
  

  

  :تقدمي إشكايل

  .اجلغرايف النهج على اعتمادا يدرسها اليت الظواهر خمتلف اجلغرايف يعاجل

  النهج؟ هذا مكونات هي فما 

 معينة؟ اقتصادية ظاهرة ملعاجلة خطواته على التدرب ميكن وكيف 

  :جغرافيا االقتصادية الظاهرة دراسة

 :االقتصادية العملية عناصر

 :واالستهالك والتوزيع اإلنتاج عمليات بني االقتصادية العملية عناصر تتنوع

 واملواد واملعادن الطاقة إنتاج( الصناعة وقطاع ،)واخلضروات احلبوب( الفالحة قطاع يف السلع إنتاج بني يتنوع: اإلنتاج �

 .والسياحة كالتجارة اخلدمات وإنتاج ،)الصناعية

 والبحرية الربية املواصالت طرق خمتلف على باالعتماد ودوليا ووطنيا حمليا واخلدمات السلع خمتلف توزيع على يقوم: التوزيع �

 .واجلوية

 .واخلدمات السلع خمتلف واستعمال استهالك: االستهالك �

  :اجلغرافية الناحية من معينة ظاهرة وصف منهجية

  :والتعميم والتفسري الوصف عمليات على ينبين جغرافيا االقتصادية الظاهرة معاجلة إن

 استخالص واحلركة، ويتضمن والتوطني الشكل حيث من مواصفاا وحتديد املدروسة، الظاهرة تقدمي دف فكرية عملية :الوصف �

 والكمية النوعية على صفاا بالتعرف وذلك الزمين، وتطورها اجلغرايف توزيعها ومظاهر للظاهرة، والكمية النوعية اخلصائص

 .وحركتها وتوطينها

 هلا املفسرة العوامل حتديد طريق عن املدروسة الظاهرة يف املتحكمة األسباب والعوامل حتديد إىل دف فكرية عملية :التفسري �

 .عناصرها بني والتفاعالت العالقات واستخالص

 .اخلاصة احلاالت لتجاوز عامة نظريات واستخالص ومبادئ مفاهيم إنتاج أو توظيف إىل دف فكرية عملية :التعميم �

 :)نيجرييا، مصر، املغرب، تونس: (اإلفريقية الدول ببعض احلبوب إنتاج ظاهرة على اجلغرايف النهج خطوات تطبيق

 :الوصف

الدراسة  موضوع األربعة البلدان يف احلبوب أن إنتاج فنجد ،بالتفاوت الدراسة موضوع االربعة البلدان يف احلبوب انتاج يتميز

 7,262 ب املغرب مث ،طن مليون 11,024 ب مصر تليها ،طن مليون 12,807 باألوىل  املرتبة يف نيجرييا جند حبيث بالتفاوت، تتميز

، طن مليون 7,987 يبلغ والذي األربعة بالبلدان احلبوب إنتاج معدل وباعتبار ،طن إلف 855 عن يزيد ال بإنتاج تونس وأخريا ،طن مليون

 يقل بلدان :على جمموعتني فنحصل) البلدان عدد على مقسوم اإلنتاج جمموع( املعدل احتساب بعد جمموعتني إىل البلدان تصنيف وميكن

 .ونيجرييا مصر من كال وتضم املعدل هذا إنتاجها يفوق بلدان، وواملغرب تونس من كال ونضم املعدل هذا عن إنتاجها

 :التفسري

 بني ملحوظا تقاربا جند حبيث للزراعة، الصاحلة املساحات حجم :أساسيني بعاملني احلبوب إنتاج يف احلاصل التفاوت تفسري ميكن

 بني من للحبوب منتج كأول نيجرييا جند اإلطار هذا ويف للزراعة، الصاحلة املساحات حسب وترتيبها اإلنتاج، حسب األربعة البلدان ترتيب

 وهو أخر أساسي عامل ذلك إىل ينضاف هكتار، مليون 31,335 إىل تصل إذ للزراعة، صاحلة مساحة أكرب على تتوفر األربعة، البلدان

 إىل راجع وهذا اإلنتاج، حيث من الثانية املرتبة حتتل فإا للزراعة الصاحلة املساحات من نسبة أقل على تتوفر مصر كون فرغم املردودية،

 .اهلكتار يف قنطار 52,54 تبلغ واليت الزراعية ألراضيها املرتفعة املردودية

 الجغرافي النهج باعتماد اقتصادية ظاهرة معالجة على التدرب
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 :التعميم

 ،كذلك كبريا اإلنتاج كان كلما كبريا حجمهما كان فكلما ،واملردودية للزراعة الصاحلة املساحات حبجم احلبوب إنتاج يرتبط

 .صحيح والعكس

 :)املغرب يف الفالحة: (اقتصادية ظاهرة تفسري على التدرب

  :الوصف

 األمطار على أساسا ، وتعتمد)اخلشيب احملراث( عتيقة وتقنيات وسائل تستعمل تقليدية فالحة: نوعني إىل باملغرب الفالحة تنقسم

 على أساسا وتعتمد ،...)احلصاد  آالت اجلرار،( حديثة ووسائل تقنيات تستعمل عصرية وفالحة ،)الزراعية األراضي من% 85.5 متثل(

 والقطاين،%) 67( احلبوب أساسا وتشمل باملغرب، الزراعية املنتجات ، وتتنوع)املزروعة األراضي من% 14.5 سوى متثل ال( السقي

 بني تفاوتا اإلنتاج ويعرف الغريب، بالشمال املنتجات هذه أهم وتتركز اخلضروات، مث والعلفية، والصناعية الزيتية املزروعات إىل باإلضافة

 . السنوات

  :التفسري

 بعدم يتميز بالشمال متوسطي مناخ وسيادة الغريب، بالشمال وتركزها للزراعة، الصاحلة األراضي كقلة الطبيعية العوامل تلعب

 األراضي أن إنتاجها، كما وتفاوت الفالحية املنتجات توزيع يف هاما دورا باجلفاف يتميز باجلنوب صحراوي ومناخ التساقطات، انتظام

 .% 48 للزراعة الصاحلة غري األراضي نسبة تبلغ حني يف األراضي، جمموع من% 11.7 تتجاوز ال للزراعة الصاحلة

 :اقتصادية ظاهرة معاجلة يف التعميم بعملية االستئناس

 مث وتازة، ،مراكش اخريبكة، منطقة يف الزراعي املردود وحجم التساقطات كمية تطور بني املوجودة العالقة استنتاج عملية تتم

 ، أيالتساقطات كمية بتزايد الزراعي املردود حجم ارتفاع ارتباط وهو بينهما، اجلامع العام املبدأ الستخالص ا، اإلنتاج حجم بني املقارنة

  .صحيح والعكس اإلنتاج زاد التساقطات زادت كلما

  :ةخامت

 النهج باعتماد وتفسريها بفهمها مواكبتها علينا يفرض العاملي اال يف االقتصادية الظاهرة تعرفها اليت السريعة التحوالت إن

  .اجلغرايف
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