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 العوامل السؤثرة في توزيع الدكان وكثافتهم 
احيانًا اخخى . وعمى قجر حغو مؽ الحزارة والتشسية كانت تحجياتو واستجاباتو .   ةندان قؾة فاعمة مغيخة معجلاال

 وتؾزيع الدكان ما ىؾ الى عسمية ديشاميكية مدتسخة تختمف اسبابيا ونتائجيا في الدمان والسكان .
 السؤثخات التي تؤدي الى تبايؽ تؾزيع الدكان فؾق الكخة االرضية الى ثالث مجسؾعات :يسكؽ ترشيف 

 العؾامل الظبيعية كالسشاخ واشكال سظح االرض والتخبة والسؾارد الظبيعية  اواًل:
 العؾامل االقترادية مثل نؾع الشذاط االقترادي )الحخفة( والشقل  ثانيًا:
الجيسؾغخافية والحخوب والدياسة  ساعية  مثل عسخ االستيظان البذخي والعؾاملالعؾامل التاريخية واالجت ثالثًا:

 ة يالحكؾم
 اواًل: العوامل الطبيعية 

يختمف تأثيخ ىحه العؾامل مؽ مشظقة ألخخى واالثار السباشخة ليحه العؾامل في الجساعات البذخية ليذ ليا وزن 
مؽ السشاخ . ومجسؾعة العؾامل الظبيعية ىي عمى العسؾم السدؤولة  ألنؾاعبعض االثار السحدؾسة  باستثشاء

بالجرجة االولى عؽ ابعاد الشاس مؽ استيظان الشاس الجيات غيخ السعسؾرة . وتتزسؽ ىحه السجسؾعة العؾامل 
 االتية :



البذخي ولكؽ  يمعب السشاخ دورا اساسيا في تبايؽ تؾزيع الدكان ليذ فقط برؾرة مباشخة عمى التشغيؼ :السشاخ -1
برؾرة غيخ مباشخة ايزا مؽ خالل تأثيخه عمى التخبة والحياة الشباتية والدراعية . لحلػ نجج ان الكثافة الدكانية 
قميمة ججا ومعجومة في السشاطق الباردة وكحلػ السشاطق الرحخاوية بدبب البخودة الذجيجة والجفاف وبالسقابل نجج 

 السشاخ السعتجل .ان الدكان يددحسؾن في السشاطق ذات 
يمعب شكل سظح االرض في التأثيخ بذكل كبيخ عمى تؾزيع الدكان وتذيخ الحقائق التؾزيعية :  التزاريس-2

الى انخفاض كثافة الدكان باالتجاه الخأسي أي ان ىشاك عالقة عكدية بيؽ االرتفاع وكثافة الدكان وىؾ انعكاس 
بدبب صعؾبات مثل انخفاض درجات  عة ومجى التكيف لياخافية السختفلمرعؾبات في استغالل البيئات الجغ

 مدراعة . لالغحاء والن التزخس يحجد السداحات القابمة  بإنتاجالحخارة وصعؾبات تختبط 
يغيخ تأثيخ التخبة في تبايؽ تؾزيع الدكان بظخيقة غيخ مباشخة مؽ حيث تأثيخىا في انتاج الغحاء  :التربة -3

في الغابات الرشؾبخية  والبؾد زوليووتبايشو بيؽ مكان واخخ . لحلػ نجج ان التخبة الرحخاوية وتخبة مشاطق التشجرا 
ال ترمح تمػ االنؾاع مؽ  حجود الالمعسؾر حيثوتخبة الالتخايت الحسخاء وتخبة السشاطق الجبمية يتفق تؾزيعيا و 

 . نباتلإل التخب
ؾزم نانية والتخب البشية والتخب الجيخ قيض مؽ تمػ االنؾاع الدابقة غيخ ان التخب الغخيشية  والتخب البخكشوعمى ال

لػ وتخبة المؾيذ  كميا مرجر جحب لمدكان كسا في جشؾب وشخق اسيا ودلتا الشيل وفي شسال ووسط الريؽ وكح
 التخب الظفيمية في وسط اوربا .

واضحا في تؾزيع الدكان حيثسا وججت  تأثيخاان لمسعادن ومرادر الظاقة : مات السعدنية ومرادر الطاقةاالخ-4
 فاجتحابمباشخ وغيخ مباشخ  تأثيخالقجرة التقشية االساسية والتشغيؼ االجتساعي الستغالل السؾارد وىحه السؾارد ليا 

في مشاطق غيخ معسؾرة . اما االثار الغيخ   مباشخ فيسا يجعميا تختمف  تأثيخالدكان لمقيام بعسميات التعجيؽ 
 مباشخة فيي اىؼ مؽ السباشخة فالسؾارد التعجيشية كثيخا ما تجحب الرشاعة والرشاعة تجحب الدكان .

 ثانيا: العوامل االقترادية. 
شكل تؾزيع الدكان رغؼ انيا تترجر العؾامل مؽ حيث قؾة التأثيخ وكمسا  ان العؾامل الظبيعية ال تقخر لؾحجىا 

ترشيف مجسؾعة العؾامل  وباإلمكانتقجمت السجتسعات قل تأثيخ العؾامل الظبيعية فييا عمى تؾزيع الدكان . 
 االقترادية الى :

تؤثخ الحخفة عمى نسط تؾزيع الدكان وكثافتيؼ في الساضي والحاضخ   نوع الشذاط االقترادي )الحرفة(:-1
 وتتجرج الكثافة في االرتفاع مؽ حخفة الريج الى حخفة الخعي فالدراعة والرشاعة حيث ترل الكثافة اقراىا.

يؤدي تخكد الرشاعة في مكان معيؽ الى تجسع الشاس وازدحاميؼ وبالعكذ فالسشاطق التي يقل   الرشاعة :-2
ييا الشذاط الرشاعي تتسيد بقمة عجد سكانيا . وتمعب انؾاع الرشاعة في تبايؽ تخكد الدكان فكل صشاعة ف



تحؾلية وكحلػ تختمف في التأثيخ عمى جحب الدكان وحجسيؼ فالرشاعات االستخخاجية تختمف عؽ الرشاعات ال
 ي لمدكان .ذلػ فالرشاعة حيثسا تقؾم تؤثخ في الشسط التؾزيع فقالرشاعات االخخى . وو 

سؾقع بالشدبة فالؤثخة في تؾزيع الدكان وكثافتيؼ تعتبخ طخق السؾاصالت مؽ العؾامل السيسة الس:السواصالت -3
لخظؾط السؾاصالت اثخ واضح في اجتحاب الدكان وازدحاميؼ وعميو فان طخق السؾاصالت ووسائل الشقل سؾاء 

ان خ ا يغيخ العسالدكان واتداع السجن ويتزح ذلػ عشجم كانت بخية ام مائية تعتبخ السدؤول االول في زيادة عجد
مستجا عمى طؾل الظخق السائية وطخق الديارات والدكػ الحجيج في شكل اشخطة مؽ السداكؽ والسرانع وغيخىا 

 التي تستج في كل اتجاه .
 ثالثا: مجسوعة العوامل التاريخية واالجتساعية :

يتشاسب عجد الدكان مع قجم االستيظان البذخي طخديا فكمسا كان االستيظان في :  البذري  عسر االستيطان-1
السشظقة قجيؼ زادت الكثافة الدكانية وعميو فان عسخ االستيظان البذخي يفدخ انخفاض او ارتفاع الكثافات بل 

بقارة امخيكيا  ويفدخ االنساط التؾزيعية لمدكان ويتزح ذلػ مؽ مقارنة مداحة وسكان اوربا في العالؼ القجيؼ
 الذسالية او استخاليا في العالؼ الججيج.

التي يتختب عمييا اختالف معجالت  والؾفيات واليجخةويتسثل ىحا العامل في السؾاليج :  العامل الديسوغرافي-2
فاذا كانت السؾاليج والؾفيات تؤثخ في تؾزيع الدكان  فان اليجخة تتسخض عؽ  ألخخى الشسؾ الدكاني مؽ مشظقة 

 ادة تؾزيع الدكان.اع
 
تؤدي الحخوب والسذكالت الدياسية الدكانية التي تتبعيا الجول تؤدي جسيعيا : الحروب والعوامل الدياسية -3

الى تبايؽ في تؾزيع الدكان فقج تؤدي الى اليجخة او التيجيخ االجباري مسا يؤثخ في اعادة تؾزيع الدكان بيؽ 
 ار القارة االوربية ابان الحخب العالسية الثانيةمشاطق العالؼ السختمفة كسا جعل بيؽ اقظ

 اقاليم العالم الدكانية
 مؽ خالل معخفة الكثافة الدكانية في العالؼ يسكؽ تسيد االقاليؼ الدكانية االتية:

 اقليم الكثافة الذديدة االرتفاع .-1
السشاطق بؾضؾح في غخب  حهوتغيخ مثل ى 2كؼ/ندسة111وتديج كثافة الدكان في ىحا االقميؼ في الستؾسط عؽ 

اوربا  وفي اجداء مشيا بالحات مثل السسمكة الستحجة وىؾلشجا وبمجيكيا والجانسارك والسانيا الغخبية وسؾيدخا وايظاليا 
وفي شخق اوربا يقترخ وجؾدىا عمى ىشغاريا وبؾلشجا  والجيل والدمؾفاك ويخجع سبب التخكد الى التظؾر الرشاعي 

 ي السخاكد التجارية الكبخى في معغؼ ىحه السشاطق وف



اما في افخيقيا فتدداد الكثافة في وادي الشيل وروانجا وبؾرنجي ودول افخيقية اخخى وفي اسيا فتدداد الكثافة في 
ؾية اخخى وفي امخيكيا الالتيشية فتؾجج في ياليابان وشخق الريؽ واليشج وبشغالدش وفيتشام والبحخيؽ ولبشان ودول اس

ي وجسايكا والدمفادور وبؾرتؾريكؾ ومعغؼ ىحه الجول زراعية اال اليابان فتخكدت الكثافة في بعض الجدر مثل ىايت
السشاطق الخربة الدراعية والتي بدبب الغخوف االجتساعية لدكان ىحه السشاطق اكتغت بالدكان اكتغاعا شجيجا 

 .وغيخىا  ال يعادلو اال اكتغاظ الدكان بالسشاطق الرشاعية  كديؾل الدشج 
 قليم الكثافة السرتفع.ا-2
ويتسثل في اوربا في مشاطق كثيخة مثل  2كؼ /ندسة 111واقل مؽ  01وح كثافة الدكان في ىحه السشاطق بيؽ تخاوت

ن اسبانيا والبختغال ودول شخق اوربا وجشؾبيا مثل الشسدا ورومانيا وبمغاريا ويؾغدالفيا واليؾنان والبانيا .ويالحع ا
سكانيا اما في قارات اعة مازالت تمعب دورا بارزا في حياة االخخى ولكؽ الدر  صشاعاتيا ىيىحه السشظقة تظؾرت 

لريؽ والكؾيت ونيجيخيا وال تختمف ىحه الجول عؽ جشؾب شخق في ا اندبي ى فتختفع الكثافة الدكانيةالعالؼ االخخ 
الكثيخ مؽ  اجال نتالحيتو اسيا السكتغة  بدكانيا واعتسجت عمى الدراعة بدبب مالئسة السشاخ السؾسسي وص

السحاصيل الغحائية والتجارية وسبب الغخوف االجتساعية لدكان ىحه السشاطق  التي تحبح كثخة االنجاب وزيادة 
 الدكان .

 اقليم الكثافة الستوسطة .-3
مثل ايخلشجا وروسيا في  ويذسل مشاطق محجودة في اوربا 2ندسة /كؼ 01-20وتتخاوح الكثافة في ىحا االقميؼ بيؽ 

اوربا وفي اسيا يذسل ىحا االقميؼ كل مؽ بؾرما وكسبؾديا وسؾريا واليسؽ وأفغاندتان وفي افخيقيا يذسل السغخب 
وتؾنذ وغانا وغيخىا مؽ الجول ويذسل السكديػ وىشجوراس في امخيكيا الؾسظى ومعغؼ ىحه السشاطق تعتسج عمى 

 ة تالئؼ الشسؾ الدكاني الدراعة وفي بعزيا امكانيات اقترادي

 اقليم الكثافة السشخفض-4
وتشتسي الى ىحه السجسؾعة بعض الجول الذسالية مؽ   2كؼ /ندسة 20واقل مؽ  11وتتخاوح كثافة الدكان فيو بيؽ 

الوس وايخان في اسيا والقدؼ الذخقي مؽ  ان مشاطقيا شجيجة البخودة وتذسل اوربا ومشيا الجول االسكشجنافية بدبب 
ي وجؾد الرحار  ما بيؽاالسباب السؤدية الى قمة تخكد الدكان ؾبيا وبعض دوليا الغخبية وتختمف قيا وجشافخي

وىشاك دول تشتسي ليحه  لبجائية او الخعي او اسباب اخخى.الدكان كالدراعة ادبب طبيعية حخفة باو  والغابات
ودول مثل بيخو وفشدويال وكؾلؾمبيا  و مشاطقيا الغخبية لؾجؾد الجبال السجسؾعة مشيا الؾاليات الستحجة وخاص
 والغابات والرحاري واسباب اخخى وجؾد الجبال  وشيمي والبخازيل وتبايؽ االسباب ما بيؽ

 اقليم الكثافة الذديد االنخفاض :-5



في الجول االفخيقية وتدداد  وتذسل بقية دول العالؼ  2كؼ/( ندسة11تقل كثافة الدكان في مشاطق ىحا االقميؼ عؽ )
ويسكؽ تقديؼ دول ىحا االقميؼ الى ي كل مؽ االمخيكيتيؽ واستخاليا .بؾجو عام كسا تكثخ في دول العالؼ الججيج ف

 :مجسؾعتيؽ 
اجدائيا او في دكان في كثيخ مؽ الع استقخار سشي تدول يقل فييا الدكان بدبب عخوف البيئة القاسية الت - ا

والقاره القظبية الجشؾبية والسشاطق كذسال اوراسيا  بعض السشاطق القظبية الذجيجة البخودة بعض جياتيا وتذسل
ضسؽ الرحخاء الكبخى األفخيقية ومشاطق اخخى بدبب ومشاطق تقع  الرحخاوية والذبو الرحخاوية مثل الدعؾدية

 ثخه الغابات كسا في افخيقيا مثل الكؾنغؾ وجيبؾتي والشيجخ .ك
الباردة كسا تذسل  العيج في باليجخة واالستثسار االقترادي وتذسل كشجا والسشاطق الذسالية الجول الحجيثة ب_

سكانيا زياده كبيخه لؾ فتحت ابؾابيا  معغؼ دول كاألرجشتيؽ وبؾليفيا وبارغؾاي واستخاليا وكميا دول يسكؽ زياده 
 .لميجخة 

 


