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دراسة يف جغرافية  نظريات املوقع الصناعي
  الصناعة

+�DE F�<	� .�  

  مقدمة
، ونظريــات املوقــع أو )1(نظريــة كلمــِة يونانيــِة تـَْعــين، بشــكل حــريف، "َنْظــر إىل شــيِء، ُيالحــُظ شــيء     

من أقدم نظريـات نظريات املكان اليت تم يف األساس باملوقع اجلغرايف مل األنشطة االقتصادية تعترب 
وهلــا أمهيــة كــربى يف حتليــل االقتصــاديات املتعلقــة مبوقــع املنشــأة االقتصــادية ــدف  ،االقتصــاد اإلقليمــي

  الوصول إىل املوقع األمثل.
اليت أشار فيها إىل كلمة املوضع   J.S .Millفمنذ األفكار األوىل لـجــون ستيوارت مـــل

التوطن مل تكن قد جذبت انتباهه بعد ــــــــــ نشأت نظريات  ألن عوامل ــــ نظراً   Situationمبصطلح
بني  وقد كان هناك تباين املوقع الصناعي اليت تعترب انعكاسا لألفكار السياسية للنظام الرأمسايل،

، واختالف أدوات مرده إىل اختالف ختصصام ،الباحثني يف حتليلهم لنظريات املوقع الصناعي
  - مثال -اديني لنظريات املوقع االقتصاديكل باحث،  فتحليالت االقتصالتحليل اليت استخدمها  

وقد متكن بعض الباحثني من خالل دراستهم لنظريات املوقع  .ختتلف عن حتليالت اجلغرافيني هلا
 Central Placeنظرية (املكان املركزي :مثل والنظريات ،مةهالصناعي من إضافة بعض املناهج امل

Theory (  ا الباحث األملاين كرستالر اليت جاءChristaller،  واملنهج السلوكي الذي كان
 A آلن بريد و  ،A. Kariqvistأندريه كارلكفست  :ألساتذة اجلغرافية االقتصادية من أمثال

                                                           
(1) Helen Briassoulis, .Analysis of Land Use Change: Theoretical and Modeling 

2000 Approaches.،West Virginia University .p.123 
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Perd، حتت  ،م1967حيث نشر مقالة سنة  ،الذي يعترب رائدا من رواد املنهج السلوكي يف املوقع
الكيفية اليت يتم ا اختيار أمثل املواقع لتوطن وضح فيها أ) Behavior and location(عنوان 
، اجلوانب االقتصادية، واالجتماعية، والثقافيةاملتعلقة بيف إطار توفر املعلومات  الصناعي، املشروع

َل األمهية النسبية يف اختاذ قرار ية، وبذلك يكون هذا املنهج قد حوّ إضافة إىل جوانب سلوكية عاطف
  من تدفق السلع واخلدمات إىل تدفق املعلومات. التوطن
هم هـــذا التطـــور الـــذي حصـــل يف نظريـــة املوقـــع يف لفـــت األنظـــار إىل اجلوانـــب املكانيـــة لعمليـــة ســـأوقـــد 

وذلك ضمن  ،بني شىت الفعاليات االقتصادية امكاني  اً عالقات وترابط -عادة -التنمية، فاملوقع يتضمن
واملتغــريات الــيت تنشــأ عــن  ،ورة دراســة األمنــاط والعالقــات املكانيــةممــا يســتدعي ضــر  ،حيــز جغــرايف معــني

، وقــد أدى  تعــدد )1( اختيــار مواقــع األنشــطة الصــناعية والــيت يكــون هلــا دور أساســي يف ،ذلــك الــرتابط
 ،العوامل املؤثرة يف اختيار املوقع وحتديد درجة التخصص االقتصادي إىل ظهور الكثري من األطر النظرية

جل هذا املوضوع، وقد سارت تلـك األطـر الـيت نشـأت وتطـورت منـذ ايـات القـرن التاسـع عشـر اليت تعا
  : يتاالقتصادي السائد على النحو اآلوذلك حسب طبيعة النظام  ،يف اجتاهني رئيسيني

  :ـ اتجاه رأسمالي 1
الــذي فجميــع نظريــات موقــع  النشــاط االقتصــادي منــت وترعرعــت يف ظــل النظــام الرأمســايل الصــناعي، 

الــدور األساســي  -وبأقــل التكــاليف املمكنــة ،كــرب قــدر مــن الــربحأللحصــول علــى  -ه الــدافعيلعــب فيــ
ومــن بينهـا النشــاط الصـناعي، ممــا مهـد لظهــور مـا عــرف بنظريـات املوقــع  ،ختلـف األنشــطة االقتصـاديةمل

األنشــــطة الصــــناعي، الــــيت حــــاول أصــــحاا جاهــــدين اختيــــار أفضــــل املواقــــع اجلغرافيــــة إلقامــــة خمتلــــف 
واضعني نصب أعينهم ضرورة حتقيق ما يصـبو إليـه أصـحاب  ،ة داخل احلدود اجلغرافية للدولةاالقتصادي

تبــاع سياســة إقامــة الصــناعات يف ني مــن احلصــول علــى  أكــرب ربــح ممكــن، ونتيجــة الاألمــوال والصــناعي
األقطــار الصــناعية الرأمساليــة امتــاز التوزيــع اجلغــرايف للصــناعات يف  ع الــيت حتقــق أكــرب قــدر مــن الــربحاملواقــ

حيث منت الصناعة وازدهرت يف بعض األقاليم  بشكل كثيـف، يف حـني جنـد أن أقـاليم  ،بعدم االنتظام
توفر العوامل املشجعة على قيام وازدهار النشاط من رغم على ال ،جماورة هلا تعاين من التخلف الصناعي

   ).2(الصناعي ا 

                                                           

 . 163،ص  2000علي إحسان شوكت ، اقتصاديات األقاليم ، طرابلس ، اجلامعة املفتوحة،  )1(
 

 .113م ، ص 1985، بريوت ، دار النهضة العربية،    أمحد حبيب رسول ، جغرافية الصناعة )2(
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قتصـــادية املـــؤثرة يف تكـــاليف اإلنتـــاج،  وتكـــاليف نقـــل الســـلعة وإيصـــاهلا ومـــع عـــدم إغفاهلـــا  العوامـــل اال
فقــــد أعطــــت النظريــــات االقتصــــادية الرأمساليــــة  املوقــــع الــــذي حيقــــق  ،للمســــتهلك بــــأدىن تكلفــــة ممكنــــة

  .)3(من بني جمموعة البدائل احملتملة للموقع ،للمستهلك أدىن تكلفة ممكنة
  :االجتاه االشرتاكيـ  2

ــــات    ــــة قيــــام النظــــام االشــــرتاكي هجومــــا شــــديدا مــــن املفكــــرين  القــــت نظري املوقــــع الصــــناعي يف بداي
الذين اعتربوها نتاج أفكار رأمسالية وضعت خلدمـة مصـاحل الطبقـة الربجوازيـة،  ،االقتصاديني االشرتاكيني

 العــامل غــري أن املصــادر احلديثــة الــيت ظهــرت يف الــيت مت القضــاء علــى امتيازاــا يف اتمعــات االشــرتاكية.
االشــرتاكي شــرعت يف تأكيــد األســس العامــة لنظريــات املوقــع مبــا يــتالءم واألهــداف الــيت تســعى مشــاريع 

  .)1(حتقيقها ىلإالتنمية االقتصادية 
  :)2( من الوظائف للموقع املراد اختياره مهانيحدد املخططون االشرتاكيون جمموعتوقد 

لوجيـة ضــرورة تـوفر مــوارد الطاقـة واملــادة اخلـام احملليــة يف : تتضـمن الوظيفــة التكنو ــ الوظيفـة التكنولوجيــة1
املوقع الذي سيتم اختياره كموقع للمنشأة الصناعية، إضافة إىل ضرورة توفر البىن التحتية اليت أصبحت 

  .عنصرا من عناصر التوطن الصناعي متثل
نشــأة ع احملــدد إلقامــة امل: الــيت تتضــمن ضــرورة تــوفر جمموعــة مــن الشــروط يف املوقـــــ الوظيفــة االقتصــادية2

  :الصناعية من بينها
  أ ـ حتقيق أقصى نسبة من الربح.

وأن يسـاعد  ،املوقـع احملـدد إلقامـة املنشـأة الصـناعية التكامـل يف جممـل االقتصـاد اإلقليمـي ـ أن حيقـق ب
  .على حتقيق زيادة يف الدخل القومي

  :ـ أهداف الدراسة
 ،اليت ظهرت يف بدايات القرن العشرين ،ن النماذج النظريةدف هذه الدراسة إىل استعراض منوذجني م

) بدراســة تكلفــة النقــل كعامــل لــه دوره يف حتديــد موقــع والــيت اهــتم أصــحاا (الفــرد فيــرب، وادغــار هــوفر
  ،يف وقـت مثـل النقـل مهيـة الـيت مثلهـا هـذان النموذجـانالصناعة، كمـا ـدف هـذه الدراسـة إىل بيـان األ

                                                           

 113نفس املرجع، ص  )3(
 .79م ص  1989عبد خليل فضيل ،  دراسات يف جغرافية الصناعة ، بغداد ، جامعة بغداد ،  )1(
 114،115رسول ، مرجع سابق ، ص ص  أمحد حبيب )2(
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) عـامال أساسـيا يف حتديـد التـوطن الصـناعي وخاصـة ريتنيقامـت عليـه هـاتني النظـ(وهو األساس  الـذي 
  يف قطاع التعدين. 

 Weber Theoryأوال .نظرية ألفرد فيبر
م، بـدأ مهنتـه األكادمييـة 1868سـنة  ،يرفـورت األملانيـةإد األملـاين ألفـرد فيـرب يف مدينـة ولد عامل االقتصـا

 انتقل للعمل يف جامعة هايدلربغ مث ،1907إىل  1904لفرتة من يف جامعة براغ يف ا لالقتصاد اً أستاذ
بنشــــر  -إىل جانــــب تدريســــه لعلــــم االقتصــــاد -م، وقــــام1933إىل ســــنة  1907الفــــرتة مــــن ســــنة يف 

قـام ألفريـد فيـرب بوضـع  ،م1909حتليالت جتريبية وتارخيية عن التوزيع اجلغرايف للمدن الرأمسالية, يف سـنة
 ركزاً لذي حاول من خالله دراسة العوامل اليت تؤثر يف التوزيع اجلغرايف للصناعة مُ ا ،ونشر منوذجه بأملانيا
، مؤكــدا علــى ضــرورة إقامــة مــن عوامــل اختيــار املوقــع الصــناعي أهــم عامــل معتربهــا ،علــى تكلفــة النقــل

  .لنقطة اليت تكون الكلفة عند حدها األدىناملنشأة الصناعية عند ا
  ـ:االفرتاضات وهيقدم فيرب لنظريته مبجموعة من 

صـاحب نظريـة احللقـات يف ضـرورة أن يكـون  )فـون تـونن(يف فرضـيته األوىل مـع  -أوال -اتفق فيـرب -1
واختلــف عنــه يف أن فيــرب حتــدث عــن عناصــر  ،طبيعيــا وســكانيا وسياســيا هنــاك إقلــيم منعــزل ومتجــانس

  مل يفعله فون تونن.وهذا ما ،إنتاجية خمتلفة يف الندرة والتوزيع
ــــــا -ضافــــــرت  -2 ــــــف يف طبيعــــــة انتشــــــارها -ثاني ــــــة ختتل ــــــذوال  ،وجــــــود مــــــوارد طبيعي فبعضــــــها يكــــــون مب

Ubiquities- والـــبعض اآلخـــر غـــري  ،والرمـــال ،كـــاهلواء  -ميكـــن احلصـــول عليـــه يف كـــل مكـــان :أي
  .واحلديد ،كالفحم  -أن وجوده يقتصر على بعض املناطق دون األخرى :أي -مبذول

حيــث تــزداد تلــك  ،) مهــا احملــددان لتكلفــة النقــلة واحلمولــة (الــوزنأن املســاف -ثالثــا -افــرتض فيــرب - 3
اســتنبط فيــرب معادلــة لقيــاس العالقــة  -آنفـة الــذكر -. ويف حماولــة منــه الختبــار فرضــياتهالتكلفـة بزيادمــا

ذي ميكـن احلصـول والـ ، Material indexأطلـق عليهـا اسـم (دليـل املـواد) ،بـني طبيعـة املـواد اخلـام
  :)1(يتآلعليه بالشكل ا

  

  

  

                                                           

 .165،  164إحسان شوكت ، مرجع سابق ص  علي )1(

 W.Rوزن المادة الخام           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــMIدليل المواد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

 W.Pوزن المنتجات الصناعية               
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الـذي ميكـن أن يكـون بـالقرب مـن  ،ويستفاد من هذا الدليل يف حتديد املوقع األمثل للمنشأة الصـناعية
  :وذلك على النحو اآليت ،أو بالقرب من السوق ،مصدر املادة اخلام

ة عند ــ إذا ارتفعت نسبة املواد أصبحت الصناعة أكثر ارتباطا مبوادها األولية.أي أن يتم توطني الصناع
مصــدر املــادة اخلــام ومــن بــني هــذه  الصــناعات صــناعة الســكر مــن البنجــر الســكري و صــناعة األجبــان 

  وصناعة سكر القصب .
أو أن يكــــون وزن املــــادة اخلــــام أقــــل مــــن وزن  ،ــــ يف حــــال تســــاوي وزن املــــادة اخلــــام مــــع وزن املنتجــــات

يرب من خالل هـذه االفرتاضـات  توضـيح حاول ف تباطا مبوادها األولية.قل ار أتصبح الصناعة  ،املنتجات
اعتربهـــا متغـــريات  ،املتغـــريات معتمـــدا يف ذلـــك علـــى جمموعـــة مـــن ،املوقـــع األمثـــل للمنشـــآت الصـــناعية
  :من بني هذه املتغريات ،أساسية يف اختيار املوقع الصناعي

  :(*)ـ تكلفة النقل1 
   ـ تكلفة األيدي العاملة. 2

  : ةاملتغريين على حد  تغري من هذينوفيما يلي دراسة لكل م
وبيـان أثرهـا يف حتديـد موقــع  ،لتوضـيح فكرتـه املتعلقـة باحتسـاب تكلفـة النقـل ــ دور تكـاليف النقـل:1

  :ينيتأورد فيرب املثالني اآل ،املنشأة الصناعية
والطلـب احمللـي  ،دة خـام واحـدة تسـتخدم يف الصـناعةومـا ،إذا كان هنـاك سـوق واحـدة المثال األول:
  ؟فأين يتم توطني املنشأة الصناعية ،نف واحد من املنتجاتيقتصر على ص

وذلــك حســب طبيعــة املــادة  ،يف هــذه احلالــة هنــاك ثــالث احتمــاالت لتحديــد موقــع املنشــأة الصــناعية
  :احلاالت هيوهذه  ،ومدى انتشارها جغرافيا ،اخلام

                                                           

صـــناعة موجهـــة للســـوق تقـــرتب مـــن  وتكلفـــة التزويـــد: ،تكلفـــة التـــزود حســـب معامـــل التكلفـــة تنقســـم إىل صـــنفني:  فالصـــناعة )(* 
تقــرتب مــن مــواطن االســتخراج نظــرا الرتفــاع  ،صــناعة موجهــة للتــزود  1: م ك > تكلفــة التــزود تفــوق تكلفــة التزويــدألن  ؛الســوق

. وتعتــرب يف هــذه احلالــة صــناعة مرتبطــة تــرتبط بــاملواد األوليــة 1و مــم >  1  وارتفــاع املؤشــر املــادي: م ك < ،تكلفــة املــواد األوليــة
  يساوي الواحد الصحيح  وحساسة جدا جتاه تكلفة النقل. صناعة حرة ال تتأثر بتكلفة النقل حيث معامل التكلفة

وأصـبحت تسـهيالت  ،ديد التوطن) وبالتايل ميكنها أن تتوطن يف أي مكان. وقد أدى تطور النقل إىل تراجع دوره ومكانته يف حت1(
باإلضـافة إىل عنصـر اليـد العاملـة كلفـة ونوعيـة. وقـد بينـت  ،التزود والتموين والنفاذية هي اليت حتدد التوطنـات أكثـر مـن تكلفـة النقـل

  باملائة ميثل عتبة هامة حمددة للتوطن تصبح عندها الصناعة مرتبطة. 5بعض الدراسات أن مستوى 
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احلصـــول  اإلمكـــانوب ،)Ubiquitiesمبذولـــة ة اخلـــام منتشـــرة يف أمـــاكن عديـــدة (ــــ إذا كانـــت املـــاد1
 ،ألن تكلفـة النقـل سـواء بالنسـبة للمـادة اخلـام ؛فإن املصنع يقام عند السـوق، عليها من أماكن متعددة

  .ستكون عند أدىن مستوى هلا ،أو السلع املصنعة
وال تفقـد شـيئا مـن  ، Localized materialsاخلـام  متـوفرة  يف منـاطق معينـةـ إذا كانت املادة  2

 :أي ،التســاوي ويــربز عامــل ،هنــا ينتفــي عامــل املفاضــلة يف اختيــار املوقــع ،ة التصــنيعوزــا أثنــاء عمليــ
  .فاألمر سيان ،أو عند مصدر املادة اخلام ،للمستثمر اخليار يف توطني منشأته الصناعية عند السوق

يف هـذه  ،عهاوتفقد جزءا كبريا من وزا أثنـاء تصـني ،ـ إذا كانت املادة اخلام حمدودة االنتشار اجلغرايف 3
  يوضح االحتماالت الثالث. )1( الشكلو . مة املصنع عند مصدر املادة اخلاماحلالة يتم إقا
واملسـتهلكون ملنتجـات  ا حتتاج إىل توفر مـادتني أوليتـني:إذا كانت الصناعة املراد توطينه: المثال الثاني

  :  ه الصناعة يتمركزون يف مكان واحدهذ

  

  .73.صم1989سات يف جغرافية الصناعة، بغداد، جامعة بغداد، املصدر:عبد خليل فضيل، درا
) فأين يتم توطني املنشأة الصناعية ؟ يف هذه احلالة هنـاك أربـع احتمـاالت لتحديـد موقـع (سوق واحدة

  وهذه احلاالت هي: ،وذلك حسب طبيعة املادة اخلام، ومدى انتشارها جغرافيا ،املنشأة الصناعية
 1واللتـــان ســـنرمز هلمـــا هنـــا بـــالرمزين (خ ،ام الزمتـــني للصـــناعة املـــراد توطينهـــاإذا كانـــت املادتـــان اخلـــــــ 1

 ؛بشـــكل متســـٍاو داخـــل املنطقـــةمنتشـــرتان  :أي ،نامبـــذولتومهـــا للخامـــة الثانيـــة)  2وخ ،للخامـــة األوىل
ق يف هـذه احلالـة السـو  ألن فموقع املنشأة الصـناعية اخلاصـة ـذه الصـناعة يكـون  بـالقرب مـن السـوق؛

  .واملنتجات الصناعية على حد سواء ،تحقق فيه أقل تكلفة لعمليات نقل املادة اخلامتكان الذي هو امل
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غــري  ،منتشــرة يف عــدة أمــاكن 2وخ ،مبــا فيهــا الســوق ،) منتشــرة يف مجيــع األمــاكن1ـ إذا كانــت (خ 2
ذه احلالــة ، يف هــمــا ال يفقــدان وزنــا عنــد تصــنيعهماأي أ ،وكــال اخلــامتني خاليــة مــن الشــوائب ،الســوق

أمـا إذا مت  ) فقـط،2(خ يكون السوق هو املكان املناسب لتوطني الصناعة؛ ألن التكلفة ستدفع جللـب
 ألن الســلع اجلــاهزة هــي الــيت ســيتم ؛) فتكلفــة النقــل ســتكون مرتفعــة2(خ تــوطني الصــناعة بــالقرب مــن

متني اللتـني ال شـوائب وهي ذات وزن كبري لدخول اخلـا ،) إىل السوق2نقلها من املصنع املقام عند (خ
  .)2شكل ( .مما يعين ارتفاع يف تكاليف النقل ،ما يف تصنيعها

ني ال تفقـد وزنـا أثنـاء وكـال املـادت، حمدًدا مبناطق معينة 2و خ 1تني خـ إذا كان التوزيع اجلغرايف للماد 3
 ويــتم نقــل ،وقيف هــذه احلالــة يتحــتم إقامــة املصــنع بــالقرب مــن الســ ،)تصــنيعها (خــاليتني مــن الشــوائب

)؛ ألن يف هذا املوقع تتوفر أقل كلفة لعمليات اخلامتني إىل منطقة االستهالك (املصنع املقام عند السوق
  .)2لشكل (النقل اليت ستتم وفق ما هو موضح با

فمـــا الـــذي  ،بـــدال مـــن إقامتهـــا عنـــد الســـوق )2ننـــا أقمنـــا الصـــناعة عنـــد موقـــع (خأ -جـــدالً  -ولنفـــرض
  ؟سيحدث يف هذه احلالة

  
   .: الباحثاملصدر

ليــتم  ؛)2) إىل موقــع املصـنع عنــد مصـدر (خ1يف هـذه احلالـة ال بــد لنـا مــن نقـل املــادة اخلـام األوىل (خ
) 2عنـد مصــدر (خ ، مث نقـل السـلعة املنتجـة مــن موقـع املصـنع) إلنتـاج السـلعة املطلوبــة2مـع (خ دجمهـا

 ، مما يعين دفع تكـاليف إضـافية نتجـت مـنن هلذه السلعةو حيث املستهلك ،إىل السوق املقام به املصنع
  .تكلفة نقل اخلامتني معا عندما أصبحا سلعة + تكلفة نقل(
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.)3) .شكل (2موقع املصنع عند (خ  ) من موقعها إىل1خ(  

  .: الباحث املصدر
مـن مصـدرين خمتلفـني متيـل إىل  ،: كل صـناعة تسـتخدم يف عمليـات إنتاجهـا نـوعني مـن اخلامـاتقاعدة

منطقة تسويق منتجاا. واالستثناء الوحيد من هـذه القاعـدة يكـون يف حالـة قيـام صـناعة مـا  التوطن يف
أو وسـائل  ،حـدمها إىل منطقـة السـوق بواسـطة وسـائل النقـل النهـريأينقـل  ،على نوعني من املـواد اخلـام

يــة كموقــع ع الســوق يف اجلاذبالــذي ســيكون متعــادال مــ ،عــرب مــوطن املــادة اخلــام الثانيــة ،النقــل البحــري
 .)1(صناعي

يني علـى نسـبة ـ يف حالة استخدام املنشأة الصناعية خلامني رئيسيني حمدودي االنتشار اجلغرايف وحمتو  4
  ؟توطني هذه املنشأة الصناعيةفأين ميكننا  ،)عالية من الشوائب (نسبة الفاقد كبرية

  هذه معضلة معقدة اقرتح فيرب حللها ثالثة مقرتحات هي:
  ).1) يقام املصنع عند موقع (خ2) تفقد وزنا أكثر من (خ1(خأ ـ إذا كانت 

(مـن الناحيـة  ) أكثـر أمهيـة2(خ إال أن ، يف نسـبة الشـوائبني) متسـاويت2) و(خ1ـ  إذا كانـت (خ ب
  .)2حلالة يقام املصنع عند موقع (خيف هذه ا ،)1) للصناعة املراد توطينها من (خالكمية

يف  ،)(فقــدان الــوزن ونســبة الشــوائب ) يف األمهيــة الكميــة2(خ) و1ني (خج . يف حالــة تســاوي اخلــامت
ــــتم اللجــــوء إىل اســــتخ ــــة ي  Locationalدام مــــا يعــــرف بالـمـــــثلث التــــوطين (املــــوقعي)هــــذه احلال

Triangle  يض وجود ثالث مناطق هالذي يفرت:  
                                                           

 .183، ص1990مناهجه وأساليبه الرياض ، دار املريخ ،  ث اجلغرايف، البحصفوح خري )1(
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  .2ــ منطقة توطن خ 1ـ منطقة السوق ـ منطقة توطن خ
وتبعـد كـل منهمـا  ،كـم مـن السـوق  100منهمـا علـى مسـافة ) تقـع كـل 2) و(خ1وافرتض فيـرب أن (خ

  . )4شكل ( .كم  100عن األخرى 
  والسؤال اآلن: 

املواقـع إلقامـة كيـف ميكننـا حتديـد أنسـب   ،)4( املوضـح بالشـكل ،وفقا لالفرتاض الوارد يف النقطة (ج)
  ؟ الصناعة املطلوبة

  هذا السؤال افرتض فيرب أن: نلإلجابة ع
  .% من وزنه عند التصنيع50عة يفقد مني الالزمني إلمتام العملية التصنيـ  كل خام من اخلا

  . طن  من كل خامة 400ها حتتاج إىل ـ الصناعة املراد إقامت
ووفقا هلذين االفرتاضني فإن هنـاك ثالثـة احتمـاالت يتحـدد علـى ضـوئها أنسـب املواقـع إلقامـة الصـناعة 

  : ت هيوهذه االحتماال ،وفقا لتكلفة النقل ،املطلوبة
  

  : االحتمال األول
ـــ إقامــة املصــنع عنــد الســوق (ق) مصــدر املــادة اخلــام األوىل   1خ ) ق= الســوق4كمــا يف الشــكل (   ،ــ

  مصدر املادة اخلام الثانية. 2خ
   :يتالنقل ملدة عام على النحو اآل يف هذه احلالة تكون جمموع ُكَلفْ 

  طن/ كم. 40.000= كم  100) و(ق) وهي 1(املسافة بني موقع (خ× طن  400
  ) املثلث املوقعي أللفرد فيرب4شكل ( 

  

   .117ص  ،1974املصدر: حممد رياض، جغرافية النقل، بريوت، دار النهضة العربية، 
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  طن/ كم. 40.000كم =   100 ) و(ق) وهي2(املسافة بني موقع (خ× طن  400
  طن/ كم. 80.000=  40.000+  40.000جمموع ُكلف نقل اخلامتني = 

 يف هـذه احلالـة حتسـب جممـوع ُكلَـفِ  :)1وىل (خإقامة املصـنع عنـد مصـدر اخلامـة األ :حتمال الثانياال
  :       يتالنقل ملدة عام على النحو اآل

وموقـع  ،)1) اليت سيتم نقلها لتصنيعها عنـد (خ2وهي املسافة بني موقع (خ( كم  100× طن  400
  طن/ كم. 40.000=  ) اليت سيقام عندها املصنع)1خاخلامة (
 40.000كـــم =   100) و( ق) 1املســـافة بـــني موقـــع املصـــنع املقـــام عنـــد مصـــدر (خ× (طـــن  400

  ).2، خ1ادتني الداخلتني يف تصنيعها (خطن/ كم كلفة نقل السلعة املصنعة من امل
  / كم.طن 80.000=  40.000+  40.000 = جمموع ُكلف نقل السلعة املصنعة من املادتني

النقطـــة (ن) يف الشـــكل  )2) و(خ1قامـــة املصـــنع عنـــد منتصـــف املســـافة بـــني (خإ :االحتمـــال الثالـــث
  : يتعلى النحو اآل ،النقل ملدة عام يف هذه احلالة حتسب جمموع ُكَلفِ  ،)8(

  .طن/كم 20.000كم =   50) والنقطة (ن) 1(املسافة بني موقع(خ× طن  400
   .طن/كم 20.000كم =   50) والنقطة (ن) 2املسافة بني موقع(خ( × طن 400
/ طـن كلفـة نقـل السـلعة كـم  34800= (**)كـم   87(املسافة بـني النقطـة (ن) والسـوق (ق) ×  400

ـــــث املصـــــنع +  20.000إىل النقطـــــة (ق) الســـــوق.  إمجـــــايل كلفـــــة النقـــــل =   ،مـــــن النقطـــــة (ن) حي
، هــــذه الكلفــــة أقــــل مــــن الكلفــــة يف كــــل حالــــة مــــن كم/طــــن 74.800=  34.800+  20.000

ومثلهـــا يف االحتمـــال  ،) يف االحتمـــال األولكم/طـــن  80.000الـــيت كانـــت ( ،ســـابقتنياالحتمـــالني ال
  . الثاين

  
  

                                                           
ني املربــع املنشــأ علــى وتــر الزاويــة القائمــة = جممــوع املــربعوفقــا لنظريــة فيثــاغورث اهلندســية (كــم الــوارد هنــا مت حســابه    87الــرقم   (**)

  :يتاملنشأين على الضلعني اآلخرين) وذلك على النحو اآل
  2ق )+ (ن  2)50= ( 2500

  2+ ن ق) 2500= 10.000
  كم7500=  2500 –10.000= 2(ن ق )
  7500ن ق = 
  .59، ص شر، (بدون تاريخ)، الدار العربية للنجواد، املدخل إىل جغرافية النقل، القاهرةكم * نقال عن: فضل األ  87ن ق = 
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  :ــ دور تكاليف العمل 2
ــ نــه مل إال أ ،تركيــز فيــرب يف نظريتــه علــى تكلفــة النقــل كمحــدد رئيســي للمواقــع الصــناعيةمــن رغم علــى ال

 تسـتطيع -وجهـة نظـره -العمالـة حسـب ،  فتكـاليفالعمالة يف الرتكز الصناعي أيضـا يـُْغِفْل دور تكلفة
، فمثـل لـيت تكـون فيهـا تكلفـة النقـل عاليـةخاصـة تلـك املواقـع ا تأثريها على املوقع الصـناعي، أن تفرض

لتــوفري يف تكــاليف هــذه املواقــع بإمكاــا تعــويض اخلســارة الناجتــة مــن ارتفــاع تكــاليف النقــل عــن طريــق ا
ف مــن صــناعة ، كمــا ختتلــمكانيــا مــن موقــع إىل آخــرف ، خاصــة وأن كلفــة العمــل ختتلــاأليــدي العاملــة

وال يشـرتط فيهـا املهـارة,  ،حتتـاج إىل أيـدي عاملـة كثـرية -كصناعة النسـيج  -فبعض الصناعات ألخرى,
، فهــم موجــودون يف كــل مكــان ،إضــافة إىل ســهولة احلصــول عليهــا ،أي أن أجورهــا ســتكون منخفضــة

فمثـــل هـــذه  ،كالصـــناعات التقنيـــة املتطـــورة  ،نيمهـــرة متخصصـــ عكـــس الصـــناعات الـــيت تتطلـــب عمـــاالً 
  ،ومثــل هــؤالء ســتكون أجــورهم مرتفعــة ،الصــناعات تكــون يف حاجــة إىل عــاملني ذوي كفــاءات خاصــة

  .)1(بسبب قلتهم ؛ب احلصول عليهمعومن الص
وبة فإن ذلك يستلزم ضرورة معرفة التكاليف املطل ،وملعرفة دور تكلفة العمالة يف اختيار املوقع الصناعي

  مها: ،لكل من العمل والنقل؛ ولتوضيح هذه الفكرة استخدم فيرب نوعني من اخلطوط املتساوية الكلفة
وهــي خطــوط تصــل بــني األمــاكن الــيت تتســاوى  ،يســوتيمزإ Isotimusـــ خطــوط َأْطَلــق عليهــا اســم 1

دوائـر منفصـلة  ومت رسـم هـذه اخلطـوط علـى هيئـة ،وباجتـاه السـوق ،عندها كلف النقل باجتاه املواد اخلام
بأبعــاد أو فواصــل متســاوية. ميكــن حتديــد الكلفــة النقليــة لكــل نقطــة انطالقــا مــن كــل قطــب املمثــل يف 

كلفــة حنصــل علــى خطــوط تســاوي وبــربط الــنقط املتســاوية ال ،اخلــام املــادة أو مــوطن اســتخراج ،الســوق
  .دينار 100, أو 30, 10الكلفة اليت متثل 

تساوى تصل بني املناطق اليت ت )1(يسودابانسإ  Isodabanesا اسمـ خطوط متساوية َأْطلق عليهـ 2
وهـو اخلـط  -التسـاوي احلـرج وميثـل خـط ،، رمسـت علـى هيئـة أنصـاف دوائـرعندها ُكلف اإلنتاج والنقل

  ).5وهو املنطقة املثلى للتوطن. شكل ( ،قيمتها الدنيا -الذي تصل فيه الكلفة اإلمجالية

  

                                                           

  .77 -76عبد خليل فضيل، مرجع سابق، ص )1(   
 

  .91ص م.ELGA،1999فاليتا . ،دراسات يف جغرافية مصادر الطاقة السماك، ، حممد أزهرمجعة رجب طنطيش )1(    
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  احلساس التساوي احلرج أو ) خط5شكل (

  
فـــاهيم ونظريـــات وحتلـــيالت مكانيـــة، ، مب املظفـــر، التخطـــيط اإلقليمـــي: حمســـن عبـــد الصـــاحاملصـــدر

  بتصرف).( .187، ص 2002، دار مشوع الثقافة، الزاوية
  :فترض فيبراو 
  ـ وجود سوق واحدة (ق) ومصدر واحد للخام (م خ) . 1
) متثــل 5ففــي الشــكل ( ،ســلع املصــنعةـ تســاوي تكــاليف نقــل الطــن الكيلــو مــرتي للمــادة اخلــام وال 2

، أما الدوائر املتحدة املركز النقل إىل السوق من مجيع اجلهات الدوائر املتحدة املركز حول (ق) تكاليف
، اجلهـاتمصـدر املـادة اخلـام يف مجيـع  ليف النقل من األمـاكن البعيـدة عـنفهي متثل تكا ؛حول (م خ)

  .)5تكلفة نقل الطن الشكل (ميثل كل بعد منها  وقد نظمت األبعاد املكانية للدوائر حبيث
% مــن وزــا عنــد 50 تفقــد ـ أن الصــناعة تتطلــب كميــات كبــرية مــن املــادة اخلــام غــري النقيــة الــيت 3

  وبناًء على هذه االفرتاضات فإن هناك عدة احتماالت لتوطني الصناعة: .التصنيع
وهـذا يتطلـب تكـاليف نقـل اإلنتـاج النهـائي  ،مـ االحتمال األول: إقامة املصنع عند مصدر املـادة اخلـا1

  دنانري. 10ولنفرض أن تكلفة نقل الطن =  ،بالقرب من املادة اخلام إىل السوق ،من موقع املصنع
: وهذا يتطلب نقل كمية مضاعفة من املـادة اخلـام مقابـل ـ االحتمال الثاين: إقامة املصنع عند السوق2

ن إنتاج طن واحد من السلع النهائية يتطلب أأي ، % 50اقد من سلع على اعتبار أن الفما ستنتجه 
لكــل طنــني  ادينــارً  20وهــذا يعــين دفــع  ،تــوفري طنــني مــن املــادة اخلــام بتكلفــة عشــرة دينــار للطــن الواحــد

 من السلع النهائية اواحدً  اسينتجان طن.  
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فـان  ،حـول (م خ) ة الرابعـةإذا أقيم املصنع عند النقطـة (س) الواقعـة علـى الـدائر  :ـ االحتمال الثالث 3
دنـانري أخـرى تكلفـة نقـل  10إضـافة إىل  ،دنـانري 8 اإلمجالية لطنني من املادة اخلام سـتبلغتكلفة النقل 

 18=  10+ 8( فيكـون إمجـايل التكلفـة ؛ق)صنعة إىل الـدائرة العاشـرة حـول (طن واحد من السلع امل
  ).6نظر الشكل (ا .)ادينارً 

  تساوي) خطوط النقل امل6شكل (
  

  
  
  

 
 

  .186، ص املصدر: صفوح خري، مصدر سابق
) خــــط الكلفــــة اإلمجاليــــة 6وميثــــل اخلــــط العــــريض الــــذي تقــــع عليــــه النقطتــــان (س، ص)  يف الشــــكل (

  ).ادينارً  18وهو يصل بني مجيع النقاط اليت تتساوى عندها نفقات النقل ( ،(اآليزودابني)
 8مقـدارها ( ،) ا زيادة يف تكاليف النقل6 الشكل () يفومجيع النقاط الواقعة على خط (اآليزودابني

  .(راجع االحتمال األول) .) عن موقع الصناعة عند مصدر املادة اخلامدنانري
فخطــوط كلــف النقــل املتســاوي تعكــس أمهيــة ُكلــف العمــل مبــا يعــوض ارتفــاع ُكلــف النقــل، فــأي مكــان 

) املوضـح يف الشـكل ســيمثل آليــزودابنيا( ويقــع علـى خـط ،)دنـانري مــن تكلفـة النقـل 8تـوفري ( بإمكانـه
إنـه سـيكون املوقـع األنســب ف ،)دنـانري 8وقـع مـن تـوفري أكثـر مــن (فـإذا متكـن هــذا امل ،املوضـع الصـناعي

ســيكون هــو املكــان  ،خــصأر فــإن املكــان الــذي يكــون يف العمــل ، وإذا ظهــر أكثــر مــن موقــع للصــناعة
  األنسب لتوطني الصناعة.

  فيرب: نظرية ىلإاالنتقادات املوجهة 
  :يةتنوجزها يف النقاط اآل ،وجهت جمموعة من االنتقادات ملا ورد يف نظرية ألفرد فيرب

تــزداد أجــرة النقــل  :أي ،ـ عــدم صــحة فرضــيته القائلــة بــأن  أجــور النقــل تتناســب طرديــا مــع املســافة 1
ن نسـبة الزيـادة يف م ؛ ذلك أن "أجور املسافات قائمة على أساس زيادة األجر بنسبة أقلبزيادة املسافة
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وهذا ما أكده هوفر الذي أوضح  ،)1(النقل تقل عادة بزيادة املسافة" ، وبناء عليه فإن نفقاتاملسافات
فتكاليف نقل وحدة واحدة  .)7( الشكل .أن تكاليف النقل تزداد مع املسافة بشكل متناقص ومتدرج

  .سافةتنخفض كلما زادت امل ،) ملسافة حمددةمن احلمولة (طن مثالً 
هـذا و  ،ـ ساوى فيرب بني تكلفة نقل الطن الواحد مـن املـادة اخلـام والطـن الواحـد مـن السـلع املصـنعة 2 

 ،الواحــد مــن املــادة اخلــام نقــل الطــن ن هنــاك تباينــا بــني تكلفــةإاالفــرتاض ال ينطبــق مــع الواقــع، حيــث 
قل طن من املادة ضعف ن حبيث تصل تكلفة نقل طن من السلع املصنعة إىل ،والطن من السلع املنتجة
  .)2(اخلام يف أغلب األحيان

  ) العالقة بني املسافة وتكلفة النقل7شكل (
 

 
 
 
 
 

  
  .179، ص املصدر: علي إحسان شوكت، مصدر سابق

ي تلعبــه تكــاليف إقامــة املشــروع الصــناعي يف حتديــد مســتوى التكــاليف ذالــدور الــمــن رغم علــى الـــ  3
نظريتـــــه علـــــى التكـــــاليف وركـــــز يف  ،إال أن فيـــــرب أمهلهـــــا )وع الصـــــناعياإلمجاليـــــة الالزمـــــة إلقامـــــة املشـــــر 

  .)1(التشغيلية
وذلـك بافرتاضـه أن مجيـع مـا ينـتج يبـاع يف سـوق  ،ـ عـاجل فيـرب مسـألة االسـتهالك بشـكل غـري واقعـي 4

   .واحدة دون وجود أي حتديد ملسألة الطلب

                                                           

  )1(An Introduction to Regional Economics, Edgar M. Hoove, Frank Giarratan, 
THIRD EDITION, West Virginia University, p.1. 

  .85عبد خليل فضيل ، مرجع سابق ، ص )2(   
 

 3ص ،  2007، جامعة تونس ، قسم اجلغرافيا وطن الصناعي ( منوذج فيرب) ،عمر باهلادي، منوذج الت )1(
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احلقيقـة أن  نقـاط االنقطـاع النقلـي و  ،يفـ بـني فيـرب أن ايـات اخلطـوط هـي الـيت تتميـز بأقـل التكـال 5
 ئللصـناعة حـول املـوان والبحـري وهـذه الظـاهرة تفسـر التـوطن السـاحلي ،هي اليت تتميز بأقـل التكـاليف

  من جهة أخرى. )2(املواصالت ورؤوس الشبكات النقليةوتركز األنشطة حول عقد  ،من جهة
 Weight Loss and Transport Costثانيــا :نظريــة الــوزن الفاقــد وكلفــة النقــل 

Theory  
الــذي كــان قبــل وفاتــه أســتاذا فخريــا  ،دغــار هــوفرإظريــة هــو عــامل االقتصــاد األمريكــي صــاحب هــذه الن

التخطـيط اإلقليمـي مبنطقـة لالقتصاد جبامعـة بيتسـربغ. كمـا عمـل  مـديرا للدراسـات االقتصـادية  برابطـة 
القتصــادي ة. كمــا شــغل منصــب املستشــار اقليميــتــرأس اجلمعيــة العلميــة اإل 1962ام يف عــو  ،بيتســربغ

له عدة مؤلفات منها:   ،والشركات التجارية ،ومعاهد البحوث ،، واملؤسساتلبعض الوكاالت احلكومية
 location theory and the shoeيــة املوقــع وصــناعات جلــود األحذيــة:نظر كتــاب (

leather industries  كتــاب:و ، 1937ســنةThe Location of Economic 
Activity ) الــــذي تنــــاول فيــــه جمموعــــة مــــن املبــــادئ واملفــــاهيم 1948مواقــــع النشــــاط االقتصــــادي (

النمـو السـكاين والتنميـة االقتصـادية يف   :النظرية املتعلقة باملوقع الصناعي،  كما شارك يف تأليف كتاب
 وكتاب مدخل إىل األقاليم االقتصادية.   ،)1958البلدان ذات الدخل املنخفض (

 ،الفاقــد وكلفـة النقـل مـن النظريــات اهلامـة الـيت اهتمـت بدراســة املوقـع بشـكل عــامالـوزن نظريـة تعتـرب  و
جوهرهــا عــن العالقــة بــني الفاقــد  ، فهــي تعــرب يفاعي للصــناعات التحويليــة بشــكل خــاصواملوقــع الصــن

  .صناعةقلها من مصدرها إىل موقع ال) يف املادة اخلام املستخدمة يف الصناعة وكلفة ن(نسبة الشوائب
  :تفرتض هذه النظرية االفتراضات:

يتم تصنيعها على شـكل سـلعة واحـدة،   ،ـ  وجود منشأة صناعية واحدة، تستخدم مادة خام واحدة 1
  خارج نطاق مصدر املادة اخلام. تنتشر هذه السوق يف مواقع خمتلفة ،يتم بيعها يف سوق واحدة

  بينما تبقى العناصر األخرى ثابتة.  ،نفقات النقلو تغريان مها نسبة الوزن املفقود ــ العنصران امل 2
طـن الواحـد ـ معدل أجور الشحن للطن الواحد من املادة اخلام يكون أقل من معدل أجور الشـحن لل3

  .من السلع املصنعة منها
  ؟ وفقا لالفتراضات الثالث السابقة؟ وكيف ما الذي نستفيده من هذه النظرية :والسؤال اآلن

                                                           

 .210خري ، مرجع سابق ، ص  صفوح )2(
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الـــذي يبـــني أربـــع حـــاالت افرتاضـــية  ،)1هـــذا الســـؤال مـــن خـــالل دراســـة اجلـــدول ( نعـــ ميكننـــا اإلجابـــة
  :ومن خالله يتضح لنا اآليت ،للعالقة بني نسبة الفاقد وتكاليف النقل

فقـد شـيئا مـن وزـا نالحظ أن املـادة اخلـام ال ت )1الل األرقام الواردة باجلدول (: من خالحالة األولى
ادة وبالتــايل فــإن وزن الســلع الــيت ُصــنـَعْت مــن هــذه املــادة ممــاثال لــوزن املــ ،%) 0الفاقــد عنــد تصــنيعها (

ووفقا لذلك فإن موقع املصنع سيكون عند السوق؛ ألن تكاليف النقـل  اخلام اليت دخلت يف تصنيعها,
ور  نقــــل الســـــلع املصـــــنعة وهـــــي أقـــــل يف معــــدل أجـــــور نقلهـــــا مــــن معـــــدل أجـــــ ،ســــتكون للمـــــادة اخلــــام

  ).3(االفرتاض
  

  .) حاالت افرتاضية للعالقة بني نسبة الفاقد وتكاليف النقل1دول (ج

 
  .112ص ،1974دار النهضة العربية،  ،املصدر: حممد رياض، جغرافية النقل، بريوت

كمــا هــو احلــال يف احلالــة   ،لــذلك يقــام املصــنع يف الســوق ؛زالــت منخفضــة عنــد الســوق تكلفــة النقــل ال
   .األوىل

ن خالل اجلدول ارتفاع نسبة الفاقد يف وزن املادة اخلام بشكل أثر على تكاليف احلالة الثالثة: نالحظ م
أقـل ممـا لـو أقـيم بـالقرب مــن حبيـث أصـبحت التكلفـة عنـد إقامـة املصـنع بـالقرب مـن املـادة اخلـام  ،النقـل

  .نع سيكون بالقرب من املادة اخلام؛ لذلك فإن موقع املصالسوق
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والســـلع  ،لـــة اخـــتالف حســـاب تكـــاليف نقـــل كـــل مـــن املـــادة اخلـــام: نالحـــظ يف هـــذه احلااحلالـــة الرابعـــة
ينـارًا لنقـل طـن ) د17و( ،لنقـل طـن مـن املـادة اخلـام ؛) دنـانري9املصنعة عن احلاالت الثالث السابقة (

ذلـك تتمثـل يف أنـه  نيتساءل عن سبب هذا االختالف، واإلجابة عـ بعضناولعل  ،)من السلع املصنعة
 ،مــن املــادة اخلـام والســلع املصــنعة علــى مـا هــي يف احلــاالت الــثالث األوىللـو اســتمرت أســعار نقـل كــل 

د موقــع املصــنع خاضــعا ممــا جيعــل حتديــ ،لــن تكــون حامســة ؟أيــن يقــام املصــنع :ســؤال نفــإن اإلجابــة عــ
  .)1(لعوامل أخرى

  الخالصة
ع نسبة الفاقـد نالحظ وجود ارتباط بني ارتفا  ،)1من خالل دراسة احلاالت األربع الواردة يف اجلدول (

، فكلما ارتفعت النسبة املئوية اعة بالقرب من  مصادر تلك املوادوبني توطن الصن ،من وزن املواد اخلام
  .ة للتوطن بالقرب من مادا اخلامكلما ازداد اجتاه الصناع  ،للفاقد من املادة اخلام

ملصـنع يف احلـاالت كـان إقامـة اواملتعلـق مب ،السؤال الذي تثريه النظرية نمما سبق اتضحت لنا اإلجابة ع
يف مواضــع غــري املوضــعني ، وهــذا يــدفعنا إىل التســاؤل عــن مــدى إمكانيــة إقامــة الصــناعة األربــع الســابقة

ويف نفـــس ظــروف احلــالتني الثالثــة والرابعـــة  ،) ، بعبــارة أخــرى(الســوق، ومصــدر املـــادة اخلــام .الســابقني
  ع يف مواقع بديلة تقع بني السوق ومصدر املادة اخلام ؟هل ميكننا إقامة املصن ،)1الواردتني باجلدول (

ــــاقص التــــدرجي نتكمــــن  اإلجابــــة عــــ ي ملعــــدل النقــــل الــــذي نــــص علــــى أن هــــذا الســــؤال يف قــــانون التن
، )1(ة تناقصها طردا مع زيادة املسافة))إمنا تزداد نسب ،تكاليف النقل عموما ال تتزايد طردا مع املسافة((

كيلــو مــرت تكــون أقــل مــن تكلفــة نقلــه مبقــدار مخــس   500بضــائع ملســافة أي أن نقــل طــن واحــد مــن ال
  كم.  100مرات ملسافة 
ام يف هـــذه احلالـــة قـــد وصـــلت إىل أن نســـبة الفاقـــد مـــن وزن  املـــادة اخلـــمـــن رغم علـــى الـــ: احلالـــة الثانيـــة

كمــا هــو   ،لــذلك يقــام املصــنع يف الســوق ؛إال أن تكلفــة النقــل الزالــت منخفضــة عنــد الســوق ،40%
   .ال يف احلالة األوىلاحل

                                                           

 212صفوح خري ، مرجع سابق ، ص  )1(
  .214،  213نفس املرجع،،ص  )1(
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ـــ. تتبــع الشــكل ( ملــة ) الــذي يوضــح تكلفــة نقــل املــادة اخلــام والســلع املصــنعة عنــد مخــس مواقــع حمت8ـ
  :يتاإلقامة الصناعة على النحو اآل

  :واقعـ تكلفة نقل املادة اخلام عند كل موقع من تلك امل 1
 نظرا لرتكز املادة اخلام عند املوقع. عند مصدر املادة اخلام. ال توجد تكلفة نقل أ ـ املوقع األول

 80يف هـذه احلالـة سـتكون تكلفـة نقـل طـن واحـد مـن املـادة اخلــام =  .ب ـ املوقـع الثـاين عنـد السـوق
  دينارًا .

) منتصـف املسـافة بـني السـوق وموقـع املـادة اخلـام سـتكون تكلفـة نقـل طـن ج ـ املوقع الثالـث عنـد (ب
  .دينارًا 55حد من املادة اخلام = وا

حـد مـن د ــ املوقع الرابع  عند النقطة (ج)  أقرب نقطة ملصدر املادة اخلام. ستكون تكلفـة نقـل طـن وا
  .دينارًا 72املادة اخلام = 

نقــل طــن واحــد مــن املــادة  . ســتكون تكلفــةاملوقــع اخلــامس  عنــد النقطــة (أ) أقــرب نقطــة للســوق هـــ ـ
  .دينارًا 30اخلام= 

  ند كل موقع من تلك املواقع:ـ تكلفة نقل السلع املصنعة ع 2
  ) لوجود املصنع بالسوق.قع األول: عند السوق التكلفة = (صفرأ ـ املو 

  

  ) التناقص التدريجي لمعدل أجور النقل في خمس نقاط8شكل ( 
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  .). (بتصرف 55واد، مصدر سابق، ص : فضل األجاملصدر
)  120( تكلفـة نقـل طـن واحـد مـن السـلع املصـنعةب ـ املوقـع الثـاين عنـد مصـدر املـادة اخلـام سـتكون 

  دينارًا.
ة نقـل طـن سـتكون تكلفـ ،منتصف املسافة بني السـوق وموقـع املـادة اخلـام (ب)ج ـ املوقع الثالث عند 

  .دينارًا 88واحد من  السلع املصنعة= 
طن واحـد نقـل  د ـ املوقع الرابع  عند النقطة (ج)  أقرب نقطة ملصدر املادة اخلام. ستكون تكلفة نقل

  دينارًا . 112السلع املصنعة = 
د مــن الســلع . ســتكون تكلفــة نقــل طــن واحــعنــد النقطــة (أ) أقــرب نقطــة للســوقهـــ ـاملوقع اخلــامس  

  .دينارًا 52املصنعة = 
  

ملادة اخلام تكون على ـ التكلفة اإلمجالية للنقل عند كل نقطة من النقاط الواقعة بني السوق ومصدر ا3
  :يتالنحو اآل

دينارا) 72مجع تكلفة نقل املادة اخلام ( دينارا ) وهو حاصل 124) (ـ إمجايل التكلفة عند النقطة (أ أ
  دينارا). 52تكلفة نقل السلع املصنعة (و 

)  143لسوق وموقع املادة اخلـام سـتكون (منتصف املسافة بني ا (ب)ب ـ إمجايل التكلفة عند النقطة 
  دينارا). 88تكلفة نقل السلع املصنعة (و  ،دينارا) 55املادة اخلام (وهو حاصل مجع تكلفة نقل  ،دينارا

) 30مجـع تكلفـة نقـل املـادة اخلـام ( وهـو حاصـل ،) دينارا142() (جج ـ إمجايل التكلفة عند النقطة 
).  مــن خــالل مــا ســبق توضــيحه نســتنتج أن معــدل دينــارا 112نقــل الســلع املصــنعة  ( وتكلفــة ،دينــارا

حنو اهلبوط التدرجيي مع ازدياد املسافة مما يعين أن املواقع املتوسطة ستكون خاسـرة  تكاليف النقل تتجه
  .)1(ة مع املادة اخلام والسوق مامليف حال دخوهلا جمال املنافس

  .زات خاصة يف أجور النقلــ تتوفر هلا امتيا 1
ـــ تـــدعو الضـــرورة إىل تغيـــري وســـيلة النقـــل يف نقطـــة متوســـطة2 ملـــائي إىل النقـــل ا كاالنتقـــال مـــن النقـــل  ،ـ

  .بالسكك احلديدية
  .اختالف نتيجة االحنراف :أي ،ـ يطرأ على معدل األجرة 3

                                                           

 .114، ص1974، ، دار النهضة العربيةحممد رياض، جغرافية النقل، بريوت )1(
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 ،ميكــن ألحــد النقــاط املتوســطة منافســة الســوق ومصــدر املــادة اخلــام ،إذا تــوفرت هــذه الشــروط الــثالث
 اللــه يتضــح الــذي مــن خ، )9ة الصــناعة كمــا هــو موضــح بالشــكل (وتصــبح هــي أنســب األمــاكن إلقامــ

ألن إمجـايل  ؛ب) اليت متثل نقطة إعادة الشحن هـي انسـب املنـاطق إلقامـة املصـنعأن النقطة املتوسطة (
وهـــو مـــا ميثـــل أقـــل تكلفـــة للنقـــل مـــن بـــني كـــل  ،دينـــارًا 117=  97+  20تكـــاليف النقـــل عنـــدها = 
  .طة (ب)شحن كما هو احلال عند النقواليت ال توجد عنها نقاط إعادة  ،النقاط املقرتحة يف الشكل

  
  ) أنسب النقاط املتوسطة9شكل (

 
   .)(بتصرف 214خري، مرجع سابق، ص صفوح  املصدر:

على طول خط شحن تتغري فيه وسيلة  -كمواقع حديثة للصناعة  -وقد طبقت فكرة النقاط الوسيطة
ضمن  فقد أصبحت املوانئ الكبرية تضيف الوظيفة الصناعية إىل جمموع وظائفها كتطور من ،النقل

من األمثلة على ذلك قيام الصناعات البرتوكيماوية يف موانئ  ،تطورات احلديثة يف جغرافية الصناعةال
  .يبيايف ل ،وميناء الزاوية  ،ورأس األنوف ،كميناء الربيقة  ،استقبال البرتول اخلام
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  النتائج
لسياســـية للنظـــام الـــيت تعتــرب انعكاســـا لألفكـــار ا ،نظريــات املوقـــع الصـــناعي ةـ  يعـــود الفضـــل  يف نشـــأ 1

  ،Situationالذي أشار للموقع يف كتابتـه مبصـطلح ،   J.S .Millالرأمسايل، إىل جــون ستيوارت مــل
  .جتذب عوامل التوطن انتباههوذلك قبل أن 

، مــرده إىل اخــتالف ختصصــام ،بــني البــاحثني يف حتلــيلهم لنظريــات املوقــع الصــناعي ـ هنــاك تبــاين 2
  اليت استخدمها كل باحث. واختالف أدوات التحليل

مـن إضـافة بعـض املنــاهج  -مـن خــالل دراسـتهم لنظريـات املوقـع الصــناعي -ـ متكـن بعـض البـاحثني 3
اليت جاء ا الباحث ،  Central Place Theoryمثل نظرية (املكان املركزي  ،اهلامة والنظريات

مــــن  ،ة اجلغرافيـــة االقتصــــاديةواملـــنهج الســــلوكي الــــذي كـــان ألســــاتذ ،Christallerاألملـــاين كرســــتالر 
  الفضل يف ظهوره. A. Kariqvistوأندريه كارلكفست  ،A Perd آلن بريد  :أمثال

ـ أدى  تعدد العوامل املؤثرة يف اختيار املوقـع وحتديـد درجـة التخصـص االقتصـادي إىل ظهـور الكثـري  4
  .اسع عشروذلك منذ ايات القرن الت ،النظرية اليت تعاجل هذا املوضوع من األطر

معتـربا إياهـا  أهـم عامـل مــن  ،، علـى تكلفـة النقـليـرب يف نظريتـه عـن مواقـع الصـناعاتـ ركـز ألفـرد ف 5
لنقطة اليت تكون الكلفة ، مؤكدا على ضرورة إقامة املنشأة الصناعية عند االصناعي عوامل اختيار املوقع
  .عند حدها األدىن

من  ،دم يف عمليات إنتاجها نوعني من اخلاماتأن كل صناعة تستخ ـ حسب وجهة نظر الفر فيرب 6
باستثناء الصناعة اليت تعتمد على نوعني  ،التوطن يف منطقة تسويق منتجاا مصدرين خمتلفني متيل إىل

أو وســـائل النقـــل  ،حـــدمها إىل منطقـــة الســـوق بواســـطة وســـائل النقـــل النهـــريأينقـــل  ،مـــن املـــواد اخلـــام
  الذي سيكون متعادال مع السوق يف اجلاذبية كموقع صناعي. ،انيةعرب موطن املادة اخلام الث ،البحري

خاصـة  ى املوقـع الصـناعي،ـ بإمكان تكاليف العمالة حسب وجهـة نظـر فيـرب أن تفـرض تأثريهـا علـ  7
، فمثــل هـذه املواقـع بإمكاـا تعـويض اخلسـارة الناجتـة مــن لـيت تكـون فيهـا تكلفـة النقـل عاليـةيف املواقـع ا

مــل ختتلــف ، خاصــة وأن كلفــة العلتــوفري يف تكــاليف األيــدي العاملــةلنقــل عــن طريــق اارتفــاع تكــاليف ا
  ، كما ختتلف من صناعة ألخرى.مكانيا من موقع إىل آخر

لعالقة بني الفاقـد (نسـبة يف جوهرها عن ا -دجار هوفرال -وكلفة النقل ،ـ  تعرب نظرية الوزن املفقود 8
  .وكلفة نقلها من مصدرها إىل موقع الصناعة ،الصناعة) يف املادة اخلام املستخدمة يف الشوائب
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وبــني  ،ـ حســب وجهــة نظــر ادجــار هـوفر هنــاك ارتبــاط بــني ارتفــاع نســبة الفاقــد مــن وزن املــواد اخلــام 9
  ،، فكلمـا ارتفعـت النسـبة املؤويـة للفاقـد مـن املـادة اخلـاماعة بالقرب مـن  مصـادر تلـك املـوادتوطن الصن

  .للتوطن بالقرب من مادا اخلام ةكلما ازداد اجتاه الصناع
مما يعين  ،مع ازدياد املسافة ،أن معدل تكاليف النقل تتجه حنو اهلبوط التدرجيي ـ يرى ادجار هوفر 10

  أن املواقع املتوسطة ستكون خاسرة يف حال دخوهلا جمال املنافسة مع املادة اخلام والسوق.
ذجـا أساسـيا ما يبقيان دومـا منو إال أتني النظريتني هاإىل االنتقادات اليت وجهت من رغم على الـ  11

آليات التوطن الصناعي باالعتماد على عناصر حمدودة. وميثل النقل أهم عنصر   ميكننا من فهم ،بسيطا
 وهو طبيعي جدا عند ما نعرف الفرتة اليت وضع فيها النموذج. ،يف حتديد أنسب موطن

وخاصــة يف قطــاع  ، أساســيا يف حتديــد التــوطن الصــناعيـــ مثــل النقــل إىل حــدود الســبعينات عــامال12  
اليد  :مثل ،مة وحمددة للتوطنهم، لكن التطور الذي حصل متثل يف أن عوامل أخرى أصبحت التعدين
يف الوقت الذي تراجعت فيه مكانة النقل   ، إخل،واملناخ السياسي ،والقوانني ،والسوق ،والنفاذية ،العاملة
  كثريا.
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