


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 बैठकीमधये 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 दृकश्याव् सयाहित् उपलबि िोईल.









लवद्ाथणी ल्त्रानंो,
सातवीच्ा वगा्टत तु्चे सवागत आहे. भयूगोल लवष् तुमही इ्तता लतसरी ते पाचवी पररसर 

अभ्ासातयून तसेच इ्तता सहावीला भयूगोलाच्ा पाठ्यपुसतकातयून लशकला आहात. इ्तता 
सातवीसाठी भयूगोलचे पाठ्यपुसतक तु्च्ा हाती देताना आनंद वारतो आहे.

तु्च्ा अवतीभवती अनेक घरना घडत असतात. तुमहाला सा्ावयून घेणारा लनसग्ट ऊन, 
पाऊस, थंडीच्ा रूपाने तुमहाला सारखा भेरत असतो. अंगाशी खेळणारी वाऱ्ाची झुळूक तुमहाला 
आलहाददा्क वारत असते. अशा अनेक नैसलग्टक घरना, लनसग्ट इत्ादींचे सपष्ीकरण भयूगोल 
लवष्ाच्ा अभ्ासातयून ल्ळते. भयूगोल तुमहाला सतत लनसगा्टकडे नेण्ाचा प्र्तन करतो. ्ा 
लवष्ात सजीवांच्ा लनसगा्टशी व एक्ेकांशी होणाऱ्ा आंतरलक्र्ांचाही अभ्ास करा्चा 
असतो. 

्ा लवष्ातयून तुमही पृथवीच्ा संदभा्टने अनेक ्यूलभयूत संकलपना लशकणार आहात. तु्च्ा 
रोजच्ा जीवनाशी लनगलडत असणारे ्ानवी व्वहारांचे अनेक घरक तुमहाला ्ा लवष्ातयून 
स्जयून घ्ा्चे आहेत. हे नीर स्जले तर त्ाचा तुमहाला भलवष्ात नक्ककी उप्ोग होईल. ्ा 
लवष्ातयून आपण लवलवध ्ानवी स्यूहां्धील आलथ्टक, सा्ालजक, सांसककृलतक आंतरलक्र्ांचाही 
अभ्ास करतो.

हा लवष् लशकण्ासाठी लनरीक्षण, आकलन, लवशलेषण ही कौशल्े ्हत्वाची आहेत. ती 
नेह्ी वापरा, जोपासा. नकाशे, आलेख, लचत्राककृती, ् ालहती सपं्रेषण, तक्ते, इत्ादी ् ा लवष्ाच्ा 
अभ्ासाची साधने आहेत. ती हाताळण्ाचा सराव करा.

पाठ्यपुसतकात लदलेल्ा सोप्ा-सोप्ा ककृती तुमही सवाांनी जरूर करा. हे पाठ्यपुसतक लशकत 
असताना ्ापयूवणीच्ा पाठ्यपुसतकात लशकलेल्ा बाबी तुमहाला नक्ककी उप्ोगी पडतील. त्ा 
लवसरू नका बरं ! 

आपल्ा सवाांना ्नःपयूव्टक शुभेच्ा !

      
   

(डॉ. सुलनल ्गर)
संितालक

्हाराष्ट्र राज् पाठ्यपुसतक लनल््टती व
अभ्ासक्र् संशोधन ्ंडळ, पुणे.

प्रस्ताविता

पुणे
लदनांक : २८/०३/२०१७ (गुढीपाडवा) 
           ७ चैत्र, शके १९३९



इयत्ता सता्वी भूगोल

अधययनता् सुचवलेली शैक्षणिक प्रणरियता अधययन णनष्पत्ी

अधययनतारयताांस जोडीन/े गटतामधय/े वयैक्तिकरितयता 
अधययनताचयता संधी दिेे व तयतास ्पढुील गोष्टींसताठी प्रवतृ् किि.े

                            अधययनतार्थी

• खगोलशास्त्रीय घटना समजून घेणयासाठरी पालक/शशक्षक यांचया 
माग्गदश्गनाखालरी तारे, ग्रह, उपग्रह (चंद्र), ग्रहणाचे शनररीक्षण 
करणे.

• ग्रहणासंबंशित असलेलया अंिश्रदांशिषयरी शचशकतसक चचा्ग 
करणे.

• सूय्ग, चंद्र, पृथिरीचया हालचालरी समजून घेणयासाठरी आकृतया, 
प्रशतकृतरी आशण ऋतूशनशम्गतरी सािने िापरणे.

07.73G.01 पृथिरीचा कललेला अक्ष, पररिलन ि पररभ्रमणामुळे 
शदिस-रात् ऋतुशनशम्गतरी होते हे स्पष्ट करणे.

07.73G.02  पृथिरीिररील शिशिि ऋतूंचा सजरीिािंर होणारा पररणाम 
सांगतो.

07.73G.03  पथृिरीिररील ग्रहणे हरी खगोलरीय घटना आहे ह ेओळखतो.
07.73G.04  ग्रहण सबिंरीचया अंिश्रदेचे शचशकतसकपणे पररक्षण 

करतो.
• मृदाशनशम्गतरीशरी संबंशित नैसशग्गक घटक ि तयामागरील कारणे 

समजून घेणे.
• जिळपासचया पररसरातरील/प्रदेशातरील मृदाचे नमुने गोळा करून 

मृदाप्रकार ओळखणे ि िग्गिाररी करणे.

07.73G.05 मृदा या नैसशग्गक संसािनांचया संिि्गनाशिषयरी   
संिेदनशरीलता दश्गशितो.

07.73G.06   नकाशािरून महाराष्टट्ातरील मृदा प्रकार सांगतो.

• तापमानपट् टांचा हिादाब पट् टांशरी असणारा सहसंबंि समजणे.
• नकाशा ि भौगोशलक सािनांचा िापर करून प्रदेशातरील हिेचा 

दाब याशिषयरी चचा्ग करणे.

07.73G.07  हिेचया दाबाचे पररणाम शिशद करतो.
07.73G.08 नकाशातरील समदाब रेषािंरून एखाद्ा प्रदेशातरील 

हिेचा दाब स्पष्ट करतो.
• िाऱयांचया शदशेत होणारा बदल समजून घेणे.
• िाऱयाचे स््ाशनक ि जागशतक िारे असे प्रकार स्पष्ट करणे.
• ततं्ज्ानाचा िापर करून िादळाशंिषयरीचया माशहतरी गोळा करण.े
• सागररी जलाचया हालचालरीिर होणाऱया पररणामासाठरी शिशिि 

कृतरी, प्रशतकृतरी यांचा िापर करणे.

07.73G.09  िारे शनशम्गतरीचरी कारणे सांगतो.
07.73G.10  िाऱयाचंे प्रकार सांगतो.
07.73G.11  िाऱयाचे पररणाम स्पष्ट करतो.
07.73G.12  सयू्ग, चदं्र, पथृिरी याचंा सागररीजलाचया हालचालरीिर 

होणारा पररणाम सांगतो.

• मानिरी कृतरीमुळे एखाद्ा प्रदेशातरील कृषरीपूरक वयिसायामधये 
काळानुसार बदल कसे होत गेले हे समजणे.

• कृषरीपय्गटन ि नैसशग्गकररतया शपकिलेलया उतपादनाचे महत्ि 
सांगणे.

• आिुशनक शेतरी ि शिपणन याशिषयरीचरी माशहतरी गोळा करणे.

07.73G.13  कृषरी पूरक शिशिि वयिसाय सांगतो.
07.73G.14  शेतरीचे शिशिि प्रकार उदा., सह स्पष्ट करतो.
07.73G.15  शेतरीसाठरी शिपणन वयिस््ेचे महत्ि सांगतो.
07.73G.16  मानिरी जरीिनातरील ि देशाचया अ््ग वयिस््ेत शेतरीचे 

महत्ि सांगतो.
• प्राकृशतक रचनेनुसार हाणारे सजरीिांचे अनुकूलन जाणून घेणे.
• संदभ्गस्त्ोत ि नकाशे िापरून नैसशग्गक प्रदेशा संदभा्गत चचा्ग करतो.
• एखाद्ा शिशशष्ट प्रदेशाबद्दल प्रशन करतो ि तया संदभा्गने शोि 

घेणे.

07.73G.17 प्रदेशातरील नैसशग्गक घटकांचा सजरीिांिर होणारा 
पररणाम सांगतो.

07.73G.18 जगाचया नकाशा आराखड्ात नैसशग्गक प्रदेश 
दाखितो.

• मानिरी िस्तरीचे शितरण ि आकृशतबंि लक्षात घेणे.
• एखाद्ा प्रदेशातरील मानिरी ि प्राकृशतक रचनांमिरील परस्पर 

संबंिाचे अनुकूल ि प्रशतकूल पररणामांचे पररीक्षण करता येणे.

07.73G.19  िस्तयांचया शनमा्गणामधये मानिाने भौगोशलक घटकांचा 
कसा िापर केला हे सांगतो.

07.73G.20  मानिरी िस्तरी प्रकारांचा आकृतरीबंि ओळखतो.

• नकाशा ि इतर भौगोशलक सािने िापरून एखाद्ा 
प्रदेशासंदभा्गतरील भूरूपे ओळखणे.

• नकाशािरून भौगोशलक घटकांबद्दल शनषकष्ग काढणे.

07.73G.21  समोच्च रेषा तयार करतो.
07.73G.22  समोच्च रेषा नकाशाचे िाचन करतो.
07.73G.23  समोच्च दश्गक नकाशाचे उपयोग स्पष्ट करतो.

 



P पाठ्यपुसतक प्रथ् सवतः स्जयून घ्ावे.
P प्रत्ेक पाठातील ककृतीसाठी काळजीपयूव्टक व सवतंत्र 

लन्ोजन करावे. लन्ोजनालशवा् पाठ लशकवणे 
अ्ोग् ठरेल.

P अध््न-अध्ापना्धील ‘आंतरलक्र्ा’, ‘प्रलक्र्ा’, 
‘सव्ट लवद्ाथ्ाांचा सहभाग’ व आपले सलक्र् ् ाग्टदश्टन 
अत्ंत आवश्क आहे.

P शाळे् ध् ेअसललेी भौगोललक साधने आवश्कतनेसुार 
वापरणे हे लवष्ाच्ा सु्ोग् आकलनासाठी गरजेचे 
आह.े त्ा अनषुगंान ेशाळेतील पथृवीगोल, जग, भारत, 
राज् हे नकाशे, नकाशासगं्रह पुच्सतका, ताप्ापक ् ाचंा 
वापर अलनवा््ट आहे, हे लक्षात घ्ा.

P पाठांची संख्ा ््ा्टलदत ठेवली असली तरीही प्रत्ेक 
पाठासाठी लकती तालसका लागतील ्ाचा लवचार 
करण्ात आलेला आहे. अ्यूत्ट संकलपना अवघड व 
च्लिष् असतात, महणयूनच अनुक्र्लणकते न्यूद कलेले्ा 
तालसकांचा पुरेपयूर वापर करावा. पाठ थोडक्ात आरपयू 
न्े. त्ा्ुळे लवद्ाथ्ाांवर बौद् लधक ओझे न लादता 
लवष् आत्सात करण्ास त्ांना ्दत होईल.

P इतर सा्ालजक शासत्रांप्र्ाणे भौगोललक संकलपना 
सहजगत्ा स्जणाऱ्ा नसतात. भयूगोलाच्ा बहुतेक 
संकलपना ्ा शासत्री् आधारावर व अ्यूत्ट बाबींवर 
अवलंबयून असतात. गरका््ट, एक्ेकांच्ा ्दतीने 
लशकणे ्ा बाबींना प्रोतसाहन द्ा. त्ासाठी वग्टरचना 
बदला. लवद्ाथ्ाांना लशकण्ासाठी जासतीत जासत वाव 
ल्ळेल अशी वग्टरचना ठेवा.

P पाठातील लवलवध चौकरी व त्ा संदभा्टने सयूचना देणारे 
‘गलोबी’ हे पात्र लवद्ाथ्ाां्ध्े लप्र् होईल असे पहा. 

- नशक्षकतांसताठी -

- नवद्तारयताांसताठी -

गलोबीिता वतापर ः ्ा पाठ्यपुसतकात पृथवीगोलाचा वापर एक पात्र महणयून केला आहे. त्ाचे नाव 
आहे ‘गलोबी’ हा गलोबी प्रत्ेक पाठात तु् च्ा सोबत असेल. पाठातील लवलवध अपलेक्षत बाबींसाठी 
तो तुमहांला ्दत करेल. प्रत्ेक लठकाणी त्ाने सुचलवलेली गोष् तुमही करण्ाचा प्र्तन करा.

ज्ाद् वारे त्ांच्ा्ध्े लवष्ाची गोडी लन्ा्टण होऊ 
शकेल. ्ासाठी शाळेत ‘गलोबी लिब’ सुरू करावा.

O सदर पाठ्यपुसतक रचनात्क पद् धतीने व ककृलत्ुक्त 
अध् ापन ास ाठ ी  त् ा र  केलेले  आहे .  सद र 
पाठ्यपुसतकातील पाठ वगा्टत वाचयून लशकवयू न्ेत.

P सं ब ोध ां च ी  क्र्व ा र रत ा  लक्षात  घे त ा ,  प ाठ 
अनुक्र्लणकेनुसार लशकवणे लवष्ाच्ा सु्ोग् 
ज्ानलनल््टतीसाठी सं्ुच्क्तक ठरेल.

P ‘्ाहीत आहे का तुमहांला?’ हा भाग ्यूल््ापनासाठी 
लवचारात घेऊ न्े. 

P पाठ्यपसुतकाच्ा शवेरी पररलशष् लदल ेआह.े पाठातंील 
्हत्वाच्ा भौगोललक शबदांची/संकलपनांची लवसततृ 
्ालहती ् ा पररलशष्ात लदली आह.े पररलशष्ातील शबद 
वणा्टनुक्र्े लदले आहेत. ्ा पररलशष्ात आलेले हे शबद 
पाठां्ध्े लनळ्ा चौकरीने दश्टलवलेले आहेत. उदा., 
‘कालगणना’ (पाठ क्र. १, पृष्ठ क्र. १)

P पररलशष्ाच्ा शेवरी संदभा्टसाठी संकेतसथळे लदलेली 
आहेत. तसेच संदभा्टसाठी वापरलेल्ा सालहत्ांची 
्ालहती लदलेली आहे. तुमही सवतः तसेच लवद्ाथ्ाांनी 
्ा संदभा्टचा वापर करणे अपेलक्षत आहे. ्ा संदभ्ट 
सालहत्ाच्ा आधारे तुमहांला पाठ्यपुसतकाबाहेर 
जाण्ास नक्ककीच ्दत होईल. हे लवष् सखोल 
स्जण्ासाठी लवष्ाच ेअवातंरवाचन नहे्ीच उप्ोगी 
असते, हे लक्षात घ्ा.

P ्यूल््ापनासाठी ककृलतप्रवण, ्ुक्तोततरी, बहुप्ा्ट्ी, 
लवचारप्रवत्टक प्रशनांचा वापर करावा. पाठांच्ा शेवरी 
सवाध्ा्ात ्ांचे काही न्ुने लदलेले आहेत.

P पाठ्यपुसतकातील ‘क्यू आर कोड’ वापरावा.
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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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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



9



10

G=



11

:

°
° 

° °

 



12

आकृती ३.९ ः भरतीची वेळ रोजच्या रोज कया बदलते?

v	भरती-ओहोटीमुळे पाण्ातील कचऱ्ाचा निचरा 
होतो व समुद्रनकिारा सवच्छ राहतो. 

v	बंदरे गाळािे भरत िाहीत.
v	भरतीच्ा वेळेस जहाजे बंदरात आणता ्ेतात.
v	भरतीचे पाणी नमठागरात साठवूि त्ा पाण्ापासूि 

मीठ त्ार केले जाते.
v	भरती-ओहोटीच्ा नरि्ेमुळे वीज निमामाण करता ्ेते.
v	भरती-ओहोटीच्ा वेळेचा अंदाज िीट ि आल्ास 

समदु्रात पोहण्ास गेलेल्ा व्क्तींिा अपघात होऊ 
शकतो.

v	भरती-ओहोटीमुळे नतवराची विे, नकिारी भागांतील 
जैवनवनवधता इत्ादतींचा नवकास व जति होते.

भरतीची वेळ रोजच्या रोज बदलते
भरती-ओहोटीची प्रनरि्ा सातत्ािे घडत असते. 

भरतीची कमाल म्ामादा गाठल्ािंतर ओहोटीची 
सुरुवात होते. तसेच पूणमा ओहोटी झाल्ािंतर भरतीची 
सुरुवात होते. पुढील नववेचिात वेळ सांगतािा कमाल 
म्ामादेची वेळ सांनगतली आहे, हे लक्ात घ्ा. आकृती 
३.९ पहा. भरतीची वेळ दररोज का बदलते, हे तुमच्ा 
लक्ात ्ेईल.

भरती-ओहोटीची कक्या (Intertidal Zone)
भरती-ओहोटीच्ावेळी पाण्ाच्ा पातळीतल्ा 

फरकास भरती-ओहोटीची कक्ा महणतात. खुल्ा 
समुद्रात ही कक्ा केवळ ३० सेमी इतकी असते; 
परंतु नकिारी भागात ही कक्ा वाढत जाते. भारती् 
द् वीकलपाच्ा नकिारी भागांत ही कक्ा सुमारे १०० 
ते १५० सेमी असू शकते. जगभरातील सवामानधक 
कक्ा फंडीच्ा (Fandy) उपसागरात (उततर 
अमेररकेच्ा ईशान्ेस) आहे. ही कक्ा १६०० 
सेमी प य्ंत असते. भारतातील सवायंत मोठी भरती-
ओहोटीची कक्ा खंभातचे आखात ्ेथे आहे. ती 
सुमारे ११०० सेमी आहे.

   माहीत आहे का तुमहाांला ?

आकृती ३.८ ः भयांगयाची भरती-ओहोटी

आेहोटी

आेहोटी

भरती

भरती
भरतीची 
पातळी

सू्मा

चंद्र

पृथवी

उततर ध्ुव

v	आकृतीमध्े पृथवीवरील ‘क’ हा नबंदू चंद्रासमोर 
(चं १) असल्ािे तेथे भरती ्ेईल.

v	‘ड’ हा नबंदू पृथवीवर ‘क’ ्ा नबंदूच्ा प्रनतपादी 
सथािावर असल्ािे तेथेदेखील त्ाच वेळी भरती 
्ेईल.

v	‘क’ हा नबंदू ‘ड’ ्ा नठकाणी १२ तासािंतर ्ेईल 
(१८०°) आनण तो पुनहा मूळ जागी २४ तासािंतर 
्ेईल (३६०°) 

v	्ाच प्रकारचा बदल ‘ड’ ्ा प्रनतपानदत नबंदूबाबतही 
घडेल.

v	जेवहा ‘ड’ नबंदू ‘क’ च्ा जागी ्ेईल तेवहा तेथे भरती 

िेहमीपेक्ा कमी चढते व िेहमीच्ा ओहोटीपेक्ा कमी 
उतरते; कारण चंद्र व सू्मा ्ांचे आकरमाण एक दुसऱ्ास 
पूरक ि होता परसपर काटकोिात असते. ही भांगाची 
भरती-ओहोटी हो्. भांगाची भरती सरासरीपेक्ा लहाि 
असते तर ओहोटी सरासरी ओहोटीपेक्ा मोठी असते.

भरती-ओहोटीचे पररणयाम :
v	भरतीच्ा पाण्ाबरोबर मासे खाडीत ्ेतात. त्ाचा 

फा्दा मासेमारीसाठी होतो. 

पृथवीची गती : १°= ४ नमनिटे
१२°३०'     ला लागणारा वेळ = ५० नमनिटे
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   मी आणखी कोठे ?

F	इ्तता सहावी-सामान् नवज्ाि-ऊजामासाधिे.

F	इ्तता िववी-भूगोल-अंतगमात हालचाली.

F	इ्तता सहावी-सामान् नवज्ाि-ऊजजेची रूपे हा 
भाग.

सागरनकिारी नफरतािा नकंवा पाण्ात खेळतािा 
आपण भरती-आेहोटीच्ा वेळांची पुरेशी काळजी 
घेतली पानहजे, अन्था गंभीर दुघमाटिा घडू शकतात. 
त्ासाठी आपल्ाला भरती-ओहोटीच्ा वेळा 
माहीत असणे गरजेचे आहे. ्ा वेळा माहीत करूि 
घेण्ासाठी तुमहांला त्ा त्ा नदवसाची ‘नतथी’ 
माहीत असणे आवश्क आहे. नतथीच्ा पाऊणपट 
केले, की ती पूणमा भरती असण्ाची वेळ असते. 
उदा., तुमही सागरनकिारी चतुथथी ्ा नतथीच्ा 
नदवशी आहात. चतुथथी महणजे चौथा नदवस. 
त्ाच्ा पाऊणपट महणजे तीि. ्ाचाच अथमा त्ा 
नदवशी दुपारी तीि वाजता व पहाटे तीि वाजता पूणमा 
भरती असेल आनण त्ाच्ा साधारण सहा तास पुढे 
महणजेच रात्ी िऊ व सकाळी िऊ वाजता पूणमा ओहोटी 
असेल. सथलकाळािुसार ्ात थाेडाफार बदल होऊ 
शकतो. भरती-ओहोटीबरोबरच एखाद्ा नठकाणची 
सागरी नकिाऱ्ाची रचिा, उतार, खडकाळ भाग, 
नकिाऱ्ाजवळील प्रवाह ्ांचा नवचार करूि व 
सथानिकांशी चचामा करूि मगच समुद्रात खेळण्ाचा 
आिंद घेतला पानहजे.

अष्टमीच्ा नदवशी ्ेणाऱ्ा भरती-ओहोटीच्ा 
वेळा सांगा.

लाटेच्ा निनममातीचे मुख् कारण वारा हे आहे; पण 
काही वेळा सागरतळाशी होणारे भूकंप व जवालामुखतींमुळे 
देखील लाटा निमामाण होतात. उथळ नकिारी भागांत 
अशा लाटांची उंची प्रचंड असते. त्ा अत्ंत नवधवंसक 
असतात. त्ामुळे मोठ्ा प्रमाणावर जीनवत व  नवततहािी 
होते. अशा लाटािंा तसुिामी असे महणतात. २००४ 
साली सुमात्ा ्ा इंडोिेनश्ातील बेटांजवळ झालेल्ा 
भूकंपामुळे प्रचंड तसुिामी लाटा निमामाण झाल्ा होत्ा. 
त्ांचा तडाखा भारताचा पवूमा नकिारा व श्ीलंका ्ा 
देशालाही बसला होता.

लाटांमुळे समुद्रात घुसलेल्ा भू-भागांची झीज 
होते, तर उपसागरासारख्ा सुरनक्त भागात वाळूचे 
संच्ि होऊि पुळण निमामाण होते.

   माहीत आहे का तुमहाांला ?

सागर सानिध् असलेल्ा प्रदेशात भूकंप 
झाल्ास, नकिारी भागात तसुिामीचा धोका निमामाण 
होतो. अशावेळी नकिारी भागापासूि दूर जाणे 
नकंवा समुद्रसपाटीपासिू उंचावर जाण्ाची काळजी 
घ्ावी. त्ामुळे जीनवत हािी टाळता ्ेते.

       हे नेहमी लक्ात ठेवा.

आकृती ३.१२ ः पुळण
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प्रशन १. जोड्ा लावून साखळी बनवा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट ‘क’ गट
लाटा
केंद्रोतसारी प्ररेणा
गरुुतवी् बल
उधाणािी भर्ी
भागंािी भर्ी

अष्टमी
अमावास्ा
पथृवीि ेपररवलन
िंद्र, सू् ्च व पथृवी
वारा

वस् ूबाहरेच्ा चदशने ेफकेली जा्.े
सवाा्ं  मोठी भर्ी त्ा चदवशी अस्े.
भकूपं व जवालामखुीमळुहेी चनमा्चण हो्ा्.
िंद्र व सू्् ्च ्ाचं्ा प्ररेणा वगेळा चदशने ेका््च कर्ा्.
पथृवीच्ा मध्ाच्ा चदशने ेका््च कर्.े

प्रशन २. भौगाेचलक कारणे सांगा.
 (१) भर्ी-ओहोटीवर सू्ा्चपके्षा िंद्रािा जास् 

पररणाम  हो्ो.
 (२) काही चठकाणी चकनाऱ्ाजवळील सखल 

प्रदेश खाजणािा चकंवा दलदलीिा बन्ो.
 (३) ओहोटीच्ा चठकाणाच्ा चवरुद्ध 

रेखावृत्ावरदेखील अोहोटीि ्े्े.
प्रशन ३. थोडक्ा् उत्रे चलहा.
 (१) जर सकाळी ७.०० वाज्ा भर्ी आली, 

्र त्ा चदवसा्ील  पुढील ओहोटी व 
भर्ीच्ा वेळा कोणत्ा, ्े चलहा.

 (२) ज्ा वेळी मुंबई (७३° पवू्च रेखावृत्) ्ेथे 
गुरुवारी दुपारी १.०० वाज्ा भर्ी असेल, 
त्ा वेळी दुसऱ्ा कोणत्ा रेखावृत्ावर 
भर्ी असेल ्े सकारण चलहा.

 (३) लाटाचनचम्च्ीिी कारणे सपष्ट करा.
प्रशन ४.  पुढील बाबींिा भर्ी-ओहोटीशी कसा 

संबंध असेल ्े चलहा.
 (१) पोहण े (२) जहाज िालचवणे
 (३) मासेमारी (४) मीठ चनचम्च्ी
 (५) सागरी चकनारी सहलीला जाणे.

प्रशन ५. भांगािी भर्ी-ओहोटी ्ा आकृ् ी ३.८ 
िे चनरीक्षण करा व खालील प्रशनांिी उत्रे 
चलहा.

 (१)  आकृ्ी कोणत्ा च्थीिी आहे?
 (२) िंद्र, सू् ्च व पृथवी ्ांिी सापेक्ष ससथ्ी कशी 

आहे?
 (३) ्ा ससथ्ीिा भर्ी-ओहोटीवर नेमका का् 

पररणाम होईल?
प्रशन ६. फरक सपष्ट करा.
 (१) भर्ी व ओहोटी
 (२) लाट व तसुनामी लाट
प्रशन ७.  भर्ी-ओहोटीिे िांगले व वाईट पररणाम 

कोण्े, ्े चलहा.
उपक्रम ः
 (१) सागरी चकनारा असलेल्ा भागास भेट 

द्ा. चकनाऱ्ाकडे ्ेणाऱ्ा लाटांिे थोड्ा 
उंिीवरून चनरीक्षण करा. ्ेणाऱ्ा लाटा 
त्ांिी चदशा बदल्ा् का ्े पहा आचण असा 
बदल कशामुळे हो् असावा, ्ािे उत्र 
चशक्षकांच्ा मद्ीने शोधा.

 (२) सागरी लाटांपासून वीजचनचम्च्ी कशी केली 
जा्े ्ािी आं्रजालाद् वारे माचह्ी चमळवा. 
अशा प्रकारे वीजचनचम्च्ी कोणकोणत्ा 
चठकाणी हो्े ्े शोधा?

***

सिाध्ा्
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सामान् नवज्ाि इ्तता सातवीच्ा पाठ्पुसतकातील 
पाठ रिमांक ३ ‘िैसनगमाक संसाधिाचे गुणधममा’ मधील पृष्ठ 
१६ वरील हवेला वजि असते, हा प्र्ोग तुमही केला 
अाहे.

भौगोललक स्पष्ीकरण

v	हवेत उंच जाणारा एक आकाशकंदील घ्ा.
v	आकाशकंनदलाला साधारणपणे ५ मी लांबीचा साधा 

दोरा बांधा, जेणेकरूि तो पुनहा खाली आणता ्ेईल.
v	आकाशकंनदलाच्ा पानकटावर नलनहलेल्ा 

सूचिेप्रमाणे आकाशकंदील काळजीपवूमाक उघडा व 
त्ातील मेणबततीची वात पेटवा. का् होते त्ाचे 
निरीक्ण करा.

v	काही वेळािे आकाशकंनदलाला बांधलेल्ा दोऱ्ािे 
आकाशकंदील खाली उतरवूि घ्ा व त्ातील 
मेणबतती नवझवा.

(शिक्षकांसाठी/पालकांसाठी सूचना : तुमच्ा उपस्थितीत 
व मार्गदि्गनाखाली ही कृती शवद्ार्ाांकडून काळजीपूव्गक 
करून घ्ावी.)

(कृती झयाल्यानतंर शिक्कयंानी वगयागात चचयागा घडवून 
आणयावी. त्यासयाठी पढुीलप्रमयाण ेकयाही प्रशन शवचयारयावे.)

आकृती ४.१ ः आकयािकशंदलयाचया प्र्ोग

४. हवेचया दयाब

्ा कृतीवरूि तुमच्ा असे लक्ात आले असेल, 
की, फुग्ातील हवेमुळे फुगलेल्ा फुग्ाची बाजू खाली 
गेली. ्ाचाच अथमा असा होतो, की हवेला वजि असते.

ज्ा वसतूला वजि असते, नतचा खालील वसतूंवर 
दाब पडतो. त्ाचप्रमाणे वातावरणातील हवेचा दाब 
भूपृष्ठावर पडतो. पृथवीवरील ्ा हवेच्ा दाबामुळे 
वातावरणात वादळ, पजमान् ्ांसारख्ा अिेक घडामोडी 
होतात. त्ाची काही प्रमुख कारणे आहेत.
v	हवेचा दाब पृथवीपषृ्ठावर सवमात् सारखा िसतो.
v	हवेचा दाब वेळोवेळी बदलत असतो.
v	प्रदेशाची उंची, हवेचे तापमाि आनण बाषपाचे प्रमाण 

हे घटकही हवेच्ा दाबावर पररणाम करतात.

प्रदेियाची उंची व हवेचया दयाब ः
हवेतील धनूलकण, बाषप, जड वा्ू इत्ादी घटकांचे 

प्रमाण भूपषृ्ठालगत जासत असते. उंची वाढत जाते, तसे 
हे प्रमाण कमी होते. महणजेच भूपषृ्ठापासिू जसजसे उंच 
जावे तसतशी हवा नवरळ होत जाते. पररणामी हवेचा दाब 
उंचीिुसार कमी होतो.

हवेचे तयापमयान व हवेचया दयाब :

थोडे आठवूया.

करून ्पहा.
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भूपृष्यावरील दयाबपट्े :
सू्ामापासूि पृथवीला नमळणारी उषणता असमाि 

आहे. नवरुववृततापासिू उततर धु्वाकडे आनण 
दनक्ण ध्ुवाकडे तापमािाचे नवतरण असमाि असते, 
त्ामुळे प्रथम तापमािपट् टे निमामाण होतात, हे आपण 
मागील इ्ततेत नशकलो आहोत. तापमािपट् टांच्ा 
पाशवमाभूमीवर दाबपट ्टाचंी निनममाती होते.
शवषुववृतती् कमी दयाबयाचया पट्या : संपूणमा पृथवीचा 
नवचार करता फक् कक्कवृतत ते मकरवृतत ्ां दरम्ाि 
सू्ामाची नकरणे लंबरूप पडतात. त्ामुळे ्ा भागात 
तापमाि जासत असते. ्ा प्रदेशातील हवा तापते, 
प्रसरण पावते आनण हलकी होऊि आकाशाकडे जाते. 
ही नरि्ा सतत घडत असल्ािे ्ा प्रदेशाच्ा मध्वतथी 
भागात महणजेच ०° ते ५° उततर व दनक्ण अक्वृतताच्ा 
दरम्ाि हवेचा कमी दाबाचा पट्ा निमामाण होतो.
मध् अक्वृतती् जयासत दयाबयाचे पट्े : नवरुववृतती् 
प्रदेशातूि आकाशाकडे गेलेली उषण व हलकी हवा 
अनधक उंचीवर गेल्ािंतर धु्वी् प्रदेशाकडे उततर व 
दनक्ण नदशेत वाहू लागते, उंचावरील कमी तापमािामुळे 
ती थंड होऊि जड होते. जड झालेली ही हवा उततर व 
दनक्ण गोलाधायंत २५° ते ३५° अक्वृततांच्ा दरम्ाि 
जनमिीच्ा नदशेिे खाली ् ेते. पररणामी, उततर गोलाधामात 
आनण दनक्ण गोलाधामात २५° ते ३५° अक्वृततांच्ा 
दरम्ाि हवेच्ा जासत दाबाचे पट्े निमामाण होतात. ही 
हवा कोरडी असते; त्ामुळे ्ा प्रदेशात पाऊस पडत 
िाही. पररणामी पृथवीवरील बहुतेक उषण वाळवंटे ्ा 
प्रदेशात आढळतात. (आकृती ४.२(ब) पहा.)
उपध्ुवी् कमी दयाबयाचे पट्े : पृथवीचा ध्ुवाकडे 
जाणारा भाग तौलनिक दृषटा वरिाकार आहे. त्ामुळे 
ध्ुवाकडील प्रदेशाचे क्ेत् कमी होत जाते. ् ा आकारामुळे 
वाऱ्ांिा बाहेर पडण्ास जासत वाव नमळतो. पृथवीच्ा 
पृष्ठभागावरील हवेच्ा कमी घरमाणामुळे तसेच 
पररवलिाच्ा गतीमुळे ्ा भागातील हवा बाहेर फेकली 
जाऊि तेथे कमी दाबाचा पट ्टा निमामाण होतो. हा पररणाम 
५५° ते ६५° अक्वृततांच्ा दरम्ाि उततर व दनक्ण 
गोलाधामात नदसूि ्ेतो. 
धु्वी् जयासत दयाबयाचे पटे् : दोनही ध्ुवी् प्रदेशांत वरमाभर 
तापमाि शून् अंश सेललसअसपेक्ाही कमी असते. 
त्ामुळे ्ेथील हवा थंड असते. पररणामी, ध्ुवी् 

प्रदेशात पृथवी पृष्ठाजवळ हवेच्ा जासत दाबाचे पटे् 
निमामाण होतात. त्ांिा ‘ध्ुवी् जासत दाबाचे पट्े’ असे 
महणतात. ही लसथती ८०° ते ९०° उततर व दनक्ण ्ा 
अक्वृततांदरम्ाि नदसूि ्ेते.

सू्ामाच्ा उततरा्ण व दनक्णा्ि ्ा नरि्ांमुळे 
पृथवीवर पडणाऱ्ा सू्माप्रकाशाचा कालावधी आनण 
तीव्रता नवरुववृततापासूि उततर व दनक्ण गोलाधायं 
दरम्ाि  बदलत जाते; त्ामुळे तापमािपटे् व त्ांवर 
अवलंबूि असलेल्ा दाबपट् टांच्ा सथािात बदल 
होतो. हा बदल सवमासाधारणपणे उततरा्णात  ५° ते 
७° उततरेकडे नकंवा दनक्णा्िात ५° ते ७° दनक्णेकडे 
असा असतो. ्ालाच हवादाबपट् टांचे आंदोलि 
(Oscillation of pressure belts) महणूि ओळखल े
जाते. आकृती ५.६ मोसमी वारे पहा.

तापमािपट् टे व हवादाबपट ्टे ्ांमध्े 
महत्वाचा फरक महणजे तापमािपट्े सलग असूि 
ते नवरुववृतताकडूि दोनही ध्ुवांकडे जासत तापमाि ते 
कमी तापमाि असे पसरलेले असतात. हवादाबपटे् 
सलग िसूि कमी व जासत हवादाबाची के्ते् 
नवरुववृततापासूि दोनही ध्ुवांकडे जातािा वेगवेगळ्ा 
भागांत आढळतात.

       हे नेहमी लक्ात ठेवा.

पररणयाम :
हवेच्ा दाबाचे खालील पररणाम होतात.

v	वाऱ्ांची निनममाती
v	वादळे निमामाण होतात.
v	आरोह पजमान्ाची निनममाती होते.
v	हवेचा दाबाचा शवसि नरि्ेवरही पररणाम होतो.

समदयाब रेषया :
समाि हवेचा दाब असलेली नठकाणे ज्ा ररेेिे 

िकाशावर जोडलेली असतात, त्ा रेरेला ‘समदाब रेरा’ 
असे महणतात.
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	 (३)	 पृथ्वी्र	ह्ेचा	दाब	............	आहे.
	 	 (समान,	असमान,	जास्त,	कमवी)
	 (४)	 ५°	 उत्तर	 ्	 ५°	 दक्षिण	 अषि्ृत्ताांदरम्ान		 

............	दाबाचा	पट्ा	आहे.
	 	 (क््षु््ृत्तवी्	कमवी,	धुव्वी्	 	जास्त,	 उपधुव्वी्	

कमवी,	मध्	अषि्ृत्तवी्	जास्त)
प्रशन		५.	 ३०° अषि्ृत्तापाशवी	जास्त	दाबाचा	पट्ा	कसा	

्त्ार	हो्तो?	्तो	भाग	्ाळ्ां्वी	का	अस्तो?
प्रशन	 ६.	 ह्ेचे	दाबपट्े	दश्श्णारवी	सुबक	आकृ्तवी	काढून		

ना्े	द्ा. 
        ***

   मी आणखी कोठे ?

F	इ्त्ता	क््तसरवी	पररसर	अभ्ास.
F	इ्त्ता	सा्त्वी	सामान्	क््ज्ान.

प्रशन	 १.	 कारणे	द्ा.
	 (१)	 ह्ेचा	दाब	उांचवीनुसार	कमवी	हो्तो.
	 (२)	 ह्ादाब	प््	टाांच	ेआांदोलन	हो्ेत.
प्रशन		२.	 खालवील	प्रशनाांचवी	थोडक्ा्त	उत्तरे	क्लहा.
	 (१)	 ह्ेच्ा	 दाबा्र	 ्तापमानाचा	 कोण्ता	 पररणाम	

हो्तो	?
	 (२)	 उपध्ु्वी्	भागा्त	कमवी	दाबाचा	पट्ा	का	क्नमा्शण	

हो्तो	?
प्रशन	 ३.	 क््पा	क्लहा.
	 (१)	 मध्	अषि्ृत्तवी्	जास्त	दाबाचे	पट्े
	 (२)	 ह्ेच्ा	दाबाचे	क्षिक््तजसमाां्तर	क्््तरण
प्रशन	 ४.	 गाळलेल्ा	जागवी	कंसा्तवील	्ोग्	प्ा्श्	क्लहा.
	 (१)	 ह्ा	उांच	गेल्ा्र	............	हो्ते.
	 					 (दा्,	क््रळ,	उषण,	दम्)
	 (२)	 ह्ेचा	दाब	............	् ा	पररमाणा्त	साांग्ता्त.
	 							(क्मक्लबार,	क्मलवीमवी्र,	क्मक्लक्ल्र,	क्मक्लग्रॅम)

इ्त्ता	 सहा्वीमधवील	 ्तापमान	 क्््तरण	 नकाशा	
्	 ्ा	 पाठा्तवील	 ह्ादाबाचा	 क्््तरण	 नकाशा	 ्ाांचा	
एकक्रि्त	अभ्ास	करून	्तापमान	्	ह्ादाब	्ाां्तवील	
सहसांबांध	शोधा.

     पहा बरे जमते का ?

पृथ्वीच्ा	 गुरुत्ाकष्शण	 शक्वीमुळे	 पृथ्वीशवी	
क्नगक्ड्त	 असलेल्ा	 स््शच	 गोष्वी	 पृथ्वीला	 जखडनू	
राह्ता्त.	 ्ामधून	 ्ा्ुरूपा्त	 असलेलवी	 ह्ादेखवील	
सु््त	 नाहवी.	 पृथ्वीच्ा	 गुरूत्ाकष्शण	 शक्वीमुळ	े
्ा्ता्रणा्तवील	 ह्ा	 पृथ्वीपृष्ाकडे	 ओढलवी	 जा्ते,	
महणून	समुद्रसपा्वीज्ळ	ह्ेचा	दाब	जास्त	अस्तो.	
्ा्ता्रणा्तवील	हा	 ह्ेचा	 दाब	स््शरिच	असल्ामुळ	े
आपल्ा्रहवी	हा	ह्ेचा	दाब	का््श	कर्तो,		हे	लषिा्त	
ठे्ा.	असे	मह्ले	जा्ते,	की	स््शसाधारणपणे	प्रत्ेक	
व्क्वीच्ा	 डोक्ा्र	 असलेल्ा	 ह्ेच्ा	 स्तांभाचे	
्जन	१०००	क्कग्रॅ	अस्ते.	

   माहीत आहे का तुमहाांला ?

आकृती ४.५ ः हवादाबमापक 

ह्ेचा	दाब	हा	क्मक्लबार	
्ा	 एकका्त	 मोजला	 जा्तो.	
त्ासाठवी	 ह्ादाबमापक	
हे	 उपकरण	 ्ापरल	े जा्ते.	
पृथ्वीपृष्ाज्ळ	 ह्ेच्ा	
दाबाचवी	नोंद	् ा	उपकरणाद्ारे	
माेजलवी	जा्ते.

       हे नेहमी लक्ात ठेवा.

सवाध्ा्

F क््षु््ृत्ता्र	 ह्ेचा	 दाब	 कमवी	 अस्तो,	 ्तर	
आरक््शक्ृत्ता्र	ह्ेचा	दाब	कसा	असेल?

जरा डोके चालवा !
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दोनही वारे चवरुववतृ्ाजवळील हवचे्ा शां्  पट ्ट्ाजवळ 
्ऊेन चमळ्ा्. ्ा वाऱ्ानंा पवूवी् वार ेअस ेमहण्ा्.

दोनही गोलाधाां् मध् अक्षवृत्ी् जास् दाबाच्ा 
पट् ट्ाकडून ६०°अक्षवृत्ाच्ा जवळ असलेल्ा 
हवेच्ा कमी दाबाच्ा पट ्ट्ाकडे वारे वाह्ा्. (आकृ् ी 
५.३) पृथवीच्ा पररवलनािा पररणाम होऊन त्ांिी मूळ 
चदशा बदल्े. दचक्षण गोलाधा्च् हे वारे वा्व्ेकडून 
आग्े्ेकडे, ् र उत्र गोलाधा्च् नैॠत्ेकडून ईशान्ेकडे 
वाह्ा्. ्ा वाऱ्ानंा पसशिमी वारे असे महण्ा्.

दोनही गोलाधाा्ं  धु्वी् जास् दाबाच्ा पट ्ट्ाकडून 
उपध्वुी् (५५° ्  े६५°) कमी दाबाच्ा पट् ट्ाकड ेज ेवारे 
वाह्ा्, त्ानंा धु्वी् वार ेअस ेमहण्ा्. ्ा वाऱ्ािंी 
चदशा सव्चसाधारणपण ेपवूदेकडून पसशिमेकड ेअस्े.

स्ाशिक वारये :
काही वारे कमी कालावधी् व चवचशष्ट प्रदेशा् 

चनमा्चण हो्ा् आचण ्ुलनेने म्ा्चचद् क्षेत्रा् वाह्ा्, 

हे सथाचनक वारे अस्ा्. हे वारे ज्ा प्रदेशा् वाह्ा् 
्ेथील हवामानावर त्ांिा पररणाम झालेला चदसून 
्े्ो. हे वारे चनरचनराळा प्रदेशां् वेगवेगळा नावांनी 
ओळखले जा्ा्. 

(अ) चदलले्ा चित्रािे चनरीक्षण करा. दरी् वाऱ्ािंी 
माचह्ी चित्रावरून चलहा.

भूपृष्ािी उंिी, जचमनीिे व पाण्ािे ्ापणे, ्सेि 
थंड होणे, हविेा दाब इत्ादी बाबी लक्षा् घेऊन खालील 
कृ् ी करावी.

आकृती ५.४ (अ) ः दरीय वारये

दरीय वारये-वैशशष्ट्ये ः
v	

v	

v	

v	

v	

v	

   माहटीत आहे का तुमहाांिा ?

दचक्षण गोलाधा्च् वारे अच्श् वेगाने वाह्ा्. 
दचक्षण गोलाधा्च् जलभाग जास् आहे. ्ा गोलाधा्च् 
भूपृष्ाच्ा उंि सखलपणािा अडथळा नाही. 
कोणत्ाही प्रकारिे चन्ंत्रण नसल्ामुळे दचक्षण 
गोलाधा्च् वारे उत्र गोलाधा्चपेक्षा जास् वेगाने 
वाह्ा्. त्ांिे सवरूप पुढीलप्रमाणे अस्े.
F ४०° दचक्षण अक्षांशापलीकडे हे वारे अच्श् 

वेगाने वाह्ा्. ्ा भागा् ्ा वाऱ्ांना ‘गरजणारे 
िाळीस’ (Roaring Forties) असे महण्ा्. 

F ५०° दचक्षण अक्षांशाच्ा भागा् ह ेवारे वादळाच्ा 
वगेाने वाह् अस्ा्. ् ा भागा् त्ांना ‘खवळललेे 
पननास’ (Furious Fifties) महण्ा्.

F ६०° दचक्षण अक्षाशंाभोव्ी वार े वादळाच्ा 
वगेाबरोबरि प्रिडं अावाजान े वाह्ा्. त्ानंा 
‘चकिंाळणार ेसाठ’ (Screeching Sixties) महण्ा्.
उत्र गोलाधा्च् ४०°, ५०° चकंवा ६०° 

अक्षांशाच्ा भागा् वाऱ्ािे सवरूप असे का 
आढळ् नाही?

करून ्पहा.
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(ब) खालील नदलले्ा मानहतीच े लक्पवूमाक वाचि 
करूि त्ा आधार ेपवमाती् वारा दशमावणारी आकृती काढा.
पवगाती् वयार-े वशैिष्ट् ेः
v	रात्ी पवमातनशखर लवकर थडं होत.े
v	दरीचा भाग तलुििे ेउषण असतो.
v	पवमातावर हवचेा दाब जासत असतो.
v	पवमाताकडूि दरीकड ेथडं वार ेवाहतात.
v	दरीतील उषण व हलकी हवा वर ढकलली जात,े त्ामळुे 

थडं हवा दरीकड ेवगेाि ेखाली ्ेत.े
v	पवमाती् वार ेसू् ामासताितंर वाहतात.

आकृती ५.४ (ब) ः पवगाती् वयारे

पुढे नदलेल्ा आकृत्ांचे निरीक्ण करा. खारे (सागरी्) वारे व मतलई (भूमी्) 
वारे ्ांनवर्ी नवचारलेल्ा प्रशिांची उततरे सांगा.

आकृती ५.५ (अ) ः खयारे (सयागरी्) वयारे

जनमिीवरील हवा तापते 
व वर जाते.

गरम हवा थंड होते व 
खाली ्ेते.

खारे वारे
जासत 
दाबकमी 

दाब सागरावरील थंड हवा जनमिीकडे वाहते.

नवरुववृतताच्ा उततर व दनक्णेस सुमारे ५° 
अक्वृतताप्यंत वरामातील बराच काळ हवा शांत 
असल्ािे तेथे वारे वाहत िाहीत; महणूि ्ा पट् टाला 
नवरुववृतती् शांत पट्ा (Doldrums) असे महणतात.

कक्कवृतत व मकरवृतताजवळच्ा २५° ते ३५° 
उततर व दनक्ण अक्वृततांदरम्ाि जासत दाबाचा पट् टा 
असतो. हा पटटा शांत पटटा आहे, ् ाला अशव अक्ाशं 
(Horse Latitude) असे महणतात.

   माहीत आहे का तुमहाांला ?

साांगा ्पाहू !
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कमी दाबाचा नवरुववृतती् शांत पट् टा

जासत दाबाचा मध् अक्वृतती् पट् टा

जासत दाब

आग्े् वारे

नवरुववृतत

ईशान् 
मोसमी 
वारे

आग्े् वारे

कमी दाब

िैॠत् 
मोसमी 
वारे

नवरुववृतत

आकृती ५.६ ः मोसमी वयारे 

हंगयामी वयारे (मयाेसमी) ः
जमीि व पाणी ्ांच्ा ॠतूिुसार कमी-अनधक 

तापण्ामुळे माेसमी वारे निमामाण होतात. उनहाळ्ात 
मोसमी वारे समुद्रावरूि जनमिीकडे आनण नहवाळ्ात 
जनमिीकडूि समुद्राकडे वाहतात. अाग्े् आनश्ा, पूवमा 
आनरिका, उततर ऑसट्ेनल्ा ्ा प्रदेशांवर मोसमी 

वाऱ्ांचा नवशेर पररणाम हाेतािा आढळतो. (आकृती 
५.६ पहा.) भारती् उपखंडात उनहाळा व नहवाळा 
ॠतूंवर मोसमी वाऱ्ांचा प्रभाव होतो. ्ा वाऱ्ांच्ा 
प्रभावामुळे भारती् उपखंडात उनहाळा व नहवाळा 
्ांनशवा् पावसाळा व मानसूि परतीचा काळ असे ॠतू 
होतात.

जगयातील प्रमखु स्याशनक वयारे
वयाऱ्याचे नयाव वयाऱ्याचे सवरूप वैशिष्ट्े आशण प्रभयावक्ेत्र

लू (Loo) उषण व कोरडे उततर भारती् मैदािी प्रदेशात उनहाळ्ात बहुधा दुपारी वाहतात. 
हे वारे थरच्ा वाळवंटी प्रदेशाकडिू ्ेतात.

नसमूम (Simoom) उषण, कोरडे आनण 
नविाशकारी

सहारा आनण अरेनब्ि वाळवंटांतूि अनतश् वेगािे वाहतात. हे 
वारे शलक्शाली असल्ािे नवधवंसक असतात.

नचिूक (chinook)
(which means 
snow eater)

उबदार आनण कोरडे उततर अमेररकेतील रॉकी पवमाताच्ा पवूमा उतारावरूि खाली 
वाहतात, पररणामी तेथील बफ्क नवतळते, त्ामुळे दऱ्ांमधील 
तापमािात वाढ होते.

नमसट्ल (Mistral) थंड आनण कोरडे सपेि, रिानस आनण भूमध् सागराच्ा नकिाऱ्ालगतच्ा प्रदेशात 
वाहतात. हे वारे आल्पस पवमातावरूि ्ेतात. ्ा थंड वाऱ्ांमुळे 
नकिाऱ्ालगतच्ा तापमािात घट होते.

बोरा (Bora) थंड आनण कोरडे आल्पस पवमाताच्ा उतारावरूि इटली देशाच्ा नकिारी भागाकडे 
वाहतात.

पांपेरो (Pampero) थंड आनण कोरडे दनक्ण अमेररकेतील पंपास गवताळ प्रदेशात वाहतात.
फॉि (Fohn) उषण व कोरडे आल्पस पवमाताच्ा उततर भागात वाहतात.
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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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वाऱ्ांिे प्रकार

ग्रही् वारे

म्लई वारे

ईशान् मोसमी वारे

प्रशन ५. पुढील ओघ्क्ा पूण्च करा.

भार्ा् पाऊस पड्ो. ्ा कालावधीनं्र हे वारे 
पर् चफर्ा्. 

 (२) उत्र ध्ुवी् प्रदेशांकडून ६०° उत्रेकडे 
्ेणाऱ्ा ्ा वाऱ्ांमुळे उत्र अमेररका, ्ुरोप व 
रचश्ा एवढ्ा चवस्ीण्च प्रदेशा् थंडीिी ्ीव््ा 
वाढ्े.

 (३) डोंगरमाथे चदवसा लवकर ्ाप्ा्. ्ेथील हवा 
्ापून हलकी हाे् े व वर जा्े. त्ामुळे ्ा 
भागा् कमी दाब चनमा्चण हो्ो. त्ाि वेळी 
डोंगरपा्थ्ाशी दरीखोऱ्ां् हवा थंड असल्ाने 
जास् दाब अस्ो. ्ेथील हवा कमी दाबाकडे 
वाह्े.

प्रशन ३. पुढे हविेा दाब क्रमवार चमचलबारमध्े चदलेला 
आहे. त्ावरून आव््च व प्रत्ाव्ा्चिी आकृ्ी 
काढा.

   � ९९०, ९९४, ९९६, १०००.
   � १०३०, १०२०, १०१०, १०००.
प्रशन ४. एकि भौगोचलक कारण चलहा.
 (१) चवरुववृत्ाजवळ हविेा पट् टा शां् अस्ो.
 (२) उत्र गोलाधा्च्ील नैॠत् वाऱ्ांपेक्षा दचक्षण 

गोलाधा्च् वा्व्ेकडून ्ेणारे वारे जास् वेगाने 
वाह्ा्. 

 (३) उनहाळा्ील मोसमी वारे समुद्राकडून, ्र 
चहवाळा्ील पर्ीिे मोसमी वारे जचमनीकडून 
्े्ा्. 

 (४) वारे वाहण्ासाठी हवेच्ा दाबामध्े फरक 
असावा लाग्ो.

प्रशन ६. थोडक्ा् उत्रे चलहा.
 (१) ध्ुवी् भागा् दोनही गोलाधाां् हविेा दाब जास् 

का अस्ो?
 (२) पृथवीच्ा पररवलनािा वाऱ्ांवर कोण्ा 

पररणाम हो्ो?
 (३) आव््च वारे िक्राकार चदशेनेि का वाह्ा्?
  (४) आव््च वाऱ्ांिी कारणे व पररणाम चलहा.
उपक्रम ः
 संके् सथळािा वापर करून भार्ाच्ा पवू्च 

चकनारपट ्टीवर आलेल्ा अचलकडच्ा 
वादळाचवर्ीिी माचह्ी, छा्ाचित्रे व नकाशे 
चमळवा. ्ा वादळािा जीचव्, आचथ्चक बाबींवर 
झालेला पररणाम थोडक्ा् चलहा.

ICT चा वापर ः
‘Windyty’ ् ा मोबाइल ॲपिा वापर करून जगा्ील 

वाऱ्ांिी चदशा व दाबप्रवण क्षेत्र इत्ादी जाणून घ्ा.
***
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चित्रांजवळील िौकटींत स्रेबतच््र सूिीनुस्रर खुण्र कर्र.

नि
वा

रा
वस्

त्रे
वि

स््प
ती

 व
 प्

ाण
ी

अ
न्न

Ø नित्ाांत दाखवलरेल्ा सव्व विस््पती आ्पल्ा ्पररसरात 
आढळतात का? िसल्ास त्ा कोठरे आढळत 
असाव्ात?
आ्पल्ा सभोवतालच्ा ्पररसरात आ्पण ्पाहतो, 

अिभुवतो त्ा्परेक्ा काही नभन्न गोष्ी जगात इतरत् 
आढळतात. नवनवध वन् जीवाांच्ा सांदभा्वतील शकै्नणक 
व मानहती्पर होणाररे का््वक्रम आ्पण दूरनित्वाणीवर 
्पाहत असतो. त्ाां वन्जीवाांनवष्ी जाणिू घरेण्ािरे 
कुतहूल आ्पणाांस वाटतरे. आ्पल्ाकडरे तरे का उ्पलबध 
िाहीत? तरे आ्पल्ाकडील वन् प्ाण्ाांप्माणरे का िाहीत? 
त्ाांच्ात हा फरक का निमा्वण झाला? ्ानवष्ीच्ा 
कारणाांिा आ्पण शोध घरेऊ्ा.

६. नैसच्गिक प्रदेश

तुम्ी केलेल््र चनवडीच््र व ख्रलील प्रशन्रांच््र  
आध्ररे व््रगित िि्रगि कर्र.
Ø नित्ाांत दाखवलरेली सव्व घररे आ्पल्ा ्पररसरात का 

आढळत िाहीत?
Ø अशा प्कारिी घररे असलरेलरे प्दरेश कोणतरे?
Ø बफा्वच्ा घरात राहणरे तुमहाांला आवडरेल का? मग ही 

घररे आ्पण का बाांधत िाही?
Ø लोकाांच्ा ्पोशाखात कशामुळरे फरक ्पडला 

असावा?
Ø अन्न महणूि खबूस, नकडरे, मुांग्ा ्ाांिाही वा्पर कोठरे 

होत असरेल?
Ø आ्पल्ाकडील प्ानणसांग्रहाल्ाांमध्रे धु्वी् 

अस्वल, ्पेंगगवि हरे प्ाणी ठरेवता ्रेतील का? 

सांगा पाहू !
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प्रश्न	 १.	 खालील	 विधा्ेन	 लक्षपूि्वक	 िाचा.	 चूक	
असल्ास	विधा्ने	दुरुस्त	करू्न	पुन्ा	वल्ा.

	 (१)	 पशशचम	 ्ुरोपी्	 प्रदेशा्ंतील	 लोक	 सौम्	 ि	
उबदार	्िामा्नामुळे	उतसा्ी	्नस्ता्त.

	 (२)	प्रअेरी	प्रदेशाला	‘जगा्तील	गव्ाचे	कोठार’	असे	
म्ण्ता्त.

	 (३)	भूमध्	सागरी	प्रदेशा्तील	झाडांची	पा्ने	मेणचट	
अस्ता्त	आवण	झाडांची	साल	फार	जाड	अस्ते.	
झाडां्तील	पाण्ाचे	बाषपीभि्न	जास्त	्ो्ते.

	 (४)	उषण	िाळिंटी	प्रदेशा्त	‘उंट’	् ा	म्त्िाचा	प्राणी	
आ्े,	 कारण	 ्तो	 अन्नपाण्ावशिा्	 दीर्वकाळ	
रा््तो,	्तसेच	िा््ुतकीसाठी	उप्ोगी	आ्े.

	 (५)	िार,	वसं्ासारखे	मांसभक्षक	प्राणी	विषुििृत्ती्	
प्रदेशा्ंत	जास्त	अाढळ्ता्त.

प्रश्न	 २.	 भौगोवलक	कारणे	द्ा.
	 (१)	मोसमी	 प्रदेशा्त	 प्रामुख्ा्ने	 शे्तीव्िसा्	

कर्ता्त.

	 (२)	 विषुििृत्ती्	ि्ना्तील	िृक्ष	उंच	िाढ्ता्त.
	 (३)	 टुंडा्	 प्रदेशा्त	 ि्नसप्ती	 जीि्न	 अलपकाळ	

वटकणार	ेअस्ते.	 	
प्रश्न	 ३.	 पुढील	प्रश्नांची	उत्तर	ेवल्ा.
	 (१)	्तैगा	प्रदेशाचा	विस्तार	कोणत्ा	अक्षिृत्तांदरम्ा्न	

आ्े?
	 (२)	सुदा्न	प्रदेशा्तील	कोण्ते्ी	्ती्न	्ृतणभक्षक	प्राणी	

सांगा.	 त्ांच्ा	 सिसंरक्षणासाठी	 व्नसगा्व्ने	
कोण्ती		व्िस्ा	केली	आ्े?

	 (३)	मोसमी	प्रदेशांखाली	वदलेली	िैवशषट्े	कोण्ती?
प्रश्न	 ४.	 जगाच्ा	्नकाशा	आराखड्ा्त	पुढील	्नैसवग्वक	

प्रदेश	दाखिा.	सूची	्त्ार	करा.	
	 l	कोलोरॅडो	िाळिंट	 l	डाऊनस	गि्ताळ	प्रदेश
	 l	भूमध्	सागरी	्िामा्न	 l	वरिवटश	कोलवंब्ा	
	 l	ग्ी्नलँडचा	लोकिस्ती	असलेला	भाग

उपक्रम :
आं्तरजालाचा	िापर	करू्न	्ा	 प्रकरणा्तील	माव््ती	

पड्ताळू्न	प्ा.	विविध	्नैसवग्वक	प्रदेशां्तील	ि्नसप्ती,	प्राणी	

ि	लोकजीि्न	्ांची	वचत्े	जमा	करा.	जगाच्ा	्नकाशािर	्ती	
वचकटिू्न	कोलाज	्त्ार	करा.

स्वाध्वा्
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प्रकलप :
आ्ाप्ां् आपण अनेक भौगोचलक बाबी अभ्ासल्ा 

आहे्. उदा., अक्षांश, रेखांश, वृत्जाळी, एखाद्ा प्रदेशािे 
हवामान, प्राकृच्क रिना, वनसप्ी व प्राणीजीवना्ील चवचवध्ा 
इत्ादी. आ्ा आपण ्ासंदभा्चने एक उपक्रम करू्ा.

आं्रजालािा ्सेि इ्र स्ो्ांिा वापर 
करून कोणत्ाही दोन नैसचग्चक प्रदेशा्ून प्रत्ेकी 
एका देशािी माचह्ी, छा्ाचित्रे इत्ादी चमळवा.  
्सेि खालील मुद् द्ांिा वापर करून ् ा देशांसाठी 
कोलाज ््ार करा. त्ांिे वगा्च् प्रदश्चन भरवा 
आपल्ा कोलाजच्ा साहाय्ाने सादरीकरण करा.

दयेशाचये नाव : ............................................
.........................................................

स्ान-शवसतार : ........................................
.........................................................

हवामान : ...............................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

वनसपती : ..............................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

प्राणी : ..................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

मानवी जीवन : .........................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

पोशाख : ...............................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

मानवी वयवसाय : ......................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

दयेशाची वैशशष्ट्ये : ......................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................

संबशंित नकाशा :

***
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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 वैनशषटे 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 
खडकांपासूि ‘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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खालील प्रशिाचंी उततरे द्ा.

Ø ररकाम्ा कुंडीतील व फक् पाणी असलेल्ा 
कुंडीतील नब्ांचे का् झाले? 

Ø मृदा असलेल्ा कुंडीतील नब्ांचे का् झाले?

Ø ्ावरूि तुमही का् अिुमाि काढाल?
भौगोललक स्पष्ीकरण

मृदया महणजे मयाती नवहे : अपक्् झालेल्ा 
खडकांचा भुगा, अधमावट नकंवा पूणमापणे कुजलेले 
सेंनद्र् पदाथमा व असंख् सूक्मजीव मृदेमध्े असतात. 
मृदेत जैनवक आनण अजैनवक घटकांमध्े सातत्ािे 
आंतरनरि्ा घडत असतात. विसपततींच्ा वाढीस 
आवश्क असणारी पोरक द्रव्े त्ांिा मृदेमधिू 
नमळतात. मृदा ही एक पररपूणमा पररसंसथा आहे. ् ाउलट 
माती हा एक पदाथमा आहे.

थोडक्ात का्, तर कुंभार वापरतो ती माती 
आनण शेतकरी वापरतो ती मृदा. शेतकरी मृदा 
पररसंसथेचा वापर करतो, तर कुंभार माती ्ा पदाथामाचा 
वापर करतो, हे लक्ात घ्ा.

v	सारख्ा आकाराच्ा तीि कुंड्ा घ्ा.
v	एक कुंडी ररकामी घ्ा. दुसऱ्ा कुंडीच्ा तळाचे 

न्छद्र बंद करूि त्ात फक् पाणी भरा आनण नतसऱ्ा 
कुंडीत मृदा भरा.

v	तीिही कुडं्ांत कोणत्ाही ‘नब्ा’ टाका. (उदा., 
हळीव, वाटाणे, चवळी, मूग, मेथी, गहू, धणे, 
इत्ादी.)

v	तीिही कुंड्ा उनहात ठेवा आनण त्ांतील ररकाम्ा 
व मृदा भरलेल्ा कुडं्ांत चार-पाच नदवस थोडे थोडे 
पाणी टाका. निरीक्ण करा.

पृथवीवरील सजीव सृष्टीतील महत्वाचा घटक 
महणजे ‘विसपती’ हो्. ्ा विसपततींची निनममाती, वाढ 
आनण आधार महणूि, मृदेचे असाधारण महत्व आहे. ज्ा 
प्रदेशात सुपीक मृदा आहे, तेथे विसपती जीवि मोठ्ा 
प्रमाणात समदृ् झालेले असते. उदा., नवरुववतती् 
प्रदेश. ज्ा प्रदेशात सुपीक मृदा िसते, तेथे विसपतीची 
वाढ कमी होते. उदा., वाळवंटी प्रदेश. मृदेची कमतरता 
असते, तेथे विसपती जीविाचा अभाव आढळतो. उदा., 
ध्ुवी् प्रदेश.

कवेळ ्ोग् हवामाि, भरपरू पाणी आनण सू् माप्रकाश 
असल्ाि े विसपती जीवि समदृ् होऊ शकत िाही. 
विसपततींच्ा ् ोग् वाढीसाठी सपुीक मदृा महत्वाची असत.े 

जनमिीत बी टाकल्ािे पीक ्ेते, हे मािवाला 
समजल्ािे त्ािे मृदेचा वापर करा्ला सुरुवात केली. 
हळूहळू त्ाच्ा हे लक्ात आले, की िदीकाठच्ा 
सुपीक मृदेत पीक जासत चांगले ्ेते. मग मािव 
िदीकाठच्ा प्रदेशात समूहािे राहू लागला. त्ामुळे 
िदीकाठी मािवाच्ा प्राचीि संसकतृतींचा उद् झाला. 
उदा., नसंधू-हड्पपा संसकृती.

मोठ्ा प्रमाणात वाढणाऱ्ा लोकसखं्ेसाठी मािव 
शतेीमधिू अन्नधान् नमळव ू लागला. शतेी व त्ातील 
नपकांच े उतपादि हे मखु्तवेकरूि पाण्ाची उपलबधता 
व प्रदशेातील मृदवेर आधाररत असत,े ह ेत्ाच्ा लक्ात 

आकृती ७.१ ः  मृदेचया प्र्याेग

       हे नेहमी लक्ात ठेवा.

F नवरुववृतती् प्रदेशांत सुपीक मृदा का आढळते?

F वाळवंटी प्रदेशात विसपती तुरळक का 
आढळतात?

जरा लवचार करा !

करून ्पहा.
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आकृती ७.२ ः म््रर्रष्ट्र-मृदिेे प्रक्रर व सवगिस्रध्ररण चवतरण

आलरे. स्ुपीक मदृरेच्ा शोधात व तरेथरे स्थान्क होण्ास 
मािवी समहूाांत स््पधा्व होऊ लागली. त्ािांतर ्पीक भरघोस 
्रेण्ासाठी मदृरेिी प्त वाढवण्ािरे नवनवध प््ति मािव 
करू लागला. त्ासाठी नवनवध प्कारिी खतरे तो वा्परू 
लागला. त्ामळुरे शरेतीच्ा उत्पादिात नवक्रमी वाढ झाली. 

मृदरेच्ा प्कारािुसार अन्नधान्, फुलरे, फळरे इत्ादी 
उत्पादिरे घरेतली जातात. महाराष्ट्ातील दखखि ्पठारावरील 
ररेगूर मृदरेत प्ामुख्ािरे जवारी, बाजरीसारख्ा धान् न्पकाांिरे 
उत्पादि होतरे, तर कोकण, केरळ, तनमळिाडू, किा्वटक 
्ा प्दरेशाांतील मृदरेत ताांदळािरे (धाि) उत्पादि होतरे. 
मध्प्दरेशातील ्पाण्ािा नििरा होणाऱ्ा मृदरेत ‘बटाटा’ 
्ा न्पकािरे उत्पादि होतरे. स्थानिक उत्पादिाांिुसार तरेथील 
मािवािा आहार निग्ित होतो.

ज्ा प्दरेशाांत शरेती्ोग् मृदा िाही, त्ाांिा 
आजूबाजूच्ा प्दरेशातूि धान् आ्ात करूि त्ाांिी गरज 
भागवावी लागतरे. उदा., सौदी अररेनब्ा, कतार, ओमाि, 
इत्ादी दरेश त्ाांच्ा गरजा िीि, भारत, अमरेररका ्ा 
दरेशाांतूि माल आ्ात करूि भागवतात.

ज्ा प्दरेशात सु्पीक मृदा असतरे, त्ा प्दरेशात 
अन्नधान्ािी स्व्ां्पूण्वता नदसतरे, त्ामुळरेि अशा प्दरेशात 
लोकवस्ती केंनरित झालरेली आढळतरे. अशा प्दरेशात शरेती 
उत्पादिावर आधाररत उद्ोगधांदरे नवकनसत होतात. 
उदा., ऊस उत्पादि क्रेत्ात साखर कारखािरे, फलोत्पादि 
क्रेत्ात फळरे प्नक्र्ा उद्ोग, इत्ादी. अशा प्दरेशाांिा ्पुढरे 
नवकास झालरेला नदसूि ्रेतो.

नकाशाशी मैत्ी
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आकृती ७.२ मधील िकाशाचे निरीक्ण करूि 
पुढील प्रशिांची उततरे सांगा.
Ø कोणत्ा प्रकारच्ा मृदेिे महाराष्ट्ातील सवायंत जासत 

भूभाग व्ापला आहे?
Ø जांभी मृदा कोणकोणत्ा भागांत आढळते?
Ø महाराष्ट्ातील िदीखोऱ्ातं कोणती मृदा आढळते?
Ø सह्ाद्री पवमाताच्ा भागात असलेली मृदा कोणती?
Ø गाळाची मृदा कोणत्ा प्रदेशात आढळते?

आकृती ७.३ ः टेकडीचया प्र्ोग

v	मातीच्ा दोि टेकड्ा त्ार करा.
v	त्ातंील एका टेकडीवर गहू नकंवा कोणतेही रोपे 

उगवेल असे ‘बी’ टाका.
v	चार-पाच नदवस त्ा टकेडीवर थोड-ेथोड ेपाणी टाका. 
v	रोपे उगवल्ािंतर पाच-सहा नदवसांिी दोनही 

टेकड्ांवर झारीिे पाणी टाका व निरीक्ण करा. 
(आकृती ७.३ पहा.)

(शिक्षकांसाठी सूचना : पाठ सुरू होण्ापूववी शकमान दहा 
शदवस अरोदर ही कृती सुरू करावी. रोपे पुरिेी उरवल्ावर 
पाठाचा हा भार सुरू करावा.)

तुमही महाराष्ट्ातील मृदेचे प्रमुख प्रकार अभ्ासले. 
मृदेचा रंग, पोत, घडण प्रनरि्ा, थरांची जाडी इत्ादतींच्ा 
आधारे राज्ातील मृदेचे पाच प्रमुख प्रकार करता ्ेतात.
जयाडी भरडी मृदया ः नवदारण नरि्ा व कमी पाऊस ्ाच्ा 
पररणामातूि हा मृदा प्रकार त्ार होतो. पठाराच्ा 
पलशचम भागात घाट माथ्ावर ही मृदा आढळते. उदा., 
अजंठा, बालाघाट व महादेव डोंगर ्ा मृदेत हु्मसचे 
प्रमाण िगण् असते.
कयाळी मृदया ः रेगूर नकंवा काळी कापसाची मृदा ्ा िावािे 
देखील ही मृदा प्रनसद् ध आहे. मध्म पावसाच्ा प्रदेशात 
ही मृदा आढळते. िद्ांच्ा खोऱ्ांमधील गाळाची 
मैदािे व दऱ्ाचं्ा भागात ही मृदा आढळते. दखखि 
पठारावर पलशचम भागात अनत काळी तर पूवमाभागात 
(नवदभमा) मध्म काळी अशा दोि प्रकारात ही मृदा 
आढळते. नदसा्ला काळी असली तरीही 
्ा मृदेत जैनवक घटकांचे प्रमाण कमी असते.
जयांभी मृदया ः सह्ाद्रीच्ा पलशचमेस कोकण 
नकिारपट् टीत व पूवमा नवदभामात ्ा मृदेचा 
नवसतार आढळतो. अनत पावसाच्ा प्रदेशात 
खडकांचे झालेले नवदारण मोठ्ा प्रमाणात 
वाहूि जाते. त्ामुळे मूळ खडक उघडा 
पडतो. खडकातील लोहाचे वातावरणातील 
प्राणवा्ूशी सं्ोग घडूि रासा्निक नरि्ा 
घडते. त्ातूि ही मृदा निमामाण होते. ् ा मृदेचा 
रंग तांबडा असतो.
शकनयारपट ्टीवरील गयाळयाची मदृया ः 
कोकणातील बहुताशं िद्ा लांबीला कमी 
परतं ुअनतवगेाि ेवाहतात. त्ामळु ेत्ािंी वाहूि 
आणललेा गाळ िदीच्ा मखुाशी साचतो. 

पलशचम नकिाऱ्ावर िद्ाचं्ा मुखाशी ही मदृा निमामाण 
झाली आह.े उदा., धरमतर, पिवले इत्ादी पररसर.
शपवळसर तपशकरी मृदया ः अनतररक् पावसाच्ा प्रदेशात 
ही मृदा आढळते. ही मृदा फारशी सनुपक िसते. त्ामुळे 
शेतीसाठी ्ा मृदेचा उप्ोग कमी होतो. चंद्रपूर, 
भंडाऱ्ाचा पूवमाभाग व सह्ानद्र पवमाती् भागात ही मृदा 
प्रामुख्ािे आढळते.

मृदा प्रकार व त्ांचे नवतरण पहाता, असे लक्ात 
्ेते की राज्ातील हवामाि, मूळ खडक व कालावधी 
्ांचा प्रभाव मृदा निनममातीवर होतािा नदसतो.

करून ्पहा.
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प्रशन १. पुढील ्क्ा पणू्च करा.
घटक मृदाशनशम्यतीमिील भूशमका

मूळ खडक
प्रादेचशक हवामान

सेंचद्र् ख्
सूक्म जीवाणू

प्रशन २. कशामुळे असे घड्े?
 (१) सह्ाद्रीच्ा पसशिम भागा् बेसालट 

खडकापासून जांभी मृदा ््ार हो्े.
 (२) मृदे् हु्मसिे प्रमाण वाढ्े.
 (३) चवरुववृत्ी् हवामान प्रदेशा् मृदाचनचम्च्ीिी 

प्रचक्र्ा जलद घड्े.
 (४) मृदे् क्षार्ेिे प्रमाण वाढ्े.
 (५) कोकणा्ील लोकांच्ा आहारा् ्ांदूळ 

(धान) जास् अस्ो.
 (६) मृदेिी धूप हो्े.
 (७) मृदेिी अवन्ी हो्े.
प्रशन ३. माचह्ी चलहा.
 (१) मृदा संधारणािे उपा्.
 (२) सेंचद्र् पदाथ्च
 (३) चवचशष्ट चपक ेघणे्ासाठी शे् ा्ील मदृा सक्षम 

आह ेका, ्ािी माचह्ी चमळण्ाि ेचठकाण.
 (४) वनसप्ी जीवना्ील मृदेिे महत्व.

प्रशन ४. मृदेच्ा संदभा्च् ्क्ा पूण्च करा.

शक्रया पररणाम सुपीकता वाढतये.
कमी होतये.

बांधबंचदस्ी करणे.
वाऱ्ािा वेग 
कमी झाला.

काही काळ जमीन 
पडीक ठेवणे.

ह्ुमसिे प्रमाण 
वाढले.

उ्ाराच्ा चदशेने 
आडवे िर खोदणे.
शे्ा् पालापािोळा 
जाळणे.

सूक्मजीवांना 
पोरक ठरले.
क्षार्ेिे प्रमाण 
वाढले.

रासा्चनक ख्ांिा 
अच्वापर करणे.

उपक्रम :
 (१) मृदा परीक्षण केंद्रास भेट द्ा व ्ेथील कामािंी 

माचह्ी घेऊन नोंद घ्ा.
 (२) घरच्ा घरी चकंवा सोसा्टी् कंपोसट ख् 

््ार करा.
 (३) आपल्ा पररसरा् असलेल्ा ‘पाणी अडवा, 

पाणी चजरवा’ प्रकलपास भेट द्ा. माचह्ी 
चमळवा व नोंद करा.

***

सिाध्ा्
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आकृती ८.४ ः कललेल्या अक्यासह पृथवीची २१ जून व २२ डिसेंबरची सू् ्तसयापेक् स्थिती

नचत्र  ‘अ’ नचत्र  ‘ब’

स ू  
म्ा   नक   र   ण

२१ जिू २२ नडसेंबर

पृथवीचा कोणताही एक धु्व जेवहा सू्ामाकडे 
जासतीत जासत कललेला असतो, तेवहा त्ा धु्वाच्ा 
गोलाधामातील २३°३०' अक्वृृततांवर सू्मानकरणे लंबरूप 
पडतात. (आकृती ८.४ पहा.) नवरुववृततावर २१ माचमा 
व २३ सपटेंबर ् ा संपातनदिी सू्ामानकरण लंबरूप पडतात. 
त्ािंतर  नवरुववृतत ते कक्कवृतत नकंवा नवरुववृतत ते 
मकरवृतत ् ा दरम्ािच्ा अक्वृततांवर सू्मानकरणे लंबरूप 

आकृती ८.४ मध्े कललेल्ा अक्ासह पृथवीची 
२१ जूि व २२ नडसेंबरची ससथती दाखवली आहे. नतचा 
प्रकानशत व अप्रकानशत भागही नदसत आहे. आकृतीचे 
निरीक्ण करा व प्र्िांची उततरे सांगा.

पृथवीवर सवमात्र नदिमाि व रात्रमाि सारखेच असते. ही 
संपात ससथती हो्. संपात ससथती महणजे नवरुववृततावर 
सू्मानकरण लंबरूप असण्ाची ससथती. ्ालाच नवरुवनदि 
असेही महणतात. ्ा ससथतीत त्ार हाेणारे प्रकाशवृतत 
रेखावृतती् बृहदवृततांशी तंतोतंत जुळतेे. उततर  गोलाधामात 
२१ माचमा ते २१ जिू ्ा कालावधीत वसंत ॠतू, तर २३ 
सपटेंबर ते २२ नडसेंबर ्ा कालावधीत शरद ॠतू असतो. 
उततर गोलाधामात २१ माचमा हा नदवस वसंत संपात असतो 
व २३ सपटेंबर हा नदवस शरद संपात असतो. दनक्ण 
गोलाधामात ्ा कालावधीत ्ाउलट ॠतू असतात.

अ्िनदि व नवरवुनदिांच्ा तारखामंध् े एखाद्ा 
नदवसाचा फरक होऊ शकतो. असा फरक पथृवीच्ा 
वानरमाक गतीत होणाऱ्ा तफावतीमळु ेहोतो, ह ेतमुही इ्तता 
पाचवी मध्े लीप वरामाच्ा संदभामात अभ्ासल ेआह.े

F संपातनदिाच्ा नदवशी दाेनही ध्ुवावर सू्योद् व 
सू्ामासत होत असतो. २१ माचमा रोजी सू्योद् 
कोणत्ा धु्वावर होईल?

जरा डोके चालवा !

साांगा ्पाहू !

Ø नचत्र ‘अ’मध्े कोणत्ा धु्वावर प्रकाश पडलेला आह?े
Ø नचत्र ‘ब’मध्े कोणत्ा ध्वुावर प्रकाश पडललेा िाही?
Ø कोणत्ा गोलाधामातील नदिमाि २१ जूि रोजी मोठे 

असेल?
Ø कोणत्ा गोलाधामातील रात्रमाि २२ नडसेंबर रोजी मोठ े

असेल?
Ø कक्कवृततावर कोणत्ा नदवशी सू्मानकरणे लंबरूप 

पडतात? 
Ø उततर ध्ुवाच्ा ससथतीचा नवचार करता, २२ माचमा ते 

२३ सपटेंबर  ् ा कालावधीत उततर गोलाधामात कोणता 
ॠतू असेल?

Ø ऑसट्ेनल्ात नरिकेटचे सामिे उनहाळ्ात असतात. 
तेथील उनहाळ्ाचा कालावधी सांगा.

Ø िॉववेला मध्रात्री सू्मादशमाि कोणत्ा कालावधीत 
होत असते? त्ा वेळी तेथे कोणता ॠतू असतो?

Ø अंटासकटमाकावरील आपल्ा देशाच्ा भयारती ्ा 
संशोधि सथािकावर मध्रात्रीचे सू्मादशमाि कोणत्ा 
कालावधीत होत असेल? त्ा काळात तेथे कोणता 
ॠतू असतो?
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F एकाच गालेाधामात असूिही भारत व इंगलडं ्थेे 
नरिकेटच ेसामिे वगेवगेळ्ा मनहन्ातं का होतात?

F पृथवीवर २१ माचमा व २३ सपटेंबर रोजी नदिमाि 
व रात्रमाि समाि कालावधीचे असते. तरीही ्ा 
नदवशी पृथवीच्ा काही भागांत उनहाळा, तर 
काही भागांत नहवाळा असतो. ्ामागचे कारण 
का् असावे?

F मे मनहन्ात लोकरीचे कपडे घालण्ाची 
आव््कता असणारे कोणतेही दोि देश त्ांच्ा 
अक्वृतती् सथािांसह सांगा.

ॠतुचक्याचया सजीवयांवर होणयारया पररणयाम ः
पृथवीचा अक् कललेला िसता, तर पृथवीवर 

सगळीकडे आहे तीच ससथती वरमाभर रानहली असती, 
महणजेच ॠतू निमामाण झाले िसते. अथामात वेगवेगळ्ा 
अक्वृततांवर एकाच तऱहेचे हवामाि वरमाभर जाणवले 
असते; परंतु पृथवीच्ा कललेल्ा अक्ामुळे पृथवीवर 
ॠतू, नवनवधता, बदल ्ा बाबी घडतात. पृथवीवरील 
ॠतुचरिाचा जीवसृष्ीवर पररणाम होतो. उदा., दोनही 
गोलाधायंत ६६°३०' ते ९०° ्ा दरम्ािच्ा भागात 
सहा मनहन्ांच्ा कालावधीपूरता पडणाऱ्ा सौम् 
सू्मानकरणांमुळेदेखील ्ा प्रदेशात जैवनवनवधता निमामाण 
झालेली आढळते. दनक्णेस अंटासकटमाक प्रदेशात पेंसगवि 
पक्ी, वाॅलरस, सील ् ांसारखे सजीव आढळतात. उततर 
ध्ुवी् प्रदेशात रेिनडअर, ध्ुवी् असवले, ध्ुवी् कोलह े
्ांसारखे सजीव आढळतात. ्ा भागातील मािवािेही 
्ेथील िैसनगमाक पररससथतीशी जुळवूि घेतले आहे. 
अनतशीत हवामािात अनिपुरवठा कमी झाला, की 
अन्ाच्ा शोधासाठी तसेच थंडीपासूि संरक्ण वहावे, 
महणूि अिेक पक्ी व प्राणी आपले निवाससथाि तातपुरते 
बदलतात. तथापी हवामािातील फरकाशी ठरावीक 
म्ामादेप्यंतच अिुकूलि करता ्ेते. त्ामुळे सजीव 
ठरावीक प्रदेशातच जीविरिम करतािा आढळतात. 
महणजेच ते सथलांतर करतात. धृवी् भागात ॠतुिुसार 
बफामाच्छादिाची सीमा उततरेकडे नकंवा दनक्णेकडे 
सरकते. त्ा अिुरंगािे पक्ी नकंवा प्राणी सथलांतर 
करतात. नवनशष् कालावधीतच झाडांिा फळे ्ेतात, 
त्ामुळे सथानिक ॠतुमािािुसारच शेतीचे हंगामसुद् धा 
ठरतात.

पडत जाण्ाची नरि्ा सुरू राहते. फक् २१ जूि नकंवा 
२२ नडसेंबर ्ा तारखािंा अिुरिमे कक्कवृततावर आनण 
मकरवृततावर सू्मानकरण लंबरूप पडतात. ्ा नदवसांिा 
‘अ्िनदि’ असे महणतात.

कक्कवतृतापासिू उततर ध्वुाप्यंत नकवंा 
मकरवतृतापासिू दनक्ण धु्वाप्यंत सू् मानकरण े कोणत्ाही 
अक्वृततावर कधीही लबंरूप पडत िाहीत. उततर गोलाधामात 
२१ जिू हा सवायंत मोठा नदवस (महणजचे रात्र सवायंत 
लहाि) असतो, तर दनक्ण गोलाधामात तो सवायंत लहाि 
नदवस असतो. तसेच दनक्ण गोलाधामात २२ नडसेंबर हा 
सवायंत मोठा नदवस (महणजचे रात्र सवायंत लहाि) असतो, 
तर उततर गोलाधामात तो सवायंत लहाि नदवस असतो.

आसकटमाकवृततापासिू ते उततर ध्ुवाप्यंतच्ा भागात 
२४ तास नकंवा त्ाहूि अनधक काळ सू्मादशमाि होत राहते. 
उततर ध्ुवावर तर २२ माचमापासिू २३ सपटेंबर प्यंत महणजे 
सहा मनहन्ांप्यंत आकाशात सू्मा सतत नदसतो. ्ाउलट 
२३ सपटेंबर ते २१ माचमाप्यंत अशीच ससथती दनक्ण 
गोलाधामात अंटासकटमाकवृतत ते दनक्ण धु्वाप्यंत राहते. 
नवरुववृततावर ्ा नदवशी सुद्ा नदिमाि व रात्रमाि 
सारखेच (महणजे १२-१२ तासांचे) असते.

सू्मादशमाि काळ, अ्िससथती, संपातससथती ्ांचा 
नवचार करूि आपण हे ॠतू ठरवले आहेत. नवरुववृतती् 
प्रदेशात ॠतुबदल जाणवत िाहीत, त्ामुळे तेथे 
हवामािाच्ा ससथतीत वरमाभरात फारसा फरक होत िाही; 
मात्र दोनही गोलाधायंत इतरत्र नवनशष् काळात दर वरषी 
उनहाळा व नहवाळा हे ॠतू होतात. वरमाभराच्ा काळात 
ते एकामागूि एक ्ेत असतात, त्ामुळे ॠतुचरि निमामाण 
होते. ्ाचाच अथमा असा, की पृथवीवर सवमासाधारणपणे 
नहवाळा व उनहाळा हे दोि ॠतू असतात; परंतु काही 
नठकाणी चार ॠतू मािले जातात. 

वातावरणातील बदल, हवतेील बाषप व वाऱ्ामळुे 
होणारी वषृ्ी ॠतूवंर पररणाम करत.े काही काळ सातत्ािे 
पडणारा पाऊस हा नहवाळा व उनहाळ्ानशवा् आणखी 
काही ॠतूचंी भर घालता;े सथानिक पररससथतीिसुार 
वगेवगेळ्ा भागातं उनहाळा व नहवाळ्ानशवा् इतर ॠतू 
मािले जातात. काही दशेातं पावसाळा हा सवततं्र ॠतू 
मािला जातो. उदा., भारतात नवनशष् काळात पाऊस 
पडतो, त्ामळेु उनहाळा, पावसाळा, परतीचा मानॅसूि 
व नहवाळा अस ेचार ॠत ूमािल ेजातात. ्रुोप व उततर 
अमरेरकते उनहाळा (Summer), शरद (Autumn), नहवाळा 
(Winter) आनण वसतं (Spring) अस ेचार ॠत ूमाितात.

जरा डोके चालवा !
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उततर ध्ुवावर थांडी वाढतरे, तरेवहा अाग्कट्वक टि्व 
हा ्पक्ी दनक्ण ध्ुवाकडरे प्वास करतारे. जरेवहा उततर 
धु्वावर उनहाळा सुरू होतो, तरेवहा हा ्पक्ी ्पुनहा उततर 
धु्वाकडरे प्वास करतारे. अन्नािा शोध घरेण्ासाठी 
त्ाला हा प्वास करावा लागतो. त्ािा वष्वभरातील 

नहवाळ्ातील थांडी आनण अन्नािी उणीव 
्ाांमुळरे उततर ध्ुवी् प्दरेशातूि क्ररौंि ्पक्ी भारतात ्रेत 
असतात. त्ाांिरे हरे स्थलाांतर सुमाररे अाठ तरे दहा हजार 
नकमीिरे असतरे. भारतात उनहाळा सुरू झाला, की हरे 
्पक्ी ्पुनहा उततर ध्ुवाकडरे स्थलाांतर करतात. 

आर्कटगिक टनगि (Arctic tern)
सैबेरर्न के्न (Siberian Crane)

F इ्तता सातवी सामान् नवज्ाि-‘अिकूुलि’, दैनिक 
भासमाि भ्रमण.

F इ्तता सातवी  भूगोल - िैसनग्वक प्दरेश.

F इ्तता सहावी भूगोल ्पाठ्य्पुस्तकातील ्पािवरे 
प्करण.

F इ्तता ्पािवी ्पररसर अभ्ासमधील प्करण दुसररे.

F इ्तता नतसरी ्पररसर अभ्ास- प्करण २४.

   मी आणखी कोठे ?

F	जमम-ूका्मीरिी उनहाळ्ातील राजधािी 
श्ीिगर, तर नहवाळ्ातील राजधािी जममू असतरे. 
्ामागरे कोणतरे कारण असावरे?

एकूण प्वास सुमाररे ७०,००० नकमी होतो. जगातील 
बहुतरेक ही एकमरेव ्पक्ी प्जाती असावी, जी वषा्वतूि 
दोि वरेळा उनहाळा अिुभवतरे.

जरा डोके चालवा !

   माहीत आहे का तुमहांला ?

F भारताच्ा बाबतीत ॠतूिक्रािा सनजवाांवर 
कोणता ्पररणाम होतो तरे शोधा. व त्ावर दोि 
्पररच्रेद नलहा.

जरा ववचार करा !

     प््र बरे जमते क्र ?

्पृथवीिा अक् जर कललरेला िसता, तर 
्पुढील नठकाणी नदिमाि व ॠतुमािानवष्ी का्  
गस्थती असती ? (्पृथवीगोलािा वा्पर करा.)
(कॅिडा, टास्मानि्ा बरेट, िा्जरेरर्ा, वरेस्टइांनडज बरेटरे, 
्परेरू, बोनि्व्ो बरेट)
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प्रशन ५. दचक्षण गोलाधा्च्ील ॠ्ुिक्र दश्चवणारी आकृ् ी 
काढा.

ICT चा वापर :
 (१) आं्रजालावरील संके्सथळांिा चकंवा 

चदनदचश्चकेिा वापर करून २२ माि्च ्े २३ सपटेंबर 
्ा कालावधी्ील प्रत्ेक मचहन्ा् चनसशि् 
्ारखांना चदनमानाच्ा नोंदी घ्ा. त्ावरून 
रात्रमान काढा. उपलबध माचह्ीवरून जोड 
स्ंभालेख ््ार करा.

 (२) संगणकावर पृथवीिी उपसू् ्चससथ्ी व 
अपसू््चससथ्ी दश्चवणारी आकृ् ी काढा.

उपक्रम ः
 आं्रजालािा वापर करून कोणत्ाही िार सथलां्रर् 

पक््ांिी/प्राण्ांिी सचित्र माचह्ी चमळवा.
***

प्रशन ३. खालील चवधानां्ील िुका दुरुस् करून चवधाने 
पुनहा चलहा.

 (१) पृथवीच्ा पररभ्रमण कालानुसार ग्ी कमी-
अचधक हो् अस्े.

 (२) आपण उत्र गोलाधा्च्ून पाचहले अस्ा आपणांस 
सू्ा्चिे भासमान भ्रमण झालेले चदस्े.

 (३) चवरुवचदनाच्ा ्ारखा प्रत्ेक वरवी बदल् 
अस्ा्.

 (४) उत्र कॅनडामध्े सपटेंबर ्े माि्च हा उनहाळािा 
कालावधी अस्ो.

 (५) दचक्षण आचरिके् जेवहा उनहाळा अस्ो, ्ेवहा 
ऑसट्ेचल्ा् चहवाळा अस्ो.

 (६) वसं् संपा् व शरद संपा् ससथ्ी् चदनमान 
लहान अस्े. 

प्रशन ४. खालील आकृ् ी्ील िुका सांगा.

शरद सपंा् 
२३ सपटेंबर 

उनहाळा्ील 
अ्नससथ्ी चहवाळा्ील 

अ्नससथ्ी

२१ माि्च वसं् संपा्

२२ चडसेंबर
उ. ध्ुव

उ. ध्ुव

उ. ध्ुव

उ. ध्ुव

द. ध्ुव

द. धु्व

द. धु्व

द. धु्व

२१ जून

प्रशन १. अिूक प्ा््च  चनवडून उत्र ेचलहा. चवधान ेपूण्च करा.
 (१) सू्ा्चिे भासमान भ्रमण हो्े, महणजेि ......
  (अ) सू््च वर्चभरा् पृथवीभोव्ी चफर्ो.
  (आ) सू््च वर्चभरा् उत्रेकडे व दचक्षणेकडे 

  सरक् असल्ािा भास हो्ो.
   (इ) पृथवी स्् जागा बदल्े. 
 (२) पृथवीिा आस कललेला नस्ा, ्र......
  (अ) पृथवी सव्ःभोव्ी चफरलीि नस्ी.
  (आ) पृथवी सू्ा्चभोव्ी जास् वेगाने चफरली 

  अस्ी.
   (इ) पृथवीवर वेगवेगळा अक्षवृत्ांच्ा भागा् 

  वर्चभर हवामान ्ेि राचहले अस्े.
 (३) २१ जून व २२ चडसेंबर हे अ्नचदन आहे्,  

कारण ......
  (अ) २१ जून ्ा चदवशी सू््च कक्कवृत्ावरून  

  दचक्षणेकडे,  ्र २२ चडसेंबरला  
  मकरवृत्ावरून उत्रेकडे माग्चसथ हो्ो.

  (आ) सू्ा्चिे दचक्षणा्न २१ जून ्े २२ चडसेंबर 
  ्ा काळा् हो्े. 
 (इ) पृथवीिे उत्रा्ण २१ जून ्े २२ चडसेंबर 
  ्ा काळा् हो्े.

 (४) पृथवीिे सू् ा्चभोव्ी पररभ्रमण व कललेला आस 
्ांच्ा एकचत्र् पररणामामुळे पुढील ॠ्ूंिी 
चनचम्च्ी हो्े ......

  (अ) उनहाळा, पावसाळा, पर्ीिा मारॅनसनू,  
  चहवाळा.

  (आ) उनहाळा, चहवाळा, वसं् ॠ्ू.
   (इ) उनहाळा, चहवाळा.
प्रशन २. पुढील प्रशनांिी उत्रे चलहा.
 (१) उत्र गोलाधा्च् ॠ्ंूिी चनचम्च्ी कशामुळे हो्े?
 (२) संपा् ससथ्ी् पृथवीवरील चदनमान कसे अस्े?
 (३) चवरुववृत्ी् भागा् ॠ्ंूिा प्रभाव का जाणव् 

नाही?
 (४) दचक्षणा्ना् अंटासकट्चकवृत्ापासून दचक्षण 

ध्ुवाच्ादरम्ान सू््च २४ ्ासांपेक्षा अचधक काळ 
का पाह्ा ्े्ो?

 (५) पेंसगवन ही प्रजा्ी उत्र धु्वावर नसण्ािे कारण 
का् असेल? 

सिाध्ा्
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आकृती ९.१३ ः  कृषिपर्यटन

आकृती ९.१४ मध्ये काही फळये व भाज्ाांच्ा 
जोड्ा दाखवल्ा आहयेत. प्रत्येक जोडीतील एक फळ 
ककंवा भाजी तुमच्ा आवडीनुसार कनवडा. 
त्ाांच्ाजवळील चौकटीत ‘ü’ अशी खूण करा. तुमही 
केलयेल्ा कनवडीबाबत चचाचा करा.

(कशक्षकाांसाठी सूचना : ्ा चचचेनांतर कवद्ार्ाांना 
नैसक्चाक व ककृरिमररत्ा किकवलयेल्ा उतिादनाांची माकहती 
द्ावी.)

भौगोलिक स्पष्टीकरण
चचचेनांतर तुमच्ा असये लक्षात आलये असयेल, की 

कदसा्ला आकरचाक असणारी फळये व भाज्ा नयेहमी ्ोग् 

कृषिपर्यटन :
कृकर ि्चाटन हये ि्चाटनव्वसा्ातील एक नवये क्षयेरि 

आहये. उषण ककटबांधी् दयेशाांमध्ये कवकवध प्रकारची कृरी 
उतिादनये होतात, त्ामुळये कृकरि्चाटनास मोठा वाव आहये. 
कृकरप्रधान दयेशाांमध्ये ग्ामीण भा्ातील सांसकृती, 
चालीरीती व जीवन ्ाांचा उि्ो् कृकरि्चाटनासाठी 
करून घयेतला जातो. (अाकृती ९.१३ िहा)

शयेतकरी, त्ाचये घर, आहारकवहार, शयेती, िररसर ्ा 
सवाांचये कुतूहल व नावीन् शहरातील लोकाांना असतये. तये 
िाहण्ासाठी अनयेकजण ग्ामीण भा्ात जातात. 
कृकरि्चाटनामुळये शयेतकरी व त्ाांच्ा ्ावालाही आक्चाक 
लाभ होतो.

जरा डोके चािवा !

आकृती ९.१४ ः रोग्र षनवड 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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भौगोललक स्पष्ीकरण

आकृती १०.२ (ड) ः  आकृती १०.२ (क) ः  

आकृती १०.२ (अ,ब,क,ड) मधील नचत्ांचे 
निरीक्ण करा. त्ावर नवचार करा आनण खालील 
प्रशिांची उततरे द्ा.
Ø नचत्ांमध्े का् का् नदसत आहे?
Ø कोणकोणत्ा बाबी तुमच्ा पररच्ाच्ा आहेत?
Ø कोणत्ा नचत्ातं वसती नवरळ आहे ?
Ø कोणत्ा नचत्ामध्े शेती नदसत आहे?
Ø कोणत्ा नचत्ामध्े दाट लोकवसती नदसते?
Ø कोणत्ा नचत्ात गगिचुंबी इमारती नदसतात?
Ø वरील नचत्ांिा खालीलपैकी ्ोग् िाव द्ा.
     ग्ामीण वसती,  आनदवासी पाडा,  िगर, शहर.
Ø वसत्ामंधील नदसणाऱ्ा नवकासािुसार नचत्ांचे रिम 

लावा.

पाण्ाची उपलबधता, ससुह् हवामाि, सपुीक 
जमीि इत्ादी अिुकूल भौगोनलक पररलसथती असलले्ा 
नठकाणी मािवी वसत्ा नवकनसत झाल्ा. 

वसत्ाचं्ा सरुुवातीच्ा काळात प्रदशेात उपलबध 
असणाऱ्ा साधिसपंततीवरूि लोकाचं े व्वसा् ठरत 
गले.े त्ावरूि नवनशष्ट काम करणाऱ्ा समहूाचं्ा सवततं् 
वसत्ा निमामाण होत गेल्ा. उदा., समदु्रनकिाऱ्ावरील 
लोकाचंा व्वसा् मासमेारी. त्ाचंी वसती महणजे 
कोळीवाडा. विप्रदशेातील लोकाचं े व्वसा् 
विातेपादिावर अवलबंिू असतात. ्थे े राहणाऱ्ा 

आनदवासतींची वसती महणज े आनदवासी पाडा. सपुीक 
जमीि असलले्ा नठकाणी शतेीव्वसा् कलेा जातो. 
शतेकरी कुटंुब े आपल्ा व्वसा्ाच्ा सोईच्ा दृष्टीिे 
आपल्ा शतेामध्े घर ेबाधंिू राहतात. ्ालाच वसती ्ा 
िावािे सबंोधल ेजात.े कालातंरािे वसतीचा नवसतार झाला, 
महणज े त्ांिा वाडी महणतात. ज्ा मािवी वसतीमधील 
बहुसखं् लोकाचं े मळू व्वसा् सथानिक िसैनगमाक 
साधिसपंततीशी निगनडत असतात, उदा., शतेी, मासमेारी, 
खाणकाम, इत्ादी अशा वसतीला ग्ामीण वसती महणतात. 

ग्ामीण वसतीमध्े मूळ व्वसा्ाच्ा अिुरंगािे 
हळूहळू इतरही पूरक व्वसा्ांची वाढ होत जाते; 
त्ामुळे कामधंद्ानिनमतत आजूबाजूच्ा प्रदेशांतील 
लोक तेथे ्ेऊि सथान्क होऊ लागतात; आनण मूळ 
ग्ामीण वसतीच्ा लोकसंख्ेत वाढ होत जाते. वाढत्ा 
लोकसंख्ेला राहण्ासाठी घरे, तसेच नवनवध सुनवधा 
नवकनसत केल्ा जातात. अशा वसतीत द ्नवती्क व 
तृती्क व्वसा्ांचे महत्व व प्रमाण वाढते, तुलिेत 
पूवथीच्ा प्राथनमक व्वसा्ांचे प्रमाण कमी होत जाते. 
्ातूिच ग्ामीण वसतीचे रूपांतर िागरी वसतीत होते. 
धानममाक, ऐनतहानसक, व्ापारी, शैक्नणक, प्माटि व 
प्रशासकी् कारणांमुळे देखील हळूहळू ्ा वसतीचे 
रूपांतर शहरात होते. मोठ्ा प्रमाणात लोकसंख्ा व इतर 
सोईसुनवधांमध्े वाढ होत गेल्ास पुढे ् ा शहराचे रूपांतर 
महािगरात होते.
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मानवी वस्ीच्ा स्ानावर पररणाम करणारे घटक
प्ाकृत्क सांसकृत्क आत्थिक घटक

(१) भूरचना 
(२) जमीन/मृदा
(३) हवामान
(४) शुष्क भूमी 
(५) पाणीपुरवठा
(६) नदीक्कनारा

(१) संरक्षण
(२) आरोग्य
(३) कशक्षण
(४) प्य्यटन
(५) ऐकिहाकस्क 

संदभ्य

(१) जलकसंचन
(२) व्यवसा्य
(३) वाहिू्क व 

संदेशवहन
(४) उद्ोगधंदे
(५) व्यापार
(६) शास्की्य
     ्का्या्यल्ये

   मी आणखी कोठे ?

F	इयत्ता	त्सरी-	पररसर	अभयतास-	आपले	शहर	
व	आपले	गताव.

F	इयत्ता	 पताचवी-	 पररसर	 अभयतास	 भताग-१-	
पृष्ठ	क्र.	४२

वैतिष्ट्े :
v	वसिीमधील घरे जवळजवळ असिाि.
v	वसिीमध्ये सामाकज्क सेवा उपलबध असिाि.
v	वस््यानंा स्थल व ्कालसापेक्ष कविरणामुळे कवकशष्ट 

आ्कार प्ाप्त होिो.
v	्या वसिीिील जुन्या पररसराि रसिे अरुंद असिाि.
v	्या वसिीमध्ये कवकवध जािी, धम्य, पं्थ, वंश व 

कवचार- प्णालीचे लो्क ए्कत्र राहिाि, ््यामुळे 
अशा वसिीि सामाकज्क जीवन चांगले असिे.

रेषाकृ्ी वस्ी : 
रसिा, लोहमाग्य, नदी, ्कालवा, समुद्रक्कनारा, 

पव्यिी्य प्देशाचा पा्य्था इ््यादी प्देशांलगि रेषा्कृिी 

आकृ्ी १०.६ ः केंतरि् वस्ी

आकृ्ी १०.७ ः रेषाकृ्ी वस्ी

       हे नेहमी लक्षात ठेवषा.

     पहा बरे जम्े का ?

Ø	भतार्ता्ील	महतानगरे	कोण्ी?
Ø	्ुमही	रहता्	असलेली	वस्ी	वरीलपैकी	कोणतयता	

वस्ी	प्रकतारता्	ये्े	्े	सतांगता.

वस््या आढळिाि. ्या प््कारची वसिी अरुंद आ्काराची 
व सरळ रेषेि असिे. (आकृ् ी	१०.७	पहता.)
वैतिष्ट्े :
v	्या वसिीमधील घरे ए्का रांगिे असिाि. ्कालांिराने 

वसिी वाढि गेल्याने ््यांच्या अन्ेक रांगा होिाि.
v	रसिे ए्कमे्कांना समािंर असिाि.
v	घरांकशवा्य वसिीमध्ये ्काही द्ुकाने असिाि.
v	भकवष्य्काळाि रस््यांच्या कदशेने ्या वस््यांची वाढ 

होि राहिे. उदा., भारिािील क्कनारपट्ीचे प्देश, 
प्मुख नद्ा, राज्य व राष्टट्ी्य महामागा्यलगि अशा 
प््कारच्या वस््या आढळिाि.
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ICT उपक्रम :
मोबाईल आंतरजालावरील गुगल मॅपवरून तुमच्ा 

गाव/शहर पररसराचा फोटो ममळवा. त्ावरून तुमच्ा 
वसतीची मामहती, प्रकार व वैमशष्ट्ये मलहा.

***

सूची
नदी -

मुखय रसता -

रयेलवये -

समोच्च रयेषा -

वसती -

C
B

A

D

 (६) ही वसती संरक्षणाच्ा दृष्ीनये चांगली असतये.
 (७) घरये दूरदूर असल्ानये आरोग्ाच्ा दृष्ीनये 

चांगलये असतये.
 (८) घरये एकमयेकांस लागून असतात.  
प्रशन २. आराखड्ािे चनरीक्षण करून खालील 

माचह्ीच्ा आधारे वसत्ांिे प्रकार सांगा.
 (अ) ‘A’ वसतीमध्ये पाच तये सहा घरये असून गावात 

इतर समुवधा नाहीत.

 (आ) ‘B’ वसतीमध्ये माध्ममक शाळा, मोठी 
बाजारपयेठ व लहान मचत्रपटगृह आहये.

 (इ) ‘C’ वसती मध्ये घरये, शयेती, अनयेक दुकानये व 
छोटये उद्ोगधंदये आहयेत.

 (ई) ‘D’ वसती हये नैसमगगिक बंदर आहये. तसयेच तयेथये 
अनयेक उद्ोगधंदये वसलयेलये आहयेत.

 * C ही रयेखाकृती वसती आहये. ती तयेथये मवकमसत 
होण्ाची दोन कारणये सांगा.
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मुळा-मुठा खोरे

कऱहा नदीचे खोरे

पुरंदर

आकृती ११.३ (अ) मध्े एक प्रनतकृती नदली 
आहे. प्रनतकृतीमरील उततर भाग मुळा-मुठा नदांच्ा 
खोऱ्ाचा आहे. त्ानंतर कात्रज-नदवेघाट ही डोंगररांग 
पश्चमेकडून पवूवेकडे नवसतारलेली नदसत आहे. त्ा 
पलीकडे कऱहा नदीच्ा खोऱ्ाचा काही भाग नदसत 
आहे.

(वरील प्रतिकृिी व त्या खयाली तिलेल्या समोच्चरेषया 
नकयाशयाचे (आकृिी ११.३ (ब)) कयाळजीपूव्वक तनरीक्षण 
करया. व खयालील प्रशनयाांची उतिरे द्या.)
Ø नकाशात पुरंदर नकल्ा कोणत्ा नदशेला आहे?
Ø नकाशातील कऱहा नदीच्ा वाहण्ाची नदशा कोठून 

कोठे आहे?
Ø नकाशात कोणत्ा बाजूला डोंगर रांग नाहीत?
Ø नकाशातील कोणता भाग आपल्ाला प्रनतकृतीत 

नदसत नाही? तो का नदसत नसावा?
Ø कात्रज-नदवेघाट ्ा डोंगररांगेची उंची कोणत्ा 

नदशेने वाढत गेली आहे?
Ø उंच डोंगररांगा कोणत्ा नदशेला आहेत?

११.३ (अ) : सासवड कऱहाखोरये प्रततकृतत

वरील प्र्नांची उततरे शोरताना समोच्च 
रेषांशी तुमची मतै्री होईल आनण समोच्च रेषांनी 
काढलेली प्रमुख भूरूपे तुमही ओळखू शकाल.
l तुमच्या गयावयाची/शहरयाची 
समुद्रसपयाटीपयासूनची उंची (मीटरमध्ये) शोधया. 
समुद्रसपयाटीपयासून तुमच्या गयावयाची/शहरयाची 
उंची दयाखवणयाऱ्या समोच्च रयेषया कयाढया्च्या 
आहयेत. प्रत्येक समोच्च रयेषयेतील अंतर जयासतीत 
जयासत ५० मीटर घ्यावये. तुमच्या गयावयाच्या/
शहरयाच्या उंची प्यंत सयाधयारणपणये ककती 
समोच्च रयेषया कयाढयाव्या लयागतील?
l नवद् ् ार्थी नमत्रानों अशी कलपना करा, की 
तुमही कग्यायारोहणयासयाठी गयेलया आहयात. तुमहयांलया 
‘अ’ ्या डोंगरयाच्या ककलल्यावर पोहोचया्चये 
आहये. ्या डोंगरयाचया नकयाशया आकृती ११.४ 
मध्ये कदलया आहये. ् या नकयाशयातील समोच्चरयेषयांचये 
कनरीक्षण करून तुमही ्या डोंगरयाच्या कशखरयावर 
कोणत्या बयाजूनये सहज व सुरकक्षतपणये पोहोचू 
शकयाल, तो मयागया पयेन्सलच्या सयाहयाय्यानये कचत्यात 
दयाखवया.

११.३ (ब) : सासवड कऱहाखोरये नकाशा

कऱहा नदी

नारा्णपूर

जेजुरी

कात्रज नदवे घाट डोंगर रांगा

पुरंदर

नदवे घाट

सासवड

उंची मीटरमध्यये

११.४ : समोच्च रये्ा (डोंगर)

उंची मीटरमध्े

अ
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प््ि १. खालील प््िाांिी उततररे नलहा.
	 (१)	 समोच्चता	 दर्शक	 नकाराचा	 वापर	

कोणाकोणाला	होतो?
	 (२)	 समोच्च	 रेषांच्ा	 ननरीक्षणावरून	 का्	

लक्षात	्ेते?
	 (३)	 रेतकऱ्ानंा	समोच्च	रेषा	नकारांचा	उप्ोग	

कसा	होईल?
	 (४)	 प्रदेरातील	 भूरूपाच	े व	 उंचीचे	 नवतरण	

कराच्ा	साहाय्ाने	दाखवता	्ेते?

प््ि २. ररकाम्ा जागी ्ोग् शबद नलहा.
	 (१)	 समोच्च	रेषा	एकमेकींच्ा	जवळ	असतील,	

तर	तेथील	उतार	............... असतो.
	 (२)	 नकारावर	समोच्च	रेषा	............... चे	

प्रनतनननितव	करतात.
	 (३)	 ............... तील	अंतरावरून	उताराची	

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

तेथे	............... तीव्र	असतो.

   मी आणखी कोठे ?

F इ्तता ्पािवी- ्पररसर अभ्ास भाग-१- ्पषृ्ठ 
३९ तरे ४१

सवाध्ा्

***

समोच्च ररेषा महणजरे िकाशात समाि उांिीिी 
नठकाणरे जोडणारी ररेषा, त्ामुळरे सहसा ्ा ररेषा 
एकमरेकाांिा ्रेदत िाहीत.

       हे नेहमी लक्ात ठेवा.

प््ि ३. खालील िकाशातील भूरू्परे ओळखा.

उांिी मीटरमध र्े
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�	अपभू (Apogee) ः िंद्राच्ा प्रदचक्षणामागा्चवरील पृथवीसापेक्ष 
चवचशष्ट ससथ्ी. ्ा ससथ्ी् िंद्र पृथवीपासून जास्ी् जास् 
अं्रावर अस्ो

�	अपसूय्य (Aphelion) ः पृथवीिी प्रदचक्षणा मागा्चवरील 
सू्ा्चपासून जास्ी् जास् अं्रावरील ससथ्ी. ही ससथ्ी जुलै 
मचहन्ा् ्े्े.

�	अपक्ालि (Leaching) ः अपक्ष्ािी एक प्रचक्र्ा. जास् 
पाऊस असलेल्ा दमट हवामानाच्ा प्रदेशा् ही प्रचक्र्ा 
जास् का््चर् अस्े. खडकां्ील क्षार व इ्र चवद्राव् खचनजे 
पाण्ा् चवरघळ्ा् आचण पाण्ाबरोबर वाहून नेली जा्ा्.

�	अयिशदि (solstice day) ः पृथवीच्ा पररभ्रमण मागा्चवरील 
च्िी एक सू् ्चसापेक्ष ससथ्ी. अशी ससथ्ी पृथवीवर दोन 
चदवशी ्े्े. २१ जून व २२ चडसेंबर हे दोन अ्नचदन आहे्; 
परं्ु ्ा दोनही चदवशी पृथवीिी सू् ्चसापेक्ष ससथ्ी काहीशी 
वेगळी अस्े. २१ जून रोजी पृथवीिा उत्र ध्ुव सू् ा्चकडे 
जास्ी् जास् महणजे २३०३०' ने कललेला अस्ो. ्ा 
चदवशी कक्कवृत्ावर सू््चचकरणे लंबरूप पड्ा्. २२ चडसेंबर 
्ा चदवशी पृथवीिा दचक्षण ध्ुव सू्ा्चकडे जास्ी् जास् 
महणजे २३०३०' ने कललेला अस्ो. ् ा चदवशी मकरवृत्ावर 
सू््चचकरणे लंबरूप पड्ा्. २१ जून व २२ चडसेंबरला अनुक्रमे 
‘उनहाळा्ील अ्नचदन’ व ‘चहवाळा्ील अ्नचदन’ असे 
संबोध्ा्. २१ जून हा उत्र गोलाधा्च्ील सवाां् मोठा चदवस 
अस्ो, ्र २२ चडसेंबर हा दचक्षण गोलाधा्च्ील सवाां् मोठा 
चदवस अस्ो.

�	अ््यशासत्र (Economics) ः आचथ्चक व्वसथापनेिे शासत्र 
्ाच्ा अभ्ासािी गरज व्क्तींपासून राष्ट्ांप्ां् सवाांनाि 
अस्े.

�	अशव अक्ांश (Horse Latitudes) ः दोनही गोलाधाां्ील 
२५० ्े ३००  अक्षवृत्ी् प्रदेश. ्ा प्रदेशा् जास् दाबािा 
पट् टा असल्ाने हवा बाहेर जा्े व प्रदेश सव्चसाधारण्ः शां् 
अस्ो, महणून ्ा पट् ट्ाला अशव अक्षांश असे महण्ा्.

�	आकशृतबंध (Pattern) ः मांडणी, ठेवण, इत्ादी. अचभक्षेत्रा् 
चकंवा कालानुरूप वेगवेगळा घटकांिी एकचत्र् केलेली 
मांडणी. अशी मांडणी ््ार हो्ाना त्ा त्ा घटकांवर 
सव्ंत्रपणे ्सेि एकचत्र्पणे भौगोचलक ससथ्ीिा पररणाम 
हो् अस्ो. जलप्रवाह आकृच्बंध (Drainge Pattern) हा 
अचभक्षेत्री् आकृच्बंध आहे, ्र पीक आकचृ्बंध (Crop 

Pattern) हा कालसदृश आकृच्बंध आहे.
�	आवत्य (Cyclone) ः एखाद्ा चठकाणी सभोव्ालच्ा 

प्रदेशापेक्षा हवेिा दाब कमी होण्ािी ससथ्ी. असा हवेिा 
दाब कमी झाल्ाने सभोव्ालच्ा प्रदेशाकडून कमी 
दाबाच्ा प्रदेशाकडे हवा िक्राकार री्ीने वाहू लाग्े. 
त्ामुळे िक्राकार चफरणाऱ्ा हवेिी संरिना ््ार हो्े व 
अशाि ससथ्ी् ही संरिना एका भागाकडून दुसऱ्ा 
भागाकडे सरक्े.

�	उपखंड (Sub Continent) ः खंडािा असा चवभाग, की जो 
भौगोचलक व सांसकृच्क स्रावर खंडाच्ा इ्र भागांपके्षा 
वेगळा अस्ो. दचक्षण आचश्ा्ील चहमाल् पव्च्ाच्ा 
दचक्षणेस असलेल्ा भूभागास भार्ी् उपखंड असे महण्ा्. 
्ा् भार्, पाचकस्ान, बांगलादेश, नेपाळ, भू्ान व श्ीलंका 
्ा देशांिा समावेश हो्ो.

�	उपभू (Perigee) ः िंद्राच्ा प्रदचक्षणामागा्चवरील पृथवीसापेक्ष 
चवचशष्ट ससथ्ी. ्ा ससथ्ी् िंद्र पृथवीपासून कमी् कमी 
अं्रावर अस्ो.

�	उपसूय्य (Perihelion) ः पृथवीिी प्रदचक्षणा मागा्चवरील 
सू्ा्चपासून कमी् कमी अं् रावरील ससथ्ी. ही ससथ्ी 
जानेवारी मचहन्ा् ्े्े.

�	उततरायण (Northward march of the Sun) ः सू् ा्चिे 
उत्रेकडे सरकणे. ्ािी सुरूवा् २३ चडसेंबरपासून हो्े व 
सू््च दररोज थोडाथोडा उत्रेकडे सरक् असल्ािे जाणव्े. 
२१ जूननं्र सू् ्च दचक्षणेकडे सरकू लाग्ो. वास्चवक सू् ्च 
प्रवास कर् नाही; परं्ु पृथवीिे पररभ्रमण आचण कललेला 
आस ्ांच्ा पररणामा्ून सू् ्च सरक् असल्ािे आपल्ाला 
भास्े.

�	उधाणाची भरती-ओहोटी (Spring Tide) ः पौचण्चमा व 
अमावसस्ेला ्ेणारी भर्ी चकंवा ओहोटी. 
अमावास्ेला सू््च व िंद्र पृथवीच्ा एकाि बाजूस असल्ाने 
्ा चदवशी भर्ी-ओहोटीिी कक्षा सवाां् जास् अस्े. 
पौचण्चमेसह ही कक्षा  जास् अस्े; परं्ु अमावास्ापके्षा थोडी 
कमी अस्े. अशा भर्ी ओहोटीस उधाणािी भर्ी-ओहोटी 
असे महण्ा्.

�	कालगणिा (Measurement of Time) ः चदवस, मचहना व 
वर्च ही कालगणनेिी मूळ एकके आहे्. चदवस व वर्च ही 
एकके अनुक्रमे पृथवीच्ा अक्षी् व कक्षी् ग्ीिे पररणाम 
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आहेत, तर मनहिा हे एकक चंद्राच्ा कक्ी् गतीचा पररणाम 
आहे.

�	कृष्ण पक् (Wanning Period) ः पौनणमामेिंतर प्रनतपदेपासूि 
अमावास्ेप्यंतचा पंधरवडा. ्ा काळात चंद्राचा पृथवीवरूि 
नदसणारा प्रकानशत भाग दररोज कमी कमी होत जातो. ्ा 
पंधरवड्ास ‘वद् पक्’ असेही महणतात.

�	कृषी (Agriculture) ः कृरी ही बहुल समावेशक संकलपिा 
आहे. शेती व नतला पूरक अशा अिेक व्वसा्ांचा ्ात 
समावेश होतो. पशुपालि, दुगधोतपादि, मतस्पालि, 
रेशीमकोश उतपादि, रोपवानटका अशा सवायंिा नमळूि करृी 
असे संबोधले जाते.

�	कृशषप्गाटन (Agro tourism) ः कृनरप्माटिात कृनरसदंभामातील 
वगेवगेळ्ा कामाचंी मानहती, प्रत्क्ात शतेावर नकवंा कुरणावंर 
जाऊि घणे ेहा महत्वाचा भाग असतो. लोकािंा आपण खातो 
त्ा अन्नाच े उतपादि कस े होत,े ते कोण करते ्ाबद्दल 
असलेल्ा उतसुकततेिू कृनरप्माटिास सरुुवात झाली. शतेास 
नकवंा कुरणास भटे दणे्ाऱ्ा पाहुण्ापंकैी अिेकाचंा, नवशरेतः 
लहाि मलुाचंा हा पनहला अिभुव असतो. भारतात कृनरप्माटि 
अलीकडच्ा दशकात वाढू लागल ेआह.े कृनरप्माटि नवकास 
मडंळातफफे हे काम केल ेजाते. २०१४ सालाप्यंत महाराष््टात 
एकूण २१४ ग्ामीण वसत्ामंध्े अशी केंद्र ेउघडली आहते.

�	केंशरित वसती (Nucleated Settlement) ः वसत्ांचा 
आकृनतबंध. हा बहुधा भौगोनलक घटकांवर अवलंबूि असतो. 
जेंवहा एखाद्ा वसतीतील इमारती नवनशष्ट सथािाजवळ 
एकनत्त झालेल्ा असतात अशा वसत्ांिा केंनद्रत वसती असे 
मािले जाते. इमारततींच्ा केंद्रीकरणामागे अिेक कारणे असू 
शकतात. त्ात जलस्रोत हे एक महत्वाचे कारण आहे. 
संरक्ण हेही वसती केंनद्रत बिण्ाचे कारण असू शकते.

�	केंरिोतसयारी बल (Centrifugal Force) ः केंद्रापासूि दूर 
जाण्ाचे बल. सवतःभोवती नफरणाऱ्ा–पररवलि करणाऱ्ा–
वसतूंमधील कणांत केंद्रापासिू दूर जाण्ाची प्रवृतती निमामाण 
होत असते. अशा केंद्रापासूि दूर जाण्ाच्ा बलास केंद्रोतसारी 
बल असे संबोधतात.

�	कंकणयाकृती ग्रहण (Annular Eclipse) ः सू्माग्हणाच्ा वेळी 
चंद्र जर पृथवीपासिू खूप लांब असेल, महणजेच तो जवळजवळ 
अपभू लसथतीत असेल, तर चदं्राची सावली अवकाशातच 
संपते. त्ामुळे सू्मानबंब पूणमापणे झाकले जात िाही. अशा वेळी 
सू्मानबंबाची केवळ प्रकाशमाि कडाच पृथवीवरूि अगदी 

थोड्ा भागातूिच नदसते. ही प्रकाशमाि कडा एखाद्ा 
बांगडीप्रमाणे नदसते, महणूि अशा सू्माग्हणास कंकणाकृती 
सू्माग्हण असे महणतात.

�	खग्रयास ग्रहण (Total Eclipse) ः ज्ा ग्हणाच्ा वेळी 
सू्मानबंब नकंवा चंद्रनबंब पणूमातः झाकले जाते आनण सू् मा नकंवा 
चंद्र नदसेिासे होतात, त्ाला खग्ास ग्हण असे महणतात.

�	खबूस (Kuboos) ः अरब देशांतील एक भाजिू त्ार केलेला  
खाद्पदाथमा. हा पदाथमा भाकरी नकंवा रोटी सारखा असतो.

�	खंडग्रयास ग्रहण (Partial Eclipse) ः ज्ा ग्हणाच्ा वेळी 
सू्मानबंब अंशतः झाकले जाते नकंवा चंद्रनबंब अंशतः नदसेिासे 
होते, त्ाला खंडग्ास ग्हण असे महणतात.

�	गुरुतवयाकषगाण बल (Gravitational Force) ः कोणत्ाही दोि 
पदाथायंमध्े परसपर आकरमाण असते ्ा आकरमाणास 
गुरुतवाकरमाण असे महणतात. ्ा बलाची शक्ी वसतूंचे 
वसतमुाि व त्ा वसतूंमधील अंतर ्ांच्ावर अवलंबूि असते. 
सू्मामालेतील ग्ह त्ांच्ा नवनशष्ट कक्ेतिू सू् ामाभोवती 
प्रदनक्णा करतात हा देखील गुरुतवाकरमाणाचा पररणाम आहे. 
तसेच प्रत्ेक ग्हामध्े अंतर राखले जाते. त्ांिा एकत् 
राखण्ाची प्ररेणा ही देखील गुरूतवाकरमाणामुळे नमळते. हे 
सुद् धा गुरुतवाकरमाण बलाचे उदाहरण आहे. गुरुतवाकरमाणाचे 
मूल् M१ M२/D२ असे काढले जाते. ्ात M१ व M२ 

अिुरिमे दोि वसतूंचे वसतमुाि (Mass) दशमावतात, तर D 
त्ातील अंतराचे (Distance) प्रनतनिनधतव करतो.

�	ग्रहण (Eclipse) ः सू् मानबंब नकंवा चंद्रनबंब झाकले जाणे 
महणजे अिुरिमे सू्माग्हण नकंवा चंद्रग्हण हो्. सू् मा व पृथवी 
्ांच्ामध्े चंद्र आल्ािे सू्मानबंब झाकले जाते. चंद्र ज्ावेळी 
पृथवीच्ा सावलीतूि प्रवास करतो, त्ा वेळी चंद्रनबंब झाकले 
जाते. अशी लसथती केवळ सू् मा, चंद्र व पृथवी हे तीिही खगोल 
जेवहा एकाच सरळ ररेेत ्ेतात, तेवहाच होते; परंतु सवमाच 
अमावास्ा नकंवा पौनणमामांिा ग्हणे होत िसतात, कारण पृथवी 
व चदं्राच्ा कक्ा एकमेकांशी सुमारे ५° चा कोि करतात. 

�	चंरिकलया (Phases of the Moon) ः पृथवीवरूि नदसणाऱ्ा 
चंद्राच्ा प्रकानशत भागाचा रोज बदलणारा आकार.

�	जलशसंचन (Irrigation) ः नपकांसाठी पावसानशवा् 
सवततं्रीत्ा पाणी उपलबध करूि देणे महणजे जलनसंचि. 
नपकांसाठी पाणी हे अत्ंत आवश्क असते. केवळ 
पावसाच्ा पाण्ावर पीक घेणे अिेकदा अवघड बिते. 
अशावेळी कालवे, नवहीर, तळी, जलाश्, इत्ादतींमधूि 
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नपकास पाणी पुरवले जाते. त्ास जलनसंचि असे महणतात.
�	तसुनयामी (Tsunami) ः सागरी तळावर भूकंप झाल्ामुळे 

निमामाण होणाऱ्ा प्रचंड सागरी लाटा. तसुिामी लाटा ज्ा 
नकिारी भागात पोहोचतात, तेथे मोठ्ा प्रमाणात जीनवत व 
नवततहािी होते.

�	दलयाल (Agent) ः उतपादक व ग्ाहक ्ांमधील दुवा. 
कोणत्ाही उतपानदत मालाचे ग्ाहक हे एका नठकाणी केंनद्रत 
िसतात, तर ते दूरवर नवखुरलेले असतात. अशा लसथतीत 
उतपादकाला आपला माल ग्ाहकांप्यंत पोहोचवणे अवघड 
बिते, त्ामुळे उतपादक व ग्ाहक ्ांच्ा दरम्ाि संबंध 
प्रसथानपत करण्ाची गरज निमामाण होते. दलाल ही भनूमका पार 
पाडतात.

�	दशक्णया्न (Southward march of the Sun) ः सू् ामाचे 
दनक्णेकडे सरकणे. ्ाची सुरुवात २१ जूिपासूि होते व सू् मा 
दररोज थोडाथोडा दनक्णेकडे सरकत असल्ाचे जाणवते. २३ 
नडसेंबरिंतर सू्मा उततरेकडे सरकू लागतो. वासतनवक सू्मा 
प्रवास करत िाही; परंतु पृथवीचे पररभ्रमण आनण कललेला 
आस ्ांच्ा पररणामातूि सू् मा सरकत असल्ाचे आपल्ाला 
भासते.

�	नॉट् स (Knots) ः वाऱ्ाचा वेग सांगणारे एकक जेवहा 
वाऱ्ाचा वेग एकसागरी मैल (१.८५२ नकमी) प्रनततास असतो 
तेवहा त्ास एक िॉट असे महणतात. ( १ साधा मैल= १.६०९ 
नकमी)

�	प्गाटन (Tourism) ः एक सेवा व्वसा्. ्ात प्माटकांिा 
आवश्क असणाऱ्ा नवनवध सेवा पुरवल्ा जातात. जसे., 
निवास, खाि-पाि, वाहतूक, संदेशवहि इत्ादी, तसेच 
प्माटि सथळाची देखभाल ्ांचा समावेश होतो.

�	पसशचमी वयारे (Westerlies) ः पलशचमेकडूि ्ेणारे वारे. मध् 
अक्वृतती् जासत दाबाच्ा पट् टाकंडूि उपधु्वी् कमी 
दाबाच्ा पट ्टांकडे वाहणारे ग्ही् वारे.

�	पयाणलोट क्ेत्र (Catchment Area) ः िदीच्ा खोऱ्ाचा 
भाग. ज्ा ज्ा क्ेत्ातूि िदीला पाण्ाचा पुरवठा होतो ते सवमा 
क्ेत् महणजे िदीचे पाणलोट के्त् हो्. पाणलोट के्त् हे अिेकदा 
धरण/बंधारा ्ासाठीही सानंगतले जाते.

�	शपकयाखयालील कयालयावधी (Cropped Period) ः एखाद्ा 
नपकासाठी पेरणीपासिू कापणीप्यंतचा काल. वेगवेगळ्ा 
नपकांसाठी हा कालावधी कमी-जासत असू शकतो. ऊस ्ा 

नपकास खूप मोठा कालावधी लागतो, तर भाजीपाल्ास कमी 
कालावधी लागतो.

�	पूववी् वयारे (Easterlies) ः पवूजेकडूि ्ेणारे वारे. मध् 
अक्वृतती् जासत दाबाच्ा पट ्टाकडूि नवरुववृतती् कमी 
दाबाच्ा पट् टाकडे वाहणारे ग्ही् वारे.

�	प्रकयािवृतत (Circles of Illumination) ः सू्माप्रकाशामुळे 
पृथवीचे प्रकानशत व अप्रकानशत असे दोि भाग होतात. ्ा 
दोि भागांिा वेगळी करणारी ररेा महणजे प्रकाशवृतत हो्. 
प्रकाशवृतत हे एक बृहत ्वृतत आहे. हे वृतत कालपनिक िसिू ते 
सदैव पृथवीच्ा पृष्ठभागावर प्रत्क्ात अलसततवात असते. 
पृथवीच्ा पररवलिामुळे त्ाचे सथाि सारखे बदलत असते.

�	प्रशतपयादी शबंदू (Anti podal) ः कोणत्ाही एका नठकाणाच्ा 
िेमक्ा नवरूद् बाजूस असलेला नबंदू. हा नबंदू पृथवीतूि 
जाणाऱ्ा कालपनिक व्ास रेरेच्ा अिुरोधािे निलशचत केला 
जातो.

�	प्रत्यावतगा (Anti-cyclone) ः एखाद्ा प्रदेशात हवेचा दाब 
आसपासच्ा प्रदेशापेक्ा जासत वाढतो. अशा वेळी केंद्री् 
जासत दाबाच्ा प्रदेशाकडिू सभोवतालच्ा कमी दाबाच्ा 
प्रदेशाकडे वारे वाहू लागतात. (हवेची हालचाल सुरू होते.) 
अशा केंद्राकडूि बाह् भागाकडे चरिाकार गतीिे वाहणाऱ्ा 
वाऱ्ांिा प्रत्ावतमा महणतात.

�	बदयाऊन (Bedaun) ः अरबसथािातील एक भटकी जमात.
�	बयालवी (Barley) ः हे एक तृणधान् असूि समशीतोषण 

प्रदेशातील महत्वाचे खाद्ान्न आहे. हे अगदी सुरुवातीपासिू 
नपकवल्ा गेलेल्ा धान्ांपैकी एक असूि, नवशेरतः 
्ुरेनश्ामध्े सुमारे १३००० वरायंपासूि ्ाचे उतपादि घेतले 
जात आहे. ्ाचा उप्ोग जिावरांचे खाद् महणूि केला 
जातो. हे सहज आंबवता ्ेते, त्ामुळे ्ाचा उप्ोग मद्ाक्क 
त्ार करण्ासाठी केला जातो.

�	भरती-ओहोटी (High tide and Low Tide) ः सू्मा व चंद्राचे 
गुरुतवाकरमाण व पृथवीवर का्मारत असलेल्ा केंद्रोतसारी प्रेरणा 
्ांच्ा एकनत्त प्रभावामुळे सागरी जलाच्ा पातळीत होणारी 
वाढ महणजे भरती, तर घट महणजे ओहोटी.

�	भयारती (Bharati) ः भारत सरकारचे अंटालकटमाका खंडावरील 
संशोधि केंद्र. हवामाि व सागर संशोधिाच्ा अंगािे भारत 
सरकारच्ा शोध मोहीम प्रकलपांतगमात अलीकडील सथापि 
केलेले संशोधि केंद्र.

भौगोशलक िबदयांचे शवसतयाररत अ्गा
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�	भूमीचये उपयोजि (Land use) ः जमीन ्ा नैसचग्चक 
संसाधनािा उप्ोग अनेक गोष्टतींकरर्ा केला जा्ो. एखाद्ा 
प्रदेशा्ील जमीन कशाकशासाठी वापरली आहे, ्ािे 
चवशलेरण भूमी उप्ोजना् केले जा्े. वने, शे्ी, वसाह्ी 
इत्ादतींसाठी चक्ी जमीन वापरली, हे भूमी उप्ोजन 
चवशलेरणा् अभ्ासले जा्े. भूमी उप्ोजनािा आकृच्बंध 
््ार हो् अस्ो.

�	भांगाची भरती-ओहोटी ( Neap Tide) ः शुक्ल व कृषण 
पक्षा्ील अष्टमीस ्ेणाऱ्ा भर्ी-ओहोटीिी कक्षा कमी् 
कमी अस्े, ्ा चदवशी िंद्र, सू््च व पृथवी काटकोन ससथ्ी् 
अस्ा्, त्ामुळे त्ांिी गुरुतवाकर्चण बले एकमेकांस पूरक 
राह् नाही्. 

�	मूळ खडक (Parent Rock) ः एखाद्ा प्रदेशा्ील प्रमुख 
खडक. मृदाचनचम्च्ी् खडकांिे चवदारण होऊन त्ांिा भुगा 
हो्ो. कोणत्ाही मृदे् चवदारर् खडकािा भाग, वजनाच्ा 
दृष्टीने मोठा अस्ो.

�	मृदयेची धूप (Soil Erosion) ः मृदेिे अपक्षरण चकंवा झीज. 
््ार मृदेिे वरिे थर वाहत्ा पाण्ाने वाहून जाण्ास मृदेिी 
धूप असे महण्ा्. ्ा वरच्ा थरांमध्े ह्युमसिे प्रमाण 
अचधक अस्े. असे थर वाहून गेल्ाने जचमनीिी सुपीक्ा 
कमी हो्े.

�	मृदा अविती (Soil Degradation) ः मृदेिा गुणातमक ऱहास. 
मृदे्ील ह्युमसिे प्रमाण कमी झाल्ाने चकंवा मृदे्  
अनावश्क रासा्चनक पदाथ्च चमसळल्ाने मृदेिी गुणवत्ा 
कमी हो्े. रासा्चनक ख्ािंा अच्ररक् वापर, ्सेि 
रासा्चनक कीटकनाशके व ्ृणनाशके जास् प्रमाणा् 
वापरल्ाने मृदेिी अवन्ी घडून ्े्े.

�	मिसुष्यबळ (Manpower) ः एखाद्ा का्ा्चसाठी आवश्क 
असलेले मानवी बळ. शे्ी, उद्ोगधंदे, व्ापार अशा सव्च 
व्वसा्ांसाठी मनुष्बळ लाग्े. मनुष्बळािे कुशल व 
अकुशल असे प्रकार केले जा्ा्.

�	शमश्र शयेती (Mixed Farming) ः शे्ीिा एक प्रकार. ्ा 
प्रकारा् शे् ी व कुकुटपालन, गुरेपालन इत्ादी पूरक 
व्वसा्ांिा समावेश हो्ो. शे्ाच्ा वेगवेगळा भागा् 
चभन्न चपके घेण्ास ही चमश् शे्ी संबोध्ा्. एकाि शे्ा् 
वेगवेगळी चपके आं्रपीक पद ्ध्ीने घेणे हा देखील चमश् शे् ी 
प्रकारािा भाग आहे.

�	रयेषाकृती वसती (Linear Settlement) ः वस्ीिा चवकास 

एखाद्ा ररेातमक घटकाच्ा अनुरोधाने झाला असेल ्र 
घरांिी मांडणीदेखील रेरातमक बन्े. वस्तींच्ा अशा 
आकृच्बंधास रेरातमक वस्ी असे संबोध्ा्. रस्ा, 
कालवा, नदी चकंवा समुद्रचकनाऱ्ा लग् अशा वस्ी आढळून 
्े्ा्.

�	लोकसंखया (Population) ः एखाद्ा प्रदेशा्ील चवचशष्ट 
वेळी असलेली  एकूण लोकांिी संख्ा.

�	वसाहत काळ (Colonian Period) ः पसशिम ्ुरोपी् देशांनी 
१४ व्ा श्कानं्र इ्र सव्च खंडा् सथलां्रा्ून चकंवा 
व्ापाराच्ा उचद् दष्टाने संबंध प्रसथाचप् केले. नं्र त्ा त्ा 
प्रदेशा् राजकी् सत्ा काबीज केली. हे प्रदेश वसाह्ी 
महणून समजल्ा जाऊ लागल्ा. ्ा वसाह्ी ्ुरोपा्ील 
वेगवेगळा देशांच्ा अचधपत््ाखाली होत्ा. पसशिम 
्ुरोचप्न देशा्ून मध््ुगीन काळानं्र मोठ्ा प्रमाणावर 
सथलां्र घडून आले. हे सथलां्रर् लोक उत्र अमेररकेच्ा 
वेगवेगळा भागा् सथाच्क झाले. ्ा काळास वसाह् 
काळ असे संबोध्ा्.

�	वसंत संपात (Spring Equinox) ः पृथवीच्ा पररभ्रमण 
मागा्चवरील च्िी एक सू््चसापेक्ष ससथ्ी. ही ससथ्ी २३ माि्च 
रोजी हो्े. ्ा ससथ्ी् पृथवीिे दोनही धु्व सू्ा्चपासून समान 
अं्रावर अस्ा् व चवरुववृत्ावर सू्ा्चिी चकरणे लंबरूप 
पड्ा्. ्ा चदवशी पृथवीवर सव्चत्र चदनमान व रात्रीमान सारखे 
महणजे १२–१२ ्ासांिे अस्े.

�	शवषसुव शदि (Equinox Day) ः (पहा संपा् ससथ्ी)
�	शवषसुववृततीय शांत पट ्टा (Doldrum) ः चवरुववृत्ापासून ५० 

उत्र व दचक्षण असा प्रदेश. ्ा प्रदेशा् ्ापमान अचधक 
असल्ाने हवा ्ापून ऊधव्च चदशेने जा्े. ्ेथे पृष्भागावर वारे 
फारसे पररणामकारक नस्ा्, त्ामुळे ्ा प्रदेशास शां्  पट् टा 
असे संबोधले जा्े.

�	शवपणि वयवस्ापि (Marketing Management) ः  
उतपादकांनी ््ार केलेला माल उपभोकत्ांना, ग्राहकांना, 
भागीदारांना, ्सेि सव्च समाजाला उपलबध होण्ासाठी ्ो 
बाजारा् ्ावा लाग्ो. उतपादन क्षेत्रापासून बाजाराप्ां् माल 
उपलबध करण्ा्ील सव्च प्रचक्र्ांिा समावेश चवपणन 
व्वसथापना् केला जा्ो. ग्राहक चनमा्चण करणे, ्े राखणे, 
त्ांिे समाधान करणे ्ांसाठी चवपणनािा उप्ोग हो्ो.  
शे् ीमालाच्ा चवक्रीसाठी कृरी उतपन्न बाजार सचमत्ा 
चवपणनव्वसथापनािे का््च कर् अस्ा्.

भौगोशलक शबदांचये शवसताररत अ््य
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