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ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ  

ല ോകത്ത ്ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുണ്്ട: ആഫ്രിക്ക, അനറ്ോർട്ടിക്ക, ഏഷ്യ, 

ഓസ്്ലഫ്േ ിയ/ഓഷ്യോനിയ, യൂലറോപ്പ,് വേലക്ക അലേരിക്ക, തെലക്ക അലേരിക്ക. 

എന്നിരുന്നോ ുും, നിങ്ങൾ എവിതേയോണ ്െോേസ്ിക്കുന്നെ ്എന്നെിതന ആഫ്രയിച്ച,് അഞ്ച,് 

ആറ ്അതെങ്കിൽ നോ ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉതണ്ടന്ന ്നിങ്ങൾ േനസ്സി ോക്കിയിരിക്കോും. 

ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നെിന ്ഔല്യോഗിക േോന്ണ്ഡങ്ങതളോന്നുും ഇെോത്തെോണ് 

കോരണും. ഭൂഖണ്ഡങ്ങതള നിർണ്ണയിക്കോൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുതേ പുറുംലെോേിനത്റ സ്ഥോനും 

ഉപലയോഗിക്കോതേങ്കി ുും, ഭൗേരോഷ്്ഫ്േീയ ഘേകങ്ങളുും അവയുതേ ചിഫ്െീകരണതത്ത 

ബോധിക്കുന്നു. 

ഓലരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിനത്റയുും വിര്ോുംരങ്ങൾ െോതഴ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 
 

വടക്കേ അക്കേരിേ 

ഭൂവിസ്തൃ െിയിൽ ല ോകത്തിത  േൂന്നോേതത്ത വ ിയ ഭൂഖണ്ഡേോണ ്വേലക്ക അലേരിക്ക. 

ജനസ്ുംഖയ അനുസ്രിച്ച,് ഇെ് നോ ോേതത്ത വ ിയ രോജയേോണ.് ചി ലപ്പോൾ അലേരിക്കയുതേ 

ഒരു ഉപഭൂഖണ്ഡേോയി കണക്കോക്കതപ്പേുന്നു, വേലക്ക അലേരിക്ക പൂർണ്ണേോയുും വേക്കൻ 

അർദ്ധലഗോളത്തിൽ കോണതപ്പേുന്നു, വേക്ക ്ആർട്ടിക് സ്േുഫ്്ും, കിഴക്ക ്അറ്്റ ോനറ്ിക് 

സ്േുഫ്്ും, പേിഞ്ഞോറ ്പസ്രിക് സ്േുഫ്്ും, തെലക്ക അലേരിക്ക എന്നിവയോൽ ഈ ഭൂഖണ്ഡും 

അെിർത്തി പങ്കിേുന്നു.കോനഡയുും യുണണറ്റഡ് ലേറ്റ്സ്ുും െമ്മിൽ പങ്കിേുന്ന ല ോകത്തിത  

ഏറ്റവുും ണ്ർഘയലേറിയ കര അെിർത്തി വേലക്ക അലേരിക്കയി ോണ.് 

Note: വേലക്ക അലേരിക്കയിത  ഏറ്റവുും ഫ്പധോനതപ്പട്ട  രണ്ട് ഭൂേിരോസ്്ഫ്െപരേോയ 

സ്വിലരഷ്െകളോണ് ക്കരേറ്്റ പ്ലെയിൻസ ും േിസിസിപ്പി നദീതടവ ും; 
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 വടക്കേ അക്കേരിേയ പ്ലട ഭൂേിശാസ്രത വസ്ത തകൾ 

 ഭൂേിയ പ്ലട ശതോനും: 16.5% 

 ഏറ്റവുും ഉയർന്ന ലപോയിന്റ:് അ ോസ്കയിത  േൗണ്ട ്േക്കിൻ ി, 20,322 അേി (6,194 

േീറ്റർ) 

 ഏറ്റവുും െോഴ്ന്ന ലപോയിന്റ:് കോ ിലരോർണിയയിത  തഡത്്ത വോ ി, -282 അേി (-86 

േീറ്റർ) 

 പരോധികാര രാജ്യങ്ങൾ:23 

 ഏരിയ (കി.േീ2) :24,709,000 കി.േീ2 

 ജ്നസുംഖയ :579,024,000 

 ജ്നസാരരത: 23 km2 

 ജ്ിഡിപി (പിപിപി) : $26.03 ഫ്േി യൺ 

 രപതിശീർഷ ജ്ിഡിപി: $49,240 

പ്ലതക്കേ അക്കേരിേ 

ഭൂവിസ്തൃ െിയുതേ അേിസ്ഥോനത്തിൽ ല ോകത്തിത  നോ ോേതത്ത വ ിയ ഭൂഖണ്ഡവുും 

ല ോകത്തിത  ഏറ്റവുും ജനസ്ുംഖയയുള്ള േൂന്നോേതത്ത ഭൂഖണ്ഡവുേോണ ്തെലക്ക 

അലേരിക്ക.ഭൂഖണ്ഡത്തിനത്റ വേലക്ക അറ്റത്തുള്ള ഒരു തചറിയ ഫ്പല്രും ഒഴിതക, ഇെ ്

കൂേുെ ുും ്ക്ഷിണ അർദ്ധലഗോളത്തി ോണ് സ്ഥിെി തചയ്യുന്നെ.് കിഴക്ക ്അറ്്റ ോനറ്ിക് 

സ്േുഫ്്ും, പേിഞ്ഞോറ ്പസ്രിക് സ്േുഫ്്ും, തെക്കൻ സ്േുഫ്്ും, വേക്ക ്വേലക്ക അലേരിക്ക 

എന്നിവയോണ ്തെലക്ക അലേരിക്കയുതേ അെിർത്തികൾ. 

Note: തെലക്ക അലേരിക്കയിത  ഏറ്റവുും വ ിയ രോജയേോണ ്ഫ്ബസ്ീൽ, അെിനു 8,515,799 

ചെുരഫ്ര കില ോേീറ്റർ വിസ്െ്ൃെിയുണ്്ട. 
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പ്ലതക്കേ അക്കേരിേ വസ്ത തകൾ 

 പരേോധികോര രോജയങ്ങൾ: 12 

 വിസ്തീർണ്ണും (കി.േീ2): 17,840,000 കി.േീ2 

 ജ്നസുംഖയ: 423,581,078 

 ജ്നസാരരത: 21 km2 

 ജ്ിഡിപി (പിപിപി): $6.92 ഫ്േി യൺ 

 രപതിശീർഷ ജ്ിഡിപി: $8,560 

 

യൂക്ക ാപ്പ് 
യൂലറോപ്പ ്ല ോകത്തിത  ഏറ്റവുും ജനസ്ോഫ്രെയുള്ള േൂന്നോേതത്ത ഭൂഖണ്ഡേോണ,് കരയുതേ 

കോരയത്തിൽ ആറോേതത്ത വ ിയ ഭൂഖണ്ഡവുേോണ.് ഏഷ്യയുേോയി രോരീരികേോയി 

ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കി ുും, സ്ോുംസ്കോരികവുും ഭോഷ്ോപരവുേോയ വയെയോസ്ങ്ങൾ കോരണും 

യൂലറോപ്പ ്ചരിഫ്െപരേോയി ഒരു ഫ്പലെയക ഭൂഖണ്ഡേോയി കണക്കോക്കതപ്പേുന്നു. യുറൽ, 

ലകോക്കസ്സ് ്പർവെനിരകൾ യൂലറോപ്പിനത്റ കിഴക്കൻ അെിർത്തിയോതണന്നോണ ്തപോെുതവ 

കരുെതപ്പേുന്നെ.് യൂലറോപ്പിന്തറ േറ്റ ്അെിർത്തികളിൽ തെക്ക ്കരിങ്കേ ുും 

തേഡിറ്റലറനിയൻ കേ ുും വേക്ക ്ആർട്ടിക് സ്േുഫ്്വുും പേിഞ്ഞോറ ്അറ്്റ ോന്റിക് സ്േുഫ്്വുും 

ഉൾതപ്പേുന്നു.ല ോകജനസ്ുംഖയയുതേ 10% ത്തി ധികും ലപർ െോേസ്ിക്കുന്നെ ്യൂലറോപ്പി ോണ.് 
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Note: 

 യൂലറോപ്പിത  ഏറ്റവുും തചറിയ രോജയേോണ് വത്തിോൻ. 

 യൂലറോപ്പിത  ഏറ്റവുും വ ിയ രോജയേോണ ് ഷയ. 

 ജനസ്ുംഖയ ഫ്പകോരും യൂലറോപ്പിത  ഏറ്റവുും വ ിയ രോജയേോണ ്ജ്ർമ്മനി. 

 ജനസ്ുംഖയയുതേ അേിസ്ഥോനത്തിൽ യൂലറോപ്പിത  ഏറ്റവുും തചറിയ രോജയേോണ ്

വത്തിോൻ. 

യൂക്ക ാപ്പ ്വസ്ത തകൾ 

 പരേോധികോര രോജയങ്ങൾ: 50 

 ഏരിയ (കി.േീ2): 10,180,000 കിേീ2 

 ജനസ്ുംഖയ: 746,419,440 

 ജനസ്ോഫ്രെ: 73 km2 

 ജിഡിപി (പിപിപി) : $29.01 ഫ്േി യൺ 

 ഫ്പെിരീർഷ് ജിഡിപി: $29,410 

 

ആരരിേ 

 

ഭൂവിസ്തൃ െിയി ുും ജനസ്ുംഖയയി ുും ല ോകത്തിത  രണ്ടോേതത്ത വ ിയ ഭൂഖണ്ഡേോണ ്

ആഫ്രിക്ക. ഭൂേധയലരഖ ഭൂഖണ്ഡത്തിനത്റ േധയത്തിൽ ആഫ്രിക്കയി ൂതേ കേന്നുലപോകുന്നു. 

ആഫ്രിക്കയുതേ ഏകല്രും േൂന്നിത ോന്ന ്്ക്ഷിണോർദ്ധലഗോളത്തി ോണ ്സ്ഥിെി തചയ്യുന്നെ.് 

ല ോകത്തിത  തേോത്തും ഭൂവിസ്തൃ െിയുതേ 20% ആഫ്രിക്കയോണ്. ഇന്ത്യൻ േഹോസ്േുഫ്്ും, 

അറ്്റ ോന്റിക് സ്േുഫ്്ും, തേഡിറ്റലറനിയൻ കേൽ, തചങ്കേൽ എന്നിവതയെോും യഥോഫ്കേും 

കിഴക്ക,് പേിഞ്ഞോറ,് വേക്ക ്എന്നിവിേങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കതയ ചുറ്റുന്നു. 
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Note 

 ആഫ്രിക്കയിത  ഏറ്റവുും വ ിയ രോജയേോണ ്അൾജ്ീരിയ 

 ആഫ്രിക്കയിത  ഏറ്റവുും തചറിയ രോജയേോണ ്സീപ്ലഷൽസ ്

 ജനസ്ുംഖയ ഫ്പകോരും ആഫ്രിക്കയിത  ഏറ്റവുും വ ിയ രോജയേോണ ്നനജ്ീരിയ 

 ജനസ്ുംഖയയുതേ അേിസ്ഥോനത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിത  ഏറ്റവുും തചറിയ രോജയേോണ ്

സീപ്ലഷൽസ.് 

ആരരിേ വസ്ത തകൾ 

 പരേോധികോര രോജയങ്ങൾ: 54 

 വിസ്തീർണ്ണും (കി.േീ2): 30,370,000 കി.േീ2 

 ജനസ്ുംഖയ: 1,275,920,972 

 ജനസ്ോഫ്രെ: 36 km2 

 ജിഡിപി (പിപിപി): $7.16 ഫ്േി യൺ 

 ഫ്പെിരീർഷ് ജിഡിപി: $1,930 

 

ഏഷയ 

ജനസ്ുംഖയയി ുും ഭൂവിസ്തൃ െിയി ുും ല ോകത്തിത  ഏറ്റവുും വ ിയ ഭൂഖണ്ഡേോണ് ഏഷ്യ. 

ല ോക ഭൂവിസ്തൃ െിയുതേ 30% ഉൾതക്കോള്ളുന്ന ഏഷ്യ, കിഴക്ക ്പസ്രിക് സ്േുഫ്്ും, വേക്ക ്

ആർട്ടിക് സ്േുഫ്്ും, തെക്ക ്ഇന്ത്യൻ േഹോസ്േുഫ്്ും, പേിഞ്ഞോറ ്യൂലറോപ്പ ്എന്നിവയുേോയി 

അെിർത്തി പങ്കിേുന്നു. ല ോക ജനസ്ുംഖയയുതേ 60% ഏഷ്യയി ോണ ്െോേസ്ിക്കുന്നെ്. 

യൂലറോപ്പുും ഏഷ്യയുും സ്ോലങ്കെികേോയി സ്ഥിെി തചയ്യുന്നെ ്ഒലര ഭൂഫ്പല്രത്തോണ്, ഇവ 

രണ്ടുും ലചർന്ന ്യുലറഷ്യ എന്നോണ ്അറിയതപ്പേുന്നെ.് 
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ASIA വസ്ത തകൾ 

 പരേോധികോര രോജയങ്ങൾ: 48 

 ഏരിയ (കി.േീ2): 44,579,000 കി.േീ2 

 ജനസ്ുംഖയ: 4,560,667,108 

 ജനസ്ോഫ്രെ: 100 km2 

 ജിഡിപി (പിപിപി): $65.44 ഫ്േി യൺ 

 ഫ്പെിരീർഷ് ജിഡിപി: $7,350 

 

ഓഷയാനിയ / ഓസ്ക്കരടലിയ 

ല ോകത്തിത  ഏറ്റവുും തചറിയ ഭൂഖണ്ഡവുും ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ ജനസ്ുംഖയയുള്ള രണ്ടോേതത്ത 

ഭൂഖണ്ഡവുേോണ ്ഓസ്്ലഫ്േ ിയ. ഓഷ്യോനിയ എന്ന പ്ും ഈ ഫ്പല്രതത്ത ഓസ്ല്ഫ്േ ിയയിൽ 

നിന്ന ്ലവർെിരിക്കുന്നെിനുും  വിവരിക്കുന്നെിനുും ഉപലയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നോ ുും, 

ഓഷ്യോനിയ ഒരു ഭൂഖണ്ഡേെ, പകരും ഒരു ഭൂഖണ്ഡ ഫ്ഗൂപ്പോണ.് ഈ ഫ്പല്രതത്ത സ്ൂചിപ്പിക്കോൻ 

ഓസ്ഫ്്േല ഷ്യ എന്ന പ്ും ചി ലപ്പോൾ ഉപലയോഗിക്കോറുണ്്ട. ഓസ്ല്ഫ്േ ിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ 

ഉൾതപ്പേുന്ന രോജയങ്ങളിൽ ഓസ്ല്ഫ്േ ിയ, പോപുവ നയൂ ഗിനിയ, ഇലന്ത്ോലനഷ്യയുതേ ഭോഗങ്ങൾ 

എന്നിവ ഉൾതപ്പേുന്നു. ഓഷ്യോനിയയിൽ ണേലഫ്കോലനഷ്യയുും ഉൾതപ്പേുന്നു. ഭൂേധയലരഖയുതേ 

വേക്കുും തെക്കുും അരികുകളിൽ വയോപിച്ചുകിേക്കുന്ന ്വീപുകളുതേ ഒരു കൂട്ടേോണ ്

ണേലഫ്കോലനഷ്യ. 
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ഓഷയാനിയ / ഓസ്ക്കരടലിയ വസ്ത തകൾ 

 പരേോധികോര രോജയങ്ങൾ: 14 

 ഏരിയ (കി.േീ2): 8,525,989 കി.േീ2 

 ജനസ്ുംഖയ: 41,570,842 

 ജനസ്ോഫ്രെ: 4 km2 

 ജിഡിപി (പിപിപി): $1.62 ഫ്േി യൺ 

 ഫ്പെിരീർഷ് ജിഡിപി: $41,037 

 

അന് ാർട്ടിക് 

 
 

്ക്ഷിണഫ്ധുവത്തി ോണ ്ഇെ് സ്ഥിെിതചയ്യുന്നെ,് അനറ്ോർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥിരേോയ 

ജനസ്ുംഖയലയോ രോജയങ്ങലളോ ഇെ. ഇെ് ഒരു രോസ്്ഫ്െ 

പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക ് ഉപലയോഗിക്കുന്നെിന ്സ്ുംവരണും തചയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൂവിസ്തൃ െിയിൽ 

അഞ്ചോേതത്ത വ ിയ ഭൂഖണ്ഡേോണ ്അന്റോർട്ടിക്ക, ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ ജനസ്ുംഖയയുള്ള 

ഭൂഖണ്ഡും. അന്റോർട്ടിക്ക ഒരു ്വീപോണ,് പൂർണ്ണേോയുും തെക്കൻ സ്േുഫ്്ത്തോൽ 

ചുറ്റതപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

അന് ാർട്ടിേ ്വസ്ത തകൾ 

 വലിപ്പും: 13,209,000 ചെുരഫ്ര കില ോേീറ്റർ 

 ഭൂേിയ പ്ലട ശതോനും: 8.9% 

 സ്ഥിതി: അന്റോർട്ടിക്കയിൽ ഏെോണ്ട ്98% ഖര േഞ്്ഞ േൂേിതകേക്കുന്നു. 

 തലസ്ഥാന നേരും: ഒന്നുേിെ 

 കാലാവസ്ഥ: ഫ്ഗഹത്തിത  ഏറ്റവുും െണുപ്പുള്ളെുും കോറ്റുള്ളെുേോയ സ്ഥ േോണ ്

അന്റോർട്ടിക.് 

 ഏറ്റവ ും ഉയർന്ന ക്കപായിന് :് വിൻസ്ൺ േോസ്ിര,് 16,066 അേി (4,897 േീറ്റർ) 

 ഏറ്റവ ും താഴ്നന്്ന ക്കപായിന് :് തബന്റ ്ി സ്ബ്ലേഷ്യൽ തഫ്േഞ്ച്, -2,555 േീ) 

 അക്ാുംശും/ക്കരഖാുംശും : 90° S, 0.00° E 

 ഔക്കദയാേിക ഭാഷ: ഒന്നുേിെ 

 ഔക്കദയാേിക ക ൻസി: ഒന്നുേിെ 

 ജ്നസുംഖയ: ഔല്യോഗികേോയി ഒന്നുേിെ 
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