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  :األنماط الموقعیة للصناعة التحویلیة 
تتباین العوامل الطبیعیـة والبشـریة االقتصـادیة المسـؤولة عـن قیـام النشـاط الصـناعي ضـمن         

كــان مــن محصــلة ذلــك تبــاین أنمــاط التوزیــع اإلقلیمــي . الدولــة الواحــدة وبــین دول العــالم المختلفــة 
فــــردة فــــي المنــــاطق والتركــــزات الصــــناعیة فطغــــى طــــابع الصــــناعات المت. للمؤسســــات الصــــناعیة 

بمنـــاطق وأقـــالیم صـــناعیة متصـــلة عبـــر الحـــدود السیاســـیة بمنـــاطق أخـــرى كمـــا علیهـــا الحـــال فـــي 
  .النطاقات الصناعیة الممتدة بین كندا والوالیات المتحدة األمریكیة ومثلها في أوربا الغربیة 

  

  :ویسود في العالم أنماط عدیدة في التوزیع الصناعي منها 
  

  :ـ  النقطة الصناعیة  ١
إذ یبــــرز ) . التعدینیـــة(غالبـــًا مـــا یشــــیع هـــذا الــــنمط فـــي منــــاطق الصـــناعات االســــتخراجیة         

ـــال . مصـــنع أو مصـــنعان لمعالجـــة الخامـــات المختلفـــة كمصـــانع تكریـــر الســـكر وســـط مـــزارع  : مث
ركیــز المعــادن عنـــد أو مشــاریع تحلیــة المیــاه علــى شـــواطئ الخلــیج العربــي أو مشــاریع ت. القصــب 

وقــد تكــون هــذه المنشــآت . والعدیــد مــن دول العــالم األخــرى  أفریقیــامناجمهــا كمــا فــي كنــدا وجنــوب 
  .سببًا لجـذب السكان فتنشأ حلًال عمرانیة تخلق نمطًا من أنماط توزیع الصناعة 

  

   :ـ  المركز الصناعي  ٢

حـــدودة أو واســـعة مــــع یتشـــكل هـــذا الـــنط مـــن قیـــام عـــدة مصـــانع ذات عالقـــات انتاجیـــة م
  .تركزات سكانیة 

  

  :ـ  المناطق الصناعیة  ٣
مســــاحة مــــن األرض تحتضــــن العدیــــد مــــن المنشــــآت الصــــناعیة ذات الترابطــــات األمامیــــة         

وعــادة مـــا تعمـــد الــدول بظـــل التصـــامیم . فهــي تعمـــل بعالقـــات إنتاجیــة واســـعة .  والخلفیــة الشـــدیدة
ها وتوضــیحها ضــمن االســتعماالت الصــناعیة الحدیثــة داخــل إلــى تحدیــد. الحدیثــة لتخطــیط المــدن 

فــي تطــویر  إیجابیــاً فــي بیئــات توطنهــا  وتلعــب المنــاطق الصــناعیة دورًا متمیــزاً المراكــز الحضــریة 
  .أحیانًا فیما تخلفه من تأثیرات بیئیة غیر مرغوب فیها  وسلبیاً  القاعدة االقتصادیة بشكل عام

  

   :ـ  اإلقلیم الصناعي  ٤

یتشكل اإلقلیم الصـناعي مـن تركیـز عنقـودي للعدیـد مـن الصـناعات فـي ثغـور صـناعیة مـا         
تلبث أن تتسع وتنمـو لمسـافات بعیـدة منهـا امتـدادات صـناعیة للعدیـد مـن المشـاریع ذات الترابطـات 

ومــن تبـاین الصـناعات فــي األقـالیم فــإن هنـاك صـناعات أساســیة تعـد الركــائز  .اإلنتاجیـة المتنوعـة 
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ن . وعــادة تخــدم األقــالیم الصــناعي مدینــة كبیــرة أو عــدة مــدن قریبــة . ظهــور اإلقلــیم وتطــوره فـي  ٕ وا
بـــل مـــن . اإلقلـــیم الصـــناعي ال یعتمـــد فـــي مـــوارده الخـــام وال اســـتهالك منتجاتـــه علـــى بیئـــة توطئـــه 

ومــن أمثلــة تلــك األقــالیم إقلــیم شــیكاغو ـ كــاري جنــوب بحیــرة . منــاطق قــد تكــون بعیــدة عنهــا كثیــراً 
قلـیم الورال فـي روسـیا . مشیكان في الوالیات المتحدة األمریكیـة  ٕ قلـیم الـرور فـي ألمانیـا وا ٕ قلـیم . وا ٕ وا

قلیــم اوزاكا في الیابان كما سنرى في الباب الثاني من هذا الكتاب  ٕ   .اللورین في فرنسا وا
  

  :ـ  النطاق الصناعي  ٥
وقـــد ظهـــر فـــي . لحـــدود الدولیـــة یقصـــد بالنطـــاق الصـــناعي تجمـــع صـــناعي یمتـــد عبـــر ا          

وتتســم النطاقــات الصــناعیة بكونهــا تحتضــن مراكــز  .الــدول المتقدمــة یغطــي منــاطق وأقــالیم عدیــدة 
فضــًال عــن الهیاكــل . حضـریة كبیــرة وأنهــا تتـوطن فــي منــاطق المــواد الخـام والوقــود بدرجــة أساسـیة 

ــــة الكفــــوءة المتاحــــة فــــي منــــاطق تواجــــدها  ــــة النطــــاق  ومــــن النطاقــــات. االرتكازی الصــــناعیة الحالی
حیــث یغطــي والیــات نیویــورك وبنســلفانیا ونیوجرســي . الصـناعي فــي شــمال شــرق الوالیــات المتحــدة 

ویقــیم العدیــد مــن مــدن الصــناعات . حیــث یقــیم العدیــد مــن األقــالیم الصــناعیة . ودیالویــر ومرالنــد 
هــذا لتشــمل صــناعات وتتســع نشــاطات النطــاق الصــناعي . مثــل هدســن وكنكتــون وتــزوي والبــاني 

  .الحدید والصلب والطباعة والمالبس والورق ولعب األطفال وغیرهما 
وتشـــكل البحیـــرات العظمـــى نطاقـــًا صـــناعیًا آخـــرًا یبـــدأ بمینـــاء دولـــوت فـــي الطـــرف الغربـــي         

ویمتـد هـذا . لبحیرة سوبریور إلى إقلیم شـیكاغو شـامًال مـدن دیترویـت و وبونینـاك والنسـك وغیرهمـا 
ویتســع النطـــاق . طــاق إلــى جنــوب بحیرتــي أیــري اونتــاریو حیـــث توجــد تولیــدو وكلیفالنــد وبفــالو الن

شماًال عبر الحدود الكندیة لیظهر واضحًا في المنطقة الصناعیة الرئیسیة في كند الواقعـة فـي شـبه 
بلــة جزیـرة اونتـاریو أي مـن تورنتـو وهـاملتون فـي غـرب بحیـرة ایـري شـرقًا وحتـى مدینـة وندسـور المقا

ویمكـن أن نعــد إقلــیم المـاهوك الصــناعي امتــدادًا . عنــد بحیــرة سـانت كلیــز . لمدینـة دیترویــت غربـًا 
  له وبذلك یضم مدینتي روجسنز وسیراكوز الصناعیتین

  

  )مهم جدا( :  ـ  القطب الصناعي ٦
 القطــب الصــناعي نمــط مــن أنمــاط التوزیــع اإلقلیمــي للصــناعات وهــو ظــاهرة جغرافیــة ناجمــة      

فــــي بعــــدیها الطبیعــــي والبشــــري متجســــدة باإلطــــار التخطیطــــي الموضــــع  و الموقــــععــــن تفــــاعالت 
بـدوافع ذاتیــة ناجمـة عـن تطـور تقنیـات اإلنتـاج وحجــم  )١( إمـا وتبـرز األقطـاب الصـناعیة. المبـرمج 

ما بـدوافع خارجیـة نتیجـة لنمـو الطلـب )٢(.  المشروعات ٕ  االسـتثمارات) ٤(أو  تـوفر الخامـات )٣(أو  وا
وهنـا تبـرز مكانـة الصـناعة الرئیسـیة ذات الترابطـات األمامیـة والخلفیـة مـع بقیـة نشـاطات  الجدیدة ،

القطــاع الصــناعي والقطاعــات االقتصــادیة األخــرى ، تلــك الصــناعات التــي تعــرف بصــناعات قــادة 
  : واألقطاب الصناعیة نوعان Location Leaders Industriesالتوطن 
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 أقطــاب صـناعیة مخططــة )٢( و . عامـل االســتمرار التـاریخيأقطـاب صــناعیة ناجمـة عــن  )١(
وهي ثمرة من ثمار التخطیط الصناعي الذي یعكـس سیاسـات واسـتراتیجیات الفكـر االقتصـادي 

   :فالقطب الصناعي ظاهرة تقود إلىوعمومًا ، .   للدولة 
  

  .تطویر المناطق األقل تطورًا في الدولة   ـ ١
  .میة ویهدف إلى خلق التوازن العام داخل الدولةیقلل من الفوارق اإلقلی  ـ ٢
  .یسهم في تخطیط أحجام المراكز الحضریة داخل الدولة   ـ ٣
  .ـ  یكبح جماح الهجرة الداخلیة غیر المخططة  ٤
  .یحقق استخدام أنسب للموارد المتاحة في األقالیم المختلفة سواء كانت طبیعیة أو بشریة   ـ ٥
  

  :التشتت الصناعي ـ  التركز الصناعي و  ٧
نقصــد بـــالتركز أو التـــوطن الصـــناعي قیــام نشـــاط صـــناعي مـــا بمنطقــة مـــا وتمتعـــه بأهمیـــة         

تواجــد منشــآت صــناعیة فــي اقــالیم مــا حیــث أو .  نســبیة تفــوق بــاقي نظرائــه فــي المنــاطق المختلفــة
شـغل أكثـر مـن نصـیبه هو اإلقلیم الـذي یأو . یفوق في واقعه األقالیم أو المناطق األخرى المناظرة 

  . النسبي في الصناعة 
  

 )العمــال ( منهــا عــدد المشــتغلین  )١( . وتســتخدم عــدة معــاییر لقیــاس التــوطن أو التركــز الصــناعي
  قیمـــة المبیعـــات وكمیـــة )٥( و رأس المـــال المســـتثمر )٤(  و القیمـــة المضـــافة )٣( و وقیمـــة اإلنتـــاج )٢(
  .أو قیمتها وغیرها الطاقة المستهلكة  )٦(

والتركز الصناعي قد یكون ممثًال بمجموعة متكاملة مـن الصـناعات المتشـابكة التـي یكمـل         
ویختلـــف . أو قـــد یكـــون لصـــناعة معینـــة تشـــغل أهمیـــة موقعیـــة متمیـــزة . بعضـــها الـــبعض اآلخـــر 

قلـیم أو منطقـة  ٕ وعـادة مـا یـتم احتسـاب معامـل . معامل التركز أو التوطن طبقًا لواقع كل صـناعة وا
  :التركز الصناعي على النحو التالي 

  عدد عمال صناعة ما بمنطقة ما                                 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

  عدد عمال الصناعات التحویلیة بتلك المنطقة                           
  

  عدد عمال تلك الصناعة                                         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             =والتوطن معامل التركز 
  عدد عمال الصناعات التحویلیة في القطر                                        

   :مثـال 
إذا كــان الهــدف حســاب معامــل التــوطن الصــناعي لصــناعة االســمنت فــي محافظــة نینــوى         

  :بجمهوریة العراق فإن المعادلة تكون على النحو التالي 

أنواع 
  األقطاب

إلى ماذا تقود األقطاب : س
 الصناعیة ؟ مهم جدا 

   تعریف
 واحد فقط

 معاییر التركز الصناعي

 لالطالع
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  نوىعدد عمال صناعة االسمنت في نی                       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       
  عدد عمال الصناعات التحویلیة في نینوى                       

  
  العراقعدد عمال صناعة االسمنت في                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =  معامل التوطن 
  العراقعدد عمال الصناعات التحویلیة في                      

  
حـد صـحیح فـإن الصـناعة متوطنـة وأكثـر فهـي شـدیدة التـوطن ، فإذا كـان النتـائج وا        

ن كـان النـاتج .  عة االسمنت في العراقأي یحظى بأهمیة نسبیة تفوق باقي وحدات صنا ٕ وا
أقل من واحد صحیح فإن الصناعة قائمـة متواجـدة لكنهـا غیـر مركـزة أو متوطنـة قیاسـًا إلـى 

  . أنحاء العراقنظراتها في باقي 
والتركــز الصــناعي یــنجم عــن مجموعــة مـــن عوامــل التــوطن الصــناعي وقــد یطغــى عامـــل         

واحد على غیره ، كأن یكون السـوق والمـواد الخـام وطبیعـة النشـاط الصـناعي أو التوجیـه الحكـومي 
وال داعي للتفاصیل ثانیـة فقـد سـبق الحـدیث عـن عوامـل التـوطن الصـناعي فـي الفصـل . أو غیرها 

  .الثاني 
وللتركـز الصـناعي نتـائج عدیــدة قـد تظهـر فــي نمـو المـدن أو المنــاطق نمـوًا مفرطـًا متجمــدًا         

كمـا قـد یتسـبب فـي تغییـر المظهـر الطبیعـي العـام فـي المنطقـة ، . في تراكم الحجـم والشـكل بسـواء 
لتركــز وبـروز مشــكلة التلـوث البیئــي ، ویكــون سـببًا لقیــام مـا نســمیه بالقطــب الصـناعي ، طالمــا أن ل

الصناعي القدرة علـى جـذب العدیـد مـن المؤسسـات الصـناعیة إلـى المنطقـة اغتنامـًا للهیكـل السـفلي 
 Industrialومنافـــذ التســـویق أو عـــن طریـــق المضـــاعف الصـــناعي  Infrastructureالمتـــاح 

Cumulative  حیـــث یجتـــذب قیـــام صـــناعة أساســـیة صـــناعات أخـــرى ، وتتظـــافر عوامـــل اإلنتـــاج
عة لتشـكل قـوة جـذب قـادرة علـى قیـام منطقـة أو إقلـیم تركـز صـناعي ، كـالموانئ أو منفردة أو مجتم

  . Industrial Poleمراكز التعدین المهمة وتؤدي إلى نشوء قطب صناعي 
وللتركز الصناعي أهمیة كبیرة في تطـویر األقـالیم الصـناعیة وجملـة االقتصـاد الـوطني بمـا         

ـــــق مـــــن وفـــــورات اقتصـــــادیة ومجتمعـــــ ـــــات توطنـــــة ناجمـــــة عـــــن التشـــــابك الصـــــناعي یخل ة فـــــي بیئ
واالقتصــادي بحكــم الترابطــات األمامیــة والخلفیــة ضــمن القطــاع الصــناعي والقطاعــات االقتصــادیة 

كـــل ذلــك یقـــود إلـــى رفــع مســـتوى معیشــة األفـــراد فـــي تلــك المنـــاطق، وعلیــه فـــإن اعتمـــاد . األخــرى 
ي التخطـــیط االقتصـــادي بعامـــة والصـــناعي سیاســـة التركـــز الصـــناعي قـــد تكـــون هـــدفًا اســـتراتیجیًا فـــ

  .بخاصة 
  

التـي تعـاني منهـا سیاسـات التركـز الصـناعي  المآخـذعلى أنه من المفید اإلشارة إلى بعض         
) الهیكـــــل الســــــفلي( یاكـــــل االرتكازیـــــة أن التركـــــز الصـــــناعي یخلـــــق ضــــــغطًا علـــــى اله )١(، منهـــــا 

 عیوب التركز الصناعي
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، ال سـیما  فیـة لتغطیـة حجـم الطلـب الواقـع علیهـاوالخدمات االجتماعیـة التـي قـد التتمتـع بمرونـة كا
كمـا أن التركـز الصــناعي  )٢(. إذا كانـت التركـزات الصـناعیة تتخــذ مـن المـدن الرئیسـیة مســتقرًا لهـا 

یقــود إلــى تعظــیم حجــم الفــوارق اإلقلیمیــة داخــل الدولــة الواحــدة ممــا یكــون ســببًا مــن اســباب تنــامي 
هـذا فضـًال عـن بـروز ظـاهرة التلـوث الصـناعي ومـا یـنجم  )٣( ، ظاهرة الهجرة الداخلیة داخل الدولة

هــــذا ناهیــــك عــــن  )٤(.  عنهــــا مــــن اضــــرار تلحــــق بالطاقــــات الموردیــــة الطبیعیــــة والبشــــریة المتاحــــة
االعتبــــــارات األمنیــــــة فــــــي حالــــــة الطــــــوارئ أو الحــــــروب حیــــــث تعــــــد التركــــــزات الصــــــناعیة أهــــــدافًا 

  .صم جیواستراتیجیة مرغوب فیها إللحاق الضرر بالخ
  

فهـــــو مظهـــــر معـــــاكس للتركـــــز الصـــــناعي ویقـــــوم علـــــى توزیـــــع  : التشـــــتت الصـــــناعيأمـــــا 
یـــة أو اقتصـــادیة أو ، العتبـــارات أمن الصـــناعات فـــي منـــاطق محـــددة ألهـــداف تخطیطیـــة مقصـــودة

مــن مظـاهر التوزیــع اإلقلیمـي للصــناعة یشـیر إلــى الكیفیــة والتشـتت الصــناعي مظهـر . االثنـین معــاً 
 وتســــتخدم معــــاییر عــــدة لقیــــاس التشــــتت .تشــــر فیهــــا الصــــناعة فــــي األقــــالیم تنالتــــي تتــــوزع أو 

 .القیمـة المضـافة وغیرهـا  )٣( و قیمة اإلنتاج )٢(و )العمال ( عدد المشتغلین )١(منها  الصناعي
  :وأهم مقاییس التشتت الصناعي 

  
  ) .مدى التشتت ( التشتت المطلق   ـ ١
  .االنحراف المتوسط   ـ ٢
  .المعیاري االنحراف   ـ ٣
  .معامل االختالف   ـ ٤

والتشــــتت الصــــناعي اســــلوب تخطیطــــي شــــرعت العدیــــد مــــن دول العــــالم المتقدمــــة اتباعــــه         
العتبـــارات تقـــع تحـــت لـــواء النظـــرة الخاصـــة بالربحیـــة الوطنیـــة أو معیـــار األمـــن القـــومي ، اغتنامـــًا 

  .للدروس المستوحاة من الحربین العالمیتین 
  :تخصص الصناعي ـ  التنوع وال ٨

قیــام عــدة صــناعات فــي منطقــة مــا ، أو وجــود عــدد كبیــر مــن  : بــالتنوع الصــناعينقصــد         
وهـذا الـنمط مـن التوزیـع یقـود .  الصناعات المختلفة اإلنتاج في إقلیم معـین أو علـى مسـتوى الدولـة

سـم الدولـة اقتصـادیا إلى تحقیق االكتفاء الذاتي في االقتصاد الوطني مما یتیح عناصر القـوة فـي ج
  .السیما في ظروف األزمات والطوارئ 

تواجد صناعة واحـدة أو أنـواع محـددة مـن الصـناعات فـي   :بالتخصص الصناعيویقصد         
ویقــود التخصــص الصــناعي إلــى تحقیــق وفــورات اقتصــادیة متمیــزة ، . منطقــة أو اقلــیم أو دولــة مــا 

 تعریف

 تعریف

 مقاییس التشتت الصناعي

 تعریف
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مــا یــنجم عــن ذلــك مــن تخفــیض فــي نفقــات اإلنتــاج كونــه یمــارس فــي ظــل انمــاط اإلنتــاج الواســع و 
  .قیاسًا للوحدة الواحدة المنتجة 

علــى أن التنــوع الصــناعي یخلــق مرونــة خاصــة لمجمــل اإلنتــاج حیــال تغییــرات الطلــب أو 
تغییـر التقنیـات الصـناعیة كمـا أنـه یسـهل عملیـة انتقــال األیـدي العاملـة مـن صـناعة إلـى أخـرى فــي 

  .ًال عن توفیر المهارات المتنوعة حالة تعرضها لألزمات، فض
وتعـــود فكـــرة التنویـــع الصـــناعي وكیفیـــة قیاســـه إلـــى الثالثینـــات مـــن القـــرن العشـــرین خـــالل         

األزمــة االقتصــادیة العالمیــة نتیجــة لمــا خلقتــه مــن كســاد اقتصــادي وبطالــة فــي تلــك المنــاطق التــي 
االعتقــاد بــأن التنــوع الصــناعي هــو تعتمــد علــى تصــدیر منتجاتهــا ، ممــا دفــع بعــض البــاحثین إلــى 

  .الذي یمكن تجنب األزمات الخاصة بالبطالة أو یخفف من حدتها 
ویقــاس التنــوع الصـــناعي فــي إقلـــیم مــا باالعتمـــاد علــى عـــدد العــاملین فـــي الصــناعة ویعـــد         
، واسـتندت  ١٩٣٨من أوائل المهتمین بقیاس معامـل التنـوع الصـناعي عـام  R. C. Tressتریس 

حاولته على أساس االستخدام المتساوي في إثني عشـرة مجموعـة صـناعیة رئیسـیة كأسـاس للتنـوع م
المطلــق ، وحســب منــه االنحــراف كــدلیل علــى درجــة التنــوع والتخصــص فــي المنــاطق الصــناعیة ، 

  :واتبع الخطوات التالیة 
  
مشــتغلین فــي إعـداد جــدول لكــل منطقـة صــناعیة ، یتضــمن فـروع الصــناعات القائمــة وعـدد الـ   ١

كل صناعة طبقًا لألعداد المطلقة ، ثم یـتم احتسـاب نسـبة العـاملین فـي كـل صـناعة بالقیـاس 
  .إلى جملة العاملین في القطاع الصناعي في المنطقة ذاتها 

ً من األعلى إلى األقل ٢   ).األصغر(ـ  ترتب نسب العمال ترتیبًا تنازلیًا ابتداء
للنســب المئویــة ، ویــتم ذلــك علــى أســاس أكبــر ) صــاعدي الت( ـ  احتســاب المجمــوع التراكمــي  ٣

نســبة فــي التركیــب التنــازلي هــي أول نســبة فــي عمــود التــراكم ، بینمــا تمثــل النســبة التالیــة فــي 
عمود التراكم حاصل جمع النسبة األولـى فـي عمـود التـراكم والنسـبة الثانیـة فـي عمـود التنـازل 

  % .١٠٠األخیرة مساویًا لنسبة  ، وهكذا سوف یبلغ المجموع المتوالي للصناعة
  .ألي فرع صناعي غیر متمثل في المنطقة % ١٠٠ـ  یرصد  ٤
ـ  یعكـــس حاصـــل جمـــع نســـب عمـــود التـــراكم معامـــل التنـــوع الخـــام ، ویحســـب معـــدل التنـــوع  ٥

  .الصناعي الخام لكل منطقة 
  :ثم یتم استخراج معامل التنوع الصناعي الصافي طبقًا للمعادلة اآلتیة 

  
  

                   

 لالطالع



 

- ٧ -  

 األنماط الموقعیة للصناعة التحویلیةـــــــــــ ـــــــــــــــنشوان علي .أ ـــــــــــــــــــــــــ األولى المحاضرة

     

  
  

  المعامل ألكثر المناطق تنوعاً  –المعامل الخام                                
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =معامل التنوع الصافي 

  المعامـــــــــــــــل  –المعامــــــــــــــل الخــــــــــــــام ألقـــــــــــــــل المنــــــــــــــاطق تنوعــــــــــــــًا                           
  كثر المناطق تنوعاً الخام أل                                    

          
تعدیًال بسیطًا على تلك المعادلة ، فاسـتخدم المعامـل الخـام لكـل  A. Rodgersوقد أدخل روجرز 

وأصـــبحت . المنـــاطق الصـــناعیة فـــي األقـــالیم عوضـــًا عـــن المعامـــل الخـــام ألكثـــر المنـــاطق تنوعـــًا 
  :المعاملة على النحو التالي

  
  المعامـــــــــــــــل الخـــــــــــــــام لكـــــــــــــــل المنـــــــــــــــاطق            –مـــــــــــــــل الخـــــــــــــــام المعا                          

  الصناعیة في األقالیم                                        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل التنوع الصافي 

  المعامـــــــــــــــل  –المنــــــــــــــاطق تنوعــــــــــــــًا المعامــــــــــــــل الخــــــــــــــام ألقـــــــــــــــل                           
  الخام لكل المناطق الصناعیة في الدولة                              

  
، ولــیس  فــإذا كانــت النتیجــة وحــد صــحیح فــإن ذلــك یعنــي أن المنطقــة متخصصــة صــناعیًا

ه فیها تنوع ، وعندما تكون قیمة المعامل أقل من الواحد فإن ذلـك یشـیر للتنـوع ، ویبلـغ التنـوع ذروتـ
  . إذا بلغت قیمته صفر

  

 لالطالع


