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ഭൂപ്രകൃതികള് 

ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ 

● ഭൂകമ്പം 

● വൾക്കാനിസിറ്റി & അനുബന്ധ ഭൂപ്രകൃതി 

● ലൊകത്തിലെ പ്രധാനലെട്ട അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ 

● നദിയുലെ ഭൂപ്രകൃതി 

● ഹിമ ഭൂരൂരങ്ങൾ 

● വരണ്ടലതാ മരുഭൂമിലയാ ആയ ഭൂപ്രകൃതി 

● കാർസ്റ്റ ്ഭൂപ്രകൃതി 

● തീരലദശ ഭൂപ്രകൃതി 

● ഭൂഖണഡ് ശിൊ സിദ്ധാന്തം 

● ശില്പവിദയാ സിദ്ധാന്തം 

● ഇന്തയൻ ശിൊ പ്രസ്ഥാനം 

ഭൂകമ്പം 

● ഭൂകമ്പം എന്നത ്ഒരു നിശ്ചിത ഭൂമിശാസ്പ്തരരമായ സ്ഥെത്ത ്ഭൂകമ്പത്തിന്ലെ ആവൃത്തി, 

രീതി, തീപ്വത എന്നിവയുലെ അളവാണ്. അതുലരാലെ, ഇത ്ഒരു പ്രലദശത്തിനല്െ ഭൂകമ്പ 

പ്രവർത്തനലത്ത സംപ്രഹിക്കുന്നു. ലബലനാ രുട്ടൻബർരും ചാൾസ ്െിക്ടെും ലചർന്ന ്1941 ൽ 

ഭൂകമ്പം എന്ന രദം കണ്ടുരിെിച്ചു. 

●ഇത ് ഭൂമിയുലെ കുെുക്കമാണ,് ഇത ് ഒരു ല ാൾട്ട ് ലെനിെൂലെ ഊർജം 

രുെത്തുവിെുന്നത ്മൂെമാണ ്സംഭവിക്കുന്നത.് 

●ലഹലൊലസന്െർ അലെങ്കിൽ ല ാക്കസ:് ഭൂകമ്പത്തിന്ലെ ഊർജ്ജം 

രുെത്തുവിെുന്ന ബിന്ദു 

● പ്രഭവലകപ്ന്ദം: ഇത ്ഉരരിതെത്തിലെ ബിന്ദുവാണ,് ല ാക്കസിന ്ലനരിട്ട ്മുകളിൊണ,് 

തിരമാെകൾ ആദയം അനുഭവലെെുന്നത.് 

 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

       
 

ഭൂകമ്പ തരംരങ്ങലള ഇനിെെയുന്ന വിധത്തിെ ്തരം തിരിക്കാം: 

● ശരീര തരംരങ്ങൾ: ലഹലൊലസനെ്െിലെ (ല ാക്കസ)് ഊർജ്ജം പ്രകാശനം 

കാരണം സൃഷ്ടിക്കലെട്ടതാണ.് ഈ തരംരങ്ങൾ ഭൂമിയുലെ ശരീരത്തിെൂലെ എൊ 

ദിശകളിലെക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു. 

ഇതിലന ഇങ്ങലന വിഭജിക്കാം: 

1. രി-തരംരങ്ങൾ: അവലയ പ്രാഥമിക തരംരങ്ങൾ എന്ന ് വിളിക്കുന്നു. അവ 

ലവരത്തിൽ നീങ്ങുകയും ആദയം ഉരരിതെത്തിൽ എത്തുകയും ലചയ്യുന്നു. 

അവ ശബ്ദ തരംരങ്ങൾക്ക ് സമാനമാണ,് ഖര, പ്ദാവക, വാതക 

രദാർത്ഥങ്ങളിെൂലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. രി തരംരങ്ങൾ തരംരത്തിന്ലെ 

ദിശയ്ക്ക ് സമാന്തരമായി ചെിക്കുന്നു/സ്പന്ദിക്കുന്നു .ഇത ് വസ്തു വിലന  

വെിച്ചുനീട്ടുന്നതിനും ലെക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. 

 

2. എസ ്തരംരങ്ങൾ: ലപ്രമെി തരംരങ്ങലളാലൊെം കാെതാമസത്തിൽ എത്തുന്ന 

അവലയ ദവിതീയ തരംരങ്ങൾ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. ഖര വസ്തുക്കളിെൂലെ മാപ്തലമ 

അവർക്ക ് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയൂ. എസ-്തരംരങ്ങൾ തരംര ദിശയ്ക്ക ്

െംബമായി ചെിക്കുന്നു/സ്പന്ദിക്കുന്നു, ഇത ് രരവ്്വതങ്ങളും രരത്്തങ്ങളും 

സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

3. ഉരരിതെ തരംരങ്ങൾ: ശരീര തരംരങ്ങൾ ഉരരിതെ രാെകളുമായി 

ഇെരഴകുകയും ഉരരിതെത്തിലെ രാെകളിെൂലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉരരിതെ 

തരംരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. സീസ്ലമാപ്രാ ിൽ അവസാനമായി 

െിലൊർട്ട ് ലചയ്തതും ഏറ്റവും വിനാശകരവുമാണ ് അവ. അവ രാെകളുലെ 

സ്ഥാനചെനത്തിനും ഘെനാരരമായ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. 

ഉരരിതെ തരംരങ്ങൾ തരംര ദിശയ്ക്ക ്െംബമായി കമ്പനം ലചയ്യുന്നു. 

തിരമാെകളുലെ ലവരത അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുലെ സാപ്ന്ദതയ്ക്ക ് ലനരിട്ട ്

ആനുരാതികമാണ.് വയതയസ്ത സാപ്ന്ദത ഭൂകമ്പ തരംരങ്ങളുലെ പ്രതി െനത്തിലെലക്കാ 

അരവർത്തനത്തിലെലക്കാ നയിക്കുന്നു. 

ഷാഡ ാ ഡ ാൺ 

ഭൂകമ്പ തരംരങ്ങൾ െിലൊർട്ട ്ലചയ്യലെൊത്ത പ്രലതയക ലമഖെകളാണ ്ഷാലഡാ ലസാണുകൾ. 

ഈ ലസാണുകൾ രി, എസ ്തരംരങ്ങൾക്ക ്വയതയസ്തമാണ്. 

  
●ദൂരത്തിനുള്ളിൽ, പ്രഭവലകപ്ന്ദത്തിൽ നിന്ന ് 105° വലര രണ്്ട തരംരങ്ങളുലെയും വരവ ്

ലരഖലെെുത്തി. 

● പ്രഭവലകപ്ന്ദത്തിൽ നിന്ന ്105° - 145° ഇെയിെുള്ള ലമഖെ രണ്്ട തരം തരംരങ്ങൾക്കും (P 

& S) ഒരു നിഴൽ ലമഖെയായി തിരിച്ചെിയലെെുന്നു. 

 ● 105°ക്ക ് അെുെം ലസാണിന ് എസ-്തരംരങ്ങൾ െഭിക്കുന്നിെ. അങ്ങലന S-

തരംരത്തിന്ലെ -ന്ലെ ഷാലഡാ ലസാൺ രി -തരംരത്തിലനക്കാള ്വളലര വെുതാണ.് 
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 ● പ്രഭവലകപ്ന്ദത്തിൽ നിന്ന ്145°ക്ക ്ലശഷം രി –തരംരം  ദൃശയമാകുന്നു. 

ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തരങ്ങൾ 

  

 ലെക്ലറ്റാണിക്: ഒരു ല ാളട്്ട ് ലെയിനിെ്  രാെകൾ ലതന്നിമാെുന്നത ് മൂെമാണ ്

ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത.് 

 അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ: അവ സജീവമായ അഗ്നിരർവ്വതങ്ങളുലെ പ്രലദശങ്ങളിൽ 

ഒതുങ്ങുന്നു. അഗ്നിരർവ്വത സ്ല ാെനങ്ങളും അനുബന്ധ ലെക്ലറ്റാണിക് 

അസവസ്ഥതകളും മൂെമാണ ്അവ ഉണ്ടാകുന്നത.് 

 തകർച്ച: ഭൂരർഭ ഖനികളുലെ ലമൽക്കൂരകൾ തകർന്ന ്ലചെിയ ഭൂചെനങ്ങൾക്ക ്

കാരണമാകുന്ന തീപ്വമായ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളുലെ ലമഖെകളിൊണ ്അവ 

സംഭവിക്കുന്നത ്

 സ്ല ാെനം: രാസ അലെങ്കിൽ ആണവ ഉരകരണങ്ങളുലെ സ്ല ാെനം 

മൂെമാണ ്അവ ഉണ്ടാകുന്നത.് 

പ്രധാനറെട്ട വസ്തു തകൾ 

 ഉരരിതെത്തിൽ എത്തുന്ന തരംരങ്ങലള ലരഖലെെുത്തുന്ന ഒരു ഉരകരണമാണ ്

സീസ്ലമാപ്രാ .് 

 െിക്ടർ സല്കയിൽ: ഭൂകമ്പസമയത്ത ് രുെത്തുവിെുന്ന ഊർജ്ജം 

അളക്കുന്നതിനാൽ ഇത ്മാഗ്നിെ്െയൂഡ് സ്ലകയിൽ എന്നെിയലെെുന്നു. ഇത ് 0-10 

ലകവെ സംഖയകളിൽ പ്രകെിെിക്കുന്നു. 

 ലമർകെി സല്കയിൽ: ഭൂകമ്പം മൂെമുണ്ടാകുന്ന ദൃശയമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ 

അളക്കുന്നതിനാൽ ഇതിലന തീപ്വത സല്കയിൽ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. ലപ്ശണി 1 

മുതൽ 12 വലരയാണ്. 

 ുനാമി 

 ഇവ നീണ്ട തരംരലദർഘയമുള്ള, ദീർഘകാെ കെൽ തിരമാെകൾ അലെങ്കിൽ 

വെിയ അളവിെുള്ള ജെത്തിനല്െ ലരലട്ടന്നുള്ള അലെങ്കിൽ ലരലട്ടന്നുള്ള 

സ്ഥാനചെനം (കെെിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുലമ്പാൾ ഉൾലെലെ) ഉൽൊദിെിക്കുന്ന 

ലവെിലയറ്റ തിരമാെകളാണ.് 

 ഭൂചെനത്തിന്ലെ പ്രഭവലകപ്ന്ദം സമുപ്ദജെത്തിന ് താലഴയാലണങ്കിൽ മാപ്തലമ 

സുനാമിയുലെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകൂ, തീപ്വത ലവണ്ടപ്ത ഉയർന്നതായിരിക്കും. 
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ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രതയാഘാതങ്ങൾ 

 തെയുലെ  കുെുക്കം 

 ഡി െൻഷയൽ പ്രൗണ്്ട ലസറ്റിൽലമനെ് ്

 മണ്ും മണ്ിെിച്ചിെും 

 മണ് ്പ്ദവീകരണം 

 തെയുലെ ലചരിവ ്

 ഹിമരാതങ്ങൾ 

 തെയുലെ സ്ഥാനപ്ഭംശം 

 അണലക്കട്ടിൽ നിന്നുള്ള ലവള്ളലൊക്കം, ലെവി തകരാെുകൾ 

 തീരിെുത്തങ്ങൾ 

 ഘെനാരരമായ തകർച്ച 

 വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾ 

 സുനാമി 

  

ആഡ ാളതാരനവും ഭൂകമ്പവും 

  

 സമീരകാെ രലവഷണങ്ങളിൽ, ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഒരു കാരണം ആലരാളതാരനമാലണന്ന ്ഭൗമശാസ്പ്തജ്ഞർ അവകാശലെെുന്നു. 

 കാരണം: ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നതും സമുപ്ദനിരെ ് ഉയരുന്നതും ഭൂമിയുലെ 

ലെക്ലറ്റാണിക ് ലെറ്റുകളിലെ മർദ്ദത്തിനല്െ സന്തുെിതാവസ്ഥലയ 

തെസ്സലെെുത്തുന്നു, ഇത ് ഭൂകമ്പങ്ങളുലെ ആവൃത്തിയിെും തീപ്വതയിെും 

വർദ്ധനവിന ്കാരണമാകുന്നു. 

ഭൂകമ്പങ്ങളുറെ വിഭജനം 

  
●      ലൊകത്തിലെ ഭൂകമ്പങ്ങളുലെ വിഭജനം അഗ്നിരർവ്വതങ്ങളുലെതുമായി വളലര 

അെുത്താണ.് 

●      ഏറ്റവും കൂെുതൽ ഭൂകമ്പ സാധയതയുള്ള പ്രലദശങ്ങൾ സർക്കം-രസ ിക് 

പ്രലദശങ്ങളാണ,് പ്രഭവലകപ്ന്ദങ്ങളും "രസ ിക് െിംര ് ഓ  ്  യർ" എന്നതിലനാെ ്

ലചർന്നുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ സംഭവങ്ങളും. ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ 70 ശതമാനവും 

സർക്കം-രസ ിക് ലബൽറ്റിൊണ ്സംഭവിക്കുന്നലതന്ന ്രെയലെെുന്നു. 

●       മലറ്റാരു 20% ഭൂകമ്പങ്ങളും നെക്കുന്നത ് ഏഷയാലമനർ, ഹിമാെയം, വെക്ക-്

രെിഞ്ഞാെൻ-ലചനയുലെ ഭാരങ്ങൾ എന്നിവയുൾലെലെ ലമഡിറ്റലെനിയൻ-

ഹിമാെയൻ ലബൽറ്റിൊണ.് 
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വൾക്കാനി ിറ്റി & അനുബന്ധ ഭൂപ്രകൃതി 

●      ഉരുകിയ രാെകൾ, വാതകങ്ങൾ, ചാരം, ലരാെിരെെങ്ങൾ, അവശിഷ്ടങ്ങൾ 

എന്നിവലയ ഉരരിതെത്തിലെക്ക ് രക്ഷലെൊൻ അനുവദിക്കുന്ന ഭൂമിയുലെ 

രുെംലതാെിലെ ഒരു ദവാരലമാ വിള്ളലൊ ആണ ്അഗ്നിരർവ്വതം. 

●      രരാമർശിച്ചിരിക്കുനന് വസ്തുക്കൾ രുെത്തുവിെുകലയാ സമീരകാെത്ത ് രുെത്തു 

വിെുകലയാ ലചയ്യുകയാലണങ്കിെ ് അതിലന സജീവ അഗ്നിരർവ്വതം (മൗണ്്ട ലസന്െ ്

ലഹെീന - യു.എസ.്എ., മൗണ്്ട ലമൊെി - ഇലന്താലനഷയ, ബാരൻ ഐെൻഡ് - 

ആൻഡമാൻ ദവീരുകൾ (ഇന്തയ)) എന്ന ് വിളിക്കുന്നു. അലെങ്കിൽ, അതിലന 

പ്രവർത്തനരഹിതമായ അഗ്നിരർവ്വതം (ലവസൂവിയസ ് - ഇറ്റെി, പ്കാക്കലറ്റാവ - 

ഇലന്താലനഷയ, ചിംലബാൊലസാ - ഇകവലഡാർ, കിളിമഞ്ചാലരാ - ൊൻസാനിയ, ലകനിയ 

- ലകനിയ, നാർലകാണ്ടം - ഇന്തയ) എന്ന ് വിളിക്കും. ചിെ വംശനാശം 

സംഭവിച്ച/രുരാതന അഗ്നിരർവ്വതങ്ങളും ഉണ്ട,് മയാൻമെിലെ ലരാെ, ജൊനിലെ 

 ുജിയാമ തുെങ്ങിയ ലരാട്ടിലത്തെിയുലെ ചരിപ്തം ലരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

●       ആവരണത്തിൽ അസ്ലതലനാസ്ഫിയർ എന്ന ് വിളിക്കലെെുന്ന ഒരു ലസാൺ 

അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നാണ ് ഉരുകിയ രാെ വസ്തുക്കൾ 

ഉരരിതെത്തിലെക്കുള്ള വഴി കലണ്ടത്തുന്നത.് 

●      മുകളിലെ ആവരണ ഭാരത്തിലെ രദാർത്ഥലത്ത മാഗ്മ എന്നും, രുെംലതാെ ്

ഭാരലത്തക്ക ്നീങ്ങാൻ തുെങ്ങുലമ്പാലഴാ അലെങ്കിൽ ഉരരിതെത്തിൽ എത്തുലമ്പാലഴാ 

അതിലന ൊവ എന്നും വിളിക്കുന്നു. 

●       ൊവാ പ്രവാഹങ്ങൾ, ലരലൊക്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ, അഗ്നിരർവ്വത 

ലബാംബുകൾ, ചാരം, ലരാെി, ലനപ്െജൻ സംയുക്തങ്ങൾ, സൾ ർ സംയുക്തങ്ങൾ, 

ലചെിയ അളവിെുള്ള ലക്ലാെിൻ, ലഹപ്ഡജൻ, ആർലരാൺ തുെങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ 

എന്നിവ ഭൂമിയിലെത്തുന്ന പ്ദവയത്തിൽ ഉൾലെെുന്നു. 

●    ലരാട്ടിലത്തെിച്ച ൊവയ്ക്കും മറ്റ ്അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും 200 ലമൽ ലവരതയിൽ 

ഒഴുകാൻ കഴിയും, ഇത് അവരുലെ രാതയിലെ എൊം നശിെിക്കും. 

അഗ്നിരർവ്വതങ്ങലള സ്ല ാെനത്തിനല്െ സവഭാവവും ഉരരിതെത്തിൽ വികസിെിച്ച 

രൂരവും അെിസ്ഥാനമാക്കി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: 

1. സംലയാജിത അഗ്നിരർവ്വതം: ഈ അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ ബസാൾട്ടിലനക്കാൾ 

തണുെുള്ളതും സാപ്ന്ദത ഉള്ളതുമായ ൊവകൾ ലരാട്ടിലത്തെിക്കുന്നതാണ.് ഈ 

അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ രെലൊഴും സ്ല ാെനാത്മകമായ സ്ല ാെനങ്ങൾക്ക ്

കാരണമാകുന്നു. ൊവയ്ലക്കാെം, ഒരു വെിയ അളവിെുള്ള ലരലൊക്ലാസ്റ്റിക് 

വസ്തുക്കളും ചാരവും നിെത്തിെങ്ങുന്നു. രാളികൾ രൂരലെെുന്നതിലെക്ക ്നയിക്കുന്ന 

ലവന്െ ് ഓെണിംരുകൾക്ക ് സമീരം ഈ ലമറ്റീരിയൽ അെിഞ്ഞുകൂെുന്നു, ഇത ്

ലകാെുമുെികലള സംയുക്ത അഗ്നിരർവ്വതങ്ങളായി ദൃശയമാക്കുന്നു. 
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2. ഷീൽഡ ് അഗ്നിരർവ്വതം: ബസാൾട്ട ് പ്രവാഹങ്ങൾ കൂൊലത, ഷീൽഡ ്

അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ എൊ അഗ്നിരർവ്വതങ്ങളിെും ഏറ്റവും വെുതാണ.് ഉദാ. 

ഹവായിയൻ അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ. അവ ബസാൾട്ട ് (സ്ല ാെനം നെക്കുലമ്പാൾ വളലര 

പ്ദാവകമായ ഒരു തരം ൊവ) ലകാണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുലകാണ്ടാണ് ഈ 

അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ കുത്തലനയുള്ളതെ. ലവന്െിലെക്ക ് ലവള്ളം കയെിയാൽ അവ 

സ്ല ാെനാത്മകമാകും. വരാനിരിക്കുന്ന ൊവ ഒരു നീരുെവയുലെ രൂരത്തിൽ 

മുലന്നാട്ട ് കുതിക്കുകയും ലവന്െിനല്െ മുകൾഭാരത്തുള്ള ലകാൺ ലരാട്ടിച്ച ് ഒരു 

സിൻഡർ ലകാണായി വികസിക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. 

3. ഫ്ലഡ് ബസാൾട്ട ് പ്രവിശയകൾ: ഈ അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ വളലര ദൂരലത്തക്ക ് ഒഴുകുന്ന 

ഉയർന്ന പ്ദാവക ൊവലയ രുെന്തള്ളുന്നു. ഭൂമിയുലെ ചിെ ഭാരങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന ്

ചതുരപ്ശ കിലൊമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള ബസാൾട്ട ്ൊവാ പ്രവാഹത്താൽ മൂെലെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഉദാ. ലഡക്കാൻ ലകണികൾ. 

4. മിഡ്-ഓഷയൻ െിഡ്ജ ്അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ: ഈ അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ സമുപ്ദലമഖെകളിൽ 

പ്രതയക്ഷലെെുന്നു. എൊ സമുപ്ദ തെങ്ങളിെൂലെയും വയാരിച്ചുകിെക്കുന്ന 70,000 

കിലൊമീറ്റെിെധികം നീളമുള്ള മധയ-സമുപ്ദ വരമ്പുകളുലെ ഒരു സംവിധാനമുണ്്ട. ഈ 

രർവതത്തിനല്െ മധയഭാരം ഇെയ്ക്കിലെ ലരാട്ടിലത്തെിക്ക ്വിലധയമാകുന്നു. 

 ലാവയുറെ തരങ്ങൾ 

അസിഡിക്/ആൻഡസിറ്റിക്/സംലയാജിത/സ്പ്ൊലറ്റാ-അഗ്നിരർവ്വത: 

ഈ ൊവയിൽ ഉയർന്ന ശതമാനം സിെിക്കയുണ്്ട, ഇളം നിെമുള്ളതും സാപ്ന്ദത 

കുെഞ്ഞതുമാണ.് അതിനാൽ, അവ ഉയർന്ന പ്ദവണാങ്കലത്താെുകൂെിയ ഉയർന്ന 

വിസ്ലകാസ ്ആണ.് അവ സാവധാനത്തിൽ ഒഴുകുന്നു, ദൃഢമാകുന്നതിന ് മുമ്പ് വളലര 

അരൂർവമായി മാപ്തലമ സഞ്ചരിക്കൂ. വായുസഞ്ചാരത്തിലെ ൊവയുലെ ലരലട്ടന്നുള്ള 

ദൃഢീകരണം, രുെലത്തക്ക ് ഒഴുകുന്ന ൊവയുലെ ഒഴുക്കിലന തെയുന്നു, അതിന്ലെ 

 െമായി ഉച്ചത്തിെുള്ള സ്ല ാെനം ഉണ്ടാകുകയും നിരവധി അഗ്നിരർവ്വത 

ലബാംബുകലളാ ലരലൊക്ലാസ്റ്റുകലളാ എെിയുകയും ലചയ്യുന്നു. 

1. അെിസ്ഥാന/ബസാൾട്ടിക്/ഷീൽഡ:് ഈ ൊവയിൽ സിെിക്കയുലെ ശതമാനം 

കുെവാണ,് എന്നാൽ ഇരുമ്പ,് മഗ്നീഷയം എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ,് അത് ഉയർന്ന 

പ്ദാവകമാണ,് അതിനാൽ ഇത ്അഗ്നിരർവ്വത വായുവിെൂലെ നിശബ്ദമായി ഒഴുകുന്നു 

(വളലര സ്ല ാെനാത്മകമെ). അവ വെിയ പ്രലദശങ്ങലള ബാധിക്കുന്നു, അവ 

ദൃഢമാകുന്നതിന ് മുമ്പ ് ലനർത്ത ഷീറ്റുകളായി വളലര ദൂരലത്തക്ക ് വയാരിക്കുന്നു. 

തത് െമായുണ്ടാകുന്ന അഗ്നിരർവ്വതം വിശാെമായ വയാസമുള്ള ലചെുതായി 

ചരിഞ്ഞ ്രരന്ന കവചലമാ താഴികക്കുെലമാ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 
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അഗ്നിരർവ്വത ഭൂപ്രകൃതി 

നുഴഞ്ഞുകയെുന്ന ഭൂരൂരങ്ങൾ 

അ ന്ിരർവ്വത  ്ഡ ാെന  മയത്്ത രുെത്തുവിെുന്ന ലാവ തണുെിക്കുഡമ്പാൾ 

ആഡഗ്നയ രാെകളായി വിക ിക്കുന്നു. ഉരരിതലത്തിൽ എത്തുഡമ്പാഡഴാ 

അറെങ്കിൽ ലാവ പ്കസ്റ്റൽ ഭാ ത്്ത ആയിരിക്കുഡമ്പാഡഴാ തണുെിക്കൽ നെഡന്നക്കാം. 

ലാവയുറെ തണുെിന്റെ സ്ഥാനറത്ത ആപ്രയിച്ച,് അഗ്നിരർവ്വത രാെകറള 

അഗ്നിരർവ്വത രാെകൾ (ഉരരിതലത്തിൽ ദൃഢമാക്കുന്നത്), പ്ലൂഡട്ടാണിക് രാെകൾ 

(രുെഡതാെിൽ ഉെച്ചുനിൽക്കുന്നത്) എന്നിങ്ങറന തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

രുെംഡതാെ ്ഭാ ങ്ങളിൽ ദൃഢമാകുന്ന ലാവ വയതയസ്ത രൂരങ്ങൾ  വീകരിക്കുന്നു: 

ബാഡത്താലിത്തുകൾ: രുെംഡതാെിന്റെ ആഴത്തിൽ തണുക്കുകയും വലിയ 

താഴികക്കുെങ്ങളുറെ രൂരത്തിൽ വിക ിക്കുകയും റചയ്യുന്ന മാഗ്മാറ്റിക ്

വസ്തു ക്കളുറെ വലിയ രരീരങ്ങളാണ.് അരകീർത്തികരമായ പ്രപ്കിയകൾക്ക ്

മുകളിലുള്ള വസ്തു ക്കൾ നീക്കം റചയ്തതിനുഡരഷം അവ ഉരരിതലത്തിൽ 

പ്രതയക്ഷറെെുന്നു. മാഗ്മാറ്റിക ്അെകളുറെ തണുെിച്ച ഭാ മാണ ്അവ. 

ലാഡക്കാലിത്തുകൾ: ഇവ താഴികക്കുെത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റ 

വസ്തു ക്കളാണ,് ഒരു റലവൽ ഡബ  ്ഉള്ളതും താറഴ നിന്്ന പരെ ്ഡരാറലയുള്ള ഒരു 

ചാലകം വഴി ബന്ധിെിച്ചതുമാണ.് കർണാെക രീഠഭൂമി പ് ാപനറ്റ ് രാെകളുറെ 

ഡ ാമൽ കുന്നുകളാൽ അം ീകരിക്കറെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ലാഡരാലിത്്ത: മുകളിലെക്ക ് നീങ്ങുലമ്പാൾ ൊവ ദുർബെമായ ഒരു വിമാനം 

കലണ്ടത്തുന്നിെലത്തൊം തിരശ്ചീന ദിശയിലെക്ക ് നീങ്ങുന്നു. അത് വിവിധ രൂരങ്ങളിൽ 

വിപ്ശമിക്കുന്നു. അത് ലസാസർ ആകൃതിയിൽ വികസിക്കുലമ്പാൾ, സല്ക 

ലബാഡിയിലെക്ക ്കുതിച്ചുയരുലമ്പാൾ, അതിലന ൊലരാെിത്ത ്എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

 ാഡക്കാലിത്തുകൾ: ചിെ സമയങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞുകയെുന്ന രാെകളുലെ ഒരു തരംര 

രിണ്ഡം, മെക്കിയ ആലഗ്നയശിെകളിൽ സമനവയത്തിനല്െ അെിത്തെയിലൊ മുൻലരഖയുലെ 

മുകളിലൊ കാണലെെുന്നു. അത്തരം തരംര സാമപ്രികൾക്ക ്അെിയിൽ ഉെവിെത്തിലെക്ക ്

ഒരു പ്രലതയക ചാെകമുണ്്ട. അവലയ  ാലക്കാെിത്തുകൾ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

 ിൽ: നുഴഞ്ഞുകയെുന്ന രാെകളുലെ തിരശ്ചീനമായ ശരീരങ്ങലള സിൽ അലെങ്കിൽ ഷീറ്റ ്

എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

പ ക്കുകൾ: ൊവ നിെത്തിന ് ഏതാണ്്ട െംബമായി ദൃഢമാകുലമ്പാൾ, അത് അലത 

സ്ഥാനത്ത ് തണുെിച്ച ് ഒരു മതിൽ ലരാെുള്ള ഘെന വികസിെിക്കുന്നു, അതിലന 

ലഡക്കുകൾ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 
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എക്സ്്പ്െൂ ീവ് ലാൻ ്ഡ ാമുകൾ 

വിള്ളൽ ലവൻെ:് ഇത ്ഒരു ലരഖീയ അഗ്നിരർവ്വത ലവന്ൊണ്, അതിെൂലെ ൊവ രുെലത്തക്ക ്

വരുന്നു, സാധാരണയായി സ്ല ാെനാത്മക പ്രവർത്തനമിൊലത. ലവന്െിനു രെലൊഴും 

ഏതാനും മീറ്റർ വീതിയും ഒരുരലക്ഷ രെ കിലൊമീറ്റെുകളുമുണ്ടാകും. 

ലകാണാകൃതിയിെുള്ള ലവന്െ:് മാഗ്മ ശക്തമായി രുെലത്തക്ക ് ഒഴുകുന്ന രരിമിതമായ 

സിെിണ്ടർ ലവന്ൊണ് ലകാണാകൃതിയിെുള്ള ലവനെ്.് 

ൊവ രീഠഭൂമികൾ: വളലര ലനർത്ത മാഗ്മ ഭൂമിയുലെ ഉരരിതെത്തിലെ 

വിള്ളെുകളിെൂലെയും വിള്ളെുകളിെൂലെയും രുെലത്തക്ക ് വരികയും വളലരക്കാെം 

ഇെലവളകൾക്ക ് ലശഷം ഒഴുകുകയും ഒരു വെിയ പ്രലദശത്ത ് വയാരിക്കുകയും ഒെുവിൽ 

രാളികളുള്ള, തിരമാെ ലരാലെയുള്ള, രരന്ന പ്രതെം ഉണ്ടാക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. ഉദാ., 

ലസബീരിയൻ പ്ൊര്സ,് ലഡക്കാൻ പ്ൊരസ്്, ഐസെ്ാൻഡിക് ഷീൽഡ,് കലനഡിയൻ 

ഷീൽഡ.് 

രർത്തം: മാഗ്മ രുെലത്തക്ക ് വരുന്ന വിരരീത ലകാൺ ആകൃതിയിെുള്ള ഔട്ടല്െറ്റാണ ്

രർത്തം.  അഗ്നിരർവ്വതം നിർജ്ജീവമാകുലമ്പാൾ, രർത്തം ഒരു രാപ്തത്തിനല്െ 

ആകൃതിയിെുള്ള വിഷാദം ലരാലെ കാണലെെുന്നു.  മഴയിൽ നിലന്നാ ഉരുകിയ മഞ്ഞിൽ 

നിലന്നാ ഉള്ള ലവള്ളം രർത്തത്തിൽ ലശഖരിക്കലെെുലമ്പാൾ, അത് ഒരു രർത്ത തൊകമായി 

മാെുന്നു. 
                                 

ഉദാ., ലൊബ തൊകം - ഇലന്താലനഷയ, ലൊകത്തിലെ ഏറ്റവും വെിയ അഗ്നിരർവ്വത 

രർത്ത തൊകം, െിറ്റിക്കാക്ക തൊകം - ലബാളീവിയയുലെയും ലരെുവിന്ലെയും 

അതിർത്തിയിൽ.  ലൊകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂെിയ സഞ്ചാരലയാരയമായ തൊകം 

ഹണിമൂൺ തൊകം, ലൊണർ തൊകം - ബുൽധാന - മഹാരാഷ്പ്െ എന്നും 

അെിയലെെുന്നു, ഇത് ലമറ്റിലയാ പ്കാറ്റിനല്െ ഒരു ഉദാഹരണമാണ.് 

കാൽലഡെ: ഭൂമിയിലെ അഗ്നിരർവ്വതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്ല ാെനാത്മകമാണ ്അവ. അവ 

വളലര അസ്ഥിരമാണ,് അവ ലരാട്ടിലത്തെിക്കുലമ്പാൾ, ഉയരമുള്ള ഏലതങ്കിെും ഘെന 

നിർമ്മിക്കുന്നതിനുരകരം അവ സവയം തകർന്നുവീഴുന്നു. ഈ തകർന്ന ഡിപ്രഷനുകലള 

കാൽലഡൊസ ്എന്ന ് വിളിക്കുന്നു. അവരുലെ സ്ല ാെനാത്മകത സൂചിെിക്കുന്നത ് ൊവ 

വിതരണം ലചയ്യുന്ന മാഗ്മ ലചമ്പർ വളലര വെുതാലണന്ന ് മാപ്തമെ, സമീരത്ത ്

തലന്നയാലണന്നും. 

ൊവ ലഡാം: അഗ്നിരർവ്വത പ്രലദശങ്ങളിൽ ൊവ ലഡാം അലെങ്കിൽ അഗ്നിരർവ്വത 

താഴികക്കുെം ഒരു സാധാരണ സവിലശഷതയാണ.് അഗ്നിരർവ്വതത്തിൽ നിന്ന ്വിസ്ലകാസ ്

ൊവ രതുലക്ക രുെലത്തെുക്കുന്നതിനല്െ  െമായുണ്ടാകുന്ന വൃത്താകൃതിയിെുള്ള 

കുന്നിനല്െ ആകൃതിയിെുള്ള ലപ്രാപ്െഷൻ ആണ ്ഇത.് 
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ഡലാകത്തിറല പ്രധാനറെട്ട അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ 

S.N
O 

  

ലരര ്

  

സ്ഥാനം 

  

രദവി 

  

1.   

ലകാലട്ടാരാക്സി 

ലതലക്ക 

അലമരിക്കയി

ലെ 

ഇകവലഡാെിലെ 

ആൻഡീസ ്

രർവതനിരകൾ 

സജീവമാണ ് സമുപ്ദനിരെിൽ നിന്ന് 

5897 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ 

സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന ഇത ്

ലൊകത്തിലെ ഏറ്റവും 

ഉയർന്ന സജീവ 

അഗ്നിരർവ്വതങ്ങളിൽ 

ഒന്നാണ.് 

2.   

അലക്കാൺകാ

രവ 

  

ചിെി - 

അർജന്െീന 

അതിർത്തി, 

ലതലക്ക 

അലമരിക്ക 

  

വംശനാശം സംഭവിച്ചു 

  

ആൻഡീസ ്

രർവതനിരകളിലെ 

ഏറ്റവും ഉയർന്ന 

ലകാെുമുെിയാണിത ്

(6960 മീറ്റർ). 

3. ചിംലബാൊലസാ ലതലക്ക 

അലമരിക്കയി

ലെ 

ഇകവലഡാെിലെ 

ആൻഡീസ ്

രർവതനിരകൾ 

സജീവമാണ ് ഭൂമധയലരഖയുലെ 

ലതക്കുഭാരത്തും 

സമുപ്ദനിരെിൽ നിന്ന് 

5896 മീറ്റർ 

ഉയരത്തിെുമാണ ് ഇത ്

സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നത.് 

4. ലെയ്നിയർ വാഷിംഗ്ടൺ, 

യുഎസ്എ 

സജീവമാണ ് എന്നാൽ 

നിെവിൽ 

പ്രവർത്തനരഹിതമാ

ണ് 

യുഎസ്എയിലെ 

കാസ്ലകഡ് ലെഞ്ചിലെ 

ഏറ്റവും ഉയർന്ന 

അഗ്നിരർവ്വതമാണിത് 

(4395 മീറ്റർ) 
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5. ലസനെ് ്

ലഹെൻസ ്

യുഎസ്എ സജീവമാണ ് യുഎസഎ്യിലെ 

കാസല്കഡ് 

ലെഞ്ചിൊണ ് ഇത ്

സ്ഥിതിലചയ്യുന്നത,് 

അവസാനമായി 

ലരാട്ടിലത്തെിച്ചത ്1980 

ൊണ.് 

6. മൗന ലൊവ ഹവായ് 

ദവീരുകൾ 

സജീവമാണ ് ഈ 

അഗ്നിരർവ്വതത്തി

നല്െ ൊവ വളലര 

വിസ്ലകാസ ് ആണ്, 

ഇത് അവസാനമായി 

ലരാട്ടിലത്തെിച്ചത ്1984 

ൊണ.് 

7. സ്ലപ്ൊംലബാെി ലമഡിറ്റലെനിയ

ൻ കെൽ 

സജീവമാണ ് സിസിെിയുലെ 

വെക്കൻ തീരത്ത് 

സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന ഇത ്

ധാരാളം 

വിലനാദസഞ്ചാരികൾ 

സന്ദർശിക്കുന്നു. 

8. കിളിമഞ്ചാലരാ ൊൻസാനിയ, 

ആപ് ിക്ക 

സജീവമാണ ് ആപ് ിക്കയിലെ 

ഏറ്റവും ഉയർന്ന 

ലകാെുമുെിയാണിത ്

(5895 മീറ്റർ). 

9. ലമൊെി 

രർവ്വതം 

ജാവദവീര,് 

ഇലന്താലനഷയ 

സജീവമാണ ് 2010ൊണ ് ഈ 

അഗ്നിരർവ്വതം 

അവസാനമായി 

ലരാട്ടിലത്തെിച്ചത.് 
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10. ബാരൻ ദവീര ് ഇന്തയ സജീവമാണ ് ഇന്തയയിലെ 

ഒലരലയാരു സജീവ 

അഗ്നിരർവ്വതമാണിത്, 

2016 ൊണ ് ഇത ്

അവസാനമായി 

ലരാട്ടിലത്തെിച്ചത.് 

11. ലവസൂവിയസ ് ഇറ്റെി സജീവമാണ ് ഈ അഗ്നിരർവ്വതം 

ഇെയ്ക്കിലെ 

ലരാട്ടിലത്തെിക്കുന്നു. 

12.   

എറ്റ്ന രർവ്വതം 

  

യൂലൊെ ്

  

സജീവമാണ ്

  

ഇത് മഞ്ഞുമൂെിയ 

അഗ്നിരർവ്വതമാണ,് 

യൂലൊെിലെ ഏറ്റവും 

ഉയർന്നതും 

സജീവവുമായ 

അഗ്നിരർവ്വതമാണിത് 

  

നദിയുറെ ഭൂപ്രകൃതി 

 നദീതീരലത്ത മലണ്ാെിെിെൂലെയും താഴലത്ത ഘട്ടത്തിൽ നിലക്ഷരിക്കുന്ന 

പ്രപ്കിയയിെൂലെയും ഭൂമിലയ ശിൽരം ലചയ്യുന്നു. 

പ്രപ്കിയ അെർ അലെങ്കിൽ യൂത്ത ്

ലസ്റ്റജ ്

മധയ അലെങ്കിൽ 

മുതിർന്ന ഘട്ടം 

ലൊവർ അലെങ്കിൽ 

ലസലനൽ ലസ്റ്റജ ്

മലണ്ാെിെ ് െംബമായ മലണ്ാെിെ ് െംബവും രാർശവവുമായ 

മലണ്ാെിെ ്

രിന്നീെ ്നിലക്ഷരം 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

       
 

ലപ്രഡിയന്െ ് കുത്തലനയുള്ള താഴ്

വരയുലെ വശങ്ങൾ - V- 

ആകൃതിയിെുള്ള താഴ്

വര 

യു ആകൃതിയിെുള്ള 

താഴ്വര 

ഏതാണ്്ട അെിസ്ഥാന 

നിെ 

നിലക്ഷരം വളലര ലചെിയ 

ഡിലൊസിഷൻ ഉള്ള 

സജീവമായ മലണ്ാെിെ ്

മലണ്ാെിെ ്

നിലക്ഷരത്തിന ്

തുെയമാണ ്

ധാരാളം നിലക്ഷരം.  

നദീമുഖത്തിന ്

സമീരം 

ലഡൽറ്റകളുലെ 

രൂരീകരണം 

ഭൂരൂരങ്ങൾ ൊെിഡുകളും 

ലവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും, വി 

ആകൃതിയിെുള്ള 

താഴ്വരകൾ, 

മെയിെുക്കുകൾ, നദി 

രിെിലച്ചെുക്കൽ 

ലമൻലഡഴസ് ്

രൂരീകരണം, കാള-വിെ 

തൊകങ്ങൾ, 

ഇന്െർലൊക്ക ്സ്പർസ,് നദി 

രാെലക്കട്ടുകൾ, സ്ലിെ-്

ഓ  ്ചരിവുകൾ 

ലവള്ളലൊക്ക 

പ്രലദശങ്ങൾ, 

ലഡൽറ്റകൾ, 

അഴിമുഖങ്ങൾ, 

ലമൻഡെുകൾ, 

ഓക്സ്ലബാ 

തൊകങ്ങൾ 

ഡേഷയൽ ലാൻ ഡ് ാമുകൾ 

 ലഹൊൻഡ് ലേസിലയഷനല്െ ഭൂപ്രകൃതി 

1. ലകാെി, സർക്ക:് കുത്തലനയുള്ള കുതിരെെയുലെ ആകൃതിയിെുള്ള തെം. 

2. അരീറ്റസ ്അലെങ്കിൽ രിരമിഡൽ ലകാെുമുെികൾ: ഒരു രർവതത്തിനല്െ 

എതിർവശങ്ങളിൽ രണ്്ട ലകാെികൾ ലവട്ടിമുെിക്കുലമ്പാൾ, കത്തിയുലെ അരികുകളുള്ള 

വരമ്പുകൾ രൂരലെെുന്നത ്Aretes എന്നെിയലെെുന്നു. 

3.ബർര്സപ്്കണ്്ട:ഹിമാനിയുലെ തെയിൽ ആഴത്തിെുള്ള വിള്ളൽ. 
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4. യു-ആകൃതിയിെുള്ള ലേഷയൽ ലതാട്ടികൾ: ഹിമാനികളുലെ താലഴാട്ടുള്ള ചെനം മൂെം 

രൂരംലകാണ്ട താഴ്വര. 

5. തൂങ്ങിക്കിെക്കുന്ന താഴവ്രകൾ: ഒരു ലരാഷകനദി താഴവ്ര പ്രധാന താഴവ്രയ്ക്ക ്

മുകളിൽ 'തൂങ്ങിക്കിെക്കുന്നു' അങ്ങലന അതിനല്െ അരുവി ഒരു ലവള്ളച്ചാട്ടമായി 

താലഴക്ക ്വീഴുന്നു. 

6. ലൊക്ക ്ലബസിനുകളും രാെ രെവുകളും: ഹിമാനികളുലെ മലണ്ാെിെ ്പ്രപ്കിയ 

കാരണം അെിത്തട്ടിെുള്ള ഖനനം 

7. ലമാലെൻസ:് ഹിമാനികൾ ഉരുകിയ ലശഷം നിശ്ചെമാകുന്ന രാെക്കഷണങ്ങൾ. അവ 

ൊറ്റെൽ ലമാലെയ്ൻ, മീഡിയൻ ലമാലെൻ, ലെർമിനൽ ലമാലെൻ മുതൊയവ ആകാം. 

 ഡേ ിഡയറ്റ  ്താഴ്ന്ന പ്രഡദരങ്ങളുറെ ഭൂപ്രകൃതി 

1. ലൊലച്ച മൗലട്ടാണി: ഒരു പ്രതിലരാധ ലശഷിയുള്ള ലൊക്ക ്ഹലമ്മാക്ക.് 

2. പ്കാര ്ആനെ് ്ലെയിൽ: മുകൾഭാരത്ത ്ലെരുക്കമുള്ള ചരിവും മൃദുവായ െീവാർഡ് 

ചരിവും ഉള്ള രാെക്കൂട്ടം. 

3. ലബാൾഡർ ലക്ല അലെങ്കിൽ ലേഷയൽ വലര: തരംതിരിക്കാത്ത ലേഷയൽ ഡിലൊസിറ്റ,് 

ഒരു ഏകതാനവും സവിലശഷതയിൊത്തതുമായ ഭൂപ്രകൃതി രൂരലെെുത്തുന്ന, 

ലശാഷണം സംഭവിച്ച വസ്തുക്കളുലെ ഒരു ലപ്ശണി ഉൾലക്കാള്ളുന്നു. 

4. എൊറ്റിക്സ:് വയതയസ്ത വെിെത്തിെുള്ള രാെകൾ മഞ്ഞുരാളികളാൽ 

കെത്തിവിെലെെുകയും പ്രലദശലത്തക്കാൾ തികച്ചും വയതയസ്തമായ രദാർത്ഥങ്ങൾ 

ഉൾലക്കാള്ളുകയും ലചയ്യുന്നു. 

5. പ്ഡംെിൻസ:് ഓവൽ, നീളലമെിയ തിമിംരെ-ബാക്ക ്ഹലമ്മാക്കുകൾ. ഇത ്ബാസ്കറ്്റ ഓ  ്

എഗ്സ ്ലൊലൊപ്ര ി എന്നാണ ്അെിയലെെുന്നത.് 

6. എസക്െുകൾ: അവ മണെും ചരെും ലചർന്ന നീളമുള്ളതും ഇെുങ്ങിയതുമായ 

വരമ്പുകളാണ.് 

7. ലെർമിനൽ ലമാലെനുകൾ: മഞ്ഞുരാളിയുലെ അരികിൽ അെിഞ്ഞുകൂെിയ രരുക്കൻ 

അവശിഷ്ടങ്ങൾ. 

8. ഔട്ടവാഷ ്ലെയിൻസ:് ലെർമിനൽ ലമാലെനുകളിൽ നിന്ന ്ഒഴുകിലയത്തുന്ന 

ഫ്ലൂവിലയാലേഷയൽ നിലക്ഷരങ്ങൾ. അവലയ ലനാബ് ആൻഡ് ലകറ്റിൽ ലൊലൊപ്ര ി 

എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 
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വരണ്ടഡതാ മരുഭൂമിഡയാ ആയ ഭൂപ്രകൃതി 

മരുഭൂമിയുറെ ഭൂപ്രകൃതി 

1. ഹമാഡ അലെങ്കിൽ ലൊക്കി മരുഭൂമി 

2. ലെര ്അലെങ്കിൽ ലസ്റ്റാണി മരുഭൂമി 

3. എർര ്അലെങ്കിൽ മണൽ മരുഭൂമി 

4. ബാഡ്ൊൻഡ്സ:് കുന്നുകൾ മണ്ിെിഞ്ഞ ്രെികളായും മെയിെുക്കുകളായും മാെുന്നു. 

5. രർവത മരുഭൂമികൾ: മലണ്ാെിെ ്മൂെം വിഘെിച്ച മരുഭൂമിയിലെ ഉയർന്ന പ്രലദശങ്ങൾ. 

മറണാലിെുള്ള ഭൂപ്രകൃതി 

  

1. ഡിലഫ്ലഷൻ ലരാള്ളകൾ: ഏകീകൃതമൊത്ത വസ്തുക്കലള രെത്തി കാറ്റു നിെം 

താഴത്്തുന്നു. 

2. കൂൺ രാെകൾ: കൂൺ രാെ, ലൊക്ക ്രീഠം അലെങ്കിൽ ലരഡസ്റ്റൽ ലൊക്ക ്എന്നും 

അെിയലെെുന്നു, ഇത ്പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു രാെയാണ,് അതിന്ലെ ലരര ്

സൂചിെിക്കുന്നത ്ലരാലെ, ഒരു കൂണിലനാെ ്സാമയമുണ്്ട. 

3. ഇൻലസൽലബർഗ്സ:് നിരെിൽ നിന്ന ്ലരാെുന്നലന ഉയരുന്ന ഒറ്റലെട്ട അവശിഷ്ട 

കുന്നുകൾ. 

4. ലഡലമാലസലെസ:് കെുെമുള്ളതും മൃദുവായതുമായ രാെകളുലെ വയതയസ്തമായ 

മലണ്ാെിെിനല്െ  െമായി മൃദുവായ രാെകൾക്ക ്മുകളിൽ പ്രതിലരാധലശഷിയുള്ള 

രാെകളായി നിൽക്കുന്ന ശിൊ തൂണുകളാണ ്ഇവ. 

5. Zeugens: വരണ്ടതും അർദ്ധ വരണ്ടതുമായ പ്രലദശങ്ങളിൽ കാണലെെുന്ന ഒരു ലമശ 

ആകൃതിയിെുള്ള രാെ പ്രലദശം കാറ്റിനല്െ മലണ്ാെിെിന്ലെ സവാധീനത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള 

മൃദുവായ രാെകലളക്കാൾ സാവധാനത്തിൽ കൂെുതൽ പ്രതിലരാധലശഷിയുള്ള രാെ 

കുെയുലമ്പാൾ രൂരം ലകാള്ളുന്നു. 

6. യാർഡാങസ്:് യർഡാങ,് മൃദുവായതും ലമാശമായി ഏകീകരിക്കലെട്ടതുമായ 

രാെയുലെയും അെിത്തട്ടിലെയും പ്രതെങ്ങളുള്ള ഒരു വെിയ പ്രലദശം, അത് കാറ്റിനല്െ 

മലണ്ാെിെ ്മൂെം വിസ്തൃ തമായി ലെരുങ്ങി ഒഴുകുകയും കുഴികൾ വീഴുകയും ലചയ്യുന്നു. 

ആധിരതയമുള്ള കാറ്റിനല്െ ദിശയ്ക്ക ്സമാന്തരമായി രാെകൾ ഒന്നിെവിട്ട 

വരമ്പുകളിലെക്കും ചാെുകളിലെക്കും ക്ഷയിക്കുന്നു. 

7. ലവന്െി ാക്റ്റുകൾ അലെങ്കിൽ പ്ഡീകാന്െർ: ഇവ മണൽ സ്ല ാെനത്തിെൂലെ 

അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഉരുളൻ കെുകളാണ.് 
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റ ഡൊ ിഷണൽ ലാൻ ്ഡ ാമുകൾ 

  

1. മൺകൂനകൾ: മണൽ അെിഞ്ഞുകൂെി കാറ്റിനല്െ ചെനത്താൽ രൂരലെെുന്ന 

മണൽ കുന്നുകളാണ്. 

1. ബാർച്ചൻസ:് കാറ്റിനല്െ ദിശയിലെക്ക ്തിരശ്ചീനമായി സംഭവിക്കുന്ന 

ചപ്ന്ദക്കെയുലെ ആകൃതിയിെുള്ള മൺകൂനകൾ. 

2. ലസയ്ഫസ്:് നീളമുള്ളതും ഇെുങ്ങിയതുമായ മണൽ വരമ്പുകളാണ,് രെലൊഴും 

നിെവിെുള്ള കാറ്റിനല്െ ദിശയ്ക്ക ്സമാന്തരമായി നൂെ ്ലമെിെധികം നീളമുള്ള 

ലരഖാംശ കുന്നുകൾ. 
  

2. ലൊസ:് മരുഭൂമിയുലെ രരിധിക്കെുെം വീശുന്ന ലരാെിരെെങ്ങൾ അയൽരാജയങ്ങളിൽ 

ലൊസ ്ആയി നിലക്ഷരിക്കുന്നു. 

3. ലബാൾസൺസ:് ഇത ്ഒരു അർദ്ധ വരണ്ട, രരന്ന നിെകളുള്ള മരുഭൂമി താഴവ്ര 

അലെങ്കിൽ വിഷാദമാണ,് സാധാരണയായി ഒരു ലെയ അലെങ്കിൽ ഉെ ്ചട്ടിയിൽ 

ലകപ്ന്ദീകരിച്ച ്രൂർണ്മായും കുന്നുകളാെും രർവതങ്ങളാെും ചുറ്റലെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത ്

ലബസിൻ ആൻഡ് ലെഞ്ച ്ഭൂപ്രലദശത്തിനല്െ ഒരു തരം തെത്തിനല്െ സവഭാവമാണ് 

4. ലെയസ:് ഒരു ആൽക്കെി ഫ്ലാറ്റ ്അലെങ്കിൽ സബ്ഖ, ഒരു മരുഭൂമി തെം, ഔട്ടല്െറ്റ ്

ഇൊത്ത ഒരു താൽക്കാെിക തൊകം രൂരലെെുത്തുന്നതിന ്ഇെയ്ക്കിലെ ലവള്ളം 

നിെയുന്നു. 

5. ലരഡിലമന്െുകൾ: ഒരു രർവത ചരിവിനല്െ അെിയിൽ നിന്ന,് പ്രലതയകിച്ച ്ഒരു 

മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന ്രുെലത്തക്ക ്നീണ്ടുകിെക്കുന്ന രാെ അവശിഷ്ടങ്ങളുലെ വിശാെമായ, 

സാവധാനത്തിൽ ചരിഞ്ഞ വിസ്താരം. 

6. ബജാഡാസ:് ഒരു ബജാഡയിൽ ഒരു രർവതത്തിനല്െ മുൻവശത്ത ്കൂെിലച്ചരുന്ന 

അെൂവിയൽ  ാനുകളുലെ ഒരു രരമ്പര അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  ാൻ ആകൃതിയിെുള്ള 

ഈ നിലക്ഷരങ്ങൾ ഒരു അരുവിക്കുള്ളിലെ അവശിഷ്ടം ഒരു രർവതത്തിനല്െ 

അെിത്തട്ടിെുള്ള രരന്ന ഭൂമിയിലെക്ക ്അെിഞ്ഞുകൂെുന്നു. 

  

കാർസ്റ്റ ്ലൊലൊപ്രാ ി 

ചുണ്ാമ്പുകെ,് ലഡാളലമറ്റ,് ജിപ്സം തുെങ്ങിയ െയിക്കുന്ന രാെകളുലെ െയനത്തിൽ നിന്ന ്

രൂരലെട്ട ഭൂപ്രകൃതിയാണ ്കാർസ്റ്റ.് സിലങ്കാെുകളും രുഹകളും ഉള്ള ഭൂരർഭ ലപ്ഡയിലനജ ്

സംവിധാനങ്ങളാണ ്ഇതിനല്െ സവിലശഷത. 

 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

       
 

  

● ലപ്രക്ക്സ/്ക്ലിനെ്്സ:് ചുണ്ാമ്പുകെിനല്െ കട്ടകളാണ ്ക്ലിനെ്ുകൾ. ലപ്രക്ക്സ,് അലെങ്കിൽ 

സ്കിൽപ്സ,് വയക്തിരത ക്ലിൻെുകലള ലവർതിരിലച്ചെുക്കുന്ന വിള്ളെുകളാണ ്

● വിഴുങ്ങൽ ദവാരങ്ങൾ/സിങ്ക ്ലഹാളുകൾ (ലഡാളിൻസ ്അലെങ്കിൽ ഉവാെസ)്: ഉരരിതെ 

രാളിയുലെ ഏലതങ്കിെും തരത്തിെുള്ള തകർച്ച മൂെം നിെത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷാദം 

അലെങ്കിൽ ദവാരമാണ് സിങ്ക ്ലഹാൾ. 

● സ്റ്റാൊക്ലറ്ററ്റുകൾ/സ്റ്റാൊഗ്മിറ്റുകൾ: ഒരു രുഹയുലെ ലമൽക്കൂരയിൽ നിന്ന ്

തൂങ്ങിക്കിെക്കുന്ന ഒരു ഐസിക്കിൾ ആകൃതിയിെുള്ള രൂരവത്കരണമാണ ്

സ്റ്റാൊക്ലറ്ററ്റ,് ഇത ്രുഹയുലെ ലമൽക്കൂരയിെൂലെ ഒഴുകുന്ന ലവള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള 

ധാതുക്കളുലെ മഴയാൽ ഉത്രാദിെിക്കലെെുന്നു. ഒരു രുഹയുലെ തെയിലെക്ക ്ഒഴുകുന്ന 

ലവള്ളത്തിൽ നിന്ന ്കുതിച്ചുയരുന്ന ധാതു നിലക്ഷരങ്ങളുലെ മുകളിലെക്ക ്വളരുന്ന 

കുന്നാണ ്സ്റ്റാൊലഗ്മറ്്റ. 

● രുഹകൾ: ചുണ്ാമ്പുകെുകൾ അെിഞ്ഞുലചരുന്നതിനാൽ രുഹകൾ രൂരലെെുന്ന വെിയ 

ലതാതിെുള്ള സവിലശഷതകൾ. ലരാൾജികൾ ഉൾലെലട്ടക്കാം. 

തീരഡദര രൂരങ്ങൾ  

മലണ്ാെിെ ്സവിലശഷതകൾ 

1. മുനമ്പുകളും ഉൾക്കെെുകളും: തുെന്ന തീരങ്ങളിൽ, മലണ്ാെിെ ്കാരണം മൃദുവായ 

രാെകൾ ഇൻലെറ്റുകളിലെലക്കാ കവകളിലെലക്കാ ഉൾക്കെെുകളിലെലക്കാ തിരിലക 

ധരിക്കുന്നു, അലതസമയം കഠിനമായ രാെകൾ ലഹഡ്ൊൻഡ്സ,് ലപ്രാലമാണ്ടെികൾ 

അലെങ്കിൽ കയാരസ് ്ആയി നിെനിൽക്കും.  

2.രാെലക്കട്ടുകളും ലവവ് കട്ട് ൊറ്്റല ാമുകളും:3. രുഹ, കമാനം, സ്റ്റാക്ക,് സ്ലമ്പ ്

3. ജിലയാകളും േൂെുകളും: ഒരു രുഹയുലെ ലമൽക്കൂര തകരുന്നിെത്ത,് ഒരു ഇെുങ്ങിയ 

ഇൻലെറ്റ ്അലെങ്കിൽ ജിലയാ രൂരലെെുന്നു. 

നിഡക്ഷര  വിഡരഷതകൾ 

1. ബീച്ചുകൾ: കരയിൽ നിന്ന ്അയഞ്ഞ മണെും ചരെും കെൽത്തീരങ്ങളായി തീരത്ത ്

നിലക്ഷരിക്കാൻ തിരമാെകളാൽ നീക്കലെെുന്നു. 

2. സ്പിറ്റുകളും ബാെുകളും: ഒരു അറ്റത്ത ്കരയിൽ ഘെിെിച്ചിരിക്കുന്നതും മലറ്റ അറ്റം 

കെെിലെക്ക ്വയാരിക്കുന്നതുമായ ഒരു തുെൽ രൂരലെെുന്ന ഒരു വരമ്പിലെക്ക ്

കുന്നുകൂെുന്ന വസ്തുക്കൾ നിലക്ഷരിക്കുന്നു. ഒരു നദിയുലെ വായയ്ക്ക ്കുെുലക 

ഷിംരിൾ വരമ്പുകൾ രൂരലെെുലമ്പാൾ അതിലന ഒരു ബാർ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു.  

3. കെൽത്തീരങ്ങളും ഡൺ ലബൽറ്റുകളും: തീരലത്ത കാറ്റിന്ലെ ശക്തി കാരണം, 

തീരലത്ത മണൽ വെിയ അളവിൽ കരയിലെക്ക ്നീങ്ങി കെൽത്തീരങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കുന്നു. 
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● മുങ്ങിമരണത്തിനല്െ തീരപ്രലദശം 

1. െിയ തീരങ്ങൾ: രർവതങ്ങൾ വെത ്ലകാണിൽ കെെിലെക്ക ്ഒഴുകുന്ന ഉയർന്ന 

തീരപ്രലദശങ്ങളിൽ രൂരം ലകാള്ളുന്നു, അവിലെ താഴലത്ത താഴവ്ര ഡീലേസിലയഷൻ മൂെം 

മുങ്ങുന്നു. 

2.  ിലയാർഡ് തീരങ്ങൾ: ലവള്ളത്തിനെിയിൊയ യു ആകൃതിയിെുള്ള ലേഷയൽ 

ലതാട്ടികൾ. 

3. ഡാൽലമഷയൻ തീരങ്ങൾ: രർവതങ്ങൾ തീരത്തിന ്സമാന്തരമായി ഒഴുകുന്ന ലരഖാംശ 

തീരങ്ങൾ. 

4. അഴിമുഖ തീരങ്ങൾ: ലവള്ളത്തിനെിയിൊയ താഴ്ന്ന പ്രലദശങ്ങളിൽ, നദികളുലെ 

വായകൾ മുങ്ങിലൊകുന്നു, അതിനാൽ ആ  ണൽ ആകൃതിയിെുള്ള അഴിമുഖങ്ങൾ രൂരം 

ലകാള്ളുന്നു. 

● തീരപ്രഡദരം 

1. ഉയർത്തിയ താഴ്ന്ന പ്രലദശങ്ങളുലെ തീരം: മിനുസമാർന്നതും സാവധാനത്തിൽ 

ചരിഞ്ഞതുമായ തീരലദശ താഴന്്ന പ്രലദശം ആഴം കുെഞ്ഞ തൊകങ്ങൾ, ഉെ-്ചതുെുകൾ, 

ലചളിലക്കട്ടുകൾ എന്നിവയാൽ രൂരം ലകാള്ളുന്നു. 

2. ഉയർന്നുവരുന്ന മെലയാര തീരം: തകരാർ അലെങ്കിൽ ഭൂമിയുലെ ചെനം തീരപ്രലദശലത്ത 

രീഠഭൂമിയിലെക്ക ് ഉയർത്തുന്നു, അങ്ങലന പ്രലദശം മുഴുവൻ ഉയർന്നുവരുന്നു, അതിനല്െ 

 െമായി ഉയർന്നുവരുന്ന സവിലശഷതകളായ കുത്തലനയുള്ള രാെലക്കട്ട,് ആഴത്തിെുള്ള 

കെൽത്തീരം മുതൊയവ. 

ഡകാണ്ടിറനന്െൽ ഡപ്ലറ്്റ  ിദ്ധാതം: 

ജർമ്മൻ കാൊവസ്ഥാ ശാസ്പ്തജ്ഞൻ ലപ്രാ . ആൽപ് ഡ് ലവലജനർ 1912-ൽ ഈ സിദ്ധാന്തം 

മുലന്നാട്ടുവച്ചു. ഭൂമിയുലെ ആദയലത്ത ഭൂഖണ്ഡഭാരലത്ത 'രാംരിയ' എന്നും സമുപ്ദഭാരലത്ത 

'രന്തെസ്സ' എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. രിന്നീെ,് ലെത്തിസ ് എന്ന കെൽ രാംരിയലയ രണ്്ട 

ഭാരങ്ങളായി വിഭജിച്ചു, അതായത ് ലൊെൻഷയ (ൌലെഷയ) അലെങ്കിൽ അങ്കാരൊൻഡ് 

വെക്ക,് ലരാണ്ടവാനൊൻഡ് ലെത്തിസിനല്െ ലതക്ക.്  

നിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

ഉഷ്ണലമഖൊ പ്രലദശങ്ങളുലെ ഭൂഖണ്ഡലമഖെയിൽ, ഹിമാനിയുലെ ലതളിവുകൾ രണ്്ട 

കലണ്ടത്തിയിരുന്നു, കൂൊലത തണുത്ത ലമഖെകളുലെ ഭൂഖണ്ഡലമഖെയിൽ, ഉഷ്ണലമഖൊ 

കാൊവസ്ഥയുലെ ലതളിവുകൾ കലണ്ടത്തി. രണ്്ട സാധയതകൾ മാപ്തലമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 

ഒന്നുകിൽ കാൊവസ്ഥ മാെി, അലെങ്കിൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ അവരുലെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റി. 

ഭൂമിയുലെ അക്ഷീയ വിനയാസം, ഓെിയന്ലെഷൻ, പ്ഭമണം, ചെനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ 

മാറ്റങ്ങൾ ആവശയമായ കാൊവസ്ഥാ വയതിയാനലത്ത ലവലജനർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, കൂൊലത 

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുലെ ചെനങ്ങലളാ പ്ഡി ്റ്റിംലരാ നിർലദ്ദശിച്ചു. 
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  ിദ്ധാതം: 

ഏകലദശം 250 ദശെക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക ് മുമ്പ,് രന്തെസ്സ എന്ന ് വിളിക്കലെെുന്ന 

സമുപ്ദങ്ങളാൽ ചുറ്റലെട്ട 'രാംരിയ' എന്ന ഒലരാറ്റ വെിയ ഭൂഖണ്ഡം ഉണ്ടായിരുന്നുലവന്ന ്

അലദ്ദഹം നിർലദ്ദശിച്ചു. 200 ദശെക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക ് മുമ്പ ് രാംരിയ രണ്്ട ഭാരങ്ങളായി 

വിഭജിക്കലെട്ടു, ലൊെൻഷയ അലെങ്കിൽ അങ്കാരൊൻഡ്, ലരാണ്ടവാനൊൻഡ്. 

അതിനുലശഷം, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കൂെുതൽ തകരുകയും പ്ഡി ്റ്റിംരിെൂലെ നിെവിലെ 

സ്ഥാനലത്തക്ക ്നീങ്ങുകയും ലചയ്തു, ഈ പ്ഡി ്റ്റിംരിലന അലദ്ദഹം ലകാണ്ടിലനന്െൽ പ്ഡി ്റ്റ ്

എന്ന ്വിളിച്ചു. 

 റതളിവ്: 

1. ജിര-്ലസാ- ിറ്റ:് ലതലക്ക അലമരിക്കയുലെയും ആപ് ിക്കയുലെയും കെൽത്തീരങ്ങൾ 

രരസ്പരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത ് പ്ശലദ്ധയവും അവയക്തവുമായ ലരാരുത്തം. 1964-ൽ, 

ലവഗ്നെുലെ മരണലശഷം, ബുള്ളാർഡ ് സമാനമായ ഒരു ജിര-്ലസാ- ിറ്റ ് ലചയ്തു, എന്നാൽ 

ഭൂമിക്ക ് കീഴിൽ 1,000-  ാതം ലെനുകളുലെ ആഴത്തിൽ. അത് തികച്ചും 

തികഞ്ഞതാലണന്ന ്ലതളിഞ്ഞു. 

2. സമുപ്ദങ്ങളുലെ ഇരുവശങ്ങളിെുമുള്ള വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ രാെകൾക്ക ് ഒലര 

പ്രായവും സമാനമായ ഘെനയും ഉണ്ടായിരുന്നു: ഉദാ. പ്ബസീെിയൻ തീരവും രെിഞ്ഞാെൻ 

ആപ് ിക്കയും. 

3. െിലെറ്റ ്നിലക്ഷരം: ഹിമാനികൾ രൂരംലകാണ്ടലതാ ലകാണ്ടുവന്നലതാ ആയ അവശിഷ്ട 

നിലക്ഷരങ്ങൾ. എൊ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ദക്ഷിണപ്ധുവത്തിന ് ചുറ്റും സ്ഥിതിലചയ്യുലമ്പാൾ 

രൂരംലകാണ്ട, നിെവിൽ വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിെും വയതയസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിെും െിലെറ്റ ്

നിലക്ഷരങ്ങൾ ഉലണ്ടന്ന ്ലവഗ്നർ രെഞ്ഞു. 

4. ലെസർ ലഡലൊസിറ്റ:് ഘാന തീരത്ത ് ഒരു ലപ്സാതസ്സും സാമീരയവുമിൊലത സവർണ് 

നിലക്ഷരം, എന്നാൽ പ്ബസീെിയൻ തീരത്ത ് കലണ്ടത്തിയ ഉെവിെം രണ്്ട ഭൂഖണ്ഡങങ്ൾ 

ഒന്നിച്ചായിരുന്നുലവന്ന ്ലതളിയിക്കുന്നു. 

5. ല ാസിൽ ലതളിവുകൾ: ലെമെിന്ലെ ല ാസിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്തയ, മഡരാസ്കർ, 

ആപ് ിക്ക എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്ന ് കലണ്ടത്തി. അെുത്തെുത്തുള്ള ഈ ഭൂപ്രലദശലത്ത 

ലെമൂെിയ എന്നാണ ്വിളിച്ചിരുന്നത.് ലതലക്ക ആപ് ിക്കയിെും ലതലക്ക അലമരിക്കയിെും 

കാണലെെുന്ന ലമലസാലസാെസിന്ലെ (ലചെിയ ഉരരം) ല ാസിൽ അവശിഷ്ടങ്ങളും 

മൃരങ്ങൾ മലറ്റാരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലെക്ക ്നീങ്ങുലമ്പാൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നുലവന്ന ്

ലതളിയിക്കുന്നു. 

6. രാെിലയാമാഗ്നറ്റിക് ലതളിവുകൾ: വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ, ഭൂതകാെത്തിന്ലെ 

ഖരരൂരത്തിെുള്ള മാഗ്മ ആ കാന്തികലക്ഷപ്തലത്ത മലറ്റാരു ദിശയിൽ ഒലര സമയം 

കാണിക്കുന്നു, അത് സാധയമെ. ലവഗ്നർ നിർലദ്ദശിച്ചതുലരാലെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ 

സ്ഥെങ്ങളാലണങ്കിൽ, കാന്തികലക്ഷപ്തം മുൻ നിർലദ്ദശിച്ച ദിശ അനുസരിച്ച ്ശരിയായ ദിശ 

കാണിക്കുന്നു എന്നും ഈ പ്രതിഭാസം വിശദീകരിക്കുന്നു. 

അലദ്ദഹം നൽകിയ ലതളിവുകൾക്ക ് ലശഷം അലദ്ദഹം ചെനങ്ങലളക്കുെിച്ച ്സംസാരിച്ചു. 
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ചെനങ്ങൾ രണ്്ട ദിശകളിൊയിരുന്നു. ആദയലത്ത ചെനം വെലക്കാട്ടായിരുന്നു, അതിന്ലെ 

കാരണം രുരുതവാകർഷണവും പ്ധുവീയവുമായ രൊയന ശക്തിയായിരുന്നു. ലൊെൻഷയ 

നീങ്ങി, അതിനുലശഷം ലരാണ്ടവാനൊൻഡ് വെലക്കാട്ട ് നീങ്ങി. രണ്ടാമലത്ത ചെനം 

രെിഞ്ഞാലൊട്ട,് വെലക്ക അലമരിക്ക, ലതലക്ക അലമരിക്ക, ആപ് ിക്ക രെിഞ്ഞാലൊട്ട ് മാെി. 

ഒരു കാരണമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തികളും സിദ്ധാന്തത്തിനല്െ ബെഹീനതയാണ.് 

ഈ ശക്തികൾ കാരണം ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ നീങ്ങുന്നിെ. 

വിമർരനം അറെങ്കിൽ ബലഹീനത: 

1. കെൽ സമുപ്ദത്തിൽ ലരാങ്ങിക്കിെക്കുന്നതുലരാലെ ഭൂഖണ്ഡം സമുപ്ദത്തിനല്െ 

അെിത്തട്ടിൽ ലരാങ്ങിക്കിെക്കുന്നുലവന്നും ഇത ് ശരിയലെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്ന 

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുലെ ചെനലത്തക്കുെിച്ച ്മാപ്തമാണ ്അത് സംസാരിച്ചത.് 

2. സമുപ്ദത്തിനല്െ അെിത്തട്ടുകളുലെ ചെനലത്തക്കുെിച്ച ്ഇത ്സംസാരിക്കുന്നിെ. 

3. പ്ഡി ്റ്റിനല്െ കാരണങ്ങൾ ശരിയെ. 

4. 250 ദശെക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക ്മുമ്പ ്രാംരിയ വിശദീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന ്മുമ്പുള്ള 

അവസ്ഥലയക്കുെിച്ച ്ലവഗ്നർ സംസാരിച്ചിെ. 

രിന്നീെ ്ഇത്തരത്തിൽ കൂെുതൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉലണ്ടന്നും അവ ലരാട്ടിലത്തെിക്കുന്നതായും 

കലണ്ടത്തി. ഉചിതമായ കാരണങ്ങളിൊലത എൊ ഭാരങ്ങളും വിശദീകരിക്കാൻ ലവഗ്നർ 

പ്ശമിച്ചു. 

 ംഭാവന: 

1. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുലെ പ്ഡി ്റ്റിംരിലനക്കുെിച്ച ് സംസാരിക്കുന്ന ആദയലത്ത സമപ്ര 

സിദ്ധാന്തമാണ ്ഈ സിദ്ധാന്തം. 

2. പ്ഡി ്റ്റിനല്െ ദിശ മനസ്സിൊക്കാനും അതിലന രിന്തുണയ്ക്കുന്ന ലതളിവുകൾ 

വികസിെിക്കാനും അലദ്ദഹത്തിന്ലെ സംഭാവന സഹായിച്ചു. 

3. ഇത് ഒെുവിൽ സീ ്ലളാർ സല്പ്രഡിംര,് ലെറ്്റ ലെക്ലറ്റാണിക്സ ് സിദ്ധാന്തത്തിനല്െ 

വികാസത്തിലെക്ക ്നയിച്ചു. 

 ഡപ്ലറ്റ് റെക്ഡറ്റാണിക്സ് ് ിദ്ധാതം 

1930-ൽ ആർതർ ലഹാംസ ് ആവരണത്തിലെ സംവഹനവും സംവഹന പ്രവാഹവും 

കലണ്ടത്തി. ലെഡിലയാ ആക്ടീവ് മൂെകങ്ങൾ മൂെമുണ്ടാകുന്ന ഈ ലവദയുതധാരയുലെ 

ഉത്രാദനം, ആവരണത്തിനല്െ ഭാരത്ത ് താര വയതയാസങ്ങൾക്ക ് കാരണമാകുന്നു. ഈ 

സംവഹന പ്രവാഹമാണ ് ഭൂമിയുലെ രുെംലതാെിനല്െ ചെനത്തിന ് കാരണം. സമകാെിക 

ശാസ്പ്തജ്ഞർ ലകാണ്ടിലനന്െൽ പ്ഡി റ്്റ ്സിദ്ധാന്തം തള്ളിക്കളഞ്ഞ, പ്ഡി ്റ്റ-്ല ാഴ്സ ്എന്ന 

പ്രശ്നത്തിന്ലെ വിശദീകരണമായിരുന്നു അത്. 
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അവഡലാകനം: 

1960-കളിൽ മലക്കൻസിയും രാർക്കെും ലമാർരനും ഭൂമിയുലെ രുെംലതാെിനല്െ വിവിധ 

ഭാരങ്ങളുമായി (സമുപ്ദവും ഭൂഖണ്ഡവും) ബന്ധലെട്ട ചെനങ്ങലളക്കുെിച്ചും അനുബന്ധ 

രൂരങ്ങലളക്കുെിച്ചും കൂെുതൽ സമപ്രമായ ധാരണ വികസിെിലച്ചെുത്തു, ഇത ് ലെറ്്റ 

ലെക്ലറ്റാണിക്സ ്സിദ്ധാന്തത്തിന ്കീഴിൽ വിശദീകരിച്ചു. 

ഒരു ലെറ്്റ െിലത്താസ്ഫിയെിനല്െ ഭാരമാണ,് അതിൽ രൂർണ്മായ ഖര രുെംലതാെും മുകളിലെ 

ഖര ആവരണവും ഉൾലെെുന്നു. മുഴുവൻ െിലത്താസ്ല െിക് ഭൗലമാരരിതെവും ഏഴ ്

വെുതും നിരവധി ലചെുതുമായ ലെറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുലെ ഉരരിതെം 

മുഴുവൻ കട്ടിയുള്ള രാെലക്കട്ടായി മൂെുന്ന െിലത്താസ്ഫിയെിനല്െ മുകളിലെ ഖര വിള്ളൽ 

ഭാരമാണ ് ലെറ്്റ അർത്ഥമാക്കുന്നത.് ലെറ്റുകൾ അസല്തലനാസ്ഫിയെിനു മുകളിെൂലെ 

കർക്കശമായ യൂണിറ്റുകളായി തിരശ്ചീനമായി നീങ്ങുന്നു. ലെക്ലറ്റാണിക് എന്നാൽ 

ലെറ്റിനല്െ ചെനവും അനുബന്ധ ലകട്ടിെവുമാണ.് 

വെിെത്തിനല്െ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ലെറ്റുകൾ ലമജർ ലെറ്റും ലമനർ ലെറ്റും ആകാം. 

ഉദാഹരണത്തിന,് ഇന്തയ-ഓസല്പ്െെിയ-നയൂസിൊൻഡ് ലെറ്്റ ഒരു പ്രധാന ലെറ്റാണ,് 

അലതസമയം അലെബയൻ ലെറ്്റ ഒരു ലമനർ ലെറ്റാണ്. പ്രകൃതിലയ അെിസ്ഥാനമാക്കി, ഇത് 

ഭൂഖണ്ഡ  െകലമാ സമുപ്ദ  െകലമാ ആണ,് ഏത ്  െകത്തിനല്െ വെിലയാരു ഭാരം 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നുലവാ അത് തീരുമാനിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന,് യുലെഷയൻ  െകലത്ത ഒരു 

ഭൂഖണ്ഡ  െകം എന്ന ് വിളിക്കാം, അലതസമയം അനെ്ാർട്ടിക്കയും ചുറ്റുമുള്ള സമുപ്ദ 

 െകവും കൂെുതെും ഒരു സമുപ്ദ  െകമാണ.് 

  ിദ്ധാതം: 

ഭൂമിയുലെ െിലത്താസ്ഫിയർ ഏഴ ് വെുതും വിവിധ ലചെുതുമായ ലെറ്റുകളായി 

തിരിച്ചിരിക്കുന്നുലവന്ന ് ലെറ്്റ ലെക്ലറ്റാണിക്സ ് സിദ്ധാന്തം നിർലദ്ദശിക്കുന്നു. ലെറ്്റ ചെനം 

 െകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മുകളിെുള്ള ഭൂഖണ്ഡാന്തര 

രാെകൾക്കും കാരണമാകുന്നു, ഇത ് മെക്കുകൾ, തകരാെുകൾ, അഗ്നിരർവ്വത 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലെക്ക ്നയിക്കുന്നു. പ്രധാന  െകങ്ങൾക്ക ്ചുറ്റും ഇളം മെകൾ, 

കിെങ്ങുകൾ, വരമ്പുകൾ, വിള്ളെുകൾ എന്നിവയുണ്്ട. 

ഡലാകത്തിറല പ്രധാന ഡപ്ലറ്റുകൾ: 

1. അനെ്ാർട്ടിക്കയും ചുറ്റുമുള്ള സമുപ്ദ  െകവും 

2. വെലക്ക അലമരിക്കൻ (കരീബിയൻ ദവീരുകൾലക്കാെം ലതലക്ക അലമരിക്കൻ 

 െകത്തിൽ നിന്ന ്ലവർതിരിച്ച രെിഞ്ഞാെൻ അറ്്റൊന്െിക് തെ ഉൾലെലെ) ലെറ്്റ 

3. ലതലക്ക അലമരിക്കൻ (കരീബിയൻ ദവീരുകൾലക്കാെം വെലക്ക അലമരിക്കൻ 

 െകത്തിൽ നിന്ന ്ലവർതിരിച്ച രെിഞ്ഞാെൻ അറ്്റൊന്െിക് തെ ഉൾലെലെ) ലെറ്്റ 

4. രസ ിക് ലെറ്്റ 

5. ഇന്തയ-ഓസല്പ്െെിയ-നയൂസിെൻഡ് ലെറ്്റ 
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6. കിഴക്കൻ അറ്്റൊന്െിക് ലഫ്ലാർ ലെറ്റുള്ള ആപ് ിക്ക 

7. യുലെഷയയും അതിനെുത്തുള്ള സമുപ്ദ  െകവും. 

 

ഡലാകത്തിറല പ്രധാനറെട്ട പമനർ ഡപ്ലറ്റുകൾ: 

1. ലകാലക്കാസ ്ലെറ്്റ: മധയ അലമരിക്കയക്്കും രസ ിക് ലെറ്റിനും ഇെയിൽ 

2. നാസ്ക ലെറ്്റ: ലതലക്ക അലമരിക്കയ്ക്കും രസ ിക് ലെറ്റിനും ഇെയിൽ 

3. അലെബയൻ ലെറ്്റ: കൂെുതെും സൗദി അലെബയൻ ഭൂപ്രലദശം 

4.  ിെിലെൻ ലെറ്്റ: ഏഷയാറ്റിക് & രസ ിക് ലെറ്റുകൾക്കിെയിൽ 

5. കലരാളിൻ ലെറ്്റ:  ിെിലെനിനും ഇന്തയൻ ലെറ്റിനും ഇെയിൽ (നയൂ രിനിയയുലെ വെക്ക)് 

6.  യൂജി ലെറ്്റ: ഓസല്പ്െെിയയുലെ വെക്ക-്കിഴക്ക.് 

  

ഡപ്ലറ്റ ്ചലനം: 

സംവഹന ചെനങ്ങളുലെ തരം: 

1. ഉയരുന്ന സംവഹനം (വയതിചെനം) 

2. സിങ്കിംര ്കൺലവക്ഷൻ (കൺലവർജനെ്് മൂവല്മനെ്)് 

3. ഉയരുന്നതും മുങ്ങുന്നതും എന്നാൽ സംവഹനലത്ത വിനയസിക്കുന്നിെ (ലസ്ലഡ് രാസ്റ്റ ്

അലെങ്കിൽ പ്ൊൻസല് ാം മൂവല്മന്െ)് 

 ഡപ്ലറ്റ് മാർജിൻ ഇെറരെലിന്റെ തരങ്ങൾ: 

1. ഓഷയാനിക്-ഓഷയാനിക് ലെറ്റുകൾ 

2. ഓഷയാനിക്-ലകാണ്ടിലനന്െൽ ലെറ്റുകൾ 

3. ലകാണ്ടിലനന്െൽ-ലകാണ്ടിലനന്െൽ ലെറ്റുകൾ 
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 ഡപ്ലറ്റ് തരങ്ങളും ചലനങ്ങളും അനുബന്ധ  ലങ്ങളും: 

1. വയതയസത് ചെനം: ലെറ്റുകൾ രരസ്പരം അകന്നുലരാകുലമ്പാൾ രുതിയ രുെംലതാെ് 

രൂരലെെുന്നിെത്ത.് സ്ലപ്രഡിംര ്ലസറ്റുകൾ എന്നത ്ലെറ്റുകൾ രരസ്പരം അകന്നു ലരാകുന്ന 

സ്ഥെമാണ.് 

•ലകാണ്ടിലനന്െൽ-ലകാണ്ടിലനന്െൽ: രിരിമുെുക്കം മൂെം രണ്്ട ലകാണ്ടിലനന്െൽ 

ലെറ്റുകൾക്ക ്താലഴയായി വയതയസത് സംവഹനം പ്രവഹിക്കുലമ്പാൾ, ലെറ്റുകൾ തകരുകയും 

തകരാർ സൃഷെ്ിക്കുകയും അകന്നുലരാകുകയും ലലാക്ക ് രർവതങ്ങളും വിള്ളൽ താഴ്

വരകളും ഉണ്ടാക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. ഉദാ. കിഴക്കൻ ആപ് ിക്കൻ ലപ്രറ്റ ്െി ്റ്റ ്വാെി. ലലാക്ക ്

രർവതങ്ങളും അഗ്നിരർവ്വത ലകാെുമുെികളാണ.് ചിെ താഴ്ച്ചകൾ തൊകങ്ങളായി മാെി. 

•ഓഷയാനിക്-ഓഷയാനിക്: മാഗ്മ ഉയരുലമ്പാൾ അസല്തലനാസ്ഫിയെിൽ നിന്ന ്

രുെത്തുവരുന്നു, അതിന്ലെ സാപ്ന്ദതയും ചൂെുള്ള സവഭാവവും കാരണം, അത് തിരശ്ചീന 

ദിശയിൽ വയാരിക്കാൻ തുെങ്ങുന്നു, ഇത ്തണുെിക്കാൻ സമയലമെുക്കും. മാഗ്മ ബസാൾട്ടിക് 

ആണ,് വിള്ളെുകൾക്കിെയിൽ നീളലമെിയ കെൽ രൂരലെെുകയും രിന്നീെ ്സമുപ്ദത്തിന്ലെ 

അെിത്തട്ട ്രൂരലെെുകയും ലചയ്യുന്നു - ഉദാഹരണത്തിന,് ലചങ്കെൽ. 

▪ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംവഹനം മൂെം, മാഗ്മ ഭൂമിയിൽ നിന്ന ് രുെത്തുവരുന്നു, അത് 

സമുപ്ദത്തിനല്െ മധയഭാരത്തുള്ള വരമ്പുകൾ രൂരലെൊൻ തുെങ്ങുന്നു. ഉദാ. മിഡ്-

അറ്്റൊന്െിക് രർവതനിരയും (ലതലക്ക അലമരിക്കയക്്കും ആപ് ിക്കൻ 

ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കുമിെയിൽ അറ്്റൊന്െിക് സമുപ്ദത്താൽ ലവർതിരിക്കലെെുന്നു) കിഴക്കൻ 

രസ ിക് ഉയർച്ചയും. മിഡ് ഓഷയാനിക് െിഡ്ജിൽ നിശബ്ദമായ ലരാട്ടിലത്തെിലയാലെ 

അഗ്നിരർവ്വതത്തിനല്െ രൂരീകരണവും ഈ വയതിചെനത്തിൽ ഉണ്ട.് വയതയസത്മായ സമുപ്ദ-

സമുദര് അതിർത്തിയിൽ രൂരംലകാണ്ട മധയ-സമുപ്ദ വരമ്പുകൾ ഏകലദശം 17000 

കിലൊമീറ്റർ നീളമുള്ള ഏറ്റവും നീളലമെിയ രർവതങ്ങളാണ.് 

o ലകാണ്ടിലനന്െൽ-ഓഷയാനിക്: ബസാൾട്ടിക് മാഗ്മ എൊയ്ലൊഴും സമുപ്ദത്തിനല്െ തെ 

മാപ്തമായിരിക്കും, മാഗ്മ രുെത്തുവരികയും ഒരു വശത്ത ് ഭൂഖണ്ഡവും മെുവശത്ത് 

സമുപ്ദവും രൂരലെെുകയും ലചയ്യുന്നത ് സാധയമെ, അതിനാൽ ലകാണ്ടിലനനെ്ൽ-സമുപ്ദ 

വയതയാസം സാധയമെ. 

വയതയസത്മായ അതിർത്തി സമുപ്ദ  െകങ്ങൾ മാപ്തലമ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ, അത് ഒരു 

ഭൂഖണ്ഡ െകമായി മാെുന്നിെ. മാഗ്മ ഇരുവശത്തും ഒരു സമുപ്ദ രുെംലതാെ ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

സമുപ്ദ-ഭൂഖണ്ഡ വയതിചെനത്തിൽ ആരംഭിച്ചാെും, ഭൂഖണ്ഡ-സമുപ്ദമായി തുെർച്ചയായി 

നിെനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അത ്സമുപ്ദ-സമുപ്ദ വയതിചെനമായി മാെുന്നു. 

 ഈ ചെനങ്ങളുലെ അനന്തര െങ്ങൾ യഥാപ്കമം HORST (ലകാെുമുെി), GRABEN (താഴവ്ര) 

എന്നിങ്ങലനയുള്ള വിവിധ രൂരങ്ങളിലെക്ക ് നയിക്കുന്നു, ഇത ് യഥാപ്കമം മെകളും 

വിള്ളെുകളും തെയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന,് ലാക്ക ്ല ാെസ്റ്റ,് ലവാസ്ജസ ്ലഹാർസ്റ്റ,് ലെൻ നദി 

പ്രലബൻ (ജർമ്മനി, പ് ാൻസ)് & വിന്ധയാചൽ ലെഞ്ച,് സത്രുര രംര ്ലഹാർസ്റ്റ,് നർമ്മദാ നദി 

പ്രലബൻ (ഇന്തയ) എന്നിവയാണ.് 
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2. ഒത്തുലചരൽ ചെനം: ഒരു ലെറ്്റ മലറ്റാന്നിനെിയിൽ മുങ്ങി, രുെംലതാെ ്നശിെിക്കലെെുന്നു. 

ഒരു ലെറ്്റ മുങ്ങിലൊകുന്ന സ്ഥെമാണ ്സബ്ഡക്ഷൻ ലസാൺ. 

o ഓഷയാനിക്-ഓഷയാനിക്: രണ്്ട സമുപ്ദ  െകങ്ങൾ മുങ്ങുന്ന സംവഹനവും കംപ്രഷൻ 

ബെവും മൂെം ഒത്തുലചരുലമ്പാൾ; അതിനാൽ സമുപ്ദത്തിലെ രുെംലതാെിലന 

കീഴ്ലെെുത്താൻ തുെങ്ങുന്നു, ഏത ്രുെംലതാെ ്സാപ്ന്ദവും ഭാരവും കൂെിയലതാ താരതലമയന 

രഴക്കമുള്ളലതാ ആലണങ്കിൽ അത് താലഴക്ക ്ലരായി ആദയം കീഴെക്കാൻ തുെങ്ങും. ഭാരിക 

സബ്ഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ,് ഉരുകൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അസല്തലനാസ്ഫിയെിന ് താലഴയുള്ള 

മാഗ്മയുമായി താരതമയലെെുത്തുലമ്പാൾ ഭാരം കുെഞ്ഞതും സാപ്ന്ദത കുെഞ്ഞതും ചൂെ ്

കുെഞ്ഞതുമായ െിലത്താസല് െിക് ലെറ്്റ ഉരുകുന്നതിെൂലെ സൃഷ്ടിക്കലെട്ട മാഗ്മ, 

മുകളിലെക്ക ് നീങ്ങാൻ പ്ശമിക്കുകയും ലെറ്്റ ഒെിഞ്ഞുവീഴുകയും കീഴ്ലെെുത്താത്ത 

ലെറ്റിെൂലെ ലരാട്ടിലത്തെിക്കുകയും കൂെുതൽ െംബമായി രൂരലെെുകയും ലചയ്യുന്നു. 

സീമൗണ്ടുകളും ഐെൻഡ് ആർക്ക ് ലരാലെയുള്ള രൂരീകരണം. ജൊൻ,  ിെിെീൻസ,് 

ലൊംര ദവീരുകൾ, അെൂഷയൻ ദവീരുകൾ, ലവസ്റ്റ ് ഇൻഡീസ ് ദവീരുകൾ തുെങ്ങിയവയാണ ്

അത്തരം കമാനങ്ങളുലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. 

•ഓഷയാനിക്-ലകാണ്ടിലനന്െൽ: ഓഷയാനിക്-ലകാണ്ടിലനനെ്ൽ ലെറ്്റ 

സംലയാജിെിക്കുലമ്പാൾ ഭാരം കുെഞ്ഞ ഭൂഖണ്ഡ െകം അതിനല്െ അരികിൽ 

മെക്കിക്കളയുന്നു, ഇത ്ആനെ്ിക്ലെൻ (മുകളിലെ ഭാരം), സിൻലക്ലൻ (താഴലത്ത ഭാരം) 

എന്ന ് വിളിക്കലെെുന്നു. ഭൂഖണ്ഡത്തിനല്െ അരികിൽ രൂരംലകാണ്ട ഒരു മാർജിനൽ 

ല ാൾഡ് രർവതമാണ ് ആനെ്ിലെനിലന വിളിക്കുന്നത.് ലകാർഡിലെെസ ് എന്നും 

വിളിക്കലെെുന്ന സമാന്തര മെക്കുള്ള രർവതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നിെധികം മെക്കുകൾ 

ഉണ്ടാകാം. അത്തരം മെക്ക രർവതങ്ങളും അഗ്നിരർവ്വത ലകാെുമുെികളാണ.് കംപ്രഷൻ 

ല ാൾഡ് രർവതങ്ങൾ നൽകുന്നു, സബ്ഡക്ഷൻ അഗ്നിരർവ്വത ലകാെുമുെികൾ നൽകുന്നു- 

ഉദാഹരണത്തിന,് യുഎസിനല്െ രെിഞ്ഞാെൻ തീരത്തുള്ള ആൻഡീസ ് രർവതനിരകളും 

ലൊക്കീസും (ലസന്െ ്ലഹെൻസ ്മൗണ്്ട) ചിംലബാൊലസായും. 

•ലകാണ്ടിലനന്െൽ-ലകാണ്ടിലനന്െൽ: രണ്്ട ലകാണ്ടിലനന്െൽ ലെറ്റുകളും കൂെിലച്ചരുലമ്പാൾ, 

ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഒരിക്കെും കീഴ്ലെൊത്തതിനാൽ കീഴ്ലെെൽ ഉണ്ടാകിെ, മാപ്തമെ 

ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കിെയിൽ കംപ്രഷൻ മാപ്തലമ ഉണ്ടാകൂ, അത് അതിനല്െ മെക്കിലെക്ക ്

നയിക്കുന്നു, മാപ്തമെ അത് അകത്തളത്തിെുള്ള ല ാൾഡ് രർവതങ്ങലള (അരികിെെ) 

രൂരലെെുത്തുകയും ലചയ്യുന്നു. ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ സഹിതം കീഴെക്കലെൊത്ത സമുപ്ദ 

 െകത്തിനല്െ കംപ്രസ ് ലചയ്ത സമുപ്ദ നിലക്ഷരം. ഉദാ. ഹിമാെയ രർവതങ്ങൾ, സമുപ്ദ 

നിലക്ഷരം രൂരലെെുത്താൻ ലെരുക്കിയ കെൽ ലെതിസ ്കെൽ ആയിരുന്നു 

ഇതയൻ ഡപ്ലറ്്റ പ്രസ്ഥാനം: 

●      ഇന്തയൻ  െകത്തിൽ ലരനിൻസുെർ ഇന്തയയും ഓസല്പ്െെിയൻ ഭൂഖണ്ഡഭാരങ്ങളും 

ഉൾലെെുന്നു. 

●      ഭൂഖണ്ഡ-ഭൂഖണ്ഡ സംലയാജന അതിർത്തി വെക്കൻ  െകത്തിൊണ,് 

ഹിമാെയത്തിലനാെം സബഡ്ക്ഷൻ ലസാണും. 

●      ഇത ്ജാവ ലപ്െഞ്ച ്സഹിതം ദവീര ്ആർക്ക ്ദിശയിൽ മയാൻമാർ രകിംലയാമ 

മെനാട്ടിൽകൂെി കിഴക്കൻ മഴലരയ്യുന്നത.് 
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●      ഓസല്പ്െെിയയുലെ കിഴക്ക,് ലതക്ക-്രെിഞ്ഞാെൻ രസ ിക്കിലെ ഒരു സമുപ്ദ 

രർവതത്തിനല്െ ആകൃതിയിൽ വയാരിച്ചുകിെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥെമാണ ്കിഴക്കൻ 

മാർജിൻ. 

●      രെിഞ്ഞാെൻ മാർജിൻ രാക്കിസ്ഥാനല്െ കിർത്തർ രർവതലത്ത രിന്തുെരുന്നു.  

കൂൊലത, ഇത ്മപ്കാന തീരത്ത ്വയാരിക്കുകയും ലചങ്കെൽ വിള്ളെിൽ നിന്ന ്ലതക്ക ്

കിഴലക്കാട്ട ്ചാലരാസ ്ദവീരസമൂഹത്തിലനാെം വയാരിക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. 

●        അനെ്ാർട്ടിക്ക ് െകത്തിനും ഇന്തയയ്ക്കും ഇെയിെുള്ള അതിർത്തി രെിഞ്ഞാെ-്

കിഴക്ക ് െൂട്ടിെൂലെ ഒഴുകി നയൂസിൊനെ്ിന ് കുെച്ച ് ലതക്ക ് വയാരിച്ചുകിെക്കുന്ന ഒരു 

സമുപ്ദനിരെ ്(വയതയസത് അതിർത്തി) വഴി അെയാളലെെുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
           

●      ഓസല്പ്െെിയൻ തീരത്ത,് അതിരുകളിൊത്ത സമുപ്ദത്തിൽ സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന ഒരു 

വെിയ ദവീരായിരുന്നു ഇന്തയ.  ഏകലദശം 225 ദശെക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക ് മുമ്പ ്വലര 

ലെത്തിസ ്കെൽ ഇന്തയലയ ഏഷയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന ്ലവർലരെുത്തിയിരുന്നു. 

●      ഏകലദശം ഇരുന്നൂെ ് മിെയൺ വർഷങ്ങൾക്ക ് മുമ്പ ് രാംലരയ ലരാട്ടിെുെലെട്ട 

സമയത്താണ ്ഇന്തയ വെലക്കാട്ടുള്ള യാപ്ത തുെങ്ങിയലതന്ന ്അനുമാനിക്കലെെുന്നു. 
  

●      ഇന്തയ ഏഷയയുമായി ഏകലദശം 40-50 ദശെക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക ്മുമ്പ ്ഹിമാെയ.  

ഇലൊഴുള്ളതിന ്ഏകലദശം 140 ദശെക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക ്മുമ്പ,് ഉരഭൂഖണ്ഡം ലതക്ക ്50 

ഡിപ്രി ദക്ഷിണ അക്ഷാംശം എന്ന നിെയിൊയിരുന്നു സ്ഥാനം. 

●      ലെത്തിസ ്കെൽ രണ്്ട പ്രാഥമിക  െകങ്ങലള ലവർതിരിക്കുന്നു, െിബറ്റൻ ലലാക്ക ്

ഏഷയാറ്റിക് ൊൻഡ്മാസിന ്അെുത്തായിരുന്നു. 

●      ഇന്തയൻ  െകങ്ങൾ യുലെഷയൻ  െകത്തിലെക്കുള്ള ചെനത്തിനിെയിൽ, ൊവ 

ലരാട്ടിലത്തെിച്ച ് ലഡക്കാൻ പ്ൊരസ്ിനല്െ രൂരവത്കരണമായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന 

സംഭവം. 

●      ഇത ്ഏകലദശം 60 ദശെക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക ്മുമ്പ ്എവിലെലയാ ആരംഭിക്കുകയും 

ഏലെ നാളലത്തക്ക ് തുെരുകയും ലചയ്തു.  ഉരഭൂഖണ്ഡം അലൊഴും മധയലരഖയ്ക്ക ്

അെുത്തായിരുന്നു എന്നത ്പ്ശദ്ധിക്കുക. 

● 40 ദശെക്ഷക്കണക്കിന ് വർഷങ്ങൾക്ക ് മുമ്പും അതിനുലശഷവും, 

ഹിമാെയത്തിന്ലെ രൂരീകരണത്തിനല്െ സന്ദർഭം സംഭവിച്ചു. 

●      ഈ പ്രപ്കിയ ഇലൊഴും തുെരുകയാലണന്നും ഹിമാെയത്തിനല്െ ഉയരം ഇന്നും 

വളരുകയാലണന്നും ശാസ്പ്തജ്ഞർ സമ്മതിക്കുന്നു. 

ഉര ംഹാരം 

ഈ ഭാരത്ത ് നിങ്ങൾ ഭൂകമ്പം, വൾക്കനിസിറ്റി & അലസാസിലയറ്റഡ് ൊൻഡ്ല ാമുകൾ, 

ലൊകത്തിലെ പ്രധാനലെട്ട അഗ്നിരർവ്വതങ്ങൾ, നദികളുലെ ഭൂരൂരങ്ങൾ, ഹിമരാളികൾ, 

വരണ്ടലതാ മരുഭൂമിലയാ ആയ ഭൂരൂരങ്ങൾ, കാർസ്റ്റ ് ലൊലൊപ്രാ ി, തീരലദശ രൂരങ്ങൾ, 

ലകാണ്ടിലനന്െൽ ലെറ്്റ സിദ്ധാന്തം, ലെറ്്റ ലെക്ലറ്റാണിക്സ ് തിയെി, ഇന്തയൻ ലെറ്്റ തിയെി 

എന്നിവ രഠിച്ചു. . 
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