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षष्ठः अध्यायः   

पृथिवयाः  प्रमुख-स्िलरूपाथि  

 

6.1 चित्रे दचशितेष ु स्थलरूपेष ु काचििि 

स्थलरूपाचि भवन्तः चिश्चयेि दृष्टवन्तः स्यःु । 

भवन्तः द्रष्टट ुं शक्िवुचन्त यत ् पचृथवी-तलः सवेष ु

स्थािेष ु एकसमािः ि अचस्त । पचृथव्याम ् 

असुंख्यकोचि-स्थलरूपाचि सचन्त  । स्थलमण्डलस्य केिि भागाः 

ितोन्िताः तथा ि केिि समतलाः भवचन्त ।                        

द्वयोः प्रचिययोः परििामस्वरूपम ् एताचि स्थलरूपाचि चिचमिताचि 

भवचन्त । एतद ् ज्ञात्वा भवन्तः आश्चयिम ्अिभुवचन्त यत ्  यचस्मि ् के्षत्र े

भवन्तः चस्थताः सचन्त तचस्मि ् शि ः शि ः गचतः जायमािा अचस्त । 

पचृथव्याः अन्ते चििन्तिुं गचतः जायमािा अचस्त ।  प्रथम-प्रचिया-काििेि 

अथवा आन्तरिक-प्रचिया-काििेि बहटष ुस्थािेष ुपचृथव्याः पषृ्ठुं कुत्रचिद ्

ऊर्ध्वं भवचत तथा ि  कुत्रचिद ्भचूमसात ्भवचत ।    

थ िं  भवन्तः जानथन्त  ?  

पहाडी सः स्थलीय-भागः अचस्त 

या चिकिवचति-भमूःे उन्िता 

भवचत । 600मीििपरिचमताचिका 

उन्िता एवुं ि चस्थत-

प्रविभागयकु्ता पहाडी पवितः इचत 

कथ्यते । केषाचचित ् पवितािाुं 

िामाचि वदन्त ु ये 8000 

मीििपरिचमताचिकम ् उन्िताः 

सचन्त ।                                                                                                                    

 

चित्रम ्6.1 चिचिन्न-स्थलरूपाचि 
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चद्वतीया अथवा बाह्या प्रचिया स्थलस्य सतत-चिमाििस्य 

एवुं ि भ्रुंशिस्य प्रचिया अचस्त । पचृथवी-तलस्य भ्रष््टवा 

घषििम ्अपरदनम ्इचत कथ्यते । अपिदिस्य चियया पषृ्ठुं 

अिः भवचत तथा ि चिके्षपिस्य प्रचियया एतेषाुं पिुः 

चिमाििुं भवचत । एते द्व ेप्रचिये प्रवहता जलेि, वायिुा तथा 

ि चहमेि भवतः । वयुं चवचभन्ि-स्थलरूपाचि तेषाम ्

उच्िताुं तथा ि प्रवि-भागम ्आिािीकृत्य पवित-पठाि-

के्षत्रेष ुवगीकतुं शक्िमुः ।   

पववतः  

पवितः पचृथवी-तलस्य प्राकृचतकी उच्िता अचस्त । पवितस्य 

चशखिः लघःु तथा ि आिािः चवशालः भवचत ।  एषः 

चिकिवचति-के्षत्रात ् बहट-उन्ितः भवचत । केिि पविताः 

मेघेभ्यः अचप अचिकाः उन्िताः भवचन्त । यावत ्  भवन्तः 

औन्ित्युं प्रचत गच्छचन्त तावत ्जलवायःु शीतलः जायते ।  

 केषचुित ् पवितेष ु सद व चहम-िद्यः दृश्यन्ते । ताः 

आगच्छन्तु थ थचित ् ृत्वा थिके्षम  

पववत-चिमाििम ्- 1. बहूचि कागदाचि 

आवश्यकाचि ।  

 2.  कागदाचि उत्पीचठकायाुं स्थापयन्त ु।  

 3. कागदाचि स्व-हस्त ः उभयतः िोदयन्त ु।  

4.  कागदषे ु पिुीभवचन्त तथा ि चशखिः इव 

उत्स्थास्यचन्त ।  

5.  अििे प्रकािेि भवचभः एकः पवितः चिचमितः ।  

 

चित्रम ्6.2 वचित-पववतः (चिमाियः) 

भपूपििी 

वचलत-पवितः 
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चहमसुंहतयः इचत कथ्यन्ते । अत्र केिि एतादृशाः 

अचप पविताः सचन्त ये समदु्रस्य अन्तः सचन्त तथा ि ते  

द्रष्टट ुं ि शक्यन्ते । यतो चह पवितीय-के्षत्रेष ु रूक्ष-

जलवायःु वतिते अतः पवितीय- के्षत्रेषु

अचिक-जिाः चिवासुं ि कुविचन्त । तत्रत्यः ििातलः 

चस्थत-प्रवि-भागयकु्तः भवचत तथा ि कृचषयोग्य-

भमूेः  न्यिूता जायते ।        

पविताः एकिेखा-िमेि अचप व्यवचस्थताः भचवतमु ्

अहिचन्त । इयुं िृङ्खला इचत कथ्यते । अिेकाचि 

पवितीय-क्षेत्राचि समािान्ति-शङ्ृखलािाुं िमेि 

भवचन्त तथा  ि प्रायः शताचिक -

चकलोमीििपरिचमत-के्षत्रेष ु प्रसतृाचि भवचन्त । 

चहमालयः एचशया-महाद्वीपस्य, आल्प्स ् यिूोप-

महाद्वीपस्य तथा ि एण्डीज ् दचक्षि-

अमेरिकामहाद्वीपस्य पवित-शङ्ृखलाः सचन्त 

(चित्रम ् 5.1) । पवितािाम ् औन्ित्ये आकािे ि 

चभन्िता भवचत ।  

    पविताः चत्रप्रकािकाः भवचन्त -- वथलत- 

पववताः, भ्रिंिोत्ि-पववताः  तिा ि 

ज्वालामुखी-पववताः । चहमालयः तथा ि आल्प्स ् 

वचलत-पविताः सचन्त । एतयोः  तलः  ितोन्ितः 

तथा ि चशखिः शङ्क्वाकािः 

भवचत । भाितस्य अिावली-शखृला 

चवश्वस्य प्रािीितमा वचलत-पवित-

शङ्ृखला अचस्त । अपक्षयस्य 

प्रचियया एषा शङ्ृखला क्षीिा 

जाता ।  उत्तिी-अमेरिकायाः  

अ्लेचशयि ् तथा ि  रूसदशेस्य 

यिूाल-पवितः गोलाकािौ दृश्येते 

अचप ि एतयोः उच्िता न्यिूा 

अचस्त  । एतौ बहटप्रािीि-पवितौ 

स्तः ।  भ्रिंिोत्ि-पववतानािं चिमाििुं 

भवचत । ऊर्ध्वोचत्थतः खण्डः उत्खण्डः इचत कथ्यत े

तथा ि अिोर्ध्वुंचसतः खण्डः द्रोचिका इचत  

कथ्यते । यिूोपस्य िाईि इचत िाम्िी उपत्यका तथा 

ि वॉसजेस-पवितः एतादृशस्य पवित-तन्त्रस्य 

उदाहििम ्अचस्त ।  

मािचित्र-पसु्तके प्रदत्त-चवश्वमािचित्रात ्तेषाुं चस्थचतुं 

पश्यन्त ुतथा ि एतादृशािाुं भ-ूआकृतीिाुं काचििि 

इतः अचप उदाहििाचि ज्ञातुुं प्रयासुं कुविन्त ु।  

  ज्वालामुखी-पववताः ज्वालामखुी-चियाचभः 

चिचमिताः भवचन्त । अफ्रीकायाः माउण्ि-

चकचलमचजािो तथा ि जापािस्य फ्यचूजयामा 

ज्वालामखुी-पवितािाम ्उदाहििाचि सचन्त ।  

  पविताः बहट-लाभदायकाः भवचन्त । पविताः 

जलस्य सुंग्रहागािाः भवचन्त । अिेकासाुं िदीिाुं 

स्रोतः पवितेष ु चस्थतास ु चहमसुंहचतष ु भवचन्त । 

जलाशयािाुं जलुं जिािाुं कृते पे्रष्यते । पवितीय-

चित्रम ्6.3 भं्रशोत्थ-पववतः 

थ िं  भवन्तः जानथन्त ?  

प्रशान्त-महासागिे चस्थतः मॉिाकी-पवितः (हवाई-

द्वीपः) सागि-तलस्य अिः चस्थतः अचस्त । एतस्य 

औन्ित्युं (10,205 मीिि-परिचमतुं) माउण्ि-एविेस्ि 

इचत चशखिाद ्अचप अचिकम ्अचस्त ।   

उत्खण्डभ्रुंशः द्रोणिकाभ्रंशः 
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जलस्य उपयोगः चसचििाथं तथा ि जल-

चवद्यदुतु्पादिाय चियते ।   िदी-उपत्यकाः तथा ि 

वेचदकाः कृचषकायिस्य कृते उपयकु्ताः भवचन्त । 

पवितेष ु चवचभन्िाः विस्पतयः तथा ि जीव-जन्तवः 

प्रा्यन्ते । वयुं विेभ्यः इन्ििम,्  पश्वाहािाम,् आश्रयुं 

तथा ि चियािसादीि ् अन्याि ् उत्पादाि ् प्रा्िमुः । 

पयििकािाुं कृते पवितीय-भागः उपयकु्त-स्थािम ्

अचस्त । पयििकाः  पवितािाुं प्राकृचतक-सौन्दयं द्रष्टट ुं 

पवितािाुं यात्राुं कुविचन्त ।      

प िाग्लाइचडङ्ग,् ह ङ्ग-ग्लाइचडङ्ग,् रिवि-िाचफ्िङ्ग ्

तथा ि स्कीइङ्ग ् इचत पवितािाुं प्रिचलताः 

िीडाः सचन्त ।                   

चकुं  भवन्तः चहमालये चस्थतािाुं केषाचचित ्

एतादृशािाुं स्थािािाुं िामाचि वकु्तुं  शक्िवुचन्त 

यत्र एताः िीडाः  िीड्यन्ते ?  

प्रस्िाः  

प्रस्थः उचत्थता समतला भचूमः भवचत । एषः 

भचूम-भागः  चिकिवचति-के्षत्रेभ्यः अचिकतिम ्

उचत्थतः वतिते तथा ि अस्य उपरितिः भागः 

उत्पीचठका इव समतलः भवचत । कस्यचित ्

प्रस्थस्य एक काचिक-प्रान्तभागाः भवचन्त एवुं 

ि एतेषाुं प्रान्तभागािाुं प्रवि-भागाः उचत्थताः 

भवचन्त । पठािािाम ् औन्ित्युं प्रायः शतात ्

आिभ्य सहस्रमीििपरिचमतुं भचवतमु ्अहिचत ।  

पविताः इव प्रस्थाः अचप ितूिाः अथवा पिुातिाः 

भचवतमु ् अहिचन्त । भािते दक्कि-पठािः  पिुाति-

पठािेष ु अन्यतमः वतिते । केन्या, तचजाचिया , 

यगुाण्डा  इचत दशेािाुं पवूी-अफ्रीकी-पठािः एवुं ि 

आस्रेचलयादशेस्य पचश्चमी-पठािः  एतादृशाचि 

उदाहििाचि सचन्त । चतब्बतस्य पठािः चवश्वस्य 

उच्ितमः पठािः अचस्त । अस्य उच्िता मार्ध्य-

समदु्र-तलतः 4000तः 6000 मीििपरिचमता  

अचस्त ।  

चित्रम ्6.5 पठारः  

चित्रम ्6.4 ज्वािामुखी-पववतः 
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पठािाः बहूपयोचगिः भवचन्त यतो चह तेष ुखचिजािाुं 

प्रििुता चवद्यते । इदम ् एव काििम ् अचस्त यत ् 

चवश्वस्य बहूचि खिि-क्षेत्राचि पठारि-भागेष ु

चस्थताचि सचन्त । अफ्रीकायाः पठािः  स्विि-हीिािाुं 

खििाथं प्रचसद्धः अचस्त । भािते छोिािागपिुस्य 

प्रस्थाः लोहः, कृष्िाङ्गािः तथा ि म ङ्गिीज ्

इत्यस्य बहटचवशालाः भण्डािाः प्रा्यन्ते ।   

प्रस्थ-के्षत्रेष ु  बहवः जल-प्रपाताः भचवतमु ्अहिचन्त 

यतो चह तत्र िद्यः  उच्िस्थािात ् पतचन्त । भािते 

छोिािागपिु-प्रस्थे स्विि-िेखा-िदीस्थः हटण्डरू-

जलप्रपातः तथा ि किाििके जोग-जलप्रपातः  इचत 

एतादृशािाुं जलप्रपातािाम ् उदाहििाचि सचन्त ।  

लावा-पठािे कृष्ि-मचृत्तकायाः  प्रििुता अचस्त  एषा 

ि कृष्ि-मचृत्तका उवििा तथा ि कृचषकायिस्य कृते 

उपयकु्ता  भवचत । अिेकेष ुप्रस्थेष ुिमिीय-स्थलाचि 

भवचन्त । एताचि िमिीय-स्थलाचि पयििकाि ्

आकषियचन्त ।    

 के्षत्राथि   

 क्षेत्राचि समतल-भमूेः बहटचवशाल-भागाः भवचन्त । 

एताचि सामान्यतः मार्ध्यसमदु्री-तलतः  

चद्वशतमीिितः अचिकम ् उन्िताचि ि भवचन्त । 

काचििि के्षत्राचि बहटसमतलाचि भवचन्त । काचििि 

उचमिलाचि तथा ि तिङ्चगताचि भचवतमु ्अहिचन्त । 

अचिकति-के्षत्राचि िदीचभः तथा ि तासाुं िदीिाुं 

सहायक-िदीचभः  चिचमिताचि सचन्त । िद्यः पवितािाुं 

प्रवि-भागेष ु अिोमखुुं पतचन्त तथा ि अपक्षयुं 

कुविचन्त ।  अपक्षीिाि ्पदाथािि ्आत्मिा सह अगे्र 

ियचन्त ।   

ताः िद्यः पाषािुं चसक्ताुं तथा ि तलमलम ्इत्यादीि ् 

ऊढाि ् पदाथािि ् उपत्यकास ु चिके्षपयचन्त । एत ः 

चिके्षप ः एव के्षत्रािाुं चिमाििुं भवचत ।  

सामान्यतः के्षत्राचि बह्वचिकम ् उविि-शीलाचि 

भवचन्त । अत्र परिवहिस्य साििािाुं चिमाििुं सकुिुं 

भवचत । अतः  एतेष ु  के्षत्रेष ु चवश्वस्य सवािचिकुं  

जिसुंख्या चिवासुं किोचत । िदीचभः चिचमिताचि 

काचििि चवशाल-क्षेत्राचि एचशया-महाद्वीपे तथा ि 

उत्तिी-अमेरिका-महाद्वीपे प्रा्यन्ते । एचशया-स्थुं 

भाितस्य गङ्गा-ब्रह्मपतु्रयोः के्षत्रुं तथा ि िीिदशेे 

याङ्गत्से-िद्याः के्षत्रम ्अस्य काचििि उदाहििाचि 

सचन्त । क्षेत्राचि मािव-चिवासाय सवािचिकम ्

चित्रम ्6.6 क्षेत्रम ्



      
 

54 

उपयोगीचि के्षत्राचि भवचन्त । अत्रत्याः जिसुंख्या 

बह्वचिकुं  भवचत यतो चह भवि-चिमाििाय तथा ि 

कृचषकायिस्य कृते अत्र (के्षत्रेष)ु समतला भचूमः 

प्राियेुि प्रा्यते । अत्र उवििा-मचृत्तका उपलब्िा   

अचस्त इचत एतेि काििेि एषः भागः कृचष-कायिस्य 

कृते बहूपयकु्तः भवचत । भािते गङ्गायाः के्षत्रुं 

दशेस्य  अत्यचिक-जिसङ्ख्याके्षत्रुं अचस्त ।             

स्िलरूपाथि एविं ि जनाः  

 स्थलरूपािाुं चवचभन्ितायाः अि ुरूपम ् एव 

मािवः चवचवि-प्रकािेि जीवि-यापिुं 

किोचत। पवितीय-के्षत्रािाुं जीविुं कचठिुं 

भवचत । स्थलीय-के्षत्रािाुं जीविुं पवितीय-

के्षत्रािाम ् अपेक्षया सिलुं भवचत । के्षत्रेष ु

सस्योत्पादिम,् भवि-चिमाििम ्एवुं ि  मागि-चिमाििुं 

पवितीय-के्षत्रािाम ् अपेक्षया सिलतिुं भवचत। 

चवचवि-स्थलरूपेष ु चिवसताुं जिािाुं जीवि-श लीष ु

कश्चि भेदः वतिते । चकुं  भवन्तः तेष ु भेदषे ु काुंश्चि 

भेदाि ् वकु्तुं  शक्िवुचन्त? यदा कदा भ-ूकम्पः, 

ज्वालामखुी, जला्लावः, झचझावातः इचत काश्चि 

प्राकृचतक्यः आपदः बहटचविाशुं कुविचन्त । एतासाम ्

आकचस्मकापदाुं चवषये जि-जागरूकताम ् उत्पाद्य 

वयुं तज्जन्याि ्अपायाि ्न्यिूीकतुं  शक्िमुः ।  

वयुं कचतचभः चवचिचभः जलस्य एवुं ि स्थलस्य 

उपयोगुं कतुं शक्िमुः इत्यस्य परिज्ञािुं वयुं 

परिके्षत्रस्य मार्ध्यमेि कतुं शक्िमुः । प्रायः वयुं 

स्थलस्य उपयोगम ्असमीिीि-चवचििा कुमिः यथा 

उविि-भमूौ भवि-चिमाििम ्। एतेि एव प्रकािेि वयम ्

अवकिुं भमूौ अथवा जले यत्र कुत्राचप चक्षपामः येि 

तत ् स्थािुं दचूषतुं जायते । अस्माचभः प्रकृतेः अस्य 

महत्त्वपिूि-विदािस्य उपयोगः एतेि प्रकािेि ि 

कतिव्यम ् । उपलब्िा भचूमः केवलम ्अस्माकुं  कृते 

एव ि अचस्त । एतद ्अस्माकुं  कतिव्यम ्अचस्त यत ्

वयुं भाचव-वुंशस्य कृते पचृथव्याः सुंिक्षिुं कुयािम ।   

चित्रम ्6.8 एका प्रदचूित-नदी 

चित्रम ्6.7 रज्जज्जिा चनचमितः सते ः 

(अरुिािलप्रदशेः)   
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1.  1-10 चित्रसुंख्यापयिन्तम ्अविाििे  

पश्यन्त ुअचप ि प्रत्येकुं  कृते एकम ्एकुं   

वाक्युं चलखन्तु । 

2.   प्रथमायाुं चद्वतीयायाुं सप्तम्याुं ि  

चित्रसुंख्यायाुं प्रदचशितािाुं स्थलरूपािाुं  

िाम चलखन्तु । 

3.  िवम्याुं चित्रसुंख्यायाुं प्रदचशितस्य  

स्थलस्य उपयोगः कस्य कायिस्य कृते जायमािः अचस्त । 

4. ततृीये षषे्ठ अष्टमे िवमे ि चित्रे के गचतचवियः दृश्यन्ते ?   

5.  ितुथे पचिमे ि चिते्र कीदृशाचि गहृाचि दृश्यन्ते ? 

6.  ततृीये अष्टमे ि चिते्र प्रदचशितािाुं जलिीडािाुं चवषये वदन्तु । 

7.  प्रथमे दशमे ि चित्रे प्रदचशितस्य परिवहिस्य साििािाुं चवषये वदन्तु । 
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1. चिम्िचलचखत-प्रश्नािाम ्उत्तिाचि ददत ु-   

     (i)  प्रमखु-स्थलरूपाचि काचि काचि सचन्त ?  

     (ii)  पवित-प्रस्थयोः मर्ध्य ेकः भेदः अचस्त ?  

     (iii)  पवितािाुं चवचभन्ि-प्रकािाः के  सचन्त ?  

     (iv)  मिषु्यस्य कृते पविताः कथम ्उपयोचगिः सचन्त ?  

      (v)  क्षेत्रािाुं चिमाििुं केि प्रकािेि भवचत ?  

      (vi) िदीद्वािा चिचमितेष ुपवितेष ुअचिका जिसुंख्या चकमथं चिवासुं किोचत  ?  

      (vii) पवितेष ुन्यिूा जिसुंख्या चकमथं चिवसचत ?  

   2. समुथितम ्उत्तरिं थिह्नी ुववन्तु (✓) -  
 (i)   पवितः प्रस्थेभ्यः चभन्िाः भवचन्त - 

 क. उच्िता       ख. प्रवि-भागः      ग. अचभमखुता  

 (ii)   चहमािी कुत्र प्रा्यते ?  

 क. पवितेष ु     ख. क्षेत्रषे ु             ग. पठािेष ु     

 (iii) दक्कि-प्रस्थः कुत्र चस्थतः अचस्त ?  

 क. केन्यादशे े       ख. आस्रेचलयादशे े   ग. भािते  

 (iv)  याङ्गत्स-ेिदी कुत्र प्रवहचत ?  

 (v)  यिूोपस्य एका महत्त्वपिूाि पवित-शङ्ृखला का अचस्त ?  

 क. दचक्षि-अमरेिका   ख. आस्रेचलया    ग.  िीि       

        3. रिक्तस्थािाचि पिूयन्त ु-  

          (i)  समतल-भचूमयकु्तुं  चवशाल-क्षेत्रुं  ---------------- कथ्यते ।  

         (ii)  चहमालयः एवुं ि आल्प्स ----------------- पवितािाम ्उदाहििाचि सचन्त ।  

         (iii)  ------------------- क्षेत्रषे ुखचिजािाुं प्रििुता भवचत ।     

         (iv)  ------------------ पवितािाम ्एकः िमः अचस्त ।  

          (v)  ------------------- क्षेत्राचि कृचषकायिस्य कृते सवािचिकम ्उत्पादक-क्षेत्राचि भवचन्त ।    

 

   

 

 

मानथित्र- ायवम ् 

1. चवश्वस्य मािचित्र ेचिम्िचलचखतुं चिह्नीकुविन्त ु- 

  अ.  पवित-शङ्ृखलाः – चहमालयः, िॉकीज ्तथा ि एण्डीज ् 

  ब. प्रस्थः चतब्बतस्य । 

आगच्छन्त ुचकचचित ्कुमिः  

 1. भवताुं िाज्ये कीदृशाचि स्थलरूपाचि प्रा्यन्ते ? एतस्य अर्ध्यायस्य आिािेि  वदन्त ु

यत ्ताचि स्थलरूपाचि जिािाुं कृते कथम ् उपयोगीचि सचन्त ?  

  

अभ्यासः 

 


