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Paper no. 201, Semester II 
Oceanography and Hydrology 

 
No. of Credits: 4  

 

1. Fundamental Concepts in Oceanography  

1.1 Definition, nature and scope of oceanography 

1.2 Age and origin of oceans, and ocean morphology. 

1.3 Distribution of temperature, salinity and density of oceans. 

 

2. Ocean Currents and Resources  

2.1 Ocean currents: Atlantic, Pacific and Indian Oceans. 

2.2 waves and tsunamis, tides. 

2.3 Marine sediments and deposits 

2.4 Food and mineral resources of the sea. 

 

3. Introduction to Hydrology  

3.1 Hydrological cycle, Factors affecting movement of water, Patterns of 
movement 

3.2 Water Budget, World water Resources, 

3.3 World Water Balance, Global Freshwater Resources, 

3.4 History of Hydrology 

 

4. Watershed, Its Characteristics and Evaporation Process 

4.1 Topographic and Effective Watershed 

4.2 Physiographic characteristics of a Watershed- Geometric & Drainage 
Network 

4.3 Agro-Pedo Geological Characteristics – Soil Cover, Soil type, 
Geology 

4.4 Metrological Factors influencing Evaporation- Physical Factors 

involved in Evaporation Process. 
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१  
सागरशा�ातील मूलभूत सकं�पना 

हे �करण अ�यास�यानतंर त�ुहाला पढुील बाब�चे आकलन होईल  

घटक रचना  

१.१  उि�� े

१.२  ��तावना  

१.३  िवषय चचा�  

१.४  सागरशा�ाची �या�या, �व�प आिण �या�ी 

१.५  सागरशा�ाचा इितहास 

१.६  महासागराचें वय आिण उदय  

१.७  महासागरीय  भूआका�रक� (भूआकार) 

१.८  तापमान, �ारता आिण महासागराचंी घनता यांचे िवतरण. 

१.९  साराशं 

१.१०  तमुची �गती तपासा 

१.११  �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े

१.१३  काय� 

१.१४  पढुील अ�यासासाठी सदंभ� 

१.१. उि�� े

या �करणा�या अ�यासानतंर त�ुही पढुील बाबी समज�यास स�म �हाल - 

 िविवध �या�या, िनसग� आिण सागरशा�ा�या �या�ीचे वण�न करणे. 

  सागरशा�ाचा इितहास जाणून घेणे. 

 महासागराचें वय आिण उ�प�ी कशी झाली ते समजून घेणे. 

 महासागर भूआका�रक� िव�ान (भूआकारशा�) आिण महासागराचे तापमान, घनता 
आिण �ारता  �प� करणे.  
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१.२  प�रचय 

हे �करण �ाकृितक भूगोलाची शाखा िकंवा उपशाखा �हणून सागरशा�ावर ल� क� ि�त 
करले. महासागराचंी उ�प�ी कशी झाली याचा आढावा घे�याबरोबरच ही एक  
बह�िव�ाशा�ीय शाखा �हणून सागरशा�ाचा  िवकास समजून घे�यासाठी सागरशा�ा�या 
िवकासाशी सबंंिधत ऐितहािसक घटनाचंी पढेु चचा� केली आहे. या �करणात आपण 
सम�ुाचे भूआका�रक� िव�ान (भूआकारशा�) याचा आढावा घे�याबरोबरच जगातील 
सागर जलाचे गणुधम� �हणजेच तापमान, घनता आिण �ारता या�ंया िभ�नतेवर चचा� क�. 

१.३  िवषय चचा� 

प�ृवीवरील पा�याचा म�ुय �ोत महासागरच आहेत प�ृवीवर सव�� पसरले�या पा�या�या 
साठ्याला जलावरण �हणतात प�ृवी�या जलावरणातील महासागर व सागर याचंा सवा�गीण 
अ�यास करणार ेशा� �हणजे सागरिव�ान होय.प�ृवी�या प�ृभागाचा दोन ततृीयाशं भाग 
पा�याने �यापलेला आहे. �यातील जवळपास 97 ट�के पाणी हे खार ेपाणी आहे. हा एक 
�यापक िवषय असून �याअंतग�त अनेक �कारानंी अथवा ��ीकोनातून महासागरीय �व�प  
समजून घे�या�या उि��ावर क� ि�त झालेला आह.े �ाकृितक भूगोलाची एक शाखा �हणून 
सागरशा� स�ुवातीस हळूहळू आिण �ाकृितक भूगोलाचाच एक भाग �हणून स�ु झाले. 
18�या शतका�या म�यात ते आधिुनक िव�ान �हणून िवकिसत होऊ लागले आिण गे�या 
काही दशकामं�ये ते नाटक�य�र�या ती� गतीने वाढले आहे.आज सागरशा� �ाकृितक 
भूगोलाची गितमान शाखा �हणून ओळखली जाते. सागरशा� ही अनेक शाखाचंी एक�ीत 
बेरीज आह.े 

सम�ुा�या पा�यावरील �दूषकाचंा �भाव समजून घे�यासाठी आिण वाढ�या मानवी 
मागणी�या पा��भूमीवर महासागरातील पा�याची गणुव�ा िटकवून ठेव�यासाठी सागरशा�  
मह�वाचे आहे. जगातील महासागराबं�लचे अिधक उ�कृ� �ान हे शा��ांना दीघ�कालीन 
हवामान आिण हवामानातील बदलाचंा अिधक अचूकपणे अंदाज लाव�यास स�म करते   .
धो�यात आला आहे हवामान बदलामळेु सम�ु िकनारप�ी न� होत आह े आिण सपूंण� 

सागरी �जाती न� हो�याचा धोका आहे ते�हा सागरशा��ाचंी भूिमका पूव�पे�ा अिधक 
िनणा�यक आहे.  सागरी ससंाधनांचा अ�यास हा  �यापार व वािण�य आिण रा��ीय 
सरु�ेसाठी देखील अ�यतं आव�यक आह.े 

१.४  �या�या, �व�प  आिण �या�ी 

मानवाला �ाचीन कालापासूनच सागरी �े�ाब�ल कुतूहल होते �यातूनच �याचे �व�प 
जाणून घे�यासाठी तो सतत धडपड करत होता.आज अिधक शा�ीय प�तीने आिण गतीने 
सागरशा�ाचा अ�यास केला जातो. सागरशा�  �हणजे महासागरा�या रासायिनक, 
भौितक आिण जैिवक वैिश�्याचंा अ�यास, �याम�ये �याची भूगभ�य चौकट आिण सागरी 
वातावरणात राहणा�या जीवस�ृीचा समावेश होतो. सागरिव�ान  हे एक �यापक �े� आहे 
�याम�ये भूगोल,भूिव�ान,भूभौितक�,रसायनशा�,वन�पितशा� इ�यादी अनेक शा�े  
महासागर समजून घे�या�या सामा�य �येयावर ल� क� ि�त करतात. 
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या श�दाचा पिहला भाग �ीक श�द 'ओकेनोस' िकंवा ओशनस या देवता गाया आिण 
यरुनेस�या टायटन प�ुा�ंया नावाव�न तयार केला गेला आहे. दसुरा भाग �ीक श�द 
'�ािफया, जो मिु�त करणे आिण आरखेन   कर�या�या कृतीचे वण�न करतो.  

१.४.१ �या�या:-   

1) “सागरािवषयी शा�ीय प�तीने अ�यास करणा�या िव�ाशाखेस सागरशा� �हणतात” 

2) सागरतळाची रचना,सागरीजलाचे गणुधम�,सागरीजला�या हालचाली,सागरी जीवस�ृी 
आिण सागरी खिनजे याचंा सखोल व एकि�त अ�यास �हणजे सागरशा� होय” 

 3) अ�बट� देफॉ (Albert Defant)  

     “सागरशा�  ही िव�ानाची शाखा आहे जी महासागर आिण �याम�ये घडणा�या 
घटनाशंी सबंंिधत आहे”  

4) �वडू�प,जॉ�सन आिण �लेिमगं (H.U.Sverdrup,M.W.Flemingand 
R.H.Johnson)     

    “ सागरशा�ातंग�त  सम�ुासबंंधी केले�या अ�यासात  समािव� केले जाते  आिण 
सम�ुिव�ाना�या  िविवध शाखा�ंार े�ा� केलेले सव� �ान  िमळवले जाते �याचा सबंंध, 
महासागरा�या सीमा, तळ भागातील भूरचना,पा�याचे भौितक आिण रासायिनक 
वैिश�्ये, महासागर �वाह,आिण सागरी जीवशा�ा�या  िविवध घटकाशंी सबंंिधत 
असते”  

5) एच.ए.माम�र (H.A.Marmer)  

      “सागरशा�  हे महासागराचे िव�ान आहे, �याचे उि�� म�ुयतः महासागर 
खोर,ेआकार आिण  �याचें �व�प आिण  खो�यात  भरले�या पा�याची वैिश�्ये आिण 
गती याचंा अ�यास करणे होय”  

6) जे. �ॉडमन (J. Proudman) 

 या�ंया मते: "सागरशा� समु�ा�या पा�या�या भौितक आिण जैिवक गणुधमा��या सबंंधात 
गतीशील आिण उजा�गतीिशलता या मूलभूत त�वाचंा अ�यास करते." 

१.४.२  �व�प –  

सागरशा�ाचे  �व�प अितशय �यापक असून ते पढुील �माणे वण�न करता येईल. 

सम�ुिव�ान िकंवा सागरशा� ही भू�पशा�ाची शाखा आहे जी महासागराचा अ�यास 
करते. सागरशा� हे एक आतंरिव�ाशाखीय िव�ान आहे �याम�ये सपूंण� महासागराचंा 
अ�यास केला जातो. याम�ये खालील िविवध िवषयाचंा समावेश आहे. 

 सागरी जीव 

  परीस�ंथेची गितशीलता  
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  महासागरातील �वाह, लाटा आिण भरती 

  भौगोिलक ��य गितशीलता 

  भूमंच िववत�िनक� (�लेट टे�टोिन�स) 

  सागरीतळ भूिव�ान 

  भौितक गणुधम� (जसे तापमान, दाब, �ारता, सम�ुा�या पा�याची घनता) 

 हे वैिव�यपूण� िवषय अनेक िवषयानंा �ितिबंिबत करतात जे सागरशा��ानंा जागितक 
महासागरा�या पढुील �ानासाठी आिण �यातील �ि�या समजून घे�यासाठी म��वाचे 
ठरतात.थोड�यात सागरशा�ात जीवशा�, रसायनशा�, भूिव�ान, वातावरणशा�  
आिण भौितकशा� तसेच भूगोल इ�यादी िवषयाचंा समावेश होतो. थोड�यात 
सागरशा�ाचे �व�प पढुील तीन �कार ेवण�न करता येईल. 

गितमान �व�प : ऐितहािसक काळापासून सागरशा�ाचा अ�यास कालान�ुप सतत 
बदलत गेलेला असून नवनवीन सशंोधनामळेु �याचे िविवध पैलू जगासमोर आ�याने तसेच 
नैसिग�क मह�व व उपयोिगता सतत बदलत आह े �यामळेुच सागरशा�ाचे �व�प सतत 
बदलत असते �हणून �याला गितमान �व�प  �हटले जाते. 

वण�ना�मक �व�प : या िवषयाचा तपशीलवार अ�यास करणे आव�यक आहे आिण �याचा 
अ�यास  िव�ततृ �व�पात केला जातो �हणून याला वण�ना�मक �व�प �हणून ओळखले 
जाते. 

आंतरिव�ाशाखीय �व�प : सम�ुशा�ाचा अ�यास हा एकट्याने करता येत नाही आिण 
तो इतर िविवध  

घटकावंर अवलंबून असतो उदाहरणाथ� �थान, हवामान, वातावरण इ. �हणून याला 
आंतरिव�ाशाखीय �व�प �हणून ओळखले जाते. 

महासागर हे आप�या भौितक वातावरणाचा एक मह�वाचा भाग आहेत. प�ृवीवरील सपूंण� 
जीवस�ृीचे अि�त�व महासागरामंळेु आह.े जगातील सव� महासागराचें एकूण �माण 1.4 
अ�ज घन िकलोमीटर आहे. महासागराचें �व�प अि�तीय आहे. या पा�याम�ये �चडं 
�माणात सौर ऊजा� साठव�याची �मता आहे. जिमनीपे�ा पा�या�या िविश� उ�णतेमळेु 
पाणी जिमनी�या तलुनेत उिशराने तापते आिण उिशराने थंड होते. �याचा हवामानावर मोठा 
�भाव पडतो.पा�या�या या गणुामंळेुच वा�याची िनिम�ती होते. 

महासागराचें पाणी गितमान आहे. सागरी �वाह, लाटा, भरती इ. ही �याची �मखु उदाहरणे 
आहेत. पा�या�या या वेगवेग�या हालचाल�मळेु सम�ुा�या प�ृभागाचे तापमान वाढ�यास 
आिण थंड हो�यास जिमनी�या तलुनेत जा�त वेळ लागतो. महासागरा�ंया या वैिशठ्याचंा 
वातावरणातील तापमानावर िवशेष �भाव पडतो.सम�ु पातळीतील बदल थेट िहमन�ाशंी 
सबंंिधत आहेत. हवामान बदल आिण सम�ु पातळीतील बदल याचंाही जवळचा सबंंध आहे. 

महासागर आिण सम�ुामं�ये हजारो वन�पती आिण �ाणी आढळतात. �यापैक� काही अगदी 
लहान आकाराचे आहेत. या सागरी �ा�या�ंया मतृदेहाचें अवशेष तळाशी साठून राहतात. 
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या साठ्यावं�न �या काळातील जीवजतूं कोण�या प�रि�थतीत िवकिसत झाले याची 
मािहती देतात.सम�ुशा�ा�या या �व�पा�या आधार,े मागील भूवै�ािनक कालखडंातील 
हवामानातील बदलाचंा अंदाज लावला जातो. आिथ�क �ि�कोनातूनही महासागर खूप 
सम�ृ आिण मह�वाचा आह.े खिनज तेल, नैसिग�क वायू आिण कोळशाचे मोठे साठे 
महासागर आिण सम�ु िकंवा खाडी�या लगत�या भागात आढळतात. महासागरामं�ये 
खिनज सपं�ीचे �चडं साठे आहेत. जगा�या सतत वाढणा�या लोकस�ंये�या अ�ना�या 
सम�येवर उपायही सम�ुिव�ाना�या मा�यमातून श�य आहे. �िथनेय�ु मासे, अ�नाचे 
पोषक त�व, येथून िमळते. इतर सागरी जीव आिण वन�पत�मधूनही मोठ्या �माणात �िथने 
िमळू शकतात. 

महासागर हे वाहतकु�चे �मखु साधनही मानले जाते. आंतररा��ीय �यापार आिण साम�रक 
�ि�कोनातूनही महासागरानंा िवशेष मह�व आह.े महासागराचें  एक अनोखे  वैिश�्ये  आह े- 
भूकंपामळेु �सनुामी लाटा येतात या लाटा खूप िवनाशकारी असतात.�हणून वरील 
त�यावं�न हे �प� होते क� महासागराचें �व�प खूप मनोरजंक आहे. याचा प�रणाम केवळ 
आप�या वातावरणावरच होत नाही तर सपूंण� जीवमंडलावर होतो. 

१.४.३  �या�ी – 

सम�ुशा� िवषयाचे �े� खूप िव�ततृ आहे. आधिुनक शोध आिण सशंोधनाचा प�रणाम 
�हणून �याची �या�ी िदवस�िदवस िव�तारत आहे. सम�ुिव�ान म�ुयतः दोन शाखामं�ये 
िवभागले गेले आहे: 

 i) भौितक सम�ुशा� 

 ii) सागरी जीवशा�  

परतं ुस�या�या िवशेषीकरणा�या यगुात, महासागराचंी इतर वैिश�्ये आिण �यावर प�रणाम 
करणारी  इतर त�ये ल�ात घेऊन काही �मखु उपिवभागातंग�त सम�ुशा�ासार�या 
िव�ततृ िवषयाचा अ�यास केला जातो. हे उपिवभाग �वतं� शाखा �हणून िवकिसत झाले 
आहेत.�याचंा वेगवेग�या उ�ेशासंाठी अ�यास केला जातो. सव� िवषयांचे �वतं� अि�त�व 
असूनही �या�ंयात अितशय जवळचा आिण गुतंागुतंीचा पर�परसबंंध आहे.सम�ुशा� आिण 
इतर िव�ाना�ंया सबंंधांचे िव�ेषण करते.िकना�यावरील उ�ोग, िकनारी समदुाय, ल�करी 
आिण नौदल आ�थापना, आिण बंदर े आिण इतर महासागर सम�याशंी सबंंिधत अनेक 
सम�यासंाठी उपयोिजत सम�ुशा� खूप मदत क� शकते.  मानवी जीवन आिण 
महासागरीय जीवना�या सधुारणेसाठी आप�या �ानाचा उपयोग कर�याचे माग� आिण 
साधन शोधणे हा सागरशा�ाचा  म�ुय हेतू आह.े 

गे�या काही शतकापंासून महासागराचंा अ�यास खूप वेगाने होताना आढळतो याम�ये सर 
जॉन मर,ेनानसन, अमँ�डसन,पीटरसन इ�यादी शा��ानंी केलेले सशंोधन उ�लेखनीय 
आहे.स�या ��येक देशात “सागर िव�ान स�ंथा” �थापन झा�या आहेत.�याचंी 
जलसशंोधक जहाजे िनरिनरा�या महासागरातं आहेत.महासागर सशंोधनाचे आंतररा��ीय 
क� � कोपेनहेगन (डे�माक� ) येथे आहे.आज महासागरा�ंया सखोल सशंोधनातून अितशय 
आधिुनक मािहती उपल�ध होतानंा िदसते.सशंोधक सागरा�या खोलभागात जाऊन सागरी 
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तळाशी असणार े िन�ेप, वन�पती, �ाणी, िविवध जलावशेष याचंी मािहती गोळा क�न 
िव�ेषण करतात.सागरशा�ा�या अ�यासात ह�ली उप�हाचंा वापर क�न सागरा�या 
िविवध अंगाचंा अ�यास केला जात आहे.�या�दार ेनकाशेही तयार केले जातात. 

थोड�यात सागरशा�ाची �या�ी अितशय िवशाल आिण �यापक असून �याअंतग�त पढुील 
घटकाचंा सखोल आिण सिव�तर अ�यास केला जातो.  

1. महासागर आिण सम�ुाचा अ�यास 2. जलचर 3. मानवी व�ती 4. सरं�ण आिण सरु�ा 
5. आंतररा��ीय �यापार 6. खिनज उ�खनन  7. पय�टन िवकास 8. सागरी धोके                      
9. जलिव�ान च� 10. मासेमारी 11. िकनारी वातावरण 12. महासागरा�या पा�याची 
हालचाल 13. उ�णता सतंलुन  14. वारा �णाली 15. हवामान बदल 

सम�ुशा�ा�या िविवध उपशाखा  

सम�ुिव�ान हा िवषय �यापक व िव�ततृ आहे �या अंतग�त �या�या खालील उपशाखा 
िवकिसत झा�या आहेत. 

1) �ाकृितक (भौितक) सम�ुिव�ान - भौितक सम�ुिव�ानाअंतग�त सागरी पया�वरणाचा 
अ�यास केला जातो. �याम�ये सम�ुा�या खो�याचंी रचना आिण सम�ुा�या पा�या�या 
िविवध हालचाली उदा.- �वाह, लाटा आिण भरती इ�याद�चा समावेश होतो. सम�ुा�या 
पा�याची वैिश�्ये उदा.-  तापमान, �ारता, घनता आिण जल�ोत इ�याद�चा अ�यासही या 
अंतग�त केला जातो. या सवा�बरोबरच सम�ुा�या तळावरील उंचवटे, िविवध �कारचे आंतर-
सम�ुी िन�ेप, प�ृभागाखालील पाणी-अिभसरण ि�या, पा�याची पारदश�कता आिण 
�यावरील �काशाचा �भाव इ�याद�चे शा�ीय िव�ेषण या शाखेत केले जाते. . भौितक 
सम�ुिव�ान वातावरणा�या खाल�या �तरातं आिण महासागरा�ंया प�ृभागा�या दर�यान 
होणारी ऊजा� आिण इतर त�यांची देवाणघेवाण आिण पर�परसवंादाचा िवशेष अ�यास 
करते. या शाखेत महासागर आिण वातावरणा�या आंतरसबंंधातील  घडणा�या भौितक 
�ि�ये�या अ�यासाला िवशेष मह�व आहे. महासागरातील पा�याचे खाली जाणे  आिण 
वरती येणे यांचा सागरी �वाहा�ंया उ�प�ीवर �यापक �भाव पडतो, �यामळेु भौितक 
सम�ुशा� �याचंाही अ�यास करते.  

�हणून भौितक सम�ुिव�ान ��य�ात एक वै�ािनक आधार सादर करते �यावर जैिवक 
सम�ुशा� केवळ आधा�रत आहे. 

2) रासायिनक सागरशा� -  सम�ुा�या पा�यात िविवध �कारचे �ार आिण इतर 
रासायिनक पदाथ� असतात. �याचा सागरा�या  िविवध भौितक �ि�यावंर आिण जैिवक 
च�ावंर प�रणाम होतो. या�यित�र� अस ेअनेक रासायिनक घटक आहेत जे महासागरा�ंया 
जैिवक, भूवै�ािनक आिण भौितक �ि�यावंर प�रणाम करतात. �यामळेु आधिुनक 
सम�ुशा�ात सम�ुा�या पा�या�या रासायिनक िव�ेषणाला िवशेष मह�व आहे. 

महासागरा�या पा�याचे हाय�ोजन बंधन, �याचें सहसंयोजक बंध, प�ृीय ताण, उजा� 
सचंलन, �सरण दाब आिण �लोराईडचे रासायिनक िनधा�रण, सम�थािनक कणाचें 
रासायिनक िव�ेषण इ. रासायिनक सम�ुशा�ाचा िवषय असले�या अनेक गुतंागुतंी�या 
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ि�या�ि�या आहेत �या रासायिनक सम�ुशा�ाचा िवषय आहेत. खर ं तर, सागरी 
वहनच� हे सम�ुा�या पा�या�या रासायिनक रचनेवर अवलंबून असते आिण ते 
महासागरा�ंया िवशाल जैवमंडलाशी सबंंिधत आह.े यािशवाय पा�याचे तापमान, �ारता, 
घनता इ�याद�चा सम�ुा�या पा�या�या अिभसरण �णालीशी जवळचा सबंंध आहे. 
महासागरातील पा�याचे �दूषण सागरी जीवासंाठी धोकादायक आहे. सागरी पया�वरणा�या 
�दूषणासार�या सम�या या शाखेअंतग�त अ�यास�या जातात. 

3) भूवै�ािनक सम�ुशा� 

सम�ुशा�ा�या या शाखेअंतग�त महासागराचंा भूगभ�शा�ीय अ�यास केला जातो. महासागर 
खो�यांची उ�प�ी, रचना, तळाची खोली  (जीव आिण �ाणी वेगवेग�या खोलीत राहतात), 
आपणास हे माहीतच आहे क� या प�ृवीवरील जीवांची उ�प�ी �थम महासागरामं�ये झाली 
होती. वेगवेग�या खोलीत आढळणार ेवन�पती आिण �ाणी या�ंयामळेु अव�ेिपत झालेला 
गाळ, �वाळ खडक, महासागरातील बेटाचंी िनिम�ती, तळाखालील उ�णतेचा �वाह, भूकंप 
आिण चुबंक�व इ�याद�चा भूवै�ािनक �ि�कोनातून अ�यास या शाखेअंतग�त केला जातो. 

 सागरी भूगभ�शा��ानंी महासागरा�या तळा�या िव�तारासारखे िस�ातं माडंले होते जे 
महासागर आिण खडंा�ंया स� प�रि�थतीवर �काश टाकतात. यािशवाय, खडंीय �वाह, 
�लेट िववत�न, पव�त िनिम�ती िस�ातं आिण इतर मह�वपूण� िस�ातं देखील वा�तिवक 
भूवै�ािनक सम�ुशा�ाची देणगी आहेत. 

4) �यावहा�रक सम�ुशा� - 

आधिुनक िव�ान आिण तं��ाना�या अनपेि�त िवकासामळेु महासागर िव�ानात नवीन 
��ीकोन जोडले जात आहते. भू-राजक�य आिण साम�रक �ि�कोनातून महासागरांचे मह�व 
आज खूप वाढले आह.े आिथ�क �ि�कोनातून महासागराचें पनुमू��याकंन होऊ लागले आह.े 
भूखडंातील खिनज साठे सपं�यानतंर आता सवा�चे डोळे महासागरातील खिनज 
ससंाधनावंर लागले आहेत. सतत वाढणा�या जागितक लोकस�ंये�या पोषणा�या सम�येवर 
उपायही महासागरामं�ये शोधला जात आह.े शा��ा�ंया मते महासागरातून सव� �कारची 
खिनजे िमळू शकतात. आव�यक �माणात �िथने �दान केली जाऊ शकतात. भरती�या 
लाटामं�ये जलिव�तु िनिम�तीची �चडं �मता असते. सगंणक आिण कृि�म उप�ह �हणजेच 
आधिुनक शोधांनी महासागर िव�ानात �ािंतकारी बदल घडवून आणले आहेत. नजीक�या 
भिव�य काळात महासागरामंधून अनेक उपय�ु गो�ी िमळू शकतात. �यामळेु सम�ुशा�ाचे 
मह�व िदवस�िदवस वाढत जाणार आहे. 

5) सागरी वातावरणशा� - 

सम�ुशा� आिण हवामानशा� यां�यात इतका जवळचा सबंंध आहे क� सागरी 
हवामानशा� ही एक �वतं� शाखा �हणून िवकिसत झाली आहे. महासागर आिण 
वातावरण या�ंयातील पर�परसबंंधामळेु दोघेही एकमेकावंर �भाव टाकतात.उदा. - �चिलत 
वार े आिण �या�ंया घष�णामुळे िनमा�ण होणारा वा� याचा ताण सम�ुा�या लाटा आिण 
�वाहावंर मोठा �भाव पाडतो. अ�ाशं तापमानाचे असतंलुन दूर कर�यात उबदार आिण 
थंड पा�याचे �वाह मह�वपूण� योगदान देतात. भरती-ओहोटी आिण भरती-ओहोटी�या 
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लाटा�ंया िनिम�तीम�ये वातावरणातील िव�कळीतपणाचा प�रणाम सव��ात आहे. 
वातावरणाचा दाब, तापमान आिण वातावरणीय प�रसंचरण इ�याद�चा महासागरावंर िनि�त 
प�रणाम होतो. सागरी हवामानशा� वातावरण आिण महासागरा�ंया आंतरसबंंधातून  
उ�णतेची देवाणघेवाण, हवेचा दाब आिण वा�या�या  �णाल��या पर�परसबंंधाचंा अ�यास 
करते. हवामाना�या  �भावामुळे महासागरा�ंया प�ृभागावर सतत बा�पीभवन होते �यामुळे 
जलच� िनमा�ण होते.खर ं तर हवामान आिण हवामाना�या घटकांचा महासागरांवर 
अप�रहाय�पणे मोठा �भाव असतो. अशा �कार े हवामान िव�ान आिण सम�ुशा� याचंा 
जवळचा सबंंध आहे. सम�ुशा�ाची ही िवशेष शाखा - महासागरावंरील तापमान आिण 
हवे�या दाबाचे िवतरण आिण �यावर वाहणार ेवार ेयांचा अ�यास करते जे महासागरातील 
पा�याचे भौितक आिण रासायिनक गणुधम� आिण महासागरांम�ये सजीव स�ृीची िनिम�ती 
ठरवतात. �यामळेु ही शाखा सपूंण� मानवी जगासाठी आिण जीव�े�ासाठी मह�वाची आहे. 

१.५  सागरशा�ाचा इितहास 

सागरशा�� सर िव�यम अॅबॉट हड�मन यानंी अगदी बरोबर िटपणी केली, "सागरशा�  हा 
आधिुनक िवकासाचा िवषय आहे जरी तो मूळचा �ाचीन असेल." सागरशा�  हे एक 
बह�िव�ाशाखीय िव�ान आहे. �याची वाढ समजून घे�यासाठी सम�ुशा�ा�या िवकासाशी 
सबंंिधत ऐितहािसक घटनाबं�ल क�पना गोळा करणे आव�यक आहे. वै�ािनक आिण 
भौगोिलक��्या महासागरांचा शोध घे�या�या मानवा�या �य�नाशी सबंंिधत असलेला 
इितहास स�ुवातीपासून ते आधिुनक काळापय�त तीन गटामं�ये िवभागलेला आह.े 

१.५.१ �ाचीन सागरशा� 

�यापारी मागा��या शोधामळेु महासागरा�ंया शोधाची स�ुवात झाली. शोधक आिण 
�यापा�यानंी स�ुवातीची मािहती गोळा केली आिण ती त�डीही सागंीतली. काही 
द�तऐवजामं�ये फारो �ने�ूने इ.स.पू. 3200 �या पिह�या �वासाची न�द केली आहे, तर 
इतर न�दी दश�वतात क� इ.स.पू. 3000 म�ये िहदं महासागरात सागरी �वास मानक होते 
कारण भारतीय �यापा�यानंा मा�सून�या �वाहािवषयी चागंले �ान होते. फोिनिशयन,पि�म 
सी�रयन देशातील लोक आिण स�याचे लेबनॉन हे उ�कृ� खलाशी होते. इ.स.पू. 1500 
म�ये ते �यापारासाठी िज�ा�टर�या साम�ुधनुीपय�त पिश�यन आखाता पय�त गेले. 

परुात�वीय परुावे असे सूिचत करतात क� पिहले �वाशी लोक ऑ��ोनेिशयन �हणून 
ओळखले जातात �यानंी पॅिसिफक आिण िहदं महासागर खो�यात �मण केले आिण ते 
आिशयातून तैवान बेटावर आिण नतंर उ�र िफलीिप�स,जावा आिण समुा�ा बेटाकडे 
�थलातं�रत झाले. इ.स.पू. 4500-2500 म�यपूव�तील लोकांनी इ.स.पू. 1500 पय�त िहदंी 
महासागराचा शोध स�ु केला. 7�या शतकात म�यपूव�तील �यापा�यानंी भारतीय आिण 
िचनी �यापार माग� िनयिं�त केले. ि��तपूव� चौ�या शतकात अॅ�र�टॉटलने अनेक सागरी 
जीवाचें वण�न केले. इराटो�थेिनसने �थम प�ृवीचा अचूक प�रघ मोजला. �याने भूगोल 
आिण अ�ाशं आिण रखेाशं �णाली�या अ�यासाचा शोध देखील लावला आिण प�ृवी�या 
अ�ा�या कल�याची गणना करणारा तो पिहला �य�� होता. पोिसडोिनअस याने इ.स.पू. 
100 म�ये सािड�िनया बेटाजवळ समुार े 6000 फूट सम�ुाची खोली मोजली. �ीक 
भूगोलशा�� ��ॅबो यानंी सम�ुा�या आवाजाचे भारवहन 2000 मीटर खोलीपय�त केले. 
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च�ंा�या भरती-ओहोटीशी  सबंिंधत ट�पे आिण िज�ा�टर�या साम�ुधनुीतून जाणा� या 
�वाहाचंी मािहती िदली. टॉलेमीने जगातील पिहला नकाशा  तयार केला. 

अ�यासा�या �ि�कोनातून सागर शा� एकोिणसा�या शतकात िनमा�ण झालेले असेल 
तरीही �याचा मूळ पाया �ाचीन काळातच तयार झालेला होता.फोनेिशयन खलाशांनी 
िज�ा�टरची खाडी पार क�न उ�रकेडील जल �वास केला आिण िकनारी बेटाचंा शोध 
लावला.इसवी सन पूव� 1500 पय�त ह े लोक इराण�या खाडीपय�त  �यापार काय� क� 
लागले होते इसवी सन पूव� 600 �या आसपास इिज�चा राजा िनको याने फोन एिशयन 
खलाशानंा लाल सागर माग� दि�णेकडे आि�कन िकनारप�ी कडे पाठवले दोन ते तीन 
वषा�नतंर िज�ा�टर माग� ते परत आले या�माणेच पि�म आि�के�या िकना�याला अनसु�न  
अॅडिमरल हानो यांनी साधारण 100 वषा�नी एक िवशेष व मह�वपूण� शोध �वास पूण� केला. 
साधारण इसवी सन पूव� 400 वषा�पूव� खलाशाचें ल� पूव�कडे गेले जेथे रशेीम बह�म�ुय र�न 
आिण मसाले इ�याद�चा �यापार �या�ंयासाठी िवशेष आकष�णाचे कारण होते .भारत इराण 
आिण चीन (�ाचीन नाव कैथे) या�ंया सभंािवत �यापाराने आकिष�त होऊन अनेक 
सम�ुया�ांना �ेरणा िमळाली.  

या काळात जल�वास हा मया�िदत सागरी उपकरणां�या अभावामळेु िकनारप�ीला 
अनसु�नच केला जात होता.तेरा�या शतकात चीनम�ये िदशादश�क य�ंाचा शोध लागला 
�याचा वापर अरबी �यापारी क� लागले तसेच �याच काळात िविवध भागात �ह तार ेयांचे 
नकाशे तयार झाले �या�ंया आधार ेअनेक जल�वास होऊ लागले  

१.५.२ म�ययुगीन सागरशा�  

या काळात जहाजबाधंणी,�वासाचे �ान आिण नकाशे बनवणे यात सधुारणा झाली.खलाशी 
लोक उ�र अटलािंटक महासागर ओलाडूंन समुार े793 ते 1066 पय�त समुार ेतीन शतके 
शोध, �यापार आिण वसाहतीत गुतंले होते. 

आकृती  1 – खलाशाचें �मखु माग� - ि�िटश बेट, आिशया आिण अटलािंटक ओलाडूंन 
आइसलडँ, �ीनलडँ आिण उ�र अमे�रका पय�त. 

 
Source:Sverdrup, K. A., &Kudela, R. M., (2017). Investigating 
Oceanography. New York: McGraw-Hill Education. 
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 अरबी लेखक अल-मासउदे यानंी “मोसमी मा�सून वा�यांमळेु �ती�वाह िनिम�तीचे वण�न 
केले आहे.” अरबानंी िहदंी महासागर ओलाडूंन िनयिमत �यापार माग� �थापन केले. 13 �या 
शतकात चुबंक�य होकाय�ंाची ओळख झाली. 1300 �या आसपास काही यरुोिपयन 
लोकानंी अंशतः सम�ु ओलाडं�यासह यश�वी �यापार माग� �थािपत केले होते.  

शोधांचे युग 

अॅडिमरल झ�ग हे यानंी पि�म �शातं महासागर आिण िहदंी महासागर ओलाडूंन 
आि�केपय�त 1405 ते 1433 पय�त सात महाकाय �वास केले. 1416 म�ये पोतु�गालचे 
ि��स हे�ी यानंा नौकानयन आिण वािण�य यामं�ये खूप रस होता आिण �यानंी जल�वास 
आिण नकाशा बनव�याचाही अ�यास केला होता. ि��स हे�ी�या म�ृयूनतंर बाथ�लोमेयू 
डायस (आकृती  2) 1487 म�ये केप ऑफ गडु होपभोवती िफरला. 1497 म�ये वा�को द 
गामा डायसचा माग� केप ऑफ गडु होपकडे गेला (आकृती  2) नतंर पढेु शोध चालू रािहला 
पढेु �यानंी जल�वास, खगोलशा� आिण काट��ाफ� िशकव�यासाठी नौदल वेधशाळा 
�थापन केली आिण अशा �कार ेयरुोिपयन महान यगुासाठी �यानंा सवा�त जबाबदार मानले 
जाते आिण िहदंी महासागरातून भारताकडे एक नवीन �यापार माग� शोधला.1492 म�ये 
ि��तोफर कोलंबसने प�ृवी�या आकारमाना�या चकु��या अंदाजावंर अवलंबून राह�न 
अटलािंटक महासागर ओलाडूंन �वास केला (आकृती  2) आिण जे�हा तो नवीन जगात-
अमे�रकेत उतरला ते�हा तो आिशया�या पूव� िकना�यावर पोहोचला होता असा �याचा 
िव�ास होता.1499 ते 1504 पय�त इटािलयन खलाशी Amerigo Vespucci ने दि�ण 
अमे�रके�या िकनारप�ीवर पोहोच�यासाठी अमे�रकेत अनेक �वास केले आिण ते नवीन 
खडं �हणून �वीकारले. 1513 म�ये वा�को �यनेुझ डी बा�बोआ याने पनामाचा सेतू  
ओलाडंला आिण पॅिसिफक महासागर सापडला. �याच वष� जआुन पो�स डी िलओन यानंी 
�लो�रडा सागरी �वाह शोधला. 

आकृती  2 - ि��तोफर कोलंबस�या पिह�या �वासाचे माग�, बाथ�लोमयूे डायस आिण 
वा�को दा गामा 

 
Source: Sverdrup, K. A., &Kudela, R. M., (2017). Investigating 
Oceanography. New York: McGraw-Hill Education. 
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फिड�नाडं मॅगेलनने प�ृवी�या पिह�या ऐितहािसक �वासा�या कालावधीतील शोध हा 
प�र�मणाचा सा�ीदार आह.े 1520 म�ये मॅगेलन मोिहमेने (आकृती 3) मॅगेलनची 
साम�ुधनुी (अटलािंटक महासागर आिण पॅिसिफक महासागर मधील नैसिग�क माग�) शोधून 
काढला. 1520 म�ये दि�ण अमे�रके�या टोकाला �दि�णा घातली व पढेु तो िफिलपाई�स 
बेटाजंवळ पोहचला.या बेटावंरील आिदवासी लोकाबंरोबर झाले�या सघंषा�त तो मारला 
गेला. �या�या ह�येनतंर जआुन सेबॅि�टयन व  डेल कॅनो�या नेत�ृवाखाली दोन जहाजे 
िनघाली. या जहाजापैंक� एकाने ‘ि�ह�टो�रया’ पि�मेकडे �वास स�ु ठेवला आिण 
आि�के�या केप ऑफ गडु होपला वळसा घालून िहदं महासागर यश�वीपणे पार केला 
आिण नतंर स�ट�बर 1522 रोजी �पेनम�ये परत आला. जल�वासी �हणून मॅगेलनचे 
कौश�य या �वासाला महासागरा�ंया स�ुवाती�या मोिहमा�ंया आखणीम�ये सवा�त 
उ�लेखनीय योगदान देते. 

आकृती  3 - पोतु�गीज नेि�हगटेर फिड�नांड मगॅेलन �ार ेपृ�वीचे पिहले प�र�मण 

 

�ोत: ि�टािनका 

16 �या शतका�या उ�राधा�त अनेक पोतु�गीज, िचनी आिण �पॅिनश सशंोधकां�या मोिहमा 
म�ुयतः उ�र अमे�रका, म�य अमे�रका आिण दि�ण अमे�रके�या अटलािंटक 
िकनारप�ीचा शोध घेत हो�या. 1577 म�ये सर �ाि�सस �ेक स�या�या कॅिलफोिन�या�या 
िकना�यावर पोहोचला आिण स�या�या यनुायटेड �टेट्स-कॅनेिडयन सीमेवर (आकृती - 4) 
िकना�याव�न  उ�रकेडे िनघा�यानतंर  तो नैऋ�येला वळला  आिण पॅिसिफक महासागर 
पार केला. 1582 म�ये दि�ण अमे�रका आिण अंटाि�ट�का दर�यान असले�या स�या�या 
"�ेक पॅसेज" चा शोध यातूनच लागला. 
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आकृती  4 - मगॅेलन आिण �ेकची  �दि�णा 

 

Source:Sverdrup, K. A., &Kudela, R. M., (2017). Investigating 
Oceanography. New York: McGraw-Hill Education. 

आराखडे  आिण जल�वास मािहतीचे मह�व 

वसाहत��या �थापनेने अचूक आराखडे  आिण जल�वासाचे  तं� िवकिसत कर�यात 
मह�वाची भूिमका बजावली. 1530 म�ये �लेिमश खगोलशा�� जे�मा ि�िसयस यानंी वेळ 
आिण रखेाशं या�ंयातील सबंंध ��थािपत केला. यॉक� शायर-आधा�रत घड्याळ िनमा�ता 
जॉन हॅ�रसन याने 1735 म�ये पिहले �ोनोमीटर तयार केले. 1798 ते 1779 पय�त कॅ�टन 
जे�स कूकने पॅिसिफक महासागराचा आराखडा  तयार कर�यासाठी तीन उ�कृ� जल�वास 
(आकृती 5) केले. अंटाि�ट�क महासागराचा आणखी शोध घे�यासाठी �याने अनेक बेटे 
आरिेखत केली. मोिहमे�या शेवट�या ट��यात कुकने हवाईयन बेटाचंा शोध लावला. या 
�वासानंी कुकला इितहासातील महान जल�वासी, शा�� आिण खलाशी बनवले. �या�या 
मौ�यवान मािहतीने �याला सम�ुशा�ा�या स�ंथापकापैंक� एक बनवले.  

आकृती  5 - कॅ�टन जे�स कुकचा �वास 

 
Source:Sverdrup, K. A., &Kudela, R. M., (2017). Investigating 
Oceanography. New York: McGraw-Hill Education. 
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17 �या आिण 18 �या शतका�या स�ुवातीस सशंोधकांना �यापार मागा�वरील वेग आिण 
सरुि�तता सधुार�यासाठी महासागर आिण सम�ुा�ंया प�तशीर वै�ािनक अ�यासाची 
आव�यकता वाटली. या आव�यकतामंळेु ब�जािमन �ँकिलन हे वसाहत�चे जनरल पो�ट 
मा�टर बनले होते ज ेअमे�रका आिण इं�लंड दर�यान मालवाहतूक कर�यासाठी लागणा�या 
वेळेब�ल िचिंतत होते. कॅ�टन िटमोथी फो�गर�या मदतीने, �ँकिलनने ग�फ ��ीम 
�वाहाचा 1769 म�ये �ँकिलन-फो�गर याने आराखडा (आकृती-6) तयार केला.आराखडा 
�कािशत झा�यावर जल�वाशानंा अटलािंटक महासागरातील सवा�त वेगवान माग� 
िनवड�यासाठी �ो�सािहत केले. 

1802 म�ये नॅथॅिनयल बॉिडच यांनी खलाशांसाठी खगोलीय जल�वासाचे तं� �कािशत 
केले आिण सम�ुावंर अमे�रके�या वच��वाची पायरी िनि�त केली. 

आकृती  6 - ग�फ ��ीमचा �ँकिलन-फो�गर नकाशा 

 

Source:Sverdrup, K. A., &Kudela, R. M., (2017). Investigating 
Oceanography. New York: McGraw-Hill Education. 

 पढुील वषा�म�ये अमे�रकेम�ये अनेक स�ंथाचंी सागरी अ�यास कर�यासाठी �थापना 
झाली. �यापैक� काही पढुील आहेत - 

• 1807 – कोषागार िवभागा�या अंतग�त असले�या िकनारप�ी�या सव��णाला नतंर 
िकनारा  आिण भू-गिणतीय सव��ण असे नाव दे�यात आले आिण स�या अ�य� थॉमस 
जेफरसन यां�या नेत�ृवाखाली रा��ीय महासागर सव��णाची �थापना कर�यात आली. 

• 1830 - अमे�रकन नौसेना जलसव��ण काया�लयाची �थापना आता अमे�रकन नौदल 
सम�ुिव�ान काया�लय �हणून केली होती. 

• 1842 - नौदल आगारचे आराखडे याची  �थापना झाली. 

हळुहळू जीवशा�� आिण िनसग�शा� या�ंया मानात महासागराबं�ल आवड िनमा�ण 
झाली. ह�बो�ट दि�ण अमे�रके�या पि�म िकना� यावर उ�रकेडे वाहणार ्या दि�ण 
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अमे�रकन �वाहात राहणा�या �ा�या�ंया सं�येने मोिहत झाले. वत�मानात  �याचे नाव 
हबंो�ट �वाह  िकंवा पे� �वाह �हणून ओळखले जाते. चा�स� डािव�नने जमीन आिण 
सम�ुातून जीव गोळा केले �याचें वण�न आिण वग�करण केले. एडवड� फो�स� या इंि�लश 
िनसग�शा��ाने ि�टीश बेटे आिण भूम�यसागरीय आिण एिजयन सम�ुा�या आसपास�या 
सागरी जीवनाचे प�तशीर सव��ण स�ु केले. महासागराबं�ल�या �या�या स�ुयवि�थत 
अंदाजामंळेु �याला सम�ुशा�ाचा आणखी एक स�ंथापक बनवले. 1818 म�ये, सर जॉन 
रॉस यानंी बॅिफन उपसागरातील 6000 फूट खोलीतून व�स� आिण �टारिफशचे नमनेु गोळा 
केले आिण �यामळेु इत�या मोठ्या खोलीवर जीवस�ृीचे अि�त�व अस�याचे िस� झाले. 
�लाक�  रॉस यांनी अंटाि�ट�क पा�यातून सखोल नमनेु गोळा केले आिण आि�ट�क �जात�शी 
�याचें सा�य ल�ात घेतले. मॅ�यू फॉ�टेन मौरी या अमे�रकन नौदल अिधका�याने 
महासागरामं�ये सरुि�त आिण काय��म �यापार माग� शोध�यात मह�वपूण� योगदान िदले. 
�याने नौकानयनासाठी आराखडे व सूचना �कािशत के�या तसेच वारा, �वाह आिण 
सम�ुा�या ि�थतीचे नमनेु िदले. या अतलुनीय योगदानासाठी मौरी यांना "सागराचंा 
पथशोधक" �हटले गेले. 1855 म�ये मौरीने “The Physical Geography of the 
Sea.”हे सम�ुशा�ावरील प�ुतक �कािशत केले. 

19 �या शतका�या शेवट�या भागात िविवध सरकारानंी महासागराबं�ल�या मोिहमा आिण 
अ�यासासाठी िव�परुवठा कर�यास स�ुवात केली.अटलािंटक महासागरातील टेली�ाफ 
केब�स�या प�रचयाने खोल सम�ु अिधक चागं�या �कार ेसमजला.�यावेळी अिभय�ंयानंा 
तळाची �थलाकृित, �वाह आिण जीवांसह सम�ुातील तळा�या प�रि�थतीब�ल मािहती 
असणे आव�यक होते.ि�टीशांनी हळूहळू खोल सम�ुा�या अ�यासाची मािलका स�ु केली. 
जे�हा प�ृभागावर आणले ते�हा अटलािंटकमधील टेिल�ाफ केबल कधीही न पािहले�या 
अनेक जीवानंी झाकलेली होती."यरुोिपयन सागरातील अिनयिं�त मासे पकडणे" याचा 
अ�यास कर�यासाठी आखले�या मोिहमेला िनधी दे�यात आला.�कॉटलंड�या 
म��यपालन मंडळाने 1882 म�ये माशा�ंया �थलातंरा�या प�त�चा अ�यास कर�यासाठी 
अ�यास हाती घेतला. 1902 म�ये महासागरा�ंया सशंोधनासाठी आंतररा��ीय प�रषद 
(ICES) �या सद�यांची कोपनहेगन येथे पिहली बैठक झाली ही बैठक सम�ुशा�ा�या 
िवषयातील ऐितहािसक घटना यावर होती. महासागरा�ंया सशंोधनासाठी आंतररा��ीय 
प�रषद (ICES) ही जगातील सवा�त जनुी आंतर-सरकारी सागरी सघंटना आहे. 

19�या आिण 20�या शतकातील मोिहमा 

 चॅल�जर मोहीम - ि�टीश रॉयल सोसायटी�या सागरी प�र�मा किमटीने सवा�त 
�यापक सागरी मोहीम आयोिजत केली. चॅल�जर समुार े साडेतीन वष� चालले�या 
सम�ु�वासासाठी इं�लंडह�न िनघाला �वासाचा पिहला ट�पा ब�यु�डापय�त, नतंर केप ऑफ 
गडु होप�या सभोवताल�या दि�ण अटलािंटक बेटावर आिण नतंर िहदं महासागरा�या 
दि�णेकडील व पूव�कडील भागापय�त पोहोचला. ही मोहीम पढेु ऑ��ेिलया, �यूझीलंड, 
िफलीिप�स, जपान आिण चीनम�ये चालू रािहली. या जहाजाने 26,850 फूट उंचीव�न  
सवा�त खोल आवाज घेतला �याला आता मा�रयानास गत�म�ये "चॅल�जर डीप" �हणून 
ओळखले जाते.  



 

 

सागरशा�ातील मूलभूत संक�पना 

 

15 

 �ॅम चा जल�वास  - 19 �या शतका�या उ�राधा�त आिण 20 �या शतका�या 
स�ुवाती�या काळात वण�ना�मक िव�ानाकडून प�रमाणा�मक िव�ानाकडे सम�ुशा�ाचे 
स�ंमण िदसून आले. या जहाजाचे आता आकडेवारी गोळा कर�याचे �येय होते. महासागरी 
हालचाल  आिण जल चळवळी�या सै�ािंतक �ा�पाचंा िवकास झाला. �कॅि�डनेि�हयन 
सम�ुशा�� जल चळवळी�या या अ�यासात सि�य होते. ि�डटजॉफ नॅनसेन, सवा�त 
अिव�सनीय मनाचा  एक संशोधक आिण �ाणीशा�� होता �याला �वुीय सम�ुा�या 
�वाहात रस होता.  

�याने �वुीय बफा��या थरामं�ये गोठवणार े जहाज आिण उ�र �वुापय�त पोहोच�यासाठी 
आि�ट�कमधील बफा��या �वाहा�या िदशेने अ�यास केला. आिण उ�र �वुावर 
पोहोच�यासाठी जहाज वाह�न नेले. बफा��या �चडं दाबापासून वाच�यासाठी 128 फूट 
लाकडी चौकट ("पढेु ढकल�यासाठी) तयार केली. 

 मटेोर मोहीम - ही मोहीम आि�का आिण दि�ण अमे�रका दर�यान नागमोडी 
वळणानंी  20° उ ते 60° द पय�तचा �देश शोधात आिण सम�ुा�या खोलीचे अचूक 
मोजमाप करणा� या इको साउंडर�या पिह�या वापरासाठी अिधक �िस� आहे. 

१.५.३ .आधुिनक सागरशा�  

सागरशा�ीय सं�थांची �थापना 

19 �या शतकात सरकारी स�ंथा आिण खाजगी स�ंथानंी देशातील सम�ुशा�ाचा आधार 
घेतला. अले�झाडंर अगािसझ एक खाण अिभयतंा, सागरी शा�� आिण हाव�ड�  
िव�ापीठाचे �ा�यापक यांनी खोल सम�ुातील जीवशा�ा�या �ानाचा िव�तार 
कर�यासाठी मोिहमा�ंया मािलकेसाठी िव�परुवठा केला. 1903 म�ये सॅन- िदएगो मधील 
�यावसाियक लोका�ंया गटाने मरीन बायोलॉिजकल असोिसएशनची �थापना केली. अशा 
�कार े कॅिलफोिन�या िव�ापीठा�या ि���स इि��टट्यूशन ऑफ ओशनो�ाफ� फाउंडेशन. 
कान�गी स�ंथेने प�ृवी�या चुबंक�य �े�ा�या तपासणीसाठी िनधी िदला. रॉकफेलर 
फाउंडेशनने 1930 म�ये पूव� िकनारप�ीवर वड्ुस होल ओशनो�ािफक स�ंथे�या 
�थापनेसाठी िनधी िदला. 

दसु�या महाय�ुात सम�ुशा�ाचा अ�यास वाढला. यनुायटेड �टेट्स आिण �या�या 
सहयोगी देशानंा कम�चारी आिण सािह�य सम�ुमाग� दगु�म िठकाणी हलव�याची गरज आहे. 
हवाई िनगराणीव�न सम�ु आिण िकना� यावरील प�रि�थती, सम�ुिकनार े आिण बंदरांचा 
अंदाज लावला जातो आिण पाणबड्ुया शोध�यासाठी पा�याखालील आवाजाचा वापर केला 
जातो. महासागरशा��ानंी �याचें �ान रा��ीय य�ुासाठी िद�याने शै�िणक अ�यास बंद 
झाला. 

महासागरांचे मोठ्या �माणावर संशोधन – 

दसु�या महाय�ुानतंर; शा��ानंी नवीन अ�याधिुनक उपकरणे वापरली - रडार, 
�वयचंिलत लहर शोधक आिण तापमान-खोली रकेॉड�र.काही �मखु काय��म आिण स�ंथा 
पढुील �माणे आहेत -· 
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• डीप-सी ि�िलंग �ो�ाम (DSDP) 1968 - सशंोधन स�ंथामंधील एक सहकारी उप�म 
चॅल�जर मोिहमेदर�यान वापरले�या जहाजा�या नावावर खास तयार केले�या �लोमर 
चॅल�जरचा वापर क�न "सम�ुाखालील प�ृवी�या कवचाचे" नमनुा घे�यास स�ुवात केली. 

• ओशन ि�िलंग �ो�ाम (ODP) 1983 - डीप-सी ि�िलंग �ो�ाम (DSDP)  हा ओशन 
ि�िलंग �ो�ाम (ODP) बनला आिण अमे�रकेमधील 14 िव�ान स�ंथा�ंया आंतररा��ीय 
भागीदारी�ार ेहा काय��म �थािपत केला गेला. 

• नॅशनल ओशिनक अँड अॅटमॉ�फे�रक अॅडिमिन��ेशन (NOAA), 1970 – अमे�रकन 
सरकारने आप�या प�ृवी िव�ान स�ंथांची पनुर�चना केली – रा��ीय महासागर सव��ण, 
रा��ीय हवामान सेवा, रा��ीय सागरी म��य सेवा, पया�वरण आकडेवारी  सेवा, रा��ीय 
पया�वरण उप�ह सेवा, आिण पया�वरण सशंोधन �योगशाळा. 

उप�हीय सागरशा�  आिण सागरांचे सुदूर संवेदन  - 

�वाहाचंा मािहती स�ंह, जैिवक उ�पादकता, सम�ु-पातळीतील बदल, लाटा, हवा-
सम�ुातील पर�परसवंाद, सम�ुा�या प�ृभागाचे तापमान इ�याद�साठी उप�हाचंा वापर 
क�न सशंोधकानंा जागितक �तरावर महासागर आिण इतर जल स�ंथाचें िनरी�ण 
कर�याची परवानगी िमळाली. सम�ुिव�ानासाठी वापर�यात येणार े उप�ह से�सर गे�या 
काही दशकामं�ये सतत िवकिसत होत आहते. NASA �ार े1978 म�ये ��ेिपत केले�या 
NIMBUS-7 उप�हाम�ये को�टल झोन कलर �कॅनर (CZCS) नावाचे से�सर पॅकेज 
होते. �याने महासागरातील �लोरोिफल िवतरण आिण उ�पादकतेचे पिहले जागितक ��य 
िदले. �याची जागा अखेरीस सी-��ूइंग वाइड फ��ड से�सर (SeaWiFS) आिण मॉडरटे 
�रझो�यूशन इमेिजगं �पे��ोमीटर (MODIS) ने घेतली. हे महासागरा�या रगंािवषयी 
मािहती देतात आिण महासागरामंधील गितमान बदलाबं�ल तपशील दतेात. 
TOPEX/Poseidon, Jason-1 आिण Jason-2 हे इतर उप�ह होते. स�या, उप�हाचंा 
एक न�� ��येकाभोवती िफरतो, सम�ुशा�ा�या सव� पैलूंसाठी मौ�यवान मािहती गोळा 
करतो. 

१.६  महासागराचें वय आिण उदय  

महासागराची उ�प�ी कशी झाली? हा एक मोठा िवषय आहे. तो सहजतेने समजणे िकंवा 
समजावून सागंणे कठीण आहे परतं ुतरीही येथे आपण थोड�यात आढावा घे�याचा �य�न 
क�या. 

आजपासून 500 दशल� वषा�पूव� दर�यान महासागरांची िनिम�ती झाली असावी असा 
वै�ािनकाचंा अंदाज आह.े वा�तिवक प�ृवीवरील महाकाय खड्डे पा�याने कसे भरले होते 
याचा अंदाज बाधंणे कठीण आहे. दसुरीकडे एवढे मोठे खड्डे कसे िनमा�ण झाले हाही मोठा 
�� होता. शा�� �हणतात क� प�ृवीची िनिम�ती झाली ते�हा ती अ�नीचा गोळा होता. 
जसजशी प�ृवी हळूहळू थंड होत गेली तसतसे वायूचे ढग ित�याभोवती पसरले. थंड 
झा�यावर ह ेढग खूप जड झाले आिण सतत पाऊस पडू लागला. हे लाखो वषा�पासून घडत 
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आहे. पा�याने भरले�या प�ृवी�या प�ृभागा�या या मोठ्या खड्ड्यानंा नतंर सम�ु �हटले 
गेले. 

महासागरा�ंया िनिम�तीचा िवचार केला तर �या उ�ण काळातही प�ृवीव�न वातावरणात 
सोडले�या ऑ�साईड आिण हाय�ोजन�या सयंोगाने वायू�या �व�पात पाणी तयार झाले. 
पण ते �व होऊ शकले नाही. प�ृवीचे वातावरण हळूहळू थंड झा�यावर या बा�पाने ढगाचें 
�प धारण केले. यानतंर प�ृवीवर बराच वेळ मसुळधार पाऊस पडला. ह ेपाणी वाफे�या 
�पात वाढले आिण घन�प होऊन प�ुहा पाऊस पडला. �वालामखुीचा उ�ेक होऊन 
प�ृवीचे कवच तयार होत होते. हळूहळू, नैसिग�क�र�या पा�याने आपली जागा तयार केली. 

प�ृवी�या प�ृभागाचा 70.92 ट�के भाग सागरानंी �यापलेला आहे. याचा अथ� प�ृवी�या 
समुार े 36,17,40,000 चौरस िकलोमीटर �े�ात महासागर आहे. जगातील सवा�त मोठा 
महासागर पॅिसिफक महासागर आहे �याचे �े�फळ समुार े 16,62,40,000 चौरस 
िकलोमीटर आहे. जगातील सव� महासागरापैंक� ह े �माण 45.8 ट�के आह.े पॅिसिफक 
महासागरा�या आत पा�यातील �ा�याचें एक रह�यमय जग आह े�याचा अ�ाप शोध स�ु 
आहे. पॅिसिफक महासागर हा जगातील सवा�त खोल महासागर आहे. �याची सरासरी खोली 
3939 मीटर आहे. जर आपण महासागर सोडून सम�ुाब�ल बोललो तर जगातील सवा�त 
मोठा सम�ु �हणजे दि�ण चीन सम�ु �याचे �े�फळ 2974600 चौरस िकलोमीटर आहे. 

सव� महासागरांची खोली वेगवेगळी मानली जाते. महासागरा�ंया खोलीचे गूढ अजूनही 
कायम आह.े सम�ुाची खोली खूप जा�त असते तापमान थडं असते , आिण काही वेळा 
जा�त दाबामळेु येथे ऑि�सजनही खूप कमी असतो. सम�ुा�या खोलीवर असणारा दाब 
प�ृवीवर असणा�या दाबापे�ा 1,000 पट जा�त आहे. इतका दाब असतो क� जैव-
रसायनशा�  देखील येथे अपयशी ठरते. या दाबाचे स�य असे आहे क� सम�ुा�या 
तळातील �ा�या�ंया राह�या�या जागेपैक� 1 ट� � याहं�न कमी जागा आतापय�त सापड�या 
आहेत. 

१.६.१  महासागरांची िनिम�ती एका ि�ल� आिण अ�यंत दीघ� कालीन �ि�येने झाली 
आह.े 

जे�हा प�ृवीची न�याने िनिम�ती झाली होती ते�हा ती खूप गरम होती. �हणजेच समुार े4.5 
अ�ज वषा�पूव� प�ृवी केवळ आतून गरम न�हती तर ितचा प�ृभागही इतका गरम होता क� 
�यावर �व�प पाणी तयार होऊ शकत न�हते. 

�या काळातील वातावरणाला �ोटो-वातावरण �हणतात. �यातही भयकंर उ�मा होता. परतं ु
पाणी हा िव�ाचा एक भाग आहे आिण िव�ा�या उ��ातंीदर�यान कोण�या ना कोण�या 
�व�पात अि�त�वात आह.े �या उ�ण काळातही प�ृवीव�न वातावरणात सोडले जाणार े
हाय�ोजन आिण यां�या ऑ�साईड्स�या सयंोगामळेु वायू�या �व�पात पाणी तयार झाले. 
पण ते �व�प  होऊ शकले नाही. 

प�ृवीचे वातावरण हळूहळू थंड झा�यावर या बा�पाने ढगाचें �प धारण केले. यानतंर 
प�ृवीवर बरीच वष�  मसुळधार पाऊस पडला. ह ेपाणी वाफे�या �पात वाढले आिण घन�प 
होऊन प�ुहा पाऊस पडला. या काळात प�ृवीचा प�ृभागही �याचे �व�प धारण करत 
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होता. �वालामखुीचा उ�ेक होऊन प�ृवीचे कवच तयार होत होते. प�ृवी�या प�ृभागाचा 
समुार े 72% भाग महासागरां�या �व�पात आहे. दोन मोठे महासागर पॅिसिफक आिण 
अटलािंटक प�ृवीला उ�या खडंामं�ये िवभािजत करतात. िहदंी महासागर दि�ण 
आिशयाला अंटाि�ट�कपासून वेगळे करतो आिण ऑ��ेिलया आिण आि�केदर�यान�या 
�देशात तो पसरलेला आहे. एका ��ी�ेपात, प�ृवी हा एक िवशाल महासागर आह े�याम�ये 
बेटासंारखे खडं आहते. या खडंाचंा ज�मही प�ृवी�या रचनेत सतत होत असले�या 
बदलामंळेु झाला. 

महा�ीप आिण महासागरां�या उ�प�ीचे म�ुय िस�ांत 

लॉड� केि�वन�या मते : 

प�ृवीची उ�प�ी " आकाशातील गोलाकार तेजोमेघा” (ए�रयल ए�यलुर ने�यलुा) पासून 
झाली  आहे.स�ुवाती�या अव�थेतील प�ृवी नतंर थंड झाली आिण ितचा बा� खडकाळ 
प�ृभाग तयार झाला. प�ृवी�या थंड हो�या�या काळात प�ृवी आकंुचन पाव�यामळेु ितचा 
काही भाग उंच (महा�ीप) रािहला आिण काही भाग खाली (महासागरा�या तळाशी) गेला . 
मग हे खालचे भाग वातावरणातील पा�याने भरले  आिण स�याचे महासागर तयार 
झाले.असे िवचार लॉड� केि�वन यानंी महासागरा�ंया िनिम�ती बाबत माडंले होते.  

हो�सचा अिभसरण �वाह िस�ांत 

1930 �या दशकात आथ�र हो�सने महा�ीपीय �वाहा�या सदंभा�त ‘अिभसरण �वाह 
िस�ातं' माडंला. हो�सने प�ृवीची अंतग�त रचना दोन प�्यामं�ये िवभागली आहे . वरचा 
िसयाल थर आहे तर �या खालचा थर  �व अव�थेत आहे. हा िस�ातं खडका�ंया 
िकरणो�सग�तेवर आधा�रत आह.े भूकवचातील खडकामं�ये यरुिेनयम, थो�रयम, पोटॅिशयम 
इ�यादी िकरणो�सारी पदाथा�चे िवघटन होऊन उजा�  िनमा�ण होते. �यामळेु हो�स�या मते 
िकरणो�सग� घटकामंधील  तापमानातील फरकामळेु आवरणा�या भागात सवंहन �वाह 
िनमा�ण होतात.अधः �तरातील पॅरीडोटाइट खडक िवतळून पातळ बनतात �यामळेु 
�या�ंयात सवंहन �वाह स�ु होतात.अधः�तरात िनमा�ण झालेले अिभसरण �वाह 
भूकवचा�या िदशेने वर येऊ लागतात या �वाहानंा आरोही अिभसरण �वाह 
�हणतात.�यानतंर हे �वाह ि�तीज समातंर िदशेने �वास करतात.वर येतानंा �याचें तापमान 
कमी होत अस�याने ि�तीज समातंर िदशेने वाहणार ेहे  �वाह प�ृवी क� �ा�या िदशेने प�ुहा 
खाली वाह� लागतात �यानंा अवरोही अिभसरण �वाह �हणतात.     

सवंहन �वाहांचे दोन �कार आहेत 

1. अपसारी अिभसरण �वाह – खडंाखालील अपसारी अिभसरण �वाह भूकवचात जेथे 
वाहतात �या भागात तणाव िनमा�ण होऊन भूकवचाला तडे जातात िकंवा ��तरभगं होतात 
�यातून भूखडंाचे वहन होते.या वेळी  खिंडत होतात आिण अधः�तरात जमा झालेली 
उ�णता सोडली जाते. यामळेु अ�ंद आिण लाबं उथळ महासागर िनमा�ण होतो. 

2. अिभसारी अिभसरण �वाह – दोन �वतं� भूखडंाखंाली �वतं� सवंहन �वाह चालू 
अस�यास दो�ही भूखडंांखाली वाहणा�या �वाहाचंी िदशा अिभसारी अिभसरण या �कारची 
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अस�यास या �वाहा�या �भावाने सपंीडन होऊन भूकवच प�ृवी�या क� �ाकडे कलतात व 
�यामळेु भू�ोणीची िनिम�ती होऊन कालातंराने �यात गाळाचे सचंयन होऊन �यावर 
अिभसारी अिभसरण �वाहांचा दाब पडून वळीकरण होते �याचें आकारमान वाढून  पव�त 
तयार होतात. हो�स�या मते आ��स आिण िहमालयाचा उगम अशा �कार ेझाला आह.े 

पी.जे.सोलसची संक�पना 

पी. जे. सोलास (1908) �या मते वायमुंडलीय दाबा�या असमानतेमळेु खडं आिण 
महासागर िनमा�ण झाले आहेत. उ�च दाबा�या भागात महासागर तयार झाले आिण कमी 
दाबा�या भागात महा�ीप तयार झाले. 

लॅपवथ� आिण लॅ�हची प�रक�पना  

लॅपवथ��या मते महासागर आिण महा�ीपा�ंया उ�प�ीचे म�ुय कारण प�ृवी�या वर�या 
प�ृभागावर मोठ्या �माणात वळीकरणाची ि�या आहे. भूपटाचा वर कललेला भाग (वरचा 
भाग) खडं बनला आिण खाली कललेला भाग महासागर झाला. 

1907 म�ये, लॅ�ह नावा�या एका िव�ानाने लॅपवथ��या या गहृीतकात बदल केला. लॅ�ह�या 
मते प�ृवी�या क� �ीय आकष�ण श��मळेु ित�या प�ृभागा�या �े�ात अनेक िठकाणी 
ऊ�व�गामी  आिण अधोगामी हालचाली झा�या अधोगामी हालचालीमळेु तयार झाले�या 
खोल भागात पाणी साच�यामुळे महासागर तयार झाले आिण उंच भाग खडं बनले. 

चतुःिशर�क प�रक�पना 

एका ि�कोणा�या ित�ही बाजू पाया ध�न �यावर तीन ि�कोण ठेवले व �याचंा िशरोिबंदू 
एकच ठेवला तर जी आकृती तयार होते ितला चतःु िशर�क असे �हणतात.यातील चारही 
ि�कोण �हणजे एक कोन पायाचा व तीन बाजूचे हे समभजु आहेत या चतःुिशर�कला चार 
िशरोिबंदू चार बाजू व सहा  कडा असतात ��येक कडे�या िव�� बाजूस चतःुिशर�कचा 
सपाट भाग असतो व ��येक िशरोिबंद�ुया  िव�� बाजूलाही  सपाट भाग असतो.यातील 
सपाटभागी महासागर व कडा आिण िशरोिबंदूना जमीन आहे असे मानले तर प�ृवीवरील 
भूखडं व महासागर या�ंया िवभागणी सारखीच िवभागणी िदसून येते हा चतःुिशर�क जर 
िशरोिबंदू �या आधारावर उभा केला तर पायाचा ि�कोण वर येईल     

तो उ�र �वुाकडील भाग समज�यास या पाया ि�कोणा�या प�ृावर आि�ट�क महासागर व 
�या�या िव�� बाजूला िशरोिबंदूवर दि�ण �वु व अंति�ट�का खडं येईल पाया�या 
ि�कोणा�या कडावर उ�र अमे�रका या यरुिेशया खडंाचा उ�रकेडील पसरट भाग येईल 
तर उरले�या उ�या कडावंर खडंाचे िनमळुते होत गेलेले भाग येतील ��येक कडे�या िव�� 
बाजू�या ि�कोणी सपाट प�ृावर महासागर येतो �हणजेच खंड व महासागर याचंी �ितपाद 
�थाने व खडंाची उ�रकेडील पसरट भाग व दि�णेकडील िनमळुते भाग या सरंचनाचंा 
उलगडा होतो  
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जी�सची संक�पना - 

जी�स�या मते परी�मनाची  ि�थरता �ा� कर�यासाठी प�ृवीचा आकार सफरचदंा�या  
आकाराचा बनला आिण उंचावले�या भागानंी महा�ीप तयार झाले आिण सम�ुात बडुले�या 
जिमन��या भागांनी महासागर तयार झाले. 

एफ.बी.टेलरची महा�ीपीय िव�थापन प�रक�पना 

खडं िव�थापनाची श�यता �� च िव�ान �नायडर (1858) यांनी �कट केली होती. खडंा�ंया 
�वाहा�या सकं�पनेला ‘खडं िव�थापन िस�ातं’ असे �हणतात.टेलरचा िस�ातं ि�टेिशयस 
काळापासून स�ु होतो �या�ंया मते या काळात दोन म�ुय भूखडं होते ते �हणजे लारिे�शया 
व ग�डवाना भूमी .हे उ�र व दि�ण �ुवाजवळ ि�थर होते �या�या मते हे भूखडं िसयाल या 
��याचे बनलेले होते �यानतंर हे दो�ही भूखडं िवषवव�ृाकडे सरकत गेले कारण �या काळी 
च�ंाची गरुा�वाकष�ण श�� जा�त होत�.लोरिे�शया उ�र �वुापासून दूर गे�यामळेु 
बॅ�क�नची खाडी,लॅ�ाडोरचा सम�ु,डॅवीसची सम�ुधनुी याचंी िनिम�ती झाली.तर ग�डवाना 
भूमी दि�ण धवृाकडून िवषवव�ृाकडे सरक�यामळेु रॉस सम�ु,ऑ��ेिलयन िकनारा याची 
िनिम�ती झाली आिण लोरिे�शया िवषवव�ृाकडे सरक�यामुळे आिट�क सागराची िनिम�ती 
झाली.   

वेगेनरचा खंड-वहन िस�ांत 

 आ��ेड वेगेनर यानंी 1912 म�ये हवामान बदला�या सम�येचे िनराकरण कर�यासाठी हा 
िस�ातं माडंला. 

वेगेनरचा भूखडं वहनावर िव�ास होता. 200 दशल� वषा�पूव� काब�िनफेरस यगुात वेगनरने 
जगा�या सव� भूभागांना पॅि�जया नावाचा एक िव�ततृ भूभाग मानला. पॅि�जया �हणजे सपूंण� 
प�ृवी �यावर लहान लहान  सम�ुाचंा िव�तार होता. वेगनर�या मते आजकालचे सव� 
महा�ीप पॅि�जया�या �पाने जोडलेले होते. वेगनर यानंी पॅि�जयाला  'महामहा�दीप ' �हटले 
आहे. तर �या�या सभोवताली असणारा पा�या�या भागास �याने  पॅ�थालसा असे नाव िदले  
�याचा अथ� पाणीच पाणी आहे. पॅि�जया�या म�यभागी पूव�कडून पि�मेपय�त टेिथस सम�ु 
पसरलेला होता. काब�िनफेरस यगुापासून पॅि�जया लॉरिे�शया आिण ग�डवाना भूमी या दोन 
मोठ्या खडंात िवभागले गेले. पॅि�जया�या  उ�रकेडील भागाला लॉरिे�शया असे �हणतात 
�याम�ये उ�र अमे�रका, यरुोप आिण आिशयाचा काही भाग समािव� होता. पॅि�जयाचा 
दि�ण भाग ग�डवाना भूमी होता �याम�ये दि�ण अमे�रका, आि�का, भारत, ऑ��ेिलया 
आिण अंटाि�ट�का समािव� होते. पॅि�जया िसयाल, सीमा, िनफे अशा तीन थरानंी तयार 
झालेला होता. िसयाल (खडंीय भाग) कोण�याही अडथ�यािशवाय पा�यावर तरगंत होता 
नतंर ते दो�हीही अनेक लहान-मोठ्या भागामं�ये िवभागले गेले जे आजचे खडं बनले आिण 
कालातंराने �यानंा स�याचे खंड आिण महासागराचें �व�प �ा� झाले. 

भूखंडमचं  िववत�िनक� िस�ा�त (Plate Tectonic Theory)-  

भूप�ृीय घन जिमनीला भूप�  �हणतात. �याची सरासरी जाडी 33 िकमी आह.े या िविवध 
भूप�ा�या �व�प आिण वहनाशी सबंंिधत अ�यासाला भूखडंमंच  िववत�िनक� (�लेट 
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टे�टोिन�स) �हणतात. असे मानले जाते क� िशलावरण हे कठोर भूप�ाचे बनलेले आहे जे 
िविवध �व�पात हलतात आिण वाहतात. या �लेट्स �या�ंया �वाहासह �या�ंयावरील खडं 
आिण महासागरीय भाग हलवतात. 

या त�यांवर आधा�रत ही सकं�पना �ोफेसर हॅरी हेस यांनी 1960 म�ये माडंली होती. 
हेस�या मते खडं आिण महासागर वेगवेग�या �लेट्सवर ि�थरावलेले आहेत. जे�हा �याचें 
वहन होते ते�हा �या�ंयाबरोबर खडं आिण महासागराचा तळही िव�थािपत होतो. 
पॅि�जया�या वेगवेग�या �लेट्स�या �थलातंरामळेु आिण �वाहामळेु, स�याचे खडं आिण 
महासागर तयार झाले आहेत. काब�िनफेरस यगुापासून भिव�यात �यांचे �व�प देखील 
बदलू शकतात. िव�सन, मॉग�न, मॅके�झी, ऑिल�हर, पाक� र इ�यादी िव�ानांनी 1967 म�ये 
�या�या अ�यासात  योगदान िदले आिण �या�या बाजूने परुावे िदले. हा िस�ातं स�या 
महा�ीप आिण महासागरा�ंया उ�प�ीचा �वीकृत िस�ातं आहे. 

भूप� सरंचिनक हा िस�ातं सागर तळ िव�तारा�ंया सदंभा�त अिधक उपय�ु 
ठरतो.सागरतळ िव�तारण सकं�पनेवरच भूप� सरंचिनक ही सकं�पना आधा�रत आहे. 
भूप� ही स�ंा �थम टुझो िव�सन याने वापरली ती िवभगंा�या सदंभा�त 1965 म�ये 
वापरली गेली.तर ड�लू.ज.ेमॉग�न याने 1967साली ही सकं�पना माडंली.�या�ंया मते म�य 
महासागरी कटक (पव�त) हे दोन भूप�ा�या दर�यान सीमा तयार करतात.आिण हे भूप� 
पर�पराकंडे सरकतात. भूप�ाची हालचाल धवृा�या परी�मनानसुार �प� केली जाते.मॉग�न 
याने प�ृवी�या प�ृभागाचे 20 भूप� मानले आह े �यापैक� 7 मोठे भूप� यरुिेशयन �लेट, 
अंटाि�ट�क �लेट, उ�र अमे�रकन �लेट, दि�ण अमे�रकन �लेट, पॅिसिफक �लेट, आि�कन 
�लेट, भारतीय �लेट. हे असून 13 लहान भूप� आहेत.  

१.७  महासागरीय  भूआका�रक� (भूआकार) 

1.7.1. सागरतळ रचना व �यांची वैिश�्ये  

  खडं व महासागर अन�ुमे िशलावरण व जलावरण यांचे भाग आहेत खडं व महासागर 
भूप�ावंर आहेत. 

  प�ृवीवर पाणी आिण जमीन याचें िवतरण असमान आहे समुार े 71% प�ृवीचे प�ृ 
पा�याने �यापलेले असले तरी या पा�याखालीही जमीन आह.े 

  जलम�न जिमनी�या रचनेला सागरतळरचना �हणून ओळखले जाते 

  सागरतळरचना सम�सपाटीपासून असले�या खोली�या आधार ेव तेथील जिमनी�या 
आकारानसुार िवचारात घेतली जाते. 

  महासागराचंी सरासरी खोली समुार े3700 मीटर आहे.  

  महासागराचा तळ भूमी�माणेच उंच-सखल आहे. जलम�न भू�पानंी िमळून सागरा�या 
तळाची रचना ठरते. 

  सागरतळ रचना िविवध महासागरामं�ये िभ�न आह.े  
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१.७.२  सागरतळ रचनेचे �व�प : 

महासागराची खोली आिण हायपो�ािफक व� 

महासागरा�या प�रमाणामं�ये ि�तीज प�रमाणात महासागरांची लाबंी आिण �ंदी समािव� 
असते तर महासागराची खोली �या�या उ�या प�रमाणात समािव� असते. या 
महासागरामं�ये असले�या रह�याचंा उलगडा कर�यासाठी सम�ुशा��ांनी अवलंबले�या 
प�त�ब�ल आपण  जाणून घेऊया.  

A)  महासागरां�या खोलीचे मोजमाप महासागराचंी खोली शोध�यासाठी खोल �वनी 
तं�ाचा (Deep sounding line techniques) वापर कर�यात आला. नतंर, ले�टनटं 
�कु यानंी एक सधुा�रत सवेंदीकरण मशीन बनवले. चॅल�जर मोिहमेत खोली मोज�यासाठी 
दोरी प�ती वापरली गेली. खोली मोजमाप तं��ानातील पढुील �गतीमळेु बारीक तारचेा 
वापर कर�यात आला �या�या सहा�याने तार�ेया टोकाला बाधंले�या वजनाने तळाला 
�पश� के�यावर मशीन आपोआप खोली न�दवते. नतंर �वनी आिण �ित�वनी रकेॉिड�ग 
उपकरणानंी महासागराचंी खोली मोज�याची प�त आणखी सधुारली. इको साउंडर समुारे 
10-30 KHz वारवंारतेची �वनी कंपन �सा�रत करतो. हे �सा�रत �वनी कंपने आिण 
�या�ंया �ित�वनीची �ा� वेळ  या�ंयातील म�यातंर मोजले जाते. पा�यातील �वनीचा वेग 
आप�याला आधीच मािहत आहे आिण वेळे�या अंतराने �याचा गणुाकार के�यास 
आप�याला महासागरा�या द�ुपट खोली िमळते. महासागराचें मॅिपंग कर�यासाठी �विनक 
इको साउंडस� वापरतात.आिण �याची अचूकता समुार े+1% आह.े आज आपण सम�ुा�या 
प�ृभागाचा आकार आिण �या�या तळाचा  आकार अिधक अचूक पाह�यासाठी उप�ह 
अि�टमीटरची आकडेवारी  देखील वापरतो. उप�ह अि�टमीटरम�ये सम�ुा�या 
प�ृभागाव�न उप�हाची उंची मोजणार ेरडार आिण भूक� ि�त िनद�शाकंामं�ये उप�हाची उंची 
िनधा� �रत करणारी मागोवा घेणारी �णाली असते. अशा �कार े सम�ुा�या प�ृभागाचे 
मोजमाप प�ृवी�या व�तमुाना�या क� �ानसुार केले जाते. याव�न महासागरा�या प�ृभागाचा 
आकार कळतो. काही लोकि�य उप�ह अि�टमीटस�म�ये Seasat (1978), GEOSAT 
(1985-88), Jason (2002) आिण Envisat (2002) याचंा समावेश होतो. 

B)  िह�सोमिे�क / �े�ो�नती आलेख (Hypsographic/Hypsographic Curve)  

अनेक सशंोधन व सव��ण �य�नातून प�ृवी�या प�ृभागाची प�ुकळच मािहती आता 
उपल�ध आहे. खडं भागाचे  उठावानसुार �व�प व सागरी तळाचें  खोलीनसुार �व�प ह े
ब�याच अचूकपणे आपणास माहीत झाले आहे. या मािहतीचे िववेचन िह�सोमॅि�क व�ा�या 
सा�ाने आपण क�. 

 िह�सोमॅि�क व�ात ‘अ�’ अ�ावर  ��येक उंची अथवा खोलीवर प�ृवीचे िकती �े�फळ 
आहे हे दाखिवले आह.े’अय’  अ�ावर सम�ुसपाटी�या वर आिण खाली उंची व खोली 
दाखिवली आहे. 

 या व�ाव�न �प� होते क� जिमनीवरील उंचीपे�ा पा�याची खोली ही अिधक आह.े 
जिमनीचे �े�फळ पा�या�या �े�फळापे�ा प�ुकळच कमी आहे ह े �प�च िदसते. तसेच 
जिमनी�या एकूण �े�फळापैक� समुार े िन�मे �े� सम�ुसपाटीपासून 180 ते 1800 मीटर 
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उंचीवर आहे. तसेच जवळ जवळ एक चतथुा�श भाग सम�ुसपाटीपासून केवळ 180 मीटर 
उंचीपय�तचा आहेत, सागरतळा�या एकूण �े�फळापैक� िन��यापे�ाही अिधक �े� 
सम�ुसपाटी�या 3600 ते 5400 मीटर खोलीवर आहे या व�ाव�न स�ुप�पणे िदसते क� 
खडंाचा व� व सागरी भागाचा व� हे खिंडय  उताराने �हणजे सापे�तः ती� उताराने 
एकमेकाशंी जोडले आहते. भूमीचा खूप जा�त उंचीचा भाग व सागराचा खूप जा�त 
खोलीचा भाग हे प�ृवी�या एकूण �े�फळा�या तलुनेत फारच अ�प �े�फळाचे आहेत.  
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१.७.३ . महासागरीय भूउठाव / महासागरीय तळरचना  

सम�ुा�या प�ृभागाखाली (पा�याखालील) भू��य त�ुहाला जिमनीवर सापडतील िततकेच 
ि�ल� आहे. सम�ुाची सरासरी खोली 3.7 िक.मी. असली तरी सम�ुतळाचा आकार आिण 
खोली ि�ल� आहे. घळई आिण सागरी पव�त  यांसारखी काही वैिश�्ये कदािचत प�रिचत 
वाटू शकतात तर खोलवर जलतापीय िछ� आिण िमथेन गळती ही इतर अि�तीय वैिश�्ये 
आहेत.  

                         

 

Source:- https://www.noaa.gov/education/resource 

ही आकृती  सम�ुसपाटीपासून 0-35,000 फूट खोलीवरील अनेक महासागर तळरचनेची 
वैिश�्ये दश�वते. खालील वैिश�्ये खोली�या उदाहरणासह दश�िवली आहेत ��येक 
वैिश�्याची ल�णीय �ेणी आहे �यात  सम�ुबडु जमीन (सरासरी 300 फूट) खडंीय उतार 
(300-10,000 फूट), िव�तीण� मैदान (10,000 फूटा पे�ा जा�त खोल ) िवशाल टेकडी 
(िव�ततृ मैदानापासून 3,000 फूट वरहोऊ शकते) सागरी पव�तरागं  (िव�ततृ  मैदानापासून 
6,000 फूट वर) महासागर खदंक (36,000 फूट) आिण �वालामखुी बेट (सम�ु 
सपाटीपासून वर). 

सम�ुा�या तळाची वैिश�्ये   

महासागरा�या तळाची नऊ मु�य वैिश�्ये आहेत �यात (1) सम�ुबडु जमीन (2) खडंीय 
उतार (3) महा�ीपीय उठाव (4) िवशाल मैदान (5) िवशाल टेकड्या   (6) म�य 
महासागरीय पव�त  (7) सागरी ड�गररागंा  (8) खोल सम�ुातील खदंक आिण सागरी घळई 
(9) �वालामखुी बेटे व िनम�न बेटे  
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1. सम�ुबुड जमीन (भूखंड मचं) – हा सागरतळाचा सवा�त उथळ भाग आहे. यालाच 
सम�ुबडु जमीन असेही �हणतात. �याचा उतार मंद असतो. भूखडं मंचाचा िव�तार सव�� 
सारखा नसतो. जगातील मासेमारीची िव�ततृ �े�े भूखडंमंचावरच आढळतात. भूखडंमंच 
हा भाग उथळ अस�याने सूय�िकरण तळापय�त पोहचतात  

या �कारचे भू�प  �हणजे खडंाचंा  िकनारी भाग असतो.सम�ुबडु जिमनीची सरासरी खोली 
100 फॅदम िकंवा 180 मीटर  पय�त असते सम�ुबडु जिमनीचा उतार 1 अंश ते 3 अंश पय�त 
असतो जर सम�ु िकना�याला समातंर जवळच पव�तरागं असेल तर सम�ुबडु जिमनीचे 
�माण कमी असते परतं ुिकनारी भागात मैदानी �े� असेल तर सम�ुबडु जिमनीचा िव�तार 
हा जा�त आढळतो उदाहरणाथ� दि�ण अमे�रके�या पि�म  िकना�यावरअडँीज पव�ता�या 
साि�न�यामळेु पॅिसिफक महासागरात सम�ुबूड जिमनीची �ंदी फ� 16 िकलोमीटर�या 
आसपास आहे तर याउलट अटलािंटक महासागरात उ�र अमे�रके�या पूव� िकना�यावर 
सम�ु बूड जमीन 100 िकलोमीटर�या आसपास आढळून येते.जागितक ��्या िवचार 
करता एकूण महासागरीय भूमी�या 8.6 ट�के भाग हा सम�ुबडु जिमनीने �यापलेला 
आहे.सम�ुबडु जिमनी�या िनिम�ती बाबत त�ानंी िविवध मते माडंली आहेत. 

1) सागरी लाटा भूखडंीय  भागाचे �रण करतात व �यातून िनमा�ण झालेले पदाथ� सम�ुात 
वाह�न नेत असतात हे काम वषा�नवुष� होत रािह�यास सम�ुबूड जमीन तयार होते. 

 2) खडं व महासागर या�ंया खाली सवंहन �वाह  तयार होतात �या�ंयामळेु सागरी िकनार े
खाली ये�यास मदत होत असावी �यामळेु सम�ुिकना�यालगत  असलेली जमीन खाली 
गेली व सम�ुबडु जिमनीची िनिम�ती झाली 

 3) न�ानंी वषा�नवुष� गाळ सम�ुात िकना�याजवळ टाक�यामुळे सम�ुबडु जिमनीची िनिम�ती 
झाली परतं ुअशी सम�ुबडु जमीन फ� शातं सम�ु असले�या िकना�याजवळ�या भागात 
िनमा�ण होऊ शकेल उदाहरणाथ� भारतात गोदावरी कृ�णा कावेरी इ.या न�ामंळेु �या�ंया 
मखुाशी सागरी िकना�यावर सम�ु बूड जमीन िनमा�ण झाली आह े 
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2. खंडात उतार - भूखडंमंचाचा भाग सपं�यावर सम�ुतळाचा उतार ती� होत जातो, 
�यास खडंा�त उतार �हणतात. खडंा�त उताराचा िव�तार कमी असतो. सव� साधारणतः 
खडंा�त उताराची अधःसीमा ही भूखडंाचंी सीमा मानली जाते. खडंीय उतार हा सम�ुबडु 
 जिमनीपासून पढेु ती� उतारा�या जिमनीस जो खोल समु�ी मैदानापय�त िव�तारलेला 
असतो �यालाच खडंीय उतार असे �हणतात.  साधारणता खडंीय उताराचा कोण 
साधारणतः 5 ते 6 अंश इतका असू शकतो हा उतार िविवध िठकाण�या �ाकृितक रचने�या 
प�रणामातून तयार झालेला असतो उदाहरणाथ� भारतातील कािलकत बंदराजवळ हा 5 ते 
15 अंश इतका आहे तर �पेन�या िकना�याजवळ तो 30 अंश आिण स�ट पॉल बेटाजवळ तो 
65 अंश इतका आह.ेखडंीय उताराची खोली साधारणतः 180 ते 3600 मीटरपय�त असते. 
खडंीय उताराने एकूण जागितक सागरी �े�ा�या   8.5% भाग �यापलेला आहे खडंीय उतार 
ती� अस�या कारणाने सागराने िकना�या कडून वाह�न आणलेले पदाथ� �यावर साचून राह� 
शकत नाही ते खोल सम�ुात सरकतात ब�याच वेळा खडंीय उतारावर स�ुा िविवध �कारचे 
उठाव आढळतात.  

 

3. सागरी मैदान - खिंडय उतारा नतंरचा सम�ुतळ काहीसा सपाट असतो �याची खोली 
3000 ते 6000 मीटर आढळते हा भाग �हणजेच सागरी मैदान होय.सागरी मैदानांनी 
जागितक सम�ु तळा�या समुार े 75.9 ट�के भूभाग �यापलेला आहे. सागरी मैदान 
साधारणता सपाट असते परतं ु ब�याच िठकाणी यावर काही उंचवटे स�ुा आढळतात 
जगातील �मखु महासागर यांचा िवचार केला तर पॅिसिफक महासागरा�या एकूण तळ 
भागापैक� 80.3 ट�के भाग, िहदंी महासागराचा एकूण तळ भागापैक� 80.1 ट�के भाग 
आिण अटलािंटक महासागरा�या एकूण सागरी तळ भागापैक� 54.9 ट�के भाग सागरी 
मैदानानंी �यापलेला आह.ेसागरी मैदानात न�ांनी वाह�न आणले�या गाळाचे वारवंार सचंयन 
होऊन �या िठकाणी सागरी जीव-जतूं, वन�पती यांचे अवशेष, ताबंडी मदृा, �वालामखुीय 
राख यासारखे िविवध रगंाचे घटक सागरी िन�ेपात  आढळून येतात.   
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4. सागरी पव�तरांगा व पठार े 

सागरतळावरील पव�तरागंा हे जलम�न पव�त �हणून ओळखले जातात या पव�तरागंा शेकडो 
िक. मी.�ंद तर हजारो िक. मी. लाबं असतात जलम�न पव�तरागंा�ंया िशखराचें भाग काही 
िठकाणी सागरप�ृा�या वर आलेले असतात. �याना आपण सागरी बेटे �हणून ओळखतो. 
उदा. आईसलडँ-अटलािंटक महासागर, अंदमान-िनकोबार बेटे. 

म�य-सागरी पव�तरागंा  वेगवेग�या भूप�ा�या  सीमेवर आढळतात जेथे भूप� एकमेकापंासून 
दूर जातात आिण हे अंतर वर येणा�या मॅ�माने भरले जाते जे एक नवीन कवच बनते आिण 
�या�या वाढीमळेु पव�तासारखी रचना तयार होते.  

 

Source: Canges Learning 

5. सागरी डोह व सागरी गता�-  

सागरी तळ रचना वरील जे खोलगट भाग असतात �यानंा सागरी डोह अस े�हणतात तर 
काही सागरी डोह अितशय खोल अ�ंद आिण ती� उताराचे असतात �यानंा सागरी गता�  
असे �हणतात सागरी डोहांचा चारही बाजूंनी उतार मंद िकंवा सथं असतो म�यवत� 
खोलगट भाग तयार झालेला असतो सागरी डोहाचंी खोली  िभ�न �देशात िभ�न �कारची 
आढळते. �यावेळी सागरी डोहाचंी खोली जा�त असते �याचें उतार ती� �व�पाचे 
असतात व ह ेअ�ंद असतात �यावेळेस �यानंा सागरी डोह न �हणता �यानंा सागरी गता�  या 
सकं�पनेने सबंोधले जाते साधारणता सागरी डोह व सागरी गता�  या�ंया िनिम�तीची �ि�या 
भूकंप आिण �वालामखुी या�ंया �देशालगत सम�ुतळावर घडून येते जगातील िविवध 
महासागरात सागरी गता� �ा  57 असून �यातील सवा�त जा�त 32 गता� पॅिसिफक 
महासागरात आहे तर 19 गता� अटलािंटक महासागरात व उरले�या 6 गता� िहदंी 
महासागरात आहे जगातील सवा�त जा�त खोलीची गता� पॅिसिफक महासागरात आहे तीला  
म�रयाना गता� �हणून सबंोधले जाते ितची खोली 11022 िमटर आह.े म�य महासागरीय 
जलम�न पव�त व सागरी गता�  हे सागरतळाचे भूगभ� शा�ा�या ��ीने सवा�त सि�य भाग 
आहेत. या भागात अनेक जागतृ �वालामखुी असतात. ह े �देश अितशय सवेंदनशील 
भकंुप�वण �े�े �हणून ओळखली जातात. 
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Source: http://www.physicalgeography.net/ 

6. �वालामखुी बेटे व िनम�न बेटे - सागरी उंचवटे हे सम�ुाखाली आढळणार ेपव�त आहेत 
जे �वालामखुी�या ि�येमळेु तयार होतात आिण सम�ुतळापासून लाखो फूट उंचीवर 
जातात. ह े भूप�ा�या सीमेजवळ आढळतात आिण मध�या भूप�ावर देखील आढळतात. 
दोन समोरासमोर येणा�या भूप�ापैक� िसमावत� िवभागाजवळील तलुनेने जड �लेट खाली 
िशरते व िवतळते आिण मॅ�मा �वालामखुी आिण सम�ुा�या तालावर उंचवटे तयार 
कर�यासाठी सागरी प�ृभागावर उ�ेिजत करतात. या उ�ेकातून बाहेर आले�या पदाथा�चे 
सचंयन होऊन �या वेळी पव�त तयार होतात व �याचें िशखराचे भाग पा�या�या बाहेर 
डोकाऊ लागतात �यांना सागरी बेटे असे �हणतात.तर  बडुलेली बेटे �हणजे सम�ु 
तळावरील सचंयनातून तयार झाले�या बेटाचें भाग सागरी पा�या�या पातळी�या खालीच 
राहतात . िकंवा सागरी बेटे  लाटामंळेु िझजवले जातात  व ते सपाट होतात �यानंाच िनम�न 
बेटे असे �हणतात. 

7. गायोट्स 

गायोट्स हे सपाट-प�ृभाग  केलेले सागरी पव�त  आहेत जे सम�ुा�या प�ृभागावर परुसेे उंच 
होते. ते पठार-स�श शीष��थानी बडुलेले पव�त �हणून आज अि�त�वात आहते.ते 
ट��याट��यांनी  हळूहळू िझजून कमी झा�याचा परुावा दश�वतात. गायोट्स फ�  पि�म-
म�य पॅिसिफकम�ये मया�िदत आहेत. 

8. �वाळ 

�वाळ उ�णकिटबंधीय महासागरामं�ये आढळणारी गोल  आकाराची पा�याखालची बेटे 
आहेत �यात म�यवत� िन�ेपाभोवती �वाळिभ�ी  असतात.हा सम�ुाचा भाग असू शकतो 
िकंवा काहीवेळा ताज,े खार े िकंवा अ�यतं खारट पा�याचा भाग असू शकतो. कधीकधी 
�वाळ आिण लग�ुस म�य बेटाचे सरं�ण करतात. 
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Source: http://www.physicalgeography.net 

9. सागरी िन�ेप -   

खडंावं�न वाह�न आणले जातात व �याचें सचंयन म�ुयतः भूखडं मंचावर होते. अशा 
पदाथा�ना सागरी अवसाद असे �हणतात. सागरी वन�पती व �ाणी याचें अवशेष िमसळलेले 
िम�ण अितसू�म कणाचें बनलेले असते व ते िचखला�या �व�पात असते. मदूृ या मदूृ 
िचखलास सागरी िन�ेप असे �हणतात. अवसादा�ंया एकमेकावंर साचणा�या थराचंा व 
सागरजलाचा दाब यामंळेु या सचंयनातून �त�रत खडकाचंी िनिम�ती होते. सागरी सचंयन 
कोण�याही िठकाणाची उंची व खोली �या भागातील समु�सपाटीपासून मोजली जाते. 
सम�ुसपाटीपासूनची जा�तीत जा�त भरतीची पातळी व ओहोटी ची असणारी पातळी 
या�ंयातील सरासरी काढून िनि�त केली जाते या सरासरी काढले�या उंचीस शू�य मानून 
�यापे�ा अिधक (उंच) िकंवा कमी (खोल) उंचीची िठकाणे धना�मक व ऋणा�मक मू�यात 
सािंगतली जातात. भारताम�ये सव��णासाठी चे�नई येथील सम�ुसपाटीची सरासरी उंची 
शू�य मानली जाते.  

१.८  तापमान, �ारता आिण महासागरांची घनता याचें िवतरण 

१.८.१  महासागरा�या पा�याचे तापमान 

सम�ुाचे तापमान मोज�यासाठी तीन �कारची साधने वापरली जातात - 

o प�ृभागाचे तापमान मोज�यासाठी मानक �कारचे तापमापक. 
o उप-प�ृभागाचे तापमान मोज�यासाठी �य�ु�मी तापमापक 
o तापालेख  

तापमानाबाबत महासागरामं�ये प�ृभागापासून तळापय�त उ�ण किटबंधात तीन थर असतात 

1.  पिहला थर उबदार सागरी पा�याचा वरचा थर आहे. �याची जाडी 100 मीटर आह े
आिण �याचे तापमान 200 आिण 250 C दर�यान असते. 
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2.  स�ंमण थर हा महासागरातील पा�याचा उभा थर आह.े हा थर 100-1000 मीटर�या 
दर�यान आहे. हा थर पिह�या थरा�या खाली आहे आिण वाढ�या खोलीसह 
तापमानात वेगाने घट होते. 

 3. ितसरा थर अितथंड आहे आिणतो 1000 मीटर�या पढेु  सम�ुा�या तळापय�त 
पसरलेला आहे. 

सूय� हा महासागरासंाठी ऊज�चा �मखु �ोत आहे. साधारणपणे महासागर तीन �ि�या�ंारे 
उ�ण होतो.- सूया�पासून िकरणो�सगा�चे शोषण, पा�या�या अंतग�त सवंहनशील �वाह आिण 
प�ृभागावरील वारा व भरती�या �वाहामंळेु घष�णामळेु िनमा�ण होणारी गितज ऊजा�. तसेच 
सम�ुाचे पाणी तीन �ि�या�ंार े थंड केले जाते – िकरणो�सग� परावत�न, सम�ु आिण 
वातावरणातील उ�णतेची देवाणघेवाण आिण बा�पीभवन. 

तापमानाची दैिनक क�ा -  ही िदवसा�या कमाल आिण िकमान तापमानातील फरक (24 
तास) �हणून सबंोिधत केली जाते. सम�ुा�या प�ृभागा�या पा�याची दैिनक तापमान �ेणी 
जवळजवळ नग�य आहे कारण ती फ� 10 सेि�सअस असते. दैनिंदन तापमान क�ा 
सामा�यतः0.20 से ते 0.30 से जा�त अ�ाशंावर 0.30 से आिण कमी अ�ाशंावर आढळते.  

तापमानाची वािष�क क�ा – महासागरा�या पा�याची वािष�क सरासरी तापमान क�ा -120 

से.आहे . तथािप �यात बरचे �ादेिशक फरक आहेत. उदाहरणाथ�- ख�ुया सम�ुापें�ा बंद 
सम�ुात वािष�क तापमान क�ा जा�त असते. सौरश�� �हण , �थान, महासागराचंा आकार 
आिण �चिलत वार े हे महासागरा�या पा�या�या तापमाना�या वािष�क क�ेत �ादेिशक 
तफावत िनमा�ण करणार ेघटक आहेत. 

महासागरां�या तापमानाचे ऊ�व�  िवतरण 

सागरी भागात सूय��काशामळेु  फ� पा�याचा प�ृभाग गरम केला जाऊ शकतो. उ�णता 
�या�यापासून काही मीटर अंतरावर �वेश क� शकते. पा�या�या व�तमुाना�या हळूहळू 
िमसळ�यामळेुच उबदार पाणी खोलीत �वेश करते.अथा�त खोली िजतक� जा�त असेल 
िततके पा�याचे तापमान कमी असेल. स�ुवातीला ते खूप वेगाने खाली येते. ही ि�थती  
पिह�या 700 मीटरसाठी आढळते आिण नतंर तापमानात हळूहळू बदल होतो. सूय�िकरणे 
आता इत�या खोलीपय�त जा�यास स�म नस�यामळेु तापमान दर 1000 मीटरला समुार े2 
िड�ी सेि�सयसने कमी होऊ लागते. 4000 मीटर नतंर तापमान िनद�शक 0 िड�ी 
सेि�सअसपय�त घसरतो. परतं ुअगदी तळाशी तापमान सकारा�मक होते आिण + 2 िड�ी 
सेि�सयस पय�त पोहोचते.महासागराला सूया�पासून खूप उ�णता िमळते महासागरानंी  
जा�त  �े� �याप�याने  �याला जिमनीपे�ा जा�त उ�णता िमळते. पा�याजवळ उ�च 
उ�णता �हण �मता आहे �यामळेु सम�ुात �चडं उ�णता जमा होते. महासागरा�या 
पा�या�या फ� 10  मीटर�या वर�या थरात उव��रत पा�यापे�ा जा�त उ�णता असते. परतं ु
सूया�ची िकरणे पा�याचा फ� वरचा थर गरम करतात.पा�या�या सचंलनामळेु  वर�या  
थरातून उ�णता खाली जाते. पाणी िमसळ�या�या ि�येमळेु  पा�याचे तापमान खोलीसह 
�थम अचानक आिण नतंर हळूहळू कमी होते. खोलीवर  पा�याचे तापमान जवळजवळ 
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एकसमान  असते. 3 ते 4 हजार मीटर खोलीवर तापमान सामा�यतः + 2 ° सेि�सयस ते 0 
° सेि�सयस पय�त असते. 

महासागरा�या पा�या�या उ�या िवतरणाची वैिश�्ये – 

 वाढ�या खोलीसह सम�ुाचे तापमान कमी होत असले तरी दर एकसमान नाही. 2000 
मी. खाली बदल नग�य आह.े 

 िवषवुव�ृावर तापमान कमी हो�याचा दर �वुापें�ा जा�त असतो. प�ृभागाचे तापमान 
कमी होणे एकसमान नसते परतं ुिवषवुव�ृापासून �वुापय�त सम�ुा�या तळाचे तापमान 
एकसमान असते. 

 भूप�ृावरील पा�याची सतत होणारी घट हे सम�ुिकना�यावरील वा�यामंळेु तळातील 
पा�या�या वाढीमळेु होते. 

 थंड पा�याचे खाली जाणे आिण कमी अ�ाशंाकंडे �याची हालचाल आि�ट�क आिण 
अंटाि�ट�क �देशात िदसून येते. 

 साधारणपणे भूप�ृावरील पाणी कधीकधी जा�त पावसामळेु िवषवुव�ृीय �देशात कमी 
तापमान दाखवते तर खाल�या थरामं�ये जा�त तापमान असते. 

 जा�त आिण कमी दो�ही अ�ांशामं�ये सपूंण� वष�भर िमळालेली सौरउजा� आिण उबदार 
व थंड पा�याचे कमी िम�ण यामळेु बंद सम�ु तळाशी जा�त तापमान न�दवतात. 
(उदाहरणाथ� - सरगासो सम�ु, भूम�य सम�ु आिण लाल सम�ु)  
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महासागरां�या तापमानाचे ि�तीज समांतर िवतरण 

महासागरा�या प�ृभागा�या पा�याचे सरासरी तापमान 260C (800F) आहे आिण ते 
िवषवुव�ृापासून �वुाकडे हळूहळू कमी होत जाते. वाढ�या अ�ाशंासंह, तापमान कमी 
हो�याचा दर सामा�यतः 0.50 फॅ �ित अ�ाशं असतो. उदाहरणाथ�- आपण िवषवुव�ृाव�न 
�वुाकडे जातो तसतसे सम�ुा�या पा�याचे तापमान कमी होते. तापमान 00 अ�ाशंावर 330 

से. (800 F), 200 अ�ाशंावर 230 से. (730F), 400 अ�ाशंावर 140 से. (570F) आिण 600 
अ�ाशंावर 10 से. (340F) आहे. जमीन आिण महासागरातील पा�या�या असमान 
िवतरणामळेु उ�र गोलाधा�तील महासागर दि�ण गोलाधा� पे�ा तलुनेने जा�त सरासरी 
तापमान न�दवतात. सव� महासागराचें सरासरी वािष�क तापमान 17.20 से. आह.े उ�र 
गोलाधा�साठी सरासरी वािष�क तापमान 19.40 सेि�सअस आहे आिण दि�ण गोलाधा�साठी 
ते 16.10 सेि�सअस आहे. समान तापमाना�या िठकाणानंा जोडणा�या रषेा समताप रषेा 
�हणून ओळख�या जातात. 

उ�र आिण दि�ण अटलािंटक महासागरातील तापमानाचे िवतरण असमिमत आह.े उ�र 
अटलािंटक महासागरातील वाढ�या अ�ाशंासंह तापमानात होणारी घट उ�ण सागरी 
�वाहामंळेु (ग�फ ��ीम) खूपच कमी आह.े दि�ण अटलािंटक महासागरात वाढ�या 
अ�ाशंासंह तापमानात घट जा�त आह.े उदाहरणाथ� – उ�र अटलािंटक म�ये 50 से. 
समताप रषेा 50 0-700 उ�र अ�ाशंानंा �पश� करते तर दि�ण अटलािंटक महासागरात ती  
कधीही 50 0 दि�ण अ�ाशं ओलाडंत नाही. 

महासागरा�या पा�या�या ि�ितजसमांतर िवतरणाची वैिश�्ये – 

 उ�णकिटबंधीय पा�या�या प�ृभागाचे सरासरी तापमान समुार े 27 अंश सेि�सअस 
असते. 

 िवषवुव�ृापासून �वुापय�त तापमानाचा अनभुव हळूहळू कमी होतो. 

 वाढ�या अ�ाशंासंह तापमान कमी हो�याचा दर सामा�यतः 0.5 अंश से �ित अ�ाशं 
असतो. 

 20 अंश अ�ाशंामं�ये सरासरी तापमान 22 अंश से. 

 40 अंश अ�ाशंामं�ये सरासरी तापमान 14 अंश से. 

 �वुामं�ये ते 0 अंश से. 

 खालील कारणामंळेु िवषवुव�ृावर सव��च तापमानाची न�द होत नाही: 
o िवषवुव�ृीय �देशात दाट ढगाचंी िनिम�ती झा�याने सूया�ची उ�णता कमी िमळते. 
o िवषवुव�ृावर वषा�नवुष� संवहन पाऊस पडतो �यामळेु िवषवुव�ृ �देशात ताजे पाणी 

जा�त असते.  गोड्या पा�याम�ये खा�या पा�यापे�ा तलुनेने कमी उ�णता असते.  
o अमेझॉन आिण आि�कन नदीसार�या िवषवुव�ृीय न�ा महासागरात मोठ्या �माणात 

गोड्या पा�याची भर घालतात. 

 िवषवुव�ृा�या िकंिचत उ�रसे सव��च तापमान न�दवले जाते. 
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 उ�र गोलाधा�तील महासागराचे तापमान दि�णेकडील महासागरा�या पा�यापे�ा 
तलुनेने जा�त असते कारण उ�र गोलाधा�त जमीन जा�त �माणात आढळते. 

नकाशा -उ�र आिण दि�णी अटलािंटक महासागरातील तापमानाचे �ैितज िवतरण 
दश�िवणा�या समताप  रषेा (फे�वुारी आिण ऑग�ट) 

 

Source: Savindra, S. (1998). Physical geography. PrayagPustakBhavan, 
Allahabad. 

महासागराचें सवा�त कमी आिण सव��च तापमान �यू �कॉटलंडजवळ आिण पि�म 
पॅिसिफक महासागरात न�दवले जाते. िहदंी महासागराचे सवा�िधक तापमान बंगाल�या 
उपसागरात आिण अरबी सम�ुात न�दवले जाते. 

नकाशा – पॅिसिफक महासागरातील तापमानाचे �ैितज िवतरण दश�िवणा�या समताप रषेा 
(फे�वुारी आिण ऑग�ट) 

 

Source: Source: Savindra, S. (1998). Physical 
geography. PrayagPustakBhavan, Allahabad. 
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नकाशा – िहदंी महासागरातील तापमानाचे �ैितज िवतरण दश�िवणा�या समथम�ल रषेा 
(फे�वुारी आिण ऑग�ट) 

     

 

Source: Source: Savindra, S. (1998). Physical 
geography. PrayagPustakBhavan, Allahabad. 

१.८.२  सागरजल तापमाना�या िवतरणावर प�रणाम करणार ेघटक - 

जमीन आिण पा�याला सूया�पासून उ�णता िमळत असली, तरी जिमनीवर आिण पा�यावर 
होणार ेतापमानाचे िवतरण मा� सारखे नाही. पा�या�या प�ृभागाव�न होणार ेसूय�िकरणाचें 
परावत�न, खूप खोलीवर पसरत जाणारी उ�णता आिण प�ृभागाव�न होणार े बा�पीभवन 
यामळेु सम�ुा�या पा�याचे तापमान कमी होते व िमळालेली उ�णताही पा�यात इतर� 
पसरली जाते. पाणी हे उ�णतेचे मंदवाहक असून पाणी जिमनीपे�ा उिशरा तापते व उिशरा 
िनवते, �यामळेु उ�हा�यात एखा�ा िठकाणी जिमनीवर िजतके तापमान असते, िततके 
सम�ुावर असत नाही.अ�ांश, सम�ु�वाह, �चिलत वार,े सम�ुा�या खोल भागातून 
अिभसरण प�तीने वर येणार े पाणी, िहमनग, �ारता, जिमनीचे साि�न�य आिण 
सम�ुसपाटीपासूनची सागरतळाची खोली अशा अनेक घटकावंर सागरजला�या तापमानाचे 
उभे व समक� िवतरण अवलंबून असते. 

(1)  अ�ांश :  

िवषवव�ृीय  �देशात वष�भर सूय�िकरण लंब�प पडतात �यामळेु तेथील सागर जगाचे 
तापमान सवा�त जा�त (27 अंश सेि�सअस) आढळते तर िवषव�ृाकडून �वुाकडे जातानंा  
वाढ�या अ�व�ृीय  �थानानसुार सूय�िकरणांचा ितरपेपणा वाढत जातो �यामळेु �वुाकडे 
जाताना सागर जगाचे तापमान कमी कमी होत जाते दो�ही गोलाधा�म�ये 45 अंश 
अ�व�ृावर 16 अंश सेि�सअस तर �वुीय �देशात सवा�त कमी -2 0 सेि�सअस तापमान 
असते �वुीय �देशात तापमान गोठणिबंदू�या खाली  गेले तरी येथील सागरजला�या 
�ारतेमळेु  पाणी गोठत नाही. 40°उ�र आिण 40°दि�ण अ�ाशं यामधील प�ृभागावरील 
पा�याचे तापमान हवे�या तापमानापे�ा कमी असते परतं ु ते 400 अ�ाशंापढुील दो�ही 
गोलाधा�मधील प�ृभागावरील पा�याचे तापमान हवे�या तापमानापे�ा जा�त असते. 
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�यामळेुच �वुीय �देशातील सागर िकनार ेउबदार असतात व तेथील बंदर े वाहतकु�साठी 
खलुी असतात. 

(2) जमीन आिण पा�याचे असमान िवतरण : 

 प�ृवीवर जमीन व पाणी यांचे िवतरण असमान आह.ेउ�र गोलाधा�त जमीन जा�त तर 
दि�ण गोलाधा�त जलभाग जा�त आह.े�यामळेुच सागरजला�या तापमानात दो�ही 
गोलाधा�त िभ�नता आढळते.उ�र गोलाधा�त जमीन जा�त अस�याने जिमनी�या 
साि�न�यामळेु सागरी जलाचे तापमान वाढते तर दि�ण गोलाधा�त जिमनीचे �े� अितशय 
कमी असून जलभागाचे �माण जा�त आह.े�यामळेु सागरी भागास कमी उ�णता िमळा�याने 
तापमान कमी असते.उ�र गोलाधा�त जिमनीचा िव�तार जा�त अस�याने उ�ण जिमनी�या 
सपंका�तील सागरी जलाचे तापमान जा�त तर थंड जिमनी�या सपंका�तील सागरी जलाचे 
तापमान कमी असते �यामुळेच उ�र गोलाधा�त सागरप�ृीय समताप रषेा अिनयिमत 
असतात.तर याउलट दि�ण गोलाधा�त भूभाग कमी अस�याने सागरी पा�या�या तापमानात 
फारसा फरक पडत नाही व सव� सागरी �े� एकमेकाशंी जोडलेले अस�याने सागरी 
पा�या�या िमसळ�या�या ि�येमळेु सागरी पा�या�या तापमानात िवशेष फरक नसतो 
�हणूनच दि�ण गोलाधा�तील  सागरप�ृीय समताप रषेा िनयिमत असतात.    

• सम�ुा�या पा�याचे तापमान उ�र आिण दि�ण गोलाधा�त बदलते कारण उ�रकेडील 
भागात जिमनीचे वच��व आिण दि�णेकडील भागात पा�याचे �माण जा�त आह.े 

• उ�र गोलाधा�तील महासागरानंा �या�ंया दि�ण गोलाधा�तील भागापें�ा जा�त �माणात 
जिमनी�या सपंका�मळेु जा�त उ�णता िमळते आिण �यामळेु सागरी प�ृभागावरील 
पा�याचे तापमान दि�णे�या तुलनेत जा�त असते. 

• सागरावरील समतापरषेा �ा िनयिमत नसतात उ�र गोलाधा�त �या अ�ाशंानसुार बदलत 
नाहीत कारण �या उ�ण आिण थंड अशा दो�ही जमीन��या अि�त�वामळेु बदलत 
असतात तर �या समतापरषेा दि�ण गोलाधा�त िनयिमत असतात आिण पा�या�या 
वच��वामळेु दि�ण गोलाधा�त अ�ाशंानसुार बदलतात. 

• ख�ुया सम�ुापे�ा आसपास�या भूभागा�या �भावामळेु कमी अ�ाशंामं�ये बंिद�त 
सम�ुातील तापमान जा�त असते. उदा. िवषवुव�ृावरील प�ृभागावरील पा�याचे सरासरी 
वािष�क तापमान २६.७°C (८०°F) असते तर लाल सम�ुात ३७.८°C (१००°F) आिण 
पिश�यन ग�फम�ये ३४.४°C (९४°F) असते. 

  (3) �चिलत वारा : 

भूभागाव�न सागराकडे आिण सागराकडून वाहणा�या िनयिमत वा�या�ंया िदशेचा प�रणाम 
सागरजला�या तापमानावर होतो.�चिलत वार ेभूभागाकडून सागरीभागाकडे वाहत असतील 
तर िकनारी प�ृभागावरील उबदार पाणी सागरा�या अंतग�त भागाकडे वाह�न नेले जाते 
�यामळेु िकना�यावरील उबदार पा�याची जागा (िनमा�ण झालेली पोकळीभ�न 
काढ�यासाठी) घे�यासाठी सागरी तळभागातील थंड पाणी वर येऊन िनमा�ण झालेली 
पोकळी भ�न काढते प�रणामी सागरा�या िकनारी भागात सागरजलाचे तापमान कमी होते 
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तर िकनारी उबदार पाणी अंतग�त भागात गे�याने सागरा�या अंतग�त भागातील 
सागरीजला�या तापमानात वाढ होते. याउलट सागराकडून भूभागाकडे वाहणा�या वा�या�ंया 
�भावामळेु िकनारी भागात सागरीजला�या  तापमानात वाढ होते तर सागरा�या अंतग�त 
भागात सागरीजला�या तापमानात घट होते.    

 वा�याची िदशा सम�ुा�या पा�या�या तापमाना�या िवतरणावर मोठ्या �माणावर 
प�रणाम करते. 

  जिमनीव�न महासागर आिण सम�ुाकडे वाहणार ेवार े(उदा. िकनारप�ीचे वार)े कोमट 
प�ृभागावरील पाणी िकना� यापासून दूर नेतात �यामळेु खालून थंड तळाचे पाणी वर 
येते.अशा�कार,े कोमट पा�याची जागा  थंड पा�याने घेत�याने तापमानात 
रखेाशंानसुार फरक िदसून येतो.याउलट िकना� यावरील वार(ेसम�ुाकडून 
िकनारप�ीकडे वाहणार)े िकना�याजवळ उबदार पा�याचा भाराव करतात आिण 
�यामळेु तापमान वाढते. 

 उदाहरणाथ�  �यापारी वार े पूव�कडून पि�मेकडे वाहतात �यामळेु ते महासागरा�ंया 
पूव�कडील उबदार पाणी महासागरा�ंया अंतग�त भागाकडे वाह�न ने�याने पूव� िकनारी 
भागात सागरी तापमान कमी होते तर सागरा�या अंतग�त भागातील उबदार पाणी 
पि�मेकडे वाह�न ने�याने सागरा�ंया पि�म िकना� यावर िकंवा महा�ीपा�ंया पूव�  
िकनारप�ीवरील तापमानात वाढ होते. �याच�माणे म�य अ�ाशंामं�ये (यरुोप आिण 
उ�र अमे�रके�या पि�म िकना� यावर) महासागरा�ंया पूव� िकना� यावर पि�मेकडील 
िकना� या�या ि�थतीमळेु महासागरा�ंया पि�म िकना� यापे�ा तलुनेने जा�त तापमान 
असते. 

4) सागरी �वाह : 

सागरी भागात वाहणा�या उ�ण आिण शीत सागरी �वाहांचा प�रणाम सागर जला�या 
तापमानावर होतो.हे �वाह आप�या गणुधमा�नसुार सागरी जला�या तापमानात बदल 
घडिवतात.�हणजेच उ�ण िवषव�ृीय सागरी �वाह �या �या भागातून �वास करतात तेथील 
तापमान वाढवतात.थोड�यात िवषवव�ृीय उ�ण �वाह �वुीय �देशाकंडे जातानंा �वुीय 
�देशातील तापमान वाढवतात याउलट �वुीय �देशातून िनमा�ण झालेले शीत �वाह ज��हा 
िवषवव�ृीय �देशाकंडे येतांना ते तापमान कमी करतात.�हणजेच उ�ण पा�याचे �वाह थंड 
�देशात जातानंा सागरी जलाचे तापमान वाढवतात तर शीत पा�याचे �वाह उ�ण �देशात 
जातानंा सागरी जलाचे तापमान कमी करतात.  

  थोड�यात उबदार सागरी �वाह थंड भागात तापमान वाढवतात तर थंड �वाह उबदार 
सम�ुा�या भागात तापमान कमी करतात. उदाहरणाथ� -ग�फ �वाह (उबदार �वाह) उ�र 
अमे�रके�या पूव� िकना� याजवळ आिण यरुोप�या पि�म िकना� याजवळ तापमान वाढवते तर 
लॅ�ाडोर �वाह (थंड �वाह) उ�र अमे�रके�या उ�र-पूव� िकना� याजवळ (�यू-फाउंडलडँ 
जवळ) तापमान कमी करतो.  
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 5) इतर घटक 

वरील �मखु घटकािंशवाय इतरही घटक सागर जला�या तापमानात बदल घडवून आणतात 
यात �ाम�ुयाने पढुील घटकाचंा समावेश होतो.  

i)    जलम�न पव�ता�ंया कडा. 

ii). वादळ,च��वादळ, धकेु, यासंारखी �थािनक हवामान प�रि�थती,ढगाळपणा, 
बा�पीभवन आिण स�ंीभवन.  

iii).  सम�ुाचे �थान आिण आकार.  

�थािनक वातावरणीय बदल उदा-वादळे,च��वादळे,ह�रकेन,टायफून,इ�यादी सागर 
जला�या तापमानास �भािवत करतात.या�ंयामळेु दैिनक तापमानातील फरक अिधक 
�भािवत होतो.सागराचें �थान आिण आकार यांचाही सागरी तापमानावर प�रणाम 
होतो.कमी अ�ाशंावरील सागरापे�ा जा�त अ�ाशंावरील सागर जलाचे तापमान कमी 
असते.िवषवव�ृावर दररोज होणा�या आिण अितजा�त प�य��यामळेु सागर जलाचे तापमान 
कमी असते.तर कक� व�ृ आिण मकरव�ृा�या लगत जलाचे तापमानजा�त असते कारण 
तेथे आकाश िनर� असून प�य��याचे �माण कमी असते. 

यािशवाय सम�ुा�या खोलीचा देखील सागर जला�या तापमानावर प�रणाम होत 
असतो.सूया�ची िकरणे काही िविश� खोलीपय�तच सम�ुा�या पा�यात पोहचू शकतात 
सूय�िकरणाचंा �भाव पा�या�या प�ृभागापासून 200 मीटर खोलीपय�त अिधक 
असतो.�यानतंर तापमानात घट होत जाते.साधारण 1000 फॅदम खोलीनतंर सागरजलाचे 
तापमान सव�� सारखेच असते.तसेच भू-वेि�त सागर आिण खलुा सागर यां�यातील सागर 
जला�या तापमानातही फरक आढळतो.साधारणतः ख�ुया सागराचे तापमान कमी तर भू-
वेि�त सागराचे तापमान जा�त असते. 

१.८.३   महासागरांची �ारता. 

सम�ुाचे पाणी जिमनीवरील पा�यापे�ा िक�येक पट�नी अिधक खारट असते कारण �यात 
अनेक �कारचे �ार िवरघळलेले असतात जिमनीव�न वाहणा�या न�ा�ंया पा�यात अ�प 
�माणात �ार असतात व ते न�ा�ंदार े सम�ुात नेऊन टाकले जातात. सागरातील पा�याचे 
मोठ्या �माणावर िनयिमतपणे बा�पीभवन होत अस�याने श�ु पा�याची  वाफ होते �यामळेु 
पा�यात �ार कायम राहतात.�हणूनच सागरी पा�यात �ारांचे �माण जा�त असते. 

 सम�ुा�या पा�याची �ारता सम�ुा�या 1000 �ॅम वजनी पा�याने मोजतात साधारणता 
सम�ुा�या 1000 �ॅम पा�यात 35 �ॅम �ार असतात पा�याची �ारता मोज�यासाठी हे पाणी 
उकळिवले जाते व िश�लक रािहले�या �ाराचंी मोजणी केली जाते आिण ते हजारामं�ये 
मापन केले जाते. 

 उदाहरणाथ� -1000 �ॅम सागरी पाणी उकळले असता पा�याची वाफ झा�यावर 35 �ॅम 
�ार िश�लक रािहले तर �या सागरी पा�याची �ारता 35 िकंवा 35%० (हजारी) असे 
िलिहतात 
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सम�ुाचे पाणी �ारय�ु आहे हे सवा�नाच मािहती असले तरी सम�ुा�या प�ृभागावरील 
�ारतेतील (�हणजेच िवरघळले�या �ाराचें �माण) अगदी लहान फरकामंळेु जलच�ावर 
आिण महासागरा�या अिभसरणावर नाट्यमय प�रणाम क� शकतो हे फार कमी लोकानंा 
माहीत आहे. सपूंण� प�ृवी�या इितहासात काही �ि�यानंी महासागर खारट बनवले आहे. 
खडका�ंया झीजेमळेु �ारासंह खिनजे सम�ुात जातात. सम�ुा�या पा�याचे बा�पीभवन 
आिण सम�ुातील बफा�ची िनिम�ती या दो�हीमळेु महासागरातील �ारता वाढते. तथािप हे 
"�ारता वाढवणार"े घटक सतत िविवध �ि�या�ंार ेसतंिुलत केले जातात �यामळेु �ारता 
कमी होते उदा- न�ामंधून सतत ताज े पाणी येणे, पाऊस आिण िहमव�ृी आिण बफ�  
िवतळणे.इ. 

�ारता �हणजे सागरी पा�यात िवरघळले�या पदाथा�चे एकूण �माण �हणजे सम�ुा�या 
पा�यात िवरघळले�या �ारांचे  �माण हे 1,000 �ॅम (1 िकलो) सम�ुा�या पा�यात 
िवरघळले�या घन पदाथा�चे �माण (�ॅम म�ये) �हणून मोजले जाते आिण ते सामा�यतः �ित 
हजार (‰)भाग �हणून दश�िवले जाते. �ारता हा एक अितशय मह�वाचा घटक आहे जो 
सम�ुा�या पा�या�या भौितक आिण रासायिनक गणुधमा�वर प�रणाम करतो. �ारता ही 
महासागर आिण �या�ंया सभोवतालचे तापमान, दाब, घनता, अितशीत िबंदू, सौरश��, 
बा�पीभवन, आ��ता आिण सागरी �वाह िनधा��रत करते. �ारता सम�ुा�या पा�या�या 
हालचाल�वर आिण माशां�या अिधवासावर आिण इतर सागरी जीवनावर प�रणाम करते. 
महासागरातील �ारता अनेक घटकानंी �भािवत होते.�यात बा�पीभवन, पज��यमान, 
नदीतील पा�याचा �वाह, सागरी �वाह, वातावरणाचा दाब, वा�याची िदशा आिण �लोबल 
वािम�ग इ. आहेत. महासागर आिण सम�ुाचंी सरासरी �ारता 35 ‰ आह.े  

 िवशेषत: सम�ुा�या पा�यात, सि�य �ावक �हणून �या�या गणुधमा�मळेु पातळ �ावणात 
मोठ्या �माणात खिनज पदाथ� िवखरुलेले असतात. सम�ुा�या पा�यात �ारता असते 
कारण दरवष� जिमनीतून �ार िमसळले जातात. वेगवेग�या �य�ना�ंार े सम�ुा�या 
पा�या�या �ारतेचा अनेक वेळा अंदाज लावला गेला आह.े सम�ुा�या पा�यात 47 िविवध 
�कार�या �ारा�ंया उपि�थतीमळेु सम�ुा�या पा�याचे �ारीकरण होते. या ४७ �ार 
�कारापैंक� सात मह�वाचे  �ार हे �ारीकरणाचे म�ुय कारण आहेत. सोिडयम �लोराईड 
�यित�र� याला  सामा�यतः मीठ देखील �हणतात.  

�ारतेची संरचना – 1884 म�ये िडटमार (Dittmar) यानंी चॅल�जर जहाजातून सशंोधन 
�वास क�न जगातील सागरा�ंया िविवध भागातील आिण वेगवेग�या खोलीवरील पा�याचे 
नमनेु घेऊन सागर जला�या �ारतेचे रासायिनक पथृकरण केले आहे.�यानसुार 1000 �ॅम 
सागरी पा�यात िविवध �ाराचें �माण पढुील �माणे आहे. 
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महासागरीय पा�यात िविवध �ाराचें वजन आिण ट�केवारी 

�ार �माण %० ट�केवारी 

सोिडयम �लोराईड 27.213 77.8 

मॅ�नेिशयम �लोराईड 3.807 10.9 

मॅ�नेिशयम स�फेट 1.658 4.7 

कॅि�शयम स�फेट 1.260 3.6 

पोटेिशयम स�फेट 0.863 2.5 

कैि�शयम काब�नेट 0.123 0.3 

मै�नीिशयम �ोमाइड 0.076 0.2 

एकूण  35.000 100.0 

 

िडटमार (Dittmar) या�ंया मते सागर जलात एकूण 47 �कारचे �ार िवरघळलेले असून 
वरील 7 मह�वाचे आहे �यापैक� सोिडयम �लोराइड िकंवा मीठ याचे �माण सवा�िधक आहे 
या खेरीज �पे,सोने, रिेडयम, िसिलका, नाय�ोजन, फॉ�फरस,लोह, मॅ�नेिशयम, ताबें 
यासारखे खिनज��ये सागर जलात आढळतात. आयोडीन, �लो�रन, िनकेल, कोबा�ट, 
िझकं इ�यादी �ार अ�प �माणात आढळतात 

 शा��ा�ंया मतानसुार एक घनमीटर सागर जलात 41 दशल� टन �ार िवरघळलेले 
असतात दर वष� जगातील न�ा 16 कोटी टन �ार सागरात वाह�न आणतात.  

१.८.४   सागरीजल �ारते�या िवतरणावर प�रणाम करणार े घटक िकंवा िनयं�क 
घटक: 

महासागर आिण सम�ुामं�ये �ारतेचे िवतरण खूप वेगळे असणे असामा�य नाही.एकाच 
महासागरात वेगवेग�या िठकाणी वेगवेगळी �ारता असू शकते.कारण �ारतेवर अनेक 
घटकाचंा �भाव असतो.सागरी �ारतेचे िनय�ंण करणार े घटक िविवध महासागरातील 
�ारा�या �माणावर प�रणाम करतात ते पढुील �माणे सागंता येतील. 

1) बा�पीभवन. 2) प�य��याचे �माण . 3) नदी�या पा�याचा परुवठा.4) वातावरणाचा दाब 
आिण वा�याची िदशा. 5) महासागरातील पा�याचे अिभसरण.6) िकनारी भूभाग  

1) बा�पीभवन 

बा�पीभवनाचा दर आिण �ारता या�ंयात थेट सकारा�मक सबंंध आह.े बा�पीभवनाचा दर 
िजतका जा�त िततक� �ारता जा�त िकंबह�ना बा�पीभवना�या वेगवान दराने �ारतेची 
घनता वाढते. उ�च तापमान आिण कमी आ��तेमळेु होणा�या बा�पीभवनामळेु �ाराचें �माण 
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वाढते आिण एकूण �ारता वाढते. उदाहरणाथ� िवषवुव�ृापे�ा उ�ण किटबंधात �ारता 
जा�त असते आिण दो�ही �देशामं�ये बा�पीभवनाचा दर जा�त असतो परतं ु कक� व�ृीय 
आिण मकरव�ृीय उ�ण किटबंधात हवा कोरडी असते. वू�ट (Wust) या�ंया मतानसुार 
अटलािंटक महासागरातील बा�पीभवनाचा सरासरी वािष�क दर 40 अंश उ�रसे 94 सेमी, 
20 अंश उ�रसे 149 सेमी आिण िवषवुव�ृाजवळ 105 सेमी आह.े �ारता 5 अंशावंर �ित 
हजार 34.68 %० भाग आहे. सव�साधारणपणे उपो�णकिटबंधीय उ�च-दाबाचे प�े आिण 
�यापारी वा�याचें प�े येथे बा�पीभवनाचा वेग जा�त आह.े�यामळेु �ारता वाढते परतं ुउ�च 
आ��ता असलेले ढगाळ आकाश िवषवुव�ृीय प�्यातील �ारता कमी करते. येथे असे �प� 
ल�ात येते क� �ारता देखील बा�पीभवन िनयंि�त करते.  

2) पज��याचे �माण  

प�य��याचे कमी अिधक �माण �ारतेशी सबंंिधत आह.े जा�त पज��यमान कमी �ारतेसाठी  
आिण �याउलट कमी पज��यमान जा�त �ारतेसाठी जबाबदार असते.�यामळेुच जा�त 
पावसा�या �देशात कमी पावसा�या �देशापें�ा तलुनेने कमी �ारता न�दवली जाते. �वुीय 
भागातून येणा�या बफा��या िवतळले�या पा�यामळेु समशीतो�ण �देशामं�ये अित�र� पाणी 
परुवठा के�यामळेु पा�याचे �माण वाढते आिण �यामळेु �ारता कमी होते. सो�या भाषेत 
सागंायचे तर अितव�ृीमळेु महासागरातील पा�याचे �माण वाढते आिण खा�या पा�याचे 
�माण कमी होते.  

3) नदी�या पा�याचा पुरवठा  

न�ा जिमनीव�न महासागरात �ार वाह�न नेत असताना �या अनेकदा मोठ्या �माणात 
पाणी महासागरात सोडतात �यामळेु न�ा�ंया मखुाजवळ सागरात �ारता कमी होते. 
उदाहरणाथ�- गगंा, कागँो, नायझर, ऍमेझॉन इ.न�ा�ंया मखुाजवळ तलुनेने कमी �ारता 
आढळते. नदी�या पा�या�या �वाहाचा प�रणाम डॅ�यूब,डिन�टर, नीपर, या न�ा बंिद�त 
का�या सम�ुाला जाऊन िमळतात तेथे का�या सम�ुातील �ारता कमी करतात. 
बोथिनया�या खाडीत न�ानंी आणले�या �चडं पा�या�या �वाहामळेु �ारता दर हजारामागे 
पाच पट�नी कमी होते. तसेच  जेथे बा�पीभवन नदी�या गोड्या पा�या�या �वाहापे�ा जा�त 
आहे तेथे �ारता  वाढली आहे.  

जिमनीव�न वाहणा�या न�ा�ंया जा�त आिण िकमान �वाहामळेु  प�ृभागावरील न�ा�ंया  
�ारतेत हगंामी फरक आहे. गोड्या पा�याची �ारता पावसा�यात जा�तीत जा�त 
�वाहामळेु  कमी होते आिण कोरड्या हगंामात ती वाढते. 

4) वातावरणाचा दाब आिण वा�याची िदशा 

वायभुारातील फरकामळेु वा�याची िनिम�ती होत असते वा�या�या वेगाचा आिण िदशेचा 
प�रणाम सागर जला�या �ारतेवर होतो. वार े भूखडंाकडून सम�ुाकडे वाहतात ते�हा 
िकना� यालगत�या प�ृभागाचे पाणी वा�याबरोबर पढेु ढकलले गे�यामळेु तेथील तळावरील 
पाणी वर आ�याने िकना� याजवळ �ारता कमी होते तर वा�याबरोबर पढेु गेले�या पा�यामळेु 
अंतग�त भागातील प�ृजलाची �ारता वाढते याउलट सागराकडून  िकना�याकडे वार े
वाहतात �यावेळी िकना�याजवळ �ारता वाढते कक� व�ृीय व मकरव�ृीय  जा�त दाब 
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प�्याकडून वार े िवक� ि�त होतात पज��याचे �माण कमी आिण ि�थर हवा यामळेु या 
भागातील सागर जलाची �ारता जा�त आढळते. 

ि�थर हवा आिण उ�च तापमानासह ��यावत�य  प�रि�थतीमळेु महासागरा�ंया 
प�ृभागावरील पा�याची �ारता वाढते.उ�च �ारता प�रि�थती उपो�ण किटबंधीय उ�च दाब 
प�्यामं�ये आढळते. वार े हे  महासागर आिण सम�ुामं�ये �ाराचें पनुिव�तरण कर�यास 
देखील मदत करतात कारण वार े�ारय�ु पाणी कमी �ारय�ु भागात वाह�न नेतात प�रणामी 
जेथून हे �ारय�ु पाणी वा�या�ंदार ेवाह�न नेले जाते �या भागात �ारता कमी होते आिण नतंर 
प�ुहा नैसिग�क कारणानंी वाढते. उदाहरणाथ�- �यापारी वार ेभूखडंा�ंया पि�म िकना�यावरील 
पाणी भूखडंां�या पूव� िकना�यावर वाहत नेऊन तेथील �ारता वाढवतात याउलट 
�ती�यापारी वार ेभूखडंा�ंया पूव� िकना�यावरील पाणी भूखडंां�या पि�म  िकना�यावर वाहत 
नेऊन तेथील �ारता वाढवतात कधीकधी वा�यामंळेु सागराची जा�त �ारता आिण कमी 
�ारता असलेले पाणी एक� िमसळून �ारतेचे �माण कमी होते.  

5) सागरी पा�याचे अिभसरण - 

सम�ु�वाह मळेु सागरजल पर�परात िमसळ�यामळेु �ारतेत िभ�नता िनमा�ण होते 
लॅ�ाडॉर�या �वाहामळेु उ�र अमे�रके�या ईशा�य िकना�याजवळ �ारता कमी झाली आहे 
तर ग�फ�या उ�ण �वाहामळेु यरुोप�या वाय�य िकना�यावरील �ारता वाढली आहे. उ�र 
अटलािंटक उ�ण �वाहामळेु नॉव��या आिण उ�र सम�ुा�या पा�या�या �ारतेत वाढ होते. 
थोड�यात िवषवुव�ृीय �देशातील उ�ण �वाह �वुाकडे जातानंा सागरजला�या �ारतेत 
वाढ करतात तर �वुीय �देशातील शीत �वाह िवषवुव�ृाकडे येताना �ारता कमी करतात. 

�हणजेच थोड�यात उ�ण सागरी�वाह शीत �देशात गे�याने तेथील पा�याचे तापमान 
वाढते �यामळेु बा�पीभवन होते.तसेच या �वाहाबंरोबर �ा� झालेली �ारता यामळेु �ारतेत 
वाढ होते.तर याउलट थंड �दशेातून उ�ण �देशात येणा�या सागरी �वाहामंळेु तापमान कमी 
झा�याने बा�पीभवन कमी �माणात होते तसेच �थािनक पातळीवरील घटक या�ंया एकि�त 
प�रणामातून �ारता कमी होते.  

ख�ुया सम�ुाशी भूवे�ीत सम�ु सम�ुधूनीने जोडलेला अस�यास भूवेि�त सम�ुा�या 
पा�या�या �ारतेत बदल होतो.भूवेि�त सागरीपा�याचे ख�ुया महासागरातील पा�याशी 
सहजपणे िम�ण होत नाही �यामळेु भूवेि�त सम�ुा�या दो�ही िकना�या�या �ारतेत िभ�नता 
आढळते अटलािंटक महासागर आिण भूम�य सम�ु या�ंयातील पा�याचे िज�ा�टर�या  
सम�ुधूनीमळेु सहज िम�ण होत नस�याने सम�ुधूनी जवळ भूम�य सम�ुाची �ारता 36.5 
ट�के तर दसु�या टोकाला �हणजेच सी�रया जवळ 39 ट�के  पे�ाही जा�त आढळते. 

 लहान सम�ु, उपसागर याचंा सपंक�  महासागराशंी येत अस�यास दो�ही जलाशयाचे पाणी 
पर�परात िमसळ�याने लहान सागरांची �ारता  घटते उदाहरणाथ�- कॅिलफोिन�या�या 
सागराची �ारता याच कारणामळेु कमी आढळते. मोठ्या महासागराचंी �ारता कमी तर 
लहान सम�ुाची �ारता जा�त आढळते दो�ही सागराचें पाणी िमसळ�याने लहान सम�ुाची 
�ारता कमी होते. भूवेि�त सम�ुाचे पाणी ख�ुया सागरात िमसळत नस�याने �यांची �ारता 
जा�त आढळते. थोड�यात जा�त तापमान व �यामळेु होणार ेजा�त बा�पीभवन, कोरडी 
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हवा, कमी पज��य, गोडया पा�याचा कमी परुवठा इ�याद�मळेु सागर जलाची �ारता जा�त 
सर कमी तापमान व �यामळेु होणार े कमी बा�पीभवन, दमट हवा, जा�त पज��य, गोड्या 
पा�याचा परुवठा जा�त, थंड हवामान इ�याद�मळेु सागर जलाची �ारता कमी आढळते.  

6) िकना� यालगतचा  भाग 

 सागरी �देशा�या सभोवतालचा �देश व �याची भौगोिलक वैिश�्ये कशी आहे याचा 
सागरजला�या �ारतेवर प�रणाम होतो ताबंडा व भूम�य समु� या�ंया सभोवतालचा �देश 
वाळवटंी अस�याने बा�पीभवनाचे �माण जा�त असते हवा कोरडी असते श�ु पा�याचा 
परुवठा कमी होतो यामळेु ताबंड्या सम�ुाची �ारता 34 ते  41 %० आिण भूम�य सम�ुाची 
�ारता 37 ते 39 %० इतक� आढळते बाि�टक सम�ुा�या सभोवतालचा �देश थंड 
हवामानाचा अस�याने बा�पीभवनाचा वेग कमी आहे �यामळेु �याची �ारता 3 ते 15 %० 
इतक� आढळते.  

7) जागितक तापमान वाढ : �लोबल वॉिम�गमळेु केवळ �ारताच नाही तर पया�वरणीय 
समतोला�या एकूण ि�थरतेला धोका िनमा�ण होतो.जागितक तापमान वाढीमळेु  तापमान 
वाढ , बफ�  िवतळणे आिण इतर अनेक घटकावंर प�रणाम होतो. ते सम�ुा�या पा�या�या 
�ारतेवर ��य� आिण अ��य�पणे प�रणाम करतात. 

सागरी �ारतेचे िवतरण 

महासागर आिण सम�ुामं�ये सरासरी �ित हजार �ारतेचे 35 भाग असतात परतं ुहे �माण 
महासागर, सम�ु आिण सरोवरामं�ये �थािनक आिण ऐिहक िभ�नतेनसुार बदलते.�ारता 
ि�तीज समातंर तसेच ऊ�व� �व�पात बदलते.  

     A) �ारतेचे ि�तीज समातंर िवतरण 

     B) �ारतेचे ऊ�व� िवतरण 

A. महासागरातील �ारतेचे ि�तीज समांतर िवतरण: 

या िवतरणाचे पढेु 2 �कारामं�ये वग�करण केले जाते ते  �हणजे अ�ाशं िवतरण आिण 
�ारतेचे �ादेिशक िवतरण होय. 

अ�ांश िवतरण:   

�ारता िवतरणाचे मूळ त�व �हणजे ती  िवषवुव�ृापासून �वुापय�त कमी होते. जरी जा�त 
पज��यमानामळेु िवषवुव�ृावर सवा�िधक �ारता आढळत नसली तरी उ�णकिटबंधीय 
�देशात ती सवा�िधक आढळते. िवषवुव�ृा�या तलुनेत या �देशामं�ये उ�च तापमान आिण 
आ��ता आिण कमी पज��यमान आहे. िवषवुव�ृावर 34‰ �ारता असते तर सवा�िधक 
�ारता 20 अंश ते 40 अंश उ�रलेा आढळते. िवतळणा�या बफा��या पा�या�या �वाहामळेु 
�वुीय �े�ाकडे �ारता कमी होते. अशा �कार े अ�ाशं िवतरणा�या आधारावर �ारता 4 
िवभागात िवभागली गेली आहे: िवषवुव�ृीय िवभागात तलुनेने कमी �ारता असते, 
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उ�णकिटबंधीय िवभागात जा�तीत जा�त �ारता असते, समशीतो�ण िवभागात कमी 
�ारता असते आिण उप-�वुीय आिण �वुीय िवभागात िकमान �ारता असते. 

�ारतेचे �ादेिशक िवतरण: 

�ारते�या िभ�नते�या आधारावर महासागरांची तीन �ेण�म�ये िवभागणी केली जाते. ते 
पढुील �माणे आहेत: 

 जा�त �ारता  असलेल ेसम�ु: लाल सम�ु, भूम�य सम�ु आिण इतर बंिद�त सम�ु. 

 सामा�य �ारता असलेल े सम�ु: कॅ�रिबयन सम�ु, कॅिलफोिन�याचे आखात, 
मेि�सकोचे आखात इ. 

 सामा�य �ारतेपे�ा कमी �ारता असलेले सम�ु: आि�ट�क महासागर, अंटाि�ट�का 
महासागर, बे�रगं सम�ु, अंदमान सम�ु, बाि�टक सम�ु, इ 

पॅिसिफक महासागर: 

पॅिसिफक महासागरात �या�या आकारमानामळेु आिण मोठ्या �े�फळामळेु मोठ्या �माणात 
�ारता फरक आहे. िवषवुव�ृाजवळ �ारता 34.85%० राहते. उ�र गोलाधा�त 150-200 
अ�ाशंा�ंया दर�यान ते 35%० पय�त वाढते परतं ु �याच अ�ाशंामंधील दि�ण �शांत 
महासागरात ती आणखी जा�त (36%०) होते. 

बे�रगं साम�ुधनुीतून येणा� या ओयोिशयो �वाहाने आणले�या बफ�  िवतळले�या पा�या�या 
�वाहामळेु आिण कुरोिशयो उबदार �वाह कमकुवत झा�यामळेु पॅिसिफक�या उ�रकेडील 
पि�म भागात �ारता प�ुहा कमी होते ितथे ती ओखो��क सम�ुात 31%०  आिण 
मंच�ुरयाजवळ 34%०  होते. 

कॅिलफोिन�या म�य अमे�रकन आिण पे�ि�हयन िकना� यावर पाणी तेथून दसुरीकडे गे�याने  
आिण सागरा�या तळभागाकडून  थंड पाणी वर आ�याने �ारता कमी होते. दि�ण 
पॅिसिफकमधील उ�च �ारता �े�ा�या दि�णेस (150-200 उ�र अ�व�ृ दर�यान) वर 
उ�लेख के�या�माणे (36%०) पे�ि�हयन आिण िचली�या िकनारप�ीवर (33%०) ती  
कमी होते.तसेच  नदी�या मुखासमोर कमी �ारता िदसून येते उदा.(िपत नदी = 30%०, 
आिण यागं�झेिकयागं = 33%०). 

अटलांिटक महासागर:  

अटलािंटक महासागराची सरासरी �ारता 35.67%०  आह.े िवषवुव�ृावर सवा�िधक �ारता 
आढळून येत नाही तर ती 150-200 अ�ाशंामं�ये न�दवली जाते. 50 उ�र ते  150 उ�र  
आिण 150 दि�ण  वर अन�ुमे 34.98%०,36%०  आिण 37.77%०  अशी न�द झालेली 
�ारता  िवषुवव�ृापासून कक�  आिण मकर व�ृा�या उ�ण किटबंधाकडे �ारतेचा वाढता कल 
दश�वते. उ�र अटलािंटक महासागराचा म�यवत� �े� 200 उ�र  आिण 300 उ�र  
दर�यान ि�थत आहे आिण 200 पि�म -600 पि�म  �या दर�यान जा�तीत जा�त �ारता 
(37%०) न�दवली जाते आिण ती उ�रकेडे हळूहळू बदल�या �माणासह कमी होत जाते. 
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400 अ�ांशा�ंया पलीकडे उ�र अटलािंटक�या पूव�कडील सीमातं भागामं�ये पि�म 
िकना�यापे�ा (पूव� अमे�रकन िकनारा) तलुनेने जा�त �ारता न�दवली जाते कारण आखाती 
�वाह (ग�फ ��ीम) अमे�रके�या िकना� यापासून उ�र-पि�म यरुोपीय िकना� यावर �ारय�ु 
पाणी वाह�न नेतो. 120 दि�ण -200 दि�ण अ�ाशं आिण 400 पि�म -150 पि�म  रखेाशंांनी 
सीमािंकत केले�या �देशात दि�ण अटलािंटकम�ये 37%०ची कमाल �ारता 
आढळते.�यानतंर �ारता हळूहळू दि�णेकडे कमी होते. आि�कन िकना� यावर पाणी 
वाढ�यामळेु दि�ण अटलािंटकमधील 100-300 मधील पूव� िकना�यापे�ा पि�म िकना�यावर 
�ारता जा�त आहे. स�ट लॉर�ेस 31%०नदी�या मखुासमोर तलुनेने कमी �ारता आढळते. 
ऍमेझॉन 15 %० कागँो 34 %० सेनेगल 34 %० �हाईन 32 %० इ. 

अटलािंटक महासागरा�ंया अंशतः बंिद�त सम�ुामं�ये �ारते�या �थािनक िवतरणाची प�त 
अगदी वेगळी आहे. उ�र सम�ु उ�च अ�ाशंामं�ये असूनही उ�र अटलािंटक �वाहाने  
आणले�या अिधक �ारय�ु पा�यामळेु 34%० �ारतेची न�द आह.े दसुरीकडे बाि�टक 
सम�ुात नदी�या पा�या�या �वाहामळेु �ारता कमी आहे. �जेन बेटा�या आसपास 7 ते 8 
%० झा�यामळेु उ�रकेडील �ारता कमी होत राहते. गोड्या पा�या�या �वाहामळेु 
बोथिनया�या आखातात ते 2 %० इतके कमी होते. 

�वीडन�या दि�णेस (बाि�टक सम�ुातील बोन�होम�या आसपास) 8 ते 11 %० पय�त 
�ारता  न�दिवली जाते. भूम�य सम�ुात बा�पीभवन आिण अटलािंटक पा�याचे थोडे िम�ण 
यामळेु उ�च �ारता न�दिवली जाते. भूम�य सम�ुा�या पि�मेकडील भाग (36.5 %०) 
पासून पूव�कडील भागापय�त (39 %०) �ारता वाढते. परतं ु डेनाइपर, डॅ�यूब इ.न�ानंी 
आणले�या गोड्या पा�या�या �चडं �माणामळेु का�या सम�ुात ती  17-18 %० पय�त 
ल�णीयरी�या कमी झाली आहे. मेि�सको�या आखातात (36 %०) आिण कॅ�रिबयन 
सम�ुाम�ये उ�र िवषवुव�ृीय �वाहाने आणले�या अिधक �ारय�ु पा�यामळेु जा�त 
�ारता आहे.  

िहदंी महासागर: 

िहदंी महासागरातील �ारतेचे �थािनक िवतरण पॅिसिफक आिण अटलािंटक महासागरापें�ा 
अिधक प�रवत�नशील आिण गुतंागुतंीचे आहे. 00-100 उ�र  अ�व�ृा�या दर�यान सरासरी 
35 %० �ारता आढळते परतं ुबंगाल�या उपसागरात उ�रकेडे गगंे�या मखुाशी 33.5 %० 
पय�त �ारता कमी होत जाते. कारण गगंा नदीने आणले�या  गोड्या पा�या�या �चडं 
�वाहामळेु �ारता कमी होते. दसुरीकडे अरबी सम�ुात बगंाल�या उपसागरापे�ा जा�त 
�ारता (36%०) न�दवली जाते कारण बंगाल�या उपसागरा�या तलुनेने कमी आ��ता आिण 
गोड्या पा�याचा कमी �वाह यामळेु बा�पीभवनाचा दर जा�त आह.े ऑ��ेिलया�या पि�म 
िकना� यावर कोरड्या हवामानामळेु �ारता जा�त आहे. अशंतः बंिद�त सम�ुात जा�त 
�ारता असते उदा. ती  37%० सागरी प�ृभागावर आिण 40%० पिश�यन आखाता�या 
आतील भागात आहे. कमी पज��य आिण खूप जा�त बा�पीभवन यामळेु लाल सम�ुात 
सवा�िधक �ारता (�या�या वेगवेग�या भागामं�ये 36%०आिण 41%०दर�यान बदलते) 
न�दवली जाते.येथे हे नमूद केले जाऊ शकते क� महासागर आिण सम�ुा�ंया प�ृभागा�या 
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�ारतेचे अवकाशीय िवतरण सम�ाररषेे�दार ेदश�वले जाते ज ेसम�ुा�या प�ृभागावर समान 
�ारते�या िठकाणांना (नकाशावर) जोडतात. 

भूवे�ीत सम�ु आिण सरोवर े: 

भूवे�ीत सम�ु आिण सरोवरांम�ये �ाराचे �माण हे बा�पीभवनाचा दर, तापमान, नदी�या 
पा�याचा �वाह आिण पा�या�या िनच�याची उपि�थती िकंवा अनपुि�थती या�ंया�ार े
िनयिं�त केले जाते. जेथे नदी सरोवरातून बाहेर पडते त��हा भूवे�ीत सम�ुातील �ारता कमी 
होते कारण नदी�ार े जल�ोतामंधून �ार  बाहेर काढले जातात. सरोवर  आिण भूवे�ीत  
सम�ुामं�ये नदी�ार ेआणले�या ता�या पा�या�या �वाहामळेु �ारता कमी होते.उदाहरणाथ�- 
कॅि�पयन सम�ुा�या उ�रकेडील भागाची कमी �ारता (14%०) �हो�गा, उरल इ�यादी 
न�ानंी आणले�या पा�या�या �चडं �माणामळेु आहे, परतं ुदि�णेकडील भागात ते 170 
%० इतके जा�त होते. रडे सी (240%०), लेक �हॅन (330%०,तकु�), मतृ सम�ु  
(238%०) इ�याद�म�ये खूप जा�त �ारता आढळते.  

Surface Salinity of the World’s Oceans 

           

 

Source: https://www.pmfias.com/ 

B. �ारतेचे ऊ�व� िवतरण: 

खोलीसह �ारते�या िवतरणाचा कोणताही िनि�त कल सागंता येत नाही कारण वाढ�या 
खोलीसह �ारता वाढणे आिण कमी होणे हे दो�ही कल िदसून आले आहेत. उदाहरणाथ�- 
अटलािंटक�या दि�णेकडील िकना�यावर �ारता प�ृभागावर 33 %० आहे परतं ु 200 
फॅदम�या खोलीवर ती 34.5 %० पय�त वाढते तसेच  ती 600 फॅदम�या खोलीवर 34.75 
%० पय�त वाढते. दसुरीकडे प�ृभागाची �ारता 20° दि�ण अ�ाशंावर 37 %० आहे परतं ु
ती अिधक खोलीवर 35 %० पय�त कमी होते. 
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�ारते�या उ�या िवतरणाची खालील वैिश�्ये सांगता येतील : 

1. उ�च अ�ाशंामं�ये वाढ�या खोलीसह �ारता वाढते �हणजेच खाली असणा�या जा�त 
घनते�या पा�यामळेु �ारतेचे �माण आिण खोली यां�यात सकारा�मक सबंंध असतो. 

2. वाढ�या खोलीसह �ारता वाढ�याची �व�ृी म�य अ�ांशामंधील प�ृभागापासून 200 
फॅदमपय�त मया�िदत आहे �या�या पढेु वाढ�या खोलीसह ती कमी होते. जा�त 
पज��यमान आिण िवषवुव�ृीय �वाहा�ंार े पा�याचे �थानातंरण यामळेु िवषवुव�ृावरील 
प�ृभागावर �ारता कमी आहे परतं ु पा�या�या प�ृभागा�या खाली जा�त �ारता 
आढळते. ती प�ुहा तळाशी कमी होते. िविवध महासागर आिण सम�ुामं�ये िनयिमत 
खोलीवर �ारता िवतरणाचा अिधक अ�यास आिण आकडेवारी आव�यक आह े
जेणेक�न �ारते�या उ�या िवतरणाची िनि�त वैिश�्यपूण� वैिश�्ये िनि�त करता 
येतील. 

3. सम�ुातील पा�या�या वर�या थरात जा�तीत जा�त �ारता आढळते. वाढ�या खोलीसह 
�ारता कमी होते. अशा�कार ेकमाल �ारतेचा वरचा िवभाग आिण कमीत कमी �ारतेचा 
खालचा िवभाग  एका स�ंमण िवभागा�ार ेिवभ� केला जातो �याला थम�ि�लन िवभाग 
�हणतात. थोड�यात �या�या वर जा�त �ारता आढळते तर या िवभागा�या खाली 
कमी �ारता आढळते. आपण हे ल�ात ठेवले पािहजे क� हे सामा�य िनयम �हणून घेतले 
जाऊ नये कारण �ारतेचे ऊ�व�  िवतरण खूप ि�ल� आह.े 

4. येथे असे नमूद केले जाऊ शकते क� 300 मीटर आिण 1000 मीटर दर�यान�या 
महासागरा�ंया खोलीचे �े� सम�ुा�या पा�या�या घनते�या उ�या िवतरणा�या िभ�न 
कल आिण सम�ुा�या पा�या�या �ारतेने वैिश�्यीकृत आहे.  
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5. �ारता खोलीनसुार बदलते परतं ु ती �या �कार े बदलते ते सम�ुा�या ि�थतीवर 
अवलंबून असते. 

6. सम�ुा�या प�ृभागावरील �ारता गोड्या पा�या�या �वाहामळेु कमी होते िकंवा 
बा�पीभवनात पाणी कमी झा�यामळेु �ारता वाढते. 

7. खोलीवर �ारता िनि�त केली जाते कारण �यात पाणी िकंवा मीठ घालता येत नाही. 

8. प�ृभागाचे �े� आिण महासागराचें खोल �े� यां�यातील �ारतेम�ये ल�णीय फरक 
आह.े 

9. कमी �ारय�ु पाणी जा�त �ारय�ु दाट पा�या�या वर राहते. 

10. �ारता सामा�यतः खोलीनसुार  वाढते आिण ती� �ारता बदल �े� (हॅलो�लाइन) 
नावाचा एक वेगळा िवभाग असतो, जेथे �ारता अचानक वाढते. 

11. सम�ुा�या पा�या�या वाढ�या �ारतेमळेु पा�याची घनता वाढते. 

12. उ�च �ारय�ु सम�ुाचे पाणी सहसा खाल�या �ारय�ु पा�या�या खाली बडुते. यामळेु 
�ारतेमळेु �तरीकरण होते. 

�ारतेचे मह�व: 

सम�ुातील �ारता सम�ुा�या पा�या�या भौितक गणुधमा�वर आिण महासागरा�ंया इतर 
पैलूंवर खालील�माणे मह�वपूण� �भाव पाडते: 

1. सम�ुा�या पा�यात �ाराचंी अिधकता  िकंवा कमतरता  हे अितशीत आिण उकळ�या 
िबंदूवंर मोठ्या �माणात प�रणाम करते आिण िनयिं�त करते. गोड्या पा�यापे�ा �ारय�ु 
पाणी  गोठव�या�या दरावंर जा�त प�रणाम करतो. आपणास हे मािहत आह ेक� श�ु 
पाणी 0 अंश सेि�सअसवर गोठते. जर पा�याची �ारता �ित हजारी  35 भागापय�त 
पोहोचली तर पाणी -1.91 अंश सेि�सअसवर गोठते. गोड्या पा�याचा(100°से.)  
उ�कलन िबंदू �ारय�ु पा�यापे�ा (102°से.) कमी  असतो. 

2. सम�ुा�या पा�याची �ारता आिण घनता याचंा सकारा�मक सबंंध आह े �हणजेच 
सम�ुा�या पा�यातील �ारता �याची घनता वाढवते कारण पा�यातील िव�ा�यांचे (येथे 
�ाराचें) अणू वजन गोड्या पा�या�या रणूेपें�ा जा�त असते.  

3. बा�पीभवन महासागरा�ंया �ारते�ार े िनयंि�त केले जाते. िकंबह�ना पा�यातील िव�ा�य 
घटक  (�ार) महासागरातील बा�पीभवनाचे �माण कमी करतात. अशा �कार े कमी 
खारट पा�यापे�ा जा�त खारट पा�याचे बा�पीभवन कमी होते. येथे ह ेनमूद केले जाऊ 
शकते क� बा�पीभवन देखील सम�ुा�या पा�या�या �ारतेवर िनय�ंण ठेवते. अिधक 
बा�पीभवनामळेु सम�ुा�या पा�याचे �माण कमी होते आिण �यामळेु �ाराचें �माण वाढते 
(�हणजे सम�ुातील पा�याची �ारता वाढते). 

4. सागरी �वाहा�ंया उ�प�ीम�ये सम�ुा�या पा�यातील �ारतेतील �थािनक फरक हा एक 
शि�शाली घटक असतो. 
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5. सम�ुातील खारटपणाचा प�रणाम सागरी जीव आिण वन�पती समदुायावर होतो. 

१.८.६  महासागरांची घनता. 

भौितकशा�ाम�ये पदाथा�ची घनता �हणजे �या पदाथा�चे व�तमुान व आकारमान याचें 
गणुो�र होय  .सागरी जलाचे तापमान आिण �ारता ह ेदोन गणुधम� सागरी जलाची घनता 
िनयिं�त करतात �हणजेच तापमान कमी झाले क� पा�याची घनता वाढते  .थंड पा�याची 

घनता जा�त असते .तसेच अिधक �ार �या पा�यात असतात �या पा�याची घनता जा�त 
असते .परतंु , �ारतेपे�ा तापमान हा गणुधम� घनतेवर अिधक प�रणाम करतो  .�यामळेु काही 

वेळा जा�त �ारता असले�या पा�या�या थराचे तापमान कमी असले तरीही �या जलाची 
घनता इतर जला�या घनतेपे�ा जा�त असते  .याउलट जा�त तापमान व कमी �ारता 

असले�या सागरी जलाची घनता कमी असू शकते .�हणजेच पा�या�या घनतेवर 
तापमानाचा जा�त प�रणाम होत असतो .वाढ�या खोलीब रोबर सागरजलाचे तापमान आिण 

�ारता कमी होते  .मा� घनता वाढते .कारण खोलीनसुार तापमान कमी-कमी होत जाते .
तापमान कमी असते ते�हा घनता जा�त असते  .प�ृभागापासून १००० मीटर नतंर 
सागरजला�या तापमान, �ारता, घनतेतील बदलाचे �माण शू�यवत असते  .�हणजे ितथून 
खाली य�यात काहीच बदल होत नाही  .जो बदल आहे तो ि�थर राहतो .प�ृभागापासून 

५०० मीटर खोलीपय�त सागरजला�या तापमान �ारता , घनतेतील बदलाचे �माण जा�त 
आहे  .�हणजेच पृ�भागाजवळ या�ंयात जा�त बदल होतात.  १(  तापमान कमी असेल  तर 
घनता वाढते  .२ (�ारता कमी असेल  तर घनताही कमी होते  .३ (मा� �ारता कमी असूनही 
तापमान कमी अस�यास घनता वाढते. 

महासागरा�या पा�याची घनता �ाम�ुयाने तापमान,�ारता आिण दाब यावर अवलंबून 
असते. तथािप इतर �ादेिशक घटक देखील पा�याची घनता िनधा��रत करतात. हे पढेु 
सम�ुा�या पा�या�या उ�या हालचाल�वर िनयं�ण ठेवतात प�रणामी घनतेनसुार �याचे 
�तरीकरण होते. 
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१.८.७   सागरी जला�या घनतेवर प�रणाम करणार ेघटक -  

1. तापमान: सागरी पा�याची घनता सम�ुाचा प�ृभाग आिण वातावरण या�ंयातील 
उ�णते�या देवाणघेवाणीवर अवलंबून असते. जा�त तापमानात पा�याचा िव�तार होऊन 
�याची घनता कमी होते तर कमी तापमानामळेु पाणी अकंुचन पावून पा�याची घनता वाढते. 
अशा �कार े�वुावंरचे पाणी उ�ण किटबंधातील पा�यापे�ा अिधक घनतेचे असते. 

सम�ुा�या पा�या�या घनतेवर मह�वाचा �भाव असले�या सव� घटकापैंक� तापमान हे 
सवा�त मह�वाचे आह.े ख�ुया महासागरात सव�साधारणपणे हे तापमान आहे जे घनतेची 
िवतरण रचना ठरवते. �हणूनच ख�ुया सम�ुातील तापमान आिण घनता िवतरण समान 
वैिश�्ये दश�िवते.िवषुवव�ृापासून �वुाकडे सम�ुा�या पा�या�या घनतेत हळूहळू आिण 
िनयिमत वाढ होत जाते. उपो�णकिटबंधीय �देशामं�ये प�ृभागावरील �ाराचें �माण जा�त 
असूनही तेथील सम�ुा�या पा�या�या औि�णक��्या कमी घनतेम�ये कोणतीही वाढ 
झालेली नाही. हे िनःसशंयपणे स�य आहे क� समीप असले�या पा�या�या व�तमुाना�या 
घनतेम�ये मोठा फरक अस�यास ते समतोल राह� शकत नाहीत. प�ृभागावरील 
�ारतेमधील ि�तीजीय फरकांमळेु महासागरामं�ये मोठ्या �माणात पा�याची हालचाल होते. 

2. �ारता: उ�च �ारता असलेले सम�ुाचे पाणी जा�त घनतेचे असते आिण कमी �ारय�ु 
पा�या�या खाली बडुते �यामळेु �तरीकरण होते. 

�ारता हा आणखी एक मह�वाचा घटक आहे जो सम�ुा�या पा�या�या घनतेवर �भाव 
टाकतो. िविश� तापमानात वाढ�या �ारतेसह घनता वाढते. याची व�तिु�थती अशी आह े
क� �ारते�या घटकामं�ये श�ु पा�यापे�ा जा�त घनता असते. ह ेसव��ात स�य आहे क� 
4°से. वर श�ु पा�याची घनता 1.00g/cm3 असते.परतं ुजे�हा �यात काही �ार िवरघळले 
जातात ते�हा अशा �कार ेतयार झाले�या �ारय�ु पा�याची घनता जा�त असते. कारण 
खार े पाणी श�ु पा�यापे�ा जड असते. �याच तपमानावर, सम�ुाचे पाणी नेहमी �यावर 
तरगंणा�या नदी�या श�ु पा�यापे�ा जा�त घनतेचे असते.आता हे �प� झाले आह े क� 
सम�ुा�या पा�या�या �ारते�या �माणात आणखी वाढ झा�यास �या�या घनतेत समान 
वाढ होते जरी तापमानाचा घनतेवर प�रणाम होतो. हे ल�ात घेतले पािहजे क� 4°C 
तापमानात 35%o �ारतेसह सम�ुा�या पा�याची घनता 1.0278 g/cm3 असते.तथािप 
जर �ारता 20%o पय�त कमी केली तर �याची सापे� घनता देखील 1.016g/cm3 पय�त 
कमी होईल. कॅि�पयन सम�ु, लाल सम�ु आिण भूम�य सम�ुात बा�पीभवना�या उ�च 
दरामळेु �ारता जा�त आहे प�रणामी तेथील घनता जा�त आह.े 

3. दाब: वाढती घनता मू�ये खोल महासागरात असले�या �चडं दाबाखाली सम�ुा�या 
पा�याची सकुंिचतता (अकंुचन पाव�याची �ि�या)  दश�वतात. 

दाब हा आणखी एक घटक  आहे जो सम�ुा�या पा�या�या घनतेवर िनय�ंण ठेवतो कारण 
सम�ुा�या पा�याचा दाब आिण सकुंिचतता यांचा खूप जवळचा सबंंध आहे. हवे�या दाबात 
कोणतीही वाढ झा�याने पर�पर दाबामळेु पा�याचे िविवध �तर एकमेका�ंया जवळ 
येतील.साहिजकच �याचा प�रणाम घनता वाढ�यात होतो कारण पा�याचे �माण कमी होते. 
हे ल�ात ठेवणे फायदेशीर आहे क� सम�ुा�या पा�याचे तापमान, दाब आिण �ारता 
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या�ंयात खूप जवळचा सबंंध आहे. तापमान िजतके जा�त असेल िततका हवेचा दाब कमी 
असतो.�याच�माणे �ारतेची पातळी  थेट घनतेवर प�रणाम करते. मा� हवेचा दाब कमी 
झा�याने घनता कमी होते. याउलट हवेचे तापमान कमी झा�यास आिण हवेचा दाब 
वाढ�यास घनता जा�त असणे बंधनकारक आहे. प�ृभागावरील पा�याची घनता भूप�ृा�या 
जवळील  थरापे�ा जा�त अस�यास उ�या सवंहनामळेु एकसघं पा�याचा थर तयार 
होतो.�या भागात प�ृभागावर ती� थंडपणा येतो  तेथे प�ृभागापासून तळापय�तची घनता 
एक�पता �ा� होईपय�त उभे  सवंहन �वाह अिधक खोलवर जातात. 

4. अिभसरण आिण िभ�नता: सागरी पा�या�या अिभसरण आिण िवचलना�या �ि�याचंा 
महासागरामंधील घनते�या िवतरणावर मह�वपूण� �भाव पडतो. पा�या�या व�तमुानाची 
ऊ�व�  �थानातंरण एकतर आधी सािंगत�या�माणे िविवध खोलीतील घनतेतील फरकामळेु 
िकंवा दोन �कार�या �वाहांचे एकमेकावंर अिभसरण झा�यामळेु होते. सागरी पा�या�या 
अिभसरण आिण िवचलना�या �ि�याचंा महासागरातील घनते�या िवतरणावर मह�वपूण� 
�भाव पडतो. पा�या�या व�तमुानाचे ऊ�व�  �थानातंरण एकतर अगोदर  सािंगत�या�माणे 
िविवध खोलीतील घनतेतील फरकामळेु िकंवा दोन �कार�या �वाहाचें अिभसरण 
झा�यामळेु होते आिण �यामळेु ते पाणी  खाली जाते याची भरपाई �हणून  ऊ�व� �वाहा�ंार े
इतर� समतोल राखला जातो. �या भागात अिभसरण होते तेथे तलुनेने जा�त घनतेचे 
पाणी खाल�या िदशेने सरकते. तर दसुरीकडे िवचलना�या �े�ात जा�त घनते�या तळा�या 
पा�याची ऊ�व� हालचाल  आिण प�ृभागा�या िदशेने कमी तापमानाकडे होणा�या 
हालचालीस ऊ�व� �वाह असे �हणतात. ही �ि�या सामा�यतः िकनारप�ीवरील वा�याचंा 
प�रणाम असते. 

अ�ांश िभ�नता 

20 अंश ते 30 अंश उ�र आिण दि�ण अ�ाशंा दर�यान, बा�पीभवना�या उ�च दरामळेु 
पा�यात जा�त �ारता असते �यामळेु जा�त घनता होते. 

1. प�ृभागावरील सम�ुा�या पा�याचे तापमान 45 अंश उ�र व  दि�ण अ�ाशं आिण  
�वुा�ंया दर�यान कमी होते. सागरतळा�या प�ृभागाचे तापमान जा�त पा�या�या 
घनतेशी सबंंिधत आहे. 

2. उ�च दैनिंदन पाऊस आिण उ�च सापे� आ��ता यामळेु िवषवुव�ृीय पा�याची घनता 
कमी आहे. 

हगंामी िभ�नता  

 �ारता, तापमान आिण पा�याची घनता एकमेकाशंी सबंंिधत आहेत एका घटकातील 
कोणताही बदल दसु�या घटकावर प�रणाम करतो.उदाहरणाथ�- ताबंड्या सम�ुात, �ारता 
41 %० इतक� जा�त असते तर आि�ट�कम�ये, ऋतूनसुार 0-35 %० पय�त चढ-उतार 
होतो. उ�ण आिण कोरड्या �देशात जेथे बा�पीभवन जा�त असते, �ारता कधीकधी 70 
%० पय�त पोहोचते. पावसामळेु तसेच उ�हा�यात जे�हा बफ�  िवतळतो ते�हा सम�ुातील 
�ारता कमी होतो. 
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5. सागरी �वाहांशी संबंध 

•  कमी �ारता आिण घनतेचे पाणी जा�त �ारते�या पा�या�या प�ृभागावर वाहते तर 
जा�त �ारतेचे पाणी खोल महासागरात कमी �ारते�या पा�याकडे वाहते. उदाहरणाथ�- 
अटलािंटकचे कमी �ारय�ु पाणी प�ृभागावरील बंिद�त भूम�य सम�ुात वाहते याची 
भरपाई भूम�यसागरीय समु�ा�या तळाशी असले�या जा�त घनता असणा�या 
पा�या�या �वाहाने होते. 

•  उ�र अटलािंटक महासागरात आखाती �वाह (ग�फ ��ीम), कॅनरी �वाह आिण उ�र 
िवषवुव�ृीय �वाहामळेु �वाह च� तयार झा�यामळेु �ारता वाढते. 

•  तसेच �या भागात सागरी �वाहाचें अिभसरण होते तेथे तलुनेने जा�त घनतेचे पाणी 
खाल�या िदशेने सरकते तर िवचलन असले�या भागात जा�त घनते�या तळा�या 
पा�याकडील �वाह कमी तापमाना�या   प�ृभागाकडे �वािहत होतात. 

6. इतर घटक: पावसाचे पाणी महासागरात वाहणा�या न�ानंी आणलेले प�ृभागावरील 
�वाह आिण बफ�  आिण बफा�चे िवतळलेले पाणी हे इतर घटक आहेत जे सागरी पा�याची 
घनता कमी करतात. तर, बा�पीभवन, प�ृभागावरील पा�याचे थंड होणे आिण बफ�  
िनिम�तीची �ि�या यामळेु सम�ुा�या पा�याची घनता वाढते. अंशतः िकंवा पूण�पणे बंिद�त 
सम�ु आसपास�या पा�याम�ये जा�त िमसळत नाहीत. उ�ण किटबंधात �याचें बा�पीभवन 
जा�त असते प�रणामी घनता जा�त असते तर �वुाजंवळ �याचें बा�पीभवन कमी असते 
प�रणामी तलुनेने कमी घनता असते. 

वर नमूद केले�या �मखु घटका�ंयित�र� इतर काही िकरकोळ घटक देखील आहेत ज े
सम�ुा�या पा�या�या घनतेवर प�रणाम करतात. सम�ुात वाहणा� या न�ानंी आणलेले 
पावसाचे पाणी आिण बफा�चे िवतळलेले पाणी आिण जिमनीवर साठलेले बफ�  हे असे 
िकरकोळ घटक आहेत जे घनता कमी कर�यास कारणीभूत ठरतात. 

याउलट बा�पीभवन, प�ृभागावरील पाणी थंड होणे आिण बफ�  तयार हो�या�या �ि�येमळेु 
सम�ुा�या पा�याची घनता वाढते.येथे हे ल�ात घेणे गरजेचे  आहे क� महासागरा�या 
पा�या�या घनतेतील फरक ह ेम�ुयतः सागरी अिभसरणाचे �व�प िनयिं�त कर�यासाठी 
जबाबदार आहेत. सागरी �वाहा�ंयित�र� घनतेतील फरक हा एक �मखु घटक आह े
�यामळेु महासागरा�या पा�या�या खाल�या थरामं�ये िविवध �कार�या उ�या तसेच 
आड�या हालचाली होतात. 

१.९  साराशं 

प�ृवी हा जल�ह आह.े महासागरानंी प�ृभागाचा 71% भाग �यापला आहे आिण �याचा 
भूकवच आिण वातावरणावर खूप �भाव पडला आहे. महासागराची सरासरी खोली 

सम�ुसपाटीपासून महा�ीपा�ंया सरासरी उंची�या 41⁄2 पट आहे. प�ृवीवरील जीवन 
िनि�तपणे महासागरात िवकिसत झाले आहे. सम�ुशा� िकंवा सागरी िव�ान हे महासागर 
आिण �यावर अवलंबून असले�या सजीवाचंा अ�यास कर�यासाठी वै�ािनक प�ती लागू 
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करते. िविवध गहृीतके आिण िस�ातंानंी महासागरा�या उ�प�ीचे �प�ीकरण दे�याचा 
�य�न केला जातो. प�ृवी एकसघं गोलाकार थरानंी बनलेली आहे. थराचें रासायिनक 
सरंचनेनसुार कवच, �ावरण आिण गाभा िकंवा भौितक गणुधमा�नसुार िलथोि�फयर, 
अि�थनोि�फयर, �ावरण आिण गाभा याम�ये वग�करण केले जाऊ शकते. भूगभ�शा��ांनी 
भूकंप घडवणा�या श��मळेु िनमा�ण होणा�या भूकंपीय लहर�चे िव�ेषण क�न थरा�ंया 
अि�त�वाची प�ुी केली आहे. �लेट टे�टोिन�सचा िस�ातं महा�ीप आिण महासागरा�ंया 
िनिम�तीचे कोडे �प� करतो. महा�ीप जनेु असताना सम�ुाचे तळ नवीन आहेत. 
सागरीतळाची वैिश�्ये ही भूप� ि�य�ि�या,�रण आिण िन�ेपणा�या �ि�ये�या 
सयंोजनाचा प�रणाम आहे. महासागरा�या तळाला महा�ीपीय िकनारा आिण खोल-
महासागर खो�यामं�ये िवभागले जाऊ शकते.�यात महा�ीपीय सम�ुबडु जमीन आिण 
महा�ीपीय उतार. जिमनीपासून दूर असले�या खोल महासागरा�या तळाचा भाग आिण 
इितहास खूप वेगळा आहे.खोल-महासागर खो�यां�या �मखु वैिश�्यामं�ये खडबडीत सपाट 
िव�ततृ मैदाने, महासागरातील खड्डे, खोल डोह आिण �वालामखुी बेटा�ंया व� 
साख�याचंा समावेश होतो. सम�ुा�या पा�याचे तापमान, �ारता आिण घनता हे घटक 
ि�तीज समातंर  आिण ऊ�व� प�तीने बदलते. सम�ुाचे पाणी आिण तापमान याचंी घनता 
�य�त �माणात असते. सम�ुा�या पा�याची घनता वाढ�या खोलीसह वाढते. 

महासागरीय अ�यासासाठीचा �वास वै�ािनक आिण भौगोिलक शोधासाठी जल�वासात 
िवकिसत झाला. आज अनेक मोठ्या  महासागरशा�ीय सं�था�ंया उदयाने भिव�यातील 
माग� िच�हािंकत केला आहे. 

१.१०  तुमची �गती तपासा 

1. चूक  क� बरोबर  

a.  सामा�यतः ख�ुया महासागराची  �ारता 33 %o आिण 37 %o दर�यान असते.  

b.  खडंाची खरी सीमा ही �याची िकनारप�ी आहे. 

c. कमी अ�ाशं �देशात समु�ा�या पा�या�या घनतेम�ये ती� बदल घडवून आणले�या 
िवभागाला हॅलो�लाइन �हणतात. 

d. सागरी �ारतेचे ि�तीज समातंर िवतरण अ�ाशंाबंाबत अ�यासले जाऊ शकते. 

e. मॅ�यू मौरी यानंी “The Physical Geography of the Sea.”हे प�ुतक �कािशत 
केले. 

2. �रका�या  जागा भरा 

a)   ............... मोठ्या दाबाने िवभ� केले�या पव�ता�ंया दोन साख�यानंी बनलेला 
आहे. 

b)  .............. सरासरी 4° �या कोनात महासागरी खो�यात बडुते. 

c) ..............ने मोसमी मा�सून वा�यामंळेु �ती �वाहाचें  वण�न केले आहे. 

d) सम�ुा�या पा�यातील �ारता ती� घट हो�याचे �े� ..............�हणून ओळखले जाते. 
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e) ................ सम�ुबडु जमीन  आिण खडंीय उतार या�ंया  सा�ंयावर  तयार होते. 

3. बह�पया�यी  �� 

1.      महा�ीपीय उताराची सरासरी खोली.................... �या दर�यान बदलते. 

a.    200-2000 मी 

b.   3000-6000m 

c.    300-750m 

d.   3000-30,000 मी 

 2.      ______________ हे महासागरातील गौण रचनेचे  वैिश�्य नाही 

a.      सागरी पव�त  

b.      सागरी खळगा  

c.       �वाळ  

d.      गायोट 

3. ______ �या तापमानात महासागरा�या पा�याची  घनता________ असते 

a) 40 से. , 1.0278 g/cm3   

b) 60 से. ,  1.0278 g/cm3   

c) 40 से. , 1.0356 g/cm3  

d) 100 से., 1.0478 g/cm3  

4. सम�ुा�या पा�या�या तापमानात ती� बदलाचे �े� _________ 

a)  हॅलो�लाइन 

b) थम�ि�लन 

c) िस�को�लाइन  

d) समतापीय रषेा 

5. सम�ुासाठी सरासरी �ारता _________ आह े

a) 36 o/oo 

b) ३७ o/oo 

c) ३४ o/oo 

d) 35 o/oo 

4. खालील ��ांची उ�र े�ा 

1.      महासागरा�या तापमान िवतरणावर प�रणाम करणार ेघटक सागंा. 

2.      महासागरी  खो�या�ंया रचनेची  तपशीलवार उदाहरणासह मािहती  िलहा.  
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3.  "सम�ुिव�ान हे एक �यापक िवषय असून �याम�ये अनेक शा�ानंी  सागरशा�  
समजून घे�या�या �येयावर ल� क� ि�त केले आह”े.हे �प� करा.  

4.   तापमान, �ारता आिण महासागराचंी घनता यांचा कसा सबंंध आहे ते �प� करा. 

५.  सम�ुशा�ाचा इितहास थोड�यात सागंा. 

१.११ �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े

1.a. बरोबर  

1.b. चूक  

1.c. चूक 

1.d. बरोबर 

1.e. बरोबर 

2.a.म�य-सागरी पव�तरागं  

2.b. भूखडं उतार  

2.c. एल मासउदे 

2.d. हॅलो�लाइन 

2.e. सागरम�न घळई 

3.1. b 

3.2. b 

3.3. a 

3.4. b 

3.5. d 

1.12. TASK 

With the help of an atlas, mark the ocean floor reliefs on an outline map 
of India. 

1.13. REFERENCES FOR FURTHER STUDY 

1. Stewart, R. H. (2008). Introduction to Physical Oceanography. 

2. Garrison, T. (2012). Essentials of Oceanography (Sixth Edit). 
Brooks/Cole, Cengage Learning. 

3. Singh, S. (2014). Oceanography. Allahabad: Pravalika Publications. 

 





  55 

२  
सागरी �वाह व ससंाधन े

घटक रचना  

२.0 उि�� े

२.१ सागरी �वाह: अटलािंटक, पॅिसिफक व िहदंी महासागरातील सागरी �वाह  

२.२ सागरी लाटा, �सनुामी व भरती - ओहोटी  

२.३ सागरी िन�ेप  

२.४ सागरी अ�न�ोत व खिनजे 

२.0 उि��:े  

या घटका�या अ�यासानतंर िव�ा�या�ना खालील बाबीबीचे आकलन होईल.  

१.  सागरी �वाह-सकं�पना  व �याचें िवतरण समजून घेणे.  

२. सागरी लाटा, �सनुामी व भरती - ओहोटीची �ि�या समजून घेणे.  

३. सागरी िन�ेपाची �ि�या समजून घेणे  

४. सागरी अ�न�ोत व सागरतळाशी असले�या खिनजाचंी मािहती समजून घेणे.   

२.१  सागरी �वाह  

सागरी �वाह िह सागरजलाची �मखु हालचाल आह.े महासागरातील जलराशी ज��हा एका 
िविश� िदशेने �वािहत होतात �यानंा सागरी �वाह असे �हणतात. सागरी लाटा व भरती 
ओहोटी�या तलुनेत सागरी �वाहातंील पा�याची हालचाल मोठ्या�माणावर होते.  

सागरी �वाहांचे �कार -  

िवषवुव�ृीय �देशात व �यालगत असले�या उ�ण किटबंधीय �देशात वष�भर तपमान 
अिधक अस�याने तेथील पा�याचे तपमान अिधक असते. �याचवेळी �वुीय �देशातील 
अितशय कमी तपमान असले�या �देशातील सागरीजलाचे तपमान अितशय कमी असते. 
अशा वेळी उ�ण किटबंधीय �देशातून �वुीय �देशाकडे व �वुीय �देशातून उ�णकिटबंधीय 
�देशाकडे अितशय खोल व िव�ततृ असे सागरी जल�वाह वाह� लागतात. �यानंा अन�ुमे 
उ�ण सागरी जल�वाह व शीत सागरी जल�वाह असे �हणतात. उ�ण सागरी �वाह �या 
�देशातून �वास करतात �या �देशातील हवामान थंड व कोरडे होते तर उ�ण सागरी �वाह 
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हे िकनारी �देशात असले�या सागराचे पाणी तापव�यास कारणीभूत ठरतात व तेथे उ�ण व 
दमट हवामान होते.  

खोल सागरातील सागरी �वाह - ह ेसागरी �वाह सागरी प�ृापासून १००० मी खोलीवर 
िनमा�ण होतात. सागरी जला�या उ�या िदशेतील घनतेतील फरकामळेु ह े �वाह िनमा�ण 
होतात.  

सागरपृ�ावरील सागरी �वाह - वा�या�या सागरी प�ृाशी होणा�या घष�ण काया�मळेु ह े
सागरी �वाह िनमा�ण होतात.  

िकनारी सागरी �वाह   - खोल महासागरातून िकना�याकडे वाहतात.  

खोल सागरातील सागरी �वाह - िकना�याकडून खोल सम�ुाकडे वाहतात.   

सागरी प�ृालगत वाहणार ेसागरी �वाह हे प�ृवीवरील एकूण सागरीजला�या केवळ १०% 
पाणी वाह�न नेतात तर खोल सागरातील सागरगी �वाह ९० % सागरी जलाची हालचाल 
हो�यास कारणीभूत ठरतात. सागरी �वाहाचंा वेग व िदशा िह �ाम�ुयाने वा�यांवर अवलंबून 
असते. सागरी�वाहांचा प�रणाम हा प�ृवीवरील िविवध �देशा�ंया हवामानावर होतो.  

सागरी �वाहां�या िनिम�तीवर प�रणाम करणार ेघटक  -  

१. �हीय वारे  

२. प�ृवी�या प�रवलनाची गती  

३. सागरी जलाचे तपमान  

४. महासागरा�या �ारतेत असलेली िविवधता  

५. सागरी जलाची घनता  

६. पज��य व बा�पीभवन  

७. सागरतळ रचना  

८. सागरी िकना�याचे �व�प   

सागरी �वाहाची वैिश�्ये 

सागरी �वाहांची वैिश�्ये अितशय गुतंागुतंीची व सात�याने बदलणारी आढळतात. काही 
�मखु व सव�साधारण वैिश�्ये या�माणे सागंता येतील : 

(१) सागरी �वाह िकना�या�या अगदी जवळून वाहत नाहीत. �याचंा िव�तार सामा�यपणे 
सागरम�न खडंभूमी�या सीमेपय�त आढळतो. 

(२) उ�र गोलाधा�तील उ�र पॅिसिफक व उ�र अटलािंटकम�ये म�ुय �वाह 
घड्याळकाट्या�या िदशेला अनसु�न गोलाकार वाहतात. महासागरा�ंया पि�म भागात 
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ते उ�रकेडे, तर पूव� भागात ते दि�णेकडे वाहतात. दि�ण गोलाधा�त या�या उलट 
प�रि�थती असते. 

(३) दो�ही गोलाधा�तील गोलाकार भोवर े(जायरटे) एकसार�या आकाराचे नाहीत. 

(४) दोन गोलाकार भोव�या�ंया म�ये िवषवुव�ृीय �ित�वाह आढळतात. 

(५) खडंा�ंया दि�ण भागातं �वाह पि�म-पूव� िदशेत वाहतात. 

(६) सागरी �वाहाचंा सवा�िधक वेग महासागरा�ंया पि�म भागात आढळतो. उदा., ग�फ 
आिण कुरोिसवो �वाहाचंा वेग दरताशी ६ िकमी. असतो. 

(७) सागरी �वाहाचंा वेग जरी कमी असला, तरी �याबंरोबर वाह�न नेले जाणार ेपाणी �चडं 
�माणात असते. उदा., �लॉ�रडा साम�ुधनुीतून �ितसेकंद स.ु २५ द. ल. टन पाणी 
वाहत असते. �यूयॉक� �या अपतट भागातून वाहणा�या ग�फ �वाहातून या�या 
जवळजवळ द�ुपट पाणी वाहत असते. 

(८) जगातील सवा�त मोठा �वाह अंटाि�ट�का खडंाभोवतीचा असून �यातून �ितसेकंद स.ु 
१०० द. ल. टन पाणी वाहत असते. 

सागरी �वाहांचे प�रणाम 

अठरा�या शतकापासून माग�िनद�शनासाठी सागरी सफरी िनघू लाग�या. ते�हापासून सागरी 
सफर��या ��ीने सागरी �वाहाचंा अ�यास होऊ लागला. �यानतंर हवा व हवामानावर 
होणा�या प�रणामा�ंया ��ीने सागरी �वाहाचंा अ�यास केला जाऊ लागला. सागरी 
�वाहा�ंया अ�यासाव�न �या�ंया वेगवेग�या प�रणामांची मािहती उपल�ध झाली. श�ुकता, 
भारी वष�ण, दाट धकेुय�ु हवा हे अपतट सागरी �वाहाचे काही प�रणाम िदसून येतात. �या 
भागातून उ�ण िकंवा थडं �वाह सात�याने मोठ्या �माणात वाहत असतात, तेथील िकनारी 
�देशा�या हवामानावर �या �वाहाचा प�रणाम होतो. पि�म यूरोप, दि�ण अला�का व 
जपान�या िकना�याजवळून वाहणा�या उ�ण �वाहामंळेु तेथील थंडीची ती�ता कमी होऊन 
हवामान उबदार बनले; अ�यथा तेथील हवामान ती� व अस� �व�पाचे रािहले असते. 
ग�फ �वाहामळेु कॅनडाचे हॅिलफॅ�स, रिशयाचे मरुमा��क, �ेट ि�टन व नॉव�मधील बंदर े
िहवा�यात न गोठता सागरी वाहतकु�साठी खलुी राहतात. अशाच �कार े जपान व उ�र 
अमे�रके�या पि�म िकना�याचे हवामान िहवा�यात उबदार राखले जाते. उबदार पाणी व 
उबदार हवामानामळेु बा�पीभवन अिधक होऊन लगत�या िकनारी �देशातील विृ�मान 
वाढते. याउलट दि�ण गोलाधा�त पे� व ब��वेला हे थंड सागरी �वाह दि�ण अमे�रकेचा 
पि�म िकनारा व आि�के�या नैऋ� �य िकना�याजवळून वाहत अस�याने तेथे दाट धकेु 
िनमा�ण होते व हवामान थंड राहते; परतं ुव�ृी होत नाही. प�रणामतः पे�, िचली व नैऋ� �य 
आि�का (नािमिबया) येथे ओसाड वाळवटंी �देशाचंी िनिम�ती झाली आहे. 

सागरी �वाह व वातावरणीय अिभसरण ि�या यांचा पर�परावंर प�रणाम होत असतो. उदा., 
पि�म पॅिसिफकवरील आवत� उबदार व आ�� वा�याचें अिभसारी �वाह पूव�कडे �थलातं�रत 
होतात, ते�हा पूव� पॅिसिफकमधील पाणी उबदार बनून एल ्िननो प�रणाम जाणवू लागतात. 
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�याचे तेथील हवा व हवामानावर गभंीर प�रणाम िदसून येतात. ऑ��ेिलयात अवष�ण, 
कॅिलफोिन�यात वादळ तर उ�र अमे�रके�या म�यवत� भागातील िहवाळे उबदार राहतात. 
पे� व िचली�या म��यो�ोगावरही �याचा िवपरीत प�रणाम होतो. 

सागरी �वाहाबंरोबर �वुीय �देशाकडून िहमनग वाहत येतात. असे िहमनग सागरी वाहतूक 
मागा�वर आले, तर जहाजानंा ते फार धोकादायक ठरतात. सागरी �वाह सागरी जीवानंा 
पोषक ठरतात. उ�ण व थंड �वाह जेथे एक� येतात, तेथे �लवक या माशा�ंया मूलभूत 
खा�ाची िवपलु �माणात वाढ होते. �यावंर माशाचंी चांगली पैदास होऊन असे �देश �िस� 
म��य�े�े बनली आहेत. उदा., अटलािंटक व पॅिसिफक महासागराचें वाय�य व ईशा�य 
भाग, दि�ण अमे�रकेचा पि�म िकनारा. �ा सम�ृ म��य�े�ा�ंया िनिम�तीमागील वेगवेग�या 
कारणापैंक� उ�ण व थंड सागरी �वाहाचंा संयोग हे एक मह�वाचे कारण आह.े सागरी �वाह 
नसते, तर सम�ु व महासागरातंील पाणी सिंचत रािहले असते. अशा पा�यात सजीवांना 
आव�यक खा�ाचा परुवठा झाला नसता. प�रणामतः सागरी जीवस�ृी व तेथील प�रस�ंथा 
मया�िदत रािह�या अस�या. 

 जगातील �मखु सागरी �वाह –  

�यापारी वा�या�ंया �भावामळेु अटलािंटक, पॅिसिफक व िहंदी महासागरा�ंया िवषवुव�ृीय 
भागात पूव�कडून पि�मेकडे वाहणार ेउ�र िवषवुव�ृीय (उ�र गोलाध�) व दि�ण िवषुवव�ृीय 
(दि�ण गोलाध�) असे दोन सागरप�ृीय �वाह आहेत. सागरजलात समपातळी राख�या�या 
ग�ु�वाकष�णीय �ेरणेमळेु या दोन मोठ्या �वाहा�ंया दर�यान �या�ंया िव�� िदशेने �हणजेच 
पि�मेकडून पूव�कडे वाहणार े िवषवुव�ृीय �ित�वाह आढळतात. या �वाहाचंी �या�ी कमी 
आहे. उ�र िहदंी महासागर वगळता अटलािंटक व पॅिसिफकमधील दो�ही िवषवुव�ृीय 
�वाह महासागरा�ंया पि�म भागातून खडंा�ंया िकना�याजवळून �वुीय �देशाकडे वाह� 
लागतात. उ�र अमे�रके�या पूव� िकना�याजवळील या �वाहाला ग�फ �वाह, दि�ण 
अमे�रके�या पूव� िकना�यावरील �वाहाला �ाझील,आि�के�या पूव� िकना�यावरील �वाहाला 
मोझबँीक व अग�ुहास, ऑ��ेिलया�या पूव� िकना�यावरील �वाहाला पूव� ऑ��ेिलया तर 
आिशया�या पूव� िकना�यावरील �वाहाला कुरोिसवो या नावाने सबंोधले जाते. 

खडंा�ंया पूव� िकना�याजवळून वाहणार े हे �वाह म�य किटबंधात आ�यावर पि�मी 
वा�या�ंया �भावामळेु िदशा बदलून पूव�कडे ख�ुया महासागराकडे वाह� लागतात. या 
िठकाणी �यांचा वेग मंदावलेला असतो; �यामळेु �यानंा सामा�यपणे �वाहाऐंवजी ि��ट्स 
असे सबंोधले जाते. उ�र गोलाधा�त अशा मंद गतीने वाहणा�या �वाहामं�ये उ�र 
अटलािंटक, उ�र पॅिसिफक या म�ुय �वाहाचंा आिण �यां�या नॉव�िजयन व अला�का या 
शाखाचंा समावेश होतो. ग�फ �वाह उ�र अटलािंटक �वाहात, तर कुरोिसवो �वाह उ�र 
पॅिसिफक �वाहात िमसळतो. कुरोिसवो, उ�र पॅिसिफक, ग�फ, उ�र अटलािंटक व 
नॉव�िजयन �वाह उबदार पाणी आि�ट�क महासागराकडे वाह�न नेतात. हे सागरी �वाह प�ुहा 
आपली िदशा बदलून खडंा�ंया पि�म िकना�याने िवषवुव�ृाकडे वाह� लागतात. 
अटलािंटकम�ये �यानंा कानेरी (उ�र गोलाध�) व ब��वेला (दि�ण गोलाध�) या नावानंी, 
पॅिसिफकम�ये कॅिलफोिन�या (उ�र गोलाध�) व पे� िकंवा हबंो�ट (दि�ण गोलाध�) �ा 
नावांनी, तर िहदंी महासागरात पि�म ऑ��ेिलया �वाह या नावाने ते ओळखले जातात. हे 
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सव� सागरी �वाह प�ुहा तीनही महासागरामंधील उ�र िकंवा दि�ण िवषवुव�ृीय �वाहानंा 
िमळतात. अशा �कार े हे �वाह गोलाकार च� पूण� करतात. गोलाकार िफरणा�या या 
�वाहा�ंया क� ��थानी तलुनेने शातं सागरी  भाग आढळतात. उदा.,उ�र अटलािंटकम�ये 
ग�फ �वाहा�या उजवीकडे (पूव�स) व दि�णेस असलेला सारगॅसो सम�ु. या सम�ुाचे पाणी 
उ�च  �ारतेचे व उबदार असते. 

ग�फ-उ�र अटलािंटक �वाह यूरोप�या पि�म िकना�याजवळ आ�यावर तेथे �या�या 
कानेरी व नॉव�िजयन अशा दोन शाखा होतात. दि�णेकडे जाणारी शाखा कानेरी या नावाने 
ओळखली जाते. उ�रकेडे जाणारी नॉव�िजयन शाखा ि�िटश बेटे, नॉव� यां�या 
िकना�याजवळून वाहत जाऊन आि�ट�क महासागरात िवलीन होते. आि�ट�क 
महासागराकडून उ�र अटलािंटकम�ये येणा�या पूव� �ीनलंड व लॅ�ॅडॉर या थंड �वाहाचंा 
�यू फाउंडलंड बेटाजवळ ग�फ या उ�ण �वाहाशी, तर आि�ट�क महासागराकडूनच उ�र 
पॅिसिफकम�ये येणा�या ओयािशयो (ओखोट्�क िकंवा कॅमचॅटका) या थंड �वाहाचा 
जपान�या िकना�याजवळ कुरोिसवो या उ�ण �वाहाशी संयोग होतो. दि�ण गोलाधा�त 
साधारण याच अ�ाशंा�या दर�यान बह�तेक सव�� महासागरी भाग असून तेथे या 
िवषवुव�ृीय �वाहाचंा सयंोग ‘वे�ट िवडं ि��ट’ या िव�ततृ �वाहाशी होतो. तेथे या 
�वाहानंा वैयि�क नावे नाहीत. प�ृीय �वाहापैंक� ग�फ, कुरोिसवो व अग�ुहास हे तीनही 
�वाह अिधक वेगवान व �भावी आहेत. �याचंा वेग दर ताशी ६ िकमी. असतो. �ाझील व 
पूव� ऑ��ेिलयन �वाह �यामानाने सथं आहेत. िहदंी महासागरा�या उ�र भागात 
ऋतमुानानसुार वाहणा�या मोसमी वा�यामंळेु तेथील सागरी �वाहातं बदल घडून येतात. 
प�ृीय �वाहा�ंया खालून वेगवेग�या खोलीवर िव�� िदशेने वाहणार े वेगवेगळे उपप�ृीय 
�वाह आढळतात. उदा., पॅिसिफकमधील �ॉमवेल, अटलािंटकमधील ग�फ �ित�वाह. 

सागरजला�या लवणतेतील िभ�नतेनसुार घनतेतही िभ�नता िनमा�ण होते. अिधक लवणता 
असले�या पा�याची घनता अिधक असते. पा�याचे िभ�न घनतेचे थर एकमेकाजंवळ 
आ�याने िकंवा सागरप�ृावर उतार िनमा�ण झा�याने अथवा या दो�ह�मळेु ि�ितजसमातंर 
िदशेत दाबाम�ये फरक िनमा�ण होऊन ग�ु�व�चिलत �वाह िनमा�ण होतात. िज�ा�टर�या 
साम�ुधनुीत या दो�ही �कार�या �ेरणा काय� करतात. भूम�य सम�ुाचे जड पाणी पूव�कडील 
भागात खाली दाबले जाऊन िनमा�ण झालेला खोल सागरी �वाह खाल�या थरातून पि�मेस 
अटलािंटक महासागराकडे जातो. याउलट अटलािंटक महासागरातील कमी �ारतेचे हलके 
पाणी प�ृभागाव�न पूव�स भूम�य सम�ुाकडे येते. ताबंडा सम�ु, इराणचे आखात आिण 
िहदंी महासागर यादंर�यान तसेच बाि�टक सम�ुात असेच सागरी �वाह आढळतात. 
बाि�टक सम�ुातील �वाहा�या बाबतीत मा� आत येणार े पाणी जड �हणून खाल�या 
थरातून येते व हलके पाणी वर�या थरातून बाहेर जाते. 

सागरी �वाह िनिम�तीवर लवणतेबरोबरच तापमानाचाही प�रणाम होतो. कमी अ�व�ृीय 
�देशात जा�त तापमानामळेु सामा�यपणे पा�याची पातळी िकंिचत अिधक राहते. �यामळेु 
कमी अ�व�ृीय (िवषवुव�ृीय) �देशाकडून उ�च अ�व�ृीय �देशाकडे पा�याचे �वाह 
वाहत जातात. हवेचा दाब जा�त असले�या भागात पा�याची पातळी कमी राहते, तर हवेचा 
दाब कमी अस�यास पा�याची पातळी वाढते. �यामळेु जा�त पातळी�या �देशाकडून कमी 
पातळी असले�या जलभागाकडे सागरी �वाह वाह� लागतात. 
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मोठ्या महासागरी गोलाकार �वाहािंशवाय लहानलहान िव�ताराचे अनेक �वाह काही सम�ु 
िकंवा महासागरा�या बंिद�त भागातं आढळतात. �या�ंया अिभसरण �ि�येवर को�रऑिलस 
�ेरणेपे�ा सागरी भागाकडे वाहत येणा�या पा�या�या िदशेचा प�रणाम होतो. असे सागरी 
�वाह टा�मािनया सम�ुात आढळतात. 

खोल सागरी  भागातील अिभसरण �ाम�ुयाने तापमान व लवणता यां�यातील फरकावर 
अवलंबून असते.ही प�रि�थती �ाम�ुयाने थंड �देशात आढळते. सागरी पा�या�या 
ताप�यातील असमानता ही िवशेषतः खोल सागरी भागातील पा�या�या हालचालीचे �मखु 
कारण आहे. �वुीय �देशात म�ुयतः िहवा�यात अितथंड, अिधक लवणता व घनता 
असलेले पाणी प�ृभागापासून खूप खाली दाबले जाते. जादा घनतेमळेु प�ृभागावरील पाणी 
�या िठकाणी खाली जाऊ लागते, तेथून उ�या िदशेतील अिभसरणाला स�ुवात होते. 
महासागरातील उभी अिभसरण ि�या िवशेष जोरदार नसली, तरी मह�वाची असते; कारण 
�यामळेु खोल सागरी पाणी प�ृभागावर येते व प�ृभागावरील पाणी खाली जाते. खाली 
दाबले गेलेले जड पाणी खाल�या थरातून अितशय मंद गतीने िवषवुव�ृीय �देशाकडे वाह� 
लागते. �याच वेळी उ�णकिटबंधातील उबदार व कमी घनतेचे पाणी सागरप�ृाव�न �वुीय 
�देशाकडे वाह� लागते. अशा अिभसरणाची �मखु दोन उगम�थाने आहेत: 

वेडेल सम�ु हे पिहले उगम�थान. वेडेल सम�ुात सव�महासागरामंधील जड पाणी खाली 
जाऊन ‘अंटाि�ट�का तळ जलराशी’ बनते. िहमा�छािदत अंटाि�ट�का�या िकना�याजवळ या 
�वाहाचे पाणी ‘वे�ट िवडं ि��ट्’ या नावाने अटलािंटक, िहदंी व पॅिसिफक महासागरा�ंया 
तळाव�न िवषवुव�ृा�या बरचे उ�रलेा वाहत जाते. हा जगातील सवा�त मोठा तसेच सपूंण� 
प�ृवीला वळसा घालणारा �वाह आहे. दि�ण गोलाधा�तील इतर �वाहावंर या �वाहाचा 
िवशेष �भाव पडतो. हा सागरी �वाह अितखोल, थंड व तलुनेने मंद गतीचा परतं ु �चडं 
�माणात (ग�फ �वाहा�या स.ुद�ुपट) पाणी वाह�न नेणारा आहे. पे�,ब��वेला �वाह याच 
अंटाि�ट�क �वाहाचे पाणी वाह�न आणत अस�याने ते थंड �वाह आहेत. 

आइसलडँ व �ीनलंड या�ंया मधील इिम�जर सम�ु आिण �ीनलंड व लॅ�ॅडॉर या�ंयामधील 
सागरी �देश हे अिभसरणाचे दसुर ेउगम�थान आहे. िहवा�यात या भागातील थंड व जड 
पाणी खाली दाबले जाऊन ‘अटलािंटक गभीर जलराशी’ बनते. आि�ट�क महासागरात 
यातील पाणी गोलाकार िफरते. सायबी�रयन िकनारा पार क�न पढेु आ�यानतंर उ�र 
अटलािंटकम�ये ते पाणी �ीनलंड बेटाभोवती गोलाकार िफरते. आि�ट�कभोवती सलग 
खलुा महासागर नस�याने तेथे �भावी प�र�वुीय �वाह आढळत नाहीत. तेथे दि�णेकडे 
वाहणार ेकमी �या�ीचे थंड �वाह आहेत. उदा., रिशया�या पूव� िकना�याजवळून वाहणारा 
ओयािशयो �वाह, उ�र अमे�रके�या पि�म िकना�याजवळून वाहणारा कॅिलफोिन�या �वाह, 
�ीनलंड बेटाभोवती वाहणार ेलॅ�ॅडॉर व पूव� �ीनलंड �वाह. 
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सागरी �वाह                       महासागर                    उ�ण / शीत  

१. उ�र िवषवुव�ृीय �वाह           अटलािंटक                      उ�ण  

२. ग�फ ��ीम                    अटलािंटक                       उ�ण  

३. लॅ�ाडोर �वाह                  अटलािंटक                        शीत  

४. �ाझील �वाह                   अटलािंटक                        उ�ण  

५. उ�र िवषवुव�ृीय �वाह          पॅिसिफक                         उ�ण  

६. कुरोिसओ �वाह                 पॅिसिफक                         उ�ण  

७. पे� �वाह                      पॅिसिफक                         शीत  

८. एल िननो �वाह                पॅिसिफक                          उ�ण  

९. नैऋ�य मा�सून �वाह           िहदंी महासागर                     उ�ण  

१०. ईशा�य मा�सून �वाह          िहदंी महासागर                     उ�ण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एल िननो व ला नीना  

हवामान व महासागर या�ंयात अितशय गुतंागुतंीचा सबंंध आहे. हवामान घटकाचंा (उदा. 
तपमान, पज��य, वायभुार, वार े इ.) महासागरा�या वैिश�्यांवर प�रणाम होत असतो. तर 
महासागरातील काही घडामोड�चा प�रणाम हा तेथील हवामानावर होत असतो. एक िननो व 
ला नीना या �शातं महासागरातील अशाच घडामोडी असून �याचंा हवामानाशी जवळचा 
सबंंध आहे.  
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सामा�यपणे दि�ण पॅिसिफक महासागराचा पूव� िकना�यालगत (दि�ण अमे�रका) व पि�म 
िकना�यालगत (ऑ��ेिलया) असणा�या िविभ�न तापमानामुळे वारे पि�मेकडून पूव�स वाह� 
लागतात �यामळेु दि�ण पॅिसिफक महासागरा�या दि�ण अमे�रके�या िकना�यालगत�या 
उ�ण पा�याचे �वाह पि�मेस ऑि��याकडे वाह� लागतात. या �ि�येत ऑ��ेिलयातील 
सागरी िकना�यालगत सागरी जलाचे तपमान वाढून बा�पीभवन होते व ढगाचंी िनिम�ती 
होऊन पाऊस पडतो. �याचवेळी दि�ण अमे�रकेतील पे� देशा�या िकना�यालगत हवा 
कोरडी असते.  

 

 

 

 

 

 

एल िननो �ि�या - एल िननो �ि�ये�ारे वरील ि�थती िह खिंडत होते. एल िननो�या 
�भावामळेु दि�ण अमेरी�या पे� िकना�याकडून ऑि��याकडे वाहणा�या वा�यांचा वेग कमी 
होतो. प�रणामी पे� िकना�यालगत असले�या उ�ण सागरीजलामळेु पे� व आजूबाजू�या 
�देशात तपमान अिधक असते. �याचवेळी कमी तापमानामळेु ऑ��ेिलया देशा�या पूव� 
िकना�यालगत तलुनेत सागरीजल थंड अस�याने जा�त दाब िनमा�ण होतो. याच वेळी कधी 
कधी उ�ण सागरी �वाह पे� देशा�या िकना�यालगत वाह� लाग�याने  तेथे ढगाचंी िनिम�ती 
होऊन �चडं पज��यव�ृी होते. या �ि�येस एल िननो �ि�या असे �हणतात. एल िननो 
�ि�या सामा�यपणे दार तीन ते चार वषा�नी घडते. या �ि�येत ऑ��ेिलया�या सागरी 
िकना�याचे तपमान घट�यान� �याचा िवपरीत प�रणाम भारतातील मा�सून पज��यावर होतो.  

ला नीना –  

एल िननो �या बरोबर उलट �ि�येस 
ला नीना अस े �हणतात. याम�ये 
�यापारी वार े हे वेगाने वाहतात व 
�यामळेु उ�ण पा�याचे �वाह 
ऑ��ेिलया व इंडोनेिशया�या िदशेने 
ढकलले जातात. �यामळेु 
ऑ��ेिलया�या िकना�यालगत कमी 
दाबाचा �देश िनमा�ण होऊन पाऊस 
पडतो. ला नीना �ि�येमळेु भारतात मा�सून पज��य समाधानकारक होते. 
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२.२  सागरी लाटा - िनिम�ती व �कार  

सागरी प�ृालगत �कार�या हालचाली सतत होत असतात. प�रणामी सागरी प�ृालगत 
असलेले सागरीजलाची देखील हालचाल होत असते. िविवध कारणामंळेु सागरी प�ृावर 
तरगं िनमा�ण होऊन सागरी लाटाचंी िनिम�ती होते.  

सागरी लाटां�या िनिम�तीची कारणे - सागरीप�ृावर िनमा�ण होणार े तरगं व लाटा �ा 
�ाम�ुयाने सागरी प�ृालगत वाहणा�या वा�या�ंया घष�ण काया�मळेु होतात. वा�याबरोबरच 
सागरीतळाशी होणार े �वालामखुी उ�ेक, भूकंपाचे ध�के, ��तरभगं, सागरतळाची 
हालचाल, वादळे, भू�खलन यामळेुदेखील सागरी प�ृावर लाटा िनमा�ण होत असतात.  

सागरी लाटांची वैिश�्ये / रचना - सागरी लाटा�ंया रचनेची �मखु वैिश�्यामं�ये लाटाचंा 
माथा (शीष�भाग), लाटाचंा तळ, लाटाचंी �ंदी, लाटाचंी उंची, लाटाचंी िदशा व लाटाचंा वेग 
याचंा समावेश होतो. सागरी लाटा�ंया रचनेची वैिश�ये पढुील आकृतीत दश�िवलेली आहेत. 

 

सागरी लाटांची वैिश�्ये -  

१. सागरी प�ृालगत िकंवा सागरा�या तळालगत िनमा�ण झाले�या अडथ�यामंळेु िकंवा 
हालचाल�मळेु सागरी प�ृावर तरगं िनमा�ण होऊन लाटा तयार होतात.  

२. साधारणतः सागरावंर वाहणा�या वा�याचें सागरी प�ृाशी घष�ण होऊन लाटा िनमा�ण 
होतात. �यामळेु लाटाचंा वेग हा वा�या�या वेगावर अवलंबून असतो.  

३. खोल सम�ुात स�ुवातीस लाटाचंी उंची कमी (काही स�िटमीटर) असते. परतं ु
िकना�याकडे लाटाचंा �वास होत असताना जसजशी सागराची खोली कमी होते 
तसतसे सागरी लाटाचंी उंची वाढते व �ंदी कमी होते. िकना�यालगत लाटाचंी उंची 
वाढून शेवटी लाट फुटते.  

४. लहान व जिमनीने सम�ुा�या तलुनेत ख�ुया सागराम�ये लाटा िनमा�ण हो�यासाठी 
अिधक अनकूुल प�रि�थती िनमा�ण होते. 

५. सूय� व च�ं याचें प�ृवीशी असलेले ग�ु�वाकष�ण ह ेदेखील सागरी लाटा�ंया िनिम�तीस 
कारणीभूत ठरते.  
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सागरी लाटाचें �कार -  

१. वा�यामळेु िनमा�ण झाले�या लाटा        

२. भूकंप िनिम�त लाटा    

३. सागरतळा�या िनमा�ण होणा�या कंपनामळेु िनमा�ण होणा�या लाटा  

४. वादळिनिम�त लाटा    

५. भरतीदर�यान ग�ु�वीय बलामळेु िनमा�ण होणा�या लाटा   

६. िनमा�णकारी लाटा    

७. िव�वसंकारी लाटा      

२.३  �सुनामी  

िकनारी �देशाम�ये उसळणा�या उंच व िव�वसंकारी सागरी लाटानंा �सनुामी असे 
�हणतात. �सनुामी हा जपानी श�द असून तो "उंच व �लयकारी लाटा" या अथा�ने वापरला 
जातो. �सनुामी लाटा �ा सामा�यपणे सागरतळाशी झाले�या जा�त ती�ते�या भूकंपामळेु 
िनमा�ण होतात. खोल सागाराम�ये अशा�कारची कंपने िनमा�ण झा�यामळेु तेथील 
सागरप�ृावर उंच लाटा िनमा�ण होतात. �ा लाटा िकना�याकडे येत असताना �याचंी 
ती�ता, वेग व उंचीही वाढते. पया�याने �ा लाटा सागरी िकना�यालगत असले�या 
व��यामं�ये घसुतात व मोठ्या�माणावर जीिवत व िव� हानी हो�यास कारणीभूत ठरतात. 
स�ुवातीस खोल सम�ुात या लाटाचंी उंची कमी असते परतं ु िकना�याकडे �याचंी उंची 
वाढत जाते.  
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ख�ुया सम�ुाम�ये �सनुामी लाटाचंा वेग तशी ७०० िकमी पय�त वाढतो. िकना�यावर या 
लाटाचंी इंची १० मी पय�त असते. जगातील समुार े ८०% �सनुामी �ा पॅिसिफक 
महासागरात होतात. २६ िडस�बर २००४ रोजी इंडोनेिशया म�ये झाले�या ९.३ �र�टर 
ती�ते�या भूकंपामळेु िनमा�ण झाले�या �सनुामीचा प�रणाम भारता�या दि�ण भागातील 
सागरी िकना�यालगत जाणवला. 

�सुनामी लाटांचे प�रणाम -  

१. जीिवत हानी - िव�वंसकारी लाटामंळेु अनेक लोक म�ृयमुखुी पडतात. इ. स. १८५० 
नतंर समुार े४,३०,००० लोक �सनुामीमळेु मरण पावले.  

२. िव�ीय हानी / आिथ�क नकुसान - इमारती कोसळणे, र�ते, र�ेवे, व िवमानतळाचे 
नकुसान, तसेच वाहने, घरातंील सािह�य, बकँा, काया�लये, शाळा, महािव�ालये इ. 
तील द�तऐवजाचें नकुसान. हे सव� नकुसान भ�न काढ�यासाठी व जनजीवन प�ुहा 
पूव�पदावर आण�यासाठी लोकानंा व तेथील शासनासं खूप मोठ्या�माणावर िनधी खच� 
करावा लागतो. अशावेळी िवमा कंप�याही िदवाळखोरीत िनघ�याची श�यता असते.  

३. िविवध �कार�या आजाराचंा �ादभुा�व - �सनुामी लाटामंळेु िनमा�ण झाले�या परुाचा �या 
�देशातील लोका�ंया आरो�यावर मोठा प�रणाम होतो. �य�� तसेच �ा�या�ंया 
मतृदेहाचें खच पडलेले असतात, तसेच िचखल व घाणीचे सा�ा�य सव�� पसरलेले 
असते, िप�याचे पाणी दूिषत होते. या सव� �थतीमळेु िविवध ससंग�ज�य आजार 
बळावतात.  

४. शेतीचे नकुसान - �सनुामी लाटाचंा शेती �यवसायावंर दूरगामी प�रणाम आढळतो. उभी 
िपके तर न� होतातच परतं ुखारट पा�या�या �भावामळेु जिमनी नापीक हो�याचा मोठा 
धोका उ�वतो. िह ि�थती शेती�या उ�पादकतेस मारक ठरते. �सनुामीनतंर 
अ�नधा�याचा ती� तटुवडा िनमा�ण होतो व हा भ�न काढणा�या शेतीची �मताही कमी 
होते.  

५. पया�वरणीय सम�या - �सनुामीमळेु अनेक �ाणी, प�ी मतृ पावतात. जगंलाचें 
मोठ्या�माणावर नकुसान होते. िविवध �कारचा कचरा सव�� पसर�यामळेु जिमनीचे 
तसेच भूजलाचे मोठ्या�माणावर �दूषण होते.  

६. जल�दूषण - खारट व िचखलय�ु पा�यामळेु भूप�ृावरील तसेच भूजला�या पा�याचे 
�दूषण होते. 

७. �सनुामी��त लोका�ंया मानिसकतेवर होणारा प�रणाम - �सनुामी सकंटात सापडले�या 
लोका�ंया मनात �सनुामीनतंरही कायम�व�पी भीती व दडपण िनमा�ण होते. �यामळेु 
असे लोक िविवध मानिसक आजाराचें बळी ठरतात. 

२.४  भरती-ओहोटी  

भरती व ओहोटी िह सागरी जलाची �मखु हालचाल आह.े सागरपातळीत िविश� 
कलालनताराने होणारा बदल �हणजे भरती व ओहोटी. साधारणपणे सूय�, च�ं व प�ृवी 
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या�ंयातील पर�पर ग�ु�वाकष�ण श��चा प�रणाम भरती ओहोटीवर होतो. भरती�यावेळी 
सम�ुाचे पाणी िकनारी �देशात जिमनी�या िदशेने िशरते तर ओहोटी�या वेळी सागरा�या 
पा�याची पातळी खाली गे�याने सम�ुाचे पाणी खोल सम�ुा�या िदशेने आत ढकलले जाते. 

  

भरतीची सागरपातळी िह सरासरी सम�ुपातळीपे�ा अिधक असते. तर ओहोटी�या वेळी 
सागरपातळी िह सरासरी सागरपातळीपे�ा कमी असते. भरती व ओहोटी�या वेळी सरासरी 
सागरपातळीत साधारणपणे अन�ुमे २ मी अिधक व उणे २ मी इतका फरक आढळतो. 
भरती व ओहोटी�या दर�यान असलेला िकना�याचा भाग भारती�यावेळी पा�याखाली जातो 
तर ओहोटी�या वेळी उघडा पडतो. एका िदवसात (२४ तास) दोन वेळा भरती व दोन वेळा 
ओहोटी होते. भरती व ओहोटी दर�यान साधारण ६ तासाचा कालावधी असतो. एका 
िदवसातील भरती ओहोटी�या या च�ास दैिनक भरती-ओहोटी असे �हणतात. एका 
िदवसातील भरती ओहोटी�या वेळ मा� ��येक �देशानसुार वेगवेग�या असतात.  

भरती व ओहोटी चे �माण ह ेच�ंा�या प�ृवी भोवती�या �दि�णा कालावधीवर अवलंबून 
असतो. च�ंा�या िविवध कलामंळेु भरती ओहोटीची मया�दा बदलते. एका चा�ं मिह�यात 
दोन �कार�या भर�या येतात -  

१. उधाणाची भरती -  पौिण�मा व अमाव�या या दोन िदवशी सूय�, प�ृवी व च�ं एकाच 
रागंेत आ�याने प�ृवीवरील सागरीप�ृालगतचे पाणी च�ंा�या िदशेने खेचले जाते. अशा वेळी 
मिह�यातील सवा�त मोठी भरती येते. या  भरतीस उधाणाची भरती असे �हणतात. 
उधाणा�या भरती�या वेळी सागरपातळीत सरासरी�या २०% अिधक बदल होतो.  

२. भांगेची भरती  - दर चा�ं मिह�या�या श�ु (पौिण�मेनतंर ८ वा िदवस) अ�मीला व व� 
अ�मीला (अमाव�येनतंर ८वा िदवस) सूय�, प�ृवी व च�ं ह ेकाटकोनात येतात. अशा वेळी 
कमी ती�तेची भरती येते. ितला भागंेची भरती �हणतात. भागंे�या भरती�या वेळी 
सागरपातळीत सरासरी�या २०% कमी बदल होतो. 
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भरती-ओहोटीचा संतुलन िस�ांत  

भरती - ओहोटी�या  बाबतचा अ�यतं मह�वपूण� िस�ातं सर आयझॅक �यूटन यानंी १६८७ 
म�ये माडंला. �या�ंया मते भरती ओहोटी�या सपूंण� �ि�या �ा भौितक शा�ा�या 
िनयमा�ंमाणे  होतात.  �ा िस�ातंाचे मह�वाचे म�ेु पढुील �माणे - 

१. भरती व ओहोटीची �ि�या िह सूय�, च�ं व प�ृवी या�ंयातील ग�ु�वाकष�ण तसेच प�ृवीचे 
प�रवलन (प�ृवीचे �वतःभोवती िफरणे) �ांचा सयं�ु प�रणाम आह.े  

२. सूय� व च�ं या दो�ह�चा 
प�ृवीवर ग�ु�वाकष�ण �भाव 
आढळतो. मा� दो�हीचे 
व�तमुान व प�ृवीपासूनचे अंतर 
वेगळे आहे. ग�ु�वाकष�णाचा 
�भाव हा अंतरानसुार कमी 
होत जातो तर अिधक 
व�तमुान असणा�या �थायू 
पदाथा�चा ग�ु�वाकष�ण �भाव 
जा�त असतो.  

३. सूय� हा च�ंापे�ा १०० लाख पटीने मोठा असला तरी सूया��या तलुनेत च�ं हा प�ृवी�या 
खूप जवळ अस�याने सूया��या ग�ु�वाकषणापे�ा च�ंा�या ग�ु�वाकष�णाचा �भाव द�ुपट 
असतो. 

४. च�ंास प�ृवीभोवती एक फेरी पूण� कर�यास साधारण २७.३ िदवस लागतात. च�ंा�या 
�ा प�र�मण काळात च�ंाचा प�ृवी�या प�ृाकडील भाग व प�ृवीचा च�ंा�या स�मखु 
असलेला प�ृभागावर पर�पर ग�ु�वाकष�णाचा प�रणाम होऊन प�ृवीवरील पाणी च�ंा�या 
िदशने खेचले जाते व भरती िनमा�ण होते. �याच�माणे प�ृवी�या िव�� िदशेतील 
प�ृभागावर स�ुा याचा प�रणाम आढळतो.  

५. च�ं व प�ृवी�या पर�पर 
ग�ु�वाकष�ण बलामळेु होणारी 
भरती ओहोटीची �ि�या 
दररोज होते. २४ तासा�या 
कालखडंात दोन वेळा भरती व 
दोन वेळा ओहोटी येते. ��येक 
भरती ओहोटीमधील कालखंड 
६ तासाचंा असतो.  

६. पौिण�मा व अमाव�या या 
दोन िदवशी च�ं , प�ृवी व सूय� 
ह े एकाच क�ात आ�यामुळे 
प�ृवीवरील जलप�ृावर च�ंाचा व सूया�चा ग�ु��वाकष�ण �भाव अिधक असतो अशा वेळी 
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मोठी भरती येते ितला उधाणाची भरती �हणतात. तर अ�मी�या (व� व श�ु) िदवशी सूय�, 
च�ं व प�ृवी ह ेकाटकोनात असतात अशावेळी च�ं व सूया�चे ग�ु�वाकष�णाचा कमी �भाव 
भरतीवर होतो व कमी ती�तेची भरती येते ितला भागंेची भरती �हणतात.  
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िस�ा�ताच ेपरी�ण  -  

१. हा िस�ातं भौितकशा�ातील िनयमानंा अनसु�न आह.े  

२. हा िस�ातं च�ंा�या पथृीवरील जिमनीवर होणारा ग�ु�वाकष�णाचा �भाव िवचारात 
घेतला    नाही.  

३. भरतीवर होणा�या सागरतळरचनेचा व भूखडंाचंा प�रणाम िवचारात घेतला नाही.  

४. भरती व ओहोटी�या िविवध सागरी िकना�यालगतचा �भाव िभ�न आढळतो.  

५. जमीन व जलप�ृाचे िवतरण या िस�ातंात िवचारात घेतले नाही.   

२.५  �वाळ िभ�ी  

�वाळ ह े उ�णकिटबंधीय सम�ुातील एक मह�वाचे सागरतलीय जीव आहेत. हे सजीव 
सागरतळाशी अनेक पायाचें (शाखाचें) बनलेले असतात. �या�ंया शरीरात कॅि�शअम 
काब�नेटचे �माण अिधक असते. या जीवा�ंया कवचाचें एकि�त सचंयन सागरतळाशी 
होऊन �वाळिभ�ी तयार होतात. �वाळ िभ�ी �ा १८ अंश से. पे�ा अिधक तपमान 

असले�या सागरी पा�यात आढळतात. परतं ु३० अंश से. पे�ा अिधक तपमानात ते तग 
ध� शकत नाहीत. �वाळ िभ�ी �ा सामा�यतः २५ अंश उ�र व दि�ण अ�ाशंादर�यान 
आढळतात. अितशय �व�छ व गाळ नसले�या पा�यात �वाळ हे चागं�या रीतीने वाढतात. 
२.७. ते ३.० दर�यान �ारता असले�या पा�यात �वाळ चागंले वाढतात. �वाळ ह े
सम�ुतळाशी, बेटा�ंया भोवती, व जलम�न बेटा�ंया साि�न�यात मोठ्या�माणावर वाढतात. 

 

 

 



  

 

सागरशा�  आिण जलिव�ान  

 

70 

�वाळांचे मह�व –  

१. �वाळिभ�ी �ा आिथ�क �ि�कोनातून मह�वपूण� आहेत. समुार े ५० कोटी लोका�ंया 
उदरिनवा�हाचे साधन �हणून �वाळाचें मह�व अन�यसाधारण आह.े समुार े३० दशल� 
लोक ह े �वाळ म�ुय अ�न �हणून वापरतात. �वाळिभ��शी िनगिडत अनेक �जाती 
�ाचंा औषध �हणूनही वापर केला जातो.  

२. �वाळ िभ�ी  �ा भरती, वेगवान वारे, सागरी �वाह इ. पासून िकना�याचे सरं�ण 
कर�यास मदत करतात.  

३. बीच िकंवा पळुण िनिम�तीत �वाळ मह�वाची भूिमका बजावतात.  

४. �वाळानंी जरी प�ृवीवरील सागरी प�ृापैक� मया�िदत �े� �यापले असले तरी समुार े
२५% सागरी जीव �वाळ �े�ात आढळतात.  

५. �वाळ िभ�ीच� अवशेष हे नैसिग�क��्या अितशय सुदंर व आकष�क असतात �यामळेु 
शोिभवतं व�तू �हणूनही �याचंा मोठ्या�माणावर वापर केला जातो.  

�वाळां�या नाश हो�याची कारणे - �वाळ िभ��चे मह�व अन�यसाधारण असले तरी 
�वाळाचंा अलीकडील काळात मोठ्या�माणावर �हास होत आहे. �याची �मखु कारणे 
पढुील �माणे -  

१. हवामान बदल व तपमान वाढ  

२. मोठ्या�माणावर होणारी मासेमारी  

३. जलचरा�ंया मोठ्या�माणावर होणारा िवदेशी �यापार 

४. पय�टन �यवसायातील वाढ�या पय�टकामंळेु व साहसी सम�ुी ि�यामंळेु �वाळ न� होत 
आहेत.  

५. �दूषण - कचरा, दूिषत पाणी, साडंपाणी 

६. दािग�या�ंया उ�पादनात �वाळा�ंया वाढत वापर व पया�याने �यासाठी केले जाणार े
खाणकाम  

७. �वाळ �देशात न�ानंी वाह�न आणलेला गाळ मोठ्या�माणावर साठणे. 

२.६  सागरी प�रस�ंथा  

एखा�ा भौगोिलक �देशातील सजीवा�ंया गुतंागुतंी�या �यव�थेस प�रस�ंथा असे �हणतात. 
याम�ये प�रस�ंथेतील िविवध सजीव व �याचें आपापसात असले�या आंतरि�या व �याचंा 
�या प�रस�ंथेतील अजैिवक घटकाशंी असलेला पर�परसबंंध यांचा समावेश होतो. प�ृवीचा 
७१ % प�ृभाग हा सागरीप�ृाने �यापला असून सागरी प�रस�ंथा िह प�ृवीवरील सवा�त 
मोठी प�रस�ंथा आहे. यात सागरतळाशी असलेले सू�म जीव, वन�पती व जलचर 
�ा�याचंा समावेश होतो. मानवा�या िविवध गरजाचंी पूत�ता (अ�न, पय�टन, खिनजे इ.) 
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कर�यात सागरी प�रस�ंथेचा मोठा वाटा आहे. सागरी प�रस�ंथेची वैिश�्ये साधारण सामान 
असली तरी महासागरा�या िविवध भागात सागरी प�रस�ंथेचे वैिश�्ये वेगवेगळी आढळतात. 
�ा िविवधतेवर आधा�रत सागरी प�रस�ंथाचे िविवध �कार पडतात.  

१. ख�ुया सागरातील प�रस�ंथा   २. खोल सागरातील प�रस�ंथा  

३. गोठले�या सागरातील प�रस�ंथा ४. �वाळ िभ�ी प�रस�ंथा  

५. खारफुटीची प�रस�ंथा    ६. खाडी प�रस�ंथा  

१. ख�ुया सागरातील प�रस�ंथा - ख�ुया सागरातील प�रस�ंथा �ा सम�ुबूड जिमनीम�ये 
िवकिसत होतात. या प�रस�ंथा �ा िकना�याजवळ िवकिसत होत अस�याने येथील सजीव 
िकना�याशी सबंंिधत असतात. सम�ुबूड जिमनीत वाढणा�या सजीवामं�ये शैवालज�य 
वन�पती, �लवगं वन�पती, �यावर जगणार ेलहान मासे, डॉि�फन, शाक� , जेलीिफश, �ॉ�स 
याचंा समावेश होतो. िह प�रस�ंथा सामा�यतः २०० मी खोलीपय�त आढळते.  

२. खोल सागरातील प�रस�ंथा - यात १००० ते ४००० मी खोलीपय�त िह प�रस�ंथा 
आढळते. या भागात सूय��काश पोहोचत नाही. �यामळेु या भागात मतृ सागरी जीवाचें 
अवशेष आढळतात. तसेच सागरी तळालगत सू�म क�टक याच भागात आढळतात.  

३. गोठले�या सागरातील प�रस�ंथा - अिट��ट व अंटािट�क �देशातील गोठले�या 
महासागरात बफ�  व पा�या�या साि�न�यात प�रस�ंथा िवकिसत होते. उ�हा�यात बफ�  
िवतळले िक येथे सागरी वन�पती वाढतात. �यामळेु सागरी वन�पती खाणारे मासेही या 
भागात िदसतात. �याच बरोबर सागरी प�ी, �हेल मासे, प�ि�वन इ. सजीव या भागात 
आढळतात.  

४. �वाळ िभ�ी प�रस�ंथा - �वाळ हे उ�णकिटबंधीय �देशातील सागरतळाशी 
मोठ्या�माणावर वाढतात. �वाळिभ�ी �ा िविवध सागरी जीवांना अिधवास परुवतात. 
�वाळ ह े तपमानाशी अितशय सवेंदनशील अस�याने �या�ंयावर तपमानबदलाचा मोठा 
प�रणाम आढळतो. तपमान वाढीमळेु �वाळ न� होतात.  

५. खारफुटीची प�रस�ंथा - उ�ण व आंतर उ�ण किटबधंातील सागरी िकना�यालगत 
खारफुटीची वने वाढतात. खारफुटीची वने िह सागरी िकना�या�या ��ीने मह�वपूण� 
असतात. भरती व ओहोटी�या दर�यान पसरले�या �ा �देशात अनेक �कारचे जीव 
खारफुटी�या वनामं�ये पहावयास िमळतात.  

६. खाडी प�रस�ंथा - एक िकंवा अनेक न�ा ज��हा सम�ुास जाऊन िमळतात त��हा तेथे 
असणा�या �देशास नदीचे मखु असे �हणतात. नदी�या मखुाजवळ खाडी िकंवा ि�भजु 
�देशाचंी िनिम�ती होते. येथे नदीचे गड पाणी व सागराचे खरात पाणी िमसळ�याने उ�म 
�कार े िवकिसत झालेली प�रस�ंथा येथे आढळते. �ारतेचे �माण कमी हो�याबरोबरच 
नदीने वाह�न आणले�या गाळामळेु �ा �देशात स�ि�य ��याचंा परुवठा मोठ्या�माणावर 
होऊन अनेक �कारचे सजीव या भागात वाढतात. 
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२.७  सागरी िन�ेप 

िनरिनरा�या कारकानंी, म�ुयतः न�ानंी आणलेला व िकना�याची झीज होऊन तयार 
झालेला गाळ सम�ुात िशर�यावर �याची वाहतूक, पथृ�करण व िन�ेपण ही सम�ुा�या 
लाटानंी व �वाहानंी केली जातात. लाटाचें काय� सापे�तः उथळ व स.ु २०० मी. पय�त 
खोली असणा�या पा�यात व �वाहाचें काय� �यापे�ा अिधक खोल पा�यातही घडून येते. या 
दोह��या काया�मळेु िकना�यालगत सवा�त भरड जाड आिण िकना�यापासून अिधकािधक दूर 
व खोल असणा�या तळावर उ�रो�र अिधक बारीक गाळ साचत जातो. 

िकना�याचा उतार सामा�यतः कमी असतो, अशा िकना�यावर सरकत पढेु येणा�या  लाटाचंा 
वेग अिधक पण ओस�न मागे जाणा�या पा�याचा वेग कमी असतो. लाटाबंरोबर वर वाहत 
गेले�या गाळातील अिधक भरड गाळ लाट पोहोचली �या िठकाणीच राहतो. अिधक बारीक 
गाळ ओसरणा�या पा�याबरोबर मागे जातो. कोण�याही िववि�त श��ची लाट घेतली, तर 
ित�या अंगी एका मया�िदत आकारमानाचे पदाथ� हलिव�याची �मता असते. �या सीिमत 
आकारमानापे�ा अिधक मोठे पदाथ� िकना�यावरच व भरती�या उ�च पातळी�या जवळपास 
साठिवले जातात. �या�ंयापे�ा बारीक आकारमानाचे पदाथ� िकना�यापासून अिधक दूर व 
खोल पा�याकडे जातात. 

सागरी गाळां�या िन�ेपणा�या �थानास अनुस�न �यांचे पढुील वग� केले जातात. 

(१) सम�ुतटीय िन�ेप : भरती�या उ�चतम पातळी�या व ओहोटी�या नीचतम पातळी�या 
प�्यात असले�या िन�ेपाचंा यात समावेश होतो. �यात ध�डे, गोटे, खडे व वाळू ही 
कमीअिधक �माणात असतात. पळुण याच वगा�त मोडते. या िन�ेपात सागरी तल�थ 
जीवाचें अवशेष  िवशेषतः �ा�याचें सागंाडे सामा�यतः अ�प व �विचत ब�याच �माणात 
आढळतात. 

(२) उथळ सागरी िन�ेप : ओहोटी�या नीचतम पातळी�या रषेेपासून ते स.ु २०० मी. 
इत�या खोलीपय�त�या सम�ु तळाचा भाग या क�ेत येतो. या भागाला खडंाचा िनधाय 
�हणतात. �या�या तळाचा उतार अगदी कमी असतो. या भागातील ब�याचशा �े�ातील 
िन�ेप म�ुयतः वाळूचे असून �यातं तल�थ जीवाचें अवशेष अ�प �माणात असतात, पण 
काही �े�ातंील अवशेष म�ुयतः सागरी �ा�या�ंया कवचाचें व सागंाड्यांचे असतात. 

(३) खोल सागरी िन�ेप : हे  खडंा�या िनधाया�या पलीकड�या आिण अिधक खोल 
असले�या सम�ुा�ंया व महासागरा�ंया तळावंर आढळतात. �याचें दोन भाग पडतात. 

(अ) गभीर िन�ेप: खडंा�या िनधाया�या पलीकडील खोल भागात सम�ुा�या तळाचा उतार 
एकाएक� ती� होतो. या भागाला खडंाचा उतार �हणतात. पा�याची खोली स.ु ४,००० मी. 
झा�यावर उतार सपंतो व सम�ुा�या तळाचा उतार प�ुहा अगदी कमी होतो. साराशं, स.ु 
२०० मी. ते ४,००० मी. या खोलीवरील सम�ुा�या तळावर �हणजे खडंा�या उतारावर 
साचले�या िन�ेपासं गभीर िन�ेप �हणतात. ते �ाम�ुयाने सू�मकणी गाळाचे, मातीचे वा 
िचखलाचे असतात. �या�ंयात सागरी �लवक (तरगंणा�या) जीवांचे अवशेष १५ 
ट��यापंय�त असतात. 
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(आ) अगाध िन�ेप : खडंा�या उतारा�या पलीकडील व अितशय खोल पाणी असले�या 
महासागरा�ंया तळावर साचणार े िन�ेप �हणजे अगाध िन�ेप होत. हे म�ुय�वेक�न 
सागरातील �लवक जीवा�ंया सागंाड्याचें िकंवा �या सांगाड्यापंासून उरणा�या र� 
(ताबंड्या) मिृ�केचे बनलेले असतात. हा भाग भूमीवरील सम�ुिकना�यापासून इतका दूर 
असतो क�, कोणताही भूजात गाळ िकंवा मातीचे सू�मकणदेखील �यावर येऊन पोहोचू 
शकत नाहीत. �विचत अंतःसागरी अितती� भूकंपाचा ध�का बसून खडंा�या उतारावरील 
िचखलाचे थर घस�न िकंवा ते ढवळले जाऊन �यां�यावरील पाणी गढूळ होऊन �याचे 
�वाह अगाध �देशात जाणे मा� श�य असते. तसेच अतंःसागरी �वालामखुी उद ्िगरणात 
(उ�ेकात) बाहेर आले�या पदाथा�चा िशरकावही अगाध �देशात होणे श�य असते. पण 
�याचें �माण अ�य�प असते. अगाध िन�ेपाचें ऊझ  व र� मिृ�का असे दोन �कार आहेत. 
हे दो�ही सू�मकणी असून मातीसारखे िदसतात. 

२.८  सागरी अ�न  

 सागरी (खा�या) पा�यातील कोणताही खा� मासा आिण खा� शेलिफश यांना सागरी अ�न 
�हणतात. कवच व बा�कंकाल असणा�या अप�ृवशंी (पाठीचा कणा नसले�या) जलचर 
�ा�यानंा शेलिफश �हणतात. ऑय�टर व इतर मदृकुाय �ाणी [मॉल�का] आिण 
शेवडंा (लॉब् �टर) व इतर कवचधारी �ाणी ही शेलिफशाचंी ठळक उदाहरणे 
आहेत. मराठी िव�कोशात िविवध सागरी खा� मासे व जलचर या�ंयावर �वतं� न�दी 
आहेत. 

इितहासपूव� काळापासून मानव अ�नासाठी अंशतः सम�ुावर अवलंबून रािहला आह.े जनुी 
िकंवा आधिुनक साधने व तं�े वाप� न मोठे मासे पकडणे ह ेकाम सोपे झाले आह.े �यामळेु 
मोठे मासे पकड�याकडे कल असणे �वाभािवकच आहे. सामा�यपणे पढुील �कारचे जलचर 
मोठ्या �माणावर पकडतात : कॉड, अकँो�ही, साड�न, पोलॉक, हॅडॉक, हॅिलबट, िवलचड�, 
ट्यू नाचे �कार, सामन, बॅराकुडा, रावस, बाह�, बागंडा, ब�बील, गेदर, सरगंा (पाढंरा 
पापलेट), बोय, सरुमई, लाजं, पाकट, वाम, पाल, िभगं, दडदडा, घोळ, दाढा, ढोम, वाकटी, 
हलवा, मागूर, ताबंसुा इ. ठरािवक मासे तसेच िझगंे, कोळंबी, शेवडें, हेक�, खा�या िचबंो�या, 
ऑय�टर, ि��वड, �लॅम, अटलािंटक व पॅिसिफक शेलिफश, ितस�या, करदंी, काकई, 
माकुळ, करारी, खेकडे, बेडूक, कासवे, देवमासे, ि�ल (छोट्या िचबंो�या) इ�यादी. मोठ्या 
माशा�ंया व इतर जलचरा�ंया िनिम�तीचा वेग मंद असतो आिण मानवी लोकस�ंया सतत 
वाढत अस�याने सागरी अ�नपरुवठ्या चा �� गभंीर होत आह.े �हणून म��यो�पादन 
वाढिवणे आिण खा� मासे व जलचर याचंा जा�तीत जा�त चागं�या रीतीने उपयोग क�न 
घेणे गरजेचे झाले अस�याने, �या �कारचे �य�न कर�यात येत आहते. मोठे मासंाहारी मासे 
व जलचर हा एकूण सागरी अ�नातील छोटाच भाग असला, तरी �या�ंयावरच मोठ्या 
�माणात अवलंबून राहावे लागते. �हणून माणसाचे ल� इतर लहान मासे व जलचर 
या�ंयाकडे गेले आह.े दसु�या महाय�ुा�या काळात तर िविवध �कार�या �ािण�लवकाचंाही 
अ�न �हणून उपयोग कर�यास स�ुवात झाली. सागरी वन�पत�कडेही ल� दे�यास स�ुवात 
झाली आहे. सागरी तणृाचंा अ�नपदाथ�, औषधी ��ये, आइि��म, गो�या (कँडी) 
इ�याद�क�रता उपयोग होऊ शकतो असे आढळून आले आह.े 
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म��यसवंध�ना�ार ेमासे व इतर जलचर याचें उ�पादन वाढिवता येते. माशािंशवाय कालव, 
�लॅम, ऑय�टर, कोळंबी, िझगंे, बेडूक व सागरी शैवले या�ंया सवंध�नाकडेही प�ुकळच ल� 
दे�यात आले. िवशेषतः शाकाहारी मदृकुाय �ा�यानंा िचकटून राह�यासाठी लागणा�या यो�य 
�कार�या कृि�म आधार प�ृभागाची सोय उपल�ध क�न देऊन आिण �याचें भ�क श�ू व 
�पध�क जीव यानंा दूर ठेवून �याचें संवध�न करतात. कालव व ऑय�टर याचंी अशी शेती 
जपानसार�या देशातं शेकडो वषा�पासून केली जात आहे. जलचर �ा�याचें �जननही 
करतात. सागरी खडंफळीवर जलचरा�ंमाणेच खा� वन�पत�ची िपकेही घेतात. 

सागरी जीविव�ान, तसेच महासागरिव�ान यातंील काही मािहतीचा खोल महासागरी 
मासेमारीत उपयोग क�न घे�यात आला. या�ंार ेमासेमारीची नवीन �े�े िनि�त कर�यात 
आली आिण पया�� सागरी अ�न सतत उपल�ध होत राहील, अशी �यव�था कर�यात 
आली. पॅिसिफक महासागरातील िवषवुव�ृीय सागरी �वाहांची वैिश�्ये अ�यासून ट्यूना 
माशा�ंया उ�पादक �े�ांचा शोध लागला. जा�त �माणात मासेमारी झा�याने काही जात�चा 
अिधक सहंार होतो. �यामळेु केवळ म��यो�पादनच घटते असे नाही, तर पया�वरणातील 
जीवजात�चा समतोल िबघडतो. हा समतोल िटकवून ठेव�यासाठी सागरी जीविव�ानातील 
सशंोधन उपय�ु ठरले. कारण यातून आव�यक अशा िनय�ंण करणा�या जीववै�ािनक 
बाबी ल�ात आ�या. पॅिसिफक महासागरातील हॅिलबट माशा�ंया स�ंयेत आिण पया�याने 
�या�ंया उपल�धतेत होणार े चढ-उतार ल�ात घेऊन एकूण मासेमारीचेच िनयं�ण 
कर�यासाठी आंतररा��ीय करार कर�यात आले. यामळेु या माशाचंी उपल�धता हवी तेवढी 
राह� शकली. वाय�य अटलािंटक भागातील हॅडॉक माशाचें आकारमान िनयिं�त राहावे 
�हणून मासे पकड�यासाठी वापर�यात येणा�या जा�यामंधील िछ�ाचें आकारमान कोणते 
असावे याचे िनयम कर�यात आले. यामंळेु लहान �हणजे कमी वयाचे मासे (वा जलचर) या 
िछ�ातूंन िनसटून जातात व �याचंी वाढ चालू राहते. यामळेु बाजारपेठे�या ��ीने आव�यक 
असले�या आकारमानाचे मासे अिधक स�ंयेने सतत उपल�ध होत राहतात. 

जगात दरवष� स.ु ७ ते ८ कोटी टन म��यो�पादन होते. ते वाढावे �हणून मासेमारीची तं�े व 
प�ती, माशावंरील �ि�या व स�ंकरण, मासे जहाजात चढिव�या�या व उतरवून घे�या�या 
बंदरातील सोयीसिुवधा यामं�ये सधुारणा करतात. �लवक व �या�ंयासाठी पोषक ��य 
आणणार ेसागरी �वाह, सम�ुतळाची प�रि�थती, सागरी पा�याचे भौितक�य व रासायिनक 
गणुधम� इ�याद�वर म��यो�पादन अवलंबून असते. या�ंया अ�यासा�या आधार ेमासेमारीचे 
यो�य �े� िनवडता येते. माशा�ंया सवय�चा अ�यास क�न �यानंा पकड�या�या प�त�त व 
साधनातं (जाळे, सापळे, आिमष आदी.) सधुारणा करतात. तसेच माशािंवषयीची 
जीववै�ािनक मािहती, �याचंी अ�नाची आवड, �याचें श�ू व �पध�क, सम�ुा�या 
प�रि�थतीत होणार े हगंामी व दीघ�कालीन फेरबदल या�ंया आधारहेी म��यो�पादनात 
सधुारणा करतात व सभंा�य नासाडी टाळतात. िशवाय मासे व जलचर या�ंयावर 
पा�यातील अ�प �माणातील मूल��याचें होणार े िवप�रत प�रणाम अ�यासून �दूषणामुळे 
होणा�या हानीचा अंदाज करता येतो. 

कृि�म रीतीने अ�नपरुवठ्या ची सोय क�न अपेि�त िठकाणी मासे येतील अशी �यव�था 
करता येते. यासाठी िवपलु पोषक ��ये असलेला सागरी पा�याचा तळालगतचा थर आिण 
िवपलु जीव असलेला या पा�याचा वरचा थर याचें िम�ण करणे परुसेे असते. पे� देशा�या 
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िकना�यालगत असे िम�ण नैसिग�क रीतीनेच होत असते आिण तेथे िवपलु जीव 
आढळतात. अशाच �कार ेएखा�ा सोयी�कर िठकाणी कृि�म रीतीने पा�याचा तळालगतचा 
थर उफाळून वर ये�याला चालना देता आली, तर या थराचें असे िम�ण होऊन तेथील 
जीवाचंी स�ंया वाढिवता येईल. 

ि�ल नावा�या छोट्या िचगंाट्या अंटाि�ट�का खडंालगत�या सम�ुातं मोठ्या �माणात 
आढळतात. �या�ंयापासून खा� पदाथ� तयार करणे श�य आहे, असे िदसते. �याच�माणे 
या जीवापंासून �िथने िमळिव�याचे �य�न करता येणे श�य आह.े कारण वाहतूक, साठवण 
व वापर या ���नी �िथने सोयी�कर असतात. काही सागरी मासे व जलचर या�ंयापासून 
�िथने िमळिवतात व �याचे औषधासह अनेक उपयोग होतात. 

खा� मासे व जलचर पकड�यासाठी मासेमारीत अनेक प�ती वापरतात. नसु�या हातानंी, 
जखमी क�न अथवा गुगंी आणून मासे पकडतात. नसरा�यासारखे ि�थर, खोळीसारखे 
ओढता येणार े (�ॉल), दो�ही टोकानंी खेचावयाचे (रापण) इ. �कारची जाळी तसेच गळ, 
सापळे व इतर साधने वाप�नही मासेमारी करतात. जाळे फेकून, जा�यात उचलून वा 
गुतंवून िकंवा वे�न प�ती वाप�नही मासे पकडतात. मासेमारीसाठी मचवे, होड्या , नौका, 
जहाजे इ. वाहने वापरतात. 

अ�न �हणून वापर�यात येणार े मासे ता�या ि�थतीत बाजारात पाठिवतात. तसेच 
�या�ंयावर �ि�या क�नही ते बाजारपेठेत पाठिवले जातात. माशावंर �ि�या कर�या�या 
जवळजवळ तीनशे प�ती आहेत. यातंील गोठिवणे, धरुी देणे, सकुिवणे, िमठात खारिवणे व 
हवाबंद ड�यातं भरणे या अिधक प�रिचत असले�या प�ती आहेत. 

थोड�यात सशंोधना�ार ेम��यो�पादन वाढिव�याचे �य�न केले जातात. �याक�रता माशाचंी 
सिव�तर मािहती गोळा करतात. नौका, जाळी, आिमषे व इतर साधने शा�ीय ��ीने तयार 
करतात ती सोयी�कर व यो�य �कारची होतील, हे पाहतात. मासे अिधक काळ 
िटकिव�या�या �िकयाचंा शोध घेतला जातो. िशवाय सिंम� म��यसवंध�न, �वित�त �जनन 
व सकं�रत मासे यासंारखे �योग क�न म��यो�पादन वाढिव�याचे �य�न करतात. 

महासागरातील खिनज संपदा 

धातू, अधातू, �ार, खिनजे आिण र�ना�ंया �व�पातील सपं�ी महासागरात ओत�ोत 
भरली आहे  .यापैक� काही सपं�ी घन �व�पात, काही िवरघळले�या �व�पात तर काही 
सागरतळी असले�या 'िसधंमुल' नावाने ओळख�या जाणा�या गाळातही आहे  .या 

सपं�ी�या मोजमापाचे काम एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त स�ु झाले .आजवर�या 
सागरी सशंोधनातून सागरात सोने, चादंी, ताबें, ज�त, मॅ�नेिशयम, ��ॉि�शयम, आदी धातू 
कमी -अिधक �माणात आहते ह े िस� झाले आहे .शा��ा�ंया अंदाजानसुार , एक घन 
िक .मी .पा�यातून िनघणा�या सो�याची िकंमत काही लाख �पये होते .मा� , सम�ुाजलातील 
हे सोने अलग कर�याची सोपी व कमी खचा�ची प�ती अ�ाप उपल�ध नाही  .सम�ुपा�यात 

कधीही न सपेंल एवढा मोठा मॅ�नेिशयमचा साठा आहे .दसु�या महाय�ुकाळात िवमानाचे 
काही भाग बनिव�यासाठी व अणबुाबँमधील वापरासाठी मॅ�नेिशयमची गरज भासली आिण 

सागरातील मॅ�नेिशयमचा शोध लागला .मीठ अथा�त सोिडयम �लोराइड , मॅ�नेिशयम 
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�लोराइड, पोटॅिशयम �ोमाइड, पोटॅिशयम आयोडाइड, आदी अनेक �ार सागरजलात 
िवरघळलेले आढळतात  .सवा�त जा�त �माणातला �ार �हणजे सोिडयम �लोराइड .

महासागरात एकूण साठ हजार दशल� टन मीठ असावे , असा शा��ाचंा अंदाज आहे  .हे 
सव� मीठ भू�देशावर पसर�यास भू�देशाची उंच◌ी १७० मीटरने वाढेल  .सम�ुजलात 
असणा�या पोटॅिशयम �ाराचंा उपयोग िपकासंाठी पोटॅिशयमय�ु खत �हणून होऊ शकतो.  
महासागरात शेकडो खिनजे आहेत  .कॅि�शयम काब�नेट , कॅि�शयम ऑ�सॉइड, लोह 
ऑ�साइड, अॅ�यिुमिनयम ऑ�साइड, मगँेिनज �ोमाइड ही �यापैक� काही  .ही खिनजे 
सागरतळात आढळतात  .मगँिेनज �ोमाइडचे हजारो टनांचे गोळे सम�ुतळी आहेत .
�ावणकोर�या िकनारी थो�रयमय�ु असलेले 'मोनॅझाइट' वाळूचे थर आढळतात  .थो�रयम 

हा धातू अणशु�� िनिम�तीत मह�वाचा आहे.  

मो�यासार�या र�नांनीस�ुा महासागराचा आ�य घेतला आहे  .स�ंकृत कव� नी 
महासागराला 'र�नाकर' �हणून सबंोधले ते यथाथ� आहे  .सागरतळ फोड�यास तेथे 

िह�या�या िकंवा पे�ोिलयम-�ूड तेला�या खाणी सापडतात .मुंबईजवळ सम�ुात तेलाचे 
साठे सापडले .या साठ्यामंळेु आपली इंधन सम�या काहीअंशी तरी सटुली.  

महासागर शि�शाली व शि�दायी आहे. महासागराला िनयिमत भरती -ओहोटी येते .भरती-
ओहोटीत �चडं श�� आहे .या श��चे िव�तुश��त �पातंर कर�यात आता यश येते 

आहे .या �कारची िव�तुिनिम�ती क� �े इ�ंलंड , अमे�रका व अ�य काही देशातं आहेत .
भारतातही असे �य�न स�ु आहेत .सम�ुीजलाचा आि�वक इंधन �हणूनही उपयोग होऊ 

शकेल, असा शा��ानंा िव�ास वाटतो  .काही शा��ा�ंया अंदाजानसुार एक बादलीभर 
सम�ुीजलापासून जवळपास दोन मेि�क टन कोळशापासून िमळणा�या श��इतक� श�� 

िमळू शकेल .हे सशंोधन पूण��वास गे�यास आिण �यवहारात आ�यास उज�चा � � कायमचा 
सटुणार आहे. 

नमनुा �� 

�.१. खालील भरा आिण वा�य पूण� करा. 

1. ___________ ची �या�या सम�ुा�या पा�याचा कोणताही सतत आिण �बळपणे 
�ैितज �वाह �हणून केली जाऊ शकते. (महासागर �वाह) 

2. सम�ुा�या प�ृभागावर िकंवा �याजवळील सागरी �वाह वा�या�या श���ार े चालवले 
जातात. �ि�येला ____________ �हणतात. (थम�हलाइन अिभसरण) 

3. उ�र िवषवुव�ृीय �वाह ____________ अंश उ�रकेडील अ�ाशंामं�ये वाहतो. (10 
अंश आिण 20) 

4. ______________�वाह हा खरतेर उ�र िवषवुव�ृीय �वाहाचा िव�तार आह.े 
(कु�रयोिशयो) 

5. िहवाळी मा�सून ि��ट, दि�ण मा�सून ि��ट ह े_______________ मधील मह�वाचे 
सागरी �वाह आहेत. (उ�र िहदंी महासागर) 
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6. दि�ण िवषवुव�ृ �वाह, मादागा�कर �वाह, मोझािंबक �वाह _____________ म�ये 
�बळ आहते. (दि�ण िहदंी महासागर) 

7. लाटेचा कळस आिण कंुड या�ंयातील अंतराला लहरीचा ________ �हणतात. (उंची) 

8. 2000 B.C. म�ये ______________ �या िकना�यावर पिहली न�द झालेली �सनुामी 
आली. (सी�रया) 

9. ___________ ‘इतरा�ंया ग�ु�वाकष�ण श��मळेु होणार े एका खगोलशा�ीय 
शरीरा�या च��य िवकृत�पैक� कोणतेही’ �हणून सदंिभ�त. (ओहोटी) 

10. महा�ीपा�ंया जवळ साचले�या सागरी गाळांनी सम�ुा�या तळाचा अंदाजे _______ 
ट�के भाग �यापला आह.े (२५) 

12. -------------- गाळ �हणजे सजीवा�ंया सांगाड्या�या अवशेषापंासून तयार झालेले 
गाळ. (जैिवक) 

�. 2. यो�य �कारचे सागरी �वाह ओळखा आिण खूण करा. 

सागरी �वाह  उ�ण सागरी �वाह शीत सागरी �वाह 

Antilles Current   

Benguela Current   

North Atlantic Current   

South Atlantic Current   

Agulhas Current   

West Australian Current   

Kamchatka Current   

Kuroshio Current   

 

 �� 3. संि�� िटपा िलहा.  

1. सागरी लाटाचंी वैिश�्ये 

2. �सनुामीची कारणे 

3. सागरी गाळाचे �कार 

4. भरतीचे �कार 

5. िहदंी महासागरातील महासागर �वाह 



  

 

सागरशा�  आिण जलिव�ान  

 

78 

�� 4. संि�� उ�र �ा. 

1. सागरी �वाह �हणजे ते कसे तयार होतात याचा अथ� काय? 

2. �सनुामीची कारणे आिण प�रणाम �प� करा. 

3. भरतीचा िव�ततृ समतोल िस�ातं. 

4. महासागरातील गाळावंर एक टीप िलहा. 

5. महासागरात सापडले�या खिनज साठ्याचंी चचा� करा. 







 

 

 

 

 

 

 



  
79 

३  
सम�ुशा� आिण जलिव�ान 

घटक रचना  

३.१  उि�� े

३.२  प�रचय 

३.३  जलिव�ानच� 

३.३.१  जलिव�ानच� िकंवा जलच� 

३.४  पा�या�या हालचालीचे नमनेु आिण पा�या�या हालचालीवर प�रणाम करणार ेघटक 

३.४.१  हालचाली आिण पाणीसाठव�याचे नमुने 

३.४.२  पा�या�या हालचालीवर प�रणाम करणार ेघटक 

३.५  पाणी बजेट 

३.५.१  पाणी बजेट घटक 

३.५.२  जागितक जल सतंलुन 

३.६  जल�ोत 

३.६.१  जागितक जल ससंाधने 

३.६.२  जागितक गोडे  जलससंाधने 

३.७  जल िव�ानाचा इितहास 

३.८  सराव 

३.९  साराशं 

३.१०  सदंभ� 

३.१ उि�� े

अ) िव�ा�या�ना जलिव�ान, जलच�, पा�याचे अंदाजप�क आिण जल�ोत यािवषयी 
सकं�पना�तक आकलन  �दान करणे. यामळेु �यांना हाय�ोलॉिजकल सायकलचे िविवध 
घटक 
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हे  प�ृवीवरील समतोल राख�यासाठी एकमेकाशंी कसे पर�पर सबंंधीत आहेत  ह े
समज�यास मदत करतील . हे घटक आिण �याचंा पर�परसबंंध ही एक सतत च��य 
�ि�या आह,े जी सामा�यत: मानवाकडून िनयिमतपणे अनभुवली जाते. वातावरण, जमीन 
आिण भूगभा�तील पाणी या�ंयातील अशा पर�पर सबंंधा�या घटनेमागील य�ंणा �प� 
कर�याचा िवचार आहे, जेणेक�न �या�ंया घटनेशी सबंंध ठेवता येईल. 

ब) जलच�ा�ार े पा�या�या हालचाल��या नमु�यांची आिण या हालचालीवर प�रणाम 
करणार े घटक यातील मह�वा�या बाब�ची िव�ा�या�ना ओळख क�न देणे. सव� घटक 3 
वेग�या कंपाट�म�टम�ये िवभागलेले आहेत आिण ित�ही घटक एकमेकाशंी इतके सबंंिधत 
आिण अवलंबून आहेत क� �या�ंयापैक� एका�या अि�त�वािशवाय जलच� श�य होणार 
नाही. 

क) प�ृवी�या प�ृभागावर �ारय�ु तसेच गोड्या पा�या�या �ोता�ंया �पात असले�या 
िविवध जल�ोताचंी िव�ा�या�ना ओळख क�न देणे. िव�ा�या��या सोयीसाठी आिण 
अिधक चागं�या �कार ेिज�ासा िनमा�ण कर�यासाठी या पा�या�या �ोताचें मह�व अिधक 
ठळकपणे आिण िव�ताराने सािंगतले आह.े िशवाय, जल अथ�सकं�पाची मह�वपूण� 
सकं�पनाही येथे माडं�यात आली आहे. 

३.२  प�रचय 

प�ृवीवरील सव� �कार�या जीवस�ृीला आधार देणारी जीवनरषेा �हणून पाणी मानले जाते, 
मग ते पा�यात राहणार े�ाणी असोत िकंवा जिमनीवर जगणार े�ाणी असोत, सव� बायोटा 
मोठ्या �माणावर पा�यावर अवलंबून आह.े �यामळेु पा�याची जीवनश�� आिण 
साधनसपं�ी कोण�याही प�रि�थतीत कमी होऊ शकत नाही. पाणी दोन �कारचे असते - 
खारट आिण गोडे . येथे सादर केलेली मािहती, िविवध �व�पात (घन, �व आिण बा�प) 
पा�या�या घटनांवर �काश टाकते. पा�याचे च� चालू ठेव�यासाठी या �व�पात पाणी 
असणे आव�यक आहे. पा�याचे बजेट प�ृवी महा�ीपांवर आिण महासागरामं�ये उपल�ध 
पा�याची देखरखे आिण समतोल राखते �या य�ंणेब�ल बोलतो. पा�याने अवलंबले�या 
हालचाल�चे नमुने आिण वातावरण, जमीन आिण भूगभा�तील जलचरा�ंार े �या�या 
हालचालीसाठी जबाबदार असलेले घटक पा�याला वापर�यायो�य आिण 
वापर�यायो�यनसले�या �व�पात तसेच अडथळे आण�यासाठी िनसगा�ने बजावले�या 
भूिमकेब�ल �प�समज िनमा�ण कर�यास मदत करतात. अि�त�वात असले�या घटनामं�ये 
मानवी ह�त�ेपअसूनही, वाचका�ंया मनात तयार केलेले जागितक पाणी परुवठा आिण 
प�ृवीवरील िव�मान गोडे  आिण खारट पा�या�या �ोताबं�लचे �ान पढुील प�ृावंर सादर 
केले�या मािहतीव�न काढले जाऊ शकते. 

३.३  हाय�ोलॉिजकल सायकल (जलच�) 

हाय�ोलॉजी हा श�द प�ृवी �हावर अि�त�वात असले�या गोडे  आिण खारट पा�याचा 
समावेश असले�या जल�ोता�ंया िव�ान िकंवा अ�यासाला सूिचत करतो. 
जलिव�ानाम�ये घन, �व िकंवा वायू�या अव�थेतील पा�याची घटना, िवतरण/हालचाल 
आिण अिभसरणाची प�त देखील समािव� आहे. जे पाणी वषा�व �हणून पडते, प�ृभागा�या 
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पा�यासारखे वाहते, भूजल �हणून साठवले जाते िकंवा प�ृवी आिण �याचे वातावरण 
या�ंयाम�ये  असते कारण बा�प हे सव� जलिव�ाना�या अ�यासासाठी साम�ी बनवते. या 
शा�ाचे आंतर-िव�ा शाखीय  �व�प आहे आिण  �याचा अ�यास अनेक िव�ाना�या 
िवषयामंधून केला जातो; भौितकशा�, रसायनशा�, भूिव�ान, हवामानशा�,                        
सािं�यक� इ. 

३.३.१ जलिव�ान च� िकंवा जलच�: 

प�ृवीवरील पाणी सतत हलत असते,  ते कधीच ि�थर नसते �याची ि�थती कायम बदलते 
(�व, वायू, घन) आिण पनुन�वीनीकरण केले जाते. जलच� सकं�पनेत याचे वण�न केले आहे 
. जलच�ात 4 म�ुय ट�पेआहते: बा�पीभवन, स�ंलवन, पज��य आिण सकंलन. 

आकृती 3.3.1: जलिव�ान च� 

�ोत: activityvillage.co.uk 

 

बा�पीभवन: सूय� सम�ु प�ृभाग  , सम�ु , तलाव,  तळे, न�ा आिण तलाव याचा  प�ृभाग 
गरम करतो, ते�हा काही पा�याची ि�थती बदलते आिण पा�याची वाफ होते , आिण 
वातावरणातील हवेत िमसळते. उबदार हवेची �थीती वर�या िदशेने वाढते आिण �यामळेु 
�यातील पा�याची वाफही वाढते. 

सं�लवन /सं�ेपण: िविश� उचंीवर गे�यावर हवा थंड झा�यावर, बा�प प�ुहा पा�या�या 
थ�बाम�ये घन�प होते. हे पा�याचे थ�ब एक� (एकि�त होतात) आिण ढग तयार करतात. 

पज��य: ढगामंधील पा�याचे थ�ब इतर पा�याचे थ�ब �या�ंयाकडे आकिष�त करतात आिण ते 
मोठे होतात. जे�हा ते खूप मोठे आिण जड होतात ते�हा ते पावसा�या �पात जिमनीवर 
पडतात. हवा  परुशेी थंड अस�यास, थ�ब गोठलेले राहतात आिण नतंर बफ�  िकंवा गारा 
�हणून पडतात. जरी महासागर आिण सम�ुावंर जा�तीत जा�त पज��यव�ृी होत असली 
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तरी, �चिलत वा�या�ंार ेआिण ओला�याने जड ढगामंळेु काही ट�के ढग भूभागाकडे वळवले 
जातात, �यामळेु पाऊस, �रमिझम, बफ� , गारवा िकंवा गाराचंा पाऊस पडतो. �या 
�देशातील िव�मान तापमान प�रि�थती. पज��यव�ृीतून येणार े हे पाणी नतंर बा�पीभवन 
झाले�या जलकंुभामं�ये परत येते. हे समजले पािहजे क� सपूंण� पज��य प�ृभागा�या 
जलसाठ्यात �वेश करत नाही परतं ुवेगवेग�या िठकाणी िवचिलत होतो, �हणजे जिमनीवर 
पडताना पा�याचा एक भाग एकाच वेळी बा�पीभवन होतो, �याचा काही भाग वन�पती, 
इमारती, नाले आिण गटार,े �याचा काही भाग शेतजिमनी, लागवडीयो�य जिमन�म�ये पडतो 
आिण जिमनीतील ओलावा वाढतो आिण �याचा काही भाग जिमनीत आिण खडका�ंया 
िविवध थरामं�ये िझरपून भूजल आिण धातू�या प�ृभागावर अनेक वेळा पडणार ेपाणी तयार 
होते. �वाहा�माणे �वाहापय�त पोहोचत नाही परतं ुप�ृभागा�या �वाहा�माणे काय� करते. 

संकलन: जे�हा पाणी प�ृवीवर पडते ते�हा ते नाले, जलाशय िकंवा तलावामं�ये जमा होते 
आिण अगदी न�ासंह वाहते. जे�हा ते जिमनीवर पडते, ते�हा �यातील काही प�ृवीम�ये 
िफ�टर होऊन भूजल बनते िकंवा ते ना�यामं�ये वाह�न जिमनीवर वाह�न जाऊ शकते आिण 
�वाह, न�ा, तलाव यासंार�या पा�या�या अि�त�वात सामील होऊ शकते. काही पाणी 
वन�पती आिण �ाणी या�ंया साठी उपय�ु असते . झाडे आप�या मळुा�ंार े जिमनीतून 
पाणी घेतात. ते नतंर बा�पो�सज�ना�या �ि�ये�ार े�या�ंया पानामंधील ओलावा हवेत ‘�ास’ 
घेतात. हवेतील पा�यापैक� समुार े 90% बा�पीभवन होते तर उव��रत 10% बा�पीभवन 
होते. ह ेच� अखडं आिण ि�थर आह े(बदलत नाही). जलच�ाचे हे अितशय साधे आिण 
तािक� क �प�ीकरण आहे. हे च� अगदी स�ुवातीपासून �हणजेच प�ृवी�या िनिम�तीपासून 
आिण ित�या �ि�यापंासून अि�त�वात आहे. हे िनसगा�त सतत आिण कधीही न सपंणारे 
असते परतं ु�याच वेळी ते गुतंागुतंीचे देखील असते, कारण �यात िविवध माग�, वेळ �केल 
आिण वायू, �व िकंवा घन अव�थेतील बदल याचंा समावेश असतो. तसेच, या च�ात 
कोणतेही �ारिंभक ट�पे, शेवटचे ट�पे िकंवा िवराम कधीही नसतो  आिण ते सव� बाबतीत 
पूण� आह.े  

जलच�ा�या कोण�याही ट��यावर बा�पीभवनाचे कमी �माण  , भू-वापर आिण जिमनी�या 
आ�छादनात बदल, कृि�म पाऊस पाडणे िकंवा भूजल ससंाधनाचे अित-शोषण या 
�व�पात कोणताहीमानवी ह�त�ेप असेल तर �याचे  प�रणाम न�क�च होतील. च�ा�या 
इतर काही ट��यात अभूतपूव� आिण िवनाशकारी प�रणाम होतील, जे यामधून प�ृवीवर 
अि�त�वात असले�या सव� �कार�या जीवनासाठी हािनकारक ठरतील. 

हाय�ोलॉिजकल सायकल कोण�याही िठकाणाचे िकंवा �देशातील जीवन �व�प, भूगोल, 
अथ�शा�, राजकारण, समाजशा� आिण अिभयािं�क� यांवर केवळ ल�णीय िनय�ंण ठेवत 
नाही तर देशात काय�रत असले�या अनेक वैयि�क िवभागावंर देखील प�रणाम करते, 
�हणजे; नौदला�ार े केले जाणार े अंतद�शीय आिण सागरी जलवाहतूक आिण िकनारप�ी 
िनयमन, वनीकरण आिण सबंंिधत उप�म, िसचंन आिण �ेनेज, पाणीआिण वीजपरुवठा, पूर 
आिण �ारता िनयं�ण, मनोरजंनासाठी जल��डा इ. 
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३.४  पा�याची हालचाल 

३.४.१  हालचाली आिण पाणी साठव�याचे नमनुे: 

सव� सजीवां�या गरजा आिण गरजा पूण� कर�यासाठी गोडे  पाणी साठवून �याचा पनुवा�पर 
कर�याची िनसगा�ची �वतःची अनोखी रचना आहे, कारण पाणी ही एक आव�यक व�तू 
आहे जी या �हावरील जीवन िटकवून ठेव�यासाठी जबाबदार आहे. या कारणा�तव, 
िनसगा�ने तीन �मखु िवभागांची िनिम�ती आयोिजत केली आह,े �हणजे; ; the ‘surface of 
the Earth’ (land), ‘sub-surface’ (underground) and the ‘atmosphere’. हे 
जलाशया�या �पात पा�याचा साठा तसेच पा�याची हालचाल स�ुयवि�थत प�तीने आिण 
सेट पॅटन�म�ये सलुभ करतात, �हणजे िदले�या िवभागात �वेश कर�याचा एक िविश� िबंदू 
असतो, मग तो जमीन असो, वातावरण असो िकंवा भूप�ृ, आिण तेथे असते. �या 
िवभागातून एक िनग�मन िबंदू देखील. पाणी �वेश आिण िनग�मन िबंदूचें अनसुरण करते 
आिण अशा �कार ेपा�याचे अंदाजप�क तयार केले जाते. �वेश आिण िनग�मन िबंदू �ात 
अस�यास आिण या िबंदूमंधून �वेश केले�या पा�याचे �माण रकेॉड� केले अस�यास या 
अंदाजप�काचा िहशोब आिण गणना केली जाऊ शकते. अशा �कार,े पा�याची आवक 
आिण �वाह आिण मागणी आिण परुवठा 

या�ंयातील सबंंध यो�य�र�या ��थािपत होऊ शकतात. ह ेल�ात घेतले पािहजे: पा�या�या 
बजेट�या गणनेसाठी िदले�या िवभागापैंक� फ� एक भाग िवचारात घेऊ शकते जसे क�; 
जिमनी�या िवभागातून तलावाचा िवचार केला जाऊ शकतो. िकंवा सव� तीन िवभागाचंा 
एकि�तपणे िवचार क� शकतो उदा. सपूंण� पाणलोट, कारण �यात सव� िवभागाचें घटक 
असतात. 3 िवभागामं�ये असले�या पा�याचे वण�न येथे सादर केले आह.े 

अ) वायुमडंलीय पाणी- वातावरणात बा�प �व�पात अि�त�वात असले�या पा�याला 
वातावरणातील पाण असे सबंोधले जाते. पा�याचे हे बा�पीभवन जिमनीवर/मातीतून, 
वन�पत�पासून (बा�पो�सज�ना�ार)े तसेच प�ृवीवरील (सम�ुीय आिण अंतद�शीय दो�ही) 
पाणवठ्यामंधून सतत होणा�या बा�पीभवन �ि�येमळेु होते. हे प�ृवीवर पोहोचणा�या सौर 
िकरणा�ंया �भावामळेु घडते. बा�पीभवन झालेले पाणी वर�या िदशेने जाणा�या हवेसह 
वातावरणा�या खाल�या थरामं�ये �वेश करते.  

ल�ात ठेवा: कोण�याही वेळी, वातावरण अगदी कमी �माणात बा�पीभवन पाणी धारण 
क� शकते. एक� गोळा के�यास, ही बा�प केवळ 25 िममी जाडीचा अ�यतं पातळ 
थरतयार कर�यास स�म आह.े ही पा�याची वाफ िदले�या उंचीवर गे�यावर थंड हो�यास 
स�ुवात होते आिण स�ेंपणाची �ि�या स�ु होते. यामळेु बा�पातून स�ु उ�णता बाहेर पडते 
आिण ते एकतर पावसा�या थ�बामं�ये िकंवा बफा��या �फिटकामं�ये �पातं�रत होते �या 
उंचीवर स�ेंपण होते. ह े घनीभूत पाणी नतंर प�ृवीवर वषा�व �हणून पडते आिण अन�ुमे 
जिमनी�या �वाहातून आिण पावसा�या पा�या�या िझरप�या�ार ेजल�ोत, माती 

प�ृभाग आिण उप-प�ृावर परत येते. हे �प�पणे समजून घेतले पािहजे क�, वातावरणात 
असलेले पाणी, जलिव�ान च�ाचा एक भाग आह.े ह ेच� नसेल तर वातावरणात पा�याचे 
�माण िवरिहत रािहले असते. िशवाय, वातावरण हे पाणी िवतरणा�या प�तीमळेु शभंर 
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िकलोमीटरवर पा�याचे उ�कृ� वाहक  करणार े �हणून काम करते, �याम�ये ते अित�र� 
�े� (महासागर आिण सम�ु) मधून पाणी कमी असले�या भागात (जमीन प�ृभाग) परुवते. 

बा�पय�ु पा�यामळेु प�ृवीवरील उजा� सतंलुन राख�यात आिण तापमानाचे िनयमन 
कर�यात मदत होते. हे घडते कारण स�ंलवन �ि�येदर�यान - स�ु उ�णता सोडली जाते, 
ढग तयार होतात आिण येणा� या सौर िकरणो�सगा�चे �चडं �माण शोष�यास ढग जबाबदार 
असतात. यािशवाय, वातावरणातील बा�प साम�ीची उ�च ट�केवारी, आ��ता 

वाढवते परतं ु ती शोषून उ�णता कमी करते. यामळेु प�ृभागाचे तापमान मोठ्या �माणात 
कमी होते.वातावरणातील पा�याची हालचाल 2 �कार ेहोते. �थम, सवंहन �वाहा�ंार ेआिण 
दसुर े �हणजे, आि�वक �सार प�ती�ार े (ही पा�या�या बा�पाची �व�ृी जा�त बा�प 
एका�ते�या भागातून कमी बा�प घनते�या �े�ाकडे जाते). 

ब) भूपृ�ावरील पाणी: प�ृवी�या प�ृभागावरील पाणी सामा�यतः गोड्या पा�या�या 
�व�पात असते. हे जिमनीवर न�ा, नाले इ�याद��या �पात वाहते िकंवा तलाव, तलाव, 
जलाशय आिण ओलसर जिमनीत ि�थर �व�पात आढळते. जिमनी�या िछ�ामंधून ते 
जिमनीखालील (सब-सरफेस) पाणी �हणून वाहते. हे ढगाकंडून वषा�व �हणून �ा� होते. 
सवा�त सामा�यपणे, पज��य दोन �व�पात येते, �हणजे; पाऊस आिण िहमवषा�व (जरी 
प�ृवीवर पाऊस आिण बफा�चे अनेक �कार अनभुवता येतात). खूप कमी तापमान 
असलेली िठकाणे, िहमवषा�व अनभुवतात (कारण पा�याची वाफ पावसा�याथ�बाऐवजी थेट 
बफा��या कणामं�ये घनीभूत होते) आिण जा�त तापमान असले�या िठकाणी पाऊस पडतो. 
प�ृवीवरील बह�तेक गोडे  पाणी बफ�  आिण बफा��या �पात आढळते, जे बफा��या 
िढगा�यामं�ये, िहमन�ामं�ये आिण िवशेषतः �ीनलडँम�ये आिण 

अंटाि�ट�का खडंात  आहे. गमंत अशी आहे क�, ही िठकाणे मोठ्या �माणात दगु�म आहेत 
आिण �वुीय भागात �याचें �थान पाहता येथे िश�लक असलेले  गोडे  पाणी मानवी 
वापरासाठी अनपुल�ध आहे. परतं ु िनसगा�ची उदारता अशी आहे क�, म�य-अ�ांश 
�देशातील बफ�  सहजपणे �वेश क� शकतो आिण मन�ुयाला �या�या िविवध गरजा आिण 
आव�यकतासंाठी वापरता येतो.  

ल�ात ठेवा: �लेिशयस�, �नो-िफ�ड्स आिण बफा��या िढगानंा सामा�यत: पाणी परुवठा 
�हणून सबंोधले जाऊ शकते कारण ते टन आिण गॅलन पाणी बफा��या �पात साठवून 
ठेव�या�या �मतेमळेु, दशकापंासून ते अगदी शतकापंय�त�या दीघ� कालावधीसाठी. बफ�  
िवतळ�यामळेु पा�याची ि�थती घनतेपासून �वात बदलते �यामळेु �याचा वापर आिण 
वापर अिधक सलुभ होतो. िहमन�ा आिण बफा�चे तकुडे वातावरणातील पा�यावर अवलंबून 
आहेत (ज ेघन�प होऊन बफा�सारखे पडतात) कारण हे पाणी �या�ंया पा�याचा खरा �ोत 
आहे. �नो-पॅकम�ये असले�या पा�याचे �माण मोज�यासाठी सशंोधकानंी वापरले�या 
प�तीम�ये बफा�चे सव��ण समािव� आहे. हे काही िविश� सीमाकंन केले�या भागात 
खड्डा खणून आिण नतंर �याची खोली तसेच पा�याचे �माण आिण रसायनशा� ठरवून 
केले जाते. स�या�या काळात, तं��ाना�या �गतीमळेु, उप�ह आिण िवमाना�या �रमोट 
सेि�सगं तं�ांचा वापर क�न तपशीलवार बफा�चे सव��ण केले जाऊ शकते जे िडिजटल 
एिल�हेशन मॉडेल (डीईएम) तयार कर�यास देखील स�म करते. 
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I. सरोवर:े या जिमनीवरील आणखी एक �मखु गोड्या पा�याची साठवण स�ंथा आहेत. हे 
पा�याचे चौथे सवा�त मोठे भाडंार (गोडे  आिण खारट दो�ही) �हणून काम क�न जागितक 
जल बजेटम�ये योगदान देतात. सरोवरानंा �याचंी मा�ा, �या�ी िकंवा �थान यावरअवलंबून 
मोठे िकंवा लहान असे �हटले जाऊ शकते. 

तलावानंा पाणीपरुवठा करणारे तीन मह�वाचे �ोत आहेत, ते �हणजे; �वाहातील पा�याचा 
�वाह, भूगभा�तील पा�याचा �वाह आिण वातावरणातील (पज��या�ार)े पा�याचा �वाह. हे 
श�य आहे क� तलावाला तीन �ोतापैंक� िकंवा या सव� �ोतामंधून पाणी िमळू शकते. 
�याच�माणे तलावामं�येही पाणी कमी होते. हे तीन मा�यमा�ंार े देखील घडते, �हणजे 
बा�पीभवन, �वाहाचंा �वाह आिण पा�या�या उप-प�ृभागा�या �वेशा�ार.े काही सरोवरांना 
टिम�नल लेक �हणतात, कारण ते तीनही पा�या�या �ोतामंधून पाणी घेतात परतं ु
बा�पीभवना�या �ि�येतूनच पाणी गमावतात. उंचावर वसले�या तलावामं�ये साधारणपणे 
पाणीपरुवठ्याचा एकच �ोत असतो, �हणजे पज��य, तर इतर दोन पाणीपरुवठ्याचे �ोत 
येथे अनपुि�थत असतात. 

सरोवरात ठरािवक �माणात पाणी राह�या�या कालावधीला �याची िनवासाची वेळ 
�हणतात. हे वेळोवेळी बदलत राहते आिण मोठ्या आिण लहान तलावासंाठी वेगळे असते. 
खूप मोठ्या तलावाचंा पाणी राह�या�या कालावधी कालावधी खूप मोठा असेल, �हणजे 
200 वष� िकंवा �याह�न अिधक. तर, लहान तलावाचंा  कालावधी 2-5 वषा��या दर�यान 
असू शकतो. िहमनदी�या सरोवरा�ंया बाबतीत ते एक दशक िकंवा �याह�न अिधक काळ 
पस� शकते. तर, अगदी लहान तलावामं�ये काही िदवसापंासून काही आठवड्यापंय�त 
पाणी राह�याचा कालावधी/वेळ असू शकते. 

II. पाणथळ �देश: हे अनेक �कार ेसरोवरासंारखेच आहेत, �हणजे दो�हीम�ये उभे पाणी 
असते आिण दो�हीसाठी पा�याची हानी आिण वाढ हो�याची य�ंणा खूप सारखीच असते. 
िशवाय, आ�� �देशात साठलेले पाणी तलावाचे �व�प देते. सवा�त �प� फरक हा आहे क� 
या भागामंधून पा�याचा �वाह हा म�ुयतः बा�पीभवनाने (तलावानंी अनभुव�या�माणे) 

नसून वन�पत�मधून बा�पो�सज�ना�या �व�पात असतो. दसुर े�हणजे, पाणथळ �देशातील 
पाणी सरोवरा�ंमाणे �या�ंया जिमनीत साधारणपणे साठवले जाते. सव�साधारणपणे, 
पाणथळ जमीन ही अशी िठकाणे आहेत �यात, वषा��या मोठ्या भागासाठी, पाणी सपं�ृ 
माती असते. मातीचा िवकास �या प�तीने होतो तसेच �या भागात/ओ�या जिमनीवर 
राहणा�या वन�पती आिण जीवजतूंंवर याचा मोठा �भाव पडतो. काही �कार�या ओलसर 
जिमनी आहेत �यानंा वष�भर वेगवेग�या �ोताकंडून सतत पा�याचा �वाह िमळत नाही. 
िशवाय, उ�या पा�याची उपि�थती ही एक सामा�य घटना नाही, �याऐवजी, पा�याचा �वाह 
केवळ िदले�या कालावधीसाठी िकंवा वषा��या काही भागासाठी होतो. अशा आ�� 
�देशामं�ये एक िनयमन घटक असतो जो ि�थर राहतो �हणजे ‘मातीचे सपं�ृता’ �हणज-े 
‘माती वष�भर भरपूर �माणात आ��तेने झाकलेली राहते’. जलिव�ान च�ाम�ये पाणथळ 
जागा मह�वपूण� भूिमका बजावतात. हे वातावरण, जिमनीचा प�ृभाग आिण उप-प�ृभाग 
या�ंयाम�ये सतत देवाणघेवाण, हालचाली आिण पा�याची साठवण (�या�या िविवध 
�व�पात) �ार ेघडते. 
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III. �वाह: हे प�ृवी�या प�ृभागावर गोडे  पाणी �हणून उपि�थत असले�या एकूण 
पा�या�या साम�ी�या अगदी कमी ट�केवारी धारण करतात. �वाहा�ंार े�दिश�त केलेले एक 
अितशय �मखु वैिश�्य �हणजे ते नेहमी उ�च उंची�या िठकाणाहं�न आपला �वास स�ु 
करतात आिण मैदानात सपंतात. �वाहाचंा हा �वास 3 वेग�या ट��यामं�ये िवभागला जाऊ 
शकतो, �हणजे;  यवुा अव�था, �ौढ अव�था आिण व�ृ अव�था. लहान ना�यापंासून ते 
मोठ्या बारमाही िकंवा मोसमी न�ापंय�त (�े� काही िकलोमीटर ते हजारो िकलोमीटरपय�त 
बदलू शकते आिण �यापैक� काही आंतररा��ीय सीमा ओलाडूंनही वाहतात) आकारात 
तसेच �या�ंया�ार ेवाह�न नेले जाणार ेपा�याचे �माण आिण �े�फळ यात िभ�नता असते. . 
अनेक �वाह, �यानंा न�ा �हटले जाते, ते स�ुवाती�या मानवी स�ंकृत�पे�ाही जनेु आहेत 
आिण अशा मोठ्या न�ा िव�तीण� �ेनेज बेिसनमधून काढून टाक�यानतंर शेवटी सम�ुात 
पडतात, उदा. नाईल, िमिसिसपी, ऍमेझॉन, िसधूं आिण ��प�ुा. � याचें म�ु य काय� � या�ं या 
उगमापासून म�ु यापंय�त पाणी वाह�न ने� याचे असते आिण � यामळेु � यानंा जलाशय िकंवा 
पाणी साठव� याची एज�सी मानता येत नाही. हे िविवध िठकाणी नैसिग�क िकंवा मानविनिम�त 
वैिश�्या�ंार े �य�यय आणू शकतात, �यामळेु �या�ंया नैसिग�क �वाहात िकंवा �वाहा�या 
िनयमामं�ये बदल होतात. �वाहाचंा �वाह वेग (वेग) देखील खूप प�रवत�नशील आहे, �हणज े
30 सेमी/सेकंद ते 300सेमी/सेकंद दर�यान. �वाह हे केवळ ताजे पा�याचे अ�याव�यक 
�ोत नसून बा�पीभवनाला चालना देऊन आिण वातावरणातील बा�पाचे �माण वाढवून 
जलच�ात सहा�यक �हणूनही काम करतात �यामळेु शेवटी पज��य आिण जल�ोत 
भरतात आिण �या�ंयातील देवाणघेवाण �मखु  �हणून काम करतात. जिमनी�या 
प�ृभागावर(पावसा�या �वाहासह) आिण प�ृभागाखाली (आंतर�वाह/�ाव) उपि�थत 
असलेले पाणी. ओले मिहने िकंवा वसतं ऋतू�या उ�राधा�त जे�हा बफ�  िवतळ�यास 
स�ुवात होते, दो�हीही, �यांचा �वाह वेग तसेच �ाव अनेक पट�नी वाढतो. लहान 
�वाहा�ंया तलुनेत मोठे �वाह कमी गितमान असतात- जे वादळा�या घटनांवर ती� आिण 
जलद �िति�या दश�वतात. 

क) भूगभा�तील पाणी: हे उपप�ृभागात वाहते आिण पाणी पातळीत �पातंरीत होते. 
पज��यव�ृी�ार े�ा� होणार ेपाणी आिण जे जिमनी�या िविवध थरामंधून जिमनीत मरुते , ते 
शेवटी जिमनी�या पा�या�या �पात सपंते जे साधारणपणे खडकामं�ये, मोक�या जागेत 
िकंवा मऊ खाली सापडले�या खडका�ंया दोन थरामं�ये साठवलेलेआढळते, सि�छ� 
आिण पारग�य माती. अनेक खडकाचें कण, खिनजे, वायू, स�ि�य पदाथ� , घन खडक, पाणी 
इ�यादी एकि�तपणे भूप�ृ तयार करतात. येथे असलेले पाणी म�ुयतः साठवण �व�पात 
आहे कारण ते जलाशयाचे काय� करते. पा�याचे वहन  होते पण मया�िदत �माणात. वर चचा�  
केले�या इतर दोन िवभागा�ंमाणेच भूगभा�तील पा�याचे जलच� राखणे आिण �याचे 
िनयमन कर�याचे ल�णीय काय� आह.े पावसाचे पाणी आिण प�ृभागावरील वाह�न जाणार े
पाणी जिमनीत मरुते  आिण खाली सरकते. भूगभा�तील पाणी बाहेर�या �वाहानतंर (का�ट�  
टोपो�ाफ�म�ये पािह�या�माणे), मानवी उ�खननादर�यान िकंवा प�ृभागा�या उघड्यामंधून 
पाणी बाहेर पडते ते�हा देखील पािहले जाऊ शकते उदा. गरम पा�याचे झर.े 

ल�ात ठेवा: जागितक गोड्या पा�यापैक� 95 ट��याहं�न अिधक पाणी भूगभा�तील 
जलचरामं�ये भूजल �हणून साठवले जाते. मा� भूगभा�तून पाणी अित �माणात काढून घेणे  
आिण �ितबंिधत पनुभ�रणामळेु भूप�ृावरील पाणी सपं�याची  िच�हे िदसू लागली आहेत. 
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जे�हा जे�हा पाणी िमळिव�यासाठी खोल खण�याची गरज भासते, ते�हा आिण जिमनीतून 
पाणी काढून घे�या�या �माणात वाढ झा�याचे िदसून येते.   

उप-प�ृभागात 2 वेगळे झोन आहेत, ते �हणज,े सतं�ृ �े� आिण असतं�ृ �े�. पूव��या 
झोनम�ये सपूंण�पणे पा�याने भरले�या प�ृवी�या पदाथा�म�ये िछ� आिण शू�यता आहेत. ह े
�े� असतं�ृ झोन�या खाली ि�थत आहे आिण सवा�त जा�त �माणात उपभो�य गोड्या 
पा�याचे भाडंार �हणून काय� करते. पा�याची पातळी या झोन�या अगदी वर आह.े �याखाली 
�ारय�ु पाणी आढळते. ज�ेहा असतं�ृ �े�ातून पाणी खाल�या िदशेने सरकते ते�हा वॉटर 
टेबल �रचाज� होते अस े �हणतात. काही �देशामं�ये, घरगतुी, कृषी आिण औ�ोिगक 
वापरासाठी भूगभा�तील पा�याचा मानवी उ�खनन हा भूगभा�तील पा�या�या �वाहाचा मोठा 
भाग बनवतो. तर, नतंरचा (असतं�ृ झोन) जिमनी�या खाली असले�या प�ृवी�या 
पदाथा�मधील मोक�या जागेत हवा आिण पाणी या दो�ह��या उपि�थती�ार े वैिश�्यीकृत 
आहे. याचा अथ� असा क� िछ� आिण खड्डे अंशतः हवेने आिण अंशतः पा�याने भरलेले 
आहेत. या झोनची जाडी 0-1000 मीटर पय�त बदलू शकते आिण दाट असतं�ृ झोन 
सामा�यतः श�ुक भागात आढळतात. िशवाय, हा झोन झाडे आिण वन�पत�ना 
वाढ�यासाठी आिण भरभराटीसाठी पाणी उपल�ध क�न देतो, कारण, येथे पाणी हळूहळू 
िझरपते �यामळेु झाडानंा जा�त काळ पाणी िमळते. िहली�या मते, R.W., et al. (2007), 
प�ृवीवर पडणा� या पज��यव�ृीपैक�, जिमनीत आिण खाल�या िदशेने जाणा� या पा�याचे 
�माण  समुार े76 ट�के आहे. 85 ट�के �हणजे बह�तेक पाणी जे खाल�या िदशेने िझरपते, 
ते एकतर मातीतून बा�पीभवना�ार े िकंवा वन�पत��ार े बा�पीभवना�ार े वातावरणात परत 
येते. माती �या�ंयाम�ये ओलावा ठेव�यास आिण िटकवून ठेव�यास स�म आहे. वेगवेग�या 
�कार�या मातीत ओलावा ठेव�याची �मता वेगवेगळी असते. पज��य, �वाह िकंवा न�ा�ंया 
�वाहातून �ा� होणारी ओलावा माती�या वर�या थरामं�ये िटकून राहते आिण जा�तीचे 
पाणी जिमनी�या िछ�ातून (मोक�या जागते) हळूहळू खाली सरकते. तसेच, िछ�ामं� ये 
िटकून रािहलेले पाणी ठरािवक कालावधीत िकंवा अिधक पाणी जोडून खाल�या िदशेने 
जाऊ लागते. याला मातीची सि�छ�ता �हणतात. दसु�या श�दातं, ते माती�या कणामंधील 
मोक�या जागे�या उपि�थतीचा सदंभ� देते. काही माती इतरा�ंया तलुनेत जा�त सि�छ� 
असतात. उदा. वालकुामय रेव माती आिण, िचकणमाती, िचकणमाती माती - सवा�त 
सि�छ� आहेत, तर चनुखडीची माती आिण गाळ कमीत कमी सि�छ� आहेत. �या मातीत 
कमी िकंवा कमी समान आकाराचे कण आिण िचकट पदाथ� असतात, �याचंी सि�छ�ता 
कमी\ असते. सि�छ�ता �यित�र�, मातीची पारग�यता देखील मह�वाची भूिमका बजावते. 

याचा अथ�- पा�या�या तळापय�त पाणी �या वेगाने मरुते  �याला पारग�यता असे �हणतात. 
कणाचंा आकार, पा�यातील अश�ुता, शू�य गणुो�र, सपं�ृतेची िड�ी, अडकलेली हवा 
आिण स�ि�य पदाथ� या सवा�चा जिमनी�या पारग�यतेवर मोठा �भाव पडतो. पारग�यतेची 
सकं�पना अिधक चांग�या �कार े समजून घे�यासाठी, गारगोटी आिण �पंजचे उदाहरण 
गहृीत धरले जाऊ शकते. गारगोटीवर पाणी टाक�यावर पाणी शोषून न घेता वाहत 
अस�याचे िदसून येते. गारगोटी पाणी िटकवून ठेव�यास असमथ� आह,े तर तेच पाणी 
�पंजवर टाक�यास ते पाणी िटकवून ठेवते. असे के�याने, पाणी �पंज�या पाय�याकडे 
खाली जा�याची परवानगी आहे. �याच�माणे, िविश� �कार�या माती इतरापें�ा 
पारग�यतेला चागंला �ितसाद देतात. याम�ये- िचकणमाती माती आिण गाळ- या पा�या�या 
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�वाहाला खाल�या िदशेने अडथळा आणतात. दसुरीकडे, वाळू आिण रवे दो�ही अ�यतं 
सि�छ� तसेच पारग�य आहेत, अशा �कारे, ते उ�कृ� जलचर साम�ी �हणून काय� 
करतात. वाळूचा खडक आिण चनुखडी देखील अ�यतं पारग�य आहेत. अनेक �ि�या�ंार े
दरवष� भूजल पनुभ�रण आिण गमावले जाते. �रचाज� �ि�या खाली सूचीब� के�या आहेत.  
पज��यव�ृी�ार े �रचाज� करणे �हणजे पावसाचे पाणी मरुवणे . काल�याचे पाणी जिमनीतून 
खाल�या िदशेने जाते.बागायती शेतात आिण लागवडीयो�य जिमन�मधून पा�याचा खाल�या 
िदशेने गळती. पा�याचे गळती करणार े  �वाह. तलाव, जलाशय, टा�या इ�यादी�ार े
पनुभ�रण. 

 कृि�म पनुभ�रण योजना. भूगभा�त काय�रत पा�याचे नकुसान करणारी य�ंणा 
खालील�माणे आहे. 

 भूप�ृावरील पा�या�या �वाहा�ार े न�ा िकंवा ना�यामं�ये सव� वन�पत�मधून 
बा�पो�सज�न �ि�ये�ार.े बा�पीभवन �ि�या घरगतुी, औ�ोिगक आिण कृषी काया�साठी 
पाणी काढणे. 

टीप: वापरासाठी उपल�ध असलेले पाणी भूगभा�तील पा�याचे वािष�क पनुभ�रण आिण 
वािष�क नकुसान यातील फरक दश�वते. 

३.४.२ पा�या�या हालचालीवर प�रणाम करणार ेघटक: 

आधी चचा� के�या�माणे, या �हावर पाणी सतत गतीमान असते, जलच�ा�ारे- िनसगा�ची 
एक प�रपूण� �यव�था, जी प�ृवीवर िविवध सजीवाचें अि�त�व सलुभ करते आिण श�य 
करते. ह ेच� रा�ंिदवस अ�याहतपणे चालत राहते, अशा �कार ेपा�याचे घन, �व आिण 
बा�प या तीन �व�पामं�ये सतत पनुवा�पर होत असते. या हालचालीम�ये पा�या�या तीन 
िवभागामं�ये �हणजे  वातावरण, जमीन आिण भूप�ृाम�ये होणारी देवाणघेवाण समािव� 
आहे. माती, वन�पती, महासागर आिण इतर अंतद�शीय जल�ोतामंधून बा�पीभवन होणारे 
पाणी �यानंा पज��य, �वाह, भूगभा�तील पा�याचा �वाह (न�ा, साडंपाणी , तलाव, पाणथळ 
जमीन इ.) आिण भूजल �वाह (झ� यामंधून) परत केले जाते. , भगदाड , बा�पीभवन, भूजल 
काढणे) आिण प�ृभागावरील पा�याचा �वाह आिण बिहवा�ह. अशा रीतीने पा�याचे 
बा�पीभवन, स�ेंपण, साठवण आिण वाहतूक याचें सपूंण� च� प�ृभाग आिण उप-
प�ृभागा�या मा�यमातून पूण� होते. प�ृवीवरील पा�याची हालचाल आिण देवाणघेवाण यावर 
अस�ंय घटक �भाव टाकतात. या खाली चचा� के�या आहेत. 

अ) हवामान/पज��य: हवामान आिण िवशेषत: �देशातील कोरडेपणा िकंवा ओलेपणाचा 
प�ृवीवरील पा�या�या हालचाल�वर मोठ्या �माणावर प�रणाम होतो. ह े �या �देशात 
होणा�या पज��यव�ृी�या (�हणजे उ�च, म�यम िकंवा कमी) दराचा सदंभ� देते. परतं ु
वेगवेग�या ऋतूंनसुार पज��यमानाची पातळी नेहमीच बदलते. मसुळधार आिण वारवंार 
पडणारा पाऊस हे सव� 3 िवभागामं�ये (हवा, जमीन आिण भूगभा�त) भरपूर पाणी अस�याचे 
सूिचत करते. वाहतकु�साठी, साठवणकु�साठी आिण जिमनीत मरु�यासाठी  जा�त पाणी 
आहे. आ��ता िजतक� जा�त असेल िततका घन�प हो�याचा दर जा�त असेल, प�रणामी 
पज��यव�ृी होईल. उ�च पज��य पातळीचा प�रणाम मोठा �वाह, भूजल पनुभ�रणाचा जलद 
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दर, अिधक �वाह आिण अिधक पाणी सम�ुापय�त पोहोचते. अशा�कार,े एखा�ा िठकाणचे 
हवामान आिण पज��याचे नमुने च�ातील पा�याचा �वाह वाढवून िकंवा �ितबंिधत क�न 
�या�या हालचालीवर ल�णीय प�रणाम करतात. उव��रत वषा��या तलुनेत पावसा�यात 
आिण नतंरही न�ा मबुलक पाणी वाह�न नेतात. �या िठकाणी कमी िकंवा िवसगंत �माणात 
पाऊस पडतो, �या िठकाणी न�ा अधूनमधून �वाहाची िदशा  दश�वतात आिण �वाह 
सामा�यतः केवळ प�ृभागा�या पातळीपय�त मया�िदत असतो (खूप खोल नसतो), �े� कोरडे 
राहते. भूजल देखील सामा�यपे�ा जा�त खोलीवर आढळते आिण न�ा, तलाव, तलाव 
आिण ओलसर जिमनीत भूगभा�तील पा�याचा �वाह कमी आह.े अप�ुया पज��यव�ृीमळेु 
पा�याचे �ोत कालातंराने सपं�ुात येतात. 

टीप: न�ा फ� बारमाही बनतात जे�हा पा�याचा,  पा�याचा परुवठा बारमाही असतो. उदा. 
िहम िवतळणे, भूगभा�तील पा�याचा परुसेा �वेश आिण जा�त काळ पावसाळी हगंाम िकंवा 
वारवंार पज��यव�ृी. 

ब) पाणी िझरपण े आिण वाह�न जाण:े पाणी िझरपणे �हणजे पज��याचे पाणी जिमनीत 
मरु�याची �ि�या होय. हे पाणी िविवध थरातूंन खाल�या िदशेने �वास क�न पा�या�या 
तळापय�त पोहोचते. हे िदले�या �देशातील माती�या �काराशी थेट �माणात असते कारण 
काही मातीत इतरा�ंया तलुनेत पाणी  जलद िझरप�याची �ि�या होते . िशवाय, जर 
पज��यमान जिमनी�या ध�न ठेव�या�या �मतेपे�ा कमी असेल, तर जवळजवळ सव� 
पज��याचे पाणी सहजपणे खाली िझरपते. ही �मता ओलाडं�यास पाणी वाह�न जाते. 
रनऑफ �हणजे पज��याचे पाणी जे फ� जिमनी�या प�ृभागाव�न वाहते. जे�हा पज��यव�ृी 
जिमनी�या �मतेपे�ा जा�त असते आिण ते शोषून घेते आिण पढेु �वेश करते, ते�हा 
अित�र� पा�याला �वाह �हणतात. ह े सहसा उप-प�ृभागाचा भाग बनत नाही. ह े पाणी 
शेवटी ना�यामं�ये �रकामे होते, िकंवा पाणलोटातील मोठ्या मोक�या जागेत िकरकोळ 
�वाह �हणून लहान िकंवा मोठ्या न�ामं�ये िमसळते. जलच�ात �याची मह�वाची भूिमका 
असते. दसु-या श�दात, मरुलेले  पाणी भूगभा�तील पा�याचा एक भाग बनते, तर वाह�न 
जाणार े पाणी प�ृभागाचा �वाह बनवते. या दोन �ि�या�ंया संयोजनामळेु पाणी �या 
प�तीने पज��या�या �पात पडते, प�ृभाग आिण उप-प�ृाला ध�न वाहते. प�ृभागावरील 
जलसाठय़ामं�ये (�लेिशयस� आिण बफा�चे �े� वगळता) साठवलेले पाणी कालातंराने 
आकारमानात अनेक बदला�ंया अधीन असते. हे बदल वन�पत��या आ�छादनात वाढ 
िकंवा कमी झा�यामळेु देखील �बळ होतात कारण, वन�पत��ार ेरोखले�या पज��यव�ृीमळेु 
प�ृभागाची साठवण देखील होते आिण �यामळेु जिमनीत पाणी मरु�या�या पा�या�या 
�माणावरही प�रणाम होतो. 

टीप: हाय�ोलॉिजकल अ�यासाम�ये, अनेक शा�� िदले�या िठकाणी झाले�या एकूण 
पज��यमानाची गणना कर�यासाठी झीरपानार े पाणी आिण वाह�न गेले�या पा�याची बेरीज 
वापरतात. या �यित�र�, हवामानाची प�रि�थती, माती, जिमनीचा वापर, उतार आिण 
पा�याची खोली यासारखे काही घटक आहते ज े िझरपणे आिण �वाहा�या दरावर मोठ्या 
�माणावर �भाव पाडतात. 
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क) बा�पीभवन: उ�णते मळेु पा�याची वाप होते या �ि�येला बा�पीभवन �हणतात. हे दोन 
श�दाचेंसयंोजन आहे - बा�पीभवन आिण बा�पो�सज�न. हे िदवसा दोन �कार ेघडते, �थम, 
जे�हा पा�याचे मातीतून, िकंवा सागरी आिण ताजे जल�ोतामंधून बा�पीभवन होते आिण 
वातावरणात वर जाते (�हणजे बा�पीभवन) आिण दसुर े �हणजे जे�हा जिमनी�या 
प�ृभागाव�न जा�तीचे िकंवा उरलेले पाणी बा�पीभवन होते. वन�पत�ची पाने (�हणजे 
बा�पो�सज�न) मोज�याची �ि�या सलुभ कर�या�या हेतूने, या दो�ही स�ंा एक� क�न 
एकच स�ंा तयार केली जाते बा�पीभवन  या �ि�येला जल बजेट घटकामं�ये मह�वाचे 
�थान आहे आिण जागितक भूभागावर पडणा�या एकूण पज��यमाना�या 65 ट�के वाटा 
आहे. पाणी आिण ऊजा� हे दोन �मखु घटक आहेत ज ेबा�पीभवनावर मोठ्या �माणावर 
प�रणाम करतात. सो�या भाषेत हे समजू शकते क� बा�पीभवन �ि�या हो�यासाठी परुशेा 
�माणात पा�याची उपल�धता तसेच पाणी गरम कर�यासाठी आिण पा�या�या वाफेम�ये 
�याचे �पातंर स�ु कर�यासाठी सौर उज�ची उपल�धता आव�यक आह.े कोरड्या �देशात, 
पा�याची कमी उपल�धता आिण थंड भागात ऊज�ची कमी उपल�धता बा�पीभवना�या 
�ि�येवर मया�दा िनमा�ण करते. �याचे दर रा�ी�या वेळी जवळजवळ शू�य असतात आिण 
सव��च सौर िकरणो�सगा��या तासामं�ये जा�तीत जा�त असतात. 

टीप: बा�पीभवन आिण सभंा�य बा�पीभवन यातील फरक जाणून घेणे मह�वाचे आहे. 
नतंरचे एक अंदाज �हणून प�रभािषत केले जाते जे पाणी मबुलक असताना मोजले जाते. ह े
आप�याला सौर उजा�  वन�पती, माती आिण जल �ोतामधून िकती पा�याचे बा�पीभवन 
क� शकते याची क�पना देते. सभंा�य बा�पीभवन दर सामा�यतः आव�यक असतात 
जे�हा िसचंन �णालीचे िनयोजन, �यव�थािपत आिण िनरी�ण करावे लागते. 

ड) �वाहाचा वेग: जे�हा आपण एखा�ा नदी ब�ल बोलतो ते�हा आप�याला कळते क� ती 
सतत गतीमान  असते. ती  िदले�या उगम�थानापासून वाह�यास  स�ुवात होते आिण 
�या�या गतं�य�थानापय�त पोहोचेपय�त वाहत राहते,  �याला �याचे उगम�थान  देखील 
�हणतात. 

�या�या �वाहादर�यान, नदीला वेग �ा� होतो, �हणजे �या नदीतील पाणी �या वेगाने वाहते 
(�वाह वेग). हा वेग �या�या ट��यात आिण �या िठकाणी तो वाहतो �या बदलासंह बदलत 
राहतो. नदीचा वेग थेट 2 �मखु घटकावंर अवलंबून असतो हे समजून घेणे मह�वाचे आहे. 
याम�ये - ग�ु�वाकष�ण आिण घष�ण याचंा समावेश होतो. ग�ु�वाकष�ण नदी�या गतीवर 
खाल�या िदशेने खेचून �भाव टाकते. उदा. उताराव�न खाली सरकताना नदी जा�त 
वेगाने वाहते आिण उताराचा उतार वाढ�याने ितचा वेग वाढतो. याउलट, जे�हा ते सपाट 
प�ृभागाव�न वाहते ते�हा �याचा वेग ल�णीयरी�या कमी होतो. जोपय�त घष�णाचा सबंंध 
आहे, तो �ितकार देऊन नदीचा वेग कमी कर�याचे काय� करते. हा कठीण खडक, दगड, 
वाळू, गाळ िकंवा �वाहातील अडथ�या�ंया �व�पात असू शकतो. ब� याचदा असे आढळून 
येते क�, नदी�या म�यभागी (प�ृभागा�या खाली) कमीत कमी घष�ण होते, �यामळेु येथे 
�वाहाचा वेग जा�तीत जा�त असतो. तर, अडथ�या�ंया उपि�थतीमळेु नदी�या काठावर 
वेग कमीत कमी होतो. या कारणा�तव, �या न�ाचंा �वाह वेग जा�त असतो,  तेथे  नदीचे 
पा� अिधक खोलवर कापले  जाते आिण �या न�ाचंा �वाह वेग कमी असतो,तेथे उथळ 
पा� तयार होते . 
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ई) मानवी ह�त�ेप: हे केवळ प�ृवीवरील �या�ंया अि�त�वामळेु मानवाकडून के�या 
जाणा� या दैनिंदन ि�या�या संदभा�त �प� केले जाऊ शकते. हे घराची साफसफाई, बागेला 
पाणी घालणे िकंवा आंघोळ कर�याइतके लहान (छोटे) असू शकतात. या सव� प�रि�थतीत 
आपण िनसगा�कडून पाणी घेत आहोत आिण पा�याचे च� बदलत आहोत. याचा अथ� असा 
क� प�ृवीवरील पा�याची हालचाल आिण पा�याचा वापर  �भािवत करणारा घटक �हणून 
मानव काय� करतो. तीन पर�परसबंंिधत गट आहेत �याम�ये मानवी ह�त�ेपाचे वग�करण 
केले जाऊ शकते, �हणजे; पाणी साठवण आिण वहन  सरंचना, जिमनी�या वापराचे नमनेु 
आिण प�ती आिण भूजल काढ�याचे �माण. हे 3 गट �वेश आिण िनग�मन िबंदू आिण 
पा�या�या �वाह दरावंर प�रणाम करतात. ते प�ृवी�या 3 िवभागामं�ये (�हणजे प�ृभाग, 
उप- प�ृभाग आिण वातावरण) पा�याचे पनुिव�तरण कर�यासाठी एक मा�यम �हणून देखील 
काय� करतात. हे ल�ात घेतले पािहजे क� जलच�ातील बदलामंळेु नैसिग�क अिधवासामं�ये 
बदल होऊन काही नवीन आिण काही ज�ुया अिधवासाचंा नाश होतो. पढुील घटक  मानवी 
ह�त�ेपाची सकं�पना अिधक िवशद करतील. 

I) पाणी साठवण आिण वहन संरचना-:आपण �थम जलवाहतूक सरंचनाचंा अथ� जाणून 
घेतला पािहजे आिण समजून घेतला पािहजे. या सरंचना अशा रचनेचा सदंभ� देतात ज े
पाणी साठवण, वेगळे करणे, प�रवाहन आिण वळवणे सलुभ करतात. याम�ये अनेक 
मानविनिम�त वैिश�्यांचा समावेश असू शकतो, �हणज;े जलाशय, धरणे, टा�या, कालवे, 
पाइपलाइन, बोगदे, खड्डे, जलवािहनी इ. िकंवा हे अगदी नैसिग�क असू शकतात, जसे क�; 
पा�याचा साठा, द�या, खोल द�या, नैसिग�क बोगदे इ. हे प�ृभाग जलाशय अ�यतं फायदेशीर 
आहेत आिण अनेक मानवी ि�या सलुभ कर�यासाठी अनेक उ�ेश पूण� करतात. याम�ये- 
कृषी, औ�ोिगक आिण घरगतुी कारणासंाठी परुशेा पाणीपरुवठ्याची तरतूद, मनोरजंन, वीज 
िनिम�ती, �वाहा�या तापमानात बदल, परुा�या घटना कमी करणे, नवीन प�रस�ंथा आिण 
माशा�ंया अिधवासांना चालना देणे, बा�पीभवनाचा वेग वाढवणे आिण पा�याचा दर वाढवणे. 
प�ृभागावरील पा�याचा �वाह उप-प�ृभागावर. पाईपलाईन, कालवे, जलाशय इ�याद�चे 
मानव िनिम�त  जाळे िविवध पाणलोटामं�ये पाणी वाह�न नेणारे  मह�वाचे घटक �हणून काम 
करतात. ह े पाणी बजेटचे एक मौ�यवान घटक �हणून काय� करतात कारण ते जमीन, 
वातावरण आिण उप-प�ृभाग या�ंयातील पा�या�या देवाणघेवाणीसाठी भरपूर वाव देतात. 

ii.जिमनीचा वापर- या श�दाची �या�या अशी करता येईल- �या प�त�म�ये ‘वेगवेग�या 
�े�ाखाली असलेली जमीन गरजा असले�या वेगवेग�या �य�� वापरतात आिण �यामधून 
�यानंा फायदा होतो. कोणतीही िविश� ि�या कर�यासाठी जिमनी�या �या भागा�या 
यो�यतेवर अवलंबून जिमनी�या प�ृभागावर अनेक ि�या आिण प�ती के�या जातात. अशा 
अस�ंय सेवा आहेत �या जिमनी�ार े मानवजाती�या आवडीनसुार िकंवा गरजा पूण� 
कर�यासाठी परुिव�या जातात, उदा. जिमनीचा वापर शेती, बागायती, साव�जिनक सिुवधा 
िवकिसत करणे, इमारती, िनवास�थाने, काया�लये, शॉिपंग कॉ��ले�स, र�ते, र�ेवे लाईन, 
िवमानतळ, बंदर, गोदामे, उ�ोग, गोडाऊन, सरकारी इमारती, सायलो इ�यादी 
बाधंकामासाठी केला जाऊ शकतो. दसु�या श�दातं, ते. अस े�हणता येईल क�, मन�ुय �या 
प�तीने प�ृवी�या प�ृभागाचा वापर क�न �या�या गरजा भागवतो �याला जिमनीचा वापर 
असे �हणतात. जिमनी�या प�ृभागाला वेगवेग�या ि�या�या अधीन ठेव�याची �था, 
जलच� बदल�यात खूप मोठी मदत करते कारण ते वातावरण आिण प�ृवी या�ंयातील 
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पा�या�या देवाणघेवाणीवर प�रणाम करते. येथे हे नमूद करणे आव�यक आहे क�, प�ृवीवर 
टेकड्या, पव�त, जगंले, गवताळ �देश, झाडी आिण पाणथळ जिमनी�या �पात अि�त�वात 
असलेले 'जमीन आ�छादन' कृषी आिण सबंंिधत काया�साठी जागा िनमा�ण कर�यासाठी 
�पातंरण ि�या�ंया  अधीन आहे. द�ुयम आिण ततृीयक सेवा. जिमनी�या वापराम�ये 
जिमनी�या आ�छादनाचे हे िनरतंर �पातंर, पा�याचे अंदाजप�क आिण जलिव�ान च� 
बदल�यासाठी परुशेी जमीन तयार करते. या �कार�या बदलामागील कारण �हणजे- मूळ 
जगंले, पाणथळ �देश िकंवा गवताळ �देशात बा�पीभवन, बा�पीभवन, पाणी िझरपणे  आिण 
जल-त�ा पनुभ�रण दर िभ�न आहेत. हे दर लागवडीयो�य-शेती�या जिमनी िकंवा का�ँ�ट 
जिमन�पे�ा पूण�पणे िभ�न आहेत �याम�ये ते �पातं�रत केले जातात. पावसाची जगंले 
साफ के�याने या भागातून बा�पीभवन हो�याचे �माण कमी होते. दसुरीकडे, प�ृवी�या �या 
भागामं�ये शेतजिमन�चे िसचंन सारखेच वाढते. �याच�माणे, नागरीकरणामळेु जिमनीची 
पाणी शोष�याची �मता मोठ्या �माणात बदलते, कारण, अभे� प�ृभागामंधून पाणी 
खाल�या िदशेने िश� शकत नाही, �यामळेु पाणी वाह�न जाते. ह े �वाह ना�या�ंया 
जा�या�ार े न�ा िकंवा ओढ्यामं�ये यो�य�र�या वाहणे आव�यक आहे परतं ु काही 
�करणामं�ये जर पावसामळेु �वाह खूप जा�त असेल तर �यामळेु न�ानंा पूर येऊ शकतो.  

iii. भूजल सं�ेप/ भूजल अमूत�ता- पाणी �या िठकाणी ते उपल�ध आहे �या िठकाणाह�न 
भूजल  भूजल काढ�याची �ि�या �हणून ओळखले जाते. पाणी िमळिव�याची ही प�त 
200 वषा�ह�न अिधक जनुी आहे आिण मानवजाती अस�ंय गरजा पूण� कर�यासाठी भूजल 
काढत आहे. भूगभा�तील पाणी जलचरामं�ये साठवले जाते आिण ते गरजेनसुार �याचा 
उपसा केला  जाऊ शकते, �हणजे िसचंनासाठी, �ामीण तसेच शहरी भागात घरगतुी 
कारणासंाठी आिण औ�ोिगक हेतूंसाठी. ज��हा भूगभा�तील पाणी काढले जाते, त��हा �या 
भागातील पा�याची पातळी कमी होते. ही कपात तेथे अि�त�वात असले�या 
पज��यमानानसुार पा�या�या पनुभ�रण दरापे�ा जा�त िकंवा कमी असू शकते. काढणे, 
सोडणे िकंवा पनुभ�रण दरा�या तलुनेत साठले�या पा�या�या पातळीचे िनरी�ण करणे िकंवा 
मोजणे सोपे आहे. यामळेु पाणथळ �देश/न�ाकंडे भूजलाचा �वाह कमी होतो आिण �या 
हळूहळू कोरड्या होतात. हे सकु�याने नदी�या िकनारी वन�पत�वर नकारा�मक प�रणाम 
होतो �यामळेु नकुसान/नकुसान हो�याची िच�हे िदसतात. याउलट, काही �करणामं�ये 
असे देखील िदसून येते क� िसचंनासाठी जिमनीतून काढलेले पाणी बा�पीभवना�ारे 
वातावरणात परत येते. ते जिमनीत घसु�या�या �ि�येतून प�ुहा उप-प�ृभागावर जाऊ 
शकते िकंवा ओलसर �देश िकंवा ना�याकंडे वाह� शकते आिण प�ृभागा�या पा�याचा भाग 
बनू शकते. �यामळेु पा�याचे आवत�न सरुळीत राहते. घरगतुी उि��ासंाठी सोडवलेले पाणी 
सेि�टक टा�यामंधील गळती�ार े जिमनीवर परत येते िकंवा साडंपाणी �ि�या क� �ामंधून 
िव�हेवाट लावले�या पा�या�ार े प�ृभागा�या जलसाठ्यात सामील हो�यासाठी सोडले 
जाते. 

३.५ पा�याचे अदंाजप�क :  

पा�याचे अंदाजप�क पाणीपुरवठ्याची उपल�धता आिण शा�तता याचें मू�याकंन 
कर�यासाठी एक साधन �दान करते. पा�या�या अंदाजप�कात फ� असे �हटले जाते क� 
एखा�ा भागात साठवले�या पा�यातील बदलाचा दर, जसे क� पाणलोट �े�, �या दराने 
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पाणी वाहते आिण �े�ाबाहेर जाते �यानसुार सतंिुलत असते. पा�याचे अंदाजप�क आिण 
अंतिन�िहत हाय�ोलॉिजकल �ि�याचें आकलन �भावी जल�ोत आिण पया�वरणीय 
िनयोजन आिण �यव�थापनासाठी पाया �दान करते. कालातंराने एखा�ा �े�ा�या 
पा�या�या अंदाजप�कातील िन�र�ण केले�या बदलाचंा वापर हवामानातील 
प�रवत�नशीलता आिण जलसपं�ीवरील मानवी ि�याकलापा�ंया प�रणामाचें मू�याकंन 
कर�यासाठी केला जाऊ शकतो (Healy. R, et al., 2007). काही वै�ािनकांनी हे सागूंन 
पा�याचे बजेट प�रभािषत केले आहे. हे असे साधन आहे �या�ार े 'अकाउंिटंग यिुनट'�या 
आत आिण बाहेरील पा�या�या �वाह दरातील फरक पा�या�या साठ्याम�ये कोण�या दराने 
बदल होतो हे समजून घेऊन सतंिुलत करता येते. पा�याचे अंदाजप�क एकक हे कृषी 
�े�, पाणलोट, जलाशय िकंवा भूिमगत जलचर या �व�पात असू शकते. हे समीकरणा�या 
मदतीने अिधक चागं�या �कार े समजू शकते; पा�याचा �वाह - पा�याचा �वाह = 
पा�या�या साठ्यात बदल जगाचे काही भाग या व�तिु�थतीकडे इशारा करतात क�, 
पा�या�या बजेटवर िविवध नैसिग�क आिण मानविनिम�त घटकाचें प�रणाम आिण प�रणामाचें 
मू�याकंन आिण तलुना कर�यास नेहमीच वाव असतो. नैसिग�क घटक भूगभ�शा�, माती 
आिण वन�पती या �व�पात असू शकतात ज ेपा�याचे च� अनेक �कार ेबदलू शकतात. 
बदला�ंया इतर प�त�म�ये जिमनी�या वापरात मानविनिम�त बदलाचंा समावेश होतो; 
शेतीसाठी जमीन साफ करणे, बाधंकामाची कामे करणे, न�ांवर धरणे बाधंणे, िसचंन आिण 
�ेनेज िस�टीम बसवणे इ. या सवा�चा पा�या�या बजेटवर आिण जलच�ावर मोठा प�रणाम 
होतो. जलिव�ान च�ा�या एका भागाम�ये नैसिग�क िकंवा मानव-�े�रत बदल च�ा�या  
इतर पैलूंवर कसा प�रणाम क� शकतात याचे मू�याकंन कर�यासाठी पा�याचे अंदाजप�क 
एक आधार �दान करते. पा�याचे बजेट 'वॉटर बॅल�स' �हणून ओळखले जाणार ेपा�याचे 
�माण मोज�याचे एक साधन आहे. जे जलच�ा�या िविवध घटकामं�ये �वेश करते आिण 
�यातून बाहेर पडते (�हणजे जमीन, उप-प�ृभाग आिण वातावरण) मागील िवभागामं�ये 
नमूद के�या�माणे. पा�याचे अंदाजप�क आप�याला पाणीपरुवठ्याचे �ोत, पाणी 
साठिव�याची िठकाणे आिण �यातील पा�याचे �माण यांचा अ�यास कर�यास आिण 
समजून घे�यास मदत करते. पा�या�या अंदाजप�काचा अ�यास करताना, बा�पीभवनाची 
�ि�या जाणून घेणे आव�यक आहे. जिमनीवर आिण जिमनीखाली पाणी साठले�या 
िठकाणासंह (जलाशय) जलच�ाचे काय�. �यातील पा�याचे �माण, िवसज�नापासून 
पनुभ�रणापय�त �याचंी हालचाल आिण पा�याचे आंतर बेिसन (आयात आिण िनया�त) 
ह�तातंरण. हे जल�ोता�ंया सदंभा�त जिमनी�या वहन �मतेब�ल आव�यक मािहती �दान 
करते. त�ा 3.5.1 जागितक पाणी परुवठा दश�वते आिण त�ा 3.5.2 जागितक 
भूभागासाठी पा�याचे अंदाजप�क दश�वते.  
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त�ा 3.5.1: अंदाजे जागितक पाणीपरुवठा. 

 

                                      Source: Healy. R, et al., 2007 

Table 3.5.2: Water budget for global land mass. 

 

                                        Source: Richard W. Healy, 2007 

(Note: Evapotranspiration is the sum of evaporation and plant 
transpiration.) 

३.५.१ पाणी बजेट घटक: 

पा�या�या बजेटचे घटक जलच�ा�या घटकासंारखेच असतात. हे खालील 
समीकरणाव�न समजू शकते. 

P = I + ET + R 
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इथे P �हणजे पज��य, I �हणजे पाणी िझरपणे , ET �हणजे बा�पीभवन, R �हणजे वाह�न 
जाणे. गिणतानसुार, पा�याचे बजेट खालील�माणे �य� केले जाऊ शकते: 

P = RO + AET + I + D + A ± ΔI ± Δs ± Δg 

येथे, P �हणज े पज��य, RO �हणजे प�ृभागावरील �वाह, AET �हणजे वा�तिवक 
बा�पीभवन-बा�पो�सज�न, I �हणजे आंतर�वाह, D �हणजे भूजल िवसज�न, A �हणजे 

मानववशंीय िनिव�ा (सेि�टक �णाली) आिण/िकंवा परुवठा/अमूत�, ΔI �हणजे जिमनी�या 

प�ृभागा�या साठ्यातील बदल, Δs �हणजे जिमनीतील ओलावा साठवणीत बदल, Δg 
�हणजे भूजल साठवणकु�त बदल. 

�या प�रि�थतीत नैसिग�क पाणलोट/खोर े दीघ�काळ अबािधत असतात (�हणजे पाणी 
उपस�या�या िकंवा उपस�या�या बाबतीत कोणताही मानवी �भाव नसतो), पा�याचे इनपटु 
आिण आउटपटु नैसिग�क�र�या सतंिुलत असतात आिण पा�या�या साठ्यात शू�य बदल 
होतो. जरी जिमनीत साठवलेली ओलावा दररोज�या आधारावर बदलू शकते परतं ुिन�वळ 
बदल सपूंण� वषा�साठी नग�य राहील. 

 

Fig. 3.5.1 Components of Water Budget 

Source: ecoursesonline.iasri.res.in 

३.५.२  जागितक जल संतुलन: 

प�ृवीवरील सव� पाणी एकतर गोडे पाणी िकंवा खारट पा�या�या �पात िश�लक आह.े 
प�ृवीवरील समतोल राख�याचा हा िनसगा�चा माग� आहे, जो जलिव�ान च�ा�ार े
वेगवेग�या घटकामं�ये राखला जातो जेथे पाणी साठवले जाते, पनुभ�रण केले जाते आिण 
सोडले जाते, �वाह आिण बिहवा�ह य�ंणे�ार.े पा�याचे सतंलुन तीन मह�वा�या घटकावंर 
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अवलंबून आह;े बा�पीभवन (बा�पो�सज�नासह), वषा�व आिण �वाह. ह े भूभागावर आिण 
सम�ुावर  बदलते. 

प�ृवीवर, �ारय�ु पा�याची ट�केवारी िनि�त आहे, �हणजेच प�ृवीवर घन िकंवा �व 
�व�पात असले�या सव� पा�यापैक� 97 ट�के पाणी खारट आह े (जवळपास 1386 
दशल� घन िकलोमीटर) आिण उव��रत 3 ट�के पाणी गोडे  िकंवा खारट नाही. याचा अथ� 
असा क� आप�याकडे 35 दशल� घन िकलोमीटर इतके कमी �माणात गोडे  पाणी 
उपल�ध आह.े यापैक� २४.४ दशल� घन िकलोमीटर पाणी गोडे  आहे परतं ु ते घन 
�व�पात आढळते (पमा�-दवं िकंवा �वुीय भागात बफा�चे �े� आिण िहमनदी आिण 
पव�तिशखरावंर) जे सहज वापरता येत नाही आिण उव��रत �हणजे १०.६ दशल� घन 
िकमी पाणी �व आिण वापर�यायो�य �व�पात न�ा, नाले, तलाव, तलाव िकंवा भूिमगत 
पाणी आहे. 

असे आढळून आले आहे क� महासागरा�या प�ृभागावर दरवष� होणार े बा�पीभवन दर 
०.५०५ दशल� घन िकमी आह ेआिण महासागर/सम�ुा�ंार ेवषा�व होऊन िमळणार ेपाणी 
�या�ंयापासून बा�पीभवन झाले�या पा�यापे�ा ९ ट�के कमी आहे. �याच�माणे, अंतद�शीय 
पाणवठ्यामंधून िकंवा गोड्या पा�या�या �ोतामंधूनही पा�याचे बा�पीभवन होते आिण हे 
बा�पीभवन झालेले पाणी ०.०७२ दशल� घन िकलोमीटर बाहेर येते. हा फरक या 
व�तिु�थतीत आह े क� जिमनीवर वषा�व �हणून पडणार े पाणी येथून बा�पीभवन होणा�या 
पा�या�या तलुनेत जा�त �माणात असते आिण �यामळेु महासागर/सम�ुामंधून जा�त 
पा�याचे बा�पीभवन होत असले तरीही सम�ुा�या तलुनेत जिमनीला अिधक वायमुंडलीय 
पाणी िमळते. 

हे देखील ल�ात आले आह ेक� समुार े0.047 दशल� घन िकलोमीटर पाणी जिमनी�या 
भागातून वाह�न जाते. ह ेवाह�न जाणार ेपाणी न�ा/ना�यामं�ये सामील होऊ शकते िकंवा ते 
शेतात जाऊन जिमनीत ओलावा �हणून साठवले जाऊ शकते, िकंवा ते जिमनीत म�ुन 
भूजल तयार क� शकते िकंवा सम�ुातही िमसळू शकते. ल�ात �या क�, िसचंनासाठी 
वापर�या जाणारय्ा नदी�या पा�याचे �माण केवळ 4 ट�के आहे आिण उव��रत पाणी सम�ु 
िकंवा महासागरात वाहते. वर नमूद केलेली आकडेवारी केवळ अंदाज ेआिण अंदाजे मू�ये 
आहेत आिण परुशेा आिण िव�ासाह� डेटा�या अभावामुळे अचूक मू�ये नाहीत. ते 
कालातंराने बदलू शकतात आिण वेगवेग�या अ�यासामं�ये बदलू शकतात. 

खालील त��याचंा बारकाईने अ�यास क�न खडं आिण महासागराचें पाणी सतंलुन समजू 
शकते. 
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Table 3.5.3: Water balance of Continents (in sq. mm/year) 

 

                                        Source: K. Subramanya, 2013 

Table 3.5.4: Water balance of Oceans (in sq. mm/year) 

 

                                     Source: K. Subramanya, 2013 

३.६  जल ससंाधने  

३.६.१ जागितक जलसंपदा: 

जगाम�ये सम�ु आिण महासागरा�ंया �पात मोठ्या �माणात पा�याचा समावेश आहे जे 
महा�ीप आिण बेटानंा �यापतात. हे पाणी प�ृवी�या प�ृभागावर मोठ्या �माणात असले तरी 
खारटपणामळेु ते वापर�यास यो�य नाही. अखेरीस मानवी गरजा पूण� कर�याची भूिमका  
पाणी गोडे पार पाडते. काळा�या ओघात आिण तं��ाना�या िवकासासह मानवानंा �र�हस� 
ऑ�मोिसस आिण सबंंिधत �ि�या�ंारे खारट सागरी पा�याचा काही भाग वापर�यायो�य 
�व�पात बदल�यात यश आले आहे. ह े �ाम�ुयाने UAE (दबुई) सार�या पा�याची 
कमतरता असले�या देशामं�ये �चिलत आहेत. जगभरातील जल�ोताचें यो�य आकलन 
िवकिसत कर�यासाठी, �यानंी �यापलेले �े� आिण �याम�ये असले�या पा�याचे �माण 
त�ा 3.6.1 व�न िवकिसत केले जाऊ शकते. 
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  Table 3.6.1: Water Resources present in the world. 

 

Source: K. Subramanya, 2013 

(Note: M km3 means- Million cubic kilometers) 

(टीप: M km3 �हणजे- दशल� घन िकलोमीटर) 

 ३.६.२ जागितक गोडे जल संसाधने: 

गोडे  पाणी, �याला िप�यायो�य पाणी देखील �हणतात, प�ृवीवर तीन �व�पात 
अि�त�वात आह,े �हणजे; �व, घन आिण वाफ. या सव� �व�पातील पा�याचा एकूण वाटा 
२.५ ट�के आहे. मानवी वापरासाठी सहज उपल�ध होणार े पाणी (�हणजे न�ा, नाले, 
तलाव, तलाव, कालवे िकंवा टा�यामंधील पाणी) अगदी मया�िदत आह ेकारण या पा�याचे 
मह�वपूण� �माण वातावरणात बा�प आिण घन �व�पात बफा�सारखे असते. अंटाि�ट�का, 
�ीनलडँ, आि�ट�क महासागर, पव�त िशखरावंर बफा�चे सळुके  िकंवा िहमन�ा�या �पात हे 
पाणी उपल�ध आहे . या पा�याचा एक छोटासा भाग उप-प�ृभागाचे पाणी �हणून देखील 
उपि�थत असतो आिण ते फ� िविहरी, कूपनिलका िकंवा झर ेआिण िगझर या�ार ेकाढले 
जाऊ शकते. 

a) पज��य - पाऊस, बफ� , दव इ. - जल�ोताचें नूतनीकरण कर�यात आिण �थािनक 
हवामान प�रि�थती आिण जैविविवधता प�रभािषत कर�यात मह�वाची भूिमका बजावते. 
�थािनक प�रि�थतीनसुार, पज��यव�ृी न�ा आिण सरोवरांना पोषक ठ� शकते, भूजल 
प�ुहा भ� शकते िकंवा बा�पीभवन क�न हवेत परत येऊ शकते. (जल ससंाधनावरील 
त�य: सयं�ु रा��ा�ंया जागितक जल िवकास अहवाल 2, 2016 चा साराशं). वातावरणात 
पा�याचे �माण असते जे एक� जम�यास फ� 25 िममी जाडीचा पातळ थर तयार होतो. हे 
वातावरणातील पाणी गोड्या  आिण खारट पा�यापासून तसेच माती आिण वन�पत�मधून 
होत असले�या सतत बा�पीभवनाचा प�रणाम आहे. हे पाणी नतंर घन�प होते िकंवा गोठते 
आिण पज��य �हणून प�ृवीवर परत येते. 
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b) �लेिशयस� - बफ�  आिण बफा��या �पात पाणी साठवून ठेवतात आिण हगंामानसुार 
�थािनक �वाहामं�ये वेगवेग�या �माणात पाणी सोडतात. परतं ु हवामान बदलामळेु 
अनेकाचंी स�ंया कमी होत आहे. (जल साधनावरील त�य: सयं�ु रा��ा�ंया जागितक जल 
िवकास अहवाल 2, 2016 चा साराशं). िहमन�ा न�ा/ना�यांना वष�भर बफ�  िवतळवून पाणी 
परुवठा कर�यास स�म असतात. ते प�ृवीवरील गोड्या  पा�याचे सवा�त मोठे �ोत आहेत, 
ते बफ�  आिण �वुीय बफा��या �पात 29.2 दशल� िकमी३ पाणी वाह�न नेतात. �लेिशयस� 
घन वातावरणातील पा�याने (�हणजे िहमवषा�वा�या �व�पात पज��यव�ृी) �ार े पोसले 
जातात. 

c) नदी खोर े - जल�ोता�ंया �यव�थापनासाठी उपय�ु "नैसिग�क �ोत" आहेत आिण 
�यापैक� बरचे एकापे�ा जा�त देशानंी सामाियक केले आहेत. सवा�त मोठ्या नदी 
खो�यामं�ये अॅमेझॉन आिण कागँो झैर े खो�यांचा समावेश होतो. नदीचे �वाह एका 
हगंामापासून दसु�या हगंामात आिण एका हवामान �देशातून दसु�या हवामान �देशात 
मोठ्या �माणात बदलू शकतात. सरोवरे मोठ्या �माणात पा�याचा साठा करत अस�याने, 
ते न�ा आिण ना�यामं�ये िकती पाणी वाहते यातील हगंामी फरक कमी क� शकतात. 
(जल ससंाधनावरील त�य: सयं�ु रा��ा�ंया जागितक जल िवकास अहवाल 2, 2016 चा 
साराशं). न�ा/नाले जिमनीवर असले�या एकूण पा�यापैक� फ� एक लहान अंश वाह�न 
नेतात, जरी हे सवा�त उपय�ु जल�ोत �हणून काम करतात कारण �यातील पाणी 
िप�यायो�य आह े आिण कोण�याही वेळी कोण�याही मानवी िकंवा �ा�या�ंया वापरासाठी  
तयार आहे. �याम�ये असले�या पा�याचे �माण अंदाजे 1,250 िकमी3 आहे. हे सामा�यतः 
प�ृवीवरील पाणी साठवण घटक जल वाहतूक घटक  �हणून वग�कृत केले जातात. ते 
म�ुय�वे प�ृभाग आिण उप-प�ृभाग दर�यान पा�याची देवाणघेवाण कर�यास मदत 
करतात. 

d) पाणथळ �देश - दलदल, क�टकय�ु दलदल, छोट्या छोट्या झडुपाम�ये असलेली 
दलदल आिण सरोवरासंह - जगा�या जिमनी�या प�ृभागा�या 6% भाग �यापतात आिण 
�थािनक प�रस�ंथा आिण जल ससंाधनामं�ये मह�वाची भूिमका बजावतात. �यापैक� बरचे 
न� झाले आहेत, परतं ु उव��रत ओलसर जमीन अजूनही पूर रोख�यात आिण नदी�या 
�वाहाला चालना दे�यासाठी मह�वपूण� भूिमका बजावू शकतात. (जल ससंाधनावरील 
त�य: सयं�ु रा��ा�ंया जागितक जल िवकास अहवाल 2, 2016 चा सारांश). पाणथळ 
�देशातील पाणी न�ा/नाले िकंवा भूगभा�तील पा�याने परुवले जाते. अनेक वेळा येथील 
पाणी जिमनीतील ओला�या�या �व�पात असते िकंवा वन�पत�म�ये साठवले जाते. येथून 
बा�पीभवन होणार ेपाणी जलच�ात योगदान देते. 

e) सरोवर े- ह ेजागितक जल बजेटम�ये जिमनीवरील पा�या�या सवा�त मोठ्या �ोतामं�ये 
चौ�या �थानावर आहेत. नैसिग�क सरोवरामं�ये अंदाज े 229,000 km3 साठा आह.े 
तलावामं�ये साठले�या या एकूण �माणापैक� अंदाज े125,000 km3 पाणी िनसगा�त गोडे  
आहे आिण 104,000 km3 पाणी खारट पा�या�या �पात साठवले जाते. एकूण खारट 
तलावातील 95 ट�के पाणी एकट्या कॅि�पयन सम�ुात आहे. 



  

 

सागरशा�  आिण जलिव�ान  

 

100 

f) भूजल - जे गोठलेले नाही अशा गोड्या पा�यापैक� जवळजवळ सव� भूजल �हणून 
भूप�ृाखाली आढळते. सामा�यतः उ�च दजा�चे, िप�याचे पाणी परुव�यासाठी आिण 
कोरड्या हवामानात शेतीला आधार दे�यासाठी भूजल म�ुयतः काढून घेतले जात आहे. 
भूगभा�तील पाणी िनसगा�ने भ�न काढ�यापे�ा जलद गतीने काढले जात नाही तोपय�त 
ससंाधन नूतनीकरणीय मानले जाते, परतं ु अनेक कोरड्या �देशामं�ये भूजल �वतःचे 
नूतनीकरण करत नाही िकंवा अगदी हळू हळू होते. भूगभा�तील पा�याची गणुव�ा िकंवा 
�याचे शोषण होत असले�या दराचे मोजमाप काही देश करतात. �यामळेु �यव�थापन करणे 
कठीण होते. (जल ससंाधनावरील त�य: सयं�ु रा��ा�ंया जागितक जल िवकास अहवाल 
2, 2016 चा साराशं). ह ेल�ात घेतले पािहजे क� उप-प�ृभागात साठवलेले पाणी सहज 
वापरता ये�याजो�या �व�पात उपि�थत असले�या एकूण ताजे पा�यापैक� जवळपास 95 
ट�के आह,े �याचा वापर �या�या �ोतातून काढ�यानतंर कोण�याही मानवी गरजा 
भागव�यासाठी केला जाऊ शकतो. 

टीप: �ित �य�� उपल�ध असलेली सरासरी र�कम म�य पूव�तील काही भागामं�ये �ित 
वष� 50 m3 पे�ा कमी ते आ�� आिण िवरळ लोकस�ंया असले�या भागात �ित वष� 100 
000 m3 पे�ा जा�त असते. (जल ससंाधनावरील त�य: सयं�ु रा��ा�ंया जागितक जल 
िवकास अहवाल 2, 2016 चा साराशं). 

३.७  जलिव�ानाचा इितहास 

जीवना�या अि�त�वासाठी पाणी ही अ�याव�यक गरज आह े आिण �यामळेु उपल�ध 
जल�ोताचंा वापर कर�याचा मानवाने अनादी काळापासून �य�न केला आह.े इितहासात 
अशा घटनेची अशी काही उदाहरणे आहेत �याचंी खूप मोठ्या �माणात  पाणीपरुवठ्या�या 
उपल�धतेने भरभराट झाली आिण नतंर पाणीपरुवठा अयश�वी झाला ते�हा ते कोसळले. 
भूगभा�तील पा�याची उपल�धता आिण �याची उपय�ुता याब�ल वैिदक सािह�यात अनेक 
सदंभ� आहेत. 3000 BC �ाउंड दर�यान, मोह�जोदारो येथील परुाताि�वक उ�खनना�ंार े
उघड के�या�माणे, िसधूं स�ंकृतीतील लोकानंा िविहर��या मा�यमातून िवकासाची मािहती 
होती. �ाचीन िहदूं धम��थंातील अवतरण वेिदक काळापय�त जलिव�ान च�ा�या �ानाचे 
अि�त�व दश�वतात. पावसा�याचे पिहले वण�न आिण �याचा वापर चाण�या�या 
अथ�शा�ाम�ये 300 ईस.पूव� िलिहलेला आहे. वराहिमिहर�या बहृतसिंहताम�ये पावसाची 
भाषा, वारा आिण पज��यमानाचा अंदाज वत�िव�या�या प�त�च े वण�न आह.े इिजि�शयन 
लोकानंा न�ा�ंया �टेज�या मोजमापाचें मह�व आिण नाईल नदी�या ट��या�ंया न�द�चे 
मह�व 1800 ईस.पूव� पासून माहीत होते. ि�थत आहेत. जलिव�ान च�ाचे �ान यरुोपम�ये 
खूप नतंर, समुार े1500 म�ये �ात झाले. 

जलिव�ानाचे स�याचे बह�ताशं िव�ान १९३० पासून िवकिसत झाले आहे, �यामळेु 
जलिव�ानाला नव िव�ानाचा दजा� िमळाला आह.े गे�या काही दशकापंासून िवकिसत 
आिण िवकसनशील रा��ा�ंार े जलसपं�ी�या िवकासातील जागितक दजा��या  डेटा 
सपंादनासाठी उपकरणे आिण डेटा िव�ेषणासाठी सगंणक सिुवधामं�ये जलद �गतीमळेु या 
नव िव�ाना�या जलद वाढीस हातभार लावत आहेत. 
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३.८   सराव  

३.८.१  �रका�या जागा भरा . 

a) जलच�ात _____ म�ुय ट�पे असतात. 

b) पा�याची वाफ प�ुहा पा�यात �पातं�रत कर�या�या �ि�येला _______ �हणतात. 

c) पाणी साठवण, बंिद�त करणे, �ेषण आिण वळवणे सलुभ करणारी रचना  ______ 
�हणून ओळखले जाते. 

d) सतं�ृ �े� आिण असतं�ृ �े� हे _____ चे भाग आहेत. 

e) _____ हा प�ृवीवरील गोड्या पा�याचा सवा�त मोठा �ोत आह.े 

३.८.२ एकािधक िनवड �� (MCQ) 

a) पृ�वीची उजा� आिण उ�णता संतुलन या�ार ेराखले जाते: 

i बा�पीभवन 

ii स�ेंपण 

iii वषा�व 

iv बा�पय�ु पाणी 

b) पा�याची वाफ जा�त बा�प एका�ते�या भागातून कमी बा�प एका�ते�या भागाकडे 
जा�या�या �वृ�ीला �हणतात: 

i वाहतूक 

ii सवंहन 

iii आि�वक �सार 

iv िनलंबन 

c) �या सरोवरांना वेगवेग�या �ोतांकडून पाणी िमळते परतंु ते केवळ बा�पीभवना�या 
�ि�येने गमावले जात ेते खालील�माणे आहते: 

i लहान तलाव 

ii टिम�नल तलाव 

iii खारट तलाव 

iv उथळ तलाव 
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d) पाणथळ जिमनीत साधारणपणे संतृ� माती असते. याचा अथ� असा क� माती 
भरपूर �माणात झाकलेली आह:े 

i पाणी 

ii झाडे 

iii िपके 

iv गाळ आिण िचकणमाती 

e) जागितक भूभागावर पडणा�या एकूण पज��यापैक� ६५ ट�के पाऊस खालील 
कारणांमळेु होतो: 

i धावपळ 

ii घसुखोरी 

iii बा�पीभवन 

iv इंटर�लो 

३.८.३  सराव  उ�र े

ह े��  सोडवा  

a) ४ 

b) स�ेंपण 

c) जलवाहतूक सरंचना 

d) उप-प�ृभाग 

e) िहमनदी 

MCQ ची उ�र े

a) बा�पय�ु पाणी 

b) आि�वक �सार 

c) टिम�नल तलाव 

d) पाणी 

e) बा�पीभवन 

३.८.४   कृती  

a) जलिव�ान च�ाची यो�य आकृतीसह तपशीलवार चचा�  करा 

b) पा�याचे च� बदल�यासाठी मानवी ह�त�ेप जबाबदार आहे. औिच�य िस� करा. 

c) पाणी बजेटची सकं�पना िव�ततृ करा, �यातील घटकावंर �काश टाका. 
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३.९  साराशं 

पाणी ह ेमानवासंाठी आिण सव� सजीवासंाठी सवा�त आव�यक �ोत मानले जाते. प�ृवी�या  
स�ुवातीपासूनच �याचे मह�व अधोरिेखत केले गेले आह.े प�ृवीवरील जीवस�ृी 
िटकव�यासाठी ह े केवळ मह�वाचे नाही तर आप�या �हावरील तापमानाचे िनयमन 
कर�यासाठी, जलिव�ान च�ाला चालना दे�यासाठी आिण जगातील देशानंा िटकवून 
ठेव�यासाठी हा मूलभूत घटक आह.े या �करणाम�ये  सादर केलेली मािहती जगभरातील 
जल�ोत, पा�याचे अंदाजप�क आिण जलच�ाची चागंली समज िनमा�ण कर�यात 
मह�वाची भूिमका बजावेल. जलच�ाचे मह�व ल�ात घेणे ह ेिवशेष �ासिंगक आहे कारण ते 
या िनसगा�चा  पाया बनवते. येथे समािव� केले�या उप-हेडचे ��येक पैलू या च�ाशी 
ससुगंतपणे सबंंिधत आहेत. वातावरण, जमीन आिण उप-प�ृभागा�ार े पा�याची साठवण 
आिण हालचाल आिण प�ृवी�या सपूंण� लाबंी आिण �ंदीम�ये या हालचालीसाठी जबाबदार 
घटकाचंा पा�या�या सतत च��य हालचाल��या सदंभा�त अ�यास करणे आव�यक आह.े 
वाचकां�या सोयीसाठी हे घटक �प�पणे िवशद केले आहेत. िशवाय, जागितक पाणी 
परुवठा, गोड्या  पा�याचे �ोत आिण �कार तसेच जागितक जल सतंलुनाची य�ंणा 
चागं�या �कार े�प� केली आहे. 
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४ 
जलो�सारण (Watershed) �याचे गणुधम�  

आिण बा�पीभवन �ि�या 
 

घटक रचना  

४.१ Topography and Effective Watershed भूमी�व�पीय (Topographic) व 
प�रणामकारक जलो�सारण 

४.२ जलो�सारणाचे पाणलोट �े�ाचे �ाकृितक घटक – भौिमितक व जल�णाली) 

४.३ जलो�सारण �े�ाचे कृषी - मदृा व भूवै�ािनक गणुधम� (Agro - Pedo - Geological 

Characteristics  f Watershed) 

४.४ बा�पीभवनावर प�रणाम करणार ेमौसम िव�ानाचे (Meteorological) घटक  

४.१ Topography and Effective Watershed भूमी�व�पीय 
(Topographic) व प�रणामकारक जलो�सारण 

जलो�सारणाची (Wtershed) �या�या : 

एखादा जल�वाह व �याला येऊन िमळणार े इतर �वाह इतर �कारचे जल या�ंया 
एक�ीकरणातून �या�या �या�ीतून तयार होणार े�े� �हणजे जलो�सारण. 

 

जलो�सारण हा भौगोिलक घटक असून �यात जलच� व �या�या उपघटकाचें िव�ेषण 
करणे श�य होते.  

या �देशातील जलिव�ानाचे मुलभूत गणुधम� ल�ात घे�यासाठी जल-सतंलुन समीकरणाचा 
(Water balanace equation) वापर जलो�सारणा�या भौगोिलक �े�ात केला जातो. 
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जलो�सारणा�या सीमेला जलिवभाजक (Water Divide or Divided) असे सबंोधले 
जाते. या पव�तरागंा िकंवा उंचावरील ड�गराळ �देश असतात. ग�ु�वाकष�ण �ेरणेमळेु पाणी 
नेहमी उतारा�या िदशेने वाहते. उंच ड�गरावर पडले�या पा�याचे िवभाजन ड�गरामळेु होते, 
�यामळेु ड�गराला जलिवभाजक असे सबंोधले जाते. 

 

जलो�सारण �े� आपण आड�या पातळीत पािह�यास नदी/ �वाह ित�या उपन�ा या�ंया 
एक�ीकरणातून तयार झालेले पाणलोट �े� आढळते.  

 

भूमी�व�पीय (Topographic) व प�रणामकारक जलो�सारण �थळदश�क 
(Topographic) व प�रणामकारक जलो�सारण �थळदश�क (Topographical & Map) 
नकाशा�या आधार ेआप�याला भूमी�व�पीय जलो�सारण �े�/ पाणलोट �े� ठरिवणे श�य 
झाले आहे.  
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एखा�ा �वाहा�या/ नदी�या (म�ुय नदी व ित�या उपन�ा) सभोवताली असणार ेउंच भाग 
िकंवा ड�गर रगं ल�ात घेत�या यत �या�ंया आधार ेआप�याला भूमी�व�पीय जलो�सारण 
�े� ठरिवता येते. पढुील आकृतीत भूिम�व�पीय जलो�सारण �े�/ पाणलोट �े� दश�िवले 
आहे.  

प�रणामकारक जलो�सारण  

�थलदश�क, नकाशावरील ड�गररागंा, उंचवट्याचे �देश या�ंया आधार े भूमी�व�पीय 
जलो�सारण �े� ठरिवले जाते. �हणजेच आपण या �देशाचे व�न पहात असतो. (िवमानात 
बसून खाली पहात अस;�या�माणे) �थलदश�क नकाशा आड�या पातळीत (Horizontal 
Plane) असतो.   

प�रणामकारक जलो�सारण व �े� ठरिवताना आप�याला उ�या पातळीत (Verticle 
Plane) िवचार करावा लागतो, कारण जिमनीखाल�या भूगभ�य रचनेमळेु खडका�ंया 
रचनेमळेु भूिमगत पा�याचे �वाह िनमा�ण होऊन पाणी एका �देशाकडून दसुरीकडे वळवले 
जाऊ शकते. याचा िवचार आपण प�रणामकारक जलो�सारण �े� ठरिवताना करतो. 
�हणजेच जिमनीखालील अंतग�त भूरचने�या आधार ेप�रणामकारक जलो�सारण/ पाणलोट 
�े� ठरिवले जाते.  

 

पाणी उतारा�या िदशेने वाहते. �यामळेु जिमनीत पाणी मरु�यानतंर जिमनीखालील 
भू�पा�ंया, भूगभ�य सरंचने�या उतारामळेु ते जिमनीखालीही उतारा�या िदशेने वाह� लागते. 
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जिमनीखाली सि�छ� व अि�छ� खडकाचें ठार अस�यास पाणी अि�छ� खडकातं िझरपत 
नाही. हे पाणी सि�छ� खडकातून उतारा�या िदशेने वाहत जाते.  

 

 

याव�न असे ल�ात येते क� भूमी�व�पीय जलो�सारण/पाणलोट �े� आिण प�रणामकारक 
जलो�सारण �े� वेगवेगळे आहेत.  

प�रणामकारक जलो�सारण �े� जिमखालील घटकावंरही अवलंबून आहे व प�रणामकारक 
जलो�सारण �े� अिधक उपय�ु आहे.  

पढुील आकृतीत भूिम�व�पीय व प�रणामकारक जलो�सारण �े� दश�िवले आहेत.  

 

 

काही �देशातं अनेक भूिमगत �वाह आढळतात व �यामळेु या �देशात भूमी�व�पीय 
जलो�सारण व काय��म जलो�सारण यामधील फरक अिधक �माणात �प�पणे िदसून येतो.  
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जिमनीव�न वाहणा�या पा�या�या �वाहावंर मानविनिम�त बांधकामाचंा – र�तेम लोहमाग�, 
भराव ंकृि�म तलाव या सवा�चा प�रणाम होतो. �याचें �वाह बदलतात िकंवा न� होतात, व 
�यामळेु मानविनिम�त बाधंकामापूंव� एखा�ा �देशातील जलो�सारणाचा अ�यास 
आप�याला मूळ �व�पातील मािहती देऊ शकतो.  

 

जलो�सारण/ पाणलोट �े� िनि�त करणे 

�थलदश�क नकाशा�या सहा�याने जलो�सारण/ पाणलोट �े� आखणे सोपे जाते.  

�थलदश�क नकाशावर म�ुय नदी/ �वाह व ित�या उपन�ा ितला िमळणा�या न�ा/ �वाह 
शोधून काढा. या सवा�चा समावेश होईल अशा�कार े आप�याला पाणलोट �े�ाची सीमा 
आखायची आहे.  

ही सीमा साधारणत: नकाशावरील समो�च रषेानंा काटकोनात (९००) छेदते. तसेच नदीचा 
�वाह व ित�या उपन�ा यां�या बाजूचे उंचवट्याचे �देश जलिवभाजक याचंा िवचारही 
सीमारषेा असताना केला जातो.  

आपण सीमा रषेा आख�यास िजथून स�ुवात केली �याच िठकाणी आपण सीमा रषेा 
आखात आलो व स�ुवाती�या िबंदलुा रषेेचा शेवटचे टोक जोडले क� आप�याला 
भूमी�व�पीय जलो�सारण/ पाणलोट �े� िमळते.  
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 जलो�सारण पाणलोट �े� – पा�याचे आगमन – साठवणूक व िनग�मन  
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४.२ जलो�सारणाचे पाणलोट �े�ाचे �ाकृितक घटक – भौिमितक व 
जल�णाली) 

जलो�सारणा�या �ाकृितक घटकाचंा प�रणाम जलच�ावर होतो. िवशेषत: पूर व 
आकष�णा�या काळात हा प�रणाम �प�पणे जाणवतो.  

पावसाचे पाणी जिमनीत मरुते �याचा वेग व ती�ता याचा सबंध जलो�सारणाशी सबंंिधत 
िविवध �ाकृितक घटकाशंी असतो.  

भू�पीय गुणधम�/ (Geomorphological Characteristics) : 

जलो�सारण �े�ाला पज��याभूमीत पाणी िमळते व या पा�याचे िवतरण िविवध जल�ोतानंा 
केले जाते.  

जलो�सारण �े�ातून बाहेर जाणा�या पा�याचे �माण हे �या�या प�ृभागावर अवलंबून 
असते. जा��सारण �े�ा�या प�ृभागाचे मापन कर�या�या िविवध प�ती आहेत. �यातील 
काही पढुील�माणे आहेत.  

१) �लॅनीिमटरचा (Plani meter) चा वापर क�न, �े� मोजता येते.  

२) जलो�सारण �े�ा�या नकाशावर १ से.मी. X १ से.मी आकाराची चौकट अ�यारोिपत 
क�न �े�फळ काढले जाते.  

३) सगंणका�या सहा�याने िडिजटायझेशन क�न �े� मोजता येते.  

जलो�सारण �े�ाचा आकार : 

जलो�सारण �े�ाचा आकार आिण या �े�ात पाणी मरु�याचे �माण याचंा जवळचा सबंंध 
आहे. जा��सारण �े�ाचा आकार लाबंोडका/ लंब असेल तर पाणी अिधक काळ 
जलो�सारण �े�ावर �साही�यामळेु जिमनीत पाणी अिधक �माणात मरुतेव �यामळेु 
जलो�सारण �े�ातून बाहेर जाणा�या पा�याचे �माण कमी असते.  

�याउलट जलो�सारण �े�ाचा आकार पं�या�माणे असेल तर पाणी कमी काळ जलो�सारण 
�े�ात राहते कमी �माणत जिमनीत मरुते व �यामळेु जलो�सारण �े�ातून बाहे जाणा�या 
पा�याचे �माण जा�त असते.  

आकारानसुार जलो�सारण �े�ाचे िव�ेषण कर�यासाठी �ॅ�हेिलयसचा िनद�शाकं वापरला 
जातो.  

�ॅ�हेिलयसचा िनद�शाकं –(Graveliu’s index =KG) 

2
G

P
K

A
  

         0.28
P

A
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GK   �ॅ�हेिलयसचा aakar nirdeshank  

P   जलो�सारण �े�ाचा प�रघ (क�.मी. म�ये) 

A   जलो�सारण �े�ाचे �े�फळ चौ.िक.मी. म�ये  

 

जलो�सारण �े�ाची िदशा/ �थान  

समशीतो�ण किटबंधात िहमा�या/ बफा��या िवतळ�याचा वेग हा जलो�सारण �े�ा�या 
िदशेवर/ �थानावर अवलंबून असतो. उदा. उ�र-दि�ण िदशेत जर जलो�सारण �े� असेल 
तर या िठकाणी कमी सूय��काश िमळ�याचे �माण कमी अस�याने िहम िवतळ�याचे �माण 
कमी असते.  

�याउलट जलो�सारण �े� पूव�-पि�म िदशेला अस�यास िहम िवतळ�याचा वेग जा�त 
असतो. यासोबतच या �देशातील वा�याचंी िदशा व वार े वाहणा�या िदवसाचंी वारवंा�रता 
याचंी मािहती घेणे उपय�ु ठरते.  

भू�देश रचना (Topography) 

जलो�सारण �देशा�य भू�देश रचनेवर पढुील गणुधमा�चा प�रणाम होतो.  

अ) Hypsographical Curve – जलो�सारण �े�ा�या भू�देश रचनेची क�पना 
जलो�सारण �े�ासाठी काढले�या �े� उ�नती व�ाव�न येते. (Hypsographical 
Curve)  

या आलेखात उंची ‘य’ अ�ावर घेतली जाते तर ‘�’ अ�ावर �देशा�या �े�ाची सिंचत 
ट�केवारी (Cumulative Percentage) घेतली जाते.  
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जलो�सारण �े�ासाठी �े�ो�नती व�  

जलो�सारण �े�ासाठी काढले�या �े�ो�नती व�ाचा वेगवेग�या �कार े उपयोग होतो. 
िविवध �देशातील जलो�सारण �े�ाची तलुना कर�यासाठी �े�ो�नती व�ाचा उपयोग 
होतो. तसेच जलो�सारणा�या िविवध भागांची तलुनाही करणे श�य होते. या �देशातील 
सरासरी पज��याचे िवतरण कशा�कार े होईल व या भागातील जल�ोतावंर �याचा कसा 
प�रणाम होईल या�या अ�यासात जलो�सारण �े�ासाठी काढले�या �े�ो�नती व�ाचा/ 
आलेखाचा उपयोग होतो.  

जलो�सारण �े�ाची उंची (Altitude of the Watershed): 

�थलदश�क नकाशा�या (Topographical Map) आधार ेआप�याला जलो�सारण �े�ाची 
सवा�िधक व सवा�त कमी (कमाल व िकमान) उंची काढणे श�य होते. 

सवा�िधक उंची �हणजे जलो�सारण �े�ातील सवा� िधक उंचीचे िठकाण जलो�सारण 
�े�ातील जल�वाहाचंी स�ुवात अशा उंचावरील �देशापासून होते.  

सवा�त कमी उंचीचा �देश �हणजे जलो�सारण �े�ातील जल�वाह या �े�ातून बाहेर पडतो 
ते �े�ातून बाहेर पडतो ते िठकाण/ �थान जलो�सारण �े�ा�या कमला व िकमान उंची�या 
आधार े आप�याला जलो�सारण �े�ा�या उंचीतील फरक काढता येतो. व या �देशाचा 
उतार (Slope) काढताना �याचा उपयोग होतो.  

जलो�सारण �े�ाचा सरासरी उतार (Average Slope of Watershed) : 

जलो�सारण �े�ा�या भूरचनेची क�पना आप�याला या �े�ा�या सरासरी उतारा�या 
आधार ेयेते.  

या सरासरी उतारामळेु पावसाचे पाणी िकती काळ जलो�सारण �े�ात राह� शकेल (Time 
of Concentration)  व जिमनीव�न वाह�न जाणा�या पा�याचे �माण (Runoff) िकती 
असेल याची क�पना येते.  
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कािल�यर (Carlier) व ले�लेक�  (Leclerc) यानंी वापरले�या पढुील सू�ा�या आधार े
जलो�सारण �े�ाचा सरासरी उतार काढला जातो. 

 .D L
ia

A
      

ia जलो�सारण �े�ाचा सरासरी उतार (मी./ िक.मी.) िकंवा (%) 

D   दोन लगत�या समो�च रषेामंधील अंतराचा फरक (मी.)  

L   समो�च रषेाचंी एकूण लाबंी (िक.मी.) 

A जलो�सारण �े�ाचे �े�फळ (चौरस िक.मी. म�ये) 

भूरचना (Topography) 

भूरचने�या प�रणाम जलो�सारण �े�ातील भूमीगत पा�या�या �वाहांवर ��य�पणे तसेच 
अ��य�पणे होतो.  

उंच ड�गराळ �देशातं भूरचने�या �भाव अिधक �माणात जाणवतो. काही �देश मा� याला 
अपवाद (Exceptions) आहेत. उदा. �वालामखुीय पठार,े िहमन�ा�ंया �े�ातील �देश 
तसेच का�ट�  �देश या �देशात सि�छ� खडक, खडकातंील भेगा, िछ�े यामधून अिधक 
�माणात प�्ुभागावरील पाणी जिमनीत िझरपते. 

जिमनीत/ मदृेम�ये िझरपलेले पाणी मदृेतच साठून राहील क� उतारा�या िदशेने वाहत 
जाईल व पा�या�या �वाहाला िमळेल हे उतारावं�न ठरते.  

Hyporheic Zone :  

नदी�या प�ात तळाशी गाळ साठतो. तसेच नदी�या दो�ही काळालगतही गाळाचे सचंयन 
झालेले आढळते. या भागाला Hyporheic िवभाग (Zone) असे सबंोधले जाते. नदी�या 
�वाहाचे पाणी तसेच भूिमगत पाणीही या िवभागात िशरते व �या दो�ही �कार�या पा�याचे 
िम�ण या िवभागात आढळते.  
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Baseflow – भूिमगत पा�याचे �वाह- भूप�ृाखालून वाहणा�या भूिमगत पा�या�या 
�वाहाला Baseflow असे संबोधले जाते. याम�ये भूिमगत पाणी, hyporheic �देशातील 
पाणी, तसेच भूप�ृालगत�या पा�याचा समावेश होतो.  

पाणी मदृेत िझरप�या�या �ि�येत सहभागी घटकामंळेु भूिमगत पा�या�या �वाहात (Base 
flow) वाढ होते. परतं ु बा�पीभवनाचे (Evapotranspiration) �माण जा�त अस�यास 
भूिमगत पा�या�या �माणात घट होते.  

भूिमगत पा�या�या �वाहावर (Base Flow) प�रणाम करणारे घटक  

१) नदी�या �वाहात व भूिमगत खडकातंील भेगा/ िछ�े यात साठून रािहले�या पा�याचे 
�माण (Aquifers). 

२) जलो�सारण खो�याचे (Basin) �ाकृितक गणुधम�  

३) पाणलोट �े�ातील �वाह/ न�ा याचें होणार ेबा�पीभवन/ बा�पी�सन. 

४) जलो�सारण खो�यातील भू�पाकार व �वाहाचें जाळे, 

५) जिमनीखालील खडकाचंी जलधारण �मता (Nature of Aquifers) व प�ृभागावरील 
मदृेचा �कार. 

मानवा�या ह�त�ेपामळेु (मानविनिम�त बाधंकामे) वरील घटकातं बदल होऊ शकतो. तसचे 
हवामान बदलांचाही प�रणाम भूिमगत पा�याचे �वाह व जलो�सारण �े�ावर होतो.  

जलालेखन (Hydrography)  

पा�या�या �वाहां�या जलालेखन जा�यात (Hydrographic Network) सव� �कार�या 
जल�वाहा�ंया समावेश होतो. – नैसिग�क िकंवा कृि�म कायम�व�पी िकंवा ता�परुते या 
सवा�चा प�रणाम जिमनीव�न वाहणा�या पा�या�या �वाहावर (Runoff) होतो.  

जलालेखनावर पढुील चार �मखु घटकाचंा प�रणाम होतो.  

१) भूगभ� शा� (Geology)  

२) हवामान (Climate)  

३) भू�देश रचना (Relief) 

४) पया�वरण (Environment) 

  जलो�सारण �े�ाचा जलालेखन हा सवा�त मह�वाचा घटक आह.े  

जलालेखन – जल �वाहांचे जाळे (Hydrographic network Topology)  

��ॅहलर (Strahler) यानंी इ.स. १९५७ म�ये जल�वाहां�या जा�याचे शा�ीय िव�ेषण 
कर�यासाठी जल�वाहा�ंया वग�करणाची सोपी शा�ीय प�त शोधून काढली. �वाहा�ंया 
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उगमापासून ते �या�ंया खाल�या ट��यापय�त सव�च न�ा/ �वाह व �यांना िमळणार ेउप�वाह 
याचें िव�ेषण करणे यामळेु सोपे झाले. ही प�त पढुील�माणे आहे.  

१) �वाहा�ंया उगम होतो, ते�हा एकाच छोटा �वाह असतो. (नतंर �याला पढु�या ट��यात 
उपन�ा येऊन िमळतात.) अशा �कार े जल�वाह स�ु होतो. ते�हा �याला उपन�ा 
नसतात. या �वाहाला एक (०१) �माकं िदला आहे.  

२) एका �वाहाला दसुरा �वाह िमळाला क� या दोन �वाहा�ंया एक�ीकरणातून िनमा�ण 
होणारा �वाह हा �माकं दोन (०२) या अंकाने ओळखला जातो.  

३) यानतंर दोन सार�या �माकंाचे �वाह एक� आ�यास �या�ंया एक�ीकरणातून िनमा�ण 
होणा�या �वाहास पढुचा �माकं (+१) िदला जातो. उदा. �. ३+ �. ३ अस े दोन 
�वाह �वाह एक� आ�यास �या�ंया एक�ीकरणातून िनमा�ण होणारा �वाह हा �.४ चा 
असेल.  

एखा�ा जल�वाहाचा अनगुामी उतार काढ�यासाठी �या �वाहाची कमाल व िकमान उंची 
ल�ात घेऊन, �यातील उंचीतील फरक ल�ात घेऊन �याचा सहसबंंध �वाहा�या 
ला�बीशी लावला जातो.  

�वाहाचा अनगुामी उतार (Longitudinal Slope) काढ�यासाठी पढुील सू� वापरले जाते.  

1

H
S

L


V  

1S   �वाहा�या कमाल व िकमान उंचीमधील फरक (मी.)  

L   �वाहा�या कमाल व िकमान उंची�या �थानामंधील नदी�या �वाहाची एकूण लाबंी. 

४.३ जलो�सारण �े�ाचे कृषी - मदृा व भूवै�ािनक गुणधम� (AGRO - PEDO - 

GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WATERSHED) 

मदृा �कार व वन�पत�चे आ�छादन : 

जलो�सारण �े�ावर मदृेचा प�रणाम पढुील�कार ेहोतो.  

१) मदृेतून पाणी िझरप�याचा दर (Infiltration Rate) 

२) मदृेची पाणी िटकवून / साठवून ठेव�याची �मता (Retention Capacity) 

३) मदृेव�न पाणी वाह�न जा�याचा (Runoff) गणुाकं  

मदृेतील ओलावा / आ��ता हाही या �ि�येतील मह�वाचा घटक आह.े  

मदृा �कार (Soil Types) : 

साधारणत: मदृाचें वग�करण पढुील तीन �मखु गटामं�ये केले जाते.  

अ) �ादेिशक मदृा (Zonal Soils) 
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ब) आंतर�ादेिशक मदृा (Intra zonal Soils) 

क) अ�ादेिशक मदृा (Azonal Soils) 

अ) �ादेिशक मदृा (Zonal Soils) : 

एखा�ा �देशातील मदृेवर तेथील हवामान व वन�पती यांचा दीघ�काळ प�रणाम होऊन 
�ादेिशक मदृा तयार होतात. या �कार�या मदृामं�ये िविवध �तर �प�पणे िदसतात. (Soil 

Profile) वर�या थरातून िझरपलेले पाणी व इतर घटक खाल�या थरात जातात व वेगवेगळे 
�तर िनमा�ण झालेले िदसतात. या गटातील मदृा मह�वा�या असून �या सव�� पसरले�या 
आढळतात.  

�ादेिशक मदृांची उदाहरण े: 

१) वना�ंया �देशातील िफकट रगंाचंी पॉडझॉल (Podzol Soil) मदृा.  

२) उ�ण व आ�� �देशातील उ�ण किटबंधीय उपउ�ण किटबंधीय व िवषवुव�ृीय 
�देशातील लॅटराईट / जा�ंयाची मदृा.  

 अ) लालसट तपिकरी जा�ंयाची मदृा.  

 ब)  का�या आिण गडद करड्या रगंा�या उ�ण किटबंधीय मदृा.  

३) वने आिण गवताळ �देशा�ंया सीमावत� भागातील मदृा चेन�झेम (Chernozem Soils) 
मदृा.  

४) िनम - श�ुक व आ�� गवताळ �देशातील गडद रगंा�या मदृा.  

 �ेअरी मदृा 

 चेन�झेम मदृा 

 चे�टनट मदृा 

 लालसर तपिकरी मदृा 

५) श�ुक / कोरड्या �देशातील िफकट रगंा�या मदृा.  

 तपिकरी मदृा 

 करड्या रगंाची वाळवटंी मदृा.  

 लाल रगंाची वाळवटंी मदृा.  

६) थंड / शीत �देशातील मदृा  

 टंु�ा मदृा 

 आिट�क �देशातील तपिकरी (वनातंील) मदृा.  
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ब) आंतर�ादेिशक मदृा (Intra zonal Soils) : 

१) दलदली�या, पाणथळ �दशेातील मदृा.  

 बॉग मदृा (Bog Soils) 

 मेडो मदृा (Meadow Soils) 

 �लॅनोसॉटस 

२) कोरडे / श�ुक �देश व िकनारी �देशातील सचंयनाने िनमा�ण झाले�या मदृा.  

 �ारय�ु मदृा (Saline Soils) 

 अ�कली मदृा (Alkali Soils) 

 सोलोय (Soloth Soils)  

३) कॅ�सीमॉिफ� क मदृा (Calcimorphic Soils) 

 र�डिझना मदृा (Rendzina Soils) 

क) अ�ादेिशक मदृा (Azonal Soils) : 

१) िलथोसॉ�स (Lithosols) 

२) �रगोसॉ�स (Regosols) 

 गाळा�या मदृा (Alluvial Soil) 

 वाळू (Sand - Dry) 

अ�ादेिशक (Azonal) मदृा �हणजे �या �देशात न तयार झालेली मदृा. अशी मदृा दसुया� 
�देशातील येऊन सचंियत होते. या मदृेत वेगवेगळे �तर आढळत नाहीत. कारण असे �तर 
िनमा�न हो�यासाठी बराच कालावधी जावा लागते. तो या मदृेला िमळत नाही.  

ड�गर उतार ती� अस�याने मागी घस�न जाते व �यामळेु अशा �देशातील मदृेत छेद 
आढळत नाहीत.  

ड�गराळ �देशातील दगडाळ मदृेचा समावेश अ�ादेिशक मदृेत होतो.  

नदीने वाह�न आणलेला गाळ (Alluvium) तसेच वाळू�या टेकड्याची मदृा / वाळू याचंा 
समावेश अ�ादेिशक मदृामं�ये होतो.  

भूपृ�ाखालील भूरचना व मदेृचे गुणधम� : 

जिमनीवरील भूरचने�माणेच भूप�ृाखालील भूरचनेचा प�रणाम पाणी साठिव�याची �मता व 
भूमीगत पा�याचे �वाह यावर होतो.  
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िवशेषत: श�ुकते�या / कोरड्या काळात, जे�हा पा�याचे / आ��तेचे �माण कमी असते 
�यावेळी भूरचनेमळेु पाणी िटकून रहा�यास मदत होते तसेच भूमीगत पा�या�या �वाहालाही 
हातभार लागतो.  

भूमीगत खडक कोण�या �कारचे आहेत हेही मह�वाचे आहे.  

१) अितशय कमी �माणात िछ�े िकंवा भेगा असणार ेखडक.  

२) िहमनदीने वाह�न आणलेला व घ� झालेला गाळ (Hill) 

३) अिछ� खडक (Ingermarble rock) 

मातीत / खडकातं िशरलेली झाडाचंी मळेु, �ा�याचंी िबळे व इतर जैिवक �ि�या याचंा 
प�रणाम मदृे�या थरावंर होतो.  

माती�या गणुधमा�वर मातीची पाणी धारण कर�याची �मता अवलंबून असते. माती�या 
कणाचंा आकार (Texture) या घटकाचा प�रणामही मातीतील पा�याचे �माण िटकून 
रहा�यावर होतो.  

भू�देशाचे �व�प आिण मातीतील कणाचें �व�प याम�ये आप�याला सहसबंंध आढळतो.  

 

ती� उतारावंर मातीचा थर अितशय कमी असतो तर सखल सपाट �देशावर जाड थर 
असतो व मातीचे कणही सू�म असतात.  

भूप�ृावरील व भूप�ृाखालील भूरचना व �या �देशात असलेली पा�याची उपल�धता यांचा 
प�रणाम मदृेतील पा�या�या साठ्यावर होतो.  

वन�पत�चे आ�छादन (Vegetation Cover) : 

वन�पती / झाडाचंा �कार आिण �याचंी घनता याचा प�रणाम मातीत िझरपणार े पाणी व 
मातीतील पा�याचा साठा यावर होतो. पावसाचे पाणी झाडां�या वर�या भागामळेु अडिवले 
जाते. पानावं�न खाली ओघळते, यामळेु पा�याचा जोर कमी होतो. पाणी �या �देशात 
अिधक काळ रहाते व जिमनीत मरुते. यामळेुच वनां�या �देशात पाणी मरु�याचे �माण 
अिधक असते.  
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सव�साधारण प�रि�थतीत वन�पत�मळेु जिमनीवरील पा�याचे �वाह िनयिं�त केले जा�यास 
मदत होते पण पूरप�रि�थतीत ि�थती िनयं�णा�या बाहेर जाते.  

वन�पत�चे आ�छादन कमी झाले, व�ृतोड झाली क� जिमनीत पाणी िझरप�याचे �माण 
कमी होते. (मदृेतील पा�याचे �माण कमी होते) जिमनीव�न वाह�न जाणाया� पा�याचे �माण 
वाढते.  

जलो�सारण �े�ावरील मानवी �यवसाय व भूमीउपयोजनाचा प�रणाम : 

जलो�सारण �े� व पा�याचे भूमीगत �वाह हे �या �देशातील वन�पती व मदृेवर अवलंबून 
असतात.  

मानवी �यवसाय व भूमी उपयोजन, व�ृतोड, बाधंकामे, शेती इ�याद�मळेु मूळ�या भू�पात 
बदल होतो. �याचा प�रणाम भूमीगत पा�याचे �वाह, जलो�सारण �े�, वन�पती यावर 
होतो. काही वेळा मदृे�या गणुधमा�तही बदल घडून येतो.  

 

वृ�तोड (Deforestation) : 

वने व दाट झाडी / वन�पती यामळेु पावसाचे पाणी अडिवले जाते. पा�याचा थ�बांचा वेग 
कमी होतो. पावसाचे थ�ब जोराने जिमनीवर, मातीवर आदळले तर मातीची धूप होते. 
वन�पत��या आ�छादनामळेु मदृेची धूप कमी हो�यास मदत होते. वना�ंया �देशात पाणी 
अिधक काळ जिमनीवर रािह�यामळेु ते जिमनीत िझरपते यामळेु जिमनीतील पाणीसाठा 
वाढ�यास मदत होते व �याचा प�रणाम जलो�सारण �े�ावरही होतो.  

व�ृतोडीमळेु पाणी जिमनीत िझरप�याचे �माण कमी होते व जिमनीव�न वाह�न जाणाया�  
पा�याचे �माण वाढते.  
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 वन�े�ावर शेती, कुरणे, नागरीकरण, र�ते व इतर बाधंकाम याचें अित�मण होत 
रहाते. अशावेळी पढुील कारणामंळेु जिमनीत पाणी मरु�याचे �माण कमी होते.  

१) मदृा घ� होते.  

२) मदृेतील स��ीय घटकाचें �माण कमी होते.  

३) अि�छ�, घ� िसम�ट�या प�ृभागाचे �माण वाढते.  

या सव� कारणामंळेु भूमीगत पा�याचे �वाह कमी होतात व �याचा िवपरीत प�रणाम �या 
�देशातील जलो�सारण �े�ावर होतो.  

शेती (Agriculture) : 

शेतीतील पा�याचे िनयोजन यो�य �कार ेझाले तर �याचा फायदा जिमनीत पाणी मरुणे व 
भूमीगत पा�याचे �वाह यांना होतो. पण िनयोजन अयो�य असेल तर असा फायदा होत 
नाही.  

शेतीसाठी - जलिसचंनासाठी वापर�यात येणार े पाणी िवहीरीतून भूमीगत पा�या�या 
जलसाठ्यातून घेतले व जिमनीव�न छोटे पाट काढून �यातून वाह� िदले तर भूमीगत 
पा�याचे �माण कमी होते व बा�पीभवनामळेु या �देशातील पा�या�या �माणात घट होते.  

�याउलट जलिसचंनासाठी लागणार े पाणी बाहेर�या �देशातून आणले तर या जादा 
पा�यामळेु भूमीगत पा�याचा साठा िटकून रहा�यास मदत होते.  

शेती कर�या�या प�ती, शेतीतील �यव�थापन याचा प�रणाम या �देशातील मदृेवर व 
जलसाठ्यावर होतो.  

उदा. पारपंरीक नागंरणी प�त, नागंरणीचा अभाव, ऋतनुसुार बदलणारी िपके, सखोल 
शेती, बारमाही िकंवा हगंामी शेती, िपके घेत�यानतंर िश�लक रािहलेला िपकाचंा टाकावू 
भाग शेतजिमनीवर आ�छादन �हणून वापरला जात असेल तर �यामळेु मदृेतील ओलावा 
िटकून रहा�यास मदत होते.  
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नागरीकरण (Urbanization) : 

जगभर रहाणीमाना�या दजा�त वाढ झा�यामळेु नागरीकरणाचा वेग वाढला. एखा�ा �देशात 
नागरीकरण झा�यास तेथील वने, वन�पती न� होतात याचा प�रणाम पढुील�कार ेहोतो.  

१) िसम�ट�या वापर अिधक �माणात वाढ�यामळेु जिमनीवर अि�छ� थर तयार होतो.  

२) मदृा घ� होते.  

३) पाणी ठरािवक वाटेनेच वाहते - गटार व साडंपाणी �यव�था.  

या सव� कारणामंळेु नागरी �देशात पाणी जिमनीत न मरुता ते जिमनीव�न वेगाने वाह�न 
जाते.  

र��याचें जाळे, घर,े इमारती इतर बाधंकामे यामळेु जिमनीत पाणी मरु�याचे �माण घटत 
जाते. नागरी �े�ात पा�याचे िनयोजन वेग�या �कार े केले जाते. ठरािवकच मागा� ने घट 
िकंवा पाईप - साडंपाणी, पावसाचे पाणी, परुाचे पाणी बाहेर सोडले जाते. यामळेु या 
�देशातील पा�याचे नैसिग�क संतलुन बदलते.  

भूिव�ान (Geology) : 

जिमनीत पाणी मरुणे व भूमीगत पाणीसाठा यावर जिमनीखालील खडकाचंा / भूभागाचा 
मह�वाचा वाटा आहे.  

 

सिछ� खडक, भेगा पडलेले खडक यामधून जिमनीवरील पाणी वेगाने खाली िझरपते व असे 
पाणी खडकातं, जिमनीखालील भागात साठून रहाते. (Aquifer) 
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�याउलट जिमनीखालील खडक अि�छ� असतील, �यानंा भेगा नसतील तर जिमनीत 
पाणी िझरप�याचे �माण कमी होते. अशावेळी जिमनीव�न वाह�न जाणाया� पा�याचे �माण 
वाढते.  

जिमनीखालील भूरचना (Geological Structure) : 

जिमनीखालील भूरचनेचा प�रणाम जिमनीत पाणी मरुणे, पाणी साठून रहाणे व �या 
भागातील जलो�सारण �े�ावर होतो.  

अ) व�या (Folding) : 

ि�मथ (१९८१) यानंी दाखवून िदले क� शेळ आिण वालकुा�या (Sandstone) असलेला 
�हिज�िनया �ातंात व�यांचा प�रणाम झा�यामळेु पाणी जा�त �माणात िझरपते व वाह�न 
जाणाया� पा�याचे �माण कमी असते.  

ब) खडकांतील भेगा (Bedrock Fractures) : 

खडकातंील भेगामंळेु जिमनीतील पाणी मरु�याची �ि�या वेगाने होते.  

क) िवलय खळगे (Solution Cavities) : 

का�ट�  �देशात (चनुखडीचा �देश) चनुखडक व डोलोमाईट हे पावसा�या पा�यात काब�न 
डायऑ�साईड वायू िमसळून तयार झाले�या सौ�य काबा�िनक आ�लात िवरघळतात 
�यामळेु या खडकातं िवलय िछ�,े खळगे तयार होतात. याम�ये पाणी साठून रहाते.  

ड) सि�छ� खडक : 

चनुखडकासार�या सि�छ� खडकातं पाणी साठून रहाते व या पा�याचा �भाव भूमीगत 
पा�या�या �वाहावर होतो.  
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इ) सहज झीज होणारा खडक (Easily Eroded Bedrock) : 

जिमनीवरील / जिमनीखालील खडक मदूृ असले तर �याचंी झीज वेगाने होते. यात पाणी 
साठून रहाते �यामळेु भूमीगत पाणीसाठा वाढतो व भूमीगत �वाहानंा मदत होते.  

फ) िवदा�रत ��य (Weathered Material ) : 

जिमनीवरील िवघिटत खडकांचे तकुडे, माती, दगडाचा चरुा यात पाणी साठून रहाते.  

ग) आडवे �वाह (Latoral drainage) : 

नदीचा गाळ, िकनाया�वरील पाणी व जलो�सारण �े� यातून िनमा�ण होणार े आडवे �वाह 
पा�याचे वहन करतात.  

४.४ बा�पीभवनावर प�रणाम करणार ेमौसम िव�ानाचे 
(METEOROLOGICAL) घटक  

बा�पीभवन �ि�येत सहभागी होणार े�ाकृितक घटक.  

बा�पीभवन �ि�येत पा�याचे �पातंर पा�या�या वाफेत होते. पाणी हे जल�पात / �व�पात 
असते. बा�पीभवन �ि�येने िनमा�ण झालेली पा�याची वाफ वायू �पात असते.  

 

  पाणी हे प�ृवीवरील जादईु �व आहे. पाणी प�ृवीवर तीन अव�थामं�ये आढळते.  

१) घन (बफ�  / िहम) 

२) �व (पाणी) 

३) वायू (पा�याची वाफ) 

पा�याचे एका ि�थतीतून दसुया� ि�थतीम�ये ि�थ�यतंर हो�यासाठी ग�ु उ�णतेची 
आव�यकता असते.  
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पढुील आकृतीत पा�या�या िविवध अव�था व या ि�थ�यतंराला लागणारी ग�ु उ�णता 
दश�िवली आहे.  

 

ग�ु उ�णता (Latent Heat) ही तापमापकाने दश�िवली जात नाही व �यामळेु या उ�णतेला 
ग�ु उ�णता असे सबंोधले जाते. पा�याचे एका ि�थतीतून दसुया� ि�थतीत �पातंर 
हो�यासाठी ग�ु उ�णता आव�यक असते.  

उदा. बा�फ�भवन �ि�येसाठी ५६० कॅलरीजची ग�ु उ�णता लागते. यालाच 
बा�फ�भवनाची ग�ु उ�णता असे सबंोधले जाते.  

�यावेळी वाफेचे सा�ंीभवन होऊन जलकण तयार होतात �यावेळी ५६० कॅलरीजची ग�ु 
उ�णता बाहेर टाकली जाते ितला सा�ंीभवनाची ग�ु उ�णता असे सबंोधले जाते.  

 

बा�पीभवन - थंडा�याची �ि�या : 

बा�पीभवनामळेु तापमान कमी होते व थंडावा ये�यात मदत होते.  

आपण पंखा लावतो ते�हा आप�या शरीरा�या लगतची गरम हवा (शरीरा�या तापमानामळेु 
झालेली) दूर जाते.  

आप�या शरीरावरील घामाचे बा�पीभवन होते व आप�याला गार वाटते.  

इंजे�शन दे�यापूव� डॉ�टर जतंनुाशक �हणून ि�परीट वापरतात. ि�प�रटचे बा�पीभवन 
जलद होते �यामळेु आप�याला गार वाटते.  
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याच�माणे पया�वरणातही बा�पीभवनामळेु गारवा िनमा�ण हो�यास मदत होते.  

वातावरणातील कोरड्या हवे�या थरातून पावसाचा थ�ब जिमनीकडे येतो. काही थ�बाचें 
बा�पीभवन होते. या बा�पीभवन �ि�येला लागणारी उ�णता वातावरणातूनच घेतली जाते 
�यामळेु पाऊस पड�यावर गार वाटते.  

सूया�कडून प�ृवीकडे लघ ु लहर��या �व�पात उ�णता येते व प�ृवीकडून दीघ� लहर��या 
�व�पात ती परत अवकाशात जाते. सूया�कडून जा�त �माणात आले�या लघ ुलहर��या 
�व�पातील उ�णतेचे शोषण जमीन व पा�याकडून होते. (�ाम�ुयाने महासागराकडून) व या 
जादा उ�णतेचा वापर बा�पीभवन �ि�यासाठी केला जातो �यामळेु गारवा िनमा�ण होऊन 
तापमानाचे सतंलुन राखले जाते असे �ी. गॅबलर (Gabler R.E.) यानंी �ितपादन केले 
आहे.  

बा�पीभवन �ि�येत सहभागी असणार ेघटक : 

१) पा�याचे �माण : 

पा�याचे �माण कमी असते ते�हा बा�पीभवनाचे �माणही कमी असते. उदा. छोट्या त�यात 
पा�याचे �माण कमी असते �यामळेु त�याकडून होणाया�  बा�पीभवनाचे �माणही कमी 
असते.  

�याउलट महासागरात पा�याचे �माण खूपच जा�त असते व �यामळेु महासागराकडून 
होणाया� बा�पीभवनाचे �माण खूपच जा�त असते.  

 

२) तापमान : 

तापमान वाढ�यास बा�पीभवन �ि�येचा वेग वाढतो व तापमान कमी झा�यास बा�पीभवन 
�ि�येचा वेग कमी होतो.  

Evaporation Temperature   
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तापमान वाढ�यामळेु हवेची बा�पधारण�मता वाढते. �यामुळे हवेत अिधक �माणात बा�प 
सामावले जाऊ शकते.  

 

हवेचे तापमान वाढ�यामळेु पा�या�या रणूेनंा जा�त उजा� उपल�ध होते �यामळेु �याचें �व 
�व�पातून वाय�ुपात जाणे बा�पीभवन �ि�येतील सलुभ होते. यामळेुच थंड पा�यापे�ा 
गरम पा�या�ार ेहोणाया� बा�पीभवनाचे �माण अिधक असते.  

 

२) सापे� आ��ता (Relative Humidity) : 

 
A.H.

R.H. 100
S.H.

 meeHes#e Deeê&lee  

A.H. = हवेत ��य� असलेली पा�याची वाफ 

S.H. = हवेची बा�पधारण�मता कोण�या तापमानाला िकती �माणात बा�प हवेत सामावू 
शकेल याला बा�पधारण �मता असे सबंोधले जाते.  

तापमान वाढ�यास बा�पधारण�मता वाढते.  

R.H. = 80% आ�� हवा 

R.H. = 10%   कोरडी हवा 
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कोरड्या हवेची सापे� आ��ता 10% अस�यास �याचा अथ� हवेत केवळ 10% बा�प आह ेव 
हवेत 90% बा�प सामावले जाऊ शकते.  

उ�हा�यात हवा कोरडी असते �यामळेु बा�पीभवन वेगाने होते.  

 

�याउलट पावसा�यात (मा�सून�या काळात) सापे� आ��ता 90% (R.H. = 90%) असते. 
�हणजेच हवेत केवळ 10% बा�प सामावले जाऊ शकते. यामळेु या काळात पावसा�यात 
बा�पीभवनाचा वेग कमी असतो.  

मे मिह�यात आपण पंखा लावला तर आप�याला ता�काळ गार वाटते कारण या मिह�यात 
हवेतील बा�पाचे �माण कमी असते. हवा कोरडी असते व �यामळेु आप�या अंगावरील 
घामाचे ता�काळ बा�पीभवन होते व आप�याला गार वाटते.  

�याउलट पावसा�यात हवा बा�पसपं�ृ अशते. सापे� आ��ता जा�त असते �यामळेु पंखा 
लाव�यावरही आप�याला परुसेा गारवा िमळत नाही. बा�पीभवनाचा वेग कमी अस�याने 
आप�या अंगावरील घामाचे ता�काळ बा�पीभवन होत नाही. �यामळेु अंगावरील घाम तसाच 
रहातो. आप�याला िचकिचिकत व अ�व�थ वाटते.  

सापे� आ��ता आिण बा�पीभवन याचें �माण �य�त आहे.  

१) �यावेळी सापे� आ��ता कमी असते �यावेळी बा�पीभवन वेगाने होते.  

२) �यावेळी सापे� आ��ता जा�त असते �यावेळी बा�पीभवनाचा वेग कमी होतो.  

४) वाया�चा वेग : 

वाया�चा वेग आिण बा�पीभवन याचंा जवळचा सबंंध आहे.  

�यावेळी वाया�चा वेग कमी असतो �यावेळी बा�पीभवनाचा वेग मंदावतो. 

�यावेळी वाया�चा वेग जा�त असतो �यावेळी बा�पीभवन वेगाने होते.  

वाया�चा वेग कमी असतो. वारा मंद असतो �यावेळी पा�या�या प�ृभागालगतचा हवेचा थर 
बा�पसपं�ृ होतो. (हवा आिण जमीन यामधील बा�पदाब Vapour Pressure) अितशय 
कमी असतो.  
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�यावेळी वाया�चा वेग जा�त असतो, ते�हा हवेत �वाह िनमा�ण होतात. जिमनीवरील 
पा�याचे बा�पीभवन होऊन ती वाफ हवे�या �वाहाबरोबर उंचावर नेली जाते. �यामळेु 
प�ृवीचा प�ृभाग आिण वातावरण यामधील बा�प दाबाचा फरक जा�त असतो व �यामळेु 
बा�पीभवनाचा वेग वाढलेला आढळतो.  

पढुील तीन घटकाचें एक�ीकरण झाले तर बा�पीभवनाचा वेग खूपच वाढतो.  

१) जा�त तापमान 

२) खूप कमी सापे� आ��ता (R.H. = 10%) 

३) जोराचा वारा  
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५) बा�पीभवनाच े�े� : 

बा�पीभवनाचे �े� लहान अस�यास बा�पीभवनाचे �माणही कमी असते.  

�याउलट बा�पीभवनाचे �े� मोठे िकंवा िव�ततृ असेल तर बा�पीभवनाचे �माणही जा�त 
असते.  

 

६) हवेचा दाब / वायूभार : 

बा�पीभवन �ि�या ही हवे�या दाबाशीही िनगडीत आहे. �या प�ृभागाव�न बा�पीभवन होत 
आहे �या प�ृभागावर हवेचा दाब जा�त अस�यास बा�पीभवन �ि�या हळू होते.  

पण हवेचा दाब कमी अस�यास बा�पीभवन �ि�या वेगाने होते.  

 

७) पा�याचे घटक : 

�ारय�ु खाया� पा�यापे�ा गोड्या पा�याचे बा�पीभवन वेगोने होते.  
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बा�पीभवन व �ारता यांचे �माण �य�त आहे.  

�ारता जा�त अस�यास बा�पीभवनाचा वेग कमी होतो �यामळेु गोड्या पा�यापे�ा 
महासागरातील �ारय�ु खाया� पा�या�या बा�पीभवनाचा वेग 5… कमी आहे.  

संभा�य बा�पीभवन (Potential Evapotranspiration) : 

या स�ेंत तीन श�द सामावले आहेत.  

१) Potential - सभंा�य - जा�तीत जा�त िकती श�य आहे.  

२) Evapo - Evaporation - बा�पीभवन  

३) Transpiration - वन�पती इतर े/ जैिवक घटका�ंार ेथरात �ि�येव�न बाहेर पडणारा 
पा�याचा भाग 

सभंा�य बा�पीभवन �हणजे अशी एक आदश� ि�थती �याम�ये बा�पीभवना�या सव� 
�ि�यासंाठी �या �देशात परुसेा पाऊस पडेल व �यामळेु जा�तीत जा�त िकती �माणात 
पा�याची वाफ �या �देशाकडून बाहेर टाकली जाईल याचा अंदाज.  

सभंा�य बा�पीभवन ठरिवताना पढुील घटकाचंा िवचार केला जातो.  

१) अ�व�ेृ 

२) तापमान 

३) वन�पती 

४) खडकाचंी / मातीची सि�छ�ता 

५) मदृेची ओलावा िटकवून ठेव�याचा �मता 

�या �देशात बा�पीहा�सनापे�ा पज��याचे �माण अिधक असते. �या �देशात पा�याचे 
अिधक (Surplus) असते.  
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जादा पाणी हे जिमनीखाली साठून रहाते (भूमीगत पाणी) व �याचा वापर कालवे िकंवा इतर 
�कार�या िसचंनासाठी करता येतो.  

�या �देशात पज��यमानापे�ा बा�पो�सनाचे �माण अिधक असते �या �देशात पा�याचे 
दिुभ�� जाणवते. पावसा�यात थोडेसे पाणी जमा होते पण बा�पीभवन वेगाने झा�यामळेु 
पा�याचा तटुवडा जाणवतो. अशा �देशातील उ�ण व कोरडी हवा बा�पीभवनाला मदत 
करते. यामळेु जिमनी कोरड्या होतात व वन�पतीवरही िवप�रत प�रणाम होतो.  

सभंा�य बा�पीभवन सकं�पनेचा उपयोग होतो. शेती त��, जलिसचंन त��, अिभयतंा 
(इंिजिनयर) यांना खूप होतो. �यामळेु एखा�ा �देशातील उपल�ध पाणी व �या �देशाचंा 
पा�याची गरज �यांना समजते. 

 




