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പാർട്ട് I
ഭൗതികഭൂമിശാസ്ത്തം : അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ

പപാർടട്ട് 1 – അധധപായയം 1
ഭൂമമിശപാസയം - ഒരു പഠനവമിഷയയം
➔ ഗഗ്രീകക്ക് പണണ്ഡിതനനായ ഇറപാതതപാസ്തനനസക്ക് ആണക്ക് ഭൂമണ്ഡിശനാസസ്ത്രം എന്ന പപരക്ക് ആദദ്യമനായണ്ഡി ഉപപയനാഗണ്ഡിച്ചതക്ക്
➔ ഗഗ്രീകക്ക് പദങ്ങളനായ ജമിതയപാ (ഭൂമണ്ഡി) ഗപാതഫപാസട്ട് (വണ്ഡിവരണസ്ത്രം) എന്നണ്ഡിവയണ്ഡിൽ നണ്ഡിന്നനാണക്ക് ഭൂമണ്ഡിശനാസസ്ത്രം
(പജനാഗഫണ്ഡി) എന്ന പദസ്ത്രം രൂപപപ്പെടുതണ്ഡിയതക്ക്
➔ ഏറ്റവസ്ത്രം ലളണ്ഡിതമനായണ്ഡി പറഞനാൽ ഭൂമമിയയക്കുറമിച്ചുള്ള വമിവരണമപാണട്ട് ഭൂമമി ശപാസയം

നമിർവചനങ്ങൾ
റമിചപാർഡട്ട് ഹപാർടട്ട്തഷപാൺ - "ഭഭൗപമനാപരണ്ഡിതലതണ്ഡിപല പനാപദശണ്ഡിക വവവണ്ഡിധദ്യങ്ങപളക്കു റണ്ഡിച്ചുള്ള വണ്ഡിവരണവസ്ത്രം
വണ്ഡിശദഗ്രീകരണവസ്ത്രം ആണക്ക് ഭൂമണ്ഡിശനാസസ്ത്രം"
യഹറട്ട്നർ - "ഭഭൗപമനാപരണ്ഡിതലതണ്ഡിപല വണ്ഡിവണ്ഡിധ ഭനാഗങ്ങളണ്ഡിൽ അനുഭവപപ്പെടുന്ന പതണ്ഡിഭനാസങ്ങൾ തമണ്ഡിലുള്ള
വദ്യതദ്യനാസങ്ങപളക്കുറണ്ഡിച്ചുള്ള പഠനമനാണക്ക് ഭൂമണ്ഡിശനാസസ്ത്രം"

ഭൂമമിശപാസ പഠനയം പ്രധപാനമപായയം മൂനട്ട് തചപാദധങ്ങളമിൽ അധമിഷമിതമപാണട്ട് - എനട്ട്, എവമിയട, എന്തുയകപാണട്ട്
എനട്ട് - ഭഭൗപമനാപരണ്ഡിതലതണ്ഡിപല പകൃതണ്ഡിദതവസ്ത്രം സനാസ്ത്രംസനാരണ്ഡികവമനായ സവണ്ഡിപശഷതകളുപടെ ക്രമങ്ങപള
തമിരമിചറമിയനതുമപായമി ബന്ധപപ്പെട്ട പചനാദദ്യമനാണണ്ഡിതക്ക്
എവമിയട - പകൃതണ്ഡിദതവസ്ത്രം സനാസ്ത്രംസനാരണ്ഡികവമനായ സവണ്ഡിപശഷതകളുപടെ ഭഭൗപമനാപരണ്ഡിതല വമിതരണവുമപായമി
ബന്ധപപ്പെട്ട പചനാദദ്യമനാണണ്ഡിതക്ക്
എന്തുയകപാണട്ട് - പക്രണ്ഡിയകളുപടെയസ്ത്രം സവണ്ഡിപശഷതകളുപടെയസ്ത്രം പതണ്ഡിഭനാസങ്ങളുപടെയസ്ത്രം വമിശദനകരണതമപാ; അവ
തമണ്ഡിലുള്ള കപാരധകപാരണ ബന്ധങ്ങതളപാ സസ്ത്രംബന്ധണ്ഡിച്ചതനാണക്ക് എന്തുപകനാണക്ക് എന്ന പചനാദദ്യസ്ത്രം

ഭൂമമിശപാസയം ഒരു ഉദട്ട്ഗതഥമിത വമിഷയയമന നമിലയമിൽ
➢ സമഗമനായ സമഗ്രീപനമനാണക്ക് ഭൂമണ്ഡിശനാസതണ്ഡിനുള്ളതക്ക്
➢ വണ്ഡിശകലനങ്ങളണ്ഡിലൂപടെ നണ്ഡിഗമനങ്ങൾ രൂപപപ്പെടുത്തുന്ന വണ്ഡിഷയമനാണക്ക് ഭൂമണ്ഡിശനാസസ്ത്രം
➢ ചരണ്ഡിതസ്ത്രം എന്നതക്ക് കനാലണ്ഡികമനായ വണ്ഡിശകലനസ്ത്രം ആപണങണ്ഡിൽ ഭൂമണ്ഡിശനാസസ്ത്രം സനാനഗ്രീയ വണ്ഡിശകലനമനാണക്ക്

ഭൂമമിശപാസതമിയന്റെ ശപാഖകൾ
•

ഭൂമണ്ഡിശനാസതണ്ഡിപല വണ്ഡിവണ്ഡിധ ശപാഖകൾ രണട്ട് പഠന സമനപനങ്ങയള അടെണ്ഡിസനാനമനാകണ്ഡിയനാണക്ക്
നണ്ഡിലപകനാള്ളുന്നതക്ക്

വധവസപാപമിത സമനപനയം
● ജർമൻ ഭൂമണ്ഡിശനാസജ്ഞനനായ അലകപാണർ തവപാൺ ഹയംതബപാൾടട്ട് ആണക്ക് വദ്യവസനാപണ്ഡിത സമഗ്രീപനസ്ത്രം
ആവണ്ഡിഷ്കരണ്ഡിച്ചതക്ക്
● പപനാതു ഭൂമണ്ഡിശനാസപഠനതണ്ഡിപന്റെ രഗ്രീതണ്ഡി തപന്നയനാണണ്ഡിതക്ക്.
● ഇതണ്ഡിൽ ഏയതപാരു പ്രതമിഭപാസയതയയം ആതഗപാളതലതമിൽ പഠമിക്കുകയയം തുടർനട്ട് അതമിൻയറ വധതധസ്ത
തരങ്ങയള കുറമിച്ചുയം, ക്രമങ്ങയള കുറമിച്ചുയം മനസമിലപാക്കുകയയം പചയ്യുന
● ഉദനാ:- മധദ്യപരഖ മഴകനാടുകൾ
I - വധവസപാപമിത സമനപനപ്രകപാരയം ഭൂമമി ശപാസതമിയന്റെ ശപാഖകൾ
1. ഭഭൗതണ്ഡിക ഭൂമണ്ഡിശനാസസ്ത്രം
2. മനാനവണ്ഡിക ഭൂമണ്ഡിശനാസസ്ത്രം
3. വജവ ഭൂമണ്ഡിശനാസസ്ത്രം
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1. ഭഭൗതമിക ഭൂമമിശപാസയം
ഭഭൗതണ്ഡിക ഭൂമണ്ഡിശനാസതണ്ഡിപല ഉപവണ്ഡിഭനാഗങ്ങൾ തനാപഴ പകനാടുക്കുന
a) ഭൂരൂപരൂപനകരണ ശപാസയം - ഭൂരൂപങ്ങൾ, അവയപടെ പരണ്ഡിണനാമസ്ത്രം, അതണ്ഡിപനനാടെനുബന്ധണ്ഡിച്ചുള്ള പക്രണ്ഡിയകൾ
എന്നണ്ഡിവപയക്കുറണ്ഡിച്ചുള്ള പഠനസ്ത്രം
b) കപാലപാവസശപാസയം - അന്തരഗ്രീക്ഷഘടെന,വണ്ഡിവണ്ഡിധ കനാലനാവസനാ- ദണ്ഡിനനാന്തരഗ്രീക്ഷ ഘടെകങ്ങൾ, വണ്ഡിവണ്ഡിധതരസ്ത്രം
കനാലനാവസകൾ എന്നണ്ഡിവപയക്കുറണ്ഡിച്ചുള്ള പഠനസ്ത്രം
c) ജലശപാസയം - ഭഭൗപമനാപരണ്ഡിതലതണ്ഡിപല ജല മണലപതക്കുറണ്ഡിച്ചുസ്ത്രം അവ മനുഷദ്യ ജഗ്രീവണ്ഡിതതണ്ഡിലുസ്ത്രം മനുഷദ്യ
പവർതനങ്ങളണ്ഡിലുസ്ത്രം പചലുത്തുന്ന സസനാധഗ്രീനപത കുറണ്ഡിച്ചുമുള്ള പഠനസ്ത്രം
d) മണട്ട് ഭൂമമിശപാസയം - മണക്ക് രൂപഗ്രീകരണസ്ത്രം, മണണ്ഡിനങ്ങൾ, മണണ്ഡിപന്റെ വളക്കൂറക്ക്, വണ്ഡിതരണസ്ത്രം, ഉപപയനാഗസ്ത്രം
എന്നണ്ഡിവപയക്കുറണ്ഡിച്ചുള്ള പഠനസ്ത്രം
2. മപാനവമിക ഭൂമമിശപാസയം
മനാനവണ്ഡിക ഭൂമണ്ഡിശനാസതണ്ഡിപല ഉപവണ്ഡിഭനാഗങ്ങൾ തനാപഴ പകനാടുക്കുന
a) സപാമൂഹധ/ സപായംസപാരമിക ഭൂമമിശപാസയം - സമൂഹസ്ത്രം, സമൂഹതണ്ഡിൻപറ ചലനനാത്മകത, സമൂഹതണ്ഡിൻപറ
സനാസ്ത്രംസനാരണ്ഡിക ഘടെകങ്ങൾ എന്നണ്ഡിവപയക്കുറണ്ഡിച്ചുള്ള പഠനസ്ത്രം
b) ജനസയംഖധ ഭൂമമിശപാസവുയം വപാസസല ഭൂമമിശപാസവുയം - ജനസസ്ത്രംഖദ്യ വളർച്ച, വണ്ഡിതരണസ്ത്രം, സനാന്ദ്രത,
സഗ്രീപുരുഷനാനുപനാതസ്ത്രം, കുടെണ്ഡിപയറ്റസ്ത്രം, പതനാഴണ്ഡിൽ ഘടെന എന്നണ്ഡിവപയക്കുറണ്ഡിച്ചനാണക്ക് ജനസയംഖധ ഭൂമമിശപാസയം പഠണ്ഡിക്കുന്നതക്ക്
നനാഗരണ്ഡിക ഗനാമഗ്രീണ വനാസ സലങ്ങളുപടെ സവണ്ഡിപശഷതകപളക്കുറണ്ഡിച്ചനാണക്ക് വപാസസല ഭൂമമിശപാസയം പഠണ്ഡിക്കുന്നതക്ക്
c) സപാമ്പതമിക ഭൂമമിശപാസയം - കൃഷണ്ഡി, വദ്യവസനായസ്ത്രം, വനാണണ്ഡിജദ്യസ്ത്രം, ഗതനാഗതസ്ത്രം എന്നണ്ഡിങ്ങപന ജനങ്ങളുപടെ വണ്ഡിവണ്ഡിധ
സനാമ്പതണ്ഡിക പവർതനങ്ങപള കുറണ്ഡിച്ചുള്ള പഠനസ്ത്രം
d) ചരമിത്ര ഭൂമമിശപാസയം - വണ്ഡിവണ്ഡിധ പപദശങ്ങൾ ഇന്നക്ക് കനാണുന്ന വണ്ഡിധതണ്ഡിൽ ആയണ്ഡി മനാറണ്ഡിയതണ്ഡിനക്ക് പണ്ഡിന്നണ്ഡിപല
ചരണ്ഡിതപരമനായ കനാരണങ്ങളുസ്ത്രം കനാലണ്ഡികമനായ മനാറ്റങ്ങളുസ്ത്രം ചരണ്ഡിത ഭൂമണ്ഡിശനാസതണ്ഡിൽ പഠണ്ഡിക്കുന
e) രപാഷനയ ഭൂമമിശപാസയം - രനാജദ്യനാതണ്ഡിർതണ്ഡികൾ, നണ്ഡിപയനാജക മണലങ്ങളുപടെ അതണ്ഡിർതണ്ഡി നണ്ഡിശ്ചയണ്ഡികൽ,
പതരപഞടുപ്പെക്ക് പശ്ചനാതലസ്ത്രം തുടെങ്ങണ്ഡിയവ സനാനഗ്രീയ ബന്ധങ്ങളുപടെ പശ്ചനാതലതണ്ഡിൽ പനനാകണ്ഡികനാണുന
3. ജജവ ഭൂമമിശപാസയം
➔ ഭഭൗതണ്ഡിക ഭൂമണ്ഡിശനാസവസ്ത്രം മനാനവണ്ഡിക ഭൂമണ്ഡിശനാസവസ്ത്രം തമണ്ഡിലുള്ള ബന്ധതണ്ഡിപന്റെ ഫലമനായണ്ഡി വണ്ഡികനാസസ്ത്രം
പനാപണ്ഡിച്ചതനാണക്ക് വജവ ഭൂമണ്ഡിശനാസസ്ത്രം
➔ ഇതണ്ഡിപന്റെ ഉപശനാഖകൾ ചുവപടെ പചർക്കുന
a) സസധ ഭൂമമിശപാസയം - വനസർഗണ്ഡിക സസദ്യജനാലങ്ങളുപടെ ആവനാസവദ്യവസപയയസ്ത്രം അവയപടെ സനാനഗ്രീയ
വണ്ഡിതരണപതയസ്ത്രം കുറണ്ഡിച്ചുള്ള പഠനസ്ത്രം
b) ജന്തു ഭൂമമിശപാസയം - ജന്തുകളുപടെയസ്ത്രം അവയപടെ വനാസസലങ്ങളുപടെയസ്ത്രം സനാനഗ്രീയ വണ്ഡിതരണരഗ്രീതണ്ഡികളുസ്ത്രം
അവണ്ഡിടുപത ഭൂമണ്ഡിശനാസ സവണ്ഡിപശഷതകപളയസ്ത്രം കുറണ്ഡിച്ചുള്ള പഠനസ്ത്രം
c) ആവപാസശപാസയം / ആവപാസവധവസ - സസദ്യ, ജന്തു വർഗ്ഗങ്ങളുപടെ തനതനായ ആവനാസവദ്യവസകപള
കുറണ്ഡിച്ചുള്ള ശനാസഗ്രീയ പഠനസ്ത്രം
d) പരമിസമിതമി ഭൂമമിശപാസയം - ഭൂഅപചയസ്ത്രം, മലണ്ഡിനഗ്രീകരണസ്ത്രം തുടെങ്ങണ്ഡിയ ആപഗനാള പനാരണ്ഡിസണ്ഡിതണ്ഡിക പശ്നങ്ങപള
സസ്ത്രംബന്ധണ്ഡിച്ചുസ്ത്രം പരണ്ഡിസണ്ഡിതണ്ഡി സസ്ത്രംരക്ഷണപതകുറണ്ഡിച്ചുമുള്ള ഉതക്ക്കണ്ഠയണ്ഡിൽ നണ്ഡിനസ്ത്രം പണ്ഡിറവണ്ഡിപകനാണ ഭൂമണ്ഡിശനാസശനാഖ

തമഖലപാ സമനപനയം
● കപാൾ റമിടർ ആണക്ക് പമഖലനാ സമഗ്രീപനതണ്ഡിപന്റെ ഉപജ്ഞനാതനാവക്ക്
● ഈ സമഗ്രീപനതണ്ഡിൽ തലപാകയത പല തമഖലകളപായമി തരയം തമിരമിചട്ട് അതമിതലപാതരപാ തമഖലയമിലുമുള്ള എലപാ
ഭഭൗമപ്രതമിഭപാസങ്ങയളയയം കുറണ്ഡിച്ചക്ക് പഠണ്ഡിക്കുന.
● ഉദനാ :- വനസർഗണ്ഡികപമനാ രനാഷഗ്രീയപമനാ അയണ്ഡി പവർതണ്ഡിരണ്ഡികപപ്പെട്ട പമഖലകൾ
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II- തമഖലപാസമനപന പ്രകപാരയം ഭൂമമിശപാസതമിൻയറ ശപാഖകൾ
1. തമഖലപാ പഠനയം / പ്രപാതദശമിക പഠനയം - വണ്ഡിസ്തൃതസ്ത്രം, സനാമനാനദ്യ വണ്ഡിസ്തൃതസ്ത്രം, സൂകസ്ത്രം എന്നണ്ഡിങ്ങപന മൂന
തലങ്ങളണ്ഡിൽ പമഖലകപളക്കുറണ്ഡിച്ചുള്ള പഠനമനാണക്ക് നടെക്കുന്നതക്ക്
2. തമഖലപാ ആസൂത്രണയം - നഗര - ഗനാമനാസൂതണങ്ങൾ ഇതണ്ഡിൽ ഉൾപപ്പെടുന
3.തമഖലപാ വമികസനയം
4. തമഖലപാ വമിശകലനയം
➔ ഭൂമമിശപാസതമിയല വമിവമിധ ശപാഖകൾ രണട്ട് രനതമിയമിൽ വമിശകലനയം യചയപായം
(i) തതത്വശപാസയം
a) ഭൂമണ്ഡി ശനാസചണ്ഡിന്തകൾ
b) മനുഷദ്യനുസ്ത്രം ഭൂമണ്ഡിയസ്ത്രം തമണ്ഡിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധസ്ത്രം / മനുഷദ്യ ആവനാസശനാസസ്ത്രം
(ii)പഠനരനതമികളയം സതങ്കേതങ്ങളയം
a) കമ്പമ്പ്യൂട്ടർ കനാർപട്ടനാഗനാഫണ്ഡി
b) പരണ്ഡിമനാണ - സണ്ഡിതണ്ഡിവണ്ഡിവര സപങതങ്ങൾ
c) ഫഗ്രീൽഡക്ക് സർപവകൾ
d) ജണ്ഡിപണ്ഡിഎസക്ക്, ജണ്ഡിഎസക്ക്എസ്ത്രം, വണ്ഡിദൂരസസ്ത്രംപവദനസ്ത്രം എന്നണ്ഡിവ ഉൾപപ്പെടുന്ന ജണ്ഡിപയനാ ഇൻഫർമനാറ്റണ്ഡികക്ക്

ഭഭൗതമിക ഭൂമമിശപാസവുയം അതമിൻയറ പ്രപാധപാനധവുയം
 ഭഭൗതണ്ഡിക ഭൂമണ്ഡിശനാസതണ്ഡിൽ ശണ്ഡിലനാമണലസ്ത്രം, അന്തരഗ്രീക്ഷസ്ത്രം, ജലമണലസ്ത്രം, വജവമണലസ്ത്രം
എന്നണ്ഡിവപയക്കുറണ്ഡിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉൾപപ്പെടുന
a)ശമിലപാമണ്ഡലയം - ഭൂരൂപങ്ങൾ, നഗ്രീപരനാഴുകക്ക്, ഭൂപകൃതണ്ഡി
b) അനരനകയം - സസ്ത്രംരചന, ഘടെന, കനാലനാവസയപടെയസ്ത്രം അന്തരഗ്രീക്ഷസണ്ഡിതണ്ഡിയപടെയസ്ത്രം ഘടെകങ്ങളുസ്ത്രം
നണ്ഡിയന്ത്രണങ്ങളുസ്ത്രം, തനാപനണ്ഡില, മർദസ്ത്രം, കനാറ്റക്ക്, വർഷണസ്ത്രം, കനാലനാവസ ഇനങ്ങൾ തുടെങ്ങണ്ഡിയവ
c) ജല മണ്ഡലയം - സമുദ്രങ്ങൾ, കടെലുകൾ, തടെനാകങ്ങൾ അവപയനാടെക്ക് അനുബന്ധണ്ഡിച്ചുള്ള മറ്റക്ക് ജല പമഖലകൾ
d) ജജവമണ്ഡലയം - മനുഷദ്യനുൾപപ്പെപടെയള്ള ജഗ്രീവരൂപങ്ങളുസ്ത്രം അവയപടെ നണ്ഡിലനണ്ഡിൽപ്പെണ്ഡിനനായള്ള
സസ്ത്രംവണ്ഡിധനാനങ്ങളുസ്ത്രം, ആഹനാരശസ്ത്രംഖല, ആവനാസ സന്തുലനസ്ത്രം തുടെങ്ങണ്ഡിയവ
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പപാർടട്ട് 1 - ചപാപട്ട്റ്റർ 3
ഭൂമമിയുടടെ ഉള്ളറ
➢ ഭൂമമിയുടടെ ആരരം - 6370 km

ഭൂമമിയുടടെ ഉള്ളറടയെ സരംബനമിച്ച വമിവര സസപാതസ്സുകൾ
➔ ഭഭൗമമാന്തർഭമാഗതത്തെ ഭമാഗതത്തെ സസംബനന്ധിച്ച നമ്മുതടെ അറന്ധിവുകളന്ധിൽ ഏതറയസം പരരമാക്ഷമമായ
തതെളന്ധിവുകളുതടെയസം നന്ധിഗമനങ്ങളുതടെ അടെന്ധിസമാനത്തെന്ധിൽ രൂപതപ്പെട്ട ഉള്ളവയമാണണ
a) പ്രതത്യക്ഷ വമിവര സസപാതസ്സുകൾ
i. ഖനനരം (mining)
➢ ഭൂമന്ധിയന്ധിതലെ ആഴരമറന്ധിയ ഖനന്ധിയതടെ ആഴസം -3- 4 km (സഭൗത്തെണ ആഫന്ധിക)
ii. സമുദ്ര പരത്യസവഷണ ടപ്രപാടജെക്ടുകൾ (deep ocean drilling projects)
➢ രണണ പ്രധമാന ഡന്ധിലന്ധിസംഗണ രപ്രമാജക്ടുകളമാണണ :- ഡഡീപണ ഓഷഷ്യൻ ഡന്ധിലന്ധിസംഗണ രപ്രമാജകണ
ഇൻറരഗ്രേറ്റഡണ ഓഷഷ്യൻ ഡന്ധിലന്ധിസംഗണ തപ്രമാജകണ
➢ ഭൂമന്ധിയന്ധിതലെ ഏറ്റവുസം ആഴത്തെന്ധിൽ നന്ധിർമന്ധിച്ചന്ധിട്ടുള്ള ഡന്ധിൽ (ഗർത്തെസം) - ആർട്ടന്ധികണ സമുദ്രത്തെന്ധിതലെ "സകപാലപാ”
(12 കന്ധി.മഡീ.)
iii. അഗമിപർവ്വത സട്ട്സഫപാടെനങ്ങൾ ( volcanic eruption)
➢ അഗന്ധിപർവതെങ്ങളന്ധിലൂതടെ പുറരത്തെകണ വമന്ധിക്കുന്ന ശന്ധിലെമാദ്രവഷ്യസം (magma) ശമാസ്ത്രജ്ഞർകണ പരന്ധിരശമാധന
ശമാലെകളന്ധിൽ വന്ധിശകലെന വന്ധിരധയമമാകമാസം.
b) പസരപാക്ഷ വമിവര സസപാതസ്സുകൾ
i. ഊഷപാവട്ട്
ii. മർദരം
➢ ഭഭൗരമമാപരന്ധിതെലെത്തെന്ധിൽ നന്ധിനസം ആഴസം കൂടുന്നതെന്ധിനനുസരന്ധിച്ചണ തെമാപനന്ധിലെയസം മർദ്ദവുസം വർധന്ധിച്ചു വരുന
iii. സപാന്ദ്രത
➢ ആഴസം കൂടുന്നതെന്ധിനനുസരന്ധിച്ചണ ശന്ധിലെമാവസ്തുകളുതടെ സമാന്ദ്രതെ വർധന്ധിച്ചണ വരുന
iv. ഉൽക്കകൾ
➢ ഭഭൗമ പദമാർത്ഥങ്ങൾകണ സമമാനമമായ വസ്തുകൾ തെണുത്തുറഞമാണണ ഉൽകകൾ രൂപതപ്പെട്ടന്ധിരന്ധിക്കുന്നതെണ.
അതെന്ധിനമാൽ ഭൂമന്ധിക്കുസം സമമാനഘടെനയമാനുള്ളതെണ എന്ന നന്ധിഗമനത്തെന്ധിൽ എത്തെന്ധിരച്ചരുന
v. ഭൂഗുരുതതപാകർഷണരം
➢ ഭൂമന്ധിയതടെ വന്ധിവന്ധിധ അക്ഷമാസംശ പ്രരദശങ്ങളന്ധിൽ ഭൂഗുരുതെതസം അനുഭവതപ്പെടുന്നതെണ ഒരരരപമാതലെയല
➢ ധ്രുവപ്രസദേശങ്ങൾ ഭഭൗമ രകന്ദ്രരത്തെമാടെണ കൂടുതെൽ അടുത്തെമായതെന്ധിനമാൽ അവന്ധിതടെ ഭൂഗുരുതതരം കൂടുതലരം
ഭൂമധത്യസരഖ പ്രസദേശങ്ങൾ ഭഭൗമ രകന്ദ്രത്തെന്ധിൽ നന്ധിനസം അകന നന്ധിൽക്കുന്നതെന്ധിനമാൽ അവന്ധിതടെ ഭൂഗുരുതതരം
കുറവുമപാണട്ട്
➢ ഒരു പ്രരദശത്തുള്ള പ്രതെഡീക്ഷന്ധിതെ ഗുരുതെതമാകർഷണ ബലെവുസം അവന്ധിടുതത്തെ യഥമാർത്ഥ ഗുരുതെതമാകർഷണ
ബലെവുസം തെമന്ധിലുള്ള വഷ്യതെമാസസം ആണണ ഗപാവമിറ്റമി അസനപാമലമി
vi. ഭഭൗമകപാനമിക മണ്ഡലരം
➢ ഭൂവൽകത്തെന്ധിതലെ കമാന്തന്ധിക വസ്തുകതള വന്ധിശകലെനസം തചെയ്യുന
vii. ഭൂകമ്പപ്രവർത്തനങ്ങൾ
➢ ഭൂമന്ധിയതടെ ഉള്ളറതയ സസംബനന്ധിക്കുന്ന വന്ധിവര രസമാതെസ്സുകളന്ധിൽ ഏറ്റവുസം പ്രധമാനസം
➢ ഭൂകമ്പ തെരസംഗങ്ങതളക്കുറന്ധിച്ചുള്ള പഠനസം ഭൂമന്ധിയതടെ പമാളന്ധികളമായള്ള ഘടെനതയ തവളന്ധിവമാകുന
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD
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ഭൂകമ്പങ്ങൾ
 ഭൂമന്ധിക്കുണമാകുന്ന കമ്പനമമാണണ ഭൂകമ്പസം
 ഭൂവൽക ശന്ധിലെമാപമാളന്ധികളന്ധിതലെ വന്ധിടെവുകളമായ ഭസംശതെലെങ്ങളന്ധിലെമാണണ ഭൂകമ്പസം ഉടെതലെടുക്കുന്നതെണ ;
അതെമായതെണ എലമാ സതമാഭമാവന്ധിക ഭൂകമ്പങ്ങളുസം ശന്ധിലെമാമണ്ഡലെത്തെന്ധിലെമാണണ ഉണമാകുന്നതെണ
 വന്ധിവന്ധിധ ദന്ധിശകളന്ധിരലെകണ തെരസംഗ രൂപത്തെന്ധിൽ ഭൂവൽകത്തെന്ധിനുള്ളന്ധിൽ നന്ധിനസം ഊർജസം
രമമാചെന്ധിപ്പെന്ധികതപ്പെടുരമ്പമാളമാണണ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണമാകുന്നതെണ
 ഭൂവൽകത്തെന്ധിനുള്ളന്ധിൽ ഊർജസം രമമാചെന്ധിപ്പെന്ധികതപ്പെടുന്ന രകന്ദ്രസം - പ്രഭവ സകന്ദ്രരം(focus) /
ഹഹൈസപപാടസന്റർ
 രഫമാകസന്ധിനണ ലെസംബമമായന്ധി ഏറ്റവുസം അടുത്തുള്ള ഭഭൗരമമാപരന്ധിതെലെ രകന്ദ്രസം - അധമിസകന്ദ്രരം( epicentre)
 അധന്ധിരകന്ദ്രത്തെന്ധിലെമാണണ ഭൂകമ്പ തെരസംഗങ്ങൾ ആദഷ്യസം എത്തെന്ധിരച്ചരുന്നതെണ
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 ഭൂകമ്പസം അളകമാൻ രവണന്ധി ഉപരയമാഗന്ധിക്കുന്ന ഉപകരണസം - സസീസട്ട്സമപാഗപാഫട്ട്
 ഭൂകമ്പതത്തെക്കുറന്ധിച്ചുള്ള പഠനസം - സസീസട്ട്സമപാളജെമി

ഭൂകമ്പ തരരംഗങ്ങൾ
ഭൂകമ്പ തരരംഗങ്ങൾ രണട്ട് തെരത്തെന്ധിലെമാണുള്ളതെണ
i. സബപാഡമി തരരംഗങ്ങൾ
ii. പ്രതല തരരംഗങ്ങൾ
i. സബപാഡമി തരരംഗങ്ങൾ
✔ പ്രഭവ രകന്ദ്രത്തെന്ധിൽ രൂപതപ്പെടുന്ന രബമാഡന്ധി തെരസംഗങ്ങൾ ഭഭൗമമാന്തർ ഭമാഗത്തുകൂടെന്ധി എലമാ
ദന്ധിശകളന്ധിരലെക്കുസം സഞ്ചരന്ധിക്കുന.
✔ രബമാഡന്ധി തെരസംഗങ്ങൾ രണണ തെരത്തെന്ധിലെമാണുള്ളതെണ.
1. P തരരംഗങ്ങൾ / പ്രപാഥമമിക തരരംഗങ്ങൾ
2. S തരരംഗങ്ങൾ / ദേതമിതസീയെ തരരംഗങ്ങൾ
P തരരംഗങ്ങൾ / പ്രപാഥമമിക തരരംഗങ്ങൾ
● ഏറ്റവുസം രവഗത്തെന്ധിൽ സഞ്ചരന്ധിക്കുന
● ഭഭൗരമമാപരന്ധിതെലെത്തെന്ധിൽ ആദഷ്യസം
എത്തെന്ധിരച്ചരുന
● ശബണദ തെരസംഗങ്ങരളമാടെണ സമാദൃശഷ്യസം
● ഖര - ദ്രമാവക - വമാതെക പദമാർത്ഥങ്ങളന്ധിലൂതടെ
സഞ്ചരന്ധിക്കുവമാൻ കഴന്ധിയന
● തെരസംഗങ്ങളുതടെ സഞ്ചമാരദന്ധിശകണ
സമമാന്തരമമായമാണണ ഇവ കമ്പനസം തചെയ്യുന്നതെണ

S തരരംഗങ്ങൾ / ദേതമിതസീയെ തരരംഗങ്ങൾ
● ഇവ ഭൂമന്ധിയതടെ ഉപരന്ധിതെലെത്തെന്ധിതലെത്തെമാൻ
കൂടുതെൽ സമയതമടുക്കുന
● ഖര മമാധഷ്യമത്തെന്ധിൽ കൂടെന്ധി മമാത്രരമ
സഞ്ചരന്ധിക്കുവമാൻ കഴന്ധിയ
● ഭൂമന്ധിയതടെ ഉള്ളറതയകുറന്ധിച്ചണ അറന്ധിയമാൻ
സഹമായകരസം
● തെരസംഗങ്ങളുതടെ സഞ്ചമാരദന്ധിശകണ
ലെസംബമമായമാണണ കമ്പനസം നടെക്കുന്നതെണ
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ii. പ്രതല തരരംഗങ്ങൾ
✔ രബമാഡന്ധി തെരസംഗങ്ങൾ ഉപരന്ധിതെലെ ശന്ധിലെകളുമമായന്ധി പ്രതെന്ധിപ്രവർത്തെന്ധിക്കുരമ്പമാളമാണണ പ്രതെലെ തെരസംഗങ്ങൾ
ഉണമാകുന്നതെണ
✔ ഏറ്റവുസം വന്ധിനമാശകമാരന്ധികളമായ ഭൂകമ്പ തെരസംഗങ്ങൾ
✔ സഡീരസമാഗ്രേമാഫന്ധിൽ ഏറ്റവുസം ഒടുവന്ധിലെമായന്ധി വതന്നത്തുന
✔ സഞ്ചമാര ദന്ധിശകണ ലെസംബമമായന്ധി ഇവ കമ്പനസം തചെയ്യുന

ഭൂകമ്പ തരരംഗങ്ങളുടടെ നമിഴൽസമഖലകൾ
✗
✗
✗
✗
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സഡീരസമാഗ്രേമാഫന്ധിൽ ഭൂകമ്പ തെരസംഗങ്ങൾ രരഖതപ്പെടുത്തെമാത്തെ രമഖലെകളമാണണ നന്ധിഴൽരമഖലെകൾ
ഓരരമാ അധന്ധിരകന്ദ്രത്തെന്ധിതന്റെയസം നന്ധിഴൽരമഖലെകൾ വഷ്യതെഷ്യസ്തമമായന്ധിരന്ധിക്കുസം
P തരരംഗത്തമിടന്റ നമിഴൽസമഖല - അധന്ധിരകന്ദ്രത്തെന്ധിൽ നന്ധിനസം 105° കരം 145° ക്കുസം ഇടെയന്ധിൽ
S തരരംഗത്തമിടന്റ നമിഴൽസമഖല - അധന്ധിരകന്ദ്രത്തെന്ധിൽ നന്ധിനസം 105°ക്കട്ട് മുകളമിൽ

വമിവമിധ തരരം ഭൂകമ്പങ്ങൾ
a) ടടെസകപാണമികട്ട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ - ഏറ്റവുസം കൂടുതെലെമായന്ധി ഉണമാകുന്നവ
ഭസംശ തെലെത്തെന്ധിലൂതടെ ശന്ധിലെകൾ തതെന്നന്ധി മമാറുരമ്പമാളമാണണ ഉണമാകുന്നതെണ
b) അഗമിപർവത ജെനത്യ ഭൂകമ്പങ്ങൾ - അഗന്ധിപർവ്വതെങ്ങൾ സജഡീവമമായ രമഖലെകളന്ധിൽ ഉണമാകുന
c) സകപാളപാപട്ട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ - ഖനന്ധികളുതടെ രമൽത്തെട്ടണ തെകർനവഡീഴുരമ്പമാൾ ഉണമാകുന്ന ഭൂചെലെനങ്ങൾ
d) വമിസസപാടെക ഭൂകമ്പങ്ങൾ - ആണവ - രമാസ സണരഫമാടെനങ്ങൾ മൂലെസം ഉണമാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങൾ
e) ജെലസരംഭരണസീസപ്രരമിത ഭൂകമ്പങ്ങൾ - കൂറ്റൻ ജലെസസംഭരണന്ധികൾ സന്ധിതെന്ധി തചെയ്യുന്ന പ്രരദശങ്ങളന്ധിൽ
ഉണമാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങൾ

ഭൂകമ്പങ്ങൾ അളക്കൽ
• വഷ്യമാപണതെന്ധി , തെഡീവ്രതെ എന്നന്ധിവയതടെ അടെന്ധിസമാനത്തെന്ധിലെമാണണ ഭൂകമ്പങ്ങതള അളക്കുന്നതെണ
വത്യപാപട്ട്തമി
➢ ഭൂകമ്പത്തെന്ധിതന്റെ വഷ്യമാപണതെന്ധി അളകമാൻ റമികർ ടസ്കെയെമിൽ ഉപരയമാഗന്ധിക്കുന
➢ വഷ്യമാപണതെന്ധി അളക്കുന്നതെണ രമമാചെന്ധിപ്പെന്ധികതപ്പെടുന്ന ഊർജത്തെന്ധിതന്റെ രതെമാതെനുസരന്ധിച്ചമാണണ
➢ 0 മുതൽ 10 വതരയള്ള സസംഖഷ്യകളന്ധിൽ ഭൂകമ്പ വഷ്യമാപന്ധി അളകമാസം
തസീവ്രത
➢ ഭൂകമ്പത്തെന്ധിതന്റെ തെഡീവ്രതെ അളകമാൻ ടമർക്കലമി ടസ്കെയെമിൽ ഉപരയമാഗന്ധിക്കുന
➢ ഭൂകമ്പസം സൃഷണടെന്ധിക്കുന്ന നമാശനഷങ്ങളുതടെ അടെന്ധിസമാനത്തെന്ധിലെമാണണ തെഡീവ്രതെ അളക്കുന്നതെണ
➢ 1 മുതൽ 12 വതരയള്ള ഏകകത്തെന്ധിലെമാണണ തെഡീവ്രതെ രതെമാതെണ അളക്കുന്നതെണ
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ഭൂകമ്പ ഫലങ്ങൾ













ഭൂകമ്പനസം
ഭഭൗരമമാപരന്ധിതെലെ രൂപമമാറ്റസം
ഉരുൾതപമാട്ടലുകൾ
മണണ ഒലെന്ധിച്ചുരപമാകൽ
ഭൂമന്ധി പന്ധിളരൽ
മണന്ധിടെന്ധിച്ചന്ധിൽ
ഭൂസമാന ഭസംശസം
ജലെസസംഭരണന്ധികളുതടെ കരകവന്ധിയൽ
തെഡീ
നന്ധിർമന്ധിതെന്ധിയതടെ തെകർച്ച
വസ്തുകളുതടെ പതെനസം
സുനമാമന്ധികൾ
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

ഭൂമമിയുടടെ ഘടെന
ശമിലപാമണ്ഡലരം

ഭൂവൽക്കരം
മപാന്റമിൽ
കപാമ്പട്ട്

ഭൂവൽക്കരം
➔
➔
➔
➔
➔
➔

ഭൂമന്ധിയതടെ ഏറ്റവുസം പുറതമയള്ള ഖരഭമാഗമമാണണ ഭൂവൽകസം
ശന്ധിലെമാനന്ധിർമന്ധിതെമമായ കട്ടന്ധിയള്ള ഭമാഗമമാണന്ധിതെണ
സമുദ്രതെടെ ഭൂവൽകത്തെന്ധിനണ വൻകരഭൂവൽകതത്തെ അരപക്ഷന്ധിച്ചണ കനസം കുറവമാണണ
വൻകര ഭൂവൽകത്തെന്ധിതന്റെ ശരമാശരന്ധി സമാന്ദ്രതെ – 2.7 ഗ്രേമാസം / ഘന.തസ.മന്ധി.
സമുദ്ര ഭൂവൽകത്തെന്ധിതന്റെ ശരമാശരന്ധി സമാന്ദ്രതെ – 3 ഗ്രേമാസം / ഘന.തസ.മന്ധി.
സമുദ്രതെടെ ഭൂവൽക ഭമാഗത്തെണ കമാണതപ്പെടുന്ന ശന്ധിലെമാ പ്രധമാനമമായസം ബസപാൾടട്ട് ആണണ

മപാന്റമിൽ
➔
➔
➔
➔

ഭൂമന്ധിയതടെ ഉള്ളറയന്ധിൽ ഭൂവൽകത്തെന്ധിനു തതെമാട്ടുതെമാതഴയള്ള പമാളന്ധിയമാണണ മമാന്റെന്ധിൽ
ഭൂവൽകതത്തെ മമാന്റെന്ധിലെന്ധിൽ നന്ധിനസം രവർതെന്ധിരന്ധിക്കുന്ന ഭമാഗമമാണണ - "സമപാസഹൈപാ" വമിചമിന്നത
രമമാരഹമാ വന്ധിചന്ധിന്നതെയന്ധിൽ തുടെങ്ങന്ധി 2900 കന്ധി. മന്ധി. വതര മമാന്റെന്ധിൽ വഷ്യമാപന്ധിച്ചന്ധിരന്ധിക്കുന
ഭൂവൽകവുസം മമാന്റെന്ധിലെന്ധിതന്റെ ഉപരന്ധിഭമാഗവുസം രചെർനള്ള ഭമാഗതത്തെ ശന്ധിലെമാമണ്ഡലെസം എന്നണ വന്ധിളന്ധിക്കുന
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➔ ശന്ധിലെമാമണ്ഡലെത്തെന്ധിനണ തതെമാട്ടണ തെമാതഴയമായന്ധി അർദ്ധ ദ്രവകമാവസയന്ധിൽ കമാണതപ്പെടുന്ന മമാന്റെന്ധിലെന്ധിതന്റെ
ഭമാഗമമാണണ ആസ്ഥസനപാസമിർ (മമാഗ്മയതടെ പ്രഭമാവ രകന്ദ്രസം)
➔ സമാന്ദ്രതെ – 3.4 ഗ്രേമാസം / ഘന.തസ.മന്ധി.

കപാമ്പട്ട്
➔ ഭൂമന്ധിയതടെ ഏറ്റവുസം ഉള്ളന്ധിലുള്ള പമാളന്ധി
➔ പ്രധമാനമമായസം നന്ധികൽ, ഇരുമ്പണ എന്നഡീ ഘനരലെമാഹങ്ങളമാലെമാണണ കമാമ്പണ നന്ധിലെതകമാള്ളുന്നതെണ. അതെന്ധിനമാൽ
കമാമ്പന്ധിനു NIFE എനസം രപരുണണ.
➔ സമാന്ദ്രതെ – 5 to 13 ഗ്രേമാസം / ഘന.തസ.മന്ധി

അഗമിപർവ്വതങ്ങൾ
➢ ഭൂമന്ധിയതടെ ഉൾഭമാഗത്തുനന്ധിനസം വമാതെകങ്ങൾ, ചെമാരസം,ദ്രവമാവസയന്ധിലുള്ള ശന്ധിലെപദമാർത്ഥങ്ങൾ തുടെങ്ങന്ധിയവ
പുറരത്തെകണ വമന്ധിക്കുന്ന ഇടെങ്ങളമാണണ അഗമിപർവ്വതങ്ങൾ.
➢ സമഡീപകമാലെത്തെണ ഭൂമന്ധിയതടെ ഉൾഭമാഗത്തെണ നന്ധിനസം മമാഗ്മയസം മറ്റണ വസണതുകളുസം ഉപരന്ധിതെലെത്തെന്ധിരലെകണ
പുറന്തള്ളതപ്പെട്ടന്ധിട്ടുതണങന്ധിൽ അത്തെരസം അഗന്ധിപർവ്വതെങ്ങതള സജെസീവ അഗമിപർവ്വതങ്ങൾ എന്നണ
വന്ധിളന്ധിക്കുന
➢ ഉപരന്ധിമമാന്റെന്ധിലെന്ധിൽ സന്ധിതെന്ധി തചെയ്യുന്ന ശന്ധിലെമാദ്രവതത്തെ മപാഗ്മ എന്നണ വന്ധിളന്ധിക്കുന
➢ മമാഗ്മ ഭഭൗരമമാപരന്ധിതെലെത്തെന്ധിൽ വതന്നത്തുരമ്പമാൾ അതെന്ധിതന ലപാവ എന്നണ വന്ധിളന്ധിക്കുന

വമിവമിധ തരരം അഗമിപർവ്വതങ്ങൾ
1 .ഷസീൽഡട്ട് അഗമിപർവ്വതങ്ങൾ
✗ ഏറ്റവുസം വന്ധിസ്തൃതെമമായ അഗന്ധിപർവ്വതെങ്ങൾ
✗ ബസമാൾട്ടണ ലെമാവ തകമാണമാണണ ഇവ സൃഷന്ധികതപ്പെട്ടന്ധിട്ടുള്ളതെണ
✗ അഗന്ധിപർവ്വതെ നമാളന്ധിയന്ധിരലെകണ ജലെസം വതന്നത്തുരമ്പമാൾ ഇവ രസമാടെനമാത്മകമമാവുസം
✗ ലെമാവയന്ധിൽ നന്ധിനള്ള ഖരവസ്തുകൾ നന്ധിരക്ഷപന്ധികതപ്പെട്ടണ അഗന്ധിപർവതെങ്ങളുതടെ മധഷ്യഭമാഗത്തെമായന്ധി
കൂനകൾ രൂപതപ്പെടുന
✗ ഉദമാ:- ഹവമായണ ദതഡീപന്ധിതലെ അഗന്ധിപർവ്വതെങ്ങൾ
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

2. സകപാസമ്പപാസമിറ്റട്ട് അഗമിപർവ്വതങ്ങൾ
✔ ബസമാൾട്ടന്ധിതനകമാൾ ചൂടെണ കുറഞതുസം കട്ടന്ധിയള്ളതുമമായ ലെമാവയമാണണ രകമാരമ്പമാസന്ധിറ്റണ അഗന്ധിപർവതെങ്ങൾ
ഉണമാക്കുന്നതെണ
✔ രസമാടെനമാത്മകതെ കൂടുതെൽ
✔ ലെമാവതകമാപ്പെസം ഉരുകമാത്തെ ശന്ധിലെമാഖണ്ഡങ്ങളുസം ചെമാരവുസം വൻരതെമാതെന്ധിൽ വനരചെർന അഗന്ധിപർവതെ
നമാളന്ധികണ ചുറസം അടെന്ധിഞ്ഞുകൂടുന.ഇതെണ പമാളന്ധികളമായന്ധിട്ടുള്ള അഗന്ധിപർവ്വതെമുഖസം ഉണമാക്കുന
3. കപാൽഡറ
• ഏറ്റവുസം വന്ധിസണരഫമാടെകമമായ അഗന്ധിപർവ്വതെങ്ങൾ
• സണരഫമാടെനത്തെന്ധിലൂതടെ വലെന്ധിയ ഗർത്തെങ്ങൾ ഉണമാകുന
• അഗന്ധിപർവതെമുഖസം തെകർന്നടെന്ധിഞണ രൂപതപ്പെടുന്ന വന്ധിശമാലെ ഗർത്തെങ്ങതള കപാൽഡറ എന്നണ വന്ധിളന്ധിക്കുന
4. ഫട്ട്ളഡട്ട് ബസപാൾടട്ട് ടപ്രപാവമിൻടസസട്ട്
● ഇവന്ധിതടെ കൂടുതെൽ ദ്രവസതഭമാവമുള്ള ലെമാവ കൂടുതെൽ ദൂരങ്ങളന്ധിരലെകണ പരക്കുന
● ആയന്ധിരകണകന്ധിനണ ചെതുരശ്ര കന്ധിരലെമാമഡീറ്റർ വന്ധിസ്തൃതെന്ധിയന്ധിൽ വഷ്യമാപന്ധിച്ചണ കന്ധിടെക്കുന
● ഇവകണ 50 മഡീറ്ററന്ധിൽ അധന്ധികസം കനമുണണ
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● ഉദമാ :- തഡകമാൻ ടമാപ്പെണ
5. സമുദ്രപാനർ പർവതനമിര അഗമിപർവ്വതങ്ങൾ
✗ രലെമാക സമുദ്രങ്ങളുതടെ മധഷ്യഭമാഗത്തെമായന്ധി രൂപതപ്പെട്ടന്ധിട്ടുള്ള പർവ്വതെനന്ധിരകളമാണന്ധിവ
✗ കുനകളുതടെ മധഷ്യഭമാഗസം നന്ധിരന്തരമമായന്ധി അഗന്ധിപർവതെസണരഫമാടെനങ്ങൾകണ വന്ധിരധയമമാകുന
അഗമിപർവത ഭൂരൂപങ്ങൾ
➔ ലെമാവ തെണുത്തുറയന്ന സലെത്തെന്ധിതന്റെ അടെന്ധിസമാനത്തെന്ധിൽ അഗന്ധിപർവ്വതെശന്ധിലെകതള രണമായന്ധി തെരസം
തെന്ധിരന്ധികമാസം
1. അഗമിപർവ്വതജെനത്യ ശമിലകൾ - ഉപരന്ധിതെലെത്തെന്ധിൽ ശന്ധിലെമാരൂപഡീകരണസം നടെക്കുന
2. പപാതപാളശമിലകൾ - ഭൂവൽകത്തെന്ധിനുള്ളന്ധിൽ ശന്ധിലെമാരൂപഡീകരണസം നടെക്കുന
➔ ഭൂവൽകത്തെന്ധിനുള്ളന്ധിൽ തെണുത്തുറയന്ന ലെമാവ ഉണമാക്കുന്ന ശന്ധിലെമാരൂപങ്ങതള അനരപാസഗയെ
ശമിലപാരൂപങ്ങൾ എന്നണ പറയന
പ്രധപാന അനരപാസഗയെ ശമിലപാരൂപങ്ങൾ
➢ ബമാരത്തെമാലെന്ധിത്തെണ
➢ ലെമാരകമാലെന്ധിത്തെണ
➢ ലെമാരപ്പെമാലെന്ധിത്തെണ
➢ ഫമാരകമാലെന്ധിത്തെണ
➢ സന്ധില്ലുകൾ, ഷഡീറകൾ
➢ ഡഡകണ
ബപാസത്തപാലമിത്തട്ട്
• ഭൂവൽകത്തെന്ധിതന്റെ അഗമാധതെയന്ധിൽ ശന്ധിലെമാദ്രവസം തെണുത്തുറഞണ രൂപതപ്പെടുന്ന വലെന്ധിയ അന്തരമാരഗയ
രൂപങ്ങളമാണണ ഇവ
• അതെന്ധി വന്ധിസ്തൃതെമമായന്ധി കമാണതപ്പെടുന
• ഇവ ഗ്രേമാഡനറണ ശന്ധിലെകളമാണണ
• ഒന്നമാതക തെണുത്തുറഞ മമാഗ്മ അറകളമാണന്ധിവ
ലപാസക്കപാലമിത്തട്ട്
• മകുടെങ്ങൾ രപമാതലെ ഭൂവൽകത്തെന്ധിനുള്ളന്ധിൽ രൂപതപ്പെടുന്ന അന്തരമാരഗയ ശന്ധിലെമാരൂപങ്ങളമാണന്ധിവ
• തെമാതഴ നന്ധിനസം കുഴൽ സമമാനമമായ നമാളന്ധിരയമാടെണ കൂടെന്ധിയ പരന്ന അടെന്ധിത്തെട്ടമാണന്ധിവകണ
• ഉദമാ - കർണമാടെക പഡീഠഭൂമന്ധിയന്ധിതലെ ഗ്രേമാഡനറ്റണ കുനകൾ
ലപാസപപാലമിത്തട്ട്
• രകമാൺരകവണ ആകൃതെന്ധിയന്ധിൽ രൂപതപ്പെടുന്ന അന്തരമാരഗയ ശന്ധിലെകൾ
ഫപാസക്കപാലമിത്തട്ട്
• തെരസംഗ രൂപത്തെന്ധിൽ ശന്ധിലെമാദ്രവസം തെണുത്തുറഞണ രൂപതപ്പെടുന്ന അന്തരമാരഗയ ശന്ധിലെമാരൂപങ്ങൾ
സമില്ലുകൾ, ഷസീറ്റുകൾ
• തെന്ധിരശഡീനമമായ ആരഗയ ശന്ധിലെമാരൂപങ്ങൾകണ രനരന്ധിയ കനരമ ഉള്ളൂതവങന്ധിൽ അവതയ ഷസീറ്റുകൾ എനസം
കനസം കൂടുതെലുള്ളവതയ സമില്ലുകൾ എനസം വന്ധിളന്ധിക്കുന
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD
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ഹഡക്കട്ട്
• ശന്ധിലെമാദ്രവസം ലെസംബദന്ധിശയന്ധിൽ തെണുത്തുറഞണ, ഭന്ധിത്തെന്ധികൾകണ സമമാനമമായന്ധി രൂപതപ്പെടുന്ന
ആന്തമാരഗയരൂപങ്ങളമാണന്ധിവ

AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD
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പപാർടട്ട് 1 - ചപാപട്ട്റ്റർ 4
വൻകരകളുടടെയയും സമുദ്രങ്ങളുടടെയയും വവിതരണയും
➔ വടകക്കേ അകമേരരിക്കേയയും തതെകക്കേ അകമേരരിക്കേയയും അഫരിക്കേയയും യൂകററോപ്പുതമേറോതക്കേ പറോചചീനകറോലതത്ത്
ഒനറോയരിരരിക്കേറോതമേന സറോധധ്യതെ ആദധ്യമേറോയരി മുകനറോടത്ത് തവച്ചതെത്ത് - എബ്രഹപായും ഓർടടലവിയസട്ട് (ഡച്ചത്ത് ഭൂപട
നരിർമേറോതെറോവത്ത് - 1596 )
➔ വൻകരകതളെ (യൂകററോപത്ത്,ആഫരിക്കേ, അകമേരരിക്കേ) കചർതത്ത് തവച്ചത്ത് ആദധ്യമേറോയരി ഭൂപടയും തെയറോററോക്കേരിയതെത്ത് അടനപാണവിടയപാ ടപലവിഗവിനവി

വൻകരകളുടടെയയും സമുദ്രങ്ങളുടടെയയും വവിതരണടത്തെക്കുറവിച്ചുള്ള സവിദപാന്തങ്ങൾ
1 .വൻകരവവിസപാപന സവിദപാന്തയും
➢ ജർമ്മൻ കറോലറോവസ്ഥശറോസ്ത്രജ്ഞനറോയ ആൽഫ്രഡട്ട് ടവഗ്നർ ആണത്ത് വൻകപാരവവിസപാപന സവിദപാന്തയും
1912 -ൽ അവതെരരിപരിച്ചതെത്ത്
➢ വൻകരകളുടടെയയും സമുദ്രങ്ങളുടടെയയും വവിതരണടത്തെക്കുറവിച്ചുള്ള സവിദപാന്തമപാണവിതട്ട്
➢ തവഗതനറുതട സരിദറോനയും പസറോവരിക്കുനതെത്ത്, ഇന്നുള്ള വൻകരകതളെലറോയും ഒരുകറോലതത്ത് ഒന്നുകചർനറോണത്ത്
സ്ഥരിതെരി തചയരിരുനതെത്ത് എന്നുയും അതെരിനു ചുറയും ഒരു ബൃഹത്സമുദയും നരിലനരിന്നുരുന്നു എന്നുമേറോണത്ത്
➢ ബൃഹതട്ട് വൻകരകട്ട് അകദ്ദേഹയും പപാൻജവിയ(അർഥയും = മുഴുവൻ ഭൂമേരി) എന്നുയും ബൃഹതട്ട് സമുദ്രത്തെവിനട്ട്
പന്തലപാസ(അർഥയും = മുഴുവൻ സമുദയും) എന്നുയും കപരത്ത് നൽകരി.
➢ അകദ്ദേഹതരിതന്റെ അഭരിപറോയ പകറോരയും, ഏകകദശയും 200 ദശലകയും വർഷങ്ങൾകട്ട് മുൻപട്ട് പറോൻജരിയ
കുറുതക പരിളെർന്നു മേറോററോൻ തുടങരി. ഇതെരിൽ വടെകൻ ഭപാഗയും ലലൗടറഷഷ്യ എന്നുയും ടതകൻ ഭപാഗയും
ടഗപാണണപാനലപാൻഡട്ട് എന്നുയും അറരിയതപട്ടു
➢ പരിനചീടത്ത് ഇവ വചീണയും പലതെറോയരി പരിളെരുകയയും ഇനത്ത് കറോണുന വൻകരകളെറോയരി പരരിണമേരിക്കുകയയും
തചയത്ത്തു
➢ ലലൗടറഷഷ്യയവിൽ നവിനയും പവിളർന മപാറവിയ വൻകരപാ ഭപാഗങ്ങൾ - വടെടക അടമരവിക, യൂടറഷഷ്യ, ഗഗ്രീൻലപാൻഡട്ട്
,ആർടവികട്ട് പ്രടദശയും
➢ ടഗപാണണപാനലപാൻഡവിൽ പവിളർന മപാറവിയ വൻകരപാ ഭപാഗങ്ങൾ - ടതടക അടമരവിക,ആഫ്രവിക, ഇന്തഷ്യൻ
ഉപഭൂഖണയും,ഓസട്ട്ടട്രേലവിയ, അനപാർടവികട്ട് പ്രടദശയും
വൻകരവവിസപാപനത്തെവിടന അനുകൂല ടതളവിവുകൾ (വൻകരവവിസപാപനടത്തെ സപാധൂകരവിക്കുന്ന ടതളവിവുകൾ)
✔ വൻകരകളുടടെ അരവികുകളുടടെ ടചർച്ച (ഈർച്ചവപാൾ ടചർച്ച)
✔ സമുദ്രങ്ങളുടടെ ഇരുകരകളവിടലയയും ശവിലകളുടടെ സമപ്രപായയും
✔ ടെവിലലറ്റട്ട് നവിടകപങ്ങൾ
✔ ടപ്ലേസർ നവിടകപങ്ങൾ
✔ ടഫപാസവിലുകളുടടെ വവിതരണയും
വൻകരകളുടടെ അരവികുകളുടടെ ടചർച്ച (ഈർച്ചവപാൾ ടചർച്ച)
● ആഫരിക്കേയതടയയും തതെകക്കേ അകമേരരിക്കേയതടയയും തെചീരങൾ തെമ്മരിൽ അത്ഭുതെകരമേറോയ കചർച്ചയണത്ത്
● പരിനചീടത്ത്ബുള്ളറോർഡത്ത് 1964 -ൽ കമമ്പ്യൂടർ കപറോഗറോമേരിതന്റെ സഹറോയകതറോതട ഇരുകരകളുതടയയും
അരരികുകൾ കചർതത്ത് വരച്ചുണറോക്കേരിയ ഭൂപടയും ഈ വറോദതത ശരരിതവക്കുനതെറോയരിരുന്നു.
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

സമുദ്രങ്ങളുടടെ ഇരുകരകളവിടലയയും ശവിലകളുടടെ സമപ്രപായയും
● സമേചീപകറോലതത്ത് നരിലവരിൽ വന കറഡരികയറോതമേടരികത്ത് കറോലഗണനറോ രചീതെരി ഉപകയറോഗരിച്ചത്ത് കലറോകതരിതല
മേരിക്കേ തെചീരകമേഖലകളെരിതലയയും ശരിലകൾ പഠനവരികധയമേറോക്കേരിയകപറോൾ, ബ്രസചീലരികലയയും പശരിമേ
ആഫരിക്കേയരിതലയയും തെചീരകമേഖലയരിലുള്ള ശരിലകൾക്കേത്ത് ഏകകദശയും 2000 മേരിലധ്യൺ വർഷയും
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പഴക്കേമുള്ളതെറോയരി കതണതരി.
● തതെകക്കേ അകമേരരിക്കേയരിതലയയും ആഫരിക്കേയരിതലയയും ഏറ്റവയും പഴക്കേയും തചന സമുദനരികക്ഷേപങൾ
ജുററോസരികത്ത് പചീരരിയഡരിൽ ഉണറോയതെറോതണനത്ത് കതണത്തുകയയും തചയ്തു . ഇതെത്ത് സൂചരിപരിക്കുനതെത്ത്
ജുററോസരികത്ത് പചീരരിയഡരിനത്ത് മുൻപത്ത് ഈ വൻകരകൾക്കേരിടയരിൽ സമുദയും ഉണറോയരിരുനരില എനറോണത്ത്
ടെവിലലറ്റട്ട് നവിടകപങ്ങൾ
● ഹവിമപാനവികളുടടെ നവിടകപണഫലമപായവിടട്ട് ഉണപായവിട്ടുള്ള അവസപാദ ശവിലയപാണട്ട് ടെവിലലറ്റട്ട്
● ഇനധ്യയരിൽ നരിന്നുയും കതണതരിയരിട്ടുള്ള കഗറോണണറോനകറോലഘടതരിതല അവസറോദങൾക്കേത്ത്
സമേറോനമേറോയവ ദക്ഷേരിണറോർദ കഗറോളെതരിൽ സ്ഥരിതെരി തചയ്യുന ആഫരിക്കേ, ഫറോകത്ത്ലറോൻഡത്ത് ദണചീപുകൾ,
തമേഡഗറോസ്കർ, അന്റെറോർടരിക്കേ, ഓസത്ത്കടലരിയ എനരിവരിടങളെരിലുയും കതണതരിയരിട്ടുണത്ത്.
● അതുകപറോതല, ടരിലലറകൾ പറോചചീന കറോലറോവസ്ഥതയക്കുറരിച്ചുയും വൻകരകളുതട
വരിസ്ഥറോപനതതക്കുറരിച്ചുയും സൂചനകൾ നൽകുന്നു
ടപ്ലേസർ നവിടകപങ്ങൾ
● ആഫരിക്കേയരിതല ഘറോനയതട തെചീരപകദശതത്ത് ഉറവരിടശരിലകളെരിലറോതതെ കറോണതപടുന സണർണ്ണ
നരികക്ഷേപങളുതട യഥറോർത്ഥ ഉറവരിടയും കതണതരിയതെത്ത് തതെകക്കേ അകമേരരിക്കേയരിതല ബ്രസചീലരിൽ
നരിനറോണത്ത്. ഇതെത്ത് സൂചരിപരിക്കുനതെത്ത് ഈ രണത്ത് വൻകരകൾ ഒരരിക്കേൽ ഒനറോയരിരുനകപറോൾ
രൂപതപടതെറോതണനറോണത്ത്
ടഫപാസവിലുകളുടടെ വവിതരണയും
● കരയരിലുയും ശുദജലതരിലുയും ജചീവരിക്കുന പല സമേറോന സസധ്യ ജന്തു ജചീവജറോലങളുയും വരിശറോലമേറോയ
സമുദതരിങളുതട ഇരുകരകളെരിലുയും കറോണതപടുന്നു.
● തലമേർ എനയരിനയും കുരങരിതന്റെ സറോനരിധധ്യയും ഇനധ്യ ,ആഫരിക്കേ, മേഡഗറോസ്കർ എനരിവരിടങളെരിലുണത്ത്
● മേചീകസറോകസറോറസത്ത് എന ഉരഗജചീവരിയതട കഫറോസരിൽ ഇന്നുവതര കതണതരിയ രണരിടങൾ
ബ്രസചീലരിതല ഐകറവർ ശരിലറോപറോളെരിയയും ദക്ഷേരിണറോഫരിക്കേയരിതല സകതെൺ കകപത്ത് തപറോവരിൻസയും
മേറോത്രമേറോണത്ത്.
● ഇവതയലറോയും സൂചരിപരിക്കുനതെത്ത് ഈ കരഭറോഗങതളെലറോയും ഒരു കറോലതത്ത് ഒരുമേരിച്ചത്ത്
കരിടനരിരുനവയറോതണനറോണത്ത്.
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

വൻകരകളുടടെ ചലനത്തെവിനട്ട് കപാരണമപായ ബലയും
✔ ധ്രുകവറോന്മുഖ ചലന ബലയും :- ഭൂമേരിയതട ഭ്രമേണയും മൂലമുണറോയ ബലയും
✔ കവലരി ബലയും :- സൂരധ്യതന്റെയയും ചന്ദ്രതന്റെയയും ആകർഷണയും മൂലയും കവലരികൾ ഉണറോകുനതെത്ത് വഴരി
രൂപതപടുന ബലയും
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വവിസപാപനപാനന്തര പഠനങ്ങൾ
1. സയുംവഹന പ്രവപാഹ സവിദപാന്തയും
➢ 1930 - കളെരിൽ ആർതർ ടഹപായുംസട്ട് ആണത്ത് സയുംവഹന പവറോഹ സരിദറോനയും മുകനറോടത്ത് തവച്ചതെത്ത്
➢ ഭൂമേരിയതട മേറോന്റെരിലരിൽ സയുംവഹന പവറോഹങളുതട സറോധധ്യതെ അകദ്ദേഹയും ചൂണരിക്കേറോണരിച്ചു
➢ ആണവ മൂലകങളുതട സറോനരിധധ്യയും മൂലയും മേറോന്റെരിലരിനുള്ളരിൽ ഉണറോകുന തെറോപ വധ്യതെധ്യറോസമേറോണത്ത്
സയുംവഹന പവറോഹയും ഉണറോകറോൻ കറോരണതമേനത്ത് അകദ്ദേഹയും വറോദരിച്ചു
➢ മേറോന്റെരിലരിനുള്ളരിതല സയുംവഹനപവറോഹങൾ വൻകരകൾ ചലരിക്കുനതെരിനു കറോരണമേറോകുന്നു എനതെറോണത്ത്
ഈ സരിദറോനതരിതന്റെ അടരിസ്ഥറോനയും
➢ ഈ കതണതൽ തവഗ്നറുതട വൻകര വരിസ്ഥറോപനതരിനത്ത് കറോരണമേറോകുന ബലതത വരിശദചീകരരിക്കേറോൻ
സഹറോയകരമേറോയരി

2. ഫലകചലന സവിദപാന്തയും
➔ 1967 -ൽ തമേക്കേൻസരി, പറോർക്കേർ, കമേറോർഗൻ എനരിവരറോണത്ത് ഫലക ചലനയും എന ആശയയും മുകനറോടത്ത്
തവച്ചതെത്ത്
➔ 7 വൻകരറോ ഫലകങളെറോലുയും ഏതെറോനുയും തചറു ഫലകങളെറോലുയും നരിർമ്മരിതെമേറോണത്ത് ഭൂമേരിയതട ശരിലറോമേണലയും
എനറോണത്ത് ഫലക ചലന സരിദറോനയും പറയനതെത്ത്
➔ വൻകരയതടയയും സമുദതരിതന്റെയയും ശരിലറോമേണലയും ഉൾതപടുന ക്രമേരഹരിതെവയും ബൃഹത്തുമേറോയ കനത
ശരിലറോപറോളെരികളെറോണത്ത് തടകകറോണരികത്ത് ഫലകങൾ അഥവറോ ശരിലറോമേണല ഫലകങൾ
➔ ഒരു ഫലകയും വൻകരഫലകമേറോകണറോ സമുദ ഫലകമേറോകണറോ എനത്ത് നരിശയരിക്കേതപടുനതെത്ത്,
വൻകരയറോകണറോ സമുദമേറോകണറോ ആ ഫലകതരിതന്റെ ഏറരിയ പങയും എനതെരിതന ആശ്രയരിച്ചരിരരിക്കുയും
➔ ഫലകങൾ അസകനറോസരിയറരിനു മുകളെരിലൂതട തെരിരശചീനമേറോയരി നചീങ്ങുന്നു

വൻ ഫലകങ്ങൾ
i. അനപാർടവികയയും അതവിനു ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്രഫലകവുയും
ii. വടെടക അടമരവികൻ ഫലകയും
iii. ടതടക അടമരവികൻ ഫലകയും
iv. പസഫവികട്ട് ഫലകയും
v. ഇന്തഷ്യ - ആസട്ട്ടട്രേലവിയ - നന്യൂസവിലപാൻഡട്ട് ഫലകയും
vi.ആഫ്രവികൻ ഫലകയും
vii. യൂടറഷഷ്യ ഉൾടപ്പെടുന്ന സമുദ്രഫലകയും

ടചറു ഫലകങ്ങൾ
I. ടകപാടകപാസട്ട് ഫലകയും - മേധധ്യ അകമേരരിക്കേക്കുയും പസഫരികത്ത് ഫലകതരിനുമേരിടയരിൽ
II. നസട്ട്ക ഫലകയും - തതെകക്കേ അകമേരരിക്കേക്കുയും പസഫരികത്ത് ഫലകതരിനുമേരിടയരിൽ
III. അടറബഷ്യൻ ഫലകയും - ഭൂരരിഭറോഗയും സസൗദരി അകറബധ്യൻ പകദശങളുയും
IV. ഫവിലവിലപ്പെൻ ഫലകയും - ഏഷധ്യറോറ്റരികത്ത് - പസഫരികത്ത് ഫലകങൾക്കേരിടയരിൽ
V. കടരപാലവിൻ ഫലകയും - ഫരിലരിലപൻ ഫലകതരിനുയും ഇനധ്യൻ ഫലകതരിനുമേരിടയരിൽ
VI. ഫഫ്യുജവി ഫലകയും - ഓസത്ത്കടലരിയക്കേത്ത് വടക്കേത്ത് കരിഴക്കേത്ത്
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വവിവവിധ തരയും ഫലകതവിരുകൾ
➔ ഫലകതെരിരുകൾ 3 തെരമുണത്ത്
i. വരികയറോജക സചീമേകൾ
ii. സയുംകയറോജക സചീമേകൾ
iii. രൂപറോനര സചീമേകൾ

➢
➢
➢
➢




➔
➔
➔
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i.വവിടയപാജക സഗ്രീമകൾ (Divergent boundaries)
ഫലകങൾ തെമ്മരിൽ അകന്നു മേറോറുന ഭറോഗങളെരിതല ഫൽകറോതെരിരുകൾ
ഇവരിതട പുതെരിയ ഭൂവൽക്കേയും രൂപതപടുന്നു
വഷ്യപാപന ടമഖലകൾ (spreading sites)എന്നുയും ഈ കമേഖലക്കേത്ത് കപരുണത്ത്
ഉദറോ :- മേധധ്യ അറ്റലറോന്റെരികത്ത് പർവതെനരിര
ii. സയുംടയപാജക സഗ്രീമകൾ ( Convergent boundaries)
ഫലകങൾ തെമ്മരിൽ അടുക്കുകമറോഴുള്ള ഫലകതെരിരുകൾ
ഇവരിതട ഒരു ഫലകയും മേതറ്ററോനരിനടരിയരികലക്കേത്ത് ആണത്ത് കപറോകുന്നു
ഈ കമേഖല നവിമഞ്ജന ടമഖല (subduction zone) എന്നുയും അറരിയതപടുന്നു
ഫലക സയുംടയപാജനയും 3 രഗ്രീതവിയവിൽ നടെകപായും
സമുദ്ര ഫലകവുയും വൻകര ഫലകവുയും തമവിൽ
രണട്ട് സമുദ്ര ഫലകങ്ങൾ തമവിൽ
രണട്ട് വൻകര ഫലകങ്ങൾ തമവിൽ

iii. രൂപപാന്തര സഗ്രീമകൾ (Transform boundaries)
✔ ഫലകങൾ തെമ്മരിൽ ഉരസരി നചീങ്ങുനതെരയും ഫലകതെരിരുകൾ
✔ ഇതരയും ഫലകതെരിരുകളെരിൽ ഭൂവൽക്കേയും പുതെരിയതെറോയരി നരിർമേരിക്കേതപടുകകയറോ, നശരിപരിക്കേതപടുകകയറോ
തചയ്യുനരില
ഫലകചലന ടവഗത്തെവിടന നവിരകട്ട്
● ഏറ്റവയും സപാവധപാനത്തെവിൽ ചലരിക്കുന ഫലകയും - ആർടവികട്ട് കുന്നട്ട് (വർഷതരിൽ 2.5 cm ൽ തെറോതഴ)
● ഏറ്റവയും ടവഗത്തെവിൽ ചലരിക്കുന ഫലകയും - ഈസട്ട് പസഫവികട്ട് ലറസട്ട് (വർഷതരിൽ 15 cm ൽ കൂടുതെൽ)
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ഇന്തഷ്യൻ ഫലകത്തെവിടന ചലനയും
 ഉപദണചീപരിയൻ ഇനധ്യയകടയയും ആകസ്ട്രേലരിയൻ വൻകരയകടയയും ഭറോഗങൾ ഉൾതക്കേറോള്ളുനതെറോണത്ത്
ഇനധ്യൻ ഫലകയും.
 അതെരിവരിശറോലമേറോയ സമുദതരിൽ ഓസത്ത്കടലരിയൻ തെചീരതരിനടുതത്ത് സ്ഥരിതെരി തചയരിരുന ഒരു വൻ
ദണചീപറോയരിരുന്നു ഇനധ്യ
 ഏതെറോണത്ത് 225 മേരിലധ്യൺ വർഷങൾക്കേത്ത് മുൻപത്ത് വതര തതെഥചീസത്ത് കടലരിനറോൽ ഇനധ്യയയും ഏഷധ്യയയും
തെമ്മരിൽ കവർതപടറോണത്ത് നരിലനരിനരിരുനതെത്ത്
 ഏതെറോണത്ത് 200 മേരിലധ്യൺ വർഷങൾക്കേത്ത് മുൻപത്ത് പറോൻജരിയ തപറോടരിപരിളെർനകപറോൾ മുതെലറോണത്ത് ഇനധ്യൻ
ഫലകതരിതന്റെ വടകക്കേറോട്ടുള്ള ചലനയും ആരയുംഭരിച്ചതതെനത്ത് അനുമേറോനരിക്കേതപടുന്നു
 ഏകകദശയും 140 മേരിലധ്യൺ വർഷങൾക്കേത്ത് മുൻപത്ത് ഇനധ്യൻ ഉപദണചീപത്ത് 50° തതെക്കേത്ത്
അക്ഷേറോയുംശതരിലറോയരിരുന്നു സ്ഥരിതെരി തചയരിരുനതെത്ത്
 ഇനധ്യൻ ഫലകയും ഏഷധ്യൻ ഫലകതരിനടുകതക്കേത്ത് നചീങരിയകപറോഴറോണത്ത് ലറോവറോ പവറോഹതരിലൂതട
തഡക്കേറോൻ ടറോപത്ത് രൂപയും തകറോണതെത്ത്
 ഇനധ്യൻ ഫലകയും ഏഷധ്യൻ ഫലകവമേറോയരി കൂടരികച്ചർനതെത്ത് ഏതെറോണത്ത് 40 -50 മേരിലധ്യൺ വർഷങൾക്കേത്ത്
മുൻപത്ത് ആയരിരുന്നുതവന്നുയും അതെരിലൂതടയറോണത്ത് ഹരിമേറോലയൻ പർവതെയും രൂപതപടതെത്ത് എന്നുയും
കണക്കേറോക്കേതപടുന്നു
 ഈ പക്രരിയ ഇകപറോളുയും നടന്നുതകറോണരിരരിക്കുന്നുതവന്നുയും ഹരിമേറോലയൻ നരിരകളുതട ഉയരയും
കൂടരിതക്കേറോണരിരരിക്കുന്നു എന്നുയും ശറോസ്ത്രജ്ഞനറോർ അഭരിപറോയതപടുന്നു
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3. സമുദ്രതടെ വഷ്യപാപനയും എന്ന ആശയയും
➢ 1961 -ൽ ഹപാരവി ടഹസട്ട് എന ശറോസ്ത്രജ്ഞൻ ആണത്ത് സമുദ്രതടെ വഷ്യപാപനയും എന ആശയയും മുകനറോടത്ത്
തവച്ചതെത്ത്
➢ വവിടയപാജക ഫലക സഗ്രീമകളവിലപാണട്ട് സമുദതെട വധ്യറോപനയും നടക്കുനതെത്ത്
➢ സമുദ്രപാന്തർ പർവതനവിരകളവിടല തുടെർച്ചയപായ അഗ്നവിപർവത ടസപാടെനയും സമുദ്ര ഭൂവൽകത്തെവിൽ
വവിള്ളലുണപാക്കുടമനയും, സമുദ്ര ഭൂവൽകഭപാഗടത്തെ വശങ്ങളവിടലകട്ട് തള്ളവി മപാറ്റവിടകപാണട്ട് ആ വവിടെവവിലൂടടെ
പുറടത്തെടകപാഴുകുന്ന ലപാവ തണുത്തെട്ട് പുതവിയ കടെൽത്തെറ രൂപയും ടകപാള്ളുന എനയും അടദ്ദേഹയും വപാദവിച്ചു
➢ ഉദറോ:- മധഷ്യ-സമുദ്ര കുനകൾ
➢ ഈ പതെരിഭറോസയും മൂലയും അറ്റത്ത്ലറോന്റെരികത്ത് സമുദതരിതന്റെ വരിസ്തൃതെരി വർധരിച്ചു വരരികയയും പസഫരികത്ത്
സമുദതരിതന്റെ വരിസ്തൃതെരി കുറയകയയും തചയ്യുന്നു

സമുദ്രതടെ വഷ്യപാപനത്തെവിടന ടതളവിവുകൾ
✗
✗
✗
✗
✗

സമുദറോനർ പർവതെനരിരകളെരിതലലറോയും അഗ്നരിപർവതെ സത്ത്കഫറോടനങൾ സറോധറോരണമേറോണത്ത് ; ഇതെത്ത്
വൻകതെറോതെരിലുള്ള ലറോവ പുറനള്ളലരിനത്ത് കറോരണമേറോകുന്നു
സമുദറോനർ പർവതെശയുംഗങളുതട ഇരുവശത്തുയും തുലധ്യ അകലങളെരിതല ശരിലകളുതട രറോസഘടന,
കറോനരിക ഗുണങൾ, പറോയയും, എനരിവയരിൽ സറോമേധ്യമുണത്ത്
വൻകരയരിതല ശരിലകകളെക്കേറോൾ സമുദശരിലകൾക്കേത്ത് പറോയയും തെചീതര കുറവറോണത്ത്
സമുദതരിതല അവസറോദങൾക്കേത്ത് കനയും തെചീതര കുറവറോണത്ത്
സമുദറോനർ പർവതെനരിരകളെരിതല ഭൂകമങളുതട പഭവ കകന്ദ്രങൾക്കേത്ത് ആഴയും തെചീതര കുറവറോണത്ത്

സമുദ്രതടെ ഭൂപ്രകൃതവി
● ആഴയും, നരിമേത്ത്കനറോനതെരി എനരിവയതട അടരിസ്ഥറോനതരിൽ സമുദ്രതടെ ഭൂപ്രകൃതവിടയ മൂന
പ്രധപാനഭപാഗങ്ങളപായവി തെരയും തെരിരരിക്കേറോയും
1. വൻകരപാ അതവിരുകൾ
2. ആഴകടെൽ സമതലങ്ങൾ
3. സമുദ്രപാന്തർ പർവതനവിരകൾ
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

വൻകരപാ അതവിരുകൾ
➢ വൻകരകളുതട തെചീരങൾക്കുയും ആഴക്കേടൽ സമേതെലതരിനുമേരിടയരിലുള്ള അതെരിർതരി കമേഖലകളെറോണരിവ
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➢ ഇതെരിൽ വൻകര തെടത്ത്, വൻകരച്ചരരിവത്ത്, വൻകര ഉയർച്ച, അഗറോധ സമുദ ഗർതങൾ എനരിവ
ഉൾതപടുന്നു
ആഴകടെൽ സമതലങ്ങൾ
➢ സമുദറോനർ പർവതെനരിരകൾക്കുയും വൻകരകളുതട അതെരിരുകൾക്കുമേരിടയരിതല വരിശറോലമേറോയ
സമേതെലങളെറോണരിവ
➢ വൻകരറോ അതെരിരുകളുയും കടതനത്തുന കനർത അവസറോദങൾ കപറോലുയും നരികക്ഷേപരിക്കേതപടുന
പകദശമേറോണരിതെത്ത്
സമുദ്രപാന്തർ പർവതനവിരകൾ
➢ സമുദതരിനടരിയരിതല പരസ്പരബനരിതെമേറോയ പർവ്വതെനരിരകളുതട ശയുംഖലകളെറോണരിവ
➢ ഭൂമേരിയരിതല ഏറ്റവയും ലദർഘധ്യകമേറരിയ പർവ്വതെനരിരകളെറോണരിവ
➢ അഗ്നരിപർവ്വതെങളെറോൽ സജചീവമേറോണത്ത് സമുദറോനർ പർവതെനരിരകളുതട ശയുംഗ നരിരയരിതല ഭ്രയുംശ കമേഖല

AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD
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പപാർടട്ട് 1 - ചപാപട്ട്റ്റർ 8
അന്തരരീകക്ഷം - സക്ഷംരചനയക്ഷം ഘടനയക്ഷം
അന്തരരീകക്ഷം
➢ ഭൂമമിയയെ ചുറമി സമിതമി യചെയ്യുന്ന വവ്യതവ്യസ്ത വവാതകങ്ങളുയടെ ഒരു മമിശമിതമവാണണ് അന്തരരീകക്ഷം
➢ മനുഷവ്യനുക്ഷം മറണ് ജന്തുജവാലങ്ങൾകക്ഷം ജരീവവവായുവവായെമിട്ടുള്ള ഓകമിജനുക്ഷം സസവ്യങ്ങൾകണ് വവണ്ട കവാർബൺ
ഡഡൈ ഓഡകഡക്ഷം ഇതമിൽ അടെങ്ങമിയെമിരമികന്നു
➢ അന്തരരീക പമിണ്ഡതമിയന്റെ 99 ശതമവാനവക്ഷം ഭഭൗവമവാപരമിതലതമിൽ നമിന്നുക്ഷം 32 കമിവലവാ
മരീററുകൾകള്ളമിലവാണണ് സമിതമി യചെയ്യുന്നതണ്

അന്തരരീകതത്തിനന്റെ സക്ഷംരചന (ഉള്ളടകക്ഷം)
•

അന്തരരീകതമിൽ വവാതകങ്ങൾ, ജലബവാഷക്ഷം (നരീരവാവമി), യപവാടെമി പടെലങ്ങൾ എന്നമിവ
അടെങ്ങമിയെമിരമികന്നു
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

 വപാതകങ്ങൾ
➢ അന്തരരീകതമിൽ അടെങ്ങമിയെമിട്ടുള്ള വവാതകങ്ങളമിൽ ഏറവക്ഷം കൂടുതൽ (78 .08 %) ഉള്ളതണ് നനട്രജൻ
ആണണ്
➢ രണ്ടവാമതവായെമി ഓകത്തിജനക്ഷം (20 .95 %)
അന്തരരീകതത്തിൽ അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന വപാതകങ്ങളുനട 99 ശതമപാനവക്ഷം നനട്രജനക്ഷം ഓകത്തിജനമപാണട്ട്
➢ അന്തരരീകതമിൽ കപാർബൺ നഡൈ ഓകട്ട്നസഡൈത്തിയന്റെ അളവണ് 0.036 % ആണണ്
✗ കവാലവാവസവാപരമവായെമി വളയരയെധമികക്ഷം പവാധവാനവ്യമുള്ള വവാതകമവാണണ് CO2
✗ CO2 സഭൗരവമികമിരണതമിൽ സുതവാരവ്യമവായുക്ഷം തമിരമിയക വപവാകുന്ന ഭഭൗമവമികമിരണതമിൽ
അതവാരവ്യമവായുക്ഷം പവർതമികന്നു
✗ ഭഭൗമ വമികമിരണതമിൽ കുറചണ് ഭവാഗക്ഷം CO2 ആഗമിരണക്ഷം യചെയ്യുകയുക്ഷം അതമിൽ കുറചളവണ്
ഭഭൗവമവാപരമിതലതമിവലകണ് പതമിഭലമിപമികകയുക്ഷം യചെയ്യുന്നു. ഇതണ് ഹരത്തിതഗൃഹ പ്രഭപാവതത്തിന
കവാരണമവാകന്നു
✗ അന്തരരീകതമിൽ അടെങ്ങമിയെമിരമികന്ന വവാതകങ്ങളമിൽ കവാർബൺ ഡഡൈ ഓകണ്ഡസഡൈണ് ഒഴമിയക
മയറലവാ വവാതകങ്ങളുയടെയുക്ഷം അളവണ് സവായെമിയെവായെമി നമിലനമിൽകന്നു
✗ അന്തരരീകതമിൽ അടെങ്ങമിയെമിരമികന്ന co2 യന്റെ വർദ്ധനവമിനണ് തവായഴ പറയുന്ന ഘടെകങ്ങൾ
കവാരണമവാകുന്നു
• നജവ ഇന്ധനങ്ങളുനട അമത്തിത ഉപയയപാഗക്ഷം
• വവ്യവസപായവൽകരണക്ഷം
• വനനശരീകരണക്ഷം
➢ അന്തരരീകതമിയല മയറവാരു പധവാന വവാതകമവാണണ് ഓയസപാൺ
✗ ഭഭൗവമവാപരമിതലതമിൽ നമിന്നുക്ഷം 10 മുതൽ 50 കമിവലവാ മരീറർ വയര ഉയെരമുള്ള ഭവാഗതവാണണ്
ഓവസവാൺ കവാണയപടുന്നതണ്
✗ സൂരവ്യനത്തിൽ നത്തിനക്ഷം പ്രസരത്തിക്കുന്ന മപാരകമപായ അൾട്രപാ വയലറ്റട്ട് രശത്തികനളെ ആഗത്തിരണക്ഷം നചയട്ട് ഭൂമത്തിയനട
ഒരു രകപാകവചമപായത്തി ഓയസപാൺ പ്രവർതത്തിക്കുന
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➢
➢
➢
➢

ജലബപാഷക്ഷം (നരീരപാവത്തി)
തുടെർചയെവായെ മവാറതമിനു വമിവധയെമവായെമിയകവാണ്ടമിരമികന്ന ഒരു അന്തരരീകവവാതകമവാണണ് ജലബവാഷണ്പക്ഷം
ഉയരക്ഷം കൂടുയന്തപാറക്ഷം ജലബപാഷതത്തിനന്റെ അളെവട്ട് കുറഞ്ഞുവരുന്നതപായത്തി കപാണനപ്പെടുന
ഉഷ്ണയമഖലപാ പ്രയദേശതട്ട് വവായുവമിൽ ഏകവദേശക്ഷം 4 ശതമപാനയതപാളെക്ഷം ജലബവാഷണ്പക്ഷം കവാണയപടുന്നു
എന്നവാൽ വരണ്ടതക്ഷം തണുതതമപായ മരുഭൂമത്തികളെത്തിലക്ഷം ധ്രുവപ്രയദേശങ്ങളെത്തിലക്ഷം 1 ശതമവാനതമിൽ തവായഴയെവാണണ്
ജലബവാഷക്ഷം കണ്ടണ് വരുന്നതണ്
✔ ജലബവാഷണ്പക്ഷം കുറഞ്ഞ അളവമിൽ സഭൗരവമികമിരണയത ആഗമിരണക്ഷം യചെയ്യുകയുക്ഷം
ഭഭൗമവമികമിരണയത തടെഞ്ഞു നമിർത്തുകയുക്ഷം യചെയ്യുന്നു
✔ ഭൂമമിയയെ കൂടുതൽ ചൂവടെവാ തണുവപവാ ആകവാൻ അനുവദേമികവായത, ഒരു പുതപ്പു വപവായല
ജലബവാഷണ്പക്ഷം പവർതമികന്നു
✔ വവായുവമിലുണ്ടവാകുന്ന സമിര- അസമിര അവസകയള ജലബവാഷക്ഷം സസവാധരീനമികന്നു
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

 നപപാടത്തി പടലങ്ങൾ
➢ യപവാടെമിപടെലങ്ങൾ യപവാതുയവ വകനരീകരമികയപടമിട്ടുള്ളതണ് ഭഭൗവമവാപരമിതലവതവാടെണ് വചെർന്നുള്ള
അന്തരരീക പവാളമികളമിലവാണണ്
➢ ഉവപവാഷ്ണ വമഖല പവദേശങ്ങളമിലുക്ഷം മമിവതവാഷ്ണ വമഖല പവദേശങ്ങളമിലുക്ഷം വരീശുന്ന വരണ്ട കവാറ്റുകൾ മൂലക്ഷം
ഈ പവദേശങ്ങളമിയല അന്തരരീകതമിൽ, ഭൂമധവ്യവരഖവാ പവദേശങ്ങയള അവപകമിചണ് യപവാടെമിപടെലങ്ങൾ
കൂടുതലവായെമി കവാണയപടുന്നു
➢ യപവാടെമി പടെലങ്ങൾ, കടെലുപണ് എന്നമിവ അന്തരരീകതമിൽ നമിന്നുക്ഷം ഈർപക്ഷം വലമിയചടുകവാൻ കഴമിവള്ള
ഖനരീകരണ മർമങ്ങളവായെമി (hygroscopic nuclei) പവർതമികന്നു; ഇവയയെ ചുറമി നരീരവാവമി
ഖനരീഭവമിചവാണണ് വമഘങ്ങൾ ഉണ്ടവാകുന്നതണ്
നപപാടത്തി പടങ്ങളുനട യസപാതസ്സുകൾ
➢ കടെലുപണ്, വനർത മൺതരമികൾ, ചെവാരക്ഷം, പൂയമവാടെമി, ഉൽകവാശകലങ്ങളമിയല യപവാടെമിയുക്ഷം മറ്റുക്ഷം

അന്തരരീകതത്തിനന്റെ ഘടന

➢
➢
➢
➢
➢

ഊഷപാവത്തിനന്റെ അടത്തിസപാനതത്തിൽ അന്തരരീകയത അഞട്ട് വവ്യതവ്യസ്ത പപാളെത്തികളവായെമി തരക്ഷം തമിരമികവാക്ഷം
യട്രപായപ്പെപാസട്ട്ഫത്തിയർ
സട്ട്ട്രപായറ്റപാസത്തിയർ
മരീയസപാസത്തിയർ
നതർയമപാസത്തിയർ
എകട്ട്യസപാസത്തിയർ

19

➢ യട്രപായപ്പെപാസട്ട്ഫത്തിയർ
 അന്തരരീകതമിയന്റെ ഏറ്റവക്ഷം തപാഴനത പപാളെത്തിയപാണട്ട് വടവാവപവാസണ്ഫമിയെർ
 ശരപാശരത്തി ഉയരക്ഷം 13 km
 ധ്രുവപ്രയദേശങ്ങളെത്തിൽ 8km വയരയുക്ഷം ഭൂമധവ്യയരഖപാ പ്രയദേശങ്ങളെത്തിൽ 18km വയരയുക്ഷം വവ്യവാപമിചമിരമികന്നു
 ശക്തമവായെ സക്ഷംവഹന പവവാഹതവാൽ തവാപക്ഷം ഉയെരങ്ങളമിവലകണ് പസരമികന്നതുയകവാണ്ടവാണണ്
ഭൂമധവ്യവരഖവാ പവദേശങ്ങളമിൽ വടവാവപവാസണ്ഫമിയെറമിനു വവ്യവാപമി കൂടെമിയെമിരമികന്നതണ്
 നപപാടത്തിപടലങ്ങളുക്ഷം ജലബപാഷട്ട്പവക്ഷം ഏറ്റവക്ഷം കൂടുതൽ അടെങ്ങമിയെമിട്ടുള്ള അന്തരരീക പവാളമിയെവാണമിതണ്
 എലപാ തരതത്തിലമുള്ള അന്തരരീക മപാറ്റങ്ങളുക്ഷം സക്ഷംഭവമികന്നതണ് ഈ പവാളമിയെമിലവാണണ്
 ഓയരപാ 165 മരീറ്റർ ഉയരക്ഷം നചല്ലുയന്തപാറക്ഷം 1°C എന്ന യതപാതത്തിൽ ഈ പപാളെത്തിയത്തിൽ ഊഷട്ട്മപാവട്ട് കുറഞ്ഞു
വരുന (ക്രമമപായ തപാപ നഷ്ട നത്തിരകട്ട്)
 ഭൂമത്തിയത്തിനല എലപാ നജവ പ്രവർതനങ്ങളുക്ഷം നടെകന്നതണ് ഈ പവാളമിയെമിലവാണണ്
 വടവാവപവാസണ്ഫമിയെറമിയന യതവാടണ് മുകളമിലുള്ള സണ്ടവാവറവാസമിയെറമിൽ നമിന്നുക്ഷം വവർതമിരമികന്ന
അതമിർതമി വമഖലയെവാണണ് യട്രപായപ്പെപാപപാസട്ട്
 വടവാവപവാപവാസമിയല തവാപനമില ഏകവദേശക്ഷം സമിരമവാണണ്
➢ സട്ട്ട്രപായറ്റപാസത്തിയർ
 യട്രപായപ്പെപാസത്തിയറത്തിനട്ട് നതപാടട്ട് മുകളെത്തിലള്ള അന്തരരീക പപാളെത്തിയപാണട്ട് സട്ട്ട്രപായറ്റപാസത്തിയർ
 വടവാവപവാപവാസമിനണ് യതവാടണ് മുകളമിലവായെമി സമിതമി യചെയ്യുന്ന സവാവറവാസ്പഫമിയെറമിയന്റെ ശരപാശരത്തി ഉയരക്ഷം
50km ആണണ്
 സപായറ്റപാസത്തിയറത്തിലപാണട്ട് ഓയസപാൺ പപാളെത്തി സമിതമി യചെയ്യന്നതണ്
 ഭൂമത്തിയത്തിനല ജരീവജപാലങ്ങളുനട നത്തിലനത്തിൽപ്പെത്തിന ഏറ്റവക്ഷം കൂടുതൽ വത്തിനപാശകരമപായ സൂരവ്യനത്തിൽ നത്തിനക്ഷം
പ്രസരത്തിക്കുന്ന അൾട്രപാ വയലപാറ്റട്ട് രശത്തികനളെ ആഗത്തിരണക്ഷം നചയട്ട് ഭൂമത്തിയനട ഒരു സുരകപാകവചമപായത്തി
ഓയസപാൺ പപാളെത്തി പ്രവർതത്തിക്കുന
 ഉയരക്ഷം നചല്ലുക്ഷംയതപാറക്ഷം ഈ പപാളെത്തിയത്തിൽ ഊഷട്ട്മപാവട്ട് കൂടത്തി വരുന
 സവാവറവാസമിയെറമിയനയുക്ഷം യതവാടണ് മുകളമിലുള്ള മരീവസവാസമിയെറമിയനയുക്ഷം തമമിൽ വവർതമിരമികന്ന
അതമിർതമി വമഖലയെവാണണ് സപായറ്റപാപപാസട്ട്
➢ മരീയസപാസത്തിയർ
 സപായറ്റപാസത്തിയറത്തിന മുകളെത്തിൽ 80 km വനര ഉയരതത്തിൽ വവ്യപാപത്തിചട്ട് കത്തിടക്കുന്ന അന്തരരീക പപാളെത്തിയപാണട്ട്
മരീയസപാസത്തിയർ
 ഉയരക്ഷം കൂടുയന്തപാറക്ഷം തപാപനത്തില കുറയന
 80km ഉയെരതമിൽ എത്തുവമവാൾ തവാപനമില -100°C
 മരീവസവാസമിയെറമിയന്റെ ഏറവക്ഷം മുകളമിലയത ഭവാഗക്ഷം മരീയസപാപപാസട്ട് എന്നറമിയെയപടുന്നു
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

➢ നതർയമപാസത്തിയർ or അയയണപാസത്തിയർ
 80km നക്ഷം 400km നക്ഷം ഇടയത്തിലള്ള അന്തരരീകപപാളെത്തിയപാണട്ട് ഇതട്ട്
 നവദേദ്യുത ചപാർജുള്ള അയയപാൺ കണത്തികകളുനട സപാന്നത്തിധവ്യമുള്ളതനകപാണ്ടപാണട്ട് ഈ പപാളെത്തിനയ
അയയണപാസത്തിയർ എന്നട്ട് വത്തിളെത്തിക്കുന്നതട്ട്
 ഭൂമമിയെമിൽ നമിന്നുക്ഷം അയെകന്ന വറഡൈമിവയെവാ തരക്ഷംഗങ്ങയള ഭൂമമിയെമിവലകണ് തയന്ന പതമിഫലമിപമിചണ്
തമിരമിചയെകന്ന പവാളമിയെവാണമിതണ്
 ഇവത്തിനട ഉയരക്ഷം കൂടുയന്തപാറക്ഷം തപാപനത്തില കൂടുന
➢ എകട്ട്യസപാസത്തിയർ
 നതർയമപാസത്തിയറത്തിന നതപാട്ടു മുകളെത്തിൽ സത്തിതത്തി നചയ്യുന്ന അന്തരരീകപപാളെത്തിയപാണട്ട് എകട്ട്യസപാസത്തിയർ
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 അന്തരരീകതമിയന്റെ ഏറ്റവക്ഷം മുകളെത്തിലനത പപാളെത്തിയപാണത്തിതട്ട്
 400km നു മുകളമിൽ സമിതമി യചെയ്യുന്ന ഈ പവാളമി ബഹത്തിരപാകപാശയതപാടട്ട് യചർന്നട്ട് കത്തിടക്കുന

ദേത്തിനപാന്തരരീക സത്തിതത്തിയനടയക്ഷം കപാലപാവസയനടയക്ഷം ഘടകങ്ങൾ
●
●
●
●
●
●
➢
➢

ഊഷണ്മവാവണ്
മർദക്ഷം
കവാറണ്
ആർദ്രത
വമഘങ്ങൾ
വർഷണക്ഷം
ദേത്തിനപാന്തരരീക സത്തിതത്തി - ഒരു ദേമിവസയത അയലങമിൽ കുറഞ്ഞ സമയെയത അന്തരരീക സമിതമി
കപാലപാവസ - ദേരീർഘകവാലയത ദേമിനവാന്തരരീക സമിതമിയുയടെ ശരവാശരമി

X ------------------------------------------------------------------X
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സമുദ്രജലതത്തിനന്റെ ചലനനം
•
•

•

പപാർടട്ട് 1 - ചപാപട്ട്റ്റർ 14
സമുദ്രജല ചലനങ്ങൾ

സമുദ്രജലലം ചലനനാത്മകമനാണണ.
സമുദ്രജലതത്തിനന്റെ ചലനനത സസനാധധീനത്തിക്കുന്ന ഭഭൗതത്തിക സവത്തിശശേഷതകൾ :1. തനാപലം
2. ലവണതസലം
3. സനാന്ദ്രത
സമുദ്രജലതത്തിനന്റെ ചലനനത സസനാധധീനത്തിക്കുന്ന ബനാഹഹ്യ ബലങ്ങൾ
1.സൂരഹ്യൻ
2. ചന്ദ്രൻ
3. കനാറണ

വത്തിവത്തിധ തരനം സമുദ്രചലനങ്ങൾ
•

AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

സമുദ്രജലലം ചലനനാത്മകമനാണണ. സമുദ്രജല ചലനങ്ങനളെ രണട്ട് രരീതത്തിയത്തിൽ തരലം തത്തിരത്തികനാലം
1 . തത്തിരശധീന സമുദ്രചലനങ്ങൾ
ഉദനാ :- a) തത്തിരമനാലകൾ
b) സമുദ്രജല പ്രവനാഹങ്ങൾ
2 . ലലംബ സമുദ്രചലനങ്ങൾ
ഉദനാ :- a) ശവലത്തികൾ

➢ തത്തിരമപാലകൾ
•

സമുശദ്രനാപരത്തിതലതത്തിൽ കനാറണ സൃഷണടത്തിക്കുന്ന മർദ്ദതത്തിനന്റെയലം ഘർഷണതത്തിനന്റെയലം സസനാധധീനലം മൂലലം
സമുദ്രജലതത്തിലുണനാകുന്ന തത്തിരശധീന ചലനങ്ങളെനാണണ തത്തിരമനാലകൾ
തത്തിരമപാലകളുനടെ സവത്തിശശേഷതകൾ
➢ തത്തിരപാ ശേത്തിഖരനം - ഒരു തത്തിരയനട ഏറവലം ഉയർന്ന ഭനാഗലം

➢ തത്തിരപാ തടെനം - ഒരു തത്തിരയനട ഏറവലം തനാഴണന്ന ഭനാഗലം

➢ തത്തിശരപാന്നതത്തി - ഒരു തത്തിരനാ ശേത്തിഖരതത്തിനലം തത്തിരനാ
തടതത്തിനമത്തിടയത്തിനല ലലംബദൂരലം

➢ തത്തിരപാ ആയതത്തി - തത്തിശരനാന്നതത്തിയനട ശനർപകുതത്തി
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➢ തത്തിരപാ കപാലനം - സമധീപസ്ഥങ്ങളെനായ രണണ തത്തിരനാ
ശേത്തിഖരങ്ങശളെനാ തത്തിരനാ തടങ്ങശളെനാ ഒരു നത്തിശത്തിത
സ്ഥനാനലം പത്തിന്നത്തിടനാനനടുക്കുന്ന സമയലം

➢ തത്തിരപാ ദദൈർഘഘനം - രണണ സമധീപ
തത്തിരനാശേത്തിഖരങ്ങൾകത്തിടയത്തിനല തത്തിരശധീന ദൂരലം

➢ തത്തിരപാ ശവഗനം - ഒരു തത്തിര ജലതത്തിലൂനട സഞ്ചരത്തിക്കുന്ന ശവഗലം. ശനനാടണസണ (knots ) എന്ന യൂണത്തിറത്തിലനാണണ
ഇതണ ശരഖനപ്പെടുത്തുന്നതണ
➢ തത്തിരപാ ആവൃതത്തി - ഒരു നസകൻഡണ സമയതത്തിൽ ഒരു
നത്തിശത്തിത സ്ഥനാനലം കടന്നുശപനാകുന്ന തത്തിരകളുനട എണലം

➢ സമുദ്രജല പ്രവപാഹങ്ങൾ
•
•
•
•
•

സമുദ്രജലലം വൻശതനാതത്തിൽ നത്തിശത്തിത ദത്തിശേയത്തിശലകണ തുടർച്ചയനായത്തി തത്തിരശധീനമനായത്തി ഒഴുകുന്നതനാണണ
സമുദ്രജല പ്രവനാഹങ്ങൾ
സമുദ്രതത്തിനളത്തിനല നദത്തികൾ എന്നണ വത്തിശശേഷത്തിപ്പെത്തികനാനനാവന്ന വത്തിധമനാണണ ഇവ ഒഴുകുന്നതണ
ഒരു ജലപ്രവനാഹതത്തിനന്റെ ശവഗതനയ "drift" എന്നനാണണ വത്തിളെത്തിക്കുന്നതണ
Drift അളെക്കുന്നതണ ശനപാടെട്ട്സട്ട് (knots) എന്ന യൂണത്തിറത്തിലനാണണ
അർദ്ധശഗനാളെങ്ങനളെ ചുറത്തിയള സമുദ്രജലസഞ്ചയവലം അവയനട ചനാകത്തിക പ്രവനാഹവമനാണണ ഗശയഴട്ട്സട്ട്

സമുദ്രജല പ്രവപാഹനത സസപാധരീനത്തിക്കുന്ന ബലങ്ങൾ
1 . പ്രപാഥമത്തിക ബലങ്ങൾ - ജലതത്തിനന്റെ ചലനതത്തിനണ കനാരണമനാകുന്ന ബലങ്ങൾ
പ്രനാഥമത്തിക ബലങ്ങളെത്തിൽ ഉൾനപ്പെടുന്നതണ
a) സഭൗശരനാർജ്ജതനാലുള തനാപനലം
b) കനാറ്റുകൾ
c) ഗുരുതസനാകർഷണലം
d) നകനാറത്തിശയനാലത്തിസണ ബലലം
2 . ദൈസത്തിദൈരീയ ബലങ്ങൾ - ജലപ്രവനാഹങ്ങളുനട ഒഴുകത്തിനന നത്തിയനത്തിക്കുന്ന ബലങ്ങൾ
ദസത്തിദധീയ ബലങ്ങളെത്തിൽ ഉൾനപ്പെടുന്നതണ
a) ലവണതസലം
b) ജലതത്തിനന്റെ സനാന്ദ്രതയത്തിലുള വഹ്യതഹ്യനാസലം
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വത്തിവത്തിധ തരനം സമുദ്രജലപ്രവപാഹങ്ങൾ
➔ I. ആഴനത അടത്തിസ്ഥനാനനപ്പെടുതത്തി സമുദ്രജലപ്രവനാഹങ്ങനളെ രണപായത്തി തരലം തത്തിരത്തികനാലം
a ) ഉപരത്തിതല ജലപ്രവപാഹങ്ങൾ
 ആനക സമുദ്രജലതത്തിനന്റെ 10%
 സമുശദ്രനാപരത്തിതലതത്തിൽ നത്തിന്നുലം ആദഹ്യ 400 mtr. തനാഴ്ചയത്തിൽ കനാണനപ്പെടുന്നു
b ) അഗപാധസമുദ്ര ജലപ്രവപാഹങ്ങൾ
 90 ശേതമനാനശതനാളെലം സമുദ്രജലലം ഉൾനകനാള്ളുന്നു
 സനാന്ദ്രതയത്തിലുലം ഗുരുതസനാകർഷണതത്തിലുലം ഉള വഹ്യതഹ്യനാസലം മൂലലം ഇവ സമുദ്രതത്തിനന്റെ അടത്തിതടത്തിലൂനട
ചലത്തിക്കുന്നു
➔ II.തപാപനത്തിലനയ അടത്തിസ്ഥനാനമനാകത്തി സമുദ്രജലപ്രവനാഹങ്ങനളെ രണപായത്തി തരലം തത്തിരത്തികനാലം
a ) ശേരീതജല പ്രവപാഹങ്ങൾ
✔ ശേധീതജല പ്രവനാഹങ്ങൾ ശേധീതജലനത ഉഷണണ ശമഖലകളെത്തിൽ എതത്തിക്കുന്നു
✔ ശേധീതജല പ്രവനാഹങ്ങൾ നപനാതുനവ തനാഴണന്ന അകനാലംശേങ്ങളെത്തിനലയലം മധഹ്യ അകനാലംശേങ്ങളെത്തിനലയലം
വൻകരകളുനട പടത്തിഞനാറൻ തധീര പ്രശദശേങ്ങളെത്തിൽ കനാണനപ്പെടുന്നു.
✔ കൂടനാനത, ഉതരനാർദ്ധ ശഗനാളെതത്തിൽ ഉയർന്ന അകനാലംശേങ്ങളെത്തിനല വൻകരകളുനട കത്തിഴകൻ
തധീരങ്ങളെത്തിലുലം കനാണനപ്പെടുന്നു
b ) ഉഷട്ട്ണജല പ്രവപാഹങ്ങൾ
• ഉഷണണജല പ്രവനാഹങ്ങൾ ഉഷണണ ജലനത തണുപ്പുള പ്രശദശേങ്ങളെത്തിശലകണ എതത്തിക്കുന്നു
• ഉഷണണജല പ്രവനാഹങ്ങൾ തനാഴണന്ന അകനാലംശേങ്ങളെത്തിനലയലം മധഹ്യ അകനാലംശേങ്ങളെത്തിനലയലം
വൻകരകളുനട കത്തിഴകൻ തധീര പ്രശദശേങ്ങളെത്തിൽ കനാണനപ്പെടുന്നു.
• കൂടനാനത, ഉതരനാർദ്ധ ശഗനാളെതത്തിൽ ഉയർന്ന അകനാലംശേങ്ങളെത്തിനല വൻകരകളുനട പടത്തിഞനാറൻ
തധീരങ്ങളെത്തിലുലം കനാണനപ്പെടുന്നു
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I. പസഫത്തികട്ട് സമുദ്രതത്തിനല സമുദ്രജല പ്രവപാഹങ്ങൾ
കുശറശഷഹ്യനാ പ്രവനാഹലം
ഉഷണണജല പ്രവനാഹലം
അലനാസണകൻ പ്രവനാഹലം

ഉഷണണജല പ്രവനാഹലം

ഉതര പസഫത്തികണ പ്രവനാഹലം

ഉഷണണജല പ്രവനാഹലം

ഒയനാശഷഹ്യനാ പ്രവനാഹലം

ശേധീതജല പ്രവനാഹലം

കനാലത്തിശഫനാർണത്തിയ പ്രവനാഹലം

ശേധീതജല പ്രവനാഹലം

ഹലംശബനാൾടണ പ്രവനാഹലം

ശേധീതജല പ്രവനാഹലം

II. അറ്റട്ട്ലപാന്റെത്തികട്ട് സമുദ്രതത്തിനല സമുദ്രജല പ്രവപാഹങ്ങൾ
ഗൾഫണ സധീലം
ഉഷണണജല പ്രവനാഹലം
ഉതര അറണലനാന്റെത്തികണ പ്രവനാഹലം

ഉഷണണജല പ്രവനാഹലം

ബ്രസധീലത്തിയൻ പ്രവനാഹലം

ഉഷണണജല പ്രവനാഹലം

ലനാബ്രശഡനാർ പ്രവനാഹലം

ശേധീതജല പ്രവനാഹലം

കനാനറത്തി പ്രവനാഹലം

ശേധീതജല പ്രവനാഹലം

ഫനാൽകനാൻഡണ പ്രവനാഹലം

ശേധീതജല പ്രവനാഹലം

നബനശഗസല പ്രവനാഹലം

ശേധീതജല പ്രവനാഹലം

III. ഇനഘൻ മഹപാസമുദ്രതത്തിനല സമുദ്രജല പ്രവപാഹങ്ങൾ
മൺസൂൺ പ്രവനാഹലം
ഉഷണണജല പ്രവനാഹലം
അഗുൽഹനാസണ പ്രവനാഹലം

ഉഷണണജല പ്രവനാഹലം

പശത്തിമ ഓസണശട്രേലത്തിയൻ
പ്രവനാഹലം

ശേധീതജല പ്രവനാഹലം

സമുദ്രജല പ്രവപാഹങ്ങളുനടെ ഫലങ്ങൾ
● ഉഷണണ - ശേധീതജല പ്രവനാഹങ്ങൾ കൂടത്തിശച്ചരുന്ന സമുദ്രജലലം ഓകണസത്തിജൻ സമൃദ്ധമനായതത്തിനനാൽ ഇതണ
പ്ലവക വളെർച്ചകണ അനകൂല സനാഹചരഹ്യമനാകുന്നു. പ്ലവകങ്ങൾ മതഹ്യങ്ങൾകണ ആഹനാരലം ആയതത്തിനനാൽ
ഈ പ്രശദശേങ്ങൾ മതഹ്യസമ്പത്തുള ഇടങ്ങളെനായത്തി മനാറുന്നു
● മൂടൽമഞണ രൂപനപ്പെടുന്നു
● വഹ്യതഹ്യസണത തരലം സമുദ്രകലനാവസ്ഥകൾ സൃഷണടത്തിക്കുന്നു
● ആശഗനാളെ കനാലനാവസ്ഥനയ നത്തിയനത്തിക്കുന്നു
● ഉഷണണജലനത ധ്രുവപ്രശദശേങ്ങളെത്തിലുലം ശേധീതജലനത ഉഷണണശമഖലപ്രശദശേങ്ങളെത്തിലുലം എതത്തിക്കുന്നു

➢ ശവലത്തികൾ
•
•

മുഖഘമപായനം സൂരഘനന്റെയനം ചന്ദ്രനന്റെയനം ആകർഷണഫലമപായത്തി ദൈത്തിവശസന കടെൽനത്തിരപട്ട് ഒശന്നപാ രശണപാ
തവണ കപാലത്തികമപായത്തി ഉയരുകയനം തപാഴുകയനം നചയ്യുന്നതപാണട്ട് ശവലത്തികൾ
കനാലനാവസ്ഥനാനത്തിയനത്തിതമനായത്തി (കനാറ്റുകളുലം അന്തരധീക മർദ്ദതത്തിനല വഹ്യതഹ്യനാസങ്ങളുലം) ഉണനാകുന്ന
സമുദ്രജല ചലനങ്ങനളെ സർജസട്ട് എന്നനാണണ വത്തിളെത്തിക്കുന്നതണ
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ശവലത്തികളുനടെ രൂപരീകരണനം


ചന്ദ്രനന്റെയനം ഒരളെവണ വനര സൂരഘനന്റെയനം ഗുരുതസപാകർഷണ ബലവനം, ഈ ഗുരുതസനാകർഷണ
ബലങ്ങൾനകതത്തിനര ഭൂമത്തി പ്രശയപാഗത്തിക്കുന്ന അപശകന്ദ്ര ബലവമപാണട്ട് ശവലത്തികൾകണ കനാരണമനാകുന്ന
പ്രധപാന ബലങ്ങൾ
 ഗുരുതസനാകർഷണ ബലവലം അപശകന്ദ്ര ബലവലം മൂലലം ഭൂമത്തിയത്തിൽ ഒശര സമയനം രണത്തിടെങ്ങളത്തിൽ ശവലത്തിശയറ്റനം
ഉണപാകുന. അതനായതണ, ചന്ദ്രനട്ട് അഭത്തിമുഖമപായ ഭൂമത്തിയനടെ ഭപാഗതട്ട് ഗുരുതസപാകർഷണ ബലതപാലനം, വത്തിപരരീത
വശേതട്ട് അപശകന്ദ്ര ബലതപാലനം ശവലത്തിശയറങ്ങൾ ഉണനാകുന്നു.

 ദസധീപുകൾകത്തിടയത്തിലൂനടശയനാ ഉൾകടലുകളെത്തിശലശകനാ അഴത്തിമുഖങ്ങളെത്തിശലശകനാ ശവലത്തിശയറ ജലലം
ഒഴുകുന്നതത്തിനന ശവലത്തിശയറ്റ പ്രവപാഹങ്ങൾ (tidal currents) എന്നണ വത്തിളെത്തിക്കുന്നു.
 കപാനഡയത്തിനല ശനനാവ സണശകനാടത്തിയയത്തിലുള ഫണത്തി ഉൾക്കടെലത്തിലപാണട്ട് ശലപാകതത്തിനല ഏറ്റവനം ഉയരമുള്ള
ശവലത്തിശയറ്റങ്ങൾ ഉണപാകുന്നതട്ട്

വത്തിവത്തിധ തരനം ശവലത്തിശയറ്റങ്ങൾ
➔ I. ആവർതനതനയ / ആവൃതത്തി അടെത്തിസപാനമപാക്കത്തി ശവലത്തികനള രണപായത്തി തരനം തത്തിരത്തിക്കപാനം
1 . അർദ്ധദദൈനത്തിക ശവലത്തികൾ
- പ്രതത്തിദത്തിനലം രണണ വധീതലം ശവലത്തിശയറങ്ങളുലം ശവലത്തിയത്തിറകങ്ങളുലം.
- സനാധനാരണയനായത്തി കണണ വരുന്നതണ
- തുടർച്ചയനായ ശവലത്തിശയറ ശവലത്തിയത്തിറകങ്ങൾകണ ഏതനാണണ ഒശര ഉയരമനായത്തിരത്തിക്കുലം
2 . ദദൈനത്തിക ശവലത്തികൾ
- പ്രതത്തിദത്തിനലം ഒരു ശവലത്തിശയറവലം ഒരു ശവലത്തിയത്തിറകവലം മനാതലം ഉണനാകുന്നു
- തുടർച്ചയനായ ശവലത്തിശയറ ശവലത്തിയത്തിറകങ്ങൾകണ ഏതനാണണ ഒശര ഉയരമനായത്തിരത്തിക്കുലം
3 .മത്തിശ്ര ശവലത്തികൾ
- ഉയരതത്തിൽ വഹ്യതത്തിയനാനങ്ങളുള ശവലത്തികളെനാണണ മത്തിശ്ര ശവലത്തികൾ
- വടശക അശമരത്തികയനട പടത്തിഞനാറൻ തധീരത്തുലം പസഫത്തികണ സമുദ്രതത്തിനല പല ദസധീപുകളെത്തിലുലം ഉണനാകുന്ന
ശവലത്തിശയറങ്ങൾ മത്തിശ്ര ശവലത്തികളെനാണണ
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➔ II. സൂരഘൻ, ചന്ദ്രൻ, ഭൂമത്തി എന്നത്തിവയനടെ സപാനനം അടെത്തിസപാനമപാക്കത്തി ശവലത്തികനള രണപായത്തി തരനം തത്തിരത്തിക്കപാനം
1 . വപാവശവലത്തികൾ
➢ സൂരഹ്യനന്റെയലം ചന്ദ്രനന്റെയലം ഭൂമത്തിയനടയലം സ്ഥനാനലം ശനർശരഖയത്തിലനാകുശമ്പനാൾ ഉണനാകുന്നു
➢ മനാസതത്തിൽ രണണ തവണ വനാവശവലത്തികൾ ഉണനാകുന്നു (പഭൗർണമത്തിയത്തിലുലം അമനാവനാസത്തിയത്തിലുലം)
➢ ശവലത്തിശയറങ്ങളുനട ഉയരലം വളെനര കൂടുതൽ
➢ ശേകത്തിശയറത്തിയ ശവലത്തിശയറലം
2 . സപ്തമത്തി ശവലത്തികൾ
➢ ഭൂമത്തികനാശപകത്തികമനായത്തി സൂരഹ്യനന്റെയലം ചന്ദ്രനന്റെയലം സ്ഥനാനലം മടശകനാണത്തിലനാകുശമ്പനാളെനാണണ (90°)സപ്തമത്തി
ശവലത്തികൾ ഉണനാകുന്നതണ
➢ സൂരഹ്യനന്റെയലം ചന്ദ്രനന്റെയലം ഭൂമത്തിയനടയലം സ്ഥനാനലം മടശകനാണത്തിലനാകുശമ്പനാൾ സൂരഹ്യനന്റെയലം ചന്ദ്രനന്റെയലം
ബലങ്ങൾ ഒന്നത്തിനനനാന്നണ എതത്തിരനായത്തി പ്രവർതത്തിക്കുകയലം സൂരഹ്യനന്റെ ഗുരുതസനാകർഷണലം നചലുത്തുന്ന
എതത്തിർബലലം മൂലലം ചന്ദ്രൻ സൃഷണടത്തിക്കുന്ന ശവലത്തിശയറങ്ങൾ ദുർബലമനാകനപ്പെടുകയലം നചയ്യുന്നു
➢ വനാവശവലത്തികൾക്കുലം സപ്തമത്തി ശവലത്തികൾക്കുലം ഇടയത്തിൽ നപനാതുനവ ഏഴണ ദത്തിവസതത്തിനന്റെ ഇടശവളെ
ഉണനായത്തിരത്തിക്കുലം
➢ ശവലത്തിശയറങ്ങളുനട ഉയരലം തനാരതശമഹ്യന കുറവനായത്തിരത്തിക്കുലം
➢ നപനാതുനവ ശേകത്തി കുറഞ ശവലത്തിശയറങ്ങൾ
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✔ നപരത്തിജത്തി - ചന്ദ്രനന്റെ ഭ്രമണ പഥനം ഭൂമത്തിശയപാടെട്ട് ഏറ്റവനം അടുനതത്തുന്നതട്ട്.
- സനാധനാരണയത്തിൽ നത്തിന്നുലം വഹ്യതഹ്യസ്തമനായത്തി ഈ സമയതണ ശവലത്തിശയറ - ശവലത്തിയത്തിറകങ്ങൾ
കൂടുതൽ ശേകമനാണണ .
- ശവലത്തിശയറ - ശവലത്തിയത്തിറക നത്തിരപ്പുകൾ തമത്തിലുള അന്തരലം വർദ്ധത്തിക്കുന്നു
✔ അശപപാജത്തി - ചന്ദ്രനന്റെ ഭ്രമണ പഥനം ഭൂമത്തിശയപാടെട്ട് ഏറ്റവനം അകനലയപാകുന്നതട്ട്
- ശവലത്തിശയറ - ശവലത്തിയത്തിറക നത്തിരപ്പുകൾ തമത്തിലുള അന്തരലം കുറയന്നു
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● നപരത്തിഹരീലത്തിയൻ - ഭൂമത്തിയനടെ സപാനനം സൂരഘശനപാടെട്ട് ഏറ്റവനം അടുതപാകുന്ന ദൈത്തിവസനം (ജനുവരത്തി 3 )
- ഈ ദത്തിവസങ്ങളെത്തിൽ സനാധനാരണയത്തിൽ നത്തിന്നുലം വഹ്യതഹ്യസ്തമനായത്തി ശവലത്തിശയറങ്ങൾ
കൂടുതൽ ഉയരതത്തിലുലം ശവലത്തിയത്തിറകങ്ങൾ കൂടുതൽ തനാഴണച്ചയത്തിലുലം
ഉണനാകുന്നതുനകനാണണ അവ തമത്തിലുള അന്തരലം വളെനര കൂടുതലനായത്തിരത്തിക്കുലം
● അപട്ട്ഹരീലത്തിയൻ - ഭൂമത്തിയനടെ സപാനനം സൂരഘശനപാടെട്ട് ഏറ്റവനം അകനലയപാകുന്ന ദൈത്തിവസനം (ജൂദല 4 )
- ഈ ദത്തിവസങ്ങളെത്തിൽ ശവലത്തിശയറ - ശവലത്തിയത്തിറകങ്ങൾ തമത്തിലുള അന്തരലം ഏറവലം
കുറവനായത്തിരത്തിക്കുലം

➢ എബട്ട് - ഒരു ശവലത്തിശയറതത്തിൽ നത്തിന്നുലം ശവലത്തിയത്തിറകതത്തിശലകണ ജലനത്തിരപ്പെണ തനാഴുന്ന കനാലയളെവണ
➢ ശഫപാ / ഫട്ട്നളഡട്ട് - ഒരു ശവലത്തിയത്തിറകതത്തിൽ നത്തിന്നുലം ശവലത്തിശയറതത്തിശലകണ ജലനത്തിരപ്പെണ ഉയരുന്ന
കനാലയളെവണ

ശവലത്തികളുനടെ പ്രപാധപാനഘനം
•
•
•
•

നനാവത്തികർക്കുലം മൽസഹ്യ ബന്ധന നതനാഴത്തിലനാളെത്തികൾക്കുലം അവരുനട പ്രവർതനങ്ങൾ ആസൂതണലം
നചയനാൻ സഹനായകരമനാണണ
സമുദ്ര സഞ്ചനാരതത്തിനണ വളെനരയധത്തികലം പ്രനാധനാനഹ്യമുളവയനാണണ
അഴത്തിമുഖങ്ങളെത്തിൽ നത്തിന്നുലം അവസനാദങ്ങളുലം മലത്തിന ജലവലം നധീകലം നചയ്യുന്നതത്തിനണ ശവലത്തികൾ
സഹനായകരമനാണണ
വവദദ്യുശതനാലനാദനതത്തിനനായത്തി ശവലത്തികനളെ പ്രശയനാജനനപ്പെടുത്തുന്നു

X ------------------------------------------------------------------------------- X
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പാർട്ട് II
ഇന്ത്യ ഭൗതികപരിസ്ഥിതി
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പപാർടട്ട് 2 - ചപാപട്ട്റ്റർ 1
ഇനന്ത്യ – സട്ട്ഥപാനന
➢ ഇനന്ത്യയുടടെ പ്രധധാന കരഭധാഗഗം വടകട്ട് കപാശശ്മീർ മുതൽ തതെകട്ട് കനന്ത്യപാകുമപാരര വടരയുഗം കരഴകട്ട് അരുണപാചൽ
പ്രദദേശട്ട് മുതൽ പടരഞപാറട്ട് ഗുജറപാതട്ട് വടരയുഗം വന്ത്യധാപപിചച്ച് കപിടെക്കുന്നു
➢ ഇനന്ത്യയുതട ആതക വരസശ്മീരട്ട്ണന - 32,87,263 ചതുരശ്ര കപി.മമ. / 3.28 ദശലകഗം ചതുരശ്ര കപി.മമ
(ആതക ദലപാകവരസ്തൃതെരയുതട 2.4 %)
➢ ഇനന്ത്യയുതട അകപാനശശ്മീയ വന്ത്യപാപട്ട്തെര - 8 °4' N to 37 °6' N
➢ ഇനന്ത്യയുതട ദരഖപാനശശ്മീയ വന്ത്യപാപട്ട്തെര -68° 7' E to 97° 25' E
➢ ഇനന്ത്യയുതട തതെദകയറ്റന - ഇനപിര പപധായപിനച്ച് (പഗ്രേറച്ച് നപിപകധാബധാർ ദദമപച്ച് )
➢ ഇനന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡതരതന്റെ തതെദകയറ്റന - കനന്ത്യധാകുമധാരപി
➢ ഇനന്ത്യയുതട തതെകട്ട് - വടകട്ട് ദൂരന - 3214 കപി.മമ .
➢ ഇനന്ത്യയുതട കരഴകട്ട് - പടരഞപാറട്ട് ദൂരന - 2933 കപി. മമ.
➢ തെശ്മീരത്തുനരനന കടലരദലകട്ട് വന്ത്യപാപരചട്ട് കരടക്കുന്ന ഇനന്ത്യയുതട രപാജന്ത്യപാതെരർതര - 12 പനധാടപികൽ മമൽ
(21.9 km)
➢ രണട്ട് സമശ്മീപസ്ഥ അകപാനശങ്ങൾ തെമരലുള്ള അകലന - 111 കപി. മമ.
➢ അകപാനശ - ദരഖപാനശങ്ങളുതട ഉപദയപാഗന - സ്ഥലങ്ങളുടടെ സ്ഥധാനഗം നപിർണയപികധാൻ
➢ ദരഖപാനശങ്ങളുതട ഉപദയപാഗന - സമയഗം കണകധാകധാൻ
➢ ഇനന്ത്യയുതട മപാനകദരഖപാനശന - 82° 30' കപിഴകച്ച്
 ജയട്ട്സപാൽമറരതന അദപകരചട്ട് വടകട്ട് കരഴകൻ സനസഥപാനങ്ങളരൽ സൂരന്ത്യൻ ദനരതത ഉദേരക്കുതമങരലുന,
ദേരബ്രുഗഡരതലയുന ഇൻഫപാലരതലയുന തജയട്ട്സൽമപാറരതലയുന സമയന ഒദരദപപാതലയപാണട്ട് .
• ഇനന്ത്യയപിൽ കൂടെപി കടെന്നുപപധാകുന്ന ആടക പരഖധാഗംശങ്ങളുടടെ എണഗം - 30
• ഗ്രേമനപിചച്ച് പരഖധാഗംശതപിനച്ച് (0°)കപിഴപകധാടച്ച് ഓപരധാ ഡപിഗ്രേപി പരഖധാഗംശഗം കടെക്കുപമധാളുഗം 4 മപിനപിറച്ച്
ടവചച്ച് സമയഗം കൂടുന്നു
• ഇനന്ത്യയുതട കരഴദക അറ്റവന പടരഞപാദറ അറ്റവന തമപിലുള്ള പരഖധാഗംശ വന്ത്യതന്ത്യധാസഗം - ഏകപദശഗം
30°
അതുടകധാണച്ച് ഈ രണച്ച് പ്രപദശങ്ങൾ തെമരലുള്ള സമയ വന്ത്യതെന്ത്യപാസന ; 30x4 = 120 മപിനപിറച്ച്
അതധായതച്ച് ; 120/ 60 = 2 മണരക്കൂർ
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 ഇനന്ത്യയുതട മപാനക സമയന ഗശ്മീനരചട്ട് മപാനക സമയദതകപാൾ 5 മണരക്കൂറന 30 മരനുടന മുന്നരലപാണട്ട്
• ഇനന്ത്യയുതട മപാനക ദരഖപാനശന - 82° 30' കരഴകട്ട്
• ഗ്രേമനപിചച്ച് ടമറപിഡപിയൻ - 0°പരഖധാഗംശഗം
• ഗ്രേമനപിചച്ച് പരഖധാഗംശതപിനച്ച് (0°)കപിഴപകധാടച്ച് ഓപരധാ ഡപിഗ്രേപി പരഖധാഗംശഗം കടെക്കുപമധാളുഗം 4 മപിനപിറച്ച്
ടവചച്ച് സമയഗം കൂടുന്നു
• ഗ്രേമനപിചച്ച് ടമറപിഡപിയനഗം ഇനന്ത്യയുടടെ മധാനക പരഖധാഗംശവഗം തമപിലുള്ള വന്ത്യതന്ത്യധാസഗം - 82° 30 മപിനപിറച്ച്
അതുടകധാണച്ച്; 82 x 4= 328 മപിനപിറച്ച് ; 328+ 2 = 330 മപിനപിറച്ച്
അതധായതച്ച് ; 330/ 60 = 5 മണരക്കൂർ 30 മരനരറ്റട്ട്
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➢ ഇനന്ത്യതയ ഏകദദേശന രണട്ട് പകുതെരകളപാകര വരഭജരക്കുന്ന പ്രധപാന അകപാനശ ദരഖ / ഇനന്ത്യയരൽ കൂടര
കടന ദപപാകുന്ന പ്രധപാന അകപാനശ ദരഖ - ഉതരധായന പരഖ (23° 30' വടെകച്ച്)
➢ ഉതരപായന ദരഖ (23° 30' വടകട്ട്)കടനദപപാകുന്ന ഇനന്ത്യൻ സനസ്ഥപാനങ്ങൾ - ഗുജറധാതച്ച്,
രധാജസ്ഥധാൻ, മധന്ത്യപ്രപദശച്ച്, ഛതപിസച്ച്ഗഡച്ച്, ജധാർഖണച്ച്, പശപിമ ബഗംഗധാൾ, തപിപുര, മപിപസധാറധാഗം
➢ ഇനന്ത്യയുതട മപാനക ദരഖപാനശന (82° 30' കരഴകട്ട് )കടനദപപാകുന്ന ഇനന്ത്യൻ സനസ്ഥപാനങ്ങൾ - ഉതർ
പ്രപദശച്ച്, മധന്ത്യ പ്രപദശച്ച്, ഛതപിസച്ച്ഗഡച്ച്, ഒഡമഷ, ആന്ധ്ര പ്രപദശച്ച്
➢ ഇനന്ത്യൻ ഉപദേദശ്മീപരതന്റെ ആതക തെശ്മീരപ്രദദേശന - 6100 കപി .മമ .
➢ ഇനന്ത്യയുതട ദേദശ്മീപസമൂഹങ്ങൾ കൂടര ഉൾതപ്പെടുത്തുദമപാൾ ആതക തെശ്മീരദദേശ ദദേർഘന്ത്യന - 7517 കപി .മമ .
ഇനന്ത്യയുതട തെശ്മീരദദേശസനസ്ഥപാനങ്ങൾ
1. ഗുജറധാതച്ച്
6. തമപിഴച്ച് നധാടെച്ച്
2. മഹധാരധാഷ്ട്ര
7. ആന്ധ്ര പ്രപദശച്ച്
3. പഗധാവ
8. ഒഡമഷ
4. കർണധാടെക
9. പശപിമ ബഗംഗധാൾ
5. പകരള
➢ ഇനന്ത്യയുമപായര കരപാതെരർതര പങരടുന്ന രപാജന്ത്യങ്ങൾ - പധാകപിസ്ഥധാൻ, അഫച്ച്ഗധാനപിസധാൻ, മചന, പനപധാൾ,
ഭൂടധാൻ, ബഗംഗധാപദശച്ച്, മന്ത്യധാനധാർ
➢ ഇനന്ത്യൻ മഹപാസമുദ്രതരൽ സ്ഥരതെര തചയ്യുന്ന ഇനന്ത്യയുതട അയൽരപാജന്ത്യങ്ങളപായ ദേദശ്മീപട്ട് രപാഷ്ട്രങ്ങൾ - ശ്രമലങ,
മധാലപി ദദമപച്ച്
➢ ഇനന്ത്യയരൽ നരനന ശശ്മീലങതയ ദവർതെരരരക്കുന്നതെട്ട് ഗൾഫട്ട് ഓഫട്ട് മപാന്നപാറന പപാകട്ട് കടലരടുക്കുമപാണട്ട്

ഉൾകടലുന( gulf) കടലരടുക്കുന( strait)
● കടെലുകടളപയധാ സമുദ്രങ്ങടളപയധാ തമപിൽ ബനപിപപിക്കുന്ന സദധാഭധാവപികമധായപി രൂപഗംടകധാണ ഇടുങ്ങപിയ
കടെൽഭധാഗമധാണച്ച് കടെലപിടുകച്ച് .ഉദധാ :-പധാകച്ച് കടെലപിടുകച്ച്, ജപിബധാൾടർ കടെലപിടുകച്ച്
● കരയപിപലകച്ച് കയറപികപിടെക്കുന്ന ഇടുങ്ങപിയ കടെൽ ഭധാഗമധാണച്ച് ഉൾകടെൽ . ഉദധാ :- പപർഷന്ത്യൻ ഗൾഫച്ച്,
ഗൾഫച്ച് ഓഫച്ച് കചച്ച്

ഇനന്ത്യ - ഒരു ഉപഭൂഖണ്ഡന എന്ന നരലയരൽ
✔ ഏടറ ഭഭൗതപിക മവവപിദന്ത്യമുള്ള രധാജന്ത്യമധാണച്ച് ഇനന്ത്യ
✔ വടെകച്ച് അതത്യുന്നതമധായ പർവതങ്ങൾ; ഗഗംഗ, ബഹ്മപുത, പഗധാദധാവരപി, കൃഷ, മഹധാനദപി തുടെങ്ങപിയ
വൻനദപികൾ ; വടെകച്ച് കപിഴകൻ സഗംസ്ഥധാനങ്ങളപിടലയുഗം ദകപിപണനന്ത്യയപിടലയുഗം ഹരപിതധാഭമധായ
കുന്നപിൻപുറങ്ങൾ; വപിശധാലമധായ മരുസ്ഥലപി എന്നപിങ്ങടന വപിശധാലമധായ ഭഭൗതപിക മവവപിധന്ത്യങ്ങൾ
ഉൾടകധാള്ളുന്നതധാണച്ച് ഇനന്ത്യ
✔ വടെകച്ച് ഹപിമധാലയ പർവതഗം; വടെകച്ച്- പടെപിഞധാറച്ച് ഹുന്ദു കുഷച്ച്, സുമലമധാൻ മലനപിരകൾ; വടെകച്ച്കപിഴകച്ച് പൂർവധാചൽ മലനപിരകൾ; ടതകച്ച് അതപിവപിശധാലമധായ ഇനന്ത്യൻ മഹധാസമുദ്രഗം എന്നപിവയധാൽ
അതപിരപിടച്ച് നപിൽക്കുന്നതധാണച്ച് ഇനന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡന (ഇനന്ത്യൻ ഉപദേദശ്മീപട്ട്)
✔ ഇനന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡതരൽ ഉൾതപ്പെടുന്ന രപാജന്ത്യങ്ങൾ - പധാകപിസ്ഥധാൻ, പനപധാൾ, ഭൂടധാൻ, ബഗംഗധാപദശച്ച്,
ഇനന്ത്യ
✔ ഇനന്ത്യയുമപായര ഏറ്റവന കൂടുതെൽ കരപാതെരർതര പങരടുന്ന രപാജന്ത്യന - ബഗംഗധാപദശച്ച്
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ഇനന്ത്യയുതട വടദകയറ്റത്തുള്ള ഭരണ നരർവഹണ പ്രദദേശന - ലഡധാകച്ച് (പകന്ദ്ര ഭരണ പ്രപദശഗം)
ഇനന്ത്യയുതട തതെദകയറ്റത്തുള്ള സനസ്ഥപാനന - തമപിഴച്ച് നധാടെച്ച്
ഇനന്ത്യയുതട കരഴദകയറ്റത്തുള്ള സനസ്ഥപാനന - അരുണധാചൽ പ്രപദശച്ച്
ഇനന്ത്യയുതട പടരഞപാദറയറ്റത്തുള്ള സനസ്ഥപാനന - ഗുജറധാതച്ച്
ഏറ്റവന വലരയ സനസഥപാനന - രധാജസ്ഥധാൻ
ഏറ്റവന തചറരയ സനസ്ഥപാനന - പഗധാവ
ഇനന്ത്യയുതട ദേദശ്മീപസമൂഹങ്ങൾ :1 . ലകദേദശ്മീപട്ട്(അറബര കടലരൽ - പവരഴ ദേദശ്മീപസമൂഹന)
2 . ആൻഡമപാൻ നരദകപാബപാർ ദേദശ്മീപുകൾ ( ബനഗപാൾ ഉൾകടലരൽ - അഗരപർവതെ ജനന്ത്യന)
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Sl no.

ഇനന്ത്യ - ഭരണ നരർവഹണ വരഭപാഗങ്ങൾ
സനസ്ഥപാനന
തെലസ്ഥപാനന

1

ആന്ധ്ര പ്രദദേശട്ട്

ദഹദേരപാബപാദേട്ട്

2

അരുണപാചൽ പ്രദദേശട്ട്

ഇറ്റപാനഗർ

3

ആസപാന

ദേരസട്ട് പുർ

4

ബശ്മീഹപാർ

പടട്ട്ന

5

ഛതശ്മീസട്ട്ഗഡട്ട്

റപായട്ട്പുർ

6

ദഗപാവ

പനപാജര

7

ഗുജറപാതട്ട്

ഗപാനരനഗർ

8

ഹരരയപാന

ചണ്ഡശ്മീഗഡട്ട്

9

ഹരമപാചൽ പ്രദദേശട്ട്

ഷരനല

10

ജപാർഖണ്ഡട്ട്

റപാഞര

11

കർണപാടക

ബപാനഗ്ലൂർ

12

ദകരളന

തെരരുവനനപുരന

13

മധന്ത്യപ്രദദേശട്ട്

ദഭപാപപാൽ

14

മഹപാരപാഷ്ട്ര

മുനദബ

15

മണരപ്പൂർ

ഇൻഫപാൽ

16

ദമഘപാലയ

ഷരദലപാങട്ട്

17

മരദസപാറപാന

ഐസദപാൾ

18

നപാഗപാലപാൻഡട്ട്

തകപാഹരമ

19

ഒഡശ്മീഷ

ഭുവദനശദർ

20

പഞപാബട്ട്

ചണ്ഡശ്മീഗഡട്ട്

21

രപാജസ്ഥപാൻ

ജയട്ട്പൂർ

22

സരകരന

ഗപാങട്ട്ദടപാകട്ട്

23

തെമരഴട്ട് നപാടട്ട്

തചദന്ന

32

24

തതെലുങപാന

ദഹദേരപാബപാദേട്ട്

25

തരപുര

അഗർതല

26

ഉതർ പ്രദദേശട്ട്

ലകട്ട്നന

27

ഉതരപാഖണ്ഡട്ട്

തഡറപാഡൂൺ

28

പശരമ ബനഗപാൾ

തകപാൽകത
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Sl no.

ദകന്ദ്ര ഭരണപ്രദദേശന

തെലസ്ഥപാനന

1

ആൻഡമപാൻ-നരദകപാബപാർ ദേദശ്മീപുകൾ

ദപപാർടട്ട് ബട്ട്ളയർ

2

ചണ്ഡശ്മീഗഡട്ട്

ചണ്ഡശ്മീഗഡട്ട്

3

ദേപാദ്ര - നപാഗർ ഹദവലര ; ദേപാമൻ-ഡരയു

ദേപാമൻ

4

ജമ്മു കപാശശ്മീർ

ശശ്മീനഗർ (ദവനൽകപാലതട്ട് )
ജമ്മു (ദശതെന്ത്യ കപാലതട്ട്)

5

ലഡപാകട്ട്

തല (ദവനൽകപാലതട്ട് )
കപാർഗരൽ (ദശതെന്ത്യ കപാലതട്ട്)

6

ഡൽഹര

നന്യൂഡൽഹര

7

ലകദേദശ്മീപട്ട്

കവരതര

8

പുതുദചരര

പുതുദചരര

AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD
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പപാർടട്ട് 2 - ചപാപട്ട്റ്റർ 2
ഘടനയയും ഭൂപ്രകൃതതിയയും
ഘടന
➔ ഇനന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡതത്തിൽ ഇനന്ന് കകാണപപ്പെടുന രരീതത്തിയത്തിലുള്ള ഭഭൗമ ഘടനയയും (ഭൂവത്തിജകാനരീയ
ഘടന) ഭൂരൂപരീകരണ പ്രകത്തിയകളയും രൂപപപ്പെട്ടതന്ന് പ്രധകാനമകായയും അന്തർജനന്യവയും ബപാഹന്യജനന്യവമപായ
ഭഭൗമപ്രകതിയകളുടടയയും, ഫലകങ്ങളുടട പപാർശശ്വചലനങ്ങളുടടയയും പരസട്ട്പര പ്രവർത്തനത്തതിലൂടടയപാണട്ട്.
➔ ഭഭൗമ ഘടനയടടയയും ഭൂരൂപരൂപവൽകരണ പ്രകതിയകളുടടയയും (ഭൂവതിജപാനനീയ ഘടനയടടയയും
രൂപനീകരണത്തതിടന്റെയയും) അടത്തിസകാനതത്തിൽ ഇനന്ത്യപയ മൂനട്ട് ഭഭൗമ വതിഭപാഗങ്ങളപായതി തരയും തത്തിരത്തികകായും
1 . ഉപദശ്വനീപനീയഖണയും
2 . ഹതിമപാലയവയും മറ്റട്ട് ഉപദശ്വനീപതിയൻ പർവ്വതങ്ങളുയും
3 . സതിന്ധു - ഗയുംഗ - ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലയും
1 . ഉപദശ്വനീപനീയഖണയും
➢ ഇൻഡഡകാ - ഓസന്ന്ഡട്രേലത്തിയൻ ഫലകതത്തിപന്റെ ഭകാഗയും
➢ ഉപദദരീപരീയഖണ്ഡതത്തിപന്റെ വടക്കൻ അതതിരട്ട് ആരവലത്തി പർവതതത്തിപന്റെ വടഡക അറ്റമകായ കചന്ന് മുതൽ
യമുന, ഗയുംഗ നദത്തികൾകന്ന് ഏതകാണന്ന് സമകാനരമകായത്തി രകാജന്ന്മഹകാൽ കുന്നുവഡരയയും ഗയുംഗകാ പഡൽറ്റ
വഡരയയും കമരഹത്തിതമകായത്തി കകാണപപ്പെടുന്നു.
➢ പടതിഞപാറട്ട് രകാജസകാനയും വടക്കട്ട് - കതിഴക്കട്ട് ഡമഘകാലയ പരീഠഭൂമത്തിയയും കർബത്തി ആങന്ന്ഡലകാങന്ന് പരീഠഭൂമത്തിയയും
ഉപദദരീപരീയഖണ്ഡതത്തിപന്റെ തുടർചയകാണന്ന്
➢ വടകന്ന്- കത്തിഴകൻ ഭകാഗപത പശത്തിമ ബയുംഗകാളത്തിപല മകാൾഡ ഭയുംശതടയും ഡഛകാട്ടകാ നകാഗന്ന്പൂർ പരീഠഭൂമത്തിയത്തിൽ
നത്തിന്നുയും ഡവർതത്തിരത്തിക്കുന്നു
➢ വളപര പഴകമുള്ള ഗപാനനറയും നനസയും ചചർനപാണട്ട് പ്രധപാനമപായയും രൂപടപ്പെടതിരതിക്കുനതട്ട്
➢ കകായുംബത്തിയൻ കകാലഘട്ടയും മുതൽ തപന ഉപദദരീപന്ന് ഒരു ദൃഢമകായ ശത്തിലകാഖണ്ഡമകായത്തി നത്തിലനത്തിനത്തിന്നു
ഡപകാരുന്നു.
➢ വത്തിവത്തിധ ലയുംബതല ചലനങ്ങൾക്കുയും ശത്തിലകാഖണ്ഡ ഭയുംശതത്തിനയും ഈ ഭൂഭകാഗയും വത്തിഡധയമകായത്തി (സതന്ന്പുരകാ
ഖണ്ഡ പർവ്വതതത്തിപന്റെയയും ;നർമദ, മഹകാനദത്തി, തകാപത്തി എനരീ നദത്തികളപട ഭയുംശ തകാഴന്ന്വരകളപടയയും
രൂപരീകരണയും)
➢ പ്രധകാനമകായയും അവശത്തിഷ്ട പർവ്വതങ്ങളകാണന്ന് കകാണപപ്പെടുനതന്ന് (ഉദകാ :- ആരവലത്തി കുന്നുകൾ, നലമല
കുന്നുകൾ, പൽപകകാണ നത്തിര, മഡഹന്ദ്രഗത്തിരത്തി കുന്നുകൾ)
2 . ഹതിമപാലയവയും മറ്റട്ട് ഉപദശ്വനീപതിയൻ പർവ്വതങ്ങളുയും
● ഭഭൗമ ഘടനയത്തിൽ വളപര പുതതിയവയയും തകാരതഡമന്ത്യന പ്രപായയും കുറഞതയും കപാഠതിനന്യയും കുറഞവയയും
മപാറ്റങ്ങൾക്കട്ട് വതിചധയവമപാണട്ട്
● അവ ഇഡപ്പെകാളയും അന്തർജനന്യ - ബപാഹന്യജനന്യ ബലങ്ങൾക്കട്ട് വതിചധയമപാവകയയും ഭയുംശയും, വലനയും,
സമ്മർദതലയും എനത്തിവയപട രൂപരീകരണതത്തിനന്ന് കകാരണമകാകുകയയും പചയ്യുന്നു
● ഇവ പടഡകകാണത്തിക ജനന്ത്യമകാണന്ന്
● യവതദ ഘട്ടതത്തിലുള്ളതുയും ദ്രുത ഗതത്തിയത്തിപലകാഴുകുനതുമകായ നദത്തികൾ ഈ പർവ്വതങ്ങപള മുറത്തിചന്ന് ഒഴുകുന്നു
● ഗത്തിരത്തികന്ദരങ്ങൾ, "V" രൂപ തകാഴന്ന്വരകൾ, പചറുപവള്ളചകാട്ടങ്ങൾ, പവള്ളചകാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങത്തിയ
ഭൂരൂപങ്ങൾ ഈ ഭൂവത്തിഭകാഗതത്തിൽ കകാണപപ്പെടുന്നു
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3 . സതിന്ധു - ഗയുംഗ - ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലയും
✗ സത്തിന്ധു - ഗയുംഗ - ബഹ്മപുത്ര നദത്തികൾ രൂപപപ്പെടുതത്തിയ സമതലങ്ങൾ
✗ യഥകാർത്ഥതത്തിൽ ഇപതകാരു ഭൂ അഭത്തിനതത്തിയകാണന്ന് (geo-synclinal depression)
✗ ഏകഡദശയും 64 ദശലകയും വർഷങ്ങൾകന്ന് മുൻപന്ന് ഹത്തിമകാലയ പർവ്വത രൂപരീകരണതത്തിപന്റെ മൂനകാമപത
ഘട്ടതത്തിലകാണന്ന് ഇതന്ന് പൂർണ്ണ വത്തികകാസയും പ്രകാപത്തിചതന്ന്
✗ ആ കകാലയും മുതൽഡക തപന ഹത്തിമകാലയൻ നദത്തികളയും ഉപദദരീപത്തിയൻ നദത്തികളയും വഹത്തിച്ചുപകകാണന്ന് വരുന
അവസകാദങ്ങൾ സകാവധകാനയും ഇതത്തിൽ നത്തിറയകാൻ തുടങ്ങത്തി
✗ ഈ സമതലങ്ങളത്തിപല അവസകാദ നത്തിഡകപങ്ങളപട കനയും 1000 മുതൽ 2000 മരീറ്റർ വപരയകാണന്ന്

ഭൂപ്രകൃതതി
➔ ഘടന, ഭഭൗമ പ്രകത്തിയകൾ, പരത്തിണകാമഘട്ടങ്ങൾ എനത്തിവയപട അനത്തിമഫലമകാണന്ന് ഒരു പ്രഡദശതത്തിപന്റെ
ഭൂപ്രകൃതതി
➔ ഭഭൗതത്തിക ഘടകങ്ങളത്തിലുള്ള വവവത്തിധന്ത്യമകാണന്ന് ഇനന്ത്യൻ ഭൂപ്രദശതത്തിപന്റെ സവത്തിഡശഷത
➔ ഭഭൗതതിക സവതിചശഷതകളതിടല സ്തൂല വന്യതന്യപാസങ്ങളുടട അടത്തിസകാനതത്തിൽ ഇനന്ത്യപയ തകാപഴ പകകാടുക്കുന
ആറട്ട് ഭൂപ്രകൃതതി വതിഭപാഗങ്ങളപായതി തരയും തത്തിരത്തികകായും
1 . വടക്കട്ട് , വടക്കട്ട് - കതിഴക്കൻ പർവ്വതങ്ങൾ
2 . വടക്കൻ സമതലങ്ങൾ
3 . ഉപദശ്വനീപനീയ പനീഠഭൂമതി
4 . ഇന്തന്യൻ മരുഭൂമതി
5 . തനീരസമതലങ്ങൾ
6 . ദശ്വനീപുകൾ

1 . വടക്കട്ട് , വടക്കട്ട് - കതിഴക്കൻ പർവ്വതങ്ങൾ
➔ ഹതിമപാലയ പർവ്വതവയും വടക്കട്ട്- കതിഴക്കൻ കുന്നുകളുമപാണട്ട് വടകന്ന്, വടകന്ന് - കത്തിഴകൻ പർവ്വതങ്ങളത്തിൽ
ഉൾപപ്പെടുനതന്ന്
➔ ഹത്തിമകാലയ പർവ്വതനത്തിരകന്ന് കതിഴക്കട്ട് നതിന്നുയും പടതിഞപാചറപാടട്ട് ഏകചദശയും 2500 കതി.മതി. ആണട്ട് നനീളയും
➔ വടകന്ന് നത്തിന്നുയും പതഡകകാട്ടന്ന് 160 മുതൽ 400 കതി.മതി. വടര വനീതതിയണട്ട്
➔ സമകാനരമകായ പർവ്വതനത്തിരകളപട നത്തിരയകാണന്ന് ഹത്തിമകാലയതത്തിലുള്ളതന്ന് .
അവയകാണന്ന് :a) ചഗറ്റർ ഹതിമപാലയയും / ഹതിമപാദതി (ഡഗ്രേറ്റന്ന് ഹത്തിമകാലയയും + ട്രേകാൻസന്ന് ഹത്തിമകാലയയും)
b) ടലസ്സർ ഹതിമപാലയയും / മധന്യ ഹതിമപാലയയും / ഹതിമപാചൽ
c) ഔടർ ഹതിമപാലയയും / ഷതിവപാലതികട്ട്
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ഹതിമപാലയത്തതിടന്റെ പ്രപാധപാനന്യയും
 ഇനന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡതത്തിനയും മധന്ത്യ കത്തിഴകഡനഷന്ത്യൻ രകാജന്ത്യങ്ങൾക്കുമത്തിടയത്തിൽ ഹത്തിമകാലയയും ശക്തമകായ
നരീണ മതത്തിൽ ഡപകാപല നത്തിലപകകാള്ളുന്നു
 കകാലകാവസകാപരവയും നരീപരകാഴുക്കുപരവയും സകായുംസന്ന്കകാരത്തികവമകായ ഒരു അതത്തിർതത്തി കൂടത്തിയകാണന്ന്
ഹത്തിമകാലയയും
 ഹത്തിമകാലയതത്തിൽ തപന വലത്തിയ ഡതകാതത്തിൽ പ്രകാഡദശത്തിക വന്ത്യതന്ത്യകാസങ്ങളണന്ന്
➔ ഭൂപ്രകൃതതി, പർവ്വതങ്ങളുടട കമനീകരണയും, ഭൂരൂപങ്ങൾ എനതിവയടട വന്യതന്യപാസങ്ങളുടട അടതിസപാനത്തതിൽ
ഹതിമപാലയടത്ത തപാടഴ പറയന 5 ഉപവതിഭപാഗങ്ങളപായതി തരയും
തതിരതിക്കപായും
(1)കപാശട്ട്മനീർ ഹതിമപാലയയും / വടക്കട്ട് പടതിഞപാറൻ ഹതിമപാലയയും
(2) ഹതിമപാചൽ - ഉത്തരപാഖണട്ട് ഹതിമപാലയയും
(3) ഡപാർജതിലതിയുംഗട്ട് - സതിക്കതിയും ഹതിമപാലയയും
(4) അരുണപാചൽ ഹതിമപാലയയും
(5) കതിഴക്കൻ കുന്നുകളുയും പർവ്വതങ്ങളുയും
(1) കപാശട്ട്മനീർ ഹതിമപാലയയും / വടക്കട്ട് പടതിഞപാറൻ ഹതിമപാലയയും
➔ കപാരചക്കപാറയും, ലഡപാക്കട്ട്, സസട്ട്ക്കർ, പതിർപപാഞ്ചൽ എനരീ
പർവ്വതനത്തിരകൾ ഇതത്തിൽ ഉൾപപ്പെടുന്നു
➔ ഡലകാകപ്രശസ്തമകായ കപാശട്ട്മനീർ തപാഴട്ട്വരയയും ദപാൽ തടപാകവയും ഇവത്തിപട സത്തിതത്തി പചയ്യുന്നു
➔ ദകത്തിഡണഷന്ത്യയത്തിപല പ്രധകാന ഹതിമപാനതികളപായ സതിയപാചതിൻ, ചബപാൽതപാചരപാ എനത്തിവ ഇവത്തിപട സത്തിതത്തി
പചയ്യുന്നു
➔ കചരവപാ മണതിനയും കകാണപപ്പെടുന്നു
കചരവപാ
ഹതിമപാനതി നതിചക്ഷേപണ ഭൂരൂപമപായ ടമപാനറനുകചളപാടടപാപ്പെമുള്ള ഹതിമപാനതി കളതിമണയും മറ്റട്ട് വസട്ട്തക്കളുയും
ചചർനട്ട് രൂപടപ്പെടുന കനചമറതിയ മണട്ട് നതിചക്ഷേപയും.കുങ്കുമ പൂവട്ട് കൃഷതിക്കട്ട് അനുചയപാജന്യമപാണട്ട് കചരവപാ മണട്ട്
➔ ഈ പ്രഡദശപത പ്രധപാന ചുരങ്ങൾ - ചസപാജതിലപാ, ബനതിഹപാൾ, ചഫപാട്ടുലപാ, കപാർഡുങട്ട് ലപാ
➔ ഇന്തന്യയതിടല ഏറ്റവയും ഉയരയും കൂടതിയ ടകപാടുമുടതിയപായ മഭൗണട്ട് ടക2 സത്തിതത്തി പചയ്യുനതന്ന് കകാരഡകകാറയും
നത്തിരയത്തിലകാണന്ന്
➔ ശുദ്ധ ജല തടപാകങ്ങൾ - ദപാൽ, വൂളപാർ
➔ ലവണ ജല തടപാകങ്ങൾ - പപായുംചഗപാങട്ട് ടസപാ, ടസപാ - ചമപാരതിരതി
➔ സത്തിന്ധു നദത്തിയയും അതത്തിപന്റെ ഡപകാഷക നദത്തികളകായ പചനകാബന്ന്, ത്സലയും എനത്തിവയമകാണന്ന് കകാശന്ന്മരീർ
ഹത്തിമകാലയതത്തിപല പ്രധകാന നദത്തികൾ
➔ ദൃശന്ത്യ മഡനകാഹകാരത്തിതയകാലുയും പ്രകൃതത്തിസുന്ദരമകായ ഭൂപ്രകൃതത്തിയകാലുയും അനഗ്രേഹരീതമകാണന്ന്
➔ പ്രധപാന തനീർതപാടന ചകന്ദ്രങ്ങൾ - നവഷട്ട്ണചവപാ ചദവതി, അമർനപാഥട്ട് ഗുഹ, ചപാരപാർ -ഇ- ടഷരനീഫട്ട്
➔ ശനീനഗർ നഗരയും ത്സലയും നദതിയടട തരീരതകാണന്ന് സത്തിതത്തി പചയ്യുനതന്ന്
➔ ഈ പ്രഡദശതത്തിപന്റെ ഏറ്റവയും പതക്കുഭകാഗതന്ന് ഡൂണുകൾ എനറത്തിയപപ്പെടുന നദർഘന്യചമറതിയ
തപാഴട്ട്വരകൾ / longitudinal duns കകാണപപ്പെടുന്നു. ഉദകാ :- ജമ്മു ഡൂൺ, പതകാൻഡകകാട്ടന്ന് ഡൂൺ
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(2) ഹതിമപാചൽ - ഉത്തരപാഖണട്ട് ഹതിമപാലയയും
➢ പടതിഞപാറട്ട് രവതി നദതിക്കുയും കതിഴക്കട്ട് കപാളതി നദതിക്കുയും ഇടയതിലപായപാണട്ട് ഹത്തിമകാചൽ - ഉതരകാഖണ്ഡന്ന് ഹത്തിമകാലയയും
സത്തിതത്തി പചയ്യുനതന്ന്
➢ സത്തിന്ധു, ഗയുംഗ എനരീ രണന്ന് നദരീവവ്യൂഹങ്ങളകാണന്ന് ഈ പ്രഡദശപത പ്രധകാന നരീപരകാഴുക്കുകൾ
➢ ഹത്തിമകാചൽ ഹത്തിമകാലയതത്തിപന്റെ ഏറ്റവയും വടക്കട്ട് ഭപാഗയും ലഡപാക്കട്ട് ശനീതമരുഭൂമതിയടട തടർചയപാണട്ട്
➢ വടകന്ന് നത്തിന്നുയും പതഡകകാട്ടന്ന് ഡഗ്രേറ്റന്ന് ഹത്തിമകാലയൻ നത്തിര, പലസ്സർ ഹത്തിമകാലയൻ നത്തിര, സത്തിവകാലത്തികന്ന് നത്തിര
എനത്തിങ്ങപനയള്ള ഹതിമപാലയത്തതിടന്റെ മൂനട്ട് പ്രധപാന പർവ്വതനതിരകൾ ഈ വതിഭപാഗത്തതിൽ വന്യക്തമപായതി
കപാണടപ്പെടുന്നു
➢ പ്രധപാന സഖവപാസ ചകന്ദ്രങ്ങൾ :- ധർമ്മശകാല, മുഡസ്സകാറത്തി, ഷത്തിയുംല, കഭൗസകാനത്തി
➢ ഈ പ്രഡദശതത്തിപന്റെ രണട്ട് ഭൂപ്രകൃതതി സവതിചശഷതകളപാണട്ട് സതിവപാലതിക്കുയും ഡൂൺ സ്തരങ്ങളുയും
➢ പഡറകാഡൂണത്തിനടുതന്ന് സത്തിവകാവല എന സലതയും പരത്തിസര പ്രഡദശങ്ങളത്തിലുയും കകാണപപ്പെടുന ഭഭൗമ
സ്തരങ്ങളത്തിൽ നത്തിന്നുമകാണന്ന് സതിവപാലതികട്ട് എന പദയും രൂപപപ്പെട്ടതന്ന്
➢ പ്രധപാന ഡൂണുകൾ :- പഡറകാഡൂൺ (ഏറ്റവയും വലുതന്ന്), ഹരത്തിപക ഡൂൺ, ഡകകാട്ട ഡൂൺ
➢ തകാഴന്ന്വകാരങ്ങളത്തിൽ മത്തികവകാറുയും ചഭപാടതിയ ചഗപാത്രവർഗക്കപാരപാണട്ട് അധത്തിവസത്തിക്കുനതന്ന്. ഇവർ ഡവനൽ
മകാസങ്ങളത്തിൽ ബഗന്ത്യകാലുകളത്തിഡലക്കുയും വശതന്ത്യകകാലതന്ന് തത്തിരത്തിപക തകാഴന്ന്വരയത്തിഡലക്കുയും ഡദശകാടനയും
നടതന്നു
➢ പ്രസത്തിദ്ധമകായ "പൂക്കളുടട തപാഴട്ട്വര" ഇവത്തിപടയകാണന്ന് സത്തിതത്തി പചയ്യുനതന്ന്
➢ തനീർതപാടന ചകന്ദ്രങ്ങൾ :- ഗയുംഡഗകാത്രത്തി, യമുഡനകാത്രത്തി, ഡകദകാർനകാഥന്ന്, ബദരരീനകാഥന്ന്, ഡഹമകുണ്ഡന്ന് സകാഹത്തിബന്ന്
➢ ഈ പ്രഡദശയും പ്രസത്തിദ്ധമകായ പഞ്ച പ്രയപാഗങ്ങളുടട(നദതികളുടട സയുംഗമ സപാനയും) ഡപരത്തിലുയും
അറത്തിയപപ്പെടുന്നു
(3) ഡപാർജതിലതിയുംഗട്ട് - സതിക്കതിയും ഹതിമപാലയയും
 തകാരതഡമന്ത്യന വതിസട്ട്തൃതതി കുറഞതട്ട്
 പടതിഞപാറട്ട് ചനപ്പെപാൾ ഹതിമപാലയവയും കതിഴക്കട്ട് ഭൂടപാൻ ഹതിമപാലയവയും അതത്തിരത്തിടുന്നു
 ദ്രുത ഗതതിയതിടലപാഴുകുന നദതികളപാൽ അറതിയടപ്പെടുന്നു (ഉദപാ :- ടനീസ)
 ഇന്തന്യയതിടല രണപാമടത്ത ഉയരയും കൂടതിയ ടകപാടുമുടതിയപായ കപാഞ്ചൻ ജയുംഗ ഇവത്തിപട സത്തിതത്തി പചയ്യുന്നു
 ഈ പ്രഡദശതത്തിപന്റെ ഉയർന ഭകാഗങ്ങളത്തിൽ "ലപാപട്ട്ച" ചഗപാത്രവർഗക്കപാർ അധത്തിവസത്തിക്കുന്നു
 ഈ പ്രഡദശതത്തിപന്റെ ഭൂമത്തിശകാസ്ത്രപരമകായ അനകൂല സകാഹചരന്ത്യങ്ങൾ കണകത്തിപലടുതന്ന് ബ്രതിടനീഷുകപാർ
ചതയതില ചതപാടങ്ങൾ സപാപതിച്ചു
 ദുവപാർ സ്തരങ്ങൾ കപാണടപ്പെടുന്നു (എകൽ പ്രളയസമതലയും)
(4) അരുണപാചൽ ഹതിമപാലയയും
• ഭൂടപാൻ ഹതിമപാലയത്തതിടന്റെ കതിഴക്കട്ട് മുതൽ ,കതിഴക്കട്ട് ദതിഫു ചുരയും വടര വന്ത്യകാപത്തിചന്ന് കത്തിടക്കുന്നു
• പ്രധപാന ടകപാടുമുടതികൾ - കങന്ന്തു, നയുംചബർവ
• നദതികൾ :- കപമങന്ന്, സുബൻസത്തിരത്തി, ദത്തിഹകാങന്ന്, ദത്തിബകാങന്ന്, ലൂഹത്തിതന്ന്
• പ്രധപാന ചഗപാത്ര വർഗങ്ങൾ :- ഡമകാൻപ, ദഫന്ന്ള, അഡബകാർ, മത്തിഷന്ന്മത്തി, നത്തിഷത്തി, നകാഗൻമകാർ
• മത്തിക ഡഗകാത്ര സമൂഹങ്ങളയും ജുമ്മതിങട്ട് കൃഷതി രനീതതി പത്തിന്തുടരുന്നു( പവട്ടത്തി ചുട്ടന്ന് കൃഷത്തി/ സകാനകാനര കൃഷത്തി)
(5) കതിഴക്കൻ കുന്നുകളുയും പർവ്വതങ്ങളുയും
➔ വടക്കട്ട് നതിന്നുയും ടതക്കട്ട് ദതിശയതിചലക്കപാണട്ട് ഇവ വത്തിനന്ത്യസത്തികപപ്പെട്ടത്തിട്ടുള്ളതന്ന്
➔ ഇവ വതിവതിധ പ്രപാചദശതിക ചപരുകളതിലപാണട്ട് അറത്തിയപപ്പെടുനതന്ന്
➔ വടക്കട്ട് പടട്ട്കപായട്ട് ബയും, നപാഗപാ കുന്നുകൾ, മണതിപ്പുർ കുന്നുകൾ എന്നുയും; ടതക്കട്ട് മനീചസപാ അടല്ലെങതിൽ ലുഷപായട്ട്
കുന്നുകൾ എന്നുയും അറത്തിയപപ്പെടുന്നു
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➔ മണതിപ്പൂരതിടലയയും മതിചസപാറപാമതിടലയയും പ്രധകാന നദതിയപാണട്ട് ബരകട്ട്
➔ എലകാ ഭകാഗവയും മലകളകാൽ ചുറ്റപപ്പെട്ട വത്തിശകാലമകായ ചലപാക്തകട്ട് തടപാകയും ഇവത്തിപട കകാണപപ്പെടുന്നു
➔ മത്തിഡസ്സകാറകായും - ചമപാളപാസ്സതിസട്ട് തടയും (മൃദുവപായതയും ദൃഡനീകരതിക്കപാത്തതമപായ നതിചക്ഷേപങ്ങളപാൽ രൂപടപ്പെടതട്ട്)

2. വടക്കൻ സമതലങ്ങൾ
 സതിന്ധു, ഗയുംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര എനനീ നദതികൾ വഹതിച്ചുടകപാണട്ട് വരുന അവസപാദങ്ങൾ നതിചക്ഷേപതിക്കടപ്പെടട്ട്
രൂപയും ടകപാണവയപാണട്ട് വടക്കൻ സമതലങ്ങൾ
 കതിഴക്കട്ട് നതിന്നുയും പടതിഞപാറട്ട് വപര ഏകഡദശയും 3200 കതി.മതി. വന്ത്യകാപത്തിച്ചു കത്തിടക്കുന്നു
 ശരകാശരത്തി വനീതതി 150 മുതൽ 300 കതി.മതി.വപരയകാണന്ന്
 എക്കൽ നതിചക്ഷേപത്തതിടന്റെ പരമകാവധത്തി കനയും 1000 മുതൽ 2000
മനീറ്റർ വപരയകാണന്ന്
 വടക്കൻ സമതലടത്ത വടക്കട്ട് നതിന്നുയും ടതചക്കപാടട്ട് മൂനട്ട് പ്രധപാന
ചമഖലകളപായതി തരയും തതിരതിക്കപായും :(1) ഭപാബർ
(2) തറപായട്ട്
(3) എക്കൽ സമതലങ്ങൾ :- ഖപാദർ ,ബയുംഗർ
ഭപാബർ

തറപായട്ട്

 സതിവപാലതികട്ട് മലയടതിവപാരത്തതിനു സമപാന്തരമപായതി
ചരത്തിവന്ന് അവസകാനത്തിക്കുനത്തിടതനത്തിന്നുയും
ആരയുംഭത്തിക്കുന്നു
 8 മുതൽ 10 കതി.മതി. വടര വതിസ്തൃതതിയള്ള
ഇടുങ്ങതിയ ഭൂഭപാഗയും
 പർവ്വതതത്തിൽ നത്തിന്നുയും വരുന നദതികൾ
ഭപാരചമറതിയ ഉരുളൻ പപാറകളുയും കല്ലുകളുയും
ഭപാബറതിൽ നതിചക്ഷേപതിക്കുന്നു
 ഈ ഡമഖലയത്തിൽ നദതികൾ അപ്രതന്യക്ഷേമപാകുന്നു

 ഭപാബപാറതിനട്ട് ടതക്കപായതി തറകായന്ന് ഡമഖല സത്തിതത്തി
പചയ്യുന്നു
 10 മുതൽ 20 കതി.മതി. വടര വനീതതി
 മത്തിക അരുവതികളുയും നദതികളുയും കൃതന്യമപായ
ചപാലുകളതിലല്ലെപാടത ഈ ഡമഖലയത്തിൽ
പുനർജനതിക്കുന്നു
 അതുപകകാണന്ന് തറപായട്ട് എനറതിയടപ്പെടുന
ടവള്ളടക്കട്ടുള്ള ചതപ്പുനതിലങ്ങൾ ഇവത്തിപട രൂപയും
പകകാള്ളുന്നു
 ഈ പ്രഡദശത സമ്പുഷ്ടമപായ നനസർഗതിക
സസന്യജപാലങ്ങളുയും ധപാരപാളയും വനന്യജനീവതി
വർഗങ്ങളുമുണട്ട്

എക്കൽ സമതലങ്ങൾ
 തറപായട്ട് ചമഖലക്കട്ട് ടതക്കട്ട് ഭപാഗത്തട്ട് എക്കൽനതിചക്ഷേപങ്ങളപാൽ രൂപപപ്പെട്ട സമതലങ്ങളകാണന്ന് ഇതന്ന്
 പഴയ എക്കൽ നതിചക്ഷേപങ്ങടള ബയുംഗർ എന്നുയും പുതതിയ എക്കൽ നതിചക്ഷേപങ്ങടള ഖപാദർ എന്നുയും
വത്തിളത്തിക്കുന്നു
➔ ഗയുംഗ , ബ്രഹ്മപുത്ര നദതികളുടട അഴതിമുഖത്തട്ട് രൂപപപ്പെട്ടത്തിട്ടുള്ള ചലപാകടത്ത ഏറ്റവയും വലതിയ ടഡൽറ്റയപാണട്ട്
സന്ദർടബൻ ടഡൽറ്റ
➔ ബഹ്മപുത്ര നദത്തി ദുബ്രതിയതിൽ (അരുണകാചൽ പ്രഡദശന്ന് )പവചന്ന് ഏകഡദശയും 90° പതഡകകാട്ടന്ന് തത്തിരത്തിഞന്ന്
വടകന്ന്- കത്തിഴകന്ന് നത്തിന്നുയും പതകന്ന് - പടത്തിഞകാറന്ന് ദത്തിശയത്തിൽ ഒഴുകുന്നു
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

3 . ഉപദശ്വനീപനീയ പനീഠഭൂമതി
✔ നദരീ സമതലങ്ങളത്തിൽ നത്തിന്നുയും 150 മരീറ്റർമുതൽ 600 - 900 മരീറ്റർ വപര ഉയരതത്തിൽ കമരഹതിതമപായ
ത്രതിചകപാണപാകൃതതിയതിൽ സതിതതി ടചയ്യുന ഭൂവതിഭപാഗമപാണതിതട്ട് ഉപദശ്വനീപനീയ പനീഠഭൂമതി
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✔
✔
✔
✔
✔

ഇനന്ത്യയത്തിപല ഏറ്റവയും പഴക്കചമറതിയതയും സപായതിയപായതമപായ ഭൂവതിഭപാഗമപാണതിതട്ട്
പ്രധകാനമകായയും ലപാവ തണുത്തുറഞട്ട് രൂപടപ്പെട ഭൂവതിഭപാഗയും
പരീഠഭൂമത്തിയപട ടപപാതവപായ ടചരതിവട്ട് പടതിഞപാറട്ട് നതിന്നുയും കതിഴചക്കപാടപാണട്ട്
പ്രധകാന മണതിനയും - കറുത്ത മണട്ട്
കകാണപപ്പെടുന പ്രധപാന ഭൂരൂപങ്ങൾ :- ഡടകാറുകൾ( tors), ഖണ്ഡ പർവ്വതങ്ങൾ( block mountains), ഭയുംശ
തകാഴന്ന്വരകൾ( rift valleys), പചങ്കുതന്ന് പ്രഡദശങ്ങൾ(spur), നത്തിരയകായ പമകാട്ടക്കുന്നുകൾ, കദകാർട്ടന്ന്വസറ്റന്ന്
വഡക്കുകൾ
✔ ഉപദശ്വനീപനീയ പനീഠഭൂമതിയടട അതതിർത്തതികൾ
വടകന്ന് - പടത്തിഞകാറന്ന് :- ഡൽഹത്തി മലനത്തിരകൾ
കത്തിഴകന്ന് :- രകാജന്ന്മഹകാൽ കുന്നുകൾ
പതകന്ന് :- ഏലമലകൾ
പടത്തിഞകാറന്ന് :- ഗത്തിർ മലനത്തിര
➔ ഭൂപ്രകൃതതി നവവതിധന്യങ്ങടള അടതിസപാനമപാക്കതി ഉപദശ്വനീപനീയ
പനീഠഭൂമതിടയ മൂനട്ട് ഭപാഗങ്ങളപായതി തരയും തതിരതിക്കപായും
(1) ടഡക്കപാൺ പനീഠഭൂമതി
(2) മധന്യ ഉനത തടയും
(3) വടക്കട്ട് - കതിഴക്കൻ പനീഠഭൂമതി
(1)ടഡക്കപാൺ പനീഠഭൂമതി
➢ പടത്തിഞകാറന്ന് പശത്തിമ ഘട്ടവയും; കത്തിഴകന്ന് പൂർവ ഘട്ടവയും; വടകന്ന് സതന്ന്പുര - വമകൽ നത്തിരകളയും,
മഹകാഡദഡവകാ കുന്നുകളയും പഡകകാൺ പരീഠഭൂമത്തിയപട അതത്തിർതത്തികളകാണന്ന്
➢ ആനമല കുന്നുകളതിൽ ആണന്ന് ഉപദശ്വനീപതിയ പനീഠഭൂമതിയതിടല ഏറ്റവയും ഉയരയും കൂടതിയ ടകപാടുമുടതിയപായ ആനമുടതി
(2695 മരീ.) സത്തിതത്തി പചയ്യുനതന്ന്
➢ നനീലഗതിരതി കുന്നുകളതിൽ ആണന്ന് ഉപദശ്വനീപതിയ പനീഠഭൂമതിയതിടല ഏറ്റവയും ഉയരയും കൂടതിയ രണപാമടത്ത
ടകപാടുമുടതിയപായ ചദപാഡപാടബട സത്തിതത്തി പചയ്യനതന്ന്(2637 മത്തി.)
പശതിമ ഘടയും

പൂർവ ഘടയും

● ശരകാശരത്തി ഉയരയും - 1500 മരീ.
● തകാരതഡമന്ത്യന ഉയരക്കൂടുതലുയും
തടർചയള്ളതമപായ മലനത്തിരകൾ
● മത്തിക ഉപദദരീപത്തിയൻ നദത്തികളയും പശത്തിമ
ഘട്ടതത്തിൽ നത്തിന്നുയും ഉത്ഭവത്തിക്കുന്നു
● വതിവതിധ പ്രചദശങ്ങളതിൽ വന്യതന്യസ്ത ചപരുകളതിൽ
അറത്തിയപപ്പെടുന്നു
== മഹപാരപാഷ്ട്രയതിൽ - സഹന്യപാദതി
== കർണപാടകത്തതിലുയും തമതിഴട്ട് നപാടതിലുയും - നനീലഗതിരതി
കുന്നുകൾ
== ചകരളത്തതിൽ - ആനമല കുന്നുകൾ എന്നുയും ഏലമല
കുന്നുകൾ എന്നുയും അറത്തിയപപ്പെടുന്നു

● തുടർച നഷ്ടപപ്പെട്ട ഉയരയും കുറഞ
കുന്നുകളകാണന്ന് പൂർവ ഘട്ടതത്തിൽ
ഉൾപപ്പെടുനതന്ന്
● മഹകാനദത്തി, ഡഗകാദകാവരത്തി, കൃഷന്ന്ണ, കകാഡവരത്തി
തുടങ്ങത്തിയ നദത്തികളകാൽ വലത്തിയഡതകാതത്തിൽ
അപരദനതത്തിനന്ന്
വത്തിഡധയമകായത്തിപകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നു
● പൂർവ്വഘടത്തതിടല ഏറ്റവയും ഉയരയും കൂടതിയ
ടകപാടുമുടതിയപാണട്ട് ജതിൻഡപാഗഢ (1690 മരീ.)
● ജകാവഡത്തി കുന്നുകൾ, പൽപകകാണകാ നത്തിര,
നലമല കുന്നുകൾ, മഡഹന്ദ്രഗത്തിരത്തി കുന്നുകൾ
തുടങ്ങത്തിയ മലനത്തിരകൾ പൂർവഘട്ടതത്തിൽ
ഉൾപപ്പെടുന്നു
AKJ HSST Jr GEOGRAPHY SVHSS PALEMAD

പശതിമ ഘടവയും പൂർവ ഘടവയും നനീലഗതിരതി കുന്നുകളതിൽ സയുംഗമതിക്കുന്നു
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(2) മധന്യ ഉനത തടയും
• പഡകകാൺ പരീഠഭൂമത്തിയപട വടകൻ അതത്തിർതത്തിയകാണത്തിതന്ന്
• അവശത്തിഷ്ട പർവ്വതങ്ങൾകന്ന് ഉതമ ഉദകാഹരണയും
• പടത്തിഞകാറന്ന് ആരവലത്തി പർവതവയും പതകന്ന് സതന്ന്പുര പർവതവയും ആണന്ന് മധന്ത്യ ഉനതതടതത്തിപന്റെ
അതത്തിർതത്തി
• ശരകാശരത്തി ഉയരയും 700 മുതൽ 1000 മരീ.
• യമുന നദത്തിയപട ഡപകാഷക നദത്തികളത്തിൽ കൂടുതലുയും വത്തിനന്ത്യ - വകമൂർ പർവത നത്തിരകളത്തിൽ നത്തിന്നുയും
ഉത്ഭവത്തിക്കുന്നു
(3) വടക്കട്ട് - കതിഴക്കൻ പനീഠഭൂമതി
● ഇതന്ന് പ്രധകാന ഉപദദരീപരീയ പരീഠഭൂമത്തിയപട തുടർചയകാണന്ന്
● ചമഘപാലയ പനീഠഭൂമതിയയും കർബതി ആങട്ട്ചലപാങട്ട് പനീഠഭൂമതിയയും ആണന്ന് വടകന്ന് കത്തിഴകൻ പരീഠഭൂമത്തി ഭകാഗങ്ങളത്തിൽ
ഉൾപപ്പെടുനതന്ന്
● ഡമഘകാലയ പരീഠഭൂമത്തിപയ മൂനട്ട് വതിഭപാഗങ്ങളപായതി തരയും തതിരതിക്കപായും. ഇവ പ്രപാചദശതിക ചഗപാത്ര വതിഭപാഗങ്ങളുടട
ചപരതിലപാണട്ട് അറത്തിയപപ്പെടുനതന്ന്
a) ഗകാഡരകാ കുന്നുകൾ
b) ഖകാസത്തി കുന്നുകൾ
c) ജയനത്തിയ കുന്നുകൾ
● പതകന്ന് പടത്തിഞകാറൻ മൺസൂണത്തിൽ നത്തിന്നുയും ഡമഘകാലയ പരീഠഭൂമത്തിയത്തിൽ ഉയർന അളവത്തിൽ മഴ
ലഭത്തിക്കുന്നു.
● ഡലകാകതത്തിപല ഏറ്റവയും കൂടുതൽ മഴ ലഭത്തിക്കുന പ്രഡദശങ്ങളകായ ചത്തിറകാപുഞത്തി, മഭൗസത്തിൻറകായും എനത്തിവ ഈ
ഡമഖലയത്തിലകാണന്ന് സത്തിതത്തി പചയ്യുനതന്ന്

4 . ഇന്തന്യൻ മരുഭൂമതി
➢ ആരവല്ലെതി കുന്നുകളുടട വടക്കട്ട് പടതിഞപാറപായപാണട്ട് ഇനന്ത്യൻ മരുഭൂമത്തി സത്തിതത്തി പചയ്യുനതന്ന്
➢ തപാർ മരുഭൂമതി എന്നുയും വത്തിളത്തിക്കുന്നു
➢ നനീളചമറതിയ മണൽക്കൂനകളുയും ബർക്കനുകളുയും (ചന്ദ്രകലയപട ആകൃതത്തിയത്തിലുള്ള മണൽക്കൂന) അടങ്ങതിയ
നതിമട്ട്ചനപാനത ഭൂപ്രചദശയും
➢ വപാർഷതിക വർഷപപാതയും 150 മതില്ലെനീമനീറ്ററതിൽ തപാടഴ
➢ വരണ കപാലപാവസയയും സസന്യജപാലങ്ങൾ വതിരളവമപായതതിയനപാൽ ഈ പ്രഡദശയും
മരുസലതി എനന്ന് അറത്തിയപപ്പെടുന്നു
➢ പ്രചദശത്തതിടന്റെ കതിടപ്പെതിടന്റെ അടത്തിസകാനതത്തിൽ മരുഭൂമതിടയ രണപായതി തരയും തതിരതിക്കപായും
a) സതിനട്ട് പ്രചദശചത്തക്കട്ട് ടചരതിവള്ള വടക്കൻ ഭപാഗവയും
b) റപാൻ ഓഫട്ട് കചട്ട് ഭപാഗചത്തക്കട്ട് ടചരതിവള്ള ടതക്കൻ ഭപാഗവയും
➢ മത്തിക നദത്തികളയും മഴകകാലത മകാത്രയും കകാണപപ്പെടുനവ
➢ പ്രധപാന നദതി :- ലൂണതി (ഇന്തന്യൻ മരുഭൂമതിയതിൽ കൂടതി ഒഴുകുന ഒചര ഒരു നദതി)
➢ പ്രധപാന ഉപ്പെട്ട് തടപാകയും - സപായുംഭപാർ

5 . തനീരസമതലങ്ങൾ
സകാനതത്തിപന്റെയയും സജരീവമകായ ഭൂരൂപരീകരണ പ്രകത്തിയകളപടയയും അടത്തിസകാനതത്തിൽ തരീരസമതലങ്ങപള
രണകായത്തി തരയും തത്തിരത്തികകായും :(1) പശതിമ തനീരസമതലങ്ങൾ
(2) പൂർവ്വ തനീരസമതലങ്ങൾ
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പശതിമ - പൂർവ്വ തനീരസമതലങ്ങൾ തമ്മതിലുള്ള വന്യതന്യപാസങ്ങൾ
പശതിമ തനീരസമതലങ്ങൾ
● വടക്കട്ട് ഗുജറപാത്തട്ട് തനീരയും മുതൽ ടതക്കട്ട് ചകരളതനീരയും
വടര വന്ത്യകാപത്തിചന്ന് കത്തിടക്കുന്നു
● പശത്തിമ തരീരതത്തിപന്റെ മധന്യ ഭപാഗയും തകാരതഡമന്ത്യന
ഇടുങ്ങതിയതയും ടതക്കുയും വടക്കുയും ഭപാഗങ്ങൾ വതിസ്തൃതതി
ഏറതി നതിൽക്കുകയയും പചയ്യുന്നു
● തപാഴട്ട്ന്നു ചപപായ തനീരസമതലത്തതിനട്ട് ഉദകാഹരണയും
● പ്രകൃതതിദത്ത തറമുഖങ്ങളുയും ഹപാർബറുകളുയും
വതികസതിപ്പെതിക്കുനതതിനട്ട് അനഡയകാജന്ത്യയും
● പ്രധപാന തറമുഖങ്ങൾ - കകാണന്ന് ല, മകാസഡഗകാൺ,
JLN തുറമുഖയും നവഡഷവ, മർമഡഗകാവ, മകായുംഗ്ലൂർ,
പകകാചത്തിൻ
● പശത്തിമ തരീരയും തകാപഴ പറയന
ഉപവത്തിഭകാഗങ്ങളകായത്തി തരയും തത്തിരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നു
➢ കചട്ട് - കത്തതിയവപാർ തനീരയും (ഗുജറപാത്തട്ട്)
➢ ടകപാങൺ തനീരയും (മഹപാരപാഷ്ട്ര)
➢ ചഗപാവൻ തനീരയും
➢ മലബപാർ തനീരയും (കർണപാടക, ചകരളയും)
● പശത്തിമ തരീരതന്ന് നദത്തികൾ ടഡൽറ്റകൾ
സൃഷ്ടട്ട്ടതിക്കുനതില്ലെ
● ടനഹട്ട്റു ചടപാഫതി വള്ളയുംകളതി പുനമട കപായലതിൽ
പവചന്ന് നടതപപ്പെടുന്നു

പൂർവ്വ തനീരസമതലങ്ങൾ
● ടതക്കട്ട് കനന്യപാകുമപാരതി (തമത്തിഴന്ന് നകാടന്ന്) മുതൽ വടക്കട്ട്
സന്ദർബൻ ടഡൽറ്റ(പശത്തിമ ബയുംഗകാൾ) വടര
നരീണ്ടുകത്തിടക്കുന്നു
● കത്തിഴകൻ തരീരസമതലയും വനീതതി കൂടതിയവയപാണട്ട്
● ഉയർത്തടപ്പെട തനീരത്തതിനന്ന് ഉദകാഹരണയും
● കത്തിഴഡകകാപട്ടകാഴുകത്തി ബയുംഗകാൾ ഉൾകടലത്തിൽ
പതത്തിക്കുന നദതികൾ പൂർവതനീരത്തട്ട് ടഡൽറ്റകൾ
സൃഷ്ടതിക്കുന്നു (മഹകാനദത്തി, ഡഗകാദകാവരത്തി, കൃഷ,
കകാഡവരത്തി)
● ഉയർതപപ്പെട്ട തരീരമകായതത്തിനകാൽ ഇവത്തിപട
ഹപാർബറുകളുയും തറമുഖങ്ങളുയും കുറവപാണട്ട്
● പ്രധപാന തറമുഖങ്ങൾ :- പകകാൽകത, ഹകാൽദത്തിയ,
പകാരദദരീപന്ന്, വത്തിശകാഖപട്ടണയും, എഡനകാർ,
പചവന, തൂതക്കുടത്തി
● പൂർവ്വ തരീരയും തകാപഴ പറയന ഉപവത്തിഭകാഗങ്ങളകായത്തി
തരയും തത്തിരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നു
➢ ചകപാറമപാണൽ തനീരയും (തമതിഴട്ട് നപാടട്ട്, ആനപാ)
➢ ചനപാർചത്തൺ സതിർകപാർസട്ട് (ഒറനീസ)
➢ ഉതട്ട്കൽ തനീരയും (ഒറനീസയടട വടക്കട്ട് ഭപാഗയും)

6 . ദശ്വനീപുകൾ
➔ ഇനന്ത്യയത്തിൽ രണന്ന് പ്രധകാന ദദരീപസമൂഹങ്ങളകാണുള്ളതന്ന്
(1) ബയുംഗപാൾ ഉൾക്കടലതിൽ സത്തിതത്തി പചയ്യന ആൻഡമപാൻ - നതിചക്കപാബപാർ ദശ്വനീപുകൾ
(2) അറബതികടലതിൽ സത്തിതത്തി പചയ്യുന ലക്ഷേദശ്വനീപട്ട് - മതിനതിചക്കപായതി ദശ്വനീപുകൾ
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(1) ആൻഡമപാൻ - നതിചക്കപാബപാർ ദശ്വനീപുകൾ
➔ ബയുംഗപാൾ ഉൾക്കടലതിൽ സത്തിതത്തി പചയ്യുന്നു
➔ ഇതത്തിൽ ഏകഡദശയും 572 ദശ്വനീപുകൾ ഉൾപപ്പെടുന്നു
➔ അകകായുംശരീയ - ഡരഖകായുംശരീയ വന്ത്യകാപത്തി :- 6° N - 14° N ; 92° E - 94° E
➔ തലസപാനയും - ഡപകാർട്ടന്ന് ബന്ന്ളയർ
➔ പമകാതയും ദദരീപ സമൂഹപത ആൻഡമപാൻ (വടക്കട്ട്) എന്നുയും നതിചക്കപാബപാർ(ടതക്കട്ട്) എന്നുയും രണട്ട്
ഭപാഗങ്ങളപായതി തത്തിരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നു
➔ ആൻഡമപാടനയയും നതിചക്കപാബപാറതിടനയയും ചവർതതിരതിക്കുന കടൽ 10 ഡതിഗതി ചപാനൽ എനറത്തിയപപ്പെടുന്നു
➔ ചത്തില ദദരീപുകൾ അഗതിപർവതജനന്യമപാണട്ട്
➔ ഇന്തന്യയതിടല ഏക സജനീവ അഗതിപർവ്വതമപായ ബപാരൻ ദശ്വനീപട്ട് നതിചക്കപാബപാർ ദശ്വനീപുകളതിൽ സത്തിതത്തി പചയ്യുന്നു
➔ പ്രധകാന പകകാടുമുടത്തി - സപാഡതിൽ ടകപാടുമുടതി
(2)ലക്ഷേദശ്വനീപട്ട് - മതിനതിചക്കപായതി ദശ്വനീപുകൾ
➢ അറബത്തികടലത്തിൽ സത്തിതത്തി പചയ്യുന്നു
➢ അകകായുംശരീയ - ഡരഖകായുംശരീയ വന്ത്യകാപത്തി :- 8° N - 12° N ; 71° E - 74° E
➢ മുഴുവൻ ദദരീപസമൂഹവയും പവതിഴപുറകളപാൽ നതിർമ്മതിതയും
➢ അപക 36 ദശ്വനീപുകൾ
➢ തലസപാനയും - കവരതത്തി
➢ മതിനതിചക്കപായട്ട് ആണട്ട് ഏറ്റവയും വലതിയ ദശ്വനീപട്ട്
➢ ആടകയള്ള ദശ്വനീപുകടള 11 ഡതിഗതി ചപാനൽ ചവർതതിരതിക്കുന്നു
➢ 11 ഡതിഗതി ചപാനലതിനട്ട് വടക്കട്ട് ഉള്ളവടയ അമതിനതി ദശ്വനീപുകൾ എന്നുയും ടതക്കുള്ളവടയ കപാനനൂർ ദശ്വനീപുകൾ
എന്നുയും പറയന്നു
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