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    نماذج توطن األنشطة اإلقتصادية 
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  مقدمة
  
  

  
من حيث توطنها وتوزعها  البعد المجالي لألنشطة االقتصاديةتعنى الجغرافيا االقتصادية بدراسة   

  .يم المجاليوتأثيرها في التنظ
  

  :لجغرافيا االقتصادية بدراسة الجوانب التاليةوتهتم ا
األنشطة االقتصادية من حيث العوامل المؤثرة وتطورها عبر الزمن واألشكال  توطن -

  .التي يتخدها
 .واآلليات التي تحكمه واألشكال التي يتخدها التفاعل المجالي -
  

يمكن تناولها كجوانب كما تجدر اإلشارة إلى أن جوانب أخرى تهتم  بها الجغرافيا االقتصادية 
 :مستقلة أو تابعة للمحاور السابقة ندكر منها

 نمادج التوطن والتفاعل -
 العولمة وتأثيرها -
 

الجغرافيا ويمكن أن تتناول الدراسة كل األنشطة بصفة عامة دون تركيز على نشاط محدد فتكون 
لصناعة أو السياحة أو أو تخص نشاطا معينا له خصوصياته ومناهجه ومقاربته كا االقتصادية العامة

  .الجغرافيا االقتصادية القطاعيةلتمثل بدلك ...  النقل أو الطاقة
     

  
  نمادج التوطن

  
بجانب الدراسات التحليلية والوصفية لتوطن األنشطة االقتصادية نجد اتجاها آخر تمثل في   

لعمل على تنظيم المجال استنباط قوانين و نمادج ونظريات تهدف إلى فهم هدة الظاهرة والتحكم فيها وا
  .واختيار الموطن األمثل لهدا النشاط أو داك

وقبل أن نتعرض لهدة النمادج ال بد من . وسيقتصر البرنامج لهدة السنة على دراسة نمادج التوطن  
  . أن نتعرض إلى مفهوم النمودج

  
ناصر مبسطة ومنتقاة للواقع تختزل أهم الع, مجردة, هو بمثابة صورة مصغرة النمودجف  

والعالقات التي تربط بينها دون االقتصار على الحاالت الخاصة أو اإللمام بكل الجزئيات في محاولة لفهم 
ففي المفهوم نجد في نفس الوقت كل من الصورة والقاعدة .  الواقع المعقد والمتنوع والفعل فيه والتحكم فيه

  . والنمط والمرجع
ع قصد الفهم والفعل وبهدف إبراز بعض خصائصه فالنمودج إدن هو تصور مبسط ومقنن للواق  

أما اللغة المعتمدة فيمكن أن تتخد أشكاال متنوعة فتكون حرفية . األساسية ويرتكز على التجريد والتعميم
  .  وأدبية أو رياضية أو بيانية أو خرائطية أو إيكونغرافية ودلك للتعبير عن نفس الظاهرة

  البرنامج
  



ة المنادج الكالسيكية لتوطن األنشطة االقتصادية وسنقتصر على نمودج يتمثل البرنامج في دراس  
  :واحد في كل قطاع إقتصادي

  نمودج التوطن الفالحي لفون تونن -
 نمودج التوطن الحضري لونقو وألنسو -
 ريتشاردسون –نمودج التوطن السكني ل سولو  -
 نمودج التوطن الصناعي لفيبر -
  وشنظرية األماكن المركزية لكريستالير ول -
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     نماذج لا
  
  

من حيث العوامل  والتفاعل المجالي لتوطن األنشطة االقتصاديةبجانب الدراسات الوصفية   
وتنوعها واألطراف المتدخلة وأصنافها نجد عدة دراسات كانت تهدف  والتفاعل وتطورها وأشكال التوطن

 عة قديمة قدم الجغرافياوهذه النز. إلى وضع نماذج واستنباط نظريات توطن مختلف األنشطة االقتصادية
 ويخص الزراعة) Von Thünen(من طرف فون تونن  1826حيث نجد أن أول نموذج كان قد وضع سنة 

كما أن نموذج  .بقيت إلى حد ما معزولة ومحدودة حتى الستينات من القرن العشرين هذه األعمال ولكن
  .الجاذبية ترجع فكرته إلى نهاية القرن التاسع عشر

  
ذج تهدف إلى التجريد والتعميم لتحديد القوانين التي تحكم عملية التوطن دون التوقف عند هذه النما  

  .الحاالت الخاصة والمتفردة التي ال تنطبق إال على عدد محدود من المناطق إلى عوامل محلية
  

إلى هذه الحركة حيث نجد نماذج كل من فون تونن وفيبر وقد كانت المدرسة األلمانية سباقة   
1909 )Weber ( 1933و كريستالير سنة )Christaller  .( وبقيت هذه األعمال غير معروفة ومعزولة

وأولت  التي ترجمت المؤلفات حتى الحرب العالمية الثانية عندما برزت المدرسة األمريكية الجديدة
خمسينات ال وضع نماذج جديدة خاللتعديلها و على بعد ذلك اهتماما كبيرا للنماذج التقليدية وعملت

) Wingo(وينقو و) Warntz(و وارنتز ) Stewart(ستيوارت  نجد من بينها نماذج كل منالستينات وخاصة 
 . رهميوغ) Beckman(وباكمان ) Solow-Richardson(وسولو وريتشاردسون ) Alonso(وألنسو 

  
جغرافيا مع سباقا لوضع األسس األولى للتفاعل المجالي حيث عرف ال) Ullmann(وقد كان أولمان   

ووارنتز ) Stewart(في الوقت الذي قام فيه ستيوارت بداية الخمسينات بكونها علم التفاعل المجالي 
)Warntz (واالستقطاب الذي ترجع فكرتهما في الواقع إلى نهاية  الجاذبيةو التفاعل المجالي إدبإعتماد مب

 .  لتحديد مناطق التأثير ت مهدت السبيلفي الثالثينا) Reilly(كما أن أعمال رالي  .القرن التاسع عشر
    

العنصر األساسي في   سبعينات من القرن العشرينوإلى حدود ال وقد كانت المسافة في هذه الفترة  
منطقة تداول السلع  تنظيم المجال وتوطن مختلف األنشطة تبعا لمبدإ القرب والمدى المسافي الذي يحدد

  . فة غير مباشرة تكلفة النقل من أهم العناصرالمحددةولذلك كان النقل وبص شعاع الخدماتوإ
  

يقتصر على عدد  , أو لظاهرة أو لفكرة معينة مبسط وانتقائي للواقعدقيق و والنموذج هو تصور  
فهو يعكس . محدود من العناصر والعالقات التي تربطها من شأنه أن يمكنا من فهم هذا الواقع والتحكم فيه

والنموذج . ويمثل النموذج مرجعية يمكن االعتماد عليها لتحديد االختيارات .قع و يختزل نظرة معينة للوا
هو تصور مثالي للواقع بني لتبيان بعض ) Peter Haggett( 1965بالنسبة إلى بيترهاقات سنة 

  .1الخصائص
وبالتالي , 2األساسية للواقعالبنى فيعرف النموذج بكونه نظاما يعكس أو يمثل ) A Rey(أما راي 

فهو التبسيط الذي يمكننا من , في مفهومه المتداول النمذجة تعني الوقوف على األهم وليس التبسيط فحسبف
 .يلخص بنية أساسية له وليس مل الواقع  )Réduction(فهو إذن اختزال للواقع . الوصول إلى ما هو هام

العناصر والعالقات  وفي هذا الصدد يستوجب النموذج حسن اختيار .فالنموذج جزئي ونسبي باألساس
  . التي تربطها

  

                                                           
1  « Une représentation idéalisée du monde réel construite pour démontrer certaines de ses propriétés ». 
2
  « système représentant les structures essentielles d’une réalité », 



ويعكس األطراف  تماشى مع الممارسة الواقعية للمجالي وللنموذج معنى اجتماعي واقتصادي 
فالمعنى  .دون أن يكون لها معنى ووجاهةالمتدخلة في العملية وال يقتصر على الجمع بين بعض العناصر 

ويعتبر روجي بروناي  .اعية تأتي في المرتبة األولىاالجتماعي يأتي قبل الشكل مما يجعل الوجاهة االجتم
  .3أن النموذج هو تصور انتقائي للواقع يهدف الفهم والتفسير) Roger Brunet( 2000سنة 

  
فالنموذج يعكس بنية مجالية ويمثل كذلك هيكلة للمجال تجعلنا نفهم آليات الظاهرة سواء تمثلت في  

وكذلك مجرد استقراء  ين بذلك الحاالت الخاصة والمحلية والفريدةتجاوزم وطن أو في التفاعل المجالينتال
النموذج و. فالنموذج يسمح بالتعميم الخصب مع إدماج الحاالت الخاصة التي وقع االنطالق منها .الميدان

ليصبح  االختبار والتثبت من مدى تطابق النظرية مع الواقع, والصياغة بعد مرحلة البناء, كذلك يستوجب
  .اة للبرمجة والتخطيط واالستشراف دون االقتصار على الوصف والتحليل والفهمأد بعد ذلك
     
فهناك النماذج . ب اللغة المعتمدة والظاهرة المعنيةسح ويمكن أن نتبين عدة أصناف من النماذج  

النماذج , النماذج الرياضية التي تستعمل الرياضيات, الكالمية أو الحرفية التي تعتمد على النص
النماذج الصورية التي , لتمثيل مجال أو بنية أو حقل )Choéramatique( منظوماتية والبيانية أو الكروماتيةال

صيغ متكاملة ومكملة لبعضها البعض حيث يمكن صياغة النموذج في وكل هذه ال. تعتمد الصورة والرسوم
  .شكل نص ورسم ومعادلة رياضية في نفس الوقت

  
أي نسبة من الواقع ) Résidu(ل للواقع فإنه يترك دائما بواقي أو متبقيات وبما أن النموذج هو اختزا  

ال يمكن أخذها بعين االعتبار في النموذج بأية حال نظرا إلى أن النموذج هو باألساس تصور جزئي 
بين الهام والجزئي وهي طريقة وجيهة , فهو يمكننا بلغة أخرى من الفصل بين األساسي والثانوي . للواقع

     .حد ذاتهافي 
  

أما النمذجة فهي علم وضع النماذج وانتقاء العناصر وتحديد العالقات التي تربطها واختبارها   
بين , في عملية ذهائيبية بين المادي والمجردفهي تتمثل في بناء و تفكيك ثم إعادة بناء الواقع . وتعديلها

ب مباشرة إلى ما هو هام وأساسي وترك كل فهي تتمثل في الذها ...بين المعقد والمبسط, النظرية والواقع
وهي كذلك بحث عن التركيبة والصيغة التي تعكس أكثر من غيرها التنظيم  .ما هو ثانوي و جزئي

  .المجالي وعملية التوطن أو التفاعل المجالي
  

ولبناء النماذج تم االنطالق من فرضيات مبسطة بمثابة المسلمات من شانها أن تجعل النماذج 
وتتلخص أهم هذه . على أهم العناصر دون غيرها على األقل في مرحلة أولى من وضعهاتقتصر 

  .الفرضيات في التجانس المجالي والسلوك العقالني وأحادية المركز وحرية النقل
  

ولذلك سنقف عند  لضيق المجال للتوطن يصعب تناولها هناوفي الواقع نجد هناك عدة نماذج   
, الزراعة(ة والبسيطة في نفس الوقت دون غيرها مكتفين بنموذج واحد لكل قطاع النماذج التقليدية والقديم

  ).الصناعة والخدمات, المدينة
  

                                                           
3 « représentation formelle et épurée du réel ou d’un système de relations » (Les mots de la Géographie) qu’il 
rectifie en 2000 par « représentation formalisée d’un phénomène à des fins d’interprétation » 



  نماذج توطن األنشطة االقتصادية
  

من حيث العوامل وتطورها وأشكال  لتوطن األنشطة االقتصاديةبجانب الدراسات الوصفية   
صنافها نجد عدة دراسات كانت تهدف إلى وضع نماذج التوطن والتفاعل وتنوعها واألطراف المتدخلة وأ

وهذه النزعة قديمة قدم الجغرافيا حيث نجد أن أول . واستنباط نظريات توطن مختلف األنشطة االقتصادية
ويخص الزراعة ولكن هذه ) Von Thünen(من طرف فون تونن  1826نموذج كان قد وضع سنة 

   تى الستينات من القرن العشريناألعمال بقيت إلى حد ما معزولة ومحدودة ح
  

هذه النماذج تهدف إلى التجريد والتعميم لتحديد القوانين التي تحكم عملية التوطن دون التوقف عند   
  .الحاالت الخاصة والمتفردة التي ال تنطبق إال على عدد محدود من المناطق إلى عوامل محلية

  
كة حيث نجد نماذج كل من فون تونن وفيبر وقد كانت المدرسة األلمانية سباقة إلى هذه الحر  
1909 )Weber ( 1933و كريستالير سنة )Christaller  .( وبقيت هذه األعمال غير معروفة ومعزولة

حتى الحرب العالمية الثانية عندما برزت المدرسة األمريكية الجديدة التي ترجمت المؤلفات وأولت 
أساسا  ذلك على تعديلها ووضع نماذج جديدة خالل الستينات اهتماما كبيرا للنماذج التقليدية وعملت بعد

-Solow(وسولو وريتشاردسون ) Alonso(وألنسو ) Wingo(نجد من بينها نماذج كل من وينقو 
Richardson ( وباكمان)Beckman (وغيرهم . 

  
اسي في وقد كانت المسافة في هذه الفترة وإلى حدود السبعينات من القرن العشرين  العنصر األس   

تنظيم المجال وتوطن مختلف األنشطة تبعا لمبدإ القرب والمدى المسافي الذي يحدد منطقة تداول السلع 
  . وإشعاع الخدمات ولذلك كان النقل وبصفة غير مباشرة تكلفة النقل من أهم العناصرالمحددة

   
حداثيات الجغرافية والتوطن هو تحديد الموطن تبعا لمنظومة عالقات مجالية محددة تتمثل في اإل  

وهو كذلك  اختيار المكان األنسب لنشاط ما أو لظاهرة محددة تبعا . أو مجموعة مواطن مرجعية واضحة
  . لمرجعية مجالية معينة

ويتمثل التوطن في تحديد المكان المناسب لنشاط اقتصادي وكيفية توزعه في المجال والمسافة   
وتتلخص دراسة التوطن في اإلجابة عن التساؤالت . ا النشاطالقصوى التي يمكن فيها تداول أو تعاطي هذ

  :التالية
  أين تتوطن األنشطة االقتصادية؟ -
 لماذا تتوطن هنا وبهذا الشكل وليس في مواطن أخرى؟ -
 ما هي العناصر المحددة لهذا التوطن؟ -
 ما هي طبيعة العالقات التي تربط العناصر؟ -
 ما هو المنطق الذي يحكم هذا التوطن؟ -
  مكن صياغة النموذج الذي يحكم هذا التوطن؟كيف ي -

  
في الواقع نجد هناك عدة نماذج للتوطن يصعب تناولها هنا لضيق المجال ولذلك سنقف عند   

, الزراعة(النماذج التقليدية والقديمة والبسيطة في نفس الوقت دون غيرها مكتفين بنموذج واحد لكل قطاع 
 ).الصناعة والخدمات, المدينة

 
 

  
 



  األول الفصل
  
  

  لتوطن الفالحيج فون تونن لذنمو
  
  
  
    

  
    

كعالم إقتصاد  جه انطالقا من تجربته الخاصةذبوضع نمو (Von Thünen)  قام فون تونن  
دامت قرابة  )Rostock( كمزارع  في شمال ألمانيا قرب مدينة روستوك و) Agronome(زراعي 

. مختلف الزراعات والعوامل التي تتحكم فيهاألربعين سنة استخلص منها أهم االستنتاجات حول توطن 
 ). Der Isolierte Stadt(بعنوان الدولة المنعزلة  1826ه في كتاب نشره سنة ذوقد لخص تجربته ه

 :لقد حاول فون تونن أن يجيب على بعض التساؤالت المطروحة من بينها نجد  
  كيف تتوزع الزراعات في المجال؟  -
 توطن ؟ ا الذما هي العناصر المحددة له -
 ما هي المسافة القصوى التي تمتد عليها زراعة ما ؟ -
  لك؟ذأين تكون زراعة ما مربحة أكثر من غيرها وكيف يتم تحديد  -

  .أسئلة تطرح على كل من يريد أن يجيب بدقة على مسألة التوطن 
  
  

  جذالفرضيات األساسية للنمو
  

ا أن تبسط الواقع واالكتفاء بما يخضع بناء كل نمودج إلى عدد من الفرضيات األساسية من شأنه
  : ويمكن تلخيص هده الفرضيات في ما يلي. هو أساسي و االستغناء عن ما هو ثانوي في المقاربة المعتمدة

فهو عبارة عن . المجال متجانس في كل االتجاهات و على جميع األصعدة:  التجانس المجالي  -
الجيولوجية والتضاريس والمناخ والنبات سهل منبسط متجانس المواصفات على مستوى التركيبة 

من هدا المنطلق نجد أن الفالح بإمكانه تعاطي أي نشاط فالحي في أي مكان كان نظرا . والجريان والتربة
نفس الشيء بالنسبة للعمران وتوزع المدن وكثافة السكان . إلى أن التربة هي نفسها في كامل المنطقة

, ا اتجهنا شرقا أو غرباذلك في كل االتجاهات حيث إذالتجانس نجده ك هدا ...وتعاطي األنشطة االقتصادية
هدا التجانس المجالي الكلي يعبر عنه بمصطلح .شماال أو جنوبا وجدنا نفس الشيء والنشاط واالشتغال 

 .أي متساوي المواصفات)Isotropie( المتاجهة
  
لوكاته تبعا للمنطق االقتصادي يعتبر اإلنسان راشدا يحكم العقل في كل س:  السلوك العقالني -
وتبعا لدلك فإن . سواء كان منتجا مزارعا أو مستهلكا دنىألقانون المنفعة القصوى والمجهود اوحسب 

الفالح يسعى إلى التوطن في أنسب موضع يؤمن له أوفر دخل في حين أن المستهلك يحاول الحصول على 
 .في كل تصرفاته) Economecus( فاإلنسان إقتصادوي. أحسن السلع بأبخس األسعار

  
وتتمثل الفرضيات . وينجر عن هاتين الفرضيتين فرضيات فرعية أخرى تعتبر كنتيجة منطقية لها  

  :الفرعية في ما يلي 
تتلخص في حرية النقل وإمكانيته في كل االتجاهات وبنفس النسق من جهة وفي :  الثالثية النقلية  -

أما العنصر األخير من الثالثية فيكمن في وجود . النقل من جهة ثانية العالقة التناسبية بين المسافة وتكلفة
 .وسيلة واحدة للنقل



وفي الواقع فإنه يمكننا اعتبار هده الثالثية كنتيجة حتمية ومنطقية للفرضية األولى المتمثلة في التجانس 
لك إمكانية التنقل في ذارة وكا سلمنا بها البد بقبول وسيلة نقل موحدة وتعريفة نقلية موحدة وقذفإ. المجالي

  .كل االتجاهات
المتاجهة المجالية تفرض تجانس التربة في كل المواضع وبالتالي تصبح كل الزراعات : التربة  -

في هده الحالة تصبح التربة غر محددة لنوعية النشاط الفالحي ومن هدا . ممكنة في كامل أرجاء المنطقة
  .ج وهو ما قام به فون تونن نفسهذل في المرحلة األولى من بناء النموفها تماما على األقذالمنطلق يمكن ح

   
ال توجد إال سوق واحدة للتبادل بين الفالح والمستهلك تتواجد بالمدينة المركز : أحادية المركز -

, 4دون اللجوء إلى التوريد أو التصدير مما جعل المؤلف يفترض حالة الدولة المنعزلة وهو عنوان الكتاب
اك في شمال ألمانيا في مطلع ذاتي في إطار اقتصاد معاشي وهو ما كان متواجدا بالفعل آنذهناك اكتفاء  ذإ

 .   القرن التاسع عشر وهي حالة جل األقطار والمناطق حتى العقود القريبة
  
    

  العناصر المحددة 
  

ية تتلخص في يعتبر فون تونن أن هناك أربع عناصر أساسية تحدد توطن مختلف األنشطة الفالح
  ). ت(والتربة التي تحدد المردود ) س(والسعر المتداول في السوق ) ن(وتكلفة النقل ) إ(تكلفة اإلنتاج 

ن أن نعتبر أن الدخل ذويمكن إ, فدخل المزارع يخضع في النهاية  لهده الرباعية من العناصر
لها نفس المواصفات ونفس الخصوبة  الفالحي تحدده أساسا العناصر األربعة إال أنه سبق ورأينا أن التربة

  .والمردود وبالتالي ال تتدخل في تحديد الدخل الفالحي في مرحلة أولى
  
  

  جذصياغة النمو
  

تحدده ...) طن -قنطار -كيلوغرام (يمكن لما اآلن أن نعتبر أن الدخل الفالحي للوحده الوزنية   
  :ج كالتاليذياغة النموثالثة عناصر فقط حيث يمكن التخلي عن عنصر التربة وتكون ص

   
  )إ –س + (م .ن -= د   

   
السعر ويعكس مستوى : س  -....) كلم(تكلفة النقل في الوحدة المسافية : ن   -الدخل  : حيث د 

  .5المسافة الفاصلة عن السوق: م  –تكلفة اإلنتاج :  إ   -العيش 
  

تحديد الدخل الناجم على مسافة فبمعرفة التكلفة اإلنتاجية والنقلية والسعر في السوق يمكن لنا 
  .فهي ترمز إلى العالقة السالبة التي تربط بين الدخل الفالحي وتكلفة النقل) - (أما عالمة . محددة م

  
  :الدخل األقصى والمسافة القصوى لتعاطي نشاط معين: الحاالت القصوىكما يمكن لنا أن نحدد  
في , )0= م (كون تكلفة النقل تساوي الصفر يتم الحصول عليه عندما ت:  الدخل األقصى للنشاط -

  .إ –س = د :  ه الحالة نحصل على قيمة الدخل األقصىذه

                                                           
4  - Von Thünen J H -1826 : Der isolierte stadt.  Hambourg, Perthes, I, vol Rostock, Leopold vol I, 1842 vol Ii, 

1850. 
حيث تصبح صيغة )  مر(وهنا ال بد من استعمال المردود ...) فدان - هكتار(أخرى تعتمد الدخل في الوحدة المساحية يمكن استعمال صيغة   -  5

  ).إ - س (مر+ م .مر.ن - = د :  ج كما يليذالنمو



المتداد زراعة محددة نحصل عليها عندما يصبح الدخل الناتج يساوي الصفر  المسافة القصوى -  
تعاطي نشاط محدد  ه المسافة القصوى التي تمتد عليها زراعة معينة أو يمكن فيهاذه. من جراء تكلفة النقل

  ) .Portée limite( المسافة الحديةتسمى 
  ن \)إ  –س = ( م :  مما يعطينا الصيغة التالية   0= إ  –س + م . ن -إذن    0= د 
  

  التمثيل البياني
  

ب حيث يمكن تمثيلها بيانيا + أس = ص : الصيغة التي تحصلنا عليها هي معادلة خطية من نوع   
ويكفي لدلك أن نحدد النقاط القصوى لكل نشاط . اط حسب معطيات السعر والكلفةفي شكل مستقيم لكل نش

  . ثم نقوم بربطها بخط مستقيم يمثل المعادلة
نالحظ أن كل نشاط يتم تمثيله بخط وتكون نقاط التقاطع بين مختلف المستقيمات بمثابة حدود   

 ذالموالي كتربية الماشية مثال  ليأخاألنشطة حيث يتساوى دخل نشاط ما كالحبوب مثال مع دخل النشاط 
ا األخير في االرتفاع  ومعنى دلك أن النشاط الثاني يصبح هو األنجع واألرفع وبالتالي يتولى الفالح ذه

  . الراشد تعاطي تربية الماشية ويتخلى تماما عن الحبوب التي باتت غير مجدية ومتدنية اإلرباحية
مثال باستعمال المعادلة التالية حيث  2و ز 1من الزراعتين ز كما يمكن تحديد المسافات الحدية لكل  

  :ه النقطة ذفي ه  2و ز  1تتساوى الدخوالت لكل من ز
  

     2د=  1د 
  :وبتعويض كل عنصر بما يعادله نحصل على المعادلة التالية 

  )2إ – 2س+ (م .2ن -)  =  1إ – 1س+ (م .1ن -
  1إ+  1س – 2إ – 2س) =  1ن – 2ن(م

كل القيم بالبيانات يبقى المتغير الوحيد وهو المسافة م التي يمكن تحديدها بكل بساطة وبتعويض 
  :  إلى آخر حزام  4ز -  3ثم ز  3ز - 2ويمكن أن ننحو على نفس المنوال بالنسبة لزراعات األخرى ز

  )1ن – 2ن( \)1إ+  1س – 2إ – 2س=  (م         
  

ألنشطة الزراعية وحدودها انطالقا من مركز السوق ويمثل الرسم  الموالي عدد وامتداد مختلف ا  
. إلى األطراف وتكون حدود الزراعات أو األنشطة عند نقط التقاطع بين المستقيمات التي تمثل المعادالت

مضلع التوطن وتمثل المستقيمات الخارجية المتتالية في الرسم ونقاط التقاطع الخارجية التي تفصلها 
فالمستقيمات تمثل الزراعات أما التقاطعات فترمز ). Polygone de localisation optimale( األمثل

  . إلى حدود الزراعات ويكفي بإسقاطها عموديا كي نحصل على مختلف األحزمة الزراعية
  



            
    المركز                                              

  
  ةالتوطن الحزامي األنشط

  
المركز بصفة متدرجة من  -حول السوق شكل  أحزمة متراكزةنالحظ أن الزراعات تتوطن  في   

الزراعات الجاهدة كالخضر والتي تتطلب يد عاملة كثيفة واعتناء مستمرا من طرف الفالح وهي في نفس 
في . ميالوقت سريعة التلف وتتطلب تزويد السوق والمستهلك بشكل دائم ومستمر تكاد تكون بنسق يو
  . األحزمة الموالية نجد الزراعات األقل تكثيفا كالغالل ثم الحبوب وأخيرا نجد تربية الماشية الممتدة

    
  : و قد حدد فون تونن في الفترة التي عاش فيها شمال ألمانيا أربع أحزمة متتالية هي على التوالي   

اصال طوال كامل السنة نظرا ألنها تستهلك طازجة وتتطلب اعتناء متو:  الخضر والغالل  -
ويد عاملة عديدة وتنقالت يومية مما يستوجب توطنها مباشرة على تخوم المدينة نظرا إلى 

  .ي توفرهذالدخل المرتفع ال
ففي منطقة باردة جدا كشمال ألمانيا في . الحزام الغابي الذي يمثل مصدرا للتدفئة والطبخ -

فالطبخ . ما وموردا كذلك للعديد من األسربداية القرن التاسع عشر يمثل االحتطاب نشاطا ها
كان يعتمد أساسا على الحطب واألخشاب وبما أن الحاجة يومية فاإلنسان ال يمكن له أن يقطع 
مسافات كبيرة لتلبية حاجته من الحطب واألخشاب ولذلك يأتي الحزام الغابي مباشرة بعد 

 .الخضر والغالل
ب إالّ أيام معدودات خالل السنة حيث يمكن هي زراعة ممتدة آنذاك وال تتطل: الحبوب  -

هذا الحزام يتدرج في الواقع من الحبوب الجاهدة في شكل تعاقب . توطنها على مسافات أبعد
 .ثنائي في البداية إلى تعاقب ثالثي نحو األطراف مع تعاطي تربية الماشية

عاملة كثيفة أو تنقالت  في شكلها الممتد فإن تربية الماشية ال تحتاج إلى يد: تربية الماشية  -
وكل ما كانت تحتاجه هو المكوث على المراعي التي تتوفر على األطراف وأما التنقل فإنها 

 مضلع التوطن األمثل

 الماشة

 الحبوب

 الغابات

 الخضر

 الخضر



كر وعلى امتداد أشهر عديدة خاصة وأن مشتقات ذباإلمكان أن تتنقل بنفسها دون تكاليف ت
 .الحليب كانت مطلوبة وأثمانها مرتفعة

 
نن يتواجد بصفة عامة في جل المناطق مع بعض ويمكن أن نعتبر ما توصل إليه فون تو

فنوع الحبوب يختلف من القمح إلى الذرة . االختالفات في األهمية أو في طبيعة الزراعات أو في التعاقب
  .إلى األرز وكذلك طبيعة الماشية حيث يمكن أن تكون أبقارا أو أغناما أو ماعزا أو غيرها من الدواب

نجده في جل المناطق في العالم تقريبا حول المدن وخاصة منها  هذا التوطن الحزامي للزراعات
الهامة أو التي تبعد عن مثيالتها مسافة مرتفعة تجعل التزود أمرا مستعصيا ومكلفا حيث كانت التنقالت 
محدودة إلى فترة قريبة عن طريق الترجل أو ركوب الدواب مما يجعل المسافات المقطوعة محدودة جدا 

مية المنقولة كذلك مما يجعل جل االقتصاديات معاشية تعتمد على االكتفاء الذاتي وهو ما شأنها شأن الك
يكفينا أن نلقي نظرة على الخرائط الطبوغرافية لبعض المناطق حول .  يعزز ما توصل إلية فون تونن

ي الخمسينات أو المدن في العالم أو في البالد التونسية مثال كطبربة او طبلبة أو جمال أو الجم أو نابل ق
حاليا لنجد تلك الحلقات الزراعية واضعة المعالم والحدود وتتدرج من الخضر إلى الزراعات الفصلية 

  .  وخاصة الحبوب مرورا بالغراسات السقوية أو البعلية
  

نالحظ هنا أهمية المسافة وبصفة غير مباشرة تكلفة النقل التي تمثل العامل المحدد في توطن   
  .حية وتوزع الزراعات على المجالاألنشطة الفال

  
  

  الدينامية المجالية
  

ج بتغيير مختلف العناصر ككلفة النقل أو اإلنتاج أو مستوى ذيمكن إدخال حركية على النمو  
  . األسعار وهو من شأنه أن يمكننا من تحديد أثر و مكانة كل عنصر

حزمة المحيطة وكل تراجع فكل ارتفاع للدخل يؤدي إلى توسع الحزام المعني على حساب األ  
  .كورذللدخل يفضي إلى انحسار و تكمش للحزام الم

   
. أما تغيير الدخل فيمكن أن ينجر عن ثالثة عوامل يمكن أن تكون منفصلة أو متداخلة ومتزامنة  

  :فالدخل يرتفع في الحاالت التالية والعكس صحيح 
رفع من هامش الربح ويحفز المنتج ارتفاع  في مستوى األسعار نتيجة تزايد الطلب مثال مما ي -

  .على تعاطي الزراعة المعنية
 .انخفاض في تكلفة اإلنتاج من جراء تطور التقنيات مثال - 

 .تراجع في تكلفة النقل نتيجة التطور التكنولوجي أو اعتماد تعريفة نقلية مالئمة - 

  
أو تلك التي تتميز بطلب ه اآللية من فهم توسع الزراعات الغنية والتي توفر دخال مرتفعا ذتمكننا ه

وهو ما , مرتفع كالخضر وتربية الماشية الجاهدة إلنتاج اللحوم واأللبان حول التجمعات الحضرية الكبرى
لك األمر ذأدي إلى بعث أحزمة جديدة لم تكن موجودة في الماضي كزراعة الزهور حول باريس وك

  .واصم مثل تونس وباريس وغيرهابالنسبة لحزام اللحوم واأللبان حول جل المدن الكبرى والع
أما انخفاض تكلفة النقل فيفسر مثال تطور اقتصاد الغراسات الكبرى على نطاق واسع مثل البن 

  .ي  شهدته  تكلفة النقل البحري وبين القاراتذوالموز والسكر في النطاق المداري نتيجة التراجع الكبير ال
  
ة فإننا نحصل على زراعة واحدة وحزام واحد يتمثل ا كانت تكلفة النقل موحدة في كامل المنطقذفإ

ه الظاهرة تفسر التخصص  ذه). إ –س (أي التي تتميز بأكبر قيمة , ي يؤمن أكبر دخلذفي النشاط ال
وبروز الزراعات األحادية التي ال تنفصل عن تطور وسائل النقل وانخفاض تكلفته مما يفتح الباب أمام 



تصاد المعاشي ويجعل كل منطقة تتخصص تدريجيا في الزراعات التي التكامل اإلقليمي ونهاية االق
  . تتماشى أكثر مع مؤهالتها  ومن هنا ندرك أهمية تنويع تكلفة النقل للحد من أحادية النشاط

فعندما تتغير تكلفة النقل بصفة محدودة أو تبقى قارة على مسافة كبيرة جدا فإن الفالح ال يتشجع 
يبقي على نشاطه القديم كما يتجه أيضا إلى تعاطي النشاطين في نفس الوقت مما كثيرا لتغيير النشاط و

  .يؤدي إلى تكون مشهد مزدوج ألن الفارق بين الدخل محدود جدا 
  

   
  
  

والزراعات يمكن أن تتغير وتبرز زراعات جديدة للوجود كاأللبان أو الزهور لكن التشكل 
  فالحزام الغابي تالشى و اندثر في شكله التقليدي وعوض االحتطاب. موجودا وبارزا للعيانالحزامي يبقى 

  .أصبحت وظيفته األساسية التنزه والترفية في شكل حزام أخضر ومنتزهات حضرية
ج يفسر لنا تراجع الريع الفالحي بصفة تدريجية انطالقا من المركز في ذمن جهة أخرى فإن النمو

فالدخل الفالحي في الهكتار مثال ينخفض من أول  .لك حتى في نفس الحزام الزراعيذاتجاه األطراف و
  .   الحزام إلى أطرافه ومن هنا ندرك تراجع قيمة األرض

فالمجال الزراعي يخضع لمبدإ  القرب وأول من يغير الزراعات عند حدوث إي تغيير يطرأ على   
ويكون التحول سهال عندما يكون . على تخوم األحزمة ين يتوطنونذاألسعار أو التكاليف هم المزارعون ال

ي قام به ويكون في ذالمزارع متسوغا لألرض حيث ال يرتبط باألرض إال من خالل عمله االستثمار ال
  .ه الحالة أقل ارتباطا بموضع الضيعةذه
  

  تكلفة تنازلية للنقل
 

ناء النموذج فإن الواقع في تلك لئن كانت العالقة الخطية بين النقل والمسافة تمكنا من تبسيط ب 
لكن اليوم الواقع تغير . الفترة مع بدايات الثورة النقلية والصناعية كان يعكس إلى حد ما طبيعة هذه العالقة

و أصبح يختلف كثيرا  عن الفترة التي عاش فيهل فون تونن حيث تطورت وسائل النقل نتيجة التنافس بين 
لتمكين المناطق البعيدة من تكلفة نقلية منخفضة تساعدها على االندماج الناقلين وتدخلت السلط العمومية 

في التراب الوطني وبناء اقتصادها مما جعل التعريفة النقلية تميل أكثر إلى النمط التراجعي الذي يجعل 

 األحزمة

 إنتقال الحدود

ل المنحنىإنتقا  

إنتقال الحدود   
 



 تنخفض تدريجيا كلما ارتفعت المسافة حسب ما يبينه) الكيلومتر مثال(تكلفة النقل في الوحدة المسافية 
  .الرسم التالي 

  ن          ن    

  م          
  

  عيةجعالقة ترا          عالقة تناسبية       
    
  أم. ب= ن             م .أ= ن         الخط المتصل  

  ج+ أ  م. ب= ن            ب+ م .أ= ن         الخط المتقطع       
  ي و ج ثوابت –أ . المسافة: م . تكلفة النقل: حيث ن   

  
  

ثابتة ال تتأثر )  الكيلومترية مثال(ففي النمط التناسبي أو الخطي تكون التكلفة المسافية األحادية   
كلم والعالقة  250كلم أو  20مي في الكيلومتر سواء كانت المسافة  5بحجم المسافة المقطوعة فتكون مثال 

  . ب  +م .أ= ن  :هي كالتالي 
  

ونالحظ أن ميل    أم. ب= ن   :ة تكون على الصيغة التاليةفإن العالق أما في النمط التراجعي  
  . المنحنى يتراجع كلما كانت المسافة مرتفعة رغم أن التكلفة اإلجمالية هي دائما في ارتفاع

  .إ –س + م .ن -=  د :  ب فإن النموذج يصبح+ م .أ= فإذا اعتبرنا مثال تكلفة النقل في صيغة ن   
إ   وهي  -س + م .ب -  2م.أ -= د :  إ  أي -س + م )ب+ أم ( -= وبتعويض قيمة ن نحصل على د 

  .معادلة من الدرجة الثانية يمكن حلها وتحديد قيم م
  

من جهة أخرى تالحظ أن تكلفة النقل تتغير بسرعة قي البداية على المسافات القصيرة وال تتغير   
عة مع هدا التغيير ويبقي على نفس إال ببطء في المسافات البعيدة مما يجعل الفالح ال يتفاعل بسر

  .الزراعات 

   
  تعريفة تراجعية                    تعريفة تناسبية

  

  
  



  مثال
  .يلخص الجدول التالي تكلفة النقل والسعر والمردود لزراعات مختلفة

  
هك    /السعر المتداول د  كغ  إ/تكلفة اإلنتاج د  الزراعة

  س
  كم   ن/تكلفة النقل مي  هك   مر/المردود كغ

  4  2400  0.220  0.200  الخضر
  2.5  1360  0.175  0.150  الغراسات السقوية
  1.5  950  0.145  0.120  الغراسات البعلية

  0.7  800  0.090  0.075  الحبوب
  0.3  650  0.045  0.035  تربية الماشية الممتدة

  
  

  :المليم في الكيلوغرام أو في الهكتارصياغة النموذج تعطينا المعادالت التالية للدخل ب  
) إ –س + ن م  -(مر= د : إ   أوالدخل في الهكتار - س + ن م  - = د :  الدخل في الكغ 

  20+ م  4 -=   200 – 220+ م  4 - = دخ : الخضر
  25+ م  2.5 -: الغراسات السقوية
  25+ م  1.5 -: الغراسات البعلية 

  15+  م  0.7 -: الحبوب 
  10+ م  0.3 -: ية تربية الماش

  
  فالمعادلة األولى تعطينا. تحدد المسافات القصوى لتعاطي هذه الزراعات بتعويض الدخل بقيمة صفر

: كما نتحصل على المسافات التالية. كلم 5=  20/4= وبالتالي م  20= م  4إذن   20+م  4 -=  0
و تربية  21.428: الحبوب  – 16.666: الغراسات البعلية  – 10: الغراسات السقوية – 5: الخضر
  .كلم 33.333: الماشية

 .يلخص الجدول التالي تكلفة النقل والسعر والمردود لزراعات مختلفة: مثال 
  

هك    /السعر المتداول د كغ  إ/تكلفة اإلنتاج د الزراعة
 س

 كم   ن/تكلفة النقل مي هك   مر/المردود كغ

 4 2400 0.220 0.200 الخضر
 2.5 1360 0.175 0.150 الغراسات السقوية
 1.5 950 0.145 0.120 الغراسات البعلية

 0.7 800 0.090 0.075 الحبوب
 0.3 650 0.045 0.035 تربية الماشية الممتدة

  

  :صياغة النموذج تعطينا المعادالت التالية للدخل بالمليم في الكيلوغرام أو في الهكتار  
) إ –س + ن م  -(مر= د : الدخل في الهكتارإ   أو - س + ن م  - = د :  الدخل في الكغ 

  20+ م  4 -=   200 – 220+ م  4 - = دخ : الخضر
  25+ م  2.5 -: الغراسات السقوية
  25+ م  1.5 -: الغراسات البعلية 

  15+  م  0.7 -: الحبوب 
  10+ م  0.3 -: تربية الماشية 

  
  فالمعادلة األولى تعطينا. يمة صفرتحدد المسافات القصوى لتعاطي هذه الزراعات بتعويض الدخل بق

: كما نتحصل على المسافات التالية. كلم 5=  20/4= وبالتالي م  20= م  4إذن   20+م  4 -=  0
و تربية  21.428: الحبوب  – 16.666: الغراسات البعلية  – 10: الغراسات السقوية – 5: الخضر
  .كلم 33.333: الماشية



لنأخذ مثال الخضر والغراسات السقوية حيث . بمعادلة مختلف المداخيل أما حدود مختلف الزراعات فتحدد
  غسد=  خنحصل على د

  .كلم 2.258= وبالتالي نحصل على م   25+  م  2.5 - =  20+ م  4 -
وبصفة . كم بالنسبة للحدود المتبقية 15.680و  13.583 – 5.392ونحصل على 

 .نتائج الحسابيةموازية فأن رسم مضلع التوطن األمثل يعطينا نفس ال
ماذا يقع ؟  بالقيام بالمعادلة . مي 5لو فرضنا أن سعر الخضر تراجع إلى مستوى 

كلم ومعنى ذلك أن الحزام الخضري يتقلص  0.322= نحصل على م   غسد=  خ‘على دالجديدة 
  .كم لفائدة الغراسات السقوية 1.936بمسافة 

 .المردود لزراعات مختلفةيلخص الجدول التالي تكلفة النقل والسعر و: مثال 
  

هك    /السعر المتداول د كغ  إ/تكلفة اإلنتاج د الزراعة
 س

 كم   ن/تكلفة النقل مي هك   مر/المردود كغ

 4 2400 0.220 0.200 الخضر
 2.5 1360 0.175 0.150 الغراسات السقوية
 1.5 950 0.145 0.120 الغراسات البعلية

 0.7 800 0.090 0.075 الحبوب
 0.3 650 0.045 0.035 ية الماشية الممتدةترب
  

  :صياغة النموذج تعطينا المعادالت التالية للدخل بالمليم في الكيلوغرام أو في الهكتار  
) إ –س + ن م  -(مر= د : إ   أوالدخل في الهكتار - س + ن م  - = د :  الدخل في الكغ 

  20+ م  4 -=   200 – 220+ م  4 - = دخ : الخضر
  25+ م  2.5 -: السقوية الغراسات

  25+ م  1.5 -: الغراسات البعلية 

  15+  م  0.7 -: الحبوب 
  10+ م  0.3 -: تربية الماشية 

  
  فالمعادلة األولى تعطينا. تحدد المسافات القصوى لتعاطي هذه الزراعات بتعويض الدخل بقيمة صفر

: نتحصل على المسافات التاليةكما . كلم 5=  20/4= وبالتالي م  20= م  4إذن   20+م  4 -=  0
و تربية  21.428: الحبوب  – 16.666: الغراسات البعلية  – 10: الغراسات السقوية – 5: الخضر
  .كلم 33.333: الماشية

لنأخذ مثال الخضر والغراسات السقوية حيث . أما حدود مختلف الزراعات فتحدد بمعادلة مختلف المداخيل
  غسد=  خنحصل على د

  .كلم 2.258= وبالتالي نحصل على م   25+  م  2.5 -  = 20+ م  4 -
وبصفة . كم بالنسبة للحدود المتبقية 15.680و  13.583 – 5.392ونحصل على 

 .موازية فأن رسم مضلع التوطن األمثل يعطينا نفس النتائج الحسابية
ماذا يقع ؟  بالقيام بالمعادلة . مي 5لو فرضنا أن سعر الخضر تراجع إلى مستوى 

كلم ومعنى ذلك أن الحزام الخضري يتقلص  0.322= نحصل على م   غسد=  خ‘على دجديدة ال
  .كم لفائدة الغراسات السقوية 1.936بمسافة 

  
لنأخذ مثال الخضر والغراسات . أما حدود مختلف الزراعات فتحدد بمعادلة مختلف المداخيل

  غسد=  خالسقوية حيث نحصل على د
 .كلم 2.258= وبالتالي نحصل على م   25+  م  2.5 - =  20+ م  4 -



وبصفة . كم بالنسبة للحدود المتبقية 15.680و  13.583 – 5.392ونحصل على 
  .موازية فأن رسم مضلع التوطن األمثل يعطينا نفس النتائج الحسابية

  
ماذا يقع ؟  بالقيام بالمعادلة . مي 5لو فرضنا أن سعر الخضر تراجع إلى مستوى 

كلم ومعنى ذلك أن الحزام الخضري يتقلص  0.322= نحصل على م   غسد = خ‘على دالجديدة 
  .كم لفائدة الغراسات السقوية 1.936بمسافة 

  
  

  أهمية النموذج
  

رغم تبسيط الواقع واالكتفاء بعدد محدود جدا من العناصر فإننا نجد هذا التشكل   
)  Chrishom(سهولم فقد تمكن كري. الحزامي للزراعات في العديد من المناطق في العالم

ونجد نفس ). Sicile(بسيسيليا ) Canicatti(من إثبات ذلك في منطقة كانيكاتي  1967سنة 
وفي البالد التونسية نجد أن العديد من المدن . بالسنغال) Serreres(الشيء في منطقة السرير

خضر صفاقس وغيرها تتدرج من ال –جمال  –الجم  –تحيط بها أحزمة زراعية نذكر طبلبة 
والغالل إلى تربية الماشية ومرورا بالغراسات كالزياتين والكروم والحبوب ويتجلى ذلك 

  .بوضوح على الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية العدية أو صور األقمار الصناعية
ويبرز النموذج تأثير السوق وتكلفة النقل على تنظيم المجال الزراعي في شكل حلقة   

  .يبين أهمية النقل و بصفة غير مباشرة المسافة في ذلكأو حزامي متدرج كما 
  

فعلى كل األصعدة نالحظ تنظيما حزاميا للفالحة في صيغة أحزمة  متفاوتة االنتظام    
تبعا للريع الزراعي التي تحدده قيمة األرض والمسافة التي تفصلنا عن السوق حيث تتغير 

بالنسبة إلى تحويل وتثمين المنتوجات  نجد نفس النمط. العالقة التي تربط األرض بالعمل
  .الفالحية حيث ينخفضان في اتجاه األطراف

نجد حول المدن وخاصة الكبيرة منها أحزمة متراكزة حسب :  المستوى المحلي  -
فمثال منطقة صفاقس . المردود المتناقص والتكثيف الذي ينخفض كلما توجهنا نحو األطراف

للخضر واألشجار المثمرة ثم ) الجنان(دينة نجد األجنة فحول الم. مثال حي لهذا التنظيم
منطقة البورة التي تخصص لألشجار البعلية كاللوز وصوال إلى غابة الزيتون التي تمد على 

نجد هذا النمط حول جل مدن الساحل والوطن القبلي وبنزرت رغم . األطراف غير المتناهية
  . تغيير نوعية الزراعات

ديد نوعية الزراعات وكثافتها وحدودها كالمعطيات الطبيعية وتتدخل عدة عوامل لتح
من تضاريس ومناخ وتربة وكذلك األوضاع العقارية وشبكة المسالك والطرقات باإلضافة 

. إلى التقاليد والتركيبة االجتماعية وغيرها من العوامل المؤثرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة
النموذج ومن شأنها أن تفسر عدم انتظام الحلقات أو  كل هذه العوامل لم تؤخذ في االعتبار في

عدم اكتمالها حيث تبدو بشكل متقطع من جراء تأثير التربة أو التضاريس أو طبيعة الملكية 
  .ورغم ذلك فإن التوزيع العام يبقى حزاميا. العقارية
  



نالحظ كذلك تشكال حزاميا خول أهم األسواق الوطنية : المستوى القطري  -
 . تكون العواصم أو التجمعات السكانية الهامةعادة ما 

في الواليات المتحدة األمريكية نالحظ أن الدخل الفالحي ينخفض في شكل أحزمة * 
فأحزمة . انطالقا من البحيرات الكبرى والشمال الشرقي في اتجاه الغرب والشمال والجنوب

ألحزمة اصبخنا نتحدث عن وباستعمال لغة ا. Belt(6(األلبان والقمح والذرة متعارفة جدا 
وهو يعني منطقة لوس أنجلس وصناعة السينما والخدمات ) Sun belt(حزام الشمس 

  . واألنشطة ذات التكنولوجيا العالية
 

) P Claval 1976, 1985(في فرنسا  نجد توطنا دائريا حول الحوض الباريسي * 
وحوض األلبان بكل من تتدرج في الزراعات من الزهور والخضر إلى الغالل والغراسات 

نجد بعد ذلك حزام الحبوب في شكل مشاهد ريفية مفتوحة ونصل أخيرا . نورمنديا و بيكارديا
  ...إلى تربية الماشية الممتدة في جبال األلب والبيريني والكتلة المركزية وجبال السيفان

  
وض في البالد التونسية نالحظ أن الخضر تمتد حول العاصمة ثم نجد بعد ذلك ح* 

األلبان وإنتاج اللحوم في حوض مجردة وماطر ليترك المجال للحبوب في مجردة السفلى 
والتل األعلى واألحواض التلية لنصل أخيرا إلى تربية الماشية الممتدة لألبقار في الشمال 
الغربي وجبال خمير ومقعد أو لألغنام في السباسب والوسط الغربي أو الماعز واإلبل في 

باإلضافة إلى األحزمة الصغيرة التي تتواجد حول كبريات المدن والتجمعات هذا . الجنوب
    .  السكنية ومن شأنها أن تدخل اضطرابا على التنظيم العام للمجال الزراعي

وإذا اعتمدنا على اإلنتاج في الهكتار فإننا نالحظ أن قيمة اإلنتاج تتناقص من الشمال 
ضر وغراسات سقوية تتمثل في الكروم والقوارص الشرقي حيث نجد الفالحة الجاهدة من خ

ع بالهادي (في إتجاه الغرب والجنوب ) ساحل بنزرت  -الوطن القبلي -سهول تونس(
ال بد . في كل من الساحل والوسط الغربي) الزياتين(حيث تطغى الغراسات البعلية ) 1992

من حوض تونس من اإلشارة إلى زراعة الزهور التي أصبحت تحتل مكانة هامة في كل 
كما تجدر اإلشارة إلى أن . والوطن القبلي باإلضافة إلى الحوض اللبني حول العاصمة

الزراعات الجديدة والجاهدة نشأت وتطورت على حساب الزراعات البعلية كالزياتين أو 
ومعنى ذلك أن التكثيف الزراعي وتغيير . الحبوب في حوض تونس أو الوطن القبلي

س المنطق الحزامي والتدرجي وكل حزام يتوسع على حساب الحزام الزراعات يتبعان نف
  . الموالي ولنا في منطقة مجردة السفلى وفي المخطط المديري لمياه الشمال خير مثال لذلك

  
نجد نفس التنظيم الحزامي حوا مراكز االقتصاد العالمي وهي : المستوى العالمي* 

  .أمريكيا وأوروبا  واليابان
جاهدة من خضر وألبان ولحوم توجد بالشمال الشرقي األمريكي فالفالحة ال  -

  .والشمال الغربي األوروبي
تربية الماشية الممتدة إلنتاج اللحوم تتوطن أساسا في الغرب األمريكي والمنطقة  -

حيث نجد األبقار في ...) أفريقيا الجنوبية –زيالندا الجديدة  –أستراليا (المعتدلة الجنوبية 

                                                           
6 Dairy belt -  Corn belt – Wheat belt 



ا األرجنتينية والمروج األمريكية والغابة األمزونية أما األغنام فنجدها في باتقونيا، منطقة البنب
  .أستراليا وزيلندا الجديدة

الحبوب تتوطن باألساس في المروج األمريكية في مناطق الوسط الغربي  -
)Middle West(  وفي أوروبا الشرقية حتى أكرانيا.  

  
  

  تعميم النموذج
  
ذا النموذح ال يحكم فقط الزراعة وإنما حتى الظواهر األخرى ويمكن أن نقول أن ه  

فحتى في المناطق التي . التي تتدرج حدتها وأهميتها من نقطة ما تعتبر المركز إلى األطراف
ومثل ذلك نجده . تطغى فيها زراعة واحدة فدرجة تكثيفها تتراجع من المركز إلى األطراف

ونجد نفس التدرج . القا من المنبع أو العين أو البئرفي الواحات أو في المناطق السقوية انط
  .    في الغراسات الكبرى

  
  

  وذجنمحدود ال
  

تكمن حدود النموذج في الفرضيات التي انطلق منها والتي بسطت الواقع وألغت العديد من   
  .العناصر والعوامل التي تحدد نوعا ما التوطنات الزراعية وانتظامها وتطورها

قع  المجال بعيد كل البعد عن التجانس المجالي وعندما تتدخل مختلف العوامل في الوا  – 1  
المؤثرة كالتضاريس والمناخ والتربية  فإننا نحصل على أحزمة تكون قريبة من الدائرة دون أن تتخذ هذا 

غير فاألحزمة تقترب أكثر مما هو ممكن من الدائرة وتكون غالبا غير منتظمة و. الشكل المنظم والهندسي
  . مكتملة حيث نجد عدة انقطاعات نتيجة العوامل الطبيعية أو االجتماعية

. فالتربة وحدها تجعل الزراعات ال تتوزع بشكل منتظم وتحدد إلى درجة كبيرة طبيعة الزراعات  
فالكروم تستوجب تربة نفاذة يكون الميل فيها دون قيم محددة لتجنب ركود . فكل زراعة تتطلب تربة معينة

هذه االعتبارات تجعل أن األحزمة . أما الحبوب فتتطلب تربة عميقة وكتيمة. اه وتسهيل عملية الصرفالمي
فبجانب الزراعة األساسية نجد الزراعات األخرى تبعا لتغير . ال يمكن أن تكون مطلقة ومنتظمة وكاملة
حلي داخل منظومة هذه العوامل تصبح محددة في مستوى م. التربة والطبوغرافيا والمناخات المحلية

  .تخضع لعامل المردودية
  

المالحة  –السكك الحديدية  –السيارة (بوجود محاور للنقل ومحطات وتعدد وسائل النقل   – 2  
التي تكون عادة متفاوتة النجاعة والفاعلية والسرعة والتكلفة نالحظ أن الدوائر تقترب من الشكل ) النهرية

فوجود محور نقلي يدخل بعض . ة وتوسع حول المحطات الكبيرةالنجمي مع تمدد حول المحاور النقلي
  .اإلنحرافات على النمط العام كماالحظه فون تونن بنفسه في نهاية عمله بالنسبة لألنهار مثال

فنجد مثال أن . فكل وسيلة نقل لها مسافة معينة تكون فيها الكلفة النقلية أقل من الوسائل األخرى  
كلم ثم نجد بعد ذلك كل  450كلم تليها السكة الحديدية إلى حدود  150و في حدود المدى المسافي للسيارة ه
  .أما على مستوى التكلفة فالوسيلة األقل تكلفة هي التي ستجلب إليها األحزمة. من المالحة والنقل الجوي

    
ذلك في  في الواقع نجد أن التبادل يتم في عدة أسواق سواء كان ذلك في نفس المدينة أو تمثل  – 3  

. عدة مدن في نفس المنطقة والمستهلك يتردد على أقربها وأنجعها على مستوى األسعار والنوعية والقرب



في هذه الحالة نجد أنفسنا أمام تنظيم حزامي متداخل ومتراكب تكون فيه األسواق الصغيرة داخل أحزمة 
  .. األسواق الكبيرة تبعا لتسلسل هذه األخيرة

  

  
              

  
في االقتصاد المعاشي يسع الفالح إلى إنتاج كل ما يحتاجه المجتمع وتتلخص هذه الحاجيات   – 4  

في رباعية تتمثل في الخضر والحبوب  والماشية والغالل بغض النظر عن طبيعة هذه المنتوجات 
نقل بطيئة ومحدودة كالترجل أو استعمال هذا النمط االقتصادي  يتماشى مع وسائل .  واختالف الحضارات

لكن وبتطور وسائل النقل نوعا وكما، سرعة وقدرة استيعاب  وانخفاض التكلفة وتحسين ظروف . الدواب
النقل من تكييف وتبريد وحفظ للمنتوجات الفالحية فإن الفالح يتجه نحو التخصص في الزراعات التي 

ات المتاحة محليا خاصة وأنة أصبح من الممكن واليسير أن يقع تتماشى أكثر مع المنطقة والتربة واإلمكان
فتطور النقل هو الذي أدى إلى . التزود بما يحتاجه المستهلك من مناطق أخرى قريبة أو حتى بعيدة

التخصص وبالتالي أصبحت كل منطقة تختص في زراعة واحدة هي التي تؤمن المردودية القصوى مما 
منطقة ( األحادية والتي تعتمد على زراعة واحدة كالحبوب أو الكروم أدي إلى تطور االقتصاديات 

  . على مستوى عالمي...) الموز –البن (أو الغراسات الكبري ...) منطقة بوردو بفرنسا –قرمبالية 
  

بحكم تطور وسائل النقل واحتداد المنافسة بين الناقلين وتدخل السلط العمومية نالحظ أن   – 5  
هذا الصنف من التعريفات يجعل أن الذين . ة أصبحت تراجعية أكثر مما هي تناسبيةالتعريفة النقلي

أقل من الذين يختارون القرب من ) في الكيلومتر(يتوطنون على مسافة بعيدة يتمتعون بتكلفة نقل أحادية
شجع نتيجة ذلك أنه في األحزمة الخارجية نجد أن تكلفة النقل تتغير بنسق بطيء جدا مما ال ي. السوق

هذا ما يجعل األحزمة الخارجية تمتد على مسافات أكبر من األحزمة . الفالح بسهولة لتغيير الزراعة
  .الداخلية

  
مع تطور وسائل النقل كلفة وسعة وسرعة وتكييفا أصبح من اليسير أن يتعاطى الفالح   – 6  

وفي أغلب الحاالت نجد أن . أنشطة جاهدة تكون بعيدة نوعا ما عن المركز خاصة بالنسبة لكبار الفالحين
أي أن كبار . التعريفة النقلية تكون مشجعة لكبار المنتجين بتمكينهم من تعريفة تفاضلية حسب الحجم

  .المنتجين يتمتعون بتكلفة نقل أقل من صغارهم وذلك ألنهم يؤمنون للناقل دفقا مستمرا  ومنتظما
  

يؤدي إلى خلق مستغالت هامشية على تخوم بارتفاع األسعار لمنتوج ما كالكروم مثال فإن ذلك   
  . الحدود ألن الفارق بين األسعار يبقى محدودا

  

تمدد األحزمة على طول 
 محاور النقل

أحزمة غير منتظمة 
تراكب وتداخل األحزمة حسب  وغير مكتملة

 أحجام السوق



  السلوك شبه األمثل وتناقض العقالنيات
  

إلى حد اآلن اعتبرنا اإلنسان كائنا اقتصادويا يخضع أساسا لمنطق السوق ويطغى عليه البعد   
. ود من خالل اختيار أنسب المواضع والسلعاالقتصادي فيسعى إلى تحقيق أقصى المنفعة وبذل أدنى مجه

في الواقع نجد هناك عدة عقالنيات منها االقتصادية ومنها االجتماعية ومنها السياسية تتجاذب اإلنسان 
من هذا المنطلق يصبح سلوك اإلنسان شبه عقالني . وتكون متناقضة أحيانا ومتكاملة أحيانا أخرى

)Subrationnel (نسب في ظرف معين وتبعا لمعطيات محددة ولمعلومات مدققةيسعى إلى األمثل واأل .
يأخذ بعين االعتبار كل المعطيات الظرفية ويتغير بتغيرها ) Suboptimal(فهو كذلك سلوك شبه أمثل 

فالمعلومة ال تتوفر بصفة . في ميدان التوطن الصناعي  )Pred(كما بينته الدراسات التي قام بها براد 
ه المعلومة ال تتوفر لدى الجميع بنفس الكيفية والكمية مما ذناسب باإلضافة إلى أن هكاملة وفي الوقت الم

  .يخل بمبدإ التجانس والتكافؤ والتنافس الحر؟
  
  

  الخاتمة
    
ي يمثل المستهلك ذج فون تونن على فرضية ضمنية تتمثل في أن المركز هو الذلقد بني نمو  

ي ذالوضع تغير خالل القرن العشرين مع االستعمار ال اذه. ويحدد توزيع الزراعات من خالل األسعار
طور زراعات على مسافات بعيدة لتزويد المركز والصناعات الناشئة به فكانت نطاقات الزراعات الكبرى 

  .  والكروم والقوارص والحبوب لتزويد السوق األوروبية كما وقع في تونس مثال
ون تونن يبقى وسيلة ناجعة للتحليل وفهم التوطن ج فذورغم الحدود التي عرضناها أعاله فإن نمو  
فاالنحرافات تعكس أساسا تأثير العوامل األخرى التي وقع التغافل عنها مما يمثل نقطة انطالق , الزراعي

  .ه العناصر كالعادات والتاريخ والمعطيات المحلية والتركيبة االجتماعية وغيرهاذجديدة لمحاولة إدماج ه
ج لدراسة ظواهر أخرى تتوزع بشكل حزامي ذفإنه من الممكن استعمال النمولك ذباإلضافة إلى   

متدرج مثل الكثافة ودرجات التنمية في العالم أو في أوروبا أو توزع الدخل واألجور حول السوق 
    . الوطنية

 



 
  

  الفصل الثاني
  

  لتوطن الحضريألنسو ل جذنمو        
 
 
 
  
 

بداية من مطلع القرن الماضي  ت لفهم التنظيم الحضريباإلضافة إلى النماذج الوصفية التي وضع  
وحاصzة مدرسzة شzzيكاغو األمريكيzة حيzث نجzzد نمzاذج كzل مzzن بzارجس وهويzت وأولمzzان الzذين إسzzتنبطوا 
نماذجهم من نفس المدينة لكن بعد فترة تزيد عن عشرة سنوات في كل مرة وهو ما يبين أن التوطن يتطور 

بينzت أن ) Burgess(فالدراسة التzي  قzام بهzا بzارجيس .  نماذج مختلفةوأن نفس المدينة يمكن أن تخضع ل
األنشطة تتوطن في المدينة في شكا احزمة ينمو كل منzه ويتوسzع علzى خسzاب الحzزام الخzارجي مسzتوحيا 

  . ذلك من السلوك الحيواني وعالقة الحيوان بالتراب
اعات الخفيفة والسكن العمالي ثم نجد فحول إقليم األعمال المركزية نجد منطقة غنتقالية تضم الصن  

  . منطقة السكن الثري واخيرا منطقة الهجرة
فzzي الثالثينzzات فقzzد توصzzل إلzzى تنظzzيم قطzzاعي يطغzzى عليzzه البعzzد االحتمzzاعي ) Hoyt(أمzzا هويzzت   

والتفرقzة بzين الفئzات حيzzث يzؤدي التجمzع واألنفصzzال األجتمzاعي إلzى تركzز وتفرقzzة مجاليzة بzين الطبقzzات 
  .وبصفة عامة نجد ان الطبقات المتوسطة تتوطن بين الطبقات الغنية والطبفات الفقيرة. يةاالجتماع
إلzى نمzوذج تzوطني متعzدد المراكzز خيzث ) Ullmann(وفي منتصف الخمسينات توصzل أولمzان   

  .أصبحت المدينة تنتظم حول عدت مراكز ومناطق تشغيل كالمناطق الصناعية 
  

ة تعتمzد علzى اإلسzتدالل والتكمzيم وتحديzد العالقzات التzي تzربط من جهة أخرى نجد نمzاذج تفسzيري  
من بين هذه النمzاذج نجzد نمzوذج ألنسzو وونقوبالنسzبة لألنشzطة الحضzرية وكzذلك سzولو . مختلف العناصر

  .وريتشاردسون في مستوى السكن
ج ذنا بنمzوكرذكل شيء ينتظم تبعا لمركز المدينة وتكلفة النقzل أمzا اشzتغال األرض  فيz, في المدينة  

إمzzا األسzzر فتتzzوزع فzzي المدينzzة حسzzب المسzzافة عzzن . ي ري رينzzاه سzzابقاذالzz التzzوطن الزراعzzي لفzzون تzzونن
   .اتيةذالمركز والموارد ال

يمثل مركز المدينة أنسب موضع لتوطن االنشطة االقتصادية ومختلف الشرائح االجتماعية لألسzر   
وهو ما يجعل المنافسة علzى . رباحية أنشطته وإشعاعهايته وإذنظرا لموقعه المركزي وإلرتفاع مستوى نفا

  .أهمية بالغة الريع الموقعيإشدها للتوطن في المركز وإحتالل موقع مناسب فيه مما يظفي على 
  zم هzاه ذبحكzzي اتجzع فzzز وتتراجzي المركzzاها فzغ إقصzألرض وتبلzzة لzة العقاريzzع القيمzافس ترتفzzا التن

فzالريع المzوقعي يحzدد التنظzيم المجzالي للمدينzة . راعيzة لzألرضاألطراف حيث تصل إلى حدود القيمzة الز
  .حسب احزمة متتالية ةمتراكزة ومتدرجة تبعا للمردود المجالي لألنشطة اإلقتصادية

من ناحية أخرى نالحظ أن تكلفة النقل ترتفع في اإلتجاة المعاكس حيث ترتفع من وسط المدينة في   
  .اليإتجاه أطرافها كما يبينه الرسم المو
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الخدمات العالي القادرة على تحمzل القzيم العقاريzة المرتفعzة ففي وسط المدينة تتوطن أنشطة قطاع   
فنجد فzي المركzز األنشzطة الماليzة كzالبنوك والتzأمين والتجzارة . جدا سواء في شكل تملك أو تسوغ لألرض

 Central(أو إقليم األعمzال المركزيzة ) City(في الحي المركزي  النادرة واإلدارة وجل األنشطة المركزية
Busness District - CBD .( ةzادية والدينيzية و االقتصzلطة السياسzة السzول ثالثيzومند القديم قامت المدن ح

  . والمتمثلة في البلدية أو قصر الحكم وفي السوق وإخيرا في الجامع أو الكنيسة أوالكناس إو المعبد
   

الصzناعات ا الحزام المركزي نجzد فzي المzدن العتيقzة السzكن الثzري ثzم السzكن المتوسzط وذحول ه  
أمzzا فzzي المدينzzة الحاليzzة فنجzzد التجzzارة المختصzzة ونصzzف النzzادرة ثzzم . الخفيzzة وإخيzzرا السzzكن المتواضzzع

الصناعات الخفيفة وأخيرا السكن بمختلف شرائحه حيث السكن الفقير بالقرب من مواطن العمل ثzم السzكن 
هائيبيzة اليوميzة ذكنهzا مzن تنقالتهzا الالمتوسط وأخيرا الفئات الغنية التي تملك وسائل النقل الخاصzة التzي تم

  ).Abler et al 1971(بين المركز واألطراف 
فحzzول المركzzز . ومzzع إمتzzداد المzzدن الحديثzzة وتطzzور وسzzائل النقzzل العصzzرية فzzإن األحزمzzة تعzzددت    

الخzzدمي نجzzد الحzzزام التجzzاري الصzzناعي ويقzzوم علzzى الترجzzل ثzzم الحzzزام اإلنتقzzالي المتكzzون مzzن الصzzناعة 
لك نجد حزاما يعتمد على السzيارة يليzه حzزام الطرقzات السzريعة ذ  بعد. ن والقائم على النقل العموميوالسك

سzzكن متوسzzط , سzzكن غنzzي(وإخيzzرا السzzكن بمختلzzف أطيافzzه مzzع تzzوطن مختلzzف حسzzب الفئzzات االجتماعيzzة 
  ) .Hoyt(ج القطاعي لهويت ذكرنا يالنموذي) وسكن فقير

 
  سكنو: د . صناعات خفيفة ومنطقة غنتقالية: ج. التجارة العادية المجاورة: ب. المال والتجارو النادرة : أ : األحزمة     

ذج التوطن الحضرينمو         
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مضلع التوطن 
األمثل

دود القصوى حال
نشطةلأل ألحزمةا   



لzzك ذالتكلفzzة بمzzا فzzي  –الحاجzzة للمسzzاحة : وينzzتظم المجzzال الحضzzري عمومzzا تبعzzا ألربعzzة عناصzzر
  فكلما كانت الخدمة نادرة ارتفع شعاع تأثيرها   . أو منطقة التـأثير المركزية واإلشعاع –التكلفة العقارية 

وبالتالي حاجتها إلى المركزية  كمت هو الحال بالنسبة إلى التجارة النادرة واإلدارة المركزية والصzناعات 
  . وهي وظائف مركزية يتجاوز إشعاعها المدينة ليشمل سكان المناطق المحيطة بها... وخدمات الترفيه

لzك للتخفيzف مzن اإلعبzاء العقاريzة ذوكلما كانت الحاجة إلى المسzاحة كبيzرة كzان التzوطن طرفيzا و  
ونجد نفس الشيء . خاصة التي تمثل النسبة الكبرى من التكلقة مثل الصناعات الثقيلة والتجهيزات العمومية

ن المسzzاحة حيzzث تzzنخفض فاألسzzر الغنيzzة أو الكبيzzرة تلجzzأ إلzzى األطzzراف لتلبيzzة حاجتهzzا مzz. بالنسzzبة لألسzzر
ه الطريقzzة يقzzع تقسzzيم الzzدخل علzzى كzzل مzzن النقzzل ذبهzz. أسzzعاراألرض ومzzن جهzzة أخzzرى ترتفzzع تكلفzzة التنقzzل

  .اكذا أوذوالسكن حسب الموقع وإختيار األسرة واألولوية التي توليها له
  

  zدخل لفئzن وبما أن عرض األراضي محدود جدا بالمدينة وخاصة بالمركزفإن كل إرتفاع في الzة م
الفئات أو لنشاط ما يؤدي بالضرورة إلى تعديل التوطنات الحضرية نظرا إلى أن التوازنات تختل وبمzا أن 
قيمة األرض هي في إرتفاع متواصل فإن األنشطة التي ال تستطيع تحمل العبء العقاري أو تكون في فترة 

ه التكلفzة ذقzادرة علzى تحمzل هzنمو تضطر إلzى الخzروج إلzى اإلطzراف تاركzة المجzال لألنشzطة والفئzات ال
فقzانون المنافسzة وحzده مzن شzأنه أن يzدخل حركيzة مسzتمرة نتيجتهzا المنطقيzة هzي حركzة مسzتمرة .الباهظة

  .إلعادة التوطن الحضري
  

فإن توسع المدينة على األطراف يخلق ريعا موقعيzا يجعzل األسzعار   )Hurd( 1903فحسب هيرد   
. فالسzعر يzرتبط إذن بالمسzافة عzن المركzز. متواز مع حجم المدينة ترتفع من األطراف إلى المركز وبنسق

وأن مجمzوع ) Friction(فيعتبر أن للمجال دورا في الحد من الحراك والحركيzة  ) Haig 1926(أما هايق 
أن تنzافس األنشzطة وحركيتهzا ) Wehrwein 1928(ويعتبzر فاهرفzاين . نفقzات النقzل والريzع العقzاري ثابzت

فzالتوطن السzكني يخضzع إلzى المحzيط االجتمzاعي والمحzيط . األسعار انطالقا من المركzز يفسران غرتفاع
  .فيرى عالقة بين الكثافة ومواطن الشغل بالمركز) Muth 1961(أما موت . الطبيعي والنفوذية إلى المركز

    
ي مzzن المركzzز إلzzى أفيعتقzzد أن األسzzعار ترتفzzع فzzي األتجzzاه المعzzاكس ) Wingo( 1961إمzzا وينقzzو

وبالتzالي فzإن القيمzة , النقل بين نقطة ما وأطراف المدينة.فالريع الموقعي يتناسب مع فارق تكلفة. األطراف
وهي تخضع إلى مفعول النقل وانخفاض القيم العقارية والنفوذية وكذلك . العقارية ترتفع في إتجاه األطراف

  . إلى غرتفاع حجم المدينة
 

 
 تكلفة النقل والريع العقاري                         1962ونقو : إرتفاع األسعار من المركز   1903هارد : ع األسعار من األطراف إرتفا

  
قيمzة : يعتبر أن سعر األرض يخضع إلzى أربعzة عناصzر   )Mayer 1965( من جهته نجد أن ماير  

  .لمسافة الفاصلة عن المركزا –التجهيزات  –ريع االستباق والندرة  –األرض الزراعية 

  
فقzzد بzzين أن سzzعر األرض عمليzzة معقzzدة ويخضzzع إلzzى   )Granelle( 1969و  1967 أمzzا قرانzzال  

  :أربعة عناصر أساسية وهي

الريع 
 العقاري

 تكلفة النقل



• zzألرض الzzي لzzعر الفالحzzر ذالسzzدي يفسzzو الzzرية وهzzة الحضzzيم العقاريzzى للقzzد األدنzzل الحzzي يمث
  .إرتفاع األسعار من األطراف إلى المركز

 .تهيئة واإلستصالح ومد مختلف الشبكاتتكاليف ال •

 .ريع اإلستباق وهو القيمة المنجرة عن ربح الوقت في التوطن في موضع ريادي •

ريع الندرة المتمثلة في القيمة المضافة التي تنجر عن ندرة األرض أوالموقع وهzي التzي تفسzر  •
  . إرتفاع األسعار من المركز في إتجاه األطراف

     
 

ممzا يفسzر إخzتالل التوازنzات المسzتمرة  تتميز بعدم الشفافية سوق مجردة ومعقدة والسوق العقارية  
ويمكzن أن يتحzدد الريzع العقzاري بصzفة غيzر مباشzرة باإلعتمzاد علzى التكلفzة العامzة . بين الطلب والعرض

  .للوصول إلى المركز) Coût généralisé(النقل 

.    
ع فيه األسر والمؤسسات حسب المردود المجzالي إلى تنظيم حزامي للمدينة تتوز تؤدي آلية السوق  
ج قzد بzدأ  ذفzالنمو. إلى حد ما شبيها لzه ولzو أن األسzس مختلفzة )Burgess(ج بارجس ذويمثل نمو. والموارد

ج فzون تzونن فzي كzون تواجzد المسzتهلك ذويختلzف عzن نمzو. به هارد وإستعمله ونقو وصاغة نهائيzا ألنسzو
والمؤسسات متداخلة وتواجه نفzس المشzكل المتمثzل فzي اختيzار أنسzب  والمنتج قي نفس الوضع وأن األسر

 . توطن في المدينة
  
  

  عناصر النموذج وصياغته
  

). إ(واالسzتهالك ) ر(والريzع ) ن(يتمثل النموذج في أن الدخل ينقسم إلى ثالث عناصر هzي النقzل   
للسzكن أو للقيzام بنشzاط ) مzس(ويوجد اتوطن األمثzل عنzد النقطzة التzي تzؤمن أقzل كلفzة نقzل وأكبzر مسzاحة 

فالتوطن األمثل هو الذي يؤمن المنفعة القصوى مع احترام ). إ(اقتصادي وتلبية نسبة كبيرة من اإلستهالك 
  ) د(ضغوط الميزانية أو الدخل 

  )م ، مس ، إ.ن= (القيمة القصوى 
  إ.س) + م(مس.ر+ م .ن= د 

المسzzاحة : يzzع العقzzاري أو سzzعر المتzzر المربzzع، مzzسالر: المسzzافة، ر: تكلفzzة النقzzل، م: الzzدخل، ن: حيzzث د
  .كمية االستهالك: سعر الوحدات المستهلكة، إ: ، س)2م(المستازمة على مسافة م من المركز

  
ويمكن أن نصيغ النموذج على شاكلة نمzوذج فzون تzونن تبسzيطا  للواقzع حيzث يخضzع الzدخل إلzى   

  :بحيث يمكن صياغة النموذج كما يلي) س( والسعر) ن(والنقلية ) إ(عناصر التكلفة اإلنتاجية 
  إ  –س + م .ن -= د 

  
وتشمل التكلفة اإلنتاجية التكلفة العقاريzة والتzي تشzكل الجzزء األكبzر مzن التكلفzة اإلجماليzة خاصzة 

أمzzا النقzzل فيتحملzzه المسzzتهلك بإسzzتثناء الصzzناعة التzzي تتحمzzل تكلفzzة نقzzل المzzواد األولzzى وكzzل . للخzzدمات
  .جات خالفا لبعض الخدمات التي ال تحتاج إلى نقل السلعالمدخالت والمخر

الzzذي ) م م(وتجzzدر اإلشzzارة إلzzى مفهzzوم الريzzع يحzzتم إسzzتعمال مفهzzوم آخzzر وهzzو المzzردود المجzzالي   
نخفاضzة مzن اممzا يمكننzا مzن فهzم الريzع و) ر(أو ربzح ) د(مzن دخzل ) 2م (يعكس ما تدره وحzدة مسzاحية 

  : ا صياغة النموذج بشكل آخر كما يليالمركز إلى األطراف حيث يمكن لن
  إ –س + م .ن -= مم   
  إ -س + م .ن -= ر   



    
بهzذه الطريقzة فzأن كzzل نشzاط لzه معادلتzه التzzي تحzدد توطنzة فzي المجzzال ونقzوم بzنفس العمليzة التzzي   

شطة رأيناها خالل دراستنا لنموذج فون تونن من تحديد الدخل والمسافة القصويين ونقاط التقاطع وهدد األن
  .وحدودها

  
    

  وحدوده أهمية النموذج
  

تبين مختلف الدراسzات أهميzة النمzوذج فzي فهzم التzوطن داخzل المجzال الحضzري  وأن جzل المzدن   
فكلما كانت المدينة هامة من حيث الحجم كلمzا . وخاصة الكبيرة منها تخضع لهذا التنظيم الحزامي لألنشطة

حتى المركز ينتطم في شzكل طzوقي حسzب أهميzة الخzدمات  كانت األحزمة واضحة وجلية وفي هذه الحالة
  .المركزية ومردوديتها

أما حدوده فتكمن في الفرضيات التي انطلق منها شأنه شzأن نمzوذج فzون تzونن حيzث تنطبzق عليzه 
مختلف المالحظات التي أوردناها بخصوص التzوطن الزراعzي  والتzي تخzص التجzانس المجzالي وأحاديzة 

  .ل وعقالنية السلوكالمركز وتكلفة النق
فالمردود المجالي يمثل العامل األساسzي فzي تنظzيم المجzال حيzث تتzوطن مختلzف األنشzطة حسzب   

  .نظام طوقي متدرج تبعا للمردود المجالي والريع العقاري الحضري الذي يبلغ أقصاه في المركز
النzاتج فzي الوحzدة  يعكzس أكثzر مzن الzدخل تzأثير الريzع ويتمثzل فzي قيمzة الzربح فzالمردود المجzالي  

    ك -د = مم : ونحصل عليه بطرح التكلفة اإلجمالية من الدخل...) هك – 2م(المساحية 
عنصرا هاما في التكلفة اإلجمالية خالفا لنموذج فون تونن أين تتساوى قيمة العقارية  وتمثل التكلفة

  .ن تكلفة النقل مرتفعةفهي التي تجعل األنشطة تتوطن بعيدا ما عن المركز وبالتالي تكو. األرض
  

  
 ) Solow - Richardson(ريتشاردسون  –نموذج سولو 

 
هذا النموذج نجد بعض النماذج قد إهتمت بنشاط محدد مثzل السzكن وتzوزع األسzر داخzل في إطار 

  .المدينة وهو ما قام به كل من سولو وريتشاردسون
تقتصzر علzى وظيفzة  فاألسر تخضع في توزعهzا الحضzري لمنطzق مختلzف عzن المؤسسzات حيzث

  .اإلستهالك خالفا للمؤسسة التي تقوم بدور المنتج والمستهلك في نفس الوقت
  

  الفرضيات
  :يرتكز النموذج على عدة فرضيات نجد من بينها   

حيzzث كzzل األسzzر لهzzا نفzzس الzzدخل والتركيبzzة الديمغرافيzzة والحجzzم ونسzzبة : التجzzانس المجzzالي -
هنzاك فzرد واحzد يشzتغل بzالمركز بالنسzبة لكzل : ة للعمzلالتشغيل ويمثل المركز المنطقة الوحيد

 .هذا التجانس يجعل المدينة دائرية يمكن التنقل فيها بكل حرية. أسرة
وبzzاقي ) س(، السzzكن )ن(يتzzوزع الzzدخل األسzzري علzzى ثzzالث حاجيzzات أساسzzية هzzي النقzzل  -

 ). إ(اإلستهالك 
اردهzzا لبلzzوغ المنفعzzة القصzzوى إنطالفzzا مzzن هzzذه الفرضzzيات فzzإن األسzzر ستسzzعى إلzzى اسzzتغالل مو

  .واختيار المكان المناسب الذي يتماشى مع حاجياتها من المساحة وحسب السعر العقاري وتكلفة النقل
مسzاحة : مzس  –م المسzافة عzن المركzز  –نسzبة اإلسzتهالك : إ –الzدخل األسzري : د : فلو وضzعنا

  : بع مثال،  فإنه يمكننا كتابة النموذج كما يليالقيمة العقارية للمتر المر: تكلفة النقل و ق: ن –المسكن 
  س+    ن + إ = د 
  )ق.مس+ (ن + إ = د 



  
وبما أن الريع ينخفض في إتجاه األطراف فإن األسر تستغل ذلك التراجع لتوسzيع مسzاحة المسzكن 

 Colin(تعويضا لتكلفة النقل التي ترتفع وهو مzا يzؤدي إلzى انخفzاض الكثافzة تبعzا لقzانون كzوالن كzالرك 
Clarl.(  يتمثل النموذج في اختيار أنسب مكان يؤمن المنفعة القصوى في إطار الفرضية الثانية.  

  
  د                                                              د 

  م
 
 
 

  :قل نحصل على الدخل المتاح بعد طرح تكلفة الن: در  -الريع في المركز :  °س لنضع
  د)/ن –د = (در 

  .ك/1در °س= س ر :  فدالة توازن الريع هي 
    ك/1 – 1در) °س/د.ك= (م ر :  المساحة المستهاكة من طرف األسرة 

  

. (Clark) الكثافة تنخفض حيب دالzة أسzية سzلبية وهzو مzا يعكzس قzانون كzوالن كzالرك نالحظ أن
لوبzzة وامتzzدت المدينzzة علzzى األطzzراف ونحصzzل علzzى نفzzس فكلمzzا ارتفzzع الzzدخل كلمzzا ازدادت المسzzاحة المط

فقzzانون كzzالرك يتمثzzل فzzي أن الكثافzzة تzzربط  . النتيجzzة عنzzدما تzzنخفض تكلفzzة النقzzل بمzzا أن قيمzzة در ترتفzzع
  م.أ –و. °ك= ك م : تبعا لدالة أسية سلبية صيغتها كالتالي ) °ك(وبالكثافة المسجلة بالمركز ) م(بالمسافة 

فيبzرز فzي مركزهzا انخفzاض للكثافzة ممzا يجعzل أعلzى الكثافzات تسzجل بzالحزام  أما المzدن الكبيzرة
  2أ م –ب م  و. °ك= ك م : كالتالي ) Korzibsky(الثالث ويحضع توزيع الكثافة إلى دالة كورزيبسكي 

  
          تطور منحنى الريع تبعا لحجم المدينة             تراجع الريع العقاري من المركز إلى األطراف                           

  المنحني خسب مراخل نمو المدينة
مzzzzzzzzzzzن كzzzzzzzzzzzالرك إلzzzzzzzzzzzى         إرتفاع الميل والفارق بين المركز واألطراف        قانون كوالن كالرك  

  مورزيبسكي
  
  

   مثال
  

 النقل

 السكن

االستهال
 ك

االستهال
 ك

 تكلفة النقل

 الدخل األسري



 5+  م 25= ن  :د شzهريا  وكلفzة النقzل تسzاوي  500في مدينة ما نجzد ان الzدخل األسzري يعzادل 
مzا هzي تكلفzة السzكن؟ أيzن توجzد . أما اإلستهالك فيمثل نصف الzدخل) الدخل بالدينار والمسافة بالكيلومتر(

  خدود المدينة؟
د  255د فzي المركzز و 5د أمzا تكلفzة النقzل فتسzاوي  250في هذه الحالة نجzد أن األسzتهالك يمثzل   

 250تنفق األسرة ما تبقى لها من دخلها عل النقل أي نحصل على حدود المدينة عندما . كم 10على مسافة 
فzي هzذا المكzان تنفzق األسzرة كامzل . كم 9.6ونستنتج من هذه المعادلة أن م تساوي   5+ م  25=  250: د

  دخلها في النقل وال يبقى لها شيء للسكن؟
   245+ م  25 -) = 5+ م  25( –) 250 - 500=(ن  –) إ –د = (س : كلفة السكن تساوي   

ولzدينا كzل مzن دالzة النقzل والسzكن حيzث يمكzzن تمثيلهمzا بيانيzا فzي حzين أن اإلسzتهالك والzدخل همzا ثابتzzان 
وتمثzل نقطzة تقzاطع الzدخل بتكلفzة . د 250و  500ويمكن رسمهما في شكل حطzين متzوازيين فzي مسzتوى 

 .النقل حدود المدينة
  
 

  جحدود النموذ
  

لمتاجهzة المجاليzة والسzلوك العقالنzي وحريzة النقzل نجzد ان باألضzافة إلzى الحzدود التzي ذكرناهzا كا  
  ...تساوي الدخل لكل األسر فرضية نظرية شأنها شأن إفيراض نفس التركيبة الديمغرافية والمهنية لألسر

لو فرضنا اآلن عدم تكافؤ الدخل األسري فإن الفئات الفقيرة مثال ستضطر للتوطن على القرب من   
اطن الشzzغل فzzي حzzين أن الفئzzات الغنيzzة سzzتقيم بعيzzدا نوعzzا مzzا نظzzرا إلzzى دخلهzzا المركزللمحافظzzة علzzى مzzو

    .وهكذا نحصل على تركيبة حضرية طوقية على المستوى االجتماعي. المرتفع
في المدن الكبيرة قل ما يكون هناك مركز واحد ولهذا نجد المدينة تنتظم حzوا عzدة مراكzز متراتبzة   

د التوطنzات الحضzرية تبعzا لzذلك ونجzد علzى غzرار المجzال الزراعzي ومناطق إسzعاعها متداخلzة ممzا يحzد
  .تداخال في التنظيم الطوقي حسب أهمية المراكز

هناك فرضzية ضzمنية ال يقzع التصzريح بهzا غالبzا وتتمثzل فzي أن الشzغل ينحصzر فzي المركzز ممzا   
وخاصzzة الكبيzzرة منهzzا  إال أن المzzدن الحاليzzة. يجعzzل منzzه العنصzzال األساسzzي فzzي التzzوطن وعنzzد أخzzذ القzzرار

تحتوي غالبا على عدة مراكز بأهمية متفاوتة كمzا أن هنzاك منzاطق تشzغيل عامzة فzي األطzراف تتمثzل فzي 
  . وبالتالي فإنالنقل يقع في عدة إتجاهات... الصناعة والسياحة ةالمكاتب والتجارة

تلzف عzن ذلzك إذ أنzه يعتمد النموذج على نسبة إستهالك قارة وذلك لتبسيط الصzورة لكzن الواقzع يخ  
أنظzر المسzح حzول : المعهzد الzوطني لإلحصzاء(من المعروف أن اإلستهالك يzنخفض عنzدما يرتفzع الzدخل 

  . وبالتالي يمكن أن نعدل الصيغة بشكل يتماشى مع هذا الواقع) اإلنفاق األسري
التجهيzزات  أخيرا النموذج ال يأخذ بعين اإلعتبار اال النقzل والسzكن تاركzا عzدة عناصzر هامzة مثzل  

  …والمرافق العمومية التي تتطلب تنقالت تكاد تكون يومية مثل المدارس والكليات
   

 



 
 
 

  اتمةخال
  

ريتشاردسzون  –نموذج ألنسzو وكzذلك سzولو  كل من إنطالقا من فرضيات مبسطة ومحدودة يمكننا  
ويبدو عنصر النقzل . والفئات اإلجتماعية داحا المدينة من فهم آليات التوطن الحضري لألنشطة االقتصادية

   .من أهم العناصر المحددة في التوطن شأنة شأن التوطن الزراعي
ريتشاردسzون فإنzه يركzز علzى السzكن دون غيzره ويعتمzد علzى أفكzار كzل مzن  –اما نموذج سzولو   

افzzات فzzي المكzzان ويلخzzص اإلقتصzzاد الحضzzري وتغيzzر الكث )Korzybski(كzzولن كzzالرك و كوزيبسzzكي 
  .والزمان إنطالقا من فرضيات بسيطة للغاية

وتبzzين لنzzا الحzzدود التzzي أوردنzzا بعضzzها هنzzا أنzzه باإلمكzzان االفzzي بعzzض الثغzzرات وتحسzzين النمzzاذج   
المقدمة عالوة علzى أن هنzاك نمzاذج أخzرى وقعzت صzياغتها منzذ السzبعينات مzن شzأنها أن تتجzاوز بعzض 

فمتغيzرات كاإلكتضzاض وتواجzد عzدة مراكzز والتعريفzة . النمzاذج التقليديzةالهنات التي يمكن أن توجzد فzي 
  . التراجعية للنقل وعدم تكافؤ الدخل أو التركيبة األسرية كلها من شأنها أن تحدد التوطن وإختيار المواضع

 
 

تمطط األحزمة حول 
 محاور النقل

أحزمة غير منتظمة وغير 
أحزمة متراكبة ومتداخلة خسب حجم  مكتملة

 المراكز



 
  ا

  الفصل الثالث
  

  ج فيبر للتوطن الصناعيذنمو          
  
  
  
  
  

واليد  الطاقة والسوق والمواد األولية دة عوامل من أهمهايخضع توطن الوحدات الصناعية إلى ع  
العوامل بنسب متفاوتة وقد تغير دورها عبر الزمان من جراء التطور ه ذهتتدخل . العاملة وتكلفة النقل

  .التكنولوجي أساسا واكتشاف موارد جديدة
نسبة للمواد األولية ففي المرحلة األولى من الثورة الصناعية كانت تكلفة النقل باهظة خاصة بال  

المواد , الطاقة( للمدخالتالوازنة وبالتالي تسعى الوحدات الصناعية إلى الحد من تكلفة النقل سواء بالنسبة 
  . 1909جه سنة ذوضع فيبر نمو ا اإلطارذفي ه). السوق( للمخرجاتأو ) األولية

  
األولى من الثورة  بألمانيا أي خالل المرحلة  71909جه سنة ذقام ألفريد فيبر بوضع نمو

  .والمعادن تعتبر أهم صناعة ذالصناعية عندما كانت الصناعة تعتمد على الحديد والفحم وصناعة الفوال
  

  
  الفرضيات -  1
  

ه ذمن بين ه, على عدد من الفرضيات بهدف التبسيط واالقتصار على أهم العناصر جذيرتكز النمو  
ني وحرية النقل وإحادية السوق والتنافس المطاق وهي الفرضيات نجد التجانس المجالي والسلوك العقال

  .فرضيات تعرضنا إليها عند دراستنا للتوطن الزراعي والحضري
  :غير أن هناك فرضيات أخرى تعتبر خصوصية نوعا ما وتتمثل في  

ات توطن منفصل ومحدد ونقاطي هي السوق والطاقة والمواد ذتعتمد الصناعة على ثالثية  -
  . األولية

 أحواض اليد العاملة لها توطن محدد -
  
  
  العناصر -  2
  

هناك ثالث عناصر أساسية تحدد توطن المصنع وهي تكلفة النقل تكلفة اليد العاملة على المستوى   
والتوطن األمثل يمكن الوصول إليه خالل ثالث مراحل وكل . اإلقليمي وقوة التجمع على المستوى المحلي

  .اصره العنذمرحلة تهم عنصرا من ه
  

                                                           
7 - Weber A - 1909 : Uber den Standort der Industrën. Tubingen. Trad anglaise 1909 : Theory of the location of 

industries. University Press, Chicago 



  التكلفة الدنيا ومثلث فيبر -  3
  

تمثل تكلفة النقل العنصر األساسي في تحديد التوطن األمثل وهي ترتبط بالكمية المتقولة أو الوزن   
اك التي كانت تعدينية باألساس تعتمد على ذآنوبناء على نوعية الصناعة ). م(والمسافة المقطوعة ) و(

ق ومورد الطاقة والمنجم تتوطن بصفة منفصلة ونقاطية ولصنع طن فالسو. ثالثية تقنية وموطنية ووزنية
    ).1=  1+  1(كانت تقنيات تلك الفترة تستخدم طنا من الفحم وطنت من الحديد  ذمن الفوال
8ه الثالثية جعلت فيبر يستعمل المثلث لتحديد التوطن األمثلذه  

ي تصل فيه تكلفة النقل أدنى ذال 
  .قيمها

  
  
  والحلول جذصياغة النمو -  4
  

: ب و ج , أ, السوق: س, الطاقة: ط, المادة األولية: م, المسافة: م: ا اعتبرنا العناصر التاليةذإ  
مركز : ص, الطاقة والمنتوج المصنع والمروج في السوق, الكميات المستهلكة أو المنتجة من المادة األولية

,  المسافة بين المصنع والقمم الثالثة: 3وص 2ص, 1وص, الثقل للمثلث المحدد بالنقاط الثالث س م ط
  :ج كما يليذفإنه يمكن صياغة النمو

  )3ص.س.ج+   2ص.ط .ب+   1ص.م.أ(القيمة الدنيا =  التكلفة الدنيا   
ه الحالة فإن التوطن األمثل يكون في مركز ثقل المثلث المحدد بالقمم س م ط و المرجحة ذفي ه  

  .ج, ب, بالكميات المناسبة أ
الحل الحسابي والحل , الحل الميكانيكي: لى الحل يمكن استعمال ثالث صيغ مختلفةللوصول إ  
  .الهندسي
    

  الحل الميكانيكي – 1.4
  
في تثبيت أوزان تتناسب والكميات المطلوبة أو ) Varignon(لفارينيون   يتمثل الحل الميكانيكي     

لثقل بالنقطة التي يستقر فيها الخيط بصفة المنتجة بكل قمة تكون مربوطة بخيط فيما بينها ويتحدد مركز ا
فكلما ارتفع وزن عنصر من العناصر إال . به مختلق األوزان الموثوقة بقمم المثلثذنهائية بعد أن تتجا

  .    ب مركز الثقلذوجلب إليه الخيط وج
  
 
س   السوق                    

المادة األولية م    
ة  طالطاق  

  

                                                           
    ( Launhart) الونهارت قد استعمل المثلث قبل فيبر كان   8

 مركز الثقل



  الحل الحسابي أو الجبري - 2.4 
  

ط .ب+   1ص.م.أ(القيمة الدنيا =  التكلفة الدنيا (يعتمد الحل الحسابي المعادلة السابقة   
 البرمجة الخطيةو) Dérivées partielles(المشتقات الجزئية  لك باستعمالذو)) 3ص.س.ج+   2ص.

  .فيه التكلفة قيمتها الدنياي تصل ذللوصول إلى تحديد التوطن األمثل والمكان ال
 
 

 الحل الهندسي - 3.4
 

.  يتمثل الحل الهندسي في استعمال القواعد الهندسية والفيزيائية للحصول على التوطن األنسب  
  .الحل المبسط والحل العام: نجد هناك حالتان

  
  الحل المبسط –أ   

  
المسبة لكل من السوق والطاقة في حالة مبسطة للغاية أين تكون الكميات والتعريفات متساوية ب  

هذه الوضعية تتماشى مع . والمادة األولية فإن التوطن األمثل يكون في عند نقطة تقاطع منصفات المثلث
التجانس المجالي للفرضية األولى وطبيعة  الصناعة في بداية الثورة الصناعية  معنى ذلك أن األوزان 

  .لتعدينية في يلك المرحلةالثالثة متساوية وهو ما كان يميز الصناعة ا
والتعريفة ) و(يتمثل الحل في تحديد التكلفة الدنيا انطالقا من القمم الثالث والتي تتميز بالوزن   

  التي تفصلها عن المصنع ) م(والمسافة ) ت(
  القيمة الدنيا= م .ت.مج و= ك : الصيغة العامة للنموذج هي إذن 

  القيمة الدنيا=  3م.3ت.3و+  2م.2ت.2و+  1م.1ت.1و= ك                    
  3ت =  2ت=  1وكذلك ت  3و=  2و=  1و: في حالة تعادل الكميات والتعريفة  نجد أن   

  .القيمة الدنيا=  3م +  2م+  1م:  وتصبح الصيغة النهائية كالتالي
  

النقطة التي تستجيب لهذا الشرط وتوجد داخا المثلث هي في الواقع تقاطع المنصفات الثالث وهي 
وتمكن . تلك المستقيمات التي تربط كل قمة بمنتصف القاعدة المقابلة لها والتي تمثل مركز الثقل للمثلث

  :تلخيص المراحل كالتالي
  .تحديد قمم المثلث حسب المعطيات المتوفرة -
 تحديد منتصف كل ضلع - 

 ربط كل قمة بمنتصف القاعدة المقابلة له - 

 .نقطة تقاطع المنصفات تمثل مركز ثقل المثلث - 
 

 
  

  المثلثثقل  الحل المبسط وتحديد مركز
  
  
  
  



  الحل العام -ب 
  

في الحلة العامة تختلف الكميات والتعريفة وبالتالي ال بد من تعديل وترجيح كل قمة ويقع استعمال 
  القيمة الدنيا=  3م.3ت.3و+  2م.2ت.2و+  1م.1ت.1و= ك :     المعادلة

في الفيزياء وتتمثل في أن ) Force résultante(لحل نستعمل قاعدة المحصلة للحصول على ا
ويمكن كذلك . األصل-محصلة قوتين تساوي قطر المضلع المتوازي األضالع الذي ينطلق من نفس النقطة

  .  أن نستعمل القاعدة الهندسية التي تقول أن في المثلث المستقيم مجموع الضلعين يساوي القطر
  ن النقطة التي توصلنا إليها في الحل المبسطاالنطالق م -
 نحدد المسافات بين هذه النقطة والقمم -
 م.ت.و= ك : نحدد تكلفة النقل لكل قمة حسب القاعدة  -
 3و ك 2، ك1نرسم أسهما تنطلق من هذه النقطة في اتجاه كل قمة وبطول يناسب التكلفة ك -
نأخذ مثال ...  1-3- 2أو  1-2-3أو  3- 2-1: نربط األسهم طرف بطرف في أي ترتيب كان -

عند نهاية . وفي نفس اتجاهه أي يكون موازيا له 2ونرسم سهما في طول السهم  1نهاية السهم 
النقطة األخيرة التي . وبنفس الطول 3الجديد نقوم بنفس العملية في اتجاه السهم  2السهم 

 .نحصل عليها هي نقطة التوطن األمثل
على نفس الحل والنقطة مهما كان المسلك الذي اتخذناه في ترتيب وتجدر اإلشارة إلى أننا نتحصل 

  ).3/132/231/213/321/312-2-1(إمكانيات للوصول إلى نفس الحل  6المراحل حيث هناك 
أما الحل المبسط فيظهر كحالة خاصة في . الفعلي والنقطة المتحصل عليها ما هي إال مركز الثقل

  .الحل العام
  
  

  مثال
و  50 -100تكلفة من نقطة تقاطع المنصفات إلى مختلف القمم هي على التوالي لو فرضنا أن ال

فإن التوطن األمثل نحصل , )3(و مصدر الطاقة ) 2(المادة األولية , )1(ألف دينار في اتجاه السوق  200
  .عليه بإتباع الخطوات المبينة أعاله وكما يبينه الرسم التالي

بة مع قيمة التكلفة وفي اتجاه القمم المعنية انطالقا من الحل في الرسم األول تبدو األسهم متناس
  .  المبسط أي نقطة تقاطع المنصفات

 
 
  

 
 200= ك   3الطاقة 

 
  

نهاية السهم األول نقوم  نقوم بربط األسهم ببعضها البعض حيث في 123بإتباع نظام محدد مثال 
أو القطر نقوم برسم المحصلة أو  مع السهم الثاني وتبعا لقاعدة المحصلة برسم سهم يعادل ومتوازي 

  .ين السهمين أو الضلعينذالقطر له
في نهاية المحصلة أو القطر نقوم برسم سهم يوازي أو يعادل السهم الثالث مما يمكننا من 

 .ةالدنياي يمثل مركز الثقل حيث نحصل على الكلفة اإلجماليذالحصول على الحل النهائي وال

2مادة أولية   
100= ك    

2السوق    
50= ك   



 

 
  
 
 

  المواد الوازنة والمؤشر المادي -  5
  

هي المواد األولية التي تفقد نسبة كبيرة من وزنها عند التحويل كالحديد أو اللفت  المواد الوازنة  
جه المصنع نحو فكلما كان الوزن المفقود هاما كلما كانت تكلفة النقل مرتفعة وكلما ات. السكري أو الفسفاط

  .موطن االستخراج للحد من التكلفة النقلية
 ,Indice matériel( المؤشر الماديأما نسبة فقدان الوزن فيمكن أن تقاس عن طريق   

material index( ي يساوي المواد األولية المستهلكة على السلع المنتجة أو المدخالت على ذال
  :المخرجات

  مخرجات  ال \المدخالت = المؤشر المادي   
  مخ\مد =  مم 
  
فقيمة الواحد تعني أن . ه الصيغة فإن المؤشر المادي يساوي أو يتجاوز الواحد الصحيحذبه

 3فقيمة , وكلما ارتفع المؤشر كانت النسبة المفقودة مرتفعة. التحويل الصناعي ال يؤدي إلى فقدان الوزن
أو  200(لمستعملة يقع إتالفها عند التحويل تعني أن ثلثي المواد الخام ا...) 20\60أو  100\300(مثال 

فتوطين المصنع . كرذوبالتالي يتحمل صاحب المصنع نقلها بدون مقابل أو فائدة ت) ه الحالةذطن في ه 40
  .قرب موطن االستخراج يمكن صاحب المصنع من ربح كل تكلفة النقل

ا المثال ذالمنتجة وهي في هالمؤشر المادي يعكس في الواقع نسبة المواد المستعملة إلى المواد 
  1 - 3(فلصنع كمية معينة نحتاج إلى ثالث مرات من قيمتها وبالتالي يقع إتالف  الضعفين . ثالث أضعاف

  . بالمائة 200=  100)*
  

  :ن مقلوب المؤشر المادي حيث إنذالتي تساوي إ  نسبة فقدان الوزنلك تحديد ذويمكن ك
  مم\1=  دخالت  الم \ المخرجات 1= نسبة فقدان الوزن 

  
لك أن ثلثي المواد المستعملة ذأي الثلث ومعنى   0.33ا استعملنا نفس المثال فإن النسبة تساوي ذوإ

  .يقع إتالفها عند التحويل وأنه من ضمن الكمية المستعملة الثلث فقط صالح لالستعمال
  

) الستخراج إلى المصنعمن موطن ا(كلما ارتفع المؤشر كلما كانت تكلفة النقل مرتفعة في العالية 
ومن هنا تنخفض التكلفة اإلجمالية كلما قرب المصنع من ) من المصنع إلى السوق(ومنخفضة في السافلة 

  . موطن االستخراج
  
  
  
  



  خطوط تساوي الكلفة -  6
   

ن تحديد الكلفة النقلية لكل نقطة انطالقا من كل قطب الممثل في السوق أو موطن ذيمكن إ  
 Isovecteur(أو الطاقة وبربط النقط المتساوية الكلفة نحصل على خطوط تساوي الكلفة استخراج  المعدن 

ou ligne d’isocoût ( د  100أو , 30,  10التي تمثل. 
ا أردنا تحديد التكلفة اإلجمالية بالنسبة لألقطاب الثالث فإنه باإلمكان أن نحصل على خطوط ذأما إ 

ويمثل ). Palander(وهي حوصلة الخطوط األولى إثر إعمال بالندر   )Isodpane(تساوي الكلفة االجمالية 
ي تصل فيه الكلفة اإلجمالية قيمتها الدنيا وهو ذالخط ال) Isodapane critique(الخط الحرج أو الحساس 

  .    المنطقة المثلى للتوطن
  
 رسم بياني   

  
  مثال

  
النسبة لألولى في حين أن  1.25ي هو لصنع سلعة ما نحتاج إلى مادتين أوليتين مؤشرهما الماد  

على ) 2م(طن  2000و) 1م( 1000الكمية المطلوبة هي . بالمائة من وزنها عند التحويل 25الثانية تفقد 
) 2م( 2د في اتجاه الموطن  3و) 1م( 1كم في اتجاه الموطن \د 2التكلفة األحادية للنقل تصل إلى . التوالي

, 10: س فهي على التوالي2م  –س 1م  – 2م1لمسافات الفاصلة بين مإما ا). س(د في اتجاه السوق  1و 
  ما هو التوطن األمثل ؟. كلم 20و 15

ا كانت هناك ذإال إ  3و  2بصفة اعتباطية ثم نقوم بتحديد النقطتين  1نبدأ باختيار النقطة   – 1  
 .2م1برسم المثلث سم ونقوم) كلم مثال 1= صم  1(لك باعتماد مقياس مناسب ذو, معطيات حقيقية محددة

  .نقوم بتحديد الحل المبسط برسم المنصفات و تحديد نقطة تقاطعها  – 2  
   3م – 2م – 1مثال م,ه النقطة وكل قمةذقيس المسافة الفاصلة بين ه  – 3  
  م.ت.و= ك :  باستعمال القاعدة   3ك  – 2ك  – 1ك:  حساب تكلفة النقل المناسبة لكل قمة   – 4  
  . 3م 3و*1+   2م3*2000+  1م1000*2=  ك      
 25تفقد  2فالمادة . هو الوزن الموجه للسوق ويمكن احتسابه باالعتماد على المؤشر المادي 3:و 

لك أنها ذومعنى  1.25أما المادة األولى فمؤشرها يساوي . طن 1500) = 0.25 – 1*(2000بالمائة أي 
في النهاية . طن عند التحويل 200بالتالي تفقد طن و 800=   1.25\1000بالمائة من حجمها أي  25تفقد 

=  ك :  ن كالتالي ذطن وتصبح المعادلة إ 2300=  800+   100نحصل على الكمية المسوقة وهي 
  3م 2300+  2م 6000+  1م 2000= ك :  أي  3م 2300*1+   2م3*2000+  1م1000*2

  . رسم األسهم المناسبة وتحديد الحل األمثل  – 5  
  
  
  ة اليد العاملةتكلف -  7
  

ا كانت في ذإن تواجد حوض لليد العاملة بأجور منخفضة من شأنه أن يجلب الصناعة خاصة إ  
المنطقة التي تنخفض فيها تكلفة النقل وتوجد داخل الخط الحرج وكانت مقتصدات اليد العاملة تفوق بكثير 

. ا الخطذعتبار الكلفتين يوجد داخل هيعين اال ذي يأخذوالتوطن األمثل ال. ا الموضعذمقتصدات النقل إلى ه
ج السابق والحل ذويمكننا معامل أو كلفة العمل لكل وحدة منتجة من التعرف على االنحراف بالنسبة النمو

  .  ين العنصرينذالمناسب يكمن في المالئمة بين ه
    

  
    Schéma 
 



  قوة التجمع  -  8 
  

المقتصدات  )Forces d’agglomération, force agglomérative( قوى التجمع وتمثل قوة أ  
مما يمكن المصنع من ربح تكاليف النقل  عضها بعضبجانب ب المنجرة عن تجمع المصانع وتركزها

  .واالتصال
  
 
  جذحدود النموالتقييم و -  9
  

ج التوطن الزراعي والحضري فإن نسبة كبيرة من ذلك بالنسبة لكل من نموذكنا سبق أن الحظنا   
  ).أنظر أعاله(ج ترجع إلى الفرضيات المبسطة للغاية ذمحدودية النما

تحتاج الصناعة وحتى البسيطة منها إلى عدة مواد أولية ومصادر طاقية من مواطن مختلفة   – 1  
كما تزود عدة أسواق في نفس الوقت مما يجعل المعادلة معقدة جدا وال يمكن حلها إال باستعمال البرمجة 

  .الخطية
  

في التوطن الصناعي والعوامل األخرى ما هي إال عوامل بديلة  قل العنصر األساسييمثل الن  - 2   
  : تكلفةالتزويد \تكلفة التزود :  كلفةلتمعامل افالصناعة تنقسم إلى صنفين حسب . تعدل أو ترجح نوعا الكفة

تقترب من السوق ألن تكلفة التزود تفوق تكلفة ) Market oriented(صناعة موجهة للسوق  -  
   1> م ك : التزويد 
تقترب من مواطن االستخراج نظرا الرتفاع تكلفة ) Material oriented(صناعة موجهة للتزود  -  

 صناعة مرتبطةوتعتبر في هذه الحالة . 1> و مم  1<  م ك : المواد األولية وارتفاع المؤشر المادي 
)Industrie liée (ة النقلترتبط بالمواد األولية وحساسة جدا تجاه تكلف .  

الواحد الصحيح  يساوي  ال تتأثر بتكلفة النقل حيث معامل التكلفة) Industie libre(صناعة حرة  -  
  ).Ubiquiste(وبالتالي يمكنها أن تتوطن في أي مكان ) 1(

وقد أدى تطور النقل إلى تراجع دوره ومكانته في تحديد التوطن وأصبحت تسهيالت التزود  
باإلضافة إلى عنصر اليد العاملة كلفة    التي تحدد التوطنات أكثر من تكلفة النقل والتموين والنفاذية هي

بالمائة يمثل عتبة هامة محددة للتوطن تصبح عندها  5وقد بينت بعض الدراسات أن مستوى . ونوعية
  .الصناعة مرتبطة

  
إعتبار السوق  باإلضافة إلى المالحظات العامة والتي تشمل النماذج األخرى يعاب على النموذج  

ومواطن االستخراج نقطية لكن العملية تتغير تماما عندما يقع اقتران السوق بالمنجم أو يكون السوق رقعة 
  .ترابية شاسعة

  
وقد جاءت أعمال كل من هوفر ولوش وبالندر وبراد لتتجاوز بعض الهنات والنقائص في   
  .النموذج

  
  ندرأعمال بال: تكلفة اإلنتاج والتنافسية  – 1.9  

  
وتقاسمها بين   9بتحليل تأثير تغير السعر والتكلفة على منطقة السوق) Palander(قام بالندر  

المراكز وتأثيرهما على خطوط تساوي الكلفة اإلجمالية باعتماد تعريفة تناسبية وتراجعية مواصال بذلك 
  .أعمال فيبر وقد قام بإدخال مفهوم التنافس

                                                           
9  - Palander T - 1935 : Beitrage zur standortstheorie. Almqvist et Wiksells Boktryckeri. Uppsala 



فيكفي إذن أن تتراجع تكلفة اإلنتاج . مالي وليس بتكلفة النقل فحسبفالمنتج يهتم أكثر بالربح اإلج  
لكي تتسع منطقة السوق ويرتفع الربح والرسم الموالي يبين تغير مناطق السوق تبعا لتغير تكلفة اإلنتاج 

  .والنقل
  

   
 

  أثير تغير األسعار عل منطقة السوق ت                                                        
  
  

  أعمال هوفر : تكلفة االنتقال ونقاط االنقطاع   – 2.9  
   

بتطوير أفكار  1948ثم في دراسة تأليفية سنة  1937تخص الصناعة سنة  في دراسة 10قام هوفر  
نقل المعهودة  التي تشمل باإلضافة إلى تكلفة ال  )Coût de transfert(بالندر وبالخصوص تكلفة االنتقال 

كل التكاليف المنجرة  عن نقل السلعة انطالقا من المصنع حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي 
  ...وتضم التأمين والتكاليف المالية والمصاريف التجارية للتوزيع والشحن والتفريغ

  :هناك عناصر خمسة تتدخل في تحديد تكلفة االنتقال أو التحويل  
دى قابليته لتحمل تكلفة مرتفعة كالسلع القابلة للتلف والمواد الخطيرة ومدى طبيعة المنتوج وم -

  .تحملها الرصف
نقل  –أرتال كاملة (الكمية حيث تنخفض الكلفة بارتفاع الكمية المنقولة باستعمال تقنيات مالئمة -

 .وتعريفة مناسبة تشجع غالبا على شحن كميات مرتفعة وتساعد كبار المنتجين) مختص
 .ة حيث أصبحت جل التعريفات تراجعية مما يشجع على التوطن على مسافات بعيدةالمساف -
الوسيلة المستعملة بحيث تتميز كل وسيلة نقل بمسافة معينة تكون فيها هي األنجع وبكلفة دنيا  -

كم تكون الشاحنة هر األقل كلفة ثم نجد السكك  150فحتى مسافة . ال يمكن أن تنزل تحتها
  فباستعمال الوسيلة المناسبة    . كلم وأخيرا نجد الطيران والمالحة 450و  150الحديدية بين 

 .يمكن التخفيض من كلفة النقل
مما يساهم في اختيار الوسيلة والمسلك ويحد من  )Fret(إمكانية وجود نقل سلعي في الرجوع  -

 . كلفة االنتقال
 

لتكاليف وليس نهايات الخطوط كما كما بين هوفر أن نقاط االنقطاع النقلي هي التي تتميز بأقل ا
للصناعة حول المواني من ) Maritimisation(هذه الظاهرة تفسر التوطن الساحلي والبحري . أورده فيبر

  .جهة وتركز االنشطة حول عقد المواصالت ورؤوس الشبكات النقلية
 

                                                           
10 Hoover E - 1937: Location theory and the shoe ans leather industies. Harvard University Press, Cambridge.  
1948: The location of economic activity. Mc Graw-Hill, NY. trad Française  1955 : La localisation des activités 
économiques. édit ouvrières. Paris. 

 



 
 

المالحة -السكك  –الطريق : الكلفة التفاضلية للنقل بين مختلف الوسائل  هوفر                                          فيبر                                    
 لفة النقل واإلنتقال، نهايات الخطوط ونقط اإلنقطاع                          

 
 
 

ل النقل وأصبحت شارة إلى أن أعمال هوفر كانت في فترة تطورت وتعدد وسائإلوالبد من ا  
وقد قام هوفر بإدماج مفهوم التنافس بين المؤسسات  .قتصاد والمجالالالصناعة تلعب دورا أساسيا في ا

برسم المناطق الهامشية للسوق وتحديد مدى حساسيتها للسعر المنافس كما أخذ بعين االعتبار التجارة 
  .عديل التوازن المجاليالعالمية والحدود وتدخل الدولة مركزا على مفعول الزمن في ت

  
  
  

 أعمال لوش: السوق ونقطة الربح األقصى - 3.9  
 

ببن أن الطلب يمثل المتغير المجالي ) 1940(عتبر  فيبرأن الطلب ثابت في حين أن لوشا 
فعوض أن نبحث عن التكلفة الدنيا يجب البحث عن الربح األقصى والتوطن األمثل هو الذي . 11األساسي

الذي يساوي الفارق بين الدخل والتكلفة اإلجمالية وليس تكلفة النقل فحسب بما في  يؤمن الربح األقصى
  . ذلك تكلفة اإلنتاج

ينخفض منحنى الطلب من مركز االنتاج إلى نقطة م تمثل المدى المسافي ال يمكن بعدها بيع   
ت فيعكسه المخروط  أما حجم المبيعا. السلعة في حين يرتفع السعر مع المسافة وتنخفض الكمية المطلوبة

 .  الناتج عن دوران المنحنى
  

 
  

  الطلب والمساقة والتشكل السداسي        
  

                                                           
11 Lôsch A - 1940 : Die raümliche ordnung der wirtschaft. Iena. Trad anglaise: The economics of location. Yale 
university Press, Neaw Haven. 1954. 
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ففي البداية يتوطن المنتجون بصفة منعزلة تاركين فراغات بينهم لكن التنافس يؤدي في النهاية إلى    
الشكل الوحيد الذي يمكن من تغطية شاملة  تغطية كلية للمجال عبر شبكة مسدسية حيث يمثل المسدس

  .والدائرة تترك فراغات أو تؤدي إلى تداخل مناطق السوق  12للمجال مع فعالية تامة
أما تتطابق شبكات مختلق األنشطة الصناعية فيؤدي إلى تراتب القطاعات تبعا للحدود والتوزيع   

  .غير المتكافئ للموارد والكثافات
  
 

د  
توطن منعزل للمنتحين                                   شبكة مسدسية                               التنافس وتقاسم النفوذ  قطاعات التوطن                                    

 
  

  سميث: مساحات الربح   – 4.9  
  

هذه المناطق محددة بواسطة . 13تحقق الربح بالنسبة إلى سميث يقتصر االختيار على المناطق التي
معتمدا في ذلك على  التي تتشكل وتزول حسب مسطحات التكلفة والدخل الهوامش المجالية  للمردودية

سنة ) W Isard(و إيزار 1956سنة ) M Greenhut(وقد بين كل من قرينهوت . 14إعمال راوسترون
المحددة للتوازن المجالي للمؤسسة بجانب كلفة  إن النقل ال يمثل إال عنصرا من بين العناصر 1968

 1964إما بالنسبة لنظرية بيرو .  )إيزار(ورأس المال والعمل ) قرينهوت(اإلنتاج والمقتصدات الخارجية 
-Inter(فإن النقل ال يشكل إال عنصر فعالية في حين أن المقتصدات الخارجية والعالقات البيصناعية 

industielle  (مثل أساس نظرية عمليات الحث واالستقطاب ت)Effets d’entrainement.(  
 
 

   1969 -1967براد :   النظرية السلوكية – 5.9 
  

المقاربة االحتمالية التي تمكن من تحديد ) Pred 1967- 1969براد ( تعتمد النظرية السلوكية  
لحظة اتخاذ القرار حيث  الذي يأخذ بعين االعتبار مستوى ونوعية المعلومة الفعلية السلوك شبه األمثل

  .تتدخل العواطف والصور الذهنية ونوعية المعلومة المتوفرة في تحديد االختيار
من إبراز مدى محدودية العقالنية والقرار إال أحد )  Simon H(وقد مكنت أعمال سيمون   

اتخاذ القرار الذي  فاالختيار األمثل  ما هو في الواقع إال اختيار مرضي ومقبول عند. االحتماالت الممكنة
  .يأخذ بعين االعتبار الذاتي و إمكانية التكيف والمعلومة المتاحة والقدرة على التقرير

  
  
  

                                                           
األول هو الشعاع  الذي يعكس أقصى مسافة بين المركز واألطراف ولذلك بعد اقتصادي جلي والثاني هو : تقاس الفاعلية المجالية بمعاملين  12

  .  محيط الذي يعكس طول الحدود لمنطقة ما ولذلك بعد سياسي واضحال
13 - Smith D.M - 1981: A theorical for geographical studies of industrial location. Economic Geography, 1966, 

55-113 
14 Rawstron E.M - 1958: Three principles of industrial locations. transactions, Institute of British Geographers, 
25, 132-142. 

 



  الخاتمة 
  

اليات  بسيطا يمكننا من فهم , رغم االنتقادات التي وجهت للنموذج فأنه يبقى دوما نموذجا أساسيا  
نقل أهم عنصر في تحديد أنسب موطن وهو ويمثل ال. التوطن الصناعي باالعتماد على عناصر محدودة

   .ذجطبيعي جدا عند ما نعرف الفترة التي وضع فيها النمو
لقد مثل النقل إلى حدود السبعينات عامال أساسيا في تحديد التوطن الصناعي وخاصة في قطاع   

ي أن عوامل لكن التطور الذي حصل تمثل ف. في المائة 10أو  7التعدين أين تصل تكلفة النقل إلى حدود 
في ... أخرى أصبحت هامة ومحددة للتوطن مثل اليد العاملة والنفاذية والسوق والقوانين والمناخ السياسي

  .الوقت الذي تراجعت فيه مكانة النقل كثيرا
  
    

  
  



 
 

  الفصل الرابع
  

  توطن الخدمات ونظرية األماكن المركزية
  
    

  
  

وندرة  بين المدن وكثافة الشبكة الحضرية يخضع توطن الخدمات إلى عدة عوامل كالمسافة  
الخدمة ودرجة إشعاعها ومستوى تطور المجتمع ووسائل النقل واالتصال ومكانة المركز الخدمي في 

 1938سنة ) Lösch(ولوش  1933سنة ) Christaller(وقد قام كل من كريستالير  .المنظومة الحضرية
القيام بدور المكان المركزي وتأطير المجال المحيط   بصياغة نظرية توزع المدن التي من أهم وظائفها

  .بها من خالل الخدمات أساسا ولذلك سميت بنظرية األماكن المركزية
  :وقد وضع الباحثان نظريتهما بصفة مستقلة تماما وتوصال إلى نفس النتائج لجزء هام من النظرية  
نية استقرائية حول منطقة بفاريا انطالقا من دراسة ميدا 1933فكريستالير وضع نظريته سنة  -  

)Bavière ( بجنوب ألمانيا وهي منطقة ريفية آنذاك تعتمد على الخدمات واإلدارة وتفتقر تماما إلى
الصناعية في الوسط الغربي األمريكي سنة ) Iowa(أما لوش فقد قام بدراسة منطقة اإليوا . الصناعة

  . حسب مقاربة استنتاجية 1938
  

هي مجموعة من القوانين والنماذج مرتبطة ببعضها لها صبغة تفسيرية لظاهرة والنظرية عموما   
أما نظرية األماكن المركزية فتتناول توزع األماكن المركزية المتمثلة في المدن وأحجامها . معينة

وتستعمل النظرية في دراسة المدن والخدمات عامة على السواء في . وتباعدها ومناطق تأثيرها ووظائفها
  .غرافيا الحضرية أو االقتصاديةالج
  

  : تعتمد النظرية على عدة فرضيات سبق أنن تعرضنا إلى بعضها وتتلخص في ما يلي   
التجانس المجالي الذي يتمثل هنا في وجود شبكة من المراكز الخدمية األساسية موزعة بشكل  -

 منتظم في المجال ولها نفس الحجم والنشاط والوظيفة والتباعد واإلشعاع
 .تتوفر نفس المعلومة للجميع مستهلكين أو منتجين  -
 .التنافس الكامل بين المستهلكين والمنتجين -
  . تناسب تكلفة النقل مع المسافة وحرية النقل وتواجد وسيلة واحدة للنقل -
السلوك العقالني الذي يتمثل في أن المستهلك يتردد على أقرب مركز في حين يتوطن المنتج  -

 .مبدإ التكلفة الدنيا والمنفعة القصوىفي أنسب مكان تبعا ل
 التراتب الخدمي يتبع التراتب الحضري -
 . كل مستوى تراتبي من درجة معينة يحتوي على كل الخدمات التي تكون دونه درجة -
 . المدى المسافي للخدمات يرتبط مباشرة بمستواها وندرتها -
غير مباشرة بمنطقة  عدد الخدمات والتجهيزات ومستواها يرتبطان بحجم المركز وبصفة -

 .تأثيره
فالمدى المسافي هو المسافة القصوى التي يمكن فيها تداول السلع والخدمات بصفة مقبولة لكل من 

ففي المركز يكون . هذا المدى األقصى يحدد منطقة التأثير وحجم الطلب ومنطقة السوق. المستهلك والمنتج



عر تدريجيا كلما اتجهنا نحو األطراف نتيجة إضافة السعر منخفضا في مستوى تكلفة اإلنتاج ويرتفع الس
تكلفة النقل إلى أن نصل نقطة ما ينعدم فيها الطلب تماما ألن السعر يصبح يتجاوز الطاقة الشرائية 

  .و يكون من مصلحة المزود التوطن في مكان يؤمن له أعلى دخل وأدنى تكلفة. للمستهلك
     
 

 

 
 
 تقسيم سداسي للمجال ولمناطق التأثير                     شبكة مثلثية للمراكز الخدمية األساسية لها نفس التباعد           
  
 
 

في  نظريا نجد أن الدائرة هي الشكل الهندسي المناسب واألمثل الذي يمكن من تغطية كاملة للمجال  
  :فيه بنجاعة كاملة بالنسبة إلى كل األشكال الهندسية األخرى من حيث مستويين اثنين الوقت الذي تتميز

هي أقصر مسافة ) وهو الشعاع بالنسبة للدائرة( المسافة الفاصلة بين المركز واألطراف  -
  .بالنسبة لكل األشكال الهندسية األخرى

 . المحيط الذي بكون أقصر محيط في الدائرة -
 

رية تتخذ شكال دائريا تبعا لتجانس المجال ونتيجة المدى المسافي في كل فمنطقة التأثير النظ
لكن الشكل الدائري يترك فراغات بين الدوائر أو يؤدي إلى تداخل بين مناطق التأثير وتقاطعها . االتجاهات

  . مما يتعارض مع فرضية التجانس المجالي
نحصل في مرحلة ثانية على تقاسم هذه  وبحكم التنافس الحر بين مختلف المنتجين لجذب المستهلكين

المجاالت المشتركة تبعا للمنصفات التي تربط بين نقطتي التقاطع بين كل دائرتين والنتيجة النهائية هي 
 . وهو المضلع السداسي المتساوي األضالع) Hexagone(المسدس 
     

 المدى المسافر

 السعر
 
 
 

 تكلفة النقل
 
 

 تكلفة االنتاج
 

 المسافة

 مخروط الطلب

فةالمسا  



 Triangles( ية األضالعفي هذا المجال المتجانس نجد المراكز تتوزع حسب شبكة مثلثية متساو  
équilatéraux( في حين تتخذ مناطق التأثير شكل المسدس.  

  
  

 
 
من الدائرة إلى المسدس                                 تداخل مناطق التأثير             مجاالت غير مغطاة         تقسيم مسدسي                        
 

 
أما تراتب الخدمات فيؤدي إلى تراتب المراكز الخدمية ومناطق تأثيرها حسب شبكة متسلسلة   

  .ومتراتبة ثابتة في كامل المنطقة
  
  
  نظرية كريستالير   – 1

  
لقد توصل كريستالير إلى بناء نظرية األماكن المركزية انطالقا من دراسة منطقة بفاريا بجنوب 

مات تكون في تراتب ثالثي كلما كانت التجارة تمثل الخدمة السائدة ألمانيا وتوصل إلى أن شبكة الخد
  .ورباعي عندما يكون عنصر النقل هو الطاغي وسباعي في حالة هيمنة الوظيفة اإلدارية

  
 : مبدإ التجارة والتراتب الثالثي   –أ   

  
ة يؤدي إلى عندما يكون اقتصاد المنطقة خاضعا للتجارة فإن مبدإ السوق والمنافسة الحرة خاص  

تقاسم مناطق التأثير بين مختلف المراكز الخدمية وفي هذه الحالة نجد أن كل مركز يبسط نفوذه على 
بهذه . مركزين أقل منه درجة وعلى مساحة تعادل منطقتي نفوذ قاعدية باإلضافة إلى المنطقة المباشرة

 .3=  2+  1= ت : ق النفوذبالنسبة للمراكز ومناط) 3(ثالثة ) ت(الطريقة بكون معامل التراتب 
  

  :في هذه الشبكة نالحظ أن   
  .كل مركز خدمي نجده محاطا بستة مراكز من درجة أقل منه بدرجة -
) 6\1(المنطقة المحيطة مباشرة بالمركز وما يعادل ثلث : كل مركز يدير ثالث مناطق تأثير -

 .3) = 3\1. (6+  1: المناطق األخرى 
ثر في مركز يقل عنها مستوى ؤت المتساوية األضالع  وتالمراكز تتوطن على قمم المثلثا -

  ).Hortocentre(ويكون في مركز المثلث 
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Réseau de transport

Treillis triangulaire

Pavage hexagonal et treillis triangulaire  
 
 

من ناحية أخرى فإن ميدإ الندرة يتمثل في أن الخدمات النادرة تتوطن في مواضع محدودة من   
بعدد كبير من  المراكز تكون متباعدة عن بعضها البعض خالفا للخدمات العادية والقاعدية التي تتواجد

فالمراكز السفلى تتوطن بالنقاط الوسيطة بين المراكز العليا التي تكون محاطة . المراكز وتكون متقاربة
  . بست مراكز أقل منها درجة توجد على قمم المسدسات

ويمكن الوصول إليها على () المركز -وقد الحظ كريستالير أن المستوى القاعدي يتكون من القرية  
أما بالنسبة للمستوى األعلى فالمسافة . كلم تقريبا 4أي ما يعادل , من الزمن سيرا على القدمين مسافة ساعة

ونجد نفس التدرج بالنسبة إلى المستويات األخرى حيث تكون .   7=   2\1 3.4: أي ما يعادل , كلم 7تصبح 
  …,21, 12, 7, 4: مسافة التباعد كالتالي

جم مناطق تأثيرها على مستوى السكان والمساحة فتتبع كلها أما حجم وعدد المراكز الخدمية وح  
وبناء على . 3وبالتالي نجد أن كامل المنظومة الخدمية تخضع لمعامل . 3تدرجا ثالثيا يحكمه المعامل 

في جنوب ألمانيا آنذاك توصل كريستالير إلى بناء شبكة إقليمية  2كن\ساكن 60معدل كثافة سكانية تساوي  
إلى الحاضرة االقليمية مانشين  ) Bourg-marché(السوق -مستويات تتدرج من البلدة تتكون مت سبعة

 .أو مونيخ
 
  3= ت   التراتب الثالثي لكريستالير                    
 

 المستوى 2المساحة كلم   سكان منطقة األثير  حجم المركز التباعد كلم عدد المراكز
 السوق -البلدة  45 2700 800 7 486
 البلدة الكبيرة 135 8100 1500 12 162
 مركز دائرة 400 24300 3500 21 54
 مركز إقليم 1200 75000 9000 36 18
 مركز محافظة 3600 225000 27000 62 6
 مركز مقاطعة 10800 675000 90000 108 2
 العاصمة االقليمية 32400 2025000 300000 186 1
  المعامل 3 3 3 √3 3

 
 

والمسافة الدنيا ) ر(هذا الجدول يمكن أن نحدد مختلف العناصر إذا عرفنا المستوى  انطالقا من  
  ثابت) 3هنت القيمة (وحجم المراكز األساسية أو القاعدية خاصة وأن معامل التسلسل 

  1-ر ك = ن ر :   من مستوى ر  )ن(عدد المراكز

   1-ر  2\1 3. 1م= م ر :  ربين المراكز من نفس المستوى )م( مسافة التباعد



 7=  3√. 4=   1- ر  2\1 3. 4= كلم وبالتالي نحصل على م ر  4=  1جد أن من في شبكة كريستالير 
  
 

وقد بينت عدة دراسات أجريت في مناطق مختلفة من العالم وجود شبكات خدمية تخضع لهذا   
ين التي بالص )Cheng-Tu(في جنوب شرقي شانق تو ) Sen-Chuan(المبدإ مثل منطقة سان شوان 

  ).  Berry, pp 123-125(سداسية  ةتضم مستويين من المراكز وشبك
  

  مبدإ النقل والتراتب الرباعي  –ب   
  

عندما يكون عنصر النقل هو السائد في المنطقة فأن المراكز الخدمية تتوطن في شكل محوري   
ستة محاور ثانوية حيث فكل مركز يصبح عقدة نقلية لستة محاور أساسية و. لربط أكبر عدد من المراكز

  .تكون المراكز الهامة على الخطوط األساسية
أما على مستوى المسدس . وتتوطن المراكز الثانوية في وسط المحور متخللة بذلك المراكز األولى  

. فإن المراكز تتوطن في منتصف أضلع المسدس وليس على قممه كما هو الحال في مبدإ التجارة سابقا
 .سدسا تكون المراكز الدنيا فيه على منتصفات األضلعفكل مركز يتوسط  م

إلى تأثير مركزين من  في الواقع يخضع يوجد ف منتصف األضالع فكل مركز من درجة معينة   
  . 3=  2\1. 6: مراكز من درجة دنيا 3أي أن المركز الذي يتوسط المسدس يؤثر في ما يعادل  .درجة عليا

ثر في ثالثة مراكز أقل منه درجة وما يوازي  أربع مناطق في هذه الحالة نجد أن كل مركز يؤ  
  .4=  3+  1=  2\1. 6+  1: المنطقة المباشرة ونصف المناطق الست المحيطة أي : تأثير

  
 

Réseau de transport  
 

على النمط الذي تعرضنا إليه سابقا مع تعويض  4ونحصل على شبكة خدمية تخضع لمعامل   
  ....172, 48, 12, 3, 1: لمراكزبأربعة حث نحصل على عدد ا 3المعامل 

  
مثاال للتنظيم الرباعي   (Cheng-Tu)ونجد في الشمال الشرقي للمنطقة المذكورة أعاله شانق تو   

)Berry , pp 126 -129.(  
    
   

  عنصر اإلدارة والتراتب السباعي  –ج  
  

حيث يمكن ألي مركز أن تتميز اإلدارة بعدم تقسيم النفوذ كما هو الحال بالنسبة للتجارة أو للنقل   
فال يمكن أن تكون منطقة ما تابعة لمركزين إداريين مختلفين كانتماء . يخضع لعدة مراكز أو يتحكم فيها

فكامل المنطقة تكون بالضرورة تابعة لمركز واحد يتوسط .  معتمدية معينة مثال إلى واليتين مختلفتين؟



 Sen(د هذا التنظيم في منطقة سان شوان ونج. المسدس ويؤثر في ستة مراكز من درجة أقل منه
Chuan (في جنوب شرقي شانق تو.  

 
  
 

Pavage sans partage k =7  
 
 

وهي بدورها تدير . فالمراكز الثانوية توجد داخل المسدس وليس على قممه أو في منتصف أضلعه  
  . مناطق تأثير حصرية تحيط بها

كز األساسي و ستة كل مركز يدير ستة مراكز وسبع مناطق تأثير منها منطقة مباشرة تحيط بالمر
  .7=  6+  1أي   7بذلك يكون معامل التسلسل . مراكز على األطراف

  
هذه العناصر التنظيمية هي ثابتة ال تتغير من مستوى إلى آخر وهي حصرية حيث تخضع 

) 4(أو النقل ) 3(المنطقة إلى عنصر تراتبي واحد حسب المبدإ الذي يسود المنطقة وتنمثل  إما في التجارة 
وقد توصل كريستالير إلى تطابق تام أو يكاد بين النظرية والواقع السائد في منطقة بفاريا ). 7(إلدارة أو ا

رقم في الجدول  35قي الثالثينات نمن القرن العشرين حيث نالحظ وجود رقمين مختلفين فقط من ضمن 
  .األول المدرج أعاله

  
  
  نظرية لوش -  2

  
 1938سنة () في الوسط الغربي للواليات المتحدة بمنطقة إيوا لكريستالير قام لوش بدراسته خالفا  

  .معتمدا على مقاربة استنتاجية وبين أن المسدس يعتبر الشكل التوازني على األمد الطويل
فقد توصل لوش إلى نفس المراكز الخدمية تخضع إلى عدة عوامل تنظيمية في نفس الوقت   

. خدمية لها معامالت تراتب مختلفة حسب األنشطة والمراكز الكبرى تكون على رؤوس عدة شبكات
مرات حجم المنطقة القاعدية المتمثلة في  3فعندما يكون حجم  منطقة السوق الدنيا لنشاط ما يعادل بين  و

). 3= ت ( 3المسدس المحيط بالمركز األم فإن السلع والخدمات تتوطن حسب شبكة ثالثية ومعامل يساةي 
مرات الحجم القاعدي فإنها تتوطن في شبكة رباعية معامل تسلسلها  4و  3ين أما السلع التي تتطلب ب

مرات المسدس القاعدي  7و 4بالنسبة للسلع التي تستوجب منطقة تأثير شاسعة تتراوح بين . 4يساوي 
  ).7= ت (فتوجد في شبكة سباعية 

الوقت وفي نفس  في نفس 7و 4و 3بهذه الطريقة بين لوش أن معامالت التسلسل بمكن أن تكون   
فقلما نجد وظيفة واحدة تسود االقتصاد الحضري وتجد أن المدن الكبيرة خاصة تكون متعددة . الشبكة

الوظائف فهي مركز إداري وتجاري وعقدة نقل ومواصالت في نفس الوقت وبالتالي تكون على رأس 
  .شبكات متداخلة  تخضع لتسلسل مختف



  
ما هي إال حاالت خاصة وأن التسلسل يمكن أن  7 – 4 – 3 من ناحية أخري بين لوش أن األرقام  

  .25, 21, 19, 16, 13, 12, 9, 7, 4, 3: 25إلى 3يكون في شكل شبكات متعددة يتراوح كعاملها من 
  

الذي اعتمد الشكل الهندسي فإن لوش بين أن مناطق التأثير أو السوق تتخذ  وخالفا لكريستالير  
.  فحجمها يرتفع وشكلها ينحرف كلما ابتعدنا عن المركز األساسي. ويةأشكاال غير منتظمة وغير متسا

حول المركز فإننا نحصل على تركز األنشطة حسب قطاعات () وإذا قمنا بعملية دوران بستين درجة 
فكل مركز ينتج الخدمات من المستوى األول لكن بعد ذلك تبرز عملية التخصص كلما ارتفع . محددة

ينقسم فيه المجال إلى قطاعات غنية من () تيجة هي الحصول على مشهد اقتصادي والن. مستوى الخدمة
  . حيث األنشطة وقطاعات أخرى تفتقر إليها

  
وقد قام لوش كذلك باعتماد الصناعة التي تدخل شيئا من االرتباط على االنتظام الخدمي نظرا إلى   

  . وخارج المنطقةتخصصها الكبير وارتباطها بمناطق نقطية تكون أحيانا بعيدة 
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فنظرية لوش تتماشى أكثر مع . في النهاية يمكن أن نعتبر أن النظريتين متكاملتين إلى حد كبير  

المجال الريفي أبن تكون الكثافات منخفضة ومتجانسة  نسبيا والمدن قليلة واالقتصاد أحادي يعتمد على 
نظرية لوش فإنها تتالءم أكثر مع المناطق أما . نشاط واحد يكون في النهاية محددا للتنظيم المجالي

فبتنوع االقتصاد تتعدد . المتحضرة والمصنعة والمتنوعة االقتصاد مثل منطقة إيوا التي درسها لوش
األنشطة والوظائف والشبكات ونحصل على تراتب مرن ومتغير من مستوي إلى آخر خالفا لما وجده 

  . كريستالير
  

ظرية كريستالير تتماشى أكثر مع المرحلة األولى من التطور من هذا المنطلق يمكن اعتبار ن  
الحضري واالقتصادي في حين أن نظرية لوش تنطبق أكثر في المرحلة الثانية حيث تتعدد المدن ويتنوع 

 . االقتصاد وتتعدد الشبكات وتتعقد المنظومةالخدمية والمشهد االقتصادي
  

 
  أهمية النظرية -  3
  

قع واالعتماد على عدة فرضيات أن الشبكات الخدمية عموما من حيث نالحظ رغم تبسيط الوا  
المستوى والتراتب والمراكز الخدمية التي تضمها وأحجامها وتباعدها ومناطق تأثيرها تخضع إلى نظرية 

 Alsace(فالعديد من المناطق في العالم تخضع لهذا التنظيم مثل منطقة االلزاس لوران  .األماكن المركزية
Lorraine (األسفل في الشمال الشرقي الفرنسي أو منطقة اللونقدوك )Bas Langudoc ( في الجنوب



نجد نفس ). Lyon(أو الشبكة حول مدينة ليون الفرنسية ) Montpellier(الفرنسي حول مدينة مونبيليي 
  ...مثال) Manheim Ludfigshafen(الشيء في  ألمانيا حول مدينة مانهايم لودفيكسهافن 

بالد التونسية نجد كذلك شبكة خدمية متكاملة حول العاصمة تونس ولقد بينت الدراسات أن في ال  
في حين أن  15بالنسبة لألدارة وأن شبكة األسواق األسبوعية تخضع لتوزيع مثلثي 5التسلسل يقارب من 

  ).A Belhedi 1992(الصناعة تدخل تذبذبا على المنظومة الخدمية 
  

 11و 1,6أن معامل التسلسل يتراوح بين   (Gunanardena)ناردنابين قون() ففي سريالنكا   
)Berry .( وهو معامل قريب جدا من  5,6في البرازيل بينت دراسة التقسيم االداري أن المعامل هو

فقد ) Brush(أما براش ). Skinner 1964( 3في الصين نجد المناطق الفالحية تخضع لمعامل . المسدس
 9,9في حين أنه ال يتجاوز ) Wisconsin(ميل في منطقة فيسكانسن  21إلى  بين أن تباعد المدن يصل

أميال في منطقة سومرسات  8و  21إلى ) Bracey 1962(توصل براسي , من جهته. أميال بين القرى
)Somerset (وقد بينت دراسة باري . في جنوب أنقلترا حيث يبدو التباعد في عالقة بالكثافة السكانية

أهمية المستوى التقني فالعالقة بين السكان والمساحة موجودة لكنها ) Berry, King( 1961وكينق سنة 
تختلف حسب  الوسط حيث نالحظ أن الميل أو االنحدار ينخفض كلما انطلقنا من تربية الماشية إلى الوسط 

 ).  Berry 1967,1973(الريفي ثم على الوسط الحاضري وأخيرا  الوسط الحضري 
 
  

   

Aire desservie

Population

Elevage extensif

Rural
Suburbain Urbain

100

10000  
  
  

دراسات بينت وجود تراتب للمراكز الخدمية يصل إلى سبعة مستويات رغم اختالف األطر فال  
نجد تنظيما مماثال في . التاريخية والمعطيات المحلية مثل فرنسا وألمانيا واطاليا وغيرها من األقطار

كل من وبالنسبة لألسواق األسبوعية في ) Berry 1962(المقتصدات الفالحية مثل بقض المناطق بكندا 
وأربع في تونس   ثالث مستويات في الصين واثنين في المغرب, في أربع فئات ) Berry 1962(هاييتي 

)Belhedi 1962.  , 2004الزطريني... (  
  
  
 )Beckmann(نموذج باكمان  -  4
 

تمثل نموذج باكمان في صياغة نظرية األماكن المركزية بشكل أكثر دقة وفي لغة رياضية خالل  
من القرن العشرين حيث يمكننا من تحديد مختلف العناصر كعدد المراكز وتباعدها وحجم الستينات 

ويتماشى النموذج مع نظرية كريستالير أساسا وليس لوش . المراكز ومناطق نفوذها في أي مستوى كان
  . نظرا ألن معامل التسلسل ثابت مما يسهل عملية النمذجة

  

                                                           
  .كلية العلوم االمسانية تونس –ش د م .  2004أنظر كذلك الدراسة التي قام بها حسين الزطريني حول األسواق االسبوعية بوالية تطاوين سنة .   15



  :فلو وضعنا الرموز التالية   
  ة المركزرتب: ر 

  سكان منطقة التأثير للمركز من رتبة ر: س ر
  سكان المركز ر: سم ر 

  س ر \سر = ك :  نسبة سكان المركز لسكان منطقة التأثير: ك 
  .التي توجد في منطقة تأثير المركز من درجة ر)  1-ن ( عدد المراكز في مستوى : ن 
  .)1(فيون في منطقة تأثر أقل مركز خدمي يالسكان الر:  1ر

  .1سكان المركز : 1س
  

  :نحصل على المعادلتين التاليتين
  ر )ك – 1( \ 1-ر ن.1ر= س ر 

  
  ر )ك – 1( \ 1-ر ن 1ر. ك= ر م س

  
   
  مثال  
  

  فإن   2= وأن ن   0,12= نسمة وأن ك  2700تساوي  1لو فرضنا أن ر
  ر )0,88( \ 1-ر 2. 2700= س ر 

  3068=  1) 0,88( \ 0 2. 2700=  1س 
  6773=  2س 
 ر) 0,88( \1-ر 2 0,12.2700=  1سم

 

  
 

  النظرية حدود – 5
  

وقد سبق أن تعرضنا إليها في مواضع ظرية في الفرضيات التي انطلقت منها نتتمثل حدود ال  
أخرى كالتجانس المجالي والسلوك العقالني وحرية النقل وسوف لن نتوقف كثيرا في هذا الباب ويمكن 

  . ة للقارئ أن يرجع للفصول السابق
التجانس المجالي الذي يؤدي إلى تنظيم هندسي محكم في شكل مثلثات ومسدسات ومناطق تأثير  – 1

في الواقع تتدخل المعطيات المحلية والجغرافية لتفسر االنحرافات . متساوية ومدن تتوزع  في شكل مثلثات
  .التي نالحظها في توزع المراكز الخدمية وتباعدها ومناطق نفوذها

وك العقالني الذي يجعل المستهلك يتردد على المناطق القريبة منه بحثا عن المنفعة القصوى السل – 2
وعن التكلفة الدنيا وأن العقالنية هي أساسا اقتصادية وأن المعلومة متوفره للجميع بشكل متكافئ بنفس 

   . الكمية والنوعية حيث يعرف المستهلك الخدمات ونوعيتها وتوطن المراكز التي تحتويها
  .حرية التنقل في كل االتجاهات وبنفس النسق حسب تعريفة تناسبية لوسيلة نقل واحدة – 3

  .تؤطر مختلف المراكز الخدمية بالمنطقة  أحادية المركز حيث نجد عاصمة واحدة – 4
  
نالحظ أن المراكز تتوزع بشكل غير منتظم تبعا للمعطيات الطبيعية والتاريخية ومستوى التحضر 

فكلما قلت كثافة المدن كلما اتسعت مناطق التأثير تبعا لما أثبته لوش . لمدن ودرجة التطور الخدميوكثافة ا
كما بينت الدراسات أنه بالقرب من المراكز الكبرى يتقلص . ونجد ذلك خاصة في المناطق الطرفية

جات المستهلك أما المستوى الوظيفي بالنسبة لنفس الحجم السكاني نظرا لقرب مراكز خدمية هامة تلبي حا



في المناطق البعيدة فالعكس هو الذي يحصل حيث نجد أن الوزن الوظيفي يفوق بكثير الوزن الديمغرافي 
)Belhedi 1992, 2004.(  

   
من جهة أخرى نجد أن المستهلك ال يتردد دائما على أقرب مركز نتيجة عدم توفر المعلومة أو   

باإلضافة إلى عملية القفز على بعض المستويات والتردد  توفر معلومات غير دقيقة أو مخطئة أحيانا
مما يحدث )  Belhedi 1992(مباشرة على مراكز أكبر حجما وذلك لقضاء عدة حاجات في نفس التنقل 

  .اختالال في الشبكة وال يساعد على خلق شبكة خدمات متوازنة ومنتظمة
  

افس مما يجعل العديد من المراكز توجد أما تطور النقل فقد يؤدي إلى تخصص المراكز تجنبا للتن  
 Hubs and(في نفس المستوى دون تراتب بينها بحيث نحصل على شبكات في شكل محوالت أو مبدالت 

Spokes, Moyeus et rayons, routeurs, commutateurs ( ترتبط فيها عدة مراكز بمركز
ستوى تكون غالبا بعيدة وتقوم بنفس أساسي يتولى تجميع العالقات ليرتبط مباشرة بمراكز في نفس الم

أما . أوسع على غرار شبكات النقل الجوي) Mailles(داخل شبكة من مستوى أعلى تتميز بعيون  الدور
المناطق التي تعبرها هذه األدفاق األساسية فتكاد ال تتأثر بها تماما الشيء الذي يجعلنا نتحدث في هذه 

  ). Effet de tunnel(الحالة عن مفعول النفق 
 

 



 

  الخاتمة
  

    
  

لقد تعرضنا في مناسبات عديدة إلى أهم المؤاخذات على مختلف النماذج المدروسة ودون أن نقع   
  .في تكرار ما ذكر سنركز هنا على الخلقية النظرية لهذه النماذج ومعوقاتها

  
لمانية في البداية  فكل النماذج التي وقع تناولها ترجع إلى المدرسة المجالية التي بدأتها المدرسة األ  

  . في شكل ريادي ثم أخذتها المدرسة االنجلو ساكسونية بعد ذلك على عاتقها
فالمجال يمثل ركيزة محايدة تمكن اإلنسان من توطين أنشطته بصفة مثلى ويتدخل من خالل   

طار تعتبر في هذا اإل. المسافة وبالتالي عبر تكلفة النقل في تحديد التوطن األمثل أو الحد من التفاعل
هذا التوجه يهمش دور . المسافة المقياس األساسي للمجال والمسألة تتمثل في قيسها وتحديدها والحد منها

  .اإلنسان والجانب االجتماعي والسياسي والذاتي والثقافي
  
من ناحية أخرى نجد أن النقل يمثل العامل الرئيسي والمحدد وأحيانا الوحيد الذي يتدخل لتحديد     

ن والتفاعل على السواء في حين أن عوامل أخرى هامة وقع تناسيها وإهمالها حتى ولو أن أصحاب التوط
بعض النماذج تولوا في مرحلة الحقة بعد بناء النموذج إدخال عناصر أخرى  مثل نوعية التربة واليد 

دة أو تعديل العاملة وقوة التجمع في حين أن باحثين آخرين تولوا في فترات الحقة إضافة عناصر جدي
  .  النموذج مثل هوفر وبالندر و براد أو التقليل من دور النقل مثل قرينهوت وإيزار أو بيرو

  
أن سلوك اإلنسان هو شبه عقالني ويهدف إلى التوطن شبه ) براد(وقد بينت المدرسة السلوكية   

فالمجال ). سيمون(لقرار األمثل تحت تأثير المفاضالت والصور الذهنية والمعلومة المتوفرة عند اتخاذ ا
مشحون بالعواطف والرمزية مما يجعل المقاربة الفيمينولوجية أساسية لفهم الظاهرة حيث تبدو المعرفة 
بشأن المسافة مجزأة والصور منحرفة فالمسافة ليست طبيعية أو كيلومترية فهي كذلك زمنية واقتصادية 

فسلوك المؤسسة . 16إلى محفزات داخلية وخارجيةفالبحث عن التوطن يستجيب .  ونفسية مرتبطة بالمعيش
عن المؤسسات ...) اليد العاملة, المجال(يختلف حسب حجمها حيث تختلف متطلبات المؤسسات الصغرى 

تكلفة ) J M Saunier( 17ويتحدد االختيار تبعا لمقاييس نوعية سماها سونيي). المردود, النمو(الكبيرة 
 .الرضا أو عدم الرضا

 
  
ألولوية لآلليات الداخلية للمؤسسة يتم التغافل عن الصراعات والرهانات بين مختلف بإعطاء ا 

فالمجال بعيد كل البعد عن الحياد واشتغاله يعكس القوى المتواجدة في فترة . األطراف الفاعلة أو المتدخلة
واسع نظرا  ما حسب عملية جدلية تتم دراستها في إطار تاريخي وعلى األمد البعيد وعلى مستوى مجالي

  .لترابط المؤسسات
وتخضع استراتيجية المؤسسة لنوعية رأس المال حيث تخلف ردود فعلها عند تراجع نسبة   

التركز , )الريفيون, النساء, االكفال, المهاجرون(استغالل اليد العاملة وخاصة الشرائح الضعيفة : الفائدة
فمنطق رأس المال يتمثل في إعادة إنتاج مجال .  تدويل االنتاج ورأس المال, تدخل الدولة, االحتكاري

                                                           
16 - LLyod P.E  et Dicken P - 1972: Location in space : a theoretical 
approach to economic geography. Harper & Row, N.Y. 
17 - Saunier J.M - 1969: Contribution à l'étude des modèles de localisation de localisation. Introduction des 
facteurs qualitatifs. IER, Poitiers. 



فلكل مرحلة . الذي يحتوي على مناطق ظل وأزمات و تحلل لبقايا الجهاز اإلنتاجي القديم 18اإلنتاج
اإلقليمي : رأسمالية نجد مجاالت معينة ولكل تغيير في النسق هناك مجاالت تأزم على مستويات عدة 

األطراف التي تقسم العمل بين المركز وأطرافه في اتجاه  -زوالقطري والعالمي تبعا لمنظومة المرك
 .   19تصدير اإلنتاج

  
 

بعض المقاربات تعتبر أن النشاط االقتصادي يشكل منظومة فرعية محركة , جهة أخرىمن   
والتسربية   (Décentralisation)لالقتصاد اإلقليمي أو القطري وتتمثل إعادة التوزيع في أالمحورية

)Percolation (خالل التسلسل الحضري والتخفيف الصناعي (Desserrement industriel)   حيث
 ).Cœur-enveloppe(نجد المفهوم المركزي القلب والغالف 

فتوزيع المهام بين القلب والغالف يتم حسب مبدإ التعقد والتشعب في العملية اإلنتاجية حيث نجد  
أما أنشطة التنظيم واإلدارة والخلق فتتواجد . ة في الغالفالمراحل البسيطة والتركيب والحلقات التقليدي

فالمحرك األساسي , تتدخل في اختيار التوطن  ) Cycle de vie(بالقلب كما نجد أن فترة حياة السلع 
  .يتمثل في انتشار التجديد

ولتها وتمثل العالقة بين المنظومة الحضرية والمنظومة الصناعية أو الخدمية أحد الحقول التي تنا  
اإلعالم , النمو الحضري يرجع أساسا إلى قوة التجمع(الدراسات مع التركيز على العوامل الداخلية 

وقد بين براد ). الصناعة كمحرك للنمو الحضري إلى حدود الستينات (أو الخارجية ) المتخصص والتبادل
لسعر والعرض والطلب أن الحاضرات هي بمثابة نقاط تركز المعلومة المختصة التي تهم التكلفة وا

ونلحظ انعكاس العالقة بين المدينة والصناعة حيث أن الصناعة المتطورة ترتبط بالتركيبة  20والتكنولوجيا
  .االجتماعية والتكنولوجية المتواجدة بالحاضرات

  
كل هذه المعطيات تفتح أفاقا كبيرة أمام تعديل النماذج التقليدية والمجالية والوظيفية والتي تم   

ها أساسا حتى موفي الستينات وكذلك وضع نماذج جديدة تأخذ بعين االعتبار مختلف الجوانب وضع
  . المذكورة وتكون بديلة واكثر واقعية
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