




इयत्ता ७ वी

महतारताष्ट्र रताजय पताठ्यपुस्क निनममि्ी व अभयतासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.

शतासि निणमिय क्रमतंाक  : अभयतास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ निितांक २५.४.२०१६ अनवये स्तापि करणयता् आलेलयता
समनवय सनम्ीचयता नि. ३.३.२०१७ रोजीचयता बैठकीमधय ेहे पताठ्यपुस्क निधतामिरर् करणयतास मतानय्ता िेणयता् आली आहे.

आपल्या स्यार्टफोनवरील DIKSHA APP द् वयारे पयाठ्यपुस्तकयाच्या पहिल्या 
पृष्यावरील Q. R. Code द् वयारे हिहिरल पयाठ्यपुस्तक व प्रत्ेक पयाठया्ध्े 
असलेल्या Q. R. Code द् वयारे त्या पयाठयासंबहंि्त अध््न–अध्यापनयासयाठी 
उप्ुक्त दृक् श्याव् सयाहित् उपलबि िोईल.









हवद्याथणी ह्त्रयानंो,
सया्तवीच्या वगया्ट्त ्तु्चे सवयाग्त आिे. भूगोल हवष् ्तुमिी इ्त्तया ह्तसरी ्ते पयाचवी पररसर 

अभ्यासया्तून ्तसेच इ्त्तया सियावीलया भूगोलयाच्या पयाठ्यपुस्तकया्तून हशकलया आिया्त. इ्त्तया 
सया्तवीसयाठी भूगोलचे पयाठ्यपुस्तक ्ुत्च्या िया्ती दे्तयानया आनंद वयार्तो आिे.

्तु्च्या अव्तीभव्ती अनेक घरनया घि्त अस्तया्त. ्तुमियालया सया्यावून घेणयारया हनसग्ट ऊन, 
पयाऊस, थंिीच्या रूपयाने ्तुमियालया सयारखया भेर्त अस्तो. अंगयाशी खेळणयारी वयाऱ्याची झुळूक ्तुमियालया 
आलियाददया्क वयार्त अस्ते. अशया अनेक नैसहग्टक घरनया, हनसग्ट इत्यादींचे सपष्ीकरण भूगोल 
हवष्याच्या अभ्यासया्तून ह्ळ्ते. भूगोल ्तुमियालया स्त्त हनसगया्टकिे नेण्याचया प्र्तन कर्तो. ्या 
हवष्या्त सिीवयंाच्या हनसगया्टशी व एक्ेकयांशी िोणयाऱ्या आं्तरहक्र्यांचयािी अभ्यास करया्चया 
अस्तो. 

्या हवष्या्तून ्तुमिी पृथवीच्या संदभया्टने अनेक ्ूलभ्ूत संकलपनया हशकणयार आिया्त. ्तु्च्या 
रोिच्या िीवनयाशी हनगहि्त असणयारे ्यानवी व्वियारयंाचे अनेक घरक ्तुमियालया ्या हवष्या्तून 
स्िून घ्या्चे आिे्त. िे नीर स्िले ्तर त्याचया ्तुमियालया भहवष्या्त नक्ककी उप्ोग िोईल. ्या 
हवष्या्तून आपण हवहवि ्यानवी स्ूियां्िील आहथ्टक, सया्याहिक, सयंासककृह्तक आ्ंतरहक्र्यंाचयािी 
अभ्यास कर्तो.

िया हवष् हशकण्यासयाठी हनरीक्षण, आकलन, हवशलषेण िी कौशल्े ्ित्वयाची आिे्त. ्ती 
निे्ी वयापरया, िोपयासया. नकयाशे, आलेख, हचत्रयाककृ्ती, ् याहि्ती संप्रेषण, ्तक्ते इत्यादी ् या हवष्याच्या 
अभ्यासयाची सयािने आिे्त. ्ती िया्तयाळण्याचया सरयाव करया.

पयाठ्यपुस्तकया्त हदलेल्या सोप्या-सोप्या ककृ्ती ्तुमिी सवयाांनी िरूर करया. िे पयाठ्यपुस्तक हशक्त 
अस्तयानया ्यापवूणीच्या पयाठ्यपुस्तकया्त हशकलेल्या बयाबी ्ुतमियालया नक्ककी उप्ोगी पि्तील. त्या 
हवसरू नकया बरं ! 

आपल्या सवयाांनया ्नःपवू्टक शुभेच्या !

      
   

(िॉ. सुहनल ्गर)
संितालक

्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक हनह््ट्ती व
अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळ, पुणे.

प्रस्ताविता

पुणे
हदनयांक : २८/०३/२०१७ (गुढीपयािवया) 
           ७ चैत्र, शके १९३९



इयत्ता सता्वी भूगोल

अधययिता् सुिवलेली शैक्षनणक प्रनक्रयता अधययि निषपत्ी

अधययितारयताांस जोडीि/े गटतामधय/े वयैक्तिकरीतयता 
अधययिताचयता संधी िणे ेव तयतास पढुील गोष्टींसताठी प्रवृत् करण.े

                            अधययिता्थी

• खगोलशयासत्री् घरनया स्िून घेण्यासयाठी पयालक/हशक्षक ्यांच्या 
्याग्टदश्टनयाखयाली ्तयारे, ग्रि, उपग्रि (चदं्), ग्रिणयाचे हनरीक्षण 
करणे.

• ग्रिणयासंबंहि्त असलेल्या अंिश्दयांहवष्ी हचहकतसक चचया्ट 
करणे.

• सू््ट, चंद्, पृथवीच्या ियालचयाली स्िून घेण्यासयाठी आककृत्या, 
प्रह्तककृ्ती आहण ऋ्ुतहनह््ट्ती सयािने वयापरणे.

07.73G.01 पृथवीचया कललेलया अक्ष, पररवलन व पररभ्र्णया्ुळे 
हदवस-रयात्र ऋ्तुहनह््ट्ती िो्ते िे सपष् कर्तो.

07.73G.02  पृथवीवरील हवहवि ऋ्तूंचया सिीवयांवर िोणयारया पररणया् 
सयांग्तो.

07.73G.03  पथृवीवरील ग्रिणे िी खगोली् घरनया आिे ि ेओळख्तो.
07.73G.04  ग्रिण संबंिीच्या अंिश्देचे हचहकतसकपणे परीक्षण 

कर्तो.
• ्ृदयाहनह््ट्तीशी संबंहि्त नैसहग्टक घरक व त्या्यागील कयारणे 

स्िून घेणे.
• िवळपयासच्या पररसरया्तील/प्रदेशया्तील ्ृदयांचे न्ुने गोळया करून 

्ृदयाप्रकयार ओळखणे व वग्टवयारी करणे.

07.73G.05 ्ृदया ्या नैसहग्टक संसयािनयंाच्या संवि्टनयाहवष्ी   
संवेदनशील्तया दश्टहव्तो.

07.73G.06   नकयाशयावरून ्ियारयाष्ट्रया्तील ्ृदया प्रकयार सयांग्तो.

• ्तयाप्यानपर् टयांचया िवयादयाब पर् टयांशी असणयारया सिसंबंि स्िणे.
• नकयाशया व भौगोहलक सयािनयांचया वयापर करून प्रदेशया्तील िवेचया 

दयाब ्याहवष्ी चचया्ट करणे.

07.73G.07  िवेच्या दयाबयाचे पररणया् हवशद कर्तो.
07.73G.08 नकयाशया्तील स्दयाब रेषयांवरून एखयाद्या प्रदेशया्तील 

िवेचया दयाब सपष् कर्तो.
• वयाऱ्यांच्या हदशे्त िोणयारया बदल स्िून घेणे.
• वयाऱ्याचे सथयाहनक व ियागह्तक वयारे असे प्रकयार सपष् करणे.
• ्ततं्रज्यानयाचया वयापर करून वयादळयाहंवष्ीच्या ्याहि्ती गोळया करण.े
• सयागरी िलयाच्या ियालचयालीवर िोणयाऱ्या पररणया्यासयाठी हवहवि 

ककृ्ती, प्रह्तककृ्ती ्यांचया वयापर करणे.

07.73G.09  वयारे हनह ््ट्तीची कयारणे सयांग्तो.
07.73G.10  वयाऱ्यांचे प्रकयार सयंाग्तो.
07.73G.11  वयाऱ्याचे पररणया् सपष् कर्तो.
07.73G.12  सू् ्ट, चदं्, पथृवी ्याचंया सयागरीिलयाच्या ियालचयालीवर  

िोणयारया पररणया् सयांग्तो.

• ्यानवी ककृ्ती्ुळे एखयाद्या प्रदेशया्तील ककृषीपूरक व्वसया्या्ध्े 
कयाळयानुसयार बदल कसे िो्त गेले िे स्िणे.

• ककृषीप््टरन व नैसहग्टकरीत्या हपकवलेल्या उतपयादनयाचे ्ित्व 
सयांगणे. 

• आिुहनक शे्ती व हवपणन ्याहवष्ीची ्याहि्ती गोळया करणे.

07.73G.13  ककृषीपूरक हवहवि व्वसया् सयंाग्तो.
07.73G.14  श्ेतीचे हवहवि प्रकयार सोदयािरण सपष् कर्तो.
07.73G.15  श्ेतीसयाठी हवपणन व्वसथेचे ्ित्व सयांग्तो.
07.73G.16 ्यानवी िीवनया्तील व देशयाच्या अथ्टव्वसथे्तील  

शे्तीचे ्ित्व सयांग्तो.

• प्रयाककृह्तक रचनेनुसयार ियाणयारे सिीवयांचे अनुकूलन ियाणून घेणे.
• संदभ्टस्ो्त व नकयाशे वयापरून नैसहग्टक प्रदेशयासंदभया्ट्त चचया्ट कर्तो.
• एखयाद्या हवहशष् प्रदेशयाबद्दल प्रशन कर्तो व त्या संदभया्टने शोि 

घेणे. 

07.73G.17 प्रदेशया्तील नैसहग्टक घरकयंाचया सिीवयांवर िोणयारया 
पररणया् सयांग्तो.

07.73G.18 िगयाच्या नकयाशया आरयाखड्या्त नैसहग्टक प्रदेश 
दयाखव्तो.

• ्यानवी वस्तीचे हव्तरण व आककृह्तबंि लक्षया्त घेणे.
• एखयाद्या प्रदेशया्तील ्यानवी व प्रयाककृह्तक रचनयां्िील परसपर 

संबंियाचे अनुकूल व प्रह्तकूल पररणया्यांचे परीक्षण कर्तया ्ेणे.

07.73G.19  वसत्यांच्या हन्या्टणया्ध्े ् यानवयाने भौगोहलक घरकयांचया 
कसया वयापर केलया िे सयांग्तो.

07.73G.20  ्यानवी वस्ती प्रकयारयंाचया आककृह्तबंि ओळख्तो.

• नकयाशया व इ्तर भौगोहलक सयािने वयापरून एखयाद्या 
प्रदेशयासंदभया्ट्तील भूरूपे ओळखणे.

• नकयाशयावरून भौगोहलक घरकयांबद्दल हनषकष्ट कयाढणे.

07.73G.21  स्ोचि रेषया ्त्यार कर्तो.
07.73G.22  स्ोचि रेषया नकयाशयाचे वयाचन कर्तो.
07.73G.23  स्ोचिदश्टक नकयाशयाचे उप्ोग सपष् कर्तो.

 



P पयाठ्यपुस्तक प्रथ् सव्तः स्िून घ्यावे.
P प्रत्ेक पयाठया्तील ककृ्तीसयाठी कयाळिीपूव्टक व सव्ंतत्र 

हन्ोिन करयावे. हन्ोिनयाहशवया् पयाठ हशकवणे 
अ्ोग् ठरेल.

P अध््न-अध्यापनया्िील ‘आं्तरहक्र्या’, ‘प्रहक्र्या’, 
‘सव्ट हवद्याथ्याांचया सिभयाग’ व आपल ेसहक्र् ् याग्टदश्टन 
अत्ं्त आवश्क आिे.

P शयाळे्ध् ेअसललेी भौगोहलक सयािने आवश्क्तनेसुयार 
वयापरणे िे हवष्याच्या सु्ोग् आकलनयासयाठी गरिेचे 
आि.े त्या अनषुगंयान ेशयाळे्तील पथृवीगोल, िग, भयार्त, 
रयाज् ि ेनकयाशे, नकयाशयासगं्रि पुच्स्तकया, ्तयाप्यापक ् याचंया 
वयापर अहनवया््ट आिे, िे लक्षया्त घ्या.

P पयाठयंाची संख्या ््या्टहद्त ठेवली असली ्तरीिी प्रत्ेक 
पयाठयासयाठी हक्ती ्तयाहसकया लयाग्तील ्याचया हवचयार 
करण्या्त आलेलया आिे. अ्ू्त्ट संकलपनया अवघि व 
च्लिष् अस्तया्त, मिणनूच अनुक्र्हणक्ेत न्दू कलेले्या 
्तयाहसकयांचया पुरेपूर वयापर करयावया. पयाठ थोिक्या्त आरपू 
न्े. त्या्ुळे हवद्याथ्याांवर बौद ्हिक ओझे न लयाद्तया 
हवष् आत्सया्त करण्यास त्यांनया ्द्त िोईल.

P इ्तर सया्याहिक शयासत्रयांप्र्याणे भौगोहलक संकलपनया 
सििगत्या स्िणयाऱ्या नस्तया्त. भूगोलयाच्या बहु्तेक 
संकलपनया ्या शयासत्री् आियारयावर व अ्ू्त्ट बयाबींवर 
अवलंबून अस्तया्त. गरकया््ट, एक्ेकयंाच्या ्द्तीने 
हशकणे ्या बयाबींनया प्रोतसयािन द्या. त्यासयाठी वग्टरचनया 
बदलया. हवद्याथ्याांनया हशकण्यासयाठी ियास्ती्त ियास्त वयाव 
ह्ळेल अशी वग्टरचनया ठेवया.

P पयाठया्तील हवहवि चौकरी व त्या संदभया्टने सूचनया देणयारे 
‘गलोबी’ िे पयात्र हवद्याथ्याां्ध्े हप्र् िोईल असे पिया. 

- नशक्षकतांसताठी -

- नवद्तारयताांसताठी -

गलोबीिता वतापर ः ्या पयाठ्यपुस्तकया्त पृथवीगोलयाचया वयापर एक पयात्र मिणून केलया आिे. त्याचे नयाव 
आिे ‘गलोबी’. िया गलोबी प्रत्के पयाठया्त ्तु् च्या सोब्त असले. पयाठया्तील हवहवि अपहेक्ष्त बयाबींसयाठी 
्तो ्तुमियांलया ्द्त करेल. प्रत्ेक हठकयाणी त्याने सुचहवलेली गोष् ्तुमिी करण्याचया प्र्तन करया.

ज्याद् वयारे त्यांच्या्ध्े हवष्याची गोिी हन्या्टण िोऊ 
शकेल. ्यासयाठी शयाळ्ेत ‘गलोबी लिब’ सुरू करयावया.

O सदर पयाठ्यपुस्तक रचनयात्क पद् ि्तीने व ककृह्त्ुक्त 
अध् यापन यास याठ ी  ्त् या र  केलेले  आिे .  सद र 
पयाठ्यपुस्तकया्तील पयाठ वगया्ट्त वयाचून हशकवू न्े्त.

P सं ब ोि यंाच ी  क्र्व या र र्त या  लक्षया्त  घे ्त या ,  प याठ 
अनुक्र्हणकेनुसयार हशकवणे हवष्याच्या सु्ोग् 
ज्यानहनह््ट्तीसयाठी स्ुच्क्तक ठरेल.

P ‘्यािी्त आिे कया ्तुमियांलया?’ िया भयाग ्ूल््यापनयासयाठी 
हवचयारया्त घेऊ न्े. 

P पयाठ्यपसु्तकयाच्या शवेरी पररहशष् हदल ेआि.े पयाठया्ंतील 
्ित्वयाच्या भौगोहलक शबदयांची/संकलपनयांची हवस्तृ्त 
्याहि्ती ् या पररहशष्या्त हदली आिे. पररहशष्या्तील शबद 
वणया्टनुक्र्े हदले आिे्त. ्या पररहशष्या्त आलेले िे शबद 
पयाठयां्ध्े हनळ्या चौकरीने दश्टहवलेले आिे्त. उदया., 
‘कयालगणनया’ (पयाठ क्र. १, पषृ् क्र. १)

P पररहशष्याच्या शेवरी संदभया्टसयाठी संक्ेतसथळे हदलेली 
आिे्त. ्तसेच संदभया्टसयाठी वयापरलेल्या सयाहित्यांची 
्याहि्ती हदलेली आिे. ्तुमिी सव्तः ्तसेच हवद्याथ्याांनी 
्या संदभया्टचया वयापर करणे अपेहक्ष्त आिे. ्या संदभ्ट 
सयाहित्याच्या आियारे ्तुमियांलया पयाठ्यपुस्तकयाबयािेर 
ियाण्यास नक्ककीच ्द्त िोईल. िे हवष् सखोल 
स्िण्यासयाठी हवष्याच ेअवयंा्तर वयाचन निे्ीच उप्ोगी 
अस्ते, िे लक्षया्त घ्या.

P ्ूल््यापनयासयाठी ककृह्तप्रवण, ्ुक्तोत्तरी, बहुप्या्ट्ी, 
हवचयारप्रव्त्टक प्रशनयांचया वयापर करयावया. पयाठयांच्या शेवरी 
सवयाध्या्या्त ्यांचे कयािी न्ुने हदलेले आिे्त.

P पयाठ्यपुस्तकया्तील ‘क्ू आर कोि’ वयापरयावया.
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्लपृष् ः १) गेरवे ऑफ इंहि्या, ्ुंबई २) ्सयाई व झुलू ि्या्तीची ्याणसं व त्यांचे घर ३) िंपी, कनया्टरक ४) रुंिट्रया प्रदेशया्त वयापरया्त 
असणयारे वयािन-सलेि गयािी ५) ्ंगोहल्न ि्या्तीचया हशकयारी ६) दहक्षण आहश्या्िील प्र्ुख पीक - भया्तयाची लयावणी कर्तयांनया.
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भौगोलिक स्पष्टीकरण

आकृती १.१ ः  सावलीचा प्रयोग
v	टेबलाच्ा एका बाजूला मोठा पांढरा कागद चिकटवा.
v	टेबलाच्ा समोरच्ा बाजूला चवजेरी (टॉि्च) हलणार 

नाही अशी ठेवा.
v	कागद व चवजेरी ्ांच्ा दरम्ान टेबलावर मेणबत्ी 

चकंवा जाड रूळ उभा करून ठेवा. आकृ् ी १.१ पहा.
v	कागदावर सावली पडेल अशा पद्ध्ीने चवजेरीिा 

प्रकाशझो् मेणबत्ीवर/रुळावर टाका.
v	मेणबत्ीिी/रुळािी सावली कागदावर ज्ा चठकाणी 

पडेल ्ेथे पेनाने खूण करा.
v	आ्ा कागद, मेणबत्ीसह/रुळासह टेबल एका 

बाजूकडून हळूहळू दुसऱ्ा बाजूकडे सरकवा.
v	आ्ा कागदावर पडणाऱ्ा सावलीिे चनरीक्षण करा.
v	सावलीच्ा सथाना् होणाऱ्ा बदलािंी नोंद करा.

वरील कृ् ी्ून टेबलािी जागा बदलल्ामुळे 
सावलीच्ा सथाना् होणारा बदल ्ुमच्ा लक्षा् ्ेईल. 
सू्ा्चच्ा उगव्ीच्ा व मावळ्ीच्ा सथानांिे वर्चभर 
चनरीक्षण केल्ास आपल्ाला अशा प्रकारे होणारे बदल 
लक्षा् ्े्ील. असे बदल कोणत्ा 
कारणांमुळे हो्ा्, ्े पुढील 
उपक्रमाच्ा मद्ीने आपण चनरीक्षण 
करून ठरवू्ा.

(शिक्षकासंाठी : हा उपक्रम शिद्ार्थाांकडून िर्षभरात 
करून घ्थािा. िाळा सुरू झाल्थापासून साधारणपणे आठ 
शििसांनी हा उपक्रम सरुू करून शडसेंबर अखरेप्थांत संपिािा. 
आठिड्ातनू एक शििस स्ूथयोि्थाच्था शकिंा स्ूथा्षसताच्था 
िळेी शनरीक्षण कराि.े)

v पाि ्े सहा फूट लांबीिी एक जाड काठी घ्ा.

v सू् योद्ाच्ा चकवंा सू् ा्चस्ाच्ा वळेेस वर्चभर 
सू् ्चप्रकाश पडणाऱ्ा चभं् ीजवळ थोडसे े अं्र राखून 
ही काठी रोवा. (काठी साधारणपण ेवर्चभरासाठी त्ा 
चठकाणी रोवलेली असणार आह,े ह ेलक्षा् घ्ा.)

v चनरीक्षणानं्र काठीच्ा सावलीच्ा जागी चदनांक 
रेरेच्ा खुणेने नोंदवा.

v सावलीच्ा जागे् फरक पड् असल्ास त्ा्ील 
अं् र मोजून ठेवा.

v ्ा उपक्रमाच्ा कालावधी् चक्षच्जावर सू् योद्ाच्ा 
चकंवा सू् ा्चस्ाच्ा जागेिेही चनरीक्षण करा.

(पाठाचा पढुील भाग सप्टेंबर मशहन्थात घणे्थात ्थािा.)
v सपटेंबर मचहन्ासाठी भरलले्ा ्कत्ाच्ा नोंदीवरून 

चदनमान व रात्रमानािा कालावधी अभ्ासा.
v सपटेंबर मचहन्ा् ्ुमही नोंदवलेली काठीिी सावली 

कोणत्ा चदशेने हो्ी?
v कोणत्ा ्ारखेला चदनमान व रात्रमान समान हो्े?

आकृती १.२ ः  प्रयोग

F चभं् ीवरील सावलीिी जागा सा्त्ाने उत्रेकडे 
सरक् असेल, ्र सू् योद् चकवंा सू् ा्चस्ािे 
चठकाण कोणत्ा चदशलेा सरकल्ासारख ेवाट्े?

जरा लिचार करा !
करून ्पहा.

करून ्पहा.

×

टीप : ् ा पाठािा दुसरा भाग (पाठ क्र. ८) २२ चडसेंबर 
नं्र घ्ावा. ्तपूववी चदलेल्ा चनददेशांनुसार चनरीक्षणे 
नोंदवावी्.
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चंद्ाचर्ा गती :	 पथृ्वीप्रमाणचे	 चदं्ालािखेवील	 अषिवी्	
्	 कषिवी्	 गतवी	 आहते.	 चदं्	 हा	 स्तःभो्तवी	 दफरताना	
पथृ्वीभो्तवी	 प्रिदषिणा	 घालत	 असतो.	 तसचे	 पथृ्वी	
सू् ायाभो्तवी	 प्रिदषिणा	 घालते;	 त्ामळु	े चदं्	 सू् ायाभो्तवी	
स्ततं्रपण	ेदफरत	नसला,	तरवी	तोहवी	सू् ायाभो्तवी	अप्रत्षिपणे	
प्रिदषिणा	घालतो.	चदं्ाच्ा	पररभ्रमण	्	परर्लन	गतवीचा	
काला्धवी	सारखाच	असतो,	त्ामळु	ेआपल्ाला	चदं्ाचवी	
एकच	बाज	ूसतत	दिसत	असते.

खालवील	कृतवी	द्द्ाथ्ाांनवी	मैिाना्र	करा्वी.
v	तवीन	द्द्ा्थीं	दन्डा.
v	त्ांना	सू्या,	पृथ्वी	्	चंद्	अशा	भूदमका	द्ा.
v	सू्ायाला	मध्भागवी	उभे	करा.	प्रा्दमक	पृष्ठ	एक	पहा.
v	सू्ायाभाे् तवी	लंब्तुयाळाकार	कषिा	अाखून	घ्ा.
v	पृथ्वी	बनलेला	 द्द्ा्वी	स्तःभो्तवी	पशशचमेकडून	
पू्वेेकडे	दफरत	दफरत	सू्या	बनलेल्ा	द्द्ाथ्ायाभो्तवी	
आखलेल्ा	 कषिे्र	 दफरेल.	 सू्ायाभो्तवी	 दफरताना	
घड्ाळाच्ा	काट्ाच्ा	द्रुद्ध	दिशेने	दफरा्े.

v	चंद्	बनलेला	द्द्ा्वी	स्तःभो्तवी	दफरत	असताना	
पृथ्वी	बनलेल्ा	द्द्ाथ्ायाभो्तवी	दफरेल.

v	्ा	स्या	केलेल्ा	कृतवीचवी	आकृतवी	्हवीत	काढा.

तुमहवी	 चंद्ाच्ा	 कलांचा	 अभ्ास	 केला	 आहे.	
आकाशात	 चंद्दबंबाचा	 भाग	 अमा्ास्ेपासून	
पौदणयामेप्ांत	 कसा	 ्ाढतो	 आदण	 पौदणयामेनंतर	 तो	
रिमारिमाने	कसा	कमवी	होतो	हे	तुमहांला	मादहतवी	आहे.	

चंद्ाचा	 पृथ्वी	
प्रिदषिणा	मागया

चंद्ाच
वी	पररभ्र

मण	क
षिा अपभू

उपभू
पृथ्वी

चंद्

चंद् सुमारे	३
,५६,०

००	दक
मवी.

सुमारे	४
,०७,०

००	दक
मवी.

भौगोलिक स्पष्टीकरण

आकृती २.२ ः  चंद्कला-कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष

२. सूर्मि, चंद् व पृथवी

पृथ्वीप्रमाणे	 चंद्ाचवी	 पररभ्रमण	 कषिाहवी	
लंब्ुतयाळाकार	आहे,	त्ामुळे	चंद्	पृथ्वीभाे्तवी	प्रिदषिणा	
घालताना	पृथ्वी	्	चंद्ामधवील	अंतर	स्यात्र	सारखे	नसते.	
जेवहा	तो	पृथ्वीच्ा	जासतवीत	जासत	ज्ळ	असतो,	त्ा	

शस्तवीस	 चंद्ाचवी	 उपभू	 शस्तवी	 महणतात.	 ्ाउल्ट	 तो	
जेवहा	पृथ्वीपासून	जासतवीत	जासत	िूर	असतो,	तेवहा	तवी	
चंद्ाचवी	अपभू	शस्तवी	असते.	(आकृतवी	२.१)

करून ्पहा.

F	सू्याप्रकाश,	चंद्प्रकाश	्ांप्रमाणे	पृथ्वीप्रकाशहवी	
असेल	का?	असल्ास	तो	कोिे	असेल?	

जरा लवचार करा !

F	आकृतवी	 २.२	 मधवील	 चंद्ाचवी	 अ्काशातवील	
शस्तवी	 ्	 पृथ्वी्रून	 दिसणारवी	 शस्तवी	 तुमहवी	
कशवी	ओळखाल?	

जरा लवचार करा !

चंद्ाचा	प्रिदषिणा	मागया

पौदणयामा अमा्ास्ा

सू
्या
दक
र
ण

पृथ्वी

आकृती २.१ ः  चंद्ाची ससथिती

अमा्ास्ा,	अष्टमवी	् 	पौदणयामचे्ा	दि्शवी	दिसणाऱ्ा	
चदं्कलाचंवी	आकृतवी	 २.२	 पहा.	 त्ा-त्ा	 दि्शवी	 चंद्,	
पथृ्वी	 	 ्	सू् या	 ्ांचवी	 सापषेि	 शस्तवीिखेवील	्ा	आकृतवीत	
िाख्लवी	आह.े

कृषण	पषि
(अष्टमवी)

शुक्ल	पषि
(अष्टमवी)
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काहवी	् ेळा	चंद्	पृथ्वीपासून	अपभू	शस्तवीत	असतो.	
महणजेच	 तो	 पृथ्वीपासून	 जासतवीत	 जासत	 िूर	 असतो.	
पररणामवी	चंद्ाचवी	िा्ट	सा्लवी	पृथ्वीप्ांत	पोहोचत	नाहवी.	
तवी	अ्काशातच	संपते.	अशा	्ेळवी	पृथ्वी्रवील	अगिवी	
्ोड्ा	भागातून	सू्ायाचवी	फक्	प्रकाशमान	कडा	एखाद्ा	
्तुयाळाप्रमाण	े दिसते.	 हे	 ‘कंकणाकृतवी	 सू्याग्रहण’	 हो्.	
(आकृतवी	 २.६	 पहा)	 कंकणाकृतवी	 सू्याग्रहण	
क्वदचतच	दिसते.

आकृती २.७ ः सरू्मिग्रि्णाची कृती

पृथ्वी चंद् सू्या

आकृती २.५ ः  खग्रास व खंडग्रास सरू्मिग्रि्ण
खडंग्रास	ग्रहण

खग्रास	ग्रहण

v	घ्ट्	्ट	दचखलाचा	दकं्ा	दचकणमातवीचा	एक	
गोळा	घ्ा.	तो	्ेटबला्र	मध्भागवी	िे्ा.

v	दचखलाच्ा	 गोळ्ात	 एक	 पशेनसल	 उभ्ा	

दिशेन	ेरो्ा.	पेशनसलचे	्टोक	्रच्ा	दिशेत	्ेईल,	हे	
पहा.

v	पेशनसलच्ा	 ्रच्ा	 ्टोका्र	 सपंजचा	 दकं्ा	
प्लॅशस्टकचा	लहान	चेंडू	बस्ा.

v	्ा	चेंडूला	चंद्	माना.	्ा	चेंडू्र	मध्भागवी	पेशनसलने	
एक	्तुयाळ	काढा.

करून ्पहा.

पृथ्वी
चदं् सू् या

आकृती २.६ ः कंक्णाकृती व खंडग्रास सरू्मिग्रि्णखडंग्रास	ग्रहण

ककंणाकृतवी	ग्रहण
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v	आता	्ा	चेंडूच्ा	मागे	१०	ते	१५	सेमवी्र	एक	मोिा	
प्लॅशस्टकचा	 दकं्ा	 रबराचा	 चेंडू	 िे्ा.	 ्ा	 चेंडूला	
पृथ्वी	माना.	त्ा्रिेखवील	मध्भागवी	पेशनसलने	्तुयाळ	
काढा.	्ा	्तुयाळाला	द्षु््ृतत	समजा.

v	हा	चेंड	ू्टेबला्र	शस्र	िे्ण्ासािवी	शाळेत	उपलबध	
असलेल्ा	 रबरवी	 ररंगचा	 दकं्ा	 चुंबळवीचा	 आधार	
महणून	्ापर	करा.

v	द्षु््ृततासमोर	चंद्ा्र	काढलेल	े् तुयाळ	् ेईल,	अशवी	
मांडणवी	करा.

v	आता	सू्या	महणून	द्जेरवी	घ्ा.	तवी	साधारणतः	एक	फू्ट	
अंतरा्र	चंद्ाच्ा	सरळ	रेषेत	आड्वी	धरा.

v	द्जेरवीचा	प्रकाश	चंद्ा्र	्टाका.	आकृतवी	२.७	पहा.
v	चंद्ाच्ा	पृथ्वी्र	पडणाऱ्ा	सा्लवीचे	दनरवीषिण	करून	
सू्याग्रहणाचवी	शस्तवी	समजून	घ्ा.

चंद्ग्रि्ण :
चंद्	आपल्ा	 पररभ्रमण	 मागाया्रून	 जाताना	 जेवहा	

पृथ्वीच्ा	छा्ेत	प्र्ेश	करतो,	तेवहा	चंद्ग्रहण	घडून	्ेते.	
अशा	 ्ेळवी	 चंद्	 ्	 सू्या	 ्ांच्ा	 िरम्ान	 पृथ्वी	 एकाच	
पातळवीत	 असण	े आ्श्क	 असते.	 पौदणयामेच्ा	 रात्रवी	
चंद्ाचा	प्रिदषिणा	मागया	पृथ्वीच्ा	िा्ट	सा्लवीतून	जातो.	
त्ामुळे	 चदं्	 पणूयापण	े झाकला	 जाऊन	 खग्रास	 चंद्ग्रहण	
होते,	 तर	 काहवी	 ्ेळा	 चंद्	 काहवीसा	 झाकला	 गेल्ामुळे	
खंडग्रास	चंद्ग्रहण	होते.	(आकृतवी	२.८	पहा.)

पृथ्वी
चदं्

चदं्

सू्या

खडंग्रास	ग्रहण

खग्रास	ग्रहण

F	सू्याग्रहणाच्ा	 दि्शवी	 पृथ्वी्रवील	 कोणत्ा	
भागातून	ग्रहण	दिसणार	नाहवी?

F	कंकणाकृतवी	आदण	खग्रास	असे	सू्याग्रहण	एकाच	
्ेळवी	होऊ	शकते	का्?

F	चदं्ग्रहण	कंकणाकृतवी	का	दिसणार	नाहवी?

F	चंद्ा्र	गेल्ास	तुमहांला	कोणकोणतवी	ग्रहणे	दिसू	
शकतवील?

F	इतर	 ग्रहांमुळे	 हाेणारवी	 सू् याग्रहण	ेआपण	का	 पाहू	
शकत	नाहवी?

जरा डोके चािवा !

F	ज्ा	अमा्ास्ेला	सू्याग्रहण	होत	 नाहवी,	 तेवहा	
चंद्ाला	सा्लवीच	नसत	ेका?

जरा लवचार करा !

आकृती २.८ ः  खग्रास व खंडग्रास चदं्ग्रि्ण

v	सू्याग्रहणासािवी	 ्ापरलेल	े सादहत्	 आकृतवी	 २.९	
प्रमाण	े	मांडा	आदण	चंद्ग्रहणाचवी	शस्तवी	समजून	घ्ा.

आकृती २.९ ः चदं्ग्रि्णाची कृती

करून ्पहा.
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सूर्मिग्रि्णाची वैनशषट्े :
v	सू्याग्रहण	 अमा्ास्ेला	 होते,	 पण	 प्रत्ेक	
अमा्ास्ेला	होत	नाहवी.

v	सू्या,	चंद्	्	पृथ्वी	हे	अनुरिमे	एका	सरळ	रेषेत	्	
एका	पातळवीत	असल्ा्रच	सू्याग्रहण	होते.

v	खग्रास	 सू्याग्रहणाचा	 जासतवीत	 जासत	 काला्धवी 
७	दमदन्ेट	२०	सेकंि	(४४०	सेकंि)	असतो.

चंद्ग्रि्णाची वैनशषट्े :
v	चंद्ग्रहण	 पौदणयामेला	 होते,	 परंतु	 प्रत्ेक	 पौदणयामेला	
होत	नाहवी.

v	सू्या,	पृथ्वी	्	चंद्	हे	अनुरिमे	एका	सरळ	रेषेत	्	
एका	पातळवीत	असल्ा्रच	चंद्ग्रहण	होते.	

v	खग्रास	 चंद्ग्रहणाचा	 जासतवीत	 जासत	 काला्धवी 
१०७	दमदन्ेट	इतका	असतो.		

ग्रि्ण- एक खगरोलीर् घटिा :
सू्याग्रहण	 आदण	 चंद्ग्रहण	 ्ा	 के्ळ	 खगोलवी्	

शस्तवी	आहेत.	 ्ात	 शुभ-अशुभ	 असे	 काहवीहवी	 नसते.	
सू्या,	 पृथ्वी	 आदण	 चंद्	 द्दशष्ट	 शस्तवीत	 ्ेण्ाचा	 हा	
के्ळ	खगोलवी्	 पररणाम	आहे.	 ्ा	अ्काशवी्	घ्टना	
नेहमवी	 घडत	 नसल्ाने	 त्ाबि्	िल	 लोकांच्ा	 मनात	
साहदजकच	कुतूहल	असते.

खगोलशासत्रजांसािवी	 ग्रहणे	 ्	 त्ातहवी	 खग्रास	
सू् याग्रहण	आदण	कंकणाकृतवी	सू्याग्रहण	महणजे	अभ्ासाचवी	
प्याणवीच	असते.	ज्ा	भागात	ग्रहण		दिसणार	असेल,	ते्े	
जगभरातवील	खगोलशासत्रज	आ्जूयान	एकत्र	्ेतात	आदण	
ग्रहणाच्ा	शस्तवीचा	सखोल	अभ्ास	करतात.	

त्ांचा	्ा	घ्टनेला	दमळणारा	प्रदतसािहवी	्ेगळा	असतो.	
ग्रहणाच्ा	िरम्ान	तुमहवी	त्ांचे	दनरवीषिण	करा	्	नोंि्ा.

नपधाि व अनधक्र््ण :
ग्रहणाप्रमाणेच	चदं्	्	सू्या	्ांच्ा	बाबतवीत	काहवी	

द्दशष्ट	शस्तवी	दनमायाण	होतात,	त्ांना	दपधान	आदण	
अदधरिमण	महणतात.	 दपधान	हे	चंद्ामुळे	घडते,	तर	
अदधरिमण	हे	सू्ायामुळे	होते.
नपधाि (Occultation) : हवी	एक	अ्काशवी्	घ्टना	
आहे.	चदं्	एखाद्ा	ताऱ्ासमोरून	दकं्ा	ग्रहासमोरून	
जातो.	 अशा	 ्ेळवी	 काहवी	 काळ	 तवी	 खगोलवी्	 ्सतू	
चंद्ाच्ा	 माग	े लुप्त	 होते.	 ्ालाच	 दपधान	 असे	
महणतात.	्ासतद्क	खग्रास	सू्याग्रहण	ह	ेदपधानाचाच	
एक	प्रकार	आहे.	्ा	्ेळवी	चंद्ामुळे	सू्यादबंब	झाकले	
जाते.	
अनधक्र््ण (Transit) :	 पृथ्वी	आदण	 सू्या	 ्ांच्ा	
रेषेत	बुध	दकं्ा	शुरि	्ांपैकी	एखािा	अंतग्रयाह	आला,	
तर	अदधरिमण	होते.	अशा	्ेळवी	सू्या	दबंबा्रून	एक	
काळा	दिपका	सरकताना	दिसतो.	ग्रहण	् 	अदधरिमण	
्ांत	फारसा	फरक	 नाहवी.	अदधरिमण	 हे	 एक	 प्रकार	े
सू्याग्रहणच	असते.	

सू्याग्रहण	 पाहताना	 काळवी	काच	 दकं्ा	 द्दशष्ट	
प्रकारच	े गॉगलस	 ्ापरण	े आ्श्क	 असते,	 कारण	
सू्ायाच्ा	प्रखर	प्रकाशामुळे	डोळ्ांना	इजा	होऊ	शकते.

   मटी आणखटी कोठे ?

F	इ्तता	सात्वी	सामान्	द्जान	‘ग्रहणे’	हा	भाग.

F	इ्तता	सहा्वी	सामान्	द्जान	‘द्श्’	हा	पाि.

   माहटीत आहे का तुमहांिा ?

       हे नेहमटी िक्ात ठेवा.

सू्याग्रहणाच्ा	 काला्धवीत	 अचानक	 दनमायाण	
होणाऱ्ा	काळोखामुळे	अनेक	पषिवी,	प्राणवी	गोंधळतात.	
त्ांच्ा	 जैद्क	 घड्ाळापषेिा	 ्ेगळवी	 घ्टना	असल्ान	े

आकृती २.१० ः  बुधाचे अनधक्र््ण
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प्रशन १. िुकीिी चवधान ेदरुुस् करून चलहा.
 (१) िंद्र सू् ा्चभोव्ी प्रदचक्षणा घाल्ो.
 (२) पौचण्चमसे िंद्र, सू् ्च व पथृवी असा क्रम अस्ो.
 (३) पथृवीिी पररभ्रमण कक्षा व िंद्रािी पररभ्रमण 

कक्षा एकाि पा्ळी् आह.े
 (४) िंद्राच्ा एका पररभ्रमण काळा् िदं्रािी कक्षा 

पथृवीच्ा कक्षशेी एकदाि छेद्.े
 (५) सू् ्चग्रहण उघड्ा डोळानंी पाहण े् ोग् आह.े
 (६) िंद्र पथृवीशी उपभ ू ससथ्ी् अस्ाना 

ककंणाकृ्ी सू् ्चग्रहण हो्.े
प्रशन २. ्ोग् प्ा््च  चनवडा. 
 (१) सू् ्चग्रहण ः
  

  

  

 (२) ककंणाकृ्ी सू््चग्रहणाच्ा वळेी चदसणार े
सू् ्चचबबं ः

 (३) िंद्रािी अपभ ूससथ्ी ः

प्रशन ३. पढुील ्क्ा पणू्च करा.
तपशील/वैशशष्ट्ये चंद्रग्रहण सूय्यग्रहण

च्थी चदवस अमावास्ा
ससथ्ी िंद्र-पृथवी-सू््च

ग्रहणािंे प्रकार
खग्रासिा जास्ी् 
जास् कालावधी

१०७ चमचनटे

प्रशन ४. आकृ्ी काढा व नाव ेचलहा.
 (१) खग्रास व खडंग्रास सू् ्चग्रहण.
 (२) खग्रास व खडंग्रास िदं्रग्रहण.
प्रशन ५. उत्र ेचलहा.
 (१) दर अमावास्ा व पौचण्चमेस िंद्र, पृथवी, सू््च  

एका सरळ रेरे् का ्े् नाही्?
 (२) खग्रास सू््चग्रहण हो् अस्ाना 

पृथवीवर खंडग्रास सू््चग्रहणही का 
अनुभवास ्े्े?

 (३) ग्रहणाचंवर्ीिे गैरसमज दूर 
करण्ासाठीिे उपा् सुिवा.

 (४) सू््चग्रहण पाह्ाना कोण्ी काळजी  
घ्ाल?

 (५) उपभू ससथ्ी् कोणत्ा प्रकारिी 
सू््चग्रहणे हो्ील?

उपक्रम :
(१) व््चमानपत्रां्ून ग्रहणांिी माचह्ी देणारी कात्रणे  

गोळा करून वही् चिकटवा.
(२) ्ुमही पाचहलेले ग्रहण ्ाचवर्ी लेखन करा.
(३) आं् रजाल, पंिांग व चदनदचश्चकांिा वापर करून 

्ा वरा्च् होणाऱ्ा ग्रहणांिे चदनांक, सथळ, वेळ 
इत्ादी माचह्ी संकचल् करा.

  ***

(अ)

(अ)

(आ)

(आ)

(इ)

(इ)

(अ)

(आ)

(इ)

सिाध्ा्
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पढुवील	छा्ादचत्राचं	ेदनरवीषिण	करा.	प्रशनाचंवी	उततर	ेसागंा	् 	चचाया	करा.

v	तुमच्ा	्हवी्र	खडा	दकं्ा	खडू	्ासारखवी	्सतू	िे्ा	
्	्हवी	जोराने	डा्वीकडून	उज्वीकडे	हल्ा.

आकृती ३.१ (अ) आकृती ३.१ (ब) 

आकृती ३.२ ः विी जरोरात िलव्णारी ् ुलगी

Ø	दिलेलवी	िोनहवी	छा्ादचत्रे	एकाच	दिकाणचवी	आहेत,	
की	्ेग्ेगळ्ा	दिकाणचवी	आहेत?

Ø	िोनहवी	 छा्ादचत्रांमधवील	 पाण्ाबि्	िलचे	 तुमच	े
दनरवीषिण	नोंि्ा.

Ø	अशा	प्रकारच्ा	नैसदगयाक	घ्टनेला	का्	महणतात?

v	कडवीच्ा	डब्ात	पाणवी	घ्ा.	कडवी	हातात	धरून	डबा	
गरगर	दफर्ल्ास	का्	होते	ते	पहा.

v	दमकसरच्ा	भांड्ात	पाणवी	घेऊन	दमकसर	चालू	करा.	
दनरवीषिण	करा.	(पालकांचे	साहाय्	घ्ा.)

v	गोफण,	पंखा	दफरतानाचेहवी	दनरवीषिण	करा.

भौगोलिक स्पष्टीकरण

३. भरती-ओिरोटी

्रवील	िोनहवी	छा्ादचत्रे	एकाच	दिकाणाहून	घेतलेलवी	
आहेत.	 समुद्दकनारवी	 काहवी	 काळ	 रादहल्ास	 तुमहांला	
समुद्ाचे	पाणवी	कधवी	दकनाऱ्ाच्ा	खूप	ज्ळ	आल्ाच	े
(आकृतवी	३.१	(अ)),	तर	काहवी	्ेळेस	दकनाऱ्ापासून	
आत-िूरप्ांत	 गेल्ाचे	 (आकृतवी	 ३.१	 (ब))	 दिसते.	
सागरजलाच्ा	 ्ा	 हालचालींना	आपण	भरतवी-ओहो्टवी	
महणून	ओळखतो.	काहवी	अप्ाि	्गळता,	जगभरातवील	
स्याच	 समुद्दकनाऱ्ां्र	 अशा	 प्रकारे	 भरतवी-ओहो्टवी	
्ेत	असते.	 भरतवी-ओहो्टवी	 ्ा	 नैसदगयाक	 घ्टना	 असून,	
त्ामागचे	शासत्र	आपण	समजून	घेऊ्ा.

भरतवी-ओहो्टवी	 हवी	 सागरजलाचवी	 िररोज	 आदण	
दन्दमतपणे	 होणारवी	 हालचाल	 आहे.	 सागरातवील	
पाण्ाच्ा	 पातळवीत	 िरा्वीक	 काला्धवीने	 बिल	 होत	
असतो.	 िर	 १२	 तास	 २५	 दमदन्टांनवी	 भरतवी-ओहो्टवीच	े
एक	चरि	पूणया	होते.

पृथ्वी्रवील	जला्रणामध्े	सातत्ाने	घडणारवी	हवी	
घ्टना	 ्र्र	 पाहता	 सहज	 ्	 स्ाभाद्क	 ्ा्टते;	 परंतु	

सांगा ्पाहू !

्ाचा	्े्ट	संबंध	सू् या,	चदं्	 ्	 पृथ्वी	 ्ांच	े गुरुत्ाकषयाण	
बल	्	केंद्ाेतसारवी	बल	्ांच्ाशवी	असतो.

करून ्पहा.
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भांगाची भरती-ओिरोटी (Neap Tide) :	 चंद्	
पृथ्वीभो्तवी	 दफरताना	मदहन्ातून	िोन	्ेळा	तो	पृथ्वी	
्	सू्ायाच्ा	संिभायात	का्टकोन	शस्तवीत	्ेतो.		हवी	शस्तवी	
प्रत्ेक	मदहन्ाच्ा	शुक्ल	्	कृषण	पषिातवील	अष्टमवीला	
्ेते.	्ा	िोन	दि्शवी	भरतवी	दनमायाण	करणाऱ्ा	चंद्	आदण	
सू्या	् ांच्ा	प्रेरणा	पृथ्वी्र	का्टकोन	दिशेत	का्या	करतात.	
(आकृतवी	 ३.८	 पहा.)	 सू्ायामुळे	 ज्ा	 दिकाणवी	 भरतवी	
दनमायाण	 होते	 ते्वील	 पाण्ा्र	 का्टकोनात	 असलेल्ा	
चंद्ाच्ा	गुरुत्ाकषयाण	बलाचाहवी	पररणाम	 दिसून	्ेतो.	
त्ामुळे	 दनमायाण	 झालेल्ा	 भरतवीच्ा	 पाण्ाचवी	 पातळवी	

ओहो्टवी

ओहो्टवी

चंद्ाचे	गुरुत्ाकषयाण	
बल
भरतवी

भरतवी

केंद्ोतसारवी	
बल

चंद्

गुरुत्ाकषयाण	बल
केंद्ोतसारवी	बल

उततर	ध्ु्

आकृती ३.७ ः उधा्णाची भरती-ओिरोटी

आेहो्टवी

आेहो्टवी

भरतवी

भरतवी

भरतवीचवी	पातळवी

पृथ्वी

सू् या

चंद्

उततर	ध्ु्

सू्ायापेषिा	 चदं्	 पृथ्वीच्ा	 अदधक	 ज्ळ	 आहे,	
त्ामुळे	 पृथ्वी्र	 चंद्ाच	े गुरुत्ाकषयाण	 बल	 सू्ायाच्ा	
गुरुत्ाकषयाण	बलापषेिा	जासत	पररणाम	करते.	चदं्,	सू्या	
्	पृथ्वी	्ांच्ा	सापषेि	 शस्तवीमुळे	भरतवी-ओहो्टवी	होत	
असते.	पृथ्वी्र	ज्ा	दिकाणवी	भरतवी	दकं्ा	ओहो्टवी	्ेते.	
त्ाच्ा	 द्रुद्ध	दिकाणवीहवी	 त्ाच	्ेळवी	अनुरिम	ेभरतवी	
दकं्ा	 आेहो्टवी	 ्ेते.	 हा	 पृथ्वीच्ा	 केंद्ोतसारवी	 बलाचा	
पररणाम	आहे.	आकृतवी	३.६	प्रमाणे	पृथ्वी्रवील	भरतवी-
ओहो्टवीच्ा	शस्तवी	लषिात	घ्ा.
v	ज्ा	 ्ेळेस	 ०°	 रेखा्ृतता्र	 भरतवी	 असते,	 त्ा	
्ेळेस	 त्ाच्ा	 द्रुद्ध	 बाजूला	 असलेल्ा	 १८०° 
रेखा्ृतता्रहवी	भरतवी	असते.

v	त्ाच	् ेळवी	् ा	रेखा्ृततांना	का्टकोन	शस्तवीत	ओहो्टवी	
असते.	जर	भरतवी	०°	्	१८०°	रेखा्ृततां्र	असेल,	
तर		ओहो्टवी	कोणकोणत्ा	रेखा्ृततां्र	असेल?

v	पृथ्वीचे	 सू्ायाभो्तवी	 दफरण	े ्	 चंद्ाचे	 अप्रत्षिपणे	
सू्ायाभो्तवी	दफरणे.

v	परर्लनामळु	े पृथ्वी्र	 दनमायाण	 होणारवी	 केंद्ोतसारवी	
प्रेरणा.

असते.	 स्यासाधारणपणे	अमा्ास्ेला	 ्	 पौदणयामेला	 तवी	
स्ाांत	मोिवी	असते,	तर	अष्टमवीच्ा	दि्शवी	तवी	नेहमवीपेषिा	
लहान	असते.	्ा	भरतवी-ओहो्टवीचे	अनरुिमे	उधाणाचवी	्	
भांगाचवी	असे	िोन	मुख्	प्रकार	आहेत.	
उधा्णाची भरती-ओिरोटी (Spring Tide) : चंद्	 ्	
सू्या	 ्ांच्ा	 भरतवी	 दनमायाण	करणाऱ्ा	 प्ररेणा	अमा्ास्ा	
्	 पौदणयामेला	 एकाच	 	 दिशेत	 का्या	 करतात,	 त्ामुळे	
गुरुत्ाकषयाण	बल	्ाढते;	आदण	त्ा	दि्शवी	उधाणाचवी	
भरतवी	्ेते,	जवी	सरासरवीपेषिा	फारच	मोिवी	असते.	आकृतवी	
३.७	पहा.	भरतवीच्ा	दिकाणवी	पाण्ाचा	अदधक		फुग््टा	
झाल्ामुळे	ओहो्टवीच्ा	दिकाणवी	पाणवी	अदधक	खोलप्ांत	
ओसरते.	हवी	उधाणाचवी	ओहो्टवी	असते.

F	पृथ्वीपासून	 िूर	 अ्काशात	 जाण्ासािवी	 मोिे	
अदनिबाण	 ्ापरा्े	 लागतात.	 त	े कोणत्ा	
बलाच्ा	द्रोधात	का्या	करतात.

जरा लवचार करा !

भरती-ओिरोटीचे प्रकार :
ज्ाप्रमाणे	रोजच्ा	रोज	भरतवीच्ा		्ेळा	बिलतात,	

त्ाचप्रमाण	े भरतवीचवी	 कषिािेखवील	 कमवी-अदधक	 होत	

आकृती ३.६ ः भरती-ओिरोटी निन्मिती प्रनक्रर्ा
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आकृती ३.९ ः भरतीची वेळ ररोजचर्ा ररोज का बिलते?

v	भरतवी-ओहो्टवीमुळे	 पाण्ातवील	 कचऱ्ाचा	 दनचरा	
होतो	्	समदु्दकनारा	स्चछ	राहतो.	

v	बंिरे	गाळाने	भरत	नाहवीत.
v	भरतवीच्ा	्ेळेस	जहाजे	बंिरात	आणता	्ेतात.
v	भरतवीचे	 पाणवी	 दमिागरात	 साि्ून	 त्ा	 पाण्ापासून	
मवीि	त्ार	केले	जाते.

v	भरतवी-ओहो्टवीच्ा	दरि्ेमुळे	्वीज	दनमायाण	करता	्ेते.
v	भरतवी-ओहो्टवीच्ा	 ्ेळेचा	अिंाज	नवी्ट	न	आल्ास	
समुद्ात	 पोहण्ास	 गेलेल्ा	 व्क्ींना	अपघात	 होऊ	
शकतो.

v	भरतवी-ओहो्टवीमुळे	दत्राचवी	्ने,	दकनारवी	भागांतवील	
जै्द्द्धता	इत्ािींचा	द्कास	्	जतन	होते.

भरतीची वेळ ररोजचर्ा ररोज बिलते
भरतवी-ओहो्टवीचवी	प्रदरि्ा	सातत्ाने	घडत	असते.	

भरतवीचवी	 कमाल	 म्ायािा	 गािल्ानंतर	 ओहो्टवीचवी	
सुरु्ात	होते.	तसेच	पूणया	ओहो्टवी	झाल्ानंतर	भरतवीचवी	
सुरु्ात	होते.	पुढवील	द््ेचनात	्ेळ	सांगताना	कमाल	
म्ायािेचवी	्ेळ	सांदगतलवी	आहे,	हे	लषिात	घ्ा.	आकृतवी	
३.९	पहा.	भरतवीचवी	्ेळ	िररोज	का	बिलते,	हे	तुमच्ा	
लषिात	्ेईल.

भरती-ओिरोटीची कक्षा (Intertidal Zone)
भरतवी-ओहो्टवीच्ा	 ्ेळवी	 पाण्ाच्ा	

पातळवीतल्ा	 फरकास	 भरतवी-ओहो्टवीचवी	 कषिा	
महणतात.	 खुल्ा	 समुद्ात	 हवी	 कषिा	 के्ळ	 ३०	
सेमवी	इतकी	असते;	परंतु	 दकनारवी	भागात	हवी	कषिा	
्ाढत	जाते.	भारतवी्	ि्	् वीकलपाच्ा	दकनारवी	भागांत	
हवी	 कषिा	 सुमारे	 १००	 ते	 १५०	 सेमवी	 असू	 शकते.	
जगभरातवील	 स्ायादधक	 कषिा	 फंडवीच्ा	 (Fandy)	
उपसागरात	 (उततर	 अमेररकेच्ा	 ईशान्ेस)	आहे.	
हवी	 कषिा	 १६००	 सेमवी	 प्ांत	 असते.	 भारतातवील	
स्ाांत	 मोिवी	 भरतवी-ओहो्टवीचवी	 कषिा	 खंभातच	े
आखात	्े्े	आहे.	तवी	सुमारे	११००	सेमवी	आहे.

   माहटीत आहे का तुमहांिा ?

आकृती ३.८ ः भांगाची भरती-ओिरोटी

आेहो्टवी

आेहो्टवी

भरतवी

भरतवी
भरतवीचवी	
पातळवी

सू्या

चदं्

पृथ्वी

उततर	ध्ु्

v	आकृतवीमध्े	 पृथ्वी्रवील	 ‘क’	 हा	 दबंिू	 चंद्ासमोर 
(च	ं१)	असल्ाने	ते्े	भरतवी	्ेईल.

v	‘ड’	 हा	 दबंिू	 पृथ्वी्र	 ‘क’	 ्ा	 दबंिूच्ा	 प्रदतपािवी	
स्ाना्र	 असल्ाने	 ते्ेिेखवील	 त्ाच	 ्ेळवी	 भरतवी	
्ेईल.

v	‘क’	 हा	 दबंिू	 ‘ड’	 ्ा	 दिकाणवी	 १२	तासानंतर	 ्ेईल	
(१८०°)	आदण	तो	पुनहा	मूळ	जागवी	२४	तासानंतर	
्ेईल	(३६०°)	

v	्ाच	प्रकारचा	बिल	‘ड’	्ा	प्रदतपादित	दबंिूबाबतहवी	
घडेल.

v	जेवहा	‘ड’	दबंिू	‘क’	च्ा	जागवी	्ेईल	तेवहा	ते्े	भरतवी	

नेहमवीपेषिा	कमवी	चढते	्	नेहमवीच्ा	ओहो्टवीपेषिा	कमवी	
उतरते;	कारण	चंद्	्	सू्या	्ांचे	आकषयाण	एक-िुसऱ्ास	
पूरक	 न	 होता	 परसपर	का्टकोनात	असते.	 हवी	 भांगाचवी	
भरतवी-ओहो्टवी	हो्.	भांगाचवी	भरतवी	सरासरवीपेषिा	लहान	
असते	तर	ओहो्टवी	सरासरवी	ओहो्टवीपेषिा	मोिवी	असते.

भरती-ओिरोटीचे परर्णा् :
v	भरतवीच्ा	 पाण्ाबरोबर	 मासे	खाडवीत	 ्ेतात.	 त्ाचा	
फा्िा	मासेमारवीसािवी	होतो.	

पृथ्वीचवी	गतवी	:	१°=	४	दमदन्ेट
१२°३०'     ला	लागणारा	्ेळ	=	५०	दमदन्टे
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आकृती ३.१० ः नकिाऱर्ाकडे र्े्णाऱर्ा लाटा

असणार	 नाहवी,	 कारण	 ्ा	 िरम्ान	 (१२	 तासांत)	
चंद्िेखवील	 ्ोडा	 पुढ	े (सुमारे	 ६°	 १५'  )	 गेलेला	
असेल;	महणून	‘ड’	दबंिूस	चंद्ासमोर	(चं	२)	्ेण्ास	
सुमार	े२५	दमदन्टे	जासत	लागतवील.	

v	१२	 तास	 २५	 दमदन्टांनंतर	 ‘ड’	 हा	 दबंिू	 चंद्ासमोर	
आल्ाने	 ते्े	 भरतवी	 ्ेईल	 ्	 त्ाच	 ्ेळवी	 ‘क’	 ्ा	
‘ड’च्ा	द्रुद्ध	दबंिू्र	भरतवी	्ेईल.
त्ानंतर	 पुनहा	 सुमार	े १२	 तास	 २५	 दमदन्टांनवी	

‘क१’	दबंिू	चंद्ासमोर	(चं	३)	्ेऊन	िुसऱ्ा	्ेळवी	भरतवी	
अनुभ्ेल.	त्ाच	् ेळवी	‘ड१’	् ा	दिकाणवीहवी	भरतवी	असेल.

दकनारवी	भागांत	दि्सातून		(२४	तास)	साधारणत:	
िोन	्ेळा	भरतवी	्	ओहो्टवी	्ेते.	िोन	भरतवीच्ा	्ेळांतवील	
फरक	सुमारे	१२	तास	२५	दमदन्टांचा	असतो.

v	पसर्ट	आकाराच	ेएक	मोिे	भांडे	घ्ा.
v	हे	भांड	ेसपा्ट	जदमनवी्र	दकं्ा	्ेटबला्र	िे्ा.
v	भांड	ेसाधारणपण	ेभरेल	ए्ढे	पाणवी	त्ात	घाला.

्ा	 भांड्ातवील	 पाण्ात	 ला्टा	 दनमायाण	 करा्च्ा	
आहेत.
Ø	भांड्ाला	 सपशया	 न	 करता	 दकं्ा	 धक्ा	 न	 ला्ता	

ला्टा	दनमायाण	करता	्ेतवील	का?	तसा	प्र्तन	करा.
Ø	तुमहवी	 कोणकोणत्ा	 प्रकार	े ला्टा	 दनमायाण	 करू	

शकाल?	

ला्टा	 सतत	 दनमायाण	 होत	 असतात.	 ला्टांचवी	 दनदमयातवी	
हवीसुद्धा	एक	नैसदगयाक	्	 दन्दमत	होणारवी	घ्टना	आहे.	
आकृतवी	३.१०	पहा.

भौगोलिक स्पष्टीकरण

लाटेची रचिा :
्ाऱ्ामुळे	 सागरवी	 जल	 उचलले	 जाते	 ्	 त्ाच्ा	

समोर	खोलग्ट	भाग	त्ार	होतो.	ला्टेच्ा	् ा	उंच	भागाला	
शवीषया	्	खोलग्ट	भागाला	द्ोणवी	महणतात.	्ेग्ान	्ारा	
एकाच	दिशेन	े्ाहत	असल्ास	मोठ्ा	ला्टांचवी	दनदमयातवी	
होते.

शवीषया	आदण	द्ोणवी	् ांच्ामधवील	उभ	ेअंतर	हवी	ला्टेचवी	
उंचवी	असते,	तर	िोन	शवीषाांिरम्ानच	ेदकं्ा	द्ोणींिरम्ानचे	
अंतर	हवी	ला्टेचवी	लांबवी	असते.	ला्टेचवी	लांबवी,	उंचवी	्	
ला्टेचा	 ्ेग	 हे	 ्ाऱ्ाच्ा	 ्ेगा्र	 अ्लंबून	 असतात.	
आकृतवी	३.११	पहा.

लाटा :
गरम	चहा	दकं्ा	िूध	दपताना	त्ा्र	फुंकर	मारलवी,	

की	तुमहालंा	त्ा्र	लहरवी	् ेताना	दिसतात.	अशाच	प्रकारे	
्ाऱ्ाकडून	दमळणाऱ्ा	शक्वीने	(ऊजाया)	पाणवी	गदतमान	
(प्र्ाहवी)	 होते.	 ्ाऱ्ामुळे	 सागरजल	 ढकलले	 जाते	 ्	
पाण्ा्र	तरंग	दनमायाण	होतात.	त्ांना	ला्टा	महणतात.	

ला्टांमुळे	 सागराचे	 पाणवी	 ्रखालवी	 ्	 दकंदचत	
मागे-पुढे	 होते.	 ्ा	 ला्टा	 त्ांच्ात	 सामा्लेलवी	 ऊजाया	
दकनाऱ्ाप्ांत	घेऊन	्ेतात	्	त्ा	उ्ळ	दकनारवी	भागात	
्ेऊन	 फु्टतात.	 सागराच्ा	 पृष्ठभागा्र	 लहानमोठ्ा	

आकृती ३.११ ः लाटेची रचिा

शवीषयाशवीषया शवीषया ला्टेचवी	लांबवी

ला
्टच
वी	उ
ंचवी

ला्टेचवी	लांबवी

द्ोणवी द्ोणवीला्टेचवी	लांबवी

लाटांची गती :
सागरवी	दकनाऱ्ालगत	उभे	राहून	पादहल्ास	ला्टा	

दकनाऱ्ाकडे	 ्ेताना	 दिसतात.	एखािवी	तरंगणारवी	्सतू	
जर	समुद्ात	लांब्र		्टाकलवी,	तर	तवी	्सतू	ला्टेबरोबर	
ते्ेच	्रखालवी	होत	राहते.	तवी	दकनाऱ्ाकडे	्ेत	नाहवी,	
्ाचा	 अ्या	 ला्टेतवील	 पाणवी	 पुढे	 ्ेत	 नाहवी.	 महणजेच	
ला्टेच्ा	पाण्ाचे	्हन	न	होता	पाण्ातवील	ऊजवेचे	्हन	
होते,	हे	लषिात	घ्ा.

करून ्पहा.
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   मटी आणखटी कोठे ?

F	इ्तता	सहा्वी-सामान्	द्जान-ऊजायासाधने.
F	इ्तता	न््वी-भूगोल-अंतगयात	हालचालवी.
F	इ्तता	सहा्वी-सामान्	द्जान-ऊजवेचवी	रूपे	हा	

भाग.

सागरदकनारवी	 दफरताना	 दकं्ा	 पाण्ात	खेळताना	
आपण	 भरतवी-आेहो्टवीच्ा	 ्ेळांचवी	 पुरेशवी	 काळजवी	
घेतलवी	पादहजे,	अन््ा	गंभवीर	िुघया्टना	घडू	शकतात.	
त्ासािवी	 आपल्ाला	 भरतवी-ओहो्टवीच्ा	 ्ेळा	
माहवीत	असणे	गरजेचे	आहे.	्ा	 ्ेळा	माहवीत	करून	
घेण्ासािवी	 तुमहांला	 त्ा-त्ा	 दि्साचवी	 ‘दत्वी’	
माहवीत	असणे	आ्श्क	आहे.	दत्वीच्ा	पाऊणप्ट	
केले,	 की	 तवी	 पूणया	 भरतवी	 असण्ाचवी	 ्ेळ	 असते.	
उिा.,	 तुमहवी	 सागरदकनारवी	 चतु्वी	 ्ा	 दत्वीच्ा	
दि्शवी	 आहात.	 चतु्वी	 महणजे	 चौ्ा	 दि्स.	
त्ाच्ा	 पाऊणप्ट	 महणजे	 तवीन.	 ्ाचाच	 अ्या	 त्ा	
दि्शवी	िुपारवी	तवीन	्ाजता	्	पहा्टे	तवीन	्ाजता	पूणया	
भरतवी	असेल	आदण	त्ाच्ा	साधारण	सहा	तास	पुढे	
महणजेच	रात्रवी	नऊ	् 	सकाळवी	नऊ	् ाजता	पूणया	ओहो्टवी	
असेल.	स्लकाळानुसार	्ात	्ाेडाफार	बिल	होऊ	
शकतो.	भरतवी-ओहो्टवीबरोबरच	एखाद्ा	दिकाणचवी	
सागरवी	 दकनाऱ्ाचवी	 रचना,	 उतार,	 खडकाळ	 भाग,	
दकनाऱ्ाज्ळवील	 प्र्ाह	 ्ांचा	 द्चार	 करून	 ्	
स्ादनकांशवी	चचाया	करून	मगच	समुद्ात	खेळण्ाचा	
आनंि	घेतला	पादहजे.

अष्टमवीच्ा	 दि्शवी	्ेणाऱ्ा	भरतवी-ओहो्टवीच्ा	
्ेळा	सांगा.

ला्टेच्ा	दनदमयातवीचे	मुख्	कारण	्ारा	हे	आहे;	पण	
काहवी	् ेळा	सागरतळाशवी	होणारे	भूकंप	् 	ज्ालामुखींमुळे	
िेखवील	 ला्टा	 दनमायाण	 होतात.	 उ्ळ	 दकनारवी	 भागांत	
अशा	ला्टांचवी	उंचवी	प्रचंड	असते.	त्ा	अत्ंत	द्ध्ंसक	
असतात.	त्ामुळे	मोठ्ा	प्रमाणा्र	जवीद्त	् 		द्ततहानवी	
होते.	 अशा	 ला्टांना	 तसुनामवी	 असे	 महणतात.	 २००४	
सालवी	 सुमात्रा	 ्ा	 इंडोनेदश्ातवील	 बे्टांज्ळ	 झालेल्ा	
भूकंपामुळे	प्रचंड	 तसुनामवी	ला्टा	 दनमायाण	झाल्ा	होत्ा.	
त्ांचा	 तडाखा	 भारताचा	 पू्या	 दकनारा	 ्	 श्वीलंका	 ्ा	
िेशालाहवी	बसला	होता.

ला्टांमुळे	 समुद्ात	 घुसलेल्ा	 भू-भागांचवी	 झवीज	
होते,	 तर	 उपसागरासारख्ा	 सुरदषित	 भागात	 ्ाळूचे	
संच्न	होऊन	पुळण	दनमायाण	होते.

   माहटीत आहे का तुमहांिा ?

सागर	 साशनिध्	 असलेल्ा	 प्रिेशात	 भूकंप	
झाल्ास,	दकनारवी	भागात	तसुनामवीचा	धोका	दनमायाण	
होतो.	 अशा	 ्ेळवी	 दकनारवी	 भागापासून	 िूर	 जाणे	
दकं्ा	समुद्सपा्टवीपासून	उंचा्र	जाण्ाचवी	काळजवी	
घ्ा्वी.	त्ामुळे	जवीद्त	हानवी	्टाळता	्ेते.

       हे नेहमटी िक्ात ठेवा.

आकृती ३.१२ ः पुळ्ण
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प्रशन	१.	जोड्ा	ला्ून	साखळवी	बन्ा.

‘अ’	ग्ट ‘ब’	ग्ट ‘क’	ग्ट
ला्टा
केंद्ोतसारवी	प्ररेणा
गरुुत्वी्	बल
उधाणाचवी	भरतवी
भांगाचवी	भरतवी

अष्टमवी
अमा्ास्ा
पथृ्वीच	ेपरर्लन
चदं्,	सू् या	्	पथृ्वी
्ारा

्सत	ूबाहरेच्ा	दिशने	ेफकेलवी	जात.े
स्ाांत	मोिवी	भरतवी	त्ा	दि्शवी	असत.े
भकूपं	्	ज्ालामखुवीमळुहेवी	दनमायाण	होतात.
चदं्	्	स्ू्या	्ाचं्ा	प्ररेणा	्गेळ्ा	दिशने	ेका्या	करतात.
पथृ्वीच्ा	मध्ाच्ा	दिशने	ेका्या	करत.े

प्रशन	 २.	 भौगाेदलक	कारणे	सांगा.
	 (१)	 भरतवी-ओहो्टवी्र	सू्ायापषेिा	चंद्ाचा	जासत	

पररणाम		होतो.
	 (२)	 काहवी	 दिकाणवी	 दकनाऱ्ाज्ळवील	 सखल	

प्रिेश	खाजणाचा	दकं्ा	िलिलवीचा	बनतो.
	 (३)	 ओहो्टवीच्ा	 दिकाणाच्ा	 द्रुद्ध	

रेखा्ृतता्रिेखवील	अोहो्टवीच	्ेते.
प्रशन	 ३.	 ्ोडक्ात	उततरे	दलहा.
	 (१)	 जर	सकाळवी	 ७.००	्ाजता	भरतवी	आलवी,	

तर	 त्ा	 दि्सातवील	 	 पुढवील	 ओहो्टवी	 ्	
भरतवीच्ा	्ेळा	कोणत्ा,	ते	दलहा.

	 (२)	 ज्ा	्ेळवी	मुंबई	(७३°	पू्या	रेखा्ृतत)	्े्े	
गुरु्ारवी	िुपारवी	१.००	्ाजता	भरतवी	असेल,	
त्ा	 ्ेळवी	 िुसऱ्ा	 कोणत्ा	 रेखा्ृतता्र	
भरतवी	असेल	ते	सकारण	दलहा.

	 (३)	 ला्टादनदमयातवीचवी	कारण	ेसपष्ट	करा.
प्रशन	 ४.	 	पुढवील	 बाबींचा	 भरतवी-ओहो्टवीशवी	 कसा	

संबंध	असेल	ते	दलहा.
	 (१)	 पोहणे	 (२)	जहाज	चालद्णे
	 (३)	 मासेमारवी	 (४)	मवीि	दनदमयातवी
	 (५)	 सागरवी	दकनारवी	सहलवीला	जाणे.

प्रशन	 ५.	 भांगाचवी	 भरतवी-ओहो्टवी	 ्ा	आकृतवी	 ३.८	
चे	दनरवीषिण	करा	्	खालवील	प्रशनांचवी	उततरे	
दलहा.

	 (१)	 	आकृतवी	कोणत्ा	दत्वीचवी	आहे?
	 (२)	 चंद्,	सू्या	्	पृथ्वी	्ांचवी	सापेषि	शस्तवी	कशवी	

आहे?
	 (३)	 ्ा	शस्तवीचा	भरतवी-ओहो्टवी्र	नेमका	का्	

पररणाम	होईल?
प्रशन	 ६.	 फरक	सपष्ट	करा.
	 (१)	 भरतवी	्	ओहो्टवी
	 (२)	 ला्ट	्	तसुनामवी	ला्ट
प्रशन	 ७.	 	 भरतवी-ओहो्टवीच	ेचांगल	े्	्ाई्ट	पररणाम	

कोणते,	ते	दलहा.
उपरिम	ः
	 (१)	 सागरवी	 दकनारा	 असलेल्ा	 भागास	 भे्ट	

द्ा.	 दकनाऱ्ाकडे	 ्ेणाऱ्ा	 ला्टांचे	 ्ोड्ा	
उंचवी्रून	 दनरवीषिण	 करा.	 ्ेणाऱ्ा	 ला्टा	
त्ांचवी	दिशा	बिलतात	का	ते	पहा	आदण	असा	
बिल	 कशामुळे	 होत	 असा्ा,	 ्ाचे	 उततर	
दशषिकांच्ा	मितवीने	शोधा.

	 (२)	 सागरवी	 ला्टांपासून	 ्वीजदनदमयातवी	 कशवी	 केलवी	
जाते	्ाचवी	आंतरजालाि्	् ारे	मादहतवी	दमळ्ा.	
अशा	 प्रकारे	 ्वीजदनदमयातवी	 कोणकोणत्ा	
दिकाणवी	होते	ते	शोधा.

***

सवाधयाय
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सामान्	द्जान	इ्तता	सात्वीच्ा	पाठ्पुसतकातवील	
पाि	रिमांक	३	‘नैसदगयाक	संसाधनांचे	गुणधमया’	मधवील	पृष्ठ	
१६	 ्रवील	 ह्ेला	 ्जन	असते,	 हा	 प्र्ोग	 तुमहवी	 केला	
अाहे.

भौगोलिक स्पष्टीकरण

v	ह्ेत	उंच	जाणारा	एक	आकाशकंिवील	घ्ा.
v	आकाशकंदिलाला	साधारणपण	े५	मवी	लांबवीचा	साधा	
िोरा	बांधा,	जेणेकरून	तो	पुनहा	खालवी	आणता	्ेईल.

v	आकाशकंदिलाच्ा	 पादक्टा्र	 दलदहलेल्ा	
सूचनेप्रमाणे	आकाशकिंवील	 काळजवीपू्याक	 उघडा	 ्	
त्ातवील	 मेणबततवीचवी	 ्ात	 प्ेट्ा.	 का्	 होत	े त्ाचे	
दनरवीषिण	करा.

v	काहवी	्ेळाने	आकाशकंदिलाला	बांधलेल्ा	िोऱ्ाने	
आकाशकंिवील	 खालवी	 उतर्ून	 घ्ा	 ्	 त्ातवील	
मेणबततवी	द्झ्ा.

(शिक्षकांसाठी/पालकांसाठी सूचना : तुमच्था उपससथितीत 
ि माग्षिि्षनाखाली ही कृती शिद्ार्थाांकडून काळजीपूि्षक 
करून घ्थािी.)

(कृती झालर्ािंतर नशक्षकािंी वगामित चचामि घडवूि 
आ्णावी. तर्ासाठी पढुीलप्र्ा्ण ेकािी प्रशि नवचारावे.)

आकृती ४.१ ः आकाशकनंिलाचा प्रर्रोग

४. िवेचा िाब

्ा	कृतवी्रून	तुमच्ा	असे	लषिात	आले	असेल,	
की,	फुग्ातवील	ह्ेमुळ	ेफुगलेल्ा	फुग्ाचवी	बाजू	खालवी	
गेलवी.	्ाचाच	अ्या	असा	होतो,	की	ह्ेला	्जन	असते.

ज्ा	्सतूला	्जन	असते,	दतचा	खालवील	्सतूं्र	
िाब	 पडतो.	 त्ाचप्रमाणे	 ्ाता्रणातवील	 ह्ेचा	 िाब	
भूपृष्ठा्र	 पडतो.	 पृथ्वी्रवील	 ्ा	 ह्ेच्ा	 िाबामुळ	े
्ाता्रणात	्ािळ,	पजयान्	्ांसारख्ा	अनेक	घडामोडवी	
होतात.	त्ाचवी	काहवी	प्रमुख	कारणे	आहेत.
v	ह्ेचा	िाब	पृथ्वीपषृ्ठा्र	स्यात्र	सारखा	नसतो.
v	ह्ेचा	िाब	्ेळो्ेळवी	बिलत	असतो.
v	प्रिेशाचवी	उंचवी,	ह्ेचे	तापमान	आदण	बाषपाचे	प्रमाण	
हे	घ्टकहवी	ह्ेच्ा	िाबा्र	पररणाम	करतात.

प्रिेशाची उंची व िवेचा िाब ः
ह्ेतवील	धदूलकण,	बाषप,	जड	् ा्ू	इत्ािवी	घ्टकांचे	

प्रमाण	भूपृष्ठालगत	जासत	असते.	उंचवी	्ाढत	जाते,	तसे	
ह	ेप्रमाण	कमवी	होते.	महणजेच	भूपृष्ठापासून	जसजसे	उंच	
जा्े	तसतशवी	ह्ा	द्रळ	होत	जाते.	पररणामवी	ह्ेचा	िाब	
उंचवीनुसार	कमवी	होतो.

िवेचे ताप्ाि व िवेचा िाब :

थोडे आठवूया.

करून ्पहा.
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भूपृष्ावरील िाबपट्े :
सू्ायापासून	 पृथ्वीला	 दमळणारवी	 उषणता	 असमान	

आहे.	 द्षु््ृततापासून	 उततर	 ध्ु्ाकडे	 आदण	
िदषिण	 ध्ु्ाकडे	 तापमानाचे	 द्तरण	 असमान	 असते,	
त्ामुळे	 प्र्म	 तापमानप््ट	्टे	 दनमायाण	 होतात,	 हे	 आपण	
मागवील	 इ्ततेत	 दशकलो	 आहोत.	 तापमानप्ट्	ट्ाचं्ा	
पाश्याभूमवी्र	िाबप््ट	ट्ांचवी	दनदमयातवी	होते.
नवषुववृततीर् क्ी िाबाचा पट्ा :	 संपूणया	 पृथ्वीचा	
द्चार	करता	फक्	कक्क्ृतत	ते	मकर्ृतत	्ां	िरम्ान	
सू्ायाचवी	 दकरणे	 लंबरूप	 पडतात.	 त्ामुळे	 ्ा	 भागात	
तापमान	 जासत	 असते.	 ्ा	 प्रिेशातवील	 ह्ा	 तापते,	
प्रसरण	पा्ते	आदण	हलकी	होऊन	आकाशाकडे	जाते.	
हवी	दरि्ा	सतत	घडत	असल्ाने	्ा	प्रिेशाच्ा	मध््तवी	
भागात	महणजेच	०°	ते	५°	उततर	् 	िदषिण	अषि्ृतताच्ा	
िरम्ान	ह्ेचा	कमवी	िाबाचा	पट्ा	दनमायाण	होतो.
्धर् अक्षवृततीर् जासत िाबाचे पट्े : द्षु््ृततवी्	
प्रिेशातून	 आकाशाकडे	 गेलेलवी	 उषण	 ्	 हलकी	 ह्ा	
अदधक	 उंचवी्र	 गेल्ानंतर	 धु््वी्	 प्रिेशाकडे	 उततर	 ्	
िदषिण	दिशेत	् ाहू	लागते,	उंचा्रवील	कमवी	तापमानामुळे	
तवी	्ंड	होऊन	जड	होते.	जड	झालेलवी	हवी	ह्ा	उततर	्	
िदषिण	गोलाधाांत	२५°	ते	३५°	अषि्ृततांच्ा	िरम्ान	
जदमनवीच्ा	दिशेने	खालवी	् ेते.	पररणामवी,	उततर	गोलाधायात	
आदण	 िदषिण	 गोलाधायात	 २५°	 ते	 ३५°	अषि्ृततांच्ा	
िरम्ान	ह्ेचे	जासत	िाबाचे	 पट्े	 दनमायाण	होतात.	 हवी	
ह्ा	कोरडवी	असते;	 त्ामुळे	्ा	प्रिेशात	पाऊस	पडत	
नाहवी.	 पररणामवी	 पृथ्वी्रवील	बहुतेक	 उषण	्ाळ्ं्टे	 ्ा	
प्रिेशात	आढळतात.	(आकृतवी	४.२(ब)	पहा.)
उपधु्वीर् क्ी िाबाचे पट्े :	 पृथ्वीचा	 ध्ु्ाकडे	
जाणारा	भाग	तौलदनक	दृषट्ा	्रिाकार	आहे.	त्ामुळे	
ध्ु्ाकडवील	प्रिेशाचे	षिेत्र	कमवी	होत	जाते.	् ा	आकारामुळे	
्ाऱ्ांना	बाहेर	पडण्ास	जासत	्ा्	दमळतो.	पृथ्वीच्ा	
पृष्ठभागा्रवील	 ह्ेच्ा	 कमवी	 घषयाणामुळे	 तसेच	
परर्लनाच्ा	गतवीमुळे	्ा	भागातवील	ह्ा	बाहेर	फेकलवी	
जाऊन	ते्े	कमवी	िाबाचा	प््ट	्टा	दनमायाण	होतो.	हा	पररणाम	
५५°	 ते	 ६५°	 अषि्ृततांच्ा	 िरम्ान	 उततर	 ्	 िदषिण	
गोलाधायात	दिसून	्ेतो.	
ध्ुवीर् जासत िाबाचे पट्े :	िोनहवी	ध्ु्वी्	प्रिेशांत	्षयाभर	
तापमान	 शून्	 अंश	 सेशलसअसपेषिाहवी	 कमवी	 असते.	
त्ामुळे	 ्े्वील	 ह्ा	 ्ंड	 असते.	 पररणामवी,	 ध्ु्वी्	

प्रिेशात	 पृथ्वी	 पृष्ठाज्ळ	 ह्ेच्ा	 जासत	 िाबाच	े पट्े	
दनमायाण	होतात.	त्ांना	‘ध्ु्वी्	जासत	िाबाच	ेपटे्’	अस	े
महणतात.	हवी	 शस्तवी	८०°	ते	९०°	उततर	्	िदषिण	्ा	
अषि्ृततांिरम्ान	दिसून	्ेते.

सू्ायाच्ा	 उततरा्ण	 ्	 िदषिणा्न	 ्ा	 दरि्ांमुळ	े
पृथ्वी्र	 पडणाऱ्ा	 सू्याप्रकाशाचा	 काला्धवी	 आदण	
तवीव्रता	द्षु््ृततापासून	उततर	् 	िदषिण	गोलाधाांिरम्ान		
बिलत	जाते;	त्ामुळे	तापमानपट्े	्	त्ां्र	अ्लंबून	
असलेल्ा	 िाबप्ट्	ट्ांच्ा	 स्ानात	 बिल	 होतो.	 हा	
बिल	स्यासाधारणपणे	उततरा्णात		५°	ते	७°	उततरेकड	े
दकं्ा	िदषिणा्नात	५°	ते	७°	िदषिणेकडे	असा	असतो.	
्ालाच	 ह्ािाबप्ट्	ट्ांचे	 आंिोलन	 (Oscillation of 
pressure belts)	महणून	ओळखले	जाते.	आकृतवी	५.६	
मोसमवी	्ारे	पहा.

तापमानप्ट्	्टे	 ्	 ह्ािाबप्ट्	्टे	 ्ांमध्े	
महत््ाचा	 फरक	 महणजे	 तापमानपट्े	 सलग	 असून	
ते	द्षु््ृतताकडून	िोनहवी	ध्ु्ांकडे	जासत	तापमान	ते	
कमवी	तापमान	असे	पसरलेले	असतात.	ह्ािाबपटे्	
सलग	 नसून	 कमवी	 ्	 जासत	 ह्ािाबाचवी	 षिेत्रे	
द्षु््ृततापासून	िोनहवी	ध्ु्ांकड	ेजाताना	्ेग्ेगळ्ा	
भागांत	आढळतात.

       हे नेहमटी िक्ात ठेवा.

परर्णा् :
ह्ेच्ा	िाबाचे	खालवील	पररणाम	होतात.

v	्ाऱ्ांचवी	दनदमयातवी
v	्ािळे	दनमायाण	होतात.
v	आरोह	पजयान्ाचवी	दनदमयातवी	होते.
v	ह्ेच्ा	िाबाचा	श्सन	दरि्े्रहवी	पररणाम	होतो.

स्िाब रेषा :
समान	 ह्ेचा	 िाब	 असलेलवी	 दिकाणे	 ज्ा	 रेषेने	

नकाशा्र	जोडलेलवी	असतात,	त्ा	रेषेला	‘समिाब	रेषा’	
अस	ेमहणतात.
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	 (३)	 पृथ्वी्र	ह्ेचा	िाब	............	आहे.
	 	 (समान,	असमान,	जासत,	कमवी)
	 (४)	 ५°	 उततर	 ्	 ५°	 िदषिण	 अषि्ृततांिरम्ान			

............	िाबाचा	पट्टा	आहे.
	 	 (द्षु््ृततवी्	कमवी,	धवु्रवी्	 	जासत,	 उपधुव्रवी्	

कमवी,	मध्	अषि्ृततवी्	जासत)
प्रशन		५.	 ३०°	अषि्ृततापाशवी	जासत	िाबाचा	पट्टा	कसा	

त्ार	होतो?	तो	भाग	्ाळ्ं्टवी	का	असतो?
प्रशन	 ६.	 ह्ेचे	िाबपट्े	िशया्णारवी	सुबक	आकृतवी	काढून		

ना्े	द्ा. 
        ***

   मटी आणखटी कोठे ?

F	इ्तता	दतसरवी	पररसर	अभ्ास.
F	इ्तता	सात्वी	सामान्	द्जान.

प्रशन	 १.	 कारणे	द्ा.
	 (१)	 ह्ेचा	िाब	उंचवीनुसार	कमवी	होतो.
	 (२)	 ह्ािाब	प्ट्	ट्ांच	ेआंिोलन	होते.
प्रशन		२.	 खालवील	प्रशनांचवी	्ोडक्ात	उततरे	दलहा.
	 (१)	 ह्ेच्ा	 िाबा्र	 तापमानाचा	 कोणता	 पररणाम	

होतो	?
	 (२)	 उपध्ु्वी्	भागात	कमवी	िाबाचा	पट्टा	का	दनमायाण	

होतो	?
प्रशन	 ३.	 द्टपा	दलहा.
	 (१)	 मध्	अषि्ृततवी्	जासत	िाबाचे	पट्े
	 (२)	 ह्ेच्ा	िाबाचे	दषिदतजसमांतर	द्तरण
प्रशन	 ४.	 गाळलेल्ा	जागवी	कंसातवील	्ोग्	प्ाया्	दलहा.
	 (१)	 ह्ा	उंच	गेल्ा्र	............	होते.
	 					 (िा्ट,	द्रळ,	उषण,	िम्ट)
	 (२)	 ह्ेचा	िाब	............	् ा	पररमाणात	सांगतात.
	 							(दमदलबार,	दमलवीमवी्टर,	दमदलदल्टर,	दमदलग्रलॅम)

इ्तता	 सहा्वीमधवील	 तापमान	 द्तरण	 नकाशा	
्	 ्ा	 पािातवील	 ह्ािाबाचा	 द्तरण	 नकाशा	 ्ांचा	
एकदत्रत	अभ्ास	करून	तापमान	्	ह्ािाब	्ांतवील	
सहसंबंध	शोधा.

     पिा बरे ज्ते का ?

पृथ्वीच्ा	 गुरुत्ाकषयाण	 शक्वीमुळे	 पृथ्वीशवी	
दनगदडत	 असलेल्ा	 स्याच	 गोष्टवी	 पृथ्वीला	 जखडून	
राहतात.	 ्ामधून	 ्ा्ुरूपात	 असलेलवी	 ह्ािेखवील	
सु्टत	 नाहवी.	 पृथ्वीच्ा	 गुरुत्ाकषयाण	 शक्वीमुळ	े
्ाता्रणातवील	 ह्ा	 पृथ्वीपृष्ठाकडे	 ओढलवी	 जाते,	
महणून	समुद्सपा्टवीज्ळ	ह्ेचा	िाब	जासत	असतो.	
्ाता्रणातवील	हा	 ह्ेचा	 िाब	स्यात्रच	असल्ामुळ	े
आपल्ा्रहवी	हा	ह्ेचा	िाब	का्या	करतो,		हे	लषिात	
िे्ा.	असे	मह्टले	जाते,	की	स्यासाधारणपणे	प्रत्ेक	
व्क्वीच्ा	 डोक्ा्र	 असलेल्ा	 ह्ेच्ा	 सतंभाचे	
्जन	१०००	दकग्रलॅ	असते.	

   माहटीत आहे का तुमहांिा ?

आकृती ४.५ ः िवािाब्ापक 

ह्ेचा	िाब	हा	दमदलबार	
्ा	 एककात	 मोजला	 जातो.	
त्ासािवी	 ह्ािाबमापक	
ह	े उपकरण	 ्ापरल	े जाते.	
पृथ्वीपृष्ठाज्ळ	 ह्ेच्ा	
िाबाचवी	नोंि	् ा	उपकरणाद्ारे	
माेजलवी	जाते.

       हे नेहमटी िक्ात ठेवा.

सवाधयाय

F	द्षु््ृतता्र	 ह्ेचा	 िाब	 कमवी	 असतो,	 तर	
आशक्टयाक	्ृतता्र	ह्ेचा	िाब	कसा	असेल?

जरा डोके चािवा !
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९०°

३०°

३०°

६०°

०°

६०°

९०°

v	्गायाच्ा	 शखडकीतून	 बाहेर	 पहा.	 कोणत्ा	 ्सतू	
हलताना	दिसत	आहेत?	कोणत्ा	् सतू	शस्र	आहेत?

v	हलणाऱ्ा	्सतूूंपैकी	कोणत्ा	्सतू	 स्तःहून	 हलत	
आहेत?

v	स्तःहून	न	हलणाऱ्ा	्सतू	कोणत्ा?	त्ा	कशामुळे	
हलत	नसाव्ात?
(्रवील	प्रशनांतून	द्द्ाथ्ाांना	्ारा	्ा	संबाेधाकडे	

घेऊन	जा्े.)
्ाऱ्ाचा	 सपशया	आपल्ाला	 सहज	 जाण्तो;	 परतुं	

आपण	 ्ारा	 पाहू	 शकत	 नाहवी.	 आपल्ा	 सभो्तवीच्ा	
अनके	 ्सत	ू जवेहा	 हलतात,	 तवेहा	 आपल्ाला	 ्ारा	
अनभु्ता	् तेो.	महणज	ेह्चे्ा	् ाहण्ाचा	् ाऱ्ाशवी	सबंधं	
असतो.	मग	ह्ा	का	् ाहत,े	असा	आपल्ाला	प्रशन	पडतो.

Ø	कागिाच्ा	भेंडाेळवीला	्	्टेबलाला	अदजबात	सपशया	न	
करता	भेंडोळवी	्टेबलाच्ा	िुसऱ्ा	बाजूला	पोच्ण्ास	
का्	करा्े	लागेल?
Ø	कोणाचवी	 कागिाचवी	 भेंडाेळवी	 ्टेबलाच्ा	 िुसऱ्ा	
्टोकाला	प्र्म	पाेहोचते?
Ø	कागिाचवी	भेंडाेळवी	पोहोचण्ास	उशवीर	कशामुळे	झाला	
असेल?
Ø	आणखवी	्ेगाने	हवी	भेंडाेळवी	िुसऱ्ा	्टोकास	पोहोच्णे	
कसे	शक्	होईल?
Ø	पाण्ान	े भरलेलवी	 बा्टलवी	 अशा	 प्रकारे	 ्टेबलाच्ा	
िुसऱ्ा	 बाजूला	 नेता	 ्ेईल	 का	?	 बा्टलवी	 िुसऱ्ा	
बाजूकडे	 नेण्ासािवी	 ्र	 ्ापरलेलवी	 पद्धत	 ्ापरता	
्ेईल	का?

(ही कृती िोन-िोन शिद्ार्थाांच्था जोडीने करािी.)
Ø	समान	आकाराचवी	कागिाचवी	िोन	भेंडाेळवी	बन्ा.
Ø	्टेबलाच्ा	एका	बाजूस	िोनहवी	भेंडाेळवी	िे्ा.
Ø	तुमहवी	्	तुमचा	दमत्र/मैदत्रणवीने	कागिाचवी	प्रत्ेकी	एक	
भेंडाेळवी	घ्ा.

पथृ्वी्र	 ह्चेा	 िाब	 एकसमान	 नसतो,	 ह	े आपण	
दशकलो	 आहोत.	 जासत	 िाबाच्ा	 प्ट	्ट्ाकडून	 कमवी	

आकृती ५.१ ः वारानिन्मिती आकृती ५.२ ः वाऱर्ांचर्ा निशेत िरो्णारा बिल

भौगोलिक स्पष्टीकरण

५. वारे

्ाऱ्ांचवी	मूळ	दिशा
(जासत	िाबाकडून	कमवी	िाबाकडे)

परर्लनामुळे	्ाऱ्ाचंवी
बिलेलवी	दिशा

सांगा ्पाहू !

करून ्पहा.
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आकृती ५.३ ः पृथवीवरील वार्ुिाबपटट ेव ग्रिीर् वारे

ध्ु् वी्	जासत	िाबपट्टा

उपध्ु् वी्	कमवी	िाबपट्टा

उपध्ु् वी्	कमवी	िाबपट्टा

द्षु् ्तृतवी्	कमवी	िाबपट्टा

धु््वी्	्ारे

धु््वी्	्ारे

पशशचमवी	्ारे

पशशचमवी	्ारे

पू् वी्	्ारे

पू् वी्	्ारे

मध्	अषि्ृततवी्	जासत	िाबपट्टा

मध्	अषि्ृततवी्	जासत	िाबपट्टा

ध्ु् वी्	जासत	िाबपट्टा

५°

५°

२५°
३५°

५५°
६५°

२५°

३५°

५५°
६५°

९०°	उ.
८०°

८०°
९०°	उ.

Ø	िदषिण	 गोलाधायात	 ्ाऱ्ाचे	 कोणकोणते	 प्रकार	
आढळतात?
Ø	पू्वी्	्ारे	 उततर	्	िदषिण	गोलाधाांत	कोणकोणत्ा	
दिशेन	े्ाहतात?

सांगा ्पाहू !

     पिा बरे ज्ते का ?

खालवील	तकत्ात	्ाऱ्ाचवी	बिललेलवी	दिशा	दलहा.
िवेचर्ा िाबाचे पट् टे उततर गरोलाधमि िनक्ष्ण गरोलाधमि

मध्	अषि्ृतत

ध्ु्

िाबाच्ा	 प्ट	्ट्ाकडे	 ह्चेवी	 हालचाल	 दषिदतजसमातंर	
दिशते	होत.े	्ा	हालचालवीमुळ	े्ाऱ्ाचवी	दनदमयातवी	होत.े

ह्ेच्ा	 िाबाच्ा	 फरकातवील	 तवीव्रतेचा	 पररणाम	
्ाऱ्ाच्ा	 गतवी्र	 होतो.	 ह्ेच्ा	 िाबातवील	फरक	जे्े	
कमवी	असेल,	ते्े	् ार	ेमंि	गतवीने	् ाहतात.	स्यासाधारणपणे	
जागदतक	पातळवीत	ह्ेच्ा	िाबातवील	फरक	जे्े	अदधक	
असेल,	 ते्े	 ्ारे	 ्ेगाने	 ्ाहतात.	 ्ाऱ्ाचा	 ्ेगिेखवील	
दभनि	दभनि	स्रूपात	अाढळतो.	् ाऱ्ाचा	् ेग	दकलोमवी्टर	
प्रदत	तास	दकं्ा	नॉ्ट्	स	्ा	पररमाणात	मोजला	जातो.

संपूणया	पृथ्वीच्ा	संिभायात	 द्चार	करता,	पृथ्वीच्ा	
परर्लनाचा	 पररणाम	 ्ाऱ्ाच्ा	 ्ाहण्ाच्ा	 दिशे्र	
होतो.	 उततर	 गोलाधायात	 ्ारे	 आपल्ा	 मूळ	 दिशेपासून	
उज्वीकड	े	् ळतात,	तर	िदषिण	गोलाधायात	ते	मूळ	दिशेच्ा	
डा्वीकड	े्ळतात.	आकृतवी	५.२	पहा.	आकृतवीमध्े	हवी	
दिशा	्रि	बाणान	ेिाख्लवी	आहे.	पशशचमेकडून	पू्वेकडे	
होणाऱ्ा	पृथ्वीच्ा	परर्लनामुळ	े्ाऱ्ांच्ा	मूळ	दिशेत	
बिल	होतो.

्ारे	 ज्ा	 दिशेकडून	 ्ाहत	 ्ेतात,	 त्ा	 दिशेच्ा	
ना्ाने	ते	ओळखले	जातात.	उिा.,	पशशचमवी	्ारे	महणजे	
पशशचमेकडून	 ्ेणारे	 ्ारे.	 ्ाऱ्ाचंवी	 ्ाहण्ाचवी	 दिशा,	
काला्धवी,	 व्ापलेला	 प्रिेश,	 ह्ेचवी	 शस्तवी	 ्ां् रून	
्ाऱ्ांचे	पुढवील	प्रकार	पडतात.
ग्रिीर् वारे :

पृथ्वी्र	 जासत	 िाबाच्ा	 प्ट्	ट्ांकडून	 कमवी	
िाबाच्ा	 प्ट्	ट्ाकंडे	 ्षयाभर	 दन्दमतपणे	 ्ारे	 ्ाहतात.	
ह	े्ारे	 पृथ्वीचे	 द्सतवीणया	षिते्र	 व्ापतात.	 त्ामुळ	े त्ांना	
ग्रहवी्	्ारे	 महणतात.	उिा.,	पू्वी्	्ारे,	 पशशचमवी	्ारे,	
ध्ु्वी्	्ारे.

िोनहवी	गोलाधाांत	२५°	त	े३५°	अषि्तृताचं्ा	िरम्ान	
असलले्ा	जासत	िाबाकडून	द्षु् ्तृतवी्	कमवी	िाबाच्ा	
प्ट	्ट्ाकडे	्ार	े्ाहतात.	(आकृतवी	५.३	पहा.)	पथृ्वीच्ा	
परर्लनाचा	् ा	् ाऱ्ां् र	पररणाम	होऊन	त्ाचंवी	मळू	दिशा	
बिलत.े	उततर	गोलाधायात	ह	े्ारे	ईशान्केडून	नॠैत्केड,े	
तर	िदषिण	गालेाधायात	आनिे् केडून	्ा्व्ेकड	े्ाहतात.	ह	े

आकृतवी	५.३	च	ेदनरवीषिण	करून	प्रशनांचवी	उततरे	सागंा.
Ø	उततर	गोलाधायात	मध्	अषि्ृततवी्	जासत	िाबाकडून	
द्षु््ृततवी्	कमवी	िाबाच्ा	प््ट	ट्ाकडे	्ाहणार	े्ारे	
कोणते?
Ø	पशशचमवी	् ाऱ्ांचवी	िदषिण	गोलाधायातवील	दिशा	कोणतवी?
Ø	मध्	 अषि्ृततवी्	 जासत	 िाबाच्ा	 प्ट्	ट्ाकडून	
उपध्ु्वी्	 कमवी	 िाबाच्ा	 प्ट्	ट्ाकडे	 कोणते	 ग्रहवी्	
्ारे	उततर	गोलाधायात	्ाहतात?
Ø	धु््वी्	्ाऱ्ांचवी	दिशा	िोनहवी	गोलाधाांत	सारखवीच	का	
नसते?
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िोनहवी	्ारे	द्षु् ्ृतताज्ळवील	ह्चे्ा	शातं	प्ट	्ट्ाज्ळ	
्ऊेन	दमळतात.	्ा	्ाऱ्ानंा	पू् वी्	्ारे	अस	ेमहणतात.

िोनहवी	गोलाधाांत	मध्	अषि्ृततवी्	जासत	िाबाच्ा	
प्ट्	ट्ाकडून	 ६०°अषि्ृतताच्ा	 ज्ळ	 असलेल्ा	
ह्ेच्ा	कमवी	िाबाच्ा	प््ट	ट्ाकडे	् ारे	् ाहतात.	(आकृतवी	
५.३)	पृथ्वीच्ा	परर्लनाचा	पररणाम	होऊन	त्ांचवी	मूळ	
दिशा	 बिलते.	 िदषिण	 गोलाधायात	 हे	 ्ार	े ्ा्व्ेकडून	
आनिे्ेकडे,	तर	उततर	गोलाधायात	नैॠत्ेकडून	ईशान्ेकडे	
्ाहतात.	्ा	्ाऱ्ानंा	पशशचमवी	्ारे	असे	महणतात.

िोनहवी	गोलाधाांत	ध्ु् वी्	जासत	िाबाच्ा	प्ट	्ट्ाकडून	
उपध्ु् वी्	(५५°	त	े६५°)	कमवी	िाबाच्ा	प्ट	्ट्ाकडे	ज	े् ारे	
्ाहतात,	त्ानंा	धु््वी्	्ार	ेअसे	महणतात.	्ा	्ाऱ्ाचंवी	
दिशा	स्यासाधारणपण	ेपू् वेकडून	पशशचमकेडे	असत.े

सथिानिक वार े:
काहवी	 ्ार	े कमवी	 काला्धवीत	 ्	 द्दशष्ट	 प्रिेशात	

दनमायाण	होतात	आदण	तुलनेने	 म्ायादित	षिेत्रात	्ाहतात,	

हे	स्ादनक	्ारे	असतात.	हे	्ारे	ज्ा	प्रिेशात	्ाहतात	
ते्वील	 ह्ामाना्र	 त्ांचा	 पररणाम	 झालेला	 दिसून	
्ेतो.	 हे	 ्ारे	 दनरदनराळ्ा	प्रिेशांत	्ेग्ेगळ्ा	ना्ांनवी	
ओळखले	जातात.	

(अ)	दिलले्ा	दचत्राच	ेदनरवीषिण	करा.	िरवी्	्ाऱ्ाचंवी	
मादहतवी	दचत्रा्रून	दलहा.

भूपषृ्ठाचवी	 उंचवी,	 जदमनवीचे	 ्	 पाण्ाच	े तापणे,	 तसेच	
्ंड	होणे,	ह्ेचा	िाब	इत्ािवी	बाबवी	लषिात	घेऊन	खालवील	
कृतवी	करा्वी.

आकृती ५.४ (अ) ः िरीर् वारे

िरीर् वारे-वैनशषट्े ः
v	

v	

v	

v	

v	

v	

   माहटीत आहे का तुमहांिा ?

िदषिण	गोलाधायात	्ारे	अदतश्	्ेगाने	्ाहतात.	
िदषिण	गोलाधायात	जलभाग	जासत	आहे.	्ा	गोलाधायात	
भूपृष्ठाच्ा	 उंचसखलपणाचा	 अड्ळा	 नाहवी.	
कोणत्ाहवी	 प्रकारचे	 दन्ंत्रण	 नसल्ामुळे	 िदषिण	
गोलाधायात	 ्ारे	 उततर	 गोलाधायापेषिा	 जासत	 ्ेगाने	
्ाहतात.	त्ांच	ेस्रूप	पुढवीलप्रमाणे	असते.
F	४०°	 िदषिण	 अषिांशापलवीकडे	 ह	े ्ारे	 अदतश्	

्ेगाने	्ाहतात.	्ा	भागात	्ा	्ाऱ्ानंा	‘गरजणारे	
चाळवीस’	(Roaring Forties)	असे	महणतात.	

F	५०°	िदषिण	अषिाशंाच्ा	भागात	ह	े् ार	े् ािळाच्ा	
्गेान	े् ाहत	असतात.	् ा	भागात	त्ानंा	‘ख्ळलेले	
पननास’	(Furious Fifties)	महणतात.

F	६०°	िदषिण	 अषिाशंाभो्तवी	 ्ार	े ्ािळाच्ा	
्गेाबरोबरच	 प्रचडं	 अा्ाजान	े ्ाहतात.	 त्ानंा	
‘दकचंाळणार	ेसाि’	(Screeching Sixties)	महणतात.
उततर	 गोलाधायात	 ४०°,	 ५०°	 दकं्ा	 ६०° 

अषिांशाच्ा	 भागात	 ्ाऱ्ाचे	 स्रूप	 असे	 का	
आढळत	नाहवी?

करून ्पहा.
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(ब)	 खालवी	 दिलले्ा	 मादहतवीच	े लषिपू् याक	 ्ाचन	
करून	त्ा	आधार	ेप्यातवी्	्ारा	िशय्ा णारवी	आकृतवी	काढा.
पवमितीर् वार-े वनैशषट् ेः
v	रात्रवी	प्यातदशखर	ल्कर	्डं	होत.े
v	िरवीचा	भाग	तलुनने	ेउषण	असतो.
v	प्याता्र	ह्चेा	िाब	जासत	असतो.
v	प्याताकडून	िरवीकडे	्डं	्ार	े्ाहतात.
v	िरवीतवील	उषण	् 	हलकी	ह्ा	् र	ढकललवी	जात,े	त्ामळुे	
्डं	ह्ा	िरवीकड	े्गेान	ेखालवी	्ते.े

v	प्यातवी्	्ार	ेसू् ायासतानतंर	्ाहतात.
आकृती ५.४ (ब) ः पवमितीर् वारे

पुढ	ेदिलेल्ा	आकृत्ांच	ेदनरवीषिण	करा.	खारे	(सागरवी्)	्ारे	्	मतलई	(भूमवी्)	
्ारे	्ांद्ष्वी	द्चारलेल्ा	प्रशनांचवी	उततरे	सांगा.

आकृती ५.५ (अ) ः खारे (सागरीर्) वारे

जदमनवी्रवील	ह्ा	तापते	
्	्र	जाते.

गरम	ह्ा	्ंड	होते	्	
खालवी	्ेते.

खारे	्ारे
जासत	
िाबकमवी	

िाब सागरा्रवील	्ंड	ह्ा	जदमनवीकडे	्ाहते.

द्षु््ृतताच्ा	 उततर	 ्	 िदषिणेस	 सुमारे	 ५° 
अषि्ृतताप्ांत	 ्षायातवील	 बराच	 काळ	 ह्ा	 शांत	
असल्ाने	ते्े	्ारे	्ाहत	नाहवीत;	महणून	्ा	प्ट्	ट्ाला	
द्षु््ृततवी्	शांत	पट्ा	(Doldrums)	अस	ेमहणतात.

कक्क्ृतत	्	मकर्ृतताज्ळच्ा	२५°	ते	३५° 
उततर	्	िदषिण	अषि्ृततांिरम्ान	जासत	िाबाचा	प्ट्	्टा	
असतो.	हा	पट्टा	शांत	पट्टा	आहे,	् ाला	अश्	अषिांश	
(Horse Latitude)	असे	महणतात.

   माहटीत आहे का तुमहांिा ?

सांगा ्पाहू !
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Ø	दि्सा	भूपृष्ठालगत	्ारे	समुद्ाकडून	जदमनवीकडे	का	
्ाहतात?

Ø	भूपृष्ठालगत	 जदमनवीकडून	 समुद्ाकडे	 ्ारे	 केवहा	
्ाहतात?	

Ø	आकृतवी	‘अ’्रून	्ाऱ्ांच्ा	संिभायात	्णयान	करा.

Ø	आकृतवी	‘अ’	्	‘ब’	चे	तुलनातमक	्णयान	करा.	्ात	
ह्ेचा	िाब,	तापमान	्	्ाऱ्ांचा	द्चार	करा.

Ø	सागरवी्	(खारे)	् ारे	् 	भूमवी्	(मतलई)	् ारे	कशाला	
महणतात?

Ø	भारतातवील	 कोणत्ा	 प्रिेशात	 खारे	 ्	 मतलई	 ्ारे	
अनुभ्ता	्ेतात?

Ø	तुमच्ा	 गा्ात	 सागरवी्	 ्	 भूमवी्	 ्ारे	 अनुभ्ता	
्ेतात	का?

्हन	जलि	गतवीने	्	जासत	प्रमाणात	होते,	महणून	जमवीन	
अदधक		ल्कर	तापते.	त्ामानान	ेपाण्ाचवी	घनता	कमवी	
असते.	पाणवी	अशस्र	्	पारिशयाक	असते,	त्ामुळे	पाणवी	
ल्कर	तापत	नाहवी.	पररणामवी,	जमवीन	् 	सागरवी	भागातवील	
ह्ेच्ा	िाबात	फरक	पडतो.

दि्सा	 समुद्ाच्ा	 पाण्ापेषिा	 दकनारवी	 भागातवील	
जमवीन	ल्कर	्	जासत	प्रमाणात	तापते,	ते्वील	ह्ाहवी	
जासत	तापते	्	ह्ेचा	िाब	कमवी	राहतो.	समुद्ाचे	पाणवी	
उदशरा	तापते,	 त्ामुळे	समुद्ा्रवील	ह्ा	कमवी	तापते	्	
ह्ेचा	िाब	जासत	असतो.	दि्सा	समुद्ाकडून	जदमनवीकडे	
्ाहणारे	 ्ारे	 सागरवी	 (खारे)	 ्ारे	 होत.	 रात्रवी	समुद्ापेषिा	
जमवीन	ल्कर	्ंड	होते.	ते्े	ह्ेचा	िाब	जासत	असतो.	
तेवहा	 भूमवी्	 (मतलई)	 ्ारे	 जदमनवी्रून	 समुद्ाकडे	
्ाहतात.

्ादश्ा्	 ्ेग्ेगळ्ा	 प्रिेशांत	 द्दशष्ट	
पररशस्तवीत	्ारे	 ्ाहतात.	 हे	 ्ारेसुि्	धा	 स्ादनक	्ारे	
महणून	ओळखले	जातात.	उिा.,	फॉन,	दचनूक,	बोरा,	
लू	इत्ािवी.	पुढवील	पृष्ठा्रवील	तक्ा	पहा.

आकृती ५.५ (ब) ः ्तलई (भू्ीर्) वारे

पाण्ा्रवील	गरम	ह्ा	
्र	जाते.

मतलई	्ारे

गरम	ह्ा	्ंड	होत	े्	
खालवी	्ेते.

जदमनवी्रवील	्ंड	ह्ा	सागराकडे	्ाहते.

जासत	
िाब

कमवी	
िाब

जमवीन	जासत	घनतेच्ा	पिा्ाांनवी	बनलेलवी	असते.	
जमवीन	 शस्र	 ्	 अपारिशयाक	 असते,	 त्ामुळे	 उषणतेच	े
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कमी दाबाचा विषिुिृत्ीय शां्  पट ्टा

जास् दाबाचा मधय अक्षिृत्ीय पट् टा

जास् दाब

आग्नेय िारने

विषुििृत्

ईशानय 
मोसमी 
िारने

आग्नेय िारने

कमी दाब

नैॠतय 
मोसमी 
िारने

विषुििृत्

आकृती ५.६ ः मोसमी वारे 

हंगामी वारे (माेसमी) ः
जमीन ि पाणी यांचया ॠ्ूनुसार कमी-अविक 

्ापणयामुळने मानेसमी िारने वनमामाण हो्ा्. उनहाळ्ा् 
मोसमी िारने समुद्ािरून जवमनीकडने आवण वहिाळ्ा् 
जवमनीकडून समुद्ाकडने िाह्ा्. अाग्नेय आवशया, पूिमा 
आवरिका, उत्र ऑसट्नेविया या प्रदनेशांिर मोसमी 

िाऱयांचा विशनेष पररणाम हाने्ाना आढळ्ो. (आकृ्ी 
५.६ पहा.) भार्ीय उपखंडा् उनहाळा ि वहिाळा 
ॠ्ूंिर मोसमी िाऱयांचा प्रभाि हो्ो. या िाऱयांचया 
प्रभािामुळने भार्ीय उपखंडा् उनहाळा ि वहिाळा 
यांवशिाय पािसाळा ि मानसून पर्ीचा काळ असने ॠ् ू
हो्ा्.

जगातील प्रमखु स्ानिक वारे
वाऱ्ाचे िाव वाऱ्ाचे सवरूप वनैिष्ट्े आनि प्रभावके्त्र

िू (Loo) उषण ि कोरडने उत्र भार्ीय मैदानी प्रदनेशा् उनहाळ्ा् बहुिा दुपारी िाह्ा्. 
हने िारने थरचया िाळिंटी प्रदनेशाकडून यने्ा्.

वसमूम (Simoom) उषण, कोरडने आवण 
विनाशकारी

सहारा आवण अरनेवबयन िाळिंटां्ून अव्शय िनेगानने िाह्ा्. हने 
िारने शक्तिशािी असलयानने विधिंसक अस्ा्.

वचनूक (chinook)
(which means 
snow eater)

उबदार आवण कोरडने हने िारने उत्र अमनेररके्ीि रॉकी पिमा्ाचया पूिमा उ्ारािरून खािी 
िाह्ा्, पररणामी ्नेथीि बर्फ वि्ळ्ने, तयामुळने दऱयामंिीि 
्ापमाना् िाढ हो्ने.

वमसट्ि (Mistral) थंड आवण कोरडने सपनेन, रिानस आवण भूमधय सागराचया वकनाऱयािग्चया प्रदनेशा् 
िाह्ा्. हने िारने आल्पस पिमा्ािरून यने्ा्. या थंड िाऱयांमुळने 
वकनाऱयािग्चया ्ापमाना् घट हो्ने.

बोरा (Bora) थंड आवण कोरडने आल्पस पिमा्ाचया उ्ारािरून इटिी दनेशाचया वकनारी भागाकडने 
हने िारने िाह्ा्.

पांपनेरो (Pampero) थंड आवण कोरडने दवक्षण अमनेररके्ीि पंपास गि्ाळ प्रदनेशा् हने िारने िाह्ा्.
रॉन (Fohn) उषण ि कोरडने हने िारने आल्पस पिमा्ाचया उत्र भागा् िाह्ा्.



27

आकृती ५.८ ः चक्रीवयादळ

आकृती ५.७ ः  आवत्त

हवेची ससथती दशमावणाऱ्ा िकाशात आवतामाचा 
केंद्रभाग हा ‘L’ (Low) ्ा अक्रािे दाखवतात. आवतमा 
प्रणाली एका नठकाणाहूि दुसऱ्ा नठकाणी सरकते. 
अावतायंिा ‘चरिीवादळ’ असेही महणतात.
चक्रीवयादळे :

पॅनसनफक महासागराच्ा पस्चम भागात, जपाि, 
चीि, नफनलपाइनस इत्ादी देशांच्ा नकिाऱ्ालगत 
निमामाण होणारी वादळे ‘टा्फूि’ िावािे ओळखली 
जातात. ही वादळे जूि ते आॅकटोबर ् ा मनहन्ांत निमामाण 
होतात. वेगािे वाहणारे वारे आनण मुसळधार पाऊस 
्ांमुळे ती नविाशकारी असतात. 

कॅरेनब्ि समुद्रात निमामाण होणारी चरिीवादळे 
महणजे ‘हररकेनस’ हो्. ही वादळेसुद्ा नविाशकारी 
असतात. वादळाच्ा वेळी वाऱ्ाचा वेग दर ताशी 
कमीत कमी ६० नकमी असतो. ्ानशवा् समशीतोषण 
कनटबंधातही आवतमा त्ार होतात. त्ांची तीव्रता कमी 
असते. ती नविाशकारी िसतात.

मोसमी वयारे हे मोठ्या प्रमयाणयावरील खयारे व 
मतलई वयारेच असतयात.

भारती् उपखंडावर होणारी बहुतांश वृष्ी ही 
मोसमी वाऱ्ांच्ा प्रभावािे होते. हे वारे नवरुववृतत 
ओलांडल्ावर िैॠत् नदशेकडूि भारती् उपखंडाकडे 
जूि ते सपटेंबर ्ा कालावधीत वाहतात. ्ांिा िैॠत् 
मोसमी वारे महणतात. हे वारे बाषप्ुक् असतात.

सपटेंबर ते नडसेंबरप्यंत नवरुववृततालगत हवेच्ा 
कमी दाबाचे के्त्र निमामाण झाल्ामुळे भारती् 
उपखंडाकडूि नवरुववृतताकडे वारे वाहू लागतात. ्ांिा 
‘ईशान् मोसमी वारे’ महणतात. हे वारे कोरडे असतात.

वाऱ्ांच्ा ससथर व अनतवादळी ससथतीचा नवचार 
करता, आपल्ाला अावतामाचा अभ्ास करणे आव््क 
असते.
आवत्त ः

एखाद्ा नठकाणी हवेचा दाब कमी असतो व 
सभोवताली हवेचा दाब जासत असतो, तेवहा आवतमा 
वाऱ्ांची पररससथती निमामाण होते. कमी हवेच्ा दाबाकडे 
सभोवतालच्ा प्रदेशातील जासत हवेच्ा दाबाकडूि 
वेगािे वारे वाहतात. (आकृती ५.७ पहा.) पृथवीच्ा 
पररवलिामुळे उततर गोलाधामात आवतमा वारे घड्ाळाच्ा 
काट्ाच्ा नवरुद् नदशेत, तर दनक्ण गोलाधामात हे वारे 
घड्ाळाच्ा काट्ाच्ा नदशेिे वाहतात. आवतामाच्ा 
वेळी आकाश ढगाळ असते. वारे वेगािे वाहतात आनण 
भरपूर पाऊस पडतो. आवतमा वाऱ्ांचे प्रभावक्ेत्र म्ामानदत 
असते. ्ा वाऱ्ांचा कालावधी, वेग, नदशा आनण क्ेत्र 
अनतश् अनिस्चत असते. उपग्रहािे घेतलेले 
चरिीवादळाचे ्छा्ानचत्र आकृती ५.८ मध्े पहा.

प्रत्यावत्त ः 
एखाद्ा क्ेत्रात नवनशष् वातावरणी् पररससथतीत 

केंद्रभागी हवेचा अनधक दाब निमामाण होतो. केंद्रभागाकडिू 
वारे सभोवतालच्ा प्रदेशाकडे चरिाकार नदशेत वाहत 
असतात. उततर गोलाधामात हे वारे घड्ाळाच्ा 
काट्ाच्ा नदशेिे वाहतात, तर दनक्ण गोलाधामात ते 
घड्ाळाच्ा काट्ाच्ा नवरुद् नदशेिे वाहतात. 
प्रत्ावतामाच्ा कालावधीत निरभ्र आकाश, कमी वेगािे 
वाहणारे वारे आनण अनतश् उतसाहवधमाक हवामाि 
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्ाऱ्ांचे	प्रकार

ग्रहवी्	्ारे

मतलई	्ारे

ईशान्	मोसमवी	्ारे

प्रशन	५.	पुढवील	ओघतक्ा	पणूया	करा.

भारतात	पाऊस	पडतो.	्ा	काला्धवीनंतर	हे	्ारे	
परत	दफरतात.	

	 (२)	 उततर	 ध्ु्वी्	 प्रिेशांकडून	 ६०° उततरेकड	े
्ेणाऱ्ा	्ा	्ाऱ्ांमुळे	उततर	अमेररका,	्ुरोप	्	
रदश्ा	ए्ढ्ा	द्सतवीणया	प्रिेशात	्ंडवीचवी	तवीव्रता	
्ाढते.

	 (३)	 डोंगरमा्े	दि्सा	ल्कर	तापतात.	ते्वील	ह्ा	
तापून	 हलकी	 हाेते	 ्	 ्र	 जाते.	 त्ामुळे	 ्ा	
भागात	 कमवी	 िाब	 दनमायाण	 होतो.	 त्ाच	 ्ेळवी	
डोंगरपा्थ्ाशवी	िरवीखोऱ्ांत	ह्ा	् ंड	असल्ाने	
जासत	िाब	असतो.	ते्वील	ह्ा	कमवी	िाबाकडे	
्ाहते.

प्रशन	३.	 पुढे	 ह्ेचा	 िाब	 रिम्ार	 दमदलबारमध्े	 दिलेला	
आहे.	त्ा्रून	आ्तया	्	प्रत्ा्तायाचवी	आकृतवी	
काढा.

   �	 ९९०,	९९४,	९९६,	१०००.
   �	 १०३०,	१०२०,	१०१०,	१०००.
प्रशन	४.	एकच	भौगोदलक	कारण	दलहा.
	 (१)	 द्षु््ृतताज्ळ	ह्ेचा	प््ट	्टा	शांत	असतो.
	 (२)	 उततर	 गोलाधायातवील	 नैॠत्	 ्ाऱ्ापंेषिा	 िदषिण	

गोलाधायात	्ा्व्ेकडून	्ेणारे	्ारे	जासत	्ेगाने	
्ाहतात.	

	 (३)	 उनहाळ्ातवील	 मोसमवी	 ्ार	े समुद्ाकडून,	 तर	
दह्ाळ्ातवील	परतवीचे	मोसमवी	्ारे	जदमनवीकडून	
्ेतात.	

	 (४)	 ्ारे	 ्ाहण्ासािवी	 ह्ेच्ा	 िाबामध्े	 फरक	
असा्ा	लागतो.

प्रशन	६.	्ोडक्ात	उततर	ेदलहा.
	 (१)	 धु््वी्	भागात	िोनहवी	गोलाधाांत	ह्ेचा	िाब	जासत	

का	असतो?
	 (२)	 पृथ्वीच्ा	 परर्लनाचा	 ्ाऱ्ां्र	 कोणता	

पररणाम	होतो?
	 (३)	 आ्तया	्ारे	चरिाकार	दिशेनेच	का	्ाहतात?
		 (४)	 आ्तया	्ाऱ्ांचवी	कारण	े्	पररणाम	दलहा.
उपक्र् ः
	 संकेतस्ळाचा	 ्ापर	 करून	 भारताच्ा	 पू्या	

दकनारप्ट्	्टवी्र	 आलेल्ा	 अलवीकडच्ा	
्ािळाद्ष्वीचवी	 मादहतवी,	 छा्ादचत्रे	 ्	 नकाशे	
दमळ्ा.	्ा	्ािळाचा	जवीद्त,	आद य्ाक	बाबीं्र	
झालेला	पररणाम	्ोडक्ात	दलहा.

ICT चा वापर ः
‘Windyty’	् ा	मोबाइल	ॲपचा	् ापर	करून	जगातवील	

्ाऱ्ांचवी	दिशा	्	िाबप्र्ण	षिेत्र	इत्ािवी	जाणून	घ्ा.
***
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नचत्राजंवळील चौकटींत साेबतचर्ा सूचीिुसार खु्णा करा.

दन
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Ø	दचत्रांत	िाख्लेल्ा	स्या	् नसपतवी	आपल्ा	पररसरात	
आढळतात	 का?	 नसल्ास	 त्ा	 कोिे	 आढळत	
असाव्ात?
आपल्ा	सभो्तालच्ा	 पररसरात	आपण	पाहतो,	

अनुभ्तो	 त्ापषेिा	 काहवी	 दभनि	 गोष्टवी	 जगात	 इतरत्र	
आढळतात.	द्द्ध	्न्	जवी्ांच्ा	सिंभायातवील	शषैिदणक	
्	 मादहतवीपर	 होणार	े का्यारिम	 आपण	 िरूदचत्र्ाणवी्र	
पाहत	 असतो.	 त्ा	 ्न्जवी्ांद्ष्वी	 जाणनू	 घणे्ाचे	
कुतहूल	आपणांस	 ्ा्टत.े	आपल्ाकड	े त	ेका	 उपलबध	
नाहवीत?	त	ेआपल्ाकडवील	् न्	प्राण्ांप्रमाणे	का	नाहवीत?	
त्ांच्ात	 हा	 फरक	 का	 दनमायाण	 झाला?	 ्ाद्ष्वीच्ा	
कारणांचा	आपण	शोध	घेऊ्ा.

६. िैसनगमिक प्रिेश

तुमिी केलेलर्ा निवडीचर्ा व खालील प्रशिांचर्ा  
आधारे वगामित चचामि करा.
Ø	दचत्रातं	िाख्लेलवी	स्या	घरे	आपल्ा	पररसरात	का	

आढळत	नाहवीत?
Ø	अशा	प्रकारचवी	घर	ेअसलेले	प्रिेश	कोणते?
Ø	बफायाच्ा	घरात	राहणे	तुमहालंा	आ्डेल	का?	मग	हवी	

घरे	आपण	का	बांधत	नाहवी?
Ø	लोकांच्ा	 पोशाखात	 कशामुळे	 फरक	 पडला	

असा्ा?
Ø	अनि	महणून	खबूस,	दकडे,	मुंग्ा	्ांचाहवी	्ापर	कोिे	

होत	असेल?
Ø	आपल्ाकडवील	 प्रादणसंग्रहाल्ांमध्े	 ध्ु्वी्	

अस्ल,	पेंशग्न	हे	प्राणवी	िे्ता	्ेतवील	का?	

सांगा ्पाहू !
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सूची ः १. ्ी वापरतरो/अिुभवतरो.  २. ्ी पानिले आिे.     ३. ्ला ्ािीत िािी. ûü «

भौगोलिक स्पष्टीकरण

पथृ्वी्र	्ेग्गेळ्ा	भागांत	भसू्रूप,े	ह्ामान,	मिृा		
्ाचं्ात	दभनिता	आढळत.े	हवी	दभनिता	प्रामखु्ान	ेत्ा-त्ा	
भागांत	उपलबध	सू् याप्रकाश	आदण	पाणवी	्ांच्ा्र	अ्लंबनू	
असत.े	सू् याप्रकाश	्	पाणवी	्ाचंवी	उपलबधता	द्षु््ृतत	ते	
ध्ु् ाप्ांत	 बिलत	 जात.े	 ्ाबाबतचा	 अभ्ास	 मागवील	
इ्ततांमध्	ेकलेा	आह.े	भसू्रूप,े	ह्ामान,	मिृा	्ा	तवीन	
घ्टकातंवील	बिलाचंा	प्रभा्	् नसपतवी,	प्राणवी	् 	मान्वी	जवी्न	
्ाचं्ा्र	पडत	असल्ामळु	ेजै्द्द्धतेत	बिल	होतो.

पृथ्वी्र	 ्ेग्ेगळ्ा	खंडांत	 द्दशष्ट	अषि्ृततांच्ा	

िरम्ान	 ह्ामान,	 ्नसपतवी	 ्	 प्रादणजवी्न	 ्ांत	 साधम्या	
आढळते.	अभ्ासाच्ा	 दृष्टवीने	 ह्ामान,	्नसपतवी	्	प्राणवी	
्ांमध्े	आढळणाऱ्ा	साधम्ायामुळे	काहवी	प्रिेशांचा	्ेगळेपणा	
प्रकषायान	ेलषिात	्ेतो.	हे	प्रिेश	नैसदगयाक	घ्टकां्र	अ्लंबून	
असल्ाने	त्ांना	नैसदगयाक	प्रिेश	महणतात.	अशा	प्रिेशांतवील	
नैसदगयाक	प्ाया्रणाचा	मान्ासह	स्या	सजवी्सृष्टवी्र	पररणाम	
झालेला	आढळतो.	पृथ्वी्रवील	भूप्रिेश	्ा	नैसदगयाक	प्रिेशात	
द्भागला	जातो.	पािातवील	तकत्ाचं्ा	् 	नकाशाच्ा		आधार	े
त्ाचवी	मादहतवी	करून	घेऊ्ा.
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प्रिेश सथिाि व प्रिेश िवा्ाि
्टुंड्ा	प्रिेश l सुमारे	 ६५०	 त	े ९००	 उततर	 अषि्ृततांच्ा	

िरम्ान.
ग्रवीनलंड,	उ.	कॅनडा,	उ.	्ुरोप,	उ.	आदश्ा.

l उनहाळ्ात	सरासरवी	१००	से.	तापमान. 
l दह्ाळ्ातवील	तापमान	सुमारे	-२००	ते	
-३००		से.	असते.	l सरासरवी	पजयान्	२५	ते	
३००	दममवी.	l अदतश्	्ंड	ह्ामान.

तैगा	प्रिेश l सुमारे	५५०	उततर	ते	६५०	उततर	
अषि्ृततांच्ा	िरम्ान.	अलासकापासून	
अ्टलांद्टक	महासागराप्ांतचा	भाग,	
्ुरेदश्ाचा	भाग.

l उनहाळ्ातवील	 तापमान	 सुमारे	 १५०	 ते	
२००	से.	असते.	l दह्ाळ्ातवील	तापमान	
००	से.	 पेषिा	कमवी.	l पजयान्ाचवी	 ्ादषयाक	
सरासरवी	३००	ते	५००	दममवी	असते.
l उनहाळ्ात	 पाऊस,	 दह्ाळ्ात	
दहम्ृष्टवी.

ग्ताळ	प्रिेश	(स्टेपस	्	
प्रेअरवी)

l ३००	ते	५५०	उततर	्	िदषिण	
अषि्ृततांच्ा	िरम्ान	खंडांच्ा	आतवील	
भागात.	l स्टेपस	(्ुरेदश्ा),	वहेलड	(िदषिण	
आदरिका),	पंपास	(िदषिण	अमेररका),	
प्रेअरवी	(उततर	अमेररका),	डाऊनस	
(ऑस्ट्ेदल्ा)	इत्ािवी.

l उनहाळ्ातवील	तापमान	सुमारे	 २७०	से.	 
l दह्ाळ्ातवील	 तापमान	 ००	 से.	 पेषिा	
कमवी.	 	 l पाऊस	 सरासरवी	 ४००	 ते	 ६००	
दममवी	ए्ढा.	l बहुतेक	पाऊस	उनहाळ्ात	
पडतो.

उषण	्ाळ्ं्टवी	प्रिेश l द्षु््ृततापासून	२००	ते	३००	

अषि्ृततांच्ा	िरम्ान.	l खंडाच्ा	पशशचम	
भागात	आढळतात.	सहारा	(उ.	आदरिका),	
कोलोरलॅडो	(उ.	अमेररका),	अ्टाकामा	(ि.	
अमेररका),	्रचे	्ाळ्ं्ट	(आदश्ा),	
कलहारवी	(ि.	अादरिका)	इत्ािवी.

l उनहाळ्ात	 सरासरवी	 तापमान	 ३००	 ते	
४५०	से. 

l दह्ाळ्ात	२००		ते	२५०		से.	असते.		
l अदतउषणता	्	अत्लप	पजयान्.
l रात्रवी	खूप	्ंडवी	असते.

ग्ताळ	प्रिेश	(सुिान) l द्षु््ृतताच्ा	उततरेस	्	िदषिणेस		५०	ते	
२००	अषि्ृततांमध्े.
l सलॅवहाना	(आदरिका),	क्ववीनसलँड	
(ऑस्ट्ेदल्ा),		ि.	पाक्कलँड	(आदरिका),	
ललॅनोज	्	कॅमपोज	(ि.	अमेररका),	इतर	
ग्ताळ	प्रिेश.

l उनहाळ्ातवील	तापमान	सुमारे	३५०	से.
l दह्ाळ्ातवील	तापमान	२४०	से. 
l सुमार	े२५०	दममवी	ते	१०००	दममवी	पाऊस	
पडतो.	
l उनहाळा	उषण	्	िम्ट.	दह्ाळा	उबिार	्	
कोरडा.

द्षु््ृततवी्	प्रिेश l द्षु््ृतताच्ा	उततरेस	्	िदषिणेस	५०	

अषि्ृतताच्ा	िरम्ान.
l मलेदश्ा,	इंडोनदेश्ा,	दसंगापूर,	दगनवी	्	
कांगो	दकनारा,	ॲमेझॉन	निवीचे	खोरे.

l उनहाळ्ातवील	तापमान	सुमार	े३००	से.	
l सरासरवी	तापमान	२७०	से.	l सरासरवी	
२५००	ते	३०००	दममवी	पाऊस.	l उषण	्	
िम्ट	ह्ामानामुळे	झाडपाला	कुजतो	्	
ह्ा	रोग्ट	बनते.	l जासत	उषणता,	्षयाभर	
पाऊस.



33

िैसनगमिक विसपती प्रान्णजीवि ्ािवी जीवि
l अलपकाळ	द्टकणाऱ्ा	्नसपतवी
l छो्टवी	झुडपे,	खुर्टे	ग्त,	फुले,	
शे्ाळ,	िगडफूल	इत्ािवी.

l कॅररबू,	 रेनदडअर,	 ध्ु्वी्	 अस्ल,	
कोलहा,	 सवील	 मासे	 ्	 ्ॉलरस	 मासे	
इत्ािवी.	
l मऊ	्	िा्ट	केस	असलेल	ेप्राणवी,

l दशकार	्	मासेमारवी.	l कातड्ाचे	तंबू	
(ट्ूदपक)	 ्	 इगलू	 घरे	l सलेज	 गाडवीचा	
्ापर.
l लोकसंख्ा	अदतद्रळ.	उिा.,	एशसकमो	
लोक.

l सूदचपणवी	 ्ने.	l झाडांचवी	 पाने	
अरुंि	 ्	 ्टोकिार	 आदण	 फांद्ा	
जदमनवीकडे	 झुकलेल्ा.	 l लाकूड	
मऊ	्	हलके	असते.	उिा.,	सप्रसू,	
फर,	पाईन,	रेड्ुड	इत्ािवी.	

l अंगा्र	 िा्ट	 ्	 मऊ	केस	असतात.
उिा.,	 कॅररबू,	 एलक,	आदमयान,	 बवीवहर,	
दसलवहर	फॉकस,	दमंक,	अस्ल	ेइत्ािवी.

l लोकसंख्ा	 कमवी	आहे.	l दशकार	 ्	
लाकूडतोड	 हे	 प्रमुख	 व््सा्.	 l शेतवी	
कमवी	होते.

l ग्ताचवी	 द्सतवीणया	 कुरणे	
दिसतात.	 l ग्त	 कमवी	 उंच	 ्	
झुपक्ानंवी	्ाढते.
l दह्ाळ्ात	ग्त	नष्ट	होते. 
l उिा.,	एलडर,	पॉपलर	इत्ािवी	
झाडे	आढळतात.

l हरणे,	 घोडे,	 कतु्रे,	 लांडगे,	 रानग्े,	
ससे,	कांगारू,	दडंगो	इत्ािवी	प्राणवी.
l पाळवी्	प्राणवी-	शेळ्ा,	मेंढ्ा,	गाई,	
बैल,	घोडे,	गाढ्	इत्ािवी.

l गुरे	 चारण	े (पशुपालन)	 हा	 व््सा्. 
l पू्वी	एका	दिकाणाहून	िुसरवीकडे	भ्टकत	
असत.	 l कातड्ाच्ा	 तंबूत	 (्ू्टया)	
राहतात.	l दकरगवीज	लोक	आता	भ्टकत	
नाहवीत	्	पकक्ा	घरात	राहतात.
l गवहाचवी	शेतवी	करतात.	

l कमवीत	कमवी	 पाने	असलेल्ा	 ्	
का्टेरवी	 ्नसपतवी.	 l जाड	 साल,	
अरुंि	्	मेणच्ट	पाने.l जदमनवीतवील	
ओला्ा	संपला,	की	्नसपतवी	नष्ट	
होतात.	 उिा.,	 दन्डुंग,	 घा्पात,	
पाम,	खजूर	इत्ािवी.

l उं्ट	 अनिपाण्ादश्ा्	 अनेक	 दि्स	
राहताे.	 	 l जदमनवी्र	 प्राण्ांचवी	 संख्ा	
कमवी.	 l प्राणवी	 दि्सा	 जदमनवीखालवी	
राहतात.	उिा.,	साप,	उंिवीर,	सरडे,	द्ंचू.	
l घोडे,	 बैल,	 गाढ्,	 मेंढ्ा,	 इतर	
पाळवी्	प्राणवी.

l बिाऊन	(सहारा),	बुशमेन	(कलहारवी),	
ॲबॉररदजन	 (ऑस्ट्ेदल्ा)	 इत्ािवी	लोक	
राहतात.	 l अनेक	 गरजा	 जना्रांपासून	
पणूया	 करतात.	 l मरूद्ाने	 ्	 नद्ांचवी	
खोरवी	्े्े	शेतवी	केलवी	जाते.

l उंच	्	िा्ट	ग्त.
l ग्त	सुमारे	सहा	मवी्टर	उंच	
(हततवीग्त).
l तुरळक	्ृषि	्	झाडे	शेंड्ांकडे	
छत्रवीसारख्ा	आकाराचवी	असतात.	
उिा.,	बेल,	बोर,	घा्पात,	
अननस,	दन्डुंग	इत्ािवी.

l तृणजवी्वी	प्राणवी	्	मांसभषिक	प्राणवी	
द्पुल	आहेत.	l प्राण्ांना	दनसगायाने	
चपळ	पा्	दिल	ेआहेत.
 l अंगा्र	रंगवीत	पट्े	्	दिपक	े
असतात.	l उिा.,	दसहं,	दचतता,	तरस,	
लाडंगा,	दजराफ,	झबे्ा,	हततवी,	गेंडे,	
रानबलै,	रेडे,	कागंारू,	एम	ूइत्ािवी.

l मातवीच्ा	दभंतवी	्	ग्ताच	ेछपपर	
असलेलवी	साधवी	घरे	असतात. 
l घरांना	शखडक्ा	नसतात.
l िेंगण्ा	्	गोलाकार	झोपड्ांत	
राहतात.	्ांना	रिॉल	महणतात.	l दशकार	
्	पशुपालन	हे	प्रमुख	व््सा्.	l उिा.,	
झुलू,	हौसा,	मसाई	इत्ािवी	जमातवी.

l घनिा्ट	सिाहररत	्ने. 
l ्नसपतींमध्े	भरपूर	द्द्धता.
l िलिल्ुक्	प्रिेश.
l किवीण	लाकडाचे	उंच	्ृषि. 
l उिा.	महोगनवी,	ग्रवीन-हा्टया,	
रोज्ूड,	एबनवी	इत्ािवी.

l प्राण्ामंध्	ेखूप	द्द्धता	आढळते.
l िलिलवीच्ा	प्रिेशात	सुसर,	
पाणघोडा,	ॲनाकोंडा	इत्ािवी. 
l झाडां्र	राहणार	ेगोररला,	दचंपांझवी,	
हॉनयादबल	इत्ािवी.	की्टक-द्षारवी	
तसे-तसे	माशवी.

l लोक्सतवी	कमवी	आहे.	l लोकांच	े
जवी्न	दनसगाया्र	अ्लंबून	असते.
l आदि्ासवी	जमातवीचे	लोक.	l हे		
लोक	घरे	झाडा्र	बांधतात.	l उिा.,	
दपगमवी,	बोरो	इंदड्न,	सेमाँग	इत्ािवी	
जमातवी.

चला खेळरू्ा : पृष्ठ	३२,	३३	्	३४	्रवील	नैसदगयाक	प्रिेशाच्ा	तकत्ांतवील	प्रत्ेक	रकान्ाचे	काडया	त्ार	करा.	हवी	काडवे	
द्द्ाथ्ाांमध्े	्ा्टून	प्रत्ेकाने	‘नैसदगयाक	प्रिेशाचे	क्ुटुंब’	शोधण्ाचा	खेळ	खेळा.
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मागवील	 तकत्ामध्े	 दिलेले	 नैसदगयाक	 प्रिेश	
द्षु््ृततापासून	ध्ु्ाप्ांत	 द्दशष्ट	अषि्ृततवी्	भागांत	
आढळतात.	 उषण	 तापमान	 ्	 पाण्ाचवी	 उपलबधता	
्ां्रून	्ा	नैसदगयाक	प्रिेशांच	ेस्ान	्	द्सतार	दनधायाररत	
होते.	 ्ा	 प्रिेशांदश्ा्	 स्ादनक	 पररशस्तवीमुळे	 काहवी	
प्रिेश	् ेगळ	ेदिसून	् ेतात.	् ांत	प्रामुख्ाने	माेसमवी,	भूमध्	

्	पशशचम	्ुराेपवी्	ह्ामानाच्ा	प्रिेशांचा	समा्ेश	होतो.	
पशशचम	 ्ुरोपवी्	 ्	 मोसमवी	 ह	े द्दशष्ट	 ्ाऱ्ांच्ा	
प्रभा्ामुळे	 लषिात	 ्ेतात,	 तर	 भूमध्	 सागरवी	 प्रिेश	 हा	
ते्वील	 पा्साळ्ाच्ा	 द्दशष्ट	काला्धवीमुळे	 लषिात	
्ेतो.	 ्े्े	 दह्ाळ्ात	पाऊस	पडतो,	 महणूनच	तो	 इतर	
प्रिेशांपेषिा	्ेगळा	दिसून	्ेतो.	खालवील	तक्ा	पहा.

्रोस्ी प्रिेश भू् धर् सागरी प्रिेश पसशच् र्ुररोपीर् प्रिेश

स्
ान
	्
	प्र
िेश

l द्षु््ृतताच्ा	उततरेला	् 	िदषिणेला	
१००	ते	३००	अषि्ृततांच्ा	िरम्ान.
l भारत,	 दफदलपाइनस,	 ्ेस्टइदंडज,	
उततर	 ऑस्ट्ेदल्ा,	 पू् या	 आदरिका,	
मध्	अमेररका	इत्ािवी.

l ३००	ते	४००	अषि्ृततांच्ा	
िरम्ान	िोनहवी	गोलाधाांत	खंडांच्ा	
पशशचम	भागात	आढळतात.
l पातेुयागाल,	सपेन,	अलजेरर्ा,	्टककी,	
कॅदलफोदनया्ा,	मध्	दचलवी,	नैऋत्	्	
अानिे्	ऑस्ट्ेदल्ा	इत्ािवी.

l खंडांच्ा	पशशचम	भागांत	४५०	तेे	
६५०	उततर	्	िदषिण	अषि्ृततांच्ा	
िरम्ान.	 l नॉ्वे,	 डेनमाक्क,	
आ्लांड,	 दब्द्टश	 कोलंदब्ा,	
िदषिण	दचलवी,	न्ूझवीलंड	इत्ािवी.

ह्
ाम
ान

l उनहाळ्ातवील	तापमान	२७०	से.	त	े
३२०	 से.	 l दह्ाळ्ातवील	 तापमान	
१५०	से.	त	े२४०	से.	l पाऊस	२५०	
ते	 २५००	 दममवी	 होतो.	 l नैऋत्	
मालॅनसून	 ्ाऱ्ांपासून	 िरा्वीक	 ऋतूंत	
पाऊस	 पडतो.	 l पा्साचे	 द्तरण	
असमान	्	अदनशशचत	असते.

l कोरड	ेउनहाळे	्	दह्ाळवी	पाऊस.
l उनहाळ्ात	२१०	ते	२७०	से.	
तापमान
l दह्ाळ्ात	 ते	 १००	 ते	 १४०	 से.	
तापमान
l	 पा्साचवी	सरासरवी	 ५००	त	े १०००	
दममवी.
l पाऊस	दह्ाळ्ात	पडतो.

l उनहाळ्ातवील	तापमान	सरासरवी	
२००		स.े		l दह्ाळ्ातवील	
तापमान	सरासरवी	५०	स.े	l पा्साच	े
सरासरवी	प्रमाण	५००	दममवी	ते	२५००	
दममवी		असत.े
l पशशचमवी	्ाऱ्ाचं्ा	अा्तायापासनू	
पजयान्.	l ्षयाभर	पाऊस	पडतो.
l ह्ामान	सौम्	आह.े

नैस
दग
याक
	्
नस
पत
वी l पानझडवी	 ्	 दनमसिाहररत	 ्ने.		

पा्साच्ा	 द्तरणानुसार	 ्नसपतवी	
प्रकार.	l उिा.,	 ्ड,	 दपंपळ,	 साग,	
दशस्,	 चंिन,	 खैर,	 दसंकोना,	 बांबू,	
बाभूळ,	का्टेरवी	झाडे,	झुडुपे	्	ग्त.

l पाने	जाड,	लहान	्	मेणच्ट.
l झाडांचवी	 साल	 फार	 जाड	 असते.	
उिा.,	 ऑदलवह,	 अोक,	 चेस्टन्ट	
इत्ािवी.	कमवी	पा्साच्ा	भागात	ग्त.	
l प्यातवी्	भागात	सूचवीपणवी	्नसपतवी.

l ् षयाभर	दहर्ेगार	ग्त.	l झाडांचवी	
पान	े दह्ाळ्ात	 गळतात.	 l 

सदूचपणवी	्ृषि	्	कमवी	उंचवीचे	ग्त.	
l उिा.,	ओक,	बवीच,	मेपल,	एलम,	
पाईन,	सप्रसू,	पॉपलर	इत्ािवी.

प्रा
दण
	ज
वी्
न l ्ाघ,	दसहं,	दबबट्ा,	हततवी,		लाडंग,े	

रानडुकर,े	माकड,े	साप,	मोर,	कोकीळ	
इत्ािवी	्न्	प्राणवी	्	पषिवी.	l गाई,	
महशवी,	शळे्ा,	घोड	ेह	ेपाळवी्	प्राणवी.

l पशुपालनामुळे	 पाळवी्	 प्राणवी	 जासत	
आहेत.	 उिा.,	 शेळ्ा,	 मेंढ्ा,	 गाई,	
खेचरे,	घोडे	इत्ािवी.

l पशुपालनामुळे	प्रामुख्ाने	पाळवी्	
प्राणवी	खूप	आहेत.
l अस्ले,	लांडगे,	कोलहे	इत्ािवी	
्न्	प्राणवी	आढळतात.

मा
न्
वी	ज
वी्
न

l लहान-लहान	असंख्	खेडवी	आहेत.
l अनि	्	पाेशाखात	बरवीच	द्द्धता.
l लोकसंख्ा	 प्रामुख्ान	े प्रा्दमक	
व््सा्ात	आढळते.
l शेतवी	हा	प्रमुख	व््सा्	आहे.

l ग्रवीक	्	राेमन	संसकृतींचा	द्कास.
l शेतवी	 हा	 मूळ	 व््सा्.	l फळ	े ्	
फुलांचवी	शेतवी	जासत.	l गवहाचे	पिा्या	हे	
मुख्	अनि.	l रंगवीबेरंगवी	कपडे.

l उतसाहवी	्	उद्ोगवी	लोक.
l ि्ाया्िवी	लोक	जासत	आहेत.
l लोकरवीच	ेकपड	े्ापरतात.
l दश्ा्	 ि्	द्तवी्	 ्	 तृतवी्	
व््सा्	्ाढत	आहे.	

तकत्ांत	 दिलेल्ा	 एकूण	 नऊ	प्रिेशांदश्ा्	काहवी	
प्रिेश	 त्ांच्ा	 द्दशष्ट	खंडवी्	 स्ानामुळे	 ्ेगळे	 दिसून	

्ेतात.	उिा.,	दचनवी	प्रिेश,	सें्ट	लॉरेनस	प्रिेश	इत्ािवी.	्ा	
स्या	प्रिेशांच	ेद्सतार	आकृतवी	६.१	मध्े	पहा.
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खालवील	प्रशनांचवी	उततरे	द्ा.	
Ø	अलपकालवीन	 ्नसपतवी	 जवी्न	 असलेला	 प्रिेश	

कोणता?
Ø	रिॉल	असणारा		नैसदगयाक	प्रिेश	कोणता	अाहे?
Ø	दह्ाळवी	पा्साचा	प्रिेश	कोणता?
Ø	गोररला,	 दचंपांझवी	 कोणत्ा	 नैसदगयाक	 प्रिेशात	

आढळतात?
Ø	कोणत्ा	 नैसदगयाक	 प्रिेशातवील	 अरण्ांमध्े 

जदमनवीलगतचा	भाग	्नसपदतहवीन	असतो?
Ø	िुगधव््सा्ास	पूरक	प्रिेश	कोणते?
Ø	फलोतपािनास	अनुकूल	नैसदगयाक	प्रिेश	कोणता?

पृथ्वी्रवील	 एकूण	 ्ाळ्ं्टापैकी	 साधारण	
पंच्वीस	 ्टक्े	 ्ाळ्ं्टे	 ्ाळूचवी	 असतात.	 उरलेलवी	
्ाळ्ं्टे	माळरानांसारखवी	कातळांनवी,	छोट्ा	छाेट्ा	
िगडांनवी	दकं्ा	गोट्ांनवी	व्ापलेलवी	असतात.	काहवी	
्ाळ्ं्टांमध्े	 उंच	 डोंगर	 दकं्ा	 दचत्रद्दचत्र	
आकारांच्ा	 कातळांचे	 सुळके	 असतात.	 आपल्ा	
िेशातवील	 लडाख	 दकं्ा	 अमेररकेतवील	 ॲररझोना	
्े्वील	्ाळ्ं्टे	्ा	प्रकारचवी	आहेत.

्ाळ्ं्टा्रून	्ाहणारे	्ेग्ान	्ारे	ते्वील	्ाळ	ू
उचलून	 त्ांच्ा	 ्टेकड्ा	 त्ार	 करतात.	 ्ांनाच	
इंग्रजवीत	 ‘ड्ूनस’	 (Dunes)	 महणतात.	काहवी	ड्ूनस	
२००	मवी्टर	उंचवीहवी	गाितात.	्ा	्टेकड्ा	एका	जागवी	
शस्र	 न	 राहता	 ्ाऱ्ामुळे	 हळूहळू	 सरकत	 राहतात.	
काहवी	् ेळेस		् ा	्टेकड्ाखंालवी	गा्ेहवी	गाडलवी	जातात.

नैसदगयाक	 साधनसंपततवी्र	 के्ळ	 मान्ाचेच	
जवी्न	अ्लंबून	नसते,	तर	पृथ्वी्रवील	स्याच	सजवी्	
त्ा्र	 अ्लंबून	 असतात.	 नैसदगयाक	 प्रिेशातवील	
साधनसंपततवीचा	 ्ापर	 करताना	 आपण	
आपल्ाबरोबरच	इतर	सजवी्ांचािेखवील	द्चार	करणे	
आ्श्क	आहे,	तरच	‘्सुधै्	कु्टुंबकम्	’	हवी	कलपना	
प्रत्षिात	्ेऊ	शकेल.

   मटी आणखटी कोठे ?

F	इ्तता	सहा्वी-	भूगोल-	पृष्ठ	४८.
F	इ्तता	सहा्वी-	सामान्	द्जान-	सजवी्ांमधवील	

अनुकूलन	्	्गवीकरण

द्षु््ृततापासून	 ध्ु्वी्	 प्रिेशाकडे	 जाताना	
जै्द्द्धतेतवील	 बिल	 उततरोततर	 कमवी	 होत	 जातात.	
त्ामुळे	साधनसंपततवीच्ा	उपलबधतेबाबत	म्ायािा	् ेतात.	
त्ाचा	 पररणाम	 मान्वी	 व््सा्ां्रहवी	 होतो.	 मालॅनसून	
प्रिेशात	 शेतवी	 ्	 शेतवी	 पूरक	 व््सा्	 केले	 जातात.	
द्षु््ृततवी्	 प्रिेशात	 ्नोतपािना्र	आधाररत	 लाकूड	
क्टाई,	 दडंक,	 मध,	 रबर,	 लाख	 गोळा	 करणे	 इत्ािवी	
व््सा्	 चालतात.	 	 तैगा	 प्रिेशातवील	 ्नामध्े	 मऊ	
लाकूड	 आढळते.	 त्ामुळे	 ते्े	 प्रामुख्ाने	 लाकूडतोड	
व््सा्	 चालतो,	 तर	 ्ंुटड्ा	 प्रिेशात	 फक्	 दशकार	 ्	
मासेमारवी	 करा्वी	 लागते.	 ग्ताळ	 प्रिेशात	 अलवीकडे	
द्सतवीणया	शेतवी	केलवी	जाते.

्ेग्ेगळ्ा	 नैसदगयाक	 प्रिेशांत	 प्ाया्रण	 आदण	
उपलबध	 साधनसंपततवीमध्े	 खूप	 फरक	 असतो.	
साधनसंपततवीचा	 ्ापर	 हा	 त्ा	 त्ा	 प्रिेशांतवील	 द्जान	
आदण	 तंत्रजानाच्ा	 प्रगतवी्र	 अ्लंबून	 असतो.	
त्ाचप्रमाण	े त्ा	 प्रिेशाचा	 इदतहास	 ्	 सांसकृदतक	
जडणघडण	्ांचाहवी	लोकजवी्ना्र	प्रभा्	असतो.

   माहटीत आहे का तुमहांिा ?

       हे नेहमटी िक्ात ठेवा.

F	उषण	 ्ाळ्ं्टवी	 प्रिेश	 बहुधा	 खंडाच्ा	 पशशचम	
भागांत	आढळतात.

जरा लवचार करा !

F	्ाघ,	 दसंहासारखे	 प्राणवी	 द्षु््ृततवी्	 ्नांच्ा	
प्रिेशात	का	आढळत	नाहवीत?

जरा लवचार करा !

F	उषण	्ाळ्ं्टवी	प्रिेशांत	पशुपालन	करतात.
F	्ाळ्ं्टवी	 प्रिेशातवील	 लोकांचे	 जवी्न	 भ्टक्ा	

स्रूपाचे	असते.
F	ग्ताळ	प्रिेशांत	मांसभषिक	प्राणवी	आढळतात.
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प्रशन	 १.	 खालवील	 द्धाने	 लषिपू्याक	 ्ाचा.	 चूक	
असल्ास	द्धाने	िुरुसत	करून	पुनहा	दलहा.

	 (१)	 पशशचम	 ्ुरोपवी्	 प्रिेशांतवील	 लोक	 सौम्	 ्	
उबिार	ह्ामानामुळे	उतसाहवी	नसतात.

	 (२)	प्रेअरवी	प्रिेशाला	‘जगातवील	गवहाच	ेकोिार’	असे	
महणतात.

	 (३)	भूमध्	सागरवी	प्रिेशातवील	झाडांचवी	पाने	मेणच्ट	
असतात	आदण	झाडांचवी	साल	फार	जाड	असते.	
झाडांतवील	पाण्ाच	ेबाषपवीभ्न	जासत	होते.

	 (४)	उषण	् ाळ्ं्टवी	प्रिेशात	‘उं्ट’	हा	महत््ाचा	प्राणवी	
आहे,	 कारण	 तो	 अनिपाण्ादश्ा्	 िवीघयाकाळ	
राहतो,	तसेच	्ाहतुकीसािवी	उप्ोगवी	आहे.

	 (५)	्ाघ,	दसंहासारखे	मांसभषिक	प्राणवी	द्षु््ृततवी्	
प्रिेशांत	जासत	अाढळतात.

प्रशन	 २.	 भौगोदलक	कारणे	द्ा.
	 (१)	मोसमवी	 प्रिेशात	 प्रामुख्ान	े शेतवी	 व््सा्	

करतात.

	 (२)	 द्षु््ृततवी्	्नातवील	्ृषि	उंच	्ाढतात.
	 (३)	 ्टुंडा्	 प्रिेशात	 ्नसपतवी	 जवी्न	 अलपकाळ	

द्टकणारे	असते.	 	
प्रशन	 ३.	 पुढवील	प्रशनांचवी	उततर	ेदलहा.
	 (१)	तैगा	प्रिेशाचा	द्सतार	कोणत्ा	अषि्ृततांिरम्ान	

आहे?
	 (२)	सुिान	प्रिेशातवील	कोणतेहवी	तवीन	तृणभषिक	प्राणवी	

सांगा.	 त्ांच्ा	 स्संरषिणासािवी	 दनसगायाने	
कोणतवी		व््स्ा	केलवी	आहे?

	 (३)	मोसमवी	प्रिेशांखालवी	दिलेलवी	्ैदशषट्े	कोणतवी?
प्रशन	 ४.	 जगाच्ा	नकाशा	आराखड्ात	पुढवील	नैसदगयाक	

प्रिेश	िाख्ा.	सूचवी	त्ार	करा. 
	 l	कोलोरलॅडो	्ाळ्ं्ट	 l	डाऊनस	ग्ताळ	प्रिेश
	 l	भूमध्	सागरवी	ह्ामान	 l	दब्द्टश	कोलदंब्ा	
	 l	ग्रवीनलँडचा	लोक्सतवी	असलेला	भाग

उपक्र् :
आंतरजालाचा	्ापर	करून	्ा	 प्रकरणातवील	मादहतवी	

पडताळून	पहा.	द्द्ध	नैसदगयाक	प्रिेशांतवील	्नसपतवी,	प्राणवी	

्	लोकजवी्न	्ांचवी	दचत्रे	जमा	करा.	जगाच्ा	नकाशा्र	तवी	
दचक्ट्ून	कोलाज	त्ार	करा.

सवाधयाय
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प्रकलप :
आताप्ांत	 आपण	 अनेक	 भौगोदलक	 बाबवी	 अभ्ासल्ा	

आहेत.	 उिा.,	 अषिांश,	 रेखांश,	 ्ृततजाळवी,	 एखाद्ा	 प्रिेशाचे	
ह्ामान,	प्राकृदतक	रचना,	्नसपतवी	्	प्राणवीजवी्नातवील	द्द्धता	
इत्ािवी.	आता	आपण	्ासंिभायान	ेएक	उपरिम	करू्ा.

आंतरजालाचा	 तसेच	 इतर	 स्ोतांचा	 ्ापर	
करून	कोणत्ाहवी	िोन	नैसदगयाक	प्रिेशांतून	प्रत्ेकी	
एका	 िेशाचवी	मादहतवी,	छा्ादचत्रे	इत्ािवी	 दमळ्ा.		
तसेच	खालवील	मुि्	द्ांचा	् ापर	करून	् ा	िेशांसािवी	
कोलाज	 त्ार	 करा.	 त्ांचे	 ्गायात	 प्रिशयान	 भर्ा.	
आपल्ा	कोलाजच्ा	साहाय्ाने	सािरवीकरण	करा.

िेशाचे िाव : ............................................
.........................................................

सथिाि-नवसतार : ........................................
.........................................................

िवा्ाि : ...............................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

विसपती : ..............................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

प्रा्णी : ..................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

्ािवी जीवि : .........................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

परोशाख : ...............................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

्ािवी वर्वसार् : ......................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

िेशाची वैनशषट्े : ......................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................

संबंनधत िकाशा :

***
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७. मृदया

Ø मृदेत असणारे नवनवध घटक कोणते? 

Ø मृदानिनममातीसाठी अजनैवक घटक कोठिू ्ेतात?
Ø मृदेमधील नवनवधता कशामुळे निमामाण होते?

वरील प्रशिांच्ा आधारे मृदेबद्दलची काही मानहती 
व वनैशषटे लक्ात आली असतील. आता आपण मृदेची 
सनवसतर ओळख करूि घेऊ्ा.

मृदेच्ा निनममातीमध्े मूळ खडक, प्रादनेशक 
हवामाि, जनैवक घटक, जनमिीचा उतार व कालावधी 
हे घटक नवचारात घेतले जातात. ्ा सवमा घटकांच्ा 
एकनत्त पररणामातूि मृदानिनममाती होते.
मृदयाशनशमगातीसयाठी आवश्क घटक ः

मूळ खडक : प्रदेशातील मूळ खडक हा 
मृदानिनममातीचा महत्वाचा घटक असतो. प्रदेशाच्ा 
हवामािािुसार आनण खडकाच्ा कानठण्ािुसार मूळ 
खडकाचे नवदारण होते. त्ामुळे मूळ खडकाचा भुगा 
होऊि मृदा त्ार होते. उदा., महाराष्ट्ातील दखखिच्ा 
पठारावर असलेल्ा बेसालट ्ा मूळ खडकाचे नवदारण 
होऊि काळी मृदा त्ार होते. ्ा मृदेला ‘रेगूर मृदा’ असे 
महणतात. दनक्ण भारतातील गे्िाईट व िीस ्ा मूळ 
खडकांपासिू ‘तांबडी मृदा’ त्ार होते.

प्रयादेशिक हवयामयान : मृदानिनममातीसाठीचा आवश्क 
असणारा हा एक महत्वाचा घटक आहे. मूळ खडकाचे 
नवदारण (अपक््) होणे,  हा मृदानिनममातीतील पनहला 
ट्पपा असतो. नवदारण प्रनरि्ा ही प्रदेशाच्ा हवामािावर 
ठरते. प्रदेशाचे हवामाि नवदारण प्रनरि्ेची तीव्रता 
ठरवते. एकाच मूळ खडकापासूि वेगवेगळ्ा प्रकारची 
मृदा हवामािातील फरकामुळे त्ार झालेली पाहा्ला 
नमळते. उदा., सह्ाद्रीच्ा पलशचम भागात हवामाि दमट 
आहे. तेथे बेसालट ्ा खडकाचे अपक्ालि (Leaching) 
होऊि जांभी मृदा त्ार होते. हा मृदेचा प्रकार दखखिच्ा 
पठारावर कोरड्ा हवामािामुळे निमामाण होणाऱ्ा रेगूर 
मृदेपेक्ा वेगळा आहे.

जशैवक घटक : खडकांचे नवदारण होऊि त्ाचा 

भुगा त्ार होतो; परंतु हा भुगा महणजे मृदा िवहे. मृदेमध्े 
खडकाच्ा भुग्ानशवा् जैनवक पदाथमा नमसळले जाणे 
आवश्क असते. हे जैनवक पदाथमा प्रदेशातील विसपती व 
प्राणी ्ांच्ा नवघटिातूि मृदेत नमसळतात. विसपततींची 
मुळे, पालापाचोळा, प्राण्ांचे मृतावशरे इत्ादी घटक 
पाण्ामुळे कुजतात, तसेच त्ांचे नवनवध जीवांमाफ्कत 
नवघटि होते. उदा., गांडूळ, सहस्रपाद (पैसा नकडा) 
वाळवी, गोम, मुंग्ा इत्ादी. अशा नवघनटत झालेल्ा 
जैनवक पदाथामास ‘ह्ुमस’ (Humus) असे महणतात. 
मृदेमध्े ह्ुमसचे प्रमाण अनधक असेल, तर मृदा सुपीक 
असते.

अिेक जीवांमाफ्कत नवघटिाची प्रनरि्ा होत असते. 
त्ामुळेच अलीकडे गांडूळखतनिनममातीचे प्र्ोग मोठ्ा 
प्रमाणात केले जात आहेत. गांडूळखत नकंवा कंपोसट 
खतनिनममातीची प्रनरि्ा समजूि घ्ा. खतनिनममातीच्ा 
प्रनरि्ेला काही कालावधी लागतो व त्ाला काही 
आवश्क घटकही लागतात. उदा., ओला कचरा, 
पाणी, उषणता इत्ादी.

कयालयावधी : मृदानिनममाती ही एक िैसनगमाक प्रनरि्ा 
आहे. ्ा प्रनरि्ेमध्े मूळ खडकाचे नवदारण, हवामाि व 
जैनवक घटक ् ा सवमा बाबतींचा समावेश होतो. ही प्रनरि्ा मंद 
गतीिे होत असल्ामुळे मृदानिनममातीचा कालावधी मोठा 
असतो. उच्च दजामाच्ा मृदेचा २.५ सेंमीचा थर निमामाण 
होण्ासाठी हजारो वरायंचा कालावधी लागतो. ्ावरूि 
मृदा अिमोल असते, हे लक्ात घ्ा. जासत तापमाि व 
जासत पाऊस असलेल्ा प्रदेशात मृदानिनममातीची प्रनरि्ा 
जलद होत असते. त्ामािािे कमी तापमाि व कमी 
पाऊस असलेल्ा प्रदेशात मृदानिनममातीसाठीचा प्रनरि्ा 
कालावधी जासत लागतो.

निसगामाकडूि नमळालेली ‘मृदा’ एक साधि महणूि 
मिुष् वापरतो. ्ाचा प्रामुख्ािे शेतीसाठी वापर केला 
जातो. नकत्ेकदा जासत उतपादि नमळवण्ासाठी शेतात 
अिेक प्रकारची रासा्निक खते, कीटकिाशके ्ांचा 
वापर केला जातो, त्ामुळे मृदेची गुणवतता कमी होते.

थोडे आठवूया.
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खालवील	प्रशनाचंवी	उततरे	द्ा.

Ø	ररकाम्ा	 कुंडवीतवील	 ्	 फक्	 पाणवी	 असलेल्ा	
कुंडवीतवील	दब्ांच	ेका्	झाले?	

Ø	मिृा	असलेल्ा	कुंडवीतवील	दब्ांचे	का्	झाले?

Ø	्ा्रून	तुमहवी	का्	अनुमान	काढाल?
भौगोलिक स्पष्टीकरण

्ृिा मि्णजे ्ाती िविे :	 अपषि्	 झालेल्ा	
खडकांचा	 भुगा,	 अधया््ट	 दकं्ा	 पूणयापणे	 कुजलेले	
सेंदद््	पिा्या	्	असंख्	सूक्मजवी्	मृिेमध्े	असतात.	
मिृेत	 जैद्क	आदण	 अजैद्क	 घ्टकांमध्े	 सातत्ाने	
आंतरदरि्ा	 घडत	 असतात.	 ्नसपतींच्ा	 ्ाढवीस	
आ्श्क	 असणारवी	 पोषक	 द्व्े	 त्ांना	 मृिेमधून	
दमळतात.	मृिा	हवी	एक	पररपूणया	पररसंस्ा	आहे.	् ाउल्ट	
मातवी	हा	एक	पिा्या	आहे.

्ोडक्ात	 का्,	 तर	 कुंभार	 ्ापरतो	 तवी	 मातवी	
आदण	 शेतकरवी	 ्ापरतो	 तवी	 मृिा.	 शेतकरवी	 मृिा	
पररसंस्ेचा	्ापर	करतो,	तर	कुंभार	मातवी	्ा	पिा्ायाचा	
्ापर	करतो,	हे	लषिात	घ्ा.

v	सारख्ा	आकाराच्ा	तवीन	कुंड्ा	घ्ा.
v	एक	 कुंडवी	 ररकामवी	 घ्ा.	 िुसऱ्ा	 कुंडवीच्ा	 तळाचे	

दछद्	बंि	करून	त्ात	फक्	पाणवी	भरा	आदण	दतसऱ्ा	
कुंडवीत	मृिा	भरा.

v	तवीनहवी	कुंड्ांत	कोणत्ाहवी	 ‘दब्ा’	 ्टाका.	 (उिा.,	
हळवी्,	 ्ा्टाणे,	 च्ळवी,	 मूग,	 मे्वी,	 गहू,	 धणे	
इत्ािवी.)

v	तवीनहवी	कुंड्ा	उनहात	िे्ा	आदण	त्ांतवील	ररकाम्ा	
्	मृिा	भरलेल्ा	कुंड्ांत	चार-पाच	दि्स	् ोडे	् ोडे	
पाणवी	्टाका.	दनरवीषिण	करा.

पृथ्वी्रवील	 सजवी्	 सृष्टवीतवील	 महत््ाचा	 घ्टक	
महणजे	 ‘्नसपतवी’	 हो्.	 ्ा	 ्नसपतींचवी	 दनदमयातवी,	 ्ाढ	
आदण	आधार	महणून,	मिृेचे	असाधारण	महत््	आहे.	ज्ा	
प्रिेशात	सुपवीक	मृिा	आहे,	ते्े	्नसपतवी	जवी्न	मोठ्ा	
प्रमाणात	 समृद्ध	 झालेले	 असते.	 उिा.,	 द्षु््ततवी्	
प्रिेश.	ज्ा	प्रिेशात	सुपवीक	मृिा	नसते,	ते्े	्नसपतवीचवी	
्ाढ	कमवी	होते.	उिा.,	्ाळ्ं्टवी	प्रिेश.	मिृेचवी	कमतरता	
असते,	ते्े	्नसपतवी	जवी्नाचा	अभा्	आढळतो.	उिा.,	
ध्ु्वी्	प्रिेश.

के् ळ	्ोग्	ह्ामान,	भरपरू	पाणवी	आदण	सू् याप्रकाश	
असल्ान	े ्नसपतवी	 जवी्न	 समदृ्ध	 होऊ	 शकत	 नाहवी.	
्नसपतींच्ा	् ोग्	् ाढवीसािवी	सपुवीक	मिृा	महत््ाचवी	असत.े	

जदमनवीत	 बवी	 ्टाकल्ाने	 पवीक	 ्ेते,	 हे	 मान्ाला	
समजल्ाने	त्ाने	मृिेचा	्ापर	करा्ला	सुरु्ात	केलवी.	
हळूहळू	 त्ाच्ा	 हे	 लषिात	 आले,	 की	 निवीकािच्ा	
सुपवीक	 मृिेत	 पवीक	 जासत	 चांगले	 ्ेते.	 मग	 मान्	
निवीकािच्ा	 प्रिेशात	 समूहान	े राहू	 लागला.	 त्ामुळे	
निवीकािवी	 मान्ाच्ा	 प्राचवीन	 संसकृतींचा	 उि्	 झाला. 
उिा.,	दसंधू-हडपपा	संसकृतवी.

मोठ्ा	प्रमाणात	्ाढणाऱ्ा	लोकसंख्सेािवी	 मान्	
शतेवीमधनू	 अनिधान्	 दमळ्	ू लागला.	 शतेवी	 ्	 त्ातवील	
दपकांच	े उतपािन	 ह	े मखु्त्केरून	 पाण्ाचवी	 उपलबधता	
्	प्रिेशातवील	मिृे् र	आधाररत	असत,े	ह	ेत्ाच्ा	लषिात	

आकृती ७.१ ः  ्ृिेचा प्रर्ाेग

       हे नेहमटी िक्ात ठेवा.

F	द्षु््ृततवी्	प्रिेशांत	सुपवीक	मिृा	का	आढळते?

F	्ाळ्ं्टवी	 प्रिेशात	 ्नसपतवी	 तुरळक	 का	
आढळतात?

जरा लवचार करा !

करून ्पहा.
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आकृती ७.२ ः ्िाराष्ट्र-्ृिेचे प्रकार व सवमिसाधार्ण नवतर्ण

आल.े	सपुवीक	मिेृच्ा	शोधात	्	ते् 	े स्ाद्क	होण्ास	
मान्वी	समहूांत	सपधाया	होऊ	लागलवी.	त्ानतंर	पवीक	भरघोस	
्णे्ासािवी	 मिृचेवी	 प्रत	 ्ाढ्ण्ाच	े द्द्ध	 प्र्तन	 मान्	
करू	लागला.	 त्ासािवी	 द्द्ध	प्रकारचवी	खत	ेतो	्ापरू	
लागला.	त्ामळु	ेशतेवीच्ा	उतपािनात	द्रिमवी	्ाढ	झालवी.	

मृिेच्ा	प्रकारानुसार	अनिधान्,	फुले,	फळे	इत्ािवी	
उतपािने	घेतलवी	जातात.	महाराष्ट्ातवील	िखखन	पिारा्रवील	
रेगूर	मृिेत	प्रामुख्ाने	ज्ारवी,	बाजरवीसारख्ा	धान्	दपकांचे	
उतपािन	होते;	तर	कोकण,	केरळ,	तदमळनाडू,	कनाया्टक	
्ा	 प्रिेशांतवील	 मृिेत	 तांिळाच	े (धान)	 उतपािन	 होते.	
मध्प्रिेशातवील	पाण्ाचा	दनचरा	होणाऱ्ा	मृिेत	‘ब्टा्टा’	
्ा	दपकाचे	उतपािन	होते.	स्ादनक	उतपािनांनुसार	ते्वील	
मान्ाचा	आहार	दनशशचत	होतो.

ज्ा	 प्रिेशांत	 शेतवी्ोग्	 मृिा	 नाहवी,	 त्ांना	
आजूबाजूच्ा	प्रिेशातून	धान्	आ्ात	करून	त्ांचवी	गरज	
भाग्ा्वी	लागते.	उिा.,	सौिवी	अरेदब्ा,	कतार,	ओमान,	
इत्ािवी	 िेश	 त्ांच्ा	 गरजा	 चवीन,	 भारत,	अमेररका	 ्ा	
िेशांतून	माल	आ्ात	करून	भाग्तात.

ज्ा	 प्रिेशात	 सुपवीक	 मृिा	 असते,	 त्ा	 प्रिेशात	
अनिधान्ाचवी	स््ंपूणयाता	दिसते,	त्ामुळेच	अशा	प्रिेशात	
लोक्सतवी	केंदद्त	झालेलवी	आढळते.	अशा	प्रिेशात	शेतवी	
उतपािना्र	 आधाररत	 उद्ोगधंिे	 द्कदसत	 होतात.	
उिा.,	ऊस	उतपािन	षिेत्रात	साखर	कारखाने,	फलोतपािन	
षिेत्रात	फळे	प्रदरि्ा	उद्ोग	इत्ािवी.	अशा	प्रिेशांचा	पुढ	े
द्कास	झालेला	दिसून	्ेतो.

नकाशाशटी मैत्टी
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आकृतवी	 ७.२	 मधवील	 नकाशाचे	 दनरवीषिण	 करून	
पुढवील	प्रशनांचवी	उततरे	सांगा.
Ø	कोणत्ा	प्रकारच्ा	मृिेने	महाराष्ट्ातवील	स्ाांत	जासत	

भूभाग	व्ापला	आहे?
Ø	जांभवी	मृिा	कोणकोणत्ा	भागांत	आढळते?
Ø	महाराष्ट्ातवील	निवीखोऱ्ांत	कोणतवी	मृिा	आढळते?
Ø	सह्ाद्वी	प्याताच्ा	भागात	असलेलवी	मृिा	कोणतवी?
Ø	गाळाचवी	मृिा	कोणत्ा	प्रिेशात	आढळते?

आकृती ७.३ ः टेकडीचा प्रर्रोग

v	मातवीच्ा	िोन	्टेकड्ा	त्ार	करा.
v	त्ातंवील	 एका	 ्ेटकडवी्र	 गहू	 दकं्ा	 कोणतेहवी	 रोपे	
उग्ेल	असे	‘बवी’	्टाका.

v	चार-पाच	दि्स	त्ा	्ेटकडवी्र	् ोड-े्ोड	ेपाणवी	्टाका.	
v	रोपे	 उग्ल्ानंतर	 पाच-सहा	 दि्सांनवी	 िोनहवी	
्ेटकड्ां्र	 झारवीन	े पाणवी	 ्टाका	 ्	 दनरवीषिण	 करा.	
(आकृतवी	७.३	पहा.)

(शिक्षकांसाठी सूचना : पाठ सुरू होण्थापूिवी शकमान िहा 
शििस अगोिर ही कृती सुरू करािी. रोपे पुरिेी उगिल्थािर 
पाठाचा हा भाग सुरू करािा.)

तुमहवी	महाराष्ट्ातवील	मृिेचे	प्रमुख	प्रकार	अभ्ासले.	
मृिेचा	रंग,	पोत,	घडण	प्रदरि्ा,	् रांचवी	जाडवी	इत्ािींच्ा	
आधारे	राज्ातवील	मृिेचे	पाच	प्रमुख	प्रकार	करता	्ेतात.
जाडीभरडी ्ृिा ः द्िारण	दरि्ा	्	कमवी	पाऊस	्ाच्ा	
पररणामातून	 हा	 मृिा	 प्रकार	 त्ार	 होतो.	 पिाराच्ा	
पशशचम	भागात	घा्ट	माथ्ा्र	हवी	मृिा	आढळते.	उिा.,	
अजंिा,	बालाघा्ट	्	महािे्	डोंगर.	्ा	मृिेत	ह्ुमसच	े
प्रमाण	नगण्	असते.
काळी ्ृिा ः रेगूर	दकं्ा	काळवी	कापसाचवी	मृिा	्ा	ना्ाने	
िेखवील	हवी	मृिा	प्रदसि्	ध	आहे.	मध्म	पा्साच्ा	प्रिेशात	
हवी	 मृिा	 आढळते.	 नद्ांच्ा	 खोऱ्ांमधवील	 गाळाचवी	
मैिाने	 ्	 िऱ्ांच्ा	 भागात	 हवी	 मृिा	आढळते.	 िखखन	
पिारा्र	 पशशचम	 भागात	 अदत	 काळवी	 तर	 पू्याभागात	
(द्िभया)	 मध्म	 काळवी	 अशा	 िोन	 प्रकारात	 हवी	 मृिा	
आढळते.	 दिसा्ला	 काळवी	 असलवी	 तरवीहवी	
्ा	मृिेत	जैद्क	घ्टकांच	ेप्रमाण	कमवी	असते.
जांभी ्ृिा ः सह्ाद्वीच्ा	पशशचमेस	कोकण	
दकनारप्ट्	्टवीत	 ्	 पू्या	 द्िभायात	 ्ा	 मृिेचा	
द्सतार	आढळतो.	अदत	पा्साच्ा	प्रिेशात	
खडकांच	े झालेले	 द्िारण	 मोठ्ा	 प्रमाणात	
्ाहून	 जाते.	 त्ामुळे	 मूळ	 खडक	 उघडा	
पडतो.	खडकातवील	लोहाचा	्ाता्रणातवील	
प्राण्ा्ूशवी	 सं्ोग	 घडून	 रासा्दनक	 दरि्ा	
घडते.	त्ातून	हवी	मृिा	दनमायाण	होते.	् ा	मृिेचा	
रंग	तांबडा	असतो.
नकिारपट ्टीवरील गाळाची ्िृा ः 
कोकणातवील	 बहुताशं	 नद्ा	 लाबंवीला	 कमवी	
परतं	ुअदत्गेान	े् ाहतात.	त्ामळु	ेत्ानंवी	् ाहून	
आणललेा	 गाळ	 निवीच्ा	 मखुाशवी	 साचतो.	

पशशचम	 दकनाऱ्ा्र	 नद्ाचं्ा	 मुखाशवी	 हवी	 मिृा	 दनमायाण	
झालवी	आह.े	उिा.,	धरमतर,	पन्ले	इत्ािवी	पररसर.
नपवळसर तपनकरी ्ृिा ः अदतररक्	पा्साच्ा	प्रिेशात	
हवी	मृिा	आढळते.	हवी	मिृा	फारशवी	सुपवीक	नसते.	त्ामुळे	
शेतवीसािवी	 ्ा	 मृिेचा	 उप्ोग	 कमवी	 होतो.	 चंद्पूर,	
भंडाऱ्ाचा	पू्याभाग	्	सह्ाद्वी	प्यातवी्	भागात	हवी	मृिा	
प्रामुख्ाने	आढळते.

मृिा	प्रकार	्	त्ांचे	द्तरण	पाहता	असे	लषिात	्ेते	
की,	राज्ातवील	ह्ामान,	मूळ	खडक	् 	काला्धवी	् ांचा	
प्रभा्	मृिा	दनदमयातवी्र	पडताना	दिसतो.

करून ्पहा.
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बांधबंनिसती

वकृ्षाररोप्ण

स्तल चर

बंधारा

मृिेतवील	ह्ुमसच	ेप्रमाण	्ाढण्ास	मित	होते	्	मृिेचवी	
सुपवीकता	द्टकून	राहते.

शेतजमवीन	काहवी	काला्धवीसािवी	पडवीक	िे्णे	तसेच	
आल्टून-पाल्टून	पवीक	घेणे	महत््ाचे	असते,	जेणेकरून	
मृिेचवी	सुपवीकता	द्टकून	राहवील.	

F	इ्तता	सात्वी-	सामान्	द्जान-	पाि	दतसरा.
F	इ्तता	सहा्वी-	भूगोल-	पाि	सात	नकाशा	७.५.

F	इ्तता	चौ्वी-	पररसर	अभ्ास-	स्ाांसािवी	अनि.

F	रोदहत	आदण	प्रतवीषिा	्ाचं्ा	अस	ेलषिात	आल,े	की	
त्ाचं्ा	शतेात	अदतश्	जोमिार	पवीक	आल	ेआह;े	
पण	काहवी	भागातं	त	ेफारच	खरु्ट	ेझाल	ेआह.े	त्ाचे	
कारण	शोधण्ासािवी	तमुहवी	त्ानंा	का्	सचु्ाल?

जरा लवचार करा !

्ांबते.	्नसपतींचवी	मुळे	मातवी	धरून	िे्तात,	त्ामुळेहवी	
मिृेचवी	धूप	्ांबतेे.	 मृिा	संधारणामध्े	 उतार	असलेल्ा	
जदमनवी्र	सलग	समतल	चर	खोिले	जातात.	असे	चर	
्ेग्ेगळ्ा	 उंचवी्र	 खणल्ामुळे	 उतारा्रून	 ्ेणाऱ्ा	
पाण्ाचा	्ेग	कमवी	होताे,	त्ामुळे	होणारवी	झवीज	्ांबते.	
तसेच	्ा	चरांमुळे	्ांबलेल	ेपाणवी	जदमनवीत	मुरण्ास	मित	
होते.	आकृतवी	७.५	मधवील	द्द्ध	उपा्ांचवी	दचत्रे	पहा.

महाराष्ट्	 शासनाने	 पाणलो्ट	 षिेत्र	 द्कास	 अंतगयात	
ग्रामवीण	 भागात	 शेतात	 उताराच्ा	 दिशेने	 बांधबंदिसतवी	
करणे,	 हा	 का्यारिम	 राब्ला	 आहे;	 त्ामुळे	 ‘पाणवी	
अड्ा-पाणवी	दजर्ा’	हवी	् ाेजना	् शस्वी	झालवी.	प्ाया्ान	े
भूजल	पातळवी	्ाढ्ण्ाच्ा	प्र्तनाबरोबरच	मिृेचवी	धूप	
होणेहवी	 कमवी	 झाले	 आहे.	 शासनाने	 जल्ुक्	 दश्ार	
हवी	 ्ोजना	 अलवीकडेच	 सुरू	 केलवी;	 त्ामुळेहवी	 शेतांना	
बांध	 घालणे,	 लहान	 लहान	 नाल्ांच	े पाणवी	 अड्णे,	
नालेजोडणवी	करणे	्ांसारखवी	कामे	मोठ्ा	प्रमाणात	होत	
आहेत.

मिृेचवी	अ्नतवी	्ांब्ण्ासािवी	रासा्दनक	खतांचा	
्	 की्टकनाशकांचा	 अदतरेक	 ्टाळा्ा.	 सेंदद््	 खतांचा	
महणजे	 शेणखत,	 गांडू्ळखत,	कंपाेस्ट	खत	्ांचा	 ्ापर	
केल्ास	 मृिेतवील	सामूचा	 तोल	 राखला	जातो.	 त्ामुळे	

   मटी आणखटी कोठे ?

आकृती ७.५ ः ्ृिा संधार्ण
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प्रशन	 १.	 पुढवील	तक्ा	पणूया	करा.

घटक ्ृिानिन्मिती्धील भून्का
मूळ	खडक

प्रािेदशक	ह्ामान
सेंदद््	खत
सूक्म	जवी्ाणू

प्रशन	 २.	 कशामुळे	असे	घडते?
	 (१)	सह्ाद्वीच्ा	 पशशचम	 भागात	 बेसाल्ट	

खडकापासून	जांभवी	मृिा	त्ार	होते.
	 (२)	मिृेत	हु्मसचे	प्रमाण	्ाढते.
	 (३)	द्षु््ृततवी्	ह्ामान	प्रिेशात	मृिादनदमयातवीचवी	

प्रदरि्ा	जलि	घडते.
	 (४)	मिृेत	षिारतेचे	प्रमाण	्ाढते.
	 (५)	कोकणातवील	 लोकांच्ा	 आहारात	 तािंूळ	

(धान)	जासत	असतो.
	 (६)	मिृेचवी	धूप	होते.
	 (७)	मिृेचवी	अ्नतवी	होते.

प्रशन	 ३.	 मादहतवी	दलहा.
	 (१)	मिृा	संधारणाचे	उपा्.
	 (२)	सेंदद््	पिा्या
	 (३)	द्दशष्ट	दपक	ेघेण्ासािवी	शतेातवील	मृिा	सषिम	

आह	ेका,	्ाचवी	मादहतवी	दमळण्ाच	ेदिकाण.
	 (४)	्नसपतवी	जवी्नातवील	मृिेचे	महत््.

प्रशन	 ४.	 मिेृच्ा	संिभायात	तक्ा	पूणया	करा.

नक्रर्ा परर्णा् सपुीकता वाढत.े/ 
क्ी िरोत.े

बांधबंदिसतवी	करणे.
्ाऱ्ाचा	्ेग	
कमवी	झाला.

काहवी	काळ	जमवीन	
पडवीक	िे्णे.

ह्ुमसच	ेप्रमाण	
्ाढले.

उताराच्ा	दिशेने	
आड्े	चर	खोिणे.
शेतात	पालापाचोळा	
जाळणे.

सूक्मजवी्ांना	
पोषक	िरले.
षिारतेच	ेप्रमाण	
्ाढले.

रासा्दनक	खतांचा	
अदत्ापर	करणे.

उपक्र् :
	 (१)	 मृिा	परवीषिण	केंद्ास	भ्ेट	द्ा	्	ते्वील	कामांचवी	

मादहतवी	घेऊन	नोंि	घ्ा.
	 (२)	 घरच्ा	 घरवी	 दकं्ा	 सोसा््टवीत	 कंपोस्ट	 खत	

त्ार	करा.
	 (३)	आपल्ा	 पररसरात	असलेल्ा	 ‘पाणवी	 अड्ा,	

पाणवी	 दजर्ा’	 प्रकलपास	 भ्ेट	 द्ा.	 मादहतवी	
दमळ्ा	्	नोंि	करा.

***

सवाधयाय
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आताप ा्ंत	 झालेल्ा	 कृतवी्र	 दकं्ा	 दनरवीषिणा्र	
आधाररत	 चचाया	 करा.	 त्ासािवी	 खालवील	 प्रशनांचा	
्ापर	 करा.	 जून,	 सप्टेंबर	आदण	 दडसेंबर	 मदहन्ातवील	
दिनमानाच्ा	नोंिवीचा	तक्ा	्ापरा.
Ø	काेणत्ा	 मदहन्ात	 दिनमान	 साधारणपणे	 १२	

तासांचे	होते?
Ø	असे	घडण्ामागचे	कारण	का्	असा्े	?
Ø	जून,	सप्टेंबर	् 	दडसेंबर	् ा	मदहन्ांतवील	दिनमानांतवील	

फरक	सपष्ट	करा.
Ø	कािवीच्ा	 सा्लवीचवी	 जागा	 कशामुळे	 बिलत	

असेल	?
Ø	सू्योि्ाच्ा	 ्	 सू्ायासताच्ा	 ्ेळवी	 दषिदतजा्रवील	

पररशस्तवीबाबत	का्	सांगता	्ेईल	?
Ø	खालवीलपैकी	 कोणत्ा	 घ्टकांशवी	 सा्लवीच्ा	

स्ानातवील	होणारा	फरक	्	दिनमानातवील	फरक	्ा	
बाबवी	जोडता	्ेतवील?
l	पृथ्वीचे	परर्लन	 l	सू्या	्	पृथ्वीमधवील	अंतर
l	पृथ्वीचे	पररभ्रमण	 l	पृथ्वीचा	आस
साधारणपण	े जून,	 सप्टेंबर	 ्	 दडसेंबर	 मदहन्ातवील	

दिनमानाच्ा	नोंिवी्रून	स्ाांत	मोिा	दि्स,	स्ाांत	लहान	
दि्स	तसेच	दिनमान	्	रात्रमान	समान	असणाऱ्ा	तारखा	
तुमच्ा	 लषिात	आल्ा	 असतवील.	 िर्षवी	 साधारणपणे	
्ाच	 तारखांना	 ्ा	 शस्तवी	 ्ेत	 असतात.	 सा्लवीच्ा	
प्र्ोगा्रून	 सू्योि्ाच्ा	 स्ानात	 बिल	 झाल्ाच	े
पादहलेत.	 दिनमानात	 होणारा	 बिल	 तसेच	 सू्योि्ाच्ा	
स्ानात	 होणारे	 बिल	 कशामुळे	 होतात	 ्ाचवी	 मादहतवी	
दमळ्ू्ा.

द्जानामध्	े िेखवील	 आपण	 भासमान	 भ्रमणाचा	
अभ्ास	करत	आहोत.	सू् या	उग्ण्ापासनू	मा्ळण्ाप्ांत	
(पू् वेकडून-पशशचमकेड)े	 िदैनक	 भासमान	 भ्रमणाबद्ल	
ते् 	ेद्चार	कलेलेा	आह.े	भगूोलामध्	ेआपण	सू् ायाच्ा	
्ादषयाक	(उततर-िदषिण)	भासमान	भ्रमणाचा	द्चार	करत	
आहोत.	्ा	िोनहवी	घ्टनामंध्	ेजरवी	सू् या	सरकत	असल्ाचे	
्ा्टत	 असल,े	 तरवी	 तो	 के् ळ	 भास	 असतो.	 िैदनक	
भासमान	भ्रमण	ह	े परर्लनाशवी	 दनगदडत	आह.े	्ादषयाक	
भासमान	 भ्रमण	 ह	े पररभ्रमण	 ्	 पथृ्वीच्ा	 कललले्ा	
आसाशवी	सबंदंधत	आह.े

८. ॠतुनिन्मिती (भाग-२)

सूर्ामिचे भास्ाि भ्र््ण :
दनरवीषिणातून	 असे	 लषिात	 आले	 असेल,	 की	

सू्योि्ाचे	स्ान	दि्सागदणक	बिलत	जाते.	पृथ्वी्रून	
जेवहा	 आपण	 सू्योि्	 पाहतो,	 तेवहा	 सू्या	 ्षयाभरात	
उततरेकडे	 दकं्ा	 िदषिणेकडे	 सरकत	 असल्ासारखे	

आकृतवी	 ८.१	चे	काळजवीपू्याक	 दनरवीषिण	करा	 ्	 उततरे	
दलहा.
Ø	आकृतवीतवील	 तारखांनुसार	 तुमहवी	 राहत	 असलेल्ा	

उततर	गोलाधायाचवी	सू्यासापेषि	शस्तवी	कशवी	असेल?

दिसून	 ्ेते.	 प्रत्षिात	 मात्र	 सू्या	 कोिेहवी	 हलत	 नाहवी.	
सू्या	 उग्ण्ाचे	 स्ान	 २१	 जून	 ते	 २२	 दडसेंबर	 ्ा	
काला्धवीत	अदधकादधक	िदषिणेकडे	सरकते.	हा	काळ	
िदषिणा्न	 मानला	 जातो.	 ्ाउल्ट	 २२	 दडसेंबर	 ते	 २१	
जून	्ा	काला्धवीत	उततरा्ण	होते.	्ा	काला्धवीत	सू्या	
अदधकादधक	उततरेकडे	सरकतो.	सू्ायाच्ा	स्ानबिलाचे	
कारण	 पृथ्वी	 सू्ायाभो्तवी	 दफरणे	 ्	 पृथ्वीचा	 कललेला	
आस	 हे	 आहे.	 प्रत्षिात	 सू्या	 दफरत	 नाहवी;	 परंतु,	
पृथ्वी्रून	 पाहताना	 आपल्ाला	 तो	 दफरल्ासारखा	
दिसतो,	महणून	सू्ायाच्ा	्ा	भ्रमणाला	‘भासमान	भ्रमण’	
असे	 महणतात.	पृथ्वी्र	होणारे	ॠतू	हे	के्ळ	उततर	्	
िदषिण	गोलाधाांच्ा	संिभायात	घडतात.	

       हे नेहमटी िक्ात ठेवा.

सांगा ्पाहू !

F	सू् योि्	 ्	 सू्ायासताचे	 स्ान	 २२	 दडसेंबरनंतर	
कोणत्ा	दिशेला	सरकल्ासारखे	्ा्टेल?

जरा लवचार करा !
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भौगोलिक स्पष्टीकरण

आकृती ८.४ ः कललेलर्ा अक्षासि पृथवीची २१ जिू व २२ नडसेंबरची सरू्मिसापेक्ष ससथिती

दचत्र		‘अ’ दचत्र		‘ब’

स	ू		
य्ा			दक			र			ण

२१	जनू २२	दडसेंबर

पृथ्वीचा	 कोणताहवी	 एक	 धु््	 जेवहा	 सू्ायाकडे	
जासतवीत	 जासत	कललेला	असतो,	 तेवहा	 त्ा	 ध्ु्ाच्ा	
गोलाधायातवील	 २३°३०' अषि्ृृततां्र	 सू्यादकरणे	 लंबरूप	
पडतात.	(आकृतवी	८.४	पहा.)	द्षु््ृतता्र	२१	माचया	
्	२३	सप्टेंबर	्ा	संपातदिनवी	सू्यादकरणे	लंबरूप	पडतात.	
त्ानंतर	 द्षु््ृतत	 ते	 कक्क्ृतत	 दकं्ा	 द्षु््ृतत	 ते	
मकर्ृतत	् ा	िरम्ानच्ा	अषि्ृततां्र	सू्यादकरणे	लंबरूप	

आकृतवी	 ८.४	 मध्े	कललेल्ा	अषिासह	 पृथ्वीचवी	
२१	जून	्	२२	दडसेंबरचवी	शस्तवी	िाख्लवी	आहे.	दतचा	
प्रकादशत	्	अप्रकादशत	भागहवी	दिसत	आहे.	आकृतवीचे	
दनरवीषिण	करा	्	प्रशनांचवी	उततरे	सांगा.

पृथ्वी्र	स्यात्र	 दिनमान	्	 रात्रमान	सारखेच	असते.	 हवी	
संपात	शस्तवी	हो्.	संपात	शस्तवी	महणजे	द्षु््ृतता्र	
सू्यादकरण	लंबरूप	असण्ाचवी	शस्तवी.	्ालाच	द्षु्दिन	
असेहवी	 महणतात.	्ा	 शस्तवीत	त्ार	हाेणारे	प्रकाश्ृतत	
रेखा्ृततवी्	बृहि्ृततांशवी	तंतोतंत	जुळतेे.	उततर		गोलाधायात	
२१	माचया	ते	२१	जून	्ा	काला्धवीत	्संत	ॠतू,	तर	२३	
सप्टेंबर	ते	२२	दडसेंबर	्ा	काला्धवीत	शरि	ॠतू	असतो.	
उततर	गोलाधायात	२१	माचया	हा	दि्स	्संत	संपात	असतो	
्	 २३	 सप्टेंबर	 हा	 दि्स	 शरि	 संपात	 असतो.	 िदषिण	
गोलाधायात	्ा	काला्धवीत	्ाउल्ट	ॠतू	असतात.

अ्नदिन	 ्	 द्षु् दिनाचं्ा	 तारखामंध्	े एखाद्ा	
दि्साचा	 फरक	 होऊ	 शकतो.	 असा	 फरक	 पथृ्वीच्ा	
्ादषयाक	गतवीत	होणाऱ्ा	तफा्तवीमळु	ेहोतो,	ह	ेतमुहवी	इ्तता	
पाच्वीमध्	ेलवीप	्षायाच्ा	संिभायात	अभ्ासल	ेआह.े

F	संपातदिनाच्ा	दि्शवी	िाेनहवी	ध्ु्ां्र	सू्योि्	्	
सू्ायासत	 होत	असतो.	 २१	 माचया	 रोजवी	 सू्योि्	
कोणत्ा	ध्ु्ा्र	होईल?

जरा डोके चािवा !

सांगा ्पाहू !

Ø	दचत्र	‘अ’मध्े	कोणत्ा	ध्ु् ा्र	प्रकाश	पडललेा	आह?े
Ø	दचत्र	‘ब’मध्	ेकोणत्ा	ध्ु् ा्र	प्रकाश	पडललेा	नाहवी?
Ø	कोणत्ा	 गोलाधायातवील	 दिनमान	२१	जून	 रोजवी	 मोिे	

असेल?
Ø	कोणत्ा	गोलाधायातवील	रात्रमान	२२	दडसेंबर	रोजवी	मोिे 

असेल?
Ø	कक्क्ृतता्र	 कोणत्ा	 दि्शवी	 सू्यादकरणे	 लंबरूप 

पडतात?	
Ø	उततर	ध्ु्ाच्ा	शस्तवीचा	द्चार	करता,	२२	माचया	ते	

२३	सप्टेंबर		् ा	काला्धवीत	उततर	गोलाधायात	कोणता	
ॠतू	असेल?

Ø	ऑस्ट्ेदल्ात	दरिके्टचे	सामन	ेउनहाळ्ात	असतात.	
ते्वील	उनहाळ्ाचा	काला्धवी	सांगा.

Ø	नॉ्वेला	 मध्रात्रवी	 सू्यािशयान	 कोणत्ा	 काला्धवीत	
होत	असते?	त्ा	्ेळवी	ते्े	कोणता	ॠतू	असतो?

Ø	अ्ंटाशक्टयाका्रवील	 आपल्ा	 िेशाच्ा	 भारती	 ्ा	
संशोधन	स्ानका्र	मध्रात्रवीच	ेसू्यािशयान	कोणत्ा	
काला्धवीत	होत	असेल?	त्ा	काळात	ते्े	कोणता	
ॠतू	असतो?



49

F	एकाच	 गालेाधायात	 असनूहवी	 भारत	 ्	 इगंलडं	 ्े् े	
दरिके्टच	ेसामन	े् गे्गेळ्ा	मदहन्ातं	का	होतात?

F	पृथ्वी्र	२१	माचया	्	२३	सप्टेंबर	रोजवी	दिनमान	
्	रात्रमान	समान	काला्धवीचे	असते.	तरवीहवी	्ा	
दि्शवी	 पृथ्वीच्ा	 काहवी	 भागांत	 उनहाळा,	 तर	
काहवी	भागांत	 दह्ाळा	असतो.	्ामागचे	कारण	
का्	असा्े?

F मे	 मदहन्ात	 लोकरवीचे	 कपडे	 घालण्ाचवी	
आ्श्कता	असणारे	कोणतेहवी	िोन	िेश	त्ांच्ा	
अषि्ृततवी्	स्ानांसह	सांगा.

ॠतुचक्राचा सजीवांवर िरो्णारा परर्णा् ः
पृथ्वीचा	 अषि	 कललेला	 नसता,	 तर	 पृथ्वी्र	

सगळवीकडे	आहे	 तवीच	 शस्तवी	 ्षयाभर	 रादहलवी	 असतवी,	
महणजेच	ॠतू	 दनमायाण	झाले	नसते.	अ्ायात	 ्ेग्ेगळ्ा	
अषि्ृततां्र	 एकाच	 तऱहेचे	 ह्ामान	 ्षयाभर	 जाण्ले	
असते;	 परंतु	 पृथ्वीच्ा	 कललेल्ा	 अषिामुळे	 पृथ्वी्र	
ॠतू,	 द्द्धता,	 बिल	्ा	 बाबवी	घडतात.	 पृथ्वी्रवील	
ॠतुचरिाचा	जवी्सृष्टवी्र	 पररणाम	होतो.	 उिा.,	 िोनहवी	
गोलाधाांत	 ६६°३०' ते	 ९०°	 ्ा	 िरम्ानच्ा	 भागात	
सहा	 मदहन्ांच्ा	 काला्धवीपुरत्ा	 पडणाऱ्ा	 सौम्	
सू्यादकरणांमुळेिेखवील	्ा	प्रिेशात	जै्द्द्धता	 दनमायाण	
झालेलवी	आढळते.	िदषिणेस	अं्टाशक्टयाक	प्रिेशात	पेंशग्न	
पषिवी,	् ालॅलरस,	सवील	् ांसारखे	सजवी्	आढळतात.	उततर	
ध्ु्वी्	प्रिेशात	रेनदडअर,	ध्ु्वी्	अस्ले,	ध्ु्वी्	कोलहे	
्ांसारखे	सजवी्	आढळतात.	्ा	भागातवील	मान्ानेहवी	
्े्वील	 नैसदगयाक	 पररशस्तवीशवी	 जुळ्ून	 घेतले	 आहे.	
अदतशवीत	 ह्ामानात	 अननपुर्िा	 कमवी	 झाला,	 की	
अनिाच्ा	शोधासािवी	 तसेच	्ंडवीपासून	 संरषिण	 वहा्े,	
महणून	अनेक	पषिवी	्	प्राणवी	आपले	दन्ासस्ान	तातपुरते	
बिलतात.	 त्ादप	 ह्ामानातवील	 फरकाशवी	 िरा्वीक	
म्ायािेप्ांतच	 अनुकूलन	 करता	 ्ेते.	 त्ामुळे	 सजवी्	
िरा्वीक	 प्रिेशातच	 जवी्नरिम	 करताना	 आढळतात.	
महणजेच	ते	स्लांतर	करतात.	धृ्वी्	भागात	ॠतुनुसार	
बफायाचछािनाचवी	 सवीमा	 उततरेकडे	 दकं्ा	 िदषिणेकड	े
सरकते.	 त्ा	 अनुषंगाने	 पषिवी	 दकं्ा	 प्राणवी	 स्लांतर	
करतात.	 द्दशष्ट	काला्धवीतच	 झाडांना	 फळे	 ्ेतात,	
त्ामुळे	 स्ादनक	ॠतुमानानुसारच	 शेतवीचे	 हंगामसुि्	धा	
िरतात.

पडत	जाण्ाचवी	 दरि्ा	सुरू	राहते.	फक्	२१	जून	 दकं्ा	
२२	 दडसेंबर	 ्ा	 तारखांना	अनुरिमे	 कक्क्ृतता्र	आदण	
मकर्ृतता्र	 सू्यादकरण	ेलंबरूप	 पडतात.	 ्ा	 दि्सांना	
‘अ्नदिन’	असे	महणतात.

कक््क तृतापासनू	 उततर	 ध्ु् ाप्ांत	 दकं् ा	
मकर्तृतापासनू	 िदषिण	 ध्ु् ाप्ांत	 सू् यादकरण	े कोणत्ाहवी	
अषि्तृता्र	कधवीहवी	लबंरूप	पडत	नाहवीत.	उततर	गोलाधायात	
२१	 जनू	 हा	 स्ाांत	 मोिा	 दि्स	 (महणजचे	 रात्र	 स्ाांत	
लहान)	असतो,	 तर	 िदषिण	 गोलाधायात	 तो	 स्ाांत	 लहान	
दि्स	असतो.	 तसचे	 िदषिण	 गोलाधायात	 २२	 दडसेंबर	 हा	
स्ाांत	मोिा	दि्स	(महणजचे	रात्र	स्ाांत	लहान)	असतो,	
तर	उततर	गोलाधायात	तो	स्ाांत	लहान	दि्स	असतो.

आशक्टयाक्ृततापासून	ते	उततर	ध्ु्ाप्ांतच्ा	भागात	
२४	तास	दकं्ा	त्ाहून	अदधक	काळ	सू्यािशयान	होत	राहते.	
उततर	धु््ा्र	तर	२२	माचयापासून	२३	सप्टेंबरप्ांत	महणजे	
सहा	मदहन्ांप्ांत	आकाशात	सू्या	सतत	दिसतो.	्ाउल्ट 
२३	 सप्टेंबर	 ते	 २१	 माचयाप्ांत	 अशवीच	 शस्तवी	 िदषिण	
गोलाधायात	 अं्टाशक्टयाक्ृतत	 ते	 िदषिण	 ध्ु्ाप्ांत	 राहते.	
द्षु््ृतता्र	 ्ा	 दि्शवी	 सुद्धा	 दिनमान	 ्	 रात्रमान	
सारखेच	(महणज	े१२-१२	तासांचे)	असते.

सू्यािशयान	काळ,	अ्नशस्तवी,	 संपातशस्तवी	 ्ांचा	
द्चार	करून	आपण	हे	ॠतू	िर्ले	आहेत.	द्षु््ृततवी्	
प्रिेशात	 ॠतुबिल	 जाण्त	 नाहवीत,	 त्ामुळे	 ते्े	
ह्ामानाच्ा	शस्तवीत	्षयाभरात	फारसा	फरक	होत	नाहवी;	
मात्र	 िोनहवी	 गोलाधाांत	 इतरत्र	 द्दशष्ट	काळात	 िर	 ्षवी	
उनहाळा	्	दह्ाळा	हे	ॠतू	होतात.	्षयाभराच्ा	काळात	
ते	एकामागून	एक	्ेत	असतात,	त्ामुळे	ॠतुचरि	दनमायाण	
होते.	्ाचाच	अ्या	असा,	की	पृथ्वी्र	स्यासाधारणपणे	
दह्ाळा	 ्	 उनहाळा	 हे	 िोन	ॠतू	असतात;	 परंतु	काहवी	
दिकाणवी	चार	ॠतू	मानले	जातात.	

्ाता्रणातवील	बिल,	ह्तेवील	बाषप	्	्ाऱ्ामळुे	
होणारवी	्षृ्टवी	ॠतूं् र	पररणाम	करते.	काहवी	काळ	सातत्ान	े
पडणारा	पाऊस	हा	दह्ाळा	्	उनहाळ्ादश्ा्	आणखवी	
काहवी	 ॠतूचंवी	 भर	 घालता;े	 स्ादनक	 पररशस्तवीनसुार	
्गे्गेळ्ा	भागांत	उनहाळा	्	दह्ाळ्ादश्ा्	इतर	ॠतू	
मानले	 जातात.	 काहवी	 िेशातं	 पा्साळा	 हा	 स्ततं्र	 ॠतू	
मानला	 जातो.	 उिा.,	 भारतात	 द्दशष्ट	 काळात	 पाऊस	
पडतो;	 त्ामळु	े उनहाळा,	 पा्साळा,	 परतवीचा	 मालॅनसनू	
्	दह्ाळा	अस	ेचार	ॠत	ूमानले	जातात.	्रुोप	्	उततर	
अमरेरकते	उनहाळा	(Summer),	शरि	(Autumn),	दह्ाळा	
(Winter)	आदण	्सतं	(Spring)	अस	ेचार	ॠत	ूमानतात.

जरा डोके चािवा !



50

उततर	ध्ु्ा्र	्ंडवी	्ाढते,	तेवहा	अाशक्टयाक	्टनया	
हा	पषिवी	िदषिण	ध्ु्ाकडे	प्र्ास	करताे.	जेवहा	उततर	
ध्ु्ा्र	उनहाळा	सुरू	होतो,	तेवहा	हा	पषिवी	पुनहा	उततर	
ध्ु्ाकड	े प्र्ास	 करताे.	 अनिाचा	 शोध	 घेण्ासािवी	
त्ाला	हा	प्र्ास	करा्ा	लागतो.	त्ाचा	्षयाभरातवील	

दह्ाळ्ातवील	 ्ंडवी	 आदण	 अनिाचवी	 उणवी्	
्ांमुळे	उततर	ध्ु्वी्	प्रिेशातून	रिरौंच	पषिवी	भारतात	्ेत	
असतात.	त्ांचे	हे	स्लांतर	सुमारे	अाि	ते	िहा	हजार	
दकमवीचे	असते.	भारतात	उनहाळा	सुरू	झाला,	की	हे	
पषिवी	पुनहा	उततर	ध्ु्ाकडे	स्लांतर	करतात.	

आस्कटमिक टिमि (Arctic tern)
सैबेररर्ि क्रेि/क्ररौंच (Siberian Crane)

F	इ्तता	सात्वी	सामान्	द्जान-‘अनकूुलन’,	िैदनक	
भासमान	भ्रमण.

F	इ्तता	सात्वी		भूगोल	-	नैसदगयाक	प्रिेश.

F	इ्तता	 सहा्वी	 भूगोल	 पाठ्पुसतकातवील	 पाच्े	
प्रकरण.

F	इ्तता	पाच्वी	पररसर	अभ्ासमधवील	प्रकरण	िुसरे.

F	इ्तता	दतसरवी	पररसर	अभ्ास-	प्रकरण	२४.

   मटी आणखटी कोठे ?

F	जमम-ूकाशमवीरचवी	 उनहाळ्ातवील	 राजधानवी	
श्वीनगर,	तर	दह्ाळ्ातवील	राजधानवी	जममू	असते.	
्ामाग	ेकोणते	कारण	असा्े?

एकूण	प्र्ास	सुमारे	७०,०००	दकमवी	होतो.	जगातवील	
बहुतेक	हवी	एकमे्	पषिवी	प्रजातवी	असा्वी,	जवी	्षायातून	
िोन	्ेळा	उनहाळा	अनुभ्ते.

जरा डोके चािवा !

   माहटीत आहे का तुमहांिा ?

F	भारताच्ा	 बाबतवीत	 ॠतुचरिाचा	 सजवी्ां्र	
कोणता	 पररणाम	 होतो	 ते	 शोधा	 ्	 त्ा्र	 िोन	
पररचछेि	दलहा.

जरा लवचार करा !

     पिा बरे ज्ते का ?

पृथ्वीचा	 अषि	 जर	 कललेला	 नसता,	 तर	
पुढवील	 दिकाणवी	 दिनमान	 ्	 ॠतुमानाद्ष्वी	 का्	 
शस्तवी	असतवी	?	(पृथ्वीगोलाचा	्ापर	करा.)
(कॅनडा,	्टासमादन्ा	बे्ट,	ना्जेरर्ा,	्ेस्टइंदडज	बे्टे,	
पेरू,	बोदनया्ो	बे्ट)
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प्रशन	 ५.	 िदषिण	गोलाधायातवील	ॠतुचरि	िशया्णारवी	आकृतवी	
काढा.

ICT चा वापर :
	 (१)	आंतरजाला्रवील	 संकेतस्ळांचा	 दकं्ा	

दिनिदशयाकेचा	्ापर	करून	२२	माचया	ते	२३	सप्टेंबर	
्ा	 काला्धवीतवील	 प्रत्ेक	 मदहन्ात	 दनशशचत	
तारखांना	 दिनमानाच्ा	 नोंिवी	 घ्ा.	 त्ा्रून	
रात्रमान	 काढा.	 उपलबध	 मादहतवी्रून	 जोड	
सतंभालेख	त्ार	करा.

	 (२)	संगणका्र	 पृथ्वीचवी	 उपसू् याशस्तवी	 ्	
अपसू् याशस्तवी	िशया्णारवी	आकृतवी	काढा.

उपक्र् ः
	आंतरजालाचा	् ापर	करून	कोणत्ाहवी	चार	स्लांतररत 

पक््ांचवी/प्राण्ांचवी	सदचत्र	मादहतवी	दमळ्ा.
***

प्रशन	 ३.	 खालवील	द्धानांतवील	चुका	िुरुसत	करून	द्धाने	
पुनहा	दलहा.

	 (१)	पृथ्वीच्ा	 पररभ्रमण	 कालानुसार	 गतवी	 कमवी-
अदधक	होत	असते.

	 (२)	आपण	उततर	गोलाधायातून	पादहले	असता	आपणांस	
सू्ायाचे	भासमान	भ्रमण	झालेल	ेदिसते.

	 (३)	द्षु्दिनाच्ा	 तारखा	 प्रत्ेक	 ्षवी	 बिलत	
असतात.

	 (४)	उततर	कॅनडामध्े	सप्टेंबर	ते	माचया	हा	उनहाळ्ाचा	
काला्धवी	असतो.

	 (५)	िदषिण	आदरिकेत	जेवहा	उनहाळा	असतो,	तेवहा	
ऑस्ट्ेदल्ात	दह्ाळा	असतो.

	 (६)	् संत	 संपात	 ्	 शरि	 संपात	 शस्तवीत	 दिनमान	
लहान	असते.	

प्रशन	 ४.	 खालवील	आकृतवीतवील	चुका	सांगा.

शरि	 सपंात	
२३	सप्टेंबर	

उनहाळ्ातवील	
अ्नशस्तवी दह्ाळ्ातवील	

अ्नशस्तवी

२१	माचया	्संत	संपात

२२	दडसेंबर
उ.	ध्ु्

उ.	ध्ु्

उ.	ध्ु्

उ.	ध्ु्

ि.	धु््

ि.	ध्ु्

ि.	ध्ु्

ि.	ध्ु्

२१	जून

प्रशन	 १.	 अचकू	प्ाय्ा 	दन्डून	उततर	ेदलहा.	द्धान	ेपूणया	करा.
	 (१)	सू्ायाच	ेभासमान	भ्रमण	होते,	महणजेच	......
	 	 (अ)	 सू् या	्षयाभरात	पृथ्वीभो्तवी	दफरतो.
	 	 (आ)	सू्या	 ्षयाभरात	 उततरेकडे	 ्	 िदषिणेकडे 

		 सरकत	असल्ाचा	भास	होतो.
	 	 	(इ)	 पृथ्वी	सतत	जागा	बिलते.	
	 (२)	पृथ्वीचा	आस	कललेला	नसता,	तर......
	 	 (अ)	 पृथ्वी	स्तःभो्तवी	दफरलवीच	नसतवी.
	 	 (आ)	पृथ्वी	 सू्ायाभो्तवी	 जासत	 ्ेगाने	 दफरलवी 

		 असतवी.
	 	 	(इ)	 पृथ्वी्र	् ेग्ेगळ्ा	अषि्ृततांच्ा	भागात 

		 ्षयाभर	ह्ामान	तेच	रादहले	असते.
	 (३)	२१	 जून	 ्	 २२	 दडसेंबर	 हे	 अ्नदिन	 आहेत,	 

कारण	......
	 	 (अ)	 २१	 जून	 ्ा	 दि्शवी	 सू्या	 कक्क्ृतता्रून	 

		 िदषिणेकडे,		तर	२२	दडसेंबरला		
		 मकर्ृतता्रून	उततरेकडे	मागयास्	होतो.

	 	 (आ)	सू्ायाचे	िदषिणा्न	२१	जून	ते	२२	दडसेंबर 
		 ्ा	काळात	होते.	
	(इ)	 पृथ्वीच	ेउततरा्ण	२१	जून	ते	२२	दडसेंबर 
		 ्ा	काळात	होते.

	 (४)	पृथ्वीचे	सू्ायाभो्तवी	पररभ्रमण	्	कललेला	आस	
्ांच्ा	 एकदत्रत	 पररणामामुळे	 पुढवील	 ॠतूंचवी	
दनदमयातवी	होते	......

	 	 (अ)	 उनहाळा,	पा्साळा,	परतवीचा	मालॅनसून,		
		 दह्ाळा.

	 	 (आ)	उनहाळा,	दह्ाळा,	्संत	ॠतू.
	 	 	(इ)	 उनहाळा,	दह्ाळा.
प्रशन	 २.	 पुढवील	प्रशनांचवी	उततर	ेदलहा.
	 (१)	उततर	गोलाधायात	ॠतूंचवी	दनदमयातवी	कशामुळे	होते?
	 (२)	संपात	शस्तवीत	पृथ्वी्रवील	दिनमान	कसे	असते?
	 (३)	द्षु््ृततवी्	भागात	ॠतूंचा	प्रभा्	का	जाण्त	

नाहवी?
	 (४)	िदषिणा्नात	 अं्टाशक्टयाक्ृततापासून	 िदषिण	

ध्ु्ाच्ा	 िरम्ान	 सू्या	 २४	 तासांपेषिा	 अदधक	
काळ	का	पाहता	्ेतो?

	 (५)	पेंशग्न	हवी	प्रजातवी	उततर	ध्ु्ा्र	नसण्ाचे	कारण	
का्	असेल?	

सवाधयाय
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आकृतवी	 ९.१	 पहा.	 खालवील	 प्रशनांच्ा	 आधारे	
्गायात	चचाया	करा.
Ø	दचत्रात	का्	का्	दिसत	आहेत	ते	सांगा.	
Ø	शेळ्ा	्	कोंबड्ा	का	पाळल्ा	जात	असतवील?
Ø	दचत्रात	कोणकोणतवी	अ्जारे	दिसत	आहेत?	
Ø	्ा	अ्जारांचा	उप्ोग	कशासािवी	करत	असतवील?
Ø	दचत्रात	 िाख्लेल्ा	 कृतवी	 कोणत्ा	 व््सा्-

प्रकारांत	्ेतवील?
Ø	्ा	लोकांचा	मुख्	व््सा्	कोणता	असेल?
Ø	दचत्रातवील	घर	कोणाचे	असेल?
Ø	तुमच्ा	रोजच्ा	जवी्नात	तुमहवी	्रवीलपैकी	कोणतवी	

उतपािने	्ापरता?

्रवील	दचत्रात	शेतातवील	दपके,	तसेच	घराज्ळवील	
नांगराचा	फाळ	्ा	बाबवी	आहेत.	्ा्रून	ते	शेतकऱ्ाचे	
घर	आहे,	हे	सहज	कळते.	शेतकरवी	शेळ्ा,	गाई-महशवी,	

आकृती ९.१ ः  ग्रा्ी्ण भागातील एक घर

भौगोलिक स्पष्टीकरण

९. कृषी

कोंबड्ा	पाळतो.	्ा	गोष्टवीिेखवील	दचत्रात	दिसत	आहेत.	
्ांतून	 त्ाला	 िूध,	 अंडवी	 आिवी	 उतपािने	 दमळतात.	
कोंबड्ा,	शेळ्ा	 द्कून	त्ाला	पैसा	 दमळतो.	्ा	स्या	
कृतवी	 तो	 उिरदन्ायाहासािवी	 करत	असतो.	 ्ा	 स्या	 कृतवी	
नैसदगयाक	घ्टकां्र	अ्लंबून	असतात.	्ा	कृतवी	कृषवी	्ा	
सिरात	मोडतात.	ह	ेव््सा्	शेतवीला	पूरक	असतात.

कृषवी	 व््सा्ाचवी	 व्ाप्तवी	 बरवीच	 मोिवी	 आहे.	
अनिधान्,	 ्सत्र	 आिवी	 गरजांसािवी	 ्नसपतवी	 ्	 प्राणवी	
्ांचा	उप्ोग	होतो.	शेतातवील	 दपकांच्ा	उतपनिाबरोबर	
गुरे,	 शेळ्ा,	 मेंढ्ा,	 कोंबड्ा	 पाळणे;	 त्ाचबरोबर	
रेशमाच	ेदकडे	्	मधमाश्ा	पालन,	फुलबाग,	फळबाग,	
मतस्पालन	 (मतस्शेतवी),	 ्राहपालन,	 एमूपालन	
इत्ािवी	व््सा्ांचाहवी	समा्ेश	कृषवीमध्े	हाेतो.

कृषवी	 व््सा्ामध्	े मनुष्बळ,	 प्राणवी,	 अ्जारे,	
तसचे	 इतर	 द्द्ध	 साधने	 ्ापरलवी	 जातात.	 आधदुनक	
ततं्रजानाचा	उप्ोग	कलेा	जातो.	कृषवी	व््सा्ामध्	ेशतेवी	
हा	स्ाांत	महत््ाचा	्	प्रमखु	व््सा्	मानला	जातो.

सांगा ्पाहू !
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आकृती ९.२ ः पारंपररक ते आधुनिक कृषी संबनंधत कृती

Ø	दचत्रांच	े दनरवीषिण	 करा.	 दचत्रामध्े	 कोणते	 बिल	
दिसतात	्ाबाबत	चचाया	करा.

Ø	पारंपररक	कृषवी	पद्धत	्	आधुदनक	कृषवी	पद्धतवीत	्	
तंत्रात	का्	फरक	आहे?

्रवील	 दचत्राचं	े दनरवीषिण	 कले्ा्र	 कृदषव््सा्ात	
कालानरुूप	झाललेे	द्द्ध	बिल	आपल्ा	लषिात	्ेतात.	
पू् वी	अादिमान्ाला	जगंलात		भ्टका्	ेलागत	होत.े	त्ातनू	
दमळ्लेल्ा	 उतपािनातंनू	 तो	 आपला	 उिरदन्ायाह	 करत	
अस.े	नतंर	 त्ाला	शतेवीचवी	कलपना	सचुल्ामळु	ेशतेवीतून	
जासतवीत	 जासत	 उतपािन	 घेता	 ्ेऊ	 लागल.े	 त्ातनू	
्षयाभरासािवीच्ा	अनिधान्ाचवी	तरतिू	मान्	करू	लागला.	
शतेातवील	 दपकाबंरोबरच	 मान्	 पशपुालन,	 मतस्पालन,	
मधमाशवीपालन,	फुलशतेवी,	फळशतेवी	्ादं्ार	ेउतपािन	ेघऊे	
लागला.	पू् वीचे	भ्टके	जवी्न	सोडून	तो	एका	दिकाणवी	राहून	
कृषवीसबंधंवी	द्द्ध	व््सा्	करू	लागला.	

्रवील	दचत्रातं	आपण	कृषवीत	घडून	अालेले	द्द्ध	
बिल	पादहले.	आता	आपण	कृषवी	् ा	सिराखालवी	् ेणाऱ्ा	

भौगोलिक स्पष्टीकरण

द्द्ध	 व््सा्ांचवी	 ओळख	 करून	 घेऊ	 ्ा.	 ्ा	
व््सा्ांतवील	द्द्ध	उतपािने	आपण	आपल्ा	रोजच्ा	
जवी्नात	 ्ापरत	 असतो.	 ्ा	 व््सा्ांपैकी	 पारंपररक	
व््सा्ांना	शेतवीपूरक	व््सा्	महणून	ओळखल	ेजाते.
पशुपालि : ्ेग्ेगळ्ा	पशूंचे	 पालन	करून	त्ांपासून	
द्द्ध	 उतपािने	 घेणे,	 त्ांचा	 द्द्ध	कामांसािवी	 ्ापर	
करणे	्	आपला	दन्ायाह	चाल्णे,	हा	पशुपालनाचा	मुख्	
उि्	िेश	आहे.
गरुपेालि :	 गा्,	 बलै,	 महसै,	 रडेा	 इत्ािवी	 जना्राचें	
शतेवीसािवी	 पालन	 केल	े जात.े	 शेतवीच्ा	 कामात	 ्ापरता	
्णेारवी	्	िुभतवी	जना्रे	पाळण,े	हा	एक	व््सा्	आह.े	
दमश्शतेवीचा	 तो	 अद्भाज्	 भाग	 असनू,	 त्ाचे	 स्रूप	
आधदुनक	व्ापाराच	ेआह.े	भारतात	् ा	व््सा्ाचे	स्रूप	
अलवीकड	ेबिलल	ेआह.े	 व्ापारवी	तत््ा्रवील	पशुपालन	
व््सा्	मखु्त्	ेिूध	्	मासं	्ासंािवी	कलेा	जातो.	
शेळी व े्ंढीपालि : हासदु्धा	एक	पारंपररक	व््सा्	
आहे.	 शेळवीपालन	 ्	 मेंढवीपालन	 हे	 डोंगराळ	 तसेच	
दनमओसाड,	 कोरड्ा	 ह्ामान	 प्रिेशात	 केले	 जाणारे	

     पिा बरे ज्ते का ?
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व््सा्	 आहेत.	 नागरवी	 ्सत्ापंासून	 िूर,	 ग्रामवीण	 ्	
डोंगराळ	भागांतवील	पररसरात	असलेले	खुर्टे	ग्त,	झुडपे, 
बाभळवी	्ां्र	शेळ्ा	्	मेंढ्ा	पाेसल्ा	जातात.	भारतात	
मांस	हाच	मुख्	उद्ेश	िे्ून	हा	व््सा्	केला	जातो.	
लोकरवीसािवीहवी	मेंढवीपालन	केले	जाते.
कुकु्टपालि : कृषवी	व््सा्ात	जगात	स्यात्र	कोंबडवी	्ा	
्ा	 ्गायातवील	 पक््ाचं	े पालन	 कमवी-अदधक	 प्रमाणा्र	
आढळत.े	परसिारवी	्ा	शेतात	कोंबड्ा	पाळण,े	हा	एक	
पारपंररक	 व््सा्	 अाहे.	 हा	 व््सा्	 घरगतुवी	 तसचे	
व्ापारवी	 तत््ा्रहवी	 कलेा	 जातो;	 व्ापारवी	 तत््ा्र	 हा	
व््सा्	करताना	द्शषे	खबरिारवी	घेतलवी	जात.े	्ासािवी	
शासत्रवी्	पद्धतवी	् ापरतात.	भारतात	हा	व््सा्	शहराचं्ा	
ज्ळ	मोठ्ा	प्रमाणा्र	चालतो,	कारण	्ा	व््सा्ाला	
शहरातनू	आ्तवी	बाजारपिे	उपलबध	होत.े

काहवी	भागांत	ससेपालन,	एमूपालन	्	्राहपालन	हे	
व््सा्	केले	जातात.
्ध्ाशीपालि :

मध	 ्	 मेण	 ्ांसारखवी	 उतपािने	 दमळतात,	 महणून	
मधमाशवीपालन	 व््सा्	 केला	 जातो.	 मध	 गोळा	
करण्ासािवी	 मधमाश्ा	 फुलोरा	 आलेल्ा	 झाडां्र	
दफरतात.	 त्ामुळे	 परागवीभ्न	 चांगले	 होऊन	 झाडांचवी	
फलधारणा	्ाढत	े्	पररणामवी	 दपकाचे	 उतपािन	्ाढते.	
मधमाशवीपालनाचा	 व््सा्	 हा	 शेतवीच्ा	 दृष्टवीन	े
महत््पूणया	आहे.	
्तसर्पालि :

मतस्शेतवी	 करण्ासािवी	 शेततळवी	 त्ार	 केलवी	
जातात.	त्ांत	पाणवी	साि्तात.	्ा	तळ्ांत	मतस्बवीज	
आणून	 सोडतात.	 त्ासािवी	 गोड्ा	 पाण्ात	 ्ाढू	
शकणाऱ्ा	 माशांच्ा	 प्रजातींचा	 ्ापर	 करण्ात	 ्ेतो.	
माशांच्ा	 उततम	 ्ाढवीसािवी	 शासत्रवी्	 पद्धतवीन	े त्ांच	े
संगोपन	केले	जाते.	

खुल्ा	 समुद्ातवील	 मासेमारवीमध्े	 अनेक	 धोके	
असतात.	जाळ्ात	अनेक	प्रकारचे	मासे	्ेतात.	 त्ांच	े
्गवीकरण	करण्ाचे	काम	्ाढते.	स्याच	माशांना	सारखा	
भा्	 दमळत	नाहवी,	 महणून	 एखाद्ा	 द्दशष्ट	प्रकारच्ा	
माशांचवी	स्तंत्र	पैिास	करण्ास	सुरु्ात	झालवी.	त्ातूनच	
मतस्शेतवीचा	द्कास	झाला.	्ाम,	रोहू,	रा्स,	कोळंबवी	
इत्ािवी	उतपािन	मतस्शेतवीत	घेतले	जाते.

रेशी्शेती :
रेशवीम	दकड्ांच्ा	कोशांपासून	रेशवीमधागे	दमळ्ले	

जातात.	हे	धागे	अत्ंत	सूक्म	् 	दच््ट	असतात.	त्ांपासून	
मुला्म	 रेशवीम	 ्सत्रदनदमयातवी	 करता	 ्ेते.	 काेशापासून	
धागादनदमयातवी	 ्	 धाग्ांपासून	 ्सत्रदनदमयातवी	 हे	 स्तंत्र	
व््सा्	आहेत.	 ्ांचा	 समा्ेश	 कृषवी	 ्ा	 संजेत	 होत	
नाहवी.	 शेतकऱ्ांना	 रेशवीम	 दकड्ाचं	े बवीज	 ्ेग्ेगळ्ा	
संस्ांमाफ्कत	 पुर्ले	 जाते.	 तुतवीच्ा	 झाडाचा	 पाला	 हे	
रेशवीम	दकड्ांचे	मुख्	खाद्	आहे.	तुतवीचे	झाड	कमवीत	
कमवी	 पंधरा	 ्षवे	 तरवी	 दज्ंत	 राहते,	 त्ामुळे	 िर	 ्षवी	
लाग्डवीचा	खचया	्ाचतो.
ररोपवानटका वर्वसार् :

गेल्ा	काहवी	्षाांत	फुलोतपािन,	औषधवी	्	सुगंधवी	
्नसपतवी	आदण	 इतर	 ्ृषिशेतवी	असे	 शेतवीशवी	 दनगदडत,	
परंतु	्ेगळ्ा	स्रूपाच्ा	उतपािनाखालवील	षिेत्र	्ाढत	
आहे.	 ्ा	 प्रकारच्ा	 उतपािनांना	 चांगल्ा	 िजवेिार	
रोपांचवी,	कलमांचवी,	कंिांचवी	् 	दब्ाण्ांचवी	आ्श्कता	
असते.	 ्ातूनच	 रोप्ाद्टका	 हा	 व््सा्	 उि्ास	
आला.	 ्ा	 व््सा्ातून	 दमळणारे	 आद्याक	 उतपनि	
िेखवील	चांगले	असते.

आकृती ९.३ ः ररोपवानटका 

िररतगृिातील शेती :	कमवी	षिेत्रातून	जासतवीत	जासत	
उतपािन	 काढणे	 अादण	 जमवीन,	 ह्ामान,	 उषणता,	
आद्याता,	ओला्ा	इत्ािींसारख्ा	नैसदगयाक	घ्टकां्र	
पूणया	 दन्ंत्रण	िे्ून,	जासत	आद्याक	फा्िा	 दमळ्ून	
िेणाऱ्ा	 नगिवी	 दपकांचे	 उतपािन	 घेण्ासािवी	
हररतगृहांचा	्ापर	केला	जातो.	 हररतगृहातवील	शेतवी	
हा	 शेतवीचा	 अलवीकडच्ा	 काळातवील	 द्शेष	 प्रकार	
आहे.	 हररतगृह	 उभारणवीसािवी	 लोखंडवी	 पाइपचा	

   माहटीत आहे का तुमहांिा ?
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आकृती ९.६ः भटकी नकंवा सथिलांतररत शेती

आकृती ९.७ः नवसतृत शेतीतील र्ांनत्रकीकर्ण

तुकड्ाचवी	दन्ड	करतो.	तो	जदमनवीचा	तुकडा	शेतवी्ोग्	
करण्ासािवी	झाडेझुडपे,	ग्त	कापतो.	जमवीन	मोकळवी	
करतो.	 कापलेलवी	 झाडे	 ्ाळल्ानंतर	 तवी	 जाळतो.	
त्ानंतर	 दशल्लक	 राहणारवी	 राख	 खत	 महणून	 मृिेत	
दमसळलवी	 जाते.	 पा्साळ्ापू्वी	 पेरणवी	 करताे	 ्	
उतपािन	 घेताे.	 (आकृतवी	 ९.६	 पहा.)	 ्ातून	 दमळणारे	
उतपािन	अनिाचवी	गरज	भाग्ण्ास	पुरेसे	नसते,	त्ामुळे	
दशकार,	मासेमारवी	्	जंगलातवील	फळे,	कंिमुळे	गोळा	
करणे	 	अशा	गोष्टवीहवी	कराव्ा	लागतात.	्ा	 प्रकारात	
जदमनवीचा	दपकाखालवील	काला्धवी	अलप	असून	पडवीक	
काला्धवी	िवीघया	असतो.	जदमनवीचवी	उतपािनषिमता	कमवी	
झाल्ानंतर,	िोन-तवीन	्षाांनंतर,	शेतवीसािवी	िुसरवी	जागा	
दन्डलवी	जाते.

v	्ा	शेतवीसािवी	मोिवी	भांड्ल	गुंत्णूक	करा्वी	लागते.	
उिा.,	 ्ंत्रखरेिवी,	 खते,	 की्टकनाशकांचवी	 खरेिवी,	
गोिामे,	 ्ाहतूक	 खचया	 ्ांसािवी	 मोठ्ा	 प्रमाणात	
भांड्ल	लागते.

v	अ्षयाण,	 की्टकांचा	 प्रािुभाया्	 जसे	 ्टोळधाड	 तसेच	
बाजारभा्ातवील	 चढउतार	 अशा	 प्रकारच्ा	 समस्ा	
द्सतृत	शेतवीशवी	संबंदधत	आहेत.

v	समशवीतोषण	ग्ताळ	प्रिेशात	्ा	प्रकारचवी	शेतवी	होते.
्ळ्ाची शेती ः
v	शेतवीच	ेषिेत्र	४०	हेक्टर	दकं्ा	अदधक	असते.
v	शेतवीच	े षिेत्र	 डोंगरउतारा्र	 असल्ाने	 ्ंत्राचंा	 ्ापर	
फारसा	करता	्ेत	नाहवी.	त्ामुळे	्ा	शेतवीत	स्ादनक	
मनुष्बळाचे	महत््	अदधक	असते.

v	प्रिेशातवील	 भौगोदलक	 शस्तवी	 ज्ा	 दपकास	 पोषक	
असते,	त्ा	दपकाचवी	लाग्ड	केलवी	जाते.	हवी	सुद्धा		
एक	पवीक	पद्धतवीचवी	शेतवी	आहे.

v	्ा	 प्रकारच्ा	 शेतवीमध्े	 अनिधान्ाचे	 उतपािन	 होत	
नाहवी,	के्ळ	व्ापारवी	दपकांचेच	उतपािन	घेतले	जाते.	
उिा.,	चहा,	रबर,	कॉफी,	नारळ,	कोको,	मसाल्ाचे	
पिा्या	इत्ािवी.

v	्ा	 प्रकारच्ा	 शेतवीचवी	 सुरु्ात	 ्	 द्सतार	 द्शेषतः	
्साहतकाळात	(Colonial	Period)	झाला.	बहुतांशवी	
मळ्ाचवी	शेतवी	हवी	उषण	कद्टबंधातच	केलवी	जाते.

v	िवीघयाकादलक	 दपके,	शासत्रशुद्ध	पद्धतवीचा	अ्लंब,	
दन्ायातषिम	 उतपािने,	 प्रदरि्ा	 करणे	 इत्ािींमुळे	 ्ा	
शेतवीसािवीहवी	मोिवी	भांड्ल	गुंत्णूक	करा्वी	लागते.

v	मळ्ाच्ा	शतेवीबाबत	ह्ामान,	मनषु्बळ,	प्ाय्ा रण	
ऱहास,	आद य्ाक	् 	व््स्ापन	इत्ािवी	समस्ा	आहते.

v	्ा	प्रकारचवी	शेतवी	भारतासह	िदषिण	आदश्ातवील	िेश,	
आदरिका,	िदषिण	्	मध्	अमेररका	इत्ािवी	प्रिेशांत	
केलवी	जाते.

वर्ापारी शेती :
व्ापारवी	शेतवीमध्े	 द्सतृत	धान्शेतवी	्	मळ्ाचवी	

शेतवी	हे	िोन	प्रमुख	प्रकार	आहेत.	्ा	प्रकारच्ा	शेतवीमध्े	
उतपािन	मुख्त्े	व्ापारवी	तत््ा्र	घेतले	जाते.
नवसतृत शेती ः
v	शेताचे	षिेत्र	२००	हेक्टर	दकं्ा	अदधक	असते.
v	मोिे	शेतवी	षिेत्र	्	द्रळ	लोकसंख्ा	्ांमुळे	हवी	शेतवी	
्ंत्रांच्ा	साहाय्ाने	केलवी	जाते.	उिा.,	नांगरणवीसािवी	
्ट्लॅक्टर,	धान्	काढण्ासािवी	 मळणवी	्ंत्र,	जंतुनाशके	
फ्ारणवीसािवी	 हेदलकॉप्टर	 दकं्ा	 द्मानाचा	 ्ापर	
केला	जातो.

v	एक	पवीक	पद्धतवी	ह	े्ा	शेतवीच	ेिळक	्ैदशषट्	आहे.
	 उिा.,	 गहू	 दकं्ा	 मका.	 ्ादश्ा्	 बालवी,	 ओ्ट्	स,	
सो्ाबवीन	हवी	दपकेहवी	काहवी	प्रमाणात	घेतलवी	जातात.
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्	फुलांचवी	 शेतवी.	 ्ा	 शेतवीतवील	फळे	 ्	 फुले	 हवी	 मुख्	
उतपािने	होत.	हवी	शेतवी	पारंपररक	तसेच	आधदुनक	अशा	
िोनहवी	 पद्धतवीने	 केलवी	 जाते.	 शेतवीचा	 आकार	 लहान	
असतो.	प्रत्ेक	रोपाचवी	व््शस्त	काळजवी	घेतलवी	जाते.F	व्ापारवी	 द्सतृत	 शेतवीसािवी	 जासत	 भांड्ल	का	

लागते?
F	मळ्ाच्ा	शेतवीसािवी	कुशल	् 	अनुभ्वी	मजुरांचवी	

गरज	का	असते?

आकृती ९.८ ः ्ंडई बागार्ती  शेती

मागणवी,	 द्जान	 ्	 तंत्रजानाचा	 ्ापर	 इत्ािवी	 बाबींचा	
समा्ेश	 ्ात	 होत	 असतो.	 हवी	 शेतवी	 ्ाहतुकीच्ा	
सोईसुद्धां् र	अ्लंबून	असते.	 जलि	 ्ाहतुकी्र	 ्ा	
शेतवीतवील	 उतपािनाचा	 िजाया	 ्	 दकंमत	 िरते,	 महणून	 ्ा	
शेतवीला	‘्ट्क	शेतवी’	(Truck	Farming)	असेहवी	महणतात.
फलरोद्ाि/फुलशेती :

मंडई	बागा्तवी	शेतवीचा	एक	उपप्रकार	महणजे	फळ	

आकृती ९.९ ः फुलशेती

अलवीकडच्ा	काळात	जासत	नफा	दमळ्ण्ासािवी	
जलदसंचनाच्ा	सोई,	रासा्दनक	खतांचा	् ापर,	हररतगृहे	
इत्ािींचा	अ्लंब	्ा	शेतवीत	होताना	दिसतो.	(आकृतवी	
९.९	पहा.)	फुलशेतवीतवील	प्रमुख	उतपािने	महणजे	दललवी,	
जरबेरा,	ट्ुदलप,	डेदल्ा,	शे्ंतवी,	झेंडू,	दनदशगंध	इत्ािवी	
फुले.	्ांना	बाजारात	चांगलवी	दकंमत	दमळते.	

आंबा,	 सवीताफळ,	 द्ाषि,	 केळवी,	 डादळंब,	 ड्लॅगन	
रिू्ट,	 चेरवी,	 संत्रवी,	 रासबेरवी,	 स्ट्ॉबेरवी,	 मलबेरवी	 इत्ािवी	
िेशवी-द्िेशवी	फळांचे	 उतपािन	फळशेतवीत	 घेण्ात	 ्ेते.	
(आकृतवी	 ९.१०	 पहा.)	 महाबळेश्र,	 पाचगणवी,	 पुणे,	
नागपूर,	जळगा्,	नादशक	इत्ािवी	दिकाणवी	हवी	उतपािने	
होतात.	भूमध्	सागरवी	ह्ामानाचा	प्रिेश,	तसेच	रिानस	्	
इ्टलवी	हे	िेश	फळे	्	फुलांच्ा	शेतवीसािवी	प्रदसद्ध	आहेत.

आकृती ९.१० ः फळशेती

्ंडई बागार्ती शेती : 
मंडई	 बागा्तवी	 शेतवी	 हा	 शेतवीचा	 आणखवी	 एक		

आधुदनक	 प्रकार	 आहे.	 हा	 शेतवीप्रकार	 नागरवीकरण	 ्	
त्ामुळे	 त्ार	 असलेल्ा	 बाजारपिेेमुळे	 दनमायाण	 झाला	
आहे.	 शहरवी	 लोकांच्ा	 मागणवीमुळे	 दनमायाण	 झालेलवी	
बाजारपेि	ओळखून		तवी	मागणवी	पूणया	करण्ासािवी	शेतकरवी	
शहराज्ळच्ा	 भागांत	 भाजवीपाला	 ्	 इतर	 पिा्या	
दपक्तात.	 मागणवी	 तसा	 पुर्िा	 ्ा	 अ्याशासत्राच्ा	
दन्मानुसार	हा	बागा्तवी	प्रकार	शहरातवील	भाजवीपाल्ाचवी	
मागणवी	पूणया	करतो.	्ा	शेतवीचा	आकार	लहान	असतो.	
जलदसंचनाचा	् ापर,	सेंदद््	् 	रासा्दनक	खतांचा	् ापर,	
कमवी	 भांड्ल,	 मनुष्बळाचा	 ्ापर,	 बाजारपेिेचवी	

जरा डोके चािवा !
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सेंनद्र् शेती :
दपकांचवी	 पोषकद्व्ांचवी	 गरज	 मृिेतून	 भाग्लवी	

जाते,	त्ामुळे	् ापरल्ा	गेलेल्ा	पोषकद्व्ांचे	मिृेतवील	
पुनभयारण	होणे	गरजेचे	असते.	उतपािन्ाढवीचे	उि्	दिष्ट	
साध्	करताना	पोषकद्व्ांचा	्ापरहवी	मोठ्ा	प्रमाणात	
होतो.	त्ासािवी	सेंदद््	खते	त्ार	केलवी	जातात.
v	पालापाचोळा	जदमनवीत	कुज्णे.
v	ताग	दकं्ा	धैंचा	् ांसारखवी	दहर्ळवीचवी	दपक	ेजदमनवीत	
गाडून	िेखवील	खत	त्ार	केले	जाते.

v	शेणखत	्	कंपोस्ट	्ा	खतांचा	्ापर	केला	जातो.	
v	ओल्ा	कचऱ्ापासून	गांडूळ	खतदनदमयातवी	करतात.

स्या	प्रकारच	े् नसपदतजन्	पिा्या	जदमनवीत	दमसळून	
्	कुज्ून	जेवहा	 दपके	घेतलवी	जातात;	त्ाला	 ‘सेंदद््	
शेतवी	पद्धतवी’	असे	संबोधण्ात	्ेते.

आकृती ९.११ ः सेंनद्र् खतनिन्मिती

कीडदन्ंत्रणासािवी	 ्नसपदतजन्	 रोगनाशके	
जसे	 कडुदनंब	 ्	 की्टकनाशके	 ्ापरूनहवी	 गरज	
भाग्ता	 ्ेते.	 सेंदद््	 शेतवीतून	 उतपादित	 होणाऱ्ा	
धान्ाचवी	 प्रत	 उच्च	 िजायाचवी	 असते.	 ्ा	 शेतवीत	
रासा्दनक	 खते,	 की्टकनाशके	 ्	 रोगनाशकांचा	
्ापर	केला	जात	नाहवी.

खालवील	आकृतवी	९.१२	मधवील	छा्ादचत्रांचे	दनरवीषिण	करा	आदण	त्ाखालवील	
जागेत	शेतवीचा	प्रकार	दलहून	त्ाच	े्ोडक्ात	्णयान	करा.
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आकृती ९.१२ ः  

   माहटीत आहे का तुमहांिा ?

सांगा ्पाहू !
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आकृती ९.१३ ः  कनृषपर्मिटि

आकृतवी	 ९.१४	 मध्े	 काहवी	 फळे	 ्	 भाज्ांच्ा	
जोड्ा	िाख्ल्ा	आहेत.	प्रत्ेक	जोडवीतवील	एक	फळ	
दकं्ा	 भाजवी	 तुमच्ा	 आ्डवीनुसार	 दन्डा.	
त्ांच्ाज्ळवील	चौक्टवीत	‘ü’	अशवी	खूण	करा.	तुमहवी	
केलेल्ा	दन्डवीबाबत	चचाया	करा.

(दशषिकांसािवी	सूचना	 :	्ा	चचवेनंतर	 द्द्ाथ्ाांना	
नैसदगयाक	्	कदृत्रमरवीत्ा	दपक्लेल्ा	उतपािनांचवी	मादहतवी	
द्ा्वी.)

भौगोलिक स्पष्टीकरण
चचवेनंतर	 तुमच्ा	 असे	 लषिात	आल	े असेल,	 की	

दिसा्ला	आकषयाक	असणारवी	फळे	्	भाज्ा	नेहमवी	्ोग्	

कृनषपर्मिटि :
कृदषप्या्टन	 हे	 प्या्टन	 व््सा्ातवील	एक	न्े	षिेत्र	

आहे.	उषण	कद्टबंधवी्	िेशांमध्े	 द्द्ध	प्रकारचवी	कृषवी	
उतपािने	होतात,	त्ामुळे	कृदषप्या्टनास	मोिा	्ा्	आहे.	
कृदषप्रधान	 िेशांमध्े	 ग्रामवीण	 भागातवील	 संसकृतवी,	
चालवीरवीतवी	 ्	 जवी्न	 ्ांचा	 उप्ोग	 कृदषप्या्टनासािवी	
करून	घेतला	जातो.	(अाकृतवी	९.१३	पहा)

शेतकरवी,	त्ाच	ेघर,	आहारद्हार,	शेतवी,	पररसर	्ा	
स्ाांचे	कुतूहल	्	ना्वीन्	शहरातवील	लोकांना	असते.	ते	
पाहण्ासािवी	 अनेक	 जण	 ग्रामवीण	 भागात	 जातात.	
कृदषप्या्टनामुळे	शेतकरवी	्	त्ाचं्ा	गा्ालाहवी	आद्याक	
लाभ	होतो.

जरा डोके चािवा !

आकृती ९.१४ ः र्रोग्र् निवड करा.
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   मटी आणखटी कोठे ?

F इ्त्ा िौथी- भाग १- पररसर अभ्ास- 
मोलािे अन्न हा पाठ.

F इ्त्ा पािवी- पररसर अभ्ास-  सवाांसाठी 
अन्न हा पाठ.

प्रशन १. खालील चवधानांसाठी ्ोग् प्ा्च् चनवडा.
 (१) ्ा शे्ीप्रकारा् पीक बदल केला जा्ो.
  (अ) सखोल शे्ी (इ) व्ापारी शे्ी
  (आ) मळािी शे्ी (ई) फलोद्ान शे्ी
 (२) शे्ीसाठी खालीलपैकी ्ोग् प्ा्च् द्ा.
  (अ) फक् नांगरणे.
  (आ) प्राणी, अवजारे, ्ंत्र व मनुष्बळािा  

  वापर.
  (इ) फक् मनुष्बळ वापरणे.
  (ई) फक् पीक काढणे.
 (३) भार्ा् शे् ीिा चवकास झाला आहे, कारण...
  (अ) भार्ा् शे् ीिे दोन हंगाम आहे् .
  (आ) बहुसंख् लोक शे् ीवर अवलंबून अाहे् .
  (इ) भार्ा् पारंपररक शे् ी केली जा्े.
  (ई) भार्ा् हवामान, मृदा, पाणी इत्ादी  

  अनुकूल घटकांिी उपलबध्ा आहे.
 (४) भार्ा् शे्ीमध्े आधुचनक पद्ध्ी व 

्ंत्रज्ानािा वापर करणे गरजिेे आहे, कारण ...
  (अ) सुधारर् बी-चब्ाण्ांिे कारखाने   

  आहे्. 
  (आ) रासा्चनक ख्चनचम्च्ी उद्ोग आहे् .
  (इ) लोकसंख्ावाढ व शे् ीवर आधारर्  

  उद्ोग आहे् .
  (ई) आधुचनक साधने व ्ंत्रे उपलबध आहे्.

प्रशन २. खालील प्रशनांिी थोडक्ा् उत्रे चलहा.
 (१) शे् ीसाठी जलचसंिनािे महत्व चवशद करा.
 (२) जलचसंिनासाठी वापरल्ा जाणाऱ्ा कोणत्ाही 

दोन पद्ध्ींिी ्ुलनातमक माचह्ी चलहा.
 (३) शे् ीिे प्रमुख प्रकार सांगा आचण सखोल व 

चवस्ृ् धान्शे्ीिी माचह्ी चलहा.
 (४) मळाच्ा शे्ीिी वैचशषटे चलहा. 
 (५) ्ुमच्ा जवळच्ा भागा् कोणकोण्ी चपके 

हो्ा्? त्ािी भौगोचलक कारणे कोण्ी?
 (६) भार्ा्ील शे्ीिे सवरूप हंगामी असण्ािे 

कारण का्? बारमाही शे्ी करण्ा् कोणत्ा 
अडिणी आहे् ?

उपक्रम :
 (१) पररसरा्ील आधुचनक ्ंत्रज्ानािा वापर करून 

केल्ा जाणाऱ्ा शे्ाला भेट द्ा व माचह्ी 
चमळवा.

ICT चा वापर :
 (१) सुधारर् बी-चब्ाणे आचण जलचसंिनाच्ा 

साधनांिी चित्रे आं्रजालाच्ा माध्मा्ून 
चमळवा.

 (२) आं्रजालािा वापर करून इसत्राईल ्ा देशा्ील 
शे्ीिी माचह्ी चमळवा व सादरीकरण करा.

***

सिाध्ा्
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खालील चित्ाच्ा िौकटीत मानवी वसती कोठे होऊ शकेल, ्ािा अंदाज करा 
व त्ा चठकाणी वसती दाखवा. (शिक्षकांसाठी सूचना : मुलांनी केलेले अिंाज, काढलेले 
शनषकर्ष ि शचतांखालील प्रशन ्थांच्था आधारे िगा्षत चचा्ष घडिून आणािी.)

आकृतवी	१०.२	(ब)	ः		आकृतवी	१०.२	(अ)	ः		

चित्ात दाखवलेल्ा वसत्ा त्ा चठकाणीि का दाखवल्ा? त्ा तेथेि असण्ािे कारण का्? इतर चठकाणी न 
दाखवण्ािे कारण का् असावे?

आकृती १०.१ : पररसरात वसतर्ा िाखवा

१०. ्ािवी वसती

सांगा ्पाहू !

करून ्पहा.
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भौगोलिक स्पष्टीकरण

आकृतवी	१०.२	(ड)	ः		आकृतवी	१०.२	(क)	ः		

आकृतवी	 १०.२	 (अ,ब,क,ड)	 मधवील	 दचत्रांचे	
दनरवीषिण	 करा.	 त्ा्र	 द्चार	 करा	 आदण	 खालवील	
प्रशनांचवी	उततरे	द्ा.
Ø	दचत्रामंध्े	का्	का्	दिसत	आहे?
Ø	कोणकोणत्ा	बाबवी	तुमच्ा	पररच्ाच्ा	आहेत?
Ø	कोणत्ा	दचत्रातं	्सतवी	द्रळ	आहे	?
Ø	कोणत्ा	दचत्रामध्े	शेतवी	दिसत	आहे?
Ø	कोणत्ा	दचत्रामध्े	िा्ट	लोक्सतवी	दिसते?
Ø	कोणत्ा	दचत्रात	गगनचुंबवी	इमारतवी	दिसतात?
Ø	्रवील	दचत्रांना	खालवीलपैकी	्ोग्	ना्	द्ा.
					ग्रामवीण	्सतवी,		आदि्ासवी	पाडा,		नगर,	शहर.
Ø	्सत्ांमधवील	दिसणाऱ्ा	द्कासानुसार	दचत्रांचे	रिम	

ला्ा.

पाण्ाचवी	 उपलबधता,	 ससुह्	 ह्ामान,	 सुपवीक	
जमवीन	इत्ािवी	अनकूुल	भौगोदलक	पररशस्तवी	असलले्ा	
दिकाणवी	मान्वी	्सत्ा	द्कदसत	झाल्ा.	

्सत्ाचं्ा	 सरुु्ातवीच्ा	 काळात	 प्रिशेात	 उपलबध	
असणाऱ्ा	 साधनसपंततवी्रून	 लोकाचं	े व््सा्	 िरत	
गले.े	त्ा्रून	द्दशष्ट	काम	करणाऱ्ा	समहूांच्ा	स्ततं्र	
्सत्ा	 दनमायाण	 होत	 गले्ा.	 उिा.,	 समदु्दकनाऱ्ा्रवील	
लोकांचा	 व््सा्	 मासमेारवी.	 त्ाचंवी	 ्सतवी	 महणजे	
कोळवी्ाडा.	 ्नप्रिशेातवील	 लोकाचं	े व््सा्	
्नातेपािना्र	 अ्लबूंन	 असतात.	 ्े् 	े राहणाऱ्ा	

आदि्ासींचवी	 ्सतवी	 महणज	े आदि्ासवी	 पाडा.	 सपुवीक	
जमवीन	 असलले्ा	 दिकाणवी	 शेतवीव््सा्	 केला	 जातो.	
शतेकरवी	 कु्ंुटब	े आपल्ा	 व््सा्ाच्ा	 सोईच्ा	 दृष्टवीने	
आपल्ा	शतेामध्	ेघर	ेबाधंनू	राहतात.	्ालाच	्सतवी	्ा	
ना्ान	ेसबंोधल	ेजात.े	कालांतरान	े् सतवीचा	द्सतार	झाला,	
महणज	े त्ानंा	 ्ाडवी	 महणतात.	 ज्ा	 मान्वी	 ्सतवीमधवील	
बहुसखं्	 लोकांच	े मूळ	 व््सा्	 स्ादनक	 नसैदगयाक	
साधनसंपततवीशवी	दनगदडत	असतात;	उिा.,	शतेवी,	मासेमारवी,	
खाणकाम	इत्ािवी,	अशा	् सतवीला	ग्रामवीण	् सतवी	महणतात.	

ग्रामवीण	 ्सतवीमध्े	 मूळ	 व््सा्ाच्ा	 अनुषंगाने	
हळूहळू	 इतरहवी	 पूरक	 व््सा्ांचवी	 ्ाढ	 होत	 जाते;	
त्ामुळे	 कामधंद्ादनदमतत	 आजूबाजूच्ा	 प्रिेशांतवील	
लोक	ते्े	 ्ेऊन	 स्ाद्क	 होऊ	लागतात;	आदण	मूळ	
ग्रामवीण	्सतवीच्ा	लोकसंख्ेत	्ाढ	होत	जाते.	्ाढत्ा	
लोकसंख्ेला	 राहण्ासािवी	 घरे,	 तसेच	 द्द्ध	 सुद्धा	
द्कदसत	 केल्ा	 जातात.	 अशा	 ्सतवीत	 ि्	द्तवी्क	 ्	
तृतवी्क	 व््सा्ांचे	 महत््	 ्	 प्रमाण	 ्ाढते,	 तुलनेत	
पू्वीच्ा	प्रा्दमक	 व््सा्ांचे	 प्रमाण	कमवी	होत	जाते.	
्ातूनच	 ग्रामवीण	 ्सतवीच	े रूपांतर	 नागरवी	 ्सतवीत	 होते.	
धादमयाक,	 ऐदतहादसक,	 व्ापारवी,	 शैषिदणक,	 प्या्टन	 ्	
प्रशासकी्	 कारणांमुळे	 िेखवील	 हळूहळू	 ्ा	 ्सतवीचे	
रूपांतर	शहरात	होते.	मोठ्ा	प्रमाणात	लोकसंख्ा	्	इतर	
सोईसुद्धांमध्े	् ाढ	होत	गेल्ास	पुढे	् ा	शहराचे	रूपांतर	
महानगरात	होते.
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आकृती १०.३ िे चनरीक्षण करून खालील 
प्रशनांच्ा आधारे ििाचा करा.
Ø चित् ‘अ’ मधील मानवी वसती आचण चित् ‘ब’ 

मधील मानवी वसती ्ांमध्े कोणता फरक 
आहे?

Ø चित् ‘ब’ आचण ‘क’ मधील मानवी वसतीत 
कोणता फरक आढळतो?

Ø दोनपेक्षा कमी घरे असणारी वसती कोठे  
आढळते?

Ø तुमही राहत असलेली वसती ् ांपैकी कोणत्ा प्रकारात ् ेते?
आकृती १०.३ ः  वसती प्रकार

आकृती १०.४ िे चनरीक्षण करून प्रशनांिी उततरे सांगा.
Ø	नकाशातवील	्सत्ांचवी	ना्े	सांगा.
Ø	नकाशामध्े	 कोणत्ा	 दिकाणवी	 ्सत्ा	 द्खुरलेल्ा	

स्रूपात	आहेत?
Ø	रसत्ांच्ा	 कडेला	 असलेल्ा	 ्सत्ांमधवील	 घरांचवी	

मांडणवी	कशवी	आहे?
Ø	एक््टलेलवी	 ्सतवी	 कोिे	 आहे?	 तवी	 ्सतवी	 ते्े	

एक््टण्ामागच	ेकारण	का्	असेल?
Ø	्सत्ांचे	्गवीकरण	करा.

सांगा ्पाहू !

अ ब

क

्सतवी

रसता

लोहमागया

समोच्च	रेषा

निवी

सूची

उ.

नकाशाशटी मैत्टी

आकृती १०.४ ः  सथिलिशमिक िकाशाचा भाग
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भौगोलिक स्पष्टीकरण

नवखुरलेली वसती : 
चवखुरलेल्ा वसतीत घरे दूर दूर आचण संख्ेने कमी 

असतात. सामान्पणे ्ा प्रकारिी वसती उंिसखल 
प्रदेश, घनदाट जंगल, गवताळ प्रदेश, वाळवंट, तसेि 
चवसततृत कचृिक्षेत् असलेल्ा चठकाणी आढळते. 
(आकृतवी	१०.५	पहा.)

पररसरातवील	 साधनसामग्रवीचा	 ्ापर	 करून,	 घरे	
बांधून	 मान्	 राहू	 लागला.	 द्जान्ुगात	 तर	 मान्ान	े
दन्ाऱ्ाच्ा	साधनात	मोिवी	प्रगतवी	केलवी.	पररशस्तवीनुरूप	
तो	उततुंग	इमारतवी	बांधून	राहू	लागला.	भद्ष्ात	इतर	ग्रह	
आदण	 उपग्रहां् र	 ्साहतवी	 उभारण्ाचा	 द्चार	 आता	
मान्	करत	आहे.

्सतवीमुळे	मान्ाला	स्ै्या	 दमळाले.	ग्रामवीण	्सतवी	
हवी	 मान्वी	 संसकृतवीतवील	 स्ै्ायाचवी	 पदहलवी	 पा्रवी	आहे.	
ग्रामवीण	 ्सतवीचा	 द्कास	 ्	 ्ाढवीतूनच	 नागरवी	 ्सतवी	
दनमायाण	 होत	 गेल्ा.	 ग्रामवीण	 ्सत्ा	 संसकृतवीचे	 जतन	
करतात.	 ग्रामवीण	लोकसंख्ेचवी	 ्ाढ	 हवी	 नागरवीकरणाचवी	
सुरु्ात	आहे.	नागरवी	् सत्ा	मान्वी	जवी्नाचवी	गदतमानता	
्ाढ्तात.	 नागरवी	 ्	 ग्रामवीण	 लोक्सतींत	 आद्याक	
सहसंबंधहवी	मोठ्ा	प्रमाणात	असतो.	नागरवी	लोकसंख्ेच्ा	
िैनंदिन	अनिद्ष्क	गरजांचवी	पूतवी	ग्रामवीण	्सत्ा	करत	
असतात.	 ग्रामवीण	 ्	 नागरवी	 ्सत्ांचा	 का्ापाल्ट	
आधुदनकता	् 	द्जान-तंत्रजानाच्ा	आधारे	होत	असतो.

वसतीिे प्रकार व त्ांच्ा चवतरणािी वैचशष्ट्े 
पुढीलप्रमाणे सांगता ्ेतील.

चवचवध वसत्ांिा चविार केला असता असे लक्षात 
्ेते, की मानव वेगवेगळ्ा नैसचगचाक पररससथतींमध्े 
वसती करून राहतो व तेथील चनसगाचाशी जुळवून घेतो. 
चनसगाचामध्े असलेल्ा ससथतीनुसार मानवी वसतींिे 
आकृचतबंध चनमाचाण होतात. ्ा पाठामध्े आपण मानवी 
वसतींिे प्रमुख आकृचतबंध व त्ामागिी कारणे 
अभ्ासणार आहोत.

आकृती १०.५ ः नवखुरलेली वसती 

F वसतर्ांचर्ा नवकासांिरमर्ाि करो्णकरो्णतर्ा 
प्रनक्रर्ा  सुरू िरोत असतील तर्ाचा नवचार करा 
व तर्ाचंी र्ािी तर्ार करा.

जरा लवचार करा !

वैनशषट्े :
v	चवखुरलेल्ा वसत्ांमधील अंतर सपष्टपणे पाहा्ला 

चमळते.
v	्ा वसत्ांिी लोकसंख्ा म्ाचाचदत असते. उदा., 

पाडा, वाडी इत्ादी.
v	्ा वसत्ांमध्े पुरेशा सोईसुचवधा, सेवा उपलबध 

नसतात.
v	्ा वसत्ा नैसचगचाक प्ाचावरणाच्ा अचधक जवळ 

असतात, त्ामुळे प्रदिूणमुक्त असतात.
v	दैनचंदन गरजांच्ा पूतचातेसाठी मध्वतती खेडांवर 

अवलंबून असतात.
केंनद्त वसती :

ओढे, नाले, नद्ा, तळी, सरोवरे अशा 
पाणवठांजवळ ्ा प्रकारिी वसती असते. राजसथान 
सारख्ा वाळवंटी प्रदेशात पाणवठाच्ा क्षते्ात 
लोकवसती केंचरित झालेली आढळते. सामान्तः सपाट व 
सुपीक जमीन, वाहतूक केंरि, खाणकाम, व्ापारी केंरि 
इत्ादी कारणांमुळेदेखील ्ा प्रकारच्ा वसत्ा चनमाचाण 
होतात. ्ाचशवा् संरक्षण, आरोग्, चशक्षण तसेि इतर 
सामाचजक व धाचमचाक कारणांमुळे केंचरित वसत्ांिी 
चनचमचाती होऊ शकते. (आकृतवी	१०.६	पहा.)
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्ािवी वसतीचर्ा सथिािावर परर्णा् कर्णारे घटक
प्राकृनतक सांसकृनतक आनथिमिक घटक

(१) भूरिना 
(२) जमीन/मतृदा
(३) हवामान
(४) शषु्क भूमी 
(५) पाणीपुरवठा
(६) नदीचकनारा

(१) संरक्षण
(२) आरोग्
(३) चशक्षण
(४) प्चाटन
(५) ऐचतहाचसक 

संदभचा

(१) जलचसंिन
(२) व्वसा्
(३) वाहतूक व 

संदेशवहन
(४) उद्ोगधंदे
(५) व्ापार
(६) शासकी्
     का्ाचाल्े

   मटी आणखटी कोठे ?

F	इ्तता	दतसरवी-	पररसर	अभ्ास-	आपले	शहर	
्	आपले	गा्.

F	इ्तता	 पाच्वी-	 पररसर	 अभ्ास	 भाग-१-	
पृष्ठ	रि.	४२

वनैशषट्े :
v	वसतीमधील घरे जवळजवळ असतात.
v	वसतीमध्े सामाचजक सेवा उपलबध असतात.
v	वसत्ानंा सथल व कालसापेक्ष चवतरणामुळे चवचशष्ट 

आकार प्राप्त होतो.
v	्ा वसतीतील जुन्ा पररसरात रसते अरुंद असतात.
v	्ा वसतीमध्े चवचवध जाती, धमचा, पंथ, वंश व 

चविारप्रणालीिे लोक एकत् राहतात, त्ामुळे अशा 
वसतीत सामाचजक जीवन िांगले असते.

रेषाकृती वसती : 
रसता, लोहमागचा, नदी, कालवा, समरुिचकनारा, 

पवचाती् प्रदेशािा पा्था इत्ादी प्रदेशांलगत रेिाकृती 

आकृती १०.६ ः केंनद्त वसती

आकृती १०.७ ः रेषाकृती वसती

       हे नेहमटी िक्ात ठेवा.

     पिा बरे ज्ते का ?

Ø	भारतातवील	महानगरे	कोणतवी?
Ø	तुमहवी	रहात	असलेलवी	्सतवी	्रवीलपैकी	कोणत्ा	

्सतवी	प्रकारात	्ेते	ते	सांगा.

वसत्ा आढळतात. ्ा प्रकारिी वसती अरुंद आकारािी 
व सरळ रेिेत असते. (आकृतवी	१०.७	पहा.)
वनैशषट्े :
v	्ा वसतीमधील घरे एका रांगेत असतात. कालांतराने 

वसती वाढत गेल्ाने त्ांच्ा अनेक रांगा होतात.
v	रसते एकमेकांना समांतर असतात.
v	घरांचशवा् वसतीमध्े काही दुकाने असतात.
v	भचवष््काळात रसत्ांच्ा चदशेने ्ा वसत्ांिी वाढ 

होत राहते. उदा., भारतातील चकनारपट्ीिे प्रदेश, 
प्रमुख नद्ा, राज् व राष्टट्ी् महामागाचालगत अशा 
प्रकारच्ा वसत्ा आढळतात.
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प्रशन	 १.	 ्ोडक्ात	उततरे	दलहा.
 (१) मानवी वसतीिे चवचवध प्रकार सपष्ट करा.
 (२) केंचरित व चवखुरलेल्ा वसत्ांमधील फरक 

चलहा.
 (३) मानवी वसतीच्ा सथानावर पररणाम करणाऱ्ा 

प्राकृचतक  घटकािं ेसपष्टीकरण करा.
 (४) मानवी वसतीिा आरंभ कसा झाला असेल 

्ाचवि्ी माचहती चलहा.
 (५) वाडी व ग्ामीण वसती ्ा दोन मानवी 

वसतींमधील फरक सपष्ट करा.

प्रशन	 २.	 पुढवील	द्धानां्रून	मान्वी	्सत्ांचे	प्रकार	
ओळखून	दलहा.

 (१) शेतात राचहल्ामुळे त्ांच्ा वेळिेी व 
पैशांिी बित होते.

 (२) वसतीत सामाचजक जीवन िांगले असते.
 (३) रसत्ांच्ा दोनही बाजूस दुकाने असतात.
 (४) ही वसती समरुिचकनाऱ्ावर चकुंवा डोंगराच्ा 

पा्थ्ाशी आढळते.
 (५) प्रत्ेक कुटुंबािी घरे एकमेकांपासून लांब 

असतात.

सवाधयाय

खालील छार्ानचत्रांचे निरीक्ष्ण करा. तर्ातंील ्ािवी वसतर्ाचंे प्रकार ओळखा व तर्ानवषर्ी ्ानिती नलिा.

     पिा बरे ज्ते का ?
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ICT उपक्र् :
आंतरजालावरील गुगल मॅपवरून तुमच्ा गाव/शहर 

पररसरािा फोटो चमळवा. त्ावरून तुमच्ा वसतीिी माचहती, 
प्रकार व वचैशष्टे् चलहा.

***

सूची
ििी -

्ुखर् रसता -

रेलवे -

स्रोच्च रेषा -

वसती -

C
B

A

D

 (६) ही वसती संरक्षणाच्ा दृष्टीने िांगली असते.
 (७) घरे दूरदूर असल्ाने आरोग्ाच्ा दृष्टीने 

िांगले असते.
 (८) घरे एकमेकांस लागून असतात.  
प्रशन	 २.	 आराखड्ाचे	 दनरवीषिण	 करून	 खालवील	

मादहतवीच्ा	आधारे	्सत्ांचे	प्रकार	सांगा.
 (अ) ‘A’ वसतीमध्े पाि ते सहा घरे असून गावात 

इतर सचुवधा नाहीत.

 (आ) ‘B’ वसतीमध्े माध्चमक शाळा, मोठी 
बाजारपेठ व लहान चित्पटगतृह आहे.

 (इ) ‘C’ वसतीमध्े घरे, शेती, अनेक दुकाने व 
छोटे उद्ोगधंदे आहेत.

 (ई) ‘D’ वसती हे नैसचगचाक बंदर आहे. तसेि तेथे 
अनेक उद्ोगधंदे वसलेले आहेत.

 * C ही रेखाकृती वसती आहे. ती तेथे चवकचसत 
होण्ािी दोन कारणे सांगा.
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उंचवी	 ्	 प्रिेशातवील	 उंचसखलपणा	 नकाशात	 कसा	
िाख्ला	जातो,	्ाचवी	्ोडवी	मादहतवी	तुमहवी	इ्तता	पाच्वीत	
घेतलवी	 आहे.	 ्ा्र	 आधाररत	 पुढवील	 कृतवी	 दशषिकांच्ा	
मागयािशयानाखालवी	करा.

v	ब्टा्टा	 समोरून	 पादहल्ास	 कसा	 दिसतो	आदण	 ्रून	
पादहल्ा्र	कसा	दिसतो	्ाचे	दनरवीषिण	करा.	पेशनसलने	
ब्टाट्ाचे	आरेखन	्हवीत	काढा.

११. स्रोच्च रेषा िकाशा आन्ण भूरूपे

v	्रवील	आकृतवीत	िाख्ल्ाप्रमाणे	लांब्टगोल	आकाराचा	
एक	मोिा	ब्टा्टा	्	इतर	सादहत्	घ्ा. v	आकृतवीत	 िाख्ल्ाप्रमाणे,	 सपा्ट	 तळ	 दिसेल	 अशा	

पद्धतवीने	एका	ब्टाट्ाचे	िोन	भाग	करा.

v	ब्टाट्ाचा	सपा्ट	भाग	्टेबला्र	 िे्ून	ब्टाट्ाचवी	उंचवी	
दममवीमध्े	मोजा.

(शिक्षकांसाठी सूचना :- मोठ्ा आकाराचे चार-पाच ब्टा्ेट 
िगा्षत घेऊन जािे. िगा्षतील मुलांचे ग्ट करून त्थाचं्थात ब्टा्टे 
िा्टािे.)

करून ्पहा.
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v	केलेले काप वेगळे न करता ते एकत्र राहण्ासाठी 
त्ाांच्ामध्े टूथपपक पकंवा टोकदार काडी उभी 
टोचा.

v	भूपृष्ाच्ा उांचसखलपणाबाबत साांगून हा ‘बटाटा 
पव्वत’ दाखवा. बटाट्ाची पनमुळती बाजू महणजे 
पव्वताचे पिखर असलेला भाग त्ाांना दाखवा. ्ा 
बटाट्ाचे आपल्ाला काप करा्चे आहेत. 

v	बटाट्ावर दोन पठकाणी खुणा करा. प्रत्ेक खुणेमध्े 
पुरेसे अांतर ठेवा. बटाटा पनमुळता असल्ाने त्ाचे 
काप तळाकडून वरच्ा पदिेने लहान होत जातील. 

v	आता टूथपपक न काढता, बटाट्ाचे काप कागदावर 
ठेवा. सगळाांत खालच्ा कापाच्ा कडेने 
पेन्सलच्ा साहाय्ाने रेष काढा. काढलेली रेष 
सव्वसाधारणतः वतु्वळाकार असेल.

v	आता बटाट्ावर केलेल्ा खुणाांच्ा अनुरोधाने 
पिक्षकाांनी बटाट्ाचे काप करण्ासाठी सुरीच्ा 
साहाय्ाने छेद घ्ावा.
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v	रेष  काढल्ावर टूथपपक थोडी वर उचला. टूथपपकच्ा 
जागी पेन्सलने खूण करा. हलक्ा हाताने सवा्वत 
खालचा काप काढून बाजूस ठेवा. उरलेल्ा दोन 
कापाांसाठी सुद ्धा हीच कृती करा.

v	ही कृती करून झाल्ावर त्ार झालेल्ा आकृतीकडे  
नीट पहा. तुमच्ा लक्षात ् ेईल, की तुमही एकात एक 
अिा  तीन  वतु्वळाकार रेषा काढलेल्ा आहेत. 

्ा एकात एक असलेल्ा वतु्वळाांपैकी सवाांत 
आतल्ा वतु्वळाच्ा केंद्रसथानी बटाट्ाची तुमही 
सुरुवातीस मोजलेली उांची अांकात पलहा. बाजूस ठेवलेल्ा 
प्रत्ेक कापाची जाडी मोजा. बाहेरील वतु्वळाकार रेषेस 
‘०’ (िू््) असे मूल् द्ा. त्ानांतरच्ा वेगवेगळा 

वतु्वळाकार रेषाांना कसे मूल् द्ाल? पहा बरे, प्रत्ेक 
कापाच्ा मोजलेल्ा जाडीचा उप्ोग तुमहाांला ्ासाठी 
होईल का? सव्व वतु्वळाकार रेषाांना मूल् पदल्ावर, 
आपले बटाटा टेकडीचा आराखडा काढण्ाचे काम पूण्व 
होईल. 

F आपण ्ा कृतीत नेमके का् केले? आपण 
कागदावर बटाटा ्ा पत्रपमती् वसतूचे द ्पवपमती् 
पचत्र त्ार केले आहे. प्रत्क्षात डोंगर, पव्वत 
्ा भूरूपाांचे असे छेद घेऊन जपमनीवर पकंवा 
कागदावर पचत्र त्ार करणे िक् नसते. 
त्ासाठी गपणती पद ्धत, सववेक्षण पद् धत इत्ादी 
पद्धतींचा वापर केला जातो. ्ा पद्धती तुमही  
भूगोल पवष्ाचा पविेष अभ्ास केल्ावर 
पिकालच.

जरा विचार करा !
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्रवील	 आकृतवी	 ११.१	 (अ)	 मध्े	 भूपृष्ठाचवी	
प्रदतकृतवी	 िाख्लवी	आहे.	 दतचे	काळजवीपू्याक	 दनरवीषिण	
करा	्	खालवील	प्रशनांचवी	उततरे	द्ा.
Ø	सिर	प्रदतकृतवीत	कोणकोणतवी	भूरूपे	दिसत	आहेत?
Ø	्ा	प्रत्ेक	भूरूपासािवी	्ापरलेल	ेरंग	कोणते?

आता	 आकृतवी	 ११.१	 (ब)	 मधवील	 नकाशाच	े
दनरवीषिण	करा	्	खालवील	प्रशनांचवी	उततरे	द्ा.
Ø	नकाशामध्े	का्	का्	दिसत	आहे?
Ø	नकाशात	दिसत	असलेल्ा	डोंगररांगांचवी	स्यासाधारण	

दिशा	कशवी	आहे?
Ø	नकाशातवील	कोणत्ा	दिशेस	सपा्ट	प्रिेश	आहे?
Ø	नकाशातवील	 रेषांचे	 कमवीत	 कमवी	 ्	 जासतवीत	 जासत	

मूल्	दकतवी	आहे?
Ø	हवी	मूल्े	का्	िाख्त	असा्वीत?
Ø	्ा	नकाशात	् 	तुमहवी	अगोिर	पादहलेल्ा	प्रदतकृतवीमध्े	

काहवी	साम्	आहे	का?	असल्ास	ते	कोणते?
Ø	कोणतवी	आकृतवी	अदधक	मादहतवी	िेते	्	तवी	मादहतवी	

कोणतवी?
Ø	तुमहवी	त्ार	केलेला	‘ब्टा्टा	्ेटकडवी’चा	आराखडा	्	

्ा	नकाशात	काहवी	सारखेपणा	आहे	का?

११.१ (अ) : भूपृष्ाची प्रनतकृती

भूपृष्ठा्रवील	 द्द्ध	 भूरूपांचा	 अभ्ास	 करताना	
्ा	भूरूपांचवी	समदु्सपा्टवीपासूनचवी	उंचवी,	उंचसखलपणा,	
उतार,	 उताराचवी	 दिशा,	 त्ा्रवील	 जलप्र्ाह	 ्ांचा	
अभ्ास	करा्ा	लागतो.	्ासािवी	 द्दशष्ट	प्रकार	े त्ार	
केलेले	 नकाश	े ्ापरतात.	 हे	 नकाशे	 महणजे	 समोच्चता	
िशयाक	 नकाशे.	 ्ा	 नकाशांतून	 आपल्ाला	 भूरूपांचवी	
्रवील	प्रकारचवी	् ैदशषट्े	समजतात.	प्या्टक,	दग्ायारोहक,	
भ्टकंतवी	करणारे,	 संरषिण	 िलातवील	अदधकारवी,	 सैदनक	
इत्ािींना	 तसेच	कोणत्ाहवी	 प्रिेशाचे	 दन्ोजन	करताना	
्ा	नकाशांचा	खूप	उप्ोग	होतो.

भौगोलिक स्पष्टीकरण

तुमहवी	 एखािे	 भूरूप	 समोच्च	 रेषांच्ा	 आधार	े
पाहता,	तेवहा	त्ा	भूरूपाकडे	तुमहवी	कोिून	पाहता?

(उिा.,	 नकाशात	 समोच्चरेषांच्ा	 साहाय्ाने	
एक	 ्टेकडवी	 िाख्लवी	 आहे.	 ्ा	 ्टेकडवीकडे	 तुमहवी	
कोिून	पाहता	आहात?)

जरा डोके चािवा !

११.१ (ब) : स्रोच्च रेषांचा िकाशा

उ.

उंची ्ीटर्धर्े
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मुळा-मिुा	खोरे

कऱहा	निवीचे	खोरे

पुरंिर

आकृतवी	 ११.३	 (अ)	 मध्े	 एक	 प्रदतकृतवी	 दिलवी	
आहे.	प्रदतकृतवीमधवील	उततर	भाग	मुळा-मुिा	नद्ांच्ा	
खोऱ्ाचा	आहे.	 त्ानंतर	कात्रज-दि्ेघा्ट	हवी	डोंगररांग	
पशशचमेकडून	 पू्वेकडे	 द्सतारलेलवी	 दिसत	 आहे.	 त्ा	
पलवीकडे	 कऱहा	 निवीच्ा	 खोऱ्ाचा	 काहवी	 भाग	 दिसत	
आहे.

(िरील प्रशतकृती ि त्था खाली शिलेल्था समोच्चररेा 
नकािाचे (आकृती ११.३ (ब)) काळजीपिू्षक शनरीक्षण 
करा ि खालील प्रशनांची उततरे द्ा.)
Ø	नकाशात	पुरिंर	दकल्ला	कोणत्ा	दिशेला	आहे?
Ø	नकाशातवील	कऱहा	निवीच्ा	्ाहण्ाचवी	दिशा	कोिून	

कोिे	आहे?
Ø	नकाशात	कोणत्ा	बाजूला	डोंगररांग	नाहवी?
Ø	नकाशातवील	 कोणता	 भाग	 आपल्ाला	 प्रदतकृतवीत	

दिसत	नाहवी?	तो	का	दिसत	नसा्ा?
Ø	कात्रज-दि्ेघा्ट	 ्ा	 डोंगररांगेचवी	 उंचवी	 कोणत्ा	

दिशेने	्ाढत	गेलवी	आहे?
Ø	उंच	डोंगररांगा	कोणत्ा	दिशेला	आहेत?

११.३ (अ) : सासवड कऱिाखरोरे प्रनतकनृत

्रवील	प्रशनाचंवी	उततरे	शोधताना	समोच्च	
रेषांशवी	तुमचवी	मतै्रवी	होईल	आदण	समोच्च	रेषांनवी	
काढलेलवी	प्रमुख	भूरूपे	तुमहवी	ओळखू	शकाल.
l तुमच्ा गावािी/शहरािी 
समरुिसपाटीपासूनिी उंिी (मीटरमध्े) शोधा. 
समरुिसपाटीपासून तुमच्ा गावािी/शहरािी 
उंिी दाखवणाऱ्ा समोच्च रिेा काढा्च्ा 
आहेत. प्रत्ेक समोच्च रेिेतील अंतर जासतीत 
जासत ५० मीटर घ्ावे. तुमच्ा गावाच्ा/
शहराच्ा उंिीप्यंत साधारणपणे चकती समोच्च 
रेिा काढाव्ा लागतील?
l द्ि्	् ा्वी	दमत्रांनो,	अशवी	कलपना	करा,	की	
तुमही चग्ाचारोहणासाठी गेला आहात. तुमहांला 
‘अ’ ्ा डोंगराच्ा चकलल्ावर पोहोिा्िे 
आहे. ्ा डोंगरािा नकाशा आकृती ११.४ 
मध्े चदला आहे. ्ा नकाशातील समोच्च 
रेिांिे चनरीक्षण करून तुमही ्ा डोंगराच्ा 
चशखरावर कोणत्ा बाजूने सहज व सुरचक्षतपणे 
पोहोिू शकाल, तो मागचा पेसनसलच्ा साहाय्ाने 
चित्ात दाखवा.

११.३ (ब) : सासवड कऱिाखरोरे िकाशा

कऱहा	निवी

नारा्णप
ूर

जेजुरवी

कात्रज	दि्े	घा्ट	डोंगर
रांगा

पुरिंर

दि्े	घा्ट

सास्ड

उंची ्ीटर्धर्े

११.४ : स्रोच्च रेषा (डोंगर)

उंचवी	मवी्टरमध्े

अ
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प्रशन	 १.	 खालवील	प्रशनांचवी	उततरे	दलहा.
 (१) समोच्चतादशचाक नकाशािा वापर 

कोणाकोणाला होतो?
 (२) समोच्च रिेांच्ा चनरीक्षणावरून का् 

लक्षात ्ेते?
 (३) शेतकऱ्ानंा समोच्च रेिा नकाशांिा उप्ोग 

कसा होईल?
 (४) प्रदेशातील भूरूपािे व उंिीिे चवतरण 

कशाच्ा साहाय्ाने दाखवता ्ेते?

प्रशन	 २.	 ररकाम्ा	जागवी	्ोग्	शबि	दलहा.
 (१) समोच्च रेिा एकमेकींच्ा जवळ असतील, 

तर तेथील उतार ............... असतो.
 (२) नकाशावर समोच्च रिेा ............... िे 

प्रचतचनचधतव करतात.
 (३) ............... तील अंतरावरून उतारािी 

कलपना करता ्ेते.
 (४) दोन समोच्च रेिांतील अंतर कमी असते 

तेथे ............... तीव्र असतो.

   मटी आणखटी कोठे ?

F	इ्तता	 पाच्वी-	 पररसर	अभ्ास	भाग-१-	 पषृ्ठ	
३९	त	े४१

सवाधयाय

***

समोच्च	 रेषा	 महणजे	 नकाशात	 समान	 उंचवीचवी	
दिकाण	े जोडणारवी	 रेषा,	 त्ामुळे	 सहसा	 ्ा	 रेषा	
एकमेकांना	छिेत	नाहवीत.

       हे नेहमटी िक्ात ठेवा.

प्रशन	 ३.	 खालवील	नकाशातवील	भूरूप	ेओळखा.

उंचवी	मवी्टरमध्े
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्पररलशष्
भौगरोनलक शबिांचे नवसताररत अथिमि

�	अपभू (Apogee)	ः	चंद्ाच्ा	प्रिदषिणा	मागाया्रवील	पृथ्वीसापेषि	
द्दशष्ट	शस्तवी.	्ा	शस्तवीत	चंद्	पृथ्वीपासून	जासतवीत	जासत	
अंतरा्र	असतो

�	अपसूर्मि (Aphelion)	 ः	 पृथ्वीचवी	 प्रिदषिणा	 मागाया्रवील	
सू्ायापासून	जासतवीत	जासत	अंतरा्रवील	शस्तवी.	हवी	शस्तवी	जुलै	
मदहन्ात	्ेते.

�	अपक्षालि (Leaching)	 ः	अपषि्ाचवी	 एक	प्रदरि्ा.	जासत	
पाऊस	 असलेल्ा	 िम्ट	 ह्ामानाच्ा	 प्रिेशात	 हवी	 प्रदरि्ा	
जासत	का्यारत	असते.	खडकांतवील	षिार	् 	इतर	द्द्ाव्	खदनजे	
पाण्ात	द्रघळतात	आदण	पाण्ाबरोबर	्ाहून	नेलवी	जातात.

�	अर्िनिि (solstice day)	 ः	 पथृ्वीच्ा	 पररभ्रमण	 मागाय्ा रवील	
दतचवी	एक	सू् यासापेषि	शस्तवी.	अशवी	शस्तवी	पृथ्वी्र	िोन	दि्शवी	
्तेे.	२१	जनू	्	२२	दडसेंबर	ह	ेिोन	अ्नदिन	आहेत;	परंतु	्ा	
िोनहवी	दि्शवी	पृथ्वीचवी	सू्यासापेषि	शस्तवी	काहवीशवी	् गेळवी	असते.	
२१	 जनू	 रोजवी	 पृथ्वीचा	 उततर	 ध्ु् 	 सू्ायाकडे	 जासतवीत	 जासत	
महणज	े२३०३०'	न	ेकललेला	असतो.	्ा	दि्शवी	कक््क तृता्र	
सू् यादकरण	े लंबरूप	 पडतात.	 २२	 दडसेंबर	 ्ा	 दि्शवी	 पथृ्वीचा	
िदषिण	 ध्ु् 	 सू् ायाकड	े जासतवीत	 जासत	 महणज	े २३०३०' ने	
कलललेा	असतो.	्ा	दि्शवी	मकर्तृता्र	सू् यादकरण	ेलबंरूप	
पडतात.	२१	जनू	्	२२	 दडसेंबरला	अनुरिमे	 ‘उनहाळ्ातवील	
अ्नदिन’	्	‘दह्ाळ्ातवील	अ्नदिन’	अस	ेसबंोधतात.	२१	
जनू	हा	उततर	गोलाधायातवील	स्ाांत	मोिा	दि्स	असतो,	तर	२२	
दडसेंबर	हा	िदषिण	गोलाधायातवील	स्ाांत	मोिा	दि्स	असतो.

�	अथिमिशासत्र (Economics)	 ः	 आद्याक	 व््स्ापनेचे	 शासत्र	
्ाच्ा	 अभ्ासाचवी	 गरज	 व्क्ींपासून	 राष्ट्ांप्ांत	 स्ाांनाच	
असते.

�	अशव अक्षांश (Horse Latitudes)	 ः	 िोनहवी	 गोलाधाांतवील	
२५०	ते	३००		अषि्ृततवी्	प्रिेश.	्ा	प्रिेशात	जासत	िाबाचा	
प्ट्	्टा	असल्ाने	ह्ा	बाहेर	जाते	्	प्रिेश	स्यासाधारणतः	शांत	
असतो,	महणून	्ा	प्ट्	ट्ाला	अश्	अषिाशं	असे	महणतात.

�	आकनृतबंध (Pattern)	ः	मांडणवी,	िे्ण	इत्ािवी.	अदभषिेत्रात	
दकं्ा	 कालानुरूप	 ्ेग्ेगळ्ा	 घ्टकांचवी	 एकदत्रत	 केलेलवी	
मांडणवी.	 अशवी	 मांडणवी	 त्ार	 होताना	 त्ा	 त्ा	 घ्टकां्र	
स्तंत्रपणे	 तसेच	 एकदत्रतपणे	 भौगोदलक	 शस्तवीचा	 पररणाम	
होत	असतो.	जलप्र्ाह	आकृदतबंध	(Drainge	Pattern)	हा	
अदभषिेत्रवी्	आकृदतबंध	आहे,	तर	पवीक	आकृदतबंध	(Crop	
Pattern)	हा	कालसदृश	आकृदतबंध	आहे.

�	आवतमि (Cyclone)	 ः	 एखाद्ा	 दिकाणवी	 सभो्तालच्ा 
प्रिेशापेषिा	ह्ेचा	िाब	कमवी	होण्ाचवी	शस्तवी.	असा	ह्ेचा	
िाब	 कमवी	 झाल्ाने	 सभो्तालच्ा	 प्रिेशाकडून	 कमवी	
िाबाच्ा	 प्रिेशाकडे	 ह्ा	 चरिाकार	 ररतवीने	 ्ाहू	 लागते.	
त्ामुळे	चरिाकार	 दफरणाऱ्ा	 ह्ेचवी	संरचना	त्ार	 होते	 ्	
अशाच	 शस्तवीत	 हवी	 संरचना	 एका	 भागाकडून	 िुसऱ्ा	
भागाकडे	सरकते.

�	उपखंड (Sub Continent)	ः	खंडाचा	असा	द्भाग,	की	जो	
भौगोदलक	 ्	 सांसकृदतक	 सतरा्र	खंडाच्ा	 इतर	 भागांपेषिा	
्ेगळा	 असतो.	 िदषिण	 आदश्ातवील	 दहमाल्	 प्याताच्ा	
िदषिणेस	असलेल्ा	भूभागास	भारतवी्	उपखंड	असे	महणतात.	
्ात	भारत,	पादकसतान,	बांगलािेश,	नेपाळ,	भूतान	्	श्वीलंका	
्ा	िेशांचा	समा्ेश	होतो.

�	उपभू (Perigee)	ः	चंद्ाच्ा	प्रिदषिणा	मागाया्रवील	पृथ्वीसापषेि	
द्दशष्ट	 शस्तवी.	 ्ा	 शस्तवीत	 चंद्	 पृथ्वीपासून	 कमवीत	 कमवी 
अंतरा्र	असतो.

�	उपसूर्मि (Perihelion)	 ः	 पृथ्वीचवी	 प्रिदषिणा	 मागाया्रवील	
सू्ायापासून	 कमवीत	 कमवी	 अंतरा्रवील	 शस्तवी.	 हवी	 शस्तवी	
जाने्ारवी	मदहन्ात	्ेते.

�	उततरार््ण (Northward march of the Sun)	 ः	 सू्ायाचे	
उततरेकडे	 सरकणे.	 ्ाचवी	सुरु्ात	 २३	 दडसेंबरपासून	 होते	 ्	
सू्या	िररोज	्ोडा्ोडा	उततरेकडे	सरकत	असल्ाचे	जाण्ते.	
२१	जूननंतर	 सू्या	 िदषिणेकडे	 सरकू	 लागतो.	 ्ासतद्क	सू्या	
प्र्ास	करत	नाहवी;	परंतु	 पृथ्वीचे	पररभ्रमण	आदण	कललेला	
आस	्ांच्ा	पररणामातून	सू्या	सरकत	असल्ाचे	आपल्ाला	
भासते.

�	उधा्णाची भरती-ओिरोटी (Spring Tide)	 ः	 पौदणयामा	 ्	
अमा्ास्ेला	्ेणारवी	भरतवी	दकं्ा	ओहो्टवी.	अमा्ास्ेला	सू् या	
्	चंद्	पृथ्वीच्ा	एकाच	बाजूस	असल्ाने	्ा	दि्शवी	भरतवी-
ओहो्टवीचवी	कषिा	 स्ाांत	 जासत	असते.	 पौदणयामेसह	 हवी	कषिा		
जासत	असते;	परंत	ुअमा्ास्ेपेषिा	्ोडवी	कमवी	असते.	अशा	
भरतवी-ओहो्टवीस	उधाणाचवी	भरतवी-ओहो्टवी	असे	महणतात.

�	कालग्णिा (Measurement of Time)	ः	दि्स,	मदहना	्	
्षया	 हवी	 कालगणनेचवी	 मूळ	 एकक	ेआहेत.	 दि्स	 ्	 ्षया	 हवी	
एकके	अनुरिम	ेपृथ्वीच्ा	अषिवी्	्	कषिवी्	गतवीचे	 पररणाम	
आहेत,	तर	मदहना	हे	एकक	चंद्ाच्ा	कषिवी्	गतवीचा	पररणाम	
आहे.
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भौगरोनलक शबिांचे नवसताररत अथिमि

�	कृष्ण पक्ष (Wanning Period)	 ः	 पौदणयामेनंतर	प्रदतपिेपासून	
अमा्ास्ेप्ांतचा	पंधर्डा.	्ा	काळात	चंद्ाचा	पृथ्वी्रून	
दिसणारा	 प्रकादशत	 भाग	 िररोज	कमवी	कमवी	 होत	 जातो.	 ्ा 
पंधर्ड्ास	‘्द्	पषि’	असेहवी	महणतात.

�	कृषी (Agriculture)	 ः	कृषवी	हवी	बहुल	समा्ेशक	संकलपना	
आहे.	 शेतवी	 ्	 दतला	 पूरक	अशा	 अनेक	 व््सा्ांचा	 ्ात	
समा्ेश	 होतो.	 पशुपालन,	 िुगधोतपािन,	 मतस्पालन,	
रेशवीमकोश	उतपािन,	 रोप्ाद्टका	अशा	स्ाांना	 दमळून	कृषवी	
असे	संबोधले	जाते.

�	कृनषपर्मिटि (Agro tourism)	ः	कृदषप्या्टनात	कृदषसंिभायातवील 
्ेग्ेगळ्ा	 कामांचवी	 मादहतवी,	 प्रत्षिात	 शेता्र	 दकं्ा	
कुरणां्र	जाऊन	घेण	े हा	 महत््ाचा	भाग	असतो.	लोकांना	
आपण	खातो	त्ा	अनिाच	ेउतपािन	कसे	होते,	त	ेकोण	करते,	
्ाबद्ल	 असलेल्ा	 उतसुकतेतून	 कृदषप्या्टनास	 सुरु्ात	
झालवी.	 शेतास	 दकं्ा	 कुरणास	 भे्ट	 िेण्ाऱ्ा	 पाहुण्ांपैकी	
अनेकांचा,	 द्शेषतः	 लहान	 मुलांचा	 हा	 पदहला	 अनुभ्	
असतो.	 भारतात	 कृदषप्या्टन	 अलवीकडच्ा	 िशकात	 ्ाढू	
लागले	आहे.	 कृदषप्या्टन	 द्कास	 मंडळातफफे	 हे	 काम	 केल	े
जाते.	 २०१४	 सालाप्ांत	 महाराष्ट्ात	 एकूण	 २१४	 ग्रामवीण	
्सत्ांमध्े	अशवी	केंद्े	उघडलवी	आहेत.

�	केंनद्त वसती (Nucleated Settlement)	 ः	 ्सत्ांचा	
आकदृतबंध	हा	बहुधा	भौगोदलक	घ्टकां्र	अ्लंबून	असतो.	
जेवहा	 एखाद्ा	 ्सतवीतवील	 इमारतवी	 द्दशष्ट	 स्ानाज्ळ	
एकदत्रत	झालेल्ा	असतात	अशा	्सत्ांना	केंदद्त	्सतवी	असे	
मानले	जाते.	इमारतींच्ा	केंद्वीकरणामागे	अनेक	कारणे	असू	
शकतात.	 त्ात	 जलस्ोत	 हे	 एक	 महत््ाचे	 कारण	 आहे.	
संरषिण	हेहवी	्सतवी	केंदद्त	बनण्ाच	ेकारण	असू	शकते.

�	केंद्रोतसारी बल (Centrifugal Force)	 ः	 केंद्ापासून	 िूर	
जाण्ाचे	बल.	स्तःभो्तवी	दफरणाऱ्ा–परर्लन	करणाऱ्ा–
्सतूंमधवील	कणांत	केंद्ापासून	 िूर	 जाण्ाचवी	 प्र्ृततवी	 दनमायाण	
होत	असते.	अशा	केंद्ापासून	िूर	जाण्ाच्ा	बलास	केंद्ोतसारवी	
बल	अस	ेसंबोधतात.

�	कंक्णाकृती ग्रि्ण (Annular Eclipse)	ः	सू्याग्रहणाच्ा	् ेळवी	
चदं्	जर	पृथ्वीपासून	खूप	लांब	असेल,	महणजेच	तो	ज्ळज्ळ	
अपभू	 शस्तवीत	 असेल,	 तर	 चंद्ाचवी	 सा्लवी	 अ्काशातच	
संपते.	त्ामुळे	सू्यादबंब	पूणयापणे	झाकले	जात	नाहवी.	अशा	् ेळवी	
सू्यादबंबाचवी	 के्ळ	 प्रकाशमान	 कडाच	 पृथ्वी्रून	 अगिवी	
्ोड्ा	 भागातूनच	 दिसते.	 हवी	 प्रकाशमान	 कडा	 एखाद्ा	

बांगडवीप्रमाणे	 दिसते,	 महणून	 अशा	 सू्याग्रहणास	 कंकणाकृतवी	
सू्याग्रहण	असे	महणतात.

�	खग्रास ग्रि्ण (Total Eclipse)	 ः	 ज्ा	 ग्रहणाच्ा	 ्ेळवी	
सू्यादबंब	दकं्ा	चंद्दबंब	पूणयातः	झाकले	जाते	आदण	सू्या	दकं्ा	
चंद्	दिसेनासे	होतात,	त्ाला	खग्रास	ग्रहण	असे	महणतात.

�	खबूस (Kuboos)	ः	अरब	िेशांतवील	एक	भाजून	त्ार	केलेला		
खाद्पिा्या.	हा	पिा्या	भाकरवी	दकं्ा	रो्टवीसारखा	असतो.

�	खंडग्रास ग्रि्ण (Partial Eclipse)	 ः	 ज्ा	 ग्रहणाच्ा	 ्ेळवी 
सू्यादबंब	अंशतः	झाकले	जाते	दकं्ा	चंद्दबंब	अंशतः	दिसेनासे	
होते,	त्ाला	खंडग्रास	ग्रहण	असे	महणतात.

�	गुरुतवाकषमि्ण बल (Gravitational Force)	ः	कोणत्ाहवी	िोन	
पिा्ाांमध्े	 परसपर	 आकषयाण	 असते	 ्ा	 आकषयाणास 
गुरुत्ाकषयाण	 असे	 महणतात.	 ्ा	 बलाचवी	 शक्वी	 ्सतूचंे	
्सतुमान	्	त्ा	्सतूमंधवील	अंतर	्ांच्ा्र	अ्लंबून	असते.	
सू्यामालेतवील	 ग्रह	 त्ांच्ा	 द्दशष्ट	 कषिेतून	 सू् ायाभो्तवी	
प्रिदषिणा	करतात	हा	िेखवील	गुरुत्ाकषयाणाचा	पररणाम	आहे.	
तसेच	 प्रत्ेक	 ग्रहामध्े	 अंतर	 राखले	 जाते.	 त्ांना	 एकत्र	
राखण्ाचवी	 प्रेरणा	 हवी	 िेखवील	 गुरुत्ाकषयाणामुळ	े दमळते.	 हे	
सिु्	धा	 गुरुत्ाकषयाण	 बलाच	े उिाहरण	आहे.	 गुरुत्ाकषयाणाचे	
मूल्	 M१	 M२/D

२	असे	 काढले	 जाते.	 ्ात	 M१	 ्	 M२	

अनुरिमे	 िोन	 ्सतूंच	े ्सतमुान	 (Mass)	 िशया्तात,	 तर	 D	
त्ातवील	अंतराच	े(Distance)	प्रदतदनदधत्	करतो.

�	ग्रि्ण (Eclipse)	ः	सू् यादबबं	दकं्ा	चदं्दबबं	झाकल	ेजाण	ेमहणजे	
अनरुिम	ेसू् याग्रहण	दकं्ा	चदं्ग्रहण	हो्.	सू् या	् 	पथृ्वी	् ाचं्ामध्े	
चदं्	आल्ान	ेसू् यादबबं	झाकल	ेजाते.	चंद्	ज्ा	्ळेवी	पथृ्वीच्ा	
सा्लवीतनू	 प्र्ास	 करतो,	 त्ा	 ्ळेवी	 चदं्दबंब	 झाकल	े जात.े	
अशवी	शस्तवी	के् ळ	सू् या,	चंद्	्	पृथ्वी	हे	तवीनहवी	खगोल	जवेहा	
एकाच	सरळ	रेषते	् तेात,	तवेहाच	होते;	परंत	ुस्याच	अमा्ास्ा	
दकं्ा	पौदणयामानंा	ग्रहण	ेहोत	नसतात,	कारण	पथृ्वी	्	चंद्ाच्ा	
कषिा	एकमकेाशंवी	समुार	े५°	चा	कोन	करतात.	

�	चंद्कला (Phases of the Moon)	ः	पृथ्वी्रून	दिसणाऱ्ा	
चंद्ाच्ा	प्रकादशत	भागाचा	रोज	बिलणारा	आकार.

�	जलनसंचि (Irrigation)	 ः	 दपकांसािवी	 पा्सादश्ा्	
स्तंत्ररवीत्ा	 पाणवी	 उपलबध	 करून	 िेणे	 महणज	े जलदसंचन.	
दपकांसािवी	 पाणवी	 हे	 अत्ंत	 आ्श्क	 असते.	 के्ळ	
पा्साच्ा	पाण्ा्र	पवीक	घेणे	अनेकिा	अ्घड	बनते.	अशा	
्ेळवी	काल्े,	द्दहरवी,	तळवी,	जलाश्	इत्ािींमधून	दपकास	
पाणवी	पुर्ले	जाते.	त्ास	जलदसंचन	असे	महणतात.
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�	तसुिा्ी (Tsunami)	 ः	 सागरवी	 तळा्र	 भूकंप	 झाल्ामुळे	
दनमायाण	 होणाऱ्ा	 प्रचंड	 सागरवी	 ला्टा.	 तसुनामवी	 ला्टा	 ज्ा	
दकनारवी	भागात	पोहोचतात,	ते्े	मोठ्ा	प्रमाणात	जवीद्त	्	
द्ततहानवी	होते.

�	िलाल (Agent) ः	 उतपािक	 ्	 ग्राहक	 ्ांमधवील	 िु्ा. 
कोणत्ाहवी	उतपादित	मालाच	ेग्राहक	हे	एका	दिकाणवी	केंदद्त	
नसतात,	 तर	 ते	 िूर्र	 द्खुरलेल	े असतात.	 अशा	 शस्तवीत 
उतपािकाला	आपला	 माल	 ग्राहकांप्ांत	 पोहोच्णे	अ्घड	
बनते,	 त्ामुळे	 उतपािक	 ्	 ग्राहक	 ्ांच्ा	 िरम्ान	 संबंध 
प्रस्ादपत	करण्ाचवी	गरज	दनमायाण	होते.	िलाल	हवी	भूदमका	पार	
पाडतात.

�	िनक्ष्णार्ि (Southward march of the Sun)	 ः	 सू्ायाच	े
िदषिणेकडे	सरकणे.	्ाचवी	सुरु्ात	२१	जूनपासून	होत	े्	सू्या	
िररोज	्ोडा्ोडा	िदषिणेकड	ेसरकत	असल्ाचे	जाण्ते.	२३	
दडसेंबरनंतर	 सू्या	 उततरेकडे	 सरकू	 लागतो.	 ्ासतद्क	 सू्या	
प्र्ास	करत	नाहवी;	परंतु	 पृथ्वीचे	पररभ्रमण	आदण	कललेला	
आस	्ांच्ा	पररणामातून	सू्या	सरकत	असल्ाच	ेआपल्ाला	
भासते.

�	िॉट ्स (Knots)	 ः	 ्ाऱ्ाचा	 ्ेग	 सांगणार	े एकक	 जेवहा	
्ाऱ्ाचा	् ेग	एकसागरवी	मैल	(१.८५२	दकमवी)	प्रदततास	असतो	
तेवहा	त्ास	एक	नॉ्ट	असे	महणतात.	(	१	साधा	मैल=	१.६०९	
दकमवी)

�	पर्मिटि (Tourism)	 ः	 एक	 से्ा	 व््सा्.	 ्ात	 प्या्टकांना	
आ्श्क	असणाऱ्ा	 द्द्ध	से् ा	पुर्ल्ा	जातात.	जसे.,	
दन्ास,	 खान-पान,	 ्ाहतूक,	 संिेश्हन	 इत्ािवी,	 तसेच	
प्या्टन	स्ळाचवी	िेखभाल	्ांचा	समा्ेश	होतो.

�	पसशच्ी वारे (Westerlies)	ः	पशशचमेकडून	्ेणारे	्ारे.	मध्	
अषि्ृततवी्	 जासत	 िाबाच्ा	 प्ट्	ट्ांकडून	 उपध्ु्वी्	 कमवी	
िाबाच्ा	प्ट्	ट्ांकड	े्ाहणार	ेग्रहवी्	्ारे.

�	पा्णलरोट क्षेत्र (Catchment Area)	 ः	 निवीच्ा	 खोऱ्ाचा	
भाग.	ज्ा	ज्ा	षिेत्रातून	निवीला	पाण्ाचा	पुर्िा	होतो	ते	स्या	
षिेत्र	महणजे	निवीचे	पाणलो्ट	षिेत्र	हो्.	पाणलो्ट	षिेत्र	हे	अनेकिा	
धरण/बंधारा	्ासािवीहवी	सांदगतले	जाते.

�	नपकाखालील कालावधी (Cropped Period)	 ः	 एखाद्ा	
दपकासािवी	 पेरणवीपासून	 कापणवीप्ांतचा	 काल.	 ्ेग्ेगळ्ा	
दपकांसािवी	हा	काला्धवी	कमवी-जासत	असू	शकतो.	ऊस	्ा	
दपकास	खूप	मोिा	काला्धवी	लागतो,	तर	भाजवीपाल्ास	कमवी	
काला्धवी	लागतो.

�	पूववीर् वारे (Easterlies)	 ः	 पू व्ेकडून	 ्ेणारे	 ्ारे.	 मध्	
अषि्ृततवी्	जासत	िाबाच्ा	प्ट्	ट्ाकडून	द्षु््ृततवी्	कमवी	
िाबाच्ा	प्ट्	ट्ाकडे	्ाहणारे	ग्रहवी्	्ारे.

�	प्रकाशवृतत (Circles of Illumination)	ः	सू य्ाप्रकाशामुळ	े
पृथ्वीचे	प्रकादशत	्	अप्रकादशत	असे	िोन	भाग	होतात.	्ा	
िोन	भागांना	्ेगळवी	करणारवी	रेषा	महणजे	प्रकाश्ृतत	हो्.	
प्रकाश्ृतत	 हे	 एक	 बृहत्	् ृतत	 आहे.	 हे	 ्ृतत	 कालपदनक	
नसून	ते	सिै्	पृथ्वीच्ा	पृष्ठभागा्र	प्रत्षिात	अशसतत्ात	
असते.	पृथ्वीच्ा	परर्लनामुळे	त्ाचे	स्ान	सारखे	बिलत	
असते.

�	प्रनतपािी नबंिू (Anti podal)	ः	कोणत्ाहवी	एका	दिकाणाच्ा	
नेमक्ा	 द्रुद्ध	 बाजूस	 असलेला	 दबंिू.	 हा	 दबंिू	 पृथ्वीतून	
जाणाऱ्ा	कालपदनक	व्ास	रेषेच्ा	अनुरोधाने	दनशशचत	केला	
जातो.

�	प्रतर्ावतमि (Anti-cyclone)	 ः	 एखाद्ा	प्रिेशात	 ह्ेचा	 िाब	
आसपासच्ा	 प्रिेशापेषिा	 जासत	 ्ाढतो.	अशा	 ्ेळवी	केंद्वी्	
जासत	 िाबाच्ा	 प्रिेशाकडून	 सभो्तालच्ा	कमवी	 िाबाच्ा	
प्रिेशाकडे	्ारे	्ाहू	लागतात.	(ह्ेचवी	हालचाल	सुरू	होते.)	
अशा	केंद्ाकडून	बाह्	भागाकडे	चरिाकार	गतवीने	्ाहणाऱ्ा	
्ाऱ्ांना	प्रत्ा्तया	महणतात.

�	बिाऊि (Bedaun)	ः	अरबस्ानातवील	एक	भ्टकी	जमात.
�	बालवी (Barley)	 ः	 हे	 एक	 तृणधान्	 असून	 समशवीतोषण	
प्रिेशातवील	महत््ाचे	खाद्ानि	आहे.	ह	ेअगिवी	सुरु्ातवीपासून	
दपक्ल्ा	 गेलेल्ा	 धान्ांपैकी	 एक	 असून	 द्शेषतः	
्ुरेदश्ामध्े	सुमारे	१३०००	्षाांपासून	्ाचे	उतपािन	घेतल	े
जात	 आहे.	 ्ाचा	 उप्ोग	 जना्रांचे	 खाद्	 महणून	 केला	
जातो.	ह	ेसहज	आंब्ता	्ेते,	त्ामुळ	े्ाचा	उप्ोग	मद्ाक्क	
त्ार	करण्ासािवी	केला	जातो.

�	भरती-ओिरोटी (High tide and Low Tide)	ः	सू्या	्	चंद्ाच	े
गुरुत्ाकषयाण	्	पृथ्वी्र	का्यारत	असलेल्ा	केंद्ोतसारवी	प्रेरणा	
्ांच्ा	एकदत्रत	प्रभा्ामुळे	सागरवी	जलाच्ा	पातळवीत	होणारवी	
्ाढ	महणजे	भरतवी,	तर	घ्ट	महणजे	ओहो्टवी.

�	भारती (Bharati)	 ः	भारत	सरकारचे	अं्टाशक्टयाका	खंडा्रवील	
संशोधन	केंद्.	ह्ामान	्	सागर	संशोधनाच्ा	अंगाने	भारत	
सरकारच्ा	 शोध	 मोहवीम	 प्रकलपांतगयात	 अलवीकडवील	 स्ापन	
केलेले	संशोधन	केंद्.

भौगरोनलक शबिांचे नवसताररत अथिमि
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�	भू्ीचे उपर्रोजि (Land use)	 ः	 जमवीन	 ्ा	 नैसदगयाक	
संसाधनाचा	उप्ोग	अनेक	गोष्टींकररता	केला	जातो.	एखाद्ा	
प्रिेशातवील	 जमवीन	 कशाकशासािवी	 ्ापरलवी	 आहे,	 ्ाचे	
द्शलेषण	भूमवी	उप्ोजनात	केले	जाते.	्ने,	शेतवी,	्साहतवी	
इत्ािींसािवी	 दकतवी	 जमवीन	 ्ापरलवी,	 हे	 भूमवी	 उप्ोजन	
द्शलेषणात	अभ्ासले	जाते.	भूमवी	उप्ोजनाचा	आकृदतबंध	
त्ार	होत	असतो.

�	भांगाची भरती-ओिरोटी ( Neap Tide)	 ः	 शुक्ल	 ्	 कृषण	
पषिातवील	अष्टमवीस	्ेणाऱ्ा	भरतवी-ओहो्टवीचवी	कषिा	कमवीत	
कमवी	असते,	्ा	दि्शवी	चंद्,	सू्या	्	पृथ्वी	का्टकोन	शस्तवीत	
असतात,	त्ामुळे	त्ांचवी	गुरुत्ाकषयाण	बले	एकमेकांस	पूरक	
राहत	नाहवीत.	

�	ू्ळ खडक (Parent Rock)	 ः	 एखाद्ा	 प्रिेशातवील	 प्रमुख	
खडक.	मृिादनदमयातवीत	खडकांच	े द्िारण	होऊन	 त्ांचा	भुगा	
होतो.	कोणत्ाहवी	मृिेत	द्िाररत	खडकाचा	भाग,	्जनाच्ा	
दृष्टवीने	मोिा	असतो.

�	ृ्िेची धूप (Soil Erosion)	 ः	मृिेच	ेअपषिरण	 दकं्ा	झवीज.	
त्ार	मृिेचे	्रचे	्र	्ाहत्ा	पाण्ाने	्ाहून	जाण्ास	मृिेचवी	
धूप	 असे	 महणतात.	 ्ा	 ्रच्ा	 ्रांमध्े	 ह्ुमसचे	 प्रमाण	
अदधक	असते.	अस	े्र	्ाहून	गेल्ाने	जदमनवीचवी	सुपवीकता	
कमवी	होते.

�	ृ्िा अविती (Soil Degradation)	ः	मृिेचा	गुणातमक	ऱहास.	
मृिेतवील	 ह्ुमसच	े प्रमाण	 कमवी	 झाल्ाने	 दकं्ा	 मृिेत	
अना्श्क	 रासा्दनक	पिा्या	 दमसळल्ाने	 मृिेचवी	गुण्तता	
कमवी	 होते.	 रासा्दनक	 खतांचा	 अदतररक्	 ्ापर,	 तसेच	
रासा्दनक	 की्टकनाशके	 ्	 तृणनाशके	 जासत	 प्रमाणात	
्ापरल्ाने	मिृेचवी	अ्नतवी	घडून	्ेते.

�	्िुषर्बळ (Manpower)	 ः	एखाद्ा	का्ायासािवी	आ्श्क	
असलेले	मान्वी	बळ.	शेतवी,	उद्ोगधंिे,	व्ापार	अशा	स्या 
व््सा्ांसािवी	 मनुष्बळ	 लागते.	 मनुष्बळाचे	 कुशल	 ्	
अकुशल	असे	प्रकार	केले	जातात.

�	न्श्र शेती (Mixed Farming)	 ः	 शेतवीचा	 एक	 प्रकार.	 ्ा	
प्रकारात	 शेतवी	 ्	 कुक्ु्टपालन,	 गुरेपालन	 इत्ािवी	 पूरक	
व््सा्ांचा	 समा्ेश	 होतो.	 शेताच्ा	 ्ेग्ेगळ्ा	 भागात	
दभनि	 दपके	 घेण्ासहवी	 दमश्	शेतवी	 संबोधतात.	 एकाच	शेतात	
्ेग्ेगळवी	दपके	आंतरपवीक	पि्	धतवीने	घेण	ेहा	िेखवील	दमश्	शेतवी	
प्रकाराचा	भाग	आहे.

�	रेषाकृती वसती (Linear Settlement)	 ः	 ्सतवीचा	 द्कास	

एखाद्ा	 रेषातमक	 घ्टकाच्ा	 अनुरोधाने	 झाला	 असेल	 तर	
घरांचवी	 मांडणवीिेखवील	 रेषातमक	 बनते.	 ्सतींच्ा	 अशा	
आकृदतबंधास	 रेषातमक	 ्सतवी	 असे	 संबोधतात.	 रसता,	
काल्ा,	निवी	दकं्ा	समुद्दकनाऱ्ालगत	अशा	् सतवी	आढळून	
्ेतात.

�	लरोकसंखर्ा (Population)	 ः	 एखाद्ा	 प्रिेशातवील	 द्दशष्ट	
्ेळवी	असलेलवी		एकूण	लोकांचवी	संख्ा.

�	वसाित काळ (Colonian Period)	ः	पशशचम	्ुरोपवी्	िेशांनवी	
१४	 व्ा	 शतकानंतर	 इतर	 स्या	 खंडात	 स्लांतरातून	 दकं्ा	
व्ापाराच्ा	उि्	दिष्टाने	संबंध	प्रस्ादपत	केले.	नंतर	त्ा	त्ा	
प्रिेशात	 राजकी्	 सतता	 काबवीज	 केलवी.	 ह	े प्रिेश	 ्साहतवी	
महणून	 समजल्ा	 जाऊ	 लागल्ा.	 ्ा	 ्साहतवी	 ्ुरोपातवील	
्ेग्ेगळ्ा	 िेशांच्ा	 अदधपत््ाखालवी	 होत्ा.	 पशशचम	
्ुरोदप्न	 िेशातून	 मध््ुगवीन	 काळानंतर	 मोठ्ा	 प्रमाणा्र	
स्लांतर	घडून	आले.	ह	ेस्लांतररत	लोक	उततर	अमेररकेच्ा	
्ेग्ेगळ्ा	 भागात	 स्ाद्क	 झाले.	 ्ा	 काळास	 ्साहत	
काळ	असे	संबोधतात.

�	वसंत संपात (Spring Equinox)	 ः	 पृथ्वीच्ा	 पररभ्रमण 
मागाया्रवील	दतचवी	एक	सू्यासापेषि	शस्तवी.	हवी	शस्तवी	२३	माचया	
रोजवी	होते.	्ा	शस्तवीत	पृथ्वीचे	िोनहवी	ध्ु्	सू्ायापासून	समान 
अंतरा्र	असतात	 ्	 द्षु््ृतता्र	 सू्ायाचवी	 दकरणे	 लंबरूप	
पडतात.	्ा	दि्शवी	पृथ्वी्र	स्यात्र	दिनमान	्	रात्रवीमान	सारख	े
महणजे	१२–१२	तासांचे	असते.

�	नवषुव निि (Equinox Day)	ः	(पहा	संपात	शस्तवी)
�	नवषुववृततीर् शांत पट् टा (Doldrum)	ः	द्षु् ्ृततापासून	५० 
उततर	 ्	 िदषिण	 असा	 प्रिेश.	 ्ा	 प्रिेशात	 तापमान	 अदधक	
असल्ाने	ह्ा	तापून	ऊध्या	दिशेन	ेजाते.	्े्े	पृष्ठभागा्र	्ारे	
फारसे	पररणामकारक	नसतात,	त्ामुळ	े्ा	प्रिेशास	शांत	प्ट्	्टा	
असे	संबोधले	जाते.

�	नवप्णि वर्वसथिापि (Marketing Management)	 ः	 
उतपािकांनवी	 त्ार	 केलेला	 माल	 उपभोकत्ांना,	 ग्राहकांना, 
भागवीिारांना,	 तसेच	स्या	समाजाला	 उपलबध	होण्ासािवी	 तो	
बाजारात	्ा्ा	लागतो.	उतपािन	षिेत्रापासून	बाजाराप्ांत	माल	
उपलबध	 करण्ातवील	 स्या	 प्रदरि्ांचा	 समा्ेश	 द्पणन 
व््स्ापनात	केला	जातो.	ग्राहक	दनमायाण	करणे,	ते	राखणे,	
त्ांचे	 समाधान	 करणे	 ्ांसािवी	 द्पणनाचा	 उप्ोग	 होतो.	 
शेतवीमालाच्ा	 द्रिीसािवी	 कृषवी	 उतपनि	 बाजार	 सदमत्ा 
द्पणन	व््स्ापनाचे	का्या	करत	असतात.
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�	शरि संपात (Vernial Equinox)	 ः	 पृथ्वीच्ा	 पररभ्रमण 
मागाया्रवील	 दतचवी	 एक	 सू् यासापषेि	 शस्तवी.	 हवी	 शस्तवी	 २३	
सप्टेंबर	रोजवी	होते.	्ा	शस्तवीत	पृथ्वीचे	िोनहवी	ध्ु्	सू्ायापासून	
समान	 अंतरा्र	 असतात.	 द्षु््ृतता्र	 सू्ायाचवी	 दकरणे	
लंबरूप	पडतात.	् ा	दि्शवी	पृथ्वी्र	स्यात्र	दिनमान	् 	रात्रवीमान	
सारख	ेमहणजे	१२–१२	तासांच	ेअसते.

�	शुक्ल पक्ष (Waxing Period)	ः	अमा्ास्ेनंतर	प्रदतपिेपासून	
पौदणयामेप्ांतचा	 पंधर्डा.	 ्ा	 काळात	 चंद्ाचा	 पृथ्वी्रून	
दिसणारा	प्रकादशत	भाग	िररोज	्ाढत	जातो.

�	स्तल चर (Levelled Trenches)	ः	जदमनवीचवी	झवीज	कमवी 
करण्ासािवी	उताराच्ा	दिशेला	लंबरूप	असे	चर	खणून	त्ा	
अनुरोधाने	 दनरदनराळे	 ्ृषि	 ला्ले	 जातात.	 असे	 चर	 त्ार	
करताना	 त्ाचवी	 पातळवी	 स्यात्र	 सारखवी	 राखणे	 आ्श्क	
असते.	चराचवी	पातळवी	सारखवी	असल्ाने	 त्ास	समतल	चर	
महणतात.

�	स्िाब रेषा (Isohyet)	 ः	 नकाशा्रवील	 समान	 िाब 
असलेल्ा	 दिकाणांना	 जोडणाऱ्ा	 रेषांना	 समिाब	 रेषा	
महणतात.	 ्ाता्रणातवील	 ह्ेच्ा	 िाबाच	े द्तरण	 समिाब	
रेषेने	िाख्ता	्ेते.

�	स्ुद्सपाटी (Sea Level)	 ः	 भरतवी-ओहो्टवीमुळे	 सागरवी	
जलाचवी	पातळवी	सतत	बिलत	असते.	भरतवीचवी	सरासरवी	पातळवी	
्	ओहो्टवीचवी	सरासरवी	पातळवी	्ांचवी	सरासरवी	काढून,	सरासरवी	
समुद्सपा्टवी	 दनशशचत	 केलवी	 जाते.	 ्ेग्ेगळ्ा	 दकनाऱ्ां्र	
भरतवी-ओहो्टवीचवी	 कषिा	 ्ेग्ेगळवी	 असू	 शकते,	 महणून	
दन्डक	अशा	एका	 दिकाणचवी	सरासरवी	समुद्सपा्टवीचवी	उंचवी	
द्चारात	 घेतलवी	 जाते.	 भारतवी्	 स्वेषिणासािवी	 चेनिई	 ्ा	
दिकाणचवी	सरासरवी	समुद्सपा्टवीचवी	उंचवी	प्रमाण	मानलवी	जाते.

�	स्ुद्सपाटीपासूिची उंची (Height Above Sea Level)	 ः	
सरासरवी	समुद्सपा्टवीपासूनचवी	उंचवी	शून्	मानून	त्ापासून	इतर	
दिकाणांचवी	सापेषि	उंचवी.

�	स्रोच्च रषेा (Contour Line)	 ः	 ्ा	 उचंवीच्ा	 सममलू्	 रेषा	
होत.	नकाशा्र	सारखवी	उचंवी	असलेलवी	दिकाण	ेजोडून	्ा	रेषा	
काढल्ा	 जातात.	 समोच्च	 रेषाचंा	 उप्ोग	 भरूूपांच	े स्रूप,	
उतार	मोजण्ासािवी,	उताराचवी	दिशा	समजण्ासािवी,	तसचे	िोन	
दबिंूमंधवील	 आतंरिशयादन्ता	 (Intervisibility)	 दनशशचत	
करण्ासािवी	केला	जातो.

�	साधिसंपतती (Resources)	ः		मान्ाने	आपले	जवी्न	सुकर	
्	सुखकर	बन्ण्ासािवी	्ापरलेलवी	नैसदगयाक	संसाधने	दकं्ा	

त्ार	 केलेलवी	 संसाधने	 ्ांना	 साधनसंपततवी	 असे	 महणतात.	
दनसगायात	 अशसतत्ात	 असलेले	 असे	 स्या	 घ्टक	 जे	 मान्वी	
जवी्नात	्ापरले	जातात.

�	सा्ू ( pH value)	 ः	 कोणताहवी	 पिा्या	 आमल	 आहे	 दकं्ा	
अलकलवी	आहे	हे	सामूच्ा	मूल्ा्रून	िर्ले	जाते.	हे	प्रमाण	
शून्	ते	चौिा	्ा	िरम्ान	असते.	उिासवीन	पिा्ाांचे	सामू	मूल्	
७	इतके	असते.	आमल	पिा्ाांचे	मूल्	७	पेषिा	कमवी	असते,	तर	
अलकलवी	पिा्ाांचे	सामू	मूल्	७	पेषिा	जासत	असते.	उिा.,	
दलंबाचा	रस,	ज्ात	सा्द्ट्क	आमल	असते,	त्ाचे	सामू	मूल्	
२	 इतके	असते.	 सागरवी	जल	जे	षिार्ुक्	असल्ाने	 च्वीस	
खार्ट	लागते,	त्ाचे	सरासरवी	सामू	मूल्	८	इतक	ेअसते.	ग्रे्ट	
सॉल्ट	लेकच्ा	पाण्ाचे	सामू	मूल्	१०	इतके	आहे.

�	सूर्मिग्रि्ण (Solar Eclipse)	ः	सू्या	् 	पृथ्वी	् ांच्ा	िरम्ान	चंद्	
आल्ास	्	हे	 दतनहवी	 एकाच	सरळ	 रेषेत	असल्ास	चंद्ाचवी	
सा्लवी	पृथ्वी्र	पडते;	आदण	त्ामुळ	ेसा्लवीच्ा	षिेत्रातून	
सू्या	 पूणयापणे	 दकं्ा	 अंशतः	 झाकला	 जातो.	 ्ाला	 सू्याग्रहण	
महणतात.

�	संपात निि (Equinoxial day)	 ः	 पृथ्वी्र	 दिनमान	आदण	
रात्रवीमान	 समान	 असणारे	 दि्स.	 प्रकाश्ृतत	 ्ा	 दि्शवी 
रेखा्ृततवी्	बृहत्		् ृतता्र	शस्रा्ते.	् ा	दि्शवी	द्षु््ृतता्र	
सू्यादकरण	लंबरूप	असतात.	्षयाभरात	अशवी	शस्तवी	िोन	्ेळा	
महणजे	२१	माचया	्	२३	सप्टेंबर	रोजवी	्ेते.

�	सपंात ससथिती (Equinox) व सपंात निि (Equinoxial day)	ः	
प्रिदषिणा	मागाया्रवील	पृथ्वीचवी	सू्यासापेषि	द्दशष्ट	शस्तवी.	्ा	
शस्तवीत	पृथ्वीच्ा	आसाचवी	िोनहवी	्टोक	ेसू्ायासमोर	्	समान	
अंतरा्र	 असतात.	 हवी	 शस्तवी	 ्षायातून	 िोन	 दि्शवी	 असते.	
अशा	 िोनहवी	 दि्शवी	 प्रकाश्ृतताचा	 प्रतल	 ्	 रेखा्ृतताचा	
प्रतल	समपातळवीत	असतात,	महणून	् ा	शस्तवीस	संपात	शस्तवी	
महणतात.	उततर	गोलाधायात	२१	माचया		्ा	संपात	दिनास	्संत	
संपात,	 तर	 २३	 सप्टेंबरच्ा	 संपात	 दिनास	 शरि	 संपात	
महणतात.	संपात	दिनास	द्षु् दिन	असेहवी	महणतात.

�	िवािाब्ापक (Barometer)	ः	्ा्ुिाब	मोजणार	ेउपकरण.	
्ा्ुिाब	दमदलबारमध्े	मोजला	जातो.	्ा्ुिाब	मोजण्ासािवी	
्ेग्ेगळ्ा	प्रकारच	े् ा्ुिाबमापक	् ापरतात.	दनद्या्	् ा्ुिाब	
मापकात	 दन्ायात	 अशा	 डब्ा	 ्ापरतात.	 ह्ेचा	 िाब	 ्ा	
डब्ां्र	 पडतो	 ्	 तो	 िशयाक	 काट्ामाफ्कत	 उपकरणाच्ा	
तबकडवी्र	्ाचता	्ेतो.

�	िररतगृि (Greenhouse)	ः	भाज्ा	् 	फुलांच्ा	उतपािनासािवी	
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हे	एक	उच्च	तंत्रजानाच्ा	साहाय्ाने	त्ार	केलेले	घर	हो्.	् ा	
घराच्ा	 दभंतवी	 ्	 छपपर	 पारिशयाक	 पिा्ाांपासून	 –	 बहुधा	 
काचेपासून	त्ार	करतात.	्ात	्नसपतींच्ा	्ाढवीस	पोषक	
अशवी	शस्तवी	दन्ंदत्रत	करता	्ेते.		सू्याप्रकाशात	हररतगृहाचा	
आतवील	 भाग	 बाहेरवील	 सभो्तालच्ा	 तापमानापेषिा	 बराच	
गरम	राहतो.	्ात	्ेग्ेगळ्ा	उपकरणांद्ारे	तापमान,	सापेषि	
आद्याता,	बाषपिाब	इत्ािींचे	दन्ंत्रण	करण्ात	्ेते.

�	िवेचा िाब (Air Pressure)	 ः	 ह्ेला	 ्जन	 असते	 ्	
कोणत्ाहवी	 ्जन	 असलेल्ा	 घ्टकाचा/्सतूचा	 िाब	
त्ाखालच्ा	 ्सतू/घ्टका्र	 पडतो.	 ह्ेचा	 िाब	खालच्ा	
्रां् र	 तसेच	 भूपषृ्ठा्र	 पडतो.	 ह्ेचा	 िाब	 दमदलबारमध्े	
मोजला	जातो.	समुद्सपा्टवीज्ळ	हा	िाब	१०१३.२	दमदलबार	
इतका	असतो.

�	ह्ु्स (Humus)	ः	मृिेतवील	सेंदद््	पिा्या.	प्राणवी	् 	् नसपतींच	े
अ्शेष,	पालापाचोळा,	मुळे	इत्ािवी	कुजून	मृिेत	दमसळतात.	
अशा	सदंद््	पिा्ाांनवी	मृिेत	सुपवीकता	्ाढते.

�	निवाळा (Winter)	 ः	 ्षयाभरातवील	कमवी	 तापमानाचा	काळ.	
दिनमान	कमवी	होण्ामुळे	्	सू् यादकरण	दतरपे	पडत	असल्ाने	
्ा	काळात	प्रिेशातवील	तापमान	कमवी	होते.	उततर	गोलाधायात	
२३	सप्टेंबर	ते	२१	माचयाप्ांत	दह्ाळा	ऋतू	असतो,	तर	िदषिण 
गोलाधायात	२२	माचया	त	े२३	सप्टेंबरप्ांत	दह्ाळा	ऋत	ूअसतो.

�	िंगा्ी वारे (Seasonal Winds)	ः	िरा्वीक	ऋतूमध्े	आदण	
द्दशष्ट	प्रिेशात	्ाहणार	े्ारे.	उिा.,	मोसमवी	्ारे.

�	नक्षनतजस्ांतर नवतर्ण (Horizontal Distribution)	 ः 
ह्ामानाच्ा	 द्द्ध	 अंगांच	े मूल्	 ्ेग्ेगळ्ा	 दिकाणवी	
सारखेच	 नसते,	 त्ामुळे	 पृथ्वीच्ा	 पृष्ठभागालगत	तापमान,	
्ा्ुिाब,	पजयान्	इत्ािींमध्े	फरक	पडतो.	अशा	पृथ्वीच्ा	
पृष्ठभागालगत	 आडव्ा	 दिशेत	 होत	 असलेल्ा	 ह्ामान	
अंगाच्ा	द्तरणास	दषिदतजसमांतर	द्तरण	असे	महणतात.

संिभमि सानितर् ः 
�	Physical Geography- A. N. Strahler
�	Living in the Environment- G. T. Miller
�	A Dictionary of Geography- Monkhouse
�	Physical Geography in Diagrams-
      R.B. Bunnett
�	Encyclopaedia Britannica Vol.- 5 and 21
�	्राठी नवशवकरोश खंड- १,४,९,१७ व १८
�	प्राकृनतक भूगरोल- प्रा. िाते व सौ. िाते.
�	इंग्रजी ्राठी शबिकरोश- J. T. Molesworth
     and T. Candy

संिभामिसाठी संकेतसथिळे :

�	http://www.kidsgeog.com
�	http://www.wikihow.com
�	http://www.wikipedia.org
�	http://www.latong.com
�	http://www.ecokids.ca
�	http://www.ucar.edu
�	http://www.bbc.co.uk/schools
�	http://www.globalsecurity.org
�	http://www.nakedeyesplanets.com
�	http://science.nationalgeographic.com
�	http://en.wikipedia.org
�	http://geography.about.com
�	http://earthguide.uced.edu
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