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 البشرية الجغرافية
 السكان

حيث  ,مواضيع الدراسة في الجغرافية البشريةأىم تعد دراسة السكان ونشاطيم من 
 تيتم بزيادة عدد السكان وتوزعيم وتركيبيم وغيرىا.

ات اد: يتم حساب عدد السكان من خالل التعدادات الميدانية أو التعدعدد السكان-1 
 10كل  واحدة وجرت العادة في سورية أن يتم تعداد السكان مرة ,اإلحصائية
 سنوات.

: ىو انتشار السكان في المكان , ويرتبط ىذا التوزع بمجموعة من توزع السكان-2 
 العوامل الطبيعية والبشرية, ومن المؤشرات الميمة في قياس توزع السكان الكثافة.

 بأنيا عدد السكان في واحدة المساحة. الكثافةوتعرف 
 ويمكن أن نميز بين نوعين من أنواع الكثافة :

 ."2كم" المساحة العامة ÷= عدد السكان " نسمة"  الكثافة العامة
 مساحة األراضي القابمة لمزراعة ÷= عدد السكان " نسمة" الكثافة الفيزيولوجية 

 ومن أبرزىا:  التراكيب السكانية-3 

: ويقصد بو تقسيم السكان إلى فئات حسب العمر, ويقسم العمريالتركيب -أ 
 السكان بموجب ذلك إلى ثالث فئات وىي :

سنة, وىي فئة 15: وىم األشخاص الذين ال تتجاوز أعمارىم فئة األطفال- 
 مستيمكة تحتاج إلى الخدمات والغذاء.

ة سنة وىي فئ65-15: وىم األشخاص الذين تتراوح أعمارىم بين فئة الشباب- 
  منتجة.

 سنة , وقد كانت65: وىم األشخاص الذين تتجاوز أعمارىم  فئة المسنين- 
 ىذه الفئة منتجة ثم أصبحت مستيمكة.
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: وىو تقسيم السكان حسب الجنس إلى ذكور واناث, ويتم التركيب النوعي-ب 
 حساب النسبة المئوية لمذكور بالنسبة لإلناث.

 الحالة التعميمية , منيا::  ىو تقسيم السكان حسب التركيب التعميمي-ت 
 الذين ال يجيدون القراءة والكتابة.األميون : 
 .حاصمون عمى شيادة التعميم االبتدائي 
 .حاصمون عمى شيادة التعميم االعدادي 
 .حاصمون عمى الشيادة الثانوية 
 .حاصمون عمى اجازة جامعية 
 .حاصمون عمى شيادة الدراسات العميا 

 : حيث يتم تقسيم السكان حسب النشاط االقتصادي إلى: التركيب االقتصادي-ث 

 سنة.60سنة والسكان فوق 15سكان خارج القوة البشرية: ويشمل األطفال دون سن 

 15سكان داخل القوة البشرية: ويشمل جميع السكان الذين تتراوح أعمارىم بين 
 سنة, وينقسمون إلى قسمين:60و

ركون في تقديم العمل إلنتاج السمع : ىم األفراد الذين يشاداخل قوة العمل
 والخدمات.

ويشمل  ,: ىم األفراد الذين يبحثون عن العمل والعاطمين عنوخارج قوة العمل
 ربات البيوت , الطمبة, المرضى, ونزالء السجون.

إن لكل تركيب سكاني من التراكيب السابقة دالالت ميمة تساعد في عممية التنمية - 
فتي , منتج,  /والتخطيط , فالتركيب العمري يساعد عمى معرفة صفة المجتمع 

 فئة, فارتفاع وع الخدمات التي يحتاجيا المجتمعتحديد ن يساعد عمى ىرم/ وبالتالي
بحاجة إلى الغذاء, والخدمات التعميمية  ووأن ,األطفال يشير أن المجتمع فتي

 والصحية.
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أما إذا كانت نسبة الشباب مرتفعة فيذا يعني وجود طاقة بشرية يمكن االستفادة منيا 
 في المجتمع إذا توافرت ليا فرص العمل, مما يساىم في انخفاض نسبة اإلعالة.

ا اتسم المجتمع أما التركيب النوعي, فيو مؤشر عمى حركة اليجرة في المجتمع , فإذ
بعدد مياجرين منو بدرجة أكبر من الوافدين إليو تميز بارتفاع نسبة االناث وانخفاض 

 والعكس صحيح. ,نسبة الذكور

أما التركيب التعميمي فيو مؤشر عمى درجة اىتمام الحكومة بالتعميم وتوافر - 
 الخدمات التعميمية المجانية.

تصادي السائد في المجتمع والمستوى ويشير التركيب االقتصادي إلى النشاط االق- 
المعيشي لمسكان. كما يشير إلى معدل العمالة والبطالة وتوزعيا عمى الفئات 

 العمرية والمينية والنوعية.

 النمو السكاني

 يرتبط النمو السكاني بثالث عناصر رئيسية وىي الوالدات والوفيات واليجرة 
يختمف عدد الوالدات تبعًا لعوامل متعددة منيا سن الزواج والنمط  الوالدات:-1 

المعيشي لمسكان, السياسات السكانية وغيرىا. وزيادة نسبة الوالدات تؤدي إلى 
 زيادة حجم فئة األطفال عمى حساب الفئة األخرى.

 ويحسب معدل الوالدات من خالل القانون اآلتي:- 
عدد السكان في منتصف تمك السنة(  ÷ة ما = )عدد الوالدات في سنمعدل الوالدات

×1000 
 أما معدل النمو الطبيعي: فيحسب من خالل القانون اآلتي 

 معدل الوفيات –: معدل الوالدات معدل النمو الطبيعي
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كان, فإذا كان معدل الوالدات أكبر من معدل الوفيات فيذا يعني زيادة في عدد الس
دل الوفيات فيذا يعني تراجع عدد سكان قل من معأأما إذا كان معدل الوالدات 

 المجتمع.
 أو الزيادة السكانية فيحسب من خالل القانون اآلتي:  معدل النمو السكانيأما 

 عدد الوفيات +)صافي اليجرة(. –= عد الوالدات  النمو السكاني
 اليجرة المغادرة -= اليجرة الوافدة  صافي اليجرة

فكمما  ,يرتبط معدل الوفيات بالمستوى المعيشي والصحي والتعميمي لمسكان الوفيات:-2 
 ,ارتفع المستوى المعيشي والصحي لمسكان والتعميمي كمما انخفضت نسبة الوفيات

 والعكس صحيح.

 ومن أهم مؤشرات الوفيات:

عدد السكان في منتصف تمك  ÷معدل الوفيات= )عدد الوفيات في سنة ما -أ 
 1000×السنة( 

عدد المواليد  ÷معدل الوفيات الرضع: عدد الوفيات من الرضع في سنة ما-ب 
  1000×االحياء في السنة نفسيا

عدد  ÷ن االناث الحوامل في سنة مامدل وفيات األمومة: عدد الوفيات مع-ت 
 1000×المواليد األحياء في تمك السنة

ة أو مؤقتة بصورة دائم ,: ىي انتقال فرد أو مجموعة أفراد من مكان آلخرالهجرة-3 
 بحثًا عن حياة أفضل.

 تقسم اليجرة إلى عدة أنواع حسب: أنواع الهجرة:- 
يا وتقسم إلى ىجرة داخمية وىي االنتقال ضمن حدود الدولة, ومثال المكان-أ 

واليجرة الخارجية وىي االنتقال خارج حدود . اليجرة من الريف إلى المدينة
 الدولة مثل اليجرة إلى العالم الجديد.



  6lecture السنة : ألاولى                       أ.فراس عبد الرحمن      العلوم الاجتماعية  

5 
 

: قد تكون دائمة حيث يتم االنتقال إلى مكان آخر بشكل نيائي , ةالديموم-ب 
أو مؤقتة لفترة زمنية محددة ثم يعود المياجر إلى بمده األصمي , وىناك 

اليجرة الفصمية والتي ترتبط بمواسم محددة مثل ترحال البدو, وىناك ىجرة 
 امتيم.يومية وتتمثل بانتقال األفراد يوميًا بين أماكن عمميم وأماكن اق

الفمسطينيين , أو اليجرة : وتتمثل باليجرة القسرية مثل ىجرة كيفيتها -ت 
 .الطوعية

 أسباب الهجرة:

أسباب اقتصادية: وتتمثل بالبحث عن فرص عمل أفضل خارج مكان اإلقامة, .1 
 وىي من أىم األسباب.

وعدم  ما أسباب اجتماعية: تتمثل بتوافر الخدمات الصحية والتعميمية في مكان.2 
 آخر.في مكان توافرىا 

أسباب طبيعية: قد تجبر الزالزل أو البراكين أو موجات الجفاف السكان عمى .3 
 االنتقال من مكان إقامتيم إلى مكان آخر.

 نتائج الهجرة:
قد تؤثر عمى حجم السكان: حيث يرتفع عدد السكان في المناطق المستقبمة, -1 

 وينخفض في المناطق المرسمة.
كيب السكاني: حيث يرتفع عدد الذكور الشباب في البمدان تؤثر عمى التر -2 

المستقبمة بينما ينخفض في البمدان المرسمة , كما ترتفع نسبة األطفال واالناث 
 في البمدان المرسمة وتنخفض في البمدان المستقبمة.

تضخم المدن: ويعرف بأنو ازدياد الحجم السكاني لممدينة بحيث ال يتناسب -3 
ويؤدي تضخم المدن إلى مجموعة  ,ة والمواصالتائية والسكنيمع مواردىا الغذ
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من المظاىر أبرزىا : المشكالت النفسية واالجتماعية , والتموث بمختمف 
أشكالو المائي والجوي والغذائي والضوضائي , ومشكمة السكن والمواصالت 

 والمرور وارتفاع األسعار.
بسبب اختالط  نتائج اجتماعية: حيث تبرز عادات اجتماعية عديدة-4 

 مجموعات بشرية متعددة في المكان واختالف العادات والتقاليد.
النتائج االقتصادية: حيث تشكل تحويالت األموال رافدًا ميمًا لمبمدان المرسمة -5 

وترفع حجم رصيدىا من العمالت األجنبية , كما يسيم المياجرين في إعمار 
 البمد المستقبل ليم.

 أنماط المعيشة لمسكان

يتمثل نمط المعيشة لمسكان بنمط الحياة وأسموب العيش والعادات والتقاليد, وبناًء 
 عمى ذلك يتم تقسيم السكان في مجموعتين ىما:

: ويتميزون بعدم االستقرار واالنتقال من مكان آلخر بحثًا عن الكأل سكان البدو-أ
دي وىوامش والماء, وتعتبر مينة الرعي حرفة رئيسية ليم , ويتركزون في البوا

المعمورة , وغالبًا ما تمتاز بيوتيم بسيولة الفك والتركيب وذلك بسبب كثرة انتقاليم, 
وىي غالبًا الخيام. وأعدادىم في تناقص مستمر بسبب عمميم بالزراعة من جانب 

 وتشجيع حكومات الدول ليم عمى التوطن من جانب آخر.

ستقرار واالرتباط في المكان, : ويتميزون عن المجموعة األولى باالسكان الحضر-ب
 ويمكن التمييز في ىذه المجموعة بين فئتين رئيسيتين ىما: 

  سكان الريف: ويتركزون في القرى والمزارع, بيوتيم مصنوعة من المواد التي
أخشاب, ويمارسون مينة الزراعة وتربية  -حجارة -توفرىا البيئة المحمية, طين
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وعددىم في تناقص بسبب اليجرة من الريف  الحيوان والصناعة القائمة عمييما ,
 إلى المدينة

  سكان المدن: يتركزون في المدن ويعمل غالب السكان في الصناعة والتجارة
والخدمات, ويسكنون في أبنية طابقية وعددىم في تزايد مستمر بسبب اليجرة من 

 الريف إلى المدينة.

 األنشطة االقتصادية
يقصد بيا الحرف والمين التي يمارسيا اإلنسان لتأمين معيشتو من جانب 

والحصول عمى الربح من جانب آخر. وتختمف األنشطة االقتصادية من مكان 
, يمكن تصنيفيا في لعوامل متعددةآلخر في النوع ومستوى التطور وذلك وفقًا 

 مجموعتين
 العوامل الطبيعية:-1 

البحرية يمارسون مينة الصيد والتجارة بينما  الموقع الجغرافي: سكان المناطق- 
 سكان المناطق الداخمية يمارسون مينة الزراعة أو تربية الحيوان

أشكال سطح األرض: تمعب دورًا ميمًا في تحديد نوع النشاط االقتصادي , فسكان - 
السيول يمارسون مينة الزراعة أما في المناطق الجبمية فتصعب عممية الزراعة 

 ان لممارسة أنشطة أخرى كالتجارة والصناعة والرعي.فيتجو السك
الثروات الباطنية: توافر الثروات الباطنية بكميات جيدة في مكان ما تحدد نوع - 

النشاط االقتصادي لذلك المكان, فسكان شبو الجزيرة العربية كان يغمب عمييم 
 طابع الرعي أما اليوم فقد اختمف األمر.

يختمف عن النشاط السائد  –يسود األقاليم القطبية  المناخ: النشاط البشري الذي- 
 في األقاليم الحارة.
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الموارد المائية: توافر المياه في مكان ما يساعد عمى إقامة أنشطة اقتصادية - 
 محددة في ذلك المكان, وبعدم توافرىا ال يمكن أن تنجح تمك األنشطة.

ة اقتصادية تعتمد موارد الطاقة: توافر مصادر الطاقة تساعد عمى وجود أنشط- 
بشكل كبير عمى الطاقة مثل صناعة الصمب, وبعدم توافر مصادر الطاقة ال 

 يمكن أن تقام معامل الصمب عمى سبيل المثال.

: ترتبط بقدرات االنسان العقمية والفكرية والعضمية,  فقد استطاع العوامل البشرية-2
ل السفوح الجبمية االنسان في المناطق الجبمية أن يمارس النشاط الزراعي ح يث حوَّ

إلى مدرجات صالحة لمزراعة , كما تمكن االنسان من ابتكار تقانات جديدة مكنتة 
من انتاج مواد صناعية بداًل من المواد الطبيعية مثل " المطاط, والخيوط النسيجية, 

وغيرىا", وقد كان ليذا دورًا كبيرًا في تخفيف الضغط عن الموارد الطبيعية . 
قدرتو عمى تحديد نوع النشاط البشري عمى الرغم من قمة مقوماتو أو فمإلنسان 

صعوبة تحقيقيا, فتوافر الموارد في المكان ال يعتبر سببًا رئيسيًا في الرفاه 
االقتصادي, وقمتيا ال يؤدي بالضرورة إلى العوز والحاجة, ومثال ذلك اليابان 

لكن مستوى دخل الفرد فييا وسويسرا وىما من أفقر الدول في المصادر والموارد, و 
لى  األعمى في العالم وىذا عائد إلى قدرة اإلنسان في تحويل المصادر إلى موارد, وا 

 االبتكار واالختراع وحسن االدارة والتنظيم والتطبيق.

 :ماهو الفرق بين المصدر و المورد 
 المصدر: معين كامن لم تكتشف بعد الفائدة منو ولم يتعرف اإلنسان عمى أىميتو ,

 ومازال في مرحمة الكمون واالحتمال.
  المورد: معين تعرف اإلنسان عمى أىميتو وبدأ باستغاللو واالستفادة منو وانتقل إلى

 مرحمة االستخدام واالستغالل بداًل من الكمون واالحتمال.
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 مستويات األنشطة االقتصادية:
 األنشطة االقتصادية األولية: -1 
 األنشطة االقتصادية الثانوية:-2 
 األنشطة االقتصادية الثالثية: -3 

 

 الأنشطة الاقتصادية الأولية-1 

تشمل استغالل الموارد الطبيعية بشكل أساسي من خالل عمميات الجمع وااللتقاط 
 والزراعة والرعي والصيد والتعدين واستثمار الغابة.

فقد اعتمد اإلنسان قديمًا عمى القنص والجمع وااللتقاط, وخالل ىذه الفترة استخدم 
أدوات من الحجارة القتالع النبات واصطياد الحيوانات ومع تطور المستوى التقني 

لإلنسان مارس اإلنسان مينة الصيد وأصبحت المورد األساسي في حياتو , وأصبحت 
 مينة الجمع وااللتقاط مينة ثانوية.

 أهم األنشطة االقتصادية األولية 
ل لعدد كبير من السكان نشاط اقتصادي ىام, حيث توفر فرص العم الزراعة:-1 

وتسيم في الدخل الوطني والقومي , وتعتبر مادة أولية لمعديد من الصناعات 
كما تقدم الغذاء لإلنسان, واألعالف لمثروة الحيوانية , وتشمل الزراعة االنتاج 

 النباتي واالنتاج الحيواني.
 أنماط الزراعة

 : وتصنف إلىحسب نمط الري-أ 
قديمة تستيمك كميات كبيرة من المياه وتؤدي إلى تممح الري بالغمر: وىي طريقة - 

 التربة.
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الري بالرش: ليا ايجابيات كثيرة ومن أىميا توفير كميات كبيرة من المياه - 
مكانية اضافة األسمدة لمنبات مع المياه.  وا 

الري بالتنقيط: وىو أفضل طرق الري بسبب فعاليتو الكبيرة في توفير المياه وزيادة - 
 حفاظ عمى التربة من التدىور.االنتاج وال

 :الزراعة حسب أسموب االنتاج الزراعي -ب

الزراعة البدائية المتنقمة: تنتشر في األقاليم االستوائية حيث يتم قطع الغابة وزراعة  -
 األرض

الزراعة الكثيفة: تنتشر في المناطق التي تتميز بارتفاع الكثافة السكانية وضيق  -
ويتم استخدام األسمدة والمبيدات الكيماوية في ىذا النمط  مساحة األراضي الزراعية,

 وىي تعتمد عمى اليد العاممة وأىم محاصيميا الخضار والفاكية كما في غوطة دمشق

الزراعة الواسعة: تنتشر في المناطق التي تتميز باتساع مساحة األراضي الزراعية  -
ت الزراعية الحديثة, وأىم وقمة اليد العاممة وىي تعتمد عمى مياه األمطار واآلال

الشعير,  -الشوندر السكري -القطن -محاصيميا المحاصيل االستراتيجية مثل القمح
 كما ىو الحال في الجزيرة السورية.

الزراعة المختمطة: حيث يتم تربية الحيوان إلى جانب المحاصيل النباتية, حيث يتم  -
 انتاج محاصيل عمفية, ومنتجات حيوانية
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 لحيوانتربية ا
وىو جزء من اإلنتاج الزراعي ويمكن التمييز بين عدة أنواع لتربية الحيوان 

 منيا:

" االنتجاع": ينتشر ىذا النمط في المناطق قميمة األمطار نمط الرعي المتنقل.1 
والفقيرة باألعشاب, يمارسيا البدو, وتختمف أنواع الحيوانات في ىذا النمط 

تربى األغنام في األقاليم الحارة واألبقار في باختالف األقاليم المناخية, حيث 
 الرطبة, والماعز في األقاليم الجبمية الباردة.

: ظير الرعي التجاري نتيجة لتطور النقل وازدياد حاجة الرعي التجاري.2 
السكان لممنتجات الحيوانية من الحميب والمحوم والصوف والجمود, ويعتمد 

وتقديم الرعاية البيطرية والتخصص  ىذا النمط عمى األسس العممية الحديثة,
 في اإلنتاج

 :الصيد المائي 
ازدادت أىمية الصيد المائي في العصر الحديث كمصدر ىام وصحي لمغذاء ومادة 
خام لمصناعة . وينقسم الصيد المائي إلى الصيد من المياه العذبة" البحيرات واألنيار 

المي لألسماك , والصيد من % من االنتاج الع14أو مزارع األسماك" ويوفر حوالي 
المياه المالحة من البحار والمحيطات, وأىم المصائد منطقة غرب المحيط اليادئ 

 % من االنتاج العالمي86وشمال شرق األطمسي , وتوفر المياه المالحة 
 تتأثر كمية الصيد ونوعيته بمجموعة من العوامل أهمها:
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 العوامل الطبيعية:.1 
المياه قميمة العمق أفضل المناطق لمصيد, وذلك بسبب عمق المياه: تعتبر - 

وصول الضوء إلييا من جانب واعتدال الحرارة ووجود أحياء البالنكتون, 
 وىي عوالق بحرية تعتبر الغذاء المفضل لألسماك.

الرؤوس والخمجان: تساعد الخمجان عمى انشاء موانئ وحماية السفن كما - 
 ة المياه ونمو أحياء البالنكتون.تسمح الرؤوس والخمجان من تخفيف حرك

مصبات األنيار: كمما ازداد عدد مصبات األنيار كمما ازدادت وتكاثرت - 
األسماك وذلك ألن األنيار تحمل معيا مواد عضوية وأمالح معدنية تعتبر 

 غذاًء لألسماك.
التيارات البحرية: تتكاثر األسماك في مناطق التقاء التيارات البحرية الباردة - 

حارة حيث توفر بيئة مناسبة ألحياء البالنكتون التي بدورىا تجذب مع ال
 األسماك.

 العوامل البشرية:.2 
السكان: يسيم ارتفاع الكثافة السكانية في تأمين اليد العاممة وتأمين السوق االستيالكية - 

لألسماك , كما تسيم المعتقدات الدينية والعادات الغذائية عمى نشاط صيد االسماك, حيث 
سكان المناطق الساحمية تناول لحوم األسماك أكثر من سكان المناطق البعيدة عن  يفضل

السواحل, كما أن بعض المعتقدات الدينية تحّرم أكل لحوم بعض الحيوانات البحرية مما 
 يزيد من استيالك لحوم األسماك.

خالل  التقدم العممي والتقني: لقد ساىم التقدم العممي في تطور صيد األسماك وذلك من- 
تطوير السفن بأحدث األجيزة والمعدات لمصيد والتي تتمكن من تتبع حركة األسماك عبر 
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األقمار الصناعية , كما زودت ىذه السفن بمعدات التصنيع  والتعميب والتجفيف وتحولت 
 إلى مصانع عائمة في البحر.

كالت أبرزىا يعاني الصيد المائي من عدة مشالمشكالت التي يعاني منها الصيد المائي: 
 .تموث المياه, وطرق الصيد الجائرة , وعدم سن القوانين والتشريعات التي تنظم الصيد

 استثمار الغابة:
تمثل الغابة مصدرًا ميمًا لمعديد من األنشطة التي تنتج سمعًا وخدمات 

متنوعة , فالغابات مصدر لمطاقة ولمواد صناعية عديدة, فمن أىم السمع 
مادة الميتانول التي تستخدم كوقود, كما تستخدم  التي تنتجيا الغابة

تنتج  أخشاب الغابة في بناء البيوت وعوارض السكك الحديدية, كما
الصمغ والمطاط وبعض أنواع األدوية , باإلضافة لذلك تعتبر الغابة 
مقصدًا سياحيًا لمعديد من السكان, وعمى الرغم من الفوائد الكثيرة التي 

الفائدة األىم ىي أن الغابة تمثل رئة العالم , وذات  تقدميا الغابة إال أن
 أىمية في التوازن البيئي.

وعمى الرغم من كل ىذه الفوائد إال أن الغابة تعاني في العديد من دول 
العالم من مخاطر االندثار بسبب جشع االنسان والشركات وعدم 

 تعويض األشجار المقطوعة بزراعة أشجار أخرى.
 االقتصادية الثانوية " الصناعة"األنشطة 

ىي الصناعات التحويمية, أي األنشطة التي تستغل منتجات األنشطة 
االقتصادية األولية وتغيرىا إلى منتجات صناعية, فيي تحويل المادة األولية 

 من شكل آلخر لتصبح أكثر نفعًا وفائدة لإلنسان.
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عمل لمسكان, تعتبر الصناعة ذات أىمية متميزة من حيث توفير فرص  
وتحقيق قيمة مضافة لممنتجات األولية, وتمبي احتياجات السكان من السمع 
 والمواد, وتسيم في الدخل الوطني, وتنشط القطاعات االقتصادية األخرى.

 مقومات الصناعة:
وتشمل القوى المحركة مثل الغاز والنفط والكيرباء  مقومات طبيعية-1 

 امات الزراعية والباطنية.والفحم والمادة األولية وتتمثل بالخ
 –اليد العاممة  –رأس المال  –وتتمثل بالسكان مقومات بشرية -2 

 السوق. –الكوادر المؤىمة 
 أنواع الصناعات:

 الصناعة التحويمية منيا:.1 
الصناعة الغذائية: وتشمل صناعة السكر باالعتماد عمى الشوندر - 

يوت: السكري وقصب السكر والسكر الخام المستورد, وصناعة الز 
القطن,  -دوار الشمس -باالعتماد عمى الثمار الزيتية مثل الزيتون

 صناعة األغذية المحفوظة "الكونسرة" ومنتجات األلبان
الصناعاة النسيجية وتشمل: حمج وغزل ونسيج القطن وغزل ونسيج - 

 الصوف , غزل ونسيج الحرير.
دىانات الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية , وأىميا صناعة النفط وال- 

طارات السيارات واألسمدة والمبيدات الحشرية واألدوية الطبية   وا 
الصناعة التعدينية: وتشمل صناعة الحديد والصمب واأللمنيوم - 

 الزنك. -والرصاص, المغنيز
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 :األنشطة االقتصادية الثالثية
وىي أنشطة الخدمات المتعددة وتضم التجارة والنقل والمواصالت والتوزيع 

لسياحة وجميع األنشطة التي ال تتضمن استغالل الموارد الطبيعية واإلدارة وا
 بل ىي وسيطة ومكممة لمقطاع األولي والثانوي.

 النقل والمواصالت:- 
 وىي عممية انتقال األفراد والبضائع والمعمومات واألفكار من مكان آلخر.

 أنواع النقل:
  االتصاالت -الحيوي -المائي –يصنف النقل إلى النقل البري 

النقل البري: ويشمل النقل بالسيارات والسكك الحديدية والنقل باألنابيب -1 
 وىو أىم أنواع النقل لسيولة تنفيذه, ولو عدة أشكال:

 النقل بالسيارات: أكثر وسائل النقل استخدامًا في نقل الركاب.- 
النقل بالسكك الحديدية: ويتميز بأنو ال يتأثر بالظروف المناخية , ويسيم - 

النوع من النقل بازدىار التجارة ونقل الركاب وال سيما في الدول ىذا 
كبيرة المساحة, وقد اصبح مؤخرًا استخدام قطارات االنفاق في المدن 

 ويعرف باسم المترو كما ىو الحال في لندن.
النقل باألنابيب: يستخدم لنقل النفط والغاز والمياه وبعض المواد األخرى - 

نقل البري ولكن من أىم سمبياتو تكاليف وىو يعتبر أرخص أشكال ال
االنشاء المرتفعة باإلضافة إلى احتمال مروره من أكثر من دولة مما 

 يجعل نشاطو مرتبط بالعالقات السياسية بين الدول.
 النقل المائي: وىو عمى نوعين بحري ونيري.-2 
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النقل الجوي: أسرع أنواع النقل وأكثره تكمفة ومازال مقتصرًا عمى نقل -3 
 نسان والسمع الثمينة, أما استخدامو في النقل التجاري مازال محدودًا.اال

 االتصاالت وتصنف إلى-4 
 سمكية مثل الياتف والفاكس.- 
 الالسمكية : وذلك عبر األقمار الصناعية مثل التمفاز- 

 التجارة- 
التجارة: ىي عممية تبادل البضائع بين مناطق االنتاج ومناطق االستيالك , 

خصص االنتاجي من أىم أسباب التجارة. وتصنف إلى ويعتبر اختالف الت
 تجارة داخمية, وتجارة خارجية.

 عناصر التجارة:
 الصادرات: وىي السمع التي يتم بيعيا لخارج القطر.- 
 الواردات: وىي السمع التي يتم شراؤىا من خارج القطر.- 
الميزان التجاري: وىو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات, فإذا - 

نت قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات كان الميزان التجاري كا
 رابحًا, والعكس صحيح.

 السياحة
حركة اجتماعية تتم بشكل ارداي بيدف المتعة. ولمسياحة مقومات طبيعية 

 ومقومات بشرية.
 الينابيع. -الغابات -السواحل -المقومات الطبيعية: المناخ-أ 

 الكوادر -االتصاالت -النقل -المطاعم -مقومات بشرية: الفنادق-ب 
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 :تصنف السياحة بحسب الدافع إلى
سياحة ترفييية استجمامية: أكثر أشكال السياحة شيوعًا مثل زيارة -1 

 السواحل البحرية وحدائق المالىي.
السياحة الثقافية: يمارسيا كبار السن والمثقفين مثل زيارة األماكن -2 

 التاريخية.
الدينية مثل الحج والعمرة إلى مكة السياحة الدينية: زيارة األماكن -3 

المكرمة والمدينة المنورة, أو زيارة الكنائس مثل الكنيسة المريمية 
 ومارجرجس ودير الصميب وكنيسة الميد والقيامة.

 السياحة العالجية: زيارة الينابيع الحارة والمعدنية بيدف االستشفاء.-4 
أو زيارة محمية السياحة العممية: حضور المؤتمرات والندوات العممية -5 

 طبيعية بيدف دراستيا.
ومن أىم المراكز السياحية في سورية تدمر وبمودان وبصرى الشام وقمعة 

 أوغاريت والحصن وحمامات الشيخ عيسى ومحمية البمعاس وغيرىا.
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