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 أقسام الجغرافيا و فروعها 
 

  الدرستصميم
 

 تمهيد ـ
 

 الجغرافيا الطبيعية -1
 

 الجغرافيا البشرية -2
 

 
 
 
 
 
 

  تمهيد -
 

 أنها تـدرس    ،            بعض التعاريف لعلم الجغرافيا   لضنا  ااستعرالحظنا فيما سبق ،عند     
تلتقي فيه بعلوم أخرى أي أن األرض قاسم مشترك بـين           األرض باعتبارها موضوعا    

الجغرافيا وهذه العلوم ولنتساءل عن الحدود القائمة بين هذا العلم والعلـوم األخـرى؟               
 وما هو المجال الذي تبحث فيه الجغرافيا؟    

  ظهرت علوم طبيعيـة و     ، وببروز ظاهرة التخصص المتزايد    ،  20في بداية القرن       
 حاول الجغرافيون المعاصرون تحديد مجال تخصصي بـين هـذه          ،بحتةإنسانية  علوم  

التخصصات وتوصلوا في األخير إلى أن العلوم البحتة تتعمق في دراسة الظاهرة دون             
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 : دراسة العالقة بينها وبين الظاهرة األخرى التي ترتبط بها وتدرس في علم آخر مثال
 
       عالم االقتصاد           عالم النبات               أخصائي الطقس     
 
            ال يربط بين االقتصاد -   ال يبرز العالقة بين-     ال يبحث في تاُثير الطقس-
 وعلوم الزراعة       النبات والطقس             على النبات واإلنسان  
 ال يبرز العالقة بين-    ال يبحث في العالقة بين -

                       النبات والتربة             الطقس وأشكال سطح
  األرض          

 
 المجال البيني 

 منطقة التخصص بين العلوم 
 

 
 

 الربط بين      الربط بين     الربط بين   الربط بين  الربط بين     الربط بين 
 قتصاد والسكان  اال       الزراعة     الزراعة       المناخ التربة والمناخ  التضاريس 
                واالقتصاد       النبات     و والنبات                والجيولوجيا

 
 وبما أن   ،ت البيئة هي موضوع اهتمام علم الجغرافيا      ا العالقات المتبادلة بين ظاهر    نإذ

 البيئة الطبيعية واإلنسان تدرس ضمن التخصصات الطبيعية واإلنسانية البحتـة فقـد           
عـالم   فمثال   حاول الجغرافيون دراسة العالقات المتبادلة بين اإلنسان والبيئة الطبيعية        

الفيزياء يدرس الحرارة من حيث هي ، وعالم الجيولوجيا يدرس تركيـب الـصخور              
 بينما عالم الجغرافيا 

يدرس الحرارة الجوية وأثرها في المناخ وبالتالي يستخلص أثرها في حيـاة اإلنـسان              
التربة وما تحتوي من معادن قد تفيـد        كيب الصخور ليعرف نـوع     ويدرس تر 

الجغرافيا
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 : ،و تنقسم الجغرافيا إلى قسمين أساسيين  هما .اإلنسان في حياته
 
 
 الجغرافيا الطبيعية-1 

 
 عـدة   ى تدرس مظاهر البيئة الطبيعية المحيطة باإلنسان وتفاعل عناصرها وتنقسم إل          :

 فروع بعدد مكونات البيئة الطبيعية  
 ماذا تدرس؟ المجال فرعال

جغرافية أشـكال سـطح     
 األرض

 الغالف القشري
 أشكال سطح األرض -
 السطح مراحل تطور أشكال -
 العمليات الجيومورفولوجية -

 الغالف الجوي جغرافية المناخ
 وعناصرها   الظاهرة المناخية -
  اإلقليمية تأنماط المناخا -
 والمحلية  

 الحيويةة الجغرافي
البيئية بين  المنطقة  

الغــالف الجــوي 
 والقشري

   النباتي،الغطاء الحيوي-
 والحيواني 
 العوامل المؤثرة في  -

 توزيعه   
 األقاليم الحيوية -
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 الجغرافيا البشرية-2 
 

 المتبادل بينها وبين بيئاتها الطبيعيـة       التأثير تدرس توزيع المجتمعات البشرية ومدى      
تفاعل اإلنسان مع بيئته المحلية مثل توزيع الـسكان،         والصور االجتماعية الناتجة من     

 .أنماط العمران، التركيب السياسي للدول
 

 الجغرافيا االقتصادية

الحرف واألنشطة كظاهرات لها مقوماتهـا الطبيعيـة        -
 والبشرية

   مدى ارتباط الحرف باألرض من حيث  -
 االستغالل  
 العالقة بين الحرف والقطاعات اإلنتاجية-

 دراسة سلوك اإلنسان االجتماعي في البيئة رافيا االجتماعيةالجغ

 الجغرافيا التاريخية

دراسة ظاهرة في فترة زمنية أو فترات زمنية متتابعـة          
تقوم على استثمار الماضي وتقنينه لتصور الظاهرة في        

ال يمكن تقدير سكان بلد ما في المستقبل        : المستقبل مثال 
اني في فترات زمنيـة     إال على ضوء دراسة النمو السك     

 سابقة
 

أدى التطور العلمي إلى بروز ظاهرة التخصص في مختلف العلوم والتـي            : االستنتاج
 وهكذا ظهـرت    ،أتاحت المعرفة المعمقة للظاهرة الجغرافية بدال من المعرفة السطحية        

 ،علوم طبيعية بحتة كالجيولوجيا وعلوم التربة والتعدين والطقس والحيـوان والنبـات           
 هـذا   ،الـخ ...فة إلى العلوم اإلنسانية البحتة كعلم االقتصاد واالجتماع والـسياسة         إضا

 تطور المعرفة العلمية عـن       إلى   االتجاه األكاديمي واستخدام األسلوب التجريبي أدى     
كل ظاهرة وبالتالي أثرت في المعرفة الجغرافية التي تدرس نفس هذه الظاهرات فـي              

 . البيئة
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         علم الجغرافيا 
  

   جيولوجيا  الغالف الصخري-                              
 الجيومورفولوجيا-                                    الجغرافية 

 الغالف الجوي-                                      اإلقليمية 
  الميتيورولوجيا   اخية الجغرافيا المن-      البيئة الطبيعية                          

 الغالف الحيوي -   )الجغرافيا الطبيعية(                       
           علم النبات الجغرافيا الحيوية -                    

 والحيوان                                                                     
 الغالف المائي -                                            

    علوم البحار  جغرافية البحار والمحيطات-                
                                                                                                 

 والمحيطات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األرض كسكن 
 لإلنسان

ا 
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         الجغرافية التاريخية
 الزراعة  علم  غ الزراعية  .ج -                              

 )النشاط الزراعي(        الجغرافيا االقتصادية  -                      
      علم التعدين    الجغرافيا الصناعية-       )االقتصادي  السلوك (                   

  )النشاط الصناعي         (    في البيئة                              
 النقل والمواصالت  -                                                 

                                       
      الجغرافيا االجتماعية                   

 علم الديمغرافيا         السكان.غ.ج -)     السلوك االجتماعي                 (
 )السلوك الديموغرافي             (في البيئة                        

  ج       .ل .ع    لعمران       ا.غ.ج -                                         
  والريفيالحضري )         السلوك السكني                     (   

 العلوم السياسية     السياسية      . غ. ج-                                        
 
حساب درجة االنحدار علـى     : نموذج للعالقة الوظيفية بين الجغرافيا والرياضيات      -

 الخريطة التضاريسية 
يساعدنا على فهم قيـاس     ) 1( إن الشكل  :قياس درجة االنحدار بمعرفة ظالل الزوايا     -أ

 :درجة االنحدار
 يمثل المسافة األفقية    )ب ج ( يمثل الفارق الرأسي للمنحدر      ) أب (فيه ) أ ب ج     ( المثلث

 للمنحدر 
 . م5000 =)ب ج(م، 200 = )ب ا( :بما أن
 : أي ) ب ج ( إلى الضلع ) ب  أ( ننسب الضلع: ن إذ

 
ج ب
=     بأ

5000
200 =

25
1 

 الجغرافيا البشرية
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=)ب ج( إلى )ب أ(وبتعبير آخر
المجاور
 ) زاوية المنحدر(α  ظل = المقابل

 0,040 = )ب ج أ(ظل الزاوية  : إذن 
 . تقريبا °2 =)ج أ ب( من جدول ظالل الزوايا نتحصل على مقدار الزاوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) 1الشكل رقم (

 
ثة العالقة بين أضالع المثلث الثال    : حساب درجة االنحدار بمعادلة رياضية بسيطة     -ب

 : تؤدي إلى المعادلة اآلتية
 .60× الفارق الرأسي = المسافة األفقية ×  درجة االنحدار

 هو مقدار العالقة بين المسافة الرأسية واألفقية لدرجة واحدة في الطبيعة            60 إن رقم   
أي

60
1.   

   : ومن هذه المعادلة نستطيع استنتاج معادالت أخرى
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االفقية   المسافة=  درجة االنحدار
الراسي  الفارق

  ×60   

 = المسافة األفقية
   االنحداردرجة 

     60 × الراسي  الفارق

 = الفارق الرأسي
60

  × االفقية المسافة    االنحداردرجة 
 

 :االستنتاج
 (      نحدار من خـالل الخـرائط الكنتوريـة       إل مما تقدم يظهر أن قياس درجة ا         

بط ارتباطـا وثيقـا بعلـم حـساب         الممثلة ألشكال التضاريس، يرت   ) منحنيات التسوية 
 .       المثلثات ومنه يبرز العالقة الوظيفية بين علمي الجغرافيا والرياضيات

 
 


