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 متطمبات انعسة الشقل .1
تكسؽ أىسية صشاعة الشقل بؾصفو احج أىؼ عشاصخ البشية التحتية أو االرتكازية 

“Infrastructure”   ألي إقميؼ جغخافي ، والزمة مؽ لؾازم التشسية االقترادية واالجتساعية والحزارية
لإلقميؼ . لسا تتسيد بو مشغؾمات الشقل البخية والبحخية والجؾية مؽ قجرات عمى تؾفيخ أعمى امكانية 

مؽ اي  االترال والؾصؾل السكاني متجاوزًة العقبة الظبيعية  فجؾة السدافة  ، وىحا مؽ شأنو أن يجعل
،  ورأس السال والسعمؾمات واألفكارنغام نقل واسظة ناجعة في الحخاك السكاني لألشخاص والبزائع 

مؽ خالل تؾفخ مجسؾعة عشاصخ تذكل مجتسعة مشغؾمة ويكؾن لو دوٌر مسيد بتقارب الدمؽ والسكان 
رادية الستاحة والكامشو ثالثية األبعاد لكافة انغسة الشقل تحقق استغالل واستخجام أمثل لإلنتاجية االقت

وتديؼ بتعغيؼ تبادل السشافع وتقؾية  وألقرى درجات السشفعة السكانية والدمشية ألي إقميؼ جغخافي .
 السرالح السذتخكة بيؽ األقاليؼ الجغخافية الستبايشة عمى السدتؾى العالسي .

الؾاسظة الشقمية أذا كان الشقل حخكة عمى نقاط متعجدة تكؾن بسجسؾعيا مدار حخكة  بسعشى اخخ
مؽ بجأ حخكتيا حتى أستقخارىا في السحظة االخيخة السحجدة ليا ، فأن ىحه الحخكة تشقل السشافع االقترادية 
مؽ أقميؼ الى أخخ ، لحلػ تشقدؼ العسمية الشقمية لكل واسظة الى عشاصخ أساسية تذكل بسجسؾعيا التخكيب 

  :وىي ل التاليذكال االساسي لشغام الشقل
 ر الؽاسطة الشقمية )الطرق(: مدا1 

أن كافة وسائط الشقل ليا مدارىا الخاص الحي يسيدىا عؽ غيخىا عؽ بقية الؾسائط ،ويبقى 
السدار أو الظخيق الحي تتحخك عميو تمػ الؾاسظة ىؾ الحي يقخر درجة الدخعة والحج مشيا وتقدؼ الظخق 

 :والظخق االصظشاعية الحي تدمكو الؾسائط الشقمية الى نؾعيؽ الظخق الظبيعية
 
 



 مخظط يؾضح عشاصخ انغسة الشقل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التي تكؾن أرخص مؽ بقية أنؾاع الظخق االخخى وذلػ النيا غيخ مكمفة أقتراديا  اوال : الطرق الطبيعية
وبالتالي تكؾن مييأ بؾاسظة تؾفخ القؾى الظبيعية ، أضافة الى أنو اليحتاج الى صيانة أو أستجامة بذكل 

 دائؼ ومشتغؼ . وتذسل كل مؽ:
 الظبيعية ولعل ذلػ يتسثل مؽ السالحظ أن الظخيق الجؾي أفزل مؽ الظخيق :  الجؾي  الظخيق

بسخونة وسيؾلة حخكة وسائط الشقل الجؾي والحي اليحتاج الى أجخاء تعجيالت عمى مداره عمى الخغؼ مؽ 
ذلػ فالظخيق الجؾي يتعخض ىؾ االخخ الى تقمبات جؾية عشيفة وسخيعة تجعل قائج الظائخة مؽ أن يتخح 

قخارًا الؾقت الحاضخ ،يعج الشقل الجؾي مؽ أكثخ قخاره في تغييخ مداره الى مدار أخخ أكثخ أمشًا وأست
وسائط الشقل االخخى أرتفاعا في أجؾر الذحؽ أو نقل السدافخيؽ وسبب ذلػ يعؾد الى ما تكمفو الجراسات 
العمسية الخاصة بظبقات الغالف الغازي وتجخبة كافة االستحجاثات التي تجخميا الذخكات الرانعة 

 صيانتيا وتكاليف صشاعة الظائخات لمظائخات ،باالضافة الى تكاليف
 الحي يكؾن مفتؾحًا ويعظي لمدفؽ الحخية في الحخكة  الطريق البحري   تتسثل بـ : السائي الظخيق :

واالتجاه .لكؽ حجوث االضظخابات الجؾية العشيفة كثيخًا ما تدبب في تغييخ الدفؽ لسداراتيا عمى الخغؼ 
: يعج الشقل الشيخي أقل اشكال الشقل تعخضًا الطريق الشهري  . مؽ التجييدات الحجيثة التي تستمكيا الدفؽ

لمتغيييخ ،ولكؽ متظمبات الظخيق تدتمدم بعض التغييخ كبشاء القشؾات أو تحديؽ الظخق السائية الظبيعة 

 عشاصخ انغسة الشقل
 بخي ، بحخي ، جؾي 

 

 الظخق  الؾسائط العقج الشقمية

 الظبيعية:

 السائية
 الجؾية

االنسان  الرظشاعية

 والحيوان
العربات 

السيارات 

 القطارات

الطائرات 

 والسفن

 عقد جوية 

مطارات 

 مهابط

عقد 

 مائية

 موانئ

 

عقد برية 

مدن مراب 

، محطاة 

 استراحة 



السؾجؾد ولكشو يعتبخ أكثخ أنساط الظخق الظبيعية االخخى أمشا وأستقخارا وذلػ المكانية وسيؾلة الشجاة مؽ 
بدبب تقارب ضفتي الشيخ مقارنة بالشقل في عخض البحخ وال يخمؾ الشقل الشيخي مؽ االخظار الغخق 

كالفيزانات السفاجئة والعالية وسخعة التيار السائي في مجخى الشيخ أضافة الى التخسبات الستكخرة تقمل 
ت مؽ عسق الغاطذ في السجخى مسا يتظمب تجخل االندان بذكل مباشخ في أدخال بعض التغيخا

  ،اضافة الى انو يعتبخ ارخص وسائط الشقل
ىي الظخق التي انجدىا الفكخ الحزاري لتكؾن ممبية لسعغؼ  الطرق غير الطبيعية ،الرطشاعية:  ثانيا

احتياجاتو االقترادية والدياسية واالجتساعية والبذخية ،وبحلػ فيي تذسل أنساط الظخق البخية كافة ،طخق 
الديارات عمى أختالفيا ومدارات الدكػ عمى أختالف مقاييديا وتبايؽ حخكة تذغيميا، كسا تذسل ما 

أنفاق وقشؾاة مائية وجسيع الجدؾر وحتى الظخق الجولية الدخيعة والسعمقة التي تعج مؽ  يرشعو االندان مؽ
السغاىخ الحزارية الحجيثة، والسالحظ عمى الظخق الرشاعية أن أنجازاتيا تتظمب أمؾاال باىزة وال 

الدامة تتؾقف عشج ىحا الحج وأنسا تدتسخ الشفقات بعج أنجاز السذخوع والستسثمة بتكاليف الريانة وا
ومعالجة جسيع السدتحجثات التي تحجث عمى السذخوع والتي لؾ تخكت يسكؽ أن تقمل مؽ جؾدة أدائيا 
الؾعيفي الشقمي والخجمي ،وعمى الخغؼ أن تكاليف الريانة واالدامة تخفع مؽ تكاليف السذخوع الشقمي غيخ 

الؾاسظة تكؾن  التي تفخض عمى أن العائجات السالية مؽ الؾفؾرات السالية العالية والزخائب الستعجدة
مذخوع  مذجعة النجاز السذخوع وكل ىحه العائجات ستغظي ىحه التكاليف ومؽ ثؼ يكؾن السذخوع الشقمي

مخبح عمى السجى الظؾيل ، مثال عمى ذلػ قيام الحكؾمة التخكية بفخض الزخيبة عمى كل سيارة تعبخ 
 شبؾلالجدخ الؾاصل بيؽ البخ االسيؾي واالوربي لسجيشة أسظ

يسكؽ تقديؼ الؾاسظة الشقمية وفق تظؾر سمسيا التاريخي ومرادر حخكتيا الى ما  : الؽاسطة الشقمية :2
 :يأتي

. االندان والحيؾان: باعتبارىؼ واسظة نقمية حيث يستمػ االندان مؾاصفات معيشة تؤىمو ليحسل قجرًا 1
راة ومؾاصفات اكبخ عمى نقل االحسل معيشًا ومحجودا مؽ االثقال مؽ مشظقة الخخى اما الحيؾان فمو قج

 بسختمف اثقاليا وتدداد ىحه الحسؾلة وتشقص تبعا لظبيعة الدظح الحي يتحخك فؾقيا ،
جاء أكتذاف العجمة ليمبي السشافع وليؾسع مؽ دائخة الحخكة ،والعجمة نجحت  : .العخبات كؾاسظة لمشقل2

وسع وبحلػ نجح في تؾسيع عالقاتو االجتساعية بشقل حالة االندان مؽ االنكساش في تشقالتو الى دائخة أ
واالقترادية وما تختب عمييا مؽ نتائج ، ،وقج أمتازت العخبة بسخونة وبسشاورة سيمة عمى الظخق وىي 
 التحتاج الى طخق بسؾاصفات معيشة كسا ىؾ الحال بالظخق السعبجة لمديارات. 



  ل دراسة نسظيؽ رئيدييؽ ىسا. وحجات نقل تتحخك والتدتخجم اليابذ مجاال ليا :وتذس3 
الشقل السائي: يعج أرخص وسائل الشقل ،كحلػ فأن قابميتيا عمى الحسؾلة أكثخ مؽ االندان والحيؾان  -أ

حيث ان ليا القجرة العالية والديمة بشقل حسؾالت تديج عؽ العذخات مؽ االالف ، لكشو يستاز بعجم السخونة 
السباشخ مع السدظح السائي سؾاء كان نيخا ،او مدتشقعًا،أو  في حخكة واسظتو الشقمية بسعشى أرتباطيا

   .بحيخة أو نيخا
الشقل الجؾي :تتسيد بالدخعة في الؾصؾل الى نياية رحمتيا ،وصغخ حجؼ ماتشقمو ،وارتفاع تكاليف  -ب

ليؼ او اجؾر الشقل االىؼ مؽ ذلػ تعتبخ الؾاسظة الشقمية االولى في تقجيؼ العؾن واالستغاثة والشججة لالقا
تختمف وسائط الشقل  . لمؾسائط االخخى كالبؾاخخ في عخض السحيظات أو لمسشاطق السشكؾبة باسخع وقت

بكل خرائريا واشكاليا ومجال حخكتيا وكحلػ تختمف بسرجر حخكتيا  التي تسثل القؾة التي تحخك 
  :الؾاسظة الشقمية وتكؾن عمى االشكال التالية

بالقؾة العزمية التي يستمكيا االندان والتي ىي محجودة ،ومؽ  تتسثل:  قؾة الجفع البايؾلؾجية .1
السسكؽ زيادتيا عؽ طخيق شج الحبل بالغخض الحي يخيج جخه أو سحبو ،كحلػ تتسثل بالقؾة التي 
يستمكيا الحيؾان والتي ىي االخخى محجودة حيث يرل بالحيؾان الى مخحمة معيشة اليدتظيع أن 

 لحيؾان وال يقؾى عمى الجخ أبجاً يقجم قؾة سحب ججيجة إذ يتؾقف ا
إن قؾة الجفع الظبيعية تتسثل بكثيخ مؽ السغاىخ التي يسكؽ االستفادة مشيا :قؾة الجفع الظبيعية  .2

السياه بقؾة عالية لو القجرة الكافية في تديخ القؾارب  في تحخيػ وتدييخ وسائط كثيخة فأنجفاع
ييخ الدفؽ الذخاعية والتي تجؾب البحار لشقل الشيخية ،كحلػ نجح اندان في أستخجام الخياح في تد

الدمع التجارية ،والظاقة الذسدية والتي أستخجمت في مجاالت عجيجة حتى في تديخ الديارات 
 لكؽ أنتذارىا محجود

أن أستخجام االحتخاق الجاخمي في الرشاعة العرخية كان طفخة في : قؾة الجفع السيكانيكية  .3
كحلػ أستخجمت قؾة الجفع السيكانيكية في الؾقت الحاضخ أكتذاف مجاالت صشاعية رحبة ، 

بتديخ أغمب وسائط الشقل كالبؾاخخومشيا ذات الحسؾالت الكبيخة ،كحلػ وسائط الشقل بالدكػ 
 الحجيجية والديارات بانؾاعيا وأحجاميا

 العقد الشقمية )بداية و نهاية مدار الؽاسطة(:3
شة البج ليحه الحخكة مؽ ىجف تتسثل في التؾقف أن أي واسظة نقل خالل حخكتيا مؽ نقظة معي 

لغخض االستخاحة أو التدود بالؾقؾد أو تجييد الؾاسظة بالخكاب وتقجيؼ الخجمات الشقمية وىحه تعخف بالعقج 



الشقمية  وىحا يشظبق عمى حخكة الدفؽ وأستقخارىا عشج السؾانيء الستجية الييا ،وكحا الحال يشظبق عمى 
لتي تبجأ الظائخة مؽ مظار أقالعيا لتشتيي رحمتيا خالل ىبؾطيا في السظار الثاني رحالت الشقل الجؾي وا

ىحا مؽ ناحية ومؽ ناحية أخخى فأن نياية الخحمة لؾسائط الشقل الدابقة تكؾن البجاية الستخجام واسظة نقل 
رحمتو والتي تسثل  ججيجة فالباخخة تشتيي عشج السيشاء لتبجأ الديارة أو الخط الحجيجي بخحمة ججيجة الى ىجف

  . بالعقجة الشيائية
 

  . جغرافية الشقل ومؽقعها في عمػ الجغرافية 2

فالشذاط الشقمي أو صشاعة الشقل كسـا تدسى محسؾر دراسة جغخافيـة الشقل. وقج تبايؽ مفيؾم الشقل طبقًا 
( Infrastructureلالجتيادات السختمفة. وتذكل صشاعـة الشقـل أىـؼ عشاصخ البشيـة التحتيـة )االرتكازيـة 

ووسائمو والشذاط االقترادي ألي وحجة مكانية مؽ خالل تعاعؼ العالقات السكانية بيؽ طخق الشقل 
والبذخي بذكـل عـام. وتذكل طخق الشقل بؤرًا أحزخية متظؾرة تديؼ في تغييخ بيئات تؾطشيا وبالتالي 
تغيخ جغخافية الؾحجات السكانية التي يذيج مثل ىـحا الشذاط. وعميو، فإن مجال الجراسة في ىحا 

قترادية. فالظخيق بـخي أو نذظة البذخية واالاالختراص متشؾعة ومتذعبة ومتجاخمة مـع العجيج مـؽ األ
بعث الحياة في بيئات تؾطشو. فظخق الشقل عؾامل تؾطيؽ تعتبخ شخايؽ اترال تجؾي  مائي أو بحخي أو

لألنذظة االقترادية والبذخية وتحميل عؾامميا مؽ صسيؼ جغخافية الشقل. وتحميل أنساطيا وأنؾاعيا 
ـحا التخرص لو أساليبو الؾصفية والكسية الستظؾرة بدؾاء. فالييكل وعالقاتيا السكانية محاور ميسة في ى

الجغخافي والتخكيب الشؾعي والتؾزيع السكانـي لذبكات الظخق بأنؾاعيـا محظات مشيجية فـي دراسة جغخافية 
الشقـل كسـا سيخى. فتذخيريا ووصفيـا وتفديخىا تحميل تخابظاتيا السكانية السختمفة وتحميل مداراتيا 

 جاىاتيـا وكثافاتيا وإسياماتيا في تغييخ جغخافية مشاطق تؾطشيا مـؽ صسيؼ عسل جغخافيؾ الشقل.وات

فزاًل عؽ أنيا تقجم لؾحة رئيدة مؽ المؾحات التخظيظية السيسة عمـى كافة السدتؾيات. السحميـة 
فخوع الجغخافيا بغـل  واإلقميسية والقظاعية بدؾاء. ودراستيا وثيقـة ميسة مـؽ الؾثائق السدتخجمة فـي كافـة

نغـؼ السعمؾمات الجغخافية الحجيثـة. فالعالقة بيـؽ الشقـل والرشاعة عالقـة عزؾية: سبب ونتيجة. 
فالتفحص لمتخاث القيؼ فـي نغخيـات السؾاقـع الرشاعية يمسذ ذلػ عؽ قخب. فتكاد تذكل تكمفة الشقل حجخ 

وال  ،لفقخي فـي تقييؼ السذخوعات ودراسات الججوى الداوية فـي فكخ رواد التؾطؽ الرشاعي. وىي العسؾد ا



تقل أىسيتو فـي جغخافية الحزخ واالستيظان الخيفي والتجارة البيشية والجولية والتدؾيق وغيـخ ذلػ. حتى 
 بخز الدؤال التححلقي السعخوف: ىل السجيشة مؽ الظخيق أم الظخيق ىـؾ الحي أوجـج السجيشة؟

أحـج السجخالت الجامعة ذات التأثيخ الحاكؼ فـي قؾة الجول.  -الشقل جغخافية  -زد عمى ذلػ مكانتيا 
فسؽ خالل شبكات الشقل: خرائص وأنساط وتؾزيع مكاني تتعاعـؼ العالقات السكانية بيؽ األرض 
واإلندان. متجدجة في نذاط اإلندان وحخكتو ونتاجاتو اإلنتاجية والخجمية. وىـي السدؤولة عؽ تحقيق 

االستعساري لمبيئات السختمفة وإعادة رسؼ كافة خخائط تؾزيعات الشذاط البذخي الحي  التؾازن والتجانذ
. فذبكات الشقـل بعبارة أخخى أحج يريب فـي وعاء قؾة الجولة مـؽ أجل تحقيق وعائفيا الجاخمية والخارجية

 آليات تؾحيج الؾحجة السكانية ميسا صغخت أو كبخت.

مؼ فروع الجغرافيا االقترادية تهتػ بدراسة التؽزيع السكاني فرعًا )جغرافية الشقل  عسؾمًا؛ فإن
لذبكات الشقل فزاًل عـؼ خرائرها وأنساطها بسختمف مدتؽيات الؽحدة السكانية في هيكمها اإلقميسي 

)هؽ ذلغ الفرع مـؼ او  .(وتركيبها الشؽعي مؼ حركة البزائع واألفراد ورأس السال والسعمؽمات واألفكار
ترادية الذي يهتػ بؽصف وتفدير وتؽزيع العاهرات الشقمية كعاهرات مـؼ ظؽاهر سطح الجغرافيا االق

 األرض. متبايؼ الحركـة بكافة أنساطها مكانيًا. هي العسؽد الفقري لجغرافية الشقل(. 

(: الجغخافيا الظبيعيـة والجغخافيا االقتراديـة 1171فإذا كانـت الجغخافيا تقدؼ إلـى ثالثة فـخوع )ىاجيت 
الجغخافيا االجتساعية )تمػ فـخوع الجغخافيـا األصؾلية )أو الشدقية(، فإن الجغخافيا اإلقميسية تسثل وحجة و 

 السكان أو وحجة الكل كسا سبق أن أوضحشا.

 شكل يؾضح مؾقع جغخافية الشقل طبقا لتقديسات عمؼ الجغخافيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جغرافية الشقل تتسثل فيسا يمي:اما السجاالت الرئيدة التي تعشى بدراستها 

 . تؾزيع الذبكات الشقمية: خرائريا وأنساطًا عمـى مختمـف مدتؾيات الؾحجة السكانية.1

 ختمف أنساطيا .. العالقات السكانيـة بيـؽ شبكـات الشقـل )أوصال وعقـج( والشذاط االقترادي بس2

 ألي وحـجة مكانية.. العالقات السكانية بيـؽ شبكات الشقـل والتخكيب الدكاني 3

زرع بحور في تغييخ استقخارية تؾزيع الدكان و  . األداء االجتساعي لظخق الشقل مؽ خالل السديسة4
 الشؾيات الحزخية التي يسكؽ أن تكؾن مخاكد حزخية مدتقباًل.

ة الجول . العالقات الجغخافية الدياسية بيـؽ شبكـات الشقـل بكافـة تؾزيعاتيا وخرائريا وأنساطيا وبيؽ قـؾ 5
الدياسية. فزاًل عـؽ أىسية الشقل في التدؾيق العدكخي فـي حاالت الظؾارئ واألزمات. فعؾامل 

 الحخكة واالترال مؽ أىؼ عشاصخ قؾة الجول.
 ةعمى أنه مؼ السهػ أن نذير إلى أن كافة مجاالت البحث بجغرافية الشقل تتدػ بالتطؽر والديشامكي

 والسعالجات. ويسكـؼ أن نذخص ثالثـة هؽامش رئيدة لذلغ، هي:
 . بخوز االتجاه الدمؾكي عشج الجراسة في ىحا السجال.1

. تظؾر وسائل التحميل السكاني، وااليكؾلؾجي والبيئي واإلقميسي السخكب ضسؽ وسائل قياس كسية 2
 متظؾرة.

عشج البحث فـي أي مؽ مجاالت ىحا الفخع مؽ . شيؾع استخجامات نغؼ السعمؾمات الجغخافية وتقشياتيا 3
 الجغخافيا لذكل أكثخ تسيدًا مـؽ غيخه مؽ فخوع عمؼ الجغخافيا.

 
 مشاهج البحث بجغرافية الشقل. 3

سبق أن حجدنا أن جغخافية الشقل ىي أحـج فخوع الجغخافيا االقترادية كسا أوضحشا بخاتسة التعخيفات 
لمشذاط الشقمي كغاىخة مـؽ عاىخات سظـح األرض. فإذا كـان األمـخ لسفيؾم ىـحا التخرص بأنو يشغخ 

كحلػ فإن مشاىج البحث فـي الجغخافيا االقترادية ىي ذات السشاىج مـؽ حيث السزسؾن لسشاىج الجغخافيا 
 االقترادية ومشاىج الجغخافيا األم )الجغخافيا(.

لتخكيب. ومشاىج الجغخافيا األم كأكثخ فسشاىج الجغخافيا بذكل عـام تتمخص في التؾزيع والتحميل وا
تفرياًل مخت عميشا بالسبحث الدابق. ولعـل الستخرص بالجغخافيا االقترادية يعمؼ أن السشيج السحرؾلي 
)الدمعي( أو )الشذاط( ىـؾ أقخب السشاىج لمسعشيؽ بيحا التخرص. فزاًل عـؽ السشيج اإلقميسي والسشيج 

 األصؾلي والسشيج الحخفي.

 :ىؾ أفزل مؽ حجد مشاىج الجغخافيا االقترادية بتداؤالتو األربعة Shawولعل 

 أيؽ يسكؽ أيؽ يؾجج نذاط ما أو محرؾل ما؟ •

 أيؽ يؾجج فعاًل؟ •



 لساذا يؾجج حيث يؾجج؟ •

 كيف يشتج ويدتغل؟ •

فإذا كان ماتقجم يسثل األرومة التي تجسـع السشاىج الفخعية لتخرص جغخافية الشقل فزاًل عؽ الفخوع 
األخخى كجغخافية الرشاعـة وجغخافية الدراعة وجغخافية التجارة وجغخافية التدؾيق فإن الخؾض فـي الذكـل 
والسزسؾن لسشاىج جغخافية الشقل أمخ غاية فـي األىسية طبقًا ليجف ىحا الكتاب. وفيسا يمي إيجاز لكل 

 مؽ ىحه السشاىج:

 .  السشهج التأريخي1

كات الشقل والشسـؾ والتظؾر والتؾزيع والعالقات السكانيـة لمشذاط الشقمي ييتؼ ىحا السشيج بجراسة نسؾ شب
 Taffeمـؽ خـالل محاوره الخئيدية السيسا شبكات الشقل عبخ سمدمة مـؽ الدشيؽ. ويعـج نسؾذج تاف 

خيخ مشال ليحا السشيج. وبسؾجب ىـحا السشيج يتؼ بشاء نسؾذج مؽ عالـؼ  Gouldوجؾلج  Morileوزميميو 
عمـى عـجة مخاحل متتابعة تبـجأ بالتعسيؼ والتبديط وتشتيي بالشسؾذج. وقج بجأ فـي بشـاء الشسؾذج بجراسة  الؾاقع

 . ومـؽ خالليا تعخف عمـى ستة مخاحل:1163تجخيبية لتظؾر شبكة الشقل في غانا عام 

جود كالريج األولى: إنذاء بعض السؾانئ البحخيـة الرغيخة عمـى طـؾل الداحـل ونذاطيا االقترادي مح
 وليا عييخ محجود ججًا.

 الثانية: فييا يتؼ التؾسيع وعيؾر ميشائيؽ كبيخيؽ وتبجأ الظخق السغحية في التخكد عمى السؾانئ.
 تتدؼ بتؾسع رقعة الغييخ ونسـؾ الظخق السغحية والعقج الرغيخة عمى طؾل الخظؾط الخئيدية.الثالثة: 

 التغحية في الشسؾ.الخابعة: تذيج عيؾر عقج كبيخة وتدتسخ خظؾط 
الخامدة: تحغى بالخبط الجانبي بيؽ جسيع السؾانئ والسخاكـد الجاخميـة والعقج الخئيدة. وتغيخ الظخق 

 القؾميـة الخئيدة مسـا يخمـق تخابط ميؼ في الذبكة.
 .ؼ بشسؾ أكبخ وتغيخ ىيخاركية نقميةالدادسة: تشع

 .  السشهج العرضي لذبكات الشقل2

عمى تحميل نسط شبكة الشقل فـي فتخة زمشية محجودة يتعخف عمـى عشاصخىا الجاخمية يقؾم ىحا السشيج 
 والعالقات الستبادلة بيشيسا. يتحقق ىـحا السشيج مؽ خالل أربع مخاحل ىي:

 األولى: تحجيج مجسؾعة مؽ السخاكد الحزخية الخئيدة.
 الدكان.الثانية: اختيار بعض العقج الستؾقع خجماتيا في الذبكة طبقًا لجخل 

 الثالثة: ربط أكبخ عقجتيؽ بؾصمة مؽ الذبكة.
 الخابعة: ربط العقج بؾصالت طخق. أي تكؾن ىيخاركية حزخية.

 
 



 .  السشهج اإلقميسي3

تجرس شبكات الشقل السختمفة ضسؽ السخكـب االقترادي لإلقميؼ ومـا تعكدو مـؽ تأثيخات الغخوف 
سائل الكسية مثـل أسمؾب الشغام. ويتزح ذلػ فـي محاوالت الظبيعية والبذخية. يدتعيؽ ىـحا السشيـج بالؾ 

ىاجيت لبشاء نغام إقميسي متكامل حؾل الحخكة والذبكات والعقج والتدمدل اليخمي والسداحات. فجراسة 
الحخكة تؤدي إلـى دراسة الظخق التي تحجث عمييا الحخكة. وىـحه تذكل بسجسؾعيا الذبكة التي تشتغؼ فييـا 

 بغيؾر نغام متدمدل لألفزميات لتؤلف الدظؾح والسداحات فـي آخـخ األمخ.العقـج وتشتيي 

 .  السشهج االيكؽلؽجي4

يخكد ىحا السشيج كسا رأيشا في السبحث الدابق عمى دراسة العالقة بيؽ اإلندان وبيئتو. وىشا يتؼ التأكيج 
ثار الشاجسة عـؽ الشقل فـي تغيـخ عمـى العالقات السكانية بيؽ نذاط الشقـل والبيئة. ويتؼ التخكيد عمـى اآل

 أنساط استخجامات األرض وتمؾث البيئة.

 .  مشهج تحميل األنعسة والعسميات5

سبق أن حجدنا بتعخيفشا لعمؼ الجغخافيا أنو ذلػ العمؼ الحي ييتؼ بالتشغيؼ السكاني في إطار تحميل 
خافية بحـج ذاتو يعكذ نغامًا مؾحجًا األنغسة والعسميات. واإلقميؼ وىؾ أىؼ مفخدة مـؽ مفخدات المغة الجغ

خمقت مشو حالـة التفخد. والشغام مجسؾعة مـؽ العشاصخ يخبظيـا عالقـات فـي الجؾىخ والخرائص. وقج 
يعخف الشغام أنو العالقات بيؽ السجخالت والسخخجات. تتؼ بيشيا عسميات وشبكات الشقل نغامًا خظيًا 

لمدمع فزاًل عؽ السعمؾماتية ورأس السال بيؽ نقاط مختمفة مؽ متراًل يسيـج لحخكة الشقـل لألفخاد كسا 
 السكان.

عمى أن تحميل نغام الشقل البج أن يتدع ليغظي الظخق: أطؾااًل وأعجادًا وكثافات. وعـؽ مؾرفؾلؾجية 
الذبكات السختمفـة وأنغستيا وأنؾاعيـا وأنساطيا. فزاًل عؽ العالقات السكانية القائسة والسحتسمة بيؽ 

 صخ نغام الشقل وبيئات تؾطشو.عشا

 .  مشهج الرفاهية 6

السشاىج التي تعشى بالجؾانب االجتساعية لالفخاد لحا شيج ىحا السشيج استخجامًا واسعًا في  يعج مؽ    
دراسة الغؾاىخ البذخية وخاصة الشقل مؽ خالل تحجيج االنساط السكانية والعسميات السؤثخة عمى السؾقع 

ج تاثيخىا عمى السشفعة السكانية لمدكان فعمى سبيل السثال عشجا التخظيط لتغيخ ميار والبيئة مؽ خالل تحي
الحخكة عمى طخيق معيؽ الى طخيق اخخ يشبغي تحجيج درجة تاثيخ ىحا التغيخ عمى الدكان نتيجة التغيخ 

و االقاليؼ او مؽ اليجوء الى الزؾضاء او تدايج الحؾادث السخورية او تغيخ االىسية السؾقعية سؾاء لمسجن ا
 الجول .

عمى أنو مؽ السؾضؾعية أن نذيخ إلى صعؾبة اعتساد ىحا السشيج فـي دولشا لمشقص البارز في البيانات 
التي تسثل السجخالت والسخخجات. رغـؼ أنو مـؽ السشاىج القجيسة السعخوفة مشـح مشترف القخن العذخيؽ. 

 السشتج. -باستخجام ججاول السدتخجم



إن مشاىج البحث بجغخافية الشقـل ميسًا تشؾعت السدسيات وتذعبت التفاصيل إال أن ىشـاك إجسااًل لمقؾل 
خظؾطًا رئيدية يشبغي االلتدام بالبحـث سؾاء لمؾاقع الجغخافي القائؼ، لتخظيط مدتقبل ىحا الؾاقع. وىـحه 

 الخظؾط ىي:

 . وصف الذبكات الشقمية.1
 . تؽطيؼ الذبكات الشقمية.2
 الفعمية.. تطؽر الذبكات 3
 . أنؽاع التكمفات الشقمية.4
 . العالقات السكانية لمشعام الشقمي في بيئات تؽطئة. 5

وقج يكؾن مؽ السفيج أن نحكخ أن تظؾر وسائل القياس الكسي والتقشيات السعمؾماتية السعاصخة ىي 
إلـى مدتؾى السعخفـة السدؤولة عؽ بعث الحياة فـي عغام جغخافية الشقل الجافة مسـا ارتقى بشتائج دراساتيا 

العمسية التجخيبية التي عجت اليجف األسسى لكل تخريص عمسي ىادف. فأكدبت حقل التخرص 
)جغخافية الشقل( صفتو العمسية وعغست باتجاه ثاني مـؽ عمسية الجغخافيا )األم(. البدبب التقشيات الحجيثة 

شخاييؽ الحياة فـي أقاليـؼ تؾاججىا، مسا  والؾسائـل الكسيـة بـل لكؾن نذاطات ىـحا التخرص )الشقل( تسثل
 يبخز وحجة الكـل أو كميـة األشياء التي ىـي غاية عمـؼ الجغخافيا. كسا نخاىا.

 


