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ഭൂമിയുടെ ഘെന 

 

ഏകദേശം 4.5 േശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്്ക മുമ്പാണ് ഭൂമി രൂപപ്പെട്ടത.് നമ്മുപ്പെ 

സൗരയൂഥത്തിപ്പല അഞ്ചാമപ്പത്ത വലിയ ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. ഭൂമിയുപ്പെ ഉപരിതലം 

കൂെുതലും പാറയും ദലാഹവും പ്പകാണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഴം 

കൂെുന്നതിനനുസരിച്്ച ഭൂമിയുപ്പെ താപനിലയും വർദ്ധിച്ചുപ്പകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

അകത്ത് ഓദരാ 32 മീറ്ററിനും ദശഷം, താപനില 1 ഡിഗ്രി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത ്മൂന്ന് 

പാളികൾ ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്നു: 

 ക്രസ്്റ്റ  

 മാന്റിൽ 

 കരാർ 

 

ക്രസ്റ്റ ്

 ഇത ്ഭൂമിയുപ്പെ ഉപരിതലത്തിപ്പല ഏറ്റവും മുകളിപ്പല പാളിയാണ്, മാഗ്തമല്ല ഇത ്എല്ലാ 

പാളികളിലും ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞതുമാണ.് 
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 ലിദത്താസ്ഫിയർ എന്നറിയപ്പെെുന്ന പർവതങ്ങൾ, കെൽ, മണ്ണ് എന്നിങ്ങപ്പന എല്ലാ 

ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ദസാളിഡ് പാളിയാണിത.് 

 അത് പാറകൾ പ്പകാണ്ടാണ ്നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത.് 

 പുറംദതാെിനപ്്പറ ആഴം 5-35 കിദലാമീറ്റർ വപ്പരയാണ.് 

 സമുഗ്േ, ഭൂഖണ്ഡാന്തര ഗ്പദേശങ്ങളിൽ ഭൂമിയുപ്പെ പുറംദതാെിനപ്്പറ കനം 

വയതയാസപ്പെെുന്നു. 

 ദകാണ്ടിപ്പനന്റൽ ഗ്കസ്റ്റിന ്ഏകദേശം 35 കിദലാമീറ്റർ കനം ഉണ്ട,് എന്നാൽ സമുഗ്േ 

പുറംദതാെിനപ്്പറ കനം 5 കിദലാമീറ്റർ മാഗ്തമാണ.് 

 ദകാണ്ടിപ്പനന്റൽ ഗ്കസ്റ്റിൽ (കരയിൽ) ഭൂരിഭാരവും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഗ്രാനനറ്റ ്

പാറകളും അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് ബസാൾട്ട ്പാറയക്്ക ്മുകളിലാണ.് 

 സമുഗ്േത്തിനപ്്പറ പുറംദതാെിൽ ബസാൾട്ട ്പാറ മാഗ്തദമ അെങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. 

 ദകാണ്ടിപ്പനന്റൽ ഗ്കസ്റ്റിൽ കാണപ്പെെുന്ന ഗ്പധാന ഘെക ധാതുക്കൾ സിലിക്ക & 

അലുമിനിയം ആണ,് അതിനാൽ ഇതിപ്പന SIAL എന്നും വിളിക്കുന്നു. 

 സമുദഗ്ോപരിതലത്തിൽ ഗ്പധാനമായും ധാതുക്കൾ, സിലിക്ക, മഗ്നീഷയം എന്നിവ 

അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇതിപ്പന സിമ എന്നും വിളിക്കുന്നു. 

മാന്റിൽ 

 ഇത ്ഭൂമിയുപ്പെ ഉപരിതലത്തിന്പ്പറ മധയഭാരപ്പത്ത പാളിയാണ,് ഇത് പുറംദതാെിന ്

താപ്പഴയാണ.് 

 മാനറ്ിലിന ്ഏകദേശം 2900 കിദലാമീറ്റർ ആഴമുണ്്ട. 

 ആവരണത്തിനുള്ളിപ്പല ചൂെ ്കാരണം വാർപ്പത്തെുക്കാവുന്ന കനത്തതും 

ഇെതൂർന്നതുമായ പാറകൾ പ്പകാണ്ടാണ ്ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത,് ഇത ്ഈ പാറകപ്പള 

അർദ്ധ-ഖര പാളിയായി ഉരുകാൻ കാരണമാകുന്നു. 

 ഇത ്രണ്്ട പാളികളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത ്അെർ മാന്റിൽ & ദലാവർ 

മാനറ്ിൽ. 

 മുകളിപ്പല ആവരണത്തിനപ്്പറ കനം 100 മുതൽ 200 കിദലാമീറ്റർ വപ്പരയാണ,് ഇത ്

അസപ്്പതദനാസ്ഫിയർ എന്നും അറിയപ്പെെുന്നു. 

 താഴപ്പത്ത ആവരണത്തിനപ്്പറ കനം 660 മുതൽ 2900 കിദലാമീറ്റർ വപ്പര നീളുന്നു, 

അതിനാൽ ചൂെുള്ള താപനിലയും സാഗ്രതയും കാരണം ധാതുക്കളുപ്പെ 

രൂപീകരണത്തിന ്ഇത് അനുദയാജയമാണ.് 

 ഉരുകിയ സിലിക്ക, മഗ്നീഷയം, ഇരുമ്പ ്എന്നിവയാണ ്ആവരണത്തിപ്പല ഗ്പധാന 

ധാതുക്കൾ. 

കരാർ. 

 ഇത ്ഭൂമിയുപ്പെ ഉപരിതലത്തിന്പ്പറ ഏറ്റവും അകപ്പത്ത പാളിയാണ,് അത് താഴപ്പത്ത 

ആവരണത്താൽ മൂെപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 ഭൂമി രൂപപ്പെട്ടദൊൾ, ഭാരമുള്ള പോർത്ഥങ്ങൾ ഭൂമിയുപ്പെ കാതൽ രൂപപ്പെട്ടു. 

 ഇതിപ്പന ഗ്രഹത്തിനപ്്പറ ദകഗ്രം എന്നും വിളിക്കുന്നു, ഇത ്മറ്റ ്രണ്്ട പാളികദളക്കാൾ 

ചൂെും സാഗ്രതയുമുള്ളതാണ.് 

 ഇത ്കൂെുതലും ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ തുെങ്ങിയ ദലാഹങ്ങൾ പ്പകാണ്ടാണ ്

നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിപ്പന NIFE എന്നും വിളിക്കുന്നു. 
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 കാമ്പിന ്രണ്്ട പാളികളുണ്്ട, അതായത ്ഔട്ടർ ദകാർ & ഇന്നർ ദകാർ. 

 പുറം കാമ്പിനപ്്പറ ആഴം 2900 കി.മീ മുതൽ 5100 കി.മീ വപ്പരയും ഇരുമ്പും നിക്കലും 

ഗ്ോവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെെുന്നു. 

 അകക്കാമ്പിന്പ്പറ ആഴം 5100 കിദലാമീറ്ററിനെുറമാണ,് ഖരാവസ്ഥയിൽ ശുദ്ധമായ 

ഇരുമ്പും നിക്കലും അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കാരണം അതിൽ ഏറ്റവും സാഗ്രവും 

ഭാരദമറിയതും ഒതുക്കമുള്ളതുമായ പോർത്ഥം അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

 ഗ്ോവക ഇരുമ്പ ്അെങ്ങിയ ബാഹയ കാമ്പിനപ്്പറ ഫലമായി, ഖര ആന്തരിക കാമ്പിന ്

ചുറ്റും പ്പപാങ്ങിക്കിെക്കുദമ്പാൾ, ഭൂമിയുപ്പെ കാന്തികദക്ഷഗ്തം രൂപം പ്പകാള്ളുന്നു. 

ഭൂമിയുടെ രൂപീരരണം 

ഭൂമിയുപ്പെയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുപ്പെയും ഉത്ഭവപ്പത്തക്കുറിച്്ച ശാസ്ഗ്തജ്ഞരും 

തത്തവചിന്തകരും നൽകുന്ന നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്്ട. ജനഗ്പിയമായ ചില 

സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇവയാണ്: 

ആദ്യരാല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ 

ടനബുലാർ സിദ്ധാന്തം. 

 ജർമ്മൻ തത്തവചിന്തകനായ ഇമ്മാനുവൽ കാന്റാണ ്ഈ സിദ്ധാന്തം നൽകിയത്. 

 പിന്നീെ ്1796-ൽ പിയറി-നസമൺ ലാദേസ ്എന്ന രണിതശാസ്ഗ്തജ്ഞൻ ഇത ്

പരിഷ്കരിച്ചു. 

 സാവധാനം കറങ്ങുന്ന ഒരു യുവ സൂരയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർത്ഥങ്ങളുപ്പെ 

ദമഘത്തിൽ നിന്നാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടപ്പതന്ന ്അനുമാനം പറയുന്നു. 

പ്ലാടനറ്റസിമൽ ഹൈകപാടെസിസ് 

 ഈ സിദ്ധാന്തം 1900-ൽ ദചംബർപ്പലയ്ൻ & മൗൾട്ടൺ നൽകി. 

 അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഒരു നക്ഷഗ്തം സൂരയപ്പന സമീപിച്ചുപ്പവന്ന ്ഇത് സൂചിെിച്ചു, ഇത ്

സൗര ഗ്പതലത്തിൽ നിന്ന ്ഒരു സിരാർ ആകൃതിയിലുള്ള പോർത്ഥത്തിന്പ്പറ 

വിപുലീകരണത്തിന ്കാരണമായി. 

 കെന്നുദപാകുന്ന നക്ഷഗ്തം അകന്നുദപാകുദമ്പാൾ, സൗരഗ്പതലത്തിൽ നിന്ന ്

ദവർപ്പപെുത്തിയ വസ്തുക്കൾ സൂരയനുചുറ്റും കറങ്ങുന്നത ്തുെർന്നു, സാവധാനം 

ഗ്രഹങ്ങളായി ഘനീഭവിച്ചു. 

 ഈ വാേപ്പത്ത സർ പ്പജയിംസ ്ജീൻസും പിന്നീെ ്സർ ഹദരാൾഡ് പ്പജഗ്ഫിയും 

പിന്തുണച്ചു. 

ഹബനറി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. 

 ഈ വാേങ്ങൾ സൂരയന ്സഹവസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുപ്പണ്ടന്ന ്കരുതി. 
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പുെുക്കിയ ടനബുലാർ സിദ്ധാന്തം. 

 ജർമ്മനിയിപ്പല കാൾ പ്പവയ്സാസ്കറും റഷയയിപ്പല ഓദട്ടാ ഷ്മിറ്റും ഈ സിദ്ധാന്തം 

മുദന്നാട്ടുവച്ചു. 

 സൂരയപ്പന ഒരു ദസാളാർ പ്പനബുലയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുപ്പണ്ടന്നും പ്പനബുലയിൽ 

ഗ്പധാനമായും നഹഗ്ഡജൻ, ഹീലിയം, പ്പപാെി എന്നു വിളിക്കപ്പെെുന്ന ഒന്ന ്

എന്നിവയുപ്പണ്ടന്നും അവർ കരുതി. 

 കണങ്ങളുപ്പെ കൂട്ടിയിെിയും ഘർഷണവും ഒരു ഡിസ്ക ്ആകൃതിയിലുള്ള 

ദമഘത്തിനപ്്പറ രൂപീകരണത്തിന ്കാരണമായി & ഗ്രഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത ്

അഗ്കിഷൻ ഗ്പഗ്കിയയിലൂപ്പെയാണ.് 

ആധുനിര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ 

മൈാസ്കഫാെന സിദ്ധാന്തം 

 വികസിക്കുന്ന ഗ്പപഞ്ച സിദ്ധാന്തം എന്നും ഇത ്അറിയപ്പെെുന്നു. 

 1920-ൽ എഡവിൻ ഹബിൾ ആണ ്ഈ സിദ്ധാന്തം അവതരിെിച്ചത.് 

 ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച,് തുെക്കത്തിൽ, ഈ ഗ്പപഞ്ചം രൂപപ്പെെുത്തിയ എല്ലാ 

പോർത്ഥങ്ങളും അപ്പല്ലങ്കിൽ പോർത്ഥങ്ങളും ഒരു പ്പചറിയ പന്ത ്(ഒറ്റ ആറ്റം) ആയി 

ഒരിെത്ത ്നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ പ്പചറിയ പന്തിന ്വളപ്പര പ്പചറിയ അളവും അനന്തമായ 

സാഗ്രതയും താപനിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ഏകദേശം 13.7 ബിലയൺ വർഷങ്ങൾക്ക ്മുമ്പാണ ്മഹാവിസദ്ഫാെനം നെന്നത.് 

 മഹാവിസ്ദഫാെനത്തിൽ, ഈ പ്പചറിയ പന്ത ്പ്പപാട്ടിപ്പത്തറിച്ചു, ഇത് ഒരു വലിയ 

വികാസത്തിദലക്ക ്നയിച്ചു, ഈ വികാസ ഗ്പഗ്കിയ ഇന്നുവപ്പര തുെരുന്നു. 

 വികാസം കൂെുന്നതിനനുസരിച്ച ്ചില ഊർജ്ജം ഗ്േവയമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. 

 ബാംര ്രാലക്സികളുപ്പെ ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിച്ചതിന ്ദശഷം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

ഗ്േുതരതിയിലുള്ള വികാസം നെന്നു, അത് പ്പപാട്ടിപ്പത്തറിച്ച ്നക്ഷഗ്തങ്ങളും 

നക്ഷഗ്തങ്ങൾ കൂെുതൽ പ്പപാട്ടിപ്പത്തറിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു. 
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