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االقتصادیة ةالجغرافی •  
 تصمیم: •

مفھوم الجغرافیا االقتصادیة- •  

والحقل التحلیلي التعریف - •  

جدوى ھذا التخصص - •  

مفاھیم وعلوم مجاورة - •  

كیف ان الجغرافیا االقتصادیة فرع حدیث العھد - •  

االسئلة االساسیة للجغرافیا االقتصادیة  - •  

وسائل االتصال والمواصالت)-السكان-للجغرافیا االقتصادیة (الموارد الطبیعیةمفاتیح - •  

) السیاحة-النقل-الخدمات-الطاقة-یةالصناع -الجغرافیا الفالحیة(الجغرافیا االقتصادیة القطاعیة -  

 -توطین االنشطة االقتصادیة (نظریة التوطین) •
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================ 

 - تعریف الجغرافیا االقتصادیة •

نشطة االقتصادیة وتوزیعھا المجالي الجغرافیا االقتصادیة فرع رئیسي من الجغرافیا البشریة تھتم بدراسة توطین األ        •
)مع توزیع وتوطین االنشطة االقتصادیة، وكیف یتحول ھذا المجال ، المجال بعدا اقتصادیا  ذتخیالى أي مدى (  

انتاج واستھالك وتبادل الموارد االقتصادیة) كراھات) في إ(موارد،  ویؤثر كیف یتدخل المجال •  

نشطة أنشطة االقتصادیة وتحلل الھندسة السوسیومجالیة الناتجة عن تتناول الدینامیة المجالیة لألالجغرافیة االقتصادیة  •
.)ضمن المقاربة المجالیة -الندرة-ھي تدمج المبدا االقتصادي (فواالستھالك  والتبادل والتوزیع االنتاج  

انتقلت الجغرافیا االقتصادیة من مرحلة الوصف  (دراسة مختلف الموارد الطبیعیة االقتصادیة وتوزیعھا، االنتاج والتوزیع 
 –م وعوامل توطین االنشطة االقتصادیة) الى مرحلة تحلیل دور الفاعلین االقتصادیین. فھي كانت تتطور بتطور التخصص األ

قتصاد.اال علم وبشكل اقل بتطور - الجغرافیا  

الجغرافیا االقتصادیة تدرس التوطینات االقتصادیة في اشكالھا وتوزیعاتھا المجالیة والعوامل المؤثرة فیھا وفي تطورھا  •
 مجالیا وزمانیا.

االقتصاد علم من كل من علم الجغرافیا والصفة من وصفتھا  اتسمیتھ الجغرافیة االقتصادیةستمد ت •  

للجغرافیة االقتصادیةھناك العدید من التعاریف  •   
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(مكندر) عھایھي العلم الذي یدرس إنتاج السلع وتوز •  - 
  

 ھي العلم الذي یدرس العالقة بین العوامل الطبیعیة والظروف االقتصادیة ودراسة إنتاج الحرف والنشاط االقتصادي - •
   (جونز)

اإلنسان في العالم وینتج عن ذلك إنتاج وتبادل إن الجغرافیة االقتصادیة تشمل كل أنواع األنشطة التي یقوم بھا  - •
یعد  ،أو یعمل لكي ینتجھ ،اإلنسان ثمناً لھ أو یسعى للحصول علیھ وإن أي شيء یدفع ، واستھالك سلع ذات قیمة وفائدة

(ألكسندر) سلعة اقتصادیة  

زیع موارد الثروة االقتصادیة الجغرافیة االقتصادیة : تعني الدراسة ألنواع نشاط اإلنسان على سطح األرض إلنتاج وتو •
 واستھالكھا

وھي أكثر تلك الفروع وضوحاً وتحدیداً وأوسعھا میداناً ، والجغرافیة االقتصادیة تعد فرعاً من فروع الجغرافیة البشریة •
ة من حیث ألنھا تتناول بالبحث والدراسة موارد الثروة االقتصادیة في أقالیم العالم المختلف ،وأغناھا مادة وأكثرھا مراجع 
كما تدرس المشكالت المتعلقة بتوزیع مظاھر النشاط االقتصادي على سطح األرض  ،اإلنتاج والتسویق واالستھالك 

،وعالقاتھا ببیئاتھا الطبیعیة   

في بیئات العالم  والطبیعیة البشریة كما تھدف إلى حصر موارد الثروة االقتصادیةاألنشطة و وھي تعنى بدراسة الحرف •
فادة منھا واستثمارھا استثمارا عقالنیا وطرق االست  
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، التي تركز على بناء نظریات الجغرافیا االقتصادیة النظریةالعلمیة، فمنھا  وجھالجغرافیا االقتصادیة العدید من األ تخذت •
اث التي تتناول دور األحدالجغرافیا االقتصادیة التاریخیة خاصة بالتوزیعات المكانیة لألنشطة االقتصادیة، ومنھا 
، التي تدرس الظروف االقتصادیة الجغرافیا االقتصادیة اإلقلیمیةالتاریخیة في تطور الھیكل االقتصادي المكاني، ومنھا 

التي تستعرض العملیات المعرفیة المتضمنة في الجغرافیا االقتصادیة السلوكیة لمناطق أو دول معینة في العالم، ومنھا 
لخاصة باألماكن المعینة، كما تدرس سلوك الشركات واألفراد.عملیات اتخاذ القرارات االقتصادیة ا  

وتعامالت االقتصاد العالمي. (أدفاق) في الوقت الحاضر زادت أھمیة المنظور االقتصادي الجغرافي نظرا لزیادة تدفقات •  

 دراسة إحدى السلع أو أحد الموارد، تنطلق من المحددات اآلتیة :  •

تنتج ھذه السلعة وتسوق وتستھلك ؟وأین یمكن إنتاج السلعة وتسویقھا واستھالكھا ؟  أین - •  

أمكن إنتاج ھذه السلعة وتسویقھا واستھالكھا ؟ ولماذا - •  

تنتج السلعة وتنقل وتسوق وتستھلك ؟وكیف  - •  

• Les principales questions posées qui sont au centre de la discipline peuvent se résumer en 
quatre interrogations de base : 

•             1- Où sont localisées les diverses activités ? 

•             2- Pourquoi sont-elles localisées de cette manière ? 
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•             3- Quelle est la meilleure localisation pour une activité donnée?  (On voit là, la 
dimension aménagement du territoire). 

•             4- Quelle est la meilleure activité à implanter en un lieu donné? (C'est la dimension 
développement et planification de la question). 

:إذا ما طبقنا ھذه المحددات على إنتاج البترول مثال  •  

ع مناطق اإلنتاج في العالم،علینا تحدید توزی -  •  

وعالقة مناطق اإلنتاج بمناطق االستھالك،  -  •  

ودور البترول في النشاط االقتصادي  -وطریقة نقل المنتجات البترولیة وعالقتھا باألسعار والمنافسة التجاریة الدولیة،  - •
 العالمي أو في عالقات الدول المنتجة بالدول المستھلكة.

 تاریخ الجغرافیا االقتصادیة وعالقتھا بالعلوم االخرى: •

 ھذا التاریخ ینقسم الى قسمین: •

عصر التوسع التجاري االوروبي (بعد الكشوفات الجغرافیة والحمالت الكولونیالیة)- •  

عصر الصناعة الحدیثة والنمو الحضري المعاصر- •  

 أ-عصر التوسع التجاري االوروبي:(ظھور الجغرافیا التجاریة) •
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حدثت ثورة تجاریة تمثلت في نمو االسواق ونشاة مراكز جدیدة لكل من االنتاج واالستھالك. لذا، خالل ھذه المرحلة  •
ظھرت الجغرافیا التجاریة التي ركزت على دراسة االنتاج ووفرت للتجار والحكومات المعلومات المنظمة عن السكان 

نوس ب. الذي وفر معلومات تجاریة عملیة لتجار واالقالیم وموارد الثروة في العالم، مثال ذلك ما كتبھ الھولندي فاری
الذي الف "كتاب الجغرافیا التجاریة" الذي تناول فیھ العوامل والمحاصیل  1889امستردام، او االنجلیزي تشزلم ج. 

 واالقالیم.

مبل . وكتبت إلین س1888ظھر اول بحث یستخدم اصطالح "جغرافیا اقتصادیة" في الوالیات المتحدة االمریكیة عام  •
.1900(جغرافیة أمریكیة من أنصار الحتمیة البیئیة) كتابا بھذا العنوان سنة   

وحدد االقتصادي روبنسون أ. اھتمامات ھذا العلم فقال: "إنھ یحاول أن یتحقق من تقسیم العمل جغرافیا ثم یفسره  •
كلفة المقارنة [...] وھو یعالج ویشرحھ. وھو علم متكامل یرتبط باالقتصاد التقلیدي من خالل مبدإ تقسیم العمل والت

 المبادئ واالسس أكثر من التفاصیل، ومنھجھ تحلیلي یأخذ باالسباب أكثر منھ وصفي".

تأثرت التعریفات االولى للجغرافیا االقتصادیة (في بدایة تطورھا) بنظریة الحتم البیئي التي سادت العلوم االنسانیة في آخر 
الجغرافیا االقتصادیة حتى الثالثینیات من القرن العشرین. وترد ھذه النظریة كل شیئ . وسیطرت ھذه النظریة على 19القرن 

 یقوم بھ االنسان إلى البیئة الطبیعیة فقط. فھي تفسر الظاھرة البشریة بظاھرة طبیعیة (فكرة أو نظریة الحتم الجغرافي).

المتنوعة التي یسلكھا االنسان في بحثھ عن  الجغرافیا االقتصادیة "دراسة البیئات المختلفة كعامل یؤثر على الطرق •
 الرزق". 

 " الجغرافیا االقتصادیة ھي دراسة عالقة االنشطة االقتصادیة بالبیئة الطبیعیة".  •
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 "ان أھم إضافة للجغرافیا االقتصادیة ھي فھم العالقة بین البیئة الطبیعیة والحیاة االقتصادیة في جھات االرض المختلفة". •

تمیة الجغرافیة اعتقدوا أن البیئة الطبیعیة ھي التي تحدد النشاط االقتصادي الذي یمارسھ االنسان. أنصار نظریة الح •
وانعكس ھذا على الجغرافیا االقتصادیة التي ركزت على االنتاج وتبادل السلع وطرق التجارة في العالم وعلى خصائص 

الجغرافیا االقتصادیة آنذاك منصبا على االنتاج االولي  المناطق االقتصادیة، خاصة االقالیم الزراعیة. وكان جل اھتمام
 ذي الصلة الوثیقة بالبیئة الطبیعیة.  

 ب-عصر الصناعة الحدیثة والنمو الحضري المعاصر واتساع مجال العلوم •

ثر أحدث التقدم الصناعي واطراد نسبة الحضریة تغیرا جوھریا، فتحول العالم من زراعي تجاري بسیط إلى عالم جدید أك •
 تعقیدا من ذي قبل. وانعكس كل ذلك في نشأة مشاكل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة جدیدة. 

واطردت التجارة بین أجزاء العالم المتقدم أكثر من اطرادھا بین الدول المتقدمة والمتخلفة، وظھرت المناطق الحضریة  •
 المتروبولتانیة. 

ات تأثیرا كبیرا وعمیقا على االقتصاد والجغرافیا االقتصادیة، وأثرت محاولة سبر أغوار المشكالت الجدیدة للمجتمع •
 فاتسع نطاق كل من العلمین وتداخال فیما بینھما وقل وضوح خط الحدود المشترك بینھما.

 اتساع الجغرافیا االقتصادیة: •

التقدم التقني حد من فكرة الحتم البیئي وقوى نظریة االمكان او االحتمالیة.  - •  

الطبیعیة تؤثر في نشاط االنسان وال تحدده.فظروف البیئة  •  
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فجعلت الجغرافیا االقتصادیة تقف ھي  1929/1932اما االزمة المالیة  - •  

 االخرى على ضرورة زیادة التدخل الحكومي النشیط في االقتصاد. •

م تبق مقتصرة على التغیر الصناعي الحضري الذي حل بالعالم أدى الى اتساع اھتمامات الجغرافیا االقتصادیة، التي ل - •
بل اصبحت تھتم ایضا بانتاج الصناعات التحویلیة والنقل والتجارة والخدمات وغیرھا  -الزراعي–دراسة االنتاج االولي 

 مثل تسویق السلع وخصائص النظم االقتصادیة وتباینھا المكاني. 

الجتماعیة (البشریة) مع عدم اھمالھا ایضا مع ھذه التغیرات ازداد ارتباط الجغرافیا االقتصادیة بالعوامل االقتصادیة وا •
 للعوامل الطبیعیة المؤثرة في انتاج السلع وتبادلھا واستھالكھا.

ومع اتساع الجغرافیا االقتصادیة زاد اقترابھا من علم االقتصاد. وكانت نشأة كال التخصصین ترجع لعصر الثورة  •
نما تركز الجغرافیا االقتصادیة على دراسة االنتاج والتباین التجاریة. فعلم االقتصاد یركز في دراستھ على االسواق بی

المكاني. فھناك إذن بالضرورة عالقة تكاملیة بین العلمین. وأدت حركة التصنیع والتحضر واالزمات االقتصادیة التي 
 حلت بالعالم والحروب الى اتساع مجال العلمین وزیادة اقترابھما من بعضھما خاصة في الوقت الحاضر.

 الجغرافیا االقتصادیة ، علم االقتصاد وعلم األقالیم : •

یمكن اعتبار الجغرافیا االقتصادیة بمثابة ثمرة التالقح الحاصل بین مفھوم المجال جغرافیا ، والمناولة االقتصادیة         •
 لھذا المجال ،

فیا االقتصادیة .      وقد شكلت بعض المفاھیم ( مثل التشتت، التوطن، المسافة، ...) أساس وأصالة الجغرا •  
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من جھتھ، علم االقتصاد المجالي كتخصص جدید، ساھم في إغناء الجغرافیا االقتصادیة، إذ مدھا بمعظم النماذج  التي  •
تعتمدھا في الدراسة. في ھذا السیاق تبنت الجغرافیا االقتصادیة نماذج الرواد األوائل مثل فون تونن وألفرید فیبر 

.1960قبل ظھور والتر إزارد ومدرستھ خالل سنوات  وكریسطالر ولوش، وذلك  

أما الثورة النظریة والكمیة التي عاشتھا الجغرافیا الجدیدة وعلى رأسھا الجغرافیا االقتصادیة (على صعید المقاربات  •
 واألدوات) خالل النصف الثاني من القرن العشرین، فقد جعلتھا قریبة ومقبولة أكثر من قبل االقتصادیین.

األقالیم یھتم بمشاكل وموضوعات اجتماعیة واقتصادیة ذات أبعاد جھویة ومجالیة، وذلك بإعمال مختلف التصورات علم  •
 والمناھج ونماذج التحلیل النظریة والتجریبیة.

وكان لظھور "جمعیة علم األقالیم" التي أسسھا االقتصادي األمریكي والتر إزارد، فضل كبیر على الجغرافیا االقتصادیة.  •
ھذه المؤسسة انضم إلیھا اقتصادیون ومتخصصو جغرافیا اقتصادیة وعلماء اجتماع وعلماء سیاسة وأنتربولوجیون 

 ومتخصصو عمران وغیرھم

تقاسمت الجغرافیا االقتصادیة مع التخصصات القریبة منھا، جملة من المواضیع مثل: الجھة والجھویة والجھة المتجانسة  •
ماوالجھة الواقعة تحت نفوذ قطب   

ویصعب التمییز بین المناھج الخاصة بعلم األقالیم وبعض مقاربات الجغرافیا الحضریة واالقتصادیة وكذالك االقتصاد  •
الحضري والجھوي والمجالي، إذ تتداخل ضمن بوثقة واحدة. وتشترك ھذه التخصصات في معالجة موضوعات (مثل: 

التفاعلیة  –األنظمة الحضریة  –التنظیم االقتصادي للمجال  –توطن النشاط االقتصادي  –التنمیة االقتصادیة الجھویة 
 المجالیة)، على مستوى الوصف والقیاس والتفسیر
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وتعتبر نماذج توطن األنشطة اإلقتصادیة التي تعتمدھا الجغرافیا االقتصادیة، دلیال واضحا على أثر ھذه العلوم في  •
 الجغرافیا االقتصادیة

•  

 تحلیل الظاھرة االقتصادیة:  •

 التحلیل عملیة تھدف إلى عزل الصفات والخصائص المجالیة واالقتصادیة للظاھرة االقتصادیة قید البحث.  •

 ال بد وأن یتم وصف الظاھرة االقتصادیة وصفا دقیقا قبل تحلیلھا.  •

 ویحدد الجغرافي االقتصادي طریقة التحلیل بأربعة أسئلة ھي :  •

 أین، لماذا، وماذا وكیف ؟ •

اط االقتصادي ؟أین یتوطن النش – •  

یعتبر الموقع أو الموطن الجغرافي أحد الحقائق الجغرافیة األساسیة والسؤال األول الھام في الجغرافیا االقتصادیة وھو  •
.أین التوزیع الجغرافي  

ما ھي خصائص النشاط االقتصادي؟  – •  

عن خصائصھا االقتصادیة. فما ھي فبعد أن ینتھي الدارس من تحدید موطن السلعة وموقعھا الجغرافي ینتقل إلى البحث  •
 خصائصھا ومقدار اإلنتاج وتجارتھ وانتاجیة الوحدة المساحیة....
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لماذا یقوم ھذا النشاط االقتصادي ھناك ؟ – •  

یتعلق ھذا السؤال باألسباب ( العوامل ) الجغرافیة الطبیعیة والتاریخیة واالقتصادیة والبشریة في التوزیع الجغرافي  •
یة (أي التعلیل والتحلیل)للظاھرة االقتصاد  

 مناھج البحث في الجغرافیا االقتصادیة:   •

 المنھج ھو طریقة لتنظیم البیانات والمعلومات واألفكار المتعلقة بإحدى الظاھرات.  •

والجغرافیون االقتصادیون یقولون أن فرع تخصصھم یبحث التوزیع الجغرافي لفروع اإلنتاج المختلفة مع العنایة  •
یلھا، ثم یحلل خصائصھا االقتصادیة والتباین الجغرافي المرتبط بذلك، وذلك بتناول الظاھرات من جوانبھا بتفسیرھا وتعل

 الموضوعیة واإلقلیمیة.

 تعتمد المنھجیة المتبعة في تناول مواضیع الجغرافیا االقتصادیة على عدة منطلقات نلخصھا فیما یلي: •

ي ال تتجاوز في بعض األحیان الطابع الوصفي اإلحصائيالحرص على تخطي الرؤیة التحلیلیة الضیقة الت - •  

االھتمام بالجوانب االقتصادیة وصرف النظر عن حتمیة الظروف الطبیعیة التي یحاول البعض التركیز علیھا إلى حد  - •
 جعلھا أساسیة في ترقیة أو تقاعس األمم. 

 وعلى عكس ھذا الرأي فان العامل الطبیعي لیس شرطا في تحقیق التنمیة.  •

فالظرف الطبیعي الغیر مالئم لم یمنع الیابان من تصدر قائمة الدول المتقدمة. كما أن وجود اإلمكانات الطبیعیة الھائلة في  •
 منطقة الخلیج لم تخرج ھذه الدول من بؤرة التخلف؛
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یسیا فلم تحدث الفرق في مسار التنمیة.أما الثروات الطبیعیة إلندون   

االنطالق من واقع التطورات الراھنة التي یعرفھا العالم والتي یتفاعل فیھا العامل التقنولوجي والتواصلي واالقتصادي  - •
إلعطاء وثیرة سریعة للتقلبات والتحوالت، مما یصعب معھ التكھن بالمستقبل ویقلل من فعالیات الخطط واالستراتیجیات 

 المستقبلیة ولو كانت على المدى المتوسط والقصیر. 

فالتحوالت الراھنة وما یكتنفھا من فوضى كفیل بإعطاء رؤیة جدیدة لمختلف المباحث (الموضوعات) التي تتناولھا  •
 الجغرافیا االقتصادیة.

 وتتعدد مناھج دراسة الجغرافیا االقتصادیة أو طرق دراستھا، إذ یمكن أن تدرس : •

كالصید والزراعة والتعدین والصناعة والتجارة والنقل والسیاحة على أساس أوجھ النشاط االقتصادي المختلفة   •
 والخدمات.

كالقمح والقطن والسكر والفحم والحدید والبترول... على أساس تحدید موارد الثروة االقتصادیة والسلع المتعددة أو   •  

.شریة المؤثرة في إنتاج الغالت االقتصادیةمن خالل معرفة المقومات الطبیعیة والبأو  •  

•  

 المفاتیح األساسیة لفھم الجغرافیا االقتصادیة •

أھمیة الموارد الطبیعیة: -1 •  
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الوصول إلى الماء بالنسبة للزراعة والطاقة بالنسبة للصناعة-    •  

الفالحة تتطلب أراضي زراعیة ومراعي-    •  

إلخ) –خشب  –الصناعة تتطلب مواد خام (معادن -    •  

السیاحة تنمو أساسا حیث توجد مفاتن سیاحیة طبیعیة أو بشریة-    •  

السكان:-2 •  

النشاط االقتصادي یتطلب یدا عاملة مؤھلة توجد في المدن الكبرى والجامعیة وفي المناطق الصناعیة وھي رخیصة  •
البلدان حیث یوجد االستبداد والدیكتاتوریة ویضعف العمل المدني؛الثمن في البلدان الفقیرة ومطواعة في    

كما تحتاج االنشطة االقتصادیة لساكنة مستھلكة تكون عدیدة في المجاالت المتحضرة وذات طاقة شرائیة مرتفعة في  •
 البلدان المتقدمة؛

الى االبتعاد عن التجمعات السكانیةكما أن النشاط االقتصادي یتسبب في أشكال من التلوث لذا قد تضطر بعض االنشطة   •  

وفي سیاق نمو اقتصاد المعرفة تتوطن االنشطة االقتصادیة الراقیة قرب الجامعات ومراكز البحث العلمي (مثال  •
 سیلیكون فالي)

دور وأھمیة وسائل االتصال والمواصالت المختلفة -3 •  
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وجھ وتؤثر في القرارات ذات الصبغة االقتصادیة، في النظام االقتصادي الذي یسود العالم حالیا، ھناك عوامل عدة ت •
؛اعتبارات متشابكة ومختلفة ىالمردودیة االقتصادیة تراع فتوطین أي نشاط إنتاجي أو تجاري یتوخى  

أما إعادة التوطین واالنتشار فتفسر بالبحث عن القلیل من تكلفة اإلنتاج، سیما وأن االنخفاظ في تكالیف النقل البحري وفي  •
الجمارك أصبحت تحفز بشكل متزاید عولمة االقتصاد،  مستحقات  

 لكن االعتبارات اإلستراتیجیة ال زال دورھا فاعال ومثال مواطن صناعة األسلحة شاھد على ذلك، •

 

 

 الجغرافیا االقتصادیة القطاعیة أو فروع الجغرافیا االقتصادیة •

:یمكن تناول الجغرافیا االقتصادیة باعتبارھا وحدات تتكون من موضوعات مترابطة ومنسجمة ومتكاملة أھمھا ما یلي    

الموارد الطبیعیة ؛ -1   

الزراعة والصناعة ؛ -2   

النقل واالتصاالت والتجارة الدولیة ؛ -3   

السیاحة. -4   

ادیة.تعتبر أھم فروع الجغرافیا االقتصالوحدات أو الموضوعات ھذه    
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 1- الموارد الطبیعیة

مجموع العناصر والمواد التي توجد في الطبیعة،  یمكن تعریف الموارد الطبیعیة على انھا:  مفھوم الموارد الطبیعیة  - 
 ویعمل اإلنسان على استغاللھا كأحد عناصر اإلنتاج األساسیة في مشروعات التنمیة. 

تحقیق غایات معینة لھ، وھي المخزون و لمساعدتھ وإعالتھ وإشباع حاجاتھاإلنسان  األشیاء التي یعتمد علیھاوھي  
منھ. والرصید الذي یأخذ اإلنسان ما یحتاج إلیھ  

 وھي نعم یستغلھا اإلنسان بناء على احتیاجاتھ ومقدرتھ العلمیة 

 واإلمكانیات االقتصادیة المتاحة (مفھوم التسخیر)

صائصھا وطرق إدارتھا واستدامتھا یتعلق األمر بأنواع الموارد الطبیعیة وخ   

 استطاع اإلنسان تحویل العدید من عناصر البیئة الطبیعیة إلى موارد اقتصادیة،  

  لكن ال یمكن اعتبار أي عنصر من عناصر البیئة الطبیعیة موردا إال إذا أدرك اإلنسان أھمیتھ وفائدتھ واستغلھ لخدمتھ. 

للمادة ال یكفي للحكم علیھا بأنھا مورد.معني ھذا أن مجرد الوجود في الطبیعة   

 ال یمكن اعتبار أي عنصر من عناصر البیئة الطبیعیة موردا إال إذا أدركھ اإلنسان واستغلھ لخدمتھ. 

فخامات الحدید كانت موجودة في األرض منذ القدم ولكنھا لم تصبح موردا إال عندما جرى استغاللھا     

یعّد مورداً اقتصادیاً إالّ عندما یبدأ اإلنسان في استخراجھ واستخدامھ قوة محّركة، ال یمكن أن -مثالً  -والفحم الحجري    
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 ھا المختلفةناصرال یمكن أن تعد البیئة مصدراً للموارد إال إذا ُدرست في ضوء عالقتھا باإلنسان، وطرائق استثماره لع 
 (تدخل اإلنسان ھو الشرط)

ن :ییة تتأثر بعاملین رئیسیإلى موارد اقتصاد الموارد الطبیعیة وتحویل    

أولھما عوامل البیئة الطبیعیة غیر الثابتة ؛ -   

وثانیھما اإلنسان الذي تتغیر حاجاتھ وقدراتھ باستمرار -  

 القابلیة لالستغالل البشري للموارد الطبیعیة تعتمد علي ثالثة  

 أمور: 

حاجات اإلنسان؛  -   

ومقدرتھ العلمیة؛  -   

واألحوال االقتصادیة -    

  ىالموارد ظاھرات حیة تتسع وتنكمش وتتغیر عل 

.حسب حاجات اإلنسان وعلمھ وخبرتھ   

والمورد یصبح اقتصادیا عندما تدفع ندرتھ الى تعبئتھ وتھیئتھ عبر قنوات الجھد البشري لیتوافق مع االحتیاجات   
 والرغبات المتزایدة لإلنسان
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تختلف مستویات حاجات اإلنسان الضروریة (المأكل والمسكن والملبس) تاریخیا وجغرافیا ومن مجتمع آلخر على  
حسب المستوى الحضاري الذي بلغھ ؛ وبالتالي تتغیر الموارد تاریخیا وجغرافیا، وكذلك اختالف المستوى التقني الذي 

 بلغھ اإلنسان تاریخیا وجغرافیا، 
ة أكثر من موارد الدول المتخلفةفموارد الدول المتقدم   

من الخطأ أن نقیس مستوى الرفاھیة االقتصادیة ألي دولة بحجم مواردھا وتنوعھا، بل بكیفیة استغاللھا والنجاح في بناء  
 تنمیة شاملة على أساسھا.

د بدیلة كثیرةفي السابق كانت الموارد الطبیعیة ھي االساس وھي المھیمنة اما الیوم فقد تراجع دورھا وظھرت موار   
باختصار شدید وبصفة عامة، یمكن القول بان المشكلة االقتصادیة ھي القدرة على التوفیق بین موارد محدودة ورغبات  

 متنامیة، إما باستغالل موارد الطبیعة وإما بصنع موارد جدیدة (بدیلة)
أیة عالقة ؟ : الجغرافیا االقتصادیة والموارد  

 ترتبط الجغرافیا الطبیعیة واالقتصادیة مباشرة بموضوع الموارد،  
فال تقتصر دراسة الموارد على الجغرافیا االقتصادیة بل إن الجغرافیا الطبیعیة تساھم في دراسة العملیات البیولوجیة  

 الطبیعیة التي شكلت الموارد الطبیعیة.
 یرجع اھتمام الجغرافي بالموارد لثالثة أسباب ھي :  

أنھا تشكل جزء من دراسة العالقة بین اإلنسان والبیئة (موضوع الجغرافیا نفسھا)؛  -1   
وجزء من استخدامات األرض (وھذا أیضا موضوع الجغرافیا نفسھا)؛   -2   

وجزء من اإلنتاج االقتصادي والتجاري؛  -3   
غاللھا، وصیانتھالھا، واست لذا فالجغرافي یقوم بتحلیل الموارد وتوطنھا، والتنظیمات المجالیة   

:یشمل موضوع تحلیل الموارد    
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دراسة الموارد الطبیعیة أي مسحھا وإعداد الخرائط الالزمة لھا، وقیاس  -1   

 الموارد من ناحیتي العرض والطلب علیھا؛ 
   

دراسة التوزیعات الجغرافیة في ضوء : -2   
عالمي)؛   –وطني  –إقلیمي  –البعد المجالي (محلي  -   

المستقبل)؛  –الحاضر  –والبعد الزمني (الماضي  -   
تقني)؛ –والبعد الوظیفي (اقتصادي  -   

   
دراسة المتغیرات (طبیعیة، اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة، قانونیة) التي تؤثر على اتخاذ قرارات تخص الموارد؛ -3     

: ومواردهفي الواقع إن دراسة األنشطة االقتصادیة ما ھي إال دراسة لإلنسان   

اإلنسان لھ عالقة مباشرة بالموارد، فھو ینتج المحاصیل من خالل الزراعة، واألسماك من الصید، والخشب من قطع  
 األشجار. فكل ھذه الموارد یحصل علیھا اإلنسان من أنواع مختلفة من األنشطة االقتصادیة. 

المناسب باألسعار المعقولة والمقادیر المطلوبة. ویستعین اإلنسان بالنقل والتجارة لتوفیر ھذه الموارد في الوقت    

ملحوظة : ادبیات االقتصاد السیاسي تصنف الموارد االقتصادیة الى موارد طبیعیة واخرى بشریة ضمنھا االنسان كآلة  
ري موجودة اجتماعیة یجب ان یبرمج لیعمل، مثلھ في ذلك مثل التربة واآللة... وھذه النظرة اآللیة المیكانیكیة للمورد البش

 سواء عند الماركسیة او الكالسیكیة الراسمالیة
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:ویمكننا تصنیف الموارد الطبیعیة تبعا لمعاییر مختلفة تعتمد على الغرض من التصنیف، وذلك كما یلي    

 المنشأ التوزیع الجغرافي االستمراریة
غیر 

متجددة 
(الفحم 

الحجري 
والنفط 

)والمعادن  

متجددة 
(الماء 

والھواء 
)والتربة  

موارد 
احتكاریة 
توجد في 

مكان واحد 
مثل 

الكریولیت 
التجاري 

الذي یقتصر 
وجوده على 
غرب جزیرة 

جرینلند، 
والیورانیوم 

المقوى الذي 
تحتكره 

الوالیات 
 المتحدة

موارد نادرة محدودة 
االنتشار ویتركز وجودھا في 

مناطق محدودة جداً على 
 سطح األرض، مثل

 النفط الذي یتركز معظم 
إنتاجھ في الوالیات المتحدة 
األمریكیة والشرق األوسط 

 وروسیا والحوض الكاریبي، 
ومعدن النیكل الذي یكاد 
یتركز إنتاجھ في والیة 

أونتاریو الكندیة، والقصدیر 
في جنوب شرقي آسیا، 

 والبوتاس في ألمانیا،
 واأللماس في مناطق من القارة 

 اإلفریقیة.

موارد تتوافر 
في كل مكان 

(الھواء 
واألكسجین 

واألشعة 
 الشمسیة)

موارد 
واسعة 

االنتشار 
شائعة 
 الوجود

 (التربة)

مختلطة 
 (التربة)

عضویة 
(النبات 

 والحیوان)

 



20	
	

 معاییر تصنیف الموارد الطبیعیة :
 ثالثة معاییر رئیسیة : 

مختلطة)؛ –معیار المنشأ  (عضویة  -   
معیار التوزیع الجغرافي ؛ -   

غیر متجددة). –معیار االستمراریة ( االستدامة ) (متجددة  -   
(الماء والتربة والنبات والحیوان والسمك...) :  الموارد المتجددة   

ھي الموارد التي باإلمكان أن تتجدد باستمرار من خالل العملیات التي تحدث في الغالف األرضي. وتعد الموارد  
  المتجددة من أكبر وأكثر النظام البیئي.

 یمكن أن نمیز بین نوعین من الموارد المتجددة : 
موارد تتجدد بسرعة خالل فترة زمنیة قصیرة، كالمیاه الجوفیة التي تتجدد باألمطار، والثروة الحیوانیة والسمكیة التي  - 

 تتجدد نتیجة تكاثرھا ؛
فترة زمنیة طویلة حتى تستعید قوامھا  موارد تلزم وقتا أطول لكي تتجدد، فمثال یلزم تجدد التربة التي تتعرض للتعریة - 

 (قد تحتاج آالف السنین)، كما یلزم نمو أشجار الغابات التي قطع منھا آالف الكیلومترات مئات السنین.
 یمكن أیضا الحدیث عن موارد متجددة تجدد ذاتھا تلقائیاً، مثل عناصر الغالف الجوي، 

وأخرى یتدخل اإلنسان في عملیات إعادة تجدیدھا وتنظیم استغاللھا مثل المیاه العذبة والتربة واستثمار الغابات بطریقة   
سلیمة وعلمیة، فال تستثمر إال األشجار التي تكون في سن القطع، على أساس نظام إحالل شجیرات جدیدة محل 

ت من الحرائق وفتك الحشرات واألمراض المختلفة مما یساعد على المقطوعة، ویعمل اإلنسان على المحافظة على الغابا
 تجددھا الطبیعي.
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یستمر تجدد الموارد إذا تركت للطبیعة، ولكنھا قد تنفد إذا استغلھا اإلنسان بشكل مفرط، وزاد من معدل استخراجھا  
 عن معدل تجددھا

إلى نفادھا أو تملحھا ،  فاستمرار ضخ المیاه الجوفیة في المناطق الجافة وشبھ الجافة یؤدي   
 والتربة یمكن فقدانھا باالنجراف والتعریة،  

 وتعد أشجار الغابات من الموارد المتجددة إذا قام اإلنسان بزراعتھا بنفس معدل قطعھا على األقل. 
 

(مثل الفحم الحجري والنفط والمعادن) :الموارد غیر المتجددة   
ار العمر البشري بحكم طبیعة تكونھا التي تحتاج إلى مالیین السنین، حیث ھي الموارد التي ال یمكن أن تتجدد ضمن إط 
أنھا تكونت خالل فترات جیولوجیة قدیمة، وبمرور الزمن وتعاقب األحقاب تحولت من كائنات حیة إلى موارد طبیعیة، 

 مثل الفحم الحجري والنفط والغاز.
ل الرعي غیر المنظّم الذي یؤدي إلى تدھور المراعي، ھي غیر متجددة بسبب سوء استغالل اإلنسان لھا، مثل أعما 

والصید البحري غیر المنظّم الذي ینجم عنھ اضمحالل مناطق الصید، والزراعة التي تؤدي إلى ضعف التربة، وكذلك 
ي استخراج الحدید والنفط والغاز والفحم الحجري والمعادن األخرى، وغیرھا، وكل ھذه الموارد البد أن ینضب معینھا ف

 وقت من األوقات، ولن تتجدد مرة أخرى إذا ما تم نفادھا.
إذا تعدت استخدامات اإلنسان القدرة اإلنتاجیة للموارد الطبیعیة أدى ذلك إلى استنزافھا أو تدھورھا، مما یؤثر تأثیرا  

 خطیرا على استمرارھا، وبالتالي تقلیل فرصة األجیال القادمة في الحصول على كافة احتیاجاتھم
ویتضح من ذلك أن االھتمام بإدارة الموارد الطبیعیة یعتبر ركیزة أساسیة للتنمیة المستدامة بما یحقق استدامة ھذه  

 الموارد.
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یجب استخدام جمیع أنواع الموارد الطبیعیة على نحو یضمن صون التنوع البیولوجي وتحسین اإلنتاجیة من خالل  
دولیة.االلتزام بالقوانین والتشریعات الوطنیة وال  

 وھناك موارد غیر قابلة للنفاد مثل الھواء والبحار والرمال واألحجار وغیرھا. 
وھناك موارد طبیعیة أخرى غیر مباشرة، نذكر منھا األشكال التضاریسیة العامة من سھول وھضاب وجبال، والتي  

النباتیة، والمجموعات الحیوانیة.یمكن أن تعد عوامل بیئیة طبیعیة مھمة، تؤثر في تنوع العوامل المناخیة والغطاءات   
ویتوقف على كل ھذه اإلمكانات الطبیعیة مدى تنوع النشاط البشري لسكان اإلقلیم أو الدولة.    

 
 استنزاف الموارد الطبیعیة والبصمة اإلیكولوجیة :

الموارد المتجددة مع تزاید السكان والنمو االقتصادي زاد استھالك االنسان من الموارد المختلفة وأصبحت الكثیر من 
 وغیر المتجددة مھددة بالنفاد كالمیاه والغابات والتربة والنفط والغاز.

مع تفاقم مستویات استنزاف الموارد الطبیعیة توصل العلماء في تسعینیات القرن العشرین إلى آلیة لقیاس المعدل العام  
بصمة اإلیكولوجیة؛ ویقصد بھا مقیاس استھالك الفرد لإلستھالك البشري للموارد الطبیعیة من خالل البصمة البیئیة أو ال

من الموارد الطبیعیة مقارنة بمساحة األرض المطلوبة لتزوید السكان بالموارد، بمعنى أنھ كلما زاد استھالك الموارد 
الطبیعیة الطبیعیة زادت بصمة اإلنسان على األرض. وتھدف اآللیة إلى رفع الوعي البیئي بأھمیة المحافظة على الموارد 

 وتغییر سلوكیات الناس تجاه االستھالك غیر المستدام، وتقییم وإدارة الموارد البشریة.
كل شيء یكون على ما یرام حینما ال نستھلك أكثر من ما تعطیھ لنا األرض. لكن كیف یمكننا أن نعرف كم نملكھ مقارنة  

ولوجیة أن تجیب علیھ. نحن اذن بحاجة الى ھذا النظام بما نستعملھ ؟ ھذا ھو بالضبط  السؤال الذي تحاول البصمة اإلیك
 المحاسباتي للموارد الطبیعیة (البصمة اإلیكولوجیة) وذلك ألجل تدبیر جید لرصیدنا الطبیعي.
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وتعطي األراضي النِشطَة بیولوجیاً للبشر ما یحتاجونھ من طعام وغذاء وطاقة، كما تمتّص ما یصدر عنھم من مخلفات  
اتونفایات وُملّوث  

 وقد بات ذلك المقیاس معیاراً شائعاً في شؤون البیئة.  
 L'empreinte écologique est une mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la nature. 
  C'est un outil qui évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à 
sa consommation de ressources et à ses besoins d'absorption de déchets. 
Imaginez que vous êtes un Robinson Crusoé isolé sur une île déserte : quelle devrait être la 
taille de votre île (terre, lagune et mer accessible compris) pour vous permettre de vivre en 
autarcie de façon durable et répondre à vos besoins en nourriture, chauffage, matériaux de 
construction, air pur, eau potable, absorption de déchets ? 
 Cette surface représente l'empreinte écologique de notre Robinson Crusoé. On comprend 
intuitivement que si le mode de vie de notre naufragé exerce une pression trop forte sur son 
île (s'il fait par exemple des grands feux de camp tous les soirs pour tromper sa solitude), 
c'est-à-dire si son empreinte écologique est supérieure à la taille de son île, sa survie risque 
d'être compromise à plus ou moins long terme...  
 A l'échelle du globe, l'empreinte écologique de l'humanité est une estimation de la 
superficie terrestre ou marine biologiquement productive nécessaire pour répondre à 
l'ensemble de nos besoins. 
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وجیة ھو المساحة من االرض الالزمة لتلبیة احتیاجات الفرد المختلفة تبعاً لنمط عیشھ المقصود بالبصمة اإلیكول 
 واستھالكھ وانتاجھ بشكل متجدد. 

 ویعد معیار البصمة االیكولوجیة مفیداً في اآلتي :
تقییم الموارد البیئیة ؛ -  . 

مراقبة وإدارة الموارد البیئیة ؛ - . 
الموارد البیئیة ؛معرفة المخاطر المرتبطة بالعجز في  - . 
وضع السیاسات المحافظة على المصادر البیئیة ؛ - . 
قیاس مدى التقدم نحو اھداف المحافظة على المصادر البیئیة.  -  

م بناء على بیانات ان متوسط البصمة اإلیكولوجیة العالمیة 2009یبین تقریر نشرتھ شبكة البصمة االیكولوجیة في عام  
ما یعني فعلیاً ان سكان الكوكب من البشر البالغ عددھم حوالي سبعة ملیارات نسمة وبنمط  ھكتار لكل فرد وھو 2.6ھو 

ملیار نسمة، علماً بأن الطاقة االستیعابیة لألرض وفق المعطیات  17.1عیشھم الحالي یحملون الكوكب تكالیف معیشة 
مة.ملیار نس 11.9ھكتار للفرد اي انھ بحد اقصى یستطیع تحمل  1.8الحالیة ھي   

أشار تقریر (الكوكب الحي) الذي یتم إعداده من قبل الصندوق العالمي لحمایة الطبیعة، على أھمیة التنمیة المستدامة  
للموارد الطبیعیة. وأنھ لكي یحقق أي بلد تنمیة مستدامة عالمیا، یجب أن یكون نصیب الفرد من البصمة البیئیة أقل من 

ة للمنطقة، للوصول للحد العالمي الذي یمكن أن یؤدي إلى مستوى استھالكي نصیب الفرد من القدرة الحیویة المتاح
 معقول عالمیا.
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لو تمعنّا للحظة في أسلوب حیاتنا، كبشر على ھذه األرض، فسنجد أّن جمیع احتیاجاتنا المادیة تأتي من الطبیعة. الماء،  
الكمالیّات.الغذاء، الثیاب، المسكن، بدًء من المنتجات األساسیة ووصوال إلى   

   

 نحن نقوم بعملیة تبادل مواد نستقبل فیھا الغذاء والموارد ونطلق النفایات.  
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كیف لنا أن نعرف ما ھو مدى تأثیرنا على البیئة بشكل عام؟ كیف یمكننا استغالل الموارد الطبیعیة لتوفیر احتیاجاتنا؟  
 وما ھو تأثیر تراكم النفایات التي ننتجھا؟

أي ما ھي المساحة  –البیئیّة الذي یسمح بقیاس كّمي لمساحة األرض الالزمة لكي یستمّر وجودنا مؤشر بصمة القدم  
المطلوبة من الكرة األرضیة التي تعّد كافیة لتوفر لنا احتیاجاتنا وتكون قادرة على استیعاب كمیة نفایات متراكمة من 

 مجموعة معینة من الناس الذین یعیشون وفق نمط حیاة معین

البصمة البیئیة یضّم عدة عناصر ھي :مؤشر    
. مجموع األراضي الخصبة التي تستخدم مباشرة كموارد : األراضي الصالحة للزراعة والمراعي والمناطق الحرجیّة أ

 إلنتاج المنتجات الورقیة والخشبیة 
. مجموع مساحة المیاه المستعملة للصید المكثف (المناطق الساحلیة في األساس)ب  
مساحة الغابات الالزمة المتصاص ثاني أكسید الكربون المنبعث نتیجة الستھالك الطاقة (احتراق  -"الطاقة" . أرض ج

 الوقود) 
المساحة التي تغطّیھا المباني أو الطرق، وبالتالي ال توفر خدمات بیئیة أخرى.  –. المساحات المبنیة د  
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 دورة حیاة منتج/مورد اقتصادي
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مباشرة بین البصمة البیئیة وبین نمط الحیاة یمكن حسابھ للفرد الواحد أو لبلد بأكملھھناك عالقة   

 

 صیانة الموارد الطبیعیة وتنمیتھا : •

یرتكز مفھوم صیانة الموارد على دراسة عناصر البیئة الطبیعیة وتحلیلھا وتركیبھا ووظائفھا من أجل استخدامھا األمثل وفق ضوابط  •
یحقق بقاءھا مصدر عطاء دائم، ومن ثم یقلل أعمال استنزافھاومعاییر معینة، بما   
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ھي أساس كل نشاط زراعي أو صناعي، فال  -من تربة ومعادن وغابات وبحار وغیرھا -وبما أن الموارد الطبیعیة المتوافرة في الكون  •
فت الموارد البیئیة الطبیعیة وتدھورت فإن بد من المحافظة علیھا لتحقیق التقدمین االقتصادي واالجتماعي المنشودین. وإذا ما استنز

أعباء ذلك سوف تكون خطیرة على اإلنسان والبیئة واالقتصاد على حد سواء. ویمكنھا أن تتضمن اختفاء الغابات واستنزاف الموارد 
وغیرھا.الطبیعیة غیر المتجددة وتعریة التربة وتحمیضھا وانخفاض قدرتھا اإلنتاجیة وانتشار الصحاري وتلوث البیئة   

 إدارة الموارد الطبیعیة •

 الموارد الطبیعیة تحمل معنى تشریعي وقانوني غایتھ حمایة وتدبیر الموارد الطبیعیة بغایة تنمیة مستدامة •

: نتیجة لقابلیة الموارد المعدنیة لالستنزاف كان البد من إیجاد طرق الستدامتھا كونھا موارد غیر متجددة؛ استدامة الموارد المعدنیة  •
وذلك بوضع خطط جیدة إلدارة الموارد المعدنیة على المدى الطویل. ویطلق مصطلح إدارة الموارد على كل الجھود والخطط الرامیة 

وقت الحاضر والمستقبل والمحافظة على ھذه الموارد من االستنزاف، وھذا المصطلح إلى توفیر الموارد حسب حاجة اإلنسان في ال
 مرتبط بمصطلح التنمیة المستدامة. ویمكن تحقیق اإلدارة الجیدة للموارد المعدنیة بعدة طرق منھا :  

السیارات والطائرات والعلب المعدنیة. : ویقصد بالتدویر في الموارد المعدنیة إعادة تصنیع ما تلف من المنتجات المعدنیة كالتدویر  - •
في المائة وبتكلفة أقل مع توفیر الطاقة.   100فمثال یمكن إعادة تدویر األلمنیوم بنسبة   

استطاعت التكنولوجیا الحدیثة صنع العدید من بدائل الموارد الطبیعیة.  البحث عن البدیل :  - •  

تلبیة حاجات الحاضر ومتطلباتھ من دون اإلخالل بالقدرة على تلبیة حاجات المستقبل وتجدر اإلشارة إلى أن التنمیة المستدامة تھدف إلى  •
ومتطلباتھ، وخصوصاً مع تلك الزیادة السكانیة الھائلة، التي تضغط على قاعدة الموارد الطبیعیة للحصول على الغذاء والمسكن 

ع من دون أي حسبان للبیئة وعناصرھا المختلفة.والوقود، إضافة إلى أن العدید من القرارات االقتصادیة والمادیة توض  

 ویتطلب تطبیق التنمیة المستدامة أخذ المقتضیات البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة في الحسبان. •
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•  
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: االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة. للتنمیة المستدامة  األبعاد أو المیادین الرئیسیة الثالثة  تمثل رؤوس المثلث •  

وذلك في المقام األول من خالل الزیادات في استھالك السلع   في األساس إلى تحسین رفاه اإلنسان،  ن االقتصاديویرمي المیدا •
على تقویة العالقات   ویشدد المیدان االجتماعي  ویركز المیدان البیئي على حمایة سالمة ومرونة النظم االیكولوجیة.  والخدمات.

وتظھر داخل المثلث   وتظھر أمثلة للروابط بین المیادین الثالثة بطول أضالع المثلث.  لجماعیة.البشریة وتحقیق الطموحات الفردیة وا
 القضایا الھامة، مثل تغیر المناخ والفقر واإلنصاف وا الستدامة وھي تتفاعل مع المیادین الثالثة جمیعا.

فریق متشائم بخصوص مستقبل الموارد، یرى أنھا جزء من األرض ولما كانت األرض محدودة األبعاد والحجم فان مواردھا تتسم ھناك  •
 بمحدودیتھا كما ونوعا. 

وانطلقت فكرة التشاؤم بخصوص الموارد من مالثوس صاحب نظریة السكان الشھیرة، ویؤید ھؤالء المتشائمون رأیھم بالموارد  •
انیة. المعدنیة الف  

ھي عملیة تطویر األرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال التجاریة بشرط ان تلبي احتیاجات الحاضر بدون  التنمیة المستدامة . •
م خطورة التدھور البیئي الذي یجب التغلب علیھ مع عدم التخلي عن المساس بقدرة األجیال القادمة على تلبیة حاجاتھا. ویواجھ العال

 حاجات التنمیة االقتصادیة وكذلك المساواة والعدل االجتماعي.

• Le développement durable 
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•  

 

 2- جغرافیة الزراعة
 الجغرافیا الزراعیة فرع من فروع الجغرافیا االقتصادیة (ھي غیر جغرافیة األریاف). •

وتعد الزراعة النشاط االقتصادي األول الذي مارسھ اإلنسان وكانت السبب الرئیسي في استقراره وبناء حضارتھ.   •  

تعتبر معرفة اإلنسان للزراعة خطوة واسعة نحو الرقي وثورة في حیاتھ االجتماعیة واالقتصادیة والحضاریة. والزراعة من أكثر  •
تشارھا، أو عدد العاملین بھا، أو فوائدھا لإلنسان.الحرف أھمیة في العالم سواء من ناحیة ان  

 تتمثل أھمیة الزراعة في اآلتي : •
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تشكل مصدرا غذائیا رئیسیا، حیث تسھم في توفیر األمن الغذائي لكثیر من الدول ؛ - •  

الغذائیة ؛تقوم علیھا العدید من الصناعات، مثل المنسوجات القطنیة والزیوت واأللبان واللحوم وغیرھا من الصناعات  - •  

توفر فرص شغل كثیرة ال سیما في األریاف المكتظة بالسكان ؛ - •  

تشكل مصدرا مھما للدخل الوطني في العدید من البلدان ؛ - •  

 ماھیة الجغرافیا الزراعیة :  •

الجغرافیة الطبیعیة ھي دراسة المساحة المزروعة بسماتھا وأنماطھا المختلفة من حیث توزیعھا الجغرافي وتأثرھا بالظروف والعوامل  •
 والبشریة.

: تتناول جغرافیة الزراعة دراسة العوامل الطبیعیة والبشریة التي تؤثر في اإلنتاج الزراعي والتي تجعلھ متبایناً من منطقة ألخرى  

 العوامل الطبیعیة والبشریة المؤثرة في اإلنتاج الزراعي واختالفھ من مكان آلخر : •

التربة ؛ التضاریس حیث تعتبر السھول أھم مجاالت تركز الزراعات ؛ الغطاء النباتي ؛...المناخ وعواملھ ؛ المیاه ؛  - •  

السكان، توزیعا وكثافة ومستوى معیشي وحضاري وتعلیمي (ید عاملة في غیاب اآلالت وكذا حسب أنواع المحاصیل مثل القطن  - •
میة ؛ االرتباطات الدولیة واألرز، مستھلكون) ؛ النقل ؛ الرأسمال ؛ التقنیة ؛ السیاسات الحكو  

عھا الجغرافي والظروف المناسبة لھا وتبین العالقات المتبادلة یكذلك في زراعة المحاصیل الزراعیة وتوز الجغرافیا الزراعیة تبحث •
التقني  الزراعة على الصعیدین والتطورات التي أصابت  ،بین العوامل المؤثرة في النشاطات الزراعیة بشقیھا النباتي والحیواني 

؛ والعلمي  
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.وتھتم جغرافیة الزراعة بعملیات نقل المنتجات الزراعیة وتسویقھا واستھالكھا  •  

•  

تحدیات متعددة : 21تواجھ الزراعة في القرن  •  

فعلیھا أن تنتج المزید من األغذیة إلطعام األعداد المتزایدة من السكان بقوى عمل ریفیة أصغر حجما ؛ - •  

ألسواق الوقود الحیوي الھائلة ؛والمزید من األعالف  - •  

وأن تساھم في التنمیة الشاملة في العدید من البلدان النامیة المعتمدة على الزراعة ؛ - •  

وأن تتبع طرق إنتاج أكثر كفاءة واستدامة ؛ - •  

وأن تتكیف مع تغیر المناخ.   - •  

مستوى اإلنتاج الغذائي، ومن أھم ھذه التحدیات :یواجھ العالم الیوم العدید من التحدیات التي أدت إلى ظھور مشكلة انخفاض  •  

التناقص الكبیر في األحیاء النباتیة والحیوانیة (خلل في التنوع اإلحیائي)؛ - •  

ملیون ھكتار سنویا) ؛ 1والكوارث البیئیة الخطیرة التي تعاني منھا الكرة األرضیة المتمثلة في تناقص أراضي الغابات ( - •  

واألنھار ؛تلوث میاه البحار  - •  

موجات الجفاف والتصحر ؛ - •  

في المائة من األراضي القابلة للزراعة عالمیا. 18مما أدى إلى تدھور حوالي ←  •  
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 تزامن ھذا التدھور البیئي مع تزاید سكاني سریع :  •

 ==== أدى إلى خلق أزمة غذاء في العدید من بلدان العالم •

المستدامة)مبادئ الزراعة المستدامة (مستمدة من التنمیة   

بھدف الحفاظ على الموارد الطبیعیة والزیادة في حیویة النظام الزراعي البیئي واستخدام الموارد المتجددة ؛مبدأ السالمة البیئیة  - •  

أي أن ینتج المزارعون ما یكفي لتحقیق االكتفاء الذاتي والربح معا والحصول على عوائد كافیة تحقق نفقات الجدوى االقتصادیة،  - •
عمالة ومتطلبات اإلنتاج والتقلیل من المخاطر والمحافظة على الموارد ؛ال  

، توزیع الموارد والقدرات اإلنتاجیة بشكل یلبي الحاجات األساسیة لكافة أفراد المجتمع، وضمان حقوق استعمال العدالة االجتماعیة - •
 األرض وراس المال الكافي، والمساعدة التقنیة وفرص التسویق.  

ق األمن الغذائي :=== تحقی  

مصطلح یقصد منھ مدى قدرة بلد على تلبیة احتیاجاتھ من الغذاء األساسي من منتوجھ الخاص أو استطاعتھ على استیراده  األمن الغذائي •
 تحت أي ظرف ومھما كان ارتفاع أسعار الغذاء العالمیة. 

ة المعتمدة على األمطار في إنتاج محاصیل غذائھا وغذاء ویحدث أن یصبح األمن الغذائي غیر مكفول وعلى األخص في البالد الفقیر •
 الماشیة لدیھا عندما یقل المطر ویعم الجفاف، فال تستطیع تغذیة سكانھا وتكون عاجزة عن االستیراد بسبب الفقر . تحدث فیھا مجاعات

 النشاط الزراعي ونظریة التوطن

لألنشطة االقتصادیة من حیث توطنھا وتوزیعھا وتأثیرھا في التنظیم المجالي.تعنى الجغرافیا االقتصادیة بدراسة البعد المجالي   
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   نظریة التوطن ونموذج توطن األنشطة الزراعیة :

• La théorie de la localisation s'intéresse à la localisation géographique des activités économiques. Elle 
est devenue une partie intégrante de la géographie économique, des sciences régionales et de 
l'économie spatiale. La théorie de la localisation répond à la question : Quelles activités économiques 
se localisent où et pourquoi ? 

• La théorie de la localisation se base principalement sur la théorie microéconomique, notamment sur 
l'hypothèse que les acteurs économiques agissent dans leur propre intérêt. Conséquemment, les firmes 
choisissent des situations qui maximisent leurs profits et les individus choisissent celles qui maximisent 
leur utilité. 

ویتمثل التوطن في تحدید المكان المناسب لنشاط اقتصادي وكیفیة توزعھ في المجال والمسافة القصوى التي یمكن فیھا تداول أو  •
 تعاطي ھذا النشاط. 

دراسة التوطن في اإلجابة عن التساؤالت التالیة:وتتلخص  •  

أین تتوطن األنشطة االقتصادیة؟      -  •  
لماذا تتوطن ھنا وبھذا الشكل ولیس في مواطن أخرى؟         -  
ما ھي العناصر المحددة لھذا التوطن؟         -  
ما ھي طبیعة العالقات التي تربط العناصر؟         -  
نطق الذي یحكم ھذا التوطن؟ما ھو الم         -  
كیف یمكن صیاغة النموذج الذي یحكم ھذا التوطن؟         -  
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بجانب الدراسات التحلیلیة والوصفیة لتوطن األنشطة االقتصادیة نجد اتجاھا آخر تمثل في استنباط قوانین و نماذج ونظریات تھدف    •
ل واختیار الموطن األمثل لھذا النشاط أو ذاك.إلى فھم ھذه الظاھرة والتحكم فیھا والعمل على تنظیم المجا  

.من طرف فون تونن ویخص الزراعة 1826أول نموذج كان قد وضع سنة  نموذج التوطن الزراعي لفون تون   

العنصر األساسي في تنظیم المجال وتوطن مختلف األنشطة تبعا لمبدإ القرب والمدى المسافي الذي یحدد  كانت المسافة في ھذه الفترة  •
 منطقة تداول السلع وإشعاع الخدمات ولذلك كان النقل وبصفة غیر مباشرة تكلفة النقل من أھم العناصرالمحددة. 

(Von Thünen) قام فون تونن  • في شمال ألمانیا قرب   وكمزارع  قتصاد زراعياموذجھ انطالقا من تجربتھ الخاصة كعالم بوضع ن 
دامت قرابة األربعین سنة استخلص منھا أھم االستنتاجات حول توطن مختلف الزراعات والعوامل التي تتحكم . تجربة مدینة روستوك

 فیھ. 

  المنعزلة الدولةبعنوان  1826وقد لخص تجربتھ ھذه في كتاب نشره سنة  •

 لقد حاول فون تونن أن یجیب على بعض التساؤالت المطروحة من بینھا نجد: •

كیف تتوزع الزراعات في المجال؟      - •  

ما ھي العناصر المحددة لھذا التوطن ؟      - •  

ما ھي المسافة القصوى التي تمتد علیھا زراعة ما ؟     - •  

وكیف یتم تحدید ذلك؟أین تكون زراعة ما مربحة أكثر من غیرھا      - •  

 أسئلة تطرح على كل من یرید أن یجیب بدقة على مسألة التوطن. •
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 العناصر المحددة  •

یعتبر فون تونن أن ھناك أربع عناصر أساسیة تحدد توطن مختلف األنشطة الفالحیة تتلخص في تكلفة اإلنتاج (إ) وتكلفة النقل (ن)   •
حدد المردود (ت). والسعر المتداول في السوق (س) والتربة التي ت  

ویمكن إذن أن نعتبر أن الدخل الفالحي تحدده أساسا العناصر األربعة. ،لھذه الرباعیة من العناصر  فدخل المزارع یخضع في النھایة •  

•  

• Le modèle de von Thünen : 

•  le point noir représente la ville ; 1 (blanc) 

•  la zone de maraîchage et élevage laitier ; 2 (vert) 
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•  la forêt pour le bois de chauffage ; 3 (jaune) 

•  céréales, cultures de plein champ ; 4 (rouge)  

• élevage extensif. 

•  La zone sombre en extérieur représente la région où l’agriculture n’est plus rentable. 

وط والمقدمات المنطقیة التي تعتمد علیھا نظریة فان ثونن:الشر •  

لھا منطقة زراعیة خاصة بھا. مدینة او دویلة منعزلة ،     -1 •  

الت المنطقة التابعة وال تستورد شیئا من أي منطقة ثانیة.وحصمفائض على   د ھذه المدینةتمتع     -2 •  

التھا ألي جھة اخرى غیر تلك المدینة.وحصمان المنطقة المحیطة بالمدینة والتابعة لھا ال تصدر فائض      -3 •  

تمتاز المنطقة المحیطة التابعة بأنھا تشتمل على بیئة طبیعیة متناسقة ومالئمة لالنتاج النباتي والحیواني في العروض المعتدلة.     -4 •  

یرغبون في الحصول على أقصى حد ممكن من االرباح وفي امكانھم تعدیل وتطویر أنماط  یسكن المنطقة التابعة مزارعون     -5 •
 الزراعة طبقاً لمتطلبات السوق.

تستخدم ھذه المنطقة وسیلة نقل واحدة وھي (العربات التي تجرھا الخیول).     -6 •  

اعیة یتناسب عكسیاً مع كلفة النقل.تتناسب تكالیف النقل تناسبا طردیا مع المسافة كما ان إیجار األرض الزر     -7 •  

ألنشطةلالتوطن الحزامي  •  
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المركز بصفة متدرجة من الزراعات الجاھدة كالخضر -أحزمة متراكزة حول السوق  في شكل  نالحظ أن الزراعات تتوطن           •
وتتطلب تزوید السوق والمستھلك والتي تتطلب یدا عاملة كثیفة واعتناء مستمرا من طرف الفالح وھي في نفس الوقت سریعة التلف 

الزراعات األقل تكثیفا  ثم الحبوب وأخیرا نجد تربیة  الغابة ثم بشكل دائم ومستمر تكاد تكون بنسق یومي. في األحزمة الموالیة نجد
 الماشیة. 

 و قد حدد فون تونن في الفترة التي عاش فیھا شمال ألمانیا أربع أحزمة متتالیة ھي على التوالي :  •

نظرا ألنھا تستھلك طازجة وتتطلب اعتناء متواصال طوال كامل السنة ویدا عاملة عدیدة وتنقالت یومیة مما  الخضر والفواكھ:          - •
 یستوجب توطنھا مباشرة على تخوم المدینة نظرا إلى الدخل المرتفع الذي توفره.

منطقة باردة جدا كشمال ألمانیا في بدایة القرن التاسع عشر یمثل  الحزام الغابي الذي یمثل مصدرا للتدفئة والطبخ. ففي         - •
االحتطاب نشاطا ھاما وموردا كذلك للعدید من األسر. فالطبخ كان یعتمد أساسا على الحطب واألخشاب وبما أن الحاجة یومیة فاإلنسان 

الحزام الغابي مباشرة بعد الخضر. ال یمكن لھ أن یقطع مسافات كبیرة لتلبیة حاجتھ من الحطب واألخشاب ولذلك یأتي  

الحبوب : ھي زراعة ممتدة آنذاك وال تتطلب إالّ أیام معدودات خالل السنة حیث یمكن توطنھا على مسافات أبعد.          - •  

تتوفر على تربیة الماشیة : ال تحتاج إلى ید عاملة كثیفة أو تنقالت وكل ما كانت تحتاجھ ھو المكوث على المراعي التي          - •
 األطراف وأما التنقل فإنھا باإلمكان أن تتنقل بنفسھا دون تكالیف تذكر.

نالحظ ھنا أھمیة المسافة وبصفة غیر مباشرة تكلفة النقل التي كانت تمثل العامل المحدد في توطن األنشطة الفالحیة وتوزع الزراعات  •
 على المجال.

ا والتي بسطت الواقع وألغت العدید من العناصر والعوامل التي تحدد نوعا ما تكمن حدود النموذج في الفرضیات التي انطلق منھ •
   التوطنات الزراعیة وانتظامھا وتطورھا.
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ورغم الحدود فإن نموذج فون تونن یبقى وسیلة ناجعة للتحلیل وفھم التوطن الزراعي.  •  

المجالتعتبر أول محاولة جادة لوضع نظریة علمیة في تنظیم  نظریة فون ثونن •  

.تحاول النظریة أن تكشف وتبین األنماط الزراعیة التي تنمو حول المدن والسوق الحضري •  

 


