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Abstract 

The research aims to use a statistical method represented in industrial concentration and diversity in the 

study area to find out the extent of the concentration and diversity of agricultural industries in the study 

area.  Al-Qadisiyah Governorate, which includes the agricultural industries in the study area (15) industries. 

The private sector constitutes the largest part and a percentage of up to (99%) of the total agricultural 

industries amounting to (830) establishments, as it is dominated by their small size.  In the province, 

activating the role of the industrial bank by providing agricultural industries with loans with low interest in 

order to encourage the owners of the industrial establishment to develop and develop agricultural 

industries                                                                                                                                                                           

 المستخمص
استخداـ اسمكب احصائي كالمتمثؿ بالتركز كالتنكع الصناعي في منطقة الدراسة لمعرفة مدل تركز كتنكع  الى ييدؼ البحث

يتناكؿ دراسة فرع مف فركع الصناعات  اذ منيج النظاميالعمى  افكقد اعتمد الباحث الصناعات الزراعية في منطقة الدراسة
تتنكع الصناعات الزراعية في محافظة القادسية اذ ك  تتمثؿ في محافظة القادسية يدرس كحده ادارية الذم منيج االقميميالالتحكيمية ك 

%( مف 99القطاع الخاص القسـ االكبر كنسبة تصؿ الى ) يشكؿ( صناعة 15) في منطقة الدراسة تشمؿ الصناعات الزراعية
%( مف 1( منشاة كما يغمب عمييا بصغر حجميا اما الصناعات الكبيرة فتشكؿ )840مجمكع الكمي لمصناعات الزراعية كالبالغة )

قميمة مف اجؿ اقباؿ كبفائدة الصناعة في المحافظة تفعيؿ دكر المصرؼ الصناعي مف خالؿ تزكيد الصناعات الزراعية بالقركض 
 .اصحاب المنشاة الصناعية عمى تنمية كتطكير الصناعات الزراعية

 المقدمة

ت الزراعية ىي الصناعات التي تصنع الخامات الزراعية لغرض الحصكؿ عمى منتج اك سمعة يمكف تداكليا الصناعا

اذ ظيرت الصناعات الزراعية مختمؼ عف مكسـ االنتاج.  كيحتاجيا المستيمؾ في مكاف اخر غير مكاف االنتاج اك في زماف
 ث كاف يحكؿ الكثير مف المنتجات الزراعية الى مكاد غذائية.منذ عيد بعيد أم منذ بدأ االنساف بجمع قكتو كتأميف غذائو حي

تحتؿ الصناعات الزراعية جزءان مف الصناعات التحكيمية كالتي تقـك بتحكيؿ المكاد الزراعية االكلية )نباتية اك حيكانية( الى 
مفة كمف بينيا عمـ الجغرافية كفركعيا اخذت البحكث العممية في جميع العمـك المخت كنة,منتجات غذائية قابمة لمحفظ ألطكؿ مدة مم

المتعددة منيا جغرافية الصناعة ال تعتمد عمى الجانب النظرم فقط بؿ استخدمت اساليب احصائية في ىذه البحكث في الكقت 
 المعامؿ كالشركاتعامؿ يعمؿ في  5275عدد العامميف كالبالغ عددىـ الحاضر حيث تعتمد عمى البيانات االحصائية في دراسة 

 منطقة الدراسة.الصناعية لمكشؼ عف الحقائؽ العممية المتعمقة بعممية التكزيع المكاني لمصناعات الزراعية في 
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 تتمثؿ مشكمة البحث بالسؤاؿ التالي :مشكمة البحث

 كاقع التركز كالتنكع الصناعي لمصناعات الزراعية في محافظة القادسية ؟ ما ىك

 طركح في مشكمة البحثماف فريضة البحث ىي جكاب لمسؤاؿ ال :فرضية البحث

 تبايف مف كحدة ادارية الى اخرل.ياف كاقع التركز كالتنكع الصناعي لمصناعات الزراعية في المحافظة 

  البحث:اىداؼ 

 مصناعات الزراعية في المحافظة .لالتركز الصناعي  كاقع الكشؼ عف-1

 مصناعات الزراعية في المحافظة .لالتنكع الصناعي  كاقع الكشؼ عف-2

 التركز كالتنكع الصناعي لبياف كحؿ مشكمة التركز كالتنكع الصناعي في محافظة القادسية. لمعرفة استخداـ اسمكب احصائي -3

 تصحيح المسار الذم التي تسير عمييا الصناعات الزراعية في محافظة القادسية.-4

 الصناعات التحكيميةيتناكؿ دراسة فرع مف فركع  الذم نظاميمنيج الالالباحث عمى  اعتمد :منيج البحث
  كحده ادارية تتمثؿ في محافظة القادسية. الذم يتناكؿ منيج االقميميالك 

تعد حدكد الدراسة المكانية بالحدكد االدارية لمحافظة القادسية كالتي تقع بيف دائرتي عػػػرض : حدكد البحث
( 8153شرقان حيث تبمغ مساحتيا )( ق45-~47ك) ( ق 44-~24طكؿ ) ( شماالن كخطيق32-~23( ك)ق 31-~16)

 .(1)(2كـ435552%( مف مجمكع مساحة العراؽ )1.9كبنسبة ) 2كـ

 2525جميكرية العراؽ , كزارة التخطيط , المجمكعة االحصائية السنكية لعاـ  (1)

أقضية  4كحدة ادارية اذ تتككف مف  15( كتتككف المحافظة اداريا مف 1اذ انيا تقع ضمف منطقة الفرات االكسط كما في خريطة )
ناحية كيحدىا مف الشماؿ محافظة بابؿ كمف الشرؽ محافظة كاسط كمف الجنكب الشرقي محافظة ذم قار كمف الجنكب  11

 (2ا في خريطة )محافظة المثنى كمف الغرب محافظة النجؼ كم
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 ( مكقع محافظة القادسية مف العراؽ1خريطة )
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 ( الكحدات االدارية في محافظة القادسية2خريطة )
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 :  ىيكمية البحث

التركز الصناعي تناكؿ  المبحث االكؿالمشكمة كالفرضية كاىداؼ كمنيج كحدكد كىيكمية البحث اما  نتتناكؿ البحث المقدمة كتضم
التنكع الصناعي لمصناعات الزراعية في منطقة الدراسة اشارة الى كالمبحث الثاني في محافظة القادسية  الزراعيةلمصناعات 

 .االستنتاجات كالمقترحات كقائمة المصادر البحث بمجمكعة مف  ـ كخت 

 محافظة القادسية الصناعي لمصناعات الزراعية فيكالتنكع درجة التركز  قياس
صناعة ال تعتمد عمى الجغرافية منيا في جميع العمـك المختمفة كمف بينيا عمـ الجغرافية كفركعيا المتعددة  اخذت البحكث العممية

الجانب النظرم فقط بؿ استخدمت اساليب احصائية في ىذه البحكث في الكقت الحاضر حيث تعتمد عمى البيانات االحصائية في 
ئؽ العممية المتعمقة بعممية التكزيع المكاني لمصناعات الزراعية في محافظة دراسة المعامؿ كالشركات الصناعية لمكشؼ عف الحقا

 القادسية.
اف استخداـ البيانات في عممية التحميؿ تتطمب تحديد المعيار الذم يقاس بو النشاط الصناعي حيث يبرز اىمية في اقتصاد مكاف 

 في منطقة ما. ةما كمف اىـ ىذه المعايير لقياس الصناع
 المؤسسات )المصانع(:عدد  -1

كىذا يمثؿ ابسط معيار لقياس كثافة التركز الصناعي في دكلة ما اك في اقميـ ما اك في منطقة ما كلكف يعاب عمى ىذه الطريقة 
( عماؿ كاخر 15التمييز بيف المصنع الذم يشغؿ ) باإلمكافلحجـ المؤسسات الصناعية حيث انو ليس انيا ال تحسب أم حساب 

 .(1)( عامؿ 155الذم يشغؿ )
 القيمة: -2

لمعايير القيمة محاسف معينة, النيا تمثؿ مقدار الصناعة بطريقة ال تكازييا معايير اخرل, اذ تتمثؿ القيمة في جكانب متعددة مثؿ 
 , حيث اف قيمة رأس الماؿ كالعمؿ لكف ىذه كميا تشارؾ في امريف(2)قيمة المادة الخاـ كالقيمة المضافة في العممية الصناعية

 -:(3)اساسييف كىذه القيمة تتغير حاالت التضخـ مما يعطي انطباعان مظمالن عف االتجاه الذم يحصؿ عمى ثالث انكاع
 قيمة المنتجات النيائية كىذا النكع يشمؿ القيمة االجمالية. -أ 

 القيمة المضافة تمثؿ الفرؽ بيف قيمة المكاد االكلية المستخدمة كالقيمة االجمالية لممنتجات. -ب 

 رأس الماؿ كتمثؿ رأس الماؿ المكظؼ في االنتاج.قيمة  -ج 

 عدد العامميف في االنتاج:-3
كىذه الطريقة ىي طريقة تقميدية كاالكثر شيكعان كانتشاران في العالـ في قياس كثافة التركز الصناعي كىذا نابع مف تكافر       

المآخذ ايضان منيا انيا تفضؿ االشارة الى تبايف  االحصاءات الخاصة بعدد العامميف في كؿ احصائية كعمى ىذه الطريقة بعض
الكفاءة االنتاجية لمعامميف في المصنع حيث اف ىناؾ مشركعيف صناعييف قائميف بصناعة كاحدة كقد يستخدماف اعداد متساكية مف 

 مات الكافية عف العماؿ., فضالن عف صعكبة تكفر المعمك (4)االيدم العاممة الكف  يختمفكف في العممية االنتاجية ككمية االنتاج
 -االيدم العاممة:-4

اف ىذا المعيار يعد مف اكثر المعايير شيكعان كميـ مف الكجية الجغرافية لمعالقة بالسكاف كتكزيعيـ الجغرافي فأم تغيير       
كما في معيار  يحصؿ ليذا المعيار تصاحبو تأثيرات اخرل, اما المعايير االخرل عندما تتغير ال يككف ليا نفس التأثيرات

 , لذلؾ اعتمد الباحث ىذا المعيار في قياس التركيز كالتنكع الصناعي لمصناعات الزراعية في محافظة القادسية (5)العمالة
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 المبحث االكؿ : التركز الصناعي لمصناعات الزراعية في محافظة القادسية

ف االنتاج الصناعي العالمي يحدث في بضعة اقاليـ ذات مف الممكف اف يالحظ االنساف بسيكلة كسرعة اف الجزء االكبر م      
, اذا زاد التركز الصناعي عف ذلؾ اطمؽ عميو اسـ التركز العنقكدم كىك تركز ال يكجد (6)تركز عالي اك منطقة اك اقميـ صناعي 

تركز اسـ االقميـ الصناعي في مكاف كاحد بؿ يكجد في منطقة معينة اك اقميـ صغير نسبيان كيمكف اف نطمؽ عمى ىذا النكع مف ال
كقد عرؼ التركز (7)الف يعني مدل تأثير مقكمات الصناعة المختمفة في جذب الصناعات الييا كقياس التركز الصناعي في اقميـ 

, كتستخدـ لقياس التركز الصناعي العديد مف الطرؽ (8)الصناعي ما كتمتعو بأىمية نسبية تفكؽ باقي نظرائو في المناطؽ المختمفة 
االحصائية حيث يعتمد القياس عمى نكع المعيار المتخذ لمبحث فقد استخدـ االستاذ اليكسندر في كتابو )الجغرافية االقتصادية( عاـ 

طريقة التركز الصناعي عندما اراد اف يحسب درجة التركز العامميف في الصناعة النقؿ كاآلالت مقارنة مع عدد سكاف  1963
حيث تكصؿ الى نصؼ العامميف في ىذه الصناعة يتركزكف في اقميـ يسكنو نحك خمس سكاف الكاليات  الكاليات االمريكية المتحدة

% مف السكاف الكمي كىذا يدؿ عمى درجة عالية مف التركز السكاني كما يستخدـ 85المتحدة االمريكية كاف معامؿ التركز بمغ 
مكف اف يقاس التركز الصناعي باالقتراف بظاىرة اخرل تتكزع الكسط الحسابي )س= مج س اف( لقياس التركز السكاني الصناعي ي

 .كيتـ قياس التركز الصناعي بمعيار االىمية الصناعية كالذم(9)جغرافيان لكي تقمؿ مف تأثير تبايف االقميـ في المساحة كعدد السكاف
تركز المكقعي في قياس مع تركز القياسات عمى الرغـ مف اف الكثير مف الباحثيف يستخدـ معادلة نسبة اليككف في مقدمة 

 .(10)الظاىرة نفسيا في اقميـ اكبر
 Lorenzeكليذا البد مف اتباع طريقة تحقؽ غرض الدراسة كاكثر الطرؽ نفعان في ىذه الدراسة ىي طريقة ركجرز كمنحنى لكرنز )

Curve( لقياس التركز كاكؿ مف بيف اىمية منحنى لكرنز في التحميؿ الجغرافي ىك )J.K. Wright 1937( عاـ. 
اف اىمية منحنى لكرنز تظير فيما يحققو مف مقارنة بصرية لالختالفات مف جية كاجراء حساب دليؿ دقيؽ ليذه االختالفات 

.كتنطمؽ فكرة منحنى لكرنز عمى كجكد تكزيع امثؿ )نظرم( (11)اعتمادان عمى المعمكمات المستخدمة في رسـ المنحنى مف جية اخرل
(, كعند تمثيؿ منحنى التكزيع الفعمي كخط التكزيع االمثؿ عمى رسـ ق45ناسب يمثؿ بخط مستقيـ لو ميؿ يساكم )ىذا التكزيع الم

بياني كاحد داخؿ مربع متساكم االضالع فأف العالقة بيف منحنى التكزيع الفعمي كخط التكزيع المناسب تحدد درجة عدالة اك سكء 
يف خط التكزيع فكمما قرب منحنى مف خط التكزيع المناسب كىذا يعني صغر المساحة التكزيع كتتـ معرفة ذلؾ مف خالؿ المساحة ب

بينيما كيدؿ عمى عدـ كجكد تركيز, اما اذا بعد منحنى التكزيع الفعمي عف خط التكزيع المناسب فيذا يعني كبر المساحة كىك ما 
 .(12)يدؿ عمى التركيز

 :(13)عمينا اتباع الخطكات االتيةكلتمثيؿ منحنى التكزيع الفعمي ببيانات ينبغي 
 كتابة قيـ الصناعات الزراعية تنازليان  -1

 استخراج النسب المئكية لقيمة كؿ مشاىدة مف المجمكع الكمي لمقيـ. -2

 تنقيط قيـ النسبة المئكية المذككرة مف الخطكة السابقة بيانيان في شكؿ منحنى تكرارم متجمع. -3

 ليسرل( الى الزاكية العميا اليمنى لمشكؿ البياني كىذا الخط يشير الى التكزيع المنتظـ.رسـ خط يمتد مف المنشأ )الزاكية الدنيا ا -4

 (1)ىنا نجد المساحة التي تنحصر بي المنحنى كخط التكزيع المنتظـ تترؾ رؤية بصرية بكجكد التركز, كعميو يظير الشكؿ 
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 في محافظة القادسية ( منحنى لكرنز كتكزيع عدد العامميف في الصناعات الزراعية1شكؿ)

 
 (2-1( كجدكليف )14-1المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المالحؽ )
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 ( النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في مدينة عفؾ1جدكؿ )

 المتجمعةالنسبة المئكية  النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العماؿ الصناعة الرتبة
 53.7 53.7 87 االفراف كالمخابز 1
 78.4 24.7 45 المعجنات كالحمكيات 2
 89.5 11.1 18 الطرشي كالمخمالت 3
 93.2 3.7 6 الثمج 4
 96.2 3 5 المجازر 5
 98.1 1.9 3 العصائر الطبيعية 6
 155 1.9 3 االيس كريـ 7
 155 - - مجارش 8
 155 - - مطاحف 9
 155 - - االلباف 15
 155 - - اعالؼ حيكانية 11
 155 - - ممح 12
 155 - - صناعات نسيجية 13
 155 - - جبس 14
 155 - - شام 15

 1459 155 162 المجمكع
 كزارة التخطيط, الجياز المركزم لإلحصاء , قسـ االحصاء الصناعي. -1المصدر: 

 دراسة ميدانية-2
 قسـ المحاصيؿكزارة الزراعة, مديرية زراعة الديكانية, -3

أ ؽد=  
ج ؽ

     = =         

         
     =   

   
    =0.62 

 النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في محافظة القادسية( 2جدكؿ )
 النسبة المئكية المتجمعة النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العامميف الصناعة ت
 32.3 32.3 1755 كالمخابزاالفراف  1
 54.1 21.8 1147 الصناعات النسيجية 2
 62.6 8.5 455 مجازر 3
 71 8.4 445 جرش الحبكب 4
 79 8 425 معجنات كحمكيات 5
 84,1 5.1 269 طحف الحبكب 6
 89.1 5 258 الطرشي كالمخمالت 7
 93.8 4.7 247 االلباف 8
 95.4 1.6 84 العصائر الطبيعية 9
 96.8 1.4 75 الممح 15
 98.1 1.3 72 االيس كريـ)المرطبات( 11
 99,2 1.1 57 الثمج 12
 99.7 5.5 24 العمؼ الحيكاني 13
 99.9 5.2 14 الجبس 14
 155 5.1 8 تعبئة كتعميب الحميب 15

 1255.1 155 5275 المجمكع
 .2525(,مجمس الكزراء ,الجياز المركزم لإلحصاء, بينات )غ , ـ -1المصدر: 

 .1/2/2521الى1/11/2525مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية مف تاريخ-2

أ ؽأ= النسب المئكية المتجمعة لمكحدة االدارية         د= 
ج ؽ
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 ؽ= النسب المئكية المتجمعة لممحافظة 
 ج= النسب المئكية المتجمعة

 محافظة القادسية( معامؿ تركز الصناعات الزراعية في 3جدكؿ )
 معامؿ التركز الكحدة االدارية الرتبة
 5.67 الصالحية 1
 5.64 السنية 2
 5.63 سكمر 3
 5.62 عفؾ 4
 5661 الشافعية 5
 5.57 نفر 6

 5.56 الشامية 7
 5.54 الميناكية 8
 5.52 السدير 9
 5.45 الحمزة 15
 5.45 غماس 11
 5.39 دغارة 12
 5.38 الديكانية 13
 5.29 البدير 14
 5.26 الشنافية 15

 (14-1المصدر: جدكؿ اعاله باالعتماد عمى المالحؽ )

( يكشؼ لنا كجكد تبايف كاضح بيف درجة تركز الصناعات الزراعية مف كحدة ادارية الى اخرل اذ بمغ ىذا المعامؿ 3اف جدكؿ ) 
( يعتبر رقـ كاحد دليالن اساسيان لتركز الصناعات الزراعية 5.26( في ناحية الصالحية الى اقميا في مدينة الشنافية فقد بمغ )5.67)

ؿ التركز كالكاقع الحقيقي لو في الكحدة االدارية قؿ تركز الصناعات فييا كمف الجدكؿ السابؽ يمكف فييما اذا قؿ الفرؽ بيف معام
 تقارب فيما التركز الصناعي كاالتي:

كىي ناحية الصالحية  5.62الى 5.63الى  5.64الى  5.67المجمكعة االكلى كتشمؿ النكاحي التي يبمغ معامؿ تركزىا مف  -1
 3ز قضاء عفؾ كناحية الشافعية كتتمثؿ ىذه الكحدات االدارية بتركز قد يككف مطمؽ يقتصر عمى كالسنية كسكمر كمرك

صناعات زراعية كما ىك الحاؿ في ناحية الصالحية ىي االفراف كالمخابز كالمعجنات كالطرشي اما في ناحية السنية فيكجد 
الطرشي كالمجارش كالعمؼ الحيكاني كااليس كريـ فييا عدد مف الصناعات الزراعية ىي االلباف كاالفراف كالمعجنات ك 

كالعصائر الطبيعية اما في ناحية سكمر فيكجد فييا الصناعات ىي الممح كاالفراف كالمعجنات كالطرشي كالعصائر الطبيعية اما 
 االيس كريـ.مركز قضاء عفؾ فيكجد فييا الصناعات ىي االفراف كالمعجنات كالطرشي كالثمج كالمجازر كالعصائر الطبيعية ك 

كتشمؿ النكاحي نفر كالشامية كالميناكية كالسدير كتختمؼ  5.52الى  5.54-5.57المجمكعة الثانية كيتراكح معامؿ التركز مف  -2
معامؿ الصناعات الزراعية ضمف ىذه المجمكعة الختالؼ التركز ففي ناحية نفر تكجد صناعة المعجنات كاالفراف كالطرشي 

ة الشامية مثؿ االفراف كالمعجنات كالطرشي كااليس كريـ كالعصائر الطبيعية اما ناحية الميناكية مثؿ كالعمؼ الحيكاني اما ناحي
االفراف كالمعجنات كالطرشي كالمجازر كالثمج كالعصائر الطبيعية اما ناحية السدير االفراف كالمعجنات كالطرشي كالعمؼ 

 الحيكاني كالثمج.

لصناعي لمصناعات الزراعية في ىذه المجمكعة كتشمؿ كؿ مف مدينة الحمزة كناحية المرحمة الثالثة تتبايف نسب التركز ا -3
كىذا يدؿ عمى اف  5.38-5.39الى 5.45-5.45غماس كناحية الدغارة كمدينة الديكانية تتراكح فييا درجة معامؿ التركز مف 

يث تكجد في مدينة الحمزة صناعة الصناعات الزراعية في ىذه المدف كالنكاحي تفتقر الى صناعة مييمنة عمى غيرىا ح
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االفراف كالمجارش كالمعجنات كالطرشي كالعصائر كااليس كريـ كالعمؼ الحيكاني كالثمج اما في ناحية غماس  فيكجد فييا 
المجارش كاالفراف كالمعجنات كالطرشي كااليس كريـ كالعصائر الطبيعية كالثمج اما ناحية الدغارة فيكجد فييا االفراف 

ت كالطرشي كالثمج كالعصائر الطبيعية كالمجازر كااليس كريـ اما مدينة الديكانية فيكجد فييا صناعة المطاحف الفنية كالمعجنا
 كاالفراف كالمعجنات كالطرشي كااليس كريـ كالثمج كالعصائر الطبيعية.

كجد في ناحية البدير فيكجد حيث ي 5.26-5.29المرحمة الرابعة كتتفاكت فييا نسب تركز الصناعات الزراعية فييا كمنيا   -4
فييا االفراف كالمجازر كالمطاحف كالمعجنات كالطرشي كااليس كريـ كالعصائر الطبيعية كالثمج كالجبس كالممح كالشام كصناعة 
النسيج, اما ناحية الشنافية فيكجد فييا صناعة االفراف كالمعجنات كالمجارش كالطرشي كالمجازر كااليس كريـ كالعصائر 

 ة كالثمج.الطبيعي

كقد تشابيت كحدات ىذه المجمكعة بصناعة االفراف كالمخابز كالمعجنات كالحمكيات كالطرشي كالمخمالت كااليس كريـ       
كالعصائر الطبيعية كالثمج الى جانب ذلؾ انفردت مدينة الديكانية صناعة االلباف كالنسيج كالجبس كالشام كالمطاحف كالممح اما 

يساكم كاحد لذلؾ فقد كقع عمى خط تكزيع كاحد ىك خط التكزيع الفعمي في حيف عمؿ تقارب معامؿ التركز معامؿ التركز فييا ف
عمى زيادة عدد ىذه الصناعات حتى تقاربت خطكط تكزيعيا  5.64الى  5.67لمنكاحي الصالحية كالسنية كسكمر كمدينة عفؾ مف 

فيقترب مف التركز لكجكد عدد مف  5.52الى 5.57ميناكية كالسدير مف الفعمي, اما خط التكزيع الفعمي لنكاحي نفر كالشامية كال
 5.45الصناعات الزراعية فييا في حيف يقترب خط التكزيع الفعمي لنكاحي مدينة الحمزة كالشامية كناحية غماس كالدغارة كتبدأ مف 

كزيع المثالي بشكؿ اكبر لكثرة صناعاتيا فيصؿ اما في ناحية البدير كالشنافية كذلؾ يقترب خط التكزيع الفعمي مف خط الت5.38الى 
 . 8صناعات كالشنافية  7في ناحية البدير

 المبحث الثاني : التنكع الصناعي لمصناعات الزراعية في محافظة القادسية

الذم يقصد بالتنكع الصناعي كجكد اك قياـ صناعات متنكعة االنتاج في منطقة كاحدة كبيذا يخالؼ التخصص الصناعي ك         
يقصد بو االقتصار عمى صناعة كاحدة اك انكاع محددة منيا كايضان يعرؼ التنكع الصناعي بأنو كجكد عدد كبير مف المصانع 
المتنكعة االنتاج في اقميـ معيف اك عمى مستكل البمد حيث اف ىذا النمط مف التركيب الصناعي يؤدم الى صكرة اقرب الى االكتفاء 

صناعة كاقتصاد االقميـ اكثر استقراران في مكاجية االزمات االقتصادية حيث كانت الدكؿ تحاكؿ اف تنكع الذاتي كيعمؿ عمى جعؿ ال
اقتصادىا كصناعاتيا حتى ال تككف كحيدة الجانب في انتاجيا فاف االقاليـ الصناعية تجتذب الييا انكاع مختمفة مف المشاريع 

عتماد المتبادؿ أم اعتماد االنتاج في أم صناعة عمى عدد مف الصناعية ذلؾ الف مف خصائصيا االنتاج الصناعي اال
, كاف التنكع الصناعي ألم بمد يرتبط اضافة الى العكامؿ المكقعية بدرجة التطكر كالسياسة الصناعية مثؿ (14)الصناعات المختمفة

لسكاف كالذم تمتمؾ قدرة شرائية مرتفعة نسبيان ذلؾ يقاؿ عف التنكع الصناعي االقميمي كلذا فاف المدف الكبيرة اك االقاليـ الكثيفة في ا
 .(15)اقدر عمى اجتذاب الصناعات المتنكعة الييا كايضان يمعب التخطيط الصناعي دكره في ظيكر التنكع الصناعي

 منيا ما يعرؼ بدليؿ التنكع كيمكف بمكغ ذلؾ باستخداـ المعادلة االتية:

المعامؿ االكلي لممنطقة المعامؿ االكلي لمبالددليؿ التنكع الدقيؽ = 
 المعامؿ االكلي في حالة االحتكار المعامؿ االكلي لمبالد

  

( دؿ 1اذا كاف ناتج ىذه المعادلة صفر دؿ عمى ذلؾ عمى اف تنكع الصناعة محميان يشابو التنكع العاـ, اما اذا كاف الناتج كاحد)
الطريقة ىي الطريقة نفسيا المتبعة في قياس التركز لصناعي عمى كجكد صناعة كاحدة تييمف عمى المنطقة التي تكجد فييا, كىذه 
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( كطريقة ركجرز C.Tressلذلؾ ينبغي اف تأتي النتائج بصكرة معككسة فضالن عف طريقة االقتصادم االنكميزم تريس)
(A.Rodgers( كطريقة جيس )Gtibs( كمارتف )Martinمقياسان لتحديد التنكع الصناعي,  الطريقة االخيرة مف ا ) برز المقاييس

 :(16)كىي ما تعرؼ بدليؿ التنكع كصيغة ىذه المعادلة كما يأتي

 -1دليؿ التنكع = 
مج س 
 
مج(س)

 اذف:   

 = مجمكع مربع عدد العامميف 2س

 (17)= مربع مجمكع عدد العامميف  2)س(

 .(18)آنذاؾ عمى اقصى التنكع ( فنحصؿ1فاذا كاف الدليؿ صفر فأنو يشير الى تركز الظاىرة في حيف عندما يقرب الدليؿ مف كاحد)

 عات الزراعية في محافظة القادسية.كيمكف تطبيؽ دليؿ التنكع لجميع الكحدات االدارية في محافظة  القادسية كيمكف ذلؾ في الصنا

 عدد العامميف في الصناعات الزراعية في محافظة القادسية( 4جدكؿ )
 2س س الصناعة الرتبة

 2895555 1755 االفراف كالمخابز 1
 1315659 1147 الصناعات النسيجية 2
 252555 455 المجازر 3
 198525 445 جرش الحبكب 4
 176455 425 المعجنات كالحمكيات 5
 72361 269 طحف الحبكب 6
 66564 258 الطرشي كالمخمالت 7
 61559 247 االلباف 8
 7556 84 العصائر الطبيعية 9
 5625 75 الممح 15
 5184 72 كريـ )المرطبات( االيس 11
 3249 57 الثمج 12
 576 24 العمؼ الحيكاني 13
 196 14 الجبس 14
 64 8 تعبئة كتغميؼ الشام 15

 5554418 5275 المجمكع
 كزارة التخطيط, ىيئة التخطيط, الجياز المركزم, االحصاء الصناعي. -1المصدر:

 المحاصيؿ.كزارة الزراعة, مديرية زراعة القادسية, قسـ -2
 دراسة ميدانية-3

 -1 د=  
مج س 
 
مج(س)

       -1د=   ,  

       
  =1-       

         
 5.82=  5.8151956895 -1د  

 عدد العامميف في الصناعات الزراعية في مدينة عفؾ( 5جدكؿ )
 2س س الصناعة الرتبة

 7569 87 االفراف كالمخابز 1
 1655 45 المعجنات كالحمكيات 2
 324 18 كمخمالتطرشي  3
 36 6 ثمج 4
 25 5 مجازر 5
 9 3 العصائر الطبيعية 6
 9 3 كريـ االيس 7

 9572 162 المجمكع
 , االحصاء الصناعي.لإلحصاءكزارة االحصاء, ىيئة التخطيط, الجياز المركزم  -1المصدر: 
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 دراسة ميدانية -3 كزارة الزراعة, مديرية زراعة القادسية, المحاصيؿ.-2

 -1=  د=  
مج س 
 
مج(س)

    -1د=  

      
    -1= ,   د=    

        
 5.64د=    5.3647-1د= 

 2525معامؿ تنكع الصناعات الزراعية في محافظة القادسية ( 6جدكؿ)

 نسب دليؿ التنكع الكحدة االدارية
 5.79 البدير
 5.77 الشنافية
 5.76 دغارة
 5.75 غماس
 5.74 الديكانية
 5.72 السدير
 5,71 الحمزة

 5.75 الميناكية
 5.68 الشامية
 5.68 نفر

 5.67 الشافعية
 5.65 سكمر

 5,64 الصالحية
 5,64 عفؾ
 5,54 السنية

 (5-4) جدكؿالمصدر: النتائج باالعتماد عمى بيانات 

%( اما 76.75اف دليؿ التنكع الصناعي كاف مرتفع في النكاحي التالية البدير كالشنافية كالدغارة كغماس ) (6يتضح مف جدكؿ )
كىناؾ كحدات ادارية فييا 5.54فكانت منخفضة بسبب عدـ كجكد التنكع بالصناعات الزراعية اذ كصمت الى السنية   ةناحيفي 
كالحمزة كالسدير كناحية البدير نافية كالدغارة كغماس كمدينة الديكانية عالي لمصناعات الزراعية في ناحية البدير كالش تنكع

فيككف التنكع قميؿ كالتركز مرتفع في مدينة الشامية كناحية نفر كالميناكية اما في النكاحي الباقية اضافة الى مدينة الشامية 
 كعفؾ.ية كالصالحية كسكمر عكالشاف

كز الصناعي الزراعي ال يساكم قيـ التنكع الصناعي الزراعي بؿ العكس صحيح اذ ظير كتأسيسان عمى ما تقدـ فاف قيـ التر      
كتككف العالقة سمبية بيف  5.72اما في التركز الصناعي  5.54اف التنكع في ناحية السنية يككف قريب مف الصفر كالذم يساكم 

بؿ اف الحاؿ يتكرر في مدينة عفؾ كالذم كاف في التنكع التركز كالتنكع مما يعزز صدؽ التركز كال يقتصر الحاؿ عمى ىذه الناحية 
احد عمى كالدغارة كغماس كيككف دليؿ التركز قريب مف الك كالديكانية ككذلؾ في ناحية الشنافية كالبدير  5.75اما في التركز  5,64

ناعات الزراعية في محافظة ( عمى التكالي كىكذا تتكامؿ الصكرة لمص5.45, 5.39, 5.38, 5.29, 5.26عكس التنكع الذم بمغ )
 القادسية في حالتي التركز كالتنكع الصناعي.

 تكصؿ الباحثاف الى مجمكعة مف االستنتاجات االستنتاجات:

كىي ناحية  0661 -0662 -0663 -0664 -0667المجمكعة االكلى في التركز الصناعي كالتي يبمغ معامؿ تركزىا مف  .1
 عفؾ كناحية الشافعية.الصالحية كالسنية كسكمر كمركز قضاء 

 نفر كىي ناحية 0652 -06654 -0656 -0657في التركز الصناعي كالتي يبمغ معامؿ تركزىا مف  الثانية المجمكعة .2

 ناحية الميناكية كالسدير .ك كمركز قضاء الشامية 



 
 

14 
 

كمركز قضاء كىي  0638 -0639 -0640 -0645المجمكعة الثالثة في التركز الصناعي كالتي يبمغ معامؿ تركزىا مف  .3

 الحمزة كناحية غماس كالدغارة كمركز قضاء الديكانية .

 كىي كناحية البدير كناحية الشنافية. 0626 -0629المجمكعة الرابعة في التركز الصناعي كالتي يبمغ معامؿ تركزىا مف  .4

 صفر عكس التركزالمجمكعة الخامسة في التنكع الصناعي يككف اعمى تنكع في ناحية السنية النة يككف قريب مف ال .5

 اىـ المقترحات ىي : مقترحات:

قميمة مف اجؿ اقباؿ اصحاب كبفائدة تفعيؿ دكر المصرؼ الصناعي مف خالؿ تزكيد الصناعات الزراعية بالقركض   .1

  .المنشاة الصناعية عمى تنمية كتطكير الصناعات الزراعية

 زيادة في االنتاج .العمؿ عمى اقامة دكرات تدريبية كتأىيمية لمعماؿ مف اجؿ تحقيؽ  .2

 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية الصالحية1ممحؽ)

 عدد العماؿ الصناعة الرتبة
 

 

 

 النسبة المئكية مف مجمكع العامميف
 

 النسبة المئكية المتجمعة

 42.9 42.9 24 االفراف كالمخابز 1

 78.6 35.7 255 المعجنات كالحمكيات 2

 155 21.4 12 الطرشي كالمخمالت 3

 155 - - ايس كريـ 4

 155 - - عصائر طبيعية 5

 155 - - مجازر 6

 155 - - ممح 7

 155 - - ثمج 8

 155 - - مطاحف 9

 155 - - مجارش 15

 155 - - صناعات نسيجية 11

 155 - - االلباف 12

 155 - - اعالؼ حيكانية 13

 155 - - جبس 14

 155 - - شام 15

 1421.5 155 56 المجمكع 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =   

   
  =5.67 

 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية السنية2ممحؽ)

 المتجمعةالنسبة المئكية  النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 65.7 65.7 257 االلباف 1

 79.7 14 44 افراف كمخابز 2

 86 6.3 25 معجنات كحمكيات 3

 95.8 4.8 15 طرشي كمخمالت 4

 95.6 4.8 15 مجارش 

 97.5 1.9 6 عمؼ حيكاني 6

 99.1 1.6 5 ايس كريـ 7
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 155 5.9 3 عصائر طبيعية 8

 155 - - مطاحف 9

 155 - - صناعات نسيجية 15

 155 - - مجازر 11

 155 - - ثمج 12

 155 - - ممح 13

 155 - - جبس 14

 155 - - شام 15

 1414 155 315 المجمكع 

 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =   

   
   =5.64 

 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية سكمر3ممحؽ )

 النسبة المئكية المتجمعة النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 52.2 52.2 36 الممح 1

 75.4 23.2 16 افراف كمخابز 2

 87 11.6 8 معجنات كحمكيات 3

 95.7 8.7 6 طرشي كمخمالت 4

 155 4.3 3 عصائر طبيعية 5

 155 - - االيس كريـ 6

 155 - - ثمج 7

 155 - - مطاحف 8

 155 - - مجارش 9

 155 - - مجازر 15

 155 - - اعالؼ حيكانية 11

 155 - - االلباف 12

 155 - - الصناعات النسيجية 13

 155 - - الشام 14

 155 - - الجبس 15

 1415.3 155 69 المجمكع 

 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =   

   
   =5.63 

 المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية نفر( حساب النسبة 4ممحؽ )

 النسبة المئكية المتجمعة النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 33.3 33.3 16 االفراف كالمخابز 1

 75 41.7 25 المعجنات كالحمكيات 2

 87.5 12.5 6 الطرشي كالمخمالت 3

 155 12.5 6 الحيكانيالعمؼ  4

 155 - - مجارش 5

 155 - - مطاحف 6

 155 - - عصائر طبيعية 7

 155 - - ايس كريـ 8

 155 - - مجازر 9

 155 - - االلباف 15
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 155 - - ثمج 11

 155 - - صناعات نسيجية 12

 155 - - جبس 13

 155 - - الشام 14

 155 - - ممح 15

 1395.8 155 48 المجمكع 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =   

   
   =5.57 

 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية الشافعية5ممحؽ )

 النسبة المئكية المتجمعة النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 46.1 46.1 24 االفراف كالمخابز 1

 76.9 35.8 16 المعجنات كالحمكيات 2

 88.4 11.5 6 الطرشي كالمخمالت 3

 94.2 5.8 3 ايس كريـ 4

 155 5.8 3 عصائر طبيعية 5

 155 - - ثمج 6

 155 - - مجازر 7

 155 - - مجارش 8

 155 - - مطاحف 9

 155 - - عمؼ حيكاني 15

 155 - - صناعات نسيجية 11

 155 - - االلباف 12

 155 - - ممح 13

 155 - - الجبس 14

 155 - - الشام 15

 1455.6 155 52 المجمكع 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =   

   
   =5.61 

 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية الميناكية6ممحؽ )

 النسبة المئكية المتجمعة مجمكع العامميفالنسبة المئكية مف  عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 44.4 44.4 32 االفراف كالمخابز 1

 72.2 27.8 25 المعجنات كالحمكيات 2

 84.7 12.5 9 الطرشي كالمخمالت 3

 91.6 6.9 5 مجازر 4

 95.8 4.2 3 ثمج 5

 155 4.2 3 عصائر طبيعية 6

 155 - - ايس كريـ 7

 155 - - ممح 8

 155 - - عمؼ حيكاني 9

 155 - - االلباف 15

 155 - - صناعات نسيجية 11

 155 - - مجارش 12

 155 - - مطاحف 13

 155 - - شام 14

 155 - - جبس 15

 1388.7 155 72 المجمكع 
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أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =    

   
   =5.54 

 الصناعات الزراعية في ناحية السدير( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في 7ممحؽ )

 النسبة المئكية المتجمعة النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 42.5 42.5 25 االفراف كالمخابز 1

 68 25.5 12 المعجنات كالحمكيات 2

 85.8 12.8 6 الطرشي كالمخمالت 3

 93.6 12.8 6 عمؼ حيكاني 4

 155 6.4 3 ثمج 5

 155 - - ايس كريـ 6

 155 - - مطاحف 7

 155 - - مجارش 8

 155 - - عصائر طبيعية 9

 155 - - مجازر 15

 155 - - صناعات نسيجية 11

 155 - - االلباف 12

 155 - - ممح 13

 155 - - الجبس 14

 155 - - الشام 15

 1384.9 155 47 المجمكع 

 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =   

   
   =5.52 

 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية الحمزة8ممحؽ )

 النسبة المئكية المتجمعة النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 46 46 132 االفراف كالمخابز 1

 58.5 12.5 36 المعجنات كالحمكيات 2

 79.3 25.8 65 مجارش 3

 91.8 12.5 36 طرشي كمخمالت 4

 94.8 3 9 عصائر طبيعية 5

 96.9 2.1 6 ايس كريـ 6

 99 2.1 6 عمؼ حيكاني 7

 155 1 3 ثمج 8

 155 - - ممح 9

 155 - - مجازر 15

 155 - - صناعات نسيجية 11

 155 - - االلباف 12

 155 - - مطاحف 13

 155 - - الجبس 14

 155 - - الشام 15

 1366.3 155 288 المجمكع 

 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =   

   
   =5.45 
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 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في مدينة الشامية9ممحؽ) 

 المئكية المتجمعةالنسبة  النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العامميف الصناعة الرتبة

 44.8 44.8 255 المجارش 1

 76.2 31.4 145 االفراف كالمخابز 2

 85.2 9 45 المعجنات كالحمكيات 3

 93.3 8.1 36 الطرشي كالمخمالت 4

 96.7 3.4 15 االيس كريـ 5

 98.7 2 9 العصائر الطبيعية 6

 155 1.3 6 الثمج 7

 155 - - المطاحف 8

 155 - - ممح 9

 155 - - االلباف 15

 155 - - الصناعات النسيجية 11

 155 - - االعالؼ الحيكانية 12

 155 - - المجازر 13

 155 - - الجبس 14

 155 - - الشام 15

 1394.9 155 446 المجمكع 

 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =   

   
   =5.56 

 العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية غماس( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد 15ممحؽ)

النسبة المئكية مف مجمكع  عدد العماؿ الصناعة الرتبة
 العامميف

 النسبة المئكية المتجمعة

 37.3 37.3 65 االفراف كالمخابز 1

 65.3 28 45 المجارش 2

 85.2 14.9 24 المعجنات كالحمكيات 3

 87.7 7.5 12 الطرشي كالمخمالت 4

 91.4 3.7 6 ثمج 5

 95.1 3.7 6 العصائر الطبيعية 6

 98.2 3.1 5 المجازر 7

 155 1.8 3 االيس كريـ 8

 155 - - ممح 9

 155 - - المطاحف 15

 155 - - االلباف 11

 155 - - الصناعات النسيجية 12

 155 - - العمؼ الحيكاني 13

 155 - - الجبس 14

 155 - - الشام 15

 1355.2 155 161 المجمكع 
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أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =   

   
   =5.45 

 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية الدغارة11ممحؽ)

 النسبة المئكية المتجمعة النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 35 35 36 االفراف كالمخابز 1

 58.3 23.3 24 المعجنات كالحمكيات 2

 77.7 19.4 25 المجارش 3

 89.4 11.7 12 الطرشي كالمخمالت 4

 94.2 4.8 5 االيس كريـ 5

 97.1 2.9 3 ثمج 6

 155 2.9 3 العصائر الطبيعية 7

 155 - - الصناعات النسيجية 8

 155 - - المطاحف 9

 155 - - االلباف 15

 155 - - المجازر 11

 155 - - العمؼ الحيكاني 12

 155 - - ممح 13

 155 - - الجبس 14

 155 - - الشام 15

 1351.7 155 153 المجمكع 

 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =  

   
   =5.39 

 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية البدير12ممحؽ)

 النسبة المئكية المتجمعة النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 35.1 35.1 25 االفراف كالمخابز 1

 56.1 21 12 الطرشي كالمخمالت 2

 75.1 14 8 الحمكيات كالمعجنات 3

 85.6 15.5 6 الثمج 4

 89.4 8.8 5 المجارش 5

 94.7 5.3 3 ايس كريـ 6

 155 5.3 3 الطبيعيةالعصائر  7

 155 - - المجازر 8

 155 - - المطاحف 9

 155 - - االلباف 15

 155 - - اعالؼ حيكانية 11

 155 - - ممح 12

 155 - - الصناعات النسيجية 13

 155 - - الجبس 14

 155 - - الشام 15

 1326 155 57 المجمكع 

 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =  

   
   =5.29 
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 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية الشنافية13ممحؽ)

 النسبة المئكية المتجمعة النسبة المئكية مف مجمكع العامميف عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 45.5 45.5 32 االفراف كالمخابز 1

 55.7 15.2 12 المعجنات كالحمكيات 2

 68.4 12.7 15 المجارش 3

 79.8 11.4 9 الطرشي كالمخمالت 4

 86.1 6.3 5 المجازر 5

 92.4 6.3 5 ايس كريـ 6

 96.2 3.8 3 العصائر الطبيعية 7

 155 3.8 3 الثمج 8

 155 - - العمؼ الحيكاني 9

 155 - - الممح 15

 155 - - المطاحف 11

 155 - - الصناعات النسيجية 12

 155 - - االلباف 13

 155 - - الجبس 14

 155 - - الشام 15

 1319.1 155 79 المجمكع 

 

أ ؽد= 
ج ؽ
   =         

         
   =  

   
   =5.26 

 ( حساب النسبة المئكية المتجمعة لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في مدينة الديكانية14ماحؽ)

 النسبة المئكية المتجمعة مجمكع العامميفالنسبة المئكية مف  عدد العماؿ الصناعة الرتبة

 34.4 34.4 1147 الصناعة النسيجية 1

 67.5 33.1 1154 االفراف كالمخابز 2

 81 5.,13 455 المجازر 3

 89 8 268 المطاحف 4

 92.4 3.4 112 المعجنات كالحمكيات 5

 94.2 2 63 الطرشي كالمخمالت 6

 96.2 1.8 65 االيس كريـ 7

 97.3 1.2 45 االلباف 8

 98.5 1.1 36 العصائر الطبيعية 9

 99.1 5.6 21 الثمج 15

 99.5 5.4 14 الجبس 11

 99.8 5.3 9 ممح 12

 155 5.2 8 الشام 13

 155 - - العمؼ الحيكاني 14

 155 - - المجارش 15

 134869 155 3332 المجمكع
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أ ؽد=  
ج ؽ
   =         

         
  =   

   
  =5.38 

 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية السنية -( حساب دليؿ جبس15ممحؽ)

 2س س الصناعة الرتبة

 42849 257 االلباف 1

 1936 44 االفراف كالمخابز 2

 455 25 المعجنات كالحمكيات 3

 225 15 الطرشي كالمخمالت 4

 225 15 المجارش 5

 36 6 العمؼ الحيكاني 6

 25 5 كريـااليس  7

 9 3 العصائر الطبيعية 8

 45755 315 المجمكع

 -1د= =   
مج س 

 
مج(س)

     -1د=  

      
     =1-     

     
   =5.5 

 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية الشافعية -( حساب دليؿ جبس16ممحؽ)

 2س س الصناعة الرتبة

 576 24 االفراف كالمخابز 1

 256 16 كالحمكياتالمعجنات  2

 36 6 الطرشي كالمخمالت 3

 9 3 االيس كريـ 4

 9 3 العصائر الطبيعية 5

 886 52 المجمكع

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

   -1د= -1د=  

     
     =1-   

    
   =5.67 

 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في مدينة الشامية -( حساب دليؿ جبس17ممحؽ)

 2س س الصناعة الرتبة

 45555 255 المجارش 1

 19655 145 االفراف كالمخابز 2

 1655 45 المعجنات كالحمكيات 3

 1296 36 الطرشي كالمخمالت 4

 225 15 كريـ االيس 5

 81 9 العصائر الطبيعية 6

 36 6 الثمج 7

 62838 446 المجمكع

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

     -1د=  

      
     =1-     

      
   =5.68 
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 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية الصالحية -( حساب دليؿ جبس18ممحؽ)

 2س س الصناعة الرتبة

 576 24 االفراف كالمخابز 1

 455 25 المعجنات كالحمكيات 2

 144 12 الطرشي كالمخمالت 3

 1125 56 المجمكع 

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

    -1د=  

     
     =1-    

    
 = 

 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية نفر -( حساب دليؿ جبس19ممحؽ)
 2س س الصناعة الرتبة

 455 25 الحمكيات كالمعجنات 1

 256 16 االفراف كالمخابز 2

 36 6 الطرشي كالمخمالت 3

 36 6 العمؼ الحيكاني 4

 728 48 المجمكع 

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

   -1د=  

     
     =1 –   

    
    =5.68 

 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية سكمر -( حساب دليؿ جبس25ممحؽ )
 2س س الصناعة الرتبة

 1296 36 الممح 1

 256 16 االفراف كالمخابز 2

 64 8 المعجنات كالحمكيات 3

 36 6 الطرشي كالمخمالت 4

 9 3 العصائر الطبيعية 5

 1661 69 المجمكع 

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

    -1د=   

      
      =1 – 5.31

    

    
  =5.65  

 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية الميناكية -( حساب دليؿ جبس21ممحؽ)
 2س س الصناعة الرتبة

 1524 32 االفراف كالمخابز 1

 455 25 المعجنات كالحمكيات 2

 81 9 كالمخمالتالطرشي  3

 25 5 المجازر 4

 9 3 الثمج 5

 9 3 العصائر الطبيعية 6

 1548 72 المجمكع 

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

    -1, د=  

     
     =1-    

    
  =5.75 
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 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية غماس -( حساب دليؿ جبس22)ممحؽ

 2س س الصناعة الرتبة

 3655 65 االفراف كالمخابز 1

 2525 45 المجارش 2

 576 24 المعجنات كالحمكيات 3

 144 12 الطرشي كالمخمالت 4

 36 6 الثمج 5

 36 6 العصائر الطبيعية 6

 25 5 المجازر 7

 9 3 االيس كريـ 8

 6451 161 المجمكع 

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

    -1د=    

      
     =1-    

     
  =5.75 

 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في مدينة الحمزة -حساب دليؿ جبس( 23ممحؽ )
 2س س الصناعة الرتبة

 17424 132 االفراف كالمخابز 1

 3655 65 المجارش 2

 1296 36 المعجنات كالحمكيات 3

 1296 36 الطرشي كالمخمالت 4

 81 9 العصائر الطبيعية 5

 36 6 االيس كريـ 6

 36 6 العمؼ الحيكاني 7

 9 3 الثمج 8

 23778 288 المجمكع 

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

     -1د=   

      
  =1-     

      
      =5.71  

 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية السدير -( حساب دليؿ جبس24ممحؽ )
 2س س الصناعة الرتبة

 455 25 االفراف كالمخابز 1

 144 12 المعجنات كالحمكيات 2

 36 6 الطرشي كالمخمالت 3

 36 6 العمؼ الحيكاني 4

 9 3 الثمج 5

 625 47 المجمكع 

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

 -1د= =     
   

     
  =1- 

   

    
 =5.72 
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 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية البدير -( حساب دليؿ جبس25ممحؽ )

 2س س الصناعة الرتبة

 455 25 االفراف كالمخابز 1

 144 12 الطرشي كالمخمالت 2

 64 8 المعجنات كالحمكيات 3

 36 6 الثمج 4

 25 5 المجارش 5

 9 3 االيس كريـ 6

 9 3 العصائر الطبيعية 7

 687 57 المجمكع 

   -1د= 

     
  =1-   

    
 =5.79 

 العامميف في الصناعات الزراعية في مدينة الديكانيةمارتف لعدد  -( حساب دليؿ جبس26ممحؽ )

 2س س الصناعة الرتبة

 1315659 1147 صناعات نسيجية 1

 1218816 1154 االفراف كالمخابز 2

 252555 455 المجازر 3

 716824 268 المطاحف 4

 12544 112 المعجنات كالحمكيات 5

 3969 63 الطرشي كالمخمالت 6

 3655 65 االيس كريـ 7

 1655 45 االلباف 8

 1296 36 العصائر الطبيعية 9

 441 21 الثمج 15

 196 14 الجبس 11

 81 9 الممح 12

 64 8 الشام 13

 26832545 3332 المجمكع 

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

       -1د=   

       
   =1-       

          
  =5.74  

 الصناعات الزراعية في ناحية الدغارة مارتف لعدد العامميف في -( حساب دليؿ جبس27ممحؽ)
 2س س الصناعة الرتبة

 1296 36 االفراف كالمخابز 1

 576 24 المعجنات كالحمكيات 2

 455 25 المجارش 3

 144 12 الطرشي كالمخمالت 4

 25 5 االيس كريـ 5

 9 3 الثمج 6

 9 3 العصائر الطبيعية 7

 2459 153 المجمكع 

 -1د= 
مج س 

 
مج(س)

    -1,  د=   

      
  =1-    

     
   =5.76 

 مارتف لعدد العامميف في الصناعات الزراعية في ناحية الشنافية -( حساب دليؿ جبس28ممحؽ)

 2س س الصناعة الرتبة

 1524 32 االفراف كالمخابز 1

 144 12 المعجنات كالحمكيات 2

 155 15 المجارش 3
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 81 9 الطرشي كالمخمالت 4

 25 5 المجازر 5

 25 5 االيس كريـ 6

 9 3 العصائر الطبيعية 7

 9 3 الثمج 8

 1417 79 المجمكع 

 -1د= =  
مج س 

 
مج(س)

    -1د= ,   

     
  =1-    

    
 =5.77 

  المصادر
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