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 نظرية األماكن المركزية :14محاضرة 
ظهرررر ارررن اللسرررة  السرررا تة من المررردن دترررةئ لغررررت من دررر د   ظرررا     رررداات    

لسررررااوها  سرررراان وقليمهرررران اط تهررررم  النهررررادات دررررتاام  دة رررر   دتررررةد المنرررراد  التررررط 
داررس سررياردها تهررم  الةظررا   ن اررم  السررلة م  ال  قررة مكسرربتها  دخررداها م  التررط دترر 

اسررم المارران المر.ررا  . بررالنهر لمررا لهررما المارران اررن ماميررة فرران ال  يررر اررن البرراح ين 
دمترررةا  لررر   ا ررر   دلاسررر  لبيررران دبي رررة ال  قرررات ترررين ا اررراكن المر.ايرررة  الةظرررا   

 مقاليمهررا اررن  هررة م ررر  . قررد المر.اية التط دتداها ان  هررة  بررين ا ارراكن المر.ايررة 
ورررتن  رررن ارررم   البارررةا وهريرررات  الررراايم  م   ارررم  النهريرررات ارررط وهريرررة ا اررراكن 

 .  Central place Theoryالمر.اية  
 W.Chnristaller اء تهم  النهرية الباحث االقتسرراد  ا لمرراوط  التررر .ريسررتالر   

لبا رر  .رران الغرررت اررن ن ا تار سهل  لاريا فط  نةب الماويا .مناتررة 1933فط  ائ  
البارررث ارررة التة رررل ولررر  قررراوةن أسرررتاي  تةاسرررات  من ي هرررر اةاقررر  المررردن  دة ي هرررا 
 دبا ررداا  محجااهررا  دسررنيلها حسررف الةظررا    داديررد   قادهررا تب ضررها م   منرراد  

فضرر   ررن  اررث فاررة  ااايررة اتقلرريم المررردبج تهررا  هررال   حجمرر  . ن الترريرير حةلهررا
ربمررا دسررت مل لتةقيرر  الم سسررات التجاريررة  ا سررةا  الاضرررية . ا تتد من ام  النهرية  

. 
 

 فرضيات النظرية  
 لنهريت  اللر ت اآلدية :  Cristhaler  ض  

افتررررت   رررةد اناترررة سرررهلية انبسررراة  اتجاوسرررة ارررن  ميررر  النرررةاحط الابي يرررة  -1
  البهرية  المةا  ت .

 ان اقتسرراد ن ا هررا يتررة ا السرراان فررط اررم  المناتررة  هررال اتجرراو  فررط  ميرر  م ا  -2
 المناتة أتةئ  ل  الارا ة .

 افترت من التةة الهرا ية للساان اتسا ية  ان د ةلهم اتجاوسة . -3
 من  اساة النتل الر يسة فط اتقليم اط ال ربة التط دجراا الايةاوات . -4



 ب ررد اررم  اللررر ت اسررتنتن .ريسررتالر ا سرر  التررط يتسرر  تهررا ال مررران الاضررر  
 ساح اتقليم . ام  ا س  اط: المتةق   ل 

من قيائ م  ااان ار.ا  ادف  دتدأم البضا    الخداات للمناتة الت ميلية التا  ررة   -1
( حيرررث دتبرررراد  Complementary Regionلررر   الرررم  اسررررما   ررراتقليم المامرررل  

المدينرررة ا ررر  المنل رررة المتم لرررة فرررط دتررردأم المدينرررة الخرررداات  البضرررا   لسررراان اتقلررريم 
( اتاتررل كلررو أتررةئ Central functions الةظررا   المر.ايررة  Cristhaler  سررمااا

سرراان اتقلرريم تتررةفير المررةاد الغما يررة اررن ااا رريل  را يررة  انتجررات حيةاويررة لسرراان 
 المدينة.

 دهتد المنافسة تين ام  المدن فط انرراد  دترراد  د ا ررر ولةكاررا ن بمررا من اررم  الررد ا ر 
ال دخررداها م  ادينررة وكا دماسررس دلررو الررد ا ر م  موهررا ماا من دترك تينها اناد  فارغررة 

دتترراد  فتهررتد المنافسررة تررين المرردن  لرر  دلررو المنرراد  الررم   أارردا  نررد التترراد  م  
(.لهررررررما اقترررررررك .ريسررررررتالر هررررررا  سداسرررررريا ل قلرررررريم 46دبترررررر  تررررررد ن  داررررررة الهررررررال  

Hexagonal Shape  تررردال ارررن الهرررال الررردا ر  ن لهرررما سرررميس النهريرررة  النهريرررة
(. ااررما أاررةن ل ررل ادينرررة 47اوهررر الهرررال   (Hexagonal Theory)السداسررية 

اجررررا  يتخررررم هررررا  سداسرررريا دترررر  المدينررررة فررررط  سررررا  . بمررررا من المرررردن اتباينررررة فررررط 
محجااهررررا فرررران اجرررراالت ولةكاررررا  مقاليمهررررا (دتناسررررف ارررر  اررررم  ا حجائن بالتررررالط فرررران 

ايراريايرررررا  دبتيرررررا  السررررغير انهرررررا أ تمرررررد  لررررر  ا كبرررررر  اارررررما  ايرررررث يت رررررةن وهاارررررا
Hierarchical -.للمدن ال بر  في  .ل السيادة  للسغر  در ات اقل انها ) 

.بيرررة  يوهررا .الهررم  فررط  Metropolis .ررل ادينررة اتر بةلينيررة  Cristhaler هررب  
( الررم  47دتباد  فيما تينها المنل ة  ال  قات اتقليمية اوهررر الهررال  ن   سج دةا  ها  

ط  سا   لها اجالها السداسررط المر.ررا   دتررة ا اررن حةلهررا سررس يةضح ادينة .بيرة ف
ادن ا غر حجما  ل ل انهررا سررتة دةا رر  اررن البلرردات السررغيرة .ف رران المدينررة دسرريار 

ادينة  بلدة حةلها ا غر حجما انها  اقل فط اساحة وقليم .ل انهررا اتاروررة   48 ل   
 ا  المدينة المر.اية ال بر  التط دت  فط الةسج.

دنتسم المدن فط محجااها ول  دبتات فان المدن التط دتب  ول  دبتررة ا ينررة   ا لما  -2
دتبا ررد  ررن ارردن الابتررة ا  ررر   مسررافات اتباينررة .فج ررل المسررافة التررط دلسررل تررين 



( .م  كلو ل ةن ام  المسررافة حسررف رمأرر  أماررن ل وسرران 7اراكا الابتة ا  ل  اط  
ناسررربة ال دت رررد  السرررا ة الةاحررردة .ررررم من أتا هرررا را ررر  مئ راكبرررا  لررر  حيرررةان  مررردة ا

درراداد المسررافة تررين المراكررا .لمررا ا دادت الابتررة فررط در تهررا  ررن دريرر  ضررربها فررط  
.م  اط المسافة التط دلسل تررين اراكررا الابتررة ال اويررة  ااررما  12=3×7( م    3مس  

 ردبس المسافة .ما أيدط :
ليهررا .ريسررتالر فررط  اسف الابتات السب  التط دة ررل و  186,108,62,36,21,12,7

 وهريت .
 دة لس النهرية ولرر  من اراكررا .ررل دبتررة اررن الابتررات السررب  دتسرر    رردد اررن   -3

( وسرررمة  ارررة حجرررم .رررل ار.رررا ارررن اراكرررا الابترررة ا  لررر  ررررم 1000السررراان يبررردم ب  
ملرر  وسررمة  500 النسرربة للابتررة ال اويررةن  ااررما حترر  أسررل ولرر    2000ياداد فيسبح  

 (.16الجد      النسبة للابتة السا  ة
دتناسرررف  اسررريا اررر  در رررة  Cristhalerمارررا  ررردد المراكرررا فرررط .رررل دبترررة فترررد   لهرررا 

 احرردة رررم د ررةن  Metropolisالابتة نفهط قليلة فط الابتة السا  ة ال دت ررد  ادينررة 
ارردينتان فررط الابتررة السادسررة رررم سررتة فررط الابتررة الخااسررة  ااررما درراداد  مترردار ر رررة 

 .Herariki   لهيراريايةما ا  .لما قلس در ة ا
دريتة لتياس در ة ار.اية المدينة  التررط اررط اترردار الل اليررات   Cristhaler استخدئ  

م   دد ا يد  ال االة التط د مررل فررط المدينررة ن دخسررا  ررداادها  بضررا  ها لخداررة 
 ان محسن اتيرراس للتة ررل ولرر  در ررة  Cristhalerساان اتقليم المايج تها ن ا تتد 

.ررررم قرراس در ررة ار.ايرررة المرردن  اسرررف Phonesسررتند ولررر   رردد التللةوررات المر.ايررة أ 
 الم ادلة اآلدية :

 ساان المدينة × دد دللةوات اتقليم  –در ة المر.اية  = دد دللةوات المدينة  
                                                      _____________ 

  دد ساان المدينة                                                         
 



 



 : دبتات اراكا الخداات .ما دة لس وليها وهرية ا ااكن المر.اية .16الجد    
 

 .Kognson,J.,Urloan Geography, 2 nd ed.,Oxford,1972,p.101المسدر:  

 
 

 ا هرررس ارررم  الاريترررة فرررط قيررراس المر.ايرررة وتررردا .بيررررا ارررن المتخسسرررين ن كلرررو ل ررردئ 
ولرر  التللةوررات ال  يرررة فررط   قادهررا التجاريررة .مررا اررة وجاحهررا فررط الررد   التررط دلتتررر 

الاررا  فررط الررد   الناايررة ن .ررملو ال داترر  فررط الررد   السررنا ية المتتداررة التررط دتمترر  
فيها .ل مسرة  .ل اال دجار  تتللةن امررا أج ررل اسررتخدااها لرري   الضررر رة اتتسرررا 

  ل  ا اةر التجارية .
 ن اما :مساسيي   ند تمد النهرية  ل  الهةاي  -4
 Minimum populationالحد األدنى من السكان       -
     Range of Goods مدى البضائع المركزية    -

 قسررد  ررا    الاررد ا دورر  لاجررم البيرر  الضررر ر  لتبريررر ديسرري   مررل اررا م  اهررر ا 
اررا  ضررمان   ررةد   داء  ظيلررة . اررما الاررد يررردبج   رردد السرراان  اسررتةاام ملم اهررط 

سةا  ال بيرة  الم سسات التط دتدئ الخداات كات النة ية الخا ة ال أمان نوك من ا 
 ون دتةئ  دستمر وال فط المدن ال بيرة.

 
 

 اردبة الابتة  

 
 

  دد المراكا 

 
 

 المسافة/ .م

 
 ا قاليم                    

 المساحة/كم   ساان اتقليم
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

486 
162 
54 
18 
6 
2 
1 

7 
12 
21 
36 
62 

108 
186 

1000 
2000 
4000 

10000 
30000 

100000 
500000 

44 
133 
400 

1200 
3600 

10800 
32400 



ماررا الملهررةئ ال رراوط :في نررط المسررافة التررط أاررةن المتسررة  اسررت دا  تا هررا اررن اارران 
سررررانا  ولرررر  المدينررررة لغرررررت هررررراء  ضررررا ة ا ينررررة ن م  الاسررررة   لرررر   داررررة اررررن 

 Qualityالسررررل ة م  الخداررررة دررررردبج   رررردة  ةااررررل انهررررا :وة يتهررررا  الخررررداات ن اررررم 
 The amount of theن  اترردار التررةة الهرررا ية لسرراان اتقلرريم  Priceنسرر راا 

purchasing power of the region's population   ن اررد  دررةفر دررر
ن  م رررة النتررل  The availability of roads and transport   سررا ج النتررل

Transport fare  ن المسررتة  ال تررافط  الاضررار    لبررو الابررا نCultural and 

civilization level لمرررا .اورررس دلرررو الجةاورررف اترررةفرة  الجاورررف االأجررراتط .لمرررا. .
 ا دادت المسافة التط أتا ها الهخا الم  يرغف تتلو البضا   م  الخداات .

لو  الةقرررس نم   متررردار ارررا  قرررد ال دتررراس دلرررو المسرررافة  ال للرررة المادأرررة ترررل دتررراس .رررم
أخسا ان  قررس أتضرري  الهررخا لغرررت الاسررة   لرر  اررا يرغررف  بالهررال الررم  

 ال ي رر  ل   مل  م  أتل  راحت  .
ا تمررد  لرر  مسرراس التسررة  ل نرر  فاررن  1933تدراسررت   ررائ  Cristhaler  نررداا قررائ 

  قائ تت ررديل وهريترر  حيررث اد ررل .ررل اررن دررر  المةا رر ت  الةظيلررة  1961فط سنة  
اتدارية  اد  ديريراما فض   ن التسة   لرر  وهررائ دة يرر  المرردن  هررال وقلرريم   رردد 

(  دة رررل ولررر  من kالمراكرررا الترررط دتبررر  الماررران المر.رررا   الترررط رارررا وليهرررا  رررالار   
النهرررائ اتدار  أج رررل هرررال اتقلررريم يتخرررم هرررال الم لرررث م  المتررردا ل ن وهرررائ النترررل 
أج لررر  يتخرررم الهرررال الربرررا ط م  المضرررل  ن كلرررو  سررربف   رررةد المدينرررة المر.ايرررة فرررط 
الةسرررج   قرررةا اررردن  ديررردة حةلهرررا درررردبج ا هرررا  خارررة  اةا ررر ت دمترررد لتمرررر فرررط 

  ظهررةر كلررو الهررال . فررط دلررو الارراالت أاررةن انتسرر  المسررافة تينهررا امررا يرر د  ولرر 
( اسررف ا سرراس الررم  دتررةئ  ليرر  3،4،7 رردد المراكررا التا  ررة للمدينررة المر.ايررة اررط 

 (.48اوهر الهال   (68 دلو المدينة  
 



  
 

 نقد نظرية األماكن المركزية



اح ين الجغرررررافيين  ضررر س اررررم  النهريررررة ولرررر  فاررررةن  ديررردة اررررن ال  يررررر اررررن البرررر   
 غيرررام اررن حتررة  الم رفررة ا  ررر  ن دبتررس مسسررها  لرر  انرراد  فررط مقاررار اتتداررة 

  م ر  وااية . يمان ودراج مام ام  االوتتادات فيما أيدط :
مربتس ال  ير اررن الدراسررات  الباررةا التررط م ريررس فررط د   ات ررددة   رراة   ررةد   -1

ل استةيات .وال موهم لررم ي يررد ا ربررةت النهائ الابتط م    ةد المدن فط مأة د لة  ها
 دد ام  الابتات فط رقم اادد اة سب  .ما  اء فط النهريررة .تررل موهررا درا حررس تررين 

فررط اتاد ررة   Carson  .ارسررةن  Berry ر ا دبتات .ما اة الاا  فط دراسة تر  
فرررط   H.E.Bracey .رررملو فررط دراسرررة تريسررط  (69 سررنةاةايف فرررط  الأررة  اهرررنان 

 اررن البرراح ين اررن دة ررل ولرر    ررةد سررب  دبتررات للمرردن   (70  لترررا   يلررادراست  فط او 
فررط دراسررتهما  ررن  Vlbarak فلبرررك  Losch كما اة الاا  فط دراسة م .سس لةش

 .(71 ادن الةالأات المتادة ا ارياية  
ماا  ن محجائ المدن فيوها دتناسف دردأررا ارر   يررادة اردبررة الابتررة  ل ررن ال أماررن   -2

 800ائ  هررال راتررس فنتررة  ارر   من محجررائ اراكررا الابتررة ا  لرر  اررط من دادد ا حج 
وسررمة  ااررما تررل قررد وجررد من انرراك اراكررا  1500وسررمة ل ررل  احرردة انهان ال اويررة اررط 

ان محجائ اتباينررة دررد ل ضررمن دبتررة  احرردة فمرر   الابتررة ال ال ررة فيهررا ارردن اررن حجررم 
الةظرررا   المر.ايرررة  وسرررمة  ال اارررل المهرررترك تينهرررا ارررة درررةفر 6000،5000ن 3500

 التط دتداها ام  المراكا اما   لها دنتمط ول  دبتة  احدة.
 لررر  من  ميررر  ماررراكن الابترررة الةاحررردة د رررةن  Cristhaler فرررط ارررما المجرررا  ي .رررد 

 ررالاجم ولسرر   درر د  الةظيلررة ولسررها وال من الاتيتررة  التابيتيررة مظهرررت اورر  ال أهررتر  
دترررردئ الةظيلررررة ولسررررها  .ررررملو لرررري  اررررن  الاجررررم الةاحررررد تفررررط ا ارررراكن المر.ايررررة كا

الضررر ر  من دتسرر  مارراكن المسررتة  ا  لرر  تتترردأم  ميرر  الةظررا   التررط أماررن من 
دترررداها ا اررراكن ا  رررغر انهرررا .مرررا افتررررت .ريسرررتالر.كما اوررر  أمارررن من د رررةن  ررردة 

 اراكا  إحجائ اتباينة من دتدئ  داات   ظا   اتمارلة فط المستة .  
 ةاارررل . يررررة ارررا يت لررر   التبا رررد ترررين الابترررات انهرررا ال اارررل  من النهريرررة مغللرررس -3

الجغرافررررط المت لرررر   ابي ررررة التضرررراري   وررررةا التربررررة   ررررلات المنررررا    ا ررررة .ميررررة 
ا ااررار نالتررط لهررا درريرير اباهررر  لرر  التبا ررد تررين ار.ررا  ا ررر .فتررد   ررد فررط دراسررة 



تا  ررة قررد أتترررب من دنهرريم المراكررا الاضرررية  انرراد   ررداادها ال Ullmann ا لمرران 
اررن االوتهررائ فررط ا قرراليم الارا يررة ا ررل الغرررب ا  سررج ا ارياررط ل نرر  يت سررر  يختررل 
حيررث دة ررد انرراد   بليررة  رررداء نكمررا من التبا ررد يرراداد فررط المنرراد  السررارا ية م  
التليلة ا ااار  كلو الردبا  قيررائ اارران ار.ررا   مررد  دررةفر الميررا  الجةفيررة . يسررد  

 نداا ال يتةفر اسدر لميا  سااية.اما  هال  اضح  
 ا تبررر ال  يررر اررن البرراح ين من هررال اتقلرريم السداسررط المنررتهم الررم  دة ررل وليرر  -4

Cristhaler أماررن داتيترر  م  اورر  اارر  افترررات ا ررالط ال أماررن دابيترر   هررال  ال
 ملط .فالنهرية دهمل . يرا ان ال ةاال التط داد ان   ةد  داتيرر  الهررال السداسررط 

سررط المنررتهم  انهررا دة يررر  المررةارد الابي يررة  المرررةارد الما يررة  التضرراري   درررر  الهند
 . افة الساان المردل ة  دررد ل التخارريج م  الترريريرات اتداريررة  لرر   رردئ   تالمةا  

 داتي  الهال الملترت .
 لرر   Cristhalerقررد  افرر    August Losch  لرر  الرررغم اررن من  م .سررس لررةش 

  اد ل د دي ت اااة  ل  النهرية فتد الحظ من حررد د اتقلرريم الهال السداسط وال او 
ليسرررس فرررط حالرررة ربرررات  سررراةن وهررررا الن انررراك دررردا   ترررين ا قررراليم  فررر  ا هررراا  

 السداسية التط دتخماا ا    ضها  سةرة ا تدة  اتاةرة.
 3(  اررة  رردد المراكررا التا  ررة للمارران المر.ررا  ب k بينمررا حرردد .ريسررتالر قيمررة  -5

من لررةش ا  ررد  دفررط ابرردم اتدارة وجرر  7فررط ابرردم المةا رر ت    4برردم التسررة    فررط ا
دس  قيم اختللة لهررا  كلررو تتغييررر دة يرر   حجررم السداسرريات التررط دم ررل وقلرريم المارر ت 

 Metro( فررط حالررة المدينررة ال بررر   25( ولرر   kمن دسررل قيمررة   نالمر.ايررة  يمارر 

Policeاكن المر.اية .  ( التط دم ل اكبر اردبة فط وهائ ا ا 
 ي د  داريو المراكا االسررتيااوية حررة  دلررو المدينررة ولرر    ررةد ومررج دههررر فيرر  سررتة 
قاا رررات دررراداد فيهرررا . افرررة المراكرررا ال مراويرررة  سرررتة قاا رررات م رررر  دترررل فيهرررا . افرررة 
المراكررا ال مراويررة  قررد مدلرر  لررةش  لرر  دلررو ا ومررا  ب  المههررر االقتسرراد  (  ااررم 

  سا س  اا أيدط:
دلسررل تينهررا م ررر    Ciry –Rich sector  ررةد التاا ررات الغنيررة فررط المدينررة  -م

 دخلخل م ااء المدينة .  City –poor sectorفتيرة 



 ياداد حجم الساان .لما   دوا  ن المدينة ا ئ المر.اية .  -ب
دة د التر   المدن السغيرة ااسةرة تين المدن  المراكا ال مراويررة ال بيرررة اوهررر   -ت

 (.49  الهال
دتررةئ  لررر  مسرراس   رررةد  Cristhalerلمررا .اورررس اللررر ت النهريرررة التررط قرررداها  -6 

وقليم اتجاو  ان الناحية الابةغرافية  ان . افت  السااوية راتتة  ان استةيات السرراان 
االقتسادأة  قدرادهم الهرا ية اتمارلة  ان د للة النتل فط م ررااء اتقلرريم دتناسررف دردأررا 

لالف ال أتل ارر  المسررافة الن كلررو يررردبج تنة يررة السررل ة م  الخداررة ا  المسافة  ان ا
 اررررد  ماميتهررررا  دخسررررا اارررر ت  رضررررها نفرررران كلررررو .لرررر  يرررر د  ولرررر  من دسرررربح 
ا ااكن المر.اية اط وهرية دت ل   االحت ار المااوط فررط ظررل التنرراف   لرر  ا تررماب 

ضررات فررط ا سرر ار الابررا ن  ال مرر ء الررم  أماررن من يررتم  نررداا يلجررا ولرر  م ررراء دخلي 
ا   د د  ول   يادة المبي ات  بالتالط ا داررار وحررد  ا ارراكن المر.ايررة  لرر  حسرراب 

 غيراا.
 ل ررن اررا دائ من  تيررس ا ارراكن المر.ايررة لهررا الترردرة  لرر  من دتررةئ  ررا  راء ولسرر  فرران 
اما يرر د  ولرر  دررةا ن فررط وهررائ ا ارراكن المر.ايررة . اررما اررا يرفضرر  لررةش  يج ررل انرر  

   انتسة لنهرية .ريستالر تهما الخسةن م  فط وقليم الماان المر.ا  .حسف رمأ 
تن  وهريت   لرر  اسررتترار لجغرافيررة االسررتياان فررط اتقلرريم الررم    Cristhalerمن    -7

درس  وال ون النتيجة حسف اا يرااا الباح ةن المنتتررد ن لرر  مسررلرت  ررن ومررةكج وهررر  
 James Fanceا    رريم  فرراو  ال أخررا   ررةد  وال  افتراضررات . يرررة   نررداا حرر 

 ل  دجارة الجملة فط الةالأات المتادة ا اريايررة   ررد من . يرررا اررن  ةمن أاب  النهري 
ابرررادل النهريرررة داتررراج ولررر  د رررديل  كوهرررا ال دخررررج ارررن .ةوهرررا  حالرررة  ا رررة(  لررر  
المسررررررتة  النهررررررر   الل لررررررط ا ررررررا  ان داتيتهررررررا  يتالررررررف ربررررررات ا حررررررةا  الجغرافيررررررة 

ر  االقتسادأة ف ط الةاق  الم ا ر ن مك ر ان كلو فاو  يتالررف من أاررةن اتقلرريم قررد ارر 
 . داريخيا  مرحلة النهائ اتقاا ط

 رردد التللةوررات ا يررارا لدر ررة    ادخرراك Cristhalerفتررد اوتتررد   E.Neefماررا ويرر   -8
المر.اية نل ةو  ادخم مساس من وسف التللةوررات مومررا د بررر  ررن  ظررا   وقليميررة ا ينررة 

لم أي م فط اال تبار ا ت فات  غرافية اااة تررين ا قرراليم فررط  Cristhaler نفتج ن ا



فررط اسررتخدائ التللةوررات   Edward Ullmanف ردرر  ن يهررارك ويرر  فررط رمأرر  ا لمرران 
كيسرراس لتتريررر در ررة المر.ايررة .فرري هاة التللةوررات دنتهررر فررط المنررا   .مررا دنتهررر فررط 

ل ديرررد ارررن د   ال رررالم . ربمرررا د رررةن اتحيررراء التجاريرررة فرررط المررردن  الريررر  ا رررا فرررط ا
للماالمات الخار ية داللة اكبررر اررن اجرررد  رردد التللةوررات . ان لتيرراس در ررة المر.ايررة 
ا رررل دجرررارة  المدينرررة اررر  وقليمهرررا م   ررردد السررريارات الترررط درررد ل المدينرررة ارررن اتقلررريم 

  است ناء ضةاحيها.
 

 أهمية نظرية األماكن المركزية   
  هررس لنهريررة ا ارراكن المر.ايررة  وال موهررا حتتررس مهررياء . يرررة رغررم االوتتررادات التررط   

 كات فا دة وم.ر انها :
 موها م   وهرية  ااة دلسر ا ساس التا د  لهباة المدن فط اتقليم . -1
ار.اية المدن الم  أ مل استت   ن دبي ة ا رت  بهررما   سمربتس  التجربة لتيا  -2

ة  ل  اا .رران يبررد  اررن  هررةا ية   لررج فررط فهط دضلط وهااا  دناستا اناتيا  بساد
 دة ي  المدن .

 دمانس النهرية ان ود ا  الاريتة الرياضية  ل  دراسة دة ي  المدن . -3
مربترررس ال  يرررر ارررن الدراسرررات  لررر    رررةد الترديرررف الهرارررط ل اررراكن المر.ايرررة فرررط  -4

المرردن  ال ديررد اررن د   ال ررالم نكمررا مظهرررت دراسررات م ررر   لرر    ررةد مهرراا   قرراليم
دتتارب ارر  الهررال السداسررط م  الرردا ر  .مررا موهررا دتلرر  ارر    ررةد ار.ررا ودار  أهررترك 

( فررط دراسررت  فررط ريرر   Skinrerفط حررد د  ارر  سررتة اراكررا م ررر  .مررا مربترر  سررانر  
 السين .

مربتس ام  النهرية فا ليتها  ماميتها فط التخارريج اتقليمررط   ا ررة فررط المنرراد    -5
ط اناتررة  اق يررة فهررط تهررما  دررد ل فررط الجغرافيررة فررط الميرردان الجديرردة ن دبتررس ف رر  فرر 

 التابيتط.
 


