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               अस्माकं परिवर्तमाना पृथिवी 

 

स्थलमण्डलम ्अनेक-प्लेटेष ु विभावितं अवस्त, यस्य नाम स्िलमंण्डलीयप्लेट इवत 

उच्यते । भिन्तः एतत ्ज्ञात्िा आश्चयाावन्िताः भविष्य़वन्त यत् ये प्लेटाः सिादा शन ः शन ः परितः 

भ्रमवत । प्रत्येकं  िष े  केिलं वकवचित ् वमलीवमटिपयान्तम ् । पवृथवयाः अन्तभााग े द्रवितम ग्मायां 

भावयमानया गत्या एतादृश ं भिवत । पवृथवयाः अन्तभाागे  द्रवितम ग्मा िवृतरूपेण भ्रमणशीला 

भिवत, यथा दवशातं अवस्त । 

प्लेटस्य गवतकािणात ् पवृथवयाः तले परिितानं भिवत । पवृथवयाः गवतः बलम ्अविकृत्य 

विभावितः भिवत, यस्मात ्कािणात ्गवतः उत्पन्ना भिवत । यत ्बलं पवृथवयाः अन्तभााग ेघवटतं 

भिवत,तस्य नाम अन्र्र्तथनर्बलम ् (इण्डोिवेनक् फ़ोसा) इवत उच्यते, यत ् बलं पवृथवयाः पषृ्ठे 

उत्पन्नं भिवत, तस्य नाम बवििावनकबलम ् (एक्सोिेवनक फ़ोसा) इवत कथ्यते (वित्रम ् 3.1) । 

अन्तिावनतबलं कदावित ्आकवस्मकगवतम ्उत्पादयवत, तदा कदावित ्वनम्नगवतः । भकंूम्पः तथा 

ि ज्िालामखुी सदृश्या आकवस्मक-गत्या पवृथवयाः तले अत्यविका िावनः भिवत । 

 

                          

 

थित्रम-् 3.1  स्िलरूपों का थवकास 

   किं भवन्तः जानन्न्त ?                             

एकस्य िणायकु्त कागदस्य लघ-ु

पटुकगोवलकां गहृ्णन्त,ु तथा ि 

िलस्य भागयकु्तिलपात्रे विपन्तु 

तथा ि िलपात्र ं िवुललकोपरि 

संस्थाप्य उष्णी- किान्त ु ।          

   

उष्ण े िले भिन्तः पश्यवन्त, यत् 

उष्णिलस्य तलेन सि कागदस्य 

गोवलका अवप ऊर्ध्िं गच्छवत, तथा 

ि शीतिलस्य तलेन सि एषा 

गवुलका अिः वतष्ठवत । पवृथवयाः 

अन्तःवस्थता द्रवित-म ग्मा अवप अनने 

प्रकािेण गवतं किोवत । 

3 

             पृन्िव्ाः स्पन्दनान्न 

अन्तजजन्नतं बलम् बन्िजजन्नतं बलम् 

आिंन्स्मिंं बलम् पटलन्वरूपणं बलम् अपक्षयं न्नक्षेपणं च 

भूिंम्पः पवजतन्नमाजणिंारिंं  बलम् नद्यः/वित् जलम् 

ज्वालामुखी 

भूस्खलनम् 

वायुः 

समुद्रतरङ्ाः 

न्िमनदः

म् 

शब्दािवलः  

स्थलमण्डलीय-प्लेटः- भपूपाट्याम ्

अनेके लघु-दीघा-समानानाम ्आकािाणां 

प्लेटाः भिवन्त, यवस्मन् मिाविपस्य तथा ि 

मिासागिस्य तलं वस्थतं िताते । 
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ज्वालामुखी- भपूपाट्या मकु्तम ्एकम ्एतादृश ंवछद्र ंभिवत, यतः 

द्रवितपदाथाः सिसा वनगाच्छवत, (वित्रम ्3.2) ।                      

 

 

 

 

 

एतेन प्रकािेण स्थलमण्डलीयप्लेटस्य यदा िलनं भिवत तदा  पवृथवयाः पषृ्ठे 

कम्पनं भिवत, एतत ् कम्पनं पवृथिीं परितः भ्रमण ं कतुं  शक्नोवत । एतेषां 

कम्पनानां नाम भकूम्पाः इवत (वित्रम ् 3.3) । भपूपाट्याः अिः तत ् स्थानं यत्र 

स्पन्दनानां आिम्भः भिवत, तत ्उद्गमकेद्रम ्  इवत उच्यते। उद्गमकेन्द्रस्य भतूले 

तस्य वनकटतम-स्थानं अथिकेन्द्रम ् इवत उच्यते । अविकेन्द्रस्य वनकटतमभागे 

सिााविक-िावनः भिवत, एिम ् अविकेन्द्रात ् याित ् अविकं दिंू भिवत  ताित् 

भकूम्पस्य तीव्रता शन ः शन ः न्य ूना भिवत । 

                

  

 

 

 

 

 

   थित्रसंख्या- 3.3 भूकम्पस्य उत्पथतिः  

्न्तन्वन् ः 

एिंं जलपात्रं ्ृह्णन्तु । तन्स्मन् 

जलपात्रे जलं पूरयन्तु, तिा च तत ्

जलपात्रम् शरावेण न्पद तु, पुनः 

उष्णं िुंवजन्तु । इदानीं किंन्ित् 

िरेणून् फलम्, (मटर) चमसं तिा 

च मौन्ििंम् (मोती) शरावस्य 

(ढक्कन) उपरर स्िापयन्तु , 

तदनन्तरं भवन्तः किं पश्यन्न्त ? 

यदा तत् जलम् उत्प्लवत,े तदा 

उपररतनं वस्तून्न िंम्पन्ते । 

िरेणुफलान्न मौन्ििंं च पतन्त , 

तिा च चमसस्य िंम्पनेन ध्वन्नः 

भवन्त । तिैव यदा भूिंम्पः 

आ्च्छन्त तदा पृन्िवी िंम्पते । 

 

 किं भवन्तः जानन्न्त ?  

भूिंम्पीयतरङ्ाः न्त्रन्व ाः भवन्न्त-  

 पी-तरङ्ाः अिवा अनुदरै्घयजतरङ्ाः 

 एस-तरङ्ाः अिवा अनुप्रस्ितरङ्ाः 

 एल-तरङ्ाः अिवाः पृष्ठीयतरङ्ाः 

एषां तरङ्ाणां ्ुण मं न्वश्विंोशात् 

अन्वेषु् ंप्रयासं िुंवजन्तु । 

शब्दस्य उत्पवतः 

एण्डो                          अन्तिावनतम ्

(अन्तः)       + िेवनक 

एक्सो         (उत्पवत)         एक्सोिेवनक 

बविः                              

वित्रसंख्या- 3.2 एका ज्िालामखुी 
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यद्यवप भकूम्पस्य भविष्य़िाणी न भवितुम ्अिावत, पिन्त ुयवद ियं पिूातः सनद्ाःभिामः तदा अस्य 

प्रभािः वनश्चयेन न्यनूः भवितुं शक्नोवत । 

      स्थानीयाः िनाः केनवित ्सामान्यविविना भकूम्पस्य सम्भािनायाः अनमुानं कुिावन्त- यथा 

पशनूां वयििािस्य अर्ध्ययनम,् सिोििे मत्स्यानाम ्उतिेना, सपााणां ििातले आगमनम ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

किं भवन्तः जानन्न्त ?  

भकूम्पस्य मापकम ्एकं यन्तं्र भिवत, 

यस्य नाम भूकम्पलेखी इवत  

कथ्यते । भकूम्पस्य तीव्रता रिक्टि-

स्केल इत्यवस्मन ्मापनं भिवत, यस्य 

भकूम्पस्य तीव्रता 2.0 अथिा ततः 

न्यनूं भिवत तदा तस्य प्रभािः 

नाममातं्र भिवत, यस्य भकूम्पस्य 

तीव्रता 5.0 भिवत, तेन िस्त ुपतनात ्

कावित ्िवतः भिवत । यस्य 

भकूम्पस्य तीव्रता 6.0 अथिा ततः 

अवप अविकं भिवत, सः शवक्तशाली 

भिवत । यस्य तीव्रता 7.0 अथिा 

इतः अवप अविकं भिवत, सः 

सिााविकशवक्तशाली मन्यते ।  

 

भकूम्पलेखी 

भूिंम्पात् रक्षणन्वन् ः  

भूिंम्पस्य समये िुंत्र आश्रयः भवेत्- 

सुरन्क्षतं स्िानम् - पािंशालायाः उत्पपीरििंा अिवा चतुष्पीरििंायाः 

अ ः, न्भत्ेः अन्तःिंोणे । 

एतस्मात् वस्तुनः दरेू भवन्त-ु अन्िमत् स्िानात्, अयो्ोलिंात्, 

जजजररत्वाक्षात्,दपजणात्, न्चत्रयुििंाचात् । 

पूवजतः सनद्ाः भवन्तु – स्विंीयन्मत्रमण्डले, तिा च स्विंीयजनेषु 

जा्ृतत प्रसारयन्तु, यत् अस्याः आपत्ेः न्नरािंरणं न्वश्वासपूवजिंं 

िुंवजन्तु । 

   

 

वित्रम-्3.4 गिुिातप्रदशेे भकूम्प- कृत-विनाशः 

्न्तन्वन् ः 

1- भकूम्पस्य अनन्तिं िाताापवत्रकास ुमखु्यिाताा भकूम्पः इवत आगता । 

‘भकूम्पः एका िास्तविकम ्अर्ध्ययनम’् पठन्त ु। इमां घटनां क्रमानसुािं 

श्रेणीबदं् कुिान्त ु। 

2- कलपयन्त ुयत् विद्यालयसमये मर्ध्ये सिसा भकूम्पः आगच्छेत,् तदा भिन्तः 

सिुिाथं कुत्र गवमष्यवन्त ? 
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मुख्य-स्िलाकृर्यिः  

अपियं तथा ि अपिदनम ्इत्याभयां दृश्यभमूःे वनिन्तिं विघटनं भिवत । पवृथवयाः पषृ्ठ े

श लभङ्गात ् अपियस्य वक्रया भिवत । भ-ूदृश्ये िलम,् िायःु, विमः, सदृश ः 

विवभन्नघटक ः भित ् ियम ् अपिदनम ् इवत उच्यते । िायुः िलम ् इत्यादयः पदाथाान ्

एकस्मात ् स्थानात ्अपिवस्मन् स्थाने प्रापयवन्त, तथा ि एकवस्मन ् स्थाने वनविपवन्त । 

अपिदनवनिेपणयोः एषः प्रक्रमः पवृथवयाः ििातले विवभन्न-स्थलाकृतीनां वनमााण ं

किोवत । 

नद्ािः कायतम ्– नद्याः िलेन दृश्यभमूेः अपिदनं भिवत । यदा नदी गतायकु्ततटात ्

अत्यविककठोिश ले अथिा गतायकु्तघाटीष ुपतवत तदा र्लप्रपार्िः भिवत (वित्रम ्

3.5) 

 

यदा नदी समतलभाग ेप्रविशवत, तदा सः कुवटलमाग ेििवत । नद्याः एतादृश ं कुवटलस्थानं थवसपतिः इत्यचु्यते । तदनन्तिं 

विसपााणां तटे वनिन्तिम ्अपिदनम ्एिचि वनिेपणस्य ि प्रािम्भः भिवत । विसपालपूस्य भागः समीपस्थः आगच्छवत । कालेन 

सि विसपालपूः नद्याः पथृक् भिवत, तथा निीनं 

सिोििं वनमाावन्त, यस्य िापझीलिः नाम भिवत । यदा 

कदा नदी स्िकीयतटात ् बवििािवत । एतेन 

वनकटिवतािेते्रष ु िलौघः (बाढ) भिवत । िलौघ-

कािणात ् नद्याः वनकटिेते्रष ु लघकुणयकु्त-मवृतकायाः 

तथा ि अन्यपदाथाानां वनिेपण ं भिवत । एतेन 

समतल-शस्योत्पादक-िलौघ-भमूेः वनमााण ं भिवत । 

नद्याः उवत्थततटस्य नाम र्टबन्ििःइवत कथ्यते । समदु्र ं

प्रवत गच्छन्त्याः नद्याः प्रिािः शन ः शन ः न्यनूः  

भिवत ।         

थवसपतिः 

र्टबन्ििः 

िापसिोव

ििः

थित्रम ्3.6 - िलौघिते्रे नदीिािा वनवमातम ्-

िलौघिते्रम ्

किं भवन्तः जानन्न्त ? 

न्वश्वे सिस्रान् िंं लघु-

लघुजलप्रपाताः सन्न्त । उच्चतमः 

जलप्रपातः दन्क्षण-अमेररिंायाः 

वेनेज-ुएलायाः एजंले-जलप्रपातः 

वतजते । अन्यजलप्रपातः उत्र-

अमेररिंायां िंनाडायाः तिा च 

संयुि-राज्य-अमेररिंायाः सीन्ि 

न्स्ितः न्नयाग्रा जलप्रपातः वतजते, 

तिा च अकििंाया ं जान्म्बयायाः 

न्जम्बाम्बे इत्पयस्य सीन्ि न्स्ितः 

न्वक्टोररयाजलप्रपातः भवन्त। 

 

वनयाग्रा िलप्रपातः 

थित्रम-् 3.5 :   िलप्रपातः 
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तथा ि  नदी अनेकिािास ुविभक्ता भिवत, यस्य नाम थवर्रिका 

भिवत । अत्र  नदी एतादृशी वस्थिा भिवत यत ् तस्याः 

अिकिाणां वनिेपण ं भिवत । प्रत्येकं वितरिका स्िमखुभागस्य 

वनमााण ं कुिान्त ु । सिषेां मखुभागानाम ् अिसादानां सङ्ग्रिणे 

नदीमुखपुथलनानां वनमााण ंकुिावन्त (वित्रम ्3.7)  

समुद्रर्िङ्गाणां  कायतम ्– समदु्रतिङ्गाणाम ्अपिदनं तथा ि 

वनिेपण ं  तटीय-स्थलाकृतीः वनमाावत । समदु्रतिङ्गाः वनिन्तिं 

श लेष ुआघातं कुिावन्त, येन भङ्गस्य (दिाि) वनमााण ं भिवत । 

शन ः शन ः भङ्गः ििाते । अस्य नाम समुद्रगुहा इवत भिवत । 

एतस्याः गिुायाः ििामाने सवत केिलं छवदः अिवशष्टा भिवत, 

येन र्टीय-मेहिाब इवत वनमीयते । वनिन्तिम ्अपिदनं  छवदम ्

अवप त्रोटयवत, तथा ि केिलं वभवतः एि अिवशष्टा   भिवत । 

वभवतित ् आकृवतः िाथि इवत उच्यते । समदु्रिलस्य उपरि 

प्रायशः ऊर्ध्िााििोच्िश लानां तटं समुद्र-भृगु इवत उच्यते । 

समदु्रतिङ्गाः तटे अिसादियं कृत्िा समदु्र-पवुलनस्य वनमााण ंकुिावन्त ।                                    

थहमनदस्य कायतम ् - विमनदस्य अथिा 

विमानी-विमस्य नद्यः भिवन्त । विमनदः 

स्िस्य नीच्ि ः कठोिपाषाणने गोलाश्मी-

मवृतकां तथा ि पाषाणम ्अपिवदतं कुिावन्त, 

तथा ि गोलाश्मी-मवृतकया पाषाणने 

भदूृश्यानाम ् अपिदनं कुिावन्त । विमनदः 

गभीिगतास्य वनमााण ं कुिावन्त । पिातीयिेते्र 

विमस्य द्रवितेन तेष ु गतेष ु िलपिूण ं भिवत, 

तथा ि तेन सनु्दि-सिोििस्य वनमााण ंभिवत ।  

विमनदने आनयन्तः पदाथााः, यथा लघ-ु

दीघाश लं, वसकताः, तथा ि मवृतकाः 

वनविप्ाः भिवन्त । इम े वनिेपाः थहमनद-

थहमोढस्य वनमााण ंकुिावन्त । 

                 

आगच्छन्रु् थकथचिर् ्कृत्वा 

र्ानीमिः 

विश्वस्य कासावचित् नदीनां 

नामावन अवन्िष्यन्त ु।  

याः नदीमखुपवुलनानां 

 वनमााणं कुिावन्त । 

थित्रम ्-3.8  समदु्रतिङ्गिािा  वनवमातस्थलाकृतयः 

वित्रम ्-3.10  विमनदः 

थित्रम-् 3.7 :   नदीमखुपवुलनानां 



17 
 

  पवनस्य कायतम ् –  वकं भिन्तः कदावप मरुस्थलं दृष्टिन्तः ? 

वसकताियानां  कावनवित ्वित्रावण एकत्रीकुिान्त ु। 

      मरुस्थले पिनः अपिदनस्य वनिेपणस्य ि प्रमखुकािकः िताते । 

मरुस्थले भिन्तः छत्रकाकािस्य श लं द्रष्टट ं शक्निुवन्त, यस्य नाम सामान्यतः 

छत्रकिैलम ्इवत कथ्यते । िायःु श लस्य उपरिभागस्य अपेिा अिः भागस्य 

कतानं सािलयेन किोवत । अतः एतादृशस्य श लस्य आिािः संकीणाः तथा ि 

शीषास्थभागः विस्ततृः भिवत । पिनस्य गवतशीले सवत वसकताः एकस्थानात ्

अपिवस्मन ्स्थाने सवचिताः भिवन्त । यदा पिनस्य प्रिािः अिरुर्ध्यते, तदा  

एताः वसकताः सवचिताः भतू्िा लघपुिातस्य वनमााण ं कुिावन्त, एतस्य नाम 

थसकर्ाियिः अवस्त (वित्रम ्3.10 ) । यदा वसकताकणाः सकू्षमाः लघिः ि 

भिवन्त, तदा पिनः तान ्उन्नीय अत्यविकदिेू विपवन्त । यदा ये वसकताकणाः 

विस्ततृिेते्र वनिेवपताः भिवन्त, तदा अस्य नाम लोएस इवत उच्यते । िीनदशे े

विशालं लोएस वनिेपिेतं्र प्राप्यते । 

 

              

अभ्यासिः 

1- थनम्नप्रश्नानाम ्उतिं ददरु् - 

(क)  प्लेटाः वकमथं भ्रमवन्त ? 

(ख) बवििावनतबलं तथा ि अन्तिावनतबलं वकम ्अवस्त ? 

(ग) अपिदनं वकं अवस्त ? 

(घ) िलौघकृत-िेत्रस्य वनमााण ंकथं भिवत ? 

(ङ) वसकताियाः के ?  

(ि) समदु्रपवुलनस्य वनमााण ंकथं भिवत ? 

(छ)  िापसिोििः (िापझील) वकं भिवत । 

2- समीिीनम ्उतिं थिन्वन्रु् - 

(क) एतेष ुका समदु्रतिङ्गानाम ्अपिदवनका स्थलाकृवतः नावस्त ? 

1- समदु-भगृ ु    2- तटम ्    3- समदु्रगिुा (समदु्रीगफ़ुा)   

(ख) विमनदस्य वनिेपणविशषेता अवस्त । 

1- िलौघकृत-िेत्रम ् 2- पवुलनम ् 3- विमोढः 

(ग) पवृथवयाः आकवस्मकगतीनां कािणात ्कीदृशी घटना भिवत ? 

1- ज्िालामखुी  2- िलनम ्   3-  िलौघकृत-िेत्रम ्   

थित्रम ्– 3.10 बालूथटब्बे 
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(घ) छत्रक-श लावन  उपलब्िावन भिवन्त । 

1- मरुस्थले    2- नदीतटे   3- विमनद े 

(ङ) िापसिोििः अत्र उपलब्िः भिवत । 

     3-थनम्नथलथखर्स्र्म्भान ्मेलथयत्वा समुथिरं् समेुलनं कुवतन्रु् ?  

(क) विमनदः (i) समदु्रतटम ् 

(ख)  विसपाः (ii) छत्रकश लम ्

(ग) पवुलनम ् (iii) विमस्य नदी  

(घ) वसकताियः(बालवूटब्बा) (iv) नद्यः 

(ङ) िलप्रपातः (v) पवृथवयाः कम्पनम ्

(ि) भकूम्पः (vi) समदु्रभगृःु 

  (vii) कठोि-संस्तिश लम ्

  (viii)  मरुस्थलम ् 

4-कािणं ज्ञापयन्रु् – 

(क)  वकवचित ्श लं छत्रकाकािे भिवत । 

(ख)  िलौघकृतिेतं्र बिटशस्योत्पादकं (बिटत उपिाऊ) भिवत । 

(ग) समदु्रगिुा (समदु्री गफ़ुा) स्ट करूपेण परििवतातं भिवत । 

(घ) भकूम्पस्य समये भिनावन पतवन्त । 

5- गथर्थवथििः-  

 वनम्नवलवखत-वितं्र पश्यन्त ु। एताः नदीिािा  वनवमात-स्थलाकृतयः सवन्त । एताः अवभज्ञाय ज्ञापयन्त,ु यत ्नद्याः अपिदनस्य 

वनिेपणस्य अथिा उभयोः परिणामः भिवत । 

वित्रम ् स्थलाकृवतः प्रकािः 

(अपिदनं वनिेपणम ्अथिा उभौ ) 
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6- आगच्छन्रु् क्रीडामिः- 

     आगच्छन्त,ु  क्रीडामः-  1- उपरितनीं  विद्यमानां प्रिवेलकाम ्उतिन्त ु। 

     सिूना – प्रिवेलकायाः उतिम ् आग्लभाषायां  िताते । 

 

 

  वामतः दन्क्षण ंप्रन्त 

2- नद्याः लूपवत् िुंरटलमा्जः (मोड) 

4- जलस्य दढृरूपम्  

 7- न्िमस्य चलनम्  

 9- जलस्य उपररष्ात् पतनम्  

 11-समुद्रतरङ्ेण दबुजलशैले न्नन्मता िृंन्तिं्ुिा 

12- नद्याः तटबन् ः 

13- समुद्रजलस्य न्वशालभण्डारः  

14- शुष्िंप्रदशेः यत्र न्सिंतायाः चयाः भवन्न्त । 

15- न्सिंतायाः लघुपवजतः यः पवनेन न्नमीयते । 

16- जलौघिंाले नदी-न्नक्षेपणेन न्नर्ममतः समभा्ः 

 

 

उपररष्ात ्अ ः 

1-जलस्य पवनेन पातोत्पपातः (उिना न््रना) 

3 - ारायां जलस्य प्रवािः 

5 - समुद्रतटे तीव्रोध्वाजक्षरशैलम्  

6 - न्िमनदद्वारा आनीतः पदािजः   

8 -नदीन्वसपेण न्नर्ममतः न्चपटािंारः सरोवरः 

10 - पवनेन न्नक्षेन्पताः सूक्ष्मन्सिंताः 

13 - समुद्रतटं न्निंषा एिंाकिंनी न्भन्त्ः   

सदशृ-शैलािृंन्तः 

14 – नद्याः मुख्यभा्े अवसादन्नक्षेपणेन 

न्नर्ममतािृंन्तः । 

 

 

 


