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प्राकृविक भूर्ोलाची व्याप्ती / अभ्यास ववषय 

(Scope of Physical Geography) 

 अस्थिर पृथ्वी व वियाशील मानव 

याांच्यािील परस्पर सांबांध, परस्परावलांबन आवि 

आांिरविया यामुळे मानवी जीवनाच्या 
ववकासाबरोबरच प्राकृविक भूर्ोलाि अभ्यास 

केल्या जािाऱ्या घटकाांच्या अभ्यास पद्धिीि 

बदल होऊ लार्ले. प्राकृविक भूर्ोलाच्या 
अभ्यास ववषयाि वशलावरि, जलावरि, 

वािावरि, जीवावरि याांचा समावेश झाला 
आहे. त्यामुळे प्राकृविक भूर्ोलाची व्याप्ती 
वाढली.   



प्राकृविक भूर्ोलाची व्याप्ती  
१) वशलावरि (Lithosphere) - वशलावरि पृथ्वीच्या 
कवचाच्या भार् आहे. यालाच मृदावरि असेही 
म्हििाि. वशलावरिामधे्य पृथ्वीचे अांिरांर्, खडकाांचे 

प्रकार, भूरचना, भूकां प, ज्वालामुखी, पृथ्वीवरील 

प्रािवमक, वििीय व िृिीय शे्रिीची भूमी स्वरूपे, 

बाह्यकारकाांचे खनन, वहन व सांचयन कायग, 
क्षरिचि, अनाच्छादन इत्यादी घटकाांचा अभ्यास 

केला जािो. 
 

२) जलावरि (Hydrosphere) -  पृथ्वीवरील पाण्याने 

व्यापलेल्या भार्ास जलावरि असे म्हििाि. 

पृथ्वीवरील समुद्र, महासार्र याांचे वविरि, सार्र 

िळरचना, सार्र िळावरील भूमी स्वरूपे, 

सार्रजलाच्या हालचाली सार्रजलाचे भौविक व
रासायवनक रु्िधमग िापमान क्षारिा घनिा सार्री
वनके्षप तु्सनामी इत्यादी घटकाांचा अभ्यास
जलावरिामधे्य केला जािो



प्राकृविक भूर्ोलाची व्याप्ती  
  

३) वािावरि (Atmosphere) - पृथ्वी सभोविाली 
असलेल्या हवेच्या आवरिास वािावरि असे म्हििाि. 

वािावरि हे ववववध वायूांनी बनलेले असून िे रांर्हीन, 

र्ांधहीन व चवहीन आहे. याि हवा व हवामान, हवेचा 
दाब, िापमान, आद्रगिा, वारे, वाऱ्याांचे प्रकार, वृष्टीचे प्रकार 

व मेघाांचे प्रकार, वायुराशी, वायुभार पटे्ट, हवामानाचे 

प्रकार, वािावरिाची सांरचना इत्यादी घटकाांचा अभ्यास 

केला जािो. 
 

४) वजवावरि (Biosphere) - पृथ्वीच्या भूपृष्टालर्ि 

असलेल्या वािावरिाच्या खालच्या िराि जीवावरि 

आढळिे. पृथ्वीवरील वनस्पिी व प्रािी जीवनाचा अभ्यास 

जीवावरिाि केला जािो. वनस्पिी व प्राण्याांचे प्रकार, 

त्याांचे प्रादेवशक वविरि पयागवरिाशी समायोजन व
अनुकूलन त्याांचे आविगक महत्त्व इत्यादी घटकाांचा
अभ्यास जीवावरिाि केला जािो



 

प्राकृविक भूर्ोलाच्या शाखा 
 प्राकृविक भूर्ोलाच्या आांिरववद्याशाखीय व र्िीमान 
स्वरूपामुळे प्राकृविक भूर्ोलाची व्याप्ती ववशाल झाली आहे. 

त्यामुळे या ववषयाचा काही मयागदेपयंि एकत्र अभ्यास केला 
जािो. परां िु यािील समाववष्ट ववषयाांचा अभ्यास सखोल व 

शास्त्रशुद्ध होण्याच्या दृष्टीने प्राकृविक भूर्ोलाच्या शाखा 
वनमागि झाल्या आहेि. त्या पुढील प्रमािे... 

 

१) भूरूप शास्त्र (Geomorphology) - भूरचनेचा अभ्यास 

करिाऱ्या शास्त्राला भूरूपशास्त्र वकां वा भूरचना शास्त्र असे 

म्हििाि. ही प्राकृविक भूर्ोलाची सवागि जास्त ववकवसि 

शाखा आहे. या शाखेि पृथ्वीच्या पृष्ठभार्ावरील भूमी स्वरूपे, 

पृथ्वी कवचाची वनवमगिी, पृथ्वीचे अांिरांर्, भूमी स्वरूपाांची 
उत्क्ाांिी, वर्ीकरि, वविरि, बाह्यकारके, खांड व महासार्र 

याांचे वविरि इत्यादीचा अभ्यास या शास्त्राि केला जािो



 

प्राकृविक भूर्ोलाच्या शाखा 
 

२) हवामान शास्त्र (Climatology) - पृथ्वीवरील वेर्वेर्ळ्या 
प्रकारचे हवामान व त्याांचा नैसवर्गक पयागवरिावर होिारा 
पररिाम याांचा अभ्यास करिाऱ्या शास्त्राला हवामान शास्त्र 

असे म्हििाि. हवा, हवामान व त्याांचे घटक, वािावरिाची 
सांरचना, सौरशक्ती, िापमान, आद्रगिा, मेघ,  वृष्टी, पजगन्य 

इत्यादी ांचा अभ्यास हवामान शास्त्राि केला जािो. 
 

३) सार्र शास्त्र (Oceanography) - पृथ्वीवरील सार्राांचा 
अभ्यास सार्र शास्त्राि होिो. याि महासार्र व सार्र याांचे 

वविरि, सार्रिळरचना, सार्रजलाची क्षारिा, सार्र 

जलाची घनिा, भरिी, ओहोटी, सार्री प्रवाह, तु्सनामी, 
सार्री वनस्पिी व प्रािी, सार्रजलाचे िापमान इत्यादी ांचा 
अभ्यास या शाखेि केला जािो. 



प्राकृविक भूर्ोलाच्या शाखा 
 

४) मृदा शास्त्र (Pedology) - मृदेचा अभ्यास करिाऱ्या 
शास्त्रास मृदा शास्त्र असे म्हििाि. मृदेची वनवमगिी, सांरचना, 
रु्िधमग, प्रकार, वविरि, सुपीकिा, अपक्षरि, मृदा 
व्यवथिापन इत्यादी ांचा अभ्यास या शाखेि केला जािो. 
 

५) जलशास्त्र (Hydrology) - भूपृष्ठीय व भूर्भीय जलाचा 
अभ्यास जलशास्त्र मधे्य होिो. यामधे्य भूपृष्ठीय जल, नद्या, 
िळी, सरोवरे, धरिे, कालवे इत्यादी र्ोड्या पाण्याचे साठे 

िसेच भूर्भीय जल वववहरी कूपनवलका याांचा अभ्यास या 
शाखेि केला जािो. 
 

६) खवनज शास्त्र (Mineralogy) - खवनजाांचा अभ्यास खवनज 

शास्त्राांमधे्य केला जािो. खवनजाांची वनवमगिी, साठे, वविरि, 

रु्िधमग इत्यादीचा अभ्यास खवनजशास्त्राि केला जािो.  



 

प्राकृविक भूर्ोलाच्या शाखा 
 

७) खर्ोलशास्त्र (Astrology) - अवकाशािील घटक व 

घटनाांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास खर्ोल शास्त्राि केला जािो. 
ववश्व, सूयगमाला व विची उत्पत्ती, ग्रह, उपग्रह, 

धूमकेिू,  पृथ्वीची र्िी, वदवस व रात्र वनवमगिी, ऋिुचि, 

अक्षाांश रेखाांश, वसु्तमान याांचा अभ्यास खर्ोल शास्त्राि केला 
जािो.  
 

८) जैववक शास्त्र / जैववक भूर्ोल  (Bio-Geography) - 
पृथ्वीवरील नैसवर्गक वनस्पिी व प्रािी याांचा अभ्यास जैववक 

भूर्ोलाि केला जािो. वनस्पिी ांचे प्रकार, त्याांची वैवशष्ट्ये, 

रु्िधमग व वविरि, प्रािी व त्याांचे वविरि, थिलाांिर, प्रकार 

इत्यादी अभ्यास प्रािी भूर्ोलाि जािो. यावरून भूर्ोलाचे पुढे 

वनस्पिी भूर्ोल प्रािी भूर्ोल या दोन शाखेि वर्ीकरि केले 

आहे




