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 / المرحلت الثالثت  جغرافيت الصناعتاسم المادة : 

 ٙــٍ انصُبعــم ( انزٕغــبد )عٕايــٕيــيماسم المحاضرة : 

Presentation neme : Factors (factors) of industrial settlement 

 ــٍ انصُبعــم ( انزٕغــبد )عٕايــٕيــيم ٙ. 

  -المقوماث الجغرافيت الطبيعيت : -: أال

 اٜرٛخالل االعزجبهاد انصُبعٛخ يٍ ف األَشطخانًٕلع انغغوافٙ فٙ رٕغٍ  أًْٛخرزؾلك  -انًٕلع انغغوافٙ : -1

:-  

انًكبَٙ ) انًكبَٙ ٔانفهكٙ ( يٍ يوركياد عغوافٛخ رًُٕٚةخ غجٛعٛةخ نبَةذ أ  اإللهٛىيب ٚعكَّ يٕلع  - أ

االلزصةبكٚخ عًٕيةب ٔانصةُبعٛخ عهةٗ  األَشةطخفةٙ عةنة ٔاٍةزمطبة  رةثصٛوثشوٚخ أ الزصبكٚخ ماد 

 ٔعّ انزؾلٚل .

رؾفٛي ًَةِٕ يةٍ فةالل رُةٕم انًُةبؿ انةن٘ َٚةٓى فةٙ ٔفٙ رعيٚي كٔه انُشبغ انصُبعٙ  رثصٛونهًٕلع  - ة

 ْٔنا عبيم يٓى فٙ رٕغٍ انصُبعبد انيهاعٛخ .انيهاعٙ ) انُجبرٙ ٔانؾٕٛاَٙ (  اإلَزبطرُٕم 

رُٕم انزكُٕٚبد انغٕٛنٕعٛخ انزٙ رَبْى فٙ رَٕع انضةؤاد انًعلَٛةخ ْٔةٕ يةب َٚةبْى اٚعةب فةٙ رةٕفو  - د

 ٛخ .انصُبع األَشطخانًمٕيبد انالىيخ فٙ رٕغٍ 

ْٔةنا َٚةٓم عًهٛةخ رجةبكل أ  األفةوٖ األلةبنٛىيةع  اإللهةٛىانًٕلع انغغوافٙ فةٙ ٍةٕٓنخ ارصةبل  رثصٛو - س

 رلفك انَهع ٔانجعبئع انًقزهفخ .

  -: األرٙفٙ رٕغٍ انصُبعخ يٍ فالل  أًْٛزّرزؾلك  -انزكٍٕٚ انغٕٛنٕعٙ : -2

انصةُبعٛخ ٚعزًةل  ألَشةطخانهضةؤاد انًعلَٛةخ انزةٙ رشةكم عبيةم عةنة نزةٕغٍ اٌ انزٕىٚع انغغوافٙ  - أ

فكهًةب رُٕعةذ انزكُٕٚةبد انغٕٛنٕعٛةخ  إلهةٛىثشكم هئٌٛ عهٗ غجٛعةخ انزكُٕٚةبد انغٕٛنٕعٛةخ فةٙ أ٘ 

انةن٘ ٚةرصو  نإللهةٛىٕم انضؤاد انًعلَٛخ ْٔنا ٚورجػ اٚعب ثعبيم االيزلاك انًَبؽٙ ُرَبْى منك فٙ ر

 إَزةبطصةُبعٛخ ماد  أَشةطخٍ فةو  انجةو نزةٕغ كيًةب ٚعطةٙ منةانزكُٕٚةبد انغٕٛنٕعٛةخ  رُٕمعهٗ 

 يزُٕم .
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ٚجةٍٛ نُةب َةٕم انزكُٕٚةبد انصةقوٚخ انًٕعةٕكح ٔغجٛعزٓةب  إلهةٛىاٌ غجٛعخ انزكٍٕٚ انغٕٛنٕعٙ فةٙ أ٘  - ة

 ثةثَٕامٔمنةك الهرجةبغ ٔعةٕك انًعةبكٌ  اإللهةٛىانًٕعةٕكح فةٙ ٔيٍ صى يعوفةخ َةٕم انضةؤاد انًعلَٛةخ 

 بنُشبغ انصُبعٙ .يعُٛخ يٍ انصقٕه انصُبعٛخ ٔانزٙ نٓب عاللخ ٔصٛمخ ث

  -: اٜرٛخيٍ فالل االعزجبهاد  أًْٛزٓبرجوى  -: األهضيظبْو ٍطؼ  -3

َٚٓى فةٙ رُةٕم انًةرْالد انزًُٕٚةخ انًزبؽةخ نهزةٕغٍ انصةُبعٙ  األهضاٌ انزُٕم فٙ يظبْو ٍطؼ  - أ

 فبنجٛئخ انغجهٛخ عهٗ ٍجٛم انًضبل ًٚكٍ اٌ رٕفو صؤاد يعلَٛخ يزُٕعخ ثؾكى رُٕم ركُٕٚبرّ اإللهٛىفٙ 

اٌ . نًةب انغبثبد انزٙ لل رٕعةل ظةًٍ ثٛئةخ انًُطمةخ انغجهٛةخ  أشغبه أًْٛخ إنٗ ثبإلظبفخانغٕٛنٕعٛخ 

انقصةجخ رًُٕٚخ نزٕغٍ انصُبعخ الًٍٛب فًٛةب ٚزعهةك ثزةٕفو انزوثةخ  إيكبَٛبد أٚعبثٛئخ انَٕٓل رٕفو 

ٛةةخ فعةةال عةةٍ الَزةةبط انيهاعةةٙ يةةع رٕفٛوْةةب يواعةةٙ غجٛعٛةةخ عٛةةلح نزوثٛةةخ انضةةؤح انؾٕٛاَنانصةةبنؾخ 

فٙ اٍزمواه انَكبٌ ٍٕٔٓنخ االرصةبل ... انةـ  أًْٛخيٍ ؽٛش غُبْب ثبنضؤاد انًعلَٛخ ٔنٓب  أًْٛزٓب

 نّ عاللخ ٔصٛمخ ثزٕغٍ انُشبغ انصُبعٙ .. ْٔنا 

انزًُٕٚةخ  اإليكبَٛةبدفٙ رُٕم انظؤف انًُبفٛةخ انَةبئلح ٔيةٍ صةى رُةٕم  األهضيظبْو ٍطؼ  رثصٛو - ة

 ) انُجبرٙ ٔانؾٕٛاَٙ (.انيهاعٙ  اإلَزبطالًٍٛب 

َٕعٛةخ انزوثةخ  إنةٗ ثبإلظةبفخاالَؾلاه ٔكهعخ انصالثخ الًٍٛب يٍ ؽٛش  األهضررصو يظبْو ٍطؼ  - د

فًٛب ٚزعهك ثزكبنٛف انصُبعٙ الًٍٛب  انُشبغ إللبيخفٙ رؾلٚل انًَبؽبد انالىيخ نبنًٕظع انًُبٍت 

 أٚعةبوق انُمةم انالىيةخ ْٔةنا انَٓهٛخ انًُجَطخ رَٓم عًهٛخ يةل شةجكبد غة األهضنًب اٌ  اإلَشبء

 عبَت يٓى فٙ اٍزمواه انَكبٌ .

 

 -: اٜرٛخانصُبعٛخ يٍ فالل االعزجبهاد  األَشطخْنا انعبيم فٙ رٕغٍ  أًْٛخرزؾلك  -انًُبؿ : -4

فةٙ عًهٛةخ اٍةزٛطبٌ انَةكبٌ  رةثصٛوانَةكبٌ الٌ نُةٕم انًُةبؿ انَةبئل عبيم انًُةبؿ فةٙ اٍةزمواه  رثصٛو - أ

هٍٓب ظًٍ يُبغك اٍزمواهِ نًب ررصو كهعخ انؾواهح يٍ ؽٛةش اهرفبعٓةب انزٙ ًٚب األَشطخٔغجٛعخ 

 . اإلَزبعٛخْٔنا ُٚعكٌ عهٗ للهرّ  اإلََبٌأ اَقفبظٓب عهٗ هاؽخ 

انًُبفٛةخ عهةٗ انعًهٛةبد انصةُبعٛخ فعهةٗ ٍةجٛم انًضةبل : اٌ اَقفةبض كهعةخ انؾةواهح  األؽٕال رثصٛو - ة

نًب اٌ  اإلَزبطيٍ صى رٕلف انعًم ٔىٚبكح ركبنٛف ٔكٌٔ انزغًل ًٚكٍ اٌ ٚرصو ٍهجب عهٗ ؽونخ انُمم 

 اإلَزةبطكهعخ انؾواهح عٍ انؾل انًطهٕة رزطهت ىٚبكح ركبنٛف انًُبغك انزٙ رورفع فٛٓب أ رُقفط 
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ْةةنا  اإلَزبعٛةةخكافةةم انًصةةُع ٔثًةةب ٚةةزالءو يةةع يزطهجةةبد انعًهٛةةخ انًُبٍةةجخ  األعةةٕاءنغةةوض رةةٕفٛو 

نهًشةؤم انصةُبعٙ  األيضمرٓب عُل رؾلٚل انًٕلع بُٚجغٙ يواع االعزجبهاد انجٛئٛخ انزٙ إنٗ ثبإلظبفخ

 الًٍٛب يب ٚزعهك ثبرغبِ انوٚبػ انَبئلح .

 أًْٛةخانيهاعةٙ ) انُجةبرٙ ٔانؾٛةٕاَٙ ( ْٔةنا نةّ  اإلَزةبطعبيم انًُبؿ ثعُبصوِ انًقزهفخ عهةٗ  رثصٛو - د

 إَزبعٓةةبعٛةةخ فةةٙ نًةةب منوَةةب فةةٙ رةةٕغٍ انصةةُبعبد انيهاعٛةةخ انزةةٙ رعزًةةل عهةةٗ انًةةٕاك انقةةبو انيها

 انصُبعٙ .

 -: اٜرٛخفٙ رٕغٍ انصُبعخ يٍ فالل االعزجبهاد  أًْٛزٓبرزؾلك  -: الموارد المائيت -5

كفٕل انًٛبِ نعُصو هئةٌٛ فةٙ انعلٚةل يةٍ انعًهٛةبد انصةُبعٛخ الٍةًٛب فةٙ يغةبل انغَةٛم ٔانزجوٚةل  - أ

 ٔرٕنٛل انجقبه ... انـ .

) انُجبرٙ ٔانؾٕٛاَٙ ( عٛلح رالءو االَزبط انيهاعٙ  رٕفو انًٕاهك انًبئٛخ ثكًٛبد الزصبكٚخ َٕٔعٛبد - ة

الٌ منك َٚبْى فٙ ىٚبكح االَزبط انيهاعٙ يٍ ؽٛش انكى ٔانُٕم ْٔنا نّ عاللخ نًب منوَب فٙ رٕغٍ 

 انصُبعبد انيهاعٛخ .

 رَزقلو انًٛبِ نًبكح فبو نهعلٚل يٍ انصُبعبد الًٍٛب انصُبعبد انغنائٛخ . - د

بعخ ؽَةةت َٕعٓةةب ٔغجٛعةةخ يزطهجبرٓةةب فةةجعط انصةةُبعبد رؾزةةبط انةةٗ رقزهةةف اًْٛةةخ انًٛةةبِ فةةٙ انصةةُ - س

يٍ انًٛبِ نغوض االَزبط فبنطٍ انٕاؽل يٍ انؾوٚو عهٗ ٍجٛم انًضبل ٚؾزبط انٗ رغٓٛي نًٛبد نجٛوح 

نهطٍ ( 3و02-02ٔانصُبعبد انغهلٚخ رؾزبط )( 3و 622ثًُٛب ٚؾزبط غٍ انَُٛظ انٗ )( 3و2662) 

 ( نهطٍ .2و25 -12( ٔرؾزبط صُبعخ انؾهٕٚبد )3و 1ٔرؾزبط انًُزغبد االًٍُزّٛ )

 

 . انًمٕيبد ) انعٕايم ( االلزصبكٚخ ٔانجشوٚخ 

عًٛع انًٕاهك انُملٚخ أ انًبكٚخ انزٙ رَزقلو فٙ انعًهٛخ االَزبعٛةخ ٔٚعةل يةٍ ٚعوف هاً انًبل  -: رأس المال -: أال

لبيةخ أ٘ يشةؤم صةُبعٙ ٔٚعزًةل عهٛةّ فةٙ رةٕفٛو اْى عٕايةم انزةٕغٍ انصةُبعٙ الَةّ الًٚكةٍ االٍةزغُبء عُةّ فةٙ ا

  -عُبصو االَزبط االفوٖ ٔٚمَى هاً انًبل انٗ لًٍَٛ :

ٔٚمصل ثّ عًٛع انُمٕك انزٙ رَزعًم فٙ انعًهٛخ االَزبعٛخ ًٔٚكٍ رٕفٛوِ ايب عٍ غوٚك  -هاً انًبل انُمل٘ : -1

 انصُبعٛخ .أ انمؤض يٍ انًصبهف الًٍٛب انًصبهف اكفبهاد صبؽت انًشؤم اننارٛخ 
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رزًضم ثبنًكبئٍ ٔٚمصل ثّ عًٛع انًٕعٕكاد انضبثزخ ) يكَٕبد انًشؤم انًبكٚخ ( ٔانزٙ  -هاً انًبل انضبثذ : -2

ٔانًعلاد ٔانًجبَٙ ٔٔهُ انزصهٛؼ ٔيواني انزةلهٚت ٔانزبْٛةم ٔٚعزًةل فةٙ رةٕفٛوِ عهةٗ ٔعةٕك هاً انًةبل 

زمةبل يةٍ يكةبٌ الفةو ْٔةٕ يةب َٚةًٗ ثبنمصةٕه انُمل٘ ٔاْى يب ًٚزبى ثّ هاً انًةبل انضبثةذ ْةٕ صةعٕثخ االَ

 انغغوافٙ . 

فٙ افزٛبه يٕلع انًشؤم انصُبعٙ نكٍ ثشكم عبو فبٌ االعزجبهاد انزٙ ٚزٕلةف انُٕعٍٛ نًٓب اًْٛخ  فبٌ نالعًٕيب 

  -عهٛٓب ربصٛو هاً انًبل فٙ رؾلٚل االرغبْبد انًكبَٛخ فٙ رٕغٍ االَشطخ انصُبعٛخ رزًضم ثبالرٙ :

د انزةٕغٍ انصةُبعٙ الٍةًٛب هاً انًبل انُمل٘ ثَجت ٍٕٓنخ َمهّ يصوفٛب فبَّ ال ٚشكم عمجةّ ايةبو عًهٛةباٌ  -أال :

ٔالزصبكٚب عهٗ انعكٌ يٍ منك انلٔل انُبيٛةخ أ انًزقهفةخ صةُبعٛب فةبٌ ٔانًَزموح ٍٛبٍٛب فٙ انلٔل انًزمليخ صُبعٛب 

انةٗ ٕثبد انزٙ رٕاعّ عًهٛخ اَزمةبل هاً انًةبل عًهٛبد انزٕغٍ انصُبعٙ رٕاعّ رؾلٚبد فٙ ْنا انًغبل ثَجت انصع

  -ْنِ انلٔل ْٔنِ انصعٕثبد رورجػ ثبعزجبهاد علٚلح يُٓب :

خ ٔانةلٔل انًًُٕؽةخ الَةّ عةبكح فةٙ ؾةٔااللزصةبكٚخ انزةٙ رةوثػ يةب ثةٍٛ انةلٔل انًبَغجٛعخ انعاللةبد انَٛبٍةٛخ  -1

هلٔل انزٙ رورجػ يعٓب ثعاللبد ٍٛبٍٛخ غٛجةخ خ انٗ رملٚى انمؤض انًبنٛخ نؾانعاللبد انلٔنٛخ رهغب انلٔل انًبَ

. 

 غجٛعخ انفهَفخ االلزصبكٚخ انَبئلح فٙ انلٔل . -2

 يَزٕٖ انزطٕه االلزصبك٘ . -3

 يلٖ ايكبَٛخ َغبػ انًشؤم انصُبعٙ . -4

 يَزٕٖ االٍزمواه انَٛبٍٙ ٔااللزصبك٘ فٙ انجهل . -5

جئةةب نجٛةةوا عهةةٗ الزصةةبكٚبد انةةلٔل يةةلٖ ايكبَٛةةخ رَةةلٚل انمةةؤض أ انفٕائةةل انًزورجةةخ عهٛٓةةب ٔانزةةٙ رشةةكم ع -6

 انًًُٕؽخ .

يزٗ رٕفو هاً انًبل انُمل٘ يؾهٛب فبَّ ٚشكم عبيم عنة فٙ رةٕغٍ االَشةطخ انصةُبعٛخ كٌٔ ٔعةٕك عمجةبد  -صبَٛب :

 فٙ ْنا انًغبل .

هجبرٓةب اٌ انصُبعخ انزٙ رَزقلو ركُهٕعٛب يزطٕهح رؾزبط ثطجٛعخ انؾبل انٗ ركبنٛف يبنٛةخ ظةقًخ نزةٕفٛو يزط -:ثالثا 

أ ركبنٛف لًٛخ االهض ٔانٕلٕك ٔلٕح انعًم انًبْوح ... انـ . ففةٙ ْةنِ انؾبنةخ ٚصةجؼ نةواً انًةبل رةبصٛو يٍ انًكبئٍ 

 نجٛو فٙ رٕغٍ يضم ْنِ انصُبعبد .
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ٚزجبٍٚ ربصٛو هاً انًبل ؽَت ؽغى انصُبعخ فبنصُبعبد انكجٛوح انؾغى انزٙ رؾزبط انٗ يَبؽبد ٔاٍعخ يٍ  -: رابعا

. ٚكٌٕ ُْب نواً انًبل رةبصٛو فةٙ ٔركبنٛف االَشبء االفوٖ انًورفعخ ثبالظبفخ انٗ اهرفبم ؽغى انًلفالد االهاظٙ 

 رٕغُٓب عهٗ انعكٌ يٍ انصُبعبد انصغٛوح انؾغى انزٙ الرؾزبط انٗ هؤًٔ ايٕال نجٛوح .

 


