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ل تحلیل النشاطات ، من خالهیتاالقتصادي لمدینة  األساس، تناولت هذه الدراسة

، وتهدف الدراسة من خالل ذلك الكشف عن تأثیرات تلك األنشطة في نموها االقتصادیة لها

األساس ، والذي تم في ضوئه تحلیل لجانب التطبیقيوذلك عن طریق اعتماد االحضري 

االقتصادي  األساسفي تحدید  ،تمد على طریقة االستجواب المباشر، معاالقتصادي للمدینة

، وبناء على ذلك امكن للتوصل إلى ذلك قیمة المباع خارج المدینةللمدینة ونسبته وفق معیار 

یمیة)، االقتصادي لمدینة هیت ولجمیع الفعالیات (التجاریة والصناعیة والتعل األساستحدید 

) للفعالیة ٥,٨: ١، و() للفعالیة التجاریة٣,٦ :١( بنحوة األساسیة منها وغیر األساسی

وانتهت الدراسة إلى صیاغة جملة من االستنتاجات  .) لفعالیة التعلیم١,١ :١و( الصناعیة

  .والتوصیات التي جاءت منسجمة مع اهداف الدراسة وفرضیتها

Abstract 

This study, the economic foundation of the city of Hit, through the 

analysis of economic activities have, and the study aims through it to detect the 

effects of those activities in the urban growth through the adoption of the practical 

side, which was in the light of the analysis of the economic foundation of the city, 

is supported on the method of interrogation direct, in determining the economic 

foundation of the city and accounted for in accordance with the standard retail 

value outside the city to reach it, and therefore possible to determine the 

economic foundation of the city of Hit and all events (commercial, industrial and 

learning), basic and non- basic about (1: 3.6) for the effectiveness of the 

business, and (1: 5.8) for effective industrial, and (1: 1.1) of the effectiveness of 

education. The study concluded the drafting of a set of conclusions and 

recommendations, which came in line with the objectives of the study and its 

premise. 
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ة دورًا في خلق النمو الحضري واستمراره وتعزیز األساسیتلعب األنشطة االقتصادیة 

، لذا نجد أن قتصادیة واالجتماعیة والعمرانیةللتنمیة االمستویاته كونها تشكل المصدر الممول 

نشطة االقتصادیة فیها فرص النمو والتطور للمدینة تتناسب طردیًا وتطور حجم األ

، هي ر اإلیجابیة األخرى لتلك األنشطة، ومن جانب آخر فان اآلثاومستویاتها، هذا من جانب

د مجاالت أخرى في خلق فرص العمل ة والتي تعني إیجاأساسیخلق أنشطة اقتصادیة غیر 

 ،ة من جانب آخراألساسیومصادر دخول أخرى للسكان تمثل حالة مضاعف لتلك األنشطة 

بالنظر لما اتسمت به المدن في المرحلة المعاصرة من حركة نمو واسعة بشكل ظهر اهتمام و 

فسر األسباب التي ، ییین واالجتماعیین في تحدید مفهوملدى الجغرافیین والمهندسین واالقتصاد

األساس تقف وراء ذلك النمو حتى تقاربت أفكارهم وتجسدت آراؤهم بصیاغة مفهوم یعرف ب

  .)Economic Base( االقتصادي للمدن

راا :  

تعد سرعة النمو الحضري وتعدد صوره ظاهرة تمیزت بها المدن في الموقت الحاضر 

كبیر لیس في قد ارتفعت معدالت التحضر بشكل مما كانت علیه في أوقات مضت، ف أكثر

ضمن بلد ناٍم هي في ذلك الحال  هیت. ومدینة الدول المتقدمة فحسب، وٕانما في الدول النامیة

 موقعها ، فضًال عنعامة قضاء هیتبوصفها مركزًا إداریًا واقتصادیًا إلقلیمها المتمثل في 

مما جعل  وكما توضحه الخریطة، قائم)،ال - العام (بغدادالمهمة على الطریق المدن إحدى ك

زاد من فعالیة أنشطتها االقتصادیة وانعكست  والذيهناك نوع من التشابك بینها وبین إقلیمها 

 ،مورفولوجیتها مما اثر على ،تغییر المستمر في مساحتها وشكلهاوال على نموها الحضري هآثار 

ومع ذلك لم یتحدد دور وفعالیة  صادیةتساع الفعالیات االقتاالى تركز وتنوع أو  ویعود سببه

، فضًال عن أن تحدید ذلك النشاط یعد من النمو هذافي  االقتصادیةأي من األنشطة 

ة لتوجیه مستقبل نمو وتطور المدینة وفي إطار ما تقدم تتحدد مشكلة األساسیالمرتكزات 

  .راسةالد

راا :  

  ، هي المحور الرئیس بالنمو الحضري قتصادیة وعالقتهاانطالقًا من ان األنشطة اال
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  :صیاغة فرضیة البحث بالشكل اآلتي لهذه الدراسة لذلك فانه یمكن

ورسم مستقبل نموها وتطورها یعتمد على تحدید  هیتان تفسیر أسباب نمو مدینة (

ادي یتكون من عدة أنشطة االقتص األساسوفي اإلطار نفسه فإن ، االقتصادي)اساسها 

، فهناك فعالیات تخدم سكان المدینة تتباین من حیث الدور في المدینة أنها، إال وفعالیات

یحدث من تطور ونمو وأخرى اقتصرت خدماتها فقط على سكان المدینة وعلیه فإن ما  واإلقلیم

  .األساسیةاضمحاللها ما هو إال انعكاس للتغیرات التي تحدث في الفعالیات  في المدینة أو
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:راف ا  

 هیتتمثل الهدف بتحلیل األنشطة االقتصادیة في مدینة  مشكلة الدراسة،في ضوء 

 لكشف عن أهمیتها وفق المعاییر والطرق التي یتبعها الباحث لتحدید دورها في النمواو 

 االقتصاديدراسة وتحلل الهیكل بان الهدف یرتبط  ، وبذلك یمكن القول،الحضري للمدینة

حسب  االقتصادیةتصنیف وتركیب النشاطات  وباتجاه هیتوالنشاطات الخدمیة في مدینة 

  نمو المدینة.بأهمیتها في التأثیر 

راود ا:  

االقتصادي لمدینة  األساس(واقع یمكن تحدید منطقة الدراسة وفق موضوع الدراسة 

) ٦٨٦والمرقمة ( )١٩٩٤(للمدینة لسنة  األساسيالتصمیم  خریطةضمن  )٢٠١٣هیت لعام 

  بینته الخریطة السابقة.، كما المحدثةو 

إ وا رارات ا:  

  یمكن تحدید مبررات الدراسة باآلتي:

لقضاء هیت إقلیمیة وٕاداریة  مدینةبوصفها  هیتاالقتصادیة التي تتمتع بها مدینة  االهمیة .١

 .الحضري هاوبما تحتویه من عوامل اقتصادیة كانت باعثًا لنمو 

االقتصادي على الرغم من كثرة  األساسعدم دراسة األنشطة االقتصادیة فیها وفق مفهوم  .٢

  الدراسات التي تناولت المدینة .

  :ر  اس ادي

ئفها ، وٕانما تقدم جزءًا من وظادي نشاطاتها المختلفة لذاتها حسبلم تكن المدینة لتؤ 

مناطق نفوذ تعتمد على اإلقلیم بشكل رئیس في سد  ، أي أن هناكوخدماتها األساسیة إلقلیمها

معظم حاجات المدینة لها من وظائف كما أن المدینة تعتمد على اإلقلیم بشكل رئیس في سد 

بحیث جعلت من المدینة وٕاقلیمها شخصیتهما ) ١(معظم حاجاتها من الطعام واألیدي العاملة

، بحیث تحولت الى إقلیم ركزي المهم إلقلیمهاة المكان الم. وبهذه الصفة تمثل المدین)٢(المتمیزة

، وق والحصول على الخدمات المختلفةویعد مكانًا یقصده سكان اإلقلیم لغرض التس. )٣(وظیفي

مركز جذب  ، بل ُتَوفِّر فرص عمل للسكان مما جعلهاتقف وظیفة المدینة عند هذا الحد ولن

  .للسكان
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وأدرك بصورة واضحة أهمیة التفریق  وقد أشار ابن خلدون الى األنشطة االقتصادیة

، حیث الحظ أن المدینة ال تنتج لغرض االكتفاء الذاتي وٕانما یزید لفعالیات واألنشطةبین تلك ا

عن ذلك ویصدر الى مناطق أخرى تقع خارج حدودها مقابل تعویض مادي یؤدي الى تحسین 

عمل إضافیة وفق ذلك الوضع المعاشي لهم ویزداد طلبهم على السلع والخدمات وخلق فرص 

  .)٤(الدخل ویتسع العمران

االقتصادي الذي اعتمد معیار مقبوًال في تصنیف المدن  األساسومن هنا برز مفهوم 

دیة داخل . وبموجب هذا المفهوم تم تصنیف النشاطات والفعالیات االقتصا)٥(حسب وظائفها

ة والتي تعرف األساسیة والفعالیات غیر األساسی، هما الفعالیات الحیز الحضري الى صنفین

وفي نفس  )٦()١٩٢١(. وأول من وضع هذا التصنیف فردریك المسند عام أحیانًا بالخدمات

في بحث ذكر فیه أن المهن األولیة (النشاطات  M. Auraussau السنة أشار اوروسو

، أما المهن نةالذي قامت علیه المدی األساس، أي ة) هي المتعلقة بوظائف المدینةاألساسی

  .)٧(ة) فهي متعلقة بتقدیم الخدمات الى سكان المدینة أنفسهماألساسیالثانویة (غیر 

، وحیث وضع ١٩٣٩ي حدث لهذا المفهوم كان عام الذ األساسيإال أن التطور 

االقتصادي باستخدام العالقات الریاضیة  األساس) أفكاره عن Homer Haytهومر هویت (

، للوصول الى تحدید الفعالیات ةاألساسیة واألیدي العاملة غیر األساسیبین األیدي العاملة 

. وجاء من بعدهم كثیر من  المختصین والجغرافیین الذي )٨(ة للمدینةاألساسیة وغیر األساسی

  .)٩(استخدموا المفهوم في العدید من الدراسات والبحوث التي رفعته إلى مستوى النظریة العلمیة

د أي منطقة حضریة یقسم إلى على أن اقتصا(*) ختصونحیث أجمع هؤالء الم

، تعتمد علیه المدینة في نموها لب دخًال من خارج اقتصاد المدینة، نشاط اقتصادي یجقسمین

سكان اإلقلیم الواقع خارج ، لكونها تنتج وتقدم سلع وخدمات ل)١٠(االقتصادي والمعاشي

، وأن هذه السلع والخدمات بمثابة صادرات المدینة إلى إقلیمها أو إلى أماكن أبعد حدودها

ة للمدینة وتوفیر األساسیاالقتصادي الذي یجلب توسعًا في طاقات الخطوط  األساستمثل 

تحت تأثیر الدخل الذي تجلبه الصادرات والذي یعد ، )١١(ةاألساسیأساسًا لنمو األنشطة غیر 

ینة المختلفة یتداول هذا الدخل بین مؤسسات المد إذ، )١٢(التنمیة المكانیةالهدف األخیر في 

، وعن طریقه یتم الحصول على السلع والخدمات من مناطق أخرى وبذلك ویستفید منه السكان

، مما یجعله یمثل نة وٕاقلیمها وداخل المدینة نفسهاتصبح عملیة تداخل اقتصادي بین المدی
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ة هي المحرك الرئیسي في األساسیا فإن األنشطة االقتصادیة ، وهكذأساسينشاط اقتصادي 

 االثر التغیرات التي تحدث في داخل المدینة (اقتصادیة واجتماعیة) وذلك عن طریق

 األساسيالذي یوسع دائرة النشاط االقتصادي كلها والى نسبة  (*))Multiplierالمضاعف (

، فإنه سوف یؤدي إلى حالة المحلي قویاً النشاط من االقتصاد . فإذا كان هذا األساسيوغیر 

من النمو السریع في السكان داخل المدینة في حین سنواجه خسارة في السكان نتیجة لركود 

  .)١٣(ذلك النشاط

، فیشمل تلك األنشطة االقتصادیة التي نشاط الثاني فهو على نقیض من ذلكأما ال

، یة أموال إضافیة من خارج المدنیةلذلك فهي ال تجلب أ تقدم سلع وخدمات تستهلك محلیًا،

، وفي حالة خلو المدینة منها لسبب من األسباب، فسیتم ن ثم فهي ال تسهم في نمو المدینةوم

الحصول علیها من قبل السكان في المدینة على شكل استیرادات یتم التعویض عنها 

المدینة والبحث أو ینبعث في داخل السكان النزوح عن  ،)١٤(ةاألساسیبمدخالت الفعالیات 

. واذا كانت )١٥(عنها في مدن أخرى وهذا یعني تسرب فرص العمل والدخل إلى مدن أخرى

تلك الفعالیتان تشكالن كًال متكامًال یدعم تطور المدینة فإن األولى تملك من التأثیرات مما ال 

صنع القرار االقتصادي أداة تخطیطیة جدیدة تستخدم ل األساسویعد مفهوم ، )١٦(تملكه الثانیة

  .المفهوم من جانبین تنموي وتنبؤي ، لما یقدمه)١٧(والتنبؤ االقتصادي واالجتماعي

ومن نافلة القول نالحظ أّن جمیع الباحثین یؤكدون على أن النشاط االقتصادي 

ركة ، وبالتالي یخلق تنمیة شاملة وتوسیع حاألساسيهو الذي یقرر نمو النشاط غیر  األساسي

  .ي داخل المدنالنشاط االقتصاد

  :أ درا اس ادي ن

االقتصادي للمدینة أهمیة بالغة األثر في مجال سیاسة التنمیة  األساستمثل دراسة 

لمدینة مع األقالیم المكانیة لما لها من عالقة مباشرة في التعرف على نوع العالقة االقتصادیة ل

. وعلیه لمستقبلیة لتطور المراكز الحضریةاآلفاق ا. فضًال عن أهمیتها في تحدید المجاورة لها

  :همیة بالنقاط اآلتیةیمكن إجمال تلك األ

االقتصادي عند دراسة بالروابط اإلقلیمیة مثلما یتیح للباحثین قدرة تحدید  األساسیمد 

 األساسمركزیة المدینة من خالل معیار عدد العاملین في النشاطین الذي تضمنها 
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یمكن مالحظة ما ینشأ بین المدن وأقالیمها من عالقات متبادلة بین  . وبهذااالقتصادي

، زیة وأن ما یحدث من تنمیة مكانیةنشاطات المدینة والریف أو المدن المجاورة للمدینة المرك

  .)١٨(، وما یحققه من تحوالت اقتصادیة ومكانیةو إال قدرة ناتجة من ذلك التبادلما ه

نة وفي مجالي اقتصادي ت المتبادلة نمو حضري للمدیتنعكس تلك الروابط من العالقا

، فكلما تم تعزیز الجانب االقتصادي داخل المدینة من خالل حركة البضائع وآخر مكاني

ودورة رأس المال ضمن البعد اإلنتاجي للسلع والبضائع التي یستفاد منها سكان المناطق 

في توسع المدینة وتطورها ومن ثم  ، مما یؤدي إلى زیادة)١٩(األخرى خارج المدینة المنتجة

ربات في أسعار العقارات ، والمضاة، مما یعزز من أهمیة السوق المحلی)٢٠(ازدهارها

في استثمار ، األمر الذي یزید من فاعلیة السوق ومن ثم یشجع ذوي رؤوس األموال واألراضي

  .السكان المتزایدةتلبیة احتیاجات ، لخلق فرص مناسبة قادرة على أموالهم داخل المدینة

من التوازن  یمكن اعتماد نتائج المفهوم في وضع خطة إقلیمیة متوازنة في خلق حالة

، مثل البطالة وسد ض المشاكل التي تعاني منها المدن، ومواجهة بعفي توزیع االستمارات

ة یمثل المفهوم طریقة جدید .)٢١(حاجة المواطن وغیرها من المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة

یمكن بواسطتها قیاس الدور الذي تقوم به األنشطة على اختالف أصنافها بصورة منفردة في 

  .)٢٢(حیاة المدینة االقتصادیة

  :طق س اس ادي

، ما بین الفعالیات صعوبة في التمییز أو رسم خط فاصلبالرغم من أن هناك 

، إال أن لتداخلها وتشابكها مع بعضها تیجةة ناألساسیة والفعالیات غیر األساسیاالقتصادیة 

. فقد استخدم رة جیدة في التوصل إلى ذلك الهدفاالقتصادي جاء بوصفه فك األساسمفهوم 

فها الباحثون العدید من الطرائق للفصل بین النشاطین معتمدین على األیدي العاملة بوص

  :اآلتيه الطرائق التي اعتمدت هي ك. ومن هذمعیارًا في الوصول إلى هدفهم

  :. طریقة الحساب المتبقي١

. تتلخص هذه الطریقة أن الباحث )٢٣()١٩٣٩(اتبعت هذه الطریقة من هومر هویت 

یدي ، لنفرض بأن عدد األفي ضوء معیار األیدي العاملة بهاة األساسییبین جمیع الفعالیات 

ة یصل إلى األساسی، وظهر أن عدد العاملین في النشاطات ) عامل١٠٠٠٠٠العاملة الكلي (
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) عامل یقسم نصفین فیكون عندئذ عدد ٨٠٠٠٠) عامل فأن ما تبقى وقدره (٢٠٠٠٠(

) ألف عامل في حین یبلغ عدد العاملین في النشاط ٦٠٠٠٠( األساسيالعاملین في النشاط 

  .)٠.٧ /١(عامل لتصبح النسبة في هذه الحالة  ٤٠٠٠٠ األساسيغیر 

  :(*). الطریقة التقریبیة٢

تطبق في المناطق الحضریة ذات المساحات الكبیرة ویتم تطبیقها من  هذه الطریقة

خالل معرفة عدد العاملین في المدینة التي یراد معرفة أساسها االقتصادي وموازنته بعدد 

مدینة یستهلكون حصتهم ، ونفترض أیضًا بأن سكان كل مال القطر الذي توجد فیه المدینةع

. ولكن هذه الطریقة اج المدینة یعد أساسًا اقتصادیاً نت، وما یزید عن ذلك من إمن البضائع

  .ان عدد سكان المدینة وسكان القطرنأخذ بالحسب

  :. طریقة المقارنة٣

. تتضمن على عدد كبیر من األیدي العاملة تستخدم هذه في المدن التي تحتوي

لضروري ، حیث أن من ادینة مع األیدي العاملة في القطرمقارنة األیدي العاملة في الم

شاط اقتصادي في المدینة أو ، والتي تعمل في كل ني العاملةحساب النسب المئویة لألید

، ثم یقارن بین النسب التي تتعلق بنشاطات القطر مع نشاطات المدینة فإن الفرق بین القطر

، على أساس أن السكان یستهلكون جزء من االقتصادي للمدینة األساستلك النسبة یمثل 

  .)٢٤(لباقي یصدر إلى خارج المدینةاإلنتاج وا

وكانت نسبة العاملین في  )% ٦(فمثًال أن نسبة العاملین في الصناعة للقطر تساوي 

  .%) ١االقتصادي یساوي ( األساس%) فإن  ٥المدینة تساوي (

  :)٢٥(. طریقة االستجواب المباشر٤

النشاطات ، بأن الباحث یقوم بزیارة عدد معین أو عینة من تلخص هذه الطریقة

، كأن تكون عدد العمال في كل مؤسسة ونسبة ادیة الحضریة للحصول على معلوماتاالقتص

سبة إلى نسب مبیعاتها عن اإلنتاج لسكان المدینة أو للسكان خارج المدینة ثم تحول هذه الن

) عامل تعتمد على السوق ١٠٠، فمثًال المؤسسة التي یبلغ عدد عمالها (تمثل األیدي العاملة

%) من عمالها  ٧٠%) فإن هذه النسبة تمثل ( ٧٠محلیة بتصریف بضائعها بنسبة (ال

. تعتمد هذه ةاألساسی%) هم ضمن الفعالیات  ٣٠(ة واألساسییصنفون ضمن الفعالیات غیر 
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الطریقة على العمل المیداني الذي یحتاج إلى جهد كبیر ووقت طویل فضًال عن المعلومات 

  .تها من أصحاب تلك المؤسساتمدى صحتعتمد على  المستسقاة

  :. طریقة التقدیر٥

یعتمد الباحث في هذه الطریقة على تقدیر عدد العاملین في النشاطات االقتصادیة 

الوظائف المحلیة  ، أي تقدیر الزائد من العمال عن حاجةاألساسيداخل المدینة ضمن القطاع 

كلي للعمال الذین المجموع ال، ثم یجمع هؤالء للوظائف المختلفة ویمثل في تلك الوظیفة

علیها في مجاالت  ، والبد من اإلشارة إلى أن هذه الطریقة ال یمكن االعتمادینتجون لإلقلیم

  .)٢٦(، ألنها تكون بعیدة عن الواقع عند مقارنتها بالطرائق األخرىالتخطیط الدقیق

  :ة حساب الدخل والمصروفات للمدینة. طریق٦

، حیث یتم التعرف على لكلي للمدینة وما ینفق منهادخل ایقوم الباحث باحتساب ال

الدخل والمصروفات التي تنتجها المؤسسات واألفراد داخل المدینة عن طریق المقابالت 

 )١٩٣٨(واالستجواب التي توجه إلى أصحاب المؤسسات استخدمت من هذه الطریقة في سنة 

  .)٢٧(على مدینة اوسكو لوزا األمریكیة

داخلة إلى المدینة والخارجة تأخذ بالحسبان جمیع المعامالت المالیة الإن هذه الطریقة 

، لكن هذا ال یعني أنها ال تتضمن في طیاتها بعض ، لذا فهي من الطرائق الشاملةمنها

  :)٢٨(النواقص وكما في النقاط اآلتیة

تها لتعداد مؤسسا صعوبة استعمالها في تحلیل اقتصاد المدن السیما الكبیرة منها نظراً    - أ

 .ومدخالتها

 .یل وتطلب جهدًا كبیرًا من الباحثتحتاج إلى وقت طو    - ب

تحتاج إلى فریق عمل لإلحاطة بجمیع المعلومات السیما في البلدان النامیة التي تقتصر   - ت

إلى المعلومات واإلحصاءات التي تخص الحاالت االقتصادیة ومجاالت توزیعها لكي 

  .دینة ومصروفاتهایمكن التعرف على دخل الم

  :م اس ادي

االقتصادي هو شرح العالقة  األساسإن الغایة التي استخدم من أجلها مفهوم 

  بغیة التوصل إلى نسبة تقاس في بعض  األساسیةغیر والة األساسیاالقتصادیة بین األنشطة 
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  .)٢٩(B/Nاألحیان باألیدي العاملة وتدعى 

االقتصادیة والتنبؤ بالمستقبل وذلك عن وأن هذه النسبة مهمة في تحدید المتغیرات 

، تظهر بنسب ة هذهاألساسیة وغیر األساسی. إن العالقة بین النشاطات )٣٠(طریق المضاعف

، وعادة ما ووظیفتها غالبًا ما تكون متغیرة متباینة بین المدن التي تتأثر بحجم المستوطنة

ة فهو األساسیالنشاطات غیر  ) وأما عنصر١ة مساویة للعدد (األساسیتكون نسبة النشاطات 

. إن النسب كما ذكر لها عالقة بحجم المدینة وبوظیفتها فترتفع كلما زاد حجم )٣١(متغیر

، ومن المالحظ ان نسبة المقدمة والذي یقاس بحجم المدینةالمدینة نتیجة لزیادة الخدمات 

ا المستوطنات ، أم)٢:١و ١.٥:١( االقتصادي في المستوطنات الحضریة تتراوح بین األساس

، لكون أغلب األنشطة )٠.٥:١، ٠.٢:١االقتصادي ( األساسالریفیة الصغیرة تتراوح بنسبة 

اض ة والتي تنتج ألغر أساسیاالقتصادیة في هذه المستوطنات هي أنشطة اقتصادیة 

هذه و  )٣٢(، أو نسبة قلیلة من اإلنتاج یخصص إلعالة السكاناالستهالك خارج هذه المستوطنة

، لالستفادة في تحلیل االقتصادیات للمناطق الحضریة وتعزیز ین لنا عدو العالقاتالنسب تب

، التي توجه خدمات خدماتها لجلب دخوًال للمستوطنة والتي ةاألساسیدور األنشطة االقتصادیة 

وعلى  )٣٣(تساهم في نمو أنشطة اقتصادیة أخرى والتي تتقارب مع بعضها في ظروف معینة

، ستقوم األولى بجذب كز الحضریة قوى جاذبة وقوى طاردةمن المراستنشأ ض األساسهذا 

السكان واألنشطة االقتصادیة وتوظیفها بما یتالءم مع الظروف المكانیة من إمكانات والثانیة 

تقوم بطرد األنشطة االقتصادیة التي ال تتناسب مع اإلمكانات الموجودة ضمن الحیز المكاني 

، وعلیه فإن كثیرًا من )٣٤(ن الذي تتزاید حده مع مرور الزمنلها وبذلك تتفاوت دخول السكا

ح تلك المناطق االقتصادیین یعزو عملیة تنمیة المناطق الحضریة مرتبطة إلى حد كبیر بنجا

مقارنة  األساسي، اذا تم تحسین وضع القطاع في زیادة مبیعاتها، ویمكن ان تزداد مبیعاتها

ة أساسیالموجود ضمن الحیز الحضري أو عن طریق إضافة أنشطة  األساسيبالقطاع غیر 

، لذلك فاألنشطة االقتصادیة هي األداة التي بوجه بها المخطط نحو تحجیم أو تنمیة أخرى

  .)٣٥(اقتصاد المستوطنة البشریة بشكل عام والمستوطنة الحضریة بشكل خاص

  ا : اس ادي   د ط ااب 

  ، وانما تخدم المناطق االخرى المحیطة بها المدینة ال یمكن ان تعیش لذاتها بما ان
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ن خالله تنشأ العالقات (الظهیر) الذي یمكن ان نطلق علیه اسم (اقلیم السوق) والذي م

 ، فإذا كانتلمدینة من بضائع وخدمات إلقلیمها. وهذه العالقة تتحرر بدرجة ما توفره االمتبادلة

هذه البضائع والخدمات من نوعیة متخصصة وذات اهمیة عالیة بحیث تسوق معظمها او 

ة) لكونها تجلب دخال األساسیجمیعها الى االقلیم المحیط بها سمیت تلك الفعالیات (بالفعالیات 

، اما اذا كانت تلك النشاطات طورها ونموها االقتصادي والمعاشيالى المدینة یساعد على ت

، بحیث تؤدي الى خدمتهم او توفیر ما یحتاجون الیه ان المدینة نفسهاتقدم لسكاالقتصادیة 

  .)٣٦(ة)أساسیمن بضائع فإنها تسمى بـ (الفعالیات الغیر 

إذ یمكن القول ان ما تنتجه المدینة وتقوم باستهالكه من قبل سكانها فهو (غیر 

  ) .  أساسيفهو ( ) واما ما تقوم بتسویقه الى االقلیم المحیط ولو جزء منهأساسي

االقتصادي فوائد عدیدة تساعد الباحثین في تصنیف المدن على  األساسولدراسة 

، وٕان االنشطة بط اقتصادیة متبادلة بشكل تفصیلياساس عالقتها االقلیمیة بما یظهر من روا

ر ، كما له االثر االكبر في تقدیور كبیر في تشكیل مستقبل المدینةلها د المدینةالمتوفرة في 

، وبالتالي رض لالستعماالت الحضریة المختلفةما یحتاجها لسكان في المستقبل واحتیاجات اال

فهو یظهر الدور التي تقوم به المؤسسات على اختالف اصنافها بصورة منفردة في الحیاة 

(االستجواب المباشر)، یستطیع الباحث ان یتبع  في هذه الطریقة، و)٣٧(االقتصادیة للمدینة

، وذلك بالسؤال المباشر ألصحاب ومات والبیانات الضروریة لدراستهباشرًا على المعلمنهجًا م

ر حجم المباع داخل المؤسسات االقتصادیة عن عدد هذه المؤسسات وعدد العاملین فیها ومقدا

، وكذلك یمكن السؤال عن قیمة المباع سواء بالداخل او الخارج وبعد ذلك یتم وخارج المدینة

ة وعند تطبیق هذه الطریقة على مدینة هیت أساسیة وغیر أساسیتحویل النسب الى فعالیات 

اتضح ، (*)الخدمات التعلیمیة) فضًال عنومن خالل الفعالیات الرئیسة (التجاریة والصناعیة 

  :االتي

 -دي للوظیفة التجاریة:االقتصا األساس  - أ

 ١,٥) هكتارًا وبنسبة (٢٣,٦شغلت الوظیفة التجاریة في مدینة هیت مساحة بلغت (

) مؤسسة ١٥٢٥وقد وصل عدد مؤسساتها الى ( مساحة الكلیة للمدینة (جدول رقم)%) من ال

، اذ وصل اجمالي العاملین ) خاصة تجارة الجملة٢٠٤لمفرد و() خاصة تجارة ا١٣٢١منها (

) فان مدینة هیت تقوم بدور الوسیط بین ٤٥، ()٤٤) شخصًا (جدول رقم) (٢٤١٤( هافی
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لع هي أهم معظم أجزاء اقلیمها من ناحیة وبین اقالیم اخرى من ناحیة اخرى وعملیة توزیع الس

، فضًال عن ما تقوم به من استیراد ما یحتاج الیه االقلیم من سلع سمات النشاط االقتصادي

  :قة تجارة الجملة والمفرد وكاالتيریة منها وكمالیة وتوزیعه عن طریوخدمات مختلفة ضرو 
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 االقتصادي لتجارة المفرد :  األساس - ١

على تجارة الحال نفسه وجد ذات دور محلي و  انهان من المعروف عن تجارة المفرد إ

حیط ، مع وجود بعض االثار الواضحة لوصولها لمناطق المالمفرد في مدینة (هیت)

%) من اجمالي  ٨٣إذ بلغت نسبة البیع داخل المدینة وخارجها من تجارة المفرد ( ،(االقلیم)

)، ومن الجدیر ٤٥، ()٤٤)، جدول رقم (٩١٣٨ة المفرد والجملة والبالغ (مجموع البیع لتجار 

، وهذا التركز قد ترتب لمفرد في منطقة االعمال المركزیةبالذكر ان تركز مؤسسات تجارة ا

، بحیث انجذبت بعض الى خلق نوع من التجاذب الوظیفي كین والذي ادىعلیه تواجد المستهل

الوظائف لتأخذ مواقع بین المؤسسات التجاریة مستفیدة من المتعاملین معها وخاصة 

  .ترك اثرًا في بنیة وشكل المدینة مؤسسات الخدمات التجاریة والذي

سعار العقارات في اان هذا التنافس بین الوظائف قد خلق نوعًا من المضاربات 

، ) ملیون دینار عراقي٢ى اكثر من (، حتى وصل سعر المتر المربع الواحد فیها الواالراضي

، حتى وصل معدل دخل بعض تحصل علیها هذه المؤسسات شهریاً  نتیجة لألرباح التي

) ملیون دینار جدول ٣٠,٣االصناف الرئیسیة لمؤسسات تجارة البیع بالمفرد نحو الواحدة (

، وهذا ما دفع اصحاب رؤوس االموال الى استثمارها في بناء العقارات على شكل )١رقم (

عمارات حدیثة متعددة الطوابق مستفیدة من الطابق االرضي لألغراض التجاریة والتي 

لعة لسكان ) س٧٥٧٩ساهمت ولمدة اقل من اسبوع بمقدار من حجم مبیعات وصل الى (

 ٧٩) سلعة وبنسبة (٦٠٠٠مبیعات الى داخل المدینة (، إذ بلغ عدد الالمدینة وسكان اقلیمها

ة ) سلع١٥٧٩%) من المجموع الكلي للمبیعات اما عدد المبیعات خارج المدینة فقد بلغ (

وهي نسبة واردات المدینة من الخارج لیصبح نسبة  ،%) من مجمل المبیعات ٢١وبنسبة (

) شخص ٣,٨هناك ( أساسي) بمعنى ان مقابل كل عامل ٣,٨ :١نحو ( األساسياالقتصاد 

وقد ساهمت في جلب رؤوس اموال ، ضمن تجارة المفرد األساسيیعملون في الجانب غیر 

، وهذا یعني انه یمكن ان تحقق تأثیرًا ) ملیون دینار٢٤٢,٣ة تقدر بنحو (الى داخل المدین

  .(*))٤,٧مضاعفًا القتصاد المدینة یصل (

  االقتصادي لتجارة الجملة : األساس- ٢ 

ها توجد متداخلة مع فأن )٣٨(تجارة الجملة تعد من أهم الوظائف االقلیمیة في المدنان 

  ، لذلك فان النشاط التجاري في مدینة (هیت) یتصف بعدم تجانسه على الرغم تجارة المفرد
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  .وجود تخصص وتخطیط في بعض جوانبه من

االشتراكي إن تجارة الجملة ال تقتصر على القطاع الخاص بل یشترك معها القطاع 

، اذ رقعة اوسع من نفوذ تجارة المفرد ،وتتمیز باتساع افق نشاطها االقتصادي لیمتد على

. وتتفاوت بیعات المؤسسات التجاریة للمدینة%) من مجمل م ١٧شكلت نسبة مبیعاتها نحو (

) إذ یكشف حجم المباع ٢كمیة المباع منها داخل المدینة وخارجها كما یظهرها الجدول رقم (

%) یصدر خارج  ٢٢، مقابل (%) من جملة المباع ٧٨بنسبة (ها داخل المدینة كان من

من  المدینة وهي نسبة واردات المدینة المالیة لیصبح بذلك نسبة االقتصاد األساسي للمدینة

، ویعني ذلك ان كل عامل في االنشطة االقتصادیة األساسیة لهذه )٣,٥ :١هذه الفعالیات (

) شخصًا یعملون في الجانب غیر األساسي لنفس المؤسسة. اما االثر ٣,٥المؤسسة یقابله (

المضاعف الذي یمكن ان تتركه المؤسسات لتجارة الجملة على اقتصاد المدینة من خالل 

. وهذا واضح من معدل قیمة البیع للمؤسسة الواحدة )٤,٥فیصل نحو ( اقتصادها األساسي

لیون دینار وذلك بسبب كبر حجم البضائع ) م٩٦,٧من مجموع مؤسساتها اذ بلغ المعدل (

ذلك داخل والسلع التي تقوم هذه المؤسسات بتوزیعها واهمها ألصحاب البیع بالمفرد سواء 

) ٢-١، إذ بلغ مجموع ما تدره هذه المؤسسات للمدینة وخالل (المدینة او خارج حدودها

ن خالل تحلیل نسبة ، وبناء على ما تقدم وم) ملیون دینار عراقي٦٧٧ا یقارب (اسبوع م

، یمكن تحدید واردات ى مستوى تجارتي (المفرد والجملة)المبیعات داخل وخارج المدینة عل

%) وهي تمثل نسبة العاملین في النشاط التجاري األساسي  ٢١,٥المدینة من الخراج بنحو (

االقتصادي هي  %) هي تمثل النشاط غیر األساسي، اي ان نسبة األساس ٧٨,٥ونسبة (

اما االثر المضاعف الذي یمكن ان تتركه المؤسسات التجاریة من خالل  ).٣,٦: ١بحدود (

  .)٤,٦فیصل نحو (نشاطها األساسي 

  االقتصادي للوظیفة الصناعیة :  األساس- ب

) ١٣,٦مر معنا سابقا أن الوظیفة الصناعیة في مدینة هیت شغلت مساحة بلغت (

) شخصًا موزعین على ١٦١٧) مؤسسة یعمل فیها (٧٣٤ا (هكتار ووصل عدد مؤسساته

  مختلف اصناف المؤسسات الصناعیة في المدینة.

ماكن قد ، فقد احتلت اجاءت متداخلة مع الوظائف االخرى وان هذه الصناعات

  ، اي ان الصناعات التي تكونیعكس الدور الذي تقوم به، سواء اكان محلیا او اقلیماً 
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الزمت مكانا ضمن مركز المدینة اما تلك التي یكون انتاجها لغرض التصدیر خدماتها محلیة 

مع كبر حجمها فقد احتلت اماكن على اطراف المدن او خارج حدودها كما هو الحال في 

، ویالحظ ) كم عن المدینة٢٨یبعدان بنحو ( معمل سمنت كبیسة ومعمل جبس هیت والذي

) سلعة ولمدة ٤٩٩٨( من هذه المؤسسات بلغ) ان حجم المباع ٣من خالل الجدول رقم (

%) من المجموع  ٨٥,٣) وبنسبة (٤٢٦٨، اذ بلغ عدد مبیعاتها داخل المدینة (اسبوع واحد

%) من مجموع  ١٤,٦بنسبة () و ٧٣٠، وبلغ عدد مبیعاتها خارج المدینة (الكلي للمبیعات

  .المبیعات

نة وذلك من خالل ما أذ ساهمت وبشكل كبیر جدًا في المستوى االقتصادي للمدی

 معدل البیع لكل صنف من بلغاذ  لمختلف أنحاء االقلیم توفره من اموال جراء بیع منتجاتها

) ملیون دینار من المجموع الكلي لقیم المبیعات والذي بلغ ٤٨,٢(اصناف هذه المؤسسات 

  ) ملیون دینار.٤٣٣,٥( وخالل اسبوع واحد

ومن خالل تحلیل النسب للمبیعات داخل المدینة وخارجها یمكن القول بان نسبة 

، ویعني ان كل عامل في )٥,٨: ١االقتصادي للوظیفة الصناعیة لمدینة هیت هي ( األساس

) شخصًا یعملون في الجانب غیر ٥,٨ة لهذه المؤسسة یقابله (األساسیاالنشطة االقتصادیة 

، بعد تطبیق المعادلة )٦,٨ذلك اثرًا مضاعفًا یصل الى (ًة ب. محققلنفس المؤسسة األساسي

  .لخاصة لتحدید نسبة االثر المضاعفا

  االقتصادي للوظیفة التعلیمیة : األساس -ج

، وكذلك في االریاف لما للتعلیم الخدمات المهمة في المدنتعد الخدمة التعلیمیة من 

یضًا نوعًا من الخدمات المجتمعیة وهي اوبمراحله المختلفة من اهمیة بالغة االثر بوصفها 

، فهي ال تقل اهمیة عن بقیة الوظائف االخرى في مساهمتها ذات اهمیة اقتصادیة للمدینة

باألساس االقتصادي لمدینة هیت وذلك لوجود عدد كبیر من العاملین فیها وضمن المدارس 

اهموا في ذلك برفد المدینة والجامعات الواقعة خارج حدود المدینة هم من سكنة مدینة هیت لیس

شهریا بمبالغ كبیرة جدًا یقوم اصحابها بصرف نسبة كبیرة منها داخل المدینة مما تساهم في 

) یتبین لنا ان هناك ٤، ومن خالل الجدول رقم (اقتصادها وانعاش حركة السوق فیهانمو 

 خارج مدینة هیت عددًا كبیرًا من المعلمین والمدرسین واساتذة الجامعة هم جمیعهم یعملون

  . اذ یوضح الجدوالن عددالجامعات ولكنهم من سكنة المدینةوكل ضمن مواقع المدارس و 
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%)  ٨٧,٦) موظفًا اي بنسبة (٨٢٧الموظفین ضمن قطاع التعلیم الخارج مدینة هیت بلغ (

ًا ) موظف٩٤٣من اجمالي عدد الموظفین في قطاع التعلیم لمدینة هیت والبالغ عددهم (

، )١,١االقتصادي نحو ( ، لیصبح بذلك معدل األساسین على جمیع مدار المدینةموزع

) شخص یعمل ١,١یقابله ( األساسيبمعنى ان مقابل كل شخص واحد یعمل في المجال 

ولنفس المؤسسة. ومن هذا كله یمكن ان تحقق المؤسسات التعلیمیة  األساسيبالجانب غیر 

  . )٢,١الى ( القتصاد المدینة یصل تأثیرًا مضاعفاَ 



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (
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، اما ما یخص مشاركتهم في اقتصاد المدینة فان مقدار ما هذا فیما یخص عددهم  

یستلمونه شهریًا من مبالغ مالیة متمثلة برواتبهم الشهریة یتم صرف معظمها داخل مدینة هیت 

، اذ بلغ مقدار ما یستلمه الكادر التعلیمي االبتدائي ا تساعد في تطویر اقتصاد المدینةمم

ملیار) دینار/ شهر ومقدار ما یستلمه كادر اساتذة  ١,٣٣ –ملیون  ٥٥٥٧٥٠والثانوي بنحو (

  .(*)) ملیون دینار/ شهر٢١٥ – ١٠٧,٥٠٠( الجامعة یبلغ

 االقتصادي لمدینة هیت ولجمیع الفعالیات األساسوبناء على ما تقدم یمكن تحدید 

) للفعالیة ٣,٦ :١و (ة بنحاألساسیة منها وغیر األساسی، (التجاریة والصناعیة والتعلمیة)

  .) لفعالیة التعلیم١,١ :١(یة ، و) للفعالیة الصناع٥,٨: ١(التجاریة، و

  :ات

والقریب من حافة الهضبة  یمثل عقدة لطرق النقل هیتالموقع الجغرافي لمدینة ان  -١

، اّهلها بأن تصبح مدینة بینیة بین االقلیم الهضمي الرعوي وبین االقلیم الزراعي الغربیة

في السهل الرسوبي ساهم في خلق عالقات اقتصادیة اقلیمیة بین تلك االجزاء مما ساهم 

  .في تعزیز اساس المدینة االقتصادي
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فرد ى مستوى تجارتي (الممن خالل تحلیل نسبة المبیعات داخل وخارج المدینة عل -٢

%) وهي تمثل نسبة  ٢١,٥أمكن تحدید واردات المدینة من الخراج بنحو ( ،والجملة)

%) هي تمثل النشاط غیر  ٧٨,٥ونسبة ( األساسيالعاملین في النشاط التجاري 

) اما االثر المضاعف ٣,٦: ١االقتصادي هي بحدود ( األساس، اي ان نسبة األساسي

  .)٤,٦فیصل نحو ( األساسيالمؤسسات التجاریة من خالل نشاطها  حققتهالذي 

، ویعني )٥,٨: ١لصناعیة لمدینة هیت هي (االقتصادي للوظیفة ا األساسمعدل بلغ  - ٣

) شخصًا ٥,٨ة لهذه المؤسسة یقابله (األساسیان كل عامل في االنشطة االقتصادیة 

ذلك اثرًا مضاعفًا یصل الى . محققًة بلنفس المؤسسة األساسيیعملون في الجانب غیر 

  .معادلة تحدید نسبة االثر المضاعف )، بعد تطبیق٦,٨(

، بمعنى ان مقابل كل )١,١ادي للوظیفة التعلیمیة نحو (االقتص األساسبلغ معدل  -٤

) شخص یعمل بالجانب غیر ١,١یقابله ( األساسيشخص واحد یعمل في المجال 

ن تحقق المؤسسات التعلیمیة تأثیرًا ولنفس المؤسسة. ومن هذا كله یمكن ا األساسي

 . )٢,١القتصاد المدینة یصل الى ( مضاعفاَ 

  ات

ة (صناعة ونقل وتجارة) في المدینة لكونها تمثل األساسیعزیز االنشطة االقتصادیة ت -١

ا ، من خالل زیادة فرص العمل ممة في توسیع دائرة اقتصاد المدینةاألساسیالركیزة 

  .المدینة وتطورهاینعكس على نمو 

ز االنشطة االقتصادیة ضرورة استثمار الموارد الطبیعیة المتاحة استثمارًا حقیقیًا بغیة تعزی -٢

، والتي من شأنها التأثیر بصورة ایجابیة على اساس المدینة االقتصادي بما في المدینة

  .اش المدینة اقتصادیًا واجتماعیاً ینعكس على انع

وتأهیلها وتدریبها بهدف رفع كفاءة القوى العاملة التي تعمل في  استثمار الموارد البشریة -٢

االنشطة االقتصادیة في المدینة ورفع مهاراتها الفنیة وخبراتها المكتسبة حتى تستطیع 

  .تلك الظروف اقتصادیة او اجتماعیةمسایرة الظروف السریعة التغیر سواء أكانت 

ضرورة تنمیة النشاطات االقتصادیة في المدینة بما یتالءم مع العالقات والروابط  -٣

، إلى جانب ما متوفر من االمكانات لخلق فرص عمل االقتصادیة بین المدینة واقلیمها

  .ل لرفع المستوى االقتصادي للسكانمناسبة ومصادر للدخو 
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تنمیة أنشطة اقتصادیة  ساهم في، والتي تمشاریع االستثماریة داخل المدینةإقامة بعض ال -٤

مصنعة یمكن لتحویلها إلى سلع  كالمشاریع المتعلقة بصناعة القیر والغاز، متصلة بها

  .تسویقها خارج المدینة

، السیما من الجانب هر الفرات، بغیة تعزیز المدینة اقتصادیاً لن االیسراستغالل الجانب  -٥

من المناطق الجاذبة للسیاح عند اقترانها بالخدمات المطلوبة ح السیاحي او الترفیهي لتصب

لق فرص جدیدة لزیادة دخل ، مما یؤدي ذلك إلى خالتي تزید من اهمیة السیاحة فیها

 . المدینة
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33- Fridmun. J., and Alonso. W, “ Regoinal Development and planning, U.S.A, 

macmollan, 1972., p.28. 

عالء سلمان الحكیم، التفاوتات اإلقلیمیة للنمو االقتصادي واالجتماعي وطرق قیاسها في جمهوریة  -٣٤
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ب الحضري في مصر، القاهرة، دار المعارف رة االستقطامحمد الكردي، النمو الحضري دراسة لظاه -٣٥

  .٣٠ ، ص١٩٧٧، بمصر

  .٢٠٩ص  صبري فارس الهیتي، جغرافیة المدن، مصدر سابق، -٣٦

  .١١٤ ص عبد الحكیم ناصر العشاوي، جغرافیة المدن، مصدر سابق، -٣٧

 . ٣٥٩ ، مصدر سابق، صجمال حمدان -٣٨

*تم استخراج قیمة ما یستلم شهریًا من خالل ضرب عدد الكادر التعلیمي والثانوي بمعدل ما یستلمه اقل 

. وبالطریقة ملیون) دینار/ شهر ١,٨٠٠,٠٠٠ –الف ٧٥٠,٠٠٠( خالل شهر والتي قدرت بـ موظفواكثر 

مضروبًا بمقدار ما ) ٨٦نفسها تم احتساب قیمة ما یستلمه الكادر التدریسي الجامعي والي كان عددهم (

 ) ملیون دینار/ شهر.٢,٥٠٠ – ١,٢٥٠یستلمه اقل واكثر موظف خالل شهر وهو (

: األول ینتج ویوزع خارج النشاط االقتصادي یقسم إلى قسمین) أوضح أن Chapinمنها دراسة جاین ( (*)

أساسي وبذلك  المدینة یدعى نشاط اقتصادي أساسي ونشاط ینتج ویستهلك داخل المدینة یدعى نشاط غیر

تتركز قوة اقتصاد على ما یحمله النشاط األول من نقود تدعم اقتصاد المدینة بینما الثاني فأنه یتم في تزاید 

  النقود داخل المدینة.

Chapin F. Stuart  Jr., Urban Land Use Planning: illinois Press, 1970, P.137  

األساسي إلى غیر األساسي ومستخرج وفق الصیغة  : هو نسبة النشاط االقتصاديالمضاعفاالثر  (*)

  اآلتیة:

Employment multiplier = Employment in Basic Activites + Employment in Non 

Basic Activites  Employment in Basic Actives 

 جغرافیة، العددحسن محمود الحدیثي، سیاسة التنمیة المكانیة وعالقتها بالتطور العمراني، مجلة الجمعیة ال

  .١٨٢ ، ص١٩٨٦، )١٣(



                                    ا .أ..د

  

 ديس اا وا   

٢٠١٣  ا  د ذا   
  

 

) ٥٥١ (  
 

 

  :ن التعبیر عنها بالمعادلة اآلتیةیمك (*)

  = عدد العمال في نشاط في المدینة
  مجموع السكان في المدینة

  عدد العمال في نفس نشاط للقطر× 
  مجموع سكان القطر

االقتصادي  األساس فإذا كان الناتج صفرًا أو عدد سالب فإن ذلك یعني أن النشاط ال یمارس دورًا في

  .Raymond E. Murphy “ The American city, op cit, p.103نظر: ی .للمدینة

                                                 
 

  
  


