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 التحليل المكاني لصناعة المشروبات الغازية في مركز قضاء الحلة  

 م.م عباس فاضل عبيد                                                                                               

 جامعة القادسية  –كلية اآلداب                                                                                           

 خالصة البحث :

 جواتوقود ر تطوا    رنشاط صناعي توااف  ممواعوة مول الوقامواو لتاطنوت راسوتو ا   أي  قياميتطلب      

رالتوي توللوب )ورأ  أس الوواا   الووااد ا رليوة   لتسول  الووات علوو عاامول التواطل ال وناعي  الد اسوة هذ 

تلووا العااموول موول تا يوو  جم افووي للوااقوو   تليوود العاملووة   النقوول   السوواأ ر رمووا أف  توواالطاقووة رالاقوواد   

كووا  كوزو الد اسوة علوو )يوا  در  مقامواو الواضو   ال ناعية للوش ر)او الما ية في م كز قوات الحلوة

 .ال ناعي رهي أ ا  ض   الوات   الوناخ ر في تاقي  هذ  ال ناعة ضول مااضعها الحالية

مول الو ا  تا ي  تلا الوااق  كوا  تا يعوام متباينوام ميانيوام فانعيسوب صوا تت إ  إلوتاصلب الد اسة  رقد     

تيوا  الحلة مدينة الحي ال ناعي الااق  جناب ش أ  الت كز ال ناعي لهذ  ال ناعة في ماقعيل أحدهوا في

ولول )شو كة ز القووات تالش قي مل م ك المنا)ي في الط فر راآلال   الع )ي   الماه ةأ م نعيل هوامل 

 الااحة   رقد أالذ كل عامل مل عاامل التاطل در   في إيماد رنماح ال ناعة في مااقعها الحالية .

هذ  الوشي و تو تب  )مولوة عاامول   أثم تنارلب الد اسة الوشي و التي تااجت هذ  ال ناعة رقد تبيل       

رليوة   انقطوال التيوا  اليه )والي رقلوة كويوة الاقواد   رهوي أ اسوتي اد الووااد ا  لجم افية مول عاامول التواط

رليول هوذ  الوشوي و يويول السويط ة    محدرديوة السواأ ررجواد عامول الونافسوة ر عمز اليد العاملة ماسويام 

 عليها لذلا تم رض  جولة تاصياو رمقت حاو لحل هذ  الوشي و .

 : ةـــــــدمـقـالم

اققت وادية كافوة علوو ممواقو الحيواة  تونعي  نهوا    دي لتقودم الشوعابتعد ال ناعة الوعيوا  اققت وا       

ممواعوة )نظو  اقعتبوا   ا الوذق)ود مول  ماقو  صوناعيأي راقجتواعية رالسياسية رالعو انية   فعند االتيا  

 النقول رالسواأ رجويو  رالطاقوة رالعوالوة رطو أ ا رليوة منها  أس الواا رتاف  الووااد ساسيةا عاامل مل ال

سواات أكانوب  –تا يو  هوذ  الوقامواو إ  إق   راسوتو ا  ال وناعة مال وناعي ضووانام لقيوا اإلنتاجمستلزماو 

  رتختلف د جة توثثي  تلوا غي  متيافئ أر متاا   –علو مستاى الدرا أم علو مستاى أقاليم الدرلة الااحدة 

 .  الوتاطنة فيت  اإلقليميعة الوقاماو مل ميا  آلال  رمل صناعة  ال ى حسب طبيعة ال ناعة رحسب طب

 مشكلة البحث :

 -: اآلتييل يلفي ضات عناا  البحث تم ط ح مشيلتت التي توللب )التساؤل     
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 فوي أدو إلو  تاطل صناعة الوشو ر)او الما يوة التي  -الطبيعية  اققت ادية ر – ةالمم افي العاامل ما

 مااقعها رمااضعها الحالية ؟ 

 الوشوي و رموا   ناعة الوشو ر)او الما يوة فوي م كوز القووات الحلوةمم افي لطبيعة التا ي  ال هي ما

 ؟ هاالتي تااجه

  فرضية البحث :

 : التي توللب )وا يثتي ف رضترفقا لوشيلة البحث تم رض          

    العاملوة   النقول الوااد ا رليوة   الاقواد رالطاقوة   اليود رتااف  عاامل التاطل ال ناعي أ  أس الواا

أسوهوب كعاامول طبيعيوة  أ ا  ض   الويا    رالوناخ ر الواض عاامل اقت ادية رمقاماو ساأ ر كال 

 ضول مااقعها رمااضعها الحالية . صناعة الوش ر)او الما يةر)شيل كبي  في تاطل 

  تا يوو  صووناعة الوشوو ر)او الما يووة )ووالق ب موول طوو أ النقوول ال ليسووة رموول م وواد  الويووا  رموول منافووذ

 ياو )عيدام عل السيا  .ت  يف النفا

 التي ت تب  أص م )العاامل اققت وادية تااجوت صوناعة الوشو ر)او  ال ناعية رجاد عدد مل الوشي و

 تتولل )رأ الوااد ا رلية   الاقاد رالطاقة   اليد العاملة   رالساأ ر .  ةالما ي

 أهداف البحث :

 فوي اعدو علوو  سوم صوا ة التا يو  المم اللتع ف علو أهم الوقامواو المم افيوة التوي سو يهدف البحث

 . كل عامل علو حد  رمل ثم مع فة در  هذ  ال ناعاو لوااق 

 علوو نوال  التعو فع فة التبايل الويواني لهوا رمول ثوم )عد اتواح التا ي  المم افي لهذ  الوااق  سيتم م

 هل ها ت كز أم تشتب أم تخ ص ؟التبايل 

 لعولياو ال وناعية ضوول هوذ  الوااقو  رمع فوة ا سوباب التوي التع ف علو أهم الوشي و التي تااجت ا

 تقف ر ات ذلا .

   رض  الحلاا رالوقت حاو ال  مة لحل الوشي و الحاليوة رالسوعي ر ات السوبل اليفيلوة )تطواي  رتاسوي

 اإلنتاج كوام رناعام مل جهة رتاسي  حمم الساأ مل جهة ثانية .

  -منهجية البحث :

التووي  التوواطل ال ووناعي رمقاموواو الواضوو عااموول اإلقليوووي الووذي  كووز علووو د اسووة  هجتووم اعتووواد الووون     

في تاطل الوااق  ال ناعية للوش ر)او الما ية ضول مااقعها رمااضعها الحاليوة فوي م كوز قووات  أسهوب

 .اإلقليم التا ي  المم افي لهذ  ال ناعاو في هذا  ال يطةر سم  الحلة
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 -حدود البحث : 

ة الد اسووة فووي المووزت المنووا)ي الم )ووي موول محافظووة )ا)وول يحوودها موول الشووواا م كووز قوووات تقوو  منطقوو       

الوحاريل رناحية سدة الهندية رمول المو ب ناحيوة أ)وي غو أ رمول المنواب ناحيوة اليفول رمول الشو أ نواحيتي 

الودحتيووة رالنيوول  ر تقوو  فلييووام )وويل الطووي طوواا أ  
_
  – شوو قام  21ْ 44 

_
ل تووي  شوو قام ر ر)وويل دا 34ْ 44 

ع ض أ 
 _

  –  شواقم  36ْ 32
 _

 . ر1 شواقم ر كوا ماض  في الولح   قم أ 23ْ 32

 في مركز قضاء الحلة :المشروبات الغازية صناعة ل عوامل التوطن الصناعي   -أوالً:

فوي يقام النشاط ال ناعي حيلوا ي غب اإلنسا  في تاقيعت   إق انت ق يتاطل إق عندما تقام ال وناعاو        

مااقعها الوناسبة التي تتيس  لها اغلب مقاماو تاطنها ر غبة اإلنسا  في االتيا  مااق  صوناعاتت تبنوو علوو 

قوود  معقوواا مول ال )حيووة اققت وواديةعودة اعتبووا او فووي مقوودمتها تحقيوو  
(1)

 رفيوووا يووثتي عوو ض لوقاموواو أر 

 في منطقة الد اسة . ةل ناعة الوش ر)او الما ي لعاامل التاط

 المال :رأس  -1

 عوادإلج ات العولية اإلنتاجيوة فحسوب )ول ت أهويتتق ت ج   الذي الوقاماو ال ناعية حدأ ها أس الواا       

احتياجواو ال وناعة مول اآلقو رالوعوداو ررسوال  النقول رالووااد الخوام  اف )الد جة ا رلو إلو ضو ر ة توا

متميو  ركلووا كبو  حموم الوشو رل ال وناعي  ....الخ   أي إ  ال ناعة )حاجة إلو  أس ماا ثا)ب ر أس ماا

كب  رهذا يعتود علو طبيعة ال ناعة رمدى تطا  ا سلاب التقني فيها أا دادو الحاجة إلو  أس ماا 
(2)

. 

)ااسوطتت  إذالاقواد رالطاقوة  أرالعوالوة  أرملول الووااد الخوام  آالو عل أي عامول  أهوية يقل س الواا قأف     

)قود  حاجوة ال وناعة إليوت   كووا  أالو ى إلومل صناعة  أث  العاامل   ريتبايل يويل الح اا علو ملل هذ  

منها  ةيتبايل أث   ميانيا )قد  تبايل الخ الص المم افية قسيوا اققت ادي
(3)

  . 

  رجواد  ق ييوا  إق ؛   رعلو أية حاا ف  تيا  ل أس الواا اللا)وب أهويوة مبدليوة فوي قو ا او الواقو      

أس الواا النقدي الو  م لشو الت  أموا )عود أ  يقوام فانوت ييتسوب أهويوة ماقعيوت حتوو لوا اضووحلب )عد تاف   

ال ناعة القالوة عليت نتيمة لتمي  في تينالاجيا العولياو ال ناعية أر لتمي  الظ رف الواقعة التوي أدو إلوو 

االتيا   
(4)

. 

قيوود الوشوو ر)او الما يووة  ووناعة لا)ووب فالووواا ال  أس اف أي مشوو رل صووناعي يتطلووب تووا قيووام إ ر)وووا      

   ذلوارغيو   ا  ضرالويوالل ر اآلقوالوبواني رشو ات  إلنشوات ضوخوة أمواااالد اسة كلف إنشالها  ؤرس 

 رطبيعوة العوليواو اإلنتاجيوة رحموم الوشو رل ال وناعي للواقو  المم افوي رفقوا آلالو تباينب مل ماقو   رهذ 

الوواا النقودي فهوا   أس أموالف رسنااو اإلنشوات   يبيل ك   ر1أ  قم رالمدرارمناشئها  راآلقورنال الويالل 
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رفقوا  آلالو ر)ونف  الوشو رل يتميو  مول رقوب  آلالو الوواا اللا)وب فهوا يتميو  مول مشو رل   أسمل  قل ثباتام أ

 علو الوااد الونتمة .رحمم الطلب  اإلنتاجليوية 

 (1)رقم جدول 

 الحلة . ية للمشروبات الغازية في مركز قضاءكلف وسنوات اإلنشاء للمواقع الصناع             

 / دينار عراقياإلنشاء  كلف سنة التأسيس  اسم الموقع الصناعي

 65.000.000.000 2009 شركة الواحة

 1.000.000.000 2008 مصنع العربي 

 1.000.000.000 2007 مصنع الجوهرة

 ( . ( شركة الواحة , اإلدارة ) بيانات غير منشورة1)المصدر :   

 ( مصنع العربي , اإلدارة ) بيانات غير منشورة ( .2)               

 ( مصنع الجوهرة , اإلدارة ) بيانات غير منشورة ( .3)               

مول التموا  رأصوحاب الوشوا ي  ال وناعية رالنواتج  لة لدى عوددف   ؤرس ا مااا في مدينة الحاإ  تا        

أسوهم )شويل كبيو  فوي إنشوات الوااقو  ال وناعية  2003قسيوا )عود عوام   اقدالا  مل  يادة حمم اقستلوا  ر

  هذ  الوااق  )ومولها تا)عة إلو القطال الخاص رموا جعل  ؤرس ا مااا أللوش ر)او الما ية علو اعتبا  

لع اقوي ا د  يوادة القود ة الشو الية للفو دتنمذب نحا هذ  ال ناعة ها حمم الطلوب الوتزايود علوو منتماتهوا )عو

هناك در  يذك  للو  ف ال ناعي للوسواهوة  رلم ييل  للسيا  )شيل عام  نسبيام  را تفال الوستاى الوعاشي

   .  في إنشات رتشميل هذ  الوشا ي  ال ناعية 

 مواد الخام ) المواد األولية ( :ال -2

 أرمعدنيووة  أر  اعيووة  يووةأرلمووااد  موواأتيووا   منهووا حاجوواو اإلنسووا  الوتناعووة ر هووي الوووااد التووي ت وون      

إ  هوذا ق  إقللتنويوة ال وناعية فوي أي )لود    ا ساسويةالوقامواو  رلية يعود مولصناعية   را  تاف  الوااد ا 

)انتظوام عول ط يو  اسوتي ادها يوول الح اا عليها   أ محليام   رليل ييفي  يعني ض ر ة تاف ها رإنتاجها

فوي عوالم ال وناعة  ا رليوةووااد  هوية ال  ر)النظ   اإلنتاجولية رذلا لووا   استو ا  ع إنتاجهااط  مل من

إلو الو ون  رتيلفة نقلها  ا رلية)نظ  اقعتبا  مااق  مااطل الوااد  تثالذجوي  الوؤسساو ال ناعية  إ نمد 

 هانفسو اليلفوة) تزريود الو ون  )وعظوم الخامواو إميانيوة   الواق  المم افي لوؤسساتها   رذلوا لعودمعند االتيا

الوختلفوة رلتبوايل د جوة اسوتم ا  ا  ضويةالي ة  أقاليمليا  هذ  الخاماو ما عة ) ا ة غي  منتظوة علو 

الخاماو رتياليفها
(5)

. 
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يعتود علو ناعية الوااد ا رليوة  اعاوال ن في تحديد راالتيا  مااق  ا رلية الوااد    درإف  ر)شيل عام     

مة في عولياو استم ا الخاماو رفي تا ي  الونتماو الو نعةالوستخدالوستخدمة رعلو التينالاجيا 
(6)

. 

 د ها مولتختلوف كوياتهوا رم وا الوشو ر)او الما يوة صناعةالدااللة في  الوااد ا رلية ممواعة ملهناك     

علوب ,  أعلب معدنيوة تختلف نسب استخدامها في اإلنتاج تبعا ليوياو اإلنتاج ليل ماق  رهيكوا  آلال ماق  

ميووا  غا يووة   نووايلا   , نيهوواو,   مووااد حافظووة,  م كووزاو,  (CO2 أغووا  ,سووي  ييية أأنبوواقور   ) سووت

( تمليف   ميا 
 (7)

. 

 الوقود والطاقة : -3

الحديلووة رتختلووف حاجووة ع ووب ال ووناعة التحايليووة  –الح ا يووة منهووا رالوح كووة  –طاقووة ال  د ووام دتعوو     

ياليف استم لها رحاجة ال وناعة نفسوهاتر هاف اتبعا لتا هاحايلية منال ناعة الت
(8)

  ففوي ال وناعاو المذاليوة 

تسووتخدم الطاقووة اليه )اليووة كطاقووة ح كيووة رح ا يووة فووي آ  راحوود   راليه )ووات الوشوو ر)او الما يووة رمنهووا 

ق تتطلوب تخوزيل ر)وذلا  إنهواكووا    اا رتياليف نقلهوا أ الوص مول تيواليف نقول الاقوادعو)قسويها سهلة اقست

رق تحتوواج اليه )ووات الح ا يووة إلووو كليوو  موول الاقوواد )النسووبة إلووو الطاقووة    أس الووواا الوسووتلو  توواف  موول

اليه )الية الوالدة   كوا إ  استخدامها قد ساعد علو نشات صناعاو جديدة
(9)

 . 

)قوواة مح كووة  ةال ووناعة الحديلووموول الوو ا تزريوود  يووثتيدر  الاقوواد الوتولوول )ووالبت را رمشووتقاتت  رييووا      

 أر)عيودة عول موااطل الخامواو  منواط نووا  إميانيوةلاسالل النقل رالوااص و رهوذا موا سواعد علوو  الصأ 

شوم  علوو قيوام أنوواط صوناعية جديودةاستخدام البت را في ال وناعة قود  أ م اد  الطاقة   رهذا يعني 
(10)

  

لطاقوة اليه )اليوة داالول هوذ  رمنها الوااق  ال وناعية قيود الد اسوة هوذا )اإلضوافة إلوو در  الاقواد فوي تاليود ا

 الوااق  )استخدام مالداو الاصة )يل ماق  .

فووة الاقوواد التووي تولوول تيلموول ال ووناعاو الوشوو ر)او الما يووة رتعوود ال ووناعاو المذاليووة )شوويل عووام رمنهووا     

مول  هوذ  ال وناعاو تسوتهلا كويواو قليلوة نسوبيام  إ رالطاقة أهوية قليلة نسبيا في االتيوا  مااقعهوا رهوذا يعنوي 

اقسته كية )ثسااقهاالطاقة لهذا ا تبطب هذ  الومواعة )وااطل الاماتها أر 
(11)

. 

حل اإلنتاج االد اسة تستخدم الطاقة اليه )الية )شيل مباش  في عولياو رم  في منطقةفالوااق  ال ناعية     

)اإلضوافة إلوو    لتب يودرا (O3)رالتحليل اليه )الي في استخ اج غا  ا ر ر     رالويالل   كتح يا اآلقو

ر)ووا إ  هنواك عموز فوي التيوا  اليه )والي الواطني فقود توم اسوتخدام الاقواد فوي تاليود   اإلدا يوة واقستخداما

رلعول موادة  يوب الموا  أاليوا ر هوي الووادة  منهوا كول ماقو  التوي تخوصوالوداو الالتيا  اليه )الي مل الو ا 
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هوا  تستخدم الوااق  ال ناعية كوياو مل الاقاد رالطاقوة كوواالوح كة لهذ  الوالداو   ر)شيل عام ا ساسية 

 ر .2 قم أ في المدرا ماض 

 

 (2) رقم جدولال

 . 2011 في مركز قضاء الحلة لعام للمشروبات الغازيةكميات الوقود وأسعارها وكميات الطاقة الكهربائية المستخدمة في المواقع الصناعية 

 يومياً كمية الوقود   اسم الموقع الصناعي  

 -لتر   -    

 سعر الوقود يومياً   

 -دينار   -      

 كمية الطاقة الكهربائية 

 -كيلو واط / ساعة  - 

 2000 850000 1700 شركة الواحة

 340 150000 300 مصنع العربي 

 250 110000 220 مصنع الجوهرة  

 ( شركة الواحة , اإلدارة ) بيانات غير منشورة ( .1) المصدر :

 ( مصنع العربي , اإلدارة ) بيانات غير منشورة ( .2)            

 ( مصنع الجوهرة , اإلدارة ) بيانات غير منشورة ( .3)            

م وافي  مولهوا تح ول علوو الاقواد نأتبويل   الوااقو  ال وناعية للوشو ر)او الما يوةمل ال ا د اسة          

  ذي قووا أ ا)عوود موول ذلووا كو ووافي  أر ر رالدياانيووة  ةرالوودر   النمووفأ  كو ووافيالوحافظوواو الومووار ة 

علووو الوالووداو الخاصووة )هووا )سووبب  ا سوواس ة)الد جووه )اليووة فهووي تعتووود الي لطاقووةلنسووبة ل)ا أمووا   ررالب وو ة

 ون    كول مه )والي الواطني ر)وذلا يويول القواا أرتي ا  انخفاض عدد ساعاو التشميل للتيوا  الي استو ا 

 رهوذ  الوالوداو اإلنتواجعليت ذلا لووا  استو ا   نبميالاصة )ت )ل ي كه )الية مالدة  افلديت القد ة علو تا

آلة أر ماكنة يويل نقلها إلو أي ميا  ر)ذلا فهوي التوي تتبو  ال وناعة رليسوب ال وناعة تتبعهوا  ث  أينها ششث

ال الخواص ر)وذلا الوااق  ال ناعية في الع اأ سويوا التوي تتبو  القطو مويل أ  ينطب  هذا القاا علو معظمر

في منطقة الد اسة )ول هوا الوش ر)او الما ية أصب  در  الطاقة اليه )الية ضعيف في تحديد مااق  صناعة 

يعتود علو مودى تواف  الاقواد اليوافي الوذي )و   در   فوي ضووا  اسوتو ا  اإلنتواج مول الو ا الاصواا إلوو 

 الوااق  ال ناعية )يوياو اقت ادية كافية ر)شيل مستو  . 

 اليد العاملة : -4

در  هوذا العن و  فوي االتيوا  الواقو    أ إق  تعد اليد العاملة عن   مهم في جويو  العوليواو ال وناعية       

 ال وناعيالعاملوة فوي التواطل آلال    ريتوو  در  القواى رمل م ن    ال ىال ناعي يختلف مل صناعة 

 ى التبووايل المم افووي فووي تيوواليف العووول )وويلف  العووواا موول الناحيووة اليويووة رالناعيووة رمووداى توواا موودموول الوو 

 وناعة مول الوختلفة رتبعا لل ناعاو الوتناعة   ففي الوناط  الوزدحوة )السويا  تسوتفيد ال را قاليمالوناط  
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راطئوة علوو العيو  مول الونواط  القليلوة السويا  التوي  )وثجا اسوتخدامهم  )إميانهواييوا   إذالعاملوة  رف ة اليد

تووي توو تب  )الووو ر ة انخفوواض تيوواليف العووول الق يعنووي  ا جووا انخفوواض   أ إق   ووولالع أجووا ت تفوو  فيهووا 

اإلنتاجيةواا الع)قد ة  ا جا مستاى  إلو )اإلضافة
(12)

  . 

 ) وفتت محوددام عن   العول  أهويةر علو  فيبأالف يد  وانيلا  اققت اديرمنهم ققت اديا  ا أكدرلقد        

كلفوة العوول هوي أ  لفة النقل هي العامل الاحيد الفعاا في االتيا  الواقو  )ول  أى ة فلم تيل كللوااق  ال ناعي

ث  فعاا في تحديد الوااق  للاحداو ال ناعيةر)ذلا ييا  لها أ  ال ىتختلف مل منطقة  ا ال ى
(13)

.   

لوبع   كبيو ة فوي التواطل ال وناعي أهويوة   عن و  الوهوا ة لوتأ ظأما فيوا يتعل  )ناعيوة العوول ن حو       

رالويووالل الوسووتخدمة فووي الوااقوو  ال ووناعية للوشوو ر)او الما يووة فووي منطقووة  اآلقو إ ال ووناعاو   ر)وووا 

كاد  مهني فنوي مواه  لديوت  إلوفهي تحتاج  تقنيةرال  مل الدقة الد اسة ذاو صناعة حديلة رعلو د جة عالية

 توم اسوتخدام عودد قإذ )الفعول حظوت ا نلهوذا مو  ر ا الطوات)نظام لووا  عودم رقوال  معهاالقد ة علو التعامل 

العاملوة غيو  الوواه ة  ا يودي إلو )اإلضافةكافة العاملة الواه ة رفي الوااق  ال ناعية  ا يدييستها  )ت مل 

       اآلتي :ريتو  ذلا في المدرا  ا جا القليلة 

 (3)رقم جدول ال

  2011عام  لغازية في مركز قضاء الحلةأعداد العاملين وتصنيفهم في المواقع الصناعية للمشروبات ا

عدد العاملين  عدد العاملين الكلي  اسم الموقع الصناعي 

 الماهرين 

عدد العاملين غير 

 الماهرين 

عدد العاملين 

 اإلداريين 

 10 77 25 112 شركة الواحة

 4 30 8 42 مصنع العربي 

 5 26 9 40 مصنع الجوهرة  

 19 133 42 194 المجموع

 .( شركة الواحة , اإلدارة ) بيانات غير منشورة ( 1: )المصدر

 ( مصنع العربي , اإلدارة ) بيانات غير منشورة ( .2)            

 ( مصنع الجوهرة , اإلدارة ) بيانات غير منشورة ( .3)            

ر 42قود )لو) أ ل ثة الوال وناعي ق االعاملة الواه ة في الوا ا يدي عدد إ ر 3أ  قم يتو  مل المدرا        

موول ال يمووي اليليوواو  ملووة  اليلووي   لاجوواد عووددالعا ا يوودير موول مموووال ٪6 21أ عاموول ريشوويل مووا نسووبتت

ة رالوود  الوموار ة لهوا فوي ا قووي فوي مدينوة الحلوة عدادياو الوهنيوةاإلر  رالوعاهد التقنية  رالتقنيةية الهندس

  شوميل الاحوداو ال وناعيةة رالتوي كوا  لهوا در  كبيو  فوي تلة الواه ا يدي العامرالنااحي ساعد علو تاف  

الوشو ر)او ا يدي العاملة غيو  الوواه ة ر)ثعوداد كبيو ة كوا  لوت در  فوي تواطل صوناعة  ف اتا إلو ة)اإلضاف
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مول الو ا تواف  عودد كواف مول السويا   يثتيرف ة اليد العاملة  إ الحاا  ية   ر)طبيعةلحالاأماكنها في الما ية 

  أالو ىمل جهوة  ا جا العاملة مل حيث مستاى  ا يدييل م اد  الدالل علو )ن   الونافسة مل جهة رع

رفوي م كوز قووات الحلوة  2011عوام  ر نسووة1.820.673قود )لو) عوددهم أف محافظة )ا)ول )سيا ما يتعل  ر

ر نسوة 533.565 رحد  )ل) أ
(14)

يووا أموا ف ر مول ممووال سويا  الوحافظوة  ٪3 29موا نسوبتتأ  رها يشويل  

 ا يووديالقطاعوواو ال ووناعية لهووا القوود ة علووو جووذب  إ العاملووة فوون حظ  ا يوودييتعلوو  )عاموول الونافسووة علووو 

رالحاافز رمول الو ا عودم رجواد عامول الخسوا ة كووا هوا الحواا فوي  ا جا العاملة مل ال ا  يادة مستاى 

عاطلة عل العوول ال –ي  الواه ة الواه ة رغ - هذا فو  عل رجاد عدد مل ا يدي العاملة القطال الز اعي 

رهوذا يعنوي رجواد عودد كبيو  مول   التوي تقودمها الوااقو  ال وناعية ا جوا  قولثالتوي تقبول )في الاقب الحوالي 

العاملة الفالوة عل حاجوة القطاعواو اققت وادية )شويل عوام رلوي  عول ال وناعة فقو  رهوذا موا يقلول  ا يدي

ذا موا ن حظوت )شويل راضو  مول الو ا همو ة اليود العاملوة مول   رهو ا جوا مل ال ا انخفاض  اإلنتاجكلف 

هوا ف  فو ص عوول فياتوا ر ات ذلا هوا عودم ا ساسيمدينة الحلة رالداف   إلو قويةا   ررالنااحي  ا  ياف

ف ة في الوااق  ال ناعية في مدينة الحلة رمنها مااق  الد اسوة مووا جعول تلوا الوااقو  االوتا نفسها ا جا ر)

ا يودي العاملوة اليافيوة مول حيوث الناعيوة راليويوة مول جهوة رإميانيوة التاسو  الوسوتقبلي ا فقوي تح ل علوو 

   رالعوادي مل جهة ثانية لووا  تاف  ا يدي العاملة ال الي ة ا جا  .

 النقل: -5

راليوود رالتمهيووزاو  ا رليووةالوووااد  )إي ووااتتعلوو   ا رلوووفووي ال ووناعة  أساسوويتيليقووام النقوول )عوليتوويل        

إلووو تموواو موول مااقوو  ت وونيعها )إي وواا الونالوااقوو  ال ووناعية راللانيووة تتولوول  إلوووالعاملووة رالقوواى الوح كووة 

عام  مهووا مول عاامول   نت يعد؛ ية التنوية اققت ادية م اكز اقسته ك   كوا يعد النقل  كيزة أساسية لعول

  حاجيواو الونواط  مول السول  رالونتمواو ل توااف  كووا انوت الوسوؤرا عوال )  )يل عناصو  اإلنتواج الوختلفوة 

  ر)ااسطتت تعددو راتسوعب منواف  السول  كووا  رذلا مل مناط  اإلنتاج الااف  إلو  مناط  اقسته ك البعيدة

أميل إشبال الحاجواو اققت وادية للونواط  التوي يتعوذ  ح والها علوو الونتمواو )سوبب التبوايل الطبيعوي فوي 

  ضتا ي  الواا د علو سط  ا
(15)

.   

علو تحليل اليلفوة كإحودى الو تيوزاو ا ساسوية فوي  يب  رفالف يد  أنظ ياو الواق  كنظ ية  ورقد  كز      

كلوف النقول الوحوا  الو لي  فوي هوذا التحليول رحتوو فوي الو احول ال حقوة  لوااقو  ال وناعية إذ عودوتحليل ا

هوا أهويوة اسوتلنالية فوي االتيوا  الواقو  ا فوول لتطا  تحليل الواق  ال ناعي كانب رما تزاا تيواليف النقول ل

إلقامة الوشا ي  ال ناعية
(16)

. 
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 إلوومنتماتها رلهذا تويول ال وناعة  إلنتاجية ما تيا  جزتا مل التياليف اليلتياليف النقل في صناعة  إ       

ا الو وناعةرمنتماتهو لنقول ماادهوا ا رليوةتتاطل ميانيا حيلوا تتاف  رسوالل النقول التوي تناسوبها  إ 
(17)

  رموا 

 قو ب ط يو  النقول )السويا او الو لي تاطنوب )ومولهوا  نو ى إنهواالوش ر)او الما يوة ن حظت علو صناعة 

 )الحلوة رالدياانيوة )موداد رمو ر ام  مل ا)تداتما)يل مد  رس  رجناب الع اأ ر الذي ييا  حلقة رصل 8 قم أ

الووااد  إي وااقوية موا سهل عولية را  النااحي مل )العديد الب  ة ما ام  إلوناص ية رصاق رال ةر السوار

 إلوومنتماتها الو نعة  رإي اارالخا جية مل جهة  ة  الدااللة في هذ  ال ناعة مل م اد ها الدااللي ا رلية

الطوو أ  لبعيوودة موول جهووة ثانيووة   ر)فووولاراقسووته ك فووي الوحافظوواو الع اقيووة الومووار ة ر  م اكووز التا يوو

 . أيواك ) ت رالط أ اللاناية  –رط ي  حلة   نمف  –كط ي  حلة  ا ال ى

 أهويوة اد مول م ونعيل علوو  راحتواات  ينة الحلة علو الط ي  ال لي إ  رقال الحي ال ناعي في مد       

 .   فو  عل رقال ش كة الااحة )شيل مباش  علو هذا الط ي  ط أ النقل في تاطل هذ  ال ناعة

عنوود أر  ا رليووةفووي االتيووا  )عوو  ال ووناعاو مااقعهووا عنوود م وواد  ماادهووا  تيوواليف النقوول تووثثي ريتووو      

فال ناعاو التي تختا  مااقعها عند أسااأ منتماتها تمنبا للتياليف اإلضافية لنقل مادة شالعة كالووات  أسااقها

فووي الوشوو ر)او الما يووة
(18)

 كبوو ا فووي هووذ  ال ووناعاو رذاو النسووبة  ا ساسووية ا رليووة  رالوووات هووا الوووادة 

رطو أ  ا ساسوية ا رليوةف ها )يوياو كافية رمستو ة في مدينة الحلة هذ  يولل اجتووال السواأ رالووادة ارلتا

  في مااقعها الحالية . النقل ال ليسة في ميا  راحد رموا كا  سبب  ليسي راض  في تاطل هذ  ال ناعاو

كليوو ا موول الوسووافاو الوقطاعووة ررفوو و  إ  التطووا او التووي شووهدتها رسووالل النقوول الوختلفووة قوود قل ووب       

أفوول الطو أ فووي إي واا مسوتلزماو اإلنتوواج أر الونتمواو السوولعية )وااصوفاتها اليويوة رالناعيووة فوي الاقووب 

ةرالويا  الوناسبيل ر)التالي انعيسب في تحديد الواق  ا ملل لل ناع
(19)

الد اسة تعتوود  في منطقة  رالوااق  

 أعودادرتا ي  منتماتها علو رسالل النقل الب ي رح و ا السويا او رمو  تزايود في عولياو نقل ماادها الخام 

 السيا او في هذ  السنااو قد رف ها )اليوية رالناعية الوطلا)ة ر)ثسعا  مناسبة .

 السوق : -6

ركلوووا كبوو  حمووم الودينووة كبوو  حمووم السوواأ    ا غلووبالونتموواو ال ووناعية )الووود  علووو  أسووااأتتولوول        

 تيا يوة رهوي متفاعلوة اتتويز )تنال النشواطاو اققت وادية فيهوا مول صوناعة رتموا ة رالودماو ر)نوو فالود  

)فعول التموار  الويواني لهوا ( Interaction ) رمتدااللة في ع قاو تشا)يية مل اقعتوواد راقعتوواد الوتبوادا 

القطوواعي الويوواني )فعوول  رعنوودما تتيتوول الفعاليوواو اققت ووادية فووي حيووز ميوواني معوويل تبوو   ع قوواو التشووا)ا

رالتي تسهم في تقليل المهود راليلوف رمول ثوم  يوادة  ( Agglomeration Economies)اقت ادياو التيتل 
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ا  )اح )سبب الافا او الناجوة عل هذا التقا ب
(20)

في  للوش ر)او الما ية ماقعيل  رهذا يتو  في تاطل 

  تيا ية .ل البنو اإلاجوة عالحي ال ناعي لتاف  التيت و اققت ادية الن

السوياني للودينوة رقود تهم  الاصية المذب الواقعي في الودينة للنشاط ال ناعي فوي الحموم كذلا تب   ر      

الش الية   إذ إ   يادة حمم السواأ فوي الودينوة أ  يوادة الطلوب ر يعنوي إميانيوة اكبو  فوي ت و يف الونتمواو 

 ى رهذا يعني تقليل في كلف النقل رال يانة رالخز رتسايقها در  الحاجة إلو نقلها إلو أسااأ أال
(21)

.  

 اسة تت ف منتماتها )زيوادة الوا   فقو  )سوبب دالواا الووااد اليليوة الاجواد الد في منطقةفال ناعاو        

 إ  إقللتلوف  اإلنتواجمئواو الييلوامت او لعودم تعو ض  إلوورساأ هذ  ال ناعاو يوتد لوسوافاو )عيودة ت ول 

رالوتولول  را رسو    ا قو بيسوتهلا ضوول السواأ  في م نعي الع )ي رالماه ة اإلنتاجمل  ا كب المزت 

الوحافظاو  أسااأ إلويتم تسايقت مل الوااق  ال ناعية السب  اإلنتاجمل  اآلال )ساأ مدينة الحلة   رالمزت 

 ر600000أ إلووالوذي ي ول  اإلنتواج حمومر)سوبب كبو    منتمواو شو كة الااحوة إلوو)النسوبة  أما   الومار ة

 علبة مش ر)او غا ية ياميوام 
(22)

فيوتم  اإلنتواج فلوم ييول )اسوتطاعة سواأ مدينوة الحلوة اسوتيعاب هوذا اليوم مول  

الوود  رالوحافظواو الوموار ة ر)سوبب  إلوومل اإلنتواج  ر٪70حاالي أ إلوالذي ي ل  ا كب ت  يف المزت 

  را جنبية رالناتج عل تخفي  أسعا  الونوتج    يةالقاية لونتماو هذ  الش كة للونتماو الوحلنافسة وعامل ال

 رالناعية الميدة أدى إلو تااجد  ر)شيل كبي  في أسااأ الود  الع اقية قسيوا الاسطو رالمنا)ية منها .

 

 في مركز قضاء الحلة للمشروبات الغازية مقومات الموضع الصناعي لصناعة   -ثانيا:

رآالو   إقلويمقامواو طبيعيوة رهوي متباينوة فوي طبيعتهوا رسوعتها )ويل مقاماو الواض  ال ناعي هي م إ       

رتعتود د جة كفاتتها علو مدى استم ا اإلنسا  لها )شويل اقت وادي رمودى مااجهتوت للظو رف القاسوية مول 

ال ا استعانتت )العلم رالتينالاجيا فهناك عاامل طبيعية تسواعد علوو قيوام ال وناعة لوا تواف و )واليم رالنوال 

 إمياناتووتاسووتخدام  اإلنسووا رهنوواك ووو رف صووعبة تتطلووب موول    رالووواا د الواليووة ا  ضذلا ملوول الوو  م لوو

قيام ال ناعة ملل )ع  العناص  رالظوااه  الونااليوة   رفيووا يوثتي )يوا   رالعولية في تذليلها مل اجل العلوية

 :الحالية  امااضعهم صناعة الوش ر)او الما ية في االعاامل الطبيعية التي ساعدو علو قي أهملدر  

 ان ( :األرض ) المك -1

الونشوو و ال ووناعية  إلقامووة ا  ضمسوواحاو راسووعة مول  إلووهنواك العديوود موول ال وناعاو التووي تحتوواج        

كوووا تحتوواج )عوو   ية الويووا  رتاليوود الطاقووة رغي هووا  رمشووا ي  ت ووف   رمسووتادعاو  ا موول مخووا  رملحقاتهوو

التخلص مل الفو و غي  الو غاب )ها   كووا ينبموي علوو  أرلزالدة لت  يف الويا  ا أماكل إلوال ناعاو 
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في الوسوتقبل   رلوذلا نمود  اقعتبا  التاسعاو الوحتولة في مساحة الو ن  )نظ  ا الذالوؤسساو ال ناعية 

إ  سع  ا  ض قد يؤث  تثثي ا كبي ا فوي االتيوا  ماضو  الو ون  رتظهو  صوعا)ة توااف  ا  ض فوي الوود  

يوا )النسوبية لل وناعاو التوي تتطلوب مسواحة كبيو ة   كووا يموب م اعواة ماضو  الو ون  )النسووبة اليبيو ة قسو

لسيا قسيوا إذا كانب الو ان  تالد دالاٍ  رغا اٍو تواي  او للوناط  السينية
(23)

  . 

  ة :اآلتي طيتولل )النقا في م كز قوات الحلةلوش ر)او الما ية رما ن حظت علو الوااق  ال ناعية ل        

)حسووب حمووم الوؤسسووة  آلالوو تباينووب موول ماقوو   ا  ض)وسوواحاو موول  الوول ث الوااقوو  ال ووناعية وتحظوو -أ

ش كة الااحة احتلب   أال ناعية مل جهة رحسب ما متاف  مل مساحة في ذلا الواض  مل جهة ثانية فنمد 

 تب  )حموم الشو كة ر)الواضو  الحاا ا رهذا )طبيعة -الحالية رالوستقبلية  -لوساحة امل حيث  ا رلوالو تبة 

ر الوسوتخدم منوت 2م 75000الفا غة رالوساحة الااسعة الا ج مدينوة الحلوة رالبوال) قود ها أ  )ا  ضالوتولل 

 ر2م 35000)شوويل فعلووي أ
(24)

رمووا تبقووو للتاسوو  الوسووتقبلي موو  إميانيووة شوو ات ا  ض الومووار ة للشوو كة    

ا يعطوي م رنوة عاليوة فوي التاسو  الوسوتقبلي لهوذ  الشو كة موو   كامول كانها أ اضي   اعية لم تستمل )شيل

ر فقود تاطنوا علوو  الع )وي   المواه ةأ ل اآلالو يلالوواقعيقياسا )الو ان  الوتاطنة داالول مدينوة الحلوة   أموا 

 حوي ال وناعي رهوذا موا متواف  مول مسواحاو داالول العلوو التواالي    ر2م1500  2م 1400)لموب أ مسواحتيل

ة اليافيوة مسواحاو مموار ة للتاسو  الوسوتقبلي   فلوم تمود شو كة الااحوة الوسواحإيمواد  للودينة رمول ال وعا)ة

 ماضعها الحالي . إلو لمثوة لذلا ل ستم ا داالل الودين

الد اسووة رهووذا )طبيعووة الحوواا يوو تب  )واقوو   ناعية فووي منطقووةلوااقوو  ال وواا  اضووي )وويل  أسووعا تباينووب  -ب

         ال وناعي )لو)  فوي الحويا  ض  فسوع   خودماو مول جهوة ثانيوة ة رمول المل م كز الودينوة مول جهو ا  ض

   لوذا يعود رهذا سع  مونخف  ر2م1 /دينا  7.500أ )ينوا )ل) في ش كة الااحة   ر 2م1 /دينا  100.000أ 

 عامل مهم مل عاامل المذب الواضعي لل ناعة .

اللة فوي الحوي ال وناعي تحظوو شو كة ف  فيوت شوبية ت و يف الويوا  رالوخلفواو السوافي الاقب الوذي تتوا -ج

  يف مخلفاتها الساللة رهذ  ض ر ة مل ض ر او العول ال وناعي ال اصوا تلالااحة )وبزا ممار  لها 

 للوااق  ال ناعية التي تتولل معظم مخلفاتها )الساالل.

حيوات )عيودا عول ا فوي الحوي ال وناعي الوذي كوا  االتيوا  ماقعوت رفو  الطو  مسوبقة    هناك مواقعيلأ)وا  -د

عول السويا  مووا يقلول مول  حلة مل جهة ثانية فهوا أيوا )عيديلالسينية مل جهة ررقاعت عند أط اف مدينة ال

ا ووومخلفاته إ راقهتووزا  رتلوواث الهوواات )المووا او رالبخووا  كوووا    د جووة ا ضوو ا  الحاصوولة موول الواضووات
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تقو  فوي منطقوة )عيودة عول السويا  را  ال لبة )عيدة عل السيا  رعل أنظا  الودينة   أما ش كة الااحوة فهوي 

 رجد سيل فها سيل  يفي قليل رمبعل  .

 

   :الماء  -2

الوات ضو ر ي ليليو  مول  إ  إذثاناي لل ناعة رهذا غي  صحي     أم الوات  ف اتا أ البع   يعتقد         

نسوبة  إق الي وة رق تيوا  الويا   إ ر)ال غم مل  أرليةكوادة  أرللتب يد  أرال ناعاو ساات في تاليد البخا  

  رق يويول لو ون   الواتالو ن  )الق ب مل ماا د  إقامة إلوذلا  ي ج   إ  إق   اإلنتاجضئيلة مل تياليف 

يقام )عيدا عل الووات رالاصوة إذا تطلبوب عولياتوت ال وناعية كويواو كبيو ة منوت إ 
(25)

 ة)النسوب  كووا هوا الحواا 

دة ار موول الووو ٪90فووي الوشوو ر)او الما يووة )نسووبة أ أرليووةوووادة فهووا يوودالل كالوشوو ر)او الما يووة ل ووناعة 

ا رلية
(26)

ف   ارقد أسهم الوات ر)شيل كبي  في تاطل الوااق  ال ناعية ضول مااضوعها الحاليوة )سوبب توا   

اعي مول الو ا شوبية إسوالة ف  الوات فوي الحوي ال وناالتي تحتاجها هذ  الوااق  ر)شيل مستو    فتا )اليوياو

فوة رمنهوا مااقو  ال وناعية الوختلتيا  عامل جذب ماضوعي لليليو  مول الوااقو   أ  إلو)ها  أدىموا  الويا   

عول  إليهوا)النسبة لش كة الااحوة فهوي تح ول علوو الويوا  )شويل مباشو  مول شو  الحلوة ري ول  أماالد اسة   

ماضوعها الحوالي  در  كبي  في تاطل هذ  الشو كة فوي الش  لهذا  ط ي  محطة ت فية الاصة )ها   رقد كا 

ستحاذو علو جزت كبي  مول مياههوا إسالة الويا  في الودينة قمل  أالذتهالا  الواتكوياو مل  إلوتحتاج   نها

 . واقستخداما)قية  أماممنافسا قايا علو تلا الويا   ر صبحب

الداو الطاقوة اليه )اليوة داالول كول ماقو  الوااق  ال ناعية هذ  كوادة أرلية رلتب يد متستخدم الويا  في        

رفي غسل العلب قبل تعبئتها رفي تب يد ضااغ  الهواات الحوا    رتبلو) اليويوة التوي يسوتخدمها كول ماقو  فوي 

 ر لتوو  فووي شوو كة الااحووة1100000حووااليأياميووام اإلنتوواج 
(27)

ر لتوو  فووي م وون  الع )ووي 4500رأ  
(28)

رأ  

 ر لت  في م ن  الماه ة 3500
(29)

. 

  المناخ : -3

مول حيوث تاطنهوا  ختتثث  العولياو ال ناعية )والظ رف الونااليوة )شويل راسو  إذ تتوثث  ال وناعة )الونوا       

 ماضوو  ال ووناعة موول الوو ا ا الووذ )نظوو  رموول حيووث عوليوواو التبووو  أ اقسووته ك ر رتتووثث  عوليووة االتيووا 

والية رتلاث الهواات رالتخوزيل ...الوخ   كوذلا اقعتبا  حاجة تلا ال ناعة للتب يد رالتسخيل رتاف  الواا د ال

  أر عاموول طوو د )النسووبة لليوودي العاملووة )وويل ف وولي ال وويف    قوود تيووا  ا حووااا الونااليووة عاموول جووذب

رالشتات
(30)

. 
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الشتات الوعتودا يقلول مول تيواليف  إ في الع ات )تياليف  الي ة كوا  اآلقوتدا يسو  )تخزيل عفالوناخ الو   

  رلوااجهة ذلوا تلموث  العظووفي فت او الح ا ة  اإلنتاجالحا ة هناك انخفاض شديد في  قاليما التدفئة رفي 

نواط  إ  الورالتشوميل   رق شوا  اإلنشواتتيييوف الهواات رهوذا يتطلوب  يوادة فوي تيواليف  إلوو)ع  الو ان  

السويا  تواف  السواأ  متط فوة الونواخ ريعنوي ت كوزجذ)ا للسويا  مول الونواط   أكل الو لوة مل ناحية الوناخ 

ف  عامل مهم مل عاامل جذب ال ناعةاالونتماو ال ناعية ر)التالي تا ال  م قسته ك
(31)

حاا  أيةرعلو  .

الماية ريعتقد ريلسا   )ا حااامل غي ها  أكل في الهاات الطل   أرال ناعاو التي تقام )الع ات  أناال تتثث 

ساعد علو جذب اليلي  مل ال ناعاولشو  الوناخ الماف ررف ة ضات ا إ ر  Wilsonأ 
(32)

. 

موول الوو ا عن وو ي د جووة الحوو ا ة رال يوواح  الوشوو ر)او الما يووة در  الونوواخ فووي صووناعة  ريتملووو        

فد جة الح ا ة تؤث  )شيل غي  مباش  رذلا مل ال ا ا تفاعها في ف ل ال يف موا يزيد مل حمم الطلوب 

الللث عووا هوا عليوت  إلوفي ف ل الشتات رليل ينخف   اإلنتاجاالتفات  يعني رهذا قالوش ر)او الما ية علو 

قنخفاض عامل الطلب في ف ول الشوتات علوو هوذ  السول  أموا فوي ف ولي ال )يو  رالخ يوف ال يف في ف ل 

 في ل )شيل عام إلو ثللي اإلنتاج اليلي
(33)

رهذا ناتج مل التبايل في د جة الح ا ة )يل ف اا السنة ا  )و   

ميل فووي ف وول الشووتات يووا يووام أر تووم م حظتووت علووو اإلنتوواج هووا اسووتو ا   لووودة يووام رانقطاعووت لووودة . رمووا

 عدى الحاقو اقستلنالية . )اقي أيام السنة)شيل تام راستو ا   

طاقوة  إلووت يحتواج موا يمعلو اإلنتاجرتؤث  د جة الح ا ة مل ال ا  ف  د جة ح ا ة الوات الداالل في        

 مر˚10قول مول أأد جوة حوو ا ة  إلوولتب يود   أكلو ركلفوة 
(34)

فووي  ا الو ىليوي يوتوزج )شوويل جيود مو  الووااد  

الهواات رنف  الشيت ينطبو  علوو الووات الوداالل فوي تب يود الوالوداو رضواغطاو  ةالوش ر)او الما يصناعة 

يوا لوذلا يوتم الوطلواب رت ف )الشويلة ح ا توت فوي ال ويف فو  يقوام )التب يود رغا  التب يود فعنود ا تفوال د جو

ت رهوذا يزيود مول كلفوة اإلنتواج . رأيووا توؤث  د جوة الحو ا ة مول الو ا تحديود نوال كبو  منوأاستخدام كويواو 

 الوااقو  اسوتخدمب موااد )نوات عا لوة للتاصويل الحو ا ي ت فيوام  معظم  أالوااد الوستخدمة في البنات فن حظ 

 لحا ة رعلو العي  في ا يام البا دة .لدالاا الح ا ة إلو البناياو رفقدا  الب ردة في ا يام ا

أموا عامول ال يوواح فيوؤث  موول الو ا نقول المووا او رالووااد الولاثووة للبيئوة إلوو الونوواط  الوثهالوة )السوويا        

الد اسة ق تنفث الما او رالدالا  مول ميالنهوا )اسوتلنات مالوداو  في منطقةر)ال غم مل إ  الوااق  ال ناعية 

–كوووا أسوولفنا  –   صووحية علوو اإلنسووا  ر)يئتووت فتواطللووا ق يعنوي أنهووا تخلووا مول مووواالطاقوة اليه )اليووة رذ

 أمواتما  ال ياح السالدة ها شوالي غ )ي رشووالي ا     في الحي ال ناعي جناب ش أ مدينة الحلة  قعاما
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)يئيوة  أثوا ت الودينوة رلوم تعود لو إلقلويمالط ف الش قي  ر كم في5فها الا ج مدينة الحلة )حدرد أ لالثالواق  ال

   جنا)ي ش قي لبعد الوسافة رقلة الما او الونبعلة منت . أر  كا  اتما  ال ياح جنا)ي إتذك  علو الودينة ر

 

 وتوزيعها الجغرافي في مركز قضاء الحلة .المشروبات الغازية صناعة  واقع -ثالثاً :

)يل ا قاليم أر الوااق  رتبايل قود ة الواقو   إ  التبايل الوياني للظاه ة ال ناعية رتبايل مقدا  نماحها         

علووو اجتووذاب مزيوود موول النشوواط ال ووناعي أر )عوو  ف رعووت إنوووا يعوواد إلووو تبووايل قوود ة الويووا  علووو إمووداد 

ال ناعة أر )ع  ف رعها )وتطلباتها ا ساسية
(35)

  رفيووا يوثتي عو ض للااقو  رالتا يو  المم افوي ل وناعة 

   اب التي  سوب صا ة هذا التا ي  :أهم ا سب الوش ر)او الما ية رالاقاف علو

 : صناعة المشروبات الغازية واقع -1

ر رالبواب 3ر رالف ول أ4تنتوي صناعة الوش ر)او الما ية إلو ال ناعاو المذالية رتق  ضول الفو ل أ       

ISCI ) ر رف  الت نيف الدرلي لل ناعة أ 3ر رالقسم أ1أ
(36)

. 

 ر 5كوا في المدرا أ  لتتول الوش ر)او الما ية التيعية قيد الد اسة )إنتاج تقام الوااق  ال نا        

 ( 5جدول ) 

 2011في مركز قضاء الحلة لعام  ةفي مواقع صناعة المشروبات الغازي وكمياتهأنواع اإلنتاج 

الواق  

 ال ناعي
 نال اإلنتاج 

اإلنتاج كوية معدا 

 ياميام / علبة

نال 

 العلبة 
 حمم العلبة

 علبةسع  ال

 / دينا  

 ش كة الااحة 

نيهة    )يبسي  مي ندا   سفل أب

   نيهة الليوا    نيهة الف ارلة  تفاح
 150 مل  250 معدنية  450000

نيهة تفاح   نيهة ) تقاا   نيهة 

  مختلطة  فااكت
 150 مل  200   معدنية 50000

نيهة  )يبسي   مي ندا   سفل أب 

   نيهة الليوا   تفاح
 300 لت   1 ) ستييية 100000

 450 5 1 ) ستييية 24000 )يبسي   مي ندا   سفل أب م ن  الع )ي 

 450 5 1 ) ستييية 20000 )يبسي   مي ندا   سفل أب م ن  الماه ة 

 ( شركة الواحة , اإلدارة ) بيانات غير منشورة ( .1)المصدر : 

 ر منشورة ( .( مصنع العربي , اإلدارة ) بيانات غي2)            

 ( مصنع الجوهرة , اإلدارة ) بيانات غير منشورة ( .3)            



 

 15 

ر علبوة 600000إ  ش كة الااحة تحوو )يوية كبي ة مل اإلنتاج ت ول إلوو أ يتو  مل المدرا السا)      

       ياميام  كوا تتويز )تنال اإلنتاج رتنال العلب الوستخدمة مقا نةم )و نعي الع )ي رالماه ة .

 إ  كويوة اإلنتواج الياميوة تختلوف مول ف ول آلالو  حسوب حموم الطلوبتبيل مل ال ا الد اسوة الويدانيوة        

ال يف موا يؤدي إلو  يادة كوية اإلنتاج إلو أعلو مل الوعدقو الوذكا ة فوي المودرا  ف ل الذي يزداد في

فوي حوويل  ر5أل معودقو المودرا فوي ف ولي ال )يو  رالخ يووف في ول اإلنتواج إلوو كويواو مقا )ووة مو أموار 5أ

فوعدقو المدرا تم استخ اجها مول الو ا قسووة كويواو اإلنتواج    تنخف  إلو اقل مل ذلا في  ف ل الشتات

 السناي علي عدد أيام السنة   كوا إ  نال اإلنتاج يعتود علو نال الطلب .

 -: المشروبات  الغازيةلصناعة التوزيع الجغرافي  -2

 ركانهوا تولول م كوز الوحافظوة ر   تق يبام  محافظة )ا)ل لتاسطها أهوية كبي ةاسة اكسبها إ  ماق  منطقة الد 

 اعتبا هواعلوو  ي كو ) ت رالنموف رالقادسوية ر راسو ق )ها مل العاصوة )مداد رإحاطتها )ث )  محافظاو هو

ليوة   كووا أنهوا كوالاقاد أر )عو  الووااد ا رجزت مول مقامواو اإلنتواج لتافي ها ساقام لت  يف الونتماو أر 

 .تق  علو شبية مل ط أ النقل ال ليسة راللاناية موا يسهل نقل الوااد ا رلية رت  يف اإلنتاج 

تت كز صناعة الوش ر)او الما ية فوي مواقعيل مول منطقوة الد اسوة أحودهوا فوي الحوي ال وناعي الااقو        

وووات ريحتوواي علووو م وونعيل هوووا جنوواب شوو أ مدينووة الحلووة أي فووي المووزت المنووا)ي ا رسوو  موول م كووز الق

الع )ي رالماه ة راآلال  في الط ف المنا)ي الشو قي مول م كوز القووات ريتولول )شو كة الااحوة التوي كوا  

لها الدر  ا كب  في د اسة م كز القوات )دقم عل الودينة  نهوا ق تقو  ضوول حودرد )لديوة الودينوة رليول تقو  

ر   رلقود تواطل الو ونعا  فوي الحوي ال وناعي 2أ قوم  ولحو فوي الماضو  ضول حدرد م كوز القووات كووا 

الطاقوة اليه )اليوة رالوسواحة نقول لاجاد ط أ النقل الوبلطة رشبية إسوالة الويوا  رشوبية الويوا  اللقيلوة رشوبية 

اليافية قحتاات هياكل الو نعيل   إق أ  السبب ا ساس لعودم تواطل شو كة الااحوة فوي الحوي ال وناعي هوا 

حة اليافية مل ا  ض قستيعاب محتاياتها في الاقب الذي يتوت  فيت ماقعها الحالي )وسواحة عدم تااف  الوسا

كافية مل ا  ض ل ستم ا الحالي رالوستقبلي رط ي  نقل  ليسي رم د  دالم للويا  أ شو  الحلوة ر رمنفوذ 

 والية غ )ية . ش ةلت  يف النفاياو رماض  جنا)ي ش قي  )عيد نسبيام عل الودينة راتما   ياح سالد

 

                  في مركز قضاء الحلة . للمشروبات الغازيةمشكالت المواقع الصناعية  -:رابعاً 

هنووواك )عووو  الوشوووي و التوووي تااجوووت صوووناعة الوشووو ر)او الما يوووة رالتوووي تووو تب   أصووو  )الوقامووواو       

 -اليف رهي كا تي :اققت ادية لينها ق تؤدي إلو تاقف اإلنتاج )ل تعول علو  يادة التي
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  -المواد األولية : استيراد مشكلة -1

 ا رليوةمتحو  ة مول الووااد  صوناعاو فيوا )ينها )االتيوا  الواقو  ال وناعي فهنواك ا رليةتختلف الوااد        

 Materialأ رفقوا لودليل الووااد ا رليوةرهنواك صوناعاو تنموذب نحوا الووادة  اآلنويك ناعة الذرأ رالطلوب 

Index   بو  فيالف يود أ الذي أشوا  إليوت رAlfred Weber   رالوذي يويول الح واا عليوت مول الو ا قسووة ر

الوااد الدااللة في اإلنتاج علو مقدا  اإلنتاج ريستفيد مل ذلا في استخ اج الواق  ا نسب رها ماق  تقل فيوت 

يبو  فأر السواأ   ريشوي  الف يود كلفة اإلنتاج إلو الحد ا دنو ر )وا ييا  هذا الويا  )الق ب مل الوااد الخام 

 -عاامل: ةإلو إ  نماح الوش رل ال ناعي يتاقف علو ث ث

 أ  تيا  كلف النقل راطئة نسبيا . -1

 أ  تيا  كلفة العول منخفوة . -2

ح اا رفا او اقت ادية يف  ها الت كز ال ناعي في الويا  -3
(37)

. 

  (6) رقم جدول ال 

 . 2011عة المشروبات الغازية ومصادرها ومواقع استخدامها في مركز قضاء الحلة لعام المواد األولية الداخلة في صنا 

 مواقع استخدامها  مصدرها المادة األولية 

 الواحة  السعودية علب معدنية

 الواحة ,  العربي , الجوهرة           كربالء , سوريا , إيران علب بالستيكية )أنبوالت(

 الواحة ,  العربي , الجوهرة متحدةاإلمارات العربية ال سكر

 الواحة ,  العربي , الجوهرة من داخل القطر CO2غاز 

 الواحة ,  العربي , الجوهرة الواليات المتحدة , ألمانيا مركزات

 الواحة ,  العربي , الجوهرة اإلمارات العربية المتحدة مواد حافظة 

 عربي , الجوهرةالواحة ,  ال الواليات المتحدة , ألمانيا نكهات

 الواحة ,  العربي , الجوهرة الواليات المتحدة , ألمانيا مياه غازية 

 الواحة ,  العربي , الجوهرة من داخل القطر نايلون تغليف

 الواحة ,  العربي , الجوهرة شبكة إسالة المياه مياه

 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية .

  الوااد ا رلية الدااللة في هوذ  ال وناعاو فوي منطقوة الد اسوة )ومولهوا توثتي أ ر6أ  مل المدرا يتو       

     رغوا   )اسوتلنات العلوب الب سوتييية رنوايلا  التمليوف  افظة )ا)ول ر)وا ح ى مول الوا ج العو اأمل الا ج مح

توي تتواف  قو ب الوااقو  ال وناعية الاحيودة ال ة  أما الويا  تعود الووادة ا رليو اأ تثتي مل داالل العف رCO2 أ
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ساات أكانب ضول م د ها ا ساس الوتولل )ش  الحلة أم ضوول م ود ها الوسواعد الوتولول )شوبية اإلسوالة 

 . الوتاف ة في الودينة

التا ي  الوشتب رغي  الونتظم للوااد ا رلية جعل الوااق  ال ناعية تح ل عليهوا )تيواليف متفارتوة  إ        

)حسووب الوووااد نفسووها رالعوليوواو ال ووناعية التووي  جووذب الوووااد ا رليووة للوااقوو  ال ووناعيةرتختلووف د جووة 

تستخدمها الاسيلة الوتبعة في اقستخدام رأيوا تعتوود علوو تيواليف الووادة ا رليوة  الود تيواليف نقلهوا )النسوبة 

وااق  ال وناعية قيود الد اسوة عل ال ام لتياليف اإلنتاج   رهنا تظه  مشيلة الوااد ا رلية في إ  جزت منها )عيد

الووااد  نسوبة قليلوة مول إقق تشويل  إنهوارعلوو الو غم مول  اأ أر الوا ج العو     الا ج الوحافظوة كيولفها يق

 عولياو اسوتي ادها إ )تاف ها ر)اليوية رالناعية الوطلا)ة   رموا قشا فيت  إقال ناعة ق تتم  إ  إق ا رلية

  رإيوو ارالسووعادية  رألوانيووا موول الاقيواو الوتحوودة اسووتي اد )عوو  الوووااد هووا الحوواا فوي ليسوب )السووهلة ركوووا

هوذا مول  اإلنتواجرمل ثم ا تفال تيواليف  ا رليةرهذا ما يويف كلفة نقل علو كلفة الوااد  راإلما او رسا يا

عيوة اي تب  )ودى استو ا  تدف  هوذ  الووااد )اليويوة رالن اإلنتاجضوا  استو ا   آال  إ جانب   رمل جانب 

علووو  مااقعهووا فلووا ح وول أي تليووؤ فووي رصوواا تلووا الوووااد سووينعي  سوولبام  ال  مووة للعوليوواو ال ووناعية إلووو

   . اإلنتاجيةالعولياو 

 الوقود :انقطاع التيار الكهربائي ومشكلة  -2

)زيووب المووا  أاليووا ر ريسووتخدم )شوويل كاموول فووي تاليوود  ناعية وويتولوول الاقوواد الوسووتخدم فووي الوااقوو  ال        

اليوا  مول  إ داالل تلا الوااق    ر)وا  راآلقوالطاقة اليه )الية التي تعد الوح ك ال لي  في تدري  الويالل 

 إقاموةمشتقاو النف  فها يتويز )قا)ليتت للح كة لوسافاو طايلة رال ا مساحاو راسعة موا افقود  القود ة علوو 

 ا نا)يوبا لسوهالة نقلوت )النواق و ر)خطواط رذلو حقالوت أمواكلت كزاو صناعية كبي ة تعتود عليت كاقاد في 

داالوول الوودرا   رتختلووف ال ووناعاو كليوو ا فووي مقوودا  مووا  فهووا يوتوود ر ات ال ووناعة حيلوووا توتوود رسووالل نقلووت

تستخدمت مل مااد الاقاد في عولياتها رمل ثم تختلف نسوبتت مول مقودا  التيواليف اليليوة ل ون  منتماتهوا   أموا 

رهوي تالود    الوالودة لهوا الطاقة رتتاف  )استخدام م د  أر آال  مل الو واد اليه )ات فهي شيل مل أشياا 

رموول أهووم مووا تتويووز )ووت نظافتهووا الوطلقووة رسوو عتها الفالقووة فووي اقنتقوواا رالتا يوو   الحوو ا ة رالقوود ة الوح كووة

رم رنتها التي ق نظي  لها في اقستخدام
(38)

  . 

 ر)يل ممواقو الحيواة رمنهوا ال وناعة هوي العموز جهها الع اأفي الطاقة التي ياا ا ساسيةة لالوشي إ        

 اضوط ورالتوي  ها مشيلة الطاقة في مااقو  الد اسوةمل هذ  الوشيلة رما يهونا اليبي  في الطاقة اليه )الية 

تت تب عليها مشواكل ثانايوة رلينهوا  ا ال ىاستخدام البدالل رالوتوللة )الوالداو الخاصة )يل ماق  رهي  إلو
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رضوا  اسوتو ا   م)قد  ما عمزو الطاقة اليه )الية الاطنية عل قيا في قيام راستو ا  هذ  ال ناعةحب نم

ت إنومل هوذا النوال توذك  فوي منطقوة الد اسوة )ول  صناعة عليها لوا كانب هناك ا م رلا تاقف  ال ناعةهذ  

 ا  قوة كه )اليوة لوووا  اسوتومول طا ا)نفسوهعلو ما تالد   )شيل تام الوااق  ال ناعية تعتود في )ع  ا يام

)دق مول اقعتوواد علوو التيوا  اليه )والي الواطني الوتقطو  رالوتذ)وذب لسواعاو طايلوة الو ا سواعاو  اإلنتاج

 رأعووااالوت تبة علوو الوالوداو الخاصوة تتولول )شو الها رشو ات قطو  الميوا  ال  موة  الوشي و أماالعول   

اإلنتوواج رالوشوويلة ا الوو ى هووي مشوويلة الاقوواد اليووافي كلفووة  إلوووتيلفووة  تووويفم تفعووة  أسووعا ال وويانة ذاو 

مووا    للتشميل فالح ص الوخ  ة ليل ماق  ق تيفي للتشميل )شيل كامل أر قد قت ل )الاقوب الوطلواب

يوط  أصحاب هذ  الوااق  إلو ش الها مل ا سااأ التما ية ر)ثسعا  م تفعة رفوي كلتوا الحوالتيل ستوواف 

   .اإلنتاج كلفة ثاناية لتياليف

 مشكلة اليد العاملة : -3

العاملوة الوواه ة رمودى تاف هوا فوي  ا يوديالع قة ما)يل ال ناعاو الوختلفة رد جوة احتياجاتهوا مول  إ       

علوو تاجيوت ال وناعة نحوا الونواط  التوي تتواف   توثثي ا رأكل   الوحافظاو جعلب مل هذا العامل أقل م رنة 

 ا جا فوعدقو  ا جا مستاى  إلوت ج  كلها  فة العول علو تا ي  ال ناعة قكل تثثي   إفيها الوها ة   ر

قد ييا  ذلا ناشئا عول اسوتخدام مهوا او عاليوة  إذ اإلنتاجالعالية هي ليسب دالوا )ذاتها عاامل تزيد مل كلفة 

د  اليبيو ة صناعاتهم فوي الوو إقامةصناعاو القطال الخاص يفولا   فثصحاب   اإلنتاج يادة في  إلوتؤدي 

االت اصاتهم م  نال ال ناعة التي يقيوانها تت تملسهالة الح اا علو نال العواا الذيل  رذلا
(39)

ر)ووا   

العاملوة الوواه ة رغيو   )ا يودياليبي ة فهي تحوو )عدد سيا  يوم تنوال  الع اقيةدينة الحلة مل الود  إ  م

العاملوة ر)واليم رالنوال  ا يوديل لها الح اا علوو ضو ال ناعية في منطقة الد اسة الوااق الواه ة فتاطل 

عودد  فهوذ  رهوي عوزر اقو  ال وناعيةالوا تبقو هناك مشيلة تااجهها معظوم منخفوة رليل ر)ثجا الوبتمو 

)سووبب  فووي ا شووه أ تشوو يل اللوواني   كوانا  ا را   كووانا  اللوواني   شووباط ر ال وناعة  مول العووامليل عوول هووذ

 يسوتو   العوول إركووا اشو نا مسوبقا فو  انخفواض مسوتاى الطلوب  رالنواتج مول اإلنتاجالحاصل في  اقنخفاض

ماداماا هم  -أجا  أيةق يح ل العاملا  علو هذ   ياميل رال ا فت او اقنقطال أر   لودة يام رينقط  ليام

الياميوة رمول ثوم  )وا جا ثباتوا توودهم  أكلو  أالو ىموا يوط هم للبحث عول م واد    أ  -)واوفيل اليسا

لليودي العاملوة غيو   رهوذا يح ول   الول ث الوااقو  معظوم العاملوة تااجهوت ا يودييح ل هناك عموز فوي س

جو  العامول أهوا ن وف فوي مااقو  الد اسوة جو  العامول غيو  الوواه  أ     الواه ة  ا يدي مل أكل اه ة الو

وول فوي أي قطوال اقت وادي يع أ تواف  رمول الوويول  أينواالواه  لذلا فالعامل غي  الواه  يبحث عل العول 
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مو  مسوتاا  الوهنوي لوذلا هوا  توت تم)ينووا العامول الوواه  يعوول فوي قطاعواو محوددة  ا جوا  )ثالف  ر آال 

يسوتطي   أ م  مستاا  الوهني رمويل  تت تم  نها ؛ غي ها علوالوش ر)او الما ية يفول البقات في صناعة 

 الفنية .مل ال لها تطاي  مها اتت رالب اتت 

 لسوق :ا -4

رمحدردية استيعا)ها ذلا ق  معظوم الودرا الناميوة تولول  أسااقهاغلب الدرا النامية صم  أما يااجت  إ        

سياسوية صومي ة فوي عودد سويانها رفوي انخفواض مسوتاى الوعيشوة قنخفواض معودا دالول الفو د علوو  رحداو

الحمم اليبيو   مل  غمبالت ادية الدرلية   فاقق ا قاليممل السيا  مل )يل  العظووتولل النسبة  إنهاال غم مل 

 رناعوام  محدردة لوعف القاة الشو الية رعودم تنوال الطلوب علوو السول  رالخودماو كووام  أسااقها إ  إقللسيا  

كبي ة ليي تيوا  اقت وادية سواات فوي  أحمامتيا  ذاو  أ  إلورلوعف التشا)ا ال ناعي   رتويل ال ناعة 

تعطول جوزت مهوم مول الطاقوة  إلوورلوذا كليو ا موا يشوا     فوي حموم اإلنتواج أرا حمم اقستلوا او الواوفة فيه

للوشا ي  ال وناعية فوي الودرا الناميوة رمنهوا العو اأ اإلنتاجية
(40)

إذ توللوب هوذ  الوشويلة )عودم قود ة السواأ  .

المذاليوة  علو استيعاب تعدد الونتماو في مقا)ل قلة الطلب عليها   رهوا أمو  يو تب  )عودم رجواد تحديود للسول 

الوطلا)ة في الساأ رالتي يفت ض إنتاجها   رمل الوع رف إ  التساي  القالم علو مع فوة حاجوة السواأ هوا 

العيو  عية إنتاج سول  راجوب إنتاجهوا رلوي الذي يف ض علو الش كاو ال نا
(41)

علوو سواأ  ن حظوترموا   

 : اآلتيةط مشي و تتلخص )النقا ها رجاد للوش ر)او الما يةالونتماو ال ناعية 

موول  انخفوواض القوود ة الشوو الية لمووزترهووذا نوواتج موول  اإلنتوواجمحدرديووة السوواأ رضووعف اسووتيعا)ت ليويوواو  -1

الوحافظوواو الومووار ة التووي تعوود سوواأ لهووذ   إلوووالسوويا  رهووذا ق ينح وو  علووو سوواأ مدينووة الحلووة )وول يوتوود 

 . أيواالونتماو 

  الد اسوة )سوبب عامول الونواخ فوي ف ول الشوتات انخفاض مستاى الطلب علو الونتمواو ال وناعية لوااقو -2

ق يسووتهلا كويوواو موول الويووا   اإلنسووا رالووذي يتولوول موول الوو ا انخفوواض د جوواو الحوو ا ة موووا يمعوول جسووم 

رحتو الخ يوف رال )يو  رمول ثوم قلوة إقبواا السويا  علوو هوذ  الونتمواو مووا   )ف ل ال يف  رالساالل قياسام 

 م انخفاض مستاى الع ض .علو مستاى الطلب رمل ث ينعي  سلبام 

رملاا ذلا دالاا )ودالل توللوب )الع وال  الطبيعيوة  لونتماو الوحليةالونتماو ا جنبية  رالاطنية ل منافسة -3

 قايووام  حمووام متناعووة رمتعووددة أصووبحب منافسووام أرألوواا  ر  رالو كبووة للفااكووت ر)ثشووياا رقياسوواو رنيهوواو 

 السع  الونخف  . للوش ر)او الما ية مل حيث الناعية الميدة أر
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انخفاض مستاى الدعاية راإلع   عل منتماو مااق  الد اسة )ل انعدامت فوي كليو  مول ا حيوا  هوذا مول  -4

للونتماو ا جنبية رمل قبل رسالل الدعايوة راإلعو م  رمل جهة أال ى رجاد جانب إع مي راس  جدام   جهة 

لوو الونتمواو ا جنبيوة ريقول علوو الونتمواو الاطنيوة قسيوا ضول قنااو التلفا  مووا يزيود الطلوب ع الع اقية

    رالوحلية .

 : االستنتاجات

 -:هي  تاصل الباحث إلو عدة استنتاجاو

 عي جناب شو أ الودينوة رهووافي مدينة الحلة في الحي ال ناالوش ر)او الما ية ل ناعة  ت كز ماقعيل -1

لودينة ضول حودرد م كوز القووات تبعود حواالي ر رانف دو ش كة راحدة )واقعها الا ج االع )ي   الماه ة أ

 دياانية رهي ش كة الااحة . –كمر عل الودينة مل المهة الش قية علو ط ي  حلة 5أ

كووا  لعااموول التوواطل ال ووناعي أ  أس الووواا   الوووااد ا رليووة   الطاقووة رالاقوواد   اليوود العاملووة   النقوول    -2

د جوة جوذ)ها  ل فويتلوا العاامو راالتلفوبالحاليوة  مااقعهوارالساأ ر در  كبي  في تاطل هوذ  ال وناعاو فوي 

)الو تبوة ا رلوو مول )ويل تلوا العاامول يوثتي )عود  عامول النقول ثوم اليود  يبو   عامول السواألهذ  ال ناعاو إذ 

 رالاقاد ثم الوااد ا رلية .   ملة ثم  أس الواا ثم الطاقةاالع

  الووات   رالونواخ ر فوي جوذب هوذ  ال وناعاو هناك در  راض  لوقاماو الواضو  ال وناعي أ ا  ض  -3

رت وو يف النفايوواو فووي الاقووب الووذي    فبوو   عاموول ا  ض موول الوو ا الوسوواحة ال  مووة رالسووع  الووونخف 

اتوحب فيت حاجة هذ  ال ناعاو للوات كانت الوادة ا رلية ا ساسية لها مل جهة ركعامل مساعد لقيامهوا مول 

قيام ال ناعة في مااضعها   رجات در  مسل فها ض ر ة مل ض ر او جهة أال ى إذ يدالل في التب يد رال

الوناخ ليلقي )ظ لت علو هذ  ال ناعاو مل ال ا ا تفال د جة الح ا ة رالتوي توؤدي إلوو  يوادة الطلوب مول 

جهة رالحاجة إلو التب يد رتحديد موادة البنوات مول جهوة ثانيوة ريوواف إلوو ذلوا عامول ال يواح ردر   فوي نقول 

 و مل ال ا س عتها راتماهها رديوامتها .الولاثا

رمشوويلة  ا رليووةالوووااد  اسووتي اد جولووة موول الوشوواكل تووتلخص )وشوويلةالوشوو ر)او الما يووة تااجووت صووناعة  -4

عزرفهووا عوول العووول  فووي هووذ  ر العاملووة ا يووديرمشوويلة ق ووا   رانقطووال التيووا  اليه )ووالي د)ووالاقاالعمووز 

حدرديتوت رعامول الونافسوة رتودني مسوتاى الدعايوة راإلعو   كلهوا حموم السواأ رم ةرمشويل ماسويام  ال ناعة

    عاامل تقف حم  عل ة أمام تقدم رتطا  هذ  ال ناعاو .
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 :التوصيـــات

تمنبهوا سو  ررالتا لها علو مزايا توينها مل التطوا لح اتاقي  ال ناعاو الوستقبلية الا ج حدرد الود   -1

 العديد مل الوشاكل البيئية رالتخطيطية .

ملول الوشو ر)او الما يوة فوي صوناعة  أرليوةاستحداث صناعاو تنتج مااد ن ف م ونعة تسوتخدم كووااد  -2

للوتخلص مول كلفوة النقول الزالودة رجنوي  ا رليوةرغي هوا مول الووااد   رالويا  الما ية    علب التعبئة رالتمليف

ل صووناعة هووذ  الوووااد رلووووا  تاف هووا )وواليم رالنووال رالووتخلص موول النفايوواو ال وولبة موو اإلضووافية  )وواحا 

ر)ووا  رتسوبب التلواث الب و ي   رتشوا  منواو  الوود    رالوتوللة )علب التعبئة التي تول اليلي  مل الساحاو

  انت يويل إعادة تدري ها فهي مادة أرلية ل ناعة اللدالل ال ناعية للعديد مل ال ناعاو .

اقهتوام )مانب الدعاية راإلع م مول الو ا الاسوالل الوتعوددة قسويوا قنوااو التلفوا  لووا لهوا مول در  فوي  -3

 أمام الونتاج  ا جنبي . لتيا  منافسام  ررطنيام  ج الونتماو محليام ت ري

 افية .تافي  الاقاد رالطاقة ال  ميل لعول الوااق  ال ناعية لووا  استو ا  اإلنتاج ر)اليوياو الي -4

تقديم الحاافز رمخ  او الووا  اقجتواعي للعامليل راحتساب سنااو الخدموة لتحفيوزهم علوو العوول  -5

)الشيل الوطلاب رعدم قط  أجا هم في أيام التاقف عل اإلنتاج في ف ول الشوتات لبقوالهم مو تبطيل )والوااق  

 ال ناعية رعدم ت كها .
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Abstract 

      The Construction and development of any industrial activity involves the 

availability of many qualifications for its settlement . Such qualifications are 

represented by ( income , raw materials , energy and fuel , the workers , transportation 

and marketing )and the effect of these factors on the geographical distribution of the 

industrial position of the carbonated drinks in the center of Al-Hilla Province . The 

study focuses on showing the role of the qualifications of the industrial position such as 

( land , water , climate ) on the settlement carbonated drinks industries in Heir presort 

positions .                                                                                                                          

The study shows that the distribution of such positions was specially variable , this 

represented by the Concentration of this industry with in two factories ( Al-Araby and  

Al-Juhara ) and the second in south eastern extreme of the province which includes        

( Al-Waha Company ) , indicating that each factor of settlement has taken its role in the 

formation and success of these industries in Heir presort positions .                                  

     The study also deals with the problems that face this industry witch are related to a 

number of  geographical factors of the settlement factor , but such problems can be 

controlled has the researcher provides a number of recommendations and suggestions    

for dealing with such problems .                                               
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