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 إقرار المشرف

     

تي ـنيـالتحليل المكاني لصناعة ُمنتجات األثاث في مد) ـــومة بـــالة الطوســعداد هذِه الرسإ هد أن ــَأش

ـــالطق (الرمــا و لالولة ــة ـــدمة مـــ ـــ   نـ ـــالطال قــ ـــق (هــد ل زــايو  اصــل ال ــا ي)بة ــ ـــد جــ تحــ  رت ــ

درجــة وهــف جــز  مــن م طلبــات   ــ   ،الرامعــة العراة ــة -كل ــة اادا  -قســا الراراة ــة شــرا ف  ــفإ

 . ف الراراة ة رماجس  

 

 ال وة ع:                                           

 سالم خط س غربف اله  ف : أ. م . د                                                         

 م2021/    ال اريخ:    /                                                        

 

ح ــــرشأ قــــدمة مــن قـــبل المشــرف لالمقـــةم اللغــــةو لالمقــــةم الملمـيعلى التةصاات الم لبناء  

 .ةـــاقشـــالة للمنـــالرس هذه  

 

 : ال وة ع                                                               

  فالعام ن أحطد دمحم أرة ة : د  .أ  :االسا                                                     

  الراراة ة قسا رئ س                                                                
  

 م2021/  /         :ال اريخ                



 ت
 

 إقرار الخبير اللغةو 

 

التحليـل المكـاني لصـناعة ُمنتجـات األثـاث فـي مـد نتي  )ـ الرسالة الطوسومة ب أشهد أن هذهِ      

ماجس  ر  ـف ظ   درجة ل (هد ل زايو  اصل ال ا ي) الطقدمة من ق   الطالبة (الرما و لالولة ة

 . أصبح  سل طة من الظاح ة اللاويةك بذلو  من ق لف، و حويا   لاويا  تا تقويطها قد  ، الراراة ة

 

 ال وة ع: 

  حطد سهام رش دأ د .أاالسا: 

 م2021 ال اريخ :    /    /
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 إقرار الخبير الملمي

 

التحليــل المكــاني لصــناعة ُمنتجــات األثــاث فــي مــد نتي )الرســالة الطوســومة بـــ أشــهد أن هــذهِ      

ماجسـ  ر ظ ـ  درجـة ل  (هـد ل زـايو  اصـل ال ـا ي)الطالبـة  الطقدمـة مـن ق ـ  لالولة ة(الرما و 

 . أصبح  سل طة من الظاح ة العلط ةك بذلو   ف الراراة ة، قد تا تقويطها علط ا  من ق لف،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ال وة ع                                                      :ال وة ع

د سالم  اض  علف. م .أ: سااال                           ا د شروق  ع ا جاس. م .أ :االسا

 م2021/    /    :ال اريخ                                  م2021:    /    / ال اريخ
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 إقرار لجنة المناقشة
التحليــل )أ ظــا أعلعظـا علـر الرســالة الطوسـومة بـــبأَعضـا  لرظــة الطظاقشـة، و  رئــ س  شـهد  حـن

هـد ل )الطالبـة  الطقدمة مـن ق ـ  (المكاني لصناعة ُمنتجات األثاث في مد نتي الرما و لالولة ة
 ،عالقـة بهـا وة طـا لـ    ،وقد  اقشظا الطالبة  ـف مح وياتهـا  ف قسا الراراة ة، (زايو  اصل ال ا ي

 .( زاـــــم  ا  ) ب قدير ماجس  ر  ف الراراة ة وبالق ول لظ   درجة  جديرةو رى أ ها 
 

 :ال وة ع                                                    :ال وة ع

 ركان ريسان عباسأد  .م .أ :سااال                              دمحم يوسف حاجا  د .أ :سااال

 عضوا                                                            رئ سا          

                                                                                           م2021/     /     :ال اريخ                                     م2021/     /      :ال اريخ

 :ال وة ع                                                    :ال وة ع

 سالم خط س غربف د. م .أ: سااال      ظا داود                       مثظر  اد . م. أ :سااال

 ومشر ا   عضوا                                                           وا  عض       

                                                                                                        م2021/     /     :ال اريخ                                   م2021/     /     :ال اريخ

 مرلس عطادة كل ة اادا  / الرامعة العراة ة علر قرار لرظة الطظاقشة ةصادقم

 ال وة ع:                                                           
 ال هادلف األس اذ الدك ور: حس ن داخ                                                         

 عط د كل ة اادا  / الرامعة العراة ة        
م2021/      / :     ال اريخ    



ح

 اإلهذاء                                                                                                      

  

 واملإمنىن(.. صذق اهلل اٌؼظُم.. لاي ذؼاىل :) لً  أػمٍىا فسريي  اهلل ػمٍىم وسسىٌه

 ال ذطُة اجلنح ئال تشؤَره تؼفىن وئهلٍ  ال ذطُة اٌٍحظاخ ئال تزوشن وال ذطُة األخشج ئال 

 ~اهلل  جً جالٌح ~ 

 ئىل  ويب اٌشمحح واإلوساوُح اٌمائً : ) خريوم مه ذؼٍم اٌمشآن وػٍمه( صذق سسىي اهلل

 ~ٍم(سُذوا حممذ)صًٍ اهلل ػٍُح وآٌه  وصحثه وس~ 

ئىل رٌه اٌشجً اٌؼظُم اٌزٌ مل َثخً ػٍُه تأٌ  ,ئىل  مه حصذَ  األشىان  ٌُُمهذ يل طشَك اٌؼٍم واملؼشفح

 شٍء وسؼً ألجً ساحيت وجناحٍ وذماسم مؼٍ اجلهذ ألصً ئىل ما ػٍُه اِن

 ~أتٍ اٌغايل   ~

 ئىل مه واود هلا ولفح ال تىراب وال تمٍم تً تمٍة حنىن وػني يف وً دػاء ذذمغ

 ~أمٍ احلثُثح   ~

 ئىل أمٍٍ وػىوٍ يف احلُاج ,ئىل مه  ذمامسىا مؼٍ احلُاج حبٍىها ومشها  وواوىا خري سنذ

 ~ئخىاوٍ وأخىاذٍ ~

 ئىل مه وً مه ساٌد دماؤهم ػًٍ أسض اٌىطه مه أجً أن ذزسع تزوس احلُاج

 ~شهذاء تٍذٌ اٌغايل   ~

 أو تؼُذ  وٌى تذػىج صادلحئىل وً مه ساػذوٍ وولف جباويب ووان ٌه دوس مه لشَة 

  

 اٌثاحثح هذًَ                                    ئىل هإالء مجُؼاً أهذٌ ٌىم مثشج جهذٌ املرىاضغ...
 



 خ

 

 انشكر وانتقدير

 

وانصاة  وانالاةو مها  ف ارق  هقاا  اة انرداا         ,احلًد اهلل رب انعاملني  داداك رياً اك اً املك مها  ييا  مهًا  ومى ا            

 حمًد)صم اهلل مهً  وآل بًت  اإلاهملر وسهى تالهًًملك ريً اك(..

إال أن أذمدم  زشّدا شلردوز ًشلعز دان إت أسدراشُ شاردزا شاسدراش شاسدا م          ,ّسعين ًأوا أوريِ مه كراتح رساليت ال

 وان  , ًقلح مالظااذولو شلٌلد شلثمنيلرفضلوُ تاإلشزشا  لَ ىذه شلزسالح ًتذ ) سال  مخْس غزتِ شهلْيت(،شلمكرٌر

ًّطْة يل تودا ش ردششس أن أذمدم  تالردوز     ما ك ,ء جششه شهلل  ين خري شجلشش ,ثحثيل وعم شلعٌن يف ذذلْا مصا ة شل

ًإت مجْع أساذذج لسم شجلغزش ْح شلذّه هلم ْح ًرئاسح لسم شجلغزش ْح شجلامعح شلعزشل ,ًشلرممّز إت  ماقج كلْح شٓقشب

تزشء )ٌرتِ ( ًشلمكرًأخص منيم تالذكز شاسراش ) أمحم صثاح مزضِ شجلنا ا يف ذمرّسِ يف شلسنح شلرحضريّح شلفض

مه شلٌشجة شلعز ان تاجلمْا ً ،جششىم شهلل  ين خريشًشلعثْمُ (  قشًق) مثنَ  واظم رًشلمكرٌ (كاما  ثم شلزسشق شلعاوِ

إت مه كاود هلدم شلثصدمح شلٌشضدحح أءنداء شلمرشسدح شاْمشوْدح ًكراتدح شلزسدالح          ً اْم أمرناوِ أن أذمم  تفائك شوزُ

أمحدم  ْداص صدا     )شاسدا م شلدمكرٌر    شاسدراش ً)ّاسني محْدم تدما شدمدمُ(     ًأخص منيم تالذكز شاسراش شلمكرٌر

ىناء ءامز )  .   ًشلمكرٌرج   (محم ظسني شلرجريُأ)سراشاًشم ظامم ذزكِ شلزششم شلذّاتِ()حمم ( ًشاسراششدممُ

كما ًأذمم  تالروز شجلشّا إت كا  ،لسم شجلغزش ْح(جششىم شهلل كا خريمنصٌر يف لسم شجلغزش ْح /كلْح شلرتتْح للثناخ/ 

  ثم( يف جامعح ذوزّد ًشلطالثح )  اذه سعمًن مه لم  يل ّم شاسا مج يف ذٌ ري شاصاقر ًأخص منيم تالذكز شلطالثح

 ًشالخد شلعشّشج ًشلطالثح )ىمٍ أظثْين  اشٌر( يف جامعح شلثصزج  ) ضحَ محْم جاسم( يف جامعح كزتالء ًشلطالثح

لعلمْح أن ألم  ًمه قًش ِ شاماوح ش ، اٌت هله شلرٌ ْك ًجشّا شلثٌشبسائلحً ش ,رغم ظسني  لِ( يف شجلامعح شلعزشلْح)

ساىم  تممر كثري يف مسا مذِ لزسم خزشئط  ّاسز ماجم قرجال  شلثياقيل( شلذُسراش) شاخ  أ شوزُ ًذممّزُ  إت 

ًشالظرتش   إت   ماً ًظماً  أن أذمم  زشّا شلروزًأرٍ لشش ،ً مو شهلل لوا خري ,مّالخ  لْياشلزسالح ًإمتاميا ًأجزشء شلرع

 ً موم شهلل مجْعاً يف ظْاذوم شلعلمْح ًشلعملْح..هلل سمالء شلمرشسح إخٌشوِ  ًأخٌشذِ يف  

ًأخريشً ترعٌر غامز تالرممّز ًشلٌ اء أًجو شوزُ ًذممّزُ إت كا مه ذفضدا ًأءدزٍ جٌشودة ىدذه شلمرشسدح سدٌشء       

 داذين شكدزىم يف شلددموْا   ...أسدلل شهلل أن ًٌّ دك مجْددع مده شكدز م ًمده      ًمل أشكدز أهو  مبعلٌمدح أ  ذٌجْدو أ  وصدْحح   

                                    ~ شلثاظثح ىمّا ~                                                 ًشهلل ًيل شلرددٌ ْك ًشٓخزج..



 د

 

                                         

  المستخلص                          
 

الدراساال للطاامض العاا   قماان عا اان جاا تقل ث  ل ااته ا اااتا ياا  ثااد  ل  ال ثاات   جاات ه هاا        
عثع ياال الع اثااج ال ي االاال اللاا  سااتهوت ياا  جاا ص ععاا    هاا   ال اا تقل   0202لعاات   عالفم جاال

يعاًل ق  الكشف ق  أهم الوشتكج عالوع  ته الل  ع اجه ها   ال ا تقل عع ان اللما ال الالزثال 
اسااال قمااان قااادم ث اااتهن عوامااات ياااتلو هن اللاااتر    لوع يااال عاااتر   هااا   لهااات  ع اااد اقلواااده هااا   الدر 

ال اا تقل ياا  العاا ا  يشاامج قاات  عث ة اال الدراساال يشاامج صااتو  عالواا هن ال جااف  عالللم ماا  ياا  
  عقلوال كولال انتلات علم ج الوعةلته يتالقلوت  قمن قدم ثعت   ) قد  الوعتثج  قد  العاتثم    

ا اتا ال شب   ا اتا الوعدت ( (قمن ثطل ى الف عع ال  تعلل)أج ر العتثم   الشه  ل عالط   ل
 عا حلت  الطم لل الل  ع كزه ي هت ه   ال  تقل.

أظه ه الدراسل أن ع    ج تقل ث  ل ته ا اتا ذاه عأر      ج يع   إلان دادايته ال ا ن      
  عكشافت الدراسال إلان العش    ق دثت كتتت ال  تقته الل الل ال دع ل البطلةل ه  الطاتددم ي هات

( ثعواج يا  002ارعفتع قد  ثعتثج ا اتا ي  ثد  ل ال ثت   ث ترتل يود  ل الفم جل عالل  دميت)
  ( ح  سم   لكال الود  ل  00ثعوج ع كزه ي )(000لفم جل)ح   دمغ قد  الوعتثج ي  ثد  ل ا

العاتثم   يا  ثد  ال الفم جال  كوت أظه ه الدراسل يأن قد  العتثم   ي  ثد  ل ال ثات   يفا   قاد  
 .(190( ي  ح   دمغ قد  العتثم   ي  ثد  ل الفم جل)232إذ دمغ قد هم)

عالل   ا ل  تقل ث  ل ته ا اتا ي  ث ة ل الدراسلكوت عم عةب ق يعض ا ستل ب انح تدلل      
( أثات %30.05كشفت ق  تطبل ا هولل ال  تعلل الكب  م ل  تقل ث  ل ته ا اتا عاللا  دميات)

%( عبتللاتل  يها  جا تقل ذاه أهولال 25.51ي  ثد  ل الفم جال ياأن ا هولال ال طابلل ي هات دميات)
لألتشااةل ال اا تعلل داا   الوااد  ل    كشااف قاا  عجاا   عشااتيه كب اا  ثل سااةل  ع ل ااج اللشااتيه الاا  

ا اااااتا عالاااا       كشااااف قاااا  عجاااا   ع اااا ع قااااتاًل لوعتثااااج%(  ع ل ااااج الل اااا ع الاااا02عالاااا   دمااااغ) 
ععةب اق كاج ثا  ) ثعتثاج الل  ان ال ا تق ( الا   أظها  أن   ل    كوات عام( لمواد %2.9دمغ)

 جااااا تقل ث  ل اااااته ا ااااااتا يف ق هااااات) ال شاااااب  عالوعااااادت (    ثل   ااااال يااااا  ث ة ااااال الدراسااااال 
ععةب ق)ثعتثج الو  ن ال  تق ( الا   دا  أ أن جا تقل ا ااتا يا  ثد  ال ال ثات     ا  ثل   ال 

عكا ل  عةب اق) ثعتثاج الل كاز  ل الفم جل يأتهت قتللل اللا    قمن قمس ج تقل ا اتا ي  ثد  
يتالقلوااات  قمااان ثد ااا  قاااد  العاااتثم   عالااا   يشااا   إلااان أن ع ز ااان ال طاااب ل ااا تقل  ال ااا تق (

 ل تسب ثن الل ز ن ال طب  ل  تقل  عال   دمغ)جف ًا( عبتللتل  ث  ل ته ا اتا ي  ث ة ل الدراسل



 ذ

 

الولوامال ع  ا صا ى  يعاض ا ساتل ب انح اتدللث  ل ته ا اتا ي  أ علل الولتيظال  إ اتيل إلان 
  الل ز ن ال ي اي . دا)     ل ال تر ا   ص  عالوطتيل الوعلتر ل( عالل  كتتت عةتدق ص ادض

ثاااا  صااااالال قاااادم  عذلاااا ( Spssاساااال دا  د تااااتثن اللااااز  انح ااااتدلل)عاااام لاااان هاااا ا إ ااااتيل إ      
ثعتثاااااج اللفطااااا     عثعتثاااااج االرعبااااات   )االتلدار ال ةااااا  الولعاااااد داااااامااااات واعصلباااااتراه إح اااااتدلل ا

لم جا ال إلان ال وا ذ  انح اتد  ا ثااج لمل باد  عالوع   ال ال زدلال(  عاصلباتر الوع   ال  الو لح
انح تد  يمولل انتلت  قب  قدم ثلي  اه ذاه أا  ظته   عجف  قمن انتلت  ل لم علد د ه ا 

ال وااتذ  انح ااتدلل عاللاا  د  اات ا مبهاات أن قتثااج رأس الوااتال عقااد  العوااتال ا ااا  كولااًت ثاا  صااالال 
كتتات ذاه اللااأا   ا كباا  ياا  الدرجاال ا سااتس يا  كولاال انتلاات  ك تهاات ق اثااج ذاه عااأا   ثبت اا  

ثاا  ح ااب تطاابل  ياا  ز اات م أع ع اات ن انتلاات   د  واات جاات ه الولي اا اه ا صاا ى ياا  الدرجاال الاتتلاال
طالاو    يا  ع ولل ها   ال ا تقته كواًت عت قاًت  ل جاب قمان الو عبتللتل  ي ب  اللأا   ي  انتلت 

 الوتال الكتي  لل ولل ه   ال  تقل.ع ي   رأس  ه ا الو تال أن   اق ا
ع ااد عاجهاات جاا تقل ث  ل ااته ا اااتا قاادم ثشااتكج ثلبت  اال  كااتن أكا هاات عااأا  ًا  ااعف الاادقم     

ت اان الةت اال يعاااًل قاا  جااع بل اللطاا  ق ع  اا ا  اللماا ث  عثشااممل ات ةااتع الللااتر الكه بااتد  ع 
الوطااال دثل يااا  ال ااا تقل عثشاااممل ال فتياااته  عساااتدج اللك  ل جلااات ع اااد  الطااا   يتلطااامن الوطااال ر م

 ال تجول ق هت ع مل ا  د  العتثمل الوته م  عارعفتع أسعتر االي تراه ع  ق ثطتحل الوعتثج.
 تقل جولعهت عتيعل لم ةتع ال تو عاصللوت الدراسل يتسل لتجته قد دم عه  أن ه   ال      

عثل اي ل ثن رغبل عثلةمبته الطمتن  عأن ع كزهت ي  أحلت  ثع  ل  عن أص ى يش   إلن اتعدا  
عا مبهت ث  ل ته ثطل ر م ث  ال تر  ثوت يع    الل ةلض الوطبق لهت عغلتص الدقم اللم ث  

 ه تك هدرًا لمعومل الل  عطل زف صتر  البال .
عث  ه ت ع ج  الدراسل يعد  ث  الل جلته عالل  ث   أتهت ثعتل ل الوشتكج ع  عرم ع ي   

  قم حم ث  لل ولل ال  تقل الولملل عاالسلفت م ث  ع ترص الدعال الول دثل ي  ه ا الو تال. 
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 (.2219-1981يؼذل اجتبىبد انشٌبػ يف حمغخ انشيبدي نهفرتح ) 11
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 رغٌس ؽغى انغكبٌ ًيؼذل اننًٌ انغنٌي ًانضٌبدح ادلغهمخ نغكبٌ يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ 12

 (.2219 -1997نهًذح  )

69 

 72 .2222انفئبد انؼًشٌخ نغكبٌ يذٌنخ انشيبدي ػبو 13

 73 .2222انفئبد انؼًشٌخ نغكبٌ يذٌنخ انفهٌعخ ػبو 14

 75-74 .2222انزٌصٌغ اجلغشايف حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انشيبدي نؼبو 15

 78-77 .2222ء انغكنٍخ نؼبوانكضبفخ انغكبٍَخ انؼبيخ دلذٌنخ انشيبدي حبغت األؽٍب 16

 79 .2222انزٌصٌغ اجلغشايف حبغت األؽٍبء انغكنٍخ دلذٌنخ انفهٌعخ ػبو  17

 82 .2222حبغت األؽٍبء انغكنٍخ نؼبوانفهٌعخ انكضبفخ انغكبٍَخ انؼبيخ دلذٌنخ  18

 89 .2222األصبس يف يذٌنخ انشيبدي نؼبو طنبػخ يُنزغبد احلذًد احملهٍخ ًاإللهًٍٍخ ألعٌاق  19

 92 .2222احلذًد احملهٍخ ًاإللهًٍٍخ ألعٌاق طنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذٌنخ انفهٌعخ نؼبو  22

دلؼبيم األصبس يف يذٌنخ انشيبدي  انشيشٌخ انكًٍبد ادلغزيهكخ يٍ انغبلخ ًانٌلٌد ًركبنٍفيب 21

 .2222ػبو 

93-94 
 

22 
 

ػـبو  انفهٌعـخ  يٍ انغبلخ ًانٌلٌد ًركبنٍفيب دلؼبيـم األصـبس يف يذٌنـخ    انكًٍبد ادلغزيهكخ 

2222. 

94-95 
 

 97 .2222شجكخ انغشق ثني يذٌنخ انشيبدي ًادلنبعك اجملبًسح نؼبو  23

 97 .2222ًادلنبعك اجملبًسح نؼبو  فهٌعخشجكخ انغشق ثني يذٌنخ ان 24

 122 2222نيت انشيبدي ًانفهٌعخ ػبو انشغجبد انشخظٍخ ألطؾبة ادلؼبيم ًيشارجيب يف يذٌ 25

26 
 

ٌَع ادلٌاد األًنٍخ ادلغزخذيخ يف طـنبػخ ينزغـبد األصـبس ًينشـأىب يف ينغمـخ انذساعـخ ػـبو        

2222. 

127 

 112-129 .2222سأط ادلبل انضبثذ ادلغزخذو يف يؼبيم األصبس دلذٌنخ انشيبدي ػبو  27
 

 112-111 .2222دلذٌنخ انفهٌعخ ػبو  سأط ادلبل انضبثذ ادلغزخذو يف يؼبيم األصبس  28



 غ
 

أعؼبس ادلٌاد األًنٍخ ادلغزؼًهخ يف طنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذٌنيت انشيـبدي ًانفهٌعـخ ػـبو     29

2222 

113 

أعؼبس األطجبؽ ادلغزخذيخ يف طنبػخ األخشبة ًينشأىب يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ ػبو  32

2222. 

114 

 115 .2222نذٌنبس انؼشالً يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو أٌَاع األخشبة ًأعؼبسىب ثب 31

 118 .2222انزٌصٌغ انمغبػً نظنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو  32

ً نظنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو  33 ً ادلكبَ  122 .2222انزٌصٌغ انمغبػ

يهني ًَغجيى نظنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو أػذاد ادلؼبيم ًانؼب 34

2222. 

122 

انزٌصٌغ اجلغشايف نظنبػخ يُنزغبد األصبس حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انشيبدي ًفك  35

 .2222ػذد ادلؼبيم ًانؼبيهني نؼبو  ييؼٍبس

123-124 

 127-126 .2222يذٌنخ انشيبدي نؼبو يؼبيم األصبس اخلشيب حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف  36

 128-127 .2222يؼبيم األصبس ادلؼذًَ حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انشيبدي ػبو  37

انزٌصٌغ اجلغشايف نظنبػخ يُنزغبد األصبس حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انفهٌعـخ ًفـك    38

 .2222ػذد ادلؼبيم ًانؼبيهني نؼبو  ييؼٍبس

132-131 

 134 2222األصبس اخلشيب حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انفهٌعخ نؼبو يؼبيم  39

 136 .2222يؼبيم األصبس ادلؼذًَ حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انفهٌعخ نؼبو  42

41 
 

انزٌصٌغ اجلغشايف نظنبػخ يُنزغبد األصبس حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انشيبدي ًفك 

 .2222نؼبو يؼٍبس كًٍخ اإلَزبط  ًٌَػوُ

135 

انزٌصٌغ اجلغشايف نظنبػخ يُنزغبد األصبس حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انفهٌعـخ ًفـك    42

 .2222يؼٍبس كًٍخ اإلَزبط  ًٌَػوُ نؼبو

138-139 

ًفك  انزٌصٌغ اجلغشايف نظنبػخ يُنزغبد األصبس ؽغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انشيبدي 43

 . 2222نؼبو   يؼٍبس لٍى األعٌس 

142-143 



 ف
 

انزٌصٌغ اجلغشايف نظنبػخ يُنزغبد األصبس ؽغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انفهٌعـخ ًفـك    44

 . 2222نؼبو يؼٍبس لٍى األعٌس 

152-151 

 156 .2222انظنبػٍخ دلؼبيم األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو اننغجٍخ  مهٍخ األ 45

 157 .2222ى دنٍم  انزشبثو  نظنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو لٍ 46

 158 .2222لٍى دنٍم انزنٌع نفشًع طنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو  47

 159 .2222أػذاد انؼبيهني نظنبػخ األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ ًألضٍخ احملبفظخ نؼبو  48

 162 .2222يؼبيم انزخظض انظنبػً نفشػً طنبػخ األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو  49

 161-162 .2222يؼبيم ادلٌلغ انظنبػً نفشع طنبػخ األصبس اخلشيب يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو  52

 161 .2222دي نؼبو يؼبيم انرتكض انظنبػً نظنبػخ األصبس اخلشيب ًادلؼذًَ يف يذٌنخ انشيب 51

 162 لشٌنخ  اجلبس األلشة 52

ادلزغرياد ادلؼزًذح يف انزؾهٍم اإلؽظبئً نهؼاللخ يب ثني ادلـزغرياد ًانؼٌايـم ادلـؤصشح فٍيـب نظـنبػخ       53

 .2222يُنزغبد األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو 

172 

ؤصشح نظنبػخ األصبس اخلشـيب يف يذٌنـخ   منٌرط االحنذاس نهؼاللخ ثني كًٍبد اإلَزبط ًانؼٌايم ادل 54

 .انفهٌعخ

173 

 

55 

منٌرط االحنذاس نهؼاللخ ثني كًٍبد اإلَزبط ًانؼٌايم ادلؤصشح  نظنبػخ األصبس اخلشيب يف يذٌنـخ  

 انشيبدي.

 
175 
 

منٌرط االحنذاس نهؼاللخ ثني كًٍبد اإلَزبط ًانؼٌايم ادلؤصشح نظنبػخ األصبس ادلؼـذًَ يف يذٌنـخ    56

 عخ.انفهٌ

177 

 منٌرط االحنذاس نهؼاللخ ثني كًٍبد اإلَزبط ًانؼٌايم ادلؤصشح نظنبػخ األصبس ادلؼـذًَ يف يذٌنـخ   57

 .انشيبدي

179 

 182 .2222يشكالد طنبػخ يُنزغبد األصبس  يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو  58




 ق
 

 اخلشائظ  لبئًخ 

 انظفؾخ ػنٌاٌ اخلشٌغخ د

 4 َجبسيٍ انؼشاق ًحمبفظخ األ يٌلغ ينغمخ انذساعخ 1

 55 .2222انزمغًٍبد اإلداسٌخ يف يذٌنخ انشيبدي نؼبو  2

 57 .2222انزمغًٍبد اإلداسٌخ يف يذٌنخ انفهٌعخ نؼبو  3

انزٌصٌـــغ اجلغـــشايف ألػـــذاد انغـــكبٌ ؽغـــت األؽٍـــبء انغـــكنٍخ يف يذٌنـــخ انشيـــبدي   4

 .2222نؼبو

76 

 78 .2222انكضبفخ انغكبٍَخ نإلؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انشيبدي نؼبو 5

ــخ      6 ــخ انفهٌعـ ــبء انغـــكنٍخ يف يذٌنـ ــت اإلؽٍـ ــذاد انغـــكبٌ ؽغـ ــغ اجلغـــشايف إلػـ انزٌصٌـ

 .2222نؼبو

82 

 83 .2222انكضبفخ انغكبٍَخ نإلؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انفهٌعخ نؼبو 7

 98 عشق اننمم انشئٍغٍخ انيت رشثظ يذٌنخ انشيبدي ثبدلنبعك اجملبًسح. 8

 98 نفهٌعخ ثبدلنبعك اجملبًسح.عشق اننمم انشئٍغٍخ انيت رشثظ يذٌنخ ا 9

 112 .2222سأط ادلبل انضبثذ دلؼبيم األصبس يف يذٌنخ انشيبدي نؼبو  12

 112 .2222نؼبو  ذ دلؼبيم األصبس يف يذٌنخ انفهٌعخ سأط ادلبل انضبث 11

أػذاد يؼبيم األصبس ًرٌصٌؼيب اجلغشايف حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انشيـبدي نؼـبو     12

2222. 

124 

أػذاد األٌذي انؼبيهخ ًرٌصٌؼيب اجلغشايف حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انشيـبدي ػـبو    13

2222. 

125 

 128 .2222يؼبيم األصبس اخلشيب ًادلؼذًَ حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انشيبدي ػبو  14

فهٌعـخ نؼـبو   أػذاد يؼبيم األصبس ًرٌصٌؼيب اجلغشايف حبغت األؽٍـبء انغـكنٍخ يف يذٌنـخ ان    15

2222. 

132 



 ك
 

أػذاد األٌذي انؼبيهخ ًرٌصٌؼيب اجلغشايف حبغت األؽٍبء انغـكنٍخ يف يذٌنـخ انفهٌعـخ ػـبو      16

2222. 

132 

 136 .2222يؼبيم األصبس اخلشيب ًادلؼذًَ حبغت األؽٍبء انغكنٍخ يف يذٌنخ انفهٌعخ ػبو  17

 142 .2222نٍخ دلذٌنخ انشيبدي ػبو كًٍخ اإلَزبط ًٌَػوُ دلؼبيم األصبس حبغت األؽٍبء انغك 18

ــخ انفهٌعــخ ػــبو       19 ــبء انغــكنٍخ يف يذٌن ــبس حبغــت األؽٍ كًٍــخ اإلَزــبط ًٌَػــوُ دلؼبيــم األص

2222. 

144 

دلؼبيــم األصــبس حبغــت األؽٍــبء انغــكنٍخ يف يذٌنــخ انشيــبدي ػــبو    لــٍى األعــٌس انغــنٌٌخ 22

2222. 

148 

ألؽٍــبء انغــكنٍخ يف يذٌنــخ انفهٌعــخ ػــبو  دلؼبيــم األصــبس حبغــت ا  لــٍى األعــٌس انغــنٌٌخ   21

2222. 

152 

ادلغبفخ ادلؼٍبسٌخ ًادلزٌعظ ادلكبًَ دلؼبيـم طـنبػخ األصـبس اخلشـيب يف يذٌنـخ انشيـبدي نؼـبو         22

2222. 

166 

نؼـبو   كبًَ دلؼبيم طـنبػخ األصـبس ادلؼـذًَ يف يذٌنـخ انشيـبدي     ادلغبفخ ادلؼٍبسٌخ ًادلزٌعظ ادل 24

2222. 

167 

يف يذٌنـخ انفهٌعـخ نؼـبو     ادلكـبًَ دلؼبيـم طـنبػخ األصـبس اخلشـيب      دلؼٍبسٌخ ًادلزٌعـظ ادلغبفخ ا 25

2222. 

168 

ادلغبفخ ادلؼٍبسٌخ ًادلزٌعظ ادلكـبًَ دلؼبيـم طـنبػخ األصـبس ادلؼـذًَ يف يذٌنـخ انفهٌعـخ نؼـبو          26

2222. 

168 
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 األشكبل  لبئًخ                                                                                     

 الصفحة عنوان الشكل ت
 47 .2219-1962انزغٌس انزأسخيً نظنبػخ ينزغبد األصبس يف يذٌنخ انشيبدي نهًذح  1

 48 .2219-1962انزغٌس انزأسخيً نظنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذٌنخ انفهٌعخ نهًذح  2

 55 .2222 يف يذٌنخ انشيبدي نؼبوؽٍبء انغكنٍخ يغبؽخ األ 3

 57 .2222يف يذٌنخ انفهٌعخ نؼبو  ؽٍبء انغكنٍخ أليغبؽخ ا 4

 61 (.2219-1981ادلؼذالد انشيشٌخ نذسعبد احلشاسح يف حمغخ انشيبدي نهًذح)  5

 63 (.2219-1981يؼذل اجتبه انشٌبػ يف حمغخ انشيبدي نهفرتح ) 6

 64 (.2219-1981ادلؼذالد انشيشٌخ نإليغبس)يهى( يف حمغخ انشيبدي نهًذح) 7

 64 (.2219-1981ادلؼذالد انشيشٌخ نهشعٌثخ اننغجٍخ)%( يف حمغخ انشيبدي نهًذح) 8

 72 (.2219 -1997رغٌس ؽغى انغكبٌ يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نهًذح )  9

 72 (.2219-1997يؼذل اننًٌ انغكبًَ نغكبٌ يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نهًذح ) 12

 72 .2222كبٌ يذٌنخ انشيبدي ػبوانفئبد انؼًشٌخ نغ 11

 73 .2222انفئبد انؼًشٌخ نغكبٌ يذٌنخ انفهٌعخ ػبو 12

 75 .2222غكبٌ حبغت األؽٍبء انغكنٍخ دلذٌنخ انشيبدي نؼبو انػذد  13

 82 .2222غكبٌ حبغت األؽٍبء انغكنٍخ دلذٌنخ انفهٌعخ نؼبو انػذد  14

 89 .2222غبد األصبس يف يذٌنخ انشيبدي نؼبو احلذًد احملهٍخ ًاإللهًٍٍخ ألعٌاق طنبػخ يُنز 15

 92 .2222نؼبو انفهٌعخ احلذًد احملهٍخ ًاإللهًٍٍخ ألعٌاق طنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذٌنخ  16

 119 .2222انزٌصٌغ انمغبػً نظنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو  17

18  ً ً نظنبػخ يُنزغًاانزٌصٌغ انمغبػ  122 .2222بد األصبس يف يذٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو دلكبَ

 121 22ٌنيت انشيبدي ًانفهٌعخ نؼبو أػذاد ادلؼبيم ًانؼبيهني ًَغجيى نظنبػخ يُنزغبد األصبس يف يذ 19

 163 .2222منظ انزٌصٌغ ادلكبًَ دلؼبيم األصبس اخلشيب يف يذٌنخ انشيبدي نؼبو  22



 م
 

 164 .2222األصبس ادلؼذًَ يف يذٌنخ انشيبدي نؼبو منظ انزٌصٌغ ادلكبًَ دلؼبيم  21

 164 .2222منظ انزٌصٌغ ادلكبًَ دلؼبيم األصبس اخلشيب يف يذٌنخ انفهٌعخ نؼبو  22

 165 .2222منظ انزٌصٌغ ادلكبًَ دلؼبيم األصبس ادلؼذًَ يف يذٌنخ انفهٌعخ نؼبو  23
 174 ػخ األصبس اخلشيب يف يذٌنخ انفهٌعخ.َغت رأصري ادلزغرياد ادلغزمهخ يف كًٍبد اإلَزبط نظنب 24

 176 َغت رأصري ادلزغرياد ادلغزمهخ يف كًٍبد اإلَزبط نظنبػخ األصبس اخلشيب يف يذٌنخ انشيبدي.  25

 177 َغت رأصري ادلزغرياد ادلغزمهخ يف كًٍبد اإلَزبط نظنبػخ األصبس ادلؼذًَ يف يذٌنخ انفهٌعخ. 26
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 (Introductionالمقجمــــة )

التحويمية السىسة والتي تبرز أوسيتىا عمى  مدىتو   صشاعة م شتجات األثاث من الشذاطات عد  ت      
العىىراب كذىىام عىىام ومشدرىىة الدلاخىىة كذىىام  ىىادو لسىىا لىىىا مىىن لول مىىى   ىىي ا  ترىىال الىىوطشي 

اسىىا ع وتعزيزوىىا لمىىد م الرىىوميع  زىىي عىىن أوسيتىىىا  ىىي اخىىتردا  أعىىدال ابيىىر  مىىن األ ىىد  العاممىىة
الدىىاانع إس خىىاعد التمىىاي مدىىتويات الس يذىىة مىىن الرىىشاعات التىىي تىىرتمب كذىىام مما ىىر  ىىي تعىىد  

عم  التماي الدمى  ولبمىة  2003وتحدن األوضاي ا  ترالية  ي عسوم الميل  اصة كعد عام 
الداان  ي اختبدال أثاثى  السشزلي كرول  مدتسر  كدب  الداكع ا ختىيكي لد  الداان وبالتالي 

شىىتا السحمىىي لرىىر  السعامىىم مىىن مشىىىاط  إس يمزىىم اليريىىر مىىن الدىىاان ا زيىىال  اسيىىات اج,تىىاجع لس 
الس شتجىىىات  وليىىىن ل ىىىولى  وتغييىىىرن عشىىىدما    شىىىال لضىىىاو ع خىىىاشاو  وتساىىىشى  مىىىن مذىىىاود  طمىىىب

شىىتا السدىىتولل كدىىب  عىىدم ودىىول  السدىىتولل   ىىي األخىىواب ل عىى  اليريىىر مىىن الدىىاان ,حىىو  ىىرا  الس 
الي  تحى  المىا  لمسشتىوج ,ظام ضرائ   و   ي ظىم عىدم ودىول خياخىات ا ترىالية واضىحة وبالتى

السدتولل ودعمته ياون أل ص من السشتا السحمي كاجضا ة إل  ل ة عسم وذن الس شتجات وأ,ىائىا 
 زىي  ع عم  عاس الس شتا الوطشي الذ  غاب  عشه الر اكة وا لتزام كالذروط الشادحة  ي اج,تىاج

الستعىىدل  األ,ىىواي  األثىىاث و اصىىة م شتجىىات عىىن أ,شىىا  ىىي و ىى  أصىىمح  جيىىه الس شتجىىات الرىىشا ية
صشاعة م شتجىات األثىاث  ىي العىراب و اصة أن  واألغراض حادة ممحة   يسان ا ختغشا  عشىاع

ة إلى  وضىياي العسمىة الرى م تعتسد كذام لئيدي عم  ا ختيرال من الخالج ووىو مىا  تدىب  بىىدل
كذىىىام مما ىىىر كحيىىىا  صىىىشاعة م شتجىىىات األثىىىاث مىىىن الرىىىشاعات السىسىىىة التىىىي تىىىرتمب الخىىىالجع أن 

ع وأن توطشىىىا  ىىي موا عىىىا الحاليىىة مىىا وىىو إ  تمبيىىة الدىىاان واحتيادىىاتى  السدىىتسر  للثىىاث السشزلىىي
لستدممىىىات الدىىىاانع  ىىىىي مىىىن الرىىىشاعات الرىىىغير  التىىىي يغمىىى  عميىىىىا طىىىاكع المرليىىىة  ىىىي مجىىىال 

لتىا عمى  موادىىة )التخديب واجلال  والتدوي (ع إس يسان لىىا التييىل لظىرول الدىوب وبالتىالي  ىد
 األزمات ا  ترالية.

مجىىال المحىىوث  وليىىون صىىشاعة م شتجىىات األثىىاث مىىن الرىىشاعات التىىي لىى  تشىىال ا وتسىىام  ىىي    
 رىىىد دىىىا ت وىىىذن الدلاخىىة لتدىىىمب الزىىىو  عمىىى  وا ىىىع  والدلاخىىات الجغراجيىىىة وايسا,ىىىا  بىىىىذا السوضىىويع

لؤيىىة دغراجيىىة واضىىحة عىىن وا ىىع صىىشاعة م شتجىىات األثىىاث  ىىي مىىد شتي الرمىىال  والممودىىة و عدىىا  
وا,تذىالوا وتوزيعىىا   ( والتعرل عم  العوامىم التىي خىاوس   ىي توطشىىا2020وذن الرشاعة لعام)

ع  اصىة وأن مشدرىة الدلاخىة تستمىك اليريىر مىن السرومىات التىي تجىذ   ي موا ع معيشة لون أ ر  
ة  يىىا وبالتىالي تحدىن الرشاعات ,حووا والتي بىدولوا تىو ر  ىرد عسىم لدىاان السشىاط  الستوطشى

ع وأيزىىا  معر ىة السذىىايت والسعو ىىات التىي ترىى   ىىي ا  ترىىال  لمسشدرىىة و  ميسىىا السجىىاول عالوا ى
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ووضىىىىىع الحمىىىىىول اليزمىىىىىة لسعالجتىىىىىىا وتشسيتىىىىىىا لتحريىىىىى  ا خىىىىىتررال  ودىىىىىه تدىىىىىول وىىىىىذن الرىىىىىشاعة
 ا  ترال .

 ( Research problem) مذكلة البحث

 كالتداؤ ت الرئيدية األتية: تتمخص مذامة المحث

مىىا وىىي أوىى  العوامىىم الجغراجيىىة التىىي أثىىرت  ىىي تىىوطن صىىشاعة م شتجىىات األثىىاث  ىىي مىىد شتي   -1
 ؟ ي السد شتين والممودةع وايل توزع  وذن الرشاعةالرمال  

وىم تخررى  مشدرىىة الدلاخىة كمىىري صىشاعي مىن  ىىروي م شتجىات األثىىاثع أم اىان  لمتشىىوي لولا   -2
ووم توطش  وترازت صشاعة م شتجات األثاث كإحد  السد شتين؟ ووم  ؟ول التخرص ي عدم ظى

 وشاك عي ة التماط بين اسية اج,تاج وبين الستغيرات األ ر  السدترمة؟

صىىىشاعة م شتجىىىات األثىىىاث  ىىىي مشدرىىىة  التىىىي تعىىىا,ي مشىىىىاالسذىىىاكم والسعو ىىىات  أوىىى  مىىىا وىىىي  -3
 الدلاخة؟

 (Research hypothesis ) فرضية البحث

 -تمترض الدلاخة ما يأتي: عم  ضو  مذامة المحث

م شتجات األثاث و د تما ن تأثير ام عامم من وشاك عوامم دغراجية أثرت  ي توطن صشاعة  -1
عمىى  مدىىتو    ىىي تمىىا ن توزيىىع وىىذن الرىىشاعة العوامىىم عمىى  تىىوطن وىىذن الرىىشاعةع  يىىان لىىىا لولا  

 .السد شتين

الدلاخىىة كىىأ   ىىري مىىن  رعىىي صىىشاعة م شتجىىات األثىىاث و ىىد اا,ىى  عاليىىة لىى  تتخرىىص مشدرىىة  -2
التىىوطن كالشدىىمة لرىىىشاعة األثىىاث السعىىد,ي مرال,ىىىة  كسىىدن محا ظىىىة األ,مىىالع  ىىي حىىىين اا,ىى  غيىىىر 
متوطشة كالشدمة لرشاعة األثاث الخذبيع اسا أن وشاك عي ة التماط  وية بين اسية اج,تاج وبين 

السىىىالع  ىىىي حىىىين اا,ىىى  العي ىىىة ضىىى يمة بىىىين اسيىىىة اج,تىىىاج وبىىىا ي عىىىدل العسىىىال والسعامىىىم ولأ  
 .الستغيرات

تعا,ي صشاعة م شتجات األثاث من مجسوعة من السذاكم والتي تما ش  جيسا بيشىاع والتي اان  -3
 لىا لولا   ي تد,ي إ,تادية صشاعة م شتجات األثاث  ي مشدرة الدلاخة.
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 (Search area limits) حجود منطقة البحث

الحدول الساا,ية: تسرم  الحدول الساا,ية لمدلاخىة كسىد شتي) الرمىال  والممودىة( ضىسن محا ظىة  -1
ترىع س إ (1األ,مال والتي  تحدل مو عىا الساا,ي كالرد  الغربي من العراب. اسا موضح  ي  ريدة)

ع  ىسا     ((N"47.21'26°33و ((N"15.45'23°33 ض مييا  بين لائرتي عر  مد شة )الرمىىال (
وتسرىىىىىم مراىىىىىز محا ظىىىىىة   ىىىىىر ا . (E"57.53'21°43)و  (E"8.20'9°43) وبىىىىىين  دىىىىىي طىىىىىول

 وترىىىىع مد شىىىىة )الممودىىىىىىة(  مييىىىىا  بىىىىين لائرتىىىىي عىىىىرض ع ( حىىىىي خىىىىاشي30وتتيىىىىون مىىىىن ) عاأل,مىىىىال
(33°18'29.97"N )21.75'22°33و"N) )    ع وبين  دىي طىول  سا (45.20'44°43"E) 
( حىىىىي 21ع وتتيىىىون مىىىن) ووىىىي السراىىىز اجلال  لرزىىىا  الممودىىىة ع ىىىر ا  ((E"12.56'50°43و

 . خاشي

الحىىىدول الزما,يىىىة: حىىىدلت الدلاخىىىة زمشيىىىا  مىىىع أ,تذىىىال وتزا ىىىد صىىىشاعة م شتجىىىات األثىىىاث كأ,واعىىىه  -2
 (.2020السختممة  ي مد شتي )الرمال  والممودة( للاخة وا ع وذن الرشاعة لعام)

 (1خريطة)
  نبارمهقع منطقة الجراسة من العراق ومحافظة ال  

وزال  السوالل السائيةع مد ريىة السدىاحة العامىةع  ريدىة محا ظىة العىراب :  السردل: أعدت الخريدة كا عتسال عم 
 (.500000:1ع مقيا )2010( و ريدة محا ظة األ,مال من العرابع 1000000:1مقيا )
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 (Search objective) البحث فجــه
 ما يأتي: إل  المحثىدل   
 بيان أوسية صشاعة م شتجات األثاث وتدولوا التأليخي  ي مشدرة الدلاخة. -1
ة وواضحة عن مد  ,جىاح وىذن الرىشاعة أو ترادعىىا لتدويروىا ومعالجىة  عدا  صول  لقيرو   -2

 الخمم.
 إيزاح العوامم التي خاعدت عم  قيام وذن الرشاعة  ي مشدرة الدلاخة.  -3
 م شتجات األثاث ومعر ة وا ع الشذاط الرشاعي  ي مشدرة الدلاخة معر ة ب شية صشاعة -4
 اليذ  عن وا ع التوزيع الجغرا ي لرشاعة م شتجات األثاث  ي مشدرة الدلاخة. -4
 الو ول عم  مذاكم وذن الرشاعة وأخمابىا لوضع الحمول واجماا,يات اليزمة لسعالجتىا. -5

 (Research importance) أهميــة البحث
تىىأتي أوسيىىة وىىذا السوضىىوي مىىن السو ىىع الستسيىىز الىىذ  تحتمىىه وىىذن الرىىشاعة عمىى  ودىىه العسىىوم  -1

ولولوا اليبير  ي التأثير إيجاكا   ي حيا  الذعو ع إس تعد صشاعة م شتجات األثاث من الرشاعات 
 السىسةو وسلك  لتماطىا السما ر كحيا  الداان وحاداتى  السدتسر  لألثاث السشزلي.

يىىال  أعىىدال الدىىاان والتمىىاي مدىىتواو  السعا ىىي وتىىو ير السىىوال األوليىىة السدىىتولل  والسحميىىة ان ز  -2
وتدىىول عسميىىىات الشرىىمع امىىىىا عوامىىم تدىىىاعد عمىىى  إعدىىا  صىىىول  واضىىحة عىىىن ,سىىو وتدىىىول وىىىذن 

 الرشاعة.
 justification for choosing a research)البحـث مبـررات اخييـار مهضـه  

topic) 
عد  اجخىام األول من ودىىة ,ظىر ي   صشاعة م شتجات األثاثا تيال الماحرة للاخة موضوي  ن  إ      

( مراىىز محا ظىىة الرمىىال صىىشا يةع وأن خىىب  ا تيىىال مشدرىىة الدلاخىىة وىىو أن مد شىىة ) –دغراجيىىة 
 .تستاز بتراز خاا,ي ابيرإس األ,مال 

يىىىىر مىىىىن السشذىىىى ت أمىىىىا مد شىىىىة ) الممودىىىىة(  ىىىىىي مراىىىىز تجىىىىال  مىىىىى  وتتسيىىىىز بودىىىىول عىىىىدل اب     
كذىىام يمىىوب كىىا ي مىىدن السحا ظىىةع إضىىا ة إلىى  عىىدم  الرىىشا يةع  زىىي  عىىن زيىىال  أعىىدال الدىىاان

ودىىول للاخىىة دغراجيىىة متخررىىة لىىىذن الرىىشاعة وتوزيعىىىا وطبيعىىة العسميىىات اج,تاديىىة والسذىىاكم 
 التي توادىىاع لذلك دا ت وذن الدلاخة لتغدي وذا الشرص.
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 (Research methodology) منهجيــة البحث
 اعتسدت الماحرة عم  مجسوعة من السشاوا  ي الدلاخة تسرم  كسا يأتي:

السشىا التأليخي لسعر ة تدول صشاعة م شتجات األثاث  ي العراب كذام عام ومشدرة الدلاخة  -1
كذام  ىاد وسلىك مىن  ىيل التدىرب التىأليخي لسراحىم تدىول وىذن الرىشاعة  ىي مشدرىة الدلاخىة 

 (.2016-1660لمسد )
السىىشىا ا  ميسىىي  ىىي للاخىىة التحميىىم الساىىا,ي لرىىشاعة م شتجىىات األثىىاث  ىىي مىىد شتي الرمىىال   -2

 والممودة اسشدرة للاخة.
 السشىا الوصمي ودا  من  يل اختعراض دوا,  الدلاخة وبيان ممرلاتىا. -3
ال  بيا,ىىىات التىىىي حرىىىم  عميىىىىا الماحرىىىة مىىىن اخىىىتسوالىىىذ  أخىىىتخدم لتحميىىىم  السىىىشىا التحميمىىىي -4

مىن  ىيل تدبيى  األخىالي  اجحرىائية  ىىي ضىو  السعىا ير السعتسىد   ىي الدلاخىة) عىىدل ا خىتبيان 
 أدول العاممين الذىرية والدشوية(. قي  السعاممع عدل العاممينع اسيات اج,تاجع

الخاصىىىة كرىىىشاعة م شتجىىىات األثىىىاث السىىىشىا ا حرىىىائي والىىىذ  اخىىىتخدم  ىىىي تحميىىىم البيا,ىىىات  -5
الخدىىي الستعىىدل ومعامىىم ا لتمىىاط ومعامىىم التمدىىير السرىىحح وا تمىىال السعشويىىة اليميىىة كا ,حىىدال 

والجزئيىىىة لي,حىىىدال   تمىىىال مىىىد  اما تىىىه  ىىىي توضىىىيح العي ىىىة بىىىين الستغيىىىر التىىىاكع ووىىىو اسيىىىات 
اج,تاج والستغيرات السدىترمة ووىي عىدل السعامىم وعىدل العىاممين ولأ  السىال واسيىة الو ىول ووضىع 

 ئية لمتوصم إل  ,تائا عمسية.,ساسج إحرا
السشىا السرالن الذ  يعتسد عمى  السرال,ىة بىين مىد شتين لسعر ىة أودىه التذىاكه وا  ىتيل جيسىا  -6

 .بيشىسا
 (Search database) قاعجة بيانات البحث

 عم  مجسوعة من البيا,ات موضحة ااآلتي: اعتسد المحث
الجا,ىىىى  الشظىىىىر : تىىىى  ا عتسىىىىال عمىىىى  السرىىىىالل مىىىىن اليتىىىى  السدبوعىىىىة والرخىىىىائم واألطىىىىاليح  -1

 زىىىي  عىىىن السرىىىالل األدشبيىىىة ومرىىىالل  والمحىىىوث والدلاخىىىات العربيىىىة السشذىىىول  وغيىىىر السشذىىىول 
السرالل األدشبية ومرالل  ع  زي  عناج,تر,  التي تتعم  كألبيات الرشاعة ودوا,بىا السختممة

   جكسال متدممات الدلاخة.اج,تر,
الجا,ىىى  العسمىىىىي:  تسرىىىم كالدلاخىىىىة السيدا,يىىىة التىىىىي  امىىىى  بىىىىا الماحرىىىىة عمىىى  معامىىىىم صىىىىشاعة  -2

كا عتسىال  (11/1/2021-25/10/2020م شتجات األثىاث  ىي مىد شتي الرمىال  والممودىة ولمسىد )
م من أحيا  مىد شتي  رد ت  ا تيال معامم صشاعة م شتجات األثاث  ي ا ختبيان عم  اختسالات ا

( حىىي خىىاشي مىىن مد شىىة الرمىىال  12) تيىىالاالرمىىال  والممودىىة كدريرىىة )العيشىىة الررىىدية(ع إس تىى  
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( حي خاشي  ي مد شة الممودة كدب  احتىوا  تمىك ا حيىا  عمى  وىذن السعامىم وبعىد سلىك تى  12و)
%( مىىىىىن اىىىىىم حىىىىىي كدريرىىىىىة العيشىىىىىة الدمقيىىىىىة لترىىىىىمح كعىىىىىد سلىىىىىك الجسىىىىىع 50خىىىىح  عيشىىىىىة بشدىىىىىمة)

إلىىىى    ( معسىىىىي   ىىىىي مد شىىىىة الممودىىىىةع أضىىىىا ة112( معسىىىىي   ىىىىي مد شىىىىة الرمىىىىال  و)120والمىىىىرز)
السرىىىاكيت الذخرىىىية مىىىع أصىىىحا  معامىىىم األثىىىاث والسذىىىاودات والسيحظىىىات السيدا,يىىىة وتوثيرىىىىا 

 كالرول الموتوغراجية.
 (Research Structure) هيكلــية البحث

لرىىشاعة م شتجىىات األثىىاث  ىىي مىىد شتي الرمىىال  والممودىىة( ) التحميىىم الساىىا,ي تزىىسن عشىىوان المحىىث
والسدتخمص كالمغة العربية وا طال الشظر  لمدلاخة ابتدا   من السردمة إل  الدلاخات الداكرةع و ىد 
تدمب  مرتزىيات المحىث أن ت ردى  عمى  ألبعىة  رىولع  زىي  عىن دسمىة مىن الشتىائا والسرترحىات 

 موضحة ااآلتي:
أهمية صناعة ُمنيجات الثاث وتطهرها اليأريخي و ) مفههم ذ  حسم  عشىوانال :الفرل الول -1

ألبعة عذر محول: تشاول المرم  ي صمحاته بىد ا   والذ  تزسن (جينيي الرمادي والفلهجةفي م
من السحىول األول إلى  السحىول الرالىث عذىر ممىىوم الرىشاعة كذىام عىام وصىشاعة األثىاث كذىام 
 ىىىاد ومىىىن ثىىى  ترىىىشيل وىىىذن الرىىىشاعة وأ,واعىىىىا وأصىىىشا ىا ومرىىىاللوا وتيويشىىىىا واخىىىتعسا تىا 

 ىىي صىىشاعتىا إضىىا ة إلىى  أوسيىىة  و رائرىىىا وعيوبىىىا وطىىرب صىىيا,تىا ومىىوال التربيىى  السدىىتعسمة
أما السحول الراكىع عذىر  رىد تشىاول ,بىذ  تأليخيىة عىن صىشاعة م شتجىات األثىاث  ىي  عوذن الرشاعة

 العراب ومد شتي الرمال  والممودة.
تــه ن صــناعة ُمنيجــات  المــرثرة فــي ) العهامــل الجاراةيــةالىىذ  حسىىم  عشىىوان الفرــل النــاني  -2

محىولانع السحىول األول تشىاول  ىي صىمحاته  والىذ  تزىسن فلهجة(الثاث في مجينيي الرمادي وال
العوامىىم الدبي يىىة وتأثيروىىا عمىى  صىىشاعة م شتجىىات األثىىاثع أمىىا السحىىول الرىىا,ي  رىىد تشىىاول العوامىىم 

 المذرية وا  ترالية وأثروا عم  توطن صشاعة م شتجات األثاث  ي مد شتي الرمال  والممودة.
) اليهزيـع الجارافـي لرـناعة ُمنيجـات الثـاث فـي مـجينيي الىذ  حسىم عشىوان الفرل النالث  -3

محىىىىاولع السحىىىىول األول تشىىىىاول التوزيىىىىع  ألبىىىىعوالىىىىذ  تزىىىىسن  (0202الرمــــادي والفلهجــــة لعــــام 
التوزيىىع الردىىاعي و  2020 ىىي مىىد شتي الرمىىال  والممودىىة لعىىام  الردىىاعي لرىىشاعة م شتجىىات األثىىاث

ع أمىا السحىول الرىىا,ي 2020 ىي مىد شتي الرمىال  والممودىة لعىام  ثالساىا,ي لرىشاعة م شتجىات األثىا
 رد تشاول التوزيع الجغرا ي لرشاعة م شتجات األثاث كحد  األحيا  الدىاشية  ىي مىد شتي الرمىال  

ع والسحول الرالث تشاول التوزيع الجغرا ي 2020والممودة و   م يال عدل السعامم والعاممين لعام 
ث كحدىى  األحيىىا  الدىىاشية لسىىد شتي الرمىىال  والممودىىة و ىى  م يىىال اسيىىة لرىىشاعة م شتجىىات األثىىا

ع امىىىا السحىىىول الراكىىىع  رىىىد تشىىىاول التوزيىىىع الجغرا ىىىي لرىىىشاعة م شتجىىىات 2020اج,تىىىاج و,وعىىىه لعىىىام 
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دىىىول الذىىىىىرية األثىىىاث كحدىىىى  األحيىىىا  الدىىىىاشية لسىىىد شتي الرمىىىىال  والممودىىىة و ىىىى  م يىىىال قىىىىي  األ
 .2020والدشوية لعام 

رـناعة ُمنيجـات الثـاث ومذـك ت  ل) اليحليل الكمـي دا  وذا المرم كعشوان الفرل الرابع  -4
والىىذ  تزىىسن ثىىيث محىىاولع تشىىاول السحىىول األول  (0202فــي مــجينيي الرمــادي والفلهجــة لعــام 

تحميىىم صىىشاعة م شتجىىات األثىىاث كاخىىتعسال األخىىالي  اجحرىىائية اليسيىىةع أمىىا السحىىول الرىىا,ي  رىىد 
ميم ا حرىائي لمعي ىة بىين صىشاعة م شتجىات األثىاث والعوامىم السىاثر   يىىا  ىي مىد شتي التح تشاول

تحميىم مذىايت صىشاعة م شتجىات صىشاعة  ع والسحىول الرالىث تشىاول2020الرمال  والممودىة لعىام 
 األثاث  ي مد شتي الرمال  والممودة.

 (Previous studiesالـجراســات الدــابـقـة ) 

وشىىاك العد ىىد مىىن الدلاخىىات التىىي ,ا ذىى  موضىىوي صىىشاعة م شتجىىات األثىىاث أو دىىز  مشىىىا أو  ريمىىة 
 لىا تتسرم كسا يأتي:

 الثـاث على مديهى العـراق الخذب و  الجراسات اليي تـناولت صناعة -1

الرىىشاعات الخذىىبية ومشتوداتىىىا  ىىىي عشوا,ىىىا  ع(1)) دمحم حمــاد عبــج اللطيــن العــاني(للاخىىة - أ
ع 2000كغدالع لخالة ماددىتير)غير مشذىول (ع دامعىة كغىدالع اميىة التربيىة أبىن ل ىدع مد شة 

تشاولىى  الدلاخىىة التوزيىىع الجغرا ىىي لمرىىشاعات الخذىىبية  ىىي مد شىىة كغىىدال  زىىي  عىىن عوامىىم 
توطشىىىا وأوىى  السذىىاكم التىىي تعىىا,ي مشىىىاع اسىىا  ىىسم  للاخىىة الرىىشاعات الخذىىبية  ىىي مد شىىة 

 كغدال لمرداي الخاد  رب.
الرىىشاعات الخذىىبية  ىىي مد شىىة اىىربي ع لخىىالة  عشوا,ىىىا ع(2)) مذــياق  الــب صــال (ىةللاخىى - ب

ع تشاولىى  الدلاخىىة 2006اميىىة التربيىىة ا صىىسعيع دامعىىة ليىىال ع  ) غيىىر مشذىىول (عماددىىتير
التوزيع الجغرا ي لمرشاعات الخذبية  ىي مد شىة اىربي  مبيشىا  أوى  العوامىم الجغراجيىة السىاثر  

تشاولىى  الىىرواكب الرىىشا ية لىىىا وأ يىىرا  تدر ىى  الدلاخىىة إلىى  أوىى  مذىىايت   ىىي توطشىىىاع اسىىا
 الرشاعات الخذبية  ي مد شة اربي .

 

                                                           
(1 ) 

دمحم حواااعب  ااااة  العاااا   اناااعًال  اياااٌع عج  اا اااااي ةهٌغداع، اااع  اااا هة)ٌاااي   اااة بل   اااعاي هعا اااغا ) ا  

 .0222هٌ د ة(ل اعهني   ة بل كلاي  اغ  اي أ ي  ا شةل 
(2 ) 

ه غعق طعاب صعاحل  ايٌع عج  اا ااي  ا هة)ٌي ك  الءل   عاي هعا غا ) ا  هٌ د ة(ل اعهني ب)عاىل 

 .0222كلاي  اغ  اي) الصونا(ل 
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التحميىىم الجغرا ىىي لمرىىشاعات السعد,يىىة  عشوا,ىىىا ع(3)) ياســمين دمحم حدــين الدــعجي(للاخىىىىة - ت
 ) صىشاعة األلسشيىوم أ,سىوسج(ع لخىالة2010-1660لمرداي الخىاد  ىي مد شىة كغىدال لمسىد  

ع تشاولىىى  الدلاخىىىة 2014اميىىة التربيىىىة أبىىىن ل ىىدع  دامعىىىة كغىىىدالع ماددىىتير) غيىىىر مشذىىول (ع
التحميىىىم الجغرا ىىىي لرىىىشاعة األلسشيىىىوم  ىىىي مد شىىىة كغىىىدال مبيشىىىه كسمىىىىوم و رىىىائص ومراحىىىم 

أثىرت عمى  وىذن الرىشاعة ومىن  صشاعة األلسشيوم و,ذأته إضا ة إل  العوامم الجغراجية التي
رشاعة األلسشيىوم وأ يىرا  تدر ى  الدلاخىة إلى  مذىاكم صىشاعة األلسشيىوم ث  التحميم الساا,ي ل

 واآل اب السدتربمية لىذن الرشاعة.
ــابي(للاخىىىىة - ث ــج الحدــين ســلمان العق الرىىشاعات الخذىىبية  ىىي مد شىىة  عشوا,ىىىا ,(4)) زينــب عب

ع تشاولى  الدلاخىة 2015اميىة اآللا ع  دامعىة كغىدالع كغدالع لخالة ماددتير)غير مشذول (ع
الرىشاعات الخذىبية  ىي مد شىىة كغىدال و ىد تخررى  بدلاخىىة معامىم الردىاي الخىاد والعىىام 

قيىىام وىىذن الرىىشاعةع إضىىا ة إلىى  التوزيىىع  زىىي  عىىن للاخىىتىا لمسرومىىات التىىي خىىاعدت عمىى  
ت الرىىىىحية الجغرا ىىىي لمرىىىشاعة واىىىذلك تدر ىىى  الدلاخىىىة إلىىى  التىىىأثيرات البي يىىىة وا ,عااخىىىا

 والديمة السىشية لىذن الرشاعة.
الرىىىشاعات الخذىىىبية  ىىىي مد شىىىة العسىىىال ع لخىىىالة  عشوا,ىىىىا ع(5)) خيـــام ثجيـــل  ـــمخي(للاخىىىىىة - ج

ع تشاولى  وىذن الدلاخىة التوزيىع 2016اميىة التربيىةع  دامعة واخىبع ماددتير) غير مشذول (ع
الجغرا ىىي لمرىىشاعات الخذىىبية  ىىي مد شىىة العسىىال ع مبيشىىا  أوىى  العوامىىم الجغراجيىىة السىىاثر   ىىي 
توطشىىىىىاع اسىىىىا تشاولىىىى  الىىىىرواكب الرىىىىشا ية والساا,يىىىىة لىىىىىا وأ يىىىىرا  تدر ىىىى  الدلاخىىىىة إلىىىى  أوىىىى  

 مذايت وذن الرشاعة  ي مد شة العسال .
صىىشاعة الخذىى  واألثىىاث  ىىي محا ظىىة  عشوا,ىىىا ع(6)) نرــير  الــب دخيــل الحدــناوي(للاخىىىىة - ح

اميىة  دامعة المرىر ع س   ال)للاخة  ي دغراجية الرشاعة(ع لخالة ماددتير)غير مشذول (ع
ع ا ترىىىى  وىىىىذن الدلاخىىىىة كرىىىىشاعة الخذىىىى  واألثىىىىاث  ىىىىي 2011التربيىىىىة لمعمىىىىوم اج,دىىىىا,يةع 

محا ظة س   ىالع إس تشاولى  الدلاخىة ما ىرات تدىول صىشاعة الخذى  واألثىاث  ىي محا ظىة 
 ىىىىي صىىىىشاعة الخذىىىى   س   ىىىىال  زىىىىي  عىىىىن للاخىىىىتىا لمسرومىىىىات الدبي يىىىىة والمذىىىىرية السىىىىاثر 

الجغرا ىىىىي لسعامىىىىم الرىىىىشاعة وأ يىىىىرا  تدر ىىىى  الدلاخىىىىة إلىىىى   واألثىىىىاث واىىىىذلك للاخىىىىة التوزيىىىىع
                                                           

(3 ) 
 ااا هة)ٌااي   ااة ب الوااةة )ع ااواي دمحم ح اااي  ا اانةحل  اغللاااف  ال    ااا اليااٌع عج  اونةًاااي ال عااع   ااااع  

) صااٌع ي  ماوٌااادم أًواادتا(ل   ااعاي هعا ااغا ) ا  هٌ ااد ة(ل اعهنااي   ااة بل كلاااي  اغ  اااي أ ااي 0202 -0222

 .0202 ا شةل 
(4 ) 

ز)ٌب  اة  ال اي  لوعى  ان ع ال  ايٌع عج  اا ااي  ا هة)ٌي   ة بل   عاي هعا غا ) ا  هٌ د ة(ل اعهني 

 .0202  ة بل كلاي  آلب بل 
(5 ) 

خغعم ثلاف شواال  ايٌع عج  اا ااي  ا هة)ٌي  انوع ةل   عاي هعا غا ) ا  هٌ د ة(ل اعهني ة  طل كلاي 

 .0202 اغ  ايل
(6 ) 

ًيا  طعاب ب خف  ال ٌعةحل صٌع ي  اا ب ة مثعث  ا هلع ظي تح قع ل   عاي هعا غا ) ا  هٌ د ة(ل 

 .0202اعهني  ااي ةل كلاي  اغ  اي النلدم  إلً عًايل 
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السذىىايت التىىي تعىىا,ي مشىىىا  زىىي  عىىن اخىىتخدام األخىىمو  اجحرىىائي لمتوصىىم إلىى  اآل ىىاب 
 السدتربمية لرشاعة الخذ  واألثاث  ي محا ظة س   ال.

ــــي( )للاخىىىىىىىة - خ ــــج اليكريي ــــهد احم ــــاتن ســــعجون عب عشوا,ىىىىىا التمىىىىا ن الساىىىىا,ي لرىىىىشاعة  ,(7)ف
دامعىة  ,األثاث)للاخة مرال,ىة بىين مىد شتي تيريى  وخىامرا (ع لخىالة ماددىتير)غير مشذىول (

ع تشاولىى  الدلاخىىة السرومىىات الجغراجيىىة لتىىوطن صىىشاعة األثىىاث 2016اميىىة اآللا ع  تيريىى ع
ي لسعامم األثاث  ي  ي مد شتي تيري  وخامرا  واذلك تشاول  الدلاخة وا ع التوزيع الجغرا 

وتدر   الدلاخة إل  التوازن الساا,ي بين إ,تاج واختىيك م شتجات  ,مد شتي تيري  وخامرا 
األثاث  ي مد شتي تيري  وخامرا ع وا يىرا  تشاولى  الدلاخىة التحميىم اليسىي لىمعل األخىالي  

ي تيريىى  وخىبم معالجتىىا  ىي مىد شت اجحرىائية والسذىاكم التىي تعىا,ي مشىىا صىىشاعة األثىاث
 وخامرا .

عشوا,ىىا التحميىم الساىا,ي لرىشاعة الخذى  واألثىاث ,(8))ضحى حميج جاسم المـالكي(للاخىىىة  - د
 ىىىي محا ظىىىة كابىىىم وم ا ىىىىا السدىىىتربميةع لخىىىالة ماددىىىتير)غير مشذىىىول (ع اميىىىة التربيىىىة لمعمىىىوم 

ع تشاول  الدلاخة ممىوم واوسية وترشيل صشاعة الخذى  2020اج,دا,يةع دامعة اربي ع 
ت عمىىى  تىىوطن وىىذن الرىىىشاعة و األثىىاث وتىىاليو ودولوىىىاع إضىىا ة إلىى  العوامىىىم التىىي خىىاعد

و ىى  عىىد  معىىا ير واىىذلك  الخذىى  واألثىىاثوتدر ىى  الدلاخىىة إلىى  التوزيىىع الجغرا ىىي لرىىشاعة 
كذىىىم  الدلاخىىىة عىىىن السذىىىاكم التىىىي تعىىىا,ي مشىىىىا وىىىذن الرىىىشاعة وأ يىىىرا  للخىىى  وا ىىىع وىىىذن 

 الرشاعة وم ا ىا السدتربمية  ي محا ظة كابم. 
عشوا,ىىىا تحميىىم دغرا ىىي لرىىشاعة الخذىى  واألثىىاث  ىىي  ,(9)هــجى أحبينــي عا ــهر() للاخىىىىة - ذ

دامعىىىىة  محا ظىىىىة المرر )للاخىىىىة  ىىىىي دغراجيىىىىة الرىىىىشاعة(ع لخىىىىالة ماددىىىىتير)غير مشذىىىىول (ع
الخذىىىى  واألثىىىىاث  ع تشاولىىىى  ممىىىىىوم وأ,ىىىىواي وأوسيىىىىة صىىىىشاعة2020ع  اميىىىىة اآللا  المرىىىىر ع

ول صشاعة الخذى  وتدولوا التأليخيع إضا ة إل  عوامم التوطن الرشاعي ولولوا  ي ظى
واألثاث وأثر توزيعىا الجغرا ي وا,عااخىا عمى  عوامىم التىوطن  وأ يىرا  تدر ى  الدلاخىة إلى  

 السذاكم التي تعا,ي مشىا وذن الرشاعة  ي محا ظة المرر .

 

 
                                                           

(7 ) 
 ااع،ي  اانةةى  اااة أحوااة  اغل )غااال  اغاااع)ي  اولااعًا ايااٌع ي  مثااعث) ب   ااي ه ع ًااي  اااي هااة)ٌغا ،ل )اا   

 .0202ة عه  ء(ل   عاي هعا غا ) ا  هٌ د ة(ل اعهني ،ل ) ل كلاي  آلب بل 
(8 ) 

ةآ عق اع  او اغ الايل ضلى حواة اع ن  اواعالال  اغللااف  اولاعًا اياٌع ي  اا اب ة مثاعث  اا هلع ظاي  ع اف 

 .0202ع ف ل  كلاي  اغ  اي النلدم  إلً عًايل هٌ د ة(ل اعهني     عاي هعا غا ) ا 
(9 ) 

هااةأ أحااٌااا  عشااد ل ،للاااف ا    ااا ايااٌع ي  اا ااب ة مثااعث  ااا هلع ظااي  ااي ة)ب   ااي  ااا ا    اااي 

 .0202 ايٌع ي(ل   عاي هعا غا ) ا  هٌ د ة(ل اعهني  ااي ةل كلاي  آلب بل 



 اإلطار النظري للدراســـة ..................................................

00  
 

 محـافظة النـبار  اث على مديهى الجراسات اليي تـناولت صـناعة الخذـب والثـ -0

عشوا,ىا التحميم الساا,ي لمرشاعات الرغير   ي محا ظة  ,(10)س م خميس غربي() للاخىىة - أ
 دامعىىة األ,مىىالع األ,مال)للاخىىة  ىىي الجغراجيىىة الرىىشا ية(ع أطروحىىة لاتىىولان) غيىىر مشذىىول (ع

ع تشاولىىىى  الرىىىىشاعات الرىىىىغير  ممىومىىىىىا وأوسيتىىىىىا 2012ع  كميىىىىة التربيىىىىة لمعمىىىىوم اج,دىىىىا,ية
و رائرىىىاع إضىىا ة إلىى  ,ذىىأ  الرىىشاعات الرىىغير   ىىي محا ظىىة األ,مىىال وبشاؤوىىا الردىىاعي 
والساىىىا,يع اسىىىا تشاولىىى  تحميىىىم التما شىىىات الساا,يىىىة واأل,سىىىاط التوطشيىىىة لمسشذىىى ت الرىىىشا ية 

 ت الرىغير  وعوامىم توطشىىا وأ يىرا  الرغير ع وتدر ى  الدلاخىة إلى  التوزيىع الجغرا ىي لمسشذى
 بيش  أو  السذاكم وتحديات الرشاعات الرغير   ي محا ظة األ,مال.

 ناولـت صناعة الخذـب والثـاث على مديهى مجينيي الرمـادي والفـلهجة الجراسات اليي ت -3

الممودة)للاخىة ع عشوا,ىىا الوظيمىة الرىشا ية  ىي مد شىة (11)أمجج رحـيم دمحم الكبيدـي()للاخىىىة - أ
ع 2004ع  اميىة اآللا  دامعة األ,مالع  ي دغراجية السدن(ع لخالة ماددتير)غير مشذول (ع

تشاول  الدلاخة التدول التأليخي لموظيمة الرشا ية  ي مد شىة الممودىة عكسىا تشاولى  الدلاخىة 
ة التوزيىىع الساىىا,ي لمرىىشاعةع واىىذلك تشاولىى  عشاصىىر الوظيمىىة الرىىشا ية  ىىي مد شىىة الممودىى

وأ يرا  تدر   الدلاخة إلى  اآلثىال ا  ترىالية والتودىىات السدىتربمية لموظيمىة الرىشا ية  ىي 
 مد شة الممودة.

ع عشوا,ىىىا تريىىي  األثىىر البي ىىي لمرىىشاعات (12)ر ــا ســعج هــهاس مبــراهيم المعاضــيجي()للاخىىىىة - ب
دامعىىة األ,مىىالع اميىىىة  ,الرىىغير   ىىي مراىىز مد شىىىة الرمىىال ع لخىىالة ماددىىتير)غير مشذىىىول (

تشاولىى  الدلاخىىة  ىىي بىىدا تىا لليىىم ,ظىىر  لمرىىشاعات الرىىغير  وتريىىي  األثىىر  ع2016ع اآللا 
البي ىىي ومىىن ثىى  تدر ىى  إلىى  الوا ىىع الرىىشاعي الرىىائ  لمرىىشاعات الرىىغير   ىىي مراىىز مد شىىة 
الرمىىال  اسىىا تشاولىى  مثىىال الرىىشاعات الرىىغير   ىىي العشاصىىر البي يىىة وأ يىىرا  تشاولىى  تحميىىم 

 ت الرغير   ي مراز مد شة الرمال .,تائا الدلاخة التدبيقية لمرشاعا

 
 

 

                                                           
(10 ) 

 اااالم خواااا،    اااال  اغللااااف  اولاااعًا الياااٌع عج  ايااا ا ة  اااا هلع ظاااي  مًاع )ب   اااي  اااا ا    ااااي  

 .0200 ايٌع ي(ل أط ةحي بكغد  ٍ) ا  هٌ د ة(ل اعهني  مًاع ل كلاي  اغ  اي النلدم  إلً عًايل 
(11 ) 

ل   عاي هعا غا )  ا ا    اي  اوةى( أهلة  حان دمحم  الاا ال  ادظافي  ايٌع اي  ا هة)ٌي  افلداي) ب   ي 

 .0222 ا  هٌ د ة( اعهني  مًاع ل كلاي  آلب بل 
(12 ) 

 شع  انة هاد إ ر ا  هان  اونعضااةحل ، ااان  مثا   اااناا الياٌع عج  ايا ا ة  اا ه كام هة)ٌاي  ا هاعبحل  

 .0202  عاي هعا غا ) ا  هٌ د ة(ل اعهني  مًاع ل كلاي  آلب بل 
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 تسييج
بفخعيهاا  األثاا  بشكل عاام صناظاعة متظاتاا  صظاعةاللى دراسة مفهػم إيهجف هحا الفصل       

صماغ ثاع نصاظافها بامعاطااد ع اى  )الخشبي صالطعجني( بشاكل اااف  اي ماجيظاي الخماادف صالف ػ اة
 الطخكااادف لاءصاااا  سااااخجم  اااي مظشاااػرا  التهاااا ( الطت I.S.I.Cالاصاااظال الاااجصلي الاظراااا) الخابااا  )

هاااحا الفصااال كاااجليل  لاااحلظ  اااا    صاصائصاااها, ,  ضاااع  عاااغ دراساااة أنػاعهاااا صأهطياهااااعاطاااج ءالااااا  الطت 
 متظاتااا  هااح  الصااظاعة صنااػم  ل اصااػر الاااار خي لصااظاعة  غخا ااي يػ اا) ماااي مفاااحاع عااج  ءااػل  

 . الخمادف صالف ػ ة مجيظاياألثا   ي 
 ( The Concept of Industry) مفيؽم الرشاعة 1.1 

ج , مسااهج ا  خف الصظاعة بأنها نشاط إناا ي يساخجم ماي األنسان بعضا  مغ عظانخ اإلناااعنت    
, ص عاقاااج بعاااس   اااػد  أ ناااخ نفعاااا  أص ااطاااة لانساااانلتعااال ماااػاد أصلااااة مػ  ص,أ إناااااج ماااػاد  جياااج 
, إم يارسها األنسان  ي سبيل كسب معاشنعظي بالعخباة ءخ ة يط (Industry)الباءنيغ أن ك طة 

, ص ااي العخباااة نعظااي الصااظاعة الجملااة ع ااى الصااظاعة الا ػ  اااة اااخ غ يااخصن أنهااا نظ صااخ  اايأن أ
الصاااظاعة  اااي نياااا  ماااغ الاااحكخ مضاااطػن أص معظاااى  صرد  كطاااا  , (1) ءخ اااة الصاااان  صعط اااي ألصاااظعة

 .(2) "نظعة لبػس لكع لا صظكع مغ بأسكعصع طظا  " كطا  ي قػلي نعالى , ال كاع
عضػ ة أص مػاد  خ  ل اظطاة الصظاعاة " الصظاعة " بأنها ن ػ ل مػاد غيعخف هيئة األمع الطا جصنت 

لى مظاتا  أاخى سػا  بام  ماكاناكااة ن خكهاا قاجر  أص إعضػ ة بعط اا  ماكاناكاة أص كاطاائاة 
صسػا  أباعات بالتط اة أص  أنتتد  باأليجف صسػا  ءج  اناا ها  ي مصظ  ام  ي صرشة ام  ي بيت

 .(3)بالطفخد

خف بعس الباءنيغ " الصظاعة " ع ى أنهاا نقاجيع اجماة  جياج  أص مظاان معايغ  اطغ ناظ  عص ت   
صنعااج الصااظاعة  ,مااا صهااي عبااار  عامااة نص ااو ع ااى أف نااػا مااغ الطظاتااا  الصااظاعاة امقاصااادية

 ػ ال الطاػاد الخاام الظشااشا  امقاصاادية الطعقاج  كا مخاد ة ل قصاا امقاصادف النانػف الحف يعظاي
بطااجى قااجر  األنسااان الاكظػلػ اااة صنقجمااة  صنااخنبا الصااظاعة .(4) صاااجما  تا   ائااج مظاتااا   إلااى

ساان ساػا  أ انات إناا ااة أم ال ضارف , كطا أنها ناخنبا ارنباشاا  قػ اا  بطخا ا  الطهاغ األااخى لان
صنعااج ءخ ااة أساساااة  ااي الااجصل الطاصااػر  صنعاطااج ع يهااا  ااي اقاصااادها اعاطااادا  يكاااد يكااػن  اااجما ,

                                           
(1 )

 .39, ؾ  2013عجد اٌص٘سح عٍٟ اٌغٕبثٟ , اٌغغساف١ب اٌفٕبع١خ , داز ـفبء ٌٍٕؽس ٚاٌزٛش٠ع , 
(2) 

 .80اٌمسآْ اٌىس٠ُ , ظٛزح ا٤ٔج١بء , ا٠٢خ 
(3) 

 .6, ؾ 1989عخ ثغداد , ثغداد , عجد خ١ًٍ فض١ً , دزاظبد فٟ اٌغغساف١خ اٌفٕبع١خ , ِطجعخ عبِ

(4  )
ث١ييسٚد , ,  داز إٌٙضييخ اٌعسث١ييخ  ,1طفزؾييٟ أ وثييٛ ع١بٔييخ , دزاظييبد فييٟ اٌغغساف١ييخ اسلزفييبد٠خ ٚاٌع١بظيي١خ ,

 . 121, ؾ 2001
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, ع طااي  كااخف  ن الصااظاعة م كااة  ااي أمااخصقااج تكخهااا أبااغ ا ااجصن  ااي مقجماااي بقػلااي " أ, (1) مص قااا  
صهظااااك مفااااحاع ضهاااخ   اااي الطتاااال الصاااظاعي منااال , (2)صبكػناااي عط ااااا   هاااػ  ساااطاني م ساااػس " 

" نص ااو ك طااة الاصااظا  ع ااى التهااػد الاااي نبااحل ألنشااا  مصااان  Industrialization"الاصااظا  
 طاا , Product Industrial))امناااج الصاظاعيطة الاي نؤدف الاى   ااد   جيج  أص نػسا  القائ

ءااناااا   اااي صنااا  نباااجل أنطااااط اإلناااااج الصاااظاعي كشاااطػل الصاااظاعا  أيسااااعطل مفهاااػم الاصاااظا  
رؤصس ر اسااانطاع ااى  عط اانهااا اإلناا اااة صالاكظػلػ اااةالخفافااة إلااى نااظاعا  ثقي ااة معقااج  نساااطج 

, صنتعاج  ناظاعة الخشاب صاألثاا  (3)خطااة صنقسااع العطال صامناااج الكبيا األماػال الكبياخ  صالخباخا  الع
مغ الصظاعا  الا ػ  اة الاي نعاطج ع ى أءج مصادر الصاقة  ي العط اة اإلناا اة صنساعطل ماػاد 
أصلاة ماطن ة با) الخاما  الطعجنااة أص الطاػاد الظبانااة( ص كاػن الظاااج  اي تلاظ أناااج ماػاد  جياج  لهاا 

ا فة مغ ءيث الشكل أص شباعاة امسااعطال ,إت نعاطاج ناظاعة الخشاب صاألثاا  ع اى اصائز مخ
  (4)ماد  الخشب الظباني 

  (The concept of making furniture) مفيؽم صشاعة األثاث  1.1

 ( Furniture) األثــاثمفيؽم  1.1.1 
ااسااا  م ااجد  ماا  هااي متطػعااة مااغ األدصا  يساااعط ها الفااخد  ااي ءاانااي اليػماااة نصااطع ص ااو ا    

مخاعاااا  الظساااب صامنساااتام لا قياااو أ ضااال راءاااة ل طسااااخجم صبأقااال  هاااج صنكاااالال مااا  األااااح بظطاااخ 
 .(5) سع األنسان صمظاسبة ل حصق العامامعابار نلاة صءخكة 

غخ ااة ناااػم , غخ اااة  ا اااي )ص تعااخف بأناااي ) مااااا البيااات أف أنظااا عظاااجما نقااػم باأثياااث أف  ضااا  دا 
صااب, ,  أنظااا نقااػم بااااااار نااػا األثااا  الطعئااع ل فضااا  الطص ااػ  صالااحف   ااػس , غخ ااة مكاااب , م

سا عة قاام الطصاطع باناا هاا كطاا يتعاخف بأني),  (6) (ي قو الغاخ  الاػضافي صالاعبياخف صالتطاالي لظاا
ع ااى ص ااو معاااييخ  طالاااة صصضافاااة مخاعاااا   ااي نصااطاطها الااحصق العااام صالك فااة الصااظاعاة لغااخ  

                                           
ظعد عبظُ أ ٚوخسْٚ, عغساف١خ اٌفٕبعخ ) وظيط ٚرطج١ميبد ٚرٛش٠عيبد ِىب١ٔيخ (, داز اٌؽيّٛق ٌٍضمبفيخ ,١ٌج١يب (  1)

 .12ؾ  ,2002,
 .399, ؾ 1978, ث١سٚد ,  داز اٌمٍُ , 1طعجد اٌسؽّٓ أ وثٓ خٍدْٚ , ِمدِخ وثٓ خٍدْٚ , ( 2)

(5)  
 

bould ,Kolb ,w ,Dictionary of the social sciences ,Newyork,1964,p328
 . 

 .9,ؾ 1981وؽّد ؽج١ت زظٛي , عغساف١خ اٌفٕبعخ , داز إٌٙضخ اٌعسث١خ , ث١سٚد ,  ( 4)
(5)  

ٛٔط خٕفييس , اخز١ييبز ٚرٕايي١ُ ا٤صييبس ٚاٌييد٠ىٛز إٌّصٌييٟ ) اٌفسا ييبد إٌّص١ٌييخ ٚاٌٛ,ييبسل اٌّ زٍفييخ ( , ظٍعييٍخ ٠يي

 .19, ؾ 1997اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ٚإٌٙدظ١خ, داز اٌسارت اٌغبِع١خ , ث١سٚد , 
(6  )

س اسؼيٛزٞ , ظعد أ عسع١ط, اٌسِٛش ٚرٛ,١فٙب فٟ ا٤صبس اٌعسالٟ اٌّعبـس فٟ ضٛء دزاظخ رؾ١ٍ١ٍخ ٥ٌصب

 .10,ؾ1996وطسٚؽخ دوزٛزاٖ ) ١س ِٕؽٛزح( , و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ , عبِعخ ثغداد , ثغداد , 
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مااااا البياات سااػا  كااان مااغ األشااغال بأنااي )ص تعااخف األثااا  الطظدلااي , ( 1)(ظن قيااو رابااا  الطساااه 
الخشباة أص الفاخا  صكال مالاي ععقاة بت اب الخاءاة صالطاعاة صالظفا  ل اجار ماغ مقاعاج صمػائاج صاادائغ 

ع اى أناي كال  صالطخا ا  " األثاا  " ا ععاعاخف بعاس الطصنت , (2)(صمقان  صناػاص غ ص اخ  صغيخهاا
كااي يصااب) مكانااا  مظاساابا  ل اااار اإلنسااان ب يااث يااػ خ الخاءااة ل  اااا  اليػماااة , مااا ي اا ااي الطظاادل ل

صقااج شااط ت نااظاعة األثااا   ااي يػمظااا هااحا امساااخجاما  الطظدلاااة صالطكاباااة   قااج صا باات نااظاعة 
الطااػاد صامباكااارا  الاكظ ػ اااة بشاااى أنػاعهااا مااغ اااعل نااظاعة ثااا  الاصااػرا  ال جينااة صنصااػر األ

صاآل  الطساا) صالنقااب  صمااا الااى ) كالطظاشاايخ الكهخبائاااة  دصا  صمااػاد أ نااخ نصااػرا  ام اآل  صأاساااخج
  ضاع عاغ, بادااال ماػاد  جياج  لهاح  الصاظاعة نظػعا   أ نخظان األثا  ( صأنب ت مكػنا  مت تلظ

  .(3) الطكػن األساسي لهح  الصظاعة عبخ الاأر , جالحف يع يالاصػر ع ى األثا  الخشب

 (  (Classification furniture Industryاألثاث ترشيف صشاعة  1.1 
يقصااج بالاصااظال إيتاااد مااااار معاايغ ناتطاا  ماااي ال قااائو الطاظاااضخ   ااي  ئااا  معيظااة لااساايخ    

لاصااظال هااػ ا (بالترــشيف الرــشاع )ص قصااج , (4)صسااهػلة دراساااها صا ااخا  الطقارنااا  الطص ػبااة 
عطاال ع اى ناػ يخ متطػعاة ماغ  ئاا  األنشااصة ي ج لكا اة األنشاصة امقاصاادية الاحفالطػءا الطخ عاي

صنااتااة لعااع ااا  , (5)(اإلءصااا ا  ءسااب هااح  األنشااصة الاااي يطكااغ اساااخجامها لتطاا  صن  ياال
الاااي  صااادف صكااحلظ بساابب الظاااائن الساا باةلااى مفهااػم الظشاااط امقاإالكبيااخ  باايغ الااجصل  ااي نطخنهااا 

نصااظال مػءااج ل ظشاااط امقاصااادف  ناخكهااا ن ااظ امااع ااا   قااج سااعت األمااع الطا ااج  الااى ص اا 
 لظلاح .(6) صمسااػ اني صماغ  اطظي  الظشااط الصاظاعي ماغ أ ال امعاطااد ع ااي ماغ قبال دصل العاالع

انهاااا صااضااااعها أناااب) إيتااااد أساااذ ل اصاااظال أماااخا   اااي غاياااة األهطااااة ل ػناااػل إلاااى نػءياااج باان
اربا  ص ضاع كال قساع مظهاا  ,(7), ص ا  الاصظال الجصلي ل صظاعة بصاغة مػءاج  ل ا  يل صالطقارنة

                                           
(1  )

زؽ١ُ ؽعٓ عٙبد اٌؾّبدٞ , ثسٔيبِظ رع١ٍّيٟ ٌزطي٠ٛس ِٙيبزاد طيتة اٌزفي١ُّ اٌفيٕبعٟ سظيز داَ اٌؽيفبف١بد 

ٛزح(, اٌّعٙيد اٌعسثيٟ اٌعيبٌّٟ ٌٍدزاظيبد اٌّسوجخ ٚإٌّبذط اٌفٕبع١خ ٌزفي١ُّ ا٤صيبس , زظيبٌخ ِبععيز١س) ١س ِٕؽي

 .12, ؾ 2004اٌزسث٠ٛخ ٚإٌفع١خ , ثغداد , 
(2  )

٘دٜ وظّبع١ً إظّبع١ً , رطٛز ُطسش ا٤صبس ِيٓ اٌعفيٛز اٌمد٠ّيخ ؽزيٝ عفيس إٌٙضيخ ا٤ٚزث١يخ , ثؾيش فيٟ 

 .8, ؾ 2016ا٤صبس , ِعٙد اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ , لعُ إٌٙدظخ اٌداخ١ٍخ , اٌغبِعخ اٌٍجٕب١ٔخ, ٌجٕبْ , 
ِع١ل ع١ًّ ِع١ل , رط٠ٛس رٕبفع١خ ٚش٠يبدح ؽفيخ إٌّيزظ اٌيٛطٕٟ ا لطيبق  ـيٕبعخ ا٤صيبس ا , ِعٙيد وثؾيبس  (3)

 .6, ؾ 2018اٌع١بظبد اسلزفبد٠خ اٌفٍعط١ٕٟ , فٍعط١ٓ , 
(4   )

ٌٕؽيس أ وش٘س ظع١د اٌعّبن, عجبض عٍٟ اٌز١ّّٟ, وظط عغساف١خ اٌفٕبعخ ٚرطج١مبرٙب , داز اٌىزت ٌٍطجبعخ ٚا

 .79, ؾ 1987, عبِعخ اٌّٛـً , 
,إدازح اٌؽيينْٚ  4اٌزفيي١ٕل اٌفييٕبعٟ اٌييدٌٟٚ اٌّٛؽييد ٌغ١ّييع ا٤ٔؽييطخ اسلزفييبد٠خ , اٌزٕميي١ؼ ا٤ِييُ اٌّزؾييدح ,  (  5)

 .124-122, ؾ 2009, ٠ٛ١ٔٛزن , 4اسلزفبد٠خ ٚاسعزّبع١خ , ؼعجخ ا٦ؽفبءاد , اٌعٍعٍخ ١ُِ , اٌعدد 
(6 )

 .50, ؾ 2013داز ـفبء ٌٍٕؽس ٚاٌزٛش٠ع, عّبْ ,  ,1ط, عغساف١خ اٌفٕبع١خ,عجد اٌص٘سح عٍٟ اٌغٕبثٟ 
(7) 

 .84أ وش٘س اٌعّبن , عجبض عٍٟ اٌز١ّّٟ , ِفدز ظبثك , ؾ 
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الفخا(  ي ءيغ أن كل با  مظها يضع نسعة  صاػل صأن  -الفصل  -البا  -القسعمساػ ا  أف )
 ل  صل يضع  خصعا  يػا و عجدها أنػاا الطشار   الصظاعاة  ي الفخا ب يث م يد ج عجد  خصعها 

لصاظاعا  الا ػ  ااة( ( )ا33الفخعاة عغ نساعة أرقاام , صنقا  ناظاعة الخشاب صاألثاا   اي الباا  )
 ل اجص   طاا مػ ا)  ايغ الاصظال الاجصلي ,مصنظاعة األثا   يظاتاننظ  الخشب صمت  (3)القسع 

 هاي ب سب الاصاظال العاالطي ل صاظاعا   أما نظاعة األثا  الطعجني) ال جيج صاأللطظيػم(  .(1)
ب ساااب  اااطغ ناااظاعة الطظاتاااا  الطعجنااااة األساسااااة صهاااي  اااخا ماااغ  اااخصا الصاااظاعا  الا ػ  ااااة 

( صكطااا ISICالاصااظال الصااظاعي الرااسااي الااجصلي ل ظشاااط امقاصااادف صالااحف يخمااد لااي بااالخمد )
( الحف ي طل 38)( صالبا 3القسع)  طغ نق  األلطظيػمال جيج ص  ( أن نظاعة 2مػ )  ي  جصل)

صمااااغ التااااجصل ياضاااا) بااااأن هااااح  الطصااااظعة صالطكااااائغ صالطعاااجا  الطعجناااااة  ة الطتظاتااااا نااااظاعأساااع 
صهاح  الصاظاعة  لطظياػما  األساساة ل  جيج صاألشطل نظاعة الطعادن األساساة صالصظاعالصظاعة ن

صالشااباباظ  األثااا  الطظدلااي كاااألبػا  العجيااج مااغ ةيساااعطل  ااي نااظاع صاأللطظيااػم مهطااي ألن ال جيااج
 .صغيخها مغ الصظاعا 

 
 (1ججول )

 .I.S.I.Cشاع ترشيف صشاعة األثاث الخذب  ومؽقعو حدب الترشيف الجول  لمشذاط الر
 نؽع الشذاط الفخع الفرل الباب القدػ
 صشاعة الخذب وُمشتجاتو وصشاعة األثاث 1133 113 11 1
 صشاعة األثاث والثؽابت عجا السرشؽعة مؼ السعادن 1113 1111  1

عاة دار الكااب ل صبا, الطصجر: دمحم أ هخ سعيج السطاك, عباس ع ي الاطاطي, أساذ  غخامااة الصاظاعة صنصباقانهاا
  .86 , ف1987 امعة الطػنل ,  صالظشخ

 
 

 (1ججول)
 .I.S.I.Cترشيف صشاعة األثاث السعجن  ومؽقعو حدب الترشيف الجول  لمشذاط الرشاع 

 نؽع الشذاط الفخع الفرل الباب القدػ
 صشاعة السشتجات السعجنية السرشعة والسكائؼ والسعجات 1333 133 13 1
 السرشعة مؼ السعادنصشاعة األثاث والثؽابت  1311   1

ر الكاااب دا اااة الصااظاعة صنصباقانهااا , الطػناال,الطصااجر: دمحم أ هااخ السااطاك, عباااس ع ااي الاطاطااي, أسااذ  غخام
 .88,ف1987ل صباعة صالظشخ,
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 ( (Types Of Furnitureأنؽاع األثــاث  1.1
 بااايغ الفاااخد   يتشاااكل األثاااا  بأشاااكالي صأنػاعاااي الطخا فاااة العظصاااخ األساساااي الاااحف ي قاااو الععقاااا    

ي عب األثا  دصر رئاساي  اي الاصاطاع صتلاظ ماغ ااعل مطيداناي  تإصالفضا  الجاا ي الحف يشغ ي, 
 -الطاطن ة بالشكل صال ػن صالط طذ...ال,. ص صظ  األثا  إلى ما يأني:

 Classification of furniture according to) ترشيف األثاث حدب الدمؼ 1.1.1
time) 

 (Antique classic furniture )  القجيػ ث الكالسيك األثا 1.1.1.1  
هااحا الظااػا مااغ األثااا  يظاطااي إلااى الطجرسااة الفخنساااة ناااءبة الااحصق العااالي ص اطيااد هااحا الظااػا مااغ  

األثا  بالقػ  مغ ءيث نػعاة الخشب الطصظ  مظي صالطاانة كطا أني ياار صقاا  شػ ع  دصن الااأثيخ 
ة العالاة  ي الشكل ص ػد  الخشب الطصظ  مظي, صلكاغ ماغ عيػباي بامساهعك صمغ مطيداني الفخام

باهس النطغ صثقيل ال تع صالصعػبة  ي عط اة الاظقل صإعاد  الاجص خ, ص طكغ العطل ع ى نظاعة 
أشااا   ضاع  عاغ هحا الظػا لعجد م جصد مغ األثا  الطظدلي منل الصالػنا  صغخف الظػم الخشاباة 

 .(1)أاخى بساصة

 ( Modern modern furniture))السؽدرن(  ثاث الحجيثاأل  1.1.1.1

هاااحا الظاااػا ماااغ األثاااا  يظاطاااي الاااى الطجرساااة األمخ كااااة ص اطياااد هاااحا الظاااػا ماااغ األثاااا  بالشاااكل    
يعطال  تإقاجيع خ ألااي أ ناخ ماغ األثاا  الالتحا  صالاصطاع الخاالي الحف يعصي انصباا بطتخد الظط

بهن صمااغ مطيدانااي الطخصنااة  ااي الاصااطاع صافااال الااػ ن نااجاال األلااػان ماااي ع ااى ضهااػر  بشااكل ماا
 ضااع  صأساعار  الخااصاة صسااهػلة ادناة , صلكاغ مااغ عيػباي عااجم التاػد   اي األاشااا  الطسااخجمة 

ص جال  ي نظاعة العجيج مغ األثا  الطظدلي منل الصااصم  , كػني معقج  ي أعطال الاظطال عغ 
 .(2)  الطكابي صالطتالذ صكحلظ غخف الظػم ص طا  أنػاا األثا

 Classification of furnitureترشيف األثاث حدب الؽظيفة الت  يقؽم بأدائيا 1.1.1.1
according to the function it performs 

صهي الكخاسي صاألرائظ صالاي يتب أن نصطع لا طل ص ن صهيئاة ماغ يسااخجمها  :أثاث الجمؽس - أ
 مكاباة صأاخى ل خاءة صامساخاا .صءسب شباعة امساعطال  هظاك كخاسي عامي صكخاسي 

نتصاااظ   الصااااصم  بصاااػر  عاماااة مسااااػ ة صأ رااااة صلطخا ااا  األغاااخا  كالصااااصم   :الطـــاو ت  - ب

                                           
(1) 

 .210, ؾ 2005عبِعخ د٠بٌٝ ,  , 1ط١ّٔس لبظُ خٍل , وٌل ثبء اٌزف١ُّ اٌداخٍٟ ,
 عجس اٌّٛلع ا٢رٟ:16/5/2018ا٤ٔزسٔذ ثزبز٠خ  أ ِدؽذ , ؤٛاق ا٤صبس إٌّصٌٟ , ِمبي ٔؽس عٍٝ ( 2)

                                                                                                      .http://www.elmanzl.com    

http://www.elmanzl.com/
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الطخصصااة ل صعااام صالعطاال صالخاادن صالعااخ  , ص تااب أن ناطااا  بااالقػ  صالطاانااة صلهااا ارنفاااا 
 صشكل يظاسبان صضافاها صالطاد  الطصظػعة مظها.

هاي  الظاػا مماا غ العطال الفخدياة صالتطاعااة أص الطشااخكة صالااي نتعاج   صاظ  هاحاص ت  :أثاث العسل - ت
الظسااابة األ باااخ ماااغ اءااا اااا  الخااادن صالعطااال ص ظاشاااخ الياااػم صبشاااكل م  اااػ  نطاااام الطكاناااب 
الطفاػءااة الاااحف يعاطاااج ع اااى صءاااجا  اااسااااة ص طكااغ أن نتطااا  ءساااب امءااااااج  لاخاااجم هاااحا 

 الغخ .
ألثا   ي الفضا ا  الجاا اة صالاي نخصاا بشاكل مظاساب صظ  هحا الظػا مغ ايت  :أثاث الخدن  - ث

لاااي نكااػن يكااػن الػنااػل لهااح  األمااا غ سااهل صمااغ هااح  األنااػاا هااي الخ ااػف صالخاادائغ صات إ
ما خك صكل تلاظ يسااخجم ءساب متطػعاة ماغ امعاباارا  ءساب  مظها ثاباة صالبعس األاخ

 ىعااة , ,ص طكااغ نصااظافي ع اانااػا الظشاااط الخاااف الااحف يتااخف  ااي الفضااا ا  الجاا اااة الطاظػ 
صهظاااك مااغ يصااظفي  , ال تطاااة(الخصاااة, السااص اة)ااايأساااس عظانااخ الاصااطاع الطساااخجمة م

 (.ػعاة الخامة الطصظ  مظها ) الخشب, معادن, لجائغ, بعسااظع ى أساس ن
هاحا الظاػا ماغ األثاا  كنياخ صماعاجد صهاػ عااد  ماا يسااخجم  اي الط اال الاتار اة  :أثاث العخض - ج

الطعار , صقج ص خ  لظا نكظػلػ اا نصاطاع صناظاعة األثاا  العجياج ماغ األشاكال صالطااء  ص 
 . (1)الطخا فة صامنػاا صءسب الاصطاع الجاا ي

صهاي عباار  عاغ اشابة عخ ضاة أص مسااصي ة أص مسااجيخ  باأرب  قاػائع نػ ا  ع يهاا :  السشاضج - ح
كاال  طكاااب صلاسااتاألشاااا  صهااي  ااد  م ياتاادأ مااغ األثااا  ءينطااا كااان  ااي الطظاادل أص  ااي ال

باال مااغ ال ااجائغ صالطعااادن صالد اااج أيضااا , صنااد غ هااح    الطظا ااج مصااظػعة مااغ الخشااب صءااج
الطظا ج عاد  بالد ظاة صم نسااغظي الطظضاج  عاغ الكخاساي  هاي بخ قاهاا غالباا  , صأءااناا  نكاػن 

 . (2)الطظضج  صءيج  بجصن كخسي
 Classification of)ترشيف األثاث حدب نؽعية الخامة السرشع مشيا. 1.1.1.1

furniture according to the quality of the material it is made of) 
 (Wooden Furniture)   ثاث الخذباأل  1.1.1.1.1

بأناااي مااااد  لافااااة نااا ج  نؤاااح ماااغ األشاااتار صاسااااعطالها األساساااي  اااي  (wood)يتعااخف الخشاااب  
الطاػاد العضاػ ة الساخ عة الا ا ه ألناي م يقااصم ,إت يعاج الخشاب ماغ (3)نتار  العطار  صنتار  األثا  

                                           
(1   )

 .216-١ّٔ210س لبظُ خٍل , ِفدز ظبثك,  ؾ 
(2 )  

ق.َ, ا١ٌٙئيخ اٌعبِيخ ٥ٌصيبز  911 -٠612بظ١ّٓ عجيد اٌىيس٠ُ أ عٍيٟ , ا٤صيبس فيٟ اٌعفيس اسؼيٛزٞ اٌؾيد٠ش  

 .135 -132,ؾ  2009ٚاٌزساس , ثغداد ,
(3 )  

ف. زٚظيٛ ٚعييٛز٠ط , رىٌٕٛٛع١ييب رؽييغ١ً اٌ ؽيت , رسعّييخ ؽّييدٞ ؽييسة ٚظي١د عجييد اٌّعطييٟ ,ا١ٌٙئييخ اٌعبِييخ 

 .12, ؾ1963, اٌمب٘سح , 3ٌؽنْٚ اٌّطبثع اس١ِس٠خ ,ط
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عػاماال البيئااة كالخشػبااة العالاااة صامااعو الاخبااة, ص عابااخ مااغ أهااع الطااػاد الجاا ااة  ااي نااظاعة األثااا  
.صت عخف أيضا  بأني )ماد  اام نا طة مغ كائغ نباني ءي , صناعخ  ماد  الخشاب الاى ناأثيخا  (1)

مااغ الخامااا  الطخغااػ  اساااعطالها  ااي نااظاعة األثااا  صتلااظ , ص تعااج  الخشااب (2)  ػ ااة صماكاناكاااة(
بسااابب مػانااافانها الااااي نتع هاااا مظاسااابة ل بيئاااة الخار ااااة كػناااي عاااا ل ل  اااخار  صالكهخباااا , ص اااجال 

أاشاااا  )الطااهااااػ ظي صالب اااػط  جا  الجاا ااااة صاألباااػا  صنتعاااخكيباااالخشاااب  اااي ناااظاعة األثاااا  صالا
 تإصقػنهاااا صساااهػلة نشاااكي ها عباها ألثاااا  بسااابب ناااصالصااااج( ماااغ األاشاااا  الصاااال ة لصاااظاعة ا

 .(3)يطاا  بخانياي الق ي ة  ي نقل الصػ  صال خار  صالكهخبا 

كطااا نتعااج  نااظاعة األثااا  الخشاابي مااغ أقااجم الصااظاعا  ال خماااة ع ااى الااخغع مااغ نااػ خ صنصااػر     
اخجام الخشااب  ااي مااػاد أاااخى لصااظاعة األثااا  مناال البعساااظ أص الطعااجن أص األلطظيااػم, إم أن اساا

أناااج األثااا  الخشابي مظهااا الطظدلاي أص الطكابااي مااا  ال صاسا  امناشااار, إت نغصاي نااظاعة األثااا  
الطصااب,, الطعااار  , غااخف  الخشاابي قصاااا عااخ س مااغ الطظاتااا  مناال أثااا  غااخف الظااػم , أثااا 

ا  مهطااي , صالطظااابخ الخشااباة , كطااا يااجال األثااا  الخشاابي صمظاتانااي  ااطغ مسااا دما  صأ ااد السافخ  
,صناخنبا الصاظاعا  الخشاباة  بطهظاة الظتاار  بشاكل كبياخ إت نعاج (4)مغ الطباني كااألبػا  صالشاباباظ

ءخ ااااة الظتااااار  مهظااااة قجيطااااة نعاطااااج ع ااااى الخشااااب الااااحف يعابااااخ الطاااااد  األساساااااة مااااغ أصل معخ اااااي 
 .(5)لألشتار صالغابا  صكان مػشظها األن ي بعد الخا جيغ

األثا   ي )ال غة( هي الظتار  أف ن ت الخشب صالظتار هػ ناءب صت قصج بصظاعة الخشب ص    
. أما)انصعءا (  الظتار  هي ءخ ة نشييج الطباني الخشباة أص ما  يها مغ (6)الظتخ صءخ اي الظتار  

كطااااا عتخ اااات نااااظاعة الخشااااب بأنهااااا القصاااااا  (7)أعطااااال الخشااااب إت نشااااطل كاااال العط اااااا  الكبيااااخ 
غاباااااا  صقصااااا  األشاااااتار صنتاااااار  األاشاااااا  صالغاباااااا  األصلااااااة امقاصاااااادف الخااااااف صالطعظاااااي بال

                                           
(1 )

 .39,ؾ  ٌّفدز ٔفع٠ٗبظ١ّٓ عجد اٌىس٠ُ أ عٍٟ , ا 
وس٠ط عسّٚٔبْ , إٌغبزح اٌعبِخ , رسعّخ عجبض عجد اٌمبدز ٚؽعٓ ؽع١ٓ فّٙيٟ , ِنظعيخ فيسأى١ٍٓ ٌٍطجبعيخ (  2)

 . 81, ؾ 1961ٚإٌؽس, اٌمب٘سح , 
) ١س ب١ُِ وصييبس اٌؽييبزق ٚظييجً ِعبٌغزٙييب ,زظييبٌخ ِبععييز١سثييبْ أ ؼييبوس اٌطييبسٟ , اٌزؽيي٠ٛٗ فييٟ عّب١ٌييبد رفيي(  3)

 .101, ؾ 2014, عبِعخ ثغداد , و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ ,  ِٕؽٛزح(
ِبعييد ؽعييٓ ١ٕ٘ييخ, اٌعٛاِييً اٌّيينصسح عٍييٝ إٔزبع١ييخ اٌعييب١ٍِٓ فييٟ اٌمطييبق اٌفٕبعٟ)دزاظييخ رطج١م١ييخ عٍييٝ لطييبق ( 4)

 .9, ؾ 2005, اٌغبِعخ ا٦ظت١ِخ ,  صح , ِٕؽٛزح( ) ١س اٌفٕبعبد اٌ ؽج١خ فٟ لطبق  صح (, زظبٌخ ِبععز١س
ثبثيً ,  داز اٌفيساد ٌٍٕؽيس ٚاٌزٛش٠يع , 2طعجد اٌسضب عٛق, ريبز٠خ اٌفيٕبعبد ٚاٌؾيسف اٌؽيعج١خ فيٟ اٌؾٍيخ , ( 5)

 .63,ؾ2010,
 .585, ؾ 1988ثٓ ِٕاٛز, ٌعبْ اٌعسة اٌّؾ١ظ, اٌغصء اٌعبدض, داز اٌغجً, ث١سٚد, ا ( 6)
(7 ) 

 .1824, ؾ 1987خ ا١ٌّعسح, اٌّغٍد اٌضبٟٔ, داز إٌٙضخ ٌٍطجع ٚإٌؽس, ث١سٚد, اٌّٛظٛعخ اٌعسث١
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. كطا تكخهاا (1)صالطظاتا  الخشباة منل األثا  صالطظاتا  النانػ ة منل لب الخشب صنظاعة الػرق 
هللا سااب اني صنعااالى  ااي كاابااي ال كاااع صأصعااد بااحلظ الااى نبيظااا نااػو )ع اااي السااعم(  ااي قػلااي نعااالى " 

باااايغ بااااحلظ قااااجم  هااااح  الطهظااااة, صقااااج نفااااخا مااااغ هااااح  الطهظااااة نااااظاعة . نت (2)صانااااظ  الف ااااظ بأعيظظااااا "
األثا )الطػبي ااااااا( صناااااظاعة القاااااػار  الظهخ اااااة, ءياااااث نصاااااظ  ناااااظاعة الخشاااااب صاألثاااااا   اااااطغ 
الصااظاعا  امساااهع اة صنتااجر أهطياهااا  ااي ءاااا  السااكان عااغ شخ ااو نػ يخهااا ل طظاػ ااا  الخشااباة 

 -طكغ نعخ ل الخشب مغ عج  نػاءي مظها :. صت ( 3)الطخا فة صمساطا األثا  الطظدلي 
%( ماغ الطاػاد 70: هػ الطاد  األصلاة الاي ي اا ها األنسان صالاي نشكل ) مؼ الشاحية السادية - أ

 الطساعط ة  ي ءاانظا اليػماة .
: هػ الطاد  الخام الااي يطكاغ ن ػ  هاا صنصاظاعها الاى ءا اا  ناال ة  مؼ الشاحية التكشؽلؽجية - ب

 لعساخجام .

 (4): هػ متطػعة كبيخ   جا  مغ الخعيا الخشباة الاي نظاتها الظبانا  الخشباةاحية العمسيةمؼ الش -ج

 ((Metal Furnitureاألثاث السعجن   1.1.1.1.1

نصػر  نظاعة األثا  بأنػاعي صأشكالي الطخا فاة لطاا لهاا ماغ أهطااة  اي ءاانظاا اليػمااة,  اظ غ     
لاى صءاجا  أثاا  معئطاة صقاج انخاح  صءاجا  األثاا  م نقػم بفعل أف عطل صضافاي دصن ال ا اة إ

أشااكام  ماعااجد  كأثااا  الت ااػس صامسااا قا  صغيخهااا, لااحا نتااج ان هظاااك ععقااة صثاقااة باايغ األنسااان 
صصءاااجا  األثاااا  لطاااا لاااي ماااغ صضافاااة نفاااااة اجمااااة إنسااااناة, لاااحلظ اسااااخجمت ااماااا  ماعاااجد   اااي 

القجيطاة صل اج األن صماغ أبخ هاا الخشاب ثاع  نظاعة األثا  مظح بجايا  هح  الصاظاعة  اي العصاػر
نأني الطعادن بأنػاعهاا صااناة ال جياج, بعاج تلاظ ناع نػضاال ال اجائغ  اي هاح  الصاظاعة لطاا ن ط اي 

مػانافانها الكاطاائاااة صالفيد ائاااة األاااخى, صقااج لااػء   ااي  ضااع  عااغ ماغ مػاناافا  نشااكي اة  يااج  
ثا  الطعجني ناػس  صناصػر  ي العاالع بشاكل عاام الفاخ  الطعانخ  األايخ  أني قج بجأ  نظاعة األ

ص ي ب جنا بشكل ااف صربطا يكػن ا ديااد الص اب ع اى األثاا  الطعاجني هاحا نااب  ماغ كػنهاا أ ناخ 
ماانااة صمقاصمااة ل طااخصف البيئاااة , كطااا أن نصااػر هااح  الصااظاعة صضهااػر نصاااماع لػءااجا  األثااا  

دى الااى هااح  الد اااد  مقارنااة لطااا كاناات ع اااة هااح  مخا فااة تا  ااااع نشااكي اة صنعبيخ ااة  طالاااة  يااج  أ

                                           
(1 ) 

٘سثسد ثبظذ ,إؼغبي إٌغيبزح إٌّص١ٌيخ, رسعّيخ عجيد اٌغٕيٟ اٌج١ٕيٛٞ ٚأ خ١ٍفيخ ثسويبد, ِىزجيخ ٔٙضيخ ِفيس 

 .63, ؾ 1957ِٚطجعزٙب, اٌمب٘سح ,
(2 )

 .37اٌمسآْ اٌىس٠ُ, ظٛزح ٘ٛد, ا٠٢خ 
(3  )

 .65, ؾ ِفدز ظبثكعٛق, عجد اٌسضب 
(4 )

عضّييبْ عييدٌٟ ثييدزاْ, اٌعيي١د عييصد  لٕييد٠ً , وظبظيي١بد عٍييَٛ ا٤ؼييغبز ٚرىٌٕٛٛع١ييب ا٤خؽييبة ,و١ٍييخ اٌصزاعييخ,  

 .280, ؾ 1979, داز اٌّطجٛعبد اٌغد٠دح, 3عبِعخ ا٦ظىٕدز٠خ, ط 
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كانت نفاقخ الى هح  الرااع, أن ناظاعة األثاا  الطعاجني  تإالسابقة   ي الفاخا  الطعانخ  الصظاعة
 ي العخاق اليػم نتعج نظاعة ءخماة ب اة صم نػ اج شاخق لاناااج الكطاي  اي هاح  الصاظاعة إم  اي 

ق الط  ي ع ى الطظاتا  العالطاة صداػل األثاا  الطسااػرد كطا إن انفااو السػ   ءجصد  اقة  جا ,
صبأسعار نظا ساة صالااي ن طال ااطاا  نشاكي اة  طالااة  ياج  صبصاخق أناااج ءجيناة, كال تلاظ أدى الاى 
الااااأثيخ الطباشاااخ  اااي هاااح  الصاااظاعة  اااي العاااخاق مطاااا  ع هاااا غياااخ قاااادر  ع اااى مظا ساااة الطظاتاااا  

انااااة نصاااطاع صناااظاعة األثاااا  العخاقاااي تص اصػنااااة الطسااااػرد  هاااح  ع اااى الاااخغع ماااغ ص اااػد إمك
 :ص طكغ نقساع هح  الصظاعة إلى ما يأني.  )1) طالاة ماطيد  

 ((Iron Industry صشاعة الحجيج -أ

أساخجم ال جيج بأنػاعي صمقاشعي الطخا فة  ي نظاعة األثاا  إلمكانااناي الاشاكي اة صمػانافاني     
ظصخ أساسي لعقاصااد  الصاظاعي ال اجيث , صل  جياج كطاا هاػ الفيد ائاة التيج , ص جال ال جيج كع

 .معااخصف أنااػاا مخا فااة يخا اا  كاال نااػا عااغ األاااخ  ااي عااجد الطػاناافا  صاإلمكاناااا  الاشااكي اة
ص عخف ال جيج بأني) عظصخ كاطاائي   دف تص لػن  ضي دا اغ, تص قاب ااة لعن ااد ما  الكنياخ ماغ 

(  ااي التااجصل الااحرف, صت عااج أ نااخ Feن ثقياال يخمااد لااي)العظانااخ الكاطاائاااة  ااي الصباعااة, صهااػ معااج
صراااز ثطظااي   ااي الصباعااة    الطعجناااةه صتلااظ بساابب ص ااخ  ص ااػدالطعااادن اساااخجاما   ااي الصااظاعا

 .(2)مقارنة بالطعادن األاخى 

 (Aluminum industry)صشاعة األلسشيؽم -ب 

ا  الطتاطااا  ماااغ أباااػا   ااأثااخ  اااي ن بااااة ءاالااااي لهاااا صهااي أءاااجى  اااخصا الصااظاعا  الا ػ  ااااة    
مغ الف دا  الخئاساة الاي  عخف األلطظيػم بأني), ص ت تخا  صالجراج صالطسا دما  األاخى م صشباباظ ص 

 .(3)(الص ب ال جيج نجال  ي نظ  الكنيخ مغ الس   ص عج أصسعها اساخجاما  بعج

 ( Types Of Wood and their types)أنؽاع األخذاب وأصشافيا  1.1

 -: صهي (4)ا  ص قا  لعجيج مغ امعابارا صظ  األاشنت  

                                           
(1 )

ٌّصعظ ذار١بً وم١ّيخ عّب١ٌيخ, أ عٍٟ ؽع١ٓ اٌم١عٟ , رط٠ٛس رفب١ُِ ا٤صبس اٌّعدٟٔ ٚإِىب١ٔخ رٛ,١ل اٌ صف ا 

 .1, ؾ 2006, عبِعخ ثغداد, و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخزظبٌخ ِبععز١س)  ١س ِٕؽٛزح(, 
(2) 

أ ؽع١ٓ عٍٟ وؽّد اٌٙبؼّٟ , اٌفٕبعبد اٌؾد٠د٠خ فٟ ِؾبفاخ ثغداد )دزاظخ فٟ عغساف١خ اٌفٕبعخ(, زظبٌخ 

 .3ؾ , 2019ِبععز١س) ١س ِٕؽٛزح(, و١ٍخ ا٢داة , عبِعخ ثغداد , 
,ؾ 1982,اٌّٛـيً ,, ِد٠س٠خ داز اٌىزتٛي, ٔعّبْ د٘ػ, عغساف١خ اٌفٕبعخإثسا١ُ٘ ؼس٠ل, وؽّد ؽج١ت زظ (3)

150. 
(4 )

و٠ّيييٓ ظيييعدٞ أ, خبِيييبد ٚرم١ٕيييبد اٌزفييي١ُّ اٌيييداخٍٟ, ِىزجيييخ اٌّغزّيييع اٌعسثيييٟ ٌٍٕؽيييس ٚاٌزٛش٠يييع .اسزدْ, 

 .15-14,ؾ 2008
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  (Classification of wood by use)ستخجامحدب ا ترشيف األخذاب  1.1.1

نشاائي ل طبظاى كالقػالاب هي اماشا  الاي نجال  ي نظاعة الهاكال اإل :خذاب ا نذائيةاأل - أ
  لها. ائينشالخخساناة صالتط ػنا  الخشباة ل طباني الخشباة أت يعج الخشب العظصخ اإل

 ل,.ا..ل  ي نظاعة امثا  صامبػا  هي الاي نجا :خذاب السعساريةاأل - ب

 Classification of wood accordingحدب الكثافة الشؽعية يف األخذابترش 1.1.1
to the specific density 

 .3م  غع /400اشب شخف صكنا اي   - أ
 3م  غع /760اشب ن ب صكنا اي  - ب

 (Classification of timber by source)ررشيف األخذاب حدب السرجت 1.1.1

 صهي اماشا  الطأاػت  مغ امشتار مباشخ  . :أخذاب أصمية - أ
 ) الظشار (اشا  الطصظعة مغ أاشا  ماظػعة صمخ فا  اماشا األ: صهي مخكبة أخذاب - ب

 (Wood Composition) تكؽيؼ الخذب 1.1

ائاة الاي نشطل السا ي ػ  صالطاػاد يعػد الخشب إلى أنل نباني ياكػن مغ متطػعة مكػنا  كاطا  
 , ص اكػن  حا الشتخ  مغ كل مطا يأني:(1)السكخ ة صمػاد أاخى نبعا  لظػا الخشب 

نطناال الغصااا  الخااار ي القااػف ل شااتخ  صهااػ عبااار  عااغ شبقااة صاااااة  :(Outer Bark) القذــخة - أ
 ن اااااا بفااااخصا الشااااتخ , ص اكااااػن هااااحا الغااااعف مااااغ ال  ا )اعيااااا ن اااات الشااااتخ (, صنػ اااا)

 ( نقساطا  ال  ا  صهي ) ال  ا  النانػف, صشبقة   يغ الكامبيػم, صالف يغ(.1نػر )

 .تكؽيؼ الخذب (1صؽرة)

 
     http://www.google.comالسرجر: 

                                           
(1)  

, ؾ 1984ٔؽيبء فيٟ اٌّجيبٟٔ , ِىزجيخ ا٤ٔغٍيٛ اٌّفيس٠خ , اٌميب٘سح , رٛف١ك وؽّد عجد اٌغٛاد , ِٛاد ٚطسق ا٤

149. 

http://www.google.com/
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صنكااػن هااح  الصبقااة ن اات القشااخ  مباشااخ  : (Vascular Cambium)طبقــة الكــامبيؽم الؽعــائ    - ب
ى شبقااة الظطااػ صناكااػن مااغ  اادئييغ هطااا)التد  الااجاا ي( الااحف يكااػن األلااااف الخشااباة صنسااط

 .(1)ص)التد  الخار ي( الحف يكػن القشخ  الخار اة
صهاػ التاد  الاحف ي اي ال  اا  إلاى الاجاال ص كااػن  :(Sap Woodالخذـب العرـارأ أو الزـ)يف) - ت

ة مااغ التااحصر إلاى األ اادا  الع اااا لايغ صلػنااي  اان) صنشااا  ساايػلػ اا  ص قاػم بظقاال الطاااد  الغحائاا
ماغ الشاتخ  صنكاػن مقاصمااي ل  ااا  صال شاخا  أقال ماغ اشااب الق اب صم يسااخجم أشعقاا   ااي 

 .(2)األشغال الجااقة
هػ اشب أقػى مغ الخشب القخ ب مغ القشخ  صألاا ي ماطاساكة : (Heart Wood)خذب القمب - ث

طى بالخشاااب ال راقااايه لكاااػن صهااػ م يااااػ خ  اااي األاشاااا  بااال  اااي األاشاااا  الصااا بة, ص سااا
اصائصااي مكاط ااة مااغ ءيااث ال ااػن صالخائ ااة, ص اطيااد اشااب الق ااب بػ ااػد نساابة عالاااة مااغ 
الطساخ صا  الخشباة  ضع  عغ الصابغا  الااي نتساهع  اي ن ػ ال لػناي إلاى الاجا غ صكاحلظ 

 .(3)ي اػف ع ى مػاد نطغاة
اكااػن  اي  ااحا الشاتخ  صهااػ يتساطى )بالظخااا( صهااػ أصل ماا يStump of tree): )ُلـب الذــجخة - ج

 القظا  الخئاساة لاػنيل العصار  لباقي الشتخ .
صهي ال  قا  الاي نطهخ  ي الطقص  العخ ي لتحا الشتخ  ص كػن :(Rings)الحمقات الدشؽية - ح

 نطنل كل ء قة نطػ سظة صاءج ت إمخكدها لتب الشتخ  ص طكغ عغ شخ قها ن جيج عطخ الشتخ  
 . طالي يطنل كع عطخ هح  الشتخ صعجد ال  قا  ام

صهااي متطػعااة مااغ الخعيااا صضافاهااا نقاال الطااػاد :(Organic Ray()األشــعة الخذبية)العزــؽية - خ
الغحائاة مغ ق ب الشتخ  إلى القشخ  , إت نخى بصعػبة  ي األاشا  ال يظة ص طكغ معءطاها 

 .(4)بسهػلة  ي بعس أنػاا الخشب كطا  ي اشب الدان صالد د ػن 

 Natural Resources))السرادر الطبي)ية لمخذب  1.1

صباااااة هااي الطصااجر الخئاسااي لألاشااا  ع ااى مااخ العصااػر, إت نقااجر الطساااءا  أن الغابااا  ال   
( نػا ماغ 5000, ص ظطػ  يها ما يقار )2( م يػن كع35-30الاي ن اػف ع ى األشتار الخشباة)

%( مااااااغ هااااااح  الغابااااااا   ااااااي الطظاااااااشو ال ااااااار  الخضااااااخا  ص ااااااي الطظاااااااشو 50األشااااااتار ص ػ ااااااج )

                                           
(1) 

ِىزجخ اٌّغزّع  , 1طعدٌٟ أ عجداٌٙبدٞ ٚأ عجدهللا اٌدزاظ١خ , رىٌٕٛٛع١ب اٌ بِبد فٟ اٌزف١ُّ اٌداخٍٟ ,

 .31, ؾ 2011اٌعسثٟ ٌٍٕؽس ٚاٌزٛش٠ع, عّبْ , 
(2)  

 .12ف, زٚظٛ ٚعٛز٠ط , ِفدز ظبثك , ؾ 
 .30, ؾ 2005ربط اٌد٠ٓ ؽع١ٓ ٔفسْٚ , خفبسؿ ٚرمبٔخ ا٤خؽبة , داز عبٌُ اٌىزت , اٌس٠بق ,  (3)
(4) 

 .33-32عدٌٟ أ عجداٌٙبدٞ ٚأ عجدهللا اٌدزاظ١خ , ِفدز ظبثك , ؾ 
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%( هااي عبااار  عااغ غابااا  35هااح  الطساااءة البالغااة)%( نااػا مااغ األشااتار, صباااقي 15الطعاجلااة)
%(ه بسااابب ناااعػبة الطاااخصف الطظااااااة غياااخ 10ناااظػبخ ة ص ساااافاد ماااغ هاااح  الطسااااءا  ساااػى )

 .(1)( نػ    الغابا   ي العالع3معئطة  ي ن ظ الطظاشو ص بيغ  جصل)
 (1ججول)

 تؽزيع أشجار الغابات حدب قارات العالػ.
 % أسػ القارة ت

 11 ذاب السدروعة ف  القارة األفخيقيةأشجار األخ -1

 1.3 أشجار األخذاب السدروعة ف  قارة أستخاليا وجدر السحيط اليادأ -1

 11 أشجار األخذاب السدروعة ف  القارة األسيؽية -1

 1.1 أشجار األخذاب السدروعة ف  قارة أوربا -1

 11 أشجار األخذاب السدروعة ف  قارة أمخيكيا الذسالية -1

 13 أشجار األخذاب السدروعة ف  قارة أمخيكيا الجشؽبية -1

 11 أشجار األخذاب السدروعة ف  الجول األسيؽية -1

األاشااا  الطصااظعة صأثخهااا  ااي ع ااى الاصااطاع الااجاا ي, رسااالة ما سااايخ)غيخ  الطصااجر: االااج أرشاايج م اساااذ.  
     .111, ف 2004الاصباراة, مظشػر (,  امعة السػدان, ك اة الجراسا  الع اا, الفظػن التطي ة ص 

 

أمااا  ااي العااخاق  ااأن القسااع األعطااع مااغ الظبانااا  الصباااااة مااغ الظااػا الااحف يا طاال  اااخ  شػ  ااة مااغ  
التفاف صال اخار  العالااة,  الظباناا  الصا خاص ة نظاشاخ  اي الساهل الخساػبي صكاحلظ الهضابة الغخبااة 

لعتاخ (, أماا مظصقاة الغاباا   أنهاا نػ اج صمغ أهع الظبانا  الص خاص ة)األثل, الراصػم, الشاػك, ا
 ي أقصى شطال صشطال شخق العخاق  ي الطظصقاة التب ااة الااي ناطاا  بطظااح الب اخ الطاػساا تا  
الاخبااة التيااج , صنظاشااخ باايغ هااح  الغابااا  أشااتار) الاابصع صالعخعااػر صال ااػ  البااخف(, أمااا  ااي السااهل 

صعاخق الساػس صال  فاا (, كاحلظ ال اال  الخسػبي  اظطاػ أشاتار صشاتيخا  منال) الصفصااف صاألثال
بالظساااابة لطظصقاااااة األهاااااػار ناطياااااد بكنا اااااة نبانانهاااااا صنعاااااجد أنػاعهاااااا صأصساااااعها اناشاااااارا  هاااااػ القصاااااب 

 -. صناطنل هح  األاشا  بطا يأني :(2)صالبخدف

 

                                           
(1) 

 .110خبٌد وزؼ١د ِؾبظ١ط , ِفدز ظبثك , ؾ 
داز  ,1طد٠ُ فٟ ضٛء إٌفٛؾ اٌّعّبز٠خ ,ؼ١ّبء ٠ٛظل ع١عٝ اٌغجٛزٞ , اظز داَ اٌ ؽت فٟ اٌعساق اٌم ( 2)

 .25, ؾ  2015, اٌد٠ٛا١ٔخ ,  ١ٔجٛز ٌٍطجبعخ ٚإٌؽس ٚاٌزٛش٠ع
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 Natural Timber) )األخذاب الطبي)ية  1.1.1

ساػا  كانات ن اظ الغاباا  شبااااة  ال صػل ع يهاا ماغ أشاتار الغاباا  الاي يطكغ صهي األاشا  
  (1)أم مدرصعة. صنقسع هح  األاشا  ع ى أساس أهطياها الاتار ة إلى ما يأني

  (Hard Wood)األخذاب الرمبة  1.1.1.1

صنساعطل هح  األاشا   ي نظاعة القػار  صالسفغ صالبػااخ صكاحلظ نسااخجم  اي أعطاال الظتاار    
ارها صق اة نػا خهااا  اي األسااػاق ع اى عكااذ األاشاا  ال يظااة  ناطيااد بارنفااا أسااعإت صناظاعة األثاا  

 .صناطنل هحا األاشا  بطا يأني: (2)الاي ناطيد بخاز أسعارها صكنخ  نػا جها  ي األسػاق

يتعابخ اشب الدان الخامة األصلى  بالظسبة ألعطال الجيكػر كا ة (  Beech Wood) خذب الدان  - أ
 ط ااي صسااهػلة نشااكي ي صاعاااجال نااعباي, صهااػ نػعااان صاألثااا  صالاصااطاع الااجاا ي صتلااظ لقااػ  ن

الخشاااب األءطاااخ صالخشاااب األبااااس صنساااطى باألشاااتار الطبخاااخ  صاألشاااتار الباضاااا  , ص عاباااخ 
اشب الدان مغ أ نخ أناػاا الخشاب اسااخجاما   اي أعطاال الظتاار  صاألثاا  صأعطاال ال فاخ, ألناي 

غ إتا ما قػرن باألاشاا  الصا بة يعابخ مغ األشتار الص بة الطاػسصة الصعبة صرااز النط
 (.2. يظطخ نػر )(3) انا  الطخا فة الشفا ة العمعةاألاخى صقابل ل جه

 .الدان خذب (1صؽرة )

 
 .25/11/2020نػر  الاقصاها الباءنة باأر ,  الجراسة الطيجاناة, الطصجر:  

                                           
(1 ) 

, 1996داز إٌٙضيييخ اٌعسث١يييخ, ث١يييسٚد , , 3طأ ز٠يييبق ,ويييٛصس عجيييد اٌسظيييٛي , اٌغغساف١يييب اسلزفيييبد٠خ , 

 .136ؾ
(2 )

 .43, ؾ 1981 ِفطفٝ وؽّد , خبِبد اٌد٠ىٛز, داز اٌفىس اٌعسثٟ , اٌمب٘سح , 
(3) 

 .57ِفطفٝ وؽّد , اٌّفدز ٔفعٗ , ؾ
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نا ب  صهاػ اشاب صرقاي ناطاطي صمظصقاة الق اب مااي كبياخ  صهاػAsh Wood): خذـب البمـؽط ) - ب
 أباس ال ػن يطيل ق اع إلى امنافخار أص ال اػن الخماادف الفاان) , يطااا  بتطاال ألاا اي صقاب يااي

) الشاااػف صالصااافي (, ياادرا الب ااػط الشاااػف  ااي الطظاااشو ل صااقل صالا طااا  ص ػ ااج مظااي نػعااان 
اظ يساخجم  ي نظاعة األبػا  الخئاساة صالشبابإت الطخنفعة صالصافي  ي الطظاشو الطظخفضة  

صاألدراج الجاا اة صاألثا  الفااخ ص ساخخج مظي القشخ  ص طااا  اشاب الب اػط بالصاعبة الطخناة) 
ل  ااي نااظاعة أ اادا  الصااائخا  صالساافغ صاآلم  لااحلظ يااجا نااعػبة كسااخ  بساابب ليػنااة ألاا ااي(

الدراعاة صاألدصا  الخ ا اة منل مضار  الاظذ صعصى التػل  ص اع نشكي ة بػاساصة البخاار 
ػالااااااب ص ساااااااخخج مظااااااة القشااااااخ  الاااااااي نساااااااخجم  ااااااي نكساااااااة قصاااااا  األثااااااا  صاأللااااااػاو داااااااال ق
 (.3.يظطخ نػر )(1)الطصظعة

 خذب البمؽط (1صؽرة )

 
  .27/11/2020, نػر  الاقصاها الباءنة بااأر ,  الجراسة الطيجاناةالطصجر :    
 
بااجأ بااال ػن يشاابي اشااب الصاااج بااال ػن ام أنااي أ نااخ ندايااج إت ي (:Red Wood)خذــب الجــاوأ  - ت

األناافخ الفااان) ص ظهااي بااال ػن األءطااخ الغااامو ياطيااد بكػنااي ناا ب صماطاسااظ لااي القاب اااة ع ااى 
أعطاال اماصاف الخشػبة مغ التػ, , يساخجم  اي ناظاعة األباػا  صالشاباباظ صالساقػف ص اي 

.يظطااخ (2), ص ظااان هااحا الظااػا مااغ الخشااب  ااي مجيظااة  اااص  صبػرمااا نتار ااة الجاا اااة صالخار اااة
 (4)نػر 

 

                                           
(1  )

 .121خبٌد وزؼ١د ِؾبظ١ط ,ِفدز ظبثك , ؾ 
(2 )  

       . 1/12/2020ثزأز٠خ  ثؾش ٔؽس عٍٝ ا٤ٔزسٔذ,

                                                                                         http://www.uobabylon.edu.iq    

http://www.uobabylon.edu.iq/
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  .صشع طقػ الطبمة مؼ خذب الجاوأ  (1صؽرة )

 
 .10/12/2020نػر  الاقصاها الباءنة باأر ,  الجراسة الطيجاناة, الطصجر: 
 
يعااج مااغ األاشااا  الطجار ااة الطايظااة ص تساااعطل  ااي   :( Mahogany Wood)  خذــب الســاىؽجش  - ث

التجران ص ي أعطال ال فخ   نيخ مغ امعطال مظها األبػا  الخار اة صاألثا  صالطكانب صنكساي
 صالاصااع صع ب الطتػهخا  صاألثا  النطيغ صاآل  الطػساراة منل الباانػ صالكطان.

ياطيد هحا الظػا بصعباي ص قبل الصقل , يساعطل  اي ناظاعة  (Walnut Wood) خذب الجؽز - ج
هاااا  األثاااا  صاألدصا  الهظجسااااة صالخ ا ااااة ك ػءاااا  الخساااع صالطسااااشخ صهاااػ ع اااى عاااج  أناااػاا مظ

الااحف ياطيااد بااأن ألاا ااي تا  لااػن بظااي م ااخصق نعصااي نطػ ااا   طي ااة ( خذــب الجــؽز التخكــ )
( لػنااي بظااي خذــب الجــؽز األمخيكــ ص ساااعطل  ااي نااظاعة الطكانااب الفااااخ  , صالظااػا األاااخ هااػ ) 

 دا ااغ ألاا ااي ضاااهخ  يساااخجم  ااي نااظاعة األثااا  صلااي ااطااة  ظاااة عالاااة , أمااا الظااػا النالااث هااػ 
( أيضا لػني بظي ألاا ي ماػسصة صرااز النطغ ص ساعطل  ي أعطال ال فخ ز اليشجأخذب الجؽ )

 .(1)صالاصااع
طل  اي ياطيد هحا الظػا بال ػن البظفستي نؤاح مظي القشخ  ص سااع :(Ply Wood)خذب البميدشجر - ح

, صاشب الب سظجر يظان مظي اشب الػرد أص الساج الهظاجف لاعاجد أعطال ال فخ صنظاعة األثا 
 .(2)عي صألػاني ص عابخ مغ األاشا  الص بة النقي ة أنػا 

ثطغ األنػاا صهػ اشب ماعجد هحا الظػا مغ الخشب مغ أ يعج  : (Ebony Wood)خذب ا بشؽس - خ
 مظي األباس صامنفخ صامءطخ صالبظي صاماضخ.  لػاناأل

                                           
(1  )

, ِىزجخ اٌّغزّع اٌعسثٟ 1عجد اٌٙبدٞ عدٌٟ, أ عجدهللا اٌدزاظ١خ , رىٌٕٛٛع١ب اٌ بِبد فٟ اٌزف١ُّ اٌداخٍٟ,ط

 .37, ؾ 2011ٌٍٕؽس ٚاٌزٛش٠ع ,عّبْ , 
(2 )

 .39ثك , ؾ و٠ّٓ ظعدٞ أ , رىٌٕٛٛع١ب اٌ بِبد ) إٌغبزح( , ِفدز ظب 
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هاػ مااغ األاشاا  الصا بة  اجا  يسااعطل  اي عطال العااجد  :(Helmosk Wood)خذـب الدـشجيان - د
جص ااة الطساااعط ة  ااي نااظاعة األثااا  قاباال ل صااقل صالااجهان صاساااخخاج القشااخ  مظااي ق ياال  ااجا  الي

 .(1)لػ ػد نشققا   ي ألاا ي 
يااخ مااغ أعطااال يساااخجم هااحا الظااػا مااغ الخشااب  ااي كن :(Waiscet Arks Wood)خذــب القــخو - ذ

صهاااػ قابااال  ماااغ أ اااػد األاشاااا  صأ نخهاااا مقاصماااة ل ااااأثيخا  التػ اااة, جت يعاااإالظتاااار  صاألثاااا , 
لاااااى إل اشااااكيل صالااااجهان صالصاااااقل صنساااااخخج مظااااي القشاااااخ  صالػانااااي ماعااااجد  مظهاااااا البظااااي الطائاااال 

 .( 2)اماضخار
الظػعاة مغ الخشب ب ػني البظاي ص ااجاال  ناطيد هح  :(Birds Eye Maple)خذب عيؼ الكتكؽت  - ر

القشاااخ  ماااي ال ااػن األناافخ صاألباااس  ااي ألاا ااي, يسااااعطل  ااي نااظاعة األثااا  صنساااخخج مظااي 
إلعصاااا  األاشاااا  العادياااة شااااب   طاااالي صساااطي بهاااحا امساااع عااايغ الكاكاااػ  هلػ اااػد ء قاااا  

 .(3) نغيخ   ي ألاا ي  نشبي )عيغ الكاكػ (
يطيل لػني مغ األنفخ القانع الى البظاي القاانع, يطااا  هاحا الظاػا  :(Teak Wood)خذب الراج  - ز

لخار ااااة ص سااااعطل  اااي ناااظاعة األثاااا  باااأن الاا اااي ماطاساااكة , كطاااا ياطياااد با ط اااي ل ااااأثيخا  ا
 (. 5الطاطنل باألبػا  صالشباباظ صالجيكػرا  صنخكيبا  الط ع  الاتار ة صغيخها .يظطخ نػر )

 .خذب الراج (1صؽرة )

 
 11/12/2020نػر  الاقصاها الباءنة باار ,  الجراسة الطيجاناة الطصجر:  

                                           
(1)

 .36عجد اٌٙبدٞ عدٌٟ, أ عجدهللا اٌدزاظ١خ , ِفدز ظبثك , ؾ 
(2 )

خبٌد ِؾّٛد عجد اٌمبدز ثسادح , اٌزم١ٕبد اٌزٕف١ر٠خ ٥ٌخؽبة ٚرٛ,١فٙب فٟ اٌفٕبعبد ٚاٌؾسف ا١ٌد٠ٚخ اٌفغ١سح 

, ١ٍ2008خ اٌزسث١خ اٌف١ٕخ,, عبِعخ وَ اٌمسٜ, و ) ١س ِٕؽٛزح(ٚدٚز٘ب فٟ اصساء اٌزسث١خ اٌف١ٕخ , زظبٌخ ِبععز١س

 .52ؾ 
(3 )

 .72ِفطفٝ وؽّد , خبِبد اٌد٠ىٛز, ِفدز ظبثك , ؾ  
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 (Soft Wood)األخذاب الميشة  1.1.1.1
اشا  ال يظة ) الخشب األباس, الخشب األنفخ, اشب الخانظتي( قائطة األاشاا  ناصجر األ   

ال يظة صالاي نعابخ األ نخ اساعطام   ي أعطال الجيكػر صاألثا  البسااه بسبب نػ خها بكطاا  كبيخ  
صسهػلة الاعامل معها مغ ءيث نشكي ها صك فاها الطظخفضة بالظسبة لغيخها مغ األاشا  , صنتعخف 

ار ال يظااة بألاا هااا الطاسااعة صسااهػلة اماصانااها ل خشػبااة صسااهػلة نشااغي ها مقارنااة باألشااتار األشاات
الصا بة , صنساااخجم هااح  األشاتار  ااي أعطااال األثاا  البساااا صأعطااال الاجيكػر صأعطااال الظ اات نطااخا  

( األاشاا  الصبااااة 4. ص ػ ) التاجصل)(1)لخصائصها صراز ثطظها مقارنة باألشتار الص بة  
 نطػها صاساخجامها, صناطنل األاشا  ال يظة بطا يأني: صمظاشو

يتعاااخف هاااحا الظاااػا  اااي األساااػاق : (White Wood)خذـــب الرـــشؽبخ األبـــيب أو الخذـــب األبـــيب  - أ
بالخشااب األباااس ص باااا بطقاسااا  صأشااكال مخا فااة صمااغ أنػاعااي) اشااب أباااس صرقااي, اشااب 

ص سااعطل هاحا الظاػا  أباس بظجق ,اشب مخايغ ,اشب نص  الطخ ظي ,اشاب عياجان الشاشاة(
 ااي أعطااال الات يااج صالكاابذ ص قاال اساااعطالي  ااي األثااا  لق ااة  ػدنااي , ص اطيااد  ب ػنااي األباااس 
مائاال الااى امناافخار صافااال الااػ ن غيااخ مظااجمن ماا  ألاا ااي صق ياال الكنا ااة صكنيااخ العقااج صأ ااػد 

 .( 2)أنػاعي الباا  الاشكي ي الخالي مغ العقج 
الطػساااكي صهاااػ ماااغ أ ناااخ يساااطى بالخشاااب  :Yellow Pine wood))خذـــب الرـــشؽبخ األصـــفخ - ب

اماشا  اساعطام   ي عطل األبػا  صالشباباظ صالبعط صاألدراج صقػاش  الجيكػر ص ساعطل  ي 
لاااى إيطيااال ب ػناااي  تإ  عقاااج  صنغياااخ ألػاناااي ثاااا  لكناااخ أعطاااال الظتاااار  صلكاااغ يقااال اسااااعطالي  اااي األ

 .(3)امءطخار
الظااػا مااغ الخشااب  ااي أعطااال الظتااار  الطاطن ااة باااألبػا   يساااعطل هااحا (:Spruce)خذــب الجــام  - ت

 صالشباباظ صكحلظ  ي عطل ال شػا  داال قص  األثا  الطكسػ بالطعا ذ. 
ماغ  , ص تعاج  ص او ع ااي أساع الخشاب )العد ادى(يت  :(Bitch Bine)خذب الرشؽبخ األحسخ )الخاتشج (  - ث

ل صقل ة ألاا ي صمغ مطيداني قابل ا ضل صأ ػد أنػاا الصظػبخ ا  يطاا  بشك ي التطيل صاساقام
, يسااااعطل  اااي األعطاااال امنشاااائاة صناااظاعة األثاااا  صأعطاااال بشاااكل كبياااخ صلاااي رائ اااة عصخ اااة

أص الساافغ صنااظ  حاكاال ظتااار  الب خ ااة مناال نأثيااث البااػااخ الااجيكػر كطااا يساااعطل  ااي أعطااال ال
ه ػاءلع ااى السااالقااػار  الطساااعط ة  ااي السااباق صكااحلظ يساااعطل  ااي نأثيااث الطظااا ل الاااي نصاال 

 .(4)صتلظ لعجم نأثخ  بالعػامل التػ ة 
                                           

 .40عبج الهادف عجلي, دمحم عبجهللا الجراساة , مصجر سابو, ف  ( 1)

(2  )
 .47-44ِفطفٝ اؽّد ,خبِبد اٌد٠ىٛز, ِفدز ظبثك, ؾ 

(3)
 .37بثك, ؾ ( و٠ّٓ ظعدٞ أ , رىٌٕٛٛع١ب اٌ بِبد ) إٌغبزح( , ِفدز ظ

(4 )
 .54, ؾ 1970ِفطفٝ اؽّد, اٌ ؽت عدد اسد , ِد٠س٠خ اٌّىزجخ اٌٛط١ٕخ, ثغداد ,  
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ياطيااد ب ػنااي األباااس الطائاال لعءطااخار أص امناافخار ص ساااعطل  :(Wire Fiber)خذــب التشــؽب - ج
  قشخ  ل خشب الطعا ذ .

هاػ اشاب أباخف افاال الاػ ن يسااعطل  اي األعطاال  :(Wood Of Blackness)خذـب الذـؽح  - ح
لظػا مغ الظطساا صايصالااا ,ص اطياد اشاب ) الشاػو األبااس( الطؤقاة منل القػاش  ص ساػرد هحا ا

, أماااا اشاااب يا طااال الخشػباااة العالااااة تإشاااباة خبطخصنااااي مطاااا يتع اااي نطػت اااا  لبظاااا  القاااػار  ال
سااعطل  اي الكنياخ ماغ أعطاال الظتاار  كااألبػا  صالشاباباظ صاألر ااا  )الشػو األنافخ(  أناي يت 

يسااعطل  اي نصافا) األباػا ه ألناي اشاب ناشا   تإص سااػرد هاحا الظاػا ماغ الساػ ج صرصسااا , 
 .(1)ص يج املاصاق بالغخا 

هااحا الظاػا مااغ الخشااب يساااعطل  اي نااظاعة ألكنيااخ مااغ أنااػاا  :(Poplar Wood)خذــب الحــؽر - خ
. صماغ أنػاعااي (2)األثاا  مظهاا الكخاساي صاألساخ  صنااظاعة ال ػءاا  الخشاباة صاآلم  الطػسااراة 

, صهاػ اشاب شاخف صافاال رصباا صأ خ رااا الشاطالاة صالغخبااة أص  )ال ػر األءطخ( الحف يظطػ  اي
صشااجيج امنكطااا  صق ياال الطخصنااة م يا طاال الضااغا صم يقاااصم الطااؤثخا  التػ ااة صالخشػبااة مطااا 

) ال ااػر الخمااادف( ص ػ ااج  ااي أصرصبااا صأساااا الشااخااة غ, صالظااػا األاااخ هااػياعااخ  بسااخعة ل اااعف
خنقاااالي يطيااال لعاضاااخار ص اطياااد بأناااي لااايغ ماااغ صهاااػ شاااتخ ل اااائي ابااااس أص اءطاااخ  اااان) أص ب
 ( .3)السهل غخس ام سام الطعجناة  ػق سص ي 

صهػ اشب شخف  جا  يساعطل  ي الطعا ذ صعطال الاطاثيال  :(Linden Wood)خذب الديدفؽن  - د
 صشاصم  الخسع .

 .(4)ساعطل  ي نظاعة الطعا ذ صاألثا  اشب أبخف يت (: Larks Wood)خذب االالركذ  - ذ
 (1)ججول

 أىػ األخذاب الطبي)ية ومشاطق نسؽىا وصفاتيا واستعسا تيا ف  العالػ.
 استعسا تو أمكانية العسل بو مشاطق نسؽ ا شجار نؽع الخذب ت
 األبؽاب, الذبابيغ , األثاث جيج وسط وشسال أوروبا, اسيا, شسال أمخيكا الدؽيج -1
 لبشاء ,ا بؽاب ,الذبابيغ ,السعاكذ خذب ا جيج  أواسط أوربا,  اسيا ,شسال أمخيكا التشؽب -1
 خذب البشاء ,ديكؽر األثاث  س ء وسط وشسال أوروبا ,شسال أمخيكا الذؽح -1
 أبؽاب ,شبابيغ, اثاث ,ديكؽر داخم  جيج  أواسط أوروبا ,رومانيا ,أمخيكا الالركذ -1
 اعسال الحفخ ,صشاعة السعاكذ سيل  وسط وشسال أوروبا الديدفؽن  -1
 اثاث ,ديكؽر  داخم  ,الحفخ جيج ججا أوروبا ,اسيا الدان -1

                                           
(1 )

 .130-129خبٌد وزؼ١د ِؾبظ١ط , ِفدز ظبثك , ؾ  
(2  )

 .45ق.َ, ِفدز ظبثك, ؾ  911 -٠612بظ١ّٓ عجد اٌىس٠ُ أ عٍٟ , ا٤صبس فٟ اٌعفس اسؼٛزٞ اٌؾد٠ش  
(3  )

إٌميٛغ اٌىزبث١يخ ثبٌعّيبسس اٌد١ٕ٠يخ ٚاٌّد٠ٕيخ فيٟ اٌعفيس٠ٓ اٌٍّّيٛوٟ ٚاٌعضّيبٟٔ,  د ؼيؾبرخ ,عصح عٍٟ عجد اٌؾ١ّي

 .78, ؾ 2008اٌعٍُ ٚا٠٤ّبْ ٌٍٕؽس ٚاٌزٛش٠ع, دِؽك, 
(4  )

 .38و٠ّٓ ظعدٞ أ, رىٌٕٛٛع١ب اٌ بِبد) إٌغبزح( , ِفدز ظبثك , ؾ 
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 أبؽاب ,شبابيغ ,ديكؽر داخم   جيج ججا أوروبا, اسيا البمؽط -1
 اثاث اعسال ديكؽر, احفخ ,األدوات الخياضية  جيج جسيع القارات الجؽز -3
 اثاث ,الحفخ صعب غخب اليشج ,افخيقيا, جشؽب امخيكا الساىؽجش  -1
 صشاعة السخكبات ,ا نذاءات السعخضة لمسياه  سيل اليشج التيغ -13
 الحفخ ,اعسال الجيكؽر ,الدخخفة صعب البخازيل ,شخق اليشج البمدشجر -11
 األثاث ,الحفخ  جيج اسيا , شسال أمخيكا ,أوروبا ا سفشجان -11
 األثاث ,الحفخ ,السعاكذ  جيج أمخيكا ,أوروبا ,اسيا البتؽ  -11
 الدخخفة ,الحفخ صعب ,شخق اليشج البخازيل الؽرد -11
 اث ,اعسال الجيكؽر ,الحفخاألث جيج اسيا ,اوروبا الجردار -11

, مكاباااااة الطتاطااااا  العخباااااي ل ظشاااااخ صالاػ  ااااا , 1, طالطصاااااجر: ايطاااااغ ساااااعجف دمحم, نكظػلػ ااااااا الخاماااااا ) الظتاااااار (
 .41-40ف ,  2008عطان)األردن(, 

 ((Wood Chewingاألخذاب السرشعة  1.1.1.1
صهاااي عباااار  عاااغ مظاااان ماااغ األاشاااا  الطتصاااظعة ع طااااا   اااي معامااال ااناااة, صبسااابب شباعاهاااا    

الع طاة  هي أقػى صأماغ مغ الطػاد الخشباة العادية األاخى, كطا أنهاا ن ااػف ع اى الشاكل صال تاع 
الطص ػبيغ اعل عط اة امساخجام , ص عج مغ الخاما  الااي يااع اسااخجامها ع اى نصااق صاسا   اي 

بااجأ  ناظاعة هاحا الظااػا ماغ األاشااا   تإ,(1)لظتاار  صالااجيكػر كباجيل عاغ الخشااب الصباعايأعطاال ا
 ااي بجايااة القااخن العشااخ غ ن جيااجا  بعااج ال ااخ  العالطاااة الناناااة, إت ضهااخ األثااا  الااحف يعاطااج ع ااى 

الاصااػر الاقظااي أنااب) مااغ الضااخصرف نصااػ خ نقظاااا  صشاااخق  صنااتااة,(2)الخااقااةالصبقااا  الخشااباة 
. صنػ ج أناػاا ماعاجد  (3)خشب بهجف ن سيغ اصائصها صنأه يها لطظا سة الطػاد التجيج نظاعة ال

مااغ األاشااا  الطصااظعة صالاااي نخا اا  باااااعف الطااػاد األصلاااة صشخ قااة الاصااظا , صسااظعخ  ماطااا 
 ي ي أهع ن ظ األنػاا صأ نخها اناشارا . 

عاغ شخ ااو لصااو رقااائو  يتصااظ  هااحا الظاػا مااغ األاشااا  (:Ply Wood)ألـؽاح الخذــب السعــاكذ - أ
القشخ  الخشباة  اػق بعضاها الابعس ب ياث يكاػن أنتاا  األلاااف بشاكل ماعاا ذ لاحلظ ساطيت 

صبعاااجها نضاااغا نااافائ) الطتطػعاااة با اااا ة مااااد  الغاااخا  أص الطاااػاد  (ألـــؽاح الخذـــب السعـــاكذ)باااا
الطعنقة صعجد الصفائ) يفضل أن نكػن اطسة نفائ) , هاح  الصخ قاة نسااعج ع اى مقاصمااي 

, صقج أساعطل الخشب الطعا ذ  ي نظاعا  كنيخ  مظهاا الخشػبة  ضع  عغ قػني صمااناي ج 
 (. 6. يظطخ نػر )(4) نظاعة األثا  الفااخ صاآلم 

                                           
(1 )

                                   ع ا٢رٟ:عجس اٌّٛل 2020/ 31/10ثزبز٠خ  ِمبي ٔؽس عٍٝ ا٤ٔزسٔذ 

                                                                                                      .http://www.aldeecor.com 

(2) Kenneth Winchester, The Art of wood working, ST Remypress,Richmod,Virginia,U.S.A,1993,P177.  
(3  )

 .217, ؾ ِفدز ظبثك٠ٓ ؽع١ٓ ٔفسْٚ, ربط اٌد
(4 )

 .150ِفدز ظبثك, ؾ خبٌد وزؼ١د ِؾبظ١ط ,  

http://www.aldeecor.com/


 الفصل األول.. مفهىم وأمهية صناعة مُنتجات  األثاث وتطىرها التأرخيي يف مدينيت الرمادي والفلىجة.

32 
 

 ألؽاح الخذب السعاكذ. (1صؽرة)

 
  http://www.google.comاملصدر:  

    
صاظ  بفعال الضاغا صهاػ عباار  عاغ ألاػاو نت  :(Particleboard Panels) ألـؽاح الخذـب الحبيبـ   - ب

ءبيبااا  لتظػسااي يػلػ  ة مخا صااة بطااػاد منااقة ءيااث م نقاصااخ الطااػاد مااغ بااجر ا  مخا فااة 
ساخجمة  ي ناظاعة الخشاب ال بيباي ع اى األاشاا  الصبااااة صمخ فانهاا, بال هظااك الخام الطت 

 (.7يظطخ نػر )(1)ان القصغ قصب السكخ صساقالكنيخ مغ الطػاد منل مخ فا  
 

 .الؽاح خذب الحبيب  (1) صؽرة

 
                 http://www.google.comالسرجر:   

                                           
ربط اٌد٠ٓ ؽع١ٓ ٔفسْٚ ( 1)

 
 .236, ِفدز ظبثك , ؾ 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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ضهخ  هح  األلػاو مظح  اخ  ق ي ة لاخفال الضغا ع ى  :( Silotox Boards )ألؽاح الديمؽتكذ - ت
كحلظ ان نظاعة السي ػنكذ م ن ااج لخامة الخشب كػسي ة ش ب الػاو امب كاج مغ ناءاة ص 

ألعجاد  ه ألن هح  األلػاو عبار  عاغ ألاػاو ماغ الاػرق أص عتاائغ نضااف اليهاا ماػاد كاطاائااة 
منااقة صنػ اا  ن اات مكااابذ اانااة لا ػ  هااا الااى سااص) ناا ب تص سااطظ صاءااج , ص ساااعطل 

سااص ي الطعااج ل ااجهان أص اشااػناي   ااي أعطااال الااجيكػر مناال السااقػف الطع قااة , ياطيااد بظعػمااة
ءسب ال ا اة صلكاغ م يطكاغ اسااعطالي  اي ناظاعة األثاا  بػ اي عاام أم  اي ضاخصف م اجد  
صماااغ عيػباااي يااااأثخ بااااأل ػا  الطخا فاااة  ااااتا نعاااخ  ل خشػباااة ي اااج  باااي انفااااال صعاااجم اسااااػا  

 .(8يظطخ نػر ) .(1)سص ي
 

 الؽاح الديمؽتكذ. (3صؽرة )

 
  www.google.comالسرجر: .  
 
صهػ مغ املػاو الخشباة الطصظعة يساخجم كبجيل لألاشا  الصباااة صااناة  :((MDF خذب - ث

 ي بعس ءام  الاي ن ااج الى اااساا  كبياخ  أص لاق يال ك فاة الطظاان , صهاي ساه ة الاشاكيل 
ص تصاظ  هاحا  رااساا  الطخغػباة,ص طكغ نخكياب عاج  شبقاا  ل  صاػل ع اى ال فاخ الطتساع صبال

اشاااب  عاااج  , ص ت يداناااي افاااال الاااػ ن ص ساااهل ءط ااايالظاااػا ماااغ بقاياااا األاشاااا  الصبااااااة صماااغ مط
.يظطاااااخ (2)ص سااااااعطل  اااااي غاااااخف الظاااااػم صالطصااااااب, اقاصاااااادف لاااااخاز أساااااعار   اااااي األساااااػاق, 

 (.    9نػر )

                                           
 .100ِفطفٝ اؽّد, اٌ ؽت عدد اسد, ِفدز ظبثك, ؾ  ( 1)
 اااي نخصاااز الظتاااار  العاماااة, الطؤسساااة العاماااة ل ااااجر ب الاقظاااي صالطهظاااي, الطط كاااة العخبااااة دليااال األساسااااا   (2)

 .81, ف 2018السعػدية, 

 

http://www.google.com/
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 MDFخذب  (1ؽرة )ص

 
  www.google.comاملصدر:   
ــا - ج ــؽاح الفؽرميك صهااي أءااجى مظاتااا  ال ااجائغ البعسااااكاة الاااي ناكااػن مااغ رقااائو  :(Formica)أل

لجائظااااي بعاااج  شبقاااا  ماااغ صرق كخا ااات أص قطاااا  مشاااخ  بخانظتاااا  الفيظاااػل ثاااع نغصاااى بصبقاااة 
رانظتااااا  نااااظاعاة صهااااي الطعماااايغ لاعطاااال ع ااااى مقاصمااااة الصااااجما  صالسااااص) الطااااخاد نغصياااااي 

ثااع يص ااى بعااج تلااظ بااالغخا  ص ساااخجم  ااي ربااا أ اادا  الفػرماكااا  ياكااا م بااج مااغ نخجيشاابالفػرم
باااالبخاغي ال ػلبااااة بعاااج ثقبهاااا ه بسااابب ناااعػبة اسااااعطال الطسااااميخ صال بالياااب, صنسااااعطل هاااح  

 . (1)األلػاو  ي ن باذ العجيج مغ الطشغػم  الخشباة صاعطال الجيكػر
عغ اشب متخص  صمغصى بصبقة مغ الطاعميغ  عبار  :(Melamine Wood)خذب السيالميؼ - ح

 مغ الػ هيغ ص ص و ع ى هح  الظػعاة بأسع الخشب اإليصالي.
صهػ مغ األاشا  الاي نتصظ  مغ  ضع  األاشا   (:Corotoxic Wood )خذب الكيخوتكذ - خ

الطتخصشة م  بعاس الطاػاد الصاطغاة, أيضاا يغصاى ماغ الاػ هيغ بصبقاة ماغ امب كااج ص ص او 
 . (2)خشب الطفخصم ع اي أسع ال

ي ااػف هاحا الظاػا ماغ الخشاب ع اى عاج  شبقاا   (:Block Board)ألؽاح خذب السكبؽس الالتيو  - د
 ,نصاال الااى ثااع  أص اطااذ شبقااا  يطاااا  بكػنااي رااااز الاانطغ مقارنااة باألاشااا  األاااخى 

 بياهاان.ص تب الاعامل معها بخ و أثظاا  ن(3)ص ساعطل  ي نظاعة األثا  صم ساطا أثا  الطصب,
 .(4)ع ى الصبقة ه ألنها يطكغ أن نشخح بسهػلة

         

                                           
(1 ) 

 .98و٠ّٓ ظعدٞ أ, رىٌٕٛٛع١ب اٌ بِبد) إٌغبزح(, ِفدز ظبثك , ؾ 
(2 )

 .88-87خبٌد ِؾّٛد عجد اٌمبدز ثسادح, ِفدز ظبثك, ؾ  
(3 ) 

 .96, ؾ و٠ّٓ ظعدٞ أ, اٌّفدز ٔفعٗ
((4 

 .30, ؾ 2006و٠ّٓ أ فزؾٟ, اٌ ؽت فٟ اٌعّبزح, داز اٌىزت اٌع١ٍّخ ٌٍٕؽس ٚاٌزٛش٠ع , اٌمب٘سح, 

http://www.google.com/
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 (Wood Uses)استعسا ت الخذب  3.1
يتعابااخ الخشااب مااغ الخامااا  الضااخصر ة  ااي ءاانظااا اليػماااة صالاااي نااجال  ااي نااظاعة الكنيااخ مااغ  

 -الطظاتا  الاي ي اا ها األنسان إت يساعطل ماطا يأني:

غااخا  مخا فااة  ااي  ظااػ  صادف الخا ااجيغ ءيااث ساااعطل أليت إيساااعطل الخشااب بعااج  متااام   - أ
ص ج ءدم مغ الخشب صعػار  السقػف األ راة صالخا عا  صاألصناد صأ اعا الادصارق صهاي ماغ 
أهاااع امسااااخجاما  قاااجيطا  , كطاااا اسااااخجمت األعطاااج  الخشاااباة  اااي الطبااااني ص اااي ءطااال اصاااػط 

 . (1)1844الااار الكهخبائي مظح عام 
لصباة  قج نخكت لظا ال ضاار  العخااااة ارثاا  ماغ الع اػم صالطعخ اة يساعطل الخشب  ي األعشا  ا - ب

بعج نتار  أ ج  ع ى اساعطال ) نطغ الصظػبخ صنطغ شتخ  العخعخ صشتخ األر  صشاتخ 
 .(2)السخ(  ي معالتة أمخا  الخئة 

اشب الدانه ألني اشب نا ب صمظاجمن  مساطا ي نظاعة األثا  صالطػبي اا  يساعطل الخشب - ت
يسااااعطل  اااي أعطاااال الفظاااػن صال فاااخ صالدااااارف صناااد يغ الساااقػف صالتاااجران  تإة صعطااااع الطاانااا

 صاانة اشب التػ .
يتصعع بالعاج صامنجاف ل ااد يغ  ضاع  عاغ ناظاعة  تإسي الطص   يساعطل  ي نظاعة كخ  - ث

 .(3)الكػا  الطفاػءة تصا  األبػا  لخن  الكاب صالا   صاألصاني النطيظة 
 .(4)ي نظاعة الػرق الطقػى صمػاد الصع  صالطعصخا  الصظاعاةيجال الخشب كطاد  رئاساة   - ج
يساعطل  ي نظاعة   ظكا  الساكظ ال جيجياة صمظهاا اشاب )الساظا( الاحف ي طال نافا  مظهاا  - ح

 .(5)ا ػ  مغ الاعفغ صالاشققا  صالعقج الاي نؤثخ  ي قػنها
ائاج  الططاع  يساعطل الخشب  ي نظاعة الططع   اي امماا غ العاماة صالاخ يهااة أت نكطاغ   - خ

اانة  ي  صل الصال صعظج  راعة الظبانا  الطاس قة الاي نظطاػ ءاػل هاح  الططاع  ص عاػد 
نااي  اااال الاػناايل ل  ااخار   ضااع  عااغ الراطااة التطالاااة الاااي أل هساااعطال الخشااب دصن غيااخ ا
 .(6)افها لعما غ الاخ يهاةضن

م الطعطار العخاقيه بسبب نجرني يساعطل  ي الكنيخ مغ األعطال الاخاثاة لكظي يشكل عائو أما - د

                                           
(1 )

 .17ؼ١ّبء ٠ٛظل ع١عٝ اٌغجٛزٞ, ِفدز ظبثك, ؾ 
(2 )

 .27ؼ١ّبء ٠ٛظل ع١عٝ اٌغجٛزٞ. اٌّفدز ٔفعٗ, ؾ 
(3 )

 .61,ؾ 2011عّبْ, , ٍّٟ ٌٍٕؽس ٚاٌزٛش٠عداز اسعفبز اٌع , 1طزٔب عٍٟ وثٛ اـجع, ا٤صبس عجس اٌعفٛز,
(4)

 .19و٠ّٓ ظعدٞ أ, رىٌٕٛٛع١ب اٌ بِبد) إٌغبزح( , ِفدز ظبثك ,ؾ 
(5 )

 .66,ؾ١ٌٚ1990د عجٛدٞ ل١فس, اٌفٕبعبد اٌ ؽج١خ ,ِد٠س٠خ داز اٌىزت ٌٍطجبعخ ٚإٌؽس, اٌّٛـً, 
(6 )

و١ٍخ غيداد, زظيبٌخ ِبععيز١س) ١س ِٕؽيٛزح(,ش٠ٕت عجد اٌؾع١ٓ ظٍّبْ اٌعمبثٟ, اٌفيٕبعبد اٌ ؽيج١خ فيٟ ِد٠ٕيخ ث 

 .13, ؾ 2015, عبِعخ ثغداد , ا٢داة
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صق ة نػ خ األنػاا التيج  مظي مطا د   العخاقييغ الى اسايخاد  مغ الخارج صما  ال يساػرد الى 
األن,  الخشب العخاقي قج أساخجم  ي البظا  صاانة الطأاػت مغ  حصا  الظخيل بجر ة 

أساخجم  تإصماي لنقل السقػف صمقا ةقامسانػاا الخديئة مغ ءيث الصػل صامأساساة لكظي مغ األ
 .(1)هحا الظػا مغ الخشب  ي بظا  بيػ  الصبقا  الفقيخ  صالطاػسصة

  ائص العامة لألثاث الخذب الخر 1.1
 أن ل خشب صالطعادن اػاف ماعجد  مظها ما يأني:     

يطااااا  الخشاااب باااا شباعاااة ألاا اااي الطسااااماة الااااي نساااهل عط ااااة ص ااا  الاااجهان صالػرنشااااا  إت  - أ
 . (  2) ما  رماعا  مغ الػرنار نكسبي

 يطاا  الخشب بطقاصماي ل عػامل التػ ة ءيث يكػن نأثيخ در ا  ال خار  ق ي ة  جا . - ب
ياطيااد الخشااب بقاب ياااي ع ااى اماصاااف الطااا  ص قجانااي, كطااا يطاااا  بخانااياي الق ي ااة  ااي نقاال  - ت

 .(3)الصػ  صالكهخبا  صال خار  
ثااال ع اااى امنتاهاااا  صالط ااااصر الااانع   ياصااا  الخشاااب باااأن لاااي نخنياااب م اااػرف غياااخ ماطا - ث

 )العخ  صالقصخ صالططاس( ع ى عكذ الطػاد الطعجناة منل ال جيج الحف ياص  بالاتانذ.
ْم(, كطا م 275ياضخع عظج در ة ءخار  ) تإب ماد  اءاخاق قاب ة لعشاعال يعابخ الخش - ج

-25رشػبة ) ياغيخ ءتطي عظج  فا ي ام ءيغ صنػلة الى نقصة امشباا أف ي اػف ع ى
 صضاهخ  الاق ز ل خشب نبجأ نساطخ الى أن يخافي الطا  مغ الخشب. %(30

 (.4)عطخ الخشب ام اخا ي شػ ل إت ما نطت الط ا طة ع اي صااني الخشب الص ب  - ح
كػني ماد  عا لة يساخجم  ي نغ ال التجران صعطل امر اا   ي الطظا ل صقج يطاا  ب - خ

ساخجام معتػن يشبي لػني لػن اا  لكغ يطكغ معالتاي بياعخ  ل اشقو بفعل الاطجد صامنكط
 .(5)الخشب  ي أما غ الاشقو

ل قػل  لتجار ا  أما الظشار   هي نساعطلظاتا   ظاة كامخ فا  الخشب  ي عطل مت  نجال - د
 .(6)  طبخدا  الهػال  فا  الساعطالها لصظاعة ا ضع عغ  الجصا غ  ي الشاا 

                                           
, 2013دار التااػاهخف, بغااجاد,  ,1ط  ظااب عبااجهللا هااعل, أ ااػا  ع ااى نفاناايل العطااار  الاخاثاااة صمصااص  انها, ( 1)

 .66ف 

ة صالظشااااخ, دار الكاااااب ل صباعاااا ,1طلصااااال ءااااا ي ءسااااغ الظتااااار, سااااطيخ ع ااااي نػ يااااو, نكظػلػ اااااا الخشااااب, ( 2)
 .14-13, ف 1981الطػنل, 

 .27, مصجر سابو, ف أيطغ سعجف دمحم ( 3)

 .24شاطا  يػس  عاسى التبػرف, مصجر سابو, ف  ( 4)

 . 67,ف2007عطان, –امردن  , غ الجيكػر الجاا ي ,دار الاا صرف ل ظشخ صالاػ   ,  طانة دمحم (5)
 .14, مصجر سابو, ف باة  ي مجيظة بغجاد  ظب عبج ال سيغ س طان العقابي, الصظاعا  الخش (6)
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ة صالطساعج  لكػني ق يل الك فة  هػ مغ الطػاد الخفافة الاي ياطيد الخشب بأني الجعامة النانػ  - ذ
يساااااهل نق هاااااا صنشاااااخها صاعصاؤهاااااا الشاااااكل الطص اااااػ , ءياااااث يسااااااخجم  اااااي ناااااظاعة األثاااااا  

ت يسااعطل  اي عطال امساق  .إلاي صضافاة  طالااة   طااصالطفخصشا  الطظدلاة صامثا  الطكابي,
 ة مااااغ أنااااػاا مخا فااااة مااااغ الخشااااباة صهااااي عبااااار  عااااغ بعشااااا  تا  مقااااايذ مخا فااااة صمشااااك  

 .(1)اماشا  )ن بة صمخنة(صهي سخ عة الاخكيب

 خرائص األثاث السعجن ) الحجيج, األلسشيؽم( أما -   
 -و تتمخص بسا يم : خرائص الحجيج -أوً :

 صنعخف بالطاانة صهي قػ  صقجر  ال جيج ع ى مقاصمة ام هاد الخار ي.الرالبة:  - أ
غ الراااام باغييااخ شااك ي عظااجما ياعااخ  إلااى إ هاااد اااار ي ماا صهااي اساااصاعة ال جيااج السخونــة: - ب

 صالخ ػا لػ عي الصباعي عظج  صال اإل هاد الخار ي.
 صهي مقاصمة ال جيج ألف نغييخ أص كسخ بشك ي الخار ي كالقز صالضغا صالشج. السقاومة: - ت
 صهي اإلمكاناة مغ س ب ال جيج.الميؽنة:   - ث
ــة: - ج ياتاااص  ماا  معطااع عط اااا  الابخ ااج صالاسااخيغ  صهااي قااجر  ال جيااج ع ااى أن السعالجــة الحخاري

 الطبحصلة ع اي.
 .(2)صهي قجر  ال جيج ع ى م اربة الاأثيخا  الخار اة صمقاصماها كالاآ ل صالخج الرالبة:  - ح

  -خرائص األلسشيؽم وتتمخص بسا يم : -ثانيًا:
يتعجن  أني أصس  الف دا  ص ػدا   ي نخػر القشخ  األر اة صنعجيغ ااماني سهل صرااز, إت - أ

 غالبا  بصخ قة ال فخ الطكشػ ة.
أني أا  الف دا  الشائعة امساعطال ص نا ,  يب غ ص ن ءتع معيغ مظي يسااصف ثت اث ص ن ءتاع  - ب

 مطاثل مغ الص ب صالظ اس.
مػنل  يج ل  خار  صالكهخبا , كطا أني مقاصم ل اعخ اة الكاطااص اة إت ءال ساخ عا  م ال الظ ااس  - ت

 صر األشعطة صغعيا  الطا . ي نظ  قج
 معجن ليغ صلهحا يساعطل  ي نعبئة معا يغ األسظان صغيخها. - ث
يجال م  معادن أاخى  ي ناظ  أناػاا ماغ السابائظ صساباكاي الااي نعاخف نتار اا  باساع)ديػر  - ج

 .(3)الػميغ(  نتعل قػ  ص ن معيغ مظي أ نخ مغ قػ  ص ن مطاثل مغ بعس أنػاا الص ب
                                           

(1)  
ظٍعيٍخ  -زاِٟ ِٕفٛز, دزاظخ اٌ ٛاؾ اٌف١ص٠بس١خ ٥ٌخؽبة, ِغٍخ عبِعخ رؽس٠ٓ ٌٍدزاظبد ٚاٌجؾيٛس اٌع١ٍّيخ

 .123, ؾ 2001(, 10(, اٌعدد)23اٌعٍَٛ إٌٙدظ١خ, اٌّغٍد)
(2) 

 عجس اٌّٛلع اسٌىزسٟٚٔ ا٢رٟ: 22/9/2019ؼ١ّبء اٌصٔبرٟ , خٛاؾ اٌؾد٠د , ِمبي ٔؽس عٍٝ ا٤ٔزسٔذ ثزأز٠خ 

   .                http://www.thaqfya.com            
 .151-150وثسا١ُ٘ ؼس٠ل ٚآخسْٚ , ِفدز ظبثك , ؾ  ( 3)

http://www.thaqfya.com/
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 ((General Defects of Woodخذب العيؽب العامة لم 13.1
 -أن لألاشا  عيػ  كنيخ  عاد   ما نظشأ بفعل الطخصف الصباااة صمغ هح  العيػ  هي:   
, صالعقااج  هاااي مكااان انصاااال سصنكناااخ  ااي األاشااا  ال يظاااة كالخشااب األباااا :(Knots)العقــج  - أ

طا يظاة إ الاة الغصغ بالتحا صمغ ااصارها أنهاا قاج نظفصال أثظاا  العطال صلاحلظ يتاب إ الاهاا ب
أن ص اااػد العقاااج قاااج يق ااال ماااغ الراطاااة امقاصاااادية لألاشاااا  عاااجا الصاااظػبخ ا   اااأن العقاااج , 

لااى إص ػدهااا يعصااي مطهااخا   ااحابا  صهظالااظ نااػعيغ مااغ العقااج ) العقااج الطايظااة الاااي يطياال لػنهااا 
ل عط ااة انفصاالها عاغ ساص) الخشاب( صالظاػا هقل  يها نسبة الطاػاد الصاطغاة ص سااألسػد صن

العقج ال اة الاي نكػن م اصقة بشج  بألااف الخشب الط اصاة بهاا صن ااػف ع اى )ناني هػ ال
 .(1)(نسبة عالاة مغ مػاد الصطغ

ي اج   اي ءاام  التفااف ص كاػن  اي Stretching and Contraction): ) التسـجد وا نكسـاش - ب
أف عااااجم ثبااااا  أءتامهاااااا صمااااغ ثااااع  اااااع  الاعاشاااايو صالػناااااع  م اااااا امشااااتار  قاااااا .

لااى الباااخصد  صال ااخار  بفعااال إساااخجمة  اااي الاتطااا , ص  اااج  تلااظه نااتاااة نعااخ  الخشاااب الط
 .( 2)الطا  الحف ياس ل داال الخشب 

أن الفػالاو صالاصاجعا  ن اج  بسابب الخ ااو الااي  :(Cracks Or Faults) الفؽالق والترجعات - ت
 نقػم بفصل  د  مغ ال ػو انفصام  ناما.

ءجص  ضخصف غيخ مظاسبة أثظا  الاتفاال ع اى الاخغع ماغ ي ج  نااتة  :(Spottingالتبقع ) - ث
 أن األاشا  م ناأثخ مغ ناءاة قػنها.

عباار  عاغ شاو أص كساخ يعاخ  لأللاااف يطهاخ كخاا دقياو  : Radiology ))الفـالق الخعـجأ - ج
 . (3)مظاطع

: ن اااج  الشااااخػاة نااتاااة قصااا  األشاااتار بػقااات مااااأاخ عاااغ مػعاااجها (Aging)الذـــيخؽخة  - ح
 ق ب الشتخ  أ ػف ص ا   أهع  د  مغ اشب الشتخ . الطظاسب مطا يتعل

ي ااج  املاااػا  نااتااة لشااج ءخكااة الخ اااو  :(Warp Or Compressions)ا لتــؽاء والخضــؽض - خ
, أمااا الخ ااػ   هااي  ػالااو نطهااخ  ااي ا  لشااتخ  نااغيخ  ص سااطى باملافاااف أيضااا ءيظطااا نكااػن 

 . (4)  عظج القص الطقص  العخ ي بسبب اسقاط األشتار صانصجامها م  سص) األر  بشج
ي ج  الاعفغ نااتة ن  ل الطػاد الدملااة  اي الخشاب صهظااك نػعاان ماغ The Rot ): ) التعفؼ  - د

                                           
(1 )

 .42خبٌد ِؾّٛد عجد اٌمبدز ثسادح, ِفدز ظبثك, ؾ  
(2 ) 

 .135دز ظبثك , ؾ خبٌد وزؼ١د ِؾبظ١ط, ِف
(3 ) 

 .6, ؾ 2003(,29ؽع١ٓ عٍٟ ؽّدْٚ, اٌفٕبعبد اٌ ؽج١خ, ثؾش ِٕؽٛز, ِغٍخ اٌٛاؽخ, اٌعدد)
(4 )

وظييبِخ عجييد اٌؾ١ّييد ؽعيي١ٓ, اٌّييٛاد اٌ ؽييج١خ رٍييل ٚـيي١بٔخ, ثؾييش ِٕؽييٛز, ِغٍييخ ا٠ٌٍّٛييخ ٌٍدزاظييبد اسصس٠ييخ 

 .77, ؾ 2016(, 6(, اٌعدد)3ٚاٌزبز٠ ١خ, اٌّغٍد)
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الاعفغ صهي الاعفغ التاف أص الاسػس الحف ي ج  نااتة سػ  الاهػ اة صالخشػباة العالااة مطاا 
ي هااػ يااؤدف الااى اناقااال الاااعفغ مااغ الخشااب الطصااا  الااى الخشااب الطاااعفغ, أمااا الظااػا النااان

ا ل هاااػا  ل خشاااب نااتاااة نعخ اااهالااااعفغ الخشاااب الاااحف ي اااج  نااتاااة ن  ااال الطاااػاد األساسااااة 
 مطا يؤدف الى نغيخ لػن لػو الخشب ص صب) شخ ا  صماعفظا . بالخش

هااػ عبااار  عااغ ان ااخاف الصبقااا  عااغ امنتااا  الطساااراع :( Spiral Growth) الشســؽ الحمدونــ  - ذ
 .(1)اراع بل يجصر التحا  ي اا ء دصنيبسبب عجم نطػ التحا  ي أنتا  رأسي مس

ي ج  نااتة قص   حصا  :( Necrosis Causwd By Insects) الشخخ الحأ تدببو الحذخات - ر
األشتار قبل ا اطال عط اة نطػها أص اصأ  ي عط اة الاتفال مطا يؤدف الى بقا  العصار  

ر صقت معئع ل قص  الظباناة  اكػن صسا معئع لجاػل ال شخا  صنكاثخها  ع بج مغ ااااا
 في الطظاشو الطعاجلة يكػن القص   ي أشهخ) كانػن الناني صشباط( اما الطظاشو امساػائاة 
 أن القص  الطظاسب يكػن  ي  صل التفاف صتلظ لاػق  العصار  الظباناة  ي هح  الفاخ  

(2). 
ع أنػاعي عبار  عغ انفصال بظاة الخشب مطا يظان عظي  فاف التحا صأه :(Shakes)الذقؽق  - ز

هي شقػق الصرا  الاي ن ج  نااتة مػ ا  البخد القارس صالشقػق الطػسطاة الاي نظشأ مغ 
التفاف السخ   مطا يؤدف الى ضهػر نصجعا  صشقػق  صالظػا األاخ هي الشقػق ال  راة 
صالق باة الاي ن ج  نااتة نعخ  الشتخ  قبل قصعها الى قػى شج كبيخ  باأثيخ الخ او 

 .(3)صالعػان  

 صشاعة الخذب طخق صيانة 11.1
  -:لى ما يأنيإصنظقسع  
أن العيااػ  الاااي نصاايب اماشااا  بعضااها يظشااأ قباال قصاا  امشااتار لااحا يتااب : األشــجاروقايــة  - أ

ساااخجام الطااػاد الطبيااج  ل  شااخا  كطااا يتاب قصاا  امغصااان الطكسااػر  صالاابسااة صدهااغ اصقاياهاا ب
كانات امشاتار مع خ اة لعلااػا   عباج ماغ تا امكانها صنظطال امر  مغ ال شاخا  الضاار  ص 

ص   أصنااد بتاناب التاحصا أماا ناااناها بعاج القصا  ماتاب عاجم نخكهاا  اي الغاباة لطاج  شػ  اة 
 .(4)ص تب معتظة نهاية التحصا ءاى م ناشقو صناعفغ 

  ت  :  كاآلالحقؼ بالسؽاد السزادة لمتعفؼ وى - ب

                                           
(1 )

 .29, رىٌٕٛٛع١ب اٌ بِبد) إٌغبزح(, ِفدز ظبثك, ؾ و٠ّٓ ظعدٞ أ
(2 )

 .52,ؾ 2008وثسا١ُ٘ ع١ّسٞ, رس١ُِ اٌ ؽت ٚاٌصخبزف اٌٍّٛٔخ, اٌّد٠س٠خ اٌعبِخ ٣ٌصبز ٚاٌّزبؽل, ظٛز٠ب, 
(3 )

 .28و٠ّٓ ظعدٞ أ, اٌّفدز ٔفعٗ, ؾ 
(4 ) 

ٚإٌؽييييس ,عبِعييييخ اٌّٛـييييً ثبظييييُ عجييييبض عجييييد عٍييييٟ ٚوخييييسْٚ ,اظييييزضّبز اٌغبثييييبد ,داز اٌىزييييت ٌٍطجبعييييخ 

 .308,ؾ1993,
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 يادصل بالطاا  صم الطاػاد الطضااد  ل ااعفغ معبار  عغ سائل أسػد مغ أءساغ    ت الكخ ػ ص : -1
(م ااع يشااكل 2-1داااال الخشااب مااغ ) يطاااز الخشػبااة مااغ الهااػا  رائ اااي غيااخ مسااا بة يظفااح ق اااع

 يطكاغ دهاناي أص ع ى سص) الخشب شبقة كااطة نطظ   فاف الخشاب ص  اػن الخشاب ب اػن قاانع صم
 ساخجامي  ي الطباني السكظاة.ا

مائاااة نطاااا  بااخاز ثطظهااا صسااهػلة  :هااي م الياال يالظ اااس اممػنااا الدنااظ أص رناخااا    ػر ااج -2
سااخجامها باظراا  اماشاا  لطاج  نااخاصو اثبانها لاحصبانها  اي الطاا  ص ااع  ساخجامها لكغ يعيبها عجما

 بيغ أسبػا الى أسبػعيغ صهي نعصي ءطاية قج نصل الى ثطاناة أعػام.

أت نكػن مفيج  ل ط ا طة ع ى اماشا  الطعخ ة  الطػاد امسف ااة :الط  ػلة  ي سػائل افافة -3
 .(1) ل  شخا 

ياع مس)  تإ) ح صامنخبة العالقة ع ى السصيساخجم الاظطال الطاكاناكي إل الة األصسا التشعيف: - ت
 هحا األثخ بالفخشا  ب ص  أص مس ي بطاد  ك ػلاة.

أنػاعهااااا صمخكبانهااااا  أن أنااااػاا ال ػانااااو صالاااااجعاع نابااااايغ مااااغ ءيااااث :الســــؽاد الالصــــقة والسجعســــة - ث
اساخ صت أهع أنػاا ال ػانو ماغ عطاام ال يػاناا   تإماطا بيغ ال يػاني صالظباني,  صمصادرها

صالت ااااػد صكاناااات األ ضاااا اة نػ ااااي ن ااااػ اساااااعطال الطااااػاد العنااااقة الخالاااااة مااااغ الااااخصائ) قااااجر 
 اإلمكان.

 . ( 2) يل(شػبة باساعطال مسا ضخ)سي اكاناع الػقاية مغ الخ  :الؽقاية مؼ الخطؽبة - ج
 صشاعة الخذبمؽاد التثبيت السدتعسمة ف   11.1

ماشاااا  مااا  يسااااعطل لانبيااات ا ماااػاد ل انبياات  طظهاااا ماااا  اااي الصاااظاعا  الخشاااباة ساااعطل عاااج   نت    
ها صهاػ يسااعطل لانبيات اماشاا  ما  بعضا يص و ع اي بالطػاد العنقة صمظها ماا صهح  ما بعضها

ااػن قاج نساااخخج  ماااةالغاخا  أسااع لطااػاد حاع مااغ الطخ فااا  ال يػاناااة أص ماغ الظباناااة مناال الظشااأ أص يك 
  :نينباة  ي الصظاعا  الخشباة هي كاآلصمغ أنػاا الطػاد الط (3)مغ مػاد كاطائاة 

ت نعاااػم أثظاااا  إيسااااخخج ماااغ الطخ فاااا  ال يػانااااة بعاااج غ يهاااا بالطاااا   : الغـــخاء الحيـــؽان  1.11.1
ج ر عهاااا ماااغ الطاااا  نااااخك لاتااا  صناتطاااج بشاااكل الغ ااااان ع اااى ساااص) الطاااا  غشااااصا  ناااطغاة صبعااا

ق ي اة  يياػاني يكاػن بشاكل رقاائو نا بة شافا أقخاف ن بة ,أماا غاخا  التاعنايغ  هاػ أنقاى غاخا  ء

                                           
(1 )

 .55-53وثسا١ُ٘ ع١ّسٞ, رس١ُِ اٌ ؽت ٚاٌصخبزف اٌٍّٛٔخ, ِفدز ظبثك ,ؾ 
(2 )

 .210-209, ؾ 2012وثسا١ُ٘ أ عجدهللا عتط, ـ١بٔخ اٌزؾل اٌ ؽج١خ, داز اٌّعسفخ , ا٦ظىٕدز٠خ, 
(3 )

,اٌّىزييت  1.إٌغييبزح .اسـييجبل. اٌّطييبط ,ط ؽعييٓ ععفييس اٌّسظييِٟٛ ,ـييٕبعبد اٌّعييبدْ .ا١ٌّىب١ٔييه. اٌىٙسثييبء 

 .46,ؾ 1966اٌزغبزٞ ٌٍطجبعخ ٚإٌؽس ٚاٌزٛش٠ع ,ث١سٚد ,



 الفصل األول.. مفهىم وأمهية صناعة مُنتجات  األثاث وتطىرها التأرخيي يف مدينيت الرمادي والفلىجة.

41 
 

السطظ صهظاك نػا أاخ أيضا  يصظ   اطغ أناػاا الغاخا  ال ياػاني هاػ غاخا  الساطظ أت يصاظ  ماغ 
ال الظتاار  الجااقاة خ هاة ص سااعطل  اي أعطامخ فا  امسطاك صال ياان ياص  ب ػني البظي صرائ ااي ك

 .يالطػساراة صال فخ الفػنػ غخا  م  صظاعة اآل
لااى رااز ثطظااي صسااهػلة إ مااغ الغاخا  ال يااػاني نطاخا   أساااعطل ساابقا  بااجم   :الغـخاء الشبــات  1.11.1

مغ ت يح ص   ي الطا  مكػن ماد  شفا ة ثع نضاف ألاي مػاد أاخى لا اف  بقػ  لصقي ص إ ,ساعطاليا
لاى ءالاة حاعمااة إأنػاعي غخا  الظشأ ص ساخخج مغ القط) صالحر  صالبصاشا صنضاف ألاي مػاد ن ػلي 

 ل خشػبة.  ينحص   ي الطا  صنتع ي مقاصم
سااعطل  اي ناظاعة ألاػاو الخشاب صأعطاال الكابذ صهاػ ناػعيغ مظاي ص ت  الغخاء البخوتيش : 1.11.1

طااػاد الجهظااة مظااي صنضااف ألاااي ماػاد كاطائاااة سااخعف الا  الكااا  غ يسااخخج مااغ ال  ياب بعااج غاخا
اخ الكطااة الع ماة  قاا أللاطكغ ء ي بالطاا  الباارد ص  ااد  مقاصمااي ل طاا  أت يتا ناي يا ا  ب أن ن ض 
نااي ي اااػف غ الغااخا  بأنااي يغي ااخ لااػن الخشااب ألبعااج ثطااان ساااعا  مااغ ن ضاايخ  ص طاااا  هااحا الظااػا ماا

اس لاااحا يتاااب أن نظطااا  الدصائاااج مظاااي يااابط الياال الابإم كاطائااااة نسااابب بقعاااا  يصاااعب أ الاهاااا  دمااػا
بقصعة قطا  مب  اة بالطاا  أماا الظاػا النااني  هاػ غاخا  الاجم أت ا اا  مل الاجم ما  اليػر ا ػرمالجهياج 

 . 1صهي ماد  منقة ل خشب صنضاف ألاي مػاد أاخى لاتع ي مقاصما  ل طا  صالخشػبة
 :ائ يالغخاء الكيس 1.11.1

ج  شػ  ة صمغ أنػاعي هي مكاناة نخد ظي لطااطيد بقػ  لصقي صمقاصماي ل طا  ص يني ساعطالي ألاشاا  
  :ني اآل
نقصيااخ   ضاخ مااغ اليػر اا ما  الفػرمالجهياج الاحف ياااع ال صاػل ع ااي ماغيت  اليؽريـا فؽرمالجىيـج : - أ

)أمػناا(ص سخغ ليظان سائع  غ ا  القاػام ياحص   اي الطاا  صغالباا  الخشب م  ق يل مغ الظشادر
% مااغ م  ااػل الغااخا  ال يااػاني ص طاااا  هااحا الظااػا مااغ الغااخا  بطقاصماااي 80ف ألاااي مااا يضااا

 صالق ػ ا  صالطا  صم يصبغ اماشا  أما نسبة مقاصماي ل  خار   هي ق ي ة. ل  ػامس 
ني يغ صالفػرمالجهيج مكػناا  مااد  نا بة ناحص   اي الك اػل ثاع صظ  مغ األيت   نيميؼ فؽرمالجىيج:ا - ب

لاسااخ   التفاااف ص ساااعطل  ااي لصااو ألااػاو البعساااظ الطقااػى ع ااى يضاااف ءطااس ل ط  ااػل 
 الخشب 

ت إيصاابغ اماشااا   هااػ عبااار  عااغ سااائل يطاااا  بطقاصماااي ل  ااخار  صالصااجما  صم :ا يبؽكدــ  - ت
يساعطل  ي لصو اماشا  م  بعضها أص م  الطعادن صبشكل عام يص )  ي لصاو الطاػاد 

 غيخ الطساماة.
 

                                           
(1 ) 

 .114-113و٠ّٓ ظعدٞ أ , خبِبد ٚرم١ٕبد اٌزف١ُّ اٌداخٍٟ, اٌّفدز اٌعبثك, ؾ  
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امباااس صامناافخ مناال هااػ سااائل لاادج شاافاف ماعااجد املااػان  :(جــؽغــخاء التســاس )األ 1.11.1
الطصاااط الصااظاعي  ااي الطااحيبا  الخانااة أت يتاا  بعااج نبخااخ الطااحيب يػ اا  ع ااى  ابااةتاصااظ  بيت 

دااقاة ءااى نصاب) القصا  عجيطاة ال دص اة عظاج  20-10القص  الخشباة الطاخاد لصاقها ص ااخك لطاج  
 .(1)لخشب كألػاو الطخابا.لطسي باليج ص ساعطل  ي لصو بعس الطػاد م  ا

  أىسية األثاث الخذب  والسعجن  11.1
ناااػ يخ ماص باااا  الساااكان ماااغ أثاااا   لنطااااا  ناااظاعة الخشاااب صاألثاااا  بأهطااااة كبياااخ  ماااغ ااااع    

مظدلي صمكابي صغيخها مغ الطظاتا  الخشباة األااخى ,  ضاع عاغ اسااعطالها  اي نغ اال صنتطيال 
ب اااجانه لكػنهاااا نتسااهع  اااي   ااااد  الااجال القاااػمي صال اااج ماااغ الطسااا غ صلهاااا دصر كبياااخ  ااي اقاصااااد ال

امعاطاد ع ى اإلنااج الطسااػرد ماغ الاجصل األااخى صم باج ماغ ال فاا  ع اى هاح  الصاظاعة صءطاياة 
اإلنااج مغ الطظا سة األ ظباة هألنها نق ل مغ امعاطاد ع ى امسايخاد صال تػ  إلى الطظان الاػشظي, 

الصااظاعة صعااجد السااكان صمساااػاهع ال ضااارف ءيااث ك طااا  اد عااجد   طااا أن هظاااك ععقااة باايغ هااح 
السكان صارنفا  مسااػاهع الطعاشاي صارنقاى مسااػاهع ال ضاارف صالنقاا ي ك طاا  اد ااباال الساكان ع اى 

. طااا نقااػم نااظاعة الخشااب باشااباا (2)ن ااظ الصااظاعا ه كػنهااا نعااج مااغ نااظاعا  الطتاطاا  الطهطااة
 .(3)خ و الطظاتا  الاي نطاا  بالصاب  الفظي الططيدرابا  الطساه ظ, صنخقي الحصق, عغ ش

نصااػر  نااظاعة األثااا  بأنػاعااي صأشااكالي الطخا فااة, لطااا لهااا مااغ أهطاااة  ااي ءاانظااا اليػماااة, و    
 ااظ غ م نقااػم بفعاال أف عطاال صضافااي دصن ال ا ااة إلااى صءااجا  أثااا  معئطااة صقااج انخااح  صءااجا  

 قا  صغيخهاااا, لاااحا نتاااج ان هظااااك ععقاااة صثاقاااة بااايغ األثاااا  أشاااكام  ماعاااجد  كأثاااا  الت اااػس صامساااا
األنسان صصءجا  األثا  لطا لي مغ صضافاة نفاااة اجمااة إنسااناة, لاحلظ اسااخجمت ااماا  ماعاجد  
 ي نظاعة األثا  مظح بجايا  هح  الصظاعة  ي العصػر القجيطاة صل اج األن صماغ أبخ هاا الخشاب 

لااػء   ااي الفاااخ  الطعانااخ  األايااخ  أنااي قااج بااجأ   ثااع نااأني الطعااادن بأنػاعهااا صاانااة ال جيااج, صقااج
نظاعة األثا  الطعجني ناػس  صناصػر  ي العالع بشكل عام ص ي ب اجنا بشاكل اااف صربطاا يكاػن 
ا دياد الص ب ع ى األثا  الطعجني هحا ناب  مغ كػنها أ نخ ماانة صمقاصمة ل طاخصف البيئااة , كطاا 

  األثا  مخا فة تا  ااع نشكي اة صنعبيخ ة  طالاة أن نصػر هح  الصظاعة صضهػر نصاماع لػءجا
إت هاح  الصاظاعة  اي الفااخا  الطعاناخ  الساابقة  يهاح  الد ااد  مقارناة لطاا كانات ع اا يج  أدى إلاى 
لى هح  الراع, أن نظاعة األثا  الطعجني  اي العاخاق الياػم نتعاج ناظاعة ءخمااة ب ااة إ انت نفاقخ 

كطاا إن انفاااو الساػق   ح  الصاظاعة إم  اي ءاجصد  ااقة  اجا ,صم نػ ج شخق لانااج الكطي  ي ها
                                           

(1 )
 .27-26ش٠ٕت عجد اٌؾع١ٓ ظٍّبْ اٌعمبثٟ, اٌفٕبعبد اٌ ؽج١خ فٟ ِد٠ٕخ ثغداد, ِفدز ظبثك ,ؾ 

((2
 .141,ؾ 1982وثسا١ُ٘ ؼس٠ل ٚاخسْٚ, عغساف١خ اٌفٕبعخ, ِىزجخ اٌٛطٓ ٌٍطجبعخ ٚاٌزسعّخ, ثغداد,  

(3) 
و١ٍيخ أزفبز ؽعْٛ زضب اٌعتِٟ, اٌؾسف اٌفٕبع١خ فٟ لضيبء اٌىب,١ّيخ, زظيبٌخ ِبععيز١س)  ١يس ِٕؽيٛزح(, 

 .23,ؾ 2003ثغداد, , اٌزسث١خ وثٓ زؼد, عبِعخ 
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الط  ااي ع ااى الطظاتااا  العالطاااة صداااػل األثااا  الطساااػرد صمااغ مظاشاان مخا فااة صبأسااعار نظا ساااة 
صالاي ن طل ااطا  نشكي اة  طالاة  يج  صبصخق أنااج ءجينة, كل تلظ أدى الى الاأثيخ الطباشاخ  اي 

ع ها غياخ قاادر  ع اى مظا ساة الطظاتاا  الطسااػرد  هاح  ع اى الاخغع هح  الصظاعة  ي العخاق مطا  
أماا بالظسابة ,  )1)مغ ص ػد إمكاناة نصاطاع صناظاعة األثاا  العخاقاي تص اصػنااة  طالااة ماطياد  

لألثاااا  الطعاااجني ماتعاااج  ال جياااج ماااغ الطعاااادن الااااي ناطاااا  بطداياااا شبااااااة صاقاصااااديةه  لااااذ لكػناااي 
كػكااب األر  أص األراااز ثطظااا    سااب, أنطااا لاطاعااي بخااػاف ق طااا  الطعااجن األ نااخ شاايػعا  ع ااى

نساصا  أن نتجها  ي باقي الطعادن, صأن أهطاة نظاعة ال جيج  ي امقاصااد القاػمي ل ابعد نكطاغ 
 ي ارنباشها الطباشخ بعط اة الاصاظا   اي  طاا  أقساام الصاظاعة ألن الغالبااة العططاى ماغ اآلم  

مة  ي  طا  القصاعا  الصظاعاة هاي مصاظػعة ماغ ال جياج لاحلظ  اأن صاألدصا  صالطكائغ الطساخج
معاجل مااا نساااه كي الجصلاة مااغ ال جيااج مااغ أهاع الطؤشااخا  ع ااى الاصااػر امقاصاادف ل ب ااج, لهااحا أاااح 
الص اااب العاااالطي لهاااح  الطااااد  امسااااخاناتاة يااادداد يػماااا  بعاااج ياااػم مطاااا  عااال أف دصلاااة ماااغ م نقاااػم 

د اااااد  األسااااعار صن كااااع مصااااجر ها بأسااااعار ال جيااااج الطخصااااز بصااااظاعة ال جيااااج نكااااػن اا ااااعة ل
  .(2)ل طباعا  الاتار ة

أمااا بالظساابة لصااظاعة األلطظيااػم  قااج نصااػر   ااي صقاظااا ال ا ااخه صتلااظ بساابب   اااد  القااجر  الشااخائاة 
الاي أد  الى ا دهار صاناعا  نظاعة األلطظيػم صبسبب ءخكة البظاا  صاألعطاار صدااػل الاجيكػرا  

الصااب  التجياج صالاحف يعاطاج ع اى هاحا الطعاجن صكاحلظ اإلاباال ع اى متظاتاا  األلطظياػم صم صاألثا  ب
سااااطا األباااػا  صالشاااباباظ صالساااعلع صالط تاااخا  صشاااباباظ الهاااػا  صالكااااصناخا  صالعجياااج ماااغ األثاااا  

,لااحلظ أساااخجم األلطظيااػم  ااي متااام  صاسااعي  ااي (3)الطظدلااي صاألثااا  الطصبخااي صاألثااا  الطكابااي 
عة األثا  نطخا  لصفاني الفيد ائاة الاي ياطا  بها  هػ معجن تص لػن أباس  ضي , غيخ سام نظا

 .(4)صتص مقاصمة ل اآ ل صافال الػ ن 

 

 
                                           

(1 )
, رط٠ٛس رفب١ُِ ا٤صبس اٌّعدٟٔ ٚإِىب١ٔخ رٛ,١ل اٌ صف اٌّصعظ ذار١بً وم١ّيخ عّب١ٌيخ,  أ عٍٟ ؽع١ٓ اٌم١عٟ 

 .1, ؾ 2006, عبِعخ ثغداد, و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخزظبٌخ ِبععز١س)  ١س ِٕؽٛزح(, 
(2) 

أ ف سٞ ظعد اٌد٠ٓ , ٚالع ـٕبعخ اٌؾد٠د ٚاٌفٍت فٟ اٌٛطٓ اٌعسثٟ ٚآفبق رطٛز٘ب , داز اٌؾس٠خ ٌٍطجبعخ , 

 .7, ؾ 1983ثغداد , اٌعساق , 
-٠1990بظ١ّٓ أ ؽع١ٓ اٌععدٞ, اٌزؾ١ًٍ اٌغغسافٟ ٌٍفٕبعبد اٌّعد١ٔخ ٌٍمطبق اٌ بؾ فٟ ِد٠ٕخ ثغداد ٌٍّيدح ( 3)

, عبِعييخ ثغييداد, و١ٍييخ اٌزسث١ييخ وثييٓ زؼييدَ ) ـييٕبعخ ا١ٌّٕ٤ييَٛ أّييٛذط( , زظييبٌخ ِبععييز١س)  ١ييس ِٕؽييٛزح(, 2010

2014
 

 .28-27,ؾ 
(4 )

 .7ثت ظٕخ, ؾ  ِنظعخ اس٘ساَ , اٌمب٘سح, ,1طز ظع١د, رىٌٕٛٛع١ب اس١ٌَّٕٛ,عجد اٌغفب
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 .ةـمؽجـادأ والفـخاق ومجيشت  الخمـاث ف  العـتجات األثـشاعة ُمشـية عؼ صـــخــبحة تأريــن 11.1
ادر األاشاااا , إت نظطاااػ أشاااتار الب اااػط صال اااػر يتعاااج  باااعد الخا اااجيغ الطصاااجر األصل ماااغ مصااا     

, طاا نشايخ األدلاة األثخ اة إلاى أن غاخس الظخيال (1)صالصظػبخ  ي الطظاشو التب اة مغ بعد الخا اجيغ
ق.م  ضاع  عااغ األشاتار الاااي نظطاػ نطااػا  شباااااا   4500باج   ااي القساع التظااػبي صكاان تلااظ ن ااػ 

راعة األشاتار صغخساها لعساافاد  ماغ أاشاابها, ع ى  فاف األنهار هحا مطا شت  السكان ع ى   
صتكخ  الظصػف الطسطار ة مغ كيخسػ)نل الهبا( األاشا  الاي نعػد إلى عصاخ  تاخ الساعم  

( نصاااا  40( نصاااا  الاااحف نظااااصل الخشاااب ن ااات الياااج صالطخااادصن صغياااخ الطقصاااػا صالنااااني)65صمظهاااا )
حف يت اسااب ءيااث يظطااػيخااز الخشااب الطقصااػا ءااجين ا صأربعااة نصااػف نظاصلاات الخشااب الاا

.أن (2)
, صالااااي (3)الظصاااػف الساااابقة الااااي تكاااخ  نؤكاااج ع اااى ص اااػد األاشاااا   اااي مظااااشو باااعد الخا اااجيغ

نساااااخجم  ااااي األعطااااال البظائاااااة صالصااااظاعا  الخشااااباة صباقااااجم ال اااااا  صا دياااااد ءا ااااة السااااكان إلااااى 
 تسااهع  ااي نطااػ األاشااا  صاساااخجامها  ااي عااج  متااام , إت أنااب) الخشااب عظصااخا  مهطااا  يساااعج ص 

 .(4)ال ضار  صنصػرها لحلظ كان  خصر ا  أن نتت ب األاشا  التيج  مغ الخارج

كطاااا نتعااااج  ال ااااخف الصاااظاعاة تا  مكانااااة ماقجمااااة  ااااي ءضاااار  العااااخاقييغ القااااجامى, إت أثبااااات      
 الاظقيبااا  األثخ ااة الاااي أ خ اات  ااي مخا اا  أن ااا  العااخاق أن سااكان صادف الخا ااجيغ القااجما  هااع بظااا 

ق.م بااجأ اساااعطال 3500ال ضااار  اباااجا   مااغ ال ضااار  السااػمخ ة صالباب اااة صاألشااػر ة ,  فااي عااام 
الكاابااة الصااػر ة ثااع الكاابااة الطسااطار ة ع ااى الااخقع  الصيظاااة صأناشااخ اساااخجام الطعااادن بشااكل صاساا  

. (5)صنقاجمت ال اخف الصاظاعاة إلاى در اة م طػساة نخكاات نثارهاا ع اى ال ااا  البشاخ ة لقاخصن مءقااة
م أن يسااخخ الخشااب لا باااة ءا انااي,  فااي بجايااة األمااخ كااان األنسااان صقااج أساااصاا األنسااان مظااح القااج

يشو  حا الشتخ  إلى نصفيغ صنفخ غهاا ماغ الاجاال ل فا  الطقاظااا  الطخا فاة كااألدصا  صاألسا  ة 
تاناي صاألشعطة ل فطها  ي داال التحا صنصػر األمخ بعجها إلى عطل ناظاديو صماغ ثاع ياد غ مظا

الخشااباة بالخشااب نفسااة صنظضاايج األغصااان ل ت ااػس ع يهااا صامسااافاد  مااغ نااػانن اءاااخاق األشااتار 
صمد ها ما  دهاػن ال يػاناا  صمسا ػق عطامهاا لا اػ غ مظاتاناي الخشاباة, بعاج تلاظ  اد  ءا اناي 

                                           
(1)  

ق.َ دزاظخ رأز٠ ١خ ,زظبٌخ 612وؽّد ظٍطبْ أ اٌؾ١بٟٔ , اٌفٕبعبد اٌ ؽج١خ فٟ اٌعساق اٌمد٠ُ ؽزٝ ظٕخ 

 .25, ؾ 2011ِبععز١س ) ١س ِٕؽٛزح( , و١ٍخ ا٢داة , عبِعخ اٌّٛـً , 

Powell, Marvin .A, "Timber Production in Pre-Sargonic Lages", 1992, p 99.  
  ((2  

(3) 
, ؾ 2006, ثغيداد , 1ثٛرط  دا١ٔبي , ؽضبزح ٚادٞ اٌسافد٠ٓ , ا٤ظط اٌّبد٠خ , رسعّخ وب,ُ ظعد اٌد٠ٓ , ط 

178. 
(4) 

ا٢داة , زضييب عييٛاد اٌٙبؼييّٟ , ا ـييتد اٌعييساق اٌمييد٠ُ اٌزغبز٠ييخ ثّٕييبطك اٌ ٍيي١ظ اٌعسثييٟ ا , ِغٍييخ و١ٍييخ 

 .6, ؾ 1972(, اٌجفسح , 7اٌعدد)
(5) 

 .19, ؾ 2002ـجبػ وظط١فبْ وغٗ عٟ , اٌفٕبعخ فٟ ربز٠خ ٚادٞ اٌسافد٠ٓ , ِطجعخ ا٤د٠ت , ثغداد ,  
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كطاااا كانااات   .(1)مسااااعطال الخشاااب كػقاااػد صلصاااظاعة األسااا  ة البسااااصة صالساااهام لصااايج ال يػاناااا 
, صما  (2)عة السفغ ماغ الصاظاعا  الطهطاة  اي العاخاق صالااي نصاظ  أغ بهاا ماغ اشاب الصااجنظا

الاصػر الحف ي ج   ي كل عصخ أاح  الصظاعا  الخشباة بالاصػر إت بخا  ي تلظ ناظاا ماغ 
الطهار  صالفغ باساعطال الخشب  ي أعطال الداخ ة صالجيكػر صالظ ت ع ى الاطاثيل  باجأ  بااألدصا  

, صماغ تلاظ الػقات اناب) اسااعطال (3)اناق ت إلى اآلم  صالطعجا  الاي نعطل بالكهخباا  اليجص ة ثع
. صكاان لاصاػر (4)األاشا  صنظاعاي صاس  امناشار إت نظعت مظي الكنيخ ماغ الطتظاتاا  الخشاباة

ال ضااارا  دصر  ااي نااظاعة األاشااا  ءاااى أنااب ت مااغ الطهااغ الطهطااة  كااان أناا ابها يافظظااػن 
مػا نػا مغ األاشا   ي بظا  الطجن ص  ظت صا هاا  الاجصر صالطبااني صماظهع ماغ  ي عط هع  اساخج

, صماااغ ااااعل معخ اظاااا بااااار , (5)ااااااز  اااي ناااظاعة أدصا  أااااخى كالشاااباباظ صاألباااػا  الطداخ اااة
األنسان القاجيع صععقاة الخشاب الطباشاخ  ب ااناي نتعءا  أن اسااعطام  الخشاب ال الااة ماا هاي إم 

قااخن العشااخ غ ال  أ ااجادنا القااجامى, صلكااغ بصااػر  ماصااػر  صاصساا  صاشااطل,  فااي اساااطخار مساااخجاما
نػناال عااجد مااغ الطخاصاايغ بالصااظاعا  الخشااباة صالطعجناااة إلااى نااظ  قصاا  أثااا   ظاااة صنااع  يهااا 

دا اات  تإ ااي عصااخنا ال ااالي م ءصااخ لهااا ة مخاعااا  الظاءاااة التطالاااة, كطااا أن الصااظاعا  الخشاابا
اعة األثاااا  الطظدلاااي صالطكاباااي كانااات صم نااادال  اااي مقجماااة الصاااظاعا  متاااام  ال ااااا  ك هاااا,  صاااظ

. صع ااى الااخغع مااغ ص ااػد هااح  األنااػاا إم انهااا لاساات كاماااة ص طكااغ القااػل بااأن (6)الخشااباة الطهطااة
الصظاعة صالبظاا  بال كاان امعاطااد  الالتيج  مغ األاشا  الصال ة ألعط العخاق يفاقخ إلى األنػاا

ه صتلااظ يعااػد إلااى الطااخصف الطظاااااة هااحا  عاال سااكان صادف الخا ااجيغ (7)ع ااى األاشااا  الطساااػرد 
يب نااػن عااغ مصااادر أاااخى عااغ شخ ااو امسااايخاد مااغ الب ااجان القخ بااة صالطتاااصر  مناال سااػر ا صلبظااان 

(  أنهااا صــشاعة ُمشتجــات األثــاث فــ  مــجيشت  الخمــادأ والفمؽجــةأمااا نصااػر)  .(8)صالهظااج صانجصناساااا
                                           

(1) 
, ؾ 2008و٠ّٓ ظعدٞ أ , ربز٠خ  ا٤صبس عجس اٌعفٛز, ِىزجخ اٌّغزّيع اٌعسثيٟ ٌٍٕؽيس ٚاٌزٛش٠يع , عّيبْ , 

19-21. 
(2) 

 ,َ(, ثؾش ِٕؽٛز , ِغٍخ اٌزساس اٌعٍّٟ اٌعسث1160ٟ-935َصزوبٟٔ , اٌفٕبعخ فٟ ثغداد ٌٍفزسح)خ١ًٍ ؽعٓ اٌ

 .17, ؾ 2015, اٌعدد ا٤ٚي ,  عبِعخ ثغداد
(3) 

 .6ؽع١ٓ عٍٟ ؽّدْٚ , ِفدز ظبثك , ؾ 
(4) 

عبن ٠ٍٚعس , اٌؾضبزح اٌعسث١خ , رسعّخ  ١ُٕ عجدْٚ , اٌداز اٌّفس٠خ ٌٍزأ١ٌل ٚاٌزسعّخ , اٌمب٘سح , ثت ريبز٠خ 

 .120, ؾ 
(5) 

 .4عجد اٌسؽّٓ أ اثٓ خٍدْٚ , ِفدز ظبثك , ؾ 
(6) 

, ؾ 2003أ صبثذ اٌجٍداٚٞ ,وظ١ً إثسا١ُ٘ ِؾّٛد , رىٌٕٛٛع١ب اٌ بِبد ٚاظز داِبرٙب فٟ اٌزف١ُّ اٌداخٍٟ , 

56. 
(7) 

, ؾ 1976, ٚف١ك ؽع١ٓ اٌ ؽيبة , ِٙيدٞ أ اٌفيؾبف , اٌّيٛازد اٌطج١ع١يخ , داز اٌؾس٠يخ ٌٍطجبعيخ , ثغيداد  

208. 
(8) 

 .109ـجبػ وظط١فبْ وغٗ عٟ , اٌفٕبعخ فٟ ربز٠خ ٚادٞ اٌسافد٠ٓ , ِفدز ظبثك , ؾ  
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ح  الطهظة أهطاة كبيخ   ي ءاا  السكان,  في مص   القخن العشخ غ كانت هاح  قجيطة قجم الااأر , صله
هظااك مظااشو قجيطاة  اي  الصظاعة مظاشخ  بشكل ق يال  اي مظااشو مافخقاة  اي مظصقاة الجراساة  كاان

مظصقة الجراسة  في مجيظة الخمادف أشاهخ ءي السػق) القصاناة( بصاظاعة غاخف الظاػم الفخطاة, أماا 
هظااك ساػق اااف بالظتاار غ صهػ)ساػق الف ػ اة القاجيع(, صكاان  الظتاارصن   كاان   ي مجيظاة الف ػ اة 

 ااي ءيظهااا يعط ااػن باساااخجام اآلم  صالعااجد اليجص ااة البساااا) كالفااأس صالسااكيغ صالطظشااار صالطصخقااة 
صالطنقااااا  اليااااجصف صنلااااة نصاااافاة الخشااااب)الخنج ( الطصااااظػعة مااااغ الخشااااب صشاااافخ  ال جيااااج, صكااااانػا 

صاايغ أن هظاااك نتتااار ماخص عااغ  ضااع  مااغ األسااػاق الط  اااة, ظاتانااي ي صاا ػن ع ااى الخشااب صمت 
طااػ خ  اي العاخاق أص ماغ ال صاابيغ بالظسابة لتاحصا األشاتار الااي ال غياخباسايخاد الخشب األ ظبي 

 . (1)ي ص ػن ع يها مغ األشتار الطظاشخ   ي الطجيظة ص ػاءيها

 (1113-1113السخحمة األولى)

( 5اضاا) مااغ اااعل التااجصل)ص  ا ااصخا  األص اااا السااساااة  ااي الب ااجهااح  الطخء ااة  شااهج      
%( لألثاااا  15.6مظشاااأ  صبظساابة)( 39) ( أن عاااجد الطظشااآ  الصاااظاعاة ب ااغ2(ص)1( صالشااكل)6ص)
(مظشاااااآ  29لألثاااااا  الطعاااااجني  اااااي مجيظاااااة الخماااااادف,)%( 13.2( مظشاااااآ  صبظسااااابة )33خشااااابي ص)ال

%( لألثا  الطعجني  ي مجيظاة الف ػ اة, 8.8(مظشآ  صبظسبة)22%(لألثا  الخشبي )11.6صبظسبة)
صاقاصاااخ  الصااااظاعة ننااااحاك ع ااااى الصااااظاعا  اليجص اااة صال خماااااة البساااااصة صمخا اااا  قصاااا  األثااااا  
البساااصة األاااخى, كطااا نشااأ  نااظاعة البانااا  الخشااباة الاااي كاناات نصااظ  أ داؤهااا الع ػ ااة مااغ 

 (.10( را با . يظطخ نػر )18الخشب الصاج صالطقاعج الطغ فة باإلسفظن صالت ج ع ى أن ناس )
 .باص خذب  مرشع مؼ أخذاب الراج ف  مجيشة الفمؽجة (13صؽرة)

 
, ل طد ج يظطخ:       2012أتار,  6مقالة الكاخصناة, الباف الخشبي,  شبكة الظبأ املكاخصناة,  نه ة  ابخ,  الطصجر: 

www.annabaa.org     

                                           
(1) 

 .19/11/2020ِمبثٍخ ؼ ف١خ ِع إٌغبز عبدي عٛاد ؽّبدٞ , ِد٠ٕخ اٌفٍٛعخ , ؽٟ اٌسـبفٟ, ثزأز٠خ 

http://www.annabaa.org/
http://www.annabaa.org/
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 (1ل)ججو
 .1311-1113لمسجة  ف  مجيشة الخمادأ ُمشتجات األثاثالتطؽر التأريخ  لرشاعة 

 

 الدشة

 األثاث السعجن  األثاث الخذب 

 % عجد السشذآت % عجد السشذآت

1113-1113  11 11.1 11 11.1 

1111-1133  11 11.3 11 11.1 

1131-1113  11 11.1 11 13.1 

1111-1333  11 11.1 13 11 

1331-1311  11 13.3 11 13.3 

 133 113 133 113 السجسؽع

الطصجر: مغ عطل الباءنة بامعاطاد ع ى اساطار  امساباان.        

     

 (1شكل)
 .1311-1113التطؽر التأريخ  لرشاعة مشتجات األثاث ف  مجيشة الخمادأ لمسجة 

 
 (.5الطصجر: مغ عطل الباءنة بامعاطاد ع ى  جصل) 
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 (1ججول)
 .1311-1113لمسجة  ف  مجيشة الفمؽجة ر التأريخ  لرشاعة ُمشتجات األثاثالتطؽ 

 

 الدشة

 األثاث السعجن  األثاث الخذب 

 % عجد السشذآت % عجد السشذآت

1113-1113  11 11.1 11 3.3 

1111-1133  11 11.1 11 11.1 

1131-1113  11 11.3 11 13.1 

1111-1333  11 11.1 11 11.1 

1331-1311  11 13.3 31 11.3 

 133 113 133 113 السجسؽع

 الطصجر: مغ عطل الباءنة بامعاطاد ع ى اساطار  امساباان. 
 

 (1شكل)
  .1311-1113لمسجة  ف  مجيشة الفمؽجة التطؽر التأريخ  لرشاعة ُمشتجات األثاث

 
 (.6لطصجر: مغ عطل الباءنة بامعاطاد ع ى  جصل)ا     
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 (1133-1111السخحمة الثانية)

ه ص عااػد الساابب  ااي تلااظ إلااى (1)شااهج  هااح  الطخء ااة نصااػر قصاااا الصااظاعة  ااي عطااػم العااخاق   
( 1974-1970الااااجعع ال كااااػمي لقصاااااا الصااااظاعة عبااااخ نظفيااااح ءدمااااة الخصااااا الخطساااااة ل طااااج )

.إت اماااا   هااح  الطخء ااة بطساااهطة الجصلااة )*(( الاااي اباااجئها مت ااذ األعطااار1980-1975صالطااج )
,أن لهاااح  الطقاااجما  نااااائن مهطاااة ع اااى ناااعيج نصاااػر ناااظاعة (2)ط الصاااظاعيالطباشاااخ   اااي الظشاااا

( نبايغ 2( ص)1( صالشاكل)6( ص)5متظاتا  األثا   ي مظصقة الجراسة,  طغ اعل معءطة التجصل)
( 39%( لألثااااااااا  الخشاااااااابي ص)16.8(صبظساااااااابة)42أن عااااااااجد الطظشااااااااآ  الصااااااااظاعاة قااااااااج ب غاااااااات )

( 43ماااادف, كطااا ب اااغ عااجد الطظشاااآ  الصاااظاعاة)%( لألثاااا  الطعااجني  اااي مجيظااة الخ 15.6صبظساابة)
 %( لألثا  الطعجني  ي مجيظة الف ػ ة.22.4( صبظسبة )56%( لألثا  الخشبي, ص)17.2صبظسبة)

 ( 1113-1131السخحمة الثالثة) 

بجاية لاجهػر األص ااا امقاصاادية  اي القصاخ بسابب اناجما ال اخ  العخااااة  هح  الطخء ة عج  نت     
عط ات ع اى نعصيال عت اة الاصاػر الصاظاعي صهاحا الػ ا  أثاخ ع اى ميدانااة الجصلاة  اإليخاناة صالاي

 ااي ن ااظ الطااج  ألن العااخاق يعاطااج ع ااى العػائااج الظفصاااة بالجر ااة األصلااى صبالاااالي أثااخ ع ااى قصاااا 
( 2ص) (1( صالشااكل)6ص) (5نااظاعة الطظاتااا  الخشااباة  ااي مظصقااة الجراسااة, ص عءاا  مااغ التااجصل)

 ( صبظسااابة46ص)%( لألثاااا  الخشااابي, 23.6(صبظسااابة)59ظاعاة قاااج ب غااات)جد الطظشاااآ  الصاااأن عااا
( 57لألثااااااا  الطعااااااجني  ااااااي مجيظااااااة الخمااااااادف, كطااااااا ب ااااااغ عااااااجد الطظشااااااآ  الصااااااظاعاة) %(18.4)

 .%( لألثا  الطعجني  ي مجيظة الف ػ ة18.4( صبظسبة)46,ص) %( لألثا  الخشبي22.8صبظسبة)
 (1333-1111السخحمة الخابعة)

ء ااة نخا اا  نااظاعي نااتااة امءااجا  السااساااة صالعسااكخ ة صامقاصااادية صالطاطن ااة شااهج  هااح  الطخ  
صقااج نااأثخ الظشاااط الصااظاعي  1991بفااخ  ال صااار امقاصااادف صالعااجصان العسااكخف الغخبااي عااام 

بشاااكل كبياااخ ماااغ ااااعل ناااعػبة ناااػ يخ الطاااػاد األصلااااة صنقاااز األياااجف العام اااة الطااااهخ  ص اااع  
( 5ا ناااظاعة متظاتاااا  األثاااا , ص اضااا) ماااغ ااااعل التاااجصل)الاخصاصاااا  امساااانطار ة  اااي قصاااا

                                           
(1) 

ساق) ِؾبفايخ اٌمبدظي١خ ّٔٛذعيب(, عّساْ ثٕيدز ِيساد , اٌزؽيزذ اٌفيٕبعٟ ٚاٌز١ّٕيخ اٌّعيزداِخ ٌٍفيٕبعخ فيٟ اٌعي

 .21, ؾ 2016( , اٌّغٍد اٌضبٟٔ , ثغداد , 219ِغٍخ ا٤ظزبذ , اٌعدد)
)*( 

فٟ اٌعٙيد اٌٍّىيٟ ِٚضيً ٘يرا اٌّغٍيط وعٍيٝ ظيٍطخ ر ط١ط١يخ فيٟ  1950رأظط ِغٍط ا٤عّبز اٌعسالٟ فٟ عبَ 

ٚرأظي١ط ٚشازريٟ  1958غيبهٖ ثعيد عيبَ اٌعساق ٚاٌيرٞ ويبْ ٌيٗ اٌيدٚز اٌجيبزش فيٟ ع١ٍّيخ اٌز١ّٕيخ اسلزفيبد٠خ ٚريُ اٌ

 اٌفٕبعخ ٚاٌز ط١ظ.
(2) 

عجد اٌسؽّٓ ع١ٍٛٞ خ١ٍفخ , وصس إٌؽبط اٌفٕبعٟ عٍٝ إٌابَ اٌؾضسٞ فٟ لضيبء اٌفٍٛعيخ , زظيبٌخ ِبععيز١س) 

 .60, ؾ 2011 ١س ِٕؽٛزح(, و١ٍخ ا٢داة , عبِعخ ا٤ٔجبز, 
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%( لألثاااااا  13.2( صبظسااااابة )33( أن عاااااجد الطظشاااااآ  الصاااااظاعاة ب غااااات )2(ص)1( صالشاااااكل)6ص)
( 49%( لألثاااا  الطعاااجني  اااي مجيظاااة الخماااادف, بيظطاااا ب اااغ عااااجدها)24( صبظسااابة)60الخشااابي, ص)

   الطعجني  ي مجيظة الف ػ ة.%( لألثا15.6( صبظسبة)39%(.لألثا  الخشبي, ص)19.6صبظسبة)
 (1311-1331السخحمة الخامدة)

شهج  الصظاعة  ي هح  الطخء ة نحبح  صا )  ي صاق  الصاظاعة,  ال صاار الاحف  اخ  ع اى   
العاااخاق  اااي عقاااج الاساااعيظا  ما الااات نثاااار  السااا باة مسااااطخ  ع اااى القصااااا الصاااظاعي إلاااى ماااا بعاااج 

( أن عاجد الطظشاآ  الصاظاعاة قاج 2(ص)1لشكل)(صا6(ص)5(, صانض) مغ اعل التجصل)2003عام)
%( 28.8( مظشااااآ  صبظساااابة)72%( لألثااااا  الخشاااابي, ص)3008( مظشااااآ  صبظساااابة)77ب ااااغ عااااجدها)

( مظشاااااااآ  72لألثاااااااا  الطعاااااااجني  اااااااي مجيظاااااااة الخماااااااادف, بيظطاااااااا ب اااااااغ عاااااااجد الطظشاااااااآ  الصاااااااظاعاة)
 ااي مجيظااة  %( لألثااا  الطعااجني34.8( مظشااآ  صبظساابة)87( لألثااا  الخشاابي, ص)%28.8صبظساابة)
صنااتة لطا نقجم  أن عجد الطعامال الصاظاعاة ناباايغ ماغ مخء اة إلاى أااخى نبعاا  ل طاخصف ة, الف ػ 

صااناة مظصقاة  ر ااة نااأثخ  يهاا  طاا  مظااشو العاخاقامقاصادية صالسااساة  هاي نطنال عػامال اا
الااي نعاطاج الجراسة صبحلظ شط ت سااسة الجصلة بااػشغ الصاظاعا  بالطظااشو الط اصاة بالعاناطة ص 

مسااااطا  اااي الطخء اااة النانااااة صالنالناااة صالااااي ناااأثخ معططهاااا بال صاااار   ع اااى الطاااػاد الخاااام الطسااااػرد
امقاصادف اعل مخء اة الاساعيظا  ماغ القاخن الطا اي, صلكاغ  اي الػقات ال االي ءاجثت نغيياخا  

صداااااػل   ااااي امعطااااال صاألدصا  صالص ااااب صاتصاق الظاااااسه نااتااااة امنفااااااو ع ااااى األسااااػاق العالطاااااة
األناخنت. إت أنب) امساايخاد مفااػو ماغ كا اة أن اا  العاالع صدااػل أناػاا ءجيناة ماغ الخشاب , طاا 
يعكااذ نااار , نااظاعة األثااا  نطااخ  األنسااان إلااى شااؤصني الطعاشاااة صمساااػى نصااػر ت  ااي كاال  مااان 

  صمكااان  األثااا  اليااػم يخا اا  كنيااخا  عااغ األثااا   ااي العصااػر القجيطااة  قااج شااػر األثااا  بطخا اا
ساااعج نصااػر نااظاعة متظاتااا   الاااالياي صبقظاااا  الطساااعط ة  ااي نااظاعأنػاعااي صأنطاشااي صالطااػاد صالا

 .األثا  مظح ن ػ قخنيغ صإلى اليػم إنااج أثا  اشبي رااز النطغ نسباا  ص ي  مغ قصيخ

صبعااااج الاصااااػر الطادايااااج صالنااااػر  الاكظػلػ اااااة نعااااجد  أيضااااا  أنااااظاف الطكااااائغ صأنػاعهااااا  هظالااااظ     
كائغ التامعة الاي ناؤدف أ ناخ ماغ صضافاة  اي نن صاءاج,  هاي نسااصا  قاز الخشاب صنساػ اي, الط

 ضع  عغ الطكائغ األاخى الطساق ة ب يث كل ما ظة نؤدف نػعا  ماغ أناػاا أعطاال الظتاار , صكاحلظ 
ػن الطكااائغ الاااي نبااخمن الكاخصناااا  صلكااغ هااحا م يعظااي انعااجام اساااعطال العااجد اليجص ااة  ااع  ال الظ ااان

بااخد بأنػاعااي صهظاااك عااجد م بااج مااغ نػا ااجها ماا  الطكااائغ كاأل امياال ماا   ع ااى الخشااب يساااعط ػن الطت
ما ظااة الخخاشااة ,لااحا  ااأن نااظاعة مظاتااا  األثااا  بظػعيهااا الخشاابي صالطعااجني كاناات مااغ ال ااخف 
الطهطااة  ااي الػقاات الااحف كااان التهااج البشااخف ا نااخ مااغ اآللااي, أمااا األن  ااأن الصااظاعا  الا ػ  اااة 

 ااػل الطااػاد الخااام إلااى متظاتااا  اساااهع اة بامعاطاااد ع ااى اآلم  ال جينااة صالطاصااػر  ا نااخ مااغ ن
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 .(1)التهج البشخف 

 هحا الفصل أشاارا  نطخ اا  عاغ الصاظاعة بشاكل عاام صناظاعة األثاا  بشاكل اااف إت نظاصل  صبهحا  
ط اة صامقاصاادية, إت نعج الصظاعة الط خك األساسي لعقاصاد ألف دصلة,  هي را ج مهع ل  اا  الع

نشااااطل كاااال الطؤسسااااا  الصااااظاعاة الكبيااااخ  صنااااػم  إلااااى الصااااظاعا  الصااااغيخ , صنطناااال الصااااظاعة 
الا ػ  اة أهع  خصا الصظاعة صأ نخها نظطاة لعقاصاد, صأن الهجف مغ الصظاعة هػ ن قيو األرباو 

ي  ااأن الصااظاعة الططكظااةه صتلااظ لغااخ  سااج ال ا ااا  البشااخ ة صإشااباا ءا ااا  الطساااه كيغ صبالاااال
هي الطفااو األساس ل اصػر امقاصادف باعابارها أءج مفخدا  الاظطاة امقاصادية ع ى الطساػ يغ 

 اإلق اطي صالقػمي.
مااغ الصااظاعا  الا ػ  اااة صالاااي نساااخجم الخشااب  كطاااد  اااام  جتااا  األثااا   اعااأمااا نااظاعة متظا  

الطخغػ  اساعطالها  ي نظاعة األثا   أساساة  ي عط اة الصظاعة, إت يعج الخشب  مغ الخاما 
الطظدلااايه بسااابب مػانااافاني الااااي نتع اااي مظاسااابا  ل طاااخصف الخار ااااة إت يطا اااظ الخشاااب قاااػ  عالااااة 
مقارنة بػ ني صعا ل ل  خار  صالكهخباا , ص سااعطل  اي ناظاعة األثاا  صالاخكيباا  الجاا ااة صاألباػا  

فظجان, صالب اػط, صالصاااج, صالاادان, صالتاااصف( صأهاع أنااػاا األاشااا  األنا اة هااي) الطاااهػ ظي, صاإلساا
 هااح  األنااػاا هااي الصااال ة لصااظاعة األثااا ه بساابب نااعباها صسااهػلة نشااكي ها, ثااع نااأني الطعااادن 
بأنػاعاي ال جياج صاأللطظيااػم  اي ناظاعة األثااا  الطعاجني كػنااي أ ناخ مااناة صمقاصمااة ل طاخصف البيئاااة 

 صالط تخا  صالطصاب, صالطسا دما  األاخى.صالحف ي بي ءا ا  الطتاط  مغ أبػا  صشباباظ 
      

نااي أمااا نااار , نااظاعة متظاتااا  األثااا    هااا نااار , شػ اال إت نشاايخ الجراسااا  بااأن الخشااب صمتظاتا 
كااان األنسااان يساااعط ي  ااي بظااا  الطسااا غ صنااظاعة أدصا  الصاايج  تإأساااخجم مظااح العصااػر القجيطااة 

لطهاغ الطهطاة  كاان أنا ابها يافظظاػن  اي أعطاالهع صلكغ بفضل الاقجم أنب ت هح  الصظاعة مغ ا
 طااا   ظاات صا هااا  الااجصر صالطباااني صهظالااظ مااغ نفااظغ بصااظاعة األثااا  الطظدلااي صالطكابااي صالاادصارق 
الخشباة صاألبػا  الخار اة صالشباباظ,  في مظصقة الجراسة هظاك نصػر نار خي قجيع لهح  الصظاعة 

ػق الظتاار غ الطساطى باا) ساػق الف ػ اة القاجيع(  اي مجيظاة  في مص   القخن العشخ غ كان صم  ال س
الف ػ ااااة يدهااااػ بهااااح  الصااااظاعة, إت اشاااااهخ  بصااااظاعة الباااااف الخشاااابي صكااااحلظ ال ااااال  ااااي مجيظااااة 
الخمااادف  اشاااهخ   ااي نااظاعة الاادصارق الخشااباة  ااي ءيظهااا, صلهااح  الصااظاعة أهطاااة كبيااخ  لسااكان 

غ الطتظاتاا  الخشاباة الااي يسااعط ها األنساان  اي مظصقة الجراسةه ألنها نجال  ي نظاعة الكنيخ م
  ءااني اليػماة.

                                           
 -25/10/2020)ٟ اٌسِييييبدٞ ٚاٌفٍٛعييييخ ٌٍّييييدح اٌدزاظييييخ ا١ٌّدا١ٔييييخ اٌزييييٟ لبِييييذ ثٙييييب اٌجبؽضييييخ  فييييٟ ِييييد٠ٕز (1)

18/1/2021.) 
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 تسييد 
واصللؾجددا  اصجغااؼيددا اصضددم عضبضددم يهدد   دد ييضم اصا دد    صددا اعددض ااض اص ؾا دد إف هدد ا اصل دد  يهدد   

  أع عديا بي د هيد   عؾا د  أن   إذ ،يضجد   اثثد  علدا عدؾطؽ ادي عا      م يي ن أثا علػ اص ؾا  
واثيدد    عؤخدد  ييغددا ابعضعدد ا عيدد  اخضيدد ا أ   ؾتددم اددي عم  ضبولددا ا صبدد    اثوصيددا واص ددؾ   أن  

ؾف يدددضؼ  ااعدددا وعهل ددد  أهدددؼ وفدددم هددد ا اصل ددد  عددد ،اص   لدددا وجبيدددم   دددضلا    اباضددد   اص دددي عم
 .يضجدد   اثثدد   فددم  دد ييضم اصا دد    واصللؾجددااصضددم أعددهب  فددم جدد ص وعددؾطؽ اددي عا     اص ؾا دد 

 صا :إواصضم عيق ؼ 
 .(ي خاصب   ،اصبؾتم اصجغاافم)اصظبيعيا اصضم عضبو  يد اص ؾا    -1

 ،اصظ تددا واصؾتددؾ  ، اص ددؾ ،واص دد  اص   لددا اص ددن ن)اصعشددا ا وابتض دد  لا اصضددم عضبودد  يددددددد ا دد اص ؾ  -2
 .ا خم(اص     اصض  ، اأس اصب ل،ااصاغع   اصشخ ي ،اصاوااط اص ي عيا ،ع ا اثاض ،اصيق 

 ةػمهجػادي والفػالظبيعية لسديشتي الرم لػهامػالع 1.2

م أ  ادددي عا فدددم أ  غؾاهاهددد  اصبض ددد    اس دددا  أع عددديا صؿيددد اصظبيعيدددا  ضبولدددا ا اص ؾا ددد  ع  ددد        
 وفددم ا ددض ان يدد ن عجبددا   صإلا دد ن  اص ددي عم يشدد  اص إذ ع دد  اثعدد س اصدد   لقددؾم عليدد    ، يظقددا

.علا اصضكيف   ه  واصعيش عل ه 
 

 لسديشة الرمادي  الجغرافي والسداحي السهقع 1.1.2

ا واصبهدددددؼ فدددددم شدددددن  وخ ددددد  ص  ا اصبع شددددداصبؾتدددددم  دددددؽ اص ي ادددددا اصظبيعيدددددا ذا  اصضددددد ث ل  ددددد      
ثن اصب ييددا  ددؽ خددعل  ؾت هدد  اصجغاافددم عضهدد   ععتضهدد  ا صبيدد طب اصبجدد وا  صهدد  عبددا ؛(1)اصب ييددا

 دؽ هيد  يضب دا اصبؾتدم ا هبيدا و ، (2)طا  اصيق  واصبؾااع  عؾاء أك ن ذصػ اصبؾتم يا ً  أم ع  لي ً 
م   ييددا اصا دد    فددم اصجدداء اصجيددؾ م اصشدداتم عقددو ، (3)ضشددجيم ات  ددا اص ددي عا فددم أ    ييدداا صغددا ص

فلكيدً  يد ؽ  عداضيد ؽ  ا اعدم   ؽ  ه فغا اثاع ا وفم اصق ؼ اصشب صم اصشاتم  ؽ تض ء اصا    
، و دددددددد ؽ خظددددددددم طددددددددؾل شددددددددب بً   ((N"47.21'26°33و ((N"15.45'23°33ض  ا اعددددددددم عددددددددا 

(43°9'8.20"E)  و(57.53'21°43"E)  ً ييددا اصا دد     وعبولدد   يظقددا اص ااعددا اباسددا ،شددات  
وسدد ن صبؾتددم   ييددا اصا دد    فددم اصق ددؼ اصغا ددم  ددؽ اص دداا  واصدد   يع دد   ،بؽ  دد و ه  اا اا دداضدد

( سؼ عؽ   ييدا اغد ا  أهبيدا سب دا  أذ ا دط اصبد ييض ؽ ا عتد   اتض د  لا واجضب عيدا 110اب  فا )

                                                           
(1)

 ذًٛ  لنؤة,  لنخريٛ  لقإكهًٛ ٙ ٔعاؼ  زِ لنافيل,ٛ ,  لنياؼ , ل ٔن ٗ  زلم لنا يؼ  ي لنًظ يٚ,  لنل  ْي   دمحم 

 .56  ص 1982
(2)

 .9  ص 1982ذ نض لألشؼب  لنًسُٚ, لنؼياٛ,  يؤسس, لنرهٛج نهيا ػ,  لنكٕٚت   
(3)

  2013نهُش ي ٔلنخٕيٚ غ  ػً  ٌ   ػاس لنوْي  ػهٙ لناُ اٙ  لنافيل,ٛ, لنظُ ػٛ,   لنياؼ, لألٔن ٗ  زلم ط ء   

 .84ص 
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سبد  عع د   ،ؼ(كد46وعع د  عدؽ   ييدا اصللؾجدا اب د فا)، أا نس ذصػ علا عظؾا اصيش   ابتض    
عؽ  كب  عع   ،عؽ   ييا ه  كؼ (60وعع   ) ،ا عج   اصغاص(كؼ 300عؽ   ييا اصاطعا اب  فا )

ب ييدا ص اصكليدا ب د  ااصعبلغ و ، (1)(كؼ عؽ   ييا   يوا160وعع   ) ،(كؼ270  ييا اصق  ؼ اب  فا)
  ددم عددنيم (30)  ييددا اصا دد    عضكددؾن  ددؽ  أن   ( يضبدد ؽ7و ددؽ اصجدد ول )، كددؼ(4.914اصا دد    )

 (7اصجد ول) وسبد   ؾضدف فدم (  م فم اصق ؼ اصغا م14فم اصق ؼ اصشاتم و) (  م16 يه ) لقم
إذ يلغد  أ ضد  اصباععدا اثوصدا  دؽ   دس اصب د  ا  ت  ( م اصضؾعم) ( أن  2)واصخا ظا (3اصشن  )و 

  دؽ   دس اصب د  ا إذ اصباععا اثخ ا (اص ا ا ا  م) أ ض و ،(%10( هنض ا و ي عا)496)    ض 
 .(%0.5و ي عا)(هنض ا 27)     ض  يلغ 

 
 (7جدوؿ )

 .2020في مديشة الرمادي لعاـ  مداحة األحياء الدكشية
 % السداحة)ىكتار( أسم  الحي ت % السداحة )ىكتار( أسم  الحي ت

 4.6 227 الرشاعي -16 2.3 116 االندلس  -1
 6.2 305 الدكك الغربي -17 2 89 دمحم مظمهـ -2
 3.7 184 الالجئين -18 3.1 155 حزيراف  1 -3
 3.5 172 الجامعة -19 2.3 116 الجسيهري  -4
 3.7 186 الهليد -20 1.3 66 الخشداء -5
 0.5 27 العزيزية -21 2 84 الهرار -6
 0.8 44 القظانة  -22 2.6 128 السمعب -7
 1.9 96 الخزراء -23 0.6 33 الدكك الذرقي -8
 2.7 134 القدس -24 5 231 العدكري  -9

 7.1 349 الرهفية -25 1.5 75 الحرية  -10
 5.3 264 االمين -26 3 143 التأميم -11
 9.4 463 عثساف بن عفاف -27 0.7 38 الحدين  -12
 5.1 255 الفردوس -28 2 98 السعترم -13
 10.0 496 التهسع -29 1 35 الشهر -14
 2.1 104 التقدـ -30 4.0 201 الحكم السحمي -15

 %100 4.914لسجسهع الكمي /  ا     

 اصب  ا:
 .2020    ا اث ي ء اص نييا صب ييا اصا     ص  م  -1
 (Arc GIS 10.5عؼ ؾي س اصب      ا عضخ ام ياا  ج ) -2
 

                                                           
(1)

حسٍ ةش ش ػاس لناُ اٙ  لقإكهٛى لنٕظٛءٙ نًسُٚ, لنيي ز٘  عطئح , زةخ ٕملِ ) رٛ ي يُش ٕم (  ةهٛ , لٜزل    

 .34  ص 2008ج يؼ, افسلز  
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 (3كل)ش
 .2020في مديشة الرمادي لعاـ  مداحة األحياء الدكشية

 
 .(7اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)

 (2خريظة)
 .2020في مديشة الرمادي لعاـ  حياء الدكشيةاأل

 
 ،2010 ،اصض ددددددبيؼ اثعدددددد س صب ييددددددا اصا دددددد    ،  يا ددددددا اصضخظدددددديط اص باااددددددم  ،اصب دددددد ا:  ه فغددددددا اثاعدددددد ا   

 (.Arc GIS 10.5و خاج   ياا  ج ) (10.000:1) ؿي س
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 لسديشة الفمهجة يالسهقع الجغرافي والسداح 2.1.1.2

( سدددؼ واصدددا اصشدددا   دددؽ   ييدددا 60)غددداص  دددؽ   ييدددا اغددد ا  اب ددد فاصدددا اصإعقدددم   ييدددا اصللؾجدددا     
واصضددم عقددم  ( سددؼ وهددم اصباسددا اا اا  صقضدد ء اصللؾجددا47)ا  ه فغددا اثاعدد ا اب دد فااصا دد     اسدد

 ، و دددد ؽ خظددددم طددددؾل شددددب بً  ((N"21.75'22°33و( N"29.97'18°33)يدددد ؽ  ا اعددددم عدددداض
(43°44'45.20"E) 12.56'50°43و"E)) كدؼ( 2.643)   ا   ييدا اصللؾجدا  عبلغإذ  ، ً شات ،
يضبدددد ؽ أن   ييددددا اصللؾجددددا عضكددددؾن  (8)و ددددؽ اصجدددد ول، (1) ددددؽ اصبؾاتددددم اصبب ددددا      ل دددد  ؾت هدددد  سدددد ن  و 

أ ضدد   تدد  (اص ددي عماصهددم )أن  (3( واصخا ظددا)4)سبدد   ؾضددف فددم اصشددن (  ددم عددنيم و 21) ددؽ
) دم  د ؽ أ ضد  فدم ، %(9و ي دعا ) هنضد ا(229.7)ذ يلغد إا اثوصا  ؽ   دس اصب د  ا اصباعع

 .(%1.5و ي عا) هنض ا(41.4) يلغ  ب   اااصباععا اثخ ا  اصاا فم( 
  (8جدوؿ )

 .2020في مديشة الفمهجة لعاـ مداحة األحياء الدكشية

  :اصب  ا 

 .2020    ا اصؾ  ا  اا اا ا صب ييا اصللؾجا ص  م  -1

 .(Arc GIS10.5  ج )عؼ ؾي س اصب      ا عضخ ام ياا -2

                                                           
(1 )

هؼهٕو لقإَس َٛ,  عحًس دمحم جٓ ز لنكاٛسٙ  تظًٛى ٔتحهٛم شاك, لنُلم لنسلذهٙ نًسُٚ, لنءهٕج,  ياه, ةهٛ, لنخياٛ, ن

 .229  ص 2013  12ج يؼ, ا ام  لنؼسز 

 % السداحة)ىكتار( أسم  الحي  ت % السداحة )ىكتار( أسم  الحي ت

 5.4 145.3 القادسية -12 2 44 الجسيهرية -1

 4.5 119.5 الذرطة -13 4.9 130.3 السعمسين -2

 2.2 58.7 الهحدة -14 5.5 147 الجهالف -3

 1.5 41.4 الرصافي -15 4.2 112.6 التأميم -4

 5.4 144 الخزراء -16 6 157.7 السشرهر -5

 9 229.7 الرشاعي -17 7.0 187.3 اليرمهؾ -6

 4.0 106.7 الرسالة -18 6.1 162.5 األمين -7

 2.2 59 الدالـ -19 2.4 64 األندلس -8

 5.5 146.8 السأمهف  -20 5 129.2 الزباط -9

 6.8 181.5 الجامعة -21 5.4 145.3 السعترم -10

 %100    2.643 /السجسهع الكمي               5 129.9 نزاؿ -11
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 (4شكل)
 .2020في مديشة الفمهجة لعاـ  مداحة األحياء الدكشية

 
 .(8السردر: من عسل الباحثة باالعتساد عمى جدوؿ)

 ( 3خريظة)
 .2020في مديشة الفمهجة لعاـ  األحياء الدكشية

 
اصض دبيؼ اثعد س صب ييدا  ،ت ؼ عخظديط اصبيظقدا اصؾعدظا ،  يا ا اصضخظيط اص بااام  ،وزاا  اثشغ ل  -اصب  ا:

 (.Arc GIS 10.5و خاج   ياا  ج ) (10.000:1 ؿي س ) ،2010عيا  ،( -ص-397اصللؾجا اتؼ)
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و د صيغا  .علدا ؾيد م ادي عا اثثد   صب  عبب ف ن  ؾتم   ييدا اصا د    واصللؾجدا تد  عد ع  واضيجاً 
صل ؾا ددد  اصبدددؤثا  علدددا تددد   ددد  اصباععدددا اصو ايدددا ا صي دددعا  اجددد  أن ع  ددد  اصبؾتدددم( 9اصجددد ول )علدددا 

يض ؽ تد  أن  ؾتدم اصبد يإذ ،%(10.1و ي عا) فم   ييضم اصا     واصللؾجا ضج   اثث  ياي عا    
تددد م صهبددد  إذ  ،تض ددد  لا وابعدددضااعيجيا دددؽ اصيدددؾا م اصهضددد ا ا واب أك دددبهب  أهبيدددا سب دددا  بعددديب 

سد صػ  فضدًع عدؽ أاد  ،ثد  اث   يضج   اص اخلا فم اي عا ع هيع  سب ا  فم جلب اصبؾا  اثوصيا
كبدد   ،يضجد   هدد   اص دي ع   إصدا أعدؾا  اصبه فغد   اصبجد وا أعدهؼ  ؾتدم اصبد ييض ؽ فدم ع دؾ ب    

لبودد   ؾتددم  دد ييضم اصا دد    واصللؾجددا اؾعددً   دد   ؾت ددً   اسا ددً  يدد ؽ أتضدديا  ه فغددا اثاعدد ا اصدد   
 .تض    اصب ييض ؽافم ع ا ا ع ع  علا ع ؾ ب   يضج   اثث   و  صض صم س ن صه   وا سب ا و هؼ 

 
 (9جدوؿ)

 .ندب الػتأثير لعهامل تهطن صشاعة ُمشتجات األثاث في مديشتي الرمادي والفمهجة
 السرتبة الشدبة% العامل ت

 1 35 الدهؽ  -1

 2 10.1 السهقع الجغرافي -2

 3 9.4 الُسشاخ -3

 4 8.6 الظاقة والهقهد -4

 5 8.3 الشقل -5

 6 7.3 سعر األرض -6

 7 6.7 األيدي العاممة -7

 8 6.1 الرغبات الذخرية -8

 9 5.4 العامل البيئي -9

 10 2.0 الروابط الرشاعية      -10

 11 1.1 العامل التأريخي      -11

           صلب   اثث   فم  يظقا اص ااعا  اعضب ا  ابعضبي ن صب     اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا
(25/10/2020- 18/1/2021). 
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 شاخ وعشاصره في مديشتي الرمادي والفمهجة السُ  2.1.2

 ،( اصضدددم ع يدددم اباهدددااف أو اصب ددد  Climateيددد خ سلبدددا  شدددضقا  دددؽ اصلغدددا اا ا ؿيدددا )أن اصب     
اب يا أخا ااهااف اثش ا اصشب يا اصبض د تظا علدا عدظف اثاض عدؾاء علدا اصب دضؾم اص دؾ م 

يدد خ ع ،أو علددا اصب ددضؾم اص دديؾ    ا لدد   سو ددا  أهبهدد  ع ا ددف أ   ددؽ ف دد  ثخددا وتدد  عدداف اصب 
هدد ن  ا ادد   جبؾعددا  ددؽ اصغددؾاها اصبض ؾاصؾجيددا اصضددم عضب ددا ا صه صددا اصبضؾعددظا صلجددؾ  ددؽ  يؾص ددؾس

  .(1) ن ن    ؽ علا عظف اثاض

يدد خ تدد   دد  اصباععددا اصو صوددا ا صي ددعا صل ؾا دد  اصبددؤثا 9أعضددف  ددؽ خددعل جدد ول)      ( أن ع  دد  اصب 
ص ل   اصبيد خ  إذ ان،%(9.4علا اي عا   يضج   اثث   فم   ييضم اصا     واصللؾجا و ي عا)

وعي اددا  اصبخضللددا اا ن عدد   ه  ددا علددا اصيشدد   اص ددي عم و ؾاتددم  يشددنع   إب أاهدد  عضعدد يؽ فددم 
و بنددؽ أجب صهدد  يضدد ث اا    ددا  ع شددا  وأخددام  ع شددا  ف صبيدد خ للدداض  ،أوجههدد   ددؽ عي ددا ثخددا

علا اؾع اصيش   اصاااعم اص   لهد   يد وا  ؾيد م ادي ع   زااعيدا    يدا عقدؾم علدا    صجدا  ت ؾ اً 
إذ عض ثا اص ي عا  ، عيا ا صغاوف اصبي خيا اشن  واعموعض ثا اص بلي   اص ي، (2)اااض   اصاااعم

يدد خ  ددؽ   ددس    اصضددم لجددب أن عؤخدد  ييغددا فبددؽ اص ؾا دد ،عؾطيهدد  وعبليددا اصضعضددم وابعددضهع ا صب 
  اصب  يدددا وعلدددؾ  اصهدددؾاء عيددد  عدددؾطؽ اص دددي عا   جضهددد  صلضبا ددد  واصض دددخ ؽ وعدددؾفا اصبدددؾاا  اعضعددد اب

 .(3)واصضخا ؽ

وصغاض اصض اف علا اصخ   ص اصب ي خيا صبيظقا اص ااعا فق  عؼ ابعضب   علا اصبي ا   اصب  جلا 
 ،هدددددااا عي ادددددا  ي  خيدددددا )  اجدددددا اص ا دددددم( وث2019-1981اصب ي خيدددددا صلبددددد   )صبهظدددددا اصا ددددد    

اصا ددد   ( يؾادددله  اثكودددا عددد ث اًا علدددا ادددي عا اصخشدددب واثثددد   فدددم ،اث ظددد ا واصاطؾ دددا اصي دددبيا 
 - يظقا اص ااعا و شن   ع شا وه ا    عب ؽ فم اص ااعا اصب  اايا وسب  ل عم :

 ( Temperature Degreeدرجة الحرارة ) 1.2.1.2

فهدم عدؤثا  ،اص ي اا اثخام يه  ااعع طً  وثيقدً   اصهااا   ؽ أهؼ اص ي اا اصبي  خيا باعع       ع     
وسد صػ صكدؾن اصشدبس هدم  ،فم عؾز م  غ ها اصهي   علا عظف اثاض ابد  ف هد  عد ها  اص ااعدا 

 .(4)اصب  ا اصا ي م صلهااا  واصضؾء

                                                           
(1 ) 

  ص 2014ػهٙ ػاس لنوْي  لنٕلئهٙ   عطٕل لنًُ خ لنخياٛلٙ   يياؼ, عحًس لنسا ؽ   ج يؼ , اف سلز   اف سلز   

6. 
(2 ) 

 .87  ص يظسم س اقػاس لنوْي  ػهٙ لناُ اٙ   لنافيل,ٛ  لنظُ ػٛ,   
(3 ) 

 .45  ص 1997عس  لنافيل,ٛ, لنًُ ذٛ,   لنشية, لنؼياٛ, نهيا ػ,   كيي   عحًس ػاسهللا عحًس ا اكي  
(4 )

 .71  ص 2001  ج يؼ, لنًٕطم    2طا ح يحًٕز لنيلٔ٘   ػسَ ٌ ْولع لناٛ تٙ   عس  ػهى لنًُ خ   ط  
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إذ اجدد  أثاهدد    ددا اصبع شددا  ،وعددؤثا  اجددا اصهددااا  علددا اص ددي عا ا ددؾا   ع شددا  و  ددا  ع شددا   
وتد   ،ااا  فدم  خضلدع عبلي عهد  اص دي عيا   اصضدم عضظلدب تد اًا ث يضدً   دؽ  اجد   اصهدعلا اص ي ع

؛ وذصػ عؽ  ث ا  اج   اصهااا  علا اص ي ع  أ م اصضظؾا اصضقيم فم اص ي عا إصا اصضقل    ؽ ع
سب  أن اصضغ ا اصل لم اصكب ا فم  اج   اصهااا  يؤثا عدلعً  علدا اثاشدظا  ،طا ب عك يف اصهؾاء 

صشض ء وإصا اصضبا د  يا ؛ وذصػ ثن ا ض اثاشظا اص ي عيا عهض   إصا اصض فئا فم ف   ااص ي ع
فضًع عؽ ز     اص اف علدا  ،سللا اااض   ااجب صيا صل ي عا  ب  يا    ؽ ،فم ف   اص يف

إذ عؤسد  ا دض اصب د  ا علدا أاهد  ، وعي تص اصق ا  اااض جيدا صل   د  عبلي   اصضبا   فم اصبخ زن 
( وهددد ا سلددد  يدددؤ   إصدددا ز ددد    سلدددع م  30%( إذا ااعل ددد   اجدددا اصهدددااا  فدددؾ  )25إصدددا )عددديخلض 

 .( 1)اااض   اص ي عم

( أن  يظقدددا اص ااعدددا عضب دددا ا اعلددد ع  اجدددا اصهدددااا  5( واصشدددن )10عضدددف  دددؽ خدددعل جددد ول)أ   
خ اددا فددم ف دد  اص دديف وهددد ا اباعلدد ع فددم  اجدد   اصهددااا  ل دددؾ  إصددا ز دد    عدد ع   اص دددظؾع 

إذ يلددغ   ،اصؾااددلا إصددا عددظف اثاض وإصددا سددؾن أشدد ا اصشددبس عبؾ لددا أو شددع  عبؾ لددا  اصشب ددم
(33.4أعلددا   دد ل ص اجددا اصهددااا  فددم شددها عبددؾز) فددم  دد ؽ يلددغ أ اددا   دد ل فددم شددها سدد اؾن  ،م 

( ؛ وه ا ل ؾ  إصا تلا ع ع   اص ظؾع اصشب م اصل ليا اصؾاالا إصا عظف اثاض9.6اصو ام)  .م 

ع ظ ا ن ادي عا  يضجد   اثثد    دؽ اص دي ع   اصضدم عضظلدب تد اًا ث يد  وعؽ طا ب ذصػ ا    
إذ ع د  اصهدااا  ضداوا ا فدم عبليدا عهضد ا  ، ؽ  اج   اصهااا  فم  خضلع اص بلي   اص ي عيا 

ضجدد   اثاددع  ) اصدد  لؾ  واص ددب اعؾ( وسدد صػ عجؽيددف  دد    اصغددااء اصب ددض بلا فددم ا ددط أجددااء اصبي
ضد فًا صدد صػ و دؽ خددعل اص ااعدا اصب  اايددا وطدا  اثعددئلا علددا ، إاصخشدبيا وعبليددا سدعس اثخشدد ص

أاددده ص اصب   ددد  فدددم  يظقدددا اص ااعدددا أن إاض جيدددا اص ددد  ل ؽ عاعلدددم فدددم  ددد ل عدددؾفا  اجددد    دددااا  
 ي عدعا و  دا  ضظافددا وا دضيضج  ددؽ ذصدػ ادد ن صد اج   اصهدااا  عدد ث ا الجد يم وعددلبم علدا اددي عا 

 ا فدد ن  اجدد   اصهددااا  عددؤثا علددا هدد   اص ددي عا إذ أن و هدد ،فددم  يظقددا اص ااعددا ثدد  اصخشددب واث
ي يب  عي  ااخل ض  اج    اصب يضج   اصخشبيا واثث   عضظلب  اج    ااا  واش  عً  شب يً  أكبا

ض فا إصا أن إ اااض جيا ص ي عا   يضج   اثث  ، اصهااا  ف ن ذصػ يؤثا علعً  علا ع ا اص بلي  
( لقلددد   دددؽ 45م ف ددد  اص ددديف واصضدددم ع ددد  إصدددا أكودددا  دددؽ)ااعلددد ع  اجددد   اصهدددااا  اص  صيدددا فددد م 

 .(2)ع ع   اص ب 

       

                                                           
(1 ) 

ُ خ لنخياٛلٙ   زلم لنحك ًُ ُش ي  لنًٕط م ً, نهيا ػ , ٔلنػ زل سؼٛس لنيلٔ٘   كظٙ ػاس لنًاٛس لنس ييلئٙ   لن

 .201  ص 1990  
(2 ) 

       .25/11/2020 يل اه, شرظٛ, يغ لنُا م طٓٛب ذ نس طفٛي  يسُٚ, لنيي ز٘)حٙ لنلي َ,(  اخأمٚد
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 (10جدوؿ)
 .(2019-1981السعدالت الذيرية لمعشاصر السشاخية في محظة الرمادي لمسدة )

( الذير ـْ  الرطهبة الشدبية )%( األمظار)ممم( سرعة الرياح )ـ/ثا( درجة الحرارة )

 72 21.7 2.3 9.6 كانهف الثاني

 62 16.7 2.2 11.5 شباط

 52 12.7 2.7 15.5 أذار

 40 14.4 3.5 21.9 نيداف

 33 5.3 3.8 27.2 أيار

 27 0.1 3.9 31.3 حزيراف

 26 0.0 4.7 33.4 تسهز

 28 0.0 3.9 32.6 آب

 30 0.4 3.1 30.3 أيمهؿ

 41 8.2 2.5 24.2 تذرين األوؿ

 58 15.7 1.9 13.6 تذرين الثاني

 71 15.7 1.8 12.2 كانهف األوؿ

 45 110.9السجسهع  3.02 21.9 السعدؿ

يي ادد   )  ددا  ،ت ددؼ اصب يدد خ  ،اصهيدد   اص   ددا صءاددؾاء اصجؾ ددا واصاادد  اصابزصددم  ،اصب دد ا: وزاا  اصيقدد  واصبؾااددع  
 .2019-1981 يشؾا ( صلب   

 (5شكل )
 .(2019-1981السعدالت الذيرية لدرجات الحرارة في محظة الرمادي لمسدة) 

 
 .(10اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)
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 (The Windالرياح ) 2.2.1.2

يدد خ اصا ي ددي ع دد       واصبن ايددا فددم ؾدديؼ   ايدداا اصضددم عدداععط ا بخضعفدد   اصا اصا دد   أ دد  عي اددا اصب 
وأن جبيدم  ،اصضغط اصجؾ  وهم عخضلع عؽ  اسا اصهؾاء اصض  ع لا اصضم لظلب عل ه  ا صضي اا  

و جددب اثخدد  ،(1)ا اصظق دديا اصضددم عهدد   فددم اصغددعف اصجددؾ  عددضؼ عددؽ طا ددب  اسددا اصا دد  اصغددؾاه
و بددد  ب لج ددد  اصبددد ن و ااكدددا  ،ا صه دددع ن عيددد  عؾؾيدددم اص دددي ع   اصبلؾثدددا أعجددد   اصا ددد   اص ددد     

 .(2)ابعضيظ ن عاضا صبلؾث عه  اصضم ع ؾته  اصا    عي    لنؾن اصضؾؾيم صب  ا ه    ا  ؾفب

إذ عددؤ    واًا  ،اصا دد   واعج ههدد  ف اهدد  ع دد  عي دداًا  هبدد  بخضيدد ا  ؾضددم اصب دديم أ دد  عدداعا    
علددػ اص ددي ع   اصضددم عؾصدد  اصدد خ ن واصهددااا  واصدداوا ف  بعدديب فددم  شددنع  اصب دد ام اصكب ددا   ه  دد ً 

  .(3)اصبؤ لا إصا  ض لقا اص ن ن

ااعددا ثكوددا ألدد م اص دديا اص ( أن أعجدد   اصا دد   اص دد    فددم  يظقددا 6( واصشددن )11)و ضبدد ؽ  ددؽ جدد ول
وسبدددد   ؾضددددف فددددم  أ دددد  عدددداعا اصا دددد   ،(%26.2اصا دددد   اصشددددب صيا اصغا يددددا يي ددددعا يلغدددد  ) هددددم

أ   أوط    د ل صهد  فبلدغ فدم  ،( م/ث  4.7فم شها عبؾز ا اعا )  أعلا    ل صه أن (10ج ول)
ااعا عدا ا  و ؽ هي  يضضف أن عاعا اصا    فم  يظقا اص  ،( م/ث  1.8شها س اؾن اثول يي عا )

 .فم ف   اص يف وعق  فم ف   اصشض ء
 (11جدوؿ )

 .(2019-1981معدؿ اتجاىات الرياح في محظة الرمادي لمفترة )
الذسالية  الذسالية االتجاه

 الذرقية
الجشهبية  الذرقية

 الذرقية
الجشهبية  الجشهبية

 الغربية
الذسالية  الغربية

 الغربية
 

 الدكهف 
 

 السجسهع

 100 21.5 26.2 15.6 5.2 4.8 4.5 6.1 7.6 8.5 تكرار%

، (يي اد   )  دا  يشدؾا  ،ؼ اصب يد خ ت  ،اصهي   اص   ا صءاؾاء واصاا  اصابزصم  ،اصب  ا: وزاا  اصيق  واصبؾااع  
 .2019-1981صلب   

و غها أثا اصا    فم ف   اص يف علا ادي عا  يضجد   اثثد   بعديب  أذا اافقضهد   اجد      
اقد  اصػعدد ا؛ وذصدػ ثن اصػعدد ا يدؤثا فدم اصظددعء وصب د ن اثخشدد ص خ ادا فددم اصهدااا  عدؽ طا ددب 

أ   فم ف   اصشض ء ف ن اصا د   اصشدب صيا اصغا يدا اصب د  عا صلاطؾ دا  ، ا لا اصظعء وتب  جل ف  
فضددًع  ،ع بدد  علددا علددع أصيدد ف اصخشددب وع اتدد  عبليددا سددعس اصبيضجدد   اصخشددبيا يؾاعددظا اصغددااء 

                                                           
(1 ) 

  ػً ٌ   1ة يم ة ظى لنكُ َٙ   لنًٕكغ لنظُ ػٙ  ٔسٛ س ي لنخًُٛ, لنًك َٛ,   زلم طء   نهُشي ٔلنخٕيٚغ   ط

 .302  ص 2008
(2 ) 

 .88ػهٙ لناُ اٙ   لنافيل,ٛ  لنظُ ػٛ,   يظسم س اق   ص  ػاس لنوْي 
(3 ) 

,يلس َ ظى عحًس   لناُٛ, لنظُ ػٛ, ,ٙ يح ,ظخٙ لنُاف لألشيف ٔا ام) زملس, يل مَ,(  مس ن, ي جسخٛي) 

 .66  ص 2015رٛي يُشٕم (  ةهٛ, لٜزل    ج يؼ, لنكٕ,,   
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  دد ن اصه يدد  سددؾن اصه يدد  يدد خ  فددم اددي عا اثيددؾاص واصشددع ييػ وس فددا  عددؽ عدد ث ا اصاطؾ ددا علددا
سب  أن اصا    اصبهبلا ا صػع ا صه  ع ث ا علا اص   ل ؽ وخ اا اص يؽ ل  اؾن  ؽ ، اثث   اصبياصم

أ ااض اصجه ز اصضيل م واصه  عيا فض بد  اص ؾاادع اصػع ا دا علدا عاتلدا عبلهدؼ  بد  يدؤ   إصدا 
أضد فًا إصدا ذصدػ فد ن عداعا اصا د   عدؤثا علدا اص د  ل ؽ  دؽ  ،اص ؾاادع  ألق ف عبلهؼ خعل    

خعل عظ يا اش ا  اصخشب وس صػ عظ يا شاااا  اصه ي  أثي ء عقظيم   د ن اصه يد  واثصبي دؾم فدم 
 .واثصبي ؾم       اصه ا  

 (6شكل )
 .(2019-1981معدؿ اتجاه الرياح في محظة الرمادي لمفترة )

 
 .(11اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)اصب  ا:  ؽ عب   

 

 ( Rain and relative humidity)األمظار والرطهبة الشدبية 3.2.1.2

واصضم لبنؽ أجب صه  يضشعم اصجدؾ يعخد ا اصبد ء  ،يض  تط اصبظا أذا عؾفا  ص  اصشاو  اصل ا   يا    
ع و يهددد   دددم ااخلددد ض  اجدددا اصهدددااا  إصدددا اقظدددا اصيددد م واصضدددم عيددد ه  عبددد أ أ ددد م ادددؾا اصضكددد ث

ث ظدد ا وع يدد يه  يدد ؽ عدديا عض ددع  يظقددا اص ااعددا ال ددليا واضددها فددم اغدد م عددقؾ  ا .(1)اصبظددا
إذ ييه ا عقؾ  اث ظ ا فم ف   اصخا دف واصشدض ء واصا يدم و ي د م فدم ف د  اص ديف ،وأخام 

( 21.7عجل   هظا اصا     أعلا    ل ص قؾ  اث ظ ا فم شها س اؾن اصو ام اص   يلغ ) إذ.
أ   اصاطؾ دا اصي دبيا فد ن ،( 7( سب   ؾضف فم شن  )11.7لغ اصبجبؾع اص يؾ  صء ظ ا)و ،  لؼ

 يظقددا اص ااعددا عض دددع ا صجلدد ف ا ددبب ااخلددد ض اصاطؾ ددا فقدد  يلدددغ أعلددا   دد ل صهبددد  فددم شدددها 
                                                           

(1 ) 
حهٛ  م لنكً  ٙ   ياه  , ج يؼ  , لألَا   م نهؼه  ٕو لقإَس   َٛ, ػ   زل س  ؼٛس لن  يلٔ٘   يي  ي لنؼ  يلف   زملس  , ,  ٙ لنخ

 .1  ص 2002(   113ٔل كخظ زٚ,   لنؼسز )
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%( سب   ؾضف 26وأت     ل صهب  س ن فم شها  ا اان يي عا ) ،%( 72ك اؾن اصو ام يي عا )
 .(8فم شن  )

 (7شكل)
 .(2019-1981سعدالت الذيرية لإلمظار)ممم( في محظة الرمادي لمسدة)ال

 
 .(10اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)

 (8شكل)
 .(2019-1981السعدالت الذيرية لمرطهبة الشدبية)%( في محظة الرمادي لمسدة)

 
 .(10اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)

ؾ ا اصي بيا  ؽ اص ؾا د  اصب ي خيدا اصضدم صهد  عد ث ا عدلبم علدا ادي عا اصخشدب اث ظ ا واصاط وع    
 تظا اصضدددم عدددؤ   إصدددا عاتلدددا اص بددد  واثثددد   اصب ددد ام ؛ وذصدددػ عدددؽ طا دددب سبيددد   اصبظدددا اصبض ددد

أضد فًا صد صػ لندؾن اصضد ث ا علدا اصبد    اثوصيدا بعديب  أن  ،م اصض ث ا علا اص بليدا اااض جيداض صو  ص
إذ أن عشددعم اثخشد ص ابيدد   اث ظد ا يددؤ    ،أو علددا اصبيضجد   اصض  ددا اص ديم  اصخشدب اصب دضؾا 
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وسبد   ؾضدف  إصا خلب ي ئا  ي ععا صيبؾ اصلظا    واص ي ان اصضدم ع بد  علدا علدع أصيد ف اصخشدب
وب لقض ددا عدد ث ا اث ظدد ا علددا اصبدد    اثوصيددا فه ددب واابدد  علددا اصبيضجددد    (،11فددم اص ددؾا )

فد ن ع اضده  اصب دضبا إصدا اث ظد ا يدؤ   إصدا عهلد   د    اصغدااء و دؽ ثدؼ اصخشبيا اصض  دا اص ديم 
فضددًع عددؽ عدد ث ا اث ظدد ا علددا   دد ن اصه يدد  اصدد   ل بدد  علددا  ،علكددػ اثجددااء اصبا ؾطددا ادد صغااء

 .أك  ء      اصه ي  ا ص  أ ص ا يلج  أاه ص واش اصه ا   إصا أك  ء     اهؼ اب    عبيم اص  أ
 (11صهرة)

 .ظريات عمى الخذب بدبب األمظار والرطهبة في مديشة الرماديالتعفن والف

 
 .14/12/2020يض ا خ  ،اص ااعا اصب  اايا اؾا  اصضقظ   اصب  ا:  

ذصددػ ثاهدد  عددؤ    ،وعضؾتدع عبليددا اددعغ اثخشدد ص فددم اثلدد م اصببظدا  وذا  اصاطؾ ددا اص  صيددا     
إجدااء عبليدا ادعغ اثخشد ص فدم إذ للضد   ،إصا ع اض اصخشب إصا اصضعقم و  دعف   دا  ع دؼ 

اثلدد م اصضددم عدديخلض ف هدد  ا ددعا اصاطؾ ددا وخ اددا فددم ف دد  اص دديف ؛ ثن اثخشدد ص اصب ددبؾ ا 
أ د  فدم ف د  اص ديف فدع  ،عهض   أن عضا  فم جؾ  شبس خعل ف   اصشض ء صكم عجع عب  د ً 

اض جيددا عهضدد   إصددا جددؾ  شددبس ؛ ا ددبب ااعلدد ع  اجدد   اصهددااا  وسددؾن أ لددب  اا دد  اص بليدد   اا
و بندددؽ  ب لدددا اصخشدددب  دددؽ اصاطؾ دددا اص  صيدددا عدددؽ طا دددب  ،عهضددد   إصدددا  دددااا  ع صيدددا و  ئدددا ج فدددا 

 .(1)(واصا ؾ  اصيع عيا واصب  ايا) اصؾاايش  ل  ؾا    اوفا ص م اصيج ا ؽ وهماعض ب

وعؤثا اث ظ ا ألضً  علا اص   ل ؽ إذ عؤ   إصا ع م تد اعهؼ علدا اصؾادؾل إصدا أ د كؽ عبلهدؼ   
إذ  ،   عؼ  ع غض  فم أ لب  يشن  اي عا اصخشب واثثد   اصب د ام فدم  يظقدا اص ااعدا وه ا 

لج  اص   لؾن فم ه   اص ي عا ا ؾ ا سب ا  فم واؾصهؼ إصا اصب     أثي ء عقؾ  اث ظ ا ا ؼ 
                                                           

(1 ) 
/ 12/ 4يل اه, شرظٛ, يغ لنُا م ػً ز ح تى دمحم   يسُٚ, لنءهٕج,  )حٙ لنيط ,ٙ(  ) لنسٕف لنلسٚى(   اخأمٚد 

2020. 
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ت اص اصب  فا ؛ ذصػ ثن أ لب اصب     واصؾاش اص ي عيا عقم فدم  يد طب عدنيهؼ و  دض اصظدا  
ضد صم ع اتد  وادؾصهؼ  سبد  عدؤثا اث ظد ا علدا عبليدا عد ا  ص  اصب       ا  بلظدا و اصبؤ لا صه 

 .(12وسب   ب ؽ فم اؾا ) اصباسع   واص ي اا  اصخ اا صيق  اصبؾا  اثوصيا إصا اثعؾا 
 (12صهرة )

 مياه األمظار الراكدة في شهارع سهؽ الحسيدية والحدادين
 .مديشة الفمهجة )حي الرصافي(في 

 
 مس   ن,   تحهٛ  م يك   َٙ ألس  ؼ م لألملم  ٙ ,  ٙ يسُٚ  , لنءهٕج  ,  ْٕٚ  س  ػا  س لنفُ  ٙ س  يى ط   ن  لنؼ   َٙ دد ا: اصب  

 .30  ص2020  ج يؼ, لألَا م .ةهٛ, لنخياٛ, نهاُ ي ي جسخٛي)رٛي يُشٕم ( 

اصخشب واثثد    ا علا اي عاو ؽ اص اض اص  يب اع ظ أن عي اا اصبي خ  جضب ا عؤث      
يدد خ واث ددؾال اصجؾ ددا  هبددا جدد ًا عيدد  ؾيدد م أ  اددي عا صدد صػ س ادد .اصب دد ام   وب عدداال  ااعددا اصب 

وصكددؽ ا ددبب اصضقييدد   اصه يوددا اصضددم  خلدد  اص ددي عا  ددؽ وعدد    عبا دد  وع فئددا تدد  اعددضظ ع  أن 
اه دس أادعف  دؽ اصببندؽ عجه دا  ،عضهاا إصدا  د   د   دؽ عديظا  اصب يد خ وعغ دا اث دؾال اصجؾ دا 

  .ذصػ علا   ب    عهض ج  أ  اي عااصب  ام و  أجؾاء اي عيا  ع با  اخ 
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في مديشتي الرمادي  شتجات األثاثلتهطن صشاعة مُ  واالقترادية البذرية العهامل 3.1.2
 .2020والفمهجة لعاـ 

  (Population and Workforce)  واأليػدي العػػاممة افػػالدك 1.3.1.2

 .ابتض   لا  ؽ   دس جبيدم اصبدؾاا  اصعشدا ا اص ن ن اصب  ا اثكوا ف  صيا فم اثاشظا  ل        
 عم أهبيا اص دن ن  دؽ   دس وع،(1) ضبولا فم ا عا اص ن ن عؾاء س ا  تؾم ع  لا أو   ا ع  لا 

(  ؽ خعل عد ث ا  علدا )اصهجؼ، واصب ئا، واصلئ   اص با ا، واصكو فا اص ن ايا، واثاشظا ابتض   لا
وصددا  ضبولددا ا دد   اص ددن ن وتدد اعهؼ اصشدداا يا اصضددم عهدد   عبليددا اصضيبيددا اص ددي عيا  ددؽ ادد   ض ؽ اث

أ د  اصي  يدا  ،اع  ع اص دؾ  وهدؾ أ د  عؾا د  عؾعدم اصقظد ع اص دي عم فضدًع عدؽ اع د ع اشد طه  
كبدد  ل  دد  ،(2)اصو ايددا  ضبولددا ادد ن اص ددن ن هددؼ   دد ا إ دد ا  اص ددي ع   ا ثيدد   اص   لددا اصبظلؾ ددا 

فع لبنؽ  ، واًا ا ازًا و ؤثاًا فم عؾطؽ اص ي عا وعظؾاه اص ن ن  ؽ اص ؾا   اصا ي يا اصضم عشن  
أن عقؾم وعيجف أ  اي عا فم  ن ن     هب  عؾفا  اصبؾاا  اصظبيعيا وابتض   لا إذا س ن خ صيدً  

وعاس عد   وأن صهجدؼ اص دن ن ،فدم عبليدا أاشد ء اصب د ام وأ ااعهد  ؽ اص ن ن ثاهؼ اصغ لا واصؾع لا 
يددد   اص   لدددا اصعز دددا صل دددي ع   اصق  بدددا يددد ؽ اصبددد ييض ؽ أو اصضدددم لبندددؽ  واًا  هبدددً  فدددم عدددؾف ا اث

 .( 3)أت  ضه  

عدؽ طا دب ألجد    هؾ افم اصب ضؾم اصبعيشدم صا يس  ؽ إت  ا اصبيشن  اص ي عياأن اصه ف ا    
ف ص دن ن ثداو  اشددا ا ب عقد  أهب ضهد  عدؽ أ  ثدداو   وعقل د  اصعظ صدا وعهق ددب اصاف ـيدا، فداص اص بد 

 .فددم عقدد م اث ددؼ واصشدد ؾص اصبخضللددا   سو طبيعيددا وأن عقدد م اثا دد ن و ه ااعدد  هددم اثعدد   لددا أ
وا ؼ اصضظؾا اصؾاعدم فدم  جد ل وعد    اااضد   واثعد ص ب اصضكيؾصؾجيدا اصه يودا صكدؽ اثهبيدا ع دؾ  

 . (4)صءي   اص   لا وؾي  ه  ابخضلع  اا   عبليا اااض   واؾًب صععضهع 

خ د  ص اص دن ايا واصضيبدؤ اهجدؼ اص دن ن هدؾ اصد   لهد   اصب د     اصعز دا وأن اصض اف علا اص 
ضؼ عي وصهد  واؾع اثاشظا اص ي عيا و يه  اي عا اثث   و ؽ أياز اصخ   ص اص ن ايا اصضدم عد 

 .(سو فا اص ن ن ،عؾز م اص ن ن ،عاس ب اص ن ن  ،م ) اصيبؾ اص ن افم  يظقا اص ااعا هم:

 

                                                           
(1 )

 .39  ص 2005لنسلم لنا يؼٛ,   لقإسكُسمٚ,    ػاس لنًيهب ػاس لنحًٛس   عس سٛ ي لنًٕلمز ل كخظ زٚ,  
(2 )

ػا   س ػه  ٙ لنخًًٛ  ٙ   لنًُ  ٕ لنظ  ُ ػٙ ,  ٙ يح   ,ظخٙ لناظ  ي  َُٔٛ  ٕٖ   يُش  ٕملي يية  و زملس   ي لنره  ٛج 

 .153  ص 1981لنؼياٙ   يياؼ, زلم لنكخب   لناظي    
(3 )

يُش ٕم  (   ةهٛ , لٜزل    ػا س ػاس حً ز٘   لنًُٕ لنظ ُ ػٙ , ٙ يح ,ظ , ا ا م   عطئح , زةخ ٕملِ ) رٛ ي 

 . 18  ص 1999ج يؼ, افسلز   
(4 )

ط ا ح ػمً  ٌ ػا سهللا   لنخ  ٕطٍ لنظ ُ ػٙ , ٙ كخ    طٕيذٕمي   تٕ   مس  ن, ي جس خٛي)رٛي يُش ٕم (   ةهٛ  , 

 .33  ص 2009لنخياٛ,   ج يؼ, تكيٚت   
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  (Population growth)نسه الدكاف  1.1.3.1.2.

 إذ أن ز     أع ا  اص ن ن واعضبااا ابؾهؼ  .اصيبؾ اص ن ام  ؽ أياز اصغ هاا  اص لبؾ ااؼيا  ل       
صلبيضجدد   اص ددي عيا  وعقدد  هؼ اصهضدد ا  يددي نس علددا عاايدد    جدد عهؼ وااعلدد ع   ددضؾم  عيشددضهؼ،

أو  ددؽ جددااء اصهجددا  واصيدداو   إذ يددؤ   ز دد    عد   اص ددن ن عددؾاء سدد ن ز دد    طبيعيدا و يهد  اثثدد  ،
اثعدد س صضهق دددب  فضدددؾافا اص ددن ن ل دد  ا اص دددلم واصخدد     ابخضلددع أاؾاعهدد ،إصددا عاايدد  اصظلددب علدد

 ا سب دا  فدم عدؾف ا اثيد   اص   لدا،وأن صضؾاج  اص دن ن وعدؾز  هؼ اصجغاافدم أهبيد اصضيبيا اص ي عيا،
 . (1)وعه ي  ابعج ه   اصبن ايا صلضيبيا اص ي عيا

اصا     واصللؾجدا اج  أن عن ن   ييضم  (10و)(9)شن اص( و 12ج ول )اصخعل   ظي   و ؽ    
وأخ   ،( ا با163206)1997   و  ب ع  ا  إذ يلغ ع   عن ن   ييا اصا   ،فم عااي    ضبا

و ا د     .( ا دبا181264)2009  مص   ب اض  ج اصه ا واصضاؾيؼ  ضا يلغا باعل ع اصض ا جم 
أ ددد  فدددم عددد م ،%(0.88و لدددغ   ددد ل اصيبدددؾ اص ددديؾ ) ،( ا دددبا18058)إصددداع ددد    ظلقدددا عدددن ايا
ع د    ظلقدا و ا د    عدن ايا ( ا دبا285323  ييا اصا     إصا )فق  أاعلم ع   عن ن  2019
  .%(4.6و لغ    ل اصيبؾ اص يؾ  ) ( ا با104059إصا )

 ا ل ددؾ  صلا دد    وهدد ضضددف  ددؽ هدد ا اص دداض أن   ييددا اصا دد    فددم ز دد      ددضبا  فددم اص ددن ن و    
فضدًع عدؽ  هم وعؾفا اصكؾا ا اصظبيا اصبخض ا،اصظبيعيا وتلا أع ا  اصؾؼي   صضه ؽ اصؾضم اص 

إذ عغظددم  خضلددع عبليدد   اصهجددا  وز دد    أعدد ا  اص ددن ن اصؾافدد يؽ صلب ييددا سؾاهدد   اسددا اصبه فغددا 
هد  ا بعدضقااا اث يدم وعب ا  ،اصقظ ع   اص ي عيا وعضؾاج  ف ه  أكوا اصبؤع    اصخ  يا واصوق ؼيا 

 . ق ااا يع ض   ن اص اا  اثخام 

وأخدد  ا باعلدد ع  ( ا دبا153730)1997أ د    ييددا اصللؾجدا فقدد  يلدغ عدد   عددن اه    دب ع دد ا    
و ا د    عددن ايا  ( ا دبا203451)2009اصضد ا جم  ضدا يلدغ   دب اضد  ج اصه دا واصضداؾيؼ ص د م 

فقد   2019أ   فدم عد م  ،%( 2.3ؾ اص يؾ  )( ا با و لغ    ل اصيب49721 ظلقا ع   إصا )
( 82891و ا د    عدن ايا  ظلقدا ع د  إصدا ) .( ا دبا 286342يلغ ع   عن ن   ييدا اصللؾجدا )

 .%( 3.5ا با و لغ    ل اصيبؾ اص يؾ  )

وهد ا جد ء أ د  ال د  اصا د     ن   ييا اصللؾجا فدم ز د      دضبا ،يضضف  ؽ ه ا اص اض أن عن    
أذ ا ض ز    ييا اصللؾجا يضيؾع وع  لهد  ابجضب عيدا وابتض د  لا و يهد  ،   اصهجا عيا أو ال اصظبي

اصؾعيلدددا اص دددي عيا اصضدددم سدددد ن صهددد  عددد ث ا سب ددددا  دددؽ اصي  يدددا اصضيبؾ ددددا علدددا اصهينددد  ابتض دددد    

                                                           
(1 )

, عماٛم   عطئح, زةخٕملِ ) رٛي ٚ سٍٛ حًٛس اسع لنًحًس٘   لنخًُٛ, لنظُ ػٛ, ٔلتا ْ تٓ  لنًك َٛ, ,ٙ يح ,ظ

 .54  ص 2006يُشٕم  (   ةهٛ, لٜزل    ج يؼ, افسلز   
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وابجضب عم واص بااام صب ييا اصللؾجا وأعهؼ ذصػ فدم عدؾف ا فداص عبد  ص دن ن اصب ييدا أ م ذصدػ 
 .فضًع عؽ ع ا ا فاص عظؾ ا   ضؾم اصخ     اثخام  ضؾ    اص خؾل صل ن نإصا عظؾ ا   

 
 (12جدوؿ )

 ي الرمادي والفمهجةتظهر حجم الدكاف ومعدؿ الشسه الدشهي والزيادة السظمقة لدكاف مديشت 
 .(2019 -1997لمسدة  ) 

 
سشة 
 التعداد

سكاف عدد 
 مديشة الرمادي

 (ندسة) 

 الزيادة العددية
 السظمقة )*(

 ) ندسة(

            مديشة سكاف عدد 
 الفمهجة
 )ندسة(

  الزيادة العددية 
 )*( السظمقة

 ) ندسة(

    )**(معدؿ الشسه
لدكاف   % الدشهي 

 الرمادي مديشة

 )**(معدؿ الشسه
لدكاف  الدشهي % 

 فمهجةمديشة ال

1997 163206 - 153730 - - - 

2009 181264 18058 203451 49721 0.88 2.3 

2019 285323 104059 286342 82891 4.6 3.5 

  ا بعضب   علا  -اصب  ا :
صبه فغا اباع ا واض  ج اصه ا واصضاؾيؼ  1997اض  ج اصض  ا  اص ن ام ص  م  ،وزاا  اصضخظيط  ،جبهؾا ا اص اا   

 . 2019 وعق ياا  ع م ، 2009ص  م 
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ع   اص ن ن فم اصض  ا  اص  يب -ع بصاصا     اصبظلقا= ع   اص ن ن فم اصض  ا  ا )*(

)**( 
 -: لألتٛ,, تى لسخريلج يؼس ي لنًُٕ لنسُٕٚ, نسك ٌ يُيل, لنسملس, ا  ػخً ز ػهٗ لنًؼ زن

 

R=√
  

  

 
  – 1 × 100 

 

  حٛث عٌ :

 R  ُٕ٘يؼسل لنًُٕ لنس = 

t    =ٍٚيف لنسُٕلي اٍٛ لنخؼسلز, 

P1   =الحقنػسز لنسك ٌ ,ٙ لنخؼسلز ل. 

 Po  =ػسز لنسك ٌ ,ٙ لنخؼسلز لنس اق.  

 

 لنًظسم :

 .1985 ج يؼ , لنًٕط م   ئلنُش  زلم لنكخ ب نهيا ػ ,  يا زئ ػهى لنسًٕٚريل,ٛ   َٕٚ  حً ز٘ ػهٙ ( 1) 

 .83ص
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 (9شكل )
 .(2019 -1997 تظهر حجم الدكاف في مديشتي الرمادي والفمهجة لمسدة )

 
 .(12اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول )   

 

 ( 10شكل )
 .(2019-1997معدؿ الشسه الدكاني لدكاف مديشتي الرمادي والفمهجة لمسدة ) 

 
 .(12عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول )اصب  ا:  ؽ   
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  (Population Composition)كاف ػػب الدػػتركي 2.1.3.1.2

 افضهد  و ضبود  ا صخ د  ص اصكبيدا صل دن ن اصضدم لبندؽ  . ؽ اص ااع   اص ن ايا اصبهبدا     و       
س ددددب واصضا  ،واصه صددددا اصب ايددددا ،) خ دددد  ص اصضاس ددددب اص بددددا  واصيددددؾعموعشددددب  . ددددؽ اضدددد  ج اصض دددد ا 

س دددب علدددا اصضا ص ااعدددا عضقض دددا اوأن هددد    .(1)(واصددد ييم واصلغدددؾ   ،واصضاس دددب اص اتدددم ، ددد   ابتض
اصا د    واصللؾجدا ثثدا  فدم اااضد   اص دي عم ابخضلدع  اا لد   دؽ   دس اثيد    صبد ييضم اص بدا  

 .( اص اض واصظلب )وسبي   اااض   وابعضهع   ،لا اص   

 (Age Structure)كيب العسري التر  1.2.1.1.3.1.2

واصضدم عهدضؼ ي ااعدا عؾز دم اص دن ن  بدا   دؽ اص ااعد   اص دن ايا اصبهبدا، ااعا اصضاس ب اص  ع        
علا أع س ) فئ  ( له  ه  اص با صب افا ا ضي ج   اص ن ن  دؽ اصخد     اص   دا واصضدم عضي عدب 

 -و ق ؼ اصضاس ب اص با  إصا ثعثا  ج  يم : .( 2) م اصلئ   اص با ا
 .سشة( لسديشة الرمادي 14-ة صغار الدن )صفرفئ - أ

وأكوا اصلئ   عد ثاًا ا د  لم اصبؾاص د  واصؾؼيد   وسبد   ؾضدف  ،عض ع ه   اصلئا ا اه    ا  يضجا   
و ظلب علدا  .%(  ؽ  جبؾع اصلئ   اص با ا51.7إذ يلغ  ا عا)(،11واصشن ) (13فم اصج ول)

   اصلئدا علدا ادي عا  يضجد   اثثد   إب اشدن  وب عؤثا هد صؾن اص غ ا(اصب  )يد عن ن ه   اصلئا
( ص دد  ، اصكيدد ع ا، أو أاددؾاع أخددام ضددئ   يضبودد  ا صظلددب علددا ا ددض ت ظددم اثثدد   و يهدد  )اثعددا   

 .  ج عهؼ 
 .سشة( الشذظين اقتراديا  64-15فئة متهسظي الدن ) - ب

 واصب دد هبا  ضدد  وهددم اصلئددا اصبيضجددا واصل علددا فددم اصبجضبددم واصضددم لنددؾن صهدد  اثثددا فددم عبليددا ااا  
 واثكوا ت ا  علا اصهاسا واصهجا  ، واص يؽ لب اعؾن  خضلع اثاشظا ابتض   لا فم ابؾ اص ن ن

وع  د   دؽ أهدؼ  ، ل ؽ (و ظلب علا عن ن ه   اصلئدا يدد ) اص د  ، %(45.8واصضم شنل  ا عا يلغ )
ثع عددديا فدددم ييددد ء ا ااصلقدددا  صلقدددؾم اصعشدددا ا واص ع  دددواص بدددؾ   دددي عا اصفئددد   اص دددن ن عددد ث اًا علدددا 

ض صم ز     طلبهؼ صءث   سب  ل    اصبقبل ؽ علا اصاوا   ؽ ضبؽ ه   اصلئا و  ص ،ابتض    اصؾطيم
 .اصبياصم

وهدم فئدا  ،%(2.4واصضدم عشدن  ا دعا ) ،وهدم فئدا   دا  يضجدا .سػشة فػأكثر(65فئة كبار الدػن ) - ت
ض إصددا ااخلدد ض   ددضؾم اصاع لددا و  ددؾ  ذصددػ اباخلد  تل لدا  ق ااددا  ددم اصلئضدد ؽ اثوصدا واصو ايددا

                                                           
(1 )

  زلم لنًؼي,  ,  لنا يؼٛ  ,   لقإس  كُسمٚ,   4,خح  ٙ دمحم عا  ٕ ػٛ َ  ,   جفيل,ٛ  , لنس  ك ٌ : عس    ٔتياٛل   ي   ط 

 .292  ص 1993
(2 )

 .280  ص 2013ا ػ,   افسلز     يكخا, لنفءيلٌ نهي 1طّ حً ز لنحسٚمٙ   جفيل,ٛ, لنسك ٌ   ط
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و ظلدب علدا عدن ن هد   اصلئدا  ا عاض  صلؾفد   ا دبب عقد م أعبد اهؼ،و  صض صم أكو اص هيا صهؼ
إذ ع دد  فئددا   ددضهلكا ،يددد) اصب دد صؾن اصكعدد ا( واصضددم لقدد   واهدد  فددم   غددؼ اثاشددظا ابتض دد  لا 

 .  ا ت يلا صإلاض   

 (13جدوؿ )
 .2020عاـي الفئات العسرية لدكاف مديشة الرماد 

 الشدبة )%( السجسهع أناث ذكهر الفئة العسرية
 51.7 148000 72173 75827 سشة 14 -صفر
 45.9 131339 60713 70626 سشة 15-64
 2.4 6894 3227 3667 سشة فأكثر 65

 100 286233 136113 150120 السجسهع الكمي

عقددد ياا   ،أ  ددد ء اصا ددد     ،  ددد ء اثاعددد ا  يا دددا أ ،اصجهددد ز اصباسدددا  صإل  ددد ء ،اصب ددد ا: وزاا  اصضخظددديط 
  .(  ا  يشؾا )يي ا    ،2020اص ن ن ص  م

 

 (11شكل )
 .2020الفئات العسرية لدكاف مديشة الرمادي عاـ 

 
  .( 13اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول ) 
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     أما التركيب العسري لسديشة الفمهجة فيشقدم إلى : -

( أن هددد   اصلئدددا 12واصشددن  ) (14جددد ول )اص ددؽ  ع غدددا  ( سػػػشة:14-فئػػة صػػػغار الدػػػن )صػػػفر - أ
 .%(  ؽ  جبؾع اصلئ   اص با ا فم اصب ييا وهم اصلئا اصب ضهلكا فم اصبجضبم 40.1شنل  )

%(  ددؽ 57.4يلغدد  ا ددعا هدد   اصلئددا ). :سػػشة( الشذػػظين اقترػػاديا   64-15فئػػة متهسػػظي الدػػن ) - ب
علدا ادي عا اثثد    دؽ هدؼ اصلئد   وأكواهد  عد ث اًا أ  وع د    . جبؾع اصلئد   اص با دا فدم اصب ييدا

 .  س ع   اثي   اص   لا وز     سبي   اااض   وابعضهع 
 جبؾع اصلئ   اص با ا فم %(  ؽ 2.5يلغ  ا عا ه   اصلئا ). :سشة فأكثر( 65فئة كبار الدن ) - ت

 .ثوصياوهم فئا   ا  يضجا وع ضب  علا فئا  ضؾعظم اص ؽ فم ع    ج عه  ا اصب ييا،

 (14جدوؿ )
 .2020الفئات العسرية لدكاف مديشة الفمهجة عاـ 

 الشدبة )%( السجسهع أناث ذكهر الفئة العسرية
 40.1 104863 50238 54625 سشة 14 -صفر
 57.4 149880 73243 76637 سشة 15-64
 2.5 6427 3278 3149 سشة فأكثر 65

 100 261170 126759 134411 السجسهع الكمي
ف تقػػػديرات الدػػػكا .أحرػػػاء الفمهجػػة  .مديريػػػة أحرػػػاء األنبػػار .الجيػػاز السركػػػزي لإلحرػػاء .در: وزارة التخظػػػيط السرػػ

 .بيانات )غير مشذهرة( .2020لعاـ

 (12شكل )
 .2020الفئات العسرية لدكاف مديشة الفمهجة عاـ

 
 .(14اصب  ا :  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول ) 
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 والفػمهجة اديػالرم لدػكاف مديشتي ةػامػالع ثافةػاني والكػالتهزيع السك 3.1.3.1.2

 .2020عاـغرافي لمدكاف في مديشة الرمادي لالتهزيع الج 1.2.1.3.1.2

أن ص ااعددا عؾز دددم اص دددن ن وسودد فضهؼ أهبيدددا سب دددا  صدد م اصجغدددااف  ؽ؛ صب افدددا ععدد ييهؼ يددد ؽ اصبيددد طب  
ؾز  هؼ اصجغاافدددم عددد ث ا سب دددا علدددا اع ددد ع إذ صهجدددؼ اص دددن ن وعددد،(1)اصبخضللددا وأعدددع ص هددد ا اصضعددد يؽ 

وعدهؾصا  اسدا اقد  اص دلم  ،وعؾفا اثي   اص   لا اصاخي ا  ،اظ   اص ؾ  اصبهلم وز     اصظلب 
 .(2)صءاشظا اص ي عيا  وأن عاساهؼ فم  ي طب  ه و   ل شن  ع    ج ص ،فم  يظقا اص ااعا 

اص دن ن فدم   ييدا اصا د    يلدغ ع   أن يضب ؽ  (4واصخا ظا) (13واصشن ) (15و ؽ اصج ول)      
اص ددن ن عدد   واع ددظ ععدد يؽ (  ددم عددنيم 30يضؾزعددؾن علددا ) .2020( ا ددبا صل دد م 285323)

( ا با و 63161إذ أ ض  ) م اصب ض ؼ( اصباععا اثوصا اهجؼ اص ن ن) ، ي ء اص نييا  ب اث
اصهدددم اصجددد   م(  وجددد ء فدددم اصباععدددا اثخ دددا  سددد   دددؽ ) اصهدددم اص دددي عم( و)%(  22.1يي دددعا )

و ب  عق م اع ظ أن  م اصب ض ؼ %( علا اصضؾاصم 0.3%( و)0.01اهجؼ عن ن تل   و ي عا )
أ ض  اصباععا اثوصا واص بب ل ؾ  إصا أا   ؽ اث يد ء اصق لبدا جد ًا فدم اصق دؼ اصغا دم  دؽ اصب ييدا 

وجد ء  . داوهؾ  م ش بم وع ا اثااضم ؼي  اخي ا ه ا أ م إصا جد ص اص دن ن اصيد  اشدن  سب
أت   جؼ عدن ام فدم اصهدم اص دي عم وهدؾ  دؽ اث يد ء اص دي عيا فدم اصب ييدا وصكدؾن عيضشدا ؼيد  

 .فهؾ  ضخ ص ا صؾعيلا اص ي عيا  ب  أ م إصا تلا اصج ص اص ن اما ض اصؾاش واص ي ع   
 ( 15جدوؿ)

 .2020التهزيع الجغرافي بحدب األحياء الدكشية في مديشة الرمادي لعاـ

 % (ندسة) الدكاف عدد أسم الحي  ت % (ندسة) الدكافدد ع أسم الحي ت

 0.1 222 الحي الرشاعي -16 4.1 11843 حي االندلس  -1
 1.5 4359 حي الدكك الغربي -17 4.5 12843 حي دمحم مظمـه -2
 1.1 3197 حي الالجئين -18 3.2 9285 حزيراف  1حي  -3
 0.3 1032 الحي الجامعي -19 4.4 12770 حي الجسيهري  -4
 5.4 15622 حي الهليد -20 4.4 12688 حي الخشداء -5
 1.8 5372 حي العزيزية -21 2 4579 حي الهرار -6
 1.2 3676 حي القظانة -22 5 14243 حي السمعب -7
 2.0 5928 حي الخزراء -23 1.1 3405 حي الدكك الذرقي -8
 3.2 9379 حي القدس -24 0.8 2344 حي العدكري  -9

                                                           
(1 )

  1997-1977ج  ٕلز ة   ظى لنحس  ُ ٔ٘   لنخٕيٚ  غ لنافيل,  ٙ نس  ك ٌ يح   ,ظخٙ ط  الح لن  سٍٚ َُٔٛ  ٕٖ نهً  س  

 .27  ص 2005عطئح, زةخٕملِ )رٛي يُشٕم (   ةهٛ, لٜزل    ج يؼ, افسلز   
(2 )

 .77,ٙ يح ,ظ, عماٛم  يظسم س اق   ص لنخًُٛ, لنظُ ػٛ, ٔلتا ْ تٓ  لنًك َٛ,  ٚ سٍٛ حًٛس اسع لنًحًس٘   
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 4 10414 حي الرهفية -25 2 5404 حريةحي ال -10
 1.0 2937 حي االمين -26 3.5 10008 حي التأميم -11
 9 25518 حي عثساف بن عفاف  -27 1.7 4990 حي الحدين -12
 1 2268 حي الفردوس -28 22.1 63161 حي السعترم -13
 3.0 8807 حي التهسع -29 2.7 7810 حي الشهر -14
 1.2 3429 حي التقدـ  -30 2.7 7790 حي الحكم السحمي -15

 %100 285323    /   السجسهع الكمي           

 ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علااصب  

ا ددد    اعدددضااعيجيا عظدددؾ ا   ييدددا اص ،اصب يا دددا اص   دددا صلضخظددديط اص بااادددم  ،وزاا  ابشدددغ ل واصبلددد ل   اص   دددا  -1
  .(يشؾا    ا   )يي ا   وعه يس اصض بيؼ اثع س صه ،

 .2020اعق ط   اص ن ن ص  م -2

 .2020ص  معق ياا  عن ن   ييا اصا      ،اصجه ز اصباسا  صإل   ء ،وزاا  اصضخظيط  ،اصجبهؾا ا اص ااؾيا  -2

 

 (13شكل)
 .2020لعاـ  سكاف بحدب األحياء الدكشية لسديشة الرماديعدد 

 .(15اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)
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 (4ريظة )خ
 .2020التهزيع الجغرافي ألعداد الدكاف حدب األحياء الدكشية في مديشة الرمادي لعاـ

 .(15اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)

 .2020في مديشة الرمادي لمعاـ لكثافة الدكانيةا 1.1.2.1.3.1.2

اصؾا د  صبيظقدا  هد و    دؽ لق   ا صكو فا اص ن ايا هم    ل    ل د ب اصك لدؾ  ضدا اصبا دم      
وت  ش ع اعضخ ام اصكو فدا اصه د ييا) اص   دا ( اغداًا  .(1)اثاض عؾاء س ن اصبن ن سب اًا أو اغ اًا 

وعيد  اصيغددا .،(2)ص دهؾصضه  ا دؼ أاهد  ب ع ظدم أب فكددا  ا ديظا عدؽ  د م عاسدا اص ددن ن فدم ااتلديؼ
  ددا عخضلددع  ددؽ  ددم إصددا أخددا عع ددً  أن اصكو فددا اص ددن ايا اص  اجدد  (5اصخا ظددا )و ( 16جدد ول)إصددا 

أ ي ء اصب ييدا إصدا أا دم فئد   صبضغ ا  ع   اص ن ن واصب   ا وصض ه   اص ااعا عؾف اقؾم يضق يؼ 
  وهم:

 : فئة األحياء ذات الكثافة الهاطئة جدا   - أ
( ا با/ هنض ا وهدم سد  50-0وعهض  اث ي ء اصضم عضااو  ف ه  اصكو فا اص ن ايا اص   ا ي ؽ )

 اص دددنػ اصغا دددم، اصعجئددد ؽ،، اص  دددنا  ، اث ددد ؽ، ، اصلدددا وسم   ، اصجدددمص دددي ع)ا  دددم  دددؽ
                         )علدددددددا اصضدددددددؾاصم اث يددددددد ء وتددددددد  يلغددددددد  سو فدددددددااصضقددددددد م، اصهندددددددؼ اصبهلم( ،ص دددددددؾؼيااصضؾعدددددددم، ا

                                                           
(1 )

 .176  ص 1982عحًس َاى لنسٍٚ   جفيل,ٛ, سك ٌ لنؼيلف   يياؼ, ج يؼ, افسلز   
(2 )

حسٍ لنرٛ ط   تحهٛم نها َب لنافيل,ٙ يٍ يش ةم تخرى لنسك ٌ   ياه, لناًؼٛ, لنافيل,ٛ, لنؼيلكٛ,   لنًاه س 

 .101  ص 1965  يياؼ, لنؼ َٙ   افسلز   3
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0.97.6,8.89,10.14,11.12.14.29,17.37,17.68,29.83,32.97,38.75 )
 شخص/هنض ا.

  اصكو فدددا اصؾاطئدددا : وعشدددب  اث يددد ء اصضدددم عضدددااو  ف هددد  اصكو فدددا اص دددن ايا فئدددا اث يددد ء ذا - ص
، ن) اصددددؾااا، عوبدددد ن يددددؽ علدددد  سدددد   ددددؽ  ددددم وهددددم .( ا ددددبا/هنض ا100-51 ؽ )اص   ددددا يدددد

( وتددد  يلغددد  سو فدددا اث يددد ء   ا ددداان، اصقددد س1، اصها دددا، اصقظ ادددا، اصؾص ددد  ، اصخضددااء، اصضددد  يؼ
( 54.51,55.11,61.75,69.98,72.05,83.54,83.98,95.90,69.99علا اصضؾاصم )

 .اهنض  ص/شخ
فئا اث ي ء  ضؾعظا اصكو فا: وعشب  اث ي ء اصضم عضااو  ف ه  اصكو فا اص ن ايا اص   ا ي ؽ  -  
  ( ا ددبا/ هنضدد ا. وهددم سدد   ؽ)اثادد صس، اص ددنػ اصشدداتم، اصجبهددؾا ، اصبل ددب،101-150)

 اصضددددددددددددددددددددؾاصم الدددددددددددددددددددددمحم  غلددددددددددددددددددددؾم( وتدددددددددددددددددددد  يلغدددددددددددددددددددد  سو فددددددددددددددددددددا اث يدددددددددددددددددددد ء عاصه دددددددددددددددددددد ؽ، 
 هنض ا.شخص/(102.09,103.18,110.08,111.27,131.31,144.30)

فئدددا اث يددد ء ذا  اصكو فدددا اص  صيدددا : وعشدددب  اث يددد ء اصضدددم عضدددااو  ف هددد  اصكو فدددا اص دددن ايا  -  
فددد كوا( ا دددبا/ هنضددد ا. وهدددم سددد   دددؽ )  دددم اصخي ددد ء، اص ا ا دددا، اصيدددؾا،  200-151يددد ؽ)

 شخص/ هنض ا. (.644.5، 223.14، 198.96، 192.24اصب ض ؼ(انو فا يلغ  )
 (16جدوؿ )

 .2020الكثافة الدكانية العامة لسديشة الرمادي بحدب األحياء الدكشية لعاـ
 الكثافة الدكانية ندسة/ ىكتار ()ىكتار السداحة الدكاف ) ندسة(عدد  أسم الحي ت
 102.09 116 11843 االندلس  -1
 144.30 89 12843 دمحم مظمهـ -2
 95.90 155 9285 زيراف ح 1 -3
 110.08 116 12770 الجسيهري  -4
 192.24 66 12688 الخشداء -5
 54.51 84 4579 الهرار -6
 111.27 128 14243 السمعب -7
 103.18 33 3405 الدكك الذرقي -8
 10.14 231 2344 العدكري  -9

 72.05 75 5404 الحرية -10
 69.98 143 10008 التأميم -11
 131.31 38 4990 ينالحد -12
 644.5 98 63161 السعترم -13
 223.14 35 7810 الشهر -14
 38.75 201 7790 الحكم السحمي -15
 0.97 227 222 الرشاعي -16
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 14.29 305 4359 الدكك الغربي -17
 17.37 184 3197 الالجئين -18

 6 172 1032 الجامعي 19
 83.98 186 15622 الهليد -20
 198.96 27 5372 ةالعزيزي -21
 83.54 44 3676 القظانة -22
 61.75 96 5928 الخزراء -23
 69.99 134 9379 القدس -24
 29.83 349 10414 الرهفية -25
 11.12 264 2937 االمين -26
 55.11 463 25518 عثساف بن عفاف -27
 8.89 255 2268 الفردوس -28
 17.68 496 8807 التهسع -29
 32.97 104 3429 التقدـ  -30

 58.06 4.941 285323 السجسهع

اصب يا دا اص   دا صلضخظديط اص بااادم  ،اصب  ا:  ؽ عبد  اصع  ودا ا بعضبد   علدا :وزاا  اثشدغ ل واصبلد ل   اص   دا 
 .2010 ا ددد    وعهددد يس اصض دددبيؼ اثعددد س صهددد ،  اا ددد  عظدددؾ ا اصض دددبيؼ اثعددد س،اعددضااعيجيا عظدددؾ ا   ييدددا اص،

 .2020اعق ط   اص ن ن ص  م،  يي ا     ا  يشؾا 

 (5خريظة)

 .2020الكثافة الدكانية لإلحياء الدكشية في مديشة الرمادي لعاـ

 .(16اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول) 
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 .2020التهزيع الجغرافي لمدكاف في مديشة الفمهجة لعاـ 2.1.1.2.1.3.1.2

 (286342 ب عقد ياا   ا دا  إ  د ء اصللؾجدا) م و 2020ع   عن ن   ييا اصللؾجا ع م  يلغ     
( 6واصخا ظددا ) (14واصشددن ) (17و ع ددظ  ددؽ اصجدد ول ) . ددم عددنيم 21 ددبا و ضؾزعددؾن علددا ا

 اصهدم وعد   اصؾ د ا  اص دنييا ف هد ، وه ا ل دؾ  إصدا   د  ا   ييا اصللؾجا، وجؾ  عع يؽ ي ؽ أ ي ء
ف  ضدد   ددم  ،اصكو فددا اص   ددا ألضددً  سلدد  أثددا فددم   وهدد ا فضددًع عددؽ   دد  ا اصؾ دد   اص ددنييا ذاعهدد 

اصب ض ؼ،اثا صس،اصجبهؾا ا،اصخضااء،اصض  يؼ،اصب لب ؽ،اصضع  ،اصشاطا،ااال،اصق  عيا،اصاعدددددددد صا، )
اص ددن ن إصددا سبددا اصب دد  ا فددم اصهددم  و  ددؾ  عددبب ااعلدد ع عدد   اصباععددا اثوصددا( اص ا ددؾ ، اصجددؾبن

  دددم عددد   عدددن ن ، إذ يلدددغنيياأ ضدددؾم سددد  وا ددد   يهددد  علدددا عددد   أكبدددا  دددؽ اصؾ ددد ا  اص ددد   دددس
%( 8.8( ا ددددبا و ي ددددعا)25389%( و ددددم اص ا ددددؾ  )13.2( ا ددددبا و ي ددددعا)37948اصجددددؾبن)

) باععا اثخ ا  فق  أ ضد  سد   دؽ  دمأ   فم اص، %(8.4( ا با و ي عا)24265 عيا )اصق  و م
 %( و  ددؾ 0.1( ا ددبا و ي ددعا )330إذ يلددغ عدد   عددن ن اصهددم اص ددي عم ) ، اص ددعم (اص ددي عم

 .ؼي  ع   اص ن نت  ض صم   صاصوق لا و   اص بب أن ه ا اصهم هؾ خ ص صل ي ع  
 (17جدوؿ)

 .2020التهزيع الجغرافي بحدب األحياء الدكشية لسديشة الفمهجة عاـ 

 .يي ا  )  ا  يشؾا ( 2020م اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا يي ا    ا ا  أ   ء اصللؾجا ص  

 

 % عدد الدكاف)ندسة( أسم الحي ت % عدد الدكاف)ندسة( أسم الحي ت

 8.4 24265 القادسية -12 4.7 13464 الجسيهرية -1

 8.1 23467 الذرطة -13 6.2 17980 لسعمسينا -2

 3.1 8916 الهحدة -14 13.2 37948 الجهالف -3

 1.8 5183 الرصافي -15 6.2 17757 التأميم -4

 5.6 16312 الخزراء -16 1.0 3109 السشرهر -5

 0.1 330 الرشاعي -17 8.8 25389 اليرمهؾ -6

 8.6 24836 الرسالة -18 0.4 1425 األمين -7

 0.1 379 الدالـ -19 3.8 11127 األندلس -8

 0 0 السأمهف  -20 6.8 19513 الزباط -9

 0 0 الجامعة -21 4.7 10730 السعترم -10

 100                    286342/السجسهع الكمي            8.4 24212 نزاؿ -11
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 (14شكل)
 .2020عدد الدكاف بحدب األحياء الدكشية لسديشة الفمهجة لعاـ 

 
 .(17اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)

 (6خريظة)
 .2020التهزيع الجغرافي إلعداد الدكاف حدب اإلحياء الدكشية في مديشة الفمهجة لعاـ

 .(17 بعضب   علا ج ول)اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا 
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 2020انية في مديشة الفمهجة لعاـالدك الكثافة 1.2.1.4.1.3.1.2

ن ن ( يضضدددف أن هيددد   ععددد يؽ سب دددا فدددم سو فدددا اص ددد7)( واصخا ظدددا 18) دددؽ  ع غدددا جددد ول     
وعليددا ت  ددب   يظقددا اص ااعددا إصددا أا ددم فئدد     ددب سو فددا اص ددن ن فددم سدد   ث يدد ء   ييددا اصللؾجددا

 اصب ييا وهم س نعم: م  ؽ أ ي ء 

 -: جدا   فئة ذات الكثافة الدكانية الهاطئة - أ

 ،اصبدددد  ؾن ) سدددد   ددددؽ وعشددددب  .ف تدددد ( ا ددددبا/ هنضدددد ا 76.7واصضددددم عبلددددغ ف هدددد  اصكو فددددا اص ددددن ايا)  
و لغد  سو فدا اص دن ن صهد   اث يد ء علدا اصضدؾاصم  (اصبي دؾا ،اصج   ا، اص ي عم، اص عم، اث  ؽ

و  ددؾ  ااخلدد ض اصكو فددا اص ددن ايا فددم هدد   اث يدد ء إصددا  .ا( شددخص/هنض 0,0,6.4,8.8,19.7)
 .ص صػ ااخلض  ف ه  اصكو فا اص ن ايا وعلضقا صلخ     اصبجضبعيا أاه  أ ي ء   يوا اثاش ء

 -فئة ذات الكثافة الدكانية الهاطئة : - ب

  دددم وعشدددب  سددد   دددؽ .( ا دددبا/هنض ا153.1-76.7واصضدددم عضدددااو  ف هددد  اصكو فدددا اص دددن ايا  دددؽ)  
اصخضااء( و لغ  سو فدا اص دن ن صهد   اث يد ء و  ،اص ا ؾ  ،واصاا فم ،اصب لب ؽ ،اصضع   ،   )اصؾ 

 .( شخص/هنض ا113.3 ،135.6 ،125.2 ،138 .151 ،151.9علا اصضؾاصم ) 
 -فئة ذات كثافة سكانية متهسظة: - ت

 م دد وعشدب  سدد   ددؽ .( ا ددبا/هنض ا229.7-153.1واصضدم عضددااو  ف هدد  اصكو فدا اص ددن ايا  ددؽ )  
ن ايا صهددد   اث يددد ء وعلدددا إذ يلغددد  اصكو فدددا اص ددد .اصضددد  يؼ(و  ،اددداال ،اثاددد صس ،اطااصشددد ،)اصق  عددديا

 .( شخص/هنض ا157.7 ،173.8،186.3 ،196.4 ،167)اصضؾاصم
 -فئة ذات كثافة سكانية عالية : - ث

وعشددب  سدد   .( ا ددبا/ هنضدد ا306.2-229.8واصضددم عضددااو  ف هدد  اصكو فددا اص ددن ايا اص   ددا يدد ؽ )  
 كو فا اص ن ايا صه  وعلا اصضؾاصم)إذ يلغ  اص (، اصجبهؾا ااصب ض ؼ ،اصاع صا ،جؾبن م اص) م ؽ 

وعبودد  هدد   اث يدد ء اصيددؾا  اثوصددا صيشددؾء  .( شددخص/هنض ا306.2 ،281.5 ،232.8 ،258.1
 .يا ص صػ ف ن اصكو فا ف ه   اعل ااصب ي

 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني ..  العوامل اجلغرافية املؤثرة يف توطن صناعة مُنتجات األثاث يف مدينيت الرمادي والفلوجة

56 
 

 (18جدوؿ )
 .2020بحدب األحياء الدكشية لعاـجة الفمه الكثافة الدكانية العامة لسديشة 

 الكثافة الدكانية ندسة/ ىكتار السداحة)ىكتار( عدد الدكاف)ندسة( أسم الحي ت
 306.2 44 13464 الجسيهرية -1

 138 130.3 17980 السعمسين -2

 258.1 147 37948 الجهالف -3

 157.7 112.6 17757 التأميم -4

 19.7 157.7 3109 السشرهر -5

 135.6 187.3 25389 يرمهؾال -6

 8.8 162.5 1425 األمين -7

 173.8 64 11127 األندلس -8

 151 129.2 19513 الزباط -9

 281.5 145.3 10730 السعترم -10

 186.3 129.9 24212 نزاؿ -11

 167 145.3 24265 القادسية -12

 196.4 119.5 23467 الذرطة -13

 151.9 58.7 8916 الهحدة -14

 125.2 41.4 5183 الرصافي -15

 113.3 144 16312 الخزراء -16

 1.4 229.7 330 الرشاعي -17

 232.8 106.7 24836 الرسالة -18

 6.4 59.6 379 الدالـ -19

 0 146.8 0 السأمهف  -20

 0 181.5 0 الجامعة -21

 108.6 2643 286342 السجسهع

 .(  ا  يشؾا )يي ا    ،2020 ، ا ا  أ   ء اصللؾجا اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا يي ا     
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 (7خريظة)
 .2020الكثافة الدكانية لإلحياء الدكشية في مديشة الفمهجة لعاـ

 (18عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول) اصب  ا:  ؽ

 ددؽ ضدداوا    ؾيدد م أ  اددي عا، سبدد  أن هدد ا اص   دد   هدد ا اص   دد  ي دد   ؼ :األيػػدي العاممػػةأمػػا  -
 ادد  أكوددا ت يليددا صلهاسددا واصضشددن   ، أ  أادد   ددؽ اصببنددؽ أن ييقدد  اص بدد ل  ددؽ  يظقددا إصددا يضب ددا ا

أخددام وأ ددااؤهؼ  ادد ثجؾا اص  صيددا، صدد صػ يضاسددا عدد   سب ددا  ددؽ اص ددي ع   فددم اصبيدد طب اصبا  بددا 
اثيدد   اص   لددا  وع  دد    ،(1)ا ص ددن ن ؛ وذصددػ ا ن ايددا ابعددضل     ددؽ وفددا  اثيدد   اص   لددا اصاخي ددا 

   اصبضظلع   اصا ي يا ص بليا اصضيبيا اص ي عيا، و ضه   أثا اص ب صا فم اااضد   اص دي عم ا د   أ
اص ب ل و  ضؾم سل ءعهؼ. و  ضب  ع   اص ب ل علا اص ن ن فم اص وصا، أ د    دضؾم اصكلد ء  ؼي ضبد  

                                                           
(1) 

  ص 1964لنؼ َٙ   لنافيل,ٛ,  ل كخظ زٚ,   لنياؼ, لألٔن ٗ   يياؼ , لنؼ  َٙ   ج يؼ , اف سلز     مذي   طك

582. 
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ا صهدؼ ،أ د  ا ص اجا اثوصدا علدا   دضؾم اصضد ا ب اصليدم صل بد ل و هد اعهؼ واصب ئدا اص دي عيا اصبض  د
،كبددد  أكددد  اصكو دددا  دددؽ (1)عددداض اص بددد  فدددع ل ضبددد  علدددا اصكبيدددا فقدددط وإابددد  علدددا اصيؾعيدددا ألضددد ً 

 دددلا   هددد  ًا صلبؾاتدددم ابتض دد  يؾن و ددديهؼ ابتض ددد    )اصلدددا  ف بدددا( علدددا أهبيدددا عي دددا اص بددد  ا
اص دن ن  جاء  ؽ اص دن ن إذ عداععط ا بليدا اااضد   وابعدضهع  فكلبد  زا  عد   اص ي عيا، فهؾ ل     

ف ن ا ضب ل ز     اثي   اص   لا ل عف تؾ دً  و  صيضيجدا فد ن اصا د    اصكب دا  فدم عد   اص دن ن ل يدم 
. سبد  وعضعد يؽ (2)علبيا صه ج   اصب  ام  ؽ اص   ل ؽ اصب ها ؽ و  ا اصب ها ؽ و د جؾا  يخلضدا 
  ددد  واصب ددد ام  اص دددي ع   ؼيبددد  ي يهددد   دددؽ إذ اثيددد   اص   لدددا واصضدددم عخضلدددع اددد خضعف  جدددؼ اصب

، ف ددي عا اصخشددب واثثدد   عهضدد   إصددا أيدد   ع  لددا  دد ها  و  ددا  و دد م   جضهدد  صءيدد   اص   لددا
 دد ها ؛ اضيجددا صض دد   عبلي عهدد  اااض جيددا و ددؽ ثددؼ فدد ن هدد   اصبيشددن  عيجدد ص اهددؾ  يدد طب اص ددن ن 

،كبدد  أن (3)اصضددم عضددؾفا ف هدد  أيدد   ع  لددا  يخلضددا اثجددؾا ذو إاض جيددا ع صيددا و بهدد اا   ضيؾعددا 
صضؾفا اثي   اص   لا سبً  واؾعً  واصضعد يؽ اصبند ام فدم عك صيلهد  أثدا سب دا فدم إ ن ايدا عهق دب اصيبدؾ 

وصهد ا أن عدؾفا اص دن ن (4)اص ي عم، وصكؽ ه ا اثثا لخضلع  ؽ  ن ن نخا و ؽ اي عا ثخدام 
 عا  يضجد   و  ع ا  سب ا  لبندؽ أن لشدن  عدؾتً   هبدً  صض دا ف اصبيضجد   اص دي عيا و يهد  ادي

 اثث  .

( أن ع    اص ن ن واصقؾم اص   لا ت  أ ض  اصباععا اص  ا ا و ي عا 9 ؽ خعل اصج ول ) وعب ؽ     
%(  ؽ   س عد ث ا عؾا د  اصضدؾطؽ اص دي عم علدا واتدم ادي عا  يضجد   اثثد   فدم 6.7يلغ )

 ( عخضلددع  ددؽ  يظقددا اص ااعددا ،وصهدد ا اجدد  إن     دد  اددي عا  يضجدد   اثثدد   فددم   ييددا )اصا دد  
  س   جضه  ص    اثيد   اص   لدا وطبي ضهد ، فيجد  عد  ه  لخضلدع يد ؽ   بد  وأخدا. فهدم عضدااو  

( عدد  ًع ، أ دد  فددم )  ييددا اصللؾجددا( ف بلددغ  جبددؾع 486( عدد  ًع صكدد    بدد  و بجبددؾع)6-4يدد ؽ )
ع يؽ فم أع ا  . ل ؾ  ه ا اصض(5)( ع  ًع صك    ب 8-4عضااو  ي ؽ)( ع  ًع، و 380اثي   اص   لا)

اثي   اص   لا فم  يظقا اص ااعا إصا ز     ع         اي عا اثث   فم   ييا اصا      ق ااا 
ا دد   اصب   دد  اصبؾجددؾ   فددم   ييددا اصللؾجددا، واجدد    غبهددؼ  ددؽ ذو  اصخبددا  واصبهدد ا  صه جددا هدد   

                                                           
(1 )

َ  سٖ يحً  ٕز ,   ئق لنحً  سلَٙ   لنظ  ُ ػ ي لنُس  ٛاٛ, ,  ٙ يسُٚ  , اف  سلز   مس   ن, ي جس  خٛي)رٛي يُش  ٕم (  ةهٛ  , 

 .103  ص 2006لٜزل    ج يؼ, افسلز   
(2  )

  ص 1985 ن    ي سذم لن ٗ جفيل,ٛ , لنظ ُ ػ,   زلم لنس الو نهيا ػ , ٔلنُش ي  ػً  ٌ   ػاس لنل زم ط  ٍحس

240. 
(3 )

س  ُ   ح ي  س ػا   س ل ايلًْٛ  ٙ   لنظ  ُ ػ ي لنُس  ٛاٛ, ٔلنحي,ٛ  , ,  ٙ يح ,ظ  , لنُا  ف   مس   ن, ي جس  خٛي)رٛي 

 .84  ص 2009يُشٕم (   ةهٛ, لنخياٛ,   ج يؼ, لنكٕ,,   
(4 )

نظ  ُ ػٙ ,  ٙ يح ,ظ  , ا ا  م   عطئح  , زةخ  ٕملِ)رٛي يُش  ٕم (   ةهٛ  , لٜزل    ػا   س ػاٛ  س حً   ز٘   لنًُ  ٕ ل

 .18  ص 1999ج يؼ, افسلز  
(5  )

 -25/10/2020) نهً  س  لنسملس  , لنًٛسلَٛ  , نًؼ ي  م ط  ُ ػ, يُخا   ي لألن   ا ,  ٙ ي  سُٚخٙ لنيي   ز٘ ٔلنءهٕج  ,  

18/1/2021.) 
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 عؽ اص بد ل اص د  ي ؽ اص ي عا صهؼ صلؿي م ا عب ل اصض بيؼ واصضيل   ، س صػ عبلي   اصضقظيم فضعً 
اصدد يؽ لب اعددؾن اثعبدد ل اصع ؾيددا واصبنبلددا ص ددي عا اثثدد    ودد ) اصضوق ددب ، واصكددعس، واصضهب دد  ، 
واصضلبيددم، وأعبدد ل اصيجدد ا  اثخددام( وسدد  اثثدد   اصبياصددم، سبدد  اجدد  أن   غددؼ اص دد  ل ؽ  ددؽ أييدد ء 

اص دي عا فدم عقلديص اصعظ صدا  يظقا اص ااعا أو  ؽ عنيا اصبيظقا. اث ا اص   ل نس أهبيا هد   
صددؾ عددؾفا  اص ؾا دد  ابتض دد  لا اشددن  ج دد   ددم ابعددضقااا اث يددم واصبجضب ددم. فضددًع عددؽ اصضؾعددم 
اثفقم صه   اصب     فم   صا ت اعه  علا اصبي ف ا  م اصعض  م اثجيبيا اصضدم  دا  اثعدؾا  فدم 

 ل اصبد ها ؽ فدم  يظقدا اص ااعدا اص يؾا  اثخ ا . و بنؽ عق يؼ اصبه اا  اصضم لبضلكه  ا دض اص بد
 إصا    ل عم:

وهؾ ع     ضخ ص يض بيؼ اثث   اصبياصم واصبنضبم واصب  اض وأك  ء  نجار مهبيميات: -1
اصج اان واثعب   اص اخليا واصخ اجيا واصافؾف اصخ اا ا صب     أو اصبن عب اص ااعيا .ييغا 

 (.14اؾا )

خ ص ا ي عا اثيؾاص واصجااج ب وااط اا  وهؾ ع     ضنجار األبهاب والجرجهبة : -2
 وابشن ل و اف اصيؾم واثيؾاص اصا ي يا صلبي زل.

وهؾ ع     ضخ ص فم ايم اثخش ص ابؾا  اص عغ  م إض فا اصبؾا  صه  و ؽ  الرباغ : -3
 (.15ه   اثاع   )اص  لؾ . اص ب اعؾ. اصع و ا اص هبم. اص لا. اصويا.اصكل ا.اصبؾ  (.ييغا اؾا )

وهؾ ع     ضخ ص يضاشيف واشا اصخشب يؾاعظا اصبيش ا اصكها   م اصلؾصبم  عامل الترشيح:-4
 أو اصقاام.

هؾ ع     ضخ ص ييه  وزخافا اصخشب ا ثشن ل اصبخضللا وعخا به  يؾاعظا  الشقاش : -5
 (.16( وأ وا  وشلاا  خ اا صليقش. ييغا اؾا )CNCآصا)

اصخشب يؾاعظا  ن  ؽ اصخااطا اصكها   يا و  ضخ م وهؾ ع     ضخ ص فم جااخا :  الجراخ -6
 (.17اث وا  واصشلاا  اصخ اا ا صجااخا. ييغا اؾا )

هؾ ع     ضخ ص فم عغليف اصقيل   واثعا   ا اعليج واصقظؽ واثتبشا ا اؾاع  الدوشسجي: -7
 (.19(و)18و ؾ لع   خضللا .ييغا اؾا )

ب يؾاعظا  ن  ؽ اصض ؽيا اصج   ا ) اصاا   هؾ ع     ضخ ص يض ؽيا اصخش عامل ترفية:-8
 واص ي ( .

هؾ ع     ضخ ص اهلا اصخشب يؾاعظا   كيا سها   يا أو يؾاعظا اصبيش ا  عامل التحفير: -9
 اص  و . 
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هؾ ع     ضخ ص ا عضخ ام اصلا ا  اصكها   يا اص  و ا   س لقؾم ا صيقش  عامل ماكشو: -10
 .(1)واصاخافا علا اصخشب

  نجار أبهاب )مهبيميات(.                             ( 14صهرة )

 
  15/12/2020 اصب  ا: اص ااعا اصب  اايا، اؾا  اصضقظ  يض ا خ   

     صباغ األبهاب الخذبية( 15صهرة )

 
 .15/12/2020يض ا خ  .اصضقظ   ؽ تب  اصع  وا ،اصب  ا: اص ااعا اصب  اايا    

                                                           
(1 ) 

 (.18/1/2021 -25/10/2020نهًس  ) لنسملس, لنًٛسلَٛ, نًؼ يم لألن ا ,ٙ يُيل, لنسملس, 
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 عامل الجراخ.( 17صهرة)                  مى الخذب.عامل متخرص بالشقش ع(16صهرة)   

        
 .16/12/2021يض ا خ   اصضقظ  ،اصب  ا: اص ااعا اصب  اايا 

 

 األرائك قبل وبعد الدوشسة.( 19صهرة )                    عامل الدوشسجي .( 18صهرة )            

        
 2020/ 12/ 17 خ اصضقظ  يض ا  ،اصب  ا:اص ااعا اصب  اايا 
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 Market) ) الدهؽ  4.1.2

ل ق   ا ص ؾ  هدؾ  ند ن صبيدم وشدااء اصبدؾا  اثوصيدا واصبدؾا  ا دع اصب دي ا واصبيضجد   جد ها     
و   ددد  اص دددؾ   دددؽ اص ؾا ددد  اصبدددؤثا  فدددم ؾيددد م اص دددي عا وابؾهددد  وعظؾاهددد .(1)اص ددديم

ثن   غدددؼ  ؛(2)
نو فدددا ااص دددؾ  واصضدددم عدددؤثا يددد واه   اصيشددد   اص دددي عم هدددؾ اشددد   اعدددضهعكم لقضددداص اظبي ضددد   دددؽ

كب  أك   اص  ي   ؽ اصيغا    علا  وا ،(3)اص ن ن و   ل  خ  اصلا  واصق ا  اصشاا يا ص م اثفاا 
ه ا اص     وأهب ض  انؾا  ع  ًع   عبً  فم عه ي  اصبؾتم اث ود  صليشد   اص دي عم وهدم اصبا لدا 

وعدد عم أهبيددا اص عتددا يدد ؽ اص ددؾ  واخضيدد ا  ،اصو ايددا  ددؽ عل ددلا عظددؾا اغا دد   اصبؾتددم اص ددي عم
لدددع اقددد  اااضددد   إصدددا اثعدددؾا  إذ عب ددد  ا دددض  ، نددد ن اصبيشددد   اص دددي عيا فدددم  ه وصدددا صضقل ددد  س 

ؼع ضدده  عكددؾن عبليددا اقدد  اصبددؾا  اثوصيددا  ،اص ددي ع   صلضددؾطؽ ادد صقاص  ددؽ اص ددؾ  ثعددع ص عدد  
ييظبدددددب علدددددا اص دددددي ع    اص اخلدددددا ف هددددد  أعددددده   دددددؽ اقددددد  اصبيضدددددؾ  إصدددددا اثعدددددؾا  وهددددد ا اصهددددد ل

وأن ز دد    اصظلددب علددا  ،أن اص عتددا يدد ؽ اص ددؾ  وابددؾ اص ددي عا واز ه اهدد  أ ددا ث يدد .(4)اص ددغ ا 
 وعيد  . يضج   اثث   فم  يظقا اص ااعا يؤ   إصا ز     ع   اصب     وعظدؾا عبليد   اصض دييم

ي ددعا ص ؾا ددد  عدددؾطؽ ا ص تدد  أ ضددد  اصباععددا اثوصدددا ع  دد  اص دددؾ  أن  ضبددد ؽي (9اصيغددا إصدددا اصجدد ول)
%( وهم ا عا  اعل ا  ق ااا يض ث ا عؾا   اصضؾطؽ 35يلغ  ا بض  ) إذ اي عا    يضج   اثث  

( إصدا 15( واصشدن )19و شد ا اصجد ول) .اثخام علا اي عا  يضج   اثث   فم  يظقا اص ااعدا
 ددؽ اددؾع   ييددا اصا دد    تدد  عضعدد يؽ أن اظدد    دد و  ع ددؾ ب  يضجدد   اددي عا  يضجدد   اثثدد   فددم 

اصبؾؼيد  ( تد   ،اصب د اض ،  ابد  ف هد )  داف اصيدؾمفيج  أن ا عا ع ؾ ب اي عا اصبؾ  ليد  ،خاث
أ دددد  اصض ددددؾ ب صعدددد تم ،%(30%(  اخدددد  اصب ييددددا وفددددم  اخدددد   ه فغددددا اثاعدددد ا يلغدددد )46يلغدددد  )

فدددم  ددد ؽ يلغددد  ا دددعا ع دددؾ ب ادددي عا اثيدددؾاص واصجاجؾ ددد   ،%(24اصبه فغددد   فبلغددد  ا دددبض  )
أ دددد  اصض ددددؾ ب صعدددد تم اصبه فغدددد   ،%(33أ دددد   اخدددد  اصبه فغددددا فبلغدددد ) ،صب ييددددا%(  اخدددد  ا52)

أ دد   ،%(50أ دد  اددي عا اثاا ددػ) اصقيلدد  ( فقدد  يلغدد  ا ددعا اصض ددؾ ب  اخدد  اصب ييددا)،%(15فبلددغ)
 أ ددد  ادددي عا اثثددد  %(21وإصدددا اددد تم اصبه فغددد   يلغددد ) ،%(29 اخددد  اصبه فغدددا فقددد  يلغددد )

%( 59ا دعا ع دؾ ب هد   اصبيضجد   )  واصشع ييػ( فق  يلغ ،اصواثيؾ  خ،ف ه ) اصبظ ا اب  اصب  ام
 .%(14إصا ا تم اصبه فغ   يلغ ) أ  ،%(27أ    اخ  اصبه فغا يلغ  اصي عا) ، اخ  اصب ييا

 
                                                           

(1 ) 
  1984ػاس ذهٛم ,خٛم  عحًس حاٛب مسٕل   جفيل,ٛ, لنؼيلف لنظُ ػٛ,  يياؼ, ج يؼ, لنًٕطم  لنًٕطم 

 .134ص 
(2 ) 

 .108دمحم عيْي سؼٛس لنسً م   ػا س ػهٙ لنخًًٛٙ   يظسم س اق   ص 
(3 )  

 .268  ص  1980م لنيشٛس نهُشي   افسلز   سًٛي  ة ظى لنشً ع   يُ طق لنظُ ػ, ,ٙ لنؼيلف   زل
(4 )  

ػا س ػاٛ س حً  ز٘   لنًُ ٕ لنظ ُ ػٙ ٔل تا ْ  ي لنًك َٛ , نهًٕلك غ لنظ ُ ػٛ,   ياه , لناح ٕا لنافيل,ٛ ,   

 .55  ص  2002لنؼسز لنم نث   
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 (19جدوؿ)
 .2020األثاث في مديشة الرمادي لعاـ صشاعة ُمشتجات الحدود السحمية واإلقميسية ألسهاؽ 

 السجسهع التدهيق لمسحافظات األخرى% التدهيق داخل السحافظة% سديشة%التدهيق داخل ال نهع الرشاعة

 100 24 30 46 السهبيميات  -1

 100 15 33 52 األبهاب والجرجهبة-2

 100 21 29 50 األرائك-3

 100 14 27 59 األثاث السعدني-4

يضج   اثث   ن صب     اي عا  واعضب ا  ابعضبي  ،اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا اص ااعا اصب  اايا
 .(18/1/2021 -25/10/2020)صلب  فم   ييا اصا     

 (15شكل)
 .2020الحدود السحمية واإلقميسية ألسهاؽ صشاعة ُمشتجات األثاث في مديشة الرمادي لعاـ 

 .(19اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)

أن ا ددعا ع ددؾ ب اصبؾ  ليدد   تدد  (16واصشددن )(20أ دد  فددم   ييددا اصللؾجددا ف ضضددف  ددؽ اصجدد ول)   
وإصا ا تم اصبه فغ   ،%(30أ   اصض ؾ ب  اخ  اصبه فغا فق  يلغ) ،%(  اخ  اصب ييا58يلغ  )

 دد  أ.%(54اص واصجاجؾ ددا  اخدد  اصب ييددا)فددم  دد ؽ يلغدد  ا ددعا ع ددؾ ب اثيددؾ  (%12يلغدد  ا ددبض )
فقد  يلغد  )اصقيل  (  اثاا ػأ د،%(15وإصدا اد تم اصبه فغد   ).%(31 اخ  اصبه فغدا فقد  يلغد )
أ   ،%(23)أ   ا تم اصبه فغ  ،%(29صبه فغا)أ    اخ  ا،%(48) ا عا ع ؾ ق   اخ  اصب ييا

اصشددع ييػ( فقدد  يلغدد  ا ددعا ع ددؾ ق   اخدد  ، اثيددؾاص ،ابدد  ف هدد ) اصبظدد اخ اصب دد اماددي عا اثثدد   
                                                                                                                                                                                                                                                                  .%(21وإصا ا تم اصبه فغ  ) ،%(30أ    اخ  اصبه فغا) ،%(49اصب ييا)
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 (20جدوؿ)
 .2020الحدود السحمية واإلقميسية ألسهاؽ صشاعة ُمشتجات األثاث في مديشة الفمهجة لعاـ 

 السجسهع التدهيق لمسحافظات األخرى% التدهيق داخل السحافظة% التدهيق داخل السديشة% نهع الرشاعة

 100 12 30 58 السهبيميات -1

 100 15 31 54 األبهاب والجرجهبة -2

 100 23 29 48 األرائك-3

 100 21 30 49 األثاث السعدني -4

واعضب ا  ابعضبي ن صب     اي عا  يضج   اثث    .اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا اص ااعا اصب  اايا
 .(18/1/2021 -25/10/2020صلب  )اصللؾجا فم   ييا 

 (16شكل)
 .2020لعاـ الفمهجة في مديشة  الحدود السحمية واإلقميسية ألسهاؽ صشاعة ُمشتجات األثاث

 .(20اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)

ا ضيضج  ب  عبب أن هي   ععتا ي ؽ اص ؾ  وابؾ اي عا  يضج   اثث   إذ أن ز     اصظلب    
علا  يضج   اثث   فم  يظقا اص ااعا يؤ   إصا ز د    عد   اصب   د  وعظدؾ ا عبليد   اصض دييم 

 ؾ  صلب ييض ؽ  د  هدؾ إب اا ند س صضاايد  عد   اص دن ن اصب دضبا ال د  اصا د    اصظبيعيدا وأن ع ا اص
فضًع عؽ ذصػ  بلا اصبيد ء واثعبد ا اصضدم عشده ه   يظقدا اص ااعدا و  صضد صم ز د    اصظلدب وااعلد ع 

أ ددد  اعج هددد   اصض دددؾ ب فدددم  يظقدددا اص ااعدددا فيجددد  أكودددا سبيددد    ،ا ددعا اعدددضهع   يضجددد   اثثددد  
، واصبؾاددد  ،)اغدد ا  أخددام ع دددؾ   إصددا أ دد كؽ أخددام  يهدد  ع ددؾ    اخدد  اصب ييددا وسبيدد   اااضدد  
كب  اج  أن .بع شا)وعظ ء(اص  ا   نؾن عؽ طا ب اصبيم اصبع شا أوو  ،وأتضيا اصبه فغاع  ااء(



 الفصل الثاني ..  العوامل اجلغرافية املؤثرة يف توطن صناعة مُنتجات األثاث يف مدينيت الرمادي والفلوجة

56 
 

 ،ف هددد ؛ وذصدددػ صض ددد   وعيدددؾع اصب   ددد  اصللؾجددداعلدددؾ    ييدددا   ييدددا اصا ددد    اعج هددد   اصض دددؾ ب فدددم 
 .(1)اإصا أع  ع عؾته  صإلتليؼ اصبج و   ب  أ م اسا اصبه فغا  ا      ييا اص أض فا إصا أن

 .(Energy and fuel)الظاقة والهقهد  5.1.2

اصظ تددا هددم اصق يليددا اصك  يددا فددم أ   دد    علددا أ اء عبدد  وهددم ب عددام وصكددؽ أث اهدد  عبدد و فددم    
 دؾا  اصض ا خيدا اصق لبدا وهدم و    ا اصظ تا  ض     ت  أعضخ  ه  اثا د ن  يد  ع ،شن  أو أخا

)عضدددعع  وعضدددع  اصه دددؾان واصخشدددب واصا ددد   واصبددد ء( وب يددداال  ضدددا اصؾتددد  اصه ضدددا ل دددضخ م 
ط تدا هدد   اصب دد  ا فدم عؾص دد  اصهددااا  أو فددم عها دػ ا ددض انب  علددا اظد   ضدد ب فددم ا ددض 

 دااا   وعبو      ا اصظ تا عدؾاء س اد  علدا شدن ،(2)اث  كؽ وعلا اظ   واعم فم ا ض أخا
 .(3)أو تدددؾ   هاسدددا   ددد ا اصهاسدددا فدددم سددد  شدددمء و ددد واه  ب لبندددؽ ؾيددد م أ  ادددؾع  دددؽ اص دددي عا

وعخضلدع   جدا اص دي ع   اصضهؾ ليدا صب د  ا اصظ تدا عع دً  صضدؾفا هد   اصبدؾاا  وعكد صيف اعددضغعصه  
 ،ؼع ضه  لهض   إصا   ضؾم عد ًل  دؽ اصظ تدا صضشدغ     د اعه  و ن  يهد  س دي عا ادها اصب د  ن

  ؽ هي صػ  يشن  اي عيا عضظلب سبي   تل لا  ؽ اصظ تا س ص دي ع   اصغ ا يدا)اصباطع  (  فم
 د   (4) وًع  ب  يؤ   إصا ااخل ض سبيا اصظ تا اصب ضهلكا  ؽ أجب صم اصضكللا اااض جيدا صل دي عا

ييا زاص   ه فغا اثاع ا ع  ام  ؽ اقص سب ا فم إ  ا  اصظ تا اصكها   يا  ؽ شعنا اصضؾز م اصؾط
  يا واصبضبولا ابهظا )ع  و شن    ا  يضغؼ علا اصا ؼ  ؽ ا ضعكه   هظا صضؾص   اصظ تا اصكها 

اصكهاو   يدددا  واصضدددم ع ددد ام  دددؽ  شددد ك  فدددم اااضددد   وع ددد عؼ أثاهددد  ا ددد  ا دددضعل اص ددداا    يودددا( 
واضددظااص اثوضدد ع اث ييددا ا اضدد فا إصددا عدد م وجددؾ  اصج لددا فددم اصض   دد   ددم  ؾضددؾع اصظ تددا 

ا اد ؾ ا وت  اا ن   ه   اصبش ك  عدلعً  و شدن  سب دا علد ،واصبه فغا لا س فا   ضؾ    اصبل ع
بعيب  اثاشدظا اص دي عيا علدا إ د ا ا  اصظ تدا اصعز دا  بد  أ م    ؾل اثاشظا ابتض   لا،

علا اا ن ايد   اص اعيدا فدم عدؾف ا اصبضظلعد   اصضداوا ا  دؽ اصظ تدا  دؽ خدعل  ذصػ إصا ابعضب  
بعدديب  فددم عدد  ااعلدد ع  ،ؾصدد ا  اصخ اددا  بدد  ضدد عع ذصددػ  ددؽ اصضدد ث ا اص ددلبم صبشددنلا اصؾتددؾ اصب

 دددي عيا اصثاشدددظا اأعددد  ا اصؾتدددؾ  صددد صػ فددد ن  شدددنلا اصظ تدددا تددد  شدددنل  عهددد لً  سب ددداًا أ ددد م عدددؾطؽ 
 . ( 5)ج ي   أو عظؾ ا اثاشظا اص ي عيا اصبضؾطيا فم اصبه فغا و يظقا اص ااعااص

                                                           
(1 ) 

 -25/10/2020) هً س لنسملس, لنًٛسلَٛ,  نًؼ يم لألن ا لنخٙ ك يت آ  لنا حم, ,ٙ ي سُٚخٙ لنيي  ز٘ ٔلنءهٕج , ن

18/1/2021.) 
(2 ) 

)عس  ٔتياٛل ي ٔتٕيٚؼ ي يك َٛ,(  زلم لنشًٕع نهمل ,,  نٛاٛ    سؼس ج سى دمحم ٔلذئٌ   جفيل,ٛ, لنظُ ػ,

 .63  ص 2002
(3 ( 

 Gzamanski ,Industrial Location and Urban Growth of the Town Planning , 

American-Geographical Review , vo1 36 , N0. 3,19, 5.p: 168. 
(4 ) 

 .3  ص 1978دمحم عيْي سؼٛس لنسً م   زملس ي ,ٙ لنًٕلمز ل كخظ زٚ,   زلم لنكخب نهُشي   افسلز   
((5 

عٚٓ     نيٛ  ف يره  ف لنؼ   َٙ   لنخًُٛ  , لنظ  ُ ػٛ, ,  ٙ يح ,ظ  , لألَا   م زملس  , ,  ٙ جفيل,ٛ  , لنظ  ُ ػ, ) مس   ن, 

 .132-131  ص2012يؼ, لألَا م  ي جسخٛي( رٛي يُشٕم   ةهٛ, لٜزل    ج 
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يضدااو  إاض جهد  اصضدم  هظا ع    يودا هم  صظ تا اصكها   يا اصبيضجا واصبؾزعابهظ   او ؽ اص    
(  ين  وا  واص بب اصا ي م 660-550(  ين  وا   ؽ أا  اااض   اث و  ي ؽ )100-70ي ؽ)

 هظد   اصد يال و  ،اصبؾجدؾ   ضداااصقلا اااض   هؾ شها اصبد ء وتلدا اصؾتدؾ  اصبجهدا   دم ا دض اث
) اأس اصج ا وهم  هظضد ن(  ضضداا  ا صك  د  وسد ن اصهب ا  ، هظا اصض  يؼ اصؾااا() فم اصا    

ييغدددا  .و جدددا  اص بددد    صيدددً  علدددا ع دددليف و ددد ع ن فقدددط صلبهظدددا ،( ينددد  وا 30إاض جهددد  اهددد و )
 ضضداا  و ضؾتلدا   صيدً  عدؽ  .(  يند  وا 30 هظا  يال اصللؾجا اصضم يلدغ إاض جهد  )و .(13اؾا )
 .(1) ه  ا يط  ي يب   هظا سبي ا    ا  ا صك    هظا ه   ف صضاا فو  .اص ب 

 (13صهرة)                                                
 .الرمادي واألبراج بين قزاء راوه والقائممديشة  األضرار التي أصابت محظة الهرار في 

                   
 .فاع عؾز م  اسا اثاع ا ،ا اصكها   ياأاشيف  يغؾ ا اصظ ت ،  ظلا اص ل ااصبهي س   :صب  اا    

 أ ضدددددد  اصباععددددددا اصااا ددددددا أن عدددددد ث ا ع  دددددد  اصظ تددددددا واصؾتددددددؾ  تدددددد (9اصجدددددد ول) وعبدددددد ؽ  ددددددؽ خددددددعل  
 .%(  ددددؽ   ددددس عدددد ث ا  علددددا عددددؾطؽ اددددي عا  يضجدددد   اثثدددد   فددددم  يظقددددا اص ااعددددا8.6)يي ددددعا

  إذ يلغدد ،صا دد     ييددا ا فددم صب   دد  اثثدد   ( يؾضددف سبيددا اعددضهع  اصظ تددا واصؾتددؾ 21وجدد ول)
أ دددددد  اصضكدددددد صيف اصشددددددها ا فقدددددد   ،( صضا/شددددددها  ً 24.201كبيددددددا اعددددددضهع  اصظ تددددددا واصؾتددددددؾ   ددددددؾاصم)

 .(  ل ؾن  يي ا شها  ً 31.038يلغ )
                                                           

(1 ) 
يل اه  , شرظ  ٛ, ي  غ  يُٓ  سس لنكٓيا     ط  سلو ياٛ  س يحً  ٕز  يسٚيٚ  , تٕيٚ  غ ةٓيا     يية  و لألَا   م  اخ  أمٚد 

13/12/2020. 
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 (21جدوؿ)

 .2020لسعامل األثاث في مديشة الرمادي عاـ  الذيرية الكسيات السدتيمكة من الظاقة والهقهد وتكاليفيا
 

 أسم الحً
 
 ت

 
 أسم المعمل

كمٌات 
االستهالن 
 لتر/شهر

التكالٌف 
الشهرٌة الف 

 دٌنار/شهر

 
 أسم الحً

 
 ت

 
 أسم المعمل

كمٌات 
االستهالن 
 لتر/شهر

التكالٌف 
 الشهرٌة

 دٌنار/شهر الف

 

 

 

 الولٌد
 

 

1-  PVC022 042 الولٌد 
 

 

 

 النور
 

 

 022 162 حدادة األخوٌن -61

0- PVC ً60 142 052 الكبٌس-  PVC    042 022 الحارث 

 012 052 نجارة دمحم العبٌدي -60 052 022 ألمنٌوم النعمة -0

 072 402 نجارة الرحمن -64 022 010 نجارة الٌالوتة -4

 052 022 نجارة دمحم عربً -65 072 062 نجارة أنتٌكا -5

 022 192 دوشمة البٌت العرالً -66 002 122 حدادة البٌت الشرلً -6

 022 052 الرٌماس للنجارة -67 001 162 ًنجارة األلوس -7

 052 162 نجارة األلك -68 022 122 دوشمة التراث -8
 

 

 المدس
 

9 - PVC 022 002 الشرق األوسط 
 

 

دمحم 
 مظلوم

 

 082 142 الجوهرة للنجارة -69

 062 025 البغدادي لأللمنٌوم -72 042 062 حدادة وسام -12

11- PVC 092 022 نجارة األخوٌن -71 062 002 أبو ٌمٌن 

 189 002 بهذاءنجارة أبو  -70 542 452 نجارة البغدادي -10

 054 172 السد لأللمنٌوم -70 072 002 لنجارةالنور ل -10

 012 025 نجارة أبو طٌبة    -74 062 082 دوشمة أبو تٌم -14

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المطانة
 

  122 182 نجارة الفهداوي -15
 
 
 
 
 
 
 
 

ثمان بن ع
 عفان

 

 088 042 ألمنٌوم سٌف -75

 002 196 نجارة الغربٌة -76 102 120 نجارة السنبلة -16

 022 072 نجارة الفرلان -77 072 192 نجارة العش الذهبً -17

 122 62 نجارة التساهل -78 065 024 حمداننجارة  -18

 042 089 نجارة ستار -79 177 162 نجارة المولد -19

 012 92 نجارة أبو أٌهم -82 059 022 نجارة العبٌدي -02

 087 062 لأللمنٌومالبكري  -81 022 042 نجارة التموى -01

 021 027 السامر للدوشمة -80 078 000 نجارة العواد -00

 162 127 نجارة عٌون الشام -80 028 192 أبو جنٌدنجارة  -00

 189 182 الراوي لأللمنٌوم -84 102 122 حدادة األفراح -04

 040 002 نجارة دمحم ٌوسف -85 052 021 حدادة األٌمان -05

 001 192 الواديPVC  -86 052 100 أبو سارةنجارة  -06

07- PVC 87 002 105 الراوي- PVC ً052 020 ناج 

08- PVC     88 015 022 كرستالة-  PVC052 052 البٌت العصري 

09-  PVC422 052 نجارة أبو رٌاض -89 012 029 بحل 

02-  PVC120 72 العانًنجارة  -92 022 142 البركة 

 122 89 دوشمة علً الغرٌري -91 155 154 نجارة التمى -01

 022 78 الدلٌمً فراسنجارة  -90 072 022 المنٌوم زل زل -00

 198 104 البرهان PVC -90 022 002 نجارة أبو عرب -00

 022 100 حدادة الحمد -94 008 179 ألمنٌوم حمزة -04
 

 

 
 العزٌزٌة

 
 
 

05- PVC  082 104 أربٌل 
 

 
 التوسع

 

 062 042 حجً أحمد نجارة -95

 052 189 النبع الصافً لأللمنٌوم -96 042 72 حدادة الفن الحدٌثة -06

 072 072 نبع الرٌحان لأللمنٌوم -97 064 088 ألمنٌوم الجزٌرة -07

 022 044 نجارة عمدة -98 022 172 دوشمة الٌمامة -08

 065 097 نجارة األمٌن -99 170 57 حدادة خالد لألبواب -09

 462 022 نجارة النورٌن -122 046 192 نجارة المشهدانً -42

41-  PVC092 070 ألمنٌوم أم المرى -121 022 062 ٌنالنور 

 152 97 حمزة نجارة -120 452 052 نجارة  بٌت العراق -40

 
 
 

 الصوفٌة
 
 
 
 

  022 022 نجارة الصوفٌة -40
 
  

 ألمٌنا  
 
 
 
 

 007 179 نجارة الجنات -120

 064 159 دوشمة أبو همام -124 161 120 الهمام لأللمنٌوم -44

 022 182 نجارة صفاء -125 052 028 الطٌفنجارة  -45

 142 102 نجارة مهند دمحم -126 122 52 دوشمة  الصفا -46

 052 022 نجارة األمل -DDI 162 002 127نجارة  -47

48-  PVC022 192 نجارة تبارن الرحمن -128 022 042 المنار 

49- PVC  022 85 حدادة النور األعلى -129 052 022 الهجرة 

 022 182 نجارة لمسات جنة -112 162 122 حدادة الوسام -52

 
 

  022 122 الرٌتاج لأللمنٌوم -51
 

 022 152 المصر الذهبًنجارة  -111

 052 92 حدادة ٌاسٌن -110 452 052 البٌاتً للنجارة -50
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سكن ال
الغربً

 

  022 92 حدادة باب الحارة -50
 
 

 الملعب

 022 122 حدادة المصطفى -110

 022 052 الٌمان PVC -114 052 102 حدادة العبٌدي -54

 452 022 نجارة إسطنبول -115 152 122 حدادة المتوكل باهلل -55

 022 452 نجارة الصادق -116 122 89 حدادة الهمام -56

 052 192 الزمردة PVC -117 052 022 نجارة الرمادي -57

 022 82 حدادة المنذر -118 052 192 دبً لأللمنٌوم -58

 422 022 الثائر نجارة -119 022 002 ألمنٌوم دمحم -59

 062 052 نجارة أبو مؤمل -102 022 152 دوشمة عٌن المها -62
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04.021 
 

01.208 

ييا اصا     عضب ا  ابعضبي ن صب     اي عا   يضج   اثث   فم   ا   علا ب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضباص
 (18/1/2021 -25/10/2020) صلب  

 

( أن سبيددا اعددضهع  اصظ تددا واصؾتددؾ  ع قدد ا 22أ دد  فددم   ييددا اصللؾجددا وسبدد   بدد ؽ فددم اصجدد ول)   
 . يي ا شها  ً (  ل ؾن 27.056أ   اصضك صيف اصشها ا فق  يلغ ) ،صضا/شها  ً  (66.556 ؾاصم)

 
 (22جدوؿ)

 .2020عاـ الفمهجة الكسيات السدتيمكة من الظاقة والهقهد وتكاليفيا لسعامل األثاث في مديشة 
 

أسم 
 الحً

 
 ت

 
 أسم المعمل

كمٌات 
االستهالن 
 لتر/شهر

لتكالٌف ا
الشهرٌة الف 

 دٌنار/شهر

 
 أسم 
 الحً

 
 ت

 
 أسم المعمل

كمٌات 
االستهالن 
 لتر/شهر

 التكالٌف
 الف ةالشهرٌ

 دٌنار/شهر

 
 
 
 

 الرصافً
 
 
 
 
 
 

1- PVC 052 100 الصخرة  
 
 

 
 المعلمٌن

 
 
 
 
 
 

 162 092 ألمنٌوم السماح -57

 122 82 نجارة تٌسٌر الكبٌسً -58 000 152 حدادة البسمة -0

 080 186 البركة لأللمنٌوم -59 022 052 حدادة الفلوجة -0

 000 072 السلطان لصرPVC  -62 062 162 حدادة الولٌد -4

 142 102 المنصور لأللمنٌوم -61 022 182 حدادة أبو لٌصر -5

 122 088 نجارة السالم -60 002 175 حدادة أبو رسول -6

 152 122 ألمنٌوم الثمة -60 007 022 نجارة وضاح الحالق -7

 022 099 أبو ظبً للنجارة -64 192 85 نجارة الفالح -8

 172 102 نجارة الزهور -65 152 102 شوكت نجارة أبو -9

 052 022 نجارة الباشا -66 022 92 نجارة سمٌر كواكة -12

 052 062 ألمنٌوم الشارلة -67 052 152 نجارة الجوهرة -11

 022 152 سٌشار لأللمنٌوم -68 022 052 نجارة أبو درع -10

 072 052 لمنٌومالبٌت األنٌك لأل -69 022 052 نجارة الوعد -10

 022 452 النور PVC -72 422 022 نجارة البدرانً -14

 152 82 حدادة أبو مٌنا -71 022 082 نجارة ٌزن -15

 002 92 دوشمة البٌت العصري -70 052 99 دوشمة الصباح -16

 042 122 نجارة عٌن الشام -70 152 122 نجارة حسام -17

 
 

 الضباط

18- PVC 177 98 الحضارة  
 

 المادسٌة

74- PVC        052 142 تبارن الرحمن 

19-  PVC75 002 042 إسطنبول-  PVC022 192 أبو جود 

 072 022 نجارة الملعة -76 082 002 حدادة أبو عبدهللا -02

 022 052 ألمنٌوم التموى -77 172 062 نجارة النرجس -01

 022 052 دمحمنجارة  -78 196 144 نجارة الوالء -00

 182 92 حدادة العادل -79 102 97 دوشمة الرٌاض -00

 022 122 دوشمة عٌون المها -82 022 122 المدٌنة لأللمنٌوم -04

 
 

05- PVC  022 442 الجزٌرة  
 

 178 502 نجارة األصدلاء -81

06- PVC152 102 نجارة أوسكار -80 022 002 الحسام 
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 الشرطة

  172 062 نجارة المصطفى -07
 

 الجمهورٌة

 002 052 نجارة البغدادي -80

 052 022 دوشمة بٌت المدٌنة -84 082 122 نجارة أحمد الباشا -08

 022 182 حدادة العانً -85 052 502 التمٌمً للدوشمة -09

 022 471 الكوثر  PVC  -86 022 012 نجارة رعد -02

 102 082 دة أبو ٌاسرحدا -87 192 002 حدادة ماجد -01

 072 022 نجارة أبو تمً -88 022 152 حدادة جبٌر -00

 
 
 
 

 األندلس

00- PVC 022 182 الرحمن  
 
 

 
 المعتصم

 082 022 نجارة صالح -89

 022 182 ألمنٌوم السما -92 052 122 حدادة حجً رحٌم -04

 052 022 السدٌرPVC  -91 182 99 حدادة األمل -05

 022 052 ناظم PVC -90 022 052 ارة الٌمٌننج -06

 052 122 حدادة زهٌر -90 082 022 نجارة أبو شامل -07

 422 152 نجارة عامر -94 022 052 ألمنٌوم الرتاج -08

 052 92 حدادة الهدى -95 052 022 ستمٌألمنٌوم س -09

 022 142 حدادة الرواد -96 022 152 ألمنٌوم األٌهم -42

 192 89 حدادة المصطفى -97 042 022 نجارة البرج -41

 072 95 إسماعٌلحدادة  -98 022 022 نجارة عمر -40

 002 022 نجارة دمحم السامً -99 042 002 نجارة الزهرة -40

 022 182 دوشمة أبو همام -122 182 122 ألمنٌوم الٌسر -44

 
 

 الرسالة

45- PVC 022 182 العربٌة  
 
 النالجو

 022 152 الصادق لأللمنٌوم -121

46-  PVC162 94 حدادة مهند -120 052 022 الفردوس 

 072 022 الكٌالنً PVC -120 062 92 حدادة التموى -47

48-  PVC422 062 نجارة الجمال -124 022 152 الهمام 

 152 122 حدادة السعدون -125 052 122 دوشمة األنباري -49

 022 192 الصفاء لأللمنٌوم -126 452 022 ة السدٌرنجار -52

 
 
 
 نزال
 
 

  022 162 حدادة الحلبوسً -51
 
 

 الصناعً

127- PVC  422 042 سومر 

 052 122 حدادة األبداع -128 192 122 حدادة دمحم الراوي -50

 192 92 حدادة الدمحمي -129 022 022 ة النعٌمًنجار -50

 022 102 حدادة الرحمة -112 052 002 نجارة الهمسة -54

 022 022 الدار األنٌك PVC -111 022 052 نجارة أبو ممداد -55

56- 

 

 دوشمة أبو مٌنا
 

92 

 

052 
 

110- 

 

 نجارة الرهف
 

022 052 
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00.640  

 

07.256 

  

 للؾجا  يضج   اثث   فم   ييا اص اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا اعضب ا  ابعضبي ن صب     اي عا
 .(18/1/2021 -25/10/2020صلب   )

 

ثد   هدؾ) اصكد ز وعب ؽ  ؽ خعل اص ااعدا اصب  اايدا أن اصؾتدؾ  اصب دض ب  ص دي عا   يضجد   اث     
فضدددًع عدددؽ ابشددددضاا   ،واصبيدددا ؽ( سؾتدددؾ  صضشددددغ   اصبؾصددد ا  و دددضؼ شدددداا   ا عددد  ا عج ا دددا  اعل ددددا

أو عقل د   أع  ا اص دلم ا صبؾص ا  اثهليا  اخ  اصب ييض ؽ إذ أن ز     ه   اصضك صيف عؤ   إصا افم
  اصضددم عهضدد   إصددا أن اددي عا   يضجدد   اثثدد    ددؽ اص ددي ع فضددًع عددؽ  ،اااضدد   باعلدد ع سللضدد 

 (1) اا   عبلي عه  اااض جيا و    ا اصؾتؾ  اشن    ضبا فم جبيماصظ تا 

 

 
                                                           

(1 ) 
 لنسملس, لنًٛسلَٛ, لنخٙ , يت آ  لنا حم, نًؼ يم طُ ػ, ُيُخا ي لألن ا ,ٙ يسُٚخٙ لنيي ز٘ ٔلنءهٕج, نهًس 

(25/10/2020- 18/1/2021.) 
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 (Transportationالشقل ) 6.1.2

ل  اف اصيقد  ا اد  م  جبؾعدا  دؽ اصظدا  واثعد ص ب واصؾعد  ط واصضقييد   وااجدااءا  اصضظبيؿيدا     
 دددؽ أيددداز  و  ددد   ، (1)نددد ن إصدددا أخدددام وابتض ددد  لا اصضدددم عهددد ف إصدددا اقددد  اثا ددد ن و يضج عددد   دددؽ  

اص ؾا دد  ابتض دد  لا اصبددؤثا  فددم اصضؾز ددم اصجغاافددم صلبيشددن  اص ددي عيا و يهدد  اددي عا اثثدد   إذ 
ف صبيظقدا اصضدم عضبضدم ا دهؾصا اصهاسدا وتلدا  ،أاعف عه ي  اصظ تا اااض جيدا يبيدا علدا هد ا اص   د 

  ددا ع  ددا فهددؾ ل دد ع  علددا  عددؼ وعيبيددا  ددؤ   اصيقدد  خ.و (2)عكدد صيف اصيقدد  ع ضبددا اصبؾتددم اصبودد صم
اص دي ع   اصق  بدا و  د ع  علدا ؾيد م ادي ع   ج يد   و  بد  علدا إل د ل اصبيضجد   اص دي عيا 

  .(3) إصا اثعؾا 

اصيق   ؽ عؾا   اصضؾطؽ اص ي عم صكو دا  دؽ اص دي ع  ؛ صبد  لق  د   دؽ ع دهيع   ل     كب      
فضدددًع عدددؽ اقددد  اصبيضجددد   اصب دددي ا وشدددع   ، ه عض لدددب ييقددد  اصبدددؾا  اثوصيدددا إصدددا  يددد طب ع ددديي

 إصدددا  ؾاتددم عبلهدددؼ و ددد ص نسعددني هؼ وسددد صػ اقدد  اص ددد  ل ؽ  ددؽ  يددد طب  ،اصب ددي ا إصدددا اثعددؾا 
 .(4)و  صض صم فهؾ ع     هؼ صه   اص ي عا

عضبضدددم  يظقدددا اص ااعددا اشدددعنا طدددا  اقددد  ج دد   وواعددد ا  بددد  لج لهدد   ض دددلا ان فدددا اثتضددديا كبدد  
عبيهه    ا  اا ي ييا  اسا اص لم واصعض  م واصؾادؾل إصدا س فدا أاهد ء  ه فغدا واصبه فغ   اصضم 

ه ا أا نس ألج اً  علا اصيش   اص ي عم صب  عؾفا   ؽ  اواا وعاعا اق  س فا  .اثاع ا وأتض ضه 
اصبدددؾا  اثوصيدددا وع دددا ف  اصب دددضلا    واصبضظلعددد   اصضددداوا ا صل دددي ع   س ثيددد   اص   لدددا واقددد 

أ ضدد  اصباععددا اصخ   ددا عبدد ؽ أن  عدد ث ا ع  دد  اصيقدد  تدد  ( 9يدد  اصيغددا إصددا اصجدد ول )وع  ،يضجدد اصب  
 .%( ا صي عا صل ؾا د  اصبدؤثا  علدا عدؾطؽ ادي عا  يضجد   اثثد   فدم  يظقدا اص ااعدا8.3)يي عا

شددددعنا اصظددددا  فددددم  يظقددددا اص ااعددددا واصبيدددد طب  (9(و)8واصخا ظددددا) (24(و)23جدددد ول )اصو ؾضدددف 
 .اصبج وا  صه 

 

 

 
                                                           

(1 ) 
 .13  ص 1985عحًس حاٛب مسٕل   لنُلم ٔلنخا م  لنسٔنٛ,   يياؼ, لنحٕلزا   ج يؼ, افسلز   

(2 ) 
 .374  ص 1976ػاس لنًُؼى لنسٛس ػهٙ   لنافيل,ٛ, لنظُ ػٛ,   افسلز   

(3 (  
R. Huggett , I. Meyer , Industry : the theory in practice , Book three , London ,1981 

,p9.  

 
(4 ) 

عحًس حسٍٛ دمحم ػاسهللا لنشاٛي٘   لنخحهٛم لنًك َٙ نهُش ط لنظُ ػٙ ,ٙ مٚف كخ   لنيي ز٘ ٔآن مِ لناٛئٛ,   

 .56  ص  2015مس ن, ي جسخٛي)رٛي يُشٕم (   ةهٛ, لنخياٛ, نهؼهٕو ل َس َٛ,   ج يؼ, لألَا م   
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 (23جدوؿ )
 .2020شبكة الظرؽ بين مديشة الرمادي والسشاطق السجاورة لعاـ  

 نهع الظريق السشاطق التي يسر بيا الظهؿ)كم( أسم الظريق ت
 رئيدي بغداد -رمادي _ حبانية _ فمهجة  106 بغداد -طريق  رمادي  -1
 رئيدي طريبيل -رطبة  –رمادي  439 طريبيل -طريق  رمادي  -2
 رئيدي حديثة -ىيت  –رمادي  156 حديثة -طريق  رمادي  -3
 رئيدي قائم -راوة -عشة –حديثة  –ىيت  –رمادي  313 قائم -طريق   رمادي  -4
 رئيدي مهصل -بيجي  –حديثة  –رمادي  469 مهصل -طريق   رمادي  -5
 رئيدي تكريت -سامراء  –رمادي  146 تكريت -طريق  رمادي  -6
 رئيدي وفاء -مادي ر  52 وفاء -طريق  رمادي  -7
 رئيدي حبانية –رمادي  23 حبانية -طريق  رمادي  -8
 ثانهي  رحالية -رمادي  76 رحالية -طريق  رمادي -9

 ثانهي  كربالء -رمادي  183 كربالء -طريق  رمادي  -10
 ثانهي  سامراء -رمادي  115 سامراء -طريق  رمادي  -11
 ثانهي  نخيب -عين التسر –لية رحا -رمادي 255 نخيب -طريق   رمادي  -12

  2333 السجسهع

 (24جدوؿ )
 .2020والسشاطق السجاورة لعاـ  فمهجةشبكة الظرؽ بين مديشة ال 

 نهع الظريق السشاطق التي يسر بيا الظهؿ)كم( أسم الظريق ت
 رئيدي بغداد -أبي غريب–فمهجة  58 بغداد -فمهجة -1
 رئيدي مادير  -حبانية  –فمهجة  46 رمادي -فمهجة  -2
 رئيدي كرمة -فمهجة  19 كرمة -فمهجة  -3
 رئيدي صقالوية -فمهجة  12 صقالوية -فمهجة  -4
 ثانهي  سامراء -صقالوية  –فمهجة  115 سامراء -فمهجة  -5
 ثانهي  عامرية الرسهد –فمهجة  34 عامرية الرسهد –فمهجة  -6
 ثانهي  رحالية  –فمهجة  89 رحالية -فمهجة  -7
 ثانهي  جرؼ الرخر الحمة -عامرية الرسهد –فمهجة  132 الحمة -هجة فم -8
 ثانهي  محسهدية -فمهجة  65 محسهدية -فمهجة  -9

 ثانهي  السديشة الدياحية –فمهجة  15 السديشة الدياحية –فمهجة  -10
  585 السجسهع

 اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا
 .يي اددددد     دددددا  يشدددددؾا  ،يا دددددا اصظدددددا  واصج دددددؾا فم) ه فغدددددا اثاعددددد ا(   ،اصهيددددد   اص   دددددا صلظدددددا  واصج دددددؾا -1

 (Arc GIS .10.5عؼ ؾي س طؾل اصظا  فم ياا  ج) -2.   2020ع م
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 .طرؽ الشقل الرئيدية التي تربط مديشة الرمادي بالسشاطق السجاورة (8خريظة)

 .(23)صب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ولا 

 .رئيدية التي تربط مديشة الفمهجة بالسشاطق السجاورةطرؽ الشقل ال (9خريظة)

 
 .(24اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول) 
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تددد  أعضدددف  دددؽ خدددعل اص ااعدددا اصب  اايدددا أن طدددا  اصيقددد  فدددم  يظقدددا اص ااعدددا شدددنل  ع  ددد  جددد ص 
ل  إذ عبد ؽ أن جبيدم اصب   د  عقدم علدا طدا    بد   عده ،اثثد  صضؾطؽ       اي عا   يضجد   

عبليدددا اصضعددد  ل اصضجددد ا  وعخضلدددع أعددد  ا   يضجددد       ددد  اثثددد   ابيظقدددا اص ااعدددا اددد خضعف ادددؾع 
يددضج واصب دد فا اصضددم عقظ هدد  وعدد لا اصيقدد  فهددم عضددااو  يدد ؽ ) ( أصددع  ييدد ا  اخدد  25-10اثثدد   اصب 

 دد  وعددا ا  أجددؾا اصيقدد   دد  يدد ؽ  يظقددا اص ااعددا واصبيدد طب اثخددام عع ددً  ص   ، دد و   يظقددا اص ااعددا
( أصع  يي ا أت ا    عؾاء س ن أعج   اصيق  واصض ؾ ب شب ًب أو 100-30اصب  فا إذ عضااو   ؽ)

 .(1)طؽ(2سب  أن اصؾع لا اص ب ضخ  ا فم عبليا اصيق  هم عي ا  اصهب ) سي   .جيؾ  ً 
 .((Land priceسعر األرض  7.1.2

يش   اص ي عيا عؾاء س ا  اغ ا  ع    اثاض  ؽ اص ؾا   اصبن ايا اصضاوا ا صؿي م اصب ل        
أم سب ددا  و بدد و أثددا ع  دد  اثاض واضددهً  فددم اخضيدد ا  ؾضددم اص ددي عا ضددبؽ اصبخظددط اصهينلددم 

سبددددد  عدددددؤثا اثاض  دددددؽ إذ   ددددد  ضه   .صلبددددد ن؛ بخدددددضعف عددددد ا اثاض  دددددؽ  نددددد ن إصدددددا أخدددددا
عد ا  دؽ وخ    ه  و ؾت ه  وأثب اه  وب عديب  ا صي دعا صل دي ع   اصضدم عهضد   إصدا   د     وا

 .اثاض ات  ا اصب د ام واصبيشد   اصض ا دا صهد  واصضدم عشدب   عد ام اا اا  واصبخد زن واصب دضؾ ع  
فكدد  اددي عا عهضدد   إصددا   دد  ا  ددؽ اثاض صضؿدديؼ عل هدد    دد ا ه  و  دد     ص بليدد   اصضلا ددغ 

بضدم و ؾضدم اثاض اصضدم عض فضًع عؽ ذصػ اخضي ا  ؾتم ،اصب ضقبلم واصضهب   وا ضب ب  اصضؾعم
صه ا ف ن  .(2)اباال     يا  يه  اخص ؾيؼ اثاض و ؾته  ا صقاص  ؽ اصخ     وطا  اصيق  اصج   

 -صع ض اص ي ع   و اععط ه ا اص     ا صجؾااب اثعيا: وفا  اثااضم  ؽ اص ؾا   اصضؾؾيعيا

 .سبا  جؼ اصبيش   اص ي عيا -1

 . ا صلضخا ؽاعضخ ام  ؾا  خ م سب ا  اصهجؼ عهض   إصا     ا واع -2

 . يضج عه  اصيه  يا سب ا  اصهجؼ -3

 .(3)اي ع    لؾثا وخظا  عهض       ا واع ا وخ صيا -4

وسدد ن ص   دد  اثاض عدد ث ا فددم عاسددا هدد   اص ددي عا فددم  يظقددا اص ااعددا فلددم   ييددا اصا ددد       
فهيدددد    دددد صك ؽ  ،عاسددددا  اددددي عا  يضجدددد   اثثدددد   ضددددبؽ اث يدددد ء اص ددددنييا واصبيدددد طب اصضج ا ددددا

صءااضددم واصبعدد ام اصق لبددا فددم  يظقددا اصباسددا تدد  ؾا يضدد ج ا أو ييددم هدد   اثااضددم إصددا أادده ص 

                                                           
(1 ) 

 يم طُ ػ, ُيُخا ي لألن ا ,ٙ يسُٚخٙ لنيي ز٘ ٔلنءهٕج, نهًس  لنسملس, لنًٛسلَٛ,  لنخٙ ك يت آ  لنا حم, نًؼ

(25/10/2020- 18/1/2021.) 
(2 )

ػس٘ , مم ػاس لنكؼاٙ   ٔلكغ لنخٕيٚغ لنافيل,ٙ نهظُ ػ ي لنكٓيا ئٛ, ,ٙ يح ,ظ, اف سلز   مس  ن, ي جس خٛي) 

 .121  ص 2002رٛي يُشٕم (   ةهٛ, لنخياٛ, عاٍ لنيشس   ج يؼ, افسلز   
(3 )

اس محٛى دمحم لنكاٛسٙ   لنٕظٛء, لنظُ ػٛ, ,ٙ يسُٚ, لنءهٕج,)زملس, ,ٙ جفيل,ٛ, لنً سٌ(   مس  ن, ي جس خٛي) عي

 .120  ص 2004رٛي يُشٕم (   ةهٛ, لٜزل    ج يؼ, افسلز   
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ضدبؽ اث يد ء  أ د  اصب   د  اصضدم عقدم اصؾاش واصب     ابع صغ ع صيا سؾاه  عقم فدم  يظقدا اصباسدا
كبد  عضدااو  ؾديؼ االجد اا  وأعد  ا اثاض  دؽ  دم ،(1)اص نييا ؼينؾن ع اه  أت   ؽ اصضم عدعقضه 

 ،إصا أخا فيج  أن س   ؽ  م اصقظ اا)اص ؾ ( واص ا ا ا عق  ف ه  أع  ا اثاض وؾيؼ االج اا 
( أصددع شددها ً  وصهدد ا اجدد  عاسددا 200-150إذ عضددااو  ؾدديؼ االجدد اا  صددع ض اصب   دد  واصددؾاش  ددؽ)

إذ يلغد    د  ا  ،اي عا اصبؾ  لي   فم شد اع ) ي دلؾن( سؾاد  شد اع ذو  بدا وا د  وضد ب جد اً 
إذ ،( ضددا ي يبدد  عاعلددم ؾدديؼ االجدد اا  صب   دد  اثثدد   فددم سدد   ددؽ  ددم اصؾص دد  واصقدد س 90)اصب بدد 

(  ضا 200اذ يلغ      ا اصب ب ) ،عبؾز(17عضاسا ه   اص ي عا علا اصشؾااع اصضج ا ا )ش اع 
( أصدددع  ييددد ا شدددها ً  و اجدددم عدددبب ااعلددد ع ؾددديؼ 750 -400و  صضددد صم عاعلدددم ؾددديؼ االجددد اا  إصدددا )

أ د  فدم  .ن ه   اص ي عا عؾطي  اد صقاص  دؽ اثعدؾا  اصضج ا دا وعلدا اصظا دب اص د ماالج اا  سؾ 
إذ عضب دددا اص دددي عا فدددم هددد ا ،  ييدددا اصللؾجدددا فهيددد   ادددي ع    ض اخلدددا  دددم اصبؤع ددد   اصضج ا دددا 

وعهضد  اص دي عا فدم هد   اصبيظقدا  ،اصيظ   ا اه  عبو      ا ادغ ا  وعضظلدب أيد   ع  لدا تل لدا
وعبلدغ  ،اصق لبدا وخ ؾادً  )اصيجد ا ( فدم اصه فدا اصجيؾ يدا اصغا يدا  دؽ اصب ييدا أ لب اصد وا اص دنييا

 .( أصدددع  ييددد ا شدددها ً /  ضدددا اصبا دددم اصؾا ددد 700-500أعددد  ا اثاض فدددم هددد   اصبيظقدددا  ددد  يددد ؽ)
أ دد  اخ ددؾص اددي عا اثثدد   اصبيضشددا  علددا  ،( أصددع  ييدد ا300و  دد ل االجدد اا  ل دد  إصددا)
فقد  أاعلدم  ،وشد اع اص د ،40وشد اع  ، ، وش اع اص  م اصج يص  م اصق لؼاصشؾااع اصضج ا ا  يه )ش اع ا

ع ا اثاض اضيجا صكوا  اصبؤع    اص ي عيا وت اعه  علا  فم اص د ا واصبي ف دا صشدااء اثاض 
و  د ل االجد اا   ،(  ل ؾن  ييد ا/  ضدا اصبا دم اصؾا د 1إذ ل   ع ا اثاض علا ه   اصشؾااع)

أ ددد  اخ دددؾص ادددي عا اثثددد   اصبيضشدددا  ضدددبؽ اث يددد ء ،ها ً  (أصدددع  ييددد ا شددد500ل ددد  إصدددا )
 ،واصخضددددااء ، واصضددددع  ،اص ددددنييا خ ؾاددددً  اث يدددد ء اصع  دددد   عددددؽ اصباسددددا  ودددد  ) ددددم اصشدددداطا

 .( أصدددع  ييددد ا/ اصبضدددا اصبا دددم اصؾا ددد 350-250واصق  عددديا( اجددد  أن عددد ا اثاض ل ددد  إصدددا )
 .(أصع  يي ا شها  ً 200و       ل االج اا  إصا )

 تددد  أ ضددد  اصباععدددا اص   عدددا اجددد  أن عددد ث ا ع  ددد  اثاض( 9)اصيغدددا إصدددا اصجددد ول خدددعل  دددؽو    
%(  دددؽ  جبدددؾع ا دددب عددد ث ا اص ؾا ددد  صضدددؾطؽ ادددي عا  يضجددد   اثثددد   فدددم  يظقدددا 7.3ي دددعا)و 

و  صػ ع    اي عا  يضجد   اثثد    دؽ اص دي ع   اصضدم عهضد     د     واعد ا؛ وذصدػ  .اص ااعا
اص ددي عا يؾضددم فددم  خدد زن   ددقل   ل عددً  عل هدد   ددؽ اصبددؤثاا  اصجؾ ددا  ثن اصبيددضج اصيهدد  م صهدد  

إب أن أ لددب اثااضددم فددم  اخدد  اصبدد ن عضب ددا ا اعلدد ع أثب اهدد   ،اصضددم عددؤ   إصددا علددع اثخشدد ص
هددد ا ج ددد  أاددده ص ا دددض  ،فدددم اصه دددؾل علدددا اصب ددد     اصؾاعددد اصددد صػ لجددد  اصيجددد ا اددد ؾ ا 

                                                           
(1 )

جً ل ح يس مشٛس لنسنًٛٙ   لسخؼً  ي لألمع لنظُ ػٛ, ,ٙ يسُٚ, لنيي ز٘   مس ن, ي جسخٛي) رٛي يُشٕم ( 

 .103  ص 2001هٛ, لنخياٛ, عاٍ لنيشس   ج يؼ, افسلز     ة
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 . ا  ي عدددعاخدد ا  اصبدد ن؛ صضدددؾف ا اثااضددم و  عدد     دد  اثثدد   وخ ادددا )اصيجدد ا ( اصضؾجدد  إصدددا 
وا ددضيضج  ددؽ ذصددػ ادد ن   دد  ا  يظقددا اص ااعددا ج دد   ددؽ ع  دد  اثاض ب لقددع عؿعددا أ دد م ؾيدد م 

 .( 1)اض واالج ا عضع يؽ  ؽ  ن ن ثخاثاي عا  يضج   اثث   سؾن أع  ا ا

 ((Social factorاعي " اآلراء والرغبات الذخرية " ػل األجتسػلعاما 8.1.2

ل    اص     اثجضبد عم  دؽ اص ؾا د  اصبهبدا فدم عدؾطؽ اص دي عا . وب لقد  أهبيدا عدؽ اص ؾا د     
اثخددام، إذ أن اصكو ددا  ددؽ أادده ص اصبشدد ا م اص ددي عيا لخضدد اون  شدد ا  هؼ فددم اصبيدد طب اصضددم 
لؿيبددؾن ف هدد  صكدددم لضددبيؾا اثشددااف عل هددد  ا ددهؾصا أو تددد  لؿيبددؾن  شدد ا  هؼ فدددم اصبيدد طب اصضدددم 

. صددد ا عهدددا  دددؽ خدددعل (2)هددد ا  يهددد   ضدددا صدددؾ س اددد  هددد   اصبيددد طب صي ددد  أفضددد   دددؽ اصبؾاتدددم عي
اص ااعدد   ادد ن اثعضعدد اا  اصشخ دديا علددا  اجددا سب ددا   ددؽ اثهبيددا فددم عددؾطؽ اص ددي عا ، فهيدد   
  دد  ثكوا ددا اصب ددضوبا ؽ فددم اصقظدد ع اصخدد ص ثن لؿيبددؾا  شدد ا  هؼ فددم اصبااكددا اصهضددا ا اصضددم 

اصا ؼ  ؽ أن ه   اصبااكا ت  ب عكؾن عبليً  أ  ؽ اصبؾاتم صل دي عا ، سبد  وأن لؿيبؾن ف ه  علا 
اصخدددؾف  دددؽ اصبخددد طا  اص دددي عيا لهددد    جددد ب  اثعدددضوب ا وعلدددا اصدددا ؼ  دددؽ أن أ لدددب اؤوس 
اث ددؾال اصبضددؾفا  صدد م اثشددخ ص جدد ء   ددؽ اثا  اص دد  لم أو  ددؽ  لكيدد   شخ دديا وصهدد ا فدد ن 

 م   دد ان اص ددي عا للضدد   يظقضدد  علددا  يظقددا أخددام ا  دد   عددؽ اصب  ددضوبا اصدد   يا ددب فددم أتضهدد
 .(3) ن ن عني   ضا صؾ س ا  علػ اصبي طب عهقب ص   ا و ًا ج  اً 

سب  أن اغعا اصب ضوبا فم عش    اصب ب  فم  ن ن    يضع د  عشد    اص  يد   دؽ اصب   د  اثخدام   
،وهيدد   (4)عدد  لم اصضجبددم واصبي ف ددا فددم اصبندد ن ال دد  صدديس يضدد ث ا فؾا دد  اصبؾتددم فقددط، وإابدد  يضدد ث ا

اصكو ددا  ددؽ أادده ص اص ددي ع   لؿيبددؾن اددي عضهؼ و شدد ا  هؼ فددم أ دد كؽ  عيشددضهؼ  ون   اهدد  
 -وذصػ ياجم إصا  جبؾعا  ؽ اص ؾا    يه  :

 ت  لنؾاؾا  اععظ ؽ ي سا    ت لبا فم اصبؾتم اص ي عم. -1

دديف    يددا  يهدد  اصب  لدد -2 ا اصباععظددا واصبض لقددا اجبدد ل اصظبي ددا تدد  عضددؾفا فددم اصبؾتددم اص ددي عم   
 صلبؾتم اص ي عم أو اثاض اصبج وا  صلبؾتم.

                                                           
(1 )

 (.18/1/2021 -25/10/2020,ٙ يسُٚخٙ لنيي ز٘ ٔلنءهٕج, نهًس  )لنسملس, لنًٛسلَٛ, لنخٙ ك يت آ  لنا حم, 

 
(2 )

ك سى ش ةي يحًٕز لنءالحٙ   لنظ ُ ػ, , ٙ يح ,ظ , ة ياال    مس  ن, ي جس خٛي)رٛي يُش ٕم (  ةهٛ , لٜزل    

 . 163  ص 1989, افسلز   ج يؼ
(3 )

 .413  ص 1976ػاس ذهٛم ,خٛم   لنخٕيٚغ لنافيل,ٙ نهظُ ػ, ,ٙ لنؼيلف   يياؼ, لقإمش ز   افسلز   
(4 )

ذخ و ناٛم شًرٙ   لنظُ ػ ي لنرش اٛ, , ٙ يسُٚ , لنؼً  م    مس  ن, ي جس خٛي)رٛي يُش ٕم (   ةهٛ , لنخياٛ ,   

 .48  ص 2016ج يؼ, ٔلس    
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تدد  عكددؾن  اععظددا ا صج اددب اصهضدد ا  سضلددػ اصضددم عضددؾفا فددم اصبدد ن بعدديب  اصهضدد ا  اص ا قددا  -3
 .(2). وعبؾ ً  هي صػ أعضع اا  ل  ب ؾي عه  وعضع يؽ فم أثاه   ؽ شخص ثخا(1) يه  

ا تدد  أ ضدد  اصباععددا اصو  يدد ( عبدد ؽ أن عدد ث ا ع  دد  اصاغعددا اصشخ دديا9 ول )و دؽ اصيغددا إصددا اصجدد   
%(  ؽ  جبؾع ا ب ع ث ا اص ؾا   اصبؤثا  علا عؾطؽ اي عا  يضج   اثث   فدم 6.1و ي عا )

( اصاغعددد   اصشخ ددديا ثاددده ص اصب   ددد  واصدددؾاش فدددم 25 يظقدددا اص ااعدددا، و ضضدددف  دددؽ جددد ول )
م ل دنؽ ف هد  اد  ب اصب بد  )اصباععدا اثوصدا( ،ي يبد  عهضد   يظقا اص ااعا، إذ عهض  اصبيظقا اصض

ؾيبا اثجؾا )اصباععا اصو ايا(،وعهض  شها  اصبيظقا )اصباععا اصو صوا( وع عم طا  اصيق  فم )اصباععا 
أا ددد  ( فدددم اصباععدددا اصخ   دددا وهدددم اصباععدددا  –اصااا دددا( ي يبددد  عددد عم عؾا ددد  أخدددام  دددؽ )خددد     

 اثخ ا .
 (25جدوؿ )

 .2020الذخرية ألصحاب السعامل ومراتبيا في مديشتي الرمادي والفمهجة عاـ الرغبات 
 السرتبة الرغبات الذخرية ت
 األولى السشظقة التي يدكن فييا صاحب السعسل -1
 الثانية قيسة األجهر -2
 الثالثة شيرة السشظقة -3
 الرابعة طرؽ الشقل -4
 الخامدة أرباح( –عهامل أخرى )خدمات  -5

 . ا:  ؽ عب  اصع  وا ا ثعضب   علا اعضب ا  ااعضبي ناصب 

وصه ا ا ضيضج ا ن اصكو ا  ؽ أاه ص     د  ادي عا  يضجد   اثثد   فدم  يظقدا اص ااعدا تد      
ني هؼ  ضا وأن أت  ؾا  ش ا  هؼ ا   ًا عؽ اص نؽ فق  عه   ض ا      لهؼ ا صقاص  ؽ  ي طب ع  أخ 

   ددد  إصدددا أ ددد كؽ عبلهدددؼ ، وب عددديب  ادددي عا اصخشدددب ع  ددد  اصيقددد  وادددؾل اص بددد ل وأاددده ص اصب
واثث   اصبياصم هم  ؽ اص دي ع   اصب ضؾااثدا إذ يؾاثهد  اثيدؽ عدؽ اثص  بد  ج د  أكودا اصب   د  
ععقا فم أ  كيه  اثاليا علا اصا ؼ  ؽ عؾفا  ؾاتم ي يلا أفض  وأا ب ؛ ياجم اص بب فم ذصدػ 

 خيا، فضًع عؽ اصباال  اصضم أكض بضه  اص ي عا فم إصا أاعع طهؼ ا ؾا   شخ يا واجضب عيا وع ا 
ذصدػ اصبند ن  ود  اصخبدا  اصلييدا صل بد ل واثعدؾا   بد  يد عؾا إصدا عدؾطؽ ادي عا اثثد   وأعددضقاااه  

                                                           
(1 )

  17مس  ٕل   زملس  , عن  ي لنًٕلك  غ لنافيل,ٛ  , ,  ٙ لنخ  ٕطٍ لنظ  ُ ػٙ   ياه  , ةهٛ  , لٜزل    لنؼ  سز  عحً  س حاٛ  ب

 .62  ص 1973
(2 )

 .115ػاس لنوْي  ػهٙ لناُ اٙ   لنافيل,ٛ  لنظُ ػٛ,   يظسم س اق   ص 
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 ضددا صددؾ  دد ث  ا ددض اصضضددهي   فددم اصجؾااددب ابتض دد  لا و  اهدد   ودد  سلددع اقدد  اصبددؾا  اصخدد م 
 .(1)  وض ب     ا اصب ب  وأاعل ع االج اا  و  اه

 ((Environmental Factorل البيئي ػالعام 9.1.2

ع  ددداف اصب ئدددا علدددا أاهددد  اصؾعدددط اصبهددديط ا ثا ددد ن واصددد   لشدددب  س فدددا اصجؾاادددب اصب  لدددا و  دددا    
اصب  لددا اصعشددا ا و  ددا اصعشددا ا. فدد صهؾاء اصدد   يضيل دد   اثا دد ن واصبدد ء اصدد   لشددا    واثاض اصضددم 

اصضددددم ع ضبددددا اثطدددد ا اصدددد   لبدددد اس ؼيدددد    ي عدددد  واشدددد ط ع  ل ددددنؽ عل هدددد  و ااعهدددد  و عدددديش ف هدددد  و 
.و غها ع ث ا اثا  ن فم اصب ئا عؽ طا ب س فا اصقظ ع   وصكؽ ع ث ا   أش  عؽ طا ب (2)اصبخضللا

،إذ شه  اص داا    يد  ي الدا اص دع  ي    دؽ اصقدان اصب ضدم عظدؾاًا سب داًا فدم أاشد ء (3)تظ ع اص ي عا
 ددم اصخظددط اصضيبؾ ددا آادد ا   بدد   هدد  اصظا ددب ات  ددا اص  يدد   ددؽ  اصبيشددن  اص ددي عيا اصضددم عاا يدد 

و ددؽ ضددبيه   يظقددا اص ااعددا  قددان اصب ضددم فددم جبيددم  ه فغدد   اصبلدد اص ددي ع   خددعل ا ددع اص
واصضددم عبولدد  ا ص ددي ع   اصضهؾ ليا)اص ددغ ا ( وع  دد  هدد   اص ددي عا  ددؽ اص ددي ع   اصبلؾثددا صلب ئددا 

 دددؽ  لؾثددد   ضددد ا  ا صب ئدددا واصضدددم ع اافدددب عبليددد    وفدددب اصض دددييف اصب ضبددد   دددؽ خدددعل  ددد  عظا دددا
 .(4)اااض   اص ي عم

%(  5.4( اجد  أن اص   د  اصب ئدم تد  أ ضد  اصباععدا اصض عد ا و ي دعا)9وعي  اصيغدا إصدا اصجد ول)  
 ؽ  جبؾع اص ؾا د  اصبدؤثا  علدا عدؾطؽ ادي عا   يضجد   اثثد   فدم  يظقدا اص ااعدا، إذ عبد ؽ أن 

 ب  علا علؾ   اسا اصب ييا وذصػ  ؽ خعل أكؾام اصيش ا  اصضم عخللهد  اي عا   يضج   اثث   ع
و ددضؼ عجبي هدد  علددا أااددلا اصشددؾااع و ج اددب اصب   دد   بدد  عك ددبه   يغدداًا   ددا  ضدد ا ) علددؾ  
ا ا ( وأ ي اً  لقؾم أاه ص اصب   د  اهدا  هد   اصبخللد    بد  ييدضج عيهد   خد ن واوا دف  لؾثدا 

صبيدد طب واصب ددؾ  اصبجدد وا  صهدد   بدد  يض ددبب ا اادد اا ادد  ااض اصجهدد ز صلهددؾاء وع يقدد  ا صا دد   إصددا ا
أ د   (5)اصضيل م وض ب فم اصضديلس واصه  عديا ص دن ن اصبيظقدا اشدن  عد م واص د  ل ؽ اشدن  خد ص

اددي عا اثثددد   اصب ددد ام سددد ثيؾاص واصشددع ييػ ف اهددد  ع ددد  ألضدددً  اددي عا  لؾثدددا صلهدددؾاء  دددؽ خدددعل 

                                                           
(1  )

 -25/10/2020)لألن     ا ,    ٙ ي    سُٚخٙ لنيي     ز٘ ٔلنءهٕج    ,  ط    ُ ػ, ُيُخا     ي لنسملس    , لنًٛسلَٛ    , نًؼ ي    م

18/1/2021.) 
(2 ) 

نٕمَت ْٕجو   لناٛئ, ٔلنخهٕا   تيجً, دمحم ػً م لنيلٔ٘   ػاس لنيحًٍ دمحم ػشٛي   ٔيلم  لنخؼهٛى لنؼ نٙ 

 .23  ص  1989ٔلناحث لنؼ نٙ   ج يؼ, افسلز   
(3 ) 

 .37  ص  1985ػاس ذهٛم ,خٛم   ػهٕلٌ ج سى لنٕلئهٙ   ػهى لناٛئ,   يياؼ, لنًٕطم   
(4 ) 

َٙ ػاس لنشًي٘  لنخٕيٚغ لنافيل,ٙ نهظُ ػ ي لنًهٕن, ,ٙ يح ,ظ ي لنءيلي لألٔس    مس ن, َاال  ْ 

 .188  ص  2008ي جسخٛي) رٛي يُشٕم (   ةهٛ, لنخياٛ, نهاُ ي   ج يؼ, لنكٕ,,   
(5 ) 

ن, مش  سؼس ْٕلس إايلْٛى لنًؼ مٛس٘   تلٛٛى لألني لناٛئٙ نهظُ ػ ي لنظفٛي  ,ٙ ييةو يسُٚ, لنيي ز٘  مس 

 .43  ص  2016ي جسخٛي) رٛي يُشٕم (   ةهٛ, لٜزل    ج يؼ, لألَا م  
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بليدا اصلهديؼ، فضدًع عدؽ اصضلدؾ  اصضؾضد  م اصبضبود  ا ثادؾا  اص خ ن واصغ زا  اصبضظد يا   دؽ ع
 .(1)اصي جبا  ؽ عبلي   اصظا  وعهب اثصؾا  اصه ي لا

 (Industrial Linksط الرشاعية )ػالرواب 10.1.2

اب يا يؾج    ب    د ؽ فدم  .ع  اف اصاوااط اص ي عيا ا اه  ج ص اص ي ع   ا ضه  صع ض   
 إذ أن إاض   ا ض اصبيشن  ل ضبا خ م ،ج الس اصب يضج   اص ي عيا يظقا عؾج  ف ه        ع ضي

وأن إاض   اصبيش   اصو ايا اص   ل     يضجدً  اه  يدً  صل دي عا اصو ايدا و د    خد م صلب بد   ،صب ب  أخا
اثول اواادددط ادددي عيا أ   يدددا واصوددد ام اواادددط  ،وهيددد   اؾعددد ن صلددداوااط اص دددي عيا ،اصو صدددس وهنددد ا

 ص ددي ع   ذا  اصضاااظدد   اث   يددا هددم اصضددم ل  ددهؼ اااضدد   فددم عبؾ دد  ادد تم ف،(2)اددي عيا خلؽيددا
أ ددد  اصضددداااط اصخللدددم ف اددد  لؿددديس  قددد اا  ،اص دددي ع   ا ص دددلم و شدددجم علدددا إلجددد   ادددي عا ج يددد  

 .(3)اصب ضلا    اصبظلؾ ا صك  اي عا
اص  شدددا   اجددد  أن ع  ددد  اصددداوااط اص دددي عيا تددد  أ ضددد  اصباععدددا( 9)وعيددد  اصيغدددا إصدددا اصجددد ول     

 .%(  ؽ   س ع ث ا عؾا   اصضؾطؽ علا اي عا   يضج   اثث   فم  يظقا اص ااعا2.0و ي عا)
عددداععط ادددي عا  يضجددد   اثثددد   فدددم  يظقدددا اص ااعدددا  دددم ادددي ع   أخدددام إذ ااععظددد  ادددي عا 
اثخشدد ص  ددم     دد  اددي عا اصاجدد   صضددؾف ا اصباالدد  صءثدد   واصاجدد   اصشددل ف واصبضددل  صءيددؾاص 

وسددد صػ عددداععط ادددي عا اثثددد    دددم  ،اجددد   اصبلدددؾن اصددد   ل دددضخ م فدددم أعبددد ل اصددد لنؾاا وسددد صػ اص
إذ لهضددد   اصيجددد ا صل وشدددبجم فدددم ادددي عا اثثددد   خ ؾادددً  ادددي عا)اص يؾان  ،ادددي عا اص وشدددبا

سبد  ع د  عبليدا اصيهد   دؽ اص دي ع   اصضدم ل ضبد  عل هد  فدم أاشد ء  ،واثاا ػ واصجل    اص ا يدا(
وعددداععط ادددي عا اثثددد    دددم ادددي عا اصه يددد   ،بخضللدددا واصلؾ ددد   اصج اا دددااصددد لنؾاا  ا شدددن صه  اص

وأتلد ل اصغ داف( سبد  لغهدا عداااط ادي عم يد ؽ ادي عا  ،واثصبي ؾم وخ اا )  ن   اص   صءيؾاص
اثث  )اص وشبا( و  ؽ اي عا  يضج   اصيج ا ؛ وذصػ صضاو  ه  ا صض   يؼ واصاخ اف اصبخضللا  ؽ 

غاض عغليله  ا اعليج واثتبشا اصبخضللا و ه ب اصشن  واصيؾع واص يع اصهي ك  اصخشبيا وذصػ ص
 .(4)اصبظلؾص  ؽ ه   اصاخ اف و ه ب اصظلب ص م اصب ضهلػ و  جا اص ؾ  

 
 

                                                           
(1 ) 

 -25/10/2020)لنسملس, لنًٛسلَٛ, نًؼ يم طُ ػ, ُيُخا ي لألن ا ,ٙ يسُٚخٙ لنيي ز٘ ٔلنءهٕج, نهًس 

18/1/2021.)  
(2 )

جس خٛي)رٛي يُش ٕم (   عُٚ س ػاس لنسخ م جاي   لنظُ ػ ي لنظفٛي  , ٙ كخ  ئٙ لنليَ , ٔلنًسُٚ ,   مس  ن, ي 

 .66  ص 2017ةهٛ, لنخياٛ, نهؼهٕو لقإَس َٛ,   ج يؼ, لناظي    
(3 )

,   مس يٓ  س٘ دمحم   لنظ  ُ ػ ي لقإَش   ئٛ, ,  ٙ كخ     لنواٛ  ي   ياه  , لنل زس  ٛ,   ج يؼ  , لنل زس  ٛ,   ةهٛ  , لٜزل  

 .400  ص 2016(   3(   لنؼسز)16ٔلنؼهٕو لنخيإٚ,   لنًاهس)
(4 )

 (.18/1/2021 -25/10/2020) يسُٚخٙ لنيي ز٘ ٔلنءهٕج, نهًس  ٛ, نًؼ يم لألن ا ,ٙلنسملس, لنًٛسلَ
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 (Historical Factorالعامل التأريخي ) 11.1.2

أعددددع ص اصضددددؾطؽ اص ددددي عم فددددع لبنددددؽ أن الهددددؼ اصضؾز ددددم اصهدددد صم أ دددد  اص   دددد  اصضدددد ا خم  ل دددد       
( أن اص     اصض ا خم ت  أ ض  اصباععا 9صل ي عا إب فم ضؾء اصب ضم وعب ؽ  ؽ خعل اصج ول)

%(  ددؽ  جبددؾع اص ؾا دد  اصبددؤثا  علددا اددي عا   يضجدد   اثثدد   فددم  يظقددا 1.1و ي ددعا) اثخ ددا 
إذ عبد ؽ  ددؽ خدعل اص ااعددا اصب  اايدا أن هي صدػ     دد  ص دي عا   يضجدد   اثثد   عؾطيدد   .اص ااعدا

 الددا اصض دد  ي    ددؽ اصقددان اصب ضددم ثعددع ص ع ا خيددا   ددس أن ا ددض أادده ص اصب   دد  تدد   يدد  ي
واثؾا ه   اص ي عا أثيدؽ عدؽ اثص  بد  ج د  أكودا اصب   د  ععقدا فدم أ  كيهد  اثادليا صد ا فهدم 

فضدددًع عدددؽ اصباالددد  اصددد   أكض دددبه  اصبنددد ن  وددد  اصخبدددا  اصلييدددا  . دددؽ اص دددي ع   اصبضؾااثدددا ع ا خيددد ً 
 (1)     اصقا عا  ؽ ا ض واثعؾا  واصكو ا  ؽ اص ؾا   اصشخ ياثاه ص اصب

 .( (Raw Meterialألوليةالسهاد ا 12.1.2

و ق دد  ا صبدد    اثوصيددا م علددػ اصبددؾا  اصضددم ع دديم  يهدد  عددلم ج يدد   ا دد  إعدد    ع دديي ه  وعغ ددا    
أن جددؾها اص بدد  إذ ،(2)اص ددؾا  اصضددم س ادد  عل هدد  اشددع ع   جدد   اثا دد ن و ضظلع عدد  اصبضيؾعددا م 

ددد  اصبدددؾا  اثوصيدددا  دددؽ ،(3)اص دددي عم يضبوددد  يضغ دددا اصبددد     دددؽ   صدددا ثخدددام أكودددا ال دددً  وف  ددد    وع  
ثهب ضهدددد  فددددم اص بليددددا اصض ددددييعيا وخ اددددا اص ددددي عا اعكدددداا  اثع عدددديا واصبهبددددا صل ددددي عا ؛ اصب

علدا أعد س سؾن ه ا اصق ؼ  دؽ اصيشد   اص دي عم لقدؾم  ؾ ليا و يه  اي عا  يضج   اثث  ،اصضه
عغ ددا شددن  اصبدد    اثوصيددا  ددؽ اددؾاعه  اصظبيعيددا إصددا اددؾا  أخددام  خضللددا عع ددؼ وعلبددم   جدد   

إذ ب يد   دؽ ،وب ل يم عؾافا اصبؾا  اثوصيا فم  ؾتم    شدا  صؿيد م اص دي عا ،(4)اثا  ن واغع ع  
فضددًع عددؽ  ، ضهدد  وطبي ،و لبؾ ضهدد   ، وأهب ضهدد ، ااعدد   إعضعدد اا  أخددام  ودد  سبيددا اصبددؾا  اثوصيددا 

 .(5) ؾت ه  وعهؾصا اصه ؾل عل ه  عؾاء س ا   هليا أو   ضؾا  

اث دا اصد   يدي نس علدا أخدضعف عكللدا  ،أن اصبؾا  اثوصيا عضؾزع اشدن   ضعد يؽ و  دا  يدضغؼ    
إب أن اصضظؾا اصد     د  فدم  جد ل اصيقد  وع د   وعد  ل  وعقد  ه  عد هؼ اشدن   ،اصه ؾل عل ه 

إب أن هدد ا اصضظددؾا ب لقلدد   ددؽ    يدد   ددؽ اص ددي ع   ابددؾاطؽ خ   عهدد ،ااععدد   اصكب ددا فددم عقل دد  
                                                           

(1 ) 
 -25/10/2020لنسملس, لنًٛسلَٛ, نًؼ يم طُ ػ, ُيُخا ي لألن ا ,ٙ يسُٚخٙ لنيي ز٘ ٔلنءهٕج, نهًس )

18/1/2021.) 
(2 )

  1979ٔلنُش ي   لنًٕط م    حًٛس ج سى لناًٛهٙ ٔآذئٌ  ل كخظ ز لنظُ ػٙ   يؤسس, زلم لنكخب نهيا ػ ,

 .34ص 
(3) 

Quentin, H. Stand Ford and warren, Geography, study of its Elements ,oxford 

University fress ,1962,p.241. 
(4 )

م  يلم س  هً ٌ لنؼ  ولٔ٘   لنخحهٛ  م لنًك   َٙ نظ  ُ ػ, لنا  ض ,  ٙ كخ   ئٙ س   ييل  ٔطٕيذٕمي   تٕ  مس   ن, 

 .56-55  ص 2014لنخياٛ, نهؼهٕو ل َس َٛ,  ج يؼ, تكيٚت   ي جسخٛي)رٛي يُشٕم (   ةهٛ, 
(5 )

عياس محٛى دمحم ػاسهللا لنكاٛسٙ   لنٕظٛء , لنظ ُ ػٛ, , ٙ يسُٚ , لنءهٕج ,) زملس , , ٙ جفيل,ٛ , لنً سٌ(   مس  ن, 

 .118-117  ص 2004ي جسخٛي) رٛي يُشٕم (   ةهٛ,  لٜزل    ج يؼ, افسلز   
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و ؽ خعل اص ااعدا اصب  اايدا صبيظقدا اص ااعدا عبد ؽ أن صدؼ لندؽ ص   د   ، (1)أهبيا ووزن ذصػ اص    
اصبدد    اثوصيددا أ  عدد ث ا فددم عددؾطؽ اددي عا  يضجدد   اثثدد   إذ أن اددي عا  يضجدد   اثثدد   فددم 

 واصضم عشب  : .ع ضب  علا إعض اا  اصبؾا  اثوصيا ي اجا سب ا   يظقا اص ااعا 

 .اصه ي ( ،واص   ، واثصبي ؾم،واصب  كس ،اصبؾا  اصا ي يا ) اصخشب ا اؾاع  اص      -1

 .اصغا  ( ا  اصو اؾ ا ) اصب    ا واصباا م،اصيا    ، اصك لؾا  ، اص  ا ، اصقل لص،اصبؾ  -2

 .يؾ ا اصخشب( ، ه ن اصضلبيم  ،سل ا  ،ثيا ،علا ،اص  لؾ    ؾا  اثاع   ) اص ب اعؾ، -3

 .و  اه ( ، اصقب ش، ااصباال  واصاج  ، اص بغ، اصجلؾ ، ؾا  اص وشبا ) اثعليج  -4

كب  يضؼ أعض اا  اصبؾا  اصا ي يا و  ض اصبؾا  اصو اؾ ا فم  يظقا اص ااعا  ؽ  ول ع ي   أجيبيا    
(  اص د ؾ لا ،ا ناث ، أا واي ي ،   دا،اصهي   ا  ، فيلي ا، اص  ؽ،عاسي  ،اوعي ،   ص ) و وعا يا( 

 هدؾ  (  ،اص دليب ايا  ،ا   أ ،ساسؾ   ،) اغ ا عض اا   ؽ ا ض اصبه فغ   اصقا عاأض فًا إصا اا
واصضددم يددضؼ اثعضبدد    ،و ددؽ  اخدد  اصب دد اض واصبخدد زن واصب   دد  اصبؾجددؾ    اخدد   ه فغددا اثاعدد ا

م ا صبؾا  اصو اؾ ا صضقل   عك صيف اقلهد  وخلدب ادؾع  دؽ اااععد   عد هؼ هد ا فد عل ه  صضجه ا اصب    
 عكؾ ؽ عؾتً  صض ا ف ه   اصبؾا .

ادؾع اصبدؾا  اثوصيدا اصب دضخ  ا فدم ادي عا  يضجد   اثثد   و يشد ه  فددم  (26و ؾضدف اصجد ول)  
أا ندددس علدددا وعبضددد ز هددد   اصبدددؾا  اعاعلددد ع أعددد  اه  اث دددا اصددد    ، إذ2020 يظقدددا اص ااعدددا عددد م 

فضددًع عددؽ ع  دد  اصبي ف ددا صلبيضجدد   اصب ددضؾا   اصضددم عكددؾن أتدد   .اضدد   اصبهليدداأاعلدد ع عكدد صيف اا
 بدد  يددؤ   إصددا ضدد ع ز ا دداعا عجه اهدد  واصه ددؾل عل هدد  وعبضدد  ،عدد اًا  ق ااددا ادد صبيضج اصبهلددم

م أخضيد ا  ؾتدم واسؾ  عبليا اااض   اصبهليا فم  يظقا اص ااعا و  صض صم تلدا  وا اصبدؾا  اثوصيدا فد
سبدد  ييعغددم اثشدد ا  إصددا أادد  ب يؾجدد  أ   عددؼ  نددؾ م فددم اصؾتدد  اصهدد صم صضظددؾ ا هدد ا  ،اصب بدد 

 .(2)اصقظ ع  ؽ اص ي عا فم  يظقا اص ااعا

 

 

 

 

  
                                                           

(1)
 .237-236ذم إنٗ جفيل,ٛ, لنظُ ػ,  يظسم س اق   ص حسٍ ػاس لنل زم ط ن   يس  

(2 ) 
 (.18/1/2021 -25/10/2020)لنسملس, لنًٛسلَٛ, نًؼ يم لألن ا ,ٙ يسُٚخٙ لنيي ز٘ ٔلنءهٕج, نهًس  
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 (26جدوؿ )
 .2020نهع السهاد األولية السدتخدمة في صشاعة مشتجات األثاث ومشذأىا في مشظقة الدراسة عاـ 

 مشذأ السهاد األولية الرشف ديةنهع السادة الرئي ت
 الرين .اندونيديا .اليشد .فشمشدا .ماليزيا  .روسيا .تركيا  رئيدي األخذاب بأنهاعيا -1
 تركيا .الرين  ثانهي  األلسشيهـ -2
 العراؽ .تركيا  .الرين  ثانهي  براغي .مدامير  -3
 العراؽ .إيظاليا  .تركيا  .الرين  ثانهي  نرمادات -4
 أيظاليا .أيراف  .سهريا  .الرين  ثانهي  اتكيمهن -5
 العراؽ .الرين  .تركيا  ثانهي  قفايص -6
 سهريا .أيظاليا  .تركيا  .الرين  ثانهي  يدات -7
 العراؽ .أيراف  .الدعهدية  ثانهي  الغر ة -8
 الياباف .األردف .ألسانيا  .اليشد  .العراؽ  .أيراف  .تركيا  ثانهي  األصباغ بأنهاعيا -9

 العراؽ .أيظاليا  .بمجيكا  .أيراف  .األمارات .تركيا  ثانهي  السرايا والزجاج -10
 تركيا .الرين  .العراؽ  ثانهي  مداحيق معالجة األخذاب -11
 العراؽ .تركيا  .الرين  .سهريا  ثانهي  أقسذة الدوشسة -12
 تركيا .األردف  .سهريا  .العراؽ  ثانهي  األسفشج -13
 األردف هي ثان الرسغ -14
 العراؽ .سهريا  ثانهي  حباؿ الزيشة لمدوشسة -15
 العراؽ .الياباف  .الرين  ثانهي  الجمهد -16

 -25/10/2020)صلب    اصب  اايا اص ااعاو اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا أعضب ا  اثعضبي ن 

18/1/2021). 

ا  يضجددد   اثثددد   هدددم  دددؾا  أ لبهددد  وعبددد ؽ  بددد  عدددبب اددد ن اصبدددؾا  اثوصيدددا اص اخلدددا فدددم ادددي ع   
و ددؽ ثددؼ فدد ن سللددا اقلهدد  إصددا .  ددضؾا    ددؽ عدد    ول وب علقدد   ددؽ وزاهدد  إب اصقل دد  عيدد  ع دديي ه  

ضدد صم تدد  عدد ث ا أاععدد   اص ددي عا ادد صبؾا    صو  .اصب بدد  هددم أتدد   ددؽ اص ددلم اصب ددي ا إصددا اثعددؾا 
فكله  عؾا   أعهب  فم عقل د  عد ث ا ، اصيق  صضظؾا اصضكيؾصؾجم فم وع  طاثوصيا وه ا ا جؼ عؽ ا

 .أاعع   اص ي عا ا صب    اصخ م 

 ( (Capitalرأس الساؿ 13.1.2

صاأس اصب ل  واًا ا ازًا فم اثاشظا ابتض   لا وعدؾف ا اصب لؾ د   واصب دضلا    اثع عديا  دؽ     
صل  صددا فددم ز دد    أجدد  أعددضغعل اصبددؾاا  اصظبيعيددا واصعشددا ا خ ؾاددً  فددم اصدد ول اصي  يددا صلب دد هبا ا

و    اأس اصب ل  ؽ أياز  قؾ    اصضيبيا ابتض   لا اشن  ع م ، (1)اصب ضؾم اصهؿيقم صضلػ اص ول
وهددد ا اددد ام  دددؽ   جدددا اص دددي عا إصدددا اأس  ددد ل ضدددخؼ صضلبيدددا  واصضيبيدددا اص دددي عيا اشدددن  خددد ص،

                                                           
(1 )

ػا س لنؼوٚ و يظ يءٗ ػا س لنك يٚى   مش  ز يٓ س٘ ْ ش ى   لنخري ٛ  لنظ ُ ػٙ   زلم لنكخ ب نهيا ػ , ٔلنُش ي   

 .36  ص 1989ج يؼ, لنًٕطم   
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ص دددي عا إصدددا سددد صػ عهضددد   ا ،ا ضي ج عهددد   دددؽ انب  واصبنددد  ؽ واصبدددؾا  اصخددد م اصعز دددا صلض دددييم 
 .(1)اصض  ت   م اصخبااء واصلي  ؽ اص يؽ لشافؾن علا اص بليا اص ي عيا 

( وهددؾ Capital fixedوهيدد   ع ددبي   عدد   عظلددب علددا اأس اصبدد ل  ودد  اأس اصبدد ل اصو يدد )    
وهيددد   اأس اصبددد ل  ،اصب دددض بلا فدددم إاضددد   اص دددلم اثخدددام اصب دددض ب  فدددم سلدددع انب  واصبعددد ام 

ي ا (  ودد  اصؾتددؾ  واصبددؾا  اصخدد م واصبددؾا  ا ددع اصب ددWorking capitalول )اصبضغ ددا أو اصبضدد ا
  ؽ واث ضي جدد   اصو اؾ ددا صل ددي عا،فضددًع عددؽ أجددؾا اص دد  ل اصضددم عدد خ  فددم  خضلددع اص ددي ع  ،

وألضً  اأس اصب ل اثجضب عم اصبق ؾ  ا  أن اص وصا عه ؽ اصب ئا اص ي عيا وع ا ا إ ن اي عه  وب 
شدؤون اصيقد  واصبؾاادع  وإلجد   اصظ تدا اصكها   يدا وعدؾف ا اصؾتدؾ   دؽ  شدضق   عيب  ؼيب  يض لدب ا

اصددديلط واصغددد ز اصظبي دددم وعجه دددا اصبيظقدددا ا صبيددد   وسددد صػ ألجددد   اصه ئددد   اصلييدددا واا اا دددا ص ااعدددا 
 . (2)اصبش ا م واشا اصض ليؼ اص ي عم فم  ي طب اص وصا

وهد   اصبند  ؽ وانب  ووعد  ط  يدا اصدوبؽ،ودا ان  و ند  ؽ ضدخبا   صوعضظلب اص ي عا اصه ي   
وأثبدد ن  ددؾا   اصيقدد  اصضددم عهض جهدد  اصبيشددن  اص ددي عيا وسدد صػ ؾيبددا اثاض اصضددم لشددغله  اصب دديم

اصؾتددؾ  واصبددؾا  اثوصيددا وأجددؾا اص بدد ل واواعددب اصبددؾعل ؽ واصخبددااء وعكدد صيف اصخدد     اصضددم عقدد  ه  
 (3) اا  ع صيددا تبدد  اصبدد ء فددم اصبشدداوع اص ددي عماصبيشددن  صل دد  ل ؽ فبهدد  سلهدد  ع ددضلام عددؾافا اعددضوب

صدد صػ عقددع اصدد ول اصلق ددا  عدد جا  أ دد م ؾيدد م اص ددي ع   اصضددم عهضدد   إصددا اؤوس أ ددؾال سب ددا   بدد  
لضظاه  أن علج  إصا فضف اصع ص أ  م ابعضوب اا  اثجيبيدا اصضدم ب عغد  ا فدم سو دا  دؽ اث يد ن 

وع كد    دؽ أن ع  د اعه   دؽ اثا د   علدؾ   د لبنؽ  بي  اثا    واث  ن علا أ ؾاصه ،إب إذا ض
 .(4)عهؿيقا فم يل ه  اثالم أو فم اصعع  اثخام 

 ؽ   ددددس ز دددد    عدددد   اصبشدددد ا م شدددده ع   دددد ييضم)اصا     واصللؾجددددا(ن اصضؾعددددم اثخ ددددا اصدددد   أو    
 لدااد عج هد ا عدؽ عيبيدا اص دي ع   صضهق دب أع .)      اثثد  (ابخضلع أاؾعه  و يه   اص ي عيا

تض ددد    وعهق دددب اصضيبيدددا وصددديس صضهق دددب اصضدددؾازن واصضك  ددد  اث.ا دددعا  دددؽ اثا ددد   و  تددد  اصضكددد صيف
 و بدددد ؽ ثن   غددددؼ اصبيشددددن  اص ددددي عيا فددددم  يظقددددا اص ااعددددا ع ا ددددا صلقظدددد ع اصخدددد صاص ددددي عيا؛

( اأس اصب ل اصو ي  اصب دضخ م فدم ادي عا   يضجد   اثثد   فدم   ييدا 10( واصخا ظا)27اصج ول)
 .(  ل ؾن  يي ا عااتم2.006( صك    ب  و بجبؾع يلغ)25-6واص   يضاوا   ؽ)اصا     

 
                                                           

(1 )
  ياه , ةهٛ , لنخياٛ , نهؼه ٕو  حي,ٛ, ,ٙ يسُٚ, لنحه, حُ ٌ ػاس لنكيٚى ػًيلٌ  عيٛي ْ ز٘ جسٔع   لنظُ ػ ي لن

 .633  ص 2015  2  لنؼسز 22لقإَس َٛ,   لنًاهس 
(2 )

ػ   س٘ , م   م لنكؼا   ٙ   لنخحهٛ   م لنافيل,   ٙ نهًُ    طق لنظ   ُ ػٛ, لنًريي   , ,   ٙ يح ,ظ   , اف   سلز  عطئح   , 

 .204  ص 2012ي يُشٕم (   ةهٛ, لنخياٛ, عاٍ مشس  ج يؼ, افسلز   زةخٕملِ)رٛ
(3  )

 .60عحًس حاٛب مسٕل   جفيل,ٛ, لنظُ ػ,   يظسم س اق   ص 
(4 )

 .62-61  ص2002  لنل ْي    1ػهٙ عحًس ْ مٌٔ   جفيل,ٛ, لنظُ ػ,   زلم لنءكي لنؼياٙ  ط
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 (27جدوؿ)
 .2020رأس الساؿ الثابت السدتخدـ في معامل األثاث لسديشة الرمادي عاـ 

 
 الحً أسم

 
 ت

 
 أسم المعمل

رأس المال 
 ملٌون/دٌنار

 
 أسم الحً

 
 ت

 
 أسم المعمل

 رأس المال
 ملٌون/ دٌنار

 
 
 

 الولٌد
      

 
 
 
 

1-  PVC02 الولٌد 
 

 

 

 النور
 

 
 
 
 

 11 حدادة األخوٌن -61

0-  PVC ً60 10 الكبٌس-  PVC02 الحارث 

 17 نجارة دمحم العبٌدي -60 14 ألمنٌوم النعمة -0

 19 نجارة الرحمن -64 17 نجارة  الٌالوتة -4

 02 نجارة دمحم عربً -65 15 نجارة أنتٌكا -5

 9 دوشمة البٌت العرالً -66 9 لشرلًحدادة البٌت ا -6

 15 الرٌماس للنجارة -67 02 نجارة األلوسً -7

 00 نجارة األلك -68 12 دوشمة التراث -8

 
 

 المدس
 
 

9 - PVC 16 الوئام 
 

 
 دمحم مظلوم

 

 

 18 الجوهرة للنجارة -69

 01 البغدادي لأللمنٌوم -72 12 حدادة وسام -12

11-  PVC19 نجارة األخوٌن -71 02 أبو ٌمٌن 

 02 أبو بهذاءنجارة  -70 19 نجارة البغدادي -10

 04 السد لأللمنٌوم -70 00 نجارةالنور لل -10

 05 نجارة أبو طٌبة -74 8 دوشمة أبو تٌم -14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطانة
 
 
 
 
 

 

 00 نجارة الفهداوي -15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عثمان بن 
 عفان

 

 

 

 

 

 

 

 16 ٌفألمنٌوم س -75

 04 نجارة الغربٌة -76 15 نجارة السنبلة -16

 00 نجارة الفرلان -77 02 نجارة العش الذهبً -17

 17 نجارة التساهل -78 18 حمداننجارة  -18

 02 نجارة ستار -79 12 نجارة المولد -19

 12 نجارة أبو أٌهم -82 14 نجارة العبٌدي -02

 19 لأللمنٌومالبكري  -81 02 نجارة التموى -01

 6 السامر للدوشمة -80 05 نجارة العواد -00

 15 نجارة عٌون الشام -80 12 أبو جنٌدنجارة -00

 02 الراوي لأللمنٌوم -84 9 حدادة األفراح -04

 16 نجارة دمحم ٌوسف -85 8 حدادة األٌمان -05

 04 الوادي PVC -86 12 نجارة أبو سارة -06

07-  PVC87 02 الراوي-  PVCً14 ناج 

08- PVC  88 18 كرستالة- PVC 00 البٌت العصري 

09-  PVC10 نجارة أبو رٌاض -89 00 حلب 

02-  PVC11 نجارة العانً -92 00 البركة 

 8 دوشمة علً الغرٌري -91 19 نجارة التمى -01

 12 نجارة فراس الدلٌمً -90 15 ألمنٌوم زل زل -00

 18 لبرهانا PVC -90 05 نجارة أبو عرب -00

 9 حدادة الحمد -94 02 ألمنٌوم حمزة -04
 

 
 
 

 العزٌزٌة
 

 

05-  PVC00 أربٌل 
 

 

 

 

 التوسع
 

 

 

 9 نجارة حجً أحمد -95

 17 لأللمنٌومالنبع الصافً  -96 10 حدادة الفن الحدٌثة -06

 02 نٌومنبع الرٌحان لأللم -97 04 ألمنٌوم الجزٌرة -07

 04 نجارة عمدة -98 10 دوشمة الٌمامة -08

 19 نجارة األمٌن -99 12 حدادة خالد لألبواب -09

 18 نجارة النورٌن -122 02 نجارة المشهدانً -42

41-  PVC05 ألمنٌوم أم المرى -121 17 النور 

 12 نجارة حمزة -120 01 نجارة بٌت العراق -40
 

 

 

 

 الصوفٌة
 

 

 12 نجارة الصوفٌة -40
 

 

 

 

 األمٌن
 
 

 

 02 نجارة الجنات -120

 12 دوشمة أبو همام -124 14 الهمام لأللمنٌوم -44

 05 نجارة صفاء -125 02 الطٌفنجارة  -45

 16 نجارة مهند دمحم -126 6 دوشمة  الصفا -46

 19 نجارة األمل -DDI 15 127نجارة  -47

48-  PVC00 نجارة تبارن الرحمن -128 00 المنار 

49- PVC  10 حدادة النور األعلى -129 05 الهجرة 
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 19 نجارة لمسات جنة -112 9 حدادة الوسام -52

 
 

 

 

السكن 
 الغربً

 

 

 

 

 

 

 02 الرٌتاج لأللمنٌوم -51
 

 

 

 

 الملعب

 19 نجارة المصر الذهبً -111

 12 حدادة ٌاسٌن -110 02 البٌاتً للنجارة -50

 6 حدادة المصطفى -110 12 حدادة باب الحارة -50

 05 الٌمانPVC  -114 9 حدادة العبٌدي -54

 02 نجارة إسطنبول -115 12 حدادة المتوكل باهلل -55

 19 نجارة الصادق -116 10 حدادة الهمام -56

 17 الزمردة PVC -117 04 نجارة الرمادي -57

 9 دة المنذرحدا -118 17 دبً لأللمنٌوم -58

 04 نجارة الثائر -119 02 ألمنٌوم دمحم -59

62- 
 

 -102 10 دوشمة عٌن المها

 

 00 نجارة أبو مؤمل

 

 

 00226 المجموع الكلً لرأس المال الثابت /                                                                  

ثث   اي عا  يضج   ا واعضب ا  ابعضبي ن صب      ااعا  اصب  اايا اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا اص
 .(18/1/2021 -25/10/2020)صلب    ييا اصا      فم

 

 (10خريظة)                                                               
 .2020رأس الساؿ الثابت لسعامل األثاث في مديشة الرمادي لعاـ 

 .(27عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول)صب  ا:  ؽ ا

( أن اأس اصبددد ل اصو يددد  11( واصخا ظدددا)28اع دددظ  دددؽ خدددعل اصجددد ول)أ ددد  فدددم   ييدددا اصللؾجدددا 
( صكدد    بدد  و بجبددؾع 30-5اصب ددضخ م فددم     دد  اددي عا   يضجدد   اثثدد   واصدد   يضددااو  يدد ؽ)

 .ي ؽ   ب  وأخا    يضع يؽاصب   اصب ل سواج  أن اأ .(  ل ؾن  يي ا عااتم6.535يلغ)
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 (28جدوؿ)
 .2020رأس الساؿ الثابت السدتخدـ في معامل األثاث في مديشة الفمهجة عاـ 

 
 أسم الحً

 
 ت

 
 أسم المعمل

 رأس المال
 ملٌون/ دٌنار

 
 أسم الحً

 
 ت

 
 أسم المعمل

 رأس المال
 ملٌون / دٌنار

 
 

 
 
 
 
 

 الرصافً
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-  PVC02 الصخرة  
 
 
 
 
 
 
 

 المعلمٌن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 05 ألمنٌوم السماح -57

 02 نجارة تٌسٌر الكبٌسً -58 5 حدادة البسمة -0

 19 البركة لأللمنٌوم -59 9 حدادة الفلوجة -0

 00 لصر السلطان PVC -62 6 حدادة الولٌد -4

 10 المنصور لأللمنٌوم -61 8 حدادة أبو لٌصر -5

 04 نجارة السالم -60 12 حدادة أبو رسول -6

 17 ألمنٌوم الثمة -60 05 نجارة وضاح الحالق -7

 12 أبو ظبً للنجارة -64 15 نجارة الفالح -8

 02 نجارة الزهور -65 02 نجارة أبو شوكت -9

 16 نجارة الباشا -66 18 نجارة سمٌر كواكة -12

 14 ألمنٌوم الشارلة -67 00 نجارة الجوهرة -11

 17 سٌشار لأللمنٌوم -68 05 نجارة أبو درع -10

 00 البٌت األنٌك لأللمنٌوم -69 19 نجارة الوعد -10

 02 النورPVC  -72 17 نجارة البدرانً -14

 12 حدادة أبو مٌنا -71 02 نجارة ٌزن -15

 8 دوشمة البٌت العصري -70 10 دوشمة الصباح -16

 18 نجارة عٌن الشام -70 02 نجارة حسام -17

 
 
 باطالض

18-  PVC15 الحضارة  
 
 

 المادسٌة

74-  PVC10 تبارن الرحمن 

19- PVC 75 02 سطنبولا-  PVC19 أبو جود 

 04 نجارة الملعة -76 9 حدادة أبو عبدهللا -02

 15 ألمنٌوم التموى -77 14 نجارة النرجس -01

 02 نجارة دمحم -78 05 نجارة الوالء -00

 11 حدادة العادل -79 7 دوشمة الرٌاض -00

 00 دوشمة عٌون المها -82 04 المدٌنة لأللمنٌوم -04

 
 
 

 الشرطة

05- PVC  19 الجزٌرة  
 
 

 الجمهورٌة

 19 نجارة األصدلاء -81

06- PVC 04 نجارة أوسكار -80 15 الحسام 

 19 نجارة البغدادي -80 05 نجارة المصطفى -07

 11 دوشمة بٌت المدٌنة -84 02 نجارة أحمد الباشا -08

 8 حدادة العانً -85 9 التمٌمً للدوشمة -09

 02 الكوثرPVC  -86 02 نجارة رعد -02

 9 حدادة أبو ٌاسر -87 6 حدادة ماجد -01

 10 نجارة أبو تمً -88 9 حدادة جبٌر -00

 
 
 
 
 

 األندلس

00- pvc 15 الرحمن  
 
 
 
 

 المعتصم

 00 نجارة صالح -89

 17 ألمنٌوم السما -92 12 ادة حجً رحٌمحد -04

 10 السدٌر pvc -91 9 حدادة األمل -05

 18 ناظم pvc -90 00 نجارة الٌمٌن -06

 8 حدادة زهٌر -90 05 نجارة أبو شامل -07

 16 نجارة عامر -94 18 ألمنٌوم الرتاج -08

 9 حدادة الهدى -95 02 ألمنٌوم سٌستم -09

 11 حدادة الرواد -96 17 األٌهم ألمنٌوم -42

 8 حدادة المصطفى -97 06 نجارة البرج -41

 10 حدادة أسماعٌل -98 02 نجارة عمر -40

 05 نجارة دمحم السامً -99 15 نجارة الزهرة -40

 10 دوشمة أبو همام -122 02 ألمنٌوم الٌسر -44

 
 

 الرسالة

45 PVC 16 العربٌة  
 

 الجوالن

 16 الصادق لأللمنٌوم - 121

46- PVC  12 حدادة مهند -120 02 الفردوس 

 18 الكٌالنً PVC -120 7 حدادة التموى -47
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48- PVC  14 الهمام  
 
 
 

 06 نجارة الجمال -124

 10 حدادة السعدون -125 9 دوشمة األنباري -49

 19 الصفاء لأللمنٌوم -126 04 نجارة السدٌر -52

 
 
 
 لنزا

  12 حدادة الحلبوسً -51
 
 

 الصناعً

127- PVC  15 سومر 

 11 حدادة األبداع -128 9 حدادة دمحم الراوي 50

 12 حدادة الدمحمي -129 02 نجارة النعٌمً -50

 9 حدادة الرحمة -112 06 نجارة الهمسة    -54

 02 ٌكالدار االنPVC  -111 18 نجارة أبو ممداد -55

 06 نجارة الرهف -110 9 أبو مٌنادوشمة  -56

                                                                                 

 854.1/  لرأس المال الثابت المجموع الكلً

  واعضب ا  ابعضبي ن صب     اي عا  يضج   اثث  اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا اص ااعا  اصب  اايا 
 .(18/1/2021 -25/10/2020)صلب   صللؾجافم   ييا ا

 

 (11خريظة)                                       
 .2020رأس الساؿ الثابت لسعامل األثاث في مديشة الرمادي لعاـ 

 
 .(28اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا ج ول) 
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واصظ تددا  ،أخدا   دب ادؾع اثثد   اصب يدضجا دضيضج  بد  عدبب أن اأس اصبد ل يضعد يؽ  دؽ   بد  إصدا  
واؾعيدددددا اصبنددددد  ؽ وانب  اصب دددددضخ  ا و  اهددددد   دددددؽ اصب دددددضلا     ،و  ددددد  ا اصب بددددد  ،اااض جيدددددا
أن  أ  .سب  اج  أن اي عا   يضج   اثث   فم  يظقا اص ااعا ع ا ا صلقظ ع اصخ ص ،اصضاوا ا

ااء سددد    دددضلا    اص بليدددا أاددده ص اصب   ددد  هدددؼ اصددد يؽ لقؾ دددؾن يضدددؾف ا اأس اصبددد ل  دددؽ أجددد  شددد
 .سبدد  وأعضددف ادد ن هدد   اص ددي عا ب عضدد خ  اص وصددا فددم إاشدد  ه  ،اص ددي عيا وعددؾف ا أجددؾا اص بدد ل

و  صضدد صم فدد ن عك صيلهدد   ي عددعا صدد و  اؤوس اث ددؾال  ددؽ اافدداا ؛ وذصددػ  ددؽ أجدد  عهق ددب اثا دد   
ا ف ن اأس اصب ل ب ل شن  ص  ،واعضوب ا أ ؾاصهؼ فم ه   اص ي عا صب  صه   ؽ  ا و  اتض      هؼ

عؿعا أ  م أاش ء اصب     ص ي عا اثث   اصبياصدم س فدا؛ ا دبب عدؾافا  صد م اثفداا  اصد يؽ لبضلكدؾن 
( أع  ا اصبؾا  اثوصيا واثاع   اصب ض بلا 30(و)29، و ؾضف اصج ول)(1)اصبه ا  فم ه   اصبهيا

 ص ي عا   يضج   اثث   فم  يظقا اص ااعا.
 

 (29جدوؿ )
 2020أسعار السهاد األولية السدتعسمة في صشاعة مشتجات األثاث في مديشتي الرمادي والفمهجة عاـ       

 الدعر/ ديشار عراقي أسم السادة األولية ت

 4.000 السدامير -1
 أالؼ ديشار 6-3 القفايص حدب الحجم -2
 أالؼ ديشار 10-5 قفل الباب ) الكيمهنات( حدب الحجم -3
 3.000قظعة  12 لباب ) الشرماده(آلة ربط ا -4
 أالؼ ديشار 6-3 .1/5 .أنج  1/4 .أنج  1براغي حدب الكياس ذو حجم  -5
 أالؼ ديشار 6-5 السقابض حدب الحجم -6
 3.000 ورؽ الدشفرة كاغد جاـ -7
 ألف ديشار 750-650 األبيض الذفاؼ والزجاج السذجر السرايا / الزجاج -8
 1.000 ابمداحيق معالجة األخذ -9

 ألف ديشار لمستر الهاحد 25-5 أقسذة الدوشسة حدب نهع القساش -10
 ألف ديشار 15-5 اإلسفشج حدب سسك اإلسفشج وطهلو -11
 5.000 حباؿ الزيشة لمدوشسة -12
 6.000 الجمهد -13

   ا بعضب   علا اعضب ا  ابعضبي ن واص ااعا اصب  اايا صب     اثث  ؽ عب  اصع  وا اصب  ا:
 .(18/1/2021 -25/10/2020)صلب  

                                                           
(1 ) 

 (.18/1/2021-25/10/2020ز٘ ٔلنءهٕج, نهًس )لنسملس, لنًٛسلَٛ, نًؼ يم لألن ا ,ٙ يسُٚخٙ لنيي 
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 (30جدوؿ )
 .2020أسعار األصباغ السدتخدمة في صشاعة األخذاب ومشذأىا في مديشتي الرمادي والفمهجة عاـ 

 الدعر/ ديشار عراقي السشذأ نهع الربغ ت
 12.500 سهريا .يراف أا.الرين  .العراؽ  الدبيرته -1
 10.000 الرين .باكدتاف  .اليشد  الدممهؾ -2
 5.000 العراؽ الهرنيش -3
 16.000 الرين .أيراف  الدملوك األبيض) راجينة( -4
 12.500 األردف الدمر -5
 6.000 األردف الدمتر -6
 األؼ ديشار 5-2 الرين .اليشد  .سهريا  األسظشبر -7
 5.000 العراؽ .األردف  الثشر -8
 ألف ديشار 35-20 أيراف.تركيا  .العراؽ  ىالة.الفشي  .الغراء بأنهاعو الفـه  -9

 14.000 األردف .العراؽ  بهية الخذب -10
 -25/10/2020)صلب    اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا اعضب ا  ابعضبي ن واص ااعا اصب  اايا

18/1/2021). 

 فددم اددي عا   يضجدد   اثثدد   ( ع دد   اصبددؾا  اثوصيددا اصب ددضخ  ا29أعضددف  ددؽ خددعل اصجدد ول)    
واصباا ددم واصك لؾادد   واصباالدد  واصاجدد   اصضددم عدد خ  فددم اددي عا   يضجدد    و يهدد  اصب دد   ا وأعدد  اه 

فبددوًع ع ددضخ م اصباالدد  ثيددؾاص اصكيدد ع ا و نددؾن ؾيدد س اصباالدد   ،اثثدد     ددب اصؿي عدد   واصبددؾ لع 
أ   اصاجدددد   ف ادددد  ل ددددضخ م فددددم اصب دددد اض واصؾاجهدددد   ،عددددؼ150/120×54ثيددددؾاص اصكيضددددؾا يدددد ؽ

 . ييددد ا 1250وعكدددؾن أعددد  ا   خضللدددا ف صباالددد  لندددؾن عددد ا اصلدددؾ  اصؾا ددد   .ج جيدددا صلبؾؼيددد   اصا 
واصكيضددؾا اصؾا دد   ، ييدد ا لضدداص فددم   دد  ا اصقظ ددا اصب ددضخ  ا طددؾل فددم عدداض 750واصاجدد   

سبد  ع دضخ م اصباالد   ،فدؾ  12إصدا  9فدؾ  أ د    دا اصضؾاص د  لهضد    دؽ  18إصا  12 ؽ  لهض  
( فدؾ  36-30( فدؾ  و  دب اصبؾ يد  اصبظلدؾص واصغافدا عهضد    دؽ )6-4 س)صض   اصجا  لا اؿيد

فقدد  عبدد ؽ أ دد  أعدد  ا اثاددع   ، أصددع  ييدد ا صلغافددا و  اهدد   ددؽ اصبددؾا  س اعددليج واصجلددؾ 40ا د ا 
( أاه  عخضلع   ب   ضؾم اص ب  ف صغافدا ذا  اصظلدب اصخد ص يبلدغ عد ا 30 ؽ خعل اصج ول)

-150و ضددااو  عدد ا اددعغ اصغافددا اصبهليددا يدد ؽ) ،أصددع  ييدد ا 500اددعغه  أ ي اددً  إصددا أكوددا  ددؽ 
وسد صػ ادعغ اثيدؾاص لخضلدع   دب ادؾع اصعد ص واصيقشد    ،( أصع  ييد ا   دب  جدؼ اصغافدا250

( 80-40اصبؾجؾ   علا اثيؾاص ف ثيؾاص اص     لنؾن ع ا اعغه  أت  يضااو  اعغ اصع ص يد ؽ)
أعدد  ا اددي عا اثيددؾاص عخضلددع وب يؾجدد  وسدد صػ  ،ص ييدد ا عااتددم و  ددب شددن  و جددؼ اصعدد  أصددع

وأخدددام ل ددد   ،( أصدددع  ييددد ا عااتدددم850 ؿيدد س ث يددد  ثعددد  اه   يهددد  ل ددد  عددد ا اصعددد ص إصدددا )
( أصدددع  ييددد ا وذصدددػ 150وهيددد   أيدددؾاص يبلدددغ عددد اه ) ،م(  ييددد ا عااتددد1.250.000عددد اه  إصدددا)



 الفصل الثاني ..  العوامل اجلغرافية املؤثرة يف توطن صناعة مُنتجات األثاث يف مدينيت الرمادي والفلوجة

663 
 

  ( فقددط عكددؾن   ددب   ددضؾم اص بدد  فدد ثيؾاص اصضععدد   اصضددم عكددؾن  ددؽ اصخشددب) اصجدد و ( أو) اص دد
 1)اصب د كس( إ  اصكدعس لندؾن عد اه  أتد )أ   اثيؾاص اصضم ل دضخ م ف هد  اصخشدب  ،أع  اه  ع صيا

( أاددؾاع اثخشدد ص اصضددم عدد خ  فددم اددي عا   يضجدد   اثثدد   31اصجدد ول)عضددف  ددؽ خددعل أكبدد  ،(
يد ا/ ( أصدع  ي500-450إذ عب ؽ أن خشب اصج م يضااو  عد ا  يد ؽ) ،فم  يظقا اص ااعا وأع  اه 

( أصدع 200-80وخشب اص   ) ،/  ضا  ن ب( أصع  يي ا30-25وخشب اصج و ) ، ضا  ن ب
( أصدددع 30وخشدددب اصددداان) .( أصدددع  ييددد ا/  ضدددا  ن دددب57وخشدددب اص دددي ل ن) ، ييددد ا/  ضدددا  ن دددب

وخشددددددب اصععيددددددؾ   ،(أصددددددع  ييدددددد ا صلظعقددددددا اصؾا دددددد  10-70)mdfوخشددددددب ، ييدددددد ا/  ضددددددا  ن ددددددب
 ( أصدع  ييد ا صلظعقدا اصؾا د ،22عدؾ )وخشدب اصععيدؾ  اث ، د  ( أصع  يي ا صلظعقا اصؾا33اث با)

( أصدددع 11-9وخشدددب اصب ددد كس اص ددد   ) ،( أصدددع  ييددد ا صلظعقدددا اصؾا ددد  33واصبلدددؾ  يدددؾا  اص ددد   )
 .(2)( أصع  يي ا صلظعقا اصؾا   20وخشب    كس اص   ) ، يي ا صلظعقا اصؾا   

 (31جدوؿ)
 .2020في مديشتي الرمادي والفمهجة لعاـ أنهاع األخذاب وأسعارىا بالديشار العراقي 

 الدعر بالديشار العراقي األخذاب ت
 ( ألف ديشار/ متر مكعب500-450) الجاـ -1
 ( ألف ديشار/ متر مكعب30-25) الجاوي  -2
 ( ألف ديشار/ متر مكعب200-80) الراج -3
 ( الف ديشار/ متر مكعب75) الدشدياف -4
 مكعب ( ألف ديشار/ متر30) الزاف -5
6- Mdf (10-70ألف ديشار/ متر مكعب ) 
 ( ألف ديشار/ طبقة واحدة33) الباليهد األحسر -7
 ( ألف ديشار/ طبقة واحدة22) الباليهد األسهد -8
 ( ألف ديشار/ طبقة واحدة33) البمهؾ بهرد العادي -9

 ( ألف ديشار/ طبقة واحدة11-9) معاكس العادي -10
 لف ديشار/ طبقة واحدة( أ20) معاكس الراج -11

اصب  ا:  ؽ عب  اصع  وا ا بعضب   علا اص ااعا اصب  اايا صب     اثث   فم  يظقا اص ااعا 
 .(18/1/2021 -25/10/2020)صلب  

فم ضؾء    عق م عضبؽ ه ا اصل   اص ؾا   اصجغااؼيا صضؾطؽ اي عا   يضج   اثث   فدم       
سبدد  عددؼ عدداض  واصعشددا ا وابتض دد   ، اص ؾا دد  اصظبيعيددا فقدد  عضددبي  ، دد ييضم اصا دد    واصللؾجددا

                                                           
(1 ) 

 .19/12/2020يل اه, شرظٛ, يغ لنُا م ,ٕي٘ يظه  ج سى  يسُٚ, لنيي ز٘  حٙ لنلي َ,)لنسٕف(  اخأمٚد 
(2 ) 

يل اه  , شرظ  ٛ, ي  غ لنُا   م عحً  س ػه  ٙ ج  سٔع   يسُٚ  , لنءهٕج  ,   )ح  ٙ لنيط ,ٙ( )لنس  ٕف لنل  سٚى(   اخ  أمٚد 

21/12/2020. 
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اص ؾا   جبي ً  اه ب ع ث اه  علا ادي عا اثثد   وذصدػ  دؽ خدعل إعظد ء اصي دب واصبااعدب صكد  
 %(10.1إذ أ ضد  اصبؾتدم اصجغاافدم اصباععدا اصو ايدا يي دعا) ،ع    اعضب  ًا علا اعضب ا  ابعدضبي ن

أ دد   ، ددي عا اثثدد  صب يضجد   وعقدد لؼ ع ددهيع  سب دا  اص ب إذ أعدهؼ  ؾتددم  يظقددا اص ااعدا فددم ع ددؾ 
أن عي اا اص بي خ  جضب ا عؤثا علا ادي عا إذ %( 9.4اصبي خ فق  أ ض  اصباععا اصو صوا يي عا )

ثن اصضيبدؤ اهجدؼ اص دن ن  ؛صا اصخ   ص اص دن ايافق  عؼ اصضظا  إ  (اص ؾا   اصعشا ا  )أ. اثث  
إذ اج    ا واؾع اثاشظا اص ي عيا و يه  اي عا   يضج   اثث  اص   له   اصب      اصعز  هؾ

ااعلدد ع عدد ا جم فددم أعدد ا  اص ددن ن فددم اصبدد ييض ؽ فكلبدد  زا  عدد  هؼ أاعلددم سبيددا اصظلددب صب يضجددد   
أ ضد  اصباععدا ل   أ   اس  ا اص ي عا فق   اص    ضبولا )ا ص ؾ ((اص ؾا   ابتض   لا)،أ   اثث  

عضشدد ا  اصبدد ييض ؽ  ددؽ ا  يددا أع دد ع اص ددؾ  اصبهلددم اضيجددا صا دد    عدد    %( إذ35اثوصددا و ي ددعا)
أ دد  اعج هدد   اصض ددؾ ب فضض ددم فددم   ييددا اصا دد    اشددن  للددؾ   ،اص ددن ن وااعلدد ع   ددضؾم اصبعيشددا

واصيددؾا م واصقددام  اصبه فغددا   ييددا اصللؾجددا صا دد    أعدد ا  اصب   دد  وعيؾعهدد  وسؾاهدد   اسددا ثتضدديا
اصؾتدؾ ( فض د   دؽ اثع عدي   اصضدم عهض جهد  ادي عا اثثد   اشدن    دضبا ا  ) اصظ تا و  .اصبج وا 

   د  فدم  يظقدا اص ااعدا تد  %( إذ اج  أن ا لدب اصب8.6وا ض  ه ا اص     اصباععا اصااا ا يي عا)
%( إذ 8.3ف ا  أ ض  اصباععا اصخ   ا يي دعا) اصيق (، أ  )اصبؾص ا  صقلا اصظ تا اصكها   يا اع ضب  

أ د ) عد ا  ،اص ااعا اشعنا طا  اق  ج    هد ا أا ندس الج ييدً  علدا ادي عا اثثد  عضبضم  يظقا 
 قددددً  أ دددد م عؾعددددم لقددددع عدددد ا اثاض ع  ( إذ%7.3اثاض( فقدددد  أ ضدددد  اصباععددددا اص   عددددا يي ددددعا)

أ دد  اثيدد   اص   لددا  ،اصب   دد  ف ضب ددا ا اعل عدد  فددم  ااكددا اصبدد ن و قدد  سلبدد  عؾجهيدد  اهددؾ اثطددااف
فم عؾطؽ ه   اص ي عا فق  س ن أ لب اص ب ل  ؽ عنيا  يظقا اص ااعا و ه ا  فك ن صه   وا ا از

فقددد  جددد ء  فدددم اصباععدددا اصو  يدددا  أ ددد  اصاغعددد   اصشخ ددديا ،%(6.7أ ضددد  اصباععدددا اص ددد ا ا يي دددعا)
%( إذ أن صشددها  اصبندد ن  وا 5.4( ا صباععددا اصض عدد ا يي ددعا)اص   دد  اصب ئددمل ه )ي ،%(6.1يي ددعا)

إذ  ،%(2.0اصباععددا اص  شددا  يي ددعا)  ( فقدد  أ ضلددأ دد )اصاوااط اص دي عيا ،فدم عددؾطؽ هدد   اص ددي عا
اص   ددد ) اصضددد ا خم( اصددد   جددد ء فدددم اصباععدددا ، و أن هددد   اص دددي عا ع بددد  علدددا علدددؾ   اسدددا اصب ييدددا

ل( اصضددم ب عددؤثا علددا )اصبدد    اثوصيددا( و)اأس اصبدد  ثددؼ لدد عم عع عدد   ع  دد  ،%(1.1اثخ ددا  يي ددعا)
 .ه   اص ي عا
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 سهيدت
ييدف ىذا   فصلذإ ىفذر سة اذت  فعؼالذغ  في ل عذم فصناعذإ ُذتاات عألتعيذاي  ديذاي عذم عذديتعم     

عذذم ذ يعبذذايػ ىذا   فعؼالذذغ عذػ عديتذذت د ذلت ف عذذم   ذعوف اؼ عذذإ  فعذؼ ػ  فى ، فلعذاس  ا فصوؼةذت
 ؛فذذذافع تنذذذد سة اذذذت  فعؼالذذذغ  في ل عذذذم عذذذػ  فصيذذذام  داااذذذ ت ،ت ل تعلكذذذي عذذذم عتينذذذت عنختذذذت سان   ذذذ

فصنلعت كاعت  دنشيت  فلذتاي ت ات وخويذا اعنلعذت  عذارػ تلكيىذا ا نعشذاةىا اتبايتيذا  فصلذانم اذفذع 
ضذصػ عتينذت فوصتشذتي  فلذتاي ت فلاغ ُؼةة تؼض   ت اتصلخو ت تؼضذ  عخيذا  فعبذايػ  في ل عذم 

    فدة ات
 
 02023ام شاعة ُمشتجات األثاث في مديشتي الرمادي والفمؽجة لعـرل اعيـالتؽزيع القط .13 
 
يذذلتبا  فعؼالذذغ  في ل عذذم فصناعذذإ  ديذذاي  فصتيفذذم عذذم عتينذذت  فدة اذذت فيصوذذت عذذػ  فنؼ عذذإ  فعذذم     

العضذ  عذػ  ذول  ،عذم  فصلذإ  فعذاب  اتيذا ا فعذم اةس  ف ذدي  ،ااتفيا اوقت اي نت بياه  فلت
يذذاي ( عنصذذإ فأ119 ن اذذدس  فصناعذذإ عذذم عتينذذت  فدة اذذت قذذد بو ذذ   (17ا فشذذلإ  (32 فيذذدال 

عذذذم  ذذذخػ بوذذذ  اذذذدس  ،%(47.21(اذذذاعوب ابتعذذذبت 399%( ينصذذذإ عخيذذذا 51.29 فخشذذذوم ابتعذذذبت 
 .%(52.78ابتعبت  ( ااعوب 446%( ينصإ عخيا 48.70( ابتعبت 113عناعإ  دياي  فصندنم 

 
 

 (0.جدول)
 02023التؽزيع القطاعي لرشاعة ُمشتجات األثاث في مديشتي الرمادي والفمؽجة لعام 

 % عدد العامميؼ % دد السعاملع نؽع األثاث

 74301 11. 91301 111 األثاث الخذبي -1
 90347 774 77342 .11 األثاث السعدني -0

 122 779 122 0.0 السجسؽع
 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم عتينت  فدة ات 

 .(18/1/2021-25/10/2020فوصدة 
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 (14شكل )
 02023التؽزيع القطاعي لرشاعة ُمشتجات األثاث في مديشتي الرمادي والفمؽجة لعام 

 

 .(32 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال 
 
 

السكاني لرشاعة ُمشتجات األثاث في مديشتي الرمادي والفمؽجـة لعـام و التؽزيع القطاعي  .1313
02023   

عذذذم عديتذذذت  فلعذذذاس   عناعذذذإ  ديذذذاي  فصتيفذذذم  ن (18ا فشذذذلإ  (33ػ  ذذذول  فيذذذدال عذذذ يعوذذذخػ   
 عذذا عذذم  ،%(53.72( اذذاعوب ابتعذذبت 454%( ينصذذإ عخيذذا 51.72( عنصذذإ ابتعذذبت 120بو ذذ  

اذذاعوب (391%( ينصذذإ عخيذذا  48.27عنصذذوب ابتعذذبت (112ت عنذذد بوذذ  اذذدس  فصناعذذإ  عديتذذت  فصوؼةذذ
 فصناعذذذذإ ا فنذذذذاعوخػ   اذذذذد س (19ا فشذذذذلإ  (34 فيذذذذدال  العضذذذذ  عذذذذػ  ذذذذول،%(46.27ابتعذذذذبت 
( 68ىذ بو  ادس  فصناعإ عم عديتت  فلعاس   ،فلتاات عألتعياي  دياي عم عتينت  فدة ات انعويغ

( 52ا  ،%(55.63( ااعوب ابتعبت 222%( ينصإ عخيا  57.14عنصإ فأياي  فخشوم ابتعبت 
 عا عم  ،%(52.01( ااعوب ابتعبت 232يا %( ينصإ عخ 46.51عنصإ فأياي  فصندنم ابتعبت 

%( ينصذذذإ  42.85وم ابتعذذذبت عنصذذذإ فأيذذذاي  فخشذذذ( 51عديتذذذت  فصوؼةذذذت عنذذذد بوذذذ  اذذذدس  فصناعذذذإ 
%(ينصذذإ 53.98عنصذذإ فأيذذاي  فصنذذدنم ابتعذذبت ( 61ا .%(44.36(اذذاعوب ابتعذذبت  177عخيذذا 
 .%(47.98( ااعوب ابتعبت 214 عخيا 

 
                                                                                                       

%المعامل  %العاملين    

51.29 األثاث الخشبي 47.21

48.7 األثاث المعدني 52.78
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 (..جدول)
 02023السكاني لرشاعة ُمشتجات األثاث في مديشتي الرمادي والفمؽجة لعام و التؽزيع القطاعي 

 % عدد العامميؼ % عدد السعامل السديشة
 9.340 797 91340 102 الرمادي -1
 74304 11. 77304 110 الفمؽجة -0

 122 779 122 0.0 السجسؽع   
 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم عتينت  فدة ات 

 .(18/1/2021-25/10/2020فوصدة 
 

 (17شكل)
 02023ؽجة لعام لسكاني لرشاعة ُمشتجات األثاث في مديشتي الرمادي والفمواالتؽزيع القطاعي 

 

 .(33صإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال   فصلدة: عػ ا
 

 (7.جدول)
 02023أعداد السعامل والعامميؼ وندبهػ لرشاعة ُمشتجات األثاث في مديشتي الرمادي والفمؽجة لعام 

 
 السديشة

 معامل األثاث السعدني معامل األثاث الخذبي

 % عدد العامميؼ % عاملعدد الس % عدد العامميؼ % عدد السعامل
 90321 0.0 74391 90 .9934 000 94317 47 الرمادي -1
 74317 017 9.317 41 773.4 144 70379 91 الفمؽجة -0

 122 774 122 .11 122 11. 122 111 السجسؽع

تينت  فدة ات  فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم ع
 .(18/1/2021-25/10/2020فوصدة 

 

 % العاملين % المعامل

51.72 الرمادي 53.72

48.27 الفلوجة 46.27
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 (11شكل)
 02023أعداد السعامل والعامميؼ وندبهػ لرشاعة ُمشتجات األثاث في مديشتي الرمادي والفمؽجة لعام 

 .(34 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال 

 
 

ــع  .0313 ــاثالتؽزي ــاس الدــكش الجغرافــي لرــشاعة ُمشتجــات األث ــي مــديشتي الرمــادي  ءةحدــا األحء ف
 02023لعام  والفمؽجة وفق معءار عدد السعامل والعامميؼ

 

يذذعغ تتذذاال تؼالذذغ ُذذتاات عألتعيذذاي  ديذذاي اعنذذاب فصا ذذاة  اذذدس  فصناعذذإ ا فنذذاعوخػ عذذم عتينذذت  اذذؼف  
 . فدة ات علان اب  عم  د  اء  فعلت ت اقياي اب  عم علام عألتعياي  دياي  فخشوم ا فصندنم

 
 

اس الدــكشءة فــي مديشــة الرمــادي التؽزيــع الجغرافــي لرــشاعة ُمشتجــات األثــاث حدــا األحءــ .130313 
 02023معءاري عدد السعامل والعامميؼ لعام  وفق

    
 ن  فعؼالذذذغ اوذذذر  اذذذاع اذذذدس  فصناعذذذإ ا ديذذذد   فناعوذذذت عذذذػ  فعذذذا  فصنذذذايخل ف  ذذذاع كثاعذذذت  فعلكذذذي    

يعبذايػ تؼالذغ عناعذإ  ديذاي عذم عديتذت  فلعذاس  ،(1 عتيذا  فلتاام عم سافت عا  ا ىقو غ  ا عتينت عنختت
 ن عيصذؼ   فصناعذإ عذم  (13 ا(12ا فخلليذت  (35 فيذدال   ذول ت وخذإ ىذ توذخػ عذػ ،بخػ  م ا  ذل

%( عذػ 51.7(  ذم اذلتم ابتعذبت 30 ذم عذػ  ُذإ  (12  عذم ( عنصوب تلكذيي120    فصديتت بو 
نو ذذذن  ن ىتذذذاك تؼالذذذغ  .( عنصذذذوب 232وؼةذذذت  فباف ذذذت  ةصذذذافم اذذذدس  فصناعذذذإ عذذذم عذذذديتعم  فلعذذذاس  ا فص

ناتج ىا  اػ ادم اةؼس تخي ا عتظغ فيذاه  فلذتاات كؼنيذا  خذل ععذبيلة فناعذإ تذؼ ػ ا ضذ   اشؼ ئم

                                                           
(1 ) 

 .321أحمد حبيب رسول, جغرافية انصناعة , مصدر سابق, ص 
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 ذم  ،ىذ   عإ كإ عػ  م  فؼفخذد .ا فتنإ( عيصا ععؼعل ن عم كاعت ىن اء  فصديتت ،عا اد  ااعوم   فعؼق 
ىذ  ، ذذم  دعذذخػ(  فصلتبذذت  دافذذر عذذم اذذدس  فصناعذذإ ،م  فلذذؼة ت ذذ ، ذذم  فعؼاذذغ ، ذذم  فنيليلذذت ، فتذذؼة

اشذلو   ،( عنصذإ48( عنصإ فكإ  م بو   فصيصؼ   فكوم فإل  اء  فصذاكؼةة 8شصإ  ف م  فؼ  د اور  
اللةذذغ ذفذذع  ن  ذذم  فؼفخذذد(ىؼ علكذذي تيذذاة   ،%( عذذػ عيصذذؼ   فصناعذذإ عذذم عديتذذت  فلعذذاس 40نعذذبت 

تلكذذي كوخذذل فيذذاه  شذذيد (ات  ديذذاي اكذذافع  ف ذذال  م  فتذذؼةفنديذذد عذذػ  فلذذتاااي اعذذػ ضذذصتيا ُذذتا
ىعا  م  فنيليلت( عيؼ ينغ عم علكذي  فصديتذت عصذا  ست ىفذر الذاسة  فيوذم اوذر ىذاه  فلذتاات  . فلتاات

 عا   م  فعؼاغ(  فا  ينغ عم  فيانم  ف لبم عػ  فصديتت عند شذيد تلكذي كوخذل  ،عػ قوإ الان  فصديتت
فعذذد  اةذذاي    ذذاء  ف ديثذذت  فعؼاذذغ عصذذا اذذااد اوذذر ةذذا  ىذذاه  فلذذتااتفيذذاه  فلذذتاات كؼنذذو عذذػ  د

 . فعلان عػ  دياي  فصتيفم

ة نعوذل عذػ  د  ذاء  فكث صذت  فعذلان ا  ذم  دعذخػ( عنذد شذيد تيذؼة ب اصل ن ذاب  ذديثاب   عا   م  فلذؼة ت( 
اذاعوب ( 184بو ذ     ديذد   فناعوذت عخيذا  عذا عيصذؼ  ،عصا  ست ىفر تلكي فلتاات عألتعياي  دياي عخيا

 .%( عػ عيصؼ   فناعوخػ عم  فصديتت40اشلوؼ  نعبت 

اذدس  فصناعذإ ا فعذم بوذ  عذػ  خذ    فصلتبذت  فثان ذت عند   عإ   ا  م اثصان بػ اصان(   م  فنيانت( عا 
اىذا  ينذؼس ىفذر  ،%( عػ عيصذؼ   فصناعذإ عذم عديتذت  فلعذاس 33اشلو  نعبت  .( عنصإ40عيصؼايا  

فذذافنل  عذذػ  داذذؼ ق  فعياةلذذت ااوذذر  تلكذذيي ىذذاه  فلذذتاات ا ن  علكذذي  فصديتذذت ؼ  ذذم  فنيانذذت( ىذذ نى
 عذا   ذم اثصذان بذػ اصذان(  فذا  ينذغ عذم  فيانذم  ف لبذم عذػ  فصديتذت عيذؼ عذػ  د  ذاء  . فيلل   فنذام

 ف ديثت  فعكؼلػ اقابإ فصيلد عػ  فعؼاغ ا داصاة عصا شيغ اور ةا   فنديد عػ عناعذإ  ديذاي اوذر 
%( عذذذػ 33اشذذلوؼ  نعذذذبت (اذذذاعوب 152 عذذذا عيصذذذؼ   ديذذد   فناعوذذذت عخيذذا تووذذذ   ، فلئ عذذذ ت عخيذذا  فشذذؼ ة 

ت  فصلتبذت  فثافثذا ذم  فصونذم(عم   ذم  فعذلع  ف لبم(ا كذإ عػ ةذاء  رصذا   .عيصؼ   فناعوخػ عم  فصديتذت
%( عػ عيصؼ   فصناعإ عذم 18اشلو  نعبت  ،( عنصإ22ادس  فصناعإ ا فعم بو  عيصؼايا عػ  خ  

 نذو يخذدم  د  ذاء  فنللبذت عتذو اذػ  عضذوب ىذ يصعاا  م  فصونم فلثلة ىاد س  فعلان ة ذو . عديتت  فلعاس 
 صلعصذإ  فوتذاء خذل  فعيذؼ عذػ  د  ذاء     ذم  فعذلع  ف لبذم( عا،  م  فبلل ا فشل ت ا فيصيؼة (اىم 
اعوذذذت عخيذذذا  عذذذا عيصذذذؼ   ديذذذد   فن ،عصذذذا يشذذذيغ اوذذذر تلكذذذي  فلذذذتاات فذذذافنل  عتيذذذا فعذذذد  اةاتيذذذا عخيذذذا

 عذذا  م  فنذذدع(ا  م     .%( عذذػ عيصذذؼ   فنذذاعوخػ عذذم  فصديتذذت16اشذذلوؼ  نعذذبت ( اذذاعوب 74تووذذ  
اشذذلو   .( عنصذذإ12عظوذذؼم( عنذذد   عذذإ  فصلتبذذت  فل فنذذت عذذػ  خذذ  اذذدس  فصناعذذإ ا فعذذم بوذذ  عيصؼايذذا 

 ( اذاعوب 48تووذ    عا عيصؼ   ديد   فناعوت عخيذا ،%( عػ عيصؼ   فصناعإ عم عديتت  فلعاس 10نعبت 
 .%( عػ عيصؼ   فناعوخػ عم  فصديتت11اشلوؼ  نعبت 
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 (9.جدول)
لرشاعة ُمشتجات األثاث بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الرمادي وفق معءار عدد السعامل  التؽزيع الجغرافي

 02023لعام  والعامميؼ
 أسػ  
 الحي 

    
 ت   

سشة  أسػ السعسل
 األنذاس

عدد 
 العامميؼ

 
% 

 أسػ 
 الحي

 
 ت

سشة  أسػ السعسل
 األنذاس

عدد 
 العامميؼ

 
% 

 
ؽليد

ال
 

  
ي 

ح
   

   
 

ؽليد
ال

 

1-  PVC1 7 0217 الؽليد 

 
ؽر

الش
 

 حي  
 

ؽر
الش

 

 237 0 0219 حدادة األخؽيؼ -41

0- PVC 40 1 . 0219 الكبءدي- PVC 1 . 0214 الحارث 
 1 7 0211 دينجارة دمحم العبي -.4 139 4 0214 ألسشيؽم الشعسة -.
 1 7 0217 نجارة الرحسؼ -47 1 . 0212 نجارة الءاقؽتة -7
 131 9 0217 نجارة دمحم عربي -49 1 . 0214 نجارة أنتءكا -9
 1 . 0214 دوشسة البيت العراقي -44 1 . 0221 حدادة البيت الذرقي -4
 237 7 .021 الريساس لمشجارة -44 1 7 .021 أللؽسيا نجارة  -4
 131 9 0219 نجارة األلق -47 237 7 0217 دوشسة التراث -7

 437 2. السجسؽع                                                     739 1.                                                           السجسؽع                                                   

 
س

لقد
ا

 
  

س
لقد

ي ا
ح

 

 1- PVC  234 . 0214 الذرق األوسط 

 
مؽم

مع
دمحم 

 
 

 237 7 0214 الجؽهرة لمشجارة -41
 139 4 0214 البغدادي لأللسشيؽم -42 234 . 0212 حدادة وسام -12
11- PVC  237 7 .021 نجارة األخؽيؼ -41 237 7 0219 أبؽ يقيؼ 
 234 . 0217 بؽ بهذاسنجارة أ -40 234 . 0210 نجارة البغدادي -10
 131 9 0217 الدد لأللسشيؽم -.4 237 7 0217 لمشجارةالشؽر  -.1
 237 7 0221 نجارة أبؽ طيبة -47 237 7 0214 دوشسة أبؽ تءػ -17

 4 04 السجسؽع                                                    730 01                                السجسؽع                                                   

 
انة

قط
ال

 
     

   
انة

قط
ي ال

ح
 

 234 . 0219 نجارة الفهداوي  -19

 
فان

 ع
 بؼ

سان
عث

 
   

 
 

سان
 عث

حي
 

ؼ 
ب

فان
ع

 

 131 9 0217 ألسشيؽم سءف -49
 237 7 0211 نجارة الغربءة -44 234 . 0217 نجارة الدشبمة -14
 237 0 0211 نجارة الفرقان -44 237 7 0210 ينجارة العش الذهب -14
 237 7 0214 نجارة التداهيل -47 237 0 0214 نجارة حسدان -17
 234 . 0214 نجارة ستار -41 237 7 0212 نجارة السؽلد -11
 237 7 0219 نجارة أبؽ أيهػ -72 234 . 0217 نجارة العبيدي -02
 131 9 0217 البكري لأللسشيؽم -71 237 7 0211 نجارة التقؽى  -01
 237 0 0214 الدامر لمدوشسة -70 234 . 0214 نجارة العؽاد -00
 131 9 0217 نجارة عيؽن الذام -.7 237 0 0214 ة أبؽ جشيدنجار  -.0
 139 4 0214 الراوي لأللسشيؽم -77 234 . 0221 حدادة األفراح -07
 234 . 0219 جارة دمحم يؽسفن -79 237 7 0210 حدادة األيسان -09
 237 7 0211 الؽادي PVC -74 234 . 0212 أبؽ سارةنجارة  -04
04- PVC   74 237 0 0214 الراوي- PVC 131 9 0211 ناجي 
07- PVC    77 234 . 0217 كرستالة- PVC 139 4 0217 الرواد 
01- PVC    131 9 0214 نجارة أبؽ رياض -71 237 7 .021 حما 
.2- PVC   234 . 0217 العانينجارة  -12 237 7 0219 البركة 
 234 . 0214 دوشسة عمي الغريري  -11 131 9 0212 نجارة التقى -1.
 237 0 0219 نجار فراس الدلءسي -10 139 4 0214 ألسشيؽم زل زل    -0.

 237 7 .021 البرهان PVC -.1 237 0 0219 نجارة أبؽ عرب -..

 234 . 0214 حدادة الحسد      -17 139 4 0211 ألسشيؽم حسزة -7.
 14 72 السجسؽع                                                     19 40 السجسؽع                                                                      

زية
عزي

ال
 

  
زية

عزي
ي ال

ح
 

.9- PVC   234 . 0217 أربيل  
سع

لتؽ
ا

 
  

سع
لتؽ

ي ا
ح

 

 237 7 .021 نجارة حجي أحسد -19
 131 9 0214 الشبع الرافي لأللسشيؽم -14 237 0 0214 حدادة الفؼ الحديثة -4.
 237 7 0219 نبع الريحان لأللسشيؽم -14 237 7 .021 ألسشيؽم الجزيرة -4.



 .0202التوزيع اجلغرايف  لصناعة   مُنتجات  األحاث يف  مدينيت الرمادي  والفلوجة  لعام   الفصل الخالج..

124 
 

 131 9 0212 نجارة ُعسدة -17 237 7 0214 دوشسة الءسامة -7.

 237 7 0210 نجارة األميؼ -11 234 . 0219 حدادة خالد لألبؽاب -1.
 237 7 0211 نجارة الشؽريؼ -122 131 9 0212 نجارة السذهداني -72
71-  PVC139 4 0214 ألسشيؽم أم القرى  -121 237 7 .021 الشؽر 
 237 0 0211 حسزةنجارة  -120 234 . 0217 نجارة بيت العراق -70

 7 9. السجسؽع                                                    4 07 السجسؽع                                                                                                               

 
فءة

رؽ
ال

 
  

فءة
رؽ

ي ال
ح

 

 234 . 0219 نجارة الرؽفءة -.7

 
ميؼ

األ
 

ألم  
ي ا

ح
 يؼ

 237 7 0217 نجارة الجشات -.12
 234 . 0214 دوشسة أبؽ هسام -127 131 9 .021 ألهام لأللسشيؽم -77
 237 7 0219 نجارة صفاس -129 237 7 0214 نجارة الطءف -79
 237 7 0211 نجارة مهشد دمحم -124 234 . 0217 دوشسة الرفا -74
 234 . 0214 ألملنجارة ا -DDI 0217 7 237 124نجارة  -74
77- PVC 237 7 0221 نجارة تبارك الرحسؼ -127 131 9 0210 السشار 
71- PVC  237 0 0217 حدادة الشؽر األعمى -121 234 . 0214 الهجرة 
 131 9 0212 نجارة لسدات جشة -112 237 7 0211 حدادة الؽسام -92

 4 01 السجسؽع                                                    437 1. السجسؽع                                                   

 
ربي

 الغ
كغ

لد
ا

 
   

كغ
لد

ي ا
ح

 
ربي

الغ
 

91-  237 7 0219 الريتاج لأللسشيؽم 
 

عا
لسم

ا
 

    
عا

لسم
ي ا

ح
 

 234 . 0219 نجارة القرر الذهبي -111
90-  237 0 0217 ؼحدادة ياسي -110 131 9 0214 لمشجارةالبءاتي  
9.-  234 . 0214 حدادة مرطفى -.11 1 . 0217 حدادة بيت الحارة 
97-  131 9 0217 الءسان PVC -117 237 0 0217 حدادة العبيدي 
99-  237 7 0212 نجارة إسطشبؽل -119 234 . 0211 حدادة الستؽكل باهلل 
94-  237 7 0217 نجارة الرادق -114 237 7 0221 حدادة الهسام 
94-  131 9 0214 الزمردة PVC -114 131 9 .021 نجارة الرمادي 
97-  237 0 0211 حدادة السشذر -117 237 0 0214 دبي لأللسشيؽم 
91-  131 9 0214 نجارة الثائر -111 234 . 0214 ألسشيؽم دمحم 
42-  

 
 0210 دوشسة عيؼ السها

 
 .13 4 0217 نجارة أبؽ مؤمل -102 237 7

 730 1. السجسؽع                                                    430 9. السجسؽع                                                                                      

 عديتت  فلعاس  عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم  فصلدة:
 (18/1/2021-25/10/2020فوصدة 

 (10خريطة)    
 02023بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الرمادي لعام  وتؽزيعها الجغرافي معامل األثاثأعداد     

 
 .(  Arc GIS 10.5( اعخلةاي بلناعج 35عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال   فصلدة:
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 (.1خريطة)
 02023ام حدا األحءاس الدكشءة في مديشة الرمادي عممة وتؽزيعها الجغرافي بأعداد األيدي العا

 
 .(Arc GIS 10.5( اعخلةاي بلناعج 35عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال   فصلدة:

 
حدا األحءاس الدكشءة في  األثاث قطاعءا   صشاعة ٌمشتجات لالتؽزيع الجغرافي لسعام .030313

 02023مديشة الرمادي لعام 
    
اعذػ  ذول  فتظذل  .يعبايػ تؼالغ عناعإ  دياي  فخشوم عم عديتذت  فلعذاس  عذػ  ذم ىفذر   ذل   

عناعذذذذإ  ديذذذذاي  فخشذذذذوم عذذذذم عديتذذذذت  فلعذذذذاس   توذذذذخػ  ن اذذذذدس (14ا فخلليذذذذت (36ىفذذذذر  فيذذذذدال 
 ،ا ذذم  فنيانذذت ،ا ذذم  فنذذدع ،(  ذذم اذذلتم اىم  ذذم  فؼفخذذد12تلكذذيي عذذم  .( عنصذذإ86بو ذذ  

ا ذم اثصذان  ، ذم   عظوذؼم ،ا ذم  فتذؼة ،ا ذم  فعذلع  ف لبذم ،ا م  فلؼة ت ،ا م  فنيليلت
( 4ىذ بوذذ  اذذدس  فصناعذذإ عذذم  ذذم  فؼفخذذد  ،ا ذذم  فصونذذم( ،ا ذذم  دعذذخػ ،ا ذذم  فعؼاذذغ ،بذذػ اصذذان

 عا عم  م  فنيانت(  ،( عنصإ فوتياةة3 عا عم   م  فندع( عند بو  ادس  فصناعإ  ،عنصإ فوتياةة
( 3يو ذذو   ذذم  فنيليلذذت( بوذذ  اذذدس  فصناعذذإ عخيذذا  ،( عنصذذإ فوتيذذاةة12عخيذذا عنذذد بوذذ  اذذدس  فصناعذذإ 

ا  ذذم  فعذذلع  ،( عنصذذإ فوتيذذاةة4 عذذا   ذذم  فلذذؼة ت( عنذذد بوذذ  اذذدس  فصناعذذإ ة ذذو  ،عنصذذإ فوتيذذاةة
 عا عذم   ذم  فتذؼة( عنذد بوذ  اذدس  فصناعذإ  ،( عنصإ فوتياةة3 ف لبم(  فا  بو  ادس  فصناعإ ة و 

يغ  ذم  ،( عنصذإ فوتيذاةة4يو و   م   عظوؼم( ىذ بوذ  اذدس  فصناعذإ ة ذو  ،( عنصإ فوتياةة6ة و 
كصذا ةذاء فنذده   ذم  فعؼاذغ(  ،( عنصذإ فوتيذاةة12اثصان بذػ اصذان(  فذا  بوذ  اذدس  فصناعذإ ة ذو 
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( عنصذإ 7 عا  م  دعخػ( عند بو  اذدس  فصناعذإ ة ذو  ،( عنصإ فوتياةة5عند بو  ادس  فصناعإ ة و 
ىذ  شذذذذذذذلو   ،( عنصذذذذذذذإ فوتيذذذذذذذاةة5 فذذذذذذذا  بوذذذذذذذ  اذذذذذذذدس  فصناعذذذذذذذإ ة ذذذذذذذو صونذذذذذذذم( ، ا  ذذذذذذذم  ففوتيذذذذذذذاةة

 .%( عػ عيصؼ  ادس  فصناعإ فأياي  فخشوم عم عديتت  فلعاس 56.67نعبت 
( 52( عند بو  ادس  فصناعإ 18( ا فخلليت 37 عا  دياي  فصندنم اكصا عؼض  عم  فيدال     

عنذذذد بوذذذ  اذذذدس  فصناعذذذإ فأيذذذاي عصذذذم   ذذذم  فؼفخذذذد(  .(  ذذذم اذذذلتم12عنصذذذإ  يضذذذاب تلكذذذيي عذذذم 
يو و   م  فنيانت(  فذا   ( عنغ،3عند بو  ادس  فصناعإ ة و   عا   م  فندع( ،( عنصإ4 فصندنم 

ا  ذم  ،( عنصذإ5 عا   م  فنيليلت( عند بو  ادس  فصناعإ ة و  ،( عنصإ8بو  ادس  فصناعإ ة و  
( 5ف لبم( بوذ  اذدس  فصناعذإ ة ذو  عا   م  فعلع   ،( عنصإ6 فلؼة ت( ىذ بو  ادس  فصناعإ ة و 

 ،( عنصذذذإ2يو ذذذو   ذذذم  فتذذذؼة(ا  م   عظوذذذؼم(  فعذذذم بوذذذ  اذذذدس  فصناعذذذإ عذذذم كذذذإ  ذذذم  ،عنصذذذإ
 عذذذا  م  فعؼاذذذغ( عووذذذ  اذذذدس  ،( عنصذذذإ8 عذذذا  م اثصذذذان بذذذػ اصذذذان( عنذذذد بوذذذ  اذذذدس  فصناعذذذإ ة ذذذو 

ا  ذم  فصونذم(  ،( عنصذإ1يغ   م  دعخػ(  فذا  بوذ  اذدس  فصناعذإ ة ذو  ،( عنصإ3 فصناعإ ة و 
%( عذذذػ عيصذذذؼ  اذذذدس عناعذذذإ  ديذذذاي 43.33اشذذذلو  نعذذذبت  ،( عنصذذذإ5بوذذذ  اذذذدس  فصناعذذذإ ة ذذذو 

افيذذا   فنيذذا   ىص ذذت كوخذذلة فعذذلان عتينذذت  فدة اذذت؛ كؼنذذوأل يووذذم نعذذبت  ، فصنذذدنم عذذم عديتذذت  فلعذذاس 
 .روخلة عػ  ف اةاي  دااا ت فيغ افوصتا    فصيااةة

 
 (4.ول)جد

 02023دا األحءاس الدكشءة في مديشة الرمادي لعام معامل األثاث الخذبي بح
 أسػ السعسل ت   أسػ الحي    أسػ السعسل ت   أسػ الحي    

 
 

 الؽليد
 

  نجارة الءاقؽتة -1
 دمحم معمؽم

 
 

 الجؽهرة لمشجارة -4.
 نجارة األخؽيؼ -4. نجارة أنتءكا -0
 نجارة أبؽ بهذاس -7. نجارة  األلؽسي -.
 نجارة أبؽ طيبة -1. تراثدوشسة ال -7

 
 القدس

 

  نجارة البغدادي -9
 
 
 

 عثسان بؼ عفان

 نجارة الغربءة -72
 نجارة الفرقان -71 الشؽر لمشجارة -4
 نجارة التداهيل -70 دوشسة أبؽ تءػ -4

 
 
 
 

 القطانة
 
 

 نجارة ستار -.7 نجارة الفهداوي  -7
 نجارة أبؽ أيهػ -77 نجارة الدشبمة -1 

 الدامر لمدوشسة -79 نجارة العش الذهبي -12
 نجارة عيؽن الذام -74 نجارة حسدان -11
 نجارة دمحم يؽسف -74 نجارة السؽلد -10
 نجارة أبؽ رياض -77 نجارة العبيدي -.1
 نجارة العاني -71 نجارة التقؽى  -17
 دوشسة عمي الغريري  -92 نجارة العؽاد -19
 نجارة فراس الدلءسي -91 جشيد نجارة أبؽ -14
 نجارة حجي أحسد -90  نجارة أبؽ سارة     -14
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  نجارة التقى     -17
 التؽسع

 نجارة عسدة -.9
 نجارة األميؼ -97 نجارة أبؽ عرب -11

 
 العزيزية

 نجارة الشؽريؼ -99 دوشسة الءسامة    -02
 نجارة حسزة -94 نجارة السذهداني   -01
  نجارة بيت العراق  -00

 األميؼ
 
 
 
 
 

 نجارة الجشات -94
    

 الرؽفءة      
 دوشسة أبؽ هسام -97 نجارة الرؽفءة -.0
 نجارة صفاس -91 نجارة الطءف -07
 نجارة مهشد دمحم -42 دوشسة الرفا -09
 نجارة األمل -DDI 41نجارة  -04

 
 الدكغ الغربي

 تبارك الرحسؼ نجارة -40 البءاتي لمشجارة -04
 نجارة لسدات جشة -.4 نجارة الرمادي     -07
  دوشسة عيؼ السها   -01

 
 

 ي السمعا

 نجارة القرر الذهبي -47
 
 

 الشؽر

 نجارة إسطشبؽل -49 نجارة دمحم العبيدي -2.

 نجارة الرادق -44 نجارة الرحسؼ -1.

 نجارة الثائر -44 نجارة دمحم عربي -0.

 نجارة أبؽ مؤمل -47 ة البيت العراقيدوشس -..

         الريساس لمشجارة -7.
 نجارة األلق -9. معسل 47الكمي /   السجسؽع                 

 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم عديتت  فلعاس  
 .(18/1/2021-25/10/2020فوصدة 

 
 (4.جدول)

 02023مل األثاث السعدني بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الرمادي عام معا
 أسػ السعسل ت   أسػ الحي    أسػ السعسل ت   أسػ الحي    

 
 

 الؽليد

1- PVC الؽليد  
 

 الدكغ الغربي

 حدادة العبيدي -04
0- PVC حدادة الستؽكل باهلل -07 الكبءدي 
 محدادة الهسا -01 ألسشيؽم الشعسة -.
 دبي لأللسشيؽم -2. حدادة البيت الذرقي  -7

 
 القدس

9- PVC ألسشيؽم دمحم -1. الذرق األوسط 
 حدادة األخؽيؼ -0. الشؽر         ة وسامدحدا -4
4- PVC أبؽ يقيؼ ..- PVC الحارث 

 
 
 

 القطانة

  حدادة األفراح -7
 دمحم معمؽم

 البغدادي لأللسشيؽم -7.
 الدد لأللسشيؽم -9. نحدادة األيسا -1 

12- PVC  الراوي  
 

 
 عثسان بؼ عفان

 ألسشيؽم سءف -4.
11- PVC البكري لأللسشيؽم -4. كرستالة 
10- PVC الراوي لأللسشيؽم -7. حما 
1.- PVC 1. البركة- PVC الؽادي 
 ناجي PVC -72 ألسشيؽم زل زل -17
 الرواد PVC -71 ألسشيؽم حسزة -19

 14- PVC 70 أربيل- PVC البرهان 
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 زيزيةالع

 حدادة الحسد -.7 حدادة الفؼ الحديثة  -14
  ألسشيؽم الجزيرة -17

 التؽسع
 الشبع الرافي لأللسشيؽم -77

 نبع الريحان لأللسشيؽم -79 حدادة خالد لألبؽاب -11
02- PVC ألسشيؽم أم القرى  -74 الشؽريؼ 

 
 

 الرؽفءة

 حدادة الشؽر األعمى -74 األميؼ يؽمألهام لأللسش -01
00- PVC السشار  

 
 السمعا

 حدادة ياسيؼ        -77
0.- PVC حدادة مرطفى -71 الهجرة 
 الءسان PVC -92 حدادة الؽسام -07
 الزمردة PVC -91 الريتاج لأللسشيؽم -09
 حدادة السشذر -90 حدادة باب الحارة -04

 معسل 90السجسؽع الكمي/                                                        

 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم عديتت  فلعاس  
 .(18/1/2021-25/10/2020فوصدة 

 
 (17خريطة)

 02023معامل األثاث الخذبي والسعدني بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الرمادي عام 

 
 (Arc GIS 10.5( اعخلةاي بلناعج 37 ا(36 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور ب اناي  فيدال 
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الجغرافي لرشاعة ُمشتجـات األثـاث حدـا األحءـاس الدـكشءة فـي مديشـة الفمؽجـة  التؽزيع .313.
 02023وفق معءاري عدد السعامل والعامميؼ لعام 

 عذذذم عديتذذذت  فصوؼةذذذت  يضذذذاب     فناعوذذذت فلذذذتاات عألتعيذذذاي  ديذذذاياذذذدس  فصناعذذذإ ا اذذذد س  ديذذذد ِىن     
( ىذ يووذذذذذذ  16 ا(15( ا فخلليذذذذذذت 38اكصذذذذذذا عؼضذذذذذذ  عذذذذذذم  فيذذذذذذدال  .ععبذذذذذذايػ بذذذذذذخػ  ذذذذذذم ا  ذذذذذذل

%( 48.2(  م التم ابتعبت 21( م عػ عيصؼ  12 انيدىا تتعشل عم .( عنصوب 112ادسىا 
 .( عنصوب 232ادسىا  عػ  ةصافم ادس  فصناعإ عم عديتعم  فلعاس  ا فصوؼةت  فباف 

ذذذاعم(ا  م  فصنوصذذذخػ( فافصلتبذذذت  دافذذذر عذذذم اذذذدس  فصناعذذذإ ا فعذذذم بوذذذ   ةذذذاء   كذذذإ عذذذػ   ذذذم  فُل
 عذا اذدس  فنذاعوخػ  ،%( عػ عيصؼ  ادس  فصناعإ عم  فصديتذت30( عنصإ اشلو  نعبت 34ادسىا 

ذاع ال ند  ،%(عػ عيصؼ   فناعوخػ عم  فصديتت30(ااعإ اشلوؼ  نعبت 118عوو   ( عذػ م ذم  فُل
 د  اء  فنديصت اقد تغ توديإ  فنديد عػ  فصعارػ ىفر ع وي تياةلت فصنإ ا ف  داؼ ق كصا عم 

( ة نعوذل عذػ  د  ذاء  فصنوصذخػ عذا   ذم     فعؼق  فنديغ(  فا  شذ إ ععذا ت كوخذلة عذػ ىذا   ف ذم
ذاعم  كصذا ينعوذل ، ف ديثت  فتشبة كصا ي عؼ  اور  فصذد ةع ا فذدا ئل  ف لؼع ذت ا فصنوصذخػ  ذم  فُل

يألصعذل  ةتصذا   فيوذم  عخيذا ا ن  فيلذاسة عذم عناعذإ  ديذاي عػ  د  ذاء ذ ي كثاعذت اذلان ت ععؼاذيت
كصذا اذذااد ااعذإ  فعذؼق اوذذر  ،االذاسة كص ذت  الاذعيوك اتشذذ خإ  ديذد   فناعوذت اتنوذذ    فبيافذت
 .تلكي ىاه  فلتاات فافنل  عػ  فعؼق؛ اذفع فعلللف عألتعياتيا

عذذم اذذدس  فصناعذذإ ا فعذذم بوذذ     ذذم  دنذذدفح(ا  م  فصنعلذذغ(  فصلتبذذت  فثان ذذتكذذإ عػ رصذذا   عذذإ     
 عذا اذدس  فنذاعوخػ  ،%( عػ عيصؼ  ادس  فصناعإ عم  فصديتذت21( عنصإ اشلو  نعبت 24ادسىا 

عذذذػ ( دنذذدفح م نذذذد ال   ،%(عذذذػ عيصذذؼ   فنذذاعوخػ عذذذم  فصديتذذت23اشذذذلوؼ  نعذذبت ااعذذإ (89عووذذ  
 عذذذا  م  فصنعلذذذغ(عيؼ عذذذػ  د  ذذذاء  فنديصذذذت ذ ي  فكثاعذذذت  ،يتععؼاذذذ د  ذذذاء ذ ي كثاعذذذت اذذذلان ت 

اوذذر  فشذذؼ ة   فعياةلذذت  فلئ عذذ ت  فعذذم  ة ذذو عخعوذذف  دنشذذيت  فلذذتاي ت تلكذذيي فعذذلان ت  فناف ذذت ىذ 
  .تؼعلي عخيا تعي وي عؼقا ت ااادي اور تلللف عألتعياي ىاه  فلتاات

بذت  فثافثذت عذم اذدس  فصناعذإ ا فعذم بوذ  عذم  فصلت كإ عػ  م  فشل ت(ا ا م  فييؼةلذت( ةاء  رصا ا 
 عذذا اذدس  فنذذاعوخػ  ،%(عذػ عيصذذؼ  اذدس  فصناعذذإ عذم  فصديتذت14(عنصذإ اشذذلو  نعذبت 16اذدسىا 

  ذذذذم  فشذذذذل ت نذذذذد  ال ،%(عذذذذػ عيصذذذذؼ   فنذذذذاعوخػ عذذذذم  فصديتذذذذت14اشذذذذلوؼ  نعذذذذبت ااعذذذذإ (54عووذذذذ  
يذا اوذر يذوي عذد ةع ىذا   فناف ت عضذوب اذػ   عؼ ئ علان ت فكثاعت  فعػ  د  اء ذ ي  ا فيصيؼةلت

عصا  ست ىفر  ةتصا   فكثاعت  فعذلان ت ابافعذافم  ننلعذ  اوذر  نشذاء  فنديذد عذػ  فصناعذإ افصخعوذف 
  دنشيت  فلتاي ت

 فصلتبذذذت  فل فنذذذت عذذذم اذذذدس  فصناعذذذإ ا فعذذذم بوذذذ     ذذذم  فضذذذباي( ا  ذذذم  فناساذذذ ت(كذذذإ عػ   عذذذإ  ا  
 عذذذا اذذذدس  فنذذذاعوخػ  ،عذذذم  فصديتذذذت%( عذذذػ عيصذذذؼ   فصناعذذذإ 13( عنصذذذإ اشذذذلو  نعذذذبت 14اذذذدسىا 

 اتنعوذذذل عذذذػ  د  ذذذاء ،%( عذذذػ عيصذذذؼ   فنذذذاعوخػ عذذذم  فصديتذذذت13( ااعذذذإ اشذذذلوؼ  نعذذذبت 51عووذذذ  
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 فصعؼايت  فكثاعت  فعلان ت ا ف ديثت  فتشبة اشيدي عخيا  صوت  اصاة ا اذنت ف عذ  اذلت ت ع عذم 
تاي ت  ننلع  اور نصؼ ا اسىاة ىاه  فلتاات  د  ذاء ععصثوذت بذذ   ذم   عا فذاقم .بإ تياةلت ُا

 ف ذذم  فلذذتاام( ةذذاءي عذذم  فصلتبذذت  فخاععذذت اكانذذ   اذذد س  ، ذذم نذذي ل  ، ذذم  فيذذؼالن ، فلاذذافت
%( عذذػ عيصذذؼ  5( عناعذذإ اشذذلو  نعذذبت 6 فصناعذذإ عخيذذا عععذذاالت عووذذ  اذذدسىا عذذم  ذذم  فلاذذافت 

ؼ   فنذاعوخػ %( عذػ عيصذ6( ااعذإ اشذلوؼ  نعذبت 25 عا ادس  فنذاعوخػ عووذ   ، فصناعإ عم  فصديتت
%( عذػ عيصذؼ   5(عناعذإ اشذلو  نعذبت 6  م  فيذؼالن( عووذ  اذدس  فصناعذإ ة ذو  عذا .عذم  فصديتذت

%( عذذػ عيصذذؼ  5( ااعذذإ اشذذلوؼ  نعذذبت 21 عذذا اذذدس  فنذذاعوخػ عووذ  اذذدسىغ  ، فصناعذإ عذذم  فصديتذذت
( عذػ %5( عناعذإ اشذلو  نعذبت 6 عا  م ني ل( عند بو  ادس  فصناعإ ة و  ، فناعوخػ عم  فصديتت

%( عذػ عيصذذؼ  5( ااعذإ اشذلوؼ  نعذبت 18 عذا اذدس  فنذذاعوخػ عووذ   ،عيصذؼ   فصناعذإ عذم  فصديتذت
%( 5( عناعإ اشلوؼ  نعبت 6ا  خل ب   ف م  فلتاام(بو  ادس  فصناعإ ة و  . فناعوخػ عم  فصديتت

ؼ  %( عػ عيص5(ااعإ اشلوؼ  نعبت 19 عا ادس  فناعوخػ عوو   ،عػ عيصؼ   فصناعإ عم  فصديتت
 عذا  ،النعول  م  فلاافت ا فيؼالن( عػ  د  اء ذ ي  فكثاعت  فعلان ت  فناف ذت . فناعوخػ عم  فصديتت

 عذذا   ف ذذم  فلذذتاام( عبنذذو عذذػ  د  ذذاء ذ ي  فكثاعذذت  ،ل عافكثاعذذت  فعذذلان ت ة ذذو ععؼاذذيت ذذم نذذي 
دنشذذذذيت ىذ  نذذذذو يصعنذذذذل فوخذذذذدعاي  فصيعصا ذذذذت الععذذذذغ فلذذذذ ل ععذذذذا عو اتتذذذذؼ    ، فعذذذذلان ت  فؼ   ذذذذت

 . فلتاي ت ة و
 (7.جدول)

 لرشاعة ُمشتجات األثاث بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الفمؽجة وفق معءار عدد السعامل التؽزيع الجغرافي
 02023لعام  والعامميؼ

 أسػ  
 الحي 

    
 ت   

سشة  أسػ السعسل
 األنذاس

عدد 
 العامميؼ

 
% 

 أسػ 
 الحي

 
 ت

سشة  أسػ السعسل
 األنذاس

عدد 
 يؼالعامم

 
% 

   
   

   
   

   
   

   
   

 
في

صا
الر

 
    

في
صا

الر
ي 

ح
 

1- PVC 132 7 0214 الرخرة 

   
   

   
   

   
   

   
   

 
سيؼ

سعم
ال

 
    

سيؼ
سعم

ي ال
ح

 

 132 7 0217 ألسشيؽم الدساح -94

 .13 9 0219 نجارة تءدير الكبءدي -97 239 0 .021 حدادة البدسة -0
 132 7 0211 البركة لأللسشيؽم -91 239 0 0219 حدادة الفمؽجة -.
 .13 9 0214 قرر الدمطان PVC -42 239 0 0217 حدادة الؽليد -7
 132 7 0217 السشرؽر لأللسشيؽم -41 239 0 .021 حدادة أبؽ قءرر -9
 234 . 0211 نجارة الدالم -40 239 0 0214 حدادة أبؽ رسؽل -4
 132 7 0217 ألسشيؽم الثقة -.4 132 7 0221 نجارة وضاح الحالق -4
 234 . .021 أبؽ ظبي لمشجارة -47 234 . 0211 نجارة الفالح -7
 132 7 0221 نجارة الزهؽر -49  132 7 0217 نجارة أبؽ شؽكت -1

  234 . 0212 نجارة سسير كؽاكة -12
 

 132 7 0210 نجارة الباشا -44
 234 . 0217 لذارقةألسشيؽم ا -44 132 7 0210 نجارة الجؽهرة -11
 .13 9 0214 سءذار لأللسشيؽم -47 132 7 0214 نجارة أبؽ درع -10
 132 7 0217 البيت األنيق لأللسشيؽم -41 234 . 0221 نجارة الؽعد -.1

 134 4 0211 الشؽر PVC -42 1 . 0219 نجارة البدراني -17
 239 0 0217 حدادة أبؽ ميشا -41 132 7 0217 نجارة يزن  -19

 239 0 0214 دوشسة البيت العرري  -40  239 0 0217 دوشسة الرباح -14      



 .0202التوزيع اجلغرايف  لصناعة   مُنتجات  األحاث يف  مدينيت الرمادي  والفلوجة  لعام   الفصل الخالج..

131 
 

 234 . 0212 نجارة عيؼ الذام -.4  132 7 .021 نجارة حدام -14
 1937 44 السجسؽع                                        1.31 90 السجسؽع                                                 

 
باط

لز
ا

 
 

باط
لز

ي ا
ح

 

17- PVC 13 9 0214 الحزارة. 

 
سءة

قاد
ال

 
  

سءة
قاد

ي ال
ح

 
   

47- PVC 234 . 0217 تبارك الرحسؼ 
11- PVC 49 132 7 0211 اسطشبؽل- PVC 132 7 0214 أبؽ جؽد 
 234 . 0217 نجارة القمعة -44 234 . 0217 حدادة  أبؽ عبدهللا -02
 132 7 0210 ألسشيؽم التقؽى  -44 234 . 0214 نجارة الشرجس -01
 234 . 0221 نجارة دمحم -47 132 7 0221 نجارة الؽالس -00
 239 0 0219 حدادة العادل -41 234 . 0217 دوشسة الرياض .0
 234 . 0214 دوشسة عيؽن السها -72 134 4 0211 السديشة لأللشيؽم 07

 .93 00 السجسؽع                                                      431 01 السجسؽع                                              

رطة
لذ

ا
 

 

09- PVC 132 7 0217 الجزيرة 

 
رية

هؽ
جس

ال
 

 

 .13 9 0211 نجارة األصدقاس -71
04- PVC 132 7 0214 نجارة أوسكار -70 1 . 0211 الحدام 
 1 . .021 نجارة البغدادي -.7 132 7 0211 نجارة السرطفى -04
 239 0 0217 دوشسة بيت السديشة -77 132 7 0217 نجارة أحسد الباشا -07
 239 0 0219 حدادة العاني -79 1 . 0214 التسءسي لمدوشسة -01
 132 7 0217 الكؽثر PVC -74 132 7 0221 نجارة رعد -2.
 1 . 0217 حدادة أبؽ ياسر -74 1 0 0214 حدادة ماجد -1.
 132 7 0212 نجارة أبؽ تقي -77 1 . 0217 حدادة جبير -0.

 .43 04 السجسؽع                                                      7 04 السجسؽع                                                                                                               

 
داألن

س
ل

 
 

 
 

س
ندل

 األ
حي

 
    

 

..- PVC  13 9 0211 الرحسؼ. 

 
رػ

سعت
ال

 
   

رػ
سعت

ي ال
ح

 
      

 132 7 0210 نجارة صالح -71
 .13 9 0214 ألسشيؽم الدسا -12 234 . .021 حدادة حجي رحءػ -7.
 139 4 0217 الددير PVC -11 239 0 0219 حدادة األمل -9.
 132 7 0214 ناظػ PVC -10 .13 9 0212 نجارة الءقيؼ -4.
 239 0 0217 حدادة زهير -.1 132 7 0221 نجارة أبؽ شامل -4.
.7-  234 . 0211 نجارة عامر -17 132 7 0214 ألسشيؽم الرتاج 
.1-  239 0 0219 حدادة الهدى -19 132 7 0217 ألسشيؽم سءدتػ 
72-  239 0 0214 دحدادة الروا -14 234 . 0217 ألسشيؽم األيهػ 
71-  239 0 0217 حدادة السرطفى -14 132 7 0217 نجارة البرج 
70-  239 0 0214 حدادة أسساعيل -17 234 . .021 نجارة عسر 
7.-  132 7 .021 نجارة دمحم الدامي -11 .13 9 0211 نجارة الزهرة 
77-  234 . 0217 دوشسة أبؽ هسام -122 132 7 0214 ألسشيؽم الءدر 

 12 .7 السجسؽع                                                       1139 74 السجسؽع                                                                                     
 

الة
رس

ال
 

 
الة

رس
ي ال

ح
 

79- PVC    134 4 0217 العربءة 

 
الن

جؽ
ال

 
 132 7 0214 الرادق لأللسشيؽم -121 

74- PVC 239 0 0219 حدادة مهشد -120 132 7 0211 الفردوس 
 .13 9 0217 الكءالني PVC -.12 1 0 0219 حدادة التقؽى  -74
77- PVC 132 7 0217 نجارة الجسال -127 .13 9 0217 الهسام 
 239 0 0214 حدادة الدعدون  -129 234 . 0217 دوشسة األنباري  -71
 132 7 0211 الرفاس لأللسشيؽم -124 132 0 0212 الددير نجارة -92

 .93 01 السجسؽع                                        430 .0 السجسؽع                                                  

 
زال

ن
 

   
زال

ي ن
ح

 

 234 . 0219 حدادة الحمبؽسي -91

 
عي

رشا
ال

 
  

ال
عي

رشا
ي ال

ح
 

124- PVC  13 9 0217 مرسؽ. 
 1 0 0214 حدادة األبداع  -127 239 0 0217 حدادة دمحم الراوي  -90
 1 0 0217 حدادة السحسدي -121 234 . 0214 نجارة الشعءسي -.9
 1 0 0211 حدادة الرحسة -112 132 0 0221 نجارة الهسدة -97
 132 7 0214 الدار األنيق PVC -111 132 7 0214 نجارة أبؽ مقداد -99
 132 7 0210 نجارة الرهف -110 239 0 0211 دوشسة أبؽ ميشا -94

 .43 11 السجسؽع                                                     737 14 السجسؽع                                                   

 ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم عديتت  فصوؼةتعػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو   فصلدة:
 .(18/1/2021-25/10/2020فوصدة 



 .0202التوزيع اجلغرايف  لصناعة   مُنتجات  األحاث يف  مدينيت الرمادي  والفلوجة  لعام   الفصل الخالج..

132 
 

 (19خريطة)
 02023لعام  في مديشة الفمؽجة بحدا األحءاس الدكشءة وتؽزيعها الجغرافي معامل األثاثأعداد 

 
 .(Arc GIS 10.5( اعخلةاي بلناعج 38 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال 

 
 (14خريطة)

 02023عام  حءاس الدكشءة في مديشة الفمؽجةأعداد األيدي العاممة وتؽزيعها الجغرافي بحدا األ

 
 (Arc GIS 10.5).( اعخلةاي بلناعج 38 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال 
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دكشءة في حدا األحءاس الاألثاث قطاعءا   صشاعة ُمشتجات التؽزيع الجغرافي لسعامل .13.313
  02023مديشة الفمؽجة لعام 

اعذذذذػ  ذذذذول  فتظذذذذل ىفذذذذر  .يعبذذذذايػ عناعذذذذإ  ديذذذذاي عذذذذم عديتذذذذت  فصوؼةذذذذت عذذذذػ  ذذذذم ىفذذذذر   ذذذذل    
( 12( عنصذإ تلكذيي عذم 51(  ن اذدس عناعذإ  ديذاي  فخشذوم بو ذ  17( ا فخلليت 39 فيدال 

ذذاعم  ،لاذذافتا ذذم  ف ، ا ذذم  دنذذدفح،ا ذذم  فشذذل ت ،ا ذذم  فضذذباي ، ذذم اذذلتم اىذذم   ذذم  فُل
 ،ا ذذم  فيذذؼالن ،ا ذذم  فصنعلذذغ ،ا ذذم  فيصيؼةلذذت ،ا ذذم  فناساذذ ت ،ا ذذم  فصنوصذذخػ ،ا ذذم نذذي ل

ذذذاعم(  ا ف ذذذم  فلذذذتاام( ( عناعذذذإ 3ا  ،( عنصذذذإ فوتيذذذاةة11الووذذذ  اذذذدس  فصناعذذذإ عذذذم   ذذذم  فُل
يذغ  ،( عنصذإ فوتيذاةة4يو و   م  فشل ت(  فا  بوذ  اذدس  فصناعذإ ة ذو  ،فوتياةة عم   م  فضباي(

( عنصذذذإ 3ا  ذذم  فلاذذافت( بؼ قذذغ  ،( عنصذذإ فوتيذذذاةة5نذذدفح( عنذذد بوذذ  اذذذدس  فصناعذذإ ة ذذو   ذذم  د
ا  ذم  فصنوصذخػ(  فذا  بوذ   ،( عنصذإ فوتيذاةة4 عا   م ني ل( عنذد بوذ  اذدس  فصناعذإ ة ذو  ،فوتياةة

( عنصذذإ 3 عذذا   ذذم  فناساذذ ت( عنذذد بوذذ  اذذدس  فصناعذذإ ة ذذو  ،( عنصذذإ فوتيذذاةة7اذذدس  فصناعذذإ ة ذذو 
يو ذذو  م  فصنعلذذغ(  ،( عنصذذإ فوتيذذاةة5ا  ذذم  فيصيؼةلذذت(  فذذا  بوذذ  اذذدس  فصناعذذإ ة ذذو  ،فوتيذذاةة
( 1ا  م  فيؼالن( ا  ف ذم  فلذتاام( فا  بوذ  اذدس  فصناعذإ فكذإ  ذم  ،( عنصإ فوتياةة4بؼ قغ 

عػ عيصؼ  ادس عناعإ  دياي عذم عديتذت %( 45.5اشلو  نعبت  دياي  فخشوم  ،عنصإ فوتياةة
 . فصوؼةت

(  ن اذذذذدس عناعذذذذإ  ديذذذذاي 21( ا فخلليذذذذت 40يذذذذاي  فصنذذذذدنم اكصذذذذا عوذذذذخػ عذذذذم  فيذذذذدال  عذذذذا  د  
ذذاعم( .(  ذذم اذذلتم12تلكذذيي  يضذذاب عذذم   ،( عنصذذإ61 فصنذذدنم قذذد بو ذذ   بوذذ   عصذذم   ف ذذم  فُل
( 4ا  م  فضباي(ا  م  فشل ت(  فا  بو  ادس  فصناعإ فكإ  ذم  ،( عنصإ6ادس  فصناعإ ة و 

( 4ا  ذذذم  فلاذذافت( بؼ قذذذغ  ،( عنصذذإ7  بوذذ  اذذذدس  فصناعذذإ ة ذذذو يو ذذو   ذذذم  دنذذدفح(  فذذذا ،عنصذذإ
خػ(  فذذذا  بوذذذ  اذذذدس ا  ذذذم  فصنوصذذذ ،( عنصذذذإ3 عذذذا  م نذذذي ل( عنذذذد بوذذذ  اذذذدس  فصناعذذذإ ة ذذذو  ،عنصذذذإ

يو ذذذذو  م  ،عنصذذذذإ( 4، ا  ذذذذم  فناساذذذذ ت( عنذذذذد بوذذذذ  اذذذذدس  فصناعذذذذإ ة ذذذذو عنصذذذذإ( 9 فصناعذذذذإ ة ذذذذو 
( 8 عا   م  فصنعلغ( عوو  اذدس  فصناعذإ ة ذو  ،( عنصإ3 فيصيؼةلت(  فا  بو  ادس  فصناعإ ة و 

اشذذلو   ،( عنصذإ4يذغ   ذم  فيذؼالن(ا  ف م  فلذتاام( عنذد بوذذ  اذدس  فصناعذإ فكذإ  ذم  ،عنصذإ
انع يت فذافع تلكذيي  ،عػ عيصؼ  ادس عناعإ  دياي  فصندنم عم عديتت  فصوؼةت%(54.46نعبت 

ت ا د  ذاء  فعذلت ت فصتينذت  فدة اذت؛ ُتاات  دياي  فصندنم س  إ  فصديتت اقل   داذؼ ق  فعياةلذ
دنيا ُتاات تلتبا فافعلان اتووم ةغباتيغ ا وباتيغ عػ  دياي  فصتيفم اة غ  ةتصا   اناة ىاه 

ىال  نيذا تشذيد  وبذاب ععي يذد ب  . فصألتعياي اذفع دن   وم  فصذؼ س  فد  وذت عذم ُذتااعيا ىذم ععذعؼةسة
 .ةؼسة  فصألتعجعم  فؼق   ف اضل ا فعوم عم ذفع ىؼ ةصاف ت ا 
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 (1.جدول )
 02023معامل األثاث الخذبي بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الفمؽجة لعام 

 أسػ السعسل ت   أسػ الحي    أسػ السعسل ت   أسػ الحي    

 
 
 
 
 

 الرصافي
 
 
 

  نجارة وضاح الحالق -1
 

 نزال
 

 نجارة الشعءسي -04
 نجارة الهسدة -07 نجارة الفالح -0
 نجارة أبؽ مقداد -01 جارة أبؽ شؽكتن -.
 دوشسة أبؽ ميشا -2. نجارة سسير كؽاكة     -7
  نجارة الجؽهرة -9

 
 
 

 السعمسيؼ
 

 نجارة تءدير الكبءدي -1.
 نجارة الدالم -0. نجارة أبؽ درع -4
 أبؽ ظبي لمشجارة -.. نجارة الؽعد -4
 نجارة الزهؽر -7. نجارة البدراني -7
 نجارة الباشا -9. نجارة يزن  -1

 دوشسة البيت العرري  -4. رباحالدوشسة  -12
 نجارة عيؼ الذام -4. نجارة حدام -11

 
 الزباط

 

  نجارة الشرجس -10
 القادسءة

 نجارة القمعة -7.
 نجارة دمحم -1. نجارة الؽالس -.1
 دوشسة عيؽن السها -72 دوشسة الرياض -17

 
 الذرطة

 

  رة السرطفىنجا -19
 

 الجسهؽرية

 نجارة األصدقاس -71
 نجارة أوسكار -70 نجارة أحسد الباشا -14
 نجارة البغدادي -.7 التسءسي لمدوشسة     -14
 دوشسة بيت السديشة -77 نجارة رعد -17

 
 
 ساألندل

 نجارة أبؽ تقي -79 نجارة الءقيؼ -11
      نجارة أبؽ شامل -02

 السعترػ       
 نجارة صالح -74

 نجارة عامر -74 نجارة البرج -01
 نجارة دمحم الدامي   -77 نجارة عسر -00
 دوشسة أبؽ هسام -71 نجارة الزهرة -.0

 
 الرسالة

 نجارة الجسال -92 الجؽالن دوشسة األنباري  -07
 نجارة الرهف -91 الرشاعي نجارة الددير -09

 معسل 91/ الكمي سؽعالسج     نجارة أبؽ طيبة -04

  فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم عديتت  فلعاس 
 .(18/1/2021-25/10/2020فوصدة 
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 (72جدول)
 02023معامل األثاث السعدني بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الفمؽجة لعام 

 أسػ السعسل ت   أسػ الحي    سػ السعسلأ ت   أسػ الحي    

 
 

 الرصافي

1- PVC الرخرة  
 
 
 
 
 

 ألسشيؽم الثقة -0.
 ألسشيؽم الذارقة -.. حدادة البدسة -0
 سءذار لأللسشيؽم -7. حدادة الفمؽجة -.
 البيت األنيق لأللسشيؽم -9. حدادة الؽليد -7
 PVCالشؽر إلنتاج  -4. حدادة أبؽ قءرر -9
 حدادة أبؽ ميشا -4. حدادة أبؽ رسؽل -4

 
 الزباط

4- PVC الحزارة  
 القادسءة

 
 

.7- PVC تبارك الرحسؼ 
7- PVC 1. اسطشبؽل- PVC أبؽ جؽد 
 ألسشيؽم التقؽى  -72 حدادة أبؽ عبدهللا -1 

 حدادة العادل -71 السديشة لأللسشيؽم -12
 
 

 الذرطة

11- PVC الجزيرة  
 الجسهؽرية

 

 حدادة العاني -70
10- PVC 7 حدام.- PVC الكؽثر 
 حدادة أبؽ ياسر -77 حدادة ماجد -.1
  حدادة جبير -17

 
 السعترػ       

 
 
 
 
 

 ألسشيؽم الدسا -79
 
 
 

 األندلس

19- PVC 74 الرحسؼ- PVC الددير 
 ناظػ PVC -74 حدادة حجي رحءػ -14
 حدادة زهير -77 حدادة األمل -14
 حدادة الهدى -71 ألسشيؽم الرتاج -17
 حدادة الرواد -92 ألسشيؽم سءدتػ -11
 حدادة السرطفى -91 ألسشيؽم األيهػ -02
 حدادة إسساعيل -90 ألسشيؽم الءدر -01

 
 الرسالة

00- PVC العربءة  
 

 الجؽالن
 
 

 الرادق لأللسشيؽم -.9
0.- PVC حدادة مهشد -97 الفردوس 
 الكءالني PVC -99 تقؽى حدادة ال -07
09- PVC حدادة الدعدون  -94 الهسام 

      
 نزال        

 الرفاس لأللسشيؽم -94 حدادة الحمبؽسي -04
  حدادة دمحم الراوي  -04

 
 الرشاعي

 

97- PVC سؽمر 
 حدادة األبداع الهشدسي -91 ألسشيؽم الدساح -07

 
 السعمسيؼ

 دة السحسديحدا -42 البركة لأللسشيؽم -01
.2- PVC حدادة الرحسة -41 قرر الدمطان 
 معسل 41السجسؽع الكمي/  السشرؽر لأللسشيؽم -1.

  فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم عديتت  فصوؼةت
 .(18/1/2021-25/10/2020فوصدة 
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 (14خريطة)
 02023اث الخذبي والسعدني بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الفمؽجة عام معامل األث

 
 .(Arc GIS 10.5( اعخلةاي بلناعج 40( 39 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال 

 
فـي مـديشتي الرمـادي  لرشاعة ُمشتجات األثاث حدا األحءاس الدكشءة التؽزيع الجغرافي .7313

 02023عام ل ونؽعهُ  ءة اإلنتاجكسوفق معءار  والفمؽجة
عذذم عديتذذت  فلعذذاس  بذذخػ عنصذذإ ا  ذذل  نذذدنمص فخشذذوم ا ف تعبذذايػ كص ذذاي  جنعذذام فصناعذذإ  ديذذاي   

 يعوذذخػ  ن   ذذم  فنيانذذت( (18( ا فخلليذذت 41 فتظذذل ىفذذر  فيذذدال   ذذول اعذذػ .ابذذخػ  ذذم ا  ذذل
( قينت/شذذذذيللاب 56 ىذ بوذذذذ  عيصؼايذذذذا .  عذذذذإ  فصلتبذذذذت  دافذذذذر عذذذذم كص ذذذذاي  جنعذذذذام فنيذذذذغ  ديذذذذاي

%( عذذػ عيصذذؼ   جنعذذام عذذم  فصديتذذت اىذذا  ينذذؼس ىفذذر  ن   ذذم  فنيانذذت( ينذذغ عذذم علكذذي 13ابتعذذبت 
ىذ  .الاسة  فيوم اور  دياي فلاعت  نؼ او  فخشوم ا فصندنم  فصديتت اقل   فعؼق عصا شيغ اور

ىذ بوذذذذ   ،ي   ذذذذم اثصذذذذان بذذذذػ اصذذذذان( عذذذذم  فصلتبذذذذت  فثان ذذذذت عذذذذم كص ذذذذاي  جنعذذذذام فنيذذذذغ  ديذذذذاةذذذذاء  
%( عػ عيصؼ   جنعذام عذم  فصديتذت النذد ىذا   ف ذم عذػ 12( قينت/ شيللاب ابتعبت 53عيصؼايا 

 فصعي يذذذد فنيذذذغ  ديذذذاي   د  ذذذاء  ف ديثذذذت  فعؼاذذذغ ابافعذذذافم  اس سي كص ذذذاي  جنعذذذام نع يذذذت  فيوذذذم
  . فصعتؼات
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( 50عيصؼايذا ىذ بوذ   ،اي فثافثذت عذم كص ذاي  جنعذام فنيذغ  ديذ   م  فؼفخد( عم  فصلتبتةاء  كصا  
ا ذذذم  فؼفخذذذد يألنعوذذذل عذذذػ  د  ذذذاء  ،%( عذذذػ عيصذذذؼ   جنعذذذام عذذذم  فصديتذذذت12قينذذذت شذذذيللاب انعذذذبت 

 فعذلان فشذل ء ر  اذعنيا   فعياةلت ىذ  ن تلكي  فلتاات اور  فشؼ ة  ابنل   فعؼق ااادي اوذ
 .عافم الاسة كص ت  جنعامباف دياي ا 

، ىذ بوذذذذذ   فل فنذذذذذت عذذذذذم كص ذذذذذاي  جنعذذذذذام فنيذذذذذغ  جيذذذذذاي عذذذذذم  فصلتبذذذذذت عنذذذذذد ةذذذذذاء   عذذذذذا  م  فتذذذذذؼة(   
 م رصذذا   عذذإ ، %( عذذػ عيصذذؼ   جنعذذام عذذم  فصديتذذت11.4شذذيللاب ابتعذذبت ( قينت/44عيصؼايذذا 

( قينذت/ شذيللاب 32ىذ بوذ  عيصؼايذا ،  فصلتبت  فخاععذت عذم كص ذاي  جنعذام فنيذغ  ديذاي ( فصونم
 فيوم  فصعي يد عػ قوإ الان  ف م ا د  اء  عػ عيصؼ   جنعام عم  فصديتت انع يت%( 9ابتعبت 

 عذا  م  فعذلع  ف لبذم( عنذد  ،عام فنيغ  دياي  فخشوم ا فصندنم فصيااةة عند  اس سي كص اي  جن
( قينذذذت/ شذذذيللاب 31ىذ بوذذ  عيصؼايذذذا  ، فصلتبذذذت  فعاساذذذت عذذذم كص ذذاي  جنعذذذام فنيذذذغ  ديذذذاي   عذذإ  

 .%(عػ عيصؼ   جنعام عم  فصديتت8.4ابتعبت 
ىذ بوذذذذذ   ،عذذذذذم  فصلتبذذذذذت  فعذذذذذافنت عذذذذذم كص ذذذذذاي  جنعذذذذذام فنيذذذذذغ  ديذذذذذاي  م  فلذذذذذؼة ت( اةذذذذذاء  رصذذذذذا  

 .%( عػ عيصؼ   جنعام عم  فصديتت7( قينت/ شيللاب ابتعبت 27عيصؼايا 
( 26ىذ بو  عيصؼايا  ،كصا ا  عإ  م  دعخػ( فصلتبت  فثاعتت عم كص اي  جنعام فنيغ  دياي 

 .عيصؼ   جنعام عم  فصديتت %(عػ6قينت/ شيللاب ابتعبت 
( 24ىذ بوذذ  عيصؼايذذا  ، جنعذذام فنيذذغ  ديذذاي   ذذم  فعؼاذذغ(  فصلتبذذت  فعااذذنت عذذم كص ذذاي ا  عذذإ   

 فصلتبذذت  عنذذد   عذذإ   م  فنيليلذذت( عذذا ،عذذػ عيصذذؼ   جنعذذام عذذم  فصديتذذت%(6قينذذت/ شذذيللاب ابتعذذبت 
%( 5.1ينذذت/ شذذيللاب ابتعذذبت ( ق23ىذ بوذذ  عيصؼايذذا  . فناشذذلة عذذم كص ذذاي  جنعذذام فنيذذغ  ديذذاي

 .عػ عيصؼ   جنعام عم  فصديتت
ىذ بوذذذ   ،  م   عظوذذذؼم(  فصلتبذذذت  ف اسيذذذت اشذذذل عذذذم كص ذذذاي  جنعذذذام فنيذذذغ  ديذذذاي  عذذذإ  رصذذذا   

 .عػ عيصؼ   جنعام عم  فصديتت(%5.6( قينت/ شيللاب ابتعبت 21عيصؼايا 
( 17ىذ بو  عيصؼايذا   جنعام فنيغ  دياي    م  فندع(  فصلتبت  د خلة عم كص اي  ا  خل ب   عإ   

 .(1 ( عػ عيصؼ   جنعام عم  فصديتت4.2قينت/ شيللاب ابتعبت 
 
 
 

                                                                                          
                                                                                                       

                                                           
(1 ) 

 (.18/1/2021-25/10/2020فوصدة اندراسة انميدانية نمعامم األثاث في مدينة  انرمادي  
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 (71)جدول
 وفق معءار كسءة اإلنتاج الرمادي حدا األحءاس الدكشءة في مديشةبلرشاعة ُمشتجات األثاث  التؽزيع الجغرافي

 02023لعام  ونؽعهُ 
 أسػ  
 الحي 

    
   ت 

 
 أسػ السعسل

 اإلنتاج كسءة
 قطعة/شهر

 
 نؽع السشتج

 
% 

 أسػ 
 الحي

 
 ت

 
 سلأسػ السع

 كسءة
 اإلنتاج

 قطعة/شهر

 
 نؽع السشتج

 
% 

 
ؽليد

ال
 

     
ؽليد

  ال
   

   
حي

 

1-  PVC( كاونترات7) 7 الؽليد 
 ( محجرات7)

131 

 
ؽر

الش
 

 
 ح 

 ( سقائف7) 7 حدادة األخؽيؼ -41
 ( باب خارجي7)   

0 

0- PVC 40 137 ( كاونترات4) 4 الكبءدي- PVC 130 ( كاونترات9) 9 الحارث 
 1 ( غرف نؽم7) 7 نجارة دمحم العبيدي -.4 231 ( كاونترات7) 7 ؽم الشعسةألسشي -.
 ( غرف نؽم7) 7 نجارة الءاقؽتة -7

 ( كشاتير7)
 ( غرف نؽم9) 1 نجارة الرحسؼ -47 131

 ( مكاتا7)
030 

 1 وجراجيا ( أبؽاب7) 7 نجارة دمحم عربي -49 231 ( غرف نؽم7) 7 نجارة أنتءكا -9
بيت حدادة ال -4

 الذرقي
 ( باب خارجي4) 1

 ( شبابءغ0)
 ( تخػ قشفات7) 7 دوشسة البيت العراقي -44 030

 ديؽانتخػ ( 7)
0 

 1 ( غرف نؽم.) . الريساس لمشجارة -44 134 ( غرف نؽم4) 4 أللؽسيا نجارة  -4
 1 ( بؽفءات.) . نجارة األلق -47 231 ( تخػ ديؽان7) 7 دوشسة التراث -7
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س

لقد
ا

 
  خ 

س
لقد

ي ا
ح

 

 1- PVC   الذرق
 األوسط

 237 ( كاونترات0) 0

 
مؽم

مع
دمحم 

 
 1 ( غرف نؽم.) . الجؽهرة لمشجارة -41 

 1 ( كاونترات7) 7 البغدادي لأللسشيؽم -42 1 باب خارجي( .) . حدادة وسام -12
11- PVC  ( كاونترات0) 9 أبؽ يقيؼ 

 محجرات (.)
 ( غرف نؽم.) 9 نجارة األخؽيؼ -41 130

 ( جراجيا0)
130 

 237 ( رفؽف0) 0 نجارة أبؽ بهذاس -40 237 ( بؽفءات0) 0 نجارة البغدادي -10
 1 ( محجرات7) 7 الدد لأللسشيؽم -.4 1 ف نؽمغر  (.) . لمشجارةالشؽر  -.1
 1 ( غرف نؽم.) . نجارة أبؽ طيبة -47 237 ( تخػ قشفات0) 0 دوشسة أبؽ تءػ -17
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انة

قط
ال

 
    

 
انة

قط
ي ال

ح
 

 231 ( غرف نؽم7) 7 نجارة الفهداوي  -19

 
فان

 ع
 بؼ

سان
عث

 
   

 
سان

 عث
حي

 
ؼ 

ب
فان

ع
 

 234 ( كاونترات.) . ألسشيؽم سءف -49
 231 ( غرف نؽم7) 7 نجارة الغربءة -44 234 ( كشاتير.) . نجارة الدشبمة -14
 237 ( كشاتير0) 0 نجارة الفرقان -44 130 ( طقػ كراسي.) 9 نجارة العش  -14
 234 ( بؽفءات.) . نجارة التداهيل -47 237 ( غرف نؽم0) 0 نجارة حسدان -17
 237 ( مكتبات0) 0 نجارة ستار -41 234 ( غرف أطفال.) . نجارة السؽلد -11
 234 ( كشاتير.) . نجارة أبؽ أيهػ -72 237 ( بؽفءات0) 0 نجارة العبيدي -02
 234 ( كاونترات.) . البكري لأللسشيؽم -71 237 ( غرف نؽم0) 0 نجارة التقؽى  -01
 237 ( تخػ قشفات0) 0 الدامر لمدوشسة -70 234 ( تخػ قشفات.) . نجارة العؽاد -00
 237 ( طقػ طاولة طعام0) 0 نجارة عيؽن الذام -.7 234 غرف نؽم( .) . أبؽ جشيدنجارة  -.0
 234 ( محجرات.) . الراوي لأللسشيؽم -77 230 ( باب خارجي1) 1 حدادة األفراح -07
 237 ( بؽفءات0) 0 نجارة دمحم يؽسف -79 237 ( شبابءغ0) 0 حدادة األيسان -09
 234 ( محجرات.) . الؽادي PVC -74 234 غرف نؽم( .) . أبؽ سارةنجارة  -04
04- PVC   74 234 ( كاونترات.) . الراوي- PVC 237 ( كاونترات0) 0 ناجي 
07- PVC    77 130 ( محجرات9) 9 كرستالة- PVC 234 ( كاونترات.) . الرواد 
01- PVC    237 ( غرف نؽم0) 0 نجارة أبؽ رياض -71 237 ( محجرات0) 0 حما 
.2- PVC   237 غرف نؽم( 0) 0 العانينجارة  -12 237 ( كاونترات0) 0 البركة 
 234 ( تخػ ديؽان.) . دوشسة عمي الغريري  -11 231 غرف نؽم( 7) 7 نجارة التقى -1.
 231 كشاتير( 7) 7 الدلءسي ة فراسنجار  -10 234 ( كاونترات.) . ألسشيؽم زل زل    -0.

 234 ( كاونترات.) . البرهان PVC -.1 237 ( بؽفءات0) 0 نجارة أبؽ عرب -..
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 237 ( شبابءغ0) 0 لحسدحدادة ا      -17 237 ( محجرات0) 0 ألسشيؽم حسزة -7.
 10  .9         ؽع                           السجس           .1                                                        94   ع                          السجسؽ         

 
زية

عزي
ال

 
  

زية
عزي

ي ال
ح

 

.9- PVC   237 ( كاونترات0) 0 أربيل 

سع
لتؽ

ا
 

  
سع

لتؽ
ي ا

ح
 

 234 ( غرف نؽم.) . نجارة حجي أحسد -19
حدادة الفؼ  -4.

 الحديثة
 ( شبابءغ0) 7

 ( باب خارجي0) 
 ( محجرات.) 9 الشبع الرافي لأللسشيؽم -14 231

 ( كاونترات0)
130 

 234 ( كاونترات.) . نبع الريحان لأللسشيؽم -14 234 ( كاونترات.) . ألسشيؽم الجزيرة -4.

 237 ( كشاتير0) 0 نجارة ُعسدة -17 237 ( تخػ ديؽان0) 0 دوشسة الءسامة -7.

 234 ( طقػ طاولة.) . نجارة األميؼ -11 234 ( سقائف.) . حدادة خالد  -1.
 234 ( بؽفءات.) . نجارة الشؽريؼ -122 237 ( غرف نؽم0) 0 نجارة السذهداني -72
71-  PVC 237 ( كاونترات0) 0 ألسشيؽم أم القرى  -121 234 ( كاونترات.) . يؼالشؽر 
 234 ( باب خارجي.) . حدادة حسزة -120 231 ( غرف نؽم7) 7 نجارة بيت العراق -70
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فءة

رؽ
ال

 
 ح  

 1 ( غرف نؽم.)   . جارة الرؽفءةن -.7

 
ميؼ

األ
 

  
ميؼ

 األ
حي

 

 231 ( غرف نؽم7) 7 نجارة الجشات -.12
 234 ( تخػ قشفات.) . دوشسة أبؽ هسام -127 1 ( كاونترات7) 7 ألهام لأللسشيؽم -77
 130 ( كشاتير9) 9 نجارة صفاس -129 1 ( غرف نؽم7) 7 نجارة الطءف -79
 237 ( غرف نؽم0) 0 نجارة مهشد دمحم -124 237 ( تخػ ديؽان0) 0 دوشسة الرفا -74
 231 ( بؽفءات7) 7 نجارة األمل -124 1 ( بؽفءات.) . DDIنجارة  -74
77- PVC 234 ( طقػ طاولة طعام.) . نجارة تبارك الرحسؼ -127 237 ( كاونترات0)  0 السشار 
71- PVC  234 ( باب حارجي.) . لشؽر األعمىحدادة ا -121 1 ( محجرات7) 7 الهجرة 
 237 ( غرفة وكشتؽر0) 0 نجارة لسدات جشة -112 130 ( شبابءغ9) 9 حدادة الؽسام -92
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ح
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91-  1 ( كاونترات7) 7 الريتاج لأللسشيؽم 

 
عا

لسم
ا

 
  

 
عا

لسم
ي ا

ح
 

 1 ( غرف نؽم.) . نجارة القرر الذهبي -111
90-  237 ( سقائف0) 0 حدادة ياسيؼ -110 1 غرف نؽم( .) . لمشجارةالبءاتي  
9.-  1 ( باب خارجي.) . حدادة مرطفى -.11 237 ( باب خارجي0) 0 حدادة بيت الحارة 
97-  1 ( كاونترات7) 7 الءسان PVC -117 1 ( سقائف.) . حدادة العبيدي 
99-  237 ( بؽفءات0) 0 نجارة إسطشبؽل -119 237 ( شبابءغ0) 0 حدادة الستؽكل  
94-  1 ( كشاتير.) . نجارة الرادق -114 1 ( باب خارجي.) . حدادة الهسام 
94-  1 ( محجرات.) . الزمردة PVC -114 1 ( غرف نؽم7) 7 نجارة الرمادي 
97-  1 ( شبابءغ.) . حدادة السشذر -117 237 ( محجرات0) 0 دبي لأللسشيؽم 
91-  1 ( جراجيا7) 7 نجارة الثائر -111 1 ( كاونترات.) . ألسشيؽم دمحم 
42-  

 
 ( تخػ قشفات.) 9 دوشسة عيؼ السها

 ( تخػ ديؽان0)
 اب( أبؽ .) 9 نجارة أبؽ مؤمل -102 130

 غرف نؽم (0)  
130 

 1  0.السجسؽع                                                 737                       1.                       السجسؽع                  
                                                                                        

 727/    السجسؽع الكمي                                                                  

 عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم عديتت  فلعاس   فصلدة:
 .(18/1/2021-25/10/2020فوصدة 
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 (17خريطة)                                                    
 02023اإلنتاج ونؽعُه لسعامل األثاث بحدا األحءاس الدكشءة لسديشة الرمادي عام  كسءة  

 
 .(Arc GIS 10.5( اعخلةاي بلناعج 41 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال  
 

فـــي مديشـــة  بحدـــا األحءـــاس الدـــكشءةلرـــشاعة ُمشتجـــات األثـــاث التؽزيـــع الجغرافـــي  .137313
  02023لعام  ونؽعهُ  وفق معءار كسءة اإلنتاج الفمؽجة

  
عذذػ عنصذذإ د ذذل اعذذػ  ذذم   عذذا عذذم عديتذذت  فصوؼةذذت عيذذم  د ذذلت تعبذذايػ عخيذذا كص ذذاي  جنعذذام    

ذذذاعم( قذذذد   عذذذإ   توذذذخػ   (19( ا فخلليذذذت 42د ذذذل اعذذذػ  ذذذول  فتظذذذل ىفذذذر  فيذذذدال    ن   ذذذم  فُل
( قينذت/ 62ىذ بوذ  عيصؼايذا  . فخشذوم ا فصنذدنم ر عم كص اي  جنعام فنيغ  ديذاي فصلتبت  داف

ذاعم عذػ  د  ذاء  فنديصذت %( عػ عيصؼ   جنعام عم  فصديتت16شيللاب ابتعبت   ابصذا  ن  ذم  فُل
عبن ُتاات  دياي ة ذو كانذ  عذػ  فيذل ا  فخذان اكانذ   د  ذاء  النغ ااا  فعؼق  فنديغ  فا 

 .او و عم اد ععيوباي  اةاتيغ عػ  دياي  فصتيفم فصيااةة تنعصد 
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( 58ىذ بوذ  عيصؼايذا  .عم  فصلتبت  فثان ت عم كص اي  جنعام فنيغ  ديايةاء  م  فصنوصخػ(ا    
%( عػ عيصذؼ   جنعذام عذم  فصديتذت ابصذا  ن  ذم  فصنوصذخػ عذػ  د  ذاء 15قينت/ شيللاب ابتعبت 

كصذذا  .ام نع يذذت  فيوذذم  فصعي يذذد فأيذذاي  فخشذذوم ا فصنذذدنم ف ديثذذت  فتشذذبة عنذذد  اس سي كص ذذاي  جنعذذ
( 42ىذ بوذذ  عيصؼايذذا ، فصلتبذذت  فثافثذذت عذذم كص ذذاي  جنعذذام فنيذذغ  ديذذاي    ذذم  فصنعلذذغ( ا  عذذإ  

 ذذم  فصنعلذذغ عذذػ  د  ذذاء  الألنذذد   .%( عذذػ عيصذذؼ   جنعذذام عذذم  فصديتذذت11قينذذت/ شذذيللاب ابتعذذبت 
بذذت عذذػ  فصلكذذي ا ن ىذذاه  فيلذذاسة عذذم كص ذذاي  جنعذذام تصعذذل  فنديصذذت اذ ي كثاعذذت اذذلان ت ااف ذذت اقلل

 فصلتبذذذت رصذذا ا  عذذذإ   ذذم  دندفح( ،الذذاسة  فيوذذم ا الاذذذعيوك فأيذذاي بتؼي ذذذو  فخشذذوم ا فصنذذذدنم
%( عذػ 10( قينذت/ شذيللاب ابتعذبت 39ىذ بو  عيصؼايا  ، فل فنت عم كص اي  جنعام فنيغ  دياي

لذذاسة كص ذذاي  جنعذذام عذذم  ذذم  دنذذدفح ىذذؼ عذذػ  د  ذذاء عيصذذؼ   جنعذذام عذذم  فصديتذذت النذذؼس اذذوم ا 
ذ ي ععذذا ت كوخذذلة ا ةتصذذا   فصعذذعؼت  فصناشذذم فذذدت اذذلان ىذذا   ف ذذم عصذذا  ست ىفذذر الذذاسة كص ذذاي 

 عذا   ذم  فناساذ ت( عنذد   عذإ  فصلتبذت  فخاععذت عذم كص ذاي  جنعذام فنيذغ  ، جنعام فأياي  فصتيفم
 .( عػ عيصؼ   جنعام عم  فصديتت%7.2ابتعبت  ( قينت/ شيللاب 28ىذ بو  عيصؼايا  . دياي

ىذ بوذذذذذذذ   ، فصلتبذذذذذذذت  فعاساذذذذذذذت عذذذذذذذم كص ذذذذذذذاي  جنعذذذذذذذام عذذذذذذذم  فصديتذذذذذذذت  م  فيصيؼةلت(ةذذذذذذذاء  كذذذذذذذغ     
النعوذذل عذذػ  د  ذذاء  ( عذذػ عيصذذؼ   جنعذذام عذذم  فصديتذذت%7( قينذذت/ شذذيللاب ابتعذذبت 27عيصؼايذذا 

الذذاسة  فصألتعيذذاي  ديذذاي اذفذذع فعذذومعذذافم  اس سي كص ذذاي  جنعذذام اف فنديصذذت اقللبذذت عذذػ  فصلكذذي اب
  م  فشذذل ت(  فصلتبذذت  فعذذافنت عذذم ا  عذذإ   ، فيوذذم ا الاذذعيوك فأيذذاي  فصتيفذذم عذذػ قوذذإ  فعذذلان

( عذذػ عيصذذؼ  %6.4( قينذذت/ شذذيللاب ابتعذذبت 26عيصؼايذذا  ىذ بوذذ    ،رص ذذاي  جنعذذام فنيذذغ  ديذذاي
ىذ  ،كص ذاي  جنعذام فنيذغ  ديذاي   م  فضذباي( عذم  فصلتبذت  فثاعتذت عذماةذاء   ، جنعام عم  فصديتذت

 .( عػ عيصؼ   جنعام عم  فصديتت% 6.2( قينت/ شيللاب ابتعبت 24بو  عيصؼايا 
ىذ بوذذذذذذ   ،   ف ذذذذذذم  فلذذذذذذتاام(  فصلتبذذذذذذت  فعااذذذذذذنت عذذذذذذم كص ذذذذذذاي  جنعذذذذذذام فنيذذذذذذغ  ديذذذذذذايا  عذذذذذذإ    

  ذذم  اكصذذا   عذذإ   ،%( عذذػ عيصذذؼ   جنعذذام عذذم  فصديتذذت6.1( قينت/شذذيللاب ابتعذذبت 20عيصؼايذذا 
( قينذذذت/ شذذذيللاب 18ىذ بوذذذ  عيصؼايذذذا  ،نذذذي ل(  فصلتبذذذت  فناشذذذلة عذذذم كص ذذذاي  جنعذذذام فنيذذذغ  ديذذذاي

 عذذا   ذذم  فيذذؼالن( عنذذد   عذذإ  فصلتبذذت  ف اسيذذت  ،%( عذذػ عيصذذؼ   جنعذذام عذذم  فصديتذذت5.3ابتعذذبت 
%( عػ  4.5( قينت/ شيللاب ابتعبت 15ىذ بو  عيصؼايا  ،اشل عم كص اي  جنعام فنيغ  دياي

ا  ذذم  فلاذذافت( ةذذاء عذذم  فصلتبذذت  د خذذلة عذذم كص ذذاي  جنعذذام فنيذذغ  ،عيصذذؼ   جنعذذام عذذم  فصديتذذت
 .(1 %( عػ عيصؼ   جنعام عم  فصديتت4.2( قينت/ شيللاب ابتعبت 14ىذ بو  عيصؼايا  ، دياي

 
 

                                                           
(1 ) 

 (.18/1/2021-25/10/2020  فوصدةاندراسة انميدانية نمعامم األثاث في مدينة  انفهوجة  



 .0202التوزيع اجلغرايف  لصناعة   مُنتجات  األحاث يف  مدينيت الرمادي  والفلوجة  لعام   الفصل الخالج..

142 
 

 (70جدول)
ة وفق معءار كسءة اإلنتاج  حدا األحءاس الدكشءة في مديشة الفمؽجبلرشاعة ُمشتجات األثاث  التؽزيع الجغرافي

 02023ونؽعُه لعام
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1- PVC 132 ( كاونترات7) 7 الرخرة 

سيؼ
سعم

ال
   

 
 

 237 ( كاونترات.) . ألسشيؽم الدساح -94

 132 ( كشاتير7) 7 نجارة تءدير الكبءدي -97 239 ( باب خارجي0) 0 حدادة البدسة -0
 237 ( محجرات.) . البركة لأللسشيؽم -91 237 ( سقائف.) . حدادة الفمؽجة -.
 239 حجرات( م0) 0 قرر الدمطان PVC -42 239 ( شبابءغ0) 0 حدادة الؽليد -7
 237 ( كاونترات.) . السشرؽر لأللسشيؽم -41 132 ( شبابءغ7) 7 حدادة أبؽ قءرر -9
 132 ( غرف نؽم7) 7 نجارة الدالم -40 230 ( سقءفة1) 1 حدادة أبؽ رسؽل -4
 239 ( أبؽاب0) 0 ألسشيؽم الثقة -.4 132 ( غرف نؽم7) 7 نجارة وضاح الحالق -4
 239 ( بؽفءات0) 0 أبؽ ظبي لمشجارة -47 237 ( بؽفءات.) . نجارة الفالح -7
 237 ( مكاتا.) . نجارة الزهؽر -49  .13 ( كشاتير9) 9 نجارة أبؽ شؽكت -1

  239 ( طقػ طاولة0) 0 نجارة سسير كؽاكة -12
 

 132 ( أبؽاب7) 7 نجارة الباشا -44
 237 ( محجرات.) . ارقةألسشيؽم الذ -44 031 ( جراجيا7) 7 نجارة الجؽهرة -11
 132 ( كاونترات7) 7 سءذار لأللسشيؽم -47 132 ( غرف نؽم7) 7 نجارة أبؽ درع -10
 .13 ( أبؽاب9) 9 البيت األنيق لأللسشيؽم -41 134 ( أبؽاب4) 4 نجارة الؽعد -.1

 134 ( محجرات4) 4 الشؽر PVC -42 132 ( غرف أطفال7) 7 نجارة البدراني -17
 132 ( باب خارجي7) 7 حدادة أبؽ ميشا -41 132 ( رفؽف7) 7 نجارة يزن  -19

  239 ( تخػ قشفات0) 0 دوشسة الرباح -14      
 

 239 ( تخػ ديؽان0) 0 دوشسة البيت العرري  -40
 132 ( طقػ طاولة7) 7 نجارة عيؼ الذام -.4 132 ( كشاتير7) 7 نجارة حدام -14
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17- PVC 237 ( كاونترات.) . الحزارة 
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47- PVC 132 أبؽاب( 7) 7 تبارك الرحسؼ 
11- PVC 49 239 ( محجرات0) 0 اسطشبؽل- PVC 13 أبؽاب (9) 9 أبؽ جؽد. 
 237 ( غرف نؽم.) . نجارة القمعة -44 237 ( باب خارجي.) . حدادة  أبؽ عبدهللا -02
 132 ( محجرات7) 7 ألسشيؽم التقؽى  -44 132 كشاتير (7) 7 نجارة الشرجس -01
 .13 ( كشاتير9) 9 نجارة دمحم -47 .13 ( أبؽاب9) 9 نجارة الؽالس -00
 237 ( باب خارجي.) . حدادة العادل -41 237 ( تخػ قشفات.) . سة الرياضدوش .0

 132 ( تخػ ديؽان7) 7 دوشسة عيؽن السها -72 132 ( محجرات7) 7 السديشة لأللشيؽم 07
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09- PVC 13 ( أبؽاب9) 9 الجزيرة. 
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 132 ( طقػ طاولة7) 7 نجارة األصدقاس -71
04- PVC 237 ( بؽفءات.) . نجارة أوسكار -70 237 ( أبؽاب.) . الحدام 
 132 ( رفؽف7) 7 نجارة البغدادي -.7 132 ( بؽفءات7) 7 نجارة السرطفى -04
 237 ( تخػ ديؽان.) . دوشسة بيت السديشة -77 239 ( غرف نؽم0) 0 نجارة أحسد الباشا -07
 230 باب خارجي( 1) 1 حدادة العاني -79 1 ( تخػ قشفات.) . التسءسي لمدوشسة -01
 .13 ( أبؽاب9) 9 الكؽثر PVC -74 237 ( كشاتير.) . نجارة رعد -2.
 237 ( شبابءغ.) . حدادة أبؽ ياسر -74 1 ( سقائف0) 0 حدادة ماجد -1.
 132 ( إطارات صؽر7) 7 نجارة أبؽ تقي -77 132 ( شبابءغ7) 7 حدادة جبير -0.
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..- PVC  237 ( محجرات.) . الرحسؼ 
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 132 ( بؽفءات7) 7 نجارة صالح -71
 237 ( كاونترات.) . ألسشيؽم الدسا -12 237 ( باب خارجي.) . حدادة حجي رحءػ -7.
 .13 ( أبؽاب9) 9 الددير PVC -11 132 ( شبابءغ7) 7 حدادة األمل -9.
 132 ( أبؽاب7) 7 ناظػ PVC -10 237 ( غرف نؽم.) . نجارة الءقيؼ -4.
 237 ( سقائف.) . حدادة زهير -.1 132 ( كشاتير7) 7 نجارة أبؽ شامل -4.
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.7-  132 ( كشاتير7) 7 نجارة عامر -17 237 ( كاونترات.) . ألسشيؽم الرتاج 

.1-  237 ( شبابءغ.) . حدادة الهدى -19 132 ( محجرات7) 7 يؽم سءدتػألسش 
72-  239 ( باب خارجي0) 0 حدادة الرواد -14 132 ( كاونترات7) 7 ألسشيؽم األيهػ 
71-  132 ( شبابءغ7) 7 حدادة السرطفى -14 .13 ( جراجيا9) 9 نجارة البرج 
70-  239 ( سقائف0) 0 سساعيلحدادة أ -17 239 ( غرف نؽم0) 0 نجارة عسر 
7.-  .13 ( طقػ طاولة9) 9 نجارة دمحم الدامي -11 239 ( بؽفءات0) 0 نجارة الزهرة 
77-  237 ( تخػ قشفات.) . دوشسة أبؽ هسام -122 239 ( محجرات0) 0 ألسشيؽم الءدر 

 11               70                                  سؽعالسج               12  1.                               السجسؽع            
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79- PVC    1 ( أبؽاب.) . العربءة 
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 1 ( كاونترات0) 0 الرادق لأللسشيؽم -121
74- PVC    230 ( باب خارجي1) 1 حدادة مهشد -120 239 ( أبؽاب0) 0 الفردوس 
 1 ( أبؽاب.) . الكءالني PVC -.12 1 ( سقائف0) 0 حدادة التقؽى  -74
77- PVC 239 ( بؽفءات0) 0 نجارة الجسال -127 132 ( أبؽاب7) 7 الهسام 
 132 ( شبابءغ7) 7 حدادة الدعدون  -129 230 ( تخػ ديؽان1) 1 دوشسة األنباري  -71
 237 ( محجرات.) . الرفاس لأللسشيؽم -124 239 ( كشاتير0) 0 ارة الدديرنج -92
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 1 ( شابءغ.) . حدادة الحمبؽسي -91
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124- PVC 13 ( أبؽاب9) 9 سؽمر. 
 .13 ( شبابءغ9) 9 حدادة األبداع  -127 239 قائف( س0) 0 حدادة دمحم الراوي  -90
 239 ( سقائف0) 0 حدادة السحسدي -121 239 ( غرف نؽم0) 0 نجارة الشعءسي -.9
 1 ( باب خارجي0) 0 حدادة الرحسة -112 239 ( بؽفءات0) 0 نجارة الهسدة -97
 1 ( أبؽاب.) . الدار األنيق PVC -111 0 (  جراجيا4) 4 نجارة أبؽ مقداد -99
 1 ( غرف نؽم.) . نجارة الرهف -110 237 ( تخػ قشفات.) . دوشسة أبؽ ميشا -94

 431  02                                 السجسؽع                .93  17                               السجسؽع            

 .4.السجسؽع الكمي/                                                                                           

  فصوؼةت عديتت عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم  فصلدة:
 .(18/1/2021-25/10/2020فوصدة 
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 (11خريطة)
 02023مل األثاث بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الفمؽجة عام كسءة اإلنتاج ونؽعُه لسعا       

 
 .(Arc GIS 10.5( اعخلةاي بلناعج 42 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال  
 

في مديشتي الرمادي  بحدا األحءاس الدكشءة لرشاعة ُمشتجات األثاثالتؽزيع الجغرافي  .9313
 02023ام عوالفمؽجة وفق معءار قءػ األجؽر ل

 
ىذ يصثذذإ  فنصذذإ  ةعصاي ذذاب م صذذت او ذذا  ،عا ذذاة م صذذت  دةذذؼة عذذػ  فصنذذايخل  فصيصذذت فولذذتاات ينذذد     

اعم  فؼق  نصعو يلؼن تنؼلض  فناعوخػ عنابإ  ،تنؼم بيا  القعلاسياي اتلقر بيا  دعغ ا فشنؼ 
م تعذعنيم  فنذاعوخػ كصذاب ةيؼسىغ  فصواافت فادةؼة  عل ب الاعاب؛ دن  دةؼة  ىغ ااائإ  فيا   فع

(  فصنابذإ  فذا  ينووذو  فصذلس عذم ع اافذت فعنذؼلض wagesاتصثإ  دةذؼة  ،انؼااب فود ؼل  في ل عم
ععاىصعو  فؼ ي ت اؼ ء كان  توع  فصعاىصت اور شلإ اضو ت  م انو ت فبس ء اصإ فندة  نو عصخد 

 .(1 ا ةعصاي اب  قعلاسياب  

                                                           
(1 ) 

 .371-372انتصار حسون رضا انسالمي , انحرف انصناعية في قضاء انكاظمية, مصدر سابق , ص 
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ناعوخػ عم فو  فشيللت ا فعتؼلت ةؼةد  ن  (20(ا فخلليت 43 فيدال   فتظل ىفر اتوخػ عػ  ول
  دةذذؼة ف ذذ غ ىذ بوذذ   فصيصذذؼ   فكوذذم .ا  ذذل عنصذذإبذذخػ عناعذذإ  ديذذاي عذذم عديتذذت  فلعذذاس  تعبذذايػ 

 عا  فصيصؼ   فكوم ف  غ  ،يتاة ال قم( عوخؼن س110.290.000فلتاات عألتعياي  دياي   فشيللت
 ىذ .( عوخؼن سيتاة ال قذم1.323.080.800عند بو    يايفلتاات عألتعياي  د  دةؼة  فعتؼلت

فلذذتاات عألتعيذذاي  ديذذاي   ذذ غ  دةذذؼةف  عذذإ  فصلتبذذت  دافذذر قذذد  (اثصذذان بذذػ اصذذان ذذم   نيذذد  ن
عذػ  فصيصذؼ   فكوذم ف ذ غ  %(17.69  ابتعذبت  شذيللاب  عوخؼن سيتذاة (19.510.000 ا فعم بو  

عذػ  فصيصذؼ   فكوذم (%17.66ابتعبت  اتؼلاب  ة( عوخؼن سيتا233.720.000  دةؼة عم  فصديتت
 .ف  غ  دةؼة عم  فصديتت

 فلذذتاات عألتعيذذاي  ديذذاي  عذذم  فصديتذذت ة ذذ غ  دةذذؼ ف( عذذم  فصلتبذذت  فثان ذذت  فنيانذذت ذذم   يذذغ ةذذاء    
عذذػ  فصيصذذؼ   فكوذذم ف ذذ غ  %(16.91ابتعذذبت  عوخذذؼن سيتذذاة شذذيللاب  (18.640.000ا فعذذم بو ذذ  

عذذػ  فصيصذذؼ  %(  16.91( عوخذذؼن سيتذذاة اذذتؼلاب ابتعذذبت 223.680.000ا  دةذذؼة عذذم  فصديتذذت 
تاات فلذذذ  ذذذ غ  دةذذذؼةف عذذذم  فصلتبذذذت  فثافثذذذت ( فصونذذذم ذذذم   يو ذذذو ، فكوذذذم ف ذذذ غ  دةذذذؼة عذذذم  فصديتذذذت

%( عذػ  فصيصذؼ  7.74ابتعذبت  شذيللاب  عوخذؼن سيتذاة (8.530.000عألتعياي  دياي ا فعذم بو ذ  
%( عذذػ 7.73( عوخذذؼن سيتذذاة اذذتؼلاب ابتعذذبت 102.360.000ا   فكوذذم ف ذذ غ  دةذذؼة عذذم  فصديتذذت

 ذ غ  دةذؼة ف( عذم  فصلتبذت  فل فنذت  ذم  فعؼاذغ  كصذا ةذاء   ، فصيصؼ   فكوم ف  غ  دةؼة عذم  فصديتذت
%( عذػ 7.63ابتعذبت  شذيللاب  ( عوخذؼن سيتذاة8.410.000فلتاات عألتعيذاي  ديذاي ا فعذم بو ذ  

( عوخذذذذذذذذذؼن سيتذذذذذذذذذاة اذذذذذذذذذتؼلاب 100.920.000ا   فصيصذذذذذذذذذؼ   فكوذذذذذذذذذم ف ذذذذذذذذذ غ  دةذذذذذذذذذؼة عذذذذذذذذذم  فصديتذذذذذذذذذت
  .%( عػ  فصيصؼ   فكوم ف  غ  دةؼة عم  فصديتت7.62ابتعبت 

اي  ديذذاي ا فعذذم  ذذ غ  دةذذؼة فلذذتاات عألتعيذذف فصلتبذذت  فخاععذذت  ( عنذذد   عذذإ    ذذم  فلذذؼة ت  عذذا    
صذؼ   فكوذم ف ذ غ  دةذؼة عذم %( عذػ  فصي 7.10ابتعبت  شيللاب  عوخؼن سيتاة(7.840.000بو   
%( عػ  فصيصؼ   فكوم ف  غ  دةؼة  7.12(عوخؼن سيتاة اتؼلاب ابتعبت 94.080.000 ا  فصديتت

اي  ديذذاي  ذذ غ  دةذذؼة فلذذتاات عألتعيذذف( عذذم  فصلتبذذت  فعاساذذت  دعذذخػ   مرصذذا اةذذاء   ،عذذم  فصديتذذت
عػ  فصيصؼ   فكوم ف  غ  %(6.99ابتعبت  شيللاب  ال قم عوخؼن سيتاة( 7.720.000ا فعم بو   
%( عذذػ  فصيصذذذؼ  7( عوخذذؼن سيتذذاة ال قذذم اذذتؼلاب ابتعذذبت 92.640.000 فصديتذذت ا  دةذذؼة عذذم 

(  فصلتبذت  فعذافنت عذذم مذ غ  دةذذؼة  فعذلع  ف لبذذم   ما  عذإ   كصذذا ، فكوذم ف ذ غ  دةذذؼة عذم  فصديتذت
عذػ %( 6.80ال قذم ابتعذبت  ( عوخذؼن سيتذاة7.490.000فلتاات عألتعياي  دياي ا فعذم بو ذ  

( عوخذذذذذذؼن سيتذذذذذذاة ال قذذذذذذم اذذذذذذتؼلاب 89.880.000ا  دةذذذذذذؼة عذذذذذذم  فصديتذذذذذذت فصيصذذذذذذؼ   فكوذذذذذذم ف ذذذذذذ غ  
   ذم  فنيليلذت( عذم  فصلتبذت اةاء   .%( عػ  فصيصؼ   فكوم ف  غ  دةؼة عم  فصديتت 6.79ابتعبت 
 شذذيللاب  ( عوخذذؼن سيتذذاة7.280.000 ذذ غ  دةذذؼة فلذذتاات عألتعيذذاي  ديذذاي ا فعذذم بو ذذ  ف فثاعتذذت 
( عوخذؼن سيتذاة 87.360.000ا  م ف ذ غ  دةذؼة عذم  فصديتذت%( عػ  فصيصؼ   فكو 6.60ابتعبت 
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(  ذم  فؼفخذديو ذو   ،%( عذػ  فصيصذؼ   فكوذم ف ذ غ  دةذؼة عذم  فصديتذت 6.61ال قم اذتؼلاب ابتعذبت 
( عوخذذؼن 7.150.000 ذذ غ  دةذذؼة فلذذتاات عألتعيذذاي  ديذذاي ا فعذذم بو ذذ  ف عذذم  فصلتبذذت  فعااذذنت 

  فصيصذذذذذذؼ   فكوذذذذذذذم ف ذذذذذذ غ  دةذذذذذذذؼة عذذذذذذم  فصديتذذذذذذذت%( عذذذذذذذػ  6.49ابتعذذذذذذبت  ال قذذذذذذم شذذذذذذذيللاب  سيتذذذذذذاة
%( عذذذذػ  فصيصذذذذؼ   فكوذذذذم ف ذذذذ غ  6.50( عوخذذذذؼن سيتذذذذاة ال قذذذذم اذذذذتؼلاب ابتعذذذذبت 85.800.000ا 

 ذ غ  دةذؼة فلذتاات عألتعيذاي ف(  فصلتبذت  فناشذلة    عظوذؼم   مرصذا ا  عذإ   . دةؼة عم  فصديتذت
%( عذذػ  فصيصذذؼ   6.02ابتعذذبت  ال قذذم شذذيللاب  ( عوخذذؼن سيتذذاة6.650.000 ديذذاي ا فعذذم بو ذذ  

%(  6.03( عوخذؼن سيتذاة ال قذم اذتؼلاب ابتعذبت 79.800.000ا   فكوم ف  غ  دةؼة عم  فصديتت
 .عػ  فصيصؼ   فكوم ف  غ  دةؼة عم  فصديتت

ا فعذذذذذذذم  فلذذذذذذذتاات   ديذذذذذذذاي  ذذذذذذذ غ  دةذذذذذذذؼةف عذذذذذذذم  فصلتبذذذذذذذت  ف اسيذذذذذذذت اشذذذذذذذل  ( فتذذذذذذذؼة    ذذذذذذذماةذذذذذذذاء  
( عذذذػ  فصيصذذذؼ   فكوذذذم ف ذذذ غ % 5.93ابتعذذذبت  شذذذيللاب  م( عوخذذذؼن سيتذذذاة ال قذذذ6.540.000بو ذذذ  

%( عػ  فصيصؼ  5.93( عوخؼن سيتاة ال قم اتؼلاب ابتعبت 78.480.000ا   دةؼة عم  فصديتت
فلذذذتاات عألتعيذذذاي  بو ذذذ  مذذذ غ  دةذذذؼة   ذذذم  فنذذذدع( ىذ ا  خذذذل ب   . فكوذذذم ف ذذذ غ  دةذذذؼة عذذذم  فصديتذذذت

%( عذػ  فصيصذؼ   4.10ابتعذبت   قم شيللاب ال  ( عوخؼن سيتاة4.530.000عم ىا   ف م   دياي
%(  4.10( عوخذؼن سيتذاة ال قذم اذتؼلاب ابتعذبت 54.360.000عم  فصديتت ا   فكوم ف  غ  دةؼة

 .عم عديتت  فلعاس  عػ  فصيصؼ   فكوم ف  غ  دةؼة
س انععتعج عػ ذفع  ن م غ  دةؼة عم  فصديتت  اس سي بيلاسة ادس  فناعوخػ فصناعإ  دياي عكوصذا ا 

ادس  فناعوخػ عم  د  اء  فصذاكؼةة كوصذا ا سي مذ غ  دةذؼة عيتذاك اوقذت  ةتبذاي بذخػ  ديتذخػ فذافع 
عذذذذا يلذذذذؼن نظذذذذذل ب الةتصذذذذا  اذذذذذدس  فنذذذذاعوخػ  فبذذذذذاف   مذذذذ غ  دةذذذذؼة  فكو ذذذذذت عذذذذم عديتذذذذذت  فلعذذذذاس   اوذذذذذر

( 120( ااعإ ا  عوفيا  اور نعبت فصناعإ ُتاات عألتعياي  دياي ا فباف  اذدسىا  454ادسىغ 
 .عنصإ

 
 (.7جدول)

  وفق معءار قءػ األجؽر في مديشة الرمادي لرشاعة ُمشتجات األثاث حدا األحءاس الدكشءةالتؽزيع الجغرافي 
  02023لعام 

 أسػ
 الحي

 
 أسػ السعسل ت

 (*)   قءسة األجؽر        
 )ألف ديشار(

 (*) قءسة األجؽر       
 أسػ  )ألف ديشار(

 الحي
  
 أسػ السعسل ت

 )*( سة األجؽرقء      
 ) ألف ديشار(

 )*( قءسة األجؽر     
 )ألف ديشار(

 سشؽيا   شهريا   سشؽيا   شهريا

 
ؽليد

ال
 

1-  PVC1737223222 130223222 الؽليد 

 
ؽر

الش
 

 34223222. 223222. حدادة األخؽيؼ -41
0-  PVC 40 132223222 4923222 الكبءدي-  PVC 1237223222 1223222 الحارث 
 1032223222 132223222 نجارة دمحم العبيدي -.4 1437223222 137223222 ألسشيؽم الشعسة -.
 134223222 7223222 نجارة الرحسؼ -47 430223222 4223222 نجارة الءاقؽتة -7
 1032223222 132223222 نجارة دمحم عربي -49 1237223222 1223222 نجارة أنتءكا -9

                                                           
 عدد انعمال نكم معمم = مجموع األجر انشهري نهمعمم. *األجر انشهري  (*)
(* )  

 مجموع األجر السنوي للمعمل. شهر = 32األجر انشهري نكم معمم  * 
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 437723222 9723222 دوشسة البيت العراقي -44 1237223222 1223222 رقيحدادة البيت الذ -4
 1032223222 132223222 الريساس لمشجارة -44 134223222 7223222 نجارة األلؽسي -4
 1032223222 132223222 نجارة األلق -47 430223222 4223222 دوشسة التراث -7

 .931 4737723222 .931 439723222                             السجسؽع                 4392 7937223222 4371  431923222        السجسؽع                           

 
س

لقد
ا

 

1-  PVC  132223222 4923222 ذرق األوسطال 

  
مؽم

مع
دمحم 

 

 134223222 7223222 الجؽهرة لمشجارة -41
 0132223222 134923222 البغدادي لأللسشيؽم -42 934423222 7723222 حدادة وسام -12
11-  PVC  1737223222 130223222 نجارة األخؽيؼ -41 1032223222 132223222 أبؽ يقيؼ 
 430223222 4223222 نجارة أبؽ بهذاس -40 1237223222 1223222 نجارة البغدادي -10
 1732223222 139223222 لسشيؽمالدد لأل  -.4 134223222 7223222 الشؽر لمشجارة -.1
 134223222 7223222 نجارة أبؽ طيبة -47 430223222 4223222 دوشسة أبؽ تءػ -17

 .432 4137223222 4320                        434923222    ع                                    السجسؽ     7312 973.423222 7312 739.23222       السجسؽع                           

 
انة

قط
ال

 

 1232723222 7723222 نجارة الفهداوي  -19

 
سان

عث
 

فان
 ع

بؼ
 

 1032223222 132223222 ألسشيؽم سءف -49
 1737223222 130223222 نجارة الغربءة -44 1237223222 1223222 نجارة الدشبمة -14
 737223222 7223222 ارة الفرقاننج -44 1032223222 132223222 نجارة العش الذهبي -14
 1737223222 130223222 نجارة التداهيل -47 430223222 4223222 نجارة حسدان -17
 430223222 4223222 نجارة ستار -41 134223222 7223222 نجارة السؽلد -11
 1032223222 132223222 نجارة أبؽ أيهػ -72 1237223222 1223222 نجارة العبيدي -02
 1032223222 132223222 البكري لأللسشيؽم -71 134223222 7223222 نجارة التقؽى  -01
 34223222. 223222. الدامر لمدوشسة -70 1237223222 1223222 نجارة العؽاد -00
 1032223222 132223222 نجارة عيؽن الذام -.7 737223222 7223222 نجارة أبؽ جشيد -.0
 0930223222 031223222 الراوي لأللسشيؽم -77 132223222 4923222 راححدادة األف -07
 430223222 4223222 نجارة دمحم يؽسف -79 430223222 4223222 حدادة األيسان -09
 1732223222 130223222 الؽادي PVC  -74 937223222 7923222 أبؽ سارةنجارة  -04
04-  PVC   74 1032223222 132223222 الراوي-  PVC 1932223222 130923222 ناجي 
07-  PVC  77 430223222 4223222 كرستالة-  PVC 0137223222 037923222 العرري  البيت 
01- PVC   430223222 4223222 نجارة أبؽ رياض -71 1737223222 130223222 حما 
.2- PVC    1237223222 1223222 نجارة العاني -12 1032223222 132223222 البركة 
 437723222 9723222 دوشسة عمي الغريري  -11 1732223222 139223222 نجارة التقى -1.
 430223222 4223222 نجارة فراس الدلءسي -10 0930223222 031223222 ألسشيؽم زل زل -0.
 1.37723222 131023222 البرهان PVC  -.1 1237223222 1223222 نجارة أبؽ عرب -..
 937223222 7923222 حدادة الحسد -17 1437223222 137223222 ألسشيؽم حسزة -7.

 14344 34023222..0 14341 1139123222السجسؽع                                             14311 00.34723222 14311 1734723222         السجسؽع                           

  
زية

عزي
ال

 

.9-  PVC   1237223222 1223222 أربيل 

  
سع

لتؽ
ا

 

 1737223222 130223222 نجارة حجي أحسد -19
 1932223222 130923222 الشبع الرافي لأللسشيؽم -14 734723222 4023222 حدادة الفؼ الحديثة -4.
 134223222 7223222 نبع الريحان لأللسشيؽم -14 1032223222 132223222 ألسشيؽم الجزيرة -4.
 1032223222 132223222 نجارة ُعسدة -17 131023222 4423222 دوشسة الءسامة -7.
 1032223222 132223222 نجارة األميؼ -11 430223222 4223222 حدادة خالد لألبؽاب -1.
 134223222 7223222 نجارة الشؽريؼ -122 0132223222 134923222 نجارة السذهداني -72
71-  PVC 0.39023222 131423222 ألسشيؽم أم القرى  -121 134223222 7223222 يؼالشؽر 
 737223222 7223222 ة حسزةنجار  -120 132223222 4923222 نجارة بيت العراق -70

 4340 12231023222 .434 737123222                                السجسؽع    4341 743.423222 4342 430723222                            السجسؽع      

 
فءة

رؽ
ال

 

 13.423222 4723222 نجارة الرؽفءة -.7

 
ميؼ

األ
 

 1737223222 130223222 نجارة الجشات -.12
 437723222 9423222 دوشسة أبؽ هسام -127 1732223222 139223222 ألهام لأللسشيؽم -77
 134223222 7223222 نجارة صفاس -129 1737223222 130223222 نجارة الطءف -79
 1437223222 137223222 نجارة مهشد دمحم -124 132223222 4923222 دوشسة الرفا -74
 132223222 4923222 نجارة األمل -DDI 132223222 1032223222 124نجارة  -74
77- PVC  1130223222 134223222 نجارة تبارك الرحسؼ -127 1932223222 130923222 السشار 
71- PVC   737223222 7223222 حدادة الشؽر األعمى -121 430223222 4223222 الهجرة 
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 1032223222 132223222 نجارة لسدات جشة -112 131023222 4423222 حدادة الؽسام -92
 4   1034723222 4311 434023222                                    سؽع    السج   4310 1732723222 4312 437723222           لسجسؽع                          ا ا

 
ربي

 الغ
كغ

لد
ا

 

 1032223222 132223222 الريتاج لأللسشيؽم -91

  
عا

لسم
ا

 

 430223222 4223222 نجارة القرر الذهبي -111
 037223222 0223222 حدادة ياسيؼ -110 1137223222 1923222 البءاتي لمشجارة -90
 934423222 7723222 حدادة مرطفى -.11 937223222 7923222 حدادة بيت الحارة -.9
 1732223222 139223222 الءسان PVC  -117 430223222 4223222 حدادة العبيدي -97
 1032223222 132223222 نجارة إسطشبؽل -119 437723222 9723222 حدادة الستؽكل باهلل -99
 134223222 7223222 نجارة الرادق -114 731423222 4723222 هسامحدادة ال -94
 0132223222 134923222 الزمردة PVC  -114 1032223222 132223222 نجارة الرمادي -94
 34223222. 223222. حدادة السشذر -117 134223222 7223222 دبي لأللسشيؽم -97
 737223222 4223222 نجارة الثائر -111 132223222 4923222 ألسشيؽم دمحم -91
 1737223222 130223222 نجارة أبؽ مؤمل -102 734723222 4023222 دوشسة عيؼ السها -42

 .434 1203.423222 4347 739.23222                                        السجسؽع   4341 7137723222 4372 437123222              لسجسؽع                       ا ا

 مميؽن ديشار عراقي 13.0.32723722 /لقءػ األجؽر  السجسؽع الكمي الدشؽي  مميؽن ديشار عراقي  11230123222 / لقءػ األجؽر السجسؽع الكمي الذهري 

 س عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي عم عديتت  فلعا  فصلدة:
 .(18/1/2021-25/10/2020  فوصدة

 
 (02خريطة)

 02023لسعامل األثاث بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الرمادي عام  األجؽر الدشؽية قءػ

 
 .(Arc GIS 10.5( اعخلةاي بلناعج  43عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال   فصلدة:
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شـــة فـــي مدي دـــا األحءـــاس الدـــكشءةبح التؽزيـــع الجغرافـــي لرـــشاعة ُمشتجـــات األثـــاث .139313
 02023ر لعام األجؽ  الفمؽجة وفق معءار قءػ

يعبايػ بذخػ عنصذإ ا  ذل  فعؼالغ  في ل عم ف  غ  دةؼة فلتاات عألتعياي  دياي نيدهأل  يضاب  ِىن     
توذذخػ  ن  (21( ا فخلليذذت 44 فتظذذل ىفذذر  فيذذدال  ااتذذد .عذذم عديتذذت  فصوؼةذذت اعذذػ  ذذم ىفذذر   ذذل
( عوخؼن 83.125.170قد بو    عألتعياي  دياي عم عديتت   فصوؼةت فلتاات عيصؼ  م غ  دةؼة

ذذذاعم(  ىذ   عذذذإ   ،( عوخذذذؼن سيتذذذاة ال قذذذم اذذذتؼلاب 909.669.160شذذذيللاب   سيتذذذاة ال قذذذم   ذذذم  فُل
عوخذذؼن ( 14.440.000  بو ذذ ا فعذذم فلذذتاات عألتعيذذاي  ديذذاي  فصلتبذذت  دافذذر عذذم مذذ غ  دةذذؼة 

عذذػ  فصيصذذؼ   %(18.96( ابتعذذبت 172.480.000ا  %(17.37ابتعذذبت  ال قذذم شذذيللاب  سيتذذاة
يو ذو   ذذم  فصنوصذذخػ( عذم  فصلتبذذت  فثان ذذت عذم مذذ غ  دةذذؼة  ،عذذم  فصديتذذت  فعذتؼلت  فكوذم ف ذذ غ  دةذذؼة

 ابتعذذذذبت ال قذذذذم شذذذذيللاب  عوخذذذذؼن سيتذذذذاة (12.430.000يذذذذاي ا فعذذذذم بو ذذذذ  فلذذذذتاات عألتعيذذذذاي  د
ؼ   فكوم ف  غ عػ  فصيص%(16.39ابتعبت ال قم عوخؼن سيتاة (149.160.000 ا %(14.95 

فلذذتاات  ذذ غ  دةذذؼة ف ( عذذم  فصلتبذذت  فثافثذذت دنذذدفح  م  رصذذا ةذذاء   ،عذذم  فصديتذذت  فعذذتؼلت  دةذذؼة
 %(ا12.09ابتعذذذبت  ال قذذذم شذذذيللاب  عوخذذذؼن سيتذذذاة(10.050.000عألتعيذذذاي  ديذذذاي ا فعذذذم بو ذذذ  

 ؼ   فكوذذذم ف ذذذ غ  دةذذذؼة فصيصذذذ%( عذذذػ 13.25( عوخذذذؼن سيتذذذاة ال قذذذم ابتعذذذبت 120.600.000 
 دةذؼة فلذتاات عألتعيذاي ف ذ غ  فصلتبذت  فل فنذت    عذإ  ( عنذد  فصنعلذغ   م عا  . فعتؼلت عم  فصديتت

عذػ  فصيصذؼ   %(10.27ابتعذبت  ال قم شذيللاب  ( عوخؼن سيتاة8.540.000  بو    دياي ا فعم
 فصيصذذؼ  عذذػ   %(11.26( ابتعذذبت 102.480.000ا   فكوذذم ف ذذ غ  دةذذؼة  فشذذيللت عذذم  فصديتذذت

  م  فييؼةلذذذت(  فصلتبذذذت  فخاععذذذت عذذذم مذذذ غ رصذذذا ا  عذذذإ  ، عذذذم  فصديتذذذت  فعذذذتؼلت كوذذذم ف ذذذ غ  دةذذذؼة ف
 ال قذذذذذم شذذذذذيللاب  ( عوخذذذذذؼن سيتذذذذذاة6.200.000فلذذذذذتاات عألتعيذذذذذاي  ديذذذذذاي ا فعذذذذذم بو ذذذذذ   ة دةذذذذذؼ 

( 74.400.000 فكوذذذذذذذذم ف ذذذذذذذذ غ  دةذذذذذذذذؼة عذذذذذذذذم  فصديتذذذذذذذذت ا  عذذذذذذذذػ  فصيصذذذذذذذذؼ  %( 7.45ابتعذذذذذذذذبت 
( عذذم  ف ذم  فلذذتاام رصذذا اةذذاء   .%( عذذػ  فصيصذؼ   فكوذذم ف ذذ غ  دةذؼة عذذم  فصديتذت8.17ابتعذبت 

 ( عوخذؼن سيتذاة6.150.000  بو ذ    غ  دةؼة فلتاات عألتعياي  ديذاي ا فعذمف فصلتبت  فعاسات 
( 73.800.000ا  %( عػ  فصيصؼ   فكوم ف  غ  دةؼة عذم  فصديتذت 7.39ابتعبت  ال قم شيللاب 

رصذذا  .%( عذذػ  فصيصذذؼ   فكوذذم ف ذذ غ  دةذذؼة عذذم  فصديتذذت8.11اذذتؼلاب ابتعذذبت عوخذذؼن سيتذذاة ال قذذم 
(  فصلتبذذذذذذت  فعذذذذذذافنت عذذذذذذم مذذذذذذ غ  دةذذذذذذؼة فلذذذذذذتاات عألتعيذذذذذذاي  ديذذذذذذاي ا فعذذذذذذم  م  فضذذذذذذبايا  عذذذذذذإ 
 فكوذذذم ف ذذذ غ  فصيصذذذؼ   %( عذذذػ7.09ابتعذذذبت  ال قذذذم شذذذيللاب  ( عوخذذذؼن سيتذذذاة5.900.000بو ذذذ  

%( عذذذذذػ 7.78 ابتعذذذذبت  اذذذذتؼلاب  سيتذذذذذاة ال قذذذذم( عوخذذذذؼن 70.800.000ا   دةذذذذؼة عذذذذم  فصديتذذذذت
 ذ غ  دةذؼة ف(  فصلتبت  فثاعتذت  فشل ت   ما  عإ   . فكوم ف  غ  دةؼة  فعتؼلت عم  فصديتت فصيصؼ  

 ال قذم شذيللاب  ( عوخذؼن سيتذاة5.660.000فلتاات عألتعياي  دياي ا فعم بو   عخيا م غ  دةؼة 
( عوخذذؼن سيتذذاة 67.920.000ا  عذذم  فصديتذت %(عذذػ  فصيصذؼ   فكوذذم ف ذذ غ  دةذؼة 6.80ابتعذبت 
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( الو ذو  م  فلاذافت ،%( عػ  فصيصذؼ   فكوذم ف ذ غ  دةذؼة عذم  فصديتذت8.45ال قم اتؼلاب ابتعبت 
( عوخذذذؼن 5.170.000 ذذذ غ  دةذذذؼة فلذذذتاات عألتعيذذذاي  ديذذذاي ا فعذذذم بو ذذذ  فعذذذم  فصلتبذذذت  فعااذذذنت 

ن سيتذذذذذذذذاة ال قذذذذذذذذم اذذذذذذذذتؼلاب ( عوخذذذذذذذذؼ 62.040.000%( ا 6.21ابتعذذذذذذذذبت  ال قذذذذذذذذم شذذذذذذذذيللاب  سيتذذذذذذذذاة
 فصلتبذت  ( م  فناسا ت رصا ا  عإ  .%( عػ  فصيصؼ   فكوم ف  غ  دةؼة عم  فصديتت6.82ابتعبت 
ال قذذم  ( عوخذذؼن سيتذذاة5.000.000 ذذ غ  دةذذؼة فلذذتاات عألتعيذذاي  ديذذاي ا فعذذم بو ذذ  ف فناشذذلة 

%( عذذػ 6.59 ( عوخذذؼن سيتذذاة ال قذذم اذذتؼلاب ابتعذذبت60.000.000ا  %(6.01ابتعذذبت  شذذيللاب 
 ذ غ فعذم  فصلتبذت  ف اسيذت اشذل  كصذا ا  عذإ  م  فيذؼالن( . فصيصؼ   فكوم ف  غ  دةؼة عم  فصديتت

 ال قذذذذم شذذذذيللاب  ( عوخذذذذؼن سيتذذذذاة4.750.000  بو ذذذذ   دةذذذذؼة فلذذذذتاات عألتعيذذذذاي  ديذذذذاي ا فعذذذذم
%( عػ  فصيصؼ  6.26( عوخؼن سيتاة ال قم اتؼلاب ابتعبت  57.000.000ا %( 5.71 ابتعبت

 ذذذ غ  دةذذذؼة فلذذذتاات ف  د خذذذلة  فصلتبذذترصذذذا ا  عذذذإ   ذذذم نذذذي ل(  . فصديتذذتفكوذذم ف ذذذ غ  دةذذذؼة عذذذم  
 ال قذذذذذذذذذذذم شذذذذذذذذذذذيللاب  ( عوخذذذذذذذذذذذؼن سيتذذذذذذذذذذذاة4.000.000بو ذذذذذذذذذذذ   بو ذذذذذذذذذذذ  عألتعيذذذذذذذذذذذاي  ديذذذذذذذذذذذاي ا فعذذذذذذذذذذذم

%( عذػ  فصيصذؼ  5.27  ( عوخؼن سيتاة ال قم اتؼلاب ابتعذبت48.000.000%(ا 4.81ابتعبت 
يذاي عذم اتيذدة فاجشذاةة اعذػ  ذول  فدة اذت  فصخد ن ذت فصناعذإ  د .ت فكوم ف  غ  دةؼة عذم  فصديتذ

عذذديتعم  فلعذذاس  ا فصوؼةذذت ا ةذذل ء  فصنذذافوي  فشخلذذ ت عذذغ  ُذذ ا  عناعذذإ  ديذذاي  ن  فظذذلاف 
 ست ىفر تؼقف  فنصإ افكػ فذ ح تؼقذف تذام  2020 فعم عل بيا  فوود  يل ةائ ت كؼةانا عم اتت 

يذذوي اذذاااي( ىذذا  بذذداةه  يذذل اوذذر م صذذت  دةذذل –ػ  اذذااعان بذذإ كذذان  فنصذذإ فعذذاااي تعذذل ا  بذذخ
عذافم عذبن  فظذلاف افاب فوناعإ ا ُب  يعناضر  قإ عػ ة تبو  فصخل  عػ قوإ ُا م  فصنصإ

 فعذذائدة عذذم  فووذذد اعذذم عتينذذت  فدة اذذت تذذأليل اوذذر م صذذت  دةذذؼة فذذدت  ُذذ ا   فصناعذذإ ا اُذذت 
 .عألتعياي  دياي  فلتاااي  فعم تكؼن تافنت فونيا   فخان عثإ ُتاات

 (77جدول)
لرشاعة ُمشتجات األثاث حدا األحءاس الدكشءة في مديشة الفمؽجة وفق معءار قءػ األجؽر  التؽزيع الجغرافي 

 02023لعام 
 أسػ
 الحي

        
 ت

 أسػ السعسل
 قءسة األجؽر
 )ألف ديشار(

 قءسة األجؽر
 أسػ   )ألف ديشار(

 الحي
  
 أسػ السعسل ت

 قءسة األجؽر
 ديشار()ألف 

 قءسة األجؽر
 )ألف ديشار(

 سشؽيا   شهريا   سشؽيا   شهريا  

 
في

صا
الر

 

1- PVC  134223222 7223222 الرخرة 

 
سيؼ

سعم
ال

 

 1032223222 132223222 ألسشيؽم الدساح -94
 737223222 7223222 نجارة تءدير الكبءدي -97 1932223222 130923222 حدادة البدسة -0
 432223222 9223222 البركة لأللسشيؽم -91 1032223222 132223222 ؽجةحدادة الفم -.
 737223222 7223222 الذهبي القرر PVC  -42 1032223222 132223222 حدادة الؽليد -7
 432223222 9223222 السشرؽر لأللسشيؽم -41 1737223222 130223222 حدادة أبؽ قءرر -9
 739423222 723222. نجارة الدالم -40 430223222 4223222 حدادة أبؽ رسؽل -4
 1437223222 137223222 ألسشيؽم الثقة -.4 134223222 7223222 نجارة وضاح الحالق -4
 1237223222 1223222 أبؽ ظبي لمشجارة -47 437723222 9723222 نجارة الفالح -7
 1032223222 132223222 رنجارة الزهؽ  -49 134223222 7223222 نجارة أبؽ شؽكت -1

 132223222 4923222 نجارة الباشا -44 134223222 7223222 نجارة سسير كؽاكة -12
 134223222 7223222 ألسشيؽم الذارقة -44 1232223222 1223222 نجارة الجؽهرة -11
 1032223222 132223222 سءذار لأللسشيؽم -47 1032223222 132223222 نجارة أبؽ درع -10
 430223222 4223222 البيت األنيق  لأللسشيؽم -41 134223222 7223222 نجارة الؽعد -.1
 430223222 4223222 الشؽر  PVC -42 1437223222 137223222 نجارة البدراني -17
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 1032223222 132223222 حدادة أبؽ ميشا -41 737223222 7223222 نجارة يزن  -19
 737223222 7223222 دوشسة البيت العرري  -40 737223222 7223222 حدوشسة الربا -14
 134223222 7223222 نجارة عيؼ الذام -.4 132223222 4923222 نجارة حدام -14

 143.1 17131423222 17319 1037.23222                                لسجسؽعا    17314 14037723222 143.4 1737723222السجسؽع                             

 
باط

لز
ا

 

17-  PVC 1032223222 132223222 الحزارة 

 
سءة

قاد
ال

 

47-  PVC 132223222 4923222 الرحسؼ تبارك 
11-  PVC 49 434723222 4723222 اسطشبؽل-  PVC 134223222 7223222 أبؽ جؽد 
 430223222 4223222 معةنجارة الق -44 430223222 4223222 حدادة  أبؽ عبدهللا -02
 1737223222 130223222 ألسشيؽم التقؽى  -44 430223222 4223222 نجارة الشرجس -01
 132223222 4923222 نجارة دمحم -47 1737223222 130223222 نجارة الؽالس -00
 34223222. 223222. حدادة العادل -41 430223222 4223222 دوشسة الرياض -.0
 430223222 4223222 دوشسة عيؽن السها -72 1931023222 130423222 ديشة لأللشيؽمالس -07

 4391 4232223222 4321 932223222                                  السجسؽع    4347 4237223222 4321 931223222           السجسؽع                      

 
رطة

لذ
ا

 

09-  PVC 134223222 7223222 الجزيرة 

 
ؽري

سه
الج

 ة

 1032223222 132223222 نجارة األصدقاس -71
04-  PVC 1032223222 132223222 نجارة أوسكار -70 430223222 4223222 الحدام 
 1237223222 1223222 نجارة البغدادي -.7 1032223222 132223222 نجارة السرطفى -04
 737223222 7223222 دوشسة بيت السديشة -77 734723222 4023222 نجارة أحسد الباشا -07
 432223222 9223222 حدادة العاني -79 430223222 4223222 التسءسي لمدوشسة -01
 1032223222 132223222 الكؽثر  PVC -74 1032223222 132223222 نجارة رعد -2.
 430223222 4223222 حدادة أبؽ ياسر -74 732723222 723222. حدادة ماجد -1.
 134223222 7223222 نجارة أبؽ تقي -77 430223222 4223222 حدادة جبير -0.

 7314 4737223222 4379 430223222                                     السجسؽع     7379 4431023222 4372 934423222                                السجسؽع 

 
س

ندل
األ

 

..-  PVC  1032223222 132223222 رحسؼال 

 
رػ

سعت
ال

 
 134223222 7223222 نجارة صالح -71

 1032223222 132223222 ألسشيؽم الدسا -12 132223222 4923222 حدادة حجي رحءػ -7.

 1.34723222 131723222 الددير PVC  -11 432223222 9223222 حدادة األمل -9.

 134223222 7223222 ناظػ PVC  -10 1032223222 132223222 نجارة الءقيؼ -4.

 432223222 9223222 حدادة زهير -.1 1032223222 132223222 نجارة أبؽ شامل -4.

 1237223222 1223222 نجارة عامر -17 134223222 7223222 ألسشيؽم الرتاج -7.

 737223222 7223222 حدادة الهدى -19 1737223222 130223222 ألسشيؽم سءدتػ -1.
 432223222 9223222 حدادة الرواد -14 430223222 4223222 ألسشيؽم األيهػ -72
 432223222 9223222 حدادة السرطفى -14 134223222 7223222 نجارة البرج -71
 737223222 7223222 حدادة أسساعيل -17 430223222 4223222 نجارة عسر -70
 1032223222 132223222 نجارة دمحم الدامي -11 1032223222 132223222 نجارة الزهرة -.7
 430223222 4223222 دوشسة أبؽ هسام -122 134223222 7223222 ألسشيؽم الءدر -77

 11304 12037723222 12304 739723222                                    السجسؽع    1.309 10234223222 10321 1232923222                              السجسؽع 

  
الة

رس
ال

  

79- PVC  1.37723222 131023222 العربءة 

 
الن

جؽ
ال

 

 134223222 7223222 الرادق لأللسشيؽم -121
74- PVC 432223222 9223222 حدادة مهشد -120 134223222 7223222 الفردوس 
 1932223222 130923222 الكءالني  PVC -.12 430223222 4223222 حدادة التقؽى  -74
77- PVC 134223222 7223222 نجارة الجسال -127 1932223222 130923222 الهسام 
 737223222 7223222 حدادة الدعدون  -129 430223222 4223222 دوشسة األنباري  -71
 1032223222 132223222 الرفاس لأللسشيؽم -124 134223222 7223222 دديرنجارة ال -92

 4304 9432223222 9341 734923222                                  السجسؽع   4370 4032723222 4301 931423222                                السجسؽع 
 

زال
ن

 

 430223222 4223222 حدادة الحمبؽسي -91

 
عي

رشا
ال

 

124- PVC  0132223222 134923222 سؽمر 
 432223222 9223222 حدادة األبداع  -127 432223222 9223222 ي حدادة دمحم الراو  -90
 737223222 7223222 حدادة السحسدي -121 430223222 4223222 نجارة الشعءسي -.9
 432223222 9223222 حدادة الرحسة -112 1032223222 132223222 نجارة الهسدة -97
 1437223222 137223222 األنيق الدار PVC  -111 134223222 7223222 نجارة أبؽ مقداد -99
 1130223222 134223222 نجارة الرهف -110 432223222 9223222 دوشسة أبؽ ميشا -94

 7311 4.37223222 43.1 431923222                                 السجسؽع   9304 7732223222 7371 732223222                               السجسؽع
 مميؽن ديشار عراقي  12134413142/ السجسؽع الكمي لألجؽر الدشؽية             مميؽن ديشار عراقي  7.31093142 /جسؽع الكمي لألجؽر الذهريةالس                  

 فوصدة  فصوؼةت عم عديتتعػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  اعصاةة  الاعو ان ا فدة ات  فصخد ن ت فصناعإ  دياي   فصلدة :
 25/10/2020-18/1/2021.) 
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 (01خريطة)
 02023لسعامل األثاث بحدا األحءاس الدكشءة في مديشة الفمؽجة عام  األجؽر الدشؽية قءػ

 
 .(Arc GIS 10.5( اعخلةاي بلناعج  44 فصلدة: عػ اصإ  فبا ثت فاالاعصاس اور  فيدال 

 
فلذذذتاات عألتعيذذذاي  ديذذذاي عذذذم عذذذديتعم  فلعذذذاس  ىذذذا   فصلذذذإ  فعؼالذذذغ  في ل عذذذم  تتذذذاالابيذذذا      

ىذ تتاال  فصلإ  فعؼالغ  فنياام فصناعإ ُتاات  دياي فصلي ذو   فخشذوم ، 2020فنام  ا فصوؼةت
ا فعؼالغ  فنياام ا فصلانم ا اد س  فصناعإ ا فناعوخػ انعويغ فلتاات عألتعياي  دياي  ،ا فصندنم(

 .عم عتينت  فدة ات
   فعؼالذذغ  في ل عذذم فلذذتاات ذ صؼاذذت عذذػ  فصنذذايخل  القعلذذاسيت ا فصعصثوذذت بذذ فصلذذإ عيتضذذصػ رصذذا 

 عألتعياي  دياي ف عم  د  اء  فعلت ت فصتينت  فدة ات اع  عا اة  ادس  فصناعإ اادس  فناعوخػ
عديتذذت عذذم (  ذذم اذذلتم 12عديتذذت  فلعذذاس  ا عذذم (  ذذم اذذلتم 12اقذذد تذذغ سة اذذت ىذذا   فعؼالذذغ فذذذ 

 .ل  د  اء  فعلت ت  فعم تلكيي عخيا ىاه  فلتاات فصوؼةت فااعباةىا  رث
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توذذذخػ  ن تؼالذذغ عناعذذذإ  ديذذذاي يعبذذايػ عذذذػ  ذذذم ىفذذر   ذذذل عنذذد بوذذذ  اذذذدس  فصناعذذإ عذذذم عديتذذذت  رصذذا
%( عػ  ةصافم اذدس  فصناعذإ عذم عذديتعم  51.72ابتعبت  ( عنصإ فأياي  فصتيفم120 فلعاس  

( عنصذذإ فأيذذاي  فخشذذوم 68 وذذ  اذذدس  فصناعذذإ عخيذذا( عنصذذوب ، ىذ ب232 فلعذذاس  ا فصوؼةذذت  فباف ذذت 
 عذذذذذذذذم عديتذذذذذذذذت  فصوؼةذذذذذذذذت ( عنصذذذذذذذذإ فأيذذذذذذذذاي  فصتيفذذذذذذذذم112ا  ،( عنصذذذذذذذذإ فأيذذذذذذذذاي  فصنذذذذذذذذدنم52ا 

%( عػ  ةصافم ادس  فصناعإ عم عديتعم  فلعاس  ا فصوؼةت، ىذ بو  ادس  فصناعإ  48.27ابتعبت 
 ،( عنصإ فأياي  فصندنم61( عنصإ فأياي  فخشوم ا 51  عخيا

( ااعوب عم عديتت 454بو  ادس  فناعوخػ فلتاات عألتعياي  دياي فافتعبت فندس  فناعوخػ عند عا   
( اذذاعوب 391ا  ( اذذاعوب فأيذذاي  فصنذذدنم،232( اذذاعوب فأيذذاي  فخشذذوم ا 222عتيذذا   فلعذذاس 

 ( ااعوب فأياي  فصندنم.214( ااعوب فأياي  فخشوم ا 177، عتيا  فصوؼةت عم عديتت
( ىذ بوذ   فصيصذؼ   فكوذم انؼاذوأل   في ل عم اع  عا اة كص ذت  جنعذام  فعؼالغ  عا  فصا اة  فثانم ىؼ 

 ،  عا عذم عديتذت  فصوؼةذت عنذد بوذ عم عديتت  فلعاس  فصتيفم  ( قينت عػ  دياي404فكص ت  جنعام 
  فصتيفم. ( قينت عػ  دياي373 فصيصؼ   فكوم فكص ت  جنعام 

ة م صذت  دةذذؼة  فشذذيللت  في ل عذم اعذذ  عا ذذا ىذؼ   فعؼالذذغا  فصا ذذاة  فثافذذ  ا  خذل ب تتذذاال  فصلذإ   
( عوخذذذذذذذؼن سيتذذذذذذذاة شذذذذذذذيللاب 110.290.000فصيصذذذذذذذؼ   فكوذذذذذذذم ف ذذذذذذذ غ  دةذذذذذذذؼة  ىذ بوذذذذذذذ   ا فعذذذذذذذتؼلت( 

ابوذذذذ   فصيصذذذذؼ   فكوذذذذم ف ذذذذ غ  ،( عوخذذذذؼن سيتذذذذاة اذذذذتؼلاب عذذذذم عديتذذذذت  فلعذذذذاس 1.323.080.800ا 
اة اذتؼلاب عذم عديتذت ( عوخؼن سيت909.669.160عوخؼن سيتاة شيللاب ا  (83.125.170 دةؼة 
  . فصوؼةت

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل                         
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  تسييد 
اصللوجدد  تحليددى اددشمُ  جاش اددمث اي ددمن يددل جدد يش ل اص جددمد  و و هدد ا اصلرددى دصددة درا دد   يهدد      
بم دد اسما   دد اص ددل تددح اصحرددوا ُليهددم جددا اص را دد  اصسي ا تدد  صسشي دد  اص را صددب ط يقيددب اصقتم ددمثوذ

, دصيددى اص ذددمبد , دصيددى اص شددول , جامجددى ايهستدد  اصشدددقت )اي ددمصيا اصيستدد  ائيرددممت  اصس س لدد  طددد 
اص دددل  (,اصسدددمي  اصساتمر دد  ,ليددى اصاددمر اي ددد  تحاص خردد، , جامجددى اصسو ددا , جامجدددى اص   دد  , 

ج يدد ن  يهددح يقتادد  اص اددمور اصسكددم ل صلرددشمُمث اصسوجددودن عو دياددمد اددشمُمث يسكددا جددا ا صهددم
 ددمن بل ةتدد  اصخذددقل  سددم  ددي ح يددل هدد ا اصلرددى تحليددى اصقتم ددمث اصخمادد  برددشمُ  اي ,جاددمورن صهددم

جاددمج ث اترتطددمن طدديا اصس ايدد اث اصاا اتتدد  اصسددد  ل  ذاث اصا  دد   واصسادد  ل جددا ادد ا ا دد خ ا 
اص دل تقديا جد ل اص وز دا اصاا ايدل صل دمه ن اصسكم تد  مُل يل جشي د  اص را د  صرشاصسكم ت  بمص يمل ا

 سم  شددل  اصزدو   ,صرشمةت  ايا ل يل جشي   اص را  واص امور صس   هم عو ت ابيهم صل يمُمث ا
ُلددة اصسذددماى واصساو ددمث اص ددل تواجددد اددشمُ  جاش اددمث اي ددمن يددل جشي دد  اص را دد  و ياددمد اصحلددوا 

 .اصسؤه ث اصاا اتت  اصحمصت  واصسد  قلت  اصسسكش  بحدا
 

فـ   سيةـــائية الكـــاليب اإلحرـــعسال األســـاث باستـــات األثـــجــاعة ُمشتـرشـل الكسـ  لــتحميال 4.1
 .0202مديشت  الرمادي والفمهجة لعام 

  
 تؤ ددد  اصا يددد  جدددا ايبحدددمن اصاا اتتددد  ومدددسا جشهاهدددم اصالسدددل اصحددد ي  ب  هدددم ت تي لدددل ي ددد     

ع ددلو  اص حليددى اصيسددل صليذددا ُددا ُ  دد  اص ددواه  جددا  م دد اسماطواددا اص ددمه ن اصس رو دد  طددى ب
بازهم وجا عجى جا ي   وتهم واتامههم وج  ار جدمهس هم يدل تلددي  يادح اص دمه ن اصس رو د , دذ 
تشموصددا اصا يدد  جددا اصطحددون اصاا اتتدد  مواه هددم اصس رو دد  بذددكى  سددل جددا ادد ا ُدد ض طتم متهددم 

ع ددمصيا ديرددممت  صليذددا ُددا يقتادد  يةتةتدد  د ت دد  وهددل جدد ل اص طددميا اصسكددم ل ص لدددب بم دد خ ا  
ددو  تش تسددم  جكم تددم   اص ددمه ن طدديا اي ددمصتح اصاا اتتدد  اصس ادد دن عو دااددى ات لددتح اصوايدد  واصدد   طدد وري يك 
صهددد ي اص دددمه ن داادددى اصحيددد  اصاا ايدددل, وبيقتاددد  اصحدددما ت طددد  صشدددم جدددا ع   قددديا جددد ل تطدددميا توز دددا 

مجى اشمُ  جاش امث اي من, ص صب تيلقا ات  ام   بمص حليى اصيسل صا ض اص ا   ُلة  دط  جا
وارممردددهم جدددا  ميتددد   ايهستددد  اصردددشمةت  صردددشمُ  جاش ادددمث اي دددمن بل ةتدددد اصخذدددقل واصساددد  ل

اص شددول عو اص خردد، عو اص ذددمبد و دد صب  سدد  توز اهددم جددا  ميتدد  اص   دد  واص ذدد ا بم دد خ ا  بادد  
 جا اصسامج ث ائيرممت  واص ل ت س ى بسم ي تل:
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 .0202لرشاعة ُمشتـجات األثـاث ف  مديشت  الرمـادي والفمهجـة لعـام  الشدبية األىسية 4.4.1
وجددا  (1)و تسدد  ات دد  سمراث)رعس اصسددما( ,واصاددمجليا ,وهددل جادد ا اصشدددا اصسعو دد  صادد د اصسامجددى   

ا ا اتُ سمد ُلة اصش ممج اصسد خ ج  يل جشي   اص را   يسكا ع   ا دح اشمُ  جاش امث اي من 
 -يدا عهسي هم دصة اصلعمث ايتت :

 %(.50اشمُمث ذاث عهست   قي ن) عا   جا  -ع
  %(.50ع ى جا  -25اشمُمث ذاث عهست  ج و ي ) - 
 %(.25اشمُمث ذاث عهست   ليل ) ع ى جا  -ث
(  اد  ع  ايهستد  اصشددقت  صردشمُ  جاش ادمث اي دمن يدل ج يشد  اص جدمد  45وجا ا ا اصا وا)   

%( وبمص ددمصل يهددل تادد  جدا اصرددشمُمث ذاث ايهستدد  اصيقيدد ن, عجدم يددل ج يشدد  اصللوجدد  52.47طلادا)
 %( وبمص مصل يهل اشمُ  ذاث عهست  ج و ي .47.52ا  ع  ايهست  اصشدقت  ييهم طلاا)يش
 

 (14جدول)
 .0202الرشاعية لسعامل األثاث ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام األىسية الشدبية 

 مشطقة
 الدراسة

عدد 
 السعامل

عدد  %
 العاممين

رأس السال  %
 )مميهن ديشار(

 )*(معدل األىسية %

 40.11 44.30 0.220 45.15 141 44.15 402 الرمادي -4
 11.40 12.25 4.241 10.01 534 12.01 440 الفمهجة -4

 422 422 5202 422 214 422 050 السجسهع

 (.27.28.35.38اصسر ر: جا ُسى اصطمي   بمتُ سمد ُلة ا  سمرن ات  قتم  وجايتمث اصا اوا)
 

 0202 ادي والفمهجة لعامـاث ف  مديشت  الرمـتجات األثـلرشاعة ُمش التذـابول ـدلي  0.4.4.1
  
يدددل  تدددمس اص طدددميا اصسكدددم ل صساسدددُو يا جدددا اصشددددا تس دددى عيددد ل جادددميي   دصيدددى اص ذدددمبد يدددد خ   

 .(2)اصشذمن اصرشمُل. و   اوح طيا اصرل  اص   يس ى) اص ذمبد اص م ( واصسمم  تذي ) صاد   اص ذدمبد(
%( وه ا يذدي  دصدة وجدود 22.26( ي قيا ع   تس  دصيى اص ذمبد طلغ)46) وجا ا ا تحليى ج وا

تذددددمبد  قيدددد  صص ذددددي  اصرددددشمةت  طدددديا اصسدددد يش يا جددددا ييدددد   ددددول اي ددددمن اصاسشدددد ج واصسددددواد ايوصتدددد  
 اصسد خ ج .

                                           
(1 ) 

 .91دمحم أص٘ش اٌغّان , ػثاط ػٍٟ اٌر١ّّٟ , أعظ جغشاف١ح اٌظٕاػح ٚذطث١ماذٙا , ِظذس عاتك , ص  
)*(
 .3ِؼذي األ١ّ٘ح = ِجّٛع إٌغة)%() اٌّؼاًِ+ اٌؼّاي+ سأط اٌّاي(/  

 .91اٌّظذس: دمحم أص٘ش اٌغّان, ػثاط ػٍٟ اٌر١ّّٟ, اٌّظذس ٔفغٗ, ص 
(2 ) 

 .115, ص  1982ػح فٟ اٌؼشاق , داس اٌشش١ذ ٌٍٕشش , ت١شٚخ , ع١ّشج واظُ اٌشّاع , ِٕاطك اٌظٕا
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 (10جدول)
 .0202قيم دليل  التذابو  لرشاعة ُمشتجات األثاث ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام 

 دليل التذابو % ندبتو ف  الفمهجة% ندبتو ف  الرمادي % شاع الفرع الر
 44.45 14.45 40.00 األثاث الخذب  -4
 44.45 41.10 15.55 األثاث السعدن  -0

 00.00 422 422 السجسهع      

ُسى اصطمي   بمتُ سمد ُلة ا  سمرن ات  قتم  واص را   اصسي ا ت  صسامجى اي من يل جشي   اص را    اصسر ر: جا
 (.18/1/2021-25/10/2020صلس ن )

 
 .0202لرشاعة ُمشتجات األثاث ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام  دليل التشهع 5.4.4.1

د  ائ  دم  يدل جشي د  جدم عو ع دد وجدود ُد د  قيد  جدا      و  ر  بد وجود عو  تم  اشمُمث ج شُو
ددد  ائ  دددم  يدددل د لدددتح جاددديا عو ُلدددة جدددد ول اصقلددد  اصوايددد  ,وتا سددد  درجددد  اص شدددول (1)اصسردددم ا ج شُو

اصرشمُل دصة ج ل يمج  اصسشي   دصدة اصردشمُمث اصسخ للد  وهد ا ي و دا طد وري ُلدة ُد د اصددكم  
تتكو  ُ د اصدكم  ع   جهح  يل ممه ن اص شول  ,اصذ امت  و وةت  اصرشمُمث اصس ويش  هشمك و  رتهح

اصردددشمُلذ وذصددددب ص  و ددد  اصرددددشمُمث بمييددد   اصامجلدددد  بمُ طدددمريا  ددددو م  ص رددد    جدددد  ا  عو جا ددددح 
عطدد ز (جددا Martin( وجددمرتا)Gtibsي   دد  جددط ), وتادد   (2)اصسؤ دددمث اصرددشمةت  اصس ويشدد  ييهددم

و ي ح ا  خ اجهم ص دوي  اصقتم دمث,  سدم وتاد  جدا اصيد   اص دل ت مدح  ج  اص شول اصرشمُلج ميت  در 
( يمصش تا  اص ل تيو     طد  جدا اصوايد  تاشدل ع  1-درا  شم, دذ تشحر   تس  ه ا اص صيى طيا)ال 

هشددمك تشددول ُددما, و ذا ا   بددا اصش تادد  جددا اصرددل  تاشددل تشددول  ليددى, و سكددا تلخددت، هدد ي اصي   دد  
 -واث اآلتت :بمصخي

 تح ي  جاتمر جايا) ايي   اصامجل ()س(. -1
 (.2ت بتا جاسول ايي   اصامجل )س -2
 جسا ُ د ايي   اصامجل )صيى ي ل جا ي ول اصرشمُ (. -3
 -: (3)ا  خ ا  دصيى اص شول وي م  صلسامدص  اآلتت  -4

 جج س                               
 -1دصيى اص شول = 

 2جج)س(                             

                                           
(1 ) 

 .274دمحم أص٘ش اٌغّان , ػثاط ػٍٟ اٌر١ّّٟ , ِظذس عاتك , ص 
(2 ) 

, ص 1976أحّذ حث١ة سعٛي , ِثادئ اٌجغشاف١ح اٌظٕاػ١ح , اٌجضء األٚي , ِطثؼح داس اٌغالَ , تغذاد , 

160-162. 
(3 ) 

 .282-275دمحم أص٘ش اٌغّان, ػثاط ػٍٟ اٌر١ّّٟ, اٌّظذس ٔفغٗ, ص  
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 (11جدول)
 .0202قيم دليل التشهع لفروع صشاعة ُمشتجات األثاث ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام 

 الفمهجة  الرمادي   الفرع الرشاع   
 0مربع عدد العسال)س( عدد العسال)س( 0مربع عدد العسال)س( عدد العسال)س( 

 54503 411 13021 000 األثاث الخذب  -4
 14130 041 45201 050 األثاث السعدن  -0

 11404 534 425422 141 السجسهع

اصسر ر: جا ُسى اصطمي   بمتُ سمد ُلة ا  سمرن ات  قتم  واص را   اصسي ا ت  صسامجى اي من يل جشي   اص را   
 (.18/1/2021-25/10/2020صلس ن )

 
                         454          

 0.9=                     -1دصيى اص شول = 
                     103108 

 
( 47 د ش ج جا ه ا ع  دصيى اص شول صسامجدى اي دمن يدل ج يشد  اص جدمد  و سدم جومدج يدل اصاد وا)

  ا  ع  اصش تا  ت     جا اصواي  جسم يذي  دصة ع  هشمك تشول ُمِا. ( وب صب0.9يقلغ)
 
 

                          391           
 0.9=                     -1دصيى اص شول = 

                       77125    
 

%( 0.9  طلغ)( ي 47عجم دصيى اص شول صسامجى اي من يل ج يش  اصللوج  و سم جومج يل اصا وا )
 وبسم ع  اصش تا   م ا    ط  جا اصواي  ي   اص شول صسامجى اي من ييهم ُمِا.
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معامــل التخرــن لرــشاعة ُمشتجــات األثــاث فــ  مــديشت  الرمــادي والفمهجــة لعــام  1.4.4.1 
0202. 

دصدددة  تدددمس جددد ل تخرددد، اصسشي ددد  اصس رو ددد  ب يددد ل  يهددد   جامجدددى اص خرددد، اصردددشمُل    
اصرددشمةت  اصس ويشدد  واص ددل تلددو  بددم ل يدد ول اصرددشمُمث ايادد ل بمصس مر دد  جددا  لدد  اصلدد ل اصلدد ول 

د  جدا اصسادميي  يدل  (*)وتا س  جامدص  اص خر، اصرشمُل (1)اصرشمُل صإل لتح اياق  ُلة جاسُو
 (.48تيقت هم  ا د اصامجليا  سم يل اصا وا)

 
 (12جدول)

 .0202السحافظة لعام  أقزيةف  مديشت  الرمادي والفمهجة و  لرشاعة األثاث أعداد العاممين
 

 أقزية السحافظة
  الفرع الرشاع 

 السجسهع
 األثاث السعدن  األثاث الخذب 

 141 050 000 الرمادي
 534 041 411 الفمهجة
 423 03 22 القائم
 10 42 50 راوه
 40 01 50 عشو
 402 04 34 حديثة
 402 55 454 ىيت
 40 00 52 الرطبة
 4530 423 221 السجسهع

 (18/1/2021-25/10/2020اصسر ر: جا ُسى اصطمي   بمتُ سمد ُلة اص را   اصسي ا ت  صلس ن)   
 
 

                                           
(1 ) 

عالَ خ١ّظ غشتٟ,  اٌرح١ًٍ اٌّىأٟ ٌٍظٕاػاخ اإلٔشائ١ح اٌظغ١شج فٟ لضاء اٌفٍٛجح , ِجٍح ِذاد ا٢داب , 

 .297, ص  2019ػذد خاص تاٌّؤذّشاخ , اٌجاِؼح اٌؼشال١ح , و١ٍح ا٢داب , تغذاد , 
*( )  

 اٌرخظض اٌظٕاػٟ=   ِؼاًِ

(
ػذد اٌؼا١ٍِٓ فٟ اٌفشع اٌظٕاػٟ فٟ  ألض١ح اٌّحافظح 

ِجّٛع اٌؼا١ٍِٓ فٟ ألض١ح  اٌّحافظح  
 

ػذد اٌؼا١ٍِٓ فٟ اٌفشع اٌظٕاػٟ ٌٍّذ٠ٕح

ِجّٛع اٌؼا١ٍِٓ فٟ اٌّذ٠ٕح
)  1 111  

( فٙفزا 1اٌّؼادٌح)طففش( فٙفزا ٠ؼٕفٟ أْ اٌّذ٠ٕفح غ١فش ِرخظظفح ففٟ ذٍفه اٌظفٕاػح, ٚإرا وفاْ إٌفاذج) ٔاذج  را واْإ

 ٠ؼٕٟ أْ اٌّذ٠ٕح ِرخظظح فٟ ذٍه اٌظٕاػح.

, ص 1975, ِطثؼفح أعفذ, تغفذاد , 2اٌّظذس: ِحّٛد حغٓ اٌّشٙذأٟ, أطٛي اإلحظاء ٚاٌطشق اإلحظفائ١ح, ط

95. 
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 (13جدول)
 .0202التخرن الرشاع  لفرع  صشاعة األثاث ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام معامل 
 

 السديشة
  معامل التخرن

 األثاث السعدن  األثاث الخذب  نهع التخرن
 غير متخررة 2.2223 2.2223- الرمادي
 غير متخررة 2.2240 2.22240- الفمهجة

 .(48اصسر ر: بمتُ سمد ُلة ج وا)    
 

دل ادشمُ  49و   تح يدم  اصةدتح وا د خ ا  اصش دممج اصسقيشد  يدل اصاد وا)     ( اصد   يذدي  ع  يُ 
اي ددمن اصخذددقل واصسادد  ل يددل جشي دد  اص را دد  إيدد  ج خرردد , دذ طلاددا  تسدد  جامجددى اص خردد، 

( صص ددمن اصسادد  ل يددل ج يشدد  اص جددمد , وبلاددا 0.0009( و)0.0009-صسامجددى اي ددمن اصخذددقل)
يدل  ( صص دمن اصساد  ل0.0012( و)0.00012- تس  جامجى اص خر، صسامجى اي من اصخذدقل)

 ج يش  اصللوج .
 .0202معامل السهقع لرشاعة ُمشتجات األثاث ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام  4.4.4.1

صةتدددمس جددد ل تدددويا يددد ول اصشذدددمن اصردددشمُل يدددل جشي ددد   (*)يدددد خ   جامجدددى اصسو دددا اصردددشمُل  
 اص را دددددد   دددددددط  دصددددددة د لتسهددددددم اياقدددددد  صسا يدددددد  اصرشددددددددمُمث اصس ويشدددددد  وإيدددددد  اصس ويشدددددد  ,و ذددددددي 

( دصة ع  اشمُ  اي من اصخذقل إي  ج ويش  يل جشي   اص را دد , عجم اشمُ  51(و)50اصا وا)
 و)ج ويش ( يل ج يش  اصللوج . ل )إي  ج ويش ( يل ج يش  اص جمد اي من اصسا  ل يه

 (42جدول)
 0202معامل السهقع الرشاع  لفرع صشاعة األثاث الخذب  ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام 

 حالة التهطن معامل السهقع السديشة
 غير متهطشة 2.21 الرمادي
 غير متهطشة 2.12 الفمهجة

 .(48اصسر ر: بمتُ سمد ُلة ج وا)        

                                           
*( ) 

 اٌّٛلغ اٌظٕاػٟ =                            ِؼاًِ 

ِجّٛع اٌؼا١ٍِٓ فٟ اٌفشع اٌظٕاػٟ فٟ اٌّذ٠ٕح

ِجّٛع اٌؼا١ٍِٓ فٟ اٌّذ٠ٕح
                                       

ِجّٛع اٌؼا١ٍِٓ فٟ ٔفظ اٌفشع اٌظٕاػٟ فٟ  ألض١ح  اٌّحافظح       

ِجّٛع اٌؼا١ٍِٓ فٟ  ألض١ح  اٌّحافظح         
 

 

( فٙزا ٠ؼٕفٟ اْ اٌففشع 1( فٙزا ٠ؼٕٟ ذٛطٓ اٌظٕاػح فٟ اٌّذ٠ٕح, ٚإرا واْ إٌاذج ألً ِٓ )1إرا واْ إٌاذج أوصش ِٓ)

 اٌظٕاػٟ غ١ش ِرٛطٓ فٟ اٌّذ٠ٕح.

 .67اٌّظذس: دمحم أص٘ش عؼ١ذ اٌغّان, جغشاف١ح اٌظٕاػح تّٕظٛس ِؼاطش, ِظذس عاتك , ص 
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 (44جدول)
 0202ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام السعدن  معامل السهقع الرشاع  لفرع صشاعة األثاث 

 حالة التهطن معامل السهقع السديشة
 غير متهطشة 2.04 الرمادي
 متهطشة 4.20 الفمهجة

 .(48اصسر ر: بمتُ سمد ُلة ج وا)        
 .0202معامل التركز لرشاعة ُمشتجات األثاث ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام  4.4.4.1

يد خ   جامجى اصد     اصرشمُل صةتمس ج ل اص د    اصرشمُل يدل جشي د  اص را ددد , و ا سد  يدل    
ددد د اصامجدددددليا ييهدددم وهدددو  ُسلتددد  اصدددد     اصردددشمُل ُددد ن جادددميي  وهدددل ُددد د اصسذدددمر ا اصردددشمةت  ُو

م   ا ( صسامجى اص     اصرشمُل يل جشي   اص را   تقي53( و)52وجا ا ا اصا وا)(1)ايا   شيُو
ي شم دا     طلَغ )ال ا ( وبمص دمصل ي  دد ع  توز ا اصشدا صرشمُ  جاش امث اي من يل جشي   اص را  

 جا اص وز ا اصشدقل صرشمُ  جاش امث اي من يل ع زت  اصسحمي  .
 (40جدول)

 .0202معامل التركز الرشاع  لرشاعة األثاث الخذب  والسعدن  ف  مديشة الرمادي لعام 
 الفرع

 الرشاع 
 عدد العاممين ف 

 السديشة 
 عدد العاممين ف  %

 أقزية السحافظة
 % الفرق  %

    2.23 -   3 - 42 221 13 000 األثاث الخذب 
 2.23 3 10 423 44 050 األثاث السعدن 

   422 4530 422 141 السجسهع
 (48اصسر ر: بمتُ سمد ُلة ج وا)

 
 (45جدول)

 .0202لعام الفمهجة معامل التركز الرشاع  لرشاعة األثاث الخذب  والسعدن  ف  مديشة 
 الفرع

 الرشاع 
 عدد العاممين ف 

 السديشة
 عدد العاممين ف  %

 أقزية السحافظة
 % الفرق   %

 
 2.45 - 45 - 42 221 14 411 األثاث الخذب 
 2.45  45 10 423 44 041 األثاث السعدن 

   422 4530 422 534 السجسهع
 (.48اصسر ر: بمتُ سمد ُلة ج وا) 
 

                                           
(1 ) 

جغشاف١ففح اٌظفٕاػح تف١ٓ اٌذساعففح إٌّٙج١فح ٚاٌّؼاطففشج, و١ٍفح اٌرشت١ففح ػّفشاْ تٕفذس ِففشاد, عفالَ فايففً ػٍفٟ , 

 .265, ص 2017أتٓ سشذ, جاِؼح تغذاد,  -ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح
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 GIS))باستخدام نظم السعمهمات الجغرافية رشاعة ُمشتجات األثاثالجار األقرب ل تحميل  0.4.1
 .0202ديشت  الرمادي والفمهجة لعام ف  م

 ( وجخ جمتهددددم اصق اجاتدددد  عدان تحليلتدددد  تدددددمهح يددددل دُددددحGISتس ددددى   ددددح اصسالوجددددمث اصاا اتتدددد )   
اص را دمث اصاا اتتد  وصيو هدم جدا اص  شتدمث اصح ي دد  تدح تيقت هدم ئجد ا  اص حليدى اصسكدم ل)اصيسل( جددا 

اصا يدد ن  ددد تحليددى اصاددمر اي دد   اصدد   يددد اسى يددل اص وز اددمث اصسكم تدد   ادد ا اصسؤشدد اث واصساددميي 
ن صهددم صةتددمس تذدد ا   ددمن اص وز ددا يددوا بازددهم و تددمس اصسدددمي  طدديا  ددى ُ دد ن وع دد   ُ دد ن جاددمور 

, (1)طه   جا ي   س  اص وز دا وبمص دمصل ا د خ ص اصسددمي  اصحةت د  اص دل تلردى طديا ُ د ن اص وز دا
 دددمُ ث هددد ي اص  شتددد  ُلدددة يهدددح يقتاددد  اصا  دددمث اصسكم تددد  صل دددواه  اصاا اتتددد  وتدددويي  اصو دددا اسدددم 

  ,مججاصسه سددديا يدددل اصوادددوا دصدددة   دددممج د ت ددد  ويدددب اصسايتدددمث اصس الددد  صلق  ددد دذ تددددمُ  ,واصاهددد 
اصس ددددس  دصدددة    ددد  ع سدددمن اي سدددمن اصسكم تددد  ص وز دددا اص دددمه ن اصاا اتتددد  و ( 48و ومدددج اصاددد وا )

 سدد  و (Random)  سدد  اص وز ددا اصاذددواملو  (Dispersed)  سدد  اص وز ددا اصسشدد  حرمتدددت  وهددو 
 .(CIustered) اص وز ا اصس اسا

ددد  جدددا    دددمهسا يدددل  اصاواجدددى اصسدددؤ  ن ع   سددد  اص وز دددا اصسكدددم ل صل دددمه ن اصاا اتتددد  تلددد زي جاسُو
يد ذا  دم  اص وز دا اصسكدم ل صل دمه ن ي خد  اصدشس  اصاذدوامل يدل  ,تويشهم ُلدة اصدشس  اصسكدم ل اصحدمصل

عجم دذا  م  اص وز ا اصسكدم ل صل دمه ن  ,توز اد ي صب ي ا ُلة ع  توز اهم دتص  ُلة ُمجى اصر ي 
ود ُواجدى ارتطميتد  جكم تد  ع د ث يدل ي خ   سيم  جح د  وا  ج اسدا عو جشد  ح يد صب يد ا ُلدة وجد

( دصدة تلددي  اصةتسد  ائيردممت  صسامجدى اصاددمر 54و ذدي  اصاد وا) .شدكى اص وز دا اصسكدم ل صل دمه ن
 .اي    يدا ع سمن اص وز ا اصسكم ل

 (41جدول) 
 قريشة الجار األقرب 

 نسط تهزيع الظاىرة قيسة السعامل اإلحرائ 

 متجسع 0.09 – 0.00
 متجسع عشقهدي 0.49 – 0.01
 متجسع يتجو ناحية العذهائ  0.99 – 0.50
 عذهائ  1.19 – 1.00
 متباعد مشتظم 2.15 – 1.20

   ,دار اصتدمزور  صلشذد  واص وز دا ,اي دمصيا اصيستد  ائيردممت  يدل اصاا اتتد  ,اصسرد ر: ُلدل ُقد  ةطدمس اصاد او    
 .152ص  ,2018,ُسم  

                                           
(1 )

, داس طفاء ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ , ػّاْ, 2ٔؼّاْ شحارٖ , األعا١ٌة اٌى١ّح فٟ اٌجغشاف١ح تاعرخذاَ اٌحاعٛب, ط 

 .203, ص 2002األسدْ, 
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جامجدى اي ددمن اصخذدقل يدل ج يشدد  اص جدمد  ي خد  اصددشس  ( ع  توز دا 20و  هد  جدا اد ا اصذددكى) 
(وه ا جم ي يمطب جا ا ام  اص وز ا اصاا ايل 0.871513( اصاش ود  بةتس )CIusteredاصس اسا)

 .صسامجى اي من اصسش صل يل ج يش  اص جمد 
يدل ( ع  توز ا جامجى اي دمن اصساد  ل 21عجم بمصشدط  صص من اصسا  ل تت ه  جا ا ا اصذكى)  

( وه ا جم ي يدمطب 0.798243( اصاش ود  بةتس )CIusteredاصس اسا) ج يش  اص جمد  ي خ  اصشس 
 .جا ا ام  اص وز ا اصاا ايل صسامجى اي من اصسش صل يل ج يش  اص جمد 

 
  (02شكل)

 .0202نسط التهزيع السكان  لسعامل األثاث الخذب  ف  مديشة الرمادي لعام  

 
 .(Arc GIS 10.5) ُسى اصطمي   بمتُ سمد ُلة ط  مجج اصسر ر: جا  
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 (04شكل)
 .0202نسط التهزيع السكان  لسعامل األثاث السعدن  ف  مديشة الرمادي لعام  

 
 .(Arc GIS 10.5اصسر ر: جا ُسى اصطمي   بمتُ سمد ُلة ط  مجج )

ي خد  اصدشس   ا  توز ا جامجدى اي دمن اصخذدقل (22عجم يل ج يش  اصللوج  تت ه  جا ا ا اصذكى)
( و لددد  اصدددشس  صسامجدددى اي دددمن اصساددد  ل 1.159960( اصاش دددود  بةتسددد )Dispersedاصاذدددوامل)

  .(1.248059بةتس )
 ( 00شكل)

 .0202نسط التهزيع السكان  لسعامل األثاث الخذب  ف  مديشة الفمهجة لعام 

 
 .(Arc GIS 10.5ُسى اصطمي   بمتُ سمد ُلة ط  مجج ) اصسر ر: جا
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 ( 05شكل)
 .0202ف  مديشة الفمهجة لعام  ثاث السعدن نسط التهزيع السكان  لسعامل األ 

 
 .(Arc GIS 10.5اصسر ر: جا ُسى اصطمي   بمتُ سمد ُلة ط  مجج ) 
 

لرـشاعة ُمشتجـات  (Standard Distance Analysisالسدـافة السيياريـة) تحميـل 4.0.4.1
 .0202ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام  (GISاألثاث باستخدام نظم السعمهمات الجغرافية)

 
جوا دا  عي ل ج ميت  اص ذ ا اصسكم ل وهل تدمو  اصاد ر اص  بتادل صس بدا ا حد ا  ديد ا تمث تا     

اصدد ام ن اصساتمر دد  يس ددى و رددا  يدد   ,اص وز ددا اصسكددم ل صل ددواه  اصاا اتتدد  ُددا اصس و دد   اصسكددم ل
 تسدد  اصسدددمي  اصساتمر دد  اص ددل تحدد د جشي دد  عإلددا جلدد داث اص ددمه ن اصاا اتتدد  وج  دد  اصدد ام ن يحسددى 

 و قد  يادح اصد ام ن  لسدم داَ ييلسم  ق ث  تسد  اصسددمي  اصساتمر د   , ل  دي ا تمث اصس و   اصسكم ل
 .(1)  احتجُلة ز مدن ات  ذمر واص ذ ا اصسكم ل ص وز ا اص مه ن واصاك

%( جدا جامجدى اي دمن اصخذدقل 69.11صلسدمي  اصساتمر   ع   ددط ) (22خ  ي )اصو  زج جا    
%( جدا جددمي  جشي د  65.88يل ج يش  اص جمد  ت ا مسا اص ام ن اصساتمر   وهل تش ذ  طشددط  )

( 21)( جاسى ويل امرجهم 47)طلغوع  ُ د جامجى اشمُ  اي من اصخذقل دااى اص ام ن  ,اص را  
                                                                       .جاسى

                                           
(1 ) 

, ِىففح اٌّىشِففح, اٌغففؼٛد٠ح,  GISجّؼففح داٚٚد, أعففظ اٌرح١ٍففً اٌّىففأٟ فففٟ أطففاس ٔظففُ اٌّؼٍِٛففاخ اٌجغشاف١ففح 

 .44, ص 2012
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 (00خريطة)
 .0202السدافة السييارية والستهسط السكان  لسعامل صشاعة األثاث الخذب  ف  مديشة الرمادي لعام 

 
 .(Arc GIS 10.5ط  مجج )جخ جمث و (, 14ُلة ا  ي ) اصسر ر: جا ُسى اصطمي   بمتُ سمد 
 
 
( صلسدددددددددمي  اصساتمر دددددددد  ع  23عجددددددددم بمصشدددددددددط  صص ددددددددمن اصسادددددددد  ل ي دددددددد  عتزددددددددج جددددددددا اصخ  يدددددددد )  

%( جا جدمي  64.67وت وزل طشدط  ) ,%( جا اصسامجى ت ا مسا اص ام ن اصساتمر  61.53 دط )
( جاسدددى ويدددل 32داادددى اصددد ام ن طلدددغ)   ُددد د جامجدددى ادددشمُ  اي دددمن اصساددد  لوع .جشي ددد  اص را ددد 

ع دددى  و  زدددج جسدددم  دددقب ع  جامجدددى ادددشمُ  اي دددمن اصساددد  ل يدددل اص جدددمد  .( جاسدددى20امرجهدددم)
ا  ذدددمرا  يدددوا ج   هدددم اصسكدددم ل صيدددو  اصسامجدددى داادددى اصددد ام ن اصساتمر ددد  ع دددى جدددا اص وز دددا اصس دددمصل 

 .صساتمر  %(جا اصش من اص ل ياا ع  ت ا دااى دام ن اصسدمي  ا68واصس س ى طد)
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 (05خريطة)
.0202السدافة السييارية والستهسط السكان  لسعامل صشاعة األثاث السعدن  ف  مديشة الرمادي لعام 

 
 .(Arc GIS 10.5ط  مجج )جخ جمث و ,( 17ُلة ا  ي ) اصسر ر: جا ُسى اصطمي   بمتُ سمد

 
( ع  24اصللوج  ي   عتزج جا اصخ  ي )اصسدمي  اصساتمر   صسامجى اشمُ  اي من يل ج يش  عجم   

%( جا جدمي  جشي   19.50%( جا جامجى اشمُ  اي من اصخذقل ت وزل ُلة  دط )62 دط )
 (جاسى وامرجهم31وع  ُ د جامجى اشمُ  اي من اصخذقل دااى اص ام ن  اصساتمر   طلغ) .اص را  

جامجى اشمُ  اي من اصسا  ل ( جا 59.67( ع   دط )25 سم تقيا جا اصخ  ي )و  ,( جاسى19)
ُ د جامجى اشمُ  اي دمن اصساد  ل  , وع جا جدمي  جشي   اص را  %(22.92ت وزل ُلة  دط )

و  زج جسم  قب ع  جامجى اشمُ   .( جاسى25( جاسى وامرجهم)37دااى اص ام ن اصساتمر   طلغ)
شسدم  اد  ع  جامجدى ادشمُ  ع دى ا  ذدمرا  يدوا ج   هدم اصسكدم ل طي اي من اصخذقل يل ج يش  اصللوج 

 اي من اصسا  ل يل ج يش  اصللوج  عا   ا  ذمرا  يوا ج   هم اصسكم ل.
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 (01خريطة)
 .0202لعام  ف  مديشة الفمهجة  الخذبالسدافة السييارية والستهسط السكان  لسعامل صشاعة األثاث 

 
 .(Arc GIS 10.5)ط  مجج جخ جمث و , ( 21اصسر ر: جا ُسى اصطمي   بمتُ سمد ُلة ا  ي )

 
 (04خريطة)

 .0202لعام  السعدن  ف  مديشة الفمهجةالسدافة السييارية والستهسط السكان  لسعامل صشاعة األثاث 

 
 .(Arc GIS 10.5ط  مجج )وجخ جمث ,( 21مي   بمتُ سمد ُلة ا  ي )اصسر ر: جا ُسى اصط
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ــين صــشاعة ُمشتجــات األثــاث  5.4.1 ــل اصحرــائ  لمعبقــة ا ــاالتحمي ــل الســ ثرة فيي فــ   والعهام
 .0202مديشت  الرمادي والفمهجة لعام 

ورن   اصو ممى واصق اجج ائيرممت ت    وجا اصاا اتت   يل اص را مث لو  اص حليى اصيسل ع اطجع  
ددصددة   ددممج د ت دد  وجحدد دن ديةتةتدد  يددل اص امجددى جددا تلددب اتر ددم  صلواددوا     جددا ادد ا ا دد خ ا  اصحا

وصت  هشدمك  ,واصاا ايييا واروام   دان يتا  طي  اصطمي يا بذكى ُم ع ائيرممت  اص ل عاطحا
دح هدو اص امجدى جدا اير دم  ع  اهح اص يوراث اص دل شده هم هد ا اصالدشب ع ُا    بمتتادمي اصيسدل و جدم 

يرممت  اصيستد  يدل تحليدى اصا  د  طديا ات ذدي  اصطذد    اصسخ للد  اصس س ى يل تيقيب ات مصيا ائ
اتتدددد  ويددددل درا دددد  اص ددددواه  اصاا  تدددد  وإي هددددم جددددا ات ذددددي  اصسخ للدددد  ي  زراةجددددا اددددشمُمث وا ذدددد

د   ددوا   م ددا يقتاتدد  ع جددا  تدد  اصواددوا دصددة   ددممج ر ستد  جحدد دن تخ ردد    يدد ا    بذد    ب اصس شُو
 .(1)اص حلت ث اصوافت  اصيتفت )اصشوةت ( يل تذخت، وتلدي  اص مه اث اصاا اتت 

واصددش ح  (models) اصشسددمذ سكددا اصطميدد  جددا ومددا وترددستح يرددممل يا واتتاددمي اصيسددل ائ      
(Systems) َومدسشهم اصاا اتتد  و سكدا اص دوا ا   وجدا ا د خ اجهم يدل اصي يد  جدا اصالدو  اص ل  اج

 .(2)ا  خ ا  ه ا اصسشهج جا  قى اصاا ايييا ط ا يل اصشرا اص م ل جا اص    اصاذ  ا
  ل اصخمادد  برددشمُ  اي ددمن اصخذددقل واصسادد( dataو ددي ح يددل هدد ا اصلرددى تحليددى اصقتم ددمث )     

 بشم   سدوذ  جا ايدل ح ار اصس ا د و   شطمن  سمذ  اتب ت  ا يرممتم  يل ج يش ل اص جمد  واصللوج  د
ايد اث اصسدد  ل  اصسدؤ  ن يدل هد ي يرممل(  صي ح اا طمر ج ل  لم تد يدل تومدتج اصا  د  جدا اصس )د

ا طدددمراث لدددة جدددد ول عيتدددم  اصسددد يش يا جدددا اددد ا ُددد ن اوتطميشمتهدددم اصسكم تددد  ُ زدهمرهدددمااي ذدددي  و 
دد  ج ايدد اث ودرجدد  تدد    عيدد اهسم بددم  جدد  صةتددمس اصا  دد  طدديا ج ايدد  ا عديرددممت  ج  آلا  و جاسُو

َ ا  ,اس اي  تمبا وجد  ى صدة  دمصيا ائيردممت  اصايد ن صل وادى دع لو  تحليى ات ح ار جا اي وا
ئيرممت  طيا  ست  ات  م   س اي  تمبا ُو د اصسردم ا   ممج ُلست  يي   ي ح تحليى اصا  مث ا

ويجى وما  سوذ  ايرممل ج اي اث جد  ل  جؤ  ن ييهم  صامصسيا وراس اصسما و ست  اصو ودُو د ا
اددا ا  ج يمجددى ياقدد  ُددا اصا  دد  اصخيتدد  طدديا اصس ايدد  اص ددمبا واصس ايدد اث اصسددد  ل  اصسددؤ  ن تتددد ي

 (القدم الثـان )جم هو جامدص  ات ح ار اصس ا د ع(القدم األول) ,ي يو  ه ا اصشسوذ  جا ُ ن ع دم 
يهو ةطمري ُا جسل  جا اتا طمراث ائيرممت  اص ل تومج جرد ا ت  و لدم ن اصا  د  ائيردممت  

 طشم  اصشسوذ  اتيرممل اصس يمجى وتتسم ي تل تومتج صلاشما  اص ل ت اى يل اص ل تح ترستسهم
 

                                           
فرحففٟ ػثففذ اٌؼض٠ففض اتففٛ سايففٟ , ِمذِففح فففٟ افعففا١ٌة اٌى١ّففح فففٟ اٌجغشاف١ففا , داس اٌّؼشفففح اٌجاِؼ١ففح ٌٍطثاػففح  (1 (

 .7, ص 2000ٚإٌشش , ِظش , افعىٕذس٠ح , 
ػثففذ ا اٌظففاٌا , اٌغففش٠أٟ , دمحم ِحّففٛد , اٌجغشاف١ففح اٌى١ّففح ٚاإلحظففائ١ح , جاِؼففح اَ اٌمففشٜ , ِىففح ٔاطففش  (2)

 .5َ , ص1999اٌّىشِح , ِىرثح اٌؼث١ىاْ , عٕح 
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 (Multiple Linear Regression) الخط  الستعدد اصنحدار 4.5.4.1
يردممل ص  د ي  اصا  د  طديا ج ايد   سدل   ديرممت  تسكششم جا طشدم   سدوذ  دهو و يل -ات ح ار:

 independent)وج ايدد   سددل جددد  ى  (dependent Varaiable)وايدد  وهددو اصس ايدد  اص ددمبا 
Varaiable)  ا جم ييلب ُلت  بمت ح ار اصطدت وه  (simple regression )و جا ُ ن ج اي اث ع

واصس س دى بمصردتا     (multiple regression)است  جد  ل  وه ا جم ييلب ُلت  ات ح ار اصس اد د
اصخيل اصس ا د صت  جا د ع لو  واي  و  سم جاسُو  جدا اي دمصيا  ات ح ارو ,(1) اص  ممت  عد مي

د د جدا اصس ايد اث اصسدد  ل  اص دل  ا د خ اجهماص ل يسكا  صسا يد  اصا  د  طديا ج ايد  تدمبا جدد س  ُو
 :  (2)اصخيل اصس ا د هل ات ح ارُمدن   جم تيو  جد س ن  واصسامدص  اصخيت  يل 

Y = a + b1X1 +  b2X2 + ……… + e  
  .اصس اي  اص مبا=  Yيي  ع      

a    =   مط   تس  Constant  عوIntercept . 
  b1  ات ح ار= جيى y ُلة اصس اي  اصسد  ى ايوا.  
  b2 =  ات ح ارجيى y ُلة اصس اي  اصسد  ى اص م ل.  
  X1 = اصسد  ى ايوا الستغير.    
  X2 = اصسد  ى اص م ل الستغير.  

  اص مصت :اصخيل اصس ا د يل يمص  تواي  اصذ ون  ات ح ارو سكا ا  خ ا      
 .اص مباتيو  اصا    ايت  طيا اصس اي اث اصسد  ل  واصس اي   ع  -1

 .اص مباع  تيو  اصقتم مث جوُز  توز ام   يقتاتم   صلس اي اث اصسد  ل  واصس اي   -2

ددددد  جدددددا اتا طدددددمراث باددددد  اصحردددددوا ُلدددددة   دددددممج جامدصددددد  ات حددددد ار يادددددا     ا  تخزدددددا صساسُو
هدددد ي اصساددددمج ث ج قوصدددد  جددددا اصشميتدددد  ائيرددددممت  ع  جاشو دددد   جددددا ع  باتيرددددممت  وذصددددب صل ح دددد

وصاددد ض اصحكدددح ُلدددة ادددح  و لدددم ن اصشسدددوذ  يدددل تلددددي  اصا  ددد  طددديا اصس ايددد اث  .(3)ايردددممتم  
د جا اتا طمراث ائيرممت  واص ل  شوردهم بذل جا  اصسد  ل  واصس اي  اص مبا  ي ح ُا سمدا جاسُو

 :اص لريى اصسوج 
 

                                           
)3)

 2013عاِٟ ػض٠ض اٌؼرثٟ, ا٠اد ػاشٛس اٌطائٟ, اإلحظاء ٚإٌّزجفح اٌجغشاف١فح, ِطثؼفح اوفشَ ٌٍطثاػفح, تغفذاد, 

 .206,ص
(1) 

Mark Tranmer, Mark Elliot, Multiple Linear Regression, Cathie marsh center for 

census and survey research, India,2001,p21. 
فش٠فففذ خ١ٍفففً اٌجفففاػٍٟٛٔ, اعفففٍٛب ذح١ٍفففً افٔحفففذاس اٌخطفففٟ اٌّرؼفففذد ففففٟ دساعفففح أ٘فففُ اٌّرغ١فففشاخ افلرظفففاد٠ح  (2(

اٌفٛفداخ اٌى١ٍفح, ِجٍفح جاِؼفح دِشفك ٌٍؼٍفَٛ افلرظفاد٠ح ٚاٌما١ٔٛٔفح, ٚافجرّاػ١ح ٚاٌذ٠ّغشاف١ح اٌّؤششج ففٟ ِؼفذي 

 .241,ص2008,اٌؼذد اٌصأٟ, 24اٌّجٍذ 
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 R(Multiple Correlation Coefficient)) )رتباط الستعدد اص  معامل 0.5.4.1

جدا اصالدح ا  دشدمرن  ,عا د واص   يةت   ون اصا  د  طديا ج ايد  ا عو  اصس ا د اترتطمنهو جامجى    
جامجى اترتطمن هشم ت ت ا ُلدة اتادمي اصا  د  ت  هد ا اتتادمي ت يكدو  جويد ا صاستدا اصس ايد اث 

 .ريح د جا دشمرن جامج ث ات ح ار مسا اصشسوذ  اصخيل ص  ح اوا  اتامي اصا    
 (Corrected Interpretation Factor)  (R2)معامل التفدير السرحح 5.5.4.1

يد خ   هد ا اتا طدمر صةتدمس اص دون اص ومدتحت  صلشسدوذ  اصس د ر اذ يحد د اصشددط  اصسعو د  صل ايد اث   
 د جددم طدديا اصددواح واصرددل ,وت ددا  تس دد  سددوذ  ات حدد ار,( واص ددل يومددحهم Yيددل اصس ايدد  اصسا سدد  )

  .(1)وت داد اص ون اص لدي    صلشسوذ  ط  مدن  تس د واصاك  احتج
 (F)و اختبارأ نحدارلب ختبار السعشهية الكمية ا 1.5.4.1

 ( Xi …… Xn )صدة اص اد   ُلدة جدم اذا  م دا اصس ايد اث اص ومدتحت  ديهد   هد ا اتا طدمر   
اقددد  جدددا اصةتسددد  عاصسحددددوب    (*F)يدددمذا  م دددا  تسددد . ا  تددد  ي ا  قيددد   (Y)تدددؤ   يدددل اصس ايددد  اصسا سددد  

ريزدشم  ( Vi = K – 1 ) ( V2 = n-k )اصسا وص  ُش  جد ول اصساشو   اصسيلو  ودرجمث ي ج  
يردممت  جددمو     صتددا  دى اصسادمج ث ائعيردممت  د  ات حد ار ذو جاشو د  عي مت  اصا   ا  

ت  قلشدم ي مدت  اصاد   وبساشدة ا  اصس ايد اث اص ومدتحت   ( F* < F )وبدمصاك  اذا  م دا  ,صلردل 
  . (2)واصس اي اث اص ومتحت  (Y)وباطمرن اا ل صت  هشمك ُ    طيا  (Y)اص اي اث يل  تلد 

 ( T test)السعشهية الجزئية لشسهذج اصنحدار الستعدد  4.5.4.1
اتا طمراث ائيرممت  صساشو   جالسمث ات ح ار صيدى ج ايد  ُلدة يد ن و د ح ا د خ ا  هد ا  ي ع   

جددددا جددددد ول  (P.value) اتا طدددمر صسا يدددد  اصساشو ددد  اصا متدددد  جدددا ادددد ا ج مر ددد   تسدددد  اتي سدددما 
 دى جدا اصسدد ول اصساشدو   د ي  اصلد ض اصاد جل و  قدى اصلد ض اصقد يى عذا  م  د ,اصساشو   اصسح د

 ي   ددى ُمجددى جددا تح يدد   دددط  تدد   دد صب, (3)ى وايدد  ُلددة اي ددى يخ لددا ُددا اصرددل مجددطوجددود جا
ر   دم  ط اي هدم صاد ض تح يد  جوا دا اص ردو  ستد  ائُلدة  ى اصسؤ  ن يل اص اي اث اص ل تيد  اصاواج

اصس رو د  يددل  و د  رجدد ث اصس ايد اث .يدل ج يلطدمث اص شستد  يددل  دى  دول جددا اصردشمُمث اصس رو د 
 .(55اصطح  وي م صلا وا )

 

                                           
(1) 

 .173-172, ص 2011عاِٟ ػض٠ض ػثاط اٌؼرثٟ , دمحم ٠ٛعف حاجُ ا١ٌٙرٟ ,ِٕٙج اٌثحس اٌؼٍّٟ, تغذاد , 
عاِٟ ػض٠ض ػثفاط, دساعفح الرظفاد٠ح ل١اعف١ح ٌٍطٍفة ػٍفٝ افعفّذج اٌى١ّ١ا٠ٚفح ٌفثؼل اٌّحاطف١ً اٌحم١ٍفح ففٟ  (2)

 . 67َ , ص1981اٌؼشاق , سعاٌح ِاجغر١ش , و١ٍح اٌضساػح , جاِؼح تغذاد , 
(3)

 عاِٟ ػض٠ض ػثفاط , دساعفح الرظفاد٠ح ل١اعف١ح ٌٍطٍفة ػٍفٝ افعفّذج اٌى١ّ١ا٠ٚفح ٌفثؼل اٌّحاطف١ً اٌحم١ٍفح ففٟ 

 .124 – 106اٌؼشاق , ِظذس عاتك , ص
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 (44جدول)
لمعبقة ما اين الستغيرات والعهامل الس ثرة فييا لرشاعة ُمشتجات  ف  التحميل اصحرائ  الستغيرات السعتسدة

 .0202األثاث ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام 
 نوع المتغير المتغيرات الرمز االحصائي

Y تابع كمية اإلنتاج 

X1 مستقل رأس المال 

X2 مستقل عدد العمال 

X3 مستقل األجور 

X4 مستقل كمية الوقود المستهلك 

 .Spss)) بمتُ سمد ُلة ط  مجج اصسر ر: جا ُسى اصطمي    
 

 (Statistical analysis) التحميل اصحرائ 
 

ا ا ه ي اصس يل  وما  سوذ  ا ح ار امص بكى  ول جا اصرشمُمث اصس رو د  جدا تد ةتح هد ا  ي ح   
 سدددمص ددد رن اص لددددي    صلشسدددوذ  اصساشدددل تت ددد  جو و تددد  اجدددا اتا طدددمراث اتيردددممت  اص دددل تؤ  اصشسدددوذ  باسلددد 

 -ي تل:
 

 .(نسهذج مديشة الفمهجة) رشاعة األثاث الخذب ل اصنحدار الخط  الستعدد 0.5.4.1
 
 ستدد  ات  ددم  جددا اي ددمن  طدديا اصس ادد د  سددوذ  ات حدد ار  ع (24واصذددكى) (56ي قدديا جددا ادد ا اصادد وا)   

( ييد  تد تط   ستد  x1س اصسدما اصسالسد  )ذي  اصة ا هم ت د    بذدكى ااقد  طد عواصاواجى اصسؤ  ن ييهم ي اصخذقل
 س اصسدددماع ياددد  ط  دددمدن ر  (1.02بس ددد ار)يددد  اذ تددد داد  ستددد  ائ  دددم  ائ  دددم  طددد اس اصسدددما با  ددد  جوجطددد  ي د

جددا جاسددى اص دد  ي اث صلاواجددى اصس رو دد  واصاكدد   %(41) ي  طلاددا جليددو  صيددى شدده  وبدددشط  تدد ( 1بس دد ار)
 بس دددد ار ذ تدددد داد  ستدددد  ات  ددددم د ,( بمص رجدددد  اص م تدددد  يددددل  ستدددد  ائ  ددددم  x2اددددحتج  طيشسددددم تددددؤ   اصسالسدددد  )

واصاكدد   (%0.41)ُمجددى يددو  اصسادد ا وبشدددط  تدد  ي  تقلددغ (1 يادد  ط  ددمدن ُدد د اصاسددما بس دد ار) %(0.98)
ذ دو تشدم ،  ستدد  ات  ددم  يدل ز ددمدن ع ( بمصس تطد  اص مص دد  يددل  ددط  ت  ي هددمx3طيشسددم جدم ث اصسالسدد  ) ,ادحتج 

صدددا وبشددددط  تددد  ي  تقلدددغ ع (100) ياددد   ط  دددمدن اجدددور اصاسدددما بس ددد ار  (0.40)تددد داد  ستددد  ات  دددم  بس ددد ار 
% يددل  ستدد  4  تدد  ي  صددح ت اددموز ( اي ددى تدد  ي ا يددل  ستدد  ائ  ددم  وبشدددطx4 ددا اصسالسدد  )طيشسددم  م (16%)

 .  م ائ
دد ع اص لدددي    صل ايدد اث  ي اصددة ُدد ن اا طددمراث ديرددممت  صل  ادد  جددا جو و تدد  اصشسددوذ  و  رتدددازددا اصشسددوذ  ُع

 -اص ل تش م   ست  ائ  م  طوجود اصس اي اث اصسا س ن يل اصشسوذ  و سم ي تل:
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تخ لدا ُدا ا   دتح اتا طدمر  ( T testاصا متد  صشسدوذ  ات حد ار اصس اد د ) طيشدا   دممج اا طدمر اصساشو د  -4
( ُلدة 1.62,1.54,2.19, 1.84ذ طلاا  تح اتا طمر صلسالسدمث )د ,اصرل  صلسالسمث اص اال  يل اصشسوذ 

ش  جد ول جاشو    .اتيرممل اصسا س ( جسم يا ز اص    بمصشسوذ  0.05 , 0.01)اص واصل ُو
ع   تسددد  اتا طدددمر ي قددديا  (F testاصساشو ددد  اصيلتددد  ص  حددد ار ) يددد ل ُلدددة   دددممج اا طدددمرجددا اددد ا ات -0

لة جا اصةتس  اصا وصت  ص ا طمر ُا جدد ول جاشو د  12.2اصسحدوب  واصطمصا  ) جسدم ياد ز اص  د   (0.01)( ُا
 .يل اص  رن اص لدي    صلشسوذ  اصسا س 

جدم  تسد  جامجدى ع ,رتطدمن  و د   ددقتم( تا  ُ    ا0.69)( واصطمصا  Rجامجى اترتطمن اصس ا د ) تس  عجم  -5
جددا اص ايدد اث اص ددل تش ددم   %(66 )  اصشسددوذ  يلددد  جددم  دددق دع( جسددم ياشددل 0.66( واصطمصادد  )R2اص لدددي  )

صددة ج ايدد اث عادد ل صددح د د( تاددو %34)استدد  ائ  ددم  بلاددى اصس ايدد اث اصسا سدد ن طيشسددم اصشدددط  اصس طةتدد  واصطمصادد  
بمص اي اث اص ل تحرى يدل  ستد   ُا سمد اصشسوذ  ُع ي يل اص شقؤ وبمص مصل يسكا ,ي سكا اصشسوذ  جا ير هم

 .وايجور س جما ُو د اصاسما و ست  اصو ود و  رم م  يل مو  اصس ا ث جا رع ائ  م  ز مدن  
 

 (40جدول)
 .ف  مديشة الفمهجة الخذب ثاث لمعبقة اين كسيات اإلنتاج والعهامل الس ثرة لرشاعة األ  نسهذج اصنحدار

                                           
()    0.05اصشاس  اصواي ن تاشل ا  اصساشو) )  . 

 (  ( 0.01 اس يا تاشل اصساشو   ترى اصة).) 

 نموذج مدينة الفلوجة

 كمية االنتاج (Constant) راس المال عدد العمال االجور كمية الوقود المستهلك

ة 
دل

عا
لم

ا

ية
ير

قد
لت
ا

 0. 10(X4)     0. 4(X3)      0.98 (X2)    1.02 (X1)    2.99 Y   =  

 نسبة التأثير  %41 %40 %16 %4

إل
 ا
ت

را
با
خت

ال
ا

ئي
صا

ح
ة

 

*1. 84 *1.62 *     1 .54  **2.19   **3.07  Tالمحسوبة


 

 الجدولية 2.405 2.405 1.675 1.675 675 .1

R) المحسوبة F المجدولة Sig D:F F المعنوية
2
) (R) 

0.01 0.002   46.4 3.21 12.2 0.66 0.69 

 .(SPSS)المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على برنامج
 

 

 

 

 



  .0202صناعة مُنتجات األثاث ومشكالته يف مدينيت الرمادي والفلوجة  لعام لالفصل الرابع.. التحليل الكمي  

174 

 

 (01) شكل
 .السدتقمة ف  كسيات اإلنتاج لرشاعة األثاث الخذب  ف  مديشة الفمهجة ندب تأثير الستغيرات

 
 .(Excel 2016)( وب  مجج 56ُلة ج وا)   بمتُ سمدُسى اصطمي جا اصسر ر :  
 

 .(مديشة الرمادي )نسهذج الستعدد لرشاعة األثاث الخذب  الخط  اصنحدار 1.5.4.1
  

  دم   ستد  ائ طديا اصس اد د  سدوذ  ات حد ار  ع (25واصذدكى) (57جا ا ا اصاد وا) قياَ ي   ت    
س اصسددما اصسالسدد  واصاواجددى اصسددؤ  ن ييهددم يذددي  اصددة ع هددم ت دد    بذددكى ااقدد  طدد ع جددا اي ددمن اصخذددقل

(x1 ) (1.1ت داد  ست  ائ  م  بس د ار)ذ ددي  ت تط   ست  ائ  م  ط اس اصسما با    جوجط  ي  دذ 
جددددا جاسددددى  (%32جليددددو  صيددددى شدددده  وبدددددشط  تدددد  ي  طلددددغ )( 1 يادددد  ط  ددددمدن راس اصسددددما بس دددد ار)

بمص رجد  اص م تد  يدل  ستد  ( x2طيشسدم تدؤ   اصسالسد  ) , اث صلاواجى اصس رو   واصاكد  ادحتجاص   ي  
ُمجددى يددو   (1) اصاسددما بس دد ار (  يادد  ط  ددمدن ُدد د1.06)ذ تدد داد  ستدد  ات  ددم  بس دد ار د ائ  ددم 

 .واصاك  احتج  (%0.31 )اصسا ا وبشدط  ت  ي  تقلغ
ذ د( بمصس تط  اص مص   يل  دط  ت  ي هم يل ز مدن او تشم ،  ست  ات  م  x3طيشسم جم ث اصسالس  )   

اصددا وبشدددط  تدد  ي   (100)ط  ددمدن اجددور اصاسددما بس دد ار   يادد  (0.8 )تدد داد  ستدد  ات  ددم  بس دد ار
( اي ددى تدد  ي ا يددل  ستدد  ائ  ددم  وبشدددط  تدد  ي  صددح ت اددموز x4طيشسددم  م ددا اصسالسدد  ) (%23)تقلددغ 

ط  دمدن  ستد  اصو دود بس دد ار   ياد  (0.5)ذ تد داد  ستد  ائ  دم  بس د ار,ديدل  ستد  ائ  دم   (14%)
 .ص   شه  م 220
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 (41جدول)
 .ف  مديشة الرمادي ثاث الخذب لمعبقة اين كسيات اإلنتاج والعهامل الس ثرة  لرشاعة األ  نسهذج اصنحدار

 
صة ُ ن اا طمراث ديرممت  صل  ا  جا جو و تد  اصشسدوذ  و  رتدد اص لددي    دازا اصشسوذ  ُع ي ع  

 صل اي اث اص ل تش م   ست  ائ  م  طوجود اصس اي اث اصسا س ن يل اصشسوذ  و سم ي تل:
   ددتح اتا طددمر ع (T test) اصا متدد  صشسددوذ  ات حدد ار اصس ادد د طيشددا   ددممج اا طددمر اصساشو دد  -1 

اذ طلادددددددا  دددددددتح اتا طدددددددمر صلسالسدددددددمث  ,تخ لدددددددا ُدددددددا اصردددددددل  صلسالسدددددددمث اص االددددددد  يدددددددل اصشسدددددددوذ 
شددد  جدددد ول جاشو ددد  ُ( 1.9,1.2,1.3,1.3) م ياددد ز اص  ددد  بدددمصشسوذ  ( جسددد0.05)لدددة اص دددواصل ُو

 .يرممل اصسا س ائ
ي قددديا ا   تسددد   (F test)اصساشو ددد  اصيلتددد  ص  حددد ار يددد ل ُلدددة   دددممج اا طدددمرجدددا اددد ا ات -2

 ددد  ُلدددة جدددا اصةتسددد  اصا وصتددد  ص ا طدددمر ُدددا جدددد ول جاشو ع ( 8.78اتا طدددمر اصسحددددوب  واصطمصاددد  )
 .اص لدي    صلشسوذ  اصسا س  ( جسم يا ز اص    يل اص  ر0.01)
جددم ع ,( تادد  ُ  دد  ارتطددمن  و دد   دددقتم  0.63)( واصطمصادد  R تسدد  جامجددى اترتطددمن اصس ادد د )عجددم  -3

جدا  (%60)( جسدم ياشدل ا  اصشسدوذ  يلدد  جدم  ددق د 0.60( واصطمصاد  )R2اص لدي  ) تس  جامجى 
 (%40)اص اي اث اص ل تش م   ست  ائ  م  بلاى اصس اي اث اصسا سد ن طيشسدم اصشددط  اصس طةتد  واصطمصاد  

د ي يدل  ,صة ج اي اث عا ل صح ي سكا اصشسوذ  جا ير همدتاود  وبمص مصل يسكا ُا سدمد اصشسدوذ  ُع
سدما اصس و  رم م  يدل مدو  اصسد ا ث جدا رع شقؤ بمص اي اث اص ل تحرى يل  ست  ائ  م  ز مدن  اص 

 .ُو د اصاسما و ست  اصو ود وايجور
 
 

 نموذج مدينة الرمادي

 كمية االنتاج (Constant) راس المال عدد العمال االجور المستهلككمية الوقود 

ة 
دل

عا
لم

ا

ية
ير

قد
لت
ا

 0.5 (X4) 0.8(X3) 1.06 (X2) 1.1 (X1) 3.04 Y   = 

 نسبة التأثير ------ 32% 31% 23% 14%

ئي
صا

ح
ال
 ا
ت

را
با
خت

ال
ا

ة
 

1.9 1.2 1.3 1.3 2.4  Tالمحسوبة 

 الجدولية  8*         1.661*

R) المحسوبةF  المجدولةSig D:F  F المعنوية
2
) (R) 

0.01 0.078 4-64 5.56 8.78 0.60 0.63 

 .(SPSSالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على برنامج)
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 (04) شكل
 .ة األثاث الخذب  ف  مديشة الرماديندب تأثير الستغيرات السدتقمة ف  كسيات اإلنتاج لرشاع  

 
 .((Excel 2016( وب  مجج 57ُلة ج وا) بمتُ سمد  ُسى اصطمي جا اصسر ر :  
 
 

 .(نسهذج مديشة الفمهجة) رشاعة األثاث السعدن ل اصنحدار الخط  الستعدد 2.5.4.1
   

  دم  جدا  ستد  ائ طديا اصس ا د  سوذ  ات ح ار  ع (26واصذكى) (58ي قيا جا ا ا اصا وا)    
( x2ت     بذدكى ااقد  باد د اصاسدما اصسالسد  )واصاواجى اصسؤ  ن ييهم يذي  اصة ا هم  اي من اصسا  ل

 (1.5) دذ ت داد  ستد  ائ  دم  بس د ار ,دي يي  ت تط   ست  ائ  م  با د اصاسما با    جوجط  ي  
اث جدددا جاسدددى اص ددد  ي   (%31) ي  طلاددداُمجدددى وبددددشط  تددد  (1)بس ددد ارد اصاسدددما  ياددد  ط  دددمدن ُددد 

بمص رجددد  اص م تددد  يدددل  ستددد  ( x1).x3طيشسدددم تدددؤ   اصسالسدددمث  صلاواجدددى اصس رو ددد  واصاكددد  ادددحتج,
جليدو    وبشددط   (1 )س اصسدما بس د ارع يا  ط  دمدن ر  (1.3)  م  بس  ارذ ت داد  ست  ائد ائ  م ,

 يا   ط  مدن اجور  (1.3)  م  بس  ار طيشسم ت داد  ست  ائ ,احتج صاك وا (%0.27)ت  ي  تقلغ
 ( اي ى تد  ي   x4طيشسم  م ا اصسالس  ) (%27)صا شه  م وبشدط  ت  ي  تقلغ ع 100اصاسما بس  ار 

ذ ت داد  ست  ائ  دم  بس د ار د ,يل  ست  ائ  م  (%15)يل  ست  ائ  م  وبشدط  ت  ي  صح ت اموز 
 .ص   شه  م   220ا  ُش  ز مدن  ست  اصو ود بس  ار ي (0.7)
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 (42جدول)

  .ف  مديشة الفمهجة نسهذج اصنحدار لمعبقة اين كسيات اإلنتاج  والعهال الس ثرة لرشاعة األثاث السعدن  

ازا اصشسوذ  ُع ي اصة ُ ن اا طمراث ديرممت  صل  ا  جا جو و ت  اصشسوذ  و  رتد اص لدي    ع  
 -:صل اي اث اص ل تش م   ست  ائ  م  طوجود اصس اي اث اصسا س ن يل اصشسوذ  و سم ي تل

 

   ددتح اتا طددمر ع (T test)اصا متدد  صشسددوذ  ات حدد ار اصس ادد د  طيشددا   ددممج اا طددمر اصساشو دد  -1
ذ طلادددددددا  دددددددتح اتا طدددددددمر صلسالسدددددددمث د ,تخ لدددددددا ُدددددددا اصردددددددل  صلسالسدددددددمث اص االددددددد  يدددددددل اصشسدددددددوذ 

شددد  جدددد ول جاشو ددد  2.56,1.80 ,1.73,1.74) ( جسدددم ياددد ز 0.05 , 0.01)( ُلدددة اص دددواصل ُو
 .اص    بمصشسوذ  اتيرممل اصسا س 

   تسدد  عي قدديا  (F test)اصساشو دد  اصيلتدد  ص  حدد ار جددا ادد ا اتيدد ل ُلددة   ددممج اا طددمر  -2
ُلدددة جدددا اصةتسددد  اصا وصتددد  ص ا طدددمر ُدددا جدددد ول جاشو ددد  ع ( 13.4اتا طدددمر اصسحددددوب  واصطمصاددد  )

 .جسم يا ز اص    يل اص  رن اص لدي    صلشسوذ  اصسا س  (0.01)
جددم ع ,تادد  ُ  دد  ارتطددمن  و دد   دددقتم   (0.73)( واصطمصادد  R تسدد  جامجددى اترتطددمن اصس ادد د )عجددم  -3

جدا  (%71)  اصشسدوذ  يلدد  جدم  ددق د ع( جسدم ياشدل 0.71( واصطمصا  )R2 تس  جامجى اص لدي  )
( %29)طيشسم اصشدط  اصس طةت  واصطمصا   .اص اي اث اص ل تش م   ست  ائ  م  بلاى اصس اي اث اصسا س ن

د ي يدل  وبمص مصل يسكا ,ير همصة ج اي اث عا ل صح ي سكا اصشسوذ  جا تاود د ُا سدمد اصشسدوذ  ُع
سدما اصس و  رم م  يدل مدو  اصسد ا ث جدا رع بمص اي اث اص ل تحرى يل  ست  ائ  م  ز مدن   اص شقؤ

 .ُو د اصاسما و ست  اصو ود وايجور
 
 

 نموذج مدينة الفلوجة

 كمية االنتاج (Constant) راس المال عدد العمال االجور الوقود المستهلككمية 

ة 
دل

عا
لم

ا

ية
ير

قد
لت
ا

 0.7  (X4) 0. 1.3(X3) 1. 5 (X2) 1.3 (X1) 2.44 Y   = 

ا نسبة التأثير ----- 27% 31% 27% 15%
ية

ائ
ص

ح
إل
 ا
ت

را
با
خت

ال
 

*1.73 *1.74 2.56 *1.80 **2.49  Tالمحسوبة 

 الجدولية 2.405 1.675 2.405 1.675 1.675

R) المحسوبةF  المجدولةSig D:F  F المعنوية
2
) (R) 

0.01 0.008 4-58 5.56 13.4 0.71 0.73 

 .(SPSS)المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على برنامج
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 (00) شكل
 .الفمهجة ة األثاث السعدن  ف  مديشةندب تأثير الستغيرات السدتقمة ف  كسيات اإلنتاج لرشاع  

 
 .(Excel 2016) ( وب  مجج58ُلة ج وا)   بمتُ سمدُسى اصطمي جا اصسر ر :  
 

 .)نسهذج مديشة الرمادي(الستعدد لرشاعة األثاث السعدن   الخط  داراصنح 3.5.4.1
    
  م  جا  ست  ائ طيا اصس ا د  سوذ  ات ح ار  ( ع27واصذكى ) (59ي قيا جا ا ا اصا وا)    

( x2اقد  باد د اصاسدما اصسالسد  )ع هم ت     بذدكى عصة دواصاواجى اصسؤ  ن ييهم يذي   اصسا  ل اي من
 (1.1)ذ تد داد  ستد  ائ  دم  بس د ارد ,يي  ت تط   ست  ائ  م  با د اصاسدما با  د  جوجطد  ي ديد 

جدددا جاسدددى اص ددد  ي اث  (%35)ُمجدددى وبددددشط  تددد  ي  طلادددا (1 ار) ياددد  ط  دددمدن ُددد د اصاسدددما بس ددد
 بمص رجد  اص م تد  يدل  ستد  ائ  دم ,( x1طيشسدم تدؤ   اصسالسد  ) ,اواجى اصس رو د  واصاكد  ادحتج صل
( جليدددو   وبشددددط  تددد  ي  1) ياددد  ط  دددمدن راس اصسدددما بس ددد ار  (0.9ذ تددد داد  ستددد  ات  دددم  بس ددد ار)د

 (0.7(  ستدد  ائ  ددم  بس دد ار)x4السدد )تدد داد ط  ددمدن اصس طيشسددم ,واصاكدد  اددحتج  (%0.29) طلاددا
% طيشسدم  م دا اصسالسد  23 ص   شه  م  وبشددط  تد  ي  طلادا 220 ست  اصو ود بس  ار  يا   ط  مدن 

(x3 اي ددى تدد  ي ا يددل  ستدد ) (13ائ  ددم  وبشدددط  تدد  ي  صددح ت اددموز%)  دذ تدد داد  ,يددل  ستدد  ائ  ددم
 .شه  م   100ز مدن ايجور بس  ار  يا  ُش  (0.4است  ائ  م  بس  ار)
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 (43جدول)
 .ف  مديشة الرمادي ثاث السعدن نسهذج اصنحدار لمعبقة اين كسيات اإلنتاج والعهامل الس ثرة لرشاعة األ  

 .(SPSS) عمل الباحثة باالعتماد على برنامج من :المصدر
 
ازا اصشسوذ  ُع ي اصة ُ ن اا طمراث ديرممت  صل  ا  جا جو و تد  اصشسدوذ  و  رتدد اص لددي    ع  

 صل اي اث اص ل تش م   ست  ائ  م  طوجود اصس اي اث اصسا س ن يل اصشسوذ  و سم ي تل:
   ددتح اتا طددمر ع (T testاصا متدد  صشسددوذ  ات حدد ار اصس ادد د ) طيشددا   ددممج اا طددمر اصساشو دد  -1

 ,1.6,1.8ذ طلادا  دتح اتا طدمر صلسالسدمث )د ,تخ لا ُدا اصردل  صلسالسدمث اص االد  يدل اصشسدوذ 
شددد  جدددد ول جاشو ددد  ) 1.8,1.5 ( جسدددم ياددد ز اص  ددد  بدددمصشسوذ  اتيردددممل 0.05( ُلدددة اص دددواصل ُو

 .اصسا س 
   تسدد  عي قدديا  (F testاصساشو دد  اصيلتدد  ص  حدد ار )   ددممج اا طددمرا ادد ا اتيدد ل ُلددة جدد -2

ُلدددة جدددا اصةتسددد  اصا وصتددد  ص ا طدددمر ُدددا جدددد ول جاشو ددد  ع ( 8.19اتا طدددمر اصسحددددوب  واصطمصاددد  )
 .جسم يا ز اص    يل اص  رن اص لدي    صلشسوذ  اصسا س  (0.01)
جددم ع ,( تادد  ُ  دد  ارتطددمن  و دد   دددقتم  0.82)( واصطمصادد  R تسدد  جامجددى اترتطددمن اصس ادد د )عجددم  -3

جدا  (%80)( جسدم ياشدل ا  اصشسدوذ  يلدد  جدم  ددق د 0.80( واصطمصاد  )R2 تس  جامجى اص لدي  )
 (%20)اص اي اث اص ل تش م   ست  ائ  م  بلاى اصس اي اث اصسا سد ن طيشسدم اصشددط  اصس طةتد  واصطمصاد  

د ي يدل  ,ر همصة ج اي اث عا ل صح ي سكا اصشسوذ  جا يدتاود  وبمص مصل يسكا ُا سدمد اصشسدوذ  ُع
سدما اصس و  رم م  يدل مدو  اصسد ا ث جدا رع اص شقؤ بمص اي اث اص ل تحرى يل  ست  ائ  م  ز مدن  

  .سما و ست  اصو ود وايجورُو د اصا
 

 

 نموذج مدينة الرمادي

 نتاجكمية اإل (Constant) س المالرأ عدد العمال جورقيم األ كمية الوقود المستهلك

ة 
دل

عا
لم

ا

ية
ير

قد
لت
ا

 0.7 (X4) 0.4 (X3) 1.1(X2) 0.9 (X1) 3.3 Y   = 

 نسبة التأثير ------ 29% 35% 13% 23%

ية
ائ
ص

ح
إل
 ا
ت

را
با
خت

ال
ا

 

1.6 1.8 1.8 1.5 3.0 Tالمحسوبة 

 الجدولية *                   1.771*

R) المحسوبة F المجدولةSig D:F F المعنوية
2
) (R) 

Mjm0.01 0.078 4-48 5.56 8.19 0.80 0.82 
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 (01)شكل
 .الرمادية األثاث السعدن  ف  مديشة ندب تأثير الستغيرات السدتقمة ف  كسيات اإلنتاج لرشاع

 
 .(Excel 2016)( وب  مجج 59ُسى اصطمي  ُا سمدا ُلة ج وا) اصسر ر:

 
ُ  دد  اترتطددمن  ي زددج جددا ادد ا ُسلتدد  طشددم  وترددستح اصشسددمذ  ائيرددممت  اص ددل ترددا  ستددم     

)اصخذدددقل واصساددد  ل( يدددل جددد يش ل اص جدددمد    د طددديا  ستددد  ائ  دددم  صص دددمن بذدددةتدوات حددد ار اصس اددد
يرددممل ذو اص دد رن اصامصتدد  ُلددة اصسامصادد  ائ  (SPSS) دوبادد  جامصادد  اصقتم ددمث طق  ددمجج اصدد واصللوجد 

دد ت  ج   جدد  صلواددوا دصددة اصشسددوذ  ائيرددممل    واوارزجتددمث ديرددممائيرددممت  صلقتم ددمث ُقدد  يا
ئ  دم   د  مدمه   وادلل ُلدة ات  ائ  دم  ُقد  ُد ن ج ايد اث ذاث عيرممل بكسايج ى صل شقؤ ائ

س اصسدما ذ  ائيردممت  واص دل طيشدا اإلقهدم ع  ُمجدى رعجدا اد ا اصشسدم ي  ه ا اي    ستم  صي ح تح 
دد ا  م ددا ذاث اص دد  ي  اياقدد  يددل اص رجدد  اي ددمس يددل  ستدد  ائ  ددم   و هددم ُواجددى ذاث  د اصاسددمُو

ث اصس ايد اث اياد ل يدل اص رجد  اص م تد  جدا طيشسدم جدم  ,و تشدم ، ائ  دم  دمدن عت  ي  جطمشد  يدل ز 
 جددا عجددى تشستدد  هدد ي اصرددشمُمث  سددم   وبمص ددمصل يسكددا اص ددوا ا دددا ,    دددط  اص دد  ي  يددل ائ  ددم  ييدد
ددو ا ُلددة اصسددد  س  ا يددل هدد ا اصساددما عي وجدد ُددم  و و  اصسددما اصيددميل ص شستدد  هدد ي س ا  تددويي  رع  ي ُا

جددا ادد ا ز ددمدن ايجددواا اصسخرردد  صذدد ا  وتددويي  اصسددواد ايوصتدد  اصسددد خ ج  يددل هدد ي  اصرددشمُ 
صدة دذ ع  اصامجدى ذو اصخقد ن يدؤد  د, ن يدل هد ي اصردشمُ و  صب تهيعد   دوادر ذاث اقد   .اصرشمُمث

اصرشمُمث اص ل جا  ااق  جا اصامجى  ليى اصخق ن  و  اشمُ  جاش امث اي منز مدن ائ  م  بذكى 
 .اي منئ  م  ه ي مُ  واص رستح ت م  يل اصرشاصخق ن وائتد ل   
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 .تحميل مذكبت صشاعة ُمشتجات صشاعة األثاث ف  مديشت  الرمادي والفمهجة 1.4.1
تاام ل اشمُ  اي من جا ااوبمث وجذماى  دوا   م دا جكم تد  عو ا  ردمدي  تدؤ   يدل اصحتدمي    

اصسكم ل واصطا  اص جم ل يدل ن  وايد  عو بذدكى جشلد د واص دل ات  رمدي  واتج سمةت   يل زهم اصحي  
صددد صب ياددد  جومدددول اصسذدددماى  ,تدددؤ   طددد ورهم ُلدددة جدددد ول هددد ي اصلامصتدددمث واي ذدددي  ات  ردددمدي 

ي را دد هم برددورن ُلستدد  واصطحدد  ُددا اصحلددوا اصسشم ددط   ,اصرددشمةت  جددا اصسوامددتا اصسهسدد  واصحيو دد 
وهشم  شدل  اصزو  ُلة اصسذماى  ,ا اص يمل اصرشمُلصهم تا  جا اصذ ون اي م ت  صلشهوض طه 

 ددددمن يددددل جدددد يش ل اص جددددمد  واصللوجدددد  و ياددددمد اصحلددددوا اصسشم ددددط  بحدددددا اص ددددل واجهددددا اددددشمُ  اي
و سكدددا تح يددد  اصسذدددماى اص دددل تواجدددد ادددشمُ  جاش ادددمث  .اصسدددؤه ث اصاا اتتددد  اصحمصتددد  واصسدددد  قلت 

 -اي من بسم ي تل:
 .اص ُح اصحكوجلب ل    جذماى ج ال    -1
  .اصو ود و  ، ا  يمل اص تمر اصيه بممل ماىجذ  -2
 .جذماى ج ال   بمئ  م  وجد ل جمتد  -3
 .جذماى ج ال   بمص دو ب و إ ا  اصدو  بمصدلا اصسد وردن  -4
 .جذماى ج ال   براوب  اصحروا ُلة اصسواد ايوصت   -5
 .جذماى ج ال   بمص يشوصوجتم اصسد خ ج )اآلتث(  -6
 .ُا اشمُ  اي من ون مرهم اصقيعت مصشلميمث اصشمجس  جذماى ج ال   طد  -7
 .جذماى ج ال   ب ل  ايي   اصامجل  واصخق ن اصلشت   -8
 .جذماى ج ال   بمرتلمل د امر  تح ائيامراث  -9

 .جذماى ج ال   بدو  تخ  ا جمدن اصخذا -10
 .جذماى ج ال   بسو ا اصاسى -11
 ُح اصحكدددوجل  ددد  يدددمزث ُلدددة ( ع  جذدددكل   لددد  اصددد28( واصذدددكى)60يدددل اصاددد وا) و سدددم جقددديا    

%( جا طيا ت  ي  اصسذك ث اص ل تواجد اشمُ  جاش ادمث اي دمن يدل 25.1ط )ددايوصة طشداصس تط  
طيشسددم  ادد  ا  جذددكل  ا  يددمل اص تددمر اصيه بددممل و  دد، اصو ددود  دد  يلددا يددل  ,ُسددو  جشي دد  اص را دد 
يل  ائ  دددم  وجدددد ل جمتد دددددط  اص مص ددد  ي ددد  جدددم ث جذدددددعجدددم يدددل اصس ت,%(16.3ط )ددددداصس تطددد  اص م تددد  طشد

ويلددددا جذددددكل  اص ددددددددو ب و إدددد ا  اصددددددددو  بمصدددددلا اصسددددددد وردن بمصس تطدددد  اص اطدددددددا  ,%(15.2طشدددددط )
يل  ااددددددددوب  اصحرددددددوا ُلددددة اصسددددددددواد ايوصتدددد  بمصس تدددددددط  اصخمجدددددد  ددددددم ث جذددددددج ,%(9.2طشددددددط )

طيشسددم يلددا جذددكل   دد   اص يشوصوجتددم اصسددد خ ج  يددل اصاسلتدد  ائ  مجتدد )اآلتث( يددل ,%(8.0دددد )طشدق
 .%(7 اصس تط  اصدمد   وبشدط )

عجدددددددم جذدددددددكل  اص لدددددددون اصقيعدددددددل)  لميدددددددمث ادددددددشمُ  اي دددددددمن( ي ددددددد  جدددددددم ث يدددددددل اصس تطددددددد  اصددددددددمبا   
طيشسدم  ,%(5.2وجم ث جذكل   ل  اييدددد   اصامجل  يل اصس تدددددط  اص مجددددش  وبشدقددد ) ,%(6.1وبشدقد )
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وجددم ث جذددكل   ددو   ,%(4يلددا جذددكل  ارتلددمل ع ددامر ائياددمراث يددل اصس تطدد  اص م ددا  وبشدددددط ) 
جو دا اصاسدى ي د  جدم ث يدل  عجدم جذدكل  ,%(2.5تخ  ا جمدن اصخذا يل اصس تط  اصامشد ن وبشددددط )

%( جا يي  ت  ي هم ُلة اشمُ  جاش امث اي من يدل 1.4س تط  اصحمدي  ُذ  واياي ن وبشدط )اص
 -:و ش ي   بذكى جلرى صه ي اصسذك ث و سم يلل .  جشي   اص را

 
 (02جدول)

 .0202مذكبت صشاعة ُمشتجات األثاث  ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام 
 السرتبة الشدبة% السذكبت ت

 5 44.0 ومدتمزماتو اإلنتاج -4

 0 40.5 الطاقة والهقهد   -0

 4 04.4 الدعم الحكهم  -5

 44 4.1 مهقع العسل -1

 1 3.0 التدهيق والدمع السدتهردة -4

 0 1 التكشهلهجيا )اآلصت( -0

 2 4.0 األيدي العاممة -1

 4 2.2 السهاد األولية -2

 1 0.4 التمهث البيئ  )نفايات الرشاعة( -3

 3 1 ارتفاع أسعار اإليجارات      -42

 42 0.4 تخزين مادة الخذب    -44

اصسر ر: جا ُسى اصطمي   بمتُ سمد ُلة ا  سمرن اصسدج اصسي ا ل صسامجى اي من يل ج يش ل اص جمد  واصللوج  
 .(18/1/2021-25/10/2020) صلس ن
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 (02شكل)
 .0202األثاث ف  مديشت  الرمادي والفمهجة لعام ندب تأثير السذكبت عمى صشاعة ٌمشتجات 

 
 .(60بمتُ سمد ُلة ج وا)  اصسر ر: جا ُسى اصطمي 

 
 هم ــم الحكــمة الدعــتعمقة بقــاكل مــمذ 4.1.4.1

اشمُ  جاش امث اي من يدل جشي د  اص را د  جدا اص يمُدمث اصردشمةت  اصخماد  اص دل يا سد   تا      
ادشمُل يا سد  بردورن ع م دت   -ع   ادمح ع  جذد ول ا  ردمد  عاحمطهم ُلة اص سو ى اصد اتل و

دذ  ادد  ع  دور اص وصدد  يددل دُددح اص يددمل اصرددددشمُل بذددكى  .ُلددة جدد ل دُددح اص وصدد  ص لددب اصسذددمر ا
جسدم ع د   دلطم  ُلددة   ادمث اي دمن بذدكى ادمص ت ي ت ددل دصدة اصسدد ول اصسيلدو ُدم  وادشمُ  جاش

( ع  جذددماى اص ُددددح اصحكددوجل  دد  28( واصذددكى)60ييقدد و جددا ادد ا اصادد وا) ,وا ددا هدد ي اصرددشمُ 
دذ يلا اصس تدددط   ,ام ا اصامجى ايا   ت  ي ا  ُلة وا ا اشددمُ  جاش امث اي من يل جشي   اص را  

%( وت س دى هد ي اصسذدماى بسدم 25.1ايوصة جا يي  ت  يدد هم ُلة اشمُ  جاش امث اي من طشددط )
 -ي تل:

يمصرشمُمث اصسحلت  صح تل دة  , ُح ويسمي  اصساش ج اصويشلصُ   وجود  ددتم   يكوجت  يةتةت   -1
دددش امث جسم   ج ُشد دإ ا   ,(2003مي  اص زج  با  ُم )دداص ُح واصحس اصدو  اصا ا ددت  بسخ لدا اصسا
 .رد  وجا جشذئ

اصسدواد ايوصتد   دذ  م دا ,ُ   وجود دُح صه ا اص يدمل جدا  قدى اصحكوجد   سدم  دم  يدل اصددمطب  -2
عجم اآل   ,تاادده  جا  قى) وزارن اص امرن( وب  امر ج ُوج  جسم يؤد  دصة ا خلمض تيمصت  ائ  م 

 .ت اجا ائ  م ي   عدث اي طم  اصس  ورن دصة 
ُددد   وجدددود دُدددح وتدهددددددت ث جمديددد  يكوجتددد  صل يدددددمل اصخدددمص جدددا اددد ا  ددد وض اصسرددددد    -3



  .0202صناعة مُنتجات األثاث ومشكالته يف مدينيت الرمادي والفلوجة  لعام لالفصل الرابع.. التحليل الكمي  

184 

 

اصرددشمُل اص ددل بددمص إح جددا اصلوامدد  واصذدد ون صلحرددوا ُليهددم دت ع  اصي يدد  جددا عاددحم  اصسامجددى 
يد ل جا دح عادحم   دذ .يا يو  ُا اص   يح ُشهمذ   د ا  صاد   وجدود  تم د  يكوجتد  يمُلد  وجيد ن

ت يادد  عجدد ا  ذاث جدد ول  قيدد ن جددم صددح يدد ح اصسامجددى ع  اصحرددوا ُلددة اص دد وض واص دددهت ث اصسمصتدد  
 .يسمي  اصساش ج اصويشل

من اصام ا اصز  قل يمصز اما اصسل وم  ُلة اصرشمُمث  وا   م ا ُلة اصسواد  -4 ُ   ج ُا
 شم ا جا ائجكم تمث اصس مي  جسم يؤد  اصسد وردن ع  ُلة ايرامل اص ل تذالهم يمصتم  هل ت ت

 .دصة ز مدن  لل  ائ  م  وبمص مصل ُ     رن اصسش ج ُلة جشميد  ع امر اصساش امث اصسد وردن
قاط ــــكهم  يسكن تهضـــيحيا من خـبل الشــقمة الدعــم الح عالجة مذاكلــمهل السقترحة لسـأما الح
 -اآلتية4

شمُل وامادد   يددمل اددشمُ  ددددجدد ا اث اص زجدد  صدد ُح اص يددمل اصرهيى ائدددديا وتدددددتذدد  ا اص وا  -1
 .جاش امث اي من ُا ي  ب يسمي  اصساش ج اصويشل

دت  صددد ُح وتسددددددو ى اصسذدددمر ا اصردددشمةت  وتلدددددددايى دور اصسرددد   ددددت ددد يح  ميددد  اص دددددددهت ث اصسمص -2
 .اصرشمُل

اصسهدح يدل اص وصد  صدت  يحددا طدى ياا ُلة اصحكوج  تويي   دى جدم يد ُح و  دو  هد ا اص يدمل  -3
ياددا ومددا اص ددوا يا اصخمادددد  طهدد ا اص يددمل وت جيددددا  ميدد  اي تمجددمث هدد ا اص يددمل جددا  ميتدد  جمديددم   

 .وجاشو م ذ وذصب جا عجى د امش ا  رمد اصقل 
 شمُل واصددد   يدددشاك  طددد وريا ُلدددة ي  ددد  اص شستددد اص يدددمل اصرددداصحكدددوجل يدددل  ز دددمدن ات ددد  سمر -4

 .(1)مُ صسخ لا ي ول اصرش
 هدــقن الهقــيربائ  ونــتيار الكــطاع الــنقمذــاكل ا 0.1.4.1

 (2)ازداد يدل اصو دا اصحممد ت ا  اصيم   اصيه بممت  هل عي ل عشكما اصيم   اص ل شمَل ا  اسمصهم و  

تددددد  ي ا  ُلدددددة ادددددشمُ  جاش ادددددمث اي دددددمن يدددددل جشي ددددد  اص را ددددد   ا ددددد  اصسذدددددماىي ددددد  مهددددد ث  دددددم ل ع
 -وت س ى ه ي اصسذماى بسم ي تل: %(16.3وبشدط )

ي    .  يمل اصس ي ر صلذطك  اصويشت  وادما  يل يرى اصرت اصيم   هو ات ا   جذماىع  ع -1
تقدديا جددا ادد ا اص را دد  اصسي ا تدد  صسامجددى اددشمُ  اي ددمن يددل جشي دد  اص را دد  ع  هدد ا اص يددمل جددا 

دذ  دددم  ُا سدددمدهح بذدددكى  قيددد  ُلدددة اصسوصددد اث  ,عا ددد  اصس زددد ر ا جدددا جذدددك ث اصيم ددد  واصو دددود
 .%(30%( طيشسم  م  ُا سمدهح ُلة اصذطك  اصويشت  طشدط )70طشدط ) اصخما  طهح

 تقيا جا ا ا اص را   اصسي ا ت  ع  اإلا عاحم  اصسامجى يا س و  ُلدة اصسوصد اث اصخماد  -2
                                           

(1 ) 
 .25/12/2020ِماتٍح شخظ١ح  ِغ إٌجاس, دمحم ػثذ اٌىش٠ُ ,  ِذ٠ٕح اٌشِادٞ, )حٟ اٌؼض٠ض٠ح(, ترأس٠خ 

(2 ) 
اٌرح١ٍفً اٌّىفأٟ ٌظفٕاػح اٌخشفة ٚاألشفاز ففٟ ِحافظفح تاتفً ٚلفالٙفا اٌّغفرمث١ٍح, يحٝ ح١ّفذ جاعفُ اٌّفاٌىٟ, 

 .168, ص 2020سعاٌح ِاجغر١ش)غ١ش ِٕشٛسج(, و١ٍح اٌرشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح, جاِؼح وشتالء, 
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ويدددا ُدد د اصسكددمما اصسوجددودن يددل اصساسددى وبحدددا  k.v(50-25وب دد راث جخ للدد  ت دد اوح طدديا)
يمج   ى جماش  جا تتمر  ه بممل ييلسم زاد ُ د اصسكمما زادث اصحمج  دصة جوصد اث ب د راث ُمصتد  

 .وبمص مصل ز مدن تيمصت  ائ  م  .ي  عإلا اصسكمما ذاث      ايون)    يي (
اصيمز  ( ص  ا  جا40-20ا ا متهم  طيا) صلسوص اث اص ل ت دا  ت و  با  اصسامجى بذ ا  اصو ود -3

( اصا ديشمر ُ ا ل صلق جيى اصوايد  100يل با  اييتم ) ترى ب  امر تامر   ج تلا و واصقش  ا 
وهد ا  ,( ديشدمر صل د  اصوايد 400وت تسم دذا جم ُلسشم ع   ا  اصل د  اصوايد  جدا اصيدمز عو دى  يردى)

رتلدمل ع دامري وب دمصل سامجدىذ وذصدب بددقا اعادحم  اص  مهدى جم يزت  عةطدم  و ل دمث جمصتد  ُلدة
 .ريا ع امر اصدلا واصساش امث

يسكـن تهضــــيحيا  انقطاع التيار الكيربائ  ونقن الهقـهد عالجة مذاكلــمهل السقترحة لسـأما الح
 -قاط اآلتية4ـــمن خبل الش

تاهيدد  اصيم دد  اصيه بممتدد  صلسشددميب اصرددشمةت  وت ليددى اتُ سددمد ُلددة اصسوصدد اث اصخمادد   ز ددمدن  -1
 .يل تويي  اصيم   اصيه بممت  جسم يشاك  ديامبم  ُلة ال   لا اصشل مث برورن ُمج 

تيدددو   جحيدددمث توصيددد  اصيم ددد  اصيه بممتددد  و يردددمصهم صيميددد  عيتدددم  جشي ددد  اص را ددددد  صل  ليدددى جدددا  -2
 .اث اصخما  وايهلت  وبمص مصل ال  تيمصت  ائ  م ا  خ ا  اصسوص 

اته سم  واص ُح اصحكوجل  وتخفت  ع امر اصو ود اصساطدمل يادحم  اصسامجدى وبمص دمصل تايدل  -3
 .ي ا  عاق  صلسشميد  جا اصساش امث اصسد وردن

 تمزماتوـــتاج ومدــعمقة باإلنــاكل متــمذ 5.1.4.1
ائ  م  هو ُسلتد  اص ددحو ى اصسدددد س  ص دول اصيقتاد  اصسمديد  إيد  اصسؤهلد  صإلشقدددمل اصسطمشددد   ع    

و قددد و جدددا اددد ا  (1)اص دددددل يحوصهدددم ائ ددددم  دصدددة  دددلا واددد جمث  مطلددد  ئشدددطمل اصحمجدددمث ائ ددددم ت 
ي د    يددلا اصس تط  اص مص   طشدط )60)اصا وا يي  ت  ي هم  %( جا15.2( ع  جذكل  ائ  م  و ُو

ي دددد بسدددم  ُلدددة ادددشمُ  جاش ادددمث اي دددمن يدددل جشي ددد  اص را ددد  و سكدددا دجسدددما جذدددماى ائ  دددم  و ُو
 -ي تل:

 . لدد  وردا ن  وةتدد  اصسددواد  ايوصتدد  اصسحلتدد ذ بدددقا اص دد و  ات  رددمدي  اص ددل يسدد  طهددم اصقلدد  -1
 حو ائ طما ُلة  جسم ديا اصسش ايا يل جشي   اص را   .وغتم  دور اص خيت  يل جاما اصرشمُ 

 .ش ا  اصسواد ايوصت  اصسد وردن جا امر  اصقل  اص ل تح مجهم اشمُ  جاش امث اي من بذكى امص
ع  اشمُ  جاش امث اي من تا س  بذكى رمتدل ُلة اصسواد ايوصتد  اصسدد وردن جدا ادمر  اصقلد   -2

يدد  جددا اصسدددمو  جشهددم ارتلددمل وع  هدد ي اصسددواد اص ددل يدد ح تدددو  هم صددو    اصاسلدد   ددح اصسلدد د صهددم اصي 
 اي امر ُو   مسم  ا  س ارهم وت ي هم بمصحاح واصو ا اصسح د وصتدا بمصسواالمث اصامصت  اصاودن

                                           
(1 ) 

 .16, ص  1985ِظطفٝ سش١ذ عؼ١ذ , ػٍُ افلرظاد ِٓ خالي اٌرح١ًٍ اٌجضئٟ , اٌذاس اٌجاِؼح , ت١شٚخ , 
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تادم ل جا ددح جامجددى اددشمُ  ائ دمن يددل جشي دد  اص را دد  جدا ردا ن  وةتدد  جد ددددل جمث ائ  ددم   -3
اص يوبد  وبمص دمصل اصاد و  ُدا  جدا اصسخ لل  واما  اياذم ذ وذصب تي وامهدم ُلدة  دقدد  ُمصتد 

شددد ا  اي دددمن اصسحلدددل وا ددد ق اصد بمي دددمن اصسدددد اسى عو اي دددمن اصسدددد ورد ج دددى اص   دددل واصسدددمصي   
 .اص إح جا ماا جودتد دت ع د ع ى  ا ا  جا اصساش ج اصسحلل لةواصريشل ُ

دذ تام ل اشمُ  جاش امث اي من يل جشي   اص را    ,ُ   ات  ا ا اصيمجى صليم   ائ  مجت  -4
ي قيا جدا اد ا اص را د  اصسي ا تد  صلسامجدى ع  ارتلدمل  ,جا ُ   ات  ا ا صيمجى صليم   ائ  مجت 

يددؤد  دصددة ادداوب  تددددر    ائ  ددم   عدد اي ددامر وجشميددد  اي ددمن اصسددد ورد وامادد  اصشوةتدد  اص دي
 .اصسحللُو و  اصسد هلييا ُا ش ا  اي من 

اص و لمث اصلشت  اص ل تريا اصاسلتمث ائ  مجتد ذ صاد   تدواي   يدا اص تدمر ايادلت   وهد ا  دمتج  -5
 .جا اص  و  اص ل ج ث طهم جشي   اص را   جسم ع   ُلة جودن اصساش امث

ا خلمض اصس  رن ائ  مجت  صلادمجلياذ و ادود اصددقا دصدة مداا اصسدد ول اصالسدل و لد  اقد تهح  -6
 . مب  ُلة ايي   اصامجل ذ  و هم تمبا  صل يمل اصخمصوماا اص  

غتددم  دور اص شستدد  اصرددشمةت  يددل دجدد اد هدد ي اصرددشمُ  بددمآلتث واصسكددمما واصسددواد ايوصتدد  ُددا  -7
 .ي  ب اتجمزاث اص ل تحسلهم اصسامجى  مب م  صزسم  ا  س ار   ُسلهم

ـــعالجة مذــاكل اإلنتــاج ونهعيتــو مهل السقترحــة لسـأمــا الحــ ـــكــن تهضـــــيحيا مــن خــبل الشيسـ قاط ــ
 -اآلتية4

ويدد ض ر ددو  عو جشددا  .يشطاددل اته سددم  بمصرددشمُ  اصويشتدد  ويسمي هددم جددا اصساشميدددد  اصخمرجتدد  -1
 .ات  ي اد صلدلا اصسذمطه 

تلددايى دور ائُدد  مث اتصيددد  و ت  صشذ  اصساش دامث اصسحلدددت  ُقد  جوا دا اص واادى اتج سدمُل  -2
 .ع وا  امرجت  وتر    ائ  م ئيامد 

اته سم  بميي   اصامجل  ودُسهدم جمديدم  وجاشو دم  وت ددد يح اصس ايدم وايجدور واصخ جددددمث يهد ا يددد     -3
 .(1)جا اه سم  اصامجى بحاح و وةت  ائ  م 

 تهردةــهق بالدمع السدــراق الدـق وإغهيــعمقة بالتدــاكل متــمذ 1.1.4.1
مثٌتادد  جذددكل     اددشمةت   اصدددو  يددل اصقلدد ا  اصشمجتدد  ُمم ددم   و ددم  يددل  ددقيى اص و ددا ب  ذددم  جذدد ُو

د  جذدكل  اص ددو ب و إد ا  اصددو  بمصددلا اصسدد وردن جدا ,(2)ي ي   ذاث يم   د  مجت  ُمصت  اسدم وتا 
( ع هدم 60ييق و جدا اصاد وا) .اصسذماى اص ل تؤ   ُلة اشمُ  جاش امث اي من يل جشي   اص را  

 -%( و سكا ديامز عهح جذماى اص دو ب بسم ي تل:9.2اصس تقدد  اص ابا  وبشدط )    يلا
                                           

(1 ) 
ِماتٍح شخظ١ح ِفغ إٌجفاس , ػفادي ِحّفٛد سشف١ذ , ِذ٠ٕفح اٌفٍٛجفح ,) حفٟ اٌشطافٟ(,)اٌغفٛق اٌمفذ٠ُ(, ترفأس٠خ 

28/12/2020. 
(2 ) 

 .13, ص  1974تشاج١ٕ١ا ٚلخشْٚ , ِشىالخ اٌرظ١ٕغ فٟ اٌثٍذاْ إٌا١ِح , ذشجّح داس اٌرمذَ , ِٛعىٛ ,  
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 .2003ع  اصطزدددمما ايجشقتدددد  عادددد ث تشدددمي  جاش اددددمث اصرددددشمُ  اصسحلتددد  امادددد  بادددد  ُددددم   -1
واص ددم ل هددو ارتلددمل  .صدددققيا عوصهسددم ات  لددمل اصحماددى جددا  قددى اص وصدد  يددل ات دد ي اداث اصخمرجتدد 

جد ول  تس  اصشمتج اصسحلل ائجسمصل باد  اصددسمح صلاد ا  ط رد ي  اصق د وا اصخدم  طد و   يدود  ستد  
ُلددة اددمدراتد وارتلددمل جددد ول  ددا  ادد   اصدد يشمر اصا ا ددل جسددم عدل دصددة ا خلددمض ع ددامر اصدددلا 

سردد رن بسسمر دد   تم دد  اصسددد وردن  تم ددم  دصددة اصدددلا اصرددشمةت  اصسحلتدد  و تددم  اصي يدد  جددا اصدد وا اص
 .(1)ائإ ا  وت  يح اص ُح اصحكوجل صرمدراتهم دصة اصا ا  عو ت اي  ا  ي اداتهم

ا خلددمض جددد ول   ميدد  اصسددد هلب اصا ا ددل اصدد   يلزددى دامسددم  اصساش اددمث اصسددد وردن اص اتردد   -2
ي هم رديع   .اصةتس  ُلة اصساش ج اصسحلل ي ة صو  م ا  ُو

  اي ددددمن ُلددددة اصسشميددددد  يددددل اي ددددوا  اصخمرجتدددد ذ بدددددقا  وةتدددد  ُدددد    دددد رن جاش اددددمث اددددشمُ -3
ع سدم يكدو  اص ددو   ي د  ُلدة جدد ول جحمي د  اي طدمر  .جخ جمتهم وارتلمل ع امرهم و ل  جمذطي هدم

 .(2)واصسحمي مث اصسامورن صسشي   اص را  
يهم عجددم  ز ددمدن اي طددما  حددو اصساش اددمث اصسددد وردنذ بدددقا ا ل ددمح اصدددو  اصا ا تدد  ُلددة جردد  -4  ُا

اصدلا واصساش امث اصسد وردن اص ل تيو  ج ُوج  جا جشذعهم ص صب ي   اص شمي  ش ي  جم طديا اصساشد ج 
اصسحلددل واصسددد ورد جددا جهدد  وجددم طدديا اصساش اددمث اصسحلتدد  تتسددم طيشهددم جسددم يددؤد  دصددة ادداوب  يددل 

 .تدو ب ه ي اصساش امث
مبدد  اصساددددلسيا وجددوملل اص وصدد  واصس  مُدد يا اص ددل وجددود اصاسايددددمث ات  ه ايدددد  اص امو يدددد  صش   -5

ي واي  ييهم جخ لا ع وال اي من واص ل ت طا   م  اصقتا بمص  ديددد  جدا يد ض  دقددد  جدا اصد بج واص دل 
 وهد ا يدشاك   دلطم  ُلدة اصردشمُ  اصسحلتد  .يلزلهم اصي ي  اماد  ذو  اص اى اصسحد ود واصسددد و  

 (3)يل جشي   اص را دد 
ارتلمل تيمصت  اص حسيى واص ل  غ  يي  ت داد  لل  اصش ى ترتطميهم باشر  اصسدمي  طيا اصساشد ج  -6

 .دذ ت داد  لل    ى اصساش ج جا ز مدن اصسدمي  .واصسد هلب
غتم  اصدتم   اص دو ةت  واص داي    عيزم  صرشمُ  ايصسشيو  وبمص مصل ا خلمض جدد ول  وةتد   -7

يااددى جشهددم جذددكل  وامددح  يددل ائ  ددم  وامادد  اصسشميددد  صدد ا يزددي   بادد  جاش اددمث ايصسشيددو 
عإلا اصسد هلييدا دصة ش ا  اصساش امث ذاث اصسشذد  ايجشقدل  مصسيدمبل اصادمه ن واصد واصيا واصي ا دل 

                                           
(1 ) 

ػثذا ٔجُ ػثذ اٌشاٚٞ ٚػاِش أحّذ دمحم , دٚس اٌذٌٚح ففٟ دػفُ اٌمطفاع اٌظفٕاػٟ ففٟ اٌؼفشاق , ِجٍفح اإلداسج  

 .1, ص  2011,  89ٚافلرظاد , اٌؼذد 
(2 ) 

/ 12/ 29ِماتٍح شخظ١ح ِغ إٌجاس,  تالي فايً ِٙذٞ , ِذ٠ٕح اٌشِادٞ , ) حٟ اٌمطأح(,)اٌغٛق( , ترأس٠خ 

2020. 
(3 ) 

ِماتٍح شخظ١ـح ِغ طاحة ِؼًّ أ١ٌَّٕٛ اٌثشوح ,ػذٔاْ ذشوٟ حٛاف, ِذ٠ٕح اٌفٍٛجح)حٟ اٌّؼٍّف١ٓ(, ترفأس٠خ   

2/1/2021. 
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 .واصسشممد  ُلة اص إح جا ارتلمل  لل    لهم صيا صلحروا ُلة  وةتمث جي ن جا ه ي اصرشمُ 
يسكـــن ـــــعالجة مذـــاكل التدـــهيق وإغـــراق الدـــهق بالدـــمع السدـــتهردة مهل السقترحـــة لسـأمـــا الحـــ

 -قاط اآلتية4ـــتهضـــيحيا من خبل الش
شددد ج اصسحلدددل ويددد ض اصزددد اما ُلدددة ات ددد ي اد وجشدددا ا ددد ي اد اصددددلا اصسوجدددودن يدددل  -1 يسميددد  اصسا

دسوج  اصشذمن عممي  دصة توةت  اصسددا سا ب هست  اصساش امث اصسحلت  صلحلمظ ُلة ديد .اصدو  اصسحلل
دد   ا و  اصاسددل  اصراط  دصة امر  اصقل   .اصرشمُل ُو

ش اد  اصشهوض طوا ا اشمُ  جاش امث اي دمن يدل جد يش ل اص جدمد  واصللوجد  وتحو لهسدم صسد   جا  -2
وصددت  جددد هلي  ب ُدد اد ايدد  تشسددددو   ت ددو  ُلدددة ع ددمس ُلسددل ياددددسى ُلددة د اددمش هدد ا اص يدددمل 

 .جاددمجى جدد يدد ناصرشمُل اصسهح وا  حدد ان 
تلايددى دور اصدتي ن اصشوةت  صسشا داوا جاش امث اي من ذاث اصسواادلمث اص ديعد  اص دل تشدمي   -3

اصرشمُ  اصسحلت  اص ل ت سي  بمص ون واصس م   ُك  اصساش امث اصسددد وردن جا اصخمر  ُلة اص إددح جا 
 .جسما ديكوراتهم وصيشهم تل    دصة اص ون واصس م  

شدد امث اصسدددد وردن جا اصخدددددمر تدد -4 شدد امث اصسحلت  اصرشا ص د دديتا جشميددد  اصسا  .حديا جودن اصسا
دددددش امث و ذددد هم  -5 اته سدددم  بمصام دددا ائُ  دددل صلساش ادددمث اصسدددددحلت  جدددا عجدددى اص ا  ددد  طهددد ي اصسا

 .وذصب جا ا ا ت  يح اصا وض اصاددمذب  صلسددد هلييا ياق  جدمي  جسكشدد 
 يةــهاد األولــهل عمى الســعهبة الحرــعمقة برــاكل متــمذ 4.1.4.1

ي وي هددم يسكددا اصرددشمُمث جددا  .دس ى اصسددواد ايوصتدد  اصامجددى اي م ددل يددل تددددذايى ع  اشددددمُ تادد   
وصيدددا تادددم ل ادددشمُ  جاش ادددمث اي دددمن يدددل جشي ددد  اص را ددد  جدددا اددداوب   .(1)ائ  دددم  وات  دددددس ار

%( جدا ييد  اصسذدك ث 8اصحروا ُلدة اصسدواد ايوصتد   دددتسم ع هدم يلدا اصس تطد  اصخمجدد  طشددط )
 -جذماى اصسواد ايوصت  بسم ي تل: وت سد ى .اص ل تواجد اصرشمُ 

ع  جا ح اصسواد ايوصت  اص ل ت اى يدل ادشمُ  جاش ادمث اي دمن تدد ورد جدا اصخدمر  ي د  تقديا  -1
%( جدا 10%( جدا اصسدواد ايوصيدد  تدد ورد جدا اصخدمر  و)90جا ا ا اص را   اصسي ا ت  ع   ددط )

  .جسم يش ج ُشد ع مر  لقيدد  ُلة ات  رمد اصا ا ل ,دااى اصسحمي مث اصا ا ت   مي 
شم  صحدديا واددوصهم دصددة تااددمر اصاسلدد  واصدددددقا يددل ذصددب ددددع  ددد   اصسددواد ايوصتدد  جددا اصسي تدد اي  -2

اص  اي  هو عا  اص  و  اصيس  ت  وائج ا اث ائدار   اصسا  ن وه ا ي لى جا د  دمجت  اصساسى و ؤ   
 .(2)يل ارتلمل ع امر اصسواد ايوصيد   جسم ي لى جا ش امهم

                                           
٠اعففش ِاجففذ دسجففاي,  ذح١ٍففً ٚالففغ إٌشففاط اٌظففٕاػٟ فففٟ ٔاح١ففح اٌىففشادج اٌشففشل١ح تاعففرخذاَ ٔظففُ اٌّؼٍِٛففاخ  ( 1)

 .149. ص 2020اٌجاِؼح اٌؼشال١ح, اٌجغشاف١ح, سعاٌح ِاجغر١ش)غ١ش ِٕشٛسج(, و١ٍح ا٢داب, 
(2 ) 

ِماتٍفففح شخظففف١ح ِفففغ إٌجفففاس, ٠اعففف١ٓ ففففٛصٞ حّفففذاْ , ِذ٠ٕفففح اٌشِفففادٞ , )حفففٟ اٌمطأح(,)اٌغفففٛق(, ترفففأس٠خ 

3/1/2021. 
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ويي  اصسواد ايوصت  ت تسم اياذم  عدل دصة تحكدح اص ادمر يدل هد ي غتم  دور اصحكوج  يل ت -3
اصسددواد جسددم ع دد  يددل ارتلددمل ع ددددامرهم وب ددمصل ت لددت، ياددح ائ  ددم  يددل جددددامجى اددشمُ  اي ددمن يددل 

 .جشي   اص را  
اصسواد ايوصيد  اصسد وردن جا اصخمر  وص صب بدقا ُ   وجود مواب  يةتةت  يمُل  تسشا  ردا ن -4

عممي  دصة تو دا اصاسدى صحديا وادوا هد ي اصسدواد جسدم يدؤد  دصدة  .داوا اصسواد اص ديع  دصة اصط د
 .ادمم  يمدي  ياحم  اصسامجى وعإ  هم

ايوصتد  تتسددم يخد، ادشمُ  ايصسشيددو   تادم ل جشي د  اص را د  جددا شدح  وارتلدمل ع ددامر اصسدواد  -5
و م  اصدقا هو اتي ان اياي ن  ,اصس س ل  بمصس ميا واياددواراث اصخما  بمصسحا اث واصسيمبل

اص دددل يددد  ا يدددل  دددى جدددا  دددور م وجرددد  واي يدددمر اصسادددمورن عدث دصدددة ُ  لددد  ات ددد ي اد واددداوب  
 .اصحروا ُلة اصسد ل جمث اي م ت  صه ي اصرشمُ 

اص شستدددد  اصرددددشمةت  واتحددددمد اصرددددشمُمث يددددل ت دددد يح ع  تدددددهت ث ياددددحم  جامجددددى  صدددح تدددددهح -6
 .يزم ه ا جم جالهم تا س  ُلة اصسواد ايوصت  اصسد وردن جا اصخمر ايصسشيو  ع

يسكـن تهضــــيحيا  صـعهبة الحرـهل عمـى السـهاد األوليـة ـــعالجة مذـاكلمهل السقترحة لسـأما الح
 -قاط اآلتية4ـــمن خبل الش

ددل ددددايى اص يمُددمث ات  ددددذت  وتلددددتش  -1 وذصددب جددا ادددد ا تويددددي  رمدي  ايادد ل  مص يددددمل اص رُا
د  وتيدو   اياذدم  بسدم يد  مح اياذم   بمتُ سمد ُلة إمبدمث شدسما اصاد ا  واصاسدى ُلدة اص رُا

 .جا ه ي اصرشمُ 
حكوجتدد  و   دد  جددا ا ا دد  شل مث اصددددلى جددا اصدددد ي اد جددا اصخددمر  جسددم ي دُدد   اتُ سددمد ُلددة ات دد -2

 .اصقل 
 .ب داما  اصسواد اص ديع  اصسدد خ جد  اصدسمح ي ن ُلة جودن اصسواد ايوصت  اصسد دوردن ُو  داصدي -3
تخفت  اص  و  واصز اما ُا اصسدواد ايوصتد  اصسدد وردن اص االد  يدل ادشمُ  جاش ادمث اي دمنذ  -4

 .وذصب صا ض تذاتاهم وتيو  هم وتشسي هم
 تخدمة)اآلصت(ــشهلهجيا السدــبالتك عمقةــاكل متــمذ 0.1.4.1

يا اصح ي ددددد  واآلتث ت اددددد  ادددددشمُ  جاش ادددددمث اي دددددمن جدددددا اصردددددشمُمث اص دددددل صدددددح ت طدددددا اي دددددمص   
ع  اص يشوصوجتم اصسد خ ج  ي  اشمُ  ت تط  بس ل توي  رعس اصسدما اصد ز  ورغطد  دذ ,(1)اصس يورن

( دصددددة ع  جذددددكل  اص يشوصوجتددددم 60و ذددددي  اصادددد وا) .اددددميا اصساسددددى يددددل تيددددو   جكددددمما اصساسددددى
شددددد امث 7ط )دددددبشدو اصسدددد خ ج   ددد  يلدددا اصس تطددد  اصدمد ددد   %( جدددا يدددددي  ت  ي هدددم ُلدددة اددددشمُ  جا

                                           
(1 ) 

فاذٓ عؼذْٚ ػثٛد أحّذ اٌرىش٠رٟ, اٌرثا٠ٓ اٌّىأٟ ٌظٕاػح األشاز دساعح ِماسٔح ت١ٓ ِذ٠ٕرٟ ذىش٠د ٚعاِشاء, 

 .123, ص 2019ِٕشٛسج(, و١ٍح ا٢داب , جاِؼح ذىش٠د ,  سعاٌح ِاجغر١ش)غ١ش
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و سكا تومتج اصسذماى اصس ال   بمص يشوصوجتم اصسد خ ج  يل اصرشمُ   .اي من يل جشدي   اص را  
 -امآلتل:

مإلقهدددم تدددح ا ددد ي ادهم  قدددى عا ددد  جدددا ُ  جاش ادددمث اي دددمن ي ددد   اصسكدددمما اصسدددد خ ج  يدددل ادددشم -1 
( ج دددى 1300-18000-2000-2200وهدددل جكدددمما جمجاددد  ذاث عيادددم  جخ للددد )ا  دددش     يدددد

جماشدد  اصامجادد  اصقلامر دد  واص   تدد  و ا ردد  بمصامجادد  هددل اصسماشدد  اص ددل تحددو  عربادد  ُسلتددمث يدد ا   
هد ا اصشدول جدا اصسكدمما عادطحا ت  جشذدمر تذد  ج( ,ر  ن ترفت  ,ي   ا اصش ش ,وهل) جش مر ت  يا

 .(20 سم جومج يل اصرورن) .توااا ي    اص يور اص يشوصوجل
ُو   توي  ايدواث اتي تميت  اص زج   ُيى اصسكمما اصسد خ ج  يل اشمُ  جاش امث اي من -2
   ردا ن  لدم ن هد ي يلا اميا اصساسى عجوات  يمملد  وبمص دمصل يدا  ق اصهم عو ترلتحهم يا وع   .صهم

 .(1)اصسكمما يشاك  ُلة ائ  م  وصد ج دود  لقل ُلة اصاسلت  ائ  مجت 
تاددم ل عإلددا اصسامجددى صرددشمُ  جاش اددمث اي ددمن يددل جشي دد  اص را ددد  جددا  لدد  اصسكددمما اصح ي دد   -3

ويدب اصيلدا  وتا س  طشدقد   قي ن ُلة اصساا اث اص  يددس  اص ل ت ت وي  ييهم اصذ ون اصساشم قد  صلاسى
وبمص دددمصل ت اددد ض دصدددة اص و لدددمث اصلشتددد  اص دددل تلحدددب طهدددم جسدددم ياشدددل اصحمجددد  دصدددة ُسلتدددمث ادددتم   

 .جد س ن
 ددل  اصيوادر اصلشيددد  اصس خررددد  بمصردتم   ايجد  اصد   يايدى ُسلتدمث ائ  دم  و اادى اصيم د   -4

 ائ  مجت  ج   ت  صلساسى
 (02صهرة)

 .الرمادي لرشاعة األخذاب ف  معامل األثاث لسديشة )الجامعة(ماكشة  ّقدم

 
 .5/1/2020اورن اص  يا ط  ر ل  ر: اص را   اصسي ا ت , اصسر 

                                           
(1 ) 

 .5/1/2021ِماتٍح شخظ١ح ِغ إٌجاس, أحّذ ػٍٟ جذٚع , ِذ٠ٕح اٌفٍٛجح , )حٟ اٌّؼ١ٍّٓ( , ترأس٠خ 
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ـــعالجة مذــاكل قــدم التكشهلهجيــا مهل السقترحــة لسـأمــا الحــ ـــيحيا مــن خــبل الشـ ـــيسكــن تهضــ قاط ــ
 -اآلتية4

اصرددتم   اص ور دد  صلسكددمما واصسادد اث صزددسم   دد ج هم جددا اصايددى وذصددب جددا ادد ا تخرددت،  -1
 .اوادر يشت  وهش  ت  تذ   ُلة اتم   اصسكمما واآلتث بذكى جد س 

بسدددم ع  ادددشمُ  جاش ادددمث اي دددمن جدددا اصردددشمُمث ذاث اص يدددمل اصخدددمص تتادددا تذددداتا هددد ي  -2
اصاسدددى جدددا اددد ا ت ددد يح اص ددددهت ث صددد ُح هددد ا اصردددشمُ  ُلدددة ا ددد خ ا  اص يشوصوجتدددم اصح ي ددد  يدددل 

 .اص يمل
توةتدد  عاددحم  اصسامجددى اصرددشمةت  ب هستدد  اداددما اص يشوصوجتددم اصح ي دد  وصدد صب ص  ددمدن وتحددديا  -3

 . وةت  ائ  م   واص مصل يشاك  ديامبم  ُلة وا ا اشمُ  جاش امث اي من يل جشي   اص را دد 
 ئيةـاث وآثارىا البيــشاعة األثــسة عن صــالشاجشفايات ــعمقة اـالـمذاكل مت 1.1.4.1

ع  اصشلميددمث  ددوا  عام ددا جش صتدد  ع  اددشمةت  جذدددكل   قيدد ن ت هدد  برددورن وامددح  يددل جخ لدددا   
و دد  تقدديا جددا ادد ا اص را دد  اصسي ا تدد  ع  اصشلميددمث اصشمجسدد  ُددا اددشمُ   .اصسشددميب وامادد  اصسدد  

( ع هدم  د  60و ذدي  اصاد وا) . ط  جا ه ي اصسامجىجاش امث اي من ع  ث ُلة اييتم  اصدكشت  اص   
جا يي  ت  ي هم ُلة اشمُ  جاش امث اي من وت ح د تلدب  %(6.1يلددا اصس تط  اصدمبا  وبشدط )

 -اصسذماى بسم ي تل:
يددل اصقيعدد  ج س لدد  بددمص لون اصهددوامل اصشددمتج ُددا  اي ددمن يددل جشي دد  اص را دد  ن ددمرا   ت دد ك اددشمُ  -1

تيمي   ذمرن اصخذا وايت ب  ع شم   يا اياذم  وتذ  حهم جسم يؤد  دصة دامب  اييد   اصامجلد  
 اصدددكم  اص دد  قيا جددا اصسامجددى وبرددل  امادد  يددل اصسامجددى اص ددل ت ددا يددل اييتددم  اصدددكشت  و دد صب

 .ب ج اض اصحدم ت  واص بو
شدددد امث اي دددمن ُلدددة تلدددون اصددددهوا  جدددا اددددد ا اصادددددطمر اصس يدددمي  جدددا  ذددددد  تاسددى اددددشمُ  جا   -2

 .وبمص مصل يلحب م را  احتم  صلدكم  يل جشي   اص را   .اصخذا
عتزج جا ا ا اص را ددد  اصسيددد ا ت  ع  هشدمك اهسدما  قيد  صسخللدمث اصردشمُ  اص دل هدل ةطدمرن  -3

مددمي  دصددة عاددوا   ذددمرن اصخذددا اص ددل د دد اسما ُددا ب ميددم  يددا جددا اصخذددا اصخددم  إيدد  اصرددمصج ص 
اسددم جومددج يددل . (1)تخدد   اراديددم  جددا اصسماشدد  جسددم يددؤد  اهسمصهددم دصددة تيدد س اصشذددمرن يددل اصساسددى

  .(22و) (21اصرورن)
 
 

                    
                                           

(1 ) 
ِماتٍففح شخظفف١ح ِففغ إٌجففاس, أ٠غففش دمحم اٌؼففأٟ , ِذ٠ٕففح اٌفٍٛجففح ,) حففٟ اٌشطففافٟ( , )عففٛق اٌمففذ٠ُ( , ترففأس٠خ 

10/1/2021. 
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 (                        00(                                               صهرة)04صهرة)                    
 .أكهام نذارة الخذب ف  معامل مديشة الفمهجة          .أكهام نذارة الخذب ف  معامل مديشة الرمادي    

  
 .12/1/2021اور اص  يا ط  ر ل  ,اصسر ر: اص را   اصسي ا ت   
  تا  ُسلتمث ااد ح  جامجى ايصسشيو  ت  ك جخللمث الط  ع  وجا اص را   اصسي ا ت  عتزج -4

و سددددم جومددددج يددددل  .ا شددددم  ج ايددددى ترددددشتا اصساش اددددمثاي ددددمن اصسددددد اسى وت دددد ااح ب ميددددم ايصسشيددددو  
 ( 23اصرورن)

 (05صهرة)
 .السخمفات الرشاعية لسعامل صشاعة األثاث السعدن )األلسشيهم( ف  مديشة الرمادي) ح  الهليد(

 
 .14/1/2021ط  ر ل  اورن اص  يا , دد  اصسي ا يدد  اصسر ر: اص را 
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ــاث مهل السقترحــة لسـأمــا الحــ ــات صــشاعة األث ـــعالجة مذــاكل نفاي ـــيحيا مــن خــبل ـ يسكــن تهضــ
 -قاط اآلتية4ـــالش
عاحم  جامجى اشمُ  جاش امث اي من بسامصا  ه ي اصشلميمث وذصب باسا  ذمرن اصخذا  تم   -1

 .وجا  ح تد خ   با  ذصب  دسمد صصرامل اص راةت  ,وبتاهم ت  خ اجهم يل يممشمث اص واجا
ة اصددد إح جدددا  لددد  اصسلو دددمث اصشمتاددد  ُدددا جامجدددى ادددشمُ  جاش ادددمث اي دددمن ج مر ددد  ططدددم ل ُلددد -2

دد ادهم د ,اصرددشمُمث يددل جشي دد  اص را دد  ت ع ددد جددا اصزدد ور  عادد هم طش دد  اتُ طددمر ي  ازديددمد ُع
مد ورن اته سدم  ط خيدت  اصويد اث اصردشمةت  يشاك  ُلدة تو دا اصسذدكل  يدل اصسدد  قى وبمص دمصل 

 .يل عجماا باي ن ُا تواج  اصدكم  وجامصا  اصلز ث اصرشمةت  وات  لمدن جشهم   ر ائجكم 
اصشددمتج جددا  ذددمرن اصخذددا ع شددم  ُسلتددمث اصشاددمرن يدد ح جددا ا صهددم شددل  اص طددمر ا دد خ ا  ع  سدد   -3

يه ي اصاسلت  تحسل اصامجليا  , ن جا اصخذااج رمص اصهوا  اصسح و  ُلة اص طمر واص  ممب اصراي
 .جا اتامب  اصس جش  ب ج اض اص بو وا  لمخ اص م 

مدن ت و    ذمرن اصخذا وات  لمدن جشهم -4   .ي ج جامجى    ط  جا جامجى اي من يكو  ُسلهم ُع
 شيةــبرة الفــمة والخــدي العامــمقة بقمة األيــاكل متعــمذ 2.1.4.1

دذ يخ لددا ع دد  هدد ا اصاشردد   .تادد  اييدد   اصامجلددد  ُشردد  ياددما وجهددح يددل اصاسلتددمث اصرددشمةت    
د اد  قيد ن جدا اييد    .جا اشمُ  دصة عا ل وجا جاسى دصة عا  تطا  اصرشمُمث تدد  يا ُع

لة درج   .اصامجل  واصطا  ايا  يح م  دصة ُع اد  ليل  وبازهم تح م  دصة عي   ُمجل  جمه ن ُو
وب زث مدسا  %(5.2( ع هم    يلا اصس تط  اص مجش  وبشدط )60و ذي  اصا وا) .جا اصخق ن ُمصت 

 - يمل اشمُ  جاش امث اي من  س  جذماى يل جاما  ون اصاسى ت س ى بسم ي تل:
اصي يددد  جدددا اييددد   اصامجلددد  اصسدددمه ن وإيددد  اصسدددمه ن ُدددا اصاسدددى يدددل جامجدددى ادددشمُ   ُددد و  -1

جاش ادددمث اي دددمن وا خ ايهدددم صلاسدددى يدددل جادددمتث عاددد ل ج دددى) اصادددتش واصذددد ي (ذ بددددقا ارتلدددمل 
 .اص واتا مسا ه ي اص يمُمث

اصامجلد   وبهد ا تط دة اييد   .غتم  وجح ودي  دوراث اص  هيى واص  ر ا اصسهشدل صصيد   اصامجلد  -2
إي   مدرن ُلة طشم  جذمر ا ذاث يم مث د  مجت  ُمصت ذ   تا  صزاا اصسؤ دمث اصالست  واص  شت  

 .وماا ت ابيهم جا جامجى اشمُ  جاش امث اي من
ددد   اصددد ب  طددديا  -3 ا خلدددمض اصحدددواي  اصسمديددد  صلادددمجليا يدددل جامجدددى ادددشمُ  جاش ادددمث اي دددمن ُو

امجددى ودرجدد  ا دد ا ادي صلاسددىذ واصدددقا ياددود دصددة تدد هور اصحددواي  وايجددور جسددم يددؤ   يددل رغطدد  اص
  .(1)اصوما ات  رمد  صلقل  وبمص مصل ع   ُلة  يمل اصرشمُ  بذكى ُم 

                                           
(1 ) 

/ 12/1ِماتٍففح شخظفف١ح  ِففغ )دمحم ص٠ففاد اٌؼففأٟ( ِؼّففً ٔجففاسج ا١ٌالٛذففح, ِذ٠ٕففح اٌشِففادٞ) حففٟ ا١ٌٌٛففذ(, ترففأس٠خ 

2021. 
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ا خلمض اصسدد ول اص التسدل صسا دح اصادمجليا وهد ا يدؤد  دصدة ا خلدمض جدد ول ايجدور يز   ُا 
يددل اص يددمل اصرددشمُل  صلاددمجليا يددل هدد ا اص يددمل اصرددشمُل)اصخمص( ُلددة اصاكدد  جسددم هددو ُلتددد

 سدددم وع  ادددميا اصساسدددى صدددت  صدددد ع   دددلي  تذددد  ات  تلددد   اصامجدددى بمت ددد س ار  .اصادددم  واصسخددد ل 
بمصاسى وه ا يااى اصطم  جل ويم  عجم  اصامجدى يدل تد ك اصاسدى يدل يدما يردوصد ُلدة ُسدى عيزدى 

 .جشد
جماشددد   يادددم ل باددد  اصادددمجليا يدددل جامجدددى ادددشمُ  جاش ادددمث اي دددمن جدددا اصسخدددمي  واماددد  -4

لدة جدا عج امهدم جسدم يدؤد  دصددة  ,اصخذدا) اصل  د ن( بددقا  دُ  هم وبد وز ُسدود اصددد ح بسدد ول ُع
 .دامب  اصامجليا واما  اصاي  جه ن ب امبمث   ي ن وبمص مصل يؤ   ُلة اصاسلت  ائ  مجت  صلساسى

جسدددم يدددؤد  دصدددة ا ددد ا ا  .مددداا اص  مبددد  و لددد  توجدددد اصحكوجددد  دصدددة ج مباددد  اص يدددمل اصخدددمص -5
 .ت اي  ديا عجورهح اصاسما جا  قى عاحم  اصسامجى وذصب جا ا ا

تقدديا جددا ادد ا  ا   ددما وهادد ن اصاسددما اصسددد س ن طدديا اصسامجددى اصسش ذدد ن يددل جشي دد  اص را دد  دذ -6
ل اص را   اصسي ا ت  ا  جذكل  ايي   اصامجل  يل جشي   اص را د  ت قلدور يدل ُد   ا د   ار ُسمصهدم يد

لدةع جاسى عو ُسى جايا صلحروا ُلة باد  ع  يكو دوا  د  اا ددقوا باد  اصخقد ن واصسهدمراث  ج  ُع
 .اصلشت  جا عاحم  اصسامجى وه ا جسم يؤد  دصة   ، ايي   اصامجل  يل با  اصسامجى

يسكـن تهضــــيحيا مـن ــعالجة مذاكل قمة األيـدي العاممـة والخبـرة الفشيـة مهل السقترحة لسـأما الح
 -قاط اآلتية4ـــالش خبل

صحددد هح ُلدددة  ت ددد يح اصس ايدددم وايجدددور اصسشم دددط  صلادددمجليا يدددل جامجدددى ادددشمُ  جاش ادددمث اي دددمن  -1
 .اتص  ا  بمصاسى مسا ايو مث اصسح دن

وتا  د   .ئُد اد  دوادر بذد    ذاث  لدم ن ُمصتد  ج اا  ص د ر ا وت هيدى اييد   اصامجلد  ع ذم   -2
ل اصعمدمي  دصددة  , د رتهح ُلدة جوااطدد  اص  د   اص يشوصدوجل اصحدد ي  و ددممل واصسهشدل واصقيعددل  ذد  اصدُو

 .طيا اصامجليا
ا دد خ ا  و ددممى اصو ميددد  اصذخرددت  اص دددل تادد  بس مبددد  ادد  ديدددمل ياشددا اصامجدددى جددا اصسخدددمي   -3

 .وايم ار اصا ي ن
 امح تيقت مث اصرح  واصد ج  اصسهشتد  جدا تشلي  اص وُا  واصذ ون اص ل تد  ُيهم جد ل جمث  -4

 قددددى اصاددددمجليا واص  لددددت، جددددا اصسددددواد واآلتث واصسكددددمما اصخيدددد ن وا دددد ق اصهم بسكددددمما واآلتث  ذاث 
 .ت  ي اث احت  جح ودن

 جاراتـــيم اإليـــعار قــفاع إســعمقة بارتــاكل متــمذ 3.1.4.1
ائيامراث جا اصاواجى اصسؤ  ن يل جستا اص يمُدمث بذدكى ُدم  و يدمل  تا  جذكل  ارتلمل ع امر  

جذدماى ارتلدمل ع دامر ائيادمراث  د   (  اد  ع 60و سم جقديا يدل اصاد وا) .اصرشمُ  بذكى امص
جددا ييدد  ت  ي هددم ُلددة اددشمُ  جاش اددمث اي ددمن يددل جشي دد  %( 4يلددا اصس تطدد  اص م ددا  وبشدددط )



  .0202صناعة مُنتجات األثاث ومشكالته يف مدينيت الرمادي والفلوجة  لعام لالفصل الرابع.. التحليل الكمي  

195 

 

 -ر  تح ائيامراث بسم ي تل:وت س ى جذماى ارتلمل ع ام .اص را  
اددم ل اددشمُ  جاش اددمث اي ددمن يددل جشي دد  اص را دد  جددا ارتلددمل ع ددامر ايرامددل وائياددمراث تا  -1

دذ عادد ث اي دامر تدد داد بذدكى جلحددوظ جسدم عدل دصددة تايد  جحددى اصاسددى , 2003اماد  بادد  ُدم  
جددددددميمث وا ددددداد وات   ددددما دصدددددة جشدددددميب عادددد ل جدددددا جشي ددددد  اص را دددد  عو يدددددل اييددددد ا ذ صوجددددود 

دد    وائيادمراث اص اترد  ج مر د  بس  د  اصس يشدد  جسدم يدؤد  دصدة تدد هور ادشمُ  جاش ادمث اي دمن ُو
بدقا تاي  اصسو ا اصسد س  اص   يكلا اميا اصساسى عجواا وجه   قي  باد جم عا ددا  ذتيورهم

 .اصذه ن جا  قى اصدكم  واص بمما يل اصسكم  اص  يح
 ت يسليددو  جامجددى امادد  طهددح جددا جذددكل  ائياددمراث اصامصتدد  يااصدد  ياددم ل عاددحم  اصسامجددى  -2

( ج   وهد ي اصسامجدى ت ي دى ديامرهدم ُدا 200يمصشامر يح م  جاسى ذو جدمي   قي ن ت ت ى ُا )
جسم يزي  اصسؤج  ا دصة ديدا ديادمر  دى شده  عو يزدي  دصدة  ,( عصا ديشمر ُ ا ل شه  م  750)

 .(1)ائيامر ط و  عربمح ص ياات   اض عو طتا جش وجد ب  ى  ا  عو 
غتم  دور اص  مب  ُلة اص يمل اصرشمُل)اصخمص( بذكى جلحوظ جسم شاا باد  عادحم    -3

 .ع  تيو  إمي د هو تح يب اص بججامجى اشمُ  جاش امث اي من دصة 
يسكـن تهضــــيحيا مـن خـبل قـيم اإليجـارات  ــعالجة مذاكل ارتفاع أسعارمهل السقترحة لسـأما الح

 -قاط اآلتية4ـــالش
 .جشج عاحم  اصسامجى عرامل  متت  ي ذم  اصساسى وت  تسم يل اصسشميب اصرشمةت  -1
تخفددت   دددط  اصزدد اما اصس  ااسدد  وت ليددى ياددح اصدد يو  اصس  ااسدد  يددل ذجدد  عاددحم  اصسامجددى  -2

 .اما  ديو  اصقل ي  اصس  ااس  جا ديامر اصسامجى اصرشمةت 
 .يا ت حكح جا ا صهم ب  امر ائيامراث وجحم ط  اصسخمصلياياا ُلة اصحكوج  وما  وا  -3
تددويي  عرامددل جخرردد  تمبادد  صل وصدد  جددا عجددى ع ذددم  جامجددى تمبادد  ص يددمل اددشمُ  جاش اددمث  -4

 .اي من ووما اصي  ُليهم
 بـــادة الخذــزين مـــهء تخــعمقة بدــاكل متــمذ 42.1.4.1

و ق و  .ُسلت  تخ  ا اياذم  جا اصسذماى اص ل تواجد اشمُ  اياذم  يل جشي   اص را   تا  
%( جدددا ييددد  ت  ي هدددم ُلدددة 2.5( ع هدددم  ددد  يلدددا اصس تطددد  اصامشددد ن وبشددددط )60جدددا اددد ا اصاددد وا)

 -وت س ى جذماى  و  تخ  ا جمدن اصخذا بسم ي تل: .اشمُ  جاش امث اي من
 ا تد  ع  جامجدى اصردشمُمث اصخذدقت  يدل جشي د  اص را د  ت تسلدب تقيا جا ا ا اص را   اصسي  -1

 .بددد  شد ون اص خدد  ا جسدم يددشاك  طدد وري ُلدة جددودن ائ  ددم دذ عإلقهدم تل  دد  ي ,جخدمز  صصاذددم 
 .(24اسم جومج يل اصرورن)

                                           
(1 ) 

.14/1/2021ِماتٍح شخظ١ح ِغ إٌجاس, دمحم ػثذ اٌض٘شج اٌذ١ٌّٟ, ِذ٠ٕح اٌشِادٞ) حٟ اٌؼض٠ض٠ح(, ترأس٠خ 
 



  .0202صناعة مُنتجات األثاث ومشكالته يف مدينيت الرمادي والفلوجة  لعام لالفصل الرابع.. التحليل الكمي  

196 

 

 (01صهرة)
 .جانب من مخازن الخذب لسعامل صشاعة األخذاب ف  مديشة الرمادي) ح  القطانة(

 
 .15/1/2021اورن اص  ي هم اصطمي   ط  ر ل  ,اص را   اصسي ا ت اصسر ر: 

وتيددد ي  اصسدددواد ايوصتددد  يدددل اصسددددميمث اصلمرإددد   اياذدددم  جدددا اددد    تدددم  اصا يددد  جدددا تاادددمر  -2
وجدم  وتذد ب  وايرال  جسم يش ج ُشهم اصي يد  جدا اصايدو  اص دل تحردى يدل جدمدن اصخذدا جشهدم ُا

 اياذدم  وب  با  اصش د  ُدا اصحذد اث اص دل تددقا تلدااياذم    تا  تا مهم صلح ارن واص ي
دمدمي  دصدة ع  جخدمز   ,اص الا اصد   يشذد  بددقا اص يوبد  وع ايرم ()جشهم يذ ن اصشسى ايطت و 

 .اصخذا صح تيا بسش ل ُا اي  اصح امب اص ل تلحب عم ارا   قي ن بمياذم  اصسخ و  
دذ  م   ,جودتد جا يي  ترشتاد يل طل  اصسشذ اصخذا اصسوجود يل اي وا  ي سي  ب ل  ع   -3 

اصخذددا ت يددد وردو  اصخذددا  اصخذددا  ددمب م  يامجددى جامجلدد  ي ار دد  ُشدد  ت يتاددد عجددم اآل  ي اددمر
شددد ج باددد   دذ ي ردددا ب  دددد ريدددا ,طهددد ي اصسواادددلمث اصردددشمةت  جدددا اصددد ااى وب دددمصل ت دددى جدددودن اصسا

 .امدي و تم متددذ ي  ل، با  ع  ياا اصخذا وهو جرشا وت ى عب .اص رشتا
يسكـن تهضــــيحيا مـن خـبل ـــعالجة مذـاكل سـهء تخـزين مـادة الخذـب مهل السقترحـة لسـأما الح

 -قاط اآلتية4ـــالش
و د صب رش اصسقيد اث  .تويي  جخمز  نجشد  تا سد  ُلدة ائداجد  واصس ا طد  بذدكى جدد س  و دوجل -1

وتاشدا ع  جرد ر يد ار   ,اصحذ    اص ل ت زل ُلة يذ ن)ايرم ( اص ل تدقا تلدا اياذدم 
 .   يؤد  دصة اصح امب

 اسدم, ُلدة ا د  مج د ياا ع  ياد ز  اصخذدا ب يدود ب  د تكت  عو شد ام  ي ي يد  صيط دة جحمي دم   -2
 .و اا ع  ياا ا اصخذا ُا ايرض ي ة ت ي     بمص يوب 

 
 



  .0202صناعة مُنتجات األثاث ومشكالته يف مدينيت الرمادي والفلوجة  لعام لالفصل الرابع.. التحليل الكمي  

197 

 

 ــسلع العــهقــة بســعمقــاكل متــــمذ 44.1.4.1
اصسو ددا اصسشم ددا صلسذددمر ا اصرددشمةت  عجدد ا  يددل إميدد  ايهستدد ذ وذصددب ص ح يددب عيزددى اصلوامدد   ياادد   

يزدد   ُددا ت يددل اصسذددماى اص ددل ياح سددى ع  ت  تددا ُددا ي  ددب اا تددمر اصسوا ددا اصخميعدد   .اصسسكشدد 
( ع  جذدددماى جو دددا اصاسددى  ددد  يلدددا اصس تطددد  60و قددد و جدددا ادد ا اصاددد وا) (1)صلسذددمر ا اصردددشمةت 

 .%( جدددا ييددد  ت  ي هدددم ُلدددة ادددشمُ  جاش ادددمث اي دددمن يدددل جشي ددد  اص را ددد 1.4بشددددط )ايايددد ن و 
 -وت س ى جذماى جو ا اصاسى بسم ي تل:

تااددم ل جامجددى اددشمُ  جاش اددمث اي ددمن يددل جشي دد  اص را دد  جددا جذددكل  ُدد   تددوي  جدددميمث  -1
صسي ا تد  ع  ادشمُ  وتقديا جدا اد ا اص را د  ا ,ا اصسدد  قلل صلردشمُ  ُشد  تو داهمئجكم ت  اص و 

 سددم يل)يددل اص يم دد ( و) يددل ُ سددم  طددا ُلددم ( يددل  .جاش اددمث اي ددمن تاددم ل جددا جوا ددا ت   هددم
 .ذو اصسسد  ا 17( جاسى عممي  دصة اصذدوارل اص امر د   ذدمرل 20ج يش  اص جمد  اص ل ي واج  ييهم)

ييتدم  واصذدوارل و  صب اصحما يل ج يش  اصللوجد  ي    د  هد ي اصردشمُ  يدل و د  اصس يشد  ومدسا ا
وجستاهددم  .( جاسددى صص ددمن18)يددل اص اددميل( و)يددل اصسالسدديا( اص ددل ي واجدد  ييهددم)ج ددى اص امر دد  

تاددم ل جددا جذددكل  اصحمجدد  دصددة جكددم  عو ددا   تادد  يقتادد  اصاسددى اصدد   ي يلددا جدددمي  عاقدد  يهدد ي 
 .إل  م اصرشمُ  تح م  دصة جدميمث  قي ن صسامجلهم بدقا يقتا  اآلتث واصسكمما اص زج  ص

يااددم ل عاددحم  جامجددى ادددشمُ  جاش اددمث اي ددمن جددا مددديب جدددمي  جاددمجلهح بدددقا يقتاددد   -2
ايجددد  اصددد   ياادددى عادددحم  اصسامجدددى دصدددة اصةتدددم  بمصا يددد  جدددا اصاسلتدددمث  .ش ادددمث هددد ي اصردددشمُ جا 

 .(25و سم جومج يل اصرورن) .اصرشمةت  امر  اصساسى ُو ض اي من ُلة ايرال  واصذوارل
 (04صهرة)

 .ف  مديشة الفمهجة) الدهق القديم( عرض األثاث عمى األرصفة بدبب ضيق مداحة السعامل

 
 .17/1/2021ط  ر ل  .اورن اص  يا ,اصسر ر: اص را   اصسي ا ت 

                                           
(1 ) 

 .103لضاء اٌىاظ١ّح , ِظذس عاتك , ص أرظاس حغْٛ اٌغالِٟ , اٌحشف اٌظٕاػ١ح فٟ 
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اصدكم ل يل اآلو   اياي ن بدقا ارتلمل ُع اد اصواي يا  تام ل جشي   اص را   جا اتا زمض -3
 اصددكشت  وجشميدد   و د  جسدم الدب مدايم  ُلدة ا د اسمتث ايرض واص يور اص   يرى ييهدم عصيهم

 .يرامل اص ل ي ث جا تو ا اصسامجىه ا جاى جدمي  جسم عدل دصة ع امر ا ,ُا اصرشمةت 
 -قاط اآلتية4ـــيسكن تهضـــيحيا من خبل الشــعالجة مذاكل مهقع العسل مهل السقترحة لسـأما الح

وذصددددب جددددا ادددد ا درا دددد  جشددددد    اصسوا ددددا اصس مصتدددد  صسامجددددى اددددشمُ  جاش اددددمث اي ددددمن اا تددددمر -1
وتخيت  اشمُل جدقب جد ش  دصة درا مث ُلست  جا  قى اصاهدمث اصسخ رد  ص ح يدب ج ايدم   يد ن 

 .صلرشمُ    خفت  تيمصت  ائ  م  و هوص  اصش ى
يإ اض اص و ا اصسد  قلل وتو تا ه ي اصسامجى بايد ا  ُدا اصسشدميب  تويي  اصسدميمث اصوا ا  -2

 .اصدكشت    تا  اص لون اصقيعل واصزومممل اص   تدقطد اصسامجى اصرشمةت 
اصاسى ُلة تح يب اص واز  يل توز ا جامجى اشمُ  جاش امث اي من يل ُسو  جشي   اص را    -3

 . واص  اي  ُلة اييتم  اصخمصت  جا ه ي اصرشمُ
وجددو  يدد ض  تم دد  يددل تخيددت  اصسوا ددا اصرددشمةت  امادد  ذاث اص يددمل اصخددمص جددا  قدددى  -4

اص وصدددد  وذصددددب ُددددا ي  ددددب تش ددددتح ا دددد اسمتث ايرض يددددل يدددد ز وتو ددددتا ايرامددددل اصسخرردددد  
 .صلرشمُ 

جدددشج عادددحم  اصسامجدددى يدددل جشي ددد  اص را ددد  عرامدددل جخررددد  وتمباددد  صل وصددد  وت  دددتسم يدددل  -5
د   ت  ي هدم  اصسشميب اصرشمةت  جا عجى ع ذم  اصسامجى اص مبا  ص يمل  اشمُ  جاش ادمث اي دمن ُو

 .يل جشميب جح دن
 
يدددل جددد يش ل اص جدددمد   وجذدددك تد اصلردددى درا ددد  وتحليدددى ادددشمُ  جاش ادددمث اي دددمن تشدددمواوبهددد ا   

اي دمصيا ائيردممت  اصيستد  صلقتم دمث اص دل تدح اصحردوا ُليهدم جدا بم د اسما  2020صادم  واصللوج 
دذ تقدديا صهد ي اصردشمُ , ( ايهستد  اصشدددقت )ي د  تدح درا دد  وتحليدى .اصسي ا تد  صسامجدى اي ددمناص را د  

%( وبمص ددمصل يهددل تادد  جددا اصرددشمُمث ذاث 52.47)ايددل ج يشدد  اص جددمد  طلَاددايهستدد  اصشدددقت   ع 
 %( وبمص ددمصل47.52ايهستدد  اصيقيدد ن, عجددم يددل ج يشدد  اصللوجدد  يشادد  ع  ايهستدد  اصشدددقت  ييهددم طلاددا)

%( 22.26)اتقيا ع   تس  دصيى اص ذمبد طلا عجم)دصيى اص ذمبد(, يهل اشمُ  ذاث عهست  ج و ي 
وه ا يذي  دصة وجود تذمبد  قي  صص ذدي  اصردشمةت  طديا اصسد يش يا جدا ييد   دول اي دمن اصاسشد ج 

ددل اددشمُ  اي ددمن اصخذددقل  , عجم)جامجددى اص خردد،(واصسددواد ايوصتدد  اصسددد خ ج  ي دد  تقدديا ع  يُ 
و)جامجدددى اصسو دددا( اصددد   طددديا ع  جامجدددى اي دددمن  واصساددد  ل إيددد  ج خررددد  يدددل جشي ددد  اص را ددد ,

اصخذقل إي  ج ويشد  يدل جشي د  اص را د  ج مر د  بسامجدى اي دمن اصساد  ل ي  هدم ُمصتد  اص دويا يدل 
تقدديا ع  توز ددا اصشدددا صرددشمُ  جاش اددمث اي ددمن يددل جشي دد   دذ (جشي دد  اص را دد , و)جامجددى اص   دد 

   دد  طلددغ )اددل ا ( وب ددمصل ي شم ددا جددا اص وز ددا اصشدددقل صرددشمُ  جاش اددمث اي ددمن يددل ع زددت  اص را دد
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وذصددب صسا يدد   بم دد خ ا    ددح اصسالوجددمث اصاا اتتدد     شدد  اصاددمر اي دد  اسددم تددح تيقيددب  ,اصسحمي دد 
 ع  دذ تقددديا ,جدددم عذا جدددم هدددو جشددد  ح عو ُذدددوامل عو ج اسدددا  سددد  اص وز دددا اصسكدددم ل صسامجدددى اي دددمن

عجم يل ج يشد   ,اي من اصخذقل واصسا  ل يل ج يش  اص جمد     عا ث  س  اص وز ا اصس اسا جامجى
 .اصللوج  ي   جامجى اي من اصخذقل واصسا  ل    عا ث  س  اص وز ا اصاذوامل

 , سم تح  تمس اصسدمي  اصساتمر   صسا ي  اصو   اصسكم ل ص وز ا جامجدى اي دمن يدل جشي د  اص را د  
دذ تقيا ا  جامجى اي دمن اصخذدقل يدل ج يشد  اص جدمد  ت دا مدسا اصد ام ن اصساتمر د  ج مر د  بسامجدى 

ييم ا ع ى ا  ذمرا  يوا ج   هم اصسكم ل صيو  اصسامجى دااى اص ام ن اصساتمر د  ع دى  اي من اصسا  ل
 .سددمي  اصساتمر د %(جا اصش من اص ل ياا ع  ت ا دااى دام ن اص68جا اص وز ا اصس مصل واصس س ى طد)

عجددم يددل ج يشدد  اصللوجدد  ي قدديا ع  اإلددا اصسامجددى ت ددا مددسا اصدد ام ن اصساتمر دد  و ددم  توز اهددم ج ددمصل 
   .وج دمو   دااى وامر  اص ام ن اصساتمر  

رددشمُ  اي دددمن ص (spssط  ددمجج) يددل ط حليددى اصقتم ددمث ا دد خ ا  بادد  اصشسددمذ  ائيردددممت اسددم تددح 
جدد ول عيتدم  اصسد يش يا جدا اد ا ُد ن ُلدة بشم   سدوذ  جا ايدل )ديردممل( و   ل اصخذقل واصسا

واا طددمر  ,جامجددى اص لدددي  اصسرددحج ,وجامجددى اترتطددمن ,وهل)ات حدد ار اصخيددل اصس ادد دا طددمراث ا
وعايدد ا  تددح اص يدد   دصددة اصسذددماى اص ددل تاددم ل جشهددم اددشمُ  جاش اددمث واصساشو دد  اصا متدد (,  ,اصساشو دد 

 .ص را   ووما اصحلوا اص زج  صهم يل مو  اص وجهمث اصسد  قلت  واصحمصت اي من يل جشي   ا
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 ( The results) جـــائــالنت-أواًل:

تشاولت هحه الجراسة صشاعة ُمشتجات األثااث يام ماجيشتم الخماادل والةمؽإاةج عذ إسدات الجراساة    
الشعاخل والسياجابم لسشط اة بيؼ الشعخية والتطبيق عؼ طخيق الةرؽل األربدة التم تشاولات الجابا  

  -الجراسة على إسمة مؼ الشتائج ومؽضحة كاآلتم: الجراسةج عذ تؽصمت

أن لراشاعة ُمشتجااات األثاااث ياام مشط اة الجراسااة تاامريب طؽياال وكساا بيشتااي السخا اال التاريخ ااة   -1
 (.9119 -1961لمسجة )

 عات التحؽيم ة والس ساتستمغ مشط ة الجراسة عمكابات إيجة لق ام وتؽطؼ مدعػ يخوع الرشا -9
أسهػ مؽقع السجيشتيؼ يم تدؽيق ُمشتجات هحه الرشاعات على أسؽاق  عذ صشاعة ُمشتجات األثاثج

خكديًا بيؼ أقز ة محايعة بؽعًا ما مؽقدًا م سثل مؽقع مشط ة الجراسةكسا ي جالسحايعات السجاورة
كان لها دور ذلغ عمى عيجاد سؽق لترخيف ُمشتجات صشاعة األثاث التم  ساعج  األببار وبالتالم 

 كبيخ ومهػ يم تدديد اقتراد السجيشتيؼ.

تباايؼ عااؼ طخيااق الجراسااة وإااؽد عؽاماال عجيااجة مااعثخة ياام   ااام صااشاعة ُمشتجااات األثاااث ياام  -3
تمثيخها عمى  مشط ة الجراسة مشها عؽامل طب ع ة وبذخية واقتراديةج تتةاوت هحه الدؽامل يم مجى

لكاؼ الدامال األكثاخ تامثيخًا يام تاؽطؼ صاشاعة ُمشتجاات األثااث هاؽ عامال الداؽق  بت جاة  الراشاعة
الرتباااااه هااااحه الرااااشاعة بااااحوق السدااااتهمغ ومدااااتؽاه السدا اااام والث ااااايم يزااااً  عااااؼ عاماااال الخ بااااة 

هػ يااام مشااااط هػ الحال اااةج الذخرااا ة الاااحل دياااع أثمااا  السداااتثسخيؼ وأصاااحا  السدامااال علاااى وإاااؽد
 أن لشسؽ الدكان يم مشط ة الجراسة تمثيخ مبا خ يم بسؽ وتؽسع هحه الرشاعة. يزً  عؼ

ارتةاااااع مدااااتؽيات السع ذااااة لدااااكان مشط ااااة الجراسااااة وزيااااادتهػج وزيااااادة البشااااا  واألعسااااار ياااام  -4
السجيشتيؼ واستحجاث أ  ا  إجيجة يدطم صؽرة واضحة عؼ بسؽ هحه الرشاعة واساتحجاث مدامال 

 بل.أخخى يم السدت 

( مدسالج 191ارتةاع عجد مدامل األثاث يم مجيشة الخمادل م اربة بسجيشة الةمؽإة والتم تبمغ) -5
( مدساااال ياااام مجيشااااة الةمؽإااااة  يدااااؽد هااااحا لداااادة مدااااا ة مجيشااااة الخمااااادل وتشااااؽع السداماااال 119و)

 والسدارض ييها ولسختمف األبذطة الرشاع ة.

لم طااع الخااصج وأن تباايؼ اعاجادها وتخكدهاا تبيؼ مؼ خ ل الجراسة أن إس ع السدامال تداؽد  -6
 يم أ  ا  مديشة ُيةدخ ابدجام الجعػ الحكؽمم وعسم ة التخط ط لهحه الرشاعة.
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أن عجد  يم مشط ة الجراسة ظهخ مؼ خ ل التؽزيع الجغخايم لسدامل صشاعة ُمشتجات األثاث -7
غ عاجد الداامميؼ لهاحا ( مدسال وبما939ماؼ مجساؽع) ( مدسال116مدامل األثاث الخذبم قج بمغات)

( 939ماؼ مجساؽع) ( مدسل لألثااث السداجبم191و) ( عامل845( عامل مؼ مجسؽع)399الةخع)
 ( عامل.845(عامل مؼ مجسؽع)446مدسل وبمغ عجد الدامميؼ لهحا الةخع )

(  م ساكشم يام مجيشاة الخماادل 19عمى) تؽزعت صشاعة ُمشتجات األثاث يم مشط ة الجراسة -8
مجيشة الةمؽإةج عذ إاا  هاحا التؽزياع مشداجسًا ماع التجسداات الداكش ة وسادة  (  م سكشم يم19و)

 األسؽاق يم السجيشتيؼ.

( مدساالج 68أ تاال األثاااث الخذاابم السختبااة األولااى لدااجد السداماال ياام مجيشااة الخمااادل بؽاقااع) -9
( مدسااالج بيشساااا أ تااال األثااااث السداااجبم السختباااة 59السختباااة الثاب اااة بؽاقاااع) وا تااال األثااااث السداااجبم

( 51( مدسلج بيشسا أ تل األثاث الخذبم السختبة الثاب اة بؽاقاع)69األولى يم مجيشة الةمؽإة بؽاقع)
 مدسل.

أتزاام مااؼ خاا ل التؽزيااع الجغخاياام لسداماال األثاااث ياام مشط ااة الجراسااة ويااق مع ااار كس ااة  -11
( قطدااة  ااهخيًا ياام مجيشااة 414أن السجسااؽع الكماام لكس ااة اإلبتاااج وبؽعااي قااج بمغاات) ياإلبتاااج وبؽعاا

( قطداااة  اااهخيًاج أماااا  ااا ػ أإاااؽر 373السجساااؽع الكمااام لكس اااة اإلبتااااج وبؽعاااي) الخماااادلج بيشساااا بماااغ
  ( يام1.393.181.811واألإؽر الدشؽية)(111.991.111)الدامميؼ ي ج بمغت األإؽر الذهخية

واألإاااؽر  (83.195.171مجيشاااة الخماااادلج أماااا يااام مجيشاااة الةمؽإاااة ي اااج بمغااات األإاااؽر الذاااهخية)
 عخاقم. ( مميؽن ديشار919.669.161) الدشؽية

الجراسة أن أعماى بدابة لسداجل األهس اة الشداب ة لراشاعة ُمشتجاات األثااث كابات يام  أظهخت -11
%(ج بيشسااااا بمااااغ مدااااجل األهس ااااة 59.97مجيشااااة الخمااااادل والااااحل بمااااغ مدااااجل أهسيتهااااا الرااااشاع ة )

 %( يم مجيشة الةمؽإة.47.73الرشاع ة)

ح الااشسط الستجسااع بيشاات الجراسااة أن بسااط التؽزيااع السكااابم لرااشاعة ُمشتجااات األثاااث قااج أتخاا -19
لألثااااث السداااجبم يااام مجيشاااة  (0.798243)لألثااااث الخذااابم و (0.871513) الدش اااؽدل بق ساااة

الخماااااااادلج أماااااااا ياااااااام مجيشاااااااة الةمؽإااااااااة ي اااااااج اتخاااااااح التؽزيااااااااع ييهاااااااا الااااااااشسط الدذاااااااؽائم الدش ااااااااؽدل 
وهحا يتطابق مع  (1.248059( وبةذ الشسط لسدامل األثاث السدجبم بق سة)1.159960)وبق سة

 خخائط التؽزيع الجغخايم لرشاعة ُمشتجات األثاث يم مشط ة الجراسة.
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يتزاام مااؼ خاا ل اسااتدسال األسااالي  اإل رااائ ة ياام تحمياال الُبش ااة الرااشاع ة باامن صااشاعة  -13
ُمشتجاااات األثااااث ثياااخ متخرراااة يااام مشط اااة الجراساااةج كساااا بيشااات الجراساااة ان صاااشاعة األثااااث 

كساا  راسة ثيخ متؽطشة بيشسا كابت صشاعة األثاث السداجبم عال اة التاؽطؼجالخذبم يم مشط ة الج
كذةت الجراسة على أن هشاك تشاؽع عاال لراشاعة ُمشتجاات األثااث يام مشط اة الجراساة والتام بمغات 

%(ج وبدااج تطبياق مداماال التخكاد الرااشاعم باالعتساااد عماى مع ااخ عاجد الدااامميؼ ياام 1.9بدابتها)
تبيؼ أن تؽزيع الشد  لرشاعة ُمشتجات األثاث يم مشط ة الجراسة سجاور مشط ة الجراسة واإلقم ػ ال

 يتشاس  مع التؽزيع الشدبم لرشاعة ُمشتجات األثاث يم أقز ة السحايعة.

أظهااااخت الجراسااااة باااامن هشاااااك ع قااااة ارتباااااه قؽيااااة باااايؼ الستغيااااخ التااااابع) كس ااااات اإلبتاااااج(  -14
والتام بيشات  رأس السالج كس ة الؽقؽد السدتدسل( والستغيخات السدت مة) عجد الدسالج عجد السداملج

اثمبها أن عامل رأس السال وعجد الدسال كابت ذات التامثيخ األكباخ يام الجرإاة األسااس يام كس اة 
اإلبتااااج كؽبهاااا عؽامااال ذات تااامثيخ مبا اااخ يااام زياااادة أو تشااااقت اإلبتااااجج بيشساااا إاااا ت الستغياااخات 

 مؼ  يث بدبة التمثيخ يم اإلبتاج. األخخى يم الجرإة الثاب ة

قمااة األيااجل الداممااة الساااهخة السجربااة وعااجم اساات خارهاج واسااتيخاد السااؽاد األول ااة واب طاااع الت ااار  -15
 الكهخبائم وب ت الؽقؽد كمها عؽامل تديج مؼ تكال ف اإلبتاج وبالتالم ارتةاع األسدار.

واألدوات الثابؽيااة السدااتدسمة ياام صااشاعة إس ااع السكااائؼ الخئ داا ة كذااةت الجراسااة علااى أن   -16
ثدو الُسشتجات السدتؽردةج مسا يدشم أن  دها مدتؽردة مؼ الخارجج يزً  عؼُمشتجات األثاث إس 

 هشاك هجرًا يم الدسمة الرعبة التم تدتشدف خارج الب د.

عائ اااًا أماااام تطاااؽر وبساااؽ صاااشاعة  جراساااة وإاااؽد عاااجة مذااااكل وعقباااات  اااكمتتبااايؼ ماااؼ ال  -17
تجات األثاث يم مشط ة الجراساةج كاان أبخزهاا ضادف الاجعػ الحكاؽممج ومذااكل اب طااع الت اار ُمش

الكهخبااائم وب اات الؽقااؽدج ومذاااكل عثااخاق الدااؽق بالُسشتجااات السدااتؽردة ومذاااكل قااجم التكشؽلؽإ ااا 
قمااة االيااجل الداممااة ذات الخبااخة الةش ااة وارتةاااع أساادار اإليجااارات وبةايااات الرااشاعةج عضاااية علااى 

مذاكل ساؽ  التخاديؼ ومذااكل متدم اة بسؽقاع الدسال كمهاا تذاكل عقباة أماام تطاؽر هاحه الراشاعة و 
 يم مشط ة الجراسة.
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 (Proposals) المقتــــرحــــات -ثانيًا:

 -يم ضؽ  الشتائج التم تػ التؽصل عليها تؽصم الجراسة باآلتم:  

عماااى أعاااجاد مؽاقاااع خاصاااة براااشاعة ُمشتجاااات األثااااث بدياااجة عاااؼ التجسداااات الداااكش ة  الدسااال -1
والسشاطق السخكدية يم سبيل التخمت ماؼ الزؽضاا  والتماؽث البي امج عل عتبااع التخطا ط الدمسام 
الرااح م ياام تؽ  ااع السذاااريع الرااشاع ة وتح يااق التكاماال االقترااادل باايؼ األ  ااا  السختمةااة ياام 

 مشط ة الجراسة.

خورة تبشاام الجولااة هاااحا ال طاااع والدساال عماااى تطااؽيخه وذلااغ بتةديااال عساال الش ابااات وتاااؽييخ ضاا -9
ال خوض الش جية عؼ طخيق السرخف الرشاعم واتحاد الرشاعاتج ومج كال ماا تحتاإاي ماؼ ماؽاد 

 لديخ الدسم ة اإلبتاإ ة. أول ة

كسخك ااة عال ااة عمااى  سايااة الُسشتجااات السحم ااة مااؼ الُسشتجااات السدااتؽردة وذلااغ بةااخض تدخيةااة  -3
تاالم يمجام الساؽاطؼ علاى اقتشاا   الالُسشتجات السدتؽردة مؼ أإل أن تربم أسدارها باهزاة الاثسؼ وب

 الدمع السحم ة ويم بةذ الؽقت الق ام بتحديؼ بؽع ة الُسشتجات السحم ة.

م الدسال عماى زيااادة اإلبتااج وبؽعيتاي عااؼ طخياق االهتساام بالجاباا  التكشؽلاؽإم وذلاغ باسااتخجا -4
 مكائؼ واآلالت  جيثة ذات الجؽدة الدال ة.

تكم ف إهاة عع م اة  لغاخض متابداة أبذاطة صاشاعة ُمشتجاات األثااث وبذاخها  مؼ الزخورل  -5
عبخ مؽاقع التؽاصل االإتساعم وذلغ مؼ أإل تذج ع هحه الرشاعة مساا يجدال الدامال يهاتػ يام 

 عسمي ويدسل عمى تطؽيخه.

ل الحكؽمااة السحم ااة وذلااغ لتجشاا  االسااتغ ل السةااخه بحااق ضااخورة تااؽييخ راتاا  رماادل مااؼ قباا -6
الدسااال وديااع األإااؽر بؽقتهااا السحااجد  تااى يسكااؼ لهااػ االسااتسخار ياام عسمهااػ وعااجم اإبااار الداماال 

 بالدسل بموقات عضاف ة بجون أإؽر.

تةديل دور ال طاع السختمط والحكؽمم وذلغ مؼ أإل الشهؽض بؽاقع صشاعة ُمشتجات األثاث  -7
 الجراسة. يم مشط ة

الُسشتجاة والسؽزعاة والدسال عماى اصا ح األضاخار  كهخباا التطؽيخ الطاقة الُسشتجة ماؼ محطاة  -8
لمسحطات الستؽقةة لتربم قادرة عمى تجهيد االستدساالت كاياة ومشهاا االساتدسال الراشاعم وماؼ 



 ..............................النتائج  واملقرتحات  ................

 

104 
 

السمؽثاااة ضااسشها صاااشاعة ُمشتجااات األثااااث التاام تداااتدسل أثماا  مداممهاااا  ال ااًا السؽلاااجات السكمةااة و 
 لمبي ة.

الدسااال عماااى تخرااا ت مداااا ات ماااؼ األراضااام والق اااام بتذاااجيخها وتشس اااة الغاباااات الطب ع اااة  -9
 داا  األبااؽاع الس ئساااة لُسشاااخ الدااخاق ويدخااال التحداايشات ال زمااة عميهاااا  وذلااغ بدراعااة األ ااجار

 وذلغ مؼ أإل االستةادة مؼ أخذابها يم سج الحاإة السحم ة يم مشط ة الجراسة.

الدسل عمى أبذا  معسدات متخررة ومعهمة بميزل الس كات الةش ة السخترة بإصا ح  -11
 وص ابة السكائؼ واآلالت وتؽييخ قطع الغ ار الجيجة السشذم لها وبمسدار مشاسبة.

 كسااادةاالسااتةادة مااؼ بذااارة الخذاا  الشاتجااة عااؼ ت ط ااع الخذاا  وبذااخه وتشع سااي باسااتدسالها  -11
بطؼ بهااا أبااؽا  إهاااز التبخيااج)السبخدة(ج وكااحلغ االسااتةادة مشهااا ياام صااشاعة )الحمةا( التاام تااأول ااة كااا

 بها يم مشط ة الجراسة. ةالؽاح الخذ  السزغؽه والدسل عمى أبذا  مدامل خاص

 تؽصم الجراسة بزخورة أبذا  مخاكد لتمهيل وتاجري  الداامميؼ يام صاشاعة ُمشتجاات األثااث -19
  ة.ريع الكةا ة اإلبتاإ ة الساهخة وبالتالممسا يعدل على زيادة بدبة ال ؽى الدامم

تاااؽييخ مداااتمدمات الدسااال والدااا مة السهش اااة لمداااامميؼ  خصاااًا عماااى سااا متهػ وقاااجرتهػ عماااى  -13
 مؽاصمة الدسل برؽرة مدتسخة.

 بشا  مخازن ويق أسذ عمس ة لتخديؼ األخذا  و سايتها مؼ السعثخات الخارإ ة. -14

الجراسااة أراضاام مخررااة وتابدااة لمجولااة وال ساا سا ياام مااشم أصااحا  السداماال ياام مشط ااة  -15
السشاطق الرشاع ة مؼ أإل أبذا  السدامل التابدة ل طاع  صشاعة ُمشتجات األثاث وعجم تخكيدهاا 

التاؽازن يام تؽزياع مدامال صاشاعة ُمشتجاات األثااث يام عساؽم مؼ أإل تح يق   يم مشاطق محجدة
 مؼ هحه الرشاعة. مشط ة الجراسة والتمكيج عمى األ  ا  الخال ة

االسااتةادة مااؼ تجااار  الااجول الست جمااة ياام هااحا السجااال وذلااغ باسااتغ ل السااعه ت التشسؽيااة  -16
 الستا ة مؼ أإل تح يق الشسؽ والتطؽر الرشاعم.

لساااجن  هسااااوتحؽيمماااجيشتم الخماااادل والةمؽإاااة الشهاااؽض بؽاقاااع صاااشاعة ُمشتجاااات األثااااث يااام  -17
خطط تشسااؽية ت ؽم عمى أساس عمسم يدااسل عمى عبدااش هاحا  بإعجاد وذلغ ُمشتجة ول ذ مدتهمكة

 ال طاع الرشاعم السهػ واستحااجاث مدااامل إااجيااجة.
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 :ريمــقرآن الكــأواًل/ ال

  :والمـترجمة ةـيـتب العربــثانيًا/ الك

 ص1ؼنووعصي,ووأل صب عووعاصي ووؽصبارًوواؼ صظبؼصبميًووعؼصبار,تووألصا,طهووؽص با اؾ وو  صِأبوواصبيوو   ص .1

 .2011يتعن ص

مقعمووفصفووألصبمقووعاميصبايتمووفصفووألصباداؽبفمووعص صظبؼصباترؽفووفصف سووألصي ووعصبارؿ ووؿ صأبوواصؼبَووألص صص .2

 .2000بادعمرمفصا,ط عيفص باطهؽص صمًؽص صبمقيطعؼ فص ص

 صظبؼصباترؽفوفصصبادعمرموفص ص4ف سألصدمحم صخاؽبفمفصباكويعنص:صأقوفص بط مقوع ص صِصأباصيمعنفص صص .3

 .1993بإلقيطعؼ فص ص

ظ فص باكمعقومفص صظبؼصباطضُوفصبارؽبموفص صف سألصدمحم صظؼبقع صفألصباداؽبفموفصبمت ًوعصأباصيمعنف  .4

 ص.2001 صبمؽ  ص ص1ِ

 .1970 صباطهيصيعظصبم ص صمع ؽ فصباتي  فصبااِطمف صباعبظص صصمًطفىأزتعص صص .5

 .1981 صضعمع صباع ياؼ صظبؼصبافيؽصبارؽبألص صباقعهؽةص صصمًطفىأزتعص صص .6

 .1982ضعاى صباتع طفصبارؽبمف صمؤقكفصباط,محصا,ط عيف صبايا ت صب نريص صص .7

أزتووعصي ووعمصأزتووع صأقووفصباداؽبفمووفصباتطعضمووفص صباهووؽبفصبارؽبمووفصا,ط عيووفص صتطووؽص صبووعبيؽ صص .8

 ص.1997

هؽبووؽ ص غنواعلصباطدووعؼةصباتطؿامووف صبؽختوفصي ووعصبااطووألصبا طمواكص دمحمصض,مفووفصبؽبووع  صبعقوتص ص .9

 .1957مي  فصنضُفصمًؽص مط ر ضع صباقعهؽةص 

 صأقعقومع صي,وااصب نودعؼص بيطاااخموعصب ضهوع صصباكمعصيؿ صصتطوع   يثتعنصيعاأل صبعؼبنصص .10

 .1979 صظبؼصباتط ايع صبادع عة ص3 ب,مفصباؿؼبيف صخعمرفصبإلقيطعؼ ف صِص

بؽبخمطمووعص رضووؽ نص صمهوويص صبا ًووطم صفووألصبا ,ووعبنصباطعممووفص صبؽختووفصظبؼصبا قووعاص صماقووياص صص .11

1974. 

باطعمع ص بقو طعبمعبضعصفوألصبا ًوتممص أقم صغبؽبهممصمستاظص صبيطاااخمعصصدمحمصععبتبا ,عب كص صصص .12

 .2003باعبض,ألص ص

نمتعءص اقو صيمكوى صبقو طعباصباطهويصفوألصباروؽبيصباقوع مصفوألصَواءصباطًواوصباد اؼك صصص .13

 .2015 صباع ابنمفص صص1باتكتعؼ فص صظبؼصنم اؼصا,ط عيفص باطهؽص با اؾ  ص صِص

منصفضتألص صمؤقكفصبؽ فص صباطدعؼةصبارعمفص صبؽختفصي عـصي عصباقعظؼص زكنصزكخؽ نتعنص ص .14

 .1961فؽبني,منصا,ط عيفص باطهؽ صباقعهؽةص ص

زتمعصخعقمص رضؽ ن صبمت ًعظصباًطعيألص صمؤقكفصظبؼصباي يصا,ط عيوفص باطهوؽص صبادتم,ألص صص .15

 .1979باتاي ص ص

 .ص2013ي عصباؿهؽةصي,ألص صباداؽبفمعصباًطعيمفص صظبؼصيفعءصا,طهؽص با اؾ  ص صبادطعبألص صص .16

ي ووعص صموابظص ِووؽيصب نهووعءصفووألصبات وعنألص صمي  ووفصب ند,وواصباتًووؽ فص صبافمووأصأزتووعصص صبادوابظص .17

 .1984باقعهؽةص ص

 .2013 صمي  فصباافؽبنصا,ط عيفص صباعبظص صص1ِهصزتعظ صخاؽبفمفصباكيعنص صِباسع ثألص صص .18

 فمووأصزكوومن صمضووعكصدمحمصباًووسعاص صباتووابؼظصباط مرمووفص صظبؼصباسؽ ووفصا,ط عيووفص صباطهووع ص صصص .19

 .1976باعبظص ص

 .2005 صص1نتمؽصتعقم صأا صبعءصبا ًتممصباعبض,ألص صخعمرفصظ عاىص صِض,  صص .20

 ص1بابفصص صزُعؼةص بظكصباؽبفع نص صب قفصباتعظ فص صبؽختفصبعظمصقرعصباوع نص صِصظبنمعلص صص .21

 .2006باعبظص ص

 صميووفصصGIS صأقووفصبا س,موو صباتيووعنألصفووألصأِووعؼصناوومصباتر,امووع صباداؽبفمووفصصخترووفظب  ظص صص .22

 .2012باتيؽمف صباكراظ ف ص
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 صخعمرفصباتايو ص صص2 صيعنعنصهؿبعصبا معبألص صأقفصي,مصباتطعشص صِصي عذصمستاظباؽب كص صص .23

2001. 

يعظلصقرمع صتًألصي عصباتدمعصباكعمؽبئألص صباُتطعشصبا ط مقألص صظبؼصباسيتفصا,ط عيفصباؽب كص صصص .24

 .1990 باطهؽ صباتاي ص ص

 .1985 با دعؼةصباع امفص صمط رفصباسابظاص صخعمرفصباعبظص ص صباطق صصأزتعصز ميؼقالص صصص .25

 صم ووعظاصباداؽبفمووفصباًووطعيمفص صبادووؿءصب  لص صمط رووفصظبؼصباكووصاص صصأزتووعصز موويؼقووالص صصص .26

 .1976باعبظص ص

 .1981زتعصز مي صخاؽبفمفصباًطعيفص صظبؼصباطضُفصبارؽبمفص صبمؽ  ص صؼقال صأص .27

 صص3اؽبفمووعصبمت ًووعظ فص صظبؼصباطضُووفصبارؽبمووفص صِصدمحمص صبوواعؽصي ووعصباؽقووالص صبادؼ ووعٌ صص .28

 .1996بمؽ  ص 

دمحمصضتومف صبا ططومّصبإلت,متوألص أبروعظجصباداؽبفموف صباط روفصبم اوى صظبؼصبادعمروع صباؿ بفص صص .29

 .1982باتًؽ ف صباقعهؽة ص

دمحمصفطؽك ص بت صيطعيفصباسع عص باًو,يصفوألصباواِنصبارؽبوألص رفوعيصبطاؼهوعص صقرعصباع نص صص .30

 .1983باسؽ فصا,ط عيفص صباعبظص صبارؽبيص صظبؼص

  صبصصقطف.1ي عصباافعؼ صبيطاااخمعصبماتطماا صمؤقكفصبمهؽباص صباقعهؽة جقرمعص صص .31

مًطفىصؼنمعص صي,مصبمت ًعظصمنصضصلصبا س,م صبادؿئألص صباعبؼصبادعمرفص صبمؽ  ص صقرمعص صص .32

1985. 

بمت ًووعظ فص صظبؼصباي وويصا,طهووؽص صباووعبظص صدمحمصأؾهووؽصقوورمعص صظؼبقووع صفووألصباتووابؼظصباكووتع،ص صص .33

1978. 

باكووتع، ص .34
ص

دمحمصأؾهووؽصقوورمع صي ووعـصي,ووألصبا تمتووأل صأقووفصخاؽبفمووفصباًووطعيفص بط مقعبضووعص صظبؼص

 .1987باي يصا,ط عيفص باطهؽص صخعمرفصباتاي ص ص

باطقووالصباي عبمووفصبعارتووعئؽصباع طمووفص باتع طووفصفووألصبارًووؽ نصصيووؿةصي,ووألصي ووعصباستمووع نووسعبف صص .35

 .2008باتت,ابألص بارثتعنأل صبار,مص ب  تعنصا,طهؽص با اؾ   صظمهأ ص

 صظبؼصيوفعءصا,طهوؽص2 صب قعاميصبايتمفصفألصباداؽبفمفصبعقو طعباصباسعقوا  صِصنرتعننسعغجص صص .36

 .2002 با اؾ  ص صيتعن صب ؼظن ص

نرتوعنصظهوم صخاؽبفموفصباًوطعيف صباتايو  صمع ؽ وفص صؼقوال غبؽبهمم صأزتعصز ميصنؽ  صص .37

 .1982ظبؼصباي ي 

باهتعع صصص .38
ص

 .1980 صظبؼصباؽنمعصا,طهؽص صباعبظص صقتمؽةصبعظم صمطعِأصباًطعيفصفألصبارؽبيص

زكوومنصي ووعصباقووعظؼ صمووعض صباووىصخاؽبفمووفصباًووطعيفص صظبؼصباكووصاصا,ط عيووفص باطهووؽ صيووعارص صص .39

 .1985يتعنص ص

 صباداؽبفمفصبايتمفص بإلزًعئمفص صخعمروفصباصصباكؽ عنألص صدمحمصمستاظصنعيؽصي عصمصباًعارص صص .40

 .1999باقؽىص صميفصباتيؽمفص صمي  فصبار ميعنص ص

 صباداؽبفمفصصبمت ًوعظ فص صباط روفصب  اوىص صمط روفصباروعنألص صخعمروفصصضطع صييؽبارعنألص صصص .41

 .1964باعبظص ص

باتوابؼظصبمت ًوعظ فص صباوعبؼصبادعمرموفص صبإلقويطعؼ فص صي وعصباتط,وي صأقعقومع صي عصباستموعص صص .42

 ص.2005

ي وعصبارؿ وؿصمًوطفى صؼنوعظصمضوعكصهعنومص صبا ططومّصباًوطعيألص صظبؼصباي ويصي عصبايوؽ مص صص .43

 .1989ا,ط عيفص باطهؽص صخعمرفصباتاي ص ص

باوعبض,ألص صيوعاألصدمحمص دمحمصي وعمصباعؼبقومفص صبيطاااخموعصباطعموع صفوألصبا ًوتممصي عصباضوعظك صص .44

 .2011 صيتعنص ص1مي  فصباتد ت صبارؽبألصا,طهؽص با اؾ  ص صِ

بعقوومصي ووعـص أضووؽ نص بقوو ثتعؼصبااعبووع ص ظبؼصباي وويصا,ط عيووفص باطهووؽص خعمرووفصي ووعصي,ووألص صص .45

 .1993باتاي ص 

 .2012يمعنفصبا س صباطه مف صظبؼصباترؽففص صبإلقيطعؼ ف صص صيصج أبؽبهممصدمحمصي عمص صص .46
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باداؽبفموف صمط روفصببوؽاصصفظصيعنواؼصباطوعئأل صبإلزًوعءص باطتػخو صب وعألصيؿ ؿصقعمبار  ألص صصص .47

 .2013ا,ط عيف صباعبظ 

 .2011قعمألصيؿ ؿصي عـ صدمحمص اق صزعخمصباضم ألص مطضحصبا سثصبار,تأل صباعبظص صبار  ألص صص .48

ي,ووألصي ووعصي ووعـص صب قووعاميصبايتمووفصبإلزًووعئمفصفووألصباداؽبفمووف صظبؼصبامووعؾ ؼكصبارووؿب كص صص .49

 .2018 با اؾ   صصيتعنص ا,طهؽص

 .1976ي عصباتطرمصباكمعص صباداؽبفمفصباًطعيمفص صباعبظص صي,ألص صص .50

 انفصزتعظكص صم عظاصي,مصباع تاغؽبفمع صظبؼصباي يصا,ط عيفص باطم صخعمرفصباتاي صي,ألص صص .51

 1985. 

ي.ا صص911ص-612 عقووتمنصي ووعصبايووؽ مصدمحمص صب عووعاصفووألصبارًووؽصبمنوواؼكصباسووع ثصصي,ووأل صص .52

 .2009بارعمفصاألععؼص با ؽباص صباعبظص صباضمئف

أبووؽبهمم صبووؽمممصباطهوويص باؿضووعؼاصبات,انووف صباتع ؽ ووفصبارعمووفصا عووعؼص بات ووعز  صيتمووؽكص صص .53

 .2008قاؼ ع ص

ي ووعصباؽَووع صبووعؼ صصباًووطعيع ص باسووؽاصباهوور مفصفووألصباس,ووفص صظبؼصبافووؽب صا,طهووؽصيوواٌ صص .54

 .2010 صبعب ص 2 با اؾ   صِ

 صبيطاااخمعصبهام صباطهيص صبؽختفصزتعكصزؽ ص قومعصي وعصباترطوألصصا.صؼ قاص خاؼ فصص .55

 .1963 صباقعهؽةص ص3 باضمئفصبارعمفصاهؤ نصباتطعب صبمممؽ فص ِ

 .2006 صباطهيصفألصبارتعؼة صظبؼصباي يصبار,تمفصا,طهؽص با اؾ  ص صباقعهؽة صصأ تنصدمحمف سألص صص .56

 .1985 صمط رفصباتاي ص صي عصض,م ص صي,ابنصخعقمصباابئ,ألص صي,مصبا مئفصفُم ص صص .57

ي ووعصض,موو ص أزتووعصز موويصؼقووالص صخاؽبفمووفصبارووؽبيصباًووطعيمفص مط رووفصخعمرووفصفُووم ص صص .58

 .1984باتاي  صباتاي  

ي ووعصض,موو  صبا اؾ وو صباداؽبفووألصا,ًووطعيفصفووألصبارووؽبيص صمط رووفصبإلؼنووعظص صباووعبظص صفُووم ص صص .59

 ص.1976

خعمرووفصباووعبظص صباووعبظص صصفُووم ص ي ووعصض,موو ص صظؼبقووع صفووألصباداؽبفمووفصباًووطعيمفص صمط رووفص .60

1989. 

 اموعصي واظك صباًوطعيع صباطهو مفص مع ؽ وفصظبؼصباي ويصا,ط عيوفص باطهوؽ صباتايو  صتمًؽ صص .61

1990. 

قطمفعن صباًوطعيفصفوألصبوعؼ صص بظكصباؽبفوع نص صمط روفصب ظ ويص صباوعبظص صأي عذصبدهصخألص صص .62

 .ص2002

باتيعنمووفص صظبؼصيووفعءصا,طهووؽصبعموو صبووعظم صباتاتوو صباًووطعيألصص قمعقووع صبا طتمووفصبايطووعنألص صص .63

 .2008 صيتعنص ص1 با اؾ  ص صِ

 صخاؽبفموفصباًوطعيفصأصأقوفص بط مقوع ص باؾ روع صميعنموفص  صظبؼصصقرعصخعقمص أضوؽ ندمحمص ص .64

 .2002باهتاعصا,ثقعففص ام معص 

 صبعؼ صصصب ععاصي ؽصبارًاؼ صمي  وفصباتد تو صبارؽبوألصا,طهوؽص با اؾ و ص صصأ تنصقرعكدمحمص صص .65

 .2008يتعنص ص

أ تنصقرعك صضعمع ص بقطمع صبا ًتممصباعبض,أل صمي  فصباتد ت صبارؽبألصا,طهوؽص با اؾ و صدمحمص ص .66

 .2008.بمؼظن ص

 . 2007عمان،–االردن  فن الديكور الداخلي ،دار اليازوري للنشر والتوزيع، جمانة ،دمحم،   .67

باتطضدموووفصيتوووؽبنصبطوووعؼ صقوووصاصفعَووو صي,وووألص صخاؽبفموووفصباًوووطعيفصبووومنصباعؼبقوووفصموووؽبظص صص .68

 .2017أبنصؼنع صخعمرفصباعبظ صص- باترعيؽة صب,مفصبا ؽبمفصا,ر,ااصبإلنكعنمف

زكوونصخرفووؽص يووطعيع صباترووعظنص.باتميعنمووء.صبايضؽبووعءص.باطدووعؼةص.بميوو ع .صباتؽقووامألص صص .69

 .1966 باتي يصبا دعؼكصا,ط عيفص باطهؽص با اؾ  ص بمؽ  ص ص1باتطعِص ِ



 ................................................املصادر واملراجع

210 
 

 صمط رفصأقع صباعبظص ص2عءص باطؽيصبإلزًعئمف صِ صأيالصبإلزًصمستاظصزكنباتهضعبنألص صص .70

1975. 

اطموو صزووعخألصزكوون صقووتمؽصي,ووألصبافمووأ صبيطاااخمووعصباطهووي صظبؼصباي وويصا,ط عيووفصباطدووعؼ صص .71

 .1981 صباتاي  ص1 باطهؽ صِ

 .1982أزتع صخاؽبفمفصقيعنصبارؽبيص صمط رفصخعمرفصباعبظص صندمصباع نص صص .72

ب ضهووع ص صظبؼصيووعامصباي وويص صباؽ ووعٌص صبووعجصباووع نصزكوومنص صضًووعئىص بقعنووفصنًووؽ ن صص .73

2005. 

 .2002 صباقعهؽةص ص1 صخاؽبفمفصباًطعيفص صظبؼصبافيؽصبارؽبألص ِصي,ألصأزتعهعؼ نص صص .74

ؾ طيصي عم صأَابءصي,ىصبفعيم صبارتعؼةصبا ؽبعموفص مًوط,سعبضع صظبؼصبادوابهؽك صهصلص صص .75

 .2013 صباعبظ ص1ِ

دمحمصيتووعؼصباووؽب كص صي ووعصباووؽزتنصدمحمصيهوومؽص صااؼنووت صبا مئووفص با ,ووااص صبؽختووفصهوواخؿص صص .76

 .1989 ؾبؼةصبا ر,ممصبارعاألص با سثصبارعاألص صخعمرفصباعبظص ص

ي,ألصي عصباؿهؽةص صأيالصباتطعشصبا ط مقألص صمط روفصأزتوعصباوعبع ص صخعمروفصباوعبظص صباابئ,ألص صص .77

 .2014باعبظص ص

باتًوؽ فصا, ويام ص با ؽختوفصخع،ص صباسُعؼةصبارؽبمفص صبؽختفصغطممصي ع نص صباعبؼص  ,كؽ صصص .78

  صباقعهؽةص صبصصبعؼ ص.

بغووع صباتطؿامووفص بااظووعئ صأصبافؽص بطاووممصب عووعاص باووع ياؼصباتطؿاووألص صبض مووعؼ ووانفصضطفووؽص .79

 .1997 ص صق,ك,فصبافطانصبا ط مقمفص باضطعقمف صظبؼصباؽببيصبادعمرمفص صبمؽ  ص صباتط ,فف

 
  :ــةطـــاريح  الجــامـعيالرسـائــل واألثالثًا/ 

 

قطعءصزعمعصي عـ صباًطعيع صباطكمدمفص باسؽفمفصفألصمسعفاوفصباطدو ص صؼقوعافصبمبؽبهمتألص صص .1

 .2009معخك مؽأغمؽصمطهاؼة ص صب,مفصبا ؽبمفص صخعمرفصباياففص ص

فؽبـصنعظمص صبا طمفصباًطعيمفصفألصمسعفا ألصباطد صب نؽاص بعب أصظؼبقوفصمقعؼنوف  صأزتعص صص .2

 .2015ب,مفصبآلظب ص صخعمرفصباياففص صؼقعافصمعخك مؽأصغمؽصمطهاؼة  ص

فؽبـصنعظمص صبا طمفصباًطعيمفصفألصمسعفا ألصباطدو صب نوؽاص بعب أظؼبقوفصمقعؼنوف  صأزتعص صص .3

 .2015ؼقعافصمعخك مؽأغمؽصمطهاؼة  صب,مفصبآلظب ص صخعمرفصباياففص ص

باًووطعيع صضعاووعصمستوواظصي ووعصباقووعظؼ صبا قطمووع صبا طفمػ ووفصاألضهووع ص باظمفضووعصفووألصبووؽبظةص صص .4

 صصأغمؽصمطهواؼة  باسؽاصبامع  فصباًامؽةص ظ ؼهعصفألصبعؽبءصبا ؽبمفصبافطمفص صؼقعافصمعخك مؽ

 .2008خعمرفصأاصباقؽى صب,مفصبا ؽبمفصبافطمف 

فوعبنصقورع نصي واظصأزتوعص صبا  ووع نصباتيوعنألصاًوطعيفصب عوعاصظؼبقوفصمقعؼنوفصبوومنصبا يؽ  وألص صص .5

مطهوواؼة  صب,مووفصبآلظب ص صخعمرووفصبيؽ ووتص صصمووع ط ألصبيؽ ووتص قووعمؽبء صؼقووعافصمعخكوو مؽأغمؽ

2019. 

أ طوووعـصي وووعصباكووو عؼ صباًوووطعيع صباًوووامؽةصفوووألصتُوووعئألصباقؽنوووفص باتع طوووفص صؼقوووعافصخ وووؽص صص .6

 .2017معخك مؽأغمؽصمطهاؼة ص صب,مفصبا ؽبمفصا,ر,ااصبإلنكعنمفص صخعمرفصبا ًؽةص ص

َاءصظؼبقفصبس,م,موفصصقرعصدمحم صباؽماؾص باظمفضعصفألصب ععاصبارؽبتألصباترعيؽصفألخؽخمفص ص .7

األععاصبمناؼكص صأِؽ زفصظب اؼبجصأغمؽصمطهاؼة ص صب,موفصبافطوانصبادتم,وفص صخعمروفصباوعبظص ص

 .1996باعبظص ص

 صبإلت,ووممصباوواظمفألصاتع طووفصباؽمووعظك صأِؽ زووفصظب وواؼبجصأصغمووؽصصزكوونصبهووعلصي ووعبادطووعبألص صص .8

 .2008مطهاؼة  صب,مفصبآلظب  صخعمرفصباعبظ ص
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م صبا اؾ وو صباداؽبفووألصاكوويعنصمسووعفا ألصيووصذصباووع نص نمطوواىصا,تووعةصخووابظصبووعظباسكووطع كص صص .9

 .ص2005 صأِؽ زفصظب اؼبجصأغمؽصمطهاؼة ص صب,مفصبآلظب ص صخعمرفصباعبظص ص1977-1997

باسكطع ك صنًومؽصِعاويصظضمو  صيوطعيفصباطهويص ب عوعاصفوألصمسعفاوفصغكصتعؼأظؼبقوفصفوألصص .10

فصبا ًووؽة صب,مووفصبا ؽبمووفصا,ر,ووااصخاؽبفمووفصباًووطعيف  صؼقووعافصمعخكوو مؽأغمؽصمطهوواؼة  صخعمروو

 .2018بإلنكعنمف ص

ؼزووممصزكوونصخضووعظ صبؽنووعمحصبر,متووألصا طووا ؽصمضووعؼب صِووص صبا ًووتممصباًووطعيألصباستووعظكص ص .11

مقوو طعباصباهووفعفمع صباتؽب ووفص باطتووعغجصباًووطعيمفصا ًووتممصب عووعاص صؼقووعافصمعخكوو مؽأغمؽص

 .2004 باطفكمفص صباعبظص صمطهاؼة  صباترضعصبارؽبألصبارعاتألصا,عؼبقع صبا ؽبا فص

 ص ص صأِؽ زفصظب اؼبجصأغموؽصمطهواؼة ي عـصي ع صباطتاصباًطعيألصفألصمسعفافصبعبزتعظكص صص .12

 .1999ب,مفصبآلظب ص صخعمرفصباعبظص ص

نعىصمستاظصفعئأ صباًوطعيع صباطكومدمفصفوألصمع طوفصباوعبظص صؼقوعافصمعخكو مؽأغمؽصباستعبنألص صص .13

 .2006مطهاؼة  صب,مفصبآلظب ص صخعمرفصباعبظص ص

 صبا س,م صباتيعنألصا,ًوطعيع صبايمتمع  وفصباؽئمكومفصصبتسعفاوفصصبن ًعؼصهعنمصمستاظباسمعاألص صص .14

 .2006نمطاىص صؼقعافصمعخك مؽصأغمؽصمطهاؼة ص صب,مفصبا ؽبمفص صخعمرفصباتاي ص ص

ي.اصظؼبقفصص612أزتعصق,طعنصدمحم صباًطعيع صباطه مفصفألصبارؽبيصباقع مصز ىصقطفصباسمعنألص صص .15

 .2011فصبآلظب ص صخعمرفصباتاي ص ص ؼقعافصمعخك مؽصأغمؽصمطهاؼة ص صب,مصبيؼ طمف

فألصتُوعءصباف,اخوفصي عصباؽزتنصي,ماك صأعؽصباطهعِصباًطعيألصي,ىصباطاعاصباسُؽكصض,مففص صص .16

 .2011غمؽصمطهاؼة  صب,مفصبآلظب ص صخعمرفصب ن عؼ ص صؼقعافصمعخك مؽأ

فألصنعزمفصبايؽبظةصباهؽتمفصبعق طعباصناومصص عقؽصمعخع صصبس,م ص بت صباطهعِصباًطعيألظؼخعلص صص .17

باتر,اموووع صباداؽبفموووف صؼقوووعافصمعخكووو مؽأغمؽصمطهووواؼة  صب,موووفصبآلظب  صبادعمروووفصبارؽبتموووف ص

2020. 

 صبقوو رتعم صب ؼٌصباًووطعيمفصفووألصمع طووفصباؽمووعظكص صؼقووعافصختووعلصزعمووعصؼنوومعصباووعامتألص صص .18

 .2001باعبظص صمعخك مؽأصغمؽصمطهاؼة ص صب,مفصبا ؽبمفصأبنصباؽنعص صخعمرفص

 عقووتمنصدمحمصزكوومن صبا س,موو صباداؽبفووألصا,ًووطعيع صباترعنمووفصا,قطووععصباطووعوصفووألصباكوورعكص صص .19

اصأصيووطعيفصب اتطمووااصبنتوواغج ص صؼقووعافصمعخكوو مؽأصغمووؽص2010-1990مع طووفصباووعبظصا,تووعةص

 .2014 صخعمرفصباعبظ صب,مفصبا ؽبمفصأبنصؼنعمطهاؼة  ص

بن ًعؼصزكانصؼَع صباسؽاصباًوطعيمفصفوألصتُوعءصبايعظتموف صؼقوعافصمعخكو مؽأصباكصمألص صص .20

 .2003باعبظ ص صب,مفصبا ؽبمفصأبنصؼنع صخعمرفصغمؽصمطهاؼة  ص

أزتووعصزكوومنصدمحمصي ووعم صبا س,موو صباتيووعنألصا,طهووعِصباًووطعيألصفووألصؼ وو صتُووعءصباهوودمؽكص صص .21

با ؽبمووفصا,ر,ووااصبمنكووعنمفص صصباؽمووعظكص رعووعؼجصبا مئمووفص صؼقووعافصمعخكوو مؽأغمؽصمطهوواؼة ص صب,مووف

 .2015 ص ن عؼخعمرفصب

 صباًطعيع صباطه مفصفألصمع طفصبارتعؼةص صؼقعافصمعخك مؽأغمؽصمطهاؼة صصض عاصعدم نتطألص صص .22

 .2016 صب,مفصبا ؽبمفص صخعمرفص بقّص ص

نتطأل صض عاصعدم  صباًطعيع صباطه مفصفألصمع طفصبارتعؼة صؼقعافصمعخكو مؽأغمؽصمطهواؼة  صص .23

 .2016ّ صب,مفصبا ؽبمف صخعمرفص بق

صفألصمسعفاع صبافؽب صص .24 صبا اؾ  صباداؽبفألصا,ًطعيع صبات,اعف ص  صندصءصهعنألصي ع باهتؽكص 

 .ص2008ب  قّص صؼقعافصمعخك مؽأصغمؽصمطهاؼة ص صب,مفصبا ؽبمفصا, طع ص صخعمرفصباياففص ص

يوووعار صمهووو عيصِعاوووي صباًوووطعيع صباطهووو مفصفوووألصمع طوووفصبوووؽبصء صؼقوووعافصمعخكووو مؽأغمؽصص .25

 .2009مطهاؼة  صخعمرفصظ عاى صب,مفصبا ؽبمفصبميترأل ص
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 صبا ها هصفألصختعامع صبًعمممصأععاصباهوعؼعص قو  صمرعاد ضوعص ؼقوعافصصبعنصدمحمصنعبؽباطعئأل صص .26

 .2014 صخعمرفصباعبظص صب,مفصبافطانصبادتم,فص صصأغمؽصمطهاؼة معخك مؽ

يعناؼ صهعىصأز مطأل صبس,م صخاؽبفألصاًطعيفصباطهيص ب ععاصفألصمسعفاوفصبا ًؽةأظؼبقوفصص .27

فووألصخاؽبفمووفصباًووطعيف  صؼقووعافصمعخكوو مؽأصغمووؽصمطهوواؼة  صخعمرووفصبا ًووؽة صب,مووفصبآلظب  ص

2020. 

صص .28 ص  صمسعفابارعنأل صفأل صباًطعيمف صبا طتمف صفألصخاؽبفمفصأ ضع صاطم صمط,   صظؼبقف صب ن عؼ ف

 .2012باًطعيف أصؼقعافصمعخك مؽ صغمؽصمطهاؼة صب,مفصبآلظب ص صخعمرفصب ن عؼ ص

ها عةصي عصبااطألصقطمصيعارص صبس,م صميعنألص قورعؼصب ؼبَوألصفوألصمع طوفصباف,اخوف صبارعنألص صص .29

 .2020ؼقعافصصمعخك مؽأغمؽصمطهاؼة ص ب,مفصبا ؽبمفصا, طع .صخعمرفصب ن عؼ ص

بارووعنأل صدمحمصزتووعظصي ووعصبا,طموو  صباًووطعيع صباطهوو مفص مط اخعبضووعصفووألصمع طووفصباووعبظ صؼقووعافصص .30

 .2000معخك مؽأغمؽصمطهاؼة  صخعمرفصباعبظ صب,مفصبا ؽبمفصأبنصباؽنع ص

قووعمألصيؿ ووؿص صظؼبقووفصبت ًووعظ فصتمعقوومفصا,ط,وويصي,ووىصبمقووتعةصبايمتمع  ووفصاوو رٍصي ووعـص صص .31

 .1981معخك مؽص صب,مفصباؿؼبيفص صخعمرفصباعبظص صباتسعيم صباسق,مفصفألصبارؽبيص صؼقعافص

ي عذصيثتعن صبا اِنصباًطعيألصفألصتُوعءصِاؾضاؼموعباص صؼقوعافصمعخكو مؽأغمؽصي عمص صص .32

 .2009مطهاؼة ص صب,مفصبا ؽبمفص صخعمرفصبيؽ تص ص

َووووؽبؼصقوووو,تعنص صبا س,موووو صباتيووووعنألصاًووووطعيفصبادووووىصفووووألصتُووووعئألصقووووعمؽبءصبارووووؿب كص صص .33

خكوو مؽأغمؽصمطهوواؼة ص صب,مووفصبا ؽبمووفصا,ر,ووااصبمنكووعنمفص خعمرووفص ِاؾضاؼمووعباص ؼقووعافصمع

 .2014بيؽ تص ص

ؾ طووويصي وووعصباسكووومنصقووو,تعن صباًوووطعيع صباطهووو مفصفوووألصمع طوووفصباوووعبظ صؼقوووعافصبارقوووعبألص صص .34

 .2015 صخعمرفصباعبظص صب,مفصبآلظب معخك مؽأغمؽصمطهاؼة  

غؽبأل صقصاصضتمف صبا س,م صباتيعنألصا,ًطعيع صباًوامؽةصفوألصمسعفاوفصب ن وعؼأصظؼبقوفصفوألصص .35

باداؽبفمفصباًطعيمف  صأِؽ زفصظب اؼبجأصغمؽصمطهاؼة  صخعمرفصب ن عؼ صب,موفصبا ؽبموفصا,ر,وااص

 .2012بإلنكعنمف ص

تعقووومصنوووعبؽصمستووواظ صباًوووطعيفصفوووألصمسعفاوووفصبوووؽبصءص صؼقوووعافصمعخكووو مؽأغمؽصبافصزوووألص ص .36

 .ص1989اؼة  صب,مفصبآلظب ص صخعمرفصباعبظص صمطه

دمحمصي,ألصزكمنص صبطا ؽصبًعمممصب ععاصباترعنألص غميعنمفصباظم صباطؿاصباتؿخحصباقمكألص صص .37

كصبقمتووفصختعامووف صؼقووعافصمعخكوو مؽأصغمووؽصمطهوواؼة  ص  صخعمرووفصباووعبظ صب,مووفصبافطووانصبادتم,ووفغببمووع

2006. 

أظؼبقفصفألصخاؽبفمفصباتعن صصفألصمع طفصباف,اخفص صبااظمففصباًطعيمفصأمدعصؼزممصدمحمباي مكألص صص .38

 .2004 صؼقعافصمعخك مؽأصغمؽصمطهاؼة ص صب,مفصبآلظب ص صخعمرفصباعبظص ص

يعكصفعَ ص صبا س,مو صباداؽبفوألصا,تطوعِأصباًوطعيمفصباتطططوفصفوألصمسعفاوفصباوعبظصباير ألص صص .39

 .2012 أِؽ زفصظب اؼبجأغمؽصمطهاؼة ص صب,مفصبا ؽبمفصأبنصؼنع صخعمرفصباعبظص ص

يعكصفعَ صي ع ص بت صبا اؾ  صباداؽبفألصا,ًطعيع صبايضؽبعئمفصفوألصمسعفاوفصباوعبظصباير ألص صص .40

 .2002 صؼقعافصمعخك مؽأصغمؽصمطهاؼة ص صب,مفصبا ؽبمفصأبنصباؽنعص صخعمرفصباعبظص ص

 صبا س,م صباتيوعنألصاًوطعيفصباطهويص ب عوعاصفوألصمسعفاوفصبعبو صصَسىصزتمعصخعقمصباتعايألص ص .41

مف صؼقووعافصمعخكوو مؽأغمؽصمطهوواؼة  صب,مووفصبا ؽبمووفصا,ر,ووااصبإلنكووعنمف صخعمرووفص رفعتضووعصباتكوو ق ,

 .2020بؽبصء ص

ص

ص
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  األخديياا المعييوأث هش ييييا  ييت ميييا الخعييم س الييأاخيت  يسييالث  خالييأ شيديي أمحاسيي ،     .42

 ماجسخ ي)غ ي مودهية(  جامأث السهأان  كي ث الأياسات الأي ا  الفويهن الجم ييث هالخيق ة يث 
 ص.4002

 صبا طتمووفصباًووطعيمفص ببدعهعبضووعصباتيعنمووفصفووألصمسعفاووفصأؼبموو ص صص عقوومنصزتمووعصبووععباتستووعكص صص .43

 .2006أِؽ زفصظب اؼبجصأصغمؽصمطهاؼةص ص صب,مفصبآلظب ص صخعمرفصباعبظص ص

 صبقمممصب عوؽصبا مئوألصا,ًوطعيع صباًوامؽةصفوألصمؽبوؿصصؼنعصقرعصهابـصغبؽبهممباترعَمعكص صصص .44

 .2016مؽأصغمؽصمطهاؼة ص صب,مفصبآلظب ص صخعمرفصب ن عؼ صمع طفصباؽمعظك صؼقعافصمعخك 

 صباًووطعيع صباسع ع ووفصفووألصمسعفاووفصباووعبظصأظؼبقووفصفووألصصدمحمصزكوومنصي,ووألصأزتووعباضعنووتألص صص .45

 .2019خاؽبفمفصباًطعيف  صؼقعافصمعخك مؽأغمؽصمطهاؼة  صب,مفصبآلظب ص صخعمرفصباعبظص ص

رووعم,منصفووألصباقطووععصباًطعيألأظؼبقووفصمعخووعصزكوون صبارابموو صباتووؤعؽةصي,ووىصغن عخمووفصباهطمووفص صص .46

 صأغمؽصمطهواؼة بط مقمفصي,وىصتطوععصباًوطعيع صباطهو مفصفوألصتطوععصغوؿةص  صؼقوعافصمعخكو مؽ

 .2005بادعمرفصبإلقصممفص صغؿةص ص

 

صاجم والموسوعــات:رابعًا / المعــ

 .1978 صبمؽ  ص صص1 صمقعمفصأبنصض,ع نص صظبؼصباق,مص صِأبنصض,ع نص صي عصباؽزتنصدمحمص  .1

 .1988بنصمطااؼ صاكعنصبارؽ صباتسمّ صبادؿءصباكعظـ صظبؼصباد   صبمؽ   صب .2

 ص.1987باتاقايفصبارؽبمفصباتمكؽة صباتد,عصباثعنألص صظبؼصباطضُفصا,ط  ص باطهؽص صبمؽ   ص .3

ص

 (:خامدًا / المجـــالت والبــحوث )الــدوريـات

 

ُِوؽؾصب عوعاصمونصبارًواؼصباقع توفصغقتعيم ص ص .1 ز وىصيًوؽصباطضُوفصهعىصأقتعيم  صبطواؼص

ب  ؼبمووفص صبسووثصفووألصب عووعاص صمرضووعصبافطووانصبادتم,ووفص صتكوومصباضطعقووفصباعبض,مووفص صبادعمرووفص

 .2016با, طعنمف صا طعنص ص

ي عـصي,أل صباطتاصباًطعيألصفوألصمسوعفا ألصبا ًوؽةص نمطواىص صمطهواؼب صمؽبوؿصبا تمتألص صص .2

 .1981ظؼبقع صباط,محصبارؽبألص صمط رفصظبؼصباي يص صبا ًؽةص ص

فؽ عصض,م ص صبق,ا صبس,م صبمنسعبؼصباططألصبات رعظصفألصظؼبقفصأهمصبات اموؽب صبادعي,انألص صص .3

بمت ًووعظ فص بمخ تعيمووفص باع تاؽبفمووفصباتووؤعؽةصفووألصمرووعلصباووامظب صباي,مووف صمد,ووفصخعمرووفص

 .2008 بارعظصباثعنأل ص24ظمهأصا,ر,ااصبمت ًعظ فص باقعنانمف صباتد,عص

بظصباطهوو مفصب,وو ص يوومعنف صبسووثصمطهوواؼ صمد,ووفصبات,ا ووفصأقووعمفصي ووعصباستمووع صباتووا صصزكوومن .4

 .2016  ص6  صبارعظأ3ا,عؼبقع صبمعؽ فص با عؼ طمف صباتد,عأ

ي ووعـصي مووع صباطتوواصباًووطعيألص بمبدعهووع صباتيعنمووفصا,تابتوو صباًووطعيمفص صمد,ووفصزتووعظكص صص .5

 .2002با سااصباداؽبفمفص صبارعظصباثعاثص ص

باداؽبفووألصموونصمهووعب صبُووطمصباكوويعنص صمد,ووفصبادترمووفصزكوون صبس,موو صا,دعنوويصباطمووعِص صص .6

 .1965 صمط رفصبارعنألص صباعبظص ص3باداؽبفمفصبارؽبتمفص صباتد,عص

يووعظلصقوورمع صمطووؽصبارووؽبيص صظؼبقووفصفووألصبا س,موو صبايتووألص صمد,ووفصخعمرووفصب ن ووعؼصباووؽب كص صص .7

 .2002 ص ص113ا,ر,ااصبإلنكعنمفص بمت ًعظ فص صبارعظصأ

قووفصأعووؽصباتابتوو صباداؽبفمووفصفووألصبا وواِنصباًووطعيألص صمد,ووفصب,مووفصأزتووعصز مووي صظؼبؼقوالص صص .8

 .1973 ص17بآلظب ص صبارعظص
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ا  صبسثصمطهواؼص صمد,وفص1160-ا935ض,م صزكن صباًطعيفصفألصباعبظصا,ف ؽةأباؿؼبعنألص صصص .9

 .2015با ؽباصبار,تألصبارؽبألص صبارعظصب  لص ص

فوألصظيومصباقطوععصباًوطعيألصفوألصي عمصندمصي وعص يوعمؽصأزتوعصدمحمص صظ ؼصباع اوفصباهع كص صصص .10

 .2011 صص89بارؽبيص صمد,فصبإلظبؼةص بمت ًعظص صبارعظص

 أمموؽصهووعظكصخوع عص صباًوطعيع صباسؽفموفصفوألصمع طوفصباس,ووفص صصزطوعنصي وعصبايوؽ ميتوؽبنص صصص .11

 .2015 ص2 صبارعظص22بسثصمطهاؼص صمد,فصب,مفصبا ؽبمفصا,ر,ااصبإلنكعنمفص صباتد,عص

با س,م صباتيعنألصا,ًطعيع صبإلنهعئمفصباًامؽةصفألصتُعءصباف,اخفص صقصاصضتمف صصغؽبألص صصص .12

مد,ووفصمووعبظصبآلظب ص صيووعظصضووعوصبووعاتؤبتؽب ص صبادعمرووفصبارؽبتمووفص صب,مووفصبآلظب ص صباووعبظص ص

2019. 

أزتعصدمحمصخضعظ صبًتممص بس,م صن يفصباطق صباعبض,ألصاتع طوفصباف,اخوف صمد,وفصب,موفصباي مكألص صصص .13

 .2013 ص12مف صخعمرفصبعب  صبارعظصبا ؽبمفصا,ر,ااصبإلنكعن

فووعؼـصمضووعك صباًووطعيع صبإلنهووعئمفصفووألصتُووعءصباؿبمووؽص صمد,ووفصباقعظقوومفص صخعمرووفصدمحمص صصص .14

 .2016 ص ص3 ص صبارعظأ16باقعظقمفص صب,مفصبآلظب ص بار,ااصبا ؽبا فص صباتد,عأ

مسعفاوفصيتؽبنصبطعؼ صبا ه تصباًطعيألص با طتمفصباتك عبمفصا,ًوطعيفصفوألصباروؽبيأصمؽبظص صصص .15

 .2016 ص صباتد,عصباثعنألص صباعبظص ص219باقعظقمفصنتاغخع  صمد,فصب ق عغص صبارعظأ

ختمو صمكوم ص صبطوا ؽصبطعفكومفص ؾ وعظةصزًوفصباتطو حصباواِطألصصصتطوععصصيوطعيفصص صمكم صص .16

 .2018ب ععاصصص صمرضعصأبسعاصباكمعقع صبمت ًعظ فصباف,كطمطألص صف,كطمنص ص

ؼبمووأل صظؼبقووفصباطووابوصبافمؿ عئمووفصاألضهووع  صمد,ووفصخعمرووفصبهووؽ نصا,عؼبقووع صمطًوواؼ صصص .17

 .2001  ص10  صبارعظأ23ق,ك,فصبار,ااصباضطعقمف صباتد,عأص- با سااصبار,تمف

ؼَعصخابظ صصصيص صبارؽبيصباقع مصبا دعؼ فصبتطعِأصباط,محصبارؽبألصصص صمد,وفصباضعنتألص صصص .18

 .1972  صبا ًؽةص ص7ب,مفصبآلظب ص صبارعظأ

ص4ب ممصبات سعةص صبا ًطم صباًطعيألصباع األصباتازعصادتم صب نهوطفصبمت ًوعظ فص صبا طقومرصص .19

 ص4 غظبؼةصباهووؤ نصبمت ًووعظ فص بمخ تعيمووفص صنوور فصبإلزًووعءب ص صباك,كوو,فصمووممص صبارووعظص

 .124-122 صوص2009نما اؼ،ص ص

ص
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 (.4:000:2،  قياس)4000 نة 

 ص2010عـصاتع طوفصباؽموعظك صمسعفافصب ن عؼص صمع ؽ وفصبا ططومّصبارتؽبنوألص صبا ًوتممصب قو .4

  .10.000:1أصـمقمع
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باضميةصبارعمفصا,طؽيص بادكاؼ صمع ؽ فصباطؽيص بادكاؼصفألأمسعفافصب ن وعؼ  صبمعنوع صغموؽص .5

 .2020ص مطهاؼة

وزارة األشةةة ا  ،  د ريةةةة الت ،ةةةيا العمرانةةةي ، م ةةة    ،ةةةيا المن، ةةةة الو ةةة، ، التاةةةمي    .6
 (.20.000:2،  قياس )4020( ،  نة -ب-793األ اس لمد نة الفلوجة رم )

 ؾبؼةصبمناعلص با ,ع ع صبارعمفص صباتع ؽ فصبارعمفصا, ططومّصبارتؽبنوألص صبقو ؽببمدمفصبطوا ؽص .7

 سع ثصبا ًتممصب قعـصاضع صبمعنع أصغمؽصمطهاؼةص .صمع طفصباؽمعظكص ب

 ؾبؼةصبا ططومّص.صبادضوعؾصباتؽبووؿكصاءزًوعء.صمع ؽ وفصأزًووعءصب ن وعؼ.صأزًوعءصباف,اخووفص.ص .8

 بمعنع صأغمؽصمطهاؼة .ص 2020بقع ؽب صباكيعنصارعا

 ؾبؼةصبا ططمّص صبادضعؾصباتؽبؿكصاءزًعء صمع ؽ فصأزًوعءصب ن وعؼ صأزًوعءصباؽموعظكص ص .9

 (.  صبمعنع صأغمؽصمطهاؼة2020بقع ؽب صباكيعنصارعا

 ؾبؼةصباطق ص باتابيص ص صباضميةصبارعمفصاألنابءصبادا فص باؽيعصباؿمؾاألص صتكومصباُتطوعشص صص .10

 .2019-1981بمعنع صأغمؽصمطهاؼة صا,تعةص

 

 سابعًا / الدراسة الميدانيــة 
ص

ا,تطهوو  صباًووطعيمفصاًووطعيفصُمط دووع صباعؼبقووفصباتمعبنمووف صبقوو تعؼةصبقوو  معنصباتكوورصباتمووعبنألص .1

  .18/1/2021ص-25/10/2020ب ععاصفألصمع ط ألصباؽمعظكص باف,اخفصا,تعةأ

 .25/11/2020باعؼبقفصباتمعبنمف صياؼةصبا قط ضعصبا عزثفصب يؼ صص .2

 .27/11/2020باعؼبقفصباتمعبنمفص صياؼةصبا قط ضعصبا عزثفصبـ يؼ صص .3

 .10/12/2020ثفصب يؼ صصباعؼبقفصباتمعبنمف صياؼةصبا قط ضعصبا عز .4

 .11/12/2020باعؼبقفصباتمعبنمفص ياؼةصبا قط ضعصبا عزثفصب عؼ صص .5

 .12/12/2020باعؼبقفصاتمعبنمفص ياؼةصبا قط ضعصبا عزثفصب يؼ صص .6

 .14/12/2020باعؼبقفصباتمعبنمفص صياؼةصبا قطت صب يؼ صص .7

 .15/12/2020باعؼبقفصباتمعبنمف صبا قطتصمنصت  صبا عزثف.صب يؼ صص .8

 .16/12/2021اعؼبقفصباتمعبنمفص صبا قطتصصب يؼ صصبص .9

 .17/12/2021باعؼبقفصباتمعبنمفص صبا قطتصصب يؼ صصص .10

 .5/1/2020باعؼبقفصباتمعبنمفص صياؼةصبا قطتصب يؼ صصص .11

 .12/1/2021باعؼبقفصباتمعبنمفص صياؼصبا قطتصب يؼ صصص .12

 .14/1/2021باعؼبقــفصباتمعبنمــفص صياؼةصبا قطتصب يؼ صصص .13

 .15/1/2021باعؼبقفصباتمعبنمف صياؼةصبا قط ضعصبا عزثفصب يؼ صصص .14

 .17/1/2021باعؼبقفصباتمعبنمف صياؼةصبا قطت.صب يؼ صصص .15

ص

ص

ص

 

ص
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ص:ثامنًا / المـقابــالت الذخرـية

 صأباكووايصمقعب,ووفصنطًوومفصموو صباطدووعؼصيووعظلصيووابظصزتووعظكص صمع طووفصباف,اخووفص صزووألصباؽيووعفأل .1

 .19/11/2020 صب يؼ صصباقع م 

مقعب,ووفصنطًوومفصموو صباطدووعؼصيووضميصضعاووعصيووامؽ صمع طووفصباؽمووعظكأزألصباقطعنووف  صب وويؼ صصص .2

 ص.25/11/2020

أصباكوايصباقوع م ص صص صزوألصباؽيوعفألمقعب,فصنطًمفصم صباطدعؼصيتعظصزعبمصدمحمص صمع طوفصباف,اخوف .3

 .2020/ص12/ص4ب يؼ صص

بضؽبووعءصمؽبووؿصمقعب,ووفصنطًوومفصموو صصمضطووعـصبايضؽبووعءصيووعباصمدمووعصمستوواظ صمع ؽ ووفصباؾ وو ص .4

ص.13/12/2021ب ن عؼ صب يؼ صص

مقعب,ووفصنطًوومفصموو صباطدووعؼصفوواؾكصمًوو,رصخعقووم صمع طووفصباؽمووعظك صأزووألصباقطعنف  أباكوواي  ص .5

 .19/12/2020ب يؼ صص

مقعب,ووفصنطًوومفصموو صباطدووعؼصأزتووعصي,ووألصخووع عص صمع طووفصباف,اخووفص صأزووألصباؽيعفأل  أباكووايص .6

 .21/12/2020باقع م ص صب يؼ صص

باطدووعؼ صدمحمصي ووعصبايووؽ مص صصمع طووفصباؽمووعظك صأزووألصبارؿ ؿ ووف  صب وويؼ صصصمقعب,ووفصنطًوومفصصموو ص .7

25/12/2020. 

مقعب,فصنطًمفصم صباطدعؼص صيعظلصمستاظصؼنمعص صمع طوفصباف,اخوفص أصزوألصباؽيعفأل  أباكوايصص .8

 .28/12/2020باقع م  صب يؼ صص

باقطعنف  أباكواي ص صمقعب,فصنطًمفصم صباطدعؼ صصبصلصفعَ صمضعكص صمع طفصباؽمعظكص صأصزألصص .9

 .2020/ص12/ص29ب يؼ صص

مقعب,فصنطًمـفصم صيعزيصمرت صأاتطمااصبا ؽبفص يعنعنصبؽبوألصزوابا صمع طوفصباف,اخوفأزألصص .10

 .2/1/2021باتر,تمن  صب يؼ صصص

مقعب,فصنطًمفصم صباطدعؼ ص عقمنصفواؾكصزتوعبنص صمع طوفصباؽموعظكص صأزوألصباقطعنوف  صب ويؼ صصص .11

3/1/2021. 

اطدوعؼ صأزتوعصي,وألصخوع عص صمع طوفصباف,اخوفص صأزوألصباتر,تومن ص صب ويؼ صصمقعب,فصنطًومفصمو صبص .12

5/1/2021. 

مقعب,ووفصنطًوومفصموو صباطدووعؼ صأ كووؽصدمحمصبارووعنألص صمع طووفصباف,اخووفص صأقووايصباقووع م ص صب وويؼ صصص .13

10/1/2021. 

مقعب,فصنطًمفصصم صأدمحمصؾ عظصبارعنأل صبارعم صفألصمرت صندعؼةصبامعتابف صمع طوفصباؽموعظكأصزوألصص .14

 .2021/ص12/1ع  صب يؼ صصبااام

مقعب,فصنطًمفصم صباطدعؼ صدمحمصي عصباؿهؽةصباعامتأل صمع طفصباؽمعظكأصزألصبارؿ ؿ وف  صب ويؼ صصص .15

ص.14/1/2021

 

ص:تاسعًا/ الـمرادر األجنبيــة

ص

1. bould ,Kolb ,w ,Dictionary of the social sciences ,Newyork,1964.
 

2. Kenneth Winchester , The Art of wood working, ST Remypress 

,Richmod,Virginia,U.S.A,1993.
 

3. Powell, Marvin .A, "Timber Production in Pre-Sargonic Lages", 

1992.
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4. Gzamanski ,Industrial Location and Urban Growth of the Town 

Planning , American-Geographical Review , vo1 36 , N0. 3,19, 5.
 

5. R. Huggett , I. Meyer , Industry : the theory in practice , Book three , 

London ,1981.
 

6. Quentin, H. Stand Ford and warren,Geography, study of its Elements 

,oxford University fress ,1962.
 

7. Mark Tranmer, Mark Elliot,صMultiple Linear Regression, Cathie 

marsh center for census and survey research, India ,2001.
 

 

 

صعاشرًا/ مــواقــع اإلنـــترنــت:

 

ي ووؽص16/5/2018دمحمصموعزتص صأنووابعصب عووعاصباتطؿاووألص صمقووعلصنهووؽصي,ووىصب ن ؽنووتصب ووعؼ صص .1

 http://www.elmanzl.comصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصباتات صبآلبأل:

 

ص

ي ووؽصص22/9/2019نوومتعءصباؿنووعبألص صضووابوصباسع ووعص صمقووعلصنهووؽصي,ووىصب ن ؽنووتصب وويؼ صص .2

 صباتات صبماي ؽ نألصبآلبأل:

 http://www.thaqfya.com                                                                               

                                                                              

ص

3. http://www.google.com                                                                        ص 

http://www.elmanzl.com/
http://www.thaqfya.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق



 املـالحــق .....................................................

 

912 
 

 (1ملحك )

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

   ث العلمًـالً والبحـوزارة التعلٌم الع

 ٌة اآلدابــعة العرالٌة / كلـامـالج

 / مرحلة الماجستٌرةــغرافٌــم الجــلس

 
  

                            

 

 صناعة ُمنتجات األثاث في مدينتي الرمادي والفلوجة  ستمارة المسح الميداني لمعاملا/ م       

 

 أخً المواطن الكرٌم .... تحٌة طٌبة 

 

 الصنااعٌ  الااصن  بصنااع  لمعاملعن ا ستكمال قاعدة المعلوماتاستبٌان ٌهدف إلى أن هذا اال

الرمادي والفلوج  ، للحصول على صنورة دقٌةن  ومنامل  مدٌاتً ثاث والموجودة فً األ ُماتجات

وصول إلى مجموع  من الحلول والمةترحات واللواقع هذه الصااع  ومماكلها وعوامل توطاها، 

تفضنلكم باججابن   امنط  االقتصنادٌ  المرتبطن  بهنا ثااٌنا ، وأنالتً تادم الصااع  أوال وبةٌ  األ

األثاث سوف ٌنددي النى  ُماتجات م فً مجال صااع الموضوعٌ  والدق  الاابع  من عمق ابرتك

التحلٌل المكانً )  بـ رسالتً الموسوم  لى اتائج دقٌة  وواضح  تسهم فً تحةٌق هدفإالوصول 

ان هذه االستمارة أعدت ألغنرا   علما   (مدٌنتً الرمادي والفلوجة نتجات األثاث فًلصناعة م  

الدقٌةن    قندر   جابنٌرجنى تعناواكم معانا باج ولٌس لهنا عققن  بنجي جهن  رسنمٌ ،البحث العلمً 

 اجمكان ( ولكم جزٌل المكر والتةدٌر .....

 

 وهللا ولً التوفٌك

   

 طالبة الماجستٌر      األستاذ المساعد الدكتور                                      /المشرف   

 سالم خمٌس غربً الهٌتً                                               هدٌل غازي فٌصل حمد   
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 (: )معلـومات عـامة عن المعـمل أولا 

 

 ...............................أسـم المـعـمل  -1

 ................................. تأرٌخ تأسٌس المعمل  -2

  ...................................   تـــــــأرٌخ بــــدء اإلنــــتاج  – 3

     (. اع مختلطـلط    (   اع خاصـلط    (   اع عامـلط : ٌةـالملك -4

ا  ر من اآللت الخاصة بالمعملـم األكبـكٌف ٌدار المس -5  .()   كهربائٌا ( مٌكانٌكٌا ) ( )   ٌدوٌا

 الصناعً ..............................اط ـوع النشـن -6

نتجات ......................................ـن -7  وع الم 

 ( ..............................ـوع الصناعةرع الصناعً ,) نـالف -8

 ملن لفترة:ـس معـناعٌة لنفـامل الصـدد المعـما هو ع -9

 

 0219 -0222 التســعٌنات الثمانٌـنات السـبعٌنات الستــٌنات

     

 

 ة(ـاحــولع والمســومات عن المـثانٌا: )معل

 

 : عملـالمع ــمول -1

 الحةةةةةةةةةةً.................. ـةةةةةةةةةةـةلمدٌنا................  المضةةةةةةةةةةاء ...............  المحافظةةةةةةةةةةة

................... 

ا . 9..................م عملـلٌة التً ٌشغلها المـاحة الكـلمسا -2   المساحة المشغولة حالٌا

  9................م

 هً :األرض التً ٌشغلها المعمل  هل -3

 .ممنوحة من لبل الدولة )   ( مؤجرة من لبل صاحب الورشة )   ( ملن صرف )   (    

 من الطرٌك العام ................ داخل المدٌنة ...............  عند  لرٌب المعمل هل مولع  -4

 .............؟ اطراف المدٌنة
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 : ألرض الذي ٌحٌط بالمعملنوع الستعمال ل -5

 .اعً )    (  خالٌة من أي استعمال )    ( ـاري )    (  صنـً )    (  تجـكنً )   (  زراعـس

 ................. ماهً موالعها............... ، أم أكثر...............،  فرع واحدهل للمعمل  -6

 ؟المعملماهً أسباب اختٌار الموضع والمنطمة إللامة  -7

 أ.................... ، ب .................. ، ج ......................

رغبةة ..................... ؟ . فةً هةذا المكةان عامل اخر مسؤول عن لٌام المعمةلهل هنان  -8

؟  أم شةةةةهرة المكةةةةان؟ ................  أم رخةةةةص األراضةةةةً؟ ..................  المالةةةةن مةةةةثال

................ 

 ؟ ....................ولماذا إلامة المعمل فٌهاهل هنان منطمة أخرى تفضلون  9-

 ؟ .................... ٌة لختٌار مكان المعملهل هنان تأثٌرات مناخ -10

 

ا   ال(ــات عن رأس المـ:  )معلوم ثالثا

 

 عند البدء بالعمل .................... دٌنار. مال المستثمر فً المعملما هو رأس ال -1

ا  ما -2  ؟ ................... هو ممدار رأس مال للمعمل حالٌا

المصرف الصناعً ................ دٌنار  خاص .............. دٌنار , المعمل,مصادر تموٌل  -2

 , أخرى تذكر ............. دٌنار .

ا هل رأس  مال ا -3  )     (, كال  )     (لتطوٌر العمل ؟ نعم لمعمل كافٌا

 )      (,  كال )     (؟ نعمالمعمل هل هنان نٌة فً زٌادة رأس مال  -4

 

 ة (ـواد األولٌــات عن المـرابعا : ) معلوم

 

 ماهً المواد األولٌة المستخدمة فً العملٌة اإلنتاجـٌة: -1

 أ.......................... % ب.............................%

 ج........................%   د..............................%

 لٌمتها............ الثانوٌة.................,فً اإلنتاج....................,نوع المادة الرئٌسٌة -2
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 ما مصادر تجهٌز المادة األولٌة المستخدمة فً اإلنتاج: -3

 هل هً مستوردة من خارج العراق بنسبة)    %( أم محلٌة من المحافظة بنسبة)   %(.

 بعد المواد األولٌة عن مكان العمل واإلنتاج ..............., وسائط نملها ................. -4

 

ا   لة (ـدي العامـ) معلومات عن األٌ : خامسا

 

 عامل...............   2020لعام  ال فً المعملالعدد الكلً للعم -1

 . عامل %.......... أدارٌٌن ،  %........ غٌر ماهرٌن،  %........ فنٌٌن،   %........ ذكور

 مةةن الناحٌةةة،  %..............  مةةن المضةةاء،  %............  نسةةبة العمةةال مةةن المحافظةةة -2

..............% 

 2020ومةا اجمةالً أجةور العاملٌن)دٌنةار( لعةام ................... ،  ؟ كٌف ٌتم نمةل العمةال -3

 دٌنار ...........  وما المتوسط الشهري لكل عامل........ 

وما ممدار ؟ ................  وأٌن ٌموم التدرٌب...........  تدرٌب العمال ؟هل المعمل ٌموم ب -4

 ؟ ................. عن العمل النمطاع

 

ا س  : )معلومات عن مصادر الطالة والولود(ادسا

 

  .لتر/ شهرٌا............ وما الكمٌة المستخدمة................  هو نوع الولود المستخدم ما -1

 . الف دٌنار / شهرٌا.................  التكالٌف الكلٌة لكمٌات الطالة والولود المستهلكة -2

 .............. وماهً وسٌلة نمل الولود.................  كٌفٌة الحصول على مصادر الطالة -3

 (.%( , مولد )       %مصادر الطالة هل هً كهرباء , وطنٌة )      -4

 .........هل لمصادر الطالة دور فً اختٌار مولع المعمل ................. -5

وهةةةل تكفةةةً للشةةةهر لدولةةةة؟......................... هةةةل هنةةةان ولةةةود مةةةدعوم مةةةن لبةةةل ا -6

 الكامل؟.................
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ا   : معلومات عن الــنمل والسـوق سابعا

 

وهل هً خاصةة ....................... ماهً الوسائل التً تستخدم لنمل اإلنتاج وتسوٌمه ؟  -1

 ؟ ........................ وهل هً متٌسره أم صعبة؟ ................  أم مستأجرة بالمعمل
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Abstract 
 

     This study came to shed light on the reality of the furniture industry in 

the cities of Ramadi and Fallujah for the year 2020, and to know the 

geographical factors that contributed to attracting and settling this 

industry, as well as revealing the most important problems and obstacles 

facing this industry and developing the necessary solutions for them. This 

study relied on several approaches.  It was represented by the historical 

approach to know the history of this industry in Iraq in general and the 

study area in particular, and the descriptive and analytical approach in 

analyzing the data based on several criteria (the number of factories, the 

number of workers, the quantity of production, and the value of workers’ 

monthly and annual wages) at the level of industrial branches (wooden 

furniture,  metal furniture) and residential neighborhoods in which this 

industry was concentrated. 

      The study showed that the settlement of the furniture industry with a 

long history goes back to the beginning of the twentieth century when 

simple handicraft industries were prevalent in it. The study revealed that 

the number of furniture factories in the city of Ramadi compared to the 

city of Fallujah, which amounted to (120) factories, while the number of 

factories in  The city of Fallujah (112) factories concentrated in (12) 

residential neighborhoods for both cities, 

 The study also showed that the number of workers in the city of Ramadi 

exceeds the number of workers in the city of Fallujah, as their number 

reached (454), while the number of workers in the city of Fallujah 

reached (391). 

     Some statistical methods have also been applied to the manufacture of 

furniture products in the study area, which revealed the percentage of the 

great industrial importance for the manufacture of furniture products, 

which amounted to (52.27%), while in the city of Fallujah, the relative 

importance therein reached (47.73%), and therefore it is an industry of 

medium importance, and evidence  The similarity that revealed a great 

similarity of industrial activities between the two cities, which amounted 

to (24%), and the evidence of diversity, which revealed the presence of a 

high diversity of furniture factories, which amounted to (0.9%) for the 

two cities.  Furniture products with its two branches (wooden and metal) 

are not specialized in the study area, and the application of (the industrial 

site coefficient), which showed that the furniture industry in the city of 

Ramadi is not endemic, unlike the furniture industry in the city of 

Fallujah, which is highly endemic, as well as the application of (the 
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industrial concentration factor) depending on the indicator  The number 

of workers, which indicates that the distribution of the percentages for the 

manufacture of furniture products in the study area, which amounted to 

(zero) and therefore corresponds to the relative distribution of the 

manufacture of furniture products in the districts of the governorate, in 

addition to some other statistical methods represented by (the nearest 

neighbor’s kinship  rob, and standard distance) which matched the 

geographic distribution maps. 

       The statistical package program (Spss) was also used, which through 

several statistical tests represented by (multiple linear regression, 

correlation coefficient, corrected interpretation coefficient, morale test, 

and partial morality) to reach the optimal statistical model for statistical 

prediction of the quantity of production across several variables with an 

apparent effect. 

Descriptive on production in order to determine this effect quantitatively 

through statistical models, most of which showed that the capital factor 

and the number of workers had the greatest impact in the base degree in 

the quantity of production being factors that have a direct impact on 

increasing or decreasing production, while the other variables came in the 

second degree of  Where the percentage of impact on production, and 

therefore these industries must be developed quantitatively and 

qualitatively, investors in this field must take into account the provision 

of sufficient capital to develop this industry. 

     The furniture industry faced several different problems, the most 

influential of which were weak government support, the problem of 

power cuts and lack of energy, as well as the difficulty of marketing, the 

flooding of the market with imported goods, the advanced technology 

used in the industry, the problem of waste resulting from it, the lack of 

skilled labor, the high rental prices and the narrow space of factories. 

      The study concluded with several conclusions, namely that this 

industry is all affiliated with the private sector and compatible with the 

desire and requirements of the population, and that its concentration in 

certain neighborhoods without others indicates the lack of prior planning 

for it and the absence of government support, and most of them are 

products imported from abroad, which means there is a waste of currency 

that is draining outside the country .Hence, the study recommends a 

number of recommendations that would address the problems and the 

need to provide government support for the development of the local 

industry and to benefit from the experiences of developed countries in 

this field. 
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