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पञ्चम ेअध्याये भवन्तः पठितवन्तः सठन्त यत ्वकृ्षाणाां पादपानाां पशनूाम ्एवां 

च मनषु्याणाां कृते जलम ्एव जीवनम ्अठतत । यत्र पातुां जलां न भवेत,् पशनूाां 

कृते चरणाय घासः न भवते् एवां च सतयानाम ् उत्पन्नतायै जलां न भवते,् 

एतादृश ेतथाने कतयाठप जीवतय कृते जीवनां कठिनम ् एव भवठत । अधनुा वयां 

ठवश्वतय तेषाां तथानानाां ठवषये पठिष्यामः यत्र जनाः अत्यठधके कष्टकाररठण 

तापमाने अठप जीवनां ज्ञातवन्तः सठन्त । एतेष ु काठनचन तथानाठन अठननवत् 

उष्णाठन सठन्त, तठहि काठनचन ठहमवत् शीतलाठन सठन्त । एताठन ठवश्वतय 

मरुतथलक्षेत्राठण सठन्त । एतेष ु के्षते्रष ु न्यनूा वठृष्टः, ठवरला वनतपठतः एवां च 

अत्यठधकां  तापमानां भवठत । तापमानाधारेण मरुस्थलानि शीतलाठन उष्णाठन 

वा भठवतुां शक्नवुठन्त । एतेष ु तथानेष ु यत्र कुत्राठप ठकठञ्चन्मात्रां जलम ्

उपलभ्यते, जनाः तत्र कृठषकरणाथं ठनवसठन्त ।  

 

उष्णमरुस्थल-सहारा 

ठवश्वतय एवां च अफ्रीकामहाद्वीपतय मानठचत्रां पश्यन्त ु । 

उत्तरी-अफ्रीकायाः बहृत्भभूाग े प्रसतृतय 

सहारामरुतथलतय ठवषये ज्ञानां प्राप्नवुन्त ु । एतत ् ठवश्वतय 

बहृत्तमां मरुतथलां अठतत । एतत ्प्रायेण 8.54 लक्ष-वगि-

ठकलोमीटर-पररठमततय के्षते्र प्रसतृां अठतत । ठकां  भवताां 

तमरण े वतिते यत ् भारततय के्षत्रफलां 3.2 लक्ष-वगि-

ठकलोमीटर-पररठमतां अठतत ? सहारा-मरुतथलम ्

एकादश-दशेःै पररवठेष्टतां वतिते । एते दशेाः सठन्त- 

अल्जीररया, चाड, ठमस्र, लीठबया, माली, मौररताठनया, 

मोरक्को, नाइजर, सडूान, ट्यठूनठशया, पठिमीसहारादयः च । 

 रेठगततानतय ठवषये ठवचारणसमये भवताां मठततष्के शीघ्रमवे ठसकतायाः दृश्यम ् 

उद्भवठत । परन्त ु सहारा-मरुतथलां ठसक्थतय ठवशालभागःै एव आवतृः न अठतत अठपत ु तत्र 

लघपुाषाणखणडैः तथा च नननैः ठशलाठनठमितैः तलैः उठत्थताः प्रतताराः अठप प्राप्यन्ते । एते 

ठशलातलाः केषठुचत ्तथानेष ु2500 मीटर-पररठमतात ्अठप अठधकाः उन्नताः सठन्त । 

       

नित्रम-्10.1 सहारा-मरुतथलम ्
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वायुमण्डलम-्  

सहारा-रेठगततानतय वायुमणडलम ्अत्यठधकम ्उष्णम ्एवां च शषु्कां  वतिते । अत्रत्यः 

वषाितुिः अल्पकालाय भवठत । अत्र आकाशः मेघरठहतः तथा च ठनमिलः भवठत । 

अत्र आर्द्िता सञ्चयतय अपेक्षया शीघ्रतया वाठष्पता भवठत । ठदनाठन 

अठवश्वसनीयरूपेण उष्णाठन भवठन्त । ठदनतय समये तापमानां 500 सेठल्सयसतः अठप 

उपरर प्राप्नोठत, येन ठसकता तथा च नननठशलाः अत्यठधकम ्उष्णाः जायन्ते । एतेषाां 

तापतय ठवठकरणने पररतः सविमठप उष्णां भवठत । रात्र्यः अत्यठधकाः शीतलाः 

भवठन्त, तापमानां च न्यनूीभयू ठहमाङ्क-ठबन्दःु च प्रायेण 00 यावत ्प्राप्नोठत ।  

 

विस्पनिजानििः एवं ि प्रानणजानििः 

सहारामरुतथलतय वनतपठतष ु कैक्टस-खजूिर-ऐकेठशयावकृ्षाः च प्राप्यन्ते । अत्र 

केषठुचत ्तथानेष ुमरुद्यान-खजूिरवकैृ्षः पररवठेष्टताः हररतद्वीपाः प्राप्यन्ते ।  

नित्रम-्10.2  : अफ्रीका-महाद्वीपे सहारा 
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उष्रतय लगडुव्याघ्रतय, जम्बुकतय, शगृालतय, वठृिकतय, सपािणाां च ठवठभन्नाः 

जातयः एवां च गहृगोठधकाः अत्रत्याः प्रमखुाः जीवजन्तवः सठन्त । 

 

 

 

 

 

 

जिािः 

सहारा-मरुतथलतय कष्टकाररठण वायुमणडले अठप ठवठभन्नसमदुायानाां जनाः 

ठनवसठन्त । ये ठभन्नेष ु गठतठवठधष ु भागग्रहणां कुविठन्त । एतेष ु बेदईुन-तआुरेगौ च 

अठप सठम्मठलतौ ततः । एते जनाः अजान,् मषेान ् उष्रान ् अश्वसदृशान ् पशनू ् च 

पालयठन्त । एतेभ्यः पशभु्यः एते जनाः दनुधां प्राप्नवुठन्त । एतेषाां चमिणा एते पेठटकाां, 

पादत्राणां, जलकूपीं च ठनमाितुां चमि प्राप्नवुठन्त । तथा च पशनूाां केशानाम ्उपयोगः 

कटठनमािणाय, कालीनाय, वस्त्रठनमािणाय, कम्बलठनमािणाय च भवठत । धठूलपणूभे्यः 

झञ्झावातेभ्यः सांरक्षणाय एते जनाः भारपणूािठन वस्त्राठण धरठन्त । 

 सहारायाां मरुद्यानां तथा च ठमस्रे नील-उपत्यका जनान ् ठनवासे साहाय्यां 

करोठत । अत्र जलतय उपलब्धताकारणने जनाः खजूिरवकृ्षान ् उत्पादयठन्त । अत्र 

तणडुल-गोधमू-यव-सेमसदृशाठन सतयाठन उत्पाद्यन्ते । ठमस्रे उत्पाद्यमानः कापािसः  

ठवश्वप्रठसद्धः वतिते ।  

 तैलतय अन्वषेणां, सम्पणूिठवश्वे अत्यठधक-आवश्यकतापूणितय अतय 

उत्पादनतय अल्जीररया-लीठबया-ठमस्राठदष ु के्षते्रष ु जातम ् इठत कारणेन 

सहारामरुतथले शीघ्रतया पररवतिनां जायमानां वतिते । एतेष ु के्षते्रष ु प्राप्तेष ु अन्येष ु

महत्त्वपणूेष ुखठनजषे ुलौह-तफूरक-लोहक-यरेूठनयमादयः सठम्मठलताः सठन्त ।  

सहारायाः साांतकृठतक्याां जीवनशलै्याम ् अठप पररवतिनम ् आगम्यमानां  

वतिते । अद्य अत्र मठतजदभे्यः उन्नताठन काचठनठमितानाां वातायनानाां भवनाठन  तथा 

च उष्राणाां प्राचीनमागितय तथाने महामागािः ठनठमिताः सठन्त । लवणतय व्यापारे 

उष्राणाां तथानाठन रकयानाठन तवीकुविठन्त सठन्त । तआुरेगजनाः ठवदशेीपयिटकाणाां 

कृते मागिदशिकाणाां कायािठण कुविन्तः सठन्त।  अद्य अनेके चलवासीजाठतकाः जनाः 

नगरीयजीवनां प्रठत गम्यमानाः सठन्त, यत्र ते तैलतय एवां च अठनल -कायेष ु वठृत्तम ्

अन्वषेयन्तः सठन्त । 

नित्रम-्10.3 सहारा-मरुतथले मरूद्यानम ्
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शीिलं मरुस्थल-लद्दाखिः 

जम्मकूश्मीरतय पवूिभाग ेमहा -ठहमालये ठतथतः लद्दाखः ठकञ्चन शीिल-मरुस्थलं अठतत 

(ठचत्रम-्10.4) । अतय उत्तरभाग ेकाराकोरम-पववि-शे्रण्यिः एवां च दठक्षण ेजास्कर-पववििः 

ठतथतो अठतत । लद्दाखात ् भतू्वा अनेकाः नद्यः प्रवहठन्त, यास ु ठसन्धनुदी प्रमखुा अठतत । 

एताः नद्यः गभीराणाम ् उपत्यकानाम ् एवां च महा-उपत्यकानाां ठनमािणां कुविठन्त । लद्दाखे 

अनेकाः ठहमान्यः सठन्त यथा – गाङ्ग्री -ठहमानी । 

 लद्दाखतय औन्नत्यां कारठगले प्रायेण  3000 मीटरात ् आरभ्य काराकोरम े 8000 

मीटराद ् अठधकां  प्राप्यते । अठधकतय औन्नत्यतय कारणने अत्रत्यां वायमुणडलम ् अत्यठधकां  

शीतलां शषु्कां  च भवठत । अठतमन ्औन्नत्ये वायतुलः कृशः भवठत येन सयूाितपतय अठधका 

उष्णता प्रतीयते । ग्रीष्मतौ ठदनतय तापमानः 00 सेठल्सयसतः ठकठञ्चत ्एव अठधकः भवठत । 

एवां च रात्रौ तापमानः शनू्यात ्300 तः सेठल्सयसतः अधः गच्छठत ।  शीततौ एतत ्ठहममयां 

शीतलां च भवठत । तापमानां प्रायेण प्रत्येकठतमन् समये 400 सेठल्सयसतः अधः एव भवठत । 

यतः एषः प्रदशेः ठहमालयतय वठृष्टछायाके्षते्र ठतथतः अठतत, अतः अत्र वठृष्टः प्रायः अतीव 

न्यनूा एव भवठत ।  

 

नित्रम ्10.4 लद्दाखिः 
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कठिनतया 10 सेणटीमीटर-प्रठतवषिम ् । एतत ् के्षत्रां ठहमपवनानाां वगेने 

ज्वाल्यमानतय सयूितापतय अनभुवां करोठत । एतत ् ज्ञात्वा भवन्तः आियिम ्

अनभुठवष्यठन्त यत ्यठद भवन्तः सयूाितपे उपठवशयेःु तठहि भवताां पादाः छायायाां 

भवयेुः, तठहि भवन्तः सहवै एकठतमन ् समये एव ऊष्माघातात ् एवां च तषुारतय 

उपघातात ्ग्रठसताः भठवतुां शक्नवुठन्त ।  

वनतपठतजाठतः एवां च प्राठणजाठतः 

अत्र उच्चशषु्कतायाः कारणने वनतपठतः ठवरला भवठत । अत्र जन्तनूाां चरणाय 

क्वठचद ्अठप घासः एवां च लघवः ततम्बाः ठमलठन्त । उपत्यकायाां शरपततय एवां 

च पॉप्लरतय उपवनाठन र्द्ष्टट ां शक्यन्ते। ग्रीष्मतौ सेवफल-क्षमुानी-अक्षौटसदृशाः 

पल्लठवताः भवठन्त। लद्दाख ेपक्षीणाां ठवठभन्नाः प्रजातयः दृश्यन्ते । एतेष ुरॉठबन-

रेडतटाडि-ठतब्बती-तनोकॉक-रैवने-हूपाि अत्र प्राप्यमाणाः सामान्याः पठक्षणः 

सठन्त । एतेष ुकेचन प्रवाठसपठक्षणः सठन्त । लद्दाखतय पशषु ुवन-अजः, वन-मेषः, 

याकः, एवां च ठवशषेप्रकारकाः कुक्कुराः प्राप्यन्ते । एते पशवः दनुध-माांस-

त्वठननठमत्तां च पाल्यन्ते तम । याकतय दनुधतय उपयोगः अमीक्षाठनठमत्तां तथा च 

नवनीतठनमािणाय भवठत । मषेतय एवां च अजायाः केशानाम ्उपयोगः ऊणिवस्त्राणाां 

ठनमािणाय ठियते ।  

जिािः 

ठकां   भवन्तः लद्दाखतय एवां च  ठतब्बततय तथा च मध्य-एठशयायाः ठनवाठसनाां 

मध्ये काञ्चन समानताां प्राप्नवुठन्त ? अत्रत्याः अठधकाांशजनाः मठुतलमाः 

अथवा बौद्धाः सठन्त । वतततुः लद्दाखके्षते्र अनेकबौद्धमिाः तवतय परम्परागतेन 

‘गोम्पा’ इठत नामकेन सह ठतथताः सठन्त । केचन प्रठसद्धाः बौद्धमिाः सठन्त – 

हठेमस-ठथकसे-श-ेलामायरुू च (ठचत्रम-्10.5) 

ग्रीष्मतौ अत्रत्याः ठनवाठसनः यवानाम ्आलकूानाां हरेणनूाां सेमानाां शक्करकन्दानाां 

च कृठषां कुविठन्त । शीततौ वायमुणडलम ्एतावत ्कष्टपणू ंभवठत यत् 

जनाः धाठमिकेष ु अनषु्ठानेष ु एवां च उत्सवषे ु आत्मानां व्यततां 

तथापयठन्त । अत्रत्याः मठहलाः अत्यठधकाः पररश्रमशीलाः भवठन्त । 

ताः केवलां कृहषे ु कृठषके्षते्रष ु एव कायं न कुविठन्त अठपत ु लघनू् 

उद्योगान ्अठप पश्यठन्त । लद्दाखतय राजधानी लेहः राजमागेण एवां 

च वायमुागणे सम्यक्तया यकु्ता अठतत । राठष्रयः राजमागिः 1-अ लेहां 

जोजीलादराितः भतू्वा कश्मीर-उपत्यकया योजयठत । ठकां  भवन्तः 

ठहमालयतय केचन अन्येषाां ठगररद्वाराणाां ठवषये सचूठयतुां शक्नुवठन्त ? 

नित्रम ्10.5  ठथक्से-मिः 
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अत्रत्यः मखु्यः गठतठवठधः पयिटनां वतिते । 

दशेभे्यः ठवदेशभे्यः अनेके पयिटकाः पयिटनाय 

अत्र आगच्छठन्त । गोम्पादशिनां घासतय 

समके्षत्राठण ठहमनदानाां भ्रमणम ् एवां च उत्सवान् 

तथा च अनषु्ठानाठन र्द्ष्टटम ् अत्रत्याठन प्रमखुाठण 

आकषिणाठन सठन्त ।  

आधठुनकीकरणतय फलतवरूपम ् अत्रत्यतय 

जनजीवने पररवतिनम ्आगच्छन ्अठतत । परन्त ुलद्दाखतय जनैः शताब्दभे्यः प्रकृत्या सह 

समन्वयकरणां तथा च सांतुलनकरणां ठशठक्षतां अठतत । जलसदृशानाम ् एवां च 

इन्धनसदृशानाां सांसाधनानाां न्यनूतायाः कारणने एते आवश्यकतानसुारेण एवां च 

ठमतव्यठयतया एव एतेषाम ्उपयोगां कुविठन्त तथा  च ठकमठप व्यथं न कुविठन्त ।  

 

 

 

 

1. ठनम्नठलठखतानाां प्रश्नानाम ्उत्तराठण यच्छन्त ु– 

(क) ठवश्वे के ठद्वप्रकारके मरुतथले प्राप्येते ? 

(ख) सहारा-मरुतथलां कठतमन ्महाद्वीपे ठतथतां अठतत ? 

(ग) लद्दाख-मरुतथलतय वायमुणडलीयाः पररठतथतयः काः सठन्त ? 

(घ) लद्दाख ेपयिटकानाां प्रमखुाठण आकषिणकेन्र्द्ाठण काठन सठन्त ? 

(ङ) सहारा-मरुतथलतय जनाः कीदृशाठन वस्त्राठण धरठन्त ? 

(च) लद्दाख ेउत्पद्यमानानाां वकृ्षाणाां नामाठन सचूयन्त ु? 

 

2. समठुचतम ्() उत्तरां ठचठितां कुविन्त ु- 

(क) सहारा अफ्रीकायाः कठतमन ्भाग ेठतथता अठतत ? 

(i) पवूी 

(ii) उत्तरी 

(iii) पठिमी 

 

नित्रम–्10.6  पारम्पररक-पररवशे े 

लद्दाखीमठहलाः 
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(ख) सहारा कीदृशां मरुतथलां अठतत ? 

(i) शीतलम ्

(ii) उष्णम ्

(iii) मदृःु 

(ग) लद्दाख-मरुतथलतय अठधकाांशठनवाठसनः सठन्त- 

(i) ईसाई एवां च मठुतलमाः 

(ii) बौद्धाः एवां च मठुतलमाः 

(iii) ईसाईजनाः एवां च बौद्धाः 

(घ) मरुतथलतय ठवशेषता अठतत - 

(i) ठवरल-वनतपठतः 

(ii) अठधक-वषिणम ्

(iii) अल्प-जलवाष्पणम ्

(ङ) लद्दाख े‘हठेमस’ इठत प्रठसद्धम ्अठतत- 

(i) मठन्दरम ् 

(ii) चचि  

(iii)  माणटेसरर 

(च) ठमस्रः ठनम्नठलठखताय सतयाय प्रठसद्धः अठतत – 

(i) गोधमूः 

(ii) कठणशम ्

(iii) कापािसः 

 

3. ठनम्नठलठखत-ततम्भान ्मलेठयत्वा समठुचतां योजयन्तु- 

(क) मरुद्यानम ् (i)  लीबीया  

(ख) बेदठूयनः (ii)  बौद्धमिः 

(ग) तैलम ् (iii)  ठहमनदः 

(घ) गाङ्ग्री  (iv)  जलेन सह गतिः 

(ङ) लामायरुुः  (v)  शीतलां मरुतथलम ्

  (vi)  सहारा  

4. कारणां सचूयन्त ु–  

(क) मरुतथले अत्यल्प-वनतपठतः भवठत । 

(ख) सहारा-मरुतथलतय जनाः भारयकु्ताठन वस्त्राठण धरठन्त । 

 

5. मानठचत्र-कौशलम-् 

(क) अफ्रीकायाः मानठचत्रे सहारा-मरुतथलतय समीपतथानाां चतरुः दशेान ्ठचठितां कुविन्त ु। 

(ख) भारततय रूपरेखामानठचत्रे काराकोरम-श्रेणीं जातकर-श्रेणीं लद्दाखठगररद्वारां जोजीलाठगररद्वारां च ठचठितां कुविन्त ु। 
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6. आयान्त ुिीडामः –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


