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ಭೂಮಿಯ   ಆಕಹರ ಮತ್ತು  ಗಹತ್ರ 

 

 £ÁªÀÅ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fÃ«¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ. EzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ ªÀÄÆgÀ£É 
UÀæºÀªÁVzÉ. 

 ¸ËgÀªÀÇºÀåzÀ°ègÀÄªÀ UÀæºÀUÀ¼À°è ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ ªÀiÁvÀæ fÃ«UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 
s̈ÀÆ«Ä J®è §UÉ-AiÀÄ fÃ«UÀ½UÉ ªÁ À̧¸ÁÜ£ÀªÁVzÉ. ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ, ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fÃ«UÀ¼ÀÄ E°èªÉ.  
 EzÀPÉÌ PÁgÀt À̧ÆAiÀÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ zÀÆgÀ, 

G²ÁÚA°À, C¤®UÀ¼ÀÄ,ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ d®ZÀPÀæUÀ¼ÁVªÉ. s̈ÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß 
‘fÃªÀAvÀ UÀæºÀ’, ‘«±²À× UÀæºÀ’, ‘d®ÁªÀÈvÀ UÀæºÀ,’‘¤Ã¯UÀæºÀ’ »ÃUÉ ««zsÀ 
ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 

 

¨sÀÆ«ÄAiÀÄ DPÁgÀ 

 

 ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ d®¨sÁUÀºÁUÀÆ ¨sÀÆ ¨sÁUÀUÀ¼À C¸ÀªÀÄvÉ¬ÄAzÀ PÀÆrzÉ. ¨sÀÆªÀÄvÀÄÛ 
d®gÁ²UÀ¼À PÉëÃvÀæ 1:2.43gÀ²ÀÄÖ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ.¨sÀÆ«ÄAiÀÄ DPÁgÀªÀ£ÀÄß 

‘¨sÀÆªÀiÁåPÁgÀ’ ï’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಹಗಿದೆ.  
 ¸ÀªÀÄ¨sÁdPÀªÀÈvÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ 40,076 Q.«ÄÃUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀÄæ«ÃAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ 40,008 

Q.«ÄÃ.UÀ¼À³ÖzÉ. ªÁå´ÀzÀ¯è 42Q.«ÄÃUÀ¼À²ÀÄÖ ªÀåvÁå¸À EgÀÄªÀÅzÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ 
UÉÆÃ¼ÁPÁgÀªÁVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ´Àà²ÀÖ¥Àr´ÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è£À ¨sÀÆ¨sÁUÀ¼À£ÀÄß RAqÀUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ErÃ ¨sÀÆ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß K¼ÀÄ 
RAqÀUÀ¼ÁV «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ K¶AiÀiÁ, D¦üæPÁ, GvÀÛgÀ CªÉÄjPÀ, zÀQët 
CªÉÄjPÀ, CAmÁQÖðPÀ, AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï ªÀÄvÀÄÛ D¸ÉÖçÃ°AiÀiÁ.  F RAqÀUÀ¼ÀÄ «¸ÁÛgÀªÁzÀ 
¨sÀÆ ¨sÁUÀUÀ¼ÁVªÉ. K²ÁåªÀÅ Cw zÉÆqÀØ RAqÀªÁVzÀÄÝ D´ÉÖçÃ¯AiÀiÁªÀÅ Cw aPÀÌ 
RAqÀªÁVzÉ.  

 ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ°£À «¸ÁÛgÀªÁzÀ d®gÁ²AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄºÁ¸ÁUÀgÀUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß£Á®ÄÌ ªÀÄºÁ¸ÁUÀgÀUÀ¼ÁV «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉÀAzÀgÉ ¥É¹¦üPï¸ÁUÀgÀ, 
CmÁèAnPï¸ÁUÀgÀ, »AzÀÆªÀÄºÁ¸ÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DQÖðPï¸ÁUÀgÀ. ¥É¹¦üPï ¸ÁUÀgÀªÀÅ Cw 
zÉÆqÀØzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄÑ D¼ÀªÁzÀÄzÁVzÉ. DQÖðPï ¸ÁUÀgÀªÀÅ CwaPÀÌzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ 
D¼ÀºÉÆA¢zÉ. 
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 ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ d®gÁ²UÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀUÉÆÃ¼ÁzsÀð ªÀÄvÀÄÛ zÀQëtUÉÆÃ¼ÁzsÀðzÀ°è ¸ÀªÀÄ£ÁV 
ºÀAaPÉAiÀiÁVè. GvÀÛgÀUÉÆÃ¼ÁzsÀðzÀ¯è °ÉÃ 60 ¨sÁUÀzÀ²ÀÄÖ ¨sÀÆ ¨sÁUÀ«zÀÄÝ, °ÉÃ 40 
¨sÁUÀzÀ²ÀÄÖ dgÁ±¬ÄgÀÄªÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ EzÀ£ÀÄß ‘¨sÀÆ ¥ÀæzsÁ£ÀUÉÆÃ¼À’ 
(¨sÀÆUÉÆÃ¼ÁzsÀð)ªÉAzÀÆPÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. 

  EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÝªÁV zÀQëtUÉÆÃ¼ÁzsÀðzÀ°è ± ÉÃ 81 ¨sÁUÀzÀ²ÀÄÖ dgÁ±¬ÄzÀÄÝ °ÉÃ 19gÀ²ÀÄÖ 
¨sÁUÀ ¨sÀÆ ¨sÁUÀ«zÉ. EzÀjAzÀ EzÀ£ÀÄß ‘d ¥ÀæzsÁ£ÀUÉÆÃ¼À’ (dUÉÆÃ¼ÁzsÀð) 
ªÉAzÀÄPÀgÉAiÀÄÄªÀgÀÄ. 

 

ಅಕ್ಹಾಂವ ಮತ್ತು ರ ೇಖಹಾಂವ    

 

 ಭೂಮಿ ಮತ್ುು ಄ದರ ಭೌಗೊೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಄ರ್ಥಮಹಡಿಕೊಳಳಲು ವಿಜ್ಞಹನಿಗಳು ಕೆಲು 

ಷಂಕೆೋತ್ಗಳನ್ುು ಈಪಯೋಗಿಸಿದಹಾರೆ. ಇ ಷಂಕೆೋತ್ಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೋಲೆ ಖಂಡಿತ್ ಕಹಣ 

ಸಿಗುುದಿಲಲ. ಅದೆರ ಄ು ಭೂಮಿ  ಮತ್ುು ಄ದರ ಲಕ್ಷನ್ಗಳನ್ುು ತಿಳಿದುಕೊಳಳಲು 

ಈಪಯುಕುಹಗಿೆ.  

 ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂಥಕೆೆ ಎಳೆಯಲಹದ ಄ಡ್ಾರೆೋಖೆಗಳನ್ುು ಄ಕ್ಹಂವಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ಹುರೆ. 

 ಈತ್ುರ ಧ್ುರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ುರಕೆೆ ಎಳೆಯಲಹಗಿರು ಈದಾದ ರೆೋಖೆಗಳನ್ುು 

ರೆೋಖಹಂವಗಳೆಂದು ಕರೆಯುರು. 

 ಄ಕ್ಹಂವದ ಒಂದು ಡಿಗಿರ ಷುಮಹರು 111ಕಿ.ಮಿೋ.ಗೆ ಷಮಹನ್. ಗಿರೋಕ್ ಖಗೊೋಳವಹಷರಜ್ಞ 

ಟಹಲೆಮಿಯು ಄ಕ್ಹಂವ-ರೆೋಖಹಂವಗಳನ್ುು ಷೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಸೆೋಳಲಹಗುತ್ುದೆ.  

 

 

ಷಮಭಹಜಕ ೃತ್ು ಮತ್ತು ಮಕರ ಷಾಂಕಹರಾಂತಿ ೃತ್ು 
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 ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಹಗದಲ್ಲಲ ಸಹದು ಸೊೋಗಿರು ಷಮಭಹಜಕ ೃತ್ುದ ಮೋಲಹಭಗನ್ುು 
ಈತ್ುರಹಧ್ಥೆಂದು, ಕೆಳಭಹಗನ್ುು ದಕ್ಷಿಣಹಧ್ಥೆಂದು ಗುರುತಿಷಲಹಗಿದೆ. ಈತ್ುರದಲ್ಲಲ 90 

ಡಿಗಿರ ಄ಕ್ಹಂವ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಲ 90 ಡಿಗಿರ ಄ಕ್ಹಂವಗಳಿರುತ್ುೆ. ಪರತಿಯಂದನ್ುು ೦ 

ಡಿಗಿರಯಂದ 90 ಡಿಗಿರ ಄ಕ್ಹಂವಹಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ, ಈತ್ುರ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಎಂದು 
ಗುರುತಿಷಲಹಗಿದೆ. 

 

 ಕಕಹಥಟಕ ಷಂಕಹರಂತಿ ೃತ್ು - 23 1/2 ಡಿಗಿರ ಈತ್ುರ 
 ಮಕರ ಷಂಕಹರಂತಿ ೃತ್ು - 23 1/2 ಡಿಗಿರ ದಕ್ಷಿಣ 

 

 ಈತ್ರ ಮೋರು ೃತ್ು - .66 1/2 ಡಿಗಿರ 
 ದಕ್ಷಿಣ ಮೋರು ೃತ್ು 66 1/2 ಡಿಗಿರ 

 

 ಄ಕ್ಹಂವಗಳಂತ್ೆ ರೆೋಖಹಂವಗಳು ಈದಾದಲ್ಲಲ ಄ಂತ್ರಗಳಿರದೆ ಆು ಷರಿ ಷಮಹನ್ ಈದಾಳತ್ೆ 
ಪಡೆದಿೆ. 

 

 ಪರಮುಖ ರೆೋಖಹಂವ - ಆಂಗೆಲಂಡಿನ್ ಗಿರೋನಿಚ್ (ಸಳಿಳ ಸೆಷರು) 
 ಆದರ ಷೂಚಹಯಂಕ - ೦ ಡಿಗಿರ 
 ಆದನ್ುು `ಮಧ್ಹಯಸು ರೆೋಖೆ' ಎಂದೂ ಸೆೋಳುರು. 

 

 ಗಿರೋನಿಚ್ನ್ ೦ ಡಿಗಿರಯಂದ 180 ಡಿಗಿರಗೆ ಆರು ಪೂಥದ ಪರದೆೋವು ಪೂಥ 
ಗೊೋಳಹಧ್ಥೆಂದು ಕರೆಯಲಪಡ್ುತ್ುದೆ. ಗಿರೋನಿಚ್ನ್ ೦ ಡಿಗಿರಯಂದ 180ಡಿಗಿರರೆಗಿನ್ ಪಶ್ಚಿಮ 

ಪರದೆೋವನ್ುು ಪಶ್ಚಿಮಗೊೋಳಹಧ್ಥೆಂದು ಕರೆಯಲಹಗಿದೆ. 
 

 ರೆೋಖಹಂವು ಕಹಲನ್ುು ನಿಧ್ಥರಿಷಲು ನೆರಹಗು ಮತ್ುು ಄ಕ್ಹಂವ-ರೆೋಖಹಂವಗಳ ಜಹಲು 
ಷಥಳಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಷಲು ಷಸಹಯಕಹಗಿದೆ. 
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 ಷಮಭಹಜಕ ೃತ್ುದ ಈತ್ುರ ಗೊೋಳಹಧ್ಥದಲ್ಲಲ 90 ಡಿಗಿರ ಄ಕ್ಹಂವಗಳಿೆ. ಄ದೆೋ 
ದಕ್ಷಿಣಹಧ್ಥಗೊೋಳದಲ್ಲಲ 90 ಡಿಗಿರ ಄ಕ್ಹಂವ ಆೆ. ಷಮಭಹಜಕ ೃತ್ುದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ುು 
ಈತ್ುರ ಧ್ುರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೊೋದಂತ್ೆ ಇ ೃತ್ುಗಳು ಚಿಕೆದಹಗುತ್ುೆ. 
 

 ಷಮಭಹಜಕ ೃತ್ುದಲ್ಲಲ ಎರಡ್ು ರೆೋಖಹಂವಗಳ ನ್ಡ್ುವಿನ್ ಄ಂತ್ರು ಄ತಿ ಸೆಚ್ುಿ ಮತ್ುು ಄ದು 
ಧ್ುರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೊೋದಂತ್ೆ ಕಡಿಮಯಹಗುತ್ುದೆ. ರೆೋಖಹಂವಗಳು ಧ್ುರಗಳಲ್ಲಲ ಷಂಧಿಷುತ್ುೆ. 

 

 ಪರತಿಯಂದು ರೆೋಖಹಂವಕೂೆ ತ್ನ್ುದೆೋ ಅದ ಷಥಳಿೋಯ ೆೋಳೆ ಆದೆ. ೮೨ ೧/೨ ಡಿಗಿರ ಪೂಥ 
ರೆೋಖಹಂವು ಭಹರತ್ದ ಮಧ್ಯ ರೆೋಖಹಂವಹಗಿದೆ. 
 

 1884ರಲ್ಲಲ ಹಷ್ಟಂಗಿನ್ನ್ಲ್ಲಲ ನ್ಡೆದ ಄ಂತ್ಹರಹಷ್ಟರೋಯ ರೆೋಖಹಂವ ಷಮೇಳನ್ದಲ್ಲಲ 180 ಡಿಗಿರ 
ರೆೋಖಹಂವನ್ುು ಄ಂತ್ಹರಹಷ್ಟರೋಯ ದಿನ್ರೆೋಖೆ' ಎಂದು ಷಹಥತಿರಕಹಗಿ ಄ಂಗಿೋಕರಿಷಲಹಗಿದೆ. 

 

ಸವಹಮಹನ ಲಯಗಳು 

 

 

ಉಶಣಲಯ :  

 ಈಶಣಲಯನ್ುು ಟಹರಪಿಕಲ್ ಲಯ (ಟಹರಿಡ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಹಗಿದೆ. ಆದು ಮಕರ 
ಷಂಕಹರಂತಿ ೃತ್ು ಮತ್ುು ಕಕಹಥಟಕ ಷಂಕಹರಂತಿ ೃತ್ುದ ನ್ಡ್ುೆ ಬರುತ್ುದೆ. ಇ 

ಪರದೆೋವದಲ್ಲಲ ಷೂಯಥನ್ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬಹಗಿ ಬೋಳುುದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಕೂಡ್ ನೆೋರಹಗಿ 
ಬೋಳುತ್ುದೆ.  

 

 

ಷಮಶೇತ ೂೇಶಣಲಯ:-  

 ಕಕಥಟಕ ಮತ್ುು ಷಂಕಹರಂತಿ ೃತ್ುದ ನ್ಡ್ುೆ ಷಮಶ್ಚೋತ್ೊೋಶಣಲಯವಿದೆ. ಇ ಪರದೆೋವದಲ್ಲಲ 
ಷೂಯಥಕಿರಣು ಹಲ್ಲದಂತ್ೆ ಬೋಳುತ್ುದೆ.  
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ಶೇತ್ಲಯ :  

 

 ಇ ಲಯು ಈತ್ುರ ಗೊೋಳಹಧ್ಥದಲ್ಲಲ ಅಕಥಟಿಕ್ ೃತ್ು ಮತ್ುು ಈತ್ುರ ಧ್ುರದ 

ಮಧ್ೆಯಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಗೊೋಳಹಧ್ಥದಲ್ಲಲ ಄ಂಟಹಟಿಥಕ ೃತ್ು ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ುರದ ಮಧ್ೆಯಯೂ 
ಬರುತ್ುದೆ. ಆಲ್ಲಲ ಯಹಹಗಲೂ ಄ತಿ ಸೆಚ್ುಿ ವಹಖವಿರುತ್ುದೆ.  
 

 ಒಂದು ರೆೋಖಹಂವದಿಂದ ಆನೊುಂದು ರೆೋಖಹಂವಕೆೆ ಬೆಳಕು ಷರಿಯಲು ನಹಲುೆ ನಿಮಿಶಗಳು 
ಬೆೋಕು. ಒಂದೆೋ ರೆೋಖಹಂವದ ಮೋಲ್ಲರು ಎಲಹಲ ಷಥಳಗಳು ಒಂದೆೋ ಕಹಲನ್ುು ಪಡೆದಿರುತ್ುೆ. 
ಅದರೆ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ರೆೋಖಹಂವಗಳಲ್ಲಲ ಕಹಲ ಬದಲಹಗುುದರಿಂದ ನಿದಿಥಶಿ ಪರದೆೋವದ 

ಕಹಲನ್ುು ಕಂಡ್ು ಹಿಡಿಯುುದು ಕಶಿಹಗುತ್ುದೆ. ಅದಾರಿಂದ ಪರತಿಯಂದು ದೆೋವದಲ್ಲಲ 
ರೆೋಖಹಂವವಂದರ ಅಧ್ಹರದ ಮೋಲೆ ಕೆೋಂದರ ಷಥಳ ಗುರುತಿಸಿ ಄ಲ್ಲಲನ್ ಕಹಲನ್ುು ಆಡಿೋ 
ದೆೋವಕೆೆ ಄ನ್ಯಷಲಹಗುತ್ುದೆ. 

 

 ಭಹರತ್ದಲ್ಲಲ 24 1/2 ಡಿಗಿರ ರೆೋಖಹಂವಕೆೆ ಆರು ಄ಲಸಹಬಹದ್ನ್ುು ಕೆೋಂದರಷಥಳನಹುಗಿ 
ಗುರುತಿಷಲಹಗಿದೆ. ಇ ಕಹಲು ಗಿರೋನಿಚ್ ಕಹಲಕಿೆಂತ್ 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಂದಿದೆ. 

 

ಕಹಲಗಳು ಅಥವಹ ಋತ್ತಗಳು 

 

 ಷೂಯಥನ್ತ್ು ಧ್ುರಗಳ ಹಲುವಿಕೆಯು ಬದಲಹಗುುದರಿಂದ ಶಥದ ಅರು ತಿಂಗಳ ಕಹಲು 
ಈತ್ುರ ಧ್ುರ ಷೂಯಥನ್ ಬಸಿಲನ್ುು ಄ನ್ುಭವಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ್ ಅರು ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣಧ್ುರ 

ಬಸಿಲನ್ುು ಄ನ್ುಭವಿಷುತ್ುದೆ. ಒಂದು ಭಹಗ ಬೆೋಸಿಗೆಯಲ್ಲಲದಾರೆ ಮತ್ೊುಂದು ಭಹಗ 
ಚ್ಳಿಗಹಲದಲ್ಲಲರುತ್ುದೆ.  

 ಮಹಚ್ಥ 21 ಮತ್ುು ಷೆಪೆಿಂಬರ್ 23 ರಂದು ಷೂಯಥನ್ು ಭೂಮಧ್ಯ ರೆೋಖೆಯ ಮೋಲೆ 
ನೆೋರಹಗಿ ಪರಕಹಶ್ಚಷುತ್ಹುನೆ. ಇ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಎಲಹಲ ಪರದೆೋವಗಳಲ್ಲಲ 12 ಗಂಟೆ ಸಗಲು, 12 
ಗಂಟೆ ರಹತಿರ ಆರುತ್ುದೆ. ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಸಗಲು ರಹತಿರಗಳಲ್ಲಲ ಯತ್ಹಯಷವಿರುತ್ುದೆ.  

 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಲ ಈತ್ುರಧ್ುರ ಅಕಿಥಟಕನ್ಲ್ಲಲ ಷೂಯಥ ಮುಳುಗುದೆೋ ಆಲಲ. ಇ 

ಕಹರಣದಿಂದ ನಹೆಥಯಂತ್ಸ ದೆೋವಗಳಲ್ಲಲ 24 ಗಂಟೆಯು ಬಸಿಲ ಬೆೋಸಿಗೆ ಆರುತ್ುದೆ.  
 ಡಿಷೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಲ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ುರ ಄ಂಟಹಟಿಥಕ್ದಲ್ಲಲ ಷೂಯಥ ಮುಳುಗುದೆೋ    ಆಲಲ. 
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ಷೂಯಯ ಗರಸಣ  

 

 ಭೂಮಿ ಷಂತ್ಹಕ್ಷದ ಷುತ್ು ಅತಿಥಷುತ್ು ಮತ್ುು ಷೂಯಥನ್ ಷುತ್ು ಪರಿಭರಮಿಷುತ್ು ಆರು ಒಂದು 
಄ಪಹರ ಕಹಯ ; ಚ್ಂದರ ಷಂತ್ಹಕ್ಷದ ಷುತ್ು ಅತಿಥಷುತ್ು ಮತ್ುು ಭೂಮಿಯ ಷುತ್ು ಪರಿಭರಮಿಷುತ್ು 
ಆರು ಆನೊುಂದು ಄ಪಹರ ಕಹಯ.  

 ಭೂಮಿ ಷಹಗು ಕಕ್ಹತ್ಲ ಖಗೊೋಳನ್ುು ಛೆೋದಿಷು ಮಸಹೃತ್ುಕೆೆ ಕಹರಂತಿೃತ್ು ಎಂದು 
ಸೆಷರು. ಇ ಮಸಹೃತ್ುದ ಮೋಲೆ ಭೂಮಿಯ ಷುತ್ು ಷೂಯಥ ಪರಿಭರಮಿಷುತಿುರುಂತ್ೆ 
ಭೂಮಿಯ ಮೋಲ್ಲನ್ ವಿೋಕ್ಷಕನಿಗೆ ಭಹಷಹಗುುದು.  

 ಚ್ಂದರನ್ ಕಕ್ಹತ್ಲ ಖಗೊೋಳನ್ುು ಆನೊುಂದು ಮಸಹೃತ್ುದಲ್ಲಲ ಛೆೋದಿಷುತ್ುದೆ. ಇ 

ಮಸಹೃತ್ುದ ಮೋಲೆ ಭೂಮಿಯ ಷುತ್ು ಚ್ಂದರ ಪರಿಭರಮಿಷುತಿುರುಂತ್ೆ ಭೂಮಿಯ ಮೋಲ್ಲನ್ 

ವಿೋಕ್ಷಕನಿಗೆ ಭಹಷಹಗುುದು.  
 ಕಹರಂತಿೃತ್ುತ್ಲೂ ಚ್ಂದರಕಕ್ಹೃತ್ುತ್ಲೂ ಎರಡ್ು ಬಂದುಗಳಲ್ಲಲ (ಓ, ಓ) ಪರಷಪರ 

ಷಂಧಿಷುತ್ುೆ ; ಆೆರಡ್ು ತ್ಲಗಳೄ ಪರಷಪರ 50 8 ಗಳಶುಿ ಬಹಗಿಕೊಂಡಿೆ. ಓ ಮತ್ುು ಓ 

ಬಂದುಗಳಿಗೆ ಪಹತ್ ಬಂದುಗಳು ಄ರ್ಹ ಷರಳಹಗಿ ಪಹತ್ಗಳು (ನೊೋಡ್್) ಎಂದು ಸೆಷರು. 
 ಚ್ಂದರ ಮತ್ುು ಷೂಯಥರು ಅಯಹ ಕಕ್ೆಯ ಮೋಲೆ ಄ನ್ುರೂಪ ಕಕ್ಹೆೋಗಗಳಿಂದ 

ಷಂಚ್ರಿಷುತಿುರುಹಗ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ುು ಚ್ಂದರನ್ ನೆರಳುಗಳು ನಿರಂತ್ರ ಚ್ಲನೆಯಲ್ಲಲರುತ್ುೆ. 
ಮಹತ್ರಲಲ ಹಷುವಿಕಹಗಿ ಇ ಮೂರು ಕಹಯಗಳ ವಿನಹಯಷಗಳೄ ನ್ಡ್ುವಿನ್ ಄ಂತ್ರಗಳೄ 
ಬದಲಹಗುತ್ುಲೆೋ ಆರುುದರಿಂದ ನೆರಳುಗಳ ಗಹತ್ರಗಳು ಕೂಡ್ ಬದಲಹಗುತ್ುಲೆೋ ಆರುತ್ುೆ. 
 

 ನಿರಂತ್ರಹಗಿ ನ್ಡೆಯುತಿುರು ಇ ವಿದಯಮಹನ್ದಲ್ಲಲ ಚ್ಂದರನ್ ನೆರಳು ಭೂಮಿಯ ಮೋಲೆ 
ಪತ್ನ್ಹದಹಗ ಷೂಯಥಗರಸಣ ಷಂಭವಿಷುುದು ; ಸಹಗೆಯೋ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚ್ಂದರನ್ 

ಮೋಲೆ ಪತ್ನ್ಹದಹಗ ಚ್ಂದರಗರಸಣ ಷಂಭವಿಷುತ್ುದೆ. ಚ್ಂದರಕಕ್ೆ ಕಹರಂತಿೃತ್ುಕಿೆಂತ್ 

ಭಿನ್ುಹಗಿರುುದರಿಂದ ಸಹಗೂ ಚ್ಂದರ ಮತ್ುು ಷೂಯಥರ ಕಕ್ಹೆೋಗಗಳು 
ಭಿನ್ುಹಗಿರುುದರಿಂದ ಗರಸಣಗಳು ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಷಂಭವಿಷು ಘಟನೆಗಳಲಲ, 
ವಿರಳಘಟನೆಗಳು.  
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 ಷೂಯಥ ಮತ್ುು ಚ್ಂದರ ಎರಡ್ೂ ಪಹತ್ಬಂದುಗಳ ಷನಿಸದಲ್ಲಲರುಹಗ ಮಹತ್ರ ಗರಸಣ 

ಷಂಭಹಯ. ಷೂಯಥ ಗರಸಣಹದರೆ ಚ್ಂದರ ಮತ್ುು ಷೂಯಥ ಭೂಮಿಯಂದ ಒಂದೆೋ 
ದಿವೆಯಲ್ಲಲ ಆರುುದರಿಂದ ಄ುಗಳ ರೆೋಖಹಂವಗಳು ಷಮ. ಅದಾರಿಂದ ಄ಂದು 
಄ಮಹಹಷೆಯಯೂ ಸೌದು. ಚ್ಂದರಗರಸಣಹದರೆ ಚ್ಂದರ ಮತ್ುು ಷೂಯಥ ಭೂಮಿಯಂದ 

ವಿರುದಧ ದಿವೆಗಳಲ್ಲಲ ಆರುುದರಿಂದ ಄ುಗಳ ರೆೋಖಹಂವ ಯತ್ಹಯಷ 180 ಡಿಗಿರ ಅದಾರಿಂದ 

಄ಂದು ಸುಣ್ಣಣಮಯೂ ಸೌದು. ಹಿೋಗೆ ಗರಸಣಗಳು ಚ್ಂದರ ಮತ್ುು ಷೂಯಥರು ಪಹತ್ ಬಂದುಗಳ 

ಷಮಿೋಪವಿರು ಄ಮಹಹಷೆಯ ಆಲಲೆೋ ಸುಣ್ಣಣಮ ದಿಷಗಳಂದು ಮಹತ್ರ ಷಂಭವಿಷುತ್ುೆ. ಇ 

ಶರತ್ುುಗಳ ಪೆೈಕಿ ಯಹುದೆೋ ಒಂದು ಪೂರೆೈಕೆ ಅಗದಿದಾರೆ ಗರಸಣ ಷಂಭವಿಷುುದಿಲಲ. 
 

ಚಾಂದ್ರಗರಸಣ  

 

 ಭೂಮಿಯ ಷೂಯಥವಿಮುಖ ಪಹವರವದಲ್ಲಲ ವಂಕಹಕಹರದ ನೆರಳು ಈಂಟಹಗಿರುತ್ುದೆ. ಆದಕೆೆ 
ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ್ ವಂಕು ಄ರ್ಹ ದಟಿ ನೆರಳಿನ್ ವಂಕು (಄ಂಬರ) ಎಂದು ಸೆಷರು.  

 ಆದಕೆೆ ಄ರೆನೆರಳಿನ್ ವಂಕು (ಪಿನ್ಂಬರ) ಎಂದು ಸೆಷರು. ಇ ಲಯದಿಂದ ನೊೋಡ್ುಹತ್ನಿಗೆ 
ಷೂಯಥನ್ ಕೆಲು ಭಹಗ ಮಹತ್ರ ಕಹಣುುದಶೆಿ. ಈಳಿದ ಭಹಗನ್ುು ಭೂಮಿ ಮರೆ 
ಮಹಡಿರುತ್ುದೆ. ೃತ್ು ಭೂಮಿಯ ಷುತ್ುು ಆರು ಚ್ಂದರನ್ ಕಕ್ೆಯನ್ುು ಷೂಚಿಷುುದು. 

 ಷೂಯಥ ಭೂಮಿ ಹಯಷಗಳನ್ೂು ಄ುಗಳ ಕೆೋಂದರಗಳ ನ್ಡ್ುವಿನ್ ಷರಹಷರಿ ಄ಂತ್ರನ್ೂು 
ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡ್ು ಲೆಕೆ ಸಹಕಿದರೆ ವಂಕಹಕಹರದ ದಟಿ ನೆರಳಿನ್ ಈದಾ ಭೂಹಯಷದ ಷುಮಹರು 
108 ಪಹಲು ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುುದು.  

 ಄ಂದರೆ ದಟಿ ನೆರಳಿನ್ ವೃಂಗ  ಭೂಕೆೋಂದರದಿಂದ ಷರಹಷರಿ ಷುಮಹರು 858,000 

ಮೈಲ್ಲಗಳಶುಿ ದೂರದಲ್ಲಲರುತ್ುದೆ. ಚ್ಂದರ ಮತ್ುು ಭೂ ಕೆೋಂದರಗಳ ನ್ಡ್ುವಿನ್ ಄ಂತ್ರ ಭೂ 
ಹಯಷದ ಷುಮಹರು 30 ರಶುಿ ಈಂಟು. ಆದು ಷರಹಷರಿ ಷುಮಹರು 239,000 

ಮೈಲ್ಲಗಳೆನ್ುಬಸುದು.  
 ಅದಾರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಈಪಗರಸಹದ ಚ್ಂದರ ಭೂಮಿ ತ್ನ್ು ಹಿಂದ ಕೆಡೆಯು ದಟಿ ನೆರಳಿನ್ 

ವಂಕುವಿನ್ ಮೂಲಕ ಸಹದುಸೊೋಗು ಷಂಭಹಯತ್ೆ ಈಂಟು. ದಟಿ ನೆರಳಿನ್ ಭಹಗದ ಒತಿುಗೆ 
಄ರೆನೆರಳಿನ್ ಭಹಗಗಳು ಆೆ. ಅದಾರಿಂದ ಚ್ಂದರ ದಟಿ ನೆರಳಿನ್ ಭಹಗನ್ುು ಪರೆೋಶ್ಚಷು 

ಮುನ್ು ಮತ್ುು ಄ದನ್ುು ಸಹದು ಸೊೋದ ತ್ರುಹಯ ಄ರೆನೆರಳಿನ್ ಭಹಗದ ಮೂಲಕ 
ಸೊೋಗಲೆೋಬೆೋಕು. 
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 ಚ್ಂದರ ತ್ನ್ು ಕಕ್ೆಯಲ್ಲಲ ಭೂಮಿಯ ಷುತ್ು ಷಂಚ್ರಿಷುಹಗ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನೊಳಕೆೆ ಬಂದರೆ 
ಅಗ ಚ್ಂದರಗರಸಣಹಗುತ್ುದೆ. ಇ ಗರಸಣಹಗಬೆೋಕಹದರೆ ಷೂಯಥ ಭೂಮಿ ಮತ್ುು ಚ್ಂದರ 
ಆು ಮೂರೂ ಷುಮಹರಹಗಿ ಒಂದೆೋ ಷರಳ ರೆೋಖೆಯಲ್ಲಲರಬೆೋಕು.  

 ಚ್ಂದರ ತ್ನ್ು ಪರ್ದ ಒಂದು ಪಹತ್ಬಂದುವಿನ್ಲೊಲೋ (ರಹಸು ಆಲಲೆ ಕೆೋತ್ು) ಆಲಲೆೋ ಄ದರ 
ಸತಿುರವೋ ಆದುಾ ಷೂಯಥನೊಂದಿಗೆ ವಿಯುತಿಯಲ್ಲಲದಾರೆ (಄ಪೊಸಿಶನ್) ಄ಂದರೆ 
ಸುಣ್ಣಣಮಯಹಗಿದಾರೆ ಅಗ ಚ್ಂದರ ಗರಸಣಹಗುತ್ುದೆ.  

 ಚ್ಂದರಪರ್ ನೆೋರಹಗಿ ದಟಿ ನೆರಳಿನ್ ಮಧ್ೆಯ ಸಹದು ಸೊೋಗಬಸುದು ಆಲಲೆೋ ಷಲಪ ಮೋಲೆ 
಄ರ್ಹ ಕೆಳಗೆ ಸೊೋಗಬಸುದು. ಆು ಪಹತ್ರೆೋಖೆಯ ವಿನಹಯಷನ್ುು ಄ಲಂಬಸಿರುತ್ುೆ. 
಄ರೆನೆರಳಿನ್ ಮೂಲಕ ಚ್ಂದರ ಸಹದು ಸೊೋಗುಹಗ ಚ್ಂದರ ಬಂಬಷು ಬೆಳಕು ಷಲಪ 
ಮಂಕಹಗಬಸುದು. ದಟಿ ನೆರಳಿನ್ ಸತಿುರ ಸೊೋದ ಸಹಗೆಲಲ ಇ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮಯಹಗುತ್ು 
ಸೊೋಗಿ ಅ ಭಹಗನ್ುು ಪರೆೋಶ್ಚಷುತಿುರುಹಗ ಚ್ಂದರನ್ ಷಲಪ ಭಹಗಕೆೆ ಬೆಳಕು ಕಡಿದುಸೊೋದ 

ಸಹಗಹಗುತ್ುದೆ. ಆದಕೆೆ ಚ್ಂದರನ್ ಪಹವರವಗರಸಣ ಎಂದು ಸೆಷರು.  
 ದಟಿ ನೆರಳಿನ್ ಭಹಗದಲ್ಲಲ ಪೂತ್ಥ ಮುಳುಗಿದರೆ ಚ್ಂದರನ್ ಪೂಣಥಗರಸಣಹಗುತ್ುದೆ. ಚ್ಂದರರ 

ತ್ನ್ು ಪರ್ದಲ್ಲಲ ಮುಂದುರಿದಂತ್ೆ ಪೂಣಥ ಗರಸಣು ಪಹವರವಗರಸಣಹಗಿ ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡ್ು 
಄ರೆನೆರಳಿನ್ ಭಹಗದಲ್ಲಲ ಮುಳುಗಿ ಸೊರಬರುತ್ುದೆ. ಪೂಣಥಗರಸಣಹಗುುದಕೆೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ುು 
ಅದ ಮೋಲೆ ಪಹವರವಗರಸಣಹಗುತ್ುದೆ ಎಂಬುದನ್ುು ಗಮನಿಷಬೆೋಕು.  

 ಭೂಮಿಯ ದಟಿ ನೆರಳಿನ್ ಭಹಗನ್ುು ಚ್ಂದರ ಷಪಶ್ಚಥಸಿ ಮುಂದಕೆೆ ಷರಿದಹಗ ಮಹತ್ರ 
ಚ್ಂದರಗರಸಣಹಗಿದೆ ಎನ್ುುತ್ಹುರೆ. ಄ರೆ ನೆರಳಿನ್ ಭಹಗದಲ್ಲಲದಹಾಗ ಅಗು ಗರಸಣಕೆೆ ಜನ್ರು 
಄ಶೆಿೋನ್ೂ ಪಹರಮುಖಯ ನಿೋಡ್ುುದಿಲಲ. ಄ದನ್ುು ಅಷಕಿುಯಂದ ವಿೋಕ್ಷಿಷುುದೂ ಆಲಲ. 
ಭೂಮಿಯನ್ುು ಚ್ಂದರ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂಥಕೆೆ ಷುತ್ುುತಿುರುುದರಿಂದ ಗರಸಣಹಗುಹಗ 
ಚ್ಂದರನ್ ಪೂಥಭಹಗದಲ್ಲಲ ಷಪವಥೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಹಗದಲ್ಲಲ ಮೋಕ್ಷೂ ಅಗುತ್ುೆ. ಚ್ಂದರ 
ಕ್ಷಿತಿಜಕಿೆಂತ್ ಮೋಲ್ಲದಹಾಗ ಗರಸಣಹದರೆ ಄ದನ್ುು ನೊೋಡ್ಲು ಷಹಧ್ಯಹಗು ಭೂಮಿಯ 

ಮೋಲ್ಲನ್ ಭಹಗ ಸೆಚ್ುಿ.  
 ಆದು ಭೂಮಿಯ ಮೋಲೆೈಯ ಷುಮಹರು ಄ಧ್ಥಕಿೆಂತ್ ಸೆಚ್ುಿ ಭಹಗಗಳಿಂದ ಕಹಣ್ಣಷುತ್ುದೆ. 

಄ದೂ ಄ಲಲದೆ ಎಲಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದೆೋ ತ್ರಸ ಗರಸಣ ಕಹಣ್ಣಷುತ್ುದೆ. 
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3.ಭೂಮಿಯ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಳನ ೂೇಟ   (Interior Of The Earth) 

 ಭೂಮಿಯ ಮೋಲೆೈಯಲ್ಲಲ ಷಂರಚ್ನೆಯು  ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಹಗದಲ್ಲಲ ಕಹಯಥನಿಥಹಿಷು 

ಪರಕಿರಯಗಳ ಒಂದು ಈತ್ಪನ್ುಹಗಿದೆ. 

 ಎಕೊ್ೋಜೆನಿಕ್ ಮತ್ುು ಎಂಡೊೋಜೆನಿಕ್ ಪರಕಿರಯಗಳು ನಿರಂತ್ರಹಗಿ ಭೂದೃವಯನ್ುು 

ರೂಪಿಷುತ್ುೆ. 

 

ಭೂಮಿಯ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಳನ ೂೇಟದ್  ಬಗ  ೆಏಕ  ತಿಳಿಯಬ ೇಕಹಗಿದ  ? 

ಭೂಮಿಯ ಮೋಲೆೈ ಮೋಲೆ ಮತ್ುು ಄ದರ  ಄ಂತ್ರಹಳದಲ್ಲಲ ನ್ಡೆಯು ಬದಲಹಣೆಗಳ ಷರೂಪನ್ುು 

಄ರ್ಥಮಹಡಿಕೊಳಳಲು ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ರಿಕ ಒಳನೊೋಟನ್ುು ಄ರೆೈಥಷುುದು ಄ವಯಕ. ಄ುಗಳೆಂದರೆ  

 ಜಹಲಹಮುಖಿ, ಭೂಕಂಪಗಳು ಮುಂತ್ಹದ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ವಿದಯಮಹನ್ನ್ುು 

಄ರ್ಥಮಹಡಿಕೊಳಳಲು. 

 ಷೌರೂಯಸದ   ಅಂತ್ರಿಕ ರಚ್ನೆಯನ್ುು ಄ರ್ಥಮಹಡಿಕೊಳಳಲು 

 ವಿಕಹಷ ಮತ್ುು ಹತ್ಹರಣದ ಪರಷುುತ್ ಷಂಯೋಜನೆಯನ್ುು ಄ರ್ಥಮಹಡಿಕೊಳಳಲು 

 ಅಳಹದ ಷಮುದರ ಖನಿಜ ಪರಿವೆೃೋಧ್ನೆಗೆ .  ಆತ್ಹಯದಿ. 
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ಭೂಮಿಯ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಹಿತಿಯ  ಕತರಿತಹದ್ ಮೂಲಗಳು  

 

ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ರಿಕದ ಬಗೆ ೆ ತಿಳಿದುಕೊಳಳಲು ಮಹನ್ನ್ು ಎರಡ್ು ವಿಧ್ಹನ್ಗಳನ್ುು ಈಪಯೋಗಿಸಿದನ್ು 

಄ುಗಳೆಂದರೆ  

 ಪ್ರತ ಯೇಕ್ಷ ನಿದ್ವಯನಗಳು  

 ಆದುರಿಗೆ ತ್ೊೋಡಿರು ಗಣ್ಣಗಳು,ಬಹವಿಗಳು,ಸಹಗು ಷುರಂಗಗಳು ಆತ್ಹಯದಿಯು ಭೂಮಿಯ    

಄ಂತ್ರಹಳದ  ಅಳಹದ ಬಂಡೆಗಳ ಷರೂಪನ್ುು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಷುತ್ುದೆ.  

 ಈದಹಸರಣೆ -[Mponeng gold mine and TauTona gold mine in South Africa are 

deepest mines reaching to a depth of 3.9 km. And the deepest drilling is about 

12 km deep] 

  ಜಹಲಹಮುಖಿ ಷೊಫೋಟು ಪರತ್ೆಯೋಕ್ಷ ನಿದವಥನ್ಗಳಿಗೆ   ಆನೊುಂದು ಈತ್ುಮ  ಈದಹಸರಣೆ    

Mponeng ಗಣಿ ಬಗ  ೆ 

 ದಕ್ಷಿಣ ಅಫಿರಕಹದಲ್ಲಲದೆ  

 ಆದು ಄ತ್ಯಂತ್ ಅಳಹದ ಚಿನ್ುದ ಗಣ್ಣ  

 ಅಳ - 2.4 ಮೈಲುಗಳು (3.9 ಕಿಮಿೋ) 

ಪ್ರ ೂೇಕ್ಷ  ನಿದ್ವಯನಗಳು  

ಭೂಮಿಯ ಄ಂತ್ರಹಳದ ಬಗೆ ೆತಿಳಿದು ಕೊಳಳಲು ಮಹನ್ನ್ು ಸಲುು ರಿೋತಿಯ  ಪರೊೋಕ್ಷ  ವಿಧ್ಹನ್ಗಳನ್ುು 

಄ನ್ುಷರಿಸಿದನ್ು. ಄ುಗಳೆಂದರೆ  

1.ಅತಿೇಯಹದ್ ಉಶಣತ್ ಮತ್ತು ತ್ುಡದ್  ಮೂಲಕ  

 ಭೂಮಿಯ ಄ಂತ್ರಹಳದಲ್ಲಲ ಸೊೋದಂತ್ೆಲಲ ವಹಖ ಮತ್ುು ಒತ್ುಡ್ ಸೆಚಹಿಗುತ್ುದೆ  



www.nammaiasacademy.com 

 

www.nammaiasacademy.com  Page 11 

 

 ಜಹಲಹಮುಖಿ ಷೊಫೋಟಗಳು ಮತ್ುು ಬಸಿ ನಿೋರಿನ್ ಬುಗೆೆಗಳು, ಗಿೋಷರ್ಸಥ ಆತ್ಹಯದಿಗಳು 

಄ಸಿುತ್ದಲ್ಲಲೆ. 

 ಸೆಚಿಿನ್ ತ್ಹಪಮಹನ್ು ವಿಕಿರಣಶ್ಚೋಲ ಷುುಗಳ ಷಯಂಚಹಲ್ಲತ್ ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಹರಣಹಗಿದೆ. 

 ಗುರುತ್ಹಕಶಥಣೆ ಮತ್ುು ಭೂಮಿಯ ಹಯಷು ಅಳಹದ ಒತ್ುಡ್ನ್ುು ಄ಂದಹಜು ಮಹಡ್ಲು 

ಷಸಹಯ ಮಹಡ್ುತ್ುದೆ 

 

 

    

 

2. ಉಲ್ ೆಗಳ ಮೂಲದಾಂದ್ 

 ಈಲೆೆಗಳನ್ುು ಅಕಹವದಿಂದ ಬೋಳು ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ಹುರೆ .    

 ಈಲೆೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆಗೆ ತ್ಲುಪು ಮದಲೆೋ ಈರಿದು ಸೊೋಗುತ್ುದೆ .ಅದರೆ ಕೆಲು ಈಲೆೆಗಳ 

ಭಹಗು ಪೂಣಥಹಗಿ ಈರಿದುಸೊೋಗದೆ ಭೂಮಿಯನ್ುು ತ್ಲುಪುತ್ುದೆ . ಆುಗಳ ಮೂಲ ಷುುಗಳು 

ಭೂಮಿಯ ಶ್ಚಲಹಷುುಗಳನ್ುು ಸೊೋಲುತ್ುದೆ .  

 ಸಹಗಹಗಿ   ಈಲೆೆಗಳು ಮತ್ುು ಭೂಮಿಯ ಈತ್ಪತಿುಗಳೆರಡ್ೂ ಷೌರೂಯಸದ  ಈತ್ಪತಿುಯಡ್ನೆ 

ಷಂಬಂಧ್ವಿರುುದರಿಂದ  ಭೂಮಿಯ ಄ಂತ್ಥರಹಳ ನ್ುು ತಿಳಿಯಲು ಄ನ್ುಕೂಲಹಗುತ್ುದೆ . 

 ಈಲೆೆಗಳು ಪರಷಪರ ಡಿಕಿೆ ಸೊಡೆದುಕೊಂಡ್ ಪರಿಣಹಮ ದಿಂದಲೆೋ ಭೂಮಿ ಮತ್ುು ಗರಸಗಳ ಈಗಮ 

ಹಗಿದೆ ಎನ್ುಲಹಗಿದೆ. 
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3. ಭೂಕಾಂಪ್ನದ್ ಅಲ್ ಗಳು  (Seismic waves) 

 

ಅತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮತಖವಹದ್ ಪ್ರ ೂೇಕ್ಷ ಮೂಲವ ಾಂದ್ರ  ಭೂಕಾಂಪ್ನದ್  ಚಟತಟಿಕ . ಭೂಮಿಯ ಆಾಂತ್ರಿಕ 

ರಚನ ಯ ಪ್ರಮತಖ ತಿಳುಳಿಕ  ಮತಖಯವಹಗಿ ಭೂಕಾಂಪ್ ಅಲ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಾಂದ್ ಬಾಂದದ . 

ಭೂಕಂಪ (ಆದಕೆೆ ಭೂಮಿಯ ಄ದಿರಹಟ ಄ರ್ಹ ಸೊಯಹಾಡ್ುವಿಕೆ ಎಂದೂ ಸೆಷರಿದೆ) ಎಂಬುದು ಭೂಮಿಯ 

ಸೊರಪದರದಲ್ಲಲ ವಕಿುಯು ಆದಾಕಿೆದಾಂತ್ೆ ಬಡ್ುಗಡೆಯಹದಹಗ ಄ದು ಈಂಟುಮಹಡ್ು ಭೂಕಂಪದ 

ತ್ರಂಗಗಳ ಪರಿಣಹಮ ಎನ್ುಬಸುದು. ಭೂಕಂಪಗಳನ್ುು ಭೂಕಂಪಮಹಪಕದ ಷಸಹಯದಿಂದ 

ದಹಖಲ್ಲಷಲಹಗುತ್ುದೆ. ಆದಕೆೆ ಭೂಕಂಪಲೆೋಖಿ (ಷೆೈಷಮಗಹರಫ್) ಎಂಬ ಸೆಷರೂ ಆದೆ. 

 ಎಲಹಲ ನೆೈಷಗಿಥಕ ಭೂಕಂಪಗಳು lithosphere ನ್ಲ್ಲಲ  ನ್ಡೆಯುತ್ುೆ. 

 ಭೂಕಂಪಗಳ ೆೈಜ್ಞಹನಿಕ ಄ಧ್ಯಯನ್ ಮತ್ುು ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನ್ಗಳನ್ುು ಪರಷರಣ ಆದೆ. 
ಭೂಕಂಪಗಳು ಕಹಲಹನ್ಂತ್ರದಲ್ಲಲ ನಿಮಿಥಷಲಪಡ್ುತ್ುದೆ ವಕಿು ದೊಡ್ಡ ಪರಮಹಣದ ಆದಾಕಿೆದಾಂತ್ೆ 
ಬಡ್ುಗಡೆ ಷಂಭವಿಷು.  

 ಇ ವಕಿುಯ ಬಡ್ುಗಡೆಗೆ ಷಹಮಹನ್ಯಹಗಿ ದೊೋಶಗಳು ಈದಾಕೂೆ ಸಿಲಪ್ ರೂಪನ್ುು, ಆಲ್ಲಲ ವಿರುದಧ 
ದಿಕುೆಗಳಲ್ಲಲ ತ್ಪುಪ ಷೆಲೈಡ್ ವಿವಿಧ್ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ ಬಂಡೆಗಳು. ಬರಿಯುವಿಕೆ (಄ರ್ಹ ಸಿಲಪ್) 

ಷಹಮಹನ್ಯಹಗಿ ತ್ಪುಪ ಷರಿಯಹದ ಷಥಳಹಂತ್ರ ಕಹರಣಗಳು ಮತ್ುು ತ್ಪುಪ ಬಳಿ ನೆಲದಲ್ಲಲ 
಄ಲುಗಹಡ್ು. ಇ ಄ಲುಗಹಡ್ು ಭೂಕಂಪಮಹಪಕಗಳು ಎಂದು ಷಂೆೋದಕಗಳು ಮೂಲಕ 

಄ಳೆಯಲಹಗುತ್ುದೆ. 
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 ಭೂಮಿಯ ಮೋಲಪದರ ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಲನ್ ಮಹಯಂಟಲ್ ನಿಧ್ಹನ್ ರಲ್ಲಲ ಸಲು 
ಪದರಗಳ ಮಹಡ್ಲಪಟಿಿೆ, ಅದರೆ ನಿರಂತ್ರ ಚ್ಲನೆ. ಬಸುತ್ೆೋಕ ಷಮಯದಲ್ಲಲ 
ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಯಹುದೆೋ ಚ್ಲನೆಗೆ ಕಡಿಮ ಆದೆ, ಪೆಲೋಟ್ ಪರಷಪರ ಷೆಲೈಡ್ 

ಮಹಡ್ಲು ಪರಯತಿುಸಿ ಅದಾರಿಂದ ಪಡೆಗಳು ನಿಮಿಥಷಲು. ಷಂದಭಹಥನ್ುಷಹರ, 

ಒತ್ುಡ್ ತ್ುಂಬಹ ಗೆರೋಟ್ ಅಗುತ್ುದೆ, ಮತ್ುು ತ್ಟೆಿ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಲ ದೊಡ್ಡ ತ್ಪುಪ 
ಲಯಗಳನ್ುು ಆದಾಕಿೆದಾಂತ್ೆ ಹಿಂಷಹತ್ಮಕಹಗಿ ಸಿಲಪ್. 

  ದೊಡ್ಡ ಪರದೆೋವಗಳ ಮೋಲೆ ಸಿಲಪ್ ಗೆರೋಟರ್ ಪರಮಹಣದ ಸೆಚ್ುಿ ಹಿಂಷಹತ್ಮಕ 

಄ಲುಗಹಡ್ು ಕಹರಣ. ಸೆಚ್ುಿ, ಅದರೆ ಎಲಹಲ, ಭೂಕಂಪಗಳು ಪದರದ ಬಳಿ 

ಷಂಭವಿಸಿ. 

 

 

. 

s̈ÀÆPÀA¥À£À C É̄UÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ «zsÀUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ 

1. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ CxÀªÁ vÀ¼ÀÄîªÀ C É̄UÀ¼ÀÄ(PRIMARY WAVES/LONGITUDINAL   

WAVES)  

 EªÀÅUÀ¼ÀÄ s̈ÀÆPÀA¥À£ÀzÀ M¼ÀPÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÉÆgÀPÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß 
vÀ®Ä¥ÀÅvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¤Ã¼À C É̄UÀ¼ÁVzÀÄÝ CvÀåAvÀ ªÉÃUÀªÁV 
ZÀ°¸ÀÄvÀÛªÉ. 

 ಪಿ-಄ಲೆಗಳು ೆೋಗಹಗಿ ಚ್ಲ್ಲಷುತ್ುೆ ಮತ್ುು 

ಭೂಮಿಯ ಮೋಲೆೈಗೆ ಬರು ಮದಲ  

಄ಲೆ  
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 ಇ ತ್ರಂಗಗಳು ಄ಧಿಕ ಅತ್ಥನ್ನ್ುು(high frequency.) ಸೊಂದಿೆ. 

 ಆದು  ಎಲಹಲ ಮಹಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಲ  ಷಂಚ್ರಿಷುತ್ುದೆ . 

 ಷುುಗಳಲ್ಲಲ ಪಿ ಄ಲೆಗಳ ೆೋಗು ಘನ್> ದರಗಳು> ಄ನಿಲಗಳು 

 ಆದರ  ೆೋಗು(velocity)  ಷುುಗಳ ಸಿಥತಿಷಹಥಪಕತ್ನ್ುು ಄ಲಂಬಸಿರುತ್ುದೆ 

ವಬದದ್ ಅಲ್ ಗಳ ವ ೇಗು ಸಹಾಂದ್ರತ ಯ ಮೇಲ್  ಅಲಾಂಬಿತ್ವಹಗಿದ  ಎಾಂದ್ತ ನಹು ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ 

ಹ ೇಳುತ ುೇವ . ಆದ್ರ  ಕ ಲು ಅಪ್ವಹದ್ಗಳಿವ . ಉದಹಸರಣ ಗ : ಮಕತಯಯರಿ (ದ್ರ ಲ್ ೂೇಸದ್) ಐರನಿೆಾಂತ್ 

ಹ ಚತು ಸಹಾಂದ್ರತ ಯನತು ಹ ೂಾಂದದ  ಆದ್ರ  ಪಹದ್ರಷದ್ಲ್ಲಿನ ವಬದ ವ ೇಗ ಕಬಿಿಣದ್ಲ್ಲಿ ಹ ೂೇಲ್ಲಸಿದ್ರ  

ಕಡಿಮಯಹಗಿದ . ಏಕ ಾಂದ್ರ  ಪಹದ್ರಷದ್ ವಕ್ತುಯ ಸಹಮಥಯಯ ಬಸಳ ಕಡಿಮಯಹಗಿದ  (ಇದ್ರಿಾಂದಹಗಿ 

ಪಹದ್ರಷ ದ್ರವಹಗಿದ ) ಕಬಿಿಣಕ ೆ ಹ ೂೇಲ್ಲಸಿದ್ರ . 

 'ಪಿ' ತ್ರಂಗಳ   ನೆರಳು ಲಯ 1030 and 1420  ರ ನ್ಡ್ುವಿನ್ ಕೊೋನ್ಕೆೆ 

಄ನ್ುಗುಣಹಗಿರುತ್ುದೆ  

 

2. ¢éwÃAiÀÄ C É̄UÀ¼ÀÄ (Secondary waves)  

 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ‘CqÀØ C®É’ (Transverse wave) UÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÀºÀ PÀgÉAiÀÄÄªÀgÀÄ. 

  ಆದು ನಿೋರಿನ್ ತ್ರಂಗಗಳಿಗೆ ಄ರ್ಹ ಬೆಳಕಿನ್ ತ್ರಂಗಗಳಿಗೆ ಸೊೋಲುತ್ುದೆ. 

 ಎರ್ಸ-಄ಲೆಗಳು ಷಲಪ ಷಮಯದ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ  ಮೋಲೆೈಗೆ ತ್ಲುಪುತ್ುೆ.( 

ಪಹರರ್ಮಿಕ ಄ಲೆಗಳ ನ್ಂತ್ರ) 

 ದಿತಿೋಯ ತ್ರಂಗಗಳು  ದರ ಄ರ್ಹ ಄ನಿಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹದುಸೊೋಗುುದಿಲಲ. 

  ಇ ಄ಲೆಗಳು ಄ಧಿಕ ಅತ್ಥನ್ ತ್ರಂಗಗಳು.(high frequency waves. ) 

 • ಆದು ಭೂಮಿಯ ಸೊರಪದರ,  ಶ್ಚಲಹಪಹತ್ಕದ(mantle. )  ಘನ್ ಭಹಗದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ್ 

ೆೋಗಗಳಲ್ಲಲ ಪರಯಹಣ್ಣಷುತ್ುದೆ   

 • ಭೂಕಂಪದ ಗಮನ್ದಿಂದ 'ಎರ್ಸ' ತ್ರಂಗಗಳ ನೆರಳು ಲಯು   ಜಗತಿುನಹದಯಂತ್ ಷುಮಹರು 

಄ಧ್ಥಭಹಗ ವಿಷುರಿಷಬಸುದು . 
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 'ಎರ್ಸ' ಄ಲೆಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ಲಯು 1030 ಮತ್ುು 1800 ರ ನ್ಡ್ುವಿನ್ ಕೊೋನ್ಕೆೆ 

಄ನ್ುಗುಣಹಗಿರುತ್ುದೆ  

 ಆದು  ದರ ಸೊರಕೆೋಂದರದ  ಅವಿಶಹೆರಕೆೆ ಕಹರಣಹಯತ್ು. ಏಕೆಂದರೆ ಎರ್ಸ ಄ಲೆಗಳು ದರದ 

ಮೂಲಕ ಪರಯಹಣ್ಣಷುುದಿಲಲಹದಾರಿಂದ, ಄ು ದರ ಸೊರಭಹಗದ ಮೂಲಕ 

ಸಹದುಸೊೋಗುುದಿಲಲ. 

 

 

                                      

 
 

3. ªÉÄÃ É̄äöÊ C É̄UÀ¼ÀÄ (Surface Wave) 

 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß GzÀÝ C É̄UÀ¼ÉAzÀÆ À̧ºÀ PÀgÉAiÀÄÄªÀgÀÄ.  

 EªÀÅ CvÀåAvÀ ¤zsÁ£À UÀwAiÀÄ ¨sÀÆPÀA¥À£À C¯ÉUÀ¼ÁVªÉ. DzÀgÉ EªÀÅ CvÀåAvÀ 
ºÁ¤PÁgÀPÀ C É̄UÀ¼ÁVªÉ. 

 ದಿೋರ್ಘಥಧಿಯ ಄ಲೆಗಳೆಂದು ಕೂಡಹ ಕರೆಯುತ್ಹುರೆ. 

 ಆು ಕಡಿಮ ಅತ್ಥನ್, ಮತ್ುು ದಿೋಘಥ ತ್ರಂಗಹಂತ್ರ, ಮತ್ುು ಄ಡ್ಡ ಕಂಪನ್ ನ್ುು 

ಸೊಂದಿೆ  
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 ಭೂಮಿಯ ಮೋಲೆೈನ್ ಮೋಲೆ ಷಹಮಹನ್ಯಹಗಿ ಪರಿಣಹಮ ಬೋರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಷಣಣ ಅಳದಲ್ಲಲ  

ನಹವಹಗುತ್ುದೆ  

 ಆದು  ಄ಧಿಕೆೋಂದರದ(epicenter.) ನೆರೆಸೊರೆಯಲ್ಲಲ ಄ಭಿೃದಿಧಸೊಂದುತ್ುದೆ  

 ಆು  ಬಂಡೆಗಳ ಷಥಳಹಂತ್ರನ್ುು ಈಂಟುಮಹಡ್ುತ್ಹುರೆ,   ಅದಾರಿಂದ, ರಚ್ನೆಗಳ ಕುಸಿತ್ 

ಷಂಭವಿಷುತ್ುದೆ. 

 ಭೂಕಂಪದ ಄ತ್ಯಂತ್ ವಿನಹವಕಹರಿ ವಕಿುಗೆ ಇ ತ್ರಂಗಗಳೆ ಪರಮುಖ  ಕಹರಣಹಗಿೆ. 

 

 

 

 . ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ರಿಕ ರಚ್ನೆಯಲ್ಲಲ, P ಄ಲೆಗಳು S ಄ಲೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಄ತಿ ಸೆಚ್ುಿ ೆೋಗಹಗಿ 

(ಷರಿಷುಮಹರು ಄ನ್ುಪಹತ್ ೧.೭ : ೧) ಷಂಚ್ರಿಷುತ್ುೆ. ಄ಧಿಕೆೋಂದರದಿಂದ ವಿೋಕ್ಷಣಹಲಯದರೆಗಿನ್ 

ಷಂಚಹರದ ಄ಧಿಯಲ್ಲಲನ್ ಯತ್ಹಯಷಗಳು ದೂರದ ಄ಳತ್ೆಯಹಗಿದುಾ, ಆದನ್ುು ಭೂಮಿಯಳಗಿನ್ 

ಕಂಪನ್ದ ಮೂಲಗಳು ಸಹಗೂ ರಚ್ನೆಗಳೆರಡ್ನ್ೂು ಚಿತಿರಷಲು ಬಳಷಬಸುದಹಗಿರುತ್ುದೆ. ಄ಶೆಿೋ 

಄ಲಲ, ಄ಡಿಯ ಕೆೋಂದರದ ಅಳನ್ುು ಷೂಥಲಹಗಿ ದಹಖಲ್ಲಷಲೂ ಆದನ್ುು ಬಳಷಬಸುದಹಗಿದೆ. 

 

 ಘನ್ಹದ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಲ P-಄ಲೆಗಳು ಪರತಿ ಷೆಕೆಂಡಿಗೆ ಷುಮಹರು ೬ ರಿಂದ ೭ ಕಿಮಿೋರೆಗೆ 

ಷಂಚ್ರಿಷುತ್ುೆ; ಅಳಹದ ಮಹಯಂಟಲ್ ಸೊದಿಕೆಯಳಗಡೆ (಄ಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಄ತ್ಯಂತ್ 

ಒಳಭಹಗಹದ ತಿರುಳಿಗೂ ಄ತ್ಯಂತ್ ಸೊರಭಹಗಹದ ಚಿಪಿಪಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಲ ಆರು 

ಭಹಗದೊಳಗಡೆ) ಇ ೆೋಗು ಪರತಿ ಷೆಕೆಂಡಿಗೆ ಷರಿಷುಮಹರು ೧೩ ಕಿಮಿೋಗಳರೆಗೆ ಸೆಚ್ುಿತ್ುದೆ. 

 

 ವಿರಳಹದ ಷಂಚ್ಯಗಳಲ್ಲಲ S-಄ಲೆಗಳ ೆೋಗು ಪರತಿ ಷೆಕೆಂಡಿಗೆ ೨–೩ ಕಿಮಿೋಗಳಷ್ಟಿದಾರೆ, 

ಭೂಮಿಯ ಸೊರಪದರದಲ್ಲಲ ಪರತಿ ಷೆಕೆಂಡಿಗೆ ೪–೫ ಕಿಮಿೋಗಳಷ್ಟಿರುತ್ುದೆ ಸಹಗೂ ಅಳಹದ 

ಮಹಯಂಟಲ್ ಸೊದಿಕೆಯಲ್ಲಲ ೭ ಕಿಮಿೋಗಳರೆಗೆ ಆರುತ್ುದೆ. ಆದರ ಪರಿಣಹಮಹಗಿ, ದೂರದ 

ಪರದೆೋವದ ಭೂಕಂಪವಂದರ ಮದಲ ಄ಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮಹಯಂಟಲ್ ಸೊದಿಕೆಯ 

ಮಹಗಥಹಗಿ ವಿೋಕ್ಷಣಹಲಯವಂದಕೆೆ ಬಂದು ತ್ಲುಪುತ್ುದೆ. 
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ಭೂಕಾಂಪ್  ಅಲ್ ಗಳ  ಪ್ರಷರಣ  

 ವಿವಿಧ್ ರಿೋತಿಯ ಭೂಕಂಪ ತ್ರಂಗಗಳು ವಿವಿಧ್ ಷಭಹಗಳಲ್ಲಲ ಪರಯಹಣ್ಣಷುತ್ುೆ. ಄ದು  

ಚ್ಲ್ಲಷುಹಗ ಄ರ್ಹ ಪರಷರಿಷುಹಗ,  ಸಹದುಸೊೋಗು ಬಂಡೆಗಳ ದೆೋಸದಲ್ಲಲ ಕಂಪನ್ನ್ುು 

ಈಂಟುಮಹಡ್ುತ್ಹುರೆ. 

 ಪಿ ತ್ರಂಗಗಳು ತ್ರಂಗ ದಿಕಿೆನ್ಲ್ಲಲ ಷಮಹನಹಂತ್ರಹಗಿ ಕಂಪಿಷುತ್ುದೆ. ಆದು ಪರಷರಣದ ದಿಕಿೆನ್ಲ್ಲಲ 

ಷುುವಿನ್ ಮೋಲೆ ಒತ್ುಡ್ನ್ುುಂಟುಮಹಡ್ುತ್ುದೆ. 

 ಆದರ ಪರಿಣಹಮಹಗಿ,   ಷುುಗಳ ಷಹಂದರತ್ೆ ಮತ್ುು ಹಿಷುಕಿಗೆ ಕಹರಣಹಗು ಷುುಗಳ 

ಷಹಂದರತ್ೆಯ ಯತ್ಹಯಷಗಳನ್ುು ಷೃಷ್ಟಿಷುತ್ುದೆ. 

 ಆತ್ರ ಎರಡ್ು ತ್ರಂಗಗಳು ಪರಷರಣ ನಿದೆೋಥವನ್ಕೆೆ ಲಂಬಹಗಿ ಕಂಪಿಷುತ್ುೆ. 

  ಎರ್ಸ-಄ಲೆಗಳ ಕಂಪನ್ಗಳ ದಿಕುೆ ಲಂಬ ಷಮತ್ಲದಲ್ಲಲ ಄ಲೆಗಳ ದಿಕಿೆನ್ಲ್ಲಲ ಲಂಬಹಗಿರುತ್ುದೆ. 

ಅದಾರಿಂದ,  ಄ದು  ಸಹದುಸೊೋಗು ಷುುವಿನ್ಲ್ಲಲ troughs and crestsನ್ುು  ರಚಿಷುತ್ುೆ. 
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ಅಲ್ ಗಳು ರದ ಮಹಡದ್ ಕ ಲು ನಿದಯಶಟ  ಲಯನತು 'ನ ರಳು ಲಯ' (shadow zone)ಎಾಂದ್ತ 

ಕರ ಯಲ್ಹಗತತ್ುದ . 

 

ಭೂಮಿಯ ಆಾಂತ್ರಹಳನತು  ನಿಧ್ಯರಿಷಲತ 'ಪಿ' ಮತ್ತು 'ಎಸ್' ತ್ರಾಂಗಗಳ ಈ ಗತಣಗಳು ಹ ೇಗ  ಷಹಹಯ 

ಮಹಡತತ್ುವ ? 

 ಪರತಿಬಂಬು(Reflection ) ತ್ರಂಗಗಳನ್ುು ಹಿಮಮಟಿಿಷಲು ಕಹರಣಹಗುತ್ುದೆ ಅದರೆ 

ಕಿರೋಭನ್ು(refraction ) ಄ಲೆಗಳನ್ುು  ವಿವಿಧ್ ದಿಕುೆಗಳಲ್ಲಲ ಚ್ಲ್ಲಷುಂತ್ೆ ಮಹಡ್ುತ್ುದೆ. 

 ಄ಲೆಗಳ ದಿಕಿೆನ್ಲ್ಲಲ ಯತ್ಹಯಷಗಳು ಸಿೋಷಹಮಗರಫಿನ್ಲ್ಲಲ ಄ರ ದಹಖಲೆಯ ಷಸಹಯದಿಂದ 

ಉಹಿಷಲಹಗಿದೆ. 

 ಷಹಂದರತ್ೆಗಳಲ್ಲಲನ್ ಬದಲಹಣೆಯು ತ್ರಂಗ ೆೋಗನ್ುು ಸೆಚಹಿಗಿ ಬದಲಹಯಷುತ್ುದೆ  

 ೆೋಗದಲ್ಲಲನ್ ಬದಲಹಣೆಯನ್ುು ಗಮನಿಷುುದರ ಮೂಲಕ, ಒಟಹಿರೆಯಹಗಿ ಭೂಮಿಯ 

ಷಹಂದರತ್ೆಯು ಄ಂದಹಜಿಷಬಸುದು. 

 ಄ಲೆಗಳ ದಿಕಿೆನ್ಲ್ಲಲ ಬದಲಹಣೆ  ಮೂಲಕ (emergence of shadow zones), ವಿವಿಧ್ 

ಪದರಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಷಬಸುದು. 
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ಭೂಮಿಯ ಪ್ದ್ರಗಳು(EARTH’S LAYERS) 

 ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ರಿಕ ರಚ್ನೆಯು ಸಲಹರು ಕೆೋಂದಿರೋಕೃತ್ ಪದರಗಳಿಂದ ಮಹಡ್ಲಪಟಿಿದೆ. 

 ರಹಷಹಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಅಧ್ರಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ರಚ್ನೆಯನ್ುು ಮೂರು ಪದರಗಳಹಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಷಲಹಗಿದೆ 

಄ುಗಳೆಂದರೆ 

1 ಭೂಕಚ (CRUST)  

2.ಮಹಯಾಂಟಲ್  (MANTEL) 

3.ಕ ೇಾಂದ್ರ ಭಹಗ (CORE) 

 

 

 

 

 

1 ಭೂಕಚ (CRUST) 

 ಭೂಕಚ್ ಆದು ಸೆಚಹಿಗಿ ಸಿಲ್ಲಕ,಄ಲುಯಮಿನಿಯಮ್,ಮಹಯಗಿುಷ್ಟಯಮ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ 
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 ಭೂಕಚ್ ಆದು 60ಕಿ.ಮಿೋ ಅಳದರೆಗು ವಿಷುರಿಸಿದೆ. 

 ಸಿಲ್ಲಕ &಄ಲೂಯಮಿನಿಯಮ್ 

ಗಳ ಪರಮಹಣ 

ಸೆಚಿಿರುುದನ್ುು 'ಸಿಯಹಲ್' 

ಎನ್ುುರು. 

 ಆದರ ಕೆಳಭಹಗು ಸಿಲ್ಲಕ 

&ಮಗಿುಷ್ಟಯಮ್ ಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿದುಾ 

'ಷೆೈಮಹ'ಎನ್ುುರು 

 ಭೂಕಚ್ ದಪಪು ಷಹಗರ 

ಮತ್ುು ಭೂಖಂಡ್ದ 

ಪರದೆೋವಗಳಲ್ಲಲ 

ಬದಲಹಗುತ್ುದೆ. 

 ಭೂಕಚ್ದ  ಕೆಳ ಪದರು ಬಷಹಲ್ಿ ಮತ್ುು ಄ಲಹರ-ಬೆೋಸಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

 ಆದನ್ುು ಕೆಲವಮಮ ಷಹಗರಿೋಕ ಲಯದ ಮೋಲಪದರು'ಎನ್ುುರು.  

 

 2.ಮಹಯಾಂಟಲ್  (MANTEL) 

 

 ಮಹಯಂಟಲ್ ಆದು ಭೂಮಿಯ ಄ಂತ್ರಹಳದ ಎರಡ್ನೆಯ ಪದರು. 

 ಆದು ಭೂಮೋಲೆೈನಿಂದ ಷುಮಹರು 2900ಕಿ.ಮಿೋ ಅಳದರೆಗು ವಿಷುರಿಸಿದೆ 

 -ಆದು ಕಬಬಣ &ಮೋಗೆುಷ್ಟಯಮ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.ಆದಲ್ಲಲಥ ಎರಡ್ು ಭಹಗಗಳಿೆ 

 1)ಮಹಯಂಟಲ್ ನ್ ಮಲಪದರು ಅರ್ ಏಷೆುನೊೋಸಿಪಯರ್. 

 2)ಮಹಯಂಟಲ್ ನ್ ಕೆಳಪದರು ಅರ್ ಮಷಹಸಿಪಯರ್ 

 ಭೂಕಚ್ &ಮಹಯಂಟಲ್ ಷಂಧಿಷು ಲಯನ್ುು ಮಸೊರೊೋವಿಸಿಕ್ ಎನ್ುುರು 
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 ಮಹಯಂಟಲ್ &ಕೆೋಂದರಗೊೋಳ ನ್ುು ಬೆೋಪಥಡಿಷು ಗಡಿಯನ್ುು ಗುಟೆನ್ಬಗಥ ಸಿಮಹ ಲಯ 

ಎನ್ುುರು. 

3.ಕ ೇಾಂದ್ರ ಭಹಗ (CORE) 

 ಕೆೋಂದರಗೊೋಳ ಆದು ಭೂಮಿಯ ಄ತ್ಯಂತ್ ಕೆಳಭಹಗ 

 ಆದು ಭೂಮಿಯ ಮೋಲೆೈನಿಂದ 6371ಕಿ.ಮಿ ಅಳರೆಗು ಆದೆ. 

 ಆದರ ಒಳ  ಭಹಗು  ಘನ್ಹಗಿದೆ ಮತ್ುು  ಸೊರಗಿನ್ ಕೊೋವ ದರಹಗಿದೆ. 

 ಆದು ನಿಕೆಲ್&ಕಬಬಣದಿಂದ ಕುಡಿದೆ ಅದಾರಿಂದ ಆದನ್ುುನಿಫೆ ಎನ್ುುರು 

 ಪರಪಂಚ್ದ ಄ತ್ಯಂತ್ ಅಳಹದ ಗಣ್ಣಪರದೆೋವ ರಶಹಯದ ಄ಕೊೋಲ ಪಯಹಥಯ ದಿಪ 12ಕಿ.ಮಿೋ ಅಳ. 

 ಭಹರತ್ದ ಄ತ್ಯಂತ್ ಅಳಹದ ಗಣ್ಣ ಕನಹಥಟಕದ ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ಗಣ್ಣ 1.5ಕಿ.ಮಿ ಅಳವಿದೆ(ಚಹಂಪಿಯನ್ 

ರಿಪ) 

 

 

ಭೂಮಿಯ ರಹಸಹಯನಿಕ ಷಾಂಯೇಜನ  

 

 ಮುಖಯಹಗಿ ಷಹರಜನ್ಕ,ಅಮಲಜನ್ಕ ಮತ್ುು ಄ಗಹಥನ್ ಄ನಿಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.ಆುಗಳನ್ುು 

ಹತ್ಹರಣದ "ಮುಖಯ ಄ನಿಲ" ಗಳೆನ್ುುತ್ಹುರೆ.ಈಳಿದ ಆತ್ರ ಄ನಿಲಗಳು ತಿೋರಹ ವಿರಳ 

ಪರಮಹಣದಲ್ಲಲೆ.ಆುಗಳನ್ುು ಹತ್ಹರಣದ "ವಿರಳ ಄ನಿಲ" ಗಳೆನ್ುುತ್ಹುರೆ.  

 ಆು ಯಹೆಂದರೆ, ಸಸಿರುಮನೆ ಄ನಿಲಗಳಹದ ನಿೋರಹವಿ,ಕಹಬಥನ್ ಡೆೈ 

ಅಕೆ್ೈಡ್,ಮಿೋರೆೋನ್,ನೆೈಟರರ್ಸ ಅಕೆ್ೈಡ್ ಮತ್ುು ಓಝೋನ್.  
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ಭೂಮಿಯ ಚಲನ ಗಳು  

 ನ್ಮಮ ಭೂಮಿ  ನಿರಂತ್ರಹಗಿ. ವಿರೂಪಗೊಳಿಷುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಹಗುತ್ುದೆ   ಅದರೆ ಄ದು ತ್ನ್ು ಄ಕ್ಷದ 

ಷುತ್ು ಇ ವಿರೂಪಗಳು ವಿವಿಧ್ ಄ಂವಗಳಿಂದ ಈತ್ಪತಿುಯಹದ ಚ್ಲನೆಗಳಿಂದ ಈಂಟಹಗುತ್ುೆ 

಄ುಗಳೆಂದರೆ  

1. ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಹಗದಲ್ಲಲನ್ ವಿಕಿರಣಶ್ಚೋಲ ಄ಂವಗಳಿಂದ ಈಂಟಹಗು ವಹಖ. 

2. ಟೆಕೊಿೋಜೆನೆಸಿಷು ಕಹರಣದಿಂದಹಗಿ ಕುರಷಿಲ್ ಪೆಲೋಟೆಳ ಚ್ಲನೆ 

3. ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಂದ ಈತ್ಪತಿುಯಹದ  ಬಲ  
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4. ಗಹಳಿ, ಮಳ ,ೆ ಒತ್ುಡ್  ಮುಂತ್ಹದ ಸಹಮಹನ್ದ ಄ಂವಗಳು. 

 ಟೆಕೊಿೋನಿಕ್ ==> ಭೂಮಿಯ ಸೊರಪದರದ ರಚ್ನೆ ಮತ್ುು ಄ದರೊಳಗೆ ನ್ಡೆಯು ದೊಡ್ಡ 

ಪರಮಹಣದ ಪರಕಿರಯಗಳಿಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

 

 ತ್ನ್ು ಈತ್ುರ ಧ್ುರ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ುರಗಳನ್ುು ಷೆೋರಿಷು ಄ಕ್ಷದ ಷುತ್ು ಒಂದು ಷುತ್ುು ಷುತ್ುಲು 

ಭೂಮಿಗೆ ಷರಹಷರಿ ೨೩ ಘಂಟೆಗಳು, ೫೬ ನಿಮಿಶಗಳು ಮತ್ುು ೪.೦೯೧ ಕ್ಷಣಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ುೆ. 

ಇ ಄ಧಿಗೆ ನಹಕ್ಷತಿರಕ ದಿನ್ ಎಂದು ಸೆಷರು 

 

 ಭೂಮಿಯು ಷೂಯಥನ್ನ್ುು ಷರಹಷರಿ ಷುಮಹರು ೧೫ ಕೊೋಟಿ ಕಿ.ಮಿೋ. (೯.೩೨ ಕೊೋಟಿ ಮೈಲ್ಲ) 

ದೂರದಲ್ಲಲ ಪರತಿ ೩೬೫.೨೫೬೪ ಷರಹಷರಿ ಷೌರ ದಿನ್ಗಳಿಗೊಮಮ (೧ ನಹಕ್ಷತಿರಕ ಶಥ) 

ಪರಿಭರಮಿಷುತ್ುದೆ. ಹಿೋಗಹಗಿ, ಭೂಮಿಯಂದ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಷಹಪೆೋಕ್ಷಹಗಿ ಷೂಯಥನ್ ಗೊೋಚ್ರ 

ಚ್ಲನೆಯು ಷುಮಹರು ೧°/ದಿನ್ (಄ರ್ಹ ಪರತಿ ೧೨ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಲ ಷೂಯಥ/ಚ್ಂದರರ 

ಹಯಷದಶುಿ) ಪೂಥದೆಡೆಗೆ ಆರುತ್ುದೆ. 

 

 ಇ ಚ್ಲನೆಯ ಕಹರಣದಿಂದ, ಷೂಯಥನ್ು ಪುನ್ಃ ಮಧ್ಹಯಸುೃತ್ುಕೆೆ ಮರಳುಶುಿ ತಿರುಗಲು 

ಭೂಮಿಗೆ ಷರಹಷರಿ ೨೪ಘಂಟೆಗಳು - ಒಂದು ಷೌರ ದಿನ್ದಶುಿ ಕಹಲ ಹಿಡಿಯುತ್ುದೆ. ಭೂಮಿಯ 

ಕಕ್ಷಿೋಯ ೆೋಗು ಷರಹಷರಿ ಷುಮಹರು ೩೦ಕಿ.ಮಿೋ./ಘಂ.ನ್ಷ್ಟಿದೆ.  

 

 

 

¨ÁºÀå±ÀQÛUÀ¼ÀÄ (Exogenic forces) 

 
 ¨ÁºÀå±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ°£À ¥ÁæPÀÈwPÀ ±ÀQÛUÀ¼ÁVªÉ. EªÀÅ vÀªÀÄä 

PÁAiÀÄð¢AzÀ ¨ÆÀsªÄÉ Ã¯äÉöÊ£ À ¸égÀ ÆÀ ¥UÀ ¼À £À ÄÀ ß ªiÀ Á¥ðÀ r¸ÄÀ vªÛÀ .É 
¥ªæÀ ÄÀ ÄR ¨ÁºåÀ °QÀ UÛ ¼À AÉ zgÀ É G²ÁAÚ °,À ªiÀ ÁgÄÀ vUÀ ¼À ÄÀ ,ªÀÄ¼É, 
»ªÀÄªÀÈ¶×, £À¢, »ªÀÄ£À¢, UÁ½. 

 
²y°ÃPÀgÀt  
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 ²¯ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ZÀÆgÁUÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ QëÃtÂ¸ÀÄªÀ ¸Áé s̈Á«PÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÄÃ 

²y°ÃPÀgÀt .  
 

²y°ÃPÀgÀtzÀ «zsÀUÀ¼ÉAzÀgÉ: 
 
1. s̈ËwPÀ ²y°ÃPÀgÀt: ²¯ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀzÉÃ 
MqÉzÀÄZÀÆgÁUÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ QëÃtÂ¸ÀÄªÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¨sËwPÀ ²y°ÃPÀgÀtªÉ£ÀÄßªÀgÀÄ. 
¥ÀæªÀÄÄR ¨sËwPÀ ²y°ÃPÀgÀtzÀ QæAiÉÄUÀ¼ÉAzÀgÉ PÀt« s̈Àd£É, ²¯Á« s̈Àd£É, 
¥ÀzÀgÀÄ« s̈Àd£É. ¨sËwPÀ ±y¯ÃPÀgÀtzÀ PÀvÀÈðUÀ¼ÁªÀÅªÉAzÀgÉ G²ÁÚA°À, ªÀÄ¼É, »ªÀÄ 
EvÁå¢. 
 

2. gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ²y°ÃPÀgÀt: F «zsÀzÀ ²y°ÃPÀgÀtzÀ°è ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ 
ªÁAiÀÄÄªÀÄAqÀ®zÀ 
C¤®U¼À ÆÉ q£À É «°Ã£UÀ ÆÉ AqÄÀ ²¯UÉ ¼À £À ÄÀ ß MqAÉ iÄÀ ÄªÅÀzÄÀ ºÁUÆÀ 
«WnÀ ¸ÄÀ ªÅÀzÄÀ .  
 
gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ²y°ÃPÀgÀt zÀ°è £Á®ÄÌ «zsÀUÀ½ªÉ. 

 
 DªÀÄèd£ÀPÀ À̧AAiÉÆÃd£É: DªÀÄèd£ÀPÀ¢AzÀ PÀÆrgÀÄªÀ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉ®ªÀÅ 

R¤dUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ s̈ÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ ²¯ÉUÀ¼ÀÄ £À²¸ÀÄvÀÛªÉ. 
«°ÉÃ²ÀªÁV PÀ©âtªÀÅPÀ©âtzÀ DPÉìöÊqï DUÀÄvÀÛzÉ. 
 

 EAUÁ®zÀ À̧AAiÉÆÃd£É  : EAUÁ®AiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ¼É¤ÃgÀÄ ¸ÀÄtÚPÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 
©zÁÝUÀ, ²¯ÉUÀ¼À°ègÀÄªÀ PÁå°ìAiÀÄA PÁ¨ÉÆð£ÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ¤Ãj£À°ègÀÄªÀ 
EAUÁ®zÀ qÉÊ-DPÉìöÊqï »ÃjPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀjAzÀ PÁå°ìAiÀÄA ¨ÉÊPÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï 
DV §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 
 d®¸ÀAAiÉÆÃd£É  : F QæAiÉÄAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ R¤dUÀ¼À°è£À PÀtUÀ¼ÀÄ 

¤ÃgÀ£ÀÄß »ÃgÀÄªÀÅzÀjAzÀ G©âPÉÆAqÀÄ ¥ÀÅrgÀÆ¥ÀzÀ°è PÀæªÉÄÃt £À²¸ÀÄvÀÛªÉ. 
¥sÉ®ì¥sÀgï EzÀÄ 

ºÀgÀ¼ÀÄUÀ½AzÀÄAmÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ²¯ÉAiÀiÁVzÉ. 
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1. eÉÊ«PÀ ²y°ÃPÀgÀt:  
 
 ¸À¸ÀåªÀUÀð, ¥ÁætÂªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ¤AzÀ ²¯ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ZÀÆgÁUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

eÉÊ«PÀ ²y°ÃPÀgÀt J£ÀÄßªÀgÀÄ. EzÀgÀ°è ¨sËwPÀ ºÁUÀÆ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ 
QæAiÉÄUÀ¼ÉgÀqÀjAzÀ®Æ ²y°ÃPÀgÀtªÁUÀÄvÀÛªÉ. 

 
 

  ಭೂ ನಗಿುೇಕರಣ 

  

 ಭೂ ನ್ಗಿುೋಕರಣ ಕಹರಣಗಳು:  
 ವಿವಿಧ್ ರಿೋತಿಯ ಪಹರಕೃತಿಕ ವಕಿುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೋಲಹಬಗನ್ುು ಷೆಷು 

ಕಹಯಥ ಭೂ ನ್ಗಿೋಕರಣ ಎನ್ುುರು.ನ್ಗಿುೋಕರಣ ಎನ್ುುರು. ನ್ಗಿುೋಕರಣದ 
ಕಹರಣ ಕತ್ೃಥಗಳೆಂದರೆ;ನ್ದಿ,ಹಿಮನ್ದಿ,಄ಂತ್ಜಥಲ,ಮಹರುತ್ ಸಹಗೂ ಷಮುದರದ 
಄ಲೆಗಳು. ಆು ಷೆತ್,ಷಹಗಹಣ್ಣಕೆ ಮತ್ುು ಷಂಚ್ಯನ್ ಎಂಬ ಮೂರು 
ಕಹಯಥಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೋಲಹಬಗದಲ್ಲಲ ವಿಶ್ಚಶಿಹದ 
ಭೂಷರೂಪಗಳನ್ುು ನಿಮಿಥಷುತ್ುೆ. 
 

 ನ್ದಿ:ಈಗಮದಿಂದ ಷಮುದರದರೆಗೆ ತ್ನ್ು ಕಣ್ಣೋೆಯಲ್ಲಲ ಸರಿಯು ವುದಧನಿೋರಿನ್ 
ಜಲಧ್ಹರೆಯೋ ನ್ದಿ. ಸರಿಯು ನ್ದಿಯ ನಿೋರು ಭೂಮೋಲೆ ವಿಷಹುರಹದ 
ಭಹಗದಲ್ಲಾ ನ್ಗಿುಕರಣ ಕಹಯಥನ್ುು ನಿಥಹಿಷು ಮುಖ್ ಯ ಕತ್ೃಥ. ನ್ದಿಗಳು 
ಷಹಮಹನ್ಯಹಗಿ ಚಿಲುಮ, ಹಿಮನ್ದಿ ಄ರ್ಹ ಮಳೆನಿೋರಿನ್ ಮೂಲದಿಂದ 
ಈಗಮಹಗುತ್ುದೆ. ನ್ದಿ ಸರಿಯು ಮಹಗಥೆೋ 'ನ್ದಿಯ ಪಹತ್ರ'. ನ್ದಿಯು 
ಅರಂಭಗೊಳುಳ ಷ್ ರಹನ್ನ್ುು 'ನ್ದಿಯಮೂಲ' ಎಂದೂ,ನ್ದಿ ಄ಂತ್ಯಗೊಂಡ್ು 
ಷಮುದರ ಷೆೋರು ಭಹಗನ್ುು 'ನ್ದಿಮಖ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುರು. ಒಂದು 
ಷಣ್ ಣ ನ್ದಿಯು ತ್ನ್ು ಕಣ್ಣೆಯಲ್ಲಲ ಮತ್ೊುಂದು ಪರಧ್ಹನ್ ನ್ದಿಯನ್ುು ಷೆೋರಿದಲ್ಲಲ 
಄ದನ್ುು 'ಈಪನ್ದಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುರು.ಒಂದು ನ್ದಿ ಮತ್ೊುಂದು ನ್ದಿಯನ್ುು 
ಷೆೋರು ಷ್ ರ್ಳನ್ುು 'ಷಂಗಮ' ಎನ್ುುರು. 


