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प्राकृविक भूगोल -  अर्थ 

प्राकृविक भूर्ोल (Physical Geography) - अर्ग  
 प्राकृविक भूर्ोल ही भूर्ोलाची एक मुख्य शाखा 
आहे. प्राकृविक भूर्ोलामधे्य पृथ्वीवर असलेल्या ववववध 

नैसवर्गक घटकाांचा अभ्यास केला जािो. पृथ्वीची वनवमगिी, 
पृथ्वीचे अांिरांर्, हवामान, वािावरण, महासार्र व त्ाांच्या 
हालचाली, मृदा वनवमगिी, त्ाांचे वर्ीकरण व रु्णधमग, 
वनस्पिी व प्राणी याांचे जीवन चक्र, खर्ोलीय घटना, 
वािावरण या सवाांचा अभ्यास प्राकृविक भूर्ोलामधे्य 

केला जािो. प्रत्क्ष-अप्रत्क्षपणे मानवाची प्रते्क कृिी ही 
प्राकृविक घटकाांशी सांबांवधि आहे. त्ामुळे वनसर्ागिील 

घटकाांचे मानवाने वनरीक्षण केले, त्ाचा वापर केला, 
ववकास केला व त्ािूनच प्राकृविक भूर्ोलाि पाया 
घािला रे्ला व त्ामुळेच प्राकृविक भूर्ोल अर्ग प्राप्त 

झाला



प्राकृविक भूगोल -  व्याख्या 

प्राकृविक भूर्ोलाच्या व्याख्या 
१) ऑर्गर होम्स - “पृथ्वीवरील प्राकृविक पयागवरणाचा 
अभ्यास म्हणजेच प्राकृविक भूर्ोल होय.” 

२) अलेकझाांडर हम्बोल्ट – “नवद, जमीन, वनस्पिी, प्राणी, 
खवनजे, भूपृष्ठ रचना, मानवी जीवन या ववववध र्ोष्ी ांचे 

वविरण व त्ाांचा परस्पर सांबांध म्हणजे प्राकृविक भूर्ोल 

होय.” 

३)प्राकृविक भूर्ोल म्हणजे “भूपृष्ठावरील ववववध 

वैवशष्ट्ाांचा, भू आकाराांचा व त्ाांच्या अभीके्षत्रीय 

वविरणाचा अभ्यास करणारे शास्त्र होय.” 

४) “पृथ्वीच्या पृष्ठभार्ावरील बदल घडून येणाऱ्या व 

घडवून आणणाऱ्या घटकाांचे, आववष्काराांचे अचूक, 

सुसांबांध व योग्य सांयुक्तिक वणगन करणारे शास्त्र म्हणजे 

प्राकृविक भूर्ोल होय.” 

५) “पृथ्वीवरील प्रादेवशक वभन्निेचा व प्रदेशाि - 

प्रदेशामधील परस्पर सांबांधाांचा अभ्यास म्हणजेच
प्राकृविक भूर्ोल होय ”



प्राकृविक भूगोल -  व्याख्या 

६) प्राकृविक भूर्ोल म्हणजे “पृथ्वी सांदभागिील सजीव, वनजीव 

घटक, ित्त्व      व  त्ामधील परस्पर सांबांधाचा अभ्यास 

करणारे शास्त्र होय.”  
 

७) “नैसवर्गक घटकाांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे 

प्राकृविक भूर्ोल होय.” 

 

८) “नैसवर्गक घटकाांचे वविरण व त्ाांची उत्पत्ती याांचा अभ्यास 

करणारे शास्त्र म्हणजे प्राकृविक भूर्ोल होईल.” 

 

९) “प्राकृविक भूर्ोल म्हणजे पृथ्वीचे  वशलावरण, वािावरण, 

जलावरण व जीवावरण याांचा अभ्यास करणारे शास्त्र होय.” - 
ऑर्गर होम्स 

 

१०) “भूपृष्ठावरील भौर्ोवलक घटकाांच्या ववववधिेचा अभ्यास 

म्हणजेच प्राकृविक भूर्ोल होय.” 



प्राकृिीक भूर्ोलाचे स्वरूप 
१) वनरीक्षणात्मक स्वरूप - प्राकृविक भूर्ोलाि 

पृथ्वीवरील प्राकृविक घटकाांचे वनरीक्षण करून त्ाांचा 
अभ्यास केला उद्या नार्ग भूपृष्ठ रचना, भूमी स्वरूपे, 

वनस्पिी, प्राणी, खवनजे, महासार्र वदवस व रात्र, ग्रहणे 

इत्ादी ांचे वनरीक्षण करून त्ाांचे स्वरूप समजावून घेिा 
येिे. वनरीक्षण पद्धिीमुळे प्राकृविक भूर्ोलास 

वनरीक्षणात्मक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. 

 

२) वणगनात्मक स्वरूप- वनरीक्षणाद्वारे वमळालेल्या 
आकडेवारीचे वर्ीकरण करून त्ाचे ववशे्लषण व वणगन 

करिा येिे. आकडेवारी वकां वा मावहिीचे वणगन 

करण्यासाठी ववववध नकाशा शास्त्रीय िांते्र, आकृत्ा, 
आलेख, नकाशे याांचा वापर केला जािो. त्ामुळे या 
घटकाांचा प्रादेवशक अभ्यास करिा येिो यािूनच
प्राकृविक भूर्ोलास वणगनात्मकस्वरूप प्राप्त झाले आहे  

प्राकृिीक भूगोलाचे स्वरूप 



प्राकृिीक भूगोलाचे स्वरूप 

३) बहु ववषयात्मक स्वरूप- प्राकृविक भूर्ोलाि अनेक 

घटक समाववष् आहेि. पृथ्वीची उत्पत्ती, पृथ्वीचे अांिरांर्, 

पृथ्वीचा आकार, रचना, सूयगमाला, अक्षाांश-रेखाांश, भू 

स्वरूपे, ग्रहणे, वािावरण, वायुभार, सार्रिळ रचना, 
िापमान, मृदा वनवमगिी, वनस्पिी व प्राणी याांचे वविरण व 

रु्णधमग, नद्या, धरणे, वववहरी इत्ादी अनेक ववषयाांचा 
अभ्यास प्राकृविक भूर्ोलाि केला जािो. त्ामुळे 

प्राकृिीक भूर्ोलाचे स्वरूप बहु ववषयात्मक  आहे. 

 

४) परस्पर सांबांधात्मक स्वरूप - प्राकृविक भूर्ोलाि 

प्राकृविक घटकाांबरोबरच मानवी वक्रया प्रवक्रयाांचा 
अभ्यास केला जािो. प्रादेवशक वभन्निेमुळे मानवी 
जीवनावर िेर्ील प्राकृविक घटकाांचा कसा पररणाम 

झाला आहे याचा अभ्यास करिा केला जािो.  मानव 

प्रत्क्ष-अप्रत्क्षरीत्ा वनसर्ागवर अवलांबून असल्याने 

वनसर्ग व मानव याांच्याि परस्पर सांबांध येिो त्ामुळेच
प्राकृविक भूर्ोलास परस्पर सांबांधात्मक स्वरूप प्राप्त
झाले



प्राकृिीक भूगोलाचे स्वरूप 

 

५) कायगकारण भावात्मक स्वरूप- प्राकृविक भूर्ोलाचे 

स्वरूप शास्त्रीय आहे. पृथ्वीवर कोणिीही घटना का व 

कशी घडिे? त्ाचा कायगकारणभाव सांबांध अभ्यासला 
जािो. या घटनाांचा पृथ्वीचे प्राकृविक पयागवरण व मानवी 
जीवनावर काय पररणाम होिो याच्या शोध घेिला जािो. 
त्ामुळे प्राकृविक भूर्ोलाचे स्वरूप कायगकारण 

भावात्मक आहे. 

 

६) सवागत्मक स्वरूप- सुरुवािीच्या काळाि प्राकृविक 

भूर्ोलाचा अभ्यास एकवत्रिपणे सवग घटकाांचा समावेश 

करून केला जाि असे. आजही प्राकृविक भूर्ोलामधे्य 

वशलावरण, वािावरण, जलावरण, जीवावरण या सवग 
घटकाांचा एकवत्रि अभ्यास केला जािो. त्ामुळे प्राकृविक 

भूर्ोलाची स्वरूप सवागत्मक बनले आहे



प्राकृिीक भूगोलाचे स्वरूप 

 

७) ववशेषीकरणात्मक स्वरूप - प्राकृविक भूर्ोलाि सवग 
घटकाांचा एकवत्रि अभ्यास केला जािो. परां िु प्राकृविक 

भूर्ोलाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्ामुळे त्ामधे्य 

समाववष् केलेल्या घटकाांची ववभार्णी करून त्ाांचा 
स्विांत्रपणे अभ्यास केला जािो. उदा.  वािावरणशास्त्र, 

हवामानशास्त्र, सार्रशास्त्र, जीवशास्त्र, मृदाशास्त्र, 

खवनजशास्त्र, इत्ादी. यािूनच प्राकृविक भूर्ोलाचे 

स्वरूप ववशेषीकरणात्मक झाले आहे. 

 

८) वववेचनात्मक स्वरूप- अलीकडे पृथ्वीवरील प्राकृविक 

घटकाि बदल होऊ लार्ले आहे. हे बदल कोणत्ा 
कारणामुळे होि आहेि? त्ाचा प्राकृविक घटकाांवर 

मानवावर काय पररणाम होिो? याचे वववेचन केले जािे. 

त्ामुळे प्राकृविक भूर्ोलास वववेचनात्मक स्वरूप प्राप्त 

झाले आहे



प्राकृिीक भूगोलाचे स्वरूप 

९) रचनात्मक स्वरूप - प्राकृविक भूर्ोलाच्या अभ्यास 

घटकाांचा कें द्रवबांदू जीवावरण आहे. पृथ्वीवरील मानव, 

प्राणी, वनस्पिी याांचे जीवन चक्र आहे पाणी हवा यावर 

अवलांबून आहे या सवाांचा सूत्रबद्ध व सुसांबांध 

रचनात्मकररत्ा अभ्यास केला जािो. म्हणूनच प्राकृविक 

भूर्ोलाची स्वरूप रचनात्मक झाले आहे. 

 

१०) र्विशील स्वरूप - बदलत्ा हवामानामुळे आवण 

मानवाने प्राकृविक घटकाांमधे्य केलेल्या हस्तके्षपामुळे 

प्राकृविक घटकाि अनेक बदल होि आहेि. या बदलाचा 
अभ्यास करून अनेक वसद्धाांि व सांकल्पना माांडल्या 
जािाि व वनष्कषग काढले जाि आहेि. या अभ्यासामुळे 

प्राकृविक भूर्ोलास र्विशील स्वरूप प्राप्त होि आहे. 

 




