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 ) دراسة في جغرافية الصناعة (بعادها االقتصادية أو في محافظة البصرة  الصناعات الكيمياوية
 ةرطروحممخص اال

هدف إلى التعرف عمى واقع الصناعات ت إذدراسة الصناعات الكيمياوية في محافظة البصرة وابعادها االقتصادية  رطروحةاال تتناول
ية التي الكيمياوية في محافظة البصرة وتوزيعها الجغرافي من خالل تحديد وتقييم عوامل تورطن تمك المنشآت وتوزيعها الجغرافي ، واألنمارط المكان

مي ، وتشخيص المشكمة التي تعاني منها تتخذها ، وتنبع اهمية الدراسة من خالل الكشف عن منارطق تركزها في المحافظة عن رطريق التحميل الك
بمية في الصناعات الكيمياوية في المحافظة والتي تحول دون ترطورها ، ورطرح الخيارات الكفيمة بتذليمها مستقباًل ، ورسم صورة التجاهاتها المستق

الوصفي والكمي الذي اعتمد عمى تحميل البيـانات عمى المنهـج التاريخي لدراسة ترطور الصناعات الكيمياوية ومنهجي المحافظة ، واعتمدت الدراسة 
  .والمعالجات اإلحصائية

تتميز المحافظة بموقعها المتفرد عمى  موقعها واهميتها إذ تحميل المقومات الجغرافية لمصناعات الكيمياوية في محافظة البصرة من حيث
وفرة المنتجات النفرطية واحتيارطاتها في تمتع بالثروات الرطبيعية المتمثمة بتأما بخصوص مصادر الوقود ومواد الخام فأن المحافظة  الخميج العربي ،

% من كميات انتاج البمد وهذا ما يدعم تأمين امدادات الصناعات الكيمياوية من مستمزمات 48محافظة البصرة وتمتعها بأهمية نسبية كبيرة  تشكل 
ية في المحافظة فضاًل عن االبعاد االقتصادية لمصناعات الكيمياوية واالفاق المستقبمية المواد االولية ويحقق االرطمئنان في انشاء المشاريع الصناع

مح لمتوسع إذ تبين أن الصناعات الكيمياوية ترتبرط بعالقات تشابكية مع القرطاعات االقتصادية والصناعية ، إذ تتشابك عبر الروابرط االمامية مما يس
لمصناعات االخرى وهذا يؤدي إلى التنمية الصناعية ، فضاًل عن ارتبارطها بعالقات تشابكية خمفية  في المشاريع الصناعية كونها صناعات مغذية

ل الموارد وهذا يتيح الفرصة في تشجيع زيادة االستثمار بالصناعة االستخراجية المتمثمة بصناعتي الغاز الرطبيعي والنفرط مما يسمح في زيادة استغال
ابية التي تتركها التكنولوجيا الصناعية التي تساعد عمى ترطوير الهيكل المهني لمقوى العاممة ، باإلضافة إلى الرطبيعية ، فضال عن االثار االيج

يتبين من دراسة االفاق المستقبمية لمصناعات الكيمياوية في محافظة البصرة نمو  كماتحقيق االستقرار االقتصادي واالبتعاد عن تبعية االقتصادية ،
  . ي بحسب التنبؤات المستقبمية لوفرة الموارد الرطبيعية والبشريةالصناعات بشكل ايجاب
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Abstract of thesis 

This research studies chemical industries in Basrah province and their economic dimensions. It 

aims at identifying the reality of chemical industries in Basrah province and their geographic 

distribution through determining and evaluating the sites of these institutions and their geographic 

distribution 

analyzed the geographic bases for chemical industries in Basrah where its location on the Gulf is 

unique as it is the only sea outlet for Iraq . In regard to fuel resources and raw materials, the province is 

wealthy of natural resources represented by the ample availability of oil reserves. In addition, oil 

production in the province makes 84% of the total oil production in the country 

economic dimensions and future horizons of chemical industries, as they are connected firmly 

with the other economic and industrial sectors. They are connected to the other industries through front 

connectors that lead to expansions as they are feeding other industries which leads in turn to industrial 

development. They are also connected to other industries through rare connectors that lead to encourage 

investment in extraction industry represented by natural gas and oil industries. This would result in 

increasing the exploitation of natural resources, positive impacts of technology that help develop the 

manpower, achieving economic settlement.      

 


