शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या
समन्वय समितीच्या दि. ३.३.२०१७ रोजीच्या बैठकीमध्ये हे पाठ्यपुस्तक निर्धारित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

इयत्ता ७ वी

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
आपल्या स्मार्टफोनवरील DIKSHA APP द्वारे पाठ्यपुस्तकाच्या पहिल्या
पृष्ठावरील Q. R. Code द्वारे डिजिटल पाठ्यपुस्तक व प्रत्येक पाठामध्ये
असलेल्या Q. R. Code द्व ारे त्या पाठासंबधं ित अध्ययन अध्यापनासाठी
उपयुक्त दृकश्राव्य साहित्य उपलब्ध होईल.

प्रस्तावना
विद्यार्थी मित्रांनो,
सातवीच्या वर्गात तुमचे स्वागत आहे. भूगोल विषय तुम्ही इयत्ता तिसरी ते पाचवी परिसर
अभ्यासातून तसेच इयत्ता सहावीला भूगोलाच्या पाठ्यपुस्तकातून शिकला आहात. इयत्ता
सातवीसाठी भूगोलचे पाठ्यपुस्तक तुमच्या हाती देताना आनंद वाटतो आहे.
तुमच्या अवतीभवती अनेक घटना घडत असतात. तुम्हाला सामावून घेणारा निसर्ग ऊन,
पाऊस, थंडीच्या रूपाने तुम्हाला सारखा भेटत असतो. अंगाशी खेळणारी वाऱ्याची झुळूक तुम्हाला
आल्हाददायक वाटत असते. अशा अनेक नैसर्गिक घटना, निसर्ग इत्यादींचे स्पष्टीकरण भूगोल
विषयाच्या अभ्यासातून मिळते. भूगोल तुम्हाला सतत निसर्गाकडे नेण्याचा प्रयत्न करतो. या
विषयात सजीवांच्या निसर्गाशी व एकमेकांशी होणाऱ्या आंतरक्रियांचाही अभ्यास करायचा
असतो.
या विषयातून तुम्ही पृथ्वीच्या संदर्भाने अनेक मूलभूत संकल्पना शिकणार आहात. तुमच्या
रोजच्या जीवनाशी निगडित असणारे मानवी व्यवहारांचे अनेक घटक तुम्हाला या विषयातून
समजून घ्यायचे आहेत. हे नीट समजले तर त्याचा तुम्हाला भविष्यात नक्की उपयोग होईल. या
विषयातून आपण विविध मानवी समूहांमधील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आंतरक्रियांचाही
अभ्यास करतो.
हा विषय शिकण्यासाठी निरीक्षण, आकलन, विश्लेषण ही कौशल्ये महत्त्वाची आहेत. ती
नेहमी वापरा, जोपासा. नकाशे, आलेख, चित्राकृती, माहिती संप्रेषण, तक्ते, इत्यादी या विषयाच्या
अभ्यासाची साधने आहेत. ती हाताळण्याचा सराव करा.
पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या सोप्या-सोप्या कृती तुम्ही सर्वांनी जरूर करा. हे पाठ्यपुस्तक शिकत
असताना यापूर्वीच्या पाठ्यपुस्तकात शिकलेल्या बाबी तुम्हाला नक्की उपयोगी पडतील. त्या
विसरू नका बरं !
आपल्या सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा !

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

(डॉ. सुनिल मगर)
संचालक
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

इयत्ता सातवी भूगोल
अध्ययनात सुचवलेली शैक्षणिक प्रक्रिया

अध्ययन निष्पत्ती

अध्ययनार्थ्यांस जोडीने/ गटामध्ये/ वैयक्तिकरित्या
अध्ययनाच्या संधी देणे व त्यास पुढील गोष्टींसाठी प्रवृत्त करणे.
• खगोलशास्त्रीय घटना समजून घेण्यासाठी पालक/शिक्षक यांच्या

मार्गदर्शनाखाली तारे, ग्रह, उपग्रह (चंद्र), ग्रहणाचे निरीक्षण
करणे.
• ग्रहणासंबंधित असलेल्या अंधश्रद्धांविषयी चिकित्सक चर्चा
करणे.
• सूर्य, चंद्र, पृथ्वीच्या हालचाली समजून घेण्यासाठी आकृत्या,
प्रतिकृती आणि ऋतूनिर्मिती साधने वापरणे.
• मृदानिर्मितीशी संबधं ित नैसर्गिक घटक व त्यामागील कारणे

समजून घेणे.
• जवळपासच्या परिसरातील/प्रदेशातील मृदाचे नमुने गोळा करून
मृदाप्रकार ओळखणे व वर्गवारी करणे.
• तापमानपट्ट्यांचा हवादाब पट्ट
 ्यांशी असणारा सहसंबंध समजणे.
• नकाशा व भौगोलिक साधनांचा वापर करून प्रदेशातील हवेचा
दाब याविषयी चर्चा करणे.
• वाऱ्यांच्या दिशेत होणारा बदल समजून घेणे.
• वाऱ्याचे स्थानिक व जागतिक वारे असे प्रकार स्पष्ट करणे.
• तंत्रज्ञानाचा वापर करून वादळांविषयीच्या माहिती गोळा करणे.
• सागरी जलाच्या हालचालीवर होणाऱ्या परिणामासाठी विविध
कृती, प्रतिकृती यांचा वापर करणे.

अध्ययनार्थी
07.73G.01 पृथ्वीचा कललेला अक्ष, परिवलन व परिभ्रमणामुळे
दिवस-रात्र ऋतुनिर्मिती होते हे स्पष्ट करणे.
07.73G.02 पृथ्वीवरील विविध ऋतूंचा सजीवांवर होणारा परिणाम
सांगतो.
07.73G.03 पृथ्वीवरील ग्रहणे ही खगोलीय घटना आहे हे ओळखतो.
07.73G.04 ग्रहण सबंधीच्या अंधश्रद्धेचे चिकित्सकपणे परिक्षण
करतो.
07.73G.05 मृदा या नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनाविषयी
संवेदनशीलता दर्शवितो.
07.73G.06 नकाशावरून महाराष्ट्रातील मृदा प्रकार सांगतो.
07.73G.07 हवेच्या दाबाचे परिणाम विशद करतो.
07.73G.08 नकाशातील समदाब रेषांवरून एखाद्या प्रदेशातील
हवेचा दाब स्पष्ट करतो.
07.73G.09 वारे निर्मितीची कारणे सांगतो.
07.73G.10 वाऱ्यांचे प्रकार सांगतो.
07.73G.11 वाऱ्याचे परिणाम स्पष्ट करतो.
07.73G.12 सूर्य, चंद्र, पृथ्वी यांचा सागरीजलाच्या हालचालीवर
होणारा परिणाम सांगतो.

• मानवी कृतीमुळे एखाद्या प्रदेशातील कृषीपूरक व्यवसायामध्ये

07.73G.13
07.73G.14
07.73G.15
07.73G.16

• मानवी वस्तीचे वितरण व आकृतिबंध लक्षात घेणे.
• एखाद्या प्रदेशातील मानवी व प्राकृतिक रचनांमधील परस्पर

07.73G.19 वस्त्यांच्या निर्माणामध्ये मानवाने भौगोलिक घटकांचा
कसा वापर केला हे सांगतो.
07.73G.20 मानवी वस्ती प्रकारांचा आकृतीबंध ओळखतो.

• नकाशा व इतर भौगोलिक साधने वापरून एखाद्या

07.73G.21 समोच्च रेषा तयार करतो.
07.73G.22 समोच्च रेषा नकाशाचे वाचन करतो.
07.73G.23 समोच्च दर्शक नकाशाचे उपयोग स्पष्ट करतो.

काळानुसार बदल कसे होत गेले हे समजणे.
• कृषीपर्यटन व नैसर्गिकरित्या पिकवलेल्या उत्पादनाचे महत्त्व
सांगणे.
• आधुनिक शेती व विपणन याविषयीची माहिती गोळा करणे.
• प्राकृतिक रचनेनुसार हाणारे सजीवांचे अनुकूलन जाणून घेणे.
• संदर्भस्त्रोत व नकाशे वापरून नैसर्गिक प्रदेशा संदर्भात चर्चा करतो.
• एखाद्या विशिष्ट प्रदेशाबद्दल प्रश्न करतो व त्या संदर्भाने शोध
घेणे.

संबंधाचे अनुकूल व प्रतिकूल परिणामांचे परीक्षण करता येणे.
प्रदेशासंदर्भातील भूरूपे ओळखणे.

• नकाशावरून भौगोलिक घटकांबद्दल निष्कर्ष काढणे.

कृषी पूरक विविध व्यवसाय सांगतो.
शेतीचे विविध प्रकार उदा., सह स्पष्ट करतो.
शेतीसाठी विपणन व्यवस्थेचे महत्त्व सांगतो.
मानवी जीवनातील व देशाच्या अर्थ व्यवस्थेत शेतीचे
महत्त्व सांगतो.
07.73G.17 प्रदेशातील नैसर्गिक घटकांचा सजीवांवर होणारा
परिणाम सांगतो.
07.73G.18 जगाच्या नकाशा आराखड्यात नैसर्गिक प्रदेश
दाखवतो.

- शिक्षकांसाठी -

P पाठ्यपुस्तक प्रथम स्वतः समजून घ्यावे.
P प्रत्येक पाठातील कृतीसाठी काळजीपूर्वक व स्वतंत्र
नियोजन करावे . नियोजनाशिवाय पाठ शिकवणे
अयोग्य ठरेल.
P अध्ययन-अध्यापनामधील ‘आंतरक्रिया’, ‘प्रक्रिया’,
‘सर्व विद्यार्थ्यांचा सहभाग’ व आपले सक्रिय मार्गदर्शन
अत्यंत आवश्यक आहे.
P शाळेमध्ये असलेली भौगोलिक साधने आवश्यकतेनसु ार
वापरणे हे विषयाच्या सुयोग्य आकलनासाठी गरजेचे
आहे. त्या अनुषगं ाने शाळेतील पृथ्वीगोल, जग, भारत,
राज्य हे नकाशे, नकाशासंग्रह पुस्तिका, तापमापक यांचा
वापर अनिवार्य आहे, हे लक्षात घ्या.
P पाठांची संख्या मर्यादित ठेवली असली तरीही प्रत्येक
पाठासाठी किती तासिका लागतील याचा विचार
करण्यात आलेला आहे. अमूर्त संकल्पना अवघड व
क्लिष्ट असतात, म्हणूनच अनुक्रमणिकेत नमूद केलले ्या
तासिकांचा पुरेपूर वापर करावा. पाठ थोडक्यात आटपू
नये. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर बौद्धिक ओझे न लादता
विषय आत्मसात करण्यास त्यांना मदत होईल.
P इतर सामाजिक शास्त्रांप्रमाणे भौगोलिक संकल्पना
सहजगत्या समजणाऱ्या नसतात. भूगोलाच्या बहुतेक
संकल्पना या शास्त्रीय आधारावर व अमूर्त बाबींवर
अवलंबून असतात. गटकार्य, एकमेकांच्या मदतीने
शिकणे या बाबींना प्रोत्साहन द्या. त्यासाठी वर्गरचना
बदला. विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी जास्तीत जास्त वाव
मिळेल अशी वर्गरचना ठेवा.
P पाठातील विविध चौकटी व त्या संदर्भाने सूचना देणारे
‘ग्लोबी’ हे पात्र विद्यार्थ्यांमध्ये प्रिय होईल असे पहा.

ज्याद्वारे त्यांच्यामध्ये विषयाची गोडी निर्माण होऊ
शकेल. यासाठी शाळेत ‘ग्लोबी क्लब’ सुरू करावा.
O सदर पाठ्यपुस्तक रचनात्मक पद्ध तीने व कृतियुक्त
अध्यापनासाठी तय ार केलेले आहे. सदर
पाठ्यपुस्तकातील पाठ वर्गात वाचून शिकवू नयेत.
P संबोधांची क्रमवारिता लक्षा त घेता, पाठ
अनु क्र मणिके नु स ार शिकवणे विषयाच्या सु य ोग्य
ज्ञाननिर्मितीसाठी संयुक्तिक ठरेल.
P ‘माहीत आहे का तुम्हांला?’ हा भाग मूल्यमापनासाठी
विचारात घेऊ नये.
P पाठ्यपुस्तकाच्या शेवटी परिशिष्ट दिले आहे. पाठांतील
महत्त्वाच्या भौगोलिक शब्दांची/संकल्पनांची विस्तृत
माहिती या परिशिष्टात दिली आहे. परिशिष्टातील शब्द
वर्णानुक्रमे दिले आहेत. या परिशिष्टात आलेले हे शब्द
पाठांमध्ये निळ्या चौकटीने दर्शविलेले आहेत. उदा.,
‘कालगणना’ (पाठ क्र. १, पृष्ठ क्र. १)
P परिशिष्टाच्या शेवटी संदर्भासाठी संकेतस्थळे दिलेली
आहेत. तसेच संदर्भासाठी वापरलेल्या साहित्यांची
माहिती दिलेली आहे. तुम्ही स्वतः तसेच विद्यार्थ्यांनी
या संदर्भाचा वापर करणे अपेक्षित आहे. या संदर्भ
साहित्याच्या आधारे तु म ्हांला पाठ्यपु स ्तकाबाहे र
जाण्यास नक्कीच मदत होईल. हे विषय सखोल
समजण्यासाठी विषयाचे अवांतरवाचन नेहमीच उपयोगी
असते, हे लक्षात घ्या.
P	मूल्यमापनासाठी कृतिप्रवण, मुक्तोत्तरी, बहुपर्यायी,
विचारप्रवर्तक प्रश्नांचा वापर करावा. पाठांच्या शेवटी
स्वाध्यायात यांचे काही नमुने दिलेले आहेत.
P पाठ्यपुस्तकातील ‘क्यू आर कोड’ वापरावा.

- विद्यार्थ्यांसाठी ग्लोबीचा वापर ः या पाठ्यपुस्तकात पृथ्वीगोलाचा वापर एक पात्र म्हणून केला आहे. त्याचे नाव
आहे ‘ग्लोबी’ हा ग्लोबी प्रत्येक पाठात तुमच्या सोबत असेल. पाठातील विविध अपेक्षित बाबींसाठी
तो तुम्हांला मदत करेल. प्रत्येक ठिकाणी त्याने सुचविलेली गोष्ट तुम्ही करण्याचा प्रयत्न करा.

अनुक्रमणिका
क्र.

पाठाचे नाव

क्षेत्र

पृष्ठक्रमांक

अपेक्षित
तासिका

१.

ॠतुनिर्मिती (भाग-१)

सामान्य भूगोल

१

०३

२.

सूर्य, चंद्र व पृथ्वी

सामान्य भूगोल

३

०९

३.

भरती-ओहोटी

प्राकृतिक भूगोल

९

१०

४.

हवेचा दाब

प्राकृतिक भूगोल

१६

०९

५.

वारे

प्राकृतिक भूगोल

२१

०९

६.

नैसर्गिक प्रदेश

प्राकृतिक भूगोल

३०

१३

७.

मृदा

प्राकृतिक भूगोल

३९

०९

८.

ॠतुनिर्मिती (भाग-२)

सामान्य भूगोल

४६

१०

९.

कृषी

मानवी भूगोल

५२

१२

१०.

मानवी वस्ती

मानवी भूगोल

६२

०७

११.

समोच्च रेषा नकाशा आणि भूरूपे

प्रात्यक्षिक भूगोल

६९

०७

७५

९८

परिशिष्ट- विशिष्ट भाैगोलिक शब्दांचे अर्थ

S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2017. (2) The responsibility for
the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of
twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana
and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on
this map are as interpreted from the “North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971,” but have yet to be verified. (6) The
external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state
boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been
verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.
DISCLAIMER Note : All attempts have been made to contact copy righters (©) but we have not heard from them. We will be
pleased to acknowledge the copy right holder (s) in our next edition if we learn from them.

मुखपृष्ठ ः पृथ्वीगोलावर विविध नैसर्गिक प्रदेशातील ठळक बाबी लावणारी मुलगा आणि मुलगी
मलपृष्ठ ः १) गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई २) मसाई व झुलू जमातीची माणसं व त्यांचे घर ३) हंपी, कर्नाटक ४) टुंड्रा प्रदेशात वापरात
असणारे वाहन-स्लेज गाडी ५) मंगोलियन जमातीचा शिकारी ६) दक्षिण आशियामधील प्रमुख पिक - भाताची लावणी करतांना.
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v सूर्योदयाच्या

किंवा सूर्यास्ताच्या वेळसे वर्षभर
सूर्यप्रकाश पडणाऱ्या भिंतीजवळ थोडेसे अंतर राखून
ही काठी रोवा. (काठी साधारणपणे वरभ्ष रासाठी त्या
ठिकाणी रोवलेली असणार आहे, हे लक्षात घ्या.)

करून पहा.
×

आकृती १.१ ः सावलीचा प्रयोग

v टेबलाच्या एका बाजूला मोठा पांढरा कागद चिकटवा.
v टेबलाच्या समोरच्या बाजूला विजेरी (टॉर्च) हलणार

नाही अशी ठेवा.
v कागद व विजेरी यांच्या दरम्यान टेबलावर मेणबत्ती
किंवा जाड रूळ उभा करून ठेवा. आकृती १.१ पहा.
v कागदावर सावली पडेल अशा पद्धतीने विजेरीचा
प्रकाशझोत मेणबत्तीवर/रुळावर टाका.
v मेणबत्तीची/रुळाची सावली कागदावर ज्या ठिकाणी
पडेल तेथे पेनाने खूण करा.
v आता कागद, मेणबत्तीसह/रुळासह टेबल एका
बाजूकडून हळूहळू दुसऱ्या बाजूकडे सरकवा.
v आता कागदावर पडणाऱ्या सावलीचे निरीक्षण करा.
v सावलीच्या स्थानात होणाऱ्या बदलांची नोंद करा.

v	निरीक्षणानंतर

आकृती १.२ ः प्रयोग

काठीच्या सावलीच्या जागी दिनांक
रेषेच्या खुणेने नोंदवा.
v सावलीच्या जागेत फरक पडत असल्यास त्यातील
अंतर मोजून ठेवा.
v	या उपक्रमाच्या कालावधीत क्षितिजावर सूर्योदयाच्या
किंवा सूर्यास्ताच्या जागेचेही निरीक्षण करा.

भौगोलिक स्पष्टीकरण
वरील कृतीतून टेबलाची जागा बदलल्यामुळे
सावलीच्या स्थानात होणारा बदल तुमच्या लक्षात येईल.
सूर्याच्या उगवतीच्या व मावळतीच्या स्थानांचे वर्षभर
निरीक्षण केल्यास आपल्याला अशा प्रकारे होणारे बदल
लक्षात येतील. असे बदल कोणत्या
कारणांमुळे होतात, ते पुढील
उपक्रमाच्या मदतीने आपण निरीक्षण
करून ठरवूया.

(पाठाचा पुढील भाग सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात यावा.)
v सप्टेंबर

महिन्यासाठी भरलेल्या तक्त्याच्या नोंदीवरून
दिनमान व रात्रमानाचा कालावधी अभ्यासा.
v सप्टेंबर महिन्यात तुम्ही नोंदवलेली काठीची सावली
कोणत्या दिशेने होती?
v कोणत्या तारखेला दिनमान व रात्रमान समान होते?

जरा विचार करा !

करून पहा.

F	भिंतीवरील सावलीची जागा सातत्याने उत्तरेकडे

(शिक्षकांसाठी : हा उपक्रम विद्यार्थ्यांकडून वर्षभरात
करून घ्यावा. शाळा सुरू झाल्यापासून साधारणपणे आठ
दिवसांनी हा उपक्रम सुरू करून डिसेंबर अखेरपर्यंत संपवावा.
आठवड्यातनू एक दिवस सूर्योदयाच्या किंवा सूर्यास्ताच्या
वेळी निरीक्षण करावे.)

सरकत असेल, तर सूर्योदय किंवा सूर्यास्ताचे
ठिकाण कोणत्या दिशेला सरकल्यासारखे वाटते?

टीप : या पाठाचा दुसरा भाग (पाठ क्र. ८) २२ डिसेंबर
नंतर घ्यावा. तत्पूर्वी दिलेल्या निर्देशांनुसार निरीक्षणे
नोंदवावीत.

v पाच ते सहा फूट लांबीची एक जाड काठी घ्या.
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स्वाध्याय
प्रश्न	 १.	चुकीची विधाने दुरुस्त करून लिहा.
(१)	चंद्र सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालतो.
(२) पौर्णिमेस चंद्र, सूर्य व पृथ्वी असा क्रम असतो.
(३) पृथ्वीची परिभ्रमण कक्षा व चंद्राची परिभ्रमण
कक्षा एकाच पातळीत आहे.
(४)	चंद्राच्या एका परिभ्रमण काळात चंद्राची कक्षा
पृथ्वीच्या कक्षेशी एकदाच छेदते.
(५) सूर्यग्रहण उघड्या डोळ्यांनी पाहणे योग्य आहे.
(६)	चंद्र पृथ्वीशी उपभू स्थितीत असताना
कंकणाकृती सूर्यग्रहण होते.
प्रश्न	 २.	योग्य पर्याय निवडा.
(१) सूर्यग्रहण ः
		
(अ)

प्रश्न	 ३. पुढील तक्ता पूर्ण करा.
तपशील/वैशिष्ट्ये
चंद्रग्रहण
तिथी दिवस
स्थिती
चंद्र-पृथ्वी-सूर्य
ग्रहणांचे प्रकार
खग्रासचा जास्तीत १०७ मिनिटे
जास्त कालावधी

प्रश्न	 ४.
(१)
(२)
प्रश्न	 ५.
(१)
(२)

		
(आ)

(३)

		
(इ)

(४)

(२) कंकणाकृती सूर्यग्रहणाच्या वेळी दिसणारे
सूर्यबिबं ः

(५)

आकृती काढा व नावे लिहा.
खग्रास व खंडग्रास सूर्यग्रहण.
खग्रास व खंडग्रास चंद्रग्रहण.
उत्तरे लिहा.
दर अमावास्या व पौर्णिमेस चंद्र, पृथ्वी, सूर्य
एका सरळ रेषेत का येत नाहीत?
खग्रास सूर्यग्रहण होत असताना
पृथ्वीवर खंडग्रास सूर्यग्रहणही का
अनुभवास येते?
ग्रहणांविषयीचे
गैरसमज
दूर
करण्यासाठीचे उपाय सुचवा.
सूर्यग्रहण पाहताना कोणती काळजी
घ्याल?
उपभू स्थितीत कोणत्या प्रकारची
सूर्यग्रहणे होतील?

उपक्रम :

(अ)
(आ)
(३)	चंद्राची अपभू स्थिती ः

(१) वर्तमानपत्रांतून ग्रहणांची माहिती देणारी कात्रणे
गोळा करून वहीत चिकटवा.
(२) तुम्ही पाहिलेले ग्रहण याविषयी लेखन करा.
(३) आंतरजाल, पंचांग व दिनदर्शिकांचा वापर करून
या वर्षात होणाऱ्या ग्रहणांचे दिनांक, स्थळ, वेळ
इत्यादी माहिती संकलित करा.

(इ)

		

(अ)

(आ)

सूर्यग्रहण
अमावास्या

(इ)
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नेहमीपेक्षा कमी चढते व नेहमीच्या ओहोटीपेक्षा कमी
उतरते; कारण चंद्र व सूर्य यांचे आकर्षण एक दुसऱ्यास
पूरक न होता परस्पर काटकोनात असते. ही भांगाची
भरती-ओहोटी होय. भांगाची भरती सरासरीपेक्षा लहान
असते तर ओहोटी सरासरी ओहोटीपेक्षा मोठी असते.

v भरती-ओहोटीमुळे

पाण्यातील कचऱ्याचा निचरा
होतो व समुद्रकिनारा स्वच्छ राहतो.
v बंदरे गाळाने भरत नाहीत.
v भरतीच्या वेळेस जहाजे बंदरात आणता येतात.
v भरतीचे पाणी मिठागरात साठवून त्या पाण्यापासून
मीठ तयार केले जाते.
v भरती-ओहोटीच्या क्रियेमुळे वीज निर्माण करता येते.
v भरती-ओहोटीच्या वेळेचा अंदाज नीट न आल्यास
समुद्रात पोहण्यास गेलेल्या व्यक्तींना अपघात होऊ
शकतो.
v भरती-ओहोटीमुळे तिवराची वने, किनारी भागांतील
जैवविविधता इत्यादींचा विकास व जतन होते.
भरतीची वेळ रोजच्या रोज बदलते
भरती-ओहोटीची प्रक्रिया सातत्याने घडत असते.
भरतीची कमाल मर्यादा गाठल्यानंतर ओहोटीची
सुरुवात होते. तसेच पूर्ण ओहोटी झाल्यानंतर भरतीची
सुरुवात होते. पुढील विवेचनात वेळ सांगताना कमाल
मर्यादेची वेळ सांगितली आहे, हे लक्षात घ्या. आकृती
३.९ पहा. भरतीची वेळ दररोज का बदलते, हे तुमच्या
लक्षात येईल.

सूर्य

आेहोटी

भरती
भरतीची
पातळी

उत्तर ध्रुव
पृथ्वी
भरती

आेहोटी

चंद्र

आकृती ३.८ ः भांगाची भरती-ओहोटी

		 माहीत आहे का तुम्हांला ?
भरती-ओहोटीची कक्षा (Intertidal Zone)
भरती-ओहोटीच्यावेळी पाण्याच्या पातळीतल्या
फरकास भरती-ओहोटीची कक्षा म्हणतात. खुल्या
समुद्रात ही कक्षा केवळ ३० सेमी इतकी असते;
परंतु किनारी भागात ही कक्षा वाढत जाते. भारतीय
द्वीकल्पाच्या किनारी भागांत ही कक्षा सुमारे १००
ते १५० सेमी असू शकते. जगभरातील सर्वाधिक
कक्षा फंडीच्या (Fandy) उपसागरात (उत्तर
अमेरिकेच्या ईशान्येस) आहे. ही कक्षा १६००
सेमी पर्यंत असते. भारतातील सर्वांत मोठी भरतीओहोटीची कक्षा खंभातचे आखात येथे आहे. ती
सुमारे ११०० सेमी आहे.

पृथ्वीची गती : १°= ४ मिनिटे
१२°३०' ला लागणारा वेळ = ५० मिनिटे

आकृती ३.९ ः भरतीची वेळ रोजच्या रोज का बदलते?
v आकृतीमध्ये

पृथ्वीवरील ‘क’ हा बिंदू चंद्रासमोर
(चं १) असल्याने तेथे भरती येईल.
v ‘ड’ हा बिंदू पृथ्वीवर ‘क’ या बिंदूच्या प्रतिपादी
स्थानावर असल्याने तेथेदेखील त्याच वेळी भरती
येईल.
v ‘क’ हा बिंदू ‘ड’ या ठिकाणी १२ तासानंतर येईल
(१८०°) आणि तो पुन्हा मूळ जागी २४ तासानंतर
येईल (३६०°)
v याच प्रकारचा बदल ‘ड’ या प्रतिपादित बिंदूबाबतही
घडेल.
v जेव्हा ‘ड’ बिंदू ‘क’ च्या जागी येईल तेव्हा तेथे भरती

भरती-ओहोटीचे परिणाम :
v भरतीच्या पाण्याबरोबर मासे खाडीत येतात. त्याचा
फायदा मासेमारीसाठी होतो.
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लाटेच्या निर्मितीचे मुख्य कारण वारा हे आहे; पण
काही वेळा सागरतळाशी होणारे भूकंप व ज्वालामुखींमुळे
देखील लाटा निर्माण होतात. उथळ किनारी भागांत
अशा लाटांची उंची प्रचंड असते. त्या अत्यंत विध्वंसक
असतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी
होते. अशा लाटांना त्सुनामी असे म्हणतात. २००४
साली सुमात्रा या इंडोनेशियातील बेटांजवळ झालेल्या
भूकंपामुळे प्रचंड त्सुनामी लाटा निर्माण झाल्या होत्या.
त्यांचा तडाखा भारताचा पूर्व किनारा व श्रीलंका या
देशालाही बसला होता.
लाटांमुळे समुद्रात घुसलेल्या भू-भागांची झीज
होते, तर उपसागरासारख्या सुरक्षित भागात वाळूचे
संचयन होऊन पुळण निर्माण होते.

		 माहीत आहे का तुम्हांला ?
सागरकिनारी फिरताना किंवा पाण्यात खेळताना
आपण भरती-आेहोटीच्या वेळांची पुरेशी काळजी
घेतली पाहिजे, अन्यथा गंभीर दुर्घटना घडू शकतात.
त्यासाठी आपल्याला भरती-ओहोटीच्या वेळा
माहीत असणे गरजेचे आहे. या वेळा माहीत करून
घेण्यासाठी तुम्हांला त्या त्या दिवसाची ‘तिथी’
माहीत असणे आवश्यक आहे. तिथीच्या पाऊणपट
केले, की ती पूर्ण भरती असण्याची वेळ असते.
उदा., तुम्ही सागरकिनारी चतुर्थी या तिथीच्या
दिवशी आहात. चतुर्थी म्हणजे चौथा दिवस.
त्याच्या पाऊणपट म्हणजे तीन. याचाच अर्थ त्या
दिवशी दुपारी तीन वाजता व पहाटे तीन वाजता पूर्ण
भरती असेल आणि त्याच्या साधारण सहा तास पुढे
म्हणजेच रात्री नऊ व सकाळी नऊ वाजता पूर्ण ओहोटी
असेल. स्थलकाळानुसार यात थाेडाफार बदल होऊ
शकतो. भरती-ओहोटीबरोबरच एखाद्या ठिकाणची
सागरी किनाऱ्याची रचना, उतार, खडकाळ भाग,
किनाऱ्याजवळील प्रवाह यांचा विचार करून व
स्थानिकांशी चर्चा करून मगच समुद्रात खेळण्याचा
आनंद घेतला पाहिजे.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.
सागर सानिध्य असलेल्या प्रदेशात भूकंप
झाल्यास, किनारी भागात त्सुनामीचा धोका निर्माण
होतो. अशावेळी किनारी भागापासून दूर जाणे
किंवा समुद्रसपाटीपासून उंचावर जाण्याची काळजी
घ्यावी. त्यामुळे जीवित हानी टाळता येते.

		 मी आणखी कोठे ?

अष्टमीच्या दिवशी येणाऱ्या भरती-ओहोटीच्या
वेळा सांगा.

F इयत्ता सहावी-सामान्य विज्ञान-ऊर्जासाधने.
F इयत्ता नववी-भूगोल-अंतर्गत हालचाली.
F इयत्ता सहावी-सामान्य विज्ञान-ऊर्जेची रूपे हा
भाग.

आकृती ३.१२ ः पुळण
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प्रश्न १. जोड्या लावून साखळी बनवा.
‘अ’ गट
‘ब’ गट
लाटा
अष्टमी
केंद्रोत्सारी प्रेरणा
अमावास्या
गुरुत्वीय बल
पृथ्वीचे परिवलन
उधाणाची भरती
चंद्र, सूर्य व पृथ्वी
भांगाची भरती
वारा
प्रश्न	 २. भौगाेलिक कारणे सांगा.
(१) भरती-ओहोटीवर सूर्यापेक्षा चंद्राचा जास्त
परिणाम होतो.
(२) काही ठिकाणी किनाऱ्याजवळील सखल
प्रदेश खाजणाचा किंवा दलदलीचा बनतो.
(३) ओहोटीच्या ठिकाणाच्या विरुद्ध
रेखावृत्तावरदेखील अोहोटीच येते.
प्रश्न	 ३. थोडक्यात उत्तरे लिहा.
(१) जर सकाळी ७.०० वाजता भरती आली,
तर त्या दिवसातील पुढील ओहोटी व
भरतीच्या वेळा कोणत्या, ते लिहा.
(२) ज्या वेळी मुंबई (७३° पूर्व रेखावृत्त) येथे
गुरुवारी दुपारी १.०० वाजता भरती असेल,
त्या वेळी दुसऱ्या कोणत्या रेखावृत्तावर
भरती असेल ते सकारण लिहा.
(३) लाटानिर्मितीची कारणे स्पष्ट करा.
प्रश्न	 ४.		पुढील बाबींचा भरती-ओहोटीशी कसा
संबंध असेल ते लिहा.
(१) पोहणे
(२) जहाज चालविणे
(३) मासेमारी
(४) मीठ निर्मिती
(५) सागरी किनारी सहलीला जाणे.

स्वाध्याय
‘क’ गट
वस्तू बाहेरच्या दिशेने फेकली जाते.
सर्वांत मोठी भरती त्या दिवशी असते.
भूकपं व ज्वालामुखीमुळहे ी निर्माण होतात.
चंद्र व सूर्य् यांच्या प्रेरणा वेगळ्या दिशेने कार्य करतात.
पृथ्वीच्या मध्याच्या दिशेने कार्य करते.
प्रश्न	 ५. भांगाची भरती-ओहोटी या आकृती ३.८
चे निरीक्षण करा व खालील प्रश्नांची उत्तरे
लिहा.
(१)		आकृती कोणत्या तिथीची आहे?
(२)	चंद्र, सूर्य व पृथ्वी यांची सापेक्ष स्थिती कशी
आहे?
(३)	या स्थितीचा भरती-ओहोटीवर नेमका काय
परिणाम होईल?
प्रश्न	 ६. फरक स्पष्ट करा.
(१) भरती व ओहोटी
(२) लाट व त्सुनामी लाट
प्रश्न	 ७.		 भरती-ओहोटीचे चांगले व वाईट परिणाम
कोणते, ते लिहा.
उपक्रम ः
(१) सागरी किनारा असलेल्या भागास भेट
द्या. किनाऱ्याकडे येणाऱ्या लाटांचे थोड्या
उंचीवरून निरीक्षण करा. येणाऱ्या लाटा
त्यांची दिशा बदलतात का ते पहा आणि असा
बदल कशामुळे होत असावा, याचे उत्तर
शिक्षकांच्या मदतीने शोधा.
(२) सागरी लाटांपासून वीजनिर्मिती कशी केली
जाते याची आंतरजालाद्व ारे माहिती मिळवा.
अशा प्रकारे वीजनिर्मिती कोणकोणत्या
ठिकाणी होते ते शोधा?
***
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४. हवेचा दाब
थोडे आठवूया.
सामान्य विज्ञान इयत्ता सातवीच्या पाठ्यपुस्तकातील
पाठ क्रमांक ३ ‘नैसर्गिक संसाधनाचे गुणधर्म’ मधील पृष्ठ
१६ वरील हवेला वजन असते, हा प्रयोग तुम्ही केला
अाहे.
भौगोलिक स्पष्टीकरण
या कृतीवरून तुमच्या असे लक्षात आले असेल,
की, फुग्यातील हवेमुळे फुगलेल्या फुग्याची बाजू खाली
गेली. याचाच अर्थ असा होतो, की हवेला वजन असते.
ज्या वस्तूला वजन असते, तिचा खालील वस्तूंवर
दाब पडतो. त्याचप्रमाणे वातावरणातील हवेचा दाब
भूपृष्ठावर पडतो. पृथ्वीवरील या हवेच्या दाबामुळे
वातावरणात वादळ, पर्जन्य यांसारख्या अनेक घडामोडी
होतात. त्याची काही प्रमुख कारणे आहेत.
v हवेचा दाब पृथ्वीपृष्ठावर सर्वत्र सारखा नसतो.
v हवेचा दाब वेळोवेळी बदलत असतो.
v प्रदेशाची उंची, हवेचे तापमान आणि बाष्पाचे प्रमाण
हे घटकही हवेच्या दाबावर परिणाम करतात.

v काही

वेळाने आकाशकंदिलाला बांधलेल्या दोऱ्याने
आकाशकंदील खाली उतरवून घ्या व त्यातील
मेणबत्ती विझवा.

(शिक्षकांसाठी/पालकांसाठी सूचना : तुमच्या उपस्थितीत
व मार्गदर्शनाखाली ही कृती विद्यार्थ्यांकडून काळजीपूर्वक
करून घ्यावी.)

(कृती झाल्यानतं र शिक्षकांनी वर्गात चर्चा घडवून
आणावी. त्यासाठी पुढीलप्रमाणे काही प्रश्न विचारावे.)

प्रदेशाची उंची व हवेचा दाब ः
हवेतील धूलिकण, बाष्प, जड वायू इत्यादी घटकांचे
प्रमाण भूपृष्ठालगत जास्त असते. उंची वाढत जाते, तसे
हे प्रमाण कमी होते. म्हणजेच भूपष्ठा
ृ पासून जसजसे उंच
जावे तसतशी हवा विरळ होत जाते. परिणामी हवेचा दाब
उंचीनुसार कमी होतो.
हवेचे तापमान व हवेचा दाब :

करून पहा.
v हवेत उंच जाणारा एक आकाशकंदील घ्या.
v आकाशकंदिलाला साधारणपणे ५ मी लांबीचा

साधा
दोरा बांधा, जेणेकरून तो पुन्हा खाली आणता येईल.
v आकाशकंदिलाच्या
पाकिटावर लिहिलेल्या
सूचनेप्रमाणे आकाशकंदील काळजीपूर्वक उघडा व
त्यातील मेणबत्तीची वात पेटवा. काय होते त्याचे
निरीक्षण करा.

आकृती ४.१ ः आकाशकंदिलाचा प्रयोग
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भूपृष्ठावरील दाबपट्टे :
सूर्यापासून पृथ्वीला मिळणारी उष्णता असमान
आहे. विषुववृत्तापासून उत्तर ध्रुवाकडे आणि
दक्षिण ध्रुवाकडे तापमानाचे वितरण असमान असते,
त्यामुळे प्रथम तापमानपट्टे निर्माण होतात, हे आपण
मागील इयत्तेत शिकलो आहोत. तापमानपट्ट्यांच्या
पार्श्वभूमीवर दाबपट्ट्यांची निर्मिती होते.
विषुववृत्तीय कमी दाबाचा पट्टा : संपूर्ण पृथ्वीचा
विचार करता फक्त कर्कवृत्त ते मकरवृत्त यां दरम्यान
सूर्याची किरणे लंबरूप पडतात. त्यामुळे या भागात
तापमान जास्त असते. या प्रदेशातील हवा तापते,
प्रसरण पावते आणि हलकी होऊन आकाशाकडे जाते.
ही क्रिया सतत घडत असल्याने या प्रदेशाच्या मध्यवर्ती
भागात म्हणजेच ०° ते ५° उत्तर व दक्षिण अक्षवृत्ताच्या
दरम्यान हवेचा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो.
मध्य अक्षवृत्तीय जास्त दाबाचे पट्टे : विषुववृत्तीय
प्रदेशातून आकाशाकडे गेलेली उष्ण व हलकी हवा
अधिक उंचीवर गेल्यानंतर ध्रुवीय प्रदेशाकडे उत्तर व
दक्षिण दिशेत वाहू लागते, उंचावरील कमी तापमानामुळे
ती थंड होऊन जड होते. जड झालेली ही हवा उत्तर व
दक्षिण गोलार्धांत २५° ते ३५° अक्षवृत्तांच्या दरम्यान
जमिनीच्या दिशेने खाली येते. परिणामी, उत्तर गोलार्धात
आणि दक्षिण गोलार्धात २५° ते ३५° अक्षवृत्तांच्या
दरम्यान हवेच्या जास्त दाबाचे पट्टे निर्माण होतात. ही
हवा कोरडी असते; त्यामुळे या प्रदेशात पाऊस पडत
नाही. परिणामी पृथ्वीवरील बहुतेक उष्ण वाळवंटे या
प्रदेशात आढळतात. (आकृती ४.२(ब) पहा.)
उपध्रुवीय कमी दाबाचे पट्टे : पृथ्वीचा ध्रुवाकडे
जाणारा भाग तौलनिक दृष्ट्या वक्राकार आहे. त्यामुळे
ध्रुवाकडील प्रदेशाचे क्षेत्र कमी होत जाते. या आकारामुळे
वाऱ्यांना बाहेर पडण्यास जास्त वाव मिळतो. पृथ्वीच्या
पृष्ठभागावरील हवेच्या कमी घर्षणामुळे तसेच
परिवलनाच्या गतीमुळे या भागातील हवा बाहेर फेकली
जाऊन तेथे कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो. हा परिणाम
५५° ते ६५° अक्षवृत्तांच्या दरम्यान उत्तर व दक्षिण
गोलार्धात दिसून येतो.
ध्रुवीय जास्त दाबाचे पट्टे : दोन्ही ध्रुवीय प्रदेशांत वर्षभर
तापमान शून्य अंश सेल्सिअसपेक्षाही कमी असते.
त्यामुळे येथील हवा थंड असते. परिणामी, ध्रुवीय

प्रदेशात पृथ्वी पृष्ठाजवळ हवेच्या जास्त दाबाचे पट्टे
निर्माण होतात. त्यांना ‘ध्रुवीय जास्त दाबाचे पट्टे’ असे
म्हणतात. ही स्थिती ८०° ते ९०° उत्तर व दक्षिण या
अक्षवृत्तांदरम्यान दिसून येते.
सूर्याच्या उत्तरायण व दक्षिणायन या क्रियांमुळे
पृथ्वीवर पडणाऱ्या सूर्यप्रकाशाचा कालावधी आणि
तीव्रता विषुववृत्तापासून उत्तर व दक्षिण गोलार्धां
दरम्यान बदलत जाते; त्यामुळे तापमानपट्टे व त्यांवर
अवलंबून असलेल्या दाबपट्ट्यांच्या स्थानात बदल
होतो. हा बदल सर्वसाधारणपणे उत्तरायणात ५° ते
७° उत्तरेकडे किंवा दक्षिणायनात ५° ते ७° दक्षिणेकडे
असा असतो. यालाच हवादाबपट्ट्यांचे आंदोलन
(Oscillation of pressure belts) म्हणून ओळखले
जाते. आकृती ५.६ मोसमी वारे पहा.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.
तापमानपट्टे व हवादाबपट्टे यांमध्ये
महत्त्वाचा फरक म्हणजे तापमानपट्टे सलग असून
ते विषुववृत्ताकडून दोन्ही ध्रुवांकडे जास्त तापमान ते
कमी तापमान असे पसरलेले असतात. हवादाबपट्टे
सलग नसून कमी व जास्त हवादाबाची क्षेत्रे
विषुववृत्तापासून दोन्ही ध्रुवांकडे जाताना वेगवेगळ्या
भागांत आढळतात.
परिणाम :
हवेच्या दाबाचे खालील परिणाम होतात.
v वाऱ्यांची निर्मिती
v वादळे निर्माण होतात.
v आरोह पर्जन्याची निर्मिती होते.
v हवेचा दाबाचा श्वसन क्रियेवरही परिणाम होतो.
समदाब रेषा :
समान हवेचा दाब असलेली ठिकाणे ज्या रेषेने
नकाशावर जोडलेली असतात, त्या रेषेला ‘समदाब रेषा’
असे म्हणतात.
18
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आकृती ४.४ ः जागतिक हवादाब वितरण ः वार्षिक सरासरी (हवादाब मूल्य मिलिबारमध्ये)

वरील नकाशाचे निरीक्षण करून हवेच्या दाबाचे Ø खंड व महासागर या भागांतील समदाब रेषांची दिशा
व अंतर.
वितरण समजून घ्या. त्यासाठी पुढील मुद्दे विचारात
Ø उत्तर व दक्षिण गोलार्धांतील समदाब रेषांची तुलना.
घ्या.
Ø समदाब रेषांचे स्वरूप.
Ø कमी व जास्त हवेच्या दाबाचे प्रदेश आणि त्यांचा
अक्षवृत्तीय विस्तार.

नकाशाशी मैत्री

समुद्रसपाटीवर हवेचा दाब हा १०१३.२
मिलिबार एवढा असतो.

		 माहीत आहे का तुम्हांला ?

		 माहीत आहे का तुम्हांला ?

जरा डोके चालवा !

पृथ्वीच्या  गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे पृथ्वीशी 
निगडित  असलेल्या  सर्वच गोष्टी  पृथ्वीला जखडून
राहतात. यामधून वायुरूपात  असलेली  हवादेखील
सुटत  नाही. पृथ्वीच्या  गुरूत्वाकर्षण शक्तीमुळे
वातावरणातील हवा पृथ्वीपृष्ठाकडे ओढली  जाते,
म्हणून समुद्रसपाटीजवळ हवेचा दाब जास्त असतो.
वातावरणातील हा हवेचा दाब सर्वत्रच असल्यामुळे
आपल्यावरही हा हवेचा दाब कार्य करतो,  हे लक्षात 
ठेवा. असे म्हटले जाते, की सर्वसाधारणपणे प्रत्येक
व्यक्तीच्या  डोक्यावर असलेल्या  हवेच्या  स्तंभाचे
वजन १००० किग्रॅ असते.

F विषुववृत्तावर हवेचा दाब कमी  असतो, तर
आर्क्टिकवृत्तावर हवेचा दाब कसा असेल?

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

हवेचा दाब हा मिलिबार
या एककात  मोजला जातो.
त्यासाठी  हवादाबमापक
हे उपकरण वापरले जाते.
पृथ्वीपृष्ठाजवळ
हवेच्या 
दाबाची नोंद या उपकरणाद्वारे
आकृती ४.५ ः हवादाबमापक
माेजली जाते.

पहा बरे जमते का ?

		 मी आणखी कोठे ?

इयत्ता  सहावीमधील तापमान वितरण नकाशा
व या पाठातील हवादाबाचा वितरण नकाशा यांचा
एकत्रित अभ्यास करून तापमान व हवादाब यांतील
सहसंबंध शोधा.
प्रश्न १.
(१)
(२)
प्रश्न  २.
(१)

कारणे द्या.
हवेचा दाब उंचीनुसार कमी होतो.
हवादाब पट्ट्यांचे आंदोलन होते.
खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.
हवेच्या  दाबावर तापमानाचा कोणता परिणाम
होतो ?
(२) उपध्रुवीय भागात कमी दाबाचा पट्टा का निर्माण
होतो ?
प्रश्न ३. टिपा लिहा.
(१) मध्य अक्षवृत्तीय जास्त दाबाचे पट्टे
(२) हवेच्या दाबाचे क्षितिजसमांतर वितरण
प्रश्न ४. गाळलेल्या जागी कंसातील योग्य पर्याय लिहा.
(१) हवा उंच गेल्यावर ............ होते.
     (दाट, विरळ, उष्ण, दमट)
(२) हवेचा दाब ............ या परिमाणात सांगतात.
       (मिलिबार, मिलीमीटर, मिलिलिटर, मिलिग्रॅम)

F इयत्ता तिसरी परिसर अभ्यास.
F इयत्ता सातवी सामान्य विज्ञान.
स्वाध्याय

(३) पृथ्वीवर हवेचा दाब ............ आहे.
(समान, असमान, जास्त, कमी)
(४) ५° उत्तर व  ५° दक्षिण अक्षवृत्तांदरम्यान  
............ दाबाचा पट्टा आहे.
(विषुववृत्तीय  कमी, धुव्रीय   जास्त, उपधुव्रीय 
कमी, मध्य अक्षवृत्तीय जास्त)
प्रश्न  ५. ३०° अक्षवृत्तापाशी जास्त दाबाचा पट्टा कसा
तयार होतो? तो भाग वाळवंटी का असतो?
प्रश्न ६. हवेचे दाबपट्टे दर्शवणारी सुबक आकृती काढून
नावे द्या.
		
***
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दोन्ही वारे विषुववृत्ताजवळील हवेच्या शांत पट्ट्याजवळ
येऊन मिळतात. या वाऱ्यांना पूर्वीय वारे असे म्हणतात.
दोन्ही गोलार्धांत मध्य अक्षवृत्तीय जास्त दाबाच्या
पट्ट्याकडून ६०°अक्षवृत्ताच्या जवळ असलेल्या
हवेच्या कमी दाबाच्या पट्ट्
 याकडे वारे वाहतात. (आकृती
५.३) पृथ्वीच्या परिवलनाचा परिणाम होऊन त्यांची मूळ
दिशा बदलते. दक्षिण गोलार्धात हे वारे वायव्येकडून
आग्नेयेकडे, तर उत्तर गोलार्धात नैॠत्येकडून ईशान्येकडे
वाहतात. या वाऱ्यांना पश्चिमी वारे असे म्हणतात.
दोन्ही गोलार्धांत ध्रुवीय जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडून
उपध्रुवीय (५५° ते ६५°) कमी दाबाच्या पट्ट्
 याकडे जे वारे
वाहतात, त्यांना ध्रुवीय वारे असे म्हणतात. या वाऱ्यांची
दिशा सर्वसाधारणपणे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे असते.

हे स्थानिक वारे असतात. हे वारे ज्या प्रदेशात वाहतात
तेथील हवामानावर त्यांचा परिणाम झालेला दिसून
येतो. हे वारे निरनिराळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या नावांनी
ओळखले जातात.

करून पहा.
भूपृष्ठाची उंची, जमिनीचे व पाण्याचे तापणे, तसेच
थंड होणे, हवेचा दाब इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन खालील
कृती करावी.

(अ) दिलेल्या चित्राचे निरीक्षण करा. दरीय वाऱ्यांची
माहिती चित्रावरून लिहा.

		 माहीत आहे का तुम्हांला ?
दक्षिण गोलार्धात वारे अतिशय वेगाने वाहतात.
दक्षिण गोलार्धात जलभाग जास्त आहे. या गोलार्धात
भूपृष्ठाच्या उंच सखलपणाचा अडथळा नाही.
कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसल्यामुळे दक्षिण
गोलार्धात वारे उत्तर गोलार्धापेक्षा जास्त वेगाने
वाहतात. त्यांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे असते.
F ४०° दक्षिण अक्षांशापलीकडे हे वारे अतिशय
वेगाने वाहतात. या भागात या वाऱ्यांना ‘गरजणारे
चाळीस’ (Roaring Forties) असे म्हणतात.
F ५०° दक्षिण अक्षांशाच्या भागात हे वारे वादळाच्या
वेगाने वाहत असतात. या भागात त्यांना ‘खवळलेले
पन्नास’ (Furious Fifties) म्हणतात.
F ६०° दक्षिण अक्षांशाभोवती वारे वादळाच्या
वेगाबरोबरच प्रचंड अावाजाने वाहतात. त्यांना
‘किंचाळणारे साठ’ (Screeching Sixties) म्हणतात.
उत्तर गोलार्धात ४०°, ५०° किंवा ६०°
अक्षांशाच्या भागात वाऱ्याचे स्वरूप असे का
आढळत नाही?

आकृती ५.४ (अ) ः दरीय वारे

दरीय वारे-वैशिष्ट्ये ः
v
v
v
v
v
v

स्थानिक वारे :
काही वारे कमी कालावधीत व विशिष्ट प्रदेशात
निर्माण होतात आणि तुलनेने मर्यादित क्षेत्रात वाहतात,
23

(ब) खालील दिलेल्या माहितीचे लक्षपूर्वक वाचन
करून त्या आधारे पर्वतीय वारा दर्शवणारी आकृती काढा.
पर्वतीय वारे- वैशिष्ट्ये ः
v रात्री पर्वतशिखर लवकर थंड होते.
v दरीचा भाग तुलनेने उष्ण असतो.
v पर्वतावर हवेचा दाब जास्त असतो.
v पर्वताकडून दरीकडे थंड वारे वाहतात.
v दरीतील उष्ण व हलकी हवा वर ढकलली जाते, त्यामळ
ु े
थंड हवा दरीकडे वेगाने खाली येत.े
v पर्वतीय वारे सूर्यास्तानंतर वाहतात.
आकृती ५.४ (ब) ः पर्वतीय वारे

		 माहीत आहे का तुम्हांला ?
विषुववृत्ताच्या उत्तर व दक्षिणेस सुमारे ५°
अक्षवृत्तापर्यंत वर्षातील बराच काळ हवा शांत
असल्याने तेथे वारे वाहत नाहीत; म्हणून या पट्ट्याला
विषुववृत्तीय शांत पट्टा (Doldrums) असे म्हणतात.

सांगा पाहू !

कर्कवृत्त व मकरवृत्ताजवळच्या २५° ते ३५°
उत्तर व दक्षिण अक्षवृत्तांदरम्यान जास्त दाबाचा पट्टा
असतो. हा पट्टा शांत पट्टा आहे, याला अश्व अक्षांश
(Horse Latitude) असे म्हणतात.

पुढे दिलेल्या आकृत्यांचे निरीक्षण करा. खारे (सागरीय) वारे व मतलई (भूमीय)
वारे यांविषयी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सांगा.

गरम हवा थंड होते व
खाली येते.

जमिनीवरील हवा तापते
व वर जाते.
कमी
दाब

खारे वारे
सागरावरील थंड हवा जमिनीकडे वाहते.

आकृती ५.५ (अ) ः खारे (सागरीय) वारे
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जगातील प्रमुख स्थानिक वारे
वाऱ्याचे नाव
लू (Loo)

वाऱ्याचे स्वरूप
उष्ण व कोरडे

सिमूम (Simoom)
चिनूक (chinook)

उष्ण, कोरडे आणि
विनाशकारी
उबदार आणि कोरडे

मिस्ट्रल (Mistral)

थंड आणि कोरडे

बोरा (Bora)

थंड आणि कोरडे

पांपेरो (Pampero)
फॉन (Fohn)

थंड आणि कोरडे
उष्ण व कोरडे

(which means
snow eater)

वैशिष्ट्ये आणि प्रभावक्षेत्र
उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशात उन्हाळ्यात बहुधा दुपारी वाहतात.
हे वारे थरच्या वाळवंटी प्रदेशाकडून येतात.
सहारा आणि अरेबियन वाळवंटांतून अतिशय वेगाने वाहतात. हे
वारे शक्तिशाली असल्याने विध्वंसक असतात.
उत्तर अमेरिकेतील रॉकी पर्वताच्या पूर्व उतारावरून खाली
वाहतात, परिणामी तेथील बर्फ वितळते, त्यामुळे दऱ्यांमधील
तापमानात वाढ होते.
स्पेन, फ्रान्स आणि भूमध्य सागराच्या किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशात
वाहतात. हे वारे आल्प्स पर्वतावरून येतात. या थंड वाऱ्यांमुळे
किनाऱ्यालगतच्या तापमानात घट होते.
आल्प्स पर्वताच्या उतारावरून इटली देशाच्या किनारी भागाकडे
वाहतात.
दक्षिण अमेरिकेतील पंपास गवताळ प्रदेशात वाहतात.
आल्प्स पर्वताच्या उत्तर भागात वाहतात.

वाऱ्यांचा विशेष परिणाम हाेताना आढळतो. (आकृती
५.६ पहा.) भारतीय उपखंडात उन्हाळा व हिवाळा
ॠतूंवर मोसमी वाऱ्यांचा प्रभाव होतो. या वाऱ्यांच्या
प्रभावामुळे भारतीय उपखंडात उन्हाळा व हिवाळा
यांशिवाय पावसाळा व मान्सून परतीचा काळ असे ॠतू
होतात.

हंगामी वारे (माेसमी) ः
जमीन व पाणी यांच्या ॠतूनुसार कमी-अधिक
तापण्यामुळे माेसमी वारे निर्माण होतात. उन्हाळ्यात
मोसमी वारे समुद्रावरून जमिनीकडे आणि हिवाळ्यात
जमिनीकडून समुद्राकडे वाहतात. अाग्नेय आशिया, पूर्व
आफ्रिका, उत्तर ऑस्ट्रेलिया या प्रदेशांवर मोसमी

जास्त दाब

कमी दाब

नैॠत्य
मोसमी
वारे

ईशान्य
मोसमी
वारे

विषुववृत्त

विषुववृत्त

आग्नेय वारे

कमी दाबाचा विषुववृत्तीय शांत पट्टा

आग्नेय वारे

आकृती ५.६ ः मोसमी वारे

जास्त दाबाचा मध्य अक्षवृत्तीय पट्टा
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हवेची स्थिती दर्शवणाऱ्या नकाशात आवर्ताचा
केंद्रभाग हा ‘L’ (Low) या अक्षराने दाखवतात. आवर्त
प्रणाली एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सरकते.
अावर्तांना ‘चक्रीवादळ’ असेही म्हणतात.
चक्रीवादळे :
पॅसिफिक महासागराच्या पश्चिम भागात, जपान,
चीन, फिलिपाइन्स इत्यादी देशांच्या किनाऱ्यालगत
निर्माण होणारी वादळे ‘टायफून’ नावाने ओळखली
जातात. ही वादळे जून ते आॅक्टोबर या महिन्यांत निर्माण
होतात. वेगाने वाहणारे वारे आणि मुसळधार पाऊस
यांमुळे ती विनाशकारी असतात.
कॅरेबियन समुद्रात निर्माण होणारी चक्रीवादळे
म्हणजे ‘हरिकेन्स’ होय. ही वादळेसुद्धा विनाशकारी
असतात. वादळाच्या वेळी वाऱ्याचा वेग दर ताशी
कमीत कमी ६० किमी असतो. याशिवाय समशीतोष्ण
कटिबंधातही आवर्त तयार होतात. त्यांची तीव्रता कमी
असते. ती विनाशकारी नसतात.

मोसमी वारे हे मोठ्या प्रमाणावरील खारे व
मतलई वारेच असतात.
भारतीय उपखंडावर होणारी बहुतांश वृष्टी ही
मोसमी वाऱ्यांच्या प्रभावाने होते. हे वारे विषुववृत्त
ओलांडल्यावर नैॠत्य दिशेकडून भारतीय उपखंडाकडे
जून ते सप्टेंबर या कालावधीत वाहतात. यांना नैॠत्य
मोसमी वारे म्हणतात. हे वारे बाष्पयुक्त असतात.
सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यंत विषुववृत्तालगत हवेच्या
कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळे भारतीय
उपखंडाकडून विषुववृत्ताकडे वारे वाहू लागतात. यांना
‘ईशान्य मोसमी वारे’ म्हणतात. हे वारे कोरडे असतात.
वाऱ्यांच्या स्थिर व अतिवादळी स्थितीचा विचार
करता, आपल्याला अावर्ताचा अभ्यास करणे आवश्यक
असते.
आवर्त ः
एखाद्या ठिकाणी हवेचा दाब कमी असतो व
सभोवताली हवेचा दाब जास्त असतो, तेव्हा आवर्त
वाऱ्यांची परिस्थिती निर्माण होते. कमी हवेच्या दाबाकडे
सभोवतालच्या प्रदेशातील जास्त हवेच्या दाबाकडून
वेगाने वारे वाहतात. (आकृती ५.७ पहा.) पृथ्वीच्या
परिवलनामुळे उत्तर गोलार्धात आवर्त वारे घड्याळाच्या
काट्याच्या विरुद्ध दिशेत, तर दक्षिण गोलार्धात हे वारे
घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने वाहतात. आवर्ताच्या
वेळी आकाश ढगाळ असते. वारे वेगाने वाहतात आणि
भरपूर पाऊस पडतो. आवर्त वाऱ्यांचे प्रभावक्षेत्र मर्यादित
असते. या वाऱ्यांचा कालावधी, वेग, दिशा आणि क्षेत्र
अतिशय अनिश्चित असते. उपग्रहाने घेतलेले
चक्रीवादळाचे छायाचित्र आकृती ५.८ मध्ये पहा.

आकृती ५.८ ः चक्रीवादळ

प्रत्यावर्त ः
एखाद्या क्षेत्रात विशिष्ट वातावरणीय परिस्थितीत
केंद्रभागी हवेचा अधिक दाब निर्माण होतो. केंद्रभागाकडून
वारे सभोवतालच्या प्रदेशाकडे चक्राकार दिशेत वाहत
असतात. उत्तर गोलार्धात हे वारे घड्याळाच्या
काट्याच्या दिशेने वाहतात, तर दक्षिण गोलार्धात ते
घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने वाहतात.
प्रत्यावर्ताच्या कालावधीत निरभ्र आकाश, कमी वेगाने
वाहणारे वारे आणि अतिशय उत्साहवर्धक हवामान

आकृती ५.७ ः आवर्त
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भारतात पाऊस पडतो. या कालावधीनंतर हे वारे
परत फिरतात.
(२) उत्तर ध्रुवीय प्रदेशांकडून ६०° उत्तरेकडे
येणाऱ्या या वाऱ्यांमुळे उत्तर अमेरिका, युरोप व
रशिया एवढ्या विस्तीर्ण प्रदेशात थंडीची तीव्रता
वाढते.

प्रश्न	६. थोडक्यात उत्तरे लिहा.
(१) ध्रुवीय भागात दोन्ही गोलार्धांत हवेचा दाब जास्त
का असतो?
(२) पृथ्वीच्या परिवलनाचा वाऱ्यांवर कोणता
परिणाम होतो?
(३) आवर्त वारे चक्राकार दिशेनेच का वाहतात?
(४) आवर्त वाऱ्यांची कारणे व परिणाम लिहा.
उपक्रम ः
संकेतस्थळाचा वापर करून भारताच्या पूर्व
किनारपट्टीवर
आलेल्या
अलिकडच्या
वादळाविषयीची माहिती, छायाचित्रे व नकाशे
मिळवा. या वादळाचा जीवित, आर्थिक बाबींवर
झालेला परिणाम थोडक्यात लिहा.
ICT चा वापर ः
‘Windyty’ या मोबाइल ॲपचा वापर करून जगातील
वाऱ्यांची दिशा व दाबप्रवण क्षेत्र इत्यादी जाणून घ्या.
***

(३) डोंगरमाथे दिवसा लवकर तापतात. तेथील हवा
तापून हलकी हाेते व वर जाते. त्यामुळे या
भागात कमी दाब निर्माण होतो. त्याच वेळी
डोंगरपायथ्याशी दरीखोऱ्यांत हवा थंड असल्याने
जास्त दाब असतो. तेथील हवा कमी दाबाकडे
वाहते.
प्रश्न	३. पुढे हवेचा दाब क्रमवार मिलिबारमध्ये दिलेला
आहे. त्यावरून आवर्त व प्रत्यावर्ताची आकृती
काढा.
		
 ९९०, ९९४, ९९६, १०००.
		
 १०३०, १०२०, १०१०, १०००.
प्रश्न	४. एकच भौगोलिक कारण लिहा.
(१)	विषुववृत्ताजवळ हवेचा पट्टा शांत असतो.
(२) उत्तर गोलार्धातील नैॠत्य वाऱ्यांपक्षा
े दक्षिण
गोलार्धात वायव्येकडून येणारे वारे जास्त वेगाने
वाहतात.
(३) उन्हाळ्यातील मोसमी वारे समुद्राकडून, तर
हिवाळ्यातील परतीचे मोसमी वारे जमिनीकडून
येतात.
(४) वारे वाहण्यासाठी हवेच्या दाबामध्ये फरक
असावा लागतो.
प्रश्न ५. पुढील ओघतक्ता पूर्ण करा.

वाऱ्यांचे प्रकार
ग्रहीय वारे
ईशान्य मोसमी वारे

मतलई वारे
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६. नैसर्गिक प्रदेश
चित्रांजवळील चौकटींत साेबतच्या सूचीनुसार खुणा करा.

अन्न

वनस्पती व प्राणी

वस्त्रे

निवारा

सांगा पाहू !

तुम्ही केलेल्या निवडीच्या व खालील प्रश्नांच्या
आधारे वर्गात चर्चा करा.
Ø	चित्रांत दाखवलेली सर्व घरे आपल्या परिसरात का
आढळत नाहीत?
Ø अशा प्रकारची घरे असलेले प्रदेश कोणते?
Ø बर्फाच्या घरात राहणे तुम्हांला आवडेल का? मग ही
घरे आपण का बांधत नाही?
Ø लोकांच्या पोशाखात कशामुळे फरक पडला
असावा?
Ø अन्न म्हणून खबूस, किडे, मुंग्या यांचाही वापर कोठे
होत असेल?
Ø आपल्याकडील प्राणिसंग्रहालयांमध्ये ध्रुवीय
अस्वल, पेंग्विन हे प्राणी ठेवता येतील का?

Ø	चित्रांत दाखवलेल्या सर्व वनस्पती आपल्या परिसरात
आढळतात का? नसल्यास त्या कोठे आढळत
असाव्यात?
आपल्या सभोवतालच्या परिसरात आपण पाहतो,
अनुभवतो त्यापेक्षा काही भिन्न गोष्टी जगात इतरत्र
आढळतात. विविध वन्य जीवांच्या संदर्भातील शैक्षणिक
व माहितीपर होणारे कार्यक्रम आपण दूरचित्रवाणीवर
पाहत असतो. त्यां वन्यजीवांविषयी जाणून घणे ्याचे
कुतहू ल आपणांस वाटते. आपल्याकडे ते का उपलब्ध
नाहीत? ते आपल्याकडील वन्य प्राण्यांप्रमाणे का नाहीत?
त्यांच्यात हा फरक का निर्माण झाला? याविषयीच्या
कारणांचा आपण शोध घेऊया.
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आकृती ६.१ ः जगातील नैसर्गिक प्रदेश
आकृती ६.१ चा वापर करून खालील प्रश्नांची
उत्तरे द्या.
खंडात आहे?
Ø भारतात कोणकोणते नैसर्गिक प्रदेश आढळतात?
Ø उत्तर गोलार्धाच्या तुलनेत दक्षिण गोलार्धात
नैसर्गिक प्रदेश कमी असल्याचे कारण कोणते
Ø उष्ण वाळवंटी प्रदेशाचा जास्त भूभाग कोणत्या खंडात
असेल?
येतो?
Ø नैसर्गिक प्रदेशांत सर्वांत जास्त विविधता कोणत्या Ø जगाच्या संदर्भात कोणत्या नैसर्गिक प्रदेशाचे क्षेत्र

नकाशाशी मैत्री

जास्त आहे?
Ø अंटार्क्टिका खंडासारखी परिस्थिती आणखी
कोठे आढळते?
Ø मूळ रेखावृत्त ज्या भूभागावरून जाते, त्या
भूभागात कोणकोणते नैसर्गिक प्रदेश
आढळतात?
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स्वाध्याय
प्रश्न १. खालील विधाने लक्षपूर्वक वाचा. चूक
(२) विषुववृत्तीय वनातील वृक्ष उंच वाढतात.
असल्यास विधाने दुरुस्त करून पुन्हा लिहा.
(३) टुंडरा ् प्रदेशात वनस्पती जीवन  अल्पकाळ
(१) पश्चिम युरोपीय  प्रदेशांतील लोक सौम्य व 
टिकणारे असते.
उबदार हवामानामुळे उत्साही नसतात.
प्रश्न ३. पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
(२) प्रेअरी प्रदेशाला ‘जगातील गव्हाचे कोठार’ असे
(१) तैगा प्रदेशाचा विस्तार कोणत्या अक्षवृत्तांदरम्यान 
म्हणतात.
आहे?
(३) भूमध्य सागरी प्रदेशातील झाडांची पाने मेणचट
(२) सुदान प्रदेशातील कोणतेही तीन तृणभक्षक प्राणी
असतात आणि झाडांची साल फार जाड असते.
सांगा. त्यांच्या  स्वसंरक्षणासाठी निसर्गाने
झाडांतील पाण्याचे बाष्पीभवन जास्त होते.
कोणती  व्यवस्था केली आहे?
(४) उष्ण वाळवंटी प्रदेशात ‘उंट’ हा महत्त्वाचा प्राणी
(३) मोसमी प्रदेशांखाली दिलेली वैशिष्ट्ये कोणती?
आहे, कारण तो अन्नपाण्याशिवाय  दीर्घकाळ प्रश्न ४. जगाच्या नकाशा आराखड्यात पुढील नैसर्गिक
राहतो, तसेच वाहतुकीसाठी उपयोगी आहे.
प्रदेश दाखवा. सूची तयार करा.
(५) वाघ, सिंहासारखे मांसभक्षक प्राणी विषुववृत्तीय 
l कोलोरॅडो वाळवंट
l डाऊन्स गवताळ प्रदेश
प्रदेशांत जास्त अाढळतात.
l भूमध्य सागरी हवामान l ब्रिटिश कोलंबिया
प्रश्न २. भौगोलिक कारणे द्या.
l ग्रीनलँडचा लोकवस्ती असलेला भाग
(१) मोसमी प्रदेशात प्रामुख्याने शेतीव्यवसाय 
करतात.

उपक्रम :
आंतरजालाचा वापर करून या प्रकरणातील माहिती
पडताळून पहा. विविध नैसर्गिक प्रदेशांतील वनस्पती, प्राणी

व लोकजीवन यांची चित्रे जमा करा. जगाच्या नकाशावर ती
चिकटवून कोलाज तयार करा.
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प्रकल्प :
आतापर्यंत आपण अनेक भौगोलिक बाबी अभ्यासल्या
आहेत. उदा., अक्षांश, रेखांश, वृत्तजाळी, एखाद्या प्रदेशाचे
हवामान, प्राकृतिक रचना, वनस्पती व प्राणीजीवनातील विविधता
इत्यादी. आता आपण यासंदर्भाने एक उपक्रम करूया.
देशाचे नाव : ............................................
.........................................................
स्थान-विस्तार : ........................................
.........................................................
हवामान : ...............................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
वनस्पती : ..............................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
प्राणी : ..................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
मानवी जीवन : .........................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
पोशाख : ...............................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
मानवी व्यवसाय : ......................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

आंतरजालाचा तसेच इतर स्रोतांचा वापर
करून कोणत्याही दोन नैसर्गिक प्रदेशातून प्रत्येकी
एका देशाची माहिती, छायाचित्रे इत्यादी मिळवा.
तसेच खालील मुदद्यांच
्
ा वापर करून या देशांसाठी
कोलाज तयार करा. त्यांचे वर्गात प्रदर्शन भरवा
आपल्या कोलाजच्या साहाय्याने सादरीकरण करा.

देशाची वैशिष्ट्ये : ......................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
संबंधित नकाशा :
***
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७. मृदा
थोडे आठवूया.

भुगा तयार होतो; परंतु हा भुगा म्हणजे मृदा नव्हे. मृदेमध्ये
खडकाच्या भुग्याशिवाय जैविक पदार्थ मिसळले जाणे
आवश्यक असते. हे जैविक पदार्थ प्रदेशातील वनस्पती व
प्राणी यांच्या विघटनातून मृदेत मिसळतात. वनस्पतींची
मुळे, पालापाचोळा, प्राण्यांचे मृतावशेष इत्यादी घटक
पाण्यामुळे कुजतात, तसेच त्यांचे विविध जीवांमार्फत
विघटन होते. उदा., गांडूळ, सहस्रपाद (पैसा किडा)
वाळवी, गोम, मुंग्या इत्यादी. अशा विघटित झालेल्या
जैविक पदार्थास ‘ह्युमस’ (Humus) असे म्हणतात.
मृदेमध्ये ह्युमसचे प्रमाण अधिक असेल, तर मृदा सुपीक
असते.
अनेक जीवांमार्फत विघटनाची प्रक्रिया होत असते.
त्यामुळेच अलीकडे गांडूळखतनिर्मितीचे प्रयोग मोठ्या
प्रमाणात केले जात आहेत. गांडूळखत किंवा कंपोस्ट
खतनिर्मितीची प्रक्रिया समजून घ्या. खतनिर्मितीच्या
प्रक्रियेला काही कालावधी लागतो व त्याला काही
आवश्यक घटकही लागतात. उदा., ओला कचरा,
पाणी, उष्णता इत्यादी.
कालावधी : मृदानिर्मिती ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया
आहे. या प्रक्रियेमध्ये मूळ खडकाचे विदारण, हवामान व
जैविक घटक या सर्व बाबींचा समावेश होतो. ही प्रक्रिया मंद
गतीने होत असल्यामुळे मृदानिर्मितीचा कालावधी मोठा
असतो. उच्च दर्जाच्या मृदेचा २.५ सेंमीचा थर निर्माण
होण्यासाठी हजारो वर्षांचा कालावधी लागतो. यावरून
मृदा अनमोल असते, हे लक्षात घ्या. जास्त तापमान व
जास्त पाऊस असलेल्या प्रदेशात मृदानिर्मितीची प्रक्रिया
जलद होत असते. त्यामानाने कमी तापमान व कमी
पाऊस असलेल्या प्रदेशात मृदानिर्मितीसाठीचा प्रक्रिया
कालावधी जास्त लागतो.
निसर्गाकडून मिळालेली ‘मृदा’ एक साधन म्हणून
मनुष्य वापरतो. याचा प्रामुख्याने शेतीसाठी वापर केला
जातो. कित्येकदा जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी शेतात
अनेक प्रकारची रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचा
वापर केला जातो, त्यामुळे मृदेची गुणवत्ता कमी होते.

Ø मृदेत असणारे विविध घटक कोणते?
Ø मृदानिर्मितीसाठी अजैविक घटक कोठून येतात?
Ø मृदेमधील विविधता कशामुळे निर्माण होते?
वरील प्रश्नांच्या आधारे मृदेबद्दलची काही माहिती
व वैशिष्ट्ये लक्षात आली असतील. आता आपण मृदेची
सविस्तर ओळख करून घेऊया.
मृदेच्या निर्मितीमध्ये मूळ खडक, प्रादेशिक
हवामान, जैविक घटक, जमिनीचा उतार व कालावधी
हे घटक विचारात घेतले जातात. या सर्व घटकांच्या
एकत्रित परिणामातून मृदानिर्मिती होते.
मृदानिर्मितीसाठी आवश्यक घटक ः
मूळ खडक : प्रदेशातील मूळ खडक हा
मृदानिर्मितीचा महत्त्वाचा घटक असतो. प्रदेशाच्या
हवामानानुसार आणि खडकाच्या काठिण्यानुसार मूळ
खडकाचे विदारण होते. त्यामुळे मूळ खडकाचा भुगा
होऊन मृदा तयार होते. उदा., महाराष्ट्रातील दख्खनच्या
पठारावर असलेल्या बेसाल्ट या मूळ खडकाचे विदारण
होऊन काळी मृदा तयार होते. या मृदेला ‘रेगूर मृदा’ असे
म्हणतात. दक्षिण भारतातील ग्रेनाईट व नीस या मूळ
खडकांपासून ‘तांबडी मृदा’ तयार होते.
प्रादेशिक हवामान : मृदानिर्मितीसाठीचा आवश्यक
असणारा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मूळ खडकाचे
विदारण (अपक्षय) होणे, हा मृदानिर्मितीतील पहिला
टप्पा असतो. विदारण प्रक्रिया ही प्रदेशाच्या हवामानावर
ठरते. प्रदेशाचे हवामान विदारण प्रक्रियेची तीव्रता
ठरवते. एकाच मूळ खडकापासून वेगवेगळ्या प्रकारची
मृदा हवामानातील फरकामुळे तयार झालेली पाहायला
मिळते. उदा., सह्याद्रीच्या पश्चिम भागात हवामान दमट
आहे. तेथे बेसाल्ट या खडकाचे अपक्षालन (Leaching)
होऊन जांभी मृदा तयार होते. हा मृदेचा प्रकार दख्खनच्या
पठारावर कोरड्या हवामानामुळे निर्माण होणाऱ्या रेगूर
मृदेपेक्षा वेगळा आहे.
जैविक घटक : खडकांचे विदारण होऊन त्याचा
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खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.
Ø रिकाम्या कुंडीतील व फक्त पाणी असलेल्या
कुंडीतील बियांचे काय झाले?
Ø मृदा असलेल्या कुंडीतील बियांचे काय झाले?
Ø	यावरून तुम्ही काय अनुमान काढाल?
भौगोलिक स्पष्टीकरण

हे नेहमी लक्षात ठेवा.
मृदा म्हणजे माती नव्हे : अपक्षय झालेल्या
खडकांचा भुगा, अर्धवट किंवा पूर्णपणे कुजलेले
सेंद्रिय पदार्थ व असंख्य सूक्ष्मजीव मृदेमध्ये असतात.
मृदेत जैविक आणि अजैविक घटकांमध्ये सातत्याने
आंतरक्रिया घडत असतात. वनस्पतींच्या वाढीस
आवश्यक असणारी पोषक द्रव्ये त्यांना मृदेमधून
मिळतात. मृदा ही एक परिपूर्ण परिसंस्था आहे. याउलट
माती हा एक पदार्थ आहे.
थोडक्यात काय, तर कुंभार वापरतो ती माती
आणि शेतकरी वापरतो ती मृदा. शेतकरी मृदा
परिसंस्थेचा वापर करतो, तर कुंभार माती या पदार्थाचा
वापर करतो, हे लक्षात घ्या.

पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीतील महत्त्वाचा घटक
म्हणजे ‘वनस्पती’ होय. या वनस्पतींची निर्मिती, वाढ
आणि आधार म्हणून, मृदेचे असाधारण महत्त्व आहे. ज्या
प्रदेशात सुपीक मृदा आहे, तेथे वनस्पती जीवन मोठ्या
प्रमाणात समृद्ध झालेले असते. उदा., विषुववत्तीय
प्रदेश. ज्या प्रदेशात सुपीक मृदा नसते, तेथे वनस्पतीची
वाढ कमी होते. उदा., वाळवंटी प्रदेश. मृदेची कमतरता
असते, तेथे वनस्पती जीवनाचा अभाव आढळतो. उदा.,
ध्रुवीय प्रदेश.
केवळ योग्य हवामान, भरपूर पाणी आणि सूर्यप्रकाश
असल्याने वनस्पती जीवन समृद्ध होऊ शकत नाही.
वनस्पतींच्या योग्य वाढीसाठी सुपीक मृदा महत्त्वाची असते.

करून पहा.

जरा विचार करा !
F	विषुववृत्तीय प्रदेशांत सुपीक मृदा का आढळते?
F वाळवंटी प्रदेशात वनस्पती तुरळक का
आढळतात?

जमिनीत बी टाकल्याने पीक येते, हे मानवाला
समजल्याने त्याने मृदेचा वापर करायला सुरुवात केली.
हळूहळू त्याच्या हे लक्षात आले, की नदीकाठच्या
सुपीक मृदेत पीक जास्त चांगले येते. मग मानव
नदीकाठच्या प्रदेशात समूहाने राहू लागला. त्यामुळे
नदीकाठी मानवाच्या प्राचीन संस्कृतींचा उदय झाला.
उदा., सिंधू-हडप्पा संस्कृती.
मोठ्या प्रमाणात वाढणाऱ्या लोकसंख्सये ाठी मानव
शेतीमधून अन्नधान्य मिळवू लागला. शेती व त्यातील
पिकांचे उत्पादन हे मुख्यत्वेकरून पाण्याची उपलब्धता
व प्रदेशातील मृदवे र आधारित असते, हे त्याच्या लक्षात

आकृती ७.१ ः मृदेचा प्रयाेग
v
v

v

v

सारख्या आकाराच्या तीन कुंड्या घ्या.
एक कुंडी रिकामी घ्या. दुसऱ्या कुंडीच्या तळाचे
छिद्र बंद करून त्यात फक्त पाणी भरा आणि तिसऱ्या
कुंडीत मृदा भरा.
तीनही कुंड्यांत कोणत्याही ‘बिया’ टाका. (उदा.,
हळीव, वाटाणे, चवळी, मूग, मेथी, गहू, धणे,
इत्यादी.)
तीनही कुंड्या उन्हात ठेवा आणि त्यांतील रिकाम्या
व मृदा भरलेल्या कुंड्यांत चार-पाच दिवस थोडे थोडे
पाणी टाका. निरीक्षण करा.
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आले. सुपीक मृदचे ्या शोधात व तेथे स्थायिक होण्यास
मानवी समूहांत स्पर्धा होऊ लागली. त्यानंतर पीक भरघोस
येण्यासाठी मृदेची प्रत वाढवण्याचे विविध प्रयत्न मानव
करू लागला. त्यासाठी विविध प्रकारची खते तो वापरू
लागला. त्यामळ
ु े शेतीच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली.
मृदेच्या प्रकारानुसार अन्नधान्य, फुले, फळे इत्यादी
उत्पादने घेतली जातात. महाराष्ट्रातील दख्खन पठारावरील
रेगूर मृदेत प्रामुख्याने ज्वारी, बाजरीसारख्या धान्य पिकांचे
उत्पादन होते, तर कोकण, केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक
या प्रदेशांतील मृदेत तांदळाचे (धान) उत्पादन होते.
मध्यप्रदेशातील पाण्याचा निचरा होणाऱ्या मृदेत ‘बटाटा’
या पिकाचे उत्पादन होते. स्थानिक उत्पादनांनुसार तेथील
मानवाचा आहार निश्चित होतो.

ज्या प्रदेशांत शेतीयोग्य मृदा नाही, त्यांना
आजूबाजूच्या प्रदेशातून धान्य आयात करून त्यांची गरज
भागवावी लागते. उदा., सौदी अरेबिया, कतार, ओमान,
इत्यादी देश त्यांच्या गरजा चीन, भारत, अमेरिका या
देशांतून माल आयात करून भागवतात.
ज्या प्रदेशात सुपीक मृदा असते, त्या प्रदेशात
अन्नधान्याची स्वयंपूर्णता दिसते, त्यामुळेच अशा प्रदेशात
लोकवस्ती केंद्रित झालेली आढळते. अशा प्रदेशात शेती
उत्पादनावर आधारित उद्योगधंदे विकसित होतात.
उदा., ऊस उत्पादन क्षेत्रात साखर कारखाने, फलोत्पादन
क्षेत्रात फळे प्रक्रिया उद्योग, इत्यादी. अशा प्रदेशांचा पुढे
विकास झालेला दिसून येतो.

नकाशाशी मैत्री

आकृती ७.२ ः महाराष्ट्र-मृदेचे प्रकार व सर्वसाधारण वितरण
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आकृती ७.२ मधील नकाशाचे निरीक्षण करून
पुढील प्रश्नांची उत्तरे सांगा.
Ø कोणत्या प्रकारच्या मृदेने महाराष्ट्रातील सर्वांत जास्त
भूभाग व्यापला आहे?
Ø जांभी मृदा कोणकोणत्या भागांत आढळते?
Ø महाराष्ट्रातील नदीखोऱ्यांत कोणती मृदा आढळते?
Ø सह्याद्री पर्वताच्या भागात असलेली मृदा कोणती?
Ø गाळाची मृदा कोणत्या प्रदेशात आढळते?

पश्चिम किनाऱ्यावर नद्यांच्या मुखाशी ही मृदा निर्माण
झाली आहे. उदा., धरमतर, पनवेल इत्यादी परिसर.
पिवळसर तपकिरी मृदा ः अतिरिक्त पावसाच्या प्रदेशात
ही मृदा आढळते. ही मृदा फारशी सुपिक नसते. त्यामुळे
शेतीसाठी या मृदेचा उपयोग कमी होतो. चंद्रपूर,
भंडाऱ्याचा पूर्वभाग व सह्याद्रि पर्वतीय भागात ही मृदा
प्रामुख्याने आढळते.
मृदा प्रकार व त्यांचे वितरण पहाता, असे लक्षात
येते की राज्यातील हवामान, मूळ खडक व कालावधी
यांचा प्रभाव मृदा निर्मितीवर होताना दिसतो.

भौगोलिक स्पष्टीकरण
तुम्ही महाराष्ट्रातील मृदेचे प्रमुख प्रकार अभ्यासले.
मृदेचा रंग, पोत, घडण प्रक्रिया, थरांची जाडी इत्यादींच्या
आधारे राज्यातील मृदेचे पाच प्रमुख प्रकार करता येतात.
जाडी भरडी मृदा ः विदारण क्रिया व कमी पाऊस याच्या
परिणामातून हा मृदा प्रकार तयार होतो. पठाराच्या
पश्चिम भागात घाट माथ्यावर ही मृदा आढळते. उदा.,
अजंठा, बालाघाट व महादेव डोंगर या मृदेत ह्युमसचे
प्रमाण नगण्य असते.
काळी मृदा ः रेगूर किंवा काळी कापसाची मृदा या नावाने
देखील ही मृदा प्रसिद्ध आहे. मध्यम पावसाच्या प्रदेशात
ही मृदा आढळते. नद्यांच्या खोऱ्यांमधील गाळाची
मैदाने व दऱ्यांच्या भागात ही मृदा आढळते. दख्खन
पठारावर पश्चिम भागात अति काळी तर पूर्वभागात
(विदर्भ) मध्यम काळी अशा दोन प्रकारात ही मृदा
आढळते. दिसायला काळी असली तरीही
या मृदेत जैविक घटकांचे प्रमाण कमी असते.
जांभी मृदा ः सह्याद्रीच्या पश्चिमेस कोकण
किनारपट्टीत व पूर्व विदर्भात या मृदेचा
विस्तार आढळतो. अति पावसाच्या प्रदेशात
खडकांचे झालेले विदारण मोठ्या प्रमाणात
वाहून जाते. त्यामुळे मूळ खडक उघडा
पडतो. खडकातील लोहाचे वातावरणातील
प्राणवायूशी संयोग घडून रासायनिक क्रिया
घडते. त्यातून ही मृदा निर्माण होते. या मृदेचा
रंग तांबडा असतो.
किनारपट्ट ीवरील गाळाची मृदा ः
कोकणातील बहुतांश नद्या लांबीला कमी
परंतु अतिवेगाने वाहतात. त्यामळ
ु े त्यांनी वाहून
आणलेला गाळ नदीच्या मुखाशी साचतो.

करून पहा.
v मातीच्या दोन टेकड्या तयार करा.
v त्यांतील

एका टेकडीवर गहू किंवा कोणतेही रोपे
उगवेल असे ‘बी’ टाका.
v चार-पाच दिवस त्या टेकडीवर थोडे-थोडे पाणी टाका.
v रोपे उगवल्यानंतर पाच-सहा दिवसांनी दोन्ही
टेकड्यांवर झारीने पाणी टाका व निरीक्षण करा.
(आकृती ७.३ पहा.)
(शिक्षकांसाठी सूचना : पाठ सुरू होण्यापूर्वी किमान दहा
दिवस अगोदर ही कृती सुरू करावी. रोपे पुरश
े ी उगवल्यावर
पाठाचा हा भाग सुरू करावा.)
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आकृती ७.३ ः टेकडीचा प्रयोग
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स्वाध्याय
प्रश्न	 १.

पुढील तक्ता पूर्ण करा.

प्रश्न	 ४. मृदेच्या संदर्भात तक्ता पूर्ण करा.

घटक
मृदानिर्मितीमधील भूमिका
मूळ खडक
प्रादेशिक हवामान
सेंद्रिय खत
सूक्ष्म जीवाणू

क्रिया

परिणाम

सुपीकता वाढते.
कमी होते.

बांधबंदिस्ती करणे.
वाऱ्याचा वेग
कमी झाला.

प्रश्न	 २. कशामुळे असे घडते?
(१) सह्याद्रीच्या पश्चिम भागात बेसाल्ट
खडकापासून जांभी मृदा तयार होते.
(२) मृदते ह्युमसचे प्रमाण वाढते.
(३)	विषुववृत्तीय हवामान प्रदेशात मृदानिर्मितीची
प्रक्रिया जलद घडते.
(४) मृदते क्षारतेचे प्रमाण वाढते.
(५) कोकणातील लोकांच्या आहारात तांदूळ
(धान) जास्त असतो.
(६) मृदच
े ी धूप होते.
(७) मृदच
े ी अवनती होते.
प्रश्न	 ३. माहिती लिहा.
(१) मृदा संधारणाचे उपाय.
(२) सेंद्रिय पदार्थ
(३)	विशिष्ट पिके घेण्यासाठी शेतातील मृदा सक्षम
आहे का, याची माहिती मिळण्याचे ठिकाण.
(४) वनस्पती जीवनातील मृदेचे महत्त्व.

काही काळ जमीन
पडीक ठेवणे.
ह्युमसचे प्रमाण
वाढले.
उताराच्या दिशेने
आडवे चर खोदणे.
शेतात पालापाचोळा
जाळणे.
सूक्ष्मजीवांना
पोषक ठरले.
क्षारतेचे प्रमाण
वाढले.
रासायनिक खतांचा
अतिवापर करणे.

उपक्रम :
(१) मृदा परीक्षण केंद्रास भेट द्या व तेथील कामांची
माहिती घेऊन नोंद घ्या.
(२) घरच्या घरी किंवा सोसायटीत कंपोस्ट खत
तयार करा.
(३) आपल्या परिसरात असलेल्या ‘पाणी अडवा,
पाणी जिरवा’ प्रकल्पास भेट द्या. माहिती
मिळवा व नोंद करा.
***
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पृथ्वीवर सर्वत्र दिनमान व रात्रमान सारखेच असते. ही
संपात स्थिती होय. संपात स्थिती म्हणजे विषुववृत्तावर
सूर्यकिरण लंबरूप असण्याची स्थिती. यालाच विषुवदिन
असेही म्हणतात. या स्थितीत तयार हाेणारे प्रकाशवृत्त
रेखावृत्तीय बृहदवृत्तांशी तंतोतंत जुळतेे. उत्तर गोलार्धात
२१ मार्च ते २१ जून या कालावधीत वसंत ॠतू, तर २३
सप्टेंबर ते २२ डिसेंबर या कालावधीत शरद ॠतू असतो.
उत्तर गोलार्धात २१ मार्च हा दिवस वसंत संपात असतो
व २३ सप्टेंबर हा दिवस शरद संपात असतो. दक्षिण
गोलार्धात या कालावधीत याउलट ॠतू असतात.
अयनदिन व विषुवदिनांच्या तारखांमध्ये एखाद्या
दिवसाचा फरक होऊ शकतो. असा फरक पृथ्वीच्या
वार्षिक गतीत होणाऱ्या तफावतीमुळे होतो, हे तुम्ही इयत्ता
पाचवी मध्ये लीप वर्षाच्या संदर्भात अभ्यासले आहे.

Ø	चित्र ‘अ’मध्ये कोणत्या ध्रुवावर प्रकाश पडलेला आहे?
Ø	चित्र ‘ब’मध्ये कोणत्या ध्वरु ावर प्रकाश पडलेला नाही?
Ø कोणत्या गोलार्धातील दिनमान २१ जून रोजी मोठे
असेल?
Ø कोणत्या गोलार्धातील रात्रमान २२ डिसेंबर रोजी मोठे
असेल?
Ø कर्कवृत्तावर कोणत्या दिवशी सूर्यकिरणे लंबरूप
पडतात?
Ø उत्तर ध्रुवाच्या स्थितीचा विचार करता, २२ मार्च ते
२३ सप्टेंबर या कालावधीत उत्तर गोलार्धात कोणता
ॠतू असेल?
Ø ऑस्ट्रेलियात क्रिकेटचे सामने उन्हाळ्यात असतात.
तेथील उन्हाळ्याचा कालावधी सांगा.
Ø	नॉर्वेला मध्यरात्री सूर्यदर्शन कोणत्या कालावधीत
होत असते? त्या वेळी तेथे कोणता ॠतू असतो?
Ø अंटार्क्टिकावरील आपल्या देशाच्या भारती या
संशोधन स्थानकावर मध्यरात्रीचे सूर्यदर्शन कोणत्या
कालावधीत होत असेल? त्या काळात तेथे कोणता
ॠतू असतो?

जरा डोके चालवा !
F संपातदिनाच्या दिवशी दाेन्ही ध्रुवावर सूर्योदय व
सूर्यास्त होत असतो. २१ मार्च रोजी सूर्योदय
कोणत्या ध्रुवावर होईल?

भौगोलिक स्पष्टीकरण
पृथ्वीचा कोणताही एक ध्रुव जेव्हा सूर्याकडे
जास्तीत जास्त कललेला असतो, तेव्हा त्या ध्रुवाच्या
गोलार्धातील २३°३०' अक्षवृृत्तांवर सूर्यकिरणे लंबरूप
पडतात. (आकृती ८.४ पहा.) विषुववृत्तावर २१ मार्च
व २३ सप्टेंबर या संपातदिनी सूर्याकिरण लंबरूप पडतात.
त्यानंतर विषुववृत्त ते कर्कवृत्त किंवा विषुववृत्त ते
मकरवृत्त या दरम्यानच्या अक्षवृत्तांवर सूर्यकिरणे लंबरूप

आकृती ८.४ मध्ये कललेल्या अक्षासह पृथ्वीची
२१ जून व २२ डिसेंबरची स्थिती दाखवली आहे. तिचा
प्रकाशित व अप्रकाशित भागही दिसत आहे. आकृतीचे
निरीक्षण करा व प्रश्नांची उत्तरे सांगा.

सांगा पाहू !

२१ जून

२२ डिसेंबर
सू र्य कि र ण

चित्र ‘अ’

चित्र ‘ब’
आकृती ८.४ ः कललेल्या अक्षासह पृथ्वीची २१ जून व २२ डिसेंबरची सूर्यसापेक्ष स्थिती
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पडत जाण्याची क्रिया सुरू राहते. फक्त २१ जून किंवा
२२ डिसेंबर या तारखांना अनुक्रमे कर्कवृत्तावर आणि
मकरवृत्तावर सूर्यकिरण लंबरूप पडतात. या दिवसांना
‘अयनदिन’ असे म्हणतात.
कर्कवतृ ्तापासून उत्तर ध्रुवापर्यंत किंवा
मकरवृत्तापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत सूर्यकिरणे कोणत्याही
अक्षवृत्तावर कधीही लंबरूप पडत नाहीत. उत्तर गोलार्धात
२१ जून हा सर्वांत मोठा दिवस (म्हणजेच रात्र सर्वांत
लहान) असतो, तर दक्षिण गोलार्धात तो सर्वांत लहान
दिवस असतो. तसेच दक्षिण गोलार्धात २२ डिसेंबर हा
सर्वांत मोठा दिवस (म्हणजेच रात्र सर्वांत लहान) असतो,
तर उत्तर गोलार्धात तो सर्वांत लहान दिवस असतो.
आर्क्टिकवृत्तापासून ते उत्तर ध्रुवापर्यंतच्या भागात
२४ तास किंवा त्याहून अधिक काळ सूर्यदर्शन होत राहते.
उत्तर ध्रुवावर तर २२ मार्चपासून २३ सप्टेंबर पर्यंत म्हणजे
सहा महिन्यांपर्यंत आकाशात सूर्य सतत दिसतो. याउलट
२३ सप्टेंबर ते २१ मार्चपर्यंत अशीच स्थिती दक्षिण
गोलार्धात अंटार्क्टिकवृत्त ते दक्षिण ध्रुवापर्यंत राहते.
विषुववृत्तावर या दिवशी सुद्धा दिनमान व रात्रमान
सारखेच (म्हणजे १२-१२ तासांचे) असते.
सूर्यदर्शन काळ, अयनस्थिती, संपातस्थिती यांचा
विचार करून आपण हे ॠतू ठरवले आहेत. विषुववृत्तीय
प्रदेशात ॠतुबदल जाणवत नाहीत, त्यामुळे तेथे
हवामानाच्या स्थितीत वर्षभरात फारसा फरक होत नाही;
मात्र दोन्ही गोलार्धांत इतरत्र विशिष्ट काळात दर वर्षी
उन्हाळा व हिवाळा हे ॠतू होतात. वर्षभराच्या काळात
ते एकामागून एक येत असतात, त्यामुळे ॠतुचक्र निर्माण
होते. याचाच अर्थ असा, की पृथ्वीवर सर्वसाधारणपणे
हिवाळा व उन्हाळा हे दोन ॠतू असतात; परंतु काही
ठिकाणी चार ॠतू मानले जातात.
वातावरणातील बदल, हवेतील बाष्प व वाऱ्यामळ
ु े
होणारी वृष्टी ॠतूवं र परिणाम करते. काही काळ सातत्याने
पडणारा पाऊस हा हिवाळा व उन्हाळ्याशिवाय आणखी
काही ॠतूच
ं ी भर घालताे; स्थानिक परिस्थितीनुसार
वेगवेगळ्या भागांत उन्हाळा व हिवाळ्याशिवाय इतर ॠतू
मानले जातात. काही देशांत पावसाळा हा स्वतंत्र ॠतू
मानला जातो. उदा., भारतात विशिष्ट काळात पाऊस
पडतो, त्यामळ
ु े उन्हाळा, पावसाळा, परतीचा माॅन्सून
व हिवाळा असे चार ॠतू मानले जातात. युरोप व उत्तर
अमेरिकेत उन्हाळा (Summer), शरद (Autumn), हिवाळा
(Winter) आणि वसंत (Spring) असे चार ॠतू मानतात.

ॠतुचक्राचा सजीवांवर होणारा परिणाम ः
पृथ्वीचा अक्ष कललेला नसता, तर पृथ्वीवर
सगळीकडे आहे तीच स्थिती वर्षभर राहिली असती,
म्हणजेच ॠतू निर्माण झाले नसते. अर्थात वेगवेगळ्या
अक्षवृत्तांवर एकाच तऱ्हेचे हवामान वर्षभर जाणवले
असते; परंतु पृथ्वीच्या कललेल्या अक्षामुळे पृथ्वीवर
ॠतू, विविधता, बदल या बाबी घडतात. पृथ्वीवरील
ॠतुचक्राचा जीवसृष्टीवर परिणाम होतो. उदा., दोन्ही
गोलार्धांत ६६°३०' ते ९०° या दरम्यानच्या भागात
सहा महिन्यांच्या कालावधीपूरता पडणाऱ्या सौम्य
सूर्यकिरणांमुळेदेखील या प्रदेशात जैवविविधता निर्माण
झालेली आढळते. दक्षिणेस अंटार्क्टिक प्रदेशात पेंग्विन
पक्षी, वाॅलरस, सील यांसारखे सजीव आढळतात. उत्तर
ध्रुवीय प्रदेशात रेनडिअर, ध्रुवीय अस्वले, ध्रुवीय कोल्हे
यांसारखे सजीव आढळतात. या भागातील मानवानेही
येथील नैसर्गिक परिस्थितीशी जुळवून घेतले आहे.
अतिशीत हवामानात अन्नपुरवठा कमी झाला, की
अन्नाच्या शोधासाठी तसेच थंडीपासून संरक्षण व्हावे,
म्हणून अनेक पक्षी व प्राणी आपले निवासस्थान तात्पुरते
बदलतात. तथापी हवामानातील फरकाशी ठरावीक
मर्यादेपर्यंतच अनुकूलन करता येते. त्यामुळे सजीव
ठरावीक प्रदेशातच जीवनक्रम करताना आढळतात.
म्हणजेच ते स्थलांतर करतात. धृवीय भागात ॠतुनुसार
बर्फाच्छादनाची सीमा उत्तरेकडे किंवा दक्षिणेकडे
सरकते. त्या अनुषंगाने पक्षी किंवा प्राणी स्थलांतर
करतात. विशिष्ट कालावधीतच झाडांना फळे येतात,
त्यामुळे स्थानिक ॠतुमानानुसारच शेतीचे हंगामसुद्ध ा
ठरतात.

जरा डोके चालवा !
F एकाच गाेलार्धात असूनही भारत व इंग्लंड येथे

क्रिकेटचे सामने वेगवेगळ्या महिन्यांत का होतात?
F पृथ्वीवर २१ मार्च व २३ सप्टेंबर रोजी दिनमान
व रात्रमान समान कालावधीचे असते. तरीही या
दिवशी पृथ्वीच्या काही भागांत उन्हाळा, तर
काही भागांत हिवाळा असतो. यामागचे कारण
काय असावे?
F मे महिन्यात लोकरीचे कपडे घालण्याची
आवश्यकता असणारे कोणतेही दोन देश त्यांच्या
अक्षवृत्तीय स्थानांसह सांगा.
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एकूण प्रवास सुमारे ७०,००० किमी होतो. जगातील
बहुतेक ही एकमेव पक्षी प्रजाती असावी, जी वर्षातून
दोन वेळा उन्हाळा अनुभवते.
सैबेरियन क्रेन (Siberian Crane)

		 माहीत आहे का तुम्हांला ?
आर्क्टिक टर्न (Arctic tern)

हिवाळ्यातील थंडी आणि अन्नाची उणीव
यांमुळे उत्तर ध्रुवीय प्रदेशातून क्रौंच पक्षी भारतात येत
असतात. त्यांचे हे स्थलांतर सुमारे अाठ ते दहा हजार
किमीचे असते. भारतात उन्हाळा सुरू झाला, की हे
पक्षी पुन्हा उत्तर ध्रुवाकडे स्थलांतर करतात.

उत्तर ध्रुवावर थंडी वाढते, तेव्हा अार्क्टिक टर्न
हा पक्षी दक्षिण ध्रुवाकडे प्रवास करताे. जेव्हा उत्तर
ध्रुवावर उन्हाळा सुरू होतो, तेव्हा हा पक्षी पुन्हा उत्तर
ध्रुवाकडे प्रवास करताे. अन्नाचा शोध घेण्यासाठी
त्याला हा प्रवास करावा लागतो. त्याचा वर्षभरातील

जरा डोके चालवा !

जरा विचार करा !

F जम्मू-काश्मीरची उन्हाळ्यातील राजधानी

श्रीनगर, तर हिवाळ्यातील राजधानी जम्मू असते.
यामागे कोणते कारण असावे?

F भारताच्या बाबतीत ॠतूचक्राचा सजिवांवर

कोणता परिणाम होतो ते शोधा. व त्यावर दोन
परिच्छेद लिहा.

		 मी आणखी कोठे ?

पहा बरे जमते का ?

F इयत्ता सातवी सामान्य विज्ञान-‘अनुकूलन’, दैनिक

पृथ्वीचा अक्ष जर कललेला नसता, तर
पुढील ठिकाणी दिनमान व ॠतुमानाविषयी काय
स्थिती असती ? (पृथ्वीगोलाचा वापर करा.)
(कॅनडा, टास्मानिया बेट, नायजेरिया, वेस्टइंडिज बेटे,
पेरू, बोर्नियो बेट)

भासमान भ्रमण.
F इयत्ता सातवी भूगोल - नैसर्गिक प्रदेश.
F इयत्ता सहावी भूगोल पाठ्यपुस्तकातील पाचवे
प्रकरण.
F इयत्ता पाचवी परिसर अभ्यासमधील प्रकरण दुसरे.
F इयत्ता तिसरी परिसर अभ्यास- प्रकरण २४.
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स्वाध्याय
प्रश्न	 ३. खालील विधानांतील चुका दुरुस्त करून विधाने
पुन्हा लिहा.
(१) पृथ्वीच्या परिभ्रमण कालानुसार गती कमीअधिक होत असते.
(२) आपण उत्तर गोलार्धातून पाहिले असता आपणांस
सूर्याचे भासमान भ्रमण झालेले दिसते.
(३)	विषुवदिनाच्या तारखा प्रत्येक वर्षी बदलत
असतात.
(४) उत्तर कॅनडामध्ये सप्टेंबर ते मार्च हा उन्हाळ्याचा
कालावधी असतो.
(५) दक्षिण आफ्रिकेत जेव्हा उन्हाळा असतो, तेव्हा
ऑस्ट्रेलियात हिवाळा असतो.
(६) वसंत संपात व शरद संपात स्थितीत दिनमान
लहान असते.
प्रश्न	 ४. खालील आकृतीतील चुका सांगा.

प्रश्न	 १. अचूक पर्याय निवडून उत्तरे लिहा. विधाने पूर्ण करा.
(१) सूर्याचे भासमान भ्रमण होते, म्हणजेच ......
		 (अ) सूर्य वर्षभरात पृथ्वीभोवती फिरतो.
		 (आ) सूर्य वर्षभरात उत्तरेकडे व दक्षिणेकडे
		
सरकत असल्याचा भास होतो.
		 (इ) पृथ्वी सतत जागा बदलते.
(२) पृथ्वीचा आस कललेला नसता, तर......
		 (अ) पृथ्वी स्वतःभोवती फिरलीच नसती.
		 (आ) पृथ्वी सूर्याभोवती जास्त वेगाने फिरली
		
असती.
		 (इ) पृथ्वीवर वेगवेगळ्या अक्षवृत्तांच्या भागात
		
वर्षभर हवामान तेच राहिले असते.
(३) २१ जून व २२ डिसेंबर हे अयनदिन आहेत,
कारण ......
		 (अ) २१ जून या दिवशी सूर्य कर्कवृत्तावरून
		
दक्षिणेकडे, तर २२ डिसेंबरला
		
मकरवृत्तावरून उत्तरेकडे मार्गस्थ होतो.
		 (आ) सूर्याचे दक्षिणायन २१ जून ते २२ डिसेंबर
		या काळात होते.
(इ) पृथ्वीचे उत्तरायण २१ जून ते २२ डिसेंबर
		या काळात होते.
(४) पृथ्वीचे सूर्याभोवती परिभ्रमण व कललेला आस
यांच्या एकत्रित परिणामामुळे पुढील ॠतूंची
निर्मिती होते ......
		 (अ) उन्हाळा, पावसाळा, परतीचा माॅन्सून,
		हिवाळा.
		 (आ) उन्हाळा, हिवाळा, वसंत ॠतू.
		 (इ) उन्हाळा, हिवाळा.
प्रश्न	 २. पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
(१) उत्तर गोलार्धात ॠतूंची निर्मिती कशामुळे होते?
(२) संपात स्थितीत पृथ्वीवरील दिनमान कसे असते?
(३)	विषुववृत्तीय भागात ॠतूंचा प्रभाव का जाणवत
नाही?
(४) दक्षिणायनात अंटार्क्टिकवृत्तापासून दक्षिण
ध्रुवाच्यादरम्यान सूर्य २४ तासांपेक्षा अधिक काळ
का पाहता येतो?
(५) पेंग्विन ही प्रजाती उत्तर ध्रुवावर नसण्याचे कारण
काय असेल?

उ. ध्रुव
२१ मार्च वसंत संपात
२२ डिसेंबर

उ. ध्रुव

२१ जून
उ. ध्रुव

द. ध्रुव

उ. ध्रुव

द. ध्रुव
उन्हाळ्यातील
अयनस्थिती
द. ध्रुव

शरद संपात
२३ सप्टेंबर

द. ध्रुव
हिवाळ्यातील
अयनस्थिती

प्रश्न	 ५. दक्षिण गोलार्धातील ॠतुचक्र दर्शवणारी आकृती
काढा.
ICT चा वापर :
(१) आंतरजालावरील संकेतस्थळांचा किंवा
दिनदर्शिकेचा वापर करून २२ मार्च ते २३ सप्टेंबर
या कालावधीतील प्रत्येक महिन्यात निश्चित
तारखांना दिनमानाच्या नोंदी घ्या. त्यावरून
रात्रमान काढा. उपलब्ध माहितीवरून जोड
स्तंभालेख तयार करा.
(२) संगणकावर पृथ्वीची उपसूर्यस्थिती व
अपसूर्यस्थिती दर्शवणारी आकृती काढा.
उपक्रम ः
आंतरजालाचा वापर करून कोणत्याही चार स्थलांतरित
पक्ष्यांची/प्राण्यांची सचित्र माहिती मिळवा.
***
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कृषिपर्यटन :
कृषि पर्यटन हे पर्यटनव्यवसायातील एक नवे क्षेत्र
आहे. उष्ण कटिबंधीय देशांमध्ये विविध प्रकारची कृषी
उत्पादने होतात, त्यामुळे कृषिपर्यटनास मोठा वाव आहे.
कृषिप्रधान देशांमध्ये ग्रामीण भागातील संस्कृती,
चालीरीती व जीवन यांचा उपयोग कृषिपर्यटनासाठी
करून घेतला जातो. (अाकृती ९.१३ पहा)
शेतकरी, त्याचे घर, आहारविहार, शेती, परिसर या
सर्वांचे कुतूहल व नावीन्य शहरातील लोकांना असते. ते
पाहण्यासाठी अनेकजण ग्रामीण भागात जातात.
कृषिपर्यटनामुळे शेतकरी व त्यांच्या गावालाही आर्थिक
लाभ होतो.
आकृती ९.१३ ः कृषिपर्यटन

जरा डोके चालवा !

आकृती ९.१४ ः योग्य निवड करा.

(शिक्षकांसाठी सूचना : या चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांना
नैसर्गिक व कृत्रिमरित्या पिकवलेल्या उत्पादनांची माहिती
द्यावी.)
भौगोलिक स्पष्टीकरण
चर्चेनंतर तुमच्या असे लक्षात आले असेल, की
दिसायला आकर्षक असणारी फळे व भाज्या नेहमी योग्य

आकृती ९.१४ मध्ये काही फळे व भाज्यांच्या
जोड्या दाखवल्या आहेत. प्रत्येक जोडीतील एक फळ
किंवा भाजी तुमच्या आवडीनुसार निवडा.
त्यांच्याजवळील चौकटीत ‘ü’ अशी खूण करा. तुम्ही
केलेल्या निवडीबाबत चर्चा करा.
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		 मी आणखी कोठे ?
F इयत्ता पाचवी- परिसर अभ्यास- सर्वांसाठी

F इयत्ता चौथी- भाग १- परिसर अभ्यास-

अन्न हा पाठ.

मोलाचे अन्न हा पाठ.

स्वाध्याय
प्रश्न	 २. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.
(१) शेतीसाठी जलसिंचनाचे महत्त्व विशद करा.
(२) जलसिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही
दोन पद्धतींची तुलनात्मक माहिती लिहा.
(३) शेतीचे प्रमुख प्रकार सांगा आणि सखोल व
विस्तृत धान्यशेतीची माहिती लिहा.
(४) मळ्याच्या शेतीची वैशिष्ट्ये लिहा.
(५)	तुमच्या जवळच्या भागात कोणकोणती पिके
होतात? त्याची भौगोलिक कारणे कोणती?
(६) भारतातील शेतीचे स्वरूप हंगामी असण्याचे
कारण काय? बारमाही शेती करण्यात कोणत्या
अडचणी आहेत?

प्रश्न	 १. खालील विधानांसाठी योग्य पर्याय निवडा.
(१)	या शेतीप्रकारात पीक बदल केला जातो.
		 (अ) सखोल शेती (इ) व्यापारी शेती
		 (आ) मळ्याची शेती (ई) फलोद्यान शेती
(२) शेतीसाठी खालीलपैकी योग्य पर्याय द्या.
		 (अ) फक्त नांगरणे.
		 (आ) प्राणी, अवजारे, यंत्र व मनुष्यबळाचा
		 वापर.
		 (इ) फक्त मनुष्यबळ वापरणे.
		 (ई) फक्त पीक काढणे.
(३) भारतात शेतीचा विकास झाला आहे, कारण...
		 (अ) भारतात शेतीचे दोन हंगाम आहेत.
		 (आ) बहुसंख्य लोक शेतीवर अवलंबून अाहेत.
		 (इ) भारतात पारंपरिक शेती केली जाते.
		 (ई) भारतात हवामान, मृदा, पाणी इत्यादी
		 अनुकूल घटकांची उपलब्धता आहे.
(४) भारतात शेतीमध्ये आधुनिक पद्धती व
तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे, कारण ...
		 (अ) सुधारित बी-बियाण्यांचे कारखाने 		
		 आहेत.
		 (आ) रासायनिक खतनिर्मिती उद्योग आहेत.
		 (इ) लोकसंख्यावाढ व शेतीवर आधारित
		 उद्योग आहेत.
		 (ई) आधुनिक साधने व यंत्रे उपलब्ध आहेत.

उपक्रम :
(१) परिसरातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून
केल्या जाणाऱ्या शेताला भेट द्या व माहिती
मिळवा.
ICT चा वापर :
(१) सुधारित बी-बियाणे आणि जलसिंचनाच्या
साधनांची चित्रे आंतरजालाच्या माध्यमातून
मिळवा.
(२) आंतरजालाचा वापर करून इस्त्राईल या देशातील
शेतीची माहिती मिळवा व सादरीकरण करा.
***
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आकृती १०.२ (क) ः

आकृती १०.२ (ड) ः

आकृती १०.२ (अ,ब,क,ड) मधील चित्रांचे
निरीक्षण करा. त्यावर विचार करा आणि खालील
प्रश्नांची उत्तरे द्या.
Ø चित्रांमध्ये काय काय दिसत आहे?
Ø कोणकोणत्या बाबी तुमच्या परिचयाच्या आहेत?
Ø कोणत्या चित्रांत वस्ती विरळ आहे ?
Ø कोणत्या चित्रामध्ये शेती दिसत आहे?
Ø कोणत्या चित्रामध्ये दाट लोकवस्ती दिसते?
Ø कोणत्या चित्रात गगनचुंबी इमारती दिसतात?
Ø वरील चित्रांना खालीलपैकी योग्य नाव द्या.
ग्रामीण वस्ती, आदिवासी पाडा, नगर, शहर.
Ø वस्त्यांमधील दिसणाऱ्या विकासानुसार चित्रांचे क्रम
लावा.
भौगोलिक स्पष्टीकरण
पाण्याची उपलब्धता, सुसह्य हवामान, सुपीक
जमीन इत्यादी अनुकल
ू भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या
ठिकाणी मानवी वस्त्या विकसित झाल्या.
वस्त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात प्रदेशात उपलब्ध
असणाऱ्या साधनसंपत्तीवरून लोकांचे व्यवसाय ठरत
गेल.े त्यावरून विशिष्ट काम करणाऱ्या समूहांच्या स्वतंत्र
वस्त्या निर्माण होत गेल्या. उदा., समुद्रकिनाऱ्यावरील
लोकांचा व्यवसाय मासेमारी. त्यांची वस्ती म्हणजे
कोळीवाडा. वनप्रदेशातील लोकांचे व्यवसाय
वनाेत्पादनावर अवलंबनू असतात. येथे राहणाऱ्या

आदिवासींची वस्ती म्हणजे आदिवासी पाडा. सुपीक
जमीन असलेल्या ठिकाणी शेतीव्यवसाय केला जातो.
शेतकरी कुटुंबे आपल्या व्यवसायाच्या सोईच्या दृष्टीने
आपल्या शेतामध्ये घरे बांधनू राहतात. यालाच वस्ती या
नावाने संबोधले जाते. कालांतराने वस्तीचा विस्तार झाला,
म्हणजे त्यांना वाडी म्हणतात. ज्या मानवी वस्तीमधील
बहुसंख्य लोकांचे मूळ व्यवसाय स्थानिक नैसर्गिक
साधनसंपत्तीशी निगडित असतात, उदा., शेती, मासेमारी,
खाणकाम, इत्यादी अशा वस्तीला ग्रामीण वस्ती म्हणतात.
ग्रामीण वस्तीमध्ये मूळ व्यवसायाच्या अनुषंगाने
हळूहळू इतरही पूरक व्यवसायांची वाढ होत जाते;
त्यामुळे कामधंद्यानिमित्त आजूबाजूच्या प्रदेशांतील
लोक तेथे येऊन स्थायिक होऊ लागतात; आणि मूळ
ग्रामीण वस्तीच्या लोकसंख्येत वाढ होत जाते. वाढत्या
लोकसंख्येला राहण्यासाठी घरे, तसेच विविध सुविधा
विकसित केल्या जातात. अशा वस्तीत द्वितीयक व
तृतीयक व्यवसायांचे महत्त्व व प्रमाण वाढते, तुलनेत
पूर्वीच्या प्राथमिक व्यवसायांचे प्रमाण कमी होत जाते.
यातूनच ग्रामीण वस्तीचे रूपांतर नागरी वस्तीत होते.
धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यापारी, शैक्षणिक, पर्यटन व
प्रशासकीय कारणांमुळे देखील हळूहळू या वस्तीचे
रूपांतर शहरात होते. मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या व इतर
सोईसुविधांमध्ये वाढ होत गेल्यास पुढे या शहराचे रूपांतर
महानगरात होते.
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वस्त्या आढळतात. या प्रकारची वस्ती अरुंद आकाराची
व सरळ रेषेत असते. (आकृती १०.७ पहा.)
वैशिष्ट्ये :
v या वस्तीमधील घरे एका रांगत
े असतात. कालांतराने
वस्ती वाढत गेल्याने त्यांच्या अनेक रांगा होतात.
v रस्ते एकमेकांना समांतर असतात.
v घरांशिवाय वस्तीमध्ये काही दुकाने असतात.
v भविष्यकाळात रस्त्यांच्या दिशेने या वस्त्यांची वाढ
होत राहते. उदा., भारतातील किनारपट्टीचे प्रदेश,
प्रमुख नद्या, राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत अशा
प्रकारच्या वस्त्या आढळतात.

आकृती १०.६ ः केंद्रित वस्ती

वैशिष्ट्ये :
v वस्तीमधील घरे जवळजवळ असतात.
v वस्तीमध्ये सामाजिक सेवा उपलब्ध असतात.
v वस्त्यांना स्थल व कालसापेक्ष वितरणामुळे विशिष्ट
आकार प्राप्त होतो.
v या वस्तीतील जुन्या परिसरात रस्ते अरुंद असतात.
v या वस्तीमध्ये विविध जाती, धर्म, पंथ, वंश व
विचार- प्रणालीचे लोक एकत्र राहतात, त्यामुळे
अशा वस्तीत सामाजिक जीवन चांगले असते.
रेषाकृती वस्ती :
रस्ता, लोहमार्ग, नदी, कालवा, समुद्रकिनारा,
पर्वतीय प्रदेशाचा पायथा इत्यादी प्रदेशांलगत रेषाकृती

हे नेहमी लक्षात ठेवा.
मानवी वस्तीच्या स्थानावर परिणाम करणारे घटक
प्राकृतिक
सांस्कृतिक आर्थिक घटक
(१) भूरचना
(१) संरक्षण
(१) जलसिंचन
(२) जमीन/मृदा (२) आरोग्य
(२) व्यवसाय
(३) हवामान (३) शिक्षण
(३) वाहतूक व
(४) शुष्क भूमी (४) पर्यटन
संदेशवहन
(५) पाणीपुरवठा (५) ऐतिहासिक (४) उद्योगधंदे
(६) नदीकिनारा
संदर्भ
(५) व्यापार
(६) शासकीय
कार्यालये

पहा बरे जमते का ?
Ø भारतातील महानगरे कोणती?
Ø तुम्ही रहात असलेली वस्ती वरीलपैकी कोणत्या 
वस्ती प्रकारात येते ते सांगा.

		 मी आणखी कोठे ?
F इयत्ता तिसरी- परिसर अभ्यास- आपले शहर
व आपले गाव.
F इयत्ता पाचवी- परिसर अभ्यास भाग-१पृष्ठ क्र. ४२

आकृती १०.७ ः रेषाकृती वस्ती
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(६) ही वस्ती संरक्षणाच्या दृष्टीने चांगली असते.
(७) घरे दूरदूर असल्याने आरोग्याच्या दृष्टीने
चांगले असते.
(८) घरे एकमेकांस लागून असतात.
प्रश्न	 २. आराखड्याचे निरीक्षण करून खालील
माहितीच्या आधारे वस्त्यांचे प्रकार सांगा.
(अ) ‘A’ वस्तीमध्ये पाच ते सहा घरे असून गावात
इतर सुविधा नाहीत.

B

(आ) ‘B’ वस्तीमध्ये माध्यमिक शाळा, मोठी
बाजारपेठ व लहान चित्रपटगृह आहे.
(इ) ‘C’ वस्ती मध्ये घरे, शेती, अनेक दुकाने व
छोटे उद्योगधंदे आहेत.
(ई) ‘D’ वस्ती हे नैसर्गिक बंदर आहे. तसेच तेथे
अनेक उद्योगधंदे वसलेले आहेत.
* C ही रेखाकृती वस्ती आहे. ती तेथे विकसित
होण्याची दोन कारणे सांगा.

C

A

सूची
नदी

D

-

मुख्य रस्ता	 रेल्वे	

-

समोच्च रेषा वस्ती	
ICT उपक्रम :
मोबाईल आंतरजालावरील गुगल मॅपवरून तुमच्या
गाव/शहर परिसराचा फोटो मिळवा. त्यावरून तुमच्या
वस्तीची माहिती, प्रकार व वैशिष्ट्ये लिहा.
***
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वरील प्रश्नांची उत्तरे शोधताना समोच्च
रेषांशी तुमची मैत्री होईल आणि समोच्च रेषांनी
काढलेली प्रमुख भूरूपे तुम्ही ओळखू शकाल.
l
तुमच्या
गावाची/शहराची
समुद्रसपाटीपासूनची उंची (मीटरमध्ये) शोधा.
समुद्रसपाटीपासून तुमच्या गावाची/शहराची
उंची दाखवणाऱ्या समोच्च रेषा काढायच्या
आहेत. प्रत्येक समोच्च रेषेतील अंतर जास्तीत
जास्त ५० मीटर घ्यावे. तुमच्या गावाच्या/
शहराच्या उंची पर्यंत साधारणपणे किती
समोच्च रेषा काढाव्या लागतील?
l विद्यार्थी मित्रानों अशी कल्पना करा, की
तुम्ही गिर्यारोहणासाठी गेला आहात. तुम्हांला
‘अ’ या डोंगराच्या किल्ल्यावर पोहोचायचे
आहे. या डोंगराचा नकाशा आकृती ११.४
मध्ये दिला आहे. या नकाशातील समोच्चरेषांचे
निरीक्षण करून तुम्ही या डोंगराच्या शिखरावर
कोणत्या बाजूने सहज व सुरक्षितपणे पोहोचू
शकाल, तो मार्ग पेन्सिलच्या साहाय्याने चित्रात
दाखवा.

पुरंदर
कऱ्हा नदीचे खोरे

मुळा-मुठा खोरे

११.३ (अ) : सासवड कऱ्हाखोरे प्रतिकृति
जेजुरी

पुरंदर

ूर
नारायणप

कऱ्हा नदी

सासवड

दिवे घाट
गर रांगा

कात्रज दिवे घाट डों

उंची मीटरमध्ये

११.३ (ब) : सासवड कऱ्हाखोरे नकाशा

आकृती ११.३ (अ) मध्ये एक प्रतिकृती दिली
आहे. प्रतिकृतीमधील उत्तर भाग मुळा-मुठा नद्यांच्या
खोऱ्याचा आहे. त्यानंतर कात्रज-दिवेघाट ही डोंगररांग
पश्चिमेकडून पूर्वेकडे विस्तारलेली दिसत आहे. त्या
पलीकडे कऱ्हा नदीच्या खोऱ्याचा काही भाग दिसत
आहे.

अ

(वरील प्रतिकृती व त्या खाली दिलेल्या समोच्चरेषा
नकाशाचे (आकृती ११.३ (ब)) काळजीपूर्वक निरीक्षण
करा. व खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.)

Ø नकाशात पुरंदर किल्ला कोणत्या दिशेला आहे?
Ø नकाशातील कऱ्हा नदीच्या वाहण्याची दिशा कोठून
कोठे आहे?
Ø नकाशात कोणत्या बाजूला डोंगर रांग नाहीत?
Ø नकाशातील कोणता भाग आपल्याला प्रतिकृतीत
दिसत नाही? तो का दिसत नसावा?
Ø कात्रज-दिवेघाट या डोंगररांगेची उंची कोणत्या
दिशेने वाढत गेली आहे?
Ø उंच डोंगररांगा कोणत्या दिशेला आहेत?

उंची मीटरमध्ये

११.४ : समोच्च रेषा (डोंगर)
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		 मी आणखी कोठे ?

हे नेहमी लक्षात ठेवा.
समोच्च रेषा म्हणजे नकाशात समान उंचीची
ठिकाणे जोडणारी रेषा, त्यामुळे सहसा या रेषा
एकमेकांना छेदत नाहीत.

F इयत्ता पाचवी- परिसर अभ्यास भाग-१- पृष्ठ
३९ ते ४१

स्वाध्याय
प्रश्न	 २. रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा.
प्रश्न	 १. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
(१) समोच्च रेषा एकमेकींच्या जवळ असतील,
(१) समोच्चता दर्शक नकाशाचा वापर
तर तेथील उतार ............... असतो.
कोणाकोणाला होतो?
(२) नकाशावर समोच्च रेषा ............... चे
(२) समोच्च रेषांच्या  निरीक्षणावरून काय 
प्रतिनिधित्व करतात.
लक्षात येते?
(३) ............... तील अंतरावरून उताराची
(३) शेतकऱ्यांना समोच्च रेषा नकाशांचा उपयोग
कल्पना करता येते.
कसा होईल?
(४) दोन समोच्च रेषांतील अंतर कमी असते
(४) प्रदेशातील भूरूपाचे व उंचीचे वितरण
तेथे ............... तीव्र असतो.
कशाच्या साहाय्याने दाखवता येते?
प्रश्न	 ३. खालील नकाशातील भूरूपे ओळखा.

उंची मीटरमध्ये

***
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 अपभू (Apogee) ः चंद्राच्या प्रदक्षिणामार्गावरील पृथ्वीसापेक्ष
विशिष्ट स्थिती. या स्थितीत चंद्र पृथ्वीपासून जास्तीत जास्त
अंतरावर असतो
 अपसूर्य (Aphelion) ः पृथ्वीची प्रदक्षिणा मार्गावरील
सूर्यापासून जास्तीत जास्त अंतरावरील स्थिती. ही स्थिती जुलै
महिन्यात येते.
 अपक्षालन (Leaching) ः अपक्षयाची एक प्रक्रिया. जास्त
पाऊस असलेल्या दमट हवामानाच्या प्रदेशात ही प्रक्रिया
जास्त कार्यरत असते. खडकांतील क्षार व इतर विद्राव्य खनिजे
पाण्यात विरघळतात आणि पाण्याबरोबर वाहून नेली जातात.
 अयनदिन (solstice day) ः पृथ्वीच्या परिभ्रमण मार्गावरील
तिची एक सूर्यसापेक्ष स्थिती. अशी स्थिती पृथ्वीवर दोन
दिवशी येते. २१ जून व २२ डिसेंबर हे दोन अयनदिन आहेत;
परंतु या दोनही दिवशी पृथ्वीची सूर्यसापेक्ष स्थिती काहीशी
वेगळी असते. २१ जून रोजी पृथ्वीचा उत्तर ध्रुव सूर्याकडे
जास्तीत जास्त म्हणजे २३०३०' ने कललेला असतो. या
दिवशी कर्कवृत्तावर सूर्यकिरणे लंबरूप पडतात. २२ डिसेंबर
या दिवशी पृथ्वीचा दक्षिण ध्रुव सूर्याकडे जास्तीत जास्त
म्हणजे २३०३०' ने कललेला असतो. या दिवशी मकरवृत्तावर
सूर्यकिरणे लंबरूप पडतात. २१ जून व २२ डिसेंबरला अनुक्रमे
‘उन्हाळ्यातील अयनदिन’ व ‘हिवाळ्यातील अयनदिन’ असे
संबोधतात. २१ जून हा उत्तर गोलार्धातील सर्वांत मोठा दिवस
असतो, तर २२ डिसेंबर हा दक्षिण गोलार्धातील सर्वांत मोठा
दिवस असतो.
 अर्थशास्त्र (Economics) ः आर्थिक व्यवस्थापनेचे शास्त्र
याच्या अभ्यासाची गरज व्यक्तींपासून राष्ट्रांपर्यंत सर्वांनाच
असते.
 अश्व अक्षांश (Horse Latitudes) ः दोनही गोलार्धांतील
२५० ते ३०० अक्षवृत्तीय प्रदेश. या प्रदेशात जास्त दाबाचा
पट्टा असल्याने हवा बाहेर जाते व प्रदेश सर्वसाधारणतः शांत
असतो, म्हणून या पट्ट्याला अश्व अक्षांश असे म्हणतात.
 आकृतिबंध (Pattern) ः मांडणी, ठेवण, इत्यादी. अभिक्षेत्रात
किंवा कालानुरूप वेगवेगळ्या घटकांची एकत्रित केलेली
मांडणी. अशी मांडणी तयार होताना त्या त्या घटकांवर
स्वतंत्रपणे तसेच एकत्रितपणे भौगोलिक स्थितीचा परिणाम
होत असतो. जलप्रवाह आकृतिबंध (Drainge Pattern) हा
अभिक्षेत्रीय आकृतिबंध आहे, तर पीक आकृतिबंध (Crop

Pattern) हा कालसदृश आकृतिबंध आहे.

 आवर्त (Cyclone) ः एखाद्या ठिकाणी सभोवतालच्या
प्रदेशापेक्षा हवेचा दाब कमी होण्याची स्थिती. असा हवेचा
दाब कमी झाल्याने सभोवतालच्या प्रदेशाकडून कमी
दाबाच्या प्रदेशाकडे हवा चक्राकार रीतीने वाहू लागते.
त्यामुळे चक्राकार फिरणाऱ्या हवेची संरचना तयार होते व
अशाच स्थितीत ही संरचना एका भागाकडून दुसऱ्या
भागाकडे सरकते.
 उपखंड (Sub Continent) ः खंडाचा असा विभाग, की जो
भौगोलिक व सांस्कृतिक स्तरावर खंडाच्या इतर भागांपक्षा
े
वेगळा असतो. दक्षिण आशियातील हिमालय पर्वताच्या
दक्षिणेस असलेल्या भूभागास भारतीय उपखंड असे म्हणतात.
यात भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, भूतान व श्रीलंका
या देशांचा समावेश होतो.
 उपभू (Perigee) ः चंद्राच्या प्रदक्षिणामार्गावरील पृथ्वीसापेक्ष
विशिष्ट स्थिती. या स्थितीत चंद्र पृथ्वीपासून कमीत कमी
अंतरावर असतो.
 उपसूर्य (Perihelion) ः पृथ्वीची प्रदक्षिणा मार्गावरील
सूर्यापासून कमीत कमी अंतरावरील स्थिती. ही स्थिती
जानेवारी महिन्यात येते.
 उत्तरायण (Northward march of the Sun) ः सूर्याचे
उत्तरेकडे सरकणे. याची सुरूवात २३ डिसेंबरपासून होते व
सूर्य दररोज थोडाथोडा उत्तरेकडे सरकत असल्याचे जाणवते.
२१ जूननंतर सूर्य दक्षिणेकडे सरकू लागतो. वास्तविक सूर्य
प्रवास करत नाही; परंतु पृथ्वीचे परिभ्रमण आणि कललेला
आस यांच्या परिणामातून सूर्य सरकत असल्याचे आपल्याला
भासते.
 उधाणाची भरती-ओहोटी (Spring Tide) ः पौर्णिमा व
अमावसस्येला येणारी भरती किंवा ओहोटी.
अमावास्येला सूर्य व चंद्र पृथ्वीच्या एकाच बाजूस असल्याने
या दिवशी भरती-ओहोटीची कक्षा सर्वांत जास्त असते.
पौर्णिमेसह ही कक्षा जास्त असते; परंतु अमावास्यापेक्षा थोडी
कमी असते. अशा भरती ओहोटीस उधाणाची भरती-ओहोटी
असे म्हणतात.
 कालगणना (Measurement of Time) ः दिवस, महिना व
वर्ष ही कालगणनेची मूळ एकके आहेत. दिवस व वर्ष ही
एकके अनुक्रमे पृथ्वीच्या अक्षीय व कक्षीय गतीचे परिणाम
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आहेत, तर महिना हे एकक चंद्राच्या कक्षीय गतीचा परिणाम
आहे.
कृष्ण पक्ष (Wanning Period) ः पौर्णिमेनंतर प्रतिपदेपासून
अमावास्येपर्यंतचा पंधरवडा. या काळात चंद्राचा पृथ्वीवरून
दिसणारा प्रकाशित भाग दररोज कमी कमी होत जातो. या
पंधरवड्यास ‘वद्य पक्ष’ असेही म्हणतात.
कृषी (Agriculture) ः कृषी ही बहुल समावेशक संकल्पना
आहे. शेती व तिला पूरक अशा अनेक व्यवसायांचा यात
समावेश होतो. पशुपालन, दुग्धोत्पादन, मत्स्यपालन,
रेशीमकोश उत्पादन, रोपवाटिका अशा सर्वांना मिळून कृषी
असे संबोधले जाते.
कृषिपर्यटन (Agro tourism) ः कृषिपर्यटनात कृषिसंदर्भातील
वेगवेगळ्या कामांची माहिती, प्रत्यक्षात शेतावर किंवा कुरणांवर
जाऊन घेणे हा महत्त्वाचा भाग असतो. लोकांना आपण खातो
त्या अन्नाचे उत्पादन कसे होते, ते कोण करते याबद्दल
असलेल्या उत्सुकतेतनू कृषिपर्यटनास सुरुवात झाली. शेतास
किंवा कुरणास भेट देण्याऱ्या पाहुण्यांपक
ै ी अनेकांचा, विशेषतः
लहान मुलांचा हा पहिला अनुभव असतो. भारतात कृषिपर्यटन
अलीकडच्या दशकात वाढू लागले आहे. कृषिपर्यटन विकास
मंडळातर्फे हे काम केले जाते. २०१४ सालापर्यंत महाराष्ट्रात
एकूण २१४ ग्रामीण वस्त्यांमध्ये अशी केंद्रे उघडली आहेत.
केंद्रित वस्ती (Nucleated Settlement) ः वस्त्यांचा
आकृतिबंध. हा बहुधा भौगोलिक घटकांवर अवलंबून असतो.
जेंव्हा एखाद्या वस्तीतील इमारती विशिष्ट स्थानाजवळ
एकत्रित झालेल्या असतात अशा वस्त्यांना केंद्रित वस्ती असे
मानले जाते. इमारतींच्या केंद्रीकरणामागे अनेक कारणे असू
शकतात. त्यात जलस्रोत हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
संरक्षण हेही वस्ती केंद्रित बनण्याचे कारण असू शकते.
केंद्रोत्सारी बल (Centrifugal Force) ः केंद्रापासून दूर
जाण्याचे बल. स्वतःभोवती फिरणाऱ्या–परिवलन करणाऱ्या–
वस्तूंमधील कणांत केंद्रापासून दूर जाण्याची प्रवृत्ती निर्माण
होत असते. अशा केंद्रापासून दूर जाण्याच्या बलास केंद्रोत्सारी
बल असे संबोधतात.
कंकणाकृती ग्रहण (Annular Eclipse) ः सूर्यग्रहणाच्या वेळी
चंद्र जर पृथ्वीपासून खूप लांब असेल, म्हणजेच तो जवळजवळ
अपभू स्थितीत असेल, तर चंद्राची सावली अवकाशातच
संपते. त्यामुळे सूर्यबिंब पूर्णपणे झाकले जात नाही. अशा वेळी
सूर्यबिंबाची केवळ प्रकाशमान कडाच पृथ्वीवरून अगदी
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थोड्या भागातूनच दिसते. ही प्रकाशमान कडा एखाद्या
बांगडीप्रमाणे दिसते, म्हणून अशा सूर्यग्रहणास कंकणाकृती
सूर्यग्रहण असे म्हणतात.
खग्रास ग्रहण (Total Eclipse) ः ज्या ग्रहणाच्या वेळी
सूर्यबिंब किंवा चंद्रबिंब पूर्णतः झाकले जाते आणि सूर्य किंवा
चंद्र दिसेनासे होतात, त्याला खग्रास ग्रहण असे म्हणतात.
खबूस (Kuboos) ः अरब देशांतील एक भाजून तयार केलेला
खाद्यपदार्थ. हा पदार्थ भाकरी किंवा रोटी सारखा असतो.
खंडग्रास ग्रहण (Partial Eclipse) ः ज्या ग्रहणाच्या वेळी
सूर्यबिंब अंशतः झाकले जाते किंवा चंद्रबिंब अंशतः दिसेनासे
होते, त्याला खंडग्रास ग्रहण असे म्हणतात.
गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force) ः कोणत्याही दोन
पदार्थांमध्ये परस्पर आकर्षण असते या आकर्षणास
गुरुत्वाकर्षण असे म्हणतात. या बलाची शक्ती वस्तूंचे
वस्तुमान व त्या वस्तूंमधील अंतर यांच्यावर अवलंबून असते.
सूर्यमालेतील ग्रह त्यांच्या विशिष्ट कक्षेतून सूर्याभोवती
प्रदक्षिणा करतात हा देखील गुरुत्वाकर्षणाचा परिणाम आहे.
तसेच प्रत्येक ग्रहामध्ये अंतर राखले जाते. त्यांना एकत्र
राखण्याची प्रेरणा ही देखील गुरूत्वाकर्षणामुळे मिळते. हे
सुदध् ा गुरुत्वाकर्षण बलाचे उदाहरण आहे. गुरुत्वाकर्षणाचे
मूल्य M१ M२/D२ असे काढले जाते. यात M१ व M२
अनुक्रमे दोन वस्तूंचे वस्तुमान (Mass) दर्शवतात, तर D
त्यातील अंतराचे (Distance) प्रतिनिधित्व करतो.
ग्रहण (Eclipse) ः सूर्यबिंब किंवा चंद्रबिंब झाकले जाणे
म्हणजे अनुक्रमे सूर्यग्रहण किंवा चंद्रग्रहण होय. सूर्य व पृथ्वी
यांच्यामध्ये चंद्र आल्याने सूर्यबिंब झाकले जाते. चंद्र ज्यावेळी
पृथ्वीच्या सावलीतून प्रवास करतो, त्या वेळी चंद्रबिंब झाकले
जाते. अशी स्थिती केवळ सूर्य, चंद्र व पृथ्वी हे तीनही खगोल
जेव्हा एकाच सरळ रेषेत येतात, तेव्हाच होते; परंतु सर्वच
अमावास्या किंवा पौर्णिमांना ग्रहणे होत नसतात, कारण पृथ्वी
व चंद्राच्या कक्षा एकमेकांशी सुमारे ५° चा कोन करतात.
चंद्रकला (Phases of the Moon) ः पृथ्वीवरून दिसणाऱ्या
चंद्राच्या प्रकाशित भागाचा रोज बदलणारा आकार.
जलसिंचन (Irrigation) ः पिकांसाठी पावसाशिवाय
स्वतंत्ररीत्या पाणी उपलब्ध करून देणे म्हणजे जलसिंचन.
पिकांसाठी पाणी हे अत्यंत आवश्यक असते. केवळ
पावसाच्या पाण्यावर पीक घेणे अनेकदा अवघड बनते.
अशावेळी कालवे, विहीर, तळी, जलाशय, इत्यादींमधून
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पिकास पाणी पुरवले जाते. त्यास जलसिंचन असे म्हणतात.
त्सुनामी (Tsunami) ः सागरी तळावर भूकंप झाल्यामुळे
निर्माण होणाऱ्या प्रचंड सागरी लाटा. त्सुनामी लाटा ज्या
किनारी भागात पोहोचतात, तेथे मोठ्या प्रमाणात जीवित व
वित्तहानी होते.
दलाल (Agent) ः उत्पादक व ग्राहक यांमधील दुवा.
कोणत्याही उत्पादित मालाचे ग्राहक हे एका ठिकाणी केंद्रित
नसतात, तर ते दूरवर विखुरलेले असतात. अशा स्थितीत
उत्पादकाला आपला माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे अवघड
बनते, त्यामुळे उत्पादक व ग्राहक यांच्या दरम्यान संबंध
प्रस्थापित करण्याची गरज निर्माण होते. दलाल ही भूमिका पार
पाडतात.
दक्षिणायन (Southward march of the Sun) ः सूर्याचे
दक्षिणेकडे सरकणे. याची सुरुवात २१ जूनपासून होते व सूर्य
दररोज थोडाथोडा दक्षिणेकडे सरकत असल्याचे जाणवते. २३
डिसेंबरनंतर सूर्य उत्तरेकडे सरकू लागतो. वास्तविक सूर्य
प्रवास करत नाही; परंतु पृथ्वीचे परिभ्रमण आणि कललेला
आस यांच्या परिणामातून सूर्य सरकत असल्याचे आपल्याला
भासते.
नॉट्स (Knots) ः वाऱ्याचा वेग सांगणारे एकक जेव्हा
वाऱ्याचा वेग एकसागरी मैल (१.८५२ किमी) प्रतितास असतो
तेव्हा त्यास एक नॉट असे म्हणतात. ( १ साधा मैल= १.६०९
किमी)
पर्यटन (Tourism) ः एक सेवा व्यवसाय. यात पर्यटकांना
आवश्यक असणाऱ्या विविध सेवा पुरवल्या जातात. जसे.,
निवास, खान-पान, वाहतूक, संदेशवहन इत्यादी, तसेच
पर्यटन स्थळाची देखभाल यांचा समावेश होतो.
पश्चिमी वारे (Westerlies) ः पश्चिमेकडून येणारे वारे. मध्य
अक्षवृत्तीय जास्त दाबाच्या पट्ट
 ्यांकडून उपध्रुवीय कमी
दाबाच्या पट्ट्यांकडे वाहणारे ग्रहीय वारे.
पाणलोट क्षेत्र (Catchment Area) ः नदीच्या खोऱ्याचा
भाग. ज्या ज्या क्षेत्रातून नदीला पाण्याचा पुरवठा होतो ते सर्व
क्षेत्र म्हणजे नदीचे पाणलोट क्षेत्र होय. पाणलोट क्षेत्र हे अनेकदा
धरण/बंधारा यासाठीही सांगितले जाते.
पिकाखालील कालावधी (Cropped Period) ः एखाद्या
पिकासाठी पेरणीपासून कापणीपर्यंतचा काल. वेगवेगळ्या
पिकांसाठी हा कालावधी कमी-जास्त असू शकतो. ऊस या
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पिकास खूप मोठा कालावधी लागतो, तर भाजीपाल्यास कमी
कालावधी लागतो.
पूर्वीय वारे (Easterlies) ः पूर्वेकडून येणारे वारे. मध्य
अक्षवृत्तीय जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडून विषुववृत्तीय कमी
दाबाच्या पट्ट्याकडे वाहणारे ग्रहीय वारे.
प्रकाशवृत्त (Circles of Illumination) ः सूर्यप्रकाशामुळे
पृथ्वीचे प्रकाशित व अप्रकाशित असे दोन भाग होतात. या
दोन भागांना वेगळी करणारी रेषा म्हणजे प्रकाशवृत्त होय.
प्रकाशवृत्त हे एक बृहत्व ृत्त आहे. हे वृत्त काल्पनिक नसून ते
सदैव पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर प्रत्यक्षात अस्तित्वात असते.
पृथ्वीच्या परिवलनामुळे त्याचे स्थान सारखे बदलत असते.
प्रतिपादी बिंदू (Anti podal) ः कोणत्याही एका ठिकाणाच्या
नेमक्या विरूद्ध बाजूस असलेला बिंदू. हा बिंदू पृथ्वीतून
जाणाऱ्या काल्पनिक व्यास रेषेच्या अनुरोधाने निश्चित केला
जातो.
प्रत्यावर्त (Anti-cyclone) ः एखाद्या प्रदेशात हवेचा दाब
आसपासच्या प्रदेशापेक्षा जास्त वाढतो. अशा वेळी केंद्रीय
जास्त दाबाच्या प्रदेशाकडून सभोवतालच्या कमी दाबाच्या
प्रदेशाकडे वारे वाहू लागतात. (हवेची हालचाल सुरू होते.)
अशा केंद्राकडून बाह्य भागाकडे चक्राकार गतीने वाहणाऱ्या
वाऱ्यांना प्रत्यावर्त म्हणतात.
बदाऊन (Bedaun) ः अरबस्थानातील एक भटकी जमात.
बार्ली (Barley) ः हे एक तृणधान्य असून समशीतोष्ण
प्रदेशातील महत्त्वाचे खाद्यान्न आहे. हे अगदी सुरुवातीपासून
पिकवल्या गेलेल्या धान्यांपैकी एक असून, विशेषतः
युरेशियामध्ये सुमारे १३००० वर्षांपासून याचे उत्पादन घेतले
जात आहे. याचा उपयोग जनावरांचे खाद्य म्हणून केला
जातो. हे सहज आंबवता येते, त्यामुळे याचा उपयोग मद्यार्क
तयार करण्यासाठी केला जातो.
भरती-ओहोटी (High tide and Low Tide) ः सूर्य व चंद्राचे
गुरुत्वाकर्षण व पृथ्वीवर कार्यरत असलेल्या केंद्रोत्सारी प्रेरणा
यांच्या एकत्रित प्रभावामुळे सागरी जलाच्या पातळीत होणारी
वाढ म्हणजे भरती, तर घट म्हणजे ओहोटी.
भारती (Bharati) ः भारत सरकारचे अंटार्क्टिका खंडावरील
संशोधन केंद्र. हवामान व सागर संशोधनाच्या अंगाने भारत
सरकारच्या शोध मोहीम प्रकल्पांतर्गत अलीकडील स्थापन
केलेले संशोधन केंद्र.
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 भूमीचे उपयोजन (Land use) ः जमीन या नैसर्गिक
संसाधनाचा उपयोग अनेक गोष्टींकरिता केला जातो. एखाद्या
प्रदेशातील जमीन कशाकशासाठी वापरली आहे, याचे
विश्लेषण भूमी उपयोजनात केले जाते. वने, शेती, वसाहती
इत्यादींसाठी किती जमीन वापरली, हे भूमी उपयोजन
विश्लेषणात अभ्यासले जाते. भूमी उपयोजनाचा आकृतिबंध
तयार होत असतो.
 भांगाची भरती-ओहोटी ( Neap Tide) ः शुक्ल व कृष्ण
पक्षातील अष्टमीस येणाऱ्या भरती-ओहोटीची कक्षा कमीत
कमी असते, या दिवशी चंद्र, सूर्य व पृथ्वी काटकोन स्थितीत
असतात, त्यामुळे त्यांची गुरुत्वाकर्षण बले एकमेकांस पूरक
राहत नाहीत.
 मूळ खडक (Parent Rock) ः एखाद्या प्रदेशातील प्रमुख
खडक. मृदानिर्मितीत खडकांचे विदारण होऊन त्यांचा भुगा
होतो. कोणत्याही मृदेत विदारित खडकाचा भाग, वजनाच्या
दृष्टीने मोठा असतो.
 मृदेची धूप (Soil Erosion) ः मृदेचे अपक्षरण किंवा झीज.
तयार मृदच
े े वरचे थर वाहत्या पाण्याने वाहून जाण्यास मृदेची
धूप असे म्हणतात. या वरच्या थरांमध्ये ह्युमसचे प्रमाण
अधिक असते. असे थर वाहून गेल्याने जमिनीची सुपीकता
कमी होते.
 मृदा अवनती (Soil Degradation) ः मृदच
े ा गुणात्मक ऱ्हास.
मृदेतील ह्युमसचे प्रमाण कमी झाल्याने किंवा मृदते
अनावश्यक रासायनिक पदार्थ मिसळल्याने मृदच
े ी गुणवत्ता
कमी होते. रासायनिक खतांचा अतिरिक्त वापर, तसेच
रासायनिक कीटकनाशके व तृणनाशके जास्त प्रमाणात
वापरल्याने मृदेची अवनती घडून येते.
 मनुष्यबळ (Manpower) ः एखाद्या कार्यासाठी आवश्यक
असलेले मानवी बळ. शेती, उद्योगधंदे, व्यापार अशा सर्व
व्यवसायांसाठी मनुष्यबळ लागते. मनुष्यबळाचे कुशल व
अकुशल असे प्रकार केले जातात.
 मिश्र शेती (Mixed Farming) ः शेतीचा एक प्रकार. या
प्रकारात शेती व कुकुटपालन, गुरेपालन इत्यादी पूरक
व्यवसायांचा समावेश होतो. शेताच्या वेगवेगळ्या भागात
भिन्न पिके घेण्यास ही मिश्र शेती संबोधतात. एकाच शेतात
वेगवेगळी पिके आंतरपीक पद्धतीने घेणे हा देखील मिश्र शेती
प्रकाराचा भाग आहे.
 रेषाकृती वस्ती (Linear Settlement) ः वस्तीचा विकास
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एखाद्या रेषात्मक घटकाच्या अनुरोधाने झाला असेल तर
घरांची मांडणीदेखील रेषात्मक बनते. वस्तींच्या अशा
आकृतिबंधास रेषात्मक वस्ती असे संबोधतात. रस्ता,
कालवा, नदी किंवा समुद्रकिनाऱ्या लगत अशा वस्ती आढळून
येतात.
लोकसंख्या (Population) ः एखाद्या प्रदेशातील विशिष्ट
वेळी असलेली एकूण लोकांची संख्या.
वसाहत काळ (Colonian Period) ः पश्चिम युरोपीय देशांनी
१४ व्या शतकानंतर इतर सर्व खंडात स्थलांतरातून किंवा
व्यापाराच्या उदि्दष्टाने संबंध प्रस्थापित केले. नंतर त्या त्या
प्रदेशात राजकीय सत्ता काबीज केली. हे प्रदेश वसाहती
म्हणून समजल्या जाऊ लागल्या. या वसाहती युरोपातील
वेगवेगळ्या देशांच्या अधिपत्त्याखाली होत्या. पश्चिम
युरोपियन देशातून मध्ययुगीन काळानंतर मोठ्या प्रमाणावर
स्थलांतर घडून आले. हे स्थलांतरित लोक उत्तर अमेरिकेच्या
वेगवेगळ्या भागात स्थायिक झाले. या काळास वसाहत
काळ असे संबोधतात.
वसंत संपात (Spring Equinox) ः पृथ्वीच्या परिभ्रमण
मार्गावरील तिची एक सूर्यसापेक्ष स्थिती. ही स्थिती २३ मार्च
रोजी होते. या स्थितीत पृथ्वीचे दोनही ध्रुव सूर्यापासून समान
अंतरावर असतात व विषुववृत्तावर सूर्याची किरणे लंबरूप
पडतात. या दिवशी पृथ्वीवर सर्वत्र दिनमान व रात्रीमान सारखे
म्हणजे १२–१२ तासांचे असते.
विषुव दिन (Equinox Day) ः (पहा संपात स्थिती)
विषुववृत्तीय शांत पट्टा (Doldrum) ः विषुववृत्तापासून ५०
उत्तर व दक्षिण असा प्रदेश. या प्रदेशात तापमान अधिक
असल्याने हवा तापून ऊर्ध्व दिशेने जाते. येथे पृष्ठभागावर वारे
फारसे परिणामकारक नसतात, त्यामुळे या प्रदेशास शांत पट्टा
असे संबोधले जाते.
विपणन व्यवस्थापन (Marketing Management) ः
उत्पादकांनी तयार केलेला माल उपभोक्त्यांना, ग्राहकांना,
भागीदारांना, तसेच सर्व समाजाला उपलब्ध होण्यासाठी तो
बाजारात यावा लागतो. उत्पादन क्षेत्रापासून बाजारापर्यंत माल
उपलब्ध करण्यातील सर्व प्रक्रियांचा समावेश विपणन
व्यवस्थापनात केला जातो. ग्राहक निर्माण करणे, ते राखणे,
त्यांचे समाधान करणे यांसाठी विपणनाचा उपयोग होतो.
शेतीमालाच्या विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या
विपणनव्यवस्थापनाचे कार्य करत असतात.
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