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 :الممخص

حديث ذي  اقتصاد إلىانتقاؿ البمد  إلىيعد التصنيع عممية نوعية تؤدي 
استثمار الموارد المحمية باستعماؿ الوسائؿ التقنية  إلىصناعة متطورة وىو يؤدي 

 المعاصرة بيدؼ تنويع قاعدة اإلنتاج المحمي بما يسيـ في تحقيؽ التقدـ االقتصادي,
مية في العراؽ وليا أى الميمةاعات حدى الصنإوتعد صناعة مراكب النقؿ المائي 

عديدة تتالءـ مع ذا ما تـ استثمارىا وتطوير صناعتيا بأنواع إاقتصادية كبيرة 
 برز المقومات الجغرافية الطبيعيةتحديد أ إلىستعماالت المختمفة, وييدؼ البحث اال

ثر عمى ىذه الصناعة كالموارد المائية التي تمثؿ الحيز الجغرافي لحركة تمؾ أالتي ليا 
عف المناخ الذي يؤثر بصورة مباشرة عمى الصناعة نفسيا وبصورة  المراكب فضاًل 

تي تتحرؾ فييا تمؾ المراكب, غير مباشرة عمى مناسيب المياه في المجاري المائية ال
برز المقومات البشرية واالقتصادية التي ساىمت في توطف صناعة مراكب النقؿ أأما 

س الماؿ والسوؽ والتدخؿ أعاممة ور يدي الالمائي في العراؽ فتتمثؿ بػ المواد األولية واأل
ف يستثمر أف العراؽ يمكف أ إلىة وصيد األسماؾ, وقد توصؿ البحث الحكومي والتجار 

صناعة مراكب النقؿ المائي في ظؿ توافر ىذه المقومات, مع ضرورة وجود دعـ مف 
ستيالؾ في مجاؿ تشجيع الدوائر ذات العالقة عمى ا قبؿ الدولة ليذه الصناعة السيما

عف  منتجات ىذه الصناعة كوزارة النقؿ والبيئة والزراعة ووزارة الموارد المائية فضاًل 
عف تنشيط النقؿ المائي في  دعـ ورش القطاع الخاص المختصة بيذه الصناعة فضاًل 
 العراؽ الستثمار تمؾ المراكب في ظؿ اإلمكانات المتاحة.
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Abstract: 

Industrialization is a qualitative process that leads to the 

country's transition to a modern economy with a sophisticated 

industry. It leads to the exploitation of local resources using 

contemporary technical means to diversify the local production base 

to contribute to economic progress. Water transport boats industry is 

one of the important industries in Iraq and has great economic 

importance If the investment and development of its industry in many 

types suitable for different uses, the research aims to identify the most 

important natural geographical components that have an impact on the 

industry such as water resources, which represent the geographical 

space of the movement of these vessels as well as the climate Which 

directly affects the industry itself and indirectly the water levels in the 

waterways in which the vessels are moving ,The most important 

human and economic factors that contributed to the endowment of the 

water transport industry in Iraq are raw materials, labor, capital, 

market, government intervention, trade and fishing. The research 

concluded that Iraq could invest the water transport boat industry in 

the availability of these components, The need for support by the state 

for this industry, especially in the field of encouraging the relevant 

departments to consume the products of this industry, such as the 

Ministry of Transport, Environment and Agriculture and the Ministry 

of Water Resources, as well as supporting the workshops of the 

private sector competent to this industry as well as the revitalization of 

water transport in Iraq Investment of these vessels in light of the 

available resources. 
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 :المقدمة
حد فروع االقتصاد الوطني التي يجري فييا إنتاج السمع أتمثؿ الصناعة 

استخراج الثروات والخدمات, وتتميز عف باقي فروع القطاعات االقتصادية كونيا تتولى 
, الحاجات اإلنتاجية واالستيالكية المادية الطبيعية وتحويميا لغرض استعماليا في إشباع

كما ترتبط بالقطاع الصناعي النشاطات المتعمقة بالطبيعة الصناعية مثؿ تصميح 
كماليا مف الصناعات التحويمية  مراكب النقؿ المائيتعد صناعة , و المنتجات الصناعية وا 

السيما و  ي ساعدت عمى نشوئيا وتطورىاوالت في ظؿ توافر المقومات الجغرافية ميمةال
عف وجود مساحات واسعة مف األىوار  وفروعيما فضاًل  بوجود نيري دجمة والفرات

عف  فضاًل  ميمةوالبحيرات العراقية التي مف الممكف استثمار ىذه الزوارؽ كوسيمة نقمية 
 . في العراؽلعاممة ليذه الصناعة توافر الخبرات والميارات لأليدي ا

 : (Research Problem)مشكمة البحث 
برز المقومات الجغرافية التي ساىمت في توطف صناعة مراكب النقؿ أما  

 المائي في العراؽ؟ 
 : Hypothesis) (Researchفرضية البحث

 توطففي  أسيمتيمتمؾ العراؽ مقومات جغرافية طبيعية وبشرية واقتصادية 
 صناعة مراكب النقؿ المائي في العديد مف محافظاتو.

 ة: اآلتي باألبعادتحددت حدود البحث Boundaries (Research)حدود البحث
 5 =02الذي يمتد بيف دائرتي عرض ) لعراؽتتمثؿ ىذه الحدود با :الحدود المكانية -

 , أما بالنسبة لخطوط الطوؿ فيمتدشمااًل °( 73 -00 =52)و ( شمااًل ° 05 -
  .اشرقً  °( 54 =55و) اشرقً °(  74 =55)بيف

 .0203و 0202 بعاميتتمثل هذه الحدود  :الحدود الزمانية -
ات الجغرافية الطبيعية والبشرية التي ساىمت في توطف المقوم :الحدود الموضوعية -

 .مراكب النقؿ المائي في العراؽصناعة 
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 منهجية البحث: 
مف فمسفة عمـ الجغرافية القائمة عمى  تستمد فروع الجغرافية المختمفة منيجيتيا

منيج التحميؿ والتركيب لمظواىر التي تتقاسـ المكاف, وقد اعتمدنا في دراسة وتحميؿ 
العوامؿ  ثرألبياف  المقومات الموقعية لمصناعة في مجاؿ البحث عمى المنيج النظامي

األسموب التحميمي  ذ يعتمد عمىإ الجغرافية عمى ىيكؿ الصناعة وعممياتيا اإلنتاجية,
 الذي يعد مف األساليب الجغرافية العامة التي تعمؿ عمى تحميؿ المعطيات تحمياًل 

النتائج المنطقية التي  إلىعبرا عف الحقيقة كما ىي, لموصوؿ وم اموضوعيً  اعمميً 
وكذلؾ عمى المنيج الوصفي العممي  يفرضيا منطؽ تحميؿ األسباب وربطيا بمسبباتيا,

 .قع الظاىرة كما ىيالمعتمد عمى وا
 :صناعة مراكب النقل المائي في العراق نشأةلمحة تاريخية عن 

بوجود الرافديف العظيميف  اإف نشوء حضارة وادي الرافديف وازدىارىا كاف مرتبطً  
مائيًة جيدة وقميمة التكاليؼ لمنقؿ  اولقد أنعمت الطبيعة عمى العراقييف طرقً  ,)دجمة والفرات(

والفرات وبواسطة جداوؿ وقنوات الري المتعددة وروافده بواسطة النيريف الكبيريف دجمة 
والمتشعبة منيا, فقد استعممت ىذه األنيار في أغراض المالحة ونقؿ السمع والبضائع 

نيريف في التجارية والمسافريف وفي األغراض الحربية والصيد, وزاد في أىمية ال
نيما يمراف بغالبية المدف الكبيرة والصغيرة, وأف اعتماد العراقييف أالمواصالت المائية 

القدماء عمى النقؿ النيري عامًة وفي السيؿ الرسوبي خاصًة إف انتشار قنوات الري وسعة 
قؿ أىمية أكثر كمفًة و أالموسمية جعمت المواصالت البرية األراضي المزروعة والفيضانات 

 نما كانت وسائط النقؿ النيرية تنتقؿ بيسر وسيولة ودوف مخاطر مف أعالي النير وحتىبي
لىمصبو في الخميج العربي بؿ و   . (0)مسافات ومناطؽ بعيدة في الخميج ا 

طور العراقيوف القدماء صناعة وسائط النقؿ النيرية في بالدىـ منذ فترات وقد  
مف  اتعدد حجوميا وسبؿ سيرىا ومواد صناعتيا وأساليبيا, بدءً  إلىمبكرة, مما أدى 

الفراغات والشقوؽ مع استعماؿ القار  لمميءالقوارب الخشبية مع استعماؿ القصب 
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, ولقد شيدت تمؾ الصناعة السفف الشراعية إلىقة ثـ تطورت لخواصو العازلة والالص
حجاـ مختمفة أو نواع أمف خالؿ صناعة خالؿ المراحؿ التاريخية المختمفة  اممحوظً  اتطورً 

كالؾ والقفة كاألالتي اتخذت عدة مسميات محمية  مف المراكب القديمة ابدءً مف المراكب 
مثؿ  عف الدوبة والكوتية والزوارؽ الخشبية بأنواعيا المختمفة والقرب والكاية, فضاًل 

مف العراؽ,  الشخاتير والمشاحيؼ والتي اشتيرت بيا المحافظات الوسطى والجنوبية
 انتشرت صناعتيا في الوقت الحاضر. زوارؽ الفايبر كالس التي إلى وصواًل 

 :عة مراكب النقل المائي في العراقصنالتوطن  المقومات الجغرافية

ف توطف الصناعة يعني قياـ الصناعة ورسوخيا في موطنيا وىو يشتمؿ إ 
ماكف المكاف ومع األخرى في الصناعة وعالقتيا مع الظواىر األ عمى نمط توزيع

ف إال إ ,ف تكوف عناصر طبيعية مثؿ الموارد الطبيعية والمناخأخرى, والتي يمكف األ
السوؽ, النقؿ,  ,نساني مثؿ قوة العمؿخر حضاري ينتج عف النشاط اإلبعضيا اآل

  .(0)ودور الحكومات
يعتمد قياـ الصناعة عمى مجموعة مف المقومات الطبيعية والبشرية  ذاإ 

ف أىمية ىذه المقومات ودورىا في إعمى نجاحيا, غير  واالقتصادية التي تساعد
الصناعة في مكاف دوف آخر تختمؼ مف دولة ألخرى بؿ مف موقع آلخر في  توطف

وتعتمد صناعة مراكب النقؿ المائي في العراؽ في قياميا عمى عدد  (7)الدولة الواحدة
 :برزىا باآلتيأتوضيح والتي يمكف ية مف المقومات الطبيعية والبشرية واالقتصاد

 :المقومات الطبيعية -وًل أ
  and Navigation The Riverاألنهار والمالحة النهرية  -أ

ذ إ ؛اة االقتصادية لممجتمعات البشريةا في الحيا أساسي  تعد الموارد المائية أثرً  
المختمفة مف زراعة حد متطمبات إدامتيا وترتكز عمييا القطاعات االقتصادية أإنيا 

لتغطية االحتياجات اإلنسانية واالستعماالت  اا حيوي  كما إنيا تعد أمرً  ,وصناعة وخدمات
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, وتعد صناعة (5)المدنية المختمفة التي ترفد تمؾ القطاعات االقتصادية بالعمؿ المتواصؿ
ذ إ ؛السفف والمراكب المائية بشكؿ عاـ مف الصناعات ذات العالقة بالواجيات المائية

فف مختمفة األحجاـ ليذا البد مف أرصفة جافة وأرصفة عائمة لتصنيع س إلىإنيا تحتاج 
ف تتوفر في الواجيات المائية, وأىميا ىي المياه السطحية الجارية المتمثمة باألنيار أ

 ؛وروافدىا والتي تمثؿ المسرح الجغرافي لحركة الواسطة النقمية النيرية والسيما في العراؽ
وتوطف صناعة مراكب النقؿ المائي فيو اسية لقياـ ىذه األنيار المقومات األسذ تعد إ

وكما موضح  جنوبو إلىلو والسيما مع ما يمتمكو مف شبكة نيرية واسعة تمتد مف شما
المياه مف المياه التي تجري في نيري دجمة والفرات  ىذه تتكوفاذ  ؛(0)شكؿبال

, وتختمؼ والبحيرات األىوارعف  فضاًل  التقائيماشط العرب الذي يتكوف مف و وفروعيما 
رمة عمي گمنطقة  إلىأطواؿ األنيار الواقعة ضمف أراضي العراؽ فيبمغ طوؿ نير دجمة 

كـ أما شط العرب فيبمغ 0205رمة عمي فيبمغ طولو گ إلىالفرات نير كـ, أما  0052
 (.0كـ, وكما موضح بالجدوؿ) 052طولو 

 األنهار الواقعة ضمن األراضي العراقيةأطوال بعض  (2)الجدول

 0224، الهيئة العامة لممساحة،المصدر: وزارة الموارد المائية

 الطول بالكيمومترات النهر اسم ت
 2072 دجمة )الى گرمة عمي( 2
 012 الزاب الكبير)األعمى( 0
 032 الزاب الصغير)األسفل( 1
 232 العظيم 2
 122 ديالى 3
 2223 الفرات )الى گرمة عمي( 4
 343 المصب العام 5
 272 شط العرب 6
 72 شط البصرة 7
 232 الغراف 22
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 ,بنسبة كبيرةراضي العراقية امتداد نيري دجمة والفرات في األ وعمى الرغـ مف 
ف نصيب إ الإمساحة النيريف في بمداف المنبع  ذ تحرز مساحتيما ما يقارب نصؼإ

, وسبب ذلؾ (5)ولـ يؤخذ في االعتبار ىذا االمتداد االعراؽ مف مياىيا تتضاءؿ سنويً 
يرافتركيا و مواقؼ دوؿ الجوار) إلىيرجع  في تعامميا مع الحصص المائية لنيري  (ا 

في  ادجمة والفرات حيث تكمف المنابع الرئيسة ليذيف النيريف والتي شيدت انخفاضً 
 قامة السدود عمىا  و يجة تحكـ تركيا بالحصص المائية نت يماكمية المياه المتدفقة من

الروافد عمى روافد نير دجمة وتحويؿ مسار  السدود إيرافت أنشأكما  ,المنابع الرئيسة
اف يصب في ي مثؿ تحويؿ مجرى نير الكرخة الذي كيرانخرى داخؿ العمؽ اإلاأل

مجراىما  اروف الذي كاف يصب في شط العرب وتغييرگالىور الحويزة وكذلؾ نير 
المسطحات المائية ف انخفاض مناسيب المياه في إلذلؾ ف ,(2)ييرانداخؿ العمؽ اإل إلى

ىـ المشكالت التي تؤثر عمى صناعة مراكب النقؿ المائي باعتبارىا أفي العراؽ مف 
 .المختمفة بأنواعياالحيز الجغرافي التي تستثمر فيو ىذه المراكب 

 الموارد المائية في العراق (2)شكل
 

 

 

 

 

 

 

 
 .0224العامة لممساحة، وزارة الموارد المائية، خارطة العراق لمموارد المائية، لمصدر: الهيئة ا
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يبرز تأثير المناخ كمقوـ طبيعي عمى صناعة مراكب النقؿ  :Climateالمناخ -ب
المائي في العراؽ مف جانبيف, الجانب األوؿ يتمثؿ في تأثيره عمى بعض مراحؿ 

لثاني يتمثؿ في تأثيره عمى طبيعة الطريؽ )اإلنتاجية(, والجانب ا العمميات الصناعية
الجغرافية مف خالؿ الدور الذي تمعبو  المالحي الذي تسمكو تمؾ المراكب وخصائصو

والتبخر عمى مناسيب المياه لممجاري المائية  األمطاربعض عناصر المناخ والسيما 
 المراكب,طؽ المالئمة لمالحة تمؾ مف حيث االرتفاع واالنخفاض وتحديد المنا

يتصؼ المناخ في العراؽ بخصائص أساسية ىي التطرؼ الكبير في درجات الحرارة و 
واف موقع العراؽ , (3)واألمطار القميمة والرطوبة الواطئة وبنسبة سطوع شمسي عالي

 .(4)* الفمكي جعؿ مناخو يتصؼ بالقارية
عمى المراحؿ اإلنتاجية لممراكب تختمؼ باختالؼ المادة  المناخ تأثير فإ 

ذ يفضؿ العمؿ في تصنيع المراكب الخشبية التي تطمى إ ؛األولية التي تصنع منيا
في الشتاء  بالقار مف الخارج والتي تخصصت بيا ناحية اليوير في محافظة البصرة

 جفاؼ القير الذي يطمى بووذلؾ لكي يسرع مف عممية  ؛عمى األغمب
 ف ارتفاع درجات الحرارة فيإذ إ ؛المشحوؼ, البمـ, الشختورة( مف الخارجالمركب)

تماـ تصمبو, لكي يصبح المركب جاىزً تأخر جفافو  إلىفصؿ الصيؼ سوؼ يؤدي   اوا 
 األلياؼالمراكب التي تستعمؿ  إلىلمنقؿ واالستعماؿ في المجرى المائي, أما بالنسبة 

و الذي أا ة في تصنيع المركب بأجزائو جميعً يكمادة أول( Fiber Glassالزجاجية)
فصؿ الصيؼ أو في  يستعمؿ كطالء خارجي لمخشب مف الخارج فيفضؿ العمؿ في

األوقات التي تتميز باعتداؿ درجات الحرارة لكي يتساعد عمى سرعة تصمب ىذه 
المادة بدوف استعماؿ مادة المصمب)الكاتمس( في حيف في فصؿ الشتاء أو في أوقات 

 األلياؼ)الكاتمس( عند طالء طبقات  انخفاض درجات الحرارة يتـ استعماؿ المصمب
وىذا يضيؼ كمفة  ,جفافو وتصمبو ةلمتسريع في عممي( Fiber Glassالزجاجية)

عف تصنيع الزوارؽ مف الصفائح المعدنية فيفضؿ العمؿ بيا  إضافية لممنتج, فضاًل 
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ف إ ذإ ؛ة مف أشعة الشمس في بيئة العمؿايفي األجواء المعتدلة الحرارة أو توفير حم
 . (5)تمؾ الصفائح تكتسب الحرارة بسرعة ومف ثـ يجد العامؿ صعوبة في العمؿ

تأثير غير مباشر عمى صناعة مراكب النقؿ المائي  فميا ,لألمطاربالنسبة  أما
في العراؽ فمع انخفاض كمية التصاريؼ المائية المتأثرة بتغير المناخ وانخفاض المناسيب 

 وشط العرب المائية لممسطحات المائية في العراؽ المتمثمة بدجمة وروافده والفرات
فيو يؤثر عمى تقمص الحيز الجغرافي الذي تسمكو تمؾ المراكب كوسيمة مف  ,واألىوار

غمب صناعات أف إخر, آمف جانب  ,تراجع ىذه الصناعة إلىيؤدي  وسائؿ النقؿ ومف ثـ
وذلؾ لما تحتاجو مف مساحات  ؛مراكب النقؿ المائي تتـ في مناطؽ مفتوحة غير داخمية

وقؼ في أوقات تساقط األمطار ولذلؾ يمجأ إلنشاء تمؾ المراكب فاف مراحؿ العمؿ تت
عمؿ سقائؼ ثابتة تتالءـ في مساحتيا مع حجـ الزورؽ الذي يتـ  إلىاغمب الصناع 

إنتاجو في موضع اإلنتاج, وبعضيـ يستعمؿ سقائؼ متحركة يمكف بتحريكيا بحسب 
 . (02)خرآنب الحاجة لغرض الحماية مف أشعة الشمس مف جانب واألمطار مف جا

 :المقومات البشرية والقتصادية -اثانيً 

  Population and Labour Force السكان واأليدي العاممة - أ

ثرىا أي تركز الصناعة ولأليدي العاممة دور كبير ف ف توفر األيدي العاممة لوإ
مف حيث الكـ والكيؼ, ويقصد بالكـ توافر األيدي العاممة بأعداد كافية لبعض 

, أما مف حيث الكيؼ فيقصد بو الخبرة أيدي عاممة وفيرة إلىالصناعات التي تحتاج 
 .(00)ليو بعض الصناعاتإراية والمستوى الفني الذي تحتاج والد

تعد صناعة مراكب النقؿ المائي في العراؽ مف الصناعات التحويمية التي 
مف الميارة اليدوية والخبرة في ىذا المجاؿ, كما  اتيتـ بنوعية العمؿ, وىي تتطمب قدرً 

الزوارؽ الخشبية خاصة  الضيقة االنتشار, وتقوـ صناعة نيا تعد مف الصناعاتإ
ف إذ إمعينة مف العراؽ,  والتي تخصص بيا القطاع الخاص في مناطؽ
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, واعتمدوا عمى ميارتيـ ارثوا مينتيـ عف أجدادىـ وآبائيـأصحاب ىذه المينة تو 
يـ المتوارثة في ىذا المجاؿ, واشتير عدد مف المناطؽ في العراؽ بيذه وخبرت

ىذه  غمب أصحابأف أاسة الميدانية ليذه المناطؽ نجد الصناعة, فمف خالؿ الدر 
 تصنيع بعض أنواع المراكب مف خالؿ خبرتيـ فينفسيـ في أالورش اعتمدوا عمى 

ف كمساعديف لو إلنجاز يستعيف صاحب الورشة بأشخاص آخري احيانً أىذا المجاؿ و 
ف ورش صناعة الزوارؽ في ناحية أفعمى سبيؿ المثاؿ نجد  ىذا النوع مف المراكب

عف صاحب الورشة الذي يعد  عماؿ فضاًل  7اليوير يبمغ عدد العماؿ في كؿ ورشة 
 ,أما في مدينة الكوفة في محافظة النجؼ ,المسؤوؿ والمتخصص الرئيس في العمؿ

أما في القطاع  ,(00)عف صاحب الورشة فضاًل  يفالورشة اثنفيبمغ عدد العماؿ في 
فتعتمد صناعة الزوارؽ فيو عمى  ,العاـ في مصنع الزوارؽ المسمى بػ )ذات الصواري(

العمؿ اليدوي والخبرة الفنية لمعامميف في تصنيع زوارؽ الفايبر كالس مختمفة األحجاـ 
كماؿ المراحؿ اإلنتاجية لمزوارؽ مع االستعانة ببعض العدد واآلالت التي تساعد في إ

ف الفنييف ووجود عدد مف بيرة باالعتماد عمى خبرة العامميوالسيما ذات األحجاـ الك
داراة المصنع إدارييف المسؤوليف عف عف اإل الميندسيف والكيميائييف في المصنع فضاًل 

عاـ  مزوارؽ فيوالعمميات اإلنتاجية, وبمغ عدد العامميف في مصنع ذات الصواري ل
(, وبمغ عدد الذكور في المصنع 0, وكما موضح بالجدوؿ)( عاماًل 034) 0202
 والتي تكوف أعماليـ إدارية.  74أما عدد اإلناث فعددىـ  052
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 (0الجدول)
 0224أعداد العاممين في مصنع ذات الصواري)الزوارق( لعام 

 حرفييف الفنييف اإلدارييف
)ابتدائية, متوسطة, بدوف 

 مؤىؿ(

 اختصاصات عممية
)ميندس, كيمياوي, 

 فيزيائي(

 المجموع
 األجور  

 مميوف/دينار عراقي

03 022 052 00 034 022.253.522 

الشركة العامة  مصنع ذات الصواري لمزوارق، قسم الشؤون اإلدارية، المصدر:
 .0224بيانات غير منشورة  وزارة الصناعة، ،لمصناعات التعدينية

 Raw Materialsالمواد األولية  - ب

المواد األولية وىي المواد التي تصنع منيا السمع المختمفة التي يستعمميا 
ف توفر المواد أ, و (07)اإلنساف, وقد تكوف مواد خامات نباتية أو حيوانية أو معدنية

األولية يعد مف المقومات األساسية لمتنمية ووفرتيا وتنوعيا في بمد ما يييئ لذلؾ البمد 
تعتمد صناعة مراكب النقؿ المائي في العراؽ  ,(05)افضؿ لمتنمية الصناعية اظروفً 

 عمى العديد مف المواد األولية في صناعتيا وىي كما يأتي: 
تستعمؿ األخشاب في صناعة المراكب الخشبية بمختمؼ أنواعيا  األخشاب: .2

الخشب المستعمؿ بحسب نوع المركب وبحسب أجزائو  وأحجاميا, ويتحدد نوع
ركيبية المختمفة, فبعض المراكب يستعمؿ فييا الخشب المعروؼ بالصاج والذي الت

عف العمر  يتميز بمتانتو وقابميتو عمى تحمؿ المموحة في المجاري المائية فضاًل 
الزمني لممركب المصنوع منو يكوف أطوؿ بكثير مف المراكب المصنوعة مف 

عمميات صيانة متباعدة مقارنة مع الزوارؽ  إلىنو يحتاج أو  ,األخشاب األخرى
 بالعشاري المستعممة لحد اآلف فيما ىو الحاؿ في الزوارؽ المسماة األخرى, ك

سنة وىي بحالة 022اذ وصؿ عمرىا قرابة  ؛مياه شط العرب في محافظة البصرة
 .(05) (0كما موضح بالصورة)جيدة 
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 (2الصورة ) 
 في شط العرب الصاج العاممةزوارق العشاري المصنوعة من خشب   

 

 

 

 

 

 .03/20/0224الدراسة الميدانية، شط العرب، محافظة البصرة، بتاريخ المصدر: 
وذلؾ الرتفاع ثمنو  ؛النوع الخشب انحسر في الوقت الحاضرف استعماؿ ىذا إأال 

أو خشب  (02*)ذ يستعمؿ خشب الجاويإ ؛قؿأوسيولة الحصوؿ عمى أنواع أخرى وبكمفة 
تييئة األجزاء  في صناعة الييكؿ الخارجي لممركب, وتتنوع األخشاب المستعممة فياـ چالػ

التوث, األثؿ, الكالبتوس(  ذ تستعمؿ كؿ مف أخشاب أشجار )السدر,إ ؛الداخمية لمزوارؽ
لعدـ استقامتيا  )العطوؼ( وذلؾػ في تجييز األضالع الداخمية لمزورؽ والتي تسمى ب

مكان عف قوتيا ومتانتيا, ويتـ الحصوؿ  فضاًل ية ثنييا وتشكيميا بصورة منحنية ومرونتيا وا 
, وتستعمؿ الواح كؿ مف خشب الصاج اخشاب مف البساتيف الموجودة محمي  عمى ىذه األ

التي تستورد مف خارج البمد اـ األبيض أو الجاوي لغرض التغميؼ الخارجي و چأو الػ
ف البعض إيات التغميؼ الخارجي إال في عمم خشب الجاوي عمى خشب الجاـويفضؿ 

 .(03)الجاوي خشب اـ لقمة كمفتو مقارنة معچخشب الػيستعمؿ الواح 

 القير  - 0
يعد القير مف المواد الميمة في صناعة بعض مراكب النقؿ المائي في  

في ناحية اليوير  اوتحديدً العراؽ وال سيما في األجزاء الوسطى والجنوبية مف العراؽ 
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القرنة مف محافظة البصرة, فيو يعد المادة المستعممة لطالء الزورؽ في قضاء 
وذلؾ لحماية األجزاء الخشبية  ؛الخشبية مف الخارج بعد إكماؿ صناعة أجزائيا

 ؛داخؿ بدف الزوارؽ إلىالمالمسة لمماء مف التيرؤ والتمؼ السريع ويمنع تسرب المياه 
كما موضح  ارؽ في المياهوذلؾ ألنو يشكؿ طبقة عازلة تمنع غرؽ تمؾ الزو 

 , وتوجد العديد مف أنواع المراكب التي تطمى بالقار مف الخارج منيا(7)و( 0بالصورة)
عف اإلبالـ,  الكفة والگاية والتي انتيى استعماليا في الوقت الحاضر, فضاًل 

 .(04)والمشحوؼ, والشختور المصنعة في الوقت الحاضر
 بالقير والطينطالء الزوارق الخشبية من الخارج صور 

 

 

 

 

 

 

             (1الصورة)          (0الصورة)

المصدر: الدراسة الميدانية، ناحية الهوير، محافظة البصرة، التقطت 
 .03/20/0224بتاريخ

 : وممحقاتها( Fiber Glassالزجاجية) األلياف -1

  األلياؼتستعمؿ (الزجاجيةFiber Glass )عض المواد الكيمياوية األخرى مف وب
التي تتمتع بالمتانة واألماف وخفة ( Fiber Glassالػ )جؿ تشكيؿ ىياكؿ زوارؽ أ
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الوزف ومقاومتيا لمصدأ والمواد الكيمياوية والكسر وانخفاض كمفة صيانتيا مقارنة 
( Fiber Glass)مع الزوارؽ الخشبية, وتتمثؿ المواد الداخمة في صناعة زوارؽ 

  :(05)بما يأتي
  الذي يستعمؿ في عممية التشميع أو التزييت في  والتريالؾ:الشمع السائؿ

القالب حتى يتمكف العماؿ مف قمع المنتج بعد عممية الصب أو طالء الطبقات 
  لقالب.امؿ عمى عدـ حدوث التصاؽ المنتج بويع

  البولي استر رزفPolyester Resin:  وىو عبارة عف سائؿ مائي شفاؼ يعد
 .(Fiber Glassالػ)زورؽ  المادة األساسية في تصنيع

 ايروسيؿAerosil:  وىي عبارة عف مادة الصقة تستعمؿ مع راتنج البولي استر
 .رزف

 الكوبمت Cobalt Drier:  وىي مادة تعمؿ عمى سرعة التجفيؼ وتصمب
 وتقوية مادة الكيد رزف. 

 الزجاجية األلياؼ (Fiber Glass):  تشبو  *لياؼأوىي عبارة عف طبقات مف
الحصير وىي تعد المادة األساسية الثانية بعد الكيد رزف في مراحؿ صناعة 

تتراوح ما بيف  ىذه مف ناحية السمؾ األلياؼالزورؽ, وتختمؼ طبقات 
 ممـ(. 252 -ممـ 552 -ممـ722)

 الكاتمست Catalyst الذي يساعد عمى تصمب خميط المواد السابقة ويجعؿ :
  القابمية عمى الجفاؼ التاـ. لممواد السابقة. يعطي اصخريً  االخميط صمبً 

 الجميكوت Jelcut:وتستخمص مادة الجميكوت مف الكيد رزف ثـ  واألصباغ
يضاؼ ليا مادة لونية تعطي الصبغة المطموبة لمزورؽ مف خالؿ خمط 

في  مرحمة التشميع ذ تتـ عممية الطالء وتحديد الموف بعدإ ؛االمادتيف معً 
 .(Fiber Glassالػ) صناعة زوارؽ

 مادة الفوـ:Polyurathne Foam:  تستعمؿ مادة الفوـ لغرض حقف بعض
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أنواع الزوارؽ بأداة خاصة لغرض ممئ الفراغات الموجودة بيف طبقات بدف 
ف تتعرض ليا أومقاومة لمصدمات التي مف الممكف الزورؽ مما يعطيو قوة 

 بعض مناطؽ الزورؽ أثناء عممو في المجرى المائي.

تتبايف في  (Fiber Glass)الػمواد الداخمة في صناعة زوارؽ ف كمية الإ
كميات محددة  إلىمف ىذه الزوارؽ فمكؿ زورؽ يحتاج كمياتيا ما بيف نوع وآخر 
 .(02)تتناسب مع حجمو ونوعو

 وطالئها ( Fiber Glassالزجاجية) األليافاستعمال صور 
 واد الكيمياوية في صناعة الزوارقبالم

 

 

 

 

 
              (3الصورة)            (2الصورة )

المصدر: الدراسة الميدانية، قضاء الفاو، محافظة البصرة، التقطت بتاريخ 
2/20/0225. 

  :الصفائح المعدنية المغمونة -2

التي تسمى  ارؽ الصغيرةالمغمونة في صناعة الزو تستعمؿ الصفائح المعدنية 
غمب ىذه الصفائح تكوف مف مناشيء خارج البمد مستوردة مف اليند أو أف ا  بالطيارة, و 

تركيا تشترى مف األسواؽ المحمية مف قبؿ أصحاب الورش الصناعية, وتوجد ىذه 
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الزوارؽ في بعض المناطؽ مف العراؽ في بعض المحافظات والتي تستعمؿ لمتنقؿ 
 كما موضح بالصورة .كما في ىور الحويزة األىوارولمصيد, كما إنيا تستعمؿ في 

 .(00)(3و) (2)
 زوارق المصنعة من الصفائح المعدنيةصور لم

 

 

 

 
   
 (5الصورة)          (4الصورة)   

المصدر: الدراسة الميدانية، قضاء الصويرة في محافظة واسط، وهور الحويزة في 
  .عمى التوالي 2/3/0225و0224/ 06/1محافظة ميسان، التقطت بتاريخ 

  :Marketالسوق  -ج

, في مستوى الطمب إلىلصناعة وىو يشير برز مقومات اأيعد السوؽ مف  
مستوى السوؽ وحجمو بوصفو مستوى العرض ويحدد الطمب  إلىحيف يشير المصنع 

السوؽ ألي سمعة يعني مقدار الطمب الفعاؿ عمى ف ,(00)في الصناعة اساسيً أا متغيرً 
درتيـ وخصائصيـ وأنماط معيشتيـ وعمى مقمنتجاتيا, وىذا يعتمد عمى عدد السكاف 

في قرية أو مدينة أو  اأو محميً  اف يكوف خارجيً أنو يمكف أالمالية عمى األنفاؽ, كما 
ويعد حجـ السوؽ مف العوامؿ الحاسمة في  ,(00)عف موقع المصنع اأو بعيدً  اإقميـ قريبً 

قرارات االستثمار فكمما اتسع حجـ السوؽ زادت فرص االستثمار وزادت جدوى إقامة 
 . (07)مشاريع بطاقات كبيرة



 «ةـــناعــة الصـــرافيــــي جغــة فـــدراس»    راقــــــي العــــي فــــائـــــل المــــب النقــــراكـــة مـــناعــــلص ةــــرافيــــات الجغــــالمقوم
 م. أريج إسماعيل حمودم.&  نتصار حسون رضا السالميإأ.د. 

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 203 

أي إنيا  ؛ف صناعة مراكب النقؿ المائي في العراؽ تعد صناعة غير نمطيةإ 
طمب الجية  إلىف اإلنتاج يخضع إبؿ  ,وتسويقية محددةضع لخطة إنتاجية ال تخ

المستفيدة مف حيث المواصفات والحجـ واألعداد, ويزداد الطمب عمى منتجات ىذه 
بعض د ذ تعإ ؛لحركتيا اؿ مسرحً الصناعة في المناطؽ ذات البيئة المائية التي تمث

ذ إا, لبعض المراكب المائية المصنعة محمي   اا تصريفيً المحافظات في العراؽ سوقً 
المحافظات األخرى, فالزوارؽ التي تصنع في  إلىا مراكب القطاع الخاص محمي   تسوؽ
كؿ مف محافظة )ذي قار, وميساف,  إلىة اليوير في محافظة البصرة تسوؽ ناحي

وواسط( الستثمارىا في مجاؿ األىوار, كما إنيا تسوؽ لمحافظات أخرى وحسب 
البصرة نفسيا كما ىو الحاؿ عف استثمارىا كوسائط نقؿ في محافظة  الطمب, فضاًل 

في محافظة في الورش الصناعية في منطقة القرنة والمعقؿ, أما في قضاء الجبايش 
كؿ مف القرنة والمدينة والعزير, أما الزوارؽ التي يتـ  إلىذي قار فتسوؽ صناعتيـ 

محافظة األنبار الستثمارىا  إلىافظة النجؼ)مدينة الكوفة( فتصدر مح صناعتيا في
في نير الفرات ومنخفض الثرثار والرزازة في كربالء وحديثة والمسيب وطويريج وحتى 

عدد مف  إلىالناصرية, أما الزوارؽ التي يتـ صناعاتيا في مدينة بغداد فتسوؽ 
المحافظات لوجود طمب خاص ألنواع محددة مف الزوارؽ والتي اختصت بيا ورش 

 :كؿ مف المحافظات إلى ذ يسوؽ اإلنتاجإ ؛مع المحافظات الجنوبيةمقارنة  قميمة
عف  لى نجاري زوارؽ فضاًل إوديالى وواسط)الكوت( الفتقارىـ  صالح الديف)سامراء(

بابؿ )الحمة(, في حيف يكوف إنتاج بعض و  فظة األنبار)الرمادي( والثرثارمحا
ي محافظة نينوى وواسط كما ىو الحاؿ ف ,المحافظات لسد الحاجة المحمية لممنطقة

ف مصنع ذات إأما بالنسبة لمقطاع العاـ ف ,(0)شكؿالوالمثنى)السماوة(, وكما موضح ب
لى إف إنتاجو يسوؽ إف ,الصواري)الزوارؽ( التابع لمشركة العامة لمصناعات التعدينية

جيات محددة وفؽ عقود مبرمة يتـ االتفاؽ عمييا الجية المصنعة والجية المستفيدة 
مواصفات وأعداد محددة ليتـ التصنيع والتجييز وفؽ ىذه المواصفات ووفؽ 
لممدة الجية المستفيدة حسب القياس  إلى تصنيؼ الزوارؽ المجيزة( يوضح 7والجدوؿ)
0225-20205      
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 (0)شكل
 تسويق مراكب النقل المائي في العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .0225الميدانية، لعام المصدر: عمل الباحثة بالعتماد عمى الدراسة  
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 (1الجدول)
 0223 -0222لممدة  القياس والجهة المستفيدةتصنيف الزوارق حسب 

 الجهة المستفيدة % العدد قياس الزوارق/م

 وزارة النفط -وزارة الموارد المائية 4 20 م 2,3

 وزارة الزراعة -وزارة الدفاع -وزارة الموارد المائية 45 203 م 3-3,3

 وزارة الدفاع -وزارة الموارد المائية 22 02 م5,3-22

 وزارة الدفاع -وزارة النقل -وزارة الموارد المائية 24 07 م 24 -22

 - 222 264 مج

المصدر: القسم التجاري، شعبة العقود، الشركة العامة لمصناعات التعدينية، وزارة 
 الصناعة، بيانات غير منشورة.

  Capital :رأس المال -5

نو الثروة الناتجة عف عمؿ سابؽ أالماؿ مف حيث عالقتو باإلنتاج ب راسيعرؼ  
س الماؿ في كؿ مرحمة أوىناؾ حاجة مستمرة لر  ,(05)والتي تستعمؿ في إنتاج ثروة أخرى

لمعدات المتطورة وشراء وا اآلالتو شراء أراضي مراحؿ العمؿ الصناعي في شراء األ مف
والموظفيف وسداد القروض ودفع تكاليؼ الترويج جور العماؿ أولية ودفع المواد األ

باقي عوامؿ اإلنتاج كثر مف أوىو يتسـ بمرونة كبيرة , (05)والمبيعات لمسمع الجاىزة
 ,(02)لى المناطؽ التي يتوافر فييا عامؿ االستثمار والنمو الصناعيإذ ينقؿ إ ؛الصناعي

لماؿ س اأاحتياجاتيا لر ي العراؽ تختمؼ في ف صناعة مراكب النقؿ المائي فإ 
غمب الورش الصناعية في القطاع الخاص ىي أف إذ إ ؛ما بيف القطاع الخاص والعاـ

ورش صغيرة تعتمد في إنشائيا عمى بعض اآلالت والمكائف البسيطة ومجموعة مف 
غمب الورش أف أعف  ي إنشائيا فضاًل رؤوس أمواؿ كبيرة ف إلىالعدد التي ال تحتاج 
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عف  ذ توارثوىا عف آبائيـ, فضاًل إاقع قديمة وأبنية بسيطة متيالكة قد أنشئت في مو 
وجود إنشاءات وتجييزات في  إلىدوف الحاجة  ابعض الورش التي يتـ إنشائيا موقعيً 

والسيما بالقرب مف ضفاؼ األنيار كما ىو الحاؿ في  بعض المناطؽ مف العراؽ
ف اإلنتاج في ورش إآخر  ومف جانبمف جانب, صرة ىذا قضاء الفاو في محافظة الب

القطاع الخاص يعتمد عمى طمب المشتري مف حيث المواصفات والعدد, ويتحمؿ 
ة األولية وأجور األيدي كمية ونوعية الماد كافة التكاليؼ في طمبو مف حيث المشتري
وحتى تكاليؼ النقؿ, مف خالؿ اتفاؽ مسبؽ ما بيف صاحب الورشة العاممة 
 .ذلؾ( يوضح 5, والجدوؿ)(03)والمشتري

 (2الجدول)
 معدل كمفة تصنيع مراكب النقل المائي في العراق لمقطاع الخاص 

 *الزوارق الخشبية
 والفايبر كالس

 الصغيرة الحجم
 ( متر0,3-2)

 المتوسطة
 ( متر2-3)

 الكبيرة
 ( متر4-6)

 الكمفة
122- 232 

 لف دينارأ
322-532 

 مميون 0 -2,322 دينارلف أ

زوارق الصفائح 
 المعدنية

 الصغيرة الحجم
 ( متر1,3)

 المتوسطة
 ( متر3الكبيرة) ( متر2)

 دينارلف أ 422 الف دينار 322 دينارالف 222 الكمفة

المصدر: الدراسة الميدانية، الورش الصناعية في المحافظات الوسطى والجنوبية 
 .0225و 0224في العراق، لعامي 

مصنع ذات الصواري لمزوارؽ وشركة أما بالنسبة لمقطاع العاـ المتمثؿ في 
ف عمميا في تجييز إعيا قد بنيت بتكاليؼ عالية, إال ف مصانإف ,ابف ماجد العامة

غمبيا مف أالجية المستفيدة والتي تكوف في  الزوارؽ يعتمد عمى التجييز المالي مف
رة وزارات عديدة تستعمؿ ىذه المراكب في أغراض مختمفة كوزارة الموارد المائية ووزا
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الزراعة ووزارة الداخمية والدفاع وفؽ العقود المبرمة بينيا, فالجية المستفيدة ىي التي 
 .(04)تتحمؿ كمفة تصنيع ىذه الزوارؽ وفؽ العقود المبرمة بيف الجيتيف

 :Fishingصيد األسماك  -ه

يعد ىذا النشاط االقتصادي مف المقومات األساسية في قياـ صناعة وسائط  
النقؿ المائي في العراؽ مف خالؿ استعماؿ تمؾ المراكب في عممية الصيد النيري أو 
البحري وبأنواع مختمفة منيا نيرية أو بحرية كالزوارؽ النيرية المختمفة والمنجات 

ة في العراؽ مف الثروات االقتصادية الميمة الحديدية البحرية, وتعد الثروة السمكي
ىـ السمع التي تدخؿ في سمة المستيمؾ أحد أتاز بأىميتيا االستراتيجية, وىي والتي تم
وتعد المساحات المائية التي تضميا حدود العراؽ حاضنات واسعة ومراكز  العراقي,

مى األنيار النيرية وتشتمؿ ىذه المساحات المائية ع جيدة لتنمية وصيد األسماؾ
كما تعد منطقة شط العرب  ,عف الخزانات والبحيرات واألىوار والمستنقعات فضاًل 
بالنظر التساع لصيد األسماؾ النيرية والبحرية  الميمةوالخميج العربي مف المراكز 

ما تكوف كبيرة ومتنوعة  اف كمية الصيد في ىذه المنطقة غالبً ا  مساحتيا المائية و 
( يوضع 5, والجدوؿ)(05)ىـ مركز لمصيد فيياأاو التي تعد والسيما في منطقة الف

ذ بمغ إنتاج األسماؾ إ ؛0203-0205كميات إنتاج األسماؾ في العراؽ بالطف لممدة 
وىذا  0202% عف إنتاج 3,3بارتفاع مقداره  0203طف لسنة  50330النيرية 

الصيد في  االرتفاع ناتج عف شحة المياه في األىوار والمسطحات المائية وسيولة
كبر كمية مف األسماؾ, أما أمة مما شجع الصياديف عمى اصطياد المياه الضح

% عف إنتاج  57,0مقدارىا  بنسبة ارتفاع 0203طف لسنة 02575األسماؾ البحرية 
 إلىالصياديف عف بيعو في عرض البحر  ويرجع سبب االرتفاع نتيجة امتناع 0202

 .(72)ات وزارة الزراعة/ دائرة الثروة الحيوانيةية حسب تعميميرانالجيات الكويتية واإل
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 (3الجدول)

 0225-0222كميات صيد األسماك في العراق لممدة 
 السنوات   

 النوع
0222 0223 0224 0225 

 30552 26764 17602 54050 األسماك النهرية)طن(
 22317 4657 4200 5502 األسماك البحرية)طن(

 41122 33643 24024 61771 المجموع

المصدر: التقديرات المكتبية لإلنتاج الحيواني، مديرية اإلحصاء الزراعي، الجهاز 
 .0225-0222المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط، لممدة 

  Trade التجارة -و 

ا لتوفير احتياجات المجتمعات البشرية أساسي   اف التجارة الدولية تمثؿ مصدرً إ
اتيا وضماف الرفاىية والرخاء الكمالية لضماف حيمف المواد الضرورية ومف السمع 

لكافة البمداف النامية الساعية  اا ضروري  صبح التخطيط االقتصادي أمرً أ, ولقد (70)ليا
الستثمار مواردىا االقتصادية والبشرية لتحقيؽ معدالت عالية لمتنمية االقتصادية ليذا 

في تحديد أبعاد ومسار خطط التنمية  ميًما احظي قطاع التجارة الخارجية بموقعً 
, ويعد العراؽ مف البمداف التي تعتمد تجارتيا الخارجية عمى صادرات (70)االقتصادية

البتروؿ ثـ تقوـ باستيراد المنتجات الصناعية و ومختمؼ السمع والمواد الغذائية 
( 7ؿ)والشك (2واألدوية وغيرىا مف المستمزمات الضرورية لممجتمع, ويوضح الجدوؿ)

, 0202عدد السفف القادمة والمغادرة لمعراؽ وكمية البضائع المستوردة والمصدرة لعاـ 
سفينة بمغت 700اذ بمغت أعداد السفف المغادرة )المحممة( مف الموانئ العراقية 

6مف مجموع السفف المغادرة والتي تمثؿ السفف 04,5( سفينة وبنسبة 45العراقية منيا )
( 007فط الخاـ, أما السفف األجنبية فبمغ عدد المغادر منيا)المحممة )المصدرة( لمن

 6 مف المجموع الكمي. 30,5سفينة وبنسبة 
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 (4الجدول)
 عدد السفن القادمة والمغادرة لموانئ العراق وكمية

 0224البضاعة المستوردة والمصدرة حسب الجنسية لعام 

 .عدد السفن المحممة )المصدرة( لمنفط الخام 

المائي في المصدر: مديرية إحصاءات النقل والتصالت، إحصاءات نشاط النقل 
  .5، الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط، ص0224القطاع العام لعام 

 (1الشكل)
 عدد السفن القادمة والمغادرة لموانئ العراق وكمية

 0224والمصدرة حسب الجنسية لعام  البضاعة المستوردة

 

 

 

 

 
 (.4المصدر: عمل الباحثة بالعتماد عمى الجدول)

عدد السفن  الجنسية
 القادمة

 كمية البائع المستوردة
 )الف طن(

عدد السفن 
 المغادرة

كمية البضائع المصدرة 
 )ألف طن(

 655 *67 - - عراقية
 - - - - عربية
 2,262 001 24,246 2,672 أجنبية
 0,242 120 24,246 2,672 المجموع
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ولعامؿ التجارة أىمية في نشوء صناعة مراكب النقؿ المائي في العراؽ وتطويرىا  
والمراسي  والسيما محافظة البصرة التي تتسـ بوجود عدد مف الموانئ التجارية والنفطية

بوجود حركة مالحية  التي ساعدت عمى وجود النشاط التجاري في المحافظة وازدىاره
فطية, والذي يوجب االىتماـ بصناعة مراكب النقؿ المائي لمسفف التجارية والناقالت الن

والعمؿ عمى تطوير ىذه الصناعة وتنميتيا في ظؿ توافر النشاط التجاري الذي يرفد البمد 
 عتماد عمى استيرادىا مف الخارج. مف اال بداًل  ميمةبموارد اقتصادية 

 Government Policy :السياسة الحكومية -و 

في تحديد المواقع الصناعية في البمداف التي يسيطر عمييا يبرز دور الدولة  
القطاع العاـ في الصناعة وتتبع الدولة سياسة التخطيط المبرمج في مجاؿ التنمية 

ف تتجاىؿ قرارات مشاريع أصحاب أغير الممكف لمدولة , ولكف مف (77)الصناعية
كنيا تحتاج في ول ,األمواؿ أو منظمو المشروع التي تعبر عف مصالحيـ الخاصة

لغرض توفير الييكؿ السفمي في المناطؽ التي  اا ضخمً ا حكومي  الوقت نفسو انفاقً 
الدولة في لقد برز دور  ,(75)يحددىا منظمو المشروعات إلقامة مشاريعيـ المقترحة

نشاء إوذلؾ مف خالؿ  ,نشاء المواقع الصناعية ومنيا الصناعات البحريةإتوجيو 
عف  الصيانة الخاصة لمسفف, فضاًل محقاتيا مف ورش التصميح و العديد مف الموانئ وم

تمؾ  إلىنشاء أحواض التسفيف العائمة المختصة بتصميح وصيانة السفف الوافدة إ
عف تقديميا خدمات التصميح والصيانة لألنواع المراكب المائية والسيما  فضاًل  ,الموانئ

الزوارؽ والمنجات التابعة لمقطاع الخاص وباإلمكانات المحمية وبكوادر تمتمؾ الخبرة 
ذ يقـو قسـ المسافف والصناعات إ ؛قؿ كمفة ممكنةأنة والتصميح ووفؽ في عمؿ الصيا

عف تصميـ وصناعة  دات البحرية فضاًل البحرية بمياـ الصيانة والتصميح لموح
الوحدات البحرية, فأعماؿ التسفيف والتعويـ تكوف في الحوض العائـ أجناديف, 

عف المزلؽ البحري, وتصميح الزوارؽ في ورش تخصصية  والحوض حطيف فضاًل 
عف الورش المتخصصة في  , فضاًل (4وكما موضح بالصورة) داخؿ المسفف
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 األثاث والتجييزات األخرى في وحدات النجارة والحدادةتجييز الوحدات البحرية مف 
 , ويعتمد المسفف في عممو عمى خبرة الميندسيف*في المسفف البحري في جبيمة

إنشاء مصنع ابف ماجد  إلىكما عممت الدولة  ,(75)والفنييف مف مختمؼ االختصاصات
النقؿ المائي في محافظة البصرة بيدؼ صناعة وتصميح وسائط  لمصناعات الحديدية

تـ دمج  0202ضمف مجاؿ صناعة الزوارؽ, وفي عاـ  اف عممو كاف محدودً إ إال
في بغداد  ة لمصناعات التعدينيةذات الصواري( التابع لمشركة العام) مصنع الزوارؽ

جؿ إنشاء مصنع أقرارات متخذة مف قبؿ الدولة مف  شركة ابف ماجد وذلؾ حسب إلى
المراكب والسيما الزوارؽ كتوجو عاـ مف قبؿ متخصص في صناعة مختمؼ أنواع 

ومنيا دمج  االدولة في دمج العديد مف الشركات أو المصانع ولالختصاص نفسو تقريبً 
  .(72)مصنع ذات الصواري مع شركة ابف ماجد

 (6) الصورة
 وورش التصميح في قسم المسافن والصناعات البحرية أحواض

 

 

 

 

 

 
قسم المسافن والصناعات البحرية، شعبة المسفن البحري بالجبيمة، المصدر: الدراسة الميدانية، 

 .22/2/0225الشركة العامة لموانئ العراق، وزارة النقل، التقطت بتاريخ
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 :الخاتمة

 :الستنتاجات -وًل أ
صناعة مراكب  توطفساعدت عمى  جغرافية طبيعيةمقومات يمتمؾ العراؽ  -0

النقؿ المائي بأنواعيا المختمفة السيما األنيار والبحيرات واألىوار باعتبارىا 
بسياسة دوؿ  تأثرتالمراكب, والتي الحيز الجغرافي التي تستثمر فييا ىذه 

يرافالجوار)تركيا و  والمشاريع  نشاء السدودا  و  ( في تقميؿ الحصص المائية لمعراؽا 
ثيره أوت المناخدور عامؿ عف  عمى مناسيب المياه, فضاًل  تثر أ تيوال المائية

 المسطحات المائية في عمى مناسيب المياهو , المباشر عمى الصناعة نفسيا
 مطار والتبخر.عنصري األ تأثيرمف خالؿ بصورة غير مباشرة 

ثرت عمى توطف صناعة مراكب النقؿ أقتصادية مقومات جغرافية بشرية واوجود  -0
األيدي العاممة وتوافرىا والتي تكوف ذات خبرة وميارة في كالمائي في العراؽ 

 مف المقومات عدتي تالو  السوؽو  ,س الماؿأر و  والمواد األولية, ىذه الصناعة,
 .مة ليذه الصناعةلميا االقتصادية

عمى طمب المستيمؾ  ذ تعتمدإ ؛نتاجياإة في الصناعة غير نمطيتعد ىذه  -7
 .وبمواصفات معينة فكمما زاد الطمب ساعد ذلؾ عمى زيادة اإلنتاج

ودوره صيد األسماؾ النيرية والبحرية في العراؽ  رواج النشاط التجاري ونشاط  -5
  .الذي ساعد ويساعد عمى قياـ وازدىار ىذه الصناعة فيو الكبير

ليذه الصناعة الصناعي  دور السياسة الحكومية كعامؿ مف عوامؿ التوطفبرز   -5
أحواض  ووجودالصناعات البحرية ب مواقع صناعية مختصةنشاء إمف خالؿ 

وضمف تمؾ الموانئ  إلىالتسفيف العائمة المختصة بتصميح وصيانة السفف الوافدة 
 .مكانات المتاحة والتي تعمؿ عمى توفير موارد اقتصادية لمبمداإل
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 التوصيات -اثانيً 
المالحة في األنيار العراقية مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات تحسيف ضرورة  -0

زالة العوائؽ التي  التي تقوـ بيا المؤسسات ذات العالقة, مثؿ تعميؽ المجرى وا 
 تحد مف حركة المراكب فييا واستثمارىا في ظؿ اإلمكانات المتاحة.

يا غمبأتوفير المواد األولية التي تكوف دعـ الدولة ليذ الصناعة مف خالؿ  -0
 .استيرادية وبأسعار مالئمة

صناعة وتدريب العامميف عمييا الحديثة ليذه ال موجيةإدخاؿ الوسائؿ التكن  -7
طالع عمى تجارب وخبرات الدوؿ األخرى في ىذه الصناعة واالستفادة مف واإل

مى الوسائؿ مف االعتماد ع خبراتيـ وتطبيقيا في ظؿ اإلمكانات المتاحة, بدالً 
 اإلنتاج.التقميدية في 

 حماية المنتوج الوطني, و تحسيف ظروؼ العمؿ والسيما في القطاع العاـ  -5
مف  وتشجيع دوائر الدولة عمى طمب منتجات زوارؽ مف القطاع العاـ بدالً 

االعتماد عمى العتماد عمى الوسطاء وبكمؼ عالية و شرائيا مف دوؿ أخرى وبا
 .المراكبوسيمة ترويجية لمنتجات الوسائؿ اإلعالنية ك

ضرورة دعـ الدولة لورش القطاع الخاص المتخصصة في ىذه الصناعة في   -5
ة الصناعية جؿ تحقيؽ التنميأمف خالؿ القروض مف  محافظات العراؽ

 المطموبة ليذا القطاع.
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 الهوامش
 .57ص ,0545, دار الحرية لمطباعة, بغداد,األوؿتقي الدباغ, حضارة العراؽ, الجزء  -(1)

Wellard E.Miller ,Manufacturing, The Pennsylvania State University 

Press,U.S.A,1977,PP92-93. 

 .50, ص0220, القاىرة, , دار الفكر العربياألولىالطبعة , جغرافية الصناعة, ىاروف أحمدعمي -(2)
الػػػدكتور , دار األولػػػىرحمػػػف حسػػػف عمػػػي المكصوصػػػي, اقتصػػػاديات المػػػوارد المائيػػػة, الطبعػػػة  -(3) 

 .05, ص0205لمعمـو اإلدارية واالقتصادية, 
 .002ص ,المصدر نفسو -(4) 
رجوحػة التنميػة فػي العػراؽ)بيف ارث الماضػي وتطمعػات المسػتقبؿ, نظػرة كامؿ كاظـ الكنػاني, أ -(5) 

, األولىفي التحميؿ االستراتيجي(, الطبعة   .005-007, ص0207, دار الكتب لمعمـو
 ,اآلدابعبػػد االلػػو رزوقػػي كربػػؿ, منػػاخ العػػراؽ, كميػػة ,ولي ماجػػد السػػيدعمػػي حسػػيف الشػػمش,  -(6)

 .00ص ,0544جامعة البصرة,
فػي األحػواؿ المناخيػة يظير المناخ القاري في منػاطؽ تكػوف فييػا التػأثيرات البحريػة التػي تػؤثر  *

قػؿ أ البصػرةمناخية فػي العػراؽ, وتعػد وترتفع درجة القارية في المحطات ال ,و معدومةقميمة فييا أ
بسػػبب  ذ تكػػوف المػػؤثرات البحريػػة أكثػػر وضػػوًحا؛؛ إمحطػػة فػػي العػػراؽ تتمثػػؿ فييػػا درجػػة القاريػػة

حاطتيػا  نػو وحتػى فػي البصػرة ال بمنػاطؽ األىػوار والمسػتنقعات غيػر أقربيا مػف الخمػيج العربػي وا 
 تظير ظواىر بحرية حقيقية.

 .50ص ,المصدر السابؽ كربؿ, عبد االلو رزوقي ,ولي عمي حسيف الشمش, ماجد السيد -(7)
بتػػػاري   , ورش صػػػناعة الػػػزوارؽ المعدنيػػػة, قضػػػاء الصػػػويرة, محافظػػػة واسػػػط,الدراسػػػة الميدانيػػػة -(8)

5/5/0204. 
كػػانوف )الفػػاوالدراسػػة الميدانيػػة, منػػاطؽ ورش إنتػػاج المراكػػب فػػي ناحيػػة اليػػوير والقرنػػة والكوفػػة و  -(9)

 .0203مايس( لعاـ  وآذار ونيساف و)كانوف الثاني, وشباط ( و0202األوؿ لعاـ 
 .55ص المصدر السابؽ,ىاروف,  أحمدعمي  -(11)
 .0203و 0202 يالميدانية, الورش الصناعية في العراؽ لعام الدراسة -(11)
 .70, ص0532 ,بغداد إبراىيـ شريؼ, جغرافية الصناعة, دار الرسالة لمطباعة, -(12)
الجػزء األوؿ, كميػة اآلداب, جامعػة بغػداد, مطبعػة حبيػب, مبػادئ الجغرافيػة الصػناعية,  أحمد -(13)

 . 52, ص0532دار السالـ, بغداد, 
 .05/00/0202الدراسة الميدانية, شط العرب, محافظة البصرة, بتاري   -(14)

يتكسػر , وىػو خشػب مػرف مػع صػالبتو وال جزيػرة جػاوة فػي إندونيسػيا إلىسبة سمي بيذا االسـ ن*
 بالماء.  اطالما كاف مغمورً  بسيولة وال يتشقؽ
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فاقيػػا المسػػتقبمية, , صػػناعة وسػػائط النقػػؿ المػػائي فػػي محافظػػة البصػػرة وآفػػارس ميػػدي محمػػد -(15)
  .24, ص 0220, كمية التربية, جامعة البصرة, رسالة ماجستير

والجنوبيػػػػػػة, لعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػة الميدانيػػػػػػة لمػػػػػػورش صػػػػػػناعة الػػػػػػزوارؽ فػػػػػػي المحافظػػػػػػات الوسػػػػػػطى  -(16)
 .0203و0202

الدراسػػػػػػة الميدانيػػػػػػة لمػػػػػػورش صػػػػػػناعة الػػػػػػزوارؽ فػػػػػػي المحافظػػػػػػات الوسػػػػػػطى والجنوبيػػػػػػة, لعػػػػػػاـ  -(17)
 .0203و0202

الصواري )الزوارؽ(, قسـ التخطيط, الشركة العامة لمصػناعات ذات الدراسة الميدانية, مصنع  -(18)
 .5/00/0202 التعدينية, وزارة الصناعة والمعادف, بتاري 

مصػنوعة مػف أليػاؼ رفيعػة  مػادة وتدعى الزجاج الميفػي ىػي (Fiberglass) الزجاجية األلياؼ *
دقيقة جدا وخفيفة الوزف وتمتاز بقوتيا ويمكف تشكيميا بسيولة باستعماؿ  وتكوف, الزجاج مف اجدً 

  عمميات الصب.
الشركة العامة لمصناعات الصواري )الزوارؽ(, قسـ التخطيط, ذات الدراسة الميدانية, مصنع  -(19)

 .5/00/0202التعدينية, وزارة الصناعة والمعادف, بتاري  
المنطقة , و 04/7/0202ىور الحويزة في محافظة ميساف, بتاري   إلى الدراسة الميدانية -(21)

 ,0/5/0203محافظة واسط, بتاري  ,قضاء الصويرةفي الصناعية 
 (1) David.Smith,Industrial Location (An EconomicGegraphical 

Analasis).Printed in U.S.A.1971,P62. 

 صػػفاء دار الثقافيػػة, الصػػادؽ دار مؤسسػػة الصػػناعية, الجغرافيػػة عمػػي, الزىػػرة الجنػػابي, عبػػد -(21)
 .55-55, ص 0207 عماف, ,األولى الطبعة والتوزيع, والنشر لمطباعة

, تحرير عماد عبد المطيؼ, المؤتمر العممػي االقتصاد العراقيثيف, دراسات في مجموعة باح -(22) 
 . 33, ص 0220الثاني المنعقد لقسـ الدراسات االقتصادية, بيت الحكمة, 

 .25المصدر السابؽ, صمبادئ الجغرافية الصناعية, حبيب,  أحمد -(23)
 (1) Goh Cheng Leong ,Gillian Morgan, Human and ECONOMIC 

Geography ,Published by Oxford UNIVERSITY Press News Building , 

North point, Hong Kong ,Printed by Dai Nippon printing ,Second 

impression ,1975,P.485. 

وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي,  ,دراسػػات فػػي الجغرافيػػة الصػػناعيةعبػػد خميػػؿ فضػػيؿ, -(24) 
 .53ص جامعة بغداد, كمية التربية, مطبعة التعميـ العالي, 

الدراسػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػة لمػػػػػػػورش الصػػػػػػػناعية فػػػػػػػي محافظػػػػػػػات الوسػػػػػػػط والجنػػػػػػػوب فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ,  -(25)
 .0022,0203يلعام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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الخشبية وذلؾ يع الزوارؽ تكوف مقاربة لكمفة تصن (Fiber Glass)الػ  اف كمفة تصنيع زوارؽ *
 األلياؼ غمب ىذه الزوارؽ يعتمد في صناعة ىياكميا عمى األخشاب ثـ يتـ طالئيا بمادةأف أل

 .(Fiber Glass)الزجاجية
شػػػعبة حسػػػابات الكمفػػػة, قسػػػـ الماليػػػة, شػػػركة ذات الصػػػواري العامػػػة, وزارة الدراسػػػة الميدانيػػػة,  -(26)

  .5/00/0202الصناعة والمعادف, بتاري  
محمػػػد سػػػعيد الخيػػػاط, دراسػػػة اقتصػػػادية لمثػػػروة السػػػمكية فػػػي العػػػراؽ, منشػػػورات مركػػػز  كمػػػاؿ -(27)

 .3ص -5, ص0534دراسات الخميج العربي, جامعة البصرة, مطبعة اإلرشاد, بغداد, 
التقديرات المكتبية لإلنتاج الحيػواني, مديريػة اإلحصػاء الزراعػي, الجيػاز المركػزي لإلحصػاء,  -(28)

 .0203-0205 وزارة التخطيط, لممدة
دراسة في الجغرافية االقتصادية(, مطبعة الحوادث, )حبيب رسوؿ, النقؿ والتجارة الدولية أحمد -(29)

 .053ص ,0540بغداد, 
 .0إحصاءات التجارة الخارجية, الجياز المركزي لإلحصاء, وزارة التخطيط, ص -(31)
العراقيػػػة, مديريػػػػة الكتػػػب لمطباعػػػػة جغرافيػػػة الصػػػػناعة, الجميوريػػػة  إبػػػراىيـ شػػػريؼ وآخػػػػروف, -(31)

 .40ص  ,0540بغداد, ,والنشر, جامعة الموصؿ
 .42صالمصدر السابؽ, , جغرافية الصناعة إبراىيـ شريؼ وآخروف, -(32)

وتضـ المصانع البحرية في البصرة مصانع أخرى عػدا المسػفف البحػري فػي جبيمػة وىػي معمػؿ  *
فػػػي الوقػػػت الحػػػالي ولكػػػف بطاقػػػة اقػػػؿ عػػػف وقػػػت المزلػػػؽ البحػػػري فػػػي العشػػػار الػػػذي الزاؿ يعمػػػؿ 

إنشاءه, كما شيد مصنع الوحدات العائمػة فػي الفػاو عمػى سػاحؿ شػط العػرب وكػاف لػو دور كبيػر 
يػػة, لممزيػػد يراننػػو قػػد دمػػر أثنػػاء الحػػرب العراقيػػة اإلإإال  اقػػؿ المػػائي سػػابقً فػػي صػػناعة وسػػائط الن

محافظػة البصػرة, رسػالة ماجسػتير,  ينظر فارس ميػدي محمػد, صػناعة وسػائط النقػؿ المػائي فػي
  .45كمية التربية, جامعة البصرة, ص

الدراسة الميدانية, قسـ المسافف والصناعات البحرية, شػعبة المسػفف البحػري بالجبيمػة, الشػركة  -(33)
 .02/0/0203العامة لموانئ العراؽ, وزارة النقؿ, بتاري  

الػػػزوارؽ, الشػػػػركة العامػػػة لمصػػػػناعات التعدينيػػػػة, الدراسػػػة الميدانيػػػػة, قسػػػـ التخطػػػػيط, مصػػػػنع  -(34)
5/00/0202.  
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