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GEOGRAPHY
M. A. Part – I; Semester I

101: Principles of Geomorphology
No. of Credits: 4; Teaching Hours 60 + Notional Hours 60 =

Total hours 120

1. Unit - I (15 hours)
1.1 Nature, scope and content of Geomorphology
1.2 Geological Evolution of Earth and Geological time scale
1.3 Development of geomorphic thought, Catastrophism,

Uniformitarianism, Neocatastrophism

2. Unit - II (15 hours)
2.1 Constitution of the earth’s interior
2.2 Continental Drift Theory - Sea floor spreading - Plate Tectonics
2.3 Geosynclines: Geosynclinal Theory of Kobber, Holmes’ Convection

Current Theory, Theories of Isostasy
2.4 Endogenetic movements- types, consequences (earthquakes and

volcanoes) and landforms

3. Unit - III (15 hours)
3.1 Fluvial Geomorphic system: processes and resulting landforms
3.2 Glacial Geomorphic system: geomorphic processes and features
3.3 Karst landscape: development and processes
3.4 Aeolian Geomorphic system: processes and landforms
3.5 Coastal Geomorphic system: processes and landforms

4. Unit - IV (15 hours)
4.1 Landscape evolution – Davisian Model of Cycle of Erosion, Penck’s

Morphological System
4.2 Slope development and related theories
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१.२ प�रचय/��तावना: 

 भू�पशा� ही �ाकृितक भूगोलाची एक मह�वाची शाखा आहे प�ृवीवर िविवध आकाराचे 
ड�गर पठार े घड्याळ दया� टेकड्या इ�यादी सारखे बवुा कार आढळून येतात या सव� 
भू�पाचंी  आकार वेगळा का आहे याचे उ�र भू�पशा�  समप�कपणे देते .झीज भरी मळेु 
मळेु भू�पाचंी उ��ातंी होत असते.भू�पशा� हे �वतं� �यि�म�व �ा� झालेली एक 
मह�वाची शा�शाखा आहे ितला �वतःचे अ�यास�े� आह े .भू�पशा� यालाच भूरचना 
शा� असेही �हणतात भूगभ�शा� भूगोल शा� या�ंयामधील सबंंधामळेु हे भोग रचना शा� 
िनमा�ण झालेले आहे तसेच भू�पशा� हे भगुभा� शा�ाशी जवळीक साधणार ेआहे याम�ये 
�ाम�ुयाने प�ृवीचे अंतरगं भूप�ृाचे िनिम�ती आिण घटना भ�ुपाचंी िनिम�ती िवकास भूप�ृाची 
जडणघडण �यासाठी कारणीभूत ठरणा�या श�� भू�पाचंी वग�करण सम िवतरण हालचाली 
भूकंप �वालामखुी बा� श�� कारके िवशेषता नदी नदी भूिमगत पाणी सागरी लाटा वारा 
इ�यादीचा समावेश होतो या�ंया काया�मळेु िनमा�ण होणारी भू�पे याचंा अ�यास भूशा� 
म�ये समािव� होतो प�ृवीवर िदसणारी भू�पे �हणजे �वतः िशलालेख असतात �यावर 
भू�पाचंी इितहास �या�ंयावर िलिहलेला असतो असे �प� होते �यासाठी उ��ातंीचा 
इितहास आिण िनसगा�ची िविश� भाषा अवगत क�न घेणे मह�वाचे आह े.�यामळेुच �िस� 
त�व� �पाक�  यानंी भू�पांची �या उ��ातंीचा इितहास यावर भर िदलेला आहे .अशा 
प�तीने एक �वतं� आिण मह�वाची �ान शाखा �हणून भू�पशा� उदयास आलेले आह े.
Geomorphology हा श�द �ीक श�दातून आला आह े �याचा अथ� Geo �हणजे प�ृवी 
जिमनीचा भाग आिण Morpho �हणजे �परषेा तर logy �हणजे िव�ान यामधूनच 
भू�पशा� असा श�द तयार झाला आह े . 

भू�प शा�ा�या �या�या वेगवेग�या शा��ानंी वेगवेग�या केलेले आहेत खालील �या�या 
मह�वा�या आहेत . 

1) बू�टर यां�याम�ये -  प�ृवीवरील िविवध �पाचें वण�न व िववरण �हणजे भू�पशा� 
होय. 
 

2) ड��यू जी मूर या�ंया मते प�ृवी�या �ाकृितक रचनेचा िकंवा भूकवचाचे �व�प व 
सरंचना याचंा अ�यास �हणजे भू�पशा� होय. 
 

3) सर डूडले �ट�प या�ंयामते भू�पशा� हे भूमी �व�पाचे शा� असून �याम�ये 
�ाम�ुयाने भूप�ृाचा आकार उ�प�ी आिण उ��ातंी याचंा समावेश होतो. 
 

4) एफ जे म�क हाऊस प�ृवीवरील भू�पाचंी उ�प�ी व िवकास याचें शा�ीय िववेचन 
�हणजे भ�ुप शा� होय . 
 

5) वस��टर भू शा��ानंी 1939 म�ये पिह�यादंा �या�या केली आहे �या�ंया मते 
भू�पशा� �हणजे भूप�ृावर िदसून येणा�या भू िवशेषांचे िववेचन व �प�ीकरण होय. 

6) रील या�ंया मते प�ृवी�या आकाराचे आकलन क�न देणे भूप�ृावर या �ि�या कशा 
घडतात ते िवशद करणे हे भू�प शा�ाचे उि�� आहे. 
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7) “प�ृवीवरील भूिम�व�पे आिण �या�ंयावर होणा�या भौितक, रासायिनक व जैिवक 
�ि�या यासबंधीचे अ�ययन करणार ेशा� �हणजे भ�ुपशा� होय.  

 थोड�यात भू�प शा�ा�या अ�यासाम�ये प�ृवीवरील वेगळी खडें आिण �या खडंावरील 
उंच सखळपणा याम�ये होणा�या प�रवत�नाचा अ�यास केला जातो .तसेच वेगवेग�या भाऊ 
िवशेष याचंा अ�यास केला जातो प�ृवीवरील घडणा�या �ि�याचंा अ�यास मदृा वरणाचा 
अ�यास प�ृवीची उ�प�ी िनिम�ती आिण भूगभ�य इितहासाचा अ�यास केला जातो .एका 
िविश� काय�कारणभावतून एका िविश� गतीने एका िविश� श��मळेु वत�मानकालीन ग�ुप 
तयार झालेले असते .तसेच ��य� िनरी�णातून आधारभूत मािहती जमा करावी लागते .
�याचबरोबर �योगशाळेतील चाचणी�ार े पडताळा ही �यावे लागतो .�यानतंर शा�श�ु 
िन�कष� माडंले जातात भू�प शा�ामंधील हे सव� शा�ीय िववरण आिण िव�ेषण करावे 
लागते .गे�या शभंर वषा�म�ये या शा�ाला �याचे अ�याS �े�, मूलभूत त�व, अ�यास, 
�ि�या या मह�वा�या गो�ी लाभलेले आहेत .नैसिग�क घटना काही त�वानसुार घडत 
असतात .िनसग� िनयमाचंा अ�यास क�न �यां�या आधार ेगूढ इितहासाचे आकलन होते .
�यामळेु भू�प शा�ाचे ही मनोरजंक काय� आहे .भूप�ृावर घडणा�या ि�या-�ि�या यांचा 
अ�यास केला जातो तसेच िहरोडोटस आिण ��ाबो यानंी भौितक �ि�या आिण भू�पे 
तयार होतात हे इसवी सन पूव� पाचवी आिण पिह�या शतकातच माडंले होते .परतं ु
आधिुनक भ�ुप शा�ाचा उदय एकोिणसा�या शतका�या �ारभंी झाला होता .�ाम�ुयाने 
िव�यम मॉरीस डेि�हस यांनी भू�प शा�ाचा सै�ािंतक पाया घातला आहे �यानतंर वॉ�टर 
प�क यानंी डेि�हस�या भौगोिलक च�ाची विृ� ि�थितशील आिण �ीनन असे ट�पे पाडले 
होते .ले�टर िकंग याचंा �ि�कोनही असाच होता .�यानतंर आर ई .होट�न तसेच येन �टेलर 
यानंी भू�प शा�ात सािं�यक�य प�तीचा वापर केला .1950 नतंर परी ना�मक व 
�ायोिगक प�तीचा वापर वाढत आहे .अलीकड�या काळाम�ये हवामान आिण भू�पशा� 
ही भू�पशा� ची मह�वाची शाखा मानली जाते. 

 भ�ुपशा� �हणजे भू�व�प आिण भू�प उ��ातंी यांचा अ�यास .या िवषयाचा 
पारपंा�रकपणे दो�ही गणुा�मक अ�यास केला गेला आहे ,ज ेभू�व�पाचें वण�न आह े,आिण 
प�रमाणा�मक ,ज े �ि�या -आधा�रत आहे आिण भू�व�प िनमा�ण कर�यासाठी आिण 
भू�व�प बदल�यासाठी प�ृवी�या प�ृभागावर काय� करणा�या श��चे वण�न करते .
कालातंराने िवषयाचे �व�प ,आशय आिण �या�ी यात आमूला� बदल होत गेले. 

१.३ .िवषय चचा� 

 भू-आकृितिव�ान �हणजे भू�व�प ,�याचंी िनिम�ती �ि�या ,�व�प आिण प�ृवी�या 
प�ृभागावरील गाळ याचंा अ�यास .अ�यासाम�ये भूप�ृावरील �ि�या ,जसे क� हवा ,पाणी 
आिण बफ�  ,भू�प कसे तयार क� शकतात हे शोध�यासाठी भू�प पाहणे समािव� आहे .ह े
िविश� �े�ा�या भूतकाळातील जिमनी�या �व�पाचा देखील अ�यास करते. 
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१.४ .भू�पशा�ाचे िनसग� ,�या�ी आिण साम�ी 

१.४.१ .भूगोलाची सु�वात: 

 भूगोल हा �ीक श�द आहे इथे  ' िजओ '�हणज ेप�ृवी आिण  ' �ाफ� '�हणजे वण�न .भूगोल ह े
भूमी ,वैिश�्ये ,रिहवासी आिण प�ृवी�या घटना यांचा अ�यास करणार ेशा� आहे" .भूगोल "
हा श�द वापरणारी पिहली �य�� इराटो�थेिनस होती .Eratosthenes )276-194 BC) - 
गणना - प�ृवीचा घेर ,प�ृवी�या अ�ाचा झकुता ,अंतर सूय� आिण प�ृवी�या भूगोलाला 
"जागितक िश�त "आिण  " मानव आिण भौितक िव�ान यां�यातील पूल "अस े �हणतात .
भूगोल भौितक भूगोल ,मानवी भूगोल आिण काट��ाफ� अशा तीन म�ुय शाखामं�ये 
िवभागलेला आहे 

१.४.२ भूगोला�या शाखा  :  

स�या भूगोल िवषय तीन �मखु शाखामं�ये िवभागलेला आहे: 

                                           भूगोल 

 

  

   भौितक     मानवी              काट��ाफ� 

   भूिव�ान          सामािजक   ---               �ादेिशक 

   भ�ुपशा�                          लोकस�ंया            नकाशाशा�  

   हवामानशा�                             आिथ�क 

   सम�ुशा�                              राजक�य 

   जैवभूगोल                              वसाहत  

              

१. भौितक भूगोल   :  

 भौितक भूगोल ही नैसिग�क िव�ानाची ती शाखा आहे जी नैसिग�क वातावरणातील �ि�या 
आिण नम�ुयाचंी अ�यास करते जसे क� वातावरण   , जलमंडल   , बायोि�फयर आिण 
भूमंडल   , सा�ंकृितक िकंवा बाधंले�या वातावरणा�या िव�� ,मानवाचे �े� .भूगोल   _
भौितक भूगोला�या म�ुय भागाम�ये ,प�ृवी बह�तेक वेळा अनेक गोलामं�ये िवभागली जाते   ,
म�ुय गोलाकार �हणजे वातावरण   , जीवावरण ,िशलावरण ,जलावरन  ,आिण मदृावरण .
भौितक भूगोलातील सशंोधन हे सहसा आंतरिव�ाशाखीय असते आिण ते �णाली�या 
�ि�कोनाचा वापर करते  .  
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२. मानवी भूगोल : 

 मानवी भूगोल ही सामािजक िव�ानाची शाखा आहे जी मानव-पया�वरण सबंंधा�ंया 
अ�यासाशी सबंंिधत आहे .ह ेजगाचा ,तेथील लोकाचंा आिण �या�ंया समदुायाचंा आिण 
स�ंकृत�चा अ�यास आहे ,�या�ंया सबंंधावंर आिण अंतराळ आिण �थानावर जोर देऊन .
मानवी भूगोल पढेु शाखामं�ये िवभागले गेले आहे  - सामािजक भूगोल ,लोकस�ंयाभूगोल ,
राजक�य भूगोल ,आिथ�कभूगोल , व�तीभूगोल ,�ादेिशकभूगोल इ. 

३. काट��ाफ�: 

 नकाशाची �या�या अशी केली जाते  - ��ेपण ,�केल आिण िच�हे आिण िच�हे या�ंया 
मदतीने प�ृवी�या तीन िमत�चे दोन िमती कागदावर �ितिनिध�व .काट��ाफ� �हणजे नकाशे 
बनव�याचा अ�यास आिण सराव .िव�ान ,स�दय�शा� आिण तं� एक� क�न ,काट��ाफ� 
या आधारावर तयार करते क� वा�तिवकता अशा �कार े तयार केली जाऊ शकते जी 
�थािनक मािहती �भावीपणे सं�ेषण करते. 

१.४.३ .भू�पशा� भौितक भूगोलाची एक शाखा: 

 भू�पशा� भौितक भूगोलाची एक वैिव�यपूण� शाखा आह े.जरी मूलभूत भू -आकृितशा� 
त�वे सव� वातावरणात लागू केली जाऊ शकतात ,तरीही भू-आकृितशा�� एक िकंवा दोन 
�े�ामं�ये िवशेष� असतात ,जसे क� वायू ,वाळवटं, भू�पशा� ,िहमनदी आिण 
भू�पिव�ान ,�वालामखुीय आिण टे�टोिनक भू�पशा� आिण अगदी �हीय भू�पशा� .
बह�तेक सशंोधन हे बह� -अनशुासना�मक आहे ,दोन िवरोधाभासी िवषयामंधील �ान आिण 
��ीकोन एक� क�न ,पया�वरणशा� ,भूिव�ान ,नागरी अिभयािं�क� ,जलिव�ान आिण 
मदृा िव�ान यासार�या वैिव�यपूण� िवषयासंह. 

१. �या�या - भ�ुपशा� हा �ीक श�द आहे .'िजओ '- �हणजे प�ृवी .'मॉफ�  '- �हणजे फॉम� 
आिण  ' लोगो '- �हणज े िव�ान .भू-आकृितिव�ानाची �या�या अशी केली जाऊ शकते  - 
'प�ृवी�या प�ृभागा�या वैिश�्याचंा वै�ािनक अ�यास ,�याचंी उ�प�ी आिण िवकास आिण 
िनसग� आिण भू-आकृितिव�ान �ि�येची य�ंणा �यामळेु भू�प िवकिसत होते'. थोड�यात 
आपण असे �हण ू शकतो क� िजओमॉफ�लॉजी �हणजे प�ृवी�या भू�पाचंा वै�ािनक 
अ�यास. 

AN Strahler नसुार, - "भू-आकृितशा� हा भू�व�पाचंा आिण �या�ंया उ�प�ीचा 
प�तशीर अ�यास आहे." �मॉल�या मते, "िजओमॉफ�लॉजी हे भू�व�पा�या अ�यासाचे 
िव�ान आहे ज ेप�ृवी�या �व�पा�या अ�यासाशी सबंंिधत आहे." आथ�र एल. �लूम यानंी 
भू�पशा�ाची �या�या "लडँ�के�सचा वै�ािनक अ�यास आिण �यानंा आकार देणा�या 
�ि�या" अशी केली आह.े 

१.४.४  भू�पशा�ाचे �व�प: 

 प�ृवी�या प�ृभागावर प�ृभागा�या �ि�यां�या संयोगाने सधुा�रत केले जाते ज ेलडँ�केप 
तयार करतात ,आिण भूगभ�य �ि�या �यामळेु टे�टोिनक उ�थान आिण कमी होते आिण 
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िकनारप�ी�या भूगोलाला आकार िदला जातो .प�ृभागा�या �ि�येम�ये �वाह ,वारा ,
िहमनदी ,लाटा ,�वालामखुी ,भूकंप आिण प�ृवी�या प�ृभागावरील सजीवां�या ि�यांचा 
समावेश होतो .ह ेरासायिनक अिभि�यासंह आहे �यामळेु माती तयार होते आिण भौितक 
गणुधम� बदलतात ,ग�ु�वाकष�णा�या बलाखाली �थलाकृितक बदलाची ि�थरता आिण दर 
आिण इतर घटक ,जसे क� मानवी लडँ�केपम�ये बदल .यापैक� बरचे घटक हवामाना�ारे 
जोरदारपणे म�य�थी करतात .भूगभ�य �ि�यामं�ये पव�तराज�चे उ�थान ,�वालामखुीची 
वाढ ,जिमनी�या प�ृभागा�या उंचीमधील सम�थािनक बदल आिण खोल गाळा�या 
खो�यांची िनिम�ती यांचा समावेश होतो जेथे प�ृवीचा प�ृभाग खाली येतो आिण 
लडँ�केप�या इतर भागामंधून खोडले�या साम�ीने भरलेला असतो .�यामळेु प�ृवीचा 
प�ृभाग आिण ितची �थलाकृित ही भूगभ�य �ि�यासंह हवामान ,जलिव�ान आिण जैिवक 
ि�या याचंा छेद आहे. 

 प�ृवी�या िव�ततृ-�माणातील टोपो�ाफ� प�ृभाग आिण भूप�ृावरील ि�येचे हे छेदनिबंदू 
�प� करतात .फोि�डंगसार�या भौगोिलक �ि�येमळेु पव�तीय प�े उंचावले जातात .या 
उ�च उ�नत �देशा�ंया िवकृतीकरणामळेु गाळ तयार होतो जो लडँ�केपम�ये िकंवा 
िकना� याजवळ इतर� वाह�न नेला जातो आिण जमा केला जातो .वैयि�क भू�व�प उ�थान 
िकंवा िन�ेप आिण वजाबाक� �ि�ये�या समतोल �ितसादात िवकिसत होतात .बरय्ाचदा ,
या �ि�याचंा एकमेकावंर थेट प�रणाम होतो :बफा�ची चादरी ,पाणी आिण गाळ ह ेसव� भार 
असतात जे �ले�सरल आयसो�टेसी�ारे �थलाकृित बदलतात .टोपो�ाफ� �थािनक 
हवामानात बदल क� शकते ,उदाहरणाथ�  ऑरो�ािफक पज��या�ार े ,�यामळेु ते िवकिसत 
होत असले�या हाय�ोलॉिजक शासन बदलून �थलाकृती बदलते .बरय्ाच भू -
आकृितशा��ांना िवशेषत :भौगोिलक �ि�या�ंारे म�य�थी असले�या हवामान आिण 
टे�टोिन�समधील अिभ�ाया�ंया सभंा�यतेम�ये रस असतो. 

 या िव�ततृ ��ा�ंयित�र� ,भू-आकृितशा�� अिधक िविश� िकंवा अिधक �थािनक 
सम�याचें िनराकरण करतात .िहमनदी भू�पशा�� मोरने ,ए�कस� आिण �ो�लेिशयल लेक 
यासंार�या िहमन�ा�ंया ठेव�चा तसेच िहमनदी�या �रण वैिश�्याचंा तपास करतात ,लहान 
िहमन�ा आिण मोठ्या बफा��या चादरी या दो�ह�चा काल�म तयार कर�यासाठी आिण 
�या�ंया हालचाली आिण लडँ�केपवरील �भाव समजून घे�यासाठी .�लिुवअल 
िजओमॉफ�लॉिज�ट न�ावंर ल� क� ि�त करतात ,ते गाळ कसे वाह�न नेतात ,लडँ�केप 
ओलाडूंन कसे �थलातंर करतात ,बेडरोकम�ये कापतात ,पया�वरणीय आिण टे�टोिनक 
बदलानंा �ितसाद देतात आिण मानवाशंी सवंाद साधतात .एखा�ा िविश� भू��या�या 
इितहासाब�ल जाणून घे�यासाठी आिण हवामान ,बायोटा आिण खडक याचंा पर�परसवंाद 
कसा होतो हे समजून घे�यासाठी मदृा भू-आकृितशा�� माती �ोफाइल आिण 
रसायनशा� तपासतात .इतर भू�पशा�� टेकडीचे उतार कसे बनतात आिण बदलतात 
याचा अ�यास करतात .तरीही इतर लोक इकोलॉजी आिण िजओमॉफ�लॉजी या�ंयातील 
सबंंध तपासतात .भू-आकृितिव�ानाची �या�या प�ृवी�या प�ृभागाशी िनगडीत सव� गो�ी 
आिण �यात बदल याचंा समावेश कर�यासाठी केली जाते ,ह ेअनेक पैलू असलेले िव�ततृ 
�े� आहे. 
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 भू-आकृितिव�ाना�या �यावहा�रक अन�ुयोगामं�ये धो�याचे मू�याकंन समािव� आहे जसे 
क� भू�खलन अंदाज आिण शमन ,नदी िनय�ंण आिण �वाह पनुस�चियत करणे आिण 
िकनारप�ी सरं�ण .�लॅनेटरी िजओमॉफ�लॉजी मंगळ आिण इतर सार�या इतर पािथ�व 
�हावंरील भू�व�पाचंा अ�यास करते .वारा ,�वाही,  िहमनदी ,व�तमुान वाया जाणे ,उ�का 
�भाव ,टे�टोिन�स आिण �वालामखुी �ि�ये�या �भावाचें सकेंत अ�यासले जातात .हा 
�य�न केवळ �या �हाचंा भूगभ�शा�ीय आिण वातावरणीय इितहास अिधक चागं�या �कार े
समजून घे�यास मदत करत नाही तर प�ृवीचा भू�पशा�ीय अ�यास देखील वाढवतो .
इतर �हा�ंया प�ृभागा�या अ�यासात मदत कर�यासाठी �हीय भू-आकृितशा�� अनेकदा 
प�ृवी�या अन�ुपाचंा वापर करतात. 

१.४.५ भू�पशा�ाची �या�ी: 

 भू�पशा� प�ृवी�या आतील भागाची उ�प�ी आिण रचना याचंा अ�यास करते .हे 
प�ृवी�या भू�प िनमा�ण श��चा देखील अ�यास करते .ही श�� दोन �कार�या   '
एडंोजेिनक आिण ए�सोजेिनक श�� आहेत .एडंोजेिनक श�� प�ृवी�या आतील भागातून 
उ�वतात आिण ते दोन �कारचे असतात   ' मंद एडंोजेिनक बल आिण जलद एडंोजेिनक 
बल .ए�सोजेिनक श�� वातावरणातून उ�वत आहेत �यापैक� काही �वाही ,सागरी ,
िहमनदी ,वायवुीजन आिण हवामान आिण व�तमुान हालचाली आहेत .भू-आकृितशा� 
महा�ीप आिण महासागर तसेच भू�व�पा�ंया भूतकाळातील आिण वत�मान िवतरणाचा 
अ�यास करते .कॉि�टन�टल ि��ट िथअरी ,�लेट टे�टोिनक िथअरी ,आयसो�टेसी ,इरोशन 
सायकल यासारखे िस�ातं .िजओिस�ंलाइन िस�ातं इ .हे भू�पशा�ातील काही मह�वाचे 
िस�ातं आहेत" .��येक हवामानाचा �कार भू�व�पाचें �वतःचे वैिश�्यपूण� सयंोजन तयार 
करतो "या मूलभूत त�वावर आधा�रत �ा�स आिण जम�नीम�ये हवामान भू�पशा� 
िवकिसत केले गेले .भू -आकृितशा�ानसुार भू�पाचें दोन तीन �माने वग�करण केले जाते: 

i ) �थम �व�पाची भू�पे  - खंड आिण महासागर 

ii) ि�तीय �व�पाची भू�पे  �व�प   -  

 खडं - पव�त, पठार आिण मैदाने 

 महासागर - महा�ीपीय शे�फ, महा�ीपीय उतार, महासागर मैदाने/ अथागं मैदाने 
आिण खदंक/खोल 

iii) तृतीय �व�पाची भू�पे  : स�या फ� खडंाचें तपशील उपल�ध आहते .उदाहरणाथ� ,
पव�तावर िशखर ,खडक ,दरी ,जॉज� ,धबधबा ,रॅिपड इ .धूपय�ु भू�व�पे आहेत .सपाट 
�देशावर पूर मैदान ,मािंदया ,सपाटी ,डे�टा इ�यादी भू�व�पे िदसतात. 

फ�ट�  ऑड�र आिण सेकंड ऑड�र लडँफॉम�  ही एडंोजेिनक फोस�ची उ�पादने आहेत आिण 
ितसरी ऑड�र लडँफॉम� ए�सोजेिनक फोस�ची उ�पादने आहेत. प�ृवी�या आतील श��मळेु 
होणा�या �ि�या या अंतजा�त �ि�या आहेत. याउलट, ए�सोजेनस �ि�या प�ृवी�या 
प�ृभागावर िकंवा �यावरील श��मधून येतात. 
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 भू-आकृितिव�ान ह ेप�ृवीची प�ृभाग आिण ती �या �ि�यां�ार ेआकारली जाते ,वत�मान 
आिण भूतकाळातील दो�ही गो�ी समजून घे�याशी सबंंिधत �े� आहे .एक �े� �हणून भू -
आकृितशा�ाम�ये अनेक उप-�े�े आहेत जी िविवध वातावरणातील िविश� भू�पाशंी 
सबंंिधत आहेत .भू-आकृितशा�ा�या काही मह�वा�या उपशाखा आहेत  - उदा .वाळवटं 
भू�पशा� ,िकनारप�ी भू�पशा� ,उ�णकिटबंधीय भू�पशा� ,�वाही भू�पशा� ,
उपयोिजत भू�पशा� इ .इितहास आिण गितशीलता ,आिण फ��ड िनरी�ण ,भौितक 
�योग आिण स�ंया�मक मॉडेिलंग�या सयंोजना�ार ेभिव�यातील बदलाचंा अंदाज लावा. 

१.४.६ .भु�पशा� िवषयाची उ��ांती  :  

i) �ाचीन भू-आकृितिव�ान :  

 भू�व�पाचंा अ�यास आिण प�ृवी�या प�ृभागा�या उ��ातंीचा अ�यास शा�ीय �ीस�या 
िव�ानानंा केला जाऊ शकतो .हेरोडोटस (484 - 425 ईसापूव�) यानंी माती�या 
िनरी�णाव�न असा यिु�वाद केला क� नाईल डे�टा सि�यपणे भूम�य सम�ुात वाढत 
आहे आिण �याने �या�या वयाचा अंदाज लावला .अ ॅ�र�टॉटल ( 384-322 BC) यानंी 
असा अंदाज लावला क� समु�ात गाळ वाह�न गे�याने ,अखेरीस ते सम�ु भ�न जातील 
आिण जमीन कमी होईल .�यांनी दावा केला क� याचा अथ� असा होईल क� जमीन आिण 
पाणी अखेरीस िठकाणे अदलाबदल करतील ,�यानतंर ही �ि�या प�ुहा न सपंणा�या च�ात 
स�ु होईल .Strabo- (54BC -25 AD) नदी�या पाणलोट �देशातील खडका�ंया 
िनसगा�नसुार डे�टा�या आकारमानातील फरकाचा उ�लेख केला आहे. 

 भ�ुपशा�ाचा पिहला िस�ातं बह�पयोगी चीनी शा�� आिण राजकारणी शेन कुओ 
(1031-1095 AD) यानंी माडंला होता .पॅिसिफक महासागरापासून शेकडो मैला�ंया 
ड�गरावरील भूवै�ािनक �तरावरील सागरी जीवा�म कवचां�या िनरी�णावर हे आधा�रत 
होते .तैहागं पव�त आिण वे�झाउजवळील यदंागं पव�ताची िविच� नैसिग�क धूप पािह�यानतंर ,
पव�ता�ंया मातीची धूप आिण गाळ साचून जिमनीचा आकार बदलला आिण तयार झाला ,
असे �यानंी अनमुान काढले .िशवाय ,�याने शतकानशुतके हळूहळू हवामान बदला�या 
िस�ातंाला चालना िदली ,एकदा �ाचीन पे�ीफाइड बाबूं या�झोऊ�या कोरड्या ,
उ�रकेडील हवामान �े�ात ,जे आज�या आधिुनक काळातील यानन ,शान�सी �ातंात 
भूगभा�त सरंि�त अस�याचे आढळले. 

ii)  �ारिंभक आधुिनक भू-आकृितशा� : 

 िजयोमॉफ�लॉजी  Geomorphology हा श�द �थम जम�न भाषेत िलिहले�या १८५८ 
म�ये लॉमनने वापरला होता असे िदसते .जॉन वे�ली पॉवेल आिण ड��यूजे मॅकगी यांनी 
1891 �या आंतररा��ीय भूवै�ािनक प�रषदेत हा श�द वापर�यानतंर इं�जी ,जम�न आिण 

�� च भाषेत हा श�द सामा�यपणे वापरला गे�याचे क�थ िटंकलर यानंी सचुवले आह े.जॉन 
एडवड� मार याचें प�ुतक 'द सायिंटिफक �टडी ऑफ सीनरी 'हे पिहले प�ुतक मानले जाते .
जमीन अ�यासाशी सबंंिधत प�ुतक. 

1884  ते 1899  दर�यान िव�यम मॉ�रस डेि�हस यानंी िवकिसत केलेले भौगोिलक च� 
िकंवा �रण मॉडेल हे एक �ारिंभक लोकि�य भू�पी मॉडेल होते .ज�ेस हटन (1726-
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1726) यानंी पिह�यादंा माडंले�या एक�पतावादा�या िस�ातंाचे हे िव�ततृ वण�न होते  .
खो�या�या �व�पा�या सदंभा�त ,उदाहरणाथ� ,एक समानतावादाने एक �म तयार केला 
�याम�ये एक नदी सपाट भू�देशातून वाहते ,हळूहळू वाढ�या खोल दरी कोरते ,जोपय�त 
बाजू�या दरी अखेरीस �ीण होत नाहीत ,भूभाग प�ुहा सपाट होतो ,जरी कमी उंचीवर .असे 
वाटले क� टे�टॉिनक उ�थान नतंर च� स�ु क� शकेल .डेि�हस�या या क�पने�या 
िवकासानतंर�या दशकामं�ये ,भू�पशा�ाचा अ�यास करणा� या अनेकांनी �यांचे िन�कष� 
या चौकटीत बसव�याचा �य�न केला ,�यानंा आज "डेि�हिसयन "�हणून ओळखले जाते .
डेि�हस�या क�पना ऐितहािसक मह�वा�या आहेत ,परतं ुम�ुय�वे भिव�य सागं�याची श�� 
आिण गणुा�मक �व�पा�या अभावामळेु ,आज �या मोठ्या �माणावर मागे टाक�या गे�या 
आहेत. 

1920  म�ये ,वॉ�थर प�कने डेि�हसचे पया�यी मॉडेल िवकिसत केले .पे�कचा असा िवचार 
होता क� भू�व�प उ��ातंीचे वण�न उ�थान आिण िवकृतीकरणा�या चालू असले�या 
�ि�यामंधील बदल �हणून केले गेले आहे, डेि�हस�या एका उ�थाना�या मॉडेल�या िव��, 
�यानतंर �य होते. अनेक लडँ�केपम�ये उताराची उ��ातंी डेि�हिसयन-शैलीतील प�ृभाग 
कमी क�न न�हे तर खडका�ंया पाठीमागून घडते यावरही �यानंी भर िदला आिण �यांचे 
िव�ान िदले�या प�रसराचा प�ृभाग इितहास तपशीलवार समजून घे�यासाठी प�ृभागा�या 
�ि�येवर जोर देते. प�क हा जम�न होता आिण �या�या हयातीत काही वेळा �या�या क�पना 
इं�जी भािषक भू-आकृितशा� समदुायाने जोरदारपणे नाकार�या. �याचा लवकर म�ृयू, 
डेि�हसची �या�या कामाब�लची नापसतंी आिण �याची वेळोवेळी ग�धळात टाकणारी 
लेखनशैली या सवा�नीच हा नकार िदला. 

 डेि�हस आिण प�क दोघेही प�ृवी�या प�ृभागा�या उ��ातंीचा अ�यास पूव�पे�ा अिधक 
सामा�यीकृत ,जागितक �तरावर सबंंिधत पायावर ठेव�याचा �य�न करत होते. १९ �या 
शतका�या स�ुवाती, लेखक - िवशेषतः यरुोपम�ये - �थािनक हवामान आिण िवशेषतः 
िहमनद आिण पे�र�लेिशयल �ि�या�ंया िविश� �भावानंा लँड�केपचे �ेय दे�याकडे झकुत 
होते. याउलट, डेि�हस आिण प�क दोघेही वेगवेग�या प�रि�थतीत वेगवेग�या भू��यामं�ये 
प�ृवी�या प�ृभागा�या �ि�ये�या सामा�यतेवर आिण कालातंराने लडँ�केप�या 
उ��ातंी�या मह�वावर जोर दे�याचा �य�न करत होते. 

1900  �या दशका�या स�ुवाती�या काळात, �ादेिशक-�तरीय भू -आकृितशा�ा�या 
अ�यासाला "िफिजयो�ाफ� "असे सबंोधले गेले. भौितकशा� हे नतंर "भौितक "आिण 
"भूगोल "चे आकंुचन मानले गेले आिण �हणूनच भौितक भूगोलाचे समानाथ� आहे आिण ही 
सकं�पना �या िवषया�या यो�य िचतें�या आसपास�या िववादात अडकली. काही भू -
आकृितशा��ांनी भौितकशा�ाचा भूगभ�शा�ीय आधार धरला आिण भौितक �े�ा�ंया 
सकं�पनेवर भर िदला, तर भूगोलशा��ामंधील एक िवरोधाभासी �व�ृी भौितकशा�ाला 
�या�या भूवै�ािनक वारशापासून िवभ� केले�या "श�ु आकृितिव�ान "शी समीकरण 
कर�याचा होता. ि�तीय िव�य�ुानतंर�या काळात, �ि�या, हवामान आिण प�रमाणा�मक 
अ�यासाचा उदय झा�यामळेु अनेक प�ृवी शा��ानंी वण�ना�मक ऐवजी लडँ�केपसाठी 
िव�ेषणा�मक ��ीकोन सचुव�यासाठी "भूआकृितशा� "या श�दाला �ाधा�य िदले. 
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iii)  प�रमाणा�मक भू�पशा� : 

 दि�ण आि�केतील �ॅके�सबग�मधील �ेट ए�काप�म�टचा भाग. हे लडँ�केप, �या�या उ�च 
उंचीचे पठार ए�काप�म�ट�या ती� उतारानंी छेदले आह,े डेि�हसने �या�या धूप च�ाचे 
उ�कृ� उदाहरण �हणून उ�ृत केले आह.े 

20 �या शतका�या म�यभागी भू-आकृितिव�ान ठोस प�रमाणा�मक पायावर ठेव�यास 
स�ुवात झाली. 20 �या शतका�या उ�राधा�त �ो�ह काल� िग�बट��या स�ुवाती�या 
काया�नतंर, नैसिग�क शा��, भूगभ�शा�� आिण हाय�ॉिलक अिभय�ंया�ंया गटात रा�फ 
अ�जर बॅगनॉ�ड ,हॅ�स-अ�बट� आइ��टाईन, �ँक अ�ट�, जॉन हॅक, लनुा िलओपो�ड,  ए .
िश�ड्स, थॉमस याचंा समावेश आहे. मॅडॉक ,आथ�र ��ॅहलर ,�टॅनली शमु ,आिण रोना�ड 
�े�ह यानंी न�ा आिण िह�स लोप यासंार�या लडँ�केप घटका�ंया �व�पाचे सशंोधन 
कर�यास स�ुवात केली, �यां�या पैलूंचे प�तशीर, थेट, प�रमाणवाचक मोजमाप घेऊन 
आिण या मोजमापा�ंया मोजमापाची तपासणी क�न या प�त�नी स�या�या िन�र�णावं�न 
लडँ�केप�या भूतकाळातील आिण भिव�यातील वत�नाचा अंदाज बाधं�यास स�ुवात केली 
आिण नतंर भौगोिलक सम�याकंडे उ�च प�रमाणा�मक �ि�कोना�या आधिुनक ��डम�ये 
िवकिसत हो�यास स�ुवात झाली. प�रमाणा�मक भू-आकृितशा�ाम�ये �व गितशीलता 
आिण घन यािं�क�, भू-आकृितशा�, �योगशाळा अ�यास, �े� मोजमाप, सै�ािंतक काय� 
आिण सपूंण� लडँ�केप उ��ातंी मॉडेिलंग याचंा समावेश असू शकतो. हवामान आिण 
मातीची िनिम�ती गाळाची वाहतूक, लडँ�केप बदल आिण हवामान, टे�टोिन�स, धूप आिण 
िन�ेपण या�ंयातील पर�परसवंाद समजून घे�यासाठी या प�त�चा वापर केला जातो. 

iv) समकालीन भु�पशा� : 

 आज ,भ�ुपशा�ा�या �े�ात िविवध ��ीकोन आिण आवड�चा समावेश आह.े आधिुनक 
सशंोधकांचे उि�� आहे क� प�ृवी�या प�ृभागावरील �ि�या िनयिं�त करणार े
प�रमाणा�मक "कायदे "काढणे, परतं ु िततकेच ,��येक लडँ�केप आिण पया�वरणाची 
िविश�ता ओळखणे �याम�ये या �ि�या चालतात. समकालीन भू -आकृितशा�ातील 
िवशेषतः मह�वा�या अनभूुत�म�ये हे समािव� आहे: 

1) सव� लडँ�केपएकतर "ि�थर "िकंवा "िवचिलत "�हणून मानले जाऊ शकत नाहीत, जेथे 
ही अ�व�थ ि�थती काही आदश� ल�य �व�पापासून दूर असलेली ता�परुती िव�थापन 
आहे. �याऐवजी. लडँ�केपचे गितशील बदल आता �या�ंया �वभावाचा एक आव�यक भाग 
�हणून पािहले जातात. 

२)  अनेक िजओमॉिफ� क िस�टीम �या�याम�ये घडणा�या �ि�या�ंया �टोकाि�टिकटी�या 
सदंभा�त, �हणजे, घटना�ंया प�रमाण आिण परती�या वेळेची सभंा�यता िवतरणा�या ��ीने 
उ�म �कार े समजतात. यामळेु लडँ�केपसाठी ग�धळले�या िनधा�रवादाचे मह�व सूिचत 
केले आह ेआिण लडँ�केप गणुधमा�चा सािं�यक�य��्या सव��म िवचार केला जातो. समान 
लडँ�केपमधील समान �ि�या नेहमीच समान प�रणामाकंडे नेत नाहीत. 
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v ) भु�पशा�ामधील �ि�या: 

 प�ृवी आिण वातावरणीय �ि�या प�ृवी�या प�ृभागावर जिमनीचे �व�प तयार 
कर�यासाठी जबाबदार आहेत. िजओमॉफ�लॉजी िवषयाशी सबंंिधत �ि�या साधारणपणे 
खालील �कारामं�ये मोडते; 

i) हवामान आिण धूप 

ii) खराब झाले�या िकंवा खोडले�या साम�ीची वाहतूक 

iii) वाहतूक सािह�य जमा करणे 

काही �मखु �ि�या खालील�माणे आहेत: 

बह�ताशं �थलाकृितक वैिश�्यासंाठी जबाबदार असले�या प�ृभागा�या �ि�येम�ये �वाह, 
वार, लाटा, मोठ्या �माणावर होणारा अप�यय, िहमनदी, भूजल, टे�टोिनक ि�याकलाप 
इ�याद�चा समावेश होतो. इतर िवदेशी भौगोिलक �ि�यामं�ये ��झ-थॉ �ि�या, मीठ -
म�य�थ ि�या, सागरी �वाहांमळेु सम�ुात होणार ेबदल याचंा समावेश होतो. सम�ुतळातून 
�वपदाथ� बाहेर पडण ेिकंवा अित -�थलीय �भाव इ. 

i) �वाही �ि�या : 

 न�ा सव� �थलाकृितक लडँ�केपम�ये सि�य अस�यामळेु धूपाचे जागितक घटक मानले 
जातात. पाणी, वािहनी�या पलंगाव�न वाहते ते�हा, गाळ एक� कर�यास आिण भार �हणून 
खाली �वािहत कर�यास स�म आहे. न�ा खडकात �ीण होऊन नवीन गाळ तयार 
कर�यास स�म आहेत, दो�ही �या�ंया �वतः�या पलंगातून आिण आसपास�या ड�गर 
उतारानंा जोडून देखील. न�ा लडँ�केप ओलाडूंन वाहत असताना, �या सामा�यतः 
आकारात वाढतात आिण इतर न�ामं�ये िवलीन होतात. अशा �कार ेतयार झालेले न�ाचें 
जाळे �हणजे �ेनेज िस�टम. 

ii) एओिलयन �ि�या : 

 या �ि�या वा�यां�या ि�याकलापाशंी सबंंिधत आहेत. वार ेन� होऊ शकतात, वाहतूक 
क� शकतात आिण साचू शकतात आिण िवरळ वन�पती आिण बारीक, असघंिटत 
गाळाचंा मोठ्या �माणात परुवठा असले�या �देशामं�ये ते �भावी घटक आहेत. 
वाळवटंासंार�या रखरखीत वातावरणात एओिलयन �ि�या मह�वा�या असतात. 

iii) िहमनदी �ि�या : 

 िहमन�ा या बफा��या न�ा आहेत आिण उंच पव�त आिण �वुीय �देशामं�ये ही अितशय 
सामा�य �ि�या आहे. दरी�या खाली बफा�ची हळूहळू हालचाल झा�यामळेु अंतग�त खडक 
ओरखडा होतो आिण तो उपटतो .�लेिशयर �ार े वाह�न नेला जाणारा िढगारा, जे�हा 
�लेिशयर कमी होतो, �याला मोरने �हणतात. �वाही उ�प�ी�या  V -आकारा�या खो�या�ंया 
िव��U -आकारा�या खो�यांसाठी िहमन�ाचंी धूप जबाबदार आहे. 
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iv) पव�त उतार �ि�या : 

 माती, रगेोिलथ आिण खडक ग�ु�वाकष�णा�या बळाखाली र�गाळणे, सरकणे, �वाह, खाली 
पडण ेआिण फॉ�स�ार ेखाली सरकतात. असा मोठ्या �माणावर अप�यय �थलीय आिण 
पाणबडुी�या दो�ही उतारावंर होतो आिण प�ृवी आिण इतर �हावंर िदसून आला आहे. 
चालू असले�या टेकडी उतार �ि�येमळेु टेकडी उतारा�या प�ृभागाचे टोपोलॉजी बदलू 
शकते, �यामळेु �या �ि�येचे दर बदलू शकतात. ठरािवक गभंीर उंबरठ्यापय�त उंचावले�या 
टेकडीवरील उतार अ�यतं मोठ्या �माणात साम�ी फार लवकर टाक�यास स�म असतात, 
�यामळेु टे�टोिनकली सि�य भागात टेकडी उतार �ि�या अ�यतं मह�वाचा घटक 
बनतात. 

v) टे�टोिनक �ि�या :  

 भू�पशा�ावरील टे�टोिनक �भाव लाखो वषा��या �केलपासून िमिनटापंय�त िकंवा 
�यापे�ा कमी असू शकतात .लडँ�केपवरील टे�टोिन�सचे प�रणाम मूलभूत आधारभूत 
फॅि�क�या �व�पावर मोठ्या �माणात अवलंबून असतात जे कमी-अिधक �माणात 
िनयिं�त करतात क� �थािनक आकारिव�ान टे�टोिन�स कोण�या �कारचे आकार देऊ 
शकतात. भूकंप, काही िमिनटातं, जिमनीचा मोठा भाग बडुवून नवीन आ�� �देश तयार क� 
शकतात. आयसो�टॅिटक रीबाउंड शेकडो ते हजारो वषा�म�ये मह�वपूण� बदलासंाठी 
कारणीभूत ठ� शकते आिण साखळीतून व�तमुान काढून टाक�यामळेु आिण प�्याम�ये 
वाढ झा�यामळेु पव�तीय प�्याची धूप पढुील धूप हो�यास अनमुती देते. दीघ�कालीन �लेट 
टे�टोिनक डायनॅिम�समळेु ऑरोजेिनक प�े, लाखो वषा��या ठरािवक आय�ुयासह मोठ्या 
पव�त साख�यानंा ज�म देतात, ज े�वाही आिण ड�गर उतार �ि�ये�या उ�च दरासंाठी 
क� �िबंदू बनवतात आिण �यामळेु दीघ�कालीन गाळाचे उ�पादन होते. 

vi) सागरी �ि�या : 

 सागरी �ि�या �हणजे लाटा ,सागरी �वाह आिण सम�ुातील �वपदाथा��या गळतीशी 
सबंंिधत. सागरी भू-आकृितिव�ाना�या काही पैलूंसाठी मोठ्या �माणात वाया जाणे आिण 
पाणबडुीचे जमीन सरकणे याही मह�वा�या �ि�या आहेत. सागरी खोर ेहे पािथ�व गाळा�या 
मोठ्या अंशासाठी अंितम बडु अस�यामळेु, िन�ेपीय �ि�या आिण �यांचे सबंंिधत �व�प 
सागरी भू -आकृितिव�ानाचे घटक �हणून िवशेषतः मह�वाचे आहेत. 

१.५   पृ�वीची भौगोिलक उ��ातंी आिण 'भूशा�ीय कालमापन 

१.५.१   A प�ृवीची उ�प�ी: 

मलुभूत संक�पना  

भूगोल हे मलुतः प�ृवी िव�ान आहे ज े प�ृवी आिण ित�या पया�वरणाचा अ�यास करते. 
मानवजातीचे घर �हणून भौितक हा �यापक �े�ाचा भाग आह.े जे भौगोिलक पया�वरणा�या 
अ�यासावर ल� क� ि�त करते. ��ीकोन, �याम�ये मानवजात राहतात. �या क�याणवर 
प�रणाम करणारी प�रि�थती मानवजातीम�ये केवळ प�ृवी�या प�ृभागा�या भौितक 
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प�रि�थतीचाच समावेश नाही तसेच वातावरणातील प�ृवी�या आसपास�या प�रि�थती 
आिण प�ृवी�या आतील भाग हे घटक देखील, एक मह�वाचा भाग तयार करतात. 

 शा�� आिण त�ववे�यांनी वेळोवेळी �या�ंया सकं�पना, गिृहतके आिण िस�ातं माडंले 
आहेत आिण रह�य उलगड�यासाठी आिण आप�या सौरमाले�या उ�प�ी आिण 
उ��ातंी�या सम�याचें कोडे सोडव�यासाठी आिण िवशेषतः प�ृवी�या सम�या सोडव�या 
आहेत परतं ुयापैक� काहीही होऊ शकले नाही .बह�स�ंय वै�ािनक समदुायाने �वीकारले. 

 आप�या सौरमाले�या उ�प�ीब�ल शा��ामं�ये एकमत नसले तरी सरुि�तपणे असा 
यिु�वाद केला जाऊ शकतो क� आप�या सूय�मालेतील सव� �ह एकाच �ि�येने तयार झाले 
आहेत अस ेमानले जाते. याचा अथ� सूय�माले�या उ�प�ीसाठी माडंले�या सव� सकं�पना, 
गहृीतके आिण िस�ातं प�ृवी�या उ�प�ीसाठी देखील लागू आहेत. 

i) हॉट ओ�रिजन संक�पना : 

 'हॉट ओ�रिजन '�या शाळेनसुार ,आपली सौरमाला प�ृवी�या उ�प�ी�या �ि�येत 
स�ुवातीला गरम िकंवा तापले�या पदाथा�पासून तयार झाली आहे असे मानले जाते. 

ii) शीत उ�प�ी संक�पना : 

 दसुरीकडे' ,को�ड ओ�रिजन '�या शाळेनसुार आपली सूय�माला अशा पदाथा�पासून बनली 
आहे जी एकतर स�ुवातीला थंड होती िकंवा नेहमी थंड राहते. िनिम�तीनतंर प�ृवी 
िकरणो�सग� घटका�ंया उपि�थतीमळेु गरम झाली असावी िकंवा वर�या थरा�ंया सपुर 
इनकमबंट लोडमळेु �खर दाबामळेु प�ृवीचा फ� आतील भाग गरम झाला असावा. 

1) पृ�वीची उ�प�ी   - ने�यलुर गहृीते :सूय�माले�या िनिम�तीच े �प�ीकरण दे�यासाठी 
ने�यलुर गहृीतक हे सवा�त �यापकपणे �वीकारलेले मॉडेल आह.े सूया�भोवती िफरणा�या वायू 
आिण धळुीपासून सूय�माला तयार झाली आहे, अस ेते सचुवते. हा िस�ातं इमॅ�यएुल काटं 
यानंी स�ुवातीला  1755 म�ये िवकिसत केला आिण नतंर  1796 म�ये िपयर ेला�लेसने 
सधुा�रत केला. 

 ने�यलुर िस�ातंानसुार, तार े आि�वक हाय�ोजन जायटं मॉिल�यलुर ढगा�ंया GMC 
मोठ्या आिण दाट ढगामं�ये तयार होतात. हे ढग ग�ु�वाकष�ण��्या अि�थर असतात आिण 
�या�ंयाम�ये पदाथ� लहान घनदाट ढगामं�ये एक� होतात, जे नतंर िफरतात, कोसळतात 
आिण तार े बनवतात. तारा िनिम�ती ही एक जिटल �ि�या आहे, जी नेहमी त�ण 
ता�याभोवती वायूय�ु �ोटो �लॅनेटरी िड�क तयार करते. हे काही िविश� प�रि�थतीत 
�हानंा ज�म देऊ शकते. अशा�कार े �ह �णाल�ची िनिम�ती हा ता�यां�या िनिम�तीचा 
नैसिग�क प�रणाम मानला जातो. सूया�सारखा तारा तयार हो�यासाठी साधारणतः  1 दशल� 
वष� लागतात, �ोटो �लॅनेटरी िड�क पढुील  10- 100  दशल� वषा�त �ह �णालीम�ये 
िवकिसत होते. जर िड�क परुशेी मोठी असेल, तर पळून जाणे स�ु होते, प�रणामी जलद- 
100, 000  ते  300 , 000  वष� -च�ं ते मंगळा�या आकारा�या �हा�ंया �ूणाचंी िनिम�ती होते. 
तारय्ाजवळ, �हाचें �ूण िहसंक िवलीनीकरणा�या ट��यातून जातात, काही �थलीय �ह 
तयार करतात. शेवट�या ट��याला अंदाजे  100 दशल� ते एक अ�ज वष� लागतात. सपुर-
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अथ� आिण इतर जवळून �दि�णा करणार े�ह एकतर िसटू िकंवा ए�स िसटूम�ये तयार 
झाले आहेत, �हणजेच �या�ंया स�ुवाती�या �थानापासून आतील बाजूस �थलातं�रत 
झाले आहेत असे मानले जाते. 

2) भरतीसंबंधी गृहीतक : 

 हे गिृहतक जे�स जी�स आिण हॅरॉ�ड जे�� यांनी िदले होते, सूय� आिण दसुरा तारा 
या�ंयातील जवळ�या चकमक�मळेु सौर मंडळा�या उ�प�ीचे �प�ीकरण िदले  .  
तपशीलवार गिणतीय िव�ेषणानतंर, जी�सने  1916 म�ये असा िन�कष� काढला क� सूय� 
आिण तारा या�ंयातील भरती-ओहोटीमळेु सूया�वर भरती येईल �यामळेु गरम वायूचा एक 
िसगार -आकाराचा िफलाम�ट न� होईल. हा गरम वायू नतंर थेट �हामं�ये घन�प होईल. 
“िसगार’’ चा म�यवत� भाग सवा�त मोठ्या �हानंा ज�म देईल  - ग�ु आिण शिन  - तर 
िनमळुता भाग लहान जगासंाठी पदाथ� �दान करले. 

3) बायनरी �टाट� हायपोिथिसस: 

  " बायनरी "गहृीतक रसेल  ) 1937 (यांनी माडंले होते �याचंा िवशव्ात जोड्या �हणून अनेक 
ता�या�ंया अि�त�वावर िव�ास होता. आप�या सूय�मालेचा ज�म यापैक� एका ता�या�या 
जोडीतून झाला आह े�याम�ये सूय� आिण दसुरा छोटा तारा आह े�याला साथीचा तारा 
�हणून ओळखले जाते. या जोडले�या तारय्ा�ंया �देशात एक �चडं आकाराचा ितसरा 
तारा आला आिण सोबत�या तारय्ाम�ये भरती-ओहोटीचा �फोट झाला जो पूण�पणे 
िव�कळीत झाला, जे�हा ितसरा तारा सहचर तारय्ाजवळ आला ते�हा सहचर तारय्ाचे 
काही भाग वाह�न गेले. ितसरा तारा जो अखेरीस मावळला. बाक�चे सूया��या ग�ु�वाकष�ण 
िनय�ंणात आले, हे भाग सूया�भोवती िफरले आिण हळूहळू थंड होऊन �ह तयार झाले. 

4) पृ�वी�या उ��ांतीच ेट�पे : 

C. च�बरिलन  ) 1905 (यानंी प�ृवी�या िविवध घटका�ंया उ��ातंीच ेवण�न आिण �प�ीकरण 
दे�याचा �य�न केला आहे. उदा. महा�ीप आिण महासागर खोर,े पट आिण दोष, 
�वालामखुी आिण भूकंप, पव�त आिण मैदाने, प�ृवी�या आतील भागाची उ�णता आिण 
ितची रचना आिण िविश� कालखडं िकंवा ट��यातूंन ित�या वातावरणाची उ�प�ी आिण 
उ��ातंी. 

 पिहला ट�पा   - '�हा�ंया �वेशाचा कालावधी 'िकंवा  ' प�ृवी�ार े वत�मान आकार आिण 

आकार �ा� कर�याचा कालावधी'. दसुरा ट�पा  – “�बळ �वालामखुीचा काळ" िकंवा 
'प�ृवी�या अंतभा�गा�या उ��ातंी आिण महा�ीप आिण महासागर खो�या�ंया उ��ातंीचा 
काळ'. ितसरा ट�पा  - 'वा�तिवक भूगभ�शा�ीय कालावधी’ िकंवा 'पट आिण दोष, पव�त 
आिण पठार इ�याद��या िनिम�तीचा कालावधी. 

 प�ृवी�या उ��ातंीचे ह ेट�पे केवळ सोयीसाठी एकमेकापंासून वेगळे केले जातात; अ�यथा 
ह ेएकमेकाशंी इतके एकमेकाशंी जोडलेले आहेत क� एक अव�था दसु�यापासून वेगळे करणे 
खूप कठीण आहे. 
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 प�ृवी हा �ह स�ुवातीला हाय�ोजन आिण हेिलयम�या पातळ वातावरणासह एक नापीक, 
खडकाळ आिण उ�ण व�तू होता. हे प�ृवी�या आज�या िच�ापासून दूर आहे. �यामळेु, 
काही घटना घड�या असा�यात -�ि�या, �यामळेु हा बदल खडकाळ, नापीक आिण उ�ण 
प�ृवीपासून एका सुदंर �हापय�त भरपूर पाणी आिण जीवना�या अि�त�वाला अनकूुल 
वातावरण असले�या सुदंर �हावर झाला असावा. 

 4, 600  दशल� वष� आिण स�या�या दर�यान, �हा�या प�ृभागावर जीवनाची उ��ातंी 
झाली. प�ृवी �या�या आिदम अव�थेत बह�तेक अि�थर अव�थेत होती. घनता हळूहळू 
वाढ�यामळेु आत तापमान वाढले आहे. प�रणामी, आतील सािह�य �यां�या घनतेनसुार 
वेगळे होऊ लागले. यामळेु जड पदाथ� (लोखडंासारखे) प�ृवी�या म�यभागी बडु�यास 
आिण हल�या पदाथा�ना प�ृभागाकडे जा�यास अनमुती िदली. कालातंराने ते आणखी थंड 
झाले आिण घन�प होऊन लहान आकारात घन�प झाले. यामळेु नतंर कवचा�या 
�व�पात बा� प�ृभागाचा िवकास झाला. च�ंा�या िनिम�ती�या वेळी, महाकाय �भावामळेु, 
प�ृवी आणखी तापली. पथृ�करणा�या �ि�येतूनच प�ृवी तयार करणारी साम�ी 
वेगवेग�या थरामं�ये िवभागली गेली. प�ृभागापासून म�यवत� भागापय�त, आप�याकडे 
कवच, आवरण, बा� गाभा आिण आतील गाभा असे �तर आहेत. कवच पासून कोर पय�त, 
साम�ीची घनता वाढते. 

१.५.२ .B .'भूशा�ीय कालमापन: 

Geologic time scale भूशा�ीय िकंवा भूिव�ान कालमान  

 ही काल�मानसुार डेिटंग ची एक �णाली आहे. जी वेळेत भौगोिलक �तराचे वग�करण 
करते. भौगोिलक इितहासातील घटना�ंया वेळ आिण संबंध याचें वण�न कर�यासाठी 
भूगभ�शा�� �यालेटीओलोजी�टस आिण इतर प�ृवी वै�ािनकानंी केली आहे. माती�या 
थरातं सापडणा�या जीवा�माकडून प�ृवी�या इितहासाब�ल तसेच जैिवक उ��ातंीबा�ल् 
मह�वाची मािहती िमळते. इ.स. पूव� चव�या शतकातील �ीक त�ववे�ा अॅ�र�टॉटल याने 
सागरातील जीवा�म पािहले होते; परतं ु �याला या जीवा�माचें नेमके मह�व सागंता आले 
नाही. इटली�या िलओनाद� दा िव�चीने मा� पंधरा�या शतकात, जीवा�म हे �ाचीन 
सजीवांचे अवशेष अस�याचे ओळखले. �यानतंर सतरा�या शतकात डे�माक� चा सशंोधक 
िनकोलस �टेनो याने ‘वालकुा�म (सेडीम�टरी रॉक) ह े काळानसुार आड�या थरा�ंया 
�व�पात पसरले असून, जनेु खडक खाली तर नवे वर, अशा रीतीने ते रचले गेले आहते, 
हा िन�कष� माडंला, अठरा�या शतका�या अखेरीस या खडका�ंया रचनाचंा रीतसर अ�यास 
स�ु झाला, तसेच या खडकातील जीवा�माचंाही सगुावा लागला. �यानतंर इं�लंड�या 
िव�यम ि�मथ याने खडकाचा थर आिण जीवा�म याचंा सबंंध ल�ात घेऊन, सपूंण� 
उ��ातंीला आधारभूत ठरणारी भूगभ�य कालमापनाची प�त सचुवली. िवसा�या शतका�या 
स�ुवातीला खडकाची वये समजणे श�य झा�यामळेु, �यात सापडणा�या जीवा�मांव�न 
�या �जातीचा सजीव के�हा िनमा�ण झाला हे कळू लागले. अखेर इं�लंड�याच आथ�र हो��स 
याने १९१३ म�ये भूगभ�य कालगणनेचा सपूंण� आराखडा तयार केला. 

 या कालगणनेनसुार साडेचार अ�ज वषा��या प�ृवीचा सपूंण� इितहास, प�ृवीवर घडले�या 
घडामोड�नसुार चार यगुातं (इऑन) िवभागला आहे. ��येक यगु हे �यानतंर  �मा�माने 
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महाक�प ) इरा(, क�प )पी�रयड(, उपक�प ) इपॉक ( अशा तीन �करा�या कालखडंात 
िवभागले आह.े आतापय�त तीन यगुे होऊन गेली असून फॅने�रझॉइक हे चौथे यगु गेली ५४ 
कोटी वष� चालू आह.े �ाणी आिण वन�पत�नी �यापले�या या यगुाची परुाजीव 
पॅिलओझॉइक), म�यजीव (मेसोझॉइक) आिण नवजीवन (सेनोझॉइक) या तीन महाका�पात 
िवभागणी केली आह.े यापैक� परुाजीव महाक�पात जलचर वन�पती आिण पा�यात�याच 
अप�ृवशंीय �ा�यांचा िवकास होत गेला. या महाक�पा�या अंती जीवन जिमनीवर आले. 
म�यजीव महाक�पात सरीसूप �ाणी तसेच ने�यासमान वन�पतीची रलेचेल होती. गेली 
समुार े साडेसहा कोटी वष� चालू असले�या, नवजीवन या आज�या कालखडंात स�तन 
�ाणी िनमा�ण झाले. सपूंण� भूगभ�य कालमापनाची जर चोवीस तासा�ंया घड्याळाशी तलुना 
केली तर मानव केवळ एका सेकादंापवु� िनमा�ण झाला असे उ��ातंीशा� सागंते. 

भ�ुपशा�ा�या िविवध शाखा व उपशाखा या िवषया�या मािहतीव�न �याचे काय��े� 
�यापक आहेम हे �प� होते. भ�ुपशा�ाचे जसे शै�िणक मह�व आहे, तसेच उपयोिजत 
शा� �हणून याचे िवशेष मह�व आह.े कारण आपण �या प�ृवीवर राहतो, जगतो व वाढतो, 
�या प�ृवीसबंंधी�या मािहतीचा शोध लावणे हाच भ�ुपशा�ा�या अ�यासाचा �मखु उ�ेश 
आहे. गे�या दीडशे वषा�पासून भ�ुपशा�ा�या सशंोधनामधून िकतीतरी स�य उघडक�स 
आलेले आह.े 

प�ृवीवरील द�या ,पव�त ,न�ा ,सरोवर े इ�यादी �ाकृितक रचना शा�त �व�पा�या नसून 
�याम�ये िन�य प�रवत�न होत असते .प�ृवीवरील िनसग� व प�ृवीवरील जीवनाचे आजचे 
�व�प हे प�ृवी�या दीघ� इितहासात िन�य घडून येणा�या प�रवत�नाची अव�था दश�िवत 
असते. 

न�ा ,िहमन�ा ,वारा इ�यादी बा� कारकंा�ार ेभूप�ृाचंी सतत झीज होत असते .न�ा�ंया 
�वाहामळेु जमीन कापली जाऊन द�याची िनिम�ती झालेली िदसून येते .उंच ,खोल ,
खडबडीत ,खडकाळ भू�देशामं�ये वा�या�या ि�िवध काया�मुळे कालातंराने तो भूभाग सपाट 
िकंवा वाळवटंी होत असतो .खोलगट भागात िकंवा समु�ामळेु गाळाचे सचंयन होऊन 
कालातंराने प�ृवी�या आंत�रक ि�यामंळेु जिमनीची उंची िकंवा सम�ुतळाची खोली यात 
बदल होऊन कधी जमीन उंचावली जाते ,तर कधी खाली खचली जाते. 

उदा. भारता�या दि�ण िकनारी भागामं�ये �ेटेिशअस काळाम�ये सम�ुा�या अित�मणाचे 
परुावे िमळालेले आहते .भूप�ृा�ार े जिमनीवर बदल हे �या�माणे िन�य होत असतात ,
�याच�माणे हवामानातही बदल होत असतात .प�ृवी�या वातावरणातील बदलामळेु िकंवा 
सूया�पासून प�ृवीला िमळणा�या उ�णतेतील बदलामळेु वातावरणातील तापमान बदलते व 
�यामळेु हवामानातही बदल होत जातो .�लाई�टोिसन काळात वातावरणाचे तापमान कमी 
झा�यामळेु प�ृवीवरील िवशाल �देशात िहमव�ृी होऊन प�ृवीचा अिधकाशं भाग िहम�या� 
झाला होता .�या कालखडंाला ‘िहमयगु’ या नावाने सबंोधले गेले .पिम�यन काळात प�ृवीवर 
अनेक िठकाणी उ�ण व दमट हवामान िनमा�ण होऊन वन�पती व जगंलाचंी दाट वाढ 
झालेली आह े .�ेटेिशअस कालखडंाम�ये जिमनीत पडले�या भेगामंधून ला�हा रस बाहेर 
पड�याने �या ला�हा रसापासून पठाराचंी िनिम�ती झालेली आहे. 
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हवामाना�या बदला�माणे प�ृवी�या इितहासात �ाणी जीवनातही अनेक ि�थ�यतर े ) बद  
(घडून आलेले आह े .�ाणी व वन�पत�चे अवशेष �या-�या काळातील खडका�ंया �तरात 
जीवा�म)Fossils (�या �व�पात गाडली गेलेली अस�यामळेु याव�न �ाणी व 
वन�पत��या जीवनाची उ��ातंी कशी होत गेली ,याचे �ान भ�ुपशा�ा�या अ�यासकानंा 
�ा� झाले .आज प�ृवीवर सव�� स�तन �ा�याचें �भ�ुव आढळत असले तरी म�यकाळात 
सरपटणा�या �ा�याचें अि�त�व अिधक �माणात होते .प�ुपधारण वन�पतीचा उगम ततृीय 
क�पात झाला अस�यामळेु �याचे परुावे आप�याला पाहायला िमळतात .�ा�या�ंया 
उ��ातंीचा इितहास भ�ुपशा��ाना जीवा�मा�ंया अ�ययनव�न झालेला आहे .�ारभंी 
िनमा�ण झाले�या �ा�यांची शरीर रचना साधी होती .परतं ु �याचा जसा-जसा िवकास होत 
गेला ,तशी-तशी �याचंी शरीर रचना अिधक गुतंागुतंीची बनत गेली .मानवाची उ�प�ी �ाणी 
जीवना�या उ��ातंीची सवा�त �गत अव�था आहे. 

प�ृवीपासून िमळणा�या खिनजावर आपले उ�ोगधदंे व आिथ�क �गती अवलंबून असते .
परतं ु��येक �कार�या खडकात उपय�ु खिनजे असतीलच असे नाही .िविश� �कर�या 
खड्कातच खिनजांचे साहचय� आढळून येते. 

भूप�ृा�या अंतग�त भागात लोह ,मॅि�नज ,ताबें ,ज�त ,िशसे ,�ोिमयम व सवुण� इ�यादी 
धातूंचे साठे �तरीय खडकामं�ये आढळून येतात .तर अ�क ,अॅ�बेटॉस ,�ाफाईट यासारखे 
अधातू खिनजे �ाचीन काळातील आिक� येन क�पातील खडकामं�ये आढळून येतात .तर 
दगडी कोळसा पे�ोिलयम यासारखे काब�िनफेस यगुातील खिनज �तरीय खडकामं�ये 
आढळून येतात. 

खणन अिभयतंास भूकवचातील उपय�ु खिनजांचे खणण करावे लागते .खणन काय� 
कोण�या प�तीने केले असता आिथ�क��या अिधक लाभदायक होईल ,याचा िवचार 
अिभय�ंयास करावा लागतो .�यासाठी खडकाची सरंचना ,�याची अव�था भूजलाची 
उपि�थती ,खडकाचे गणुधम� इ�यादी सबंधीचे �ान ,खनन अिभय�ंयास असणे आव�यक 
असते .�थाप�यास देखील भ�ुपशा�ाचे �ान असणे आव�यक असते .कारण र�ते ,पूल ,
धरणे ,बाधं ,मोठमोठ्या इमारती व बोगदा इ�यादी�या बाधंकामासाठी मजबूत पाया असणे 
आव�यक असते .�यासाठी �या िठकाण�या खडकाचा �कार व सरंचना कशी आहे ,यावर 
तमुचे िनमा�ण काय� अवलंबून असते. 

नगर िनयोजना�या कामात िनयोिजत शहराला पाणीपरुवठा कसा केला जाईल ,यासबंधीची 
योजना िनि�त करावी लागते .यासाठी भूजल सव��ण करणे आव�यक असते .खडकाची 
सि�छ�ता �याची सरंचना इ�यादी गणुधमा�चा �थम अ�यास करावा लागतो .कृषी 
शा��ासही भ�ुपशा�ाचाही अ�यास असणे आव�यक असते .कारण िपके ही मातीतून 
िनमा�ण होतात आिण ही माती खडका�या �रणातून िनमा�ण झालेली असते .मातीचा 
अ�यास कर�यासाठी खिनजां�या भौितक व रासायिनक गणुधमा�चे �ान असणे आव�यक 
असते .अशा �कार ेभ�ुपशा�ाचे काय��े� व उपय�ुता वैिश�्यपूण� िदसून येते. 
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भूवै�ािनक कालमापन/कालगणना/भूगभ�य कालमापन )Geological Time Scale( 

प�ृवी�या िनिम�तीपासून तर आजपय�त भू -वै�ािनकांनी प�ृवी�या िवकासाबाबत एक िनि�त 
असा कालखडं ठरिव�याचा �य�न केलेला आहे .यासाठी �यानंी पव�ताचंी िनिम�ती ,
गाळा�या खडकाचंी रचना ,वेगवेग�या कालखडंाशी असलेला सहसबंंध या घटकाचंा  
िवचार केला जातो .�ाचीन काळापासून तर वत�मान काळापय�त �याची एक समयसारणी 
िनमा�ण कर�याचा �य�न केला गेला .यालाच भूवै�ािनक समय सारणी असे �हणतात. 

या सपूंण� कालच�ाला एक ‘महाक�प’ असे �हणतात .भूवै�ािनक कालमापनात ‘यगु’ व 
‘क�प’ यानंा जीवा�मा�या काळानसुार )Fossils) (जिमनीम�ये गाडले गेलेले वन�पती व 
�ाणी याचें अवशेष (िवभागले जाते .भू-िव�ािनकां�या मतानसुार महासागराची िनिम�ती 
१२५ टे १३० कोटी वषा�पूव� झाली ,तर प�ृवीवर जीवाचंा िवकास ३० ते ६० कोटी 
वषा�पूव� झाला असावा ,असा अंदाज आह े .�यानतंर वेगवेगळे खडक ,पव�ताचंी िनिम�ती 
इ�यादीची रचना झालेली आह े .�ाचीन काळापासून तर आजपय�त�या काळाला 
भूवै�ािनकांनी सारणीब� कर�याचा �य�न केला .या सपूंण� कालावधीला खालील 
कालखडंात िवभाग�यात आले आहे. 

 GTS....भूशा�ाची एक फार मह�वाची शाखा आह.े या शाखे�ार े आपण प�ृवी�या 
इितहासात कोण�या वेळी कोणते �ाणी व वन�पती अि�त�वात होते तसेच कोण�या काळी 
कोणते खडक िनमा�ण झाले, याचा अ�यास क� शकतो. आता एवढ्या �ाचीन काळी 
अि�त�वात असलेले सजीव आ�ाही जीवतं अव�थेत अि�त�वात अस�याची श�यता फार 
�हणजे फारच कमी आहे. �यामळेु हा जो अ�यास आपण करणार आहोत, तो असणार आहे 
�या�ंया उर�यासरु�या अवशेषाचंा, �हणजेच जीवा�मांचा. याच कारणामळेु या शाखेला 
जीवा�मशा� (Palaeontology) असे नाव पडले. जीवा�माचंा अ�यास �हणजे अगदी 
सू�मजीवापंासून (Microorganisms) ते �चडं मोठ्या डायनासॉरपय�त कोण�याही 
सजीवा�या अवशेषाचंा अ�यास. सजीवाचें दोन �कार पडतात - �ाणी आिण वन�पती. 
यामळेु जीवा�मशा� या शाखेचेही दोन �कार पडतात - जीवा�मवन�पितशा� 
(Palaeobotany) आिण जीवा�म�ािणशा� (Palaeozoology). नावा�माणेच ��येक 
शाखेम�ये �या �या गो�ीचा अ�यास केला जातो. या दोघ�िशवाय अजून एक शाखाही आह,े 
िज�यात �ाचीन कालखडंात िनमा�ण झाले�या खडकाचंा व �या�ंया तयार झाले�या 
सचंाचा(Strata) अ�यास केला जातो. या शाखेला 'खडकसंचशा�' (Stratigraphy) असे 
�हणतात. जसे आप�या भारता�या इितहासात अनेक मह�वाचे कालखडं झाले (पेशवाई, 
नदं, मौय�, िसधूं, हड�पा) तसेच प�ृवी�या इितहासातही अनेक कालखडं झाले. हे कालखडं 
ल�ावधी वषा�चे आहते. याचंी थोड�यात मािहती घेताना आप�याला एका ठरािवक 
कालगणनेचाही अ�यास करायचा आह.े या कालगणनेला 'भूशा�ीय कालमापन' 
(Geological Time Scale) असे �हणतात. या मापना�माणे प�ृवी�या इितहासाचे अनेक 
लहान-मोठ्या कालखडंातं वग�करण कर�यात आले आहे व �यानंा यो�य ती नावे दे�यात 
आली आहेत. या कालखडंाचंी मािहती घे�याआधी या�ंया वग�करणासाठी कोणती एकके 
वापर�यात आली आहेत, ते आपण पाह�. 



 

 

भ�ुपशा� 

 

19 

 प�ृवी�या इितहासातील कालखडंाचें चार एककामं�ये वग�करण कर�यात आले आह.े या 
एककानंा 'काल-एकक' (Time Unit) असे �हणतात. या काल-एककामं�ये 'इऑन' (Eon) 
हे एकक सवा�त मोठे आहे. �या कालखडंाचा कालावधी िकमान एक अ�ज वष� आहे �या 
कालखडंाला 'इऑन' असे सबंोधले जाते. इऑन नतंर येतो तो 'एरा' (Era). हे एकक 
काहीशे दशल� वष� कालावधी दाखव�यासाठी वापरले जाते. एरानतंर ज े एकक वापरले 
जाते, �याचे नाव आहे 'पी�रएड' (Period). हे एकक खडकामं�ये असले�या वैिश�्यांचा 
अ�यास करताना सहसा वापरले जाते. पी�रएडनतंर जे एकक वापरले जाते �याचे नाव आहे 
'एपोक' (Epoch). साधारणपणे खडका�ंया ि�थत�म�ये जे िविवध फरक पडतात, �या 
फरकाचंा कालावधी एपोकम�ये मोजला जातो. सवा�त शेवटी, कालगणनेतील लहानातं 
लहान एकक आहे 'यगु' (Age). ��येक काल-एककाशी एक 'खडक-एकक' (Rock-Unit) हे 
सलं�न आहे. खडक-एकक हे एका ठरािवक कालखडंामधील खडकाचें वण�न कर�यासाठी 
वापरले जाते. इऑन या काल-एककाशी सलं�न खडक-एककाला '�पु' (Group) असे 
�हणतात. याच�माणे पी�रएड या काल-एककाशी 'िसि�टम' (System), एपोकसाठी 
'िसरीज' (िसरीज' (Series) आिण एरासाठी '�टेज' (Stage) ही खडक-एकके अि�त�वात 
आहेत. आता आपण प�ृवी�या इितहासातील िविवध कालखडंाचंी मािहती घेऊ. सव� 
कालखडंाचंी मािहती घेत बसण ं बरचं लाबंलचक व कंटाळवाण ं हो�याची श�यता आहे. 
�हणूनच आपण काही ठरािवक कालखडंाचंीच मािहती घेऊ. स�ुवात करताना प�ुहा एकदा 
आपण भूतकाळातून वत�मानकाळात येऊ. सगळी मािहती या लेखातच देण ं अश�य 
अस�यामळेु या लेखात आपण फ� एकाच इऑनचा अ�यास क�या आिण पढुील लेखात 
आपण उरले�या कालखडंामं�ये डोकावून बघूया. जे इऑन आपण बघणार आहोत ते 
इऑन �हणजे '�ीकँि�यन इऑन' (Precambrian Eon). 

 '�ीकँि�यन इऑन' हा प�ृवीवरचा पिहला कालखडं आहे, �हणजेच हा कालखडं ित�या 
ज�मापासून स�ु झाला आह.े प�ृवी�या इितहासाचा ८० ट��यापें�ा जा�त भाग यानेच 
�यापला आहे. हा कालखडं प�ृवी�या ज�मापासून स�ु होऊन समुार े ५५० दशल� 
वषा�पूव�पय�त अि�त�वात होता. या काळात िनमा�ण झाले�या खडकामं�ये फारसे जीवा�म 
सापडलेले नाहीत. मा�, अगदी आ�ा�या सशंोधनातून असे िदसून आले आहे क�, या 
कालखडंातही सजीव अि�त�वात होते. या इऑनम�ये तीन �मखु एरा येतात - 

  �ीकँि�यन इऑन’मध�या ‘�ोटेरोझोईक एरा’�या शेवटी शेवटी बह�पेशीय सजीव 
अि�त�वात आले, हे आपण गे�या लेखात पािहलेच. ‘�ीकँि�यन इऑन’ सपं�यानतंर दसुर े
इऑन स�ु झाले व तेच इऑन आजतागायत चालू आहे. या इऑनचे नाव आहे, 
‘फानेरोझोईक इऑन’ (Phanerozoic Eon). या इऑनचे तीन एराम�ये वग�करण 
कर�यात आले आहे. �यातला पिहला एरा आह े ‘पॅलेओझोईक एरा’ (Palaeozoic Era). 
‘पॅलेओझोईक’ या श�दाचा अथ� �ाचीन स�ृीचा (Palaeozoic, Palaios - Old/-Ancient 
आिण Zoon- Life, हे �ीक श�द आहेत) कालखडं असा आहे. या एराम�ये स�ृीची 
भरभराट स�ु झाली. हा कालखडं अंदाजे ३०० दशल� वषा�चा असून समुार े ५५० 
दशल� वषा�पूव� स�ु झाला व समुार े२५० दशल� वषा�पूव� सपंला. या एराम�ये िविवध 
कालावध�त अि�त�वात असले�या सजीवाचें जीवा�म प�ृवीवर अनेक िठकाणी सापडलेले 
आहेत. या एरामधला पिहला कालखडं आहे ‘कँि�यन’ (Cambrian). हा समुार े ५५० 
दशल� वषा�पूव� स�ु झाला व समुार े४८० दशल� वषा�पूव� सपंला. हा प�ृवीवरचा असा 
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िप�रएड आह,े �यात सवा�त जा�त �कार�या �जाती उदयास आ�या. या घटनेला ‘कँि�यन 
िव�फोट’ (Cambrian Explosion) असे �हटले जाते. या वेळेचे म�ुय सजीव �हणजे 
अप�ृवशंीय (Invertebrate) अ��पॉड (Arthropod). याबरोबरच एकपेशीय वन�पती 
आिण जीवा�मशा�ात सव��ात असलेले ‘�ायलोबाईट्स’ही (Trilobites) अि�त�वात 
होते. 

 दसुरा कालखडं येतो तो ‘ओड�ि�हिसयन’ (Ordovician), जो ४४० दशल� वषा�पूव� 
सपंला. यात काही असे सजीव िनमा�ण झाले, जे आजही अि�त�वात आहते, उदाहरणाथ�, 
�वाळ (Coral). याचवेळी सजीवानंी पा�यातून जिमनीवर �थलातंरही केल.ं याच वेळी एक 
मोठा िहमीकरणाचा �सगं (Glaciation) घडला व मोठ्या �माणात सजीव म�ृयमुखुी पडले. 
हा �सगं जगा�या इितहासातील पाच मोठ्या महािवल�ुते�या (Mass-Extinction) 
�सगंामंधला एक आहे. ‘ओड�ि�हिसयन’ कालखडंानतंर येतो तो ‘िस�य�ुरयन’ (Silurian) 
कालखडं. हा कालखडं ३७ दशल� वष� चालला. याम�ये पृ�वीवर आधी�या िवल�ुतेनतंर 
प�ुहा स�ृी फुलायला लागली. या वेळी पा�यात तसेच जिमनीवरही सजीव अि�त�वात 
आले. ‘स�ुय�ुरयन’ नतंर येणारा ‘डे�होिनयन’ (Devonian) कालखडं समुार े६० दशल� 
वष� चालला. याला म��याचें यगु (Age of Fishes) असेही �हणतात. नावा�माणेच याम�ये 
माशा�ंया अनेक �जाती अि�त�वात आ�या. तसेच वन�पत�ची भरभराट झाली. हे सव� 
असताना हा कालखडं सपंताना जगातला दसु�या �माकंाचा महािवल�ुतेचा �सगं घडला. 
यात प�ृवीवरील जवळजवळ ७० ट�के �जाती न� झा�या. पढेु येतो तो ‘काब�िनफेरस’ 
(Carboniferous) कालखडं. हा जवळजवळ ६० दशल� वष� चालला. याम�ये िचखलाचे 
सा�ा�य पसरले होते. याम�ये पिहले सरपटणार े�ाणीही अि�त�वात आले. ‘पॅलेओझोईक’ 
एराचा शेवटचा कालखडं आहे ‘परिमयन’ (Permian). हा समुार े५० दशल� वष� चालला. 
यात पिँजया हे महाखडं तयार झाले. या काळा�या शेवटी मा� हे पिँजया कोरडे पडायला 
स�ुवात झाली. शेवटी तर अंतग�त पिँजयाचे वाळवटंात �पातंर झाले. या�या शेवटी ितसरी 
महािवल�ुतेची घटना घडली व �यात ९५ ट�के सजीवाचंा नाश झाला. 

�युरिॅ�सक कालखंड - एक क�पनािच� 

  आपण प�ृवी�या इितहासातील िविवध कालखडंाचंी मािहती घे�यास स�ुवात केली होती. 
प�ृवी�या ज�मापासून स�ुवात क�न आपण जवळजवळ ३.८ अ�ज वष� वत�मानकाळाकडे 
आलो होतो व समुार े ५५० दशल� वषा�वर येऊन थाबंलो होतो. या सग�या काळाला 
‘�ीकँि�यन इऑन’ असे �हणतात हेही आपण पािहले. या लेखात आपण ‘�ीकँि�यन 
इऑन’�या शेवटापासून आ�ा�या �णापय�तचा इितहास बघू. माग�याच लेखात 
�हट�या�माणे आपण काही ठरािवक कालखडंच िनवडणार आहोत. 

  �ीकँि�यन इऑन’मध�या ‘�ोटेरोझोईक एरा’�या शेवटी शेवटी बह�पेशीय सजीव 
अि�त�वात आले, हे आपण गे�या लेखात पािहलेच. ‘�ीकँि�यन इऑन’ सपं�यानतंर दसुर े
इऑन स�ु झाले व तेच इऑन आजतागायत चालू आहे. या इऑनचे नाव आहे, 
‘फानेरोझोईक इऑन’ (Phanerozoic Eon). या इऑनचे तीन एराम�ये वग�करण 
कर�यात आले आह.े �यातला पिहला एरा आह े ‘पॅलेओझोईक एरा’ (Palaeozoic Era). 
‘पॅलेओझोईक’ या श�दाचा अथ� �ाचीन स�ृीचा (Palaeozoic, Palaios - Old/-Ancient 
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आिण Zoon- Life, हे �ीक श�द आहेत) कालखडं असा आहे. या एराम�ये स�ृीची 
भरभराट स�ु झाली. हा कालखडं अंदाजे ३०० दशल� वषा�चा असून समुार े ५५० 
दशल� वषा�पूव� स�ु झाला व समुार े२५० दशल� वषा�पूव� सपंला. या एराम�ये िविवध 
कालावध�त अि�त�वात असले�या सजीवाचें जीवा�म प�ृवीवर अनेक िठकाणी सापडलेले 
आहेत. या एरामधला पिहला कालखडं आहे ‘कँि�यन’ (Cambrian). हा समुार े ५५० 
दशल� वषा�पूव� स�ु झाला व समुार े४८० दशल� वषा�पूव� सपंला. हा प�ृवीवरचा असा 
िप�रएड आह,े �यात सवा�त जा�त �कार�या �जाती उदयास आ�या. या घटनेला ‘कँि�यन 
िव�फोट’ (Cambrian Explosion) असे �हटले जाते. या वेळेचे म�ुय सजीव �हणजे 
अप�ृवशंीय (Invertebrate) अ��पॉड (Arthropod). याबरोबरच एकपेशीय वन�पती 
आिण जीवा�मशा�ात सव��ात असलेले ‘�ायलोबाईट्स’ही (Trilobites) अि�त�वात 
होते. 

 दसुरा कालखडं येतो तो ‘ओड�ि�हिसयन’ (Ordovician), जो ४४० दशल� वषा�पूव� 
सपंला. यात काही असे सजीव िनमा�ण झाले, जे आजही अि�त�वात आहते, उदाहरणाथ�, 
�वाळ (Coral). याचवेळी सजीवानंी पा�यातून जिमनीवर �थलातंरही केलं. याच वेळी एक 
मोठा िहमीकरणाचा �सगं (Glaciation) घडला व मोठ्या �माणात सजीव म�ृयमुखुी पडले. 
हा �सगं जगा�या इितहासातील पाच मोठ्या महािवल�ुते�या (Mass-Extinction) 
�सगंामंधला एक आहे. ‘ओड�ि�हिसयन’ कालखडंानतंर येतो तो ‘िस�य�ुरयन’ (Silurian) 
कालखडं. हा कालखडं ३७ दशल� वष� चालला. याम�ये पृ�वीवर आधी�या िवल�ुतेनतंर 
प�ुहा स�ृी फुलायला लागली. या वेळी पा�यात तसेच जिमनीवरही सजीव अि�त�वात 
आले. ‘स�ुय�ुरयन’ नतंर येणारा ‘डे�होिनयन’ (Devonian) कालखडं समुार े६० दशल� 
वष� चालला. याला म��याचें यगु (Age of Fishes) असेही �हणतात. नावा�माणेच याम�ये 
माशा�ंया अनेक �जाती अि�त�वात आ�या. तसेच वन�पत�ची भरभराट झाली. हे सव� 
असताना हा कालखडं सपंताना जगातला दसु�या �माकंाचा महािवल�ुतेचा �सगं घडला. 
यात प�ृवीवरील जवळजवळ ७० ट�के �जाती न� झा�या. पढेु येतो तो ‘काब�िनफेरस’ 
(Carboniferous) कालखडं. हा जवळजवळ ६० दशल� वष� चालला. याम�ये िचखलाचे 
सा�ा�य पसरले होते. याम�ये पिहले सरपटणार े�ाणीही अि�त�वात आले. ‘पॅलेओझोईक’ 
एराचा शेवटचा कालखडं आहे ‘परिमयन’ (Permian). हा समुार े५० दशल� वष� चालला. 
यात पिँजया हे महाखडं तयार झाले. या काळा�या शेवटी मा� हे पिँजया कोरडे पडायला 
स�ुवात झाली. शेवटी तर अंतग�त पिँजयाचे वाळवटंात �पातंर झाले. या�या शेवटी ितसरी 
महािवल�ुतेची घटना घडली व �यात ९५ ट�के सजीवाचंा नाश झाला. 

डायनोसॉरचा जीवा�म 

  पॅलेओझोईक एरा सपं�यावर समुार े२५० वषा�पूव� ‘मेसोझोईक’ (Mesozoic) एरा स�ु 
झाला. ‘मेसोझोईक’ या श�दाचा अथ� ‘म�यम काळातली स�ृी’ (Mesozoic, Meso - 
Middle आिण Zoon - Life) असा आहे. या एराला ‘सरपटणा�या �ा�याचें यगु’ (Age of 
Reptiles) िकंवा डायनोसॉरचे यगु (Age of Dinosaurs) असेही �हणतात. या एराम�ये 
तीन कालखडं आहेत. �यातंील पिहला आहे ‘�ायॅि�सक’ (Triassic). ‘पॅलेओझोईक’ एरा 
सपं�यानतंर स�ु झालेला हा पिहला काळ आहे. हा समुार े २५० दशल� वषा�पूव� स�ु 
झाला आिण समुार े २०० दशल� वषा�पूव� सपंला. या�या स�ुवातीला पिँजयाम�ये 
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वाळवटंाचें सा�ा�य होते. �यातच ९५ ट�के सजीव हे महािवल�ुतेम�ये न� झाले होते. 
हळूहळू प�ुहा एकदा िविवध �कारचे सजीव िनमा�ण �हायला स�ुवात झाली. एकपेशीय 
वन�पती, �वाळ यासंारखे सजीव बहरले, तर िनरिनरा�या �कारचे सरपटणार े �ाणी 
अि�त�वात आले. िविवध �कारचे क�टकही अि�त�वात आले. तसेच सरपटणा�या 
�ा�याचंा आकार मोठा होत गेला आिण मगर�सारखे �ाणी तसेच डायनासोर अि�त�वात 
आले. परतं,ु या कालखडंा�या शेवटी प�ृवी�या इितहासातील चौथा महािवल�ुतेचा �सगं 
घडला व प�ृवीवरील २५ ट�के सजीव म�ृयमुखुी पडले. ‘�ायॅि�सक’ नतंर आला 
‘�यरुॅि�सक’ (Jurassic) काळ. १४५ दशल� वषा�पूव� हा सपंला. दमट व उ�णकिटबंधीय 
वातावरण अस�यामळेु स�ृी�या िवकासाला हातभार लागला. डायनोसॉर�या अनेक 
�जात�नी प�ृवी भ�न गेली होती. ह े डायनोसॉर जिमनीवर तसेच पा�यातही होते. उडू 
शकणार े डायनोसॉरही या काळात िनमा�ण झाले होते. ‘मेसोझोईक’ एरामधला शेवटचा 
कालखडं आह,े ‘�ेटॅिशयस’ (Cretaceous). ४५ दशल� वष� कालावधी असलेला हा 
काळ १०० दशल� वषा�पूव� सपंला. सव�� डायनोसॉरचे सा�ा�य होते. सव� खडें 
एकमेकापंासून वेगळी होऊन �या�ंया आ�ा�या जागी जायला लागली होती. िविवध 
�कारची झाडे या काळात बहरली. याच वेळी भारतातील द�खनम�ये �वालामखुीचा उ�ेक 
चालू होता व आपले द�खनचे पठार तयार होत होते. हे सव� चालू असतानाच समुार े६६ 
दशल� वषा�पूव� कुठूनतरी एक �चडं मोठा अशनी (Asteroid) िभरिभरत आला आिण 
प�ृवीवर आदळला. हा आघात इतका मोठा होता क�, या एका आघातात प�ृवीवरील ७५ 
ट�के सजीव िवल�ु झाले. हा जगातला पाचवा आिण सवा�त अलीकडील महािवल�ुतेचा 
�सगं आह.े डायनोसॉरचे यगु इथेच सपंले. 

�ायलोबाईटचा जीवा�म 

  ‘मेसोझोईक’ एरा सपं�यावर जो एरा आ�ा स�ु आहे, तो एरा स�ु झाला. याचे नाव आहे 
‘सेनोझोईक’ एरा (Cenozoic). याला ‘स�तनाचें यगु’ (Age of Mammals) असेही 
�हणतात. याचा अथ� या एराम�ये डायनोसॉर�या काळात तलुनेने फारच कमजोर असलेले 
स�तन �ाणी आता िवपलुतेने आढळायला लागले. या एराम�येही तीन कालखडं आहेत. 
�यातला पिहला आहे ‘पॅलेओजीन’ (Palaeogene). ६६ दशल� वषा�पूव� स�ु होऊन हा 
समुार े२३ दशल� वषा�पूव� सपंला. या काळात गभ� असलेले �ाणी तयार झाले. सम�ुामं�ये 
शाक�  मासे िवपलु �माणात होते आिण सरपटणार े�ाणी फारच कमी �माणात जीवतं होते. 
नतंर येणारा ‘िनओजीन’ (Neogene) कालखडं हा अगदी आ�ाच �हणजे अडीच दशल� 
वषा�पूव� सपंला. याच काळात टेिथस सम�ु पूण�पणे नकाशातून पसुला गेला व �या जागी 
भूम�य सम�ु, कॅि�पयन सम�ु यासारखे सम�ु िश�लक रािहले होते. स�ुवाती�या 
काळातच आ�ाची आधिुनक झाडे िनमा�ण झाली. या काळात आधिुनक वन�पत�चा 
िवकास झाला. याच वेळी मानवाचे पूव�ज �हणजे ‘एप’ (Ape) िनमा�ण झाले होते. 
आ�ापय�त�या इितहासातील शेवट�या एरामधला शेवटचा कालखडं आहे, ‘�वाटन�री’ 
(Quaternery). या�या स�ुवातीला िहमयगुे येऊन प�ृवीचे तापमान थोडे थंड झाले. 
यातच ‘मॅमथ’ (Mammoth) सारखे �चडं आकाराचे स�तन �ाणी तयार झाले. याच वेळी 
‘होमो सॅिपयन’ (Homo Sapian) �हणजेच आिदमानवही अि�त�वात होता. हा कालखडं 
अजूनही चालू आहे. तर इथे आपण आहोत, २१ �या शतकात. प�ृवी�या ४५०० दशल� 
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वष� लाबंलचक इितहासा�या शेवटी. या इितहासात त�बल चार आठवडे डोकाव�यानतंर 
पढुील लेखामं�ये आपण प�ृवीवरील सव� खडंाचंी मािहती बघूया. 

१. हेिडअन एरा (Hadean Era) - हा एरा प�ृवी�या ज�मापासून स�ु होतो. या वेळी 
प�ृवीवर िवतळले�या खडकांचे सम�ु, गधंकाचे वातावरण यासार�या गो�ी अि�त�वात 
अस�याची श�यता आहे. या कालखडंातील एकही जीवा�म आजपय�त आढळून आलेला 
नाही. 

२. आरक�यन एरा (Archean Era) - हा एरा प�ृवी�या ज�मा�या साधारणपणे एक अ�ज 
वषा�नतंर स�ु झाला. या वेळेपय�त प�ृवी बाहे�न ब�यापैक� थंड झालेली होती. तरीही 
प�ृवीवर सतत �वालामखुीचे उ�ेक सामा�य असणार. खडें तयार झालेली नसणार. परतं,ु 
काही बेटे सम�ुसपाटी�या वर आलेली असणार (�वालामखुीय �ि�या). सम�ुात एकपेशीय 
सजीवांची स�ुवात झालेली असणार. आजपय�त सापडलेले सवा�त परुातन जीवा�म ह े
सम�ुात आढळले असून, समुार े३.३ अ�ज वष� जनेु आहते. 

३. �ोटेरोझोईक एरा (Proterozoic Era) - हा एरा '�ीकँि�यन इऑन'�या शेवट�या 
कालखडंातला आहे. हा एकटा एराच जवळजवळ दोन अ�ज वषा�चा आहे. हा एरा समुार े
अडीच अ�ज वषा�पूव� स�ु होऊन समुार े५५० दशल� वषा�पूव� सपंला. या एराम�ये अनेक 
मह�वा�या घटना घड�या. या एराम�ये प�ृवीचे अंतरगं अजून थंड झाले. परतं,ु �लेट 
टे�टॉिन�स अजूनही जोरात चालू अस�यामळेु खडंीय हालचाल सतत व आ�ापे�ा वेगात 
चालू होती. या काळातच समुार े १.७ अ�ज वषा�पूव��या एकपेशीय सजीवामं�ये एक 
वा�तिवक क� �क (Real Nucleus) िनमा�ण झाले होते. याच कालखडंा�या शेवटी �हणजे 
साधारण ३० दशल� वष� िश�लक असताना बह�पेशीय सजीवही अि�त�वात आ�याचे 
परुावे आहेत. 

 या तीन कालखडंांना काहीजण इऑन, तर काहीजण एरा �हणतात. कारण, हे सगळे 
कालखडं फार मोठे आहेत. तर, आपण प�ृवी�या इितहासात जवळजवळ ५५० दशल� 
वषा�पय�त आलो आहोत. आपण बिघतले क�, प�ृवीवर नकुतीच स�ृीची स�ुवात झालेली 
आहे. पढुील लेखात आपण अशा कालखडंामं�ये डोकावून बघूया. �यात प�ृवीवर स�ृीची 
ख�या अथा�ने स�ुवात व भरभराट झाली आहे. 

१ (�ी-कॅि�बयन कालखंड )Pre-cambrian Period( 

साधारणतः या कालखडंाला ६० कोटी वषा�पूव� स�ुवात झाली .आिण याचे आयमुा�न 
प�ृवीवर ९० कोटी वष� इतके असावे .प�ृवीची उ�प�ी झा�यावर या कालखडंाला स�ुवात 
झाली .हा अित�ाचीन कालखडं अस�यामळेु या काळातील खडक आता आढळून येत 
नाही .कारण गाळा�या संचयाने ते खडक झाकले गेलेले आहेत .या काळात प�ृवीवरील 
हवामान इतके �ितकूल होते क� ,�या हवामानात मानव ,�ाणी व वन�पती यांची िनिम�ती 
होणे व वाढ होणे श�य न�हते .या काळात प�ृवीवर भूकंप व �वालामखुीचे �चडं उ�के 
झालेले असावे .या कालखडंा�या शेवटी प�ृवीवर लॉरिेशया भूिमखडं ,बाि�टक भूिमखडं ,
सैबे�रयन भूिमखडं ,ग�डवाना भूिमखडं या चार भूमीखडंाची िनिम�ती झाली. 
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२ (पॅलाझॉईक कालखंड )पुराजीव महाक�प) (Palaozoic Era( 

या यगुात प�ृवीवर वन�पती जीवनास �ारभं झाला व �ाणी जीवन स�ु हो�याची िच�हे याच 
यगुात िदसून आली .हाडे नसलेले �ाणी �थम या यगुात ज�मास आले .तसेच शेल ,�लेट ,
सॅ�ड�टोन या खडकाचंा िवकास झाला .या कालखडंाची खालील सहा उपक�पात 
िवभागणी केली आह.े 

अ (के�ीयन कालखंड  )Cambrian Period( 

 हा कालखडं जवळजवळ ६० कोटी वषा�पूव� �ारभं झाला आिण दहा कोटी वषा�पय�त याचे 
अि�त�व होते .या यगुात प�ृवीवरील सागराचे भूिमखडंावर आ�मण होऊन भूमीखडंाचे 
बरचेसे भाग पा�याखाली झाकले गे�यामळेु िव�ततृ अस ेगाळाचे खडक िनमा�ण झाले .या 
थरात वन�पती आिण यांचे अविश� भाग सापडले असून �या काळात �ाणी व वन�पती 
याचें अि�त�व असावे ,हे �प� झाले. 

ब (ऑड� िविसयन कालखंड )Ordovician Period( 

समुार े ५० कोटी वषा�पूव� या कालखडंाची स�ुवात होऊन याचा कालावधी सहा कोटी 
वषा�पय�त अि�त�वात होता .या कालखडंात सम�ुाचे अिधक आ�मण होऊन भूमीखडंाचे 
अ�या�पे�ा जा�त भाग पा�याखाली बडुालेले होते .याच काळात �वालामखुीचे उ�ेक 
अिधक झालेले अस�यामळेु सागर तळावर उगिवणार ेगवत हीच या कालखडंातील म�ुय 
वन�पती होती .या कालखडंा�या शेवटी सौ�य �व�पा�या पव�त िनमा�णकारी हालचाली 
होऊन उ�र अमे�रके�या उटाह व नेवाडा या भागात पव�ताची िनिम�ती झाली. 

क (िसलूरीयन कालखंड )Silurian Period ( 

 या कालखडंाला ४४ कोटी वषा�पूव� स�ुवात झाली .आिण �याचा कालावधी ४ कोटी 
वषा�पय�त अि�त�वात होता .हा कालखडं प�ृवीवर पा�यात माशाचंी िनिम�ती व जिमनीवर 
वन�पत�ची िनिम�ती या�ंया ��ीने फार मह�वाचा आहे .या कालखडंात हाडे नसले�या 
�ा�याचें आकार अवाढ�य �व�पाचे झाले .तसेच �ासो��वास करणा�या �ा�याचंी िनिम�ती 
झाली. 

ड (डेवोिनयन कालखंड ) Devonian Period ( 

हा कालखडं प�ृवीवर ४० कोटी वषा�पूव� स�ु झाला आिण ५ कोटी वषा�पय�त अि�त�वात 
होता .याच काळात पव�त िनमा�णकारी हालचालीमळेु िव�तीण� व उंच अशा पव�त �ेणीची 
िनिम�ती झाली .तसेच प�ृवी�या प�ृभागावर अंतग�त हालचालीमळेु घडया )Fold (आिण 
�शं )Fault (झालेले आढळून येतात .याच काळातील सव� खडकामं�ये माशाचें अविश� 
भाग सापडलेले आह े.पा�यात िजवतं राहणार े�ाणी हेच या काळातील म�ुय �ाणी जीवन 
होते. 
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इ (कब�िनफेरस कालखंड )Carboniferious Period ( 

हा कालखडं प�ृवीवर ३५ कोटी वषा�पूव� स�ु होऊन सवा�त जा�त काळ असलेला हा 
कालखडं होता .हा काळ प�ृवी�या जीवन इितहासात फार मह�वाचा मानला जातो .कारण 
याच काळात प�ृवीवर वन�पती व �ाणी हे जिमनीखाली गाड�या गे�यामळेु दगडी 
कोळशा�ंया खडकाची िनिम�ती झाली .�हणून या यगुाला भ�ुपशा�ाम�ये ‘Coal Age’  या 
नावाने सबंोधले जाते .तसेच याच कालखडंात पा�यात व जिमनीवर राह� शकणा�या 
�ा�याचंी िनिम�ती झाली. 

३ (मसेोझाईक कालखंड )म�य जीवक�प) (Mesozoic Secondary Era( 

या यगुाला भ�ुप शा�� सरपटना�या �ा�यांचे यगु )Age of Reptiles (या नावाने 
सबंोधले जाते .या कालखडंाचे तीन उपिवभागात िवभाजन केलेले आह.े 

अ (ि�अिसक कालखंड )Triassic Period( 

हा कालखडं २२ कोटी ५० लाख वषा�पूव� स�ु झाला व तो प�ृवीवर ४.५० कोटी वषा�पय�त 
अि�त�वात होता .या काळात उ�र गोलाधा�त उ�ण व कोरडे हवामान ,तर दि�ण गोलाधा�त 
सपूंण�तः बफा��या अ�छादनाखाली झाकलेली होता .याच काळात ग�डवाना भूमीखडं 
उ�रकेडे सरकू लागले व अशा �कार ेखडं वहनामळेु भूमीखडंाचे िवखडंन होऊ लागले . 

ब (�युरािसक कालखंड )Jurassic Period( 

हा कालखडं प�ृवीवर १८ कोटी वषा�पूव� स�ु झाला व �याचा कालावधी ४.५० कोटी 
वषा�पय�त अि�त�वात होता .या कालखडंात जिमनीव�न सरपटणा� या �ा�यांची जा�तीत 
जा�त वाढ झाली व �यानंा भयानक �व�प �ा� झाले .या सव� �ा�याचंी जमीन व पाणी 
यावर वच��व ��थािपत झाले .पढेु याच कालखडंात प�ृवीचे तापमान वाढू लागले .�यामळेु 
या �ा�याचें अि�त�व कमी होऊ लागले. 

क (�ेटोिशअस कालखंड )Cretaceous Period( 

हा कालखडं प�ृवीवर १३.५० कोटी वषा�पूव� स�ु झाला व �याचे अि�त�व ६.५० ल� 
वषा�पय�त होते .या कालखडंात प�ृवी�या बह�ताशं भागावर चनुखडी�या खडकाचे याच 
कालखडंात सरपटणा� या �ा�याबंरोबर प�ी  व स�तन �ाणी याचंीही िनिम�ती झाली .तसेच 
या कालखडंा�या स�ुवातीला दोन मह�वपूण� पव�त िनमा�णकारी हालचाली घडून आ�या .
�यात –  

१( ने�हडेीयन भू-हालचाल  

२ (अॅपेलेिशयन भू-हालचाल  

आढळून आली .यामळेु उ�र अमे�रका यात अि�त�वात असले�या पव�त �णालीवर 
मह�वाचे हे बदल झाले .भारता�या दि�ण भागात भू-भागाला मोठी भेग पडून ला�हा रस  
बाहेर पडून पठाराची िनिम�ती झाली .तसेच याच कालखडंात आयल�डपासून रिशयापय�तचा 
भाग पा�याखाली झाकला गेला. 
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४ (िनऑझाईक कालखंड )Neozoic Period( 

हा कालखडं प�ृवीवर ११ कोटी वषा�पूव� स�ु झाला .याचा काय�काळ प�ृवीवर जवळजवळ 
७ कोटी वषा�पय�त अि�त�वात होता .या यगुात प�ृवीवर फार मोठया �माणात भू-हालचाली 
घडून आ�या .�यात �वालामखुीचे उ�ेक ह ेअिधक �माणात झाले .प�ी व इतर स�तन 
�ाणी यांची जा�तीत जा�त वाढ झाली .तसेच प�ृवीवर िनरिनरा�या वन�पती उदयास 
आ�या .याच कालखडंात प�ृवीचे हवामान �मा�माने कमी झा�याने प�ृवीचा बराचसा 
भाग बफा�ने झाकला गेला .उ�र गोलाधा�म�ये उ�र सम�ुाची िनिम�ती झाली .तसेच यरुोप 
खडंात लंडनचे मैदान व पॅरीसचे मैदान याच काळाम�ये िनमा�ण झाले .या कालखडंात 
टेिथस सम�ुापासून िहमालय पव�ताची िनिम�ती झा�यानतंर गगंा व िसधूं या न�ा�ंया 
खो�याची िनिम�ती हो�यास मदत झाली .याच कालखडंात �वालामखुीचे उ�ेक अिधक 
झा�याने कोलंिबयाने पठार व भारताचे द�खन पठार यांची िनिम�ती झाली. 

५ (�वाटरनरी कालखंड )Quaternary Period( 

समुार े१० ल� वषा�पूव� या कालखडंाची स�ुवात होऊन �याचा कालावधी ९.९० ल� 
वषा�पय�त प�ृवीवर अि�त�वात होता .प�ृवी�या इितहासातील हा अगदी अवा�चीन यगु आहे .
या यगुा�या स�ुवातीला प�ृवीचे तापमान इतके कमी झाले होते क� प�ृवीचा बराचसा भाग 
बफा��या आवरणाखाली झाकला गेला .यात यरुोप खडं ,उ�र अमे�रकेतील कॅनडा ,सयं�ु 
स�ंथानाचा उ�र भाग ,िहमालय अ आ��स पव�ताची िशखर ेबफा�ने झाकली गेली होती .
�यामळेु भूशा�� या यगुाला �ेट आईस एज �हणजेच )Great Ice Age (िहमयगु असे 
�हणतात .या यगुात दि�ण गोलाधा�तील भूिमखडें बफा�छदनापासून म�ु होतो .याच यगुात 
प�ृवीवर ह�ी ,घोडे ,उंट तसेच इतर सागरीय �ाणी या सवा�चे अि�त�व आढळून आले .
�याच�माणे या यगुात आदीमानवांची पूण�पणे वाढ होऊन �या�या ब�ुीचा िवकास झा�याचे 
आढळते .तसेच प�ृवीवरील �ाणी  व वन�पती या यगुात सव� िवकिसत अव�थेत आलेले 
होते .अशा�कार े िविभ�न वै�ािनक कालखडंाम�ये झालेली भूमी प�रवत�ने आिण िवकास 
समज�यास वरील भूगभ�य कालमापन उपयोगी पडते .िविभ�न खडंाम�ये कोणकोण�या 
भू�पाचंी िनिम�ती झाली अ �या भू�पाचंा िवकास कशा�कारे घडून आला ,हे पाह�यासाठी 
या भूगभ�य कालमापनाची मदत घेणे आव�यक ठरते. 

१.५.२ .B .भौगोिलक वेळ �केल: 

 प�ृवीचा भूगभ�य इितहास भूगभ�य टाइम �केल�या आधार ेप�ृवी�या भूतकाळातील �मखु 
घटनाचें अनसुरण करतो , �हा�या खडका�या थरां�या अ�यासावर आधा�रत 
काल�मानसुार मोजमापाची �णाली . सूया��या िनिम�तीपासून उरले�या धूळ आिण वायूचे 
िड�क-आकाराचे व�तमुान, सौर तेजोमेघा�या अिभव�ृीने समुार े 4. 6 अ�ज वषा�पूव� 
प�ृवीची िनिम�ती झाली, �याने उव��रत सौर य�ंणा देखील तयार केली . 

�वालामखुीमळेु आिण इतर शरीराशंी वारवंार ट�कर झा�यामळेु प�ृवी स�ुवातीला 
िवतळली होती . अखेरीस, वातावरणात पाणी साचू लाग�यावर �हाचा बा� थर थंड होऊन 
एक घन कवच तयार झाला. च�ं लवकरच तयार झाला, श�यतो प�ृवीवरील �हा�ंया 
�भावामळेु. आउटगॅिसगं आिण �वालामखुीय ि�याकलापानंी आिदम वातावरण तयार 
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केले. कंडेि�सगं वॉटर वाफ , धूमकेतूंपासून िवतरीत केले�या बफा�ने वाढवलेले , 
महासागराचंी िनिम�ती केली . 

 शेकडो दशल� वषा�म�ये प�ृभाग सतत �वतःला आकार दते अस�याने, खडं तयार झाले 
आिण तटुले. ते प�ृभाग ओलाडूंन �थलातं�रत झाले , अधूनमधून एक� होऊन एक 
महाखडं तयार झाले . साधारण ७५० दशल� वषा�पूव� , सवा�त जनेु सपुरकॉि�टन�ट 
रॉिडिनया , वेगळे होऊ लागले. महा�ीपानंी नतंर पनोिटया , 600 ते 540 म�ये प�ुहा एक� 
केले दशल� वषा�पूव�, नतंर शेवटी Pangea , जे 200 तटुले दशल� वषा�पूव� . 

 िहमयगुाचा स�याचा नमुना 40 �या समुारास स�ु झाला दशल� वषा�पूव� , नतंर 
ि�लओसीन�या शेवटी ती� झाले . ते�हापासून �वुीय �देशांनी िहमनद आिण िवतळ�याचे 
पनुराव�ृी केलेले च�, दर 40,000-100,000 वषा�नी पनुराव�ृी होते. स�या�या 
िहमयगुाचा शेवटचा िहमयगु समुार े10,000 वषा�पूव� सपंला. 

A. �ीकॅि��यन :  

   �ीकॅि��यनम�ये अंदाजे 90% भौगोिलक वेळ समािव� असते. ह े४.६ अ�ज 
वषा�पूव�पासून कॅिं�यन कालखंडा�या स�ुवातीपय�त (समुार े५४१ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Annum) िव�तारते. 

I)  हिेडयन इऑन :  

 हेिडयन काळात (4.6-4 Ga), सूया�भोवती वायू आिण धळुी�या मोठ्या ढगात, सूय�माला 
तयार होत होती, �याला एक अि�शन िड�क �हणतात �यापासून प�ृवी 4,500 दशल� 
वषा�पूव� तयार झाली. Hadean Eon औपचा�रकपणे ओळखले जात नाही, परतं ुहे मूलत: 
आम�याकडे मह�वपूण� घन खडकाचंी परुशेी न�द हो�यापूव�चे यगु िच�हािंकत करते. सवा�त 
जनेु िदनािंकत िझरकॉन समुार े4,400 दशल� वषा�पूव�चे आहेत. 

II) आिच�यन इऑन : 

 आरिंभक आिक� यनची प�ृवी (4,000 ते 2,500 दशल� वषा�पूव�) कदािचत वेगळी 
टे�टोिनक शैली होती. या वेळी, प�ृवीचे कवच परुसेे थंड झाले क� खडक आिण खडंीय 
�लेट तयार होऊ लाग�या. काही शा��ानंा वाटते क� प�ृवी अिधक उ�ण अस�याने, �लेट 
टे�टोिनक ि�या आज�यापे�ा अिधक जोमदार होती, प�रणामी ��टल साम�ी�या 
पनुवा�पराचा दर खूप जा�त होता. आ�छादन थंड होईपय�त आिण सवंहन मंद होईपय�त 
यामळेु �ॅटोनायझेशन आिण खडं तयार हो�यास �ितबंध झाला असावा. इतराचंा असा 
यिु�वाद आहे क� उपमहा�ीपीय िलथो�फे�रक आवरण कमी कर�यासाठी खूप उ�साही 
आहे आिण आिक� यन खडकाचंा अभाव हे धूप आिण �यानंतर�या टे�टोिनक घटनाचें काय� 
आहे. 

III) �ोटेरोझोइक इऑन :  

 �ोटेरोझोइकचा (२,५०० ते ५४१ दशल� वषा�पूव�चा) भूगभ�य रकेॉड� पूव��या 
आिक� यन�या तलुनेत अिधक पूण� आहे. आिच�यन�या खोल पा�या�या साठ्या�ंया िव��, 
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�ोटेरोझोइकम�ये अनेक �तर आहेत ज े िव�ततृ उथळ उपखडंीय सम�ुामं�ये ठेवलेले 
आहेत; िशवाय, यातील अनेक खडक परुातन काळातील खडकापें�ा कमी �पातं�रत 
आहेत आिण बरचे बदललेले नाहीत. या खडका�ंया अ�यासाव�न असे िदसून आले आहे 
क� इऑनम�ये �चडं, जलद महा�ीपीय अिभव�ृी (�ोटेरोझोइकसाठी अि�तीय), महाखडं 
च�े आिण सपूंण� आधिुनक ऑरोजेिनक ि�याकलाप होते. अंदाजे 750 दशल� वषा�पूव�, 
सवा�त जनेु सपुरकॉि�टन�ट रॉिडिनया वेगळे होऊ लागले. महा�ीपानंी नतंर पनोिटया, 600-
540 म�ये प�ुहा एक� केले. 

IV) फॅनेरोझोइक इऑन :  

 भूगभ�य कालखडंातील वत�मान यगु आहे. हे अंदाजे 541 दशल� वष� �यापते. या 
कालखडंात महा�ीप वाह�न गेले, कालातंराने पॅ�गेया नावाने ओळख�या जाणा� या एकाच 
भूभागात एकि�त केले गेले आिण नतंर स�या�या खडंीय भूभागात िवभागले गेले. 
फॅनेरोझोइक तीन यगुामं�ये िवभागले गेले आहेत - पॅलेओझोइक, मेसोझोइक आिण 
सेनोझोइक. 

2. पॅलेओझोइक युग : 

 पॅलेओझोइक अंदाजे 541 ते 252 दशल� वषा�पूव� (Ma) पय�त पसरले होते आिण सहा 
भौगोिलक कालखडंात िवभागलेले आह;े सवा�त जनेु ते सवा�त लहान ते कॅि��अन, 
ऑड�ि�हिशयन, िसल�ुरयन, डे�होिनयन, काब�िनफेरस आिण पिम�यन आहेत. 
भूवै�ािनक��्या, पॅलेओझोइक पॅनोिटया नावा�या महाखडंा�या िवघटनानतंर आिण 
जागितक िहमयगुा�या शेवटी लवकरच स�ु होते. सपूंण� पॅलेओझोइक�या स�ुवाती�या 
काळात, प�ृवीचा भूभाग तलुनेने लहान खडंां�या मोठ्या सं�येत िवभागला गेला. यगुा�या 
अखेरीस महा�ीप एका महाखंडात एक� आले, �याम�ये पृ�वीचे बह�तेक भूभाग समािव� 
होते. 

3)  कँि�यन कालावधी:  

 कॅि��अन हा भूगभ�य कालखंडाचा एक �मखु िवभाग आहे जो समुार े541.0 ± 1.0 Ma 
पासून स�ु होतो. कँि�यन काळातील पाणी िव�तीण� आिण उथळ अस�याचे िदसून येते. 
महा�ीपीय �वाह दर िवसगंतपणे जा�त असू शकतात. पॅनोिटया�या महाखडंा�या 
िवघटनानतंर लॉरिे�शया, बाि�टका आिण सायबे�रया हे �वतं� खडं रािहले. ग�डवाना 
दि�ण �वुाकडे वळू लागला. पंथालासाने बह�तेक दि�ण गोलाध� �यापले होते आिण लहान 
महासागरामं�ये �ोटो-टेिथस महासागर, आयपेटस महासागर आिण खाटंी महासागर यांचा 
समावेश होतो. 

ब)  ऑड�ि�हिशयन कालावधी:  

 ऑड�ि�हिशयन कालावधी समुार े 485.4 ± 1.9 Ma या वेळी स�ु झाला. 
ऑड�िविशयन�या काळात दि�णेकडील खडं ग�डवाना नावा�या एका खडंात एक� केले 
गेले. ग�डवानाने हा कालखडं िवषवुव�ृ अ�ाशंामं�ये स�ु केला आिण जसजसा हा काळ 
पढेु सरकत गेला तसतसा तो दि�ण �वुाकडे सरकला. ऑड�िविशयन�या स�ुवाती�या 
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काळात लॉरिे�शया, सायबे�रया आिण बाि�टका हे खडं अजूनही �वतं� महा�ीप होते 
(पॅनोिटया या आधीचे महाखंड खिंडत झा�यापासून), परतं ु बाि�टका नतंर�या काळात 
लॉरिे�शयाकडे जाऊ लागली, �यामळेु आयपेटस महासागर �या�ंया दर�यान आकंुचन 
पावला. तसेच, ए�हलोिनया ग�डवानापासून म�ु झाली आिण उ�रकेडे लॉरिे�शयाकडे 
जाऊ लागली. 

क) सी.िसलु�रयन कालावधी: िसल�ुरयन हा भूगभ�य कालखडंाचा एक �मखु िवभाग आहे 
जो समुार े 443.8 ± 1.5 Ma पासून स�ु झाला. िसल�ुरयन दर�यान, ग�डवानाने उ�च 
दि�णेकडील अ�ाशंाकंडे मंद गतीने दि�णेकडे वाह�न नेले, परतं ु असे परुावे आहेत क� 
िसल�ुरयन बफा��या टो�या उशीरा ऑड�िविशयन िहमनदी�या तलुनेत कमी िव�ततृ हो�या. 
बफा��या टो�या आिण िहमन�ा िवतळ�याने सम�ुा�या पातळीत वाढ झाली, हे ल�ात येते 
क� िसल�ुरयन गाळ ओ�हरडोिविशयन गाळ ओ�हरलोड करतात, �यामळेु एक िवसगंती 
िनमा�ण होते. इतर �ॅटन आिण खडंाचे तकुडे िवषवुव�ृाजवळ एक� आले आिण यरुामे�रका 
�हणून ओळख�या जाणा� या दसु�या महाखडंाची िनिम�ती स�ु झाली. पंथालासा�या 
िवशाल महासागराने उ�र गोलाधा�चा बराचसा भाग �यापला आह.े इतर िकरकोळ 
महासागरामं�ये �ोटो-टेिथस, पॅलेओ-टेिथस, रइेक महासागर, आयपेटस महासागराचा 
सम�ुमाग� (आता अॅ�हॅलोिनया आिण लॉरिे�शया दर�यान) आिण न�याने तयार झालेला 
उरल महासागर याचंा समावेश होतो. 

ड) डे�होिनयन कालखंड:  

 डे�होिनयन कालावधी अंदाजे 419 ते 359 Ma पय�त पसरला. लॉरिेशया आिण ग�डवाना 
एकमेका�ंया जवळ आ�याने हा काळ उ�म टे�टोिनक ि�याकलापाचंा काळ होता. 
यरुमेे�रका (िकंवा लॉरिशया) हा खडं डे�होिनयन�या स�ुवाती�या काळात लॉरिे�शया आिण 
बाि�टका या�ंया ट�करने तयार झाला होता, जो मकरव�ृा�या उ�ण किटबंधा�या बाजूने 
नैसिग�क कोरड्या �े�ात िफरला होता. या जवळ�या वाळवटंामं�ये, जनेु लाल वाळूचे 
खडक गाळाचे पलंग तयार झाले, जे द�ुकाळी प�रि�थतीचे वैिश�्य असले�या 
ऑि�सडाइ�ड लोह (हेमॅटाइट) ने लाल केले. िवषवुव�ृाजवळ पॅि�गयाने उ�र अमे�रका 
आिण यरुोप असले�या �लेट्समधून एकि�त हो�यास स�ुवात केली, �यामळेु उ�रकेडील 
अॅपलािचयन पव�त वाढले आिण �ेट ि�टन आिण �कॅि�डनेि�हयाम�ये कॅलेडोिनयन पव�त 
तयार झाले. ग�डवाना�या महाखडंात दि�णेकडील खडं एक� बाधंलेले रािहले. 

इ) काब�िनफेरस कालावधी: हा कालावधी समुारे 358.9 ± 0.4 ते समुार े298.9 ± 0.15 
Ma पय�त वाढतो. डे�होिनयन�या शेवटी सम�ुा�या पातळीत होणारी जागितक घसरण 
काब�िनफेरसम�ये लवकर उलटली; यामळेु िमिसिसिपयनचे िव�ततृ महाखडंीय सम�ु 
आिण काब�नेट जमा झाले. दि�ण �ुवीय तापमानातही घट झाली होती; सपूंण� काळात 
दि�णी ग�डवाना िहमनदीने भरलेला होता, जरी हे अिनि�त आहे क� बफा��या चादरी 
डे�होिनयनचे हो�डओ�हर होते क� नाही. खोल उ�ण किटबंधात या प�रि�थत�चा वरवर 
पाहता फारसा प�रणाम झाला नाही, जेथे कोळशा�या दलदलीची भरभराट उ�रकेडील 
िहमनदी�या 30 अंशा�ंया आत होती. 
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 काब�िनफेरस सि�य माउंटन िबि�डंगचा काळ होता, यरुोपमधील हिस�िनयन ओरोजेनी 
आिण उ�र अमे�रकेतील अॅलेगेिनयन ओरोजेनी; याने न�याने वाढले�या अ ॅपलािचय�सचा 
नैऋ�येकडे औिचटा पव�त �हणून िव�तार केला. 

फ) पिम�यन कालावधी:  

 पिम�यनचा िव�तार समुार े298.9 ± 0.15 ते 252.17 ± 0.06 Ma पय�त आह.े पिम�यन 
दर�यान, पूव� आिशयातील काही भाग वगळता प�ृवीवरील सव� �मखु भूभाग एका 
महाखडंात एकि�त केले गेले, �याला पंगाया �हणून ओळखले जाते. एका महासागरात 
(पंथालासा, साव�ि�क सम�ु) आिण पॅलेओ-टेिथस महासागर, आिशया आिण ग�डवाना 
दर�यान असलेला एक मोठा महासागर यामधील सागरी �वाहावंर सबंंिधत �भावासह, 
पॅि�गया िवषवुव�ृावर पसरला आिण �वुाकंडे िव�तारला. िसमे�रया खडं ग�डवानापासून दूर 
गेला आिण उ�रकेडे लॉरिेशयाकडे सरकला, �यामळेु पॅलेओ-टेिथस सकुंिचत झाले. 
�या�या दि�णेला एक नवीन महासागर वाढत होता, टेिथस महासागर, एक महासागर जो 
मेसोझोइक यगुा�या बह�तेक भागावर वच��व गाजवेल. मोठ्या खडंातील भूभाग उ�ण आिण 
थंड ("खडंीय हवामान") �या अ�यतं िभ�नता आिण उ�च मोसमी पावसा�या नम�ुयासंह 
मा�सून प�रि�थतीसह हवामान तयार करतात. पंिगयावर वाळवटं पसरलेले िदसते. 

३. मसेोझोइक युग: 

मेसोझोइक अंदाजे 252 ते 66 पय�त िव�तारले दशल� वषा�पूव� . उशीरा पॅलेओझोइक�या 
जोरदार अिभसरण �लेट माउंटन-िबि�डंगनतंर , मेसोझोइक टे�टोिनक िवकृती तलुनेने 
सौ�य होती. तरीस�ुा, या यगुात महाखडं पंिजयाचे नाट्यमय िवघटन होते . पॅि�गया 
हळूहळू उ�र खडं, लॉरिेशया आिण दि�णेकडील खडं, ग�डवाना म�ये िवभागली गेली . 

अ)  �ायिसक कालावधी:  

 हा Pe riod समुार े252.17 ± 0.06 ते 201.3 ± 0.2 Ma पय�त िव�तारतो. 

उव��रत जग-महासागर होता �याला पंथालासा ("सव� समु�") �हणून ओळखले जाते. 
�ायिसक दर�यान ठेवलेले सव� खोल-सम�ु गाळ महासागरीय �लेट्स�या उपड�शनमळेु 
नाहीसे झाले आहेत; अशा �कार,े �ायिसक ख�ुया महासागराब�ल फारच कमी मािहती 
आहे. �ायिसक दर�यान महाखडं पॅि�गया फाटत होता-िवशेषतः कालखडंात-परतं ुअ�ाप 
वेगळे झाले न�हते. �यू जस�ला मोरो�कोपासून वेगळे करणार े पॅि�गयाचे �ारिंभक िवघटन 
दश�िवणारी फाटातील पिहली गैर-सम�ुी गाळ - उशीरा �ायिसक यगुातील आहेत; यूएस 
म�ये, या जाड गाळामं�ये नेवाक�  सपुर गटाचा समावेश होतो . एका महाखडंीय 
व�तमुाना�या मया�िदत िकना�यामळेु, �ायिसक सागरी साठे जागितक �तरावर तलुनेने 
दिुम�ळ आहेत; पि�म यरुोपम�ये �यांचे मह�व असूनही , िजथे �ायिसकचा �थम अ�यास 
केला गेला होता. उ�र अमे�रकेत , उदाहरणाथ�, सागरी ठेवी पि�मेकडील काही 
ए�सपोजरपय�त मया�िदत आहेत. अशा�कार े�ायिसक ��ॅिट�ाफ� म�ुयतः सरोवर आिण 
अित खारट वातावरणात राहणा�या जीवावंर आधा�रत आह,े जसे क� ए�थे�रया 
��टेिशय�स आिण �थलीय प�ृवशंी. 
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ब) जुरािसक कालावधी: 

 हाकालावधी समुार े 201.3 ± 0.2 ते 145.0 Ma पय�त वाढतो. [२] �यरुािसक�या 
स�ुवाती�या काळात , सपुरकॉ�टीनटं पॅि�गया उ�रकेडील महाखडं लॉरिेशया आिण 
दि�णेकडील महाखडं ग�डवानाम�ये िवभागले गेले . टेिथस सम�ु बंद झाला आिण 
िनओिथस बेिसन िदसू लागला. िहमनदीचा कोणताही परुावा नसताना हवामान उबदार होते 
. �ायिसक �माणे, दो�ही �वुाजवळ उघडपणे कोणतीही जमीन न�हती आिण बफा�चे 
कोणतेही िव�ततृ आवरण अि�त�वात न�हते. �यरुािसक भूगभ�शा�ीय रकेॉड� पि�म 
यरुोपम�ये चागंला आहे, जेथे िव�ततृ सागरी �म अशा वेळेस सूिचत करतात जे�हा खडंाचा 
बराचसा भाग उथळ उ�णकिटबंधीय सम�ुाखाली बडुाला होता; �िस� लोकलम�ये 
जरुािसक को�टचा समावेश होतो रिशया , भारत , दि�ण अमे�रका , जपान , ऑ��ेिलया 
आिण यनुायटेड िकंगडम येथे जागितक वारसा �थळ आिण �िस� उशीरा मह�वाचे 
�यरुािसक ए�सपोजर देखील आढळतात. 

क)  ि�टेशस कालावधी: 

�ेटािसयस कालावधी समुार े145 पासून िव�ता�रत आह ेदशल� वषा�पूव� ते 66 दशल� 
वषा�पूव�  �ेटेिशयस�या काळात , पॅि�गया�या उशीरा पॅलेओझोइक - स�ुवाती�या 
मेसोझोइक महाखडंाने आज�या खडंामं�ये �याचे िवभाजन पूण� केले , जरी �या वेळी �याचंी 
ि�थती ल�णीयरी�या िभ�न होती. अटलािंटक महासागर जसजसा �ंद होत गेला, तसतसे 
�यरुािसक दर�यान स�ु झालेले अिभसरण-मािज�न ऑरोजेनी उ�र अमे�रकन 
कॉिड�लेराम�ये चालू रािहले , कारण नेवादान ऑरोजेनी नतंर सेि�हयर आिण लारामाइड 
ऑरोजेनीज होते . जरी ग�डवाना अजूनही �ेटेिशयस�या �ारभंी शाबूत होता, दि�ण 
अमे�रका , अंटाि�ट�का आिण ऑ��ेिलया आि�केपासून दूर गे�याने (जरी भारत आिण 
मादागा�कर एकमेकानंा जोडलेले रािहले) �हणून ग�डवाना �वतःच फुटले ; अशा �कार,े 
दि�ण अटलािंटक आिण िहदंी महासागर न�याने तयार झाले. अशा सि�य �रि�टंगने 
सम�ुाखालील पव�त साख�यानंा वे�ट्स�या बाजूने उंचावले, �यामळेु जगभरातील 
य�ुटॅिटक सम�ु पातळी वाढली . 

 आि�के�या उ�रलेा टेिथस सम�ु अ�ंद होत गेला. िव�तीण� उथळ सम�ु म�य उ�र 
अमे�रका (वे�टन� इंिट�रयर सीवे) आिण यरुोपम�ये पढेु गेले, नतंर कालातंराने कमी झाले 
आिण कोळशा�या बेडम�ये जाड सागरी साठे सडँिवच झाले. �ेटेिशयस अित�मणा�या 
िशखरावर, प�ृवी�या स�या�या भूभागाचा एक ततृीयाशं भाग पा�याखाली गेला होता. [२४] 

�ेटािसयस �या�या खडूसाठी �िस� आहे; खरचं, फॅनेरोझोइकमधील इतर कोण�याही 
कालखडंापे�ा ि�टेशसम�ये जा�त खडू तयार झाला. म�य-महासागर �रज ि�याकलाप—
िकंवा �याऐवजी, िव�ता�रत कड्यामंधून सम�ुा�या पा�याचे अिभसरण—महासागरानंा 
कॅि�शयमने सम�ृ केले; यामुळे महासागर अिधक सतं�ृ झाले, तसेच चनुखडीय�ु नॅनो 
�ल�ँटनसाठी घटकाची जैवउपल�धता वाढली. हे िव�तीण� काब�नेट आिण इतर गाळाचे 
साठे �ेटेिशयस खडकाचे रेकॉड� िवशेषतः चागंले बनवतात. उ�र अमे�रकेतील �िस� 
फॉम�श�सम�ये कॅ�सस�या �मोक� िहल चॉक सद�याचे सम�ृ सागरी जीवा�म आिण 
उशीरा �ेटेिशयस हेल ��क फॉम�शन�या �थलीय जीवाचंा समावेश आहे. इतर मह�वाचे 
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�ेटािसयस ए�सपोजर यरुोप आिण चीनम�ये आढळतात. आताचा भारत असले�या 
भागात, डे�कन �ॅ�स नावा�या मोठ्या ला�हा बेड्स अगदी उशीरा �ेटेिशयस आिण 
स�ुवाती�या पॅिलओसीनम�ये घात�या गे�या हो�या. 

C. सेनोझोइक युग: 

 सेनोझोइक यगुाम�ये �ेटािसयस-पॅिलओजीन िवल�ु हो�या�या घटनेपासून आजपय�तची 
६६ दशल� वष� समािव� आहेत. मेसोझोइक यगुा�या अखेरीस, महा�ीप जवळजवळ 
�या�ंया स�या�या �व�पात फुटले होते. लॉरिेशया उ�र अमे�रका आिण यरुिेशया बनले, 
तर ग�डवाना दि�ण अमे�रका, आि�का, ऑ��ेिलया, अंटाि�ट�का आिण भारतीय 
उपखडंात िवभागले गेले, जे आिशयाई �लेटला आदळले. या �भावामळेु िहमालयाचा उदय 
झाला. आि�का आिण भारतापासून उ�र खडंानंा िवभ� करणारा टेिथस सम�ु जवळ 
येऊ लागला आिण भूम�य सम�ु बनला . 

a) पॅलेओजीन कालावधी;  

 कालावधी हे भौगोिलक काळाचे एकक आहे जे 66 पासून स�ु झाले आिण 23.03 
सेनोझोइक यगुाचा पिहला भाग समािव� करते. या कालखडंात पॅलेओसीन, इओसीन 
आिण ऑिलगोसीन यगुाचंा समावेश आहे. 

1) पॅिलओसीन युग:  

 पॅलेओसीन , 66 पासून िटकला दशल� वषा�पूव� ते 56 दशल� वषा�पूव�. 

ब� याच �कार,े पॅलेओसीनने �ेटािसयस कालावधी�या उ�राधा�त स�ु झाले�या �ि�या 
चालू ठेव�या. पॅलेओसीन दर�यान, खडं �या�ंया स�या�या ि�थतीकडे वळत रािहले. 
सपुरकॉि�टन�ट लॉरिेशया अ�ाप तीन खडंामं�ये िवभ� झाला न�हता. यरुोप आिण �ीनलडँ 
अजूनही जोडलेले होते. उ�र अमे�रका आिण आिशया अजूनही अधूनमधून जिमनी�या 
पलुाने जोडलेले होते, तर �ीनलडँ आिण उ�र अमे�रका वेगळे होऊ लागले होते. [२७] 

�ेटािसयस�या उ�राधा�त लॅरामाइड ऑरोजेनीने अमे�रके�या पि�मेकडील रॉक� पव�ताचंी 
उ�नती स�ुच ठेवली, जी नतंर�या यगुात सपंली. दि�ण आिण उ�र अमे�रका िवषवुव�ृीय 
सम�ुानंी िवभ� रािहले (ते िनओजीन दर�यान सामील झाले); आि�का, दि�ण अमे�रका, 
अंटाि�ट�का आिण ऑ��ेिलया एकमेकापंासून दूर गे�याने, पूव��या दि�णेकडील महाखडं 
ग�डवानाचे घटक िवभ� होत रािहले. आि�का उ�रकेडे यरुोप�या िदशेने जात होती, 
हळूहळू टेिथस महासागर बंद करत होता आिण भारताने आिशयाम�ये �थलातंर कर�यास 
स�ुवात केली �यामळेु टे�टोिनक ट�कर आिण िहमालयाची िनिम�ती होईल . 

2) इओसीन युग:  

 इओसीन दर�यान (56 दशल� वषा�पूव� - 33.9 दशल� वषा�पूव�),  खडं �या�ंया स�या�या 
ि�थतीकडे वळत रािहले. कालखडंा�या स�ुवातीस, ऑ��ेिलया आिण अटंाि�ट�का 
एकमेकाशंी जोडलेले रािहले आिण उबदार िवषवुव�ृीय �वाह थंड अंटाि�ट�क पा�यात 
िमसळले, �यामळेु जगभरात उ�णता पसरली आिण जागितक तापमान उ�च ठेवले. पण 
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जे�हा ऑ��ेिलया दि�ण खडंापासून ४५ Ma �या आसपास िवभ� झाला ते�हा उ�ण 
िवषवुव�ृीय �वाह अंटाि�ट�कापासून दूर गेले आिण दोन खडंामं�ये एक वेगळी थंड 
पा�याची वािहनी िवकिसत झाली. अंटाि�ट�काचा �देश थंड झाला आिण 
अंटाि�ट�काभोवतीचा महासागर गोठू लागला, थंड पाणी आिण बफा�चे तकुडे उ�रकेडे 
पाठवून थंड हो�यास बळकटी िदली. िहमयगुाचा स�याचा नमनुा 40 �या समुारास स�ु 
झाला दशल� वषा�पूव� . 

 यरुोप, �ीनलडँ आिण उ�र अमे�रका वेगळे झा�यामळेु लॉरिेशयाचा उ�री महाखडं फुटू 
लागला. पि�म उ�र अमे�रकेत, इओसीनम�ये माउंटन िबि�डंग स�ु झाली आिण 
उ�थानामं�ये उंच सपाट खो�यामं�ये �चडं तलाव तयार झाले. यरुोपम�ये, टेिथस सम�ु 
शेवटी नाहीसा झाला, तर आ��स�या उ�थानाने �याचे अंितम अवशेष, भूम�यसागर वेगळे 
केले आिण उ�रलेा बेट �ीपसमूहासंह आणखी एक उथळ सम�ु तयार केला. उ�र 
अटलािंटक उघडत असले तरी, उ�र अमे�रका आिण यरुोप या�ंयात जमीन कने�शन 
रािहले आहे असे िदसते कारण दो�ही �देशातील �ाणी खूप समान आहेत. भारताने 
आि�केपासून दूर �वास स�ु ठेवला आिण आिशयाशी ट�कर स�ु केली, िहमालयीन 
ओरोजेनी तयार केली . 

3) ऑिलगोसीन युग:  

 ऑिलगोसीन यगु समुार े 34 पासून िव�ता�रत आह ेदशल� वषा�पूव� ते 23 दशल� 
वषा�पूव�. ऑिलगोसीन दर�यान खडं �या�ंया स�या�या ि�थतीकडे वळत रािहले. 

अंटाि�ट�का अिधक िवलग होत रािहली आिण शेवटी कायम�व�पी बफा�ची टोपी िवकिसत 
केली. पि�म उ�र अमे�रकेतील माउंटन िबि�डंग स�ुच रािहली आिण आि�कन �लेट 
टेिथस सम�ुाचे अवशेष वेगळे करत उ�रकेडे यरुिेशयन �लेटम�ये ढकलत रािह�याने 
यरुोपम�ये आ��सचा उदय होऊ लागला. एक सिं�� सागरी आ�मण यरुोपमधील 
स�ुवाती�या ऑिलगोसीनला िच�हािंकत करते. उ�र अमे�रका आिण यरुोप या�ंयाम�ये 
ऑिलगोसीन�या स�ुवाती�या काळात एक लडँ ि�ज होता असे िदसते कारण दो�ही 
�देशातील जीवजतूं खूप समान आहेत. ऑिलगोसीन दर�यान, दि�ण अमे�रका शेवटी 
अंटाि�ट�कापासून अिल� झाली आिण उ�रकेडे उ�र अमे�रके�या िदशेने वाह�न गेली. याने 
अंटाि�ट�क सक� पोलर करटंला �वािहत कर�यास देखील परवानगी िदली, �यामळेु खडं 
वेगाने थंड झाला. 

b) िनओजीन कालावधी:  

 िनओजीन कालावधी हे 23.03 Ma पासून स�ु होणार ेभौगोिलक वेळेचे एकक आह.े [२] 

आिण 2.588 Mya ला सपेंल. िनओजीन कालावधी पॅलेओजीन कालावधीनतंर येतो. 
िनओजीनम�ये मायोसीन आिण �लायोसीन याचंा समावेश होतो आिण �यानतंर चतथुा�श 
कालावधी येतो. 

 

 



  

 

भ�ुपशा�ाची त�वे 

 

34 

1) मायोसीन युग: 

 हा यगु समुार े 23.03 ते 5.333 Ma पय�त िव�तारतो. मायोसीन दर�यान खडं �या�ंया 
स�या�या ि�थतीकडे वळत रािहले. आधिुनक भौगोिलक वैिश�्यापैंक�, फ� दि�ण 
अमे�रका आिण उ�र अमे�रका या�ंयातील जमीन पूल अनपुि�थत होता, दि�ण 
अमे�रके�या पॅिसिफक महासागरा�या मािज�नसह सबड�शन झोनमळेु अडँीजचा उदय 
आिण मेसो-अमे�रकन �ीपक�पाचा दि�णेकडील िव�तार झाला. भारत आिशयाशी ट�कर 
देत रािहला. 19 आिण 12 Ma ( ICS 2004) दर�यान आि�केची ट�कर तकु� - अरबी 
�देशात यरुिेशयाशी झा�यामुळे टेिथस सीवे कमी होत गेला आिण नतंर अ��य झाला. 
पि�म भूम�य �देशातील पव�ताचंी �यानतंरची उ�नती आिण सम�ु पातळीत जागितक घट 
यामळेु भूम�य सम�ु ता�परुता कोरडा झाला आिण प�रणामी िमओसीन�या शेवटी 
मेिसिनयन खारटपणाचे सकंट िनमा�ण झाले. 

2) ि�लओसीन युग:  

 �लायोसीन 5.333 पासून िव�तारते दशल� वषा�पूव� ते 2.588 पय�त दशल� वषा�पूव�. 
ि�लओसीन�या काळात महा�ीप �या�ंया स�या�या �थानाकंडे वळत रािहले, �या�ंया 
स�या�या �थानापंासून 250 िकलोमीटर अंतरावर असले�या �थानांव�न �या�ंया 
स�या�या �थानापासून फ� 70 िकमी अंतरावर गेले. 

 पनामा�या इ�थमस�ार ेदि�ण अमे�रका उ�र अमे�रकेशी जोडली गेली, �यामळेु दि�ण 
अमे�रकेतील िविश� मासु� िपयल जीवजतूंंचा जवळजवळ पूण� अंत झाला. इ�थमस�या 
िनिम�तीचा जागितक तापमानावर मोठा प�रणाम झाला, कारण उबदार िवषवुव�ृीय 
महासागर �वाह खिंडत झाला आिण अटलािंटक शीत च� स�ु झाले, थंड आि�ट�क आिण 
अंटाि�ट�क पा�यामळेु आता-िवलग झाले�या अटलािंटक महासागरात तापमान कमी झाले. 
आि�केची यरुोपशी ट�कर झा�याने टेिथस महासागराचे अवशेष कापून भूम�य सम�ुाची 
िनिम�ती झाली. सम�ु पातळीतील बदलामंळेु अला�का आिण आिशया या�ंयातील जमीन-
सेतू उघड झाला. �लायोसीन�या शेवटी, समुार े 2.58 दशल� वषा�पूव� (चतथुा�श 
कालखडंाची स�ुवात), वत�मान िहमयगु स�ु झाले. ते�हापासून �वुीय �देशानंी िहमनद 
आिण िवतळ�याचे पनुराव�ृी केलेले च�, दर 40,000-100,000 वषा�नी पनुराव�ृी होते. 

c) चतुथा�श कालावधी: 

1. �ले�टोसीन युग:  

 �ले�टोसीन 2.588 पासून िव�ता�रत आह ेदशल� वषा�पूव� ते आज�या 11,700 वषा�पूव�. 
आधिुनक खडं मूलत: �ले�टोसीन दर�यान �या�ंया स�या�या �थानावर होते, �या 
�लेट्सवर ते बसले होते �या कालखडंा�या स�ुवातीपासून ते एकमेका�ंया सापे� 100 
िकलोमीटरपे�ा जा�त हलले नाहीत. 
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2) होलोसीन युग: 

 होलोसीन यगुाची स�ुवात अंदाजे 11,700 कॅल�डर वषा�पूव� झाली आिण आजपय�त स�ु 
आहे. होलोसीन दर�यान, खडंीय हालचाली एक िकलोमीटरपे�ा कमी हो�या. 

स�या�या िहमयगुाचा शेवटचा िहमयगु समुार े 10,000 वषा�पूव� सपंला. [२८] बफ�  
िवतळ�यामळेु होलोसीन�या स�ुवाती�या काळात जागितक सम�ुाची पातळी समुार े ३५ 
मीटरने वाढली. यािशवाय, ि�ल�टोसीन िहमनगा�ंया वजनामळेु समुार े 40 अंश उ�र 
अ�ाशंावरील अनेक �े�े उदासीन झाली होती आिण �ले�टोसीन आिण होलोसीन�या 
उ�राधा�त 180 मीटर इतक� वाढली होती आिण आजही वाढत आह.े सम�ुा�या पातळीत 
वाढ आिण ता�परु�या जिमनीवरील मंदीमळेु आता सम�ुापासून दूर असले�या भागात 
ता�परुती सागरी घसुखोरी झाली. �हरमाटँ, �यबेुक, ओटंा�रयो आिण िमिशगन येथून 
होलोसीन सागरी जीवा�म ओळखले जातात. िहमनदी�या उदासीनतेशी सबंंिधत उ�च 
अ�ाशं ता�परु�या सागरी आ�मणा�ंयित�र�, होलोसीन जीवा�म �ाम�ुयाने लेकबेड, 
�लड �लेन आिण गहुे�या ठेव�म�ये आढळतात. कमी-अ�ाशं िकनारप�ीवर होलोसीन 
सागरी साठे दिुम�ळ आहेत कारण या कालावधीत सम�ुा�या पातळीत होणारी वाढ ही 
िहमनदी नसले�या उ�प�ी�या कोण�याही सभंा�य वाढीपे�ा जा�त आहे. 
�कॅि�डनेि�हयामधील िहमनदीनतंर�या रीबाउंडमळेु बाि�टक सम�ुा�या आसपास�या 
िकनारी भागांचा उदय झाला, �याम�ये िफनलंडचा बराचसा भाग समािव� आह.े �देश 
वाढतच आहे, तरीही सपूंण� उ�र यरुोपम�ये कमकुवत भूकंप होत आहते . उ�र 
अमे�रकेतील समत�ुय घटना �हणजे हडसन उपसागराचे पनु��थान, कारण ते �या�या 
मोठ्या, ता�काळ िहमनदीनतंर�या टायरले सम�ुा�या ट��यापासून, स�या�या सीमाजंवळ 
आले. 

१.६ .भौगोिलक िवचारांचा िवकास 

भु�पशा�ाचा िवकास ) Development of Geomorphology (-  

  �ाचीनकाळ  

  म�ययुगीन काळ  

  आधुिनक काळ  

�ाचीनकाळ  

पव�त ,मैदाने ,पठार े व िवकास �ि�या याचा अ�यास �ाचीन काळात �यांनी केला .
सकं�पना या �ाचीन काळातील शा��ावर आधा�रत आहे .�ीक ,रोमन ,त�व� यानंी या 
िवकासा�या स�ुवात केली .िवकास उ�यतः �ीक रोमन स�ंकृतीम�ये िवकासाचा पाया 
घातला. 
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हरेॉडाटस  

हा इितहास शा�ाचा जनक आहे .यानंी भ�ुपशा�ाचा अ�यास केला .याचंा ज�म इ.स .
४८५ आिण म�ृय ु इ.स .पू .४२५ झाला .नाईल नदी�या आजूबाजू�या �देशाचा िवकास 
झाला .सचंयनकाय� नदी�या तीरावर मातीचे सचंयन कसे झाले ,यािवषयी मािहती 
िमळवली. 

”Egipt is the gift of river Nile .“ 

भूकंपासबंंधी �यांनी िवधान केलेले आह े .ते साधारणतः �वालामखुी �देशात �ा रागंा 
आहेत तेथे सािंगतले .ईिज� दशेातील टेकड्याचे उदाहरण िदलेले आह.े 

अॅ�र�टॉटल  

यानंी झ�या�या िनिम�ती िवषयी काही िवचार माडंलेले आह े.अॅ�र�टॉटल यानंी जो भूप�ृावर 
पडणारा पाऊस आह े .�याचंा सबंंध आिण पज��या सबंंधी भूप�ृाव�न वाहणा�या न�ा 
आहेत .ज े काही बा�पीभवन होते .काही भाग न�ात न� होतात .चनुखडी या �देशाचा 
लावलेला आह े.न� का होतात .�या पासून �माणात चनुखडीपासून सगंमरवर वण�न बनतो .
प�ृवी�या अंतरगंात भूकंप व �वालामखुी�या िनिम�तीची कारणे सारखीच आहे असे �हटले 
आहे. 

�टँबो  

ज�म इ.स .पूव� ५४ ,म�ृय ुइ.स.२५  यानंी अनेक भागात �वास केला �याला फार आवड 
होती .िनरी�णाची �यानंी न�द क�न ठेवली आहे .रोम ,�ीकम�ये �वास करतांना काही 
भूिवशेष िदसले .रोमम�ये Vale नावाचे मंिदर होते .याबाबतीत काही चम�कार नसून 
भूकंपामळेु गडप झाले .तसेच नदी�या ि�भूज �देशा�या सचंयन काया�चा अ�यास केला .
mount �हेय�ुहीएस पव�ताची िनिम�ती कशी झाली याचे कारणे माडंलेले आहे. 

सेनेका  

हा भ�ुपशा�� होता .याचे भूकंप यासबंधीचे िवचार मह�वाचे आहेत .व नदी�या 
���येसबंधी िवचार मह�वाचे आहेत .पज��य सबंंधी �याने िलह�न ठेवलेले आह े .नदी�या 
�वाहा�ार ेनदीचे पा� कसे वाढते .म�ृय ुइ.स .६५ म�ये झाला. 

म�ययुगीन शा��  

अ (ए�हीसेना   ब (िलओ नाड�  क (िनकोलस �टेनो  ड (बॅफॉन  इ (टॅर जीवनी टॉझेरी  
ई (गथड� 

उ (डेस मॉर�ेट ऊ (डी -सॅसूर  

अ (ए�हीसेना   

 ज�म इ.स .९८० म�ृय ु१०३७ – �ाचीन काळात भ�ुपशा�ाचा िवकास झाला नाही .
म�ययगुीन काळ सौदी अरिेबया भ�ुपशा�� आहे .पव�ताची िनिम�तीची कारणे ,�कार 
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सकं�पना माडंली .१६ �या  शतकात िवकास झाला .ही म�ययगुीन काळाची स�ुवात 
होती. 

ब (िलओ नाड�   

ज�म १४५२ म�ृय ु१५१९ म�ये झाला .न�ाची खोरी�या �वाहा�ार ेकशा�कार ेकापली 
जातात .याचे िववेचन िदलेले आहे .न�ा�ंया �वाहाचे कशी झीज होते याची मािहती िदली 
आहे. 

ड (बॅफॉन   

ज�म इ.स .१७०७ ,म�ृय ु१७५७ म�ये झाला .हा �� चशा�� आहे .न�ा�ंया पा�यापासून 
जलशि� िनमा�ण करता येऊ शकतो अस े�हटलेले आह े ,“प�ृवीचे वय हे ती�या नदी�या 
�वाहा�या ल�ात घे�याक�रता Geomorphology अ�यासाठी गरज आहे .भूप�ृाची झीज 
कर�यासाठी सवा�त �भावी घटक नदी �वाह आहे “�यानंी माडंलेले – 

 on saw htrae eht fo ega ehT”t to be measured in forms of t 
thousand years.“ 

प�ृवी�या वयाचे मोजमाप करतानंा ती अनेक हजारो वषा�पासून िनमा�ण झाली असे 
�हण�याचे कारण नाही . प�ृवीवर बदल होत असतात .प�ृवी प�रवत�नशील आहे. 

इ (टॅर जीवनी टॉझेरी   

इटािलयन भ�ुपशा�� होता .भूप�ृावरील खडक व नदी याचंा पर�पर सबंंध दाखवला .
कठीण खडकाची झीज कमी होते नदी करते. 

ई (गथड� 

१८�या शतकातील मह�वाचा �� च शा�� पव�ताची उंची का कमी होते याचे कारणे 
सािंगतली .�ासंमधील �वालामखुी पव�ताची टेकड्या-िनिम�ती कशी झाली याचा अ�यास 
केला. 

उ (डेस मॉर�ेट 

�� च ज�म म�ुयतः �ा�समधील न�ाचे �वाह याला ��य� भेट िदली िवकासाचा उ�प�ीचा 
अ�यास केला .�� च �कूलचे मह�वाचे होते. 

ऊ (डी -सॅसूर 

ज�म १७४० म�ृय ु इ.स .१७९९ म�ये झाला .�वझाल�ड म�ये Geology हा श�द 
पिह�यादंा वापरला .Geologist” 

- िहमन�ा�ंया �ि�या सबंंधी अ�यास केला. 

- िहमन�ामळेु भूप�ृाची झीज कशी होते हे सािंगतले. 
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जे�स हटन  

१८�या शतकातील मह�वाचा भूगोल त� यरुोिपयनशा�� होता .ज�म इ.स .१७२६ म�ृय ु
१७९७ म�ये झाला .“भ�ुपशा�ाचा िवचारांचा िनमा�ता �हणतात.” यानंा भ�ुपशा�ाचा 
जनक स�ुा �हणतात .�कॉटलंडम�ये राहणारा �ॅनाईट खडका पासून स�ुा अि�नज�य 
खडक भूप�ृावर िदसून येतात .इं�लड म�ये एडनबग� म�ये होता .िफिज�सम�ये काम केले 
आहे .याम�ये दोन �पु होते .१ (Plutonist – �हणजे या समथ�कातफ�  �ानाईट हा जो 
खडक आहे तो अि�नज�य खडकापासून बनलेला आहे आिण �पातंरीत खडकासबंधी 
मािहती िमळवली .“The present is the key to the past.”  “आजचा काळ हा 
भूतकाळाची िक�ली आहे.” 

Doctrine of uniformitatnism. वै�ािनक प�तीने प�ुतक िलहले .याम�ये �यानंी 
daigram काढलेले होते .Theory of the Earth with porpose and Ilustrations.” 

जे�स हटन हा भ�ुपशा�ाचा िवकास करणारा शा�� होता .हा १८ �या ,१९ �या 
शतकातील मह�वाचा शा�� �हणून ओळखला जातो. 

जॉन �लेफेअर – 

याचंा ज�म इ.स .१७४८ आिण म�ृय ु१८१९ म�ये झाला .हे जे�स हटनचा िम� होता .
गिणत ,त�व�ानाचा �ा�यापक एलीनबग� येथे होता .यांनी १८०२ म�ये एक प�ुतक िलहले .
“Illuastrations of the Huttinain Theory of Earth.” भूप�ृ सबंंधीची मािहती या 
प�ुतकात आह े .नदी �वाह ,भूप�ृ �ि�या या सबंधी क�पना माडं�या .नदी�या काया�चा 
अ�यास केला. 

युरोपखंडातील काळ  

१ (सर चाल�स लील – 

हा हटनचा िश�य होता .हा भ�ुपशा�� होता .�यांनी एक�करण िस�ातंाचे समथ�न केलेले 
आहे .पाठ्यप�ुतके िलहले व सकं�पनेचे समथ�न केले .भूगभ�शा�ाचा अ�यास केला. 

Principaless of Geology नदी�या �वाहासबंंधीचे सशंोधन आजही मा�य आहे .१९ 
�या शतकाम�ये नदी �वाहसंबंधी िवचार माडंले तसेच �यांनी वारेचे काया�सबंधी मािहती 
आहे. 

२ (लुईस एगासीन – 

ज�म १८०७ म�ये व १८७३ म�ये म�ृय ुझाला .या शा��ाने िहमनदी �देशातील बफा�ळ 
�देशाचा अ�यास केला .बफा�ळ �देशाला भेटी िद�या. 
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३ (अॅ�डू रामसे – 

हा �ीक शा�� होता .सम�ु िकना�यावर होणार ेसंचयनाचा अ�यास केला .पठारावर होणार े
सचंयन ,लाटा ,भरती या�ार ेझीज काया�साठी िवशेष ल� िदले .इं�लंड�या िकणा�यावरील 
िझजन काया�चा अ�यास केला. 

४ (वॉ�टर पंक – 

२० �या शतकातील �ीक भूशा�� १९२० -१९३० दर�यान काम केले .नदी�या 
भू�रणच� या सबंंधीचे िस�ांत आजही मह�वाचा मानला जातो .नदी गाळ सचंयन तेथे 
पव�तीय भाग तयार होतात व तीला यवुा �व�प �ा� होतो व अ�यास केला. 

५ (िल�टर िकंग – 

िल�टर िकंग यानंी भूप�ृा�या सदंभा�त आपली मते माडंली .�रणच�ासबंधी क�पना 
माडंली .“प�ृवीचे भ�ुपशा�� “हे morophology प�ुतक िलहले .प�ृवी�या िव�वसंक 
काया�साठी �यानंी िस�ातं मांडला .भू�रणच� सबंंधी यानंी माडंले .प�ृवीवरील भूभागाचे 
िववेचन केले आह े .भू�रण च�ा�या तीन अव�था असतात .१ - बा�याव�था २ - 
ता��यव�था  आिण व�ृाव�था आहेत. 

६ (अॅ��े मोहो रो�हीिसक –  

सागरा�या तळभाग�याखाली जिमनीचे सशंोधन केले व सागरतळाचे �कार तीन पाडले. 

१- मोहो थर, 

२- मलुखडकाचा थर 

३- अंतग�त गा�याचा थर इ - 

 इिज� हा देश नाईल नदीची देणगी आह े .हे वा�य पिह�यादंा हेरोडाटस यानंी 
माडंले. 

 भ�ुपशा�ाम�ये नवीन भ�ुपशा�ीय सकं�पना पिह�यादंा जे�स हटरने माडंली. 

 जॉन �लेफेअर यानंी िलहले�या भ�ुपशा�ा वरील प�ुतकाचे नाव –  Ilustrations 
of the Hutoriom Theory of Earth. “ 

१.६.१ �ारिंभक आधुिनक भू�पशा�: 

 िजयोमॉफ�लॉजी हा श�द �थम जम�न भाषेत िलिहले�या १८५८ म�ये लॉमनने वापरला 
होता. १८९१ �या आंतररा��ीय भूवै�ािनक प�रषदेत जेड��यू पॉवेल आिण ड��यूजे 
मॅकगी यानंी हा श�द वापर�यानतंर हा श�द इं�जी, जम�न आिण �� च भाषेत सामा�यपणे 
वापरात आ�याचे क�थ िटंकलर यानंी सचुवले आहे. जॉन एडवड� मार यानंी �या�ंया 'द 
सायिंटिफक �टडी ऑफ सीनरी 'या प�ुतकात असे मानले आहे क� ,
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'िजओमॉफ�लॉजीवरील एक प�रचया�मक �थं, एक िवषय जो भूिव�ान आिण भूगोल या�ंया 
सयंोगातून िनमा�ण झाला आह'े. 

1884  ते 1899 दर�यान िव�यम मॉ�रस डेि�हस यानंी िवकिसत केलेले िव�ततृ-
�माणातील लडँ�केप उ��ातंीचे इरोशन मॉडेल हे �ारिंभक लोकि�य भू�पी मॉडेल होते. 
जे�स हटन (1726-1797) यांनी �थम ��तािवत केले�या एक�पतावादा�या िस�ातंाचा 
हा एक िव�तार होता. खो�या�या �व�पा�या सदंभा�, उदाहरणाथ�, एकसमानतावादाने एक 
�म तयार केला �याम�ये एक नदी सपाट भू�देशातून वाहते ,हळूहळू वाढ�या खोल दरी 
कोरते, जोपय�त बाजू�या दरी अखेरीस �ीण होत नाहीत ,भूभाग प�ुहा सपाट होतो, जरी 
कमी उंचीवर. असे वाटले क� टे�टॉिनक उ�थान नतंर च� स�ु क� शकेल. डेि�हस�या 
क�पना ऐितहािसक मह�वा�या आहेत, परतं ु म�ुयतः �या�ंया भिव�य सागं�याची श�� 
आिण गणुा�मक �व�पा�या अभावामळेु, आज मोठ्या �माणावर मागे टाक�या गे�या 
आहेत. 

1920  म�ये, वॉ�थर प�कने डेि�हसचे पया�यी मॉडेल िवकिसत केले. पे�कचा असा िवचार 
होता क� भू�व�प उ��ातंीचे वण�न उ�थान आिण िवकृतीकरणा�या चालू असले�या 
�ि�यामंधील बदल �हणून केले गेले आह,े डेि�हस�या एका उ�थाना�या मॉडेल�या िव��, 
�यानतंर �य होते. अनेक लडँ�केपम�ये उताराची उ��ातंी डेि�हिसयन-शैलीतील प�ृभाग 
कमी क�न न�हे तर खडका�ंया मागे प�रधान क�न होते यावरही �यानंी भर िदला आिण 
�याचें िव�ान िदले�या प�रसरा�या प�ृभागाचा इितहास तपशीलवार समजून घे�यासाठी 
प�ृभागा�या �ि�येवर जोर देते. प�क हा जम�न होता आिण �या�या हयातीत काही वेळा 
�या�या क�पना इ�ंजी भािषक भू-आकृितशा� समदुायाने जोरदारपणे नाकार�या. 

 19�या शतका�या स�ुवातीस, लेखकानंी -  िवशेषतः यरुोपम�ये - �थािनक हवामान आिण 
िवशेषतः िहमनदी आिण पे�र�लेिशयल �ि�या�ंया िविश� �भावानंा लडँ�केपचे �ेय िदले 
होते. याउलट, डेि�हस आिण प�क दोघेही वेगवेग�या प�रि�थतीत वेगवेग�या भू��यामं�ये 
प�ृवी�या प�ृभागा�या �ि�ये�या सामा�यतेवर आिण कालातंराने लडँ�केप�या 
उ��ातंी�या मह�वावर जोर दे�याचा �य�न करत होते. 

1900  �या दशका�या स�ुवाती�या काळात, �ादेिशक-�तरीय भू -आकृितशा�ा�या 
अ�यासाला "िफिजयो�ाफ�” असे सबंोधले गेले. भौितकशा� हे नतंर "भौितक” आिण 
"भूगोल "चे आकंुचन मानले गेले आिण �हणूनच भौितक भूगोलाचे समानाथ� आहे आिण ही 
सकं�पना �या िवषया�या यो�य िचतें�या आसपास�या िववादात अडकली. काही भू -
आकृितशा��ांनी भौितकशा�ाचा भूगभ�शा�ीय आधार धरला आिण भौितक �े�ा�ंया 
सकं�पनेवर भर िदला, तर भूगोलशा��ामंधील एक िवरोधाभासी �व�ृी भौितकशा�ाला 
�या�या भूवै�ािनक वारशापासून िवभ� केले�या "श�ु आकृितिव�ान" शी समीकरण 
कर�याचा होता. ि�तीय िव�य�ुानतंर�या काळात, �ि�या, हवामान आिण प�रमाणा�मक 
अ�यासाचा उदय झा�यामळेु अनेक प�ृवी शा��ानंी वण�ना�मक ऐवजी लडँ�केपसाठी 
िव�ेषणा�मक ��ीकोन सचुव�यासाठी "भूआकृितशा� " या श�दाला �ाधा�य िदले. 
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१.६.२ .प�रमाणा�मक भू�पशा�: 

20  �या शतका�या म�यभागी भू-आकृितिव�ान ठोस प�रमाणा�मक पायावर ठेव�यास 
स�ुवात झाली. २० �या शतका�या उ�राधा�त �ो�ह काल� िग�बट��या स�ुवाती�या 
काया�नतंर, नैसिग�क शा��, भूगभ�शा�� आिण हाय�ॉिलक अिभय�ंया�ंया गटात रा�फ 
अ�गर बॅगनॉ�ड, हॅ�स-अ�बट�  आइ��टाईन, �ँक अ�ट�, जॉन हॅक, लनुा िलओपो�ड, 
आथ�र ��ॅहलर आिण रोना�ड �े�ह यानंी न�ा आिण ड�गर उतार यासंार�या लडँ�केप 
घटका�ंया �व�पाचे सशंोधन क�न �यातील पैलूंची प�तशीर, थेट, प�रमाणवाचक मापे 
घेऊन आिण या मोजमापा�ंया मोजमापाची तपासणी क�न सशंोधन कर�यास स�ुवात 
केली. या प�ती स�या�या िन�र�णावं�न भू��या�ंया भूतकाळातील आिण भिव�यातील 
वत�नाचा अंदाज लावू लाग�या आिण नतंर भौगोिलक सम�याकंडे अ�यतं प�रमाणा�मक 
�ि�कोना�या आधिुनक �व�ृीम�ये िवकिसत झा�या. प�रमाणा�मक भू-आकृितशा�ाम�ये 
�व गितशीलता आिण घन यांि�क�, भू-आकृितशा�, �योगशाळा अ�यास, �े� मोजमाप, 
सै�ािंतक काय� आिण सपूंण� लडँ�केप उ��ातंी मॉडेिलंग याचंा समावेश असू शकतो. 
हवामान आिण मातीची िनिम�ती, गाळाची वाहतूक, लडँ�केप बदल आिण हवामान, 
टे�टोिन�स, धूप आिण िन�ेपण या�ंयातील पर�परसवंाद समजून घे�यासाठी या प�त�चा 
वापर केला जातो. 

१.६.३ .समकालीन भू�पशा�: 

 आज, िजओमॉफ�लॉजी�या �े�ात िविवध ��ीकोन आिण आवड�चा समावेश आहे. 
आधिुनक सशंोधकाचें उि�� आहे क� प�ृवी�या प�ृभागावरील �ि�या िनयिं�त करणारे 
प�रमाणा�मक "कायदे" काढणे, परतं ु िततकेच, ��येक लडँ�केप आिण पया�वरणाची 
िविश�ता ओळखणे �याम�ये या �ि�या चालतात .समकालीन भू -आकृितशा�ातील 
िवशेषतः मह�वा�या अनभूुत�म�ये हे समािव� आहे: 

1) सव� लडँ�केप एकतर "ि�थर" िकंवा "िवचिलत" �हणून मानले जाऊ शकत नाहीत, जेथे 
ही अ�व�थ ि�थती काही आदश� ल�य �व�पापासून दूर असलेली ता�परुती िव�थापन 
आहे. 

२) ब� याच िजओमॉिफ� क िस�टी�स �या�ंयाम�ये होणा�या �ि�या�ंया �यगंा�मकते�या 
सदंभा�त, �हणजे, इ�ह�टचे प�रमाण आिण परत ये�या�या वेळे�या संभा�यते�या िवतरणा�या 
��ीने चागं�या �कार ेसमज�या जातात. 

 आप�या �हा�या इितहासाब�ल भूगभ�शा�� नेहमीच सहमत नसतात. �यानंी गे�या 
काहीशे वषा�पासून आप�ीवाद आिण एकसमानतावाद यां�यात वादिववाद केले आहेत! 
भौगोिलक उ��ातंी�या दोन म�ुय िस�ातंाबं�ल आिण िववादाचे िनराकरण कर�यासाठी 
वै�ािनक कसे आले याब�ल जाणून �या. 

1) आप�ीवाद :  Catastrophism  

 आप�ीवाद हा िस�ातं आहे क� प�ृवीवर भूतकाळात अचानक, अ�पकालीन, िहसंक 
घटनाचंा प�रणाम झाला आहे, श�यतो जगभर �यापलेला आह.े हे एक�पतावादा�या 



  

 

भ�ुपशा�ाची त�वे 

 

42 

िव�� होते, �याम�ये धूप सार�या सथं वाढीव बदलामंळेु प�ृवीची सव� भूवै�ािनक वैिश�्ये 
िनमा�ण झाली. एक�पतावाद असे मानतो क� वत�मान ही भूतकाळाची ग�ुिक�ली आहे 
आिण सव� गो�ी अिनि�त भूतकाळातील हो�या �या�माणे चालू रािह�या. स�ुवाती�या 
िववादापंासून, भूगभ�य घटनाबं�ल अिधक समावेशक आिण एकाि�मक �ि�कोन िवकिसत 
झाला आहे, �याम�ये वै�ािनक एकमताने मा�य केले आह ेक� भूगभ�शा�ीय भूतकाळात 
काही आप�ीजनक घटना हो�या, परतं ु या नैसिग�क �ि�येची अ�यतं उदाहरणे �हणून 
�प�ीकरण कर�यायो�य आहेत जी होऊ शकतात. 

 आप�ीवादाने असे मानले होते क� भूवै�ािनक यगुाचंा शेवट िहसंक आिण अचानक 
नैसिग�क आप��सह झाला आहे जसे क� मोठा पूर आिण मोठ्या पव�त साख�याचंी जलद 
िनिम�ती. जगा�या �या भागामं�ये अशा घटना घड�या �या भागात राहणार ेवन�पती आिण 
�ाणी मारले गेले, �या�ंया जीवा�मांनी भूगभ�य �तराची �या�या केली अशा नवीन 
�व�पानंी अचानक बदलले. 
 
 आप�ीवाद सकं�पना �थम १९�या शतका�या स�ुवाती�या �� च शा�� जॉज�स 
�यिु�हयरने लोकि�य केली. �यानंी �थािनक परुानतंर नवीन जीवस�ृी इतर �े�ातूंन 
�थलातं�रत झा�याचा ��ताव माडंला आिण आप�या वै�ािनक लेखनात धािम�क िकंवा 
आिधभौितक अनमुान टाळले. इितहासात �या वेळी, यरुोिपयन शा��ानंा �या�ंया 
बायबल�या अ�यासाचा �या�ंया नैसिग�क िव�ाना�या अ�यासासोबत जोड�याची सवय 
होती. जे�हा प�ृवी�या इितहासाचा िवचार केला जातो ते�हा �यानंी भूतकाळातील भूगभ�य 
घटना समजून घे�यास मदत कर�यासाठी महापरुा�या बायबलसबंंधी कथेकडे पािहले. 

 �यूि�हयर देखील िनरी�ण करत होता �यामळेु �याला जीवा�म रकेॉड�ब�ल ग�धळात 
टाकले होते .�याने अनेक रह�यमय अंतर पािहले; �हणजे, काही �जाती भूगभ�शा�ीय 
वेळे�या दीघ� कालावधीसाठी िदसून येतील आिण नतंर अचानक अ��य होतील. 
बायबलम�ये सािंगत�या गेले�या िहसंक नैसिग�क आप��ब�ल�या �या�या छापासंह, 
�यिु�हयर�या िनरी�णामळेु पृ�वीचा बह�तेक इितहास भूगभ�य आप�ीने वैिश�्यीकृत आहे 
यावर िव�ास ठेवला. ही क�पना शा��ामं�ये आप�ीवादाचा िस�ातं �हणून उदयास 
आली आिण पसरली. 

 �यिु�हयर आिण इतर शा��ाचंा असा िव�ास होता क� आज आपण पाहत असले�या 
भूमीची म�ुय वैिश�्ये फार पूव� फारच नाट्यमय घटना�ंार े�थािपत केली गेली होती. या 
घटना आपण आप�या काळात अनभुवत असले�या छोट्या-छोट्या नैसिग�क आप��शी 
अिजबात सा�य नसतील. नाटक सपंले, धािम�क �थंामं�ये अमर झाले, इत�या �चडं 
�माणात प�ुहा कधीही िदसणार नाही. 

2) एक�पतावाद   Uniformitarijnism :  

 जे�स हटन नावा�या भूवै�ािनक आिण भौितकशा��ाने आणखी एक क�पना माडंली. 
�याने िवचार केला क� प�ृवी�या प�ृभागावरील बह�तेक वैिश�्ये सथं, चालू असले�या 
भूगभ�य �ि�यामंळेु तयार झा�या आहेत, अचानक झाले�या आप�ीजनक घटनानंी नाही. 
हटनचा िव�ास बसत न�हता क� फार पूव� अस ेकाही घडत होते ज ेआजही प�ृवीवर घडत 
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नाही. दसु�या श�दातं, ‘वत�मान ही भूतकाळाची ग�ुिक�ली आहे.' भू�व�पाचंी धूप, गाळ 
साचणे, खडंाचें वाह�न जाणे आिण �वालामखु�चा उ�ेक - हे सव� फार पूव�, अंदाजे �याच 
�माणात आिण आज आहे �याच �माणात घडत होते. 

 हटनची क�पना भूगभ�शा�ा�या �े�ातील एक �मखु वळण होती. �याने �याला 
एक�पतावाद असे �हटले: हा िस�ातं क� प�ृवीची वैिश�्ये बह�तेक वेळा दीघ� कालावधीत 
घडले�या हळूहळू ,लहान -�तरीय �ि�या�ंार ेजबाबदार असतात. याला �िमकता देखील 
�हणतात, एक�पतावादाचा िस�ातं दसु� या भूगभ�शा�� चा�स� लायेलने माडंला आिण 
लोकि�य केला. 

1830 �या दशकात ,लायलने भूगभ�शा�ाची त�वे �कािशत केली  , �याने 
एकसमानतावादाचे बारीकसारीक तपशील �प� केले. ह े प�ुतक भूगभ�शा��ासंाठी एक 
मह�वाचा मजकूर बनले आिण चा�स� डािव�न�या उ��ातंी िस�ातंांवरही �याचा �भाव 
पडला. परतं ु चा�स� लायलने वा�तिवक प�ुतक �कािशत केले असले तरी, ‘आधिुनक 
भूिव�ानाचे जनक  'अस�याचे �ेय जे�स हटन यानंाच िमळते. हटन�या एक�पतावादा�या 
त�वाने भूगभ�शा�ाला खरी चालना िदली �यामळेु ती आज�या अ�यतं तपशीलवार, 
काया��मक िश�तीत वाढ�यास मदत झाली. 

   जे�हा पा�ा�य िव�ान बायबलसबंंधी आिण इतर धािम�क सघंटनापंासून 
�वतःला उलगड�याचा �य�न करत होते ते�हाच भूिव�ानाची त�वे �कािशत झाली होती. 
शा��ांना असे वाटले नाही क� �यानंा यापढेु मोठ्या परुाचा िहशेब �ावा लागेल. �याऐवजी, 
ते �यानंा िदसत असले�या गो��वर िचकटून रािहले: पव�त �ीण होणे, �वालामखुी फुटण,े 
न�ा �याचें माग� बदलत आहेत. 

3) िनओ -कॅटा��ॉिफझम – Neo-Catastrophism : 
 हे ��य िकंवा िस�ातं ,काही बाबतीत आप�ी�या पूव��या क�पनाशंी सा�य आह,े क� 
भूवै�ािनक वैिश�्ये आिण सजीवाचंी उ��ातंी आिण िवल�ु हो�यावर काही अंतराने 
अचानक आिण शि�शाली नैसिग�क घटनांचा �भाव पडला आह.े म�ुयतः सथं सतत 
�ि�याचंा प�रणाम असणे; आप�ीचा एक सधुा�रत �कार. िवसा�या शतका�या उ�राधा�त 
भूगभ�शा�ात एक नवीन िवचारधारा उदयास आली �याला लायल आिण डािव�न�या 
�िमकते�या िव�� 'नव -आप�ीवाद 'असे सबंोधले जाते. 
 
 एनएस शा��क�ज (1937) यानंी समकालीन भूगभ�शा�ातील काही ��डचे वण�न 
कर�यासाठी िनओकॅटा��ॉिफझम हा श�द�योग सादर केला आहे. 
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घटक अ�यास�यानतंर अ�ययनक�या�स खालील �मता �ा� होतील  - 

●       प�ृवी�या अंतभा�गाचे बदलते �व�प �प�  करता  येणे . 

●       महा�ीप आिण महासागराचंी िनिम�ती �प� करता येणे. 

●       पव�ताचंी िनिम�ती आिण माउंटन िबि�डंगची �ि�या �प� करता येणे.  
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२.२  प�रचय: 

तीन शतकापूंव�, इंि�लश शा�� आयझॅक �यूटन यानंी �हा�ंया अ�यासातून आिण 
ग�ु�वाकष�णा�या श��व�न असे काढले क� प�ृवीची सरासरी घनता प�ृभागा�या 
खडकापें�ा द�ुपट आह ेआिण �यामळेु प�ृवीचा आतील भाग जा�त घन पदाथा�नी बनलेला 
असावा.  �यूटन�या काळापासून प�ृवी�या आत काय आहे याब�लचे आपले �ान खूप 
सधुारले आहे, परतं ु�याचा घनतेचा अंदाज अिनवाय�पणे अप�रवित�त आहे. आमची वत�मान 
मािहती प�ृवीव�न �वास करणा� या भूकंप लहर��या मागा�चा आिण वैिश�्या�ंया 
अ�यासातून, तसेच उ�च दाब आिण तापमानावरील प�ृभागावरील खिनजे आिण 
खडकावंर �योगशाळेतील �योगामंधून येते. प�ृवी�या आतील भागावरील इतर मह�वाची 
मािहती प�ृभागावरील खडकाचें भूवै�ािनक िनरी�ण आिण सूय�मालेतील प�ृवी�या 
हालचाली, �याचे ग�ु�वाकष�ण आिण चुबंक�य �े� आिण प�ृवी�या आतील उ�णतेचा �वाह 
या�ंया अ�यासातून �ा� होतो. 

प�ृवी�या प�ृभागापासून प�ृवी�या गा�यातील क� �ापय�त�या भागास प�ृवीचे अंतरगं असे 
�हणतात. प�ृवी�या अंतरगंािवषयी फारच मया�िदत �माणात मािहती उपल�ध आह.े �यामळेु 
आजही प�ृवी�या अंतरगंािवषयी व �यातील पदाथा�िवषयी अ��य� मािहतीवर अवलंबनु 
रहावे लागते. प�ृवीचा क� �भाग हा भूप�ृापासून ६४०० िकमी खोलीवर आहे. �यामळेु 
इत�या खोलीवरील मािहती अ��य�पणे उपल�ध आह.े 

प�ृवी�या अंतरगंाबाबत मािहती िमळव�याचे �ोत:  

१. ��य� �ोत - खाण�मधून िमळालेले पदाथ�, खोदकाम (drilling), �वालामखुी�या 
उ�ेकातून बाहेर  पडणार ेपदाथ�  

२. अ��य� �ोत - खोलीनसुार तपमान वाढत जाते तसेच पदाथा�ची घनता देखील वाढत 
जाते. या िनयमानसुार खलीनसुार वाढत जाणा�या तपमानाचा वाढीचा दर मोजता येतो. 
उदा. दर ३० मी खोलीवर तपमान १ अ.ं से. ने वाढते.  

पृ�वीच ेअंतरगं:  

भूकंप मापक य�ंाने मोजले�या भूकंप लहर�चा उपयोग क�न प�ृवी�या अंतरगंाबाबत 
मािहती अनेक शा��ांनी िमळवली. प�ृवी�या प�ृभागापासून ित�या क� �ापय�त प�ृवी�या 
अंतरगंाचे �व�प बदलत जाते. प�ृवी�या अंतरगंातील पदाथा��या बदल�या गणुधमा�नसुार 
ितचे पढुील �मखु तीन थरातं िवभाजन केले जाते.  

१. िशलावरण िकंवा भूकवच (CRUST) २. �ावरण  (MANTLE)   ३. गाभा (CORE) 

पृ�वी�या अंतरगंाबाबत मािहती िमळव�याचे �ोत:  

१. ��य� �ोत - खाण�मधून िमळालेले पदाथ�, खोदकाम (drilling), �वालामखुी�या 
उ�ेकातून बाहेर पडणारे पदाथ�   
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२. अ��य� �ोत - खोलीनसुार तपमान वाढत जाते तसेच पदाथा�ची घनता देखील वाढत 
जाते. या िनयमानसुार खलीनसुार वाढत जाणा�या तपमानाचा वाढीचा दर मोजता येतो. 
उदा. दर ३० मी खोलीवर तपमान १ अ.ं से. ने वाढते.  

२.३  पृ�वीचे अतंरगं (थररचना) अतंभा�ग: 

प�ृवी हा �ह तीन म�ुय कवचानंी बनलेला आहे: अितशय पातळ, िठसूळ कवच, आवरण 
आिण गाभा; �ावरण आिण गाभा ��येक� दोन भागामं�ये िवभागलेले आहेत. सव� भाग या 
�काशना�या मखुप�ृावर मोज�यासाठी काढले आहेत आिण शेवटी एक त�ा भागांची जाडी 
सूचीब� करते. जरी गाभा आिण आवरण जाडीम�ये समान असले तरी, गाभा प�ृवी�या 
आकारमाना�या फ� 15 
ट�के आहे, तर आवरण 84 
ट�के �यापते. उव��रत 1 
ट�के भूकवच बनवते. 
प�ृवी�या शा��ांनी उ�च 
दाब असले�या खडकावंर 
�योगशाळा �योग क�न 
आिण सगंणकावरील 
भूकंपा�या न�द�चे िव�ेषण 
क�न प�ृवी�या थर आिण 
रासायिनक रचनेब�लचे 
आपले �ान सात�याने 
सधुारत आहे. 

 

भूकंप मापक य�ंाने मोजले�या भूकंप लहर�चा उपयोग क�न प�ृवी�या अंतरगंाबाबत 
मािहती अनेक शा��ानंी िमळवली. 
प�ृवी�या प�ृभागापासून ित�या 
क� �ापय�त प�ृवी�या अंतरगंाचे �व�प 
बदलत जाते. प�ृवी�या अंतरगंातील 
पदाथा��या बदल�या गणुधमा�नसुार 
ितचे पढुील �मखु तीन थरातं 
िवभाजन केले जाते.  

१. िशलावरण िकंवा भूकवच 
(CRUST) 

२. �ावरण  (MANTLE) 

३. गाभा (CORE) 
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१. िशलावरण िकंवा भूकवच (CRUST) –  

प�ृवी�या भूप�ृालगत असले�या घन आवरणास भूकवच िकंवा िशलावरण असे �हणतात. 
भूकवचा�या समुार े ७१% भाग सागरीप�ृाने तर २९% भाग हा जिमनीने �यापला आहे. 
भूकवचा�या जाडी पव�तमय �देशात अिधक (४० िकमी) तर सागरतळभागात कमी (१० 
िकमी) आढळते. भूकवचा�या / िशलावरणाचे दोन थरात िवभाजन केले जाते.  

१. िसयाल   व    २. सायमा  

१. िसयाल - भपु�ृालगत भूकवचा�या रचना सव�� सारखी आढळते. या थरात िसिलकॉन 
(Si) व अ�यिुमना (Al) चे �माण अिधक अस�याने �या थरास ( Si +Al =  Sial) असे 
�हणतात. या थराची घनता सवा�त कमी �हणजे २.९ इतक� असते. हा थर समुार े२९ िकमी 
जाडीचा असतो.  

२. सीमा / सायमा - िसयाल�या खाली भूकवचाचा दसुरा थर ४२ िकमी पय�त खोल 
असतो. हा थर िसिलका (Si) व मॅ�नेिशअम (Ma) पासून बनला असून �यास सायमा 
(Si+Ma = Sima) अस े�हणतात. या थराची घनता ३. इतक� असते. महासागराचे तळ 
सीमा थराचे बनलेले असतात व िसयाल हा थर सीमा थरावर तरगं�यासारखा असतो. 

२. �ावरण (mantle) –  

�ावरणािवषयीचे आपले �ान, टे�टोिनक �लेट्ससह, भूकंप लहर��या िव�ेषणातून �ा� 
होते.  उ�णता �वाह, चुबंक�य आिण ग�ु�वाकष�ण अ�यास; आिण खडक आिण खिनजांवर 
�योगशाळेतील �योग .प�ृवी�या प�ृभागा�या खाली 100 ते 200 िकलोमीटर�या दर�यान, 
खडकाचे तापमान िवतळ�या�या िबंदूजवळ आहे; काही �वालामखु�नी उ�ेक केलेला 
िवतळलेला खडक आवरणा�या या �देशात उगम पावतो .अ�यतं उ�प�न देणा�या 
खडका�या या झोनम�ये भूकंप लहर�चा वेग थोडा कमी असतो आिण �या थरावर 
टे�टोिनक �लेट्स चालतात असे मानले जाते .या कमी-वेग �े�ा�या खाली वर�या 
आवरणातील एक स�ंमण �े� आहे; �याम�ये कमी घनतेपासून अिधक घनते�या 
खिनजामं�ये झाले�या बदलामंळेु होणार े दोन खडं आहेत .उ�च दाब आिण तापमानावर 
�योगशाळेतील �योगा�ंार े या खिनजांची रासायिनक रचना आिण �फिटकाचे �व�प 
ओळखले गेले आहे .स�ंमण झोन�या खाली असलेला खालचा आ�छादन तलुनेने सा�या 
लोह आिण मॅ�नेिशयम िसिलकेट खिनजानंी बनलेला असतो, जो हळूहळू खोलतेसह 
अितशय दाट �व�पात बदलतो .आवरणापासून गा�याकडे जाताना, भूकंप लहर��या 
वेगात ल�णीय घट )समुार े30 ट�के (आिण घनतेत ल�णीय वाढ )समुार े30 ट�के (आहे. 

भूप�ृाखाली ४२ िकमी खोलीपय�त �ावरण या थरास सरुवात होते. या ठरत �ाथिमक 
भूकंप लहर�चा वेग अचानक वाढतो. भूप�ृापासून ४२ िकमी ते २९०० िकमी खोलीपय�त 
�ावरण िव�तारले आह.े प�ृवी�या एकूण घनफळापैक� ८३% भाग �वरणाने �यापला आहे. 
प�ृवी�या अंतरगंात घडणा�या सव� हालचाली (सागरतळ िव�तार, पव�तिनमा�णकारी 
हालचाली, खडंवहन इ.) याच ठरत िनमा�ण होतात व �याचे प�रणाम भूप�ृावर िदसून येतात. 
पदाथा��या घनतेनसुार �वणा�चे दोन भाग पडतात.  
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१. बा� �ावरण - (पदाथा�ची घनता कमी) - ४२ - ७०० िकमी पय�त िव�तार  

२. अंत��वाराण -  (पदाथा�ची घनता अिधक) - ७०० - २९०० िकमी पय�त िव�तार        

 ३. गाभा (core) –  

गाभा हा ओळखला जाणारा पिहला अंतग�त सरंचना�मक घटक होता. आरडी ओ�डहॅम 
यानंी 1906 म�ये भूकंपा�या न�द��या अ�यासातून याचा शोध लावला आिण �यामळेु 
प�ृवी�या घनतेची �यूटनची गणना �प� कर�यात मदत झाली. बा� गाभा �व आहे असे 
गहृीत धरले जाते कारण ते कातरणे (एस) लाटा �सा�रत करत नाही आिण कारण �यामधून 
जाणा�या कॉ��ेशनल (पी) लहर�चा वेग झपाट्याने कमी होतो. आतील गाभा हा घन मानला 
जातो कारण P आिण S लहरी �यातून जात असतात. 

सपूंण� प�ृवीचा छेद, भूकंप लहर��या मागा�ची जिटलता दश�िवतो. माग� व� करतात कारण 
वेगवेग�या खोलीवर आढळणार ेिविवध �कारचे खडक लाटा �या वेगाने �वास करतात ते 
बदलतात. पी िच�हािंकत घन रषेा सकुंिचत लहरी आहेत; S िच�हांिकत डॅश रषेा कातरणे 
लहरी आहेत. S लहरी कोरमधून �वास करत नाहीत परतं ुकोर (PKP, SKS) म�ये �वेश 
के�यावर सकुंिचत लहर�म�ये (K िच�हािंकत) �पातं�रत होऊ शकतात. लाटा प�ृभागावर 
परावित�त होऊ शकतात (PP, PPP, SS). 

भूकंपा�या लाटा, सपूंण� प�ृवीचे प�र�मण आिण जड�व, चुबंक�य-�े� डायनॅमो िस�ातं 
आिण लोह िवतळणे आिण िमि�त कर�यावरील �योगशाळेतील �योग या सव� गो�ी 
आतील आिण बाहेरील गाभाची रचना ओळख�यात योगदान देतात. ऑि�सजन िकंवा 
स�फर िकंवा िनकेल�या 10 ट�के िम�धातूसह, िकंवा कदािचत या तीन घटका�ंया काही 
िम�णासह कोर म�ुयतः लोहाचा बनलेला असावा असे मानले जाते. 
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भूप�ृापासून २९०० िकमी ते ६४०० िकमी खोलीपय�त िव�तारले�या भागास प�ृवीचा 
गाभा असे �हणतात. �वणा��या खाली गा�याची घनता वेगाने वाढते. प�ृवी�या गा�यातील 
पदाथा��या अव�थेव�न �याचे दोन भाग पडतात.     

१. बा� गाभा (२९०० - ५१०० िकमी)             

२. अंतगा�भा (५१००-६४०० िकमी) . 

बा� गाभा हा �व�प ि�थतीत अस�याने �यातून द�ुयम भूकंप लहरी �वास क� शकत 
नाही. �ा ठरत प�ृवी�या अंतग�त भागात असलेले खडक िवतळले�या �व�पात असतात 
�यामळेु तो �व�प असतो. बा� गा�याची  घनता १० ते १२ इतक� असते. प�ृवीचा 
अंतगा�भा प�ृवी�या क� �ाभोवती पसरलेले असून तो घन�व�पात (solid) आढळतो. हा 
भाग अितशय कठीण पदाथा�चा बनलेला अस�याने �याची घनता सवा�िधक असते. प�ृवीचा 
अंतगा�भा हा िनकेल (Ni) व लोह (Fe) पासून बनला अस�याने �यास िनफे (NIFE) असेही 
�हणतात.    

अ. भूकवच 

आप�यासाठी कवच उपल�ध अस�यामळेु, �या�या भूगभ�शा�ाचा िव�ततृ अ�यास केला 
गेला आह,े आिण �हणूनच आवरण आिण गाभा यां�या रचना आिण सरंचनेपे�ा �या�या 
रचना आिण सरंचनेब�ल अिधक मािहती �ात आहे. कवचा�या आत, जे�हा खडकाचें 
पनुिव�तरण केले जाते आिण थरामं�ये ला�हारस, धूप, खडकाचे कण एक�ीकरण आिण 
सि�छ� खडकाचे घनीकरण आिण पनु�था�पना या भूगभ�शा�ीय �ि�ये�ार ेथरामं�ये जमा 
केले जाते ते�हा जिटल नमनेु तयार होतात. 

भूप� �वत�िनक��या मोठ्या �माणावरील �ि�ये�ारे, समुार ेबारा भूप�, �यात खडं आिण 
महासागर खो�याचें सयंोजन आहे, प�ृवी�या प�ृभागावर भूगभ�शा�ीय वेळेत िफरत आहते. 
भूप�ा�ंया कडा भूकंप आिण �वालामखुी�या एका�तेने िच�हािंकत के�या जातात. 
�लेट्स�या ट�करामंळेु िहमालयासार�या पव�ताचंी िनिम�ती होऊ शकते, ही जगातील 
सवा�त उंच �ेणी आह.े �लेट्सम�ये कवच आिण वर�या आवरणाचा काही भाग समािव� 
असतो आिण ते गरम, उ�प�न देणा�या वर�या आ�छादन �े�ावर वषा�ला काही 
स�टीमीटर�या अितशय मंद गतीने, नखा�ंया वाढी�या दरापे�ा कमी वेगाने िफरतात. कवच 
महासागराखंालील महा�ीपापें�ा खूप पातळ आह.े  

कवच आिण आवरण या�ंयातील सीमारषेेला मोहोरोिवक िवघटन (िकंवा मोहो) �हणतात; ह े
नाव �ोएिशयन शा�� आंि�जा मोहोरोिवच या �य���या स�मानाथ� ठेव�यात आले आह.े 
ही सीमा आजपय�त कोणीही पािहली नाही, परतं ु भूकंपा�या लाटा�ंया वेगात ती ती� वाढ 
होऊन ती ओळखली जाऊ शकते. मोहो येथील वाढीचे �प�ीकरण ह े खडका�या 
�कारातील बदल अस�याचे मानले जाते. मोहोम�ये �वेश कर�यासाठी िछ� पाड�याचे 
��तािवत कर�यात आले आहे, आिण कोला �ीपक�पातील एक सोि�हएत िछ� 12 
िकलोमीटर खोलीपय�त ि�ल केले गेले आहे, परतं ु ि�िलंगचा खच� खोलीसह मोठ्या 
�माणात वाढतो आिण मोहोम�ये �वेश लवकर हो�याची श�यता नाही. 
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२.४ आ��ेड वेगनर या�ंया खंडवहन िस�ातंाचे सटीक परी�ण  

प�रचय: 

महा�ीप आिण महासागर खोर े ही जगाची मूलभूत आराम वैिश�्ये आहेत, ही पिह�या 
�कारची भू�प  वैिश�्ये मानली जातात. प�ृवी�या उ��ांतीनतंर �थम �माने भू�व�पे 
कशी िनमा�ण झाली, याब�ल कुतूहल आह.े िविवध शा��ानंी गहृीते आिण िस�ातंा�ंार े
खडं आिण महासागर खो�या�ंया िनिम�तीचे िव�ेषण कर�याचा �य�न केला आहे. टे�ाहे�ल 
हायपोिथिसस हा या �े�ात अितशय �ारिंभक �ि�कोन मानला जातो. �यानतंर 1909 
म�ये एफबी टेलरने महा�ीप आिण महासागरा�ंया िनिम�तीचे िव�ेषण कर�याचा �य�न 
केला आिण महा�ीपीय �वाह िस�ातं माडंला. टेलरनतंर, वे�नरने 1912 म�ये खडं आिण 
महासागरा�ंया िनिम�तीचे िव�ेषण कर�याचा �य�न 1912 म�ये केला. आगामी 
प�र�छेदामं�ये, वे�नर�या खडंीय �वाह िस�ातंाचे िव�ेषण कर�याचा �य�न केला गेला 
आहे. 

िस�ांताचे उि��: 

�ोफेसर आ��ेड वेगेनर हे जम�न हवामानशा�� होते. �यानंी 1912 म�ये �याचंी 
भूखडंवहनाची सकं�पना माडंली आिण ती 1922 म�ये �काशात आली जे�हा �यानंी Die 
Entstehung der Kontinente and Ozeane नावा�या प�ुतकात �याचंी सकं�पना 
िवशद केली आिण 1924 म�ये ितचे इं�जीत भाषातंर झाले. वेगनरचा म�ुय उ�ेश होता. 
प�ृवी�या इितहास दर�यान झाले�या हवामानातील बदलांचे �प�ीकरण दे�यासाठी. �यांनी 
हवामान बदलाचे त�व खाली िद�या�माणे दोन ��ीकोनातून �प� केले. 

1. जर प�ृवी�या सपूंण� भूवै�ािनक इितहासात खडं �या�ंया जागी ि�थर रािहले, तर 
हवामान िवभाग एका �देशातून दसु�या �देशात �थलातं�रत झाले असतील आिण 
अशा �कार ेएखा�ा िविश� �देशाने वेळोवेळी वेगवेग�या हवामानाचा अनभुव घेतला 
असेल. 

2. हवामान �े� ि�थर रािह�यास, िव�थािपत आिण वाह�न गेले असावे. 

वे�नरने दसुरा पया�य िनवडला आिण �याचंा भूखडंवहन  िस�ातं माडंला. 

 स� ि�थतीतील प�ृवीवरील सात भूखडं व तीन महासागर अशी ि�थती अपरवत�नीय 
असावी अस े अनेक शा��ांचे मत होते. परतं ु जगात अस े अनेक परुावे िमळतात िक 
�याव�न असे िन�प�न होते िक प�ृवीवरील िविवध भागातं हवामानात प�रवत�न झाले 
असावे.  

उदा. १. िहमा�छािदत �देशातील दगडीकोळशाचे साठे (गड्डी कोळसा हा उ�ण 
हवामाना�या �देशात आढळतो. मग तो शीत �देशात कसा?) 

उदा. २. भारतीय वाळवटं �ाचीन काळात िहमा�छादना�या �भावाखाली अस�याचे परुावे 
आहेत.  
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या परुा�यावं�न दोन श�यता िनयरमन होतात –  

१. भूखडंाम�ये हवामाना�या ि�थतीत बदल झाला असावा,  

 २. भूखडं वेगवेग�या हवामाना�या �देशात �थानातं�रत झाले असावेत.  

आ��ेड वेगनर यांनी मा� भूखडं �थलातं�रत झाले असावेत असा िवचार माडंला. 
�यातूनच "भूखडंवहन िस�ातं" माडंला गेला.  

िस�ांताचा मूळ आधार:  

वे�नरचा प�ृवी�या ि��तरीय �णाल�वर िव�ास होता, �हणजे, SIAL, SIMA आिण NIFE. 
प�ृवी�या इितहासा�या काब�नी कालखडंात पिँजया नावाचा भूभाग आिण पाथंालासा 
नावाचा जलसाठा होता असे वे�नरने सािंगतले. नतंर�या ट��यात, पॅि�गया वेगवेग�या 
भूभागामं�ये िवभागले गेले आिण �याचा पंथालासा�या आकंुचनावर प�रणाम झाला. 
पॅिसिफक महासागर हा पंथालासाचा अवशेष आहे असे देखील �याने गहृीत धरले. 

काब�िनफेरस कालावधीनतंर, पॅि�गया लॉरिेशया आिण ग�डवानाम�ये िवभागली गेली आिण 
या ट��याला टेिथस सम�ुाचे उ�ाटन �हणतात. �यानतंर, लॉरिेशया आिण ग�डवाना अनेक 
उपखडंामं�ये िवभागले गेले आिण �यामळेु प�ृवी�या प�ृभागावर स�या�या खडंाचंी िनिम�ती 
झाली. वे�नर यानंी नमूद केले क� ततृीयक काळात अंगारा आिण ग�डवाना एकमेकाकंडे 
सरकले आिण �यामळेु टेिथस सम�ु बंद झाला आिण िहमालय पव�ताचंी िनिम�ती झाली. 

कॉि�टन�टल ि��टचा पुरावा 

वे�नरने काब�िनफेरस कालावधीत, एकल भूमास, पॅि�गया या �व�पात सव� भूभागाचें 
एक�ीकरण िस� कर�याचा यश�वी �य�न केला. वेगनरने िदलेले परुावे खाली िदलेले 
आहेत. 
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१.  मते , अटलािंटक महासागरा�या दो�ही िकना�यावंर भौगोिलक समानता आह.े 
अटलािंटक महासागराचे दो�ही िकनार ेिजग-सॉ-िफट �हणून एकमेकानंा बसवले 
जाऊ शकतात. 

२. अटलािंटक महासागरा�या पि�म आिण पूव� िकनारप�ीवरील कॅलेडोिनयन आिण 
हिस�िनयन पव�तीय �णाली समान आिण समान आहेत असे परुा�याचे भूवै�ािनक 
तकुडे दश�वतात. 

३.  भौगोिलक��्या अटलािंटक महासागराचे दो�ही आवरण सारखेच आहेत. 

४. दि�ण अमे�रके�या पूव� िकना� यावर आिण आि�के�या पि�म िकना� यावर 
आढळणा� या जीवा�म आिण वन�पत�म�ये ल�णीय सा�य आहे. 

५.  �ीनलडँ दरवष� 20 सेमी वेगाने पि�मेकडे वाहत अस�याचे परुा�या�या भौगोिलक 
तकुड्यामंधून न�दवले गेले आहे. 1960 नतंर सम�ुातील तळ पसर�या�या 
परुा�या�या तकुड्यावं�न भूभागा�या एकमेकाशंी सबंंिधत हालचाल�ची प�ुी 
झाली आहे. 

६. �कॅि�डनेि�हया�या उ�रकेडील लेिमं�स जे�हा �याचंी लोकस�ंया �चडं वाढलेली 
असते ते�हा ते पि�मेकडे धावतात परतं ुनॉव�न िकना�या�या पलीकडे कोणतीही 
जमीन नस�यामळेु �याचंी �थापना सम�ुा�या पा�यात होते. लेिमं�सचे हे वत�न हे 
स�य िस� करते क� �ाचीन काळी भूभाग एक� होते आिण �ाणी पि�म िदशेला 
दूर�या िठकाणी �थलातंर करत असत. 

७.  भारत, दि�ण आि�का, ऑ��ेिलया, अंटाि�ट�का इ. मधील �लोसॉ�टे�रस 
वन�पत�चे िवतरण हे स�य िस� करते क� सव� भूभाग पूव� एकसधं आिण 
पॅि�गया�या �पात सतत होते. 

िस�ांताची �ि�या: 

आधी सािंगत�या�माणे वे�नरचे म�ुय उि�� ऐितहािसक काळात झाले�या हवामानातील 
बदलाचें �प�ीकरण देणे ह े होते. या पलीकडे वे�नरने पव�त-बाधंणी �ि�येचे िव�ेषण 
कर�याचा �य�न केला. 

जबाबदार श��: 

वे�नर�या मते, खडं िवषवुव�ृ आिण पि�मेकडे वळले. महा�ीपाचंी िवषवुव�ृाची हालचाल 
ग�ु�वाकष�ण श��मळेु झाली आिण जिमनी�या जनतेची पि�म िदशेची हालचाल ही भरती-
ओहोटी आिण उछाल श��चा प�रणाम आहे. 

वेगनर यांचा भूखंडवहन िस�ांत:  

आ��ेड वेगनर यानंी  स� ि�थतीतील महासागर व भूिमखडंा�ंया ि�थतीचा अ�यास 
क�न सरुवाती�या काळात ह ेसव� खडं एक� असावेत असा िवचार माडंला.  उदा. दि�ण 
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अमे�रकेचा पूव� िकनारा व आि�का खडंाचा पि�म िकनारा तसेच मादागा�कर बेटाचंा 
(आि�का) पूव� िकनारा व भारताचा पि�म िकनारा एकमेकानंा तंतोतंत जळुतात. 

१. वेगनर या�ंया मते �ाचीन काली प�ृवीवर एकच महाखडं (Mega - continent) व एकच 
महासागर अि�त�वात होता. वेगनर यानंी या महाखडंास पॅनिजया (Pangea) व 
महासागरास पॅ�थलासा (Panthalassa) अशी नावे िदली.  

२. प�ृवीवर काही ि�थ�यतंर े होऊन या महाभूखडंाचे दोन भूखडंात िवभाजन झाले. 
�यातील एक भान उ�रसे सरकला (उ�र अमे�रका, आिशया, यरुोप व रिशया) �ा 
भूखडंास वेगनर यानंी लॉरिेशया ह े नाव िदले. तर दसुरा भाग दि�णेस सरकला (भारत, 
दि�ण अमे�रका, ऑ��ेिलया) �यास �यानंी ग�डवाना अस ेनाव िदले.  

३.  लॉरिेशया व ग�डवाना  भूिमखडंास प�ुहा तडे जाऊन �यापासून वेगवेगळे झालेले 
भूिमखडं पा�यावर तरगंणा�या तरा�या�माणे एकमेकापंासून दूर दूर वाहत गेले व �यातून 
आज अि�त�वात असलेले भूिमखडं व महासागर अि�ततीवात आले.  

४. वेगनर या�ंया िस�ातंानसुार भूखडंा�ंया हालचालीमुळे महासागरा�ंया तळास व�या 
पडून वलीपव�ताचंी िनिम�ती झाली असावी. उदा. उ�र अमे�रकेतील रॉक�ज, दि�ण 
अमे�रकेतील अडँीस, यरुोपातील आ��स व आिशयातील िहमालय पव�ताचंी िनिम�ती याच 
�ि�येतून झाली असावी. 

वेगनर यां�या िस�ांताच ेपुरावे:  

१. भौगोिलक परुावा - अटलािंटक महासागरा�या पूव�  व पि�म िकना�यावर असणा�या 
भूरचनेत सा�य आढळते. �ाझीलचा िकनारा व आि�केचा पि�म िकनारा एकमेकाजंवळ 
आण�यास ते एकमेकानंा एकसधं आहेत.  

२. भूगभ�शा�ीय परुावा - अटलािंटक महासागरा�या पूव� व पि�म िकना�यालगत असणारे 
खडक हे एकाच गटातील आहेत. दि�ण आि�का या �ाझील येथील भूरचनेत सा�य 
आढळते. दो�ही �देशात िह�या�या खाणी आहेत.  

३. परुाजीव िव�ानिवषयक परुावा - अटलािंटक महासागरा�या पूव� व पि�म 
िकना�यालगत�या �देशात सापडणा�या वन�पती व �ा�या�ंया अवशेषात सा�य आढळते.  

४. लेिमंग प�ा�ंया �थलातंराचे परुावे.  

५. भूिमतीय परुावा - अमे�रका व �ीनलंड मधील अंतर वाढत आह.े कॅिलफोिन�या व 
वॊिश�ंटन मधील अंतर १२ मी. ने वाढले आहे. ६. हवामानिवषयक परुावे.  

वेगनर यां�या िस�ांतावरील टीका:  

१. खाडंवहनाचे नेमके कारण सािंगतले नाही.   

२. बह�तेक भूखडं एकमेकाशंी तंतोतंत जळुत नाहीत.   

३. िस�ातं का�पिनक व अितरिंजत आहे.      

४. िस�ातंास परुसेे परुावे नाह�त. 
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२.५  कोबेरचा िजओिसिं�लनल िस�ातं 

िस�ांताचा उ�ेश: 

�िस� जम�न भूवै�ािनक कोबेर यानंी �या�ंया 'डेर बाऊ डेर एड�' या प�ुतकात प�ृवी�या 
प�ृभागा�या वैिश�्यांचे तपशीलवार आिण प�तशीर वण�न सादर केले आह.े �याचे म�ुय 
उि�� �ाचीन कठोर व�तमुान िकंवा टेबललड्ँस आिण अिधक गितमान िवभाग िकंवा 
िजओिस�ंलाइ�स या�ंयातील सबंंध ��थािपत करणे हे होते, �याला तो ओरोजेन �हणतो. 

कोबेर यानंी केवळ �या�ंया भू-िसि��लन िस�ातंा�या आधार े पव�ता�ंया उ�प�ीचे 
�प�ीकरण कर�याचा �य�न केला नाही तर �यानंी पव�त बाधंणीचे िविवध पैलू उदा., 
पव�ताचंी िनिम�ती, �याचंा भूगभ�य इितहास आिण उ��ातंी आिण िवकास याचंा िव�तार 
कर�याचा �य�न केला. 

�यानंी ज�ुया कठोर महा�ीपांस स�या�या खडंांचा पाया मानला. �या�ंया मते, स�याचे 
महा�ीप कठोर व�तमुानातून िवकिसत झाले आहेत. �यानंी माउंटन िबि�डंग िकंवा 
ऑरोजेनेिससची �ि�या अशी �या�या केली जी कठोर व�तमुानानंा भू-िस�ंलाइ�सशी 
जोडते. दसु-या श�दात सागंायचे तर, कठोर व�तमुाना�ंया �भावामळेु भू-िसकंलाइ�समधून 
पव�त तयार होतात. 

कोबेरचा िजओिसिं�लनल िस�ातं प�ृवी�या थंडीमळेु िनमा�ण होणा�या आकंुचन श��वर 
आधा�रत आहे. �याचा प�ृवी�या आकंुचन इितहासावर िव�ास आहे. दसु-या श�दात 
सागंायचे तर, प�ृवी�या थंडीमळेु िनमा�ण होणा�या आकंुचन श��मळेु भूकवचाची आडवी 
हालचाल होते जी पव�तरागंामं�ये गाळ िपळून, बकल आिण दमुडते. 

िजओिसंि�लनल ओरोजन िस�ांताचा आधार: 

 कोबेर�या मते, स�या�या पव�ता�ंया िठकाणी पा�याचे िफरते �े� होते .�याने पा�या�या 
िजओिस�ंलाइ�सचे गितशील िवभाग िकंवा ओरोजेन )ड�गर इमारतीचे िठकाण (�हटले .
िजओिस�ंलाइ�सचे हे मोबाइल झोन कठोर भूप�ृाने  वेढलेले होते �यानंा कोबेरने �ॅटोजेन 
�हटले होते. 

ज�ुया कडक व�तमुानामं�ये कॅनेिडयन शी�ड, बाि�टक शी�ड िकंवा रिशयन मािसफ, 
सायबे�रयन शी�ड, चायनीज मािसफ, पेिननसलुर इंिडया, आि�कन शी�ड, �ािझिलयन 
मास, ऑ��ेिलयन आिण अटंाि�ट�क कडक मास याचंा समावेश होतो. कोबेर�या मते, 
म�य-पॅिसिफक िजओिस�ंलाइनने उ�र आिण दि�ण पूव�लडँ वेगळे केले, जे नतंर 
पॅिसिफक महासागर तयार कर�यासाठी �थािपत झाले. 

कोबेरने पव�त िनिम�तीचे 6 �मखु कालखडं ओळखले आहेत. तीन पव�त-बाधंणी कालखडं, 
�याब�ल फारच कमी मािहती आहे, �ी-कॅि��यन काळात घड�याचे न�दवले जाते. 
पॅलेओझोइक यगुात दोन �मखु पव�त बाधंणीचे कालखडं िदसले - कॅलेडोिनयन 
ऑरोजेनेिसस िसल�ुरयन कालावधी�या शेवटी पूण� झाले आिण �हॅ�र�कॅन ऑरोजेनी परमो-
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काब�िनफेरस कालावधीत समा� झाले. अ�पाइन ऑरोजेनी �हणून ओळखली जाणारी 
शेवटची (6वी) ऑरोजेिनक ि�या ततृीयक यगुात पूण� झाली. 

कोबेरने असे मत माडंले आह ेक� ते पव�त भू-िस�ंलाइ�समधून तयार झाले आहेत. कोबेर 
िजओिस�ंलाइ�स�या मते, पव�त िनिम�तीची िठकाणे (ओरोजेन �हणून ओळखली जाणारी) 
ही लाबं आिण �ंद पा�याची �े�े आहेत �याम�ये अवसादन आिण घटतेचे वैिश�्य आह.े  

िजओिसंि�लनल ओरोजेन िस�ांताची यं�णा:  

कोबेर�या मते, पव�त िनिम�तीची सपूंण� �ि�या तीन जवळून जोडले�या ट��यातूंन जाते, 
�हणजे िलथोजेनेिसस, ऑरोजेनेिसस आिण ि�लपटोजेनेिसस. पिहला ट�पा प�ृवी�या 
थंडीमळेु होणा�या आकंुचन श��मळेु िजओिस�ंलाइ�स�या िनिम�तीशी सबंंिधत आहे. 
माउंटन िबि�डंग�या या तयारी�या ट��याला िलथोजेनेिसस �हणतात. िजओिस�ंलाइ�स हे 
पा�याचे लाबं आिण �ंद िफरते �े� आहेत �यानंा कठोर व�तमुान आहते, �यानंा कोबेरने 
फोरलड्ँस िकंवा �ॅटोजेन असे नाव िदले आह.े 

हे उंचावलेले भूभाग िकंवा पूव�लड्ँस �वाही �ि�ये�ार ेसतत धूप हो�या�या अधीन असतात 
आिण खोडलेले सािह�य भू-िसकंलाइनम�ये जमा केले जाते. गाळ जमा हो�या�या या 
�ि�येला अवसाद �हणतात. हळुहळू अव�ेपणामळेु गाळाचे सतत वाढत जाणार े वजन 
िजओिस�ंलाइ�स�या तळभागावर �चडं दबाव टाकते, प�रणामी िजओिस�ंलाइ�सचे तळ 
हळूहळू कमी होतात. 

ही �ि�या कमी हो�याची �ि�या �हणून ओळखली जाते. अवसादना�या या दहुेरी 
�ि�यामंळेु आिण प�रणामी कमी हो�यामळेु �चडं �माणात गाळ जमा होतो आिण भू-
िसकंलाइ�सम�ये गाळाची मोठी जाडी �ा� होते. 

दसुरा ट�पा पव�त िनिम�तीशी सबंंिधत आहे आिण �याला ऑरोजेनेिससचा ट�पा �हणतात. 
प�ृवी�या थंडीमळेु होणा�या आकंुचन श��मळेु होणा�या आड�या हालचाल�मळेु दो�ही 
पूव�लडँ एकमेकाकंडे जाऊ लागतात. पूव�लड्ँस�या हालचाल�मळेु िनमा�ण होणा� या सकुंिचत 
श��मळेु आकंुचन, िपळणे आिण शेवटी भूगभ�य गाळ दमुडून पव�तरागंा तयार होतात. 
िजओिस�ंलाईन�या दो�ही बाजूनंी तयार झाले�या समातंर �ेण�ना कोबेरने रॅडंकेटन 
(मािज�नल र�ज) �हटले आहे. 
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कोबेर�या मते िजओिस�ंलाईन�या सपूंण� गाळाचे दमुडणे िकंवा �याचा काही भाग सकुंिचत 
श���या ती�तेवर अवलंबून असतो. जर सकुंिचत श�� सामा�य असतील आिण म�यम-
ती�ते�या असतील, तर िजओिस�ंलाईनचे फ� िकरकोळ गाळ दमुडून दोन मािज�नल 
रडँकेटन (मािज�नल र�ज) तयार होतात आिण िजओिस�ंलाईनचा मधला भाग फोि�डंग 
ि�येमळेु अ�भािवत राहतो (अशा �कार ेउलगडलेला राहतो). 

या उलगडले�या मध�या भागाला ि�वसच�जिबज� (ि�-पव�त) िकंवा म�यम व�तमुान 
�हणतात. 

वैकि�पक�र�या, सकुंिचत श�� ती� अस�यास, सपूंण� िजओिस�ंलाईन गाळ सकुंिचत, 
िपळून, बकल केलेले आिण शेवटी दमुडलेले आहते आिण दो�ही पूव�लडँ बंद आहते. ही 
�ि�या ड�गराम�ये गुतंागुतंीची ओळख क�न देते कारण ती� सकुंिचतपणामळेु रकंेबंट 
फो�ड्स आिण डॅ�स तयार होतात. 

 

कोबेरने �या�या ठरािवक म�यम व�तमुाना�या आधार ेदमुडले�या पव�ताचें �व�प आिण 
सरंचना �प� कर�याचा �य�न केला आह.े 'खरोखर, कोबेरचे वैिश�्यपूण� "ओरोजेन" 
(िजओिस�ंलाइ�स) पव�ता�ंया उ�प�ीचे �प�ीकरण देतात. 'कोबेर�या म�यवत� 
व�तमुानाची क�पना पव�त बाधं�याची �ि�या पूण�पणे �प� करते'. कोबेर�या मते, 
यरुोपातील अ�पाइन पव�त साखळी म�यम व�तमुाना�या आधार े �प� केली जाऊ 
शकतात. 

�या�ंया मते, टेिथस िजओिस�ंलाईन उ�रलेा यरुोिपयन भूभाग आिण दि�णेला आि�कन 
कठोर व�तमुाना�या सीमेवर होते. यरुोपीय भूभाग (फोरलडँ) आिण आि�कन कठोर 



  

 

भ�ुपशा�ाची त�वे 

 

58 

व�तमुान (फोरलडँ) या�ंया हालचाल�मळेु टेिथस िजओिस�ंलाइनचे गाळ सकुंिचत आिण 
दमुडले गेले होते. कोबेर�या मते, अ�पाइन पव�ता�या रागंा दोन बाजूकंडून (उ�र आिण 
दि�णेकडून) येणा�या सकुंिचत श��मळेु तयार झा�या. 

बेिटक कॉिड�लेरा, पायरनेीस, �ो�ह�स पव�तरागंा, आ��स �ॉपर, काप�िथय�स, बा�कन 
पव�त आिण काकेशस पव�त आि�कन फोरलडँ�या उ�रकेडील हालचालीमळेु तयार झाले. 
दसुरीकडे, ऍटलस माउटंन (उ�र-पि�म आि�का), अपेनाइ�स, िदनाराइड्स, हेलनाइड्स 
आिण टॉराइड्स यरुोपीय भूभागा�या दि�णेकडील हालचालीमळेु तयार झाले. 

 

अ�पाइन माउंटन िस�टीमम�ये ि�थत म�यवत� माउंटन िबि�डंगची य�ंणा चागं�या �कार े
�प� करतात. ह े अंजीर पासून �प� आहे. कापॅ� िथय�स आिण िडना�रक आ��स 
(िदनाराइड्स) म�ये फोि�डंगची िदशा अन�ुमे उ�र आिण दि�ण आहे, याचा अथ� असा 
क� हगंे�रयन म�यवत� व�तमुान दमुड�या�या िव�� िदशा असले�या दोन पव�त रागंामं�ये 
ि�थत आह.े 

भूम�य सम�ु हे उ�रकेडील पायरनेीस-�ो�ह�स पव�तरागंा आिण अॅटलस पव�त आिण 
दि�णेकडील �यां�या पूव�कडील िव�तारामधील म�यवत� व�तमुानाचे उदाहरण आहे. 
कॉिस�का आिण सािड�िनया हे या म�यम व�तमुानाचे अवशेष आहेत. पॅि�टक आिण वषृभ 
�ेण�मधील अॅनाटोिलयन पठार हे म�य व�तमुानाचे आणखी एक उदाहरण आहे. 
�याच�माणे, आणखी पूव�कडे, इराणी पठार ह े झा�ोस आिण ए�बझु� पव�तामंधील एक 
म�यम व�तमुान आह.े 

अ�पाइन पव�त पढेु आिशयाम�ये िव�तारतात जेथे पव�त रागंा अ�ाशं िदशा अनसुरण 
करतात उदा., पि�म-पूव� अिभमखुता परतं ु अ�ाशं पॅटन� भारता�या उ�र-पूव� ड�गराळ 
�देशात मोडला जातो जेथे पव�त रागंा बम� टेकड्या�ंया �पात दि�णेकडे कल घेतात. 

आिशयाई अ�पाइन �ेणी आिशया मायनरपासून स�ु होतात आिण पूव� इंडीजमधील सुदंा 
बेटापय�त जातात. कोबेर यानंी �या�ंया पूव�लडँ िस�ातंा�या आधार ेएिशयािटक दमुडले�या 
पव�ता�ंया जोराची िकंवा सकुंिचततेची िदशा देखील �प� केली आहे. अंगारलडँ आिण 
ग�डवाना फॉरलड्ँस�या एकि�त हालचाल�मळेु टेिथस िजओिस�ंलाइन�या गाळा�या दाब 
आिण दमुड�यामळेु िहमालयासह आिशयाई दमुडलेले पव�त तयार झाले. 
िजओिस�ंलाईन�या दो�ही बाजूला दोन सीमातं �ेणी (रडँकेटन) तयार झा�या आिण 
उलगडलेला मधला भाग म�यम व�तमुान �हणून रािहला. 
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कोबेर एिशयािटक अ�पाइन दुमडले�या पव�तां�या पटां�या अिभमखुते�या आधार ेदोन 
�णे�म�ये िवभागले जाऊ शकते: 

(i) उ�रकेडील दाबाने तयार झाले�या पव�त�ेण�म�ये काकेशस, पॅि�टक आिण वषृभ 
(तकु�तील), कुनलून, यानान आिण अ�नान याचंा समावेश होतो. पव�तरागंा, आिण 

(ii) दि�णेकडील सकुंिचततेमळेु तयार झाले�या पव�त�ेण�म�ये इराण�या झा�ोस आिण 
ए�बझु�, ओमान पव�तरागंा, िहमालय, बम� पव�तरागंा इ�याद�चा समावेश होतो. ितबेटचे पठार 
हे कुनलून-िटएन-शान आिण मधील म�यम व�तमुानाचे उ�म उदाहरण आहे. िहमालय 

म�यवत� व�तुमान िविवध �कारचे असू शकते उदा: 

(i) पठारा�या �पात (उदाहरण,े कुनलून आिण िहमालयामधील ितबेट पठार. झा�ोस आिण 
ए�बझु� दर�यानचे इराणी पठार, पिँटक आिण टॉरस या�ंयातील अनाटोिलयन पठार, 
वासाच पव�तरागंामंधील बेिसन �ेणी आिण यूएसए म�ये िसएरा नेवाडा); 

(ii) मैदाना�या �व�पात (उदाहरणाथ� , कापॅ� िथय�स आिण िडना�रक आ��समधील 
हगंे�रयन मैदान), आिण 

(iii) सम�ुा�ंया �व�पात (उदाहरणाथ�, आि�कन ऍटलस पव�त आिण यरुोिपयन अ�पाइन 
पव�तामंधील भूम�य सम�ु, कॅ�रिबयन सम�ु दर�यान म�य अमे�रका आिण वे�ट इंिडज�या 
पव�त रागंा). 

माउंटन िबि�डंगचा ितसरा ट�पा पव�त हळूहळू वाढणे आिण �लिु�हयल आिण इतर 
�ि�या�ंार े �याचें िवकृतीकरण आहे. सतत�या िवकृतीकरणामळेु पव�ताचंी उंची हळूहळू 
कमी होत जाते. 

िजओिसंि�लनल ओरोजेन िस�ांताचे मू�यमापन: 

जरी कोबेरचा िजओिस�ंलाइन िस�ांत पव�त बांधणी�या काही पैलूचें समाधानकारक 
�प�ीकरण देत असला तरी, िस�ांत काही कमकुवतपणा आिण �टु�नी ��त आह:े 

(१) कोबेरने कि�प�या�माणे आकंुचन श��, पव�त इमारत हो�यास परुसेे नाही. आ��स, 
िहमालय, रॉक�ज आिण अडँीज सारखे खूप िव�ततृ आिण अवाढ�य पव�त प�ृवी�या 
थंडीमळेु िनमा�ण होणा�या आकंुचन श��ने तयार होऊ शकत नाहीत. 
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(२) सएुस�या मते िजओिस�ंलाइनची फ� एक बाजू हलते तर दसुरी बाजू ि�थर राहते. 
िफर�या बाजूस ससुने बॅकलँड �हटले आहे तर ि�थर बाजूस फोरलडँ �हटले आहे. 
सएुस�या मते, अंगारलडँ�या दि�णेकडील हालचालीमळेु िहमालयाची िनिम�ती झाली. 

ग�डवानालडँ ि�थर रािहला. �यूस�या या िनरी�णाला पूव� खूप पसतंी िमळाली होती परतं ु
�लेट टे�टोिनक िस�ातं माडं�यानतंर �याची मते िनरथ�क बनली आहेत आिण कोबेरची 
सकं�पना, क� दो�ही पूव�लँड एक� िफरतात, �मािणत कर�यात आले आहे कारण 
पॅलेओमॅ�नेिटझम आिण सम�ुतळ पसरव�या�या भरपूर परुा�यावं�न असे िदसून आले 
आहे. आिशयाई आिण भारतीय दो�ही �लेट्स एकमेकाकंडे सरकत आहेत. 

(३) कोबेरचा िस�ातं कसा तरी पि�म-पूव� िव�ता�रत पव�ताचें �प�ीकरण देतो परतं ुउ�र-
दि�ण िव�ता�रत पव�त (रॉक�ज आिण अडँीज) या िस�ातंा�या आधार े �प� केले जाऊ 
शकत नाहीत. काही अंतिन�िहत मया�दा आिण कमकुवतपणा असूनही, कोबेरला भू-
िसिं�लनल गाळापासून पव�ता�ंया िनिम�तीची क�पना पढेु ने�याचे �ेय िदले जाते कारण भू-
िसिं�लनला �लेट टे�टोिनक िस�ातंातही �यानतंर�या जवळजवळ सव� िस�ातंामं�ये बथ� 
सापडला. 

२.६    हो�स याचंा औि�णक सवंहन िस�ातं (थम�ल क��ह�ेशन करटं 
िथअरी) 

हो�सची थम�ल क��ह�ेशन करटं िस�ांताची उि��:े 

आथ�र हो�सने 1928-29 म�ये प�ृवी�या प�ृभागावरील �मखु आराम वैिश�्या�ंया 
उ�प�ी�या गुतंागुतंी�या सम�याचें �प�ीकरण दे�यासाठी �याचंा थम�ल क��हे�शन करटं 
िस�ातं माडंला. हो�सची �मखु उि��े केवळ �वनी वै�ािनक पा��भूमी�या आधार ेपव�तीय 
इमारतीची य�ंणा शोध�यापरुती मया�िदत न�हती तर महा�ीप आिण महासागर खो�या�ंया 
उ�प�ीचे वै�ािनक �प�ीकरण शोध�याकडेही ते िनद�िशत होते कारण �याचंा या 
सकं�पनेला िवरोध होता.  

वूि��ज आिण मॉग�न यांनी समप�क िट�पणी केली आह.े 'पव�त बाधंणी आिण महा�ीपीय 
�वाहा�या काही िभ�न गिृहतकामं�ये समेट घडवून आण�याचा आशादायक िच�ह 
दाखवणारा एकमेव एकि�त िस�ातं हो�समळेु आह'े. 

आथ�र हो�सने िनिहत पव�त िनिम�तीची �ेरक श�� प�ृवी�या आत खोलवर उगम पावणा�या 
थम�ल सवंहन �वाहा�ंार े �दान केली जाते. सवंहनी �वाहा�ंया उ�प�ीचा म�ुय �ोत 
�हणजे सब��ॅटमम�ये जा�त उ�णता आह े �याम�ये िकरणो�सग� घटकाचें िवघटन 
िनयिमतपणे उ�णता िनमा�ण करते. सपूंण� िस�ातं केवळ थम�ल सवंहनी �वाहा�ंया य�ंणेवर 
अवलंबून असतो. 
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थम�ल क��ह�ेशन करटं िथअरीचा आधार: 

हो�स�या मते, पृ�वीम�ये 3 झोन िकंवा �तर असतात उदा: 

(i) �ॅनोिडओराइटचा वरचा थर (10 ते 12 िकमी), 

(ii) उभयचराचा म�यवत� �तर (20 ते 25 िकमी) , आिण 

(iii) eclogite चा खालचा थर. 

�यांनी या तीन थरांचे दोन झोनम�ये वग�करण केले आह ेउदा: 

(i) वर�या आिण म�यम िकंवा म�यवत� �तराचंा समावेश असलेले भूकवच आिण सागराचे 
तळभागवरचा �फिटकाचा भाग आिण 

(ii) खाल�या थरा�या िवतळले�या भागाचे �ितिनिध�व करणारा सब��ॅटम. 

(iii) भूकवच आिण सागराचे तळभाग अन�ुमे िसयाल आिण िसमा यानंी बनलेले आहेत. 
साधारणपणे, सागरी भागात िसयाल अनपुि�थत आहे. 

प�ृवीवरील थम�ल सवंहनी �वाहाचंी उ�प�ी खडकामं�ये िकरणो�सग� घटका�ंया 
उपि�थतीवर अवलंबून असते. िकरणो�सग� घटका�ंया िवघटनाने उ�णता िनमा�ण होते 
�यामळेु सवंहनी �वाह िनमा�ण होतात. हो�स�या मते, कवचम�ये िकरणो�सग� घटकाचंी 
जा�तीत जा�त एका�ता असते परतं ु तापमान इतके जा�त नसते कारण वरील 
प�ृभागाव�न 60 कॅलरीज �ित चौरस स�टीमीटर दराने वहन आिण िकरणो�सगा��ार े
हळूहळू उ�णतेचे नकुसान होते. 

'हे अंदाजे 14 िकमी जाडी�या �ॅनाइट�या, 16.5 िकमी �ॅनोिडओराइट�या, 52 िकमी�या 
पठारी बेसा�ट िकंवा गॅ�ो�या आिण 60 िकमी पे�रडोटाइट�या थराने िनमा�ण होणा�या 
िकरणो�सग� ऊज��या बरोबरीचे आहे. 

हो�स�या मते, प�ृवी�या पृ�भागावरील उ�णतेची हानी 60 िकमी जाडी�या ��टल 
शेल�ार ेतयार केले�या उ�णतेने भरपाई केली जाते. अशा �कार,े िकरणो�सग� घटकाचंी 
जा�तीत जा�त एका�ता असूनही प�ृवी�या कवचाम�ये अित�र� उ�णता जमा होत नाही. 
दसुरीकडे, सब��ॅटमम�ये िकरणो�सग� घटकाचंी एका�ता खूपच कमी असली तरी, 
िकरणो�सग� घटका�ंार ेतयार होणारी उ�णता हळूहळू सवंहनी �वाहानंा कारणीभूत ठरते. 

संवहनी �वाह दोन घटकांवर अवलंबून असतात उदा: 

(i) िवषवुव�ृ आिण �वुाजवळील कवचाची जाडी आिण 

(ii) कवचातील िकरणो�सग� घटकाचें असमान िवतरण. 

चढ�या संवहनी �वाहाचंा उगम िवषवुव�ृाजवळील कवचाखाली होतो कारण कवचाची 
जाडी जा�त असते तर उतर�या सवंहन �वाहाचंी उ�प�ी �वुीय कवचाखाली �या�ंया 
उथळ खोलीमळेु होते. 
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महा�ीपीय कवचा�या खालून उगम पावणार े वाढणार े संवहनी �वाह हे महासागरा�या 
कवचा�या खालून िनघणा�या सवंहनी �वाहापें�ा अिधक शि�शाली आहेत कारण 
महा�ीपीय कवचातील िकरणो�सग� घटकाचें �माण जा�त आहे. 

उ�णतेे�या संवहन िस�ांताची यं�णा: 

सवंहनी �वाह, अशा �कार,े सब��ॅटमम�ये काही िठकाणी िनमा�ण होतात. िवषवुव�ृ (मोठे) 
पासून �वुाकंडे (कमी) तापमाना�या �ेिडयटं�या फरकामळेु, िवषवुव�ृ कवचाखाली 
वाढणार े सवंहनी �वाह तयार होतात तर �वुीय कवचाखाली खाली-हलणार े (उतरणार)े 
सवंहनी �वाह िनमा�ण होतात. 

महा�ीपीय कवचाखाली िनमा�ण होणार े संवहनी �वाह महासागरीय कवचाखाली िनमा�ण 
होणा�या सवंहनी �वाहापें�ा अिधक शि�शाली असतात. िवषवुव�ृीय कवचाखाली उगम 
पावणार े �वाह �वुाकडे �हणजेच उ�र आिण दि�णेकडे सरकतात आिण �यामळेु कवच 
सवंहनी �वाहासंह वाह�न जातात. 

जे�हा ते भूकवच व�तुमाना�या खाल�या मया�देपय�त पोहोचतात ते�हा वाढ�या संवहनी 
�वाहां�या दोन प�रि�थती असतात: 

(i) ��टल व�तमुान, जेथे दोन वाढणार ेसंवहनी �वाह िव�� िदशेने वळतात, तणाव��त 
श��मळेु ताणले जातात आिण पातळ होतात आिण शेवटी कवच फुटते. आिण दोन 
�लॉ�सम�ये मोडतात जे पा�� िभ�न सवंहनी �वाहा�ंारे वाह�न जातात आिण दोन 
�लॉ�समधील ओपिनगं सम�ु बनते. अशा�कार,े िभ�न संवहनी �वाहामंळेु खडंीय �वाह 
िनमा�ण होतात, 

(ii) जेथे महा�ीपीय आिण महासागरीय कवचाखाली उ�प�न होणार ेदोन पा�� सवंहनी �वाह 
एक� येतात, तेथे सकुंिचत श�� िनमा�ण होते �यामळेु भू-सम�वयन आिण सम�ु बंद 
हो�या�या ��टल झोनम�ये घट होते. 

हे उघड आहे क� िभ�न सवंहनी �वाह ��टल �लॉ�सना िव�� िदशेने हलवतात आिण 
अशा �कार े सम�ु आिण महासागर तयार करतात तर अिभसरण सवंहनी �वाह ��टल 
�लॉ�सना एक� आणतात आिण �यामळेु पव�त तयार होतात. 

संवहनी �वाहांना �यां�या �थािनक पैलूं�या आधार ेदोन गटांम�ये िवभागले गेले आह े
उदा: 

(i) वाढ�या �तंभाचें सवंहनी �वाह आिण 

(ii) घसरणा�या �तंभाचें संवहनी �वाह. 

��ट�या खाल�या मया�देपय�त पोहोच�यानतंर वाढणार े सवंहनी �वाह िव�� िदशेने 
वळतात. 

ही बा� िकंवा िवचिलत हालचाल तणावपूण� श��चा प�रचय देते �यामळेु कवच ताणले 
जाते, पातळ केले जाते आिण शेवटी तटुलेले असते आिण तटुलेले ��टल �लॉ�स वेगळे 
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केले जातात. िव�� िदशेने वाहणा�या दोन ��टल �लॉ�समधील �ंद-खलेु �े� पा�याने 
भरलेले असते आिण �यामळेु एक महासागर तयार होतो. हो�स�या मते िवषवुव�ृीय कवच 
वाढ�या सवंहनी �वाहां�या िवचलनामळेु ताणले गेले आिण फाटले जे फुटलेले ��टल 
�लॉ�स उ�र आिण दि�णेकडे घेऊन गेले आिण टेिथस सम�ु तयार झाला. 

या ट��याला 'ओपिनगं ऑफ टेिथस' असे �हणतात. प�ुहा दोन अिभसरण िकंवा अधोगामी 
(उतरणा�या) �वाहांनी लॉरिेशया आिण गॉडवनालडँला एक� आणले आिण अशा �कार े
टेिथस सकुंिचत होऊन अ�पाइन पव�तामं�ये दमुडला गेला. या ट��याला 'टेिथस बंद होणे' 
असे �हणतात. 

'सवंहन य�ंणा ही एक ि�थर �ि�या नसून एक िन�य  �ि�या आहे, जी िवतळते आिण 
�ीण होते आिण नतंर क� �ा�या वेग�या �यव�थेसह प�ुहा स�ु होते'. याचा अथ� असा क� 
सवंहनी �वाह अनेक क� �ावंर उ�वतात जे कायम�व�पी नसतात. महा�ीपीय आिण 
महासागरीय कवचा�ंया खाली पा��भागी एक� िफरणा�या अिभसरण सवंहनी �वाहामंळेु 
िनमा�ण होणा�या सकुंिचत श��मळेु िजओिस�ंलाइ�स तयार होतात. 

दसु�या श�दातं सागंायचे तर, जे�हा महा�ीपीय आिण महासागरीय कवच एक� िफरतात 
आिण महा�ीपीय भूपटलाखाली एक� येतात, ते�हा ते खाली उतरतात आिण �यामळेु �चडं 
सकुंिचतता िनमा�ण होते �यामुळे कवच खाली पडून भू-िस�ंलाइन तयार होते. महा�ीपीय 
आिण महासागरीय कवचाखंालील वाढ�या �तंभाचें सवंहनी �वाह भू-िसकंलाइ�सम�ये 
सािह�य आणतात जे नेहमी घसरणा�या �तंभा�या उतर�या सवंहनी �वाहां�या वर ि�थत 
असतात. 

सतत सपंीडन आिण अवसादनामळेु िजओिस�ंलाइ�स हळूहळू कमी होतात. हो�सने थम�ल 
सवंहनी �वाहा�ंया च��य पॅटन�चे वण�न केले आहे �याम�ये सवंहनी �वाहांची उ�प�ी, 
िजओिस�ंलाइ�सची िनिम�ती, अवसादन आिण ऑरोजेनेिसस आिण पव�तामं�ये पढुील वाढ 
समािव� आहे. हो�स�या मते, सवंहनी �वाह आिण सबंंिधत पव�तीय इमारत�चा च��य 
नमनुा तीन ट��यातूंन िकंवा ट��यातूंन जातो. 

v   

पिहला ट�पा हा �दीघ� कालावधीचा असतो �या दर�यान सवंहनी �वाहांची उ�प�ी 
अध�तराम�ये होते. दोन क� �ाचें वाढणार े सवंहनी �वाह महा�ीपीय भू�तराखाली एक� 
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होतात आिण अशा �कार े पा�� �वाहा�ंया दोन संचा�या अिभसरणातून येणा� या 
कॉ��ेशनमळेु भू-िसकंलाइन तयार होतात. Geonsynclines सतत अवसादन आिण कमी 
हो�या�या अधीन असतात. भू-िसकंलाइ�सम�ये गाळ खाल�या िदशेने दाबला जात 
अस�याने, ते आणखी खाल�या िदशेने जातात आिण ती�तेने गरम होतात आिण 
�पातं�रत होतात. 

 

गाळा�ंया �पातंरणामळेु �या�ंया घनतेत वाढ होते �यामळेु �पातं�रत पदाथा�ची खाल�या 
िदशेने हालचाल होते. अशा �कार,े खाल�या िदशेने जाणा�या सवंहनी �वाहांचा घसरणारा 
�तंभ हा वाढ�या घनतेचा �तंभ आह.े एि�फबोलाइट्स eclogites म�ये �पातं�रत आहेत. 
उ�णतेचा एक भाग �पातंरण �ि�येदर�यान खच� केला जातो आिण �हणून उ�णता जा�त 
�माणात जमा होत नाही. 

पिहला ट�पा, उ�च-वेग सवंहनी �वाहा�ंार े वैिश�्यीकृत, पव�तिनिम�तीचा पूव�तयारी ट�पा 
आहे जो अंशतः सवंहनी �वाहा�ंया अिभसरणामळेु आिण अंशतः वाढीमळेु उ�वले�या 
कॉ��ेशनमळेु उ�वले�या भू-िसकंलाइ�स, अवसादन आिण साम�ी�या घटाने िच�हािंकत 
केला जातो. �पातंरणामळेु साम�ी�या घनतेम�ये. 

दसुरा ट�पा सवंहनी �वाहा�ंया वेगात अभूतपूव� वाढी�ार े िच�हािंकत आहे परतं ु हा ट�पा 
अ�प कालावधी�या सापे� आह.े सवंहनी �वाहा�ंया वेगात अभूतपूव� वाढ हो�याचे म�ुय 
कारण �हणजे घसरणा� या �तंभातील थंड पदाथा�ची खाल�या िदशेने होणारी हालचाल 
आिण सवंहनी �वाहा�ंया वाढ�या �तंभात गरम पदाथा�ची ऊ�व�गामी हालचाल (वाढ) आहे. 
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उतर�या �वाहा�ंया पड�या �तंभातील भू-साम�ी�या �पातंरणामळेु वाढलेला दाब 
खाल�या िदशेने जाणा�या सवंहनी �वाहाचंा वेग वाढवतो. उ�च वेगाचे अिभसरण सवंहनी 
�वाह भू-िसिं�लनल गाळ बाधंतात आिण अशा �कार े पव�त बाधं�याची �ि�या स�ु 
करतात. या अव�थेला ऑरोजेनेिससचा ट�पा �हणतात. 

ितसरा ट�पा घसरणा� या �तंभात येणा� या गरम पदाथा�मळेु आिण उगव�या �तंभातील थंड 
पदाथा��या वर�या िदशेने हालचाल�मळेु थम�ल सवंहनी �वाहाचंा कमी होत जाणारा ट�पा 
आहे. हळूहळू, वाढणारा �तभं थंड �तंभ बनतो �हणजेच, वाढ�या (उ�व�गामी) सवंहनी 
�वाहा�ंया उ�प�ी�या क� ��थानी थंड पदाथ� जमा होतात �यामळेु हे �वाह काय� करणे 
थाबंवतात आिण सवंहनी �वाहाचंी सपूंण� य�ंणा सपं�ुात येते. 

सामूिहक �वाहांची यं�णा संपु�ात आण�याने अनेक प�रणाम िमळतात उदा: 

(i) घसरणा� या �तभंाची साम�ी वाढू लागते कारण साम�ीचा साठा सपं�यामळेु घसरणा� या 
�तंभा�या शीष��थानी दबाव कमी होतो. ही य�ंणा पव�तामं�ये आणखी वाढ हो�यास 
कारणीभूत ठरते, 

(ii) उतर�या सवंहनी �वाहां�या घसर�या �तंभातील उदासीन आिण कमी झालेले जड 
पदाथ� खाली पडणा�या �तंभा�या शीष��थानी वजन आिण दाब कमी झा�यामळेु वाढू 
लागतात, 

(iii) इ�लोगाइट , जे खाल�या िदशेने उदास होते, ते �चडं उ�णतेमळेु िवतळते आिण 
�यामळेु ते िव�तारते. 

िवतळले�या इकोलाइट�या आकारमानातील या िव�तारामळेु पव�तामं�ये आणखी वाढ 
होते. हा ट�पा ि�लपटोजेनेिससचा ट�पा �हणून ओळखला जातो. अशा�कार,े हे उघड आह े
क� हो�सचे थम�ल संवहनी �वाह माउंटन िबि�डंग�या तीनही अव�थाचें �प�ीकरण देतात 
उदा., िलथोजेनेिसस, ऑरोजेनेिसस आिण ि�लपटोजेनेिसस. 

ि��सने �या�या �योगा�ंार े सवंहनी �वाह आिण प�रणामी पव�तीय इमारतीची यं�णा 
�मािणत केली आहे. 

उ�णतेे�या संवहन िस�ांताच ेमू�यमापन: 

हो�स�या थम�ल क��हेि�ट�ह करटं िथअरीवर िट�पणी करताना जेए �टीअस� (1932) यांनी 
िट�पणी केली आहे, 'िस�ातं मनोरजंक आहे, परतं ु तो अशा घटकावंर अवलंबून आहे 
�याब�ल फारसे मािहती नाही. हे िनदश�नास आणून िदले जाऊ शकते क� समुार े 80 
वषा�पूव� ि�टअस�ची ही िट�पणी आज वैध नाही कारण आ�छादनातून उ�वणा�या सवंहनी 
�वाहाचंी य�ंणा �मािणत करणार ेपरुसेे खा�ीशीर वै�ािनक परुावे आहेत. अगदी �शसंनीय 
�लेट टे�टोिनक िस�ातं थम�ल सवंहनी �वाहांवर आधा�रत आहे. 
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1928-29 म�ये मांडताना या िस�ांतावर खालील कारणांव�न टीका कर�यात आली 
होती: 

(1) सवंहनी �वाह िस�ातं, यात काही शकंा नाही क�, नवीन िदशेने एक अ�ग�य िस�ातं 
आहे परतं ु सपूंण� िस�ातं अशा घटकावंर अवलंबून आहे. जे फार कमी माहीत आह.े 
उगवणार े आिण पडणार े �तभं या सशंया�पद घटना आहेत आिण �यामळेु नैसिग�क 
घटना�ंया �प�ीकरणासाठी संशया�पद अव�था कधीही घेतली जाऊ शकत नाही. 

(२) सवंहनी �वाहाचंी सपूंण� य�ंणा सब��ॅटमम�ये (आताचे �ावरण) िकरणो�सग� 
घटका�ंार ेिनमा�ण होणा�या उ�णतेवर अवलंबून असते परतं ुअनेक शा��ानंी िकरणो�सग� 
घटका�ंार ेिनमा�ण होणा�या उ�णते�या आव�यक �माणात उपल�धतेब�ल शकंा उपि�थत 
केली आह.े जर उ�णता, अशा �कार,े अपरुी असेल तर, सवंहनी �वाह िनमा�ण होऊ शकत 
नाहीत आिण �हणूनच, िस�ातंाची सपूंण� य�ंणा आिण काय� करणे श�य होणार नाही. हे पढेु 
िनदश�नास आणले जाऊ शकते क� वाढणार े�वाह �या�ंया उ�णतेवर वहना�ार े��टम�ये 
जातात. या �ि�येमळेु उ�णतेचे नकुसान देखील होते �यामळेु �वाह कमकुवत होऊ 
शकतात. 

(३) महा�ीपीय आिण महासागरा�या कवचाखंालील थम�ल सवंहनी �वाहाचंा �ैितज �वाह 
ही देखील एक सशंया�पद घटना आहे कारण या �वाहानंा चालिव�यासाठी आव�यक 
�माणात उ�णता नस�यामळेु. जर सवंहनी �वाहा�ंया अिभसरण हालचाल�चा �ैितज �वाह 
श�य नसेल, तर पडणारा �तभं अि�त�वात नसतो आिण �हणून पव�त तयार होऊ शकत 
नाही. 

(4) एि�फबोलाइट्सचे eclogites म�ये �पातंर होणे आिण प�रणामी तलुनेने घनतेने 
eclogites ची खाल�या िदशेने होणारी हालचाल ही देखील एक सशंया�पद घटना आहे. 
जरी आपण एि�फबोलाइट्सचे eclogites म�ये �पातंर �वीकारतो परतं ु प�रणामी 
घनतेम�ये 3.0 ते 3.4 पय�त वाढ होणे हे घसरत असले�या �तंभातील eclogites 
दाब�यासाठी आिण बडु�यासाठी परुसेे नाही. जर इ�लॉगाइट्सचे इि�छत बडुणे श�य 
नसेल, तर �ैितज अिभसरण सवंहनी �वाहांनी घसरणा�या �तंभाम�ये आणले�या 
साम�ीची यो�य सोय होणार नाही. 

असे अस�यास, सपूंण� पडणारा �तंभ eclogites ने भरलेला असेल आिण सवंहनी 
�वाहा�ंया य�ंणेचा पढुील ट�पा काय� करणार नाही. अशा �कार,े असा यिु�वाद केला 
जातो क� िस�ातं अित�र� साम�ी�या िनवासासाठी यो�य तरतूद करत नाही. 

(५) या िस�ातंानसुार सवंहनी �वाहाचंी उ�प�ी केवळ महा�ीपीय आिण महासागरीय 
कवचाखाली काही क� �ावंर होते, परतं ु�� उ�वतो क� ते सव� िठकाणी का उ�वत नाहीत? 
असे झा�यास, या �वाहाचंी �ैितज हालचाल श�य होणार नाही. 

असा िन�कष� काढला जाऊ शकतो क� समुार े80 वषा�पूव� (1928-29 म�ये) ए. हो�सने 
माडंलेली थम�ल सवंहनी �वाहाचंी क�पना 1960 �या दशकात िस� झाली जे�हा शा�� 
अशा श��चा शोध घे�यास उ�सकु होते �या�या हालचाली �प� क� शकतात.  
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२.७  साराशं 

या घटकाम�ये, आपण  प�ृवी�या अंतभा�गावर, वे�नरचा खडंीय �वाह िस�ातं, कोबेरचा 
िजओिस�ंलाइन िस�ातं आिण हो�सचा सवंहनी वत�मान िस�ातं यावर चचा� केली आह.े 
िव�ा�या�ना महा�ीप आिण महासागराचंी िनिम�ती आिण पव�तीय इमारत�ची �ि�या 
समजली असेल. 

२.८  तुमची �गती तपासा 

२.८.१  खालील िवधान ेचूक िक बरोबर ते िलहा.   

1.       प�ृवी�या अंतरगंात खोलीनसुार तापमान वाढते. 

2. वेगनर यां�या   मते , अटलािंटक महासागरा�या दो�ही िकना�यावंर भौगोिलक 
समानता आहे. 

3.    वे�नर�या महा�ीपीय �वाह िस�ातंाचे म�ुय उि�� हवामानातील बदलाचें 
�प�ीकरण हे होते. 

4.      कवच जा�तीत जा�त घनता न�दवते. 

5.       हो�सने �लेट टे�टोिनक िस�ातं माडंला. 

6.       �ॅटोजेन हा श�द िवडाल दे ला �लाश  यांनी वापरला आहे. 

२.८.२      �रका�या जागी यो�य श�द िलह�न वा�य पूण� करा. 

1.  प�ृवी हा �ह ………………..म�ुय कवचाने बनलेला आहे. 

2.  �ावरण आिण गाभा ��येक� ……………….. भागामं�ये िवभागलेले आहेत. 

3.  भूखडंवहन  हा एक िस�ांत होता �याने �प� केले क� प�ृवी�या प�ृभागावरील 
ि�थती कशी बदलते. 

4.  कोबेरने ……………… पव�तीय इमारत�चे �मखु कालखडं ओळखले आहते. 

5.  वे�नरचे म�ुय उि�� ……………….. ऐितहािसक काळात झाले�या बदलाचें 
�प�ीकरण देणे हे होते. 

6. वे�नर�या मते, महा�ीप िवषवुव�ृाकडे वळले आिण ……………….भागातं 
िवभागले.   

7.  महा�ीपाचंी िवषवुव�ृािभमखु हालचाल ग�ु�वाकष�ण श��मळेु झाली आिण 
भूभागा�या लोकाचंी पि�मेकडे हालचाल ही भरती-ओहोटी�या बलामळेु होते 
आिण ……………… 
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२.८.३       बह�पया�यी ��  

1  ……………… आिण आवरण यां�यातील सीमारषेेला मोहोरोिवक िवघटन 
�हणतात. (कवच, �ावरण, खालचे आवरण, गाभा) 

2  प�ृवी�या प�ृभागापासून ……………….. आिण 200 िकलोमीटर खाली, 
खडकाचे तापमान िवतळ�या�या िबंदूजवळ असते. (100, 0, 50, 1000) 

3  गाभा  हा ओळखला जाणारा पिहला अंतग�त सरंचना�मक घटक होता. आरडी 
ओ�डहॅम यानंी ……………….. म�ये शोधला होता. (1906, 1910, 1920, 
1940). 

4.  ……….. नसुार, माउंटन िबि�डंगची सपूंण� �ि�या िलथोजेनेिसस, 
ऑरोजेनेिसस आिण ि�लपटोजेनेिसस या तीन जवळून जोडले�या ट��यातूंन 
जाते. (कोबेर, प�क, हो�स, डेि�हड) 

5  वे�नर�या मते, भूभागाचे वाह�न जाणे ……………… कालावधीत स�ु झाले. 
(काब�िनफेरस, चतथुा�श, ततृीयक, जरुािसक) 

6  ………………. पासून खडंा�ंया हालचाल�ना वेगनर यानंी �ुवाव�न उड्डाण 
असे �हटले आहे. (�वु, िवषवुव�ृ, कक� रोगाचे उ�णकिटबंधीय, मकर व�ृापासून  
उ�णकिटबंधीय) 

7  ……………… लॉरिेशया आिण ग�डवाना भूमीत मोडले गेले. (पिँजया, 
पंथालासा, आि�का, आिशया) 

8  या दोन महाकाय महा�ीपीय खडंामंधील म�यवत� जागा पा�याने भरली होती 
आिण प�रणामी तयार झाले�या जलसाठ्याला  ……………… सम�ु 
�हणतात. (टेिथस, भूम�य, लाल, पाढंरा) 

     २.८.४  खालील ��ांची उ�र े�ा 

1  प�ृवी�या अंतभा�गाचे बदलते �व�प �प� करा. 

2.  महा�ीपीय �वाह िस�ातं �प� करा. 

3.  वे�नर�या कॉि�टन�टल ि��ट िस�ातंाचे गभंीरपणे मू�याकंन करा. 

4.   कोबेर�या िजओिस�ंलाइन िस�ातंा�या मदतीने ओरोजेनेिससची �ि�या �प� 
करा. 

२.८.५     �वयं अ�ययन  ��ांची उ�र े

2.8.1   खर ेिकंवा अस�य 

      2.8.1.1  खर े
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2.8.1.2  खर े

2.8.1.3  खर े

2.8.1.4 अस�य 

2.8.1.5   अस�य 

2.8.1.6  अस�य 

2.8.2        �र� जागा भरा 

2.8.2.1   तीन 

2.8.2.2  दोन 

2.8.2.3  खडं 

2.8.2.4   सहा 

2.8.2.5  हवामान 

2.8.2.6   पि�मेकडे 

2.8.2.7  श�� 

२.९   तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

2.9.1    कवच: "��ट" हे पािथ�व �हा�या सवा�त बाहेरील कवचाचे वण�न करते. ... कवच 
घन खडक आिण खिनजे बनलेले आहे. कवचा�या खाली आवरण आहे, ज े
म�ुयतः घन खडक आिण खिनजे देखील असतात परतं ु अध�-घन मॅ�मा�या 
िनदंनीय भागा�ंार ेिवरािमत असतात. प�ृवी�या म�यभागी उ�ण, दाट मेटलकोर 
आहे. 

2.9.2  Pangea: Pangea, �याचे �पेिलंग Pangaea देखील आहे, स�ुवाती�या 
भूगभ�शा�ीय काळात, एक महाखडं �याने पृ�वीवरील जवळजवळ सव� भूभाग 
समािव� केले. ... �याचे नाव �ीक Pangaea व�न आले आह,े �हणजे "सव� 
प�ृवी." 

2.9.3   पंथालासा: महासागर �याने महाखडं पंगेला वेढले आह.े 

2.9.4 : उ�ेिजत होणे हे �वपदाथा�म�ये बडुले�या व�तू�या सपंका�त असले�या 
प�ृभागावरील �वपदाथा��ार े वापरले जाणार े ऊ�व�गामी बल आहे. बॉय�सीला 
ऊ�व�गामी जोर असेही �हणतात. ज�ेहा एखादी व�तू पा�यात बडुवली जाते 
ते�हा ित�या वजनामळेु ती पा�यावर दबाव टाकते. �याच वेळी, पाणी देखील 
व�तूवर वर�या िदशेने जोर दतेे. 
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२.१०    काय� 

�लेट�या हालचाली आिण प�रणामी भूकंपाशंी सबंंिधत डेटा गोळा करा. 
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३  
निद�या काया�मळेु तयार झाललेी भू�पे व �या�याशी 

सबंिंधत भू�पीय �ि�या 

घटक रचना  

३.०  ��तावना  

३.१ नदी�या काया�मळेु तयार होणारी भ�ुपे 

३.२ िहमन�ाचंी भू�पशा�ीय �णाली 

३.३ का�ट� भू�पे - िवकास आिण �ि�या  

३.४ .४ वाया��या काया�मुळे तयार झालेली भू�पे आिण �यासबंंधी�या �ि�या 

३.५  िकना�याजवळीलभू�पांची िनिम�ती �ि�या आिण भू�पे 

१.० ��तावना - 

आप�याला जलच�ाची मािहती असते. पावसाचे जिमनीवर पडलेले पाणी छोट्या 
ओहोळा�या �व�पात उतारा�या िदशेने वाहत जाते. असे छोटे ओहोळ एक� होऊन 
मोठी नदी तयार होते. नदीचे िकंवा वाह�या पा�याचे काय�  ही सव�� आढळणारी मह�वाची 
भू�पीय, बा� �ि�या आहे. (भूपषृठा�या  घडणीवर �ि�या करणा�या बा� �ि�या 
करणा�या बा� �ि�या – नदी, िहमनदी, वारा, सागरी लाटा व भूमीगत पाणी ही आहेत.) 
नदी�या �वाहामळेु झीज व संचयन हो�या�या �ि�या या Fluvial �ि�या �हणून 
ओळख�या जातात. (Fluvial हा लॅटीन श�द असून �याचा अथ� नदी असा आहे.  

१.१ नदी�या काया�मळेु तयार होणारी भु�पे �ाम�ुयाने दोन �कारची 
असतात.  

१) झीजेची             २) भरीची भु�पे  

नदी�या काया�शी सबंंिधत िविवध �ि�या – सूया�ची उ�णता आिण ग�ु�वाकष�ण या 
दोनघटकांचा�भाव �ाम�ुयाने जलच�ावर असलेला आढळतो. नदी ही सवा�त मह�वाची 
व �भावी बा�कारक (External Agency of Erosion) आहे. झीज कर�यासाठी 
लागणारी गतीज�य ऊजा�  (Kinetic Energy) जोराने वाहणारे पाणी परुवते. पण ��य� 
खननाचे काय� नदी�या पा�याबरोबर वाहत आलेले िवदारीत खडकांचे अनकुुचीदार भाग 
िकंवा दगड गोटे करतात. या दगड गोट्यांना �यां�या आकाराव�न वेगवेग�या नावांनी 
ओळखले जाते. 
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आकार (िम.मी.) नाव ह ेघटक वाह�न ने�यासाठी लागणारा 
पा�या�या �वाहाचा जोर (m./sec.) 

2-4 mm Granules 0.6 

4-64 mm Pebbles 1.6 

64-256 mm Cobbles  

7256 mm Boulders 11.7 

 

नदी�या खनन �मतेवर अनेक घटक प�रणाम करतात. 

१) नदीतील पा�याचे �माण – 

नदीतील पा�याचे �माण जा�त अस�यास नदी जा�त �माणावर झीज करते. �यामळेु 
छोट्या न�ापे�ा मोठ्या नदया जा�त �माणात झीज करतात. 

२) नदी�या पा�याचा वेग – (Velocity) – 

नदी�या पा�याचा वेगनदी �या �देशाव�न वाहते �या �देशा�या उताराव�न ठरतो. या 
�देशा�या उतार मंद अस�यास नदीचा वेग मंद िकंवा कमी असतो. पण �देशा�या उतार 
ती� अस�यास नदी�या पा�याचा वेग जा�त असतो. साधारणत: नदया उंचावरील 
ड�गराळ �देशात उगम पावतात. या िठकाणी नदी�या वाटेत अनेक ती� उतार 
आढळतात. �यामळेु नदी�या �वाहाचा वेग अितशय जा�त असतो. 

असे आढळून आले आहे क� नदीची खनन कर�याची �मता ित�या वेगा�या वगा��या 
�माणात वाढते.  

नदीची खनन �मता  (नदी�या �वाहाचा वेग)2  

याचा अथ� नदी�या �वाहाचा वेग द�ुपट झा�यास ितची खनन �मता चार पटीने 
वाढते.  नदी�या वर�या ट�यात ड�गराळ �देश व ती� उतार अस�यामळेु नदी�या 
�वाहाचा वेग आिण नदीची खनन �मता साव�जिनक असते. यामळेुच नदी�या  खनन 
काया�मळेु तयार होणारी भू�पे �म�ुयाने याच ट�यात ड�गराळ �देश व ती� उतार 
अस�यामळेु नदी�या �वाहाचा वेग आिण नदीची खनन �मता सवा� िधक असते. यामळेुच 
नदी�या खनन काया�मळेु तयार होणारी भू�पे �ाम�ुयाने याच ट�यात (वर�या) 
आढळतात.  

३) खडकांचे �व�प – 

खडकांचे व �यां�यातील खिनजांचे गणुधम� हे िझजे�या �ि�येवर  व �यामळेु तयार 
होणा�या भू�पांवर प�रणाम करतात.  
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नदीशी / वाह�या पा�याशी सबंंिधत िविवध �ि�या - 

या �ि�यांचे वगीक� रण �ाम�ुयाने दोन गटांम�ये केले जाते.  

अ) झीजे�या रासायिनक �ि�या– 
१) �ावण (Solution or Corrosion) 
२) काब�नेशन  (Carbonation) 

ब) िझजे�या �कृतीक/ काियक �ि�या  

१) अपघष�ण Abrasion or Corrasion 

२) संिनघष�ण Attrition 

३) Hydraulic action 

अ) रासायिनक झीजे�या �ि�या – 

१) �ावण (Solution or Corrosion) 

वेगवेग�या �कार�या दगडांनी बनले�या भूप�ृाव�न नदीचे पाणी वाहते. हे खडक 
वेगवेग�या खिनजांचे बनलेले असतात िमठासारखी काही खिनजे पा�यात िवरघळतात 
व �ावणा�या �व�पात पा�याबरोबर वाह�न नेली जातात.  

२) कब�नेशन (Carbonation) 

पावसाचे पाणी जिमनीकडे येताना �या पा�यात हवेतील काब�नडाय ऑ�साईड वायू 
िवरघळतो व सौ�य काब�िनक अिसड (H2CO3) तयार होते. पावसा�या पा�याबरोबर हे 
अिसड/ आ�ल जिमनीवर येते व नदी�या पा�यात िमसळते व या आ�लामळेु चनुखडक 
(Limestone) िवरघळतो या �ि�येला काब�नेशन असे संबोधले जाते. 

      CaCo3         + H2O + Co2       Ca (HCO3) 

 

केि�शयम काब�नेट        काब�िनक आ�ल        केि�शयम 
बायकाब�नेट 

कॅि�शयम बायकाब�नेट नदी�या पा�यात सहज िवरघळते व �ावणा�या �व�पात वाह�न 
नेले जाते. �ी मर े (Murray) यां�या मते दरवष� समुारे ५ अ�ज टन खिनजे नदी�या 
पा�याबरोबर जगातील समदुात / महासागरात नेली जातात.  
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ब) काियक झीजे�या �ि�या – 

१) अपघष�ण  (Abrasion or Corrasion) - 

नदी�या �वाहाबरोबर िवदा�रत खडकांचे अणकुचीदार तकुडे वाह�न नेले जातात. नदीचे 
पाणी जोराने वाहताना हे अणकुचीदार दगडाचे तकुडे दसु�या दगडांवर घासले जातात. हे 
दगड नदी�या तळाशी तसेच बाजूला असले�या दगडांवर घासले जातात. या �ि�येला 
अपघष�ण (Abrasion) असे संबोधले जाते. या ���येत िनमा�ण होणारे दगडाचे सु�म 
कण नदी�या पा�याबरोबर वाह�न जातात.  

२) सिंनघष�ण (Attrition) - 

नदी�या �वाहाबरोबर िवदा�रत खडकाचे तुकडे वाह�न नेले जातात. पा�या�या  
जोरात�वाहात हे तुकडे एकमेकावर आपटतात. िकंवा नदी�या तळावरील बाजू�या 
दगडांवर आपटतात. जे दगड कमकुवत असतात ते या आघाताने फुटतात. कधी नदीने 
वाह�न आणलेला दगड फुटतो तर कधी नदी�या तळावरील दगड फुटतो. या �ि�येस 
संिनघष�ण (Attrition) असे संबोधले जाते.  

३) पा�याची ि�या –Hydraulic action 

पा�या�या जोरदार �वाहामळेु नदी पा�ातील खडक िखळिखळे होतात. पा�या�या 
�वाहामळेु वाह�न जातात. या सव� �ि�यांचा समावेश (Hydraulic action) म�ये होतो.  

नदी�या जोरदार �वाहात बडुबडेु तयार होतात. हे बडुबडेु खडकातील भेगांम�ये 
फुटतात. �या ध�यामळेु खडक कमकुवत होतात व फुटतात.  खडकांचे तुकडे नदी�या 
पा�याबरोबर वाह�न जातात. या �ि�येला (Cavitation) असे संबोधले जाते. �यामळेु 
झीज हो�याचे �माण वाढते. रांजण खळगे  (Pot Holes) व धबध�यासाठी तयार होणारा 
खळगा (Plunge Pool) तयार हो�यात या �ि�येचाही  वाटा असतो. 

नदी�या पा�यामळेु झालेले वहन – 

नदी�या खनन काया�मळेु तयार झालेले दगडाचे तकुडे, दगड, गोटे वेगवेग�या �कारांचे व 
आकारांचे असतात व ते वेगवेग�या �कार ेनदीतून वाह�न नेले जातात. या वेगवेग�या 
वहन प�ती पढुील �माणे आहेत. 

१) �ावण (Solution) 
२) िनलंबन (Suspension) 
३) (Saltation) 
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४)  कष�ण (Traction) 

१) �ावण (Solution)- 

घन अथवा वाय�ुप ि�थतीतील खिनजे व रसायने नदी�या पा�यात िवरघळतात व हे 
तयार झालेले �ावण नदी�या �वाहा�ारे वाह�न नेले जाते. उदा. चुनखडकाचे िवरघळणे, 
पा�यात िवरघळणार े�ार.  

२)िनलबंन (Suspension)– 

िवदारण �ि�येमळेु तयार झालेले खडक व खिनजांचे स�ुम कण अ�यंत लहान 
अस�यानेजवळपास वजन िवरहीत अस�यासारखे असतात. ग�ु�वाकष�णामळेु ते 
नदी�या तळाशी जा�याचा �य�न करतात. पण नदी�या जोरदार �वाहामळेु ते नदी�या 
पा�याबरोबर वाह�न नेले जातात व नंतर नदीचा जोर कमी झाला क� खाली पडतात. 
�यांचे संचयन होते.  

३) (Saltation) – 

वहनाची ही �ि�या नदी�या तळाकडील भागात आढळून येते. नदी�या पा�या�या 
जोरदार �वाहामळेु म�यम आकाराचे दगड नदी�या पा�ातून उचलले जातात व काही 
अंतरापय�त वाह�न नेले जातात. नदी�या �वाहाचा वेग कमी झाला क� 
ग�ु�वाकष�ण�ेरणेमळेु हे दगड खाली पडतात. या �ि�येला (Saltation) असे संबोधले 
जाते. 

२) कष�ण(Traction) - 

नदी�या पा�या�या जोरदार  �ाहामळेु मोठ्या आकाराचे दगड पढेु ढकलले जातात व 
नदी�या पा�ात गडगडत पढेु नेले जातात. �याला कष�ण (Traction) असे संबोधले जाते. 

खननाची आधारभूत पातळी – (Base level of Erosion& Graded Profile) 

नदीचे पाणी उतारा�या िदशेने वाहत जाते. बया�च नदया ड�गराळ �देशात िकंवा 
उंचावरील �देशात उगम पावतात. तसेच बह�तेक सव� नदया समू�ाला िमळतात.  

सागर पातळी ही खननाची आधारभूत पातळी नदी�या खनन काया�साठी मानली जाते. 
कारण नदी पा�या�या �व�पात असते हे पाणी सागरा�या पा�यात िमसळते. ते�हा 
नदीची खनन �मता संपलेली असते.  

नदी�या �वाहाचा / पा�ाचा आलेख – ित�या उगमापासून ते ित�या मखुापय�त (सागर 
पातळी पय�त) या आलेखास  

Long Profile or longitudinal profile असे संबोधले जाते. नदीचा आदश� बाहयकार 
(�ोफाइल) हा अंतव�  आकाराचा असतो. हा बा�ाकार उगमाकडे ती� उताराचा 
असतो तर मखुाकडे अितशय मंद उताराचा  होतो  
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��येक नदी हा आदश� बा�ाकार �ा� कर�याचा �य�न करते व �यासाठी नदी काही 
िठकाणी झीज करते  व काही िठकाणी संचयन करते.  

िवदारीत खंडकांचे तकुडे वाह�न ने�याची ��येक नदीची िविश�  �मता  असते. नदीतील 
अशा  खंडकां�या तुकड्याना (load) असे संभोधले  जाते.  

नदीची load वाह�न ने�याची �मता नदीतील पा�याचे (volume) आिण नदी�या 
�वाहाचा वेग (velocity) यावर अवलंबून  असतो.  

Loaded River - 

�यावेळी नदीमधील Load (िकंवा िवदारीत खडयाचे वजन) हे ित�या वहन �मते एवढेच  
असते �यावेळी अशा नदीला Loaded river असे संबोधले जाते. या ि�थतीम�ये नदी 
झीज करत नाही तसेच संचयही करत  नाही.  

Degraded river - 

�यावेळी नदीमधील load हे ित�या वहन �मतेपे�ा कमी असते �यावेळी नदी खननाचे 
काय� करते व नदी�या खनन �मतेएवढे दगडांचे तकुडे (load) �ा� कर�या�या �य�न 
करते. नदी�या या अव�थेला Degraded River असे संभोधले जाते.  

Agraded river  – 

�यावेळी नदीमधील load िकंवा िवदारीत खडकांचे �माण ित�या वहन �मतेपे�ा जा�त 
असते �यावेळी ितला ते जादा वजन वाह�न नेणे जमत नाही व असे जादा झालेले दगडाचे 
तकुडे नदी पा�ावर संचयना�या �व�पात टाकून िदले जातात. नदी�या या अव�थेला 
Agraded river असे संबोधले जाते.  

Longitudinal Profile of river - 

जिमनीचे उंचावणे,सागर पातळी खचणे, हवामान बदल यांचा प�रणाम होऊन सागर 
पातळीत बदल होऊ शकतात व �यामळेु नदी�या Longitudinal Profile म�ये बदल 
झालेले आढळतात.  

नदीचा �वाह तीन ट��यामधे िवभागला जातो.  

१) वरचा ट�पा  
२) मधला ट�पा  
३) खालचा ट�पा  

वरचा ट�पा मधला ट�पा खालचा ट�पा 

�ाम�ुयाने झीज झीज व भर �ाम�ुयाने भर 
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नदी�या वर�या ट��यात ड�गराळ �देश अस�यामळेु उतार ती� असतात, व �यामुळे 
नदीचा वेग जा�त असतो.  नदी �ाम�ुयाने खननाचे काय� या ट��यात करते.   दसु�या 
ट��यात नदी�या �वाहाचा वेग मंदावतो कारण उतार मंद होतो. �यामळेु या ट��यात नदी 
�थािनक उतारानुसार झीज व भर टाक�याचे काम करते.  

नदी�या शेवट�या, खाल�या ट��यात उतार अितशय मंद झा�यामळेु  नदीची वहन 
�मता संपत जाते व नदी �ामु�याने संचायनाचेच काय� या ट��यात करते.  

नदीने तयार केलेली िझजेची व सचंयनाची भु�पे – 

१) ‘v’ आकाराची दरी – 

नदीचा �वाह उतरा�या िदशेने वाहत  जातो. �यावेळी नदी�या पा�ातील दगड, 
गोटे,िवदारीत खडकांचे तकुडे वाह�न नेले जातात. �यामळेु  स�ुवाती�या काळात उ�या 
पातळीतील खननाचे काय�  अिधक �भावी  असते, नंतर मा� आड�या पातळीतील खनन 
काया�मळेु नदीचे पा� �ंदावते व �याचा आकार इं�जी v आकारासारखा िदसतो. 
नदी�या काठावरील माती दगड िव�ततृ िझजे�या (Mass wasting) �ि�येने नदी�या 
पा�ात कोसळतात व नदी�या �वाहा बरोबर वाह�न नेले जातात.  �यामळेु नदीची दरी v 
आकाराची हो�यास मदत होते.     

२.  घळई. (Gorge) – 

 नदी�या �वाहा�या खनन काया�मळेु तयार झालेली घळई ‘V’ आकारा�या दरीपे�ा 
अ�ंद व खोल असते. उदा. कोलोरडॅो येथील �डँ कॅिनयॉन ही घळई १.६ िक. मी. खोल 
असून ४८० क�. मी. लांब आहे.         

िनम वाळवंटी �देशात पावसाचे �माण कमी असते �यामळेु नदीचे काठ िव�तृत झीजेमूळे 
फारसे �ंदावत नाहीत. नदी�या �वाहामळेु उ�या पातळीतील खनन फारसे होत नाही 
�यामळेु अ�ंद,खोल घळई तयार होते. िह�या बाजू उतारां�या असतात.             

३. रांजण खळगे (Pot Holes) – 

नदी�या पा�ात कठीण खंडकांत नदी�या खनन काया�मुळे मोठ्या आकारचे खडे तयार 
होतात �यांना खळगे (pot holes)असे संबोधले जाते. नदीपा�ात असलेला छोटा 
खड्डा पा�याचा जोर व �याबरोबर�या अणकुिचदार दगडां�या तुकड्यांनी केलेले घष�ण 
यामळेु खड्डा मोठा होत जातो. पा�या�या �वाहात खड्यामळेु गोलाकार गती �ा� होते 
व �यामळेु खड्याचे खननही गोलाकार �व�पात होते व �याचा आकार वाढत जातो. 
महारा��ात िनघोज येथे कुकडी नदी�या पा�ात तसेच उ��हास नदी�या उगमाकडील 
भागात रांजणखळगे आढळतात.  
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४. खळाळ (Rapids)  - 

नदी�या �वाहात अचानक ती� उतार आ�यास �या उतारव�न पानी वेगाने खलखळत 
वाहते यामळेु या �व�पाला खळाळ असे संबोधले जाते.   

नदी�या पा�ात काहीवेळा कठीण खंडकांचा थर आढळतो. नदी�या खनन काया�मळेु 
�या�या बाजू�या मदृ ुखडकांची झीज होते व ती� उतार िनमा�ण होतो. �यामळेु कठीण 
खंडकाव�न नदीचा �वाह वेगाने वाहतो व खळाळाची िनिम�ती होते.   

 ५ धबधबा. (waterfall)  - 

खळाळा�माणे धबध�यांची िनिम�ती कठीण व मदृ ुखडकांमळेु होते. खळाळाची ऊंची 
कमी असते तर धबध�यांची ऊंची जा�त असते. नदी�या वर�या ट�यात खळाळ व 
धबधबे आढळतात.  

नदी�या पा�ातील मदृ ुखडकांची झीज झा�यामळेु व �यामानाने कठीण खडकांची झीज 
कमी झा�यामळेु नदी�या �वाहातील पाणी �यातील दगड गोटयांसह जोराने खाली पडते 
यामळेु धबध�या�या खाल�या बाजूस खोल खळगा तयार होतो �याला plung pool असे 
संबोधले जाते.  

धबधबे वेगवेग�या �कारे िनमा�ण होतात. �यातील काही �कार पढुील�माणे आहेत.  

१) कठीण व मदृु खंडकांचे थर -    

कठीण व मदृ ु खडकांचे थर नदी�या पा�ात अस�यास नदी�या खनन काया�मळेु मदृ ु
खडकांची झीज होते व धबध�यांची िनिम�ती होते.  

 उदा. kaieteur धबधबा गयाना (२५० m उंच),  

नायगरा धबधबा सं. सं�थाने (५० m उंच)    

२) �ंश (faulting) -   

नदी�या पा�त �ंश िनमा�ण झाला तर नदी�या पा�ाचा काही भाग खाली खचतो व 
धबधबा िनमा�ण होतो. उदा. आि�केतील झाबेझी नदीवरील ि�ह�टो�रया धबधबा.  

उदा. आि�केतील  झांबेझी नदीवरील ि�ह�टो�रया धबधबा  

३) पठार (platear)  - 

सभोवताल�या �देशापे�ा पढाराची ऊंची जा�त असते. पठारा�या कडेव�न नदीचा 
�वाह खाली कोसळ�यामळेु धबधबा िनमा�ण होतो. उदा. आि�केतील कांगो नदीवरील 
िलि�हगं�टोन धबधबा.    
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४) ल�बती दरी. Hanging valley  - 

िहमनदी�या म�ुय दरीपे�ा ल�बती दरी उंचावर असते. बफ�  िवतळ�यावर िनमा�ण होणारा  
पा�याचा �वाह ल�ब�या दरीतून,उंचाव�न खाली पडतो व धबधबा िनमा�ण होतो.   

 उदा. सं. सं�थाने , कॅिलफोिन�या येथील Yosemite धबधबा (780m)     

५) knickpoint  –  

भपु�ृांचे उंचावणे िकवा सागर पातळी खाली जाणे यामळेु नदीचे पनु�जीवन होते. नदी 
प�ुहा न�याने खनन कर�यास सरुवात करते. �यामळेु kinck points िनमा�ण होतात. 
नदी�या उगमापासून ित�या मखुापय�तचा �वाहाचा व� आलेख,बाहयाकार याम�ये 
अचानक बदल झालेला आढळतो. नदी�या अचानक वाढले�या खनन �मतेमळेु नदी 
�वाहाचा आलेखात ती� उतार ( knick point ) िनमा�ण होतो.                    

उदा. म�य �देशातील नम�दा नदीवरचा धवुाधार धबधबा िकवा रांची जवळील सवुण�रखेा 
नदीवरील hundra धबधबा.     

६)  एकमेकांम�ये गुतंलेले ड�गरांचे बाह�  (Interlocking spurs) 

नदी�या वर�या ट�यात, मधला टपा सु� हो�याअगोदर हे भू�प आढळून येते. पावसाचे 
पाणी ड�गर उतारांव�न वाहत जाते, व नदी तयार होते. नदी उतारा�या िदशेने वाहताना 
वाटेत ड�गर रांगांचा अडथळा आ�यास �याना वळसा घालून नदी पढेु वाहते, �यामळेु 
ड�गराचे बाह� एकमेकांम�ये गुंत�यासारखे िदसतात,�यांना एकमेकांम�ये गुंतलेले ड�गराचे 
बाह� असे संबोधले जाते.   

७) गाळाचे शकूं व गाळाचे पंखे (Alluvial cone and Alluvial Fans) 

नदी�या �वाहाचा वरचा संपून मध�या ट��याची स�ुवात होते. �या िठकाणी या भू�पांची 
िनिम�ती नदी�या संचयन काया�मळेु होते.  

नदी�या वर�या ट��यात �देश ड�गराळ असतो. ती� उतार असतात �यामळेु नदी�या 
�वाहाचा वेग खूप जा�त असतो. नदीची खनन �मता व वहन�मता जा�त असते. 
नदी�या �वाहात िवदा�रत खंडकां�या तुकड्यांचे �माण जा�त असते.  

नदी जे�हा मध�या ट�यात �वेश करते �यावेळी ित�या �वाहाचा वेग अचानक मंदावतो 
कारण नदी ड�गराळ �देशातून सपाट िकंवा मंद उतारा�या �देशात येते. यामळेु नदीचा 
गाळ वाह�न ने�याची �मता अचानक कमी होते. नदी�या �मतेपे�ा जा�त असले�या 
गाळाचे संचयन मध�या ट�या�या सरुवातीलाच होते, व गाळाचे शंकू व गाळाचे  पखें 
तयार होतात. गाळा�या प�ंयांम�ये गाळाचे संचयन अिधक अस�याने �यांचा िव�तार 
गाळा�या शंकूपे�ा जा�त असतो. साधारणता पावसा�यात गाळाचे पखें व शंकू िनमा�ण 
होतात कारण या काळात नदी�या �वाहात पावसा�या पा�यामळेु वाढ होत आहे,नदीची 
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खनन �मता,वहन �मता वर�या ट�यात वाढते. पान मध�या ट�यात ित अचानक कमी 
झा�यामळेु गाळाचे शंकू व गाळाचे पखें िनमा�ण होतात.  

कांहीवेळा एकमेकांजवळचे गाळाचे पखें एक� होतात व �यामळेु गालाचा िव�ततृ मैदानी 
�देश ड�गरा�या पाय�याशी तयार होतो �याला Piedmont Alluvial Plain असे 
संबोधले जाते. 

८)  नागमोडी वळणे(Meanders) - 

नदी�या मध�या व शेवट�या ट�यात नदीचा उतार मंद होतो. नदीचा �वाहही खूप मोठा 
झालेला असतो व �यामळेु नदी�या मागा�त येणारा अडथळा िकंवा छोटासा उंचवटा 
नदी�या �वाहाचा माग� बदलू शकतो. यामळेु नदी�या �वाहात नागमोडी वळणाची 
िनिम�ती होते. �यांना Meanderezअसे संबोधले जाते.(आिशया मायनर मधील 
meanders या नदी�या नावाव�न या भु�पाला हे नाव पडले.  

नागमोडी  वळणात नदीचा �वाह ‘A’ या िठकाणी बा� वळणा�या िकना�यावर आपटतो. 
िकना�याची झीज करतो व �यामळेु या िठकाणी ती� उतार (steep slope) िनमा�ण 
होतो. �याला River cliff  (नदीतील छोटा कडा) असेही संबोधले जाते.  

�याउलट ‘ब  या िठकाणी अंतग�त वळणा�या िकना�यावर वाळूचे / गाळाचे संचयन 
झा�यामळेु या िठकाणी मंद उतार िनमा�ण होतो. 

`A` या िठकाणी बा� िकना�याकडे अंतव� उतार तर `B` या िठकाणी अंतग�त 
िकना�याकडे बिहव� (covex) उतार िनमा�ण झालेला आढळतो. 

९. कंुडल कासार सरोवर (ox-bow lake)– 

नदी�या नागमोडी वळणा�या �वाहातून कंुडल कासार सरोवराची िनिम�ती होते. नदी�या 
�वाहाने सतत झीज के�यामळेु नागमोडी वळणांचे बा� िकनार ेजा�त �माणात िझजत 
जातात व शेवटी नागमोडी वळणाचे दो�ही बा� िकनारे एक� होतात. यामळेु नदीचा 
�वाह नागमोडी वळणाने वाहा�याऐवजी सरळ वाह� लागतो. 

नागमोडी वळणाचा `C` आकाराचा भाग नदी�या मूळ �वाहापासून गाळा�या 
संचयनामळेु वेगळा होतो व कंुडल कासार सरोवराची िनिम�ती होते. साधारणता परुा�या 
वेळी नदी�या �वाहात असा मोठा बदल होऊन हे सरोवर िनमा�ण होते. 

कंुडल कासार  सरोवरांना Ox bow lake,Bayous,Cut – offs, Billabong िकवा 
Mortlake असेही संबोधले जाते. 

१०. पूर मैदाने (Flood Plains) - 

यांची िनिम�तीही नदी�या खाल�या ट�यात होते. परुा�या वेळी नदी�या �वाहातील पाणी 
सभोवताल�या �देशावर पसरते व नदीतील गाळाचे संचयन सभोवताल�या �देशावर 
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होऊन पूर मैदानाची िनिम�ती होते.गाळा�या संचयनामळेु पूर मैदाने सुपीक होतात व 
�यामळेु शेतीला उपयु� ठरतात. 

११)  नैसिग�क पूरतट (Natural Levees) - 

नदी�या �वाहातून िवदा�रत खडकांचे तकुडे, वाळूचे कण इ.गाळा�या �व�पात नेले 
जातात.�यावेळी गाळाचे संचयन काही �माणात नदी�या काठांवर होते. व नदीचे काठ 
थोडया �माणावर उंचावले जातात.परुा�या वेळी या नदी�या काठांवर गाळाचे संचयन 
अिधक �माणात होते ते उंचावतात �यांना नैसिग�क पूरतट असे संबोधले जाते. 

नैसिग�क पूरतटामळेु नदीचे दो�ही  काठ उंचावले जातात.परुा�या वेळी नदी�या पा�ातील 
पा�याचे �माण वाढते पण पूरतट उंच अस�यामळेु हे पाणी बाजूला पसरत नाही. परुाचा 
धोका टळावा �हणून काहीवेळा बांधकाम क�न पूरतटाची उंची वाढवली जाते. 

नदी पा�ातील पा�याचे �माण परुा�या वेळी खूपच जा�त वाढते. या पा�याचा दाब 
बाजू�या परुतटावरपडतो.परुतटाचा कमकुवत भाग तटुतो व नदीपा�ातील पाणी �चंड 
वेगाने सभोवताल�या सपाट �देशावर पसरते.�देश सपाट अस�याने थोड्याच वेळात 
पाणी दूरवर�या �देशापय�त पसरते. अचानक आले�या अशा परुांमळेु हजारो माणसे 
म�ृयमुखुी पडतात व मालमतेचे �चंड नुकसान होते.उदा.१८५२ म�ये चीनमधील 
होवंग–हो नदी�या प�रसरात अचानक आले�या परुामळेु दशल� माणसे म�ृयमुखुी 
पडली. �यामळेु या नदीला चीनचे अ�ू /द:ुख (sorrow of china) असे संबोधले जाते. 
या �कारचे पूर िमिसिसपी,पो,यांग�सी िकयांग व गंगा नदी�या पूरमैदानी �देशात येतात. 

१२) Alluvial Terraces . 

सागरा�या पातळीत घट झाली िकंवा भू�देश उंचावला िक नदीचे पनु��जीवन 
(Rejuvenation) होते. सागर पातळीत घट झा�यामळेु नदी�या खननाची आधारभूत 
पातळी (Base level of erosion) खाली जाते. नदी न�याने खनन काय� स�ु करते 
यामळेु नदी�या दो�ही तीरांवर पाय�यांचे उतार (Terraces) िनमा�ण होतात. यांना 
River terraces िकंवा Alluvial Terraces असेही �हणतात. याचे दोन �कार आहेत. 

 अ)  Paired  Terraces. 

 ब)  Unpaired Terraces. 

अ)  Paired  Terraces.  

नदी�या दो�ही तीरांवरील पाय�यां�या �व�पातील सपाट �देश (Terraces) समान 
पातळीवर असतात.  

नदी�या �वाहामळेु उ�या पातळीतील खनन वेगाने झा�यामळेु या �कार�या समान 
पातळीवरील पाय�यां�या उताराची िनिम�ती होते.  
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ब ) Unpaired terraces . 

�यावेळी नदीपा�ातील उ�या खननाबरोबरच आड�या पातळीतील खननही �भावी 
अस�यास या �कार�या असमान पातळयावरील पाय�यां�या उतारांची िनिम�ती होते.  

१३)  ि�भुज �देश – (Delta) 

नदी�या मखुाजवळ ि�भजु �देशाची िनिम�ती होते. सागर पातळी ही नदी�या खननाची 
आधारभूत पातळी मानली जाते. �यामळेु सागर पातळीकडे नदीची खनन �मता संपते. 
नदीने आणले�या गाळाचे संचयन नदी�या मखुाकडे होते. हे संचयन ि�कोणाकृती 
आकाराचे असते. �ीक अ�र डे�टा हे ि�कोणाकृती असते व �यामळेु नदी�या मखुाशी 
िनमा�ण झाले�या या ि�कोणाकृती भूभागाला डे�टा असे संबोधले जाते.  

डे�टा (Delta) ही सं�ा  (485 – 425 बीसी) Herodotous हेरोडोटस यांनी नाईल 
नदी�या ि�भजु �देशासाठी ही सं�ा  �थम वापरली होती.  

या ि�भुज  �देशाचा आकार हा खंडकांचे गुणधम�,झीजेचे �माण,पज��याचे 
�माण,वन�पत�चे आ�छादन अशा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो.  

ि�भुज �देशांचे �कार – 

सव�साधारणत: ि�भजु �देशाचा आकार ि�कोणी असतो पण िविवध आकारां�या आधारे 
ि�भजु �देशांचे वग�करण पढुील �कार ेकेले जाते.  

१ ) Arcuate Delta (प�ंयां�या आकाराचा ) - 

२) Bird Foot Delta (प�ां�या पाया�या आकाराचा ) 

३) Estuarine Delta  

४ ) Cuspate Delta  

१) Arcuate Delta - 

प�ंया�या आकारा�या ि�भजु �देशाला Arcuate Delta असे संबोधले जाते.  

उदा. पढुील न�ांचे ि�भजु �देश नाईल, गंगा, �हाईन, पो, हवांग-हो, �हो�गा, लेना, 
इरावती, मेकॉग, महानदी, गोदावरी. हा ि�भजु �देश वाळू व दगड गोटयांनी बनलेला 
असतो. साधरणता िनम वाळवंटी �देशात असे ि�भजु �देश आढळतात.  

२) Bird Foot Delta– 

या ि�भजु �देशाचा आकार प�ा�या पाया�माणे असतो �हणून �याला  Bird Foot 
Delta असे संबोधले जाते. या ि�भजु �देशातील नदीलगत�या संचयनाचे लांबट भाग 



 

 

निद�या काया�मळेु तयार झालेली 
भू�पे व �या�याशी सबंंिधत 

भू�पीय �ि�या 

83 

माणसां�या हाता�या  बोटां�माणे िदसतात �यामळेु �यांना Finger Delta असे संबोधले 
जाते.  

जा�त वेगवान न�ा नदी मखुाकडील गाळ आप�या �वाहाबरोबर सम�ुात लांबवर घेऊन 
जातात. नदी �वाहा�या दो�ही बाजूला लांबवर या गाळाचे संचयन होते. उदा . 
िमिसिसपी नदीचा ि�भजु �देश.   

३) Estuarine Delta . 

इतर �कार�या ि�भजु �देशापे�ा हा ि�भजु �देश अ�ंद असतो. नदीने वाह�न आणलेला 
गाळ खोल सम�ुात वाह�न गे�यामळेु गाळाचे संचयन कमी �माणात होते.  

४) Cuspate delta.  

हा ि�भुज �देश अणकुचीदार दाता�माणे असतो. नदी�या �वाहा�या दो�ही बांजूना 
गाळाचे संचयन सार�या �माणात होते व सम�ुाकडील बाजू अंत�व� आकाराची होते. 
उदा. यरुोपमधील इटली�या िकना�यावरील Tiber नदीचा ि�भजु �देश.  

३.२ िहमन�ाचंी भू�पशा�ीय �णाली  

भू�पशा�ाची �ि�या व भू�प े

समुार े३०,००० वषा� पूव� िहमयगु आले हेते. �यावेळी समशीतो�ण कटीबंधातील बराच 
भाग खंिडय िहमा�छादनामळेु झाकला गेला होता. आज केवळ उ�र व दि�ण �वुावर 
�ीनलंड ड व अंटाटीका �मखु िहमा�छािदत भूभाग आढळतात.  

िहमरषेे�या वर�या भागात उंचावरील ड�गराळ भागात िहमनदीने तयार केलेली भू�पे व 
भूशा�ीय �ि�या जगातील अनेक भागांम�ये आढळतात. िहमरेषे�या वर�या भागात 
सतत िहम आढळतात. हा भाग वष�भर िहमा�छािदतच रहातो. िहमरषेेची उंची 
िवषवुतृाकडील �देशांम�ये जा�त असते. उदा. माउंट िवलीमांजरो या पव�तावरील 
िहमरषेेची उंची समुार े५,२०० मीटस� आहे. िवषवुवृताकडून धवृाकडे जाताना िहमरषेेची 
उंची कमी होत गेलेली आढळते. उदा. यरुोपमधील आ��स पव�तावर िहमरषेेची उंची 
समुार े२७०० मी. आहे.  

उंच पव�तांवर िहमव�ृी होते. कालांतराने हे िहम घ� होते. नवीन येणा�या हीमा�या 
वजनाने ते दबले जाते. या घ� झाले�या पव�तावरील िहमला �ा�सम�ये नी�ह (Neve) 
तर जिमनीम�ये फन� (Firn)असे संबोधले जाते. ग�ु�वाकष�ण �ेरणेमळेु असे घ� झालेले 
िहम ड�गर उतारा�या िदशेने सरकू लागते. यालाच िहमनदीचा उगम िकंवा िहमनदीची 
स�ुवात असे �हणता येईल.  

िहमनदी�या वाह�याचा वेग म�यभागी जा�त असतो. तर िहमनदी�या दो�ही बाजूंना व 
तळा�या बाजूस कमी असतो. कारण िहमनदी�या बाजूंचे व तळाचे जिमनीशी घष�ण 
होतेव �यामळेु िहमनदी�या �वाहाचा वेग मंदावलेला िदसून येतो. ड�गराळ पाय�याशी 
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अनेक िहमन�ा एक� आले�या िदसून येतात. �यां�या एक�ीकरणातून मोठी िहमनदी 
तयार होते. या मोठ्या िहमनदीला Piedmont Glacier असे संबोधले जाते. उदा. 
अला�कामधील माला�पीना (Malaspina)ही िहमनदी समुार े ४००० चरस 
िकलोमीटस�चे�े� �यापते.  

िहमनदी�या भू�पीक�य  �ि�या  

िहमनदी ही िझजे�या बा� कारकांपैक� (External Agencies of Erosion)एक आहे 
िहमनदी�या भू�पीक�य �ि�यांमळेु उंचावरील ड�गराळ भाग खनन ���येने अनेक 
िझजेची भू�पे तयार झालेली आढळतात. तर ित�या मखुाकडील कमी उंची�या भागात 
संचयन �ि�येने तयार झालेली संचयनाची भू�पे आढळतात.  

िहमनदी ित�या उगमापासून मखुापय�त झीज, वहन आिण संचयन ही  ित�ही काय� करीत 
असलेली आढळणते. िहमनदी�या �मखु भू�पीक�य �ि�या पढुील�माणे आहेत.  

१) (Plucking) उखडणे –  

िहमनदी�या खाल�या भागात असले�या दगडातील भेगांम�ये जोडांम�ये बफ�  
िवतळ�यामळेु तयार झालेले पाणी िशरते. हे पाणी गोठते पा�याचा बफ�  झा�यामळेु तो 
�सरण पावतो  व �यामळेु खडकाचा बफा��छािदत तकुडा िहमनदीला तळा�या बाजूने 
िचकटतो. घ� बसतो. िहमनदी उतारा�या िदशेने वाह� लागली क� हा तकुडा 
िहमनदीबरोबर ओढला जातो, व मूळ खडकापासून िन�लतो. या �ि�येला उखडणे  
(Plucking) असे संबोधले जाते. िहमनदी�या खाल�या बाजूला �तलेला हा 
अणकुचीदार दगडाचा तकुडा िहमनदी�या तळाकडील भागाची झीज कर�याचे  काम 
करतो.  

२) अपघष�ण (Abrasion)– 

िहमनदीने केले�या झीज �ि�यांम�ये ही मह�वाची �ि�या आहे. अपघष�ण (Abrasion) 
या �ि�येत िहमनदीत �तलेले खडकांचे अणकुुचीदार तकुडे बाजू�या, तळा�या 
दगडांवर  जोराने घासले जातात. िहमनदीम�ये बफ�  असतो व बफा�चे वजन �चंड असते. 
उदा. ३०० मी. जाडी�या िहमनदीम�ये ित�यातळाशी असणा�या दगडां�या 
तकुड्यावरील दाब समुार े ३०० टन दर चो. मीटरला इतका �चंड असतो. या 
�ि�येम�ये पॉिलश पेपर�माणे िहमनदी�या तळावरील व बाजूचे दगड घासले जातात.  

३) खरवडणे  िकंवा चर ेपडणे (Scratching or Striation) –  

िहमनदीत �तलेला अनकुुचीदार दगडांमळेु ही �ि�या होते. िहमनदी अशा अनकुुचीदार 
दगडांसकट उतारा�या िदशेने पढेु सरकते. िहमनदीतील बफा��या �चंड वजनामळेु हे 
अणकुचीदार दगड  िहमनदी�या तळाशी असले�या दगडांवर जोराने घासत, खरवडत 
जातात. �यामळेु खाल�या दगडावर खोल चर ेपडतात.  
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िहमनदीने केले�या खनन काया�त पढुील घटकांचाही सहभाग असतो. �याचा प�रणाम 
खनना�या �माणावर होतो. 

१) िहमनदीचे वजन  
२) �देशचा उतार  
३) िहमनदीचा वेग  
४) तापमान 
५) खडकांची / भूप�ृाची संरचना 

िहमनदी�या खनन काया�मळेु िनमा�ण झालेली खननाची भू�पे  

१) ‘U’ आकाराची दरी – 

िहमनदीम�ये बफ�  असतो व बफ�  खूपच वजनदार असतो. िहमनदीतील बफा�चे वजन हे 
ित�या तळाशी असले�या िहमनदी�या पा�ावर पडते. ग�ु�वाकष�ण �ेरणेमळेु िहमनदी 
उतारा�या िदशेनेसरकू लागते. िहमनदीतील बफा�त �तलेले िवदा�रत खडकांचे 
अणकुचीदार तकुडे िहमनदी�या बाजूंची व तळाची झीज करतात. ग�ु�वाकष�ण �ेरणेमळेु 
िहमनदी�या बाजूंपे�ा ित�या तळ भागावर �चंड दाब पडतो व �यामळेु तालाभागाचे 
खनन अिधक �माणात होते. यामळेु इं�जी मळुा�र (Alphabet) ‘U’ या आकाराची 
िहमनदीची दारी तयार होते. ितला ‘U’ आकाराची दारी असे संबोधले जाते.  

२) ल�बती दरी (Hanging Valley) -  

म�ुय िहमनदीम�ये बफा�चे �माण जा�त असते. या बफा�चे वजन ित�या तालावर 
पड�यामळेु U आकाराची खोल िहमनदीची दरी तयार होते.  

या म�ुय िहमनदीला जोडणा�या अनेक उप िहमन�ा असतात. उप िहमनदीत म�ुय 
िहमनदीपे�ा बफा�चे �माण कमी असते. �यामळेु उपिहमनदीचे वजन व ितची खनन�मता 
कमी असते. ��यामळेु उपिहमनदी�या ‘U’ यू आकारा�या दरीची �ंदी व खोली कमी 
असते. िहमनदीतील बफ�  िवतळ�यावर कमी खोली असलेली उप िहमनदीची दारी व 
जा�त खोली असलेली म�ुय िहमनदीची दरी यातील फरक लगेच कळतो. म�ुय 
िहमनदी�या तळावर आपण उभे रािहलो व उप िहमनदी�या दरीकडे पिहले तर उप 
िहमनदीची दरी उंचावर, ल�बत अस�या�माणे िदसेल व �यामळेु उपिहमनदी�या दरीला 
ल�बती दरी असे संबोधले जाते.  

३) छाटलेले ड�गराचे बाह� (Truncated Spurs) – 

नदी�या �वाहात पाणी असते, �यामळेु ड�गराचा अडथळा नदी�या वाटेत आला तर नदी 
ड�गराला-ड�गरा�या बह�ला (spur) वळसा घालून पढेु जाते, �यामळेु नदी�या �वाहातील 
एकमेकांत गुंतलेले ड�गराचे बाह� (Interlocking spurs) तयार होतात. िहमनदी�या 
�वाहात बफ�  असते. ते घटत, कडक असते. �यामळेु जे�हा िहमनदी ड�गरा�या बाह�ला 
वळसा घालते.�यावेळी िहमनदीतील अणकुचीदार खडकां�या तकुड्यांमळेु ड�गरा�या 
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बाह�ंची जा�त �माणात झीज होते. असे िझजलेले ड�गराचे बाह� हे छाटलेले ड�गराचे बाह� 
�हणून ओळखले जातात.  

४) सक� / िहमग�हर (Cirque) – 

ड�गर उताराव�न िहमनदी उतारा�या िदशेने सरकू लागते. या �देशातील खंड-िवखंडन 
(Frost) Shattering) �ि�येमळेु खडकांचे िवदारण होऊन अणकुचीदार तकुडे िनमा�ण 
होतात. हे तुकडे िहमनदीत �ततात व िहमनदीबरोबर पढेु सरकतात. �यामळेु 
िहमनदी�या बाजूची, तळाची झीज होते. याबरोबरच उखडणे (Plucking) घष�ण, चरे 
पडणे अशा िविवध �ि�यांमळेु ड�गरा�या उतारावर घोड्या�या नाला�या आकाराचा 
ती� उताराचा खोलगट खड्डा िनमा�ण होतो. �याला �ा�सम�ये सक�  (cirque) असे 
संबोधले जाते. �कॉटलंडम�ये कॉरी (Corrie), वे�सम�ये cwm असे संबोधले जाते. या 
भू�पास kar, botn, cotn, oule, zonoa असेही संबोधले जाते. िहमग�हर (सक� ) चा 
आकार �चंड मोठ्या आरामखचु�सारखा असतो. �याची ड�गराकडील बाजू अितशय 
ती� उताराची असते. सव��या बाजूही ती� उतारा�या असतात. सक� मधून िहमनदी पढेु 
सरकते �या िठकाणी िवदा�रत दगडांची लांबट टेकडी तयार होते. िहमग�हराची लांबी व 
उंची यांचे गणुो�र ३:१ असे असते. याचे �े�फळ िक�येक िकलोमीटर असू शकते. 

५) िहमानी सरोवर (Corrie lake or tarn)  

िहमनदीतील बफ�  िवतळ�यानंतर �याचे पाणी िहमग�हरा�या खोलगट भागात जमा होते 
�याला िहमानी सरोवर असे संबोधले जाते.  

६) शूककूट (ॲरटे) Arete  

दोन जवळ�या िहमग�हरांम�ये िहमनदी�या खनन �ि�येमळेु सरुीसारखा धारदार भाग 
तयार होतो. �याला �� च भाषेत ॲरेट (Arete) िकंवा श�ुाकुर असे संबोधले जाते.  

िहमनदी�या खनन काया�मळेु िहमग�हरांचा आकार वाढत जातो. िहमग�हर हे ड�गरा�या 
सव� बाजूला िहमन�ां�या खनन काया�मळेु तयार होतात. दोन लगत�या िहमग�हरांचा 
आकार वाढत गेला क� �यां�या कडा एकमेकांना िमळतात व �यामळेु धारदार कडा 
असले�या शूककूटची िनिम�ती ड�गरा�या कडेला, दोन िहमग�हरांम�ये होते.  

७) िशरीशृगं (Horn Peak) – 

िहमनदीचे खनन काय�  सतत चालूच सतेच �यामळेु िहमग�हरांचा (Cirque) िव�तार 
वाढत जातो व शूककूट (Arete) िनमा�ण होतात हे आपण पिहले. पढु�या ट��यात जा�त 
झीज झा�यामळेु सव�  शूककूट ड�गरा�या िशखराकडे एक� िमळतात व �यामळेु िशरीशृंग 
तयार होते. यालाच Pyramided Peak  असेही संबोधले जाते. कारण एकंदर पव�ताचा 
आकार हा िपरिॅमड �माणे िदसतो. पव�ता�या िशखराचा हा टोकदार भाग �ा�यां�या 
िश�गा�माणे िदसतो. यामळेु �याला िशरीशृंग असे संबोधले जाते. ि�व�झल�डमधील 
आ��स पव�तातील मॅटरहॉन� िशरीशृंग जग�िस� आहे.  
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८) शृगं व पु�छ (Crag and Tail)  

शृंग (Crag) हा िहमनदी�या मागा�त असलेला कठीण खडक आहे. उदा. िहमनदी�या 
मागा�त बेसा�टसारखा कठीण एकसंध खडक अस�यास �याची फारशी झीज होत नाही. 
या शृंगाची िहमनदी �या बाजूने येते ती बाजू ती� उताराची असते. िहमनदी�या खनन 
काया�मळेु ही बाजू ती� उताराची होते.  

पण शृंगाची दसुरी बाजू मंद उताराची असते. िहमनदीचे वाह�न आणले�या िविहरीत 
दगडा�या कणांचे, तकुड्यांचे संचयन या भागात होते. �ुंगाचे संर�ण या भागाला 
िमळा�यामळेु येथे संचयनामळेु   मंद उतारा�या भाग िनमा�ण होतो. या मंद उतारा�या 
भागाला प�ुछ (Tail) असे संबोधले जाते.  

�वालामखुीय खुंटा (Volcanic Plug) िहमनदी�या मागा�त अस�यास हा कठीण 
खडकाचा भाग �ुंग (Crage) होतो.  

९)  मेषशीला - (Roche Moutonnee) 

पूव��या काळी �ा�सम�ये म�ढी�या कातडीचा िवग (केसांचा टोप) घाल�याची प�त 
होती. याच आकाराचे भू�प िहमनदी�या खनन काया�मळेु तयार होते. �याला (Roche 
Moutonnee) असे संबोधले जाते. हा भू-आकार शेतात बसले�या म�ढी�माणे िदसतो. 
�यामळेु याला मेषशीला असेही संबोधले जाते. 

मेषशीलेची िहमनदी �या बाजूकडून येते ती बाजू (वरची) मदं उताराची असते.  

िहमनदी�या खनन काया�मळेु वरची बाजू गळुगळुीत मंद उताराची होते. 

�याउलट दसु�या बाजूला असले�या खडकांतील भेगा िकंवा जोडांम�ये िहम िवतळून 
तयार झालेले पाणी िशरते व गोठते. यामळेु खडकाचा तकुडा बफा��या आ�छादनात 
पकडला जातो (पकडी�माणे). िहमनदी पढेु सरकते ते�हा बफा�त �तलेला हा तकुडाही 
िहमनदीबरोबर खेचला जातो व मूळ खडकापासून वेगळा होतो (Plucking). यामळेु 
मेषशीलेची दसुरी बाजू ती� उताराची व ओबड धोबड होते. उंचावरील िहमा�छािदत 
�देशात तसेच िहमनदी�या मध�या-खाल�या ट��यातही ही भू�पे मोठ्या सं�येने एक� 
आढळतात.  

१०)  िहमनदी�या काया�मळेु तयार झाले�या पाय�या - (Glacial Stairways) 

�चंड मोठ्या पाय�यांसारखे भू�प िहमनदी�या दरीत आढळते. या पाय�यांची �ंदी समुार े
३० मी. ते ३०० मीटस� असून �या�या दो�ही टोकांना उ�या कड्यासारखे भाग 
आढळतात. �ंशामळेु िकंवा जोड असले�या खडकांतील काही खडकाचा भाग िहमनदीने 
वाह�न ने�यामळेु हे भू�प िनमा�ण होते.  
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११)  ि�ऑड� - (Fiords)  

िहमनदी सम�ुात �या िठकाणी िमळते �या िहमनदी�या मखुाला ि�ऑड� असे संबोधले 
जाते. ि�ऑड� लांब असून खोल असतो. �या�या बाजू ती� उतारा�या असतात. 
िहमनदीतील बफ�  सम�ुात गे�यावर िहमनग होते. बफा�चा थोडा भाग पा�यावर असतो 
तर बराच भाग पा�याखाली असतो. �यामळेु िहमनदी सम�ु पातळी�या खालीही झीज 
क� शकते. ि�ऑड�ची खोली जा�त असते.  

ि�ऑड��या सम�ुाकडील बाजूला दगडांचे संचयन झालेले आढळते. अं�य िहमोढचे 
(Terminal Moraine) संचयन झा�यामळेु हे तयार होत असावे.  

नॉव�, �ीनलॅडं, अला�का, ि�िटश, कोलंिबया, िचली व �यूझीलडँ या समशीतो�ण 
किटबंधीय देशांमधील िकना�यांलगत ि�ऑड� आढळतात.  

िहमनदी�या सचंयन काया�मळेु तयार झालेली सचंयनाची भू�पे.  

१)  पा�� िहमोढ - (Lateral Moraine) 

िहमनदी िवदारण झा�यामळेु तयार झालेले दगडांचे तकुडे वाह�न नेते. �यांना िहमोढ 
(Moraine) असे संबोधले जाते. (नदीने वाह�न नेले�या अशा तकुडयांना, वाळू बारीक 
कण यांना नदीचा गाळ (Sediments) असे संबोधले जाते.  

िहमनदी�या संदभा�त िहमोढ वेगवेग�या िठकाणी आढळतात. �याव�न िहमोढ 
वेगवेग�या नावांनी ओळखले जातात.  

िहमनदी�या बाजूला ती� उताराचा ड�गराळ भाग असतो. �या उताराव�न गडगडत 
येणारे िवदारीत दगडांचे तकुडे िहमनदी�या बाजूला पडतात व िहमनदीबरोबर वाह�न नेले 
जातात. �यांना पा��  िहमोढ (Lateral Moraine) असे संबोधले जाते. 

पा��  िहमोढाम�ये वाळू, कचरा, सू�म कण व दगड गोटे आढळतात.  

२)  म�य िहमोढ - (Medial Moraine) 

या �कारचे िहमोढ िहमनदी�या म�यभागी आढळतात. �यावेळी दोन िहमन�ा एक� 
येतात �यावेळी या न�ांचे पा�� िहमोढ एक� येतात व म�य िहमोढांची िनिम�ती होते.  

३)  अ�ंय िहमोढ - (Terminal Moraine) 

िहमनदी�या टोकाशी असले�या िहमोढाला अं�य िहमोढ असे संबोधले जाते. लांबट 
टेकडी�या �व�पात हे िवदारीत खडकांचे संचयन आढळते. या लांबट टेकडीची 
िहमनदीकडील बाजू थोडी ती� उताराची असते तर दसुरी बाजू मंद उताराची असते. या 
अं�य िहमोढासॊबत िहमोढिगरी (--), केट�स व मोठे दगडही आढळतात.  
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२)  तल िहमोढ - (Ground Moraine)  

िहमनदी�या तळाशी तल िहमोढ आढळतात व िहमनदी िवतळ�यानंतर िदसतात. 
याम�ये िहमनदी�या थोडया उंचसखल तळभागावर छोटे मोठे दगड व दगडांचा चुरा 
पसरलेला आढळतो.  

५)  िहमनदीमधील िहमोढ - (Englacial Moraine) 

िवदारीत खडकांचे तकुडे िहमनदी�या आत िहमनदीम�ये �तलेले आढळतात ते 
िहमनदी�या वर�या िकंवा खाल�या भागातून आत िशरतात. यांना िहमनदीमधील िहमोढ 
असे संबोधले जाते. 

६)  िहमनदी�या खाल�या भागातील िहमोढ - (Sub – glacial Moraine) 

िवदारीत खडकांचे अणकुचीदार तकुडे िहमनदी�या खाल�या भागात �तलेले 
आढळतात. हे तकुडे खननाचे काय�  करतात. या तकुडयांमळेु िहमनदी पढेु सरकताना 
िहमनदी�या तळभागाची झीज होते.  

७)  माघारी रािहलेले िहमोढ - (Resessional Moraine) 

िहमनदी िवतळताना ितने वाह�न आणले�या अं�य िहमोढांचे संचयन ठरािवक ट��यांवर 
झालेले आढळते. (िहमनदी�या िवतळ�या�या �ि�येनसुार) �यामळेु माघारी रािहलेले 
िहमोढ तयार होतात.  

८)  िहमोढिगरी - (Drumlins) 

िहमनदीने वाह�न आणले�या दगडां�या तकुड्यानी, दगड गोट्यानी तयार झाले�या 
छोट्या टेकडीला िहमोढिगरी असे संबोधले जाते. यालाच आयलडँम�ये �मिलन 
(Drumlin) असे संबोधले जाते. ही लांबट टेकडी असून �याचा अंडाकृती आकार �हेल 
माशा�या पाठी�माणे िदसतो. या टेकडीची उंची काही मीटस� ते १२० मीटस� पय�त 
असते. या टेकडीची लांबी १ ते २ िक.मी. असते.  

िहमनदी �या बाजूने येते �या बाजूला िहमोढिगरी टेकडीचा उतार ती� असतो. तर 
दसु�या बाजूला दगडांचे संचयन होत गे�यामळेु मंद असतो.  

अनेक िहमोढिगरी एक� असलेला भाग टोपलीत ठेवले�या अंडया�माणे असतो. �याला 
(Basket of Eggs to pography) असे संबोधले जाते. आय�लडँ, �ीनलॅडं व उ�र 
अमे�रकेतील �ेट लेक सरोवरा�या सपाट �देशात िहमोढिगरी आढळतात.  

९)  ए�कर - (Esker) 

िहमोढ�या संचयनामळेु तयार झाले�या अ�ंद लांबट टेकडीला ए�कर असे संबोधले 
जाते. याची उंची समुारे ६० मीटस� पय�त असते. तर लांबी िक�येक िकलोमीटस�ची 
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असते. ए�कर वाळू आिण गोट्यानी, छोट्या मोठ्या दगडांनी तयार झालेले असतात. 
नॉव�, �ीनलॅडं, �वीडन या देशांत ए�कर आढळतात.  

१०)  केम - (Kame) 

वाळू आिण दगड गोट्यांनी तयार झाले�या छोट्या गोलाकार संचयनाला केम असे 
संबोधले जाते. 

११)  िवदेशज - (Erratics) 

िहमन�ा उंचावरील ड�गराळ �देशात उगम पावतात व उतारा�या िदशेने वाहत जाऊन 
शेवटी सम�ुाला िमळतात. िहमनदीम�ये वेगवेग�या �कारचे खडक व िविहरीत खडकाचें 
तकुडे असतात. िवदेशज (Erratics) हा �चंड मोठा दगड िहमनदी दूर�या �देशातून 
वाह�न आणते व �याचे संचयन िहमनदी�या खाल�या भागातील सपाट �देशावर होते. या 
दगडातील खिनजे व �या �देशातील दगडांमधील खिनजे वेगवेगळी असतात. कारण क� 
दगड दसु�या �देशातून िहमनदीने आणलेला असतो व �यामळेुच या दगडाला िवदेशज 
(िवदेशात ज�मलेला) असे संबोधले जाते. 

१२)  सपाट मैदानी �देशावरील सचंयन - (Outwash Plains) 

िहमनदी िवतळ�यावर तयार झालेले पा�याचे �वाह िहमनदीने वाह�न आणले�या 
िहमोढाचे संचयन छोट्या उंचवट्या�या �व�पात व िवखरुले�या दगड गोट्यां�या 
�व�पात उंचसखल मैदानी �देशात होते. 

३. ३ .३ का�ट� भू�पे - िवकास आिण �ि�या  

का�ट� भू�पे  -  

का�ट�  भू�पाचंी िनिम�ती भूमीगत पा�या�या झीज व सचंयन काया�मळेु होते .
यगुो�लाि�हयातील का�ट�  या यनुखडका�ंया �देशात सव��थम या �कारची भू�पे 

आढळली  .�यामु ळे भूमीगत पा�यामळेु यनुखडका�ंया �देशात तयार होणाया� भू�पानंा 
का�ट�  भू�पे असे सबंोधले जाते . 

का�ट� भू�पां�या िवकासासाठी आव�यक असणारी आदश� ि�थती : 

का�ट�  भू�पा�ंया िवकासासाठी पढुील घटकाचंी आव�यकता असते . 

१) पृ�वी�या पृ�भागाजवळयुनखडकांची उपल�धता (Limestone)  :  

चूनखडक प�ृवी�या प�ृभागापासून खोल अंतरावर असतील तर पावसा�या पा�याबरोबर 
येणार े काबा�िनक आ�ल �यावर �ि�या क� शकणार नाही व �यामळेु भू�पाचंी िनिम�ती 
होणार नाही  .�यामु ळे भू�पाचंी िनिम�ती हो�यासाठी चनुखडक प�ृवी�या 
प�ृभागाजवळउपल�ध होणे आव�यक असते . 
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२. चुनखडकातील जोड व भेगा : 

चनुखडकात भेगा व जोड (joints) जा�त �माण अस�यास आ�लय�ु पावसाचे पाणी या 
भेगामंधून  /जोडामंधून आत िझरपायला मदत होते .यामु ळे चनुखडकाची िवदारण �ि�या 
वेगाने हो�यास मदत होते  .भू�पाचंा िवकास होतो .पण भेगा  /जोड नस�यास ही �ि�या 
हळू असते . 

३. चुनखडक खूप जा�त सि�छ� (Porous) नको : 

चनुखडक जा�त �माणात िछ�े अस�यास आ�लय�ु पावसाचे पाणी या िछ�ामंधून िझरपून 
चटकन िनघून जाईल व �यामळेु भू�पाचंा िवकास हो�यासाठी परुसेा वेळिमळणार नाही . 

४. भूमीगत जलपातळी�या संदभा�त चुनखडकांचे �थान : 

का�ट�  भू�पे िनमा�ण हो�यासाठी चनुखडकाचंा थर भूमीगत जलपातळी�या वर असावा 
लागतो . 

५. अि�छ� खडकांचा थर : 

का�ट�  भू�पे चागं�या �कार े िवकिसत हो�यासाठी चनुखडका�या खाली अि�छ� 
खडकाचंा थर असणे फायदेशीर ठरते  .�यामु ळे आ�लय�ु पाणी अिधक काळचनुखडका�ंया 
सपंका�त राह�न िवदारण �ि�या वेगाने होते . 

६. आ�� �देश (Humid Region) : 

का�ट�  भू�पाचंी िनिम�ती व या �देशातील आ�लय�ु पावसा�या पा�यावर अवलंबून असते .
�यामळेु समशीतो�ण व उ�ण �देशातील आ�� �देशात का�ट�  भू�पाचंा िवकास झालेला 
आढळतो  .कोरड्या श�ुक �दशेात पा�याची कमतरता अस�याने हे �देश का�ट�  भू�पा�ंया 

िवकासासाठी यो�य नाही .  

का�ट� भू�पां�या िवकासातील �ि�या : 

रासायिनक िवदारण िकंवा िवरघळणे - िव�ा�यता हीच �ि�या का�ट� भू�पा�ंया 
िवकासातील मह�◌्वाची �ि�या आहे . 

पावसाचे पाणी जिमनीकडे येताना �यात हवेतील काब�नडाय ऑ�साईड वायू 
िवरघळ�यामळेु काबा�िनक आ�ल तयार होते व हे आ�लय�ु पावसाचे पाणी जिमनीवर 
पड�यावर उतारा�या िदशेने वाहत जाते . 

यावेळी मदृेतील जीव जतूंनी बाहेर टाकलेला काब�नडाय ऑ�साईड वायू या पा�यात 
िमसळतो  .�यामु ळे पा�यातील काबा�िनक आ�लाचे �माण वाढते व या आ�ल पा�याची 
िवदारण �मता वाढते . 
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चनुखडक हा कॅलिशयम काब�नेटचा बनलेला असतो तो काबा�िनक आ�लात )पावसाचे 
पाणी आिण हवेतून घेतलेला काब�नडाय ऑ�साईड यांचे िम�ण  (िवरघ ळतो व �याचे 

�पातंर कॅलिशयम बायकाब�नेट म�ये होते .   3 2
Ca HCO   हे पा�यात िवरघळते . 

  3 2 2 3 2
CaCO CO H O Ca HCO    

यािशवाय इतरही काही घटक का�ट�  �देशातील िवदारणा�या �ि�येवर प�रणाम करतात .
�यातील �मखु घटक पढुील�माणे आहेत .  

१. तापमान 

२. चनुखडकामंधील रासायिनक घटक . 

३. वातावरणातील काब�नडाय ऑ�साईडचे �माण 

४. खडकातील जोड(joints) 

५. भूमीगत पा�याचे �माण व �याचे �व�प 

६. जिमनीव�न वाहणाया� पा�याचा माग� . 

७. रासायिनक �ि�येसाठी िमळणारा वेळ - चनुखडक व आ�लय�ु पा�याचा सपंक�  . 

का�ट� �देशातील झीजेची भू�पे : 

१. चुनखडकाचा पृ�भाग (Limestone Pavement) : 

चनुखडक हा जोड असलेला �त�रत खडक आह े .पावसा�या पा�याचे काबा�िनक 
आ�लम�ये �पातंर झा�यावर असे पाणी चनुखडका�ंया जोडाव�न वाहते, जोडातून आत 
िझरपते �यामळेु चनुखडक िवरघळतो व जोड �ंदावतात  .यामु ळे तयार झालेला प�ृभाग हा 
चनुखडकाचा प�ृभाग �हणून ओळखला जातो . 

२. Clints : 

चनुखडकाचे चौकोनी तकुडे चनुखडका�या प�ृभागावर िदसतात  .जोडाचंी रासायिनक 
झीज झा�यामु ळे मधला चौकोनी  आयताकार भाग तयार होतो �याला ���ह�◌ ेि�लंट अस े

सबंोधले जाते  .यानाचं जम�नीम�ये कारने (Karren) व �ा�सम�ये लॅिपज (Lapies) या 
नावाने सबंोधले जाते. 

३. Grikes : 

रासायिनक िवदारणामळेु चनुखडकातंील जोड �ंदावतात �यामळेु तयार होणाया� खोलगट 
भागास �ाईक Grikes असे सबंोधले जाते . 
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४. िवलय िछ� (Sink Hole) : 

चनुखडकां�या प�ृभागावरील जोडा�ंया खाच�मधून जिमनीवर पडलेले पावसाचे पाणी 
वाहते  .दोन वेगवेग �या िदशांकडून आलेले पा�याचे �वाह एक� आ�यास �या िठकाणी 
पाणी जा�त काळर�गाळते �यामळेु काबा�िनक आ�लाची अिधक �ि�या चनुखडकावंर 
होऊन �या िठकाणी खोलगट भाग िनमा�ण होतो  .�यात अिधक पाणी साठते .ह ळूहळू 
खोलगट भाग िवदारण �ि�येने खोल होत जातो व िवलय िछ� िनमा�ण होते . 

िवलय िछ� हे चनुखडीचा प�ृभाग व चनुखडीची गहृा यानंा जोडते  .आ�लय�ु पावसाचे 
पाणी िवलय िछ�ामधून चनुखडी�या गहुेत िशरते . �ा�सम�ये िवलय िछ�ानंा Avens असे 

सबंोधले जाते . 

५. Doline : 

 रासायिनक िवदारणामळेु िवलय िछ�ाचंा आकार वाढत जात  दोन लगतची 
िवलयिछ�े एक� आ�यामळेु मोठ्या आकाराचे िछ� तयार होते �याला Dद��हा असे 
सबंोधले जाते . 

६. Uvala : 

 िवलयिछ�े व Dolineया�ंया एक�ीकरणातून तयार झालेले चनुखडकातंील मोठे 
िछ� Uvala�हणून ओळखले जाते . 

७. Polje : 

 चनुखडकां�या �देशात रासायिनक िवदारणामळेु भूमीगत गहुा िनमा�ण होते  .या गहुेचे 
छत िवदारण �ि�येने कमकुवत होऊन खाली कोसळते  .�यामु ळे िनमा�ण झालेला मोठा 
खड्डा Pद�ा या नावाने ओळखला जातो . 

८. Swallow Hole :   

  चनुखडी�या �देशात वाहणारा पा�याचा �वाह िकंवा छोटी नदी चनुखडी�या 
प�ृभागावरील िछ�ातून खाल�या भागात )गहुेत (िदसेनाशी होते .अशा िछ�ाला 
SwallowHoleिकंवा Swalletअसे सबंोधले जाते .�ा�सम�ये यानंा Embut या नावाने 
ओळखले जाते . 

९. Caverns भूमीगत गुहा : 

चनुखडी�या �देशात िवदारण �ि�येने िनमा�ण झाले�या भूमीगत गहुेला Caverns असे 
सबंोधले जाते  .िवलय िछ�ातून आत िशरलेले आ�लय�ु पावसाचे पाणी रासायिनक 
िवदारण करते व �यामळेु भूमीगत गहुा िनमा�ण होते  .या गहुा अिनयिमत आकारा�या 
असतात तसेच �या छोट्या िकंव◌ा �चडं मोठ्या असू शकतात .‘Holloch’हॅलोच गहुा 
समुार े८५ िक .मी .लाबं असून ती सवा�त मोठी भूमीगत गहुा आहे .सयं�ु स�ंथानातील 
म◌ॅमथ (Mammoth)गहुा ७२ िक .मी .लाबं आहे .  
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१०  (टेरा रोसा (Terra Rosa) : 

आ�लय�ु पावसाचे पाणी चनुखडकावर पड�यामळेु �याचे रासायिनक िवदारण होते .
यानतंर पाणी िवलयिछ�ातून िझरपून जाते व लालसर मातीचे सू�म करण प�ृभागावरच 

रहातात .या कणाचंा रगं हा जा�ंया�या दगडा�या रगंासारखा लालसर अस�याने �याला 
टेरा रोसा (Terra Rosa)असे सबंोधले जाते  .हे मातीचे कण प�ृभागावर आढ ळतात व 

�याचंी जाडी काही मीटस�पय�त असू शकते . 

११  (का�ट� िखड�या (Karst Window) : 

िवलयिछ�े (sink holes) व डोलाई�स (Dolines) भूमीगत गहुे�या वर�या बाजूला 
असतात  .रासायिनक िवदारणामु ळे ही िछ�े मोठी होतात, �याचंा आकार वाढतो व 
कालातंराने भूमीगत गहुे�या छताचा थोडासा भाग कोसळतो  .या तयार झाले�या भोकाला 

का�ट�  िखडक� असे सबंोधले जाते .िखडक�तून आपण आतम�ये बघू शकतो तसे का�ट�  
िखडक�तून सशंोधकाना आत भूमीगत गहुेत जाऊन तेथील भू�पाचंा अ�यास करणे सोपे 

होते .  

१२ (Sinking Creek : 

चनुखडकां�या प�ृभागावर असलेली िवलयिछ�े जवळजवळव एका रषेेत असली तर या 
भागाकडे येणारा पा�याचा �वाह या िछ�ातून भूमीगत भागात जातो व तो प�ृभागाव�न ल�ु 
होतो  .या भू�पाला sinking creek असे सबंोधले जाते . 

१३  (अंध दरी (Blind Valley) : 

चनुखडकां�या प�ृभागावर पडले�या िछ�ामंधून पा�याचा �वाह जिमनीत िशरतो व ल�ु 
होतो  .�यामु ळे नदीची दरी कोरडी पड�यासारखी िदसते  .या भू�पाला अंध दरी असे 

सबंोधले जाते .  

जिमनीत िशरलेला पा�याचा �वाह न�क� कोण�या िदशेला जाईल हे ठरिवणे अवघड 
असते . 

१४  (पो नॉस� (Ponors) : 

चनुखडी�या �देशात रासायिनक िवदारणामळेु खोल लाबं पाईपसारखा भाग िनमा�ण होतो .
�याला पोनॉस� (Ponors)असे सबंोधले जाते  .प�ृभागावरील पाणी भूमीगत हो�यास याची 

मदत होते .यानंा �ा�सम�ये Aven असे सबंोधले जाते . 

१५  (नैसिग�क पूल (Natural Bridge) : 

भूमीगत गहुेची पडझड झाली .िवदारण, झीज यामळेु बाजूचे भाग िनघून गेले  .फ� वरचाच 
अ�ंद भाग िश�लक रािहला तर असा अ�ंद भाग हा नैसिग�क पूल �हणून ओ ळखला जातो . 

 

 



 

 

निद�या काया�मळेु तयार झालेली 
भू�पे व �या�याशी सबंंिधत 

भू�पीय �ि�या 

95 

१६ (पॉकेट �हलॅी (Pocket Valley) : 

आ�लय�ु पा�या�या रासायिनक िवदारणामळेु चनुखडी�या �देशात अनेक खोलगट भाग 
तयार होतात  .या�ंया कडा सर ळउ�या असतात व तळसपाट असतो  .रासायिनक 
िवदारणामळेु �या �ंदावत जातात . मोठ्या हातात यानंा पॉकेट �हॅलीअसे सबंोधले जाते .
सयं�ु स�ंथानातील पÌलोरीडाम�ये �यानंा Steep Headsअसे सबंोधले जाते . 

पॉकेट �हॅलीम�ये भूमीगत पा�याची जलपातळी वरती अस�यामळेु हे पाणी झया��या 
�व�पात बाहेर पडते ) .अंध दरीम�ये पाणी भूमीगत भागात लु� होते(.  

१७  (कोरडी लांबती दरी (Dry Hanging Valley) : 

चनुखडकां�या प�ृभागावर अनेक िवलयिछ�े असतात  .�यामु ळे या भागातील न�ांचे पाणी 
या िछ�ामंधून भूमीगत होते व �यामळेु या न�ा�ंया दया� या कोरड्या दया� (Dry Valley) 
�हणून ओळख�या जातात  .यांनाच Bournes �हणूनही सबंोधले जाते . 

या �देशातील म�ुय नदीला िमळणाया� उपन�ा असतात  .या उपन�ामं�ये पा�याचे �माण 
म�ुय नदीपे�ा कमी असले�याने उपन�ा�ंया दरीचे रासायिनक िवदारण कमी �माणात 
होते  .म�ुय नदीम�ये पाणी जा�त अस�याने ितचे रासायिनक िवदारण जा�त �माणात 

होते .ती जा�त खोल होते व �यामु ळे उपनदीची दरी या दरी�या वर�या बाजूस ल�बत 
अस�या�माणे िदसते �हणून ितला कोरडी लोबंती दरी या नावाने सबंोधले जाते .
अ@ि�यािटक सम�ुा�या िकनारप�ीवर अनेक लोबं�या दया� आढळतात . 

१८  (ह�स (Hums) : 

चनुखडकां�या खाली अि�छ� खडकाचंा थर अस�यास रासायिनक �ि�येने अि�छ� 
खडकावरील चनुखडकाचे रासायिनक िवदारण होऊन �याचा बराचसा भाग पा�या�या 
�वाहाबरोबर वाह�न जातो  .पण �या भागाचे रासायिनक िवदारण झाले नाही असा 
चनुखडकाचा भाग अि�छ� खडकावर िश�लक रहातो  .�याला ह�स (Hums)असे सबंोधले 
जाते  .चनुखडी�या �देशातील Monad - Knocks यानंाही 'ह�स' असे सबंोधले जाते . 

का�ट� - संचयनाची भू�पे :  

१( अधोमखुी लवण�तंभ (Stalctite) : 

पावसा�या पा�यात हवेतील काब�नडाय ऑ�साईड वायू िवरघळतो व �याचे काबा�िनक 
आ�लाम�ये �पातंर होते  .ह े काबा�िनक आ�ल चनुखडी�या प�ृभागावर पड�यावर 
चनुखडक �यात िवरघळतो . 

हे आ�लय�ु पाणी िवलय िछ�ातून भूमीगत गहुे�या िदशेने खाली जाते  .पाण् याचा �वाह 
जा�त अस�यास हे पाणी वाह�न जाईल पण पा�याचा �वाह कमी अस�यास या आ�लय�ु 
पा�याचे थ�ब भूमीगत गहुे�या छताला िचकटून रहातात  .या थ�बाम�ये कॅलिशयम 
बायकाब�नेट िवरघळले�या �व�पात असते  .बा�पीभवन �ि�येमु ळे पा�या�या थ�बातील 
पा�याची वाफ होते व कॅलिशयम बायकाब�नेट छताला िचकटून रहाते  .ही �ि�या सतत 
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होत रािह�यामळेु कॅलिशयम बायकाब�नेटचे सचंयन छताकडून भूमीगत गहुे�या तळाकडे 
वाढत जाते व अधोमखुी लवण�तंभ (stalactite)तयार होतो . 

२( उ�व�मखुी लवण�तंभ (Stalagmite) : 

उ�व�मखुी लवण�तंभाची िनिम�ती �ि�या अधोमखुी लवण�तंभा�या िनिम�ती सारखीच 
आहे  .फ� अधोमुखी लवण�तंभ भूमीगत गहुे�या छतापासून गहुे�या त ळा�या िदशेने वाढत 
जातो तर उ�व�मखुी लवण�तंभ भूमीगत गहुे�या तळापासून छता�या िदशेने वाढत जातो . 

अधोमखुी लवण�तंभाची िनिम�ती होत असताना जा�त �माणात पाणी आले तर पा�याचे 
काही थ�ब अधोमखुी लवण�तंभा�या खाली भूमीगत गहुे�या तळावर पडतात  .या पा�यात 
कॅलिशयम बायकाब�नेट िवरघळलेले असते  .पा�याचे बा�पीभवन झा�यामु ळे कॅलिशयम 
काब�नेटचे सचंयन भूमीगत गहुे�या तळावर होते  .ही �ि�या सतत चालू रािह�यामु ळे 
कॅलिशयम काब�नेटचे संचयन वाढत रहाते व उ�व�मखुी लवण�तभंाची िनिम�ती होते . 

३( लवण�तंभ (Limestone Pillar) : 

अधोमखुी लवण�तंभ भूमीगत गहुे�या छतापासून गहुे�या तळा�या िदशेने वाढत जातो  .तर 
उ�व�मखुी लवण�तंभ भूमीगत गहुे�या तळापासून छता�या िदशेने वाढत जातो  .ह ेदो�ही 
�तंभ एक� िमळाले क� लवण�तंभाची (Limestone Pillar)िनिम�ती होते . 

४( Drip curtain : 

 भूमीगत गहुे�या छताला पडले�या भेगेतून आ�लय�ु पाणी खाली िझरपते �यामळेु 
कॅलिशयम बायकाब�नेटचे सचंयन होऊन पातळउभा पडदा तयार होते �याला Drip 

curtain असे सबंोधले जाते . 

३ .४ वाया��या काया�मळेु तयार झालेली भू�पे आिण �यासबंंधी�या �ि�या 
(AEOLIAN GEOMORPHIC SYSTEM : PROCESSES & 
LANDFORMS) 

‘Aeolian’�हणजे वाया�शी सबंंिधत. �यामळेु वाया�चा काया�मळेु तयार झाले�या भू�पानंा 
Aeolian Landfomsअसे सबंोधले जाते. 

कोरड्या वाळवटंी �देशात व िनमवाळवटंी �देशात वाया�चे काय� अिधक �भावी असते .
�याच�माणे रतेाड सम�ु िकनाया�वर व बफा��छािदत सपाट मैदानी �देशात वाया�चे काय� 

आढळते . 

वाळवटंी व िनम  -वा ळवटंी �देशाचे िनकष �या �देशात पडणाया� पज��यमानावर अवलंबून 
असतात . 

अ( वाळवंटी �देश (Arid region) : 

 पावसाचे �माण २५ से .मी .पे�ा कमी  
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ब( िनम -वाळवंटी �देश (Semi-Arid region) : 

पावसाचे �माण २५ ते ५० से .मी .वा या��या काया�मळेु तयार झालेली भू�पे �ाम�ुयाने 
वाळवटंी �देशात आढळतात  .जगातील �मखु वा ळवटंी �देश पढुील�माणे आहेत . 

१) सहारा )उ .आ ��का( 

२) रब -अल-खली )अरब�थानचे वा ळवटं( 

३) �यूिबयन वाळवटं (Nubian)  )सदुान(  

४) गोबी )मंगोिलया(  

५) कलहारी )आ��का( 

६) अटाकामा )द .अमे�रका (  

७) पॅटागोिनया (Patagonia) (द  .अमे�रका(  

८) अॅ�रझोना (Arizona) (उ  .अमे�रका(  

९) थर (Thar) (आिशया - भारत(  

१०) टाकला माकान (Takla Makan) चीन 

११) �ेट स◌ॅ�डी वाळवटं (Great Sandy Desert) (Australia) 

१२) �ेट ि�ह�टो�रया वाळवटं (Great Victoria Desert)ऑ��ेिलया 

वाळवटंानंी जगातील समुार े२०… जमीन �यापली आहे  .बह�तेक वा ळवटें १५० ते ३०० 
उ�र व दि�ण अ�व�ृीय प�्यामं�ये आढळतात  .�यानंा �यापारी वाया�मु ळे िनमा�ण झालेली 
वाळवटें असेही सबंोधले जाते  .ही वा ळवटें खडंाचया पि�म भागात �ाम�ुयाने आढळतात .

खडंा�या पि�म भागात वारे )�यापारी वारे (खडंाकडून समु�ा�या िदशेने वाहत असलेले 
िदसून येतात) .सम�ुाव�न जिमनीकडे येणार े बा�पय�ु वार े पज��य दे�यास अनकूुल 

असतात(.  

पि�म िकनाया�लगत शीत सागर �वाह आढळतात  .�यामु ळे �यालगतची हवा थंड असते .
)उबदार सागर�वाहालगतची हवा उ�ण उबदार असते व अशी हवा , ित�या जा�त 

उ�णतेमळेु कमी घनतेची असते ती वर जाते व �यातील बा�पाचे सा�ंीभवन होऊन ढंगाची 
िनिम�ती होते, पाऊस पडतो  (�यामु ळे थंड शीत सागर�वाह पज��यास अनकूुल प�रि�थती 
िनमा�ण क� शकत नाहीत . 

िवषवुव�ृीय �देशात हवेचे उ�व�गामी �वाह असतात  .ही उंचावर गेलेली हवा १५० ते ३०० 
उ�र व दि�ण अ�व�ृीय प�यात खाली जिमनीकडे येते .ही �ि�याही सा�ंीभवन - पज��य 

�ि�यानंा अनकूुल नाही) .उंचावर जाणारी हवा थंड होते , सा�ंीभवन होते, ढग तयार 
होतात, सा�ंीभवन होते, ढग तयार होतात  .पाऊस पडतो (.उदा .सहारा , अरिेबयन, इराणी 
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वाळवटं, कलहारी, अटाकामा, नािमब, �ेट ऑ��ेिलयन वाळवटं इ  .वा ळवटंी व 
िनमवाळवटंी �देशातील वाळवंटाचें पढुील ५ �काराम�ये वग�करण करता येते . 

१( खडकांची वाळवंटे (Rocky Deserts) : 

यानंाच 'हमाहा' असेही सबंोधले जाते  .उदा .िलिबयामधील हमादा अल होमरा (Hamada 

el Homra) 

२( दगडांची वाळवंटे (Stony Deserts) : 

यानंा रगे (Reg) असे सबंोधले जाते . 

३( वाळूची वाळवंटे (Sandy Deserts) : 

 यानंा (Erg) असे सबंोधले जाते  .अरब�थानमधील रब-अल-खली (Rub-al-

Khali) हे जगातील सवा�त मोठे वाळूचे वाळवटं आहे . 

४( दु�भूमी (Bad Land) : 

वाळवटंी �देशात अचानक येणाया� पावसामळेु िवदारीत खडकाचें तकुडे वाह�न नेले जातात .
जिमनीची मोठ्या �माणावर धूप होते व �यामळेु सव� भूभाग उंच सखल होतो  .अशी जमीन 

िन�पयोगी अस�याने ितला दु�भूमी (Bad Land) असे सबंोधले जाते  .उदा .
अ◌ॅ�रझोनामधील प�टेड वाळवटं (Painted Desert). 

५( पव�तीय वाळवंटे (Mountain Deserts) : 

उंचावर असलेले पव�त व पठार ेयाचंी झीज, धूप, िवदारण होते व �यामळेु पव�तीय वाळवटें 
तयार होतात  .उदा .सहारा वा ळवटंातील अहागर पव�त (Ahaggar Mountain). 

वाया��या काया�शी संबंिधत झीजे�या �ि�या (Erosional Processes) : 

वाया�मळेु िनमा�ण होणाया� भू�पा�ंया िनिम�तीला अनेक झीजे�या �ि�यांचा हातभार लागतो .
�यातील पमखु �ि�या पढुील�माणे आहेत . 

१( रासायिनक िवदारण : 

वाळवटंात पज��याचे �माण अ�य�प असते  .पण �यावे ळी पाऊस पडतो �यावेळी पावसाचे 
पाणी दगडा�ंया भेगामं�ये  /जोडामं�ये िशरते व रासायिनक िवदारण क� शकते .उदा .
पावसा�या पा�यात हवेतील काब�नडाय ऑ�साईड िमसळ�यामळेु काबा�िनक आ�ल तयार 

होते  .हे काबा�िनक आ�ल चनुखडी�या दगडावर रासायिनक ि�या करते .चनुखडक 
िवरघळतो . 
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२( िवदारण - यांि�क  :  

a) Exfoliation : 

वाळवटंी �देशात तापमान क�ा �चडं असते  .िदवसा तापमान खूपच जा�त असते तर रा�ी 
खूपच कमी असते .  

जा�त तापमानामळेु िदवसा खडकाचंा बा� प�ृभाग �चडं तापतो  .�यामानाने खडकाचा 
आतला भाग थंड रहातो .  

खडका�या बा� भागाचे जा�त �सरण झा�याने बाहेरचा भाग व आतला भाग याम�ये तडे 
(crack)जातात  .कालातंराने खडका�या बा� प�ृभागाचे पाप�ुे िनघतात व खडकाचा वरचा 

भाग तटूुन खाली पडतो .ही �ि�या सतत चालू रािह�याने का�ंा�या पाती�माणे दगडाचे 
बा� भाग वेगळे होत जातात  .या �ि�येला Exfoliation असे सबंोधले जाते . 

ब( Frost Shattering : 

 िदवसा खडकातील भेगामं�ये पाणी िशरते  .रा�ी तापमान गोठण िबंदू�याही खाली 
गे�यामळेु पा�याचे बफा�त �पातंर होते  .पा�याचे बफा�त �पातंर होताना �याला जा�त जागा 

लागते .समुारे १० … जा�त  .�यामु ळे दगडा�या भेगा �ंदावतात  .दसुया� िदवशी भेगेत जा�त 
पाणी िशरते �याचेही रा�ी बफ�  होते .ही �ि�या सतत स�ु रािह�याने शेवटी दगडाचा तकुडा 

मूळदगडापासून वेगळा होतो  .या �ि�येला Frost Shattering असे सबंोधले जाते  .या 
�ि�येत तयार झालेले दगडाचे अणकुचीदार तकुडे वाया� �या जोराबरोबर वाह�न जाताना 

दसुया� दगडांवर आपटतात, घासून जातात �यामळेु िवदारण  /झीज होते .  

३( Abrasion or Corrasion : 

अणकुचीदार दगडांचे तकुडे जोरा�या वाया�मळेु वाह�न नेले जाताना दसुया� दगडांवर जोराने 
घासले जातात  .यामु ळे खडकावर पॉिलशपेपरने घास�यासारखे चर ेपडतात  .या �ि�येला 
Abrasion िकंवा Corrasion असे सबंोधले जाते  .यामु ळे वाळवटंात अनेक वेगवेगळी 
भू�पे तयार होतात  .वाया�मु ळे होणारी खननाची ही �ि�या जिमनीपासून समुार े२ मीटस� 

)समुारे ६ फूट (उंचीपय�त जा�त �भावी असते .  

४( Attrition : 

वाया�बरोबर खडकाचें तकुडे वाह�न जाताना एकमेकावंर आपटतात व तटुतात  .तसेच हे 
तकुडे जिमनीवरील दगडावंर आपटूनही तटुतात िकंवा दसुया� दगडाला तोडतात .या 

�ि�येला Attrition असे सबंोधले जाते  .या �ि�येत दगडां�या तकुड्या�ंया आकार ल हान 
होत जातो  .घष�ण झा�यामु ळे अणकुचीदार तकुडे गोलाकार होतात  .यामु ळे धा�या�या 
छोट्या दा�यासंारखे वाळूचे कण तयार होतात  .�यानंा Milket Sandअसे सबंोधले जाते . 

५( Deflation : 

या �ि�येत एका िठकाणची वाळू दसुया� िठकाणी जोरा�या वाया�मळेु वाह�न नेली जाते  .वारा 
सकेु  /कोरडे वा ळूचे कण सहज वाह�न नेऊ शकतो . 
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Deflation या �ि�येमळेु वाळवटंात मोठे खळग े तयार होतात  .�यानंा Deflation 

hollows िकंवा Blow outs असे सबंोधले जाते . 

वाया�ची वहन �ि�या : 

 वाया��या �मखु वहन �ि�या पढुील�माणे आहेत . 

1) Suspension - 

2) Saltation -  

3) Creep -  

4) Traction - 

वाळूचे बारीक कण वजन कमी अस�याने हलके असतात  .असे बारीक कण जोरा�या 
वाया�बरोबर तरगंत पढेु जातात .या �ि�येस Suspension असे सबंोधले जाते  .छोटे दगड 

वाया��या जोरामळेु उचलले जातात व काही अंतरापय�त वाह�न नेले जातात  .वाया�चा जोर 
कमी झाला क� ग�ु�वाकष�ण �ेरणेमळेु हे दगड खाली पडतात  .ही �ि�या Saltation या 
नावाने ओळखली जाते . 

मोठ्या आकाराचे दगड वाया��या जोरामळेु पढेु ढकलले जातात  .या �ि�येला Creep िकंवा 
Traction असे सबंोधले जाते . 

इिज�, सौदी अरिेबया, येमेन येथील वाळंवटातील धळुीची वादळे Haboobs या नावाने 
ओळखली जातात  .या वाद ळामंळेु बारीक वाळूचे कण लाबंवर वाह�न नेले जातात . 

वाया��या खनन काया�मळेु तयार झालेली खननाची भू�पे : 

१( अपवहन खळगे (Defletion Hollows) : 

जोरा�या वाया�बरोबर वाळूचे बारीक कण, छोटे दगड वाह�न नेले जातात  .�यामु ळे वाळवटंात 
छोटे -मोठे खड्डे िनमा�ण होतात �यानंा Defletion Hollowsअसे सबंोधले जाते . 

�शं (Faulting) मळेु जिमनीचा काही भाग खाली खचतो व �या जागी खोलगट खड्डा / 
उबरा िनमा�ण होतो  .वाया��या वहन काया�मु ळे हा खड्डा मोठा होत जातो . 

हे खड्डे िनमा�ण होताना चालू असलेली वाया��या खननाची �ि�या भूमीगत पा�या�या 
जलपातळीपय�त चालू रहाते  .वा ळूचे कण ओले झाले क� एकमेकानंा िचकटतात, जड 
होतात व �यामळेु वारा असे ओले कण वाह�न नूे शकत नाही  .वाया�ची खनन ि�या थाबंते 
आिण �हणूनच भूमीगत पा�याची जलपातळी ही वाया��या खननाची आधारभूत पातळी 
(Base level of Erosion) असे मानले जाते  .�या िठकाणी अपवहन ख ळगा Defletion 

Hollows भूमीगत जलपातळीपय�त पोहोचतो �या िठकाणी औअॅिसस (Oases) िनमा�ण 
होते . 
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 फैयम हा इिज��या वाळवटंातील खळगा सम�ु सपाटी�या खाली ४० मीटर आहे . 

सयं�ु स�ंथाना�या पि�म भागात शेती कर�यासाठी मोठ्या �माणावर व�ृतोड कर�यात 
आली  .झाडे जोराने वहाणाया�  वाया�ना �ितबंध करतात .जिमनीचे सरं� ण करतात  .या 
�देशातील झाडे तोड�यामळेु जोरा�या वाया�ला अडथळा रािहला नाही  .�यामु ळे या �देशात 
आले�या धळुी�या वादळामळेु जिमनीवरची सपुीक माती वाह�न गेली  .सपूंण� जमीन उजाड 

झाली .हा �देश Great Dust Bowlया नावाने ओळखला जातो . 

२( Rock Pedestals : 

 वाया��या खनन काया�मळेु कठीण खडकाचें िवदारण मदूृ खडकापें�ा कमी होते .
�यामळेु मोठ्या आकाराचे कठीण खडक वाळवटंात आढळतात  .�यानंा Rock Pedestals 
असे सबंोधले जाते  .अशा खडका�ंया खाल�या बाजूला वाया�ला खनन काया�मु ळे थोड्या 
�माणात झीज झालेली आढळते . 

३( भूछ� खडक Mushroom Rocks : 

 भूछ� खडक हे Rock Pedestals सारखेच असतात  .पण वाया��या खनन काया�मु ळे 
समुार े १ -२ मीटस� उंचीपय�त खडकाची जा�त झीज झा�यामु ळे या खडकाचा आकार 
भूछ�ासारखा िदसतो  .या भूछ� खडकानंा उदल् r असेही सबंोधले जाते . 

४( यारदांग (Yardang) : 

 काहीवेळा वाळवटंात कठीण व मदूृ खडकाचें थर उ�या पातळीत असतात  .वाया��या 
खनन काया�मळेु मदूृ खडकाचंी झीज कठीण खडकापें�ा जा�त �माणात होते  .यामु ळे 
कठीण खडकाचें थोड्या �माणात िझजलेले थर जा�त �माणात िझजले�या मदूृ खडकांवर 
झकु�यासारखे िदसतात  .या भू�पाला यारदागं (Yardang) असे सबंोधले जाते .
Yardang हा टिक� श श�द आहे.‘Yar’याचा अथ� लाबंट टेकडी असा आहे  .जगातील 
सवा�त लाबं यारदागं इराणम�ये असून तय्ाची उंची १५० मीटस� असून लाबंी ३०० मीटस� 
आहे  .चीनमधील टाकलामाकान Taklamakan वाळवंटात व िचली�या अटाकामा 
वाळवटंातही यारदागं आढळतात. 

५( (Zeugen) : 

 काहीवेळा कठीण व मदूृ खडकाचें थर आड�या पातळीत असतात  .कठीण 
खडका�ंया मानाने मदूृ खडकाचंी झीज जा�त �माणात होते, व �यूजेन या भू�पाची 

िनिम�ती होते . 

६( मसेा आिण �कंधिगरी (Mesa & Buttes) : 

 �पॅिनश भाषेत मेसा (Mesa)याचा अथ� टेबल असा आहे  .यामु ळे िनम -वा ळवटंी 
�देशात उंच पठारासारखा सपाट प�ृभाग असले�या भू�पाला मेसा (Mesa) असे सबंोधले 
जाते . 
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�यावेळी कठीण व मदूृ खडक आड�या पातळीत असतात �यावेळी वर�या बाजूला 
असले�या कठीण खडका�या थरामळेु �या�याखाली असणाया� खडका�ंया थराचें 
िवदारणापासून सरं�ण होते . 

दीघ� कालावधीनतंर वाया��या खनन काया�मळेु झीज होऊन कमी उंचीची सपाट प�ृभाग 
असलेली टेकडी िश�लक रहाते  .याला �कंधिगरी ‘Buttes’असे सबंोधले जाते . 

मेसा आिण �कंधिगरी या�ंयाम�ये खोल घळई अनेक िठकाणी आढळते . 

७( Inselberg : 

Inselberg या मळुजम�न श�दाचा अथ� बेटा�माणे असणारा पव�त (Island Mountain) 
असा आहे  .सपाट वा ळवटंी �देशात कठीण खडकानंी बनलेला )� ◌ॅनाईट िकंवा नीस  (हा 

पव�त सम�ुातील एखा�ा बेटा�माणे उठून िदसतो .  

पूव��या पठारी �देशाची (Plateau) वाया��या खनन काया�मळेु झीज होऊन कठीण 
खडकानंी बनलेले हे पव�त अविश� �व�पात रािहले असावेत असे मानले जाते . 

कलहारी वाळंवट, उ�र नायजे�रया व पि�म ऑ��ेिलयात या �काराचे Inselberg 
आढळतात . 

८( Ventifacts : 

वाळवटंातील दगडा�ंया तकुड्याचें प�ृभाग वाया��या खनन काया�मळेु (Abresion) सपाट 
होतात  .वाया�ची िदशा बदलली क� दसुरी बाजूही सपाट होते व अशा�कार ेधारदार कडा व 

सपाट प�ृभाग असलेले दगडाचें तकुडे वा ळवटंात आढळतात �यानंा Ventifacts अस े
सबंोधले जाते . 
अ( Ventifacts - समुार े७  -८ सपाट बाजू असलेला दगड .  

ब( Dreikanter - ३ सपाट बाजू असलेला दगड 

क( Zweikanter - २ सपाट बाजू असलेला दगड 

या सपाट प�ृभाग असले�या दगडा�ंया एक�ीकरणातून वाळवटंी �देशातील सपाट 
दगडाचंा भाग तयार होतो �याला Desert Pavementअसे सबंोधले जाते . 

९( Demoiselles : 

वाळवटंी �देशात मदृेचे �तंभ (Earth Pillars)आढळून येतात  .हे मदृेचे  /मातीचे िकंवा 
वाळूचे असतात व �या�ंया वर�या बाजूला एखादा दगड असतो  .या दगडामु ळे �या 
दगडाखाली असणाया� मातीचे सरं�ण होते व बाजू�या मातीची झीज  /धूप झा�याने हे �तंभ 

तयार होतात .या माती�या �तभंानंा Demoisellesअसे सबंोधले जाते . 
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१० (Stone lattice : 

वाळवटंातील खडक हे वेगवेग�या �कार�या खिनजानंी बनलेले असतात  .वाया��या खनन 
काया�मळेु खडका�ंया काही भागाचंी जा�त झीज होते व �यामळेु खडकाचंा प�ृभाग 
उंचसखल होतो  .खडकावंर जा ळी उमट�यासारखी वाटते  .या भू�पाला Stone lattice 
असे सबंोधले जाते . 

११ (Wind bridges & Windows : 

जोरदार वाया�सोबत येणाया� दगडा�ंया  /वा ळू�या अणकुचीदार कणामंळेु मोठ्या दगडाची 
झीज होते  .कधी कधी दगडांम�ये भोक पडते व �यातून आपण आरपार पाह� शकतो .हे 
भू�प Wind Windowsया नावाने ओळखले जाते  .दगडातील हा छोटासा झरोका 

वाया��या सतत होणाया� िवदारण �ि�येमळेु मोठा होत जातो व शेवटी दगडाचा वरचा 
थोडासा भागच िश�लक रहातो. हे भू�प Wind bridgesया नावाने ओळखले जाते . 

१२ (Bowls & Caves : 

रासायिनक िवदारण व वाया� ने केलेली झीज यामळेु गहुाचंी िनिम�ती होते  .वालकुा�मात 
कॅलिशयम काब�नेट असते  .हवेतील काब�नडाय ऑ�साईड वायू पावसा�या पा�यात 
िवरघळतो व �यामळेु काबा�िनक आ�लाची िनिम�ती होते हे आ�लय�ु पाणी वालकुा�मावर 
पड�यावर वाळू�या कणांना जोडून ठेवणारा कॅलिशयम काब�नेटचा भाग �यात िवरघळतो व 
�यामळेु वालकुा�मातील वाळूचे कण वेगळे होतात  .हे सटेु वा ळूचे कण जोरा�या वाया�बरोबर 
वाह�न जातात . 

या िवदारण व खनन काया�मुळे वालकुा�मात गोलाकार खड्डा तयार होतो  .याचा बाजू 
अंत�व�ाकार असून �या आत�या बाजूला झकु�यसार�या वाटतात .यानंा असे सबंोधले 

जाते .याम�ये �ाणी अडकतात .�यानंा बाहेर येणे कठीण जाते �यामु ळे या भू आकाराला 
�ा�याचंा सापळा असे सबंोधले जाते  .सदुान , इिज�, तकु� �थान येथील वाळवटंात 
आढळतात . 

वाळवटंातील गहुा तयार हो�याची �ि�या ही वरील �माणेच आहे  .मोठ्या आकारा�या 
वालूका�मातील वाळूचे कण रासायािनक �ि�येने सटेु होतात व जोरा�या वाया�बरोबर वाह�न 
जातात, यामळेु मोठ्या आकाराची गहुा वालकुा�मात तयार होते . 

१३ (Desert Pavement : 

वाळवटंी �देशात जोरा�या वाया�मळेु वाळूचे बारीक कण व छोटे दगड वाह�न नेले जातात .
�यामळेु मोठ्या आकाराचे दगड जड अस�याने जिमनीवरच रहातात  .सतत चालू 
असले�या वाया��या खनन काया�मळेु हे दगड घासले जातात व �यामळेु छान सपाट 
दगडाचंा प�ृभाग तयार होतो �याला असे सबंोधले जाते . 
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वाया��या संचयन काया�मळेु तयार झालेली संचयनाची भू�पे : 

१( वाळू�या टेकड्या (Dunes) : 

वाया� ने वाह�न नेले�या वाळूचे सचंयन होऊन वाळवटंात टेकड्या तयार होतात  .या 
टेकड्याचें आकार वेगवेग ळे असतात व �यानंा वेगवेग�या नावाने ओळखले जातात  .उदा .

चादंणी  /ताया� सारखा तलवारीसारखा हेअरिपन सारखी िप रिॅमड सारखी अंडाकृती इ .
भू�पशा��ानंा वाळवटंातील भू�पाचंा अ�यास करताना या वाळू�या टेकड्याचंी मदत 
होते . 

वाळू�या टेकड्या एकाच जागी ि�थर असू शकतात  .या टेकड्यावंर वन�पत�ची वाढ होते .
�यामळेु �या ि�थर रहा�यास मदत होते  .�यावर िविवध �कार ेभूमीउपयोजनही आढ ळते .
�याऊलट काही वाळू�या टेकड्या अि�थर असतात  .वाया�ची िदशा , वाया�च जोर यानसुार 
�या�ंया ि�थतीत बदल होत जातो . 

एग� (Erg)वाळवटंानंा, वाळूचा सम�ु  - Sea of Sand असे सबंोधले जाते  .या वा ळवटंात 
अनेक अि�थर वाळू�या टेकड्या आढळतात  .�यानंा Live or Active टेकड्या असे 
सबंोधले जाते . 

२( बारखण (Barchan) : 

या वाळू�या टेकड्या च�ंकोरी�या आकारा�या असतात  .�यानंा बारखण (Barchan or 

Transrerse dunes) असे सबंोधले जाते  .या टेकड्याचंी उंची १ मीटर ते समुारे ५० 
मीटस�पय�त असू शकते .  

वाळवटंात एखादा उंचवटा िकंवा छोटेसे काटेरी झडूुप असले तर �याला अडकून वाया�ने 
वाह�न नेत असलेले वाळूचे कण पडतात  .वा ळूचे सचंयन वाढत जाते, व तो अडथळा पूण�पणे 
वाळूने झाकला जातो  .वाया�चे सचंयन काय� चालूच रहाते व च�ंकोरी�या आकारा�या 

बारखणची िनिम�ती होते .  

बारखणची वाया��या िदशेची बाजू मंद उताराची व बिह�व� उताराची असते  .तर िव�� बाजू 
ती� उताराची व अंतव�� उताराची असते .  

सतत येणाया� वाळू�या कणांचे सचंयन म�ुय वाळू�या िढगा�या दो�ही बाजूनंा होते व 
�यामळेु बारखण�या दो�ही बाजूनंा टोकदार िशगंासारखे भाग िनमा�ण होतात  .�यामु ळे पूण� 
वाळू�या टेकडीचा आकार च�ंकोरी सारखा होतो . 

बारखणवर होणार े वाळूचे सचंयन सतत स�ुच असते  .जादा असलेली वा ळू टेकडीव�न 
दसुया� बाजूला पडते व अशा�कार ेवाळूची टेकडी हळूहळू पढेु सरकत जाते  .टेकडी पढेु 

सरक�याचा वेग समुारे ८ ते ३० मीटस� )दरवष� (असतो .कधी कधी या वा ळू�या ओअॅिसस 
या वाळवटंातील जलाशयावर अित�मण करतात �यामळेु तेथील वन�पती व घर ेवाळू�या 
टेकडीखाली झाकली जातात  .हे टा ळ�यासाठी बारखण व इतर वाळू�या टेकड्यांवर 
झाडाचंी  /वन�पत�ची लागवड केली जाते .यामु ळे वाळू�या टेकड्या ि�थर होतात आिण 
�याचें अित�मण मानवी व�तीवर होत नाही . 
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अि�थर वाळू�या टेकड्यामंळेु वाळू�या वाळवटंातून �वास करणे, वाळवटं ओलाडंणे खूप 
कठीण असते . 

३( Seifs or Longitudinal Dunes : 

या टेकड्या लाबं व अ�ंद असतात  .याचंी लाबंी १०० िक.मी .पे�ा जा�त असू शकते .या 
टेकड्या वाया��या िदशेने एकमेकानंा समातंर असतात .या टेकड्याचंी उंची समुारे ५० ते 

६० मीटस� असते . 

जोराने वाहणाया� वाया�मळेु दोन लाबंट टेकड्यामंधील भाग मोकळा रहातो  .तेथे वा ळूचे 
सचंयन होत नाही  .वाया��या म�ुय �वाहाबरोबरच �या �वाहाला लंब�प छोटे वाया�चे �वाह 

िनमा�ण होतात .हे छोटे �वाह वाया��या म�ुय �वाहाबरोबर आले�या वाळूचे सचंयन 
बाजू�या वाळू�या टेकड्यावंर करतात  .यामु ळे या लाबंट टेकड्याचंी उंची वाढत जाते, 
तसेच �ंदीही वाढते . 

Seif या लाबंट वाळू�या टेकड्या सहारा, थर, व ऑ��ेिलयातील वाळवटंात आढळतात. 

‘Seif’हा अरबी श�द असून �याचा अथ� तलवारी�या पा�या�माणे धारदार लाबंट असा 
आहे. 

४( Ripple marks : 

वाळवटंात आढळणार ेसचंयानाचे हे छोटे भू�प आहे  .सम�ु िकनाया�वरील वा ळवटं सागरी 
लाटामंळेु लहरीसारखे आकार िनमा�ण होतात  .�यानंा Ripple marks असे सबंोधले जाते .
याच�कार�या लाटासंारखे वाळूचे सचंयन वाळवटंात होते  .वाया��या िदशेनसुार या 

टेकड्यानंा आकार असतो .  

५( तारकाकृती वाळू�या टेकडया Star dunes : 

या वाळू�या टेकड्या ताया��या  /चादंणी�या आकारा�या असतात .�यानंा तीन िकंवा जा�त 
बाजू असतात .वा ळू�या सचंयनामळेु या बाजू वाढत जातात . 

६( Reversing dunes : 

या वाळू�या टेकड्याचंा आकार असमान असतो  .वाया��या िदशेनसुार या वा ळू�या 
टेकड्याचंा आकार बदलतो . 

७( �हले�या पाठी�माण ेिदसणाया� वाळू�या टेकड्या : 

या �चडं मोठ्या आकारा�या सपाट प�ृभाग असले�या वाळू�या टेकड्या �हेल माशा�या 
पाठी�माणे िदसतात  .इिज�म�ये या�कार�या टेकड्या आढ ळतात  .या वा ळू�या टेकड्याचंी 
लाबंी समुार े१५० िक .मी .असून �ंदी ३ ते ४ िक.मी .असते .या टेकड्याचंी उंची समुारे 

५० मी .असते .वाया��या िदशेने या टेकड्याचंी वाढ होत जाते .  
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८( लोएस Loess : 

अितशय बारीक वाळूचे कण जोरा�या वाया�बरोबर लाबंवर वाह�न नेले जातात व �यानतंर 
�याचें सचंयन होते  .या वा ळू�या सचंयनास लोएस असे सबंोधले जाते . 

बह�तेक िठकाणी हे वाळूचे संचयन िपवळसर रगंाचे असते  .उ�ण वा ळवटंी �देशात मोठ्या 
�माणावर होणाया� खनन काया�मळेु सू�म कणाचंा सतत परुवठा होत रहातो  .याम�ये 
कॅ�साईट �वाट�झ व फे��पर चे बारीक कण आढळतात . 

वाया�मळेु लोएसचे सचंयन लाबंवर�या �देशात होऊ शकते  .िहमन�ा�ंया �देशात , िहमन�ा 
िवतळ�यावर िवदारीत खडकाचें सू�म कण �या �देशात आढळतात  .�या कणांचे वहन 
वाया�मळेु लोएस �हणून केले जाते  .चीन , उ�र यरुोप आिण आिशया�या मैदानी �देशात 
लोएस आढळतात  .लोएस�या सचंयनामु ळे चीनमधील होअँग हो व हवागं है या न�ाचंा रगं 
िपवळा झाला आहे  .या पीत न�ा �हणून ओ ळख�या जातात . 

वाळवंटात पा�या�या काया�मुळे तयार होणारी भू�पे : 

१( कोरडा ि�भुज �देश (Dry Delta) : 

ड�गरा�या पाय�याकडील मंद उतारा�या �देशावर गाळाचे शकूं व गाळाचे पंखे िनमा�ण 
होतात  .�यानंा कोरडे ि�भजु �देश असे सबंोधले जाते .  

२( वाडी (Wadis) : 

वाळवटंात कोरडे पडलेले पा�याचे �वाह आढळतात  .�यावे ळी वाळवटंात पाऊस पडतो 
�यावेळी याम�ये पा�याचा �वाह वाहतो . 

३( Exotic Streams : 

हे वाळवटंातील पा�याचे �वाह असून �यानंा दूर�या ड�गरावरील बफ�  िवतळून िनमा�ण 
झालेले पाणी िमळते . 

४( Chebka : 

अ�जे�रयामधील वाळवटंात ती� उतार असले�या खोल घ�या आढळतात  .�यानंा �पं ka 
असे सबंोधले जाते . 

५( ता�पुरती सरोवर े(Temporary Lakes) : 

वाळवटंात कधीतरी पाऊस पडतो  .पावसाचे पाणी खोलगट भागामं�ये साठते व �या 
िठकाणी तळे िनमा�ण होते  .बा�पीभवनाने या त �यातील पा�याची वाफ होते पण तरीही 
काही काळया त�यामं�ये पाणी रहाते  .या त �यांना ता�परुते तळे, �लाया, सॅलीनास िकंवा 
सालार या नावाने सबंोधले जाते ) .यात िमठाचे �माण जा�त अस�यामु ळे .( 
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६( बजाडा (Bajada) : 

वाळवटंात छोट्या पा�या�या �वाहानंी आणले�या गाळाचे सचंयन होऊन सपाट मैदानी 
�देश तयार होतो �याला बजाडा असे सबंोधले जाते . 

७( Pediment : 

वाळवटंातील ती� उतारा�ंया ड�गराळभागाम�ये िवदारीत दगडा�ंया तकुड्याचें कणाचें 
सचंयन होऊन सपाट मैदानी �देश तयार होतो �याला ��सह� असे सबंोधले जाते . 

८( बो�सन (Bolson) : 

वाळवटंातील ड�गराळ�देशा�या म�यभागी आढळणाया�  सपाट मैदानी �देशाला Bolson 
असे सबंोधले जाते  .याम�ये Playa, Bajadaव Pediment याचंाही समावेश झालेला 
आढळतो . 

९( दु�भूमी )(Badland) : 

िनम वाळवटंी �देशात दु�भूमी िनमा�ण झालेली आढळते  .छोट्या पा�या�या �वाहामु ळे सपूंण� 
�देशाची धूप होऊन खोल घ�या तयार होतात  .या घ �यामंधील भाग ती� उतारा�ंया 
टेकड्याचंा असतो  .उदा .चबं ळचे खोर े )म�य �देश(  

जिमनीची अितशय धूप झा�यामळेु ही जमीन कोण�याही �कार�या भूमी उपयोजनासाठी 
िन�पयोगी ठरते �यामळेु ितला Badlandदु�भूमी असे सबंोधले जाते . 

३.५ िकना�याजवळील भू�पाचंी िनिम�ती �ि�या आिण भू�पे 

िकना�यावरील भू�पीय �ि�या  

१) Corrosion 

वाळूचे ३ टोकदार कण गोटे िवदा�रत खडकांचे टोकदार तकुडे हे सव�  घटक सागर 
िकना�यावर झीजेचे काय�  करतात. या काया�साठी लागणारा जोर सागरी लाटांकडून 
परुवला जातो. Corrosion िकंवा Abrasion ही िकना�याजवळील भू�पां�या 
िनिम�तीतील मह�वाची �ि�या आहे. जोरा�या लाटेबरोबर खडकांचे व वाळूचे 
अणकुचीदार कण जोराने िकना�यावर आढळतात, �यामळेु िकना�यावरील दगड घासले, 
खरडवले जातात व �यामळेु िनमा�ण झालेले कण, दगडाचा चरुा हे लाटा िकंवा सागर 
�वाहाबरोबर वाह�न नेले जातात.  

२) Attrition  

या �ि�येत खडकांचे तकुडे एकमेकांवर आढळतात व तुटतात िकंवा ते सागरी कड्या 
सार�या कड्यावर आदळतात �यामळेु कड्याचा भाग तुटतो िकंवा जोराने आदळले�या 
दगडाचे तकुडे होतात. या �ि�येला Attrition असे संबोधले जाते.  
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३) पा�याची �ि�या Hydraulic action 

या �ि�येत पा�याची ि�या दगडांवर होते िकंवा पा�या�या जोरामळेु दगडांची झीज 
हो�यास मदत होते. सम�ुा�या पा�याची लाट जोराने सम�ुिकना�यावरील खडकांवर 
आदळते �यावेळी पाणी जोराने दगडांवरील भेगा व जोडाम�ये िशरते. �यामळेु या 
जोडाम�ये िकंवा भेगांम�ये असलेली हवा दाबली जाते आिण �याचा दाब खडका�या 
आतील भागावर पडतो. �यावेळी लाट परत जाते �यावेळी दाबली गेलेली हवा �सरण 
पावते व �याचा ध�का जोडला बसतो. �यामळेु जोड �ंद होतो आिण कमकुवत होतो 
आिण कालांतराने दगडाचा मूळ खडकापासून िनखाडतो. (सव�साधारण लाटे�यावेळी 
लाटे�या जोरामळेु दर चौ.मी.ला समुार े ३०००० िक.�ॅ. दक़्र चौ.मी. इतका �चंड 
असतो आिण �यामळेु िकना�यावरील �देशात वादळामुळे मोठ्या �माणावर झीज 
झालेली आढळते.  

४) �ावण Solution or Corrosion  

हवेतील काब�नडाय ऑ�साईड वायू सागरा�या पा�यात िवरघळतो व �यामळेु �याचे 
�पांतर काब�िनक (Carbonic) आ�लात होते. िकना�यावर चनुखडक अस�यास तो या 
आ�लात िवरघळतो. आिण �यामळेु चूनखडी�या िकना�यांची झीज अशा �कारे झालेली 
िदसते.  

सागरी लाटां�या खनन कय��मलेु िनमा�ण झालेली िकना�यावरील भू�पे 

१) भूशीर व उपसागर/ आखात (Headland and bay)  

सागर िकना�यावर कठीण व मदृू खडक अस�यास लाटां�या खनन काया�मळेु मदृू 
खडकांची झीज जा�त होते व मदृू खडकां�या जागी खोलगट भाग िनमा�ण होऊन तेथे 
सम�ुाचे पाणी िशरते हा जलमय भाग उपसागर (bay) �हणून ओळखला जातो.  

कठीण खडकांची झीज जा�त होत नाही, �यामळेु कठीण खडक सळु�यासारखे सम�ुात 
घसुलेले आढळतात. �यांना भूशीर (Headland) िकंवा Promentory असे संबोधले 
जाते.  

२) सागरी गुहा (sea cave)  

अणकुचीदार दगडांसह सागरी लाटा जोराने सागरी कड्यावर िकंका भूशीरावर 
आदळतात. �यां�या सतत�या मा�यामळेु खडकातील कमकुवत भाग िनखळतात. �या 
जागी खळगा िनमा�ण होतो. लाटां�या मा�यांमळेु व दगडांनी केले�या झीजेमळेु हा खळगा 
मोठा होतो व �याला गहुा (cave) असे संबोधले जाते.  
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३) सागरी कमान (sea Arch)  

भूशीरा�या दो�ही बाजूला गहुा िनमा�ण होतात व �यांची जा�त झीज झा�यामळेु �या एक� 
होतात. �यामळेु भूशीरात आरपार बोगदा तयार होतो. या बोग�ा�या वर�या, भशुीराचा 
भाग तसाच राहतो. या भू�पला सागरी कमान असे संबोधले जाते.  

४) सागरी �तंभ   (sea-stack) 

सागरी कमानीचा वरचा भाग सागरी लाटां�या सतत�या मा�यांमळेु कोसळतो व �यामळेु 
भूशीराचे सागराकडील टोक बाक��या भशुीरापासून वेगळे होते. हा वेगळा झालेला भाग 
सागरती �तंभ या नावाने ओळखला जातो.  

५) अविश� �तंभ (sea stump)  

सागरी लाटां�या सतत�या मा�यामळेु सागरी �तंभाची मोठ्या �माणावर झीज होते व 
सागरी �तंभाचा जवळपास सागरपातळी लगतचा भाग िश�लक राहतो �याला अवािश� 
�तंभ असे संबोधले जाते.  

६) सागरी कडा (sea cliff) 

सागरालगतचा सरळ उभा उंच भाग सागरी कडा �हणून ओळखला जातो.  

सागरी लाटां�या मा�यामळेु सागरी काड्याची झीज होते. ही झीज खडकां�या �कारावर 
असते. तसेच जोड असलेले िदशा कोण�या िदशेला आहे, यावरही सागरी कड्याची झीज 
अवलंबून असते. खडकांतील जोदांची िदशा आकाशा�या िदशेने असेल तर अशा 
काड्याची झीज कमी �माणात होते. पण जर जोदांची िदशा समु�ा�या िदशेने असेल तर 
�या खडकांची झीज जा�त �माणात होते. (अ.६.क) 

७) सागरी खांच (sea Notch)  

सागरी लाटां�या मा�यामळेु सागरी कड्या�या खाल�या  भागात समु�ा�या पातळीला 
खाचा पडते. ितला सागरी खांच असे  संबोधले जाते.  

८) तरगं घिष�त चबुतरा (wave cut Platform)  

सागरी लाटां�या खनन काया�मळेु सागरी कडा मागे सरकत जातो. (आकृती.७) �यामळेु 
या कड्या�या तळाशी सागरा�या पातळीत िव�तृत सपाट �देश तयार होतो, �याला तरगं 
घिष�त चबतुरा असे संबोधले जाते. ओहोटी�या वेळी सम�ुा�या पा�याची पातळी खाली 
जाते व हा तरगं घिष�त चबतुरा उघडा पडतो.  

९) Gloup 

सागरी गहेु�या आत�या भागात तयार झालेले व�ाकार िछ� Gloup या नावाने 
ओळखले जाते. याचे दसुरे टोक खडका�या प�ृभागावर उघडते. सागरी लाटां�या खनन 
काया�मळेु याची िनिम�ती होते. सागरी लाटा अणकुचीदार दगडांसह सागरी गुहेत 
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आपटतात. �यामळेु गहेु�या आत�या भागाची झजु होते, कमकुवत खडक िनखळतात व 
गहेु�या टोकापासून खडका�या वर�या प�ृभागापय�त जाणारा व�ाकार नळीसारखा भाग 
तयार होतो. सम�ुा�या लाटा जोराने गुहेत िशरतात व हे पाणी �या व�ाकार नळीतून 
खडका�या प�ृभागावर जोराने बाहेर पडते. खडका�या प�ृभागावरील अशा िछ�ाला 
Blow Hole असे संबोधले जाते.  

१०) िजओ (Geo)  

Gloup ची सागरी लाटां�या खनन काया�मळेु झीज होते. व�ाकार नाक�सारखा भाग 
�ंदावतो व कालांतराने वरचा खडकाचा भाग तटुतो व �या िठकाणी खांच िनमा�ण होते. 
ितला िजओ (Geo) असे संबोधले जाते.  

सागरी लाटांनी केलेले वहन  

Long Shore Drift – या �ि�ये�ार सागरा�या िकना�यावरील वावर, िवदा�रत 
खडकांचे तुकडे िकना�या�या एका भागाकडून दसुरीकडे वाह�न नेले जातात.  

सागर िकना�याकडे ितर�या िदशेने आलेली लाट िवदारीत खडक आप�या बरोबत 
ितर�या िदशेस िकना�यावर घेऊन जाते. लाटेतील पाणी परत येताना उतारा�या िदशेने 
सरळ रेषेत खाली �यावेळी दगडाचे तकुडेही खाली येतात. परत दसु�या लाटेबरोबर ते 
वर नेले जातात व उतारा�या िदशेने खाली येतात. ही �ि�या सतत चालू अस�यामळेु 
खडकाचे तकुडे सागर िकना�या�या एका टोकाकडून दसु�या टोकाकडे वाह�न नेले 
जातात. या �ि�येस Long Shore Dritt असे संबोधले जाते.  

सागरी लाटां�या संयमन काया�मळेु तयार झालेली भू�पे.    

१) पुळण (Beach)  

सागरी लाटा अणकुचीदार दगडांसह सागर िकना�यालगत�या खडकांवर आदळतात व 
�यांची झीज करतात. सतत�या मा�यामळेु िवदा�रत खडकां�या तुकड्यांचे �पांतर 
बारीक वाळूत होते. व अशा वाळूचे संचयन सागर िकना�यालगत होऊन पळुण तयार 
होते. मोठ्या आकाराचे दगडाचे तुकडे गे पळुणी�या वर�या वाजूस आढळतात तर 
बारीक वळू लाटांबरोबर वाह�न जाते वक �यामळेु पळुणी�या खाल�या बाजूस, सागरा�या 
कडेला बारीक वाळूचे संचयन झालेले माधालाते.  

पळुण ही सागरा�या भरतीची पातळी व ओहोटीची पातळी यां�या दर�यान तयार 
झालेली आढळते. वादळा�या वेळी सागरी लाटा भरतीची पातळी ओलांडून जिमनी�या 
िदशेने जातात व �यामळेु वादळा�या वेळी भरती�या पातळीपिलकडे जे वाळूचे दगडांचे 
संचयन होऊन पळुण तयार होतो, �याला storm Beach असे संबोधले जाते. हा 
ता�परुता िकनारा असतो. पळुणीतील वाळू, दगड यां�या आकारमानानुसार पळुणीचे 
वेगवेगळे �कार पडतात.  
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१) Boulder Beach – आकार/ �यास ( 100 .)mm  

मोठ्या आकारा�या दगडांनी तयार झालेली पळुण 

२) Shingle Beach (२-100mm)  

छोट्या आकारा�या दगडांनी तयार झालेली पळुण 

३) वाळूची पुळण - sand Beach (0.5 mm)  

अितशय बारीक वाळूने तयार झालेली पळुण 

२) उपसागरासमोरील वाळूचा दांडा (Bay Mouth Bar)  

उपसागरासमोर सागरी लाटां�या संचयन कय�मलेु वाळूचा लांबट ढीग तयार होतो. याचा 
उंची सागर पातळीपे�ा जा�त असते. याला उपसागरासमोरील वाळूचा दांडा असे 
संबोधले जाते.  

३) नदी�या मखुासमोरील वाळूचा दांडा (River Mouth Bar)  

सागरी लाटां�या संचयन काया�मळेु नदी�या मखुासमोर वाळूचे संचयन होऊन लांबट 
दांडा तयार होतो, �याला नदीमखुासमोरील वाळूचा दांडा असे संबोधले जाते.  

४) िकना�यासामोतील वाळूचा दांडा –Offshore bar 

सागरी लाटां�या संचयन काया�मळेु िकना�यासमोर वाळूचे संचयन होऊन लांबट दांडा 
तयार होतो. �याला िकना�यासमोरील वाळूचा दांडा असे संबोधले जाते.  

५) Tombolo टंबोलो  

िकना�यासमोरील बेट व िकनारा यांना जोडणारा वाळूचा दांडा सागरी लाटां�या संचयन 
काया�मळेु तयार होतो. �याला टंबोलो असे संबोधले जाते.  

६) सलं�न वाळूचा दांडा (spit) 

वाळू व छोटे दगडाचे तकुडे यांचे संचयन सागरी लाटा करतात. �यामळेु वाळूचा लांबट 
दांडा तयार होतो. या दांड्याचे एक टोक जिमनीला जोडलेले असते व �यामळेु �याला 
संल�न वाळूचा दांडा (spit) असे संबोधले जाते. या दांड्याचे दसुर े टोक सागरा�या 
िदशेने वळत जाते.  

७) व�ाकार सलं�न वाळूचा दांडा िकंवा तुकडे Curved Spit or Hook  

आवता�म�ये वा�याचा वेग �चंड असतो �यामळेु सागरा�या लाटाही वेगाने िकना�यावर 
आदळतात. �यामळेु काहीवेळा संल�न वाळूचा दांडा िकना�या�या िदशेने वळतो, �याला 
व�ाकार संल�न वाळूचा दांडा िकंवा ह�क असे संबोधले जाते.  
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८) पुन�व�ाकार सलं�न वाळूचा दांडा Recurved spit  

या �कारात संल�न व�ाकार वाळू�या दांड्याला जोडलेले अनेक व�ाकार संल�न दांडे 
असतात. याला Compound hook असेही संबोधले जाते.  

९) लूप (Loop)  

व�ाकार संल�न वाळू�या दांड्याचे दसुर ेटोक जिमनीकडे वळलेले व जिमनी जवळजवळ 
अस�यास �याला लूप (Loop) असे संबोधले जाते.  

१०) लगून (Lagoon)  

खाजण सागरातील वाळू�या दा��ामळेु िकनारा व वाळूचे दांडे यां�या मध�या भागात 
सागराचे पाणी असते �याला खाजण असे संबोधले जाते.  

उदा. भारतातील िच�का व पिुलकत 

सरोवर े 

जम�नी�या बाि�टक िकना�यालागत असलेले लंब वाळूचे दांडे नेह�ंग (Nehruugs) या 
नावाने ओळखले जातात. या दा��ामळेु तयार झालेली खाजणे Haffs या नावाने 
संबोधले जातात.  

११) Mud flats  

सागरी लाटांनी संचयन केलेली बारीक नदी�या मखुासमोर, उपसागरा (Bay)समोर 
आिण नदीने वाह�न आणले�या गाळ यां�या एक�ीकरणातून बारीक वाळू + मातीचा 
िचखलाचा सपाट प�ृभाग तयार होतो, �याला Mud flat असे संबोधले जाते. 
कालांतराने या सपाट प�ृभागावर मॅन�ो�ह वन�पती/ ितवराची वने वाढतात.  

१२) Barrier islands  

नदीने आणले�या गाळाचे संचयन िकना�यासमोरील भागात होऊन लांबट बेटे तयार 
होतात. �यांना Barrier islands असे संबोधले जाते. ही बेटे व म�ुय जमीन यां�याम�ये 
खाजण आढळते. 

१३) िकना�याजवळील दलदलीचे �देश coastal wetlands  

जा�त पावसा�या आ�� �देशात सागर िकना�यालगत दलदलीचे सपाट �देश तयार 
झालेले आढळतात, या �देशात ितवराची वने/ Mangroves मोठ्या �माणावर 
आढळतात. 

उदा. पि�म बगंालमधील सुंदरबन  
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१४) Sabkha  

कमी पावसा�या कोरड्या �देशात – उ�ण किटबधंातील िकना�याकडील �देशात सपाट, 
उजाड �देश आढळतात. �यांना sand flats असेही संबोधले जाते. कारण सागरा�या 
खा�या पा�याचे बा�पीभवन होऊन तयार झालेले मीठ या �देशात आढळते. या �कारची 
भू�पे इिज�, UAE व मेि�सको�या िकनारी �देशात आढळतात.  

िकना�यांचे �कार (Types of Coast)  

सागर िकना�यांचे वग�करण वेगवेग�या �कारे करता येते.  

अ)  W.K. Hambline  

यांनी केलेले सागर िकना�याचे वग�करण  

१) �ाथिमक िकनार े – नदी िकंवा िहमन�ानंी आणलेला गाळ सागर िकना�यावर 
होऊन हे िकनारे तयार होतात. (यां�या िनिम�तीत सागर लाटांनी केले�या 
संचयना�या सहभाग नसतो िकंवा अ�य�प असतो.  

२) ि�तीय िकनार े (Secondary Coasts) - सागरी लाटां�या संचयन काया�मळेु हे 
सागर िकनार ेतयार होतात.  

ब) डे�हीस (Devis – 1992) यांनी केलेले सागर िकना�यांचे वग�करण  

१) उ�मन िकनारे – Emergent Coast  

२) जलम�न िकनार े– Submerged Coast  

१) उ�मन िकनार े– Emergent Coast  

१) Uplifted lowland coast – भूखंड मंचा�या उंचाव�यामलेु या िकना�याची 
िनिम�ती होते. हा िकनारा सपाट असून, मंद उताराचा असतो. यावर खाजण 
(Lagoon) Mud flats व दलदलीचे �देश आढळतात. उदा. िफनलडँचा पि�म 
िकनारा �वीडनचा पूव�  िकनारा संयु� सं�थानांचा नैऋ�य िकनारा. 

२) Emergent upland Coast – �ंश (Faulting) आिण प�ृवी�या अंतग�त 
हालचाल�मळेु संपूण� िकनारप�ीचा भाग उंचावला जातो व �यामळेु िकना�यालगत 
उंचावलेला िकनारा तयार होतो.  

उदा. महारा�ाचा पि�म िकनारा.  
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२)जलम�न िकनार े– Submerged Coast  

१) �रया िकनारा (Ria Coast) – िहमयगुानंतर�या काळात बफ�  िवतळ�यामळेु 
िनमा�ण झालेले पाणी सम�ुात िमसळले �यामळेु सम�ुा�या पा�याची पातळी वाढली 
व जलम�न िकना�यांची िनिम�ती झाली.  

उंचावरील �देशात िजथे ड�गर रगं सम�ु िकना�याला लंब�प असतात, �यावेळी 
सागर पातळी उंचाव�यामळेु दरीया खालचा भाग पा�याखाली बडुतो व �यामळेु 
द�यां�या जागी जागी सम�ुाचे पाणी आत िशरलेले आढळते; ड�गर रांगां�या 
िशखराकडील भाग भूशीर (Headland) �हणून िश�लक राहतो. दरीचा पा�यात 
बडुालेला भाग बदंरा�या िवकासासाठी वापरता येतो.  

उदा. �पेनचा नैऋ�य िकनारा �ा�सचा नैऋ�य िकनारा �लायमाउथ – Plymouth 
येथील नािवक तळ व मासेमारीची बदंर े�रया �कार�या िकना�यावर आहेत.  

२) डा�मेिशअम िकनारा Dalmation Coast – या �कार�या सागर िकना�यात 
पव�तरांगा सागर िकना�याला समांतर असतात. यगुो�लाि�हया येथील डा�मेिशया 
येथे या �कारचा िकनारा आहे. �याव�न हे नाव ठेवले आहे. ड�गर-द�या पा�यात 
बडुा�यामळेु ड�गरांची िशखरे बेटां�या �व�पात सागर पातळी�या वर िदसतात व 
अशी बेटांची साखळी असलेले आढळते.  

उदा. उ�र व दि�ण अमे�रकेचा पि�म िकनारा.  

३) िफऑड� िकनारा (Fiord Coast) – समशीतो�ण कातीबंधात िजथे िहमन�ा 
सम�ुाला िमळतात तेथे िफऑड� िकनारा तयार होतो. िहमनदी म�ये िहम असते. ते 
पा�यावर तरगंते पण �याचा बराच भाग पा�याखाली असतो. यामळेु िहमनदी�या 
मखुाकडे – िफऑड� कडे खोल यू (U) आ�ाची दारी तयार होते. या�या बाजू सरळ 
उ�या असतात. 

उदा. नॉव�, अला�का व िचलीचा िकनारा.   
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४  
४.१ भू�पाचंी उ��ातंी – डे�हीसचे अप�रण च� �ितमान, 

प�कची �ा�पीक� प�ती िस�ातं 
४.२ उताराचंी िनिम�ती आिण �यासबंिंधत िस�ातं 

 

घटक रचना : 

४.१  उि��्ये  

४.२  ��तावना  

४.३  भू��ये (Landscape), भूिम�व�पे व भू�पे (Landforms) िनिम�ती आिण 
उ��ांती  

४.४  भूिम�व�पांचे वग�करण  

४.५  भू�प िनिम�ती व उ��ांतीवर प�रणाम करणार ेघटक  

४.६  भू�प िनिम�तीची �ितमाने  

४.७  डे�हीसचे �रण च�  

४.८  गहृीतके  

४.९  �रणच�ा�या अव�था पढुील�माणे  

४.१० �रणच�ात येणारे अडथळे  

४.११ �रणच� िस�ांतावरील टीका  

४.१२ प�कचे भू�प िनिम�तीचे �ितमान   

४.१३  िस�ांतातील म�ुय घटक  

४.१४ प�कने भू�प िनिम�तीचे तीन ट�पे वण�न केले आहेत.  

४.१५ उतार  

४.१६ उतारांचे भाग  

४.१७  उतारांचे वग�करण  

४.१८ उतारांची उ�प�ी व िवकासावर प�रणाम करणारे घटक  

४.१९  उतारां�या िनिम�ती, उ��ांती व उ�प�ीची �ितमाने  

४.२० िकंग याचें समातंर उतार माघार �ितमान (१९४८)  

४.२१ सारांश  

४.२२  वरील पाठा�या अ�ययनानंतर तमुची �गती तपासा.  
या अ�याया�या खालील उि��ांची पूत�ता होईल.  
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४.१ उि��्ये  
 
या घटकानंतर, खालील स�मता िवकिसत होतील –  

 प�ृवी�या प�ृभागावरील िविवध भू�व�पे आिण भू��ये प�रभािषत करणे व �थान 
आिण िव�तार शोधणे.  

 भू�व�पां�या उ��ांतीस कारणीभूत घटक आिण �ि�या �प� करणे.  

 भू�व�पां�या उ��ांती�या िस�ांताचे साधकबाधक म�ुयांकन करणे. 

 उतार िनिम�ती �ि�या आिण संबिंधत घटकांचे वण�न करणे.  

 उतार िनिम�ती आिण उतार िवकासा�या िस�ांतांचे प�र�ण करणे.  

 मानवी ि�या आिण भू�प �ि�यांचा जिमनी�या उतारांशी सहसंबधं �प� करणे.  
 

४.२ ��तावना  
 
प�ृवीचा प�ृभाग हा खंड आिण महासागरांनी �यापलेला आहे. प�ृवीचा प�ृभाग हा 
समतल व सपाट नाही. भूप�ृावर िविवध भू��ये वेगवेग�या िठकाणी आढळतात आिण 
िवतरण स�ुा असमान आहे. प�ृवीवरील ब भू�पां�या िनिम�तीची सु�वात ही प�ृवी�या 
घनीकरण �ि�येपासून सु�वात झाली असावी. भू�पांची िनिम�ती, उ��ांती आिण 
�व�प हे भूप�ृालगत�या िविवध अंतग�त �ि�या आिण बा�घटकांचे िवदारण, खनन, 
वहन आिण भरण काय�  यावर अवलंबून असते. अंतिन�िहत खडकांची संरचना, जिमन�च 
उतार, भूप�िववत�नक�, खंडवहन, सागरतळाचे �सरण, ��तरभंग व भूअिभनती, 
हवामान आिण हवामानातील बदल, �याच�माणे मानवी ि�या�ि�यांचा भू�पिनिम�ती 
उ��ांती व बदलापूर प�रणाम होतो. प�ृवीवरील महाखंड व महासागर या �ाथिमक 
�ेणीतील भू�पांची िनिम�ती व बदल भूप�ृावरील महाका�य अनािदकालीन हालचाल�मळेु 
झाली असावी असा समाज आहे. ि�तीय व तृतीय �ेणीतील पव�त, पठार,े मैदाने, 
नदीखोर,े धबधबे, तलाव, खाडी, ड�गरद�या, सळुके, पूरतट, ि�भजु �देश पळुण, गुहा, 
�तंभ, िहमिवदर, सरोवर, िग�रशृंग, खळगे, बारखाण , घाट, घाटमाथा, बेटे व व 
�ीतपिगरी यासार�या भू�पांची िनिम�ती ही भूप� िववत�िनक� हालचाली आिण िवदारण, 
खनन, वहन व भरण �ि�यांतून झाली आहे. भू�पां�या आिण भू��यां�या काळा�या 
ओघातील गितमान बदलांसाठी िवदारण, खनन, वहन व भरण �ि�या करणारे 
ब��कारक जबाबदार आहेत. या भू��यां�या उ��ांती�या प�रपूण� �ि�येचे िव�ेषण 
डे�हीस, प�क, हो�स यांनी आप�या िस�ांतातून वण�न केले आहे.  
 

उतार हा जिमनीचा असमान आिण समतोल चढण िकंवा उतरणीचा भूभाग आहे, 
वै�ािनक ��्या उतार �हणजे भूप�ृावरील दोन िठकाणांमधील जिमनीचा भूप�ृतळाशी 
अंशा�मक कोन. भूप�ृावरील दोन िभ�न �े�ातील चढण िकंवा उतरणीचा उ�या व 
आड�या बदलाचे गणुो�र शोधून उताराची गणना केली जाते. ड�गराळ भागात उतार 
ओळखणे सोपे असते. भू��यां�या आ�मण व ठेवणीम�ये उताराचे अित�शय मह�व 
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आहे. िविवध भू��यांची ओळख ही उताराव�न ठरते . उतारांचे वग�करण, िवकास, 
उ��ांती बदल हे भूप�ृ िववत�नीय बदलांचे घटक, िवदारण, झीज, संचयन यावर 
अवलंबून आहे. भू��य व भूउताराची िनिम�ती, उ��ांती व िवकृतीकरण हे कालान�ुमे 
बदलते. कािमनी�या उताराचा िवकास हा भंूतग�त हालचाली व भूप�ृावरील धूप व 
िन�ेपण काया�मळेु होतो. हवामानाचे घटक हे उतारा�या बदलावर प�रणाम करतात, 
भू�पिनिम�तीत उतरला अन�यसाधारण मह�व आहे.  
 

४.३ भू��ये (Landscape), भूिम�व�पे व भू�पे (Landforms) िनिम�ती 
आिण उ��ातंी  
 
प�ृवी�या प�ृभागावरील महाका�य, म�यम व लहान िविश� रचना�मक भूआकारांना 
भू�व�पे �हणतात. भू�व�पांचे अनेक गट िमळून भू��य तयार होतात. उदाहरणाथ� 
नदी�णालीत नदी�या यवुाव�था, �ौढाव�था व व�ृाव�था या ट��यांम�ये उगम�थान, 
जलदभुाजक, �वाह, उपन�ा, घळई, दरी, कंुभगता� , धबधबे, नागमोडी वळणे, पूरमैदाने, 
पूरतट, ि�भजु �देश, खाडी यासारखी भू�पे आढळतात. ही सव� भू�पे भूशा�ीय ��्या 
नदी खोर े या भू��यांम�ये समािव� होतात. ��येक भू�पावर भूगभ�य कालखंडात 
वेगवेग�या कारकां�ार े िविश� भौितक आकार �ा� होतो. ��येक भू�पा�या िनिम�तीला 
स�ुवात, प�रप�वता व असत असतो व प�ुहा नवीन भू�प िनिम�तीला सु�वात, 
परीप�वता व असत या च�ाकार �ि�या पहावयास िमळतात. भूअंतग�त व भूप�ृावरील 
िविवध �ि�यांमळेु एकदा तयार झालेले भू�प मंद गतीने िकंवा अित वेगाने कमी 
कालखंडात िकंवा दीघ�  कालखंडात बदलतात व �यातून नवीन भू�पांची िनिम�ती होते. 
�हणूनच भू�प, भू�व�प व भू��य एका भागातून दसु�या �व�पात �पांतर हो�याचे ट�पे 
�हणजेच उ��ांती. ��येक भू�पा�या उ��ांती व िवकासा�या िविवध ट��यांमधून जातो 
�याची तलुना ता��य, प�रप�वता व वृ��वा�या ट��यांशी केली जाते. उदाहरणाथ� – 
वरचा मधला व खालचा नदीमाग� हा यवुाव�था, �ौढाव�था व व�ृाव�था असे ट�पे 
क�न पा�या�या कि�येमळेु वेगवेगळी भू�पे कशी तयार होतात याचे िव�ेषण केले 
जाते.  
 
भू��ये ही बिहग�त �ि�यां�ार े तयार होतात. भू��य �हणजे प�ृवी�या प�ृभागावर 
मानविनिम�त घटकांसह नैसिग�क ��यमान एकि�त भू�व�पे, कालानु�म िविवध भौितक 
�ि�या कमी अिधक ती�तेने काय�रत आहेत व �याचा प�रणाम भू�पां�या िवकासावर 
होतो. हटनने सव��थम ‘एकसमानतावादाचा िस�ांत’ (Uniformatarianism) मांडला, 
�यानंतर �लेफेअरने �यात विृ�गंती केली. हटन�या मते, ‘ वत�मान �हणजे भूतकाळाची 
ग�ुिक�ली’ (Present is the key for the past). भू�व�पां�या उ��ांतीम�ये भूगभ�य 
रचना हा एक �मखु घटक आहे.  
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डे�हीस�या मते भू�पां�या िनिम�ती व िवकासावर िनयं�ण ठेवणार ेघटक �हणजे संरचना, 
�ि�या व वेळ भूप�ृावरील खडकांची भौितक व रासायिनक संरचना िविभ�न आहे. काही 
खडक कठीण असून भू�प िनिम�तीला िकंवा बदलाला अडथळा िनमा�ण करतात याउलट 
मदृू खडकांवर बा� काराकांचा िवपरीत प�रणाम होऊन नवीन भू�पांची िनिम�ती जलद 
होते. �याच�माणे भूप�ृाचा उतार, आ��ता, तापमान, वन�पती आ�छादन, वा�याचा वेग, 
ग�ु�वाकष�ण श�� यासार�या िविवध घटकांचा कमी जा�त �व�पात िविवध भू�व�प 
िनिम�ती�या अप�रण, वहन, व संचयन या�ि�यांवर प�रणाम होतो. �हणूनच भूप�ृावर 
नानािवध भू�पे आढळतात. डे�हीस यांनी नदी�या खनन, वहन व भरण काया�मळेु 
�माने तयार होणा�या बह��पांची िनिम�तीची मांडणी नदी�या यवुाव�था, �ौढाव�था व 
व�ृाव�था असा सामा�य �म सांिगतलेला आहे. परतंु ��य�पणे भू�प िनिम�तीचे व 
िवकासाचे सामा�य च� पाळले जात नाही. भू�प िनिम�तीची �ि�या ही अितशय जिटल 
असून एकाच �ि�येतून िनमा�ण झालेली आहे. हौरबग�ने भू�पांना पाच �ेणीम�ये वग�कृत 
केले आहे. �यांनी साधी, संयु�, एकच��य, बह�च��य व पनु��थान असे वग�करण केले 
आहे. आज�या काळातील भू�व�पे समजून घे�यासाठी त�वाचंा व �ि�यांचा आधार 
घेणे गरजेचे आहे.  
 
भूत:�थ हालचाली व भूप�ृीय िन�ेपण यामळेु प�ृवीवर अनेक िठकाणी ��येक खंड व 
उपखंडात आिण सागरतळावर िम�भूत �व�पाची नानािवध िविश� भू��ये, भूिम�व�पे 
आिण भू�पे तयार झालेली आढळतात. यात उपखंड, बेटे, ढाल�े�े आिण पठार,े 
वेगवेग�या कालखंडातील व�या आिण पव�त, गाळान भरले�या �ोणी आिण द�या व 
महासागर तळावरील सम�ुबडु, खंडांत उतार, सम�ु मैदान यांचा समावेश होतो. पव�त, 
पठार,े मैदान व नदीखोरी ही ढाल�े�े, व�या व �ोणी या प�ृवीवरील �मखु संरचना�मक 
िवभागात आढळतात.  
 
ढाल�े�े िकंवा भूप� ही ��येक खंडात कठीण �फटीकमय व क� �ीयनपूव� कालखंडात 
बनलेले खडकाचे भाग आहेत. �यात �ाम�ुयाने अि�नज�य व �पांतरीत खडक असून 
एका परीने ढाल�े�े �हणजे अफाट व उंचसखल पठाराचे �देश आहेत. ढाल�े�ां�या 
भोवती खंडांची कालान�ुप जडणघडण झालेली आहे. �हणजेच साधारणपणे ढाल�े�े 
खंडा�या म�यवत� भागात आढळतात. उ�र अमे�रकेत – कनेिडयन (लॉरिेशया), दि�ण 
अमे�रकेत – िगयाना (उ�रसे), ॲमेझॉन, �लेटीयन (दि�णेस), आि�केत – 
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इिथओिपयन, यरुोपम�ये – बाि�टक (फेनो�कडेने�हीयन), आिशयाम�ये – अंगारा 
(उ�र आिशया), द�खन (दि�ण भारत), ितबेटीया (नैऋ�य चीन), गोिबया (उ�र चीन), 
कथेिशया (आ�नेय चीन), ऑ��ेिलयात – ऑ��ेिलयन आिण अंटािट�कात -  अंटािट�का 
ही आढळतात. अंटािट�का हेर ढाल�े� बफा��छािदत असून ते आिशया खंडातील 
द�खन व ईिथओिपया, �लेटीयन आिण ऑ��ेिलयन�या �े�ातील उव��रत भूभागापासून 
बनलेले असावे असा कयास आहे. अरबी �ीपक�पासािहत ढाल�े� जरी स�या आिशया 
खंडात असाल तरी ते ईिथओिपयास जोडलेले होते. पूराजीव महाक�पात पैिजया नावाचे 
खंड तयार होते. हे पैिजया खंड �हणून दभंुगून �याचे वेगवेगळे तकुडे एकमेकांपासून दूर 
जाऊन ह�लीची खंडे व उपखंडे तयार झालेली असावीत सव�च ढाल�े�ां�या काही 
�देशात �ाचीन आिण अवा�चीन खडकांचे आवरण आहे. बह�तेक ढाल�े� 
सम�ुसपाटीपासून साधारणपणे सरासरी ७५० मीटस� उंचीवर आढळतात. पण मा� 
ईिथओिपयन, िगयाना व ितबेट या ढाल�े�ांचे काही भाग १००० मीटरपे�ा जा�त 
उंचीचे आहेत. उ�र गोलाधा�त िहमानी ि�येमळेु काही ढाल�े�ावर खळगे पडून सरोवरे 
तयार झालेली आहेत. अशी िफनलडँम�ये िवशेषक�न आढळतात. दि�ण अमे�रका, 
आि�का, अरिेबया, भारत, चीन, ऑ��ेिलया व अंटािट�कामधील ढाल�े�े अितपरुातन 
काळातील ग�डवना भूमीचे िवखरुलेले भूभाग आहेत. उ�र अमे�रका, युरोप व चीनमधील 
ढाल�े�े ही लॉरिेशया या अित�ाचीन �देशाचे भूभाग �हणून ओळखले जातात. आिशया 
खंडातील अंगारा भूप�ाचा काही भाग ��तरभांगामळेु खचलेला आहे व याच �देशातील 
जा�त खचले�या भागात बैकल सरोवर आढळते. कालान�ुप काही भूप�ांम�ये 
�वालामखुीमलेु बदल झालेले आहेत.  
 
जगातील �मखु वलीपव�त आिण भूकंप व �वालामखुी �वण �े�े ही भूप�ा�ंया िसमावत� 
भागात आढळतात. वेगवेग�या कालखंडातील ढाल�े�ांचा एका बाजूस तयार झाले�या 
व�यां�या उंच पव�तरांगा आहेत. भूकवचातील आड�या हालचाल�मळेु भूप�ा�ंया 
सरक�याने तयार झाले�या दाबामळेु �यांची िनिम�ती झाली असावी. वली पव�त हे बह�तेक 
खंडात असून �यामळेु अनेक पव�तरांगा तयार झाले�या आढळतात. िहमालय, आ��स, 
अिँडज व रॉक�ज ही सव�  वली पव�ताची उदाहरणे आहेत. या पव�तरांगांम�ये िवभंग द�या 
तयार होतात व तेथे भूकवच कमकुवत असते. अशा कमकुवत कवचाखाली मोठ्या 
�माणात भूअंतग�त हालचाली घडतात. परुाजीव, म�यजीव व नवजीव अशा ित�ही 
महाक�पां�या कालखंडात �मखु वली पव�तांची िनिम�ती झाली असावी. असे सव�मा�य 
झालेले आहे. आिशया खंडातील जपान, िफलीपाई�स, इंडोनेिशया व अंदमानसारखे 
�ीपसमूह हे पा�याखाली बडुाले�या वली पव�ता�या उंच मा�यावरील भू�देश आहेत. 
घडी�या पव�तांची संरचना ि�ल� व गुंतागुंतीची आहे. घडीचे पव�त बरचेसे िकनारी 
�देशात आढळतात. उ�र व दि�ण अमे�रकेतील वलीपव�तां�या मांडणीची िदशा उ�र-
दि�णािभमखु असून यरुिेशया�या दि�ण भागातील व उ�र आि�केतील आ��स, 
अटलास व िहमालयासारखे वली पव�त पूव�पि�मािभमखु िदशेने पसरलेले आढळतात. 
िहमालयासार�या पव�तांची उंची आजही वाढताना आढळते.  
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भूकावचातील खूप मोठा लंबाकार िनमळुता खोलगट भूभाग �हणजे भू�ोणी आिण ही 
खळगी पा�याने व गाळाने भरलेले आढळून येतात. दरी �हणजे भूप�ृाचा एक मह�वाचा 
संरचना�मक भू�पीय भूभाग आहे. परुातनकाळी या मैदानां�या जागी �चंड खोल खळगे 
होते. हे खळगे हळूहळू गाळाने भारत जाऊन �यांना स�याचे मैदानी �व�प �ा� झाले 
आहे िकंवा काही वेळा गाला�या वजनामळेु मैदानांचे �देश खचून भू�ोणी तयार झा�या 
असा�यात. अर�न भरले�या सम�ुतळाशी गाळाचे हळूहळू संचयन स�ु अस�याचे 
िनदश�नास आले आहे. बह�तेक खंडावर वाळूकामय गाळाने भरले�या �ोणी आढळतात. 
उ�र अमे�रकेतील – �ेट �ले�स, हाय �ले�स, मसीिसपी खोर,े दि�ण अमे�रकेतील-
ओ�रनोको, ॲमेझॉन व �लेट न�ांची मैदाने, यरुोपमधील – उ�र युरोपीय मैदान, 
लाबँडीर मैदान, �हाईन, होण, सीन, ड्यूब व �हो�सा इ. नद�्नाची मैदाने, आिशयातील – 
उरल, िसरद�रया, येिनसी, लेना, िसंधू, गंगा, ��हप�ुा, तैि�स, य�ेुिटस, इरावती, मेनाम, 
मेकागँ, तर� न�ाचे �देश, इराण आखाता�या पि�म िकना�यालगतचा भाग व रब-अल-
खली वाळवंटाचा पूव�  भाग, आि�केतील – नाईल, दवाम ऑर�ज, वाल, वेब व िसबेली 
न�ांची खोरी व मैदाने, ऑ��ेिलयातील पि�म व दि�ण िकना�यावरील मैदाने आिण मर े
व डािल�ग न�ांची खोरी ही उदाहरणे आहेत. उ�र अमे�रकेतील एरी, �ेह, बोर व �ला�ह 
सरोवर व यरुिेशयातील काि�पयन आिण अरल सम�ु गाला�या �देशातील पा�याने 
भरले�या �ोणी आहेत. आि�का व यरुिेशयातील भू�ोणी पूव� -पि�म िवखरुले�या असून 
उ�र व दि�ण अमे�रका, ऑ��ेिलया आिण आिशयातील काही भू�ोणी उ�र-
दि�णािभमखु पसर�या आहेत. �शांत, अटलांिटक व िहदंी महासागरतळाशी पा�याने व 
गाळाने भरले�या �चंड आकारा�या भू�ोणी आहेत.  
 
भूप�ृथांची हालचाल व झीज या दो�ही ि�यांमळेु भूप�ृावर संतलुन राख�याचा �य�न 
केला जातो. लंब िकंवा उ�या हालचाल�मळेु भूप�ृावर भूखंडे व महासागरांची ब=िनिम�ती 
होते. समक� िकंवा आड�या हालचाल�मळेु पव�तांची िकंवा खचद�यांची िनिम�ती होते. 
सागरतळाचे खचणे िकंवा उंचावणे, िकनारा खचणे, पठारांची िनिम�तीही अनुलंब 
हालचाल�मळेु होते. उदाहरणाथ� – मुंबईजवळील खादीचा भूभाग म�ास जवळील 
महाबलीपरुमचा िकनारा पाडँीचेरी व सुंदरबन यािठकाणी सम�ुतळखचताना िदसतो. 
पोरबंदरजवळील सम�ुिकनारा व िहमालयातील काही रगंांची उंची वाढत असलेली 
िनदश�नास आले आहे. �वीडनचा िकनारा व कॅलीफोिन�याचा िकनारा उंचावलेला 
िदसतो. भूकवचात उ�व�  अधोगामी हालचाली होत असतात. खचले�या िठकाणी 
खचदरी तयार होतात, तर ऊ�व�गामी हालचाल�मळेु उंचावले�या भागात पूव� आि�केचे 
पठार, ितबेट व कोलोरडँोचे पठार यासारखे �देश तयार होतात. खळ�यां�या �देशात 
काही वेळा मोठ्या �माणावर पाणी साचून सलेबस सम�ु-इंडोनेिशया व काला सम�ु – 
तकु� �तान यासारखे सम�ु बनतात. काही खळगे पव�तवेि�त असून �यात आि�केतील 
ि�ह�टो�रया सरोवरानजीकचा सखल �देश, संय�ु सं�थानातील नेवाडा रा�यातील �ेट 
बेिसन, चीनमधील तारीम बेिसन यासारखी सरोवरे व गाळाचे भू�देश तयार होतात. 
उ�र अमे�रकेतील उ�र भाग खचून हडसनचा उपसागर व काही बेटे तयार आढळतात. 
म�य आिशयातील ितबेट�या भूभागात पठारे व द�यांचे �देश तयार झालेले आहेत. 
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��तरभंगानंतर अधोगामी हालचाल�मळेु ितबेटचे पठार हे िहमालय व कूनलुन पव�ता�या 
म�ये असून टीएनशान पव�त व अ�ताई पव�त यां�या दर�यान झुंग�रयाचा सखल �देश 
आहे. सैबे�रया�या पि�म भागात अशाच हालचाल�नी िव�तीण� मैदान तयार झालेले 
असून दलदलीचा �देश आढळतो.  
 

भूकावाचावर दाब िनमा�ण होऊन खडकांचे �सारण व आकंुचन होते आिण �यामळेु 
समक� हालचाली िनमा�ण होऊन खडकांना घड्या व भेगा पडून वली पव�तांची िनिम�ती 
होते. िशवािलक, झा�कर, पीरपजंाल – आिशया �यरुा व आ��स – यरुोप व अडँीज – 
दि�ण अमे�रका हे अनेक �कार�या ि�ल� हालचाल�नी तयार झालेले पव�त आहेत. 
घडी�या अपनती�या भागात पव�त रगं व अवनती�या भागात द�या तयार होतात.  
 

भूकवचात दाब व ताण िनमा�ण होताना खडकांना भेगा पडून भूकवच दभंुगले जाऊन 
ऊ�व�गामी अधोगामी व ि�तीज समांतर हालचाली होऊन एकसंध खडक दभंुगतात व 
काही भाग खचतो तर काही भाग उंचावतो व �यामळेु उंचावले�या भागात पव�त रगं व 
खचले�या भागात ��तरभंग तयार होतात. कॅिलफोिन�या सान अडँ�याज ��तरभंग हे 
िवदारी सप�ण ��तर भंग बना�डीनो पव�त रांगेपासून सान�ाि�स�को उपसागरापय�त 
पसरलेला आहे. िशवािलक�या ड�गरात साधे व �य�ु�मी ��तरभंग वालुका�म खडकात 
तयार होऊन अनेक िठकाणी िवभंग ठोकले आढळतात. अशा ��तरभंग �देशात 
जा�तीत जा�त भूकंप होतात. भूप�ृावरील तबकांची हालचाल �हणजेच खंडवहन हे 
भूकंपाचे �मखु कारण आहे. भूकंपामळेु काही छोटी मोठी भू�पे तयार झालेली 
आढळतात. उदाहरणाथ� बंगाल�या उपसागरातील काही बेटे पा�याखाली गेलेली 
आढळली तर काही िठकाणी वाळूची बेटे तयार झालेली िदसली.  
 

प�ृवी�या अंतरगंातील िशलारस, बा�प व िविवध �कारचे वायू यांचा उ�ेक होऊन 
�वालामखुी घडतो. द�खनचे पठार, बैतलु पठार, कोलंिबया पठार, अ�ँ�ीमचे पठार हे 
भेगी उदगीकरणामळेु ला�हारसाची पठारे बनलेली आहेत. �याच�माणे �वालामखुी शंकू, 
कंुड, खळगे व बेटे तयार होतात.  
 

भू�पां�या उ��ांतीची स�ुवात िवदारण व िव�तृत झीज यापासून स�ु होते. उ�णता, 
आ��ता, पाऊस, थंडी, रासायिनक व जैिवक घटक आिण ग�ु�वाकष�ण या कारणांमुळे 
होणारे खडकांचे िवखंडन, िवघटन व अपघटन �हणजेच िवदारण होऊन भू�पांम�ये 
बदल हो�यास सु�वात होते. िवदा�रत ��तर पदाथा�चे हालचाल िविवध कारणांमळेु 
होऊन नवीन भू�पे आकारास येतात. उदाहरणाथ� ड�गरपाय�याशी उंचवटे तयार होणे. 
अप�रण वहन व िन�ेपण कारकांमळेु भू�पांचे �व�प कालान�ुप बदलताना आढळते. 
भूप�ृावरील िविवध कारकांमळेु िनमा�ण झाले�या भू�पांमळेु भू��यांम�ये िविवधता 
आढळते. नदी�या अप�रण व वहन काया�तील �ािवक ि�या अपघाष�ण, भ�ण व 
संिनघष�ण �ि�यांमळेु गुंफ�त िगरीपाद, घळई, �ही आकाराची दरी, रांजणखळगे, 
धाव�या, धबधबे, �पातगता�  यासारखी भू�पे तयार होतात. िचपळूण जवळील िविश� 
ड�गराळ भागात गुंिफत िगरीपाद आढळतात. िगलिगट जवळ िसंधू नदीवर इचागँ येथे 
यांग�से नदीवर नदी�या यवुाव�थेतील अधोगामी खननामळेु खोल घ�या कोरले�या 
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आहेत. खंडाळा-वाघजाईजवळ उ�हास नदीवर ‘�ही’ आकाराची समुार े१० िकलोमीटर 
पय�त �ही आकाराची दरी िदसते. िनघोज येथे कुकडी नदी प�ात, िव�ल वाडीजवळ मठुा 
नदी पा�ात, नािशक जवळ नदीपा�ात, उ�जनी जवळ ि��ा नदी पा�ात अनेक िववर,े 
कंुड व डोह तयार झालेले आहेत. सािव�ी, कृ�ण, उ�हास, काजवी व बाव, कांगो व 
नाईल या न�ां�या वर�या ट�यात खडकां�या कमी अिधक झीजेमळेु धावते आढळून 
येतात. �याच�माणे मदृू खडका�या जा�त झीजेमळेु जर कड्यासारखा भाग ततयार 
होऊन पाणी खाली कोसळते, यालाच धबधबा असे �हणतात. धबध�या�या तळाशी 
पा�या�या आघातामळेु �पातगत� तयार होतात. नायगरा, दधुसागर ही धबध�याची 
उदाहरणे आहेत. नदी कमी उताराव�न िकंवा सपाट �देशामधून वाहताना व नदी 
मखुाजवळ िन�ेपणाऐवजी संचयन काय�  करते. �ौढाव�थेत वहन व संचयनामुळे 
नागमोडी वळण,े नालाकृती सरोवर,े पूर मैदाने, पूरतट जलोढ ि�भजु व ि�भजु �देश 
यांसारखी भू�पे तयार होतात. गंगा यांग�से, िमिसिसपी, नाईल इ. न�ांना नागमोडी 
वळणे, नालाकृती सरोवर व दलदली तयार झाले�या आढळतात. िहदं�ुथानचे मैदान – 
िसंधू, गंगा, यमनुा नदी, पीत मैदान-हो-अगँ-हो, परपल-इरावती आढळतात. िमसीिसपी, 
यांग�सी-कँग, पो व गंगा या न�ांचे पूरतट नेहमी ढासळतात. संय�ु सं�थानां�या पि�म 
भागात रॉक� व नेवाडा पव�ता�या प�रसरात जलोढ ि�भुज व जलोढ शंकु आढळतात. 
िमसीिसपी, इरावती, �ांचे ि�भजु �देश दरवष� काही िकलोमीटस�नी सम�ुाकडे वाढले 
जातात. �याच�माणे वृ�कर, जाळीसा��्म क� ��्यागी व आयताकार या�कार�या नदी 
�वाह �णाली िविवध घटकां�या �भावामळेु िव�थािपत झाले�या आढळतात. कृ�णा व 
ॲमेझॉन�या नदी खो�यात वृ�ाकार नदी�णाली िवकिसत झालेली आढळते. कोलंिबया 
व कोलोरडँो न�ांनी घ�यां�या �देशात आयताकृती �वाह �णाली िदसतात. हवाईबेटे 
�ीलंका, �यूझीलंड व जावा मधील �वालामखुी�या �देशात आरीय आकृितबंध 
आढळतात.  
 
सागरीलाटां�या अप�रण, संिनघष�ण �िवक ि�या व भ�ण यासार�या खनन ि�येमळेु 
िकनारी मंच, सागरी गहुा, कमानी, �तंभ, आघाती िछ�, को�ह व उपसागर यांसारखी 
भू�पे तयार झालेली आढळतात. �काटँलंड म�ये िवकजवळ िमडलआय जवळ सागरी 
कमान आहे. या कमानीचा छत कोसळ�यानंतर �तंभासारखा भाग िश�लक राहतो 
�यास अविश� �तंभ असे �हणतात. भरड खोल व जंजीरा या िठकाणी असे �तंभ 
आढळतात. अमे�रकेत हडसन व इं�लंडम�ये िब�के हे उपसागर आहेत. तर कोकणात 
तळुसुंदे येथे को�ह आढळते. सागरी िन�ेपणामळेु बम�, लाटिनिम�त मंच पळुण, दड्ंम 
व�दडं संल�न दडं, वाळूचा दांडा, �ीप व ि�पक�पे, खाजण, वाळू�या टेकडया, 
दलदली, िचखलसपाटी व मिृ�कासंचय तयार होतात. नालासोपारा व वसई येथे मिृ�का 
संचय व दलदले आढळतात. इटली�या िकना�यावर अज�टाटीओचे बेट व अिलबाग 
जवळील कोल�ई येथे भूब� �ीपे आहेत.  
 
िहमनदी�या कणिहम�रण, अपघष�ण व उ�पादन या खनन काया�मळेु शीष� भेग, िहमानी 
सरोवर, िहमिवदर, शूककूट, िगरीशृंग, िखंड, यू आकाराची दरी, ल�ब�या द�या, ��तर 
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पाय�या, अं�य खळगे, मेषिशला, सळुका व शेपूट यासारखी भू�व�पे िनमा�ण होतात. 
�याच�माणे िहमनदी�या वहन व िन�ेपण काया�मळेु गुंडामदृा, िहमोढपा��, म�य, अं�य, 
भूतल, �मापसारी व �णोद, िहमोढिगरी, िहमोढकाता�म कंकतिगरी, आगंतकु खडक 
िशला, उ��ािलत मैदाने, कणा�म व ऋतु�तर यासारखी भू�पे तयार होतात.  
 
वा�या�या अपघष�ण, अपवहन, स�नीघष�ण या ि�यांमळेु अप�रणीय अपवहन खळगे, 
भूछ� खडक, चाब�ुतर,े यारदांग, �यजेुन, �ीपिगरी, वातघ�ृ, �यनीक यासारखी भू�पे 
िनमा�ण होतात. �याच�माणे वा�या�या वहन व सन चायन काया�मळेु वाळू�या टेकडया, 
लोएस, उम� िच�हे यासारखी भू�पे िदसतात. वाळवंटी �देशात पावसा�या पा�यामळेु 
बजाडा, बोलसन, �लाया, म�घळ व म�उ�ाने इ. पहावयास िमळतात.  
 
भूजलामळेु चनुखडी�या �देशात दवीकरण, भरण व अ�मीकरण या ि�यांमळेु िववर, 
गुंफा, खळगी, अधोमखुी व उ�व�मखुी लवण�तंभ द�या, �ादेिशक उंचवटे, मैदाने, गुंिफत 
गीरीपक� , संग��थाने, झर,े कारजें व फवार,े तळी, सरोवर,े म�वने व आट�िशयन िविहरी 
यासारखी भू�पे िदसतात.  
 

४.४ भूिम�व�पाचें वग�करण  
 
भूकवचावर अंतग�त व बा� श��चा व काराकांचा प�रणाम होऊन अनेक �कारची भू�पे 
तयार होतात. या भूिम�व�पाचे �यांचा आकार, �ितकृती व मह�व यानसुार तीन 
�कारांत केले जाते.  
�ाथिमक भू�पे 
ि�तीय भू�पे   
ततृीय भू�पे 
 
१) �ाथिमक भू�पे 
�ाथिमक भू�पात �मखु, आकाराने मोठ्या व िव�तृत भू�पांचा �हणजेच खंड व 
महासागरांचा अंतभा�व केला जातो. प�ृवी�या एकूण �े�फळापैक� महासागरांनी ३/४ 
भाग व भूिमखंडांनी १/४ भाग �यापलेला आहे. भूिमखंडावरही सरोवर,े तळी, न�ा व 
उपन�ा झरे इ�यादी पा�याची भू�पे आढळतात. �ाथिमक भू�पां�या िनिम�तीब�ल 
अनेक िस�ांत व �ितमाने आहेत.  
 
२) ि�तीय भू�पे  
भूखंडावरील पव�त, पठार,े मैदाने व नदीखोरी व सागरतळावरील भूखंडमंच, खंडांत 
उतार, सागरी पव�त रगं, सागरी मैदान, गता�  (�ोणी) यांचा समावेश ि�तीयक भू�पांम�ये 
होतो. �हणजेच भूखंडे व सागरी तळ या �ाथिमक �ेणीतील भू�पांचे उपिवभाग पडता 
येते. भूखंडावरील पव�त, पठार,े मैदाने इ. �मखु भू�पे असून भूअंतग�त व बा� 
हालचाली, अप�रण, िन�ेपण यामळेु �यांचे �व�प व ठेवण ठरते. जगा�या नकाशाकडे 
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नजर टाक�यास वरील  ित�ही भू�पांचे िवतरण योजनाब� आढळून येत. 
सव�साधारणपणे �मखु भूमीखंडा�या सीमावत� �देशात पव�त, पव�तां�या पाय�याशी 
पठार ेव अंतग�त भागात मैदाने आढळतात. सागरतळावरील सम�ुबडु व खंडांत उतार ही 
सागरतळावरील ि�तीयक �ेणीची भू�पे आहेत. रिशया�या ईशा�येस जगातील सवा�त 
िव�ततृ सम�ु्बदु असून �शांत महासागरा�या िकना�याजवळ ते सवा�त अ�ंद आहे. 
सम�ुबडुा�या खाली ती� उताराचा जो भाग आहे �यास ‘खंडांत उतार’ असे नाव आहे. 
सागरी संचयनामळेु िहम�तरां�या व न�ां�या सम�ुातील संचयन काया�मळेु मंच तयार 
होऊन सम�ुब्दु िनमा�ण झाले आहेत. डागँर बकँ, �डँ बकँ व �ेट िफशर बकँ ही िव�तृत 
सागरी मंचाची उदाहरणे आहेत. पव�तीय सागरी िकनारी भागात अितती� उतारामळेु 
सम�ु मंच अित लहान िव�ताराचे असतात.  
 
३) तृतीयक भू�पे  
भूखंडे व सागर तळांवरील लहान आकारा�या भू�पांना तृतीयक भू�पे असे �हणतात. 
यात टेकडया, बटस, द�या, सरोवर,े सागरी डोह, सागरी गहुा, तरगंघिष�त मंच, 
सागरतळावरील उंचावटे, सागरी गता� , बेटे, दांडा, पळुण, गहुा, कमान, भूछ� खडक, 
ि�भजु �देश, खाडी, सखल �देश, घाट, सळुके, धबधबे, झरे, तलाव यांचा समावेश 
िनसगा�त घडून येणा�या िन�ेपण व संचयन �ि�येमळेु वरील �कारची भू�पे तयार 
होतात. िवदारण�ि�या व झीजेचे सव� कारक व �यांनी केलेले संचयन यामळेु तृतीयक 
भू�पे तयार होतात.  
 

४.५ भू�प िनिम�ती व उ��ातंीवर प�रणाम करणार ेघटक  
 
भू�प िनिम�तीवर िनयं�ण करणार ेकरणार ेघटक पढुील�माणे :-  

 खडकांची संरचना 

 भू�देशाची संरचना 

 उतार  

 भूगभा�ची संरचना  

 वातावरणीय घटक 

 बा�कारके  

 भूअंतग�त हालचाली  

 जैिवक व मानवी ि�या  
 
खडकांची सरंचना : 
भू�व�पांचा िवकास खडकांचा आकार व संरचना यावर अवलंबून असतो. रासायिनक 
संरचना, पोट, कडकपणा िकंवा मऊपणा याचा भू�पिनिम�तीवर प�रणाम होतो. उदा. 
अि�नज�य खडक अितशय कडक असून दीघ� काळापय�त बा� काराकां�या प�रणामावर 
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�ितरोध करतात. �यामळेु नवीन भू�प िनिम�तीची िकंवा बदलाची �ि�या अितशय संथ 
गतीने होते. तर याउलट चनुखडीसारखे खडक मदृू असून िवदारणा व अ��ारण ि�या 
अितशी� गतीने होऊन नवी भू�प िनिम�ती व िवकास झपाट्याने होतो.  
 
भू�देश सरंचना आिण उतार : 
अितती� उतारावर िव�ततृ झीज जलद गतीने झा�यामळेु नदी खो�यात खनन काया�मळेु 
नवीन भू�प िनिम�तीला चालना िमळते. याउलट सपाट मैदानी �देशात खनन काया�मळेु 
िनमा�ण होणारी भू�पे आढळत नाहीत, कारण पा�याचे वहन संथ होत अस�यामळेु 
िन�ेपण काय� मंदावते.  
 
भूगभ�य सरंचना : 
िविश� खडक एखा�ा �कार�या हवामानात �ितरोधक असतात िकंवा नसतात, 
�यामळेु िविवध भू�पां�या िनिम�तीस धूप, िवदारण, िन�ेपण व संचयन यांचा दर 
वेगवेगळा असतो. भू�पीय �ि�यांम�ये भौितक व रासायिनक बदल प�ृवी�या 
प�ृभागावरील भू�व�पांवर वैिश�्येपूण� बदल घडवून आणतात.  
 
हवामानातील घटक : 
तापमान, पज��यमान, आ��ता, हवेचा दाब आिण वारे हे हवामानाचे मह�वाचे घटक 
आहेत. �यात भू�व�पां�या िवकासाचा समावेश होतो. उ�च आ��तेचा प�रणाम 
रासायिनक िवदारणावर होतो. अित मसुळधार पाऊस व वा�याचा वेग अनु�मे उंच पव�त 
आिण वाळवंट भागात धूप वाढवते. दैनंिदन व उ�च व �यूनतम तापमानातील फरकामुळे 
खडकां�या �सरण व आकंुचन �ि�येत वाढ होते, प�रणामी खडकांचे िवघटन जलद 
गतीने होते. भू�प िनिम�तीची �ि�या आिण ती�ता वेगवेग�या हवामाना�या �देशांम�ये 
िभ�न असते.  
 
बा� कारके : 
नदी �वाह, भूगभा�तील पाणी, वारा, समु�, लहरी यासारखे बा� कारक ��य�पणे 
अप�रण, वहन व भरण ���य��ार ेिविवध नैसिग�क भू�पांची िनिम�ती, िवकास व असत 
करतात.  
 
अतं:�थ श�� : 
काही भौगोिलक �ि�या प�ृवी�या कवचातून उ�वतात. भूप� िववत�न, भूअिभनती, 
सागरतळ िव�तार,  खंडवहन व भर संतुलन, �वालामखुी व भूकंप यासार�या ि�यांमळेु 
भूप�ृांवरील भू�पांम�ये बदल होतो िकंवा नविनिम�ती होते.  
 
जैिवक आिण मानवी ि�या : 
जंगल�या� �देशात काियक िवदाराणाची �ि�या मंदावते परतं ु रासायिनक िवदारणाची 
�ि�या वाढते �याच�माणे वनआ�छादन तापमान व पज��याचा प�रणाम कमी करते. 
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�हणजेच जंगल तोडीमळेु जिमनीची धूप वाढते व भू�पां�या जलद �हास होतो. धरण 
बधंने, शहरीकरण या मानवी घटकांचा भू�पांवर सकारा�मक व नकारा�मक प�रणाम 
होतो. काही भू�पे नामशेष होतात िकंवा �यांचा शी� �हास होतो.  
 

४.६ भू�प िनिम�तीची �ितमाने  
 
जे�स हटन या �काटँीश भूवै�ािनकाने �थमतः भू�प िनिम�ती च�ाची संक�पना 
“Cyclic Nature of Earth History” यामधून १७८५ म�ये मांडली. पढेु प�ृवी�या 
इितहासाचे च��य �व�प या संक�पनेचे �पांतर ‘एक�पतावाद’ या संक�पनेत झाले. 
डेि�हसने ‘भौगोिलक अप�य च�’ ही संक�पना आ�� समशीतो�ण भागातील 
भू�व�पां�या उ��ांतीबाबत १८८९ म�ये मांडली नंतर ही सव�  भू�प िनिम�ती �ि�या 
वाळवंटी �देश, सम�ुीय �देश व िह��देश यािठकाणी लागू कर�यात आले. प�कने मा� 
च�ाची मूळ संक�पना �वीका�न डे�हीसचे उपर�ण च� नाकारले व �वत:चे भू�प 
िनिम�तीचे च� मांडले. ��रँलने भू�व�पा�या वेळ अवलंिबत िस�ांतांची नाकारली आिण 
भू�व�पां�या िनिम�तीचा �वतं� िस�ांत मांडला. �यानंतर�या काळात अनेक िस�ांत व 
�ितमाने मांड�यात आली परतं ु�यांचे मूळ डेि�हस�या �ितमानात दडलेले होते.  
 
भौगोिलक अप�रण च� ही एक अशी �ि�या आहे क� �यामळेु उ�थान झाले�या 
भू�देशाचे अप�रण च� होणे. सम�ु सपाटीची पातळी गाठतो. बा� काराकांम�ये 
एखा�ा पनुिन�िमत �देश िनरिनरा�या अव�थांम�ये िविवध ि�थ�यंतराची मािलका 
�हणजेच भू�देशाचे अप�रण च� होय. याची स�ुवात भूकवचा�या अंत:�थ 
हालचाल�मळेु प�ृभागावर अिनयिमतता �हणजेच उंच सखलपणा तयार होतो. िविवध 
�ि�या �यां�यावर काय�  कर�यास स�ुवात करतात. ठरािवक कालावधीत ठरािवक 
िठकाणी िविवध कारकांचा प�रणाम होऊन िवदारण, खनन, ब=वहन व भरण �ि�या 
काय�रत होऊन भू�व�पात बदल होतो. ही धूप �ि�या उंचवट्याचा रपातळीपय�त कमी 
उंची होईपय�त चालू राहते. याला साहिजकच बराच वेळ लागतो व भू�प िनिम�तीची 
�ि�या मंदावते िकंवा थांबते. याच कालावधीत अंत:�थ श��चा उदय होतो व भूप�ृ 
भागाची समतलता संपून नवीन भू�व�प तयार केले जाते व प�ुहा संपूण� �रण च�ाचे 
नतुनीकरण होते. प�ुहा पढुील कालखंडात �रण �ि�येमळेु उंचावलेला प�ृभाग ि�ण 
होतो व आणखी एक च� पूण� होते. �रण �ि�या यात मह�वाची भूिमका बजावत 
अस�यामळेु �याला ��राना च� असे �हणतात. च� ही संक�पना मळुातच एक 
वैचा�रक चौकट आहे क� �याम�ये अंत:�थ व बा� श���या ती�तेतील गुंतागुंत, वेळ व 
�भू�व�पांचा अन�ुिमक िवकासाचे �प�ीकरण िमळते.  
 

४.७ डे�हीसचे �रण च�  
 

एकोिनसा�या शतका�या सु�वातीला अमे�रकन भू�पशा�ा�या ड��यू.एम. डेि�हसने 
भू�प[अ�य उ��ांती व िवकासासंबधंी ‘�रण च�’ (Erosion Cycle) ही संक�पना 
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मंडळी. डेि�हस�या मतानसुार भूिम�व�पे सजीवां�माणे यवुाव�था, �ौढाव�था व 
व�ृाव�था यांसार�या िविवध अव�थांमधून जातात. या च�ात भूिम�व�पा�या 
उ�प�ीचा व ती �रणि�येने पूण� नाहीशी होईपय�त व पनु��थान होऊन भू�प िनिम�तीचे 
दसु�या च�ापय�त�या काळाचा िवचार केलेला असतो. �हणजेच बह�तेक भू�पे ही 
यवुाव�था व व�ृाव�थांमधून जातात आिण ��येक अव�थेत िविश� वैिश�्ये पहावयास 
िमळतात.  
 
डेि�हस�या मते, िविश� �देशातील भू�व�पाची उ�प�ी आिण िवकासाम�ये तीन घटक 
मह�वाची भूिमका बजावतात. हे घटक पढुील�माणे :-  
१) सरंचना (Structure) : 
खडकांची भूगभ�य संरचना, �कार, कठीणपणा, चकाक�, त�यता, जोड, भेगा, रगं, 
रासायिनक रचना या घटकांचा भू�प िनिम�तीवर प�रणाम होतो. उदा. कठीण खडकाची 
झीज संथ गतीने होते. याउलट मदृू खडकांची झीज होऊन नवी ब ह��पे अ�पशा 
कालखंडात तयार होतात.  
 
२) �ि�या (Process) : 
िवघटन, िन�ेपण, खनन, वहन, भरण, अपभ�ण, स�नीघष�ण, �सरण, आकंुचन, �ािवक 
ि�या, अपघष�ण, अपवहन, �वीकरण, अ�मीकरण इ. �ि�यांमळेु मूळ खडका�या 
संरचनेत व आकारात बदल होऊन नवीन भू�प िनिम�ती होते.  
 
३) कालखंड (Time) : 
काळा�या ओघात जिमनीची धूप होऊन नवीन भूिम�व�पे अि�त�वात येतात. 
�वालामखुीत पव�तासारखी भू�पे अितशी� गतीने तयार होतात, परुमैदाने सारखी 
सरासरी कालावािशत तयार होतात आिण ढाल�े�े सारखी भू�पे तयार हो�यास िवलंब 
लागतो.  
 

४.८ गहृीतके  

 
ड��यू.एम.डेि�हसने अप�रण च� िस�ांत सांगताना खालील गो�ी गहृीत धर�या हो�या.  
१) भू�पांची िनिम�ती, िवकास व असत हा भूअंतग�त व बिहग�त श��मळेु झालेला आहे.  
२) स�ुवातीचा उ�थानाचा कालावधी अ�प असतो व यादर�यान भूअप�य होत नाही. 

या उ�थानासाठी अंतग�त भूअंत:�थ श��मळेु हालचाली होतात.  
३) अप�रण काय� चालू असताना हा �देश भूअंत:�थ हालचालीपासून म�ु असावा.  
४) भू�व�पातील बदल कालानु�प �मब� िविश� अव�थेतून होतो.  
५) या �देशातील हवामान व भूगभ�य वैिश�्ये एकसमान असावीत.  
६) या �देशावर अ�य कारकांचा प�रणाम अ�य�प असावेत.  
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नविनिम�त भूिम�व�पे �यां�या उ��ांतीपासून �ारिंभक (Upper Course), �मब� 
म�य�थ (Middle Course), व अंितम (Lower Course) अव�थांमधून कालानु�प 
जातात व �यानुसार भू�पांची िविवध वैिश�्ये पहावयास िमळतात. �ाथिमक अव�थेत 
भूिम�व�पांची वैिश�्ये ही अंितम अव�थांतील भूिम�व�पांपे�ा वेगळी असतात. 
सजीवां�माणे भूिम�व�पांचे ‘�रण च�’ यवुाव�था, �ौढाव�था व व�ृाव�था या 
अव�थांम�ये िवभागलेले आहे. भूिम�व�पांची झीज हो�यास देखील िनसगा�ने मया�दा 
घातलेली आहे. �ा अंितम मया�देस आधार�तंभ �तल िकंवा सम�ु पातळी असे 
�हणतात. सव�साधारणपणे सागपा�तली ही भू�पा�ंया खननि�येची अंितम मया�दा 
समजली जाते. �ारभंापासून एका िविश� अंितम मया�देपय�त भूिम�व�पांची झीज व धूप 
हो�यास लागणारा एकूण कालखंड �हणजे �रण च� होय. भूसंरचना व �यावर होणारी 
�ि�या आिण �यासाठी लागणारा एकूण कालावधी यामुळे वैिव�यपूण� भूिम�व�पांची 
उ�प�ी व िवकास होतो असे डेि�हसने �रण च�ात केले आहे. �रण च�ातील 
भू�पां�या िविवध अव�था ठरािवक काळात प�रपूण� होतातच असे नाही, �हणजेच िविवध 
भू�पे िनरिनरा�या कालखंडात वैिश�्यपूण� अव�थेतून जातात. सव�च भू�पे सग�याच 
अव�थांतून जातात असे नाही. भूिम�व�पां�या वैिश�्यांनुसार �रण च�ातील कोण�या 
अव�थेत आहेत हे ठरिवता येते. उंचच उंच पव�तीय �देशाचे �पांतरण जे�हा मैदानी 
�देशात �हणजे �थली�पातापय�त होते �हणजेच खननच� पूण� झाले असे समज�यात 
येते व भू�प नामशेष होते. परतंु भूप�ृांचे काहीच �देश अंत:�थ अंतग�त हालचाल�पासून 
पूण�पणे अिल� अस�यामळेु �थली�ाय तयार होईपय�त झीज झालेले भूभाग काही 
िठकाणीच आढळतात. उदा. उ�र सैबे�रयात ओब व येनेसी खो�यां�या काही भागांची 
झीज �थली�ायापय�त झालेली आहे. दि�ण भारतात ित�िचराप�लीजवळ�या �देशात 
कावेरी नदीने �थाल�ाया�या �तलापय�त झीज केलेली आढळून येते. ित�िचराप�ली 
येथील एका अविश� शैल िकंवा खडकाळ �देशात आहे. रांची�या समतल पठारा�या 
िसमा�ंत भागात पारसनाथ टेकड्यां�या प�रसरात असा �देश तयार झालेला िदसतो. 
कदािचत हे �देश पनु��थानासाठी तयार झालेले परतंु कोणतीही श�� यािठकाणी 
काय�रत नाही. जर या �देशाचे पनु��थान झाले तर झीज काया�ने नवीन भू�प िनिम�तीची 
�ि�या काय�रत झा�यामळेु नवीन �रण च�ाची स�ुवात होईल.  
 

४.९ �रणच�ा�या अव�था पुढील�माणे  
 

 
�ोत : https://www.youtube.com/watch?v=1R65cuWagFs 
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१) युवाव�था (Youth Stage) : 
यवुाव�थेतील सु�वाती�या कळस बालकाव�था असेही �हणतात आिण या अव�थेत 
भू�पांची िविश� वैिश�्ये �ामु�याने िदसून येत नाहीत. बा�याव�थेपासून यवुाव�थेपय�त 
नदी�या वेगात बदल होत अस�यामळेु �यानसुार भूिम�व�पांची वैिश�्येही बदलताना 
आढळतात. नविनिम�त �देशावर नदीचे खनन काय�  �थमत: स�ु होते. बा�याव�थेत 
�ाम�ुयाने �थम, ि�तीय व ततृीय �ेणीचे जल�वाह तयार होतात ते एक� येऊन 
नदी�या पा�यात हळूहळू वाढ होऊन ित�या यवुाव�थेस �ारभं होतो. एक नदी व दसुरी 
नदी यांना अलग करणार े ड�गराचे भूभाग �हणजे जलदभुाजक, जलिवभाजक खूपच 
उंचीवर असतात. म�ुय नदीला येऊन िमळणा�या ओहोळ व छोट्या �वाहांची सं�या 
कमी असते. उगम�थान साधारणपणे ड�गराळ �देशात अस�यामळेु उतार ती� असून 
नदी पव�तीय भागातून िनमसखल भागाकडे वाहत जाते. �देशाचा उतार जा�त 
अस�यामळेु अधोगामी खननि�या शेवटी सामा�यतः धाव�या व धबधबे तयार होतात. 
नदीचे पा� अितशय खडबडीत व अ�ंद असते. या अव�थेला अध:पतन अव�था असेही 
�हणतात.  
 
२) �ौढाव�था (Mature Stage) : 
ड�गर मा�यापासून नदी �ौढाव�थेत �वेश करते. नदी�या पा�ाचा खडबडीतपणा कमी 
हो�यास सु�वात होते. भू�देशाचा उतार कमी अस�यामुळे अप�य व संचयन दो�ही 
काय� एक� होतात. या दो�ही काया� चे संतलुन होत अस�यामळेु या अव�थेला सहज 
सलुभ संतलुन अव�था असे �हणतात. नदीम�ये असले�या खोलगट भागात व 
सरोवरात गाळाचे संचयन सु� होते. नदी�या पा�यात वाढ होते. कारण ितला येऊन 
िमळणा�या उपन�ांची सं�या वाढत जाते. पा��वत� खनन आिण कथांची झीज हे नदीचे 
काय� �ाम�ुयाने �ौढाव�थेत आढळून येते. नदी बरोबर �वािहत दगड-ध�डे काठाला व 
नदी तळाला घासून काढत पढेु जात असतात. �ौढाव�थे�या अखेर�या ट��यात संचयन 
काया�ला स�ुवात झालेली असते. �ौढाव�थेतील जलिवभाजक यवुाव�थेतील 
जलिवभाजकां�या मानाने कमी उंचीचे, कमी खडबडीत व बरेचसे सपाट आिण दूर 
अंतरावर आढळून येतात. या अव�थेत नागमोडी वळणे, नालाकृती सरोवरे, जलोढ ही 
भूिम�व�पे तयार होतात. या अव�थेला �वतं� भूिम�व�पे तयार होतात, कारण खनन, 
वहन काया�त संतलुन साधले जाते.  
 
३) वृ�ाव�था (Old Stage) : 
व�ृाव�थेत नदी साधारणत: मैदानी �देशात �वेश करते आिण नदी मखुाशी संपते 
जिमिनअल उतार अ�य�ुप असतो �यामळेु पा�याचा वेग कमी होतो. �वाहातील 
दगडध�ड्यांचे �पांतर बारीक गाळ, रेती, माती यात झालेले असते. नदी�या पा�ाचा 
आकार आणखीनच पसरत होऊन काठ अितमंद उताराचे बनतात. नवीन काय� 
संचयनाचे असून काठांची अ�प बीज होते. या अव�थेत नदी खनन आय� न करता वहन 
व संचयन काय�  करते. वृ�ाव�थेत �ाम�ुयाने तरी भूज �देश, नद�्नाचे संगम, दलदली 
व ि�भजु �देशातील सरोवरे ही भूिम�व�पे आढळतात. नदीचा पािदपा� अित �ंद व 
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सपाट असून जलिवभाजक खूपच सपाट व दूरदूर असतात. व�ृाव�थेत सव�� सपाट 
�देश तयार होतो. परतं ुझीज झाले�या उंच भागांचे काही अवशेष उभारा���ा �व�पात 
आढळून येतात. ही अव�था �थली�ाय �देश तयार हो�यापूव�ची अव�था मानली जाते. 
शेवटी नदीचे खनन सम�ुसपाटीपय�त झा�यामळेु खनन काय� बडं होऊन नदी सागरास 
िमळते. या िठकाणी संचायानामळेु अतीिवशाल ि�भजु �देश, िवत�रका व दलदली तयार 
होतात.  
 

 
नदी�या �रण च�ाम�ये अशा त�हेने नदी�या खो�याचा िवकास होत जातो. पािह�या 
िकंवा यवुाव�थेत नदीची दरी खोल हो�याची ि�या होते. कारण आड�या खनना पे�ा 
उभे खनन जा�त असते. या ट��यात पा��वत� खनन वाढून नदीदरी �ंदावते तर ितस�या 
ट��यात व�ृाव�थेत नागमोडी वळणे िनमा�ण होऊन दरीची लांबी वाढते.  
 

४.१० �रणच�ात येणार ेअडथळे  

 
बह�तेक नदी खो�यांम�ये �रण च� सहसा पूण� होत नाही. �रण च� पूण� हो�यासाठी 
नदी �या �देशात काय�  करते तो �देश ल�ावधी वष� ि�थर राहणे �हणजे भूकवचात 
होणा�या हालचाली न होणे आव�यक असते, इत�या दीघ� काळापय�त �देश �देश ि�थर 
राह� शकतात याची खा�ी देता येत नाही. �हणूनच �रण सव� अव�था एकाच नदीखो�यात 
सहसा घडताना आढळत नाहीत आिण वेग�या अव�थेत भू�पांचे �माण िभ�न 
आढळते. यासाठी �रणच�ात अडथळे िनमा�ण करणार ेघटक खालील�माणे : 
 
१) भूअतंग�त हालचाली :  
यामळेु खो�याचा काही भाग उंचवला िकंवा खचला गे�यास खननि�येला इकेक� चालना 
िमळून ती शी� गतीने वाढते, असे वृ�ाव�थेत िकंवा �ौढाव�थेत घड�यास 
यवुाव�थेतील धाव�या व धबधबे ही  भूिम�व�प तयार होऊ लागतात व संचयन काय� 
मंदावते.  

 
२) हवामानातील बदला :  
कालान�ुप हवामानातीलघटकांम�ये बदल घडून ये�याची श�यता असते. एखा�ा 
�देशात पज��यमान वाढ�यास नदीला पा�याचा परुवठा पूव�पे�ा जा�त होऊ लागतो. व 
�यामळेु खनन, वहन व भरण ि�या वाढतात. खननि�या नवीन भू�पे परत िदसू 
लागतात िकंवा दोन न�ा एकमेक�ला समांतर असतील तर जलिवभाजक पाऊसमान 
वाढ�यामळेु झीज होऊन नाहीसे झा�यास एका नदीचे पाणी दसु�या नदीत िमसळते. 
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३) सागरिकनारी भागातील बदल :  
अधोगामी हालचाल�मळेु सागरतळ खाचा�यास आधार�तल खाली जातो व �यामळेु 
नदीची खननि�या वाढते व संचयन काय� मंदावते. �यामुळे संचयन �िणत भू�पे तयार 
होत नाहीत. उलट काही अंशी खनन काया�मळेु तयार होणारी भू�पे िदसू लागतात. 
उ�व�गामी हालचाल�मळेु सागरतळ उंचाव�यास िकनार प�ीतील नदी �वाह उलट्या 
िदशेने वाह� लागतात.  
 

४) पुनयु�वीभवन :  
�रांचा�ात अशा त�हेने पनुराव�था िनमा�ण झा�यास, पनुयु�वीभवन �देशापासून प�ुहा 
एकदा नदीचे काय�  यवुाव�थेपासून सु� होते. पूव��या नागमोडी वळणां�या �देशात 
पनुयु�वीभवन झा�यास खननि�या वाढून न�ांची वळणे अिधक खोल होतात व खोल 
घ�या तयार होतात. अमे�रकेतील आ�नेय यटुाह रा�यातून वाहणारी सान जआुन नदी, 
�यूयॉक� मधील ससकेहना नदी आिण ओतूर येथे प�ुपावती नदीपा�ात कत�त वळणे व 
घ�या आहेत.  
 

५) खाचिबंदू :  
पनुयु�वीभवनानंतर नदी�या पा�ात एखा�ा िठकाणी एकदम उतार वाढून पाणी �याव�न 
जोराने खाली पडू लागते व उतारातीलबदलास ‘खाचिबदंू’ असे �हणतात. सागरपातळीत 
होणा�या बदलामळेु असे खाचिबदंू तयार होतात.  
 

६) सयुं� द�या व पाय�या :  
पनुयु�वीभवनानंतर (Rejuvenation) ज�ुयाच खो�यात नदी नवीन माग� अितखोल तयार 
करते. �यामळेु नवीन दरीचा तळ हा ज�ुया दरी�या तळापे�ा खोल असतो. �यामळेु 
ज�ुया मोठ्या खो�यात नवीन लहान खोरे �हणजेच ‘संय�ु द�या’ होय. द�खन�या 
पठारावर भीमा व मीना नदीखो�यांम�ये अशा सा�या व पाय�या आढळतात.  
 

७) उ�थािपत पळण :  
सम�ुिकनारपातळीची हालचाल अधोगामी िदशेने झा�यास पूव��या पातळीपासी तयार 
झालेली िकना�यावरील पळुण पनुयु�वीभवनानंतर नवीन समु�पातळीपे�ा ब�याच उंचीवर 
आढळते. पळुणी�या उंचीव�न सम�ुपातळी�या अधोगामी हालचालीचे �माण सांगता 
येते. �ीवधा��जवळ उ�थािपत पळुण तयार  झाले�या आहेत.  
८) खाड्या व बेटे :  
सम�ुिकना�यावर उ�व�गामी हालचाल झा�यास िकनारप�ी�या �देशातील न�ां�या 
मखुात पाणी िश�न अितखोल खाड्यांचे �ा�प तयार होते िकंवा िकना�याजवळ 
असलेले उंचवटे पा�याने वेधले जाऊन �यांची बेटे बनतात.  
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४.११ �रणच� िस�ातंावरील टीका  
 

१) डे�हीस यांनी िवचारात घेतलेले भूप�ृाची एकाएक� उ�व�गामी अितशय हालचाल�मळेु 
होणारे �ादेिशक उ�थान, पण अशा हालचाली अितशय मंदगतीने होताना ��य�ात 
आढळतात, परतं ुडे�हीस यांना अिभ�ेत असलेली हालचाल जलद होते.  

२) खनन काया�वर खडकावरील मातीचे आ�छादन, वन�पती, शेती, पशपुालन, 
लाकूडतोड व खाणकाम इ. गो��चा प�रणाम होत असतो. तो डे�हीस यांनी ल�ात 
घेतला नाही.  

३) दीघ�काळ कोणताही �देश अंत:�थ ि�थर राहण श�य नाही. 
४) िवशाल �देशात एकसंध व एकसारखी भूगभ�य संरचना दीघ�काळ राहणे श�य नाही.  
५) िन�ेपण �ि�येकडे दलु�� केले आहे.  
६) हवामान बदलामळेु �रणच�ाचा गतीवर िवपरीत प�रणाम झालेला आढळतो.  
 
�हणूनच डे�हीस यां�या िस�ांतावर वरील �कारे टीका झाली, परतंु वरील गो�ी जरी 
ख�या अस�या तरी �यांनी �रणच�ाची क�पना मांडण भूमी�व�पा�या अ�यासात 
नवीन िदशा �ा� क�न िदली हे िनिव�वाद स�य आहे. या िस�ांताचे मह�व पढुील�माणे– 
१) च� ही संक�पना भू�पां�या दीघ�कालीन �व�प व बदलाचे वण�न करते.  
२) अप�रण �ि�या ही �े�ीय व शा�ो� िनरी�णावर आधा�रत आहे.  
३) नदीखो�यां�या पा��रषेा काढ�यासाठी व भू�पांचा शा�ो� अ�यास कर�यासाठी 

उपय�ु आहे.  
४) या िस�ांतातून भूप�ृ अंत:�थ व बा� श��चा संबधं समज�यास मदत होते.  
५) डेि�हसची अप�रण च� �ितमान समज�यास सोप आहे.  
 

४.१२ प�कचे भू�प िनिम�तीचे �ितमान   
 
प�क या जम�न शा��ाने डे�हीसचे भौगोिलक अप�रण च� पूण�पणे न �वीकारता 
�वत:चे भू��य �पां�या िवकासाचे �वतं� �ितमान मांडले. प�का�या मते एखा�ा 
�देशाचे भू�पे �या �देशा�या भूप� िववत�न ि�येशी संबंिधत सतत. भू�प िनिम�तीम�ये 
भूअंतग�त व भूब� श��चा सारखाच वाटा असतो. प�क�या िस�ांतात भू�प िनमा�ण 
होताना वेळेचे बंधन नाही. प�कने नवीन �ितमान मांडताना अव�थां�माणेच वग�करण 
केले.  
 

४.१३ िस�ातंातील म�ुय घटक  

 
१) भू�पे नसले�या मैदानी भागा�या उ�थानापासून स�ुवात होते.  
२) �ादेिशक उ�थान ही दीघ�  कालखंड चालणारी �ि�या आहे.  
३) भूअंतग�त व भूबा� श�� एकि�त काय�  करतात,  
४) उ�थान आिण �रण �ि�या एकसाथ चालतात.  
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५) कोणतेही भू�प हे अंतग�त व बा� श���या एकि�त प�रणामांची प�रणीती आहे.  
६) भू�पांची उ��ातंी ही अव�थांऐवजी ट��यांम�ये होते.  
 

४.१४ प�कने भू�प िनिम�तीचे तीन ट�पे वण�न केले आहते.  

 

पिहला ट�पा –  
या ट��याम�ये भू�प िनिम�तीचा वेग जा�त असतो. सु�वातीला भूप�ृाचे उंचावणे मंद 
असते. काही कालावधीनंतर भूप�ृ उंचाव�याचा वेग वाढतो. व �यामळेु �वाहाची गती व 
�या�यातील स�ु श��त वाढ होऊन नदी �वाहा�या तळाचे खोलीकरणाचा दर वाढतो.  
या ट��यात उ�थानाचा दर �रणा�या दरापे�ा जा�त राहतो. �यामळेु अधोगामी �रण 
झा�यामळेु ‘�ही’ आकाराची ती� उताराची व भजुांची दरी तयार होते.  
 
दुसरा ट�पा –  
या ट��यात सात�यपूण� भू�पांची िनिम�ती व बदल होतो. या ट��यात तीन उपट�पे येतात. 
पािह�या उपट��यात उ�थानाचा दर हा �रण काया� पे�ा कमी राहतो. जलदभुाजकांची 
उंची व दरी तळाची खोली मंद गतीने होते. दरीचे खोलीकरण व जलदभुाजकाचे 
अध:पतन एकसारखे राहते. दरी�या दो�ही बाजूचा उतार सरळ समतल असतो. दसु�या 
उपट��यात भू�पांची उंची वाढतही नाही व घटतही नाही कारण उ�थानाचा व �रणाचा 
वेग एकसारखा आहे. ितस�या उपट��यात उ�थानाचा दर कमी होऊन भू�पाचे 
अध:पतन सात�यपूण� �रण ि�येमळेु वाढत जाते व प�रणामी जलदभुाजक व नदी 
खो�याची उंची घटते. या ट��यात सात�यपूण� भू�पांचा िवकास होतो.  
 
ितसरा ट�पा –  
या ट��यात �रणापे�ा नदीपा�ाचे आडवे �रण अिधक वाढ�यामळेु नदी खो�याचे 
�ंदीकरण व खोलीकरण घटते. जलदभुाजकाचे सतत �रण होऊन �याची उंची घटते.  
 

४.१५ उतार  

 
ड�गरमा�यापासून ते नदीखो�यात तळापय�त आढळणा�या भूभागाचा कल अथवा चढ व 
घसरण �हणजे उतार अशी ड�गरउताराची �या�या केली जाते. िविश� भूशा�ीय रचना 
�हणजे उतार असे ड�गरउताराचे सव�साधारण वण�न केले जाते. भूशा�ीय रचना, 
हवामानाचे घटक (ऊन, वर, पज��य), वन�पती आ�छादन, खडकाचे गणुधम� आिण 
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िवतरण, िव�तृत अपघटन, अप�रण, वहन, संचयन अशा अनेकिवध घटक उतारां�या 
उ�प�ीस कारणीभूत ठरतात. हे ड�गराळ – पव�तीय �देशातील मह�वाचे भू�प आहे. 
कोण�याही �देशाचे भूशा�ीय �व�प व भू��य हे �या �देशातील उतारा�या ठेवणीव�न 
ठरते. अनेक �कार�या उतारां�या एक�ीकरणानेच भ�ुपांना �यांची आकार व इतर 
वैिश�्ये �ा� होतात. आिण भू�पे ओळखता येतात. �हणूनच भू�पशा�ीय अ�यासात 
उतार समजून घे�यास अन�यसाधारण मह�व आहे.  
 
नदीखो�याचा उतार हा मलुभूत गतक असतो. नदीखोया�तील िवदारणाचे, अप�याचे व 
संचयनाचे �माण नदीपा�ाला होणारा गाळाचा परुवठा इ�यादी गो�ी या नदीखो�यातील 
उताराचाच प�रपाक असतात. उतार कललेला प�ृभाग िशखरापासून पाया��पय�त िकंवा 
ि�तीजसम पातळीपय�त अथवा सम�ुपातळीपय�त मोजमाप �केले जाते. उतार हा अंशात 
अथवा ट�केवारीत �य� केला जातो. जो ि�तीज समतु�या (Run) पातळीचे उ�या 
�तलासी असलेले �माण गणले जाते. �हणजेच उतार हा उंचीमधील बदलाचे मोजमाप 
आहे. उतार हा जिमनीला असलेला चढ अथवा उतरण.  
 
“The curved inclined surface that bounds landforms is known as slope” 
(Chiristophereson, 1995).  
“The degree of land inclination from the horizontal ground surface is 
known as slope” (Straphler, 1996). 
 
उतारांचे वग�करण, �यांचा िवकास व उ��ांती यांचा ड�गरउतारां�या अ�यासात 
�ाम�ुयाने समावेश केला जातो. आजकाल उतारां�या छेदाची, पा��रेषेची रचना, 
अंशा�मक उतार, उतार िनिम�ती�या �ि�या यां�या ��य� �े�ीय िनरी�णांना व 
मोजमापांना अिधकािधक मह�व �ा� होत आहे. उताराचा िवचार हा र�ते र�ेवे�ळ 
बांधताना, शेती करताना, पाणीपरुवठा कर�यासाठी कालवे बांधताना अशा नानािवध 
गो�ी करताना उताराचा शा�ो� प�तीने अ�यास अ�यास करावाच लागतो. 
�थूलिनद�शक नकाशात उतार व उताराचे �व�प आिण �कार हे सव��च रषेांमधील 
अंतराव�न ठरिवले जाते. समो�च रषेा जर अित जवळ असतील तर उतार हा ती� 
असतो आिण या िठकाणी कडा, सळका, धबधबा, जलदभुाजक यासारखी भू�पे 
ओळखता येतात तर समो�च रषेा एकमेकांपासून अितदूर अंतरावर असतील तर उतार 
हा सौ�य असतो आिण यािठकाणी पथारी व िनदानी �देश आढळतो. िभ�न जिमन�ची 
रचना, िविवध �ि�या व िनरीतीचा कालखंड अस�यामळेु भूप�ृावर उतारांत िभ�नता 
आढळते. उतारां�या िनिम�तीची �ि�या व उ��ांतीची ट�पे, �ा�पे व �यासंबंधीचे 
िस�ांत यांचाही अ�यास केला जातो.  
 

४.१६ उताराचें भाग  
 

कोण�याही भू�देशातील उतार हा सगळीकडे सारखा ड�गरमाथा ते नदीखो�याचा तळ या 
दर�यान आढळणा�या उतारां�या पा��रषेेत कुठेही सारखेपणा आढळत नाही. उतार 
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वेगवग�या िदशेने व िभ�न कोनात पसरलेला असतो. एकाच पा��रखेा िकंवा िछ� हा 
बिहव��, आंतव�� समा�ी व ती� उतारांनी खंिडत झालेला असता. या वैिश�्यपूण� 
खंडांना उतारांची अंगे िकंवा िवभाग असे �हटले जाते.  
 
१) िशखरी बिहव��ता उतार िवभाग (Summital Convexity) : 
उतारा�या सग�यात वर�या ट��यात ही बिहव��ता असलेला िवभाग असतो. टेकडी�या 
सवा�त वरचा िवदा�रत भूभाग पावसा�या पा��मळेु अना�छादन होऊन िकंवा मदृा घसरण 
होऊन हा िवभाग बनलेला असतो. यात म�यभागी उंचवट्यामळेु बिहव��ता आलेली 
असते.  
 
२) कडा म म�ु उतार िवभाग (Cliff Free Face) : 
िशखरी बिहव�� िवभागा�या खाली अित ती� उताराचा िभतीसारखा जो भूभाग असतो 
�याला ‘कडा’ असे �हणतात. यावर कोणतेही भरड अथवा सू�मकण आकाराचे ��तरीय 
िन�ेप आढळत नाहीत. तो पूण�पणे उघडा खडक िवभाग असतो. �या�या ती� 
उतारामळेुच यावर कुठलेही िवदा�रत भरड पदाथ�  राह� शकत नाहीत. वर�या भागातून 
ढासळलेले सव� पदाथ� या उताराव�न खाली गासारात जातात. काही हवामान �देशात 
अित अप�रणामळेु या िवभागांची अिधकािधक झीज होऊन ते मागे हटतात.  

 
३) समांगी उतार िवभाग (Rectilinear) : 
या �कारचा उतार िवभाग हा कडा या िवभागा�या खाल�या �देशात आढळतो. याला 
िनया� िमत िकंवा समांगी उतार असेही �हणतात. यात एकाच दराने उतरत फरक पडत 
जातो. याला ‘संिम� भरड पदाथ� उतार’ असे �हणतात. कारण यावर भरड अवशेष 
आढळतात. नेहमीच िम� भरड पदाथा��या संचयनामळेु हे उतार तयार होतात असेही 
नाही. काही वेळा खडकांवरील अना�छादन ि�येमळेु िकंवा समअंश उ�थानाने स�ुा 
समांगी उतार तयार होत असतात.  
 
४) पाय�याचा आतंव��   उतार िवभाग (Basal Concavity) : 
टेकडी�या पाय�याजवळ नेहमीच आंतव��   उतार आढळतो. या िवभागाची लांबी 
जसजशी वाढत जाते, तसतसे उताराचे अंशा�मक �माण कमीकमी होत जाते. 
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पावसा�या वाह�या पा�याने तयार झाले�या �वाहांनी जी झीज होते, �यामळेु या 
�कारचा उतार तयार होतो. या िवभागावरही िम�भरड िकंवा वालुकामय पदाथा�चे 
संचयन होत. अथवा हा पूण�पणे उघडा पडले�या खडकांनी देखील बनलेला असतो. या 
उतार िवभागात आणखी उपिवभाग तयार झालेले आढळतात.  
 
उतारां�या आदश� छेदाचा िवकास हा अंत:�थ हालचाली, खडकांचा �कार व संरचना, 
हवामानाचे घटक, वन�पतीचे �माण, अना�छादन व िवदारण �ि�या यावर �ाम�ुयाने 
अवलंबून असतो. भूभागावर या घटकांचे िवतरण अस�यामळेु प�रपूण� आदश� छेदातील 
चार िवभागांपैक� काही िवभाग आढळून येत नाहीत िकंवा �यांचे �माण असमान 
आढळते. खचदरीत पाय�याचा आंतव��   िवभाग आढळत नाहीत. तसेच कमी उंच 
सखलपणा असले�या �देशात ‘कडा’ तयार होत नाही. मा� कठीण अितउंच खडकां�या 
�देशात िभंतीसारखा कडा ब�याचदा आढळतो. समांगी उतार हा मदृू खडकावर िकंवा 
अित पज��या�या �देशात सतत�या िन�ेपणामळेु सहजपणे तयार होतो. भू�देशा�या 
उ��ांत अव�थेनसुार उतार िवभागांचा हा �मही मागे-पढेु होतो. साधारणपणे अप�रण 
च�ा�या युवाव�थेत िशखरी बिहव��ता िशखरी बिहव��ता हमखास आढळत 
�ौढाव�थेतील भू�देशात समांगी उतार आढळतो तर वृ�ाव�थेत आंतव��   उतार 
आढळतो. सव�च भू�देशात उताराची समानता आढळत नाही. काही वेळा वर वण�न 
केले�या घटकां�या कमी-अिधक �माणानुसार संय�ु व िम� उतारांचे छेदही तयार 
होतात. उदा. १) बिहव�� आंतव�� उतार.      २) बिहव�� समांगी- आंतव�� उतार     
३) कडा समांगी- आंतव��   उतार     ४) बिहव�� समांगी - कडा समांगी – आंतव�� 
उतार     ५) बिहव�� समांगी – आंतव�� असे अनेकिवध �कारही आढळतात.  
 

४.१७ उताराचें वग�करण  
 
िनिम�ती �ि�येनुसार उतारांचे वग�करण  
अ) भू�े�ोभक�य उतार  
आ) अप�रणीय उतार  
इ) संचयन उतार  
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उतारां�या �व�पानसुार वग�करण  
अ) अंतव�� उतार  
आ) बिहव�� उतार  
इ) समतल उतार  
ई) संिम� व संयु� उतार  
उ) मंद उतार  
ऊ) ती� उतार  
 
उतारां�या अंशा�मक कोनानुसार उतारांचे वग�करण : 
१)सपाटी उतार (० िकंवा शू�य अंशापे�ा कमी)  २) अितमंद उतार (०० ते  २०)        
३) मंद उतार (२० ते ५०)                                     ४) म�यम उतार (५० ते १००) 
५) ती� उतार (१००ते १८०)                               ६) अित ती� उतार (३००ते ४५०) 
७) उभे उतार/ कडा/ िभंत स��य उतार (४५० ते ९००) 

भू�पक�यशा�ात 
उतारां�या या सव� �कारांना �यां�या उ��ांती�या संदभा�त अनं�साधारण आहे. 
भूकवचावर ताण व दाब �ि�यांमळेु ��तरभंग पात�या आिण लवण व बाक तयार 
होतात, �यानसुार भू�देशावर भू�े�ोभक�य िकंवा भू�पात तयार होतात. अशा ��तरभंग 
पातळी�या अनषुगंाने अितती� व ती� उतार आिण कडे तयार होतात. भूप�ृावरील 
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िविवध बा�कारकां�या ि�या-�ि�यांमळेु या उतारांचे मूळ �व�प कालान�ुप बदलत 
जाते. काही वेळा ��यांचे संय�ु उतारातही �पनातारणा होते. स�ा�ी�या पि�म 
गटाकडील उतार हे भू�े�ोभक�यउताराचे उ�म उदाहरण आहे.  
 
न�ा, िहमन�ा व सागरी लाटां�या खनन ि�येमळेु अप�रणीय उतार तयार होतात. 
नदी�या यवुाव�थेत खनन काया�मळेु बिहव�� उतार तर �ौढाव�थेत खनन-वहन-भरण 
काया�मळेु समांगी उतार आिण वृ�ाव�थेत िन�ेपण काया�मळेु अंतव��उतार तयार 
होतात. बह�तांशी अप�रणीय उतार हे नदीपा�ा�या दो�ही बाजूस जलिवभाजकापासून 
नदी �वाहापय�त आढळतात. सम�ु लाटां�या अप�य ि�येमळेु िकना�यावर ती� उताराचे 
सम�ुकडे िकंवा सम�ुतट तयार होतात. िहमन�ांमळेु पव�तीय �देशात शूककूट िगरीशृंग 
यांचे ती� उतार तयार होतात.  
 
ड�गराचे िवदारण व अप�रण यामळेु जे अवसाद व न�ां�या खनन काया�मळेु जो गाळ व 
रतेी तयार होते. व �याचे संचयन होऊन जे उतार तयार होतात, �यांना ‘संचयी उतार’ 
असे �हणतात. वा�या�या िकंवा पा�या�या वाळू संचयनामळेु तयार होणा�या वाळू�या 
टेकड्यांचे उतार, िहमोढ कटकांचे उतार व �वालामखुीय शंकू उतार ही सव� संचय 
उताराची उ�म उदाहरणे आहेत.  

 
 

४.१८ उताराचंी उ�प�ी व िवकासावर प�रणाम करणार ेघटक  
 
कोण�याही उताराचे �व�प हे िविवध �ि�यांवर अवलंबून असते. िविवध �ि�यांचा 
उतारा�या बांधणीत व बदलात अितशय घिन� संबंध आहे. उतार िनिम�ती बदलाचा वेग 
व मया�दा आिण �कार हे िविवध घटकांनी िनयंि�त केले जाते. हवामान व उतार यांचा 
संबधं आहे. उतार िनिम�तीवरील िनयं�ण िविवध �ि�यांमधून जाणवते. उदा. भूअंत:�थ 
हालचाली-�वालामखुी, भूकंप, ��तरभंग, घड्या, खचदरी, भूतबकांची हालचाल, 
खडकांची संरचना व कठीणपणा, वातावरणीय घटक-तापमान, पज��य, हवेचा वेग, 
पा�याचे वहन, िविवध भू�व�पे, भूप�ृ अवनतीची कारणे-िवदारण, अप�रण संचयन, 
वन�पती आ�छादन आिण मानवी ि�या �ि�या यांचा भूमी उतार िनिम�ती, उ��ांती, 
िवकास बदल व असत अवलंबून आहे. अती पज��या�या �देशात ड�गराचा शीष�भागाचे 
िवदारण, खनन व वहन �ि�यां�या आघाताने बिहव�� उतार होतो. तर ड�गर पाय�याशी 
दगड, गोटे, वाळू, मती यांचे संचयन होऊन �या िठकाणी संचियत अंतव�� उतार तयार 
होतो. 
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४.१९ उतारा�ंया िनिम�ती, उ��ातंी व उ�प�ीची �ितमाने  
 
उतारांची िनिम�ती व उ��ांती यासंबधंी अनेक िवचर व िस�ांत मांड�यात आले असले 
तरी पढेु वण�न केलेली �ितमाने व िस�ांत जा�त मह�वाचे आहेत.  
 
ड��यू.एम.डे�हीस यांचे उतार �ितगमन �ितमान (१८९९) : ड��यू.एम.डे�हीस यां�या 
मतानसुार, उताराचा ती� िवभाग उ��ांती�या व िवकासा�या �ि�येत हळूहळू मंद 
उतारात कालान�ुप बदलत जातो आिण या उताराला बिहव�ता व आंतव��ता �ा� 
होते. डे�हीस यां�या िस�ांतानसुार �ारिंभक उंच सखल �देशावर नदीचे �रण च� सु� 
होतानाच, ती� उताराचे नदीखो�याचे काठ तयार होतात. हे उतार यवुाव�थेतील 
अस�यामळेु अितती� उताराचे असतात व �यांना खनन काया�मळेु बिहव��ता असते. 
खो�याची उभे खनन जा�त �माणात होत अस�यामळेु दरीची खोली वाढते. �ौढाव�थेत 
खो�याची पा��वत� झीज वाढते व सीमा�त भागात भरण काया�मळेु उतार आंतव�� 
बनतात व �यांचा �यांची ती�ता कमी होऊन उतार मंद बनतात. नदी मखुाजवळ अती 
भरण काया�मळेु उताराचे अि�त�व िदसत नाही. पूण� �रण च�ात नदी उगमापासून ते 
नदीमखुापय�तचा उतार छेद यवुाव�थेत जा�त असतो. तो �ौढाव�थेत मंदावतो व 
व�ृाव�थेत अित मंदावतो िकंवा समतल िदसतो. �रण च�ा�या शेवटी उताराचा असत 
होतो व नवीन भू�प िनिम�ती �ि�या थांबते. या �देशात जर पनु��थान झाले तर 
उताराची िनिम�ती होऊन प�ुहा भू�प िनिम�तीची �ि�या सु� होते.  
 

 
�ोत: https://slidetodoc.com/drainage-basin-system-ii-the-slope-subsystem-a/ 
 
 
प�क यांचे उतार पनु��थान �ितमान (१९२४) : प�क यां�या मतानसुार ती� उतारांचा 
तळाकडील िवभाग उ��ांती�या ि�येत कालानु�प कारकां�या भरण काया�मळेु मंद 
उतारांनी पनु�थािपत केला जातो. खालचा भाग कालांतराने आंतव�� उतार बनतो 
कारण उतारा�या तळ भागा�या िवभागात अनेक पदाथ� घसरत येऊन साठतात. 
उ��ांती�या �मब� अव�थांत अप�ियत पदाथा�चे संचयन तळभागापासून वर�या 
िदशेने व उताराला अनसु�न वाढत राहते व वरचा ती� उतार हा मंद उतारात 
संचयनामळेु ��थािपत होतो. ही सव� �ि�या, खडकाचे काठी�य, �याची रचना, 
कारकाची ती�ता, झीजे�या पदाथा�चे �व�प, �यांचे �माण इ�यादी अनेक गो��वर 
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अवलंबून असते. या �ि�येत उताराचा कल घटत जाऊन खाल�या भागात सपाट 
मैदानी �देश तयार होतो.  

 
 

४.२० िकंग यांचे समातंर उतार माघार �ितमान (१९४८) : 
 
एल.सी.िकंग यां�या मतानुसार कोण�याही उताराचा वरचा ती� उताराचा िवभाग हा 
उ��ांती�या खनन अव�थेत तेवढ्याच उंचीचा बराच काळ राहतो. मा� खालचा िवभाग 
भरणीमळेु हळूहळू आंतव�� बनतो. पढेु या भागात झीज होऊन मागे सरकत राहतो. 
खाल�या िवभागाची ही माघार जेवढी जा�त तेवढा तळभागाशी तयार होणार े भरणी 
सपाट मैदान मोठे बनते. वर�या भागातील ती� उतारही उ��ांती दर�यान हळूहळू मागे 
सरकत जाऊन उतार सौ�य बनतो. ती� कड्यासार�या या भागाचे िवदारण व िझजून 
खाली आले�या पदाथा�चे �या भागातून आड�या िदशेने समतल पढेु सरकणे या दोन 
�मखु �ि�येमळेु मूळ ती� उतार सौ�य होतो व मागे सरकत जातो.  
 
उतार व मानवी ि�या यांचा घिन� संबंध आहे. साधारणपणे मानवी व�ती ही मैदानी 
�देश िकंवा कमी उतारावरील �देशावर घनदाट आढळते. कारण सपाट मैदानी �देश 
सपुीक व गाळा�या मातीचे असून शेतीसाठी अनुकूल आहे. याउलट ती� उतारा�या 
�देशात जाडी भराडी नापीक मती शेती यो�य नाही. परतंु अशी िठकाणे वनीकरणासाठी, 
रबर, चहा व कोफ� सार�या उतारा�या जिमनीवर वाढ�यास यो�य असले�या 
िपकांसाठी वापरली जातात. उतारा�या जिमनीवर पाय�यांची शेती व सव��च नांगरणी 
यासार�या गो�ीचा अवलंब केला जातो. �यामळेु शेतीचे उ�पादन �यवि�थत घेऊन 
जिमनीची धूप थांबिवता येते. हायिकंग आिण �ेिकंग सारखे साहसी पय�टन �यवसाय उंच 
व ती� उतारा�या �देशात पहावयास िमळतात. उंच व ती� उतार असलेले ड�गर 
संर�णा�या ��ीने मह�वाचे मानून �यािठकाणी िक��यांची बांधणी केली. अितती� 
उताराचा भूभाग र�ते व र�ेवे वाहतकु��या साधनां�या िवकासासाठी उपय�ु नाहीत. 
ती� उतारां�या ड�गर भागात भूजल पातळी अित खो असते. अशा ड�गर खिनजांचे 
उ�खनन व वाहतूक करणे कठीण असते.  
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४.२१ साराशं  
 
प�ृवी�या प�ृभागावर िविवध �कारची भू�पे आढळतात. या भू�पांची िनिम�ती ही 
भूअंत:�थ व बा� श���या गुंतागुंती�या ि�या�ि�यांमळेु होते. िविवध कारके, 
हालचाली आिण वातावरणातील घटकांचा िविवध भू�पांची िनिम�ती व उ��ांती 
�याच�माणे असत यावर प�रणाम होतो. भू��यां�या िनिम�तीचे च� िविवध घटक व 
घटनांमधून जाते. भूप�ृावरील भू��ये शा�त नसून काळा�या ओघात बदलत जातात. 
काही बदल अित शी� होतात तर काही बदलांसाठी अितशय मोठा कालखंड जावा 
लागतो. बदलाचे �माण असमान असून �यािठकाणी घडणा�या घटकांवर अवलंबून 
असते.  
 
भू�पां�या िनिम�तीत उताराचे अन�य साधारण मह�व आहे. उतारा�या ठेवणीव�न 
भू��यांची ओळख पटते. उतारा�या जडणघडणीत खडकांची संरचना, हवामानाचे 
घटक, अप�रण व संचयन �ि�या आिण मानवी ि�या �ि�यांचा �भाव जाणवतो. उतार 
िनिम�ती�या िविवध संक�पना मांड�या असून �यातून उतार उ��ांतीचा आढावा घेता 
येतो.  
 

४.२२ वरील पाठा�या अ�ययनानतंर तमुची �गती तपासा.  
 
अ) चूक क� बरोबर ते सांगा.  
१) उतारा�या ठेवणीव�न भू��यांची ओळख पटते.                                 ______                                                   
२) प�क यांनी उतार पनु�था�पन �ितमान मांडले.                                      ______ 
३) दीघ�काळ कोणताही �देश अंत�थ ि�थर राहतो.                                  ______ 
४) नदी�या यवुाव�थेतील सु�वाती�या काळास बालकाव�था असेही  

�हणतात.                                                                                   ______ 
५) ढाल�े�े िकंवा भूप� ही िक�येक खंडात कठीण �फटीकमय व  

क� ि�यनपूव�  कालखंडात बनले�या खडकांचे भाग नाहीत.                       ______ 
उ�र े:- १) बरोबर      २) बरोबर      ३) चूक     ४) बरोबर      ५) चूक 
 
ब) �रका�या जागा भरा.  
खंड,   समांतर,  �वालामखुी,   उतार  
१) _______ हा जिमनीचा असमान आिण असमतोल चढण िकंवा उतरणीचा भूभाग 

आहे.  
२) _______ ही संक�पना भू�पां�या िदघ�कालीन �व�प व बदलाचे वण�न करते.  
३) _______ पव�तासारखी भू�पे अितशी� गतीने तयार होतात.  
४) _______ हे �ाथिमक �ेणीचे भू�प आहे.  
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५) िकंग यांनी _______ उतार माघार �ितमान मांडले.  
उ�र े:- १) उतार    २) �रणच�    ३) �वालामखुी    ४) खडं     ५) समांतर  
 
क) जोड्या जुळवा.  

अ उ�र े ब 
१) उतार �ितगमन �ितमान   अ) प�क  
२) उतार पनु�था�पन �ितमान   ब) डे�हीस  
३) समांतर उतार माघार �ितमान   क) बिहव��  
४) भू�प िनिम�तीचे च�   ड) िकंग  
५) उताराचा वरचा भाग   ई) हटन 

उ�र े:- १) अ    २) ब    ३) ड   ४) ई   ५) क  
 
ड) खालील ��ांची उ�र ेथोड�यात िलहा.  
१) भू�प �हणजे काय?  
२) उताराची �या�या सांगा.  
३) अप�रण च�ाची डेि�हसने कधी मांडली? 
४) नदी�या यवुाव�थेतील सु�वाती�या काळास काय संबोधतात? 
५) ड�गर उतारावरील जमीन शेतीयो�य का नसते? 
 
ई)कारणे सांगा. 
१) ती� उतारावर जिमनीची धूप अिधक होते. 
२) सपाट भूभागावर नदी गाळाचे संचयन करते.  
३) अप�रण च�ाची सु�वात यवुाव�थेत होते.  
४) उतारा�या कडा िवभागात पदाथा�चे संचयन होत नाही.  
५) ती� ड�गर र�ते वाहतकु�साठी यो�य नसते.  
 
फ) खालील ��ांची सिव�तर उ�र ेसांगा.  
१) भू��ये िनिम�तीवर प�रणाम करणारे घटक सांगा.  
२) डेि�हस�या अप�रण च�ाची साधक बाधक चचा�  करा.  
३) प�क�या भू�प िनिम�ती�या �ितमानाची चचा�  करा.  
४) उतार उ��ांती�या �ितमानांची चचा�  करा.  
५) भू�पे व उतारा�या अ�यासाचे मह�व सांगा.  
 
गृहपाठ  
१) नकाशा पिु�तकेतील �ाकृितक नकाशांचे वचन करा व खालील भू�पे जगा�या 

नकाशात यो�य िच�हाने दश�वा.  
राकँ�ज पव�त, सहारा वाळवंट, मादागा�कर बेट, नायगरा धबधबा, सुंदरबन, कॅि�पयन 
सम�ु, उ�र अमे�रका खंड, अमेझॉनचा ि�भजु �देश, नाईल नदी, िहमालय पव�त  
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२) नकाशा पिु�तकेतील �ाकृितक नकाशांचे वचन करा व खालील भू�पे भारता�या 

नकाशात यो�य िच�हाने दश�वा.  
स�ा�ी पव�त, थार वाळवंट, अंदमान बेट, जोग धबधबा छोटा नागपूर पठार, सुंदरबन, 
सांभार तलाव, गोदावरी डे�टा, गंगा नदीचे मैदान  
 
ब) खालील िदले�या िच�ात A, B आिण C मधील उताराचे �कार आिण वैिश�्ये  
ओळखा.  
 

 
�े�ीय काय�  
१) तमु�या नजीक�या नदी प�रसराला भेट �ा व नदी�या खनन, वहन व भरण 

काया�मळेु तयार भू�पांची यादी तयार करा आिण �यांची वैिश�्ये ओळखा.  
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