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إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة نبي الرحمة ونور  
 .محمد صلى علية وعلى آله الطيبين الطاهرينالعالمين سيدنا  

إلى من علمني العطاء بدون  ر..  إلى من كلله اهلل بالهيبة والوق ا
 .والدي العزيزإلى من أحمل أسمه بكل افتخار  .. انتظار

سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى معنى    دعاؤهاكان    إلى من
 .والدتي يرحمها اهلل واسكنها فسيح جناتهالحب والحنان والتف اني إلى  

 و وف اًء.ق لبي حبا    نبض وأبنائي إلى عائلتي

 .حباً وتقديراً   أخوتي وأخواتيإلى سندي في الحياة  

إلى كل من علموني واستفدت منهم في حياتي العلمية والعملية  
الدكتور راشد  المساعد  وفي مقدمتهم أستاذي الف اضل الطيب األستاذ  

 .تقديراً وشكراً  عبد راشد

                                                                                    
 الباحث     
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مكانؾ، كعمك سمطانؾ كعظيـ الكريـ كجيؾ لجبلؿ ينبغي كما كالحمد الشكر لؾ الميـ
كالصبلةكالسبلـعمىخاتـاألنبياءكالمرسميفكعمىآلوالطيبيفالطاىريف.

إفمفكاجبالكفاءكالعرفافأفأتقدـبالشكرالجزيؿكالثناءإلىمشرفياألستاذالمساعد
عبدراشدالشريفيلرعايتوكتكجيياتوكلمابذلومفجيدكبيرفيتقديـالمبلحظاتالدكتكرراشد

كالتصكيباتكاآلراءالسديدةالتيأسيمتفيإخراجىذاالجيدالمتكاضعفكافنعـاألستاذمشرفان
كناصحان.

ذالدكتكركأتكجوبالشكرالجزيؿإلىعمادةكميةاآلداب،كالسيدرئيسقسـالجغرافيةاألستا
المرحمة في أساتذتي جميع لى كا  الجكراني، عطية حميد كالدكتكر عثماف إسماعيؿ أسامة
أتقدـ كما الصحيح، العممي البحث لطريؽ تكجييي في أسيـ جيد مف قدمكا لما التحضيرية

الجزيؿإلىاألستاذالدكتكراحمدجاسـالحسانيكالدكتكرفيدمزبافالجكرانيكالدكتكرةبالشكر
اهللالحجاجكالمدرس الديفعبد الكعبيكالدكتكرنجـ اهللكالدكتكرمرتضىمظفر عبد سعاد
المساعدعدمساميفارسكالمدرسمرتضىمحمدصالحكفاطمةأيكبكالسيدسيؿأبكالييؿ

فميـمنيجزيؿالشكركالعرفاف.

مرحمةالدراسةالميدانيةكمايسرنيأفأقدـشكرمكتقديرملكؿمفساىـكتعاكفمعيخبلؿ
كمنيـالدكتكرالصيدالنيفراسإسماعيؿ)شركةسماالفيحاءلصناعةاألدكية(كالدكتكراحمد
كريـطعافكالدكتكراحمدىاشـمنبتكالدكتكرعميعيسىكالدكتكرمحمدخضيركالميندس

األككسجيفا الربيعي)معمؿالعراؽلصناعة كالميندسسممافالربيعيكالميندساحمد لطبي(
احمدعمارعبيد)معمؿالحشدالشعبيلصناعةاألككسجيف(كالميندسعبدالرضايكسؼعبد
الرضا)دائرةصحةالبصرة،شعبةالغازاتالطبية(كاألستاذغسافيعقكبمحمدالمديراإلدارم

األ مركز مكظفي إلى الجزيؿ بالشكر كأتقدـ كالصناعية الطبية لمغازات سكمر طراؼلشركة
الصناعيةفيالبصرةكعمىكجوالخصكصتقنياألطراؼحسففالححسفمديرالمركزكتقني
مسؤكؿ الزىرة عبد كتقنياألطراؼاحمد الفنية الكرشة مسؤكؿ األطراؼشاكرخضيرعطية

كحدةالصبكتقنياألطراؼعميحسيفعميكماىرحبيبيحيىفميـمنيجزيؿالشكر.

 شكر وتقدير 
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لجزيؿإلىأصحابمنشآتمختبراتاألسناففيمحافظةالبصرةبالخصكصأتقدـبالشكرا
تقنيأسنافحسيفسعدكفغانـكعميجباركمحمدأميفصالحالحسينيكعبدالرحمفالبعاج
كمصطفىإسماعيؿكعبدالسبلـعفمكؾكحيدرنجـعبكدكأركافالحجاجكفاضؿعاتيجبر

مىالمعمكماتكفيممئاستمارةاالستبياف.كغيرىـالذيفتعاكنكامعيفيالحصكؿع

كماأتقدـبالشكرالجزيؿإلىأصحابمنشآتالنظاراتالطبيةفيمحافظةالبصرةكعمى
عمى الحصكؿ في المساعدة لي قدمكا لما المعيدم سامي أسامة الحاج الخصكص كجو

المعمكمات.

كذلؾأتقدـبالشكرالجزيؿإلىمكظفيالمكتباتجميعاكاخصمكتبةقسـالجغرافيةكنظـ
المعمكماتالجغرافيةكمكظفيالمكتبةالمركزيةكبالخصكصالستفقدافخميؿكجميعالمكظفيف

فيالمكتبة.

مكظفيدائرةكأتقدـبالشكرالجزيؿكالتقديرإلىمكظفيدائرةالتخطيطفيمحافظةالبصرةك
األسناففرع أطباء األسنافكنقابة التخصصيلطبكصناعة كمكظفيالمركز البصرة صحة
البصرةككميةطباألسنافالبصرةكمكظفيالمركزاإلقميميلشؤكفاأللغاـفيالمنطقةالجنكبية
الطاقة كتكزيع إلنتاج العامة الشركة كمكظفي البصرة في كالجسكر الطرؽ دائرة كمكظفي
رحيمة محمد كالميندس اإلنتاج( )مدير ناصر محمد الميندس الجنكبية لممنطقة الكيربائية

كالميندسسجادعمي)تكزيعكيرباءالجنكب(.

فيالختاـأتقدـبالشكرإلىكؿمفكافعكنانليطكؿمدةالبحث،كمنيـأصدقائيفي
لىصديقيكأخياألستاذالدراساتالعمياالمرحمةالتحضيريةفميـمنيكؿالحبك التقديركا 

كاظـمدلكؿاألسدم.
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 المستخلص

 المستخمص

تعدالصناعاتالطبيةمفاألنشطةالرئيسةالتيمارسيااالنسافمنذالقدـكالتيليادكركبير
البشرية لؤلعضاء التعكيضية المنتجات تنتج التي الصناعات مف ككنيا البشرية خدمة في

الصناعاتالطبيةالمفقكدةفضبلنعفككنياصناعاتتجميميةعبلجيةىامةلئلنساف،لذلؾتعد
احتياجات كسد إشباع في تساىـ كالتي البصرة محافظة في اليامة التحكيمية الصناعات مف

السكاففيمنطقةالدراسةمفمختمؼأنكاعتمؾالمنتجات.

تيدؼالدراسةإلىتسميطالضكءعمىالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةمفحيثأىميتيا
دراسة عف فضبلن تصنيعيا عمميات كمراحؿ التاريخي تطكرىا كمراحؿ كخصائصيا كأنكاعيا
الصناعيةتكزيعيا عكامؿالتكطفالصناعيلياكالطبيعيةكالبشريةكاالقتصادية،كدراسةبنيتيا

كطرؽتحميمياإحصائيانبحسباألقضيةكبحسبالنكعالصناعيفيالمحافظة،كماالجغرافي
تيدؼالدراسةلتكضيحاىـالمشاكؿالتيتكاجوتطكركنمكىذهالصناعاتفيمحافظةالبصرة
كاقتراحالحمكؿالمناسبةليا،كلغرضتحقيؽأىداؼالدراسةفأنياتككنتمفاربعةفصكؿ،حيث

النظرملمصناعاتالطبيةمفحيثمفيكمياكأىميتياكخصائصياتناكؿالفصؿاأل كؿالمفيـك
كالبشرية الطبيعية التكطف بعكامؿ الثاني الفصؿ كتمثؿ تصنيعيا، كمراحؿ التاريخي كتطكرىا
كاالقتصاديةلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة،أماالفصؿالثالثفقدبيفالتكزيعالجغرافي

عفتكزيعياالجغرافيحسبفحيثبنيةالصناعاتالطبيةكتصنيفيافضبلنلمصناعاتالطبيةم
األيدمالعاممةكحسبكؿقضاءفيالمحافظةكتكزيعياحسبنكعالصناعة،ككضحالفصؿ
تطكر بكجو عائقان تقؼ كالتي المحافظة في الطبية الصناعات تكاجو التي المشكبلت الرابع

فضبلن الحمكمنشآتيا، اقتراح مفعف جممة إلى الدراسة كتكصمت المشاكؿ، لتمؾ البلزمة ؿ
البصرة محافظة بيا تتصؼ التي الصناعي التكطف مقكمات ساىمت أف منيا االستنتاجات
الظركؼ عف فضبلن السكاف أعداد كتنامي الكاسعة السكؽ منيا الطبية الصناعات بتكطف

تسببومفمشكبلتألمراض الدراسةكما الجيازالتنفسيكأمراضالعيكفالمناخيةفيمنطقة
المنطقةمماتسبببزيادةحاالتالعكؽكالبترألطراؼ ككذلؾظركؼالحركبالتيمرتبيا
االنسافالبصرمكغيرىامفالمعكقات،حيثتتألؼالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةمف
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 المستخلص

الصناعاتكتمثمتبمنشآتص98) ناعةالنظارات(منشأة،مكزعةعمىخمسةأنكاعمفىذه
( كبنسبة)78الطبية منشأة األسناف)88( كمنشآتمختبراتصناعة كبنسبة%41(، منشأة )

%(،كمنشأةصناعةاألطراؼ1,4(كبنسبة)1%(،كمنشآتصناعةاألككسجيفالطبي)47)
( )4الصناعية كبنسبة منشأة )4,4( األدكية كمنشأة ،)%4( كبنسبة منشأة كتعكد4,4( )%

%(،5,4%(،فيحيفكافنصيبالقطاعالعاـبنسبة)7,4:مقطاعالخاصبنسبة)اغمبيال
( الحجـ صغيرة منيا أحجاميا بتبايف الدراسة منطقة في الطبية الصناعات بنية (92كتتميز

( الحجـ كالمتكسطة )1منشأة الحجـ ككبيرة منشأة العاـ5( القطاع إلى تعكد منيا منشأة، )
ةاألطراؼالصناعيةكالمركزالتخصصيالتعميميلطبكصناعةالحككميكىيمركزصناع

األسنافكمعمؿالحشدالشعبيلصناعةاألككسجيفالطبيكالبعضاآلخركىكاألغمبيعكدإلى
القطاعالخاصكتككفمتباينةفيتكزيعيابيفمنطقةكأخرلأذتتركزفيقضاءالبصرةبنسبة

%(كفي1,4%(كفيقضاءأبيالخصيببنسبة)45,8%(كفيقضاءالزبيربنسبة)82,4)
%(كفيقضائيالفاك2,2%(كفيقضاءالمدينةبنسبة)5,1قضائيشطالعربكالقرنةبنسبة)

( بنسبة مف4,4كاليارثة نكع أم إلى )ع( الصادؽ كاالماـ الدير قضائي يفتقر بينما )%
المزيد انشاء إلىضركرة كتكصمتالدراسة كتتبنىالصناعاتالطبية، الصناعاتالطبية مف

كزارةالتعميـالعاليكالبحثالعمميفتحكاستحداثكمياتكمعاىدةطبيةتخصصيةالسيمافي
كتقنياتالبصرياتلغرض األسناف كتقنياتصناعة األطراؼالصناعية صناعة أقساـ مجاؿ

ذهالصناعات،فضبلنعفتكفيراأليدمالعاممةالماىرةالفنيةذاتالتخصصاتالطبيةالمتنكعةلي
لمكاكبة كخارجة العراؽ داخؿ في الطبية بالصناعات العاممة لممبلكات تطكيرية دكرات فتح
الصناعات مجاؿ في المتقدمة الدكؿ تجاربفي مف كاالستفادة كالعممية التكنمكجية التطكرات

طبيةكمنحقطععفضركرةتقديـالدعـالحككميالماليلمشاريعالصناعاتالالطبية،فضبلن
األراضيكالقركضالميسرةكتشجيعاالستثمارالسيمافيالقطاعالخاصكذلؾلمنيكضبكاقع

ىذهالصناعاتفيالمحافظة.
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 المقدمة

 المقدمة

منذ القدم، والتً لها دور كبٌر  نسانالتعد الصناعة من األنشطة الرئٌسة التً مارسها ا

فً إٌجاد التطور االقتصادي واالجتماعً فً اإلقلٌم الذي تتواجد فٌه، فالصناعات الطبٌة هً 

هً صناعات  لألعضاء البشرٌة المفقودة وكذلك الصناعات التً تنتج المنتجات التعوٌضٌة

لٌة المهمة صناعات التحوٌتجمٌلٌة عالجٌة مهمة لإلنسان، لذلك تعتبر الصناعات الطبٌة من ال

وسد احتٌاجات السكان فً منطقة الدراسة على اختالؾ أنواع تلك  والتً تساهم فً إشباع

 المنتجات.

 أهًٍخ انذراضخأوالً :

أحد فروع  بوصفهاتمثلت أهمٌة دراسة الصناعات الطبٌة فً محافظة البصرة 

نسان من أعضاء جسده كضعؾ الالصناعات التحوٌلٌة، التً تساهم بتعوٌض وعالج ما ٌفقده ا

فً عالج  ٌستعملهااألدوٌة التً  فضالً عنالبصر واألطراؾ الصناعٌة واألسنان وتلٌؾ الرئة 

نسان، كما وظهرت أهمٌتها بعدم تناول الباحثون لهذا الموضوع على الاألمراض التً تصٌب ا

هتمام الباحث مستوى محافظة البصرة، مما تطلب ضرورة البحث فً موضوعها، فضالً عن ا

 دٌد المشكالت التً تعترض نموه.الجؽرافً فً النشاط الصناعً لؽرض بٌان واقعه وتح

 يشكهخ انذراضخصبٍَبً :

 -صاغ الباحث مشكلة الدراسة بالتساإالت التالٌة: 

 بأل١ّ٘خ ٚاٌزٕٛع؟ ثً٘ رزٖف اٌٖٕبػبد اٌطج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح  -1

ْو٠خ ٚااللزٖبك٠خ كٚه ُِٙ ٍبّ٘ذ فٟ ً٘ ٌؼٛاًِ اٌزٛٛٓ اٌٖٕبػٟ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌج -2

 رٛٛٓ اٌٖٕبػبد اٌطج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح؟ 

 ٘ٛ ٚالغ أٔٛاع ٘نٖ اٌٖٕبػبد ِٓ ؽ١ش ث١ٕزٙب اٌٖٕبػ١خ ٚرٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ؟ ِب -3

ً٘ رٛاعٗ اٌٖٕبػبد اٌطج١خ ِْىالد ِٚؾلكاد رؼولً ّٔٛ ٚرطٛه ٘نٖ اٌٖٕبػبد فٟ  -4

 ِؾبفظخ اٌجٖوح؟

  فرضٍخ انذراضخصبنضبً: 

 - تم صٌاؼة فرضٌات الدراسة باآلتً: 

رزٖف اٌٖٕبػبد اٌطج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح ثأ١ّ٘خ ٚاٍؼخ ٚونٌه رزٖف ثجؼ٘  -1

 اٌقٖبئٔ اٌزٟ ر١ّي٘ب ػٓ غ١و٘ب ِٓ اٌٖٕبػبد.
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ٌؼٛاًِ اٌزٛٛٓ اٌٖٕبػٟ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجْو٠خ ٚااللزٖبك٠خ وبٌّٛلغ اٌغغوافٟ ٚاٌَطؼ  -2

لخ اٌىٙوثبئ١خ ٚاٌّٛاك األ١ٌٚخ ٚغ١و٘ب كٚه ثبٌغ ٚا١ٌّبٖ ٚاٌَٛق ٚاأل٠لٞ اٌؼبٍِخ ٚاٌطب

 األ١ّ٘خ فٟ رٛٛٓ اٌٖٕبػبد اٌطج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح.

ارقند أٔٛاع اٌٖٕبػبد اٌطج١خ رجب٠ٕبً فٟ ث١ٕزٙب اٌٖٕبػ١خ ٚفٟ رٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ ِٓ  -3

 لٚبء ٢فو رجؼبً ٌّمِٛبد اٌزٛٛٓ. 

ؼولً ّٔٛ ٚرطٛه ٘نٖ رٛاعٗ اٌٖٕبػبد اٌطج١خ اٌؼل٠ل ِٓ ِْىالد ِٚؾلكاد ر -4

 اٌٖٕبػبد.

 أهذاف انذراضخراثؼبً :

تهدؾ الدراسة إلى تسلٌط الضوء على مفهوم الصناعات الطبٌة فً محافظة البصرة 

دراسة عوامل  فضالً عنوأنواعها وأهمٌتها وخصائصها ومراحل تطورها التارٌخً وتصنٌعها 

التوطن الصناعً لها فً منطقة الدراسة، ودراسة بنٌتها الصناعٌة توزٌعها الجؽرافً وطرق 

تحلٌلها إحصائٌاً بحسب األقضٌة وبحسب النوع الصناعً فً المحافظة، كما تهدؾ الدراسة 

التً تواجه تطور ونمو هذه الصناعات فً محافظة البصرة واقتراح  المشكالتلتوضٌح اهم 

 حلول المناسبة لها.ال

 :انسيبٍَخ وانًكبٍَخ يُطمخ انذراضخحذود خبيطبً: 

التً تقع فً أقصى الجزء الجنوبً  ،(1خرٌطة ) البصرة المكانٌةتمثلت بحدود محافظة 

 شماالً، وقوسً طول( ○31,28¯-○28,85¯) من العراق وتمتد ما بٌن دائرتً عرض

مٌسان وذي قار ومن الشرق  حافظتًرقاً، وٌحدها من الشمال مش( ○46,38¯-○46,48¯)

إٌران ومن الجنوب الخلٌج العربً والكوٌت ومن الؽرب محافظة المثنى، وتضم محافظة 

( )قضاء البصرة وقضاء 2كما موضح فً خرٌطة ) 2821البصرة عشرة أقضٌة فً عام 

وقضاء الدٌر  الزبٌر وقضاء أبً الخصٌب وقضاء الفاو وقضاء شط العرب وقضاء الهارثة

كما تضم المحافظة تسع نواحً متمثلة  *ع()مام الصادقالاء المدٌنة وقضاء اوقضاء القرنة وقض

)ناحٌة سفوان وناحٌة خور الزبٌر وناحٌة أم قصر وناحٌة السٌبة وناحٌة البحار وناحٌة النشوة 

عدد  وٌقدر، 2م(ك18868وناحٌة عز الدٌن سلٌم وناحٌة الشافً وناحٌة الثؽر( وتبلػ مساحتها )

 .2821لعام  ( نسمة3142448سكانها )

أما الحدود الزمانٌة: فتمثلت الدراسة من خالل واقع الصناعات الطبٌة فً محافظة البصرة للمدة 

(1851- 2821.) 

 

                                                           
*

فٟ 04/6/00794أٍزؾلس  لٚبء اٌٖبكق )ع( ؽَت وزبة ٚىاهح اٌزقط١ٜ ,كائوح اٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ اٌّؾ١ٍخ ,لَُ اٌزقط١ٜ اٌّولُ  

 ٠ٚؼزجو اٌمٚبء اٌؼبّو فٟ اٌّؾبفظخ. 9/04/0409
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 (3خرٌطة )

 يٍ انؼراق انجصرح يحبفظخيىلغ 

 

 

 2021,ثغذاد,100000: 1انهٍئخ انؼبيخ نهًطبحخ, خرٌطخ انؼراق األدارٌخ ,ثًمٍبش رضىجًهىرٌخ انؼراق ,انًصذر:
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 ىيكمية الدراسة  سادسًا:
كالمستخمص عفالمقدمة فصكؿفضبلن تككنتمفاربعة فأنيا لغرضتحقيؽأىداؼالدراسة
كاالستنتاجاتكالتكصيات،إذتناكؿالفصؿاألكؿالمفيكـلمصناعاتالطبيةمفحيثمفيكميا
فيحيفتمثؿ فيمحافظةالبصرة، التاريخيكمراحؿتصنيعيا كتطكرىا كخصائصيا كأىميتيا

الثانيب فيالفصؿ لمصناعاتالطبية كاالقتصادية كالبشرية الصناعيالطبيعية التكطف عكامؿ
محافظةالبصرة،بينمادرسالفصؿالثالثبنيةالصناعاتالطبيةكتصنيفيافضبلنعفتكزيعيا
الفصؿ تناكؿ كأخيران حسبنكعالصناعة، كتكزيعيا فيالمحافظة الجغرافيحسبكؿقضاء

اجوالصناعاتالطبيةفيالمحافظةكسبؿكاقتراحالحمكؿالبلزمةلتمؾالرابعالمشكبلتالتيتك
المشاكؿ.

 سابعًا: منيجية الدراسة ومصادرىا
المنيج المناىج كمفىذه تحقيؽأىدافيا المناىجمفاجؿ مف العديد تناكلتالدراسة

ا ككذلؾ المحافظة، في الصناعاتالطبية كتطكر لمتعرؼعمىمراحؿظيكر لمنيجالتاريخي
كذلؾ الكصفي المنيج عف فضبلن الدراسة منطقة في الجغرافي بالتكزيع المتمثؿ المكضكعي
بكصؼالظاىرةكماىيعمىارضالكاقع،كالمنيجالتحميميكذلؾمفخبلؿالنتائجالرقميةفي

التحميؿفضبلنعفالمنيجاالستنباطيمفاجؿاستنباطالحمكؿلمتعرؼعمىالكاقع.
بياناتكالمعمكماتالؿفيالدراسةعمىعدةمصادرلغرضالحصكؿعمىكشمؿالعم
-كالتيتمثمتباآلتي:

:كىيكاآلتي:جمع البيانات -2
كذلؾمفخبلؿتنظيـاستمارةاستبيافالذم:تمثمتبالمسحالميدانيالدراسة الميدانية -أ 

ممحؽ) مفاألسئمة فيمحافظة4تحتكمعمىالعديد الصناعاتالطبية (حكؿطبيعة
البصرةسكاءكانتتابعةلمقطاعالعاـالحككميكالمتمثمةفي)معمؿاألككسجيفالطبي
كمركز األكؿ، األسناف لطبكصناعة التعميمي التخصصي المركز الشعبي، لمحشد

صناعةاألطراؼالصناعيةفيالبصرة(أكالمنشآتالتابعةلمقطاعالخاصسكاءكانتل
الطبيكمختبراتصناعة كمنشآتاألككسجيف األدكية كصناعة الحجـ منشآتكبيرة

المدراء مف العديد مع المقاببلت عف فضبلن الطبية، كالنظارات كاألطباء األسناف
 العاممكففيتمؾالصناعات.



  

                            

6 
 

 

 المقدمة

دائرةدوائر الرسمية ذات العالقة بموضوع الدراسةمراجعة ال -ب  إحصاءالبصرة، كدائرة :
صحةالبصرة،دائرةالمكانئالعراقية،مديريةالطرؽكالجسكر،كالمركزاإلقميميلشؤكف

الجنكبية المنطقة في األسناف،، األلغاـ التعميميلطبكصناعة التخصصي كالمركز
طراؼالصناعيةفيالبصرة،معمؿاألككسجيفكميةطباألسنافالبصرة،كمركزاأل

 لشعبةالمعداتالفنيةفيىيأةالحشدالشعبي. التابع
كالذمتمثؿبالكتبكالرسائؿكاألطاريحكالدكرياتكالمصادرالتيلياالمكتبي: العمل -ج 

 عبلقةبمكضكعالدراسة.
يانيانفيأشكاؿبيانيةتـتبكيبالبياناتفيجداكؿكتمثيمياخرائطيانكبالبيانات: تبويب -2

 بعدعمميةجمعالبياناتكالمعمكماتالميدانيةكالمكتبية.
 ثامنًا :الدراسات السابقة

الباحثيف قبؿ مف العراؽ في الطبية الصناعات مكضكع تناكلت التي الدراسات قمت
-كاقتصرتعمىدراستيففيالعراؽاقتصرتعمىبعضأصناؼالصناعاتالطبيةكىما:

2-  كفيؽىند كتطكر(4)فكزم نشأت الدراسة تناكلت العراؽ، في الدكائية الصناعات ،
الصناعات كمقكمات تطكرىا، في المؤثرة كالعكامؿ العراؽ في الدكائية الصناعات
فيالعراؽكالتكزيعالجغرافيلممؤسساتالصناعية الصناعاتالدكائية كبنية الدكائية،

فيتكزي المؤثرة كالعكامؿ العراؽ فيفي كمشكبلتالصناعاتالدكائية الجغرافي، عيا
العراؽكخططياالتنمكيةكالمستقبمية.

المكسكم -2 غريب حسف في،(2)ضمياء االصطناعية األسناف لصناعة المكاني التحميؿ
األسنافاالصطناعية صناعة إلىماىية تطرقتالدراسة الكرخنمكذجان، بغداد مدينة
األسناف لصناعة التاريخي كالتطكر تصنيعيا، كمراحؿ كخصائصيا كأنكاعيا
األسناف صناعة لمختبرات الجغرافي كالتكزيع الجغرافية كمقكماتيا االصطناعية

 الكرخنمكذجان، بغداد فيمدينة ااالصطناعية التحميؿ عف لمكانيكاإلحصائيفضبلن
األسناف المستقبملصناعة كآفاقيا كمشكبلتيا الكرخاالصطناعية بغداد مدينة في ية

نمكذجان
                                                           

)
 .0447فٛىٞ ٚف١ك, اٌٖٕبػبد اٌلٚائ١خ فٟ اٌؼواق, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ ثغلاك, ٕ٘ل   (0 
)
١ّبء ؽَٓ غو٠ت اٌٍّٛٛٞ, اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٖٕبػخ األٍٕبْ االٕطٕبػ١خ فٟ ِل٠ٕخ ثغلاك اٌىوؿ ٙ ( 0 

 .0409, ّٔٛمعبً, هٍبٌخ ِبعَز١و, عبِؼخ ثغلاك



  

                            

 
 

 

 انفصم االول
وخصائصها  يفهىو انصناعاخ انطثيح

 وتطىرها انتارخيي  وأهًيتها

 ويراحهها انصناعيح يف حمافظح انثصرج















  

 انزبرٌخً ويراحههب انصُبػٍخ فً يحبفظخ انجصرح يفهىو وأهًٍخ انصُبػبد انطجٍخ ورطىرهب
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 انفصم األول

ورطىرهب انزبرٌخً ويراحههب وخصبئصهب وأهًٍزهب يفهىو انصُبػبد انطجٍخ 

 انصُبػٍخ فً يحبفظخ انجصرح

فً  ٌهدؾ هذا الفصل إلى دراسة مفهوم واهمٌه الصناعات الطبٌة وتطورها التارٌخً

محافظة البصرة فضالً عن دراسة العملٌات الصناعٌة والمراحل التً تمر بها هذه الصناعات 

إذ تعد هذه الصناعات أحد أنواع  وتكنلوجٌا تصنٌعها وكذلك دراسة تطورها التارٌخً،

ذات االرتباط المباشر فً حٌاة األنسان والتً تعوض ما ٌفقده  الهامةالصناعات التحوٌلٌة 

األوردة وؼٌرها،  والمفاصل أ واألطراؾ أ واألسنان أ ونٌن أحد من أعضائه كالعٌنسان ألاال

وتشكل دراسة أهمٌتها وتطورها أهمٌة كبٌرة لالطالع على تطورها ونوع العالقات التً 

 تربطها مع فروع الصناعة األخرى.

 -مباحث: تم تقسٌم هذا الفصل إلى ثالث 

 الصناعات الطبٌة فً محافظة البصرة.مفهوم وخصائص وأهمٌة  - المبحث األول:

 التطور التارٌخً للصناعات الطبٌة فً محافظة البصرة. -الثانً: المبحث 

 المراحل التصنٌعٌة للصناعات الطبٌة فً محافظة البصرة. - المبحث الثالث:
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 المبحث األول
 مفيوم الصناعات الطبية وخصائصيا وأىميتيا في محافظة البصرة

 مفيوم الصناعات الطبية: -أواًل: 
الثامفعشركالتي إلىأكاسطالقرف تاريخظيكرىا الحديثالتييعكد بمفيكميا الصناعة أف
امتازتبمميزاتمعينةمتمثمةاستعماؿاآللةفياإلنتاجبدالنعفاستعماؿالقكةالعضميةلئلنساف

بأن الحديثة لذلؾكصفتالصناعة الماضي، في عميوكالحيكاف اطمؽ شامبلن أحدثتتغييران يا
(4)الثكرةالصناعية

.
لذلؾتعدالصناعةفيالكقتالحاضرأساسالتقدـكالرقياالقتصادم،كذلؾلككنياتعمؿعمى

ليـ المعاشي المستكل كرفع المتعددة حاجاتيـ شباع كا  المختمفة حاجاتالسكاف أما(2)تكفير ،
كالتي حديثةكمتطكرة ذاتأنشطةصناعية صناعاتتحكيمية فإنيا لمصناعاتالطبية بالنسبة
ظيرتمعالتطكرالحضارمكالتكنكلكجي،كبالتاليتساىـىذهالصناعاتفيتكفيرالمنتجات
الصناعيةالتعكيضيةعمىإثرفقدافاالنسافألعضاءجسده،إمابسببالمرضأكحادثأك

فضبلنعفدكرىاالجماليفيآفكاحدمثؿصناعة الدم،فييبذلؾتؤدمكظيفةعبلجيةتشكهك
.(5)األطراؼالصناعيةكاألسنافاالصطناعيةكغيرىا

الرابع )التنقيح االقتصادية األنشطة لجميع المكحد الدكلي كصنفتحسبالتصنيؼالصناعي
(International Standard Industrial Classification (ISiC4 القسـ ضمف )24 

كالكصؼ)صنعاألدكاتالصيدالنيةكالدكائيةالكيميائيةكالنباتية(2422كالفرع242 كالمجمكعة
كالكصؼ)صنعاألدكاتكالمستمزمات5242كالفرع524كالمجمكعة52ككذلؾضمفالقسـ

.(1)الطبية(
ياصناعيةلغرضتحؿمحؿكتعرؼالصناعاتالطبيةبانياتمؾالصناعاتالتيتككفمنتجات

المنتجاتباألداء تمؾ حكادثكتقكـ أك االنسافألسبابمرضية فيجسـ المفقكدة األعضاء
.(4)الكظيفيكالجماليفيآفكاحد

                                                           

 .8, 0404ٓػجل اٌوؤٚف ٚ٘جبْ, عغواف١خ اٌٖٕبػخ, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ ؽٍت,  ((0 

ؽ١َٓ ٚؽ١ل اٌىؼجٟ, هل١خ فبًٙ, كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ١ِلا١ٔخ ٌٍٖٕبػبد اٌٖغ١وح ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌز١ّٕخ فٟ ِؾبفظخ  ((0 

 .0, 0402ٓ, 0, ع 00اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ, و١ٍخ اٌزوث١خ, َ  خ(, ِغ0404ٍ-0449ثبثً ٌٍّلح )
 
أٔٛه ٍبٌُ هِٚبْ, اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٖٕبػخ األٛواف اٌٖٕبػ١خ فٟ ِؾبفظخ ثغلاك, ِغٍخ ٚاٍٜ ٌٍؼٍَٛ  ((3

 .3, 0400ٓ, 07, ع 07اإلَٔب١ٔخ, عبِؼخ ٚاٍٜ, َ

اٌّزؾلح, أكاهح اٌْإْٚ االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ, ّؼجخ اإلؽٖبءاد, اٌز١ٕٖف اٌٖٕبػٟ اٌلٌٟٚ  ُاألِ ((0 

 .093, 0449ٓلزٖبك٠خ, اٌزٕم١ؼ اٌواثغ, ١ٔٛهن, اٌّٛؽل ٌغ١ّغ األْٔطخ اال

ِٙلٞ عبثو, ِؾّل ػجل اٌَزبه ٚآفوْٚ, رط٠ٛو ٚر١ُّٖ اٌطوف اٌٖٕبػٟ ثبٍزقلاَ ػٍجخ اٌزوًٚ  ٓؽ١َٕ ((2 

 .0, 0404ٓ, 0, ع06ٌزىواه آ١ٌخ ا١ٌل اٌجْو٠خ, ِغٍخ ٕ٘لٍخ اٌقٛاهىِٟ, و١ٍخ إٌٙلٍخ, عبِؼخ إٌٙو٠ٓ, َ
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في قبؿطرحيا كبيرة تصنيعية بعناية منتجاتيا الصناعاتالتيتتميز تعرؼكذلؾبأنيا كما
.(4)تعكيضيةلممنتجالطبيالسكؽلمبيعفضبلنعفتمثيمياالصفةال

تتعمؽ الصناعية منتجاتيا تككف التي الصناعات تمؾ بأنيا الطبية الصناعات عرفت كما
.(2)باإلنساف،سكاءألغراضالصحةالبدنيةأكألغراضكغاياتتجميمية

كفيتعريؼآخرالصناعاتالطبيةىيالصناعاتالتييككفالغرضمفمنتجاتياإزالةالعيب
افذلؾالعيبتشكهأكنقصأكتمؼ،فييتككفعبلجأساسيبالنسبةلدكاعيوالمكجبةسكاءك

.(5)لو،ككذلؾتجميميبالنسبةلنتائجوكآثاره
طبية كمنتجاتيا الصناعاتالتيتككفمكادىا بأنيا عفذلؾعرفتالصناعاتالطبية فضبلن

مفاالستعماالتالطبيةمفمستعممةفيالعبلجأكالتقكيـأكالتجميؿأكاالستعاضةك غيرىا
.(1)قبؿاالنسافككذلؾتشمؿانتاجالغازاتالطبية

يتطمبو الذم لممدل الكيميائية العمميات تستعمؿ التي الصناعات بأنيا عرفت استعماؿككما
الفنييفالكيميائييفالمدربيفلمسيطرةعمىمجمؿالعممياتاإلنتاجية،لذاأصبحتصناعةالدكاء

نتاجكشكؿكتأثيركتعبئةكتغميؼكتسكيؽ .(4)عمـكبحثكآلةكا 
تكزيعيا يرتبط الذم الصناعي النشاط ذلؾ بأنيا الطبية الصناعات تعريؼ يمكننا تقدـ مما

بعانلمقكماتتكطنياالتيتساىـبتصنيعمنتجاتطبيةتستعمؿكتحؿمحؿماكتباينياالمكانيت
أكتستعمؿنتيجةأسبابمرضيةأكحكادثبشريةأكلتشكىاتكالديةيفقدهاالنسافمفأعضائو

كذلؾألغراضالتجميؿأكلبلستشفاء،كالتيتتصؼمنتجاتيابالتصنيعالدقيؽكعمىقدرعاٍؿ
جياكالخبرةالتييقكـبيامتخصصكفكذكمتخصصاتطبيةنادرةكدقيقة.مفاستعماؿالتكنمك


 

                                                           
 
ئثوا١ُ٘ ف١ًٍ, ػمٛثخ اٌَّإ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ػٓ اٍزقلاَ اٌّؼلاد اٌطج١خ اٌزؼ١ٚ٠ٛخ, ِغٍخ  ؽبرُ ِٕٖٛه ِؾَٓ, ((0

 .3ٓ, 0402, 0, ع 6اٌّؾمك األٍٟ٘ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ, عبِؼخ ثبثً, و١ٍخ اٌمبْٔٛ, َ
 
, عبِؼخ ػناهٞ ؽّل اٌغبثوٞ, اٌَّإ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ػٓ أٙواه إٌّزغبد اٌطج١خ ثبٌغ١و, هٍبٌخ ِبعَز١و ((0

 .06ٓ, 0409األِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح, و١ٍخ اٌمبْٔٛ, 

عبٍُ ٕبٌؼ اٌّؾّلٞ, رطٛه اٌَّإ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ فٟ اٌّغبي اٌطجٟ, هٍبٌخ ِبعَز١و, عبِؼخ لطو,  ؼٕبٌ ((3 

 .26ٓ, 0409و١ٍخ اٌمبْٔٛ, 
 
١٘ئخ اٌقجواء ثّغٌٍ اٌٛىهاء ٌٍٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ, اٌّبكح األٌٚٝ, ٔظبَ األعٙيح ٚاٌَّزٍيِبد اٌطج١خ,  ((0

 .8/0400/ 07اٌّغٍل اٌَبكً, أٔظّخ اٌٖؾخ, ثزبه٠ـ 

 .08, ِٖٓله ٍبثك ٕ٘ل فٛىٞ ٚف١ك, (2)
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 -ثانيًا: خصائص الصناعات الطبية: 
-تمتازالصناعاتالطبيةبمجمكعةمفالخصائصمنيا:

كالتنكعسكاءكانتألغراضتعكيضيةعبلجيةأكتجميميةمنيا- 2 بالتعدد تمتازمنتجاتيا
 كاألسناف كالمفاصؿ كالشراييفكالدكاء األكردة الصناعية، كاألطراؼ كالعكينات كالعدسات

 الصناعيةكغيرىا.
حسبكؿ- 2 مختمفة المكاد فيالغالبكتككفىذه المستكردة األكلية عمىالمكاد تعتمد

.(4)منتج
األجيزة- 2 باستعماؿ كذلؾ كالتقني التكنمكجي التقدـ عمى تعتمد التي القطاعات مف تعد

فيكالمعداتكاآلالت الصناعية منتجاتيا كتككف كالمتسارع المستمر تتصؼبالتطكر التي
.(2)تغيركتطكرعمىإثرالتقدـالعمميكالتقنيالمستمر

تمتازباختبلؼطرؽكتعددمراحؿاإلنتاجلكؿمنتجفييابحسبطبيعةتصنيعكؿنكع- 4
منيا.

ذاتالخ- 5 كالعممية الكفاءاتالمينية عمى كبير بشكؿ كاألطباءتعتمد براتالتخصصية
كالصيادلةكالتقنييف.

التزاميابشركطتصنيعالمنتجاتذاتالجكدةالعاليةالتيكضعتيامنظمةالصحة- 6
(كذلؾلخطكرةرداءةالتصنيععمىصحةWorld Health Organizationالعالمية)

بشركطتكفرا كالمتعمقة الخاصة بالقكانيفكاألنظمة كالنظافةاالنسافكالتزاميا لسبلمة
كالتركيجكالمراقبةكالتسكيؽ.

في- 7 ممكف قدر أكبر لغرضتحقيؽ المختمفة قطاعاتيا بيف شديدة بمنافسة تمتاز
 .جذبالمستيمؾكبالتاليتحقيؽاألرباح

يككفالطمبعمىمنتجاتياغيرقابؿلمتريثأكلمتأخيرألىميتوالعبلجيةلئلنساف.- 8
التخصصفيمنتجاتقطاعاتيا.تمتازبكجكددرجةمف- 9

                                                           

اٌَٛهٞ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ  ( ػال ثٙغذ ئثوا١ُ٘, اٌٖٕبػبد اٌلٚائ١خ ٚرفؼ١ً كٚه٘ب فٟ االلزٖبك إٌٟٛٛ(0 

 .30, 0400ٓااللزٖبك, عبِؼخ رْو٠ٓ, 

ِإ٠ل ؽَٓ لبٍُ اٌؼط١ٛٞ, اٌٖٕبػبد اٌى١ّ١ب٠ٚخ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح ٚأثؼبك٘ب االلزٖبك٠خ, أٛوٚؽخ  ((0 

 .00, 0407ٓكوزٛهاٖ, و١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ اٌجٖوح, 
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المستكل- 22 عمى بينيا ما في متعددة صناعية ترابطية عبلقات ذات بككنيا تمتاز
.(4)المحميكالخارجي

أنياظاىرةمدنيةأكثرمنياريفيةلتكطنيافيالمناطؽالحضرية.- 22
تككفمنتجاتيامرتبطةحسبرغباتكقياساتكمتطمباتالمستيمكيفكالتيتختمؼ- 22

فمستيمؾآلخر.م
عادةماتتكطففيمناطؽالتركزاتالسكانيةالعاليةبالمناطؽالتجاريةالكبيرةحيث- 22

أكبرحركةلمسكاف.
مكاني- 24 حيز ذات البصرة محافظة في الطبية الصناعات تشغميا التي المساحات

صغيرباستثناءصناعةالغازاتالطبيةكالصناعيةكاألدكية.
لطبيةصناعاتنظيفةالتساىـفيالتمكثالبيئي.تككفالصناعاتا- 25
تمتازالصناعاتالطبيةبتقسيـمراحؿالعمؿبحيثكؿفردعامؿيختصبصناعة- 26

.(2)جزءمفالسمعةالمنتجة
ىذه- 27 كتككف المشركع مدير ىك كاإلدارة كاإلشراؼ كالمتابعة القرار صاحب يككف

اتحسبمتطمباتالسكؽ.اإلدارةالمباشرةلغرضسرعةاتخاذالقرار
بعضأنكاعيامثؿصناعةاألككسجيفتعتمدعمىالمكاداألكليةالطبيعيةالمجانية- 28

مستكردة كبعضيا مختمفة لمكاد بعضيا يتطمب بينما الجكم اليكاء كىي المتاحة
كصناعةاألسنافكالنظاراتكغيرىا.

الكيربائيةلتشغيؿاآلالتالصناعاتالطبيةالتحتاجإلىاستيبلؾكبيرمفالطاقة- 29
كالمكائفباستثناءصناعةاألككسجيفكصناعةاألدكية.

البحث- 22 عمى العتمادىا نظران كبيرة لرؤكسأمكاؿ تتطمببعضالصناعاتالطبية
 كالتطكيركتقنياتكأجيزةتكنكلكجيةحديثة.

                                                           

ٌز١ّٕخ اٌّىب١ٔخ, ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ, وبًِ وبظُ ث١ْو اٌىٕبٟٔ, اٌّٛلغ اٌٖٕبػٟ ١ٍٚبٍخ ا ((0 

0442 ,ٓ30. 

 

 .9أٔٛه ٍبٌُ هِٚبْ, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0 
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 -ثالثًا: أىمية الصناعات الطبية في محافظة البصرة: 
الطب -2 كميات خريجك السيما البطالة مف كالحد العاممة األيدم تشغيؿ في تساىـ

كالصيدلةكالمعاىدالطبيةكغيرىا.
تعدمفالصناعاتاليامةألنياتساىـفيتطكرالمستكلالصحيلئلنسافسكاءمف -2

الجانبالتعكيضيالعبلجيأـالجانبالجمالي.
.(4)نتجاتياكاليمكفاالستغناءعنياأنياصناعاتمربحةلزيادةالطمبعمىم -2
تمتازالصناعاتالطبيةبتطكيراإلمكاناتكالقدراتالتقنيةالتسكيقيةكاإلنتاجية. -4
لمنطقة -5 السكافسكاء حاجة كسد أدلإلىنمكىا مما فيالمحافظة كانتشارىا تنكعيا

الدراسةأـالمحافظاتالجنكبيةالمجاكرة.
مكيفكرغباتيـمفخبلؿتصنيعأطقـاألسنافأـالنظاراتمنتجاتياتمبيأذكاؽالمستي -6

أـاألطراؼ.
التنمية -7 تحقيؽ عمى كتعمؿ المختمفة قطاعاتيا في االستثمارات تشجيع في تساىـ

االجتماعيةكاالقتصاديةالسيماالصناعاتالطبيةالكبيرةمنيا.
الدكائيةشديدة -8 األىميةفيتحقيؽمفمنظكراستراتيجيتعدالصناعاتالطبيةكمنيا

األمفالدكائيكافاستمراركتطكرالصناعاتالطبيةالمحميةىدؼيتـفيإطارمنع
المحمية األسكاؽ في بمفردىا الدكاء كتجارة تركيج مف األجنبية الشركات احتكار

لممحافظةكتجنبانلبلرتفاعفياألسعار.
حافظةكلمقربالجغرافيلمحافظةتكاجدالصناعاتالطبيةفيمراكزالمدفالتجاريةلمم -9

أك المستكردة األكلية المكاد عمى الحصكؿ سيكلة عمى ساعد المكانئ مف البصرة
.(2)المحميةفضبلنعفالقدرةفيتصريؼمنتجاتىذهالصناعات

تمتازبتطكيراإلمكاناتكالقدراتالتقنيةكاإلنتاجيةمفخبلؿاستعمالياأحدثطرؽ -22
ةفيصناعاتيا.التكنمكجيةالمستعمم

كذلؾ -22 فييا لمعامميف المعاشي المستكل كرفع القكمي الدخؿ زيادة في تساىـ أنيا
عمى االعتماد كقمة المحمية الصحية المتطمباتالطبية كبتكفيرىا الطمبعمييا لزيادة

                                                           
 
 .8وبًِ وبظُ اٌىٕبٟٔ, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0

 
 .30, 0980ٓاٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خ فٟ اٌؼبٌُ, ٚوبٌخ اٌّطجٛػبد , اٌى٠ٛذ, فإاك ِؾّل اٌٖمبه,  ((0
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عمى منتجاتيا في لمسيطرة االحتكارية األجنبية الشركات كمنع المستكردة المنتجات
االرتفاعفياألسعار.األسكاؽكتجنب

تعمؿعمىاالستفادةمفالمكاردكاإلمكاناتالمحميةالمتاحةفيمدخبلتاإلنتاج. -22
تعداحدالركائزالميمةفيتحسيفالنمكاالقتصادمكذلؾألنياتضمفأفيسير -22

.(4)النمككالكفاءةاالقتصاديةجنبانإلىجنب
الطبيةأكثرمبلئمةلظركؼالعراؽلككفأفالنمطالتقنيالمستعمؿفيالصناعات -24

مفجانب،كمؤلمتيالمحالةالماديةتكمفتيامنخفضةمقارنةبنفقاتالصناعاتاألخرل
 لممستيمؾفيحالةتصنيعيافيالخارجمفجانبأخر.

















 

                                                           

اؽّل وبًِ ؽ١َٓ إٌبٕؼ, ٚالغ اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌؼواق ٚأصو٘ب فٟ اٌزْغ١ً, عبِؼخ  ((0 

 .003, 0448ٓ, 99ثغلاك, و١ٍخ اإلكاهح ٚااللزٖبك, ِغٍخ اإلكاهح ٚااللزٖبك, اٌؼلك 
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 المبحث الثاني
 التطور التاريخي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة

الصناعات الطمبتعد بسببتزايد البصرة فيمحافظة مفالصناعاتالميمة الطبية
ظيكرىا إلى أدل الذم األمر المجاكرة المحافظات أـ المحافظة لسكاف سكاءن منتجاتيا عمى
كانتشارىافيالمحافظةمنذكقتمبكرىذامفجانبكتكفرمؤىبلتاإلنتاجليذهالصناعةمف

كمدخبلتلئلنتاجكالكثافةالسكانيةالعاليةلمحافظةالبصرةخبراتفنيةمتخصصةكرأسالماؿ
مفجانبآخر،كمياعكامؿساعدتعمىظيكرالصناعاتالطبيةكانتشارىامنذكقتمبكر
أك الطبية النظارات صناعة كانت سكاءن البصرة محافظة في مختمفة تاريخية مراحؿ ضمف

ا صناعة أك الطبي األككسجيف أك األسناف كتشيرصناعة األدكية، أك الصناعية ألطراؼ
حيث قديمة، إلىعصكر يعكد اختراع ىي الطبية النظارات صناعة بأف التاريخية الدراسات
اختمؼالمؤرخكففيتحديدالمخترعاألكؿليا،فمنيـمفيرجحالصينيكفكالبعضاآلخريرجح

أكؿمفاخترعالنظاراتكفىـاإليطاليكفكآخركفقالكاالعرب،كلكفعمىاألرجحأفاإليطالي
عمىيداإليطاليالفيزيائي)سالفينكدكيمي(عندماأصابعينيوضررشديدكمزمف4292سنة

كعدـقدرتوعمىرؤيةاألشياءبشكؿكاضح،لذلؾفكرككضعزكجمفالعدساتالمصنكعة
.(4)مفالزجاجكقاـبالنظرمفخبلليافاستطاعأفيرلاألشياءبكضكح

كيعدإمبراطكرركما)فنيركف(ىكأكؿمفاستعمؿ)المكنككؿ(فيالتاريخكالمكنككؿىك
داخؿ العدسات كضع تـ ذلؾ كبعد فقط، كاحدة عيف أماـ كتمبس إطار بدكف كاحدة عدسة

عفطريؽ(2)إطار ىكأكؿمخترعلمنظارة بأفأبفالييثـ ىنالؾدراساتتاريخيةتؤكد بينما ،
إجراءالعديدمفالتجاربعمىاستعماؿالزجاج،بسببضعؼبصرهالنشغالوفيتأليؼقياموب

الكتبكالقراءةكتكجتاختراعاتوإلىاختراععدسةمحدبةتكضحكتظيراألشكاؿبصكرةكبيرة
مف قرصكبير ىي كالنظارة كأخرل. عيف بيف البصر باختبلؼ الييثـ ابف كاكد ككاضحة،

أماـالعيفالزجاجالمحدبيكضح كيكبرالخطلكؿعيف،فييتثبتلمقراءة كأطمؽعمىابف،
أنوأكؿمفقاؿإفالعدسات4275كينسب)لركجربيككف(فيعاـالييثـلقب)أبكالنظارة(،

يعا لمف مفيدة تككف أف يمكف عاـ كفي األبصار. ضعؼ مف )4895ني  Johnافتتح
                                                           

) 1) https://www.ilhyh.com . 

)
 
2) https://www.al-watan.com  . 
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Mcallsterالبصريا لخدمات متجر أكؿ األب المتحدة( الكاليات في فيبلديمفيا كالية في ت
اخترع4891فيصناعةالنظارات،كفيعاـاألمريكية،كجاءبعدهابنوكادخؿالذىبكالفضة

كالتيتسمى) البؤرة ثنائية عدساتالنظارة كالمستعممةsplit bifocal lens)بنامينفرانكميف"( )
عدستيف عف عبارة كىي البعيدة المسافات )ٍلرؤية تسمى بالكسط  Spilt-lensمتصمتيف

bifocalكتـتطكيرا4924(،كفيعاـ الآلبؤرية)االنحراؼ( لعدساتاكتشؼ"تكماسيكنغ"
 Refractionتكصؿ"دكنديس"إلىحاالتتكيؼكانكسارالعيف)4971األسطكانية،كفيعاـ

and Accommodationأضا مف أكؿ كىك النظارة، أساسياتكصفة ككضع ؼالعدسات(
قياس في كالمستخدمة التجريبية العدسات لحقيبة عاـاألسطكانية في ذلؾ فضبلنعف النظر.

جام4:42 في النظر قياس أخصائي مف مجمكعة أكؿ تدريس نيكرؾتـ في ككلكمبيا عة
األحداث4:42-4:41) تعاقبت ثـ التخصصكمينة، لبلعتراؼبيذا كبيرة ككانتخطكة )

يأخذالشكؿالمينيالمنظـفيكثيرمفالبمدافكتـسفالقكانيفالتنظيميةكاصبحىذاالمجاؿ
.(4)لمزاكلتو
إمابالنسبةلصناعةالنظاراتفيمحافظةالبصرةفتعكدإلىفترةالخمسيناتمفالقرف

حيثظيرتأكؿمنشػأةلصناعةالنظاراتتعكدممكيتياإلى4:44عاـالماضيكبالتحديدإلى
عيدمكاسـالمنشأةسميتباسـمالكياساميالمعيدمفيسكؽالينكد،ككانتبداياتوساميالم

عبارةعفبيعالنظاراتذاتاإلطارالدائرمكالعدساتالدائرية،ككانتالعمميةالتصنيعيةتتـ
بمجردتركيبلمعدسةأماليكجدقصأكبردكصقؿلمعدساتكماىكالحاؿبالكقتالحاضر.

 سنة يطمبمنو4:41كفي اإللو عبد الكصي طمبإلى بأرساؿ المعيدم سامي قاـ
لمسفرإلىالخارجمفاجؿدراستوعفصناعةالنظاراتفيالخارج،كعمىنفقتوالخاصةألف
االختصاصنادرفيذلؾالكقت،كقدارجعالكصيعبداإللوعفطمبساميالمعيدم ىذا

غدادمفيشارعالرشيدفيبغداد،كيأخذرائييـكىؿباإلمكاف)عميومراجعةشركةعكيناتالب
فيالعراؽ، الشركةىيالكحيدة كانتىذه كقد رجاعالخبرإلىالكصي(، كالتدريبكا  الدراسة

( المعيدمبمبمغ سامي مف طمبتالشركة كقد الطبية، النظاراتحسبالكصفة (442تصنع
التدريبكالدراسةلمدة)لغرضإكماؿفتر4:44دينارعراقيفيسنة اشير(.كرجع7-4ة

                                                           

-30, 0406ٓؽ١َٓ ِؾّل ِؾٟ اٌٍّٛؽٟ, اٌٍّٛٛػخ اٌجٖو٠خ ٌؼ١ٓ األَٔبْ, اٌٙفٛف, اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ,  ((0 

30. 
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كبدأ العمؿ كبدأ لمعكينات، البغدادم شركة طريؽ عف المانيا مف أجيزة كاستكرد البصرة إلى
األطباءيرسمكفإليوالكصفاتالطبيةككافالمريضعميوفيالبدايةأفيختاراإلطارحسب

خبل النظارة كتكمؿ العدسة، عميو تركب ثـ كمف طبيبذكقو أكؿ ككاف يكميف، أك يكـ ؿ
اختصاصعيكفبالبصرةىكدكتكر)شكارشماردرسيافارمني(كقدكانتالمنشأةتبيعكتقتني
الماركاتالعالميةمنذالبدايةألفاغمبزبائنيامفالطبقةالمثقفةمفأطباءكقضاةكمدرسيف

سمعةصناعةالنظاراتفيفمكس(.كبسببشيرتك1كمعمميف،كقدكافسعرالعدسةحكالي)
ذلؾالكقت،كانتتأتيلممنشأةنظاراتمكسكرةلمبحارةمفسمطنةعمافمعبريدالبصرة،كيأتي

ادخمت4:88بيامعتمدكؿيكـاثنيفكيتـتصميحياكاستبلمياالسبتفيالغالب،كفيسنة
بالشمسكتـاستيرادى مفقبؿالمصَنععبدالعدسات)الفكتككرم(عدساتطبيةتتمكفتمقائيا ا

الرزاؽ،كقدتطكرتىذهالصناعةبظيكرالعديدمفالمنشآتلصناعةالنظاراتكمنيامنشأتيف
فتحمنشآت السبعيناتتـ كفيبداية لساميالمعيدمكىيعكيناتالعشاركعكيناتالبصرة،

كتطكرتالخميجأخرلفيسكؽحناالشيخىيعكيناتالربيع،كفيفترةالثمانيناتفتحتمنشأة
فيالكقتالحاضربشكؿكبيركممفتلمنظربسببالتطكرالحضارمكالعممي الصناعة ىذه
أثرسمبانعمى المكحيةكمكاقعالتكاصؿاالجتماعيمما كالتكنمكجيكبسببكثرةمتابعةاألجيزة

لإلىنظرالسكافبمختمؼاألعماركشدةالحاجةإلىجيازتعكيضيلتصحيحالنظر،كىذاأد
.(4)تكطفكتركزمنشآتالعكيناتالطبيةفيمختمؼمناطؽمحافظةالبصرة

أمابالنسبةلمنشآتصناعةاألسناففإفتاريخظيكرىاكبدايتياكانتتعكدإلىالينكد
ككذلؾالمصرييفالقدماءحيثيتـتغيركاستبداؿمايتمؼمفأسنانيـمفقطعالعاجيتـربطيا

السميمةكتتـعمميةالربطبكاسطةسمؾأكخيط.كقدتـالعثكرعمىمكمياءباألسنافالمجاكرة
مصريةذاتأسنافمغمفةبأكراؽالذىببطريقةالتغميؼكالقصدمنيالمزخرفةككذلؾلمتجميؿ.

 أبقراطمفسنة اسككالبكسكالسيما اتباع بذلو لما كاف مف122الى422كقد الميبلد قبؿ
كالجراحةفيالمدارساليكنانيةشأفكبيرفيمعرفةالشيءالكثيرمفالتنشيطلطمبةالطب

نبغجالينكسسنة قبؿالميبلدجاىربرأيو"أفاألسنافعظـحقيقي454طباألسناف،كلما
يتككفقبؿالكالدةككافيعتقدأيضاأفاألسنافالعمياتتصؿبفركعمفعصبالعيفكلذلؾيجب

                                                           

ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل أٍبِخ ٍبِٟ اٌّؼ١لٞ, ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد اٌّؼ١لٞ, ((0 

02/9/0400. 
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ؼابمكسيسفيالقرفالعاشرقبؿالميبلدطريقةتركيبالتيجافأفتسمىأسنافالعيف،كص
األسناف بناء كيفية في معاصريو مف كثيركف كبحث السميمة األسناف في االصطناعية

(4)ككظائفيا ؽ.ـظيرأكؿعبلجبشكؿمممكس5422كتشيرالدراساتالتاريخيةأففيسنة،
حيثتـ التاريخية بابؿ ككانتلؤلسنافكذلؾفيمدينة فؾمكسكرة، العثكرعمىآثاركبقايا

(سنة2222أسنانيامربكطة.فضبلنعفذلؾتـالعثكرعمىأدلةكبراىيففيمسمةحمكرابي)
-قبؿالميبلدحيثكانتىناؾمكادقانكنيةتنظـالعبلقةاالجتماعيةكىي:

سببفعمىفيحالةقياـشخصمافيخمعسفشخصأخرأقؿمنزلةاجتماعيةبدكف -أ 
األكؿدفعجزيوإلىالشخصاألخركىيكميةمفالفضة.

فيحالةقياـشخصمافيخمعسفشخصآخرفينفسالمنزلةاالجتماعيةبدكف -ب 
.(2)سببفيجبخمعسفالشخصاألكؿ

كذلؾأفبعضالرقمياتالطينيةالمكتشفةفيمنطقةبابؿتشرحطرائؽالمحافظةعمى
كالفـ، األسناف بيانظافة األسناف القماشكتفرؾ مف بقطع يجبلفيا األصابع أكدتأف إذ

أك الفضة مف ككذلؾاستعممتأعكاد الميبلد، الثالثبعد حتىالقرف الطريقة كاستعممتىذه
إلى) يرجعتاريخيا (سنة5422الذىبتـالعثكرعمييافيمداففحضارةبابؿمعأصحابيا

م حاالت كجدت كذلؾ الميبلد، إلىقبؿ تاريخيا يعكد مصر في البردم أكراؽ عمى كتكبة
الفؾ4822) ككصؼلكسكر السفمي كالفؾ الكجو لعظـ كصؼ كتكضح الميبلد، قبؿ سنة )

العمكم،فضبلنعفخمعمفصؿالفؾكجركحفيالشفةالعمياكالحنؾ،كافمصرالقديمةحفظت
 )ىيسي أسناف طبيب أكؿ )–لنا زكسرHesi-Reرم( الخاصلمفرعكف الطبيب ككاف ،)

(Zoser)5222(5)ؽ.ـ.
اإلغريؽ بعدىـ لمفينيقييفكمفثـ لؤلسنافتعكد كذلؾكانتبداياتالتراكيبالمذىبة
كالركمافالذيفيعدكفمفاقدـاألمثمةعمىصناعةالتعكيضاتالسنيةفيبداياتيا،كأفاغمب

تعديدةمفالسنيفقبؿالميبلد،ككافالذىبىكاحدالتعكيضاتالسنيةتعكدلحقبتمتدلمئا
التياستعممتألغراضالتعكيضالسنيقبؿ) القديمة فالبابميكفالقدامى2422المكاد سنة، )

                                                           

األٍٕبْ, عبِؼخ ث١وٚد األِو٠ى١خ, ِطجؼخ ٚك٠غ ( اكٚهك غوىٚهٞ, ٚلب٠خ األٍٕبْ ٕٚؾخ األثلاْ, و١ٍخ ٛت (0 

 .2أثٛ فبًٙ, ِٖو, ثلْٚ ٍٕخ, ٓ

ثلْٚ  إًٌّٛ,فبئي فإاك كاٚك, ِقزجواد ٕٕبػخ األٍٕبْ اٌّجبكئ ٚاٌزغ١ٙياد, ِطبثغ عبِؼخ إًٌّٛ, ((0 

 .06ٍٕخ, ٓ

 .24, 0970ٓاٌْٙوٍزبٟٔ, أٌٍ اٌٖؾخ ٚاٌؾ١بح, ِطجؼخ ا٢كاة, اٌؼواق,  اٌوىاقػجل  ((3 
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كاألشكريكفكالمصريكفكانكاعمىاطبلعبالذىبكالفضةكالنحاسكالرصاصألغراضتجارية
التعكيضاتالسنيةالتيكانتشائعةلقركفكذلؾبسببخبراتيـباستعماؿالذىبفيصناعة

ككيؼجرل مفصنعيا بالضبطكبالتأكيد كليسمعركفان المعمكلة نماذجيا التعرؼعمى قبؿ
صنعيا،حيثقاـبصناعتياالعاممكفالميرةفيحقؿالمعادفكليسالعاممكففيففاألسناف

.كذلؾكافلؤلطباءالعربالقدامى(4)مثؿالصاغةكالفنانيفالذيفصنعكاالتعكيضاتالصناعية
دكركاىتماـكبيرفيتطكرطباألسنافسكاءنفيتشبيؾاألضراسالمتحركةبخيكطالفضةأك

ا يقكؿ المجاؿ ففيىذا تعرضتاألضراسلطبيبالجراحالعربيالزىراكمبخيكطالذىب، )اذا
العضعمىشيءيؤكؿلئبلاألماميةإلىتزعزعكتحرؾعفضربةأكسقطة،كاليستطيعالعميؿ

فضة، ذىبأك بخيط تشد أف فييا فالحيمة العبلج، فييا ينجح فمـ باألدكية كعالجيا تسقط،
كاليعرضلو أبدان عمىحالو كالذىبباٍؽ أياـ، كتعففبعد تأكسد كالذىبافضؿألفالفضة

دريسالشافعيفيذلؾ(،كذلؾالحاؿفيالتعكيضاتالسنيةكافليـدكرفقدذكرمحمدابفإ
كتاب)األلـ(ذكربأفتعكضاألسنافاإلنسانيةالمفقكدةبأسنافمأخكذةمفبعضالحيكاناتأك

كتعكيضص حكؿتعكيضاتاألسناففيالقرفنعي)جسر(،كذلؾأكضح)ابفالقؼ(بالذىب،
الثالثعشرالميبلدمفيقكؿ)كقديتخذسفمفعظـأكمفعاج،كيركزعكضسفقدسقط

كتابو)طب4829كنشرالعالـفكشارفيسنة(،2)يشدبالشريطالمذككرعمىالصكرةالمذككرة(ك
األسنافكجراحتيا(كقاؿفيوأفكثيريفيتعاطكفمينةطباألسنافمعجيميـبأسرارىا،كانو
أماـلجنةطبية،كماظيركتاب المينةأفيقدـامتحانان يجبعمىمفيريدأفيتعاطىىذه

حتىدخؿطباألسناففيدكرجديدكاصبحفرعانقائمانبذاتويتعممواألطباءارالمذككرفكش
كتبعو األسناف، البكرسميففيصناعة فكشارأكؿمفاستعمؿمادة كيعد مفبعض، بعضيـ
عاـ في الجراحية الجمعية إلى كقدميا البكرسميف مف أسنانا فصنع شاتك دم اسمو صيدلي

كشرحىذهالطريقة4929عمميابقيتسرانمكتكمانحتىقاـنمكككفعاـ،كلكفطريقة4887
5)شرحانكافيانكادخؿبعضالتحسيفعمىصناعةاألسناففككفئعمىعممو كفيبدايةالقرف(،

مثبتة حفر حضرت أف بعد بريطانيا في العممية األسناف طب تجربة تطكرت عشر التاسع

                                                           
 
 .29, ١ّٙٓبء ؽَٓ اٌٍّٛٛٞ, ِٖله ٍبثك ((0

ِؾّل فإاك اٌناووٞ, ٛت األٍٕبْ ٚاٌغواؽخ اٌف٠ّٛخ فٟ اٌؾٚبهح اٌؼوث١خ اإلٍال١ِخ, كِْك, ٚىاهح اٌضمبفخ,  ((0 

 .026, 0446ِٓىزجخ األٍل, 
 
 6اكٚهك غيٚهٞ, ِٖله ٍبثك, ٓ ((3
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 عاـ الذىبفي الذىبكاستعم4998لحشكات كاختير األسناف قمع في المعدنية المبلقط مت
لحشكاألسنافالمنخكرة،ككافاستبداؿالعظـالمنحكتكالعاجأكاألسنافالطبيعيةبتاجالمعدف
المصيكرخطكةمتقدمةلممينةكمثمتسابقةتطكركبيرةفيعمـالمكادالسنية،كادخؿمعجكف

حاشيةفيالكالياتالمتح األمريكية،كاستعممتالرؤكسالذىبيةلحشكالقنكاتالفضةكمادة دة
ىيرقائؽالذىب فيأمريكا المصنكعة األسناف نتاجاتمكاد يتضحإفأكؿ كىكذا الجذرية،
كالخزؼالسني،كيمكفاعتبارالقرفالتاسععشرقرفالتطكراتالميكانيكيةفيالحقكؿالمرادفة

ال في األسناف طبيب كبركز األسناف القرف(4)مجتمعلطب مف األكليف العقديف فترة كخبلؿ ،
الطقـ) تصنيعقاعدة المريضDenture Baseالتاسععشربدأ (مفمادةصمبةتطابؽفـ

مثؿالذىبأكاأللمنيكـأكالفضة،كليذاالسببكانتصناعةاألسنافالتعكيضيةغيرشعبية
 عاـ في كلكف الباىض، لثمنيا كذلؾ )ادخ4911االنتشار ككديير شارلس  Charlesؿ

Goodyear( الصناعي المطاط مرة ألكؿ )Vulcanizing Rubberالطقـ قاعدة لصناعة )
الكامؿالتعكيضيلكافةطبقات فياستعماؿالطقـ فتحالبابعمىمصراعيو كبعدىا الكامؿ،

 كفيسنة )4982المجتمع، السميمكيد مادة إدخاؿ الطCelluloidتـ قاعدة فيصناعة قـ،(
الراتنجات الرابعمفالقرفالعشريفحيثأدخمتمكاد العقد المادتافإلىبداية كاستمرتىذه

(Resin Denture Base(ككافاشيرىـىكميثيؿميتااكريميت)Methyl Methacrylate)
مكانيةتصميحيافيحالةالكسكر،كتكالتبعدذلؾ كتمتازعفسابقاتيابخاصيةالمكفكقكتياكا 

ختراعاتكاالكتشافاتكتقدمتمينةصناعةاألسنافحيثأدخمتاالبتكاراتمفالمطبقاتاال
.(2)(كغيرىاWaxes(كأنكاععديدةمفالشمكع)Articulators)جيازاألطباؽ()

المينةمفقبؿالجكالة األسناففيالعراؽحيثكانتتمارسىذه تاريخصناعة أما
كما كالغجريتجكلكفبيفالمناطؽكيقكمكفبعمميةتركيباألسنافبطرؽبدائيةكغيرعممية،
يزاكلكنيا، كانكا التي كالحبلقة الحجامة إعماؿ فضبلنعف األسناف بقمع يقكمكف الحبلقيف كاف

ىذهالمينةتمارسمفقبؿنحاتيفحيثكانكايستعممكفالمعدفلمتغميؼكبعدىاتـككذلؾكانت
النحاتيف فيتغميؼاألسنافمفقبؿىؤالء ككذلؾقامتسمطات(5)استعماؿالذىبكالفضة ،

                                                           

 ١ّٙ60بء ؽَٓ اٌٍّٛٛٞ, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0 

 04فبئي فإاك كاٚك, ِقزجواد ٕٕبػخ األٍٕبْ اٌّجبكئ ٚاٌزغ١ٙياد, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0 

,٠ؼًّ 0978ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ اٌّزمبػل ا١ٌَل فبًٙ ػبرٟ عجو, فو٠ظ اٌّؼٙل اٌطجٟ ثغلاك  ((3 

 07/9/0400ثزبه٠ـ  فٟ ِقزجو اٌمؤخ ٌٖٕبػخ االٍٕبْ,
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بتأسيسدائرةطباألسنافكالتيتتألؼىياتيامفطبيبأسناف4:22االحتبلؿالبريطانيعاـ
ميك أسناف ككانتكجراح لمعمميات، أحداىما خصصت غرفتيف ككانتتشغؿ كمضمد، انيكي

اآلالتالمستعممةقدابتيعتمفالجيشالبريطانيكىيناقصةكلـيكفالمكجكدمنيامفالنكع
المراجعيفلي ذلؾكافعدد كمع األكؿ)الصالح، فيعاميا الدائرة يبمغ)4:22ذه )4772)

لحككمة،إماالمرضالشائعآنذاؾىكمرضالسيبلفالصديدممريضان،ككافاغمبيـمفرجاؿا
،كقدصدر(4)كيميومرضتفرؽاالتصاؿفيالفؾبسببالجركحالناريةالمعركؼ)بالبايكرة(

بيافرسمي المينة،كصدر عمؿىذه البريطانيفيالعراؽبتنظيـ االحتبلؿ قرارمفحككمة
 لسنة األسناف طب فضبلنعف4:22لممارسة ، سنة الممكية الحككمة أصدرت 4:54ذلؾ

تـتأسيسكميةطباألسناف4:45تعميماتتنظـفيياعمؿمينةتركيباألسناف،كفيسنة
فيجامعةبغدادكذلؾلحاجةالعراؽإلىعددكبيرمفأطباءاألسناف.كأكؿدفعةتخرجتسنة

4:49 ىذا، يكمنا إلى أسناف أطباء تخرج الكمية ىذه فترةكمازالت في ذلؾ عمى عبلكة
كفي المختبر، بأعماؿ أفيقـك بإمكانو يعد عمؿطبيباألسنافكلـ السبعينياتكبسببكثرة
األسناف بصناعة يقكـ مف عمى الطمب فزاد األسناف تقني إلى الحاجة برزت الكقت نفس

 سنة كفي المختبرات، في 4:85التعكيضية دكرة أكؿ بفتح الفني الطبي المعيد بتقنيةقاـ
.(2)4:81صناعةاألسنافكلمدةسنتيف،كأكؿدكرةتخرجتكانتفيسنة

تأثرت التي المجاالت اكثر مف يعد األسناف طب فإف الثانية األلفية مرحمة في إما
( الرقمية استعممتاألشعة فيمجاؿطباألسناف، العممية التيDigital X-Rayبالنيضة )

فيالكثيرمفعي في اداتاألسناف،أصبحتمستعممة التطكركالذمأسيـ كمفمظاىرىذا
استعماؿ كذلؾ ممحكظ، بشكؿ العبلجية النتائج كتحسيف لمحاالتالمرضية التشخيصالدقيؽ
األشعةالرقميةثبلثيةاألبعادفيمختمؼمجاالتطباألسنافكتخصصاتومكنتاألطباءمف

يعكدعمىالمرضىبنت ائجعبلجيةاكثرجكدة،كانعكسالتطكررؤيةتفاصيؿاكثركأدؽمما
عمىالعبلجاتالسنيةالتجميمية،فأصبحتالحشكاتالتجميميةتستعمؿفياألسنافالخمفيةنظران
لمجيؿالحديثمنياكالذمتميزبالصبلبةكالقكةالكافيةكأسيـفيالتطكرفيصناعةاألسناف

                                                           

 ؼوٚف أ٠ٚب ثبٍُ اٌزٙبة كٚاػُ آٌَ ٚ٘ٛ اٌزٙبة رَججٗ اٌجىز١و٠ب.٘ٛ ِوٗ رم١ؼ اٌٍضخ اٌّ -اٌجب٠ٛهح:  

٘بُّ اٌٛروٞ, ِؼّو فبٌل اٌْبثٕله, ربه٠ـ ٛت اٌؼواق ِغ ْٔٛء ٚرملَ اٌى١ٍخ اٌطج١خ اٌٍّى١خ اٌؼوال١خ,  ((0 

 .73ٓ, 0939ِطجؼخ اٌؾىِٛخ, ثغلاك, 

 .03فبئي فإاك كاٚك, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0 
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،إمابالنسبةلمحافظةالبصرةفبدأت(4)يةفيتحسيفشكؿكلكفاألسنافعفطريؽالقشكرالخزف
السابعمفالقرفالعشريفكذلؾبتأسيسأكؿالمختبراتالخاصة األسنافخبلؿالعقد صناعة

.(2)بصناعةاألسناففيالمحافظةكىمامختبرالميبلدكمختبربأبكالكاقعاففيمنطقةالعشار
أ الدراسات فتشير األككسجيف لصناعة بالنسبة اكتشؼما مف أكؿ أف التاريخية

لـيسجؿأبحاثوإالإالأنو ،4882لسكيدم)كارليبميـ(فيعاـاألككسجيفىكعالـالكيمياءا
فضبلنعفذلؾتـاكتشاؼاألككسجيفبشكؿمستقؿكخبلؿنفسالفترةالزمنية،4888فيسنة

،ككذلؾ(5)فيتمؾالفترة)لكارليبميـ(مفقبؿ)جكزيؼبريستمي(كقاـاألخيربتسجيؿأبحاثو
تشيرالدراساتالتاريخيةباستخداـاألككسجيفألكؿمرةكعبلجطبيلبللتيابالرئكمكذلؾمف

قب فيعاـ مفخبللو4994ؿالطبيب)جكرجىكف( اكتشاؼجيازيتـ زمنيةتـ فترة كبعد ،
تـاستعماؿاألككسجيفلغرضعبلجالجنكدفيفترة الحربالعالميةتخزيفاألككسجيف،كما

الجنكد، لعبلج األككسجيف استعماؿ اسكك( )جكف اإلنكميزم الكظائؼ عالـ قاـ كقد األكلى،
،كىكمدرجضمفقائمةمنظمة4:48كاصبحاستعماؿاألككسجيففيالطبشائعانفيعاـ

مغتكمفةالصحةالعالميةلؤلدكيةاألساسيةاألكثرفعاليةكأماناكالمطمكبةفيأمنظاـصحي.تب
دكالراشيريانفيالكاليات122دكالرانشيريانفيالبرازيؿكنحك442األككسجيففيالمنزؿنحك

المتحدة،كيمكفتكفيراألككسجيففيالمنزؿعفطريؽأجيزةتكليداألككسجيفأكعفطريؽ
ال مستشفيات في شيكعان األكثر العبلج ىك األككسجيف أف كيعتقد األككسجيف، دكؿقناني

محاف(1)المتقدمة في األككسجيف صناعة لظيكر بالنسبة إما لسنة، تعكد فإنيا البصرة، ظة
،إذتـتأسيسأكؿمنشأةلصناعةاألككسجيفباسـالشركةالعراقيةلمغازاتالصناعية4:84

تمكزمقابؿكمياتبابالزبير،ككانتالمنشأةتسمى41كالطبيةككافمكقعيافينيايةشارع
يانباسـ)معمؿالجنكبلؤلككسجيفالصناعيكالطبي(كتعكدممكيةىذاالمعمؿالندماجكؿمحم

ك أمريكي، منشأ كانتذا كالمنشأة السامرائي، حميد كشركة خكانو صباحكا  استمرتمفشركة
 بعدعاـ .2221تعمؿإلىمدة كالبصرةخصكصان البمدعمكمان كبسبباألحداثالتيمربيا

                                                           

 .66ؽَٓ اٌٍّٛٛٞ, ِٖله ٍبثك, ٓ ١ّٙبء ((0 

وبظُ ػجل اٌٛ٘بة األٍلٞ, هاّل ػجل هاّل, اٌٖٕبػبد اٌطج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, ِغٍخ اٌمبك١ٍخ ٌٍؼٍَٛ  ((0 

 003, 0448ٓ, 0, ع00اإلَٔب١ٔخ, َ

(3) https://www.al-aawsat.com. 

(4) Rus man, Geoffrey B, N, J, H, Atkinson, Richard Stuart, A short History of 

Anaesthesia,oxford,Boston,Butterwarth-Heinmann,Anaesthesia,1996, p39. 

https://www.al-aawsat.com/
https://www.al-aawsat.com/
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حتبلؿاألمريكيكسقكطالنظاـالسابؽ،كعدـاستتباباألمففيتمؾالفترةأدل،مفاال2225
البركات كمنشأة لؤلككسجيف منشآت تأسستعدة الفترة ىذه كبعد المنشأة، تكقؼالعمؿ إلى
كمنشأةالزىراءفيصناعيةحمداف،ككذلؾمنشأةالرافديفقربالمعارض)حيالمشراؽ(،كلكف

 تكقفت المنشآت ككذلؾىذه الشركاء بيف الشراكة بفض متعمقة خاصة ألسباب العمؿ عف
العراؽ بيا الظركؼالتيمرن
(4 فترة(، خبلؿ المكجكدة األككسجيف لمنشآتصناعة بالنسبة أما

الدراسةكالتيتنتجاألككسجيفالطبيكالصناعيفيمحافظةالبصرةكالمستمرةفيإنتاجياىي
عفمنشأة،فضبلن2224بيةكالصناعيةالتيتأسستفيعاـشركةسكمرلصناعةالغازاتالط

،2224العراؽلصناعةالغازاتالطبيةكالصناعيةالكائففيصناعيةحمدافالتيتأسستعاـ
)عميو عمي األماـ قربخطكة كالكائنة كالصناعية الطبية الغازات لصناعة الميند منشأة أما

االكركميالصناعيةع فيمنطقة السبلـ( تأسستفيعاـ فقد ،2229مىطريؽالزبيرالعاـ
المعدات مديرية الشعبي الحشد لييئة تابع الحككمي لمقطاع ممكيتيا تعكد رابعة منشأة كتكجد

(،covid 19) ،كعمىأثرظيكركانتشارجائحةككركنا4/9/2222الفنيةكالتيتأسستفي
كالطمبعمىاألككسجيفكاحد الحاجة قامتىيئةكشدة لمرضىككركنا العبلجاتالمساعدة

بالقربمفمستشفى تكطنيا األككسجيفالتيتـ لصناعة المنشأة الشعبيبتأسيسىذه الحشد
(،2)البصرةالعاـكالذميكفراألككسجيفسكاءلممستشفياتأكلمرضىالحجرالمنزليبالمجاف

 تزكيد المنشآتإما ىذه إنتاج تكجيو يتـ عاـ كمرضىكبشكؿ كاألىمية المستشفياتالحككمية
الحجرالمنزليبغازاألككسجيفالطبيمفجانبكتزكيدمنشآتالمحاـكالتبريدباألككسجيف

الصناعيمفجانبآخر.
بالنسبةلصناعةاألطراؼالصناعيةفقدمرتبمراحؿتاريخيةعديدةكأمصناعةأ ما

خيةطكيمةكمتعددةفيصناعتياحتىكصمتمفعرفيااألنسافلذلؾطرأتعمييافتراتتاري
كانتالبداياتاألكلىلظيكرصناعة إذ بالكقتالحاضر إلىماىيعميو كالتكنكلكجيا التقدـ
األطراؼالصناعيةكماتشيرالدراساتالتاريخيةبأنياتصنعمفقطعخشبيةفيبداياتيا،حتى

المنشكدةمف صناعتومفحيثالناحيةالكظيفيةكالجماليةتصبحطرفانتعكيضيانيحقؽالفائدة
اإلنسانيةعمىاألطبلؽإلىالمصرييف تاريخأكؿطرؼصناعيعرفتو كيعكد فيآفكاحد،

                                                           

فٟ لٚبء  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل غَبْ ٠ؼمٛة, اٌّل٠و اٌزٕف١نٞ ٌّؼًّ ٍِٛو ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ ((0 

 2/04/0400ثزبه٠ـ  اٌجٖوح

 اٌّٖله ٔفَخ . ((0 
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القدماء،ككافىذاالطرؼعبارةعفإصبعقدـصناعيالمرأة،كقدكافىذااألصبعالتعكيضي
فيأداءالكظيفةلمجزءالمفقكد،ثـمتفردانألنولـيقتصرعمىالجانبالجماليبؿكاففعاالن

سنةقبؿالميبلد،522(التييعكدتاريخياإلىCapua Legعثرعمى)ساؽكابيكالركمانية،
في نابكلي مدينة شماؿ في اكتشافيا تـ التي أكربا في الصناعية األطراؼ اشير مف كتعد

محف ككاف بالبركنز، مغمؼ خشبي قالب مف مصنكعة كىي الممكيةإيطاليا، الكمية في كظان
كسيمة ككنيا عمى تنحصر السابؽ في التعكيضية األطراؼ كانت لذلؾ لندف، في لمجراحيف
تجميميةلمففقدكاطرفانمفأجساميـ،كلكفبعدذلؾبدأتتدخؿعمىىذهالصناعةمكجةمف

المرغكبة الكظيفة تؤدم التي )(4)التطكرات سيرجكس مارككس الجنراؿ كيعد ،Marcus 
Sergiusالسياسيالركمانيىكأكؿمفارتدلطرفانصناعيانككافذلؾفيالحربالبكنيقية)

بعدأففقديدهاليمنىفتـتعكيضوبيدمصنكعةمفالحديد،فساعدهذلؾعمىاالحتفاظالثانية
صرالنيضةبدرعوكمكاصمةالقتاؿ،فضبلنعفذلؾتطكرتصناعةاألطراؼالصناعيةفيع

)األ االجتماعية(4922-4122كربية جكانبيا في لمحياة جديدة نظرة يمثؿ العصر ىذا ألف
كالثقافيةكالصناعيةكالعممية،كقدامتدتىذهالنظرةلتشمؿاألطراؼالصناعية،فكافليانصيب

كالخشب كالنحاس، الحديد، مثؿ المختمفة المكاد مف فيصناعتيا التطكر يعتقد(2)مف ككما ،
صناعةاألطراؼتعكدفكرتياإلىقدامىالمحاربيفبسببالحركبكضرباتالسيكؼكذلؾأف

عف التعكيضية الكظيفة تؤدم أطراؼمعدنية بصناعة فقامكا اذرعيـ. فقدانيـ أدتإلى التي
.(5)األطراؼالمفقكدة.إالأفتمؾاألطراؼالمعدنيةكافىدفياحمايةالمحاربباألساس

فيأكائؿالقرفالسادسعشر(44:2-4442ي)اميركازباريو()نسكتمكفالجراحالفر
مفتطكيرجراحةبترالطرؼالصناعي،بعدأفالحظحجـاآلثارالنفسيةالسيئةالتييعاني
منياأكلئؾالذيففقدكاأطرافيـلدرجةأفبعضيـيفضؿالمكتعمىالعيشبدكفاطراؼ،فكاف

كافاألطراؼالمصنكعةكانتتساعدالشخصالمعاؽلودكركبيرفيتطكيرتمؾاألطراؼ،
الكاليات في األىمية الحرب خبلؿ ككذلؾ كظيفيان، المفقكد الطرؼ عمؿ كتعمؿ الحركة عمى

                                                           

ٌجٕٝ ػٍٟ ؽ١َٓ اٌؾل٠ضٟ, كٚه ٍٚبئً اٌز١ُّٖ اٌغواف١ىٟ اٌّطجٛع فٟ هفغ كهعخ اٌٛػٟ ثأ١ّ٘خ األٛواف  ((0 

 04, 0409ٓاٌٖٕبػ١خ فٟ األهكْ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اٌؼّبهح ٚاٌز١ُّٖ, عبِؼخ اٌْوق األٍٜٚ, 

ق.َ  040ق.َ ئٌٝ  008خ اٍزّود ِٓ ٍٕخ ٟٚ٘ ؽوة ث١ٓ لوٛبط ٚاٌغّٙٛه٠خ اٌوِٚب١ٔ اٌؾوة اٌج١ٔٛم١خ: 

 اٌف١ٕ١م١خ. ألٌُٕٛٙػٍٝ اٌموٛبع١١ٓ ثبٌج١ٔٛم١١ٓ ٔظواً  أٍٛمٛا١ٍّٚذ ثبٌج١ٔٛم١خ الْ اٌوِٚبْ 
 
 00ٌجٕٝ ػٍٟ ؽ١َٓ اٌؾل٠ضٟ, اٌّٖله ٔفَٗ, ٓ ((0

(3) https://www.withahmed.com  

https://www.withahmed.com/
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طراؼفيياتطكرانكبيرانكذلؾبسببكثرةالمعاقيفالذيففقدكاالا المتحدةاألمريكيةشيدتصناعة
 ذلؾ اثر كعمى الحرب، ىذه بسبب أطرافيـ الجندم )قاـ )جيمسىنغر( -4915األمريكي

(كالذمفقداحدأطرافوبسببالحرببصناعةساؽصناعيةاطمؽعمييا)طرؼىنغر:4:4
الصناعي(،كقاـعمىاثرذلؾبتأسيسوشركةتقكـبصناعةاألطراؼالصناعيةإلىيكمناىذا،

لؤلطرا المصمميف أىـ مف كاحد ديكر( صامكيؿ كاف)فيرتيف قاـككذلؾ حيث الصناعية ؼ
العالميتيفاألكلى أفإحداثالحربيف كما بنفسو، ذراعيفتعكيضييفككافيستخدميا بتصميـ

(4:41-4:49( كالثانية األطراؼ4:14-:4:5( صناعة في كبير تطكر إلى أدت )
ىذه خبلؿ أطرافيـ فقدكا الذيف المعاقيف أعداد كثرة اثر عمى إنتاجيا في كالزيادة الصناعية
الحربيفالعالميتيف،إذقامتالكالياتالمتحدةبتأسيسمستشفىعسكرمكىكمستشفى)كاتربير(
بإنتاجكصناعةالعديدمفاألطراؼالصناعيةالتعكيضيةلمجنكدالذيففقدكاأطرافيـ الذميقـك

 سنة )مارم( ككذلؾعممتالممكة الحرب، مستشفىخاصبصناعة4:54خبلؿ أنشاء عمى
أطرافيـاألطراؼا فقدكا الذيف البريطانييف لمجنكد كبيرة األعداد أجؿ مف التعكيضية لصناعية

حققتتكنمكجياصناعةاألطراؼالصناعيةطفرة4:17خبلؿالحربالعالميةاألكلى،كفيعاـ
كبيرةكذلؾبسببالحربالعالميةالثانيةعندماطكرالباحثكففيجامعةكاليفكرنياتقنياتالتزاؿ

قيد كفيعاـ ىذا، إلىيكمنا ظيكرطرؼ4:82االستخداـ مارتينيز( )يسيدكر المخترع جاء
المشي تحسيف عمى ركز الطرؼالطبيعي حركة محاكاة محاكلة مف فبدالن ذاتيان، اصطناعيان

.(4)كتقميؿاالحتكاؾ
إلى تاريخظيكرىا فيعكد بالنسبةلصناعةاألطراؼالصناعيةفيمحافظةالبصرة إما

تـتأسيسمركزاألطراؼالصناعيةلمتأىيؿالطبيلممنطقةالجنكبية،1::4سنة كذلؾعندما
منذ كالمثنى( قار كذم كميساف )البصرة الجنكبية لممحافظات خدماتو يقدـ المركز ىذا ككاف

،فتـتأسيسمراكزاألطراؼالصناعيةفيمحافظةميسافعاـ2242لغايةبداياتتأسيسوك
المعاقيف2242 أعداد بسببكثرة كذلؾ قار، ذم محافظة في الطبي لمتأىيؿ مركز ككذلؾ

كالمحافظاتالجنكبية كالبصرة العراؽعمكمان أطرافيـبسببالحركبالتيمربيا كالذيففقدكا
قيةاإليرانيةككذلؾحربالخميجاألكلىكالثانيةكالتيخمفتأعدادخصكصانمتمثمةبالحربالعرا

ككذلؾ المعاقيف، أعداد زيادة مف المركرية الحكادث تسببو ما فضبلنعف المعاقيف، مف ىائمة
                                                           

(1 ) https://www.almrsal.com 
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األمراضكمنياأمراضالسرطافكالسكرمكىكاكثراألمراضالمزمنةكالتيتسببعمميةبتر
ب المصابيف لؤلشخاص مركزالكنكرملؤلطراؼ انشاء إلى الحككمة دفعت األسباب كىذه .

اطراؼ تكفير إلى الحاجة كشدة فييا المعاقيف أعداد تزايد بسبب البصرة في الطبي التأىيؿ
تعكيضيةليـمفقبؿالمركزسكاءكانتاطراؼسفمىكىياألكثرعددانأـاطراؼعميا،فضبلن

المرك يكفرىا التي المعدنية المساند األطراؼعف صناعة كالمراكز المركز كىذا لممرضى، ز
الصناعيةاألخرلكانتتدعموالمنظماتالدكليةاإلنسانيةكمنظمةاليبلؿاألحمرالدكليةالتي
تكفرالدعـليذهالمراكزمفاجؿتطكيرىاكتكفيرمنتجاتياالتعكيضيةلمسكافالمعاقيفكتخفيؼ

تمعليمارسكاحياتيـبشكؿطبيعي.حيثكانتفيالسابؽمعاناتيـكتأىيميـكأعادتيـإلىالمج
قبؿتأسيسالمركزيذىبالمعاؽإلىمحافظةبغدادلغرضحصكلوعمىطرؼصناعيأك

.(4)يضطرإلىالسفرإلىخارجالبمد
أمابالنسبةلصناعةالدكاءفقدمرتبمراحؿتاريخيةعديدةكأمصناعةعرفيااالنساف،

ف طرأتعمييا حتىإلىماكصمتاليوبالكقتلذا فيصناعتيا تراتتاريخيةطكيمةكمتعددة
الحاضرمفالتقدـالعمميكالتكنكلكجيفيمجاؿالصناعةالدكائية،فيعكدتاريخمعرفةاالنساف
لؤلدكيةكالعقاقيرالنباتيةإلىأكلىعيدهبعبلجمايصيبومفأمراض،إذكافيعتمدعمىأكراؽ

النبات أفكأغصاف كما المرضية، الحاالت مف العديد لعبلج كثمارىا كجذكرىا كاألشجار ات
الصيدلةففعممييبحثفيأصكؿاألدكيةسكاءكانتنباتيةأكحيكانيةأكمعدنيةمفحيث
تركيبياكتحضيرىاكمعرفةخكاصياالكيميائيةكالطبيعيةكتأثيرىاالطبيككيفيةاستحضاراألدكية

كب منيا، استعمالياالمركبة بطريقة نفسة األدكية تاريخ أذف ىك الصيدلة تاريخ فإف ذلؾ
،كقدكجدتفيبعضالمدكناتالقديمةكدليؿيكضحوالنصالسكمرمالذمكجدعمى(2)كحفظيا

في يأتي)عرؽالسكسدكاءلمسعاؿيسحؽكيشربمعالزيتكالخمر(، كما شكؿجدكؿيقرأ
حيفكافالبابميكفيحضركفبعضاألدكيةكيتاجركفبيابيفالشعكبالمجاكرةليـ،كماانيـ

                                                           

اٌىٕىوٞ ٘ٛ اٌزٙبة ٔز١غخ ػلَ ٕٚٛي اٌلَ ئٌٝ األٛواف ٌّوٙٝ اٌَىوٞ ِّب ٠إكٞ ئٌٝ رؾٛي ٌْٛ اٌطوف  

 اٌطوف. ثزوئٌٝ اٌٍْٛ األٍٛك ٚثزبٌٟ ٠زُ 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ػٍٟ ؽ١َٓ رمٕٟ أٛواف ٕٕبػ١خ فٟ ِووي اٌزأ١ً٘ اٌطجٟ فٟ اٌجٖوح ثزبه٠ـ  ((0 

3/04/0400. 
 
 .00ٕل فٛىٞ ٚف١ك, ِٖله ٍبثك, ٓ٘(0)
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نج لذا الثعباف، الرمزيقدسكف كىذا ثعبانان، يمتؼحكليا بعصى لمطبكالصيدلة يرمزكف دىـ
.(4)يستعمؿفيأيامنافيالكقتالحاضر

إفاالنسافأكؿنشأتوزراعيكالبدأفيبلحظبعضخكاصماقدرزقواهللمفالنباتات
هعنيفانالتيكافيأكميابتأثيرىاعميو،فاحبماكافسائغان،كاعرضماغضمنياككافتأثير

غيرمرغكبفيو،كىكذااختارلومفبيفالنباتاتمجمكعةكافيتداكلبيافيشكؿيعبرعنو
اليكـانوبدائيكلكنوكافيتناسبعمىكؿحاؿكطبيعةماحكليـ،كمفىنانشأالعشاباألكؿ

(Herblistفي الشرؽ في األكائؿ العشابكف كاعتقد النباتية، العقاقير كنشأتصناعة سكمر(
يعمـمف األنسافمالـ الذيفعممكا اآللية المينةمقدسةأنشأتيا كمصرأفىذه كبابؿكسكريا

كاألعشابكالنباتاتكالزيكت لمماء الصيدلة(2)الخكاصالشفائية عمـ لمعربركاد كاف كذلؾ .
لمعدني،كمؤسسيو،فقدبرعكافيمعرفةاألدكيةسكاءكانتمفاألصؿالنباتيأكالحيكانيأكا

فقداكتشؼأطباءالعربأدكيةعديدةمثؿالكافكركالصندؿكالمسؾكجكزالطيبكالتمراليندم
كقد الكرد، كمنيا العطرية كالخبلصات كالكحكؿ األشربة اخترعكا الذيف كىـ كغيرىا، كالقرفة

عمؿتكصؿابفسيناإلىتغميؼالحبكبالتيكافيصنعيالممرضى،كتكصؿأطباءالعربإلى
الترياؽالمؤلؼمفعشراتاألدكيةلزبائنيـكالخمفاء،كفيزمفالمأمكفكافالصيادلةخاضعيف
ككاف لمتفتيشالمنظـ، خاضعة ككانتصيدلياتيـ الممارسة، إجازة عمى كالحصكؿ لبلمتحاف

 عطاريف يدعكف كانكا الذيف لمصيادلة عميد كبيرة مدينة كؿ في (5)يكجد عاـ كفي ،4:22
أكؿشركةإلنتاجاألدكيةفيالعراؽباسـشركةقطرةالعيفكأنشأتشركةأخرلإلنتاجأنشأت

 بمجيكية،كفيعاـ فنيةمفشركة العراقيةعمىعقد:4:4األدكيةبمساعدة عممتالحككمة
في السابؽالمكقعة السكفيتي( التعاكفاالقتصادمالفنيبيفالعراؽك)االتحاد آذار47اتفاقية

كالتيبدألت:4:4 األدكية لصناعة معمؿسامراء كمنيا المشركعاتالصناعية مف عدد نفيذ
كخبلؿىذهالمرحمةبدأكؿمفالقطاعالحككميكالقطاعالخاصبالنمك4:82اإلنتاجفيوعاـ

( مف ازداد فقد العراؽ في األدكية مؤسساتصناعة عدد في عاـ4المتسارع في مصانع )
4:81( ف22إلى مصنع ) عاـ االقتصادم4:92ي الحصار التسعيناتالسيما فترة كفي ،

كقطع األكلية المكاد تكقفتعممياتاستيراد إذ صعبة، ظركفان العراقية الدكاء شيدتصناعة
                                                           

 20, 0967ٓػجل اٌؾ١ّل اٌؼٍٛعٟ, ربه٠ـ اٌطت اٌؼوالٟ, ثغلاك,  (0)

 .07, 0400ُٓ ٚاٌضمبفخ, ِٖو, ٕبثو عجوح, ربه٠ـ اٌؼمبل١و ٚاٌؼالط, ِإٍَخ إٌٙلاٚٞ ٌٍزؼ١ٍ (0)

 .088, 0906ٓا١ِٓ اٍؼل ف١و هللا, اٌطت اٌؼوثٟ, اٌّطجؼخ األِو٠ىب١ٔخ, ث١وٚد,  (3)
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الغيارمفالسكؽالعالمية،لذااىتمتالدكلةبتمكيؿالقطاعالعاـكالقطاعيفالمختمطكالتعاكني
صناعةاألدكيةفيسامراءكالشركةالعامةلصناعةاألدكيةفينينكلكالمتمثمةبالشركةالعامةل

،إمابالنسبةلصناعةاألدكيةفيمحافظةالبصرةفنشأتفي(4)كمصانعالقطاعالخاصلؤلدكية
كذلؾعفطريؽقياـمجمكعةمفالصيادلةالبصرييفبتأسيسشركةسماالفيحاء2242عاـ

لسكؽالعراقيةبشكؿعاـكمحافظةالبصرةبشكؿخاصمفلصناعةاألدكيةلغرضسدحاجةا
األدكيةبسببزيادةحجـالسكافكزيادةالطمبعمىالدكاءبفعؿتزايداألكبئةكاألمراضبفعؿ
السكؽ الشركة كترفد الماضي، القرف خبلؿ البصرة محافظة شيدتيا التي كالحركب التمكث

.(2)اباتكالكبسكؿكالمراىـعمىاختبلؼأنكاعياالعراقيةبمختمؼمنتجاتيامفالحبكبكالشر












 
 

 
 

                                                           

 06-00ٕ٘ل فٛىٞ ٚف١ك, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ, ِؼبْٚ ِل٠و ّووخ ٍّب اٌف١ؾبء ٌٖٕبػخ  ((0 

 07/0/0400األك٠ٚخ ثزبه٠ـ 
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 المبحث الثالث
 المراحل التصنيعية لمصناعات الطبية في محافظة البصرة

كاليدؼ اإلنتاجية، فيالعممية يمربمراحؿعدة كؿنكعمفأنكاعالصناعاتالطبية
عبرمراحمياالمتعددةمستخدمةمنياتكضيحالتقنياتالتصنيعيةالتيتمربياىذهالصناعات

كالتغميؼ التعبئة مرحمة كحتى التصنيع عممية بداية سكاء الحديثة كالتكنمكجيا الفنية الخبرة
كالتسكيؽ.
تعريؼالنظارة مف البد الصناعة ىذه بآلية الدخكؿ فقبؿ النظارات لصناعة فبالنسبة

بأن يمكفتعريفيا فالنظارة النظارة، العدساتكالتعرؼعمىأجزاء بيف ما تجمع بصرية أداة يا
(4)كاإلطارمعكجكداألذرعالتيتمتدنحكاألذف.كأجزائياىي

:ىكذلؾالجزءمفالنظارةبدكفالعدساتالطبية.Frameاإلطار -أ 
 -ب  كالحكاؼFrontالمقدمة كالجسر العدسات يضـ الذم النظارة مف الجزء ذلؾ كىي :

فصاالتاألذرع.
:كيعرؼبانوذلؾالجزءالذميربطالعدساتمعاكتثبتعميواالنقياتBridgeالجسر -ج 

أحيانا.
:كتعرؼعمىأنياذلؾالجزءمفالنظارةالذميحيطبشكؿكامؿأكبشكؿRimالحافة -د 

جزئيلمعدساتالطبية.
:ىكذلؾالجزءمفالنظارةالطبيةالممتدةمفمقدمةاالطاركالتيتصؿالذراعLug -ه 

بالمقدمة.
:كىيقطعةمعدنيةتصؿالذراعبالمقدمة.Jointالفصالو -و 
:كيمتدىذاالجزءمفالمقدمةنحكاألذفكجزءمنوخمؼاألذف.Sideالذراع -ز 

مراحؿ كافة في كالتقانة بالدقة تتصؼ متعددة، مراحؿ عبر تتـ فأنيا صناعتيا أما
ةكفؽمعاييرفنيةكعمميةفيالتصنيع،كتتـفيكرشصغيرةمستعممةاآلالتكالمعداتالمتطكر

العمميةاإلنتاجيةكيديرىافيالغالبتقنيبصرياتحاصؿعمىشيادةالبكالكريكس،كالمراحؿ
-التصنيعيةليذهالصناعةىي:

                                                           
 
 70, 0440ٓ, ١٘0فبء هاٍُ ؽٍٛخ, أٍب١ٍبد رغ١ٙي إٌظبهاد, ػّبْ, كاه ا١ٌَّوح, ٛ ((0
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كتتمثؿبأخذالكصفةمفطبيبالعيكفكتحديددرجةالنظرفيالكصفة،أك-المرحمة األولى: 
جياز جيازفحصالبصرمفقبؿفاحصمفخبلؿفحصالمريضبكاسطة كمبيكتركىك

البصرياتكيتـتحديددرجةالنظرلممريضمفخبللو.
خبلؿىذهالمرحمةيتـتحضيرالعدسةحسبالدرجةكبعدىايتـتحديدسنتر-المرحمة الثانية: 

(أك4(لقراءةالعدساتكمافيالصكرة)Foci meterالعدسةبكاسطةجيازالكتركنييسمى)
بكاسطةجيازيدكمكافيستعمؿفيالسابؽكىكجيازيشبوالنظاراتتكضعداخمةالعدسات

كدرجتيا سنترىا 4)لمعرفة ،) اإلستجماتـز بيا كيعالج أسطكانية نكعيف عمى العدسات كتككف
كذلؾفيبعضاألحيافتستعمؿ النظركقصرالنظر، بعد التييعالجبيا كالعدساتالكركية

 المستعممةعدساتمزدكجة اإللكتركنية األجيزة الشمسأكمفأشعة لمنظركالكقايةمفأشعة
كحسبعمؿالمريض.

 في ورشة عوينات النخيل ،قضاء البصرة Foci meterجياز ( 2صورة )
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 07/9/0400ثزبه٠ـ  ء اٌجٖوحفٟ لٚب ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ ثٖو٠بد ِؾّل ف١ٚو, ػ٠ٕٛبد إٌق١ً (0)
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بأخذرأمالمريضفياختياراالطارالذميرغبفيوكشكؿالنظارةكتتمثؿ- : المرحمة الثالثة
التييرغبفيارتدائياكالتيتناسبلكفبشرتوكشكؿكجو،فالكجوالدائرملواختيارمعيفمف

،ككذلؾاخذرأمالمريضالنظاراتككذلؾالكجوالطكليلواختيارشكؿمعيفمفالنظارات
.(4)كقدرتوالشرائيةالنظارةككذلؾرغبتوحسبمكضة

قبؿ - المرحمة الرابعة: مف اختياره تـ الذم اإلطار نكع حسب قصالعدسة بعممية تتمثؿ
المريض،كعمميةالقصكتييئةالعدسةتتـىياألخرلبنكعيفإمابكاسطةالماكنةاإللكتركنية
ىذه حيثتقكـ فيالكقتالحاضرفيكرشالعكيناتالطبية، األكثراستعماالن كىيالطريقة

.(2عدسةكتحديدأطرافياحسبشكؿاإلطار.كمافيصكرة)الماكنةبعمميةقصكتييئوال

 ماكنة القص وتييئو العدسة اإللكترونية في ورشة عوينات المدينة ،قضاء المدينة (2صورة )
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ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٌجٖو٠بد عجبه ػج١ل فو٘ٛك, ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد اٌوث١ؼٟ اٌىبئٓ فٟ اٌؼْبه  خِمبثٍ ( 0

 07/9/0400اٌؼي٠ي٠خ ثزبه٠ـ 
 



  

 انزبرٌخً ويراحههب انصُبػٍخ فً يحبفظخ انجصرح يفهىو وأهًٍخ انصُبػبد انطجٍخ ورطىرهب

                                         

33 
 

 

 االولالفصل 

الببلستيكيةكبكاسطةأكتككفعمميةالقصلمعدسةيدكيةكىيبكاسطةالمقصلمعدسات
)آلةالمازةاليدكية(لمعدساتالزجاجيةكعمميةالقصىذهكانتتستخدـسابقان.

كتتمثؿبتركيبالعدسةداخؿاالطاركمرحمةأخيرةلتجييزالنظارة،عمما-المرحمة الخامسة: 
( زمنية خبلؿفترة تتـ النظارة تجييز بالشكؿ22أفعممية تجييزىا حيثيتـ النيائيدقيقة(

االطار(4)لممريض كتثبيت اختيار عممية ىي النظارات لمجيز الرئيسية المياـ اىـ كمف ،
المناسب،كعمىأساسنجاحةفيذلؾتعتمدراحةالمريضعندارتدائولتمؾالنظارة،كاالطار
البدأفيككفصمبكقكمكخفيؼبنفسالكقتكأفاليسببأمنكعمفالتييجعمىالجمدعند
عند البعيد نظارات انخفاضمف اقؿ تككف أف البد القراءة كنظارات النظارة، ارتكاز مناطؽ

مف بزاكية أيضا كحتىتككف44-42التثبيتكتككف القراءة، حسبعاداتالمريضعند سـ
مثبتةبالكضعالصحيحالبدمفكضعالعدساتعفمسافة أمعمىنفس44.8النظارة ممـ،

األساس نفسمسافةالبؤرة يةاألماميةلمعيفكذلؾحتىتتككفالصكرةعمىالشبكيةكيككفليا
.(2)الحجـكماىكعندالشخصالسميـ

أمابالنسبةلصناعةاألسناففإفىذهالصناعةتتـفيمختبراتتخصصيةفيصناعةاألسناف،
براتكتحتكالعامميففيياىـفيالغالبأطباءاختصاصأسناف،كممارسيفيديركفىذهالمخت

أشرافيـ،فضبلنعفالتقنييفالفنييفكالحاصميفعمىشياداتالدبمكـالفنيالتقنيالطبي،فبلبد
-مفالتعرؼعمىبعضالمفاىيـليذهالصناعةكمنيا:

-:مفيوم طب األسنان -4
ىكفرعييتـكيختصبدراسةأمراضالفـكالكجوكالفكيفكاألسنافكاألنسجةالمحيطة

كمعالجتياكالكقايةمنيا،كيتفرععمىالعديدمفاالختصاصات،كيعدطباألسنافكتشخيصيا
كعبلج تشخيصككقاية في المختصكف ىـ األسناف جراحك أك األسناف كأطباء ، كعممان فنان
استعماؿ مثؿ خدماتمتعددة يكفر داعـ فريؽ طبيباألسناف كيساعد أمراضتجكيؼالفـ،

م كغيرىا الشعاعي ممئالتصكير العبلج يشمؿ كقد تشخيصصحيح، لضماف التقنيات ف

                                                           
 
ثزبه٠ـ ,لٚبء اٌمؤخ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ٍبِو ػجل اٌقبٌك ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد اٌمؤخ  ((0

06/9/0400 

 ١٘72فبء هاٍُ ؽٍٛخ, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0 
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كقمع أمراضالمثة كعبلج الجذكر، عبلج أثناء في أعصاباألسناف زالة كا  تجاكيؼاألسناف
.(4)األسناف،كاستبداؿاألسنافالمفقكدةبطقـاألسنافككثيرامايستخدـالتخدير

 -مختبرات صناعة األسنان:  - 2
كىيالتيتقكـبصنعكافةأنكاعالتعكيضاتلطباألسنافمفطقـكامؿ،طقـجزئي،أجزاء

مفقكدةمفالكجو،تقكيـاألسناف.
أفصناعةاألسنافتتـعبرمراحؿمتعددةىياألخرلممتزمةباستعماؿالدقةكالتقانةفيكافة

يصناعتياكفؽمعاييرعمميةفنيةمراحؿتصنيعيافضبلنعفاستعماؿالمكاداألكليةالداخمةف
-:(2)ككذلؾاستعماؿاآلالتكالمعداتالمتطكرةفيالعمميةاإلنتاجية،كمراحؿىذهالصناعةىي

تككفىذهالمرحمةفيعيادةطبيباألسنافعندمايكشؼالطبيبعفحالة-المرحمة األولى: 
المريضكيشخصياكيعالجيافيالبداية،كيكشؼعمىطبيعةأسنافالمريضفيماإذاالمريض
يككفالمريضفاقد أك أسنافبالكامؿ، طقـ المريضيحتاجلصناعة فيذا أسنانو لجميع فاقد

ب المريضيحتاجإلىصناعةطقـجزئيبعضأسنانوكيرغببتعكيضيا أسنافصناعيةفيذا
ألسنانويثبتبكاسطةاألسنافالثابتةالطبيعية،أكقديككفالمريضيعانيمفتباعدبيفأسنانو
فيضطرالطبيبإلىعمؿجسرلؤلسنافكربطيامعبعضياعمىشكؿجسرمفاجؿتقكيميا

بكاسطةأسبلؾخاصة.
الطبعةاألكلىلممريضمفقبؿطبيباألسنافاستعماؿمادةتت-المرحمة الثانية:  مثؿبأخذ

كىيAlginateالمطاطالقاسيحيثيتـمزجومع)مادةالمسرع(الخاصبو،أكيستخدـمادة
كتككفمصنعةمفاآلشناتالبحرية،كيتـكضعىذهمادةأكليةمرنةكالتيتكضعداخؿالترل

قالبببلستيكيأك ضمف الطبعةالمادة شكؿ فيفؾالمريضليأخذ كضعو ثـ معدنيكمف
دقائؽ(.4كتتصمبالطبعةاألكليةبفترةزمنيةالتزيدعف)

كتتـىياألخرلفيعيادةطبيباألسنافعندمايقكـالطبيببأخذطبعة-المرحمة الثالثة :
ثانيةتصحيحيةكذلؾعفطريؽمزجالمطاطالرخكمعالمسرعككضعوعمىالمطاطالقاسي
داخؿالطابعكمفثـيضعيافيفؾالمريضلمعرفةالعبلقةبيفالفكيفالعمكمكالسفمي،كىذه

                                                           

 ١ّٙ06بء ؽَٓ اٌٍّٛٛٞ, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0 

ِمبثٍخ ِغ اٌلوزٛه ػٍٟ ػ١َٝ ٛج١ت إٍٔبْ ٠ؼًّ فٟ ِووي اٌفوكًٚ ٌطت األٍٕبْ فٟ اٌجٖوح ثزبه٠ـ  ((0 

04/9/0400. 

 .(3)ٚ٘ٛ اٌمبٌت اٌّؼلٟٔ أٚ اٌجالٍزه ٠َزقلَ ألفن اٌطجؼخ وّب ِٛٙؼ ثبٌٖٛهح  - اٌزوٞ: 
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(،كتككفىذهالطبعةعمى5كانطباؽأكضحكمافيالصكرة)الطبعةالتصحيحيةتعطيحكاؼ
( كاممة طبعة أما أشكاؿ )Fatdancherثبلثة جزئية طبعة أك )Partialجسر عمؿ أك )

(Pridgلربطاألسنافمعبعضياالبعض)(4.)

 اخذ الطبعة األولى والتصحيحية من قبل الطبيب في عيادة الفردوس في قضاء القرنة (2صورة )















 

 

.22/9/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 

-المرحمة الرابعة:  حيثيقـك المختبر إلى طبيباألسناف مفعيادة الطبعة بأرساؿ كتتمثؿ
( زمنية لفترة االنتظار ثـ الجبسكمف مادة باستعماؿ لغرض22األخيربصبالطبعة دقيقة(

( الصكرة في كعم1الجفاؼكتصمبالجبسكما لغرض( ىزاز عمىجياز الصبتككف مية

                                                           

ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه اؽّل وو٠ُ ٛؼبْ ٛج١ت األٍٕبْ ٠ؼًّ فٟ اٌّووي اٌزقٖٖٟ ٌطت ٕٕٚبػخ  خِمبثٍ ((0 

 .00/9/0400ثزبه٠ـ  ,لٚبء اٌجٖوحاألٍٕبْ
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يتـنحتكأزالتالنتكءاتالزائدةمفطبقة إخراجفقاعاتاليكاءمفالجبسالمصبكبكبعدىا
الجبسبكاسطةأجيزةخاصةليذاالغرض.

 صب الطبعة باستخدام مادة الجبس في مختبر سامر العممي قضاء البصرة( 4صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24/9/2222بعدسة الباحث بتاريخ التقطت ىذه الصورة 

كتتمثؿبكضعمادةعازلةعمىالقالبالجبسي)فازليفأكزيتأكأممادة-المرحمة الخامسة: 
شمعيبيا،خاصلؤلسنافككضعولتشكيؿكتدWaxكبعدذلؾيتـتذكيبشمع عازلةأخرل(

دخالياضمفبكتقة (،كبعدىايتـ4،كصبالجبسفكقياحتىحدمعيفكمافيالصكرة)كا 

                                                           

اٌٛرل ٘ٛ ٛجمبد ِٓ اٌّْغ رٛٙغ فٟ ِوؽٍخ اٌٖت األٌٚٝ ٌم١بً ؽبٌخ األٛجبق ث١ٓ اٌفى١ٓ ٚونٌه ٌز١ٕٚل  

 .األٍٕبْ

أٔبء ِؼلٟٔ ٠ٛٙغ ف١ٗ لبٌت اٌّْغ اٌّضجذ ػٍٝ اٌمبٌت اٌغجَٟ ؽ١ش ٠زُ ٕت اٌغجٌ فٛلٙب ٘ٛ - :اٌجٛرمخ 

 ٚٚٙؼٙب رؾذ اٌّىجٌ ٌغوٗ اٌٚغٜ ٚأؽىبَ األغالق.



  

 انزبرٌخً ويراحههب انصُبػٍخ فً يحبفظخ انجصرح يفهىو وأهًٍخ انصُبػبد انطجٍخ ورطىرهب

                                         

36 
 

 

 االولالفصل 

خاص فرف في تكضع كبعدىا األغبلؽ كأحكاـ المكبسلغرضالضغط تحت البكتقة كضع
لتبخيرالشمع.

 توضح البوتقة التي يصب الجبس في مختبر القرنة لصناعة االسنان( 5صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 27/9/2222 التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ

االكريمؾ-المرحمة السادسة:  كضع االكريمؾيتـ بمادة األسناف كتثبتككبس كالشمع
بيفالفكيفكأحكاـ القكالبفيجيازمطبؽأكمفصؿيكضحالعبلقة تكضع األسنافكبعدىا
األطباؽكتكبسبكاسطةىذاالجيازكبعدالكبستكضعالقكالبفيفرفخاصأكفيأناءفيو

المطابؽدقيقة(كبعدىايتـتبريدالطقـكتفتح 14ماءلغرضالتسخيفإلىدرجةالغميافكلمدة)
(.7كمافيالصكرة)

                                                           

 ٘ٛ ِبكح ِىٛٔخ ِٓ ف١ٍٜ ثٛكهح ىائل ٍبئً ؽبه ٠َزقلَ ٘نا اٌق١ٍٜ فٟ رضج١ذ األٍٕبْ. - االوو٠ٍه: 
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كىيتمثؿالمرحمةاألخيرةلصناعةطقـاألسنافحيثيتـتنظيؼاألسناف-المرحمة السابعة: 

دخالياإلىجيازالتمميع .(4)مفالزياداتكالنتكءاتكا 

 قضاء البصرة لصناعة األسنان التخصصيعممية وضع الطقم في المطبق في مختبر (6صورة رقم )



 

 

 

 

 

 

 22/9/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 

أمابالنسبةلصناعةاألككسجيففقبؿالتطرؽإلىآليةالتصنيعالبدمفالتعرؼعمىالمميزات

-:(2)الخاصةلمعمؿاألككسجيفكىيكالتالي

مفإنتاجKVKتدمجخصائصالتصميـكالتيتمكفمعامؿKVKمعامؿاألككسجيف -2

غازالنتركجيفعاليالجكدةكمتزامنامعإنتاجاألككسجيفكىذاينتجنشاطاقتصادم.

بماكنةعاليةالكفاءةتساعدعمىالتبريدالسريع.KVKتجيزمعامؿ -2
                                                           

 
ئٍّبػ١ً رمٕٟ إٍٔبْ فٟ ِقزجو ٍبِو اٌؼٍّٟ اٌىبئٓ فٟ اٌؼجب١ٍخ ثزبه٠ـ ( ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ِٖطفٝ (0

03/9/0400. 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل إٌّٙلً ا١ٌّىب١ٔه ٍٍّبْ اٌوث١ؼٟ, ِؼًّ اٌؼواق إلٔزبط اٌغبىاد اٌطج١خ  ((0 

 .02/04/0400ٚاٌٖٕبػ١خ ثزبه٠ـ 

 KVK :-  ٓإٌٙل٠خ٘ٛ افزٖبه الٍُ اٌْووخ اٌّٖٕؼخ ٌّؼبًِ األٚوَغ١ 
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مستكلعاليمفنقاكةالغازات. -2

 استيبلؾلمقدرةالكيربائيةكاطئة. -4

تجيزبصماـلئلنتاجالسريعكبركدةأفضؿ. -5
حرارةغيرخطرةعفطريؽماسحضكئيالكتركنيغيرخطر.درجة -6
مقاييسضغطذكتصنيؼعالميكمؤشراتمستكلالسائؿمعسيطرةفكالذيةالتصدأ. -7
عزؿعاليالجكدة. -8
مضخةلمميءاألككسجيف. -9

قدرة -22 مجيز طريؽ عف تجييز بقدرة لمعمؿ مناسب الكفاءة عالي ىكاء ضاغط
فكلت(.112-144اعتيادم)

تطمبماسؾغازضخـ.الي -22
ثبلجةصناعية)مصنعتبريد(كجيازتبريدىكاءقبؿكبعدالمجففات. -22
كمفةصيانةكاطئةكآمنةكسيكلةالتشغيؿ. -22
محمؿنقاكةلؤلككسجيف. -24
نصبالمعمؿسيمةكاقتصادية -25 أنشاءرسـك

معأما بعضيا كمرتبطة متعددة بمراحؿ تمر األخرل فيي األككسجيف صناعة آلية
-:(4)البعضاألخرحتىإتماـعمميةالتصنيعكالتعبئةكىذهالمراحؿىي

كتتمثؿبعمميةسحباليكاءالجكمعفطريؽمكبستكربينيضخـكمافي-المرحمة األولى: 
(.8الصكرة)

(صماـ،42مريراليكاءالجكمبكصبلتكمرحمةأكلىتتككفمف)كتتمثؿبت-المرحمة الثانية: 
كدكرىذهالصماماتىكلغرضسحبكدفعاليكاءكتكليدالحرارة،كتدفعياإلىالمرحمةالثانية
كتتككفمف)ثماف(صماماتككذلؾتتـعمميةالسحبكالدفعكتكليدحرارةكتدفعياإلىالمرحمة

ع(صمامات،كذلؾكتتـعمميةالسحبكالدفعكتكليدالحرارةكتدفعياالثالثةكالتيتتككفمف)ارب

                                                           
 
ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل أهّل ػجل اٌوٙب, فٕٟ فٟ ِؼًّ إٌّٙل ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ ثزبه٠ـ  ((0

09/9/0400. 
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السحبكالدفع عممية كذلؾتتـ صمامات، مف)اربع( أيضا كالتيتتككف الرابعة إلىالمرحمة
الشكائب مف اليكاء كتنقية تصفية ىك األربعة المراحؿ كالغرضمفىذه الحرارة كتكليد لميكاء

كالغبار كالرطكبة درجةكالدىكف رفع إلى تؤدم العممية ىذه كفي الجكم، لميكاء المصاحب
الحرارة.

 مكبس توربيني في منشأة الميند إلنتاج الغازات الطبية والصناعية قضاء الزبير (7صورة رقم )















 

 

 29/9/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 

عفطريؽ-المرحمة الثالثة:  اليكاء بدخكؿ المرحمة ىذه )أنبكبحديدمدائرمCoilكتتمثؿ

الشكؿ(داخؿخزافدائرمىذاالخزافيحتكمعمىماءلغرضتبريداليكاءكبعدىايمراليكاء

إلىمصفيأكفمترلغرضتنقيةاليكاءمفالشكائب،كيخرجبعدىاإلىخزافآخرعفطريؽ
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Coilماءلغرضتبريداليكاءكبعدىايمراليكاءأيضافيمصفيأكآخريحتكمعمىخزاففيو

(.9بةكالشكائب،كمافيالصكرة)فمترآخرلتنقيةاليكاءمفالدىكفكالرطك

 خزان ماء التبريد في منشأة سومر إلنتاج الغازات الطبية والصناعية في قضاء البصرة( 8صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26/9/2222بتاريخ التقطت الصورة بعدسة الباحث 

)ضاغطىكاء(لتبريدCompressorكتتمثؿىذهالمرحمةبدخكؿاليكاءإلى-المرحمة الرابعة: 

(كبعدىايمربمجففاتعددىا)اثناف(تحتكمعمىحبيباتذاتأنكاع:اليكاءكمافيالصكرة)

ثبلثةكبأحجاـصغيرةكمختمفة،كفائدةىذهالحبيباتىيتنقيةاليكاءحيثيككفبعضيالتنقية

لغرضالت كالبعضاآلخر الرطكبة مف التنقية كبعضيا الدىكف مف الشكائباليكاء مف نقية
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ليكاءنقيانكالغبار،حيثتعمؿىذهالحبيباتعمىامتصاصالدىكفكالرطكبةكالشكائبفيخرجا

(.42كمافيالصكرة)

 البصرةبية والصناعية في قضاءتبريد اليواء في منشآه سومر ال نتاج الغازات الط Compressor( 9صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 26/9/2222بتاريخ التقطت الصورة بعدسة الباحث 

 المجففات في منشأة العراق ال نتاج الغازات الطبية والصناعية في قضاء البصرة( 22صورة )



 

 

 

 

 

 22/22/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 
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أخرلغرضCompressorيتـخبلؿىذهالمرحمةتبريداليكاءبكاسطة-المرحمة الخامسة: 

-الى482-مفاجؿتكثيؼاليكاءتحتبركدةتصؿمفالتبريدكيستمركينقؿإلىالمكسعة

درجةمئكيةتحتالصفرالمئكم،كبيذهالطريقةيتحكؿاألككسجيفإلىسائؿكمفثـينقؿ492

(.44إلىمجمكعةأنابيبداخؿخزاناتيتجمعفييااألككسجيفالسائؿكمامكضحفيصكرة)

 خزان األوكسجين في منشأة الميند إلنتاج الغازات الطبية والصناعية في قضاء الزبير ( 22صورة )

22/22/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 

يدخؿ-المرحمة السادسة:  حيث األككسجيف صناعة في األخيرة المرحمة ىذه كتككف
( صكرة في كما ضاغطة إلى السائؿ األنابيب42األككسجيف بكاسطة بمبخرة بعدىا كيمر )

األسطكانات في التعبئة مرحمة إلى كيصؿ غاز إلى سائؿ مف يتحكؿ الجك كما(4)كبحرارة ،
 (45مكضحفيصكرة)

                                                           

 اٌٍّٛؼخ : ٠ٚىْٛ كٚه٘ب فٟ رجو٠ل اٌٙٛاء الْ اٌٙٛاء أصٕبء اٌزٍٛغ ٠طٍك اٌؾواهح ٠ٚجوك. 

 
ِؼًّ اٌؼواق ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ٍٍّبْ اٌوث١ؼٟ ِٕٙلً ١ِىب١ٔه ٕبؽت ((0

 .02/04/0400ثزبه٠ـ 
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 ة الميند إلنتاج الغازات الطبية والصناعية قضاء الزبيرالضاغطة في منشأ (22صورة )





 

 

 

 



 29/9/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 

 مرحمة التعبئة في منشأة سومر إلنتاج الغازات الطبية والصناعية في قضاء البصرة  (22صورة )

 2222/ 25/22التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 
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 المخطط الكامل لمنشأة األوكسجين في منشأة سومرتوضح ( 24صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 والصناعية.المصدر: شركة سومر لمغازات الطبية 

-:(4)ذلؾفافاألككسجيفالطبييمتازبمميزاتخاصةكمنيافضبلنعف
كعبلجكبإشراؼالطبيبكالدكاءحسبالحالةالمرضيةكتكقؼعضمةالقمب،يستعمؿ -2

كالنزيؼ،البلزماتالقمبية،أمراضالرئةكالصدركاإلصاباتالمتعمقةبيا،انسدادممرات
(.Covid - 19اليكاء،فضبلنعفاستخداموكعبلجأساسيكرئيسيلمرضىككركنا)

كخاصةفيحاالتمتعددة.ينقذكيدعـحياةالكثيرمفالمصابيف -2
يمتازبالنقاكةالعالية. -2
أيضايقاس -4 الذميقررذلؾكيعتمد كالطبيبىك تدفؽاألككسجيفبالمترفيالدقيقة،

عمىنكعيةنمطالحياةالتييعيشياالشخص
 أنواع األمداد باألوكسجين:

يوفيأنماطمختمفةمفاألككسجيفيتـتخزينوبيامفاجؿحصكؿالشخصعمىناؾ
حالةماإذاتعرضلنقصفياألككسجيفكعدـكصكؿالكـالكافيمنولرئتيوكجيازهالتنفسي

-كىي:

                                                           
 0)

 .34/9/0400ٌَّزْفٝ اٌمؤخ اٌؼبَ ثزبه٠ـ  اإلكاهِٞمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ػٍٟ لبٍُ اٌّل٠و  (

 

 ضاغطاليكاء–4
 تنقيةاليكاء–2
 مكسعةاليكاء–5
 صندكؽباردمعضغطداخمي–1
 منحدرمميءاالسطكانات–4
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كاحد -أ  مكاف في استخداميا كيتـ األككسجيف أسطكانة في المتكاجد المضغكط األككسجيف
لثقمياحيثيصعبالتنقؿبيا.

فياألككسجيف -ب  المستشفياتحيثيستخدـ في فيخزاناتكبيرة تخزينو السائؿحيثيتـ
(.44ردىاتاإلنعاشكغرؼالعممياتصكرة)

 خزان األوكسجين السائل في مستشفى القرنة العام (:25صورة )













25/9/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 

األككسجيف:كىكعبارةعفآلةكيربائيةتجمعاألككسجيفمفاليكاءالخارجيكخزنومركز -ج 
 (.47كىذهاآللةىيثقيمةجدانكمافيالصكرة)

إذ كأنكاعيا، األطراؼالصناعية التعرؼعمىمفيكـ مف األطراؼفبلبد لصناعة بالنسبة أما
كالذميمبياحد األطراؼ، مفاحد جزء أك بديؿلطرؼمفقكد يعرؼالطرؼالصناعيبأنو
المعاييرالمقبكلةلمراحةكالمبلئمةكالمحاذاةكالكظيفةكالمظيركالمتانة،كماأفضمكراألنسجة

مستمركالكزفكالتغيراتالجسديةكماإلىذلؾ،كالتيتتطمبالمزيدمفالمتغيراتاالصطناعيةال
عمىأنيادائمةأكنيائية،كيتـتحديدنكعالطرؼالصناعيمفخبلؿالعديدمفالعكامؿمنيا

-:(1)عمىسبيؿالمثاؿالالحصر

                                                           

(1) D.Douglas, Hunter Holmes, Fundamentals of Amputation car and Prosthetics 

University, Virginnia, 2014, p58. 
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في قضاء القرنة مرضى الحجر المنزلي جياز ٌمركز األوكسجين المنزلي في أحد منازل( 26صورة )

 

  

 

 

 

 

2/22/2222بتاريخ  الصورةالتقطت 

مستكلالنشاطكطكؿالطرؼالمتبقيكشكموكالتشخيص. -2
.*(PTBدعامةالركبةالسفميةمحمؿالكترالرضخي) -2

( الرضخي الكتر محمؿ تجكيؼ األطراؼ**(PTBكيعتبر لجميع األساس ىك
( الركبة تحت الكترKBاالصطناعية منطقة في لمكزف الحامؿ بعضالدعـ كيكفر تقريبان )

الرضخي.
تككفاألطراؼالصناعيةعمىأنكاعمنيااطراؼصناعيةسفميةكاطراؼصناعية كعادةما
عمكية،فضبلنعفذلؾأفآليةالطرؼالصناعيتككفاطراؼصناعيةذكيةكاطراؼصناعية

-:(4)ميزاتتمتازبياكىيتعمؿبأربطة،كلؤلطراؼالصناعيةم
األطراؼالصناعيةتعكضالشخصعففقدافالطرؼاألصميكقياميابكظائفيا. -2
تركيبأطراؼذاتقابميةلمحركةمثؿحركةالطرؼاألصمي. -2
تككفاألطراؼالصناعيةقابمةلمصيانةكلياقطعغيار. -2

                                                           
*

 (PTB(ِقزٖو ي )Traumatc tend bearink) 
**

 (KB(ِقزٖو ي )Knee bearink) 

(1) Katherine ott David serlin, Stephen mihm artificial parts, practical lives modrn 

histories of prostnetics New York, unvarsity press without ayear, p11.  
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.األطراؼالصناعيةخفيفةالكزفكالتعيؽالحركةلمسافاتطكيمة -4
لفترةطكيمة. -5 األطراؼالصناعيةغيرمعرضةلمتمؼالسريعكتدـك

كالحاالتالتييتـمعياتركيبجيازتعكيضيكحسباألسبابالتيتؤدمإلىبتراألطراؼإما
كتركز السكرمأكبسببالحركبكحكادثالسير، أكبسببمرضالقدـ بسببعيكبالكالدة

-:(4)ثمراحؿعبلجيةقبؿتركيباألطراؼالصناعيةكىيالمرحمةاألكليةبعدالبترعمىثبل
تخفيؼاآلـ. -2
العمؿعمىأفيككفالجزءالمتبقيمفالطرؼالمبتكرقادرانعمىتحمؿالكزف. -2
قدرةالجزءالمتبقيمفالطرؼالمبتكرعمىالتحرؾفيجميعاالتجاىات. -2

أكليفيأنسجةالطرؼالمتبقيبعدالبتر،كتعتبرىذهالحالةظاىرة كمفالمتكقعحدكثتكـر
صحيةتدؿعمىنجاحالعمميةكتخؼآثارىاعادةبعدمركرأسبكعكاحد،فضبلنعفذلؾبعد
بترالقدـبكقتقصيريحدثنكعمفالضغطعمىمناطؽكاسعةمفالجزءالمتبقيمفالطرؼ

عف يكمفالمبتكر الطبية، المساعدة أدكات أك االنضغاط جكارب أك المرنة األربطة طريؽ
الجرح،كيعمؿاالنضغاطعمىتنشيطالدكرة الغرضمفكراءعبلجاالنضغاطفيتقميؿتكـر
أيضا كيجب الجرح، التئاـ عممية في كيساعد اآلـ يقمؿ كذلؾ المتبقي، الطرؼ في الدمكية

قبؿتركيباألطراؼالصناعيةسكاءعفطريؽأربطةمرنةأكجكارباالىتماـبالطرؼالمبتكر
انضغاطأكبطانوسيميككفعمىالتقنيةالجراحيةكمستكلالبتركحالةالجرح.

(2)-كيجبعمىالمريضالمعاؽبعدعمميةالبتريتبعالنصائحكالتعميماتالتالية:
الجرحبعدالبترمباشرةإذيجبتغطيةالجرتغطية -أ  حكالضمادةبحزاـضاغطلتجنبتكـر

البتر.
األدكاتالمناسبةبحيثاليستسمـالمريضأكيشعرباإلحباطكعميوأفيستمرفياستعماؿ -ب 

الحركةكاستخداـالكسائؿالمختمفةلمساعدتوعمىالتعكيضعمىالطرؼالصناعي.
لجديدتدليؾمنطقةالبتربمطؼسيساعدذلؾعمىالتعرؼعمىإحساسطرفؾا -ج 
الرياضة،يجبعمؿتماريفلممنطقةحتىالتصاببامتشنجممارسة -د 
عمىالنفس،يجبأفيتعمـالمريضعمىكيفيةتغيرالضمادبنفسو.االعتماد -ه 

                                                           

(1) D. Douglas Murph, Hunter Holme, previous source, p60. 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ِب٘و ؽج١ت ٠ؾ١ٝ َِإٚي ّؼجخ اٌزأ١ً٘ اٌطجٟ فٟ ِووي األٛواف اٌٖٕبػ١خ فٟ  ( (0
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تقؿأماآليةالتصنيع ال المراحؿ كىذه متعددة األخرلمرتبمراحؿ فيي لؤلطراؼالصناعية
أىميةكتقانةكخبرةفنيةعفباقيالصناعاتالطبيةكذلؾفيإنتاجكتصنيعاألطراؼالتعكيضية

-:(4)لئلنسافكالمراحؿىي
م-المرحمة األولى:  متككنة المريضالمعاؽعفطريؽلجنة الكشؼعف يتـ البداية ففي

طبيباختصاصكتقنيأطراؼصناعيةكمعالجطبيعي،كالغرضمفالكشؼالطبيىكلمعرفة
سببالبترأكال،كنكعالبترثانيان،ككذلؾىؿيككفالبترصالحانلغرضتصنيعالطرؼالصناعي
كذلؾ ليا الصناعية األطراؼ لصناعة مؤىمة غير المبتكرة األجزاء تككف العادة كفي ال، أـ

-عديدةمنيا:ألسباب
كجكدمناطؽترقيععمىالجزءالمبتكر. -2
يمتازالجزءالمبتكربكجكداحمرارفينيايةالبتر. -2
كجكدندبعمىالبتر. -2
كجكدترىبلتفيالعضمة. -4

الرجؿ-المرحمة الثانية:  كمحيط طكؿ بمعرفة كالمتمثمة العديدة القياسات بأخذ كتتمثؿ
-راحؿكىي:المصنعة،كتتـعمميةالقياسبعدةم

اخذالقياسلطكؿالرجؿالسميمةكذلؾلمعرفةطكؿكقياسالجزءالمبتكر. -أ 
اخذقياسطكؿالجزءالمبتكرمفبدايةركبةالرجؿ)الصابكنة(كحتىنيايةالجزعة. -ب 
اخذقياسلمحيطالجزءالمبتكر. -ج 

كىيمرحمةاخذالقالبكقبؿاخذالقالبيتـتمبيسالبتربجكربكبعدىايتـ-المرحمة الثالثة: 
( بمادة القالب تغميؼ طريؽ عف كذلؾ البكرؾ مادة باستعماؿ القالب  plaster ofتصنيع

parse, p.o.pكيتـلؼكؿجزءمفالطرؼثبلثلفاتمفاألعمىإلىاألسفؿ،كبعدىايتـ)
ثبل مف القالب عمى ضغط ىذهأجراء كتكضيح بياف لغرض بقكة اليد بكاسطة جيات ث

تعميؽ الجانبيف كعمى ضغطة الركبة أسفؿ في الضغطاتىي القالبكمكاقع الضغطاتفي
مساؾالطرؼبالرجؿكعدـسقكطوأثناءالحركة. كا 

                                                           
 
ٟ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ػٍٟ ؽ١َٓ رمٕٟ أٛواف فٟ ِووي اٌزأ١ً٘ اٌطجٟ ٌٖٕبػخ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ف ((0
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المرحمة الرابعة كاستخراج -: أفيجؼالقالبالمصنكع، بعد خراجو كتتمثؿبتجفيؼالقالبكا 
المبتكرالذمتمتصناعتو.الجزء

كتتمثؿبتنظيؼالقالبكنحتومفالنتكءاتكالزكائدكتجميؿالطرؼ.-المرحمة الخامسة: 
التجكيؼالداخمي)-المرحمة السادسة:  تسمىSoft socketكتتمثؿبصناعة كذلؾبمادة )

(Aveloux(كمافيالصكرة)48.)

 التجويف الداخمي لطرف صناعي مصنوع في مركز األطراف الصناعية في قضاء البصرة (27صورة )





 

 

 

 

 

 7/22/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 

(.Poly propyleneكتتمثؿبتصنيعاإلطارالخارجي)- المرحمة السابعة:
التعميؽحسب- المرحمة الثامنة: مناطؽ تحديد بعممية قياسعضبلتالرجؿكتتمثؿ حجـ

السميمة،ككذلؾيتـتجميؿالطرؼالصناعي.
كتعتبرىذهالمرحمةاألخيرةفيتصنيعالطرؼالصناعيحيثيتـتركيب- المرحمة التاسعة:

الرجؿ كبيف المصنعة الرجؿ بيف التكازف عممية لغرضإتماـ المبتكر بالجزء الطرؼالمصنع
الم تحكيؿ يتـ كبعدىا يتدربالسميمة، أف اجؿ مف الطبيعي العبلج كحدة إلى ريضالمعاؽ

التدريبعمىالمشي المريضعمىالسيركارتداءالطرؼبمراقبةخبيرالعبلجالطبيعي،كبعد
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كالتأكدمفعدـكجكدخمؿفيعمميةالتكازفكعدـكجكدآالـلدلالمريضيتـتسميـالطرؼ
(.49لصكرة)لممريضليمارسحياتوبشكؿطبيعيكمافيا

 2222تدريب المرضى عمى الطرف في وحدة العالج الطبيعي في مركز األطراف لعام  (:28صورة رقم )













 7/22/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 

أمابالنسبةلصناعةالمساندالطبيةفييجزءمكمؿلصناعةاألطراؼالصناعية،كآليةصناعيا
صناعةاألطراؼالصناعيةإالبطريقةالتأىيؿحيثتككفمرحمةالعرجالتختمؼعفطريقة

األطراؼالصناعية بيف المساند كاستعماؿ لبسالمسند مع المشي( في التكازف الطبيعي)عدـ
تككفعمى الطبية الطرؼالصناعيكالمساند استعماؿ الطبيعيقبؿ العبلج فيمرحمة تككف

.(4)أنكاع
2-  الركبة تحت القدـ(AFOAnkle Foot Orthosesمساند لتشكىات كتستعمؿ )

( فياميف نقص أك كالدم عكؽ بسبب كذلؾ األرجؿDكالساؽ، تقكس إلى يؤدم )
خصكصانلدلاألطفاؿبسببعدـأكقمتالتعرضألشعةالشمس.

فكؽالركبة -2 كتستعمؿلتشكىاتKAFO(Knoe Ankle Foot Orthosesمساند )
شمؿاألطفاؿ.الشمؿالدماغيكالرباعيك

                                                           

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ّبوو ف١ٚو ػط١خ, َِإٚي اٌٛهّخ اٌف١ٕخ فٟ ِووي اٌطواف اٌٖٕبػ١خ فٟ  (0)
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2-  المساندHKAFO(Hip, Knee, Ankle, Foot Orthosesمساند ىذه كتككف )
خاصةلكقكؼمرضىالشمؿالدماغيكالرباعي.

EP (Erbas Palsy.) مساندخمعالكرؾالكالدمكخمعالكتؼالكالدمُ -4
(.Flat footدباناتخاصةبالقدـلعبلجتسطحالقدـ) -5

(،أكتككفتصنيعيةحيثتستقبؿReady madelتككفجاىزة)كالمساندبصكرةعامةأماأف
المريضبعدتشخيصالحالةالمرضيةكمعرفةنكعالمسندالمطمكب،كمفثـتأخذقالبلمرجؿ
ذلؾ كبعد التشكىات، القالبكتصميح نحت عممية تبدأ ثـ كمف القياسات، اخذ بعد المشكىة

تنعيموبمكائفخاصة،كمفثـيأتيالمريضكتتـبسحبالببلستؾعمىالقالب،ثـنبدأبقصةك
مكضحفي كما المريضشيريا كتككفمتابعة االستبلـ كمفثـ التدريبعمىالمسند، عممية

(.:4الصكرة)
 البصرة قضاء أحد أنواع المساند المصنعة في مركز األطراف الصناعية في  (29صورة )

















 7/22/2222 التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ
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بثبلثمراحؿ تمر المنتجاتالدكائية فإف األدكية فيصناعة الدكاء تصنيع آللية بالنسبة أما
( األساسية الكيميائية المكاد إنتاج في كالرئيسيو األكلى المرحمة تتضمف (Bpcsتصنيعية

 الفعالة )المادة النشطة الدكائية عمAplsكالمككنات الثانية المرحمة تعمؿ فيما تحكيؿ(، ى
(Bpcsالمكادالكيميائيةاألساسيةكالمادةالفعالةإلىاحدأشكاؿالجرعاتالدكائيةمفأقراص)

ككبسكالتكمراىـككريماتمكضعيةكغيرىا،إماالمرحمةالثالثةفتتضمففيتعبئةالمنتجاتفي
نعةلؤلدكيةفيشكمياالنيائيكالتخزيفكالتكزيععمىمناطؽاالستيبلؾ،كتقكـالشركاتالمص

(،كىينسخمفالمنتجاتالمبتكرةالتيتككفGenericsالبمدافالناميةبإنتاجاألدكيةالمثيمة)
خارجالحماية،ككذلؾاألدكيةذاتالعبلمةالتجاريةكالقيمةالمضافةحيثتعتمدالمنتجاتعمى

مضاؼألدكيةالعبلمةالجزئياتالمماثمة،كلكفتـتغيرىاإلعطاءخصائصالمنتجاألصميال
مكاناتالبحثكالتطكيرالبتكارأدكيةجديدةأكذاتقيمة التجارية،كذلؾبسببضعؼقدراتكا 
مضافةمرتفعة،فضبلنعفسيطرةالشركاتمتعددةالجنسياتكالتيتمتمؾبراءاتاختراعلمعديد

.(4)مفاألدكيةكلفتراتطكيمةعمىاكثرمفثمثيالسكؽ

-:(2)بالنسبةآلليةتصنيعالدكاءفيشركةسماالفيحاءفييتمربمراحؿمتعددةكىيإما

المضافة-المرحمة األولى:  المكاد أك الفعالة المادة سكاء األكلية المكاد باستيراد العممية تبدأ
يغعبركمكادالتعبئةكالتغميؼمفمناشئياالعالميةحيثيتـاستبلميامفمنطقةالتحميؿكالتفر

المنافذالحدكديةلمعراؽسكاءكانتالبريةأكالبحرية،حيثيتـتنظيؼحاكياتيامفاألتربةفي
البدايةكذلؾبتسميطقكةاليكاءعميياقبؿإدخاليالممخازفلخزنيا.

تتمثؿبأخذعيناتمفالمكاداألكليةبطريقةانتقائيةلمركزالفحص)كحدة-المرحمة الثانية: 
المصدر،المختب المصنع لشيادة مطابقة التحميؿ نتائج تككف كيجبأف لغرضتحميميا رات(،

حيثتزكدمصانعالمادةاألكليةلؤلدكيةكؿتفاصيؿىذهالمكادكنتائجتحميمياكطرؽتصنيعيا
المصنع كتحميؿ لشيادة مطابقة التحميؿ نتائج تككف أف كيجب عمييا، مثبتو تعميمات ضمف

                                                           
 
وّبي اٚىوبْ, هأٞ فٟ أىِخ اٌٖٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ )اٌٖٕبػبد اٌلٚائ١خ(, اٌّووي اٌّٖوٞ ٌٍلهاٍبد  ((0

 .7, 0404ٓ, 08اٌؼلك االلزٖبك٠خ, 

 لٚبء اٌيث١و, ٌألك٠ٚخ, ء( ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ, ِؼبْٚ ِل٠و ّووخ ٍّب اٌف١ؾب(0 

 .07/0/0400ثزبه٠ـ 
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ماأفعمميةاخذالعيناتتتكررفيكؿمرحمةتصنيعيةلمدكاءلضمافالجكدةالمصدرليا،عم
فيالتصنيعكعدـحصكؿأخطاء.

تتمثؿبعمميةالكزفحيثيأتيعامؿالمخزفكعامؿالمكاداألكليةككبلىما-المرحمة الثالثة: 
يجب الخطكاتالتي تعميماتتحدد حيثتكجد التصنيع، في الداخمة المادة فييزف اتباعيا

عمميةالتصنيع،كتككفمعمقةعمىمكائفالتصنيعكيكجدميزافالكتركنيمتطكريكزفالمادة
األكليةكيطبعياكبعدىاتأخذإلىمرحمةالتصنيع.

مكائف-المرحمة الرابعة:  عمى مثبتو كخطكات نشرات حسب كالخمط التصنيع مرحمة كىي
مفقبؿخبراءتصنيعأجانبمشرفيفعمىعمميةالتصنيعكبدكفاجتيادكحسبأكزافمثبتو

بشكؿمستمر، النكعية الفحصكالسيطرة يتـ تصنيعية كخبلؿكؿمرحمة األكلية، خمطالمادة
خطالحبكبكخط كتصنعالمادةحسبالخطاإلنتاجي،حيثتكجدعدةخطكطإنتاجيةمنيا

الكبسكؿكخطالشراباتكخطالمراىـ.

ىيمرحمةالتعبئةاألكليةكتأتيبعدعمميةتصنيعكخمطالمادةاألكليةك-المرحمة الخامسة: 
كذلؾعفطريؽكبسالحبكبحسبحجـالحبكب)صغيرةأككبيرة(كتعبئةالكبسكالتكقناني
الشراباتكالمراىـ،حسبحجـالمنتجكشكموضمفمكائفخاصةأعدتليذاالغرض،كبعدىا

التغميؼكذلؾبحسبن عممية حيثتغمؼحسبشركطمعينةتتـ المنتجة، األكلية المادة كع
متحسسة غير أك جيتيف مف األلمنيكـ تكبسبمادة لمضكء متحسسة المادة ىذه كانت سكاء
ضمفقنانيبيضاءأكسكداء، لمشراباتحيثتعبأ ككذلؾبالنسبة لمضكءتكبسبكجوكاحد،

ثـيكضعالببلستركشريطالكبسكالتكقبغكتعتمدحسبالمنتجكتأثرهبالرطكبةأكالضكء،كمف
القنانيالزجاجيةكالباكيت،كيتـأرسالياإلىماكنةالميببلتلغرضطبعشركطاستخداـالدكاء
فيالصكرة كترسؿإلىالخزفكما تجمعكترـز كبعدىا كتاريخاإلنتاجكاالنتياء، الكجبة كرقـ

زفحصالرقابةالدكائيةفيمحافظة(،لغرضالفحصقبؿاطبلؽالصرؼمفقبؿمرك22)
بغدادالتابعلكزارةالصحةالعراقية.
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 االولالفصل 

 في أحد مذاخر)مخازن( شركة سما الفيحاء لصناعة األدوية في قضاء الزبير (22صورة ) 

.27/2/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 
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 الفصل الثاني
 عوامل توطن الصناعات الطبية في محافظة البصرة

الطبية، لمصناعات الصناعي التكطف عكامؿ كتحميؿ دراسة إلى الفصؿ ىذا ييدؼ
عمىالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة،إذيتطمبمجمكعةمفكمعرفةتأثيرىذهالعكامؿ

العكامؿاألساسيةالتيالبدمفاالعتمادعميياعندالتفكيرفياختيارالمكقعالصناعيكالمكاد
األكليةكاأليدمالعاممةكالسكؽكالطاقةكمستمزماتاإلنتاجالصناعياألخرللممشركعكتكفير

البنىالتحتية،فضبلنعفسيكلةعرضككصكؿالمنتكججميعأنكاعالخدماتاأل خرلالسيما
الجذب قكة )بأنو الصناعي التكطف يعرؼ كبذلؾ كالخارجية، المحمية األسكاؽ إلى الصناعي
الذاتيةفيإقميـمالقياـالصناعةأكبعضفركعيابتكفيرعكامؿمكقعيولياالقدرةعمىالجذب

(4)مفالمنتجاتالصناعية(.الصناعيالنتاجنكعأكاكثر
أفالنشاطالصناعييمكفأفيقكـفيمكقعآخرإالأفنجاحالصناعةفيمكقعياال
يمكفضمانوإالباختيارالصناعةالمناسبةكأقامتيافيالمكقعالمناسبالذمتتييأليافيوكؿ

لصناعاتاألخرلالتيأكمعظـعكاممياالمكقعيةمماساىـذلؾفيتفكقيافيأىميتياعمىا
زيادة إلى يؤدم كىذا مكقعيا، في نجاحيا يعني الصناعة تكطف فإف كبيذا المكقع، تشاركيا

.(2)أىميتيامقارنةبالصناعاتاألخرل
-كتختمؼعكامؿالتكطفالصناعيفياألىميةتبعانألبعادىاالثبلثةكىي:

تكطفالصناعيكانتلياأىميةكىكالبعدالذميتمثؿبأفعكامؿال-البعدالزمني: -2
كبيرةفيالماضيلتككفذاتأىميةفيكقتناالحاضرمثؿالمكاردالمعدنيةكالمكقع
الكقت في أما الماضي، في كبيرة أىمية كانتليا الحجرمكالتي كالفحـ الجغرافي

الحاضرأصبحتاقؿأىمية.
2-  المكاني: تختمؼ-البعد الصناعة إلىأخرلفإفالمقكماتالتيتحتاجيا مفدكلة

فاليابافينظر فيالعراؽ، الصناعةفياليابافتختمؼعنيا المقكماتالتيتحتاجيا

                                                           

ِؾّل أى٘و ٍؼ١ل اٌَّبن ٚآفوْٚ, اٌؼواق كهاٍخ ئل١ّ١ٍخ, اٌغيء اٌضبٟٔ, ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش  ((0 

 .373, 0982ٓاٌؼٍّٟ, عبِؼخ إًٌّٛ, 

ػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ, اٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خ, و١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ ثبثً, اٌطجؼخ األٌٚٝ, كاه اٌٖفب,  ((0 

0403ٓ ,004. 
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إلىالطاقةكمفيكـاساسبالدرجةاألكلىبينماالعراؽيعدأىميتيااقؿبسببتكفرىا
أذففالبعد الفنيةبالدرجةاألكلىعكسالياباف، كذلؾالعراؽينظرإلىالخبرة لديو،

.(4)المكانييختمؼمفعامؿآلخركمفدكلةألخرل
مفحيث-البعدالنكعي: -2 لمعكامؿالتيتقكـعمييا تختمؼالصناعاتفياعتمادىا

ىذه بينما الفنية، بالخبرة تيتـ فالصناعاتاإللكتركنية ألخرل، مفصناعة األىمية
 أف حيف في الماء، لعامؿ ليستبحاجة الغذائيةالصناعاتاإللكتركنية الصناعات

في حتى كمختمفة متنكعة الصناعات أف كالحقيقة أكلى، بدرجة الماء إلى تحتاج
صناعتيا لطريقة كفقان الصناعي التكطف عكامؿ تنكعت لذلؾ المتشابية مجاميعيا

.(2)كاليدؼالنيائيمفاستعماؿسمعيا
يةفيمحافظةكسكؼنناقشفيىذاالفصؿعكامؿالتكطفالصناعيلمصناعاتالطب

-البصرةكالذمتشمؿثبلثمباحثكىي:
العكامؿالطبيعيةلتكطفالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة.-المبحثاألكؿ:
العكامؿالبشريةلتكطفالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة.-المبحثالثاني:
محافظةالبصرة.العكامؿاالقتصاديةلتكطفالصناعاتالطبيةفي-المبحثالثالث:











                                                           

٘لٜ أؽج١ٕٟ ػبّٛه اٌج١ٚبٟٔ, اٌٖٕبػبد اٌقْج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ ا٢كاة,  ((0 

 .08, 0408ٓعبِؼخ اٌجٖوح, 

 .028, 0976ٓػجل ف١ًٍ اٌفٍٟٚ, اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍٖٕبػخ فٟ اٌؼواق, ِطجؼخ اٌوّبك, ثغلاك,  ((0 
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 المبحث األول
 العوامل الطبيعية لتوطن الصناعات الطبية في محافظة البصرة

التيساىمتفيتكطفالصناعات المقكماتالطبيعية اىـ المبحثدراسة ييدؼىذا
المقكمات)المكقع المكانيكتشمؿىذه كتباينيا كأثرتفيتكزيعيا البصرة فيمحافظة الطبية

العكامؿالجغرافي يأتيدراسةتفصيميةعفتأثيرىذه كالسطحكالمناخكاألرضكالمياه(،كفيما
 عمىالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة.

 -أواًل: الموقع الجغرافي:  
لممكقعالجغرافيأىميةكبيرةفيالدراساتالجغرافيةألنياتحددشخصيةاإلقميـكىكمف

ال سكانو فيحياة المؤثرة كىكالعكامؿ االقتصادية، لحياتو االنساف فيتنظيـ المباشر تصالو
األنشطة نحك السكاف جذب في أىمية كلممكقع المكاني، التحميؿ في األكلى الخطكة يمثؿ

.فضبلنعف(4)االقتصاديةالمختمفةفيالمكاقعالتيتتكفرفيياإمكاناتالنجاحكالسيماالصناعة
ألساسفيتحميؿأمنشاطصناعيفيأممنطقةكانتأذذلؾيعدالمكقعالجغرافيالحجرا

تمثؿمدخبلنلممقكماتالطبيعيةلئلقميـالمؤثرفيالصناعة،كلممكقعأىميةكبيرةليسفيتكطف
نماكذلؾفياقامةصناعاتمحددةفيكؿإقميـأكدكلةتختمؼعف الصناعةعامةفحسبكا 

ا،كبذلؾفإفالمكقعالجغرافيلودكركبيركفاعؿغيرىاحتىيمكفاقامةتكامؿصناعيبينيم
المدخبلت عمى اعتمادان اقامتيا يمكف التي الصناعة نكع نحك المستثمريف فيتكجيو كمباشر
المحمية،فضبلنعفأفالمكقعالجغرافييكسباإلقميـشخصيةمعينةمااذاكافاإلقميـىامشي

تفكؽكفرةأكقمةعكامؿاإلنتاجاألخرلنظرانألىميتو،كماأفلممكقعأىميةكبيرة(2)أكمركزم
السيمامفخبلؿتأثيرهعمىعامؿالنقؿكتأثيركمفةنقؿالمدخبلتكنقؿالمخرجاتكتكزيعيا
في األخرل كالنشاطات الصناعة ازدىار عمى يساعد مما كالخارجية الداخمية األسكاؽ في

تقعمحافظةالبصرةفيالجزءالجنكبيالشرقيمفالعراؽكمكقعياالفمكيبيفدائرتي.(5)المنطقة

                                                           

اٌٛالغ ٚاألفبق )ٚٞ, ا١ٌٙىً اٌٖٕبػٟ فٟ اٌؼواق ػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ, ١ٍّو ٚاكٞ هؽّٓ اٌؼيا ((0 

 .33ٓ, 0400, اٌّىزجخ ا١ٌٕٛٛخ, 0اٌَّزمج١ٍخ(, ٛ

, ِإٍَخ 0ػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ, فواً ٔبظُ اؽّل, اٌزىبًِ اٌٖٕبػٟ )ِٕبفؼٗ, أ١ٌبرٗ, رطج١مبرٗ(, ٛ ((0 

 .27, 0400ٓاٌٖبكق اٌضمبف١خ, 

ٌٍٖٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ثبٍزقلاَ ٔظُ  ١ٌٚل عجبه ِؾَٓ ِٕٖٛه, رؾ١ًٍ عغوافٟ ((3 

 .08, 0400ٓ(, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ اٌجٖوح, Gisاٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ )
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شرقا(،كيحدىامف°19,52¯-°17,12)¯شماالن(،كقكسيطكؿ°54,22¯–°24,:2¯عرض)
عفمحافظة المثنىفضبلن محافظة الغربية الشماؿالغربيمحافظةذمقاركمفالجية جية

تحاذييادكلتيفايرافمفالشرؽكالككيتمفالجنكبكتطؿعمىميسافمفجيةالشماؿ،كذلؾ
بحريةتبمغ لمعراؽبطكؿحدكد البحرمالكحيد كـ،كبذلؾفإفالمكقع72الخميجالعربيالمنفذ

بالطرؽالرئيسيةكالبحرية المتمثمة البرية يتميزبالمنافذاالستراتيجية الجغرافيلمحافظةالبصرة
نئمنيا)أـقصر،كخكرالزبير،كالفاك،كأبيفمكس،كالمعقؿ(فضبلنمفخبلؿكجكدعدةمكا

بالدكؿالمجاكرة عفميناءالفاكقيداالنشاءخبلؿفترةالدراسة،مماساىـفيسيكلةاتصاليا
مماساىـىذاالمكقععمىنشكءكتطكرالصناعاتبشكؿعاـكالصناعاتالطبيةبشكؿخاص

المستكردةفيالمحافظةكذلؾعفطريؽ األكليةالسيما سيكلةكصكؿكالحصكؿعمىالمكاد
بكؿحريةكيسركبأقؿالتكاليؼبسبب البريةكالبحرية الصناعاتمفالمنافذ فيىذه الداخمة

الجغرافيالمميزمقارنةمعالمحافظاتاألخرل مفالمنافذالبحريةكمكقعيا ،كذلؾأف(4)قربيا
الجنكبيمفالعراؽكماتعرضتلوخبلؿعقكدزمنيةماضيةمكقعمحافظةالبصرةفيالقسـ

مفحركبمتعددةكمتكررةكاندالعمعارؾطاحنةخصكصانخبلؿجبياتياالشرقيةخبلؿالحرب
(9اإليرانية(فيعقدالثمانيناتمفالقرفالماضي)العشريف(كالتياستمرتطيمة)-)العراقية

يجاألكلىكالثانيةخبلؿعقدالتسعينات،ككذلؾخبلؿفترةسنكات،ككذلؾخبلؿفترةحركبالخم
،كحدكثمعارؾعنيفةبيفقكات2225احتبلؿالعراؽكدخكؿقكاتالتحالؼلمعراؽبعدعاـ

التحالؼمفجيةكالقكاتالعراقيةمفجيةأخرل،لذاكلدتىذهالحركبالكثيرمفالمخمفات
كضم المكاقع تمؾ في كالعسكرية تزايدالحربية عمى اثر مما المحافظة مف كاسعة مناطؽ ف

الحكادثكاإلصاباتكحاالتالبترجراءانفجارتمؾالمخمفاتكحصكؿحاالتعكؽفيالنظر
تشكؿ مسرطنة مشعو المقذكفاتكالتيتحتكمعمىمكاد ىذه بسببانفجار البصر فقداف أك

رتبيا،فضبلنعفذلؾيعدمكقعخطرانعمىاالنساففيالمحافظةجراءتمؾالحركبالتيم
تتمتعبومف لما نظران بيئةجاذبة، بكصفيا لممحافظاتاألخرلالمجاكرة قبمة البصرة محافظة
تطكركتنكعكتكسعفيإنتاجمنتجاتالصناعاتالطبيةكالتيكجدتفيالمحافظةبيئةلنشكء

بصرةمعالمحافظاتاألخرلكتطكرىذهالصناعات،فضبلنعفذلؾتبادؿالمنفعةلمحافظةال

                                                           

فٟ لٚبء ( ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل إٌّٙلً ٍٍّبْ اٌوث١ؼٟ, ِل٠و ِؼًّ اٌؼواق ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ (0 

 .02/04/0400ثزبه٠ـ اٌجٖوح 
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ىذه منتجات عمى لغرضالحصكؿ كالمثنى، كميساف قار ذم محافظة السيما ليا المجاكرة
الصناعةكتسكيقياإلىتمؾالمحافظاتسكاءنكانتتمؾالمنتجاتنظاراتطبيةأـأطقـأسناف

األط لصناعة رائجة سكؽ البصرة كانت حيث صناعية، اطراؼ أـ طبي أككسجيف راؼأـ
النكعمفالصناعةلسكانياكسكافالمحافظاتالجنكبيةذمقار الصناعيةكتقدـخدماتياليذا
عاـ في الصناعية لؤلطراؼ البصرة في الطبي التأىيؿ مركز تأسيس عند كالمثنى كميساف

4::1 تمؾالمحافظاتالجنكبية2242حتىعاـ األطراؼلسكاف فيصناعة خدماتو يقدـ
األصمي العكؽكسكانو حاالت ككثرت الجنكبية المحافظات بيا مرت التي لمظركؼ نظران يف،

.(4)لمسكافجراءتمؾاألحداث
مماتقدـيتبيفأفالمكقعالجغرافيلمحافظةالبصرةأىميةكبيرةعمىالمستكلالداخمي

لمنتجاتا إقميميان سكقان المجاكرلممحافظاتالجنكبيةقدكفرليا لصناعاتكالخارجي،فمكقعيا
الطبيةالمقامةكالتيتفتقرإلييااغمبىذهالمحافظات،كماأفمكقعمحافظةالبصرةيمثؿحمقة
كصؿبيفالعراؽكدكؿالعالـعفطريؽمكقعياالبحرمكىذاالمكقعيمكفأفيساىـباالتصاؿ

 فياألسكاؽكتجييزىابالمنتجاتأكالحصكؿعمىالمكاداألكلية.
 -ثانيًا: السطح: 

طبيعة كعمى الصناعة قياـ عمى المؤثرة الميمة الطبيعية العكامؿ مف السطح يعد
استعماالتاألرضالمختمفة،فالسطحالذميتصؼباالنبساطاليحتاجإلىأعماؿتسكيةعند

،كذلؾانبساطالسطحيقمؿمفكمؼ(2)إقامةالمشاريععميو،ممايساعدعمىخفضالتكاليؼ
كتسكيؽانشاء األكلية المكاد لنقؿ سكؾحديد أك كانتطرؽمعبدة سكاء البرية، النقؿ طرؽ

المحميةكالخارجيةكاليياكؿاالرتكازية)مثؿ النيائيةأكالنصؼمصنعةعمىأسكاقيا منتجاتيا
مدأنابيبنقؿالمياهكالكقكدكخطكطنقؿالطاقةالكيربائية(التيتحتاجياالمنشأةالصناعية،
كؿىذهالتسييبلتتؤدمإلىانخفاضكمؼاإلنتاجالتيتشجععمىنجاحاألنشطةاالقتصادية

                                                           

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ػٍٟ ؽ١َٓ, رمٕٟ أٛواف فٟ ِووي اٌجٖوح ٌٍزأ١ً٘ اٌطجٟ ٚاألٛواف اٌٖٕبػ١خ  ((0 

 .34/04/0400ثزبه٠ـ فٟ لٚبء اٌجٖوح 

٠بٍو ِبعل كهعبي, رؾ١ًٍ ٚالغ إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ فٟ ٔبؽ١خ اٌىواكح اٌْول١خ ثبٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  ((0 

 .00, 0404ٓو١ٍخ ا٢كاة, اٌغبِؼخ اٌؼوال١خ, اٌغغواف١خ, هٍبٌخ ِبعَز١و, 
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لقياـ مشجعان عامبلن كالنشاطالصناعيبشكؿخاصكفيمختمؼالصناعاتكالذميعد عامةن
.(4)التكامؿالصناعي

يقعضمفالسيؿالرسكبيالذميشغؿالقسـ فإنو البصرة لسطحمحافظة بالنسبة إما
( نسبة كيشكؿ المحافظة مف مع18,24الشرقي العاـ باالنبساط كيتسـ مساحتيا مف )%

االنحدارالبطيءمفالشماؿإلىالجنكب،بسببقمةالترسباتالتيأرسبتيامياهاألنياربيذا
(ـعندضفاؼ2,4(ـليصؿإلىأقؿمف)1,4االتجاه،إذيبمغارتفاعاألرضفيشماؿالقرنة)

،إمابالنسبةلمقسـالغربيمفمحافظةالبصرةفيكجزء(2)ضمفقضاءأبيالخصيبشطالعرب
( مساحتو كتبمغ الزبير بصحراء كتسمى الغربية، اليضبة نسبة2كـ(42272مف كتشكؿ ،

(ـالحدالفاصؿبينيا4%(مفمساحةالمحافظةالكميةكيعدخطاالرتفاعالمتساكم)42,84)
ت ثـ الرسكبي، السيؿ الشماؿكبيف نحك باالتجاه التدريجي باالرتفاع أرضيا مستكيات أخذ

فكؽمستكلسطحالبحرلذاتتسـإراضيياباالنبساط(ـ284كالشماؿالغربيلتصؿإلىارتفاع)
(5)العاـ عمكمان. يتصؼكيتميز البصرة محافظة األرضفي سطح أف ذكره سبؽ مما يتضح

إنشاءالطرؽكالمنشآتالصناعية،ممايساعدعمىتركزباالنبساطإالأنوالتكجدعكائؽأماـ
نشاءالصناعاتالطبيةفيالمحافظةعمىاختبلؼأنكاعيا.  كا 

  -ثالثًا: المناخ: 
إلىجانب مفعكامؿاختيارمكقعالمشاريعالصناعية ميما يعدعامؿالمناخعامبلن

الرطكب عكامؿ عف الناتجة تكاليؼالمشركع في المباشر التبريداألثر أك اليكاء تكاليؼ أك ة
خبلؿ مف الصناعي النشاط عمى المناخ تأثير كيظير بتصريؼالمياه، الخاصة كاإلجراءات
مفبناءالمصنعإلىتكاليؼالعمؿ تبدأ كالثانيةغيرمباشرة نكعافمفاألثاراألكلىمباشرة

،لذاينبغيالتركيزعمىتحديدكتحميؿالعكامؿالمناخيةكالتي(1)كمقداراإلنتاجيةكتنتييبالسكؽ
يتكقعأفتككفذاتقيمةكاىميوحيكيةفيإنتاجيةالمصانع،كغالباماتككففيأشكاؿالبناء
كالصيانةالخارجيةكبعضاألعماؿالتيتتـفيالعراءكمرافؽالنقؿاكثرتعقيدانكتأثيرانبالعكامؿ

                                                           

 .66ػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ, فواً ٔبظُ, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0 
 
ػجل هللا ٍبٌُ اٌّبٌىٟ, عغواف١خ ِؾبفظخ اٌجٖوح اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجْو٠خ, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ اٌجٖوح, كاه  ((0

 .20, 0407ٓاٌٛٙبػ ٌٍْٕو, اٌطجؼخ األٌٚٝ,
 
 .20ٓاٌّٖله ٔفَٗ,   ((3

 
ػبكي ٍؼ١ل اٌواٚٞ, لٖٟ ػجل اٌّغ١ل اٌَبِوائٟ, إٌّبؿ اٌزطج١مٟ, ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ,  ((0

 .39, 0994ٓعبِؼخ ثغلاك, 
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ندماتككفاألحكاؿمتطرفة،كيعدالبعضظركؼالمناخالحارعنصرانمؤثرانالمناخيةخاصةع
بحسب كاآلالت المكائف عمؿ طبيعة أك العاممة األيدم إنتاجية سكاء تخفيضاإلنتاجية في
خصائصالمناخالسائدكلذلؾيمجأإلىتكييؼاليكاءفيالمصانعلمحيمكلةدكفانخفاضياكىذا

فةاإلنتاجيةلمكحدةالكاحدةمفالمنتكج،كقدتمعبالظركؼالمناخيةالحارةيتطمبزيادةفيالتكم
خفضاإلنتاج شيكر(4)في في اإلنتاج معدالت في انخفاضشديد ىناؾ أف يبلحظ حيث ،

حتىال إلىتكييؼاليكاء بعضالمصانع تمجأ كلذلؾ الحرارة، الشديدة المناطؽ الصيؼفي
لمناخمفالعناصرالطبيعيةالمؤثرةعمىكافةالنشاطاتالبشرية،كذلؾيعدا(2)ينخفضاإلنتاج

تأثيرمباشرفيكافة النشاطالصناعيفالمناخلو كمفضمنيا كاالقتصاديةبمختمؼجكانبيا
.كتتحددعبلقة(5)عناصرالحياةكالماءكالطاقةكالغذاءكاليكاءكطرؽالنقؿكالصحةكالخدمات

حيةبأشكاؿمختمفةفيكيؤثرفيبعضالكظائؼكالتغيراتالحيكيةالمناخبحالةاالنسافالص
في لؤلككسجيف الجزئي الضغط في كاالنخفاضالشديد العالي فاالرتفاع االنساف، جسـ في
الرئتيفيسببزيادةمعدؿالتنفس،كارتفاعدرجةالحرارةفكؽنطاؽالراحةيؤدمذلؾإلىزيادة

لمناخباإلنسافتتمثؿبالتأثيرالمباشرلبعضعناصرالمناخعمىالتعرؽكالشكؿالثانيلعبلقةا
أف(1)صحتو إذ الصناعي، النشاط عمى سمبي تأثير المناخ لعناصر نجد آخر جانب كمف ،

لعنصرماألمطاركالرياحتأثيركاضحفيعمميةنقؿالمخمفاتالصناعيةكالناتجةعفبعض
ألمطارتساىـفينقؿالمخمفاتالصناعيةالدقيقةفيالصناعاتإلىمسافاتبعيدة،بينمانجدا

إلى يؤدم كالرطكبة الحرارة درجات السيما المناخ تقمباتعناصر عف فضبلن كاألنيار التربة
كتكييؼقادرة تبريد أنظمة إلىكجكد الصناعية المنشأة الحتياج نظران تكاليؼاإلنتاج، ارتفاع

سك لمعمؿ المبلئمة األجكاء تكفير عمىعمى لمحفاظ أك الصناعة في لمعامميف ذلؾ كاف اء
سيؤدمإلىإضافةكمفةماديةعمىالمنتجنتيجةالتغيراتالمناخية ،(4)المنتجاتالنيائيةمما

كتتميزالخصائصالمناخيةفيمحافظةالبصرةخبلؿالصيؼبارتفاعكبيرفيدرجاتالحرارة

                                                           

وبظُ ػجل اٌٛ٘بة ؽَٓ األٍلٞ, رأص١و اٌؼٛاًِ إٌّبف١خ ػٍٝ اٌٖٕبػبد األٍب١ٍخ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح  ((0 

 .68-67, 0998ٓٚؽخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ اٌجٖوح,ٚأؼىبٍٙب ػٍٝ رٍٛس اٌج١ئخ, أٛو

 .69اٌّٖله ٔفَٗ, ٓ ((0 

 
ػٍٟ وبظُ ٘الي اٌقفبعٟ, رؾ١ًٍ ٚرم٠ُٛ رغوثخ اٌزٛٛٓ اٌٖٕبػٟ فٟ ِؾبفظزٟ مٞ لبه ٚاٌل٠ٛا١ٔخ ٚاألصبه  ((3

 .36, 0446ٓإٌبعّخ ػٕٙب, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اإلكاهح ٚااللزٖبك, عبِؼخ اٌمبك١ٍخ, 

 .39, 0400ٓآِبي ٕبٌؼ اٌىؼجٟ, اٌغغواف١خ اٌطج١خ, ِإٍَخ ا١ٌَبة, اٌطجؼخ األٌٚٝ,  ((0 

 .00( ٠بٍو ِبعل كهعبي, ِٖله ٍبثك, ٓ(2 
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( يقارب ما إلى النيار في ترتفع أنيا عف°(42إذ الصغرل الحرارة درجة تيبط ال بينما ـ،
ـ،كتتطمبالظركؼالمناخيةاستخدامانمكثفانألجيزةتبريداليكاءلتكفيراألجكاءالمبلئمة°(24)

فيالمنشآتكيترتبعمىذلؾتصاعدمعدالتاستيبلؾالكيرباءفياشيرالصيؼمقارنةمع
.(4)تاجفيالصناعاتالتحكيميةباقياشيرالسنةكبالتاليتزدادتكاليؼاإلن

أمابالنسبةلتأثيرعناصرالمناخعمىصحةاالنساففتتمثؿأكالبالحرارةالتيتعدمف
أكثرالعناصرالمناخيةتأثيرانعمىجسـاألنساففالحرارةالمرتفعةتحبطكظائؼالجسـكتخفض

التقم منيا باألمراضالمختمفة لئلصابة كتعرضاألنساف الحراريةالحيكية التشنجات أك صات
كاإلنياؾالحرارمكضربةالشمس،كذلؾتؤدمالحرارةالمرتفعةإلىإجيادالعينيفممايؤدمإلى

أكداءالزرقاء.أمابالنسبةإلىاإلصابةبعدةأمراضكضعؼالبصركاإلصابةبأمراضالساد
 الجياز كأمراض لئلنساف مختمفة أمراض فتسبب المنخفضة التيابالحرارة مثؿ التنفسي

كالركماتيـز أمراضالمفاصؿ لظيكر مبلئمة تعد كما الرئة، كانتفاخ (2)القصبات بالنسبة. أما
يؤدمإلىشعكراألنسافبضيؽالتنفس، فياليكاءفيالبيئاتالحارة لمرطكبةفارتفاعنسبتيا

بالحرارةالعالية،أماتأثيركماتزدادالحاالتالنفسيةسكءانمعارتفاعمعدالتالرطكبةالمقترنة
أعدادمرضى كالتيتؤدمإلىازدياد الرياحتؤدمإلىحدكثالعكاصؼالغبارية سرعة زيادة
حساسيةالعيكفكأمراضالربككأمراضالعيكفكىيتحمؿكثيرمفالممكثاتتتسببفيالتأثير

مايكركف(44ااقؿمف)عمىصحةاألنساف،فالحبيباتالتيتحممياالرياحكالتييككفقطرى
تترسبفيأنسجةالرئتيفكتسببتميؼالرئة،فضبلنعفذلؾتؤثربركدةالرياحخصكصانفي

التنفسي بأمراضالجياز اإلصابة فتؤدملزيادة فياليكاء الرطكبة انخفاضنسبة مما(5)حالة
ذهاألمراضالمختمفة.يتطمبزيادةفياستيبلؾاألككسجيفالطبيكاألدكيةالمختمفةلمعالجةى

-حافظةالبصرةمفخبلؿعدةأكجو:كيظيرتأثيرعناصرالمناخعمىالصناعاتالطبيةفيم  
خبلؿ -2 مف األسناف صناعة في المصنعة األكلية المكاد عمى تؤثر المرتفعة الحرارة

يتطمب مما محددة زمنية فترة كخبلؿ بسرعة المستخدمة الطبعة تصمب في تأثيرىا

                                                           

( ٍؼٛك ػ١بُ, ٚآفوْٚ, رؾ١ًٍ رأص١و كهعخ اٌؾواهح ػٍٝ اٍزٙالن اٌىٙوثبء فٟ اٌى٠ٛذ, ِغٍخ إٌفٜ (0 

 .0, 0982ٓ, 0, اٌؼلك 00ٚاٌزؼبْٚ اٌؼوثٟ, اٌى٠ٛذ, اٌّغٍل 


٘ٛ اٌّبء األث١٘ أٚ ػزبِخ ػلٍخ اٌؼ١ٓ ٚ٘ٛ ِوٗ ١ٖ٠ت ػلٍخ اٌؼ١ٓ اٌطج١ؼ١خ اٌمبئّخ فٍف اٌؾللخ  -اٌَبك:  

 ف١ؼزّٙب ٠ٚفمل٘ب ّفبف١زٙب ِّب ٠َجت ٙؼفب ٌٍجٖو كْٚ ٚعغ أٚ آٌُ.
 
 .04( آِبي ٕبٌؼ اٌىؼجٟ, ِٖله ٍبثك, ٓ(0

 .03-00( آِبي ٕبٌؼ اٌىؼجٟ, ِٖله ٍبثك, ٓ(3 
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يفضؿتقنيسرعةفي لذا يعدعائؽأماـصناعةأطقـاألسناف، الطبعة،كىذا اخذ
األسنافالعمؿفيظركؼحراريةمنخفضةخصكصانفيفصؿالشتاءمفاجؿعدـ

بسرعة المادة تصمب كعدـ الطقـ فيصناعة العمؿ ذلؾ(4)إعاقة إلى باإلضافة ،
العاليةاثرعمىصناعةالدكاءف يالغرؼالصناعيةألفىذهارتفاعدرجاتالحرارة

لذا تتعرضإلىالتمؼفيحالةارتفاعدرجاتالحرارة، األكليةقد الصناعةكمكادىا
تحتاجإلىدرجاتحرارةمعينةضمفحدكدفيالغرؼالصناعيةكيجبخمؽأجكاء
تتراكح معينةحيثتعمؿضمفدرجاتحرارة درجاتحرارة مبلئمةالفالمكائفليا

مم48-22° خاصـ، نظاـ تأسيس خبلؿ مف اإلنتاج تكاليؼ زيادة عمى يؤثر ا
لؤلدكية الغرؼالصناعية داخؿ عمى(2)بالتبريد انخفاضدرجاتالحرارة يؤثر ،كذلؾ

تزايدحاالتالبردكاألنفمكنزاكااللتياباتالرئكيةكبالتاليزيادةالطمبعمىاألككسجيف
اإلصابةبكباءككركناالمستجدمفالطبيفيالمستشفياتخصكصانمعتزايدحاالت

قبؿالمرضىسكاءمرضىالحجرالمنزليأكالمرضىالراقديففيالمستشفيات.
في -2 الطبي األككسجيف صناعة عمى المرتفعة النسبية الرطكبة عنصر تأثير يظير

كقمة لؤلككسجيف اإلنتاجية العممية ببطء السمبي تأثيرىا طريؽ عف البصرة محافظة
اجاألككسجيففيظؿىذهالظركؼ،ناىيؾعفتأثيرىاعمىالجيازالتنفسيكفاءةإنت

الرطكبة معدالت ارتفاع نتيجة التنفس ضيؽ حاالت كحصكؿ الرئكية كااللتيابات
فيالجك (5)النسبية في. الدكاءخصكصا عمىصناعة المرتفعة الرطكبة كذلؾتؤثر

%كيتـعبلجيامفخبلؿكحدة74ؿالتركيباتالدكائيةاذاماارتفعتالرطكبةبمعد
كمية مفتنظيـ لذلؾالبد داخؿخطكطإنتاجاألدكية، سحبكتجفيؼاليكاء نظاـ
اليكاءالداخمةكالخارجةفيالغرؼالصناعيةكذلؾعفطريؽتنظيـعمميةالتيكيةفي

.(1)الغرؼالصناعيةلغرضعدـالتمكث
الغباريةكالغبارالعالؽفيالجككبالتاليتكثرسرعةالرياحعمىزيادةنشاطالعكاصؼ -2

ككذلؾ العيكف أمراضحساسية خصكصا األنساف صحة عمى سمبي بشكؿ أثرت
عمىمعدالتدرجاتالحرارة إلىتأثيرىا باإلضافة كااللتياباتالرئكية أمراضالربك

                                                           

لٚبء اٌجٖوح األٍٕبْ اؽّل وو٠ُ ٛؼبْ, اٌّووي اٌزقٖٖٟ األٚي ٌطت األٍٕبْ, ٛج١تِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ( (0 

 .0/00/0400 ثزبه٠ـ

فٟ  ( ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ ِؼبْٚ ِل٠و ّووخ ٍّب اٌف١ؾبء ٌألك٠ٚخ(0 

 .07/0/0400,لٚبء اٌيث١و

 قوا١ُ٘ هّه ػجل اٌوٙب, فٕٟ فٟ ِؼًّ ٍِٛو ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ,( ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ئث(3 

 .3/00/0400ثزبه٠ـ 
 0)

فٟ  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ, ِؼبْٚ ِل٠و ّووخ ٍّب اٌف١ؾبء ٌألك٠ٚخ (

 .07/0/0400,لٚبء اٌيث١و
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مف تيب التي الغربية الجنكبية الرياح خصكصان معدالتيا ارتفاع إلى تؤدم حيث
مناطؽالصحراكية،كىذهالعكاصؼالغباريةأثرتبشكؿسمبيعمىالصحةالعامةال

عمى اثر مما أصحاباألمراضالمزمنة خصكصان األنساف كصحة المحافظة، في
زيادةالطمبعمىمنتجاتالصناعاتالطبيةخصكصاناألككسجيفالطبي،كماتؤثر

كنقاكتو األككسجيف إنتاجية عمى الغبارية العكاصؼالعكاصؼ ىبكب فترات خبلؿ
.(4)الغباريةفيالمحافظةالسيماخبلؿفصؿالصيؼ

الصناعات -4 منتجات عمى الطمب زيادة إلى المتصاعد الغبار معدالت ارتفاع يؤثر
النظاراتالطبيةلممرضىالذيفيعانكفمفأمراضكمشاكؿفيالنظر الطبيةكمنيا

 .(2)كالتيابكحساسيةالعيكف
5-  خبلؿ محافظة4)ؿجدككمف في العظمى الحرارة درجات معدالت تبايف نبلحظ )

العظمى الحرارة لدرجات السنكم المعدؿ يبمغ حيث آخر إلى شير مف البصرة
(ـ:,55) °( لتصؿ كآب كتمكز حزيراف اشير في أقصاىا °(ـ11,9كترتفع
الصغرلعمىالتكالي،كيبمغالمعدؿالسنكملدرجاتالحرارة°(ـ:,17ك)°(ـ17,9ك)
(ـ8,:4) °( األكؿ كانكف اشير في أدناىا الثاني°(ـ4,:كتصؿ كانكف كشير ،
أمابالنسبةلمرطكبةالنسبيةفيمحافظةالبصرةيبمغ°.(ـ:,:كشيرشباط)°(ـ8,9)

( العاـ السنكم )12,2المعدؿ الثاني فيشيرمكانكف أقصاىا كتصؿ ،)%77)%
%(،أما24%(كتمكز)22رمحزيراف)%(كتصؿأدناىافيشي74ككانكفاألكؿ)

تصؿ بسرعة كآب( كتمكز )حزيراف أشير خبلؿ تنشط فأنيا الرياح لسرعة بالنسبة
ـ/ثا(عمىالتكالي،حيثتؤثرسرعةالرياحعمىمقدارماتحممو4,1-4,2-1,4)

مفغبارفيإنتاجيةالمصانعكمقدارالتمكثكمنطقتو.أمابالنسبةلمعكاصؼالغبارية
( الغبارية لمعكاصؼ السنكم المجمكع الثاني1فيبمغ اشير)كانكف خبلؿ عاصفة(

المجمكع فيبمغ العالؽ لمغبار بالنسبة أما التكالي، عمى كأيمكؿ( كحزيراف كنيساف
(فتنشطمستكياتوخبلؿاشيرمايسكحزيرافكتمكز)41السنكم) 9،8،:/يـك (يـك

المت لمغبار بالنسبة أما التكالي، المتصاعدعمى السنكملمغبار المجمكع فيبمغ صاعد
(كينشطتكرارالغبارالمتصاعدفيمحافظةالبصرةخبلؿأشيرمايس)42) /7/يـك

(كحزيراف) (كتمكز):يـك /يكـ(،كتعدظكاىرالجكالغباريةمفاىـالدقائؽ9/يـك
                                                           

فٟ  ػّبه ػج١ل, ِؼًّ اٌؾْل اٌْؼجٟ ٌٍغبىاد اٌطج١خ( ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل إٌّٙلً ا١ٌّىب١ٔه اؽّل (0 

 .09/04/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح

 
ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل رمٕٟ ثٖو٠بد ِؾّل ف١ٚو, ٚهّخ ػ٠ٕٛبد إٌق١ً  ((0

02/00/0400. 
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طبيعيةكالبشريةالصمبةالعالقةفيالجكفيمنطقةالدراسةكذلؾلطبيعةالخصائصال
لمحافظةالبصرةالمبلئمةلقيامياكالمتمثمةبامتدادقسـمفسطحياعندحافةالصحراء
الغربيةاألمرالذمزادمففعاليةالرياحالشماليةكالشماليةالغربيةالسيماخبلؿفصؿ
لتكرار المرافقة الغربية الجنكبية الرياح فعالية كزيادة كالجاؼ الحار الصيؼ

خفضاتالجكية،ككذلؾانتشارالتربالطمكيةالمفككةنتيجةالجفاؼكقمةالغطاءالمن
النباتيكانعدامو،فضبلعفاتباعالطرؽالخاطئةكغيرالمناسبةفيالزراعة،كتنشأ

الرياحعف سرعة فيحالةزيادة )4العكاصؼالغبارية ثا كتتراكح49ـ/ ساعة( كـ/
مف ميكركف،كيرافؽىبكبياعادةتدىكرمدل222-422أحجاـدقائؽالغبارفييا

(كـ،4(كـكترتفعىذهالدقائؽعندالعكاصؼإلىاكثرمف)4الرؤيةإلىاقؿمف)
.(4)كينشأالغبارالمتصاعدكقتالظييرة

المعدالت الشيرية لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح والعواصف الغبارية والغبار  (2جدول )
 2222العالق والمتصاعد في محافظة البصرة 

غبار متصاعد/ 
 يوم

غبار 
 عالق/ يوم

عواصف 
غبارية/ 

 يوم

سرعة 
الرياح      

 م/ ثا

الرطوبة 
النسبية 

% 

درجة 
الحرارة 
 °الصغرى م

درجة 
الحرارة 
 °العظمى م

 األشير

 كانون الثاني 28,4 7,8 66 2,2 2 2 2
 شباط 22,7 9,9 56 2,6 2 4 2
 آذار 26,7 24,2 47 4,2 2 4 4
 نيسان 22,2 29,9 28 4,2 2 6 5
 مايس 42,2 26,2 27 4,2 2 9 6
 حزيران 44,8 28,7 22 5,4 2 8 9
 تموز 46,8 22,2 22 5,2 2 7 8
 آب 46,9 29,4 22 4,5 2 5 5
 أيمول 42,2 25,7 26 2,8 2 4 4
 تشرين األول 26,8 22,2 28 2,2 2 2 4
 تشرين الثاني 26,9 24,2 55 2,2 2 2 2
 كانون األول 22,6 9,5 65 2,2 2 2 2
 المعدل/المجموع 22,9 29,7 42,2 4 4 54 52

 

 .2222المصدر: الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة،

                                                           
 0)

١َخ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح هاّل ػجل هاّل, ٘لٜ أؽج١ٕٟ ػبّٛه, اإلِىبٔبد اٌغغواف١خ الٍزضّبه اٌطبلخ اٌّْ (

ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌزؾل٠بد, ثؾش ِْٕٛه فٟ اٌّإرّو اٌلٌٟٚ اٌؼبّو ٌّووي كهاٍبد اٌجٖوح ٚاٌق١ٍظ اٌؼوثٟ إٌّؼمل 

 .09, عبِؼخ اٌجٖوح, 0/0/0400ٓ-0ثزبه٠ـ 



 ػىايم رىطٍ انصُبػبد انطجٍخ فً يحبفظخ انجصرح

                          

79

 

 الثانيالفصل 

( الجدكؿ خبلؿ مف يبلحظ بسبب2كما متباينة فتككف الرياح أتجاه يكضح الذم )
مف بيا يحيط كما تضاريسيو كطبيعة كالجغرافي الفمكي العراؽ مكقع منيا عكامؿ مجمكعة
نتيجة عمية اليابة الرياح تنكع في التأثير في دكران العكامؿ لعبتىذه كالتي مسطحاتمائية

لذلؾتتصؼالرياحبأنياغيرمستقرةفياتجاهتبايناتفيالضغكطال دائميةكالمكسميةكتبعان
%(،كتحتؿ58,4،حيثنبلحظزيادةنسبةالرياحالشماليةالغربيةالبالغة)(4)معيفعندهىبكبيا

( بنسبة الثانية المرتبة الغربية الثالثة41الرياح بالمرتبة الشمالية الرياح تأتي حيف في ،)%
 ):,45)كبنسبة حيثبمغتنسبتيا الرابعة بالمرتبة الجنكبية الرياح كتحتؿ أما:,%8(، ،)%

%(،أمااتجاهالرياحالشرقيةكالشمالية:,7المرتبةالخامسةفييالرياحالجنكبيةالشرقيةكبنسبة)
( نسبتيا فكانت الغربية5,1-%1,1الشرقية الجنكبية الرياح اتجاه جاء كقد التكالي عمى )%

%(،44,9%(،أمانسبةالسككفلمرياحفيمحافظةالبصرةقدرىا)2رتبةاألخيرةكبنسبة)بالم
كتتميزالرياحالشماليةالغربيةبارتفاعدرجةحرارتياكجفافياخبلؿاألشيرالحارةمسببوالغبار

كبالتاليلوتأثيرسمبيعمىصحةاألنسافكالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة.

النسبة المئوية لمعدالت تكرار اتجاىات الرياح السنوية ونسبة تكرار السكون في محطة الحسين  (2جدول )
2222. 

االتجاىات/لمحطة 

 الحسين

شمالية 

 شرقية
 شرقية

جنوبية 

 شرقية
 جنوبية

جنوبية 

 غربية
 غربية

شمالية 

 غربية
 شمالية

نسبة 

 السكون

 25,8 22,9 27,2 24 2 7,9 6,9 4,4 2,4 النسبة %

 .2222عمى ىيئة األنواء الجوية، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، باالعتمادالمصدر: الجدول 

 -رابعا: األرض: 

يعدعامؿاألرضمفعكامؿالتكطفالطبيعيةالميمةعندإقامةالمشركعالصناعيفي
عدميا أك األراضي تكفر حيث لؤلرض، الصناعة لحاجة كذلؾ معيف إقميـ أك ما منطقة

الصناعة،بال لتكطف األساسية العكامؿ اىـ أحد الصناعة طبيعة تتطمبيا التي الكافية مساحة

                                                           
 0)

 .30وبظُ ػجل اٌٛ٘بة ؽَٓ األٍلٞ, ِٖله ٍبثك, ٓ (
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أضافةإلىذلؾتؤثراألرضمفحيثمساحتياكخصائصياكمكقعياكأثمانيا،كالسيمابالنسبة
ليا، التابعة المصانعكالمنشأة لمصناعاتالتيتحتاجإلىمساحاتكاسعةمفاألرض،إلقامة

ؿمبانياإلدارةكالمخازفكالمستكدعات.فكؿصناعةتحتاجإلىمساحةمفاألرضكالتيتشم
،اذانجد(4)لتقيـعمييامصانعياكمساحتيالعممياتالتفريغكالتحميؿكاحتماليةالتكسعالمستقبمي

صناعة في الحاؿ ىك كما األرض، مف كاسعة مساحات إلى تحتاج الصناعات بعض
األككسجيفالطبيبالنسبةلمصناعاتالطبيةككذلؾالصناعاتالكيميائية،لذاتككفمكاقعيافي
ال التي الصناعية المؤسسات أما األراضي، كتكفر رخصأسعارىا بسبب المدينة، ضكاحي

اسعةفقداختارقسمانمنياضمفالمنطقةالتجاريةكالمراكزالتجارية،كماىكتحتاجلمساحةك
بالنسبةلصناعةالنظاراتالطبيةكمختبراتصناعةاألسنافتكطنتكتركزتبالقربمفعيادات
مف بالرغـ كالتجارية فيالمناطؽالمركزية السيما بينيا المنفعة األسنافكالعيكفلتبادؿ أطباء

عارىاكأجاراتيا.فضبلنعفذلؾيتـاختيارمكقعكمكضعاألرضالسيماالتيتتمتعارتفاعأس
ككذلؾ الجيدة، النقؿ الخدماتكطرؽ بالقربمف األرضكمكقعيا كرخصقيـ معينة، بمزايا
تتبايف مكانيةالكصكؿإليياكأىميةمكقعيا،لذا أسعاراألراضيالتيترتبطبتكفيراألراضيكا 

لذلؾاألسعارمفم عمييا، ككذلؾتتبايفأسعارالمبانيالتيتقـك نطقةألخرلداخؿالمدف،
الطبية النظارات كمنشآت البصرة محافظة في الطبية الصناعات أصناؼ اغمب أف نبلحظ
كمختبراتصناعةاألسنافبسببارتفاعأسعاراألراضيكاإليجاراتتأخذالتكسعالعمكدمأك

لبنايات.فمثبلتتراكحأسعاراإليجاراتفيالمنطقةالتجاريةالمركزيةتشغؿاألدكارالعمكيةمفا
( 2222222-4422222مف عاـ بأسعار عراقي دينار في2224( اإليجارات تككف بينما

(دينارعراقي،كىذا722222-122222األطراؼمنخفضةمقارنةبالمركزفييتتراكحمف)
 المركزية التجارية المنطقة أف إلى عنديعكد عكائد اعمى تحقؽ عالية اقتصادية كفاءة ذات

بحكـمكقعياالجغرافيفضبلنعفارتفاعأسعاراألراضيالمطمةعمىالشكارع استغبللياكظيفيان
المدينة في األرضالمحيطة،الرئيسية الستعماالت شركط أك اعتبارات تكفر مف البد كذلؾ

فالصنا صناعية منشأة إلقامة المقترح مجاكرةبالمكاف تككف ال الغذائية أك )الطبية( عات
كغيرىا كتعبئتو الغاز تسييؿ مثؿ كريية ركائح تمفظ أك دخانان تطمؽ ممكثة أخرل لصناعات

                                                           
 
ػخ ِٕزغبد األصبس فٟ ِل٠ٕزٟ اٌوِبكٞ ٚاٌفٍٛعخ, هٍبٌخ ٘ل٠ً غبىٞ ف١ًٖ اٌطبئٟ, اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٖٕب ((0

 .99, 0400ِٓبعَز١و, و١ٍخ ا٢كاة, اٌغبِؼخ اٌؼوال١خ, 
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كتصنيعيايفضؿأفيككفخارجالمدف،فيحيفأقاموالصناعاتالطبيةبيفالسكافقديكفر
أخطار تيدده ككذلؾمفالصناعاتما لمنجاح، عنصران فيليا األكلية مكاده الحرائؽلطبيعة

عفمراكزالسكفكالصناعاتالبترككيمياكية، بعيدان فيتطمباألمركقكعيا الصناعية عممياتيا
كمفالميـأيضامراعاةممكيةاألرضكعائدتيياعنداقتراحمكقعمعيفإلقامةالصناعةبكمؼ

ذاكانتممكيةاألرضلؤلشخاصأكاألرضشراءنأكإيجارانكمكافقاتالتخصصالعقارمفيماإ
منافسة(4)لمدكلة عمى الصناعي المشركع قدرة كعدـ إيجارىا أك األرض سعر ارتفاع أف ،

أف كما الثمف، المناطؽالرخيصة ذلؾالختيارمكقعبديؿباتجاه االستعماالتاألخرليدفعو
فيعممية كبيران تأثيران لو الصناعي لممشركع النيائي الناتج كافقيمة فإذا الصناعي، التكطف

قيمةاقتصاديةكبيرةاصبحلممشركعقدرةاكبرعمىالمنافسةكبذلؾالتتأثر الناتجالنيائيذا
القدرة مثؿتمؾالمشاريعبعامؿاألرضمفحيثككنومحددانلمتكطفالصناعيمادامتلدييا

األرضلمصناعاتالطبيةفي،كيبلحظمفخبلؿالدراسةالميدانيةأفمساحات(2)عمىالمنافسة
منطقةالدراسةمتباينةبحسبنكعالصناعةكالقطاع،أذكانتالصناعاتالطبيةلمقطاعالعاـ
لياالنصيباألكبرمفالمساحة،أماالصناعاتالقطاعالخاصفقدسجمتنسبةصغيرة،كذلؾ

تك كالتي لممدف المركزية التجارية المناطؽ في األغمب عمى أكلتكاجدىا أراضييا أثماف كف
تختمؼحسبحجـكؿصناعة كبذلؾفإفمساحةاألرضلمصناعاتالطبية مرتفع، ايجارىا
سكاءكانتكبيرةأكصناعاتمتكسطةالحجـكصغيرة،يتراكحمعدؿمساحةصناعةالنظارات

( حسب2(ـ22-44مف تتبايف األخرل فيي األسناف لصناعة بالنسبة أما الكاحدة، لممنشأة
ائديوممكيتيا،إذإفالمركزالتخصصيلطبكصناعةاألسنافاألكؿالتابعلمقطاعالحككميع

( إلى تبمغ كاسعة مساحة ذا المساحات2(ـ2422يككف ىذه مثؿ تكفير عمى الدكلة لقدرة ،
لصناعاتالقطاعالعاـمفخبلؿكجكدىذاالمركزضمفتجمعكتركزمجمكعةخدماتصحية

االستشاريةفضبلنعفكجكدمركزمثؿمستشفىالبصر التعميميكمصرؼالدـكالعيادة العاـ ة
لصناعةاألطراؼالصناعية،أمابالنسبةلصناعةاألسنافالقطاعالخاصفمساحتياتككفاقؿ

                                                           

 .88, ِإٍَخ اٌٖبكق اٌضمبف١خ, 0400ٓػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ, اٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خ, اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ,  ((0 

خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح ٚأفبلٙب اٌَّزمج١ٍخ, أٛوٚؽخ ( وفب٠خ ػجل هللا ػجل اٌؼجبً اٌؼٍٟ, اٌٖٕبػبد اإلْٔبئ١(0 

 .003, 0442ٓكوزٛهاٖ, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ اٌجٖوح, 
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( بيف ضمف2(ـ442-24تتراكح تصنؼ فأنيا الطبي األككسجيف لصناعة بالنسبة أما ،
سعةمفاألرضمقارنةبصناعةالنظاراتكاألسناف،ألنياالصناعاتالتيتحتاجإلىمساحةكا

تتراكحمساحتيا لذا كالمخازف، لنصباآلالتكمبانياإلدارة كبيرة تحتاجإلىمساحة صناعة
بالنسبةلمقطاعالعاـلمنشأةاألككسجيفالطبيالتابعلييئةالحشدالشعبيشعبةالمعداتالفنية

2(ـ42222فأفمساحتوتبمغ) بالنسبةلمنشآتاألككسجيفالتابعةلمقطاعالخاصفتتراكحأما
( بيف الحككمي2(ـ4422-722مساحتيا لمقطاع التابعة الصناعية األطراؼ صناعة بينما ،

( تتراكح بمساحة األطراؼالصناعية الطبيكصناعة التأىيؿ بمركز في2(ـ1822كالمتمثمة ،
 سما لشركة األدكية لصناعة المساحة ترتفع البالغةحيف الدكاء لصناعة الفيحاء

)2(ـ42422مساحتيا) جدكؿ خبلؿ كمف ،5( كالشكؿ األرض4( مساحة أف نبلحظ )
لمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةمتباينة،حيثصناعةاألككسجيفالطبياحتمتالمرتبة

%(مفمجمكعالصناعات57,8كبنسبة)2(ـ42722األكلىمفحيثالمساحةحيثبمغت)
طبيةفيمحافظةالبصرة،أمابالنسبةلصناعةاألدكيةلشركةسماالفيحاءفقدجاءتبالمرتبةال

( مساحتيا بمغت حيث )2(ـ42422الثانية األطراؼ57,1كبنسبة لصناعة بالنسبة أما ،)%
الصناعيةفقداحتمتالمرتبةالثالثةمفحيثمساحةاألرض،لككفىذهالمساحةتعكدعائدتييا

 المستقبميحيثلمقطاع كلمتكسع الصناعة ليذه كافية مساحة تكفير الدكلة مكانية كا  الحككمي
لمتأىيؿالطبيكصناعةاألطراؼ) مركزالبصرة بمغت2(ـ1822بمغتمساحةمنشأة كبنسبة

بالنسبةلمنشآتصناعةاألسناففقداحتمتالمرتبةالرابعةمفحيثالمساحة45,7) %(،أما
بمغت)2ـ(5284كالتيتقدر) لمصناعات4,:كبنسبة مفمجمكعالمساحاتالمخصصة )%

الطبية،كقدجاءتمنشآتصناعةالنظاراتالطبيةبالمرتبةاألخيرةمفحيثالمساحةلككنيا
2(ـ4242صناعاتصغيرةكتتكطففيالمراكزالتجاريةالرئيسيةكالثانكيةحيثبمغتمساحتيا)

.ساحاتالمخصصةلمصناعاتالطبيةفيالمحافظة%(مفمجمكعالم5,7كبنسبةبمغت)
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مركز التؤهٌل  صناعة األدوٌة
الطبً واألطراؾ 

 الصناعٌة

 النظارات الطبٌة صناعة األسنان

 .2222مساحة األرض التي تشغميا الصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام ( 2)جدول 

 النسبة% 2مالمساحة  اسم الصناعة

 26,7 22622 صناعة األوكسجين الطبي

 26,4 22522 صناعة األدوية

 22,6 4722 مركز التأىيل الطبي واألطراف الصناعية

 9,5 2275 صناعة األسنان

 2,6 2252 النظارات الطبية

 222 24225 المجموع

 27/2/2222-26/9/2222بتاريخ  باالعتماد عمى الدراسة الميدانية الباحثالمصدر: من عمل         

 2222لمصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام  2مساحة االرض م( 2شكل )

 

 

 

 

 

 

  (2جدول ) عمىالمصدر: اعتمادًا         
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كؿ مستكل عمى المساحة بحسبحجـ بينيا فيما الطبية الصناعات معامؿ كتتبايف

صنؼصناعيإذتتصؼصناعةالنظاراتفيمحافظةالبصرةبحاجتيالمساحاتصغيرةمف

األرضكذلؾبسببعممياتياالتصنيعيةسكاءحجـالمكاداألكليةأكحجـاإلنتاجفيياتتصؼ

مبإلىمكائفكمعداتكبيرة،كبذلؾفإفخصائصالتصنيعفييابصغرىاكبالتاليفييالتتط

تمؾ انعكسعمىصغرمساحةاألرضالتيتحتاجيا تتصؼبصغرالعممياتالصناعيةمما

أذيبلحظمفالجدكؿ) مف)1المنشآت، انوبمغمجمكعمنشآتالتيتتراكحمساحتيا )42-

عمنشآتصناعةالنظارات،فيحيف%(مفمجمك:8(منشأةكتشكؿنسبة)45)بمعدؿ2(ـ49

%(،كأخيران44(منشآتكتمثؿنسبة)عشر)بمعدؿ2(ـ24-:4يبمغعددالمنشآتضمفالفئة)

%(مفإجمالي7(منشآتكبنسبة)اربع)بمعدؿ2فاكثر(ـ27يصؿعددالمنشآتذاالمساحة)

لمنش المساحاتالمخصصة أف الجدكؿ خبلؿ يبلحظمف كما النظارات، آتصناعةصناعة

النظاراتالطبيةفيمحافظةالبصرةمتباينةبيفأقضيةالمحافظةفأحتؿمركزقضاءالبصرةفي

(منشأة،كتشكؿالفئة55لمساحةاألرضالمخصصةالمرتبةاألكلىكبعدد)2(ـ49-42الفئة)

ءتالفئةبالمرتبةالثانيةكبعددبمغ)تسع(منشآت،بينماجا2ـ(24-:4الثانيةكبالمساحةمف)

بالمرتبة2فاكثر(ـ27) الزبير احتؿقضاء فيحيف منشآت، )اربع( بمغ كبعدد الثالثة بالمرتبة

ب)سبع(2(ـ49-42الثانيةمفحيثالمساحةالمخصصةلصناعةالنظارات،فقدجاءتالفئة)

( الثانية الفئة حيف في الخصيب2(ـ24-:4منشآت، أبي قضاء احتؿ كقد كاحدة، بمنشأة

ب)اربع(منشآت،فيحيفاحتؿقضاء2(ـ49-42مرتبةالثالثةفقدجاءتالفئةاألكلى)بال

الرابعةبعددمنشآتضمفالفئةاألكلى) منشآت،2(ـ49-42شطالعرببالمرتبة بمغ)ثبلث(

،كقدجاء2(ـ49-42بينماجاءكؿمفقضائيالقرنةكالمدينةبعدد)اثناف(منشأةضمفالفئة)

ضمفالفئة)قضائيالف لكؿمنيما كاحدة منشأة حيثتكجد األخيرة بالمرتبة -42اككاليارثة

.2(ـ49
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 2222مساحة لمنشآت صناعة النظارات الطبية حسب األقضية في محافظة البصرة لعام ( 4جدول )

 النسبة % المجموع 2مفاكثر( 26الفئة ) 2م(25-29الفئة ) 2م(28-22الفئة ) القضاء

 68,6 46 4 9 22 قضاء البصرة

 22,9 8 2 2 7 الزبير

 5,9 4 2 2 4 أبي الخصيب

 4,4 2 2 2 2 شط العرب

 2,9 2 2 2 2 القرنة

 2,9 2 2 2 2 المدينة

 2,4 2 2 2 2 الفاو

 2,4 2 2 2 2 اليارثة

 2 2 2 2 2 الدير

 2 2 2 2 2 الصادق ع

 222 67 4 22 52 المجموع

 27/2/2222-26/9/2222بتاريخ  عمى الدراسة الميدانية باالعتمادالمصدر: من عمل الباحث 

أمابالنسبةلمنشآتصناعةاألسناففييكذلؾمتباينةفيالمساحةكذلؾحسبمكقعيا

فيمجاؿ لمتقنياتالحديثةكالمتطكرة مععياداتأطباءاألسنافكاستعماليا كعبلقتيا كأىميتيا

مق كبيرة األسنافلذلؾتككفمساحاتيا كمفخبلؿجدكؿ)صناعة بالمنشآتاألخرل، (4ارنة

البصرة محافظة في األسناف صناعة لمختبرات المخصصة المساحات بمغت أنو نبلحظ

حيث2(ـ5284) مف األكلى بالمرتبة األسناف كصناعة لطب التخصصي المركز جاء فقد

اعالحككمي%(،لككفعائديوالمركزلمقط87,5كبنسبةبمغت)2(ـ2422المساحةكالبالغة)

مكانيةالدكلةمفتكفيرالمساحةالكافية،فيحيفاحتؿالمرتبةالثانيةمختبرالجزائركمختبر كا 



 ػىايم رىطٍ انصُبػبد انطجٍخ فً يحبفظخ انجصرح

                          

84

 

 الثانيالفصل 

( بمغت كبمساحة )2(ـ442سارة مختبر1,7كبنسبة الثالثة بالمرتبة كجاء منيما، لكؿ )%

(H.C)(بمغت كسامر5,4كبنسبة)2(ـ422بمساحة الريباؿ مختبر مف كؿ جاء كقد ،)%

%(لكؿمنيما،في2,1كبنسبة)2(ـ92العمميبالمرتبةالرابعةمفحيثالمساحةالتيبمغت)

بمغت) بمساحة الخامسة بالمرتبة كالقرنة كبغداد العممي مختبرات جاءت كبنسبة2ـ(52حيف

كالترككاز:,2) كاليادم كالرحمف كالبصرة الرافديف مختبرات جاءت حيف في منيا، لكؿ )%

%(لكؿمنيا.2,8كبنسبة)2(ـ24بالمرتبةاألخيرةكبمساحة)

أمابالنسبةلمنشآتصناعةاألككسجيفالطبيكالغازاتالصناعيةفيمحافظةالبصرة

(،حيثاحتمتمنشأةالحشدالشعبيالتابع7فتككفمساحتيامتباينةكمامبيفمفخبلؿجدكؿ)

 الحشد فيىيأة المعداتالفنية حيثبمغت)لشعبة كبنسبة2(ـ42222الشعبياعمىمساحة

%(مفأجماليمساحةمنشآتاألككسجيففيالمحافظة،فيحيفجاءتمنشأةالعراؽ5,:8)

بالمرتبةالثانيةمفحيثالمساحةكالتيبمغت) %(لكؿكاحد:,8كبنسبة)2(ـ4222كالميند

مفحيث األخيرة بالمرتبة سكمر جاءتمنشأة كقد )منيما، البالغة كبنسبة2(ـ722المساحة

%(،أمابالنسبةلصناعةاألطراؼالصناعيةفيكجدمركزكاحدفيالمحافظةكتابعلمقطاع1,8)

%(مفأجماليالمساحةلمصناعاتالطبية45,7كبنسبة)2(ـ1822الحككميكبمساحةبمغت)

فيمحافظةالبصرة.

 

 

                                                           

 H.C ر١َّخ اٌّقزجو ثبٍُ اٌّبٌه اٌْقٖٟ ِقزٖو ػ١بكح ؽ١له ٟ٘ :(Haider cliny lab). 
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 2222في محافظة البصرة لمعام مساحة األرض لمنشآت صناعة األسنان ( 5جدول )

 النسبة % 2مالمساحة  اسم المنشأة

 76,2 2522 المركز التخصصي لطب وصناعة األسنان األول

 4,5 252 الجزائر

 4,5 252 سارة

H.C 222 2,2 

 2,4 82 الريبال

 2,4 82 سامر العممي

 2,9 22 العممي

 2,9 22 بغداد

 2,9 22 القرنة

 2,7 25 الرافدين

 2,7 25 البصرة

 2,7 25 اليادي

 2,7 25 الرحمن

 2,7 25 التركواز

 222 2275 المجموع

 27/2/2222-26/9/2222بتاريخ  باالعتماد عمى الدراسة الميدانية الباحثالمصدر: من عمل  
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 2222مساحة األرض لمنشآت األوكسجين الطبي والغازات الصناعية في محافظة البصرة لمعام  (6جدول )

 النسبة % 2مالمساحة  اسم المنشأة

 79,2 22222 الحشد الشعبي

 7,9 2222 العراق

 7,9 2222 الميند

 4,7 622 سومر

 222 22622 المجموع

 27/2/2222-26/9/2222بتاريخ المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية     

 -خامسًا: المياه: 

 في رئيسيا عنصرا المياه تحتاجتعد ال أف النادر كمف الصناعية، العمميات جميع

الصناعةمقدارانمفالماء،كيزيدفيمقدارهأحيانانكقدينقصحينانآخر،فعممياتالتبريدكالغسؿ

أكليةأساسيةأكثانكيةفي يككفالماءمادة كقد باستعماؿالماء، البخارتتـ كالتنظيؼكتكليد

الصناعاتبحاجتياإلىالمياهبصفاتمعينةقدتككفخاليةمفعددمفالصناعات،كماتتبايف

كالمراجؿ األنابيب تآكؿ عمى تعمؿ التي األمبلح مف خالية أك العالقة ،(4)الشكائبكاألجساـ

مائية بقنكات أك باألنابيب بعيدة لمسافات نقميا كيمكف الثمف رخيصة المياه أف مف كبالرغـ

صناعيةتنقؿبياإلىمكاقعنائيةمايحررالصناعاتنسبيانمفاالرتباطبمصادرالمياه،إالأف

كبأسعا كبانتظاـ المياه مف كبيرة كميات عمى الحصكؿ كيبقى كمؼاإلنتاج، مف يزيد رذلؾ

مناسبةأمرانحيكيانلمعديدمفالصناعاتمايؤثرفيحاالتمختمفةعمىقراراتاختيارالمكاقع

                                                           

 .90-94ػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0 
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ليا المناسبة عاـ(4)الصناعية دبمف في كالبيئة لممياه  العالمي المؤتمر مبادئ إلى كاستنادان ،

كأىداؼ2::4 فكرة أساسيا بنيتعمى التي الرئيسية الركائز التالية المبادئ كتطبيقاتتعد

-:(2)اإلدارةالمتكاممةلممكاردالمائيةكالمبادئكىي

المياهالعذبةمحدكدةالكمية،كىاـالستدامةالحياةكالبيئةكالتنمية. -2

يجبالتنسيؽبيفكؿالقطاعاتكعمىكؿالمستكياتإلرساءتنميةالمكاردالمائية. -2

المتناف -2 االستخدامات كافة في اقتصادية قيمة لو اجتماعيالماء دكر كلو عميو سة

كبيئي.

أمطارىا لقمة نظران المحافظة، في المياه مصادر اىـ السطحية المائية المكارد كتعد

المياه مساحة كتبمغ المختمفة، استعماالتيـ في سكانيا معظـ عمييا يعتمد حيث كتذبذبيا،

ةفيالمحافظةحكاليالسطحيةفيالمحافظةحسباإلحصاءاتالصادرةعفدائرةالمكاردالمائي

كالفراتكشطالعربكالجداكؿالمتفرعة47,7) كتشمؿانياردجمة المحافظة، مفمساحة )%

(كـعمىالتكالي،إذأف18،12،492منياكيبمغطكؿتمؾاألنيارعنددخكلياالمحافظة)

ثا(،فيحيف/5ـ14-12كميةالمياهالتيتصؿإلىالمحافظةفيمعظـأياـالسنةالتتجاكز)

في المائية المكارد لدائرة التخطيطكالمتابعة حسببياناتقسـ إلىالمياه احتياجاتالمحافظة

( ىك شط5ـ84البصرة مياه في كالتمكث الممكحة تركز زيادة عمى سمبان أثر كبالتالي ثا( /

المياهالمستعممةإماالمياهالمستعممةفيالصناعاتالطبيةفبلبدمفاالىتماـبنكعية،(5)العرب

فيالعممياتالتصنيعية،فالمياهالمستخدمةألغراضالتبريدمثبلاليشترطأفتككفنقية،كما

                                                           

ِؾّل ػٍٟ عجو اٌَّبػل, كٚه ا١ٌّبٖ فٟ اٌٖٕبػبد إٌفط١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, أٛوٚؽخ  ((0 

 .60, 0404ٓكوزٛهاٖ, و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ, عبِؼخ اٌجٖوح, 
 
 .0, 0440ٓاٌٍغٕخ االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغوثٟ أ١ٍب, اإلكاهح اٌّزىبٍِخ ٌٍّٛاهك اٌّبئ١خ, األُِ اٌّزؾلح,  ((0

 
اٌٙبَ فيػً ٔبّٛه, ٔؾٛ اٍزوار١غ١خ ٌز١ّٕخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, ِغٍخ اٌغوٞ ٌٍؼٍَٛ  ((3

 . 0, 0400ٓ, 34االلزٖبك٠خ ٚاإلكاه٠خ, إٌَخ اٌؼبّوح, اٌؼلك 
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،أماالمياه(4)ىكالحاؿفيالمياهالمستخدمةفيصناعةاألككسجيفالطبيألغراضتبريداليكاء

 درجة تككف أف يشترط الدكائي التصنيع عمميات في )المستخدمة كذلؾ::,::نقاكتيا )%

لدخكلياكمادةخاـفيالعمميةالتصنيعية،فقدعممتشركةسماالفيحاءعمىأنشاءمحطةماء

ألمانيةالمنشأبتنفيذخبراءأردنييفكبسببطبيعةمياهمحافظةالبصرةالممكثةاضطرتالشركة

ليامكاصفاتخاصة(كبعدىامحطةتصنيعيةرئيسيةR.Oألنشاءمحطتيفلمماءىيمحطة)

لمماءالصناعيالسيماالداخؿفيصناعةالدكاء،فضبلنعفأفمحطةالمياهىذهمزكدةبنظاـ

إلكتركنيكظيفتوتكقؼالمحطةعفالعمؿأثناءكجكدخمؿفيأرقاـكمكاصفاتالتحميؿلممياه

كتبمغطاقةالمحطةالمطمكبةلصناعةاألدكيةفيالمحطة،كبالتالييتكقؼضخالمياهلمتصنيع،

(5( المستخدمة الصافية المياه كمية حيثتبمغ بالساعة، طف كمصدرىا1222( اليكـ لتر/ )

(لتر/اليكـ،فضبلنعفذلؾ44222(لممصنع،ككميةالمياهالخابطةالمستعممة)R.Oمحطة)

يابدرجةتحتكمالمحطةعمىنظاـتسخيفكتبريد،فيستخدـالتسخيففياألنابيبلغرضتعقيم

(درجةسميزية،كتضخىذهالمياهالساخنةفيأنابيبالمحطةلغرضالتعقيـكعدـ5222حرارة)

كجكدأمكائفحيطفيميكبكتيرمأكأشناتداخؿاألنابيب،ككذلؾتحتاجالمحطةإلىنظاـ

تبريدىذهتبريدبعدعمميةالتسخيفلغرضإعادةالعمؿبالمحطةبعدالتعقيـ،كعمميةالتسخيفكال

(أياـمرةكاحدةلغرضالتعقيـالفالمياهالمستعممةفيالصناعةالدكائيةيجبفي5تتـكؿ)

،كيبيفالجدكؿ(2)كؿمرحمةتصنيعيةيتـفحصوحسبشركطكتعميماتمنظمةالصحةالعالمية

صحة(خصائصالمياهالمستخدمةفيالصناعاتالدكائيةكالمعتمدةمفقبؿمنظمةال8رقـ)

                                                           
 
لٚبء  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل غَبْ ٠ؼمٛة, اٌّل٠و اٌزٕف١نٞ ٌّؼًّ ٍِٛو ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ ((0

 .0/04/0400ثزبه٠ـ  اٌمؤخ

 لٚبء اٌيث١و ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ, ِؼبْٚ ِل٠و ّووخ ٍّب اٌف١ؾبء ((0 

 07/0/0400ثزبه٠ـ 
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العالمية،حيثتتميزالمياهبخصائصكيميائيةكالفيزيائيةكتتمثؿبالرقـالييدركجينيالذميتراكح

تككفاكبرأكيساكم)8-4مف) المياه عفتكصيمة في1,5(،فضبلن مايكركسمينز/سـ، )

لكمكر(جزءبالمميكف،إمامجمكعا42حيفتككفحدكدالمكادالصمبةالذائبةاكبرأكيساكم)

(جزء2-2(جزءمفالمميكف،إماصبلبةالكالسيكـكالمغنيسيكـفتككف)2,4-2فتتراكحمف)

( يساكم أك اكبر تككف فحدكده األلمنيـك إما المميكف، إما2,25مف المميكف، مف جزء )

ذلؾالخصائصالبكتريكلكجيةفتتمثؿبالبكترياالزائفةكالتيتككفصفرككذلؾالبكترياالقكلكنيةك

تككفصفر.

خصائص المياه الصناعية المستخدمة لصناعة األدوية في شركة سما الفيحاء والمعتمدة من  (7جدول )

 2222منظمة الصحة العالمية لسنة 

 (Pointerالمؤشر ) (Parameterالمعامل )

 P.H 5-7الرقم الييدروجيني 

 سم/ سيمنز مايكرو ≤4,2 (Conductivityالتوصيمة )

 جزء من المميون ≤52 (TDSالصمبة الذائبة )المواد 

 جزء من المميون2-2 (Caصالبة )

 جزء من المميونMg) 2-2 صالبة(

 المميون من جزء ≤2,22 (Aluminumاأللمنيوم )

 المميون من جزء ≤2,2 (Nitrateالنترات)

 Pseudomonas 2)البكتريا الزائفة)

 E.coli 2)البكتريا القولونية)

 

 2222شركة سما الفيحاء لمصناعات الدوائية في محافظة البصرة،المصدر: 
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 المبحث الثاني

 العوامل البشرية لتوطن الصناعات الطبية في محافظة البصرة

 -أواًل: السكان واأليدي العاممة:  

بالعدد الفتكفرىا الصناعية فيالعممية أساسيان عنصران يعد األيدمالعاممة تكفر أف

الكافيكالنكعالمطمكبىكضركرةألمصناعة،كليذاتعداأليدمالعاممةاحدالعناصرالرئيسية

عكامؿ احد تعد كرخيصة ماىرة إيدمعاممة فييا كالمناطؽالتيتتكفر اإلنتاجية، فيالعممية

بالصناعةالييا،كماأفمستكلالميارةكالكفاءةلؤليدمالعاممةيعتمدبالدرجةاألكلىعمىجذ

التدريبالفنيلمعماؿكمياراتيـكالبيئةالصناعيةالمتاحة،كبالنظرلندرةالعماؿالماىريفكميميـ

فيلمتركزفيأماكفمعينة،ففيىذهالحالةفإفالمتغيراألخيريمكفأفيككفعامبلن فاصبلن

متطكرة تمؾالتيتعمؿبمستكلتكنمكجيا ،كتعداأليدمالعاممةىي(4)تكطفالصناعاتالسيما

جزءمفالسكاف،إذترتبطبعمميتياإلنتاجكاالستيبلؾفكممازادعددالسكاففإفاحتماؿزيادة

 تمبية يعني السكاف عدد زيادة فأف كبالنتيجة قكيان يصبح العاممة مفاأليدم المصانع حاجة

العامميفالماىريفكغيرالماىريفكبأجكرمنخفضة،فضبلنعفذلؾأفازديادعددالسكافمف

،كنبلحظمف(2)شأنوأفيكسعطاقةالسكؽعمىاستيعابكمياتكبيرةمفالمنتجاتالصناعية

يةمحافظة(بأفأعدادسكافمحافظةالبصرةفيتزايدمستمركذلؾألىم2(كشكؿ)9الجدكؿ)

بالزيادة كاف سكاء مفمقكماتجذبالسكافكتزايدىـ بو تتمتع المتميزكما كمكقعيا البصرة

الطبيعيةبفعؿزيادةالكالداتكقمةالكفيات،بحكـتحسفاألكضاعاالقتصاديةكالمعيشيةلمسكاف

تاألخرلالمجاكرةأكبفعؿالحركةالمكانيةالمتمثمةباليجرةالكافدةإلىالمحافظةمفالمحافظا

مماأثرفيتزايدلسكافمحافظةالبصرةبشكؿمستمر،فنبلحظأفتقديراتالسكافلمحافظة

                                                           

 .84, 0976ٓاؽّل ؽج١ت هٍٛي, ِجبكئ اٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خ, ِطجؼخ كاه اٌَالَ,  ((0 

غغوافٟ ٌٍّٕبٛك اٌٖٕبػ١خ اٌّقططخ ٚأصو٘ب فٟ اٍزؼّبالد األهٗ ػلٞ فبًٙ اٌىؼجٟ, اٌزؾ١ًٍ اٌ ((0 

 .006, 0400ٓاٌؾٚو٠خ اٌؼْٛائ١خ فٟ ِؾبفظخ ثغلاك, أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هّل, عبِؼخ ثغلاك,
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(نسمو،:541211)2224(نسمو،كاصبحفيعاـ2179529(كاف)2242البصرةلسنة)

(نسمو.781424أمبزيادةقدرىا)

(2222-2222تقديرات سكان محافظة البصرة لالعوام ) (8جدول )

 أعداد السكان/ نسمة السنة

2222 2468228 

2222 2522822 
2222 2622792 
2222 2672425 
2224 2744758 
2225 2828822 
2226 2894592 
2227 2927229 
2228 2928292 
2229 2985272 
2222 2262259 
2222 2242449 

 (.2222- 2222تقديرات سكان محافظة البصرة ) البصرةالمصدر/ دائرة إحصاء 

 (2222-2222تقديرات سكان محافظة البصرة لألعوام )( 2شكل  )

 

 (8جدول ) بياناتالمصدر: اعتمادا عمى 
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كماأفالصناعةالتعتمدعمىحجـالسكافكنمكهفقطبؿتعتمدعمىحجـالسكافالنشطيف

ضمفاحداألنشطةاالقتصادية،سكاءكانتأعماالاقتصاديا،كىـأكلئؾالذيفيمارسكفالعمؿ

إنتاجيةأكخدميةكليسلياحدكدثابتولممارسةالعمؿ،إذيبلحظالكثيرمفكبارالسفممف

تجاكزالسفالقانكنييستمركففيأداءأعماليـ،إضافةإلىذلؾأفالكثيرمفاألطفاؿدكف

بعمرخمسةعشرة سنةأكثمافعشرةسنةيؤدمعمبلناقتصاديان،سفالعمؿالذميحددغالبان

بيف) الذيفتتراكحأعمارىـ ىـ السكافالنشطيفاقتصاديان 71-44كعمىاألغمبفأفمعظـ

سنة(،كيستثنىمنيـضمفىذهالفئةالعمريةالطمبةالمستمركفبالدراسةكالعاجزكفعفالعمؿ

(ارتفاع5(كشكؿ):،كيبلحظمفالجدكؿ)(4)كذكماإليراداتمفمصادرأخرلغيرالعمؿ

 لعاـ البصرة محافظة في اقتصاديان النشطة )2224الفئة كقدرىا كبيرة مف45,9بنسبة )%

( البالغ البصرة محافظة سكاف فئة:541211أجمالي الثانية بالمرتبة بعدىا كتأتي نسمو، )

فاكثر(بالمرتبةاألخيرة74)%(مفأجماليالسكاف،كقدجاءتفئة15,2صغارالسفكبنسبة)

( في:,2بنسبة العاممة األيدم معظـ أف عممان البصرة. محافظة سكاف أجمالي مف )%

الميارة بحكـ اقتصاديان النشطة الفئة ضمف تقع البصرة محافظة في الطبية الصناعات

كالتخصصالدقيؽليذهالصناعة.

 2222م الفئات العمرية لسكان محافظة البصرة لعا( 9جدول )

 المجموع سنة فاكثر 65 سنة 64-25 سنة 24اقل من  سنة التعداد
-25نسبة فئة 

 سنة 64

2222 2,262,442 2,692,722 92,228 2,242,449 52,8 

 2222، إحصاءات السكان والقوى العاممة، تقديرات عام البصرةالمصدر: دائرة إحصاء 
                                                           

 
ػجبً ػٍٟ اٌز١ّّٟ, إٌّٛ اٌٖٕبػٟ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ, ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ, ِطبثغ عبِؼخ  ((0

 .30, 0982ٓإًٌّٛ, إًٌّٛ, 
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 سنة فاكثر65 سنة64-15 سنة14اقل 

 2222لعام جميع الفئات العمرية في محافظة البصرة ( 2شكل )













(9المصدر: اعتمادًا عمى بيانات جدول )

كتتبايفأعداداأليدمالعاممةفيالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةكمايتضحمف
فإف1(كالشكؿ)42الجدكؿ) (تبعانلنكعالصناعةأكتبعانلمقطاعسكاءالخاصأكالعاـ،لذا
األككسجيفالطبيكصناعةاألدكيةكاألطراؼالصناعيةمنياصناعاتكبيرةكمتكسطةصناعة

بالنسبةلمنشآتصناعةاألسنافكالنظاراتالطبية الحجـحسبالتصنيؼلؤليدمالعاممة،أما
فييصناعاتصغيرةالحجـ.

2222أعداد األيدي العاممة في الصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام( 22جدول )

 النسبة% عدد األيدي العاممة نوع الصناعة
 28 242 النظارات الطبية

 22,4 58 صناعة األسنان

 25 77 معامل األوكسجين الطبي

 6,4 22 األطراف الصناعية

 29,2 222 األدوية

 222 522 المجموع

  27/2/2222 -26/9/2222بتاريخ  عمى الدراسة الميدانية باالعتمادالمصدر: من عمل الباحث 

4.9% 

65.4% 

75.1% 
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2222( أعداد األيدي العاممة في الصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام 4شكل )



       ( 22جدول ) بياناتالمصدر: اعتمادًا عمى 

(أفإجماليالعامميفعددفيالصناعاتالطبية1(كالشكؿ)42أذيتضحمفالجدكؿ)

( بمغ البصرة محافظة 442في ففي( ألخرل، صناعية منشأة مف أعدادىـ كتتبايف عامبلن،

( األيدمالعاممةفييا كبنسبة)222صناعةاألدكيةقدبمغعدد %(حيثيكجد2,:5(عامبلن

(عامؿخارجالشركةمفمندكبيفكأعبلـكدعايةلمنتجات422(عامؿداخؿالمصنعك)422)

صناعةالنظاراتالطبيةبمغعدداأليدمالعاممةالشركةلعياداتاألطباءكالصيدليات،بينمافي

( )412فييا كبنسبةقدرىا فيحيف29(عامبلن الصناعات، %(مفإجماليالعامميففيىذه

( فييا العاممة األيدم عدد بمغ قد الصناعية كالغازات الطبي األككسجيف عامبلن88منشآت )

( جاءتمنشآت44كبنسبة كقد العامميف، إجمالي مف أيدمعاممة%( بعدد األسناف صناعة

%(مفإجماليعدداأليدمالعاممة،فيحيفاحتمتمنشأة44,1(عامبلنكبنسبةقدرىا)49)

(عامبلنكبنسبة55صناعةاألطراؼالصناعيةبالمرتبةاألخيرةبعدداأليدمالعاممةفييابمغت)

فيمحافظةالبصرة.%(مفأجماليعدداأليدمالعاممةفيالصناعاتالطبية7,1)
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إماعمىمستكلأعداداأليدمالعاممةبحسبكؿالكحداتاالداريةيبلحظمفالجدكؿ
(انوتتبايفأعداداأليدمالعاممةفيمنشآتصناعةالنظاراتالطبيةفيأقضيةمحافظة44)

المنشآتالبصرةكانياذاتالعدداألكبرفيعدداأليدمالعاممةفيالصناعاتالطبية،كاغمب
تتمركزفيمركزقضاءالبصرةبحكـمركزيةالقضاءككثافتوالسكانيةالعالية،حيثبمغعدد

(منشأة،بينماالفئةالثانية52(عامؿتبمغ)2-4منشآتصناعةالنظاراتضمفالفئةاألكلى)
(17(منشأةفيالقضاءكبمجمكعإجمالي)47(عامؿبعدد)1-5كالتيتضـعددالعماؿمف)

%(مفمجمكعاأليدمالعاممة،كقدجاءقضاءالزبيربالمرتبةالثانيةمف78,7منشأةكبنسبة)
( األكلى الفئة ضمف العماؿ عدد تضـ التي المنشآت أعداد )سبع(2-4حيث بعدد عامؿ )

%(مفإجماليأعداداأليدمالعاممةفيصناعةالنظاراتالطبية،كقد44,8منشآتكبنسبة)
ئيأبيالخصيبكشطالعرببالمرتبةالثالثةمفحيثأعدادالمنشآتالتيتضـعددجاءقضا

%(لكؿقضاء،أما4,9(عامؿبعدد)اربع(منشآتكبنسبة)2-4العماؿضمفالفئةاألكلى)
الفئة العماؿضمف عدد المنشآتالتيتضـ مفحيثأعداد كالمدينة القرنة لقضائي بالنسبة

%(لكؿقضاء،كاحتؿكؿمفقضائي:.2بعدد)اثناف(منشأةكبنسبة)(عامؿ2-4األكلى)
الفاككاليارثةالمرتبةاألخيرةمفحيثأعدادالمنشآتالتيتضـعددالعماؿضمفالفئةاألكلى

%(لكؿقضاءمفإجماليعدداأليدمالعاممة4,1(عامؿبعدد)كاحد(منشأةكبنسبة)4-2)
فيمحافظةالبصرة.فيصناعةالنظاراتالطبية

األسناففيبلحظمفالجدكؿ) لمنشآتصناعة بالنسبة كالشكؿ)42إما (أفأعداد4(
األيدمالعاممةمتباينةمفمنشأةألخرلفيبلحظأفالمركزالتخصصيلطبكصناعةاألسناف

%(مف:4(عامبلكبنسبة)44احتؿالمرتبةاألكلىمفحيثأعداداأليدمالعاممةكالبالغة)
بعددمجمكعاأليدمالع جاءمختبرسارة كقد األسناففيالمحافظة، فيمنشآتصناعة اممة

( كبنسبة بمغت)تسع( إيدم47أيدمعاممة بعدد الثالثة جاءمختبرالريباؿبالمرتبة كقد ،)%
( )سبع(كبنسبة بمغت عاممة42,2عاممة أيدم بعدد الجزائر مختبر جاء حيف في ،)%

مختبرسامرالعمميبعددأيدمعاممة)اربع(كبنسبة%(،كقدجاء42,5)ست(عامؿكبنسبة)
كبنسبة8) )ثبلث(عامؿ عماؿ بعدد كالقرنة كالرافديف العممي مختبرات جاءت حيف في ،)%
كاليادمكبغدادكالترككازH.C%(لكؿمختبر،كقدجاءتمختبراتالبصرةكالرحمفك4,4)
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)اثناف البالغ العماؿ مفحيثعدد )بالمراتباألخيرة كبنسبة أف5,1( عممان لكؿمختبر، )%
بعضالمختبراتلدييامعتمديفلمعمؿمابيفالمختبركعياداتأطباءاألسنافإليصاؿالمنتج
الصناعيبكاسطةالمعتمدالتابعإلىمختبراألسنافكمفىذهالمختبراتالتيتعمؿبيذهاآللية

.(4)ىيمختبراتسارةكالريباؿكالجزائركسامرالعممي

 2222أعداد األيدي العاممة في منشآت صناعة النظارات في محافظة البصرة لعام ( 22جدول )

 النسبة % المجموع ( عامل4-2الفئة الثانية ) ( عامل2-2الفئة األولى ) األقضية

 67,6 46 26 22 البصرة

 22,7 7 2 7 الزبير

 5,8 4 2 4 أبي الخصيب

 5,8 4 2 4 شط العرب

 2,9 2 2 2 القرنة

 2,9 2 2 2 المدينة

 2,4 2 2 2 الفاو

 2,4 2 2 2 اليارثة

 2 2 2 2 الدير

 2 2 2 2 الصادق

 222 67 26 52 المجموع

 

 27/2/2222 -26/9/2222بتاريخ  من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية -2المصدر: 

 .2222صحة البصرة، شعبة المين الصحية، بيانات غير منشورة،  دائرة -2

                                                           
 0)

 لٚبء اٌجٖوح ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ػٍٟ عجبه ٔبٕو, رمٕٟ فٟ ِقزجو اٌو٠جبي ٌٖٕبػخ األٍٕبْ (

 02/00/0400ثزبه٠ـ 
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 2222أعداد األيدي العاممة في منشآت صناعة األسنان في محافظة البصرة لعام ( 22جدول )

 النسبة% عدد األيدي العاممة اسم المنشأة
 29 22 المركز التخصصي لطب وصناعة األسنان

 26 9 سارة
 22,2 7 الريبال
 22,2 6 الجزائر

 7 4 سامر العممي
 5,2 2 العممي
 5,2 2 الرافدين
 5,2 2 القرنة
 2,4 2 البصرة
H.C 2 2,4 

 2,4 2 الرحمن
 2,4 2 اليادي
 2,4 2 بغداد

 2,4 2 التركواز
 222 58 المجموع

 27/2/2222 -26/9/2222بتاريخ  المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية

 2222أعداد األيدي العاممة في منشآت صناعة األسنان في محافظة البصرة لعام ( 5شكل )



(22المصدر: اعتمادًا عمى بيانات جدول )        
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البصرة كالمتمثمةبجامعة تمتمؾالمؤىبلتالعممية البصرة عفذلؾأفمحافظة فضبلن

الصناعةبالمبلكاتالتخصصية بكميةطباألسنافككميةطباألسنافالتيترفدىذه السيما

،حيثبمغأعدادالخرجيفمفىذهالكميةكالحاصميفعمىشيادة2227التيتأسستفيعاـ

( لمفترة متدرب أسناف )2224-2248بكالكريكسطبيب بمغ بمغ142( كقد أسناف، طبيب )

(،كذلؾ45(تدريسي،كمامبيففيالجدكؿ)41)2224أعدادالييئةالتدريسيةفيالكميةلعاـ

يبلحظبأفالمؤسساتالتعميميةالطبيةفيالمحافظةتفتقرألقساـتقنياتصناعةاألسنافلعدـ

اثرعمىمحدكديةأعدادالتقنييففي القسـفيالمعيدالطبيالتقنيفيالبصرة،مما فتحىذا

.(4)مجاؿىذهالصناعةكىـفيالغالبخرجيفالمعيدالطبيالتقنيبغداد

 2222 -2227أعداد التدريسين والخرجين لكمية طب األسنان جامعة البصرة لمعام ( 22جدول )

 أعداد الخرجين أعداد التدريسين السنوات

2227-2228 47 92 

2228- 2229 47 92 

2229- 2222 56 225 

2222-2222 54 224 

 422  المجموع

وشؤون الطمبة في كمية طب األسنان في البصرة، بيانات غير   المصدر: من الباحث باالعتماد بيانات الشعبة اإلدارية 

 .2222منشورة، 

فيبلحظمفخبلؿ األككسجيفالطبيكالغازاتالصناعية لمنشآتصناعة بالنسبة أما
(،أفمنشأةاألككسجيفالتابعلمديريةالمعداتالفنيةفيىيأةالحشد7(كالشكؿ)41الجدكؿ)

( كالبالغة العاممة األيدم أعداد حيث مف األكلى المرتبة احتؿ كبنسبة52الشعبي عامبلن )
                                                           

 
ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ػجل اٌوؽّٓ اٌجؼبط, رمٕٟ األٍٕبْ فٟ ِقزجو اٌمؤخ ٌٖٕبػخ األٍٕبْ ثزبه٠ـ  ((0

02/00/0400. 
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كعاأليدمالعاممةفيىذهصناعة،كاحتمتمنشأةسكمرالمرتبةالثانيةبعدد%(مفمجم:5)
%(،بينمامنشأةالعراؽاحتمتالمرتبةالثالثة52,1(عامبلنكبنسبة)24األيدمالعاممةكالبالغة)

%(،كاحتمتمنشأةالميندالمرتبةاألخيرةبكاقع44,4(عامبلنكبنسبة)42كبعددأيدمعاممة)
%(،مفإجماليأعداداأليدمالعاممةفيصناعةاألككسجيفالطبيكالغازات45ماؿ)(ع42)

الصناعيةفيالمحافظة.

 2222أعداد األيدي العاممة في صناعة الغازات الطبية والصناعية في محافظة البصرة لعام ( 24جدول )

 النسبة % عدد العمال اسم المنشأة

 29 22 ىيئة الحشد الشعبي

 22,4 25 سومر

 25,5 22 العراق

 22 22 الميند

 222 77 المجموع

 27/2/2222- 26/9/2222بتاريخ المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية 

 2222النسبة المئوية ألعداد األيدي العاممة في منشآت صناعة األوكسجين الطبي في محافظة البصرة لعام ( 6شكل )



 (24المصدر: اعتمادًا عمى بيانات جدول )             

 المهند العراق سومر هٌئة الحشد الشعبً

34.9% 

51.9% 
37.7% 

54.6% 



 ػىايم رىطٍ انصُبػبد انطجٍخ فً يحبفظخ انجصرح

                          

:4

 

 الثانيالفصل 

 أعدادبالنسبةأما في متباينة كذلؾ فيي الطبية الصناعات في العاممة األيدم لنكع

فبالنسبةلصناعة بحسبنكعكؿصناعة، كغيرماىرة األيدمالعاممةمففنييفكأيدمماىرة

مفالتعرؼ الصناعةكفيأمراضالنظاراتالطبيةالبد عمىالمسؤكليفكالمختصيففيىذه

-:(4)العيكفكىـ

2.  العيكف طبOphthalmologistطبيب كمية خريج الطب في مؤىؿ طبيب ىك

يخضعبعدالتخرجلتدريبكبيرفيالمستشفياتفيالتشخيصكالعبلج)سكاء األسناف،

التدريب كيستغرؽ ألمراضالعيكف، العبلجي( أك الخبيرالطبي إلىمستكل لمكصكؿ

(سنكاتبعدالحصكؿعمىدرجةالطباألساسية.42االستشارممايقارب)

4:92حيثتـاستعماؿىذاالمصطمحفيعاـOptometristاختصاصيالبصريات .2

يككنكف كالذيف عاليان تأىيبلن تأىيميـ تـ الذيف العيكف مختصي بيف التمييز لغرض

الطبي، المعيد مف فني دبمكـ أك بصريات البكالكريكس شيادة عمى حاصميف

اختصاصي كيحصؿ النظارات، بتركيب يقكمكف الذيف البصريات كاختصاصي

درجةمينيةفيقياسالبصر،كيتـتدريبوعمىقياسانكسارالضكءالبصرياتعمى

بإجراءالعممياتالجراحية كتركيبالنظاراتكتشخيصأمراضالعيكفاألساسيةكاليقـك

أككصؼاألدكيةباستثناءقطراتالعيفالبسيطة،كيقكـبإجراءفحصالعيفمفاجؿ

صنعاألدكاتالبصرية.

النظاراتكيعتبرمؤىبلنلتصنيعالنظارات،كلكنوليسمؤىبلاختصاصيتركيبكتصنيع .2

كليحصؿ النظارات، داخؿ العدسات قكة لتحديد البلزمة االنكسار اختبارات جراء ال

                                                           
 
 .7, 0403ٓهٚثود ٚاٌزوى, روعّخ ِبهن ػجٛك أِواٗ اٌؼ١ْٛ ا١ٌّبٖ اٌج١ٚبء ٚاٌيهق, اٌو٠بٗ,  ((0
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فاحصي عميو يحصؿ الذم العالي التأىيؿ نفس عمى النظارات تركيب اختصاصي

النظر،كلكنيـيقدمكفمساىمةكبيرةفيمجاؿالبصريات.

4.  مقكـ عبلقةOrthoptistالبصر تربطيا التي الميف احد البصر مقكـ مينة كتعتبر

العيف تأىيؿمقكميالبصرمفاجؿفحصكعبلجحاالتحركة كيتـ بالطب، كثيقة

كالشكؿ44مثؿالحكؿكيقكمكفبالتصكيرالفكتكغرافيلمعيكف،كمفخبلؿالجدكؿ) )

(عامبلنكبنسبة412العامميففييا)(تبيفأفصناعةالنظاراتالطبيةبمغمجمكع8)

فييا29) كيعمؿ المحافظة، في الصناعاتالطبية في العامميف أجماليعدد مف )%

(78( كبنسبة فني فني14,9( دبمكـ شيادة يحممكف كممف الصناعة ىذه في )%

بصرياتسكاءكاففاحصبصرأكفنيبصرياتفيىذهالصناعة،كماتمتمؾأيدم

ادارية كبنسبة)42)عاممة الصناعة54,2(عامؿ، مفأجماليالعامميففيىذه )%

لتأىيؿ سابقان البصرة صحة دائرة تقيميا تدريبية دكرات طريؽ عف الميارة كاكتسبكا

الشبابلمعمؿفيىذاالمجاؿمفخرجيفالدراسةاإلعدادية،أماأعداداأليدمالعاممة

%(أمابالنسبةلؤليدمالعاممة48,7بنسبة)(عامؿ،ك24غيرالماىرةفقدبمغعددىا)

-فيصناعةاألسنافيمكفتقسيـاأليدمالعاممةفيطبابةاألسنافبصكرةعامةإلى:

.The Dentistطبيباألسناف -أ 

.The Dental Assistantمساعدطبيباألسناف -ب 

.The Dental Technicianتقنيصناعةاألسناف -ج 

العممياذالـيكفكموبالمختبراتعمىعكسطبيبأفتقنياألسنافيقضيجؿكقتو

األسنافكالمساعدكفحيثتككفأكقاتيـالعمميةكالعبلجيةفيالعيادات،كماأفتقنياألسناف

التقني يستمـ عادة المريضكاليعرؼعنوشيئا، دعيبالفنافالمجيكؿبسببككنواليكاجو
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مفالطبيبأكبكاسطةالمساعد،ثـيقكـبإخراجالمحترؼاألعماؿمفالعياداتمباشرةسكاء

قطعةفنيةكعمميةكعبلجيةبنفسالكقت،كبعدىايعيدتسميميالمطبيبكالذمبدكرهيثبتيافيفـ

%(44,1(عامبلنكبنسبة)49،فيحيفبمغمجمكعالعامميففيصناعةاألسناف)(4)المريض

العامميففيالصناعاتالطبية الفنييففيصناعةمفأجماليعدد كبمغعدد فيالمحافظة،

)52األسناف) فنيكبنسبة األسنافمف44,4( تقنيصناعة الدبمـك يحممكفشيادة ممف )%

( األيدماالدارية بمغعدد فيحيف األسناف، صناعة قسـ الطبية عامؿكبنسبة42المعاىد )

ؿفيىذهالصناعة،أماأعداد%(كاكتسبكاالميارةعفطريؽالعمؿكالتدريبالمتكاص22,7)

%(.21,4(عامؿيشكمكفنسبة)41األيدمالعاممةغيرالماىرةفقدبمغ)

فييا العامميف مجمكع بمغ فقد الطبيكالغازاتالطبية األككسجيف منشآتصناعة إما

(88( كبنسبة عامبلن في44( الطبية الصناعات في العاممة األيدم عدد أجمالي مف )%

 )المحافظة، الصناعة الفنييففيىذه )21فيحيفعدد فنيكبنسبة كانكا54,4( سكاء )%

ميندسيفميكانيؾأكممفيحممكفشيادةدبمكـفنيميكانيؾ،إماعدداأليدمالعاممةاالدارية

( بمغ )22فقد كبنسبة )52(عامؿ بمغ قد الماىرة غير األيدم كعدد عامؿ%55(، )

%(14.1(فنيبنسبة)44الفنييففيصناعةاألطراؼ)%(،فيحيفبمغعدد12,9بنسبة)

دبمكـ سكاءكافطبيبكسكرأكمعاكفطبيبأكتقنياطراؼصناعيةحاصؿعمىشيادة

(عامؿبنسبة44المعيدالطبيقسـصناعةاألطراؼ،كقدبمغأعداداأليدمالعاممةاالدارية)

ىذهالصناعة،أماعدداأليدمالعاممةغير%(مفخريجيالدراسةاإلعداديةالعاممةفي55,5)

%(مفإجماليعدداأليدمالعاممةفيصناعةاألطراؼ24,2(عامؿبنسبة)8الماىرةقدبمغ)

%(مفأجماليعدد2,:5(كبنسبة)222الصناعية،أماصناعةاألدكيةبمغمجمكعالعامميف)
                                                           

 .08فبئي فإاك كاٚك, ِٖله ٍبثك, ٓ (0)
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غعددالفنيففييا)ثماف(أطباءكبنسبةاأليدمالعاممةفيالصناعاتالطبيةفيالمحافظة،كبم

األيدم1) عدد بمغ كقد صيدلة، كماجستير الدكتكراه شيادة حامميف صيادلة أطباء كىـ )%

%(كىـعماؿحاصمكفعمىشيادةالبكالكريكس84(عامؿكبنسبة)442العاممةاالداريةفييا)

،أماعدداأليدمالعاممةغيرالماىرةبمغ) %(كىـمفخريجي24امؿبنسبة)(ع12كالدبمـك

الدراسةاإلعداديةكالمتكسطة.

 2222نوع األيدي العاممة في الصناعات الطبية في محافظة البصرة ( 25جدول )

 النسبة% المجموع الكمي غير ماىرة أداري فنيين نوع الصناعة
 28 242 25 52 67 النظارات الطبية

 22,4 58 24 22 22 مختبرات صناعة األسنان
 25 77 22 22 24 األوكسجين الطبي
 6,4 22 7 22 25 األطراف الصناعية

 29,2 222 42 252 8 األدوية
 222 522 222 242 246 المجموع

 27/2/2222-26/9/2222بتاريخ المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية 
 2222محافظة البصرة لعام نوع األيدي العاممة في الصناعات الطبية في ( 7شكل )



 (25المصدر: اعتمادًا عمى بيانات جدول )        
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 -ثانيا: الحروب والمخمفات الحربية: 

العراؽمفبيفأكثربمدافالعالـفيالتمكثبالمخمفاتالحربيةالمتفجراتكاأللغاـيعد

أحد يعد األمر كىذا البمد، شيدىا التي كالصراعات الحركب كثرة بسبب كالبحرية األرضية

المشاكؿالكبيرةالتيتؤدمإلىالمخاطرالبيئيةالناتجةعفعمؿاألنسافكالتيتعرؼ)بالخطر

كغيرمنظكرلدلعامةالناس،لذاككنياتحدثبصكرةمفاجئةكيككفكجكدىامخفيأالخفي(،

أضحتمفاكبراليكاجسحكؿالسبلمةالعامةفيالعراؽ،فضبلنعفأنيااحدعكائؽالتطكر

،إضافةإلىذلؾتنتييالعممياتالعسكريةبفعالياتياالحربيةالمختمفةكافةمخمفة(4)كالتنميةفيو

كراؤىاالدماركالضحايا،إالأفتأثيرالعممياتالعسكريةالينتييعندىذاالحدبؿيبقىماىك

اخطرمفذلؾالدمار،إالكىكالمخمفاتالحربيةكالتيتعرؼعمىأنيا)كؿماتخمفوالعمميات

أسمحةالعسكريةمفمختمؼأنكاعاألسمحةكالمعداتالعسكرية(،كتعرؼكذلؾعمىأنيا)بقايا

العسكرية العمميات مكاقع الحربضمف أثناء في استخدمت التي كالذخائر األعتدة كمخمفات

مامرت(2)(كتركتدكفإزالة ،كيعدالعراؽاكبرمستكدعلمخمفاتالحركبالتيمربياكتحديدان

ضمف السنيف، مف كنصؼ عقديف طيمة استمرت عسكرية عمميات مف البصرة محافظة بو

،حيث2225كحرباحتبلؿالعراؽ4::4كحربالخميجعاـ4:99-4:92نيناتحركبثما

الكاضحةعمىأراضيالمحافظة اعمى،تركتتمؾالحركببصماتيا البصرة محافظة تعد لذا

بمغت) تعرضت2(ـ2225412412محافظةممكثةبالمخمفاتالحربيةبمقدارمساحة ككنيا ،

،كقدمرتالمحافظة(5)(4:99-4:92كلىمعايراف)لكيبلتالحركبمعدكلتيفجارتيفاأل

                                                           

أ٠بك ػجل ػٍٟ ٍٍّبْ, ػٍٟ ؽ١ّل كِ٘ اٌيث١لٞ, اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٍّٕبٛك اٌقطوح ٚاٌٍّٛصخ فٟ اٌؼواق, و١ٍخ  ((0 

, 0404اٌزوث١خ, عبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ, ٚلبئغ اٌّإرّو اٌلٌٟٚ اٌؼٍّٟ االفزواٟٙ األٚي ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ, 

ٓ092. 
 
هاػ١خ ٚأفبلٙب اٌَّزمج١ٍخ فٟ إٌّطمخ اٌْول١خ ِٓ ٍبهح فّبً عجو اٌَبػلٞ, ئِىبٔبد ِٚؼٛلبد اٌز١ّٕخ اٌي ((0

 .020, 0404ِٓؾبفظخ ١َِبْ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ ١َِبْ, 

 .0408ٚىاهح اٌج١ئخ, كائوح ّإْٚ األٌغبَ, لَُ ئكاهح اٌّؼٍِٛبد, ث١بٔبد غ١و ِْٕٛهح,  ((3 
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بمراحؿمفالعممياتالعسكريةكالتييمكفنعتبرىااحداألسبابفيتكزيعالمخمفاتالحربيةفي

.(4)المحافظة

األكلى .2 العمميات4:99-4:92المرحمة كتركزتفييا اإليرانية كىيالحربالعراقية ـ
لشرقيةلممحافظةمعإيرافكأصبحتأراضيكؿمفالعسكريةعمىطكؿامتدادالحدكدا

تعد لذا العسكرية، لمعممياتالحربية مسرحان الخصيبكشطالعربكالقرنة كأبي الفاك
أكثرالمناطؽانتشارانلممخمفاتالحربيةكحقكؿاأللغاـحتىفترةالدراسة.

عسكريةعمىطكؿـكىيحربالخميجالثانيةكتركزتمخمفاتياال4::4المرحمةالثانية .2
الحدكدمعالككيتكىيضمفمكاقعالكحداتالعسكريةفيالمحافظةكالتيتعرضت

لمقصؼالجكمكالصاركخيكتحديدانقضاءالزبير.
2.  الثالثة األنجمك2225المرحمة االحتبلؿ مرحمة كىي فييا-ـ استعممت كالتي أمريكي

ال السيما دكليان، منيا المحرمة كحتى األسمحة خمفتكرائياأنكاع كقد العنقكدية، قنابؿ
مكاقعالكحداتالعسكريةالمدمرةكالتيالتزاؿشكاخصياحتىالكقتالحاضر.

إلىنكاحي التقتصرعمىاألنسافبؿتتعداه أفتأثيراتتمؾالمخمفاتالحربية كما
قدمةاآلثاراقتصاديةكاجتماعية،كمفابرزتمؾالتأثيراتىياإلصاباتالبشريةالتيتقعفيم

أحد بتر إلى بالجركح إصابات بيف ما اآلثار تمؾ كتتبايف الحربية، المخمفات لتمؾ السمبية
العبثبالمخمفات تككفتمؾاإلصاباتمفجراء ما كغالبان األطراؼإلىاإلصاباتباألركاح،
مادة عمى لمحصكؿ أك الخردة عمى لغرضالحصكؿ المناطؽ تمؾ في تتكاجد التي الحربية
النحاسمنياأكمفخبلؿعممياتالرعيفيالمناطؽالتيتحتكمعمىمخمفاتحربيةكحقكؿ
المستنقعاتلغرضجمب في الدخكؿ خبلؿ مف لغرضجمباألعبلؼلحيكاناتيـ أك لؤللغاـ
نباتاتالقصبكالبردمكالتيتككفباألصؿحقكؿالغاـممايعرضيـلئلصابةبالجركحأكبتر

األطراؼأ أحد عاـ األطراؼمنذ مركز أنشاء الحركبتـ ىذه كنتيجة الكفيات، ،(2)4:91ك
( الجدكؿ مف )47كيبلحظ كشكؿ )9( لممدة البصرة محافظة في الضحايا أعداد )4:92-

(سكاءكانكاقتمىأكجرحىبفعؿانفجارالمخمفاتالحربيةعمىاختبلؼأنكاعيا،حيث2224

                                                           

, 2عبٍُ ِؾّل, اٌّقٍفبد اٌؾوث١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, ِغٍخ كهاٍبد اٌجٖوح إٌَخ اٌضبٌضخ, اٌؼلك  ل( اؽّ(0 

0448ٓ ,030. 

فٟ لٚبء اٌجٖوح ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ؽَٓ فبٌؼ ؽَٓ, ِل٠و ِووي اٌجٖوح ٌألٛواف اٌٖٕبػ١خ  ((0 

 .00/00/0400ثزبه٠ـ 
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( المحافظة في القتمى أعداد )544بمغ الجرحى كأعداد قتيؿ قضاء:198( كاحتؿ جريح، )
%(كأعدادالجرحى14(قتيؿكبنسبة)415البصرةالمرتبةاألكلىفيأعدادالقتمىحيثبمغ)

(22:8( كبنسبة جريح حيث18( مف الثانية العرببالمرتبة شط قضاء جاء فيحيف ،)%
( القتمىبعدد )71أعداد قتيؿكبنسبة كبالمرت22.5( الجرحى%( مفحيثأعداد الخامسة بة

القتمىبعدد:(جريحكبنسبة)112) الثالثةمفحيثأعداد الزبيربالمرتبة كجاءقضاء ،)%
(5:( كبنسبة قتيؿ )42,5( بعدد الجرحى مفحيثأعداد الثانية كبالمرتبة جريح%824( )

( )41,8كبنسبة بعدد الرابعة بالمرتبة القرنة قضاء كجاء قتي%58(، )( كبنسبة %(44,8ؿ
%(،كجاءقضاءأبيالخصيب5,:(جريحكبنسبة)148كبالمرتبةالرابعةبعددالجرحىبعدد)

( بعدد الخامسة )24بالمرتبة قتيؿكبنسبة الجرحى7,4( مفحيثأعداد الثالثة كبالمرتبة )%
( )458بعدد كبنسبة )44( بعدد السادسة بالمرتبة الفاك قضاء كجاء ك%8(، قتيؿ بنسبة(

%(،فيحيفجاء5,7(جريحكبنسبة)487%(كبالمرتبةالسابعةبعددالجرحىبعدد)2.2)
%(كبالمرتبةالسادسةمفحيث4,2(قتيؿكبنسبة)1قضاءالمدينةبالمرتبةاألخيرةبعددالقتمى)

%(مفأجماليعددالضحايافيالمحافظة.4,5(جريحكبنسبة):24أعدادالجرحىبعدد)

 

 (2222-2982أعداد الضحايا بفعل المخمفات الحربية في محافظة البصرة لمسنوات )(: 26جدول )

 النسبة % عدد الجرحى النسبة % عددا القتمى القضاء
 47 2297 45,2 242 البصرة

 9 442 22,2 64 شط العرب
 24,7 722 22,2 29 الزبير
 9,2 457 22,7 27 القرنة

 22 527 6,5 22 أبي الخصيب
 2,6 276 2,2 7 الفاو

 5,2 259 2,2 4 المدينة
 222 4879 222 225 المجموع

 .2222المصدر: المركز اإلقميمي لشؤون األلغام في المنطقة الجنوبية، قسم التخطيط، بيانات غير منشورة،
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 (2222-2982أعداد الجرحى بسبب المخمفات الحربية في محافظة البصرة لممدة من )(: 8شكل )



 ( 26المصدر: اعتمادًا عمى بيانات جدول )         

يتعمؽأما كفيما تطييرىا، تـ التي كالمساحات كمساحاتيا المخمفات ألنكاع بالنسبة

بالمساحاتلممخمفاتالحربيةكالتيالزالتمنتشرةضمفأقضيةمحافظةالبصرةكالتينبلحظيا

( الجدكؿ كالشكؿ)48مف ك):( الزالتك42( بأنيا عمى( كمكجكدة منتشرة منيا مياتكبيرة

ارضمحافظةالبصرةحيثبمغأجماليمجمكعالمساحاتالقذائؼالعنقكديةفيمحافظةالبصرة

( بمغ المركز2(ـ12:77:41قد قبؿ مف تطييرىا تـ التي كالمدينة البصرة قضائي باستثناء

الشركاتاألجنبيةالعاممةفيالحقكؿاإلقميميلشؤكفاأللغاـفيالمنطقةالجنكبيةبالتعاكفمع

،كبمغتالمساحات2(ـ914897254النفطيةفيمحافظةالبصرة،حيثبمغتمساحةاأللغاـ)

( بمغت الحربية بالمقذكفات تـ2(ـ5852:41:4الممكثة التي المساحات بمغت حيف في ،

.2(ـ485945772تطييرىافيمحافظةالبصرة)

قض ففي لؤلقضية بالنسبة بالقذائؼأما الممكثة المساحات بمغت الخصيب أبي اء
،كالمساحاتالممكثةبالمقذكفات2(ـ225571،كمساحةاأللغاـبمغت)2(ـ427915العنقكدية)
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( بمغت )2(ـ2458429الحربية بمغت المطيرة كالمساحات قضاء2(ـ72299:99، بينما ،
( العنقكدية القذائؼ مساحة بمغت كمساحة2(ـ48::24القرنة بمغت، األلغاـ

)2(ـ4:1992:4) بمغت الحربية المقذكفات كمساحة المطيرة2(ـ1984525، كالمساحات ،
،بينماقضاءالزبيربمغتمساحاتالممكثةبالقذائؼالعنقكدية2(ـ8:79:182القضاءبمغت)

بمغت)2(ـ12444211) كمساحاتاأللغاـ كالمساحاتالمقذكفاتالحربية2(ـ4844442، ،
)2(ـ9294899بمغت) كالمساحاتالمطيرة بمغتالمساحات2(ـ484522248، فيحيف ،

البصرة) قضاء في )2(ـ121741المقذكفاتالحربية المطيرة كالمساحات ،2(ـ42144988،
،كالمساحاتاأللغاـ2ـ(559122كبمغتالمساحاتالممكثةبالقذائؼالعنقكديةفيقضاءالفاك)

كالمساحاتا2(ـ2:2721795بمغت) بمغت)، فيحيف2(ـ:2:19122لمقذكفاتالحربية ،
،بينمابمغتالمساحاتالممكثةبالقذائؼ2(ـ424:9417بمغتالمساحاتالمطيرةفيالقضاء)

( العرب شط قضاء في بمغت2(ـ2844:العنقكدية باأللغاـ الممكثة كالمساحات ،
،كبمغت2(ـ:5287:212،كالمساحاتالممكثةبالمقذكفاتالحربيةبمغت)2(ـ424851518)

( مف2(ـ944::4295المساحاتالمطيرة بالكامؿ القضاء تطيير فتـ المدينة قضاء بينما ،
.2(ـ8514:549المخمفاتالحربيةحيثبمغتالمساحاتالمطيرةبالقضاء)

 2222-2222مساحة التموث بالمخمفات الحربية الموجودة فعاًل والمساحات المطيرة لمسنوات ( 27جدول )

 المساحات المطيرة المساحات الغير مطيرة المقذوفات الحربية األلغام القذائف العنقودية قضاءال

 62288988 2867225 2527228 222264 226842 أبي الخصيب

 79689472 24629522 4872222 29488292 259927 القرنة

 272222227 55988284 8282788 5755552 42252244 الزبير

 22455877 424654 424654 2 2 البصرة

 52298246 222427292 29484229 292624682 228422 الفاو

 228299825 852527527 227692429 525724247 92752 شط العرب

 72459258 2 2 2 2 المدينة

 572822662 2257844682 272292492 842786225 42966954 المجموع

 

 2222المصدر: المركز اإلقميمي لشؤون األلغام في المنطقة الجنوبية، قسم التخطيط، بيانات غير منشورة،  
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 2222أنواع المخمفات الحربية المنتشرة في محافظة البصرة لعام ( 9شكل )

 

 (27المصدر: اعتمادا عمى بيانات جدول )         

-2222المطيرة والغير مطيرة من المخمفات الحربية في محافظة البصرة لألعوام )المساحات ( 22شكل )

2222) 

 

 (27المصدر: اعتمادا عمى بيانات جدول )        
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 -ثالثا: السياسة الحكومية:  

يقصدبالسياسةالحككميةمجمكعةمفاإلجراءاتكالكسائؿكالتدابيرالبلزمةالتيتتخذىا

فياالتجاىاتالمكانيةلعممياتالتكطفلؤلنشطةالصناعيةألسبابكدكافعالدكلةبيدؼالتأثير

قدتككفاجتماعية،أذفىيمنظكمةمفاإلجراءاتالحككميةمصممةلدعـالنشاطاالقتصادم

كفيمجاؿالسياسةالصناعيةالتيتمثؿىدفياالرئيسيفياستباؽالتغيرالييكميكتيسيرذلؾ

.كيمكفلمحككمةأفتتدخؿفيالصناعة(4)تكتصحيحإخفاقاتالسكؽعفطريؽإزالةالعقبا

كالصحة الصناعي األمف بشأف أكامرىا صدار كا  العمؿ ساعات كتحديد القكانيف طريؽ عف

كالكقاية،كتحديدسفالعمؿكغيرىامفاإلجراءات،كقديككفتدخؿالدكلةبصكرةمباشرةكغير

برغ يتمثؿ المباشر فتدخميا ذاتمباشرة بعضالصناعاتالجديدة يجاد كا  فيتطكير الدكلة بة

ألسباباقتصادية الدكلة إقميـ تشتيتبعضالصناعاتفي في كالرغبة االستراتيجية األىمية

المنافسة لغرضمنع الجمركية الحكاجز بإقامة فيتمثؿ المباشر غير تدخميا أما كاجتماعية،

ككذلؾتدخؿالدكلةيظيرمفخبلؿالسيطرةعمىالخارجيةكالسماحلنمكالصناعاتالمحمية،

استخداـاألرضكذلؾبتحديدالمساحاتالمخصصةلكؿصناعةكفؽتشريعاتكضكابطيجب

الصناعي المشركع أنشاء في التشريعات(2)اتباعيا طريؽ عف الدكلة تتدخؿ ذلؾ عف فضبلن .

تقك ـالدكلةبتحديدنسبالضرائبالخاصةبالضرائبالمفركضةعمىإيراداتالمشاريععندما

كعمميات الفكائد باإلقراضأك المتعمقة المصرفية السياسة ككذلؾ التسديد كمبالغ كاإلعفاءات

                                                           
 
اٌىبظ١ّخ, هٍبٌخ ِبعَز١و و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هّل عبِؼخ أزٖبه ؽَْٛ هٙب, اٌؾوف اٌٖٕبػ١خ فٟ لٚبء  ((0

 .70, 0443ٓثغلاك, 

 
 .99فإاك ِؾّل اٌٖمبه, ِٖله ٍبثك, ٓ ((0
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الصناعات السيما البيئية كاالعتبارات الممنكحة أكالتراخيص التأسيس إجازات كمنح التسديد

.(4)الممكثة

عممتالدكلةبسفتشريعاتكضكابطأمابالنسبةلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةف
متعمقةبمشاريعالصناعاتالطبيةحيثاليمكفمنحإجازةفتحمنشآتصناعةالنظاراتالطبية
تقنيبصرياتأكفاحصبصرأكمفخبلؿالدخكؿفي إاللؤلشخاصالذيفيحممكفشيادة

الشريحة ليذه البصرة صحة دائرة تنظميا تعميمية تأىيمية (2)دكرات لمنشآت، بالنسبة كذلؾ
فتحمختبرصناعةاألسنافاليتـإاللطبيبأسنافأكتقني صناعةاألسناففإفمنحأجارة

،كذلؾبالنسبةلصناعةالغازات(5)صناعةاألسنافيحمؿشيادةدبمكـمعيدطبيصناعةأسناف
بشر االلتزاـ المشاريع ىذه أصحاب عمى تفرضالدكلة كالتي كالصناعية السبلمةالطبية كط

المعامؿلمجافتفتيش تتعرضىذه لذا اإلنتاجكنقاكتو، العمؿمعجكدة فيممارسة كالصحة
سكاءكانتتابعةإلىدائرةصحةالبصرةأكمفخبلؿمديريةالدفاعالمدنيلبلطبلععمىاتباع

كالصحية المينية السبلمة بقكاعد المتعمقة المشاريع تمؾ في كالقكانيف بالنسبة(1)المكائح أما ،
ارضجنس قطعة بتكفير فتمثؿ البصرة محافظة في األدكية لصناعة بالنسبة الدكلة لسياسة
لصناعة الفيحاء كتأسيسشركة الدكاء صناعة مجاؿ في لبلستثمار اآلركمي منطقة صناعي

 عاـ في باإلنتاج بالبدء كالمكافقات اإلجازات كمنح الحككمي2242األدكية القطاع كتزكيد
عمىا لحصكليا كذلؾ لمشركة الدكائية الخاصبمنتجات القطاع ككذلؾ الصحة بكزارة لمتمثؿ

( التصنيؼ ضمف العراقية الصحة كزارة قبؿ مف الجكدة ضمفAشيادة مرتبة اعمى كىي )
،كمفجانبآخركنظرانلمامرتبوالمحافظةمفظركؼحرب(4)تصنيؼالصناعاتالدكائية

                                                           
 
-0997ؽ١ّل ٚوبع ١ٍَأْ اٌغ١بّٟ, اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚأصو٘ب فٟ اٌز١ّٕخ اٌٖٕبػ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٌؼبِٟ ) ((0

 .067, 0402ٓخ اٌىٛفخ, (, أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد, عبِؼ0400

, ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَلح أ١ًٍ ِؾّل, ّؼجخ اٌّٙٓ اٌٖؾ١خ فٟ كائوح ٕؾخ اٌجٖوح ((0 

02/00/0400. 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ِؾّل أ١ِٓ ٕبٌؼ اٌؾ١َٕٟ, رمٕٟ إٍٔبْ ِٚبٌه ِقزجو ثغلاك ٌٖٕبػخ األٍٕبْ فٟ  ((3 

 .02/00/0400لٚبء اٌيث١و, ثزبه٠ـ 

فٟ لٚبء اٌجٖوح ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ إٌّٙلً اؽّل اٌوث١ؼٟ, ِؼًّ اٌؼواق ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ  ((0 

 7/04/0400ثزبه٠ـ 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ, ِؼبْٚ ِل٠و ّووخ ٍّب اٌف١ؾبء ٌٖٕبػخ  ((2 

 .07/0/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌيث١واألك٠ٚخ, 
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كتدىكرالكضعاألمني2225نيةكحرباحتبلؿالعراؽكأحداثمابعدعاـالخميجاألكلىكالثا
كحدكثالتفجيراتاإلرىابيةكؿىذهالظركؼكاألسبابنتجعنياأعدادكبيرةمفالمعاقيففي
سكاءعف الطبقة ليذه الدعـ إلىالتدخؿمفخبلؿتقديـ دعيالدكلة مما البصرم، المجتمع

طبيةأكمساندعفطريؽتأسيسكأنشاءمركزالتأىيؿالطبيطريؽتكفيرأطراؼتعكيضية
،ككذلؾ4:91كصناعةاألطراؼالصناعيةفيمنطقةالكفاءاتفيمحافظةالبصرةفيعاـ

الطبية التعكيضية الخدمات لتقديـ األكؿ األسناف كصناعة لطب التخصصي المركز أنشاء
عفاالىتماـبشريحةالمعاقيفسكاءكانكالسكافالمحافظةكبأسعارشبومجانيةرمزية،فضبلن

مدنييفأكعسكرييفكذلؾعفطريؽشمكليـبالرعايةالصحيةكالرعايةاالجتماعيةبتخصيص
حاالتالعكؽ لمتابعة فيالمحافظة ككذلؾتشكيؿلجافطبية المعاقيف، لطبقة ركاتبشيرية

لسكافالمحافظةكتقديـالدعـليـ.

-رابعًا: النقل: 

الفقرمكاألساسالقكميؤ العمكد حيثيعد االقتصادية التنمية فيعممية فعاالن دكران دمالنقؿ

نماعمىنكعيتياأيضان، لمفعالياتاالقتصادية،ككفاءةالنقؿالتعتمدعمىكميةالسمعالمنقكلةكا 

بدكفتطكرشبكةالطرؽألفالنقؿيسيـبشكؿكبي االقتصادماليمكفتحقيقو رفيفالتقدـ

يتحقؽ الصناعة طريؽ عف أنو إذ الصناعة، تطكر يمكف ال بدكنيا كالتي التجارة تطكر

،لذايعدالنقؿبمثابةالكريدكالشريافالذميمد(4)االستعماؿالشامؿكبالتاليزيادةالدخؿالقكمي

الحصكؿعمىقكة كسيكلة عمىبمكغاألىداؼالعميا يساعد أنو كما بأسبابالحياة االقتصاد

كنقؿ اإلنتاج مراكز إلى األكلية المكاد نقؿ خبلؿ مف النقؿ أىمية تأتي كىنا كالمكاد العمؿ

كمستمزماتياالمنتجاتإلىمراكزاالستيبلؾلتحقيؽأىد كتكفيرشركطيا اإلنتاجية اؼالعممية

                                                           

ِؾّٛك ؽَٓ اٌّْوٞ, اٌز١ّٕخ اٌٖٕبػ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ثبٌؼواق, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ 0) )

  60, 0406ٓاٌمب٘وح, 



 ػىايم رىطٍ انصُبػبد انطجٍخ فً يحبفظخ انجصرح

                          

421

 

 الثانيالفصل 

كمايعدالنقؿمكمبلنلعمميةاإلنتاجالصناعيفأمسمعةألتككفلياقيمةاقتصاديةأكفائدة،(4)

أالاذانقمتككصمتإلىيدالمستيمؾأكعمىاألقؿإلىالسكؽأكإلىتاجرالجممة،ككماىك

األكلي المكاد أثماف مكافمعركؼتككف إلى تكاليؼنقميا متضمنو الصناعية العمميات في ة

لذلؾتميؿكؿ إلىالسكؽ، المصنكعةمتضمنةتكاليؼنقميا تككفأثمافالمكاد كما المنشأة،

األكلية فيالمكاقعالتيتتكفرفيياكسائطالنقؿمناسبةلنقؿمكادىا صناعةأفتختارمكانيا

المصنكعة عفذلؾخدمةالنقؿشأنياشأفخدماتالتغميؼكالشحففضبلن،(2)كلنقؿمنتجاتيا

كالتفريغكالتخزيفذاتأىميةكبيرةالرتباطياالمباشربعمميةإنتاجالسمعالمادية،فيكيعدعامبلن

مدل عمى لمحكـ المناسب الخيار النقؿ يعد كما الصناعية، الكحدات مكاقع تحديد في مؤثران

ثتجميعالخاماتكتكزيعالمنتجاتاكثرككفالنقؿعامبلنصبلحيةالتكطفالصناعيمفحي

الصناعي التكطف عكامؿ الكسائؿ(5)مف اىـ مف البصرة محافظة في البرم النقؿ كيعد ،

المستعممةفيعمميةنقؿالسمعكالمنتجاتكالمكادالخاـحيثتعتمدمحافظةالبصرةبشكؿكبير

فكسائطالنقؿ،كتتنكعالطرؽالبريةبمسمياتياكأطكالياعمىىذاالنكعمقارنةباألنكاعاألخرلم

مكضحفيجدكؿ) تبقىعمىسابؽعيدىا5(كخريطة)49كما كقدتطكرتكتكسعتفمـ )

نتيجةالثقؿالسكانيالذمتميزتبومحافظةالبصرة،كتصنؼالطرؽالبريةإلىعدةأصناؼ

-:(1)كىي

الشريانيةكىيطرؽتربطبيفمركزالمحافظةكمراكزالمحافظاتاألخرلكالتيالطرؽ .2
.كـ(721يبمغمجمكعأطكاليا)

                                                           

 .83ػٍٟ ه٠بٗ, عغواف١خ إٌمً, كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ, ث١وٚد, ثلْٚ ٍٕخ, ٓ (0)

ٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح ٚاصو٘ب فٟ ؽ١ّل ػط١خ ػجل اٌؾَٓ اٌغٛهأٟ, اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍٖٕبػبد األٍب١ٍخ ف (0)

 .68, 0440ٓاٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ اٌجٖوح, 

,  0400,كاه ا١ٌبىٚهٞ ,ػّبْ , األهكْ,0اٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خ )ثّٕظٛه ِؼبٕو(,ٛأى٘و ِؾّل اٌَّبن, (3)

ٓ87 
 
 .0400اإلؽٖبء, ػبَ  ِل٠و٠خ اٌطوق ٚاٌغَٛه فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, ّؼجخٚىاهح إٌمً , ((0
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الطرؽالثانكيةكىيالتيتربطبيفمركزالمحافظةكاألقضيةكالنكاحيالتابعةلياكيبمغ .2
 .كـ(185طكليا)

بالمح .2 البصرة محافظة يربط رئيسي طريؽ كىك السريع المركر االخرلطريؽ افظات

كـ(99كيبمغطكلو)

(جسران:8(جسرانمنيا):44أمابالنسبةلمجسكرالمكجكدةفيمحافظةالبصرةفيناؾ)

(.:4(جسكرعائـكمامكضحفيالجدكؿ)8(جسرانحديدانك)55ككنكريتيانك)

فيكيعدالنقؿبالسياراتالشريافالرئيسيالمستعمؿفيجميعاألنشطةالصناعيةسكاء
الحركة يمتازبالمركنةكحرية ألنو كاألشخاصفيالمحافظة، كالمكاد المنتجاتكالبضائع نقؿ
كالسرعةفيجميعاالتجاىات،فتتـعمميةنقؿالمنتجاتالطبيةالمصنعةمفمناطؽإنتاجياإلى
تستخدـ إذ األخرل، المحافظات إلى أك محمية داخمية أسكاؽ كانت سكاء األسكاؽ مناطؽ

الصناعيةالش كاألطراؼ األككسجيف قناني مثؿ الطبية الصناعات منتجات نقؿ في احنات
فينقؿ )البرادات( المبردة الحمؿ عفاستعماؿالشاحناتمتكسطة كالنظاراتكاألسناففضبلن
الدكاءالمنتجإلىمناطؽالتسكيؽسكاءمحميةأكإلىالمحافظاتاألخرل،كتختمؼكمفةالنقؿ

(ألؼدينار42-24المقطكعةبيفمنطقةاإلنتاجكاألسكاؽكتتراكحمحميانبيف)حسبالمسافة
.2224حسبأسعارعاـ

 / كم2222أنواع الطرق وأطواليا في محافظة البصرة لعام ( 28جدول )

 الطرق الثانوية الطرق الشريانية طريق المرور السريع
88 624 472 

 2222والجسور في محافظة البصرة، الشعبة الفنية، لعام المصدر: وزارة النقل ،مديرية الطرق 

 2222وأعداد الجسور الموجودة في محافظة البصرة  ( أنواع29جدول )

 المجموع عائم حديدي كونكريتي
79 22 7 229 

2224المصدر: وزارة النقل ،مديرية الطرق والجسور في محافظة البصرة، الشعبة الفنية، لعام 
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 (2خريطة )

 2222طرق النقل الرئيسية في محافظة البصرة لعام 

 



























 2222سم لعام  62بدقة مكانية  Quick Brid2المصدر: المرئية الفضائية لمقمر الصناعي 
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المختمفة االقتصادية كالمكاد السمع مف البمد احتياجات سد في البحرم النقؿ يستخدـ كذلؾ
التجارمالبحرملمعراؽفينقؿكاستيرادالمكاداألكليةمفدكؿكباعتبارمحافظةالبصرةالميناء

( فإف يتـ94المنشأ، الطبية الصناعات في الداخمة كاآلالتكالمعدات األكلية المكاد مف )%
استيرادىاعفطريؽالنقؿالبحرم،لذلؾفيكرئةالعراؽالتييتنفسمنياالمجتمعالعراقيبشكؿ

ذلؾبحكـقربياكتكفرالبنىالتحتيةفيياكالمتمثمةبكجكدالعديدمفعاـكالبصرةبشكؿخاص،ك
المكانئالبحريةكمنيا)ميناءأـقصركميناءخكرالزبيركميناءأبكفمكسكالمعقؿ(فإفمكانئ
النقؿ في نشاط مف أكثر لممارسة العامة الحمكالت المكانئ ضمف تصنؼ التجارية العراؽ

 (.22جدكؿ)كمامكضحفي(4)البحرم

 المواصفات العامة لمموانئ العراق التجارية( 22جدول )

 االختصاص الحالي أطوال األرصفة/م عدد األرصفة الميناء
 حموالت عامة 7752 22 أم قصر

 حموالت عامة 22222 22 خور الزبير
 حموالت عامة 752 2 أبو فموس
 حموالت عامة 2247 25 المعقل

 2222الموانئ العراقية، شعبة التخطيط والمتابعة بيانات غير منشورة،  المصدر: دائرة

(حمكلة/طف49429945فضبلنعفتطكرتأعدادالحمكالتفيالمكانئالعراقيةمف)
(حمكلة/طف،في4294525:4)2222بينمابمغتأعدادالحمكالتفيعاـ2247فيعاـ

فحيثعددالحمكالتالتجاريةىكميناءأـقصرحيفأكبرالمكانئفيالتصديركاالستيرادم
(حمكلة/طفبينماأصغرالمكانئفيالتصديركاالستيرادمفحيثعدد11729::8بمجمكع)

(حمكلة/طف،كمامكضحفيجدكؿ498582الحمكالتالتجاريةىكميناءالمعقؿبمجمكع)
مفمن24) األكلية الحصكؿعمىالمكاد فيسيكلة ساىـ مما كبأسعارمناسبة( اشئمتعددة

كبالتاليساىـفيتطكرالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة.

 

 
                                                           

 0)
ٔغُ اٌل٠ٓ ػجل هللا ٔغُ اٌؾغبط, رم١١ُ وفبءح إٌمً اٌجؾوٞ ٚكٚهٖ فٟ اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ, أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ,  (

 .00, 0402ٓو١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ اٌجٖوح, 
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 المبحث الثالث
 العوامل االقتصادية لتوطن الصناعات الطبية في محافظة البصرة

 -المواد األولية:  -أواًل: 
مف األكلية المكاد شكؿ تحكيؿ أك تغيير ىك اقتصادم كنشاط الصناعة جكىر إف
صكرتياالطبيعيةأكالخاـإلىصكرةأخرلمغايرةتبلئـمعحاجاتاألنسافكمطالبوكأذكاقو،
يختمؼ الصناعي المشركع مكقع اختيار في التأثير في األكلية المكاد تمعبو الذم الدكر كاف

الصناعيةاعتمادانعمىالكمياتالمستخدمةمفالمكاداألكليةكتختمؼىذهباختبلؼالمشاريع
بتكاليؼ عمييا الحصكؿ مكانية كا  كطبيعتيا النسبية، أىميتيا حسب صناعة كؿ في المكاد

،كالمكاد(4)مناسبة،فضبلنعفديمكمةالحصكؿعمييابشكؿمستمرسكاءمحميةأكمستكردة
احاجاتاألنسافالمتنكعةكىيأماأفتككفمعدنيةأكاصطناعيةاألكليةىيالتيتصنعمني

نماتستخدـ أكزراعية،كمفالنادرجدانأفتقكـالصناعةعمىنكعكاحدفقطمفتمؾالمكاد،كا 
كالتجييز الطبيعة حيث مف بينيا فيما تختمؼ التي المكاد مف مجمكعة الكاحدة ،(2)الصناعة

يالتكزيعأكيككفتكزيعياغيرمتجانسعمىسطحاألرضممايساعدكالمكاداألكليةمتباينةف
،كفيمايتعمؽبالمكاداألكليةالداخمةفي(5)عمىخمؽالنشاطالتجارممابيفالدكؿأكالمناطؽ

ىذه أنكاع مف نكع كؿ حسب كمتباينة كثيرة فيي البصرة محافظة في الطبية الصناعات
-ةتتككفمكادىااألكليةمف:الصناعة،فصناعةاألسنافالطبي

تخمطمعسائؿ-البكرسميف: -2 كيسمىبالسيراميؾأكالخزؼكيككفعمىشكؿبكدرة
كمياتيا كتبمغ الخاصبالتصنيع، لمفرف دخالو كا  طبقات عمى السف بناء خاصليتـ

(غـكىيمفعدةمناشئ)أكربيكصيني22-42لصناعةالسفالكاحدتتراكحبيف)
مفأكثرالمكاداستعماالنمفقبؿأطباءاألسنافكذلؾلمميزاتوكالصفةكىندم(كيعد

                                                           

زٕٛٛخ ِٟ صبِو هعت اٌؼياٚٞ, اصو اٌَّزٕٛٛبد اٌٖٕبػ١خ فٟ اٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ, كهاٍخ رطج١م١خ ػٍٝ َِ (0)

 .003, 0440ٓإٌٙوٚاْ اٌٖٕبػ١خ فٟ اٌؼواق, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد, عبِؼخ ثغلاك, 

أهوبْ ه٠َبْ ػجبً, اٌزؾ١ًٍ اٌغغوافٟ ٌّإّواد رم١١ُ وفبءح األكاء اٌٖٕبػٟ ٌّٖٕغ اٌمط١ٕخ فٟ ِؾبفظخ  (0)

 .7, 09,0404ٓاٌغبِؼخ اٌؼوال١خ, اٌؼلك (, ِغٍخ ِلاك ا٢كاة, 0408-0403لٚبء اٌىبظ١ّخ ٌٍّلح )–ثغلاك 

فبًٙ ِؾَٓ ٠ٍٛف, اٌوٚاثٜ اٌٖٕبػ١خ اٌّىب١ٔخ ٌٍّإٍَبد اٌٖٕبػ١خ فٟ ثغلاك, كهاٍخ فٟ اٌزٛٛٓ  ((3 

 .08, 0994ٓاٌٖٕبػٟ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هّل, عبِؼخ ثغلاك, 
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التجميميةكالصحيةيكضعفكؽالمعدفذكالمكفالفضي،إالأفلومساكئعمىالرغـ
مفجكدتياحيثلكنيافيمعظـاألحيافيميؿلمعتمةبسببكجكدالمعدففيأسفمو،

(.24كمامكضحفيالصكرةرقـ)
االكريمؾ -2 تتمتعبمركنة-المرف: كىيمادة كىكنكعمفأنكاعالتركيباتالمتحركة،

تتعرضإلىدرجة متنكعةكمختمفةكىيعبارةحبيباتببلستيكيةكتصبحلينةعندما
(دقيقةكليامميزاتتثبيتطقـاألسناففيالفـ.44ـ(لمدة)°298حرارة)

2-  البكرسمي-الزيرككف: مفمادة يمكفتشكيمياكيككفأكثرجكدة بيضاء فكىيمادة
كيككفالزيرككف بالخزؼبشكؿتاـ، تغطيتيا يتـ تصنيعوكمفثـ بالشكؿالذميراد
لكنوال كما ِيككفنفسلكفاألسنافاألماميةكالجانبية ألنو كأغمىسعران أكثرجكدة

 يتغيركىكمفاألحجارالكريمة.

 الداخل بالمعدن ذو المون الفضيتوضح سن البورسمين المكسو من ( 22صورة ) 













 في مختبر الجزائر قضاء البصرة 22/22/2222التقطت الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 

4- : (22(كرقموالذرم)Tiكىكعنصركيمياكمفيالجدكؿالدكرمكرمزه)-التيتانيـك

كيستعمؿفيالسبائؾ لمصدأ، القكيةفمزانتقاليخفيؼالكزفقكمذكلمعافكمقاكـ
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أطباء قبؿ مف المفضؿ لككنو األسناف صناعة في التيتانيكـ كيستخدـ الكزف خفيفة

مقارنة معقكؿ لئلنسافكسعره اقؿسميو األسنافكيككف األسنافيستعمؿفيزراعة

.(4)باألنكاعاألخرلكاكثرنعكمةكيجمعكيتجانسمعالعظاـبسيكلة

5-  -إاليماكس: الضكاحؾ عند لؤلسنافكيستعمؿ مشابو كىك فقط األمامية األسناف

الطبيعيةتمامانكالينصحباستعمالوفيالمناطؽالخمفية)األضراس(كجسرخشيةأف

ينكسركيككفأكثرجماليةمفناحيةالشفافية.

يستعمؿلغرضتشكيؿكتدشمعيلغرضتنضيداألسناف.-الشمعاألحمر: -6

الطبعةكىيمادةمفالمطاطالقاسيحيثيتـتستعمؿلغرضاخذ-المادةالطابعة: -7

ِ( باستعماؿمادة أك المسرعالخاصبيا مع أكليةمرنةAlginateمزجو كىيمادة )

.(2)مصنعةمفاألشناتالبحرية

8-  االستكف-األستكف: مف كميات الكاحد الطقـ كيحتاج القالب كأخذ لغرضالصب

(غـ.242-222تتراكح)

الصبالمثاؿالجبسي)القالب(كيحتاجالطقـالكاحدكمياتيستعمؿلغرض-البكرؾ: -9

(غـ.242-222مفالبكرؾتتراكح)

األكليةالتيتزكدمفقبؿكزارة بالنسبةلصناعةاألطراؼالصناعيةتجيزمكادىا أما

-الصحةالعراقيةالسيماإلىمراكزالتأىيؿكصناعةاألطراؼكىذهالمكادىي:

                                                           

ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح ٌغيائو, ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ؽ١َٓ ٍؼلْٚ غبُٔ, ِقزجو ا ((0 

34/00/0400. 
 
لٚبء  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ؽ١له ٔغُ ػجٛك, اٌّووي اٌزقٖٖٟ األٚي ٌٖٕبػخ ٚٛت األٍٕبْ, ((0

 .0400/ 02/00ثزبه٠ـ  اٌجٖوح
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(قطعلمبترتحتالركبة9-7(ببلسترلغرضاخذالقالببمعدؿ)P.O.Pالجبسكنة) -2

مف) طرؼالمريضأك لمطرؼالكسطكمصدرىا1-5كحسبحجـ قطعجبسكنة )

إيرانيأك أك العراقيةكمستكردمفمنشىأكربية الصحة محميمفقبؿمذاخركزارة

صينيأكسكرم.

البكرؾ -2 ل-: كمياتو لغرضصبالقالبكتككف تعادؿيستعمؿ صبالطرؼالكاحد

(كغـ.2)

السكؼسككت) -2 Soft socketمادة كتككف-(: مطاطية مرنة إسفنجية مادة كىي

حيث كتقاسبالسنتمتر، الطرؼالمبتكر لمطرؼكجسـ الصمبة المادة بيف ما عازلة

(سـمفالسكؼسككت.12(سـكاألسفؿ)22يككفطكؿالقطرالعمكملمبتر)

لمجزءBVAمادة -4 الصب مكاد أحد كىي لغرضالعزؿ، تستعمؿ عازلة مادة كىي

ذاتمنشأ المادة ىذه مف الطرؼطبقتيف صناعة كتأخذ الصمبلمطرؼ، الخارجي

ألماني.

كىيمادةسائمةعديمةالمكفتستعمؿمعالمصمب)مادة-(:Laminierhaz)مادة -5

(ممـلمطرؼتحت422كاحد)بكدرةالمصمب(حيثتككفكمياتيافيصناعةالطرؼال

.(4)(ممـ22:الركبة،أماالطرؼفكؽالركبةفيأخذمفىذهالمادة)

Hardeningاليارندؾ) -6 المادة-(: مع تستعمؿ بكدرة عمىشكؿ مصمبة كىيمادة

( بمعدؿLaminierhazالسائمة كمية المادة ىذه مف الطرؼ صناعة كتأخذ )

(غـكىيذاتمنشأألماني.442)

                                                           

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٛواف اؽّل ػجل اٌي٘وح َِإٚي ٚؽلح اٌٖت فٟ ِووي اٌزأ١ً٘ ٕٕٚبػخ  ((0 

 .02/00/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح األٛواف, 
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الكربكنيةكتستعمؿلغرضإعطاءقكةلمطرؼالصناعيكيأخذالطرؼالكاحداؼاأللي -7

مفىذهالمادةنصؼمترمربعكىيكذلؾذاتمنشأألماني.

(غـمنياأمما242القطنيةكالتيتقاسبالكزفكيأخذالطرؼالكاحدكمية)الجكارب -8
(طبقات.9يعادؿ)

لغرضتغطيةالطرؼكتجميمو.اإلسفنج -9
قطعةمعدنيةتستخدـلربطكتثبيتالطرؼبالقدـأكمفصؿالركبة-:األدكتر -22

(.22،ينظرلمصكرة)(4)

المواد األولية المستخدمة في صب الطرف الصناعي في مركز األطراف الصناعية في قضاء ( 22صورة ) 
 البصرة













 األطراف الصناعية في قضاء البصرةفي مركز صناعة  25/22/2222التقطت ىذه الصورة بعدسة الباحث بتاريخ 

-:(2)أمابالنسبةلصناعةالنظاراتالطبيةفمكادىااألكليةىي

                                                           

٠ؼًّ فٟ ِووي االٛواف اٌٖٕبػ١خ فٟ لٚبء ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٛواف ّبوو ف١ٚو ػط١خ  ((0 

 .02/00/0400ثزبه٠ـ اٌجٖوح 
 
 . 02/00/0400فٟ لٚبء اٌجٖوح ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٌجٖو٠بد ١ِضبق كاٚك, ٕبؽت ٚهّخ اٌوث١ؼٟ ((0
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)صينية .2 كمصدرىا ببلستيكية كأخرل زجاجية عدسات نكعيف عمى كتككف العدسات
كأكربيةكىندية(.

اإلطاركىككذلؾيككفعمىنكعيفاإلطارالببلستيكيكأخرلمعدنيكمصدرىا)أكربي .2
كصينيكىندم(.

سحبو الجكمكالذميتـ اليكاء األككسجيففيك فيصناعة األكلية لممادة بالنسبة إما
تنقيتوكفصؿالشكائبكالدىكفكالغبارعنو،كبعد مراحؿحتىيتـ بكاسطةتكربيفكيمربعدة

.(4)يمربمرحمةالتسييؿكالفصؿلمككناتاليكاءذلؾ

الخاـ المكاد عمى فتعتمد الدكاء صناعة في المستعممة األكلية لممكاد بالنسبة أما
المستكردةبنسبةعاليةجدانممايؤثرعمىارتفاعتكاليؼاإلنتاجالناتجعفارتفاعأسعارالمكاد

حاءباستيرادالمكاداألكليةمفعدةمناسئعالميةمفالخاـفيبمدالمنشأ،كتقكـشركةسماالفي
سبانياكاإلماراتالعربيةالمتحدة(كىذهالمكادسكاء يطالياكتركياكا  دكؿ)أمريكاكاليندكالصيفكا 
كانتداخمةفيصناعةالحبكبكالكبسكالتأكفيصناعةالمراىـكالشراباتفضبلنعفالمكاد

كالتغ التعبئة في الخاـالمستعممة المكاد فحصمطابقة أىمية إلى اإلشارة تجدر كمما ميؼ،
نتاجيا،كبذلؾتقكـمختبرات كا  لممكاصفاتالقياسيةالعالميةقبؿإجراءعممياتالتصنيععمييا
قبؿ كمستمر دكرم بشكؿ المستكردة الخاـ المكاد مف عينات بتحميؿ الشركة في الرقابة

كاداألكليةلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة.(الم22،كيكضحالجدكؿ)(2)تصنيعيا

 

 

 

 

 

                                                           
 
ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ إٌّٙلً ا١ٌّىب١ٔه اؽّل ػّبه ػج١ل, ِؼًّ اٌؾْل اٌْؼجٟ  ((0

09/04/0400. 

فٟ لٚبء ِل٠و ّىخ ٍّب اٌف١ؾبء ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ, ِؼبْٚ  ((0 

 .07/0/0400ثزبه٠ـ اٌجٖوح 
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 2222المواد األولية لمصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام (22جدول )

 المصدر كمياتيا المادة األولية نوع الصناعة

 صناعة األسنان

 مستورد غم لمسن الواحد22-22من  الزيركون وسيراميك والتيتانيوم واإليماكس
 مستورد غم لمطقم الواحد222-222 المرن االكريمك

 محمي ومستورد قطعة واحدة الشمع األحمر
 محمي ومستورد غم252-222 األستون
 محمي غم252-222 البورك

 صناعة األطراف

 الجبسونة
قطع فوق الركبة ومن  8-6من 

 قطع تحت الركبة 2-4
 محمي ومستورد

 محمي كغم لمطرف الواحد2 البورك
 مستورد لمطرف الواحد 2م2،5-2من  (soft socketسوكت )السوف 

 مستورد طبقتين لمطرف الواحد BVAمادة

Laminierhaz 
ممم لمطرف تحت الركبة 522

 ممم لمطرف فوق الركبة922و
 محمي

 مستورد غم252 اليارندك
 مستورد لمطرف الواحد 2م ½  األلياف الكربونية

 مستورد قطعة معدنية االدكتر
صناعة النظارات 

 الطبية
 مستورد قطعة واحدة لمنظارة عدسات زجاجية وبالستيكية
 مستورد قطعة واحدة لمنظارة اطارات بالستيكية ومعدنية

 صناعة الدواء

 مستورد اطن شرابات
 مستورد اطن الحبوب والكبسول

 مستورد طن½  المراىم

 التعبئة والتغميف

لمحبوب والكبسوالت  باكيت 422
 في الدقيقة الشرابات

 4قنينة في  22222-52222
 ساعات

 ساعات 4في  5222المراىم 

 مستورد

صناعة 
 األوكسجين

 - - ىواء جوي

 27/2/2222 -26/9/2222بتاريخ  المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية
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 -ثانيًا: السوق: 
 العناصر مف السكؽ كتظيريعد كتكطنيا، كنمكىا الصناعة قياـ في كالميمة المؤثرة

أىميتومفحيثككنوعامؿمؤثرفيتحديداالتجاىاتالجغرافيةلعممياتالتكطفالصناعيمف
خبلؿالعبلقةالكبيرةمابيفالتكطفالصناعيكمكقعالسكؽ،فضبلنعفذلؾتبرزأىميةالسكؽ

نقؿالسمعالصناعيةإلىاألسكاؽ،كتأثيرىاعمىإجماليفيالتكطفالصناعيمفخبلؿتكاليؼ
إلىمكقعالمشركعأك األكليةمفأماكفإنتاجيا بتكمفةنقؿالمكاد السمعكمقارنتيا الكمفةليذه

،كيعرؼالسكؽبأنوالمكافالذمتجرمفيوعممياتالبيعكالشراءلممكادالخاـ،كالسمع(4)المصنع
األسكاؽداخميةأكخارجيةنصؼالمصنعةأكتامة كيعنيالسكؽكما(2)الصنع،كتككفىذه

العمميات كافة يشمؿ الذم األعماؿ نشاط عف عبارة ىك لمتسكؽ( األمريكية )الجمعية عرفتو
نظاـ كيستند مستيمكييا، ك بيفمنتجييا كالخدماتما كالمعامبلتالتيتتعمؽبانسيابالسمع

-:(5)كىيالسكؽإلىأربعةأركافأساسية
التعرؼالكامؿعمىرغباتكحاجاتالمستيمؾالنيائياكالمستعمؿالصناعي.-4

انتاجالسمعةأكالخدمةالتيتشبعىذهالرغباتكالحاجات.-2

اختيارمسالؾالتكزيعالتيتكصؿالمنتكجاتإلىالمستيمؾالنيائيأكالمستعمؿالصناعي-5
كفيأقؿكقتممكف.فيحالةجيدةكبأقؿجيدكنفقة

تحقيؽالكفاءةكالفاعميةفيكظائؼالتسكيؽكىيكظائؼمتشابكةكمتفاعمةكمتكاممة.-1

كقدتكجداألسكاؽحكؿالمصانعأكالمنشأة،كحسبنكعالصناعةكتعتمدالصناعات
سكؽ مفكجكد فبلبد األسكاؽ، عمىسعة قياميا مميزاتيا اىـ مف إذ عمىالتسكيؽ، الحديثة

.(1)مضمكنةككاسعةتشجعاستمراراإلنتاجكبكمياتكبيرةلتحقيؽالجدكلاالقتصاديةالمرجكة

حجـ تتكقؼعمى الصناعية المنتجات تصريؼ عمى قدرتو كزيادة السكؽ اتساع أف
السكؽالذميتحكـفيوأعدادالسكافمفجيةكعمىالقدرةالشرائيةكمقداردخؿالفردمفجية

                                                           

فبهً ِٙلٞ ِؾّل, اٌٖٕبػبد اٌغنائ١خ اٌىج١وح فٟ اٌؼواق, أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ اٌجٖوح,  (0)

0446ٓ ,000. 

 .37, 0972ٓئثوا١ُ٘ ّو٠ف, عغواف١خ اٌٖٕبػخ, كاه اٌوٍبٌخ ٌٍطجبػخ, ثغلاك,  ((0 

ف١ٚو وبظُ ؽّٛك, ِؾَٓ ػٍٟ اٌىجْٟ, اٌزَٛق ِلفً إٌظُ ٚاألٍب١ٌت اٌى١ّخ, ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  ((3 

 .06, 0990ٓٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ, عبِؼخ اٌمبك١ٍخ, كاه اٌؾىّخ, 

 .008ػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ, فواً ٔبظُ اؽّل, ِٖله ٍبثك, ٓ (0)
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ؾتعتمدالقدرةالشرائيةلمسكافعمىمعدؿدخؿالفردكالتيمفخبللياتتحددقدرة،كبذل(4)أخرل
الشخصعمىاألنفاؽكبالتاليتؤثرتأثيرانكبيرانعمىحجـاألسكاؽككميةمنتجاتياالصناعية،

( الجدكؿ مف ككما العراؽ، في الفرد دخؿ متكسط 25أرتفع عاـ في مف2244(
(دينارعراقي،كأزدادفي7712427,2)2242ليرتفعفيعاـ(دينارعراقي:,4877485)

اإلنتاجمما5,:7:5979ليبمغ)2245عاـ دينارعراقيبسببارتفاعأسعارالنفطكتزايد )
 فيعاـ أما الفترة، خبلؿىذه الفرد عمىارتفاعمتكسطدخؿ إيجابان انخفض2241أثر فقد

2244(دينارعراقي،ككذلؾتراجعفيعاـ78:9491,7معدؿدخؿالفردبشكؿطفيؼإلى)
( 1724727,2إلى عاـ كفي عراقي، دينار )2247( دينار148:112,1أنخفضليصؿ )

االنخفاضفيمعدؿ1:5:442,4)2248عراقي،كبمغفيعاـ (دينارعراقي،كسببىذا
كتدىكرالكضعدخؿالفردبسبباألزمةالماليةكانخفاضأسعارالنفطفضبلنعفأزمةداعش

بالكضعاألمني،إالأف األمنيفيالببلدكالذماثرعمىالكضعاالقتصادملمدكلةكانشغاليا
(:,4122292)2249متكسطدخؿالفرداخذباالرتفاعبشكؿتدريجيحتىكصؿفيعاـ

تحريردينارعراقيعمىإثرارتفاعأسعارالنفطككذلؾاالنتصاراتالتيحققتياالقكلاألمنيةك
العراؽمفتنظيـداعشاإلرىابيةانعكستإيجابانعمىالكضعاالقتصادملمفردالعراقيبشكؿ

خاصكاالقتصادالعراقيبشكؿعاـ.

 (2228-2222من سنة )باألسعار الجارية تطور نصيب دخل الفرد في العراق ( 22جدول )

 متوسط نصيب الفرد دينار/ عراقي السنة
2222 5766272,9 
2222 6642526,2 
2222 6928689,2 
2224 6798284,6 
2225 4622626,2 
2226 4579442,4 
2227 4929222,2 
2228 5422282,9 

 (، بيانات غير منشورة.2228-2222المصدر: وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، الحسابات القومية )        

                                                           
 
ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٚأفبلٙب اٌَّزمج١ٍخ, هٍبٌخ ِبعَز١و, ؽ١َٓ ئٍّبػ١ً ٠ؾ١ٝ, ٕٕبػخ إٌّزغبد اٌّؼل١ٔخ فٟ  ((0

 .60, 0409ٓو١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ اٌجٖوح, 
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(نسمةك:541211)بمعدؿ2224كمعازديادأعدادالسكاففيمحافظةالبصرةلسنة
نسبة) بشكؿ(4)2224%(مفسكافالعراؽلسنة8,7شكمكا ،إذتكزعسكافمحافظةالبصرة

مبيففيالجدكؿ) كما األكلى21غيرمتساكمعمىاألقضية المرتبة البصرة يحتؿقضاء ،)
سكاف) )4587282بعدد كبنسبة نسمة، بذلؾ15,8( كىك مفإجماليسكافالمحافظة، )%

 أعداد تركزت كبذلؾ الطبية، الصناعات منتجات لتصريؼ كاسعان سكقان مفيشكؿ كبيرة
السكاف مفحيثعدد الثانية فيأتيبالمرتبة الزبير قضاء إما فيالقضاء، الصناعاتالطبية

( )::4448كالبالغ كبنسبة نسمة يأتي48,4( الزبير قضاء جعؿ السكاني العدد كبيذا ،)%
لتسكيؽمنتجاتالصناعاتالطبية، السكافباعتبارهسكؽمحميجيد الثانيةفيعدد بالمرتبة
عمىارتفاعالمستكل انعكسإيجابان مما كزراعية تجارية ك منطقةصناعية القضاء يعد كما
ساعد مما منتجاتالصناعاتالطبية كبالتالياقتناء الشرائية كارتفاعقدرتيـ المعاشيلسكانو

نسمة(214779عمىتكطنيافيالقضاء،كيأتيقضاءأبيالخصيببالمرتبةالثالثةكبعدد)
(نسمةكبنسبة4:1114%(،فيحيفيأتيقضاءالقرنةبالمرتبةالرابعةبعدد)8,7ة)كبنسب

(نسمةكبنسبة::4995%(،بينماجاءقضاءشطالعرببالمرتبةالخامسةبعددسكاف)7,4)
%(،كيأتي4,4(كبنسبة)484842%(،إماقضاءاليارثةاحتؿالمرتبةالسادسةبعدد):,4)

%(،أماقضاءالدير4(نسمةكبنسبة)449495تبةالسابعةبعددسكاف)قضاءالمدينةبالمر
( بعدد الثامنة بالمرتبة جاء )441712فقد كبنسبة نسمة الصادؽ)ع(5,7( قضاء بينما ،)%

%(كيأتيقضاءالفاكبالمرتبةاألخيرةبعدد5(نسمةكبنسبة):1:2:بالمرتبةالتاسعةبعدد)
%(.4,1(نسمةكبنسبة)14744بمغ)









                                                           

 .0400عّٙٛه٠خ اٌؼواق, ٚىاهح اٌزقط١ٜ, كائوح ئؽٖبء اٌجٖوح, رمل٠واد ٍىبْ  (0)
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 2222توزيع أعداد السكان حسب األقضية في محافظة البصرة لسنة ( 24جدول )
 النسبة % عدد السكان /نسمة القضاء

 42,7 2276272 البصرة
 27,5 552252 الزبير

 2,9 222582 المدينة
 7,6 242668 أبي الخصيب

 6,2 294445 القرنة
 5,9 288299 شط العرب

 5,5 275722 اليارثة
 2,6 224642 الدير
 2,4 45652 الفاو

 2 94929 الصادق ع
 222 2242449 المجموع:

 .2222المصدر: وزارة التخطيط، دائرة إحصاء البصرة، 

أمابالنسبةإلنتاجالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةفقدكانتمتباينةبيفأنكاعيا

منشآتالنظارات فإفإنتاجية لكؿنكعمفأنكاعيا، اإلنتاجية كطاقتيا ككذلؾمناطؽانتشارىا

مبيففيجدكؿ) كما المحافظة تباينتبيفأقضية قد البصرة24الطبية حيثاحتؿقضاء )

%(مفإجمالياإلنتاج79,7كلىمفحيثإنتاجيةمنشآتالنظاراتالطبيةكبنسبة)المرتبةاأل

(نظاراتباليكـ1-4فيالمحافظةحيثبمغعددالمنشآتالتيتقعضمفالفئةاألكلىتنتجمف)

(44(نظاراتفبمغعددىا):-4(منشأة،فيحيفبمغعددالمنشآتالتيتنتجمف)21بعدد)

كجاءتا )منشأة، مف اكثر إنتاجيا يككف كالتي الثالثة منشأة،42لفئة )سبع( نظاراتبعدد )

%(فقدبمغعددالمنشآت:,44كأحتؿقضاءالزبيرالمرتبةالثانيةمفحيثاإلنتاجيةكبنسبة)

(نظاراتبعدد)ثماف(منشأة،فيحيفجاءقضاءأبي1-4التيتقعضمفالفئةاألكلىمف)

%(مفإجماليإنتاجالنظاراتفيالمحافظةكبعدد)اربع(:,4الثةكبنسبة)الخصيببالمرتبةالث

(نظاراتضمفالفئةاألكلى،كقدجاءقضاءشطالعرببالمرتبة1-4منشأةكالتيتنتجمف)
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(نظارات1-4%(مفإجمالياإلنتاجكبعدد)ثبلث(منشأةكالتيتنتجمف)1,1الرابعةكبنسبة)

%(لكؿ:,2حيفجاءقضائيالقرنةكالمدينةبالمرتبةالخامسةكالبالغة)ضمفالفئةاألكلى،في

(نظاراتىيمنشأةكاحدة1-4قضاء،إالأفقضاءالقرنةبمغعددالمنشآتالتيتنتجمف)

(نظارات:-4كالتيتقعضمفالفئةاألكلى،ككذلؾمنشأةكاحدةفيالقضاءكالتيتنتجمف)

الث فيحيفقضاءالمدينةبمغعددمنشآتالتيتنتجمف)كالتيتقعضمفالفئة (1-4انية،

كالفاك اليارثة قضاء مف كؿ جاء كقد منشأة، )اثناف( األكلى الفئة ضمف تقع نظاراتكالتي

%(لكؿقضاءكبعددمنشأةكاحدةلكؿقضاء4,1بالمراتباألخيرةمفحيثاإلنتاجكبنسبة)

األكلىالتيتنتجمف) الفئة في1-4ضمف السكانية نظاراتكذلؾبسببانخفاضالكثافة )

قمة عمى انعكسسمبان الشرائية المحميكانخفاضالقدرة السكؽ ككذلؾضيؽحجـ القضائييف

نتاجيةكرشالنظاراتالطبيةفيالقضائييف. أعدادكا 

 2222البصرة لعام اإلنتاج اليومي لمنشآت النظارات الطبية حسب األقضية في محافظة (معدل 25جدول )

 الفئة األولى القضاء
 ( نظارة/ يوم2-4)

 الفئة الثانية
 ( نظارة/ يوم5-9)

 الفئة الثالثة
 نظارات/ يوم 22اكثرمن

 النسبة% المجموع
 68,6 46 7 25 24 البصرة
 22,9 8 2 2 8 الزبير

 5,9 4 2 2 4 أبي الخصيب
 4,4 2 2 2 2 شط العرب

 2,9 2 2 2 2 القرنة
 2,9 2 2 2 2 المدينة
 2,4 2 2 2 2 اليارثة
 2,4 2 2 2 2 الفاو
 2 2 2 2 2 الدير

 2 2 2 2 2 الصادق ع
 222 67 7 26 44 المجموع:

  27/2/2222-26/9/2222بتاريخ المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية 
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كمايتبايفاإلنتاجلمنشآتصناعةاألسنافمفمنشأةألخرلكذلؾبسببمكقعالمنشأة

عمى المنشأة إنتاجية مفجانبككذلؾتعتمد ضمفمناطؽتركزعياداتأطباءاألسنافىذا

أساسالعبلقاتالمتبادلةمابيفأطباءاألسنافكمنشآتصناعةاألسنافمفجانبآخرفمثبلن

الريباؿكسارةكسامرالعمميالمراتباألكلىباإلنتاجلككنياكاقعةضمفمنطقةاحتمتمختبرات

تركزعياداتأطباءاإلسنافككجكدعبلقاتتبادؿمنفعةمابيفعياداتأطباءاألسنافكالتي

مختبرات كبيف بينيا المتبادؿ كالتنسيؽ العبلقة المنشآتبحكـ إلىتمؾ بأرساؿمرضاىـ تقكـ

(يبلحظأنوأحتؿمختبرالجزائر44(كشكؿرقـ)27،كمفخبلؿالجدكؿ)(4)نافصناعةاألس

( بمغ حيث اإلنتاج، حيث مف األكلى )422المرتبة كبنسبة شيريان* قطعة/ مف18,5( )%

المختبرمختمؼأنكاع حيثينتج األسناففيالمحافظة، لمختبراتصناعة إجمالياإلنتاجية

-22لسيراميؾكمعدفالكركـحيثتبمغكمفةإنتاجالسفالكاحدمف)اإلسنافمنياالزيرككفكا

،فيحيفجاءمختبر(2)(ألؼدينار24(ألؼدينار،ككمفةصناعةالطقـالجزئيلكؿسف)24

%(مفإجمالياإلنتاجالكمي44,5(قطعة/شيريانكبنسبة)422الريباؿبالمرتبةالثانيةبعدد)

ف األسناف الثالثةلمختبراتصناعة بالمرتبة العممي سامر مختبر جاء فيحيف المحافظة، ي

%(،بينمااحتؿمختبرسارةالمرتبةالرابعةمفحيث1,:(قطعة/شيريانكبنسبة)422كبعدد)

( كبعدد )2:اإلنتاج كبنسبة شيريان قطعة/ الخامسة9,4( بالمرتبة العممي مختبر كجاء ،)%

( 12كبعدد كبنسبة شيريان قطعة/ لطب5,8)( األكؿ التخصصي المركز جاء حيف في ،)%

السادسةكبعدد) كبنسبة)57كصناعةاألسنافبالمرتبة قطعة/شيريان %(،كجاءمختبر5,1(

                                                           

 .08/00/0400ثزبه٠ـ فٟ لٚبء اٌجٖوح  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ػٍٟ عجبه, ِقزجو اٌو٠جبي  ((0 

 

 .08/00/0400ثزبه٠ـ  فٟ لٚبء اٌجٖوحِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ؽ١َٓ ٍؼلْٚ ِقزجو اٌغيائو (0)

 

* اٌمطؼخ: ٘ٛ ِٖطٍؼ ٠طٍك ػٍٝ ػلك اإلٔزبط ٍٛاء وبْ ٛمُ وبًِ أٚ عيئٟ أٚ ٕٕبػخ ٍٓ ٚاؽل أٚ ػلك ِٓ 

 األٍٕبْ أٚ ر١ٍٖؼ األٛمُ اٌّىَٛهح.
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 الثانيالفصل 

(H.C( كبعدد السابعة بالمرتبة )52( كبنسبة شيريان / قطعة مختبر2,9( فيحيفجاء ،)%

%(لكؿكاحدمنيما،كقد2,5ريانكبنسبة)(قطعة/شي24القرنةكبغدادبالمرتبةالثامنةكبعدد)

%(لكؿ4,9(قطعة/شيريانكبنسبة)22جاءمختبرالرحمفكالترككازبالمرتبةالتاسعةكبعدد)

(قطعة/شيريانكبنسبة49كاحدمنيما،بينماجاءمختبرالرافديفكاليادمبالمرتبةالعاشرةبعدد)

جاءمختبرالب4,8) كقد منيما، لكؿكاحد بمغ)%( بالمراتباألخيرة شيريان44صرة قطعة/ )

%(مفإجمالياإلنتاجلمختبراتصناعةاألسناففيالمحافظة.عممانأفإنتاجية4,1كبنسبة)

مختبراتصناعةاألسنافالبعضمنيايكجولسكافالمحافظاتالمجاكرةمثؿميسافكذمقار

المحافظاتإلىعيا بحكـمراجعةسكافىذه داتأطباءاألسنافكتقدرنسبةاإلنتاجكالمثنى،

%(كعمىكجوالخصكصالمختبرات4المكجوليذهالمحافظاتبػ)

 2222اإلنتاج لمنشآت صناعة األسنان في محافظة البصرة لعام  معدل (26جدول )

 جية التسويق النسبة% اإلنتاج )قطعة/شيرياً  اسم المختبر
 محمي ومحافظات 47,2 522 الجزائر
 محمي ومحافظات 22,2 222 الريبال

 محمي ومحافظات 9,4 222 سامر العممي
 محمي ومحافظات 8,5 92 سارة

 محمي ومحافظات 2,7 42 العممي
 محمي 2,4 26 م/ التخصصي األول

H.C 22 2,8 محمي 
 محمي ومحافظات 2,2 25 القرنة
 محمي 2,2 25 بغداد

 محمي 2,8 22 الرحمن
 محمي 2,8 22 التركواز
 محمي 2,7 28 الرافدين
 محمي 2,7 28 اليادي
 محمي 2,4 25 البصرة
  222 2257 المجموع

 27/2/2222-26/9/2222بتاريخ المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية 
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 شهرٌاً /قطعة)اإلنتاج 

 2222البصرة لعام اإلنتاج الشيري لمنشآت صناعة األسنان في محافظة  معدل(: 22شكل رقم )










(26المصدر: اعتمادا عل بيانات جدول )

كالجزائر كالعباسية كبرييو العشار في األطباء لعيادات المكاني الحيز ضمف الكاقعة

.(4)أضافةإلىالمختبراتالكاقعةفياألقضيةالمحاذيةلتمؾالمحافظاتكمختبرقضاءالقرنة

البصرةفقدكانتاإلنتاجيةأمابالنسبةإلنتاجيةلمنشآتاألككسجيفالطبيفيمحافظة

(فقداحتمت42)(كشكؿ28جيفالطبيكمامكضحفيالجدكؿ)متباينةبيفمنشآتاألككس

%(كذلؾبسبب14(أسطكانة/شيريان*كبنسبة)49222منشأةسكمرالمرتبةاألكلىكالبالغ)

المنشأةمفقبؿمكقعالمنشأةمفمركزمدينةالبصرةكقدـالمنشأةكزيادةالطمبعمىمبيعات

كأمراضالربك المنزلي الحجر ألفراد ككذلؾ البصرة، صحة بدائرة المتمثؿ الحككمي القطاع

انتشارجائحة بعد الحاالتخصكصا كعبلجليذه حيثيستخدـ كضيؽالتنفسكتميؼالرئة،

(Coved19كتزايدأعداداإلصاباتبيذاالمرضممازادمفالطمبعمىاألككسجيفالطبي)

إلى) سكمر إنتاجمنشأة كصؿ إذ الجائحة اإلنتاجفيفترة أسطكانة42222كبالتاليازداد )

                                                           

ثزبه٠ـ فٟ لٚبء اٌجٖوح جل اٌَالَ ػجل اٌوٙب ػفٍٛن, ِقزجو اٌؼٍّٟ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ػ ((0 

00/00/0400. 
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،(4)(دينارعراقي7222/شيريانبسببزيادةالطمبعمىاألككسجيف،كمايبمغسعراألسطكانة)

( بمغ بإنتاج الثانية بالمرتبة العراؽ جاءتمنشأة حيف كبنسبة48422في شيريان أسطكانة/ )

الحشدالشعبيبالمرتبةالثالثةمفحيثاإلنتاجكالذمانشأ:,59) %(فيحيفجاءتمنشأة

إساسانفيظؿجائحةككركنالغرضتكفيراألككسجيفلممرضىالراقديفبالمستشفياتالحككمية

( المنشأة إنتاج المنزليكبالمجافحيثبمغ الحجر ككذلؾمرضى أسطكانة/8222كاألىمية )

(4722%(،كجاءتمنشأةالميندبالمرتبةالرابعةكبطاقةإنتاجيةبمغت)47,1ة)شيريانكبنسب

كبنسبة) أف5,7أسطكانة/شيريان كما %(مفإجماليإنتاجاألككسجيفالطبيفيالمحافظة،

قسـمفىذااإلنتاجيستخدـلؤلغراضالصناعيةالسيمافيالتبريدكالمحاـ،إضافةإلىذلؾأف

يفاألىميةالتنتجاألككسجيفالسائؿبسببارتفاعأسعارمعامؿاألككسجيفمنشآتاألككسج

( إلى تصؿ عالية كيربائية طاقة إلى كتحتاج المعامؿ1السائؿ ىذه تقكـ لذلؾ كاط( ميكا

.(2)(دكالر242باستيراداألككسجيفمفالككيتأكايرافكيتراكحسعرالطفالمستكردحكالي)

 2222اج لمنشآت األوكسجين الطبي في محافظة البصرة لعام اإلنت (معدل27جدول )
 جية التسويق النسبة % اإلنتاج )أسطوانة/ شيريًا( اسم المعمل

 محمي ومحافظات 42 28222 سومر

 محمي ومحافظات 28,9 27222 العراق

 محمي 26,4 7222 الحشد الشعبي

 محمي 2,6 2622 الميند

  222 42922 المجموع

 27/2/2222-26/9/2222بتاريخ  عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية المصدر: من

                                                           

ثزبه٠ـ  فٟ لٚبء اٌجٖوحِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌفٕٟ غَبْ ٠ؼمٛة ِؾّل, اٌّل٠و اٌزٕف١نٞ ٌّؼًّ ٍِٛو (0)

0/04/0400. 

 .3َ 2*ؽغُ أٍطٛأخ األٚوَغ١ٓ اٌىج١وح اٌَّزقلِخ ٘ٛ 

ثزبه٠ـ لٚبء اٌيث١و ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌفٕٟ أهّل ػجل اٌوؽّٓ ِؼًّ إٌّٙل ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ  ((0 

09/9/0400. 
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2222كمية اإلنتاج الشيري لمنشآت األوكسجين الطبي في محافظة البصرة لعام (: 22) شكل 

 

 

 

 

 

 

 (27المصدر: اعتمادا عمى بيانات جدول )      

األككسجيفالطبي تعمؿعمىشراء البصرة صحة أفدائرة طف/222السائؿ)كما )
(دينارعراقي،كالقسـ842222شيريامفمعامؿاألككسجيفعمماأفسعرالطفالكاحديبمغ)

فيالمحافظاتكمنيا لدكائرالصحة الصحة مفقبؿكزارة تجييزه األخرمفاألككسجيفيتـ
حيث السائؿ، باألككسجيف الصحية بتجييزمؤسساتيا تقكـ كبدكرىا البصرة صحة تكجددائرة

الخزانات إيصاؿىذه الذميتـ السائؿ خزاناتلؤلككسجيففيالمستشفياتلخزفاألككسجيف
األككسجيف عف كالعممياتفضبلن المركزية لغرؼالعناية لؤلككسجيف المركزية التجييز بشبكة

األككسجيف معامؿ مف شراءه يتـ كالذم الغازم )(4)الطبي الجدكؿ كيكضح كاقع29، )
مفحيثعددالخزاناتكسعتيا2224األككسجيفالسائؿكالغازملدائرةصحةالبصرةلسنة

كالكمياتالمتكفرةالطمبكتكفرالشبكةالمركزيةفيالمستشفيات.





                                                           
 
ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ إٌّٙلً ػجل اٌوٙب ٠ٍٛف, كائوح ٕؾخ اٌجٖوح, ّؼجخ اٌغبىاد اٌطج١خ ثزبه٠ـ  ((0

04/0/0400. 
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 2222 ( واقع األوكسجين السائل لدائرة صحة البصرة لعام28جدول )

اسم المؤسسة 
 الصحية

خزانات عدد 
األوكسجين 

 السائل

السعة الخزينة/ 
 لتر

االحتياج 
 األسبوعي/ لتر

الكمية المتوفرة/ 
 لتر

توفر الشبكة 
 المركزية

جزئيا172222422224222البصرةالتعميمي

متكفرة42222214225422الصدرالتعميمي

جزئيا44222254221222الفيحاء

جزئيا44222272221222ـ.المؤانئ

جزئيا42222282221222ـ:الزبير

جزئيا44222249222222القرنةالعاـ

النفطالتخصصي
متكفرة4422224224422لطبكجراحةالقمب

2222المصدر: دائرة صحة البصرة، شعبة الغازات الطبية، بيانات غير منشورة،

(يتضحكجكدنقصحادفيكمياتاألككسجيفالطبيالسائؿ29خبلؿالجدكؿ)مف
المستشفيات في السائؿ لؤلككسجيف متكاممة مركزية شبكة كجكد عدـ مع المستشفيات في
باستثناءمستشفىالصدرالتعميميكمستشفىالنفطالتخصصيلطبكجراحةالقمب.أمابالنسبة

لكاقعاألككسجيفالطبيالغازم لسنة البصرة صحة مفخبلؿ2224لدائرة فيمكفمبلحظتو
(أفالمؤسساتالصحيةتتكفرلديياالكمياتالمطمكبةلسدالحاجةمفاألككسجيف:2الجدكؿ)

الطبيالغازملدييا.











 ػىايم رىطٍ انصُبػبد انطجٍخ فً يحبفظخ انجصرح

                          

428

 

 الثانيالفصل 

 2222( واقع األوكسجين الغازي لدائرة صحة البصرة  لعام29جدول )

عدد  اسم المؤسسة الصحية
 األسطوانات

األسطوانات  عدد
 الممتمئة

عدد األسطوانات 
 الفارغة

الطمب)أسطوانة 
 /يوميًا(

 72 292 922 2292 البصرة التعميمي
 252 22 522 522 الصدر التعميمي

 92-72 222 295 295 الفيحاء
 52 726 245 2272 م. المؤانى

 22 229 222 259 الشفاء العام
 62 62 242 222 البصرة لمنسائية واألطفال

 52-22 2 78 78 البصرة التخصصي لألطفال
 52 426 222 629 الزبير العام
 27 222 422 622 القرنة العام

 22 252 526 656 المدينة العام
 25 222 227 257 م. أبي الخصيب

 25-22 55 244 299 م. الفاو العام
 2 22 286 229 م. أم قصر العام

 25—2 52 52 222 م. الجياز اليضمي والكبد
 82 -62 22 42 52 م. النفط لطب وجراحة القمب

 22 222 222 222 م. الموسوي األىمي
 27 52 222 252 المؤاساة األىمي

 22 22 72 222 م. السعدي األىمي
 22 25 52 75 م. ابن البيطار األىمي

 8 22 25 25 م. النور األىمي
 .2222بيانات غير منشورة المصدر: دائرة صحة البصرة، شعبة الغازات الطبية، 

بالنسبةلصناعةاألطراؼالصناعيةكالمساندفقدبمغإنتاجالمركزالتأىيميلصناعةإما

( لممدة فيالبصرة تقدر)2224-2245األطراؼالصناعيةكالمساند (طرؼصناعي5485(

بمغإنتاجيا%(كاألطراؼالعميا،إماالمساندفقد2:لؤلطراؼالسفمىفكؽكتحتالركبةبمعدؿ)

( لمفترة )2224-2245لممركز تقدر )4184( الجدكؿ في مكضح ككما مسند كشكؿ52( )

(45.)
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 عدد المساند عدد األطراؾ الصناعٌة

 (2222-2222محافظة البصرة لممدة ) ( تطور اإلنتاج لمركز التأىيل الطبي وصناعة األطراف في22جدول )

 السنة
عدد األطراف 

 الصناعية
 النسبة % عدد المساند النسبة %

2222 522 26,7 222 25,7 
2224 422 22,9 266 22,2 
2225 264 22,4 224 7,7 
2226 282 8,8 227 9,2 
2227 425 22 286 22,6 
2228 292 9,2 262 22,9 
2229 242 22,7 298 22,4 
2222 227 7,2 226 7,8 
2222 222 9,8 265 22,2 
 222 2475 222 2272 المجموع
 .2222التأىيل الطبي وصناعة األطراف الصناعية والمساند في محافظة البصرة، بيانات غير منشورة،  المصدر: مركز

 (2222-2222( تطور اإلنتاج لمركز التأىيل الطبي وصناعة األطراف في محافظة البصرة لألعوام )22شكل )











           

 (22المصدر: اعتمادا عمى بيانات جدول )       

عف البعد كؿ كبعيدة مختمفة األدكية تسكيؽ عممية فاف الدكاء لصناعة بالنسبة أما
كقكانيف ألنظمة لو كالتركيج تسكيقو عممية في الدكاء يخضع حيث أخرل سمعة أم تسكيؽ
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األسكاؽ في تجارية كسمعة الدكاء انسياب مف يحد الذم األمر كالرقابة، كالتسعير التسجيؿ
كالعالمية حيثاستطاعت(4)المحمية الفيحاء سما لشركة الدكاء صناعة إلنتاجية بالنسبة إما ،

مف مكنيا مما المستكردة منافسلؤلدكية كبسعر جيدة كنكعية بجكدة الدكاء تكفر أف الشركة
فضبلنعفحصكؿمنتجاتالشركةعمى،المحافظةعمىحصةجيدةمفسكؽالدكاءالمحمي،

لمكاطفالعراقيبشكؿعاـكذلؾبدخكؿمبيعاتمنتجاتياثقةالمكاطفالبصرمبشكؿخاصكا
لجميعالمحافظاتماعدإقميـكردستاففإنتاجيةالشركةتتمثؿبكجكدعدةخطكطإنتاجيةمنيا

طف(،حيثيتـ4خطالحبكبالذميختمؼكحسبالقدرةالتصميميةلممكائفكقدرتواإلنتاجية)
ذلؾبكجكدعجانةبعجفالمادةاألكليةلمحبكبتصنيعالحبكبحسبالنكعيةكحسبالحجـك

الحبكب كبسكضغط يتـ كبعدىا كحسبالطمبكالنكعية كبيرة(، أك )صغيرة حسبحجميا
(ألؼشريط،إمابالنسبةلخطالكبسكالتىكنفس42حسبالحجـحيثيبمغاإلنتاجاليكمي)

عمميةالتعبئةحيثيبمغاإلنتاجالطريقةالمتبعةفيصناعةخطالحبكبكلكنياتختمؼعنيافي
التصميمية42اليكمي) قدرتو لخطالشرابفيكخطصغير بالنسبة إما ألؼشريط/يكميان، )

(ألؼقطعةيكميان،52طف(،حيثيبمغإنتاجو)4طف(كتسعىالشركةإليصاؿاإلنتاجإلى)4)
طف(،كيبمغإنتاجو4إلى)طف(كتحاكؿالشركةإيصاليا4/2إماخطالمراىـفقدرتوالتصميمية)

حيثيتـ4) الميمة الخطكط كالتغميؼإلنتاجىذه التعبئة حيثتتـ ، اليـك في أالؼقطعة )
(شريطكباكيتفيالدقيقةالكاحدةلتغميؼالحبكبكالكبسكؿلككنيامكائفسريعة122تغميؼ)

كتغميؼ تعبئة كتغميؼالشراباتحيثيتـ لتعبة بالنسبة إما شراب42222)كمتطكرة، قنينة )
(ساعات،إماخط5طف(فيفترةزمنية)4(قنينةلخط)42222طف(كتعبئةكتغميؼ)4لخط)

( تعبئة فيتـ )4المراىـ فترة خبلؿ قطعة مكائنيا1( لككف كسريعة كبيرة قدرة ساعاتكىي )
(.54،ككمامكضحبالجدكؿرقـ)(2)متطكرةكحديثة



                                                           

ٌؾوح ػٍٝ اٌٖٕبػبد اٌلٚائ١خ ٚاٌغنائ١خ فٟ االلزٖبك ك٠ّخ ػٍٟ ِؾّٛك ِؾبفظخ, اصو ارفبل١بد اٌزغبهح ا (0)

 .66, 0443ٓاألهكٟٔ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ االلزٖبك ٚاٌؼٍَٛ اإلكاه٠خ, عبِؼخ ا١ٌوِٛن, 

فٟ  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ, ِؼبْٚ ِل٠و ٍّب اٌف١ؾبء ٌٖٕبػخ اٌلٚاء ((0 

 .07/0/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌيث١و
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 2222ة لشركة سما الفيحاء لألدوية لعام (: اإلنتاجية اليومي22جدول )

 جية التسويق الطاقة اإلنتاجية /اليوم نوع الخط اإلنتاجي

 محمي ومحافظات شريط22222 خط الحبوب

 محمي ومحافظات شريط 22222 خط الكبسوالت

 محمي ومحافظات قطعة 22222 خط الشرابات

 محمي ومحافظات قطعة 5222 خط المراىم

 2222سما الفيحاء لألدوية، بيانات إنتاج الشركة، بيانات غير منشورة،  المصدر: شركة

 -ثالثًا: رأس المال: 

يحتاجأمنشاطاقتصادمإلىرأسماؿسكاءلشراءالمكادالخاـالتيتعتمدعمييافي

العممية إلتماـ البلزمة كاآلالتكالمعدات المكائف عمى لغرضالحصكؿ أك اإلنتاجية العممية

كافالصناعة الحديثة، مستمزماتالصناعة اىـ يككفرأسالماؿاحد لذا الصناعية اإلنتاجية

كدفعأجكرالعماؿكالمكظفيف الخاـ مفالمكاد إلىرأسماؿمتغيرلتأميفاحتياجاتيا بحاجة

مفاآلالتكالمكائفكالمباني ،(4)كغيرىا،كىيكذلؾبحاجةإلىرأسثابتلتأميفاحتياجاتيا

كيمكفتعريؼرأسمفحيثعبلقتوباإلنتاجإنوالثركةالناتجةفيعمؿسابؽكالمستعمؿفي

إنتاجثركةأخرل،كعمىذلؾفأفالمقصكدبرأسالماؿبكصفوعنصرمفعناصراإلنتاجليس

مجردالنقكدالمستعممةفيالعممياتاإلنتاجيةإمرأسماؿنقدمبؿيشمؿأيضانسائرالسمع

لبلستعماؿفيسمعةالكسطية كالمخصصة الطبيعة العمؿبعنصر عفتفاعؿعنصر الناتجة

.(2)أخرل

                                                           

 .78ِؾّل اى٘و اٌَّبن, ِٖله ٍبثك, ٓ (0)

هاّل ػجل هاّل, اٌٖٕبػبد اٌغنائ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح ٚأفبلٙب اٌَّزمج١ٍخ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ ا٢كاة,  ((0 

 .38, 0440ٓعبِؼخ اٌجٖوح, 
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أفتكاليؼأنشاءالمشاريعلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةعمىاختبلؼأنكاعيا

تككفباىظةالثمفألفأسعاراألجيزةكالمعداتالمستخدمةتككفذاتأسعاركبيرةالثمفمما

-42222تكاليفيا،فمثبَلكمفتأنشاءمنشأةصناعةالنظاراتيتراكحمابيف)اثرعمىارتفاع

جياز22222 سعر فيككف الثمف باىظة تككف فييا المستخدمة األجيزة طبيعة الف دكالر، )

(دكالر،كجيازقياسالعدسة42222-8222فحصالبصرذاتالمنشأاليابانييتراكحمابيف)

(دكالرذاالمنشأالفرنسي،ككذلؾالماكنة5222االمنشأالصينيك)(دكالرذ422يتراكحسعره)

( بيف سعرىا فيتراكح العدسة لقصكتحضير ذاتالمنشأ2222-4722األكتكماتيكية دكالر )

.(4)األكربي

أنشاء كتتراكحكمفة األسناففيياألخرلمتباينة لتكاليؼمشركعصناعة بالنسبة أما

(دكالركحسباألجيزةكالمعداتالمستخدمة422222-24222)مختبرلصناعةاألسنافبيف

فبعضمفمنشآتصناعةاألسنافتستعمؿاحدثاألجيزةكالتقنياتفيصناعةاألسنافمثؿ

(42222-8422(كالتيسعرىابيف)CAD CAMبرمجةكحفرالتعكيضاتالسنيةالكادكاـ)

(دكالر،كجيازاليزازالذم44222-4222ف)دكالرككذلؾبالنسبةألفرافالزيرككففيتراكحبي

(دكالر،كجيازتشذيبالقكالبيتراكح422-242يستعمؿفيإخراجالفقاعاتيتراكحسعرهمف)

(دكالر،كجيازخمطمادةاألكساء442-42(دكالر،كجيازإذابةالشمع)942-222سعره)

ةالمستخدمةفيالصناعةبينما(دكالر،كغيرىامفاألجيز4222-22:لصبالمعدفيتراكح)

                                                           

ثزبه٠ـ فٟ لٚبء اٌجٖوح ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٌجٖو٠بد ِؾّل ف١ٚو, ػ٠ٕٛبد إٌق١ً  ((0 

02/00/0400. 
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أسعار الى كتضاؼ قديمة يدكية كبعضيا بسيطة كمعدات أجيزة بعضالمختبرات تستعمؿ

.(4)األجيزةأسعارالمكاداألكليةالمستخدمةفيالصناعةكأسعارأجكراأليدمالعاممةكالكيرباء

كانتذاتأما منشآتاألككسجيفالطبيسكاء لتكاليؼأنشاء اليندمبالنسبة المنشأ
( بيف فتتراكح التركي كالمنشأ األغمب ألجكر422222-242222كىك بالنسبة إما دكالر، )

( تتراكح الكيرباء تكاليؼأجكر تككف الصناعي الصنؼ فإف الكيربائية -8222222الطاقة
(دينارعراقيشيرياكىيتحتاجإلىطاقةكيربائيةعالية،فضبلنعفأجكراأليدم9222222

.(2)لعاممةا

بالنسبةلصناعةاألطراؼالصناعيةفييقطاععاـتقكـالدكلةبتمكيؿىذاالمركزأما
بالمكائفكالمعداتكالمكاداألكلية*.

)أ فتراكح الكمية الفيحاء سما لشركة الدكاء صناعة لتكاليؼ بالنسبة (8:42222ما
كأسعارالمكائفتتراكح) (دكالر،2222222لبناءتتراكح)(دكالر،كتكمفةا2422222دكالر،

تتراكح) المياه محطة بناء العماؿ842222كتكمفة كأجكر الكيرباء عفأجكر فضبلن دكالر، )
.(5)كالمكاداألكلية

 -رابعًا: الطاقة الكيربائية:  

كعمى الصناعة كتطكير لقياـ اليامة المرتكزات احد تشكؿ الكيربائية الطاقة تزاؿ ال

تمثؿ الكيربائية الطاقة كاف منيا، كبيرة مقادير إلى تحتاج الخصكصالصناعاتالتي درجة

لما المتعددة استعماالتيا مفخبلؿ أىميتيا كتظير الصناعة، في ألغنىعنو أساسيان عنصران

                                                           

ثزبه٠ـ فٟ لٚبء اٌجٖوح ِقزجو اٌو٠جبي ٌٖٕبػخ األٍٕبْ  فٕٟ إٍبْػٍٟ عجبه,ِمبثٍخ ّق١ٖخ  ((0 

08/00/0400. 

فٟ لٚبء اٌجٖوح ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ غَبْ ٠ؼمٛة ِؾّل, ِل٠و اٌزٕف١نٞ ٌّؼًّ ٍِٛو ٌٍغبىاد اٌطج١خ  ((0 

 .0/04/0400ثزبه٠ـ 

 أْٔبء اٌّووي ٌؼلَ رٛفو اٌج١بٔبد اٌالىِخ ثنٌه. *رؼنه اٌجبؽش فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ رىب١ٌف

فٟ لٚبء ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ, ِؼبْٚ ِل٠و ّووخ ٍّب اٌف١ؾبء  ((3 

 .07/0/0400ثزبه٠ـ اٌجٖوح 
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،أضافةإلى(4)خصائصتختصرعمييادكفغيرىامفمصادرالطاقةاألخرلتتميزبومف

فيتشجيع ثـ فيخفضكمؼاإلنتاجالصناعي، أىمية محميان الطاقة مصادر لكفرة ذلؾأف

إقامةالصناعاتالتيتحتاجلمقاديركبيرةمفىذهالمدخبلت،كىذهالكفرةتمنحالصناعاتالتي

كنةكافيةلتنكيعالصناعاتكبناءفركععدةمنيا،خاصةاذامااكدناتقكـفيمنطقةكفرتيامر

مف كاسع لطيؼ كمدخبلت حينان محركة قكة ككنيا الطاقة لمصادر المزدكج الدكر عمى

فيالصناعات(2)الصناعات استعماليا مكانية كا  الكيرباء نقؿ الفنيفيعممية أفلمتقدـ كما ،

البعي المناطؽ في اقتصادم الصناعةكبشكؿ بنسبة تغير عمى ساعد تكليدىا أماكف عف دة

كمكاقعيا،كبفضؿاستعماؿالكيرباءعمىباقيمصادرالطاقةألنياسيمةالنقؿكيمكفالسيطرة

عميياكالتحتاجإلىخزفكىذامايساعدىاعمىاالقتصادفيمقدارراسالماؿالمخصصفي

.(5)كالمكائفتجييزالكقكدكالىاقتصادآخرفياألجيزة

مبيففيالجدكؿ الكيربائيةكما تسعةمحطاتإلنتاجالطاقة كتمتمؾمحافظةالبصرة

(52( كالشكؿ السعة41( ذات الغازية البصرة شط كيرباء محطة المحطات ىذه كمف )

(4172(ميكاكاط/ساعة،كمحطةالرميمةالغازيةذاتالسعةالتصميمية)4242التصميمية)

س كاط/ ميكا النجيبية كمحطة )اعة، التصميمية ذاتالسعة /ساعة،422الغازية كاط ميكا )

التصميمية)Dالزبيركمحطةخكر ذاتالسعة كمحطةخكر292الغازية ساعة، كاط/ ميكا )

)F9الزبير التصميمية ذاتالسعة النجيبية217الغازية كمحطة كاط/ساعة، ميكا البخارية(

(ميكاكاط/ساعة،كمحطةالشعيبةالغازيةذاتالسعةالتصميمية222ذاتالسعةالتصميمية)

                                                           

 .99ػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ, ١ٍّو ٚاكٞ هؽّٓ, ِٖله ٍبثك, ٓ (0)
 
 .049واً ٔبظُ اؽّل, ِٖله ٍبثك, ٓػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ, ف ((0

 306-302ف١ًٍ اٌفٍٟٚ, ِٖله ٍبثك, ٓػجل  (3)
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(19( التصميمية السعة ذات البخارية اليارثة كمحطة ساعة، كاط/ ميكا كاط/922( ميكا )

(ميكاكاط/ساعة.72ساعة،كمحطةغربالقرنةديزالتذاتالسعةالتصميمية)

محطات الكيربائية وسعتيا التصميمية واألنتاجية في محافظة البصرة بحسب المحطات لعام ( ال22جدول )

(2222) 

 نوع المحطة اسم المحطة
سنة 

 التأسيس
 السعة التصميمية

اإلنتاج 

 MWHالفعمي
 األىمية النسبية

 22,5 4222859 2252=225×22 2225 غازية شط البصرة

 29,2 2729288 2462=292×5 2222 غازية الرميمة

 22,8 2522868 522=225×4 2225 غازية النجيبية

 22,9 2278752 282=72×4 2977 غازية D22خور الزبير

 22,8 2272225 246=222×2 2225 غازية F9خور الزبير 

 2,2 246276 222=222×2 2979 البخارية النجيبية

 2,2 242248 48=24×2 2972 غازية الشعيبة

 2 226822 822=222×4 2978 بخارية اليارثة

 2 2 62=22×2 2222 ديزالت غرب القرنة

 222 22626927    المجموع

المصدر: الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكيربائية، المنطقة الجنوبية، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة 

2222 . 
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 MWHاإلنتاج الفعلً

 2222البصرة لعام ( أنتاج الطاقة الكيربائية حسب المحطات في محافظة 24شكل )



 

 

 

 

 

 (22المصدر: اعتمادا عمى بيانات جدول )         

مف البصرة محافظة فتعتبر المحافظة، في المستممة الكيربائية لمطاقة بالنسبة أما

المحافظاتالكبيرةالتيتتطمبالعديدمفالمحطاتلتزكيدىابالطاقةالكيربائية،لككنيامنطقة

ال بيا يتركز مفاقتصادية العديد تكاجد رغـ كبير، بشكؿ كالصناعي كالتجارم اإلنتاجي ثقؿ

القطاعاتالخدميةفيالمحافظةالتيتستيمؾكمياتكبيرةمفالطاقةالكيربائيةأالأفالقطاع

(كشكؿ55الصناعييأتيبالمرتبةالثانيةبعدالقطاعالمنزليبحدكدكمايتضحمفالجدكؿ)

(44( كا24147:1( ميكا )( كبنسبة ساعة مفإجمالياستيبلؾالطاقةحسب54,7ط/ )%

كتعتمدالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةعمىالطاقةالكيربائيةاألصناؼفيالمحافظة،

البعض أف كما اإلنتاجية، العممية في تسيـ التي كاآلالت المكائف لتحريؾ مصدران باعتبارىا

الصناعاتالطبيةكمنيامنشآتاألككسجيفالطبيكاألدكيةكاألطراؼالصناعيةكاألسنافتحتاج

مفالطا لتشغيؿالمكائفإلىكمياتكبيرة الكيربائيةفيجميعمراحؿاإلنتاجالتيتستخدـ قة

النظارات صناعة بينما الصناعاتمكلداتخاصة، تمتمؾبعضىذه لذا كاآلالتكالمعدات،
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اعتمدت لذا كبيرة، التحتاجإلىطاقةكيربائية فييا كالمعداتالمستعممة فافاألجيزة الطبية

مكاجيةانقطاعالتيارالكيربائي.بلنعفالمكلداتاألىميةلغرضعمىطاقةالشبكةالكطنيةفض

 2222( كمية استيالك الطاقة )ميكا واط/ ساعة( حسب األصناف في محافظة البصرة لعام 22جدول )

 المجموع زراعي حكومي صناعي تجاري المنزلي الشير

 562262 22265 52262 222572 26266 272222 كانون الثاني

 492994 2722 57287 276295 27452 229222 شباط

 422626 2726 52782 222696 22584 222827 آذار

 426525 2265 42225 222422 22222 252222 نيسان

 425282 2262 27776 227775 22272 227599 أيار

 468527 2249 52222 244492 24422 246254 حزيران

 522282 2929 78742 225822 28729 266967 تموز

 667262 2786 226242 226425 42292 269942 آب

 726282 2782 229658 282726 25725 277422 أيمول

 644262 2694 222252 269942 29282 222492 تشرين األول

 754224 2572 259286 254426 49262 288859 تشرين الثاني

 627267 2222 226946 269265 42979 296277 كانون األول

 6758755 24267 2229967 2242694 282665 2282262 المجموع

 2222المصدر: الشركة العامة لتوزيع كيرباء الجنوب، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة،
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 2222( كمية استيالك الطاقة )ميكا واط/ساعة( حسب األصناف في محافظة البصرة لعام 25شكل )



(22المصدر: اعتمادا عمى بيانات جدول )             



 

 









 الزراعً الحكومً الصناعً التجاري المنزلً

2.5% 

62.2% 53.8% 

37.4% 

7.8% 
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 اٌفًٖ اٌضبٌش

 ث١ٕخ اٌٖٕبػبد اٌطج١خ ٚرٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح رؾ١ًٍ

ٌتمٌز النشاط الصناعً عن األنشطة االقتصادٌة المختلفة بؤنه أكثر األنشطة تنوعاً 

وانتشاراً، كما انه ٌتركز ضمن مواقع معٌنة وذلك لتؤثره بمقومات التوطن ٌهدؾ هذا الفصل 

بصرة، وذلك من خالل معرفة الهٌكل الذي تتكون دراسة بنٌة الصناعات الطبٌة فً محافظة ال

دراسة  فضالً عنمنه الصناعات الطبٌة وإٌجاد معاٌٌر معٌنة لتصنٌفها ودراستها بسهولة، 

توزٌعها الجؽرافً حسب األقضٌة وحسب نوع الصناعة فً المحافظة، لتقدٌم صورة عن طبٌعة 

والعوامل التً أدت إلى وجودها، لذا التوزٌع الجؽرافً فٌها من خالل تحلٌل وتفسٌر المقومات 

 -سٌتضمن هذا الفصل دراسة ما ٌلً:

 المبحث األول: بنٌة الصناعات الطبٌة فً محافظة البصرة. 

 التوزٌع الجؽرافً للصناعات الطبٌة فً محافظة البصرة. المبحث الثانً:

 .المبحث الثالث: التحلٌل اإلحصائً لتوطن الصناعات الطبٌة فً محافظة البصرة
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المبحثاألكؿ
بنيةالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة

تعدالبنيةالصناعيةاحدالطرؽكالكسائؿالمتبعةلتحميؿكفيـالقطاعالصناعيضمف
منطقةمعينةلمتعرؼعمىالكاقعالصناعيفييامفحيثحجـاأليدمالعاممة،حجـالمنشآت
الكقكؼعمى عمى تعمؿ ذلؾ ضكء عمى كغيرىا، الصناعي إنتاجيا طبيعة فييا، الصناعية

تاجإلىتطكيرحسباإلمكاناتالمتكفرةالبشريةكالطبيعيةليذاالنكعمفمكاضعالخمؿالتيتح
الصناعاتفيمحافظةالبصرة.

النسبكالتناسبالتيتكشؼعفىيكؿ التحميميلمجمكعة االطار بأنيا تعرؼالبنية
البنيافالصناعيكمحاكلةالكصكؿإلىبعضالنتائجالمكضكعيةالتييسترشدبياالمخططعند

كتعرؼأيضابأنيادراسة،(4)تكزيعاالستثماراتالصناعيةبالشكؿالذميحقؽالتنميةالمتسارعة
األىميةالنسبيةلكؿفرعصناعيكنسبتوإلىمجمكعالنشاطالصناعي،ىذهالدراسةيمكفإف

،(2)عتعتمدعمىنسٍؽمفالمعاييرالمعتمدةفيالدراساتالجغرافيةالصناعةلبيافأىميةكؿفر
دراسة خبلؿ مف كذلؾ الصناعة تركيبة عمى يطمؽ مصطمح أنيا عمى تعريفيا يمكف كما
حجـ الصناعية، الفركع أنكاع معيار منيا معاييرعدة كفؽ عمى تصنيفيا حيث مف الصناعة
ألىمية كنظران العاممة، األيدم كالمساحة، اإلنتاجية، الطاقة معيارالممكية، الصناعية، المنشأة

الصناعيةفيتحديدكاقعالييكؿاالقتصادملذاسكؼنتطرؽإلىدراسةبنيةالصناعاتالبنية
الطبيةكتحميميافيمحافظةالبصرةعمىكفؽالمعاييراآلتية:

أكال:الصناعاتالطبيةحسبنكعالصناعة
(فركعصناعيةكما4(منشأةمفالصناعاتالطبيةمكزعةعمى)98تضـمحافظةالبصرة)

(فاحتمتمنشآتصناعةالنظاراتالطبية48(ك)47(كالشكؿ)51ىكمكضحمفالجدكؿ)
%(مفمجمكعالصناعاتالطبية88(منشأة،كشكمتنسبة)78المرتبةاألكلىأذبمغعددىا)

ببارتفاعأعدادىذاالنكعمفالصناعةألفمنتجاتياتعكيضيةعبلجيةفيالمحافظة،كيرجعس
لعدةحاالتمثؿمشاكؿضعؼالنظرلمسكافكالتيتحدثنتيجةكثرةالقراءةأككثرةاستعماؿ
األنساف نظر عمى السمبي تأثيرىا األجيزة ليذه فإف كبالتالي لساعاتطكيمة المكحية األجيزة

                                                           

 022ٓ, ِٖله ٍبثك, ػجل هللا ػجل اٌؼجبً اٌؼٍٟ وفب٠خ (0)

 69ٓ, ِٖله ٍبثك, ػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ (0)
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تؤدمإلىضعؼالنظركتدىكرشبكيةالعيففضبلنعفتقدـاألنساففضبلنعفاألمراضالتي
الطمبعمى يزداد لذا النظر، حاسة كمنيا الجسـ كخبليا أجيزة يؤدمإلىتراجع بالعمرفإنو
فيحيفجاءت النظاراتالطبية، بصناعة المتمثمة الصناعاتالطبية النكعمف منتجاتىذا

%(مفمجمكع47(منشأة،كبنسبة)41لمرتبةالثانيةبعدد)منشآتمختبراتصناعةاألسنافبا
ألىميتو يعكد الصناعي الفرع ىذا انتشار أسباب كمف المحافظة، في الطبية الصناعات

التعكيضيةكالعبلجيةألفمنتجاتىذاالفرعتعكضعفاألسنافالمفقكدة
2224رعالصناعيكالحجـلعاـ(تصنيؼالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةحسبالف51جدكؿ)



الفرعالصناعي



عدد

المنشآت



النسبة%

الحجـ

الكبيرةالمتكسطةالصغيرة

--788878صناعةالنظاراتالطبية

-4147454مختبراتصناعةاألسناف

صناعةاألككسجيف

الطبي
11,4-54

صناعةاألطراؼ

الصناعية
44,4--4

4--44,4األدكيةصناعة

984229215المجمكع



المصدر:مفعمؿالباحثباالعتمادعمىالدراسةالميدانية
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 2222( أعداد وأنواع الصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام 26شكل )



(51المصدر:اعتماداعمىبياناتجدكؿ)

 2222( تصنيف الصناعات الطبية حسب الحجم في محافظة البصرة لعام 27شكل )

 

(51المصدر:اعتماداعمىبياناتجدكؿ)

لؤلسنافمف لما الجماليةنظران عفأىميتيا فضبلن السكاف، فيحياة كبيرة مفأىمية ليا كلما

بعدد) الثالثة الطبيبالمرتبة جاءتمنشآتاألككسجيف كقد منشأة1مظيرجماليلئلنساف، )
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( 1,4كبنسبة بسببزيادة كذلؾ لحاالتمرضية%(، كعبلج الطبي األككسجيف الطمبعمى

(كأمراضالتميؼالرئكمكالربكككذلؾاستعمالوcoved19متعددةكفيمقدمتياجائحةككركنا)

فيردىاتالعممياتكالعنايةالمركزةكالطكارئفيالمستشفيات،فضبلنعفاستعماؿاألككسجيف

الصناعيةالسيمافيحاالتالمحاـكالتبريد،الجانبالصحيفإنوكذلؾيستعمؿفياألغراض

كاحدة، منشأة بكجكد الرابعة المرتبة كالمساند الصناعية األطراؼ منشأة احتمت كقد

الفرعالصناعي4,4كبنسبة) إلىمنتجاتىذا زادتالحاجة كقد الحككمي، لمقطاع تابعة ،)%

المخمفاتالحرب عف الناجمة حاالتالعكؽكالبتر نتيجةبسببتزايد المحافظة في المنتشرة ية

الحركبالتيمرتبياالمحافظةفيالقرفالماضي،ككذلؾالحكادثكاألمراضكالتيتؤدمإلى

الفرع ىذا منتجات عمى الطمب كارتفاع الحاجة زيادة في ذلؾ ساىـ كبالتالي البتر عمميات

كدفيجسـاألنساف،الصناعيالطبيبكصفيامنتجاتتعكيضيةطبيوتعكضعفالعضكالمفق

%(مفمجمكع4,4كقدجاءتمنشأةصناعةاألدكيةبالمرتبةاألخيرةبعددمنشأةكاحدةكبنسبة)

الصناعة ىذه لمنتجات المحمية السكؽ حاجة لزيادة كذلؾ المحافظة في الطبية الصناعات

 العراقيبشكؿعاـ البصرمبشكؿخاصكالمجتمع لممجتمع بأسعارمناسبة كباعتباركتكفرىا

تساىـفيعبلجالعديدمفاألمراض ألنيا األدكيةحاجاتضركريةاليمكفاالستغناءعنيا

التيتصيباألنساف.

 تصنيف الصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب معيار الحجم -ثانيًا:

تعكيضية عبلجية أىمية مف ليا لما كبيرة اقتصادية أىمية الطبية الصناعات تحتؿ
لذازادالطمبعمىمنتجاتياكبذلؾتعدمقياسانلمتقدـكالتطكرالصناعيفيالمحافظة،جمالية،

كزارة تصنيؼ في جاء ما عمى أحجاميا حسب العراؽ في الصناعية المنشآت صنفت كقد
عدد تستعمؿ كانت إذا الصغيرة الصناعية المنشآت اعتبرت إذ اإلنمائي، كالتعاكف التخطيط
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(عامؿ،فيحيفالصناعاتالمتكسطةالحجـيتراكحعددعماليابيف:-4)العماؿيتراكحبيف
،كقدبمغ(4)(عامؿ52(عامؿ،إماالصناعاتالكبيرةالتييككفعددعماليااكثرمف):42-2)

( البصرة فيمحافظة الصناعاتالطبية الكميفي العامميف إلى442عدد كيصنفكف عامبلن )
الما العظمىلكرشالصناعاتالطبيةالفنييفكاليدمالعاممة كتككفالغالبية الماىرة، كغير ىرة

تككف كالتي الحجـ متكسطة الصناعية المنشآت عف فضبلن الخاص، لمقطاع التابعة الصغيرة
بعضياتابعةلمقطاعيفالعاـكالخاصمثؿالمركزالتخصصيلطبكصناعةاألسنافاألكؿك

تالكبيرةفييتابعةلمقطاعيفالعاـكالخاص،كماىكمعامؿاألككسجيفالطبي،كذلؾالصناعا
الحاؿفيمعمؿاألككسجيفالتابعلشعبةالمعداتالفنيةىيأةالحشدالشعبيكشركةسماالفيحاء

لصناعةاألدكية.

مبيففي كما الحجـ حسبمعيار البصرة فيمحافظة يميتصنيؼالصناعاتالطبية كفيما
(.49(كالشكؿ)54الجدكؿ)

-الصناعاتالطبيةالصغيرة: -2
(منشأة92بمغتالمنشآتالصناعيةالصغيرةلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة)
%(مفالمجمكعالكميلمصناعاتالطبيةفيالمحافظة،يعمؿفيىذهالمنشآت:,4:بنسبة)

بصرة،%(مفمجمكعالعامميففيالصناعاتالطبيةفيمحافظةال58(عامبلنكبنسبة):49)
%(95,8(منشأةكبنسبة)78كتشمؿالمنشآتالصغيرةكؿمفصناعةالنظاراتالطبيةبكاقع)

(عامؿكبنسبة412مفمجمكعالصناعاتالطبيةالصغيرةفيمحافظةالبصرة،كيعمؿفييا)
(28,9( بكاقع التخصصي المركز باستثناء األسناف منشآتصناعة ككذلؾ منشأة%45(، )

%(مفأجماليعددالعامميف2,:(عامؿكبنسبة)18%(،كعددالعامميففييا)47,2كبنسبة)
فيالصناعاتالطبيةفيالمحافظة.

-الصناعاتالطبيةالمتكسطة: -2
( كبنسبة منشآت )اربع( المتكسطة الطبية الصناعات عدد مجمكع1,4بمغ مف )%

( المنشآت ىذه في يعمؿ المحافظة، في الطبية عا44الصناعات قدرىا( نسبة كشكمت مبلن
(42,8( كالبالغة المحافظة في الصناعاتالطبية في العامميف مفمجمكع عامبلن،%442( )

                                                           

, اٌواثغ اٌجبة, اٌّغّٛػخ اإلؽٖبئ١خ, اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌإلؽٖبء, ٚىاهح اٌزقط١ٜ ٚاٌزؼبْٚ اإلّٔبئٟ ((0 

 0ٓ ,0408, اإلؽٖبء اٌٖٕبػٟ
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منشأة )كاحد( بكاقع األسناف كصناعة لطب األكؿ التخصصي بمركز المنشآت ىذه كتمثمت
( الطبي24كبنسبة األككسجيف كمنشآت الحجـ، المتكسطة الطبية الصناعات مجمكع %(مف

%(مفمجمكعالصناعاتالمتكسطة.84كاقع)ثبلث(منشآتكبنسبة)ب
 -الصناعاتالطبيةالكبيرة:-5

%(مفمجمكعالصناعاتالطبية5,1بمغعددالمنشآتالطبيةالكبيرة)ثبلث(منشآتكبنسبة)
( فييا العامميف عدد بمغ المحافظة، )277في عامؿكبنسبة الحشد42( كتمثمتبمعمؿ ،)%

لؤلككسجيفالطبيكمركزصناعةاألطراؼالصناعيةكالمساندكصناعةاألدكية.الشعبي
كفيمايتعمؽبتصنيؼالصناعاتالطبيةبحسبمعيارالحجـ)الصغيرة،المتكسطة،الكبيرة(عمى

(،حيثأحتؿ7(ك)4(ك)1(كخريطة)57مستكلأقضيةمحافظةالبصرةيبلحظمفالجدكؿ)
%(مفأجماليالصناعاتالطبية82(منشأةكبنسبة)47كلىبعدد)قضاءالبصرةالمرتبةاأل

%(مفأجماليالصناعاتالطبية4,9:صغيرةالحجـفيمحافظةالبصرة،كتمثؿكذلؾنسبة)
%(مف42,4(منشآتكبنسبة)42فيالقضاء،فيحيفجاءقضاءالزبيربالمرتبةالثانيةبعدد)

الح صغيرة الطبية الصناعات )أجمالي نسبة كذلؾ كتمثؿ المحافظة، في مف95,5جـ )%
بعدد الثالثة المرتبة الخصيب أبي قضاء أحتؿ بينما القضاء، في الطبية الصناعات أجمالي

%(مفأجماليالصناعاتالطبيةصغيرةالحجـفيالمحافظة،كتمثؿ4)اربع(منشآتبنسبة)
يحيفجاءقضائيشطالعرب%(مفأجماليالصناعاتالطبيةفيالقضاء،ف422نسبة)

%(لكؿقضاءمفأجماليالصناعات5,84كالقرنةبالمرتبةالرابعةبعدد)ثبلث(منشآتكبنسبة)
%(مفأجماليالصناعاتالطبيةفي422الطبيةصغيرةالحجـفيالمحافظة،كتمثؿنسبة)

بعدد) الخامسة المرتبة فاحتؿ المدينة قضاء أما كبنس2القضائيف، منشأة )( مف2,4بة )%
%(مفأجماليالصناعاتالطبية422أجماليالصناعاتالطبيةفيالمحافظة،كتمثؿنسبة)

فيالقضاء،بينماجاءقضائيالفاككاليارثةبالمرتبةالسادسةكاألخيرةبعددمنشاةكاحدةكبنسبة
(4,24( كتمثؿ المحافظة، في الطبية الصناعات أجمالي مف قضاء لكؿ مف%422( )%

أجماليالصناعاتالطبيةفيالقضائيف،فيحيفيفتقرقضائيالديركاألماـالصادؽ)ع(إلى
أمنكعمفالصناعاتالطبية.
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2224حجـفيمحافظةالبصرةلعاـ(تصنيؼالصناعاتالطبيةحسبمعيارال49شكؿ)





























(54المصدر:اعتمادانعمىبياناتجدكؿ)

 صناعة النظارات

 صناعة األطراؾ

 صناعة األسنان

 صناعة األوكسجٌن

 صناعة األدوٌة

 صناعات صؽٌرة

 صناعات متوسطة

 صناعات كبٌرة
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مستكل عمى البصرة محافظة في الحجـ المتكسطة الطبية لمصناعات الجغرافي التكزيع أما

%(84قضاءالبصرةبالمرتبةاألكلىبعدد)ثبلث(منشآتكبنسبة)أقضيةالمحافظة،فقدتركزتفي

%(مفأجمالي:,1مفأجماليالصناعاتالطبيةمتكسطةالحجـفيالمحافظة،كتشكؿكذلؾنسبة)

كمنشآت األسناف كصناعة لطب األكؿ التخصصي بالمركز متمثمة القضاء في الطبية الصناعات

ؽكمنشأةسكمر،فيحيفأحتؿقضاءالزبيربالمرتبةالثانيةبعدداألككسجيفالطبيكىيمنشأةالعرا

%(مفأجماليالصناعاتالطبيةمتكسطةالحجـبالمحافظةكتشكؿنسبة24منشاةكاحدةكبنسبة)

الغازاتالطبية9,5) لصناعة الميند كتمثمتبمنشأة القضاء، في الصناعاتالطبية أجمالي %(مف

كالصناعية.

التكزيعالجغرافيلمصناعاتالطبيةالكبيرةالحجـفيمحافظةالبصرةالتيتركزتبينمايمثؿ

( كبنسبة منشاة )اثناف( بعدد األكلى بالمرتبة البصرة قضاء الصناعات77,7في أجمالي مف )%

( كذلؾنسبة كتشكؿ المحافظة، في الحجـ كبيرة في2,8الطبية الصناعاتالطبية أجمالي مف )%

كمتم الشعبيالقضاء، الحشد منشأة ككذلؾ كالمساند الصناعية األطراؼ صناعة مركز بمنشأة ثمة

لصناعةاألككسجيفالطبيفيحيالكفاءات،بينماجاءقضاءالزبيربالمرتبةالثانيةبعددمنشاةكاحدة

%(مف9,5%(مفأجماليالصناعاتالطبيةكبيرةالحجـفيالمحافظةكتشكؿنسبة)55,5كبنسبة)

ماليالصناعاتالطبيةفيالقضاء،كتمثمتبمنشأةسماالفيحاءلصناعةاألدكية.أج
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 2224(التكزيعالجغرافيلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةبحسبمعيارالحجـكحسباألقضيةلعاـ57جدكؿ)

األقضية
المجمكعالكبيرةالمتكسطةالصغيرة

النسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد

مكع
مج
ال



النسبة%

4782584277,774:4,9البصرة

4242,4424455,54295,5الزبير

141422ابيالخصيب

55,85422شطالعرب

55,85422القرنة

22,42422المدينة

44,24422الفاك

44,24422اليارثة

2222الدير

2222الصادؽ)ع(

924221422542298المجمكع

 27/2/2222- 26/9/2222بتاريخ  المصدر: من عمل الباحث اعتمادا عمى الدراسة الميدانية
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(1خريطة)































 . 26المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول 
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 (5خريطة )































 26من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول  المصدر :
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 (6خريطة )



 . 26المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول 
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 -الصناعات الطبية حسب معيار الممكية: -ثالثًا:

منشآتالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةعمىأساسالممكيةإلىصنفيفرئيسيفتصنؼ

-(ىما::4(كالشكؿ)58كمافيالجدكؿ)

كتمثمتبالمنشآتالصناعيةالتيتممكياالدكلةكتحتأدارتياكتمكيميا-منشآتالقطاعالعاـ: -2

)ثبلث(منشآتكبنسبة) لمصناعاتالطبيةفي%(مفالمجمكعالكمي5,1حيثبمغعددىا

%(كتمثمتىذهالصناعاتفي44(عامبلنكبنسبة)88المحافظة،كيبمغأجماليالعامميففييا)

لشعبة التابع الطبي األككسجيف كمعمؿ األكؿ األسناف كصناعة لطب التخصصي المركز

المعداتالفنيةلييئةالحشدالشعبيكصناعةاألطراؼالصناعيةكالمساند.

كتككفالغالبيةالعظمىلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةىي-اعالخاص:منشآتالقط -2

%(مفالمجمكع7,4:(منشأةتمثؿنسبة)91مفمنشآتالقطاعالخاصحيثبمغعددىا)

%(مفأجمالي94(عامبلنكبنسبة)155الكميلمصناعاتالطبيةفيالمحافظةكيعمؿفييا)

النظاراتالطبيةبكاقعالعامميففيالصناعاتالطبيةفي كتمثمتبصناعة محافظةالبصرة،

يعمؿفييا88(منشأةكبنسبة)78) %(مفالمجمكعالكميلمصناعاتالطبيةفيالمحافظة،

(412( بعدد األسناف مختبراتصناعة ككذلؾمنشأة )45(عامبلن كبنسبة منشأة )41,:)%

( عماؿ الع18كبعدد لؤليدم الكمي المجمكع مف في(عامبلن الطبية الصناعات في اممة

%(مف5,1المحافظة،ككذلؾمنشآتصناعةاألككسجيفالطبيبكاقع)ثبلث(منشأةكبنسبة)

بمغ) عماؿ كبعدد فيالمحافظة )11أجماليالصناعاتالطبية كبنسبة مف9,7(عامبلن )%

منشآتصناعةاإلجماليالكميلؤليدمالعاممةفيالصناعاتالطبيةفيالمحافظة،فضبلنعف

%(مفأجماليالصناعاتالطبيةفيالمحافظةكبعدد4,4األدكيةبكاقعمنشأةكاحدةكبنسبة)

 (عامبلن.222عماؿبمغ)
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 2222( تصنيف الصناعات الطبية حسب معيار الممكية في محافظة البصرة لعام 27جدول )

48/4/2222-2224/:/47بتاريخعمؿالباحثباالعتمادعمىالدراسةالميدانيةالمصدر:مف

 2222(: تصنيف الصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب القطاع لعام 29شكل )



 (27المصدر: اعتمادا عمى بيانات جدول )             

 العام الخاص

الفرعالصناعي

العاـالخاص


مجمكعاأليدم

العاممة
المنشآت

األيدم

العاممة
منشآت

األيدم

العاممة

7841222412صناعةالنظاراتالطبية

451844449األسنافصناعة

51145588صناعةاألككسجيفالطبي

2245555األطراؼالصناعيةصناعة

422222222صناعةاألدكية

91155588442المجمكع

5.6% 

98.7% 
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 -معيار طبيعة اإلنتاج: الصناعات الطبية حسب -رابعًا:

تتميزالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةبتعددأنكاعياكالمنتجاتالتيتصنعياسكاءكانت

كيمكف ألخرل منشأة مف منتجاتيا في تتبايف ككذلؾ الحجـ كبيرة أك متكسطة أك صغيرة منشآت

-تصنيفياإلىنكعيف:

ذاتاإلنتاجالمحدكد: -2 مف-منشآتالصناعاتالطبية المنشآتبإنتاجنكعكاحد ىذه كتقكـ

-منتجاتيامفالصناعاتالطبية،كتمثمتىذهالمنشآتعمىالنحكالتالي:

كىيالمنشآتالتيتنتجالنظاراتالطبيةبتركيبالعدسةكاإلطار-منشآتالنظاراتالطبية: - أ

رة.(منشأةمكزعةعمىأقضيةمحافظةالبص78بأنكاعياالمختمفةكيبمغعددىا)

األككسجيفالطبي: - ب في-منشآتصناعة باألككسجيفالطبيالغازمالمعبئة كتمثمتمنتجاتيا

األغراض في االستعماؿ عف فضبلن المنزلي الحجر كمرضى المستشفيات لتزكيد القناني

الصناعية.

المتعددة: -2 اإلنتاج ذات الطبية الصناعات مف-منشآت العديد بإنتاج تقكـ المنشآت كىذه

جاتالطبيةداخؿالمنشأةالكاحدة،كىذاأعطاىاميزةكصفةإيجابيةفيزيادةأرباحياعفالمنت

ترابطية عبلقات بكجكد كذلؾ كتمتاز مضافة، قيمة كتحقيؽ اإلنتاجية الكفاءة زيادة طريؽ

كأصبحتمنطقةجذبلمسكؽكاحتبلليامكانةمتميزةمقارنةمعالمنشآتاألخرلكتمثمتبعدة

:منشآتكىي

منشآتصناعةاألسناف:كالتيتنتجأنكاعمختمفةمفالمنتجاتمتمثمةبأنكاعأطقـاألسناف - أ

 التيتانيـك االيماكسأك البكرسميفأك األسنافالزيرككفأك الكميةكصناعة األطقـ أك الجزئية

بكصفيامنتجاتتعكيضيةعبلجيةجماليةالتياليمكفاألنسافأفيستغنيعنيافيحياتو.
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مركزاألطراؼالصناعية:كينتجأنكاعمختمفةكمتنكعةمفاألطراؼسكاءكانتأطراؼسفمية - ة

فكؽالركبةأكتحتالركبةكاألطراؼالعميافضبلنعفإنتاجالمساندالمختمفة.

األدكية: - د لصناعة الفيحاء سما بالحبكب-شركة كالمتمثمة األدكية مف متعددة أنكاع كتنتج

كالمستعممةلعبلجاألمراضالمتنكعةفضبلنعفالكبسكؿكالشراباتكالمراىـبأنكاعياالمختمفة

 (.59التيتستعمؿلعبلجاألمراضالمتعددةكمامبيفبالجدكؿ)

 2222( الصناعات الطبية حسب طبيعة اإلنتاج في محافظة البصرة لعام 28جدول )

نكعالمنتجاتالمنتجاتاسـالصناعة

إنتاجالنظاراتبأنكاعياالمختمفةكتصميحيامحددصناعةالنظاراتالطبية

متعددصناعةاإلسناف
األطقـالجزئيةكالكميةكاألسنافبأنكاعياالمختمفة

كالجسكر

إنتاجاألككسجيفالطبيالمعبئةفيقنانيخاصةمحددصناعةاألككسجيفالطبي

كالعمياكالمساندإنتاجاألطراؼالسفمىمتعددصناعةاألطراؼالصناعية

إنتاجالحبكبكالكبسكؿكالشراباتكالمراىـمتعددصناعةاألدكية

48/4/2222-2224/:/47بتاريخالمصدر:مفعمؿالباحثباالعتمادعمىالدراسةالميدانية

 -الصناعات الطبية حسب المساحة: -خامسًا:

مكزعةعمى)خمس(2(ـ51524الصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةمساحةبمغت)احتمت

-أنكاعكأصناؼصناعية،كحسبالمساحةيمكفتصنيفياإلىالفئاتالتالية:

كبمغت2(ـ422تمثمتبالمنشآتالتيشغمتمساحةاقؿمف)-:2(ـ422الفئةاألكلى)اقؿمف -2

جماليمساحةالصناعاتالطبيةفيالمحافظةمكزعة%(مفأ1,8كبنسبة)2(ـ4724مساحتيا)



 رحهٍم ثٍُخ انصُبػبد انطجٍخ ورىزٌؼهب انجغرافً فً يحبفظخ انجصرح

 
                          

447
 

 

 الثالثالفصل 

)88عمى) قدرىا كبنسبة منشأة البصرة،99,4( فيمحافظة مفأجماليالصناعاتالطبية )%

كتمثمتبمنشآتصناعةالنظاراتالطبيةفضبلنعفبعضمنشآتصناعةاألسنافكىيمختبرات

كالبص كالقرنة العمميكالعمميكبغداد كالترككازكالرحمفكالرافديفكاليادمكىيالريباؿكسامر رة

تابعةلمقطاعالخاصفيمنطقةالدراسة.

2- ( مف الثانية )-:2(ـ422-424الفئة بيف مساحتيا تتراكح التي المنشآت 2(ـ422-422كىذه

( قدرىا مساحة )2(ـ122كشغمت قدرىا لمصناعات4,4كبنسبة الكمية المساحة أجمالي %(مف

فيالمحافظ )الطبية عمى)ثبلث(منشآتكبنسبة مفالمجمكعالكميلممنشآت5,1ةكمكزعة )%

الطبيةفيمحافظةالبصرةكتتمثؿبمختبراتصناعةاألسنافمختبرالجزائركمختبرسارةكمختبر

(H.C.)

2- ( مف الثالثة )-:2(ـ4222-424الفئة بيف مساحتيا تتراكح التي بالمنشآت -424كتمثمت

)حيثشغمتمسا2(ـ4222 قدرىا )2ـ(2722حة الكمية8,4كبنسبة المساحة أجمالي مف )%

( البصرة5,1كتكزعتعمى)ثبلث(منشآتكبنسبة مفالمجمكعالكميلممنشآتفيمحافظة )%

كىيتابعة الميند العراؽكمعمؿ األككسجيفكىيمعمؿسكمركمعمؿ كتمثمتبمنشآتمعامؿ

لمقطاعالخاصفيمنطقةالدراسة.

،2(ـ4222تضمنتالمنشآتالتيتتراكحمساحتيااكثرمف)-:2(ـ4224ابعةاكثرمف)الفئةالر -4

( مساحتيا بمغت )2(ـ2:822حيث لمصناعات97,4كبنسبة الكمية المساحة أجمالي مف )%

%(مفأجماليالصناعاتالطبية1,4الطبيةفيالمحافظةكمكزعةعمى)اربع(منشآتكبنسبة)

بعضمنيالمقطاعالعاـككماىكفيالمركزالتخصصيلطبكصناعةفيالمحافظة،كتابعةال

اإلسنافاألكؿككذلؾمعمؿالحشدالشعبيلصناعةاألككسجيفكمركزصناعةاألطراؼالصناعية
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فيمحافظة األدكية لصناعة الفيحاء سما بشركة لمقطاعالخاصكالمتمثؿ تابع اآلخر كبعضيا

(.:5البصرةككمامبيففيالجدكؿ)

  2222(منشآت الصناعات الطبية بحسب معيار المساحة في محافظة البصرة لعام 29جدول )

النسبةمجمكعالمساحةالنسبة%عددالمنشآت2ـالفئة/

4228899,447241,8اقؿمف

42255,11224,4-424مف

424-422255,127228,4

422411,42:82297,4اكثرمف

9842251524422المجمكع

48/4/2222-2224/:/47بتاريخالمصدر:مفعمؿالباحثباالعتمادعمىالدراسةالميدانية

 -الصناعات الطبية بحسب عدد األيدي العاممة: -سادسًا:

( الجدكؿ مف )12ينبيف كالشكؿ في22( الطبية الصناعات في العاممة األيدم عدد أف )

(عامبلنمكزعةعمى)خمس(أصناؼمفالصناعاتالطبيةكىيمتباينة442محافظةالبصرةبمغت)

ددفيمابينيافيعدداأليدمالعاممة،فقداحتمتشركةسماالفيحاءلصناعةاألدكيةبالمرتبةاألكلىبع

%(مفأجماليعدداأليدمالعاممة،فيحيفجاءتصناعةالنظارات2,:5(عامبلن،كبنسبة)222)

بعدد) الثانية بالمرتبة )412الطبية كبنسبة الصناعات29(عامبلن في العاممة األيدم مجمكع مف )%

%(مف44ة)(عامبلنكبنسب88الطبية،كقدجاءتمنشآتصناعةاألككسجيفبالمرتبةالثالثةبعدد)

(49أجماليعدداأليدمالعاممة،إمامنشآتمختبراتصناعةاألسناففقدجاءتبالمرتبةالرابعةبعدد)

%(،كقدجاءمركزصناعةاألطراؼالصناعيةكالمساندبالمرتبةاألخيرةبعدد44,1عامبلنكبنسبة)
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بيةمتنكعةمابيففنييفكأيدم%(،كافاأليدمالعاممةفيالصناعاتالط7,1(عامبلنكبنسبة)55)

عاممةماىرةكغيرماىرةكتككفمتباينةفيأعدادىاحسبالفرعالصناعيكمتطمباتوالتقنية.

 2222( أعداد األيدي العاممة في الصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام 42جدول )

النسبة%عدداأليدمالعاممةنكعالصناعة

41229صناعةالنظاراتالطبية

4944,1صناعةاألسناف

8844معامؿصناعةاألككسجيف

557,1صناعةاألطراؼالصناعية

2,:2225صناعةاألدكية

442422المجمكع

48/4/2222-2224/:/47بتاريخالمصدر:مفعمؿالباحثباالعتمادعمىالدراسةالميدانية

 2222( نسبة العاممين في الصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام 22شكل )



 (42المصدر: اعتمادا عمى بيانات جدول )             
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 المبحث الثاني

 التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة

ييدؼىذاالمبحثإلىدراسةالتكزيعالجغرافيلمنشآتالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة

لكييتـإعطاءصكرةدقيقةعمىتكزيعياالمكانيكانتشارىافياألقضيةكالبالغعددىاعشرةأقضية

لدير،كتشمؿكؿمفقضاءالبصرة،أبيالخصيب،الفاك،شطالعرب،الزبير،اليارثة،ا2222لعاـ

القرنة،المدينة،الصادؽ)ع(كىذهالصناعاتمكزعةبصكرةمتباينةبيفمنطقةكأخرلكحسبالفرع

الصناعيكعكامؿكأسبابذلؾالتكزيع،كماييدؼىذاالمبحثدراسةىذهالصناعاتبحسبأنكاعيا،

-لذلؾقسـىذاالمبحثإلى:

أكال:التكزيعالجغرافيلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةحسباأليدمالعاممة.

ثانيا:التكزيعلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةحسباألقضية.

ثالثا:التكزيعالجغرافيلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةبحسبنكعالصناعة.

 حافظة البصرة حسب األيدي العاممةاواًل: التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في م

أفالتكزيعالجغرافيلؤليدمالعاممةفيالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةيتبيفمفخبلؿالجدكؿ

(14( كخريطة )8 فيالصناعاتالطبية األيدمالعاممة بأفمجمكععدد بمغ( البصرة فيمحافظة

ناعية،(منشأةص98)مفالصناعاتالطبيةالبالغعددىامكزعةعمى)خمس(أنكاع2224(لعاـ442)

%(مف42,8(عامؿكبنسبة):24إذاحتؿقضاءالبصرةالمرتبةاألكلىفيعدداأليدمالعاممةبعدد)

أجمالياأليدمالعاممةفيالمحافظة،كتميزقضاءالبصرةبتكطفاغمبالمنشآتالطبيةمنيامنشآت

ا في العاممة األيدم عدد في األكلى المرتبة احتمت كالتي الطبية فيياالنظارات يعمؿ إذ لقضاء،
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%(مفأجمالياأليدمالعاممةفيصناعةالنظاراتالطبيةفيالمحافظة،87(عامبلنكبنسبة)429)

%(مفمجمكعاأليدمالعاممةفيالصناعاتالطبيةفيالقضاء،بينمااحتمتمنشآت14,7كبنسبة)

الصناعاتالطبيةفيالقضاءبعددصناعةاألككسجيفالمرتبةالثانيةمفحيثعدداأليدمالعاممةفي

(78( كبنسبة عامبلن فيالمحافظة،98( فيالصناعاتالطبية األيدمالعاممة مفأجماليعدد )%

%(مفأجمالياأليدمالعاممةفيالمنشآتالطبيةفيالقضاء،أمامنشآتمختبرات24,9كبنسبة)

%(مف:,98(عامبلنكبنسبة)44اممةبعدد)صناعةاألسناففجاءتبالمرتبةالثالثةبعدداأليدمالع

( كبنسبة فيالمحافظة، فيالصناعاتالطبية مفأجمالياأليدم7,:4أجمالياأليدمالعاممة )%

العاممةفيالصناعاتالطبيةفيالقضاء،كاحتمتمنشأةاألطراؼالصناعيةالمرتبةالرابعةمفحيث

األيدمالعاممةفيصناعةاألطراؼفيالمحافظة،%(مفأجمالي422(عامبلنكبنسبة)55عدد)

%(مفأجمالياأليدمالعاممةفيالمنشآتالطبيةفيالقضاء،بينماجاءقضاءالزبير42,8كبنسبة)

%(:,11(عامبلنكبنسبة):22بالمرتبةالثانيةمفحيثعدداأليدمالعاممةفيالمنشآتالطبيةبعدد)

في العاممة األيدم أجمالي األدكيةمف صناعة حيثاحتمتمنشأة المحافظة، في الطبية المنشآت

بعدد) األكلى المرتبة الفيحاء سما بشركة )222كالمتمثمة كبنسبة عدد422(عامبلن أجمالي مف )%

%(مفأجمالياأليدمالعاممةفي98,5األيدمالعاممةفيصناعةاألدكيةفيالمحافظة،كبنسبة)

ضاء،بينمامنشأةصناعةاألككسجيفالطبيكالمتمثمةفيمعمؿالميندفيالصناعاتالطبيةفيالق

الثانيةبعدد) %(مفأجمالياأليدمالعاممةفي:,42(عامؿكبنسبة)42منطقةاآلكركميبالمرتبة

كبنسبة) األككسجيففيالمحافظة، في1,5صناعة لممنشآتالطبية مفأجمالياأليدمالعاممة )%

بمغ)سبع(عامؿكبنسبةالقضاء،فيحي األيدمالعاممةإذ الثالثةبعدد بالمرتبة فجاءقضاءالقرنة

%(مفأجمالياأليدمالعاممةفيالمنشآتالطبيةفيالمحافظة،حيثتكزعتعمىمنشأتيف4,5)

( كبنسبة بعدد)اربع(عامؿ الطبية النظارات لمنشآت2,9لصناعة العاممة األيدم أجمالي مف ،)%
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)النظار كبنسبة المحافظة، إلى48,4اتفي باإلضافة القضاء، في العاممة األيدم أجمالي مف )%

%(مفأجمالياأليدمالعاممةفي4,4تكطفمنشأةكاحدةلصناعةاألسنافبعدد)ثبلث(عامؿكبنسبة)

( كبنسبة المحافظة، في األسناف المنشآت12,9منشآتصناعة في أجمالياأليدمالعاممة مف )%

طبيةفيالقضاء،بينماجاءتالصناعاتالطبيةفيقضاءشطالعرببالمرتبةالرابعةمفحيثعددال

بمغت)ست(عامؿكبنسبة إذ النظاراتالطبية، األيدمالعاممةكالتياقتصرتعمىمنشآتصناعة

(4,4( كبنسبة المحافظة في الطبية لممنشآت العاممة األيدم أجمالي مف أجمالي%1,2( مف )%

%(مفمجمكعالصناعات422األيدمالعاممةفيمنشآتصناعةالنظاراتفيالمحافظة،كبنسبة)

الطبيةفيالقضاء،فيحيفجاءقضاءأبيالخصيببالمرتبةالخامسةمفحيثعدداأليدمالعاممة

%(مفمجمكع2,8كالتياقتصرتعمىمنشآتصناعةالنظاراتالطبيةبعدد)اربع(عامؿكبنسبة)

%(مفأجمالياأليدمالعاممةفيمنشآت2,9)كبنسبةاأليدمالعاممةلمصناعاتالطبيةفيالمحافظة،

%(مفأجماليالصناعاتالطبيةفيالقضاء،أماقضاء422)كبنسبةصناعةالنظاراتفيالمحافظة،

األيدمالعاممة، السادسةمفحيثعدد المرتبة احتمتالصناعاتالطبية كالتياقتصرتالمدينةفقد

كبعدد)ثبلث النظارات صناعة منشآت كبنسبةعمى في2,4)(عامؿ العاممة األيدم أجمالي مف )%

 المحافظة،2,4)كبنسبةالمحافظة، النظاراتفي منشآتصناعة في العاممة األيدم مجمكع مف )%

ثةبالمرتبةالفاككاليار%(مفمجمكعالصناعاتالطبيةفيالقضاء،بينماجاءقضائي422)كبنسبة

النظاراتبعدد)كاحد كالتياقتصرتعمىصناعة )السابعةكاألخيرة لكؿقضاء%(2,4(عامؿكبنسبة

%(لكؿقضاءمفأجمالي2,8مفأجمالياأليدمالعاممةفيالمنشآتالطبيةفيالمحافظة،كبنسبة)

جمكعاأليدمالعاممة%(مفم422)بةاأليدمالعاممةفيمنشآتالنظاراتالطبيةفيالمحافظة،كبنس

)ع(فتفتقرلتكطفالصناعاتالطبيةالديركالصادؽفيالصناعاتالطبيةفيالقضاء،بينماقضائي

فييما.
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 2222( التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب األيدي العاممة لعام 42جدول ) 


48/4/2222-2224/:/47بتاريخالمصدر:مفعمؿالباحثباالعتمادعمىالدراسةالميدانية

األقضية
نكعالصناعة

النظارات
الطبية

صناعةالنسبة
األسناف

األككسجيفالنسبة
الطبي

األطراؼالنسبة
الصناعية

صناعةالنسبة
األدكية

النسبةالمجمكعالنسبة

7898554222224:42,8:,429874498البصرة
:,222242222:11:,4442,417,94242الزبير
12,954,422222284,5القرنة

71,22222222274,4شطالعرب
أبي

12,92222222212,8الخصيب

52,42222222252,4المدينة
42,82222222242,4الفاك

42,82222222242,4اليارثة
222222222222الدير

222222222222الصادؽع
412422494228842255422222422442422المجمكع
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 (7خريطة )

























.14المصدر:مفعمؿالباحثباالعتمادعمىجدكؿ
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 ثانيًا: التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب األقضية

في متبايفكما بحسباألقضية البصرة فيمحافظة أفالتكزيعالجغرافيلمصناعاتالطبية
كالخريطة)12الجدكؿ) )9( البصرة فيمحافظة المنشآتالصناعاتالطبية بأفعدد منشأة98( )

 لعاـ البصرة2224صناعية قضاء احتؿ إذ الصناعاتالطبية، أصناؼمف عمى)خمس( مكزعة
%(مفإجمالي82,4(منشأةكبنسبة)74لىفيعددالمنشآتالصناعيةالطبيةالبالغة)المرتبةاألك

اغمبالصناعاتالطبية كتمركز بكجكد البصرة كتميزقضاء بالمحافظة، منشآتالصناعاتالطبية
منشآتالنظارات منيا المتنكع، امتازتبإنتاجيا كالتي الكبيرة أك المتكسطة أك كانتالصغيرة سكاء

)ال فيالقضاء التيبمغعددىا كبنسبة)17طبية منشأة في84,1( مفمجمكعالمنشآتالطبية )%
القضاء،بسببزيادةعددسكافالقضاءككجكدأىـالمراكزكالمناطؽالتجاريةالمركزيةلممحافظةفي

لعيكفبكثافةالقضاءمثؿمنطقةالعشاركالبصرةكبرييوكالجزائركغيرىا،إذتكطنتعياداتأطباءا
فيالقضاءكتكزعتعمىمناطؽعدةمفالقضاءسكاءفيمنطقةالعشارشارعالكطفكفيسكؽ
كفي كفيشارعالسعدمكفيالعباسية برييو الككيتكفيمنطقة كشارع العزيزية الشيخكشارع حنا

بيةبالقربمفالجزائركفيالجميكريةكفيالحكيمية،فضبلنعفتكطفمنشآتصناعةالنظاراتالط
%(مفأجماليالمنشآت49(منشأةكبنسبة)44مختبراتصناعةاإلسناففيالقضاءالبالغعددىا)

الطبيةفيالقضاءكتكزعتىذهالمختبراتعمىمناطؽمتعددةمفالقضاءمنيامنطقةالعشاركحنا
 فضبلن ميؿ، كخمسة القديمة كالبصرة كالجنينة كالجزائر كالعباسية صناعةالشيخ منشآت كجكد عف

( كبنسبة بعدد)ثبلث(منشأة القضاء في الطبي في:,1األككسجيف الطبية المنشآت إجمالي مف )%
الشعبيككذلؾمعمؿسكمرفيحي لمعمؿالحشد القضاءكالتيتكزعتفيحيالكفاءاتبالنسبة

بعدد)كاحد(منشأةالحسيفكمعمؿالعراؽفيصناعيةحمداف،فضبلنعفصناعةاألطراؼالصناعية
%(مفإجماليالمنشآتفيالقضاءكالتيتكطنتفيحيالكفاءاتكسببىذاالتكطف4,7كبنسبة)

ىكعامؿالسياسةالحككميةككفىذهالمنشأةتكطنتضمفالخدماتالصحيةفيىذهالمنطقةمثؿ
األ كمعمؿ كالعياداتاالستشارية )الجميكرم( العاـ التعميمي البصرة ثـمستشفى ، طراؼالصناعية

( البالغ المنشآت بعد الزبير قضاء الثانية المرتبة )42احتؿ كبنسبة منشأة إجمالي45,8( مف )%
المنشآتالطبيةالمكجكدةفيالمحافظة،كقدجاءتمنشآتصناعةالنظاراتفيالمرتبةاألكلىبعدد

كدةفيالقضاءكالتيتكزعتعمى%(مفأجماليالمنشآتالطبيةالمكج77,7)ثماف(منشآتكبنسبة)
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في تكجد ذلؾ عف فضبلن األكلى الرشيدية منطقة كفي السكؽ حي في القضاء مف مختمفة مناطؽ
( كبنسبة بعدد)اثناف( اإلسناف صناعة مختبرات في47,7القضاء الطبية المنشآت أجمالي مف )%

ةاألككسجيفالطبيبعددالقضاءكتكزعتفيحيالسكؽفيمركزالقضاء،فضبلنعفكجكدصناع
%(مفإجماليالمنشآتفيالقضاءكالتيتتكاجدفيمدخؿقضاءالزبير9,5)كاحد(منشأةكبنسبة)

قربخطكةاألماـعمي)عميوالسبلـ(فيمنطقةاآلركميالصناعية،ككذلؾصناعةاألدكيةكالمتمثمة
جكدةفيالقضاءكالتيتتكاجدفيمدخؿ%(مفأجماليالمنشآتالمك9,5بشركةسماالفيحاءكبنسبة)

قضاءالزبيرقربخطكةاألماـعمي)عميةالسبلـ(فيمنطقةاآلركميالصناعية،كقدجاءقضاءأبي
( كبنسبة منشآت )اربع( بعدد الثالثة بالمرتبة في1,4الخصيب الطبية الصناعات إجمالي مف )%

 النظارات صناعة منشآت عمى كاقتصرت البصرة مركزمحافظة مناطؽ في تكزعت كالتي الطبية
القضاءفيحيالسكؽكىيمنشآتجيككركالعيكفلمبصرياتكالميناءككيرمانةفيمنطقةالركمية،

%(لكؿقضاء5,1فيحيفجاءقضاءشطالعربكالقرنةبالمرتبةالرابعةبعدد)ثبلث(منشأةكبنسبة)
قتصرتعمىمنشآتصناعةالنظاراتالطبيةفيمفأجماليالصناعاتالطبيةفيالمحافظة،كقدا

قضاءشطالعربكالتيتكاجدتفيمركزالقضاءكىيالماسةكاحمدطارؽكاألمؿ،إماقضاءالقرنة
( كبنسبة منشأة بعدد)اثناف( النظارات منشآتصناعة بكجكد المنشآت77,7فتمثؿ أجمالي مف )%

ردكسفيحيالسكؽفيمركزالقضاءكىيعكيناتالمكجكدةفيالقضاءكالتيتكاجدتفيشارعالف
القرنةكعكيناتاألنكار،فضبلنعفكجكدمختبرالقرنةلصناعةاألسناففيالقضاءكالذمشكؿنسبة

%(مفمجمكعالمنشآتالطبيةفيالقضاءكالذميتمركزفيشارعالفردكسفيمركزالقضاء،55,5)
ال بالمرتبة المدينة قضاء جاء حيف كبنسبة)في )اثناف(منشأة بعدد أجمالي2,2خامسة مف )%

الصناعاتالطبيةفيالمحافظةكالتياقتصرتعمىمنشآتصناعةالنظاراتالطبيةفيمركزالسكؽ
فيشارعاألطباءكىيعكيناتالمدينةكعكيناتاألمير،كقدجاءكؿمفقضاءالفاككاليارثةبالمراتب

كبنس بعدد)كاحد(منشأة )األخيرة كىي4,4بة النظاراتالطبية كاقتصرتعمىصناعة لكؿقضاء )%
منشأةالعيففيمركزقضاءاليارثةكمنشأةاألسراءفيمركزقضاءالفاك،إماقضاءالديركقضاء
الصادؽ)ع(فيفتقرلكجكدأمنكعمفأنكاعالصناعاتالطبيةكيعتمدسكانوعمىسداحتياجاتيـمف

مفمركزالمحافظةأكمفالمناطؽالمجاكرةلمقضاء.منتجاتىذهالصناعات
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 2222الطبية في محافظة البصرة حسب األقضية لعام ( التوزيع الجغرافي لمصناعات 42جدول )

48/4/2222–2224/:/47بتاريخعمؿالباحثباالعتمادعمىالدراسةالميدانيةالمصدر:مف




فرعالصناعة



المجمكعالكميالصادؽعالديراليارثةالفاكالمدينةالقرنةشطالعربأبيالخصيبالزبيرالبصرة

شأة
لمن
ا



شأة%
لمن
ا



شأة%
لمن
ا



شأة%
لمن
ا



شأة%
لمن
ا



شأة%
لمن
ا



شأة%
لمن
ا



شأة%
لمن
ا



شأة%
لمن
ا



شأة%
لمن
ا


شأة%

لمن
ا



%

1784,1977,714225422277,724224422442222227888النظاراتالطبية

4449247,72222455,522222222224147صناعةاإلسناف

49,52222222222222222147:,51األككسجيف
44,722222222222222222244,4األطراؼ
2249,5222222222222222244,4األدكية

7442242422142254225422242244224422222298422المجمكع
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 (8)خريطة 

 

























.12المصدر:مفعمؿالباحثباالعتمادعمىجدكؿ
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 ثالثا: التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب نوع الصناعة
-صناعةالنظاراتالطبية: -4

الضركريةفيحياتو تعدالصناعاتالطبيةمفالصناعاتالميمةفيحياةالسكافألىميتيا
تكزعتضمف لذا منتجاتتعكيضيةعبلجيةكجمالية، ألنيا بحيثاليمكفاالستغناءعفمنتجاتيا

(يتبيفالتكزيعالجغرافيلمصناعات:(كخريطة)15مناطؽمتباينةمفالمحافظة،مفخبلؿجدكؿ)
لطبيةفيمحافظةالبصرةحسبنكعالصناعة،حيثاحتمتصناعةالنظاراتالطبيةالمرتبةاألكلىا

%(مفمجمكعالصناعاتالطبيةفيالمحافظة،كيتبايف88(منشأةكبنسبة)78فيعددمنشآتيابعدد)
ال قضاء احتؿ فقد المحافظة أقضية مستكل عمى الطبية النظارات لصناعة الجغرافي بصرةالتكزيع

%(مفالمجمكعالكميلصناعةالنظاراتالطبيةفي79,7(منشأةكبنسبة)17المرتبةاألكلىبعدد)
( كبنسبة في84,1المحافظة كتركزتتمؾالصناعة فيالقضاء، مفأجماليالصناعاتالطبية )%

الكطفكالجزائرمناطؽالعشاركبرييوكالعباسيةكالبصرةالقديمةكشارعالككيتكحناالشيخكفيشارع
كبنسبة منشآت )ثماف( بكاقع الثانية المرتبة في الزبير قضاء جاء حيف في كالجميكرية، كالجنينة

%(مفأجمالي77,7%(،مفمجمكعالكميلصناعةالنظاراتالطبيةفيالمحافظةكبنسبة):,44)
لى،كيأتيبالمرتبةالثالثةالصناعاتالطبيةفيالقضاء،كتركزتفيمركزقضاءالزبيركالرشيديةاألك

( كبنسبة منشآت )اربع( بكاقع الخصيب أبي النظارات:,4قضاء لصناعة الكمي المجمكع مف )%
%(مفمجمكعالصناعاتالطبيةفيالقضاء،كتركزتفيمنطقة422الطبيةفيالمحافظةكبنسبة)

بكاق الرابعة المرتبة العرب شط قضاء كاحتؿ القضاء، مركز في كبنسبةالسكؽ منشآت )ثبلث( ع
%(مفأجماليالصناعات422%(مفإجماليصناعةالنظاراتالطبيةفيالمحافظةكبنسبة)1,1)

جاء كقد الجديد، كالسكؽ المستكصؼ قرب التنكمة سكؽ مناطؽ في كتركزت القضاء، في الطبية
%(لكؿقضاءكتمثؿىذه:,2قضائيالقرنةكالمدينةبالمرتبةالخامسةبكاقع)اثناف(منشأةكبنسبة)

%(مفمجمكعالصناعاتالطبيةفيالقضائييف،كتركزتبالنسبةلقضاءالقرنة422الصناعاتنسبة)
فيشارعالفردكسفيمركزالقضاءككذلؾبالنسبةلقضاءالمدينةتركزتفيشارعاألطباءفيمركز

السادسة بالمرتبة كاليارثة الفاك قضائي جاء فيحيف كبنسبةالقضاء، منشأة )كاحد( بكاقع كاألخيرة
الصناعاتنسبة)4,1) لكؿقضاءكتشكؿىذه %(مفأجماليالصناعاتالطبيةفيكؿ%422(

قضاء،كتركزتفيقضاءاليارثةفيمنطقةالسكؽفيشارعالعياداتكفيقضاءالفاكفيالمركزفي
في فبلتكجد قضائيالديركالصادؽ)ع( أما أمنكعمفأنكاعالصناعاتالطبيةشارعالممعب، يما

المكجكدةفيالمحافظة.
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 2222( التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب النوع الصناعي لعام 42جدول )


األقضية

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعالصناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
النظارات
الطبية

%
صناعة
اإلسناف

%
األككسجيف

الطبي
%

األطراؼ
الصناعية

%المجمكع%األدكية%

1779,74489,45844422227482,4البصرةقضاء

241,24242244224245,8:,944قضاءالزبير

2222222211,4:,14قضاءأبيالخصيب

51,12222222255,1قضاءشطالعرب

48,422222255,1:,22قضاءالقرنة

2222222222,2:,22قضاءالمدينة

44,12222222244,4قضاءالفاك

44,12222222244,4قضاءاليارثة

222222222222قضاءالدير

222222222222قضاءالصادؽع

784224142214224422442298422المجمكع

48/4/2222-2224/:/47ةبتاريخباالعتمادعمىالدراسةالميدانيالمصدر:مفعمؿالباحث
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 . 42المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول 
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-صناعةاألسنافاالصطناعية:- 2

(فيقضاءالبصرة42(كالخريطة)15تكطنتمنشآتصناعةاإلسنافكمامبيفمفالجدكؿ)

)الذم بكاقع األكلى المرتبة )44أحتؿ كبنسبة منشأة في89,4( األسناف صناعة إجمالي مف )%

كتمثؿنسبة) كتركزتفيمناطؽحنا49المحافظة فيالقضاء، مفأجماليالصناعاتالطبية )%

الشيخكالعشاركالعباسيةكالجزائركالبصرةالقديمةكحيالكفاءاتكمنطقةالجنينةكخمسةميؿ،كجاء

( كبنسبة منشأة )اثناف( بكاقع الزبير قضاء الثانية لمختبرات41,2بالمرتبة الكمي المجمكع مف )%

( نسبة كتشكؿ المحافظة في األسناف في47,7صناعة الطبية لمصناعات الكمي المجمكع مف )%

ةالقضاء،كتركزتفيمنطقةالسكؽكسكؽسكادمقربالمجمعالحسينيالطبي،كقدجاءقضاءالقرن

( كبنسبة منشأة )كاحد( بكاقع كاألخيرة الثالثة لمختبراتصناعة8,4بالمرتبة الكمي المجمكع مف )%

%(مفأجماليالصناعاتالطبيةفيالقضاءكتركزفيشارعالفردكسفي55,5اإلسنافكتمثؿنسبة)

مركزالقضاء.

صناعةاألككسجيفالطبي -2

(فيقضاءالبصرة44(كالخريطة)15)تكطنتصناعةاألككسجيفكمامكضحفيالجدكؿ

( األكلىبكاقع)ثبلث(منشآتكبسبة مفالمجمكعالكميلمنشآتصناعة84كالذمأحتؿالمرتبة )%

( نسبة كتمثؿ المحافظة في الطبي القضاء:,1األككسجيف في الطبية الصناعات أجمالي مف )%

جاءقضاءالزبيربالمرتبةالثانيةبكاقعكتركزتفيحيالكفاءاتكحيالحسيفكصناعيةحمداف،بينما

( كبنسبة نسبة24)كاحد(منشأة كتشكؿ المحافظة في األككسجيف لصناعة الكمي المجمكع مف )%

قربخطكة9,5) القضاء مدخؿ منطقة في كتركز القضاء، في الصناعاتالطبية أجمالي مف )%

آلركمي.األماـعمي)عميوالسبلـ(فيمدخؿمدينةالزبيرفيمنطقةا
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 . 42المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول 
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 . 42المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول 
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-صناعةاألطراؼالصناعيةكالمساند:- 5

(في42(كالخريطة)15تكطنتصناعةاألطراؼالصناعيةكالمساندكمامبيففيجدكؿ)

%(مفأجماليىذهالصناعةفيمحافظةالبصرةكتشكؿكذلؾنسبة422قضاءالبصرةكتمثؿنسبة)

%(مفأجماليالصناعاتالطبيةفيالقضاءفيحيالكفاءات.4,7)

-صناعةاألدكية: 1

(كىيمنشأةكاحدةكىي45(كالخريطة)15كيةكمامكضحفيجدكؿ)تمثمتبصناعةاألد

عمي)عميو األماـ الزبيرقربخطكة التيتكطنتفيقضاء لمصناعاتالدكائية الفيحاء سما شركة

السبلـ(فيمنطقةاآلكركميالصناعية.
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 (22خريطة )

 2222البصرة لعام التوزيع الجغرافي لصناعة االطراف الصناعية في محافظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 42المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول 
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 . 42المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول 
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المبحثالثالث

التحميؿاإلحصائيلتكطفالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة

ييدؼىذاالمبحثإلىدراسةكاقعتكطفالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةباستعماؿ

لكييتمكفالجغرافيمفإعطاء فيالدراساتالجغرافية، مقاييسميمة لككنيا األساليباإلحصائية

صكرةكاقعيةلتحميؿبياناتمنطقةالدراسةعفطريؽمعرفةمدلالتنكعالصناعيفيياكمعرفةتركز

االسمكب الباحث كاستخدـ فييا، تكطنت التي مكاقعيا في ارتباطيا كدرجة كتشتتيا الصناعات

األحصائي)مقياسالتنكعالصناعيكمعامؿاالقترافالجغرافي(.

 -قياس التنوع الصناعي: -2

يقصدبالتنكعالصناعيكجكدأكقياـصناعاتمتنكعةضمفمنطقةمعينةأكعمىمستكل

فنعرؼالتنكعالصناعيبأنوكجكدعددمفالصناعاتفيمنطقةماالتستحكذأالدكلة،كمايمكف

صناعةمعينةفيياعمىنسبةكبيرةمفاأليدمالعاممة،كىذاالتركيبالصناعييؤدمإلىصكرةاقرب

األزمات لمكاجية كاستقراران ثباتان اكثر المنطقة كاقتصاد الصناعة كجعؿ الذاتي االكتفاء لتحقيؽ

.(4)االقتصادية

كماتظيرلمتنكعالصناعيأىميتولككنويسيـفيإيجادمركنةفيالقطاعاالقتصادم،فضبلن

لمكفراتاالقتصاديةالتيتؤدمعفأثرهاإليجابيفيخمؽفرصعمؿكتقميؿمعدالتالبطالةكتحقيقو

.(2)إلىإحبلؿالصناعاتالجديدةمحؿالصناعاتغيرالمربحةاقتصاديان

                                                           

و١ٍخ , هٍبٌخ ِبعَز١و, رؾ١ًٍ عغوافٟ ٌٍٖٕبػبد اٌّؼل١ٔخ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, ى٠ٕت ِؾّٛك ػجل اٌقٚو اٌؼجٛكٞ (0)

 .020ٓ ,0400, عبِؼخ اٌجٖوح, ا٢كاة

 .038ٓ, ِٖله ٍبثك, ٘لٜ اؽج١ٕٟ ػبّٛه ((0 
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كمفاجؿقياسدرجةالتنكعالصناعيلمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةكذلؾباستعماؿطريقة

 Gibsجبس الخMartinكمارتف كفؽ الصناعي التنكع درجة مقاييس افضؿ تعتبر طكاتكالتي

(4)التالية:

تحديدالقياسلمعياراأليدمالعاممةفيفركعالصناعاتالطبية.-4

(.2تربيعمجمكعاأليدمالعاممة)س-2

.2تربيعقيـاأليدمالعاممةثـتجمعس-5

 -يقسـمجمكعمربعالقيـعمىمربعمجمكعياكفؽصيغةالمعادلةالتالية: -2

-4التنكع=دليؿ

(يشيرذلؾلمتنكعالصناعي،4كطبقانلمعيارالتنكعيبلحظأنوكممااقتربدليؿالتنكعمفرقـ)

كاذامااقتربمفالصفرفيشيرذلؾلمتخصصالصناعي.

-(تتضحالنتيجةالتالية:11كمفخبلؿتطبيؽالمعادلةعمىبياناتجدكؿ)

2,85=-4=دليؿالتنكع

(كىذايشيرإلىأفمحافظةالبصرةتميؿ2,85(أفدليؿالتنكعبمغ)11كاتضحمفالجدكؿ)

.نحكالتنكعفيىذهالصناعات





                                                           

(
0)

 007ٓ ,ِٖله ٍبثك ,ِإ٠ل ؽَٓ لبٍُ اٌؼط١ٛٞ 

 2مج س

 2مج )س(

68546 

268188 
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 2222( دليل التنوع لمصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام 44جدول )

الفرعالصناعي
عدد

العماؿ

تربيعمجمكع

األيدمالعاممة

2)س(

عدداأليدمتربيع

(2العاممة)س
دليؿالتنكع

41222471صناعةالنظارات

495571صناعةاألسناف

:884:2صناعةاألككسجيف

:55429صناعةاألطراؼ

22212222صناعةاألدكية

442272422824172,85المجمكع

 عمؿالباحثباالعتمادعمىمعادلةدليؿالتنكعالصناعيالمصدر:مف

كمفخبلؿماتقدـيمكفبيافمؤشرالتنكعالصناعيلمحافظةالبصرةعمىمستكلأقضيتياكينقسـ

(كىيكاالتي:41(كخريطة)14إلىثبلثفئاتكمافيجدكؿ)

الفئةاألكلى)التخصصالصناعي(

ذاتتخصص الفئةبأنيا تشمؿعمىنكعصناعيتتصؼىذه صناعيمحدد،أمأنيا
كاحدلؤلنشطةالطبيةكالتيتشمؿكؿمفقضاءأبيالخصيب،إذتضمفنكعكاحدمفالصناعات
لقضاءشطالعرب بالنسبة إما )اربع(عامؿ، عماليا كبمغعدد النظاراتالطبية كىيصناعة الطبية

 كىي أال الطبية الصناعات مف كاحد نكع كذلؾ أيدمعاممةتضمف بعدد الطبية النظارات صناعة
)ست(عامؿ،ككذلؾقضاءالمدينةتضمفصنؼكاحدمفالصناعاتالطبيةبعددعماؿ)ثبلث(عامؿ،
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النظارات كىيصناعة الطبية الصناعات مف كاحد نكع عمى اقتصر كاليارثة الفاك قضائي ككذلؾ
الطبيةكبعدد)كاحد(عامؿلكؿمنشأةفيكؿقضاء.

ةالثانية)تنكعصناعيمنخفض(الفئ
(،بسببأفقضاءالزبيريتميزبكجكد2,21انتشرتىذهالفئةفيقضاءالزبيربمؤشر)

أعدادكبيرةمفاأليدمالعاممةتتركزفيالصناعاتالطبيةالسيماصناعةاألدكيةكاألككسجيفالطبي
براتصناعةاألسناففيالقضاء.فيمعمؿالميندككذلؾفيصناعةالنظاراتالطبيةككذلؾمخت

الفئةالثالثة)تنكعصناعيمتكسط(
( بمغ بمؤشر القرنة فيقضاء الفئة بقمة:2,1ظيرتىذه يمتاز بسببككفالقضاء ،)

أعدادالسكافكبالتاليأصبحلؤليدمالعاممةفيالصناعاتالطبيةأىميةبالمقارنةمعحجـالسكاف
عيمرتفع(الفئةالرابعة)تنكعصنا

( بالغ بمؤشر البصرة قضاء في الفئة ىذه في2,82كتركزت بالتنكع القضاء كامتاز ،)
كاألنشطة الفعاليات فيو كتتركز كحضاريان إداريا مركزان القضاء لككف كمنتجاتيا الطبية الصناعات

االقتصاديةالمتعددة،لذاتعددتكتنكعتمنتجاتالصناعاتالطبيةفيالقضاء.
 2222( مؤشرات دليل التنوع الصناعي لمصناعات الطبية في أقضية محافظة البصرة لعام 45جدول )

دليؿالتنكعالصناعياألقضية
2,82قضاءالبصرة
2,21قضاءالزبير

2قضاءأبيالخصيب
2قضاءشطالعرب
:2,1قضاءالقرنة
2قضاءالمدينة
2قضاءالفاك
2قضاءاليارثة
2قضاءالدير

2قضاءالصادؽع
(:(ك)9(ك)8(ك)7(ك)4(ك)1(ك)5(ك)2المصدر:مفعمؿالباحثباالعتمادعمىالممحؽ)
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 . 45المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول 
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قياساالقترافالجغرافي:- 2
مقياسمعامؿاالقترافالجغرافيفيتحميؿالظاىرةالصناعيةمقارنةبظاىرةأخرلذاتعبلقةيستعمؿ

 اإلنتاج األرض، السكاف، مثؿ في(4)ىامة العاممة األيدم عدد بيف االقتراف معامؿ قياس كتـ ،
-الصناعاتالطبيةلمحافظةالبصرةكأعدادالسكافلممحافظةمفخبلؿالخطكاتالتالية:

يـعددالعامميففيالصناعاتالطبيةفيكؿقضاءفيمحافظةالبصرةعمىعددسكافتقس -أ 
.422المحافظةكضربالناتجفي

استخراجنسبةالعامميففيالصناعاتالطبيةفيالمحافظةعمىعددالسكافالمحافظة. -ب 
 قسمةناتجالخطكةاألكلىعمىناتجالخطكةالثانية. -ج 
سبةعددالعامميفكعددسكاففيالمحافظةفتظيرقيمةمعامؿتقسيـنسبةكؿقضاءعمىن -د 

االقترافالجغرافيلكؿقضاءفيالمحافظة.
في -ه  الصناعة تركز إلى يشير فأنو فأكثر كاحد الجغرافي االقتراف معامؿ نتيجة كانت إذا

طقة.المنطقة،إماإذاكانتالنتيجةأقؿمفكاحدفأنويشيرإلىقمةتركزالصناعةفيالمن
كبتطبيؽمعادلةاالقترافالجغرافيعمىالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة،تبيفأفمعامؿ

-(كىيكاالتي:44(كخريطة)17االقترافينقسـإلىثبلثفئاتكمافيجدكؿ)
-الفئةاألكلى)معامؿاقترافمنخفض(:-4

( الجغرافيضعيؼفييا االقتراف التييككفمعامؿ فيالمنطقة الفئة فأقؿ(،2,4تمثمتىذه
ككانتفيأقضيةأبيالخصيبكشطالعربكالقرنةكالمدينةكالفاككاليارثة،كيرجعسببذلؾلقمة

عددالعامميففيتمؾاألقضيةمقارنةمعحجـسكافىذهالمناطؽ.
-قترافمتكسط(:الفئةالثانية)معامؿا-2

(،كظيرفيقضاءالبصرةبسببكجكد4تشيرىذهالفئةإلىمعامؿاقترافمتكسطالذميبمغ)
عددمتنكعمفمنشآتالصناعاتالطبيةجذبتإلييااأليدمالعاممة.

-الفئةالثالثة)معامؿاقترافعالي(:-5
ح العالي الجغرافي االقتراف ذات بالمناطؽ الفئة ىذه )كتمثمت اقترانيا معامؿ يككف (1يث

سكانيا عدد مع مقارنة العامميففيالصناعاتالطبية بسببارتفاععدد الزبير كتمثمتفيقضاء
السيمافيالصناعاتالدكائية.

                                                           

(
0)

 .009ٓ, ِٖله ٍبثك, اٌغغواف١ب اٌٖٕبػ١خ ,ػجل اٌي٘وح ػٍٟ اٌغٕبثٟ 
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 2222( معامل االقتران الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام 46جدول )

األقضية
عددالعامميف

(4)
عددالسكاف

النسبة%(2)
عددالعامميف
محافظةالبصرة

(5)

عددسكاف
محافظةالبصرة

(1)
النسبة%

اقترافمعامؿ
الجغرافي

24:45145422,244البصرة
22:4595:52,211الزبير

12544752,2242,4أبيالخصيب
74957122,2252,5شطالعرب

849:4522,2252,5القرنة
54414882,2242,4المدينة
4111:92,2222,2الفاك

44842822,22242,24اليارثة
24448112الدير

2:24522الصادؽع
442527524:2442527524:2,24المجمكع

تطبيؽمعادلةاالقترافالجغرافي.عمؿالباحثباالعتمادعمىالمصدر:مف
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 الفصل الرابع

مشكالت وحمول الصناعات الطبية في محافظة البصرة

الخصكصمف كجو عمى الطبية الصناعات ضمنيا كمف صناعي نشاط أم يعاني

فيمحافظةمجمكعةصعكباتكمعكقاتتؤثربشكؿمباشركغيرمباشرعمىىذهالصناعات

البصرة،أففيـىذهالمعكقاتالتيتقؼحجرعثرةأماـتطكرالصناعاتالطبيةفيمحافظة

البصرةيساىـبشكؿفعاؿفيكضعالخططكالحمكؿفيسبيؿالنيكضفيىذهالصناعات،لذا

 ينبغيدراسةالمشكبلتكفيميامفخبلؿالدراسةالميدانيةلممنشآتالصناعاتالطبية.

-اكؿىذاالفصؿالمشكبلتمفخبلؿالمبحثيفاآلتييف:كسيتن

المبحثاألكؿ:مشكبلتالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة

المبحثالثاني:سبؿمعالجةمشكبلتالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرة.
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 المبحث األول

 مشكالت الصناعات الطبية في محافظة البصرة

 أوال: المواد األولية
الحصكؿ مشكمة كتعد المستكردة األكلية المكاد عمى منشآتالصناعاتالطبية تعتمد

عمىالمكاداألكليةمفاىـالمشاكؿالتيتقؼعائقانأماـتطكرإنتاجالصناعاتالطبيةكيمكف
-تمثيؿاىـمعكقاتالمكاداألكليةبالتالي:

مناشئمتعددةكذلؾنتيجةفرضارتفاعأسعارالمكاداألكليةالمستكردةمفالخارجكمف -2
تكاليؼ زيادة إلى أدل األكلية لممكاد االستيراد عممية عمى عالية جمركية رسكـ

مستمزماتاإلنتاج.
غيابدكرجيازالسيطرةالنكعيةكاألشراؼالحككميعمىعمميةاستيرادالمكاداألكلية -2

غراؽال كا  إلىاستيرادمكادمفمناشئمتعددة كبتالياثرعمىأدلبالنتيجة سكؽبيا
(.4)رداءةاإلنتاجالصناعاتالطبية

في -2 الداخمة المكاد خصكصا التمؼ إلى الصناعة في الداخمة األكلية المكاد تعرض
صناعةالدكاءكاألسنافكتأخيرفيعمميةدخكلياككصكليافيالمؤانىكعدـمراعاة

مبيعمىتمؼتمؾالمكاد،إذاتباعظركؼالفحصكجيؿالسيطراتاألمنيةأثربشكؿس
بمغتخسائرشركةسماالفيحاءلمصناعاتالدكائيةنتيجةتمؼأحدأنكاعالمكاداألكلية

.(2)(ألؼدكالر442نتيجةالجيؿفيعمميةالفحصبحدكد)
تصديقات -4 فيالصناعاتالطبية الداخمة األكلية فرضعمىالتجارالمستكرديفلممادة

خياليةكمنحإجازاتاالستيرادمفعدةدكائرحككميةمنياكزارةداخؿالعراؽكبأسعار

                                                           

 , لٚبء اٌجٖوح ثزبه٠ـٕبؽت ِقزجو اٌغيائو ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ إٍٔبْ ؽ١َٓ ٍؼلْٚ غبُٔ ((0 

08/00/0400 

اٌّل٠و اٌزٕف١نٞ ٌْووخ ٍّب اٌف١ؾبء ٌٍٖٕبػبد  ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ ((0 

 . 07/0/0400ثزبه٠ـ فٟ لٚبء اٌيث١و اٌلٚائ١خ 
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الصناعةكمعرضبغدادالدكليككذلؾدكائرالتنميةكبمراحؿركتينية الصحةككزارة
(.4)معقدة

بأسعار -5 األكلية لممكاد المستكرديف التجار عفطريؽ األكلية المكاد الغشالتجارمفي
ابالمنشآتالصناعاتالطبيةعمىأنيامكادذاترخيصةكبأنكاعرديئةمدعيفإلصح

جكدةعاليةكمفمناشئعالميةكبتالييكثرعمىرداءةاإلنتاجمثبلناستيرادالعدسات
(.2)كاإلطاراتالنظاراتمفالنكعياتالغيرجيدةالصينيةبأقؿاألسعار

العاـمفقبؿكزارةقمةالتجييزلممكاداألكليةلمنشآتالصناعاتالطبيةالتابعةلمقطاع -6
الصحةخصكصانمنشأةصناعةاألطراؼالصناعيةحيثيتـتجييزالمركزمرةكاحدة
كانتفي بينما المنشأة، ليذه اإلنتاجية العممية عمى أثر خمسسنكاتكبالتالي لكؿ
األحمر اليبلؿ )منظمة ممثمة دكلية منظمات قبؿ مف األكلية بالمكاد تمكؿ السابؽ

.(5)الدكلية(
تكثر -7 فمثبلن الطبية الصناعات في الداخمة األكلية المكاد عمى المناخ عناصر تأثير

درجاتالحرارةالعاليةعمىالمكاداألكليةألخذالطبعةلصناعةاألسناففيحالةتأخير
فيعمميةاخذالطبعةيعرضيالمتمؼ،باإلضافةإلىتأثيردرجاتالحرارةالعاليةعمى

ا األكلية بفعؿالحرارةالمكاد فتؤدمإلىتمؼتمؾالمكاد فيالصناعاتالدكائية لداخمة
كعدـتكفيرعمميةنقؿتتمتعبخصكصيةتامةلككنيامكادكيميائيةشديدةالحساسيةكاف
أمإىماؿفيعمميةالخزفأكالنقؿليايعرضيالمتمؼكبالتاليليااألثرالسمبيعمى

العاليةكالغباركاألتربةعمىصناعةاألككسجيفالطبياإلنتاجفضبلنعفتأثيرالرطكبة
التيتؤدمإلىعمميةتأخيراإلنتاجبفعؿعمميةالتنقيةالمتكررةكبالتالياستيبلؾطاقة

 .(1)كيربائيةعالية

                                                           

اٌّل٠و اٌزٕف١نٞ ٌْووخ ٍّب اٌف١ؾبء ٌٍٖٕبػبد  ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ ((0 

 07/0/0400ثزبه٠ـ  , لٚبء اٌيث١واٌلٚائ١خ

ثزبه٠ـ  , فٟ لٚبء اٌجٖوحػ٠ٕٛبد اٌواىٞ ,بد ػجبً ٕجبػ ٔبٕوِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ ثٖو٠ (0)

02/00/0400 

,٠ؼًّ فٟ ِووي األٛواف اٌٖٕبػ١خ فٟ لٚبء ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٛواف ٕٕبػ١خ ّبوو ف١ٚو ػط١خ (3)

 02/00/0400ثزبه٠ـ  اٌجٖوح

فٟ لٚبء  ج١خ ٚاٌٖٕبػ١خِؼًّ اٌؼواق ٌٍغبىاد اٌط ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ إٌّٙلً ١ِىب١ٔه اؽّل اٌوث١ؼٟ (0)

 7/04/0400ثزبه٠ـ اٌجٖوح 
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 ثانيًا: التكنولوجيا:
سعىالعراؽمحاكالنبناءقاعدةصناعيةلككنياتمثؿاألساسلبلقتصادالكطنيكمنطمقان
العاممة الككادر كلتأىيؿ لتدريب الرئيسي العنصر اعتبارىا إلى إضافة التكنمكجي، لمتمكيؿ
كاالستفادةمنيافيتعجيؿالتطكراالقتصادم،إالأفالعراؽكاجومعكقاتكثيرةحالتدكفذلؾ
مفالحركبكالحصاراالقتصادمفيالعقكدالماضيةكتدىكرالكضعاألمنيكاألزمةالمالية،

كيمكفتمثيؿمشكمةالتكنمكجيابالنقاطالتالية:

مشكمةتسكيؽكنقؿالتكنكلكجيامفخبلؿأفالعراؽيستكردجميعمايحتاجمفاألجيزة -2
كالمعداتكالسمعمفالبمدافالمتقدمةصناعيان،ألنويعتمدعمىالتكنكلكجياكالخبرةالفنية

اعاتالطبية.األجنبيةفياغمبمشاريعوالتنمكيةكمنياالصن
التكنمكجيا -2 مفالمصادرالميمةلتكريد حديثةكمتطكرة صعكبةالحصكؿعمىتكنمكجيا

فيالبمدافالمتقدمة، المكجكدة تنافسالتكنمكجيا المتقدمة مفشركاتالدكلةالصناعية
كتكمفالصعكبةعدـاستيرادالدكلةلؤلجيزةالحديثةكالمتطكرةلمكاكبةالتكنكلكجياذات

(ذاتاألبعادالثبلثيةالمستخدمةCAD CAMقنيةكالدقةالعاليةمثؿأجيزةالكادكاـ)الت
.(4)فيصناعةتركيبةثابتةلؤلسناففيكقتقصيركبكاسطةالحاسكب

لككنيا -2 الطبية الصناعات في المستعممة كالمعدات األجيزة ىذه استيراد كمفة ارتفاع
كالتطكر،كتساىـىذهاألجيزةكالمعداتفيصناعةتقكـعمىدرجةعاليةمفالتقانة

زيادةاإلنتاجكتسحيفنكعيتوفمثبلنيتراكحسعرجيازفحصالبصرذاتالمنشأالياباني
بيف) الفرنسي)42222-8222ما ذاتالمنشأ دكالركجيازقياسالعدسة )5222)

 الكاد يتراكحسعر األسناف فيصناعة المستخدمة ككذلؾاألجيزة بيفدكالر، ما كاـ
(دكالر،ككذلؾ44222-4222(دكالركافرافالزيرككفتتراكحبيف)8422-42222)

( بيف سعرىا يتراكح األككسجيف معامؿ في المستعممة (422222-242222األجيزة
سعرىا يتراكح األدكية صناعة في المستعممة كالمكائف اأْلجيزة ككذلؾ دكالر

(دكالر.2422222)

                                                           
 
اؽّل وو٠ُ ٛؼبْ ٛج١ت األٍٕبْ ٠ؼًّ فٟ اٌّووي اٌزقٖٖٟ ٌطت ٕٕٚبػخ  اٌطج١تِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ (0)

 .02/9/0400ثزبه٠ـ  ,لٚبء اٌجٖوحاألٍٕبْ
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ك -4 اآلالت بعض كالمركزقدـ العاـ القطاع منشآت في المستعممة كاألجيزة المعدات
التخصصيالتعميميلطبكصناعةاألسنافكاألجيزةالمستعممةفيإذابةالشمعكطبخ
طقـاألسنافككذلؾجيازالبريسالميكانيكيالمستعمؿلضغطاألسنافكتثبيتياككذلؾ

األطراؼالصناع صناعة مركز في المستعممة جيازاألجيزة ككذلؾ األكفف جياز ية
تعكدلفترةالثمانينياتالقرفالماضيكافكراندؾكأقدجاـلمتنعيـالطرؼكنحتو،كالتي

ىذاالتخمؼالتكنمكجيفياإلنتاجالصناعييساىـفياتساعالفجكةالعمميةالتقنيةبيف
.(4)العراؽكبيفدكؿالعالـ

كالمعداتالحديثةنقص -5 استعماؿاألجيزة التيتجيد كالفنية الماىرة فياأليدمالعاممة
فنية يتطمبمياراتكخبرات استعماليا لذا الطبية، الصناعات منشآت في كالمتطكرة
عاليةمفالتدريبالفنيالمتمرسعمىاستعماؿالتقنياتالحديثةفيالصناعاتالطبية.

ؽالستيرادقطعالغياركاألدكاتاالحتياطيةلصيانةاألجيزةعدـكجكدككبلءفيالعرا -6
 (.2)كالمعداتكاآلالتالمستعممةفيمنشآتالصناعاتالطبية

 ثالثًا: الدعم الحكومي:

عائقانتشكؿ البصرة محافظة في الطبية الصناعات لمنشآت الحككمي الدعـ مشكمة

لتطكيركتنكعكانتشارالصناعاتالطبيةفيمنطقةالدراسة،كتظيرمشكمةالدعـالحككميليذه

-الصناعاتفيمحافظةالبصرةبعدةأشكاؿمنيا:

المن -2 أعداد كمحدكدية الطبية الصناعات دعـ في الدكلة دكر الحككميةغياب شأت
الصناعيةالطبية،لككفىذهالصناعاتتحتاجإلىأمكاؿطائمةكبسبباألزمةالمالية
عمى أثرذلؾسمبان فياألمكراألمنيةكالمالية كانخفاضأسعارالنفطكانشغاؿالدكلة

محدكديةدعميالمصناعاتالطبيةفيالعراؽعمكمانكالبصرةخصكصان.

                                                           
 
ثزبه٠ـ  ,ِووي اٌجٖوح ٌٖٕبػخ األٛواف اٌٖٕبػ١خ,ؽج١ت ٠ؾ١ٝبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٛواف ِب٘وِم(0)

02/00/0400. 

ثزبه٠ـ  ,لٚبء اٌجٖوحػ٠ٕٛبد اهٗ اٌغي٠وح  ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ ثٖو٠بد ١ٌٚل ػجل اٌوىاق (0)

04/9/0400. 
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تثمرفيالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةىكرأسماؿأفاغمبرأسالماؿالمس -2
خاصكالذميتأثربتقمباتاألسعاركخاصةالمعتمدةعمىسعرصرؼالدكالر،إماما
تكفرهالحككمةالمحميةأكالمركزيةمفدعـإلصحابتمؾالمنشآتالطبيةفيكمحدكد

جدان.
2-  في الصناعي المصرؼ قبؿ مف تسييبلت أم تقديـ قركضعدـ عمى الحصكؿ

ألصحابتمؾالمنشآتالطبيةلسداحتياجاتيـالصناعيةمفاستثماراترؤكساألمكاؿ
الحصكؿعمى يؤدمإلىالعزكؼعفتمؾالمصارؼكافتـ مما لتطكيرصناعاتيـ

القركضفتككفبفؤادعالية.
فقبؿقمةمستكلاالستثمارالصناعيعامةكالصناعاتالطبيةخاصةكقمةالتمكيؿم -4

القطاعالخاصكالذممايزاؿغيرقادرعمىالقياـبدكرإنمائيإالفينطاؽمحدكد
األكلية -5 المكاد فيشراء السيما الصناعية فيالعممية عنصرراسالماؿضركريان يعد

عمى يؤثر كالدعـ التمكيؿ في فالقصكر كغيرىا العامميف أجكر األرضكدفع كشراء
 العمميات كالمكاداستمرار المتطكرة المستعممة كالمعدات اآلالت شراء الف الصناعية

 األكليةكغيرىاتحتاجإلىرؤكسأمكاؿكبيرةلغرضتطكراإلنتاجكتنكعو.
 رابعًا: مراكز األبحاث العممية:

يعرؼالبحثكالتطكيربأنوالنشاطاإلبداعيالذميتـعمىأساسقكاعدعمميةبيدؼ
كاستخداميافيتطبيقاتجديدةفيالنشاطاإلنتاجيكتحقيؽعائدمجزم،زيادةمخزكفالمعرفة

ىذه مثؿ تباشر استثمارية أك كاستيبلكية مادية كمنتجات انتاج طرؽ أك أساليب صكرة في
فيمختبراتالجامعاتأكمراكزالبحثالتطبيقيكفيالمنشأتالصناعيةمف النشاطاتإما

-كفأجماؿمشاكؿمراكزاألبحاثالعمميةبالنقاطالتالية:كيم(.4)دكفاعتبارخاصلحجميا

بيفاستراتيجيةالصناعاتالطبيةكاستراتيجيةنقؿالتكنمكجيا -2 ضعؼالتطابؽأكالتبلـز
كالمالية كاإلدارية البشرية المكارد تأميف في لمفشؿ يؤدم كالذم كالتطكير كالبحث

.(2)كغيرىا

                                                           

.::ص،مصدرسابؽ،إبراىيـعبلبيجت(4)
 
ثزبه٠ـ  ,لٚبء اٌجٖوحِل٠و ِووي األٛواف اٌٖٕبػ١خ ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٛواف ؽَٓ فبٌؼ ؽَٓ ((0

02/00/0400. 
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إلى -2 تفتقر الطبية الصناعات لمبحثالتزاؿ المحمية المنشأت بإمكانيات الكاممة الثقة
كالتطكير.

انخفاضمستكياتاألنفاؽكالتمكيؿالحككميلمراكزالبحثكالتطكيربالمقارنةمعالدكؿ -2
الصناعية.

حاجات -4 لتغطية كافي بشكؿ المكجية كغير العامة كالتطكير البحث مراكز غياب
يرلمصناعاتالدكائية.الصناعاتالطبيةمثؿمراكزالبحثكالتطك

اليقكـالقطاعالصناعيكىكالمستخدـالرئيسيكالمنتجلبلبتكاراتالناتجةعفالبحث -5
بالتعاكفمعمنشأت الخاصأك كالتطكيرأالبالقميؿمفالبحثكالتطكيرعفطريقو

(.4)بحثيةأخرل
تكقعاتالص -6 بالضركرة تبلئـ ال منشأتالبحثقد تديرىا التي بتطكيرالمشاريع ناعة

الحاجة لسد مفمنتجاتالصناعاتالطبية حاجاتيا مكاكبة أك اإلنتاجكتنكعو كزيادة
 المحمية.

 خامسًا: ارتفاع أسعار تكنولوجيا وتقنيات الصناعات الطبية:
كالتطكر التكنكلكجيا استعماؿ أساس عمى تقكـ صناعات ىي الطبية الصناعات أف

ذاتتقني تصنؼبانيا أنشاءأممشركعالعمميلذا ةعاليةكبالتاليانعكسعمىارتفاعكمفة
أنشاء تصؿكمفة تبيفإذ الميدانية كمفخبلؿالدراسة البصرة فيمحافظة لمصناعاتالطبية

(مميكفدينارعراقيككمفةإنشاءمنشأةصناعةاألسناف24-22منشأةالنظاراتالطبيةمف)
(822–572ةمنشأةاألككسجيفالطبيتتراكحمف)(مميكفدينارعراقي،ككمف442-52مف)

(ممياردينارعراقي،فضبلن44مميكفدينارعراقيككمفةأنشاءشركةسماالفيحاءتصؿإلى)
األككسجيف معامؿ مكائف أسعار فمثبلن فييا، المستعممة كالمعدات األجيزة أسعار ارتفاع عف

تتراكحمف) لمغازاتالطبية مم574الكاممة كح( كأسعارمكائفاألدكيةتترا يكفدينارعراقي،
–42(دينارعراقيككذلؾأجيزةكمكائفصناعةالنظاراتتتراكحأسعارىا)2822222222)

األخرل44 ىي تككف األسناف صناعة في المستعممة األجيزة ككذلؾ عراقي دينار مميكف )
)جيا كاـ الكاد جياز مثؿ المتطكرة خصكصان الثمف التعكيضاتمرتفعة كحفر برمجة ز

                                                           

,لٚبء اٌيث١و ّووخ ٍّب اٌف١ؾبء ٌٖٕبػخ األك٠ٚخ, ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ((0 

  07/0/0400ثزبه٠ـ 
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(مميكفدينارعراقي،فضبلنعفارتفاعأسعارالمكاداألكليةالمستعممة42السنية(يبمغسعره)
فيالصناعاتالطبيةكالتيتككفمستكردةكبأسعارمرتفعةفضبلنعفارتفاعأجكرالكيرباءفي

بيف) (دينار9222222-8222222منشآتالصناعاتالطبيةتككفباىظةالثمفتتراكحما
( بيف كما كاألدكية األككسجيف لمنشآت شيريان شيريان442-422عراقي عراقي دينار الؼ )

لمنشآتصناعةاألسنافكالنظاراتالطبية.

 سادسًا: األيدي العاممة:
القكة  بكصفيا كذلؾ الصناعية العممية في األساسي كالمحرؾ العامؿ العاممة األيدم تمثؿ

كالعاممةفيإدارةكتشغيؿاألجيزةكالمكائفكاآلالتالمستعممةفيالصناعاتالطبية،المحركة
عمىالرغـمفالتطكرالتكنمكجيكالتقنيالذماختزؿأعداداأليدمالعاممةفبليمكفاالستغناء
عنيافيالعمميةالصناعيةعمكمانكالصناعاتالطبيةخصكصان،لذافتعانيمنشآتالصناعات

بكصفياالطب الصناعات ىذه في الماىرة العاممة األيدم في قمة مف البصرة محافظة في ية
تكفر مف الرغـ كعمى كالبحثكالحداثة، كالتطكر التقانة مف عالية عمىدرجة صناعاتتقكـ

(نسمةإاَلأنيا:541211)2224الكثافةالسكانيةالعاليةفيمنطقةالدراسةالتيبمغتلعاـ
ةاأليدمالماىرةفييا،كيمكفتمثيؿمعكقاتاأليدمالعاممةبمايمي:تعانيمفقم

عدـالرغبةمفقبؿالكفاءاتالعمميةكالماىرةالعاممةفيالصناعاتالطبيةفيالعمؿ -2
القطاع مؤسسات في العمؿ في كترغب تفضؿ بؿ الخاص القطاع مؤسسات في

تأميناتاالجتماعيةكاإلجازاتالحككميلغرضالحصكؿعمىمزاياعينيةافضؿمثؿال
كالحكافز

قمة -2 نتيجة المحافظة في الطبية الصناعات تتطمبيا التي الفنية العاممة األيدم قمة
بتقنياتصناعة كالمتمثمة فيالمحافظة ذاتالتخصصاتالطبية المؤسساتالتعميمية

اغمبالعامميفالماىريف كالفنييفىـاألسنافكتقنياتالبصرياتكفحصالبصرعممان
خرجيفالمعيدالطبيفياألعظميةفيبغدادككميةالعيفاألىميةفيمحافظةذمقار
مماانعكسسمبانعمىمحدكديةاأليدمالماىرةكالفنيةالعاممةفيالصناعاتالطبيةفي

.(4)منطقةالدراسة
                                                           

 
 08/00/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح ِقزجو اٌو٠جبي  ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل رمٕٟ األٍٕبْ ػٍٟ عجبه ((0
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الطبية -2 الصناعات في المحمية لمعمالة الماىرة األجنبية العمالة عطاءمنافسة كا 
كذلؾ كاألسناف الدكاء صناعة في خصكصان األجنبية لمعمالة الممنكحة الصبلحيات
باستقداـالعمالةالسكريةلمعمؿفييابسببانخفاضأجكرىا،إذتبمغنسبةاأليدمالعاممة

%.4األجنبيةفيالصناعاتالدكائيةنسبة
تبارأفىذهالصناعاتىيعدـدخكؿاأليدمالعاممةفيدكراتتأىيميةتطكيريةباع -4

كالمكائفكاآلالتالتي تقكـعمىالبحثكالتطكيركاستعماؿاألجيزة صناعاتمتطكرة
تتطمبالخبرةعمىاستعماليافضبلنعفقمةمراكزالتدريبفيمنطقةالدراسة.

أصحاب -5 دفع االجنبية بالعمالة بالمقارنة المحمية الماىرة العاممة األيدم أجكر ارتفاع
منشآتالطبيةفيمنطقةالدراسةخصكصاناألسنافكالنظاراتإلىاالستعانةباأليدمال

العمؿباستثناءبعضالمنشآتالطبية أثناء كاكتسابالخبرة العاممةغيرالمتخصصة
كاألدكية.

تعرضاأليدمالعاممةفيالمنشآتالطبيةإلىالمخاطربفعؿعدـاتباعقكاعدالسبلمة -6
تمثؿباالنفجاربفعؿكجكدالزيتعمىاسطحأسطكاناتاألككسجيفمماكىذهالمخاطرت

ككذلؾالتعرضإلىأمراضالحساسيةكالربك(،4)يؤدملتعرضالعامميفإلىالمخاطر
كاستعماؿ كيميائية مكاد مع تتعامؿ ألنيا كاألسناف األطراؼالصناعية صناعات في

 اعيفيالمراحؿالنيائيةلمتصنيع.مكائفلغرضالنحتكالتنعيـكالصقؿلمطرؼالصن
 سابعًا: المنافسة بين منشآت الصناعات الطبية 

مفخبلؿالدراسةالميدانيةأفمشكمةالمنافسةمفالمشكبلتاألساسيةالتيتعانيتبيف 
كيمكف لمقطاعالخاص، الصناعاتالتابعة السيما الدراسة فيمنطقة الصناعاتالطبية منيا

-تمثيؿىذهالمشكمةبالمعكقاتالتاليةكىي:
النظاراتالطبية -2 التيتعمؿعمىإنتاجقياـبعضالمنشآتالطبيةالصغيرةخصكصان

كبيعالمنتجاتباقؿاألسعارالمتعارفةفيالسكؽالمحميةمتبعةسياسةاإلغراؽكالتي
لغرض ككذلؾ كاألرباح األسعار كبأقؿ المنتجات مف كمية اكبر تصريؼ عمى تقكـ

خراجمنافسيفضمفنفسالقطاعالصناعي .(2)استبعادكا 
                                                           

 
 بتارٌخ قضاء البصرة ،الشعبً الحشد معمل ،عبٌد عمار احمد المٌكانٌك مهندس السٌد مع شخصٌة مقابلة ((0
18/18/2821 
ثزبه٠ـ لٚبء اٌّل٠ٕخ  ػ٠ٕٛبد اٌّل٠ٕخ  ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل رمٕٟ اٌجٖو٠بد ؽ١له ِؾَٓ هاٟٙ ((0 

02/9/0400 
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يرادالمكاداألكليةالرديئةكباقؿاألسعاركمفقياـبعضمنشآتالصناعاتالطبيةباست -2
عمى المبيعات كمية عمى يؤثر مما األسعار بأقؿ منتجاتيا كبيع مختمفة مناشئ
كالتيتككف العالية ذاتالجكدة األكلية المكاد باستيراد المؤسساتاألخرلكالتيتقكـ

الصينيالمنشئتتراكحمنتجاتيامرتفعةفمثبليصؿسعرالنظارةذاتالعدساتكاالطار
( تصؿ54-24مف كاإليطالية الفرنسية الماركات تككف بينما عراقي، دينار ألؼ )

(ألؼدينارعراقي.484-414أسعارىاتتراكح)
كثرةأعدادالمنشآتالطبيةالتابعةلمقطاعالخاصفيمنطقةالدراسةألنكاعمعينةتأتي -2

كاألسناف النظارات منشآت األكلى كميةبالدرجة عمى سمبي بشكؿ اثر كاألككسجيف
 .(4)مبيعاتياكانخفاضمبيعاتيا

 ثامنًا: انقطاع التيار الكيربائي وارتفاع أجورىا
الطاقةالكيربائيةعنصرانأساسيانفيالصناعةبشكؿعاـكالصناعاتالطبيةبشكؿتعد

خاصألفىذهالصناعاتتعتمدعمىأجيزةكمعداتكاآلالتتعمؿعمىالطاقةالكيربائية،لذا
-يمكفتمثيؿىذهالمشكمةبالنقاطالتالية:

ا -2 ساعات كقمة الكيربائي لمتيار كالمبرمج المستمر الكيربائيةاالنقطاع بالطاقة لتجييز
لمنشآتالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةأثربشكؿسمبيعمىالطاقةاإلنتاجية

ليذهالصناعات.
يكاجو -2 كمعكؽ مشكمة تعبر الصناعي لمقطاع الكيربائية الطاقة استيبلؾ تكمفة ارتفاع

الكطنيةفيالصناعاتالطبيةخصكصانالكبيرةكمتكسطةالحجـفتصؿأجكرالكيرباء
( يتراكح األدكية مصنع ككذلؾ األىمية األككسجيف شيريان9-8معامؿ دينار مميكف )

.(2)بسبباالستيبلؾالكبيرفيالطاقةالكيربائيةكالتييتـربطيابخطكطثرمفيز
الدراسةبسبانقطاعالتيارالكيربائيبشراءقياـ -2 أصحابالمنشآتالطبيةفيمنطقة

األككسجيف صناعة في سكاء كالمتكسطة الكبيرة لمصناعات خاصة مكلدات كامتبلؾ
كبأسعارباىضةتصؿإلىK.V(484-442كاألسنافكبقدراتمختمفةتتراكحمف)

                                                           

 06/9/0400 ثزبه٠ـلٚبء اٌجٖوح ػ٠ٕٛبد اٌجغلاكٞ  ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل اؽّل ٔبعٟ ((0 

,لٚبء ِؼًّ اٌؼواق ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ, ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ِٕٙلً ا١ٌّىب١ٔه اؽّل اٌوث١ؼٟ (0)

 .7/04/0400ثزبه٠ـ  اٌجٖوح
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ت42) زيادة اثرعمى مما عراقي دينار مميكف الصناعات( ىذه في اإلنتاج ،(4)كاليؼ
فضبلنعفالمنشآتالصغيرةفيتـالتعكيضعفانقطاعالتيارالكيربائيبخطكطسحب

 (الؼدينارعراقي.442-422امبيريوتتراكحأسعارىا)
 تاسعًا: مشكالت المناخ 

كالع العالية النسبية كالرطكبة المرتفعة بالحرارة المتمثمة المناخ عناصر كاصؼتعد
تقععمىحافاتالصحراء لككنيا الدراسة فيمنطقة الصناعاتالطبية تكاجو مشكمة الغبارية

-الغربيةكذاتمناخشبوصحراكمكيمكفإيجازمعكقاتالمناخبالنقاطالتالية:

ـأثناءالنيار°19االرتفاعالشديدفيدرجاتالحرارةفيفصؿالصيؼكالتيتصؿإلى -2
عمؿلؤليدمالعاممةكتسبباإلنياؾكاإلرىاؽلمعامميفممايكثرعمىتؤثرعمىطبيعةال

إنتاجيتيا.
االرتفاعالشديدفيدرجاتالحرارةيؤدمإلىزيادةاستعماؿكسائؿالتبريدكالتكييؼمما -2

يؤدمإلىزيادةفياستيبلؾالطاقةالكيربائيةكزيادةتكاليؼاإلنتاج.
فيالصناعات -2 المستعممة المكاد تؤثرعمىطبيعة فيدرجاتالحرارة االرتفاعالشديد

عدـ حالة في التمؼ إلى المكاد يعرضىذه مما كاألدكية األسناف خصكصان الطبية
استعمالياكحفظيابشكؿعمميكضمفشركطالتصنيعكالمكاداألكليةالمستخدمةفي

كحبكب الطبعةالصناعاتالدكائيةمفمراىـ اخذ عفمكاد فضبلن ككبسكؿكشرابات،
تحتاج لذا ارتفاعدرجاتالحرارة فيحالة تتعرضلمتمؼكالجفاؼبسرعة لؤلسنافإذ

.(2)العمميةإلىسرعةفياخذالطبعة

ارتفاعمعدالتالرطكبةالنسبيةكالغبارتؤثرسمبانعمىصناعةاألككسجيفالطبيمما -4
ك اإلنتاج عممية في الشكائبيؤخر كفصؿ لتنقية أطكؿ زمنية فترة الى تحتاج التي

.(5)كالرطكبةعفاألككسجيفالطبي

                                                           

لٚبء اٌجٖوح  ,ِؼًّ ٍِٛو ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل غَبْ ٠ؼمٛة ِؾّل ((0 

 .0/04/0400ثزبه٠ـ 

,لٚبء اٌّووي اٌزقٖٖٟ اٌزؼ١ٍّٟ ٌطت ٕٕٚبػخ األٍٕبْ ,اؽّل ٘بُّ ِٕجذ اٌطج١تق١ٖخ ِغ ِمبثٍخ ّ (0)

 .7/00/0400 ثزبه٠ـ اٌجٖوح

 ,لٚبء اٌيث١وِؼًّ إٌّٙل ٌٍغبىاد اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ ,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌفٕٟ اهّل ػجل اٌوؽّٓ (3)

 .09/9/0400ثزبه٠ـ



 فً يحبفظخ انجصرح يشكالد و حهىل انصُبػبد انطجٍخ

 
                         

4:8
 

 

 الرابعالفصل 

 عاشرًا: المياه 
كدخكؿ لصناعاتاألدكية المقكماتاألساسية مف بالكمياتالمطمكبة المياه تكفر يعد

منطقةالماءكمادةأكليةأساسيةفيىذهالصناعةكباعتبارىااحدأصناؼالصناعاتالطبيةفي
الدراسةكيمكفتمثيؿىذهالمشكمةبالنقاطالتالية:

ممكحةكتمكثمياهشطالعرببسببتقدـالمسافالممحيلمخميجالعربيبسببانقطاع -2
اإلطبلقاتالمائية استقرار عفعدـ العربفضبلن الذميصبفيشط الكاركف نير

شط فيمياه كالفراتأدلإلىارتفاعالممكحة المصدرلنيرمدجمة العربالذميعد
الرئيسيلتزكيدشركةسماالفيحاءلمصناعاتالدكائيةبالمياهعفطريؽمحطةاإلسالة.

سما -2 شركة دفع مما كانقطاعيا اليـك في كاحدة لمرة بأكقاتمعينة اإلسالة مياه ضخ
تراتالفيحاءلمصناعاتالدكائيةلخزفالمياهالخابطوالخاـفيالخزاناتكبيرةتكفيلف

العمؿ.
نشاءمحطتيف -2 بسببعدـصبلحيةالمياهلمصناعةقامتشركةسماالفيحاءبتأسيسكا 

كمحطةR.Oلمعالجةكتنقيةالمياهالخابطوالخاـذاتمنشئألمانيمحطةإنتاجماء
(مميكفدكالر2,4المياهالتصنيعيةكضمفمكاصفاتعالميةكبتكمفةعاليةتصؿإلى)

 .(4)ىزيادةتكاليؼاإلنتاجليذهالصناعةممااثرسمبانعم
 احدى عشر: التعبئة والتغميف

بشكؿ فيالصناعةبشكؿعاـكالصناعاتالدكائية التعبئةكالتغميؼمرحمةميمة تعد
التعبئة مشكمة مف الدراسة منطقة في الفيحاء سما لشركة الدكاء صناعة تعاني لذا خاص،
كالتغميؼالتيتقؼعائقاأماـتطكرىذهالصناعةالدكائيةفيالمحافظة،كذلؾألفأغمبمكاد

كأشرطةالتعبئةكالتغ ميؼكالطباعةمفكارتكفكقنانيزجاجيةكعبكاتالمراىـكأشرطةاأللمنيـك
منأشىكبتالييؤدمإلىارتفاعتكاليؼاإلنتاج،فضبلنعف الدكاءىيمكادمستكردةمفعدة
دكلة في الدكاء صبلحية كتاريخ الدكاء تعميمات التجارمكشريط الدكاء اسـ طباعة يتـ ذلؾ

بيةالمتحدةكذلؾبسببأفالمطابعالمحميةسكاءفيمحافظةالبصرةأكالعاصمةاألماراتالعر
بغدادالتجيددرجةالمكففيالطباعةكبالتاليفأفدرجةالمكفيمكفأفتؤدمالىفشؿالمنتج

                                                           

,لٚبء ّووخ ٍّب اٌف١ؾبء ٌٖٕبػخ األك٠ٚخ ,ئٍّبػ١ً ف١ًٍِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً  (0)

 .07/0/0400ثزبه٠ـ  اٌيث١و
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الدكائيفيعمميةالفحصفيمختبراتكزارةالصحةالعراقية،لذاتتـالطباعةفيالخارجكبتالي
.(4)تكاليؼاإلنتاجترتفع

 أثنى عشر: تصنيعية اجتماعية وصحية
األشخاصالمستخدميف  بالمعاناتكالصعكباتالتييتعرضليا المشاكؿ ىذه كتتمثؿ

-لؤلجيزةالتعكيضيةكالتييمكفتمثيميابالنقاطالتالية:

التعكيضي -2 يعرضالمنتج رصينة أكلية مكاد استخداـ عدـ عف الناجـ التصنيع رداءة
أك األكزاف حمؿ حالة في طرؼصناعي كاف سكاء المكف تغير التمؼأك ك لمكسر

،فضبلنعفأطقـاألسنافكالنظاراتالطبيةىي(2)المسيرطكيبلنأكاستعماؿلفترةطكيمة
تحمؿ عمى يؤثر مما صيانتيا إعادة المستعمؿ فيضطر لمكسر تتعرض األخرل

األشخاصالمستعمميفتكاليؼإضافية.
تاجاألشخاصالمستعمميفلمطرؼالصناعيأكطقـاألسنافأكالنظاراتالطبيةإلىيح -2

نيا ال سنتيف خبلؿ استبداليا يتـ فؤلطراؼالصناعية زمنية فترة خبلؿ تبديميا إعادة
 تتعرضلمتمؼأكالكسرأكتغيرالمكف.

متكفرة -2 غير تصنيعيا كمكاد المصنكعة األطراؼ نقص حصكؿ األحياف بعض في
باستمرارأكعدـتكفرأحجاـخاصةفيمركزصناعةاألطراؼالصناعيةفيمنطقة
طرؼ عمى الحصكؿ لغرض لممركز مراجعتو استمرار إلى المعاؽ يضطر الدراسة

 صناعيجديد.
نفسية -4 كمشاكؿ كاإلزعاج لؤلحراج الصناعي لمطرؼ المستعمميف األشخاص يتعرض

نظرة خبلؿ مف الطفكلة مرحمة في التعبخصكصان تسبب األسئمة كتكرار المجتمع
.(5)النفسيلمستعمؿالطرؼالصناعي

استعماؿالطرؼالصناعييسببمشاكؿصحيةمفتقرحاتكاحمراركحساسيةبسبب -5
االحتكاؾكفيفتراتارتفاعدرجاتالحرارةكفيفتراتالشتاءبسببانخفاضدرجات

كالبركدة بالخدر لمطرؼ المستخدـ يعاني البترالحرارة لمنطقة العظـ في ،(1)الشديدة

                                                           

 .07/0/0400ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ, ّووخ ٍّب اٌف١ؾبء, ثزبه٠ـ  (0)

بػٟ رؾذ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ا١ٌَل مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبٕخ ١ٌٚل ف١و هللا ٍٍّبْ اٌؼجبكٞ, َِزقلَ ٛوف ٕٕ (0)

 .3/3/0400اٌووجخ, لٚبء اٌمؤخ ثزبه٠ـ 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ا١ٌَل مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبٕخ ٔؼ١ُ عبٍت ٕغ١و, َِزقلَ ٛوف ٕٕبػٟ اٛواف ػ١ٍب,  (3)

 .0/3/0400لٚبء اٌمؤخ ثزبه٠ـ 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ا١ٌَل مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبٕخ ١ٌٚل ف١و هللا ٍٍّبْ اٌؼجبكٞ, َِزقلَ ٛوف ٕٕبػٟ رؾذ  (0)

 .3/3/0400اٌووجخ,  لٚبء اٌمؤخ ثزبه٠ـ 
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فـ في كرائحة تقرحات يسبب تنظيفو كعدـ طكيمة لفترة األسناف طقـ استخداـ كذلؾ
 .(4)المريضعمىاثرتجمعبقاياالطعاـفيالفـ

كبلسيكيكتجميميكليسالطرؼالصناعيالمصنكعفيمركزاألطراؼالصناعيةىك -6
 .(2)ميكانيكيأككيربائيالمستخدـفيالدكؿالمتقدمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 02/0/0400ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل فبهٚق عبهػ ػجل اٌؾَٓ, َِزقلَ ٛمُ إٍٔبْ عيئٟ, ثزبه٠ـ  (0)
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 المبحث الثاني

 الحمول المقترحة لممشكالت التي تواجو الصناعات الطبية في محافظة البصرة

لربماييدؼىذاالمبحثالقتراححمكؿلممشاكؿالتيتكاجوالصناعاتالطبيةفيمنطقةالدراسة

تساىـفيتطكيرىاكتنميتيابالشكؿاألفضؿكىيكاالتي:

 أواًل: مشكمة المواد األولية 

تعدمشكمةالحصكؿعمىالمكاداألكليةمفالمشاكؿالتيتكاجوالصناعاتالطبيةفي

المشكمة كلحؿىذه المستكردة، األكلية عمىالمكاد الصناعاتتعتمد ألفىذه الدراسة، منطقة

فطريؽالعمؿعمىتنظيـاستيرادالمكاداألكليةذاتالمكاصفاتالجيدةلكافةأصناؼكذلؾع

النكعية، المركزملمسيطرة الجياز كتحتأشراؼحككميمفخبلؿ الصناعاتالطبية كأنكاع

لمكشؼعفنكعيةكصبلحيةالمكادالداخمةفيالصناعاتالطبية،فضبلنعفذلؾالعمؿعمى

مركيةعمىالمكاداألكليةالمستكردةلتقميؿكمفةاإلنتاجليذهالصناعة،كالتكسعتقميؿالرسكـالج

في األكلية المكاد دخكؿ كالعمؿعمىسيكلة السكؽالمحمية، حاجة كسد كالتنكعفيمنتجاتيا

مكاد ىي المكاد ىذه اغمب لمتمؼألف تعرضيا لغرضعدـ تأخيرىا، كعدـ الحدكدية المنافذ

فضبلن الدراسةكيميائية، فيمنطقة المنشآتالطبية كتزكيد الحككميباستيراد القطاع قياـ عف

بالمكاداألكليةخصكصاندائرةالتنميةالصناعيةمفاجؿاالستمرارفيإنتاجياكنمكىا.

 ثانيًا: مشكمة التكنولوجيا

الحداثة مف عالية درجة عمى تقـك متطكرة صناعات ىي الطبية الصناعات أف بما

األجيزةكالت عفطريؽتكريد متطكرة صناعية قاعدة بناء مف فبلبد التكنكلكجي، كالتطكر قانة

الصناعات في المستعممة الكسائؿ ليذه كاألدكاتاالحتياطية الغيار كقطع كالمعداتكالمكائف
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المنتجات الحاجةإلىاستيراد المحمية،كعدـ الحاجة لغرضسد الطبيةلزيادةكتطكيرإنتاجيا

يةمفالخارج،فضبلنعفذلؾالعمؿعمىإعفاءاستيرادىذهاألجيزةكالمعداتكالمكائفمفالطب

الرسكـالجمركية،كتقديـتسييبلتعمىدخكلياكمنحإجازاتاستيرادالتكنمكجياألصحابىذه

ىذه لمنتجات المصنعة كالدكؿ العراؽ بيف ما العممية الفجكة لغرضتقميؿ الطبية، المنشآت

اعاتالطبية،كالعمؿعمىتزكيدالمنشآتالطبيةالتابعةلمقطاعالحككميبأحدثاألجيزةالصن

المكاطفالعراقيكالبصرممفىذه كسدحاجة كتطكره كالمعداتمفاجؿالتنكعفيإنتاجيا

دكرات كفتح إقامة خبلؿ مف العاممة األيدم تطكير عف فضبلن المنتجاتلمصناعاتالطبية،

يميةعمىاستعماؿالتكنمكجياالمستخدمةفيالصناعاتالطبية.تدريبيةتأى

 ثالثًا: مشكمة الدعم الحكومي 

كذلؾ الدراسة، فيمنطقة الحككميلمنشآتالصناعاتالطبية الدعـ قمة لحؿمشكمة

ذات التعميمية المؤسسات فتح في العممي كالبحث العالي التعميـ كزارة قياـ طريؽ عف

التخصصاتالطبيةفيالمحافظة،لرفدالمنشآتالطبيةبالككادرالعمميةالمتخصصةكالمؤىمة

ساـتخصصتقنياتصناعةاألسنافكتقنياتصناعةاألطراؼالصناعيةسكاءفتحمعاىدأكأق

خصكصان لمنشآتالصناعاتالطبية عفذلؾتخصيصأراضيصناعية فضبلن كالبصريات،

المخازف كبناء المستقبمي التكسع أجؿ مف الطبي كاألككسجيف األدكية كصناعة منيا الكبيرة

ذلؾتقديـالقركضالميسرةكبأقؿالفكائدمفقبؿكمذاخراألدكيةليذهالصناعات،عبلكةعمى

(سنكات،كتقديـ9%(كبفترةتسديدتككفطكيمةلمدة)4المصرؼالصناعيبحيثألتزيدعف)

إجازاتاإلنشاء عمى الحصكؿ اجؿ مف المحافظة في الطبية المنشآت التسييبلتألصحاب

المف الضرائب كتقميؿ الطبية، الصناعية المشاريع لغرضكفتح المنشآت، ىذه عمى ركضة

تشجيعياعمىتطكيركتكسعكتنكعاإلنتاجفييا،لغرضسدالحاجةالمحميةمفمنتجاتياكقمة
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المنتجات،إضافةإلىذلؾفتحدكراتتطكيريةتأىيميةلمككادر االعتمادعمىالخارجمفىذه

دكؿالمتطكرةكالمتقدمةفيالعاممةفيىذهالصناعاتمفاجؿتطكيرىاأكأرساؿبعثاتإلىال

الصناعاتالطبية،لغرضمكائمةالصناعاتالمحميةمعصناعاتالدكؿالمتقدمةكمتابعةآخر

المكاد تكفير عمى العمؿ إلى إضافة الصناعاتالطبية، التيتكصمتإلييا التطكراتالعممية

عيةلتزكيدإصحابالمنشآتاألكليةمفقبؿالقطاعالعاـالحككميمفخبلؿدائرةالتنميةالصنا

الصناعاتالطبيةبياسكاءكانتتابعةلمقطاعالعاـاكالخاص.

 رابعًا: مشكالت مراكز األبحاث العممية

عف المشكمة ىذه كلمعالجة البحثكالتطكير، مراكز قمة مف تعانيالصناعاتالطبية

فيالمحافظةكالجامعة،كفتحطريؽزيادةالتعاكفاالكاديميمابيفمنشآتالصناعاتالطبية

تكصمتتقنياتالصناعاتالطبية مراكزلمبحثكالتطكيركتقديـدراساتعمميةحكؿآخرما

كتعمؿ عبلجية، تجميمية تعكيضية ألنيا عنيا، االستغناء يمكف ال ضركرية منتجاتيا باعتبار

مفقبؿالحككمةعمىتسييؿمتطمباتاالنساف،ككذلؾتخصيصمبالغلغرضالبحثكالتطكير

عمىالحداثةكالتطكربشكؿمستمر،فضبلنعفذلؾعقدشراكةكتعاكفما ألنياصناعاتتقـك

كالنصحكاألشراؼعمىآخر المشكرة لتقديـ كالمنشآتالطبية، األكاديمية العممية الككادر بيف

التطكراتالتيكصمتإلييامنتجاتىذهالصناعات.

 ولوجيا وتقنيات الصناعات الطبية خامسًا: ارتفاع أسعار تكن

لحؿىذهالمشكمةعفطريؽتدخؿالدكلةبإعفاءتكريداألجيزةكالمعداتكالمكائفمف

الصناعات أصحاب أك لمتجار إجازات كمنح دخكليا تسييؿ عمى كالعمؿ الجمركية، الرسكـ

الحتياطيةالمستعممةفيالطبيةعمىاستيراداألجيزةكالمعداتكالمكائفكقطعغيارىاكأدكاتياا
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ألنيا الصناعة، ىذه في لممستثمريف كمساعدات مالية قركض كتقديـ الطبية، الصناعات

صناعاتمتطكرةتحتاجإلىأمكاؿطائمةألنشائيا.

 سادسًا: مشكمة األيدي العاممة 

في العاممة لؤليدم االجتماعي الضماف تقديـ طريؽ كذلؾعف المشكمة ىذه لمعالجة

األجنبيةمنشآ المستكردة العمالة مع كالتعاقد االعتماد تقميؿ عف فضبلن الطبية، الصناعات ت

كالعمؿعمىزيادةأجكراأليدمالعاممةكتطكيرمؤىبلتيـالفنيةكالعممية،كاتباعقكاعدالسبلمة

ذهفيالعمؿفيالصناعاتالطبية،ككذلؾفتحالعديدمفالمؤسساتالطبيةالتعميميةلتزكيدى

الصناعاتبالككادرالماىرةالفنيةالمتخصصة،لتعكيضالنقصالحاصؿبيامفأقساـصناعة

تدريبية دكرات في العاممة ككادرىا دخاؿ كا  البصريات، كتقنيات الصناعية كاألطراؼ األسناف

تطكيريةلمعمؿعمىاحدثالتقنياتالحديثةكالتكنمكجيةالمستعممةفيىذهالصناعات.

 مشكمة المنافسة في الصناعات الطبية سابعًا: 

يمكفمعالجةىذهالمشكمةعفطريؽتفعيؿدكرالدكلةمفخبلؿالسيطرةالنكعيةفي

إنتاج لغرضعدـ رديئة، كبمكاصفات مستكردة أكلية مكاد مف الطبية المنتجات دخكؿ منع

سم يؤثر مما قميمة بأسعار السكؽ في كبيعيا المنشآتمنتجاتذاتمكاصفاترديئة عمى بان

الطبيةاألخرلكالتيتعتمدعمىاستيرادالمكاداألكليةبمكاصفاتجيدةكرصينةكتمتازبالجكدة

ىذه لمنتجات الحككمة أشراؼ كتحت مكحدة تسعيرية سياسة كخمؽ عالمية، مناشئ مف

بعضأصحابالمنشآتالطبية اإلغراؽالتييتبعيا عمىسياسة لغرضالقضاء الصناعات،

غرضأبعادمنافسيفليـفيالسكؽالمحمية،فضبلنعفذلؾمتابعةاإلجازاتالحككميةكالعمؿل

عمىغمؽالصناعاتالطبيةالغيرمجازةكالمخالفةلمشركطالصحيةفيمنطقةالدراسة.
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 ثامنًا: مشكمة انقطاع التيار الكيربائي 

لمنشآتالصناعاتالطبية،كلحؿىذهالمشكمةىكالعمؿعمىتكفيرالطاقةالكيربائية

ككذلؾتخفيضأسعارجبايةالكحدةالكيربائيةلتمؾالمنشآتكذلؾعفطريؽالشبكةالكطنيةأك

الدكلة قبؿ مف مدعكمة كبأسعار بالكقكد بالمكلداتكتزكيدىـ أصحابالمنشآتالكبيرة تزكيد

لغرضتطكيراإلنتاجكتنكعوفيىذهالصناعات.

 اختاسعًا: مشكمة المن

العمؿعمىتكفيرأجكاءمبلئمةلمعمؿفيالمنشآتالطبيةعفطريؽاستعماؿكسائؿ
مفالتمؼبفعؿدرجات لغرضالحفاظعمييا األكلية فيمخازفالمكاد كالتكييؼسكاء التبريد
لزيادة لمعامؿ مبلئمة أجكاء تكفير عف فضبلن البصرة، محافظة بيا التيتتميز العالية الحرارة

كرطكبةطاقتو عالية درجاتحرارة مف القاسية الظركؼالمناخية كالتغمبكمكاجية اإلنتاجية
نسبيةعفطريؽتزكيدتمؾالمنشآتبالطاقةالكيربائية.

 عاشرًا: مشكمة المياه
لمنشآتالصناعات المياه تكفير عمى العمؿ ديمكمة طريؽ عف المشكمة ىذه كلحؿ

بكصؼ الدراسة، منطقة في عمىالدكائية كالعمؿ الصناعة ىذه في أساسية أكلية مادة الماء
استمرارضخالمياهالقميمةالتمكثمفمحطاتاإلسالةالمزكدةبكحداتالمعالجةكالتعقيـلتقميؿ
الصناعات في منيا االستفادة يمكف كبيرة تحمية معامؿ كأنشاء كالممكثة، المالحة المياه نسبة

ؿعمىاتباعالطرؽالعمميةفيتحميةكتصفيةالمياهالمستعممةفيالدكائيةكاسالةالماء،كالعم
الصناعاتالدكائية.

 احدى عشر: مشكمة التعبئة والتغميف

كالتغميؼداخؿالعراؽكتكفير التعبئة مفأقامةمصانعلمكاد المشكمةالبد كلحؿىذه

كليببلت التجارية كعبلمتو الدكائي المنتج لطباعة متطكرة المكفمطابع درجة كضبط الدكاء،
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لغرضخفضتكاليؼ العراقية، الصحة مختبراتالفحصلكزارة حسبالشركطالتيكضعتيا

اإلنتاجلمصناعةالدكائيةكالعمؿعمىتطكيرىاكتكسعيا.

 اثنى عشر: مشاكل تصنيعية واجتماعية وصحية

فيتصنيع  الصناعية الجكدة المعايير اعتماد طريؽ عف المشاكؿ ىذه معالجة يمكف

اىـ دخاؿ كا  التصنيع، في رصينة أكلية مكاد اعتماد خبلؿ مف الطبية الصناعات منتجات

التطكراتالتقنيةكالتكنمكجيةفيتصنيعاألطراؼالصناعيةبحيثتككفذاتفائدةخدميةاكثر

تقدي مع الطرؼلمستعممييا، كاستعماؿ االعتناء الطرؼككيفية لمستعمميف تثقيفية بؤسترات ر

عفطريؽتكفيرركاتبشيرية الشريحة ليذه االجتماعية الرعاية عفتقديـ فضبلن الصناعي،

لممعاقيف،كتكفرالمكاداألكليةلصناعةاألطراؼالصناعيةباستمرار،فضبلنعفالرقابةالصحية

المكجكدةفيمنطقةالدراسةكاتباعالعامميففيياقكاعدالسبلمةكالنظافةعمىالصناعاتالطبية

فيتعقيـاألدكاتالمستعممةباستمرارخصكصانفيصناعةاألدكيةكاألسناففضبلنعفصناعة

األككسجيففبلبدمفاتباعقكاعدالسبلمةالمينيةفيالعمؿلككفمنتجاتىذهالصناعةسريعة

م فبلبد المنشآتمفمطافئحريؽكخكذةاالشتعاؿ فيتمؾ المينية السبلمة كسائؿ فكجكد

الراسكالقفازاتأثناءالعمؿتبلفيالكقكعحكادثحريؽأكانفجار.
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 النتائج والمقترحات
 أواًل : النتائج

-تكصمتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

2-  أىمية ذات الطبية الصناعات الصناعاتتعد مف ككنيا البصرة محافظة في كبيرة
ذات األنساف يفقده بتعكيضما منتجاتيا تساىـ كالتي التجميمية العبلجية التعكيضية
أىميةكبيرةفيمحافظةالبصرةككنيامفأعضاءجسدهكاألطراؼالصناعيةكضعؼ

ةالتياليمكفالبصركاألسنافكتميؼالرئةكضيؽالتنفسباإلضافةإلىالحاجةلؤلدكي
لممكاطفالبصرماالستغناءعنياألنياتساىـفيعبلجاألمراضالتيتصيبو.

ساىمتالمقكماتالجغرافيةالتيتتمتعبيامحافظةالبصرةعمىتطكركنمكالصناعات -2
الطبيةفيياكالمكقعالجغرافيالمتميزلممحافظةكأطبللياعمىالخميجالعربيساىـفي

 ىذه العالميةتطكر األسكاؽ مف األكلية المكاد عمى الحصكؿ طريؽ الصناعاتعف
السكاني الثقؿ إلى أضافة لمعراؽ، الكحيدة البحرية الكاجية البصرة محافظة باعتبار

( بمغ الذم :541211المتزايد لعاـ نسمو عمى2224( الطمب زيادة عف فضبلن ،
المنتجاتفضبلنعفتكفراأليدممنتجاتىذهالصناعاتمماساىـبتكفرأسكاؽليذه

العاممةذاتالتخصصاتالطبيةكالصحيةالمتنكعةكمصادرالطاقةكطرؽالنقؿساعد
عمىتكطنيافيمنطقةالدراسة.

لمصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةأىميتيامفخبلؿتغطيةمنتجاتيالمسكؽالمحمي -2
لمحافظاتاألخرلالسيماالمجاكرة.لممحافظة،فضبلنعفإيصاؿمنتجاتياإلىأسكاؽا

كالبالغعددمنشآتيا -4 بتبايفأحجاميا، الدراسة تتميزبنيةالصناعاتالطبيةفيمنطقة
الحجـ)98) كالمتكسطةالحجـ)92(منشأةصناعيةمنياصغيرة (منشآت1(منشأة

(منشآت5)(منشآت،منياتعكدإلىالقطاعالعاـالحككميالمتمثمةبػ5ككبيرةالحجـ)
( نسبة التخصصي5,1كتشكؿ كالمركز الصناعية األطراؼ صناعة مركز %(كىي

التعميميلطبكصناعةاألسنافكمعمؿالحشدالشعبيلصناعةاألككسجيفالطبيأما
%(يعكدإلىالقطاعالخاص.7,4:(منشأةكبنسبة)91البقيةكالبالغعددىا)



                         

229
 

 

 النتائج و المقترحات

عبياالمحافظةفيتبايفالتكزيعالجغرافيساعدتمقكماتالتكطفالصناعيالتيتتمت -5
لمصناعاتالطبيةفيالمحافظةكعمىمستكلأقضيتيا،إذاحتؿقضاءالبصرةالمرتبة

)74األكلى) كبنسبة )82,4(منشأة الثانية بالمرتبة الزبير قضاء جاء بينما ،)%42)
(منشآت1ة)%(فيحيفأحتؿقضاءأبيالخصيبالمرتبةالثالث45,8منشأةكبنسبة)

( )1,4كبنسبة الرابعة المرتبة كالقرنة العرب شط قضائي أحتؿ بينما منشأة%5(، )
(منشأة2لكؿقضاء،فيحيفأحتؿقضاءالمدينةالمرتبةالخامسة) %(5,1كبنسبة)
( )2,2بنسبة السادسة بالمرتبة كاليارثة الفاك قضائي جاء حيف في منشأة (%4(،
ء،بينمااليكجدفيقضائيالديركاالماـالصادؽ)ع(أملكؿقضا %(4,4كبنسبة)

نكعمفأنكاعالصناعاتالطبية.
تتركزأغمبالطاقاتاإلنتاجيةلمصناعاتالطبيةفيقضاءالبصرةسكاءكانتصناعة -6

الطبي كاألككسجيف الصناعية كاألطراؼ األسناف صناعة كمختبرات الطبية النظارات
القضا بو يتميز ما مستكلبسبب عمى الميمة المركزية التجارية المناطؽ بكجكد ء

المحافظةكالمحافظاتالجنكبيةككذلؾتكطفعياداتاألطباءالسيمافيمناطؽالعشار
كبرييةكالجزائركالبصرةالقديمةفضبلنعفالثقؿالسكانيلمقضاءمماساىـعمىزيادة

الطمبعمىمنتجاتالصناعاتالطبية.
الجغرافيلؤليدمالعاممةفيالصناعاتالطبيةفيمنطقةالدراسةكالتييبمغأكدالتكزيع -7

( فيالصناعاتالطبية442مجمكعيا األيدمالعاممة تبايففيأعداد بكجكد (عامبلن
األيدمالعاممة األكلىبعدد المرتبة البصرة حيثأحتؿقضاء عمىمستكلاألقضية،

(عامؿ:22تؿقضاءالزبيرالمرتبةالثانية)%(،بينماأح42,8عامؿبنسبة) (:24)
( ):،11بنسبة الثالثة بالمرتبة القرنة قضاء كجاء ،)%8( بنسبة عامؿ %(،في4,5(

الرابعة) قضاء4,4(عامؿبنسبة)7حيفجاءقضاءشطالعرببالمرتبة بينما ،)%
ينةجاء%(،أماقضاءالمد2,8(عامؿبنسبة)1أبيالخصيبجاءبالمرتبةالخامسة)

( السادسة ) (5بالمرتبة بنسبة كاليارثة2,4عامؿ الفاك قضائي أحتؿ حيف في ،)%
%(لكؿقضاء.2,4(عامؿبنسبة)4المرتبةالسابعة)

تتصؼالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصرةبالتنكعالصناعيكالذميبمغمؤشرالتنكع -8
( بحدكد في2,85الصناعي المحافظة أقضية تباينت كما الصناعي(، التنكع درجة
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(،منياتتصؼبالتخصصمثؿأقضيةشطالعرب،المدينة،2,82-2كالذميتراكح)
الفاك،اليارثة،كأخرلذاتتنكعمنخفضمثؿقضاءالزبيركالبعضذاتتنكعمتكسط

كقضاءالقرنةبينمايتصؼقضاءالبصرةبالتنكعالصناعي.
ةباختبلؼمعامؿاالقترافالجغرافيفيياتتصؼالصناعاتالطبيةفيمحافظةالبصر -9

( بيف يتراكح كالذم األقضية مستكل الزبير1-2,4عمى قضاء في تمثمت حيث ،)
( عالي اقتراف السيما1بمعامؿ الطبية الصناعات في العامميف عدد ارتفاع بسبب )

( يبمغ متكسط اقتراف معامؿ ككذلؾ سكانيا، بعدد مقارنة الدكائية في4الصناعات )
فأقؿ(فيأقضيةأبيالخصيبكالفاككالقرنة2,4قضاءالبصرةكمعامؿاقترافضعيؼ)

كشطالعربكالمدينةكاليارثةبسببقمةاأليدمالعاممةفيىذهالصناعاتمقارنةبحجـ
سكانيا.

مشكبلتأثرتعمىتطكرىا -22 مفعدة البصرة فيمحافظة تعانيالصناعاتالطبية
المكاداألكليةكرداءةالمستكردمنيا،ككذلؾصعكبةالحصكؿمفمشاكؿتتعمؽبنكعية

عمييامعارتفاعأسعارىا،كمشاكؿتتعمؽباألجيزةكالتقنياتالمستعممةفيالصناعات
ارتفاع عف فضبلن كالمعدات، األجيزة بتقادـ أنكاعيا مف بعض تعاني التي الطبية

غياركصيانةلتمؾاألجيزة،فضبلنأسعارىاخصكصانالحديثةكالمتطكرةكعدـتكفرقطع
الدعـ قمة عف فضبلن تكاليفو، كارتفاع المبرمج الكيربائي التيار انقطاع مشاكؿ عف
الحككميسكاءكافالماليعفطريؽمنحالقركضألصحابتمؾالمشاريعأكارتفاع

( بمغت التي الفائدة بيف7نسبة المنافسة مشاكؿ عف فضبلن القرض، قيمة مف )%
ىذهالم لمنتجات األسعار تخفيض طريؽ عف البصرة محافظة في الطبية نشآت

الصناعاتلغرضأبعادمنافسيفأكعفطريؽمنافسةاأليدمالعاممةاألجنبيةلمعمالة
ىذه عمى سمبي بشكؿ أثر مما كاألدكية األسناف صناعة في خصكصان المحمية

تدريبيةتطكيريةلمككادرالعاممةالصناعات،أضافةإلىذلؾعدـإقامةدكراتتأىيمية
فيالصناعاتالطبيةمماأثرسمبانعمىمحدكديةالعمالةالماىرةالفنيةفيالمحافظة،

فضبلنعفقمةالمؤسساتالتعميميةالمتخصصةليذهالصناعةفيمحافظةالبصرة.
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 ثانيًا: المقترحات
تساى  التي البلزمة المقترحات مف جممة إلى الباحث التنميةتكصؿ خمؽ في ـ

-كاإلمكانياتلمصناعاتالطبيةفيمنطقةمحافظةالبصرةكيقترحالباحثاآلتي:

كبكؿ -2 البصرة محافظة مستكل عمى الطبية الصناعات مف المزيد انشاء عمى العمؿ
أقضيتياكعدـاقتصارىاعمىالقطاعالخاصكمركزالمدينة.

ارةالتعميـالعاليكالبحثالعمميعمىفتحالعمؿمفقبؿالجياتالحككميةالمتمثمةبكز -2
كاستحداثكمياتكمعاىدةطبيةتخصصيةفيمجاؿأقساـصناعةاألطراؼالصناعية
ليذه الفنية الماىرة العمالة كتقنياتالبصرياتلغرضتكفير األسناف كتقنياتصناعة

الصناعات.
با -2 العاممة لممبلكات تدريبية تطكيرية تأىيمية دكرات داخؿأقامة في الطبية لصناعات

العراؽكخارجةلمكاكبةالتطكراتالتكنمكجيةكالعمميةكاالستفادةمفالتجاربفيالدكؿ
المتقدمةفيمجاؿالصناعاتالطبية.

ضركرةتقديـالدعـالحككميالماليلمشاريعالصناعاتالطبيةكمنحالقركضالميسرة -4
لم الخاصكذلؾ القطاع في االستثمار فيكتشجيع الطبية الصناعات بكاقع نيكض

المحافظة.
النكعية -5 لمسيطرة المركزم الجياز خبلؿ مف الحككمية الرقابة دكر تفعيؿ عمى العمؿ

كالمعداترديئة األكليةكاألجيزة المكاد استيراد المحمية،كعدـ المنتجاتالطبية لحماية
التصنيع.

الضرائبالمفركض -6 كتقميؿ التسييبلتالجمركية ذاتتقديـ األكلية المكاد عمىدخكؿ ة
المناشئالرصينةالداخمةفيالصناعاتالطبيةألفىذهالصناعاتتعتمدعمىالمكاد
األكليةالمستكردة،فضبلنعفتسييؿاستيراداألجيزةكالمكائفكالمعداتالمستعممةفي

ىذهالصناعات.
لمكحدةالكيربائيةإلصحابالعمؿعمىتكفيرالطاقةالكيربائيةكتخفيضسعرالجباية -7

المنشآتالطبيةبشكؿمستمرمفخبلؿالشبكةالكطنية.
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العمؿعمىتعاقدالدكلةمعالشركاتاألجنبيةالرصينةلبلستثمارفيالعراؽفيمجاؿ -8
كصناعة األسناف كصناعة األدكية صناعة مجاؿ في كانت سكاء الطبية الصناعات

األطراؼالصناعية.
قانكفالحمايةاالجتماعيةكرعايةالمعاقيفمفخبلؿتكفيرراتبشيرمضركرةتفعيؿ -9

ليـكتقديـالرعايةالصحيةكالنفسيةليـ،فضبلنعفشمكؿاأليدمالعاممةفيالقطاع
الخاصبالضمافاالجتماعيكتحديدراتبتقاعدملمعامميف.

العنايةبصناعةاألدكيةمفخبلؿالعمؿعمىأسسنظاـ -22 كتحسيف*GMPضركرة
األدكية مف المحمية الحاجة لسد كتنكعو اإلنتاج تنكع عمى كالعمؿ االرتكازية البنى

خصكصانأدكيةالسرطافكاألمراضالمزمنة.
الجامعة -22 كبيف المحافظة في الطبية المنشآت بيف المتبادؿ بالتعاكف العناية يجب

كالمعاىدلغرضاعتمادالعمؿالتطبيقيفيىذهالصناعات.
قبؿتخص -22 مف الحكافز نظاـ يجاد لغرضالبحثالصيدالنيكالدكائيكا  يصالمبالغ

عجمة لغرضدفع اختراع براءات كأصحاب العقكؿ الستقطاب العراقية الصحة كزارة
تطكرصناعةالدكاء.

ليذه -22 لما فعميان فيالمحافظة عمىمنشآتالصناعاتالطبية الصحية فرضالرقابة
ألنسافباعتباراألنسافثركةكطنية.الصناعةمفمساسفيصحةا
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 يصبدر انرضبنخ
 انكزت: اوالً 

 .0972أثوا١ُ٘ ّو٠ف, عغواف١خ اٌٖٕبػخ, كاه اٌوٍبٌخ ٌٍطجبػخ, ثغلاك,  -1

ػجبً ػٍٟ, إٌّٛ اٌٖٕبػٟ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ, ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش  اٌز١ّّٟ, -2

 .0982إًٌّٛ,اٌؼٍّٟ, ِطبثغ عبِؼخ إًٌّٛ, 

 .0400ِٖو,  ِإٍَخ إٌٙلاٚٞ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌضمبفخ, عجوح, ٕبثو, ربه٠ـ اٌؼمبل١و ٚاٌؼالط, -3

 أ١ٌبرٗ, اٌغٕبثٟ, ػجل اٌي٘وح ػٍٟ, فواً ٔبظُ اؽّل, اٌزىبًِ اٌٖٕبػٟ )ِٕبفؼٗ, -4

 .0400 , ِإٍَخ اٌٖبكق اٌضمبف١خ,0رطج١مبرٗ(, ٛ

اٌطجؼخ  ػجل اٌي٘وح ػٍٟ, اٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خ, و١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ ثبثً, اٌغٕبثٟ, -5

 .0403ػّبْ ,األٌٚٝ, كاه اٌٖفب, 

ِإٍَخ اٌٖبكق  اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ, اٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خ, ػجل اٌي٘وح ػٍٟ, اٌغٕبثٟ, -6

 .0400 ػّبْ, اٌضمبف١خ,

١ٍّو ٚاكٞ هؽّٓ اٌؼياٚٞ, ا١ٌٙىً اٌٖٕبػٟ فٟ اٌؼواق  ػجل اٌي٘وح ػٍٟ, اٌغٕبثٟ, -7

 .0400 , اٌّىزجخ ا١ٌٕٛٛخ,0ٛ ٚاألفبق اٌَّزمج١ٍخ(, )اٌٛالغ.

ؽّٛك, ف١ٚو وبظُ, ِؾَٓ ػٍٟ اٌىجْٟ, اٌزَٛق ِلفً إٌظُ ٚاألٍب١ٌت اٌى١ّخ,  -8

 .0990ه اٌؾىّخ, ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ, عبِؼخ اٌمبك١ٍخ, كا

 .0440, 0كاه ا١ٌَّوح, ٛ ؽٍٛخ, ١٘فبء هاٍُ, أٍب١ٍبد رغ١ٙي إٌظبهاد, ػّبْ, -9

 .0906 ث١وٚد, اٌّطجؼخ األِو٠ىب١ٔخ, اٌطت اٌؼوثٟ, ف١وهللا, أ١ِٓ أٍؼل, -10

ِطبثغ عبِؼخ  كاٚك, فبئو فإاك, ِقزجواد ٕٕبػخ األٍٕبْ اٌّجبكئ ٚاٌزغ١ٙياد, -11

 ثلْٚ ٍٕخ. إًٌّٛ,

, خ اإلٍال١ِخفإاك, ٛت األٍٕبْ ٚاٌغواؽخ اٌف٠ّٛخ فٟ اٌؾٚبهح اٌؼوث١ اٌناووٞ, ِؾّل -12

 . 0446 ٚىاهح اٌضمبفخ , كِْك, ِىزجخ األٍل,

ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ  إٌّبؿ اٌزطج١مٟ, ػبكي ٍؼ١ل, لٖٟ ػجل اٌّغ١ل اٌَبِوائٟ, اٌواٚٞ, -13

 .0994 ثغلاك, اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ, عبِؼخ ثغلاك,

 .0976 ثغلاك, غغواف١خ اٌٖٕبػ١خ, ِطجؼخ كاه اٌَالَ,هٍٛي, اؽّل ؽج١ت, ِجبكئ اٌ -14

اٌغيء اٌضبٟٔ, ٚىاهح  اٌَّبن, ِؾّل أى٘و ٍؼ١ل, ٚآفوْٚ, اٌؼواق كهاٍخ ئل١ّ١ٍخ, -15

 .0982 إًٌّٛ,اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ, عبِؼخ إًٌّٛ,



                         

245
 

 

 المصادر

,كاه ا١ٌبىٚهٞ  0اٌَّبن ,ِؾّل أى٘و ٍؼ١ل, عغواف١خ اٌٖٕبػخ )ثّٕظٛه ِؼبٕو( ,ٛ -16

 .١ٍّ0400خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ , ػّبْ , األهكْ , اٌؼ

 .0970اٌْٙوٍزبٟٔ, ػجل اٌوىاق, أٌٍ اٌٖؾخ ٚاٌؾ١بح, ِطجؼخ ا٢كاة, اٌؼواق,  -17

 اٌٖمبه, فإاك ِؾّل, اٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خ فٟ اٌؼبٌُ, ٚوبٌخ اٌّطجٛػبد, اٌى٠ٛذ, -18

0980. 

 كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ, ث١وٚد, ثلْٚ ٍٕخ. عغواف١خ إٌمً, ػٍٟ ه٠بٗ, -19

ئكٚهك, ٚلب٠خ األٍٕبْ ٕٚؾخ األثلاْ, و١ٍخ ٛت األٍٕبْ, عبِؼخ ث١وٚد  غوٚىٞ, -20

 األِو٠ى١خ, ِطجؼخ ٚك٠غ أثٛ فبًٙ, ِٖو, ثلْٚ ٍٕخ.

 ثغلاك, اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍٖٕبػخ فٟ اٌؼواق, ِطجؼخ اٌوّبك, ػجل ف١ًٍ, اٌفٍٟٚ, -21

0976. 

 .0400 اٌطجؼخ األٌٚٝ,ِإٍَخ ا١ٌَبة,  اٌغغواف١خ اٌطج١خ, آِبي ٕبٌؼ, اٌىؼجٟ, -22

اٌىٕبٟٔ, وبًِ وبظُ ث١ْو, اٌّٛلغ اٌٖٕبػٟ ١ٍٚبٍخ اٌز١ّٕخ اٌّىب١ٔخ, ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ  -23

 .0442 اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ,

, اٌطجؼخ األٌٚٝ  ,اٌّبٌىٟ, ػجل هللا ٍبٌُ, عغواف١خ ِؾبفظخ اٌجٖوح اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجْو٠خ -24

 .0407, ,كاه اٌٛٙبػ ٌٍْٕو ,عبِؼخ اٌجٖوح ,و١ٍخ ا٢كاة

ٗ اٌؼ١ْٛ ا١ٌّبٖ اٌج١ٚبء هٚثود, روعّخ ِبهن ػجٛك, أِوا ٚاٌزوى, -25

 .0403 اٌو٠بٗ,ٚاٌيهق,

ٚآفوْٚ, ربه٠ـ ٛت اٌؼواق ِغ ْٔٛء ٚرملَ اٌى١ٍخ اٌطج١خ اٌٍّى١خ  اٌٛروٞ, ٘بُّ, -26

 .0939 ثغلاك, ِطجؼخ اٌؾىِٛخ, اٌؼوال١خ,

 .0404 ؽٍت,ٚ٘جبْ, ػجل اٌوؤٚف, عغواف١خ اٌٖٕبػخ, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ  -27

 طبرٌح وانرضبئم انجبيؼٍخ:األ صبٍَبً 

أثوا١ُ٘, ػال ثٙغذ, اٌٖٕبػبد اٌلٚائ١خ ٚرفؼ١ً كٚه٘ب فٟ االلزٖبك إٌٟٛٛ اٌَٛهٞ,  -1

 0400عبِؼخ رْو٠ٓ,  هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ االلزٖبك,

رأص١و اٌؼٛاًِ إٌّبف١خ ػٍٝ اٌٖٕبػبد األٍب١ٍخ فٟ  األٍلٞ, وبظُ ػجل اٌٛ٘بة ؽَٓ, -2

عبِؼخ  اٌجٖوح ٚأؼىبٍٙب ػٍٝ رٍٛس اٌج١ئخ, أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ ا٢كاة,ِؾبفظخ 

 .0998 اٌجٖوح,

٘لٜ أؽج١ٕٟ ػبّٛه, اٌٖٕبػبد اٌقْج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, هٍبٌخ  أٌج١ٚبٟٔ, -3

 .0408 عبِؼخ اٌجٖوح, و١ٍخ ا٢كاة, ِبعَز١و,
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ثبٌغ١و, هٍبٌخ  اٌغبثوٞ, ػناهٞ ؽّل, اٌَّإ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ػٓ أٙواه إٌّزغبد اٌطج١خ -4

 .0409 ,اد اٌؼوث١خ اٌّزؾلحعبِؼخ األِبه و١ٍخ اٌمبْٔٛ, ِبعَز١و,

فٟ ِؾبفظخ  األٍب١ٍخٓ, اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍٖٕبػبد ١اٌغٛهأٟ, ؽ١ّل ػط١خ ػجل اٌؾَ -5

 اٌجٖوح ٚأصو٘ب فٟ اٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ اٌجٖوح,

0440. 

١ٍَبْ, اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚأصو٘ب فٟ اٌز١ّٕخ اٌٖٕبػ١خ فٟ ِؾبفظخ ؽ١ّل ٚوبع  اٌغ١بّٟ, -6

 عبِؼخ اٌىٛفخ, (, أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد,0400-0997اٌّضٕٝ ٌؼبِٟ )

0402. 

اٌؾغبط, ٔغُ اٌل٠ٓ ػجل هللا ٔغُ, رم١١ُ وفبءح إٌمً اٌجؾوٞ ٚكٚهٖ فٟ اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ,  -7

 .0402 ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ, عبِؼخ اٌجٖوح,و١ٍخ اٌزوث١خ  أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ,

اٌؾل٠ضٟ, ٌجٕٝ ػٍٟ ؽ١َٓ, كٚه ٍٚبئً اٌز١ُّٖ اٌغواف١ىٟ اٌّطجٛع فٟ هفغ كهعخ  -8

اٌٛػٟ ثأ١ّ٘خ األٛواف اٌٖٕبػ١خ فٟ األهكْ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اٌؼّبهح ٚاٌز١ُّٖ, 

 .0409 عبِؼخ اٌْوق األٍٜٚ,

خ اٌزٛٛٓ اٌٖٕبػٟ فٟ ِؾبفظزٟ مٞ لبه ػٍٟ وبظُ ٘الي, رؾ١ًٍ ٚرم٠ُٛ رغوث اٌقفبعٟ, -9

ٚاٌل٠ٛا١ٔخ ٚاألصبه إٌبعّخ ػٕٙب, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اإلكاهح ٚااللزٖبك, عبِؼخ 

 .0446اٌمبك١ٍخ, 

كهعبي, ٠بٍو ِبعل, رؾ١ًٍ ٚالغ إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ فٟ ٔبؽ١خ اٌىواكح اٌْول١خ ثبٍزقلاَ  -10

خ ا٢كاة, اٌغبِؼخ هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍ (,Gisٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ )

 .0404اٌؼوال١خ,

اٌَبػلٞ, ٍبهح فّبً عجو, اِىبٔبد ِٚؼٛلبد اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ ٚافبلٙب اٌَّزمج١ٍخ فٟ  -11

إٌّطمخ اٌْول١خ ِٓ ِؾبفظخ ١َِبْ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ ١َِبْ, 

0404. 

خ اٌَالِٟ, أزٖبه هٙب ؽَْٛ, اٌؾوف اٌٖٕبػ١خ فٟ لٚبء اٌىبظ١ّخ, هٍبٌ -12

 .0443 ِبعَز١و, و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هّل, عبِؼخ ثغلاك,

 اٌٖٕبػبد اٌغنائ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح ٚأفبلٙب اٌَّزمج١ٍخ, اٌْو٠فٟ, هاّل ػجل هاّل, -13

 .0440 و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ اٌجٖوح, هٍبٌخ ِبعَز١و,

 هٍبٌخ ِبعَز١و, اٌز١ّٕخ اٌٖٕبػ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ثبٌؼواق, اٌّْوٞ, ِؾّٛك ؽَٓ, -14

 .0406 عبِؼخ اٌمب٘وح, و١ٍخ ا٢كاة,
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اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٖٕبػخ ِٕزغبد األصبس فٟ ِل٠ٕزٟ  ٘ل٠ً غبىٞ ف١ًٖ, اٌطبئٟ, -15

 .0400اٌوِبكٞ ٚاٌفٍٛعخ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ ا٢كاة, اٌغبِؼخ اٌؼوال١خ, 

اٌؼجٛكٞ, ى٠ٕت ِؾّٛك ػجل اٌقٚو, رؾ١ًٍ عغوافٟ ٌٍٖٕبػبد اٌّؼل١ٔخ فٟ ِؾبفظخ  -16

 .0400 هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ اٌجٖوح,اٌجٖوح, 

أصو اٌَّزٕٛٛبد اٌٖٕبػ١خ فٟ اٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ, كهاٍخ  اٌؼياٚٞ, ِٟ صبِو هعت, -17

و١ٍخ اٌزوث١خ  هٍبٌخ ِبعَز١و, رطج١م١خ ػٍٝ َِزٕٛٛخ إٌٙوٚاْ اٌٖٕبػ١خ فٟ اٌؼواق,

 .0440 عبِؼخ ثغلاك, ٌٍجٕبد,

اٌٖٕبػبد اٌى١ّ١ب٠ٚخ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح ٚأثؼبك٘ب اٌؼط١ٛٞ, ِإ٠ل ؽَٓ لبٍُ,  -18

 .0407 و١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ اٌجٖوح, االلزٖبك٠خ, أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ,

اٌٖٕبػبد اإلْٔبئ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح ٚأفبلٙب  اٌؼٍٟ, وفب٠خ ػجل هللا ػجل اٌؼجبً, -19

 .0442, أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ ا٢كاة, عبِؼخ اٌجٖوح اٌَّزمج١ٍخ,

اٌزؾ١ًٍ اٌغغوافٟ ٌٍّٕبٛك اٌٖٕبػ١خ اٌّقططخ ٚأصو٘ب فٟ  لٞ فبًٙ,اٌىؼجٟ, ػ -20

اٍزؼّبالد األهٗ اٌؾٚو٠خ اٌؼْٛائ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ 

 .0400 اٌزوث١خ اثٓ هّل, عبِؼخ ثغلاك,

و١ٍخ  أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ, اٌٖٕبػبد اٌغنائ١خ اٌىج١وح فٟ اٌؼواق, ِؾّل, فبهً ِٙلٞ, -21

 .0446 ؼخ اٌجٖوح,ا٢كاة, عبِ

اٌّؾّلٞ, ٕبٌؼ عبٍُ ٕبٌؼ, رطٛه اٌَّإ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ فٟ اٌّغبي اٌطجٟ, هٍبٌخ  -22

 .0409 ,عبِؼخ لطوو١ٍخ اٌمبْٔٛ ,ِبعَز١و, 

أصو ارفبل١بد اٌزغبهح اٌؾوح ػٍٝ اٌٖٕبػبد اٌلٚائ١خ ٚاٌغنائ١خ فٟ  ِؾّٛك, ك٠ّخ ػٍٟ, -23

ٌؼٍَٛ اإلكاه٠خ, عبِؼخ و١ٍخ االلزٖبك ٚا االلزٖبك األهكٟٔ, هٍبٌخ ِبعَز١و,

 .0443ا١ٌوِٛن,

كٚه ا١ٌّبٖ فٟ اٌٖٕبػبد إٌفط١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ فٟ ِؾبفظخ  اٌَّبػل, ِؾّل ػٍٟ عجو, -24

 .0404أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ, عبِؼخ اٌجٖوح, اٌجٖوح,

١ٍخ ِٕٖٛه, ١ٌٚل عجبه ِؾَٓ, رؾ١ًٍ عغوافٟ ٌٍٖٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك -25

(, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اٌزوث١خ, عبِؼخ (Gisثبٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ 

 .0400اٌجٖوح,

اٌٍّٛٛٞ, ١ّٙبء ؽَٓ, اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٖٕبػخ األٍٕبْ االٕطٕبػ١خ ِٚمِٛبرٙب  -26

عبِؼخ ثغلاك,  اٌغغواف١خ فٟ ِل٠ٕخ ثغلاك اٌىوؿ ّٔٛمعبً, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ ا٢كاة,

0409. 
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 و١ٍخ ا٢كاة, هٍبٌخ ِبعَز١و, ٕ٘ل فٛىٞ, اٌٖٕبػبد اٌلٚائ١خ فٟ اٌؼواق, ٚف١ك, -27

 .0447عبِؼخ ثغلاك,

٠ؾ١ٝ, ؽ١َٓ أٍّبػ١ً, ٕٕبػخ إٌّزغبد اٌّؼل١ٔخ فٟ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ٚأفبلٙب  -28

 .0409عبِؼخ اٌجٖوح, اٌَّزمج١ٍخ, هٍبٌخ ِبعَز١و, و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ,

اٌوٚاثٜ اٌٖٕبػ١خ اٌّىب١ٔخ ٌٍّإٍَبد اٌٖٕبػ١خ فٟ ثغلاك,  ٠ٍٛف, فبًٙ ِؾَٓ, -29

عبِؼخ ثغلاك,  و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هّل, هٍبٌخ ِبعَز١و, كهاٍخ فٟ اٌزٛٛٓ اٌٖٕبػٟ,

0994. 

 انذورٌبد وانجحىس: صبنضبً 

اٌٖٕبػبد اٌطج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح,  هاّل ػجل هاّل, األٍلٞ, وبظُ ػجل اٌٛ٘بة, -1

 .0448, 0,ع00َ إلَٔب١ٔخ,ِغٍخ اٌمبك١ٍخ ٌٍؼٍَٛ ا

هأٞ فٟ أىِخ اٌٖٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ )اٌلٚائ١خ(, اٌّووي اٌّٖوٞ  أٚىوبْ, وّبي, -2

 .0404, 08ع ٌٍلهاٍبد االلزٖبك٠خ,

ؽ١َٕٓ ِٙلٞ, ِؾّل ػجل اٌَزبه ٚآفوْٚ, رط٠ٛو ٚر١ُّٖ اٌطوف اٌٖٕبػٟ  عبثو, -3

قٛاهىِٟ, و١ٍخ إٌٙلٍخ, ثبٍزقلاَ ػٍجخ اٌزوًٚ ٌزىواه آ١ٌخ ا١ٌل اٌجْو٠خ, ِغٍخ ٕ٘لٍخ اٌ

 .0404, 0ع ,06عبِؼخ إٌٙو٠ٓ, َ

اٌّقٍفبد اٌؾوث١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, ِغٍخ كهاٍبد  اٌؾَبٟٔ, أؽّل عبٍُ ِؾّل, -4

 .0448, 2اٌجٖوح, إٌَخ اٌضبٌضخ, ع

اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٖٕبػخ األٛواف اٌٖٕبػ١خ فٟ ِؾبفظخ ثغلاك,  هِٚبْ, أٔٛه ٍبٌُ, -5

 .07,0400ع ,07َ االَٔب١ٔخ,ِغٍخ ٚاٍٜ ٌٍؼٍَٛ 

أ٠بك ػجل ػٍٟ, ػٍٟ ؽ١ّل كِ٘ اٌيث١لٞ, اٌزؾ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٍّٕبٛك اٌقطوح  ٍٍّبْ, -6

ٚلبئغ اٌّإرّو اٌلٌٟٚ اٌؼٍّٟ  عبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ, و١ٍخ اٌزوث١خ, ٚاٌٍّٛصخ فٟ اٌؼواق,

 .0404 االفزواٟٙ األٚي ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ,

ػبّٛه, اإلِىبٔبد اٌغغواف١خ الٍزضّبه اٌطبلخ اٌْو٠فٟ, هاّل ػجل هاّل, ٘لٜ أؽج١ٕٟ  -7

ا١ٌَّْخ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌزؾل٠بد, ثؾش ِْٕٛه فٟ اٌّإرّو اٌلٌٟٚ 

عبِؼخ  ,0/0/0400-0إٌّؼمل ثزبه٠ـ  اٌؼبّو ٌّووي كهاٍبد اٌجٖوح ٚاٌق١ٍظ اٌؼوثٟ,

 اٌجٖوح.

 ن اٌىٙوثبء فٟ اٌى٠ٛذ,ػ١بُ, ٍؼٛك, ٚآفوْٚ, رؾ١ًٍ رأص١و كهعخ اٌؾواهح ػٍٝ اٍزٙال -8

 .0982, 0ع  ,00َ اٌى٠ٛذ, ِغٍخ إٌفٜ ٚاٌزؼبْٚ اٌؼوثٟ,
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اٌىؼجٟ, ؽ١َٓ ٚؽ١ل, هل١خ فبًٙ, كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ١ِلا١ٔخ ٌٍٖٕبػبد اٌٖغ١وح ٚأ١ّ٘زٙب  -9

(, ِغٍخ اٌؼٍَٛ االَٔب١ٔخ, و١ٍخ اٌزوث١خ, 0404 -0449ثبٌز١ّٕخ فٟ ِؾبفظخ ثبثً ٌٍّلح )

 .0402, 0ع ,00َ

برُ ِٕٖٛه, أثوا١ُ٘ ف١ًٍ, ػمٛثخ اٌَّإ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ػٓ اٍزقلاَ اٌّؼلاد ِؾَٓ, ؽ -10

ِغٍخ اٌّؾمك األٍٟ٘ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ, عبِؼخ ثبثً, و١ٍخ  اٌطج١خ اٌزؼ١ٚ٠ٛخ,

 .0402, 0ع ,6َ اٌمبْٔٛ,

اٌطجؼخ  اٌٙفٛف, اٌٍّٛؽٟ, ؽ١َٓ ِؾّل ِؾٟ, اٌٍّٛٛػخ اٌجٖو٠خ ٌؼ١ٓ األَٔبْ, -11

 .0406اٌضب١ٔخ,

ِغٍخ  اٌٙبَ فيػً, ٔؾٛ اٍزوار١غ١خ ٌز١ّٕخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح, ٔبّٛه, -12

 .0400, 34اٌغوٞ ٌٍؼٍَٛ االلزٖبك٠خ ٚاألكاه٠خ, إٌَخ اٌؼبّوح, اٌؼلك 

ٚالغ اٌٖٕبػبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌؼواق ٚأصو٘ب  أؽّل وبًِ ؽ١َٓ, إٌبٕؼ, -13

 .0448, 99ع عبِؼخ ثغلاك , ,فٟ اٌزْغ١ً, و١ٍخ االكاهح ٚااللزٖبك 

١٘ئخ اٌقجواء ثّغٌٍ اٌٛىهاء ٌٍٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ, اٌّبكح األٌٚٝ, ٔظبَ االعٙيح  -14

 .07/8/0400ٚاٌَّزٍيِبد اٌطج١خ, اٌّغٍل اٌَبكً, أظّخ اٌٖؾخ, ثزبه٠ـ 

 انذوائر وانجهبد انرضًٍخ: راثؼبً 

اٌز١ٕٖف  ّؼجخ اإلؽٖبءاد, األُِ اٌّزؾلح, أكاهٖ اٌْإْٚ االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ, .1

 .١ٔ0449ٛهن,  اٌزٕم١ؼ اٌواثغ, اٌٖٕبػٟ اٌلٌٟٚ اٌّٛؽل ٌغ١ّغ األْٔطخ االلزٖبك٠خ,

 .0400عبِؼخ اٌجٖوح, و١ٍخ ٛت األٍٕبْ فٟ اٌجٖوح, اٌْؼجخ األكاه٠خ ّٚإْٚ اٌطٍجخ, .2

رمل٠واد ٍىبْ ِؾبفظخ  ٚىاهح اٌزقط١ٜ, كائوح اؽٖبء اٌجٖوح, عّٙٛه٠خ اٌؼواق, .3

 .0400اٌجٖوح 

 .0400, ّٛأئ اٌؼوال١خ, ّؼجخ اٌزقط١ٜ ٚاٌّزبثؼخاٌكائوح  .4

 اٌّووي اٌزقٖٖٟ األٚي ٌطت ٕٕٚبػخ األٍٕبْ, ّؼجخ اٌنار١خ, كائوح ٕؾخ اٌجٖوح, .5

0400. 

 .0400 كائوح ٕؾخ اٌجٖوح, ّؼجخ اٌغبىاد اٌطج١خ, .6

 .0400 كائوح ٕؾخ اٌجٖوح, ّؼجخ اٌّٙٓ اٌٖؾ١خ, .7

 كائوح ٕؾخ اٌجٖوح, ِووي اٌزأ١ً٘ اٌطجٟ ٕٕٚبػخ االٛواف اٌٖٕبػ١خ ٚاٌَّبٔل, .8

0400. 

 اٌْووخ اٌؼبِخ إلٔزبط اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ, إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ, لَُ اٌزقط١ٜ ٚاٌّزبثؼخ, .9

0400. 
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 .0400 اٌْووخ اٌؼبِخ ٌزٛى٠غ وٙوثبء اٌغٕٛة, لَُ اٌزقط١ٜ ٚاٌّزبثؼخ, .10

 .0400ّؼجخ االؽٖبء, فظخ اٌجٖوح,ِل٠و٠خ اٌطوق ٚاٌغَٛه فٟ ِؾب .11

 .0400 ّؼجخ اٌنار١خ, ٔمبثخ اٛجبء األٍٕبْ فوع اٌجٖوح, .12

 .0400 ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌالٔٛاء اٌغ٠ٛخ ٚاٌوٕل اٌيٌياٌٟ, لَُ إٌّبؿ, .13

اٌّووي اإلل١ٍّٟ ٌْإْٚ األٌغبَ فٟ إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ, لَُ اٌزقط١ٜ,  ٚىاهح اٌج١ئخ, .14

0400. 

 (.0408-0400وويٞ ٌالؽٖبء, اٌؾَبثبد اٌم١ِٛخ )ٚىاهح اٌزقط١ٜ, اٌغٙبى اٌّ .15

 انًصبدر االجُجٍخ: خبيطبً 

1- D. Douglas Murphy, Hunter Holmes, Fundamentals of Amputation 

car and Prosthetics, University, Virginnia, 2014. 

2- Katherine ott, David serlin, Stephen mihm artificial parts, practical 

lives modrn histories of prostnetics new york, unvarsity press, 

without a year. 

3- Rushman, GeoffreyB, Davies, N, J, H, Atkinson, Richard stuart 

(1996), Ashort History of Anaesthesia. 

 يىالغ االَزرٍَذ: ضبدضبً 

1- https://www.al-aawsat.com. 

2- https://www.al-watan.com. 

3- https://www.ilhyh.com. . 

4- https://www.withahmed.com. 

5- http://www.almrsal.com 

 انًمبثالد انشخصٍخ: ضبثؼبً 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ ثٖو٠بد ا١ٌَل ٍبِو ػجل اٌقبٌك ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد اٌمؤخ  -1

 .06/9/0400ثزبه٠ـ ,لٚبء اٌمؤخ ,

 ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٌجٖو٠بد ا١ٌَل أؽّل ٔبعٟ ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد اٌجغلاكٞ, -2

 .06/9/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح,

٠ؼًّ فٟ ِقزجو اٌمؤخ  اٌّزمبػل ا١ٌَل فبًٙ ػبرٟ عجو, ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ -3

 .07/9/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌمؤخ, ٌٖٕبػخ األٍٕبْ, 

https://www.al-aawsat.com/
https://www.al-watan.com/
https://www.ilhyh.com/
https://www.withahmed.com/
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ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٌجٖو٠بد عجبه ػج١ل فو٘ٛك, ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد اٌوث١ؼٟ  -4

 .07/9/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح, اٌىبئٓ فٟ اٌؼْبه اٌؼي٠ي٠خ,

بد ِؾّل ف١ٚو, ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد إٌق١ً فٟ ِٕطمخ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٌجٖو٠ -5

 .07/9/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح, ثو٠ٙخ,

فٕٟ ٠ؼًّ فٟ ِؼًّ إٌّٙل ٌٍغبىاد اٌطج١خ  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌفٕٟ اهّل ػجل اٌوؽّٓ, -6

 .09/9/0400ثزبه٠ـ  , لٚبء اٌيث١و,ٚاٌٖٕبػ١خ

ِووي اٌفوكًٚ ٌطت األٍٕبْ  فٟ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ػٍٟ ػ١َٝ ٛج١ت إٍٔبْ ٠ؼًّ -7

 .04/9/0400, ثزبه٠ـ ,لٚبء اٌمؤخ

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٌجٖو٠بد ا١ٌَل ١ٌٚل ػجل اٌوىاق, ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد أهٗ  -8

 .04/9/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح , اٌغي٠وح, 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ رمٕٟ األٍٕبْ ا١ٌَل ِٖطفٝ ئٍّبػ١ً ٕبؽت ِقزجو ٍبِو اٌؼٍّٟ اٌىبئٓ فٟ  -9

 .03/9/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح, ب١ٍخ,اٌؼج

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه أؽّل وو٠ُ ٛؼبْ ٛج١ت إٍٔبْ ٠ؼًّ فٟ اٌّووي اٌزقٖٖٟ  -10

 .00/9/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح ,  ٌطت ٕٕٚبػخ األٍٕبْ,

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٌجٖو٠بد ا١ٌَل ؽ١له ِؾَٓ هاٟٙ ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد  -11

 .02/9/0400به٠ـ ثزلٚبء اٌّل٠ٕخ ,  اٌّل٠ٕخ,

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل أٍبِخ ٍبِٟ اٌّؼ١لٞ, ٕبؽت اللَ ٚهّخ ػ٠ٕٛبد ثبٌجٖوح  -12

 .02/9/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح ,  ػ٠ٕٛبد اٌّؼ١لٞ,

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ػٍٟ لبٍُ ِبٟٙ, اٌّل٠و اإلكاهٞ ٌَّزْفٝ اٌمؤخ اٌؼبَ ثزبه٠ـ  -13

34/9/0400. 

َبْ ٠ؼمٛة, ِل٠و ِؼًّ ٍِٛو ٌٍغبىاد اٌطج١خ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌفٕٟ ا١ٌَل غ -14

 .0/04/0400ثزبه٠ـ ,لٚبء اٌجٖوح , ٚاٌٖٕبػ١خ 

ِووي اٌزأ١ً٘ اٌطجٟ  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ا١ٌَل ػٍٟ ؽ١َٓ ػٍٟ, -15

 .3/04/0400 , لٚبء اٌجٖوح,ٕٕٚبػخ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ٚاٌَّبٔل

ِل٠و ِؼًّ ٍِٛو ٌٍغبىاد اٌطج١خ  ٠ؼمٛة,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌفٕٟ ا١ٌَل غَبْ  -16

 2/04/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح , ٚاٌٖٕبػ١خ, 

ٕبؽت ِؼًّ اٌؼواق ٌٍغبىاد  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ِٕٙلً ا١ٌّىب١ٔه ا١ٌَل اؽّل اٌوث١ؼٟ, -17

 .7/04/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح,  اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ,
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١ٓ ػٍٟ, ِووي اٌزأ١ً٘ اٌطجٟ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ا١ٌَل ػٍٟ ؽَ -18

 .7/04/0400ثزبه٠ـ , لٚبء اٌجٖوح ,ٕٕٚبػخ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ٚاٌَّبٔل 

ِؼًّ اٌؼواق ٌٍغبىاد اٌطج١خ  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ِٕٙلً ا١ٌّىب١ٔه ا١ٌَل ٍٍّبْ اٌوث١ؼٟ, -19

 .02/04/0400ثزبه٠ـ , لٚبء اٌجٖوح ,ٚاٌٖٕبػ١خ 

لٚبء  ِؼًّ اٌؾْل اٌْؼجٟ, ؽّل ػّبه ػج١ل,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ِٕٙلً ا١ٌّىب١ٔه ا١ٌَل ا -20

 .09/04/0400ثزبه٠ـ  اٌجٖوح ,

ِووي اٌزأ١ً٘ اٌطجٟ  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ا١ٌَل ػٍٟ ؽ١َٓ ػٍٟ, -21

 .34/04/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح,ٌٖٕبػخ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ٚاٌَّبٔل 

بْ فٟ اٌّووي اٌزقٖٖٟ األٚي ٛج١ت إٍٔ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه اؽّل وو٠ُ ٛؼبْ, -22

 .0/00/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح, ٌطت ٕٕٚبػخ األٍٕبْ,

فٕٟ فٟ ِؼًّ ٍِٛو ٌٍغبىاد  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌفٕٟ ا١ٌَل أثوا١ُ٘ هّه ػجل اٌوٙب, -23

 .3/00/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح ,اٌطج١خ ٚاٌٖٕبػ١خ,

ِووي اٌجٖوح اٌزقٖٖٟ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه اؽّل ٘بُّ ِٕجذ, ٛج١ت إٍٔبْ فٟ  -24

 .7/00/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح ,األٚي ٌطت ٕٕٚبػخ األٍٕبْ, 

ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد اٌوث١ؼٟ فٟ  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٌجٖو٠بد ا١ٌَل ١ِضبق كاٚك, -25

 .02/00/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح, ّبهع اٌَؼلٞ,

بد إٌق١ً ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛ ِمبثٍخ ّق١ٖخ رمٕٟ اٌجٖو٠بد ا١ٌَل ِؾّل ف١ٚو, -26

 .02/00/0400ثزبه٠ـ ,لٚبء اٌجٖوح , 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ِؾّل أ١ِٓ ٕبٌؼ اٌؾ١َٕٟ, ٕبؽت ِقزجو ثغلاك  -27

 . 02/00/0400ثزبه٠ـ  ٌٖٕبػخ األٍٕبْ فٟ لٚبء اٌيث١و,

رمٕٟ إٍٔبْ فٟ اٌّووي  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ا١ٌَل ؽ١له ٔغُ ػجٛك, -28

 .02/00/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح, ٕبػخ األٍٕبْ,اٌزقٖٖٟ األٚي ٌطت ٕٚ

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ا١ٌَل ػجل اٌوؽّٓ اٌجؼبط, ٕبؽت ِقزجو اٌمؤخ ٌٖٕبػخ  -29

 .02/00/0400ثزبه٠ـ , لٚبء اٌمؤخ ,األٍٕبْ 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ اٌجٖو٠بد ا١ٌَل ػجبً ٕجبػ ٔبٕو, ٕبؽت ٚهّخ ػ٠ٕٛبد  -30

 .02/00/0400ثزبه٠ـ ,  لٚبء اٌجٖوح اٌواىٞ فٟ ؽٟ ثو٠ٙخ,

رمٕٟ ٠ؼًّ فٟ ِقزجو اٌو٠جبي ٌٖٕبػخ  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ا١ٌَل ػٍٟ عجبه, -31

 .08/00/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌجٖوح , األٍٕبْ فٟ ؽٟ اٌغيائو, 
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ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ا١ٌَل ؽ١َٓ ٍؼلْٚ غبُٔ, ٕبؽت ِقزجو اٌغيائو  -32

 .08/00/0400ثزبه٠ـ  , لٚبء اٌجٖوح ,ٟ ؽٟ اٌغيائوٌٖٕبػخ األٍٕبْ ف

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ا١ٌَل ػجل اٌَالَ ػجل اٌوٙب ػفٍٛن, ٕبؽت ِقزجو  -33

 .00/00/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح ,اٌؼٍّٟ ٌٖٕبػخ األٍٕبْ فٟ ؽٟ اٌؼْبه,

ٕٕبػخ ِل٠و ِووي اٌجٖوح ٌزأ١ً٘ اٌطجٟ ٚ ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل ؽَٓ فبٌؼ ؽَٓ, -34

 .02/00/0400ثزبه٠ـ , لٚبء اٌجٖوح , األٛواف اٌٖٕبػ١خ ٚاٌَّبٔل 

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ا١ٌَل ّبوو ف١ٚو ػط١خ, َِإٚي اٌٛهّخ  -35

 لٚبء اٌجٖوح, اٌف١ٕخ فٟ ِووي اٌزأ١ً٘ اٌطجٟ ٕٕٚبػخ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ٚاٌَّبٔل,

 .02/00/0400ثزبه٠ـ 

َِإٚي ٚؽلح  األٛواف اٌٖٕبػ١خ ا١ٌَل اؽّل ػجل اٌي٘وح,ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ  -36

لٚبء  اٌٖت فٟ ِووي اٌجٖوح ٌٍزأ١ً٘ اٌطجٟ ٕٕٚبػخ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ٚاٌَّبٔل,

 .02/00/0400ثزبه٠ـ  اٌجٖوح,

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٛواف ا١ٌَل ِب٘و ؽج١ت ٠ؾ١ٝ, َِإٚي ّؼجخ األ١ً٘ اٌطجٟ  -37

لٚبء اٌجٖوح, ٕٕبػخ األٛواف اٌٖٕبػ١خ ٚاٌَّبٔل, فٟ ِووي اٌجٖوح ٌٍزأ١ً٘ اٌطجٟ ٚ

 .02/00/0400ثزبه٠ـ 

ٕبؽت ِقزجو اٌغيائو  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ رمٕٟ األٍٕبْ ا١ٌَل ؽ١َٓ ٍؼلْٚ غبُٔ,  -38

 .34/00/0400ثزبه٠ـ  لٚبء اٌجٖوح, ٌٖٕبػخ األٍٕبْ فٟ ؽٟ اٌغيائو,

ْ ِل٠و ّووخ ٍّب ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ اٌلوزٛه ا١ٌٖلالٟٔ فواً ئٍّبػ١ً ف١ًٍ, ِؼبٚ -39

 .07/0/0400ثزبه٠ـ لٚبء اٌيث١و,  اٌف١ؾبء ٌألك٠ٚخ,

ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ إٌّٙلً ػجل اٌوٙب ٠ٍٛف ػجل اٌوٙب, َِإٚي ّؼجخ اٌغبىاد  -40

 .04/0/0400ثزبه٠ـ  , لٚبء اٌجٖوح , اٌطج١خ فٟ كائوح ٕؾخ اٌجٖوح

زقلَ ٛوف ٔؼ١ُ عبٍت ٕغ١و, َِ مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبٕخِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل  -41

 .0/3/0400ٕٕبػٟ أٛواف ػ١ٍب,

١ٌٚل ف١و هللا ٍٍّبْ اٌؼجبكٞ, َِزقلَ  مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبٕخِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل  -42

 .3/3/0400ٛوف ٕٕبػٟ رؾذ اٌووجخ, ثزبه٠ـ 

, َِزقلَ ٛمُ إٍٔبْ عيئٟ  ِمبثٍخ ّق١ٖخ ِغ ا١ٌَل فبهٚق عبهػ, -43

 .02/0/0400ثزبه٠ـ



                         

 

 

 املالحك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

225
 

 

 المالحق

 جًهىرٌخ انؼراق

 وانجحش انؼهًًنً وزارح انزؼهٍى انؼب

 انجصرح جبيؼخ

كهٍخ اَداة /لطى انجغرافٍب وَظى 

 انًؼهىيبد انجغرافٍخ

 

 

 (3ملحق )

 ثطًه رؼبنى

 

 

 م/استمارة استبٌان

أن االستبٌان الذي بٌن ٌدٌكم ٌهدؾ لجمع البٌانات اإلحصائٌة عن الصناعات الطبٌة فً 

البٌانات وان دقة والمشكالت التً تعترضها،  هامحافظة البصرة لؽرض الوقوؾ على واقع

ٌقدم وٌسر الباحث أن  ،سوؾ تسهم فً التوصل إلى نتائج افضل بما ٌخدم صناعتنا الوطنٌة

للعاملٌن فً الصناعات الطبٌة فً محافظة البصرة لما سٌقدمونه من بٌانات خدمة وتقدٌره  شكره

          .لتطوٌر البحث العلمً فً بلدنا العزٌز

 الباحث  

 بالسم جارح عبد الحسن  

 أوال: معلومات عامة

 ----------------------اٍُ اٌّؼًّ أٚ اٌّقزجو أٚ اٌٛهّخ  -1

 --------اٍُ اٌؾٟ  ----إٌبؽ١خ  --------------اٌمٚبء , اٌّٛلغ اٌغغوافٟ -2

 ---------ربه٠ـ ثلء ئٔزبط     ---------------------ٍٕخ اٌزأ١ٌٍ  -3

 ؽىِٟٛ لطبع -ةلطبع فبٓ            -أٍِى١خ إٌّْأح        -4

 ------------------------؟ِب ٘ٛ ربه٠ـ اٌٖٕبػخ اٌطج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح -5

 ------------------------؟ِب ٟ٘ أللَ ٕٕبػخ ٛج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح -6

 ؟ِبٟ٘ فٖبئٔ اٌٖٕبػخ اٌطج١خ فٟ ِؾبفظخ اٌجٖوح -7

 ؟ٚؽل٠ضب اٌز١ٕٖغ ٍبثمبٛو٠مخ  ِبٟ٘ ِواؽً -8

 ؟أ٠ٓ وبٔذ رٖٕغ إٌّزغبد اٌٖٕبػبد اٌطج١خ ٍبثمب ٚؽل٠ضب -9
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 المالحق

 المواد األولٌة: ثانٌا

 -------------- ؟ِبٟ٘ أٍّبء اٌّٛاك األ١ٌٚخ اٌزٟ ٠زُ اٍزقلاِٙب فٟ اٌٖٕبػخ -1

 ؟ِب ٘ٛ ِٖله اٌّٛاك األ١ٌٚخ اٌَّزقلِخ فٟ اٌٖٕبػخ -2

 مستوردة -جمن خارج المحافظة             -بمن داخل المحافظة          -أ

 ؟ِب ٘ٛ ٍؼو اٌّٛاك األ١ٌٚخ اٌَّزقلِخ -3

 ؟ِبٟ٘ أٔٛاع اٌّٛاك األ١ٌٚخ -4

 ؟ِبٟ٘ ِٛإفبرٙب -5

 ؟ً٘ ٠زُ االػزّبك ػٍٝ اٌّٛاك األ١ٌٚخ ِؾ١ٍخ اٌٖٕغ -6

 ؟ِبٟ٘ أِبوٓ ر١ٕٖؼٙب ِؾ١ٍب -7

 األٌدي العاملة: ثالثا

 -----------------------ػلك اٌؼّبي اٌؾبٌٟ ثبٌّْٕأح  -1

  ------------فٟ إٌّْأح ػلك األٛجبء اٌؼب١ٍِٓ -2

 ----؟ِٚبٟ٘ ِإ٘الرُٙ اٌلها١ٍخ ----------------ػلك األ٠لٞ اٌؼبٍِخ ِٓ اٌف١١ٕٓ -3

 -----------------------------  ؟اٌؼب١ٍِٓ ِبٟ٘ ّٙبكاد -4

 ------------ ؟ِبٟ٘ أػلاك ِٛظف١ٓ اٌقلِخ فٟ إٌّْأح -5

----اٌفٕٟ  -------بْٚ ٛج١تِؼ ----------- ؟اٌطج١ت ِبٟ٘ أعٛه اٌؼًّ ٌأل٠لٞ اٌؼبٍِخ -6

 --------ِٛظف فلِخ ----

       :      اٌؼلك /ِٖبكه األ٠لٞ اٌؼبٍِخ ِٓ كافً اٌّؾبفظخ -7

 :اٌؼلك/ ِٓ فبهط اٌّؾبفظخ

 التكنولوجٌا واألدوات المستخدمة: رابعا

 -------- ؟ِبٟ٘ أٍّبء األعٙيح اٌَّزقلِخ فٟ اٌٖٕبػخ -1

 َِزٛهكح -ة  ِؾ١ٍخ -أ   ؟انًطزخذيخِب ِٖله األعٙيح  -2

 ؟ِبٟ٘ ٚظ١فخ وً عٙبى -3

 ----------ٍٚؼو اٌغٙبى             ---------؟ِب ٘ٛ ِْٕبء اٌغٙبى -4

 ؟ِبٟ٘ أٔٛاع األكٚاد اٌَّزقلِخ فٟ اٌٖٕبػخ -5
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 المالحق

 ؟ِبٟ٘ ِْبوً األعٙيح اٌَّزقلِخ -6

 السعر -ج  قطع ؼٌار -ب  صٌانة -أ

 التسوٌق: خامسا

 ؟(0400 -0404ِبٟ٘ و١ّخ اإلٔزبط ٌٍَٕٛاد ) .1

  ؽبكس -ة رًَٛ -أ ؟ِبٟ٘ أٍجبة اٌز١ٕٖغ .2

 رْٖٛ ٚالكٞ -د أِواٗ ٍوٛب١ٔخ -ط

 فبهع١ب ٌَىبْ اٌّؾبفظبد -ِؾ١ٍب ٌَىبْ اٌجٖوح           ة -أ   ؟ٛج١ؼخ ػًّ اإلٔزبط .3

 ؟ِبٟ٘ و١ّخ اإلٔزبط .4

 ؟ِبٟ٘ و١ّخ اٌّج١ؼبد .5

 ؟ِبٟ٘ أػلاك اٌيثبئٓ وّؼلي .6

 ؟ِب ٘ٛ ِىبْ اٌز١ٕٖغ فبهط اٌّؾبفظخ         ؟ً٘ ٠ٛعل ر١ٕٖغ عب٘ي فبهط اٌّؾبفظخ .7

 ؟ً٘ ٠ٛعل رجبكي فٟ اٌى١ّبد إٌّزغخ ث١ٓ اٌٛهُ أٚ اٌّقزجواد أٚ اٌّؼبًِ .8

 ؟ِبٟ٘ وٍفخ ر١ٕٖغ إٌّزظ .9

 ؟ٛج١ؼخ االفزالف اٌّٖٕؼخ ِٚبًٟ٘٘ ٠ٛعل افزالف فٟ األٔٛاع  .10

 ؟ِبٟ٘ ِٛاك اٌزؼجخ ٚاٌزغ١ٍف .11

 مراحل التصنٌع: سادسا

 ؟وماهً المواد المستخدمة فً العمل ؟المنتج للصناعة الطبٌةماهً خطوات تصنٌع 

 األرض: سابعا

                                      2المساحة/ م                                       اسم المنشؤة               

 0َ--------------------ِْٕأح إٌظبهاد اٌطج١خ                              -0

 0َ---------------------ِْٕأح ٕٕبػخ االٍٕبْ                              -0

 0َ----------------------ِْٕأح األٚوَغ١ٓ اٌطجٟ                           -3

 0َ----------------------ِْٕأح األٛواف اٌٖٕبػ١خ                         -0

  0َ---------------------األك٠ٚخ                                        ِْٕأح -2
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 المالحق

 راس المال: ثامنا

 ؟ٌّبي اٌَّزضّو فٟ إٌّْأح اٌطج١خِب ٘ٛ هاً ا -1

 ؟ِب ٘ٛ ِٖله هاً اٌّبي -2

 قروض المصرؾ الصناعً -ج   من البنوك -ب شخصً -أ

 الوقود والطاقة: تاسعا

 ؟اٌَّزقلِخِبٟ٘ ِٖبكه اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ  -1

 مولدات خاصة -ج مولدات أهلٌة -ب الشبكة الوطنٌة -أ

 ل١ّخ اٌطبلخ اإلعّب١ٌخ  -2

 -------سنوٌا -ب  --------------شهرٌا  -أ

 لمشاكل التً تعانً منها الصناعة: اعاشرا

 ثؼل٘ب ػٓ ٛوق إٌمً -ط    ػلَ ٚعٛك فلِبد ثٍل٠خ -ة   اٌَّبؽخٕغو  -أ   اٌّٛلغ -1

 رنثنة أٍؼبه٘ب -ط      ٕؼٛثخ اٌؾٖٛي ػ١ٍٙب -ة   ٔٛػ١زٙب -أ   اٌّٛاك األ١ٌٚخ -2

 ػلَ رٛفو اٌف١١ٕٓ -ط     ػلَ رٛفو اٌّب٘و٠ٓ -ة   ػلَ رٛفو٘ب -أ   األ٠لٞ اٌؼبٍِخ -3

 رنثنة األٍؼبه -ط   إٌّبفَخ فٟ األٍٛاق -ة     اٌجؼل ػٓ اٌَٛق -أ   اٌز٠َٛك -4

 ػلَ ّٙبْ ِٖبكه٘ب -ة                    اهرفبع أٍؼبه٘ب            -أ   اٌٛلٛك ٚاٌطبلخ -5

 ؟ِبٟ٘ اٌؾٍٛي اٌّمزوؽخ ٌؾً ِْىالد اٌّٖٕغ -6

1. ----------------------------------------------------- 

2. --------------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------------- 

ومات ٌود المدٌر أو صاحب المنشؤة الصناعٌة أو العاملٌن اضافتها خدمة أٌة معلأحد عشر: 

 .الكمال متطلبات البحث

 ----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 
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 المالحق

 (4)ملحق 

 4243الطبٌة فً محافظة البصرة لقضاء البصرة لعام  الصناعاتدلٌل التنوع 

 األٌدي العاملة الفرع الصناعً
تربٌع مجموع األٌدي 

 4العاملة )س(

تربٌع عدد األٌدي العاملة 

 (4)س
 دلٌل التنوع

  11664  186 النظارات الطبٌة

  4468  51 صناعة األسنان

  2681  66 صناعة األوكسجٌن

  1868  33 صناعة األطراف

  8  8 صناعة األدوٌة

 8.61 18643 66861 258 المجموع

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على معادلة دلٌل التنوع الصناعً

 (5)ملحق 

 4243الطبٌة فً محافظة البصرة لقضاء الزبٌر لعام  الصناعاتدلٌل التنوع 

 عمل الباحث باالعتماد على معادلة دلٌل التنوع الصناعً المصدر: من      

 

 

 

 األٌدي العاملة الفرع الصناعً
تربٌع مجموع األٌدي 

 4العاملة )س(

تربٌع عدد األٌدي 

 (4العاملة )س
 دلٌل التنوع

  225  15 النظارات الطبٌة

  16  4 صناعة األسنان

  188  18 صناعة األوكسجٌن

  8  8 صناعة األطراف

  48888  288 صناعة األدوٌة

 8,24 48341 52441 228 المجموع
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 المالحق

 (6ملحق )

 4243الطبٌة فً محافظة البصرة لقضاء أبً الخصٌب لعام  الصناعاتدلٌل التنوع 

 األٌدي العاملة الفرع الصناعً
تربٌع مجموع األٌدي 

 4العاملة )س(

تربٌع عدد األٌدي 

 (4العاملة )س
 دلٌل التنوع

  16  4 صناعة النظارات

     صناعة األسنان

     صناعة األوكسجٌن

     صناعة األطراف

     صناعة األدوٌة

 8 16 16 4 المجموع

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على معادلة دلٌل التنوع الصناعً

 (7ملحق )

 4243الطبٌة فً محافظة البصرة لقضاء شط العرب لعام  الصناعاتدلٌل التنوع 

 األٌدي العاملة الصناعً الفرع
تربٌع مجموع األٌدي 

 4العاملة)س(

تربٌع مجموع األٌدي 

 (4العاملة)س
 دلٌل التنوع

  36  6 صناعة النظارات

     صناعة األسنان

     صناعة األوكسجٌن

     صناعة األطراف

     صناعة األدوٌة

 8 36 36 6 المجموع

 عمل الباحث باالعتماد على معادلة دلٌل التنوع الصناعً المصدر: من
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 (8ملحق )

 4243الطبٌة فً محافظة البصرة لقضاء القرنة لعام  الصناعاتدلٌل التنوع 

 األٌدي العاملة الفرع الصناعً
تربٌع مجموع األٌدي 

 4العاملة)س(

تربٌع مجموع األٌدي 

 (4العاملة)س
 دلٌل التنوع

  16  4 صناعة النظارات

  8  3 صناعة األسنان

     صناعة األوكسجٌن

     صناعة األطراف

     صناعة األدوٌة

 8,48 25 48 6 المجموع

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على معادلة دلٌل التنوع الصناعً

 (2ملحق )

 4243الطبٌة فً محافظة البصرة لقضاء المدٌنة لعام  الصناعاتدلٌل التنوع 

 األٌدي العاملة الصناعً الفرع
تربٌع مجموع األٌدي 

 4العاملة)س(

تربٌع مجموع األٌدي 

 (4العاملة)س
 دلٌل التنوع

  8  3 صناعة النظارات

     صناعة األسنان

     صناعة األوكسجٌن

     صناعة األطراف

     صناعة األدوٌة

 8 8 8 3 المجموع

 عمل الباحث باالعتماد على معادلة دلٌل التنوع الصناعً المصدر: من
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 المالحق

 (1ملحق )

 4243الطبٌة فً محافظة البصرة لقضاء الفاو لعام  الصناعاتدلٌل التنوع 

 األٌدي العاملة الفرع الصناعً
تربٌع مجموع األٌدي 

 4العاملة)س(

تربٌع مجموع األٌدي 

 (4العاملة)س
 دلٌل التنوع

  1  1 صناعة النظارات

     صناعة األسنان

     صناعة األوكسجٌن

     صناعة األطراف

     صناعة األدوٌة

 8 1 1 1 المجموع

  المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على معادلة دلٌل التنوع الصناعً

 (9ملحق )

 4243الطبٌة فً محافظة البصرة لقضاء الهارثة لعام  الصناعاتدلٌل التنوع 

 األٌدي العاملة الفرع الصناعً
تربٌع مجموع األٌدي 

 4العاملة)س(

تربٌع مجموع األٌدي 

 (4العاملة)س
 دلٌل التنوع

  1  1 صناعة النظارات

     صناعة األسنان

     صناعة األوكسجٌن

     صناعة األطراف

     صناعة األدوٌة

 8 1 1 1 المجموع

 عمل الباحث باالعتماد على معادلة دلٌل التنوع الصناعً المصدر: من
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