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സിലബസ്സുനുസരിച്ചു ത്മ റാക്കപ്പെടതു" ]

ട്

മ

ഗ്രന്ഥകത്താ,

ജെ. ജോര്ജ്ജ്” എം, എ, എല്. ററി.
മേഡേത് സ്തരം, തിരുവനന്തപയരം.

ലി

പില 8.208,
പ്രസാധ കര്,

ത

വിദ്യാത്ഥിമിത്രം പ്രസ്സ് & ബുക്കുഡിപ്പോ, കോട്ടയം.
1908

ഗയ
ത്ദ്ചിപേിെ ഇുക്കഡിപ്പോയയടേയ്യം
ല്ലാത്ത പ്രതികള് പ്യാജനിമ്മിതമംകുന്നു.

മുദ്രയി

2 നനന൬൩്ന
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ഈ

"നഴ ചനന്൩ 11ന് 1അടദ,
160൩൩൧൧7.
,,

വിഷയവിവരം

ന
ലി

പേജു

ഭാഗം ഒന്നു്. വടക്കേ അമേരിക്ക.
പ്രാരംഭ, -സ്ഥാനം--വലിപ്പം -- ഭൂപ്രകൃതി-നദി

കളം തടാകങ്ങളു. --കാ ലാവസ്ഥ-പ്രാകൃതികസസ്യ

ങ്ങശ-പിഭപങ്ങളും

കാന്ഥികോല്ലന്നങ്ങളു ം - മനു

ഷയജീപിതധും,
തെഥിലുകളു-വാണിജ്യ-ഗ
താഗതവും
പാത്താവിനിമയവു൦-- രാഷ്ത്രീയവി
ഭാഗങ്ങള് -- ജനങ്ങശ-രാ ജ്യപിഭാഗങ്ങള്,

ഭാഗം രണ്ട്” തെക്കെ അമേരിക്ക.

817

പ്രാരംഭം-സ്ഥാനം വലിപ്പം -ഭൂപ്രകൃതി-നദികശ
കാലാവസ്ഥ -- പ്രാക്ശേതിക സസ്യങ്ങള് -- ജത്തുപശ്ശു

ങ്ങശ-പ്രാകൃതിക

പിഭപങ്ങളും

കാഷികോല്ലന്ന

അഅഭ്ട -മനുഷ്യജീപിതവും
തൊഴിലുകളും - വാ
ണിജ്യേഗതാഗതവും വാത്താവിനിമയവു -രാഷ്ര്രീ

യ വിഭാഗങ്ങശ- ജനങ്ങശ-രാജ്യപി ഭാഗങ്ങള്.

ഭാഗം മുന്ന്. ഏഷ്യ.

79

സ്ഥാനവും വലിപ്പ വും-ഭപ്രകൃതി-നദിക ശ-ധാം
തുക്കശ-മണ്ണു്-കാലാ വസ്ഥ-പ്രാക്ൃതികസസ്യങ്ങള്
കാഷികസസൃങ്ങള്- മൃഗങ്ങള്-മനുഷ്യജീപിതവും
തൊഴി
--വാലു
ണിജൃയ-ഗത
കള
ഗേതമാഗ്ശ
്ട
ങ്ങള്രാജ്ൃയവിഭാഗങ്ങള് - ജനങ്ങള് -- ഏഷ്യയൂടെഹ്ഹ
കം

ദയം,

ഭാഗം നാല്.

1)

പസഫിക്ക്” ദ്വീപുകള്-അ ൯ഠര്ട്ടിക്ക,

1489

ഭാഗം അഞ്ചു്. ഇന്ത്യ.
സാമ്പത്തിക

168

ഭൂമിശാസ്ത്രം - കാര്ഷികോല്ലന്ന

ങ്ങശ-ധാതുക്കശ -ജല പാതവലൈദൃതശ്തി-പ്യാ

വസായികേല്ലേന്നങ്ങള്-ഗതാഗത സരകയ്ക്യത്ങള്തുറമുഖങ്ങളും പട്ടണങ്ങളു േപാണിജ്യം.

കേരളം- സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം--കാഷി.കോല്ല
ന്നത്ങശഗ- ജലപടതപൈദൃതശക്തി-നിമ്മിതോല്ല
ന്നങ്ങള്-ഗതാഗതസൌകയ്യയങ്ങള്.-- തുറമുഖങ്ങളും
പട്ടണങ്ങളു --പാണി ജ്യ.

ഭാഗം ആവ്. ഭാതിക ഭൂമിശാസ്ത്രം.
സൌരനൃഥത്തിലെ

അംഗമായ

894
ഭമി- ആകൃതി

യ്യ വലിപ്പവു ൦-8 ചലനങ്ങശ-ട്ുതുഭേദങ്ങള്-അ
ക്ഷാം ശരേഖാംശങ്ങള്--മേഖലകശഗ-സമയങ്ങള്-

സമയരേഖ-- ചന്ദ്രനെ വൃഭ്ധിക്ഷയങ്ങശ-ഗ്രഹണ
ങ്ങള്.

മഹാസമ്ദ്രങ്ങാം_ ആശിയ്യടെ അടിത്തട്ട് --സമദ്ര
ത്തിനെ ലപണത്വഠം--സമു ദത്തിനെ
ശീതോ
ക്ല്ാവസ്ഥ- സമുദ്ര ജല പ്രവാഹങ്ങള് -- ആഴിയിലെ

ഭവക്ഷിപൃത്ങശ-പവിഴത്തിട്ടകളു ംദ്വീപുകളും.
കര.

ആഗ്നേയ ശിലറൽപാറ-പരിണാമ ശില
കശ-മ ഴ-നദി-ദ്ൂഗട ജലം--മശഗനാട൯
നീരൊ

ക്ക പ്രദേശങ്ങളും തടാ കങ്ങളു ൦-൫ കുമ്പം- പവ്ൃത
ങഅ്ങഗ--താഴ്പരകള് മുതലായവം

പ്രായോഗികഭൂമിശാസ്ത്രം

ഉള

ചോദ്യങ്ങം

809
ലാടം

ഘ്വാള്യു

൧0%
ഹൈസ്ക്കവ ഭൂമിരാസ്ത്രം
(രണ്ടാംപുസ്തകം)
ഭാഗാ
വടക്കേ

ഒന്നു”
അമേരിക്ക

പ്രാരംഭം. 15-ാം നൂററാണ്ടിന്െറ അവസാഭുത്തില്
തസ്തുയിനില്യിന്നും ഇന്ഡ്യയിലേദ്ത്ു, തിരിശു കൊളംബസ്യ*
ദ്ധൃയഅമേരിക്കയുടെ അടുത്തുള്ള,
ദ്വീപുകളില്
എമ്തി
ചേന്നു. അദ്ദേഹത്തെ തുടര്ന്നു പശ്ചിമ
ദിക്കിലേയ്ത്കു യൂ
“ചെയ്ത കാബട്ട് നാഥാ
നയ ലന്ഡ്ര്
കണ്ടു
4 പിടിച്ചു. 1501-ല് അമേരിഗോവെസ്
ശി എന്ന ജഓാവി

ക൭൯൨ നേതൃത്വത്തില് പോര്ട്ടഗല് രാജാവു” അയച്ചു

ഒരു

സംഘം ആളുകള്, പുതുതായി കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്ത്
൨ല പ്രദേശങ്ങള് കൈവശപ്പെടത്തി അമേരിഗോഖെസ്പ്
പൂച്ചിക്കു മുന്പു് യാത്രൂഷെയ്തു വരരല്ലാം കരുതിയതു” അവര്
ഇന്ഡ്യയില് എത്തി എന്നാണു്. എന്നാല് സസ്യയവര്ഗ്ഗങ്ങ
ളിലും
ജന്തുവര്ഗ്ലങ്ങളിലും കാണടപ്പട
പ്രത്യേകതകള്
ഇന്ഡ്യയുടേതല്ലെന്നു് വെസ,പൂച്ചിക്കു മസ്സിലായി. ഒരു.
പൃതിയ ലോകത്തിലാണു” താന് എത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം
വെളിവാക്കി. - അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഓര്മ്മ
വിമത
താണ് അമേരിക്കാ എന്ന നാമധേയം. കൊളബേസ്ൃയ് കണ്ടു
പിടിച്ച ദ്വീപുകള് ഇന്നു് വെസ്റ്റിന്ഡീസ്
എന്നു്” അഠി
യപ്പെടുന്നു.
ഈ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്
നടന്നകാലത്തു് അമേരിക്കു
യില് ജനങ്ങള് കുറവായിരുന്നു. ചെമ്പിന്െറ ബിറമുള്ളു ഒരു
ഖര്ഗ്ഗക്കാരേയാണു്
യൂറോപ്യന്മാര്
കണ്ടതു്. “ചെമന്മ
ഴി

ക

ഇന്ഡ്യക്കാര്” എന്നു് ഈ ആദിമ നിവാസികളെ യുറോഡ്യ.
ന്മാര് വിളിച്ചു.
[
ലെ
അമേരിക്ക പ്രകൃതി ഖിഭവങ്ങളില് പ്രാധാന്യം വഫാ:
ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണു. തന്മ,ലം വാണിജ്യവ്യവസായാദിക
ളില് പ്രാമാണ്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന യുറോപ്യന് ഭാജ്യക്കാര്
അഫാമഫമികയാ

അമേരിക്ക യിലേയ്ക്കു

പാഞ്ഞയകയ റി.

സ്റ്റെയിന്കാര്, പോര്ത്തുഗിസൃകാര്, ഫ്രുഞ്ചയകാ, ഇംഗ്ലീഷയ
കാ൪ ഇവരായിരുന്നു ഈ മത്വരത്തില് മുഖ്യപങ്ക്
വഫ

ച്ചതും അമേരിക്കയുടെ

ഉള്ന.ടകളില് സ്യലഭധായിരുന്ന-

വിലപിടിച്ച ലോഹങ്ങള് അവരെ ഈ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രേരി
പ്പിച്ചു. ഖനികള് ഉള്ള
പ്രദേശങ്ങളില്
സ്റ്റെയിന്കാര്

താമസം തുടഒദി.

റയോഗ്രാന്ഡ എന്ന

നദിക്കു തെക്ക്

സ്റ്റെയി
സംസ്ക്കാര
ന്ഭ
വയം ഇനം ാഷയു
നിലവിലിരിക്കം
ുന്ന.
സെന്റു്ലറന്സ്യ് നദിയില്കൂടി പ്രദവശിച്ച പ്രഞ്ചയ
കാരാണ് കാനഡാരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതു”. വടക്കേ അമേരിക്ക.
മുഴുവന് കൈക്കലാക്കണമെന്നായ
ഒന്നു
ി അവരുടെ

കി

നിപ

ഉദ്ദേശ്യം.

ഇഗ്ലിഷ്യകാര അവരെ

പി ക്കാലത്തു തോല്ലിച്ചു് കാനഡാ
കെൈകവശപ്പെടുത്തിം
നൃയൂഓര്ലിയ൯സ് മുതലായ . പേരു് ഫ്രുഞ്ച,കാതടേതാണ്ച്..
വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്കു “ഭാഗ
ഡച്ചുകാര്
ത്താണ് കാളഞികള് സ്ഥാപിച്ചതു”.
നൃയൂആസ്ത്റോരഡാം മുത.
ലായ പേരുകള് അവരുടേതാണ്.
ന്
കിഴക്കേ തീരത്തു അപ്പഘച്ചിയന് പ്രദേശം മുഴവന്

ഇംഗ്ലീഷരകാര് കൈവശപ്പെടുത്തി. പതിനെട്ടാംനൂററാണ്ടില്
ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാന്സ്യം തമ്മിലുണ്ടായ

മത്സ ത്ത

നെ

ഫല

മായി ഫ്രൂണ്ച്യകാര്ക്ക്* അമേരിക്കയില് ഉണ്ടായി മന്ന സ്ഥല
ങ്ങള്
എല്ലാം തന്നെ ഇംഗ്ലീ്യകാര്ക്ക് അധിനമാ മിതീന്നും

അദമരിക്കയില് കടിയേറിപാത്ത
മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി

തങ്ങള്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട

ഇംദ്ധിഷ,കാര്ക്ക്

ഒരു യൃദ്മഥം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു.

പല സ്വതന്ത്ര്യങ്ങളും

തിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ഇംഗ്ലിഷ് കാളനികള് ഒരു

ലഭിക്കാ
യൃണിയ??

സറാപിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനം മടത്തി. അവന്തരഫല
മായി ഉണ്ടായ സ്വാതനന്ത്ര്യസമരത്തില്,_ ജോരജ്ജ് വാഷിംങ്*

ി

നി

3
ടെറ

നേതൃത്വത്തില് അമേരിക്കന് യൃണിയന്

പോരാടി.

ഇഗ്ലേണ്ട തോല്ക്കുകയും അമേരിക്കന് യൃയണ്ടിയന് സ്വാതന്ത്ര്യ

സമ്പാദ്ദിക്കുകയും

ചെയ്തു.

ഇങ്ങയ്യെയാണു്

അമേരിക്കന്

ഐകഷ്യനാട്ടകളുടെഉത്ഭവം.

ലി;

കുടിയേറിപ്പാത്തവവരുടെ
കാര്ഷ്യരകാവശ്യങ്ങ ര്ക്കായി
ആഫ്രാക്കയില്നിന്നും നിദ്ര
മൃഗ്രികളെ അടിമകളാക്കി! അമരി

ക്കയ।ല് കൊണ്ടുവന്നു. ഏ.
ഇടന്ന

ഡി. 1861_മുതല് 1835

ആത്യന്തരയൃദ്ധത്തിനെ?

ഫലമായി,

വരെ

അദമേരിക്കയില്

അടിമകള്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവ്ം പൌരാവകാശങ്ങളും
ലഭിച്ചു.
ഇന്നു” അമേരിക്കയില് കാണുന്ന
ഒന്നരക്കോടി നീഗ്രോകൾ
ഇങ്ങനെയാണു”
പരരാവകാശങ്ങള്ക്ക്
അര്ഛരായി
തിര്ന്നതു്.

സ്ഥാനം വലിപ്പം. യൃറോപ്പില്
ജിന്നു” മൂവാ
യിരം മൈലും ഏഷ്യയിരധിന്ത് അയ്യായിരം മൈല്യമാണു്
ഖടക്കേഅമേരിക്കയിലേക്കുള്ളു അകലം,
ഉത്തരഅക്ഷാംശം
10: ക്കും 4൦ ക്കം മദ്ധ്യേ പശ്ചിമരേഖാശേം 525 ക്കും152ാക്കും
ഇയ്ക്ക്” ഈ ഭൂഖണ്ഡം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പ്രധാന
ഭാഗങ്ങള്
ഉത്തരഅക്ഷാംശം 30: ക്കും 66 1/2 ക്കും ഇടയ്ക്രാണു് കിടക്കു

ന്നതു്. മദ്ധ്യഅമേരിക്കയും

വെസ്റ്റിന്ഡീസ്

ദ്വിപുകമതുട:

ഉഷ “ണമേഖലയില്
ഡു
അധികഭാഗവും:
മിതോ റ്റ 2മഖലയിലത്രെ
കിടക്കുന്നതു്.
തന്മയലം വെള്ള
കരാര്ക്കു” കടിയേറിപ്പാര്ക്കുന്നതിനു്
പററിയ സ്ഥലങ്ങള്
ഇവിടെ അധികമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ
ഏറവും പ്രധായ
പ്പെട്ട രണ്ടമ ഹാസമുദ്രങ്ങളേയം
ഏററവും കൂട്ടത5 ജനാധി.

ഖചാസമുകൂള,
ഇതിനെ

ദ്ഖണ്ഡങ്ങളേയും

അഭിമുഖ കരിച്ടാണു്

കിദപ്സൂ്. യ റോപ്യന്ശക്തികളുടെ

വിവിധതരം

താല്പര്യങ്ങള്ക്ക് കാരണമായ ആഫ്രിക്കയും
ഇതിന്ന് അഭി
മുഖമായിതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം
വാണിജ്യാദിങി
7
കാര്യങ്ങളില്
നയത്തങ്ങമേരിളളളു
അതിപ്രധാനമായ

സ്ഥ ബ ണത്.
'

ഏഷ്യയില്

ന്ത്
നിണ്ര് ബറിംങുംകടലിട്ടക്ക്

വടക്കേ

അമേരിക്കയെ വേര്പെട്ടുത്തുന്നു. പടത്തില് നോക്കിയാല് ഇ.
ഭ്രഖണ്ഡത്തിനെറ
പഖടക്കുഭാശത്തു"്
ഖീതി അധികമായു൦

4
തെക്ക് കുറവായ്യം കാണപ്പെട്ടം. ഒരു
ത്രികോണത്തിന്െറ
ആകൃതി സാമാന്യമായി
ഇതിനുണ്ടെന്നു
പറയാം. പാദമ
“ ഖടക്കുവശത്താണെന്നേയുള്ളൂ.
ഖലിപ്പത്തില് വഭക്കേ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില്
“മൂന്നാം സ്ഥാനമുണ്ട്. വടക്കുനിന്നു തെക്കുവരെ
ആറായിരം
മൈല്
നീളമുണ്ടിതിന്. എണ് പതുലക്ഷം
ചതുരശ്രമൈ
“ലാണ് ഖിസ്ത്ീ൪ണ്ണം. യൃറോപ്പിനെറ രണ്ടിരട്ടിയും
ആസ്ററേ
ലിയായയടെ

മൂന്നിരട്ടിയും ഇന്ഡ്യയും

പാക്കിസ്ഥാനു
കടി

ചേര്ന്ന ഉപ്ഭൂഖണ്ഡത്തിനെറ അഞ്ച്യ് ഇരട്ടിയും
മുള്ള വടക്കേഅമേരിക്കാ ഏഷ്യയുടെ ഏകദേശം

വലിപ്പ
പകതി

യോളമുള്ള താണു.
ഇന്ഡ്യയുടെ കടല്ത്തീരം പോലെ അവിഛിന്നമായിട്ട
ള്ള തല്ല വടക്കേഅമേരിക്കയുടേതു്. വടക്കുഭാഗത്തു” ആര്ട്ടിക്ക്

ബമുദ്രതിരത്തു” അഗേകം

ഉള്ക്കടലുകളും കടലിട്ുക്കുകളും

കാണപ്പെടുന്നു.
പശ്ചിമതിരത്തു് ധാരാളം
വിടവുകള്
ഉണ്ടെങ്കിലും പാറകളുടേയ്യം
പവ്വതങ്ങളുടേയും സാമിപ്യം

“മൂലം തുറമുഖങ്ങൾ

വളരെ വിരളമാണ്.

കിഴക്കേ തീര

ത്താണ് ഏററവും പ്രാധാന്യമുള്ള, ഉള്ക്കടല്കളും താമുഖ

ളും ക്ക. ഉള്ക്കടല്യകള് നിറഞ്ഞുശിഥിലമായ ഒരു
സമുദ്രതീരം ഏതൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിനേറയും
അഭിവൃദ്ധിക്ക്

-അപരിത്യാജ്യമാണു”. നല്ല നൌകാശയങ്ങളുടെ
സൃഷ്ടിക്കും
ഉള്നാട്ടകളിലേക്കു
ഗതാഗതസൌകര്യം
ഉണ്ടുക്കുന്നതിനും
സഭുദ്രത്തിന്െറ ഗുണകരമായ ശിതോഷ്ണാവസ്ഥ കരയില്

കൂടുതല് ദുരം എത്തുന്നതിനും ഇതു് കാരണമാകും,

ഭൂപ്രകൃതി. ടപ്രകൃതി അനുസരിച്ചു് പശ്ചിമോന്നത
തടങ്ങള്,

ഇങ്ങനെ

ള്ളത്.

മദ്ധ്യസമതലങ്ങള്,
പൂര്പ്വോന്ന
തപ്പു ദേശങ്ങള്,
മൂന്ന് ഖിഭാഗങ്ങളാണ്്
വടക്കെ അമേരിക്കയ്ക്കു

പശ്ചിമോന്നതതടങ്ങാാ.

ത്തിനു സമാന്തരമായി വടക്കുനിന്നു
ക്കുന്ന , പര്വ്വതഭാഗങ്ങള്ക്ക്
ഹാസ്” എന്നാണു
പറയുന്നതു്.
8100
മൈല്
ഖരെ
വിമി

പടിഞ്ഞാറെ

കടലോര

നിണ്ടുകിട
തെക്കുവരെ
“കാര്ഡില
അമേരിക്ക
നാനൂറ്
മൈല് മുതല്
ഇതിനുണ്ട്.
മധ്യാതി

വഃ

പ്രടക്കെ അമേരിക്ക
ലാണു“ വ്വീതി അധികം.
സ്റ്റാജിഷ് ഖാക്കാണു്.

പ്രകൃതി

ഒരു.
“കാര്ഡിലറാ” എന്നതു്
ശൃഖേല എന്നാണു് അതിതത്ഥം.

പാറും
ലോല
ക്കാണാം, പല ബിരകള് ഇതില്ുണ്ടു്.
ഇങ്ങിടെ

പലതും

ഇവയെല്ലാം

മടക്കുമലകളാണു”. ഏററവും ഉള്ളിലുള്ളതു”് ഇടമുറിയാതെ.
തെക്കോട്ട ഖ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, അതിനു റോക്കി പവൃതയിരത

എഐന്നാണ്മ പേരു്. സമുദ്രതീരത്തോടടുത്തു” സ്ഥിതിചെയ്യുന്മ:
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“കായ്ക്കുയിഡം"നിര “സിറാനിവേഡാ' സ്ധീറാമാഡ്രി" മുതലാ
“യവ

അററ്ലസില്

കണ്ടുപിടിക്കുക.

ഏിരകളുടെയെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് അനേകം
ബഇണിന്നു

“യൂക്കാണം

“കോളറേഡോ,

ഈ

കൊളംബിയല്,

മെക്സിക്കണ,

എന്നീ

പശ്ച।മപര്വ്ൃവത

ചീഠഭൂമികളുണ്ടു്. വടക്കു
ഗ്രേററു“ ബേസില്

പീഠഭ്രമികളടെ

ഭൂപടത്തില് കണ്ടുപിടിക്കുക.
മദ്ധ്യത്തില്
“ണ്ടെങ്കിലും വടക്കും
തെക്കുമാണ് ഉയരം
“മക്ക്ന്ലി" കൊട്ടമുടിക്കു യാലല മൈലോളം
റോക്കിപവ്ൃതത്തിനെറ മ തക്കുഭാഗത്തു
ശൂടപ്പെട്ട

ചില

അഗ്നിപര്വ്വതങ്ങളുണ്ട്.

ഏപ്പററല്, ഒറിസാബാ,

സ്ഥായമ

വിതി അധികമു
കൂട്ടതല്.
വടക്കു
പൊക്കമുണ്ട്.
മഞ്ഞുകട്ടകളാല്
പോപ്പ്പോകാററ

ഇവയാണു ഇതില് പ്രധാനം.

ഈ

മലകളില്നിന്നും പടിഞ്ഞാദറാട്ടൊഴുകുന്ന നദീകള്ക്കു നിളം
കറവാണ്ട്. അവ വീതി കുറഞ്ഞ
കാന്യനുകളില് (മലല്ലി
ഉര്പ്പു്) ശുടി ഒഴുകുന്നു. റോക്കി പവ്ൃതനിരകളില് ധാരാളം
2 ലയിട്ടക്കുക
ള്ഉണ്ട്ട്. യല്ലോ-- ഫഡ്, കിക്കിം 7 “നോഴ്സ്ം
ക്രോസ് നെസ്റ്റ് എന്നിവ
അദ്വയില് പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണു്.

ഈ

മലയിട്ടക്കുകളില്കൂടി ി്തിപ്പശകര

കടന്നുപോ

ക്കുന്നു. പാമിര് ഉന്നരുതടത്തില്യിന്നും വടക്കുകിഴക്കായി കിട
ഏന്നെ മശലസമൂഫത്തിന്െറ തുടര്ച്ചയാണ് റോക്കിനിരകള്
എണ്ണാണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

മദ്ധ്യസമതലങ്ങാം.

ആര്ട്ടിക്ക് സമുദം മുതല്

മെക്സിക്കോ ഉള്ക്കടല്വരെ നീണ്ടു വിസ്തൃതമായി
മദ്ധ്യ
സമതലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ
സമതലത്തിന്െറ
പടി
ഞ്ഞാറുവശം ഉയര്ന്നുയര്ന്ന് റോക്കിപര്വ്ൃതചരി വുകളില്
ഖയിക്കുന്നു.

ആര്ട്ടിക്ക് സമദ്ദത്തിര

പതിക്കുന്ന

മെക്കന്സി

നദിയും ഫഡ്സണ്മഉശള്ക്കടലില് വീഴന്ന സസ്കെച്ചു വാല്
-നെത് സണ്
നദിയും
അററ്ലാന്റിക്കില്
പതക്കുന്ന
സെന്റ്ലാറന്സ്* നദിയും
മെക്സിക്കന് ഉള്ക്കടലില്
വീഴുന്ന മിസ്ത്രറിമിസിമ്ധിപ്പി യഭിയ്യം- ഈ പ്രദദശത്തു ചടി
“യാണു പോകുന്നതു്.
വടക്ക് ഹഡ്സണ് ഉള്ക്കടലിനെറ നേക്കം
തെക്കു

മെക്സിക്കന് ഉള്ക്കടലിന്െറ നേക്കം

ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു..

മധ്യസമതലങ്ങള്
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പൃര്ല്ലയോന്നതപ്രദേശങ്ങാഠം.
ഇദി ഈ

ഭാഗത്തെ

രണ്ടായി

സെന്വ്വ്ലാറന്സ്

വിഭജിക്കുന്നു.

മെടക്കേ

ഭാഗ

ത്തിനു ലാറന്ഷ്യന്എന്നും തെക്കേഭാഗത്തിനു* അപ്പലേച്യന്
എന്നും ആണു് പേരുകള്. അപ്പലേച്യന് അനേകം പര്വ്വത
ണിരകളടങ്ങിയ
ഒരു
ഉന്നതതടമാണു്.
2000 മമല്
നീളത്തില് തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി
ണൃഫരണ്ടുലാന്റുമുരുല്
ഇതു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന.
ഏററവും കിഴക്കേ ഭാഗം
കിഴ്ചക്കാം
തൂക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാല് ഇവിടെയുള്ളതദികളില്
വെള്ള ച്ചാട്ടം കൂട്ടതലാണു*. ഈ വെള്ള ച്ചാട്ടങ്ങളെ തമ്മില്
ര
സാങ്കല്ലികമായി
ഭൂമിശാസ്ത്രകാരന്മാര് യോജിപ്പിച്ചിട്ടണ്ട്.
ആ സാങ്ു ല്ലികരേഖയ്ക്രാണു് “ഫാള്കമലെന്"എന്നുപറയയന്നതു”.
ഹിമസമ്പാതംമൂലം ഒരുകാലത്തു" ഈ പിഠഭൂമിയുടെ ഖടക്കു
ഭാഗം വെള്ള ത്തിങടിയിലായിപ്പോയി. വെള്ള ത്തിനുമുകളില്
കാണപ്പെടന്ന നൃഫരണ്ടലന്റ്്ം
പ്രിന്സ് എഗ്വേര്ഡ്*
ദ്വിപുകള്, കേപ് ബ്രിട്ടന് ദ്വീപുകള് എന്നിവ
അന്നത്തെ
ഉയരംകൂടിയ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്ന. അപ്പലേച്യന് പീഠഭൂമി
യുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തിനു്* ആലിഗനി എന്നും കിഴക്കു
ഭാഗത്തിനു പീഡ്മാംങ് എന്നും ആണു ചേരുകള്.
സെനറു്ലാറന്സ്ബദിീമഖം മുതല് ഫ്ളോറിഡാവഒര
ഒരു തീനസമതലം നിണ്ടുകിടക്കുന്നു. തെഃക്കാടാണ്ട്*
ഖിതി
അധികം. ഇതു ഫലപുഷ്ടിയുള്ള പ്രദേശമായതിനാല് വിവി
തരത്തിലുള്ള കാര്ഷിക വിഭവങ്ങള് ഇവിടെന'ന്നും ലഭി
ക്ക ന്നു. ജനവാസവും കൂട്ടതലാണ്ട്.
പൂര്വ്വോന്നത തടങ്ങള്
പശ്ചിമരോന്നത തടങ്ങളെക്കാള് ഉയരം
കറഞ്ഞവയാണു”.ം
ഇന്ഡ്യയിലെ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളോളം ഉയരമെ അവധയ്ത്കുള്ള.
ഐറോപ്യവര്ഗ്ഗക്കാര്
ആദ്യമായി
കുടികയറിയതു”*
ഇതിന്െറ കിഴക്കഭാഗങ്ങളിലാണു്.

നദികളും
അമരിക്കന്

1)

നദികളെ

ആര്ട്ടിക്ക് സമുദത്തില്

ക്കില് പതിക്കുന്നവ.

ക്കന്നവ.

തടാകങ്ങളും
നാലായി

വീഴു നവ.

3) മെക്സിക്കന്

4) പെസഫിക്കില്

തരം

)

തിരിക്കാം.

അററ്ലാ ൯റി

ഉള്ക്കടലില് പതര്

പതിക്കുന്നവ.

ം

' നദികളും തടാകങ്ങളും
ഖിഭാജത്തില് പ്രധാത്ൂമര്ഹിക്കുന്നതു”രണ്ടെ

1. ഈ
മാണ്ട്. മെക്കന്സി.

ങെല്സണ്. . അത്തബായ്ക്രാതടാ:

കത്തില്ങിന്നം ആരംഭിച്ചു ഗ്രേററു“സ്ളെവു്,
ഗ്രേററുബേ
യര് എന്നി തടാകങ്ങളില്ക്കൂടി ഒഴുകുന്നതാണു” മെക്കന്സി.

കം

9
വിനിപ്പെഗ്തടാകത്തില്യിന്നും
ഉത്ഭവിച്ചു ഫഡ്.സണ്.
ഉള്ക്കടലില് വ”ഴന്നതാണു
നെത്സണ്. ആര്ട്ടിക്ക്സമുദ്രം

ആണ്ടില് ഏറിയ ഭാഗവും മഞ്ഞുതകാണ്ടു മുടിയിരിക്കുന്നതി:
ണാല്

ഈ

രണ്ടു നദികളും

അധികം

സഞ്ചാരയോഗ്യരല്ല,

മെക്കന്സിക്കു 2000 മൈല് നിളമുണ്ടു്,
ഉ. അററ്ലാന്ഠിക്കു സമുദ്രത്തില് വീഴന്ന ഇദികളില്
ഏററവും

പ്രധാനപ്പെട്ടതു

സെന്റുലാറന്

സ്നദിയാണു.

പഞ്ചമഹാതടാകങ്ങളില് കൂടി
ഒ്കീയിണ് ഇതു കടലില്
വീഴന്നതു്്.

ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തുനിന്നും

സുപ്പീരിയര്തടാകം

വരെ സെന്റ്റ്ല്യയി എന്നും അവിടെനിന്നും

ഹുറാണ് വരെ.

സെന്റു മേരി എന്നും അവിടെയിന്നു ഈറവിവരെ സെന്റ"
ഗ്ലനേയര് എന്നും അവിടെനിന്നും ഒണ്ടേറിയോവരെ നയാഗ്മാ
എന്നും അവിടെനിന്നു പതനസ്ഥലവേരെ
ലാറ
സെന്റ്
ല്
ന്സ്പ് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു.
ഈറിതടാകത്തി
പ്രുവഫിക്കുനതടാകത്തിലേക്കു
ണിന്നും ഒണടറിദയാ
ലോകപ്രസിദ്ധമായ നയാഗ്രാവെള്ള ച്കട്ടം..
തിനിട്്ക്രാണ
അതു കഴിഞ്ഞാല്
പിന്നെയും
മൈല് സഞ്ചരിച്ചു
600

തിന്െറ ശേഷമാണു കടലില് പതിക്കുന്നതു".

ഈ നദിയില്

കൂടി 2000 മൈല് ഉള്ളിലോട്ട കപ്പലുകള്ക്കു സഞ്ചരിക്കാം,
ണഇയാഗ്രാജലപാതത്തെ ചുററി വെട്ടപ്പെടിട്ടുള്ള, ജെല്ല൯സ്
കടക്കുന്നതു”.
തോട്ടില് ക്കൂടെയാണു കപ്പലുകള് ഉള്ളിലേക്കു
ഖാണിജ്യപരമായി വളരെ ചഫ്ര്രാധായ്യം ഈ
ജദിക്കുണ്ടു”..
ണിളം 2200 മൈല്. ഫഡ്സണ്, മൊഹാക്ക്, ഡിലവേര്൪ം
ചെരിയ
നദികളും അററ്ലാന്റിക്കില്.
പല
മുതലായ
ഖിഴുന്നവയായി വേറെയും ഉണ്ട്. ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിടവ്ൃയ,
കളെ പാലക്കാട്ട പിളര്പ്പിനോട്ട താരതമ്യപ്പെട്ടത്താം.
8, ലോകത്തിലെ ഏററവും നിളം കൂടിയ നദിയായ:
മിസ്സ്റിമിസ്സറിസ്റ്റിപ്പിയാണു ഇതില് ഒന്നാമത്തതു്.
ണും

4557 മൈലാണ്. കാഷ്മീര്

മുതല് കയ്യാകുമാരി വരെ.

യുള്ള നീളത്തേക്കാള് എത്രയോ കൂട്ടതലാണിതു്.

രണ്ടു നദി

കൾ ചേന്നതാണി യദി.
മിസ്റ്റിസ്സിപ്പി സുപ്പ്രീരിയര് തടാകു.
ത്തില്നയിന്നുത്ഭവിച്ചു തെക്കോട്ട ഒഴുകുന്നു. മിസ്സരറി റോ.
പര്വ്വതത്തില്ഞിന്നുത്ഭവിച്ചു് അതില് ചേരുന്നു.
സം മം,
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സ്ഥാമത്തിനടുത്തു സെന്റു”
അ.

ഇവമ്തൂ

പല

ലുയിപട്ടണം

സ്ഥിതി

പോഷകങദികളുമുണ്ട്.

ചെയ്യു

ഓഹിയോ

അക്ന്സസ്, റെഡ്ഒദി മുതലായവ.
ഗതാഗതസാകയ്യം
കൂട്ടതലുണ്ട്. റയോഡിഗ്രാന്റു റോക്കിപവ്ൃതത്തില്ണിന്നു
അവഖിച്ചു മെക്സിക്കോഉള്ക്കടലില്
ഖിഴ്ഗന
വേറൊരു
ക്ദിയാണു്.
4. പെസഫിക്കുസമുദ്രത്തില്
പവിഴ്ന്ന നദികളില്
പ്രധാരപ്പെട്ടവ കൊളംബിയാ,
കോളറാഡോ,
യൂക്കോണ്

എന്നിവയാണു,

കോളറാഡോന്ദ് കറ ദരം “അന്ഗാ

മുള്ള (7000 അടി താഴ്ച) ഒരു കാന്യനില്
കൂടിയാണു്
കഴുകുന്നതു”.
ലോകത്തിലെ ഏററവും നീളമുള്ള ഇദി വടക്കെ അമേ
രിക്കയിലാണ്ട്.
മദ്ധ്യസമതലത്തിത്
ക്കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിക
കാണു”

കൂട്ടതത

ഗതാഗതയോഗ്യമായിരിക്കുന്നതു”.

പസ

ക്ഥിക്കില് ഖിഴന്ന ഇദികള്
ഗതാഗതത്തിശ് ഉപകരിക്കു
നില്ല. ഖിദ്യമ്ലയക്തിഉല്ലാദണത്തിനും
ജലസേചനത്തിനും
മേല്പറഞ്ഞ ധദികള് ഉപകരിക്കുന്നു.

ലോകത്തിലെ ഏററവും വലിയ ശുദ്ധജലതടാകം വട
ക്കെ അമേരിക്കയിലുള്ള സുപ്പീരിയര് ആണു്. സപ്പീരിയര്-ഷിച്ചിഗണ്,,

ഹൂറണ്,

ഈറി,

ഒണ്ടടറിയോ,

മഹാതടാകങ്ങള് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
ബേയര്,

ഗ്രേററുസ്ളേവു്,

ഇവ

പഞ്ച

ഇവ കൂടാതെ ഗ്രേററു

അത്തബായ്കത്കാ,

എന്നി തടാകങ്ങളും പ്രധാബപ്പെട്ടവയാണു്.

വിന്നിപ്പെഗ്

പശ്ചിമോന്നത

തടങ്ങളിലും
അഥേകം തടാകങ്ങള് കാണമാ൯ുണ്ട്.
അവ
യില് പ്രധാധപ്പെട്ട ഒന്നാണു് സാള്ട്ടലേക്ക്.
ഖടക്കെ അമേരിക്കയിലെ തടാകങ്ങള് ചരിതതന്തിലെ
“ഏററവും പ്രാചീണമായ ഒരു സംഭവത്തിന്െറ ഫലമാണു.
അനഖധി ലക്ഷം വര് ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ ഭൂമിയുടെ :ഇരുധ്ര,വങ്ങ
ളെയയം ചുററി
ഖമ്പിച്ച മഞ്ഞുകട്ടകള് കൂടിക്കിടന്നിരുന്നു.
കാലാന്തരത്തില് ഈ കട്ടകള് താഴ് വരകളിലേയ്ക്ക്
ഒഴുകി
യത്രേ. അവ ചുട്ടള്ള പ്രദേശങ്ങളില് വന്ന് അലിഞ്ഞവസാ
ബിച്ചു. ഈ ഹിമസ്രാവം ആണത്രേ മേല്പറഞ്ഞ തടാകങ്ങ
ഉൂടെയെല്ലാംഉത്ഭവകാരണം. വടക്കെ അമ്മേരിക്കയിലെ തടാ
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സമൂഹം
ത്തിനും

ഗതാഗതത്തിനും

ശീതോഷ്ണ സ്ഥിതിക്രമീകരണ്ച

വളരെപ്രയോജരപ്പെട്ടന്നുണ്ടു്. ഇരൂയധികം തടാക

ഞ്ങളുള്ള ഖേറൊരു രാജ്യവ്യം കാണുകയില്ല.
കാലാവസ്ഥ

വടക്കെ അമേരിക്ക
ഉഷ്ണമേഖല
മുതല്
ആര്ട്ടിക്ക്"
' ഖ്ലയം വരെ
പല്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതിങാല്
ഇവിടത്തെ ശത
കാലാവസ്ഥ വിവിധത്വം നിറഞ്ഞ താണു”.
ഉഷ്ണുദമഖല
യിലും മിതോഷ്ട്മമേഖലയിലും ശൈത്യമേഖലധില്യം
ആയി
ട്രാണ് ഈ
ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െറ കിടപ്പ്”. തെക്ക് ഉഷ്ണം കൂട്ട
തല്യം വടക്ക് ശൈത്യം കൂടുതലും അനുഭവപ്പെടുന്നു

തെക്കുള്ള

ഉഷ്ണുത്തെക്കുറിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം
സമുദദ്മിാപ്പില് നിന്നുള്ള,
ഉയരമാണ്.
മെക്സിക്കന്പീഠഭമിയില്
അയ്ൃഷ്ണം
അനുഭവപ്പെട്ടന്നില്ല എന്നാല് ശിനോഷ്ണുദമഖലയിലെ ഉന്നത
തടങ്ങളില് താരതമ്യേന തണുപ്പ” കൂട്ടതലാണു.
മദ്ധ്യസമ

തലങ്ങളില് സമുദ്രസാമിപ്ൃത്ത
ന്െറ ഗുണഫ്വവങ്ങ്
ര് ഭി
നി

നി

“ഞാത്ത്മന്നെത്ള്
ഓരണം പുപഡശഷ്തസ്വിത്ല്രക്
“ഇണ. ക്ട്ര്രൊദ് വടക്കെ
ത്മ
ഉശ്ഭ്ഗങ്ങ
ളിലെ കാലാവസ്ഥയെ

ക്രമീകരിക്കുന്നില്ല. തന്മയലം ഉള്ക്രാട

കളില് കാലവസ്ഥയില് അമിതം

അരവപ്പേടുന്ന

പവ്വതങ്ങളെല്ലാം
ന്നെ തെക്കുവടക്കു കിടക്കുന്നതിനാല്
ആര്ട്ടിക്ക്പ്രദദശങ്ങളില് നിന്നടിക്കുന്ന ശീതക്കാററു മദ്ധ്യ
പ്രമവശിക്കു
ഉള്ളിലോട്ട
സമതലങ്ങളില് കൂടി ഖളരെ
പ്രവാഹങ്ങള് ഈ ഭൂഖണ്ഡന്തിന്െര തീര
അഅണ്ടു്. സമുദജല
്തകൂടിയുള്ളതു് ഏവയാണെന്നും അവ
ഏതെല്ലാം പൃഭേശ
ങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട താണ്. ഉഷ്ണ

ജലപ്ര വാഹമായ ഉത്തരമദ്ധ്യദരഖാപ്പ വാഫം മെക് ഡിദന്െ
ഉള്ക്കടലില് പ്രവേശിച്ച് പുറത്തേക്കുവരുമ്പോള് ഗള്ഫ്
സ്ത്റ്റിം എന്ന
പേരിലറിയപ്പെടുന്നു.
പശ്ചിമവ തങ്ങള്
കൂടി വട
തു
കിഴക്കുഭാഥത്
ഇതിനെ വടക്കെ അമേരിക്കയ്യടെ
നൃഫഈയന്ത്ട
അടിച്ചകററുന്നു.
ക്കേ അററ്ലാന്റിക്കിലേയ്ക്ക്
ആര്ട്ടിക്കുസമുദ ന്നില് ലീന്നു
൧൯ഡി൭ഒന്റ
തിരത്തുവച്ചു്
വുമാധധി ഇതു
(ലാബ്ബദഡോര്൪ു
ഹ
യതുന്ന ഒതു ശിതജലപ്രവാ
ന
ണി

കു
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സന്ധിക്കു ന്നു. ധാരാളം മഞ്ഞുകട്ടകള് ഇതില്ക്ൂടി ഒഴ്യുകിവ:
ഖടക്കുകിഴക്കുഭാഗത്തു്”
തന്നണ്ടട്. വടക്കെ അമേരിക്കയയടെ
ജാ
ന
ന്
ഇതാണ്
ഗള് ഫ്സ്റ്റ്റീമും ലാബ്രഡോര് കടലൊഴ്ചക്കും കൂടി സന്ധിക്കു.
ണ സ്ഥലത്തു” ഭയങ്കരമായ
മൂടത്മഞ്ഞു”
ഉണ്ടാകാറുണ്ടു”..
ക.്പലുകള്ക്കു ജാശകാരണമാണിതു്.

പസഫിക്കുതീരത്തു . ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയാ,

കലി”

ഫോര്ണിയാ എന്നി പ്രദേശങ്ങള്ക്കു പ്രയോജകിഭ വിക്കുന്ന:
ഒരു കടലൊഴ്ചക്കാണു് ഉത്തരപസിഫിക്ക് ഡ്രിഫ്ററു്.
കായഡായില്

തഞണപ്പ,കാലയഖ്യം

വേനല്ക്കാലവു൦

തമ്മില് ഏകദേശം

20: ചൃടിന്െറ വൃത്യാസമുണ്ടു്.

അമേരിക്കയില്
ഈ

വ്യത്യാസം

അധികം

മദ്ധ്യ

കാണാനില്ല.

ഈഷ്ച്മാന്തരം കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്
അമിതമായ
കാലാലസ്ഥ യായിരിക്കും. അത്തരം കാലാവസ്ഥ
മനുഷ്യജ്

അിതത്തിനു പററിയതല്ലൂ.

ദ്ധ്യേഅമേരിക്കയില്ലം

ത്തിലും

അററ്ലാന്റിക്ക്തിരസമതല

ഖടക്കുകിഴക്കന്വാണിജ്യവാതത്തില്ജിന്നും മഴ

ലഭിക്കുന്നു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ

തിരപ്രദേശങ്ങള്ക്കു പശ്ചിമ

ഭ്ാതങ്ങളില്ിന്നും മഴ ലഭിക്കുന്നു.
കിഴക്കുഭാഗത്ത് എം

മദ്ധ്യസമതലങ്ങളുടെ.

പം

റ

കാന്മ:

ഡായ്യടെ ഏററവും വടക്കു മഴയില്ലാത്ത ശിത്പപ്രദേശങ്ങളാണു:
്ളതു്. കാലിഫോര്ണിയായയടെ
ഭാഗത്തു ശീതകാലമഴ'
യയണ്ടട്. .അതിയടുത്തു
മരുഭൂമി കിടക്കു

മഴ ഒട്ടും ലഭിക്കാത്ത, ആരിസോണാ
തം

' ജനുവരിയില് ണൃദയാര്ക്കില് മഞ്ഞുറയുന്നതിനും. ജൂലാ

യില്
ആര്ട്ടിക്കുവ്ൃത്തത്തിയടുത്തു്
60: ചൃട്ട
ലഭിക്കാന്ന
മുള്ളു കാരണങ്ങള്
കണ്ടുപിടിക്കുക.
ജൂലായിമാസത്തില്
അ്ൃയയോര്ക്കില് തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഇന്ഡ്യയിലെ
ചും
അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടു്. ലേബല്ക്കാലത്തു് മദ്ധ്യസമതലങ്ങ
ളില് ലഘ ംമര്ദ്ദമായിത്തീരുന്നതുമകാണ്ടാണു്
അററ്ലാ
ര്റിക്കില്യിന്നും ഗിരാഖിധിറഞ്ഞ കാ ഉള്ളിലോട്ടട
ററു”
ഭീണെത്ു”.

പ്പ്
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പ്രതിക
മഴവീഴ്സ

സസ്യങ്ങള്.

സസ്്യങ്ങാം.

അനുസരിച്ചാണു

ഇവിടുത്തെ

പ്രാകൃതിക

7) മദ്ധ്യ അമേരിക്കയിലും വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസി

വ: അമേരിക്കാ-_സസ്യപ്രകൃതി.
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ല്യം ഉഷ്ണമേഖലാ വണങ്ങള്. 2) ഫ്ളോറിഡാത്തു. ചുററുമുള്ളു
സ്ഥലങ്ങളില് പത്രവിക്ഷേപിണി. 3) തെക്കേ കായഡായില്
9) മദ്ധ്യ സമതലങ്ങളില് പൂത്
സ്തൂപികാകാരവനങ്ങള്.
പ്രദേശങ്ങള്. 5) ഖടക്കേ കാലിഫോര്ണിയായില് മെഡ്
റററേനിയന് സസ്യങ്ങള്. 6) അതിനടുത്തു അര്ദ്ധമരുഭ്രമി,
7) ഖടധക്ക കാനഡായില് ടണ്്ഡ്രാസസ്ധ്യങ്ങള്.

പ്രാകൃതിക വിഭവങ്ങളും കാര്ഷികോല്ലന്നങ്ങളുംവടക്കേ

അമേരിക്ക

ഭൂലോകത്തിലെ

സമ്പല്സമുൂദ്ധ

മായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണു”. ധാതുവര്ഗ്ഗങ്ങള്ഒ കാണ്ട്” ഇരൂ
യധികം അനുഗ്രഹിതമാധ വേറൊരു രാജ്യം ഇല്ലെന്നുതന്നെ

പറയാം.
ലെ

മദ്ധ്ൃയസമതലത്തിലെ പുല്പ്രദേശങ്ങള് ലോകത്തി

ഏററവ്യം

വലീയ

ധാമ്യക്കലവറയാണു്.

ശഗോതമ്പ്യ്, കല്ക്കരി, ഇരുമ്പ്, ചെമ്പു”,

പരത്തി,

മണ്ണെണ്ണ എന്നി

ഖസ്തുക്കതുടെ ഉല്പ്പാദനത്തില് ലോകത്തില് ഒന്നാംസ്ഥാ
ണം വടംക്കഅമേരിക്കയ്ത്രാണു്.
വൈദ്യതി
ഉല്ലാദനത്തിലും
ഈര ഭ്രഖണ്ഡത്തിനുതന്നെ പ്രഥമസ്ഥാനം.
കല്ക്കരി,
ലോകത്തിലെ കൽക്കരിയുടെ പകുതിഭാഗം

ഖ്യം ദല
്ുനാട്ടകളിലെ അപ്പലേച്യന് പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നതു
ലഭിക്കുന്നു.
ഇതുമ്പ്യ്.

കല്ക്കരിപോലെ തന്നെയാണു്

ഇതിന്െറ

സ്ഥിതിയും. അപ്പലേച്യന് പ്ര:ദരം,സപ്പിരിയര്

രടാകപരി

സരം, അലബാമാ ഐകഷ്യനാട്ടകളുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഥം.
ചെസ്പ്. പഞ്ചതടാകങ്ങളുടെ തെക്കുഭാഗം, മെക്സിക്കോ
അലാസ് ക്കാ.
മണ്ണണണ്ണ.

ലോകത്തില്

ലഭിക്കുന്ന

മുക്കാ ഭാഗവും ഐക്യനാടടകളില്യിന്നാണു്.

മണ്ണ സ്റ്റയില്

പെൻസിൽ

ഖേജിയാ, കാലിഫോര്ണിയാ, മെക്സിക്കോ എന്നി സ്ഥല
അഅളിലാണ് കൂടതല് ഖയികള് ഉമ്ളൂതു്.
ഖ്വെള്ളി. അലാസ്ക്കാ, മെക്സിക്കോ,

റോക്കിപവ്വ

തത്തി൭ന്റ് പ്ലഭാധഗങ്ങള് എന്മിവടങ്ങളില് ഖയമം
ശുപ്പെടുന്നു.

ചെ:
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ഈയം.
മെക്സിക്കോ,
പഞ്ചമഹാതഭാകതിരങ്ങള്ം
സ്വരണ്ണും.
അലാസ്സ്ക്കാ, മെക്സിക്കോ, കാലിഫ്മോര്:
ണിയാ.
നിക്കല്.
വന്തടാകപ്രദദശങ്ങള്.
നാകും ഗസ്വകവവം. അധികം ലഭിക്കുന്നതു് മെക്
ക്കോയിതനിന്സണ്
ആലക്തികശക്തി മനുഷ്യജീവിതത്തില് എത്രത്തോളം
പ്രാധാന്യം അര്ഫിക്കുന്നു എന്നതു” വടക്കേ അമേരിക്കുരുദെ.
ജീവിതത്തില്നിന്നണ്ട് നാം പഠിക്കുന്നത്.
ഇത്രഅധികം:
ശക്തി ഉല്ലാദിക്കു വാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും അവരെ സഫാ:
യിക്കുന്നതു് അവിടെയയള്ള വെള്ള ച്ചാട്ടങ്ങളാണു്.
ഏററവും
പ്രസിദ്ധമായ
വിദ്യച്ഛക്ത്യംല്പ്പാദനപദ്ധതി കേദ്്രീക
ച്ചിരിക്കുന്നതു” നയാഗ്രായിലാണ്ട്.

കടലാസുനിര്മ്മാണത്തിനു ആവശ്യമായ മൃദുവായ തഭി
പുല്ലുവരഗ്ഗങ്ങളും കാ൯ഡായില് സുലഭമാണ്.
തന്മൂലം കടലാസുനിരമ്മാണത്തില് വടക്കേ അമേരിക്കു ഇതര
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ
മുന്നണിയില് നില്ക്കുന്നു.
വിലഭയറിയ
ധാരാളം തടികള് പവ്യൃതപ്രദദശങ്ങളിലെ വന്ദങ്ങളില് തിന്നു
മാണു്
ലഭിക്കുന്നതു്.
ശിതപ്രദേശങ്ങളിലെ മൃഗങ്ങളില്:
നിന്നും ധാരാഉം രോമം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചയ്യവും
ഈ ഭ്ൂരഖണ്ഡത്തിലണ്ട്.
ആഴം
കാഞ്ഞ
വിസ്താരമേറിയ
അടിത്തട്ടുതുള കടഭ്യകളിര മത്സ്യം ധാരാളമായി കാണപ്പെടും..
ഇത്തരം കടല്പ്രദദശങ്ങള് അദരോിക്കയുടെ തീരത്ത് ധാരാ
മുണ്ട്. ലോകത്തിലെ മിന്പിടിത്തകേന്ദ്രങ്ങളിര പ്രധാനമ:
ഒപ്പട്ട രണ്ദുസ്ഥലങ്ങളാണു്
ബ്രിട്ടീഷ,കൊളംബിയയ്യടേയും.
ണയ ഫാണ്ടലന്റിനെറയും തീരങ്ങള്.
ക
ഖ൪ഗ്ഗങ്ങളും

കാര്ഷികോല്ലന്നങ്ങള്.

ഷ്ലമ്ഖേധ്യിലതും;

ഉഷ്ണുമേഖലയിലേതും,

ഉപോ:

മിദോഷ്ണുമേഖലയിലേതും, മെഡിറററേ

. നിയന് പ്രദേശങ്ങളിലേതുമായ വിവിധതരം കാര്ഷികോല്.
പ്പന്നങ്ങള് വടക്കേ
അമേരിക്കയില് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്,
ദക്ഷിണഇന്ഡ്യയുയം മദ്ധ്യഅമേരിക്കയും ഏകദേശം ഒരേ.
അക്ഷാശേത്തിലാണു്. തന്മയലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുമ്ള നെല്ലും
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ആതങ്ങാ,

കാപ്പി,

കരിമ്പ്,

റബ്ബര്, വാഴ,

പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്

ഇവയെല്ലാം അവിടെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകു ന്നു.-നമ്മുടെ നാട്ടി
ലെ മരച്ചിനി മെക്സിക്കോയില്യിന്നു വന്നതാണത്രേ.
ഐക്യയന്മാട്ടകളുടെ തെക്കുകിഴക്കേ ഭാഥത്താണു് പദ
ത്തിക്കൃഛഷി അധികമായിട്ടള്ളതു്. (അലബാമാ-കരോളയാ-മിസിസിപ്പിതടം)
അററ്ലാന്റിക്ക്*തീരസമതലം പുകയി

ഘക്കു,ഷിക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്.
(നൃൂഇംഗ്ലുണ്ടുസ്സ്റോറ്
സ്?)
പരുത്തികൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിനു ഖടക്കുഭാഗത്തു
“ചോളവും ബാര്ലിയും വിളയിക്കാനുള്ള സാഫചയ്യങ്ങളണ്ടു്.
കാനഡായിലേയും ഐക്യനാടുകളിലേയും പ്രയരിപ്പദേശങ്ങ
ളില് ഗോതമ്പാണു പ്രധായ കാര്ഷികോല്ലന്നം. ചിക്കാശോ
“വിങ്ങ് എന്നി പട്ടണങ്ങള് രോതന്യസംഭമണാക്ട

ങ്ങളാണ്.
മധൃയരണാരങ്ങാ, മുന്തിരിങ്ങാ, പിച്ചു, പ്ളം മുതലായ
പഴയവര്ഗ്ഗങ്ങള് മമെഡിറററേനിയന് കാലാവസ്ഥയുള്ള വട
ഭക്ക കാലിഫോര്ണിയായില്
ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്ൃജീവിതവയം

തൊഴിലുകളം

ജിവിധതരം കാലാവസ്ഥയം ഭൂപ്രകൃതിയും അനുഭവ
അപ്പട്ടന്ന അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണല്ലോ വടക്കേ
അമേരിക്ക.
തന്മൂലം അവിടത്തെ നായാട്ടകാര്, മീന്പിടി
്അക്കാര്, മരംവെട്ടകാര്, കൃഷിക്കാര്, കന്നുകാലി വളത്തലി
ലേര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്,
പരുത്തി, നെല്ലു”, കരിമ്പു, പുക

“യില എന്നീ കൃഷികളിലേര്പ്പെട്ടിട്ടള്ളു
തൊഴിലാളികള്,
ഖനികളിലും വ്യവസായശാലകളിലും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവ൪
എ ന്നിവരുടെയെല്ലാം ജീവിതം അവരുടെ അയ്യ
രങ്ങള്ക്കനുയോജ്യമായിട്ടാണെന്നു കാണാം.
താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വിധത്തില് വിശകലനം ചെയ്യു
“മ്പോള് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ
പ്പഠറീയും സ
ടളേള്്രാരിയും ല് കൂട്ടതല് മസ്തി
ജാകും,
1. തന്ദ്രാപ്രദേശത്തെവേട്ടക്കാരും മര്ശധ്ധിദിത്തക്കിതുംം
ശ്ലശകരമായ ജിവിതം__ദാരിദ്രയത്തിന്െറ നാട്ട്.
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2, സ്തൂപികാകാരവധപ്രദദശത്തെ വേട്ടക്കാരും മരം
ഒവട്ടുകാരും.
3. സ്രൂപികാകാരവനങ്ങള്ക്കു തെക്ക് ഭൂഖണ്ഡത്തി
൭ന്റ ഉള്ളില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രയറി പ്പദേശ വാസികള്.
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള
പ്രദേശമായതിജയാല്
ധാധ്യക്കൃഷിക്കാര്
അധികമുണ്ടിവിടെ. നനവു കുറഞ്ഞ ഉന്നത പ്രദേശങ്ങളില്
ആട്ടമാട്ടകളേയയം കുതിരകളേയ്യം വളത്തിയും
വന്തോമില്
ക്ഷിരവ്യവസായം നടത്തിയും ജിവിക്കുന്നവരാണധികം.

4. ഖന്തടാകങ്ങള്ക്കു തെക്ക് ചോളം ധാരാളമായി
കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൂഭാഗങ്ങളുണ്ടു്.
ചോളമേഖലയെന്നു
തന്നെ ഇതിനു പേരു കൊട്ടക്കാം. ഇവിടെ പന്നികളെ ധാരാ
ഉമായി വളത്തുന്നുണ്ട്.
മാംസം കേട്ടശൂടാതെ ടിന്നുകളിലാ
ക്കി കയററുമതിചെയ്യുന്ന ജോലിയില് വളരെപ്പേര ഏർപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു. ചിക്കാഗോ,
കാന്സാസ്പ്സിററി എന്നി പട്ട
ണങ്ങള് ഇതിന്െറ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.
6. ചോളമേഖലയ്ത്കു
ത്തോട്ടങ്ങള് അനേകമാണ്.

ടക്കുന്ന ബഹുസഹസ്രം

തെക്കകിഴക്കു മാറി പുകയില
ഈ തോട്ടങ്ങളില് പണിയെ
തൊഴിലാളികളാണിവിടെ കൂടുതല്.

6
അതിനും തെക്കുകിഴക്കുള്ള പയത്തിത്തോട്ടങ്ങളില്
അധികവൃയം നീഗ്രോവര്ഗ്ഗക്കാരെയാണു് കാണുന്നതു്,
7. പസഫിക്ക് തീരത്തുള്ള ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയാ,
കാലിഫോര്ണിയാ
ഇവിടങ്ങളില് പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള് കൃഷി
ചെയ്തും വ്യവസായത്തിലേര്പ്പെട്ടം ജിവിക്കുന്ന നിരവധിയാ

[

ഭൂകളുണ്ട.

8. പീഠഭൂമികളില് ജനങ്ങള് കുറവു്. ഉള്ളൂര് സാക്ഷ
ചര്യമനുസരിച്ചു് ഓരോ തൊഴിലുകളിലേര്പ്പെടുന്നു.

9. മെക്സിക്കോയില് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ
ജീഖിതരിതിയാണു് കാണുന്നതു”.
10. അററ്ലാന്റിക്ക് തീരപ്രദേശം വ്യാവസായികഷ്ട
ഡാനമാണു്. അമേരിക്കയില് ജനവാസവഖ്യം അവിടെയാഞ്ഞജ
കൂടടതല്.
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വാണിജ്യം
വടക്കെ അമേരിക്കയുടെ വിദേശവാണിജ്യത്തിന്െറ ൫
രിഭാഗവും ഐക്യയാടടുകളാണു നടത്തുന്നതു്. അവിടെ ഉല്ലാ
ദിപ്പിക്കപ്പെട്ടന്ന ധായ്യങ്ങള് തടി,മാംസം, ഇരുമ്പു, കല്ക്കു
രി ആദിയായവ അവിടെത്തന്നെയാണ് അധികവും ചെല.
വാകുന്നതു”. അധികം വരുന്ന
ഇരമ്പു”, കല്ക്കരി,
ചെ
ട്രോള്, പഞ്ഞി, ഗോതമ്പു, ചോളം, പുകയില,
മാംസം,
വെണ്ണ, പാല് ആദിയായവ. അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയററു
മതി ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. യന്ത്രങ്ങളും മോട്ടോര്വാഹനങ്ങളും ഇരു.
നുരുക്കുസാധഇങ്ങളും വലിയതോതില്
നിര്മ്മിക്കപ്പെടുന്ന
തിനാല് അവയും
കയററുമതി
ചെയ്യുന്നുണ്ടു്.
പഞ്ഞി
അധികം വാങ്ങിക്കുന്നതു” ഇംഗ്ളണ്ടാണു, കാര്ഷികമായുംവ്യാവസായികമായും ഉള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
കയററുമതിച്ചര.
ക്കകളില് ഉള്പ്പെട്ടന്നുണ്ടു്.
കാപ്പി, കൊക്കോ,
തേയില
റബര്, പട്ട്, പഞ്ചസാര, വാഴപ്പഴം മുതലായ സാധനങ്ങള്.
ധാരാളമായുള്ള,
ഇറക്കുമതികളാണു്. കായഡായിലെ ഇറക്കു.

മതിയില് അധികഭാഗവും
സസ്കൃതസാധയനങ്ങളാണു്..
ഐക്യനാടുകളില് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതു്
പ്രധായമായി.
ഉഷ ണരാജ്യങ്ങളിലെ
ഉല്ലന്നങ്ങളുമാണു്.

ഗതാഗതവും

ക്ട.

വാര്ത്താവിയിമയവും

ഇവയെ പ്രാകൃതികമെന്നും ക്രിത്രിമമെന്നും
കണക്കാ
ക്കാവൃയന്നതാണുട്. വടക്കെഅമേരിക്കയില്
പ്രകൃതിദത്തമായ
ഗതാഗതസരകയ്യങ്ങള് സമൃദ്ധമാണ്. ആര്ട്ടിക്കുമഹാസമു
ദ്രതീരങ്ങളില് കൂടിയുള്ള സമുദ്രഗതാഗതം സാദ്ധ്യമല്ലെങ്കിലം
മററുഭാഗ ങ്ങളില്കൂടി ഇതരഖണ്ഡങ്ങളോട ബന്ധം പുലത്തു
ഖാന് ധാരാളം സരകയ്യങ്ങളുണ്ടു്.
പഞ്ചമഹാതടാകങ്ങളും
സെന്റ്
ലോറന് സുനദിയയം കാനഡയിലേയയംഐക്യനാട്ടകളി
ലേയ്യം വാണിജ്യത്തിന്െറ സിംഹഭാഗവും
നടത്തുന്നതിനു
സഹായിക്കുന്നു, മിസ്റ്ററിമിസിസ്സ്റിപ്പിയില്
കൂടി ഏകദേശം.

2000 മൈല് ഉള്ളിലോട്ട സഞ്ചരിക്കുവാന്
സാധിക്കുന്നതി'
ണഈാല് ആ ധദിയും ഗതാഗതത്തിനും
വാണിജ്യത്തിനും വരു

ി
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രെയേറെ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടു്.ഇക്കായ്യത്തില് അധികം പ്രിയേ;
ജധയപ്പെടാത്തതു” പെസഫിക്കുസമുദ്രത്തില് വീഴുന്ന
നദിക
ളാണ്. യൃറോപ്യന്മാര് ആദ്യമായി വടക്കെഅമേരിക്കയില്
കുടിയേറിപ്പാത്തപ്പോള് യദികള് മാത്രമായിരുന്ന
ഗതാശത.
മാര്ഗ്ഗമായിതുന്നതു”.
അററ്ലാന്റിക്ക് പെസഫിക്ക്മഹാസമുദ്രങ്ങളെ
ത.
മ്മില് യോജിപ്പിക്കുന്ന പനാമാത്തോട്ട മുഖാന്തരം
വടക്കെ.
അമേരിക്കയില് സഞ്ചാരവും കച്ചവടവ്യം വളരെ അഭിവ്വ,
ദ്ധിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. തടാകങ്ങളെ തമ്മില് യോജിപ്പിക്കുന്ന തോട്ട
കളും ഇയാഗ്രാവെളുള ച്ചാട്ടത്തിന്െറ അസരകയ്കും ഇല്ലാതാക്കു
ന്നതിനു വെട്ടിയിട്ടുള്ള തോടും(വെല്ലന്ഡകനാല്പ്രാധായ്യം
അര്ഹിക്കുനവകളാണു”.
വടക്കെ അമേരിക്കയയടെ പൂര്വപശ്ചിമതിരങ്ങളെ യോ:

ജിപ്പിക്കുന്ന റയില്പ്പാതകള് പലതുണ്ട്.
ഓാഷധല്റയില്വേ.

ഹാലിഫാക്്സ്പ്,

പ്പഗ്ഗ്, പ്രിന്സ് റപ്പര്ട്ട് എന്നീ

1) കണജേഡിയന്:
കൃംബക്ക്,

സ്ഥലങ്ങളെ

വിനി:

തമ്മില്

യോജിപ്പിക്കുന്ന.
2) കനേഡിയന് പസഫിക്കുറയില്വേ
ഹാലിഫാക്സ്ം.
ഒട്ടാവാ, മോണ്ട്രില്, വിന്നിപ്പഗ്ഗ്ം
വാന്കോവര് എന്നി:

സ്ഥലങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നു. എക്യണാട്ടകളില്
ധാരാളം
റയില്പ്പാതകളണ്ടു്. അതില് പ്രധായപ്പെട്ടവ മുന്നാണ്ട്.
1) നോത്തുപസഫിക്കു റയില്വേ (വാന്കോവര് മുമല്.
ചിക്കാഗോ

വരെ)

2) യുണിയന് ആന്വ്വ് സെന്ട്രല്പസഫിക്കു

റയില്.

വേ

(സാന്ഫ്രാന്സിസ്കോ മുതല് ചിക്കാഗോ വരെ)
ദ) സതേണ്പസഫിക്കുറയിത് വേ (നൃയൂഓര്ലിയന്
സ് '
മുതല് ലോസ് ഏബഞ്ചലസു വരെ)
ഇവയെല്ലാം ന്ൃയയോര്ക്കമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടി
ട്ടുണ്ട്. ഇതരരാജ്യങ്ങളിലെ റയില്വേകുളെ അപേക്ഷിച്ചു
വടക്കെഅമേരിക്കയിലെ റയില്വവേകള്ക്കു ഒരു
പ്രത്യേകത.

ണ്ടു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
ശേഷമാണു്

റയില് വേകള്

പൊതുവേ
പണിയുന്നതു”.

ജനവാസത്തിനുഎന്നാല്

വട.

20
മേക്കഅമേരി കയില് റയില്വേകള് പണിതതിന്െറ
മാണു് ജനലഖാസം കൂടിത്തുടങ്ങിയതു”.

ശേഷ

ടണ്ഡ്രാപ്രദേശങ്ങളില്
മഞ്ഞുകട്ടികളുടെ
മുകളില്
ക്ളടി എസ് കിമോപ്പട്ടികള് വലിക്കുന്ന
ചക്രങ്ങളില്ലാത്ത
“സ്മെഡ്ക് എന്ന വാഹനമാണ്
സഞ്ചാരത്തിനുപയോശി
ക്കുന്നതു”,

ഖ്വ്യോമമാര്ഗ്ലഗതാഗതം ഇന്നു” അമേരിക്കയില്
വള
“രെ അഭിവ്വദ്ധി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളേയും
തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിമാനസവ്വിസുകള്
ഉണ്ടെന്നു
പറയാം
വാത്മാവിനിമയത്തിനു പയോഗിക്കുന്ന തപ്പാല്,
കമ്പിത്തപാത്, കേബിള്, കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി, ടെലവിഷന്

“എന്നിവയെല്ലാം ഇത്ര പ്രയോജയകരമായി

പ്രവത്തിക്കുന്ന

“വേറൊരു നാടില്ലതന്നെ,

രാഷ് ട്രീയവിഭാഗങ്ങാം
വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ജ്രീയവി ഭാഗങ്ങള് താഴെ
പ്പഠയുന്നവയാണ്ട്. 1) കാനഡാ 2) ഐകഷ്യനാടുകള് 3)മെക്
“സ്ധിക്കോ 4) മദ്ധ്യഅമേരിക്കാ 5) വെസ്റ്റിന്ഡീസ്.

ഇന്ഡ്യയുടെ രണ്ടിരട്ടി

വലിപ്പമുണ്ട്.

ഉത്തരഅക്ഷവംഗം 49ം ഐക്യനാട്ടകളുടേയും

1) കാനഡാ.

കാനഡായുടേയും

അതിത്തിയായി
വളരെദൂരം പോകുന്നു.
അമേരിക്കയിലെ
“ആദിവാസികളായി
ഒന്നു ഇവിടെ
ആദ്യം
താമസിക്ചിരു
“ന്നതു്. ഫ്രുഞ്ച്യകാരാണു് ആദ്യം കാനഡാ കൈവശപ്പെടുത്തി
“യതു”. സപ്ലവത്സരയയഭ്ധത്തിന്െറ ഫലമായി
ഈ പ്രദേശം
ഇംഗ് ളീഷ്യകാര്ക്കുധിനമായി. ഇന്നു്” കാനഡാ
അധഖരുടെ
“ഒരു പുത്രികാരാജ്യമാണു്.

2) ഐക്യനാടുകള്,
ഇത്ര സമ്പല്സമൃദ്ധമായ ഒരുരാജ്യം

“ലേറെയില്ലന്നു
മന്നെ പറയാം. ഇതിന്െറ

കിഴക്കെ

തിര

ങ്ങളിലാണു് ഇംഗ് ളീഷ്യകാര് ആദ്യകാലങ്ങളില് അവരുടെ
കാളുനികള് , സ്ഥാപിച്ചതു. ഇംഗ്ലുണ്ടുമായി നടന്ന
സ്വാത
ഭന്ത്യസമരത്തിന്െറ ഫലമായി കാളനികള്
ഐക്യനാടുടക

൮
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ളായി
രൂപാന്തരപ്പെടുകയും
മാതൃരാജ്യത്തില്നിന്നകന്നു”*
സ്വതന്ത്രമായിത്തിതകയും ചെയ്ത.

ല്ര്”
 ്

ക്വ
ഡ്
നുലാ൯
യു്

രാജ്യങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും

2൧,

3) മെക്സിക്കോ. സ്റ്റെയിന്കാരും സ്വദേശികളും ചേര്ന്മ
ജനസമുപാമാണിവിടെയയള്ളതു”്.
ആദ്യകാലത്തു”
സ്സ്റേയി
ബിനെറ ഒരു
കാളനിയായിരുന്നു.
19-ാനൂററാണ്ടിന്െവ
ആദ്യകാലത്താണു് സ്വതന്ത്രമായതു”.
4) മദ്ധ്യഅമേരിക്ക. ഗോട്ടിമാല---സോല്വഡോര് ഹോ

ണ്ടയറാധഡ്-യിക്കാരാഗ്വാ-കോയസ്ത്റാറിക്കാ-പനാമാ-ബ്വിട്ടീഷ്
ഹോണ്ടുറാസ് എന്നി രാജ്യങ്ങള്

ചേര്ന്നതാണ്.

ഇവി

“ടെയ്യം സ്റ്റെയിന്൯കാര് അധികമുണ്ടു”.

5) വെസ്റ്റ് ഇന്ഡിസ്.

കൃൂബാ--ഹെയിററി--ജമ

“യിക്കാ--പോട്ടൊറിക്കോ എന്ന വലിയ ദ്വീപുകളും മററു
പല ചെറിയ ദ്വീപുകളും ഇതിലുള്പ്പെടുന്നു. ബ്രിട്ടന്െറയും
്രരാന്സിനെറയും

ഐക്യനാടുകളുടേയും

വകയാണ്

ഇതില്

വലതും.

വടക്കെ

അമേരിക്കയിലെ

ജനങ്ങാം.

ബടക്കെ അമേരിക്കയില് വിവിധ
വര്ഗ്ഗത്തില്പെട്ട
ഏുഇങ്ങള്ളെ നാം കാണുന്നു,
ആദ്യകാലത്തു” അമേരിക്കയി
ലെത്തിയ ഓാവികന്മാര് അവിടത്തെ ആദിവാസികളെ റഡ്
“ഇന്ഡ്യന്സ് എന്നാണു ഖിളിച്കതു₹്. അവര്
കണ്ടെത്തിയ
സ്ഥലം ഇന്ഡ്യയാണെന്നുള്ള തെററായ ധാരണയായിരുന്നു

ഇതിനു കാരണം. യൃറോപ്യന്മാരുടെ കുടിയേററത്തിനു ശേഷം
ഈ പ്രകൃത ജാതിയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു
പോയി
ട്ടുണ്ട്.

ഉത്തര ധ്റുവത്തോട്ട അടുത്തു
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ടണ്
ഡ്രാപ്രദേശങ്ങളില് എസ്കിമോ വര്ഗ്ലുക്കാര താമസിക്കുന്നു.
ജിവിതസൌകര്യങ്ങള് തുലോം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഈ പ്രദേ
ശ്രത്തെ വര്ഗ്ഗക്കാര് മഞ്ഞുകട്ട
ഉപയോഗിച്ചാണു് വീടുകള്
“ണഇിര്മ്മിക്കുന്നതു്. ഒരു പ്രവേശന ദ്വാരം മാത്രമുക്ളൂ ഇവരുടെ
.ഗുഹാഗ്ൃഹങ്ങള്ക്ക് ഇഗ്ള,
എന്നാണ് പേരു”. വേട്ടയാ
ടിയും മത്സ്യം പിടിച്ചും ഉപജീവിക്കുന്നു.
ധ്റുവ പ്രദേശ
ങ്ങളില് മാത്രം കാണുന്ന
ഒരുതരം
കരടി, റയിന്ഡിയര്ൃ
.കാരിബോ എന്നി മൃഗങ്ങളെയാണു” കൂടുതല് വേട്ടയാടുന്നതും
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മൃഗങ്ങളുടെ

തുകല്കൊണ്ടു* സ്തങ്ങളും കൂടാരങ്ങളും ഇവര്

നിര്മ്മിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴ്ചപ്പാണ്ട് എണ്ണയായി ഉപ
ഭയാശിക്കുന്നതു്. കടലില് നിന്ന് സില്, വാള്റസ്, തിമിം
ഗലം എന്നിവയെ പിടിക്കുന്നതിന്
അധികവും ഏറുളി
കള് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എസ്കിമോകളടെ വളത്തുമ,ഗം

ആണു

റയിന്ഡീ

യര്. പായലാണു*
ഇവയുടെ പ്രധാന
ആഹാരം, മുന്പു”
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടള്ള സ്ളെഡ്ജ് ഇവരുടെ
വാഫനമാഞണ്ഞ്.
എക്സിമോകള്ക്ക്* സ്ഥിരമായ പാര്പ്പിടമില്ല. റയിന്൯ഡീയര്
കൂട്ടങ്ങളേയും മററും
മേയിച്ചു വേണല്ക്കാലത്തു”"
ഇവര്

അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ശിതകാലത്തു
അധികം
അലയാറില്ല.
അക്കാലത്തേക്കാവശ്യമുള്ള മാംസവും മല്സ്യവും മഞ്ഞുകട്ട
കളില് പൊതിഞ്ഞു” സൃക്ഷിക്കുന്നതിനവര്ക്കറിയാം. തണു
സഹിക്കുന്നതിന്
അസാമായ്യ ശക്തിയുള്ള ങരാണിവര്.

കഏൃഷിത്തൊഴില് അവര്ക്കറിഞ്ഞു, കൂടാ.
കാമഡായില് ഫ്റഞ്ചുകാരാണു കൂട്ടതല്. ഐക്യയാട്ട
കളില് ഇംഗ്ലീഷ്യകാരും. മെക്സി ക്കോയിലും മദ്മൃഅമേരി
ക൭യില്യം
സ്റ്റെയിന്കാരാണധികം.
ഐക്യയാടുകളിലും
വസ്റ്റിഡിസു് ദ്വീപുകളിലും ഇിഗ്രോവര്ഗ്ഗക്കാര്
വളരെ
ധികം ഉണ്ടു്.
പശ്ചിമ തീരത്തു”
ധാരാളം ജപ്പാന്കാരും
ചൈനാ
ശഓരും പ്രവേശിച്ചട്ടണ്ട്. അവര്
ഓരോരോ ജോലികളി
ലേര്പ്പെട്ടം സ്വദേശികളെ
ജോലികളില്
സഹായിച്ചും
ജീവിക്കുന്നു.
ഖ്യവസായ പ്രമുഖമായ
ഐക്യയാടുകളുടെ വടക്കുകിഴ
ക്കന് തീരങ്ങളിലാണു” ജനസാഖ്യ ലഖളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നതു”.
പ്രയറിപ്ര ദേശങ്ങളിലും പൂര്വ്വതീര സമതല ങ്ങളിലും ജന
സഖ്യ കുറവല്ല. പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു
ജയവാസം
കുറവാ
“ണെന്നു പറയാം, ഏററവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു”
ടണ്ഡ്റാ
മരുഭൂമി,

അര്ദ്ധമരുഭൂമി,

റോക്കിപര്വതങ്ങളടെ

ഉന്നത

ഭാഗങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിലാണു്. ഖിസ്ത്ീരണ്ണുത്തോടട താര
തമ്യപ്പെടുടത്തുമ്പോള് ജനവാസം ഈ
ഭൂഖണ്ഡത്തില്
കുറ
ഖാണു്. ചതുരശ്രമൈലിന് 20 ആളുകളോളം
പോലുമില്ല.
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വടക്കേ

അമേരിക്കയിലെ

രാജ വി ഭാഗങ്ങറം

൧. ന്ൃൃഫ്രാണ്ട് ലന്ഡ്യം ക്യാനഡായും.
ബൃഫരണ്ടു്ലന്ഡ്

ബ്രിട്ടന്െറ ഏററവ്യരം പഴയ ഒരു:

കോളനിയാണ്. 1497-ല് ജോണ്കാബര്ട്ട്* എന്ന ബ്രിട്ടീഷം.
കാരന് കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ പ്രദേശം. ഇന്നു് ഇതിന്െറ
സാമന്തരാജ്യധായി ലാബ്രഡോര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
അയര്
ലന്ഡിനന്െറ
പടിഞ്ഞാറേ തീരത്തുയിന്നു
1700 മൈല്
മാത്രമേ ഉള്ളു ഈ രാജ്യത്തേക്കു", യൂറോപ്പിയോടട് ഏററവുംഅടുത്തുകിടക്കുന്ന അമേരിക്കന് പ്രദേശം ഇതാണു”, ധാരാളം
ഉള്ക്കടലുകളും ഫിയോര്ഡ,കളും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതാണ്
ഇതിന്െറ തീരം.
. ഈ ദ്വീപിന്െറ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം
വനങ്ങളാണ്
സ്പ്രസ്, ബര്ച്ചു്ം പൈന് എന്നിവയാണു്
പ്രധാന
വൃക്ഷങ്ങള്. ഗൃഹനിര്മ്മാണത്തിനു തടികളാണു* അധികം.
ഉപയോഗിക്കുന്നതു്.
മീന് പിടിക്ഷന്നതിനുള്ള
തോണി
കളും ഈ
പ്വക്ഷങ്ങളുടെ
തടികള്കൊണ്ടാണു്*
ഉണ്ടാക്കു.
ന്നതു്. കടലാസു
നിര്മ്മാണത്തിനാവശ്യമായ
പള്പ്പ്
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഈ വ്വക്ഷങ്ങള് പ്രയോജകീഭവിക്കുന്നു.
ശീതകാലത്താണു മരം വെട്ട നടക്കുന്നതു”.
കാരണം കണ്ടു
പിടിക്കുക? ഇരമ്പു, നാഗം, ഈയം
എന്നിവ നൃഫരണ്ട്
ലന്ഡില് യിന്നു ലഭിക്കുന്നു.
സെ൯റ ജാണണ്സ്പ് എന്ന പട്ടണമാണു” തലസ്ഥാനവും
മുഖ്യതുറമുഖവും.
നൃഫരണ്ടു്ലന്ഡിലെ
അഞ്ചിലൊരുഭാഗം ജനങ്ങള് ഈ
നഗരത്തില്
താമസിക്കുന്നു.
ഇന്നു
കൂട്ട തല് ധനാഗമമാര്ഗ്ഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നയൂഫരണ്ടു്ലന്.
ഡില്ണിന്നും ആളുകള് ക്യാനഡായിലേക്കും
ഐക്യനാട്ടക.
ളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്.

മീന്പിടിത്തം,

വെട്ട്, ഇവയാണു” ഇവിടത്തെ

ജയങ്ങളുടെ

ഖനനം,

മരം.

പ്രധാനതൊഴി

ച

[1

കം
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ലുകള്. ഏററവും പ്രധാനമായ വരുമാനമാര്ഗ്ഗം മീന്പിടി
ത്തമാണെന്നു പറയാം.
കോഡ്, സാല്മണ്; എന്നി മത്സ്യ
ങ്ങളാണു” ഇതങ്ജിടെ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്നതു”.
ഗ്രാന്ഡ്ബാങ്ക"സ് എന്ന പേരില് ഈ മീന്പിടിത്ത
പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നു.
നൃയൂഫരണ്ടു്ലന്ഡിനെറ തീരത്തു” മൂടല്മഞ്ഞു” സാധാ
രണയാണു്. ആര്ട്ടിക്ക്പ്രദേശങ്ങളില്യിന്നും ഒഴുകിവരുന്ന
ഹിമക്കട്ടകള് കപ്പലുകള്ക്ക്
എപ്പോഴചം അപകടകാരണ
മാണു്.
ജാനുവരി മുതല് ഓാഗസ്റ്റം,വരെ
യൂറോപ്പില്ത്മിന്നു
മുള്ള കുപ്പല്ലകള് അല്ലം തെക്കു മാറി സഞ്ചരിക്ണാണു ഞയൂഫാ
ണ്ട്ലന്ഡില് എത്തുന്നതു”. ഒരു ദിവസം എട്ട തവണ കമ്പി
യില്ലാക്കമ്പിസന്ദേശങ്ങള്വഴി
മഞ്ഞുകട്ടകളെപ്പററിയുള്ളു
വിവരം കപ്പുല്ക്കാരെ അറിയിക്കാറുണ്ട്.

ക്യാനഡാ.
ഇതുനൂറുകൊല്ലങ്ങള്ക്കു മുമ്പ കാട്ടപോത്തുകളെ വേട്ട
യാടി ഇടന്നിരുന്ന ആദിവാസികളായിരുന്നു ക്യായഡായില്
ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഫ്രുഞ്ച്യകാരും ഇംഗ്ഡലീഷ്യകാരും
അധിനി
വേശസ്ഥാനങ്ങള്
സ്ൃഷ്ടിച്ചുതോടെ
ഇവര്
എണ്ണത്തില്
കുറയാന് തുടങ്ങി. ഇന്ഡ്യയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു രാജ്യ
മാണു” ക്യായഡാ. എങ്കിലും കല്ക്കട്ടായിര ഉള്ളിടത്തോളം
ജയങ്ങള് ക്യാനഡായില് ഇല്ലെന്നു പറയാം.
ഒന്നരക്കോടി
ഒയങ്ങളാണു് ആകെ ഉള്ളത്ര,
അതില് ഒരു ലക്ഷം ആദി
ഖാസ്ധികളുടെ
സന്തതികളാണ്.
ക്യാളുഡാ
അഭിവൃദ്ധി
പ്രാപിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട്” ഏതാണ്ട് അരനൂറാണ്ടു രാതേ
ആയിട്ട്ൊള്ളു.
ഭരണസാകയ്യത്തിനായി പല പ്രുഖിശ്യകളായി ക്യായ
ഡാ ഖിരജിക്കപ്പെടിട്ടണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിശാസ്ത്ര പരമായി അതി
ണെ മുന്നായി തിരിക്കാം.

1- പൂവ്വക്യാനഡ
(നോവാസ്കോഷ്യ,
അഥവാ
അ്യുസ്ക്റാട്ട “ലന്ഡ്,നൃബ്ബണ്സ്വിക്ക്, പ്രിന്സ് എഡ്വേര്
ഡ ടിപ് എന്നീ
കടലോരരാജ്യങ്ങളും
ഓണ്ടാറിയോ,
ക്യൂബക്ക് എന്നീ പ്രവിശ്യകളുമാണു* ഇതിലുള്പ്പെട്ടന്നതു”.

26

2,
3.
ബിയാ.

മദ്ധ്യക്യാനഡാ---അഥവാ
പശ്ചിമക്യാനഡാ

പ്രയറിപ്പദേശം.

അഥവാ

ബ്രിട്ടിഷ്

കൊളം

സെന്റു്ലാറന്സ് ദിയയുടെ ഇരുകരകളിലുമുള്ള സമ്
തലങ്ങളും ഈറിഓണ്ടാറിയോ
തടാകങ്ങള്ക്കു വടക്കുള്ള
ഭാഗവഖ്യം ഒന്നാന്തരം കൃഷിപ്രദേശമാണു്. പ്രയറികളെക്കാള്

വളരെ

മുമ്പതന്നെ

മാക്കിയതാണ്.

ഈ

ഭൂഭാഗം

ഓണ്ടാറിയോ,

വെള്ളക്കാര്
ക്യൂബക്ക്

അധീന

എന്നി പ്രവി

ശ്യകളില് ഉള്പ്പെടുന്നതാണ്" ഈ
സ്ഥലങ്ങള്. കടലോര
പ്രദേശങ്ങളായ യൃബ്രണ്സ്വിക്ക്,
പ്രിന്സ്എഡ്വേര
ഡ്ദ്വീപും
നോവാസ്സ്ക്റോഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഈ
വ്രദേശത്തോടട
ചേര്ന്നു
കിടക്കുന്നവയാണ്.
ക്യാനഡാ
യിലെ ജനസാഖ്യയില് നാലില് മൂന്നു ഭാഗവും
ഈ കിഴ
ക്കേ ക്യാനഡായിലാണു”* ഉള്ളതു്. ഓട്സ്,
ഗോതസ്പു്ം
ബാര്ലി, റൈ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയാണു” ഇദ്ധിടത്തെ
പ്രധായ കാര്ഷികവിഭവങ്ങള്. സ്തൂ പികാകാരവ്ൃക്ഷങ്ങളും
പത്രവിക്ഷേപിണിവ്വക്ഷങ്ങളും ഇടകലര്ന്നു” ഇവിടെ കാണ
പ്പടുന്നു. കന്നുകാലികൃഷിക്കു്' പ്രസിഭ്ധപ്പെട്ട ഈഇ ഭൂഭാഗത്ത്
ക്ൃയാനഡായില് ഉള്ള

പശു,

ആട്ട്, പന്നി കോഴി

എന്നി

ഖയില് മൂന്നില് രണ്ടു ഭാഗവ്യം വളര്ത്തപ്പെടുന്നു. കടലോര
പ്രദേശങ്ങളില്നിന്നു ക്യായഡായില് ലഭിക്കുന്ന
കല്ക്കരി
യില് പകുതിയും ഖനയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
കടല്ത്തിരത്തു

മീന്പിടിത്തം ഒരു പ്രധായ തൊഴിലാണു”. ഫണ്ടി ഉള്ക്കട
ലിനു സമാന്തരമായി കിടക്കുന അധാപൊലീസ് താഴ്വര
യില് ധാരാളം പഴത്തോട്ടങ്ങളുണ്ടു്.
ധോവാസ്സ്ത്്ോഷ്യായുടെ
ക്ലാണു്. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ

തലസ്ഥാനം

ഹാലിഫാ

ജകാശയങ്ങളില് ഒന്നാം

തരമാണിതു”. ഇവിടെ കപ്പലുകള് ജിമ്മിക്കുന്നു.
ബ്രണ്സ്
'ഖിക്കിലെ സെന്റു“് ജോണും
ഒരു
യല്ല
തുറമുഖമാണ്.

ആണ്ടില് മൂന്നാലു മാസങ്ങളില്

സെന്റുലാറന്സ്ധദീ

മുഖംമഞ്ഞുകട്ടകളാല് മൂടിയിരിക്കുംം അക്കാലത്തു മോണ്ട്രില്ം
ക്യൂബക്ക് എന്തി തുറമുഖങ്ങള്
പ്ര്ധര്ത്തങഅരഹിതമായി
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ത്തീരും. അക്കാലത്തു ക്യാമഡായിലെ
ബിദേശവാണിജ്യം
ഈ രണ്ടു തുറമുഖങ്ങളില്കൂടിയാണു മടക്കുന്നത്.
സെന്റുലാറന്സ്ധദിയുടേയും

മഹാതടാകങ്ങളുടേയും

തടം ക്യാണഡായിലെ ഏററവ്യം വിഭവസന്തന്നമായ പ്രദേശ
മാണ്ട്. ഓണ്ടാരിയോ, ക്യൂബക്ക് എന്നീ
പ്രുവിശ്യകളില്
വിസ്തൃതമായ വയങ്ങളും ഖനികളും ജലപാതങ്ങളും ഫാക്ടം
തരികളും ഉണ്ടെങ്കിലും കൃഷിഭൂമികളിലാണു് അവയുടെ മ്പ

.
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ത്തിന്െറ സിംഫഭാഗയ്യ,ം. ഓണ്ടാഠിയോ,

ഈറി, ഹൃയൂറണ്.

എന്നി തടാകങ്ങള്ക്ക് ഇടന്ത്കിടക്കുന്ന ലേക്പചെയി൯സുലാഏററഖബ്യം ഫ്രാധാങ്യമ൪ഫിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണു്.
ക്യാ
ഡായിലെ ക്ഷീരവ്യവസായകേന്ദ്രവയം
ഈ പ്രദേശംതന്നെ..
നിലം ഉഴുന്നതിനും വിത്തു വിത്ത്ുന്നതിനും കാറകള് കൊയ്യും
ട്ടുക്കുന്നതിനും മെതിക്കുനനതിനും പശുക്കളെ കറക്കുന്നതിനുടേ
എല്ലാം ഇയിടെ യന്ത്രങ്ങളാണു് ഉപയോഗിക്കുന്നതു”.
സമം
തലത്തിന്െറ ചില ഭാഗങ്ങളില്
മഴ
കുറവായതിനാല്:
ധായ്യക്കു,ഷികള്ക്ക്* അനുയോജ്യമല്ല. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളെ
മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ക്യൂബക്ക്*പട്ടണം വ്യവസായപ്രുധായമാണു*.
വലിയ:
ലുകള്ക്കുപോലും
അവിടെ
അട്ടക്കാം.
കടലാസു

ിര്മ്മാണം,

ജെയ്ത്തു്, തടിഖ്യവസായം എന്നിവ പ്രാധഃ

യ്യമര്ഫിക്കുന്നു. ആണ്ടില് അഞ്ച്യ മാസം ഈ തുറമുഖം ഉപ.
യോഗ ശുയ്യമാണു്. അററ്ലാന്റിക്കില്ങിന്നും 1000 മൈല്.

ഉള്ളില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മോണ്ട്രില് ആണു്
ക്യാനഡാ
യിലെ ഏററവും പ്രധാധ തുറമുഖം. ലോകത്തിലെ ഏററവും
വലിയ ധാത്യക്കയററുമതി കേന്ദ്രമാണിത്. ക്യായഡായുടെ.
തലസ്ഥാധയമായ ഒട്ടാവാ,
മോണ്ട്രിലിനും അപ്പംറമാണു*.
തടിഖ്യവസായമാണു്
ഇവിടെ പ്രധാനം.
ഒംണ്ടടേറിയോ.ം
തീരത്തുള്ള
ടൊറനേറാ പട്ടണം
സുന്ദരമായ ഒന്നാണു.
ക്യാണഡായിലെ രണ്ടാമത്തെ ഖലിയ പട്ടണവും ഒന്നാമത്തെ.
വ്യവസായകേന്ദ്രവുമാണു്.
കൃയാനഡായില് മദ്ധ്ൃഭാഗത്തിലുള്ളള
പ്രയറിപ്രുദേശംഖിനിപ്പെഗ്തടാകത്തിനു
പടിഞ്ഞാറു
റാക്കി പര്വ്വതം
താഴ്വര വരെ നിണ്ടുകിടക്കുന്നു.
പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകും
ന്തോറും ഉയരം ക്രമേണ ഖര്ദ്ധിക്കുന്നു മഴ കുറയുന്നു. പ്രയറി:
രാജ്യങ്ങള് അല്ബര്ട്ടാ, സസ്കെച്ച്വാന്,. മാമിട്ടോബാ.
എന്നു മൂന്നെണ്ണുമാകുന്നു. അല്ബര്ട്ടാ ഉയര്ന്ന. പ്രദേശമായ

തിനാല് അവിടെ കന്നുകാലിവളത്തലാണു” അധികം. ഉന്നതം
പ്രദേശങ്ങളില് ആടും
ചരിവുകളില് മാട്ടം വശുര്ത്തപ്പെ,
ടന്നു. പ്രയറിയിലെ പ്രധാധപട്ടണങ്ങള് കല്ഗാറി, എസഡ്ഡ്
മണ്ടന്, വിയിപ്പെഗ് എന്നിവയാഞ്ഞ്..
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ക്യാനഡായുടെ

പശ്ചിമഭാഗം ബ്രിട്ടീഷ, കാളംബിയാ

ആണു്. ധാതുവര്ഗ്ഗങ്ങള് ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്.

മരംവെട്ട്,

തബഖനയാം, മിന്പിടിത്തം
ഇവ
ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ
പ്രധാന തൊഴിലുകളാണ്. ഡറ്ലുസ്ഫര്, സ്ഫ്രുംസു് എന്നീ
വൃക്ഷങ്ങള് ഇവിടെ വളരെ ഉയരത്തില് വളരുന്നു.
ചില
തിനു 300 അട। ഉയരമുണ്ട്.
സാല്മന് എന്ന
മത്ധ്യം.
ഡാരാളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖം
വാന്കുവ
ാണു്.
കിഴക്കുനിന്നുള്ള
കനേഡിയന്
റയില്വേയുടെ
അന്ത്യസ്ഥാനം ഇതും പ്രിന്സ്റുപ്പര്ട്ടം ആണു. ബ്രിട്ടീഷ്
തകാളംബിയായയടെ
തലസ്ഥാനം
പവിക്ലോറിയാ പട്ടണം
ന്
ആകുന്നു.

183.

അമേരിക്കന് ഐക്യനാടുകഠം.

ആസ്ലേലിയാകയക്കാള് വലിപ്പമുണ്ടിതിന്്, ജനസംഖ്യ
യാണെങ്കില് ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ളതിന്െറ
പതിയെട്ടിര
ത്തിയും.

ലോകത്തിലെ

സമ്പത്സമുദ്ധമായ

രാജ്യങ്ങളുടെ

മുന്

പന്തിയിലാണ് ഐക്യനാട്ടകളുടെ സ്ഥാനം. പ്രകൃതിസമ്പ
ത്തുകൊണ്ടു് അനുഗൃഹീതമാണ് ഈ രാജ്യം.
ആദിമനിവാ
സ്സികളുടെ എണ്ണും കുറവാണു്. ചില സരേക്ഷണപ്പദേശങ്ങ
ഭൂരി
ജനസംഖ്യയില്
കിലാണു” ഇന്നു് അവര് ഉള്ളത്.
ഭാഗവും ഇംഗ്ലണ്ടില്യിന്നുള്ളവരാണെങ്കിലും
യൂറോപ്പിലെ
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളില്യിന്നും അവിടെ ആളുകള്
എത്തിയി
ട്ടുണ്ട്. നീഗ്രോ വര്ഗ്ഗക്കാരും ഇവിടെ ചറവല്ല. ' പശ്ചിമ
തിരത്തു ജപ്പാന്കാര് ധാരാളമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐക്യ
അത്യ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം,
സംസ്ഥായത്തെ
1. വ്യവസായത്തിലും വാണിജ്യത്തിലും
മുന്നിട്ടുമില്
ക്കുന്ന വടക്കുകിഴക്കുപ്പദേശം.
2, തെക്കുകിഴക്കേ തോട്ടപ്രദേശം.
3, മദ്ധ്ൃയസമതലങ്ങള്.

4. പശ്ചിമോന്നതത ടങ്ങള്.
5. പസഫിക് സമുദ്രതീരം,
ക്രമമായി ഈ ഓരോ വിഭാജത്തെയുഫ്വേററി
ചര്ച്ചചെയ്യാം.

॥

മുക്കു
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3. വൃവസായവാണിജ്യ സങ്കേതമായ വടക്കു ക

ഴക്കുഭാഗം ഇതില് ന്ൃഇംഗ്ലണ്ടുരാജ്യങ്ങളും അപ്പലേച്ചിയന്:
ഷ്ര്രാന്തങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്നു. അഞ്ച്യ ചെറിയരാജ്യങ്ങള് കൂടിയ:
താണ് ണൃഇംഗ്ലണ്ടുപ്രദേശം. ഇഗ്ലിഷ്യകാര് അമേരിക്കയില്

നൃഇംഗ്ലണ്ടു
ആദ്യമായി കുടികയറിയതു് ഇഖിടെയാണ്.
രാജ്യങ്ങള് പഞ്ഞിയും കമ്പിളിയുകൊണ്ടുള്ളു തൂണിത്തരങ്ങ
ബോസ്റ്റണ് കമ്പോളം കമ്പിളിച്ചരക്കുകള്ക്കു.
ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഘടികാര
ചെരുപ്പയിര്മ്മാണം,
കീത്തി കേട്ടതാണ്.
പള്പ്പുയിര്മ്മാണം, മീന്പിടിത്തം.
ഇിര്മ്മാണം, പേപ്പർ
അപ്പലേ
തൊഴിലുകളാണ്.
ഇവ പ്രാധായ്യമര്ഹിക്കുന്ന
കത്ക്കരിഖമയത്തിതാ പ്രധാഞ്്യമ൪
കരിയന് പ്രദദശങ്ങള്
കേള്ഖിപ്പെട്ട
വ്യവസായത്തിനു
ഹാിക്കുന്നു. ഇതമ്പരുക്കു

പിററ്സ്ബര്ഗ്ഗ്ം

പട്ടണങ്ങളാണു്

കഏലീവ്ലന്ഡ്ം,

ബഃ

എണ്ണം ക്ഷീരസാധധയങ്ങള്
പുകയില,
ഫലോ എന്നിവ.
ഇയ
ഉല്ലാദിപ്പ'ക്കപ്പെട്ടന്നു.
വന്തോതില്
എന്നിവയും
പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വ്യവസായ പ്രധാനങ്ങളായിട്ടുള്ളതു താഴെ;
പ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലാണു്”.
1.

കുറഞ്ഞ ചെലവില്

ലഭിക്കുന്നു

ആലക്തികശക്തി

യല്കുന്ന
ഉന്മേഷം
കാലാജസ്ഥ ആളുകള്ക്ക്
നെയ്ത്തിനു*
സ്ഥ
അന്തരിഷ്ഷാവ
ഈര്പ്പമുള്ള

9.
താണ്.
അനുയോജ്യമാണല്ലൊ.
3, കല്ക്കരിയും ഇരുമ്പും അട്ടന്തടുത്തു ലഭിക്കുന്നു.
4. യൂറോസ്റ്റുമായുള്ള. അഭിമുഖ സ്ഥിതി,
5. നല്ല നുകാശയങ്ങളടങ്ങിയ തീരപ്രദേശം,

!

ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്

ഐക്യനാടുകളിലെ

ജനസ

മല
കൂട്ടതലും
ഖ്യയില് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വസിക്കുന്നതു്.
്ടില്ല.
പ്പെട്ടിട
അഭിവൃദ്ധി
വളരെ
കൃഷി
പ്രദേശമായതിനാല്
താഴ്വരകളില് മാത്രമാണു കൃഷി. ബ്രിട്ടീഷ,ദ്വീപുകളില്
ഈ ഭാഗത്തുനിന്നു
ഇിന്നു ലഭിക്കുന്നിടത്തോളും കല്ക്കരി

മാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട്.
തന്നതാണ്.

കാനഡായിലേക്ക് ഇതു

കല്ക്കരി അയന്ക്കുന്ന

പ്രധാന

കയററി അയ

തുറമുഖങ്ങൾ

ഫിലാഡല്ഫിയാ, ബാൾട്ടിമോര് എന്നിവയാണു്.

ഥി
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ന്യൂയോക്കം ജെര്സ്ിസിററി, വാഷിംഗ് ടന്, ബോസ്റ്റന്.,
കൊിലാഡല്ഫിയാ, ബാള്ട്ടിമോര്ര മുതലായ
തുറമുഖങ്ങളുടെ
സ്ഥാനം അററ്ലസില് കണ്ടുപിടിക്കുക.

നി

നൃയയോക്കനഗരം ഫഡ് സണ്നദിമുഖത്തുള്ള മന്പഫാട്ടന്.
ദ്വീപില്
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
പടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിലുള്ളൂ
ഖഹിപ്രദേശങ്ങളും ധാനയപ്രദേശങ്ങളുമായി
ഹഡ്സണ്
ഇദിയയടേയും മൊഹാക് നദിയുടേയും
താഴ്വരകളില്ക്കൂടി
ജലമാര്ഗ്ഗഗതാഗതം സുഗമമായതിനാല് ഈ യഗരത്തിനെറ
വൃവസായവാണിജ്യപ്പാധായ്യം വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഐക്ൃയയാടകളുടെ
തലസ്ഥാധം ഖാഷിംഗ്ടന്യഗര.
മാണു്.

ഉ.

പരുത്തിക്ക,ഷിയുള്ള
പ്രദേശം.

തെക്കുകിഴക്കന്

മെക്സിക്കോകടലിന്െറ ₹ ഖടക്കേ തീരവും അററ്ലാ
ന്റിക് സമുദ്രതീരവയം
ഇതില്
ഉള്പ്പെടുത്താം. ലോക.
ത്തിലുള്ള പഞ്ഞിയ്യടെ ഏകദേശം
അറുപതു ശതമാന്മവ്യം
ഇവിടെയാണുണ്ടാകുന്നതു്.
ധാരാളം മഴയും മിതമായ ചട്ടം
ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു. മഴയുടെ സിംഫഭാഗവ്യം വേനല്ക്കാ
ലത്താണു്.
തന്മംലം മണ്സൂണ്കാലാവസ്ഥയോട്ട് ഇതിനു
അല്ലം സാമ്യമുണ്ട്.

ഫ്ളോറിഡാ ഉപദ്വീപില്

പരുത്തി

ക്കൃഷിയില്ല.
ഉന്മേഷപ്രദമായ
കാലാവസ്ഥ
അവിടെ
അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാല് ധാരാളം ഉല്ലാസകേന്ദ്രങ്ങള് അവി
ടെയ്യണ്ടു്'. മററുഭാഗങ്ങളില് കൃഷിക്ക് ഉപയ്യക്തമാക്കാവുന്ന
സ്ഥലമെല്ലാം
പരുത്തിത്തോട്ടങ്ങള്ൾ
നിറതഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇനിയം കൂടതല് പഞ്ഞി
ആവശ്യമായിവന്നാല്
ഉള്ളു
സ്ഥലത്തുയിന്നു” ഉല്പ്പാദയം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയേ
മാള്ഗ്ഗ
മുള്ള.
മിസ്റ്റിസ്സിപ്പിയുടെ ഡല്ററായില്
നെല്ലും
കരിമ്പയമ
കൃഷിയയണ്ടു”.
ഗസൃയഓര്ലിയന്സാണു്*
പ്രധാന ന്മഗരവ്യ
തുറമുഖവം.
ജലമാര്ഗ്ഗവ,ം റയില്മാര്ഗ്ഗവ്യം
വേണ്ടത്ര
ഗതാഗതസരകയ്യങ്ങള് ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്.
ളു

കു

[റി

8.

കൃഷിപ്രധാനമായ പ്രയറിപ്രദേശം.

ക്യായഡായിലുള്ളതുപോലെ
ഐക്യനാട്ടകളിലെ ഉള്
“ഭാഗവും
ഒരു
സമതലമാണു്.
റാക്കിപര്വ്വതപ്രദശത്ത
'ണിന്നും അതു കിഴക്കോട്ട ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
ഈ പ്രയ
'റിപ്രദേശത്തെ
ശുഷ്്ക്കമായ പശ്ചിമപ്രദേശങ്ങളെന്നും
'ഇനവുള്ള,
ഓഹിയോമിസ്റ്റിസ്സിപ്പിതടങ്ങളെന്നും
വിഭ
ജിക്കാം,
[
പ്രയറി മുഴുവനും
പുത്ത്തകിടികളാണെങ്കിലലം
മഴ

യുടെ കുറവുമൂലം പടിഞ്ഞാറോട്ടു പോകുന്തോറും.
വളര്ച്ചയും കുറയുന്നു.
ളായി പരിണമിക്കുന്നു.
കാലിത്താവളമാണ്ട്.,

ആ ഭാഗങ്ങള്
ടെക്സാസ്

1ക

പുല്ലിന്െറ

മേച്ചില്
സ്ഥലങ്ങ
എന്ന സ്ഥലം കന്നു

ഓഹിദയാ മിസ്റ്റിസ്സിപ്പി തടം ശഗോതമ്പുകൃഷിക്ക് ഉപ
യോഗിച്ചു വരുന്നു. തെക്കുഭാഗങ്ങളില് ചട്ട
കൂടിയിരിക്കു
ന്നതിയാല് ചോളമാണു് കൂടുതല് കൃഷി ചെയ്യുന്നതു”. ഈ

പ്രദേശങ്ങളില് കന്നുകാലിവളത്തലും
കുറവല്ല.
ധാന്യം
പൊടിക്കുക, മാംസം തകരത്തിലടച്ചു്
അന്യസ്ഥലങ്ങളില്
അയന്തുക ഇവയാണു പ്രധാന് ായ്്. ചിക്കാഗോ
ഇധിടത്തെ

പ്രധാന പട്ടണമാണു”.

ക്കരിഖയികളും ഇവിടെയുണ്ട്.

എണ്ണഖനികളും

ഇലിററ്പായിററു”

കല്

ഇരുമ്പു

ഉരുക്കു വ്ൃയവസായകേന്ദ്രമാണട്. ഇവിടെ മോട്ടോർ

കാറുകള്

നിര്മ്മിക്കുന്നു.

സുസ്ഥാ

ഇല്ലിഗോയ്, മിച്ചിഗന് എന്നീ

ര്

ധങ്ങളിലാണു്
കല്ക്കരിഖനികളധികം.
എണ്ണുഖനികള്
ഓഹിയോ, ഇല്ലിനോയ്, കാന്സാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും
സ്്പ്പിരിയര തടാകത്തിനടുത്തും ഇരുമ്പഖനികള്
വളരെ
യുണ്ടു്. വടക്കു വന്തടാകങ്ങളില്ക്കൂടിയും
തെക്കു മിസ്ത്റ
റിമിസ്റ്റിസ്റിപ്പിയില്കൂടിയും അവയ്യടെ പോഷകനദികളില്
കൂടിയം ഈ
പ്രദേശത്തു ഗതാഗതസൌകയ്യമുണ്ട്.
വല
പോലെ ഈ പ്രദേശത്തു” റെയില്ലേകളമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ
ഉല്പന്നങ്ങള്
കയററിഅയയ്ക്കാനുള്ളള,
സരകയ്യങ്ങളാണിവ.
ഇക്കാരണത്താല് വാണിജ്യപരമായി ്ന്ാശ്ളു
ഒരു പ്രദേശമാണിതു".

ച;
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4.

പശ് ചിമോന്നതതടങ്ങാം.

റാക്കിപര്വതങ്ങളില്
സ്വര്ണ്ണം, ചെമ്പ്, ഈയം,
പ്രധായം.
കാനഡായില്നിന്നും

ധാരാളം ധാതുവര്ഗ്ഗഒദളണ്ടു്.
കല്ക്കരി
എന്നിവയാണു"
തെക്കോട്ട

റോക്കിപര്വ്വതഭാശ

ങ്ങള് വിതി അധികമുള്ളതായികാണപ്പെടുന്നു.
ഐക്യ
നാടുകളുടെ മൂന്നിലൊരുഭാഥം
ഈ പര്വ്വത പ്രദേശങ്ങളെ
കക്കാണ്ടു
ച

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന.

പടിടമമാറേ

സീറാജിവേഡാ,

കാസ് കേഡ് എന്നി നിരകളും കിഴക്കു റോക്കി പര്വ്വതനി
രയ്യമാണുകൂളതു”,
ഈ നിരകള്ക്കു മദ്ധ്യത്തില് കൊള ബിയാ
സാള്ട്ടലേക്,
കൊളറാഡോ എന്നി
പീഠഭൂമികൾ
കിട
ക്കുന്നു. സമുദ്രസാമിപ്യമില്ലാത്ത ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാ
വസ്ഥ അമിതമാണ്, സ്നേക്നദിതടത്തില് ഗോതമ്പകൃഷി
ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കോളറാഡോലലപ്പിളര്പ്പിയെപ്പറാറി ഇതിനു
മുന്പു സുചിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടല്ലോ.

ഈ പ്രദേശത്തു ജനവാസം
കുറവാണു്.
എന്നാല്
ഇവിടത്തെ ധാതു സമ്പത്തു” എല്ലാവരുടേയുംൂശ്രദ്ധാവിഷയ
മാണു്.
ഡിനിവര് പട്ടണത്തില് ലോഹശുദ്ധീകരണം യട
ക്കുന്നു

6.

പസഫിക”തീരം,

മെഡിറററേനിയന്
കാലാവസ്ഥയുള്ള
കാലിഫോര്
ണിയാ ആണു്
ഈ
തിരത്തു
പ്രധാന്യമര്ഹിക്കുന്നതു്.
പ്പിച്ചു” പ്ളം,

ങ്ങാ,

പെയര്,

എന്നിവ

.്രാന്സിസ്ക്കോയും

ഇവിടെ

ചെറി,

ആപ്രിക്കട്ട്,
. ധൃരനഃ
ധാരാളമായയണ്ടാകുന്നു.
സാന്

ലാസ് ഏന്ജലസും

ആണു

പ്രധാന

പട്ടണങ്ങശ.
ഉഗനാട്ടില് മുഖ്യമായതു സാക്രമെന്േറാ നഗ
രമാണ്. ലോസ് ഏന്ജലസിനു ചുററും പല എ ബഇ്ലഖമി
കളണ്ടു്. ലോകത്തിലെ
സിനിമാ
പഖ്യവസായത്തിന്െറ
കേന്ദ്രവും ഇഖിടെയത്രെ. രണ്ടു റെയില്വെ ലൈനുകള് ഇര
ഭാഗത്തെ ഐക്യനാട്ടകളുടെ ഇതരഭാഗങ്ങളോട്ട് യോജിപ്പി

കടന്ന.
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മെക്സിക്കോയും മദ്ധ്യഅമേരിക്കയും
ഉത്തരായനരേഖ

മെക്സിക്കോയില്

കൂടി

കടന്നു

പോകുന്നു.
സമുദ്രനിരപ്പില്നിന്നും 4000 മുതല് 8000 അഭി
വരെ ഉയരമുള്ള, മെക്സിക്കോയുടെ
ഭൂരിഭാഗവൃയം
ഉന്നത
പ്രദേശങ്ങളാണ്. തീരസമതലങ്ങളിലെ കാലാസ്ഥ അതൃശഷ്ണു;
മുള്ളുതും അതിവര്ഷമുള്ളതും..
ആണ്ട്.
ഉഷ്കൃദമഖലയിലെ
ഉല്ലന്നങ്ങളായ പഞ്ചസാര, റബ്ബ,
പുകയില, മരച്ചിനിം
ച്ചണം എന്നിവയാണു്
പ്രധാന കാര്ഷികോല്പ്പന്നങ്ങള്.
മലഞ്ചരിവുകളില് കാപ്പിയും ചോളവ്യം കൃഷി ചെയ്യപ്പെ
ട്ടന്നു. മലകളടെ ഉന്നതതടങ്ങളില്
കന്നുകാലി
വളുത്ത.

ലാണു പ്രധാന തൊഴില്. ധാതുസമ്പന്നമാണു മെക്സിക്കോ,
വെള്ളി, ചെസ്പു്, മണ്ണെണ്ണ ഇവയാണു് പ്രധാന ധാതുക്കള്.
റൊംപിക്കോ,

വെരാക്രൃസ്പ്

എന്നിവ

പ്രധാന

തുറമുഖ.

ങ്ങളും
മെക്സിക്കോപടുടണം
തലസ്ഥാനവ്യമാണ്ട്.
ബ്രിട്ടീഷ്ദ്വീപുകളുടെ ആറാരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട്
ഈ
റിപ്പ,
ബ്ളിക്കിനു”.

1൩

മെക്സിക്കോ രാജ്യത്തിന്െറ തെക്ക്" ആവ്വ് ചെറിയ:
പ്രജാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ്
കോളണിയ്യംഉള്പ്പെട്ടതാണ്
മദ്ധ്യ അമേരിക്ക.
മഴ എല്ലാക്കാലത്തും:
ഉണ്ട്. അററ്ലാന്റിക് തിരത്താണധികം. മെക്സിക്കോ:
ഖില്ള്ള തുപോലെയാണു്
ഇവിടത്തെ
കാര്ഷികവിഭവ
ങ്ങള്. കരിമ്പു, വാഴ, തെങ്ങ്. ഇവയും കൃഷി ചെയ്യപ്പെ,
ട്ടന്നു. ഇതമ്പും കല്ക്കരിയും മാത്രമാണു് ഇവിടത്തെ ഖനന:
വസ്തുക്കള്.
1

നട്ടെല്ലുപോലെയാണു് പവ്വതനിരകള് ഈ
രാജ്യത്തു
ഒുളതു്. എല്ലായിരകളും പനാമാപ്രദേശത്തു”
സന്ധിക്കുസ.
സമതലങ്ങളില് ഉഷ്ണമേഖലാ
കാലാവസ്ഥയ്യം മലഞ്ച,
രിവുകളില്
മിതോഷ്ണാവസ്ഥയ്ും
ഉന്നതതടങ്ങളുില്
ശീതമിതോഷ് ണാവസ്ഥയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. കാലാവസ്ഥ.
യനുസരിച്ചു്
കാര്ഷികവിഭവങ്ങളിലും
വ്യത്യാസമുണ്ട്...
ഉന്നതതടങ്ങള് പൃല്മേടടകളാണ്ട്,

വ
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പനാമാത്തേഠടട. മദ്യ

നങ്ങളില്

ഉള്പ്പെട്ടഒന്നാണു്

അമേരിക്കയിലെ

പനാമാ.

ഈ

സംസ്ഥ

രാജ്യ,

ത്താണു പ്രസിദ്ധമായ പനാമാത്തോട്ടം.
അററ്ലാന്റിക്
മഹാസമുദ്രത്തേയം പസഫിക് സമുയയത്തേയ്യം ഈ
തോട്ട"
യോജിപ്പിക്കുന്ന.
ഈ
തോട്ട് വെട്ടന്നതിനുമുമ്പ്
വടക്കേ
അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കേതിരങ്ങളി നിന്നു" പുറപ്പെട്ടിരുന്ന.

ക്

കപ്പല്ലകള് പശ്ചിമതീരത്തെത്തിയിരുന്നതു* തെക്കേ അമേരി
ക്കയെ ചുററി ആയിതന്നു,
ഇന്നു;; പശ്ചിമതിരവയം പൂര്വ്വ.
തീരവ്യം ആയ്യള്ള
വാണിജ്യബന്ധങ്ങളും
മററും വളരെ
പൃരോഗമിച്ചിട്ടള്ള
തിന് കാരണം ഈ തോടാണ്. വടക്കു.
പടിഞ്ഞാറെ യൂറോപ്പില്നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന കപ്പല്യകള്ക്കു്
പനാമാതോട്ട കടന്ന് പസഫിക് പ്രദേശങ്ങളില് എത്താം”
ഈ
തോട്ട് വെട്ടന്നതിനു”
വലിയ പ്രയാസം നേരി
ട്ടിരുന്നു. മദ്ധ്യഅമേരിക്കയിലെ മലമ്പനിയും
മഞ്ഞപ്പനിയും.
മൂലം
ധാരാളം
തൊഴിലാളികള്
മൃതിയടയയകയയണ്ടായി,

1904--ല് തോട്ടവെട്ടന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ഐക്യയനാട്ട.
കാര് പനാമാ രാജ്യക്കാരില് നിന്നും വിലയ്ക്കുവാങ്ങി. കൊതു
കുകളെ നശിപ്പിച്ച് മലമ്പനിനിവാരണം വരുത്തുകയായി
അന്നു അവര് ആദ്യം
ച്ചെയ്തതു”.
നാല്ലത്ത
് തമെലില്ക്കൂട്ടതല് നീളമുണ്ട്
ഈ തോടിസ്. 451 അടി താഴ് ചയമുണ്ടു്.
1914-ല് ഇതുവെട്ടിത്തീരന്നു.
എട്ടുമണിക്കൂറോളം യാത്രചെ.
്ക്കങ്കില് മാത്രമെ ഈ തോട്ടില്ക്കൂടി കപ്പലുകള്ക്ക് അപ്പുറം
കടക്കാന് സാദ്ധിക്കയയള്ള. തോട്ടവെട്ടിയഭാഗങ്ങശ മലമ്പ്പ ദ
ശങ്ങളായിരുന്നതിയാല്
പല ചീപ്പ,കള് (1 ഠി) ൧
തോട്ടില് പണിചെയ്തിട്ടണ്ടു്. ഓരോ ചീപ്പ"ചേയും ൭വമുളൂം
താഴ്ത്തിയയം ഉയര്ത്തിയും ആണു” കപ്പലുകളെ തോട്ടില്ക്കൂടി
കടത്തുന്നത്.
ഈ
തോട്ടവെട്ടിയതിനന്െറ ഫലമായി
ന്യൂയോര്ക്കും,
സാ൯ഫ്ര്രാന്സിസ്ക്ക്രോയു
തമ്മില് കടല്വഴിയുള്ള ദും മുമ്പ്യ
ണ്ടായിരുന്നര.ിവെക്കാള് എണ്ണായിരംമൈല് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്...
എല്ലാരാജ്യക്കാരുടെയയം കപ്പലുകള് ഈ തോട്ടില്ക്കൂടി പോകു.
ന്നതി ൯” അനു വാദമൃണ്ഞടെങ്കില്ലം
ഇന്നും ഈ തോട്ട് അധേര!.
ക്കന് ഐക്യയാട്ടകാ ടെ ഖകയാണ്ട്.
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വെസ്റ്റിന്ഡീസ് ദ്വീപയകഠം
മദ്ധ്യ അമേരി ദയയുടെ കിഴക്ക് അററ്ലാന്ററിക്മഹാ
സമുദ്രത്തില് കിടക്കുന്ന ദ്വീപസമൂഹങ്ങള്ക്കാണു് വെസ്റ്റിന്
്ധ്ൃയന് ദ്വീപുകളെന്നുപറയുന്നതു” 4. 1. 1492-ല് കൊളം
ബസ് ഈ ദ്വീപുകളിലാണു” എത്തിയതു”. കൃബാ,
ഫെ
“യിററി, പോര്ട്ടോറിക്കോ, ജമൈക്കാ, എന്നിവ
ഈ സമൂഹ

“ത്തില്
പ്രാധാന്യമേറിയ്വയാണു്.
“സ്നെയിന്കാരുടെ വകയായിരുന്ന ഈ
തന്നെ ഇന്നു” അവര്ക്ക് അധിനമല്ല.

ആദ്യകാലങ്ങളില്
ദ്വീപുകളില് ഒന്നും

ഉഷ്ണമേഖലയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് അത്യ
്ണമാണു്
ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിലും
കടല്
ക്കാററു" ഈ ഉഷ്ണത്തെ ശാന്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മേയ് മുതല്
“ആറുമാസത്തേക്ക് വടക്കുകിഴക്കന്
വാണിജ്യവാതങ്ങളിരു
നിന്നു് ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നു. ഭൂഠിഭാഗം
ദ്വിപുകളും മല
മ്പദേശങ്ങളാണു്.
കരിമ്പ്, പുകയില, ഏത്തവാഴ, കൊ
ക്കൊ,
നാരങ്ങ, പ്പുത്തിച്ചക്ക ഇവയെല്ലാം ഇവിടെ കൃഷി
തചയ്യുന്നു

ക്യൂബാ ദ്വിപാണു” ഇവയില് ഏററവ്യം വലുതു”. പഞ്ച
എാരസ്ത്കും, പുകയിലയും ഈ ദ്വിപു” പ്രസിദ്ധമാണ്ട്. മധ്ൃര
ക്കിഴങ്ങില് നിന്നും യ,റോപ്പില് പഞ്ചസാര
ഉല്ലാദിപ്പിക്കു
ഡാന് തുടങ്ങിയ കാലംമുതല് ഇവിടത്തെ
കരിനുകൃഷിക്ക്
കോട്ടം
തട്ടിയിട്ടണ്ടു്. എങ്കിലും ഇന്നും കൃബാപമ്വെസാര
വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ധാരാളം കയററി അയയ്ക്കുപ്പെടുന്നു.
“ഹാഖ ന്നായാണു് കൃയൂബായുടെ തലസ്ഥാനം,
ജമൈക്കാദ്വിപു”

ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ

“ട്രിനിഡാഡ് ദ്വീപില്
എണ്ണുഖനികള്
ദ്വീപില് 'പവിതത്തിട്ടകളണ്ടു്. ഈ
നിഗ്രോകളാണു് കുടിയേററക്കാര്.

ഖകയാകുന്നു.

ഉണ്ട്.
ബഹമാ
ദ്വീപൃകളിലെല്ലാം

എല്
പം

ല്...

ഭാഗാ

ി ഥ്

ഞ്ജ

ടം നം,

യു;

തെക്കെ അമേരിക്ക...
തം,
പി

8. ൬ ആയിരത്തിനാനൂററിത്തൊണ്ണൂററിരണ്ടില് ക്രിസ്തു
ഫര് കൊളംബസ്സ്സ് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് കങ്ദുപിടിച്ചതുമുതല്
ക്കാണു” തെക്കെ അമേരിക്കയെദ്്ട്ററിയുള്ള കൂട്ടതല് വിവര
കൊല്ലങ്ങള്ക്കുശേഷം..
കുറെ
ങ്ങള് അറിഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു്.
കൊളംബനസ്റ്റിന്െറ സഹ പ്രവത്തകനായിതന പിന്സണ്...

കണ്ടുപിടിച്ചു. 1500-ല് കബ്രാള്
ആമസോണ് നദിമുഖം
ബ്രസീമതീരത്തെത്തി
നാവികന്
എന്ന പോര്ട്ടുഗീസ്
പൂച്ചി തന്െറ യാത്രം്
ഇതെ തുടര്ന്നാണു” അമേരിഗോവെസ
കള് ആരംഭിച്ചതും പ്ലെററു് നദീമുഖത്തെത്തിയതും. 1520.
ങരെ അനേകം പേര് ഈ രാജ്യതീരത്തു” അന്വേഷണങ്ങള്.
ഇടത്തി ഇവിധലോക'ത്തെപ്പാറിയുമ്ള, വിവരങ്ങള് ബാഹ്യ.
ലോകത്തിനു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മഗലന് എന്ന .പോര്ട്ടഗീസു
കാരന് തന്െറ ഭ്ൂപ്രദക്ഷിണത്തിയിടയില്
തെക്കെഅമേരി
ക്കയയടെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള ഒരു കടല്ലിട്ടക്കില് കൂടി പെസ.
ഫമിക്കിലേയ്ക്കക യാത്രചെയ്തു.
ആ കടലിട്ടക്ക് ഇന്നു മെഗലന്.
എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

സ്വഞ്സ്ം, വെള്ളി

മുതലായ

ലോഫങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി

യുള്ള മത്സരത്തില് സ്സെയിന്കാര് തെക്കെ
അമേരിക്കയുടെ.
പ്ല ഭാഗവും കണ്ടുപിടിച്ചു. കൊളബോിയാ
മുതല് ചിലി
പ്രദേശംവരെ സ്വല്ല്രുവും വെള്ളിയും
അവക്കു
ധാരാളം:
ലഭിച്ചു.
കൈവശപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ നാട്ടുകാരെ
കുടി
കയററക്കാര് കീഴ് പെ;ത്തി.
പല സ്ഥലങ്ങളിലും,
വിദേ:
ശികളും നാട്ടുകാതം തമ്മില് നടന്ന മിശ്രവിവാഫത്തിന്െറ
ഫലമായി ഒരു പുതിയ സങ്കരവര്ഗ്ഗം (146൭1142) ഉണ്ടായി.
സ്ക്റെയിന് കാരും
പോര്ട്ടുഗിസുകാരും കൂടി തെക്കെ അമേരി.

ക്കയ്യെടെ ഭൂരിഭാഗവും കൈവശപ്പെട്ടത്തി.

്
സ്ഥാനം, വലീപ്പം.
വടക്കെ അമേരിക്കയോട്ട തൊട്ട
വും ഉത്തരഅക്ഷാംശത്തിനും 555 ദക്ഷിണ
അക്ഷാംരത്തിനും
മഭ്ധ്യേയാണു്

തെക്കെ

അമേരിക്കയുടെ

സ്ഥാനം.

വടക്കു

ഭാഗത്തു വീതി കൂടടതലും തെക്ക് വിതി കുറവും ഉള്ള ത്രികോ
“ണത്തിന്െറ ആകൃതിയാണ് തെക്കെ
അമേരിക്കവ്റ്ും ഉള്ളു
“തെന്നു പറയാം. പനാമാ കരമയിട്ടക്കാണുട് ഇതിനെ വടക്കെ

“അമേരിക്കയോട്ട ബന്ധിച്ചിരുന്നതു്.
പടിഞ്ഞാറുവശത്തു” പെസഫിക്ക്സമുദ്വ്യം
“വശത്തു്
അററ്ലാന്റിക്കുസമുദ്രവയം
കിടക്കുന്നു.

പ്രിനെറ രണ്ടിരട്ടി വലിപ്പവ്യം ബമ്മാ,

ഇന്ഡ്യന്

കിഴക്കു
യൂറോ

യൂണി

യന്, പാകിസ്ഥാന് ഇവയയടെ ധാലിരട്ടി വലിപ്പവ്യം തെക്കെ
അമേരിക്കാഭൂഖണ്ഡത്തിനുണ്ടു്.
4600 മൈല് യിളവ്യം 3800
“മൈല് വിതിയ്യം ഉള്ള ഈ ഖണ്ഡത്തിന്െറ വിസ്ത്റിണ്ണം 25
ലക്ഷം ചതുരശ്രമൈല്
ആണു്. "മദ്ധൃയരേഖ വടക്കുഭാഗത്തുകൂടി
“ആമസാണ് നദിമുഖത്തെ
മുറിച്ചാണ്
കടന്നുപോകുന്നത്.
-കാപ്രിക്കോണ് വൃത്തം ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െറ മദ്ഥ്യത്തില്കൂടി
യ്യും

കടന്നുപോകുന്നു.

ഇങ്ങനെ

ഈ

ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െറ

മൂന്നില് രണ്ടുഭാഗവ്യം ഉഷ്ണുമേഖലയിലത്രെ
സ്ഥിതിചെയ്യു
“ന്നതു”. ഇക്കാരണത്താല് വടക്കെ അമേരിക്കയെപ്പോലെ ഈ
ഭൂഖണ്ഡം പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുകയുണ്ടായില്ല. കടലോരം അവി
ക്ലിന്നമായിക്കിടക്കുന്നതിനാല്
ഗൌകാമയങ്ങള്
തെക്കെ

“അമേരിക്കയില്

കുറവാണ്.

ദക്ഷിണചില്ലിയുടെ

തീരം

വടക്കേ
അമേരിക്കയിലെ
ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയായുടെ
“തീരംപോലെ ഫിയോര്ഡ്യകളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന.
ഭൂപ്രകൃതി. ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ചു് തെക്കെഅമേരി
മീഒയെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാം.

1.

പടിഞ്ഞാറുവശത്തുള്ള
ആന്ഡീസ്പവ്വത
പ്രദേശം.
2, കിഴക്കുള്ള ഗയാനാ ബ്രസില് പീഠഭൂമികൾ.
8. രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമതലപ്രദേശം.
രാക്കിപവ്ൃതനിരകളടെ . തുടര്ച്ചയായി
പശ്ചിമതീര
“ത്തോട്ട് അടുപ്പിച്ചു” തെക്കുഖടക്കായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്ഡി

14,

വടക്ഷകിഴക്കൻ -

വാണിജ്യവാതങ്ങള്

റ്പ.മേവാംശം

തെക്കെ
ലറായാണ്

അമേരിക്കാ-- ഭൂപ്രകൃതി

ആന്ഡിസ്പര്വതപാക്തി,.

4500

മൈല്

നീളമുണ്ടിതിനു്,
മദ്ധ്യത്തില് 500 മൈല്”
വീതിയും
ഉണ്ടു്. ചിംബറാസോ,
കോട്ടപാക്സി,
അക്കംഗ്കാഗ്വാ
എന്നീ പ്രധാന
ശിഖരങ്ങള്
അഗ്നിപര്വതങ്ങളാണു”.
ഫഹിമാലയം കഴിഞ്ഞാല് ലോകത്തിലെ
ഏററവ്യം
ഉയരം
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കൂടിയ പര്വതയിര ആന്ഡിസാണെന്നു
പറയാം, ഭൂമദഥ്.
രേഖയോടടടത്തു പതിനാറായിരം
അടിക്കുമേൽ
ഉയരമുള്ള
കൊടുമുടികളണ്ടു്.അവ സദാ ഫിമസാവ്ൃതമാണു”. പര്വ്വതം

ക്വംക്തികള്ക്കിടയിലുള്ള പീഠഭൂമിയിലെ
ററിററിക്കാക്കാ
തടാകത്തിന്െറ സ്ഥാധം പടത്തില് കണ്ടുപിടിക്കുക.
സമുദ്ര.
തീരത്തോടട തൊട്ടട്ടത്തു” സമാമ്ധരമായി കിടക്കുന്ന പര്വത
പംക്തിക്കും സമുദ്രത്തിന്നും മദ്ധ്യ
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സമ.
തലം വളരെ ഇട്ടങ്ങിയതാണു”.
ഇന്ഡ്യയുടെ ദ്രപ്രകൃതിയുമായി തെക്കെ
അമമരിക്കു:
യ്യടെ
ഭൂപ്രകൃതിയെ
താരതമ്യപ്പെട്ടത്താം
ഹിമാലയ
പര്വ്വതം, സിന്ധുഗംഗാതടം,
ഡക്കാന് പീഠഭൂമി എന്നതു
പോലെയാണു് ആന്ഡീസുപര്വതം, , സമതലം, പീഠഭൂമി:
എന്നീ വിഭാഗങ്ങള് തെക്കേ അമേരിക്കയില്. ആന്ഡീസ്പ്

പടിഞ്ഞാറും പീഠഭൂമി കിഴക്കുമാണെന്നുള്ളള
വ്ൃത്യാസമേ.
യുള്ള. ഗയാധാ ബ്രസീല് പീഠഭൂമികൾ വനയിബിഡമായ
മലമ്പ്രദേശങ്ങളാണു”.
ആമസാണ്
നദിമുഖത്തു നിന്ന്
ലാപ് ളാററാ നദീമുഖത്തേയ്ത്ക് ഒരു വരലരച്ചാല് ബ്രസില്
പീഠഭൂമി അതിനു കിഴക്കായിരിക്കും. പനാമായിലേയ്ക്ക് ഒരു.
ഖര വര.ക്ണാല് ഗയാനാപീഠഭൂമി
അതിന്െറ
വടക്കുമായി
രിക്കും. തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ മഫാസമതലം രണ്ടു പിഠഭ്രമികള് ക്കിടയിലാണു കിടക്കുന്നതു”, ഇവിടെയുള്ള പ്രധാന:
നദികളുടെ തടങ്ങള്
ഒ്നുചേര്ന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള
താണ് ഈ,
സമതലം,

നദികാഠം
പശ്ചിമതീരത്തെ
നദികള്
ഗതാഗതസവകയ്യമുള്ളവഃ
യല്ല. എന്നാല് അററ്ലാന്൯റിക്കുസമുദ്രത്തില്
വീഴുന്ന നദി
കള് ഗതാഗതപരമായം വാണിജ്യപരമായും പ്രാധാമ്പയമേറി
യവയാണു്. അവ വിതിയയം നീളവും കൂടിയവയാണ്.
1.
ഓറിയാക്കേ. അഡിസ്നിരകളില്
നിന്നും
ഉത്ഭവിച്ച് വെണസ്യൂലായില്ക്കൂടി ഒഴുകി അററ്ലാന്ഠിക്കു
സമുദ്രത്തില് പതിക്കുന്നു. നീളം 1500 മൈല്. ഗയാനാപീാ
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ഭൂമിയുടെ പടിഞ്ഞാറും വടക്കുമുള്ള ചരിവുകളില്യിന്നാണു*
ഈ നദി കൂടുതല് ജലം സംഭരിക്കുന്നതു”.
8.

ആമസാണ്.

ലോകത്തില്വച്ചു്

ഏററവും

ഖിതി കൂടിയ ദി ഇതാണു്, ഒ മുഖത്തിനു” 200 മൈലില്
കൂടുതല് വീതിയ്യഖം. ആന്റീസില്ധയിന്നുതന്നെ പുറ൭

൪.

അററ്ലാ
ഗയാനാ ബ്രസീല് ഉന്നതതടങ്ങളില്ക്കൂടി ഒഴുകി
൯റിക്കില് വീഴുന്നു. വലിയ
കപ്പലുകള്ക്കുപോലും
ഇദി
യില് കൂടി 1000 മൈല് ഉള്ളിലോട്ട
സഞ്ചരിക്കാം.
നദി
മുഖത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 200 മൈലില്
അലഡ്റൂറം
കടലി
ലോട്ട ശുദ്ധജലം കാണുന്നതില്നിന്നു
ഇദിയുടെ
പ്രുവാഫ
ശക്തിയെപ്പററി ഇമുക്ക് ഈഫിക്കാവുന്നതാണു്. ഈ
ധദീ
തടത്തില്ക്കൂടിയാണു' മദ്ധ്യരേഖ കടന്നുപോകുന്നതു“. തന്മൃലം
എന്നും മഴയള്ളതിനാല്
ഭയങ്കരമായ
വധപ്രദേശമാണു്
ഈ നദീതടം. നീളം 3500 മൈല്. വെള്ള പ്പൊക്കം കാരണം
ഇവയുടെ
റെയില്പാത,
റോഡ്യ്
ഈ ബദീതടത്തില്
ബിര്മ്മാണം സാദ്ധ്യമല്ല.

3.

ലാപ് ളാററാനദി.

പരാനാ,

പരാഗ്വെ,

ഉരുഗ്വെ എന്നീ നദികള് ചേര്ന്നതാണു” ഈ നദി. ബ്രസീ
' ലിയന് ഉന്നതതടങ്ങളുടെ തെക്കുഭാഗത്തു യിന്നാണു”് ഇവയയുടെ
ഉത്ഭവം. ഉരുഗ്വെ
കടലിനടുത്തുവച്ചാണ്
പരാനാ പരാ
ഗ്വേയില് ചേരുന്നതു”. ഇദിമുഖത്തുനിന്നു 970 മൈല് ഉള്ളി
ലക അസന്സിയോന്
തുറമുഖം
സമുദനിരപ്പില്നന്നുംം
250 അടി ഉയരത്തില് മാത്രമാണു സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്നതു”.
അത്രന്തു, താഴ്ന്ന തടമാണിതിനോതു്.

4.

സാവോഫ്റാന്സിസ്ക്കോ.

ബസിലി

യന് മലകളില്ഗിന്നും ആരംഭിച്ചു വടക്കോട്ട് ഒഴുകി പിന്നെ
കിഴക്കോട്ട തിരിഞ്ഞു് അററ്ലാ ധിക്കില് വീഴുന്നു. ഗതാഗത
സാകയ്യുമധികമില്ല.
റ
തെക്കെ അമേരിക്കയെ പ്പോലുള്ള ഒരു
അവികസിത.
രാജ്യത്തു ഗതാഗതകായ്കുങ്ങളില് യദികള്ക്കു വളരെ
പ്രാധാ.
ന്യമൃണ്ടു്.
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ഭൂപടത്തില് നോക്കി താഴെപ്പറയുന്ന കായ്യങ്ങള് വിശദ
മായി ഗ്രഹിക്കുക.

1. ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െറ
യില് കിടക്കുന്നു.
2. 60: പശ്ചിമരേഖാംശം
ത്തില്ക്കൂടി കടന്നുപോകുന്നു.
8.

ആൻഡീസ്

ഭൂരിഭാഗവ്യം

്ൂഖണ്ഡത്തിനെറ

തെക്കുവടക്കായി

മദികള്

എല്ലാം

ഓറിയാക്കോ,

ആമസാണ്,

അറാലാ

അററ്ലാന്റിക്കില്

6. അററക്കാമാ മരുഭൂമി പടിഞ്ഞാറും
ഭൂമി തെക്കും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
7.

മദ്ധ്യ

പസഫിക്കുതീരത്തു

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
4. ബ്രസീല് ഗയാമാ
ഈ പീഠഭൂമികൾ
ന്റിക്കുതിരത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

൭, പ്രധാന
വീഴ്ന്നവയാണു്ം

ഉഷ്ണമേഖല

ഷിങ്കിള്

മരു

പരായാ, പരാഗ്വേ ഈ

ഇദിതടങ്ങള് പ്രധാധപ്പെട്ടവയാണ്ു്.
8, തെക്കുഭാഗത്തൊഴിച്ചു
മററു തീരപ്രദേശങ്ങളില്
ഉള്ക്കടലുകള് വളരെ കുറഖാണു”.
കാലാവസ്ഥ
[

കാ:ലവഗ്ഥയെപ്പററി ചിന്തിക്കുമ്പോള് അതിനെ നിയ
ത്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് അക്ഷാംശം
സമുദ്രയിരപ്പില്നിന്നു
മുള്ള ഉയരം, സമുദ്രസാമീപ്യം, കാററു“, മഴ, കടലൊഗ്ുക്കുകള്

എന്നിവയാണെന്നറിയാമല്ലോ.

മദ്ധ്യരേഖയും ദക്ഷിണായനരേഖയും പടത്തി നോക്കി
തെക്കേ അമേരിക്കയില് ഏതു ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്നു
എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക. 60: ദക്ഷിണ അക്ഷാംശം
ഈ ഭൂഖ
ണ്ഡത്തിനെറ തെക്കുകൂടിയാണു പോകുന്നതു്.
ആന്ഡിസ്
പര്വ്വതം പടിഞ്ഞാറുവശത്തു” ഒരു കോട്ടപോലെ കിടക്കുന്നു.
പടിഞ്ഞാറുയിന്നു ഖരുന്ന കാററിയെ കിഴക്കോട്ടു വിടാതിര
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കെയും

ടം

കിഴശ്കനിന്നും

വരുന്ന

കാററിനെ

പടിഞ്ഞാറവോട്ട

വിടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് ഈ പര്വ്വതമാണു. വടക്കു
കിഴക്കന് വാണിജ്യവാതവും
തെക്കുകിഴക്കന്
വാണിജ്യ
വാതവും കിഴക്കേ തീരത്തടിക്കുന്നു. . ബ്ബസില് ഗയാനാ തീര
പ്രദേശങ്ങളില് ഈ കാററുകളാണു്
മഴ
നല്കുന്നതു”.
പശ്ചിമതീരത്തിനെറ തെക്ക്” പശ്ചിമവാതം അടിക്കു്തതി
നാല് അവിടെയും മഴ ലഭിക്കുന്നു.

ആന്റീസ് പര്വ്വതത്തിനു പടിഞ്ഞാറു കാണുന്ന അററ
കാമാ ഒരു ഉഷ്ണുമരുഭൂമിയാണു്. അവിടെ വാണിജ്യവാതങ്ങ
കില് നിന്നാണു മഴലഭിക്കുന്നതു്.
എന്നാല്
ആൻഡീസ്
പര്വ്വതം അവയെ തടഞ്ഞനിറുത്തുന്നു.
തന്മയലം അവിടെ
മഴയില്ല.
പശ്ചിമവാതം
ഈ
പ്രദേശത്തിനു തെക്കാണു
മഴ ധയല്കുന്നതു്. അററക്കാമാ ഒരു മരുഭൂമിയാകാന് ഇതാണ്*
കാരണം.
തെക്കേ

അമേരിക്കയുടെ

തെക്ക് ആൻഡീസ്

ത്തിനു കിഴക്ക് ഷിങ്കിള് അഥവാ
₹

പേരില് ഒരു

പാററഗോണിയാ

മിതോഷ്ണ മരുഭൂമിയുണ്ടു്.

പര്വ്വത

എന്ന

സ്ഥാനമനുസരിച്ചു്

ഇവിടെ വാണിജ്യവാതം അടിക്കുന്നില്ല.
പശ്ചിമവാതത്തെ
ആന്ഡീസ് പവ്ൃതം തടയുകയും
ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങ
ളാലാണു് പാററഗോണിയാ മരുഭൂമിയായതു”.
പടിഞ്ഞാറെ

തീരത്തു” മദ്ധ്യചില്ലിയില് പശ്ചിമവാതങ്ങള് ശീതകാലത്തു
മാത്രം
മഴ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാല്
റേനിയന് കാലാവസ്ഥയാണുള്ളതു”.
ആമസോണ്

തടത്തില്

എന്നും

അവിടെ
മെഡിറവറ
ഉച്ചലിതവ്ൃഷ്ടിയാല്

മഴയ്യലണ്ടെന്നു്

പഠിക്ടിട്ട

ണ്ടല്ലോ.
തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ
പര്വ്വതപ്രദേശങ്ങളിലും
പീഠഭൂമികളിലും (അവ ഉഷ്ണുമേഖലയിലാണെങ്കിലും)
ചുട്ട
കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന.
മദ്ധൃയരേഖയില് ഇക്വഡോര്
സംസ്ഥാ
നത്തു” സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ക്വിറേറാ പട്ടണത്തില് ഉഷ്ണ കാലത്തു
“പോലും ചുട്ട വളരെ കുറവാണു”.
പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തു” പെറൃമിയന്
(ഫംബോള്ട്ട്
യ
ഉഷ്ണുകാലത്തുക്
തീരസമതല
ഞ്തില് ചട്ട കുറവാണു്.
ബ്രസിലിന്െറ തീരത്തു കൂടി ഉഷ്ണ
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ജലപ്രുവാഫമുള്ള തിനാല് അവിടെ ഉഷ്ണുകാലത്തിനു

ചുടിന്ത

കുറവില്ല.
പൊതുവേ പറഞ്ഞാല് തെക്കെ അമേരിക്കയ്യടെ കാലാ;
ഓസ്ഥയെപ്പുററി താഴെപ്പറയുന്ന കായ്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സി
ലാക്കണം,

1.
നം

ഈ

ഭ്ൂഖണ്ഡത്തിന്െറ

അഞ്ചില്

ജാലുഭാഗവുമ

വാണിജ്യവാത പരിധിയിലാണ്.
ഒരു ചെറിയഭാഗം അതായതു” അക്ഷാംശം 3റാക്കും
കുടംക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം
വ്ൃതിചലനമേഖലയി
ലാണ്.
ഈ വൃതിചലനമേഖലയില് ട്രഖണ്ഡം

.

ങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറുവശത്താണല്ലോ മെഡിറാദറേ.
ണിയന് കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ടന്നതു്,
ഭൂഖണ്ഡത്തിനെറ
മേഖലയിലാണു'.
4.

൭.

തെക്കുഭാഗം.
ലി

പര്വ്വതങ്ങള് തെക്കുവദക്കായി കിടക്കുന്നു.
മദ്ധ്യരേഖയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലായി (൯൦ വടക്കും.
99 തെക്കും) ആമസോണ് ബദീതടത്തില് ഉച്ചലിതം

വൃഷ്ടി.

മരുഭൂമികളുടെ സ്ഥാനം
ലാണു”.

7ം

പശ്ചിമവാരം

4

മഴനിഴല്പ്രദേശങ്ങളു.

ക്വിറേറാ ഉഷ്ണുമേഖലയിലാണെങ്കിലും
ഖസന്തം അനുഭവിക്കുന്നു.

സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങള്

നിതാന്തം

ശീതോഷ്ണ്ുസ്ഥിതിയെ:

ക്രമീകരിക്കുന്നു.

പ്രാകൃതിക സസ്യങ്ങഥം
കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചു് ഉള്ള സസ്യമേഖലകളാണട്*
തെക്കേ അമേരിക്കയില് ദുശ്യമാകുന്നതു”. സസ്യജിവിതത്തെ.
നിയന്ത്രിക്കുന്നതു് കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയം ആണെന്നുള്ള

തത്വം ഇവിടെ പ്രുകടമായി പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടന്നു.
ത്തില് ആകെ ഏഴു സസ്യമേഖലകളണ്ട്..

ഈ ഭൂഖ:സ്ഥ
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മദ്ധ്യരേഖാവനങ്ങള്__സെല്വാസ്സ്
ഉശ്മേഖചലാ പുല്പ്രദേശങ്ങള്---സാവന്ന
ഉഷ്കൃമരുഭൂമികള്---

മിതോഷ്ണുദമമഖലാ
ട്ട്

പുല്പ്രദേശങ്ങള്.--പമ്പാസ്്*

0/7)

ന
വ

റ് (ഴ്ര്

4
ന്

ടം,

ട്

[.

177
ല്

തെക്കെ

(4

അമേരിക്കയിലെ

സസ്യ്യമേഖലകള്
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5. മിതോഷ്ട്മേഖലാ ഖനങ്ങള്__പത്രവിക്ഷേപിണ
6. മെഡിറററേനിയന് ഖനങ്ങള്.
7. മിതോഷ്ണ മരുഭൂമി,
മദ്ധ്യരേഖാഖനങ്ങള്.
ആഫ്രിക്കയിലെ
കോങ്ഗോ:
ഖ൦ങ്ങശക്ക് സദൃശമായ

ഒന്നാണിത്.

ആമസോണ്

നദ

തടം ഇതിലുള്പ്പെട്ടന്നു. പടംനോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. സെല്

ഖാസ് എന്നാണിതിനുപേര്. ഇംഗ്ലീഷില് 130% %% 17076515,
എന്നുംമ ഴയുള്ള പ്രദേശത്തു മാത്രമേ
എന്നാണിതിയര്ത്ഥം.
ഈ വനങ്ങള് കാണുകയുള്ളൂ. ഈ വനങ്ങളില് സുയരശ്മി
ഇടതുര്ന്നാണട് മര.
അത്രയ്ക്ക്
ലഭിക്കാന് പ്രയാസമാണു.
ങ്ങളും വള്ളികളും വളരുന്നതു". മണ്ണ് ചേറും ചെളിയും.
അഴുകിയ ഇലകളുംകൊണ്ടു് ചതുപ്പുപ്രദേശമായിത്തിര്ന്നിരി
വബ്പ്രദേശങ്ങളിലെ;
ഈ
അപ്രാപ്യമായ
ക്കുകയാണ്.
അത്യ
ജീവിതം അനാരോഗ്യകരവും ക്ലേശഭൂയിഷ്യവംമാണട്.

ഷ്യം അതിവ്ൃഷ്ടിയും

ി

ഴ്

ഈ വയപ്രദേശത്തിനെറ ലക്ഷണങ്ങ,

ളാണ്. കടുപ്പമേറിയ തടികളാണു" ഇവിടെയുള്ളത്. ധാരാള പ; ലി
വൃക്ഷങ്ങളു ണ്ടെങ്കിലും തടി വെട്ടിയെടുക്കുക പ്രയാസമാണ്ട്, 4
ഉഷ്ണമേഖലാ പുല്പ്രദേശങ്ങള്.

ഗയാനായിലും

ലിലും ആണു്” ഈ പുരുപ്രംദശങ്ങള് കാണുന്നതു്.
യില് ലാഗോസ് എന്നും, ബ്രസിലില്
മാണു” തെക്കെ

അത്ൃഷ്ണുഖ,ം അല്പ്പവൃഷ്ടിയുമാണു് ഈ
കാരണം.
പരുപരുത്ത
ഉയരംകൂടിയ

ഗയാനാ

കാപോസു്

അമേരിക്കയിലെ സാവന്നായുടെ

ബ്രസീ:

എന്നു

പേരുകള്.

പുല്പ്രദേശത്തിനു
പുല്ലവര്ഗ്ങ്ങൾ

ഇധഖിടെ ഖളതരുന്നു.
ഉഷ്ണമതഭൂമി.

വടക്കെ

ചില്ലിയിലെയും

ലെയും മരുഭൂമികള് ചേന്നതാണിതു്. അതൃഷ്ണവും

പെറുവി.

അനാവ്വ

ഷ്യിയം മൂലം സസ്യഫിയമായിത്തിര്ന്നിട്ടുള്ളതാണുട്
അറ
ക്കാമാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന
ഈ മരുഭൂമി.
കാലാവസ്ഥയുടെ.
പ്രാതികൂല്യത്തെ അവഗണിച്ചും മനുഷ്യര് വെടിയുപ്പുഖനയ
ത്തിനായി ഇവിടെ കുടിയേറിയിട്ടണ്ടു്.
കൃഷികള്ക്ക്” വള

ത്തിനായി

ഈ വെടിയുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ച്ച്്ി

എല്ലാംതന്നെ

എ
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കയററുമതി ചെയ്യുകയാണു. മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കില്
ഈ
ഉപ്പ് അലിഞ്ഞു ഒഴുകിപ്പോകുമായിരുന്നു.

മിതോഷ്ണമേഖലാ പുല്പ്രദേശങ്ങള്. അല്ലവൃഷ്ഠിയും
മിതോഷ്കണ്ുവും ഉള്ളു പ്രദേശങ്ങളുലാണല്ലോ പ്രമറികള് കാണ
പ്പെടുന്നത്. അര്ജന്റീനായിലും
തെക്കെ ബ്രസീലിയന്
ഉന്നതതടത്തിലും പ്രയറിപ്പദേശങ്ങളുണ്ടു്,
അവയ്ക്കു പമ്പാസ”..
എന്നാണു പേങ്ഭ്. ഗോതമ്പ്, ചോളം,
മുതലായ ധാന്യ
ങ്ങള് കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും കന്നുകാലികളെ വളത്തുന്നതിനും
ഈ പ്രദേശം പ്രയോജയപ്പെടുന്നു.
മെഡിറററേനിയന്

വ്ൃതിചലയമേഖ്ലയില്
കാണാം.

ഇന്നു് അവ

വനങ്ങള്.

മദ്ധ്യ ചില്ലിയിലുള്ളു

ഖെഡിറ്റേനിയ൯
വെട്ടിത്തെളിച്ചു്

വൃക്ഷങ്ങള്

പഴവര്ഗ്ഗക്കു,ഷി

നടത്തുന്നു.
റ
0
മിതോഷ്ു മതഭൂമി. മഴ ഇല്ലാത്തതിനാല് കാര്യമായ
സസ്യങ്ങളൊന്നും തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ
പാററശോണ।
യായില് ഇല്ല.

ജത്തുവശ്ലങ്ങഠം
മദ്ധ്യരേഖാവയങ്ങളില് ധാരാളം കുരങ്ങു കളണ്ടു്. അവ
ഇന്ഡ്യയിലെ
കുരങ്ങുകളില്നിന്നു ചിലകായ്യങ്ങളില് വ്യ
ത്യാനപ്ല്ിരത്തെ. കവിള്സഞ്ചികള് അവയ്ക്കില്ല. വളരെ
മരക്കൊമ്പുകളില് ചുററിക്കിടക്കാന്
നീണ്ട വാലൃകളണ്ടു്.
ഇത്തരം വാലുകള് സഹായിക്കുന്നു.
പെരുമ്പാമ്പുകളും, മുത
ലകളം, മററു ഇഴജത്തുക്കളം മദ്ധ്യരേഖാവനങ്ങളില് ധാരാള
മാണു”.
ജന്തുക്കളില് പ്രധാനപ്പെട്ടവ ജാഗ്വര്, എന്ന ഒരു
തരം വള്ളിപ്പുലികളും റിപ്പീര എന്നുപേരുള്ള
ഒരുതരം
പന്നികളുമാണു്. ആമര്സാണ്പ്രദേശങ്ങളില്ത്തന്നെയാണു*
ഇവയ്യം കാ്നപ്പെടുന്നത്തു്. പുല്പ്രദേശത്ങളില് മാനുകളും.
മററും ഉണ്ട”.
അനറീററര് എന്നതു്
ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട
മൃഗമാണ്.
എറുമ്പാണ് അതിന്െറ ആഹാരം.
നാലടി
നീളം കാണു 'ഈ
മൃഗത്തിന്.
രോമം
നിറഞ്ഞവാല്ും.
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ചാട്ടപോലുള്ള
നാക്കും
ഇതിനുണ്ട്.
മിതോഷ്ണപുല്
പ്രദേശങ്ങളില് റീ എന്നറിയപ്പെട്ടന്ന
ഒരുതരം
ഒട്ടകപ്പ
“ക്ഷികളണ്ടു്.
പര്ലത
പ്രദേശങ്ങളില് ലാമാ, അപ്പാക്കാ
എന്നറിയ പ്പെടുന്ന ഒട്ടക ജാതിയിലുകൂളു ജന്തു ളൈ കാണാം.
“രോമത്തിനു വേണ്ടി ഈ മൃഗങ്ങള് ഖളത്തപ്പെട്ടന്നു. തത്തയെ
ശപ്പാലുള്ള മാക്കാപക്ഷിയും ചിത്രശലഭങ്ങളെപ്പോലെ ഭംഗി
"യുള്ള സ്വര്ലോക പക്ഷിയും എടുത്തുപറയത്തക്ക പക്ഷികളാ
ണര്. ശത്രുക്കള് ആക്രമിച്ചാല് പത്തുപോലെ
ചുരളാന്കഴി
ള്ള, ആ മഡില്ലോ,മുള്ളന് പന്നിയുടെ വകഭേദമായിരിക്കാം.
യൃറോപ്യന്മാരുടെ കുടിയേററത്തോടുകൂടി
കുതിരകളും ധാരാളമായി പുല്പ്രദേശങ്ങളില്
ന്നുണ്ട്.

അട്ടമാടടകളും
ഖളര്പ്പെട്ട

പ്രാകൃതിക വിഭവങ്ങളും കാര്ഷികോല്ലന്നങ്ങളും
ഒ

തെക്കെ അമേരിക്കയില്
കുടിയേറിയ
രാജ്യത്തിലെ ധാതുസമ്പത്തു്
ചണം

ന്നാഗ്രഹിച്ചലരാണു്.

രിക്കയം പ്രകൃതി
പ്രധാനപ്പെട്ട

വടക്കെ

സ്വര്ണ്ണം.

അമേരിക്കയും തെക്കെ അമേ

നിക്ഷേപംകൊണ്ടു്”

ധാതുവര്ഗ്ഗങ്ങള്

പാശ്ചാത്യര്
ചെയ്യണമെ

അനുഗൃഹീതമാണ്.

താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

ബ്രസീല്, ഗയാനാ,

കൊളംബോിയാ,പെരു

എസ്സി രാജ്യങ്ങളില് നിന്നു ലഭിക്കുന്നു.

വെള്ളി.

തെക്കെ

അമേരിക്കയിലെ

ഒരു രാജ്യമാണ്

അര്ജനറീനാ, രജതരാജ്യം എന്നാണു് അര്ജന്റീന

എന്ന

പദത്തിന്െറ അത്റം. വെള്ളി അന്വേഷിച്ചു വന്നവര് ഈ
രാജ്യത്തു” ആദ്യം പ്രവേശിച്ചു. ഇന്നു് ഈ ലോഹം കൂടുതല്
ഖനണം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങള് പെറു, ചില്ലി, ബൊളിവിയാ
എന്നിവയാണ്. ചിലിയിലെ ഇക്കിക്കെ തുറമുഖത്തു കൂടി
ഇതു കയററി അയഗ്ത്ുന്നു.
ഇതു് ബൊളിവിയാ, പെറും ചില്ലി, എന്നി
ചെമ്പ്.
രാജ്യങ്ങളിലാണ് അധികം ഉള്ളതു്.

ചിക

്
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തകരം,

ബൊളിവിയായില് ജിന്നും

ലഭിക്കുന്നു.തകര

ചഖനയത്തിന് ലോകത്തില്
മലയായ്ത്കു
ഒന്നാംസ്ഥാനവും
“തെകൊെ അമേരിക്കയ്ക്കു” രണ്ടാം സ്ഥാനവ്യം ഉണ്ടു്.

ചില്ലിവെടിയഡ്ണു്.
“ണിന്നും ലഭക്കുന്നു.

ഉത്തര ചില്ലിയിലെ

മരുഭൂമിയില്

പ് ളാററിനം,
കൊളംബിയായില് ഇിന്നും ലഭിക്കുന്നു.
മണ്ണെണ്ണ,
വെയസ്യല,
കൊളംബിയാ,പെറു, ഇക്വ
ഡോര്, അര്ഷന്റിയാ, എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും കുഴിക്ചെടട
പ്പെട്ട വരുന്നു. വെണസ്ൃയലായില്
മാരക്കൈബൊ തടാക
പരിസരങ്ങളില് നിന്നും വളരെ അധികം മണ്ണെണ്ണ ലഭിക്കു
ന്നുണ്ട്.

പ്രാകൃതിക
മ സ്ഥാനം.

സസ്്യോല്ലന്നങ്ങളില്

ആമസോണ്

റബറിനാണു' ഫ്ര്ഥ

നദിതടത്തിലുള്ള

മങ്പയരേഖാവന

ഞ്ങളിലെ ഒരു പ്രധായ വൃക്ഷമാണ് റബ്ബ൪. അവിടെനിന്നും
സംഭരിക്കുന്ന റബര്; പാരാറബ ൪ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.കിഴക്കെ
ബ്രസിത്, ഗയാനാ എന്നിവിടങ്ങളിലും റബര് വളരുന്നുണ്ട്.
എന്നാല് ഇന്നു” ഈ പ്രാകൃതിക റബറിന്െറ സ്ഥാധം വിപ
ണിയില് കുറഞ്ഞുഖരികയാണ്.
മരങ്ങള് തന്നെ പലകാര
ണങ്ങളാല് നശിച്ചു വരികയാണ്. സിങ്കോനാ
ചെടിയില്
രിന്നും ക്വയിനായും ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്.

തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട കയ
ററുമതി ബ്രസിലില്
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
കാപ്പിയാണ്.
കാര്ഷികവിഭവങ്ങളില്
ഏററവും പ്രധായപ്പെട്ടതും ഇതു
“തന്നെ. പതത്തി ബ്രസില്,
വെനിസ്യൂലാ എന്നി രാജ്യങ്ങ
ളില് കൃഷി ചെയ്യപ്പേടുന്നു. ഇക്വഡോര്, പെറു,
വെനി

[1

സ്യൂല, ഗയാനാ, എന്നി സ്ഥലങ്ങളില് കൊക്കോയം ഗയാ
“ായില് കരിമ്പും പ്രധാന കാര്ഷിക വിഭവങ്ങളാണു്.അ൪
ജന്റിനായില് ഗോതമ്പും ചോളവ്യം ഓറിയാക്കൊ
നദിതട

അില് യെല്ലും വിളയുന്നു. മെഡിറററേനിയ൯
പ്രദദശമായ
മദ്ധ്യ ചില്ലിയില് പലമാതിരി പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള് കൃഷിചെയ്യ
ഭപ്പടുന്നു. ബ്രസിലില് എര്ബാമാറേറ എന ഒരുതരം ചെടി

൭0
യ്യടെ ഇല
ക്കുന്നു.

അവിടെ

ഉള്ളവര് തേയിലയായി ഉപയോഗ?
ൂ
ആട്ടമാടുകളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രോമം, തുകല് മാംസം.
വെണ്ണ എന്നിവയും തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ പ്രാധാന്യമര്,

ഫിക്കുന്ന ഉല്ലന്നങ്ങളാണു്.

അപ്പാക്കാ,

ങ്ങളില് ജിന്നു ലഭിക്കുന്ന രോമം
താണു.

മനുഷ്യജീവിതവും

വളരെ

ലാമാ എന്നി മൃഗ
വിശേഷ മായിട്ടുള്ളു

തൊഴിലുകളും

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രാകൃതിക പരിസരങ്ങളെ ആത്ത.
യിച്ചും അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെടടത്തിയുമാണല്ലോ മനുഷ്യര് ജീവിതം
ഇയിക്കുന്നതു”. തെക്കെ അമേരിക്കയിലും ഇതേ തത്വംതന്നെ
പ്രായോഗികമായി നാം മണസ്സിലാക്കുന്നു
കൃഷി, കന്നുകാ
ലിവളര്ത്തല്, ഖനനം എന്നിവയാണു ഇവിടത്തെ പ്രധാന.
തൊഴിലുകള്.
ആളുകള്
ഖനികള് അന്വേഷിച്ചെത്തിയ

്

ക്രമേണ

കൃഷിക്കാരായും
മേച്കില്ക്കാരായയം
തീര്ന്നു
എന്നു” പറയാം.
ധാതുവര്ഗ്ഗങ്ങള് ധാരാളമായി കാണപ്പെ,
ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ഖധനതൊഴിലില് ധാരാളംപേര് ഏപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു.
കൃഷിക്ക്
ഉപയുക്തമായ
സമതലപ്രുദേശങ്ങ
ളിലും താഴ്വരപ്രദേശങ്ങളിലും കൃഷിക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ട
തലാണു്.
പുല്പ്രദേശങ്ങളില്
പ്രത്യേകിച്ചു് മിതോഷ്ണ
മേഖലാ പുല്പ്രദേശങ്ങളില് കുന്നുകാലിവളര്ത്തലും ശുഷ്ക.
മായ തക ടികളില് ആടുവളത്തലും മുഖ്യ തൊഴിലുകളാണു .
കാലിവളര്ത്തലിനോട്ട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള
ക്ഷിരഖ്യവസാ:
യത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണുവംം കുറവല്ല.

യൂറോപ്യന്മാർ അര്ജന്റിമായില് പ്രദവേശിക്കുന്നതിനു.
മുമ്പ് നാട്ടുകാരായ ഇന്ഡ്യന് വര്ഗ്ഗക്കാര് വേട്ടയാടി ജീവി
ക്രരിരുന്നു. കുതിര, ആട്ട് മാട്ട്, ഇവയെ യൂറോപ്യര് ധാരാ
ഉമായി ഇവിടേക്കു ഇറക്കുമതി ചെയ്തും അന്നുമുതല് ബാട്ടകാര്.
മേച്ചില് ക്കാരായിത്തിര്ന്നു. ആ മേഷ്ണില്കാര്
ഗാച്ചാസ്
വര്ഗ്ഗം എന്നറിയപ്പെട്ടു,
(സ്പെയിന്കാരും നാട്ടുകാരും.
ചേരന്നു” ഉണ്ടായ ഒരു മിശ്രവര്ഗ്ഗമാണിവര്.)
കുതിരപ്പു
ത്തു സഖാരിചചെയ്ത്ത കൊണ്ടു് അനേകായിരം
ആടുമാടുകളെ;

ഷ്;
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മേച്ചു

നടന്നിരുന്ന

ഇപ്പോള്

കൂട്ടരാണിലര്,

₹

എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നു.
മാംസം

ങ്ങളിലേക്ക്

ചീഞ്ഞുപോകാതെ

അയയ്ക്കുന്ന

ഇവരുടെ

സുക്ഷിച്ചു് വിദേശ

സ്ഥല

സമ്പ്യദായം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടടരതോട്ട

പ്രാധായ്യമര്ഫി'
വളരെ
കൂടി പമ്പാസ്് പ്രദേശങ്ങള്
പുറമെ ധാരാളം
ള്ക്കു
സ്ഥലങ്ങ

മേച്ചില്
ക്കുവാന് തുടങ്ങി.
സ്വതന്ത്രമായി
ണ്ട്.
ഇവിടെയു
ഇന്നു്
കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും
വണ്ടി
അവഷ്ത്ര
പകരം
നതിനു
വിട്ടന്
അഴിച്ചു
കന്നുകാലികളെ
ലി
കന്നുകാ
ര്ത്തി
പുല്ലുവള
ഒരുതരം
ആത്ഫാല്ഫാ എന്നു
പത।
ാരന്"
കൃഷിക്ക
ഒരു
നു.
പോററുന്
കളെ കൃഷിക്കാർ
യായിരക്കണക്കിനു” ആട്ടമാട്ടകളാണുള്ളതു്. യൂറോപ്പിലേക്ക്
മാംസം കയററി അയയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് അര്ജ൯ഠിീയാ പ്രഥമസ്ഥാനം ഖഹിക്കുന്നു.
ആമദസാണ് പ്രദേശങ്ങളിലും ഉഷ്ണദമഖചലയിലെ ഇതര
വനങ്ങളിലും റബ്ബര് ശേഖരിച്ചു് ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗം മേട്ടന്ന
.
ഓരും തെക്കെ അമേരിക്കയിരു ഉണ്ട്.

വാണിജ്യം

ഴ്

ഇന്നു” തെക്കെ അമേരിക്കയ്ക്ക്
യോടും യൃറോപ്പിനോട്ടം മാത്രമാണു്

വടക്കെ
കൂട്ടതല്

അമേരിക്ക
വാണിജ്യ

യയറോപൃര് തെക്കെ അമേരിക്കയില് ധാരാ
ബന്ധമുള്ളത്.
ഉമായി പാത്തുതുടങ്ങിയിട്ട് അധികകാലമായിട്ട്ല്ല തന്മംലം
ആ

ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ

ട്ടേയുള്ള

വിഭവങ്ങളുടെ

എന്നുപറയാം.

ചുഷണം

ആഫ്രരിക്കയെപ്പോലെ

ആരംഭിച്ച

തെക്കെ

ആഹാരസാധാങ്ങളുടേയം
അമേരിക്കയും വിദേശികള്ക്ക്
കൂട്ടതല്
അസസ്നറേത വസ്തുക്കളുടേയും ഒരു കലവറയാണ്.
ംം.
.
സ്വക്ന്ു
ായാണ്
്൯റിന
അര്ജന
കയററുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം
്ണ
മണ്ണെണ
,
പ്പ
വെടിയ
ം
വെളത്തീയം, ചെമ്പു
വെള്ളി,
പഞ്ഞിം
എന്നി ധാതുക്കളും റബ്ബര്, കാപ്പി, ഗോതമ്പ്
വെണ്ണ
മാംസം,
തുകല്,
,
എന്നി സസ്യജന്യങ്ങളും കമ്പളി
കയറ൮
പ്രധാന
ആണു”
ം
തുവത്, എന്നി ജന്തുജന്യങ്ങളു
മതിചരക്കുകള്. ഐക്യണാട്ടകള്, ഗ്രേററുബ്രിട്ടന്, ഫ്രാന്സ്

ഇററലി, സ്റ്റെയില്,

പോര്ട്ടുഗത,

ഹോളണ്ട്,

ി

ജര്മ്മനി...

2
ഈ
രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടണ്്
കൂടതല്
ക്രയവിക്രയം
നട
ക്കുന്നതു”. ഇരുമ്പുരുക്കു സാമാനങ്ങള്, യന്ത്രങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള്
“സ്തൂടികസാമാനങ്ങള് മുതലായവയാണു” പ്രധാന ഇറക്കുമതി
ചരക്കുകള്.
ഇവിടത്തെ ഏററുമതി,
ഇറക്കുമതിയെക്കാള്
“വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു.

ഗതാഗതവും

വാര്ത്താവിനിമയവും

വലിപ്പമനുസരിച്ച് ഇതര രാജ്യങ്ങളോട്ട

താരതമ്യപ്പെ

*ടത്തുമ്പോള് തെക്കേ അമേരിക്കയില്
ഗതാഗതസൌകര്യ
ങ്ങള് കുറവാണു്.
ജനസംഖ്യക്കുറവാണു് കാരണം.
പ്രധാ
യപ്പെട്ട കുടിയേററസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തിര പ്രദേശത്താണല്ലോ.
ത൯മൂലം കപ്പല്ഗതാഗതത്തിനു കൂടതല്
പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
“എന്നാല് സമൃദ്ത്രത്തു അധികം വിടവുകളില്ലാത്തതിനാല്
“നല്ല നൌകാശയങ്ങളുടെ
എണ്ണും കുറവാണ്,
ഇവിടത്തെ
വലിയ നദികള് എല്ലാംതന്നെ സഞ്ചാരയോഗ്യമാണു്. ആമ
സോണ്, പരാന, പരാഗ്വേ, ഉരുഗ്വേ, ഓറിനാക്കോ എനി
ഏദികളില്കൂടി ഉള്ളിലോട്ട വളരെ ദുരം സഞ്ചരിക്കാം.
റയില് വേകള്
ദമക്ഷിണഭാഗത്താണു്' അധികം കാണു
തു്. ബ്ൃൃനോസ്പ് അയര്സില്നിന്നും ആരംഭി മന്ന റയില്
പ്പാതകള് മൂലം തെക്കന് പ്രദേശങ്ങളിലെ
ഫലവത്തായ
ഭൂമികളെല്ലാം ബന്ധിതമായിട്ടുണ്ട്.
റയില്വേകള് പണി

യുന്നതിനുള്ള സൌകര്യമാണ്

അര്ജ൯റിനായടെ വളച്ചന്ത്കൂ

കാരണം. ബ്ൃൃനോസു് അയര്സില്നിന്നു മെന്ഡോസായില്
കൂടി വാല്പറൈസോയിലേയ്ക്കു ഒരു റയില്പ്പാത ആന്ഡിസു

“പര്വ്വതം കടന്നുപോകുന്നുണ്ടു്.
വേറൊരെണ്ണം ലാപാസ്
എന്ന പട്ടണത്തിലേയ്ത്കു പോകുന്നു.
മൂന്നാമതൊരെണ്ണും കിഴ
ക്കേതീരത്തുകൂടി റയോഡിജനിറോയിലേയ്ക്കകു പോകുന്നു. “പടി
ഞ്ഞാറെതിരത്തു” ചില്ലിയുടെ വടക്കു മുതല് തെക്കേ അററം
വരെ പോകുന്ന ഒരു പാത ജലമാ൪ഗ്ലഗതാഗതത്തിന്െറ അഭാ
“ഖത്തെ പരിഹരിക്കുന്നു.
ബ്രസിലില് റയില്പ്പാതകള് കുറ
ഏാണു്.
ര്
റോഡ,,കള് പലയി
മോട്ടോര്വാഫഹയങ്ങള് പോകുന്ന
പ്രധായപ്പെട്ട
ങ്ങളിലും ഇപ്പോള് വെട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടണ്ട്.

ച
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നി

തീരഇഗരങ്ങളിലേയ്ക്ക് ബ്യൂനോസ്പ് അയര്സില്നിന്നും വിമ?
റയില്പ്പാണസര്വ്വീസണ്ട്. കേബിള് ഏര്പ്പാടടകളുമുണ്ട്.
തകളും റോഡ്യകളും യിര്മ്മിക്കുന്നതിനുകൂളൂ അസൂകര്യങ്ങള്-:
പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ള.
ഖിമാണഇസര്വ്വീസുകൊണ്ടു്

രാഷ് ട്രീയവിദാഗങ്ങാം
പത്തു സ്വരന്ത്രരാജ്യങ്ങളും

തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ

മൂന്നു യൂറോപ്യന്കോളണി'

രാജ്യവിഭാഗങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും
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കളം

ചേര്ന്നതാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക. ബ്രസില്, ഉരുഗ്വേ

പരാഗ്വേ, ചില്ലി, ബൊളീവിയാ, പെവൃ,ഇക്കദഡോര്, കൊളം
ബിയാ,
വെനസൂല, അര്ജന്റിന, ഗയാനാകള് (ബിട്ടീഷ്

ഡച്ച് ആന്റ്
ബ്രസില്,.

വലിപ്പമുണ്ട്.

ഫ്രഞ്ച്) എന്നിവയാണു”

അവ.

തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഏകദേശം

രാജ്യത്ത്

ബ്രസില്

പകുതി

മാത്ൃരാജ്യമായിരുന്ന

“പോര്ട്ടഗല്ലിന്െറ തൊഴ്ണ്ണുററിരണ്ടു മടങ്ങു വലിപ്പമുള്ള ഈ
റിപ്പബ്ളിക്ക് രണ്ടു രാജ്യങ്ങളൊഴികെ
മറെറല്ലാ രാജ്യങ്ങ
“ഭളയ്യം തൊട്ടകിടക്കുന്നു.
ഈ രാജ്യത്തു മൂന്നു പ്രകൃതിദ്ധിഭാ

ഗങ്ങളണ്ടു്.
1. ബ്രസില് ശയാനാ
2.

പീഠഭൂമികൾ.

ആമസോണ്താഴ്
വര.

3. മൊണ്ടാണ വധപ്രദേശങ്ങള്.
പീഠഭൂമികൾ ഉഷ്ണമേഖലാ പുല്പ്രദേശങ്ങളാണു്. ബ്ര
സിീലിലെ കാബോസ്
എന്നും ഗയാനായിലെ
ലാനോസ്
എന്നുമാണു് അവ അറിയപ്പെട്ടന്നതു”്.
ആമസോണ്താഴ്*
വര സെല്വാസ്
എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന വന്കാട്ടകളാല്
“നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന.
ആന്ഡീസ് പര്വ്വതങ്ങളുടെ കിഴക്കെ
ചരിവൃകളാണു്* മൊണ്ടാഠാപ്രദേശം എന്നു അറിയപ്പെട്ട
ന്നതു്.
രാജ്യത്തിന്െറ പകുതിയോളം ആമസോണ്ഗിമ്നഭാഗ
ങ്ങളാണ്.
മനുഷ്യവാസത്തീനു ഉതകാത്ത യിമ്ജഭൂമിയാ
ണ് ഇഖിടെ ഉള്ളതു്.
ആരോഗ്യകരമായ
ബ്രസിലിയന്
ഉന്നതതടങ്ങള് രാജ്യത്തിന്െറ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ഇന്നും
ഈ

പ്രദേശം

ഒരു അവികസിത

ഭൂഭാഗമത്രേ. അററ്ലാന്റി

ഒഴ സമുദ്രതീരത്താണു് കൂട്ടതല് ജനവാസം,
ജധങ്ങളില്
്മട്%ു പോര്ട്ടഗിസുകാരും, 13 ൦/൦ നിഗ്രോജാതിക്കാരും, 32%
സങ്കരവര്ഗ്ഗക്കാരും,

14%

നാട്ടുകാരും

ആകുന്നു

ബ്രസീലിലെ തിരപ്രദേശങ്ങള് കാപ്പികൃഷിക്കു ലോക
.പ്രുസിദ്ധമാണു്.
ലോകത്തിലുള്ള കാപ്പിയുടെ 4/5 ഭാഗവും

ഇവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടന്നു. കാപ്പിക്ക് തതുറമുഖത്തെത്തിക്കു

അതിനുവേണ്ടിയാണ്

ബ്രസിലിലെ

ആദ്യത്തെ

റയില്വേ

55
പോലം

പണിതത്.

കാബോസ്,

ലാനോസ് എന്നീ സ്ഥല

അര്ഹിക്കു
ങ്ങളില് കന്നുകാലി വളത്തലാണു” പ്രാധായ്യം
ിലെ
ലോകത്ത
നു”
ത്തുയിന്
ന്നതു്. ആമസോണ് വധപ്രദേശ
തീര
ന്െറ
ബ്രസിീലി
ു.
ലഭിക്കുന്ന
ാഗം
റബറിന്െറ പകുതിഭ
പ്രദേശങ്ങളില്

പരുത്തി,

കരിമ്പ്,

യെല്ലു”ം പയറുവര്ഗ്ഗ

ങ്ങള് ഇര കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
റയോഡിജനിറോ ആണു ബ്രസിലിന്െറ തല സ്ഥാനം.
ആണു് റയോഡിജനീറോ
8. 7. 1539 ജനുവരി 1-ാംന-ം
ഇതു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു” ഒരു
യില് ആളുകള് എത്തിയതു്.
പേര
എന്നു
നദിക്ക്" ജാനുവരി"
ഇദിമുഖത്താണു”്.
അതില്യിന്മാണു” റയോഡിജയിറോ എന്ന വാക്കിന്െറ ഉല്
ഭവം. 10 ലക്ഷത്തിനു മേല് ജനങ്ങള് ഇവിടെ വസിക്കുന്നു.
ഈ സ്ഥലം വളര്ന്നി
ഒരു തുറമുഖനഗരമായി
ഒന്നാംതരം
[)

ന്റ്

രണ്ടാമത്തെ പട്ടണം സാവോപൌലോ
ബ്രസീലിലെ
ആണ്ട്. കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണിത് . സാന്റാസ്*
ആണു” ഇതിന്െറ തുറമുഖം. പാരായില്യിന്നുംം മജാസില്,
ിന്നും റബ്ബര് കയററുമതി ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചസാരയും പരു
ത്തിയും കയററി അയയ്ക്കുന്ന തുറമുഖമാണ് പെര്ണ്ണാംബുദക്കാ.
ഇവ കയററി
പഞ്ചസാര, പഞ്ഞി, പുകയില
ഭാവിയില് വളരെ
അയമ്മുന്ന തുറമുഖമാണ്” ബാഹിയാ.

കൊക്കോ,

അഭിവൃഭ്ധിപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രദേശമാണു" ബ്രസില്. സ്വണ്ണംം
കല്ക്കരി, മുതലായവ

ച്ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെ

ഇവിടെ ഖയനം

കിലും ഭൂഗര്ഭത്തില് എണ്ണപ്പെട്ട പല പ്രകൃതി യിക്ഷേപങ്ങ
ളം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
ഉരുശ്വേ.
ബ്രസീല് തിരത്തിന്െറ തെക്കു സ്ഥിതിചെ

ന്ന രാജ്യമാണിതു്.
ഒരു
ഇതിന്െറ ബടക്കുഭാഥം ബ്രസീല്
പീഠാഭൂമിയോട്ടം തെക്കുഭാഗം അര്ജന്റിനായിലെ പമ്പാസി
നോട്ടം സാമ്യം വഹിക്കുന്നു. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏററ
വും ചെറിയ
രാജ്യം ഉരുശ്വേ ആണ്.
ആട്ട, മാട്ട് ഇവ
യാണു് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന സമ്പത്തു.
തന്
' മൂലം പ്രധായ

കയററുമതി

ധാതുക്കള് അപുൂവ്വമാണ്.

മാംസം,

രോമം

അമിതമായ

എന്നിവയത്രേം

കാലാവസ്ഥയില്ല.
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ഉന്നതമായ പുല്ത്തകിടികള് അധികമുള്ളള
ഈ രാജ്യത്ത്
കൃഷിയയം വളരെ അഭിത്ആൃദ്ധീ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. തല സ്ഥായം.
പ്ളേററു യദീമുഖത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോണ്ടിവിജിയോ.
ആണു” തലസ്ഥാനവ്യം തുറമുഖവും.
പരാഗ്വേ.
ഉരുഗ്വേയ്ക്കു വടക്ക് ബ്രസിലിനോട്ടം അര്.
ജന്റഡ്വച്വോട്ടം തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ഉള്നാട്ടു രാജ്യമാണു
പരാശ്ചവേ. സമുദ്രസമ്പക്കം അശേഷം
ഈ രാജ്ൃത്തിനില്ല. പ:
ട്രിഞ്ഞാറുഭാഗം ജന വാസത്തഅ പാറിയതല്ല.
കിഴക്കുഭാഗേ
ഉന്നതപ്രദേശമാണട്.
അധിടെ ഉള്ള പുല്പ്രദേശങ്ങളില്
ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന
തൊഴില് കുന്നുകാലിവളത്തലാണു”.
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്,
പുകയില, കരിമ്പ്, പരുത്തി
എന്നിവ:
ചെറിയ തോതില് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടന്നു.
പരാ
ഗ്വേ തേയില (എര്ബാമാദോറ) ഒരു പ്രധായ കൃഷിയാണ്,
ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിനു മാത്രമേ ഇതു പ്രയോജയപ്പെടുഅള്ള.
തലസ്ഥാനം അസന്സിയോണ് ആണു്.

ചില്ലി. ആന്റീസ്പവ്ൃതമ്മിരകളുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാ
റുഭാഗത്തു് ഈ
രാജ്യം കിടക്കുന്നു. നിണ്ട് വീതികുറഞ്ഞ:
ഒരു രാമ്ച്യമത്രേ ഇതു്.
ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ചു് മൂന്നായി
ഭാഗിക്കാം.
ഉത്തരചില്ലി, മദ്ധ്യ ചില്ലി, ദക്ഷിണ ലില്ലി.
ഉത്തരചില്ലി അററക്കാമമരുഭൂ പ്രദേശമാണു”. ചില്ലിവെ
ടിയയ്റ്റ് ഇവിടെനിന്നാണു” കിട്ടന്നതു്. ഇക്കിക്കെ, ആന്റോ
ഫഗസ്റ്റാ ഈ തുറമുഖങ്ങള്വഴി ലാണു” വെടിയുപ്പ് കയറഠി
അയസ്ത്ുന്നതു”.
കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളംപോലും: മററു സ്ഥല
ങ്ങളില്നാിന്നുവേണം കൊണ്ടുവരുവാന്.
ടം
മദ്ധ്യചില്ലി മെഡിററുറേനിയന്
കാലാവസ്ഥ
ഉള്ളു

പ്രദേശമാണു.
ചില്ലിയില് ഏററവും കൂടടുതത ജനവാസ.
മുള്ള ഭാഗം ഇവിടമാണ്.
ഗോതമ്പു, വിഞ്ഞു”, പഴവര്ഗ്ഗു
ങ്ങള് ഇവയാണു” പ്രധാന ഉല്പന്നങ്ങള്. തുറമുഖം വാല്പെ
റൈസോോയ്ുയം തലസ്ഥാനം സാന്റിയാഗോയ്ും ആണ്.

ദക്ഷിണചില്ലിയില് ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നു. തന്മൂലം.
അഖിടം
രയപ്രദേശമാണു്.
ജനവാസം
വളരെ കുറവ്.

മരംമെട്ടാണു്
പ്രധാന തൊഴില്.
ഏററവും
തെക്കുള്ള
ററിറാഡെല്ഫ്ൂഗോ ദ്വീപില് പുല്ത്തകിടികള് ധാരാളം
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ഉള്മുതിയാല് ആട്ടകള് ലളത്തപ്പെട്ടന്നു.
മെഗലന് ഉള്ക്കഭ
ലിവെറ വടക്കേതീരത്തുള്ള പ൯ന്റാഅരേണാസ് എന്നതാ
ണ്ട് ലോകത്തിലെ
ഏറാവും തെക്കേ അററത്തെ പട്ടണം.
മാംസവും രോമവുമാണു് അഖ്ിടത്തെ ല്രുധാന കയററുമതി.
തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തെക്കെ അററമായ ഫോണ്മ്മാനമ്പ്
പടത്തില്
കണ്ടുപിടിക്കുക.
ഒട്ടുമില്ലാത്ത
സമുദ്രസാമീപ്യം
ബൊളീവിയാം
വേറൊരു ഉള്നാട്ടരാജ്യമാണിതു്. ആന്റീസ്പവ്വൃതഷ്ുദേശ
ങ്ങള് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
സ്ഥായംകൊണ്ടു് ഉഷ്ണരാജ്യമാ
ണെങ്കിലും ഉയരം കൊണ്ടു് ഒരു മിതോഷ്ണരാജ്യമാണിതു”.
താഴ്വരകളില് ഗോതമ്പയ”, റബ്ബര്, സിങ്കോണ ഇവ കൃഷി
ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാന തൊഴില്
ഖമ
മത്രേ. വെള്ളി, ചെമ്പ്, വെളുത്തീയം ഇവയാണു മുഖ്യധാ
തുക്കള്. തലസ്ഥായം ലാപ്പാസ്.

ചെ൮. പര്വ്വതങ്ങളും തീരസമതലങ്ങളും
ഇടകല
ന്നുള്ള ഒരു രാജ്യമാണു പെറു. പടിഞ്ഞാറു വശത്തു് മഴഇല്ല.
കിഴക്കുവശം

ആമസോണ്

നദിതടത്തോട്ടസാമ്യം

വഫാ

ക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറു വശവും പര്വതഭാഗങ്ങളും വെറും ഈഷ
രഭൂമികളാണു്. മൊണ്ടാധ എന്ന ഭാഗം
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള
തായതിയാല് റബര്, സിങ്കോണ തന്തി
കൃഷ്ജികള് ളി

കപ

ക്കുന്ന.
ശതാഗതസൌകര്യം
കാവാണ്.
ഖദമമമാണു്,
പ്രധാന തൊഴില്. ധാതുക്കളില് മുഖ്യമായിട്ടള്ളതു” മണ്ണെണ്ണ
യാണു്. അമേരിക്കന്
ഇന്ഡ്യക്കാരും
മിശ്രജാതിക്കാരു
മാണു" ഇവിടെ ഉള്ളത്. തലസ്ഥാമയും ലിമ,

ഇക്ക്വഡോര്. മദ്ധ്യരേഖ

ഈ

രാജ്യത്തെ

രണ്ടായി

മുറിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് രണ്ടു് അര്ദ്ധഗോളങ്ങളിലം കൂടിയാണു*
ഇതിന്െറ കിട”.
ഉഷ്ണമേഖലാകാലാവസ്ഥയാണെ
കിലും ഓന്നത്യംകൊണ്ടു്
ഇതു" ഒരു
ഉഷ്ണരാജ്യമല്ല.
വബ്ബ൪, കൊക്കോ ഇവയാണു” പ്രധായ കൃഷികള്. സ്വര്ണ്ണം,
മണ്ണണ്ണ, വെളളി ഇവ കുഴിച്ചെടുടക്കപ്പെടുന്നു. ലാമ, അല്ലാക്ക
ഈ
മൃഗങ്ങള് ഇവിടെ കൂട്ടതലുണ്ട്.
ജനസംഖ്യയില് കൂടു
തലും മിശ്രജാതിക്കാരാണു്. തലസ്ഥാനം ക്വിറേറാ.
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കൊളംബിയാ.
തഭാഗങ്ങള്, ആമസോണ്

തീരപ്രദേശം പര്വതങ്ങളുടെ ഉന്ന
പ്രദേശങ്ങള്

എന്നിങ്ങനെ

ഭൂപ്പ

പുകയില,
കൃതി അനുസരിച്ചു വിഭജിക്കാം. കാപ്പി, റബ്ബ൪,
കൃഷിചെയ്യപ്പടുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ജനങ്ങ
ഏത്തഖാഴ ഇവ

ളുടെ പ്രധായ തൊഴില് കന്നുകാലിവളത്തലാണ്ട്. മണ്ണെണ്ണം
സ്വര്ണ്ണത്തെ
ധാതുക്കള്.
സ്വര്ണ്ണം ഇവയാണു” പ്രധാന
ഇവിടെ
ക്കാള് വിലകൂടിയ പ്ളാററിയം എന്ന ധാതുവും
ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ബൊഗോട്ടാ ആണു തലസ്ഥാനം.

വെനസ്യൂല. പവ്ൃതപ്രദേശം; ലാനോസ്,പുല്ത്ത ം

കിടി, ശയാനപീഠഭൂമി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു പ്രാകൃതികവിഭാ
ഗങ്ങള് ഇഖിടെയുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥ അത്ൃഷ്ണമാണ്ട്.
ഉന്നതതലങ്ങളില് ഉഷ്ണം കുറവാണു്. കാപ്പി, കൊക്കോ,
ചോളം, കരിമ്പു”, റബ്ബര്, പുകയില, പരുത്തി ഇഖയാണു്
പ്രധായ ഭതൃഷികള്., ഓറിയോക്കോ നദിതടം
വെനസ്യയ
ലായില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
പൃല്ത്തകിടികളില് ആട്ുമാട്ടകളും,
പന്നിയും വളര്ത്തപ്പെടുന്ന. മണ്ണെണ്ണയാണു് പ്രധാന ധാതു.
ഇധഖിടെ ഉള്ള ഒരു മരത്തിന്െറ കറ പതുവിന്പാലുപോലെ
അചിളഉള്ളതാണട്. ഗോവ്ൃക്ഷം എന്മാണിതിന്െറ പേര്.

ഗതാഗതം
പ്രധാനമായി
ധദികളില്കൂടിയാണു”.
കൈത്തൊഴിലുകളും വ്യവസായങ്ങളും ഇവിടെ വളരെ ക്കാ
വാണു. വെള്ള ക്കാരില് സ്ററെയിന്കാരാണഞ് ഇവിടെ
കൂട്ട
തല് താമസം. തലസ്ഥാധയം കാരക്കാസ്.

അര്ജന്റീന.

കൾ പോലെ

വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ

ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണിതു”. 10 ലക്ഷം

ശ്രമൈലില് കൂട്ടത൪ ഇതിനു ജിസ്ത്റീ൪ണ്ണമുണ്ടു്. ഈ
ശത്തെ യാല് പ്രകൃതിവിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം

പ്രയറി
ചതുര

പ്രദേ

1. മരങ്ങളില്ലാതെ അതിവിസ്ത്റീര്ണ്ണമായി കിടക്കുന്ന
പൃല്ത്തകടികള്. (പമ്പാസ്) 2. പമ്പാസിനു വടക്ക്” ഉഷ്ണമേ
ഖലാവജങ്ങളും പൃല്ത്തകടികളും ഇടചേന്നു കിടക്കുന്ന ഗ്രാന്
ചാകൊ പ്രദേശം.3. ഖരമ്ടെപശ്ചിമസമതലവും
ആന്റീ
ഇവയില്
പാററഗോണിയ.
4
സിനെറ ചരിവുകളും.
പമ്പാസ്
എന്നറിയപ്പെടുന്ന
പുല്പ്രദേശങ്ങളാണു്

നി
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ഏററവും ഷ്ര്രാധാന്യമര് ഹിക്കുന്നതു”- അര്ജന്ററീിനായിലെ
ഏററവും ജനബ്ഹുല്യമുള്ള, സ്ഥലവ്യം ഇതാണു.
ഗ്രാന്ചാകൊ എന്നതിന്െറ അത്ഥം
വേട്ടപ്രദേശമെ
ന്നാണു. ഇതു” ഒരു ചതുപ്പ് നിലമാണ്.
ക്ഷൃദ്പപ്പാണിക
ടെ ഉപദ്രവവും ഗതാഗതമസ്പരകര്യക്കുറവും
മൂലം ഇവിടം
അധികം
പരോഗമിഇിട്ടില്ലം
വന്യമൃഗങ്ങള്
ഇവിടെ
ധാരാളമാണു്. ചിങ്കണ്ണികളെ
നദികളില്
ധാരാളമായി
കാണാം.
ഈ
പ്രദേശത്തിന്െറ
പല ഭാഗങ്ങള്
ഉന്നും
പ്രയോജയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല- ചില
ഭാഗങ്ങളില്
കന്നു
കാലിവളത്തല് പുരോഗമിക്കുന്നു.

പശ്ചിമസമതലത്തില്

മഴകുറവാണു”.

ജലസേചന്മം

കൊണ്ടു"
പഴവഖര്ഗ്ലഗങ്ങള് കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ഇവിടെ
ധാരളം മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങള് കാണാം.
ഈ സമതലത്തിന്െറ
വടക്ക് പുകയില, കാപ്പി, ചോളം, കരിമ്പ്,
മുതലായവ
ഏഷിചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

പാററഗോണിയാ

ഒരു

അര്ദ്ധ,

മരുപ്രദേശമാണു*ം

കററിച്ചെടീകളും സസ്യങ്ങളും ഉള്ളു ഈ സ്ഥലത്തു്
ആട്ട
ഖളര്ത്തലാണു” പ്രധായതൊഴില്.
റെയില്വേകള് പണിയുന്നതിനുള്ള
സരകര്യമാണു്
അര്ജന്റിയായുടെ
വളര്ക്കുക്കു കാരണം. തലസ്ഥയമായ

ബ്ൃയന്യോസ് അയേഴ്സ്

ആണു

തെക്കേഅമേരിക്കയിലെ

ഏററവും വലിയ പട്ടണം, 16 ലക്ഷത്തില്പരം
ജയങ്ങള്
ഇവിടെ വസിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറെ സമതലത്തില്
മെന്
ഡോസാ ആണ് പ്രധായ പട്ടണം.
അര്ജന്ററീനാ
റിപ്പബ്ളിക്
തെക്കേഅമേരിക്കു
രണ്ടാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണു”,
ആദിവാസികളു
ടേയും നീഗ്രോകളുടേയും എണ്ണും കുറഞ്ഞാണു” വരുന്നതു്. ഇററ
ച്വിക്കാരും, സ്റെയി൯കാരുമാണു്
ഇവിടത്തെ
ജന്സാഖ്യ

യിലെ

യില് ഏറിയ

ഭാശവഖ്യം.,

കാര്ഷികവും

ചരക്കുകളാണ് പ്രധാന ഏററുമതി
ഗയാനാകാഠം:

ജത്തുജന്യവ്യമായ

സാധനങ്ങള്.

ബ്രിട്ടിഷ്കാരുടേയും,

ഡച്ചൂകാരു

.ടേയ്യം, ഫ്രുഞ്ച്കാതടേയും അധീനതയില് ഇരിക്കുന കോളനി
പ്രദേശങ്ങളെയാണ്

ശയാമാകള്

എന്നു

പറയുന്മതു്.

1

ഗയായാ
ന്നാണ്.
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എന്നുള്ളതിന്െറ അത്ഥം യധവൃള്ളൂ
രാജ്യമെ
ചെറിയ
മദികളുടേയ്യം
സൈകതഭൂമികശ:

പല

ഉള്പ്പെടുന്നതാണ് ഈ
ഭൂഭാഗം- ധാരാളം മഴയും
ച്ചം:ട്ടംലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമത്രേ ഇതു”.-തീരസമതലങ്ങള്, പുല്പ്രദേ:
ങ്ങള്, ഉന്നതതടങ്ങള് എന്നി പ്രകൃതിവി ഭാഗങ്ങള് ഇതിനു
ഉണ്ടു്. ഗയാമാകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും
മദ്ധ്യരേഖാവനപ്രദേശ
മാണ്. തീരങ്ങള് കാത്തല്ുനിലങ്ങളെനതിജാല്
മലമ്പ്ന൯
ഇവിടെ
സാധാരണമാണ്.
പെ
സ്വര്ണ്ണം, വജ്ുംം ബോക്സയിററു* എന്നിവയു
ക്കുന്നു. തലസ്ഥാനം ജോജ്ജ്ടാണ് ആണ്.

യുടെ തലസ്ഥാനം പരമാരിബൊ
യാണ്

ററവും

ചെറുതു”.

ആണ്.

നം ൬൭:
ഡച്ചൂഗയാനാ.

ഫ്രുഞ്ചഛകോളനര്:

മററുള്ള വയെക്കാള്
ഓള്

സിതമാണിതു്. ജനസംഖ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ
ഒരു
ഉള്ളിടത്തോളം മാത്രമേ വരികയുള്ളു. പണ്ടു്

കളെ നാ
ഫ്റഞ്ചുകാര

അവരുടെ

പം

അവിക

ചന്തയില്
കുററപ്പുള്ള?

സ്ഥലമിയിട്ടായിരുന്നു.

ഭകോളയിയെ

കണക്കാക്കിയിരു.

ന്നത്. കയേന്0 ആണ് തലസ്ഥാനം.

മൂന്നു ഗയാനകളിലുംകൂടി ജനസാഖ്യ
ലധികം

ഖരികയില്ല.

റബ്ബര്, പരുത്തി,

കാപ്പി, കൊക്കോ എന്നിചയാണു്
ക്കുകള്.

അഞ്ച്യ്ലക്ഷത്തി
പുകയില,

നെല്ലും,

പ്രധാന കയററുമതി ചരം

തെക്കേ അമേരിക്കായിലെ ജനങ്ങാം
തെക്കേ അമേരിക്കയില് വിദേശികള്$കുടികയറാന് തുട:
ങ്ങിയിട്ട് അധികകാലം ആയിട്ടില്ലല്ലോ. സ്റ്റെയില്കാരാണു്*
ഈ രാജ്യത്തിന്െറ വടക്കുപടിഞ്ഞാറും തെക്കുകിഴക്കും ആദ്യം
പ്രവേശിച്ചത് ..അവരുടെ ധനതൃ,ഫ്ണആയിരുന്നു ഇതിനുണ്ടാ.
യിരുന്ന പ്രചോദനം. അവരെ അനുഗമിച്ചു പോത്തുഗീസുകാര്.
ബ്രസിലിരു
കുടി കയറി, ഈ വിദേശികളുടെ ആഗമനത്തിനു.
മുന്പു” ഈ ഭ്ൂഖ ന്ധത്തില് വസിച്ചിരുന്നതു”
വടക്കേഅമേ.
രിക്കയിലെ റെഡ് ഇന്ഡ്യന്മാരോട്ട് സാമ്യമുള്ള വര്ഗ്ലക്കാ
രായിരുന്നു. വിദേശികള് ആദിമവര്ഗ്ഗവുമായി
വിവാഫഹബ്ഃ
ന്ധത്തില് ക്േര്പ്പെട്ടതിന്െറ ഫലം ഒരു.
മിശുജാതിയുഭെ.
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തത് ഭവമായിരുന്നു. തോട്ടങ്ങളില് വേലചെയ്യിക്കാന് ആഫ്രീ
ഓ൭യില്നിന്നും യ,റോപ്യര് നിശഗ്രോകളെ ധാരാളമായിഇറക്കു
മതി ചെയ്തു. പില്ക്കാലത്തു് ചൈന, ജപ്പാന് എന്നീ രാജ്യ
അ്ങളില്നിന്നും ധാരാളം
കൂലിക്കാരും
ഈ
ഭ്ൂഖണ്ഡത്തി
തലത്തി. ഇങ്ങനെ പല വര്ഗ്ഗക്കാരും
രാജ്യക്കാരും ഇന്ന്
തെക്കേഅമേരിക്കയില് ഉണ്ടു്. ഇവിടെ കുടികയറിയ യൃയറോ
പ്യവര്ഗ്ഗുക്കാരുടെ
ഭാഷ
ലത്തീന് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട്

തെക്കേഅമേരിക്കയ്ക്ക് ലാററിന് അമേരിക്ക എന്ന

ഘാററിന്അമേരിക്കയില് തെക്കേ അമേരിക്കയും

പേരുകിട്ടി.

മദ്ധ്യഅമേരി

യ്യും മെമ്ലിക്കോയ്യം ഉള്പ്പെടുന്നു.
വിഭേശികളുടെ

ആഗമനത്തോടുകൂടി

ആദിനിവാസി

കളും വിദേശികളും തമ്മില് ഭയങ്കര
സംഘട്ടനങ്ങള് തന്നെ
ഇന്നിട്ടണ്ട് അന്നു് പെറു മുതലായ ഉന്നതതടങ്ങളില് ഉണ്ടാ

യിരുന്ന ഇന്കാസ് വഖര്ഗ്ഗക്കാര് വളരെ പരിഷ് ക്കൃതരായി
രുന്നു അത്രേ. കാലക്രമത്തില് സ്വദേശികൾ ഖിദേശികള്ക്ക്
അടിമപ്പെട്ടപോയി. അവരടെ എണ്ണും അല്ലാല്ലമായി കുറയു
കയാണ്. എന്നാല് കാലാവസ്ഥയുടെയും ഭൂപ്രകൃതിയുടേയയം
പ്രാതികൂല്യം കൊണ്ടു്

ലപെള്ളക്കാര്ക്ക്

ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െറ

എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചു പ്രവത്തിക്കുവാന്
ബരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഇതു

കോങ്ഗോ വനപ്രദേശത്തെക്കാള്

ജനവാസയോഗ്യമല്ലാത്തതാണ് ആമസോണ്തടം. ആന്റിീസ്*

പരവ്വതപ്രദേശത്തു
താമമ്പിക്കുന്നില്ല,

ചതുരശ്രമൈലിനു രണ്ടുപേര് പോലും

മൂന്നു പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിലാണ്

ജനവാന ം കൂട്ടത

ലായി
കാണസപ്പെട്ടന്നതു”.
1. വാല്പെറൈസോയ്ക്കു ചുററും.
ഹം ബ്ൃൃനോസ്അദയഴ്
സിനു ചുററും. 3, കിഴക്കന് പീഠഭൂമി
കളുടെ
തിരത്തോട്ട് അട്ടപ്പിച്ച സ്ഥലങ്ങള്.
ഇതിന്െറ
കാരണം ഈ ഖന്കരയുടെ പകുതിയോളം
അതിയിബിഡ
മായ വന
ം അത്ൃന്നതമായ പര്വ്വതങ്ങളും
ആണെന്നു
കള താണു”, പ്രാകൃതികവിഭവങ്ങളെ
ഷണംചെയ്ത്കു
ധന
ലാഭം വരുത്തുന്നതിന് ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ് വിദേശികളെ
ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക്
ആകര്ഷിക്ണുതെന്നു്
ഓക്കണംം
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ഉതന്നതതടങ്ങളിലെ ഉഗ്രമായ

ജീവിക്കുവാന്

കാലാവസ്ഥയില്

യൂറോപ്യക്കു

പ്രയാസമാണു.

ബ്രസീലില് പോത്തുഗീസുഭാഷയാണു” അധികപ്രേചാ
സ്പെയിന്കാ
' രത്തിലിരിക്കുന്നതു”. മറെറല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും
പറയാം,
രുടെ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നു
തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ
പടത്തില് ഗോക്കിയാല്
തീരപ്രുദേശത്താണു"
െ
പ്രധാന പട്ടണങ്ങള് എല്ലാംതന്ന
തുറമുഖ
അമ്മയെല്ലാം
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു കാണാം.
ഭൂഖണ്ഡ
ഈ
ഇതില്യിന്നുതന്നെ
സ്ഥാനങ്ങളുമാണുട്.

മമുക്ക്
കുറേ
സ്ഥിതി
ഉള്യാടുകളിലെ
ത്തിന്റെ
പററാത്ത.
തിനു
അധിവാസത്
യൂറോപ്യക്ക്
ഈഹിക്കാം.
സങ്കര.
“സ്ഥലങ്ങളില് നാട്ടുകാരേയും നീഗ്രോവര്ഗ്ഗങ്ങളേയും
യൂറോപ്യ
നിഗ്രോകളും
വര്ഗ്ഗങ്ങളേയം അധികം കാണുന്നു.
ന്മാതം തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധത്തിന്െറ ഫലമായിട്ടുള്ളു

അതുപോലെ
എന്ന.സങ്കരഖര്ഗ്ഗം.
താണു” മുളാറേറാസ്
ും ചേന്നു്
വെള്ളക്കാര
ക്കാരും
തന്നെ അമേരിക്കന് ഇന്ഡ്യാ
ഗാഷ്ട്രോസ്
മാണട്
മിശ്രവര്ഗ്ഗ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വേറൊരു

എന്നറിയപ്പെട്ടന്ന

ജാതി.

ആമസോണ് നദീതടം
ചില
ഇതിനുമുമ്പു നിങ്ങള്
ഈ ഭൂഭാഗത്തെപ്പുററി
ങ
ഖിവരമക്
യ
വിശദമാ
െ
കുറേക്കൂട
ുണ്ടംല്ലാ.
പഠിച്ചിട്ട
തെല്ലാം
ങളാണു*
േഖാവനങ്
മദ്ധ്യര
ു്.
നല്കുന്നത
ഇവിടെ
ളാണ്
ഇവിടെയുള്ള തു”.അററ്ലസില് ആമസോണ്നദിയുടെഉഅഅവ
സ്ഥാഗം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െറ ഏകദേശംപടി
അററ്ലാന്ഠിക്കി
ഈ നദി
ഞ്ഞാറുനിന്നു് ഉത്ഭവിക്കുന്ന
ദികളെ
പോഷകയ
അമേകം
ല്
തിനിടയി
ഒഴുകന്ന
ലേക്ക്
നിരവധി
്നും
തെക്കയിന
്നും
ഖടക്കനിന
കുന്നു.
സ്വീകരിക്
മുഖ്യനദ
തന്നെ
ുകെ:ണ്ട
ചേതന്നത
ഒ്െകിച്
ഇതില്
ഇദികള്
വടക്കു.
തടത്തിനെറ യിമ്നാവസ്ഥ ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.
്രേ
ഠയോനീശഗ
പെട്ടു
പ്രധായപ്
്
നദികളില
വരുന്ന
ബഇിന്നും

നി
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(൪1൧0൧:ന്ഗ൦)

ട്ടു

യം തെക്കുനിന്നും വരുന്നതില് പ്രധാനപ്പെ

റയോമഡിരായും

ഇദിതടത്തിനു

(13149 റ 11൨൭ സ്0ഠാഠിട) ആണ്.

സമുദ്രനിരപ്പില്നിന്നും

500

കുറഞ്ഞ ഉയരമേയുള്ള.
ആവത്സരവൃഷ്ഠിയുള്ള
കൂടി ഒഴുകുന്നതിനാല് ആമസോണ്ണനദിയില്
വെള്ളം

കുറയുന്നില്ല. നദീതടത്തിന്െറ

അടിയില്

പ്രദേശത്തു
ഒരു കാലവും

പത്തു

ശതമായം

ഭാഗത്തു വെള്ളപ്പയൊക്കത്തിന്െറ ഉപദ്രവങ്ങള് പലപ്പോഴ്ചം
ഉണ്ടാകാറുമുണ്ടു്.
നദീതീരങ്ങള് ഇടതുര്ന്നു വളരുന്ന
വന്വ്വക്ഷങ്ങളെ.
ക്കൊണ്ടും വള്ളികളെക്കൊണ്ടും നിബിഡമാണ്.
ഇഷിടെ
ജ൦ഇവാസം വിരളമായിരിക്കുന്നതിന്െറ പ്രമുഖ കാരണം ഇതു
തന്നെ.
ഗതാഗതത്തിനു ഇദിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടി
യിരിക്കുന്നു.
എല്ലാദിവസവും
ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പ ജല്ല സൃയ്യ
പ്രകാശം ലഭിക്കും.
ഉച്ചു കഴിഞ്ഞാല്
ഇടിയും
മിന്നലും
ഇടകലന്നുക്ളു അതിവര്ഷം
അനുഭവപ്പെട്ടകയം ചെയ്യും.
ണഇദീതടത്തില് പല ഭാഗങ്ങളും ചതുപ്പം,നിലമായിത്തീര്ന്നി
രിക്കുകയാണ്. ക്ഷരദ്പ്പാണികളം വയ്യമൂഗങ്ങളും ഈ പ്രദേശ
ത്തെ അധിവാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കിത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെനിന്നു
ലഭിക്കാവുന്നിടത്തോളം
തടികള് പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല.മരംവെ
ട്ട്കാർ ഈ പ്രദേശത്തു പ്രഷേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തന്നെപറയാം,
മനുഷ്യവാസം
കേന്ദ്രികരിച്ചിരിക്കുന്നതു
സമദ്രത”..
ത്തുള്ള,
പാരാ
എന്നുള്ള
പട്ടണത്തിലും
ഉള്ജാട്ടിലെ
മനാസ് എന്ന പട്ടണത്തിലുമാണു്. റയോനിഗ്രോ ആമസോ
ണമായി

ഈ

സന്ധിക്കുന്നതിയടുത്താണു്

നദിതടത്തില്

മനാസിന്െറ

മദ്ധ്ൃസ്ഥാനത്തു

സ്ഥാനം,

സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

മയാസ് ഒന്നാതരം ഒരു ൭ഗരമായി രൂ പംപ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിശ്ശബ്ദമായ മങ്ങിയ വയഭ,മിയില്ക്കൂടി
മിണ്ടൊഴ്ു
കുന്ന ആചധസോണിന്െറ തീരങ്ങളില്
ഒരു മനുഷ്യജീവി
യെയും സഞ്ചാരി കണ്ടെത്തുകയില്ല. ചില പട്ടണങ്ങള് തീര
ട്രദേശത്തു ദുശ്യമാകുമമ്പാഴെ ഖധത്തിന്െറ ഉള്ഭാഗങ്ങളില്

മനുഷ്യഖാസം ഉണ്ടെന്നു മനസ്സ്ിലാവുകയുള്ള.
നദിമുഖത്തു
നിന്നു് ആയിരം മൈല് ഉള്ളില് സ്ഥിതിചെയ്യന്ന മയാസ്
ഗരം

വരെ

വന്കപ്പല്കള്ക്കു സഞ്ചരിക്കാം.

അവിടെ
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'ഞിന്നു ചെറിയ ബോട്ടുകളില് ആന്റീസ് പര്വ്വതത്തിന്െറ
“പാദംവരെ

എത്താം.

ഒട്ടംതന്നെ ഖികസിിട്ടില്ലാത്ത

“സികള് ചില പ്രുത്യേകതരക്കാരാണു”.

ഈ

പ്രദേശ നിവാ

ഒരു കൂട്ടം അപര

“ഷ് ല,ധശരായ വമവര്ഗ്ഗക്കാര്
കാട്ടകളില് അലഞ്ഞുണടന്നു
“ഫലമൂലാദികള് ശേഖരിച്ച ജീവിക്കുന്ന.
തെളിഞ്ഞ ഭൃമി

കളില് ചിലപ്പോള് അവര്

ചോളല്യം മാണിയോക്കും (മര

ച്വിനി) കൃഷിചെയ്യാറുണ്ടു്ം
നിബിഡമല്ലാത്ത
വഗഭാഗ
ങ്ങളിത കുടിയേററക്കാര് തോട്ടങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടണ്ടു്.അത്ത
ത്തിലുള്ള തോട്ടങ്ങളിലെ ജോലിക്കാരും
ഇവിടെ
വസി
ക്൭ന്നു. കരിമ്പ്, കൊക്കൊ എന്നിവയും ചിലസ്ഥലങ്ങളില്
പരുത്തിയുമാണു് തോട്ടക്കു,ഷികള്. എമ്മിടെ വാം വെട്ടി
ത്തെളിച്ചിട്ടണ്ടോ അവിടെ
മായിയേടക്കുചെടി
കൃഷി

ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടതം

ഇവി

ടത്തെ നിവാസികളില്
ഉള്പ്പെട്ടശ്നു.
വനത്തില്നിന്നു
ബ്ബറും ബ്രസില്യട്ട്
൩.൦ (ഒരുതരം എഴണ്ണുക്കായ്) ശേഖരി
ക്കുന്നതിനു വന്നിട്ടള്ള ലരാണവര്.
ഇന്നു
വയ്യറബ്ബറിനു
ലോകവിപണിയില് സ്ഥാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഇക്കൂട്ടരുടെ
എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടണ്ടു്. പാരാ പ്രദേശത്തു വലിയ
റബ്ബര്
ത്തോട്ടങ്ങള് ആരാഭിച്ചിട്ടണ്ടു്. അവ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടമ്പോള്

ആ മസോണ്നദിതടത്തിലെ റബ്ബര് വിപണികളില്
സ്ഥായം പിടിച്ചേക്കും.
ഖധവിഭവങ്ങളുടേയും

തോട്ടങ്ങളിലെ

ലിണ്ടും

ഉല്പ്പന്നങ്ങളു

, ടേയ്യം പ്രധാന സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങള്മനോസും പാരായ്യമാണു്.
ലോകത്തിലെ ഇതരഭാഗങ്ങളുമായി കൂടുതല്
ബന്ധം
പുല
ത്തുന്നതും ഈ രങ്ട്ട പട്ടണങ്ങളാണു. റോഡുകളും സഞ്ചാര
സൌകര്യങ്ങളും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആമസോണ് താഴ്വരയില്
മനുഷ്യജിവിതം സുഖകരമല്ല. മദ്ധ്യരേഖാവനങ്ങളിലെ ശരി
യായ കാലാവസ്ഥയും സ്ഥിതിഖിശേഷങ്ങളും
ഈ നദിതട
ത്തില് അനുഭവപ്പെടുടന്നതിനാല് ഇത്തരം വയങ്ങള്ക്ക് ആമ
സോണ് മാതൃ,കയെന്നാണു” പേങ്ക്. ഈ കാട്ടകള് ബ്രസീല്
രാജ്യത്തില്പ്പെട്ടവയാണു". കാട്ടകള് ഖെട്ടിത്തെളിച്ചു് കൃഷി
ചെയ്യുവാന് ഖെള്ളുക്കാര്ക്ക് ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല.
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ഓറിനാക്കോയദീതടം
ഇതു് വെയസ്യലാ റിപ്പബ്ളിക്കിലെ ഒരു ഭാഗമാണു”.
വെനസ്യംലായില് ജനവാസമുള്ളതും സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യ
ഉള്
മുള്ളതും ആയ ഭൂഭാഗം, സമുദ്ര തീരവും മാരക്കൈബൊ
ക്കടലിനു” ചുററുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമാണു്. ഓറിനാക്കോനദീ
തടം അത്രത്തോളമൊന്നും പുരോഗമിക്കീിട്ടില്ല.
ആമസോണിനന്െറ

ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തുനിന്നു

നീഗ്ോയുടെ
പോഷകനദിയായ
തന്നെയാണു് ഓറിനോക്കോയുടേയും

ഉത്ഭവം. മഴക്കാലത്തു” ഈ രണ്ടുനദികളം യോജിക്കുന്നതായി
എന്നാല്
കാണാം. മദ്ധ്യരേഖാവനപ്ര ദേശമാണ് ചുററും.
ഇടയ്ത്കുകൂടി
ും
ര്വതത്തിന
ആന്ഡിസ്പ
ഗയാനാപീഠഭൂമിക്കം

യയള്ള അതിഒന്റ ഗതിയില്
ങ്ങളെ

അതു തരണംചെയ്യുന്നു.

ഖിസ്തൃ,തമായ

പുരപ്പദേശ

ആമസോണ് തടത്തോട്ട

ഇയ

ഗഭീതടത്തിനു” സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലം കാലാവസ്ഥ
പവിഭിന്മ
മത്തെ. ഇവിടെ വേനല്ക്കാലവ൪ഷമാണധികം. തീരഷ്ടദേരശ

ത്താണു് കൂട്ടതല് മഴ.

ബടക്കുകിഴക്കന്

വാണിജ്യന്മാത

ഖാണിജ്യവാതമേഖലയില്
മാണു് ഈ മഴ നല്കുന്നതു്.
ാനും ഓറിനാക്കോ
ഇല്ലാതിരിക്ക
മഴ
കിടക്കുന്ന സഹാറായില്
ുക.
കണ്ടുപിടിക്ക
കാരണം
ാനുമുള്ള
യില് ഉണ്ടായിരിക്ക
ഓറിനാക്കോനദി ഒരു പുല്പ്രദേശത്തു
കൂടിയാണു”
ഈ പുല്പ്രദേശത്തിനു സാവ
ഒഴുകുന്നതെന്നു പാഞ്ഞല്ലോ.
നാ അഥവാ ഉഷ്ണമേഖലാപുല്പ്രദേശമെന്നാണു പേരു്.
കന്നുകാലി
പ്രാദേശികമായ പേരു” ലാനോസ് എന്നത്രെ.
ഖളത്തലാണു് ഇവിടെയുള്ള ജയങ്ങളുടെ പ്രധായ തൊഴില്.
കാണപ്പെട്ട
നദിയയടെ വടക്കായിട്ടാണ് പുല്ത്തകിടികള്ൾ
ന്നതു്, തെക്കു വനഭൂമികളാണ്ട്.
അററ്ലാന്റിക്കില് പതിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇദി പല
കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞ് വിസ്തൃതമായ ഒരു ത്രികോ
ണസ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചതുപ്പുയിലങ്ങളും വനങ്ങളുംകൊണ്ടു
നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഭാഗം. ഈ പ്രദേശം പ്രയോജയപ്പെടുത്ത

പ്പേട്ടിട്ടില്ല. നദിമുഖത്തുനിന്നും 240 മൈല് ഉള്ളില് സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്ന ബൊളിവര്പട്ടണം യദിതിരത്തിലെ ഏററവുംപ്രമു
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ഖമായ സ്ഥാനമാണു.

ഭൂരിഭാഗവ്യം
എന്നില

ഈ

ഈ

പ്രദേശത്തെ

ഖ്യാപാരത്തിന്െറ

കേന്ദ്രത്തില്ക്കൂടി നടക്കുന്നു.മാംസം, തുകല്

പൃല്ത്തകിടികളില്നിന്നും

റബ്ബ,

വനങ്ങളില്

ഗിന്നും ഇവിടെ ശേഖരിക്കപ്പെടന്നു. പ്രധായഗതാഗതമാര്ഗ്ഗം
ഇദി തന്നെയാണ്.

കന്നുകാലിവളത്തല്

ഖേണ്ടതുപോലെ

പ്രധാന തൊഴിലാണെങ്കിലം

അഭിവ്വങ്തി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. യാത്രാസൌകര്യ

ങ്ങളുടെ അഭാവമാണ്

കാരണമെന്നു

പറയാം,

ച്ചമേറവനദീതടം
ഈ
പരാഗ്വേ,

നദീതടം മിതോഷ്ണയമേഖ്ലലയില്
പരാനാ,

ഉരുഗ്വേ

എന്ന

സ്ഥിതിഒ ചയ്യുന്നും

നദികളുടെ

തടമാണു്

തെക്കേ അമേരിക്കയില് ഏററവ്യം
പ്രാധാന്യമര്ഫിക്കുന്ന.
ജനവാസമുള്ള ഭൂഭാഗം.
പടത്തില്
മാണ്ടിവിഡിയോ..
ബയോസ് അയേഴ്സ് എന്നി
പട്ടണങ്ങളുടെ
സ്ഥാരം
ജോക്കുക.
കിഴക്കത്തീരത്തു”് ഒരുവിധം നല്ല മഴയയണ്ട്. പടിഞ്ഞാ
റാട്ടു മഴ കുറയുന്നു. ഖേയല്ക്കാലമഴയാണധികമുംം. സമുദ്രയിര
പ്പിരനിന്നു അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ഈ പ്രദദശംവിസ്തൃത
മായ പു ല്ത്തകിടികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. ഓറിയാ
ക്കോ കടത്തില്
ഉഷ്ണമേഖലാ പൃല്പ്രദേശമാണു്. ഇവിടെ
മിതോഷ്ണമേഖലാ
പുല്പ്രദേശവും. രണ്ടു സ്വലങ്ങളിലേയം
പുല്ലവരഗ്ഗങ്ങള്ക്കു
തമ്മില്
വ്യത്യാസമുണ്ട്.
മൃദുവായ
പുല്ലാണ് ഇവിടെ വളരുന്നതു”. നിബിഡമായ
രീതിയില
മല്ല. ലോകത്തിന്െറ വിവിധഭാഗങ്ങളില്.
ഇത്തരം പുല്.
്തുദേശങദള് വിവിധപേരുകളില് അറിയപ്പെടുന്നു.
യൂറോ
പ്പിൽ സ്റ്റെപ്പികളെന്നും വടക്കേ അമേരിക്കയില് പ്രയറിക.
ഒെന്നുമാണ്് ഇവയ്ക്കു പേര്. അര്ജന്റീനായില് പ്ളേറവ്വ്

ഇദിതടത്തിലുള്ള ഇതിന്െറ പേരു പമ്പാസു്്
അയല്രാജ്യമായ ഉരുഗ്വേയിലും ഇതു് ഉണ്ടു്.

എന്നാണു്.

യൂറോപ്യന്മാർ ഈ പ്രദേശത്തു
കയറിയപ്പോള് ആട.
മാടുകളെ വളത്തുന്നതിന്
ഏററവും പററിയ സ്ഥലമാണി'

൪.
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തെന്നു മധസ്സ്സിലാക്കി.
ഉഷ്ണവും
ചുട്ടമുള്ളള
കാലാവസ്ഥ
കന്നുകാലികള്ക്കാണു കൂടുതല്
പററിയതു”.
തണപ്പ,ള്കൂ
വരണ്ട കാലാവസ്ഥ ആട്ടകള്ക്കു യോജിച്ചതാണ്ങ്. തന്മൃല൦.
തീരത്തോട്ട് അടുത്തുള്ള
പ്രദേശങ്ങളില്
കന്നുകാലികളുടെ.
അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളില് ആടുകളും ഖളത്തപ്പെട്ടയാന് തുടങ്ങി.
പുല്പ്രദേശങ്ങള് പുല്ലുവരഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട ധാജ്യങ്ങളുടെ
കൃഷിക്കും
അനുയോജ്യമാണല്ലോ.
തയന്മയലം
ഗോരതമ്പൂം..
ചോളവും ഇവിടെ
സമൃദ്ധിയായ്യണ്ടാകുന്നു.
കൂടുതല് ഓഇ.
വൃള്ള,
പ്രദേശങ്ങളില്
ചോളവ്യം
ഇതരഭാഗങ്ങളില്
ഗോതമ്പും കൃഷി ചെയ്യപ്പെട്ട. ഇന്ന് ആട്ടമ്ധട്ട ഖളത്തലിലും
ധാന്യകൃഷിയിലും
ഈ ഭൂഭാഗം
വളരെ
പുരോഗമികച്കിരി
ക്കുന്നു.

ഗാച്ചാസ്

എനന ഒരു

മേച്ചിലില് വിദ ശ്ധന്മാര്.

വര്ഗ്ഗക്കാരാണു
മാസേം

കയററമതി

തില് റ്ര്്രിജിറേഠററിന്െറ ആവിര്ഭാഖം

മുതല്

കന്നുകാലി
ചെയ്യുന്ന

വലിയ

പൃരോഗമനം ഉണ്ടായി ട്ടുണ്ട്. മുന്കാലങ്ങളിലേക്കാള്
കന്നു
കാലിവളത്തല് ഇന്നു ത്വരിതപ്പേട്ടിടുണ്ടു”.
ഉരുഗ്വെയിലെ .
ഫ്രെബെന്േറാസ് മാസകയററുമതിക്കു കീത്തിപ്പെട്ട പട്ടണ.
മാണു്.

തുക,

മാസം,

രോമം

എന്നിവ കയററുമതി ചെയ്യു

ന്നതില് ഈ
പ്രദേശം മൂന്നിട്ട
നില്ക്കുന്നു. ബ്ൃൂനോസ്
അയേഴ് സും, മാണീടിവീഡിയോയും
തീരത്തെ ഒന്നാതേരമഗഈകാശയങ്ങളാണ്ട്.
ഈ ഈകാശയങ്ങള്
വഴി ശോരമ്പും.
ജന്തുജഗണ്യങ്ങളും

കയററി

അയയ്തയപ്പെടുന്നു,

ഇവിടത്തെ പു പ്രദേശങ്ങളില് ഗതാഗതസൌാകയ്യങ്ങ.
ഉണ്ടാക്കുന്നതി ൯ വലിയ പ്രയാസമില്ല,
തന്മംലം
ധാരാളം.
റോഡ്യകളും റയില്പ്പാതകളും ഇവിടെ
വെട്ടപ്പദിട്ടുണ്ട്.
ഇതെപ്പററി
മു൯പേജുകളില്
സൂചിപ്പിച്ചട്ടുണ്ടല്ലോ.
പ്ലേററുയദിയും സഞ്ചാരസരകയ്യമുള്ള
താണ്.
ഇവിടത്തെ ഭൂപ്രകൃതി,
കാലാവസ്ഥ എന്നിവ മനുഷ്യ.
ജീവിതത്തിനു പററിയതായതിനാല് ഈ
പ്രദേശത്തു
ജന
വാസം കൂട്ടതലാണു്.
പ്പേററുനദിതടം സമ്പത്സതൂദ്ധ മായി.
ത്തിരാനും പരിഷ് കൃതജനതയുടെ അസ്ഥാനമായിമത്തിരാരു ടേ
കാരണം ഭൂമിശാസ്ത്പരമായ സാഫചയ്യങ്ങളാണ്ട്.
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ബ്രസീലിലെ ഉന്നതതടങ്ങാം.
' തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ
“ബ്വസിലാണല്ലോ.
ഭൂപ്രകൃതി

ഏററവും വലിയ
രാജ്യം
അനുസരിച്ചു്
അതിനെ
ഗയാനാ പീഠഭൂമി, ആമസോണ്

അഞ്ചായി വിഭജിക്കാം.
തടം, ബ്രുസിലിയന് ഉന്നതതടം; ദക്ഷിണ ബസിീലിലെ
ങ്ങള്,

ദക്ഷിണ

ബസിലിലെ.

പുല്പ്പദേശങ്ങള്.

വന

പടത്തില്

നോക്കി ബ്രസിലിന്െറ ഭൂരിഭാഗവും ഉഷ്ണമേഖലയില് കിട
ക്കുന്നു എന്നു” മനസ്സിലാക്കുക.
ഇവിടെ
വിവരിക്കുന്നതു”
ഉന്നതതടഭാഗങ്ങളെപ്പററിയാണ്ട്.
ദക്ഷിണ
അക്ഷാശം
20൦ ക്ക് വടക്കാണിതിന്െറ സ്ഥാനം.
ഉഷ്ണദമഖലാകാലാ

വസ്ഥയാണു്.

സാവന്നാ

മാതൃകയിലുള്ള

പുല്പ്രദദശ

മാണു”.
൭വനസ്യലായില് ലാനോസ്
എന്നു
പേരുമുളതു
പോലെ ഇവിടെ കാംപാസ് എന്നാണതിനു പേര്.
തീര
പ്രദേശത്തു” വിതികുറഞ്ഞ ഒരു വനഭാഗവുമുണ്ട്. വേല്
ക്കാലമഴയാണിവിടെ.
ലോകത്തിലെ ഏററവും പഴക്കമേറിയ ഭൂഭാഗങ്ങളിലൊ
ന്നാണ്ഈ പീഠഭൂമി.
തന്മയലം ധാതുവര്ഗ്ലങ്ങളും
അങ്ങി
'ങ്ങായി ഇവിടെ കാണപ്പപെടുന്നുണ്ടു്. ഇരുമ്പ്, മാംഗഗീസു”ം
എന്നി നിക്ഷേപങ്ങള് ഇവിടെ ധാരാളമായുണ്ടെനആ ഫിക്ക
പ്പേടുന്നു. ഇന്ന് ഖനനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതു് സ്വര്ണ്ണാ, വജും,
മേേണോസെൈററു”് എന്നിവയാണു്.
തെക്കേ അമേരിക്കയില് ജമയവാസം
കൂട്ടതലുള്ള ഒരു

രാജ്യമാണു” ബ്രസില്. അതിനു കാരണം മേല്പ്പറഞ്ഞ ധാതു
ക്കള് മാത്രമല്ല. കന്നുകാലി വളര്ത്തലിര്
അനുകൂലമായ
സാഹചര്യങ്ങള് ഇവിടെയുണ്ട്. കൂടാതെ
ഉഷ്ണുമഖലയില്
ഉന്നതതലങ്ങളില് വിളയുന്ന കാപ്പി ഇവിടെ സസൃഭ്ധമായി
ഏൃങ്ദിചെയ്യാനുള്ള സാകര്യങ്ങളുണ്ട്.
ഇന്ഡ്യയില്
കൂര്
ഗ്ലിലും യിലഗിരിയിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ തന്നെ
യാണു
യുണ്ട്.
ഖരും.
ജോലി

ഇവിടത്തേതും. അധേകം കുാപ്പിത്തോട്ടങ്ങള് ഇവിടെ
ചിലതിനു മുപ്പതിനായിരം ഏക്കറോളം വിസ്ത്ിരണ്ണം
ഈ തോട്ടങ്ങളില് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങള്
ചെയ്തു ജിവിക്കുന്നു.
ഉവിട്ടത്തെ
സാനേറാസ്

ി

ക്

9
എന്ന പട്ടണമാണ് ലോകത്തിലെ ഏററവും വലിയ കാപ്പ"
യരിക്ക ചഹുവട കേന്ദ്രം. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം
റയോഡിജനി
റോയിയ്ക്കാണു്. പരാഗ്വേ നദിയില് കൂടി ബസിലിനെ
തെക്കെ അററത്തെത്താം, ബ്യൂനോസ് അയേഴ്സില് നിന്നു”
ഇവിടേയ്ക്ക് റയില് പ്പാതകളും വെട്ടിയിട്ടണ്ട്.
ഈ പീഠഭൂമി:
യ്യടെ ഉള്ഭാഗങ്ങള് മന്ദഗതിയിൽ മാത്രം
വികസിച്ചുകൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന. കാരണം തിരദേശങ്ങളില് യിന്നുതുളള,
അകല.
മാണു

.

ഗയഠനാ

ഏട്

ഉന്നതതടങ്ങാം

മദ്ധ്യരേഖയ്ക്കു ഖടക്കു്, വടക്കു കിഴക്കന്
വാണിജ്യവാതങ്ങളില് നിന്ന്
വേയതക്കാല
മഴ അധികം ലഭിക്കുന്ന
ഒരു പ്രദേശം ഓറിനാക്കോ
നദിക്ക്
കിഴക്കുവശമുണ്ടു്.
അതാണു”

ഗയാനാ

പീഠഭൂമി. ആമസോണ്

തടങ്ങളെ ഭവര്തിരിക്കുന്നു.
ണിതിലധികവും.,
ക്

ഈ

കളുടെ കൈയിലാണ്.

പഴക്കമേറിയ

ഓാറിയാക്കോ നദി-

ശിലാഭാഗങ്ങളാ

പ്രദേശം മൂന്നു യൃയറോപ്യന്൯

(൫ജ്ഥ്ട്൨

൧൮൦൨

ശക്തി:

1150൦)

ഇതിന്െറ തിരം സമതലമാണെങ്കിലും ഉള്നാട്ട് ഉന്നതതട
മാണു്. തീരപ്രദേശത്തു' കരിമ്പ്, ജെല്ല് മുതലായവ കൃഷി!
യ്യണ്ട്. പീഠഭൂമിയിലെ ജനങ്ങള് കൃഷികൊണ്ടും കന്നുകാലി
ഖളര്ത്തല്ം കൊണ്ടല്ല ഉപജിവിക്കുന്നതു”്. ദുഷ്പ്രാപ്യമായഖനഭ്രമ 'കള് ഈ രണ്ടു തൊഴിലുകള്
ഒം പാറിയതുമല്ലല്ലോ..
അങ്ങിങ്ങായി സാവന്നാകള് കാണസപ്പെട്ടന്നുണ്ടെങ്കില്ലം അവ.
വനങ്ങളാല്
വേര്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണട്.
സഞ്ചാര.
സൌകര്യങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുമ്പോള് ഒരു പക്ഷെ ഇവ മേച്ചില്.
സ്ഥലങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടേക്കാം.
ല
ഗയാനാ പ്പീഠഭ്ൂമികളില് വസിക്കുന്നവര്
കൂട്ടതലം
ഖനണത്തൊഴിലാളികളാണു.
ഈ പ്രദേശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന
ഇദീതടങ്ങളില് നിന്നു് സ്വര്ണ്ണവും വ്രൂവും ലഭിക്കുന്നു. മനു
ജ്യപാദസ്ററര്ശമേല്ക്കാതെ ഖികധന സൌകര്യങ്ങളില്ലാതെ.
വളരെ അധികം സ്ഥലം ഈ പീഠഭൂമികളിലണ്ടു്. നാട്ടകാ
രായ അമേരിക്കന് ഇന്ഡ്യയാക്കാരു് മാത്രമാണു് വനങ്ങളില്
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താമസിക്കുന്നതു”.

ഇന്ന് ജഞവാസം

കുറഞ്ഞ

ഈ

്രരദേശ

ങ്ങള്ക്ക് വിപുലമായ ഉല്ലാദയക്കഴിവുകള് ഉണ്ടെന്നുപറയാമ്യ

കൊളംബിയാ
ആന്ഡീസ്

പ്രദേശം

പര്വത മേഖലയെ

മൂന്നായി തരം

2: മദ്ധ്യ
ആന്ഡിസ്
ക്കാം, 1] ഉത്തര
ഇതില് ഉത്തര
ദക്ഷിണ ആൻഡീസ്.
3

തിരി

ആന്ഡിീസ്
ആന്ഡീസില്

പെട്ടന്ന ഭൂഭാഗങ്ങളാണു” കൊളംബിയാ, ഇക്വഡോര് എന്നീ
രാജ്യങ്ങള്. പല സമാന്തര നിരകളായിട്ടാണു് ഇവിടെ ആന്
ഡീസ് കാണപ്പെടുന്നതു”. ഫലപുഷ്ഠിയുമുള, പല
നദിതാഴ്*
വരകളാല് ബന്ധിതമാണ് ഈ ണിരകള്. വെന സ്യൂലപ്പദദ
ശത്തു നിന്നും മററുമായി മൂന്നു നിരകള് കൊളംബിയായില്
സന്ധിക്കുന്നു. മദ്ധ്യരേഖയ്ക്ുടുത്തു” വിണ്ടും അവരന്ഭ്ട് ഉന്നത
ഞിരകളായിത്തിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു
പാീഠഭൂമിയാണ്
ഈ
പീഠഭൂമി തെക്കോട്ട
പോകുംതോറും
വിതിയുള്ള തായിത്തീ
രുന്നു. അവിടമാണു് ബൊളിവിയാ രാജ്യം. അതിനു തെക്ക്
മലനിരകള് വിണ്ടും യോജിച്ചു” തെക്കോട്ട നീണ്ടു കിടക്കുന്നു.
നമുക്കു പഠിക്കാം
ബൊളി വിയായെപ്പറ്റി അടുത്ത ഭാഗത്തു

ഇപ്പോള് ഉത്തര

ആന്ഡിയ

ന്
നി

പ്രദേശങ്ങളെപ്പാറിയാണു*

പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്.
ശരിയായി പറഞ്ഞാല് ആന്ഡിസ്,
പര്വ്വതയിരക
ല്ല,
ഉന്നതമായ
പീഠഭൂമികളുടെ സമുക്യമാണു്.
ഈ
ഉയരംകൂടിയ പ്രദേശങ്ങളില് ജനവാസം ധാരാളമുണ്ട്. ഈ

പ്രദേശങ്ങള്

ഉഷ്ലുമേഖലയിലാണു്

സ്ഥിതി

ചെയ്യുന്നതു്.

നിങ്ങള്ക്ക് ഈഹിക്കാംം
“അതിന്െറ ഫലമെന്താണെന്നു
ആരോഗ്യ പ്രദമായിരി
ചരിവുകളില് ഉഷ്കം കൂടിയിരിക്കും.
എന്നാല് മിതമായ ചുട്ട് അനുഭവ
ക്കുകയില്ല കാലാവസ്ഥ.
പ്പെടുന്ന ഉയര്ന്ന സ്ഥാനങ്ങളില് ജീവിതം സുഖകരമായി
പര്വതപാദം മുതല് മുകളിലോട്ട്" സസ്യവര്ഗ്ഗങ്ങ
രിക്കും.
ളില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടു്. മഭ്ധ്യരേഖയില്നിന്നു” ധ്രംവപ്പദ
സസ്ൃമേഖലകളില് കാ
ശങ്ങളിലേയ്ക്കു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ
ണുന്ന അതെ വ്യത്യാസതന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളതു്.
മുകളിലോട്ടു
ഏററവും അടിയില് മദ്ധ്യരേഖാ വധങ്ങള്.

ക്ട
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ി

വയങ്ങളുടെ നിബിഡത കുറയുന്നു. അങ്ങുമിങ്ങും ചിന്നിക്കാ
ണപ്പെട്ടന്ന വൃക്ഷങ്ങളോടടകൂടിയ ഉഷ്ണൂ3മഖലാ പുല്പ്പദേശ
മാണടുത്തതര്.
അതിനുപരി തുറസ്സായ ലണഭാഗങ്ങള്. ഇവി
ഒട ആണ്ടിലൊരിക്കല് വ്ൃക്ഷങ്ങള് ഇലപൊഴിക്കുംം
ഇയ
സസ്യമേഖലയ്കുപ്പുറത്തുത് പൈന്മരങ്ങളും
സ്രൂപികാകാര
സസ്യങ്ങളും അത്രെ.
ഇവിടെ ശൈത്യമനുഭവപ്പെട്ടം. ഇത്ത
രം ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്
ആളകള്ക്കു ശ്വസിക്കുവാന്
തന്നെ പ്രയാസമാണ്.
കാരണം വായുവിന്െറ മര്ദ്ദം കുറ
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.
ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ സാഹച
യ്യങ്ങളില് ജീവിച്ചു
പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളിനു
വളരെ
ബു,ഭ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടാകും.
തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആദിമ
വര്ഗ്ലക്കാരില് ഏററവും പരിഷ്ക്രാരികളായിരുന്ന ഇന്കാസ്
ഈ ഭൂവാസികളായിരുന്നു.
ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െറ ഇതരഭാഗങ്ങ
ളില് സര്വ്വസാധാരണമായ

ആടുമാടുകള്ക്ക് ഇവിടം പററി

യതല്ല.
ലാമാ ആണു” ഇവിടത്തെ പ്രധാ
മുഗം.
ചുമട്ട
ചുമക്കുന്നതിനും ഈ മുഗത്തെയാണ്
ഉപയോഗിക്കുന്നതു”.
രോമംകൊണ്ട്* ശരിരം മുഴുവനും മൂടിയിരിക്കുന്നതതിനാല് തണു
പ്പ,വഹിക്കുന്നതിനു ഇവയ്ക്കു ശക്തിയുണ്ടു്.
പാഠപ്പദേശങ്ങ
ളിലും മലയിടുക്കുകളിലും ഇവയുടെ
കാല്വഴ്ചതവപ്പോകുക
യില്ല.
കൊളംബിയായുടെ
തലസ്ഥായമായ ബഠഗഥോട്ട
8000
അടി ഉയരത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈട്ടി, കൊടൈക്കനാല്
ഇഖയെക്കാള് അല്ലംകൂടി ഉയരമുണ്ട്.
എഴുപതുലക്ഷം ജന
ങ്ങള് കൊളംബിയായിലുണ്ടു്.
അമേരിക്കന്
ഇന്ഡ്യരും

ിഗ്രോകളം സ്റ്റെയിന്കാരും കൂടിയാണിതു.
അററ്ലസില് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പടം സൂക്ഷി
ഥോക്കുകം
മദ്ധ്യരേഖയ്ത്ക് ഖടക്കായി കൊളംബിയാ കിടക്കു
ന്നതു കാണാം.
യിണ്ട ഒരു സമുദ്രതിരം ഇതിനുണ്ട്.
കരീ

ബിയന് കടലിന്േറയും പസഫിക്കിന്േറയും. മൂന്നു ഭൂപ്പകൃതി
വിഭാഗങ്ങളും

കാണാം.

പര്വ്വതപ്രദേശം,

സമുദൃതിരസമതലം,

ആമസോണ്

ഒഓാറിയാക്കോ

നിമ്യഭൂമി.
തിീരഭൂമിയില് കരിമ്പ്,
വാഴ മുതലായവ
കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ആൻഡീസ്
ഇദികളുടെ

കൊക്കോ, ജയെല്ല്ം
മലഞ്ചരിവുകളില്
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കാപ്പി, ചോളം, ഗോതമ്പ്, ബാര്ലി എന്നിവയും. ഇവിടെ
കന്നുകാലി വളത്തലുണ്ട്.
ഈ
ഭാഗത്താണു”
ജനവാസ
അധികം.
മററുഭാഗങ്ങളിന ജനവാസമോ കൃഷിയോ ഇല്ല.
സ്വര്ണ്ണം, പ്ളാററിനം, എണ്ണ എന്നിവ ഇവിടത്തെ പ്രധാ;
യധാമതുക്കളാണു്്.
ഇവിടത്തെ സ്ഥിരവാതം വടക്കുകിഴക്കനു
വാണിജ്യവാതമാണു്.

അതില്യിന്നു ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നു ..

വേബല്ക്കാലത്താണു് കൂട്ടതല്.
പല ചെറിയ
നദികളും.
ഇഖിടെയുണ്ടു്. ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു് മശലേനായാണു്.
പ്രധായ
ഗതാഗതമാര്ഗ്ഗം ഈ നദിയത്രേ.
അല്പം ചില
ഒയില്പ്പാതകളും ഇവിടെയണ്ട്.
ഖനനം, കൃഷി, കന്നുകാ.
ലിവളത്തല് ഇവയാണു് പ്രധാന തൊഴില്യകള്.
കൊമളംബിയായോടൊപ്പം കണക്കാക്കേണ്ട രാജ്യമാണ്
ഇക്ചവംഡാര്.
മദ്ധ്ൃയരേഖയില്ത്തന്നെയാണ്
ഇതിന്െറ:
സ്ഥാനം.
പസഫിക്സമുദ്രത്ത മന്റയും ആന്റി.ഡ്പര്വ്വ.
തത്തിനേറയം ഇടസ്ത്ുള്ള ഭൂഭാഗത്തിനു് ഇക്വഡോറിലാണ്
അധികം വിതിയ്യള്ളതു”.
തലസ്ഥാനമായ ക്വിറേറാ സമുദ്ര.
ഓിരപ്പിത് നിന്നു $000 അടി ഉയരത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു
എല്ലാക്കാലത്തും ഉഷ്ണം ക്കും 56ംക്കും ഇടയ്ക്ക് ആയിരിക്കും.
ഇക്വഡോറിനും മൂന്നുപ്രകൃതി ഖിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്.
തീരഭൂമി,
പര്വ്വതഭാഗം, മൊണ്ടാനാ. പര്വ്വതത്തിലെ ഉയരംകൂടിയ താ.
“വരകള് മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങളായും കന്നുകാലിവളത്തല്കേ
ന്ദ്രങ്ങളായ്യം തിരന്നിട്ടണ്ട്.
ധാന്യക്കൃഷയ്യം അല്ലാല്ലമായു
ണ്ട്. താണപ്രദേശങ്ങളില് കൊക്കൊ, പരുത്തി, പുകയില..
കരിമ്പ”, വാഴ ഇഖജയെല്ലാം
കൃഷിചെയ്യപ്പെട്ടന്നു.
ചരിവു,
കളില് കാപ്പിക്കൃഷിയും തണപ്പംകൂടിയ
ഉയന്നപ്രദേശങ്ങ.
കില് ഗോതമ്പ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുതലായലയ്യം കൃഷിചെയ്യു
പ്പേട്ടന്നു. മൊണ്ടാനാപ്രദേശം
ജയവാസമില്ലാത്തതാണ്ട്.
ഗ്വയാക്വിത
ആണു” പ്രധാന തുറമുഖം,
യാത്രാസൌകയ്യ,
ത്തിനു ചില റയില്പ്പാമകള് ഇവിടെ ചവട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ

മലമ്പ്യദേശങ്ങളില് ജയഖാസം കൂടിയിരിക്കാനുള്ളു

കാരണമെന്ത്?
അമിതമായ കാലാവസ്ധ
ഒനുഭവപ്പെടാ
ത്തതും
ബിരപ്റായ
ഉന്നതഭൂമികള് ധാരാളം ഉള്ളതിനാലും
ആണെന്നുപറയാം.

പ്
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ചെ൨-ബൊളീവിയാളന്നതതടങ്ങാം
പെറുരാജ്യത്തിലെയും ബൊളീവിയാ രാജ്യത്തിലെയ്യം
ഉന്നതതടങ്ങളെപ്പററിയാണു് ഇവിടെ പ്രതി പാദിക്കുന്നതു”.
പെറു, സമുദ്രതിരത്തും ബൊളിവിയാ
ഉള്ളിലും സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്നു.
രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടേയും വിസ്ത്റിരണ്ണും ഏകദേശം
തുല്ല്യമാണെങ്കിലും
ബൊളുിവിയായിലുമ്ളൂത
(ന്െറ
ഇരട്ടി
ജമങ്ങള് പെറുവില്താമസ്സിക്കുന്നുണ്ടു്. ദു സ്യൂരമായ വനങ്ങള്,
അപകടകരമായ അഗ്നി പവ്ൃവതങ്ങള്. ആരോഗ്യദായകമായ
ഉന്നതപിഠഭമികള്, ഉഷ്ണ ദമഖലയിലേയും
മിതോഷ്ണമേഖ
ലയിലേയയം കാര്ഷ'ക ഖിഭവങ്ങള് ഇവ എല്ലാം മിറഞ്ഞ
ഈ പീഠഭൂമി നമ്മില് ആശ്ചര്യം ജനിപ്പി ഒകതന്നെ ചെയ്യും.
പെറുവില് മൂന്നു പ്രകൃത വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മഴയില്ലാത്ത തര

പ്രശം; പീഠഭൂമി, മൊണ്ടായാ.

മഴയില്ലാത്ത

തീരപ്രദേശ

ത്തെ യനയ്ക്കുന്നതു് പര്വ്ൃവതത്തില്നിന്നും ഒറ്ുകുന്ന ചെഠിയ
നദികളാണു്-വേണ്ടിടത്തോളം
നനവുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് കരി
മ്യാ, പരുത്തിയും കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ടു്. മഴയില്ലാത്തതിന്െവ
കാരണ.ഈ
പ്രദേശത്തെ സ്ഥിരവാതങ്ങള് വാണിജ്യവാത

ങ്ങളായതുകൊണ്ടാണു്.
ആണു്

യില് ഈ

ഈ

കാററുകള്

കാററുകളെ

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ
മഴ

പൂര്വ്ൃവഭാഗത്തു

നല്കുന്നതു്. തെക്കേ

ആന്ഡീസ്പര്വ്വതം

അമേരിക്ക

തടഞ്ഞുയിറു.

ത്തുന്നതിനാല് പടഞ്ഞാരെതീരത്തു” മഴ കിട്ടന്നില്ലെന്നു യാം
നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ

വരുമ്പോഴ്േഷ്ക്ക് വാണി

ജ്യവാതങ്ങള്
വെറ്ും കരക്കാററായിപ്പോകുന്നു.
പര്പ്പത
ത്തിലെ മഞ്ഞുരുകിവരുന്ന വെള്ളം ഇവടത്തെ
ചെറിയ
നദികളില് എല്ലാക്കാലവും കാണാ.
ജലസേചജാകൊണ്ടാ
ണു് കൃഷി നടക്കുന്നതു്.
പീഠഭൂമിയിൽ ധാന്യങ്ങള് വിളയ്യന്നതിനുത്ളു ശീതോ
ഇവിടെ ഉള്ള വ൪
ഷ്ണസ്ഥിതി കിട്ടുകയില്ല. തന്മുലം
കൃഷിക്കാരല്ല. ധാരാളം പ്രകൃതി യിക്ഷേപം ഈ
പ്രദേശ
തണ്ട്. ചെമ്പ്, പെട്രോളയം, സ്വര്ണ്ണം, തകരം, മുതലാ
യവ.
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മൊണ്ടാമാഭാഗം വമ്മനിബിഡമാണു്. അധിടെനിന്നും
കിട്ടുന്നതു” റബ്ബര് ആണു്. ആള്പാര്ച്ചും കുറവത്തെ. ഖനന
കേന്ദ്രങ്ങളെ സമുദ്തീരവുമായി ബന്ധിക്കുന്ന
റയില്പ്പാത.
ഇവിടെ

വെട്ടിയിട്ടണ്ടു്.

ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ആഹാരസാധയങ്ങള്

തലസ്ഥാനമായ

ഇക്കുമതി

ലീമ

സമുദതീര

ത്തത്രെ സ്ഥിതിചചെയ്യുന്നതു”.

സമുദ്രതീരം
അശേഷമില്ലാത്ത
ഒരു
രാജ്യമാണു”
ബൊളിവിയാ. ഇന്നും അവികസിതമായിത്തന്നെ
സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്നു. ആന്ഡീസ്

മേഖലയ്തു്

ഇവിടെയാണു്

വീതി

അധികം ഉള്ളതു”. ബൊളിവിയായുടെ
പടിഞ്ഞാറു ഭാശം
മാത്രമാണു് പ്രധാന പ്രദേശം. അതു” രാജ്യത്തിന്െറ മൂന്നി
ലൊന്നുവതം. ബാക്കി മൂന്നില് രണ്ടു ഭാഗം
ആന്ഡിസിന്
കിഴക്കു വശത്താണ്. ദുഷ്പ്രാപ്യ മായ വഇഭൂ ഭാഗമാണിവി

ടെയൃയള്ളതു്. ആമസോണ് മാതൃകയിലുള്ള വനങ്ങള് ദൂമാഡ്ക്ൂം
ടദ്ടാ്ക്കും ഇടന്റ്കു
വൃത്യാസപ്പെട്ടകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശീതോഷ്ണ
സ്ഥിതിയാണിവിടത്തേത്. 20 ഇഞ്ചില്
കൂടുതല് മഴ ലഭി
ക്കുകയില്ല. കാര്ഷികരായി ബൊളിീവിയാ വളരെ പിന്നോക്കം
ഇില്ക്കാന് ഇതാണു കാരണം. ഉരുളക്കിഴങ്ങാണു”
പ്രധാമമ
കൃഷി, പ്രകൃതി ഈ പ്രദേശത്തെയും അനേകം യജിക്ഷേപങ്ങള്
കൊണ്ട്

അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടണ്ട്. തകരം,

ആന്റി മണി,വെളക്ളി

ഈയം, ചെമ്പും ജാകം
എന്നിഖ ഖനനം ചെയ്യുന്നതില്
ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗമാണ് ഇവിടെ
യുള്ളൂതു്. ലാമാ, അല്ലാക്കാ,
കഴുത
എന്നിവയാണു്മുഖയ
ഗങ്ങള്.
തലസ്ഥാനമായ
ലാപാസ് സമുദ നിരപ്പില്
നിന്നു 12100 അടി ഉയരത്തില് സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്നു, പസ
ഫിക്സമുദത്തിലേക്കു
തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
ഏററവും
കുറഞ്ഞ ദുരം 280 മൈല് . അത്രെ. ആഫാരസാധനങ്ങളാണു

ഇവിടത്തെ ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകള്.

ചിലിരാജ്യം
ആന്ഡിീസ് പര്വ്വതത്തിനും പസഫിക്സമൃദത്തിനും
ഇടയ്ക്കു നിണ്ടു വിതികുറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
ഒരു
രാജ്യമാണു
ച്വിലി,
വടക്കു യിന്നു തെക്കുവരെ 2500
മൈല് നിളവും

ക,
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കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു” 200നു താഴെ മൈല്
വീതിയും ചിലി
കണ്ട് .
മൂന്നുതരം കാലാവസ്ഥ
ഇവിടെ
അനുഭവപ്പെടുന്നു.
ഖടക്കു
മരുഭൂമിയും
മരഭ്ധ്ൃത്തില് മദ്ധ്യധരണ്യാഴിപ്പ
ദശ
ഞ്ങതും

തെക്കു

മിതോഷ്ണുമേഖലാവനങ്ങളും.

മരുഭൂമി.
അററക്കാമാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടത്തെ
ലോകത്തിലെ ഉഷ്മ ര ഭൂമികളില്വച്ചു് ഏററവും

മരുഭൂമി
കൂട്ടതല്

ജനഷാസമുള്ള പ്രദേശമാണു,
ഉഷ്ണുഃമഖലയില്
ഭൂഖണ്ഡ
ങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറു വശന്താണു് ഇത്തരം മരുഭൂമികള് കാണ
ഒപ്പടടന്നതു്.
കാരണം
ഇവ
വാണിജ്യവാതമേഖലയില്
കിടക്കുന്നു
എന്നതാണ്.
അററ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തില്
നിന്നു ഖരുന്ന
വാണിജ്യവാതങ്ങള് ആന്ഡിസ്പര്വത

ത്തിനു കിഴക്കു മഴ പെയ്തിക്കുന്നു.
മ്പോഴേക്കും അവ

പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെത്തു

നിരാവിശുഷ്ക്കമായിത്തിരുന്നു.

മരുഭൂമിയുടെ തിരസമതലങ്ങള് പണ്ടു്

ഈ

ഉണ്ടായിരുന്നുതിമേ

ക്കാള് ഇപ്പോള് ഉയര്ന്നു പോയിട്ടുണ്ട്.

ആന്ഡീസ്പര്പതത്തില് നിന്നു് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചില
ഒചറിയനദികള്
ഈ
മരുഭൂമിയില്ക്കൂടി
ഒഴുകുന്നുണ്ട്.
മഞ്ഞുരകിയാണു“ അവയില് വെള്ളം
ഉണ്ടാകുന്നതു്.
മഴ
യുടെ അഭാവത്തില് കൃഷി ഇടത്താന്
പ്രയാസമാണല്ലൊ.
അതുകൊണ്ടു വരണ്ട ഈ
ഭൂഭാഗം കൃഷിപ്പധാനമല്ല.
തീര
ത്തുനിന്നകന്നു്

കള് ആണു് ഈ

ഉള്ളിര

കാണപ്പെടുന്ന

നൈ:ടററവു

ഖനി

പ്രദേശത്തിന്െറ പ്രാധാന്യത്തിനു കാരണം,

കൃത്രിമവളമായി ഉ പയോഗിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങ

കുഴിക്ഷെട്ടക്ക

പ്പെടുന്നു. മഴ ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ലവണങ്ങളുടെ
നില
കില്ലിനു കാരണം.
യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്
ഇവി
ട്രത്തെ പ്രധാനകയററൃുമതി ഈ ലവണങ്ങളാണു.
മലമ്പ്പ
ദേശങ്ങളില് പണ്ടുതന്നെ വാഠിപ്പോയിട്ടുളള, ചില
തടാക
അ്ങളില്നിന്നും ബോറസമ്സ് എന്ന യാധന൯വും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
നൌട്രെററ്

പ്രധാന

ഖനാത്തില്യിന്ും

ഉപോല്ലന്നം

അയോഡിന്

ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്ന ഒരു

ഖായയതൊഴില്

276.
ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകായിരം ആളുകളാണു ചിലി മരു.
ആഹാരത്തിനുവേണ്ടിയ്യം
ഭ്രമിപ്രദേശത്തെ തിവാസ്സികള്.
ആശുയിക്കുന്നു.
വെള്ളത്തിനുലേണ്ടിയും ഇവര് അന്യരെ
തുറമുഖങ്ങളായ ഇക്കിക്കെ, അനേറാഫെഗസ്ക്റാ എന്നിവയില്,
കൂടിയാണ്ട ബൊളിഖിയായിലെ കച്ചവടം വിദേശരാജ്യത്ത
മായി ജടക്കുന്നതു്.

മദ്ധ്യധരണ്യാഴിപ്രദദശങ്ങാം
ചിലിരാജ്യത്തില് ഏററവും സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ
യൃള്ളതു”്
ഇവിടെയാണ്.
വ്ൃയതിചലനമേഖലയിലത്തെ.
ഇതിന്െറ സ്ഥാഠം.
തന്മയലം വേനല്ക്കാലത്തു ഖാണിജ്യ.
വാതങ്ങളുടെയും ശീതകാലത്തു പശ്ചിമവാതങ്ങളുടെയം ഗതി:
യില് ഈ പ്രദേശം അകപ്പെടുന്നു. ഇതിന്െറ ഫലം വേന:
തീരപ്രദേശ
ശീതകാലമഴയ്യമാണുട്,
ല്ക്കാലവരള്ച്ചയയം
ത്താണു” മഴ കൂട്ടതല്. വടക്കുനിന്നു തെക്കോട്ട് അതു വര്ദ്ധി
ക്കുകയ്യം ചെയ്യന്നു. ഉള്ളിലോട്ട പോകുന്തോറും മഴ കുറയുന്നു.
മഴയും സാന്റിയാഗോയില്
901"
വാല്പറൈസോയില്
ബിച്ച്ം.
ലഭിക്കുന്നതു്,
സാധാരണ
മഴയ്യമാണു
147

വനങ്ങ.
ലോറല്, സ്സൈപ്രസ് മുതലായ വ്ൃക്ഷങ്ങളുടങ്ങിയ
ളാണു” പ്രാകൃതികമായി കാണുന്നതു്. എന്നാല് ഇവ എല്ലാം.
മധ്രരതെളിച്ചു” ഇപ്പോള് ശരിയായ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്.
നാരങ്ങ, മുന്തിരിങ്ങ, ആപ്പിള്, ഒലിവു” എന്നിങ്ങനെയുള്ള,
പയറും.
ഉള്ളി,
പഴവര്ഗ്ലങ്ങളാണു പ്രധാനകൃഷികള്,

കൃഷി
കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ഗോതമ്പു, മുതലായവയും
ഉല്ലാദി:
ക്കാര് അലഖരവക്കാവശ്യമുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങള്
എന്നാല് പഞ്ചസാരയും മേയി:
പ്പിക്കുന്നു എന്നു പറയാം.
ഇറക്കുമതികളാണു*. മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങള്
ലയം ഡ്രരധാന
ഉള്ളതിനാല് ആട്ദമാട്ടകള് ഇവിടെ വളത്തപ്പെടുന്നു. ഇ വിടെ.
മയമഭ്രമിയിലെ.
ഉല്ലാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്ഷികുവിഭവങ്ങള്
ഖനന തൊഴിലാളികള്ക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. ഖ നനകേന്ദ്ര
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
തമ്മിര
ങ്ങളെയും ഈ പ്രദേശങ്ങളെയും
റെയില്പ്പാതകളണ്ട് . അന്വ്യവസായങ്ങള് നടത്തുന്ന മിന്
ആവശ്യമായ ഇരുമ്പം കല്ക്കരിയും മററും ഈ ്രദേശത്ങ.
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കില് വിരളമറണു്.
കാലാവസ്ഥയുടെ സുഖകരമായ
അവ
ജനവാസക്കേടടതലാണു*
മദ്ധ്ൃചിലിയില്
സ്ഥകൊണ്ടു്
മരുപ്രദേശത്തി
എങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്പാധായ്യമുമ്ളതു്
നാണ്.

മിതോഷ്ണമേഖലാവനങ്ങ്ം.

ഈ ഭാഗം ശിതമിതോ

ഖ്ലൃമേഖലയിലാണു് സ്ഥ തിചെയ്യുന്നതു”. ബ്രിട്ടീഷ” ദ്വിപുകം
ടേയും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കൊളംബിയാച്ദേശത്തി
നെരയയം കാലാവസ്ഥ നിങ്ങള് പഠിച്ചിട്ടണ്ടല്ലോ. അതേതരം
ഇവിടെയും ഉള്ളതു”. പശ്ചിമവാതങ്ങ
കാലാവസ്ഥയാണ്
ഇതിനെറകിടപ്പം”. ദക്ഷി
ഉടെ ശരിയായ ഗതിയിലാണു്
ധീരപാശ്ചി
പശ്ചിമവാതങ്ങള്ക്ക്
ണാര്ദ്ധഗോളത്തില്
മാത്യങ്ങള് എന്നാണല്ലോ പേത്. അതിശക്തിയായഭിക്കുന്ന
ഈ കാറവു് പലപ്പോഴും കൊടുങ്കാററുകളായി മാറുകയും നാശ
മഴ
ത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ
നഷ്ടങ്ങള് വ
ഖളുരെ കൂട്ടതലായിരിക്കും. 20017 മഴപെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങള് ഈ
പ്രദേശത്തുണ്ട്.
മിതോഷ്ണുരമഖലയില് കിടക്കുന്നു എങ്കിലും മധ്യരേഖ
യില് നിന്നു” വളരെ ദുരത്തില് ആയതിനാല് ഇവിടെ തണു
പ്പാണു് കൂടുതല്.

കടലോരം

തെക്കേഅദമരിക്കയുടെ

ഫിയോര്ഡ്യകളെക്കൊണ്ടു്

ളു,
തെക്കുഭാശത്തു

നിറഞ്ഞ താണ്ഞ്. തീര

ത്തു“അനേകാം ചെവുദ്വിപുകള് ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. ഉള്ക്കട
്യകള് എല്ലാംതന്നെ പര്വ്വതങ്ങളുടെ ഇടയിലുക്ള താഴ്വര
കളാണ്.

ഈ
പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്പകൃതിയും തണുപ്പും മഴയും മനു
ഷ്യവാസത്തിനു” പററിയതല്ല. ചിലിരാജ്യ ത്തില് ഒട്ടംഖിക
സിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഫ്രാധാന്യമര്ഹിക്കാത്ത
പ്രകൃതിഖിഭാഗമാ
ണിത്.
അങ്ങിങ്ങായിതാമസിക്കുന്ന ആളുകള് മരംമമുറിച്ചും
മിന്പിടിച്ചും ജീവിക്കുന്നു എന്നുപറയാം.
പ്രധാനപട്ടണ്ട
ങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ശഗതാഗതസൌാകര്യം
കുറവാണു്.
കടലില്ക്കൂടിയുള്ളയാത്രയും
ദുഷ്ക്കരമാണു്.
ഏറാവും
തെക്കേഅററമായ
ഫഹാണ്മുയമ്പയ്ചുററിപ്പോലും
സഞ്ചരി
ക്കുന്നതിന് കപ്പല്ക്കാര ഇഷ്ടപ്പെടുന്തില്ല. കടലിലെ കൊട്ട

7൫

്ാററിനേയ്യം

പാറകളേയും

അവര് ഭയപ്പെടുന്നു.

വാല്പ

പോകുന്നവര്
തുറമുഖങ്ങളില്നിന്നും
റൈസോ മൃതലായ
സാധാരണ
പനാമാതോടിധെയാണ്
ആശ്രയിക്കുന്നതു”.
ചിലര് റയില്മാര്ഗ്ഗം ബൃയൂനോയ്
അയഴ്സില്
എത്തി
അവിടെയിന്നും കപ്പല് കയറുകയാണ് പതിവു്.

ഭൂമിശാ
ചിലിയുടെ വികസധയചരിത്രം നോക്കിയാല്
ഒരു
സത്രത്തില് നാം പഠിക്കേണ്ട ഏററവുംപ്രധാനപ്പെട്ട
നിയന്ത്രി
തത്തെ
മനുഷ്യജീവി
ഷ്രകൃതി
ൂതത്വം
ഭൂമിശാസ്ത്
ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് പ്രകൃതിയെ ധിയന്ത്രിച്ച് സ്വാധീണ.
പ്പടത്തുന്നതിനു മനുഷ്യന് എക്കാലവും
അക്ഷീണയത്നം
ചെയ്യകയാണ്. കാലാവസ്ഥയാല് തന്െറ പ്രലര്ത്തനങ്ങള്
തടന്ന പ്പെടാതിരിക്കുവാന് മനുഷ്യന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആസ്ത്ര
കുടിയേറിയതായി
ആളുകള്
മരുഭൂമികളില്
റേലിയന്
്കും അക്കാ
മരുഭൂമിയിലേക
ചിലി
ടെല്ലോ.
പഠിക്ചിട്ടുണ്
ഓഞിങ്ങള്
കുടികയ
ആളുകള്
തന്നെ
അത്തരത്തില്
തന്നെ
രണങ്ങളാല്
റിയിരിക്കുന്നു.
ദുഷ“പ്രാപമായ തെക്കേഅമമരിക്കന് പവ്വ
മനുഷ്യജീവിക
തഭാഗങ്ങളില്ലം വനങ്ങളിലും എത്രലക്ഷം
ളാണു” ഉപജീവയസാധ്യതകളാരാഞ്ഞു” പ്രവേശിക്ടിട്ടള്കൂതു്ം
ഖിജയിച്ചിട്ടുണ്ടു്..
മനുഷ്യപ്രയത്തം എന്നും എല്ലായിടത്തും
ം
ഖിജയിക്കയു
ചെയ്യും.

പാററഗോണാിയാമരുഭൂമി.

റയോകൊളറാഡോ

ലു
്

നദി

ക്കുതെക്ക് അര്ജന്റിയായില് ഉള്ള ഒരു അര്ദ്ധഥമരുഭൂമിപ്ര.
പശ്ചിമവാതമേഖലയില്
പാററഗോണിയാ.
ദേശമാണ്
ആണു

ഇതിന്െറ

കിടപ്പം”. ആ

കാററു്

ആന്ഡിീസ്

പര്.

തെക്കേഅമേരിക്ക.
പടിഞ്ഞാറുമാത്രമാണു*
വൃതത്തിന്െെ
നിങ്ങള്പഠിക്ചിട്ടണ്ടല്ലോ.
യില് മഴകൊണ്ടുവരുന്നതെന്നു്
മഴനിഴലിലാണെന്ന്
അപ്പോള് പാററഗോണിയാപ്രദേശം
ഒ്രിങ്ങള്ക്കറിയാം. പര്വ്വതത്തോടടുത്തുള്ള കുറെസ്ഥലത്തുമാത്ര
മാണു” അല്ലമെങ്കിലും മഴകിട്ടന്നതു്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങ
ഒളെല്ലാം ഖരണ്ട പീച്രദേശമാണു. അററ്ലാന്റിക്കിനോ:
ടട്ടത്തു” തീരസമതലം ഇല്ലെന്നുതന്നെപറയാം. 1000 മുതല്.
ഉയര്ന്നുകിടക്കുന്ന
. 8000 അടിവരെ സമുദ്രമ്മിരപ്പില്യിന്നു”

റ
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ന്

പീഠതലങ്ങളെക്കൊണ്ടു്” യിറഞ്ഞതാണു” ഈ ഭൂഭാഗം. ചരല്
കല്ലുകളാണു” ഇവിടെ അധികം. ആന്ഡീസ്പര്വ്വതത്തോട്ട്
തൊട്ടകിടക്കുന്നസ്ഥലങ്ങള് ആടുമേച്ണിലിനു്പററിയതാണു്,
ഒന്നരലക്ഷത്തോളമാമുകള് പാററഗോണിയായിലുണ്ടു്. അവ
രുടെഎല്ലാം
തൊഴില്
ആട്ടവളത്തലാണു്.
പമ്പാസില്
ധാനയകൃഷിലര്ദ്ധിച്ചതോടെ
പാഠററഗോണിയാ
ആട്ടവളു
ര്ത്തല് കേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണു”്.
ആളൊന്നുക്ക് നാനൂവു*
ആടെങ്കിലും ഇവിടെയയണ്ടു്. ദക്ഷിണ പ്രദേശമായ ടിരാഡല്
്യഗോതി്ും ആളുകള്
ഈ, തൊഴിലിലാണു” ഏര്പ്പെട്ടി
രിക്കുന്നതു്.

ഭാഗം 3

ഏഷ്യാ
സ്ഥാനവൃയം

വം

നി

വലിപ്പവും. ' ലോകത്തിലെ

എല്ലാ

ഭ്രഖണ്ഡങ്ങളിലം വെച്ചു് ഏററവും ഖലുതു” ഏഷ്യയാണു”.
ഉത്തരാര്ദ്ധഗോളത്തിലാണു് ഇതിന്െറ
സ്ഥാനം. മഞ്ഞു”
ഉറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
ആര്ട്ടിക്ക്മഹാസമുദ്രം മുതല് അതൃഷ്ണു
മുള്ള മദ്ധ്യരേഖവരെ ഇതിനു
വ്ൃഷ്ഛി ഉണ്ടു്. ഭൂഗോളത്തി
ലൃള്ള,
കരയില്
മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണു്
ഏഷ്യയുടെ
വീസ്തീരണ്ണം. ഉത്തരഅക്ഷാംശം യും യ്ക്കും ഇടയ്ക്കും പൂര്വ്വ
രേഖാംശം 2ടായ്ക്കും 170ായ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഏഷ്യാ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
ഉത്തരായനരേഖ ഇതിന്െറ തെക്കുഭാഗത്തുകൂടിയയം 90: പൂവ്വ
രേഖാംശം മദ്ധ്യത്തുകൂടിയും കടന്നുപോകുന്നതു” അററ്ലസ്
നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. മദ്ധ്യഏ്ഷ്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങള്
കടലില്നിന്നും
1500 മൈല് അകലെയാണ്.
പൂര്മ്േ
ന്ത്യന് ദ്വീപുകളില് ചിലതു” മദ്ധ്യരേഖദ്ത്ക, തെക്കാണു'.,
വടക്ക് ആര്ട്ടിക് സമുദ്വയം കിഴക്ക്
പസഫിക്ക്
സമുദ്രവും തെക്ക്" ഇന്ഡ്യന് സമുദ്രവും ഏഷ്യയുടെ അതിരു
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കളാണ്ട്. പടിഞ്ഞാറു” യറോപ്പ്് ഭൂഖണ്ഡം യൃയറാല്പര്വ്വത

നിരകളാല് ഏഷ്യയില് ണിന്ന്
വേര്പ്പെടുത്തപ്പെട്ടകിട
ക്കുന്നു. വാസ്തവത്തില് ഏഷ്യയുടെ
ഒരു
ഉപദ്വിപുമാത്ര
മാണു് യ,റോപ്പം്. ആഫ്റിക്കയോട്ട്
ഏഷ്യയെ ബന്ധി
പ്പിഷ്കിരുന്നതു് സുയസ്കരയിട്ടക്കായിരുന്നു. ഏഷ്യാ വടക്കേ
അമേരിക്കയില്നിന്നു
വേര്പെടുത്തുന്നതു” ബരിങ്
കട

ലിടടക്കാണു്.
നൂററിഎഴുപതുലക്ഷം

ചതുരശരമൈല്

ഡിസ്ക്റിര്ണ്ണ

മുണ്ട് ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തിനു്.
തെക്കുവടക്ക്
അയ്യായ।
രത്തിമുന്നതൂവമൈല്ും കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു” ആറായിരത്തി എഴ

൬൮മൈലുമാണ് ഇതിന്െറ നീളം. ലോകജനസാഖ്യയില്
ഏകദേശം പകുതിയോളം
ഇവിടെ ഉണ്ടു്.
വിസ്ത്റീര്ണ്ണ
ത്തില്

യ,റോപ്പിനെ

നാലിരട്ടിയും വടക്കേഅമേരിക്കയുടെ

രണ്ടിരട്ടിയും ഇന്ഡ്യയുടെ പത്തിരട്ടിയും വലിപ്പം
ഏഷ്യ
തുണ്ട്. വൈപരിത്യങ്ങളടെ നാടായിട്ടാണ് ഈ ഭൂഖണ്ഡം

കണമ്പ്

നറും ഉയരംകൂടിയ

പര്വ്വതങ്ങളും പിറഭൂമികളും ങിസ്തൃ,തമായ സമതലങ്ങളും
ഇവിടെ ഉണ്ടു്.
അതൃഷ്ണമുള്ള
പ്രദേശങ്ങളോടൊപ്പം

അതിശൈത്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടു്;
ലോക
ത്തിലെ ഏററവും കൂട്ടതല് മഴളഉള്ള
പ്രുദേശത്തോടൊപ്പം
അനാവ്ൃഷ്ടിയാല് ഭയങ്കരമായ വരള്.്കു അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേ
ശങ്ങളും ഏഷ്യയിലുണ്ട്.
ജനസാന്ദ്രതയിലും
ഇതുതന്നെ
ഗതി, ഇങ്ങനെ നോക്കിയാല് വൈപരിത്യങ്ങള്ൾ
യിറഞ്ഞു
താണ് ഈ ഭൂഖണ്ഡം.

ഭൂപ്രകൃതി.
ട്രപ്രകൃതി അനുസരിച്ചു് ഏഷ്യയെ യാലായി തരംതിരിക്കാം.

1,
2,
ടം
4.

ഉത്തരസമതലപ്രദേശംം
മദ്ധ്യത്തിലുള്ള
ഉന്നതതടങ്ങളും
തെക്കുള്ള പീഠഭൂമികൾ.
വന്യദിതടങ്ങള്.

ഇവയെ

ഓരോന്നായി

പര്വ്വതങ്ങളും.

യമുക്കു പരിശോധിക്കാം.
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ആര്ട്ടിക്ക"സമുദ്രത്തിലേയ്ക്ക്

ഗൃത്തരസമ തലപ്രുദേശംം

ഭൂഭാഗ

.ചരിഞ്ഞുകീടക്ക്ന്ന് ത്ര്കോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു

മാണിതു”. കാസ്പിയന്കടല് മുതല് ബറിങ്* ജലസന്ധി
ഖരെ ഖ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഈ സമതലത്തെ യൃറോപ്പപിലെ
യ,റാല്പര്ഖത
വേര്തിരിക്കുന്നത്
സമതലത്തില്നിന്നും
ഇതിലുള്
'നിരകളാണു”. സൈബീരിയായുടെ ഭൂരിഭാഗവയം
എന്നു്
പ്പെടുന്നു. ഓബ്, യെനീസി, ലിന
മൂന്നുനദികള്

പ്രദേശത്തുകൂടിഒഴുകി

ഈ

ന്നുണ്ട്. അവ

പി “ങ്ങള്

ഗതാഗതപ്രാധാന്യം

ആണ്ടില്

അതിന്െറ

ആര്ട്ടിക്ക് സമുദ്രത്തില് പതിക്കു

നദ്മുഖ

ഉള്ളവയല്ല.

മിക്ക മാസങ്ങളിലും - ഉറഞ്ഞുപോകുന്നു.

ഫലം

ഒഴചകിവരുന്നവെള്ളം

സമുദ്രത്തില്

ചെന്നെത്താതെ കരകവിഞ്ഞു” ഇരുവശവും ഒഴുകി തടങ്ങളെ
സമതല
ചരൂപ്പനിലങ്ങളായി മാററുന്നു എന്ന താണ്ട്. ഈ

ത്തിനെറ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഥത്തു്
ഉള്നാട്ടതടാകമുണ്ടു്.
സ

ആറാല്

എന്ന

മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഉന്നതതടങ്ങളും പര്വ്വതങ്ങളും.
സമതല ൭൭.൯ ധെക്കവയ।
ഫുഷ്്യാധൈശര് മുന

ഒരു
ഉത്തര
ഫമസ

ഫിക്ക്മിരംവരെ
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ത്രികോണ കൃതി
യിലുള്ള വേറൊരു പ്രകൃ തിവിഭാഗമാണു് ഇതു്. മടഒേമ
.ലകളം പിഠഭൂമികളും ഇതിലടങ്ങിഷിരിക്കുന്നു
ലോകത്തി

ന്െറ

സേല്ച്ചൂര,_ (14൧൮ ഠ[ 1൨൭ 70010) എന്നുപേരുള്ള

പാമീര് ശൈലഗ്രന്ഥിയിരു വിരധാണു്
ളുടെയും ആരാധഭം.

വ മീറിത്നിന്നു

എല്ലാ പര്വ്വതങ്ങ

തെക്കു

പടിഞ്ഞാറായി

ന്ഡ്യയടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറഭാഗത്തുകൂടി
സുലൈമാന്
പവ്വതനിര പേര്ഷ്യയുടെ തെക്കഭാഗത്തുകൂടി
പടിഞ്ഞാ
റോട്ട വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.
ദവറൊരു ശാഖ (ഫിന്ദക്കുഷ്)

പാമിറിരനിന്നു
ഭാഗത്തുകൂടി

പടിഞ്ഞാറോട്ട്
ഏഷ്യാമൈനറിൽ

പേര്ഷ്യയുടെ
എത്തി

വടക്കു

അര്മേനിയന്

പര്വ്വതകെട്ടില്വെച്ച് ആദ്യത്തെ നിരദയാട്ട് യോജിക്കുന്നു.

പാമീറിനു കിഴക്ക് നാലു പ്രധാന ശാഖകുളണ്ടട്. ഇവ
“യില് ഏററവും തെക്കുള്ള താണ് ലോകത്തിലെ
._ ഏററവും
“വലിയ പവ്ൃതമായ ഹിമാലയം,
കാറക്കോറം, ക്വിന്ലന്,
ആള്ട്ടിന്൯ എന്നീ
പര്വ്വതങ്ങള് ഹിമാലയത്തിനു
വട
ടട

.,
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ക്കാണ്.
ഇവയ്ക്കും വടക്കു കിഴക്കായി
ടിയന്ഷാന് കിട
ക്കന്ന.
അതിന്െറ തുട൪ച്ചയായി ഏഷ്യയില്
നെട്ടനിള
ത്തില് കിടക്കുന്ന ആര്ട്ടായ്, യാബ്ളു മധയ്, സ്പാനപോയ്
എന്നി പര്വ്വതങ്ങളുമുട്ട്.
1]
ഹിധമാലയത്തിന്െറ
തുടര്ച്ചയായി
തെക്കപടിഞ്ഞാ
റായി

പിന്നിട്ട്

തെക്ഷായി

ലേയ്ക് നിണ്ദകിടക്ഷവാ
താണ്.
ഈയ്റ്റിന്ഡ്യന

ഒതു

പര് പൃതനിര

അരക്കു ?യോമ
ദ്വിപൃകളിലെ

- ബര്മ്മയി

ഇതില്പ്പെട്ട
പവ്ൃതനിരകള്

ഇതിന്െറ തുടര്ച്ചയ
തു. പുര്വതനകാലത്തു” ഒരു പര്വ്വത 4
ഒഞിര സമുദ്രത്തിയടിയിത
താണതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ രാണ

ശി
;

൬

8൧

കള് ശ്ന

മ

ട് ്

4

)
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ല്

പൂവ്ൃതിരത്തിനടുത്തു മൃംഖലപോടലെ കാണപ്പെടുന്ന ദ്വീപും
കള്.
ജപ്പാന്, കുറൈത, പൂര്വ്വേന്ത്യന് ദ്വീപുകള് മുതലായ
വയെല്ലറം 9 പര്പ്വതത്തിന്െറ കൊടുമുടികള്
ആയിരുന്നു
വത്രേ.
ം
ഈ പര്വ്വതപംക്തികള്ക്കിടയ്ത്ക്
അധഗേകം
ഉന്നത,
തടത.ള് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
പ്രധായപ്പെട്ടവ താഴെ പറയു
ന്നവയാണു്്.
ഫിമാലയത്തിനും

4 മഭ്ധ്യേ

ക്വന്ലന്

സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ടിബററു.

പര്വ്വതത്തിനം

സമുദ്രയിരപ്പി ല്നിന്നു

പന്തിരായിരം അടിക്കുമമല്
ഇതിനു് ഉയരം ഉണ്ടു്. ലോക
ത്ത'മല
ഏററവും ഉയരംകൂടിയ പീഠഭൂമി ഇതുതന്നെ.
2.
ക്വന്ലന്
ആള്ട്ടിന്
പര്വ്വതങ്ങള്ക്കിടയി
ലുള്ള ഉന്നതതടം ചതുപ്പ പ്രദേശമാണ്.

3.
[

|

തിയാന്ഷാന് ആള്ട്ടിന്൯ എന്നീപര്വ്വതങ്ങള്ക്കു

മദ്ധ്യേഉള്ള ടാറിനന്്തടം
നാടന്
ക്

വരണ്ട പ്രദേശമാണിത്.

കായചിലേയ്ക്യാണ്്

ഒരു

ഉള്

നിരൊഴുക്ക്.
ഴ്

4, ' ആള്ട്ടായ്, യാബ്ളമഥോയ്*
എന്നീ
പാപ്പത
. ങ്ങള്ക്കു തെക്കും ആള്ട്ടിന് പര്വ്വതത്തിനു വടക്കുകിഴക്കുമായി
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

ഗോബി

മരുഭ്ൂമി,ഷാമോ

എന്നും

ഇതിനു

പേരുണ്ടു്.
ല
.
8.
പേര്ഷ്യയടെ അധികഭാഗവും
ഉന്നതതടമാണു്ം .
സ്ലൈമാന്
ഫാിന്ദ്യകുഷ്പര്വ്വതങ്ങളുടെ
തുടര്ച്ചകളുടെ
ഇടടയ്കുകിടക്കുന്ന ഇതിനെറ പേരു ഇറാന് ഉന്നതതടമെന്നത്രേ.
86. അര്മേനിയന്
പര്വ്വതക്കെട്ടിനു
പടിഞ്ഞാറും
കരിംകടല് മദ്ധ്ൃയധരണ്യാഴി ഇവയ്യടെ ഇട്ടവിലുമായിട്ടാണ്

ഏഷ്യാമൈധര് ഉന്നത തടം കിടക്കുന്നതു്.

ദക്ഷിണ

പീഠഭൂമികാഠം.

ഭാഗത്തു് അറേബ്യ,

ഡക്കാന്,

ഏഷ്യയുടെ

തെക്കു

യൂനാന്-ഇന്ഡോചൈമ

എന്നി പഴക്കമേറിയ പീഠഭൂമികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
അറേബ്യന് പിഠഭ്ൂമി.പടിഞ്ഞാറു് ചെങ്കടലിന് അഭി

മുഖമായി കിഴക്കോട്ട
വരണ്ട ഭൂഭാഗമാണിതു്.

ചെറിയ

ചരിവു"

ഇദികളില്ല.

ഇതിനുണ്ട്.
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ഡക്കാന് പീഠഭൂമിയുടെ

ചരിവും

പടിഞ്ഞാറുനിന്നും

കിഴക്കോട്ടാണ്. ഇതു് പരണ്ട പ്രദേശം അല്ല.
ഇവിടെ ഉണ്ട്.

പല നദികള്
1

യൂനാന്മിലേയ്യം
ഇന്ഡോചൈനയിലലയയം
പീംഭ്ൂമി'
ബര്മ്മയിലെ ഷാന്ദേശങ്ങളില്യിന്നു് കിഴക്കോട്ട് യീണ്ടു
കിടക്കുന്നു.
ഈ പീഠഭൂമിയില്ം പല നദികളുണ്ട്.

നദീതടങ്ങഠം.

ഫലപുഷ്ടി ഉള്ള

എക്കല്മണ്ണ

൧ിറഞ്ഞ താണപ്പദേശങ്ങള് ഏഷ്യയുടെ
കിഴക്കും തെക്കും
ഉണ്ടു്.
ഈ താഴ്വരപ്രദേശങ്ങളില്
ജനസാഖ്യ
താരത
ഭമ്യേയ കൂട്ടതലാണു്.
ഏതെല്ലാം
നദികളുടെ തടങ്ങളാണു്

യ്്ാധാധ്യം

അര്ഹിക്കുന്നതെന്നു്

അട്ടത്തമപജുകളില്

ണിന്നു് നിങ്ങള് പഠിക്കും.
ഏഷ്യയുടെ ഒരു ഭൂപ്പകൃതി പടം നോക്കിയാല് തെക്ക്
ഉയരം കുറഞ്ഞ ഡക്കാണ് പിഠഭൂമിയും അതിനു വടട്ഒ നിര
പ്രായ മാണ ഗംഗാതടവും വടക്ക് ഏററവും
ഉയരമുള്ള
ഹിമാലയാപവ്വ തയിരകളും അതിനും വടക്കു ഹിമാലയതേത

ക്കാള് ഉയരം കുറഞ്ഞ പര്വ്വതങ്ങളും പീഭ്ൂമികളും, ഏററവുര്,
ഖടക്കു താണസമതലങ്ങളും കാണാം.
ഇതിന്
അര്ത്ഥാ
ഹിമാലയപ്രദേശത്തു നിന്നു വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും
ഉയരം
കുറയുന്നു എന്നാണു്. നദ।ക ളെപ്പററി പഠിക്കുമ്പോള്
അവ
യുടെ ;: ഗതിയില്നിന്നും
ഏഷ്യയുടെ
പൊതുവേ
ചരിവ് എങ്ങോട്ടേല്ലാമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഉള്ളു

നദികാം
പടത്തില് നോക്കിയാല്
എല്ലാവശങ്ങളിലുമുമുള സമൃ
ഉള്ഭാഗത്തുനിന്നു നദി
ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഈ വന്കരയുടെ
കള് ഒഴുകുന്നതായി കാണാം.
നീരൊഴുചക്കില്നിന്നും സ്ഥല
ത്തിന്െറ
ചരിവ് ബമുക്കു
ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാമല്ലൊ.
ഇങ്ങനെ നാനാവശത്തോട്ടം നീരൊഴ്ചക്ക് ഉള്ളതു മഭദ്ധ്യരാഥം

ഉയന്ന പ്രദേശമായതുകൊണ്ടാണു”.

ആര്ട്ടിക്ക്
സമു ദത്തില് *

ഖിഴുയവം, പസഫിക്ക് സമുദ്രത്തില് വിഴുന്നവ, ഇന്ഡ്യന്

സമുദ്രത്തില് വിഴന്നവ, ഉള്നാട്ടുതടാകങ്ങളില്
എന്നിങ്ങയെ ഏഷ്യയിലെ നദികളെ

വഴന ഖ

തരം തിരിക്കാം.
ര
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ആര്ട്ടിക്ക് സമദ്രത്തില് വീഴുന്നവ.
പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഓബ്, യെനീസ്ധി.
എഇദികളാണെന്നു
പറഞ്ഞിട്ടണ്ടല്ലോ.
ഉന്നതതടങ്ങളില് ജിന്നാണ്
ഇവ
അനേകം പോഷകയദികള് ഇവയ്ക്കുണ്ട്,
ആര്ട്ടിക്ക്

പ്ൃത്തത്തിനകത്താണു

ലീഗ എന്നി മൂന്ന
മദ്ധൃഏ്ഷ്യയിലെ
ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.
ഇവയുടെ മുഖങ്ങൾ -

സ്ഥിതി

ചെയ്യുന്നതു”.

കൃഷിക്കോ കച്ചവടത്തിനോ ഈ നദികള്കൊണ്ടു
പ്രയോ
മുഇം
സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല.
സൈബീരിയായുടെ
വികസധമ.
&.പുത്തിയാക്കുന്നതിനു* ഇവ

പ്രയോജയപ്പെട്ടം.

പസഫിക്ക് സമദ്രത്തില് വീഴുന്നവ.
!

ആമൂര്, ഹൊയാങ്ഫോ, യാങ്ടിസിക്യാങ്ംസിക്യാ
ങ് മെക്കോങ് എന്നി അഞ്യനദികളാണു ഘ്രധാനപ്പെട്ടഖ.
യാബ് ഉ നോയ്പര്വ്വതത്തിന്നെറ തെക്കേ
ചരുവില്
ജിന്നു” പുറപ്പെടുന്ന ആമൂര് പീഠദേശത്തുകൂടി പകുതി
ദൂര

ര്ഴുകുന്നു.

പിന്നീട്ട സമതലത്തില്കൂടി ഒഴുകി സമുദ്രത്തില്

പതിക്കുന്നു.
ഈ നദിയുടെ
തെക്കുവശത്തുള്ള,
സമതലം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള താണ്.

മഞ്ചുക്കോ

ചൈണയിലെ പ്രധാനധദികളാണു
ഫൊയാങ്ഫേഃ.
യാങ്ടസി, സിക്കിയാങ് ഇവ.
യീളം കുറഞ്ഞ ഒരു ഓദി
യാണു്
സിക്കിയാങ്.
ഉതു
ദക്ഷിണചൈയയിലാണ്ട്
കൂട്ടതല് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതു്
ബം്ധചൈയയിലെ.
യാങ്ടസിയാണ്.,
ഖലിയ കപ്പലുകള്ക്ക്
ഇതില്ക്കൂട്
വഖഓളരെ ഉളള്ിലോട്ട പോകാം.
ജനവാസവും ഈ
ദിതി
രത്തു കൂടുതലാണു.

ഹൊയാങ്ഹോദദി ചൈങയുടെ ഖടക്കുഭാഗത്താണ്മ്..
ദിയില്കൂടി ഒഴുകിവരുന്ന മഞ്ഞജിറത്തിലുള്ള
എക്കല്
! ട്പല ഭാഗങ്ങളിലും ആഴത്തെ കുറ.്കിട്ടണ്ട്. ഗതി
മാറി
ഒഴുകുന്ന ഒരു
സ്വഭാഖവും ഈ
യദിക്കുണ്ടട്. തന്മയലഭ.
"
അമേകമൈല് ദൂരത്തില്
ഇരുപുറവും അണ
കെട്ടിയിരി
ക്കുന്ന. ഫൊയാങ്ഹോമൂലം ബളുരെ ജിഖഹാങിയും ധമ്മ.

മൂ

൫
ണാശമഖ്യം ക്വൈബയില് സംഭവിക്കുന്നതു കൊണ്ട്
ഉതിയെ
“ചൈനാക്കാരുടെ ഗ്രഫപ്പിഴ” എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്.
മെക്കോങ് ചൈമേയിലെ നദികള് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ടിബ
ററല്പ്രദേശത്തുനിന്നു തന്നെയാണു് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.
ഇതു;
“തെക്കോട്ട്
ഒഴുകി
ദക്ഷിണചൈയക്കടലില്
വിീഴ്ചന്നു
കാബോടിയാം

കൊച്ചിന്ചൈയാ

എന്നി

രാജ്യങ്ങള്

ഇതിന്െറ തടത്തിലുള്പ്പെടുടന്നു.

ഇന്ഡ്യന്മഹാസമ്ദൂത്തില്

വീഴുന്നവ

മീനാം, ഡാല്വിന്,
ഐരാവതി,
സിന്ധു, ഗഗോം !ച,
യുഫ്രൂട്ടിസ്, ടൈഗ്രീസ് എന്നിവയാണു പ്രധാനപ്പെട്ടവ.
മീഗാംനദീതടത്തില് സയാം രാജ്യം കിടക്കുന്ന. ഡാല്
വിന്, ഐരാവതി എന്നിവ
ബര്മ്മാ
രാജ്ൃത്തില്കൂടി
'യാണ് ഒഴുകുന്നത്. സിന്ധുഗംഗാസമ തലത്തേപ്പററി യിങ്ങള്
പഠിച്ചിട്ടണ്ടല്ലൊ.
ഇന്ഡ്യയിലെ
ഗോദാവരി
കൃഷ്ണാം,
കാവേരി എന്നിവയെപ്പററിയും നിങ്ങള്ക്കറിയാം. ഏഷ്യാ
മൈനറിരി നിന്നത്ഭവിച്ചു പേര്ഷ്യന് ഉള്ക്കടലില് വിഴചന്നു.യുഫ്രുട്ടിസ് ടൈഗ്രീസ് നദികള് മെസപ്പൊട്ടേമിയാ അഥവാ
ഇറാക്ക് എന്ന രാജ്യത്തിന്െറ ഐശ്വര്യകാരണമാണ്ട്.

ഉംയാട്ടുതടാകങ്ങളില്

വീഴുന്നവ.

ആറാല്കടലില് വീഴന്ന രണ്ടു നദികളാണ് ആമു:ഡ
റിയ, സിര്ഡേറിയ. , ടാരിന് പിഠഭ്ൂമിയില്ക്കുടി ഒരു
ചതു

ദ
റേശത്തരു്കതെ ടാരിം മദിയം
ഡെഡ്സിയി
“ലേക് ഒഴുകുന്ന
യോര്ദ്ദാന്നദിയം
ഇക്കൂട്ടത്തില്പ്പെടുന്ന
വയാണ്.
ഈ നദികള്
ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് വയെ
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള താഴ്വരകളും പരിസരങ്ങളും വെറും മരു

.ഭൂമികളായിതിരുമായിരുന്നു.
'ടന്കായല്യകള്ൾ എല്ലാം

യില് ഒരു

ഈ നദികള്

വീഴചന്ന

ലവണ പൂരിതമാണ്.

മനുഷ്യനുമുങ്ങവാന൯ു

ഉള്നാ

ഡെഡ്സി

നിവ്ൃത്തിയില്ലാത്തവിധം

'ഉപ്പുരസമുണ്ടു.

ഏഷ്യയിലെ പുരാതന സസ്റ്യാരകേന്ദ്രങ്ങള് ചൈനയി

ലയം

ഇന്ഡ്യയയിലേയയം ഇറാക്കിലെയും മദിതടങ്ങളിലായി

!
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രുന്നു.
]

കാ ഷികപ്രധാനമായ

പ്രദശങ്ങളാണിവ.

ജദീ

തടസംസ്ത്ലാഠത്തിന്െറ പ്രത്യേകതകള്
എതെെല്ലാമാണെന്നു
കൂട്ടതല് അന്വേഷിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതാണ്ട്.

ധാതുക്കാം
ധാതുസമ്പത്തില് ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡം മറെറാരു ഭൂഖണ്ഡ
ത്തിനെറയം പിന്നിലല്ല.
ഇന്ന്
കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത
പല നിക്ഷേപങ്ങളും ഈ വന്കരയുടെ പല ഭാഗങ്ങളില്ം
1 ഉള്ളതായി വിശ്ചസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്.
പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതു
| ക്കും അവ ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും താഴെപ്പായുന്നവയാഞ്ഞ്.

യാത്ത

ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം

ടക്കി, ഇറാക്ക്, പേര്ഷ്യ, ഇന്ഡും
സയാം,
ഇനഡോചൈട്മ,
മലയം
ഈയസ്റ്റിന്൯ഡിസ്, ചൈജ, ജപ്പാന്,
സൈബിരിയാ,
5.

ടരക്കി,
പേര്ഷ്യ, അഫ
൯,
ഇന്ഡ്യ,
സയാം,

ഇരുമ്പു
സ്വര്ണ്ണം

ജപ്പാന്,

സൈബിീരിയാ.

ടര്ക്കി,

ഇന്ഡ്യ,

ഗാജിസ്റ്റാ
ചൈന,

സയാം, മലയാ,

ഇ൯ഡോചൈന,
ഈയ്റ്റിന്ഡിമ്പ്ം
ജപ്പാന്, സൈബിരിയാ.

ളു

വെള്ളി

ചെമ്പ്

ടര്ക്കി,

ചൈയ,

ബര്മ്മ,

ജപ്പാന്,

ഈസ്റ്റിന്ഡിസ്ം

സൈബീരിയാ.

ടക്കി,
അഫ് ഗാധിസ്ത്റാന്, ചൈന,
ഒപ്പാ൯, സൈബിരിയാ.
ന
തത്ത്ത്ത്തു

ഈയം

ടര്ക്കി, അഫ്ഗായിസ്റ്റാ൯, ബര്മ്മ,
ഇസഡോചൈയ,
ചൈജ,
സൈ
ബിരിയാ,

88
നി
ടര്ക്കി, സയാം,
നാകം

മാഗേനീസ്പ്

തകരം

ഇനുഡോചൈചന,

സൈബിരിയാ,

ടരക്കി,

ഇന്ഡ്യ,

സയാം,

സെ

ബിരിയാ.

ബരമ്മാ, സയാം, ഇ൯ഡോചൈനം
ചൈനം,
സൈബിരിയാം,
മലയാ,

ഈസ്റ്റി൯ഡീസ്.
ആ

ന്റിമണി

ടര്ക്കി, സയാം,

ചൈനം.

ഉപ്പ്
ഇറാക്ക്,

എണ്ണ്ണു

പേര്ഷ്യ,

ഡോചൈനം

ബരമ്മാ,

ഇന്

ജപ്പാന്, സൈ ബീരിയ.

ലഗ്ഗ്യൈറവ്റ്
അഭ്രം

. മെര്ക്കുറ।

ഇന്ഡ്യ.
ടര്ക്കി.

ക്രോമൈററു്

ബരമ്മാം

ടങ്ങ്സ്റ്റന൯

ബര്മ്മാ.

ഗ്രാഫൈററു്

ഇന്ഡോചൈന.

വോള്ഫ്്റം

ച്ചൈനം

പ്ളാററിനം

സൈബിറിയം

ഇറിഡിയം

സൈബിറിയ.,

ഈയ്റ്റി൯ഡിസ്.
ഈയ്ക്കിന്൯ഡീ സ്,
മേല്കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പട്ടികയില്

നോക്കിയാല് ഏങ്ചൃ

ജുടെ ക്മില പ്രുത്യേകഭാഗങ്ങള് മാത്രമാണ്

ധാതുസമ്പന്ന

[1

മായിരിക്കുന്നതെന്നു കാണാം.

ഏതെല്ലാം പ്രദദരങ്ങളാണെഃ

ന്നുത്ളതിനു്* ഈ പട്ടിക അപഗ്രഥിച്ചു നോക്കുക, സൈബീ;
റിയായിലെ ധാതുസമ്പത്തില്
കൂട്ടമല് ഭാഗവും. യൂറ്റാല്
പര്വ്വതപരിസരങ്ങളിലാണെന്നു” ഓക്കണം..

ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങളില്നിന്നു്

നിം

റ

ഒഴിഞ്ഞതിനന്ൊശേഷം
അഭൂതപൂര്വ്വമായ
ഒരുണര്വു”്
വയവസായ കായ്യങ്ങളില് ദുശ്യമായിട്ടണ്ട്: പ്രകട മി,നിക്ഷേ
പങ്ങള് കണ്ടു പിടിക്കുനതിനും അത്തരം വിഭവങ്ങള്, ഖരമാ.
ഖധി പ്രയോജയപ്പെടുത്തുന്ന തിനും ഓരോരാജ്യക്കാരും ഇന്ന്
പരിശ്രമിക്കുകയാണ്,
തു
പത്ങും

മണ്ണ് 4

ഇ

തന്

2

ഭൂവല്ക്കം മണ്ണിന്െറ പലതരം അടുക്കുകളെക്കൊ
ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണു്.
ഈ അടുക്കുകള്ക്ക് ലം"
പാറ എന്നു പറയുന്നു.
കടുപ്പമുള്ളുവയുയം മാര്ദ്ദവമുള്ളവയും
ആയ പാറകളണ്ടുട്.
ഭൂമിയുടെ ഉപ്രരിഭാശത്തു" ഇടവിടാതെ ,

എന്നും മാററങ്ങള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്്ലോ, ഒരു
സ്ഥലത്തെ മണ്ണിന്െറ സ്വഭാവത്തെ ആുശ്ൂയിച്ലാണു
ആ.
സ്ഥലത്തെ

സാമ്പത്തികാഭിവ്ൃവദ്ധി സ്ഥിത

ദു

ചില സ്ഥലങ്ങളില് നദികള്, മൂലം തിക്ഷേപ്ിക്ക൭
ടന്ന മണ്ണും മണലും

കണ്ടിട്ടുണ്ടു് നം

തുപപോലെ

കാററുമൂലവും മണ്ണം മണലും
ചിലയിടങ്ങളില്
ക്കപ്പെടാറുണ്ടു്. ഈ പ

നിങ്ങള്

നിക്ഷേപ

ഈറല്മണ്ണ് അഥവാ ഈറല്പ്പാഠ ത,
എന്നാണു പേരു്.
ഭൂവല്ക്കത്തി പാറ അടിയി രിള

ഖ്ലമായ പാറകളുടെ

അട്ടക്കുകള് ഉണ്ടു്,

പിളര്പ്പുകളുണ്ടാക്കി നിപ
ത്തേസ്ത്ു, വരുന്നു.

അയ ' ലക

പ്
ചിലപ്പോള് പൂറ:

അഗ്നിപവ്ൃതങ്ങ

ര്ത്ഥം..

ഇങ്ങനെ വരുന്ന ദ്രവീകൃതമായ യ്ത 4 (ലാവാ).
ഉരുകി ഉറയ്ക്കുമ്പോള് അതു” വേരെൊരുതരം' മണ്ണ്ിന്ന്* കാര
ണമാകുന്നു. ആഗ്നേയശിലകള് (ന്താ 001.) എന്നാണു്
അവയുടെ

പേരു്.

രൂപഭേദങ്ങള്

ഈറല്പ്പാരകള്ക്ക്

ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

അങ്ങയെ

കാലാന്തരത്തില്
രൂപഭേദം

സം,

[9
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ഖികൂ മണ്ണിന് (14ട/ദബ൦ണവ്ഠ 1006) അര്ക്കീയ ശില
കള് എന്നു പേരു പറയും,
ഇവക്ക് കടുപ്പം കൂടടതലുണ്ടു്.
ഏഷ്യയിലെ മണ്ണിന്െറ
സ്വഭാവം
നോക്കുമ്പോള്
മേല്പ്പറഞ്ഞ കായ്യങ്ങള് പരിഗണി ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമ
തലങ്ങളിലും നദിതടങ്ങളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും സാധാ

രണ കാണാറുള്ളതു” ഉഈറല് പാറകളാണ്.

പിീഠാഭൂമികളിലും

മററും കാണാറുള്ളതു” അര്ക്കീയശിലകളാണു്.
ഭൂകമ്പവും
മററും ഉണ്ടായിട്ടകൂള സ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണ്
ലാവാ പൊടി
ഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണു്.
ഇങദനെ നോക്കുമ്പോള്
ഏഷ്യ
യുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും മണ്ണിന്െറ സ്വഭാവവും ഏതാണ്ടു് ബന്ധ
പ്പേട്ട കിടക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം,

ചില ഭാഗങ്ങളില് ചില പ്രദത്യകതരം മണ്ണ് കാണ
പപ്പടുന്നുണ്ട്. സൈബിറിയായിലെ
മണ്ണിന്െറ സ്വഭാവം
ഭൂങല്ക്കത്തിനു് അടിയിലുള്ള പാറകളെ
ആശുയിഷ്ചല്ല.
കാലാലസ്ഥയാണു്
അവിടത്തെ
മണ്ണ്ിനൊ സ്വഭാവം
ങിര്ണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതു”.
കിഴക്കുനിന്നു”
പടിഞ്ഞാറോ
ഖ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പല മണ്മേഖലകളും
അവിടെയുണ്ട്.
1. തുന്ദ്രാമണ്ണൂ്. ഉപരി തലത്തിലുള്ള മള്ല്ണിന് വേയല്
ക്കാലത്തു” നയവുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അടിയിലുള്ള മണ്ണുട്ടക്കുകള്

ഘനിഭവിച്ചു

കിടക്കുന്നതിയാല്

യിരൊഴ്ച ക്കിനു പ്രയാസ

മുതളതാണു* കാരണം.

2.

സ്രൂപികാകാരവനപ്രദദശങ്ങളിലെ മണ്ണ്. ഇതു്

ചാരമിറമുള്ളതും കടുപ്പില്ലാത്തതും മണ്ത് യ്റഞ്ഞതും ഫല
പൃഷ്ടിയില്ലാത്തതുമാണ്ട്. അവിടത്തെ വ്ൃക്ഷങ്ങളുടെ സുചി
പോലുള്ള ഇലകള്ക്ക് മററു പച്ചിലകളെപ്പോലെ
വള
ഗുണം ഇല്ലം
ടം കറുത്തമണ്ണ്.
സസ്യ്യാംശങ്ങള് ധാരാളം ഉള്ളതി
ഓാല് വളഗുണമുള്ളതാണിതു്. ആഴമുമൂളു
രിയായിലെ കാര്ഷിക പ്രദേശങ്ങളില്

നു,

തവ്ധിട്ടുമിറമുള്ള ഒരുതരം

“സ്റ്റപ്പികളിലേതു".
പുഷ്ടി കുറയ്യം,

ഈ മണ്ണ് സൈബി
കാണാം,

മണ്ണാണു”

കരിമ ബ്ണ്ിനേക്കാള്ൾ

യഥാത്ഥ

ഇതിനു്

ഫല
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5.

വരണ്ട സസ്നെപ്പികളിലും മരുഭൂമികളിലും

ഉള്ളതു

൭ച്ചമ്മണ്ണാണു്.

ജപ്പായില്ും ചൈനയിലും ലാവാ മണ്ണ്, ചെമ്മണ്ണ്.
ക്വാരമണ്ണ; ഇവ എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നു.
മദ്ധ്യഏ ഷ്യയ!ല്
ണിന്നു് കാററടി ച്ചുകൊണ്ടു വരുന്ന ചെമ്മണ്ണും പിതമണ്ണം
ഇവിടത്തെ നദീതടങ്ങളില്
അടിഞ്ഞു കുടുന്നു.
നദിതടങ്ങ
കില് കാണുന്ന ഈറല്മണ്ണ്
വളരെ കാര്ഷികുപ്രാധാനയ
മുകള താണ്.
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണും ജനവാസവും തമ്മില്
അഭേദ്യമായ ബന്ധം എക്കാലത്തും
ഉണ്ട്.
ഈറല്പാറക
ളില്നിന്നാണു'”
എണ്ണു അധികം
ലഭിക്കുന്നതു്.
പഴക്കു
മേറിയ രൂ പാന്തതിമ പാകളില് നിന്നാണ്
ലോഹങ്ങള്
അധികം ലഭിക്കുക.
പയരയ
ഏഷ്യയില്
വിവിധതരം
കാലാവസ്ഥ അനു ഭവപപ്പടുന്നു. ഇതു "ഭഖഞ്ഡങ്ങളില്വക്ചു്;
ഏററവും
വലു തായതു കൊണ്ടാണ്
ആവത്സരം
അത്ൃഷ്ണം അനുഭവപ്പെടുന്ന മദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശം
മുതല്.
ആണ്ടില് ഒമ്പതുമാസത്തോളം മഞ്ഞുകട്ടകള്കൊണ്ടു്* മൂടപ്പെ
നിന
ഉത്തര്ധ്ര,വമണ്ഡലവേരെ
വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന
താണ് വേറൊരുകാരണം.
ഈ
ട്രഖണ്ഡത്തിനൊ
ഭ്ൂരിഭാ
ഗവും സമൃദ്സാമി പ്യമില്ലാതെ
കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടു് അമി
തമായ കാലാവസ്ഥ ഉള്പ്പദേശങ്ങളില് അനുഭവപ്പെടുന്നു.
ഏഷ്യയുടെ മദ്ധ്യഭാഥം കടലില്നിന്നു 1500 മൈല് അക
ലത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ഏന്നു മുന്യ് പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലൊം
അവിടെയുള്ള ഉയരമേറിയ പരവതങ്ങളും
ഉന്നതതടങ്ങളും
കട.ക്കാററിനെ ഉള്ളിലേക്ക്
കടത്തിവിട്ടന്നില്ല
ഉള്നാ
ക്രില് ഈഷ്മാന്തരം കൃടിയിരിക്കാനും മഴ
കുറയാനും ഉള്ളു
കാരണങ്ങള് ഉതാണ്ഞ്.

ഏഷ്യ
ഉത്തരാര്ഭ്ധഗോളത്തിലാണല്ലോ
സ്ഥിതി
ചയ്യുന്നതു്.
മാര്ച്ചു മുനല് സെപ്ററബേര്വരെ
ചട്ട
കൂടുതലുള്ള കാലവും സെപ്ററബേർ
മുതല് മാച്ചുവരെ
തണുപ്പ, കൂടുതലുളള കാലവും
ആഞ്ച്. ജുലൈ ഉഷ്ണകാ
ഖത്തെയും
ജാനുവരി
ശീതകാലത്തെയും
സുച്ചിപ്പിക്കുന്നു..
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ജനുവരിയില്
തെക്കോട്ട്

വടക്കേ

അറത്തു”

വരുന്തോറും

ചുട്ട

കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,.

കൂടടകയുംചെയ്യുന്നു,

സമുദ്രതിരത്തുട

ച്ൃട്ട കുറവല്ല.
ഈ മാസത്തില് ഉത്തര ഏഷ്യയിലെ വ൪
കബ്യാന്സ്ക്കു എന്ന സ്ഥലത്തു”-__59ം 1" ആണു” ചുട്ട്.
ലോകത്തിലെ തണുപ്പേറിയ സ്ഥലം ഇതത്രേ.
ഈ കാലത്തു്
മദ്ധ്യ ഏഷ്യയില്
വായ്യവിനന്െര മര്ദ്ദം
കൂടിയിരിക്കുന്നു.
അവിടെ നിന്നു” ശീതക്കാററു്*
പുറത്തേക്കടിക്കുന്നു. ഇതു്
കരക്കാററായതിനാല്
നീരാവി
രഹിതമാണ്.
.എന്നാല്
ഈ കരക്കാററു” ജലാശയങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചു” സമുദ്രങ്ങളെ.
തരണം ച്ചെയ്യുമ്പോള് കുറെ നീരാവി സംഭരിക്കുന്നു.
ഈ.
കാററില്

ഒിന്നും

ദക്ഷിണേന്ത്യം

സിലോണ്,

ഈസ്റ്റി൯:

ഡീസ്്, ജപ്പാന്, ചൈന എന്നി ഭൂഭാഗ ഒദളില് ഇക്കാലത്തു.
മഴ ലഭിക്കുന്നു. ശീതകാലത്ത്” മദ്ധൃഏഷ്യയില് യിന്നു പുഠത്തേക്കടിക്കുന്ന കാററുകള് പല നാശങ്ങള്
കുന്നു ഇതേ തണുത്ത കാററുകള് ഹിമാലയാപര്വ്വതം കടന്നു” ഇന്
ഡ്ൃയിലെത്താത്തതു”
നമുക്കൊരനുഗ്രഫമാണു്. ശിതകാല:
ത്തത്

മെഡിറററേനിയന്

സമുദ്ത്തോട്ട്

ക്കുന്ന
ഏഷ്യന്
രാജ്യങ്ങളില്
ഒിന്നും കുറെ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

സമിപിച്ചുകിട.

പശ്ചിമവാതങ്ങളില്.

ജൂലൈ
മാസത്തില്
അതായതു"
ഉഷ്ണകാലത്ത്
ഏഷ്യയുടെ വടക്ക്* 40൦ 17 ചൃട്ടണ്ട്. തെക്കോട്ട് ചട്ട കൂടി:
യിരിക്കുന്നു.
സിന്ധുതടത്തിലും മററും അന്നു” 90:17
ചട്ട,
ഞ്ട്. ഇക്കാലത്തു് സമുദ്രതിരപ്രദേശങ്ങളില് ചുട്ട് ലഘൃ,.

കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങമെ യോക്കുമ്പോൾ വേനല്ക്കാല:
മാസങ്ങളില് ഏഷ്യയുടെ തെക്കഭാഗങ്ങളില് വായയുവിന്െറമര്ദ്ദം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി
കാണാം.
ഥര്ദ്ദം കൂടിയിരി:
ക്കുന്നതു” ചുറവമുള്ള

സമുദ്രങ്ങളിലാണു..

ഇങ്ങമ്മെ

വേങല്:

ക്കാലത്തു” കടലില് നിന്നും കരയിലേക്ക് കാറാടിക്കുന്നും ഇത:
കാററുകള്
ഇിരാഖി സംപുണ്ണമാണു്.
തെക്കു
കിഴക്കേ:
ഏഷ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും
ഇക്കാലത്താണ്
മഴ”
പെയ്യുന്നതു”. എന്നാല്. സമുദ്രത്തില്
നിന്നും
ഉള്ളിലോട്ടു,
പോകുന്നോറും മഴ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്.
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ഉരഷ്മാന്തരം ഏററവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്
പൃര്ര്ടേ
ന്ത്യന് ദ്വിപുകളിലാണു്, ഏററവും കൂടിയിരിക്കുന്നതു” മഷ്മൃ
ഏഷ്യയില്ത്തന്നെ.

കാലാവസ്ഥയനുസരിച്ചു് ഏഷ്യയെ അഞ്ച്യ
കായി തരംതിരിക്കാം.
റ

1. വടക്കേ

സമതലങ്ങ്ം.

ഭാഗങ്ങ

ശീതകാലത്തു അതി

ദൈ
ഉഷ്ണകാലത്തിന്െറെ
ഇവിടെ.
തശെത്യം ആണു"
ര്ഘ്യം കുറവാണു്. മഴ കുറവാണു്. മഴയ്ക്കു പകരം ഇവിടെ
പല ഭാഗങ്ങളിലും മഞ്ഞാണു”* പെയ്യുന്നതു”.

ഉ.

മദ്ധ്യത്തിലെ

ഉന്നതതടങ്ങ്ഠം.

സമുദ്ര

നിരപ്പില് നിന്നുമുള്ള ഉയരവും സമുദ്രസാമീപ്യമില്ലായ്മയ്യം
സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
പ്രദേശത്തു” അമിതമായ കാലാവസ്ഥ
ഈ
മഴയയം കുറവാണു.

8.

മണ്സൃണ് പ്രദേശങ്ങാം,

തെക്കു കിഴക്ക

ഏഷ്യ്യയയം ചൈന, ജപ്പാന് എന്നീ പ്രദദശങ്ങളും ഇതിലൂള്
ഭപ്പട്ടം. ഉഷ്ണകാലത്ത് മഴ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്നു. എല്ലായി
ട്ത്തും മഴയയടെ തോതു” ഒരുപ്പോലെ അല്ലെന്നേയുള്ള. ഉഷ്ണ 3മ
ഖലയില് ചട്ടം മഴയും കൂട. വടക്കോട്ടപോകുന്തോദും താരത
മ്യേന ഇവ രണ്ടും കുറയ്യം.
4. തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഭാഗം.
ഇവിടെ ഉഷ്ണ കാലത്തും
മാത്രം
ശിീതകാലത്തും മഴ ലഭിമാമന്നില്ല ഏഷ്യാമൈയരില്
പശ്ചിമ വാതങ്ങളില് നിന്നു ശീമകാലത്തു് അല്ലം മഴ ലഭി
ക്കുന്നുണ്ട്.

5.
എന്നിവ
അവിടെ

മദ്ധ്യരേഖാ പ്രദേശം

മലയാ,

ഈയ്ക്ിന്ഡീസ്

മദ്ധ്യരേഖയോടട വളരെ അടുത്തു കിടക്കു നതിനാല്
ചട്ടം മഴയും കൂടിയിരിക്കുന്നു

കാലാവസ്ഥയെപ്പററിയുള്ള

പ്രദേശത്തെപ്പററീ

വിശദാംശങ്ങൾ

പഠിക്കുമ്പോള് ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്ട്.

ഓരോ

ലി
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പ്രാകൃതിക

സസ്യങ്ങാം

കാലാവസ്ഥയും സസ്യവര്ഗ്ഗങ്ങളും തമ്മില് കാര്ൃയകാര
ണബന്ധ ണ്ട്. ല കത്തിലെ
പ്രധാനപ്പെട്ട
എല്ലാത്താം
സസ്യയമേഖലകളും

ഏഷ്യയിലുണ്ട്.

പം

്ം

പം

യിചക്കാ

ലുി

[നി

1. മദലരേഖാപദേനന്തെ
ഇവിടെ

ശിമോഷ്ണ്സ്ഥിത।

സദാഹരിത

വ്യത്യാസം

സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാം,

മലയാ, പുര്മേ

ന്ത്യന് ദ്വീപുകള് എന്നി പ്രദേശങ്ങളിലാഞ്ഞ്

ൂ

എന്നുമ

ശരാശരി 70: 17 ചടം

10077 മഴയും ലഭിക്കും. സിലോണ്, ദക്ഷിണ

ഖധങ്ങള്.

വനങ്ങള്.

കൂടാതെ

ഈമഫാ

.

" ര്
95
2.

മണ്സുൂണ്പ്രദേശങ്ങള്.

ഇന്ഡ്യാ,

ചൈനാ, ദാഥിണ്ച്നാ;
തുത്രയം

ഇന്ഡോ:

പ്രദേശങ്ങളാണ്

ഇതിലുള്പ്പെടന്നതു്.
ഉഷ്ണകാലത്താണു് മഴ
അധികം,
വേനല്ക്കാലത്തു” വൃക്ഷങ്ങള് ഇല പൊഴിക്കും. യെല്ക്കൃഷി
ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പ്രാധായ്യമര് ഛാക്കുന്നതു്. ജഥവാ
സവും കൂട്ടതലാണു്.

3.

ചൈനാ

മാതൃക.

ഇതു”

വാസ്തവത്തില്

ശാന്തേ.

ഖലയിലെ മണസുണ൯ പ്രദേശങ്ങളാണു്.
രിതോഷ്ണുമേഖല
യല് ചുടും കൂടുതലള്ള പ്രദദശത്താണിതിഒന്റ
സ്ഥാനം.
മദ്ധ്യചൈന, ഉത്തരചൈന,
ജപ്പാന് ഇവിടങ്ങള് ഇതില
ള്പ്പെട്ടന്നു.
4. പത്രവിദക്ഷപിണി.
മിതോഷ്ണ മേഖലയില് തണു
ക്ലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ സസ്യയവര്ഗ്ലമത്രെ ഇതു്. ഏഷ്യയുടെ
വടക്കു കിഴക്കു ഭാഗമായ മഞ്ചയറിയായിലാണു”് ഈ
സസ്യ.
വര്ഗ്ഗമുള്ളതു്. ശീതകാലത്ത് വൃദഷങ്ങള് ഇലപൊഴിക്കുന്നു.
ഇവിടെ സുചിയിലക്കാട്ടകളം
ഇലപൊഴിയുംവ്ൃക്ഷങ്ങളും:
ഇട കലര്ന്നാണു് കാണപ്പെടുന്നതു”.

൭.

മരുഭൂമികളും

അര്ദ്ധ

മരുഭൂമികളും.

ഉഷ്ലദമഖല

യിലും മിഃതഷ്ക്ു മേഖലയിലും കൂടി അറേബ്യാ

മുതല്

മംഗോളിയാ വരെ ഖ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അമിതമായ കാലാ
വസ്്ഥയാണു് ഇവിടുത്തേത്. അറേബ്യയിലും വടക്കു പടി

ഞ്ഞാറെ
ഇന്ത്യയില്യം
ഉഷ്ണമം,ഭൂമികള്,
ടിബാവ്വ്
ഇറാന്, ഗോബി, ടര്ക്കിസ്റ്റാന് എന്നിവ മിതോഷ്ണ മരു
ഭൂമികള്.

6,

മെഡിറററേനിയന്

സസ്യവര്ഗ്ഗങ്ങള്.

ശീതകാ

ലത്തു” പശ്ചിമ വായങ്ങല ര യിന്നും മഴ കിട്ടുന്ന പ്രദേശ
ങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം
സസ്യവര്ഗ്ഗങ്ങളുള്ളതു്. ചേനല്ക്കാ
ലത്തു” വരള്ച്ചയാണ്. ഏഷ്യാമൈയറും സിറിയായ്യം ഇത:
ലൃള്പ്പെടന്നു. മെസപ്പൊട്ടോമിയാ, പേര്ഷ്യ, ബല, ചിസ്റ്റാന്,
എന്നി രാജ്യങ്ങളില് ഖരണ്ട മെഡിറററേയിയന്കാലാവസ്ഥ.
ആണെന്നു പറയാം.

9;

൭6
77, മിതോഷ്ണ മേഖലാ പുല്പ്ര ദേശങ്ങള്.മ്മൈബീ
“രീയായ്്ടെ തെക്കു പ്രഞ്ഞാറെ ഭാഗവും മംഗോളിയന് പീഠ
ഭ്രമിയ്യടെ അതിര്ത്തികളും പുല്പ്രദേശങ്ങളാണു്.
അമിത
മായ കാലാവസ്ഥയാണ്. വടക്കെ
അമേരിക്കയിലെ
പ്രിയ

റികളോട്ട. സാമ്യം
ണിത്.
8. സൃചി.

വഹിക്കുന്ന

ഇലക്കാട്ടകള്.

സ്റ്റെപ്പി

പുല്പ്രദേശമാ

മിതോഷ്ണമേഖലയിലെ

ഏററവും കടുത്ത് ശൈമ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്

കാണുന്ന

സസ്യരരഗ്ഗമത്രെ ഇതു”.
9,
തുന്ദ്രാപ്രദേശം
ആര്ട്ടിക് തീരത്തുള്ള ഈ പ്രദേ
ശരം ഒരു ശിതമരുഭൂമിയാണു്. ഫ്രസ്വമായ വേനല്ക്കാലത്തു
മാത്രം പായലും ഏററവും ചെറീയ
ചെടികളും വളരുന്നു.
മഴ ഒട്ടുമില്ല. എന്നാല് യനവൃള്ളൂ അന്തരീക്ഷാവസ്ഥയാണു്.

കാര്ഷികസസ്യങ്ങാം.
ഉഷ്മേഖലയില്ം മിതോഷ്ട്യമേഖലയിലും

കൂടി

കിട

ക്കുന്ന ഏഷ്യയില് കാര്ഷികസസ്യങ്ങളില്
പവിവിധത്വം
കാണുന്നതില് അതിശയിക്കാനില്ല.
ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജമ
ങ്ങളില്
ട്രരിഭാഗവും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കു

ന്നതു്, ഏതെല്ലാം കാര്ഷികോല്ലന്നങ്ങളാണു” പ്രാധാന്മ്യമര്ഹി
ക്കുന്നതെന്നും അവ
ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളില് വിളയുന്നു
എന്നും
ല്

നമുക്കുനോക്കാം.

മെല്ല

ഉഷ്ണമേഖലയിലെ
ഏററവും പ്രധാബപ്പെട്ട
ജനങ്ങതുടെ മുഖ്യ ആഹാരസാധനവും

ധാന്യവ്യം അവിടത്തെ

ഇതത്രെ. മണ് സൂണ്
മഴ ലഭിക്കുന്ന മിതോഷ്ണുമേഖലാപ്രദേശ
ങ്ങളീലം നെല്ലു” പ്രധാണ കൃഷിയാണ്. 49:
കുറയാതെ
മഴയ്യം 75൦ ചുട്ടം നെത്ക്കൃഷിക്ക് ആവശ്യമാണ്. വെള്ളം
സയലഭമായിരിക്കുന്ന
എക്കല്മണ്ണുള്ള
നദിതടങ്ങളാണു*
ഇതിനു്"
ഏററവും
പററിയതു”. ഇന്ഡ്യാ,
ബര്മ്മം
'ഇന്ഡോചൈന,

സയാം,

ചൈന, പ്പം
ഘലെല്ലാം ഈ കൃഷിയയണ്ടു്..

മലയാ,

ഇറാ

ുസ്റ്റിന്൯ഡീസ്യം

എന്നിവിടങ്ങളി

രി

|
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ഗോതമ്പു”. 80: ചട്ടം 15" മുതല് 35" വരെ മഴയും

കൃഷിക്ക് ആവിശ്യമാണു്. വിതയ്ക്കുന്ന കാലത്തു്

തണുപ്പ്

കൂട്ടതലൂം വിളയുന്ന കാലത്തു” ഉഷ്ണം കൂടുതലും വേണം.
പൃഷ്യിയുള്ളു മണ്ണ്

ആവശ്യമാണെങ്കിലും

ഈ
ഫല

അതിനേക്കാള്

കാലാവസ്ഥയ്ക്കാണു" പ്രാധാന്യം. ഇതു” ഒരു മൂതാഷ്ണ്ുമേഖലാ

തുര്ക്കി, ഇറാക്ക്, ഇരാന്, അഫ്ഗായിസ്റ്റാന്,
ധാജ്യമാണ്ു്.
ചൈന, ഇന്ഡ്യാ, മഞ്ചംറിയാ, ജപ്പാന്, സ്റ്നേപ്പി പ്രദദശ
ങ്ങള്
എന്നിവിടങ്ങളില് കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ചോളം.

ബല്ല ചട്ടം മിതമായ മഴയും വെള്ളം

കെട്ടി

യില്ക്കാത്ത ഫലപൃഷ്ടിയുള്ള മണ്ണും ചോളക്കൃഷിക്ക് ആവ
ശ്രൃമാണു്. ഇറാന്, അഫ് ഗായിസ്റ്റാന്൯ം
എന്നിവിടങ്ങളില് ഈ കൃഷിയുണ്ട്.

ചൈയ,

ഇന്ഡ്യാ

തിനവര്ഗ്ഗങ്ങള്. ഉറുദ്യരാജ്യങ്ങളിലെ മഴകുറവുള്ളു പ്രദേ
'ശങ്ങളിഅ ഈ കൃഷി കാണാം.
ഇറാക്കും
അഫ്ഗാനി

സ്റ്റാന്, ഇന്ഡോചൈന, ഇന്ഡ്യാ.

ചൈന്മ, മഞ്ചംറിയാം

മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില് മി താഷ്ട്രമേഖലയിലെ ശുഷ്കപ്ര
ദേശങ്ങളിലും ഇതു” ഉണ്ടാകും.

ബാര്ലി.
യം

ശീതമേഖലാധാന്യമാണിതു*.

ഫലപുഷ്ടി

വള്ള മമഭ്ട്് വേണമെന്നില്ല. ശോതമ്പവിളയുന്ന പ്രദേശങ്ങ
ളിലും ഉണ്ടാകും. കൂടടതല് _തണുപ്പ,ൂളൂ കാലാ സ്ഥയാണു്*

വേണ്ടതു്. തുര്ക്കി, ഇറാന്, അഫ് ഗാനിസ്റ്റാന്,
ജപ്പാന്,
മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലാണു” കൂട്ടതല്.
റ്
റെ, ഗോതമ്പിന്
അനുയോജ്യമായ പരിതസ്ഥിതി
തന്നെ ഇതിനും. യ,ഭറോപ്പില് വടക്കേ റഷ്യയിലെ ഫ്രധായ
ധാന്യം ഇതാണു്. ഏഷ്യയില് ജപ്പാന്, ഖടക്കെ ചൈന

സൈബിരിയാ എന്നി പിടങ്ങളില്,
ൂ
കരിമ്പ്. 40 ല് കുറയാതെ മഴയും 80൦ ചൃട്ടം

പുഷ്ടിയുള്ള മും ഇതന് ആവശ്യമാണു്.

ഫല

ജലസേചന്ദം

“ കൊണ്ടും കൃഷ ചെയ്യാം. പൂര്വേന്ത്യന്ദ്വീപുകള്,
ഇന്ഡ്യാ,
അഫ്ഗാനിസ്റ്റാന്, ചൌ എപി ക്്
ന

ത്യോില. ഉഷ്ണുരാജ്യങ്ങളില്

ഉയരംകൂടിയ പ്രദേശങ്ങ

ളിലെ വളക്കൂറുള്ള മെള്ളും കെട്ടിമ്മില്ക്കാത്ത

മലഞ്ചരിവു
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കളിലെ
മണ്ണാണു”
ഇതിന്
ഏററം
പറരിയതു്;
മിതോഷ്ണ്ുമേഖലയിലും അരുകൂലമാധ കാലാവസ്ഥയില് ഇതു
ണ്രാകും. ഇന്ഡ്യാ, ചൈന,
ജപ്പാന്, ഈയ്ത്റ!൯ഡീസം* ല
ഈ പലം
ഭൂരിഭാഥവും കൃഷി നടക്കുന്നതു്.
റ] ഈ കൃഷിക്ക് മിതമായ ചൃട്ടം മഴയ്യം വേണം.
വെള ്ം്ടിിതുക്കാത്ത ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണും ഒരവശ്യ,

മാണു്. ഇന്ഡ്യാ, ഈസ്റ്റിന്ഡി സം
ടങ്ങളിത അധികം കാണുന്ന.

അറേബ്യ
പ്പി

എന്നിവി

പുകയില. ധാരാളം മഴയുള്ള, കാലാവസ്ഥ, ആമു
മണ്ണ്ച
മിംമായ ചൃട്ട്
ഇവയാണ്
ഇതിനാവശ്യം

ഇന്ന
സധാം, പേര്ഷ്യാം ഇറാക്കി സിറിയാം.
ടര്ക്കി, ഇന്ഡ്യാ,
പരുത്തി. ഈര്പ്പം സംഗ്രഹിക്കുന്നതും
ഫലപുഷ്ടിയു
ക്ളതും ഒവെളല്ലം കെട്ടിജില്ക്കാത്തതുമായ മണ്ണ് ഈ കൃഷിക്കു
പററിയതാണ്ട്. സയാം, ഇന് ഃഡാചൈന, ഇ ൯ഡഥ്യം മുക്കി,

ചൈന, ഇറാന്._.എന്നി

രാജ്യങ്ങള്.

റബര്. മദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിലെ നല്ല മഴയും ചട്ടം.
ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കാത്ത ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണി
ലാണ്
റബര്ക്കൃഷി
അധികം നടക്കുന്നതു്.
മലയാ,
ഈസ്റ്റിന്ഡീസംം സയാം, ഇ? ഡ്യ എന്നി
രാജ്യങ്ങളി ൭.
ചണം. അതിവ്വ്യിയും അതൃഷ്ണവും എക്കല്മണ്ണും
ഇതിനു വേണം. ഇന്ഡ്യയില് ഗഗാമുഖത്തുള്ള സന്ദ,
സുന്ദാവയ
തആധിലാണു് അധികം കൃഷി.
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്. ഉഷ്ണമേഖലയില്ം
മിതോഷ്ണ

ഏഷ്യയില്
മേഖലയിലും പ്രത്യേകം പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്.
മെഡിററഠേണിയന് കാലാവസ്ഥ അ അഭ ഖപ്പെടന്ന രാജ്യങ്ങ
ളില് (്രരക്കി, സിറിയാ) മുന്തിരി, ഒലിവ്,

അത്തി,

മധര

നാരങ്ങാ മുതലായ കൃഷിയുണ്ട്. കൂടുതല് വരണ്ട പ്രദേശങ്ങ
ളില് ഇറാക്കും അറേബ്യ, ഇരാ൯, അഫ്ാനിയ്റ്റാര എന്നി
വിടങ്ങളില് ഈന്തപ്പഴം ധാരാളം ലഭിക്കുന്നു. ഇറാന്, അഫ്
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങ
പലതരം
ഓമായ്റ്ാല് എന്നിവിടങ്ങളില്
മുണ്ടു്. ഇന്ഡ്യാ, മലയാ, ഈയ്ക്റി൯ഡിസ് മുതല്വയ രാജ്യ

99
ങ്ങളില് കൈതക്കുക്ക മുതലായ
ലഭിക്കുന്നു.
തെങ്ങ്. ഈസ്റ്റിന് ഡിസ്
സഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്.

ഉഷ്ജ്ണമേഖലാ ഫലങ്ങള്:

മലയാ,

ഇന്ഡ്യാ.

കുരുമുളക്, ഏലം, ഇട്ചി

മുന

ലാനവ ഇയിലുശപ്പെടുന്നു.
ദദ്ഷിണഇന്ഡ്യം
ഈസ്റ്റില്
ഡിസ്, ലേയാ, സ്രയാം എന്നി ഉഷ്ച്ണമേഖല്ലാരാജ്യങ്ങളി
യി റ
ലാണു”.ല്യം

ഇന്ഡോചൈനയില്

നിലക്കടലയും

ഈസ്റ്റിന്ഡി

സില് സിങ്കോനായും കൃഷികളണ്ടു്. പട്ടനൂല്ചപ്പുഴുക്കളെ വകു
ത്താനുപയോശഗിക്കുന്ന മള്ബറിച്ചെടി
ചൈന,
ജപ്പാന്,
സിറിയാ, എന്നീ രാജ്യങ്ങളിത് വളത്തപ്പെട്ടന്നു.
ഇവ കൂടാ
തെ

പലതരം

പയറുവരഗ്ഗങ്ങച്ഛം എണ്ണ വിത്തുകളും

വിവിധ

രാജ്യങ്ങളിലായി കൃഷിചെയ്യപ്പേടുന്നുണ്ടു്. ജപ്പാന്,പചൈയം
മഞ്ചംറിയാ എന്നി രാജ്യങ്ങളിലെ സോയാപ്പയറു് എടുത്തു
പറയേണ്ടതാണു”. ഈാക്ക്ം ഇറ്റാന് എന്നീ
രാജ്യങ്ങളില്
കറുപ്പു” വത്കുന്ന ചെടി വളരത്തപ്പെടുന്നുണ്ടു്.
മേര് പ്പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളില്നിന്നും
കാര്ഷികമായി
ഏതേതു പ്രദശങ്ങളാണു” ഏഷ്യയില് കൂട്ടതല്
വികസി:
ച്ചിട്ടുള്ള തെന്നു” മധസ്ത്റിലാക്കാന് പ്രയാസമില്ലല്ലൊ.
മൃഗങ്ങഥം
മനുഷ്യനു്
പ്രയോജനമുള്ള പലതരം
മൂഗങ്ങളേയും
ഏഷ്യയില് കാണാം. കാര്ഷികരാജ്യങ്ങളില് കൃഷിക്കാരന്നു
കന്നുകാലികളെക്കൊണ്ടെളള പ്രദയാജനം വളരെ കൂട്ടതലാണു്
മണ്സൂണണ്്രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം

ധാരാളം

ആടുമാടടകളണ്ട്.

കൃഷി ധനാഗമമാര്ഗ്ലമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് കന്നുകാലിവളു.
ത്തല്യം ആട്ട൨ളര്ത്തലമായി അനേകംപ്പേർ

കഴിഴുന്നുണ്ട്.

ദിബാറിന്െറ തെക്കുകിഴക്കന് ഭാഗങ്ങളില് മാതൃമെ,മഴയള്ള.
അവിടെയാണു കൃഷി നടക്കുന്നതു”. മററു സ്ഥലങ്ങളില് ആട്ട
വളര്ത്തലാണു് പ്രധാനം. തുര്ക്കിയിലും ഇതുതന്നെ
ഗതി.

മരുഭൂ പ്രദേശങ്ങളില്
ഒട്ടകം, കഴ്ചത, കുതിര
ഇവയെയും:
കാണാം. അറേബ്യ, ഇറാക്ക്, പേര്ഷ്യാ, അഫ്ഗാനിസ്റ്റാ൯,
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ബ്ഷ്ഷ്യന്ടര്ക്കിസ്റ്റാന്, മംഗോളിയാ

എന്നിവിടങ്ങകളിലാണ്

ഇവ അധികം കാണുന്നതു്. ഇന്ഡ്യയിലെ രജപുട്ടാണ മുത
“ലായ മരുഭൂമികളിലും ഇഖ്ഖയുണ്ടു്. ഇത്തരം
സ്ഥലങ്ങളില്

സ്ഥിരവാസികളല്ലാത്ത

ജനങ്ങള് അവരുടെ

മൃസമ്പത്തു

മായി ഈരുചുററികളായി കാലയാപയചൈയ്യുന്നു.
ഹിമാല
“യന് പ്രദദശങ്ങളില് യാക്ക് എന്നൊരുതരം
മൂഗത്തേയാണ്
“ആളുകള് വളരത്തുന്നതു”. ചുമട്ട ചരമക്കുന്നതിനും മററും അത്മ

ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. സൈബിരിയായുടെ
ടക്ക ഭാഗത്തു്
“ഒയിന്ഡിയര് എന്ന മുഗത്തെയാണു” ധാരാളമായി
കാണു
ഇതു്. അതാതു പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്പകൃതിക്കും കാലാവസ്ഥയും
“സസ്ൃവര്ഗ്ലങ്ങള്ക്കും വിധേയമായി കഴിയാനുള്ള
ഗുണവി
ശേഷങ്ങള് ഈ എല്ലാ മൃ,ഗങ്ങള്ക്കുമുണ്ടു്.

ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതികളും

തൊഴിലുകളും

ഏഷ്യയില് വിദ്ധിധഭാഗങ്ങളില് താമസിക്കുന്ന
ജമ്മ
ങ്ങളുടെ കാലക്ഷേപമാര്ഗ്ഗത്തെപ്പററിയാണു് ഇയി
നമുക്കു

ചിന്തിക്കു വാനുള്ളതു്. പരിഷ്ക്കാരത്തിന്െറ
ലയില് എത്തിയിട്ടുള്ള
വര് മുതല് വെറും

സ്ഥയില് ജീവിക്കുന്നവര് വരെയുള്ള, പലതരം
ങ്ങളെ ഏഷ്യയില്

കാണാം

അത്യംഹഇയി

അപരിഷ്കു താവ

ജനവിഭാഗ

ഏററവ്ൃയം വടക്കെ അററത്തുള്ളു

തുന്ദ്രാഭൂമികളില് അധിവസിക്കുന്നത്

വടക്കെ അമേരിക്കയി

ലെ എസ്ക്കിമോവര്ഗ്ഗക്കാരോട് സാമ്യമുള്ള ഒരുകൂട്ടം ആളുക
ളാണ്. സാമോയദ്. ആയ്ത്റിക് എന്നീ പേരുകളാണു” ൭൦൮

ക്ഒള്ളതു”. ഇതേ വര്ഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ടവര് യൂറോപ്പിലും താമസി
ക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അവക്ക് ലാപ്സ് എന്നാണ്
പേരു്.
ഇവിടെ സ്ഥിരവാസികളല്ല. സദാ ആഹാരം തേടി നടക്കേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാല്

ഇവക്ക്

സുഖജിവിതമോ

ഖിശ്രമ

വേളയോഇല്ല. അവരുടെ പരിസരങ്ങളില് കൃഷിയൊ സമുദ്ര
സഞ്ചാരമോ

വലിയ

തോതില് മി൯പിടിത്തമോ സാദ്ധ്യമല്ല.

ഏഷ്യയുടെ വടക്കേ തീരത്തു പടത്തില്

മോക്കിയാല്

ഒരു

പട്ടണംപോലും
ഇല്ലെന്നു ഞിങ്ങള്ക്കു കാണാന്
കഴിയും.
വേട്ടയാടിയും മീന്ചിടി ച്ചും ഇവര് ജീവിക്കുന്നു. റയിന്ഡി
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യര് എന്ന മൃഗത്തെ വളത്തുകയും
രുടെ ഒരു പ്രധാനമ തൊഴിലാണ്.

തുന്ദ്രാപ്രദേശത്തിനു

മേയ്ച്ചു മടക്കുകയും ഇവ

തെക്ക് കോണിഫര്

വനങ്ങളാ

ണല്ലോ ഉള്ളതു”.
തണുപ്പ് ഖളരെ കൂടടതലുള്ളൂ ഈ പ്രദേശ
ത്തെ കാലാവസ്ഥയും
മനുഷ്യജീവിതത്തിനു പററിയതല്ല..
മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി ഇടക്കുന്ന സമോയദുകളെ
ഇവിടെയും
കാണാം.
ഇവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങള്ക്ക് ധാരാളം രോരം ഉളളൂ
തിനാല് രോമം ശേഖരിച്ചു” കെകമാററം ചെയ്ത് ആഹാരം.
സമ്പാദി ക്കുന്നവരെയും ഇഖിടെ കാണാം.

കോണിഫര്വഠങ്ങള്ക്കു തെക്ക് യ്ക്കെപ്പി എന്നറിയ
പ്പെടുന്ന പുല്പ്രദേശമാണു.
അമേരിക്കയിലെയും
യൂറോ
പ്പിലേയും
മിതോഷ്ണുമേഖലാപുല്പ്രുദേശങ്ങള് അഭിവൃദ്ധി
പ്രാപിച്ചിട്ടള്ളതുപോലെ ഈ പ്രദേശം പൃരോഗമിക്കിട്ടില്ല.
അമിതമായ കാലാവസ്ഥയാണിവിടെ.
ഇവിടെയുള്ള ജത
ങ്ങള് ആട്ടമാട്ടകള്, കുതിര, ഒട്ടകം മുതലായ മുശങ്ങളെ വളര്:

ത്തുന്നു. മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങള് അബങ്ചേഷിച്ചു് അലയുന്ന കൂട്ട
രാണിവര്.
സ്ഥിരധാസമില്ല. ഈ ഷ്ടദേശങ്ങള് ഗോതമ്പു”
കൃഷിക്കു പററിയതാണു്.
ഓംസ്ക്കു എന്നതു് ഇവിടത്തെ
പ്രധാജ പട്ടണമാണ്.
അതിന്െറ സമിപത്തു് ഗോതമ്പു
കൃഷിയയണ്ടു്. ഭാവിയില് ഈ പ്രദേശം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപി
ക്കാന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
യൈബിരിയായെ [,3൬ഠി ൨ 41൨.
ദധ്ഥട എന്നു വിളിക്കാന് കാരണം

ഇതാണ്.

അറേബ്യയാ, സിറിയാ, പേര്ഷ്യ്യം

അഫ് ശാമ്മിസ്റ്റാന്,, .

ടര്ക്കിസ്റ്റാന്, ടിബററു”, ശോബി, മംഗോളിയാ ഇവ മരു
ദേശങ്ങളാണല്ലോ.
മഴ ചറഖാണു്.
അങ്ങിങ്ങായി ചില
ഓസിസുകള് കാണപ്പെടുന്നു.
ഈ ഓസിസുകളുടെ തീരങ്ങ
ളില് ആദികാലം മുതല് പട്ടണങ്ങള്ഖളന്നിട്ടണ്ടു്. ബുക്കാറാം

സ്മര്ക്കന്ഡു” മുതലായഖ ഇത്തരം പട്ടണ്ങ്ങളാണ്്. ടിബ

ററില് മഴ കൂടുതല് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്തു” കൃഷിയയം മററു
യ്രരദേശങ്ങളില് ആടൂവളത്തലും തദ്ദേശീയരുടെ തൊഴിലുക

ളാണു്.

അഫ്ഗാങിസ്റ്റാന്,

പേര്ഷ്യ, ഇറാക്ക്

എന്നി .

ഖിടങ്ങളില് ധാദിതടങ്ങളില്ം
സമുദ്രതിരത്തും മലഞ്ചരിമ്മ
കളിലെ താഴ് രരകളിലും കൃഷിയാണ് തൊഴില്.
മററു.

02

സ്ഥലങ്ങളില്

ആട്ടമാട്ട

സിസുകളടെ തീരത്തു
ളില്

ആട്ട്

വളര്ത്തലും.

ഈന്തപ്പഴ

കുതിര, കഴ്ഴത,

അറേബ്യയിലെ

ഓ.

കൃഷിയും മററു സ്ഥലങ്ങ

ഒട്ടകം ഇവയെ

വളത്തുകയു

മാണു് പ്രധാനജോലികള്. ടര്ക്കിസ്റ്റാഞിലും സ്ഥിരപാര്പ്പി
ടമില്ലാതെ ആൻ
അവരുടെ മുൂഗസമ്പത്തുമായി അലഞ്ഞു
നടക്കുകയാണ്.

മെഡിറററേയിയന്

കാലാവസ്ഥ

ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളില്:

കൃഷിയും കന്നുകാലിവളരര്ത്തലും ആണു് തൊഴിലുകള്. കൃഷി
യില് ഭ്ൂരരിഭാഗവ്ം മെഡിറററേനിയന് പഴവര്ഗ്റങ്ങളാണു”.

ഇന്ഡ്യയിലെ

[

ജനസംഖ്യയില് മുക്കാല്ഭാഗവും കഷി

ക്കാരാണ്. കാലി വള*ത്തലില്ം ഇവിടെ ഉള്ളവര് പിന്നോ
ക്മെല്ല.
കുടില്വ്ൃയവസായങ്ങളും വളരെ അധികം അര
ദ്ധിപ്രാപിച്ചീട്ടണ്ട്.
പഞ്ഞി, ചണം, ഇരുമ്പു മക്ക്, സിമ
ന്റ, കടലാസ്, ഖനനം എന്നി വന്വ്യവസായങ്ങളും വള
രെ പുരോഗമിച്ചിട്ടണ്ടു്. സയാം, ഇന്ഡോചൈനാ, ബമ്മാ,
ഇന്ഡോനേഷ്യാം
ഫിലിപ്പൈന്ദ്വിപുകള്,
ജപ്പാന്,
ചൈധാ
എന്നിവിടങ്ങളില് എല്ലാം കൃഷിയാണു പ്രധാന
പ്പെട്ട തൊഴില്.
ചൈനാ, ജപ്പാന്, സയാം
എന്നി രാജ്യ
ങ്ങളില് മീന്പിടിത്തം മറെറാരു പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലാ
ണു്, ഖനനജോലിയില് തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യയിലും ചൈ
ണയില്ലം ജപ്പാനിലും ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വരുടെ എണ്ണും കാ
“വല്ല. ബര്മ്മാ,

സയാം

മററു സ്ഥലങ്ങളെ

എന്ന।വിടങ്ങളില്

അപേക്ഷിച്ചു്

തടിവ്യവസായം

കൂടുതലാണു.

വാണിജ്യം
കാ൪ര്ഷികവിഭവങ്ങളും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും
സുലഭ
രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം
ഇവ ദുര്ല്ലഭമായ
രാജ്യങ്ങമും
“ഏഷ്യയില്യണ്ടെന്നു
നിങ്ങള് ഇതിയ
മുമ്പു പഠിച്ചുവല്ലൊ.
ലനുഷ്യന്െറ
പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങളില്
പ്രധാനപ്പെട്ടതു്
ആഹാരമാണ്.
അവ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്
ഉള്ളു
സ്ഥ ലങ്ങളില്നിന്നുംകൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട നമുക്കകാണാം.
തന്മയലം ഏററവയം കൂടുതല് ആഹാരസാധനങ്ങള് ഉല്ലാദിപ്പി
ക്കന്ന മണ്സൂണ് പ്രാദശങ്ങളും
അയല്ധാടുകളും തമ്മില്

മായ

[ ച്

103
ക.ൂവടം ധാരാളം ഇടക്കുന്നുണ്ട്. ഖ്യവസായങ്ങള്ക്ക്* അടി
സ്ഥാനമായ അസംസ്കൃതസാധനങ്ങള് ചില രാജ്യങ്ങളില്
കുറവായി കാണപ്പെടുന്നു.
കൂടടതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്നിന്ന്
അവയും ചില രാജ്യക്കാര് സ്വീകരിക്കുന്നു,
ഏഷ്യയിലെ
പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങള് കയററുമതി ചെയ്യുന്നതും ഇറക്കുമതി
, ചെയ്യുന്നതും ആയ പ്രധാന വസ്തുക്കളുടെ ഒരു പട്ടിക താഴെ
ചേക്കുന്നു.

ക്യററുമതി.
ി

പുകയില,

രാജ്യം.

പവര് |

ഗൃങ്ങള്, പഞ്ഞിയും
വസ്ത്രവും, രോമവും
കമ്പിളിവസ്തവും.

പഞ്ഞി,
തുക്കി.

ലോഹങ്ങള്;
ധായ്യങ്ങള്,
രോമം

സിഠിയാ.

'ധാന്യം,ഇരുമ്പരുക്കു
സാധനം.

പഞ്ഞി, രോമം, പ
ട്ടുനൂല്, പഴവര്ഗ്ഗ
ങ്ങള്.
കാപ്പി, മുകരു,

1] മം, പശ,

തുണിത്തരങ്ങറ്,

രോ

ഒട്ടകം

ഇറക്കുമതി.

അറേബ്യാ.

ആവശ്യമുള്ള മിക്ക
സാധനങ്ങളും.

കുഴ്൭ത.

എണ്ണ.

പേര്ഷ്യ്യാ.

, പഞ്ചസാര
തേയില
തുണിത്തരങ്ങള്.
പഞ്ഞി,

രോമം,

അഫ് ഗാജി

തുകല്.

സ്റ്റാന്.

്
അറ

ണ്ണ

ത

പഞ്ഞി,തുകതല്,ലോ

ഹം, റബ്ബര്,
കോലരക്ക്,

തേയില,

പഞ്ചസാര, ലോഫ

സാധനങ്ങള്,
ചായം.

തുണിത്തരങ്ങള്, യ
ഇന്ഡോ
ചൈയ.

ന്ത്രങ്ങള്, കല്ക്കരി,
ഇരുമ്പുരുക്കുസാധന
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1

തുണിത്തരങ്ങള്, യ

ിൂ

അഴ ന് ൽ
പാ

തക

പ

സയാംം

]

ന്ത്രങ്ങള്, ചണംൂപ

ഞ്ചസാര, എണ്ണ.

ിച്

റബ്ബ൪, കൊപ്രാം

മലയാ.

അരി.

പഞ്ചസാരം

ന്ഡോ
ഇനു

ം അരി.

മെളത്തീയം,തകരം

&

കൊയിയം

കാപ്പി. | ജേഷ്യാ,

കൊപ്രാം

ഖെളി

ച്കെണ്ണു, മാജില,

ഫിലിപ്പൈന് |ആഹാരസാധയങ്ങ
ദ്വീപു”.

ള്, യന്ത്രങ്ങൾ;

ചണം,

പട്ടു", കല്ക്കരി, തു

ണിത്തരങ്ങള്, ചെ

| പ്പാന്

്മോയാപ്പയ റു",

സ്തുക്കള്. ,
ന

ച്ചരാം

പ്പഞ്ഞി, തൂണിത്തര
ങ്ങള്, ചാക്ക്, തേ

യിലംറബര്, എണ്ണ
ണിത്തുകള്, കമ്പി

ലോകത്തില് ആകെ

തടി; ഇരുമ്പുല്ക്കു

സാധനങ്ങൾ,എണ്ണം
കടലാസ്സ്, രാസധഖ |,

മ്പ്, യന്ത്രങ്ങൾ,
പാത്രങ്ങള്.

കല്ക്കരി, തടി.
തേയില,പട്ട്*

ആഫാരസാധയങ്ങ ,
ള്, പഞ്ഞി, രോമം; |

ഇന്ഡ്യാ.

ലഭിക്കുന്ന

[പഞ്ഞാരസ്ലംം
തമ്പ്, യന്ത്രങ്ങൾ,

പഞ്ഞി, ഭക്ഷണ
സാധങണങ്ങള്, ചാ
യങ്ങള്യന്ത്രങ്ങഗ്,
കടലാസ്സ്, പട്ട് എ
ണ്ണം ഖാഫമയങ്ങള്?
രാമ്മഖസ്ത്രക്കള്.
തകരത്തില്

മൂന്നില്

രണ്ടു ഭാഗവും മലയായില്മിന്ാണു്. ലോകത്തില്ഏററവും
കൂട്ടതല് റബര് കൃഷ്കിയുള്ളതു
മലയാ ഉപദ്വിപിലാണ്-

$
യ

15

ഏററവും കൂട്ടതല് ചണക്കൃഷിയയള്ളതു പകിസ്ഥാനിലാണു്.
സൃഗന്ധവൃഞ്ജനങ്ങള്

കൂട്ടതലുള്ളതു"

ഈയസ്റ്റിന്ഡീസ്

ദ്വീപുകളിലും ദക്ഷിദണന്ഡ്യയിലുമാണു്. തേയില അധികം
ഉല്ലാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടന്നതു
പരരസ്ത്യദേശങ്ങളില്ലം
വിദൂര.
ചൌരസ്ത്യദേശങ്ങളിലുമാണു്. നെല്ലു കൂട്ടതല് വിളയുന്നതും।

തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യയിലാണ്.
മതിയില് &5 ശതമായത്തോളശും

പേര്ഷ്യയിലെ

കയറ

എണ്ണയാണ്.

ഗതാഗതമാഗ്ലുങ്ങാം.
. .

ഒരു രാജ്യത്തിന്െറ

ബഹുമുഖമായ പുരോഗതിക്കുസഛാ

യിക്കുന്ന ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം
ളാണ്, തൃഷിയ്യം വ്യവസായവും

ഗതാഗതമാര്ഗ്ഗങ്ങ

സസ്ത്്രാരവും എല്ലാം അഭി

വൃദ്തിപ്പെട്ടന്നതു ഗതാഗതസരകയ്യങ്ങളെ

ആശ്രയിക്ാണട്.

&. ജലമാര്ഗ്ഗ ഗതാഗതമാണു്്
ഏററവും
പ്രാകൃതികം..
ഏഷ്യയില് ആര്ടിക് സമുദ്രത്തില് പതിക്കുന്ന
ജദികളൊ.
ഴിച്ചു് എല്ലാംതന്നെ ഗതാഗതയോഗ്യങ്ങളാണു്.
ഈ നദി

കളായിരുന്നു
ഇറാക്കിൽ

പുരാതനകാലത്തെ
സഞ്ചാര മാര്ഗ്ഗങ്ങള്.
ടൈഗ്രീസ് നദിയില്ക്കൂടി 450 മൈരു ഉള്ളി
ലോിട്ട ത്രീരത്തുണിന്നും സഞ്ചരിക്കാം.
യൂഫ്രട്ടീസ്
ആഴം
“കുറഞ്ഞ ഇദിയാണു്. ഇന൯ുഡ്യയില് സിന്ധുവും ഗംഗേയും ഉത്ത.
രേന്ഡ്യന് സമതലത്തിലെ
പ്രരധായ രാജവിഥികളാണു്..
ബയാമില് മിധാ.നദിയില്ക്കൂടി
00 മൈല് ഉള്ളിലോട്ടു.
സഞ്ചരിക്കാം. ചൈധയിലെ
എല്ലാ നദികളും
ഗതാഗത,
യോഗ്യങ്ങളാണ്. എന്നാല്
യാങ്ടിസിക്കിയാങ്ങില്ക്കൂടി
സാധാരണ കുപ്പല്ലകള്ക്ക് 1000 മൈലും
വലിയ കപ്പലു
കള്ക്കു” 680 മൈല്യം
ഉള്ളിലേക്കു പോകാം,
൧.1. 7-ാംം
ആൂററാണ്ടില് 700 മൈല് യിളത്തില്
ചൈയയിലെ വന്:
സമതലത്തില്ക്കൂടി ചെട്ടളപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട
പ്രാധാന്യ,

മര്ഹിക്കുന്നു.
ബര്മ്മയില്
കഐെ൭രാവതിയില്ക്കൂടി 100:
മൈല് ഉള്ളിലോട്ടു യായപാത്രങ്ങള്ക്കു മിര് ഷിശങ്കംകടക്കാം.
ഇയിയും റോഡ്യകളുടെ കായ്യമാണു്. ഇവ ധാരാളമുകൂള,
' രാജ്യങ്ങളും ഒട്ടുംതന്നെ കായ്യ്യക്ഷമമായി ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളും.
ഉണ്ട്ട്. തുക്കിയുടെ ജികസയത്തിനു പ്രുതിബന്ധമായിരുന്നതും,
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റോഡ്കളുടെ അഭാവമായിരുന്നു. അനേകംമൈല് റോഡ്രകള്
ആ രാജ്യത്തു” ഉണ്ടെങ്കിലും മെയിന്൯ന്റോഡൃയകള് ഇല്ലാത്തതു”
ഒരു കുറവായി ചൃണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടന്നു. ഇതുതന്നെയാണ്
ഇറാക്കിലേയും സ്ഥിതി. പേര്ഷ്യയില് 600 മൈല് മോട്ടാര്
റോഡ്യകളം 4500 മൈല് ഇതരറോഡൃകളുമുണ്ടു്.
അഫ”ശാ
ഒിസ്റ്റാമില് മലമ്പ്യദേശത്തുകൂടി
വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞുപോകുന്ന
കുറെ റോഡ്യകള് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെ തമ്മില് യോജിപ്പി
ക്കുന്നു. അവിടെ ഒട്ടകം, കഴ്ണത, മാട്ട് മുതലായവയാണു
ഭാരം
ചുമക്കുന്നത്.
മലയായില് ധാരാളം റോഡ്യകള് വെട്ടിയി
ട്ടണ്ട്.
ചൈജയിലെ ധാതുസമ്പത്തു് അധികം ഷണം
ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്നതിന്െറ കാരണം
ഗതാഥതസൌകയ്യ
ത്തിന്െറ അഭാഖമാണെന്നു
പറയുന്നു.
അഖിടെ റോഡു
കളെക്കാള് പ്രാധായ്യമര് ഫിക്കുന്നതു പ്രധായ പട്ടണങ്ങളെ
തമ്മില് ബന്ധിക്കുന്ന റയില്വേകളാണു്്.
വിമാനമാര്ശ്ശു
മായുള്ള ഗതാശതം
അവിടെ
വര്ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്ഞ്.
ഇന്ഡ്യയെപ്പോലെ ഒരു രാജ്യത്തും റോഡ്മാരഗ്ഗ ഗമാഗഥതം
അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
തീവണ്ടിപ്പാതകള്ൾ
ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടള്ളള
പ്രധാന
പ്പെട്ട രാജ്യങ്ങള് തുക്കി, സിറിയാ, പലസ്റ്റൈന്, ഇറാം
'പേര്ഷ്യാ,
സയാം,
മലയാ,
ഇന്ഡ്യാ എന്നിവയാണു്.
ബമ്മന്ത്ു്
ഇതര രാജ്യങ്ങളുമായി
റയില്വേബന്ധമില്ല.
പേര്ഷ്യയില് 280 മൈല് യിളത്തിലുക്ളു
പാതകളേയുള്ള.
ലോകത്തിലെ ഏററവും നീളംകൂടിയ റയില്പ്പാത ട്രാന്സ്
സൈബീരിയന്
റയില്വേയാണു്.
വ്ളാഡിവെസ്റ്റാക്കു
മുതല് മോസ്കോ
ഖരെ ആണു”
ഇതിന്െറ
ദൈര്ഘ്യം.
ഈ പാത വെട്ടിയതിന്െറ ശേഷമാണു”
സൈബിരിയാ
അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുതുടങ്ങിയതു്.

ടിബററു മുതലായ രാജ്യങ്ങളില്

'യാത്രാസൌകയ്യങ്ങളും കുറവാണു.

ഇന്നും

റോഡ്യരകളം

യാക്ക് മുഗത്തേയാണു്

സഞ്ചാരത്തിനും ഭാരം വഹിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി
ഉപയോ
ഗിക്കുന്നതു്. മദ്ധ്യഏ്ഷ്യയിലെ പീഠഭയമികളം ഇതരപ്പദേശ
അ്ങളും ഇന്നും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിന്െറെ കാര
ണങ്ങളിലൊന്നു* ഗതാശതസരകയ്യങ്ങളൂുടെ
അഭാവമാണ്.
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ഒട്ടകം, കുതിര മുതലായ വയാണ്”
മനുഷ്യന്െറ സഹായികള്,

അവിടെ

ഇക്കായ്യത്തില്

ഏഷ്യയിലെ രാജ്യവിഭാഗങ്ങാം.
ഇന്ഡ്യന്

യൂണിയന്.

1947-ല്

”

ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ

ആധീപര്യത്തിലിരുന്ന് ഇന്ഡ്യാമഹാരാജ്യം രണ്ടായി വിഭ

ിക്കപ്പെട്ടവല്ലോ.
1950-ല്
ഇന്ഡ്യന്യൂണിയന് ഒരു
രിപ്പുബ്ളിക്കായിത്തിന്നു.
വടക്ക് സിങ്കിയാംഗും, നീപ്പാളൂം
കിഴക്ക് പകിസ്ഥാനും ബഗോള് ഉള്ക്കടല്ലം തെക്ക് ഇ൯
ഡ്്യ൯ മഹാസമുദ്രവും
പടിഞ്ഞാറ്
അറേബ്യന് കടലും
പകിസ്ഥാനും ഇതിന്െറ
അതിരുകളാണു്.
ആന്ഡമാന്,
ഓിക്കോബാര് ദ്വീപുകള് ഇന്ഡ്യന് യൃയണിയന്െറ
ഭാഥ
തലസ്ഥാനം നൃയഡല്ഫി.
പകിസ്ഥാന്.
1947-ല്
ബ്രിട്ടിഷ് കാമണ്വെല്
ത്തിലെ ഒരഃ ഡൊമിയിയന് ആയിത്തീനു൯
പകി സ്ഥാന്.
ഇന്ഡ്യയയടെ പടിഞ്ഞാറും കിഴ ദമായി
പകി സ്ഥാന്നാജ്യം
മത്രെ.

കിടക്കുന്നു.

പശ്ചിമപകിസ്ഥാനിൽ

ബലു ചിസ്റ്റാന്,

പഞ്ചാബ,
വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ
അതത്തി
പ്രദേശം
സന്ഡ് എന്നീഭാ ഗങ്ങളും പൂര്വ്വപകി സ്ഥാനില് പശ്ചിമ

ബംഗാളും ആസാമിലെ
സ്ഥാനം കറാച്ചി.

ബമ്മാ

സി൯ഫററും

ഉള്പ്പാന്നു.

തല

1948 -നുദശഷം ബര്മ്മാഒരു സ്വതന്ത്ര രിപ്പ

ബ്ള്കാണ്.,

തലസ്ഥാനം റംകൂണ്.

ബുട്ടാന്..

രാജ്യധാണികള്*.

ഹിമാലയാപപവ്വത പ്രാന്തങ്ങളിലെ

വടക്ക് ടിബററും മററുഭാഗങ്ങമില്

ഒരു

ഇന്

ഡ്യന് യൂണിയനുമാണു് അതിത്തികള്. ഇന്ഡ്യാ ഥവമെമെ ൯൨൮

ഈ
രാജ്യത്തിന്െറ
വിദേശകായ്യങ്ങളെയം
പ്രതിരോധ
ത്തെയ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്ന. അങ്ങനെ ഒരു അദ്ധസ്വതന്ത്രരാജ്യം
ക
മാത്രലാണു”് ബുട്ടാന്. തലസ്ഥാനം പുനഘാ.
നിപ്പാള്.
ടിബറരിനും ഇന്ഡ്യയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി

ചെയ്യുന്നു. ഫവറസ്ത്റ,കൊട്ടമുടി

കതയാണ്,

യൃദ്ധവിരന്മാരായ

ഈ

രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേ

ശൂര്ഖാകളുരട

ജയഭൂമ/
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യാണു” ഗിപ്പാള്.
ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത രാജാവു്
ഇടത്തുന്നു.
തലസ്ഥാഠം കട്മണ്ഡു.
ടിബററു്.

ഹിമാലയത്തിനു

വടക്കും

മായി കിടക്കുന്ന ഒരു പവ്ൃതരാജ്യം,

ഭരണ

വടക്കുകിഴക്കു;

ബൃദ്മമത പുരോഹിത:

ഭരണം യിലവിലിരുന്ന ഒരു രാജ്യം. ചൈയയിലെ കമ്മു,
ണിസ്റ്റര,ശവഞ്ഞെന്വ്വ് 1951-ല്
അവരുടെ ആധിപത്യം
ടിബററില് സ്ഥാപിച്ചു.
ലാസാ തലസ്ഥായം.
മലയാ.--1941--ലെ

ജപ്പാനാക്രമണത്തിനു

മലയാ ഉപ്ദ്വീപിന്െറ

കുറെ

ഭാശങ്ങശ

സെററില്മെന്റു* എനറിയപ്പെട്ടിരുന്ന
ക്രൌണ് കോളി ആയിരുന്നു.
ജപ്പാന്

മുമ്പ്

സ്ട്രെയിററു

ഒരു
ബ്രിട്ടിക്ക്
ഭരണത്തില്ഞിന്ന്

ഖിമുക്തമായപ്പോള് 1948-ല്
ഒരു മലയാ ഫെഡറേഷന്:
ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട.
ഫെഡറേഷന്െറ തലസ്ഥാരം
കോലാല
കൂ

1

സയാം.

വഖടക്കുപടിഞ്ഞാറും

പടിഞ്ഞാറും ബമ്മാ..

ഖടക്കുകിഴക്കും കിഴക്കും ഫ്രുഞ്ച്യ് ഇന്ഡോചൈയ.

തെക്ക്

സയാം ഉള്ക്കടല്. ഇവയാണു് സയാമിന്െറ
അതിത്തി'
കൾ.
തായ്ലന്ഡ് എന്നും
ഈ
രാജ്യത്തിനു” പേരുണ്ടു്.
തലസ്ഥാഠണം ബാന്കാക്കു.”
ഇന്ഡോചൈഠനം

ഫ്രുഞ്ച്യകാരുടെ ഒരു ആശ്രിതരാജ്യ.

മായിരുന്ന ഇ൯ഡോചൈന,
കൊക്കിന്, ചൈജ,

ഇന്നു” ഒരു ഫെഡറേഷനയാണു”.

അന്നാം,

ടോര്കിം,

കാന്ബോഡിയാ,.

ലാവോസ് എന്നി പ്രദേശങ്ങള്
ഉള്പ്പെട്ടന്ന. ആദ്യത്തെ
മൂന്നു രാജ്യങ്ങള് ഖിയററു “കാം എന്നപേരിലാണിധറിയപ്പെ.

ട്ൂന്തു”.
ഇന്ഡോനേഷ്യ.
ഉള്പ്പെടുന്നു.

പൂവ്വേന്ത്യന്

(ജ്വോ, സുമാട്രം

ബസ്,
മൊളു,ക്കാസ്,
സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിച്ച ഈ

ബ്വതന൬ റിപ്പബ്ളിക്കിന്െറ
ജാകത്താ.

ദ്വീപുകള്

ബോര്ണിയൊം

ഇതില്
യെലി

മദുര)
ഡച്ചുകാരില്യിന്നും
പ്രദേശങ്ങള്
ഇപ്പോള് ഒരു

കീഴിലാണ്.

തലസ്ഥാജം-

ശു.
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ചൈന,
1912 മുതല് ഏഷ്യയിലെ ഒരു റിപ്പബ്ളി
രാണ്. ലോകരാജ്യങ്ങളില് വലിപ്പത്തില് രണ്ടാംസ്ഥരമവ്യം
ആരാസാഖ്യയില് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ചൈയന്കൂണ്ട്.1949മുതല്
നടത്തുന്നതു”.
ഭരണം
കമ്മൃണിസ്റ്റ,ഗവര്മ്മെന്റാണു്
കഫര്മോസായില് മാത്രം അവര്ക്ക് അധികാരമില്ല.
തല
സ്ഥാജം പെക്കിംഗ്.
ജപ്പാന്.

ചൈയയുടെയും സൈബിരിയായ്യടെയും

തിര

ങ്ങളിരയിന്ന്
അകലെ ആയി ചെസഫിക് സമുദ്രത്തില്
കിടക്കുന്ന പല ദ്വീപുകള്ചേന്ന ഒരു
രാജ്യമത്രെ ജപ്പാന്.
1951---നശേഷം ജനപ്രതിനിധി
ഭരണം
ഏര്പ്പെടുത്തു.
പ്പട്ടും. തലസ്ഥാങം ടോക്കിയോ.
കൊറിയാ.

പൂര് വ്വേഷ്യയില് മഞ്ജുറിയാന്ത്കു തെക്കുള്തൂ

ഒരു ഉപദ്ധ്പാണു കൊരിയാ.
രിക്കന്

ഐക്യങാട്ടകളും

കൈവശപ്പെടുത്തി.
അതിത്തിരേഖയായി

1945__ല്

ജപ്പാനില്യിന്നും

റഷ്ഷ്യയയം അമേ
ഈ

രാജ്യം

38൦ ഉത്തര അക്ഷാംശം ഇരുകൂട്ടരുടേയും
ജിര്ണ്ണുയിക്കപ്പെട്ട. ഐക്യനാടുക

ളുടെ ഹിയന്ത്രണത്തില്
ദക്ഷിണകൊറിയായില് ഒരു സ്വരു
ത്തൂറിപ്പബ്ളിക്കു സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി.
ഉത്തരകൊറിയാ
യില് റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തില് ഞേറൊരു റിപ്പബ്ളിക്കും
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട. അ ബ്യോന്യമുള്ളള സംഘട്ടായങ്ങള്ക്ക്' ഇതു
കാരണമായിത്തീര്ന്നു. തലസ്ഥായം സൌള്.

മംഗോളിയാ.

1945-ല്

ഓട്ടര്മംശതോളിയാ

എന്നു

പ്രദേശം ഒരു വ്പ്പബ്ളിക്കായിത്തീര്ന്നു. റഷ്യന് സോവ്യൃ
ററുരീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണക്രമമാണു്
സ്ഥാഇം ഉലാന്ബട്ടോരക്വോട്ടോ.

അഫ്മ്ഗാനിസ്റ്റാന്. പകീസ്ഥാന്

അവിടത്തേതു്. തല
%

പേര്ഷ്യം

. ററുയയണീ്യന്
എന്ന്? രാജ്യങ്ങള്ക്കിടയ്ക്കുള്ളള

സോഷഘ്യയ

ഒരു മുസ്ളീം

- രാജ്യമത്രെ അഫ് ഗാന്മിസ്റ്റാന്.
|വ്യവസ്ഥാപിതരാജഭരണ
മാണു് അവിടെ ഇടക്കുന്നതു് കാബ്,ളാണു്
തലസ്ഥാത്മംം.
പേര്ഷ്ഷ്യ. വ്യവസ്ഥാപിതരാജാവ്്കൃഭരണം യടത്തുന്മ

രാജ്യമായ പേര്ഷ്യാ

ഏഷ്യയുടെ

പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്
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അറേബ്ച്യന്കടലിയോട്ട് തൊട്ടകിടക്കുന്നു. ഇറാന്
എന്നു,
ഇതിനു പേരുണ്ടു്. തലസ്ഥാനം ടെഫറന്.
ഇറാക്കു്.മദ്ധ്യപുര്വദേശത്തെ ഒരു അറബിരാജ്യമാണു”.

അദ് ബ്ൃയയ്ത്യം പേര്ഷ്യയും ഇടത്തുകിടക്കുന്നു.
മിയാ

മെസപ്പ്ടേ

എന്നാണു് പഴയപേര്. തലസ്ഥാനം ബാധ്ദാദ്.
ഇസ്രയേല്. 1948-ല് പലസ്യക്റേനില് ഉണ്ടായ
യഹൂദ

രാജ്യ

ഇതു്. ലനാധിപതൃഭരണം

ധിലവിലിരിക്കു നനു.

തലസ്ഥാഗം റെറത് അവിദ്.
ജോര്ദ്ദാന്. ട്രാന്സ് ജോര്ദ്ദാന്
എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന
പശ്ചംലഷ്യുഷ്യയിലെ രാജ്യമാണിതു”.
1916൯
ശേഷം:
സ്വതന്ത്രരാജ്യമായിത്തിര്ന്നു. തല സ്ഥാനം. അമ്മാന്.
.
അററബ്യ്യാ. അറബികളുടെ
അധിവാസഭമിയാണു്*

അമോേക്ം ചെയ

ചെറിയ രാഷ്ട്രിയ വിഭാഗങ്ങള്

ഇത ല്

ഉള്പ്പെടുന്നു. ഏറാവും പ്രധാവപ്പെട്ട ഭാഥം സരദിഅറേബ്യു,
യാണ്ട്. പേ ഷ്യന് ഉ ശക്കടലിനെ 2) തീരത്തുളു
ക്വോറ്വ്
ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്ൃയമാണ്. ഷേക്കിന്െറ കീഴിലാണു ഭരണം.

അറേബ്യാ ഉപദ്വിപിന്െറ

ഓമന്, മസ്കററു്

എന്ന്

പ്രദേശങ്ങള് ഒരു സൃല്ത്താന്െറ
കീഴിലാണ്.
യെമ൯
വെറൊരു സ്വതന്ൂരാജ്യമാണു”്. ഏഡന് ഒരു
ബ്രിട്ടീഷ്
കോളനിയാണ്. ബഹ്റിന്ദ്വീപകള്ൾ പേര്ഷ്യന് ഉള്ക്കട
ലില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സ്വതന്ത്രനായ ഷേക്കു ഭരണം
നട.
ത്തുന്ന എങ്കിലും ബ്രരട്ടിഷ്യകാരുടെ ഒരു
സംരക്ഷിതപ്രദേശ
മാണു”. അമേകം ഷേക്കുകള് ഭരിക്കുന്ന
ചെറിയ ചെറിയ ”
രാജ്യങ്ങള് അറേബ്യയില് ധാരാളമുണ്ട്.
സിലോണ്.
ഇന്ഡ്യയ്യടെ
തെക്കെഅ ത്തു നിന്ന
പന്തരണ്ടുംഖെര്ധ അകലെ
തെക്കുകിഴക്കായി
സ്ഥി റിച്ചെ

ന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് സിലോണ്. 1948 നുശേഷം
ബ്രിട്ടി
ഷൃകോമണ്വെല്ത്തിലെ ഒരുസ്വതന്ത്രരാജ്യമാണു്.
തച
സ്ഥാനം കൊളംബോ.
ം
ലബനോന്.
മെഡിറററേഞിയന്തീരത്തു തെക്കുപടി

ഞ്ഞാറെ സ്ീയായില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യ.
മാണു്. ര ലസ്ഥാജം ബേറുട്ട്*

%

ി

സിറിയാ, ഇന്ന്

മരു

അറബിറിപ്പബ് ളിക്കാണു”.

തുര്ക്കിസാമ്മാല്യത്തിരു പണ്ടു്
ഉള്പ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാ
യിരുന്നു. 1943 വമര ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആധിപത്യം
അവിടെ
നിലവിലിരുന്നു. ഇന്നു് സ്വതന്ത്രരാജ്യമാണ്ട്.
തലസ്ഥാനം
ഡമാസ്കസ്.
തുര്ക്കി. ഇതും ഒരു റിപ്പബ്ളിക്കാണു്.

തലസ്ഥാനം.

അങ്കാഥവ,

ഏഷ്യയ
ലെ റഷ്യ.
ശിച്ചു

മുത

പശാാപ്പട്ടാതിയ

റഷ്യാക്കാ൪ ഏഷ്യായില് പ്രവേ
പ്രദദശങ്ങള്

ഇതില് ഉള്പ്പെ.

ടന്നു. സൈബിരിയയം രഷ്യന് ടര്ക്കിസ്റ്റാനുമാണു” പ്രധാ
നാായിടുക്കതു്* റഷ്യന് ഭരണത്തിന് കീഴിലാണി സ്ഥല
ങ്ങള്.

ഏഷ്യയിലെ
ലോകത്തിലെ

ജനങ്ങീം.

വിവിധ വര്ഗ്ശക്കാരായ

രണ്ടു പ്രധാന വര്ഗ്ഗമാണ് ഏഷ്യയില്

ജനങ്ങളില്

ഉള്ളതു്.

മഞ്ഞ,

വര്ഗ്ഗം, ഇന്ഡോ
യ്ൃറോപ്യ൯വര്൪ഗ്ഗം. ഈ
വര്ഗ്ഗക്കാര്
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി
കുടികയറഠിയിട്ടണ്ട്.
സയാം
ഇന്ധഖോചൈചൈനം, ബര്മ
ഇനന്ഡോനേഷ്യാ,
മലയാ,

ജപ്പാന്, ടിബറ്റ് എന്നി ഭാഗങ്ങളില്റ്്മങ്കോളിയന് (2 ഞ്ഞ.
വാഗ്ഗം) വര്ഗ്ഗുക്കാരാണു* അധികം.

ഇന്ഡ്യാ,

മലയാ മുതല യ ഇതരഭാഗങ്ങളിലുളള്ള വര്

ബര്മ്മാ,

ഇന്ഡോയയ റോ

പ്യന് വര്ഗ്ഗക്കാരുമത്രെ. അദോബ്്യാ, ഇറാക്ക്
മുതലായ
സ്ഥലങ്ങളില് ബഡ്യയിന് അറബികളുടെ
എണ്ണും
കൂടുത
ലാണ്. ടരര്ക്കിസ്റ്റാനില് കിര്ഗീസ്പ് എം
വര്
താമസിക്കുന്നു. ഏഷ്യയടെ വടക്കു ഭാഗത്തു” ഉള്ള സാമോയ
ദൃകളെപ്പററി മുമ്പ
സുൂചിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടല്ലോ: ഈ
വര്ഗ്ഗ
ക്കാരെ കൂടാതെ ഐറോപ്യരാജ്യക്കാരില് പലരും
ഏഷ്യ.
യുടെ പല
ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചു് വിഭവസമൃദ്ധമായ
രാജ്യങ്ങളില് താമസമാക്കിയിട്ടണ്ടു്.
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വര്ഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ടവര് എല്ലാം

വിഖിധമതക്കാരു

മാണു്. ഹിന്ദ്യമതം, മഫമ്മദ്യമതം, ക്രിസ്തുമതം,

ബൃ,ദ്ധമതം,

കണ്ഫൃഷ്യസ്മതം എന്നിവകളാണു*” ഇവിടത്തെ പ്രധാനമ
മതങ്ങള്, ഈ
മതസ്ഥാപകരെല്ലാം
ഏഷ്യയില്ത്തന്നെ
ജനിച്ചവരാണെന്നുക്ളത്ു്
പ്രുത്യേകം
ഓര്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
'ചൈണം, ജപ്പാന്,
ബര്മ്മ, സയാം,
ഇന്ഡോചൈജഃം
മലയാ, ഇ൯ഡോജേഷ്യാ,
ടിബററു് എന്നിവിടങ്ങളില്
ബൃകദ്ധമതക്കാരാണധികം. അറേബ്യ,
സിറിയാ,
ടര്ക്കി
ഇറാക്ക്,

പേര്ഷ്യ,

അഫ് ഗാത്ിസ്റ്റാന്,

ടര്ക്കിസ്റ്റാന്,

മലയാ,
ഇന്ഡോനേഷ്യാ എന്നിവിടങ്ങളില് മുഹമ്മദിയര്
പ്രബലന്മാരാണട്. തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യാ, ഇന്ഡ്യ എന്നി
ഖിടങ്ങളില് ഫിന്ദ്യക്കളാണധികം.
ഫിലിപ്പൈന്ദ്വിപ്ു”ം
ജപ്പാന്, ചൈന,

സിറിയാ, ഇറാക്ക്, പലസ്റ്റേന്

എന്നി

ഖിടങ്ങളില് ക്രിസ്ത്യാണികളും ഇറാക്ക്, പലസ്റ്റൈന് എന്നീ

രാജ്യങ്ങളില് യഹൂദന്മാരും വളരെയുണ്ട്.
മതക്കാർ ചൈഠധയിലത്തെ.

കണ്ഫൂൃഷ്യസ്

ജനവിതരണം
എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെക്കാളും
ഖലൃതായ
ഏഷ്യയില്
തമററാരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ജനസാഖ്യയ്യം
കൂടുതലാണു. എന്നാല് അതു്
രണ്ട് രാജ്യങ്ങളില് കേന്ദ്രീ
കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ഡ്യയിലും, ചൈനയിലും, ജപ്പാനിലും
ഈയസ്റ്റിന്ഡ്യന്ദിപുകളിലും

ജനസംഖ്യ

കൂട്ടതലാണു”.

ഖലിപ്പമനുസരിച്ച ജോക്കിയാല്
യൃറോപ്പിനേക്കാള്
ജനസാന്ദ്രത ഇവിടെ കുറവാണു്, ചതുരശൃമൈലിനു്*
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ജനങ്ങള് യ.റാപ്പിലുമണ്ടെങ്കില് ഏഷ്യയില് 56
മാത്രമെ

“യുള്ള. ഇന്ഡ്യാ, ചൈന, ജാവാ, ജപ്പാന് ഈ

രാജ്യങ്ങള്

ചേര്ന്നാല് യ,റോപ്പറിനെറ 5/6 ഭാഗം വിസ്ത്റീര്ണ്ണും വരും.
എന്നാല് യൃയറോപ്പറിലെ ജനസംഖ്യയുടെ
ഇരട്ടി ഈ
നാലു
പ്രദേശങ്ങളിലായി
കാബപ്പെട്ടന്നുണ്ട്.
അറേബ്യയിലെ
ജനസാന്ദ്രത7-__ം, സൈബിരിയായിലേതു”
5-൦,
മദ്ധ്യ
ഏഷ്ക്യയിലേതു് 1--ം ആണു്. അതെസമയത്തു്
കഴിഞ്ഞ
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കാനേഷ്യമാരി
ഒജസാന്ദ്രത
ി

കണക്കനുസരിച്ചു

തിരു-കൊക്കിയിലെ

1015 ആണു്.

ഇത്തരത്തിലക്ള
ജനവിതരണത്തിനുള്ളള
കാരണമ
ബ്വേഷിക്കുമ്പോള് ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വം ഇമുക്കു

മഠസ്സ്ിിലാകും.
ഭ്രപ്രകൃതി, സ്ഥാനം, കാലാവസ്ഥ,
എന്നീ
ഘടകങ്ങള് മനുഷ്യജിവിതത്തെ
ഗിയന്ത്രിക്കുന്നുനണ്ടെന്നുള്ളു
താണ് ആ
തത്വം.
ജിവസന്ധാരണത്തിനു്*
പ്രയാസം
കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളില് ജനവാസം കൂട॥യിരിക്കും.
പ്രയാസ
യ മുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്
കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഏഷ്യയുടെ കാലാവ
! സ്ഥയെ കാണിക്കുന്ന പടവും ജമവാസത്തെ
കാണിക്കുന്ന
പടവും താരതമ്യപ്പെടടത്തിധോക്കുമ്പോള് ഈ വസ്തുത മുക്കു
കൂടതല് മനസ്സിലാവും. സസ്യമേഖലയെ കുറിക്കുന്ന
പടവും
ജനവിതരണപടവും
ഇതെ അഭിപ്രായംതന്നെ
നമ്മില്യ
ണ്ടാക്കും. കാരണം
സസ്യവര്ഗ്ഗങ്ങളെ
ഹിയന്ത്രിക്കുന്നതു”
കാലാലസ്ഥ ആണെന്നുള്ള താണു” . ഏഷ്യയിലെ മണ്സൂണ്
പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ജനവാസം
കൂട്ടതല്
ജിബിഡമായി
1 ള കാണപ്പെടുന്നതു”.

മണ്സുണ്രാജ്യങ്ങഠം.
ഇന്ഡ്യാ. വഡിസ്ത്റീരണ്ണം 19900111
ചതുരശ്രമൈല്
“ജനസംഖ്യ 60185000. ആന്ഡമാന്, ജിക്കോബാര് ദ്വീപ്
കള് ഇതില്

ഉള്പ്പെടുന്നു.

ഏഷ്യയുടെ

തെക്കുഭാഗത്തുള്ള മുന്നു” ഉപദ്വിപുകളില്

ഏററവും പ്രാധായ്യമര് ഫഹിക്കുന്നതു” ഇന്ഡ്യയാണു*. വടക്ക്,
൭. ഖടക്കുപടിഞ്ഞാറു”,

വടക്കുകിഴക്ക് എന്നീ

അതിത്തികളില്

പര്വ്വതങ്ങളും പടിഞ്ഞാറു” പകിസ്ഥാനും അറേബ്യന്കടല്യം
ഇതരഭാഗങ്ങളില് സമുദ്ദവും ഇന്ഡ്യന്യൂണിയന്െറ അതീ

'അകളാണു.
' യമരേഖ

ഏകദേശം

മദ്ധ്യഭാഗത്തു കൂടിയാണു്

കടന്നുപോകുന്നത്.

തിയനുസരിച്ച് നാലായി

ഇന്ഡ്യന്യൂണിയതെ

വിഭജിക്കാം.

ഉത്തരാ
ഭൂപ്പമ

ഖടക്കുള്ളു പര്വ്വത

ഈിനകള്, സിന്ധഗംഗാസമതലം, ഡക്കാണ്പീഠഭ്ൂമി, പൂര്വ്ൃ
“പശ്ചിമ തീരങ്ങള്. ഇന്ഡ്യയുടെ കാലാവസ്ഥ ഞിര്ണ്ണയി,
ക്കുന്ന പ്രധാനഘടകം ഹിമാലയമത്തെ. കല്ക്കരി, ഇരുമ്പ്യ്
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മണ്ണെണ്ണം സ്വര്ണ്ണം, ഈയം, അഭും, മാന്ഗനീസ്
ലോഫങ്ങള് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു.

മണ്സംണ്രാജ്യങ്ങളില്

ഏററവും

മുതലായ-

പ്രധാനപ്പെട്ടതു

്

ഇന്ഡ്യയാണു്. വേഇല്ക്കാചത്തു” തെ ഒ പടിഞ്ഞാര൯ മണ്
സുണ്കാററുകളും ശിതകാലത്തു് വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സ,ണ്
കാറരറുകളും ഇന്ഡ്യയില് മഴ നത്കുന്നു.
ഇന്ഡ്യ ഒരു മണ്സ,ണ്രാജ്യമാണെങ്കിലലം പലതരം .
്
കാലാവാസ്ഥകള് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശിതോഷ്ക്ുസ്ഥി
തി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉഷ്ണകാലം,
മഴക്കാലം, ശീതകാലം
എന്നു

മൂന്നുകാലം ഇവിടെയുണ്ട്.

ജൂണ് മദ്മ്യംവരെയ്യം മഴക്കാലം

ഉഷ്ണകാലം മാര്ച്ചുമുതല്

ജൂണ

മദ്ധ്യം മുതല് ഒക്ടോ

[
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ബര്

മദ്ധ്യംവരെയും ശിതകാലം

ഫ്െെബ്രരവരി

ഖരേയയം

ഒക്നോബര്

മദ്ധ്യംമൃതല്-

ആണു”.

മണ്സ,ണ്ഖാതങ്ങള് കരക്കാററു്ം കടല്ക്കാററ" എന്നു:
ണാം പറയുന്നവയോട്ട തൂല്യമാണു”.
ഖേമമല്ക്കാലത്തു് ഇന്
ഡ്യന്കര സൃയ്യന്െറ ലംബ കിരണങ്ങളേററു" ചൂട്ട ' പിടി
ക്കുന്ന. ഇതെ സമയം ചുററിലുമുള്ള കടലില് തണുപ്പാണ്
അധികം.
തഞുപ്പകൂട്ടതല് ഉള്ള്ദിടത്തെ ഖായയുവിനു് സമ്മര്:
ദം കൂടിയിരിക്കും. ചൂട്ട കൂട്ടതലുള്ളിടത്തു”.സമ്മര്ദ്ദം കുറഞ്ഞിരിക്കും.
സമ്മര്ദ്ദം കൂടിയിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്നും കുറഞ്ഞിരി.
ക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വായയ
യിങ്ങുന്നു.
ഇങ്ങനെയാണ്

സ്യ 4,
പാക്കിസ്ഥാവ

൭

ഹ്
റ
10-40".

സ

105 കുറവ്

യ
ന

ം

കു
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തക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാററു"
അടിക്കുന്നതു”.

ഉഷ്കകാലത്തു"
റ

ഇന്ഡ്യയില്

ശിതകാലത്തു*" ഈ
സ്ഥിതികള് മേരെ തിരിഞ്ഞുകാ
ണുന്നും
ഇന്ഡ്യന് കരയില് തഞുപ്പ,കൂട്ടകയും തെക്കുള്ള
സമുദ്രത്തില് ചൂടുകൂട്ടകയും ചെയ്യുന്നു. കാററു് കരയില്ഞിന്നും
കടലിലേയ്ക്ക് അടിക്കുന്നു.
ഇതു കരക്കാററദയതിയാല് മിക്ക
സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതില്നിന്നും മഴ ലഭിക്കുകയില്ല. എന്നാല്

ബിന്ധുതടത്തില് ഉത്ഭവിച്ചു ഗംഗാതട മ്തില്കൂടി അടിച്ചു
ഖരുന്ന കാറവു് ഗംഗാമുഖത്തുവച്ചു വടക്കുകിഴക്കന് ഓാണിജ്യ
ഞ്വാതവൃയമായി സംയോജിച്ചു ബംഗാള്ഉള്ക്കുടലില്ക്കൂടി ഖിശു

ര്

ഇന്ഡ്യാ &
പാക്കിസ്ഥാന്
വടക്കു കിക്കെന്

മണ്സൂണ് വാത

4

5-0
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മ്പോള് സംഭരിക്കുന്ന നീരാവി മദ്രാസ്സ് സംസ്ഥാഞത്തിന്െറ:
കിഴക്കേതീരങ്ങളില് കുറെ മഴ ഞല്കുന്നുണ്ടു്.
മഴവീഴ്ച അനുസരിച്ചു് ഇന്ഡ്യാഉപദ്വീപിമെ താഴെ
' ' ക്കാണുന്ന ഖിധത്തില് തരംതിരിക്കാം.

0.

1.

80"നു മേല് മഴയുള്ള

സ്ഥലങ്ങള്
അജാള്,

2.
8.
4.

40"മുതല്

80""മകം

(മലബാര്, ബം.

ആസാം)

(മദ്ധ്യഇന്ഡ്യാ, മദ്ധ്ൃയഗംാ

തടം, ഒറീസാ)
20"മുതല് 40"
(ഡക്കാണ്, ഷയ്ചാബയ)
201 ല് കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങള്.
(വടക്കപടിഞ്ഞാ.
റെ ഇന്ഡ്യാ, രാജപുട്ടാണ, സിന്ഡ്ം
മുതലായ പ്രദേരം)

വൃഷ്ടിപാതമനുസരിച്ചാണു് ഇന്ഡ്യയിലെ പ്രാകൃതിക
സസ്യങ്ങള്.
മഫാലധനങ്ങളും പുല്പ്രുദേശങ്ങളും കുഠറിക്കര.
ടടകളും മുള്ച്ചെടികള് മരുഭൂമികള് ഇവ ജിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങ
ളും എല്ലാം

ഇന്ഡ്യയില്

ഉണ്ട്.

മഴ ധാരാളം
ലഭിക്കുന്ന ഇന്ഡ്യയില്
ജയങ്ങളുടെ.
പ്രധാനതൊഴില് കൃഷിയാണ്.
മഴ കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങ.
ളില് ജലസേചഠയംമൂലമാങ്മ്
കൃഷി ഇടക്കുന്നതുര്. ഉഇക്കൂട്ട
ത്തില് ഇന്ഡ്യയിലെ ഇദികളെപ്പുററി
ചില കായ്യങ്ങള്.
അറിയേണ്ടതു”" ആവശ്യമാങ്ങ്.
ഉത്തര ഇന്ഡ്യയിലെ ൧൮൭
ധാര ഇദികളായ സിന്ധു, ശംഗാ, ബ്രഹ്മപുത്ര എയിവയില്.
എന്നും
വെള്ളം
കാണും.
സമതലത്തില്ക്കൂടി മന്ദഗതി
യില് ഒഴകുന്നതിയാല്
ജതാതമസൌരകയ്യം
ഈ മദികളി
ലുണ്ട്. ബ്രഹ്മപുത്രാ ഇതാഗതത്തിനു് അധികം
ഉപകരിക്കു
ന്നില്ല, കാരണം കങണ്ടുപിടിക്കുകം
ദക്ഷിണേന്ഡ്യയിലെ
പ്രധാ ജദികള് മഹാജദി; ജോദാഖരി, കൃഷ്ണാ, കാലേരി:
എന്നിവയാണു്.
ഇഖയില്
ബേതല്ക്കാലത്തു
ഞെള്ളം
കുറയും. ഉയരം കൂട്ടതലുള്ള ഷ്രദേതങ്ങളില്മിന്നു താണസ്ഥല.
ത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതി്കാല് ശക്തിയായ ഒറ്റക്കും ഖെളളകച്ചാട്ട,
ങ്ങളും ഈ ജദികളില് ഉണ്ടായിരിക്കും. തന്മുലം
ഉത്തരേന്..
ഡ്ൃയന് ജദികളെ അപേക്ഷിച്ചു
ഇതമേതപ്രാധായ്യമുള്ളുമ്ഞ..
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റ,

“യല്ല ഇവ. ഇന്ഡ്യയിലെ പ്രധാന ജലസേചയമാര്ഗ്ഗങ്ങള്
തോട്ടകള്, കുളങ്ങള്; കിണറുകള് എന്നിവയാണു.
ഗോതമ്പു,

ജെല്ലും
ചണം,

റബ്ബര്,

കരിമ്പു”,

എണ്ണുവിത്തുകള്,

തേയില,

പരുത്തി,

കാപ്പി, ച്ചോളം,

തിന

:

പഷം

വര്ഗ്ഗങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം
ഇന്ഡ്യയില് കൃഷിയുണ്ട്.
ഈ ഓരോ കൃഷിക്കും അനുകൂലമായ സാഹചയ്യുങ്ങള് പഠി
ച്ചിട്ടള്ള നിങ്ങള്ക്ക്* ഇവ ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളില് ഉണ്ടാ
കുന്നു എന്നു
കണ്ടുപിടിക്കുവാന്
പ്രയാസമില്ല.
ഭാഗത്തില് അതു വിവരിക്കുന്നതാണ്.

കൃഷി

പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലാണെങ്കിലും

അടുത്ത

വ്യവസാ

യവും ഇവിടെ
അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിട്ടണ്ട്.
മണ്സുണ്
ജനബഫഹുലവം
വിഭവസമൃദ്ധവ്യം
എല്ലായിടത്തും
രാജ്യങ്ങള്
മത്രെ. ചൈന കഴിഞ്ഞാല് ലോകത്തില് ഏററവ്യം കൂടതല്
ജനങ്ങള് വസിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ഡ്യയാണ്ട്. 90 ശതമാനം
ജനങ്ങളും ഗ്രാമവാമ്പികളാണ്ട്.
കൂട്ടതല് ജയനിബിഡമായ
പ്രദേശങ്ങശ ബംഗാളും കേരളവ്യം ആണ്ട്.

പകിസ്ഥാന്.

വിസ്തിണ്ണും

360007

ച. മൈല്.

ഇന്
പകിസ്ഥാന്െറ കാലാവസ്ഥ
ജനസാഖ്യ 71080000.
എളുപ്പ
ഡ്യയ ടെ കാലാവസ്ഥയോട ബന്ധിച്ചു പഠിക്കാന്
പകി
മുണ്ട്. പൂവ്വപകിസ്ഥായില് മഴ കൂടുതലും പശ്ചിമ
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സി

ഈ രാജ്യയവ്യം കാര്ഷിക
സ്ഥാനില് വളരെ കുറവ്ൃമത്രെ.
ഒന്നാണു്. പഞ്ചാബ്, സി൯ഡ് എന്നീസ്ഥല
ങ്ങളിലെല്ലാം
൭ട
ജലസേ ചനസഹായത്തോടുകൂടി
കൃഷി

പ്രധാനമായ

ത്തുന്നു. ഗോമമ്പയ്, നെല്ല്, ചണം, പരുത്തി എന്നിവയാണു
ഈ പ്രദേശത്തു
ഗതാഗതസരകയ്യം
പ്രധാന കൃഷികള്.
കൂട്ടതല്ുണ്ടു്. ജനങ്ങളില് എഴുപതു ശതമാനവ്യം മഹമ്മദി . )
യരാണ്ട്.
സിലോണ്. 25332 ചതുരശ്രമൈല് ഖിസ്ത്റിര്ണ്ണമുമ്ളു,
റ
്ി
തലസ്ഥാന

ഈ രാജ്യത്തു”
മായ

66393945 ജനങ്ങള് വസിക്കുന്നു.

കൊളംബോ

മദ്ധ്യരേഖയില്നിന്നു”

7൦ ഖടക്കു

മാണു്. ഇന്ഡ്യയിലെ ധനുഷ്ക്കോടിയില്യിന്ന്
ണിലേക്കു്"

ബ്രിഡ്ജ്

22 മൈല് അകലം മാത്രമെയുരള.

എന്ത പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന

മാത്ര

സിലോ

ആഡംസ്

മണ്തിട്ടകമും
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പാറകളും സിലോണിനെ
മദ്ധ്യത്തില് ള്ള

ഇന്ഡ്യയോടു ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന.
ച്ചററിലും സ്വതലങ്ങളും
ഉളള

ഒരു ഭാഗമാണു" സിലോണ്. 00 അടിയില്കൂട്ടതല്
മുള്ള പര്വ്വതഭാഗങ്ങളാണു”

6)
മി

മദ്ധ്യരേഖാകാലാവസ്ഥയാണു്*
ഇവിടെ അനുഭവപ്പെ
ട്ുന്നതു”. ഉഷ്മാന്തരം വളരെ കുറവാണു്. വടക്കുകിഴക്കന്
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് എന്നി രണ്ടു മണ്സൃണ്കാറരുകളില്
നിന്നും ഇവിടെ മഴയയണ്ട്.
പടിഞ്ഞാറും തെക്കു പടിഞ്ഞാറ
മാണു” ഉഷ ണകാലത്തു മഴ കൂട്ടതലുകൂള സ്ഥലങ്ങള്. വടക്കു
കിഴക്കും
കിഴക്കം ശിതഷാലമണ്സൃണ്കാററില്നിന്നും മഴ
അധികം

ക

ഉയര

മദ്ധ്യത്തില്,

ലഭിക്കുന്നു.

പര്വ്വതങ്ങളുടെ താഴ്വരകളില് സദാ ഫരിതങ്ങ്ങ
ളാണ്.
അവ വെട്ടിത്തെളിച്ചു റബ്ബര്, തേയില
എന്നീ
കൃഷികള് ഇന്നു വളരെയധികം നടത്തപ്പെട്ടന്നു.
മഴ കൂട്ടത
ലുള്മു സ്ഥലങ്ങളില് നെല്ലും തെങ്ങുമാണു പ്രധായകൃഷികള്.
ആകെയുള്ള വിസ്ത്രീര്ണ്ണൂത്മില്
അഞ്ചില് ഒരുഭാഗം കൃഷി
ഭൂമിയാണ്.
ആകെയുള്ള ജനങ്ങളില് 2/3 ഭാഗവ്യം കൃഷി
ക്മാരാണ്ട്.

പുകയില,

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്,

കരിമ്പ് എന്നിവയും ഇതര പ്രധാന കൃഷികളത്തെ.

അടയ്ക്കാ,

പ്രധാ

കയററുമതിച്ചരക്കുകള്
തേയില, കൊപ്പാ, റബ്ബര്,
വെളി
ച്ചെണ്ണ;
കയ,
പ്യകയില എന്നിവയും
ഇരക്കുമതികള്
ഒെല്ലു”, തുണിത്തരങ്ങള്, പഞ്ചസാര,
കല്ക്കരി,
ഇരുമ്പു

രുക്കു സാമാനങ്ങള്, യന്ത്രങ്ങള് എന്നിവയുമാണ്.
ബ്ൃദ്ധ
മതക്കാ", ഫിന്ദൃക്കള്, മഹമ്മദീയര്, ക്രിസ്ത്യാനികള് എന്നി
വരെല്ലാം
ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്.

ഗതാഗതമാര്ഗ്ഗങ്ങള് സിലോണില്

ശരിയായി

അഭി

വൃഭധിപ്പെടിട്ടണ്ടു്. കൊളംബോ, ജാഫ്നാ, ഗാലി,കാന്ഡി
ഇവ പ്രധാന പട്ടണങ്ങശ ആണു്.
മാലദ്വീപുകള് സിലോ
ണിനെറ നിയന്ത്രണത്തില് ഉള്പ്പെടുന്നു.

ഇന്ഡോചൈനാ__മലയാ ഉപദ്വീപുകള്. ഇ ന്ഡ്യയയം:

ചൈ ജ്യബ്തൂലമായ്
രണ്ടു് അജ്യങ്ങളാണല്ലൊ.
ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങള്ക്കിടസ്ത്കു
കിടക്കുന്ന ഉപദ്വിപുകളാണു”്
ഇന് ഡോചൈനയും
മലയയ്ും.
ബര്മ്മാ, തായ്ലന്ഡ്,
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ഫ്രുഞ്ചു”, ഇന്ഡോചൈധന, മലയാ എന്നി രാജ്യങ്ങള് ഇതില്
ഉള്പ്പെട്ടന്നു.
ബര്മ്മാ.ജാഗമലകള്,

പാട്കായ്,

പരവ്തഭാഗങ്ങള്. ഇവയത്രെ

ലുഷായ്ം

ബര്മ്മയെ

എന്നി

ഇന്ഡ്യയില്

ഒന്നും ലേര്തിരിക്കുനാതു”. വിസ്തീര്ണ്ണം 261789 ച, മൈല്,
ജതുസാഖ്യയ 17000000,
അരക്കന്യോമ, പെഗുദയാമ എന്നി പര്വതങ്ങള്ക്കി
ന്ത് ഛഷിന്ഡ്വിന്, ഐരാവരി, എന്നീ നദികള് ഒഴുകുന്നു.
സാല്വിന്
ഇമ്ധിടെയാണു ബര്മ്മയിലെ എണ്ണുഖനികള്.
ികളാണു .
പ്രധാനയദ
രണ്ടു
സിററാംഗ് എന്നിവ മററു
െടുന്ന.
എന്നറിയപ്പ
കിഴക്കുള്ള ഉന്നതതടം ഷാന്
ശരിയായ മണ്സൂണ്കാലാവസ്ഥയാണു് ബര്മ്മയിലും
ഉള്ളതു”. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്കാററുകള് തീര പ്രദേശത്തു
പ്രദേശം
മഴയിഴല്
ഉള്ഭാഗം
അധികം മഴ യല്കുന്നു.
കൂടുത
മഴ
കാവാണ്ട്.
വളരെ
മഴ
അവിടെ

ആയതിമാല്
കുറവുള്ള
നങ്ങളും
മണ്സുണ്വ
കളില്
ലൃള്ള മലഞ്ചരിവൃു
ഉള്മാടടകളില് പുല്മേട്ടകളും കാണപ്പെടുന്നു. തേക്ക്, ഈട്ടി,
വമയകങ്ങ
ഇന്ഡ്യയിലെ മണ്സൂണ്
മുതലായ വൃക്ഷങ്ങള്
.
ധാരാളമുണ്ട്
ഇബിടെയും
െ
ളിലെപ്പോല
കൂട്ട
കൃഷിക്കാരാണു”ജനങ്ങളില് 85 ശതമാഇവും
തല് ധ൦വൃയള്ള, പ്രദേശങ്ങളില് ജെല്ലും ഇതരഭാശങ്ങളില്
മണ്ണ
തിജലര്ഗ്ഗങ്ങളും പരുത്തിയും കൃഷി ചെയ്യപ്പെടടന്നു.
ഖമയം

ഒരു പ്രധാമതൊഴിലാണു്.

എധാി ലോഫങ്ങളും

വെളളി,

ഈയാം.

ഇവിടെയുണ്ട്.
ഗതാശതസൌകയ്യുങ്ങള്

കുറലാണു”.
. പൊതുഖലെ
ഐരാഖതിയും അതിന്െറ പോഷകഠനദികളും കുറെയൊക്കെ.
അതാജാതത്തിനു ഉപകരിക്കുന്നു. റംകൂണ്പട്ടണത്തില്നിന്നും
പോകു
അതിത്തിഖരെ
ഒരു തീവണ്ടിപ്പാത ചൈയയുടെ

ന്നുണ്ട്.

മേറൊന്നു

പ്രോംപട്ടണംവരെയും.

പ്രധായകയററുമതികള്

ജെല്ലും മണ്ണെണ്ണ, തേക്കും

തുണിത്തരങ്ങള്
ഇവയത്രെ.
പഞ്ഞി, ജരെള്ളുി, ഈയം,
ുരക്കുക
ഇറക്കുമതിശ
എയിങ
കല്ക്കരി
യന്ത്രയധാമഗ്രികള്,

ക്
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മാണു". റംകൂണ്, മാന്ഡലേ,മോള്മിന്, പ്രോം, അക്യാബ്
എന്നിവയാണു മുഖ്യ പട്ടണങ്ങള്.
ജയങ്ങളില് ആയിരംപേരില്

843 പേരും ബൃഷ്ഥമരു
ക്കാരത്തെ.
സയാം. ഖിസ്ത്റിര്ണ്ണം 200148 ച: മൈല്. ജനസാഖ്യു,
17317761.
തെക്കുംവടക്കും ഭാഗങ്ങളില് പര്വതങ്ങളാണ്ഞ്.
ബര്മ്മയയടേ യുംഇന്ഡോ ചൈണയ്യടേയും അതിത്തികള് അട്ട
ക്കുംതോറും ഭൂമിക്ക് ഉയരം കൂട്ടന്നു. കിഴക്കേ അതിത്തിയില്ക്കൂ,
ടിയാണു മെക്കാംഗനദി ഒഗ്ലകുന്നതു”്. മീയാം അദിയ്യടെ തടം:
ഫലപൃഷ്ഠടിയേറിയതാണു്.
സയാമിന്െറ മദ്ധ്യത്തില് ഒരു
സമതലപ്രദേശമുണ്ട്. വേജല്ക്കാലമണ്സൃയണ്
ഇവിടെ:
ലഭിക്കുന്നു.
കിഴക്കേസയാമില് മഴ കുറവാണ്.
മഴ അധി
കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നെല്ല്, റബര്, തെങ്ങു”,
കുരുമുളക്.
പുകയില എന്നിവയും കുറച്ചു കുറവുളള സ്ഥലങ്ങളില് പര
ത്തിയും കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
മിന്പിടിത്തവും
ഇവിടെഒരു പ്രധാന തൊഴിലാണ്, തടിവെട്ടും തെല്ലു കുത്തും ആണ്
പ്രധാധ വ്യവസായങ്ങള്.
ധാരാളം മൃുഗസമ്പത്തുള്ള
ഒരു
രാജ്യമാണു” സയാം,

നെല്ല്, തകരം, തേക്ക്, റബര്, ഉണക്കമത്സ്യം ഇവ
പ്രധാനകയററുമതികളും സില്ക്ക്, തുണിത്തരങ്ങള്, പഞ്ച:
സാര, ഇരമ്പു രുക്കുസാമാനങ്ങള്, എണ്ണ, എന്നിയ പ്രധാനം
ഇറക്കുമതികളും ആണു്.
മീനാധേദിതടത്തില്
സ്ഥിത
ചെയ്യുന്ന

ബാന്കോക്കുപപട്ടണം

ഖെനിസ് എന്മറിയപ്പെടുന്നു.

പരരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലെ:

അട്ടത്ത കാലത്തു

ധാരാളം,

ചൈനാക്കാര് സയാമിലേക്കു കുടികയറിയിട്ടണ്ട്.
ഫ്റഞ്ച“ഇന്ഡോചൈന. ഏകദേശം 3 ലക്ഷത്തോളം,

ചതുരത്രമൈര് ലാസ്ത്്രണ്ണ്വും 2 കോടിയില്പ്പരം ജമസം
ഖ്യയയം ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ട്. ഫ്രുഞ്ച്യകാരുടെ ഒരു കോളനിയാ
ണിതു”, ഭൂരിഭാഗവ്യം
മലമ്പ്യദേശമത്രെ. സമുദ്രതിരത്തോടട്ട
ത്താണ് കൂടതല് പര്ലതങ്ങളും സ്ഥിത്ഭി ചെയ്യുന്നതു്.മെക്കാ
ഗ്ജഞദിയ്യടെ കൂട്ടതല് ഭാശവും
സയാമിന്േറയും ഇന്ഡോ
ചൈജയുടേയും അതിത്തിയില്കൂടി ഒഴുകുന്നു. വേന്ദല്ക്കാല.

മണ്സ്ൃയണില്ധിന്നു് അന്നാമില് മഴയില്ല. ശീതകാലമണ്
സൃ,

122,
ണില്ശിന്നാണ് അവിടെ കുറെ മഴ
കിട്ടന്നതു്. കാംബോ
ഡിയാ, കൊച്ചിന്൯ചൈയാ പ്രദേശം, എന്നിവിട ങ്ങള് ഫല
പുഷ്ടിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളത്രെ. നെല്ലാണ്
പ്രധാന കൃഷി.
ധാരാളം ഞെല്ലകുത്തുമില്ലുകള്
ഇവിടെയുണ്ട്. സൈഗാണ്
ആണു” തുറമുഖപട്ടണം.
കാംബോഡിയായിലെ പ്രധാനപട്ട
ണം

ഫ്ലോംപന്

ആണു്.

മെക്കാഗേ”

നൂദിയില്നിന്നും,

ലിസാച്പു് തടാകത്തില് നിന്നും ധാരാളം
പ്പേടടന്നു.
ൽ

മല്സ്യം

ടോന്

പിടിക്ക
!

കയററുമതികള് ജെല്ല്, റബര്, തകരം, മല്സ്യം, കല്
ക്കരി, പട്ട് മുഖലയവയാണു്.
തുണിത്തരങ്ങള്,
ലോഹ
സാമാനങ്ങള്, മണ്ണെണ്ണ, പഞ്ചസാര എന്നിവയാഗ്ന് പ്രധാ
കമ ഇറക്കുമതികള്.
[2
ഹാനോയ് പട്ടണം ടോന്കിംഗില് സ്ഥിതി
മലയാ.

ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ

ഓാങ്ക”ം സപ്പര്

എന്നീ

ചെയ്യുന്നു.
സ്വന്തമായ മലാക്കാം. പെ

ദ്വീപുകളും

ല്

സായ്യക്തമലയാസം
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സെലന്ഗോര്, ഗെഗ്രീസൈൊംബി
സ്ഥാനങ്ങളും (പെറാക്,
സ്വതന്ത്രസംസ്ഥാനങ്ങമും
അഞ്ചു
വേറെ
ലാന് , പഹാംശ്)
താണു
.
മലയാ ഉപദ്വിപ്ു്
ചേര്ന്ന
തെക്കുവടക്കായി
ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ചു് മദ്ധ്ൃയത്തു”"
മലകളും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും സമുദ്രതീര പ്രദേശങ്ങ മാണ്

അനുഭവപ്പെ
ഇവിടെ ഉള്ളതു്. മദ്ധ്യരേഖാകാലാവസ്ഥ
പടിഞ്ഞാറെ തീരമാണ് കൂട്ടനല് പ്രാ
ടന്നു എന്നു പറയാം.
കാലാഖസ്ഥയ്ക്കു് അനുയോജ്യധായവ
ാന്യമര്ഫിക്കുന്നതു".
ഇവിടെ കാണ
മദ്ധ്യരേഖാവനങ്ങളും മണ്സൃണ്വനങ്ങളും

വനങ്ങള് വെട്ടിത്തെളിച്ച്” റബ൪ ഇപ്പോള് ധാ
പ്പെടുന്നു.
തകരവും റബറും ആണു്
രാളം കൃഷി ചെയ്യപ്പെടന്നുണ്ടു്.
മലയായയടെ ഐശ്വര്യത്തിനു കാരണം. മലയാദ്ഖറ സ്വതേ
അലസന്മാരായതിനാല് ധാരാളം ചൈനാക്കാരും ദക്ഷിണേന്
ഡ്്യാക്കാരും തോട്ടക്കു,ഷി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി ഇവി
ടെ കുടികയറിയിട്ടുണ്ടു്.

'ഏറാവും

തെക്കേ

അററത്തു

ബ്രിട്ടിഷകാരുടെ വകയാണ്.

കിടക്കുന്ന

സിതപ്പ,ര്ം

കേരളത്തിന്െറ ഏകദദശം

നങ്ങള്ക്ക്.
സ്ഥാ സം
മൂന്നരമടങ്ങ് ലിസ്ത്രീര്ണ്ണമണ്ടുട് മലയാ
. വിദേ
ഇവിടെയള്ള
മാത്രമ
ജനങ്ങള്
ലക്ഷം
67
എന്നിട്ടും

സ്വദേശികളും ചേന്നുക്കൂ. ഒരു ജഥസംഖ്വയത്തെ
ശികളും
ചൈനാക്കാര്, തമി
യാണു് മലയായില് നാം കാണുന്നതു”.
ളായ മലയാ
സ്വദേശിക
്,
യൂറോപ്യന്മാര
,
മലയാളികള്
൪,
കുംലോരത്തുമൂള
യികള് എന്നിവരെല്ലാം ഉക്കൂട്ടത്തിലണ്ടട്.
കേന്ദ്രികഠിച്ച॥
ഇടുങ്ങിയ സമതലങ്ങളിലാണുട് ജനവാസം

രിക്കുന്നതു്.
എന്നിവരാണ്

സെമാങ്ങുകള്,
മലയായിലെ

സഖായികള്,

വനാന്ത ങ്ങളി ല്നിന്നു" ഫലമൂലാദികള്
'യാടിയയം

ജകുുന്നുകള്

ആദിമനിവാസികള്.

അവര്

ശേഖരിച്ചും വേട്ട

മിന് പിടിച്ചും ജിവിക്കുന്ന.

ഇന്ഡോനേഷ്യ,
ഇതൊരു ദ്വീപസമൂഹമാണ്. തെ
ക്കുകിഴ മം ഏഷയിക്കും ആസ്ന്റേലിയമ്ക്കും ഇടക്കു കിടക്കുന്ന
ഈ ദ്വിപുകളില് ഡച്ചുകാരായിരുന്നു. ആധിപത്യം വഹി
ക്ിരുന്നതു . ഇന്നു്” അവ സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞി
പര്വ്ൃവതപ്ര:ദശങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞി വിക്കുന്ന
രിക്കുന്ന.

124.
ഈ ദ്വീപൃകളില് ധാരാളം അശ്നിപ ര്വ്ൃവതങ്ങളു ണ്ട് .മദ്ധ്യ
രേഖാ കാലാവസ്ഥയാണ്
ഇവിടെയുള്ളതു*.
മഴ ധാരാള,
മാണു്. പലഭാശങ്ങളിലും മണ്സൂണ് മഴയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ജാഖായാണു്”
ഏററവും
അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്ിട്ടള്ള
ദ്വീപു”.
ജെല്ലും കരിമ്പ”, തേയില, കാപ്പി, റബര്, കൊ:
ക്കൊ,
സിങ്കോനാ,
പുകയില
എന്നിവയാണ് പ്രധാന:
കൃഷികള്. മെളുത്തിയം, കല്ക്കരി, മണ്ണെണ്ണ എന്നി ധാതു.
ഖിഭവങ്ങള് ജാലായിലുണ്ട്.
ബറേറവിയാ,
സെമറാംഗ്..

സുരബയാ എന്നിവ ഇഖിടത്തെ പ്രധായ
പട്ടണങ്ങളാണു്.
ജാകര്ത്തായാണു”* ഇന്ഡോനേഷ്യയടെ തലസ്ഥാനം.
പൂധ്വേ
ന്ത്യന് ദ്വീപുകളില് ജാവായിലാണു” ജനുസാഖ്യ കൂട്ടതലുള്ളു
തു്. ചതുരശ്രമൈലിന്
ഏകദേശം 700
ജജങ്ങളോശും൦
അഖിടെയയണ്ടു്.
ജാവാ, സുമാട്രാം ബോര്ണിയോ,സെലിബസ്ു് എന്നീ”
വലിയ

ദ്വീപുകളും ബാലി, മൊളുക്കസ്ം

മദുര

ആദിയായ:

ശതക്കണക്കിനു* ചെറിയ ദ്വീപുകളും
ഇന്ഡോഠണേഷ്യയി
ല്യള്പ്പെട്ടന്നു.
പ്രകൃതി
വിഭഖങ്ങള്
ഈ ദ്വിപൃകളിത്.
ഖളരെയ ധികമുണ്ടു്.
ഖിസ്ത്റിരണ്ണം 735865
ചതുരശ്രമൈലും
ജുസംഖ്യ,
8) 000000, വും അത്രെ. ജയങ്ങളില് 90 . ശതമാനവും മഹമ്മ.
ദിയരാണ്ട്.
ഫിലിപ്പൈന് ദ്വീപുകള്.
പൂര്യേന്ത്യന്
ദ്വീപുക

ള്ക്കു വടക്ക് ഈ ദ്വിപബസമൂഫം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
7000:
ചെറിയ ദ്വീപുകള് ഇതില്
ഉള്പ്പെട്ടമത്രെ. 114000ചഃ:
മൈല് വിസ്റ്റിര്ണ്ണുമുക്ളു ഈ ദ്വീപുകളില് ഒരു കോടിയോളം
ജള്ങ്ങള് താമസിക്കുന്നു. ഭൂകമ്പങ്ങള് ഇവിടെ കൂടെക്കൂടെ
ഉണ്ടാകാറുന്ന്ട്. സമുദ്രത്തില് താണുപോയ പര്ഖതങ്ങളുടെ
കൊടിമുടികളാണത്രെ
ഈ ദ്വീപുകള്.മണ്സുണ് മഴയാണ്
ഇവിടെയയം ലഭിക്കുന്നതു്, ഇന്നും ഈ
പ്രദേശങ്ങളില് ഭൂരി
ഭാഗവും വണഇയിബിഡമാണു്.
ജനങ്ങളില്
ഭൂരിഭാശവുമം
കൃഷിക്കാരാണ്. ജെല്ല്, തെങ്ങു” കരിമ്പ്, ഹെം്വ്(ഒരു-

തരം ചണം) ഇഖയാണു' പ്രുധായ കൃഷികള്. മായിലയാണു്
തലസ്ഥാഠധം,

നി
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ചൈന,
തെക്ക് ഇഹഇന്ഷദ്മോ ചൈയയും ബമ്മയുംതെക്കു
പ്രടിഞ്ഞാവ് കാറക്കോറവും ഹിമാലയാ
പര്മ്ഞ നിരകളും
കിഴക്ക്” സമുഭൂവൃം വടക്കു കിഴക്ക്” കൊറിയാ
ഉപദ്വിപും
വടക്കും പടിഞ്ഞാറും സോല്യയററു
ഷ്യയുമാണു് ചൈമ്മ
ഡ്യുടെ
അതിര്ത്തികള്.
ചൈരയയുടെ
ഭൂമിശാസ്ത്രം
മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു്
ഹ്വയാങ്ങ് ഫൊ,
യാംഗ്ടിസി
ക്കിയാങ്ങ്,സിക്കിയാംഗ് എന്നി മൂന്നു ജദികളെപ്പ റി ശരി
യായി
പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ
ജദികളുടെ
ഗതി
അറംസരിച്ചു" ചൈജയെ ഉത്തര ചൈന്മ,
മദ്ധ്യചൈമ്മം

ദക്ഷിണ

ചൈജ

എന്നിങ്ങമയെ

ഖിരജിച്ചിട്ടണ്ടു്. മങ്ങൃ
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ഏഷ്യയില് ഗിന്നു” ചൈനയെ
വേര്തിരിക്കുന്ന
വലിയ
പര്വതനിരകളൊന്നും
തന്നെ ഇല്ല.
അവിടെ ശിതകാലം
വരുമ്പോള് ഇവിടെയും

ശൈത്യം

വര്ദ്ധിക്കുന്നു.

തണുത്ത.

കാററു”് ഉള്ളില് നിന്നും പുറത്തേക്കടിക്കുന്നു. ജാനുവരിമാസ
ത്തില് ചൈനയ്യടെ വടക്കെ പകുതിയില്
മഞ്ഞുറഞ്ഞു കിട
ക്കും. ശക്തിമയറിയ കാററുകള് വരണ്ട മരുഭൂമിയില് നിന്നു്
പൊടിപടലങ്ങളെക്കൊണ്ടുവരുന്നു.
വടക്കേ
ചൈനയടെ

അധികഭാഗവും

ലോയസ്

എന്നറിയപ്പെടന്ന

ഈ

മഞ്ഞ

ളി മണ്ണ്ണിനാല് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെയ് മാസമാകുമ്പോ
ഴേക്ക് ഥദ്ധ്യ ഏഷ്യയില് ചൃട്ട വര്ദ്ധിക്കുകയം ഒരു ലഘൃ
മര്ദ്ദ മേഖല സുഷ്ലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അന്നാണ് പെസ
ഫിക്കിത നിന്നും ചൈനയിലേക്ക് കാലവര്ഷ കാററടിക്കു
ന്നത്. ഈ
കാലവര്ഷക്കാററിനാല് മെയ് മുതല് സെപ്
ററംബര് വരെ മണ്സൂണ് മഴ ലഭിക്കുന്നു.
ജൂലായ്
മാസ
ത്തില് ഉത്തര
ചൈനായ്യം ദക്ഷിണ
ചൈനയും
തമ്മില്

ശീതോഷ്ണ സ്ഥിതിയില്

വലിയ

അന്തരം

പെക്കിംശില് 79ംയും ഹോങ്കോങ്ങില് 8മായയം

[

കാണുകയില്ല.
1755

റ

അന്നത്തെ ചുട്ട്.
ടി"
ഇന്ഡ്ര്രയല്പോലെ ചൈനയം ഒരു
കാര്ഷിക രാജ്യ
മാണു്. എന്നാല് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഈ രണ്ടു രജ്ൃയ
അ്ങള്ക്കം തമ്മിലുണ്ട്”.
വടക്കു കിഴക്കുള്ള വലിയ ചൈനാ
സമതല വയം യാങ്ടിസ്ധ് തടവ്യരം
ഒഴിച്ച് ചൈനയയടെ
ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവനും മലംപ്രദേശമാണു്. ജനസാഖ്യയ കുര
ഖല്ല താനും. തന്മംലം താഴ്വരകളിലും
ഫലപൃഷ്ഠിയുശുളൂ
പ്രദേശങ്ങളും ജനസാന്ദ്രത വളരെ കൂട്ടതലാണു്. ചില സ്ഥല.
ങ്ങളില് ഒരു ചതുരശരരമൈലില് 8000 ആളുകളും 1000 മു,
7
ങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പറയാം.
കൃഷിഭൂമിയില് മുക്കാല്ഭാഗത്തും നെല്ല്,
ഗോതനസമ്പയ”ം
തിന നു വ്ാണ്ട കൃഷി.നെല്ല് ദക്ഷിണ ചൈനയിലും
ഗോതമ്പ് ഉത്തര ചൈനയിലും പ്രധാങ വിളവ്യകളാണു്.
കൃഷിഭൂമിയുടെ

പരിമിതി

ചൈധയില്

കര്ഷകനെ

വിഷ

മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്ട്. തന്മ,ലം കട്ടംകൃഷിയിലാണ്
അവന്
കൂടുതല്
ശ്രദ്ധ
പതിപ്പിക്കുന്നതു്.
തേയില;

ഴ്
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കരിമ്പ്, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്; ഫരുത്തി, മള്ബറിക്ഷെട്ടി,
മുളം.
പനം, പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള്,
എണ്ണുവിത്തുകള് ഇവ
എല്ലാം:
ചിനര് കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ടു്. പന്നികളെയും പട്ടനൂ ല്പുഴക്ക
ളെയ്യം വളത്തി ആദായമെടുക്കുന്നതിനു് ചീയര്
പഠിക്കി
ട്ടണ്ട്ട്. വടക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള മലപ്രേദേശങ്ങളില്
ആട്ട്
ഖളത്തല് പ്രാധാനൃയമര്ഹിക്കുന്നു.
പഞ്ഞി, രോമം, പട്ട്, എന്നിവകൊണ്ടു തുണ്ണിത്തളങ്ങളു
ണ്ടാക്കുന്ന മില്ലുകള് ചൈയയില് ധാരാളം ഉണ്ടു്. പെക്കിംശ്..
ഷാണങൈ, ഹാംകോ, നാങ്കിഗ്, കാന്റണ് എന്നിവ പ്രുധാത
പട്ടണങ്ങളാണ്ു”.
ജപ്പാന് ജപ്പാന്
പ്വീപുകളെ പയരസ്ത്യര്ബ്രിട്ടന്
എന്നു സാധാരണ വിളിക്കാറുണ്ട്. രണ്ടും ദ്വിപസമൂഹങ്ങ
ളാണു്. മിതോഷ്ണ്ുമേഖലയിലാണു” സ്ഥാനം. ബ്രിട്ടന്, യൃറേ
ഷ്യയയടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറും ജപ്പാന് വടക്കകിഴക്കമാണെ
ന്നേയളള. നാല പ്രധാന ദ്വീപൃകള് ചേര്ന്നതാണു ജപ്പാന്.
ഖടക്കകിഴക്കനിന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറായിട്ടാണു് ഈ ദ്വീപു
കളുടെ കിടപ്പു", ഖടക്കുുളു സഖലന്ദ്വിപിനന്െൊ പകുതിയും
' മററു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പല ദ്വീപുകളും ജപ്പായില് ഉള്പ്പെട്ട
ത്തണം. ഏററവും വലിയ ദ്വിപായ ഫോണ്ഷു,;
ഗ്രേറു
ബ്രിട്ടനോളം വലിപ്പമുള്ള താണു”. ഹൊക്കൈഡാ,
കിഷ്യം
ഷിക്കോക്കു, എന്നിവയാണു് മററു പ്രധാന ദ്വീപുകള്,
രണ്ടപര്വ്വതനിരകള് തെക്കുവടക്കായി
പടിഞ്ഞാറെ
തീരത്തും കിഴക്കേ തീരത്തുമായ്യണ്ട്.
ഇവയില്
അഗ്യി
പവ്ൃതങ്ങള് ധാരാളമുണ്ട്.
ഫ്യംജിയാമായാണു്
അതില്
പ്രധാനം.
തെക്കുനിന്ന് വടക്കോട്ടു പോകുന്തോറും
ചുൂടുകുറയുന്നു.
ശീതകാലത്തു് 45൦ ചുടലഭിക്കുമ്പോള്
വടക്ക് 15൦ യാണ്
കിട്ടന്നതു”. ശീതകാലത്തു” വടക്കുപടിഞ്ഞാറുയിന്ന്
തണു
പ്പേറിയ കാററുകള് അടിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും
ഏഷ്യയില്
ഇതെ അക്ഷാംശത്തില് കിടക്കുന്ന
പ്രദേശങ്ങളെ
അപേ.
ക്ഷിച്ചു ജപ്പായില്
ശീതകാലത്ത്
തണുപ്പൂകുറവാണു.
ഇതരിന്െഠ കാരണം പശ്ചിമതിരത്തുകൂടി!
കടന്നുപോകുന്ന

കറോസിവോ

എന

മിതോഷ്ണ്ുജലപ്രവാഹമാണു്.

വടക്കു.
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ജിന്നു”
പശ്ചിമവാതങ്ങളില്
പടിഞ്ഞാറെ തീരങ്ങളില്
ശീത
പറഞ്ഞാല്
അല്ലം മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുഖെ
കൂടതല്

കാലത്തു” ജപ്പാനെറ വടക്കുഭാഗത്തു” മഴയേക്കാള്
ജങേയല്ക്കാലത്തു” ആണു് ജപ്പാ.
മഞ്ഞാണു” പെയ്യുന്നതു”.
നിലം മഴ ലഭിക്കുന്നതു്. മഴ അധികമുള്ളത് തെക്കും കിഴക്കു
2
മാണ്ട്.
പടക്കുഭാഗത്തു”് ശൈത്യവും ഈര്പ്പവും വളരെ അധി
കമായതിനാല് ധായ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല- മദധ്യപ്രദേ
ശത്തു” മുള, കര്പ്പംരമരം, അരക്കുമരം, എന്നിവ ധാരാളമായി
കൃഷി മടക്കു
വളരുന്നുണ്ട്. തെക്കുഭാഗത്താണു കാര്യമായ
ഗോതമ്പ്.
തേയില,
പ്രധാണം.
അതില്
നെല്ലാണ്
തു്.

ബാര്ലി, പരുത്തി, മള്ബറി, പുകയില,

ഇവയും

ജപ്പാന്

കാര് കൃഷിചെയ്യുന്നു. ഏററവും പ്രധായപ്പെട്ട തൊഴിലുകള്
കൃഷിയും മിന്പിടിത്തവുയമാണു്. ലോകത്തില് മീന്പിടിത്തം
ജപ്പാ
പ്രദേശങ്ങളില് ഒന്നു്
ഖളരെ ലികസിച്ചിട്ടള്ള

വന്ത
എന്നിവകൊണ്ടുള്ള,
നാണു. പഞ്ഞി, പട്ട്, രോമം
ഗ്ലാസ്സം
0ിര്മ്മണം, കടലാസ്ണിര്മ്മാണം, മണ്പാത്രം,
മുതലായവയുടെ നിര്മ്മാണം എന്നി
തിപ്പെട്ടി, കളിപ്പാട്ടം
ഖയാണു്” ജപ്പാനിലെ പ്രധാന വ്യവസായങ്ങള്. വൃവസായ
രദ ള്ക്കാവശ്യമായ

അസംസ്കൃതസാധയങ്ങള്

അധികവും

പ്രധാന
(ജപ്പാനിലെ
ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
സ്വര്ണ്ണം,
ചെമ്പു,
ധാതുക്കള് കല്ക്കരി, പെട്രോളിയം,
വള്ളി, ബാകം, ഗന്ധകം, ഈയം, തകരം ഇവയാണ്. ഇമ്മ
മതിയാകുന്നില്ല.)
ആവശ്യത്തിനു തന്നെ
യില് മിക്കതും
ജലപാതവൈദ്യംത
നടധിപ്പിനു*
ഖ്യവസായങ്ങളുടെ
ക്തി ജപ്പാ൯ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു് .ടോക്കിയൊ,

ഓഗോയാ,

ഒസാക്കാ, ഉത്തരകിയിഷ, എന്നീ

പ്രഭേശങ്ങളി

വികസിക്ചിട്ടള്ളതു്.
ജപ്പാന്കാര്.
മമ്കോളിയന് ചര്ഗ്ഗത്തില്പ്പെടവരാണ്ു്
നാവികശക്തികളിലൊന്നാണു്*
പ്രധാന
ലോകത്തിലെ
ജപ്പാന്. റെയില്ലവേകള് വികസിക്ചിട്ടള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്
ജപ്പാന്. പ്രധാന കയററുമതിസാധനങ്ങള് പട്ട്", തുണിത്തര
ങ്ങള്, മണ്പാത്രങ്ങള്, പുകയില, കളിക്കോപ്പംകള്ം ചെറു
ലാണു

ഖബ്യവസായം

വളരെ
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തരംയന്തും

എന്നിവയ്യം

കമ്പിളി, പിണ്ണാക്ക്,

പ്രുധാന

ഇറക്കുമതികള്

കല്ക്കരി, ലോഹങ്ങള്,

പഞ്ഞി,

യന്ത്രങ്ങള്,

എണ്ണ,
ആഹാരസാധനങ്ങള്
എന്നിവയമാണു. പ്രധാന
പട്ടണങ്ങള് ടോക്കിയോ, ഒസാക്കാ, കോബ്ദ,
കിയോട്ടോ
“യോക്കോഹാമാ,
നദഗായ,
നാകസകി,
ഹിരോഷിമാ
ഹക്കൊഡൈററു”,
എന്നിവയാണു്. ഇതില്
ഒസാക്കാ
വ്യാവസായികനഗരവും
യോക്കോഹാമാ
ജപ്പാനിലെ
ഏററവും വലിയ തുറമുഖവും ആണും

ഏഷ്യയിലെ

മെഡിറററേയിയന്

പ്രദേശങ്ങം

ശിീതകാലമഴയും
വേനത്ക്കാലഖരള്
ഹയം അനുഭവ
പ്പെടുന്ന ഒരു
ഭൂഭാഗത്തെപ്പററിയാണു*
ഇന്മിയം
മക്ക്
ചിന്തിക്കുവാനുള്ളതു്.
തുരക്കി,
ട്രാന്സ്കൊക്കേഷ്യാം
സിറിയാ,

പാലസ്റ്റൈന്,

ട്രാ൯സ്ജോര്ദാന്,

സൈസ്

എന്നി രാജ്യങ്ങളാണ്” ഇതിലുള്പ്പെട്ടന്നതു”.
ലോകത്തിലെ
ജജമവാസമുളൂള പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളില്
ഒന്നാണു് മെഡി

റററേയിയന് കാലാവസ്ഥയുള്ള ഭൂഭാഗങ്ങള്. തുക്കി

ഏഷ്യാ

മൈബര് മുഴുവനും ഇതില്
ഉള്പ്പെട്ടം.
പുരാതനകാലത്തും
പ്രസിദ്ധി ആജ്ജിച്ചിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്െറ
കേന്ദ്ര
മായിരുന്നു ഈരാജ്യം.
അന്നു തൃക്കിയിലെ
ചക്രവത്തിം
മഹമ്മദിയരുടെ ആദ്ധ്യാത്മികനേതാവ്പ്മായിരുന്നു.

മതവൃയമാ

യുള്ള സകല ബന്ധങ്ങളുംആ രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്ിരിക്കുക
യാണ്. തുര്ക്കികളുടേതായ ഒരു രാജ്യം ഇന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതരര്ക്കു ഭരണകാര്യങ്ങളില്
അവിടെ
പ്രാധാന്യമില്ല.
ഒരു പീഠഭൂമിയും അതിന്െറ ചുററിലുമുള്ള സമതലങ്ങ
മുമാണു” തുരക്കിരാജ്യത്തില് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതു*. കരിങ്കടൽ,

ഈജിയന് കടല്, മെഡിറററേനിയന് കടല്,

മെസപ്പൊട്ടേ

മിയന് സമതലം എന്നിവയാണു് തുര്ക്കിയുടെ
അതിത്തി
കള്. സമുദ്രനിരപ്പിത്നിന്നു” 2500 അടി ശരാമരി
ഉയര
മുള്ള ഈ പീഠഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യ സ്ഥാനത്തു” ടടസ്ഗോള് എന്ന
തടാകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ
ഭാശത്തേക്കാണ്ട്
സ്ഥല
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ത്തിന്െറ
ചരിവ്വ്.
അര്മേനിയന്
പര്വ്വതക്കെട്ടാടട്ട.
ത്താണ്ടൃ ഏററവും ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങള്.
രണ്ടു ശീതോഷ്ണുമേഖലകള് ഈ
രാജ്യത്തുണ്ട്.
സമുദ്ര
തീരത്തു” അനുഭവപ്പെട്ടന്നതും ഉന്നതതടത്തില് അനുഭലപ്പെ
ട്ടന്നതും. എല്ലായിടത്തും മെഡിറററേനിയന്,
കാലാവസ്ഥ
തന്നെ.
സിലീഷ്യ൯
സമതലത്തില്
സാധാരണയില്.
കവിഞ്ഞ അമിതത്വം കാണുന്നു
എന്നു പറയാം. ജനുവരി
യില് 50൦ യം ജൂലായില് 84൦ യും ആണു് ഇവിടത്തെ ചൂട്ട്.
ഈജിയന് താഴ്വരകളില് ജൂലായ് മാസത്തില്
75൦ യില്
കൂട്ടതല് ചൃടില്ല. തെക്കും പടിഞ്ഞാറും ഉള്ള തീരങ്ങളില്

പശ്ചിമവാതങ്ങളില്യിന്നു ലഭിക്കുന്ന മഴ 201"
വരെ

വതം

കരിങ്കടലില്ന്മിന്നും അടിക്കുന്ന

മുതല് 30"
പശ്ചിമവാത

" ങ്ങള് വടക്കു കിഴക്കേ തീരത്തു” ഇതില് കൂട്ടതല് മഴ ഇല്കു
ന്നുണ്ട്. മര്മ്മറാ
കടലിട്ടക്കിനടുത്തുള്ള
സ്ഥലത്താണ്
ധാരാളം എണ്ണ നല്കുന്ന ഒലിവുമരങ്ങളുള്ളതു്. ഇവിടത്തെ
പ്രധാന ഉല്പന്നം പുകയിലയാണു്.
ഒലിവ്വൃ,മരങ്ങള്
വള
രുമെങ്കില്ം അവ എണ്ണു അധികം നല്കുന്നവയല്ല. പശ്ചിമ
തിരം
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള
താഴ്വരകള്കൊണ്ടു
ണിറഞ്ഞ.
താണ്. സ്കീരണാപ്രദേശമെന്നാണിതിന്െറ
പേത്. ഈ.

തീരത്തു ധാരാളം
ഉള്ക്കടലുകളും
നാകാശയങ്ങളുമുണ്ടു്.
സ്മീര്ണാ തുറമുഖം ഇവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതിനെറ
പതിയ പേര് ഇസ്മിര് എന്നാണു്.
പീഠഭ്ൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥ ഏതാണ്ട്
റഷ്യയിലെ
സ്റ്റെപ്പികളുടെ കാലാവസ്ഥയോടു തുല്യമാണു്. ശീതകാലമഴ
ലഭിക്കുന്ന എന്നു മാത്രം. 10" കൂടുതല് മഴ ലഭിഷഖാത്ത സ്ഥല,
ങ്ങളില് അര്ദ്ധമതഭൂമികളാണുള്ളതു്.
മഴ കട്ടതല് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്
സദാ ഹരിത.

വൃക്ഷങ്ങളും പര്വ്വതങ്ങളുടെ

ചരിവയകളില്

ഇല പെ.ഴിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും
പുല്മേടുകളും കാണപ്പെടുന്നു.
സ്ഥലങ്ങളും

വൃക്ഷരഹിതമാണു്.

ശീതകാലത്ത്

സ്രതൂപികാകാരവ്ൃക്ഷങ്ങളും.
ഉന്നതതടത്തില്
കൂട്ടതല്
അവികെ

പുല്ലാ കറിചഷ്ചെ

ടികളും തന്നെ കുറവാണെന്നു
പറയാം.
എങ്കിലും
ഈ.
പ്രദേശം ആട്ടവളത്തലിന് വളരെ പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നു..
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ധാരാളം രോമം ഇവിടെനിന്നു കയററുമതി

ച്ഷചെയ്യുന്നു. തല

സ്ഥാനമായ അങ്കാറാ

സ്ഥിത്ത്ിഒ ചയ്ക്കു

ഈ പീഠഭൂമിയിലാണ്

ന്നതു”.

ആധ്യനിക ടര്ക്കിയില് ധാരാളം

7

മ

ക്

ത

റയില്പ്പാതകുളണ്ട്.

പ്രധാനസ്ഥല.,
തലസ്ഥാണമായ അങ്കാറായില്യിന്നു” എല്ലാ
ങ്ങളേയയം ബന്ധിക്കുന്ന പാതകള് വെട്ടപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു്.
പുകയില,

പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്,

രോമം,

പരവതാനികള്,

ഇവ ഉള്പ്പെടന്നു. ഇറക്കുമതിയില് പ്രാധാമ്പ്യമര് ഹിക്കുന്നതു്
പഞ്ഞിവസ്തങ്ങള്, ലോഹങ്ങള്,
ധാന്യങ്ങള്
എന്നിവ
യാണു”.
ട്രാന്സ്കൊക്കേഷ്യ
പേര്ഷ്യന്
പീഠഭൂമിയുടെ
ഖടക്കേ അതിത്” ക്രീങ്കട്ലിനേയും
കാസ്ത്്യന് കടലിമനയുമ. "
തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
കാക്കസസ്
പര്വ്വതനിരകളാണല്ലോ. ഈ നിരയ്ക്കു തെക്കു ഫലപുഷ്ടിയുള്ള
ഓഇദീതടമുണ്ടു്..
കാസ്റ്രുന് കടലിലേക്കാണു്
നദി
ഒഴുകുന്നത്.
ഇവിടെ
നെല്ല്, ചോളം,
ഗോതമ്പു”,
മധ,രരനാരങ്ങാം
മുന്തിരി...
മള്ബറി എന്നിവ കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നു.
കാരണം
മററു .
പ്ര ദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് ഇവിടെ കൂടുതല് മഴ
ഉണ്ടെ
ന്നുള്ള താണ്,
കാക്കസസ്
പവ്വൃതത്തില്നിന്നും മഞ്ഞു.

അകി ഇവിടത്തെ

നദികളില്

വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു.

ഈം

തടത്തില്
കാസ്പ്യന് കടലിനേടട്ത്തു്
ബാക്കുവില്
ധാരാളം എണ്ണ
ഖനികളണ്ടുട്.
കരിങ്കടൽ
തിരത്തുളൂകൂ
ബാററുയം എന്ന
സ്ഥലവ്ൃയമായി
തീഖണ്ടിപ്പാതയാരു
ബാക്കു
ബനഗ്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ധാരാളം
എണ്ണ
കയ
ററുമതി ചെയ്യന്ന ഒമഃ തുറമുഖമാണ്
ബാറാം.
സോവി
യററ. റിപ്പബ്ളിക്കിനെറ കീഴില് അര്മേനിയാ,
ജോര്.
ജിയാ, അസര്ബേജാന്,
എന്നീ
മുന്ന സ്വതന്ന്ൂ റിപ്പ,
ബ്ളിക്കുകള് ചേന്ന ഒരു സായ്യക്ത രാഷ്ട്രമാണ്
ട്രാന്സ്
കൊടക്കേഷ്യാ.
സിറിയാ.
ഏഷ്യാമെനറിന്െറ തെക്കുപടിഞ്ഞാവു

ഭാഗത്തു് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്
പ്രകൃതിവിഭാഗങ്ങള്
തീരസമതലം.
മണ്ണ്

സിരിയാ.

നാല.

ഇതിനുണ്ട്.
1, പടിഞ്ഞാറെ:
ഫലപുൃഷ്ടിയുള്ളതാണു”.
ധാരാതുട

₹
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മഴ
ലഭിക്കുന്നു.
മദ്ധൃയധരണിക്കാലാവസ്ഥയാഞുള്ളതു”.
'ട്രിപ്പൊലി,, സിഡോണ് എന്നി താഴ്വരകള്
മധ്യരയാരക
ത്തിനും,

ബേയ്റൃട്ട്മാഴ്വര,

ഒലിവിനും,

ലതാക്കിയാ

താഴ് ഒര പുകയിലയ്ത്കും
കിത്തിപ്പെട്ടവയാണ്ട്.
2. പടി
“ഞ്ഞാറെ പര്വ്വതനിരകള്.
ഇതിരു ലബനോന്
പ്രുദേശ
രാണ്
പ്രായാന്്യര0ഫികുന്ന്
സഡാര്
വ്വക്ഷങ്ങളും

ഇതമ്പു്, ലിഗ്ഗ്നൈറവു് എന്നീ ധാതുക്കളും ഇവിടെയിന്നും
കിട്ടന്നു. 8, മദ്ധ്ൃതടം. ചതുപ്പുനിലങ്ങളും ഫലപൃഷ്്ടിയുള്ളു
ന?
ഇടക്ലര്ന്നുത്ളൂ ഒരു ഭൂഭാഗമണിതു്.
ആന്റി
യോക് എന്ന പട്ടണം ഇഖിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഗോതസ്ധ്ം
ബാര്ലി, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്, മള്ബറി, പതത്തി
എന്നിവ

യാണു് ഇവിടത്തെ
കള്,
സിറിയന്
ഇിരകളാണിതു”.

കൃഷികള്.

4.

കിഴക്കേ പവ്ൃതനിര

മരുഭൂമിയില്
അവസാനിക്കുന്ന പര്വ്വത
ആലപ്പൊ, ഡമാസ്ത്രസ്,
എന്നി പട്ടണ

ചാരിസാരങ്ങളൊഴിച്ച്

എല്ലായിടത്തും

യാണുള്ളത്് ആലപ്പപൊയ്തു,

ചുററും

വരണ്ട

ധാരാളം

കാലാവസ്ഥ
ആടുകള്

വള

ത്തപ്പെടന്നു.
റോഡ്ൃകതും റയില് പ്പാതകളം ഇന്ന് സിറിയാ
യില് ധാരളമുണ്ട്
പഞ്ഞി, രോമം, വട്ടനൂത്, പഴവര്ശ്ശു
ങ്ങഗ്; എന്നിവ
കയററമതിച്ചരക്കുകളും
തുണിതരങ്ങശം
ധാന്യം, ഇതുമ്പുരുക്കു സാമാനങ്ങള് എന്നിവ ഇറക്കുമതിച്ചര

ക്കുകളുമാണു്.

ഡമായ്തരസാണു” തലസ്ഥായം.

പാലസ്റ്റേന്.

9000 ച:

ലക്ഷം ലുണങ്ങളുമുള്ള ഈ

മൈല് വിസ്തീര്ണ്ണവും

ഭൂഭാഗം
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ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണു”.ം

1948_-ല്ഇവിടെ ഇസ്റയേല് എന്ന പേരില് ഒരു യഹുദ
സ്വതന്ത്രരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട.
മെഡിറററേനിയന് കട
ലിനോട്ട് സമാന്തരമായ പല പ്രാകൃതിക വിഭാഗങ്ങളായി
വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1. തീരപ്രദേശം. മധ്യരന്മാരകക്ഷ,
ചിക്ക്"
പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടതാണു്
ഈ
പ്രദേശം.
ജാഫാ
ആക്രേ,

ഹെയിഫാ,

റെറല്അവിവു്

എന്നിവ

പ്രധാ പട്ട

ണങ്ങളാണു്.
പാലസ്റ്റേിലെ പ്രധായതുറമുഖം
ഹെയി
ഫായത്രെ.
2. മലമ്പ്ൃദേശം. ഇതു് രാജ്യത്തിന്െറ മദ്ധ്യ
ത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ആടുകളെ വളത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങ
കാണധികവും.യയസ്രേത്തു”,ജറംസലിം,
എന്തി പട്ടണങ്ങള്
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ഇവിടെയാണു” സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. 3. ജോര്ദാന് പിളര്ഷ്കു
താഴ്വര,

ജോര്ദാന്ശാദി,

ഗലിലികടല്,ഡഡ്
സി എന്നിവ:

ഈ ഭാഗത്താണ്.
മഴ ഇല്.
പശ്ചിമവാതങ്ങള് വിള
ഡഡ്സി:
കുന്നില്ല. ഇതൊരു മഴ നിഴല് പ്രദേശമാണു”.
യില്നിന്നു” ഉപ്പ ലഭിക്കുന്നു. ജോര്ദാ൯ നദിയിലെ വെളള.
ഉപയോഗിച്ചു് വിദൃഛ്മക്തി ഉല്ലാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ മദീതാഴ് വരയില് മുന്തിരി,
ഗോതമ്പ്, ഒലിവു
മുതലായവ ജലസേചന
സഫായത്തോടുകൂടി
തൃഷിച്ചെ
വരുന്നു. ധോ
റോഡൃകളും റയില്പ്പാതകളും ഈരാജ്യയ,

ത്തുമുണ്ട്.
ട്രാന്സ് ജോര്ദാന്. പാലസ്റ്റൈയിനന്െറ കിഴക്കു വശത്തു

ജോർദ്ദാന് പിളുപ്പ്താഴ് വരയ്ക്കും

അറേബ്യന്മരുഭൂമിക്കു

ഇടയ്ക്കു കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണിതു”. കൃഷിയും
ആടടവർ
ത്തലയം ഇവിടത്തെ
ജനങ്ങളുടെ പ്രധായ
തൊഴില്യകള?
ണര്. മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങള് ക്രമേണ നം
ലയിച്ചു
മറയയകയാണിവിടെ.

കശെസപ്രസ്.

തുര്ക്കിയുടെ

ദ്വീപിന് സൈപ്രസ്.

തെക്കുഭാഗത്തുമള

4 2.1878-ല്

ഒരു

തുക്കികളില്

നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ്യകാക്ക ഈ ദ്വിപു ലഭിച്ചു. 3584 ച.മൈൽ.
ഖിസ്പ്ീരണ്ണുവും 3ലക്ഷത്തിരപരം ജന സഖ്യേയും ഈ ദ്വീപി.
നുണ്ട്. ദ്വിപിനന്െറവടക്കും തെക്കും ഉയരമുള്ള, മലകളാണു”,
ര
വര്ഷപാതം
കാവാണ്.
പ ദേശം.
ഇടയ്ക്കാണ് താഴ്വ
മലകളാല് ചുററപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്
താഴ്വരയില്,
ബാര്ലി,
പഴ
താരതമ്യേന മഴ കാവാണ്. ശഗോതസു്,
മദ്ധ്ൃയധരണി:
കൃഷിചെയ്യപ്പെടന്നു.
വര്ഗ്ഗങ്ങള് എന്നിവ
ബഒസ്ൈപ്രസ “ദ്വീപിത്്
യിലെ അമിന്െറ
സ്ഥാനമാണ്
പ്രാധാധ്യം നല്കിയിട്ടുള്ളതു”.

തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ

ഏഷ്യാ

അറേബ്യാ, ഇറാക്ക്, പേര്ഷ്യാ,
അഫ്ഗാനിസ്റ്റാന്.
എന്നി രാജ്യങ്ങളു ശപ്പെട്ട പീഠഭൂമിയാണു” തെക്കുപടി ത്താ
റെ ഏഷ്യയില് ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ടതു്. ഈ
മഴ അധികം ലഭിക്കുന്ന
ല്ല. ഇന്ഡ്യയിലും

ഭൂവിഭാഗത്തു”
തെക്കുകിഴക്കേ.
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ഏഷ്യയിലും ലഭിക്കുന്ന
കാലവര്ഷം
ഇവിടെ
ഉണ്ടാകു
ന്നില്ല. എന്താണിതിനു കാരണം? ഒരേ മേഖലയില് കിടക്കുന്ന
ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാംഒന്നു
പോലെ മഴലഭിക്കേ ണ്ടതാണ്.
ഇന്ഡ്യയുടേയും
തെക്കുകിഴക്കെ ഏഷ്യയുടേയും ചുററുമായി
വലിയ ജലാശയങ്ങള് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.
എന്നാല് തെക്കു
പടിഞ്ഞാറെ ഏഷ്യയുടെ ഒരു വശത്തുമാത്രമാണു” വിസ്തു
തമായ ജലാശയമുള്ളതു്. പേര്ഷ്യക്കും
അറേബ്യക്കും തെക്കു
കാലവര്ഷക്കാററു്

മായ

ഉത്ഭവിക്കേണ്ട പ്രദേശത്തു”

ജലാശയത്തിനു

പകരം

മാണു” കിടക്കുന്നതു”

വിസ് തൃത

ഒരു വിസ്തൃതമായ

ഭൂഖണ്ഡ

ആഫ്രിക്കാ. ഉഷ്ണരാജ്യമായ

ആഫ്റി

ക്കയില്ണിന്നും അടിക്കുന്ന കാറരി് ധാരാളം മഴ കൊട്ടക്കു
വാന് വേണ്ട നീരാവിയ്യം ശക്തിയും ഇല്ല.
അത്ൃഷഷ്ണമുള്ളു
രാജ്യങ്ങളില് വളരെ വലിയ സ്ഥലജലഖിഭാഗങ്ങള്
അട്ട
ത്തടുത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാണു്
മണ്സൂണ്കാററുകള്ക്കു .
“കാരണം,

രണ്ടു കരവിഭാഗങ്ങളായ

ആഫ്്റിക്കയ്യം

അഠേ

ബൃയയം അടുത്തട്ടത്താണല്ലോ കിടക്കുന്നതു്. ആഫ്റിക്കയുടെ
സ്ഥാധത്തു”് ഒരു വന്കടലായിരുന്നു എങ്കില് അവിടെനിന്നും
അടിക്കുന്ന കാററു “മഴ കൊണ്ടുവന്നേമെ.
ശഗാഗാതടത്തില്

വളരെ

മഴയയള്ള പ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്റ്റാനില് 10--ം അറേ

“ബ്യയില് ടം മാത്രമാണു” മഴ.
ഉഷ്കുകാലത്തു” ഇന്ഡ്യയി
ഒലയ്യം തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യയിലെയ്യം ചൂട്ട കാഠയ്റ്കുന്നതു് മഴ
യാണു്.എന്നാല് അറേബ്യ

ഞ്തതാണു” ഉഷ്ണുകാലത്തു”

മുതലായ രാജ്യങ്ങളില് മഴ ഇല്ലാ

ചൃട്ട വര്ദ്ധിക്കുവാന് കാരണം.

അറേബ്യ, പേര്ഷ്യാ എന്നി ഉന്നതതടങ്ങളില് നദി
കള് ഒന്നുംതന്നെയില്ല. പട്ടണങ്ങളും ഖിരളമാണു്.
ഏഷ്യാ
മൈനര്

പീഠഭൂമ।യില്നിന്നു് ചെറിയ നദികള്

മദ്ധ്യധര

ണ്യാഴി, കരിങ്കടൽ, കാസ്റ്റിയന്കടല് എന്നിവടങ്ങളിലേയ്ത്ക്
ഒഗകുന്നുണ്ടു*.
ഇറാക്കിലെ രണ്ടു വലിയ നദികളും ഇഖിടെ
ണിന്നാണു് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്”.
ഏഷ്യമൈയറില് മഴപെയ്യു
കയും ഇതരഭാഗങ്ങളില്
പെയ്യാതിരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു

എന്നാണു് ഇതില്യിന്നും ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്.
മദ്ധൃധരണി
യില്യിന്നും
വരുന്ന നീരാവി നിറഞ്ഞ
മേഘങ്ങളാണ്
“ഏഷ്യാമൈയറിലെ മഴന്ക്കു കാരണം. ഈ പീഠഭൂമികളെല്ലാം

4

15
കൂടി
ഇന്ഡ്യയേക്കാള് വലൃതാണെങ്കിലും ഇന്ഡ്യയിലെ
ജന സാഖ്യയുടെ ഒരംശം മാത്രമെ ഇവിടെയുള്ള.

ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ കൃഷി യിരുറവപ്രദേശങ്ങളെ
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
വളരെ
ആവശ്യമുള്ളവ
മാത്രമെ

കൃഷിചെയ്യുന്നുള്ള.
ഈന്തപ്പഴമാണു് പ്രധാന ആഹാരം.
ഉള്ഠാട്ടപട്ടണങ്ങ ളെല്ലാം നിരുറവകളുടെ
കുള്യാരിലയരാഞ്ഞ്. ം
ഇതരഭാഗങ്ങളിത വിരളമായി കാണുന്ന പുല്ല്, മാടവളത്ത
ലിന് എന്നും
ഉപകരിക്കുന്നില്ല.
തന്മൂലം
ഇയിച്ചു് മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങളെ
അന്വേഷിച്ച്
ടെ

ശആട്ടമാട്ടകളെ
അലഞ്ഞു നട
ഇഖിടെയുള്ളു

ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനതയാണു്
പ്രധായമായി
തു”. ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട്.

കൃഷിഭ

മിക്ക് പരിധിയുണ്ട്.
കാര്ഷിക വിളവ്ൃയകള്ക്കും പരിമിതി
യുണ്ട്. മേച്ചില് സ്ഥലങ്ങള്ക്കും പരിമിതിയുണ്ട്”. തന്മൃയലം
ജനസാഖ്യയില്ം ഒരു പരിമിതി ഇവിടെ ദൃശ്യമാണ്. വര്
ഭ്ധിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഫത്തെ
ഇത്തരം ദേശങ്ങളില് പ്രതീ

ക്ഷിക്കായില്ല.
വാണിജ്യബന്ധങ്ങള്
മരുഭൂമികളില്കൂടി
സാധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാല് മാര്ഗ്ഗമദ്ധ്യത്തില് പ്രധായ
സ്ഥാനങ്ങളില്
പട്ടണങ്ങള് വളര്ണിട്ടുണ്ട്;
ട്രാന്സ്സ്കാ
സ്ത്്യന് തിവണ്ടിപ്പാതയുടെയും

സ യസ്

തോടിനന്െറയും

ആ,

വിര്ഭാവത്തോട്ടകൂടി ഇത്തരം ലി ലയപപാര്്റു പ്രാധാ
ബ്യാ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഏഷ്യയിലെ
പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യ
ങ്ങളില് ഓരോന്നിലും” ജയങ്ങള് ഏതേതു രിതിയിലുക്ളൂ ജി
വിതമാണു് ബയിക്കുന്നതെന്നു” നോക്കാം.
അറേബ്യ.
ഏഷ്യയുടെ ഭൂപടം നോക്കി
അറേബ്്യായു
൭ട സ്ഥായം കണ്ടുപിടിക്കുക.
ചെങ്കടലിനു് കിഴക്കുവശത്തു
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖലിയ ഒരു ഉപദ്വിപാണു ഇതു",
മൂന്നു

വശത്തും സമുദ്രംകൊണ്ടു്*
ചുററപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂഭാഗം
ഒരു ഉന്നതതടമാണു്.
ശരാശരി
8000 അടി
ഉയരമുണ്ട്.
1200 മൈല് ധീളവും ശരാശരി 100 മൈല് വിതിയും ഉള്ളു

അറേബ്യ വടക്കുകിഴക്കാട്ട് സ്വല്ലം

ചരിവുക്ളതത്രെ. തെക്കു

പടിഞ്ഞാറാണു് ഉയരം കൂട്ടതല്, ചെങ്കടലിന്െറ ഭാഗത്തു്
പീഠഭൂമിയുടെ
വക്ക് തൂക്കായിട്ടാണ്.
ഇടുങ്ങിയതും തുറമു
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ഖശ്ുന്യമായതും

ആണു് തീരപ്രദേശം.

പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളെ.

ക്കാള് ക്കായിട്ടാണുട് പിഠഭൂമിയുടെഇ വിടുത്തെ വക്ക്.
ഈ ഉന്നതതടത്തിന്െറ ഭൂരിഭാഗവും വരണ്ട ഉഷ്ണുമരുഭ്ര
മിയാണെന്നു പറയാം.
ഉത്തരായനരേഖ
അറേബ്യയുടെ

മദ്ധ്ൃത്തു കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നതു”.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഭാഗം മതരുപ്ര ദേശമല്ല.

ഫലപുഷ്ടി
യുള്ള അവിടം യെമന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന. അവിടത്തെ പ്ര
ധാന ഉല്പന്നം മോച്ചാകാപ്പിയാണു്,
ഉന്നതതടത്തിലും തീര.
പ്രദേശങ്ങളിലും ഈനപ്പനകള് ധാരാളം
വളരുന്ന ചില
സസ്യയസമൃദ്ധമായ പ്രദേശങ്ങള് കാണാം.
അവ ഓസിസുക.
ളാണെന്നു നിങ്ങള്ക്കറിയാമല്ലൊ.
ഏററവും പ്രാധാന്യമര്
ഹിക്കുന്നതു് നെജഡ്ഡ് എന്ന ഓസിസാണു്.
അവിടെ.
അറുപതു” എഴുപതു” ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. മരുഭൂമിയില് എവിടെ
വെള്ളം സുലഭമായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് ജനവാസ
കേന്ര്രങ്ങളെന്നു” മറക്കരുതു്.
ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളില് ഈന്ത
പ്രനയാണു പ്രധാ കൃഷി.
ഇന്ഡ്യയുടെ മുക്കാല്ഭാഗം വലിപ്പമുള്ള അറേബ്യയില്.

ജനങ്ങള് 0 ലക്ഷം മാത്രമാണു്, ഇവരെല്ലാവരുസ്ഥോിരവാ
സികളമല്ല. ആകെ ജന സാഖ്യയില് 10ലക്ഷാപേര് അലഞ്ഞു.
അടെക്കുന്ന കൂടാരവാസികളാണെന്നു
തങ്ങളുടെ

കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സ്വത്തായി ആട്ട്, കുതിര

എന്നിവയെ

മേച്ചു

പൃതിയ പൃതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു നിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന.
വരാണിവര്. തുകല്, കമ്പിളി ഇവ
വ്യാപാരംചെയ്തും
മരുപ്പച്ചകളില് സ്ഥിരവാസമുപ്പിച്ചിട്ടമ്ള വരെ
കൊള്ളു
ചെയ്തും ഇവര് ഉപജീചിക്കുന്നു,
അറേബ്യയിലെ ജനപദത്തിലധികവം
ബഡ്ൃയയില്.
അറബികളാണ്. കച്ചവടത്തൊഴിലില് ഏരപ്പേട്ടിരിക്കുന്ന.
വരെയും ഇതരതൊഴില് വിദഗ്ദ്ധരെയ്യം
കൃഷിക്കാരെയയം.
ഇഖര്ക്കു

പുച്ഛമാണ്.

ജഡ,

ഹിജാസ്,

ഹൊഡ്ഡാം,

മാസ്ക്കററു”, മെക്കാ, മെഡിനാ എന്നിലയാണ് അറേബ്യ,
യിലെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങള്. മെക്കായ്യം മെഡിനായും മഫ
മ്മദീയരുടെ പൃണൃസ്ഥലങ്ങളാണു്. ആണങട്ടതോറും അനേകമ
തീത്ഥക൪ ഇവിടം സന്ദശിച്ചുവരുന്നു.
ചെങ്കടലിലേക്കുള്ളു,

നി

്എ
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പ്രവേശനഭാഗത്തു് ബേബല്മാന്ദഡബനടുത്തു്
ബ്ബിട്ടി
ഷ്രകാരുടെ വക ഏഡന്പട്ടണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കപ്പലു
കള് ഈ തുറമുഖത്തടുത്തു” കല് ദരി
എടുക്കുന്നു.
പെഠിഠ,
സൊഷക്കാത്രാ എന്ന യ്യു
ബ്രിട്ടീഷ,കാരുടെ
വക
യാണ്.

ഇറാക്ക്. ഇതിന്െറ

ലി

പഴയപേോ

ം

ര്ം

നി

എന്നാണു്.
ഈ ഗ്രീക്കവാക്കിന്െറ അത്ഥം ദ്വയാബ്യ” എന്ന
തത്ര. യ,ഫ്റട്ടീസ്, ടൈഗ്രീസ് നദികള്ക്കിടന്തുള്ള പ്രമദശ
പ്തിനാണ് ഈ പേര് നല്കിയിരുന്നത്. ഇന്ന് അറേബ്യാ
പേര്ഷ്യാ എന്നി മതഭൂമികള്ക്കിടയ്ക്കു കിടക്കുന്ന സമതലവും
പേര്ഷ്യന് അതിര്ത്തിക്ക്” അടുത്തുകിടക്കുന്ന മലമ്പദേശവും
ഇദികള്ക്കു തെക്കുകിടക്കുന്ന മരുപ്രദേശവും ഇതിരു ഉള്പ്പെ

ടന്നു.
ഒരുലക്ഷത്തി എഴുപത്തേഴായിരം
ചതുരശ്രമൈല്
ഖിസ്ത്റിരണ്ണുമുണ്ട് ഇറാക്കി൯്.
യൃഫ്റട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ്
ഇദികള് ഒന്നിച്ചുചേര്ന്നു” ഒഴുകിയാണു് പേര്ഷ്യന്ഉള്ക്ക
ടലില് വിഴന്നതു”്. ഷാററല് ആരബ്ബം എന്നാണു” നദിക്കു
പേരു”. അമിതമായ കാലാവസ്ഥയാണ്
ഇറാക്കിദന്റതു്.
ഈ പ്രദേശത്തിന്െറ ജീവശക്തിയായ നദികള്
ഉത്ഭവ
ക്കുന്നതു” മെഡിറററേനിയന് മഴയുള്ള ഏഷ്യാമൈനര് പ്രദ
ശത്തു നിന്നത്രേ. ചൈനയിലെ
നദിതടങ്ങള്,
ഇന്ഡ്യ
യിലെ സിന്ധുഗംഗാനദിതടങ്ങള്ൾ, ഈജിപ്തിലെ
പി)
നദീതടം എന്നിവയെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാചീനസംന്തകാഠ
കേന്ദ്രധായിരുന്നു യ ഫ്്റട്ടീസ് ദൈഗ്രിസ്തകം. അസ്സരീവമാ
ബാബിലോണ് മുതലായ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ
കേന്ദ്ര ഥാനം
മെസപ്പൊട്ടേമിയന് സമതലമായിരുന്നു ആ പുരാതാനസാമ്മാ
്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള് ഇന്നും ഇവിദെ കാണുധപ്പടുന്നു.

മഴ ഇയിടെ കാവായതിയാല്

കൃഷ, ജലസേചനത്തെ

ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതു്. കൃഷിക്കുവേണ്ടി ജലസേചാൌഈപ
ദ്ധതികള് ആദ്യമായി ലോകത്തില്
ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്
ഇവിടത്തെ പരാത നന്മാരായിരുന്നു. ഗോതമ്പ്,
ബാര്ലി,
നെല്ല്, പരത്തി, പുകയില,
ഈന്തപ്പന
എന്നിവയാണു്
പ്രധാന കൃഷി. ലോകത്തില് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടന്ന ഈന്ത

പ്പഴത്തിര അഞ്ചില് നാലുഭാഗവും

ഇവിടദെയിയാണു്

ലഭി
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ക്കുന്നതു”. ഒട്ടകം, ആട്ട്, കഴുത,

ധാരാളമായി

ഈ

കുതിര

മുതലായ

പ്രദേശത്തു കാണാം.

മൃഗങ്ങളെ

ഇവിടെയുള്ള

മുപ്പതു

ലക്ഷം ജനങ്ങളില് ബഡംയി൯ അാബികളും
യഹുദമ്മാകം
ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉള്പ്പെടുന്നു.
ബാഗ്ല്ദാദാണു് തലസ്ഥാനം.
ഒന്നാംതരം
കച്ചവട

കേന്ദ്രമാണിതു”. പല വാണിജ്യമാര്ഗ്ഗങ്ങമുടെ
നമായ ബാഗ്ഗ്ദാദില്
തീവണ്ടിമാരഗ്ഗുവും
എത്താം.

സംഗമസ്ഥാ
നദിമാര്ഗ്ഗവും

മരുഭൂമിയില്ക്കൂടി കടന്നു പോകുന്ന

സംഘങ്ങളെയും ഇവിടെ കാണാം.

ബസ്റ്റാ,

കാരവാന്

ഒന്നാംതരം

ഒരു

ര

തുറമുഖമാണ്.
ഈത്തപ്പഴവും ' എണ്ണയുമാണു്
ഏററവും
പ്രധാന കയററുമതികഷ്ണുരക്കുകള്. വടക്കുള്ള മോസല്പട്ടണം
മണ്ണെണ്ണഖനികള്ക്ക് പ്രസിദ്ധപ്പെടട താണ്.
ഇറാന് പീഠഭൂമി. അരമേമിയന്പര്വതക്കെട്ടിനും പാ

മീരഉന്നമതത്തിനും ഇടയ്ക്ക് പേര്ഷ്യാ, അഫ്ഗാനിസ്റ്റാന്
ബലൂചിസ്റ്റാ൯ എന്നി രാജ്യങ്ങള്
മായ

ഒരു ഉന്നതതടമുണ്ട്,.

ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന

ലടക്ക്

വിശാല

ഹിന്ദുക്കുഷ്പര്വത

ത്തിന്െറ
തുടര്ച്ചയായ
എല്ബേഴ”സ്പര്ലതങ്ങളാലും
തെക്കു സലൈമാന്പര്വതത്തിന്െറ തുടര്ച്ചയായ സാഗ്രോ
സിനാലും ഇതരപ്രദേശങ്ങളില്യിന്ന് ഈ പീഭൂമി
വേര്
തിരിക്കപ്പെട്ടിരി ഒന്നു.
പേര്ഷ്യ. ഏകദേശം 1400മൈല് നിളവംം 875 മൈല്

ഖിതിയുമുണ്ടു” പേര്ഷ്യക്ക്.

ഏഴുലക്ഷം

ലിസ്തി൪ണ്ണത്തില് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന

്ധ

ി

ചതുരശൂമൈല്
ഈ

രാജ്യത്തു” ഒന്നര

ക്കോടി ജനങ്ങള് വസിക്കുന്നു. ഉത്തരഅക്ഷാംശം 34൦ പേഷ്യ
യുടെ മദ്ധ്യത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്നു. തന്മുലം
മെഡിറററേ
ഞഓിയന് പ്രദേശങ്ങളുടെ മേഖലയില്ത്തന്നെയാണിതിന്െറ
സ്ഥാനം. എന്നാല് സമുദ്രനിരപ്പില്യിന്നു* 8000 അടി മുതല്
5000 അടിവരെ ഉയരമുണ്ട്. തന്മയലം പര്വ്വതാഗ്രങ്ങളില്
ചില കാലങ്ങളില് മഞ്ഞുകൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ടന്നു. ഈ മഞ്ഞുരു
കിയാണു്നദികളില് വ്വെള്ളം
കെട്ടന്നതു്. സമുദ്ദാഭിമുഖ

മായി പ്രവഹിക്കുന്ന നദികള് ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലെന്നു പറയാം.
ഉള്യാടന് ജലാശയങ്ങളിലേക്കാണു്

ക്ക്,

ഇരപ്രദേശങ്ങളില്

എല്ലാററിനോയ്യം

ഒഴ

ശിതകാലത്തു് അതി ശൈത്യവും

ക
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വേനല്ക്കാലത്തു” അതൃശ്ണവും

അനുഭവപ്പെടുന്നു.

പതിമ്മ,ന്നോ ഇഞ്ച മഴയാണു”
തലുംശിതകാലത്താണു്”.

ഇവിടെ

പന്ത്രണ്ടോ

ലഭിക്കുന്നതു്. കൂട്ട

മെഡിററഠറേന്മിയന്

കാലാവസ്ഥ

യുടെ ഒരു വകഭേദമാണിതു്. ജലം സൂലഭമായിരിക്കുന്ന സ്ഥല
ങ്ങളിലാണു* ജന്മാധിവാസവും കൂടടതലുള്ളതു്.
തെക്കുപടി
ഞ്ഞാറു” കുര്സിസ്ഥാന് പ്രദേശവും വടക്ക് കാസ്ത്യന്൯ കടല്
ത്തിരവും പ്രാധായ്യമര്ഹിക്കുന്നു. കൃഷി, അധികവ്യം ജല
സേചഗം മൂലമാണു നടത്തപ്പെടുന്നതു”. ഗോതമ്പ്, ബാര്ലി,
തിന, കറുപ്പചെടി, പരുത്തി,
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്
എന്നിങ

യാണു് പ്രധായകൃഷികള്. കായ്ത്ര്യന്കടന്ത്തിരത്തു കൂട്ടതല്
മഴ്ചയും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണും ഉള്ളതിനാല് നെല്ലും കൃഷി
ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. ആട്ട്, മാട്ട്, ഒട്ടകം, കുതിര, എന്നിവയാണു*
ഇവിടത്തെ പ്രധാമ മൃഗങ്ങള്. കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമല്ലാത്ത
സ്ഥലങ്ങളില് ധാരാളം ആട്ട് വളത്തപ്പെട്ടന്നു.
ആട്ടിന്
രോമം ഇവിടത്തെ ഒരു പ്രധാന കച്ചുവടച്ചരക്കാണുട്. രോമ
വസ്ത്രങ്ങൾ യെയ്യുന്നതിനും
പര ജതായികളണ്ടാക്കുന്ന തിനും

പേര്ഷ്യ പ്രസിദ്ധി
ആള്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
രാജ്യത്ത്
പ ധാരാളം എണ്ണുഖനികളുമുണ്ടു്. ഈ ഖദ്മികളാണു് വിദേശി
കളെ ഇവിടേയ്ക്ക് അധികം
ആകര്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതു”.
ജല

ന

മാര്ഗ്ഗശതാഗതം സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത
ഈ രാജ്യത്തു
മോട്ടോര
വാഫനങ്ങള് ധാരാളമാണ്. ടെഫറനാണു
തലസ്ഥാനും.
ഹറബ്രിസ്,
ഇസ്ഫഫാന് മുതലായവയും പ്രധായ പട്ടണ
ങ്ങളാണ്യ്.
കയററുമതിച്ചരക്കുകളില്
കൂടിയിരിക്കുന്നതു*
എണ്ണയും കമ്പളിയ്യമാണ്ട്.

അഫ് ഗായിസ്റ്റാന്. സമുദനിരപ്പില്യിന്നും 4000 മുതല്

ി

2 മരമുണ്ട്
6000 അരെ

ലം

ഈ

ഉന്നതതടരാജ്യത്തിനു”.

ബ്രരിട്ടിഷ്ുദ്വീപുകളുടെ ഇരട്ടി ഖിസ്ത്ിണ്ണം (അ തായതു” രണ്ടര
ലക്ഷം ചതുരശരമൈല്) ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ട്.
മണ്ണു ഫല
പുഷ്ടിയുള്ളതല്ല, ചരല്, യഗ്നമായ പാറ,
ഈഷരമായ
മല
കള്, ഉന്നതമായ ഫഹിമാവ്ൃത പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവകൊണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം
അനാകര്ഷകമാണു്.
മഴ
തുലോം കുറവത്രെ. പച്ച നിറത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങള് ചുരുക്കം
ചില താഴ് വരകളിലൊഴികെ ഒരിടത്തുമില്ല,
അമിതമായ
ഷ്
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കാലാവസ"നയും
മായ പ്രകൃതിയും
ങ്ങളാണ്.

കുറഞ്ഞ മണ്ണും സസ്ൃശുന,
ഫലപുഷ്ടി
ലക്ഷണ.
അഫ്ഗാനിസ്റ്റാന്െറ പ്രത്യേക

വേനല്ക്കാലത്തു മഞ്ഞുരുകിയാണു നദികളില് വെള്ളം.
തിന
കിട്ടുന്നത്. ഇത്തരം നദികളാണു കൃഷിക്ക് ആധാരം.
കാര്ഷികോല്ലന്നങ്ങള്.
വര്ഗ്ഗങ്ങളും പഴഖര് ഗ്ലങ്ങളുമാണു
ഭടക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികള് മണല്ക്കാടടകളില് ചെന്നഖസാ
ബിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാട്ട് ഒഴുകുന്ന ഫെല്മണ്ഡു യദി പേഷ്യന്:
കാബൂള്നദി:
അതിത്തിയില്ഖച്ചാണു വരണ്ടുപോകുന്നതു”.

യില് ആണു” അല്ലം കൂട്ടതല് വെള്ളുമുളളതു്.

അതിന്െറ

തടത്തിലാണു തലസ്ഥാധയമായ കാബൂള് സ്ഥിതി ചെയ്യു
അഫ്
ഹിരറവു്, എന്നിവ
കാന്ഡഫാര്,
ന്നതും.
പേഷ്വ.
ഗായിസ്ററായ്മിലെ രണ്ടു പ്രധാന പട്ടണങ്ങളാണു്.
ചുരം. കാന്ഡ.
വാറിലേയ്ക്ക് ഉള്ള പാതയിലത്രെ കൈബര്
ബോളതന്:
ഹാഠില്ജിന്നു സിന്ധുതടത്തിലേയ്ത്കുള്ള വഴിയില്
ക്വററാ:
പാസ്സ്റിന്െറ മുഖത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാണട്
പ

പട്ടണം.

കൃഷിയേക്കാള്

ആട്ടവളത്തലാണ്*

അഫ്ഗാനിസ്റ്റാ ല്ല

ബില് പ്രധാനം. രോമവും
കമ്പിളിവസ്തങ്ങളും
ഉണങ്ങിയ:
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളും അമ്യ രാജ്യങ്ങള്ക്ക്
പ്രത്യേകിച്ചു ഇന്.

ഡ്ൃയ്തു, ധല്കി പകരം പഞ്ഞി,
അഫ്ശന്കാര് ഖാങ്ങിക്കുന്നു.

തേയില,

പമ്വെസാര ഇവ:

ഏഷ്യയുടെ ഹൃദയം
ഏഷ്യയുടെ ഉള്ഭാഗങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും വരണ്ട പീഠ
ട്രമികളാണല്ലോ. ഈ പ്രദേശങ്ങളെ ഏഷ്യയുടെ നിര്ജ്ജീവ

ദയം

(11൨ ഠദദഠ 1:

0 456) ത്ലന്ത് വിളിക്കാം

റുണ്ട്. പരാത ചൈധാ
സ്വമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു ഭാഗമായി
രുന്നു ഇതു”. ചൈയീസ് തുര്ക്കി സ്ഥാദമവം റഷ്യന് തൂക്ക!
സ്ഥാനവ്യം ചേര്ന്നതാണ്
ഈ
പ്രദേശം.
ചൈധഠിസ്ധ്
തുര്ക്കി സ്ഥാതത്തില്
ടിബററു്ം,
സിങ്കിയാഗ്ം
മദേങ്കാ:

ളിയ എയി പ്രദേശങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്നും
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ടിബററ്

പര്വതങ്ങളാല് ചുററപ്പെട്ട്*

19000

ഉയരത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണിത്.

അടി

ഏഴോ

എട്ടോ ലക്ഷം ചതുരശ്രമൈലാണു് വിസ്തീര്ണ്ണം. 40 ലക്ഷ
ത്തിനും 50 ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്കാണു്
ജയസാഖ്യ. തെക്കു
കിഴക്കേ പ്രദേശമായ ലാസായ്ക്കും ചീന അതിര്ത്തിക്കും ഇട
യ്ക്കാണ്
ഇവരില് ഭൂരിഭാഗവ്യം വസിക്കുന്നത്.
ണാല്
ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങള്
ഇവിടെയുണ്ട്.
1 വടക്കുള്ള, സമ
തലം.
ഉയരം കൂടിയ
പ്രദേശമാണിത്.
ജയാധിവാസം

1 ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം.
കഴുത, യാക്ക് ഇവയ്ക്ക്

ധാന്യക്കഷി സാദ്ധ്യലല്ലേ. ആട്ട്.
ജീവിക്കുന്നതിനു

വേണ്ട

ഒരുതരം

ശുഷ്്ക്കിച്ചു"പുല്ലവര്ഗം ഇവിടെയുണ്ട്. 1500 മൈല് നീള
വയം ഏകദേശം 500 മൈല് വിതിയയമുള്ള ഈ പിഠപ്രദേശം

മദ്ധ്യ ഏഷ്യയിലേക്കുള്ളള

വലിയ

ന്ധമാണു്.

ടിബററു“. സിന്ധ്യ,

9. ദക്ഷിണ

ഒരു പ്രവേശന

പ്രുതിബ

സററു“ലജ്*

എന്നി നദികളും ബ്രഹ്മപുത്രയും ഇവിടെ നിന്നാണു് ഉത്ഭ
_ഖിക്കുന്നതു്. ആള്താമസവദ്യം ഇവിടെയാണധികം. യഥാത്മ
1 ഭിബറെനന്നു പറയുന്നതു” ഈ പ്രഭേശത്തെയാണു”. 3. പൂര്വ
ട്രിബറവു്
ഉത്തര സമതലത്തിനും
ചൈനയുടെ
അതിര്
ത്തിക്കും ഇടയ്ക്കു സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്നു. ധാരാളും
മേച്ചില്
സ്ഥലങ്ങളുണ്ടു് കാര്ഷിക സാദ്ധ്ൃതയുണ്ടിയിടെ. 4. വടക്കു
പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു” ജനാധിവാസമില്ലാത്ത ഒരു
ഈഷര
ഭ൫മിയുണ്ടു്. ചതുപ്പയയിലമത്രെ ഇതു്.
സമുദയിരപ്പില്
നിന്നുള്ള ഉയരവും
മങ്ത്യരേഖയില്
ഇിന്നും. സമുദ്രത്തില് നിന്നും ഉള്ള താകലവും ങിമിത്തം ഈ

൫ പ്രദേശത്തെ

ശിതകാലം

അതിതിഷ്ണുമായിരിക്കുന്നു.

കുത്തി

ത്തുളയ്ക്കുന്ന ശിമലാതങ്ങള് അതിശക്തമായി ഈ പ്രദേ
ശങ്ങളില് എന്നും ഉണ്ടു്.
ഹിമാലയ
പ്രാന്തങ്ങളൊഴിച്ചു്
മറെറാരിടത്തും തന്നെ മഴ ഇല്ല, പര്വത ശിച്ചരങ്ങള് സദാ
. മഞ്ഞിനാത മൂടപ്പെട്ട കിടക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രുദേശങ്ങളിര
ജിവിതം സുകരമല്ല.

.

ബംഭ്ധമത

പുരോഹിതനായ

ദലൈലാമായാണു” ഇയ

രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതു”, തലസ്ഥാനം ലാസാപട്ടണമാണു*. ജത്തു
ങ്ങള് ബ്,ദ്ധമതാനുയായികളത്രെ.
അവര്
മംങ്കോളിയ൯
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ബര്ഗ്ഗക്കാരുമാണു*. ഖളരെ കാലത്തേക്കു ടിബററിയെപ്പററി
ബാഹ്യലോകം അധികമൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വിദേശി
കളെ അവിടെ പ്രുലേശിപ്പിക്കാത്തതായിരുന്നു
കാരണം.
ഇന്നു് ചൈയയയടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യ
മത്രെ ടിബറവ്വ്.
. സിങ്കിയാംഗ്
ടിബററിനു
വടക്കുള്ള ഒരു പിഠപ്രദേ

ശമാണു് സിങ്ക്യാംഗ് അഥവാ ചൈയീസ്

ടര്ക്കിസ്റ്റാന്.

ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വലിയ നദിക.
ഇവിടെ
മണണ്സണ് മഴ
ളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലൈങ്കിലലം ചില ചെറിയ
ഇദികള്.
പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നവയാണു്.
ഇതില് പ്രധായപ്പെട്ടതു്
ടാറിം എന്നതാണു്. ഇതിന്െറ തടം ഏഷ്യയുടെ ണിജ്ജിവ
ഹൃദയത്തിലെ പ്രസ്താവ്യമായ ഒരു താഴ്ഖരയാണ്. ഈ.
തടം മരുപ്രദേശമാണു്.
ലോബ്യൃമോര്
എന്ന ഉള്മാടന്.
ചതുപ്പ,ണഞിലത്തില് ടാറിംനദി ഒഴകിച്ചെന്ന൨ സായിക്കുന്നു.
ഈ മരുഭൂമിക്കു ചുററിലുമുള്ള പ്രദേശത്തു്
ചില മരുപ്പച്ച,
കള് കാണാം. ഈ മരുപ്പച്ചകളിലത്രെ സ്ഥിരമായ ജയാധിവഖാ
ബമുള്ളതു”.
ാ
ല്
ക്വ൯ലന് പര്ഖതത്തിനു
വടക്ക് ശോബി
മരുഭൂമര്
യാണു. ഫ്രസ്വമായ
ഉഷ്ണകാലത്ത്
ഉഷ്ണാധിക്ൃയമുള്ളു

ഖരണ്ട പ്രദേശമായയം ശിതകാലത്തു"
ശൈത്യാധികൃമുള്ളു
രണ്ട പ്രദേശമായയം ഇവിടം
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ജയങ്ങള്.
ഉപജിവയത്തിനു മൃഗങ്ങളെയാണു് ആശ്രയിക്കുന്നതു”.

പശ്ചിമരാജ്യങ്ങളും പൃര്വരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുളള പുരാ:
തഴ ഖാണിജ്യമാര്ഗ്ഗം ടാറിം മടത്തില് കൂടിയായിരുന്നു. കച്ച
ഖടക്കാര്
തങ്ങളുടെ ഒട്ടകസംഘങ്ങളുമായി
ഈ
സ്ഥലമങ്ങ.
കില് അക്കാലത്തു” താവളമടിച്ചിരുന്നു. യാര്ക്കന്ഡ്,കാഷ്

ഗാര്, എന്നീ

പ്രധായ

സ്ഥലങ്ങള്

ഈ

തടത്തിലത്രെ,

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
മംഗോളിയാ

പകുതി
ചൈണ,

സ്ഥാധം.

ഏഷ്യയിലെ

പീഠഭൂമിയുടെ ഖടക്കുകിഴക്കേ

ഇതില് ഉള്പ്പെട്ടന്നു. സൈബീരിയാ,
സിങ്കിയാംഗ്

20

ലക്ഷം

എന്നി രാജ്യങ്ങളുടെ

ചതുരശ്രമൈല്

മജ്ജുറിയം.
ഇടയ്ക്റാണ്ട്

വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള

॥

143
ഈ പ്രദേശത്ത് 10 ലക്ഷം ജന്മങ്ങളോളമെയുള്ള. ഗോഞ്ചി
മരുഭൂമിയടെ ഭൂരിഭാഗവ്യാ മങ്ഗോളിയായില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
ഴ്

കാലാവസ്ഥ ഖളരെ അമിതമാണു”.
ശീതകാലത്തു”
59൦ ചൃടാണിവിടെയയള്ളത്ു്. മഴ ഇല്ല. തെക്കുഭാഗം ഫ്വയാ
ങ്ഹൊ നദിയുടെ പോഷകനദികളാല്
നയറ്മപ്പെടുന്നു.
ചൈമാക്കാര് ഇവിടെ കുടികയറിയിട്ടണ്ടു്. ശീതകാലത്തു്
സൈബിരിയായില്ഴിന്നും അടിക്കുന്ന
തണുത്ത
കാഠറവ്വ്
ദുസ്ൃഹമായിരിക്കുന്നതിനാല് ജമഗങ്ങള് സ്ഥിരവാസത്തിനു*
ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഒട്ടകം, കുതിര,
ചെമ്മരിയാട്ട്
മുതലായ
മൃഗങ്ങളുമായി പുതിയ പുതിയ
മേച്ചില്സ്ഥലങ്ങളമ്മേ
ഷിച്ചു അലയുന്നു. മങ്ശഗോളിയായിലെ ഏററവും പ്രധായ
പ്പെട്ട വാണിജ്യകേന്ദ്രവം പട്ടണവ്യം ഉര്ഗ്ഗായതെ.

ചൈനായോട്ട് അടുത്തുകിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങള് ഇന്നര്
മങ്്ധഗാളിയാ എന്നും
ഇതരപ്രദേശങ്ങളെ
ഒട്ടര് മങ്
തോളിയാ എന്നും പറയുന്നു,
ഉ*ഗ്ലാ, ഒരട്ടർ മങ്്ശോളി
യായിലത്രെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു”.
ഇന്നര് മങ്ഗോളിയാ
ഇന്ന് ചൈയയയടെ ഒരു ഭാഗമാണു്.
അവിടെ ചൈനാക്കാ
രായ കുടിയേററക്കാര് കൃഷിയില്
ഏപ്പട്ട
ജീവിക്കുന്നു.
ഒരട്ടര് മങ് ഥോളിയായില് ഈരു ചുൂററികളായ പൃല്പ്രദേശ
വാസികളാണധികം.
പുരാതന
ഒട്ടകസംഘങ്ങളുടെ
സ്ഥാനത്തു് ഇന്നു" മോട്ടോര് വാഹനങ്ങള്
ചൈനായില്
നിന്നു്" ഉര്ഗ്ഗായിലേയ്ക്കും അവിടെനിന്ന്
സൈബിരിയായി
ലേന്ത്ും സഞ്ചാരസാകയ്യം നല്കുന്നു.

മേല്പറഞ്ഞ മങ്ഗോളിയാ, സിങ്കിയാഗ്,

ടിബാറ*

എന്നീ രാജ്യ ങ്ങളെ ഇന്ഡ്യയയമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകം
ആറ്
“നടം €ഠധബഥിടേ 20൦ ൩9%
സ്യു ൦ എറ്്ാടിശ
1001൭ ന, വേട ൨൦10 1൨ ്ബല, 11-90,
വല്ലം,
വല

7൦01൦0, ൧9

10൬൩൭5.

20 വിഭ,

7002

മിര്

105190 0 20305.""
റഷ്യന ടക്കിസ്റ്റാന്. ഇതിനു ട്ടറാന് തടമെന്നും പേരണ്ടു്..

പടിഞ്ഞാറു

കാസ്പ്യന്കടല്, കിഴക്ക് പാമീര്

ക്കെട്ടം തിയാന്ഷന് പര്വ്വതവും

തെക്ക് പേര്ഷ്യയം

വടക്ക്

അഫ് ഗാമിസ്റ്റാനും

പര്വ്വത

സൈബിരിയാ,

ഇവയത്രേ

ഈ

244

പ്രദേശത്തിന്റെ

അതിത്തികള്.

ഈ

ഭൂഭാഗത്തിന്െറ

മുന്നില് രണ്ടുഭാഗവും ഇിരപ്പായ മരുഭൂമിയത്രെ.

ബാക്കിഭാഗ

ങ്ങള് ഉന്നതപര്വ്ൃവതങ്ങള്കൊണ്ടു്നിറഞ്ഞതുമാണു്.

പരവ്വ

തങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള താഴ്വരകളിലും
ജലസേച്സൌാകയ്ക്
മുള്ള സമതലഭൂമിയിലും ആണ് ജനവാസം കേന്ദ്രികരിച്ചി

ടുള്ളതു്.
എന്നി

ആറാല്. കടലിലേയ്ത്കു

വീഴ്ന്ന

അമു-ഡേറിയാ

നദികള്ക്കിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം പ്രാധാന്ൃയമര്ഫിക്കുന്നു.

106 ലക്ഷം ആളുകള് ഈ ഭൂഭാഗത്തു താമസമുണ്ട്. മരു
പച്ചകള് അങ്ങിഒദായി കാണപ്പെടുന്നു.
ഏററവും പ്രധാന
പ്പെട്ട മരുപ്പച്ച ഖിലായാണട്. താഷ്ക്കന്ഡ്, സമര്ക്കന്വ്വ്ം
ഘോഖന്വ്വ്, എന്നിവ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള പ്രധാജ
പട്ടണ
ങ്ങളാണ്.
ഗോതമ്പ്, ബാര്ലി, തിന, ചോളം, പഴവര്൪ഗ്ഗ

ങ്ങള് എന്നിഖ കൃഷിചെയ്ത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലും ജണങ്ങള്
ഖസിക്കുന്നു.
ഫര്ഗാനാസമതലം പരുത്തിക്കു
ഷി പ്രധാ
മാണ്ട്.
പ്രധാന പട്ടണങ്ങളേയും സ്ഥലങ്ങളേയും ബന്ധി
ക്കുന്ന റയില്വേകള് ഉക്ളതിയാല് ഈ പ്രദേശം അഭിവ്ൃഭ്ധി
പ്പെട്ട വരികയാണു.
റഷ്യയിലേയ്ക്ക്
ഇവിടെനിന്ന്
ധാരാളം പഞ്ഞി അയക്കുന്നുണ്ട്.
മഞ്ഞുരുകി
ആണു നദി
കളില് വെക്ൃളം കിട്ടന്നതു്.
ജലസേചയമില്ലാമെ
കൃഷി

അസാദ്ധ്യവയമാണു്.
ി
പര്വ്വത്ഭാഗങ്ങളിലുള്ള താഴ്വരകളില്
ഒന്നാതരമ
മേഫ്ണില്സ്ഥലങ്ങള്
ലഭിക്കുന്നതിനാര ആട്ടമാടുവളത്തല്
മുഖ്യതൊഴിലായി ധാരാളംപേര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
റ്ജ്യന് ടര്ക്കിസ്റ്റാനു്,
സോവ്യയററു്
സെന്ട്രല്
ഏഷ്യ, എന്നും പേരു പറയാം.
റഷ്യയുടെ
അധിനതയി

യാണു“ ഈ

സ്ഥലം.

)

ി

സൈബീരിയാ

|

ഈ പ്രദേശം
ഉത്തര അക്ഷാംശം 50൦ക്കു വടക്കായി
മദ്ധ്യപില
ഏഷ്യയിലെ
മുതല്
ആര്ട്ടികസമുദ്രം
കിടക്കുന്നു.

അതിത്തിമുതല് പസ
ഭൂമിവരെയം യൂറോപ്പപിനന്െറ കിഴക്കെ
സൈ,
ഖ്യയാപ്ലി.
ഇതിന്െറ
ആണു*
യം
സമുദംവരെ
ഫിക്

ബിരിയായുടെ

ഒരു പടം യോോക്കുമ്പോള്

ആദ്യം

നമ്മടെ

145
ശ്രദ്ധയ്ത്കു വിഷയിഭഖിക്കുന്നതു്

ആര്ട്ടിക്" സമുദ്രത്തിലേഷ്ത്കു്*

ഒഴുകുന്ന മൂന്നു തദികളാണു”.
അവ ഓബ്ദു”, യനിസി, ലിമ
എന്ന ബദികളാണെന്നു പഠിക്കീട്ടുണ്ടല്ലോ: യജീസ്തിക്കു പടി
ഞ്ഞാഠാട്ട് ഉയരം കുറവാണ്.
അഖിടെയിന്നു” കിഴക്കോട്ടു
പോകുന്തോറും ഉയരം കൂടിവരുന്നു.
വിസ്തൃതമായ
ഈ
പ്രദേശത്തിനു” 5000 മൈല് ഒിളവും ചില നനു“ഥലങ്ങളില്
2300 മൈല് വിതിയ്യും ഉണ്ട്.
ഇവിടെനിന്ന്"
പുറത്തേ
തൂ്ള, മാര്ഗ്ഗങ്ങള് പ്രധാനമായി രണ്ടാണ്.
ഒന്നു്
യൂറോ
പ്ൃയന് റഷ്യയില് കൂടി; രണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തില്കൂടി
ഈ വസ്തുതകള് വച്ചുനോക്കുമ്പോള്
സൈബിരിയായുടെ
ഖികസമത്തിനു വിഘാതമായി ഞില്ക്കുന്നതു” രണ്ടു പ്രധാന
സംഗതികളാണെന്നു കാണാം. ---ഖിസ്ത്രീര്ണ്ണും, അഷ്ക്ടാഫ്യാ
വസ്ഥ.
അഞ്ചേകാല് മില്യന്
ചതുരശ്രമൈല് ഡിസ്ക്രീ൪
ണ്ണത്തില് കിടക്കുന്ന ഇതിന്െറ
മിതോഷ്ണമമഖലാഭാശങ്ങള്
അമാഘ്റാരുമായിത്തന്നെ
സ്ഥിതിചെയ്യുകയാണു,
ഒരു
കാലത്തു് കാനഡായിലെ പ്രയറികള്ക്കു് ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ജ

സ്ഥയാണു* ഇന്നു” സൈബിരിയായിക്കുള്ളതു്. 15 മില്യന്
ജജങ്ങള് മ്മൈബീരിയായില്
അധിവസിക്കുന്നുണ്ടെന്നു*
കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ

ഭൂഭാശം ഉത്തരസമതലത്തില്

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നാണു് സാധാരണ പറയുക. എന്നാല്
എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും താണസമതലങ്ങളല്ല.
യൂറാല്
മൂതല്
യനീസി നദിവരെ ഉള്ളുഭാഗം ആണു”
ജാസ്ത്റവത്തിലുള്ളു
താണ പ്രദേശം. ഓബം, ഇദീതടവും
തെക്കുള്ള കിര്ഗ്ഗീസ്
ഉന്നതഭൂമിയും അതിനും തെക്കുള്ള അള്ട്ടായി
പവ്വതഭാശ
ങ്ങളും ഇതിലുള്പ്പെട്ടം. യന്മീസി ഒദിമുതല് ലീമമായദിവരെ

യുള്ളൂ ഭാഗങ്ങള് ഒരു ഉന്നതതടമാണട്.
സമുദ്രതിരത്തോട്ട അടുത്തുള്ള,

ഖടക്ക്

സമതലഭാശം

ആര്ട്ടിക്
താരതമ്യേന

ചെരുതാണു*. മദ്ധ്യസൈബിരിയാ ഭാഗത്തിലാണു”ബേക്കാള്
തടാകത്തിനു ചുററുമുള്ള പ്രദേശങ്ങള്. പുവ്വമെസബിരിയാ
ലീനാനദിക്കു
കിഴക്കു
കിടക്കുന്നു, ഇതു് പര്വ്വത്ഷ്ടമദള്

മാണു.
കച്ചോത്ക

സ്ത്റായോവായ്,
ഉപദ്വീപും

ഖര്ക്ഷ്വാന്യ്കു്
ഇതില്

പര്വ്വതങ്ങളും

ഉള്പ്പെടടന്നവയാണ്ട്,
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[

സൈബിരിയായുടെ കാലാവസ്ഥ
അമിതമായ ഒന്നാ
ണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടണ്ടല്ലോ. അതിശൈത്യമുള്ള നിണ്ട ശിത
കാലത്തു് ഹിമവ്ൃഷ്ടി
സാധാരണമാണ്.
വര്ക്വാന്സ്ക്്
മ
േഷ്മപപ ട്ടന്നതു്. അതിശൈത്യത്തിന്ൊ
ഫലമായി അവിടെ
വായ്യവ്ധില്
ഒരു
ഗുതമര്ദുക്രന്ര്രം

ഉണ്ടാവുകയും കാററുകള് പ്യറത്തേയ്ക്കു" അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ കാററുകളാണ്ട് സൈ ബിരിയായിലെ ഹിമപാതത്തിന്ത്
ഒരു കാരണം.

വേനത്ൈലത്തു

സൈബിരിയ

താരതമ്യേന

ചൃട്ട പിടിക്കുന്നു.
അന്നു് പശ്ച'മവാതങ്ങള് ഉള്ളിലേന്ലു
അടിക്കുന്നതു നിമിത്തം അങ്ങുമിങ്ങും അല്ലം മഴലഭിക്കുന്നുണ്ടു്.
107 മുതല് 171" വരെയാണ്
ആകെയുള്ള, മഴ.
ഹ്ലങ്കിലും

വേനല്ക്കാലത്തിന്െറെ

ആരംഭത്തില്

ലഭിക്കുന്നതുമൊണ്ടു്

കൃഷിക്ക് ഉതകുന്നുണ്ടു്, ഇവിടത്തെ
നദികളുടെ ഉത്ഭവ
സ്ഥാനങ്ങളില് ആര്ട്ടിക്പ്ര"ദശത്തേക്കാള്
നേരത്തെ ചൃട്ട
ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മഞ്ഞള് ഉതകുന്നു.
അങ്ങനെ
ഉണ്ടാ
കുന്ന വെളളം ഒഴകി മഞ്ഞുകുട്ടകള്ംകാണ്ടു്* മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന

നദിമുഖങ്ങളില് ചെന്നെത്തുന്നു. അവിടെ
ജലപ്പവാഫം
സാഭ്ധ്യമല്ലാതായിത്തിന്റ് നദ!കളുടെ തീരങ്ങള് വെള്ളത്തി
നടിയില് ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെയുള്ള വന
ങ്ങളെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാനതിനു
നില്ക്കുന്നതു” ഈ കാരണമത്രെ.

! സൈബിരിയായെ

നാലു

പ്രതിബചസ്ധ്യി

പ്രാകൃതിക

ഭാഗങ്ങളായി

തിരിക്കാം.
1,
ഉ,
8.
8.

ഴ്
ട്ടണ്ഡ്റാപ്രദേശം,
സുചിയിലക്കാടുകള്.
സ്ക്റേപ്പി പ്രദദശം.
മിതോഷ്ണ മാ ഭൂവി.

)

ഈ വിഭാഗങ്ങളില്
അല്ലം അഭിപ്പദ്ധിപ്പെട്ടിടടള്ളതു
മ്യ്ലെപ്പികളാണു്: ഭാവിധില് ഈ ഭൂഭാഥത്തിയ് വികസയ
സാദ്ധൃതകള് വളരെയുണ്ട്.
ജനസാഖ്യ ചതുരശ്രമൈലിന്
മുന്നളകെള് ഇവിടെ
ഉണ്ടെന്നു പറയാം. ജനങ്ങളിന രണ്ടവിഭാഥം ഉണ്ട്. ആദിമ

യിവാസികളായ മങ്ഗോകിയരും റഷ്യയില്ധിവാ് കുടിയേ

കി
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ീപ്പാര്ത്ത വരും.
ണു്

ഈഭാ൧ം

റഷ്യന് തടവുകാരെ

നാട്ടകടത്തുന്ന തിന്

ഒരു കാലത്തു” ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്ള്.

സ്ക്റെപ്പി ിലാണട്” ക പിയേറാക്കാര്

അധികവും

വസിക്കുന്ന

തു്. ഓംസ്ക്ക്,നോവോ സിബിസ്ക്ക്, വ്ളാഡിവ്യ്ക്കാക്ക്;
ഇര്കൃസ്ക്ക് മുതലായവയാണു" പട്ടണങ്ങള്, ട്രാന്സ്സൈ
ബീരിയന് റയില്വേയ്യടെ കെന്ദ്ര സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ
പട്ട

ണങ്ങള്.
കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ഗോതന്പും
ഓട്ട്സ്പ്,കശൊബാര്ലാി, ഉരുളുദമിഴത്ങു്* എന്നിവയാണു ഉല്ല
ന്നങ്ങള്. കുന്നുകാലിവളറത്തല് കിര്ഗ്ഗിഡ് യ്ക്കെപ്പികളില്
വളരെ പുരര്ധഗമിച്ചിട്ടണ്ട്. ഇ വിടെനിന്നും ധാരാളും വെണ്ണ
കയററുമതി ചെയ്യുന്നു. കൃ ഷിയം കുന്നുകാലിവളര്ത്തലും അഭ।
വൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന തിന് സോയ്യറരു ശവര്മ്മെ൯റ്് എല്ലാ
ണഇടപടികുളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുറുവായ തടികള് നിറഞ്ഞ
വനങ്ങള് നൂറുകോടി ഏകെ വിസ്ത്രിറണ്ണുത്തില്
ഇവിടെ
ഉണ്ടത്രെ

പരിഷ്കൃത

മനുഷ്യര്

തിലം,

സ

പ്രദേശമാണിതു”.
അട്ടത്ത
കാലത്തു്
പചെന്നെത്തുരെന്നു
വിചാരിക്ക.നും സാദ്ധ്യമല്ല.
തടിവെട്ടി ഇറക്കുന്നതിനു മള
പ്രയാസം വളരെ ആണ്ട്,
നദികളെല്ലാം ആര്ട്ടിക്” സമുദ്ര
ത്തിഃലയ്ക്കാണല്ലോ ഒഴുകുന്നതു”. ക്യാമഡായിലെ പ്പാലെ തടി
കള് വെട്ടിയിറക്കുന്ന തിന് മന്ദ ഥതിയില് ഒഴുകുന്ന ഈ നദി
കള് ഉപകരിക്കുന്നില്ല.
ഈ വനങ്ങളിലെ
പ്രുധാന ആദായ

മാര്ഗ്ഗം

മു ങ്ങളെ വേട്ടയാടി രോമം

പസ ഫിക്തിരത്തു”

പല

ശേഖരിക്കുന്നതാണു*ം

മിര്പിടിത്തപ്പദദശങ്ങളുള്ളതു”

ഇന്നു ജപ്പാന്കാരുടെ കൈഷശത്തിലാണു്.

റഷ്ഷ്യന്' വിക

സനപരിപാടിയുടെ
ഫലമായി
പശ്ചിമ സൈബിരിയാ
ഇന്ന് ഒരു ഖ്യാവസായിക
പ്രദേശമായി
ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട് .
മാഗ്നിറെറാ, ഗ്വേര്സ്ക്കു്, ഓസ്ക്ക് മുതലായ പട്ടണങ്ങള്
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടള്ളവയാണ്ട്. അവിടെ പലതരം ധാതു
വര്ഗ്ഗങ്ങള് ഇന്നു” ഖനം െയ്യപ്പെളത.
സ്വര്ണ്ണം, കല്
ക്കര॥, മണ്ണെണ്ണ നാകം, ഈയം, ചെമ്പു, വെള്ളി എന്നിവ
യാണു് മുഖ്യ ധാതുക്കള്.

ട്രാന്സ് സൈബിരിയന് റയില്പ്പാത. ജലമാര്ഗ്ഗഗതാ
ഗതധഡെരകയ്യങ്ങള് സൈബിരിയായില് കാഖാണാല്ലാ. തമന്
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മൂലം റയില് ഖേകളുടേയും റോഡരകളദേയും ഫ്രാധാന്യം വളരെ
മോസ്നസ്്ോയില്യിന്നും ആരംഭിച്ച് വ്ളാഡിവസ്റ്റാ
ആണു്.
ഉണ്ടായതി
ക്കില് ചെന്നവസാജിക്കുന്ന ഒരു റയില്പ്പാത
ന്െറ ശേഷമാണ്

സൈബീരിയായുടെ

ഖികസനം

ആരം

ഭിച്ുതെന്നു പറയാം, 4000 മൈല് ഗനീളമുണ്ടിതിനു”. ഒരററം
മുതല് മറെറ അററംവരെ പോകു ന്നതിന് മൂന്നാഴ്സക്കാലംവേ
വലിയപാലങ്ങള് ഈ പാതയില് ധാരാളമുണ്ട്.
ണ്ടിഖരും.
ഓംസ്ക്കു്,ടോംസ്ക്ക് എന്നീ പട്ടണങ്ങള്ക്കു സമീപം രണ്ടു
യനീസി
പ്രധാജ പാലങ്ങളുണ്ടു്.
ജദിയിലും ബിളംകൂടിയ
ഒരു പാലം ഉണ്ട്. വ്ളാഡിവസ്ത്റാക്കു തുറമുഖം സൈബീ
രിയായുടെ
അഭിവൃയ
വാതിലായിത്തിര്ന്നിരിക്കുകയാണു്.
ദ്ധിപ്പെടാതിരുമമ സൈബീരിയന് പ്രദേശങ്ങള്ക്ക്” ജീവന്
പ്രദാണം ചെയ്തിട്ടള്ളതു” ഈ റയില്പ്പ്ാതയാണു”. ഇതിന്െറ
ബിര്മ്മാണത്തിനുമേഷമാണു”് സൈബീരിയന്
പ്രദേശങ്ങ
ക്യാനഡായ്യടെ അരിവ്ൃദ്ധി
ളില് ജനാധിവഖാസം കൂടിയതു”.
ഉപകരിച്ചുവോ
ക്ക് അവിടത്തെ റയില്വേകള് എങ്ങമെ
അതുപോലെ സൈബിരിയായ്ുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഈ റയില്
പ്പാത ഉപകരിക്കുന്നു.

ഭാഗാ 4.

നി

പസഫിക് ദ്വീപുകഠം
അററ്ലസില് യോക്കിയാല്

., ശാന്തമഹാസമുദ്രത്തിലാ

ണു് കൂട്ടതല് ദ്വീപുകള് കാണുന്നതു". തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
യുടെ സമിപം ഒരു ദ്വീപസമൂഹം കാണുന്നുണ്ട്.
ശാന്തസ
മുദ്രത്തില് ആസ്സറേലിയായുടെ

വടക്ഷകിഴക്കായി

അധേകം

ദ്വീപസമൂഹം ഉണ്ട്. ഏഷ്യയും ആസ്നസ്റേലിയായും എല്ലാം
ഒരു കാലത്തു” ഒന്നിച്ചു് കിടന്നിരുന്നു എന്നു് ഈഹിക്കുന്ന
തിനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതായിരിക്കാം.
ഒരു കായ്യുംതീ൪ച്ച
യാണു്.
മററുള്ള ദ്വീപൃകളെപ്പോലെ അല്ല
ശാന്തസമുദ്ര
ത്തിലെ ദ്വീപുകള്, ഒരു ഖന്കരയുടെ രാഗമായി ഒരിക്കലും
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അവ
ഉരുന്നിട്ടില്ല. സമുദ്രത്തിന്െറ
അടിത്തട്ടില്ന്തിന്നു”
കോറല് ദ്വീപുകളായോ അഗ്നിപര്വ്വതങ്ങളാല് ഉയര്ത്ത
പ്പെട്ട ട്രഭാഗങ്ങളായോ ഇവ
ഉണ്ടായതാണ്.
കോറല്പദ്വി
പിന” അറേറാള് എന്മാണു് പേരു്.
സ്വന്തമായ മുഗങ്ങളൊ സസ്യങ്ങളൊ ഈ
ദ്വീപുകള്
മ്രില്ല, അവയില് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങള്
ഖളരെ പുരാത
ഇകാലത്തു്
ചങ്ങാടങ്ങളിക്ലാ
വള്ളങ്ങളിലൊ അവിടെ
എത്തിയതായിരിക്കണം.,

ഉഷ്ലൃമേഖലയില്

മദ്ധ്യരേഖയുടെ

ഇരുഖശങ്ങളിലുമായി
ഈ ദ്വീപുകള് കിടക്കുന്നു. നനവുള്ള,
അതൃഷ്ണുകാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും
അമിതത്വം ഇല്ല. സി
ലോണ് ദ്വീപിലുള്ള തൂപോലെയാണു്
സസ്യവര്ഗ്ഗങ്ങള്.
തെഞ്ങും ഖാഴയ്യം കടച്ചുക്കയും ധാരാളമുണ്ടാവുന്നു.
ദ്വീപുയി
വാസികള്
ആഹാരമായിട്ട്” അധികം ഉപനോഗിക്കുന്നതു”
മത്സ്യം ആണു്
വര്ന്ദ്വീപൃകളില് യൂറോപ്യന്മാര് നെല്ല്,
ചോളം, പരുത്തി, കരിമ്പ, എന്നിവയുടെ
കൃഷി ആരംഭി
ച്ചിട്ടണ്ട്. പടത്തില് നോക്കി ഫീജി, ഫ്രുന്ലി, സോളമന്

എന്നീ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങള് കണ്ടുപിടിക്കുക.
ഇവ ബ്രിട്ടീഷു
കാരുടെ അധീനതയിലാണ്. ധാരാളം ഇന്ഡ്യക്കാര് ഇവി
ട്രേയ്ക്കക് കുടികയറിയിട്ടണ്ടു*.
ഫിജി ദ്വീപൃകളില് ഏററവും
ഖല്തൂ് സുവായാണു്. അവിടെയാണു് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധി
കാരി താമസിക്കുന്നതു”.
കപ്പലുകളുടെ ഒരു വിശ്രമസങ്കേത
മാണിതു”.
ഖാഴ, കരിമ്പു”, റബര്, പുകയില, തേയില, നെ
ലല് എന്നിവ കൃഷിചെയ്യപ്പെട്ടന്ന തോട്ടങ്ങള് ണാട്ടകാരുടേയ്യം
വിദേശികളുടേയും വകയായുണ്ടു്. കന്നുകാലികളെ

ഇവിടത്തെ

ജനങ്ങളുടെ വേറൊരു

പ്രധാന

മേയ്ത്കുന്നതു”

തൊഴിലാണ്.

സാന്ഡിച്ചു്, ഹാവായ്*
ദ്വീപുസമുഹങ്ങള് അമേരി
ക്കന് ഐക്യനാട്ടകളുടെ വകയാണു.
സൊസൈൊറി ദ്വിപു
കള് ഫ്റഞ്ചകാരുടേതാണു്.
ദക്ഷിണായനരേഖയോട്ട തൊ
ട്ടാണ് സാന്ഡിച്പു് ദ്വീപിന്െറ സ്ഥാണം.
ഹോണോല്ുലു
വാണു”

തലസ്ഥാനം.

ശാന്തസമുദ്രത്തില്

ഇതു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്,
നൃഗിനിയാണു”* ഏററവും ജലിയ

പശ്ചിമരാഗം ഡച്ചുകാരുടെ ഖകയാണു്,

മദ്ധ്യത്തിലാണ്

ദ്വീപ്, ഇതിന്െറ

കുിഴ2ഖ പകുതി

15)
യുടെ തെക്കുഭാഗം

ഒരു

ബ്രിട്ടിഷ് ക്രരണ് ദകോളണിയാണു് .

ആസ്സറേലിയന്൯ ഗവര്മ്മെന്രിനാന്

ശം പാപ്പുവാ എന്നിയപ്പെടന്നു.

ഭരിക്കെപ്പദന്ന

ആ

ധാരാളം മഴ ഇവിടെ

പ്രദദ

ലഭി

ക്കുന്നു. സമതലങ്ങ ളെല്ലാം സദാഹരിതമാരണെ”*. ഉള്നാട്ടകള്
പീഠഭൂമികളം
പാവ്വതങ്ങളുംകൊണ്ടു്”
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന.
ചില പര്പ്പനഭാഥങ്ങള്ക്ക് 13010 അദി ഉയരമുണ്ട്
ഫിധ

ഉഷ്ണുദമഖചാപുല്പ്പദദശമാണു്.

ഭൂമിപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം
ഗിനിയില്

ഏറാവും

അഭിവ്വ ദധിപ്പാപിച്ചിടടമ്ളത്

ന്യ

പാപ്പു

എല്ലാ സ്ഥലവും വേണ്ടവിധത്തില് ഉപ

വാ പ്രദദശമത്രെ.

യോഗിക്കപ്പെട്ടുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സ്വര്ണ്ണം, പെമ” മുതലായ
ധാതൃക്കള് അവിടെയയണ്ട്. ധീന് പിടിത്തക്കാരും
വേട്ടക്കാരും
കൃഷിക്കാരും ഈ ദ്വിപില്പണ്ടു്. പുല്ലകൊണ്ടോ
ഓലകൊ
ണ്ടോ മേഞ്ഞ കുടിലു കളിലാണ് ആമൂകള് താമസിക്കു നതു.

ഒരു കാലത്തു” ദ്വീപുകളിലെ ആദിവാസികള് നരഭോജികള്
ഇന്നു മിഷ നരിമാരു ടെയും മാറും പ്രവര്ത്തന
ആയിരുന്നു.
ങ്ങള്കൊണ്ടു് അവര് സംസ്ക്കാരം സിദ്ധിപ്പ വരായിത്തീര്ന്നി

ട്ട്.പസഫിക്കിലെ

ദ്വീപൃകള്ക്ക് പൊതുവെ
പോളിനേ
ദ്വീപ
അര്ത്മാ
ആ വാക്കിനെ
ഷ്യാ എന്നു പറയാറുണ്ട്.
സമൂഹം എന്നത്രെ.

അന്റാര്ട്ടിക്ക
ദക്ഷിണധ്രരവത്തിനു ചുററും കിടക്മന്ന
ഒരു
മഹാ
ദീപാണു് അന്റാര്ടിക്ക. ഉത്തരധ്ര,വത്തിനു ചുരവും സമുദ്ര
മാണു“. ഉത്തരാര്ദ്ധഗോളത്തില്
ഉത്തരധ്രരവത്തിനും 00:
അക്ഷാംശത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം പത്തു
ലക്ഷധത്താളം
ആളുകള് വസിക്കുന്നുണ്ട്. സസ്യജത്തു വര്ഗ്ഗങ്ങളും അവിദെ

കാണാനുണ്ട്. ഏന്നാല് ഇതിനു
ഗോളമേഖലയില്

മനുഷ്യവാസം

സമമായ
ഇല്ല.

ദമക്ഷിണാര്ദ്ധ
സസ്യജന്തുവററ്ല

ങ്ങും ഇല്ല.
ആന്റാര്ട്ടിക്കയെപ്പററിയു
ശൂ പുണ്ണമായ
ഇതുവരെയും

വിവരങ്ങള്
ചതൂരശൂ
എല്ലാക്കാലവും

നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സമ്പമ ലക്ഷം

മൈല് വിസ്കിദ്ല്ു ത്തില്

മഞ്ഞുകൊണ്ടു്

1൦1
അന്റാര്ട്ടിക്കാ മൂടപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. മഞ്ഞുകട്ടി അങ്ങിങ്ങായി
പര്വ്വതംപോചെ
പൊങ്ങിനിള്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഇരുപതാം
നൂററാണ്ടിന്െറ ആരംഭംവൃതലാണു" ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തെപ്പററി

യൃള്ള വിവരങ്ങള് അധികമായി

നി

നമു

കിട്ടിയിട്ടുള്ളതു”്,

1771-ല് ഫ്രുഞ്ച്യകാരാണ് ഈ പ്രദേശത്തു” ആദ്യം എത്തി
യത്. ഇംഗ്ലീഷ്യകാര്, റഷ്യാക്കാര്,
നാര്വേക്കാര് എന്നി
വര് അവരെ പിന്തുടര്ന്നു. 9111-ല്
അമണ്സന്
എന്ന
നോര്വ്വേക്കാരനും
അതിറാശേഷം
ന്ത്റിട്ടം ഷാക്കിള്ട്ടന്
എന്നി ഉംഗ്ലീഷ്യകാതം അരിരെള്ലി്തൊിന എത്തി. 1929-ല്
വിമാനമാർഗ്ഗം

അഡ്മിറല്

ബേഡ്യ”

ആ

സ്ഥലത്തു” പര്യ

ന്വേഷണങ്ങള് നടത്തി. ഇന്നും
അനേകംപേ
ദക്ഷിണ
ധ്രരവത്തിലേക്ക് സാഹസപര്യടയങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്.
പല കാലങ്ങളിലായി ഓരോ രാജ്യക്കാര് കണ്ടു പിടിക്കു
ഭാഗ ങ്ങളെ അമാതു രാജ്യ ഓര്
സ്വ തമായെട്ടത്തമ “രിക്കുക
യാണ്മ്. ഇംഗ്ലിഷ്യ കാര്ക്കാണു് ജവിടെ അധികം സ്ഥലങ്ങ
ക്ത, ഫ്രാന്സ്, നോര്വ്വ, റഷ്യ,
അമേരിക്ക, ജര്മ്മ നിം

ഐക്യ വാട്ടകള് ഈ രാജ്യക്കാര്ക്കും ഇവിടെ
സ്ഥലങ്ങ
മുണ്ട്, എന്നാല് സ്ഥിരമായ
ജനവാസമില്ലാത്തതിനാല്
ഇന്നുംഇവയ്ത്കൊന്നും അതിരുകള്

ശരിയായില്ലെന്നു

വേണം

പറയുവാന്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിശദികരണത്തിനുവേണ്ടി
അന്റാര്ട്ടിക്കയെ നാലായി
തിരിച്ചിട്ടണ്ടു്.
വ്ൃത്താമൃതി

യില് കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തെ
905 അടങ്ങിയ നാലു”
അംശങ്ങളായി വിരജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏഷ്യന്ത്് അഭിമുഖമാ
യുള്ള വ്ൃത്തചതുര്ഭാഗം ഏഷ്യാററിക്വ്ൃത്തഭാഗമെന്നാണ
വിയപ്പെടുന്നതു".
അതുപോലെ
ആഫ്രിക്ക,
അമേരിക്കാ,
ആസ്ലേലിയ എന്നിവയ്ക്ക് അഭിമുഖമായ
ഭാഗങ്ങളെ അവ
യയടെ പേരു ചേത്താണു് വിളിക്കുന്നതു്.
ഭൂപ്രകൃതി

ഹിമാവ്പ തമായ ഒരു പീഠഭൂമിയാണു'

ഭൂഖണ്ഡം. മഞ്ഞു” വളരെ ഘ ധതനില് ശരാശരി

ഇര

6000 . അടി

ഉയരത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ദക്ഷിണധ്ര,വഭത്തോടടുത്തു”
ഇതിന്െറ ഉയരം ഏതാണ്ട് പതിനായിരം
അടിയാണ്,
മഞ്ഞുകൊണ്ടു മുടപ്പെട്ടതെങ്കിലും
ചില
പർവ്വതനിരകൾ
19009 മുതല് 16000 അടിവരെ
ഉയരത്തില്
ഉഇവിടകട
1 1

168
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഇങയില്

പലതും

അഗ്നിഫര്വ്വതങ്ങ

ളാണ്.
സാധാരണ ഭൂഭാഗങ്ങളില് നദികളും ഞജെള്ളു ഷാട്ട
ങ്ങളും കാണാറുണ്ടല്ലോ. ഇവയുടെ സ്ഥായത്തു
മഞ്ഞുകട്ടി
കൾ ഒറ്ുകുന്ന താഴ്വരകളും കീഴ്ക്കാംതൂക്കായി ഖീണു തക
രുന്ന ഹിമക്കട്ടകളുമാണു” ഇവിടെ ഉള്ളതു്.
മഞ്ഞു വലിയ
കട്ടകളായി ഹിമപര്വ്ൃവതങ്ങള്
പോലെ സമുദ്രത്തില് ചരിക്കു
ന്നതു” ഇവിടെ സാധാരണമാണ്.
ഈ കട്ടകള് സമുദ്രത്തില്
ക്ളൂടിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിനു പ്രതിബന്ധമത്രെ. സ്ഥിരമായി
അവിടെ കാണപ്പെട്ടന്ന ഇത്തരം
ഒരു
പ്രതിബന്ധത്തിനു*
റോസ് ബാരിയര് എന്നാണു പേരു്. മഞ്ഞുകട്ടകളുടെ
മുക
ളില്ക്കൂടി ഇടന്നാണു് ഉത്തരധ്രൃരവത്തില് എത്തേണ്ടതു”.
ഹിമ സമ്പാതത്തിനെറ ഫലമായി കടല്ത്തീരങ്ങളില്
വളരെ അധികം ചെറിയ ദ്വിപുകളുണ്ട്.
ഈ
ദ്വീപുകള്
വിവിധരാജ്യക്കാര് കൈവഖശമാക്കിയിരിക്കുകയാണു. മഞ്ഞി
ഇടിയില് കല്ക്കരിഖനിീകള് ധാരാളം ഉള്ളതായി
ഖിശ്ച
സിക്കപ്പെടുന്നു.
ധ്രവത്തോട്ട
തൊട്ടകിടക്കുന്നതിനാല്
സുയ്യരശ്മി
രാളുരെ
ചരിഞ്ഞാണ് ഇഖിമട ലഭിക്കുന്നതു”.
ശക്തിയും

ചൂടും ഇല്ലാത്ത രശ്മികളാണവ.
്രുകാശവും ആറു മാസക്കാലം

ആറു

മാസക്കാലം

രാത്രിയുമാണ്

സൂയ്ക്

ഉഇവിടെയു

തുത, ദക്ഷിണാര്ദ്ധഗോളത്തിലെ ഉഷ്ണകാലം
സെപ്റാം
ബര്മൃതല് മാര്ച്ചുവരെ അത്രെ. ഡിസമ്പര് ഇരുപത്തിമൂന്നാം
തിയതി
ദക്ഷിണമയ്രയവത്തില്
സുൂയ്യന് അസ്തമിക്കുന്നില്ല.
ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും അന്നു പകലാണു'ം അതുപോലെ
ജൂണ് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അവിടെ
സുൂയ്യന്
ഉദി
ക്കന്നേ ഇല്ല. അന്റാര്ട്ടിക്കയുടെ ചുററും അക്ഷാശേം 605യില്
ഒരു ശീതജലപ്രവാഹമുണ്ട്.
തഭസ്സരം ചെയ്യുന്നതിനു ഭൂഭാഗ
മൊന്നുമില്ലാത്തതിനാല്
പടിഞ്ഞാറുയിന്ന്
കിഴക്കോട്ട
ഭൂഖണ്ഡത്തെ ചുററി തു"
ഒക്കുന്നു, പശ്ചിമവാതജല
പ്രവാഹമെന്നാണതിനെറ
പേരു്.
ശീതകാലത്തു്---8൦
ചൃടാണു”

ഇഖിടെയുള്ളതു".

ഉഗ്രമായ

കാററുകളിവിടെ

യുണ്ട്. [873ഴ7ട '07/ലട!ദനി1ടട എന്നറിയപ്പെട്ടന്നു
കള്,

ഈ കാറഠറു

ധ്രരഖത്ത।ല്തഞിന്നു പുറത്തേക്കു ധ്ര,ഭ്മഖാതങ്ങളും അടി

-_153--ഈ പ്രദേശങ്ങളില് അന്തരീക്ഷം
മഗസ്ത്പകരം എപ്പോഴ്ചഠ മഞ്ഞു.
ം

കുന്നുണ്ട്", മഠ ഇല്ലാത്ത
ത്തില് നീരാവി കുറപല്ല.
പെയ്ത്കൊണ്ടിരിക്കന്നു.

ചേനല് ക്കാലത്തുപോലും

ചൂടില്ലത്തേ ഒരു കാലാവസ്ഥ.

യില് ചെടികളും മരങ്ങളും വളരുകയില്ല. പായലാണു” ഇ.
പിടത്തെ സസ്യം. ചെഠിയ വണ്ടകളേ പ്പേോലെയുമ്ളു ചില
പ്രാണികള ല്ലാതെ

ജീപജ്മാലങ്ങളെന്നും

ഇവിടെ

ഇല്ല.

കടല്ത്തീരത്തു" പെ൯ഗ്വിസ, ഗള്, കടല്ക്കാക്ക എന്നീ പ:
ക്ഷികളെ കാണാം. തിമിംഗലങ്ങള് കടലില് ധാരാളമുണ്ട്.

പചെനഗ്വി൯ു പക്ഷി താഠാവിനെപ്പോലെ ഉള്ളതാണു”. അവ.
അ൯റാര്ട്ടിക്കായില് മാത്രമെയുള്ളൂ.
തിമിംഗല പേട്ടയ്ക്കുയി ഇവിടത്തെ സമുദ്രത്തില് ഏത്തു
ന്നവരുണ്ടു്.
മനുഷ്യവാസയോഗ്യമല്ലാത്ത അന്റാര്ട്ടിക്ക.

' യില് കടിപാര്പ്പിനു സരകഷയ്ഷയങ്ങളില്ലാത്തതാണു" ആ (ഭഖ
ണ്ഡത്തെപ്പഠഠി ക്രടുതല് അഠിപു” നമുക്കു ലഭിക്കാരതതിനെറകാരണ,

ഭാഗം

൪,

ഇന്ഡ്യാ-- സാമ്പത്തി കഭൂമിശാസ്ത്രം.
കാര്ഷികോല്ലന്നങ്ങഠം.

ലോകത്തിലെ കാര്ഷി:

കരാ ജ്യങ്ങളില് സമുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം ഇ൯ഡ്യയയ്ക്കുണ്ടു”.
മവിടത്തെ ജനസംഖ്യയില് ഏകദേശം 87 ശതമാനവും

കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീപിക്കുന്നതു”. ദേശീയ വരുമാ
നത്തിനെറ ഒരു നല്ല ഭാഗം, ഭൂമിയില് നിന്നുള്ള പിളപുക.
ണു”

നല്കുന്നതു”.

വ൯ ല്യവസായങ്ങള്ക്കു'” ആധരേമായ.

അസംസ്മൂതസാധനങ്ങള്

കൃഷിയില്നിന്നു"

ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

മണ്ണിനെഠ ഫലപുഷ്ണി, ചേണ്ടിടത്തോളം മഴ, ജലസേ.

ചന സരകഷ്യുങ്ങശ

ഇവയാണു”
1]

നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയെ

ഒരും

154.
ബ്ബധാന

കര്ഷകരാജ്യമാക്കിത്തീത്തിട്ടുള്ള തു".

ഭക്ഷണസമ

“ധയനങ്ങളെ ക്രടാതെ കയററുമതിക്കുമ്ള
പല
വിഭവങ്ങളും
“കൃഷിയില്നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. ഇത്ര പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കന്നു
കൃഷി ഇനിയ്യം

അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെ ടേണ്ടതായിട്ടാ ണിരിക്കുന്നതു"ം

എല്ലാത്തരം കൃഷിയില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിളവു” അന്യരാ
ജ്യത്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു” ഇവിടെ

തുലോം

മോശമാണു.

ജത

തിനു പല കാരണങ്ങള് പറയപ്പെടുന്നു. മണ്ണിന്ൊ പീയ്യം കു
“യ്യന്നതും ഏണ്ണപിത്തുകശപോലെയ്യള്ള പ്രാക്ൃതികപളങ്ങള്ശ
കയറഠുമതി ചെയ്യുന്നതും കൃഷിഭൂമി തുണ്ടുതുണ്ടായി പിഭജി
ക്കുന്നതും കൃഷിക്കാരുടെ ദാരിദ്ര്യവും അങ്ഞതയ്യം ഒക്കെയമ

ണു” മുഖ്യമായ കാരണങ്ങളായി ചുണ്ടിക്കം ണിക്കപ്പെടുന്നതു".
അനസാഖ്യു ക്രമാതീതമായി പര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
രാജ്യത്തു” കാര്ഷിക പിഭവപങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം തദനുസര
ണം വര്ഭ്ധിക്കേണ്ടതാണു”. ഇതിനു വേണ്ടിയത്രെ പഞ്ചവത്സ
രപഭ്ധതികളില് കൃഷിയ്യടെ അഭിപ്ൃദ്ധിക്ക പേണ്ടി പ൯തുക

കള് ഗവമജെ൯റു

നീക്കിപച്ചിടുള്ളതു്.

1947-ല്

ഉണ്ടായ

വിഭജനത്തിനെറ ഫലമായി നല്ല കാര്ഷികപ്രദേശമായി
രുന്ന പുവ്വബംഗാള ം ധാരാളം ജലസേചന പഭ്ധതികശ നി
“ലവപിലാരുന്ന

സി൯ഡ്,

പഞ്ചാബു”

എന്നീ

പ്രദേശങ്ങളും

പാകിസ്ഥാനിലായിപ്പോയപ്പോശ പേണ്ട പോംവഴികള്
' കണ്ടുപിടിച്ചു" ഇതരസ്ഥലങ്ങളിലെ ഉല്ലാദ നകുഴിപു*” പഭ്ധി
പ്പിക്കേണ്ട
ആവശ്യം ഇന്ഡ്യയ൯യൂണിയനുണ്ടായി.
ഒാ
രോരോ കാലങ്ങളില് രാജ്ൃത്തിമ൯റ പല ഭാഗങ്ങളിലായി
ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കവും തത*ഫലമായ
“കൃഷിനാശങ്ങളു.ം ഇ൯ഡ്യയിലെ കൃഷിയെ
പലപ്പേഴം
സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്”.
കൃഷിക്കു പിധേയമാക്കാവുന്ന ഏകദേശം 172 കോടി
ഏക്കര് സ്ഥലം ഇ൯ഡ്യയിലുണ്ടു്.

303 കോടി

ഏക്കര് ദ്രമി

ശാത്രമെ ഇപ്പോശ കൃഷിക്ക് പിധേയമായിട്ടുള്ള..
ജനതയില്

ആളൊന്നിനു”

14 ഏക്കര് ഭൂമി. കൃഷി

കര്ഷക.
ചെയ്യ

പ്പെടുന്നു.

ചാല്

ഇന്ഡ്യയിലെ കര്ഷികോല്ലന്നങ്ങശള് പരിശോധി
രണ്ടു കായ്യുങ്ങള് നമുക്ക സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കാം.

ി ചി

__156--

ബിപിധ തരം കൃഷികള് ജപിടെയ്യണ്ട്.
ആഹാരത്തിനു
പവേണ്ടിയ്യള്ള ഉല്ലന്നങ്ങളുാണധി
കും. മഷ്ണുമേഖലാധാനൃങ്ങ

0൦ മപോഷ്ണുമേഖലാധാനയങ്ങളും മിതോഷഗ്ണുമേഖലാധദന്ൃ
അമ്ലം എല്ലാം ഇവിടെ കൃഷിചെയ്യുന്നു.
കൃഷിഭൂമിയില്
485 ശതമാനത്തിലും

ആഹാരോല്ലന്നങ്ങളാണു

പിളയിക്കുന്നു

ത്ത്ം നെല്ല്, ഗോതമ്പു”, തിന, എണ്ണവിത്തുകള്, കരിമ്പും
തേയില, കാപ്പി, പരുത്തി, ചണം, ഠബ൪, എന്നിവ ഈ

രാജ്യത്തെ പ്രധാന കാര്ഷികോല്ലന്നങ്ങള
ത്രെ.
നെല്ലു. ഇ൯ഡ്യയയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളു. ടേയ്യം
ആഹാരസാധനം നെല്ലരിയാണു്,
ഇ൯ഡ്യയിലെ ആകെ.

കൃഷിസ്ഥലത്തില് 30 ശതമാനത്തില് ഈ കൃഷി നടന്നുവ
അന്നു. നല്ല ചുടും ധാരാളും മഗഴയ്യം കിട്ടുന്ന എക്കല് സ്ഥലതഞ്ങ
കില് നെല്ലാണു” പ്രധാന കൃഷി. 40//-ല് കുറഞ്ഞ മഴ ലഭി
ക്കന്ന
പ്രദേശത്ങളില്
ജലസേചനസഹായത്തോടുക്ൂടി
. കഷി ചെയ്യും. ആണ്ടില് രണ്ടുംമൂന്നും തപണ ഈ കൃഷി
നടത്താവുന്ന

സ്ഥലങ്ങശ

ഇന്ഡ്യൃയിലുണ്ടു്.

പല

സ്ഥലങ്ങ

കിലും തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് മണ്സ്മൂണ് മഴയാണു" ഈ കൃഷി
“യെ സഹായിക്കുന്നതു”.
ഏതെങ്കിലും കാരണപശാല് ഈ
മണ്സൂണിനു* പാകപ്പിഴ ഭപിക്കുമ്പോശ വമ്പിച്ച കൃഷിനാ
ശമാണു” ഫലം.
കേരളം, മദ്രാസ്, ബീഹാര്, ബംഗാശം
ഉത്തരപ്രദേശ്”, മദ്ധ്യപ്രദേശ്, ഒഠീസാ, ആസാം, ബോം

“ബെ, എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നെല്ക്കൃഷി അധികമായ്യ
കളത്ര”. ദക്ഷിണ ജ൯ഡ്യയില് നെല്ലരി മുഖ്യ ആഹാരവസ്ക്കു
ആയിരിക്കുന്നതു” ഏന്തുകൊണ്ടാണെന്നു* ഇതില് നിന്നു” മന
സ്ഡ്രിലാഖും. താശെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണക്ക്" ശരിയായി

പരിശോധിക്കുക.
(ഏക്കുഠൊന്നിനു* റാത്തല് കണക്കാണു)

ഇന്ഡ്യാ
780

ജപ്പാ൯
3434

ഈജിപു'”
2998

തചൈന
2433

ഐ: നാടുകൾ
2185

ഇതില്നിന്നും ഇന്ഡ്യയിലെ
വിളവു"
ഏത്രത്തോ
ഇഠ കുറഞ്ഞിരികുന്നു ഏന്നു” മനസ്സിലാക്കാം. ക്രടടതല് സ്ഥലം
കൃഷിക്കു പിധേയമാക്കിയ്യം
കുട്ടം കൃഷി നടത്തിയ്യം ത

ഭപ്പാള് വിളവു" പര്ദ്ധിപ്പി
ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്,

56
ണ്.

ഗോതമ്പു.

ഇതു”

ഇന്ഡ്യ ഒരു

ഉഗ്ണുമേഖലാരാജ്യമാണെങ്കിലും

ഒരു

മീതോേഷ്ണുമേഖലാധാന്യമമ

ചില.

ഭാഗങ്ങളില് ഗോതമ്പുക്ൃഷി പളരെ പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നു.
മദ്ധ്യ ജ൯ഡ്യയിലേയ്യം
മു.ടെ മുഖ്യ

ആഹരര

ഉത്തര ഇ൯ഡ്യയിലേയ്യം

പദാത്ഥം ഗോതമ്പത്രെ.

ജനത്മം

നെല്ക്കൃഷി:

ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളില് ഗോതമ്പുകൃഷി പ്രയാസമാണു".
വലിയ ചം൭0 ധാരാള. മഥയ്ലം ഈ കൃഷിക്ക് പറഠിയതല്ല.
ഗോതമ്പുപിത്തു
യ്യ നനവുള്ള

പിതയ്ക്കുമ്പോശ ശൈത്യമുള്ള കാലാവസ്ഥ.
മണ്ണും അത്യാവശ്യമാണ്”. കതിരു പരു.

മ്പോള് ചംടാണു” വേണ്ടതു". വിള യ്യന്നതിനു മുമ്പു” കുറച്ചു.
മഴ കിടന്നതു നന്നു”.
കൊയ്ത്തുകാലത്തു” വരണ്ട പേനല്.
ആയിരിക്കണം, ഇന്ഡ്യയില് ഈ
സാഹചയ്യ്യങ്ങള് കിട്ട.
ണമെങ്കില് മഴ കഥിഞ്ഞുമ്ള ശീതകാലത്തു പിതയ്ക്കേണ്ടിയി:

രിക്കുന്നു. കളിമണ്ണു കലന്ന ഏക്കല്മണ്ണാണു” ഈ കൃഷിക്ക്
ഏററവും പഠറിയതു*, ദക്ഷിണ ഇ൯ഡ്യയിലെ കരിമണ്ണില്.
ഗോതമ്പു” നല്ലപോലെ പിള. യയന്നുണ്ടു”.
ലോകത്തിലെ അഞ്ചു പ്രധാന ഗേതേമ്പുല്ലാദനരാജൃ
ങ്ങളില് ഒന്നാണു” ഇസഡ്യ.

ഉത്തരപ്രദേശവ,ം, പഞ്ചാബുമ

ആണു് ഗോതമ്പു ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതില് ഇ൯ഡ്യയയില് മുന്നി
ടൂനില്ലന്ന രാജ്യങ്ങള്: ഗംഗയ്യടെ കീഴ്തടത്ങളില് ഈയം

കൃഷി ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം.
കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക.
മദ്ധ്യപ്രദേശം, ബീഹാര്, രാജപുട്ടാണാ,
മദ്ധ്യഭാരതാ..
ബോംബെ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ കൃഷി കായ്്യക്ഷമ:
മായി നടത്തപ്പെടുന്നു. താഴെ പറയ്യന്ന കണക്ക്" പരിശേമ
ധിക്കക.
(ഏക്കറൊന്നിനു* ഠാത്തല്ക്കണക്കിനു*)
ഇ൯ഡ്യയാ

ഈജി പ് ററ"

ജപ്പാ൯

700

1016

1/13

ചൈന

898

തിന.
ഇതില്
പല
ധാന്യങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്നു.
ഏററവ,ഠ
പ്രധാനപ്പെട്ടതു് ജോവര് (ചോള),
ബജ്:

(കനു ) ഏന്നിപയാണു*.
ഡക്കണിലെ
കര്ഷകജ നത.
'്ലടെ പ്രധനേപ്പെട ആഹാരചസ്ത്പാണു” തിന. ഫലപുഷ്ടി:
യില്ലാത്ത

മണ്ണില്

ചംടധികമുള്ള.

ഭാഗങ്ങളില്

മഴയ്യടെ.

--157-അഭാവത്തിലും ഈ കൃഷികശ നടത്താം.

ബോബൈ,

ഹൈ

രൂബാദു*, മദ്ധ്യപ്രദേശ്, മദ്രാസ്, മത്തരപ്രദേശം, എന്നീ
കൃഷിചെയ്യുന്നു.
ജോപര്൪, അധികമായി
സ്ഥലങ്ങളില്

ഇതിനെഠ വയ്ക്കോല് കന്നുകാലികശക്ക് ആഹാരമായ്യം ഉറപ
ഇത്തരപ്രദേശം
ബോംബൈ,
യോഗിക്കാം. രാജസ്ഥാ൯,

ബജ്റാ
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണു”
മദ്രാസ്, പഞ്ചാബു*
അധികം കൃഷി ചെയ്യുന്നതു”, ഏകദേശം 3. കോടി ഏക്കര്
സ്ഥലത്തു" ഈ തിനക്കൃഷി നടക്കുന്നുമുണ്ട്. മുക്കാല് ക്കോടി

ടണ് ധാന്യം ഈ

കൃഷികളില് നിന്നു" ലഭിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

ന്; ജോവർ, ബജ റ ഇവ. കൂടാതെ ഇ൯ഡ്യയില് കൃഷി
൭ ചയ്പ്പെടുന്ന പ്രധാന തിനവശ്ുങ്ങള് രാഗിയ്യം മെക്കാ

മുന്ദ്യാ പോകിസ്ഥാന്
ജലസേചനവും കാഷികോല്ലന്നങ്ങളും
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ഭചാളവം, തണു”. ഇവ പ്രധാനമായി ഉത്തരപ്രദേശത്തുടബീഹാറിലുമാണുേമള്ളതു്.
ഇ൯ഡ്യയില്
ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്ന.
തിനവപശ്ശങ്ങശ ഇപിടെത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണു” ചെ.
യ്യുന്നു”. ചില കാലങ്ങളില് അറേബ്യാ, ഏഡ൯,
ലിലാ൯ഡ”,
സിലോണ്
എഏഎന്നിപിടങ്ങളിലേക്ക്
മതി ചെയ്യാറുണ്ട്.

എണ്ണവിത്തുകഠം.

ഏണ്ണപിത്തുകളുടെ

സോമ
കയറ.

ഉല്പാദന.

ത്തില് ഇസഡ്യയയ്ക്ക” ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാനമുണ്ട്”. ആകെ കൃഷി;
ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തില് 8 ശതമാനം
അതായതു" 24.
കോടി ഏക്കര് സ്ഥലത്തു” ഈ
കൃഷി. നടക്കുന്നു, ആഹാരം.

പാചകം

ചെയ്യുന്നതിനു്

സഹായിക്കുന്നതിനു”

പുറമെ,

മരുന്നു", സുഗന്ധതൈലങ്ങശ, വാര്ണീഷ, മെഴുകുതിരി.
സോപ്പ് ഏന്നിലയ്യടെ നിമ്മാണത്തിനും എണ്ണ മപയോഗ്

ക്കപ്പെടുന്നു.
ഏണ്ണ വിത്തുകളില് പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നതു*
ചെറുചണവിത്തു",
നിലക്കടല, പരുത്തിക്കുരു,
ആവണക്കി൯കതു,

എള്ളു" മുതലായവയാണ്.

തേങ്ങ.
കടുക്.

ചെറുചണ:

പിത്തു” കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുതു*" മദ്ധ്യപ്രദേശം..
ഉത്തരപ്രദേശം, ആന്ധ്ഠറ, ബീഹാര്, രാജുസ്ഥാസ എന്നി.
ലിടങ്ങളിലാനണ".
ആഗസ്റ്റ്, സെപ്ഠറബേ൪, ഒക്ലോബര്.
മാസങ്ങളില് വിതച്ചു" ജാനുപരി മുതല് ഏച്പില്പരെയുള്ള .
മാസങ്ങളില് പിള.പെടുക്കുകയാണു” സാധാരണയുള്ള പതി
വ".

ജ൯ഡ്യയ്യടെ

കയററുമതിയില്

ഇതെരരു

പ്രധാന.

ഭാഗം വഹിക്ുന്നു.

ലോകത്തിലെ നിലക്കടലയിൽ ഒരു നല്ല ഭാഗം ഇന്.
ഡ്യയിലാണു' മല്ലാഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുതു". 80 ശതമാനം കൃഷി;
ഫലങ്ങളും മദാസ്, അന്ധ്റാ, ബോംബേ എന്നീ പ്രവിശ
കളില് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പനസ്സുതി നിമ്മാണത്തില്
നിലക്കടല എണ്ണയ്യു് പളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്".
ഏള്ള.കൃഷി:
യില് പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നതു”

ഉത്തരപ്രദേശം,

മദ്രാസ്

രാജസ്ഥാസ, ഹൈദ്രബാദ', മദ്ധ്ൃപ്രദേശം എന്നീ പ്രവിശ,
കളാണു്,

ലോക

ഉല്പാദനത്തിസെറ

ഏള്ളെ ണ്ണക്കച്ചപടത്തില്

34. ഇ൯ഡ്യയിലത്രെ.

ചൈനയ്യമായി ഇന്നു” ഇ൯ഡ്യ്ക്ു.
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മത്സരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആവണക്കി൯കരു ആഹാരസം
ഉപയോഗിക്കാ൯ നിവൃത്തിയില്ല ത്തേതാണു്.
ധനമായി
ഇസഡ്യയ്യടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഈ കൃഷിയ്യണ്ടെങ്കിലും
ഹൈദ്രബാദുശപ്പെടട

ച്ചിരിക്കുന്നതു”.

മദ്ധൃഇ൯ഡ്യയിലാണു*

ഉല്ലാദനത്തിസെറ

കേന്ദ്രീകരി:

70 ശതമാനം എണ്ണുയാ-

യ്യാ കരുപായ്യം കയററുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു്.
കടുക്” അധികം കൃഷിച ചയഷ്യപ്പെടുന്നതു്
ഉത്തര ഇന്ഡ്യ.
യിലാണ്. ഉത്തരച്ചദേശം, ബീഹാര്, പഞ്ചാബു”, ആസാ
രാജസ്ഥാന് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലാണു” പ്രമു ഖകൃഷി സ്ഥലങ്ങള്.
ഉത്തര ഇ൯ഡ്യയില് ആഹാരം
പാകംചെയ്യുന്നതിനു* കട്ട.
കെണ്ണ അധികം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന.
ഉക്ണുമേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന എണ്ണവിത്താണു* തേ.

ങ്ങ. പെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അനേകം
ഇപയോഗങ്ങള്ണ്ടല്ലൊ.
കേരളക്കരയിലും മൈസൂഠിലുമാണു” തെങ്ങുകൃഷി അധിക.
മുമ്ളതു”. മദ്രാസിലെ തഞ്ചാവുര്

ഗോദാവരി

പ്രദേശങ്ങളി

ലും ആന്ധ്റാ, ഒറീസാ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും, തെങ്ങുകൃഷി:
അഭിപ്പദ്ധിപ്പെടുപരുന്നു. ഇ൯ഡ്യാഗവമ്മെ൯റു് ഒരു കേന്ദ്ര.
നാളികേരക്കമ്മററി ഉണ്ടാക്കി ഈ കൃഷിയ്യടെ അഭിവ്ൃഭ്ധിക്ക.
പേണ്ട സാഹചയ്യയങ്ങള് സൃഷ്കിച്ചിടുണ്ട”.
പരുത്തിക്ുരുപില്നിന്നും എണ്ണ എടുത്തുവരുന്നു. പരു:
ത്തിക്കൃഷിയ്യടെ ഒരു ഉ പോല്ലന്നം മാത്രമാണിതു". 20ലക്ഷം
ഭണണ് പരുത്തിക്കുരു
ന്നുണ്ട്.

ആണ്ടുതേറും
ല്

ഇസ൯ഡ്യയില്

കരിമ്പ്. കരിമ്പു" ഇന്ഡ്യയിലെ
കൃഷി ആയിരുന്നു ഏന്നു” ഹികുപ്പെടുന്നു.

ലഭിക്കു.

ഒരു പുരാതന:
ഉഗ്ണുമേഖലയി'

ലും ഉ പോഴണ്ണുമേഖലയിലുമായിട്ടാണു് കരിമ്പു കൃഷി ലോക.
ത്തില് അധികം നടക്കുന്നതു”. നനവുള്ള ഉഷ്ണുപ്ര ദേശങ്ങളില്.

ഈ

സസ്യം നല്ൃതുപോലെ

വളരെ

ക്രടുതലും

ഈ

വളരും.

കൃഷിക്ക്”

30// മഥയില് കുറവും

പററിയതല്ല.

ഏക്കല് നിറ.

ഞ്ഞ കളിമണ്ണില് കരിമ്പു” സമൂദ്ധിയായി പിളയയം. ലോക
ത്തില് ക്രടതല് കരിമ്പു” കൃഷിചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇ൯ഡ്രൃ,
യാണു്.
45 ലക്ഷം ടണ് കരിമ്പു” ആണ്ടുതോറും ഇ൯ഡ്ൃ
യില് ഉല്ലാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
ഉത്തരപ്രദേശാ, ബഹാര്.
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എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇ൯ഡറൃയിലെ കരിമ്പു കൃഷി സ്ഥല
അ്ങളില്

മുക്കാല്ഭാഗം

മദ്രാസ്", ബോബെ;

കിടക്കുന്നു.

ബംഗാഗ,

ആസാം,

മദ്ധ്യഇ൯ഡ്യ, ഒറീസാ, ഹൈദ്രബാദ്ം

കേരം
എന്നിവിടങ്ങളിലും
കരിമ്പുകൃഷി
നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവിടുത്തെ കരിമ്പില് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പഞ്ചസാര മുഴുപ൯

തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കയാണു". കരിമ്പുകൃഷി ഗലവേ
ഷണം സംഘടിപ്പിക്കന്നതിനു” ഒരു കേന്ദ്ര കരിമ്പുകമ്മിററി
ഏര്പ്പെടുത്തപ്പെടിട്ടു
ണ്ട്. ഒരേക്ുഠില്നിന്നു” ഹാവായ” ദ്വീ

ചുകളില് 02 ടണ്ണും, ജാവയില് 90 ടണ്ണും കരിമ്പു ലഭിക്കു
മ്പോശ ഇ൯ഡ്യയില് 14 ടണ്ണാണു” ലഭിക്കുന്നതെന്നു” മന
ഡ്ല്ിലക്കണം.
ഇന്ഡ്യയ്ക്ക്” വിദേശനാണ്യം സമ്പാദിച്ചു
തേയില
തരുന്ന ഒരു പ്രധാന ജല്ലന്നമാണു” തേയില. ധാരാളം മധ
ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം കെടി നില്ലാത്ത ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ഫല

പുഷ്ടിയ്യമ്ള

മലഞ്ഞചെരിപുകളണു”

ഈ

കൃഷിക്ക് ഏററവും

യോജിച്ചതു". ഉ പോഷ്ണുമേഖലയിലെ സസ്യമാണു് തേയി
ല. തേയിലക്കൃഷിയില് ഇന്ഡ്യയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമുണ്ട്.
' ഏററവും അധികം
കൃഷിചെയ്യപ്പെടുടന്നതു" ആസാമിലും പ

ഇവിടുത്തെ തേയില ഉല്പാദന
ശ്ചിമബംഗാളിലുമാണു”.
ത്തിനെറ 89 ശതമാനവും ഈ പ്രദേശത്അളിലത്തെ. 60

കോടി റാത്തല് തേയില ഇ൯ഡ്യയില് ആണ്ടുതോറും ലഭി
ക്കുന്നുണ്ട്, ദക്ഷിണ ഇ൯ഡ്യയില് കേരളത്തിലും നീലഗിരി

കോയമ്പത്തൂര്
മര്ഹിക്കുന്നു.

പ്രദേശങ്ങളിലും തേയിലക്കൃഷി പ്രാധാന്യ
ഉല്പാദനത്തില് 75 ശതമാനധ്യം

അന്യരാജ്യ

ഞ്ങളിലേക്കു കയറഠി അയയ്ക്കുന്നു.

കാപ്പി. ജര കൃഷിയും
'മേഖലയിലുമായി

ചടം

നടക്കുന്നു.

കാപ്പ്യിക്ക്ഷിക്ക*

ഉഷ്ണുമേഖലയിയ്യം ഉ പോഷക
ധാരാളം

ആവശ്യമാണു”.

മഴയ്യം

മിതമായ

ഫലപുഷ്ടിയുള്ള.

പെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കാത്ത മണ്ണ് കാപ്പിച്ചെടിയയടെ വളര്
ച്ചയ്ക്കു” ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണു”. ഇവയെക്കാള്ശ ഏററവുമ
'പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നതു" പളരെ ക്രടുതല് ഈഷ മാന്തരമി
ചത്തേ കാലാവസ്ഥയ്യം തൂക്കായ സ്മൂഷ്യുരശ്മിയില്നിന്നുള്ള.

സരരക്ഷണമധുമത്രെ.

തന്മച്ലം ഉയരാക്രടിയ മലമ്പ്ൃദേശക്കു.

ര

-161-ആറില് കാപ്പിക്കൃഷി

ശരിയായി

നടത്ത,

ജ൯ഡ്യയില്

ൂ. ചക്ഷത്തോളം ഏക്കറില് ഈ കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിലും വിളവു
ലോകോല്ലാദനത്തിനെറ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ്. മൈ
“സൂര് ആണു”

ഏററവും

ക്രുടടതല് വ്വിള വു നല്കുന്നതു”.

ആകെ.

യൃള്ള കാപ്പിക്കരുപിനെഠ ൭0 ശതമംനധും അപിടെനിന്നു
“ലഭിക്കുന്നു. നീലഗിരി, ക്രഥു", കേരളം ഏന്നീ പ്രദേശങ്ങ
കാണു” മൈസൂര് കഴിഞ്ഞാല്
പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നതു”.
ഇതര
രാജ്യങ്ങളിലെ കാപ്പിക്കരുപിനെ
അപേക്ഷിച്ചു"
'ഇ൯ഡ്യ൯ കാപ്പിക്കുരു പരെ മെച്ചപ്പെടതാണു”. തന്മൂലം
കാപ്പിക്കുരു ധാരാളം കയററുമതി ചെഷ്ണപ്പെടുന്നു.
പരുത്ത!. അമിതമായ മഴസ്മള്ള ഭാഗങ്ങളില് പരു
ത്തിച്ചെടി സമൃദ്ധിയായി വളരുന്നില്ല. 20// നും 40// നും
മദ്ധ്യേ മഗ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില് പരണ്ട കലോവസ്ഥ

യില് ഈര്പ്പം സം ഭരിക്കാ൯
ത്തി പളരുന്നുതു”.

അതൃഷ്ണു

ധാരാളം

പാടില്ല.

ാന്യമുണ്ട്.

ഈ

കഴിവുള്ള

മണ്ണിലാണു” പരു.

സൂയ്കപ്രകാശം ഇതിനു പേണാം

കൃഷിയില് മണ്ണിനു” പളരെ പ്രം

ഡക്കാണിസെറ

പടക്ക പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള.

“കതിമണ് പ്രദേശത്തും മേല്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാല് പരുത്തി
കൃഷിക്ക് ഏററവും അനുയോജ്യമാണ്”. അമേരിക്ക ഐ
ക്ൃനാടുകള് കഴിഞ്ഞാല് പരുത്തിക്കൃഷിയില് പ്രാധാന്യ
മര്ഹിക്ുന്നതു” ഇ൯ന്ഡ്യയാണു്. ബോംബെ, മദ്ധൃപ്രദേശംം
.ചൂവ്ൃയപഞ്ചാബു”, മദ്രാസ്, ഉത്തരപ്രദേശം, ബീഹാര്, സയ
രാഷ്ര്രം, ഹൈദ്രബാദു” എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണു” പരുത്തിക്കൃഷി
യില് മുന്നിടുനില്ലന്നതു*. പഞ്ഞിയണേ” ജ൯ഡ്യയിലെ
അറവു പ്രധാന വാണിജ്്യോല്ലന്നം,

ചണം.

ഏ

ക്രുടുതല് നനവുമ്മ താഴ്ന്ന ഉഷ്ണ്ുഭമികളിലെ

ഉല്പന്നമാണു” ചണം.

80/7--നു മേല് മഴസ്മം നല്ല ചുടും ഫല

'പൃഷ്ക്ിയ്യള്ള എക്കല്മണ്ണും ചണച്ചെടിഷ്യടെ സമൃദ്ധമായ വള.
ചയയ" ആവശ്യമാണു”: ഇന്ഡ്യാ പിഭജനത്തോടുകൂടി ചണ
ക്കൃഷി പ്രദേശങ്ങശ ടഭ്രരിഭാഗപും ഇന്ഡ്യക്കു നഷ്ലപ്പെളും
അവിഭക്തഭാരതത്തിലായിരുന്നു ലോകത്തില് ഏററവും ക്രട
തല് ചണം ഇല്ലാദിപ്പിച്ചിരുന്നതു". ഗംഗയ്യടെ ഡല്ററയി.

ലയ്യം

ആസാമിലേയ്യം

കാലാവസ്ഥ

ചണക്കൃഷിക്ക്*

-162-ഏററവും പഠറിയതാണു”, ചണക്ക്ഷി നടത്താവുന്ന പ്രദേശം
ങഅ്ങഗ പൃതിയതായി ഭാരതത്തില് ഇപ്പോശ രൂപംകൊള്ളു
ന്നുണ്ടു”. പൃതിയ കൃഷിഭൂമികളു ണ്ടാക്കിയ്യം ഉള്ള സ്ഥലത്തു.
നിന്നു” ക്രടടതല് പിളവു മല്ലാദിപ്പിച്ചുട ഈ കൃഷി അഭിപ്ലം

ഒധിപ്പെടുത്താനാണു” ഇസ൯ഡ്്യാഗപമ്മെ൯റു ശ്രമിക്കുന്നതു്.

റബ്ബര്. ഉഗ്ലുമേഖലയിലെ ഒരു സസ്യൃമാണു* റബര്.
ലോകത്തിലെ റഷ്ചര് ഉല്പാദന രാജ്യങ്ങളില് ഇന്ഡ്യക്ക്
അപ്രധാനമായ

ഒരു

സ്ഥാനം

മാത്രമേയു ലു.

ലോകോല്ലാദ.

നത്തിനെറ ഒരു ശതമാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു പറ.
യാം. ദക്ഷിണേന്ഡ്യയാണു” റബ്മര്കൂഷിയില് മുന്നിടുനില്ലം.
ന്നതു”. (കേരം,

ക്രഗ്ഗ്ം മൈസ്മൂര്൪) ഇ൯ഡ്യയയില്

ഗ്യൃള്ളു റബ്ദര്ത്തോട്ടങ്ങളില്

97

ശതമാനവും

ആകെ.

കേരജത്തി'

ലാണു”.

]955-56-ല് മേല്പറഞ്ഞ കാഷികോല്ലന്നങ്ങശ ഇ൯ഡ്ൃ,
യില് ഏത്രയയണ്ടായി എന്ന കണക്കാണു” തംഴൈെച്ചേക്കുന്നതു”്..
ഉല്പന്നം.

അളവു .

നെല്ല

25474000

ഗോതമ്പു"
തിന
എണ്ണവിത്തുകശ
കരിമ്പു"
തേയില
കാപ്പി
പരുത്തി
ചണം
ബ്ര

83468000
14703000
55906000
.
58859000
6468556000
26000
39098000
41337000
89000

ടണ്.

ടണ്
ടണ്
ടണ്
ടണ്
റാത്തല്:
ടണ
ബയില്
ഖയില്ടണ്

ധാതൃക്കഠാ.
ഏതൊരു

രാജ്യത്തിനെറയ്യം സാമ്പത്തികമായ യച്ച;

തു" പ്രകൃതിനിക്ഷേപങ്ങള് കാരണമാ",

ി
ഈ കായ്കുത്തല്.

-163-ക൯ഡ്യ ഏറഠവും മു൯പന്തിയില് അഖ്ലങ്കിലും പിഭപസ
മൃദ്ധമാ ണെന്നുപറയാം. അടുത്തകാലംവരെ ധാതുവശ്ശങ്ങള്
ഖന നംചെയ്ക്ക് കയററുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇപലിടത്തെ
പതിവു", എന്നാല് ഇപ്പോഗ ഈ രാജ്യത്തെ വ൯ വ്യവസാ
യങ്ങളില് പലതും ഖന നപ്രപത്ത നത്തെക്കുടി ആശ്രയിച്ചി
രിക്ുന്നു എന്നു പറയാം. രാസവസ്റ്റനിമ്മാണ വ്യവസായങ്ങ
ളോട്ടം ലോഹവ്യവസായങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ധാതു
ക്കളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തു ന്നതില് ഇ൯ഡ്യ പളുരെ പിന്നോ
ക്ക നിലയില് ആയിരുന്നു പത്തിച്ചിരുന്നതു*, തന്മചൃലം വി
ദേശ വിപണികളില് നിന്നു” ധാരാളം ഇറക്കുമതി ഇന്ഡ്യ

യിലേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
തികയാണു*.

ഖനികളേയ്യം

ആ രീതി ഇന്നു” മാറിപ

ധാതുവസ്തക്കളേയ്യം സംരക്ഷിക്ക

ന്നതിനുള്ള പല നിയമങ്ങളും സംഘടനകളും ഇന്നു” ഇ൯
ഡ്യയില് ഉണ്ടു്. 1948-ല് ഒരു 111൩68 ൩0 1/10൦7ലിഭ ൧0

പാസാകുപ്പെടു. കേന്ദ്രത്തില് ഒരു 11ബ്ഭന

30൩068

൨ 1മസ്ഥലി

മറി 8വിബ്ഥിം 26567൨ ഉണ്ടെന്നുള്ള വസ്റ്റത

നാം സ്തൃരിക്കേണ്ടതാണു”,

ഇരുമ്പു",

മാംഗനീസ്,

മോണോസൈററു”,

സ്വണ്ണംം ചെമ്പു",

ഇല്മനൈററു്,

ട്രോളിയം ഇവയ്യടെ പിതരണം

പെള്ളി,

അഭ്രം, കല്ക്കരി,

ഇസ൯ഡ്യയില്

ഏതു

പെ

നില

യില് ഇരിക്കുന്നു ഏന്നു” നമുക്ക പരിശോധിക്കാം.

ഇരുമ്പ്.
ത്തോളം

ലോക

ഇരുമ്പു

അയിരിനെ

നിക്ഷേപത്തില് ഒരു

സംബന്ധിച്ചിട

വലിയ

ഭാഗം

ഇ൯

ഡ്യയിലുണ്ടു്. ബീഹാര്, ഒറീസാ, മദ്ധ്യപ്രദേശ്, ആന്ധ്റാം
(മൈസൂര് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലായി ഇരുനയുഖനികള്ശ വ്യാപി
ചു കിടക്കുകയാണ്. ബീഹാറിലെ സിംഗ്ഭം, ഒറീസായി
ലെ മയൂര്ബഞ്ജു” എന്നീ ഖനികള് പ്രാധാന്യം അഹ്റികുന്നു.

എല്ലാ വ്യവസായങ്ങള്ക്കും അടിസ്ഥാനമായ
നത്തില് ഇന്ഡ്യയ്ക്ക്

ലോകത്തില്

പ്രപത്തനം നടത്താത്ത ധാരാളം

ഇരുന്പ

ഖന

ഏഴാം

സ്ഥാനമുണ്ട്.

ഖനികള്

ശേഷിച്ചുകിട

ക്കകയാണു", 21000 മില്യ൯ ടണ് നിക്ഷേപം ഇന്ഡ്യയില്
ഉണ്ടെന്നാണു” കണക്കാക്കപ്പെടിരിക്കുന്നതു”: ഇതു” ലോകനി

ക്ഷേപത്തിനെഠ ദ ആണു,

ഇന്നു” 33 മില്യ൯ ടണ് ആണ്ടു

_ 164.
തോറും ഉല്ലാദിപ്പിക്കപ്പെടടന്നതു"

രണ്ടാം

പഞ്ചവത്സരപദ്മ

തിയ്യടെ അപസാനത്തില് (1961) 19 മില്യ൯ ടണ് ആക്കു
ണമെന്നാണു” ഇ൯ഡ്യാഗപമജെ൯റു” ആഗ്രഹിക്കുന്നതു".

ഗവ

ണൈ൯൨ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വക്കേലാം ഭിലായ്, ഒുശ്ശാപ്പ൪
ഏന്നീ മരുക്കവ്യപസായ ശാലകളില്ത്തന്നെ 6 മില്യന് ടണ്

ഇരു വ്പൈരു* ആവശ്യമുണ്ടു്. ഇന്നു” ഖനനം ചെഷ്കപ്പെടുന്ന
ജരുമ്പൈരില് മുക്കാല് ഭാഗവും ഇവിടത്തെ വ്യവസായ

ശാലകളില് ഉപയോഗിക്കുന്നു, 4. ഭംഗം

രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്” കയററുമതി ൭ യ്യുന്നു.

ജപ്പാ൯

മുതലായ

ാതമാമും ലോഹങ്ങളും

ശ്

ക

൭൨.

-165--മാംഗനീസ്”.

ഞ്ഞാല്

ലോകത്തില്

ഇതിന്െറ ഉല്പാദനത്തില് ഷ്യ കഥി

അടുത്ത

സ്ഥാനം

ഇ൯ഡ്ൃയ്ണാണു",

ഇ൯ഡ്യയില് നിന്നു” ക്രടുതല് കയററുമതി ചെയ്യുന്ന ധാതു
ഇതത്രെ. രാസപ്യപസായങ്ങളിലും ഉരുക്കു
നിമ്മാ ണത്തിലും

ഡ്ഥൈസെല് ബാറാറഠി നിമ്മാണത്തിലും ഗ്ലാസ് നിമ്മാണ
ത്തിലും ഈ
ധാതു ധാരളമായി ഉപയോണിക്കപ്പെടുന്നു.
മദ്ധ്യപ്രദേശം, ബീഹാറിലെ സിംഗ്ഭം, മദ്രാസ്, ഒറീസ്സ,
മൈസൂര്, ബോംബേ
എഏന്നിവിടങ്ങളിലായി
മാ൯ഗനീ
സു” ഖനികള് സ്ഥിതിചചയ്യുന്നു, ഡക്കാ൯ പീഠ ഭൂമിയില്
പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി അനേകം
ഖനികശഗ ഉണ്ട്. മദ്ധ്യ
പ്രദേശം മാത്രം ഇന്ഡ്യയിലെ ഉല്പാദനത്തില് മൂന്നില്

രണ്ടുഭാഗവും നടത്തുന്നു.
സ്വണ്ണം. മൈസ്മൂറിലെ കോളാർ സ്വണ്ണഖനികശ
സുപ്രസിദ്ധങ്ങള ണു”. ലോകോല്ലാദനത്തിസെറ രണ്ടു ശതമാ

നാ [സ്വണ്ണം മാത്രമെ ഇന്൯ഡ്യയില്നിന്നും
പടം

ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.

കിഗക്കേ മൈസ്മൂറില് ബാഗഗ്ട്ടൂ
രില് നിന്നു് 40 മൈല് അക.
ലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ ഖനികളില് നിന്ന് ഇന്ഡ്യയി'
ലെ 95 ശതമാനാ സ്വണ്്ണവും ലഭിക്കുന്നു. ഹൈദരാബാദില്,
ഫട്ടി എന്ന സ്ഥലത്തും സ്വണ്ണഖനനം നടക്കുന്നു. ബോംബേ
യിലെ ധര്വാറിലും മദ്രാസിലെ പയനാട്ട്” അനന്തപ്പര് പ്ര

ദേശങ്ങളിലും സ്വള്ണഖനികളു ണ്ടെന്നു” ഈഹികുപ്പെടുന്നു.
1956-മുതല് കോളിലെ സ്വണ്ണഖനനം ദേശസാല്ക്കരി
ച്ചിരിക്കുകയാണു”.
ചെമ്പ്. ചെമ്പിനെ സാബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്.
ഡ്വൃയ വളരെ ദരിദ്രയാണു”. ബീഹാഠിലെ സിങ്
ഭം പ്രദേശ
ത്തു” 60 മൈല് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു ഖന നകേന്ദ്രമാണു്
പ്രധാനം. ഇ൯ഡ്യയ്യടെ ആവശ്യത്തിനെറ 4 ഭാഗം നിവ്വ
ഹികുവാനുള്ള കഥിവുമാത്രമെ ഈ ഖനിക്കുള്ള. ജയപ്യരംം

രാജസ്ഥാന്, സിക്കിം, ആന്ധ്റാ എന്നിലിടങ്ങളിലും ചെ
ന്പു ഖനികശ ഉണ്ടത്രേ.

വെള്ളി.

ഈ ധാതു ഇന്ഡ്യയില് പളരെ ദുര്ല്ലഭമം

ണ്, പറയത്തക്ക രീതിയില് ഇതിന്െറ ഖനനം
നടക്കുന്നു
ശില്ല. ബീഹാര് പ്രദേശത്തും മൈസൂറിലും ചെള്ളി ഉണ്ടത്രെ.
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മോണോസൈറവറ്.

ആഠറം യൃഗത്തില് അത്യന്തം

പേക്ഷിതമായി കുരുതപ്പെടുന്ന ധാതുമണല് ഇന്ഡ്യയ്യടെ
ഒരപ്ൃവ്യസ്വത്താണു”. കേരളതീരത്തു” കക്ക മണലില് ഈ
ധാതു ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. മദ്രാസ്സ് സമുദ്തീരത്തു
മള മണലിലും ഇല്മനൈററിനോട്ട ചേന്നു” ഈ ധാതു ലഭി
ക്കുന്നുണ്ട്”. തോറിയം, യയഥേനിയം, എന്നീ വസ്തുക്കള് ഈ
മണലില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയം കാലം വിദേശങ്ങ
ളിലേക്കു” കയററി അയച്ചില്ന്ന ഈ ധാതു ഇവിടത്തന്നെ
ഗവങബെന്ഠു”
ഇന്നത്തെ
ഉ പയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ടാണു”
പ്രപത്തിക്കുന്നതു". ആലുവായിലെ റയര് ഏത്ത” ഫാക”റഠഠി

ഈ

ി

ഉദ്ദേശത്തോടുക്രടി സ്ഥാ പിച്ചിടുള്ളതാണു്.
' ഇല്മനൈറവ്.

ഇന്ഡ്യയ്യടെ

ധാതുവ്ൃയവസായ

ത്തില് പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നതാണു" ജല്മനൈഠറു് ഉല്പ
ദനം, ഇക്കായ്യയത്തില് ഇന്ഡ്യയ്ക്കു” ലോകത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാ
നമുണ്ടു”. കേരളത്തിന്െറ തെക്കെ തീരത്തു” കാണപ്പെടുന്ന
ധാതുമണലില് നിന്നു തന്നെയാണു” ഇതിനെഠയ്യം ഉല്പാദന.

95 കോടിടണ മണല് ഇവിടെ

ഉണ്ടെന്നു് കണക്കാക്കപ്പെ

ട്ടിരിക്കുന്നു.
അഭ്രം.

ഇ൯ഡ്യയില്
ക്കാല്ഭാഗഖും

തു".

പൈദൃതവ്യവസായത്തിനാവശ്യമു മു. അഭ്രം

വളരെയ്യണ്ടു്.
ഇ൯ഡ്യ൯

ബീഹാറിലെ

ലോകോല്ലാദനത്തിനെ

ഖനികളില്

ഹസാരിബാഗ്,

മു

നിന്നാണു് ലഭിക്കുന്ന

മോഗോീ൪,

ഗയാ

എന്നീ ഡിസ്റ്റ്ിക്ററുകളിലും ദക്ഷിണ ജ൯ഡ്യയിലെ നെ
ല്ലൂ൪ പ്രദേശത്തും ആണു” അഭൂഖനനം വളരെ അധികം നട
ണാ, ഏന്നിപിടങ്ങ
ക്കുന്നതു”. കേരളം, മൈസ്മൂര്, രാജപുട്ടാ
ം ബ്രി
ഐക്യനാടു
൯
കിലും അഭ്രഖനികളൃണ്ടു”. അമേരിക്ക
വാങ്ങുന്ന
അധികവും
ട്ടനും ആണു” ഇവിടത്തെ അഭ്രത്തില്
തു”. ഇന്ഡ്യയില് വൈദൃതിപ്യവസായം പഭ്ധിക്കുന്നതോ

ടൊപ്പം

നമ്മുടെ

ഉപയോഗിച്ചു

ഠീയ

അഭ്രത്തില് 'അധികമാഗചും

നാതേന്നെ

തുടങ്ങും.

ഇന്ഡ്യയിലെ ഏററവും പ്രാധാന്യമേ.
കല്ക്കരി.
ഇവിടത്തെ
ി തആണെന്നു പറയാം.
കല്ക്കര
ധാതു,

67.
ണനത്തൊഴിലാളിീകളില് പകതിയ്യം കല്ക്കരി ജോലിക്കു
അണു. കല്ക്കരി ക്രുടുതല് ഉള്ളതു” ബംഗാള്, ബീഹാര്
ഭറീസ എന്നീ ദേശങ്ങളില് പ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഗാണ്ഡ്വ
നപ്രദേശത്താണ്. “ഇന്ഡ്യയില് 90 ശതമാനം കല്ക്കരി
“യം

കിട്ടുന്നതു

ഈ

പ്രദേശത്തുനിന്നാണു”.

(ബംഗാള്), - ത്ധേഠിയാ (ബിഹാര്),

റാണിഗങ്ജ്ു*

ഗിരിധി (ബീഹാര്)

.അവയാണ്ട് പ്രധാന ഖനികശ. മദ്ധ്യപ്രദേശ്, ഹൈദ്രബാ
ഭു", ആസാം, എന്നിവിടങ്ങളില് കല്ക്കരി കാണപ്പെടുന്നു.
പലയിടങ്ങളിലായി ത്തയിരം' കല്ക്കരി ഖനികള് ഇ൯
“ഡ്യയിലുണ്ടത്രെ.
ഇവിടത്തെ കല്ക്കരി ഖനികൾ വഖ്്യാവ

സായികപ്രദേ ശങ്ങളിലെ
തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ
അല്ല
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു". വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനത്തിനു"
ഡ്യതിബന്ധമാണു”.

“പളരെ

ഗുണത്തില്

പിശേസപ്പെട്ടതല്ല.

ഇപിടത്തെ

തന്മചലം

കല്ക്കരി

അന്യരാജ്യങ്ങളില്

നിന്നു്” പളരെക്രടുതല് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
“ബാഗാളിലേയ്യം ബീഹാറിലേയ്യം കല്ക്കരിയേക്കാള് മദ്രം

“സിലും

ബോംബെയിലും ഇറക്കുമുതി ചെയ്യപ്പെട്ട കല്ക്കരി

ഭി” വിലക്കറവാണു',
ഇ൯ഡ്യയിലെ
റെയില് ചേകളാണു"*
ഇവിടത്തെ കല്ക്കരിയില് ഭൂരിഭാഗപു൦ ഉപയോഗിക്കുന്ന.

ത്. ഇരുമ്പുരുക്കുപ്യവസായശാലകള്
ഹിക്കുന്നു.

അടുത്ത

സ്ഥാനം

വ

കല്ക്കരി ഖനനം കായ്യയക്ഷമമാക്കന്നതിനു
പേണ്ടി ഇ൯
ഡ്്യോഗപബെ൯റു” 1952-ല് ഒരു (0൮ 11൩09 ൧.00 പാ

“സാക്കി പ്രയോഗത്തില്
ആ”

പരുത്തിയിട്ടുണ്ടു".

1939-ല് ഒരു 10൦] 163൦൨൧൨൨

കൂ” നടത്തിവരുന്നു.
ഞ്ങളില് ഇസ൯ഡ്യൃയ്ക്ക്

പെട്രോളിയം.

ത്വധേറിയായ്ക്കുടട

1൩5൦

കല്ക്കരിഖനനത്തില്
ഏഴാംസ്ഥാ നമുണ്ടു്.

സ്ഥാപി

ലോകരാജുകൃ

ലോകോല്ലാദനത്തിനെഠ ഒരു ശത

മാനവും ഇ൯ഡ്യൃഴ്യു” ആവശ്യമുള്ള തിനെറ ഏഴ ശതമാന
വും മാത്രമാണു” ഇവിടെനിന്നു ലഭിക്കുന്നതു്. ആസാമിലെ
ഡിശ്ശ്ബായ” എണ്ണുഖനികളാണു” ഏററവും പ്രാധാന്യമഹി
ഇന്ഡ്യാ ധാരാളം പെട്രോളിയം ഇറക്കുമതി
ക്കുന്നതു".
ത ചയ്യയുന്നു. വര്ദ്ധി ച്ഛുവരുന്ന ആവശ്യത്തി നനുസരിച്ചു" ഇത

ചം.
എണ്ണ മല്ലാദനം വികസിപ്പിക്കന്നതിനു” ഗപബെ൯റു” പ്രപം
ത്തി ചൂുപരികയാണു*.
പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷണ
നടത്തിയതിനെറ ഫലമായി ആസാമിലെ നഹാര്ക്കാഡി'
യാ

എന്ന

സ്ഥലത്തു്

ഇപ്പോഗ

ഖനനം

നടക്കുന്നു,

പം

ഞ്ചാബു”, രാജസ്ഥാന്, പശ്ചിഭബംഗാള്, ഒഠീസാ, കച്ച”,
മദ്രാസ്, ആന്ധ്ഠ, കേരളം ഭനിപിടങ്ങളിലെല്ലം അ.
ന്വേഷണം നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണു”. ബോംബെയിലും

വിശാഖ പട്ടണത്തും

എണ്ണ

ശുഭ്ധീകരണകേന്ദ്രങ്ങശ സ'ഥാ-

പിക്കപ്പെടുക ഗിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
പെട്രോളിയം

ഖനനത്തിനെറ

ഉ പോല്ലന്നങ്ങളായി

പാരഫി൯ മെഴ്ചക്” ചഭികുന്നുണ്ടു്,
മേല്പ്പറഞ്ഞവ ശ്രൂടാതെ
റു",

കേനൈററു,

ക്കമ്ടെ

ക്രട്ടത്തില്

ഉച്ച,

ചുണ്ണാമ്പുകല്ല”ം

നാകം,

ബാക്സൈ

മുതലായവയ്യാ

ധാത്തും

ഉ ശപ്പെടുത്താവ, ന്നതാണ്.

ഇലപാതവൈദ്യൃതശക്തി.
ആധുനികലോകത്തു

പിദ്യൃ

ക്തി

അപരിത്യഃ ജ്യമ-

യിത്തീന്നിരിക്കുന്നു. കല്ക്കരിയ്യ എണ്ണയ്യം സുലഭമല്ലാത്തും
പ്രദേശങ്ങളില് “ജലപാത പൈദൃതശക്തിയാണു*
പ്യവ.
സായങ്ങഗ

നടത്തുന്നതിനു"

സഹായിക്കുന്നതു”.

സംഭരിക്കു.

ന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഏള്ുപ്പമുള്ള ഈ ശ.
ക്തിയാണു* ഭാവിയില് ഇന്ഡ്യയ്യടെ വ്ൃയവസായഭിവ്വദ്ധിഃ
യ്ലടേയ്യം സാമ്പത്തികപയ രോഗതിയ്യടേയയം ആധാരം.
എണ്ണ ഖനികശ
ഇന്ഡ്യയില് പിരളമാണല്ലേരം ത.
ന്മലം എണ്ണയില് നിന്നു” ശക്തി ഉല്ലാദിച്ചു” രാജ്യം ഉയ:
ത്ച്തക വില്
കല്ക്കരി നമ്മുടെ രാജ്യത്തു ധാരമ.
കമുണ്ടെങ്കിലും അതു” ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നു" മറെറാരു സ്ഥ

ലത്ത് ഏത്തിക്കുന്നതിനു”
കും,

ഇ൯ഡ്യയ്യടെ

ചില

പാഹനച്ചെലവം,”

പളരെയ്യണ്ടമ.

ഭാഗങ്ങളില് മാത്രമാണല്ലേം

കല്.

ക്രി സുലഭമായിരിക്കുന്നതു”. അകലെയ്യള്ള സ്ഥലങ്ങളില്:
കല്ക്കരിയില്

നിന്നുള്ള ശക്തി

തന്മുലം

ഉല്ലാദിപ്പിക്കുക.

-169-.
എന്നു പറഞ്ഞാല് ദുര്പചഹമായ ചെലവു” വഹിക്കുക എന്നത്ഥം
മാണു, എണ്ണയൊ കല്ക്കരിയോ ഉപയോഗിച്ചു” നടത്തുന്ന-

വ്ൃവസായങ്ങളേക്കാശ

ക്രടുതല്

ജലപാതവൈദൃതശക്തികൊട്ടെ

ആദായകരമായിരിക്കും
നടത്തുന്നവ.

ഇ൯ഡ്യയിലെ അനേകം നദികളില്നിന്നു്* പിദൃ
ച് ഛക്തി ഉല്ലാദിപ്പിക്കപാനുള്ള
സാഭ്ധൃതകളണ്ടു". 34
കോടി കിലോപലാട്ടു്” വൈദ്യതി ഉല്ലാദിപ്പിക്കുപാനുമ്ളു സാ

ദ്ധൃതയയള്ള പ്പോശ പെറും 9 ലക്ഷം

കിലോവാട്സ് ശക്തി'

മാത്രമെ ഇതുവരെയ്യം ഇവിടെ മല്ലാദിപ്പിച്ചിടുമ്ളൂ.. കാഷ്ണീ൪
മുതല് ആസാവേരെയ്യള്ള
പ്രദേശത്തെ നദികളിലും പ
ശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ നദികളിലും ജലശക്തി ലയിച്ചുകിടക്കുക..

യാണു”,

അതിനെ സ്വാധീനപ്പെ ടുത്തി മനുഷ്യനെറ അടിമ

യാക്കുകയാണു” പേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു"”. ഇതര പഴഡിഷ്ണ്ത രാ
ജങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു" ഇന്ഡ്യാ വിദ ുക്തി ഉപയോഗ
ത്തില് പിന്നോക്കമാണ്. ആളൊന്നുക്ക്” പിചിധ രാജ്യത്ഭ
കില് ഏത്ര കിലോവാട്സ് വിദൃദ്യക്തി ഉപയോഗിക്കു.
പ്പെടുന്നു എന്ന കണക്കാണു” താഴെ ചേക്ടന്നതു”.

കാനഡാ

3269

സ്വീഡ൯

അമേരിക്കന് ഐക്യനാട്ട്

20631

2325

' സ്വിംഠ"സര്ല൯ഡ"

17506
ഈ

ഇംഗ്ലൃണ്ടു"

ജപ്പാ൯

ഇന്ഡ്യാ

1214

403

20

പട്ടികയില് നിന്നും ഇന്ഡ്യയില്

വിദ
ച്ഛം

ക്തിയ്യല്ലാദനം എത്രത്തോളം പുരോഗമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
എന്നു" നമുക്ക് മനസ്സിലാവും.
ഇക്കാലത്തു് പൈദൃതി കു.
ട്രില്വ്യവസായങ്ങശക്കുപോലും

ഒരു

ആവശ്യമത്രെ,

കരടു

തല് വികസ നസാദ്ധ്യതയ്യള്ള ഈ വ്യവസായം പൃരോഗമി
ച്ചെ്രില് മാത്രമെ പ്രകൃതിദത്തമായ മററു വിഭവങ്ങള് കാ

യ്യക്ഷമമായ നിലയില്
സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ജഇസഡ്യയയിലെ
ണ്ടു". മണസ്മൂണ്

പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാ൯

നദികശക്ക്”

കാലങ്ങളില്

പേനല്ക്കാലങ്ങളില് നദികശ

അവ

ചില

നമുക്കു.

പ്രത്യേകതകളു

കരകവിഞ്ഞൊഴ്ഴകും.

പരണ്ട” ശുഷ്ട്രിചചു പോകും...

-170-ഏൃഷികശ ശരിയായി നടത്തുന്നതിനു” തന്മുലം അണകെട്ടി
ജലം ശേഖരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാന കാര്ഷിക
രാജ്യമായ ഇ൯ഡ്യയയില് ഇത്തരം അണകള് ധാരാളമായി
കെട്ടേണ്ടതായിട്ടാ ണിരിക്കുന്നതു*.
പിദൃ ച് ഛക്തിയ്യല്പാദ
“നത്തിനും ഇത്തരം അണകശ ആവശ്യമാണു. ഇങ്ങനെ ജല
“സേചനത്തിനും പൈദദൃതി ഉല്പാദനത്തിനും പ്രത്യേകം
പ്രത്യേകം അണകശ കെട്ടുന്നതിനുപകരം പലയിടത്തും ഇ
വയ്ക്കു രണ്ടിനുംക്രടി പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജല

സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങള് ഇപ്പോശ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടു”.

അവയ്ക്കു

ഖബഹൃമുഖപഭ്ധതികള് എന്നാണു പേരു”.
വെള്ളപ്പൊക്കം ത
ടസ്ലക,
കൊതുകുകളെ
നശിപ്പിക്കുക, ഗതാഗതസാകയ്യുമ യ
വളത്തുക എന്നിവയ്യം ബഹുമുഖ പദ്ധതികളുടെ മററു ലക്ഷ
അ്ങളാണു്,

ബഹുമുഖപദ്ധതികഠം.
ഒന്നാംപഞ്ചപത്സരപദ്ധതിയില്

ശ്രദ്ധ "പതിപ്പിച്ചിടുമ്ളതു”

കൃഷി,

ഗപജെ൯റു

ക്രടുതല്

വൈദ്ൃതീകരണം

എ

ന്നിവപകളിലാണു”.
ആകെ 135 പദ്ധതികശ ജലസേചന
ത്തിനും വിദയ ച് ഛക്തിയ്യല്ലാദ നത്തിനുമായി ഉള്ക്കൊ
ഏ്ിച്ചിടുണ്ടു്, എട്ടെണ്ണം ബഹുമുഖ പദ്ധതികളാണു”.
1,

ഭക്രാനങ്കതല്പദ്ധതി.

പഞ്ചാബില്

സത്ലജ്

നദിയില് അണകെട്ടിയിരിക്കുന്നു.
രണ്ടു” അണകളാണുമള്ളു
തു”. നാലു പൈദൃതനിലയങ്ങളിലും
ക്രടി നാലുലക്ഷം കി
“ലോവാടേ”സ് ശക്തി ഉല്ലാദിപ്പിക്കമെന്ന കണക്കാക്പ്പെടി

രിക്കുന്നു. പഞ്ചാബു”, പെപ് സ്, രാജസ്ഥാന്, ഹിമാചല
പ്രദേശ”, ഡല്ഹി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില് പിദ്ൃച്ഛക്തി
നല്കുന്നതിനു സാധിക്കും.

ഉ. ദാമോദര്പദ്ധതി.
നാലു” അണകളാണേ" ഇ
“തില് ഉ ശപ്പെടുന്നതു”. അമേരിക്കയിലെ “ടെന്നീസിവാലി”
പദ്ധതിയ്യടെ മാതൃകയിലാണു*

ഇതു”

രൂപപല്ക്കരിച്ചിരി

ക്കുന്നതു". മൂന്നു ലക്ഷം കിലോവാട്സ് ശക്തി ഉല്പ്പാദിപ്പി
ക്കപ്പെടും,
ല്
ന

ഡ്

൭ദാമോദര് വാലി
ര,ഹിരാക്ഷഡ്
ക്കുകൂപാല്
ട.ഇംഗര്ശ്ര

ഖമയ്കനിഡ്

സയുരക്കി
ക.്വോവര് ഭവാനി

8. ഹീരാക്കുഡ് പദ്ധതി.

ഒറീഡ്ഡായില് മഹനേ

ഒ
.കിയില് സാമ്പല് പരത്തി നടുത്ത്” ആണു” അണക്കെട്ടു.
ഉല്പ്പഠ
ന്നേകാല് ലക്ഷം കിലോവാട്സ് ശക്തി ഇപചിടെ

ദിപ്പിക്കപ്പെടും.
ബീഹാറിനും നീപ്പാളിനും
' 4. കോസിചദ്ധതി.
പ്രയോജനം വരുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി കോസീനദിയി
ലാണു" അണ ക്കെടുന്നതു”. നാല്പ്പതിനായിരം കിലോവമ

കസ് ശക്തി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കാം.

1 172 തി

൫, തുംഗഭദ്ര.

റ്

എ ൭.

മൈസൂഠിലാണിതു*.

മുന്നു ശക്തി

നിലയങ്ങഗ ഇവിടെയ്യണ്ടു്. ഒരു ലക്ഷം കിലോവാട്സ്
ശക്തി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കാം. ൭൭യ.ബൂ൭ം ദുയേന്ദ്രര

8. ചേമ്പവല്പദ്ധതി.

ചേമ്പല് നദിയില്

കെട്ടുന്നു. നാമു ശക്തി നിലയങ്ങശ ഇതിലുണ്ട്.
കിലോവാട്സ്

മൂന്നണ

ഒരു ലക്ഷം

ശക്തി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കാഠ.

7, മയൂരാക്ഷിപദ്ധതി.
പശ്ചിമബംഗാളില്
മ.
യ്യൂരാക്ഷി നദിയിലാണു* അണക്െട്ടുച നാലായിരം കിലേ
ലടേ“സ് ശക്തി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കാം.
ആന്ധ്റഒറീസ്സാ
8, മച് ഖണ്ഡ് പദ്ധതി.
ഈ രാജ്യങ്ങശക്കാണു ഗുണം:
നദിയായ മച്ഖണ്ഡിലാണു”

ഗോദാവരിയയടെ

അണക്കെട്ടു":

പോഷക.
എഏണ്വത്തി:

ആറായിരം കിലോവാട്സ് ശക്തി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കോ.

9. ഭരരാപദ്ധതി.
മൈസൂഠിലെ
ണു" അണക്കെട്ടു.
മുപ്പത്തിമൂപായിരം

ഭദ്രാനദിയില
കിലോപാട്*സ്

ശക്തി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കാം.

10.

കൊയിനാപദ്ധതി.

നദിയുടെ

പോഷകനദിയായ

കെട്ടു”.

രണ്ടരലക്ഷം

ബോംബെയില് കൃഷ്ണ

കൊയിനായിലാണു"

അണ.

കിലോവാട്ട്
സ് ശക്തി ഉല്പ്പാദി

പ്പിക്കാം.
1,

റീഹെന്ഡ്

പദ്ധതി.

ഉത്തരപ്രദേശത്തു്

ീഹെ൯ഡ് നദിയിലുള്ള താണിത്ു്* രണ്ടര ലക്ഷം കിലേമ:
പാട്ടു" ശക്തി ഉല് പാദിപ്പിക്കാമ,
മേല്പറഞ്ഞ ബഹ്ൃമുഖപദ്ധതികളെ. ക്രടാതെ ജലപാത.

പൈദദൃതശക്തി ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്ന

പല

പഭ്ധതികളും

ഇന,

ചെം
ഡ്്ൃയയി ലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പള്ളിപാസല്,
പെരിങ്കല് കുത്തു”, എന്നീ പദ്ധതികള് നിങ്ങള്ക്ക് അറിവു

മ്ളതാണല്ലൊ.

ദക്ഷിണ

ഇ൯ഡ്യ, ബോംബെ,

പഞ്ചാബും

ഉത്തരപ്രദേശ" എന്നീ സ്ഥലത്ദഷിലാണു” ജലപാതവൈദര്ര
' ത ശക്തി ക്രടുതല്
പിടിക്കുക.

പികസിച്ചിടുള്ളത്ു്.

കാരണം

കണ്ടു.

--173-ബഹൃമുഖ പദ്ധതികള് രൂ പമെടുക്കന്നതിനു മുന്പുതന്നെ

ഇന്ഡ്യയില് പ്രപത്തനം നടത്തിക്കെൊണ്ടിരുന്ന ചില പദ്ധ
തികള് താഴെ ചത്തിരിക്കുന്നു.
ബോംബെ
്

ഭാഠറാഹൈഡ്
റേ ഇലക്ട്രിക്ക്” പദ്ധ
തികള്.

മദ്രാസ്

പൈക്കാറാ,

മൈസ്മൂര്
കാഷ്മീര്
ത്തരപ്രദേശം

ജോഗ് പദ്ധതി, കാപേരി പദ്ധതി.
ബാരമുള്ളഠ പദ്ധതി.
ഗംഗാ തോടു പദ്ധതി.

മേട്ടചഛ൪,

പാപനാശം

പ

ഭ്ധതി കശ,

വ്യാവസായികോല്ലുന്നങ്ങറം.
വ്യവസായികമായി

അ”

ഇന്ഡ്യാ.

വികസിച്ചുവരുന്ന

കൃഷിയോട്"

ഒരു രാജ്മാ

താരതമ്യപ്പെടുത്തി

നോക്കു

മ്പോള് ല്യവസായങ്ങള്കൊണ്ടു്
ഉപജിീചനം നടത്തുന്ന
ഇന്൯ഡ്യ്യാക്കാരുടെ എണ്ണും കാപാണു*. സംഘടിതമായ വ്യവ

സായങ്ങള
റില് ഏര്പ്പെടിരിക്കുന്നപരുടെ സാഖ്യ 20 ലക്ഷ
ത്തോളം
മാത്രമത്രെ.
ഇ൯ഡ്യയാക്കാരനെറ
സാമ്പത്തിക

അീപിതത്തെ പ്ൃവസായപ്രപത്ത
നങ്ങള് സ്പുര്ശിച്ചുതുടങ്ങിയ
തേയ്യള്ള. പഞ്ചസാര, സിമ൯റു, തീപ്പെടി, തുണിത്തര
ഞങ, കടലാസ്, രാസവസ്തുക്കള്, ഇരുനുരുക്കസാമ നങ്ങള്
എന്നിവ നമ്മുടെ

ചല്ിക്കുന്നതിനു”
ധനം

ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിടത്തോളം

നാം

ഇന്നും നമ്മുടെ

ശ്രമിച്ചുകഴിഞ്ഞിടടണ്ടു.
വൃവസായരം

ഉല്ലാദി

പിദേശമൂല

ഗത്ത് ഒരു പ്രധാന

ഘട

കമായി സ്ഥിതി ചചയ്യുന്ന തേയ്യ ള്ളൂ. ഇതിനു മുമ്പു” തുറമുഖങ്ങ
ളേട്ടേം വന൯പട്ടണങ്ങളോടും
ബന്ധപ്പെട്ടു" പൃയവസായങ്ങശ

നടത്തുക എന്നതയോിരുന്നു പതിചു.
വികേന്ദ്രീകരണത്തിനെറ

എന്നാല് ഇപ്പോശ ഒരു

ലക്ഷണങ്ങള്

കങണഞ്ടുതുടങ്ങിയി

യുണ്ട്;
ഇ൯ഡ്യ൯ വ്യവസായ

വികസനം

കിച്ചതു” 1925-നുശേഷമാണു*.

ശരിയായി ആരം

അന്നത്രെ ജ൯ഡ്യ൯ വ്യവ:

174.
സായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
ത്ത

ഗവമെമെ൯റു” ഏര്പ്പെടു

നടപടികളില്

തുടങ്ങിയതു".

ഒന്നാം

അന്നും
ലോക.

മഹായ്മദ്ധം ഇ൯ഡ്യയ്യടെ പ്യവസായവല്ക്കരണത്തെ പരേം
ക്ഷമായി പോഷിപ്പിച്ചുഏന്നു പഠയാം. യൃഭ്ധാവശ്യങ്ങള്ക്ക.
ഇരുമ്പുരുക്കസാമാ നങ്ങള് അത്യാവശ്യമായിത്തീന്നു. തന്മ.
ലം ഗവമ്മെ൯റിനെറ ശ്രദ്ധ അതില് പതിയ്യകയ്യണ്ടായി..
അക്കാലത്തുതന്നെയാണു”

എന്നിവയെ

ചണം,

സബന്ധികുന്ന

പഞ്ഞി,

രാസവസ്തുക്കള്.

വ്യവസായങ്ങളും പുരോഗമി:

ചു തുടങ്ങിയതു്. ഇസഡൃയ൯
വ്യവസായങ്ങളെ
തരംതിരിക്കാം, പ൯ുതോതിലുള്ളപയയം ചെറിയ

രണ്ടായി!
തോതിലു,

ള്ള വയ്യ. ഇതില് രണ്ടാമത്തെ വ്യവസായത്തില് കുടില് വ്യ
ചസായങ്ങളാണു് ഉശപ്പെടുന്നതു്. നാഷനല് പ്പാനിംഗു്
കമ്മിററി പ൯കിടവ്യവസായങ്ങളെന്നും

യങ്ങളെന്നും

കുടില് പ്ൃവസായങ്ങളെന്നും

ചെറുകിടപ്യവസാ-

മൂന്നു പിഭാഗങ്ങശ.

ഉണ്ടാക്കിയിടു
ണ്ടു”.

ാ

പുരാതനകാലം മുതല്ക്കേ കുടില് ല്യപസായങ്ങളാണ
ആളുകള്ക്കു പേണ്ട നിമ്മിതോല്ലന്നങ്ങള് നല്കിക്കൊണ്ടി;
രുന്നത്.

ഇടക്കാലത്തു" ഇത്തരം

ധഃപതിച്ചു പോയി.

വ്യവസായങ്ങള്

വളരെ

കര്ഷകരാജ്യമറയ ഇ൯ഡ്യയില്

അ.

ഇവ:

ചുനരു ജജീപിപ്പിക്കേണ്ടതു" പളരെ ആവശ്യമാണു”. വഭ്ധി:
ച്യപരുന്ന ജനസഭഖ്യയ്ത്കു” മുഴുപ൯ തൊഴില് നല്കുന്നതിനു.
പനകിടപ്യവസായങ്ങശക്കു മാത്രം സാദ്ധ്യമല്ല. കഷകനെറ.
ചരുമാനം
പര്ഭ്ധിപ്പിക്കന്നതിനു” കുടില് പ്യപസായ വിക.
സനം അത്ൃന്താപേക്ഷിതമത്രെ. കൃഷിയ്യം വ്യവപസായവുമ
ഏകകാലത്തു”

പുരോഗമിക്കുന്ന

ഒരു രാജ്യം ഒരു

കാലത്തും

അശക്തമാവുകയില്ല. വിശ്രമപേസരങ്ങള് ക്രടുതല് ആദായ:
കരമാക്കന്നതിനും കൃഷിയില് നിന്നുള്ള ചുരുങ്ങിയ വരുമാനം
ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വര്ഭ്ധിപ്പിക്കന്നതിനും കുടില്,
ല്ൃവസായവികസനം സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഓരോരോ പ്ര.
ദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചു” ഇന്ഡ്യയുടെ പല.
ഭാഗത്ഭളിലും തുണിനെയ്ത്തു", സില്ക്കനിമ്മാണം, കമ്പി
കൂറി നിമ്മാണഠം,കയര്വ്യവസായം, ലോഹവ്യവസായം, മണ്

പാത്രനിമ്മാണം,

ദന്തവ്യവസായം,

തനയ്ത്തു വൃവസായം

മുതലായവ

എണ്ണ ഏടുല്ലു്ം, പായ്
നടകുന്നു.

ഇന്നു

അനേ.

അന

__175-കം പ൯കിടവ്യവസായങ്ങളില് ഗവമ്മെ൯റ് ശ്രദ്ധ പതിഃ:
പ്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു”. അത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവ
സായങ്ങളെ പ്രഠഠി ക്രടുതല് അറിയേണ്ടതു്

ആവശ്യയമത്രെ.

൧
൧൫
പ ബംഗാള്
ബാസ്പല്പ്പര്'
ബലായ്യൂര്
ന
൧ പഞ്ഞ

ന ചണം

ഭ ഇനുമ്പ്- ഉനക്ക്

ഇ കമ്പിളി
ഠ പടുൂവ്യവസായം

൭ കൃശരിമപട്ട്
൭൫ പഞ്ചസാര

൭ കടലാസ്
ക. സിമന്റ്
കം. കന്
ക്ലാസ്
൧ തിരി
൮1 സോര്

20 വളങ്ങ ം ,രാസശ്രഡ്യയങ്ങളും

9. കാണ് നിമാണം
കം മന്ന വ്യയവസായം
തു വിമാനനിമാണം

ര്

)
| [|

ചിത്രം 17.
വ൯കിടപ്യവപസായങ്ങളില്

കാലാവരെ

ഇ൯ഡ്യയില്

പൃരോഗമിക്കാതിരുന്നതിനു”

പല

അടുത്തു.

കാരണങ്ങ.

-[76--ഏ.ണ്ട".. ഇ൯ഡ്യന൯ വ്യവസായത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയി
രുന്ന ഒരു പിദേശഗവമ്മെ൯റു” ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയ!
രന്നതാണു” ഒരു കാരണം, വേണ്ടത്ര മൂലധനത്തിനെറ അമ

വം,സാക്കേതിക പരിശീലനലേഭിച്ച വിദഗ'ഭ്ധന്മാരുടെ കുര
വു"ഛഗതാഗതസാകയ്യയങ്ങളുടെഅഭാവം

ഇവ

ഏല്ലാം വ്യവസാ

യവികസനത്തിനു” പ്രതിബന്ധങ്ങളായിരുന്നു. അതുപോലെ
തന്നെ പ്രകൃതിചിഭപങ്ങള് പലതും സുലഭമായ ഇന്ഡ്യയില്

അസംസ്ത്ൃതസാധനങ്ങള്ടടെ കുറവല്ല, വ്യാവസായികമായി
“അവ ഉ പയോഗിക്കുന്തിനു പേണ്ടത്ര ശക്തി നാം ഇല്ലാദി
പ്പിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണു"
ക്കാതെ ഇരുന്നതു”.

വ്ൃവസായാഭിവ്ൃദ്ധി

ദേശീയഗവഖമ്മെ൯റഠിനെറ

സാധി

ആപിര്ഭാവ

ത്തോടുക്രടി 1947 മുതല് വ്യവസായ വിഷയത്തില് ഇ൯
“ഡയാ
അടിക്കടി
പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതു്.
ഇന്നു" നാം നിമ്മിക്കുന്ന മുഖ്യ വ്യപേസായികോല്ലന്നങ്ങശ
ഏവ

എന്നു പരിശോധിക്കാം.

പഞ്ഞി വ്യവസായം.

ഇ൯ഡ്യയിലെ

'ധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടഠിപ്യവസായം
.ക്കട്ടായില് ആയിരുന്നു

ഇതാ”.

ആദ്യത്തെ

ഏററവും പ്ര

] 9820-ല്

പ്ൃയവസായശാല

കല്,

സ്ഥാപി

ചതു.
എന്നാല് അവിടെ അമ്മക് പമുരെ അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെ
ട്ടില്ല. ജന്ന” ബോംബെയാണു”് ഈ വ്യൃവസായത്ത
൭൯൪
കേന്ദ്രം. 1023-ല് ഒരു മില് ആദ്യമദയി അവലിടെ സ്ഥാപി

കപ്പെടടു.

110

കോടി

ഇ൯ഡ്യ മുടക്കിയിട്ടണ്ടു”.

രൂപ

ഈ

8 ലക്ഷം

വൃവസായത്തില് ഇന്നു”
തആടടകള്

തുണി

വ്യവ

സായശാലകളില് ജോലി ചെയ്തുവരുന്നു. ബോംബെ,
അ
ഹമ്മദു ബാടു", മധുര, കോയമ്പത്തൂര് ഷോലാപ്പൂര്, കോണ

ചര്, നാഗപ്പ൪, ഇ൯ഡോര്, ബഗാഗ്, എന്നീ
രിലാണു”
തുണിനെയ്ത്തു പ്ൃയപസായ ശാലകള്

മുമ്ളതു”.

സ്ഥലങ്ങ
അധിക

ഈ സ്ഥലങ്ങളില് ബോംബെയ്ക്ക് ഒന്നസ്ഥാനം ല

'ഭരിക്കാ൯ ചില

പ്രത്യേക

കാരണങ്ങളുണ്ട്.

ഏററവും

ക്ര$

തല് പരുത്തിക്കഷിയ്യമ്ള പ്രദേശങ്ങള് ബോബെയ്ക്കു സമീ
പം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
ചുരുങ്ങിയ ചെലവില് ജലപാത
“പൈദൃതശക്തി ലഭിക്കുന്നതു” രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണു.
നൂലു ആൂല്ക്ുന്നതിനു" ആവശ്യമുള്ള
അത്തരീക്ഷസ്ഥിതി
ഭ്ല്ജരച്പം), ബോബെയ്ക്കുള്ളതു” മൂന്നാമത്തെ കാരണമാണു”.

[.
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ന്നതിനു” തയാറുള്ള വൃപസായികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും മററു

കാരണങ്ങള ത്രെ. ഇ൯ഡ്യയിലെ

മാഞ്ചസ്റ്റര്

എന്നു”

ബോ

ഞബ്യ്ക്കു” അപരനാമമുണ്ടു്.

അഹമ്മദു ബാദില്

നേമ്മയേറിയ

നലുകള്ശ

ഉണ്ടാക്കി:

വരുന്നു,
ഇതിനാവശ്യമുള്ള
പഞ്ഞി
ഈജിപൂനില് നിന്നും
“ഐക്യനാടുകളില്
നിന്നും ഇഠക്കുമതി
ചെയ്യുകയാണ്ട”.

ബോംബെ

കഴിഞ്ഞാല് മദ്രാസ്
സം സ്ഥാനത്തി നാണു” രണ്ടാമ

സ്ഥാനം,

ദക്ഷിണ ഇ൯ഡ്യയിലെ

പരുത്തിക്കൃഷിസ്ഥല

“ങളുടെ മഭ്ധ്യസ് ഥാനത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മധുര, കോയ
മ്പത്തുര്, തിരുനല് ചേലി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് ധാരാളം.

“മില്ല കളുണ്ട്. ഉത്തരപ്രദേശത്തു" പഞ്ഞിപൃപസായം അഭി
ൃഭ്ധിപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഹിന്ദ്യസ്ഥാ൯ സമതലത്തില്
' അതിനെ

സ്ഥാനമാണു”.

പിസ് തൃതമായ

ഒരു

പിപണി

യ്യ അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെടിടുമു ഗതാഗതസരകയ്യയങ്ങളു.ം ഇതര
കാരണങ്ങളാണെന്നു
പഠയാം.
പഞ്ചാബില്നിന്നു* നല്ല
തരം പഞ്ഞി ഇപിടേക്ക്
കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു.
കോണ്
പൂരമാണ്” ഇവിടത്തെ കേന്ദ്രം.
മദ്ധ്യ ഇന൯ുഡ്യയില് നാ

ഫപ്പുര് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു” പരുത്തികൃ,ഷി പ്രദേശങ്ങളി
ഖായതിനാല് അപ്ധിടെയ്യം ഈ വ്യവസായം വളരെ പു
രോഗമിച്ചിടു
ണ്ടു”. ബംഗാളില് തൂണിത്തരങ്ങശക്ക്” പലിയ
“വിപണിയാണുമള്ളതു്. പൃവ്വബഗോളില് പരുത്തിക്കൃഷിപ്ര
'ദേശങ്ങളു ണ്ടു”. അവ

ഇപ്പോള് മിക്കപാറും പാകിസ്ഥാനി

ഖാണു”, പരുത്തി ക്രുടുതല് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാകയ്യ്യവും
“സമീപത്തുനിന്നു കല്ലരി കിടുവാനുള്ളു സൌകഷ്ക്യവും ചി

ത്തിച്ചുനോക്കുമ്പോശ ബംഗാളില് ഈ
ത്തിനു“ ഇനിയ്യം സാഭ്ധൃതകള്ു ണ്ടു".

കൈത്തറിപ്യപസായമെന്ന

വൃവസായവികസന

നിലയില്

തുണിനെ

യത്തു" ഇന്ഡ്യയ്യടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പുരരാഗമിച്ചിട്ട
ണ്ട്. 30 ലക്ഷത്തോളം ജനത്അശക്ക” ഇതില് നിന്നാണു” ഉപ
അീപനം സാധിക്കുന്നതു". ആസാമില് പോലും കൈത്തറി
ഒനയ്ത്തു” പളുരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കായ്ക്യത്തില് മ.
ദാസ്

സംസ്ഥാനമാണു' മുന്നിട്ടു നില്ലന്നതു”.

ഈ

വ്യവ

-178--സായവികസ നത്തിന് ഗപണെ൯ഠു"
ത്സാഹനം നല് കിചരുന്നു.
ചണവ്യവസായം.
ി ഭാഗത്തിനു"

സായമാണിതു്*.

ത്തിലും മുടക്കിയിട്ടണ്ടു്.

പ്രേമ

ഇ൯ഡ്യയ്യടെ കയററുമതിയില്:

ഉത്തരപാദിത്വം

30 കോടി

ഇന്നു” വലിയ

വഹിക്കുന്ന ഒരു പ൯ വ്യവ.

രൂപയോളം

ഈ

മൂന്നുലക്ഷം ആളുകശ

മില്ലകളില് ജോലി ചെയ്തുപരുന്നതു".

വ്യവസായ
ആണു”

ചണം

1655-ല് ബംഗാളില്:

ഠിഷ്ഠാ എന്ന സ്ഥലത്താണു” ആദ്യത്തെ മില് സ്ഥാപി:
ക്പ്പെടതു”. ഫുദ്രീനദീതീരത്തു” കല്ക്കട്ടായിലും പരിസര.

2.

ഞ്ങളിലുമായിട്ടാണു* ഈ വയവസായം ഇന്നു് കേന്ദ്രീകരിച്ചീ'
രിക്കുന്നതു". ഗംഗയ്യടേയ്യം ബ്രഹ്മചൃത്രയൃയടേയ്യം മുക്കോണ്ത്ു
രത്തത്രെ പ്രധാന ചണക്കൃഷിസ്ഥലം.
ജലമംശ്ലരമായ്യട
തീപണ്ടിമാശ്ശരമായ്യം ചണം മില്ലുകളില് ഏത്തിക്കുന്നതിനു്

ക്രടുതല് സൌകമയ്യയമുണ്ട്. നിമ്മിതോല്ലന്നങ്ങള് കല്ലചടാ തുറമു.
ന
ഖത്തുനിന്നു” കയററി അയയ്ക്കുപാനുള്ള സൌകയ്യ്യവും കല്ക്കരി:
പു
ഖനികളോടുള്ള സാമീപ്യവും ബാങ്കകശവഥി പണം ൪.
4
പ്പാടുകശ നടത്താനുള്ള സരകയ്ക്ുവും ഏല്ലാക്രടി ചേന്റാണു*
കല്ലംട്ടായ്യടെ പരിസരങ്ങളില് ചണവ്യവസായം കേന്ദ്ര:
പ

കരിക്കാ൯

ഹ്

കാരണ.

ഇന്ഡ്യയ്യടെ പിഭജനത്തോടുക്രടി

ചണക്കൃഷിസ്ഥം

ലങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും പംകിസ് ഥാനിലും വൃവസായശമ.
ലകശ ഭൂരിഭാഗവും ഇ൯ഡ്യ൯യൂണിയനിലും ആയിപ്പേം.
യി. എന്നാല് ഇന്നു” വിഭജനകാലത്തു" ഉണ്ടായിരുന്നതി:

ന്െറ ഇരട്ടി ചണം ഇ൯ഡ്യ൯യൂണിയനില് ഉല്ലാദിപ്പിക്കു.
പ്പേടുന്നുണ്ട്. ആകെയുള്ള 112 മില്ലകളില് രങ്ടെണ്ണുമൊഴി:
ചു് ഏല്പാതേന്നെ പശ്ചിമബംഗാളിലാണു” സ്ഥിതിചെയ്യു,
ന്നതു". ചണം ഉപയോഗിച്ചു” ചാക്ക്, ചാക്കതുണി, കയര്,

ആലു" മുതലായവ മില്പകളില് ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാര്പ്പെററുകമ്ല

കര്ട്ടനുകമും ചിലയിടങ്ങളില് നിമ്മിക്കുന്നുണ്ട'. ഐക്ൃനാ-

ടടുകശം ബ്രിട്ടന, അര്ജ൯ഠീനാ, ആസ്റ്രേലിയാം, ജപ്പാസ എ.
ന്നിപിടങ്ങളിലേക്കാണു* നിമ്മിതോല്ലന്നങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗ:
വും കയഠറി അയയ്ക്കുന്നതു". കയഠറുമതിക്ക്” ഏതെങ്കിലും വി:

ത്തില്

കോട്ടം

തട്ടിയാല്
|

ചണവ്യവസായം

സ്പംഭിച്ചു,

ആയ

-179-. പോകം.

ചണനാരുകൊണ്ടുമ്ള

പൃതിയചുതിയ ഉപയോഗ

ഞ്ങശ
കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ചണത്തിനുപകരം
ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധ നങ്ങള് അമേരിക്ക, റഷ്യ മുതലാ
യ രാജ്മൃക്കാ൪ ഇന്നു" അന്വേഷി ച്ഛുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു*,

രാസവസ്ൂന'മ്മാണം. അടുത്തകാലംപരെ ഈ വൃ
പസായത്തില് ഇന്ഡ്യാ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ചി
ദേശങ്ങളില് നിന്നും ധാരാളം
രാസവസ്തു ക്കള് ഇറക്കുമതി
ചെയ്യുകയായിരുന്ന പതിവു”. എന്നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവ
സായത്മളുടെ പികസനത്തിനു* രാസവസ്ത്റനിമ്മാണം ആവ
' ശ്ൃയമംണെന്നു" ചന്നതോടുക്രടി ഇതിനു് അടഭിവ്ൃഭ്ധി ഉണ്ടാ
യിത്തുടങ്ങിയിട്ടണ്ടു. മരുന്നുകള്, പെയി൯ഠു*, പാര്ണീഷ',
സോച്പു്ം സൃഗന്ധതൈലങ്ങശ,

കടലാസ്,

റബര്

എന്നിവ

ഷ്ലടെ ഇല്ലാദ നത്തിന് രാസദപ്യങ്ങശള് അത്യാവശ്യമാണു”.
ബീഹാറിലെ കുമോണ്മലകളില്നിന്നും മററും ലഭിക്കുന്ന
പൈറഠറൈറഠ്സ്

ഉപയോഗി കു് സല്ഫിക് ആസിഡ്

"ഇവിടെ ധാരാളം നിമ്മിക്കുപ്പെടുന്നു. പുനായ്ക്കൂടുത്തുള്ള പിം
പ്രീയില് പെന്സിലിന്, നിമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.
സ്റ്രെപ”ഠേഠം
മൈസീ൯ അവിടെത്തന്നെ രണ്ടാം പഞ്ചപത്സര പദ്ധതിയ്യ
. ടെ

അപസാനമാകുമ്പോഴേക്ക്

ഉണ്ടാക്കിത്തു ടങ്ങുന്നതാണു“.

൦
11൩0സ6൩ ൧൩൪ 101018 1.00 എന്ന കമ്പനിയാ
ണു” ഇതില് പ്രവത്തിക്കുന്നതു”.
രണ്ടു് ഡി.ഡി. ററി. ഫാ
ക്ൂടറികള്

ഇന്നു”

ഇന്ഡ്യയില്

പ്രപത്തിച്ചുപരുന്നു,

ഒന്നു"

ഡല്ഹിയിലും മഠേതതതു്* കേരളത്തിലെ
ആമദുവായിലുമം
ണ്, സ് ഫോടനസാധനങ്ങളുടെ നിമ്മാണത്തിനു“ ബീഹം
രില് ഒരു ല്ൃയവസായശാല

ഉം

തുടഞ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രപത്ത നങ്ങ

തആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടണ്ടു്.

കായ്യ്യത്തിലും ഇ൯ഡ്യ

കൃത്രിമപളങ്ങളു ണ്ടാക്കുന്ന

പിന്നോക്കമല്ല. സിന്ധ്റഠി ഫെര്ട്ടി

ലൈസര് ഫാക്ടറി ആലുവായിലെ ട്രാപന്ക്രര് ഫെര്ട്ടിലൈ
സേഥ്സ് ആ൯റു” കെമിക്കല്സ് ഫാക്ടറി, മൈസ്മൂര് കെ
മിക്സ് ആ൯നറു” ഫെര്ട്ടിലൈസേഴ*സ് ഫാക്ടറി ഇവ
ഏല്ലാം പ്രാധാന്യമഹ്റിക്കുന്നു.
൮൪ഖേലായിലും കൃത്രിമപള
ങ്ങശഗ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതാണു”.
ധാരാളം അമോണിയാ
ഉ

്ടാക്കുന്നതിനുള്ളൂ

ഒരു പദ്ധതി നദേ“ഗല്

എന്ന

സ്ഥലത്തു"

-180--ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണു”.,

” മദ്രാസില് നെയ് പേല

യിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസായശാല ആസന്നഭാവി
യില് രൂപപ്പെടും. പഞ്ചസാരവ്യവസായത്തിനൌൊ ഒരു മ
പോല്ലുന്നമായി പരപ്പര് ആല്ക്കഹാള് സംഭരിക്കുന്നുണ്ടു”.
പലതരം രാസവസ്റ്റുക്കശ നിമ്മിക്കുപാനുള്ള സകല സാദ്ധ്യ
തകളും ഇ൯ഡ്യയിലുണ്ടെന്നു പറയാം.
കപ്പുല്നിമ്മാണം.

ഇ൯ഡ്യയ്യടെ വമ്പിച്ച വ്യാപാ

രപ്രപത്തനങ്ങശ നടത്തുന്നതിനു" ധാരാളം കപ്പലുകളുടെ
ആവശ്യമുണ്ടു്. തീരപ്യാപാരവും 'ഉശനാട൯ വ്യാപാരവുമ
പിദേശങ്ങളുമായയള്ള വ്യാപാരവും നടക്കണമെങ്കില് ഗതമ
ഗതത്തിനു” ഉ പകരിക്കുന്ന നല്ല കപ്പലുകള് എന്നും ഏതൊരു
രാജ്യത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്നു പശവും സമുദ്രത്താല്

ചുഠാപ്പെടിടടുള്ള ഇ൯ഡ്യൃയ്ക്കു”,
പോലുഠ

പ്രതിരോധപ്രവത്തനങ്ങള്ക്കു

ഇതു്” ആവശ്യമത്രെ.

കപ്പല് നിമ്മാണത്തിനു*

ആവശ്യമുള്ള

സാമഗ്രികളില്

ഇ൯ഡ്യ ദരിദ്രയല്ല. നല്ല നരകാശയങ്ങളു.ം ഇവിടെയ്യണ്ടു”.
മൂലധനം മുടക്കുന്നതിനു” സന്നഭ്ധതയ്യള്ള വ്യവസായികളും
തൊഴില്ചെയ്തു്

ഉപജീപനം

നടത്തുന്നതിനു”

ആഗ്രഹി

ക്കുന്ന തൊഴിലാളികളു
മുള്ള ഈ രാജുത്തു” കപ്പല് നിമ്മാണ
വ്യവസായത്തിനും പലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇന്നു” വിശ
ഖപട്ടണത്തില് മാത്രമാണു” കപ്പല്പണി നടക്കുന്നതു”.
അ

സംസ്മൂതസാധനങ്ങള് കരമാശ്ശമായയം ജലമാഗ്ശരമായ്യം ഇവി
ടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു” സാകയ്മുണ്ടു്. പ്രകൃതിദത്തമായ
ഒരു നകാശയവും
ആഗമുമ്ള കടലും വിശാഖപട്ടണത്തി
നെറ പ്രത്യേകതകളാണ്.
കല്ക്കുരിയ്യം ഇരുമ്പും ഇതിനടു
ത്തുതന്നെ ലഭിക്കുന്നു. ചോടാനാഗച്പൂര് വനങ്ങളില് നിന്നു"

പചേണ്ട

തടിയ്യം

കിട്ടുന്നുണ്ട്.

സി൯ഡ്യയാ സ്റ്റ"

നാവിഗേ

ഷന് കമ്പനി നടത്തിയിരുന്ന ഈ വ്യവസായം ഗവമെ്മെ
സറ" ഏറൊടുത്തു” ഹിന്ദസ്ഥാ൯ ഷിപ്പ്യാഡ് എന്ന പേ
തില് ഇന്നു പ്രവത്തനം നടത്തുന്നു.
നാവികക്ക് പരിശീ

ലനം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിദ്യാലയവും ഇവിടെ നട
ത്തുനുണ്ടു". ഇ൯ഡ്യയില് രണ്ടാമതു” ഒരു കപ്പല്നിമ്മാണ

0
്്

-181-കേന്ദ്രാക്രടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
പരുന്നു.

ആലോചനകള്

നടന്നു

വിമാനനിമ്മാണം.
ഇന്൯ഡ്യയെപ്പോലെ
ഒരു വി
സ്തൃതമായ രാജ്യത്തു” വിമാനയാത്രയയടെ ആവശ്യകത

സ്ൂുഷ്മാണു്.

പ്രധാനപ്പെട

പട്ടണങ്ങളെ

ക്കുന്നതിനും രഃജ്യസ ംരക്ഷണത്തിനും

തമ്മില് ക്രുട്ടിയിണ

വിമാനങ്ങള്

അത്യ

ത്താപേക്ഷിതമത്രെ. 1941-ല് ആണു” ഹിനത്തുസ്ഥാ൯ ഏയ൪
ക്രാഫ്ററു ഫാക് റററി ബാഠഗ്ലരില് സ്ഥാപികുപ്പെടതു്. അ
ന്ൃരാജ്യങ്ങളില് നിന്നും

വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന

ഭാഗങ്ങള്

സാഫടിപ്പിക്കുകയ്യം അററകററപ്പണികള് നടത്തുകയ്യം ആയി
രുന്നു ആദ്യകാലത്തു"

ജോലികള്.

ഈ

ഫാക്റററിയില് നടത്തിയിരുന്ന

എന്നാല് ഇന്നു“ കേന്ദ്രപ്രതിരോധവകപ്പിനെഠ

ചുമതലയില് വിമാനനിമ്മാണം തന്നെ
കുറഞ്ഞ
ചെലവില്
വൈദൃതശക്തി

അവിടെ നടക്കുന്നു.
ലഭിക്കന്നതിനുള്ള

സരകയ്യ്യം, സയസ൯സ് ഇ൯സ്റ്റിറഠൂടിനെറ സഹായം,

[

ഖ്യവസായശാലയുടെ

സാന്നിഭ്ധ്യം,

എന്നിപയാണു. ബാധഗ്ലംരില് ഈ
ക്കവാനുണ്ടായ

സാഹ

ചഷകങ്ങള്.

ന്നെ റയില്വണ്ടികളും
കുപ്പെടുന്നു ണ്ടു”.

ബസ്സിനെ

മിതമായ

ഇരുമ്പു

കാലവേസ്ഥ

വ്യവസായം കേന്ദ്രീകരി
ഈ

ഫാക്ററഠിയില്ത്ത.

ബോഡികളു.ം

നിമ്മി

മോട്ടോര് വ്യവസായം. ഇസ൯ഡ്യയില് ശൈശവ
വസ്ഥയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു വൃവസായമത്രെ ഇതു്.
അടുത്ത കാലംവരെ ഐക്യനാടുകള്, ബ്രിട്ടനു, ഫ്രാ൯സ്
മുതലായ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നു” ധാരാളം മോട്ടോർ വാഹന
്ി

ങ്ങഗ നാഠ ഇറക്കുമതി ചചയ്ത്കകൊണ്ടിരുന്നു. മോട്ടോര് കാറു
കള്ക്ക്” ഒരു പലിയ വിപണിയാണു* നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള.
തു”. സാദ്ധ്യതകള് ധാരാളം
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ വ്യവ
സായം ഇവിടെ സമാരാഭിക്കുന്നതിനു”" ചളരെ കാലപിളം

ഖെം നേരിട്ടു. 1947-ല് മാത്രമാണു” ഒരു നിമ്മാണശലേ ഇ.
വിടെ തുടങ്ങിയതു”.
1954. മുതല് ഇവിടെ നിമ്മിക്കുന്ന
ലാഹ നങ്ങശക്കു” ഗവമ്മെ൯റു” ചേണ്ട പരിരക്ഷണം നല്കി
ത്തുടങ്ങി. പിദേശങ്ങളില് നിന്നു” മോട്ടോര് പാര്ട്ടുകള് പ

അത്തി

സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന

പല

കമ്പനികളം

തറ്മംൃ്ലം

-182-പ്രപത്തനരഹിതമാക്കപ്പെടടു.

ഇന്നു"

കല്ക്കട്ട,

ബോംബൈ,

മദ്രംസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് മാത്രമാണു” അത്തരം ജോലി
നടക്കുന്നതു”. ഹിന്ദരസ്ഥാ൯ മോട്ടോര്കമ്പനിയയടെ വകു
യായി കല്ക്കട്ടായില് നടത്തുന്ന വ്യപസായശാലയാണു” ഏ
വു പ്രധാനം. ക്രടുതല് വികസിക്കേണ്ട ഒരു വ്യവസായ
മായി ഇതു” ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു.

ഇരുമ്പുരുക്കുവ്യവസായം.,

പ്ൃയവസായം വി

ഈ

കസിപച്പിക്കുന്നതിനു” ഇ൯ഡ്യയില് വലിയ സാദ്ധ്യതകളും
ണമ്ള തു്. ഇരുമ്പൈരും കല്ക്കരിയ്യം അടുത്തടുത്തു കിട്ടുന്ന
പ്രദേശങ്ങശ ഇപിടെയ്യണ്ട്. ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, മാസഗനീസ്
മുതലായി ഇരുമ്പു” ഉരുക്കുന്നതിനുള്ളു വസ്തുക്കളും ഇവിഭെ
ത്തടന്ന ലഭിക്കുന്നു. പിസ് തൃതമായ ഒരുഗാര്ഹികപിപണി

യം ഇവിടെത്തന്നെയ്യണ്ടു".
ത്താണു”

ലിയ

ഈ

വ്യവസായം

1830-ല് മദ്രാസ്സംസ് ഥാനേ

ആദ്യമായി

ആരാഭിച്പചതു്.

വ

അഭിപ്പഭ്ധി നേടാതെ ആആ പ്രാരംഭപ്രവത്തനം മണ്ണടി

ഞ്ഞ, 1907-ല് സാക്ചി എന്ന സ്ഥലത്തു” ജംഷഡ് ജി
ടാററാ ഒരു വ്യവസായശാല തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണു”

ഇരുമ്പുരുക്കു പൃവസായം ഫലവത്തായി നടത്താമെന്നു” എ
യൃദ്ധകാലങ്ങളില് ഇരുമ്പി
ല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതു”.
നേരിട്ടപ്പോള് ടാഠറ൭
നും ഉരുക്കിനും ക്രടുതല് ആവശ്യം

വ്യപസായശാലകളൃടെ

പ്രവത്തനം

ക്രടുതല്

അഭിവൃദ്ധി

പ്പെടു.

സൂയസിനു കിഴക്ുമള്ള. വ്യവസായശാലകളില് ഏററവും
പലുതു" ജംഷഡ്പൃരിലെ ദി ടാഠറാ അയണ് ആ൯റു സ്റ്റീല്

കമ്പനി ആണു,

ഒറീസായിലെ മയ്മൂര്൪ബഞ്ജില് നിന്നു” ഇരു

ന്പും ബീഹാഠിലെ ത്വധേറിയായില് നിന്നു” കല്ക്കരിയ്യം
മദ്ധ്യ ഇ൯ഡ്യ്യയില് നിന്ന് മാ൯ഗനീസും സമീപസ്ഥലത്ങ
ളില്നിന്നു ചുണ്ണാമ്പു കല്ല സുപള്സ്ുരേഖാം കോര്ക്കായ്

എന്നീ നദികളില് നിന്നു" പെള്ള വും ജംഷഡ്പൃരിലെ വൃ

പസായ ശാലയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ബോംബെ, കല്ക്ുട്ട എന്നീ
പേണ്ടത്ര
സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്” തീവണ്ടി സരകഷ്യുവുംഉണ്ടു”.
എന്നീ
ബീഹാര്
ബഗാഗം
തു”
ലഭിക്കുന്ന
തൊഴിലാളികളെ

ജന നിബിഡ

പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നത്രെ.

_183-കല്ക്കട്ടാക്കടുത്തുള്ള ചിത്തരഞ്ജന്

ലോക്കോ മോട്ടീവു*

ബക്ഷോപ്പില് നിന്നു" തീപണ്ടി ഏഞ്ചിനുകശ നിമ്മിക്കുപ്പെ
അ. ആണ്ടില് 190 ഏ൯ജിനുകളും 50 സ്റെയര് ബോയ് ലു
കളം

ടാററാ ഇ൯ജിനീയറിംഗ്

നിമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

കമ്പനിയ

മോടീചു

“സറ” ലോകോ

നടത്തുന്നുണ്ടു്.

നിമ്മാണം

“തോതില് എ൯ജി൯

ത്തു

ഇതിനേക്കാള് കുറഞ്ഞ

1051-ല് മദ്രാസി നടുത്ത പെരംപൃരില് ഒരു ഇ൯റഗ്രല്
“കോച്ചു” ഫാക് ററി സ്ഥാപിക്കുകയയണ്ടായി. ആണ്ടുതോറും
330 ബോഡ്ശേജ” പാസഞ്ചര് കോച്ചുകള് നിമ്മിക്കണ
ഇതിസെറ

“മെന്നാണു”

ലക്ഷ്യം.

ബംഗ്ലൂരില് ഒരു ഹിന്ദംസ്ഥാ൯ മെഷീന് ടചഛള്സ് ഫാ
ക്റററഠിയയം

ബോം ബേയ്ക്കുടുത്തുള്ള അംബ൪

നാഥില്

ഒരു

മെ

ഷീ൯ ടൃശസ് പ്രോടോടൈപ്പ” ഫാക് ററഠിയ്യം സ്ഥാപിച്ചു"
കാത്ൃക്ഷമമായി പ്രപത്തനം നടത്തപ്പെടുന്നു.
കള്ട്ടി, അസ൯സോഗ്ം,

ളു

ഭദ്രാപതി

എന്നിപിടങ്ങളിലു
കല്ക്കട്ടാ

വ്യവസായ ശാലകളും പ്രാധാന്യയമര്ഹിക്കുന്നു.

തുടുത്തു" ബേലൃരിലും

ഭരീസായില്

“൭ ചഠിയ തോതില് വയവസായ

ആണി,

കൃഷി ആയ്യധങ്ങള്,
ഇവിടെ

.എന്നിപയാണു”

മോ ണേഹോര്ച്പൂരിലും

ശാലകള്. ണ്ട്. തകിട്ട്,കമ്പിം

എല്ലാം

നിമ്മിക്കുന്നത്ു”.

കാലത്തു” ഒറീസായിലെ റൃ൪ലഖേലായില്

.ചസായശലേ

തുലാങ്ങശ

റയില്പ്പാളങ്ങള്,

ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട".

അടുത്ത

പലിയ വൃ

ഒരു

ജമ്മനിയിലെ

16212100--

ി
ദാബമ സ്വാം എന്ന കമ്പനിയാണു" ഇതിനു സഹായ
്സരി
കരാറന
രു
ഉള്ള
യമായി
ക്കുന്നത്. സോവ്യ്യററുറഷ്യയ
ചൂ” മദ്ധ്യ പദേശത്തുള്ള. ഭറിലായി എന്ന സ്ഥലത്തും ഒരു വദ
ചഖസായശലേ ആരാഭിച്ചിടുണ്ട്. ബിടീഷുകാരുടെ സഹായ

“ത്തോടുക്രടി ബംഗാളിലെ മുശ്ശാപൃരില് പേറൊരു വ്യവസമ
ഈ മൂന്നു കമ്പ
യശാലയ്യഠ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
നിമ്മാണ
രുക്കു
ഇരുമ്പു
മായി
ണികളു ടെയ്യം പ്രവത്തനഫല
ക്കാഠ.
പൃമായേ
ത്തില് ഇൻഡ്യ സ്വയാപയ്യ്യാ

കടലാസുനിമ്മാണം.
ഞ്ച

ആദ്യമായി

തആരാഭിച്ചതു”

ഇ൯ഡ്യയില്
ഏകദേശം

ഈ

വ്യവസാ

ഒരു നൂഠഠാണ്ടു

183-മുമ്പു” ഫുദ്രീ നദീതീരത്തുള്ള

ബാലി എന്ന നദീതീരത്തായ?

രുന്നു. പിന്നീടു ബംഗാളിലെ റഠിററഗാഠില് ചപേറൊരു മില്ല
റ്ധഥാപിക്കയ്യണ്ടായി.
1995 മുതലാണു” ഈ വ്യവസായം
പൃരോഗമിക്കവാ൯

ക്കുന്നതിനു”

ചില

തുടങ്ങിയതു്,

പ്രത്യേകതരം

നല്ല ഇനം

കടലാസുണ്ടാ

പുല്പവശ്ുങ്ങശള് ഉപയോ:

ഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇന്ഡ്യയില് മുളയ്യം ഈറ:
ജ്യമാണു" മപയോഗിക്കുന്ന അസസ്ത്േതസാധനങ്ങള്. തന്മ
റ്

1

ലം

ഇവിടെ

ഉണ്ടാക്കുന്ന

കടലാസിനു”

ഥഗുണക്കറവുണ്ടു”.

ചണം മുതലായ സാധനങത്ങശ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കടലാസു”
വളരെ താണതരമാണു. പര്ഭ്ധിച്ചുപരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആ.

പശ്യത്തിനനുസരി ച്ചു” കടലാസുനിമ്മാണം

പൃരോഗമിച്ചി:

ട്ടില്ല. എന്നാല് ഇന്നു” ഇ൯ഡ്യയിലെ ഒരു പ൯ല്ൃവസായ
മാണു് കടലാസുനിമ്മാണം,
ഇരുപതു വൃവസായശലേകശ.
ഇന്നു പ്രപത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടു്. അവയില് ഇരുപത്താറായി:
രം തൊഴിലാളികള് ജോലിചെയ്ത്ക വരുന്നു. ബംഗാള് ത്ത
ണു” കടലാസ് വ്യവസായത്തിന്െെഠ കേന്ദ്രം. ററിററഗാര്൪.
പേപ്പര്മില്, റാണിഗങ്ജിലെ ബംഗാള് പേപ്പര്മില് ഇവ

പ്രാധാ ന്യമര്ഹിക്കുന്നു. ലക്" നൌ, പൃനാ, ബീഹാര്, മൈ.
സൂര്, സഹര൯ച്ൃര്, പുനലയര് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില് വ്യവ
സായശാലകള.ണ്ടു്.

അടുത്ത

കാലത്തു

മദ്ധ്യപ്പദേശത്തുള്ള.

നീപ്പാ ഏന്ന സ്ഥലത്തു” പത്രക്കടലാസ് നിമ്മാണം ആരം.
ഭിച്ചിടുണ്ടു്. കഥിഞ്ഞ ഏഴ കൊല്ലങ്ങളില് കടലാസു” നി:
മ്മാണത്തിനെറ പുരോഗതിയ്യ൭ടെ പട്ടിക താഴെ കൊട്ടും

ക്കുന്നു.
ആണ്ടു”.
ടണം
ആണ്ടു”.
ടണ്.

1050
108919
1954.
145328

1921
131916
19055
184884

1952
137508
1956
193303.

1947).
139704

ഇത്രയ്യമായിടും നമുടെ ആവശ്യത്തിനു” കടലാസ്
പേണ്ടിടത്തോളം നാം ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. പജരെ ക്രടുതത്
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയറണ്ഞ്.

ചില

രാജ്യങ്ങളില് ആള്ൊൊന്നും.

ക്ക” ഒരാണ്ടില് ചെലവാകുന്ന കടലാസിനൌ കണക്ക് ചുവ
ടെ ചേക്കുന്നു. അതില് നിന്നും ഇന്ഡ്യാ ഇക്കായ്ക്യത്തില് ഏത്രം

ത്തോളം

പിന്നോക്കാ നില്ലന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

-185--രാജ്യ.

ഇാഗ്ലണ്ടു്.

കാനഡാ.

ഠാത്തല്.

150

175

രാജ്യ.
ഠാത്തല്.

സ്വീഡ൯.
85

പഞ്ചസാര.

ഏഐക്ൃനാട്ട".

ജമ്മനി..

300

ഈജി പ്ഠഠു".
4.

7

ഇ൯ഡ്യ്യാ.
ല്

ഇന്നു” ലോകത്തില്

പഞ്ചസാര

ഉല്ല

ദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് പ്രഥമസ്ഥാനം ഇ൯ഡ്യൃയ്ക്കാണു്.
കരിന്പുകൃഷിയില് മുന്നിട്ടു നില്ലന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള് ഉത്തര
പ്രദേശം

ബീഹാര്, പഞ്ചാബു”,
സ്, ബംഗാഗ എന്നിവയാണു.

ഹാറിലുക്രേടി

ബോംബെ,
ആന്ധറാ,
ഉത്തരപ്രദേശത്തും ബീ

ആകെയ്യള്ളതിനെഠ

70 ശതമാനം

കൃഷി

ചെയ്യപ്പെടുന്നു,

1903 ലാണു" ആധുനിക
കശ സ്ഥാപിക്കപ്പെടതു”.

രീതിയില്

പഞ്ചസാരമില്ല

എന്നാല് ഗഖമ്മെ൯റു” സംരക്ഷണം

ഈ വൃപസായം

നല്കിത്തു ടങ്ങിയതിനു ശേഷമത്രെ (1932)

പ്യരോഗമകിക്കുവാ൯ തുടങ്ങിയതു". ആകെയുള്ള 140 പ്ൃയവ
സായശാലകളില് 105--ം ഉത്തരപ്രദേശത്തും ബീഹാറിലും.
മാണു” സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു", ഉത്തരപ്രദേശത്തു” കല്ക്കരി

ലഭിക്കുന്നതിനു സരകയ്യമുണ്ടു”. ചുരുങ്ങിയ
ലാക്കികളെ കിട്ടും.

ക്രലിക്ക് തൊഴി

അസംസ്തരതസാധനം സുലഭമാണ്.

ന്മലം മദ്ധ്യസ്ഥാനത്തുള്ള കോണ്പ്ൃരില് പള.രെ
മില്ലകളു. ണ്ട്.

വ്രും

അതു”

ല്യാവസായികനഗരവും

ത

അധികം

പിതരണകേ

ആയിത്തീന്നിര ക്കുന്നു. അലഹബാദു”,മെറാദ
ബാദ്,

. മീഠാറു" എന്നിവിടങ്ങളിലും അനേകം

മില്ലകുളു ണ്ട്. ബീഹാ:

രില് സരണ്, ചമ്പരാ൯, ദര്ബദദ്ഗാ, മുസഫര്ചു൪, ബക
സാര്, എന്നിപിടതങ്ങളിലാണു” മില്പകള് അധികം,
പഞ്ച.
സരേ നിമ്മാണത്തിനെഠ കാര്യത്തില് ഇ൯ഡ്യ ഇപ്പോള്
മിക്കചാഠും സ്വയം പയ്യ്യാപൃമാണെന്നു പഠയാം. സിലോണ്,
ഈസ്റ്റാഫ്രിക്കാ, ഇറാക്ക്”,
ഇറാ൯
മുതലായ രാജ്യങ്ങള്.
ഇന്൯ഡ്യയില്നിന്നും പഞ്ചസാര വങ്ങിക്കന്നു.

പഞ്ചസാരവല്യവസായത്തില്
നിന്നു" ലഭിക്കുന്ന

ഉപേ

ലന്നങ്ങള് പലതാണു”. പേപ്പര് പശപ്പഠ കാര്ഡു ബേ൪ഡു
ഉണ്ടാക്കാനുള്ള
സാധനങ്ങള്
ഇതില്നിന്നും ലഭിക്കുന്നു...

- 086...
തമഴ്ചക്, പരവർ
ഇവ

എല്ലാം

ആല്ക്കഹാശള്, അമുങ്ങള്, രാസവസ്ത്റ ക്ക

ഉ ണ്ടാക്കോഠം

സിമന്വ്. ഒന്നാം ലോകമഹായ്യദ്ധാരം ഭത്തോടുക്രടി

[

യാണു”ഈ വ്യവസായം അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെടു തുടങ്ങിയതു”: പോർ
ബന്തറില് ഇ൯ഡ്യ൯ സിമ൯റു കമ്പനിയാണു” കര്യക്ഷമമമ
യ പ്രപത്തനം ആരംഭിച്ചതു”. 1924 ആയപ്പോഴേക്ക് പത്തു.

“സിമ൯റുഫാക്റററികശ പ്രപത്തനംതുടങ്ങി. സ്മ൯റുല്പാദ
നത്തില് ഇ൯ഡ്യയാ ഇന്നു” സ്വയാ പയ്യപേയാണു”. 1930-ല്
ഏല്ലാ ഫാക്ഠററികളില് നിന്നും സിമ൯റു്് ശേഖരിച്ചു"
“ക്വോടാ പ്രകാരം പീതിച്ചു തുടങ്ങി. 1941-ല് അസോഷ്യ
റഡ്
സിമന൯ുറുകമ്പനികള്ു.ം ഡാല്മിയാ
കമ്പനികളും
സംഘടിച്ചു” പ്രപത്തനം തുടങ്ങി, പക്ഷെ കുറെ കാലങ്ങള്ക്കു
ശേഷം അവ വീണ്ടും പേര്തിരിഞ്ഞു പ്രപത്തന൦ ആരംഭിച്ചു.

ഇപ്പോള് ആണ്ടുതോറും 50 ലക്ഷത്തില്പ്പരം ടണ് സിമ൯ഠു*
“തല്ലാദിപ്പിക്കുപ്പെടുന്നുണ്ട”.

പതിനൊന്നു” കമ്പനികള് പ്രവ

ത്തനം നടത്തുന്നതില് അസോഷിയേോഠഡ് സിമ൯റു കമ്പനി
യാണു” ഏററവും മുഖ്യം. കത്തിയവാര്, രാജചുടാണം, ബീ
“ഹാര്, ഭദ്രാവതി, മദ്ധ്യഇ൯ഡ്യാ, കേരളം ഏന്നിലിടങ്ങളി

ലാണു” ഈ വ്യവസായം വളരെ അഭിവ്ൃഭ്ധി പ്രാപിച്ചിരി
ക്കുന്നതു”. ബീഹാഠിലാണു” ഏററവും ക്രടുതല് സിമ൯റു ഉല്ല
ദിപ്പിക്കന്നതു്.

പട്ടുവ്യവസായം. ജ൯ഡ്യയില് ഇതു" പ്രധാനമായ
ഒരു കുടില് പല്യപസായമാണു”*. മശബറിച്ചെടികളില് പുഴ
ക്കളെ പളത്തി പട്ടുനൂല് ഏടുക്കുകയാണു” പതിവു“. ഇതില്
പ്രാധാന്യമഹിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങശ ബംഗാള്, തആആസാ, ജമ്മു
-കാഷ്*മീ൪. മൈസ്മൂര്, മദ്രാസ് എന്നിവിടങ്ങളാണു. പുവ്വ

പഞ്ചാബു“--ഹിമാ ചല്പ്രദേശ*, ബോംബെ, ഉത്തരപ്രദേശ്
മദ്ധ്യപ്രദേശ്, ബീഹാര് എന്നിവിടങ്ങളിലും ചെറിയ തേ.
തില് മള്ബറി പുഴുചക്കളില് നിന്നും ആല് ഏടുക്കുന്നു. മശംബറി

ചുഴ്ചക്കള് അല്ലാത്തേവയില്നിന്നു” ഒറീസാ, മദ്ധൃഇന്൯ഡ്യാം
“ആസാം, ബീഹാര് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ്” നആലെടുക്കു
ന്നതു്.

|

പ്രധാനപ്പെട്ട പടടുനെയ്ത്തു കേന്ദ്രങ്ങള് താഥൈപ്പഠയ്യന്നു.
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ബപ്രദേശങ്ങളത്രെ.

ബഗാശം, ബീഹാര്, ബനാറസ്, ഉത്തത

പ്രദേശ”, മദ്ധ്യപ്രദേശ', അമൃുതസരസ്ട്, പഞ്ചാബു” ബോം
“ബെ, മൈവ്യൂ൪, മദ്രാസ്, കാഷ്മീര്, യന്ത്രസഹായത്തേട്ടേ
ഷ്ടി ബോബെ, കല്ക്കട, അഹമ്മദുബാടു”, ബാധഗ്ലം൪ ഏ
ണീ സ്ഥലങ്ങളില് ഈ വ്യവസായം നടകുന്നു.
ജപ്പാനില്
നിന്നുള്ള ഇറക്കമതിയ്യമായി

ഇവിടുത്തെ
ത്സരിക്കേണ്ടിപന്നിരിക്കുകയാണു”.

കൃത്രിമപ്പട്ട' (1൭0൩).

ജതു"

പടുതരങ്ങള് ഇന്നു

ഉണ്ടാകുന്നതിനു"

ച്ുല്ല”ം മുള, മരപ്പൊടി, മരക്കുഴമ്പു" മുതലായ 'അസാസ്ത്ൃത
സാധനങ്ങളും
ശുദ്ധജലവും രാസദരവ്യങ്ങദു മാവശ്യമാണു”ം
1950. ൭ ആദ്യത്തെ വ്യവസായശാല
സ് ഥാ പികുപ്പെട്ടു.

കേരളത്തില് പചെരുമ്പാവൃരില് 7൭൬0൧൩00൩൭ 1490൩5 1.0
കമ്പനിയാണു അങ്ങനെ പ്രവത്തനം തുടങ്ങിയതു”. പിന്നീടു
മൂന്നു കമ്പനികശ സ് ഥാ പികുപ്പെടിടു
ണ്ടു. ബോംബെയില്
കല്യാണ എന്ന സ്ഥലത്തും ഫഹൈദ്രബാദു*, ഗ്വാളിയര് എ

ന്നീ രാജ്യത്ങളിലുമം
ണവ. കല്യാണില് ഒരു കമ്പനിക്ൂടി
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രപത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടു”. ഈ
വ്യവസായത്തിനു” പളരെ ക്രടുതല് സാദ്ധ്യതകള് ഈ രാജ്യ
തണ്ടു”. കൃത്രിമച്പടു കൂടാതെ സാധനങ്ങള് പായ്ക്കുചെയ്യുന്ന
“തിനും മററും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നേമ്മയേഠിയ നല്ല കട
ഘാസ്സുകളും ഇത്തരം

ഫാക് റററികളില്

കമ്പിളിവ്യവസായം.

ഉണ്ടാക്കാം,

ഉഗ്ണുമേഖലാരാജ്യമായിരി

കടന്ന ഇ൯ഡ്യയില് കമ്പിളിത്തു ണികശക്ക്” പലിയ

ചെല

“ഖില്ല. അന്യരാ ജ്യങ്ങളിലേക്ക് രോമപും രോമവസ്ത്രങ്ങളു.ം
അയയ്ക്കുന്നതു" ഈ രാജൃത്തിന്െറ ഒരു പ്രധാന ധനാഗമ
മാശ്ശമാണു*. കാലാവസ് ഥയിടുള്ള പ്രത്യേകതകള് കൊണ്ടു"
വിപിധ ഭാഗങ്ങളില് പ്ൃത്യസ്തമായ ഉല്പാദന ക്രമമറണു" ഈ
രാജ്ൃത്തിനുള്ള
തു്. ജോഡ്പൃര്൪, ബിക്കാനീര്, ഉത്തരപ്രദേ
ശം, മദ്രാസ്, പഞ്ചാബു”, കാഷ്മീര്, ഹൈദരാബാദും
“ബീഹാര് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണു” രോമം അധികം കിട്ടുന്ന
കേദ്രരങ്ങശ.
ി
ഇന്ഡ്യയിലെ കമ്പിളിനെയ്ത്തു* മുഖ്യമായി ഒരു ക

കില് ല്ൃയവസായമത്രെ.

കാഷ്ട്രീ൪ ഷാള്ട
കളെ പ്പഠഠി നിങ്ങള്

_1809-കേട്ടിരിക്കമല്ലെ.
ഇതിനെ
നിമ്മഞണേത്തിനാവശൃയ.
മുള്ള കമ്പിളി അധികവും വരുന്നതു് ഭിബവറില് നിന്നത്രെ.
പരപതാനികശ ഉണ്ടാക്കുന്നതു” ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന രോമം
ഉപയോഗിച്ചാണു്,
അമുതസരസ്സ്,
ആഗ്രാ, ഗ്വാളിയര്,

ജുയപ്പരം എന്നിവിടങ്ങളില് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന പരപതാനി”
കശ വളരെ മെച്ചപ്പെടുതാണു”. മൈസ്മൂ൪, ലാഠാഗ്റം൪ എന്നീ
സ്ഥലത്ഭളില് വില

ഈ

കുറഞ്ഞവ

മണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു,

വ്യൃവസായത്തിനെറ

കേന്ദ്രങ്ങള്

പരിശോധിച്ചു,

നോക്കിയാല് അവയില് 75൭ ശതമാനവും തണുച്ഛൂക്രടിയ സ്ഥ
ലങ്ങളില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

എന്നു മനസ്സിലക്കോംം

ഫ”ക്റഠ

രിപ്യപസായം എന്നുള്ള നിലയില് കോണ്പുരം, ബാാഗ്ഗം൪ം.

ബോംബെ, ധരിപാശം അമുതസരസ്സ്റ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാി
ലാണു” കേദ്രങ്ങള്.
തീപ്പെട്ടി. തീപ്പെടിപ്യവസായം
ഇ൯ഡ്യയില്
1805-ല് അഹമ്മദു ബാദില് ആരാഭിച്ചു ഏതങ്കിലും ഒന്നാ
ലോകമഹായ്യദ്ധത്തിനു ശേഷമാണു” ശരിയായ പുരോഗതി
ജാക്മതിതീരുപ പര്ദ്ധിപ്പിച്ചതി'
അതിനു ലഭിച്ചതു".
നെറ ഫലമായി 1922 മുതല് ഇവിടത്തെ തീപ്പെട്ട! പ്ൃയവ:
സായം അഭിപ്ൃഭ്ധിപ്പെടു. അനേകം ഫാക് റാഠികശ ബാരി
ലിം

കല്ക്കട്ട,

മദ്രാസ്,

ബോംബെ,

മുതലായ

തീപ്പെട്ടിയെ
ളില് സ്ഥാപിതമായി.
ത്തോളം നാം സ്വയം പയ്്യാപൃരാകത്തക്ക

വയവസായം

പുരോഗമിച്ചിടുണ്ടു.

സ്ഥലങ്ഞ.

സംബന്ധിച്ചിട:
വിധത്തില് ഈ

ഇവിടെ പ്രപത്തനം നട.

ത്തുന്നതില് പ്രമുഖസ്ഥാപനം "68൩ 12൮൭ 11൩
(ഗ്ബാബ്യ ആണു്. തീപ്പെട്ടി നിമ്മം ണത്തില് നമുക്ുനുക്രല.
മായ

രണ്ടു

സാഹ ചചയ്യങ്ങശ ഇവിടെ

ലിക” തൊഴിലാളികളെ
മമ്ളതും
പ്റികവിപണി

ഉണ്ടു”.

ചുരുങ്ങിയ ക്ര.

കിട്ടുന്നതും വിപുലമായ ഒരു ഗാ.
എടു വസകിട ഫാക്റററികളുമ

934 ചൈഠുകിട ഫാക"ഠറഠികളു. ൦ ഇന്നു” ഇവിടെ പ്രവത്തനം
നടത്തുന്നു.

തുകല്.
ധാരാള
കന്നുകാലികള് ഇന്ഡ്യയില്
രിച്ചു” ഇ൯ഡ്യയാണു,
കണക്കനുസ
കാലത്തെ
അടുത്ത
ഉണ്ടു”.
ന രാജ്യം, തുകല്.
ചെയ്യുന്
കയഠഠുമതി
തുകല്
ക്രടുതല്
ഏറവും

109.
ബാങ്ങിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് പ്രധാന സ്ഥാനം ഇംഗ്ലൂണ്ടിനാണു”.
-30 കോടി

രൂപാ വിലയ്ക്കുള്ള തുകല് ആണ്ടുതോറും

ത ല്ലാദിപ്പിക്കുന്നു.

പിദേശങ്ങളിലേക്ക്

ഇവിടെ

25 കോടി രൂപയ്ക്കു

ക്ളൂതു” കയററുമതി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പശ്ചിമബംഗാള്, മദ്രം
സ് എന്നിവിടങ്ങള് പശുവിന് തുകലിനും, മദ്രാസ് പോം

ത്തി൯തുകലിനും,

ഉത്തര പ്രദേശ”, ബഗോള്ശം, ബീഹാര് ഏ

ന്നിപിടങ്ങള് തട്ടിന് തുകലിനും
പ്ലം ബുട്സ്, തുകല് സഞ്ചികശ,

റു" മുതലായ സാധനങ്ങളാണ്”

പ്രസിദ്ധമാണ്. ചെരു
തുകല്പ്പെടികള്ശ, ബല്

തൃകല്കൊണ്ടു” ഇവിടെ

പ്ര

ധാനമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതു”.
തുകല് മവയ്ക്കകിടടന്നതിനു്* ആവശ്യമായ
കൊൌന്പ്പടട
ഡക്കാണില് അധികം ഉള്ളതിനാല് മദ്രാസില് ആ ജോലി

മുഖ്യമായി നടന്നുവരുന്നു.

ഉത്തരഇന്ഡ്യയില് കാണ്പുരം

ആഗ്രം ഡല്ഹി, കല്ക്കട എന്നീ സ്ഥലങ്ങള് തുകല് വ്യവ
സായകേന്ദ്രങ്ങളാണു”.
ഇ൯ഡ്യയ്യടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇ
കതാരു കടില്വ്യവസായമായി നടന്നുവരുന്നു,
തൃകല്വ്യൃവ
സായഗചേഷണങ്ങശക്കുപേണ്ടി മദ്രാസില്
ഒരു ബലി

1,൦11 1686൭70൨൩൨ 1൩3ധയ൦ നടത്തുന്നുണ്ട്.
സ്ഫടികവ്യവസായം.
പെള്ളമണല്, പൊട്ട
ഷം പെടിയയച്ചു്ം ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, എന്നീ സാധനങ്ങള് കരടു
തല് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്ങളിലാണു” ഈ പവ്ൃപസായം കേ
ന്ദ്രീകരിച്ചിടുമ്ള
തു", പളകള്, കുപ്പികള് മുതലായ ചില്ലഠ
സാധനങ്ങള്

ഉണ്ടാക്കുന്ന

മുഖ്യകേന്ദ്രം

ഉത്തരപ്രദേശത്തി

ലെ ഫിറോസബാദാണു"; അവിടെ അത്ത് ഒരു കുടില്വ്യവ
സായമത്രെ. ഫക്നേറില്ൃവസായമായി നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങള്.
പശ്ചിമബംഗാശ, ബോബൈ., ഉത്തരപ്രദേശ”, മദ്രാസ് ഏ

ന്നിപിടങ്ങളിലാണു*.

ഇരുപതിനായിരം

ആര്കഗ

ഈ

ഫാക്ടഠിയില് ജോലി ചെയ്തത രുന്നു. ഇന്നു് ഇജ൯ഡ്യയില്

ആകെ

225 സ്ഫടികല്യവസായശാലകളുണ്ടു”.

അവയില്

92 എണ്ണങ്ങളില് കുപ്പിപളകളാണു” നിമ്മിക്കുന്നതു”. പശ്ചിമ
ഖൊഗാളിലാണേ” ക്രടുതല് ഫാക്ടറികശ.

ഇഷ്ടിക,
ഇതിനാവശ്യമുള്ള

ഓട്ട്”

എന്നിവയുടെ

അസംസ്കൃതസാധനം

നിമ്മാണം.
മണ്ണാണല്ലേ..

-190-.
ഇവിടെത്തന്നെ ഇവയ്ക്കു” ധാരാളം ചെലവുള്ളതിനാല് പുര:
തന കാലം മുതലെ ഈ വ്യവസായം ഇവിടെ നടന്നുപരുന്നു.
കേരളത്തില്ത്തന്നെ അനേകം ഓാട്ടുകമ്പനികള് പ്രപത്തനം
നടത്തുന്നുണ്ടെന്നു” നിങ്ങശക്കുഠിയാമല്ലെം. ഇതോടനുബന്ധി
ചു” മണ്പാത്രനിമ്മ ണവും വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്്. പല തര
ത്തിലുള്ള കളിമണ്ണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെറ പല ഭാഗങ്ങ.
കിലും സുലഭമാണ്.
ഇസഡ്യയില് ഇന്നു” അമ്പത്തിമൂന്ന്
കളിമണ്
വ്യവസായശാലകള്
പ്രപത്തനം
നടത്തുന്നു.
മദ്ധ്യപ്രദേശ്, പശ്ചിമബഗോള്,
ബോംബെ,
മദ്രാസ്.
മൈസൂര്, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണു”
പ്രമുഖെ
ഫാക്ടറികള് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു".

കയവസാമാനങ്ങം.
കയറും കയറല്ലന്നങ്ങളും വ.
ളരെ അധികം ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യം ഇ൯ഡ്യയാണു”. 130000.
ടണ് കയര് ഉല്ലന്നങ്ങഗ ആണ്ടുതോറും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഇതില് പകതിയിലധികവും കയററമതി ചെയ്യുകയാണു”.

ഈ
പവ്യപസായംമൂലം
പിദേശങ്ങളില്നിന്നു*
ആണ്ടില്.
പത്തുകോടിയോളം രൂപ നമുക്കു ലഭികുന്നുണ്ടു”. കേരളമാ
ണ് കയറുപയവസായത്തില് മുന്നിട്ടു നില്ലന്നതു". ഇസഡ്രൃ.

യിലെ കയര് ഫാക്ടറികളില്
പ്രപത്തനം നടത്തുന്നു.

ആറുലക്ഷം തൊഴിലാളികശ.

കയര്നിമ്മാണം

കേരളത്തിലെ

ഏ.

റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുടില് വ്യവസായവും ക്രടിയാണു”. പി:
ദേശവിപണികളില് കയറിനും ചകിരി സാമാനങ്ങശക്കും.
ചിലയിടിയ്യകയാണെ്കില് കേരളത്തിലെ കയറുവൃവസമയത്തൊഴിലാളകികളില് ഭ്രരിഭാഗവ,ം തൊഥില്രഹിതരമ.
യിത്തീരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിന്നുള്ള തു". ഈ അവസ്ഥ പരിഹ

രിക്കുപാ൯ ഗപചമജെ൯റു'” ശ്രമിക്കുന്നു.
സ്ഥാപിക്കപ്പെടിടുണ്ടു”.

റബ്ബര് വ്യവസായം.

ഒരു കയര്ബോര്ഡ”

1920-ല്

കല്ക്ട്ടായിലഃ

ണു” റബര് സാമാനങ്ങളു.ണ്ടാക്കുന്നതിനു* ആദ്യത്തെ പൃയവസാ
യ ശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെടതു”.

അന്നു മുതല് ഇതു”

അഭിവൃദ്ധി

പ്രംപി ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു”.
ടയർ നിമ്മാ ണത്തിനു.
തന്നെ ഇവിടത്തെ അസംസ്ത്രത റബറില് 80 ശതമാനവ, ൦.
ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പല

തരത്തിലുള്ള

പൃവസഃയ

ശാലകള്.

_191-ഒരു ലക്ഷം തൊഴി”
പ്രലുതും ചെറുതുമായി ഇവിടെയ്യണ്ട്.
ജോലിയില് ഏര
ഈ
"ലുമായി
ലാളികള്ഗ ഏല്ലാ ഇനങ്ങള
ും റബര്സാമാദനത്തില
ബറുല്പാ
ത
പ്പെടിടടണ്ടു” -- അസംസ്കൃ
്ടങ്ങളില്
ബര്തോട
യിലെ
ഇ൯ഡ്യയ
നങ്ങളു ണ്ടാക്കന്നതിലും.
എ
ിലത്രെ.
കേരളത്ത
ുു്
ഭൂരിഭംഗപ,ം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത
യശാല
പൃവസാ
പിക്കുന്ന
ന്നാല് ഠറബേര്സാമാനങ്ങള് ഉല്ലാദിപ്
കശ അധികവം,ം കേരളത്തിനു പുഠത്താണു*. റബര് ഉല്ലാദ
നിയന്ത്രിക്കന്നതിനു*
ഏല്ലാ
വില്ലനയെയ്യം
നത്തേയ്യം
പ്രപത്തനം
ോര്ഡു”
ഠറബര്ബ
1947 മുതല് ഒരു ഇ൯ഡ്യന൯
നടത്തുന്നു.
മേല്പറഞ്ഞ വ്യവസായങ്ങളെ. ക്രടാതെ ഖനനവ്യവസാ

യം, അലുമിനിയാ വ്യവസായം സൈക്കിശനിമ്മാണം..
പ്പ്ൈപ,ഡ" നിമ്മാണം, പുകയില വ്യവസായം, സോപ്ൂ
നിമ്മാണം, തേയില, കുപ്പി വ്യവസായങ്ങള് പ്ലന്നിവയു

ഇസ൯ഡ്യയില് ഏടുത്തു പഠയത്തക്കു വനുവ്യവസായങ്ങളാണു'...

ഇന്ഡ്യയിലെ
ഗതാഗതസൌയകയുയങ്ങറം.
ള്ള.
ആധുനിക ജീപിതത്തില് ഗതാഗതമാശ്ശങ്ങള്ക്ക
വാണി
യും
ായികമാ
വ്യാപസ
്:
ധാനമാണ
അതിപ്ര
സ്ഥാനം
ജൃപരമായ്യം വികസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില്

ഇതിനെ

പ്രാ

ധാന്യം അനിര്വചനീയമത്രെ. ഏതൊരു രാജ്യത്തിനെ:
ചരിത്രം നോക്കിയാലും ശീഘ്റഗതിയിലുള്ള ആദായകരമായ പുരോഗതി ഗതാഗതസാകയ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കു
ന്നു എന്നു കാണാവുന്നതാണു്.

ഇ൯ഡ്യയെ പ്പോലെ പിഭിന്ന-

ട്രപ്രകൃതിയോടുക്രടി അതിപിസ്തൂമായി കിടക്കുന്ന ഒരു
ഭ്രഭംഗത്തു” ഗതാഗതമാഗ്രങ്ങശ ഒരു പ്രശ് നംതന്നെയാണു”.
ആധുനിക പദ്ധതികളനുസരിച്ചു” വേണ്ടത്ര ഗതഗേതസയ
കയ്ക്ുങ്ങശള് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു" അതിഭീമമായ തുക
കശ ചെലവപാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പടത്തില് നോക്കിയാല്
ഉത്തര ഇ൯ഡ്യയിലാണു* ഗതാഗതസായകയ്യങ്ങള് ക്രടുതല്.
ള്ളതെന്നു” മനസ്സിലാക്കുവാ൯ പ്രയാസമില്ല.

-902-ഏതൊരു രാജ്യത്തെയ്യം മുഖ്യമായ ഗതാഗതമാശ്ുങ്ങള്
നാലാണു് --ഠോഡുകശ,
റെയില് വേകശ, ജലമാശുങ്ങശം

വ്യോമമാശ്ശങ്ങള്ശ., ഇന൯ുഡ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം

ഇ

വയ്യടെ സ്ഥിതി എന്തെന്നും ആപേക്ഷികമായി ഇവയ്ക്കോ
രോന്നിനും ഉള്ള സ്ഥാനമെനത്തെന്നും പരിശോധിക്കാഠ.

റോഡുകഠം,
ഒരു രാജ്യത്തിന്െറ സാമ്പത്തിക
പം സാധസ്ക്റാരികപ,മായ ഉന്നതി, ശരിയായി സരരക്ഷി
പ്പെടു പോരുന്ന റോഡുകളെയാണു” ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
തു്. ധാരാളം റോഡുകശ ഇ൯ഡ്ൃയില് ഉണ്ടെങ്കിലും രാജ്യ
യിസ്തൃതിയേട്ടേ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോശ അവ കുറവാ
“ണെന്നും കാണാം.
കൃഷിപ്യപസായ വാണി ജ്യാദിരം ഗത്ങ
റില് ഇ൯ഡ്യ

പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നതിനു” ഇതൊരു

കാര

ണമായി ചുണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളും പിപണിക
൭.൦ തമ്മിലുള്ള ഗതാഗതബന്ധത്തിനെറ കഠവു*" ഈ രാജ്യ
ത്തു” സ്സുഷ്ലമാണു*.

മുഖ്യ റോഡയ,കശ

ക്രടുതല് സാരക്ഷിക്കു

പ്പെടുപരുമ്പോശ

ഗ്രാമറോഡ,കളുടെ

കായ്ക്യം പലപ്പോ.്ചം

നാം

വിസ്മൂരിച്ചുകള യുന്നു.

മഴക്കാലത്തു” മപയോഗയോഗ്ൃു

മല്ലാതായത്തീരുന്ന വളരെക്കൂടുതല് ഗ്രാമീണ റോഡ,കഥ
ഇവിടെയ്യണ്ടു്. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്തിനെറ
അവസാനത്തില് 316668 മൈല് നീളത്തിലുമമ റോഡ്യ,
കളാണു” ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതു്. അതില് ദ പോലും മെ
ഠാലിട്ടചയല്ല, ഒരു ചതുരശ്രമകമൈല് സ്ഥലത്തു” ഫ്രാ൯സില്
2.4 മൈല് റോഡും ഉംഗ്ലുണ്ടില് 2 കൈല് റോഡും ഐക
നാടുകളില് 151 മൈല് റോഡും ഉള്ള പ്പോശ ഇന്ഡ്യയില്
3 മൈല് റോഡുമാത്രമാണുമ്ളതു”.
ഇപയില്നിന്നും റോഡു.

കശ പണിയ്യന്നതില്

നാം ഏത്രത്തോജം

പ്ൃയരോഗമിക്കണ

മെന്നു” ചെളിപാകുന്തണ്ടു”.

ഴ

റോഡുവികസ നത്തിനു പേണ്ടി ഗപങെ൯റു"

ഭ്ധാതികളു.ം

ആവിഷ്ടുരിച്ചിടുണ്ട്.

1043-ല്

പല

പ

നാഗപ്പ്ൂരില്

വച്ചു" ഒരു കാണ്ഫറന്സ് നടത്തിയതിന്െറ ഫലകായി.
, നാഗ്പൂര് പ്ലാ൯ എന്നു പേരില് ഒരു പഭ്ധതി ആവികഷ്കൃരിക്കു
കയ്മണ്ടായി. ക്രടുതല് റോഡുകള് പെട്ടന്നതിനും നിലപിലു
ആ. റോഡ്യകളെ.
കാഷ്യ്യക്ഷമമായി
സരേക്ഷിക്കുന്നതിനും

റി

ക്കം.

193.
തള്ള ഒരു പദ്ധതി ആയിരുന്നു അതു". പത്തുകൊല്ലം കൊണ്ടു്”
372 കോടി രൂപ ചെലച്ു” അതുമൂലം ഉണ്ടാകുമെന്നു” കണ

ക്കാക്കപ്പെടു. പണത്തിനൊയ്യം

പരിശീലനം ലഭിച്ച

ഗ്ദ്ധാന്മാരു ഭേയ്യം കുറവ, മൂലം ഇതു"

പ്പെടു. കോണ്ഫറന൯ുസില്വച്ച്”

പിന്നീടു"

വിദ

വെട്ടിക്കായ്ക്കു

ഇ൯ഡ്യയിലെ

റോഡു,

ഒെ 1(ഒ00൨ലി 11100 സൃ, ധം 11൨ ആം 1ദ്പ്ിഠ
1018൦ 140ിദ, 21207 1018൦ 14090, "11൧൦
14ഠലഠിദ, എന്നിത്ങനെ പിഭജിക്കുകയയണ്ടായി. സസ്ഥോന
അ്ങഭ്ല ടെ തലസ്ഥാ നങ്ങളെ യ തുറമുഖങ്ങളെയ്യം ബന്ധിപ്പിക്കു

താണു” 24ലലഠനലി 111൩ അഭ. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ
പ്രമുഖറോഡുകശ
൪൧൦ 11൨ സഅള3-ല് മശപ്പെടുന്നു.
ത ല്പാദ നസ്ഥലങ്ങളെ
യ്യം വിപണികളെയ്യം
ബന്ധിപ്പിച്ചു
കൊണ്ടു” തീപണ്ടിപ്പതേയോടെൊ ഒരു പ്രമുഖ ഠോഡിനോടൊ

ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപയാണു”

ഡിസ്ത്രിക്സ് ദോഡുകശ-

ഇവ അടുത്തടുത്തുള്ള ഡിസ്ത്രിക്സ” ആസ്ഥാ നത്മെ. തമ്മില് ബ
്ധിപ്പിക്കുന്നു. മററു റോഡുകള് ഗ്രാമീണമാണു്.
കേന്ദ്രഗവ
ഞബെ൯ഠാണു” 1410൩ 1110 അമദ-സെഠ ചുമതല വഹി
ക്കന്നതു”. ഇതിനു” ആകെക്കൂടി 12600 മൈല് നീളം വരും*
ഉള്പ്പെടുന്ന റോഡുകശ താഥെപ്പഠയ്യന്നവയാണ്ട്.

1,

കല്ക്ുട്ടാ മുതല് ബനാറസ്,

കാണ്പൂര്, അലി

ഗര്, ഡല്ഹി എന്നീ പട്ടണങ്ങളില്ക്രടി അമുത
സരസ്സുപരെ എത്തുന്നതു”.
ആഗ്രാ,

ബോംബൈ

ബോംബൈ,

ഠോഡ്.

ബാഗ്്ൂ.൪, മദ്രാസ് റോഡ്.

മദ്രാസ്, കല്ക്കട്ടാ റോഡ്.

കല്ക്കട്ടാ, നാഗച്ലൂ൪, ബോംബെ

കടമ
ബനാറീസില്നിന്നു്

നാഗപ്പ൪,

റോഡ്.
ഹൈദ്രബാദു”

ബാഗഗ്ല൪വഥി കുന്യാകുമാരിയിമലക്കുള്ള
ഠോഡ്.
കി

ടം

ഡല്ഹി, അഹമ്മദ ബാദു*, ബോംബെ

റോഡ്,

അഹമ്മദ് ബാദില് നിന്നു” കണ്ലാ ത്ുതുഠമുഖത്തേ
ക്കാം പോര്ബത്തറിലേക്കമുള്ള റോഡ്,
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9.

അംബാലായില്നിന്നു”

സിംലാവഥി

ടിബററ്*

ലേക്ക്,

10.

ആസാ,

ട്രജ്റോഡ്.

ി

റോഡ്യ,കുടടടെ വികസനത്തിനു ചേണ്ടി ഗപണെ൯റു
പല

സംഘട നകളും ഏപ്പെടുത്തിയിട്ടണ്ടു”. ബാനി

൫0നഗുബിദമധിഠ൩ അതിലൊന്നാണ്,
ഠദറിദ 0൨൩൬6൦98
യി പ്രപത്തിക്കുന്നു.

140൭0൭

1934 മുതല്

1വിെ

ഏ൯ജിനീയഠന്മാരുടെ സംഘ്ടനയപാലങ്ങള് പണിയ്യന്നതില് രാജ്യ.

ത്തിനെറ എല്ലാഭാഗത്തും ഒരു
ഐകരൂപ്യം
പരുത്തുവാന൯ു.
ഈ സംഘടന വഭരെ അധികം സഹായിച്ചിട്ടണ്ടു്.
ഡല്

ഹിയില്

ഒരു

(ബേല

1090

1൦൭5൦൧൨൩

ന്ധം

സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിവരുന്നു. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പഭ്ധതിയില്.
റോഡുനിമ്മാണത്തിനായി 2699 കോടി രൂപാ നീക്കി
ച്വിട്ടണ്ടു”.

ട്രാ൯സ് പോര്ട്ട്" ദേശവല്ക്കരിക്ുന്നതിനു”

ഇ൯ഡ്ൃ.

യിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്നു” പ്രപത്തനം തുടങ്ങി:
യിട്ടുണ്ട്”. റോഡ,കള്ടെ പികസനം നമ്മുടെ ഡാജ്ൃത്തിനെഠസന്പത്തികക്ഷേ മത്തിനു പളരെ സഹായിക്കമെന്നുള്ള തിനു.

സംശയമില്ല.
ഠോഡ്ധ, മാഗ്ഗു ഗതാഗതം സുകരമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്:
സാധനങ്ങശ അയയ്ക്കുന്നതിനു" ചിലയിടങ്ങളില് 140106ന്ദ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടു". മലമ്പ്യദേശങ്ങളിലെ നിമ്
നോന്നത (ഭൂമികളില് ജതര ഗതശഗേതമാഗശ്ശങ്ങള് സാദ്ധ്യമല്ല:

ത്തിടത്താണു*

ഇതു” ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

ഹിമാല

യത്തിനെറ താഴ്പരകളിലും ദക്ഷിണ ഇ൯ഡ്യയിലുമാണി
പ. ആനമലയിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളില് ഒരു 2006 സ്മ
ഉണ്ടെന്നു” നിങ്ങള് കേട്ടിരിക്കമല്ലെം

റയില്വേകാം. അമേരിക്കന് ഐക്യനാടുകശ,ക്യ
നഡാ, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യത്ങശ കഴിഞ്ഞാല് കരടുതല് ദൈര്..
ഘ്യമുമ്ള” തീപണ്ടിപ്പതേകശ

ഇന്ഡ്യയിലാണുള്ളതു"*

ഡ്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം റയില് പേകളും
യാണു്,

ദേശസാല്ക്കരിക്കപ്പെട

നം ഇതത്രെ.

ഇ൯

രാജ്യത്തിനെറ പക.

ഏററവും പലിയ

സ്ഥാപ:

പില്പനവസ്തുക്കളില് 80 ശതമാനവും

യാത്ര.

4)
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70 ശതമാനവും

ഇവിടെ

തീപണ്ടികളെ യാണു്

ആശ്രയിക്കുന്നതു”.
10 ലക്ഷം തതമുകള് ഈ രാജ്യത്തു"
റയില് പേ തൊഥിലാളികളാണു”. 34735 മൈല് നീളത്തി
ജുള്ള തീവണ്ടിപ്പാതകശ ഇന്ഡ്യയിലുണ്ടു”. യാത്രേക്കാര്ക്കു

പേണ്ടിയയള്ള ഇവിടത്തെ വണ്ടികള്

ഒന്നിച്ചു” ഘടിപ്പിച്ചു

നീളത്തില് ഇട്ടാല് ആ വണ്ടിക്ക്” 125 മൈല് നീളം വരും.
ഒരു കോടി ടണ് കല്ക്കരി ഇവിടത്തെ റയില് പേകശള്ത്ത
ണ്ടുതോറും ഉപയോഗിക്ുന്നുണ്ടു”.

പാളങ്ങളുടെ അകലമനുസരിച്ചു” ഇന്ഡ്യന് റയില്
പേകളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാ-- ബ്രാഡ”ഗേജ്, മീററര്
ഗേജ്, നാരോഗേജു്. 1053-ലാണു” ഇന്ഡ്യയിലെ ഒന്നാ

ഉര്ഡ്ധാകപാകിസ്ഥാ
റയില്ദവ മാഴങ്ങ

കകക

കം

മാന്
മിങ്ചമി

ഉത്തദറയില്വ

൮6൪0 കിഴക്ക
റയില്

മദ്യ റയില്.
പാക

പശ്ചിമ റയില്വേ

ന
പൂ റമില് ലേ
കോറി _._...... ദക്ഷിണ റല്രിവേ
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മത്തെ യില് പേസ്ഥാപിതമായത്
ന്നു
ത്തെ

ബോംബെയില് നി

യാണ് പ്രദേശത്തുള്ള താനാ വരെ ത്യ രുന്നു ആദ്യ
പാത.

പാഷ

1950 മുതല് ഭരണസായകഷയ്യത്തിനു വേണ്ടി
റയില് പേകളെ

എഴു മേഖലകളായി

മേഖല,

ഏതെല്ലാം

ദക്ഷിണാ,

എം.

റയില് പേകശ,

ആസ്ഥാനംം.

എസ്, എം, ആര്,

എസ്. ഐ.

മദ്ധ്യ.

ഇ൯ഡ്യ൯

തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആര്.,

മൈസ്മൂര്.

മദ്രാസ്

ജി, ഐ. പി. ആര്; ഹൈദര
ബദദ”,സി൯ഡ്യ) ധോല്പുരം

പശ്ചിമം.

ബോബൈം

ബീബി; സി. ഐ. ആര്; സരരാ
ഭ്മുകച്ഛു”;രാജസ്ഥാ൯;ജയപ്പുരംം

പടക്കുകിഴക്ക്. ഒരഡ്, തിര്ഹഫട്ടു", ആസാം.
പൂവം

ബോബൈം

ഗൊറാഖ്പൃരം

ഈസ്റ്റി൯ഡൃയ൯ യില് പചേയ്യടെ ഇത
യ
ഇയാ
നളകള

ഉത്തരം.

ഭിം
ബി
ക്കാനീര്, പു പ്വേന്ത്യ൯ റയില്പേയ്യ
ടെ ഉത്തരഭാഗങ്ങള്.

തെക്കുകിഴക്ക്.

ഡല്ഹി.

ബഗോശ-നാഗച്പൂര് റയില് പേ.

കല്ക്ുട്ട.

സ്വയം ഭര ണപ്രാപ്യിക്കശേഷം തീവണ്ടികളിലെ മൂന്നാം
ക്രാസ്സ് യാത്രക്കാക്കു" കൂടുതല് സകയ്കുങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന

തില് അധികാരികശ

ശ്രഭധിക്കുന്നു.

1952 ജനുപരിയില്

യില് പേ ഉ ദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പരിശീലനത്തിനായി
ബറോഡായില് ഒരു കാളേ സ്ഥാ പിച്ചിടുണ്ടു്. റയില് ചേ

തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനു പേണ്ടി ഗപമ്മെന്൯൮ ശ്രദ്ധി
ക്കുന്നു,

ഒരു റയില്വേ

ബോര്ഡാണു”

ഇ൯ഡ്യ൯

കളു. ടെ പ്രവത്തനങ്ങളളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു*.
നെ൦

പുനസ്സറംവിധാനവും

എല്ലാത്തരം

റയില്വേ

ഈ രാജ്യത്തി
വാഹനഗതാഗത

രീതികളും തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കന്നതിനായി 1947-ല് ഒരു

(ലി

[1പ്

180൦൪

ദ് 1അ്ബട്യാസ സ്ഥംപിതമായിടുണ്ടു.

യാത്രക്കാക്ട* ഏല്ലാ വിധ

സുഖസൌരകയ്കുങ്ങളു.ം

വണ്ടികളില്,

മു

197
നല്കുന്നതിനു പേണ്ടി ഗവമ്മെ൯റു” താല്ലയജ്യമായി പ്രചത്തി
കവരുന്നു. ഇന്ഡ്യയ്യടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഓടിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്ന ജനതാപണ്ടികള് ഈ താല്ലയ്കുത്തിനെ പ്രത്യക്ഷ
ലക്ഷ്യമാണു”." ഒന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയില് ഏകദേശം
4254 കോടിയോളം രൂപ റയില് പേകളുടെ വികസനത്തി
നും പരിഷ്ടരണത്തിനും പേണ്ടി ചെലപംക്കപ്പെടിടട
ണ്ടു.
രണ്ടാ പദ്ധതിയില് 1125 കോടി രൂപയ്യടെ പ്രപത്തനങ്ങ.
ണു”

ഉദ്രശനം

ചെയ്മിരിക്കുന്നതു”.

ജലമാഗശ്ശുങ്ങഠം. പുരംത നകാലത്തു" ഇ൯ഡ്യയിലെ
കച്ചവടത്തില് ക്രടുതല് ഭാഗവും നടന്നിരുന്നതു" ജലമാഗ്ഗ
മായിട്ടായിരുന്നു. റയില് ചേകളടടെ വികസനത്തോടുക്രടിയാ
ണു“ ഈ

സ്ഥിതിക്കു” കോട്ടം തട്ടിയതു”.

ഇന്നു” ജലമാശ്രഗതാഗതം
മ്ളതു”് ആസാം,

ത

ക്രടുതല് അഭിപ്ഭ്ധിപ്പെടിടു

പശ്ചിമബംഗാള്,

ബീഹാര്, ഉത്തരപ്രദേ.

ശം, മദ്രാസ്, ആന്ധ്റാ, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണു”
ഏകദേശം 9760 മൈല് നീളത്തില് ഇന്ഡ്യയില് ജല

മാഗ്ഗം സഞ്ചരിക്കാം.
കൂടിയാണു”.

, തല് പ്രാധാന്യം.

ഒക്ഷിണ

ഇതില്

3000 മൈലും

നദികളില്

നദികളില് ഗംഗയ്ക്കും ബഹ്മചുത്ര്ക്കുമാണു” ക്രട്ട,
ഉത്തര

ഇസ൯ഡ്യ൯

. യോഗ്യങ്ങളല്യ.

ജ൯ഡ്യൃയില് നദികളെ

നദികള്

എല്ലാക്കാലത്തും

നദികളെ ക്രടാതെ കായലുകളും

പ്പോലെ

ഗതാഗത

തോടടകട്ട ഉള്ള ചില

ഭാഗങ്ങളും ഇ൯ഡ്യയില് ഉണ്ടു”. പശ്ചിമബംഗാളിലെ

ഹി

മിലി തോടു”, ഒഠീസായിലെ തീരദേശത്തുള്ള തോട്ട, തത
ന്ധ്റയിലെ പചേദാരണ്യം തോടുകള്, മദ്രാസിലെ ബക്കിം
ഗാം തോട്ട", കേരളത്തിലെ തീരദേശത്തുള്ള കായലുകളും
തോടുകളും ഇവയില് പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നപയാണു*,

പുതിയ ബഹുമുഖ പദ്ധതികളില് ഗതാഗതത്തിനുപക.
രിക്കുന്ന ചില തോടുകള് പെട്ടുന്നതിനും ഉ ദേശ്യമുണ്ട്.
ദംമോദര് നദിതട പദ്ധതിയില് കല്ക്കട്ടായില് നിന്നും റം
ണിഗങഞ്ജിലേക്കം

ബോബൈയിലെ

സമുദ്രത്തില് നിനു"

കള്ളിലോട്ടു” അമ്പതു

കക്രപാര് പദ്ധതിയില്

അണക്കെട്ടുപരെയ്യം

മൈല്

അവിടെ നിന്നു"

ദരുരംവരെയ്യം

ഹിരാക്കഡ*

108.

7

പ്രദ്ധതിയില് മഹാനേദിയില് 300 മൈല് ഉള്ളിലോട്ടും സ
ഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള ജലമാഗ്ഗഠ സുകരമാക്കുന്നതാണു”:
ഗംഗാ ബ്രഹ്മപൃത്രാനദികളില് ക്രടുതല് തോടുകള് പെ
ട്രി സഞ്ചാരേസരകമയ്യും പദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു* പ്രപത്തനം

ആര

ഭിച്ചിട്ടണ്ടു”. കല്ക്കട്ടാ മുതല് കൊംച്ചിപരെ ജലപാഹ നങ്ങ
ളില് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയ്യം ആവിഷ്ക്കരി

ക്കപ്പെടു കഥിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇ൯ഡ്യ൯ ദേശത്തുക്രടി

ബഹ്മ

പുത്രയേയ്യം ഗംഗയേയ്യം യോജിപ്പിക്കന്നതിനും പദ്ധതിയ്യ
ണ്ട്. ഗംഗ, യമുന, നമ്മദം, മഹാനദി, ഗോദാപരി എന്നി

വയെ ബന്ധിപ്പിച്ചു” മശനാട൯ ജലമാശൂഗതാഗതം കാല
ചിള ബാ ക്രടാതെ സാദ്ധ്യമായിത്തീരുമെന്നാണു' പ്രതീക്ഷ.
കപ്പല് മാഗ്രമായ്യള്ള പിദേശഗതാഗതം ഇന്ഡ്യയിലെ
തുറമുഖങ്ങള് വഥി സാധിക്കുന്നു, ഇംഗ്ലണ്ട്, യൂറോപ്പ്: ഈ
സ്ക്രാഫ്രിക്കാ, പേര്ഷ്യാം ആസ്ദ്രേലിയാ, അമേരിക്ക മുതലായ
രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇസ൯ഡ്ൃയയില്നിന്നും തുടരെ കപ്പല് ഗത
ഗത സരകഷ്ഷ്യമുണ്ടു്.

വ്യോമമാഗ്ലും. ആകാശമാഗ്ലമാ
യൃള്ള ഗതാഗതം ഇന്നു

4.

ഏററവും ക്രുടുതല് ശ്രദ്ധയെ ആകര്ഷിച്ചിട്ുണ്ടു്.
ഭാരക്കുര
വുള്ള സാമാനങ്ങശ കയററി
ജറക്കുന്നതിനു മാത്രമെ വി
മാനങ്ങള്

ഇവിടെ ഇപ്പോള്

ഉപയോഗിക്കന്നുള്ള.

വിമാന

ഗതാഗതപികസനത്തിനും അതിനു വേണ്ട പ്രായോഗിക
പരിശീലനം നല്കുന്നതിനും ചേണ്ടി ഗപമ്മെ൯റു” ക്രടുതല്
ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുപനന്തപൃരത്തു*
ഒന്നാംതരം
ഒരു വിമാനത്താവള മുണ്ടു്. ബോംബെയിലെ സാന്താശ്രൂസ്ം

ഡല്ഹിയിലെ

പാലം,

ങ്ങളെ പ്പറഠി നിങ്ങള്

കല്ക്കട്ടായിലെ

ഡംഡം

താവള.

ഗു

കേടിടുണ്ടാവും

1953-ല് ആഭ്യന്തരമായ വ്്യോമമാഗ്സഞ്ചരേത്തെ സൂ

ഗമമാക്കുന്നതിനു” ഒരു ൧൮7 11൨68 001001൭00൩ നും പിദൂര

ദേശങ്ങളിലേക്കള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനു* ൧1 1൩01൭.
1൩061 നല
ലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു". പേേമേയാന പ
രിശീലനം നല്കുന്നതിനായി അലഹബദദില് ഒരു (ഗി

൧൦൧0൩ 1നച്ബ്ഥള 0ബണ൦ സ്ഥാ പിച്ചിടുണ്ടു". അധിക.
നാള് ആയിടില്ല.

ങ്ങി

199.

പടം

19,

€ ജ൯ഡ്യയില് 1911-ല് പിമംനഗതാഗതം
എങ്കിലും 1926-നു ശേഷമാണു”

ഈ

തല് അഭി വ്ൃദ്ധൃന്മ, ഖമായതു'./
ഇന്നു" നിലപിലുതള്ള പ്രധാന
ി

“ഗെ പറയന്നു.
1. കൊളംബില്നിന്നു”
വഴി

ആരംഭിച്ചു

സഞ്ചാരസാകയ്യും

ക്രു.

അഭ്യന്തരപാതകള്

താ

മദ്രാസ്,

വിശാഖപട്ടണം

കല്ക്ക്ടായ്ക്കു.

2,

തിരുപനന്തപുരം മുതല് കൊച്ചി, മഗേലാപുരം,

തബാബേവഥഗി
തലക്കു.

ജാഠറാഗ൪,

ഭജ്

മുതലായ

സ്ലങ്ങള

--200-3,

മദ്രാസില്നിന്ന്

ചുനാലഖഗി,

4.

ബാഠഗ്രം൪,

ഹൈദരബാദ'”...

ബോംബെയിലേക്ക്.

ബോംബെയില്നിന്നു” നാഗപുരം,,

ലക് നൌ, ബം.

'നാറസ് പഥി കല്ക്ട്ടായിലേക്കു.
5, ഡല്ഹിയില് നിന്നും ശ്രീനഗരത്തിലേക്കും,

കല്.

ക്കട്ടാം ബോംബൈ മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും.
6, കല്ക്കട്ടായില്നിന്നു” ആസാമിലേക്ക്.
ഇന്ഡ്യയില് നിന്നു” ഇാഗ്ലൂണ്ടിലേക്കു” ആ ഗ്ലയില് നാലും
തപണ പിമാനസധ്യീസുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രമുഖ പിദേശ

രാംജ്യത്ഭമ്ലമായ്യം അയല് രാജ്യങ്ങളു മയ്യ തുടരെ സവ്വീസ.
കണ്ടു". 1957-ല് ജറഠ്പിമനേങ്ങള് ഇവിടെ പ്രവത്തനം
ആരാഭിച്ചു. അനേകം 1110 വയാ കശ ഇന്നു” ഇന്ഡ്യ.
യില് പ്്യോമയാനപരിശീലനം നല്കന്നുണ്ടു”. ഡല്ഹി..
ബരക്പുര്൪, കോണ്പ്യര്, അലഹ
പാഠഠറ'ന, ബോബെ,
നാഗച്ലൂ൪ എന്നീ സ്ഥല.
ബാംഗ്ളൂര്
നൌ,
ബാദ്, ലക്

ങ്ങളാണു" സവ്വീസ്ക്ൂബ്ബുകുശ നടത്തി സേപചനങ്ങള് നട.
ത്തുന്നതു”. ഇ൯ഡ്യയില് ആകെ ഏണ്പതോള.ം വിമാനസ-:
)
കേതങ്ങള് ഇന്നുണ്ടു,

പേഗത്തില് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും തപാല് ഉരുപ്പടി:
സ് വേഗം ഏത്തിക്കന്നതിനും
ഥാ നങ്ങളില്
കശ നിര്ദ്ദിഷ്ഠ
ഉപകരിക്കുന്നു. ഇന്ഡ്യയും
ക്രടുതല്
പ്വ്യോമമാ ശൂഗതാഗതം
ടെ പ്രതിരോധത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിമാനങ്ങള്.
ക്ക"

അതുല്യമായ

ഒരു

സ്ഥാനമാണുമ്ളതു്”.

കേന്ദ്രഭരണ:

ത്തി൯കീഴിലാണു* പിമാനസവ്വീസുകള് ഇന്നു നടകുന്നത്.

തുറമുഖങ്ങളും

തുറമഖങ്ങളുടെ

പട്ടണങ്ങളും.

പരി പോഷണസ്ഥലങ്ങഠം.

9500 കൈല് നീഭമുള്ള കടലോരം ഇ൯ഡ്യയ്കു ണ്ടെങ്കി?
ബോംബൈം.
ലും ആറു പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളെ ഇവിടെയുള്ള
ഇ:
ബലാ.
കല്ലട,
കൊച്ചിം വിശാഖപട്ടണം, മദ്രാസ്,
തിവെം

കാരണം

പടം

നോക്കിയാല് വിശദമാകും.

[

അവി!

4

901.

ച” ഛിന്നമായ തീരമാണ് ഇ൯ഡ്ൃയ്കുമ്ളതു".
തുറമുഖങ്ങളു.
ടെ അഭിവൃദ്ധി അവയ്യടെ പിന്നില്ക്കിടക്കുന്ന ഭൂഭംഗങ്ങളെ.
ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതു”.
അത്തരം സ്ഥലങ്ങള്ക്കു" തുഠം
മുഖപരിപോഷണസ്ഥലങ്ങശള് അഥവാ തുറമുഖങ്ങളുടെ
പ.
ശ്ചാല്ഭാഗങ്ങള് എന്നാണു പേരു. പുഠമടലിസൌൊ മഉപദ്രപ.

ങ്ങള് ക്രടാതെ കപ്പലുകശക്ക്
തു” ആയമുള്ള

ഭാഗങ്ങശ

കയറിക്കിടക്കാ൯

ഉണ്ടെങ്കില് അവ

സമുദ്രതീര

പ്രകൃത്യാ

ഉള്ളു

നൌകാശയങ്ങളാണു”, കയഠറുമതിക്കും ഇറക്കുമതിക്കും പ്രാധം
നൃമുണ്ടായാല് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങള് തുഠമുഖങ്ങളുയി വളരു
ന്നു. പ്രകൃത്യാ ഉള്ള നൌകാശയം നല്ല തുറമുഖമായിത്തീരണ
മെങ്കില് കാര്ഷികമായ്യം വ്യാവസായികമായ്യം അഭിവൃദ്ധി
പ്രാപിച്ചിടുള്ള പരിപോഷണസ്ഥലങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
പരി പോഷണസ്ഥലങ്ങളുടെ സമ്പല് സമൃദ്ധിയേയ്യം ജനബാഹൃല്യത്തെയ്യം ഗതാഗതസരകയ്യയത്തെയ്യം
ആശ്രയിച്ചാണു”
ഒരു തുറമുഖത്തിമെറ പ്രാധാന്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു”. കയ
ഠുമതി ചെയ്യാനുള്ള വിഭപങ്ങള് പരിപോഷണസ്ഥലത്തു്
ധാരാളം

ഉണ്ടായിരിക്കണം.

തിനുള്ള സകയ്യങ്ങളും

അവ

തുറമുഖത്തെത്തിക്കുന്ന

ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കരമഗ്ഗരമായ്യം

ജലമാഗ്ശരമായ്യം ഉ ഗനാടടകശ തുഠമുഖപുമായി ബന്ധിച്ചിരി
ക്കണമെന്നത്ഥം, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങശ സ്വീക.
രിക്കന്നതിനു* പരിഷ്കൃതമായ ഒരു ജനസഞ്ചയം
തുറമു..
ഖത്തിനെഠ

പിന്നില്

ഉണ്ടെങ്കിലെ

പാണിജ്യാ ഭിവൃഭ്ധി

ഇണ്ടാവുകയ്യമള്ളു. ചുരുക്കിപ്പഠഞ്ഞാല് നല്ല നരകാശയങ്ങള്
ഉണ്ടെങ്കിലും പരിപോഷണസ്ഥലത്തിനെഠ സ്വഭാവം അനു.
സരിച്ചായിരിക്കും തുറമുഖങ്ങളുടെ അഭിപ്പഭധി. ഒരു നല്ല
നൌകാശയം ഒരു നല്ല തുറമുഖമായിത്തീര ണമെന്നില്ല. തുറ
മുഖത്തിനെറ മേന്മ നകാശയത്തെക്കുടി ആശ്രയിച്ചിരി;
ക്കുന്നു എന്നേയ്യള്ളൂ..
കേന്രഗപണെ൯റഠിന്െറ ഭരണത്തി൯കീഴില് ഇരിക്കു
ന്ന തുഠമുഖങ്ങശള് മേജര് തുറമുഖങ്ങളായും സാസ്ഥാനഗവ
ബെ൯റുകള്ടടെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നപ മൈനര് തുഠമുഖത്മ.
ഓയ്യം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആറു” മേജര് തുറമുഖങ്ങ.
ഭം

ഏകദേശം

ഇരുനൂറോളം

മൈനര്

തുറമുഖങ്ങളും. ഇന.

ഡ്യയിലുണ്ടു്. തുത്തുക്കുടി, ഭചനഗര്, സ്ൂൂഠഠഠു, മംഗലാപുരം,
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ആലപ്പുഴ,

കൊല്ലം,

ധനുഷ് കോടി, നാഗ

പട്ടണം, കോകനദം, കാരിക്കല്, പോണ്ടിച്ചേരി മുതലാ
യവ മൈനര് തുഠമു ഖത്ങളുത്രെ.
ഇവിടത്തെ പ്രധാന തുറമു
ഖങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോള് കന്നു രണ്ടു കായ്ക്യങ്ങള് വൃ

ക്തമാകുന്നു.

ഈ

രാജ്യത്തെ പാണിജ്യത്തിനെഠ 80 ശതമ

നവും കണ്ലാ ഒഴിച്ചുള്ള അഞ്ചു തുഠമുഖങ്ങളില്ക്കുടിയാണു*
നടക്കുന്നതു”. കല്ക്കട്ടാ, വിശാഖപട്ടണം എന്നി തുറമുഖങ്ങ

ളില് കയഠറുമതിക്കാണു” ക്രടുതല് പ്രാധാന്യം. മദ്രാസ്.
കൊച്ചി, ബോംബെ
എന്നിപിടങ്ങളില് ഇറക്കമതിയാണു"*
അധികരിച്ചിരിക്കുന്നതു”. പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളിലെ 75 ശത
മാനം

യാത്രയ്യം

കല്ക്കട്ട,

ബോംബൈ

ഏന്ന

രണ്ടു

തുറമുഖ

ങ്ങശപഥി മാത്രം നടകുന്നു.
ന
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളെ.
ആധുനീകരിക്കുന്നതിനും അവയില് ക്രട്ടതല് സാകയ്യത്ങശ
ഏരര്പ്പെടുത്തുന്നതിനും മൈനർ തുറമുഖങ്ങള് അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെ
ഭത്തുന്നതിനും ഏര്പ്പാടുകള് ചെയ്യിരുന്നു. കറാച്ചി തുറമുഖം
ഇ൯ഡ്യൃയില് നിന്ന് പേര്പെടുത്തപ്പെടുതിനെഠ നഷ്ടം പ
രിഹര ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കച്ച് രാജ്യത്തു” കണ്ലാ തുറമു

ഖം നിമ്മിക്കുന്നതിനും
ഒന്നാം പഞ്ചപത്സരപദ്ധതിയിലമ
ണു” ഗപണെ൯റു തീരുമാനമെടുത്തതു”. ഒന്നാം പദ്ധതി അ
നുസരിച്ചു” പൃത്തിയാക്കാ൯ സാധിക്കാതെ പോയ
കായ്ക്യ
ങ്ങശ

രണ്ടാം പദ്ധതിയില് ഉശപ്പെടുത്തിയിടു
ണ്ട്.

ഇ൯ഡ്ൃയിലെ പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളുടെ പളര്ച്ചയ്ക്' അ
വയ്യടെ പരി പോഷണസ്ഥലങ്ങള് എത്രത്തോളം സഹായി

ച്പിട്ടുണ്ടെന്നു് പരിശോധിക്കാ.
കല്ലു,ട. ദക്ഷിണഛഏഷ്യയിലെ പലിയ ഒരു തുറമുഖമമ
ണിതു”. ഫുദ്രിനദിയില് സമുദ്രത്തില് നിന്നും 72 മൈല് ഉള്ളി
ഘായിട്ടാണു” തുറമുഖം. നദീമുഖത്തു” മണ്ണടിയ്യന്നതിനാല് ഗ
താഗതം സൂക്ഷി ച്ഛുപേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉ ഗനാടുകട്ട മായി ക
ഷടായ്ക്ക് ഗതാഗതസരകയ്യയങ്ങശ പളരെയയണ്ട്. ജലമാഗ്രമം

യം കരമാഗ്ലരമായ്യം സഞ്ചാര സരകയ്യ്യം ഇത്രഏറെ വദ്ധിച്ചിട്ടു
ളൂ ഒരു ഭാഗവും പേറെ ഇല്ലെന്നു പായാം, ഫ്രുശ്ശിനദിയ്യടെ
ഏതിര്കരയിലുള്ള ഹരഠായ്യമായി ഒരു പാലത്തല് കല്ലുട്ടാ
ബന്ധിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു.
ഈ തുഠമുഖത്തിനെൌ പരിപോഷ.

4

.ണസ്ഥലം

ഏററവും

വിശലേമാണു്.

ബഗോള്ഗ,

ബീഹാര്

കൂത്തരപ്രദേശം, ഒറീസാ, ആസാം, മഭ്ധ്യഇ൯ഡ്യ എന്നീ
ചണം, തേയിലം
സംസ്ഥാനങ്ങള് ഇതില് ഉശപ്പെടുന്നു.
ഈ പരിപോഷ
്ങള്
പൃവസായങ
ഉരുകും, കല്ക്കരി എന്നീ
ളുടെ ഒരു സം
്ചരക്കുക
പാണിജ്യച
തു”.
ണസ് ഥലത്താണുമള്ള

കല്ക്കട്ടായ്യടെ
ഭരണപിതര ണകേന്ദ്രമെന്നുള്ള നിലയില്
ഗംഗാ
മുദ്ധമായ
സമ്പല്സ
”.
സ്ഥദനം അസ്മയാവഹമാണു
സമതലധും

അതിലെ

ജനതയ്യം ആണു് ഈ
ഷ്
കൃത
പരി

തുര

.മുഖത്തിനെറ പ്രത്യേകതകള്. കല്ക്കരിം തേയില, ചണച്േ
ചണംകൊണ്ടുള്ള നിമ്മിതവസ്ത്രക്കഗ, തുകല്, ഇരുനരുക്കു
സമോനങ്ങള്ശ, കോലരക്ക്”, ഏണ്ണ വിത്തുകശ, അദ്രം മുതലാ
ചവ

ഈ തുറമുഖത്തു നിന്നു” അധികമായി

കയഠറി അയയ്ക്കുന്നു.

--203--ഇറക്കുമതിയില് പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നതു” ഉപ്പും ധനേ
ങ്ങശ, യന്ത്രങ്ങള്, പെട്രോളിയം, വസ്ത്രങ്ങള്, ലോഹങ്ങള്
മുതലായവയാണ്,
ഇ൯ഡ്യയ്യടെ വാണിജ്ൃയതലസ്
ഥാന:
മാണു” കല്ലട.
ബോംബെ.

ബോംബെയ്ക്കുള്ള

മററു

ഏഡന്, സൂയസ് മുതലായ
ടടത്തിരിക്കുന്നതു”

തുറമുഖങ്ങളെ

പ്രത്യേകതകള്
ഈ

താഴെ

അപേക്ഷിച്ചു്

പായ്യന്നവയാണ..

പ്രദേശങ്ങളുമായി

തുറമുഖമത്രെ.

ക്രടുതല് അ.

പ്രകൃതിദത്തമായ ഒന്നാം

തരം
നാകാശയമാണു”
ഇവിടെ
ഉള്ളതു".
ദ്വീപിനു
പ൯കരയ്ത്കും
ഇടയ്ക്ക് കപ്പലുകശക്ക്” കയറിക്കിടക്കാവുന്ന.

€ബ്പാംഘ്വനുടെ.
പര്വാര ഭാഗം.

--205--

ല്

ബിസ് തൃതമായ ഒരു ജലാശയം തുറമുഖത്തിനെറ മാററു ക്രട്ടു
അ.

70 ചതുരശ്ര മെമല് പിസ്പീള്ണുത്തില് കപ്പലുകള്ക്ക്” ന

്കരമിട്ടു കിടക്കാം.

കില്ക്രകുടിയ്യള്ള

പശ്ചിമഘട്ടത്തില്

റെയില് ചേയാല്

ഉള്ള

രണ്ടു

ബോംബെ

പാതക

ഉശനാടുമായി

ബന്ധിക്കപ്പെടിരിക്കുന്ന. പടക്ക പടിഞ്ഞാറെ ഡക്കാണിലെ
പരുത്തിക്കൃഷിപ്രദേശങ്ങമുടെ
പുഠത്തേക്ുള്ള സ്വാഭാവി
കമായ

വാതില് ഇതാണു”. “ഇവിടത്തെ

“നെയ"ത്തു വ്യവസായത്തിനു”
പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളില്

കാലാവസ്ഥ

ഏറഠവും

ഇതിനടുത്ത്

തുണി

അനുയോജ്യമത്രെ.

വിദ

ൃക്തി സംഭരണ

കേന്ദ്രങ്ങളു ഒ്ളതിനാല് വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് അനുക്രലമായ
സാഹചയ്യയം പളരെ അധികമാണ്. ബോംബെയ്യടെ പരി
പോഷണസ്ഥലം

ബൊദുപരെയ്യം
ക്കന്നു.

ക്കര,

വടക്ക്” ഡല്ഹിപരെയ്യം തെക്ക് ഹൈദര

കിഴക്ക് നാഗപ്പര്പരെയ്യം

അസംസ്കൃത പഞ്ഞി,

ചെറുചണവിത്തു”*,

വ്യാപിച്ചുകിട

തുണിത്തരങ്ങള്,

നിലക്കടല,

പരുത്തി

തുകല്, പുകയിലം

ഏുതലായവയാണു' പ്രധാന കയഠറുമതികശ.
കല്ലൃടായിലു
ളതുപപോലെ തന്നെയാണു” ഇഠക്കമതി ചരക്കുകള്. സ്വത്തു
വും വെള്ളിയ്യം അധികാ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ഡ്യ
തുഠമുഖം ബോംബെയാണു്.
ഇന്ഡ്യയിലെ ലങ്കാഷയാഠത്രേ
ഇതു”,

മദ്രാസ്.
തൂ".

കൃത്രിമ

നകാശയമാണു"

കല്ക്കട്ടായെപ്പോലെയോ

മദ്രാസിനുമ്ളു

ബോംബെപ്പോലെയോ

സ

മ്പല്സമുഭ്ധമായ ഒരു പരിപോഷണസ്ഥലം
ഇതിനില്ല.
മ
ഗ്രാസ്, ആന്ധ്റാ, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങശക്കാണു*

ഈ

തുഠമുഖംകൊണ്ടു” ക്രടുതല് പ്രയോജനം.

ഠക്കിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന

കടലിലേക്ക്

രണ്ടു കാണ്ക്രീററ ഭിത്തിക ശക്കക

ത്തു” കപ്പലുകള് നകകൂരമിടു കിടക്കുന്നു.

പുകയിലക്ൃൃഷി സ്ഥ

ചങ്ങളു മായി തുറമുഖത്തെ യോജിപ്പിക്കുന്നതു” ബക്കിംഗാമ
“തോടാണു”. തീവണ്ടിപ്പാതകളാലും റോഡ,കളാലും ഉ ശന,

ഭക

മായി ഘടിപ്പിക്കപ്പെടിരിക്കന്ന

ഈ

തതുതന്നെ ഒന്നാംതരം ഒരു പിമാനസകങ്കേതവും

തുഠമുഖത്തിനട്ട
ഉണ്ടു്.

മദ്രാസ് തുഠമുഖത്തിന്െറ അഭിപ്ൃഭ്ധിക്ക് തടസ്സമായിരി

ക്ടന്നേതു" കാലാകാലങ്ങളില് അവിടെ വന്നടിയ്യന്ന മണ്ണണോ”ം

പ

ര
പ!

കൊല്...
യു,
മദ്രാസ്ിന്റ പ്ശ്വാല്ഭാഗം

ടെ 8.
മണ്ണ്

മരററി തുറമുഖം

എപ്പോഴും

സരേക്ഷിക്കേണ്ട

തആ

ചശ്യം തന്മൂലം നേരിടുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട കയററുമതികശം,
തുകല്, അസംസ്കൃത പഞ്ഞി, പഞ്ഞിപസ്ത്രുങ്ങള്, നിലക്കു
ഭലം, പൃകയില മുതലായവയാണ്.
തുഠമുഖങ്ങളിലെപ്പേംലെതന്നെ.

കൊച്ചി.
തുഠമുഖമായതു”.
ഇവിടെയ്യണ്ടു്.
കപ്പലുകൾക്ക്

ഇാക്കമതികശ

മഠ

1936-ന൯ു ശേഷമാണു” കൊച്ചി ഒരു പ്രമുഖ.
പ്രകൃതിദത്തമായ ഒന്നാഠതരം ഒരു തുറമുഖം
കടലില് നിന്നു” പേമ്പനാട്ടു കായലിലേക്ക്
120 ച; മൈല്,
പ്രചേശിച്ചുകിടക്കും.

ചിസ്പീണ്ണത്തിലുള്ള

ഒരു

സംരക്ഷിതപ്രദേശം

കടലിലെ.

ല്ല

-207-കോളിളക്കത്തില് നിന്നു മാഠി അപിടെയ്യണ്ട”. ബോബൈയില്;
നിന്നു” 580 മൈല് തെക്കുള്ള ഈ തുറമുഖം കേരളത്തിനെ:
മദ്ധ്യ സ്ഥാനത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന.
തെക്കപടിഞ്ഞാറ൯

അടിക്കുന്ന

സമയത്തും

മണ്സൂണ് കാഠറുകള്

ശക്തിയായി

കൊച്ചീത്തുറമുഖത്തു്

ചരക്കുകള് കയറഠുന്നതിനും

ഇറക്കുന്ന

തിനും അനുക്രല സാഹചയ്യ്യമാണുള്ളതു്.
ഉശനാടന൯ മല
മാഗൃഗതാഗതസാരകയ്യത്ങശ ഈ തുഠമുഖത്തിന്െറ അഭിപ്പ,
ദ്ധിക്ക് ഏററവും പ്രധാനപ്പെട ഒരു ഘടകമാണു.
പ്രകൃത
ചിഭപങ്ങളാല് സമ്പന്നമായ

തിനുണ്ടു”.
വ്ടന

ഒരു

പരിപോഷണസ്
ഥല മി;

കൊച്ചീത്തു റമുഖഭരണം കേന്ദ്രഗപബണെ൯റിനെറവ് 17൩61001 ആണു” നടത്തുന്നതു”. കല്ലട.

ച

കയ്യുടെ പശ്ചാര്

പടം

23,

--208--ദ്രാസ്, ബോംബെ എന്നിപിടങ്ങളില് 107 1൩8 കളും
“ണു” ഭരണം നടത്തുന്നതു”. കയര്, കയറുല്ലന്നങ്ങള്, ഇതത
ചകിരിസാമാനങ്ങള്, കുരുമുളക്, ഏലം, തേയില, കാപ്പിം

ബര്, കശു അണ്ടിപ്പരിപ്പു",
ത്തൈലം,

കശു അണ്ടിഎണ്ണം ചുക്ക്, പുല്

കൈത്തറിത്തുണികള്,

ഏണ്ണുപഗ്ഗത്ങള്, എന്നിപ

ആണു പ്രധാന കയററുമതിസാധനങ്ങള്ശ.

ഇറകുമതിയില്,

വിവിധതരം വഖസ്ത്ക്കശ മശപ്പെടുന്നു. ധാന്യങ്ങള്, രാസ
വസ്ത്റക്കള്, കല്ലരി, ഇരുമ്പുരുക്കുസാമാനങ്ങശ, കടലാസ്

പെട്രോളിയം, ലോഹങ്ങള്, കൊപ്രാ, ആദിയായവ അവ
യില് മുഖ്യമാണ്.
4അറേബ്യയ൯ സമുദ്രത്തിനെ റാണി”
എന്നത്രെ കൊച്ചിത്തുറമു ഖത്തിനുള്ള അപരനാമം.

വിശാഖപട്ടണം.
ധാതുക്കശ ഏററവുമധികം കയ
റമതി ചെയ്യുന്നതു” ഈ തുറമുഖംവഴിയാണു്. ഈ തുഠമുഖ
ത്തിനെ ഭരണം നടത്തുന്നതു” കേന്ദ്രഗപജെ൯ഠിനെറ റെ
യില് പേ മിനിസ്ത്രിയാണു”. മദ്രാസിനും കല്ലടായ്ക്കും ഇടയ്ക്ക്
ഏകദേശം മദ്ധൃയസ്ഥാനത്തത്രെ ഈ തുറമുഖം.
ബാഗാള്ം
ണാഗപ്പ൪ െയില്പെയാണു” പിശാഖപട്ടണവ്യമായി ഘടി
ച്പിക്കപ്പെടിതിക്കുന്നത്മ്.
ഇതിനും പിസ്തൃതമായ
ഒരു
പരിപോഷണസ് ഥലമുണ്ടു്.
ഒറീസാ
മദ്ധ്യഇ൯ഡ്യാം

ആന്ധ്റാം, എന്നീ സംസ്ഥനേങ്ങശള്
കപ്പല് നിമ്മാണത്തിനെഠറ കേന്ദ്രം

മാ൯ഗനീസ്,

ഇവ

കല്ലരി,

പുകയില,

പ്രധാന കയറഠഠുമതിച്ചരക്കുകളും

ത്തരങ്ങശ, യന്രസാമാനത്ങഗ,

ഇതില്

പിശാഖ

ഉള്പ്പെടുന്നു.

പട്ടണമാണല്ലേം.

നിലക്കടല,

തുകല്,

പഞ്ചസാര,

തുണി

ഇരുന്പ്, തടി, മുതലായവ

മുഖ്യ ഇറക്കുമതി ചരക്കകളട മാണു്.

കണ്ലാ. ബേംബൈയ്ക്കും കുറാച്ചിക്കമിടയ്ക്ക” കച്ച്
പ്രദേശത്തു” അടുത്ത കാലത്തു” നിമ്മിക്കപ്പെടതാണു” ഈ
തുഠമുഖം. ഡല്ഹിയില് നിന്നും 656 മൈല് ദൂരം ഉണ്ടിവി
ടേക്ക്.

ഗുജഠഠറു*,

രാജസ്ഥാന്,

പഞ്ചാബു”,

ഡല്ഹി.

ആജു“മീര്, മുതലായ പ്രദേശത്ങളാണു” പരിപോഷണസ്ഥ
ചങ്ങശ. കാലക്രമത്തില് മാത്രം വികസിച്ചുപരേണ്ടതാണു്
ഈ തുറമുഖം.

ഗി

209.
പട്ടണങ്ങാം. പട്ടണങ്ങള് പല കാരണങ്ങളാലാണ്
തണ്ടാകുന്നതു”. രാഷ്രീയ പ്രാധാന്യം, വ്യവസായ, പ്രാധാ
യാ, വാണിജ്യ പ്രാധാന്യം, ഗതാഗത പ്രാധന്യം, മതപത
കായ

പ്രാധാന്യ

ആദിയായവയില്

എന്നിട്ടു
നി ല്യയന്നതായിരിക്കും

ജനസംഖ്യയില് 827 ശതമാനം
17“3 ശതമാനം

ഏതെങ്കിലും

പള്ണത്.

ഗ്രാമണരാണു*.'

മാത്രമാണു” നഗരങ്ങളിലും

ഒന്നില്

ഇ൯ഡ്രൃയിലെ

ബാക്കി

പട്ടണങ്ങളിലു

മായി വസിക്കുന്നുതു്. ഒരു ലക്ഷത്തില്പ്പരം ജനങ്ങളുള്ള 73
“നഗരങ്ങള്

ഇ൯ഡ്യയി ലുണ്ട്, ഓരോ

സംസ്ഥാനത്തും

അ

തിനെ പിതരണം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണു്.
ബോംബൈ -8; മത്തരപ്രദേശ”--16; ബഗോശ--6;
“ബീഹാര് --5; മദാസ്--44 പഞ്ചാബു”-മദ്ധ്യഭാരതം-മൈ
“സ്ൂര്-രാ ജസ്ഥാ൯--സാരാ്രമ---3 പീതം; മധ്ൃപ്രദേശ"-കേരള ൦-2 പീത; ഉ
തഴൈപ്പറയ്യന്നവയാണു്
ഞങ്ങള്.

വം
ര്; പീതം.
ജ൯സ്യയിലെ
മുഖ്യ
പട്ട

പട്ടണം.

പ്രാധാന്യം.

ഡല്ഹിയ്യം
-- ചരിത്രപ്രാധാന്യം, ജ൯ഡ്യയുടെ ത
നകൃഡല്ഹിയ്യം
ലസ്ഥാനം, ഠയില് പേ സഗേമസ്ഥാ നമേ
കല്ലട

വൃവസായകേന്ദ്രം.
--ഇ൯ഡ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ

പട്ടണ

തുറമുഖം, റയില് പേകേന്ദ്രം.
ബോംബേ

-- ഇ൯ഡ്യയിലെ

തുഠമുഖം,

രണ്ടാമത്തെ

പയം

പട്ടണ.

റയില്,

പചേകേന്ദ്രം.

മദ്രാസു”

“അലഹബാദു*”

ബഘനാഠസ്ദു്*

---ജ൯ഡ്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ പട്ടണമ:
തുഠമുഖം, റയില് വേകേന്ദ്രം.
-ഗംഗായമുനാ സംഗമസ്ഥലം.
റയില്
ചേ കേന്ദ്രം, വ്യവസായകേന്ദ്രം, വമ
ണിജ്യകേന്ദ്രം.
--ഹിന്ദംക്കമടടെ പുണ്യസ്ഥലം,
സില്,
ക്കു നിമ്മാണകേന്ദ്രം.
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ലക് നൌ

റയില് പേകേന്ദ്രം. കുടില് വ്യവസായം
കേന്ദ്രം, ചരിത്രപ്രാധാന്യം.
-_-കാഷ്ടീഠിനെറ തലസ്ഥാനം. പ്രകൃതി
സനന്ദത്യം.
-- റയില് വേകേന്ദ്രം.

കോണ്പ്യ൪രം

ാവൃവസായകേന്ദ്രം,

ഗയാ
ചാഠറഠ്നാ

ബുദ്ധമത പുണ്യസ്ഥലം,
__ ബീഹാറിനെ
തലസ്ഥാനം.

ഡാാക്കാ

-_പ്ൃയവസായകേന്ദ്രം.

ആഗ്ര

ശ്രീനഗരം

ഷില്ലാഗ"*
ആജാ” മീര്

ണ

ഗതാഗതകേന്ദ്രം.

സാഭരം

പിതരനകേന്ദ്രം

സംഭരണപിതരത
ണകേന്ദ്രം.
__ആസാമിവെറ തലസ്ഥാനം,
--വൃപസായകേന്ദ്രം,
ഠയില്പലേ സംഗ
ി

മസ്ഥാനം:

ബിക്കാനീര്
നാഗപൃരം
രയില്ലൂര്
അഹമ്മദബാ3

ബഖഠഥോഡാ
പനാ

വ്യവസായകേന്ദ്രം.
റയില്

പേസഗഗമസ്ഥാനം,

വ്ൃയവസം

യകേന്ദ്രം,
റയില് ലേസംഗമസ് ഥാന.
--വൃപസായകേന്ദ്രമ.

റയില് ചേകേന്ദ്രം, വ്യവസായകേന്ദ്രം.
-_ ചരിത്രപ്രാധാന്യം, റയില് പേ
കേന്ദ്രം.

ഫ്ൈദ്രബാദ"
ബാംഗ് ട്ലൂ൪

-_ഗതാഗതകേന്ദ്രം, ചരിത്രപ്രാധാന്യം.
വയവസായ പട്ടണം, സുഖപാസ
സ്ഥല.

മൈസൂര്

-- ചരിത്രപ്രാധാന്യം, വ്ൃപസായ

കോളാര്

കൊച്ചി

__ഖനനകേന്ദ്രം.
-_തുഠമുഖം, വാണിജ്യകേന്ദ്രം.

തിരുപനന്തചൃയരം

_ കേരളത്തിന്െറ തലസ്ഥാനം.

സ്ഥല...

വ
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--റയില്
പേ സഗഗമസ്ഥാനം,
സായകേന്ദ്രം.

തിരുച്ചിറപ്പള്ളി

ദക്ഷിണ

അമുതസരസു"
ജംഷഡ് പുരം

ഇ൯ഡ്യയിലെ

ലവ

ഏററവുംവ

ലിയ
റയില്പേ
സംഗമസ്ഥാനം.
വൃവസായകേന്ദ്രം.
--സിക്കകാരുടെ പുണ്യൃസ്ഥലം.
വ്യവസായകേന്ദ്രം.

ജബല് ച്പൂരം

--പൃവസായകേന്ദ്രം, ഗതാഗതകേന്്രം.

സിംലാ

-_-സുഖവാസസ്ഥലം.

ഇസ൯ഡ്യയിലചെ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവയ്യടെ

തലസ്ഥാ

ന നഗരങ്ങളു. മാണു” താഴെച്ചേക്ടന്നതു”.

സംസ്ഥാനം.
ആന്ധ്ഠാപ്രദേശം
ആസ്സാം
പശ്ചിമബംഗാഗ
ബീഹാര്

തലസ്ഥാനം.
ഹൈദരബാദു”*
ഷില്ലാ ദേ"
കല്ക്കട്ടാ
പാറഠറഠ് നാ

ബോംബെ

ബോംബെ

മദ്ധ്യപ്രദേശം
മദ്രാസ്

ബോപാല്
മദ്രാസ്സ്

ഒഠീഡ്സാ |

ഭപനേശ്വരം

ചുവ്ൃയപഞ്ചാബു"

ചണ്ഡിഗാര്

ഉത്തരപ്രദേശം
രാജസ്ഥാ൯

ലക്ക് നോ
ജയപ്പരം

ജമ്മുകാഷ്ണീ൪

ശ്രീനഗരം

മൈസൂര്

ബാഗഗ്മ്മൂര്

കേരളം
തിരുവനന്തപുരം
കേന്ദ്രഭരണത്തി൯ കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളും അവയ്യടെ
തലസ്ഥാനങ്ങളും

താഥെചേക്കുന്നവയാണു”.

ഹിമാചലപ്രദേശം
ഡല്ഹി

സിംലോ
ഡല്ഹി

.
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ത്രിപുരം
ആ൯ഡമാ൯ നിക്കൊബാര്
$
ദ്വീപുകള്

ഇംഫാല്
അഗത്തല
ക്യ
പോര്ട്ട് ബ് ഭയൻ

ലക്ഷദ്വീപുകളും അമീ൯

മഷിക്ക്

ദ്വീപുകളും

)

പോണ്ടിച്ചേരി
നാഗമലകശ

പോണ്ടിച്ചേരി
ഷില്ലാ ങ്

വാണിജ്യം.
ഭൂമുഖത്തുമ്മ ഒരു രാജ്യവും സ്വയ പര്യാപൃമല്ല:

വിഭ

വസമുദ്ധി കൊണ്ടും തജ്ജന്യമായ സാമ്പത്തികരന്നത്യം കെ
ണ്ടും മുന്നണിയില് നില്ലന്ന രാജൃങ്ങളു. ണ്ട്. ഈ
കാര്യങ്ങ
കില് പിന്നണിയില് നില്ലന്ന രാജ്ൃങ്ങളു മുണ്ടു്. കാലാവ
സ്ഥം കൃഷി, പ്ൃൃവസായം മ്ലേന്നീ കാര്യങ്ങളില് ഓരേ
രാജ്യവും വൃതൃസ്തസ്വഭാപത്തോടുക്രടിയതാണു*
തന്മക്ലമ
ഒരു രാജ്യത്തു" ആവശ്യത്തില് ക്രടുതല് ഉള്ള. സാധനത്ങള്
മറ൭ രാജ്യങ്ങള്ക്കു നല്കുന്നതിനു”

നു മതിയാകാത്ത

സാധനങ്ങള്

അവിടെ

മററ

ഇറക്കു മതിചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യം

ആവശ്യത്തി

രാജ്യങ്ങളില് നിന്നു"
നേരിടുന്നു.

ഈ

ക്രയ

'ചിക്രയത്തിനു” പാണിജ്യം ഏന്നു പേരുപഠയാ. പ്രകൃതി
വിഭപങ്ങളു ംകാര്ഷികോല്ലന്നങ്ങളും വ്യാവസായികോല്ലന്ന
ങ്ങളു മെല്ലാം കച്ചപടച്ചരക്കകളില് മഉശ്പ്പെടുന്നു. പിദേശ
വാണിജ്യം ചില രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു

ധനാഗമ

മാശ്രമാണു്.

സ്വന്തം അഭിപ്പദ്ധിയില്

ള്ള രാജ്യക്കാര് തങ്ങളുടെ

ആഗ്രഹമു

ആവശ്യത്തിനു മാത്രമല്ല,

സാധ

നങ്ങശ മല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതു”. അന്യക്ക്” വിറ" പണമുണ്ടാക്കു

ന്നതിനും അവര് ശ്രദ്ധിക്കും. രാജ്യങ്ങള് തമ്മില് സൌഹര്ര്ദ

വും സഹകരണവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വാണിജ്യം ഉ പകരി
ക്കുന്നുണ്ട്.
നല്ല തുഠമുഖഅ്മൂം ഗതാഗതസരകത്യത്ങളു.ം ഒരു രാജ്യ

ത്തെ വാണി ജ്യാഭിവ്ൃഭ്ധിക്ക് സഹായകമായ

ഘടകങ്ങളാണ്ട്..

--213-ഉല്ലാദകരേയയം

ഉപഭോക്താക്കളെയും

ന്ന മധ്യവത്തികള്

തമ്മില് ഘടിപ്പിക്കു

എല്ലാ രാജ്യത്തുമുണ്ടു".

ലെ കുരുമുളക് അമേരിക്കയില്

നമ്മുടെ

നാട്ടി

എത്തിക്കുന്നതിനു” ഉ ല്പദേക.

ക്ക്* സാധിച്ചില്ലെന്നുപരാം, മധ്യവത്തികളായ വ്യാപാരി
കളാണു” ഇക്കാര്യം നിവ്വഹിക്കുന്നതു്. കച്ചപടവും വാണി
ജ്യവുമെല്ലാം പുരോഗമിച്ചതു” ഇവരുടെ പ്രയത്നത്താലാണു”.

കപ്പല്വഴി പ്യാപാരം നടത്തി, സ്വദേശപിപണികളു.ം
ചിദേശപിപണികളു.ം തമ്മില് ബന്ധം പുലത്തുന്നതിനു*
സമുദ്രഗതാഗതത്തില് ഒരു രഃജ്യം പൃരോഗമിച്ചിരിക്കേ
ണ്ടതു”"

ആവശ്യമാണു്.

വ്യാപാരവും

കടല്ത്തീര ഗതാഗതവും

നടത്തുന്നതിനു”

തുറമു ഖങ്ങള് ഇ൯ഡ്യയില് ഉണ്ട്.

ത്തില് പേവ്ൃപശ്ചിമ രാജ്യങ്ങളെ
ഒരു

സ്ഥാനമാണ്

വിദേശ.

അന്്രയോക്കയമായ അനേകം

ഇ൯ഡ്യ൯

മഹാസമു

തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന

ഇസഡ്യക്ുമ്ള ത്ത്.

ഈ

സ്ഥാനേവും

ഇവിടത്തെ വിഭപസമൃഭ്ധിയ്യം നമ്മുടെ വിദേശപാണിജ്ൃയ
ത്തെ വളരെ അധികം പൃരോഗമിപ്പി ച്ചിട്ടുണ്ട്. പരരാണി
1 കകാലം മുതല് തന്നെ ഇന്ഡ്യയുടെ
പിദേശപാണിജ്യം
അഭിവ്ൃദ്ധൃന്മ, ഖമായിരുന്നു.
വാണി ജ്യത്തെ നമുക്കു രണ്ടായി
ഭൃയന്തരമെന്നും ബാഹ്യമെന്നും,
ഈ
രാജ്ത്തിനകത്തുതന്നെ

തരംതിരിക്കാം

തആ

ആഭ്യന്തരമെന്നു പറഞ്ഞാല്
നടക്കുന്ന
കച്ചവടമാണ്.

ബാഹ്യം കരമാഗ്ലമായ്യം കടല്മാഗ്ശരമായ്യം നടത്തുന്നതാന്േ്.
കരമാഗ്ഗരമായിടുള്ള ഇ൯ഡ്യയ്യടെ പാണിജ്യം പളരെ ചെ
റിയ തോതില് മാത്രമെ ഉള്ള.

ബലുചിസ്റ്റാ൯ചഴി

പേഷ്യ

യൃമായ്യം
കൈബര്പാസുപയി
അഫ്ഗാനിസ്റ്റാനുമയ്ലേം
ഡാര്ജിലിംഗ്
പഴി ടിബററ്, ചൈന മുതലായ രാജ്യങ്ങ
ൂമായ്യം മാത്രമാണു” പ്രധാന കരമാഗ്ഗപാണിജ്യം നടന്നിരു
ന്നതു്. എന്നാല് പാകിസ്ഥാനെറ ആവിര് ഭാവത്തോടുക്രടി
അതു വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു”. ഇ൯ഡ്യയ്യടെ കരയോരം നോ:
ക്കുമ്പോള് ഇതിനേക്കാള് ക്രടുതല് ക്രയവിക്രയം നടക്കേണ്ട
താണെന്നു തോന്നും. പക്ഷെ, എല്ലായിടത്തു ം,പവ്ൃതങ്ങളു
ണര്

കിടക്കുന്നതെന്നും ഇടപെടേണ്ട മിക്ക രാജ്യങ്ങളും മലമ്പ്രദേ
ശങ്ങളാണെന്നും

നാഠ ഓക്കണം.

14.
കടല്ത്തീരത്തുള്ള തുറമുഖങ്ങള്

തമ്മില് നടത്തുന്ന

ച്ചവടം പ്രാധാന്യമുള്ള താണു”. എന്നാല് ഏററവും

ക

പ്രാധാന്യ

മഹ്റിക്കുന്നതു” സമുദ്രാന്തര വാണിജ്യമത്രെ.

ഇ൯ഡ്ൃയ്ക്ക് ഇന്നു" ക്രടുതല് വാണി ജ്യബന്ധമുള്ള തു്
ഗ്രേഠറുബ്ബിടനു മായിട്ടാണ്.
രണ്ടാംസ്ഥാനം അമേരിക്കു൯
ക്െക്യനാടുകശക്കാണു”.
കഴിഞ്ഞകാലത്തെ
കണക്കുകള്
നോക്കുമ്പോള് നിമ്മി തോല്ലന്നങ്ങള് ഇഠക്കുമതിയിലും കാര്
ഷികോല്ലന്നങ്ങള്
കയററുമതിയിലും
ഏറിയിരുന്നു ഏന്നു
കാണാ. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ജവിടത്തെ വ്യവസായ

ങ്ങളെയ്യം

കച്ചവടത്തെയ്യം കായ്ക്യമായി ത്വരിപ്പിക്കകയ്യണ്ടഃ

യി, യൂറോപ്പില് നിന്നുള്ള ഇഠക്കമതി
പരരസ്ത്യദേശങ്ങളിലേക്കള്ള

ചെയ്തു.

അക്കംലത്തു കുഞ്ഞു.

കയററുമതി

പര്ദ്ധിക്കുകയ്യം:

കടങ്ങളെ ല്ലാം തീത്തു പ൯പിച്ച ഒരു മിച്ചം അന്നു്*

ഇ൯ഡ്യൃയ്കുണ്ടായി.

4

യുദ്ധത്തിനുശേഷം കയഠറുമതിയില്
ണ്ടായി.

സാരമായ

ഉടവു

ഇ൯ഡ്യ്യയില്നിന്നും ലഭി ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധന

അ്ങശ കഠഞ്ഞപിലയ്ക്കു്"

മററ

പല

ഭോക്താക്കശക്ക് ലഭിച്ചുതുടങ്ങി.
തോല്ലന്നങ്ങള്

സ്ഥലങ്ങളില്നിന്ന്”

ഉപ്പ

കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കുള്ള നിമ്മി

അന്യ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും ഇവിടേക്ക് ഇഠ

ക്കമതി ചെയ്യപ്പെട്ടു.

അങ്ങനെ

കയററുമതിയേക്കാള്

$$

തല് ഇഠക്കമതി ഇവിടെ നടക്കുകയ്യണ്ടായി. ഇന്ഡ്യയുടെ
ചിഭജ നത്തോടുക്രടി കായ്ക്യങ്ങശള് വഷളവുകയാണുണ്ടായതു്.
അസംസ്കൃത ചണം, പഞ്ഞി, കമ്പിളി, തുകല് ഏന്നിപ
ധാരാളമായി കയററുമതി ചെയ്ത്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ രാജേ
ത്തേക്ക്” അവ ഇറക്കുമതി ചൊയഷ്യണ്ടതായിവന്നു. ക്രട്ടതല്,
ആഹാരസാധ നങ്ങള്ക്കു ചേണ്ടി പിദേ ശരാജ്യങ്ങളെ ആശ്ര

യിക്കേണ്ട അവസ്ഥയ്യം ഇതോടൊപ്പം പന്നു ചേന്നു. വൃപസമ
യത്തില് ഉല്ലാദ നച്ചെലവു പര്ദ്ധിച്ചതുമൂലം നിമ്മിതോല്ല
ന്നങ്ങള്ക്ക്” പില ക്രടുകയ്യം അവയ്യടെ കയററുമതി ഇടിയ്യക.

ഷ്ഠ ചെയ്തതു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട സാധനങ്ങള് അയല്
രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്” പിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ഇ൯ഡൃ പിഭജ
നത്തോടുക്രടി മന്ദീഭപിച്ചുപോയി. ഓതിനെറ ഏല്ലാം ഫല

മായി ഇ൯ഡ്യഗേവണ്ടെ൯ഠു് രാജ്യത്തിനെഠ വാണി ജ്യത്തെ.

-215-പേണ്ടി
ുത്തു
ന്നതിനു
അഭിപ്ൃദ്ധിപ്പെട

പദ്ധതികളും

പല

കയഠറുമതി നിയന്ത്രണത്തില് അ

“കൈക്കൊള്ളു.കയ്യണ്ടായി.

മായി വാണിജ്യ ഇട
യവു വരുത്തുകയും വിദേശരജേറുങ്ങളു

ബടികശ നടത്തുകയയം അന്തര്ദ്ദേശീയ പ്രചത്തനത്ങളില്
പങ്കെടുക്കുകയയം വാണിജ്യ ചരക്കുകളുടെ പ്രദര്ശനശാലകശ

നകേന്ദ്രങ്ങളില്

പ്രധാന വിപണ

ലോകത്തിലെ

രാജ്യത്തു" അപശ്ൃവേണ്ട

തുറക്കുകയ്യം

സാധനങ്ങശ മാത്രം ഇറക്കുമതി

ചെയ്യാ൯ അനുവദിക്കുകയ്യം കയറഠുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കാനുള്ള കരണ്സിലുകശ സ്ഥാപിക്കുകയയം മഠറ൮ു൦ ചെയ്ക" താ
ജയത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനു പേണ്ട നടപടികള് ഏടുത്തു.
നിമ്മിക്കപ്പെടിടുമ്ള. സാധനങ്ങഗം
ഇന്നു” ചണംകൊണ്ടു”
തേയില, തുണിത്തരങ്ങള്, സസ്യഎണ്ണകശം, പഞ്ഞി, കോ
“ലരക്ക”, മാ൯ഗനീസ് എന്നിവയാണു് കയഠറുമതികളില്
പ്രംധന്യമഹ്റിക്കുന്നതു". യന്ത്രങ്ങള്, ലോഹശ്ങശ, വാഹന

.ഞ്ങശ,

ചണം,

മുതലായപവയാണു”

പെട്രോളിയം

പ്രധാന

ചു ഇറക്കമതികള്.

1956-ല് ഇ൯ഡ്യയയമായി പാണി ജ്യബന്ധത്തില് ഏര്
. പ്പെട രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയാനോ” താഴെ ചേക്ടന്നതു്.
രാജ്യം

.

. ഴ്രേറവബിട൯
“ഐക്യനാടുകള്
അപ്പനു
ആസ്റ്രേലിയാ
സിലോണ്
കാനഡാ
“പശ്ചിമജമ്മനി
ഷു
“ഹോളണ്ട്

ഈജിഫ്യ
ഖമ്മാ

ററലി
പാകിസ്ഥാ൯
തസിമപ്പൂര്

ഏററുമതി

ഇറക്കു മതി

18690 ലക്ഷം രൂ.
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916
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ഫ്രാ൯സ്

'

ബഡഘിീ൯ദ്വീപുകശ

580 ലക്ഷം രൂ.
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സദിഅദേബ്്യാ
ചൈനാ

1939 ലക്ഷം രൂ
1954.
മഃ

.സ്വിററ്സര്ലണ്ടു”
സ്വീഡന്
ഇതരരാജ്യങ്ങശ

ആകെ

വാണിജ്യമിച്ചം.

ി
മഃ

മഃ
മഃ

ഒരു രംജ്യത്തിലെ

കയറഠററുമത

യ്യടെ വില അവിടേക്ക്” ഈാക്കമതി ചെയ്യപ്പെടടന്ന സാധന.
ങ്ങളുടെ വിലയെ അപേക്ഷിച്ചു" ക്രടുതല് ആയിരുന്നാല്.
പാണി ജ്യമിച്ചം അനുക്രലമാണു്. നേരെമറിച്ചു" ഇറക്കമതി:
ച്ചരക്കുകടൂ.ടെ വില
കയററുമതിച്ചരക്കുകളുടെ പിലയേ:
ക്കാള് ക്രടിയിരുന്നാല് രാജ്യത്തിനു” അതു” പ്രതിക്രലമാണു്.
ഇതു രണ്ടും തുല്യൃമെങ്കിലും ആയിരികക്കേണ്ടതു” രാജ്യത്തിനെറ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക്” ആവശ്യമാണു”. ഇ൯ഡ്യയ്യടെ.
വിഭജനം നമുടെ ഗപബെ൯ഠിനു* പാണി ജ്യകാ യ്്യങ്ങളല്

പളരെ ക്ലേശങ്ങള് വരുത്തിയെന്നു" പഠഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പി
ഭമാനത്തിനുമു
മ്പ" പാണിജ്യമിച്ചം നമുക്ക് അനുക്രലമായിരുന്നു. ഏന്നാല് പിന്നീട്ട്

കായ്യയങ്ങശ

മറിയ്യകയാണുണ്ടായ

തു". സാധനങ്ങളുടെ കയററുമതി പളരെ കാഞ്ഞ.

ഇവിടെ.

ആരാഭിച്ച വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് ക്രടുതല് അസംസ്കൃത സാ
ധനങ്ങദ്ടെ

ആവശ്യം

കാരഷികസ്ഥലങ്ങശ

നേരിട്ടതാണു”

കാരണം,

പാകിസ്ഥാനില്

പ്രധാന.

ഉ ശപ്പെടടുപേോംയ:

തു" അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളുടെ ദ൪ലഭ്യത്തെ പര്ദ്ധിപ്പി
ക്കുകയാണു ചെയ്യതു". ധരോളം യന്ത്രസാമഗ്രികള്ം ഭക്ഷണ.
നാം വാങ്ങിക്കേണ്ടിപന്നു.
തന്മുലം ഇറക്കു.
മുതി പര്ഭധിച്ചു. ഒന്നാം പഞ്ചപത്സര പദ്ധതി പൃത്തിയായ:
തോടെ ആഹാരകായ്ക്യത്തിലും വ്യവ സായങ്ങശക്കാപശ്യമു
മള.
സാധനത്ങദ്മം

നിരവധി
ഇ൯ഡ്യാ

അസംസ്കൃത

സാധനങ്ങളുടെ

ഭദ്രത നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്,.

കായ്ക്യത്തിലുട

ഇ൯ഡ്യയയടെ
1

പലം.
നി

-217-പുരോഗമനപദ്ധതികള്ക്കപേണ്ടി യന്ര്രങ്ങളും സാങ്കേതികം
തുപകരണങ്ങളും വാത്ങിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാലാണു”
ഒരും
പ്രതിക്രല പാണിജ്യമിച്ചം കുറേക്കാലമായി നമുക്ക" ഉണ്ട
യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു”.

കേരളം--സാമ്പത്തികശാസ്്രം.
കാര്ഷികോല്ലന്നങ്ങറം.
നെല. കേരളത്തിലെ കായല്പ്രദേശങ്ങളിലും ന
ദീതടങ്ങളിലും ഈ കൃഷി ധാരാളമായി നടക്കുന്നു,
മല.
കൃഷി, പുഞ്ചക്കൃഷി, കോശള്ക്കൃഷി, പിരുപ്പുകൃഷി എന്നി'
ങ്ങനെ വിപിധതരം നെല്ക്കൃഷികള് ഇപിടെയ്യണ്ട്, ഏട്ടു
ലക്ഷത്തോളം ഏക്കര് സ്ഥലത്തുനിന്നു”0 ലക്ഷം ടണ് നെല്പ്
ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്: താണ വയലുകളിലും നദീതടങ്ങളിലു.
മുള്ള എക്കല്മണ്ണിലാണു” ഈ കൃഷി അധികം നടക്കുന്നതു്.
കുട്ടനാട്ട", കണയന്നത൪, മുകുന്ദപുരം, തൃശ” ശര്, തലപ്പള്ളി
! കറുമ്പ്യനാട്ട്, പൊന്നാനി, ഏറനാട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്.

പ്രധാനമായി

കൃഷിച ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഗോതമ്പു”. കേരളത്തില് കൃഷി ചയ്യപ്പെടുന്നില്ല.
തിനവശ്ശങ്ങളില് ക്രുവരക്, ചാമ മുതലായ ചില ധാന്യ,
ങ്ങശ അല്പമായി മാത്രം അങ്ങിങ്ങു” കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു”.
എണ്ണവിത്തുകാം. ഇതില് ഏററവും പ്രാധാന്യമര.
ഹിക്കുന്നതു” തേങ്ങയാണു*.

പശ്ചിമതീരത്തുള്ള

കായലോര.

ങ്ങളിലും കടല്ത്തീരത്തും ഇടനാടിലും തെത്ൃശ്ഷി പ്രധാന
മാണു“, മലമ്പ്യദേശങ്ങളില് മാത്രമാണു”
തെന്നു പറയാം,
ഏതാണ്ടു” 12 ലക്ഷം

ഈ ക്ഷി ഇല്ലാത്ത
ഏക്കര് സ്ഥലത്തു”

തെങ്ങുകൃഷി ഉണ്ടു".
യല്ല,

ഇതരഎണ്ണവിത്തുകശ വളരെ പ്രാധാനയമര്ഹിക്കുന്നവ
എള്ളു, ആവണക്ക്, ഏന്നിവമാത്രം ചില ഭാഗങ്ങ:

കില് കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നു.
കരിമ്പു”. പമ്പയാറിന്െറ

സൊ

തീരങ്ങളും പെരിയാറി-

തീരങ്ങളും കോഴിക്കോട്ടുതാലുക്കിലുമഃണു"

ഈ കൃഷി:

-2186-ഡോരോളം കാണുന്നതു”.
തിരുപല്ലായ്ക്കടടുത്തു”
ഒരു പഞ്ചസാരമില്ലണ്ടു്.

പുളിക്കീഷില്

തേയില. പയനാട", നിലമ്പൂര്, എന്നീ മലബാര്
പ്രദേശങ്ങളിലും
നെല്ലിയംപതി,
മാലകിപ്പാറ
എന്നീ
കൊച്ചീപ്രദേശങ്ങിലും
ദേവികുളം, മൂന്നാര്, പീരുകേടു*,
“പൊന്മുടി എന്നീ തിരുവിതാം
ക്രര് പ്രദേശങ്ങളിലുമാണു*
കേരളത്തിലെ

പ്രധാന തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്.

ലെ തേയിലയ്യടെ പകുതിയ്യം ഈ
ക്കുന്നു,

ഇന്ഡ്യയി

ഭാഗങ്ങളില് നിന്നു” ലഭി
[

കാപ്പി. വയനാട്ട്, നെല്ലിയം പതി, മീനച്ചില്ം
തൊടുപുഴ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില്.
റബ്ബര്. നീലംപൃര്൪, പുതുപ്പാടി, വയനാടു", ചിഠ വര്,
“തൊടുപുഴ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, മുണ്ടക്കയം, മീനച്ചില്, നെട്ട
.മത്ങാട്ട"

എന്നീ

സ്ഥലങ്ങളില്

ഇ൯ഡ്യയിലെ

ഠബര്കൂഷി

യ്യടെ 98 ശതമാനവും നടക്ുന്നു.
ഏലം. സൃഗന്ധപ്യഞ് ജനങ്ങളില് പ്രാധാന്യമുള്ള
ഒന്നാണിത്തു”. ചൂടും കാററും ഏലചച്ചെടിക്കു പാടില്ല. മലമ്പ്പ
ദേശങ്ങളില് വ്ൃക്ഷങ്ങളുടെ തണലില് കൃഷിചെയ്ത വരുന്നു.
ദേവികുളം, പീരുമേട്ട് താലുക്കുകളിലാണു* പ്രധാന ഏല
ത്തോടങ്ങശ:

കുരുമുളകു. കേരളത്തിലെ മദ്ധ്യപ്രദേശത്തും ചിറ
“്തൂല്, കേട്ടയം, ചിഠവ൪തലപ്പമ്മി,തൂശ”ശൂര്, മുകുന്ദപുരം
“തൊടുപുഴ,
മൂവാററുപുഠ,
മീനച്ചില്,
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിം
റാന്നി, പത്തനംതിട്ട, പത്തനാപുരം, നെട്ടമങ്ങാട്ട” എന്നീ
“താലു ക്ുകളിലും ആദായകരമായ രീതിയില് കൃഷിചെയ്ത

വരുന്നു.
ഇഞ്ചി. ഏറഠനാടു”, മുവാററുപൃഥ, തൊടുപുഴ, മീന
ചില് ഏന്നീ താലുക്കുകളില് ഈ കൃഷി പ്രാധാന്യമര്ഹി
ക്കുന്നു,

കശുഅണ്ടി.

നെടുമങ്ങാട്ട്", കൊല്ലം, കൊട്ടരേക്കര

മയം
ഛന്നത്തൂര്, പത്തനാപുരം, പത്തനംതിട്ട എന്നീ
കിലാണു” ഈ കൃഷി അധികമുള്ള തു്.

താലുക്കക.

മരച്ചീനി. കേരളത്തിന്െറ ഇടനാട്ടില് ധാരാളം
മരച്ചീനി കൃഷിയ്യണ്ട്. സാധാരണക്കാരുടെ മുഖ്യ ആഹരതേ
സാധനമാണിതുു്.

തൈല

9, കേരളത്തിനെ

ങ്ങളില് ഈ കൃഷി പളരെ

മലനട

ആദായകരമാണ്,

പ്രദേശ

പുല്ത്തെല

ത്തിനെ ഉല്പാദനത്തില് കേരളത്തിനു" പ്രഥമ സ്ഥാനമുണ്ട്.

ജവ ക്രടാതെ വാഴ, കിഴങ്ങവശ്ുങ്ങള്, പഴപഗ്ൃങ്ങശ
മുതലായ പലതരം കൃഷികളും കേരളത്തിലുണ്ട്.
ധാതുക്കഠം.

ലോകത്തില് വളരെ

കുറച്ചു സ്ഥലങ്ങ

കില് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു തരം അപുവ്വമണല് കേരളത്തി
൭൯൨൦ സമുദ്രതീരത്തുണ്ടു്, ടൈഠേഠനിയം എന്ന ലോഹം അഭ
ങ്ങിയ ഇല്മനൈററു”, മോണോസൈററു,
സിക്കണ് മുത
ലായ ധാതുക്കശ ചേന്ന ഒരുതരം കറുത്ത മണല് ജവിടെ

ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്. ആറഠാശക്തി ജല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതിനു*
(ഈ

മണലില്

അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന

തോറിയം

ഉപയോഗി”

ക്കാം. പെട്രോമകേ”സ് വിളക്കുകളുടെ മാ൯റലുകള് നിമ്മി
ന്നതിനും ഇതു” ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടൈഠറേറനിയം എട്ട
ക്കന്നതിനു*തിരുപനത്തപൃരത്തു” ഒരു ഫാക്ടഠിയ്യണ്ടു്.
“വായില് ലോഹമണല് വ്യവസായ ശാലയ്യമുണ്ടു്.

ആലു

കറുത്ത ചാരനിറവും മുടുത്വവും തിളക്കവുമുള്ള ഒരു
ധാതുവാണ് ഗ്രാഫൈഠറു” (ജയമണ്ണ്). ഗ്രാഫൈററു*, കളി
മണ്ണായി ചേത്തു പെന്സില് കാമ്പുകള്. ണ്ടാക്കുന്ന. കേരള.
ത്തിനെറ ചില ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും ഗ്രാഫൊറു” ലഭിക്കു
അണ്ടു്.

ചേത്തല താലൂക്കിലെ പെളുത്ത മണല് സ്ഫടിക വൃ
ഖസായത്തിനു”

ഒന്നാതരം ആണു.

വയനാട്ട്, പുനലൂര്, ഓതഠ
ണിന്നും അദ്രം ലഭിക്കുന്നു.

മുതലായ

സ്ഥലങ്ങളില്

290
തലപ്പള്ളി, ചിഠറം൪, മൂവാററുപുഴ മുതലായ

സ്ഥലത്ത:

കില് മാഗ് നറൈഠാറു” എന്ന ഒരു തരം
ഇരുമ്പു" മണ്ണില് ക.
ലന്കിടപ്പുണ്ട്. ഇതുവരെയ്യം ഇതു” ഖനനം ചെഷ്യപ്പെടി

ട്ടില്ല. വക്കലയ്ക്കകു സമീപം കല്ക്കരി പയനാട ലും
രിലും സ്വര്ണ്ണുചും ഉണ്ടെന്ന് ഉരഹികുപ്പെടുന്നു.

നീലമ്പ.

പല തരം കളിമണ്ണു" ഇപിടെ ലഭികനാണ്ടു”. പല ഭാം
ഗങ്ങളില് നിന്നും ലഭമകക്കുന്ന വെള്ള രേങ്കല്ല കവിടിക്കല്ലുപ്ൃവസായ

ഇതര

പ്രാധാന്യമുള്ള

പയാണ്ട്.

ധാതുക്കള് ഒന്നുംതന്നെ കേരളത്തില് ഉള്ളതായ

കണ്ടു പിടിക്കപ്പെടിടില്ല.

ജലപാതവൈദ്യതശക്ത।!.

നമ്മുടെ

സാമ്പത്തിക.

മായ അഭിവ്യദ്ധിയില് ഏററവും പ്രാധന്യേമര്ഹിക്കുന്ന ഒന
ണ്

വെമഃ ച്ചാട്ടത്ങളില്

നിന്ന് പൈദപൃതി

ശേഖരിക്കുന്ന

തു്. പള്ള ിപാസലിലാണു് ഏയയും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രക്ത്യല്ലരദന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെടിടുള്ള തു്. പെരിയാറിനെറ ഒരു.
കൈപഥിയായ
മുതിരച്ഛുഴയറേറിലാണു* അണ കെടിയിരി
"ക്കുന്നതു.

ക്രടുതല് ജലം

ലഭിക്കുന്നതിനും മററുമായി

വാസലിനടുത്തു” മാട്ടുപ്പെടിയിലും ഇപ്പോള്

പങ്ളി

ഒരണ കെട്ടുന്നു.

ണ്ട്. പള്ളിപാസലില് നിന്നും ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പെള്ളം ജപം
. യോഗപ്പെടുത്തന്നതിനു” അപിടെ നിന്നും 7 മൈല് അകലം
മുദ്മ ശെങ്കളത്തു”" വൈദാൃതശക്തൃല്ലാദനം
നടത്തുന്നതി:

നുള്ള

പ്രവത്തനം പ്യരോഗമിക്കുന്നു.

ചാലക്കുടി

നദീജല

ഉപയോഗിച്ചു" ശക്തി ഉല്ലാദിപ്പിക്കുപാനുള്ള
താണ് പെരി:
ഞങ്ങല് കുയയമ പദ്ധതി.

നിമ്മിതോ ല്ൂന്നങ്ങഠം.
&

കയവവ്യവസായം.
കേരളത്തിലെ ഒരു വ൯ വയവ:
, സായമാണിതു്. ഈ വ്ൃപസായത്തിനു് അനുക്രലമായ സമ,
ഹചയ്യത്തഗ
കേരളത്തിലുള്ളതുപോലെ
മറെറാരിടത്തും
ഇല്ല. തൊണ്ടു” അഴചക്കിലിടുന്നതിനു” ഉപ്പുരസം കലന്ന കാ
യല് ജലം ആവശ്യമാണു്, ഇവിടത്തെ കായലുകളില് അതി:
നു” ധാരാളം സാകര്യമുണ്ടു്. തൊണ്ടു” വ്യവസായസ്ഥലങ്ങം.

ന221--ആറില് കുറഞ്ഞ ചെലപില്

ഏത്തിക്കുന്നതിനുള്ള

ജലമാഗ്ഗഗ

താഗതസരകയ്യങ്ങളു.ം ഈ വ്യവസായത്തെ പരിപോഷിപ്പി
ക്കുന്നു. കേരള തീരത്തു മുഴ്ചന൯ു കുടില് ച്യവസായമെന്ന നില
യില് കയര്നിമ്മാണം വളരെ പുരോഗമിച്ചിടുണ്ട്. ഫാക്ക.
ികശ

അധികം

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു"

ആലച്പൂഴ,

കൊച്ചി

എന്നീ തുഠമുഖങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിലാണു”.

തൂണിനെയ് ത്തുവ്യവസായം. തൃശശൂരുള്ള സീതാ
൦ മില്, ആലുവായിലുള്ള ചിത്തിരാമില് കൊല്ലത്തുള്ള ഏ.
ധി. കോട്ടണ്മില് ഇവ വ൯പ്യവസായശാലകളാണു”. തി
“രച നന്തപുരത്തും ഫാക്ടറികളു
ണ്ട്. കൊച്ചിയില് കൊരട്ടി
എന്ന സ്ഥലത്തു” നആലുണ്ടാക്കുന്നതിനു* ഒരു മില്ലം അടുത്തകഠ
ചത്തു” സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ടു”. ക്ലിത്രിമപടുനിമ്മണേത്തിനു* ഒരു
കേന്ദ്രം ജ൯ഡ്യയില് ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചതു” പെരുമ്പ

വൂരിലാണു*. കേരളത്തില് കൈത്തഠി തൂണിനിമ്മാണം
ആരെ ഏറെ പൃരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
കളിമണ്

വ്യവസായം.

ധാതുനിക്ഷേപങ്ങളെ

വ
തആആ

ധാരമാക്കി കേരള ത്തില് നിലപിലിരിക്കുന്ന ഏററവും പ്രധാ
ന വ്യവസായം കളിമണപ്ൃവസായമാണു. ഫവൃക്ക്, ഷൊ൪

൪ ഒററപ്പാലം, ഒലപക്കോട്ട്*, തൃശ്ശൂ൪, ഒല്ലൂര്, പുതുക്കാട്.
വൃ
പാ

കരുവന്തൂ൪, ആലുപാ, കൊല്ലം ഈ സ്ഥലത്ഭളില് ഈ
വസായം പ്രധാനമത്രേ. കുണ്ടറ, ചാലക്കുടി, ആലുവാ,

പ്രിനിശ്ശേരി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് വെമ്ളക്കളിമണ്ണ് മപ
'യോഗിച്ചുളട പാത്രനിമ്മാണവും

പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു,

ത്തരം പ്ൃവസായത്തിനു* ആവശ്യമായ വെമ്ളാരം
കവിടിക്കല്ലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തു സല ഭമാണു”.

തടിവ്യവസായം.

തേക്, ഈട്ടി, കരുന്താളി,

ഞ്ഞിലി, പ്പാചു”, പെന്തേക്്, മരുതു്

കേരള ത്തില് സുലഭമാണ്,

മുതലായ

ഇ
കല്ലും

ത്ത

വൃക്ഷങ്ങള്

തന്മൃലം തടി മരുപ്പഭികള് നി

മ്മിക്കുന്ന ജോലിയില് രാജ്യത്തിന്െറ പവിപിധ
ഭാഗങ്ങ
കില് ധാരാളംപേര് ഏപ്പലെടിതിക്കുന്നു. കല്ലായി, കോഴി
. ക്കാട്, ചാലക്കുടി, ഏറണാകുളം, കോടയഠയ ആലപ്പുഴ, കെ

൮൦, പുനല്യ൪, തിരുപചനത്തചുരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങള്
ശ്യം

തടി:

229വ്യവസായത്തിനു"

പ്രസിദ്ധി

ആജ്ജിച്ചിടുണ്ട്.

കോട്ടയം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില്

പുനല്യ൪ം.

പ്പൈവുഡ്

നിമ്മാണം

നടക്കുന്നു.
ച്പഞ്ചസാര

തിരുവല്ലായ്ക്കു”

വ്യവസായം.

അടുത്തു.

ളള പമ്പാഠിപ൪ ഫാക്ടറിയില് പഞ്ചസാര ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നു.
കടലാസു

വ്യവസായം.

ഇപിടത്തെ

കേന്ദ്രം കല്പടയറേഠിനെറ തീരത്തു” പുനലൂർ

പ്യപസായ

സ്ഥിതിചെ:

യ്യുന്നു. ഈറ, മുളം പല്ല് എന്നീ അസംസു
തസാധ നങ്ങള്.
ചനത്ങളില് നിന്നും, യന്ദ്രനടത്തിപ്പിനു്” ആവശ്യമുള്ള പെ.
ളം കല്ലടയാററില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നു.

റയില് ചേ സരകയ്യയവ്യ

മഠ ഗതാഗതസരകഷയ്യയങ്ങളു ൦ഇവിടെ ഉണ്ടു”.

റബ്ബര് വ്യവസായം.

ഇ൯ഡ്യയില് ഏററവും ക്രു.

തിരുപ.
കേരളത്തിലാണ്.
ഫക്ടേഠിയയം രാജ്ൃത്തിനെറ പി

തല് റമ്ചര് ഉല്ലാദിച്പിക്കന്നതു”

നന്തപുരത്തു” ഒരു വലിയ

ചിധ ഭാഗങ്ങളില് ചെറിയ പ്രവത്തനകേദ്രങ്ങളും ഉണ്ടു്.
കൊപ്രരാ വ്യവസായം. തേങ്ങാ ഉണക്കി കൊപ്ര
ആക്കുകയയം കൊപ്രാ ആടി എണ്ണ എടുക്കുകയ്യം ചെയ്യുന്ന തൊം.
, ിലുകളില് നിരപധി ത്ആളൂ കള് ഏപ്പെടിരിക്കുന്നു. എണ്ണ ഉ.

പയോഗിച്ചു” സോപ്പ", മെഴ്കകുതിരി മുതലായവ

നിമ്മിക്കു.

ന്ന വ്യവസായശാലകളും പല സ്ഥലത്ഭളിലുമുണ്ട്. ഏറണമ
ഓയില് മില് പ്രത്യേകം എടുത്തുപഠയത്തു.
കുളത്തുമ്മു ടാഠഠാ
ക്കതാണു”.

പറങ്കി അണ്ടി വ്യവസായം.

കൊല്ലം,

കുണ്ടറ.

കൊട്ടാരക്കര ത്തലുവാ, തൃശ“ശൂര്, കുന്നംകുളം, തലപ്പള്ളി എ.
ന്നീ സ്ഥലത്ങമളിലയോി നആൂ൨റ൯പതോളം വ്യവസായശാല.
കശ ഇവിടെ ഉണ്ടു”. പഠങ്കിയണ്ടിയില്നിന്നു൦ എണ്ണുയു
പരിച്ചും എടുത്തു” പിദേശങ്ങളിലേക്ക്" കയഠഠി അയയ്ക്കുക.
ചയ്യുന്നത്ുു്. ചേണ്ടിടത്തോളം അസംസ്മൃതസധേന.
യാണു ൭
ങ്ങശ ലഭിക്കാത്തതിനാല്
ഇറക്കുമതിചചയ്യുന്നുണ്ടു”.

ഈസ്ത്റാഫ്രിക്കയില് നിന്നും മുററു൦-

സിമന്റ് നിമ്മാണം. പേമ്പനാടടുകായലില് നിന്നും.
ഛം...കം.

-223 ലഭിക്കുന്ന കക്കാ പയോഗിച്കു” കോട്ടയത്തിനു സമീപ
നാട്ടകം എന്ന സ്ഥലത്താണ് സിമന്റ് നിമ്മാണം നടക്കു.
ന്നതു്. ജലമാഗ്ലുമായ്യം കരമാഗ്ഗമായം ഗതാഗര സാകഷ്യം
ഉള്ളതുകൊണ്ടും

പള്ളിപ൦ സലില് നിന്നു” പിദ
9 ക്തി ലഭി;

ക്ുന്നതുകൊണ്ടുമാണു്” ഈ
ച്ചിരിക്കുന്നത്,

4

വ്യവസായ

ലി

കേന്ദ്രീകരി

വ:
ആലുവായിലെ ദി ഫെര്ട്ടി*
ലൈസേഴ്സ് ആ൯റു് കെമിക്കല്സ് ട്രാവ൯ക്ര൪, എന്ന:

കമ്പനി ആണു” കൃത്രിമപ
ളം നിമ്മിച്ചുവരുന്നതു”.

ഗ്ലാസ് വ്യവസായം.
പിക്കപ്പെടിടുള്ള തു”.

ലോഹമണത

ഇതും അലുവായിലാനേ*സ്ഥാ
)
4

വ്യവസായം.

െയര് എര്ത്തു" ഫാ

ക്ലറി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കന്നതു” ആലുപായിലാണു്.,
നിയം ഫാക്ടറി തിരുചനന്തപൃരത്താണു”.,

ടൈറഠേഠ-

അലുമിനിയം ഫാക്ടറി. തആമുപായിലും വില്
മും സ് ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു,

1. 2. 17. ഫാക്ടറി. അടുത്തകാലത്തു"
പ്പേട്ടതു്.

സ്ഥാപിക്കു.

ഇതു” ആലദുവായിലത്രേ.

(ആലുവാ

കേരളത്തിലെ

ന്നിരിക്കുകയാണു്,

വ്ൃവസായകേന്ദ്രമായിത്തീ

കൊച്ചി തുറമുഖത്തോടുള്ള സാമീപ്യവും

റെയില്പലേ ഗതാഗതസരകയ്യയയും പള്ളറിപാസലില് നിന്നും:
ചിദൃമ്ലക്തി സുലഭമായി കിട്ടുന്നതും വ്യവസായ ശാലകശക്കു*
ആവശ്ൃമുമ്മ വെള്ളം പെരിയാററഠില്നിന്നു” ലഭിക്കുന്നതു.
മാണു” ആലുവായില് അനേകംവ്ൃവസായ ശലേകള്ശ സ്'ഥഥാ-

പിക്കുവാനുണ്ടായ സാഹചയ്യയങ്ങള്.)

തേയിലവ്യവസായം. തേയിലക്കചഷി ധരേജേമു.
ള്ള സ്ഥലങ്ങകിലാണു* ഫാക്ടറികള് ഉള്ളതു”. ചെടിയ്യടെ
ഇല മണക്കി അന്യരാ ജ്യങ്ങളിലേക്ക്

യമാണിത്ുു്.
ഏററവും
സ *ഥിതിചെയ്യുന്നു.
ചിറി

പ്രധാനപ്പെട

അയയ്ക്കുന്ന

വ്യവസാ.
ഫാക്ടറി മൂന്നാറില്,

:

-224.--തീപ്പെട്ടിവ്യവസായം. മുദപചായ തടികള് കിടുന്നു
ബനഭാഗങ്ങളോട്ട” സമീപിച്ചത്രേ ഈ വ്യവസായം നടക്കുന്ന
തു". തെന്മല, പെരുമ്പാവൂര്, തൃശ്ശൂര്, കോഥികോളട്ട്ം
“കൊച്ചി മുതലായ സ്ഥലത്ഭളില്.
മത്സ്യവ്യവസ്ായം. ഈ വ്ൃപസായത്തിനെറ വി
കസനത്തിനായി ഇ൯ഡോനോര്വീജിയ൯ഫാണ്ടേഷനന്െര.

നേതൃത്വത്തില് നീണ്ടകരെ ഒരു പ്രപത്തനകേന്ദ്രം ഉണ്ടു്. തീ
രുപനന്തചുരത്തും കോഴിക്കോടും മീനെണ്ണ ശേഖരിക്കുന്നതി
“നുള്ള ഫാക്്റികള് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗതാഗതസഈകവ്ൃങ്ങറം.
പ്രധാന

ആകാശം.

ഗതാഗതമംഗ്നങ്ങശ

കരമാഗ്രത്തില്

തു ഗാപ്പെടുന്നു.

ജലമഗ്രത്തില്

മൂന്നാണ്,

റോഡുകളും

കര,

ജലം

റെയില് വേകും

നദികശ, കായലുകള്,

തോട

കഥം കടല് ഇപയാണു" ഉ ശപ്പെടുന്നതു”.
കേരളത്തിലെ പുരാതനമായ യാത്രമോഗ്രമാണു” കായ
മുകള്, തോട്ടകശ, നദികശ എന്നിപ. അനേകം കായലുകള്
നമ്മുടെ തീരപ്പ ദേശത്തു” മണ്ടെന്ു നിങ്ങള്ക്ക്” അറിയാ.

ഈ

കായലുകളെ

തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു

തേടടുകള്

“ചെടടിയിട്ുണ്ടു്. പടക്കേ അററം മുതല് തിരുപനത്തചൃരം വരെ ച

ജല മറശ്ശരം നമുക്കു സഞ്ചരിക്കും.

നദികള് ധാരാളം കേളു

ത്തിലുണ്ടു്,. അവ കിഴദം പടിഞ്ഞാറാണു് ഒഴുകുന്നതു". അതി
നാല് തീരപും മലനാട്ടം തമ്മിലുള്ള സമ്പക്ംത്തിനു് ഈ

“നദദികശ സരകഷ്്യം നല്കുന്നു. കിഴക്ക൯ മലകളില് നിന്നു
തടിയും മററും തീരത്തു" ഏത്തിക്കുന്നതിനു് നദികളാണു
സഹായം

ലു

ജലമാശ്ൂമായ്യള്ളു

ഗതാഗതം

ചുരുങ്ങിയ

ചെലവില്

സാധിക്കും. ക്രടുതല് സമയം പേണ്ടിപരുമെന്നയയള്ളൂ.. പള്ള.
ങ്ങശ, ബോടുകശ ജവകളിലാണു” പെള്ളത്തില്ക്രൂടി നാം
സഞ്ചരിക്കുന്നതു”.

റോഡുകളില്ലാത്ത

രാജ്യം

അഭിപ്ൃഭ്ധിപ്പെടുകയിലം

റാഡുകളുടെ സമീപത്തു താമസിക്കുന്നതിനാണു്' തആമു.കള്

നി

കേര

൫൪;
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-227-ക്രട്ടതല് ഇഷ്കപ്പെടുന്നതു”. കേരളത്തിലെ മിക്ക പ്രധാന സ്ഥ
ലങ്ങമ്ലം റോഡുകള് മൂലം ബന്ധിക്കപ്പെടിട്ടുണ്ടു”. തിരുപിത
് (എം. സി. ദോഡ്) തി
ക്രഠിലെ മെയി൯സെ൯ട്രലറോഡ്
രുപനന്തപുരം

മുതല്

പടക്കോട്ട്

പ്രധാനപട്ടണങ്ങളെ

ത

മ്മില് യോജിപ്പി ചുകടന്നു പോകുന്നു, തിരുപനന്തപുരത്തുനി
മെയി൯

ന്നു കന്്യാകമാരിപരെ ഒരു

സതേണ്

റോഡുണ്ട്.

(ഏം. എസ്. റോഡ്)
തിരുചനന്തച്ുരം കൊല്ലം റോഡ്, തിരുപനന്തപുരം
ചെങ്കാട്ടഠോഡ്, കൊല്ലം ആലപ്പൂഴറോഡ്, കൊല്ലം ചെ
കോട്ടോഡ”ം കോട്ടയം കുമളിറോഡ”, ആലുവാ മൂന്നാര് ധേ

ഡ്,ആലപ്പുഴ കൊച്ചി റോഡ്ംതൂശ്ശൂര് നെന്മാറ റോഡ്ം

റോഡ”,
മുള്യൂകര ചിലര് രോഡ്. തൃശ് ശര് ഷൊര്ണ്ണൂര്
ി
താമരശ്ശേര
ു
കോഴിക്കോട
റോഡ്,
ഏറണകേളം
തൃശ്ശൂര്

്

നി

രോഡ്, മലപ്പുറം താമരശ്ശേരിോഡ്, കോഴിക്കോട്ട് ഫ൮
ക്ക” റോഡ, ഫയക്ക് കോയമ്പത്തൂര് റോഡ്, തലശ്ശേരി കുട

കു റോഡ്, തലശ്ശേരി പയനാട്ട് റോഡ് ഇവയെല്ല3ം പ്രാ
ധാന്യമഹിക്കുന്നു.
ഇ൯ഡ്യഗേവമ്മെ൯റു* ഒരു റോഡുവികസനപദ്ധതി ഉ
ടരേയ്യം തലസ്ഥംനങ്ങ
ണ്ടാക്കിയിടുണ്ടു്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളു.
' മെ തമ്മിലും തുറമുഖങ്ങളെ തമ്മിലും യോജിപ്പിക്കുന്ന റോ
ഡുകശ പെടുകയാണേ” ഇതിനെറ ലക്ഷ്യം,
കന്യാകുമാരി
മുതല് ബനാറീസുപരെ പശ്ചിമതീരത്തുക്രടി ഒരു റോഡു"
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു" ഉള്ള പ്രാരംഭ പ്രവത്തനങ്ങഗ നടക്കുക
യാണേ”. ആ പടദ്ധതിപ്രകാരറ ഇപ്പോഗ നിലപിലിരിക്കു

ന്ന പ്രധാന റോഡിനെഠ

വീതി പദ്ധിപ്പി ചുകൊണ്ടിരിക്കു

ന്ന. പശ്ചിമതീരത്തുക്രടി ഒരു റോഡു പെട്ടി ഗതാഗതസൌരക
മയം പദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റോഡുകളു.
ടെ പൃത്തീകരണത്തോടുക്രടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സഞ്ചാര.
ക്ലേശങ്ങള് കുറയ്യം. പഞ്ചപത്സര പദ്ധതികളില്
ണ്ടി നിരദ്ദേത്ങശ നല് കിയിട്ടണ്ടു”.

റയില്വേകഠം.

ഒരേ സമയം

ക്ക സഞ്ചരിക്കാനും സാധനം

ധാരാളം

കൊണ്ടുപോകാനും

കഥ ഉപകരിക്കുന്നു. തെന്നി൯ഡ്യ൯

ഇതിനുചേ

ആമകള്
റയില് പേ

റയില് പേയ്യടെ

ഭാഗ

കോട്ടം

റ

6 ആക്വ്
ഒ ഏറണാഅങള്ം

10 ൫ ശക്

൮ ദൃദവിശള്ളം
9 രാഭകിതാട്ടു*
3

ഫ്ത

മല

6 പന്ന)

18 പെരുമര്കഴ

16 മഞ്ചര

229.
തിരുവന

്ങളഠാണ കേരളത്തില് കരടി കടന്നു പോകുന്നതു".

ു റയില് പേ
ത്തപൃരത്തുനിനണു കൊല്ലം വഴി ചെയകോടടയ്കത്കള്ള
ഒന്നു". ഏറണാകളത്തനിന്നും ആലുവാ തൃശൂര്വഴി ഷെര്േ

തില് നിന്നു തീത
ക്ട പോകുന്നതു” മറെറാന്ന്ം ഷൊ൪
പഥി പോകുന്നതു” പേറൊന്ന്. ഷെർ
മാഗ്ഗം മശേലാപുരം

൪ മുതല് നിലച്യേര് പരെ പോകുന്നതു് നാലാമത്തേതു”.
ഷൊര്ണ്ണൂരില് നിന്നു” ഒലവക്കോടടപഴി മദ്രാസിലേക്ക് ഇ
ണി ഒരു പാതയ്യണ്ടു"ം ഒലപക്കോടട നിന്നു” പാലക്കടടവധി

പൊമ്മാച്ചിയില്ക്രടി മദ്രാസ് പ്രദേശ ത്തേയ്ക്കു പോകുന്നതു"

പിന്നീടൊന്നു”. ഇത്രയ്യം നിലവിലിരിക്കുന്ന ഠയില്പേകുളാ
൪നിന്നും ആരംഭിക്കു
ണു. എറണാകുളത്തു നിന്നും ഷൊര്ണ്ണ

ന്നപയെല്ലാം പീതി കൂടുതലുള്ള റയ ര പേകളാണ്ട്. തിരുപ
നത്തപയരത്തു നിന്നും ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു, പോകുന്ന പാത പീതി കുര

ഞ്ഞതാണു്,

കൊല്ലം

മുതല് ഏറണാകുളംപരെ

ത്തു” ഒരു റയില്പ്പാത

അടുത്തകാല

ഇതു"

നിമ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മീഠഠര് ഗേജ് ആണു.
തിരുപനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലെ
ദ്വീപിലും രണ്ട പിമാനത്തവേളത്ങളണ്ട്.

നി

. മദ്രാസിനും ഇതര ഇ൯ഡ്യ൯

വെല്ലിംഗ്”ടണ
ബോബെയ്റ്ും

പടണങ്ങളാിലേക്കും

ണിന്നും വിമാനമാഗും സഞ്ചരിക്കാം.

“

കേരളത്തിലെ തുറമഖങ്ങളും
കേരളം
ന്നു.

പണ്ടുമുതലേ

പട്ടണങ്ങളും.

പിദേശികളെ

ഇവിടത്തെ വിഭപസമൃദ്ധി

ആണു

ഇവിടെ

ം
ആകഷിച്ചിരു

കാരണം,

റബര്,

കുരു മുള ക, ഇഞ്ചി, തേയില, ഏലം മുതലായ നമ്മുടെ കച്ച
പടച്പരക്കകശ പിദേശപിപണികളില് വളരെ വിലമതി
ക്കപ്പെടിരുന്നു. പിദേശപാണിജ്യയം തുറമുഖങ്ങള് മൂലമാണു
നടക്കേണ്ടതു”- അങ്ങനെയ്യള്ള അനേകം തുറമുഖങ്ങള് പഥയ
കാലത്തു” കേരള തീരത്ത പ്രപത്തനം നടത്തിയിരുന്നു.

-

കപ്പലുകള്ക്ക് തീരത്തോടടുത്തു നിര്ബാധം കിടക്കുന്ന
തിനും, സാമാനങ്ങള് കയററുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനും സൌ
കഷ്്യമുള്ള ഭാഗത്തിനാണല്ലോ തുഠമുഖം എന്നു പറയ്യന്നതു”.

കേരള തീരത്തു" അധികം ഉ ശക്കടലുകശ ഇല്ലെങ്കിലും കച്ചവട

,
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ലിനെറ

നിരപധി

ക്ഷോഭങ്ങളില്

തുറമുഖങ്ങള്

ഉണ്ടു”.

പ്യറങ്കടഃ

നിന്നൊഴിഞ്ഞു” തീരത്തോടടുത്തു

തന്നെ കപ്പലുകള്ക്ക് ഏത്തുന്നതിനു സരകയ്യും ഉണ്ടെങ്കില്
അത്തരം സ്ഥലത്തിനു നകാശയം
ഏന്നു പേരു നല്കാെ

ക്ലേല്പാ നരകാശയങ്ങളു.ം കച്ചവടപ്രാധാന്യമുള്ള തുറമുഖങ്ങ
ളയിരിക്കു ണമെന്നില്ല. തീരത്തുനിന്ന്” അകലെ
പഠ കട
ലില് നങള്ുരമിടടു കൊണ്ടു" ചരക്കുകള് കയറഠുകയ്യം ഇറക്കുക
യം ചചഷ്ക്യാ൯ മാത്രം സാകയ്ക്യമുള്ള ഭാഗങ്ങള് ആണെകില്
അവയ്ക്കു” തുറമുഖം എന്നു പേരു നല്കാം.

ഇവയെല്ലാം

പ്രദേശത്തെയാണ്”

.

ന൬൭

കാശയങ്ങളായിരിക്കുണമെന്നില്ല. കൊച്ചി ഒരു നകാശയ
വും തുറമുഖപും ആണു്. ഏന്നാല് ആലച്ചുഴ ഒരു തുറമുഖം മഃ
ത്രമാണു”. ഒരു തുറമുഖത്തിനെഠ അഭിപ്പദ്ധി അതിനെറ ചു
റിലുമുള്ള

ര,

ച്

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു”.

കോഴിക്കോട്ട് ഒരു പാണി ജ്യകേന്ദ്രമായിരുന്നു. തലശ്ശേരിം
കണ്ണുര്, പളര്പട്ടണം, ബയിപ്പ്൪, കൊച്ചി, കൊടുങ്ങലം൪ം
ി
ആലച്ചുഗ, കൊല്ലം, അഞ്ചുതെങ്ങ്, തിരുചനന്തപയരം, വിഴി
ഞ്ഞാ, പവാര് ഈ തുറമുഖങ്ങളെ ല്ലാം വിദേശികളെ
വപിളിച്ചിടുണ്ടു",
പ്രസിദ്ധമായ
കുളച്ചല് തുറമുഖം
മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തു” ഉ ശപ്പെടിരിക്കുന്നു.

മാടി
ഇന്നു"

കേരളത്തിലെ കടല്ക്കര വടക്കപടിഞ്ഞാഠുനിന്നു” തെ
ക്ടഷിഗക്കായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന. കൊച്ചിയില് മാത്രമേ ഒരു
നല്ല നകാശയമുള്ള.

കരയ്ക്കുടുത്തു്

ആഗാ

മുറചാണു”,

കര

യില്നിന്നു” മുപ്പതോ നാല്പതോ നാശികടദൂരം പരെ 600 അ
ടിയില് ക്രുടുതല് തഠഴ്റ്റയില്ല. അവിടെ നിന്നും ആഴം പദ്ഥി
ക്കകയാണു” ചെയ്യുന്നതു".
കോട്ടച്പുഴമുഖത്തിനു അടുത്തുള്ള
സാക്രീഫൈസ് പാഠയ്യം കോഴിക്കോട്ട്, തലശ്ശേരി, തങ്ക

ഗ്ലേരി ഇലയ്ക്കു സമീപമുമ്മ ചില പാഠ നിരകളും ഭഥികെ
തീരത്തിനടുത്തു പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലെന്നു പറയാം.
കോഴി
ക്കോടിനു വടക്കു മുതല് തെകോട്ടു" കടല്ക്കരയില് നീണ്ട
മണല്ത്തിട്ട യൃണ്ടു". ജഈ മണല്തിട്ട കപ്പലുകള്ക്ക്” ഉറച്ചുകി
ടരശന്നേതിനുള്ള സാകയ്ക്യും നല്കുന്നു. ആലപ്പുഴയില് നല്യ
നാകാശയമില്ലെങ്കിലും ഈ തിട്ടയ്യടെ സഹായത്താലാണു*
കപ്പലുകള് മറച്ചുകിടക്കുന്നതു”. പുഴകളംലും തിരകളുടെ ശു
ക്തിയാലും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതാണു” ഈ തിട്ടകള്. തീരപ്രദേ.
ക

്

അ

പടം

27,

_982-ശന്ത് പലപ്പോഴ്ം കടലാമണങ്ങള്

ഉ ണ്ടായിക്കൊണ്ടിരി

ക്കുന്നതായി നാം പത്രങ്ങളില് വായിക്കറേണ്ടല്ലേം.
വര്ഷ:
കാലത്തു” കരയ്ക്കുടുത്തുമ്ള സമുധാത്തില് തെക്കനിന്നു"പടക്കോട്ടു”

ഒരു അടിയൊഴ്ചക്കണ്ടു”, അവ്യാത്ത കാലങ്ങളില് പടക്ക നിന്നും
തെക്കോട്ടാണൊഴ്ചക്ക്.

ച്ിയിലൊഥികെ

തണ്ടില് കുറെ

മാസത്ഭളകില്

മറ൮ താമുഖങ്ങളുിില്

ന്നതിനു പ്രയാസമാണു”.

കാരണം

കപ്പലുകള്

്ി

കൊ

അടുക്ക

കാലവഷകാഠറുകളത്തെ..

പട്ടണങ്ങഠം,

തിരുവനന്തപുരം.
വും സംസ്ഥാനത്തിന്െറ

പ
10

ക്ഷിണ

കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗര
തലസ്ഥാനവുമാണു”.

െയില് വേയുടെ അന്ത്യസ്ഥാനം,

ചേനം, ലിമ്മനസങ്കേതം,

എന്നീ

തുറമുഖം,

ഒ.

സവ്വകലാശാലാ

നിലകളില്

പ്രാധാന്യ

മുണ്ടു്.

ി
ആലപ്പുഴ.

തുഠമുഖധും

പൃവസായ

പാണിജ്യകേന്ദ്ര.

വുമത്തെ.
ഏറണാകുളം.

പ്യപസായ

വാണിജ്യകേന്ദ്രം.

യില് പേകേന്ദ്രം, ഹൈക്കോടതിയ്യടെ

|
4

റെ:

ആസ്ഥാനം എന്ന്

നിലകളിലും പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
തൃശ്ശൂര്. വ്യവസായ വാണിജ്യാദികമിലുള്ള പ്രമ )
ധാന്യവും ചരിത്രപരമായ പ്രാധോന്യവും ഈ പട്ടണത്തിനു:
ണ്ടു“. ഹിന്ദ്രക്കടടടേയ്യം, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയ്യം ഒരു പുരാ.
തന കേന്ദ്രമത്രെ ഈ പട്ടണം.
കോഴിക്കോട്ട്. വാണിജ്യ വ്ൃയപസായകേന്ദ്രം, തറ.
മുഖം എന്നീ നിലകളില് വളരെ പ്രംധാന്യമര്ഹിക്കുന്നു,
ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും ഈ പട്ടണത്തിനു” വളരെ,
&

ആണു്,

പാലക്കാട്.

ഒരു

ഉശനാട്ട പട്ടണം.

ഗതാഗതം

കേന്ദ്രം.

ഇവക്രടാതെ കൊല്ലം, കോടയം, ചങ്ങനാശേരി, മട്ട
ഞ്ചേരി, ആലുവാ, ഇരിത്ങാലക്കടം കുന്നംകുളം, ചലിററ൪ം,
തല ശ്ശേരി, ഒഠാഠപ്പാലം മുതലായവയും മുഖ്ൃപട്ടണങ്ങളുത്രെ...

$
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കേരളത്തില് നിന്നും പ്രധാന [കയററുമതികശ കയര്...
കയറുല്ലന്നങ്ങഗ, തേയില, 0൪.

ചുക്ക്, കരുമുളക്, ഏലാം

കൊപ്രാ,
പുല്ത്തൈലം മുതലായവയാണ്".
ണ്ണം പിണ്ണാക്ക് കശുഅണ്ടിപ്പരിപ്പ്, പാക്കു,
ശക്രം തുകല്, പുളി മേച്ചിലോട്ട്” എന്നില
റുമതിച്ചരക്കുകളാണു".

ധികവും

ഇതില്

കാര്ഷികോല്ലന്നങ്ങളു.ം

ഭം ആണെന്നു മനസ്സിലാകുമല്ലൊ.

നിന്നും

വെളിച്ചെ
കരുപ്പെടിം
ഇതര കയ

കയററുമതികള

അസംസ് കൃതസാധനങ്ങ.
അരി, ഗോതമ്പു”,

പഞ്ച.

സാര, പഞ്ഞി, പുകയില, തുണിത്തരങ്ങള്, കടലാസ്,
മണ്ണെണ്ണം പെട്രോള്, യന്രങ്ങശ, ഇരുന്പുരുക്കസാധ നങ്ങള്,
വാഹനങ്ങശ, ഒരഷധങ്ങള്, സ്ഫടികസാധനങ്ങള്, നി
ത്രെ. കോഴി
പ്പ” മുതലായവ മുഖ്യ ഇഠക്കുമതിച്ചരക്കുകള
കോട്ട്, കൊച്ചി, ആലപ്പുഴ, കൊല്ല. തിരുപനന്തപുരം
മുതലായ തുറമുഖങ്ങള് വഴിയാണു” അന്യരാജ്യങ്ങളു മായ്യള്ളു
പാണിജ്യബന്ധം നടക്കുന്നതു”. ഇന്ഡ്യയിലെ ഏറഠവും പ്ര.
ധാനപ്പെട തുഠമുഖങ്ങളിലെരന്നോണു” കൊച്ചി. ഏററവും പ്ര.
ധാന തുറമുഖങ്ങള് കൊച്ചിയ്യം, ആലപ്പുഴയ്യമാണു്. ഈതുഠ

മുഖങ്ങള് മുഖേന, ബ്രിട്ടന്, അമേരിക്ക, ജപ്പാന്, ആന്ദ്രേ
ലിയാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളുമായി കേരളം ബന്ധം പുലത്ത്

.അണ്ടു”.
ജലമാശ്രമായയള്ള ഗതാഗതം ഇത്ര അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെടിടു
ള്ള
പേടറാരു തീരരാജ്യവും കാണുകയില്ല.

ഇതര

ഗതാഗതസ-

കയ്ക്യങ്ങളു. ഇവിടെ കൂട്ടും കുറവല്ല. തന്മചലം മലനാടിനേയ്യം
തീരനാടിനേയും തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അനേകം വാണി

ജ്ൃയകേന്ദ്രങ്ങശ കേരളത്തിലുണ്ട്. ചങ്ങനാശേരി, കോട്ടയം,
തഉലുവാം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, തൃശൂര്, കുന്നംകളം, .ചിഠറ൪..
പാലക്കാട്ട്", ചെരുന്തല്മണ്ണ് മുതലായവ ഇക്രൂട്ടത്തില് ഉശ.
പ്പെടുന്നു.
നി

ലു

ഭാഗം

6.

ഭതി।ക ഭൂമിശാസ്ത്രം.
സൌരയൂഥത്തിലെ അംഗമായ
ത്തിലെ ഗോളങ്ങളുടെ
കാരണങ്ങളെ പ്രഠഠിയ്യം
ന്മാർ അപയെ

ഭൂമി.

ആകാശ

ചല നങ്ങളെ പ്പഠരിയ്യം അവയ്യഭെ
മനസ്സിലാക്കന്നതിനു”
പുരാതന

നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഭൂമിയില്നിന്നു

നോ

ക്കുമ്പോള് അനേകം ജ്യോതി ശ്ലോളങ്ങളെ അനന്തവിഹായ
ഡ്രില് അങ്ങിങ്ങായി കാന്ുന്നുണ്ടല്ലേോ. അവയ്യടെ ഇടയ്ക്കു”
ഭൂമിയ്യടെ

സ്ഥാനമെന്തെന്നു”

ജിജ്ഞാസുവായ

ഷ്യ൯ മുതല് ചിത്തിച്ചിട്ുണ്ടു".

ആദിമമനു

ആകാശമെന്നു നാം സങ്കല്ലി

ക്കുന്ന സ്ഥലത്തു" അനേകം ഗോളങ്ങളു ഒളതില് ഒന്നാണ് ഭൂമ
ണ്ഡലം. ഭൂമിക്ക് ചുഠറും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇതര ജോതിര്ഗേം
ക്ങളു.ം പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്നു" ആദ്യകാലത്തു” ആ

ഭകശ പിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഗണി

തശാസ്റ്റപിദഗ്ദ്ധനും ഭൂകിശാസ്ത്രുകാരനുമായിരുന്ന ടോശമി

അഭ്ടട്ടത്തിലൊരാളായിരുന്നു,
ഏകദേശം
1400) . കൊല്ല
ക് ഈ വിശ്വാസമാണു” നിലനിന്നതു്. അനന്തരകാല

ത്തു” ജുമ്മനിയിലെ കൊപ്പര്നികുസ് എന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്ര.
കാര൯ ഈ വിശ്വാസത്തെ ഏതിക്കകയ്യം സരയൂഥസിഭ്ധാ
ന്തഃ പ്യാപ്പെടുചിക്കുകയ്യം ചെയ്തു. ഭൂമി ഒരു ഗോഭമാണെ
ന്നും അതു് സൂയ്മുനെ പ്രദക്ഷിണം ചചയ്യുന്നു ഏന്നും അദ്ദേഹം
കണ്ടുപിടിച്ചു. ദുരദര്ശിനിയ്യടെ സഹായത്തോടുകൂട്കിയയള്ള.
നിരീക്ഷണത്താല് ഈ
സിഭധാത്തത്തിനു് പ്രാബല്യം സി
ദ്ധിക്കകയ്യണ്ടായി,

നിശ്ചിത പഥത്തില്കക്കൂടിയ്യമ്മ ശോളത്ങ.

ഭു.ടെ സഞ്ചാരകാരണം കണ്ടുപിടിക്കന്നതിനു” പലരും അന്നു.
മുതലാണു” ശ്രഭധ ചെലുത്തുവാന് തുടങ്ങിയതു്. ഇാഗ്ലീഷുക
രനായ

സര് ഐസക്ക് നക്ൂട൯

ആകര്ഷണസിഭ്ധാന്തം

പിഷ്തിച്ചതോടുക്ടടിയത്രെ നിരീക്ഷകരുടെ

ത്ത

ജിമ്ഞോസ ശ

മിച്ചതു". നിരന്തരമായ ചിന്തകള് ടേയ്യം ഗവേഷണങ്ങളു
യം ഫലമായി ഭൂമി സ്ൂയ്യനെ ചുൂഠറുന്ന ഒരു ഗോളമാണങെ
അം ഭൂമിയെപ്പോലെ സ്മൂയ്തൂമന ചുരറുന്ന മറ ഗോള്ങളു_

035.
“ണ്ടെന്നും കണ്ടുപിടികുപ്പെട്ട.

പരിക്രമണം

നടത്തുന്ന

ഇത്ത

രം ഗോളങ്ങശക്കു” ഗ്രഹങ്ങഗ (116൩൦8) ഏന്നാണു” പേരു".
ഒമ്പതു പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടു്. സ്മൂദ്്യനില് നിന്നും അവയ്ക്കുള്ള
അകലമനുസരിച്ചു* അവയ്യടെ പേരു” ക്രമമായി താഴെ കമ
ണാപ്രകാരമാണ,

1. ബുധ൯

(2467).

ി

പടം 28..

2.

ശുക്ര൯

(7ബ്ധ).

-236-3, ഭൂമി (12൭72).
4. ചൊപ്വാ (11൭75).
5. പദ്യാഗടെ
(ദ്ധ). 6. ശനി (6൭൬൩). 7. യൃഠനേസ് (11മനയ8)..
8. നെപ്റഠ്യൂണ (24൦02൦). 9. പ്പംട്ടോ (1100).
നെ

ചൊവ്വാം വ്യാഴം എന്നീ ഗ്രഹങ്ങശക്കിടയില് സൂയ്ഖയ,
ചുററി സഞ്ചരിക്കുന്ന അനേകായിരം ൭ പറിയ ഗ്രഹത്ങ

മണ്ട.

അവയ്ക്ക്” ആസ്റ്റിറോയ്ഡ്സ്

പേരു”.

സൂയ്ക്യനും അതിനെ

(൧5൮0൨103) എന്നു.

ചുഠറിസഞ്ചയിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും.

അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ക്രടിച്ചേന്നതാണു” സഴരയൂഥം.
ഭൂമിയ്യടെ ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്ര൯,
മററു ചില ഗ്രഹ
ഞ്ങശക്കം ചന്ദ്രനെപ്പോലുള്ള ഉ പഗ്രഹങ്ങളുണ്ടു”. ഗ്രഹങ്ങളെ.
ന്നും സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവയല്ല.
നാം കാന്ുന്ന നക്ഷത്ര

_

ങ്ങള്സ്വയം

പ്രകാശിക്കുന്നപയാണ്.

സൂയ്യ൯

നമ്മോടു.

ത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം മാത്രമത്തെ.

ഗ്രഹങ്ങളു ൦ഉപഗ്രഹങ്ങളും സൂയ്യയനെ ചുറഠുന്നതു" ഓരേ
പ്രത്യേക പഥത്തില് ക്രടിയാണു”,
ങ്ങശഗക്ക” ഗ്രഹപഥം ഏന്നു പറയാം.

ഞങ്ങളല്ല; ദീര്ഘവ്വ ത്തങ്ങളാണു”,
'നെ

നിശ്ചിതമായ ഈ പഥ
ഇവ ശരിയായ വ്ൃത്തു.

എല്ലാ

ചുഠരന്നതിര് തുല്യദൈ൪ഘ്യമുമ്മ

ബുധന് 88 ദിപസംകൊണ്ടും

ഗ്രഹങ്ങള്ക്കും
കാലമല്ല

സൂഷ്കു

വേണ്ടത്.

ശുക്രനു 225 ദിപസംകൊണ്ടും.

ഭൂമി 3053 ദിപസംകൊണ്ടും ഒരു പരിക്രമണം
നടത്തു.
മ്പോഗ വ്യാഴത്തിനു" 12 പര്ഷപും പ്പം ട്ടോയ്ക്ക് 248 പക്ഷ.
വും

വേണം.

യൃഥങ്ങദ്മും

കണ്ടേക്കാം.

അവയ്യടെ ശോന്ദ്രം മററു നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കാ.

' സരയ്മൃൂഥത്തെ പ്പോലെ

ഒരു കാല.

ത്തു” ജ്വലി ചകൊണ്ടിരുന്ന

മററു

സൂയ്യഗോള

ത്തില്നിന്നും പെ,

ട്രിത്തെറിച്ചു" അങ്ങിങ്ങായി ചിതറിയ സൂ ഭാഗങ്ങള് തണു
ത്തു ഗ്രഹങ്ങശഗ ഉണ്ടായതായി പിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
ഭൂമി
ൂണ്ടായതും അങ്ങനെയാണു”. ഗ്രഹങ്ങളില് നിന്നും ഏതാഭൂശ
]
ി

രീതിയില്

രൂപാ

പചേര്പെട്ട

പ്രാപിച്ചിടുമ്ളതു”.

ഭാഗങ്ങളത്രെ

ഉപഗ്രഹങ്ങളായി

ആകര്ഷണശക്തിയാണു”

ങ്ങള്ക്ക് നിശ്ചിതമായ ആകൃതിയ്യം നിയതമായ
പ്ഥവും നല്കിയിട്ുള്ള തു്.

ഗ്രഹ

സഞ്ചാര:

്ു

൧37.

ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയും

|ം

വലിപ്പവും.

പളരെ കര

ഘത്തേക്ക” ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന്” വിശ്വസിക്കപ്പെടിരുന്നു.
പിത്താഗൊറസ്, അരിസ്റ്റോട്ടില്, മുതലായ ഗ്രീക്കുകാരും
ടോശ്മി

മുതലായ

ഈ ജിപ്ററുകാരും

ന്ദ,സന്യാസിമാരും ഭൂമി,

ഇ൯ഡ്ൃയിലെ

ഗോളമാണെന്നു

ഹി

കരുതിയിരുന്നു.

ഭ്രമിജ്യടെ ഗോളാകൃതിയെ തെളിയിക്കുന്നതിനു* ആ
നേകം മാഗ്രങ്ങളുണ്ടു"്. സ്ൃൂയ്യ൯, ചന്ദ്രന് ജവ ഏല്ലാം വൃത്താ
കൃതിയില് കാണപ്പെടുന്നു. ഭ്ൂമിയ്യം അപ്രകടരമാണെന്നു കരു
തുന്നതാണു' സ്വാ ഭാവികയ്യക്തി,

ചന്ദ്രഗഹണസമയത്തു”

ച

നദ്ൂനില് വീഴ്ഴന്ന ഭൂമിയ്യടെ നിഥല് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള
തമ
നെല്ല്യൊം ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്റവിനു മാത്രമെ ആ ആകൂ
തിയിലുള്ള

ഒരു

നിഴമുണ്ടാശ്കു.

കപ്പലിലൊ

വിമാനത്തി

ലൊ ഒരു ദിക്കിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യാവച്ചുകൊണ്ടു" സഞ്ചരി
ക്കകയാണെങ്കില് സഞ്ചാരി പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുതന്നെ വന്നു
ചേരും. ഇക്കാരണങ്ങളെ ക്കുടാതെ പചേഠെയ്യം പല കാരണ
്ങശ പറയാനുണ്ടു". കടല്ത്തീരത്തു നിന്നുകൊണ്ടു” തീരത്തേ
കിട്ടെക്കന്ന ഒരു കപ്പലിനെ പീ ദഷിച്ചാല് ആദ്യം പുക, പുക

ക്കഥല്, പിന്നീടു” സ്ഥല ഭാഗങ്ങള് എന്നിപയാണു” കാണപ്പെ
- ഭന്നതു".

തീരത്തുനിന്നും കടലിലേക്ക്

പിട്ടകലുന്ന കപ്പലി:

നെ നോക്കുകയാണെങ്കില് സ്ഥല ഭാഗത്ദശ പൃകക്കഥഗല്,പുക
ഏന്നീ ക്രമത്തിലാണു” നമ്മടെ ദൂഷ്ലിയില് നിന്നും മറയ്യന്നുതു”.
സമു ദ്രോപരി ഭാഗത്തിനു വില്ലപോലെ ഒരു വള വുണ്ടൈന്നു*
ഇതില്നിന്നു” സംഗ്രഹിക്കാം.

എവിടെനിന്നു നോക്കിയാലും

ചക്രവാളത്തിനു വൃത്ത

ഏൃതിയാനുമ്ളതു്. ക്രട്ടതല് കൂടുതല് ഉയരത്തില് കയഠി
“നോക്കിയാലും ചമക്രവാളത്തിനു” അകത്തുള്ള ദിദ്മണ്ഡല
ത്തിനു” പിസ്പീണ്ണം ക്രടുമെന്നല്ലതെ ആകൃതിക്ക് പ്ൃത്യമ
“സം പരികയില്ല.

.

ഭ്ൂകിയയടെ ഉപരിതലത്തിനെഠ ഏല്ലാ ഭാഗങ്ങള്ക്കും ഒരു

'ചില്ലപളവു* ഉണ്ടെന്നു” 1870-ല് ഇംഗ്ലണ്ടില് ഡാക്ടര് പാല

സ് എന്ന ആശ കണ്ടുപിടിച്ചു.
ഒരേ ഉയരത്തിലുള്ള മൂന്നു്
കഠഠികള് തുല്യ അകലത്തിലായി കടലില് അദ്ദേഹം സ്ഥാ

ഖ്വിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ കഠഠിയ്യടെ മുകളില്ക്രുടി മൂന്നാമത്തെ
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കററിയ്യടെ അഗ്രത്തിലേക്ക്” അദ്ദേഹം

ഒുണ്ടായിരുന്ന കുഠഠിയ്യടെ അഗ്രം
യില്നിന്നു” യന്ന കാണപ്പെട്ടു.

നോക്കി.

മദ്ധൃത്തി'

ദൂഷ്ണിമംഗ്ൂമയേ നേരപര.
ഇതു” ജമിയയടെ ഉപരി:

;

തലത്തിനെറ പക്രതമൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്ന്” അഭ്ദേഹം
സമത്ഥിച്ചു. കുററികശ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഒരു മൈല് ആയി:
രുന്നാല് ഇടയ്ക്കുള്ള കുററിയ്യടെ അഗ്രം ദൂഷ്ണിമാഗ്ഗ
ത്തില് നിന്നു.
8/7 ഉയന്ു കടണാവുന്നതാണു”. ഭൂമിയ്യടെ ഗോളാകൃതി തെളിയിക്കുന്നതിനു” മററു തെ.
കിപുകളം ഉന്നയിക്കാം. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകുന്ന സമയ:

2

വ്യത്യാസം നിരീക്ഷിക്കുക. കിഗക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് സൂയ്യന൯.
ഉദിച്ച ശേഷമെ
പടിഞ്ഞാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ഉദിക്കുകയ്യ:

കൂ്ട.. ഭൂമി പരന്നതാണെങ്കില്
1

ത്തു"

എല്ലായിടത്തും

ഉദയാസ്മമയങ്ങള് ഒരേ

ഉണ്ടാകേണ്ടതാണു്്.

പല

സമ.

സ്ഥലങ്ങ.

കില്നിന്നു് ഒരേ സമയത്തു” സൂയ്യുനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെ
യോ നോക്കിയാല് ചക്രവാളത്തില് നിന്നു് പൃത്യസ്യമായ
' കഉയരമാണു” കാണുന്നതു്.
മേല്പറഞ്ഞ തെളിവുകശ കൊണ്ടു്
ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതി ആണെന്നു” തെളിയ്യം.
ഏന്നാല്
അ.

നേക കാലത്തെ

നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ

ഫലമായി ശരിയായ:

ഗോളാകൃതി അല്ല ധ്വുവപ്രദേശങ്ങളില് അല്പം പരന്നും
മദ്ധ്യരേഖപ്രേദേശങ്ങളില് പ്ഠത്തേക്ക്* അല്പം ഉന്തിയ്യട
കള്ള ആകൃതിയാണു ഭൂമിക്കുള്ള തെന്നു”

കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടി

ട്ടുണ്ട്. ഒരു ധ്യൂപം മുതല് മഠേറഠ ധ്൮ുവാപരെയ്യത്ളു വ്യാസം

7900 മൈലും മഭ്ധയരേഖയ്യടെ ഒരു വശത്തുനിന്നും മറ വശ
ത്തേക്കുള്ള പ്യാസം 7926 മൈലും ആണെന്നു കണക്കാക്കു.
പ്പെടിരിക്കുന്നു.
പുരാതനകാലത്തുതന്നെ

]
കാല്ദിയാക്കാരും

ഈജിപ്*

കാരും ഗ്രീക്കുകാരും ഇ൯ഡ്യ്യാക്കാരും ഭൂമിയ്യടെ പലിപ്പംകണ്ടു പിടിക്കപാ൯ അന്വേഷണം നടത്തിയിളുണ്ടു്. 13. 0.
2176-ല് അലക്സാണ്ഡ്റിയായിലെ ലൈബേഠിയനായി:
രുന്ന

ഇഠാതോസ്തനസ്

ആണു”

ആദ്യമായി

ഭ്ൂമിയ്യഭെ.

വലിപ്പം കണക്ക ക്രടിയതു്”. പേനല്ക്കാലത്തെ ഒരു മദ്ധ്യമ:
ഹ്നത്തില് സൂയ്യയ൯ അലക്സാ ണ്ഡ്ഠിയായില് ലംബത്തില്

നിന്നു” 645 ചരിഞ്ഞു കാണപ്പെട്ടു.
മെല് അകലെ

ഉത്തരായന

അവിടെനിന്നു”

450.

രേഖയിലുമള്ള. സ്ഥലത്തു” അതേ.

ഴ്
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സമയത്തുതന്നെ

സുൂയ്്യ൯ നേരെ

ഇതില് നിന്നാണു” ഇഠാതോസ്

ഉച്ചിയിലും

ന

ഗോളത്തിനു” 380” ആണല്ലെ.

ഇത്ദനെ ഏകദേശം
ചതുര ശൂമൈല്

കാണപ്പെട്ടു.

തനസ് കണക്ക

25000 മൈല്

പിസ്പീണ്ണവും

ക്രൂട്ടിയത്ു”്.

94993മൈല്:

ചുഠഠളപു൦

0 കോടി:

ഭൂമികുണ്ടെന്നു"

കണക്കാക്കു.

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയുടെ ചലനങ്ങം.

ഭൂമി,

ഒരു ഗോളമാണെ

ന്നു” നിങ്ങള് പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതു” സ്മൂയ്്യനെ പ്രദക്ഷിണംവയ്ക്കുന്നു ഏന്നും നിങ്ങശക്കറിയാം. സൂയ്ക്യന൯ു ദിപസവും കിഥ.
ക്ഷദിച്ചു" പടിഞ്ഞാറു"

ഉദിച്ചു”

മീതേ

ആഠു

അസ്തമിക്കന്നതംയി

മണിക്കൂര

കാണപ്പെടുന്നു.

നാം

കഴിയ്യമ്പോശ

പിന്നെ

കാണുന്നു,

നമ്മുടെ

ഒരാറുമണിള്ടുര

മ്പോള് പടിഞ്ഞാരൊത്തി അസ്തമിക്കുന്നു. വേറൊരു

തല

കഴിയ്യ
പന്രരണ്ടു:

മണിക്കൂര് കഴിയ്യമ്പോള് വീണ്ടും നാം സൂയ്യ്യനെ കിഴക്കു കാ
അന്നു.

ഇങ്ങനെ

23: മണിക്കൂറുകൊണ്ട്” സൂയ്യ൯ ഭൂമിയെ ഒരു:

പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതായി നമുക്കു തോന്നുന്നു.
സൃവത്തില് സ്മൂയ്യയനല്ലാ നീഞുന്നതു”.
തണ്ടില് പടിഞ്ഞാറുനിന്നും

ഏന്നാല് വാ.

ഭൂമി അതിനെഠ അച്ചു

കിഥക്കോട്ടു കഠഞ്ടകയാണു

ചെ.

യ്യുന്നത്.
ഒരു മോട്രോര്പണ്ടിയില്

അതിപേഗത്തില്

സഞ്ചരി:

ക്കമ്പോശ ചുററിലും കാണപ്പെടുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളു.
മെല്ലാം പുറകോട്ടു” അതി പേഗത്തില് കടന്ന പോകുന്നതായി
നമുക്ക്" അനു ഭപപ്പെടും. ഈ അനുഭപംതന്നെയാണു' ദ്രമി:
അതിന്െറ

അ ചൂതണ്ടില്

കാങ്ങുമ്പോഗ

ഉണ്ടാകുന്നതു”,

സ്പൂ

യന് വൃക്ഷങ്ങളെ പ്പോലെ സ്ഥിരമായി നില്ലുന്നു. ഭ്രമിയ്യം അ
തിനോടൊപ്പം അതില് പസിക്കുന്ന നാമും കിഥക്കോട്ടു കറങ്ങു.

കയാണ്”. തന്മചലം സ്ൂയ്്യന൯ു പട്ടിഞ്ഞാ റോട്ടു പോകുന്നു എന്നു"
നമുക്കു തോന്നുന്നു.

ഒരു ഉയന്ന മാളികയില്നിന്നു” ഒരു ക

താഴോട്ടു ഇട്ടാല് അതു” ലംബമായി വീഴാതെ അല്പം കിഥക്കു
മാറി പീഴ്ചമെന്നുള്ളതു് പരീക്ഷണംകൊണ്ടു” തീരുമാനിക്കു.
പ്പെടിടടുമ്ള കായ്യ്യമാണു”.
ഭൂമി, പടിഞ്ഞാറുനിന്നും കിം
ക്കാട്ടു കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള തിനു” ഇതൊരു തെളിചത്രേ.

ലു

--2430-ഏന്നാല് ഭൂമിയ്യടെ ഭീമമായ വലിപ്പം കൊണ്ടു്" ഈ

ഘനം പ്രത്യക്ഷത്തില് നാം അനുഭപിക്ുന്നില്ല.

ചഃ

സ്വന്തം അ

ചൂതണ്ടില് ഒരു തപണ പുണ്ണമായി കറങ്ങുന്നതിനു” ഭൂമിക്ക്
24 മണിക്കുർ പേണം.
ഈ കാലയളവിനെ നാം ഒരു സയ
രദിനം എന്നു പറയന്നു.
ഈ
ചലനത്തിനു” ദിനചലനട്ച

ഭൂദ്രമണം,

ഭൂചക്രഗതി,

പേരു പഠയ്യം.

)

ആഹ്നികചലനം,

സ്മൂയ്യ൯ ഭ്ൂഗോളത്തിനെറ

ഏതു

ഏന്നെക്കെ
ഭാഗത്തു കഃ

ണപ്പെടുന്നു ചോ അവിടെ യ്യള്ള വക്ക പകലും എതിര്ഭാഗത്തു
മ്ളവക്ട് രാത്രിയ്യം ഉണ്ടാകും. ഭൂമി ഒരു പരന്ന വസ്ത്റ തയി
രുന്നെങ്കില് എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയത്തുതന്നെ പകലുമ
രാത്രിയ്യം അനുഭപപ്പെടുമായ രുന്നു. എന്നാല് ദ്ൂമി, ഗോള

എത്തു

ഒരു

സമയത്തു"

പടം 29.

പകതി സ്ഥലത്തു

ലി

-241-മോത്രമേ സൂയ്യപ്രകറശം ലഭിക്ുന്നുള്ള. ഭൂമി തന്നത്താന് കര
“ങ്ങാതെ സ്ഥിരമായി നിന്നിരുന്നെങ്കില് സ്മയം ഭിമുഖമയേ
ഭാഗത്തുമാത്രം എന്നും വെളിച്ചവും മറുഭാഗത്തു”

“ജം ആകുമായിരുന്നു.

എന്നും ഇരു

ചുരുക്കിപ്പഠഞ്ഞാല് ദിനരാത്രങ്ങളു.ണ്ടം

കുന്നത് ഭൂമിയ്യടെ ദിനചലനം
പകലും രാവും

കൊണ്ടാണു".

സ്തഷ്കിച്ഛുകൊണ്ടു”

ഭൂമി സ്വന്താ

അച്ഛു

തണ്ടി ദന്മല് കറങ്ങിക്കൊ ണ്ടിരിക്കുമ്പോശതന്നെ സ്മൂമനുചു
൭൨൮൦ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയാണു”.
ഈ
ചലനത്തെയത്രെ
വാര്ഷിക ചലനം അഥവാട്രപയ്്യയം ഏന്നു നാം പറയാഠു
തു”.
സൂയ്യനെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതിനു" ഭൂമിക്ക്
“ആവശ്യമായ

കാലാവധിയെ

നാം

ഒരു

പര്ഷമെന്നു

കണ

കാക്കുന്നു, 3653. ദിന ചലനങ്ങള് കഥിയ്യ മ്പോള് ഒരു മിയ
പാര
സ്മൂയ്ക്യനെ ച്ഠറിയുള്ള
പൃത്തിയാവും,
ഷിക ചലനം

ടെ സഞ്ചാരപഥം
അണ്ഡാക്ൃതിയിലാണു”.
ദിനചലനം
പോലെ തന്നെ വാര്ഷിക ചലനവും കിഴക്കോട്ടേയ്ക്കാണു്.

ഇക്കൂട്ടത്തില് ഒരു കായ്യയംക്രടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
തുണ്ട്. ഭൂമിയ്യടെ അച്ചുതണ്ട്, അതിനെ

“നര” ലബേമല്ല. അതു ലംബത്തിനു”
തിചെയ്യുന്നു.

അച്ചുതണ്ടിനെ

സഞ്ചാരപഥത്തി

2343” ചരിഞ്ഞു” സ്ഥി

ഇത്തരത്തിലുള്ള

ചായ്വി

.നൊയ്യം വാര്ഷിക ചലനത്തിസെറയ്ും
ഫലമായി
ട്ടു
ഭേദങ്ങള് നമുക്ക” അനുഭവപ്പെടുന്നു.
വസന്തം (80ന്ഥ)ം

ഗ്രീഷ്ക്ം (8ധന്സധ),

ശരത്

(൧.൩൩),

ഹേമന്തം

(ന്മ).
ഈ കാലഭേദങ്ങള്ശ വാര്ഷിക ചലനത്തിന്െമ
അഭാവത്തില് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല-

ജതുഭേദങ്ങഠം. പംഷികചലനത്തിനെറയ്യം

അച്ചു

തണ്ടിനെഠ ചായ”വിനെറയയം
ഫലമായി
കാലഭേദങ്ങശ
കണ്ടാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ചില കാലങ്ങളില് ഉത്തരമ്ര,
പഠ സൂര്യനോടടുത്തിരിക്കുകയ്യം മററു ചില കാലങ്ങളില് ആ
കന്നിരിക്കകയ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് ദക്ഷി
ണ ധ്രംവവും. ഉത്തരയധ്ര,വം സൂയ്യയനാട്ട്” ഏററവും അടുത്തി
രിക്കുമ്പോള് സൂയ്യരശ്
മി കൂടുതല് പതിയ്യന്നതു” ഉത്തരാഭ്ാ
ശഗോളത്തിലാണു, അന്നു” അവിടെ പേനല്ക്കാലം. ദക്ഷി:

ണാഭ്ധാഗോളത്തില്

അന്നു" ശീതകാലം,

ദക്ഷിണധ്ുവമ

0.

-242--സ്ൂയ്യനോടു” അടുത്തിരിക്ുമ്പോശ ദക്ഷി ണാദ്ധഗോള ത്തില്:
പേനല്ക്കാലധും, ഉത്തരാദ്ധഗോളത്തില് ശീതകാലവും അം

നുഭവപ്പെടുന്നു.
മാഠുമ്പോശ

ശീതകാലത്തില് നിന്നു” പേനല്ക്കാലത്തേക്ക.

വസന്തവും

ത്തേക്കു മാറുന്വോഗ

പേനല്ക്കാലത്തുനിന്നു”

ശരത്ക്കാലവും

ശീതകാല.

ഉണ്ടാകുന്നു.

സൂയ്യരശ"മി ഭൂതലത്തില് ഏല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ.
അല്ല പതിക്കുന്നതു”. ലംബരശ്മികളും ചരിഞ്ഞ രശ്മിക.

൭.൦ കിട്ടുന്നുണ്ട്”.
പോകുന്തോറും

മദ്ധ്യരേഖയില് നിന്നു” ധ"റുപങ്ങളിലേക്ക്
ക്രടൃതല്

ക്രടുതല്

ചരിഞ്ഞ

രശ്മികളാണു്

കിട്ടുന്നതു”. ലബേരശ്മികശക്ക്”
അന്തരീമ്ഷത്തില്ക്കുടികാച്ചു മൂരം സഞ്ചരിച്ചാല് മതിയാവും. അവ കുറച്ചുസ്ഥല:
വ്

മാത്രമെ

പ്യാപികുന്നുള്ള.

തന്മ ലം അവയ്ക്കു” ചൂടു ക്രടുതം

ന

-243-ലാണു, ചരിഞ്ഞ രശ്മികള് ക്രടുതല് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേ
ടന്ഭിയിരിക്കുന്നതി
നാലും ക്രുടുതല് സ്ഥലത്തു" വ്യാപിക്കേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാലും

ചി

ചൂടു കുറവുള്ളതാണു”.

മേച്ചു" 21-3൦ തീയതിയ്യം സെപ്ററം
ബര് 23-ം തീ
യതിയ്യം സൂയ്യരശ്മികള് മദ്ധ്യരേഖയില് ലംബമായി പതി

ത്

ക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു കാലങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥല
ങ്ങളിലും പന്രണ്ടു മണിക്കൂര് പകലും പന്രണ്ടു മണിക്കൂ൪
രാത്രിയ്യമാണെ” കിട്ടുന്നതു”. ഈ രണ്ടു തീയതികശക്കും സമ

രാത്രദിനങ്ങശഗ

(11റധ൩09ഠ8)

എന്നാണു പേരു.

മാര്ച്ചു

21-ംം തീയതി ന്ന 10റുധ്നഠഉല, സെപ്ഠറബ൪
23-൦൦ തീയതി ൧൮൭൩൦൩ 10൮ുധ്൩0-മ൦ ആണു്. വിഷ,
മതത്തെ.
ൂ
ജൂണ് 21-൦൦ തീയതി ഉത്തരായനരേഖയിലും ഡിസം
ബര് 22-ഠം തീയതി ദക്ഷിണായേനരേഖയിലും സൂയ്യരശ്മി
ടഃ... ലഭിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു ദിപസങ്ങളെ സംക്രന്തോ
നങ്ങള് (8൨15൦0൦8) ഏന്നു പിളിക്കുന്നു--8ധ൩6൦7 801-ഉല, "൨൩ ടിദലിഠ.
ഡിസംബര്

ഗോളത്തില്

22

മുതല്

പകലിനെ

ജൂണ് 21 പരെ ഉത്തരാര്ദ്ധ

ദൈര്ഘ്യം

ക്രടിക്കൂടി

വരും.

താത്രിയ്യടെ ഭൈര്ഘ്യം കുറഞ്ഞു പരും. ജൂണ് 21 മുതല് ഡി
. സംബര്

22 പരെ

പകലിന്െറ

രാത്രിയ്യടെ ദൈര്ഘ്യം
ഗു

ദൈര്ഘ്യം

ക്രടുകയ്യം ചെയ്യും.

കുഠയ്യകയ്യം
ദക്ഷിണാര്ഭ്ധ

ഗോളത്തില് സ്ഥിതിഗതികശ നേരെ പിപരീതമാണു”.
ഇത്ങനെ സൂയ്യപ്രകാശം ഒന്നുപോലെ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഒരാണ്ടി
സെറ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഒരു സ്ഥലത്തുതന്നെ ഒന്നുപോലെ

ലഭിക്കുന്നില്ല: ഇ൯ഡ്യയില്

ശീതകലത്തു” 11 മണിക്കൂറും

കഗ്ണുകാലത്തു" 13 മണിക്ര്രറവും പകല് ലഭിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടില്
ഏട്ടു മുതല് പതിനാറു പരെയാണു” ഈ വ്യത്യാസം:
* ആര്ട്ടിക്, അ൯റാര്ട്ടിക് വൃത്തങ്ങളില് സൂയ്ക്യ൯ അസ്ധു

മിക്കാത്തതും
ജൂണ് 21-0൦
ദൈര്ഫ്യമുള്ള

ഉദിക്കാത്തതുമായ ഓരോ
ദിപസങ്ങളു ണ്ടു.
തീയതി ഉത്തരഃദ്ധഗോള ത്തിലെ ഏററധും
പകലാണു”.

അസ്സ്

ത്തു” സൂയ്യയ൯ അസ്മമിക്ുന്നില്ല.

ആര്ടിക് വൃത്തത്തിനക.

അ൯റഠാര്ട്ടിക" പ്ൃത്തത്തിന

944
കത്തു അന്നു" സൂയ്ക്യ൯ മദിക്കുന്നതേയില്ല. ഡിസംബര് 22-2൭:
തീയതി നേരെ മറിച്ചാണു” വസ്ത്തകള്. ധ്റുപങ്ങളില്
ആറു മാസം പകലും ആറു മാസം രാത്രിയ്യം അനുഭവപ്പെടു
ന്നതിനെറ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക.
ഭൂമിയ്യടെ സഞ്ചാരപഥം പുണ്ണവൃത്തത്തിനെഠ ആകൃതി
യില് അല്ലല്ലൊ. അതുമൂലം ചിലപ്പോള് ഭൂമി, സൂയ്യനോട്ട്
അടുത്തും മററു സമയങ്ങളില് അകന്നും കാണപ്പെടുന്നു. ഡി
സബൈറില് ആണു” ഭൂമി സൂയ്യയനോടട” ക്രടുതല് അടുത്തിരി

ക്ന്നേതു”, ആ ഘട്ടത്തിനു” 1൦൮൦110൨ എന്നു പേരു”. ജൂണി

ചുട്

ലാണു" ഭൂമിയ്യം സ്ൂയ്യയനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ക്രടിയിരിക്കുന്ന
തു".“, ആ ഘട്ടത്തിന് ൧൧10110൩ എന്നത്രെ പേരു”. സുജയ
രശ” മിയ്യടെ തീഷ്ണുതം മൂന്നു കായ്മയങ്ങളെ. ആണു” ആശ്രയി
ച്ചിരിക്കുന്നതു". ഒന്നു് അവയ്യടെ ലംബാവസ്ഥ, രണ്ടു് സൂയ്യയ
നില് നിന്നുമുള്ള ദ്ൂമിയ്യടെ അകലം,
മൂന്ന് പകലിനെ

ദൈര്ഘ്യം. ഇതു വച്ചു നോക്കുമ്പോള് ജൂണ് കാലം ഉത്തര
ദ്ധഗോജത്തിലെ ചപേനലും, ഡിസംബര് കാലം ഹേമന്ത:
മാണെന്നു കാണാം.
ഈട്ടുതുഭേദങ്ങള് പളരെ പ്രകടമദയി
കാണപ്പെടുന്നതു" മിതോഷ്ണുമേഖലാ രാജ്യങ്ങളിലത്തെ.
അക്ഷവാംശരേഖാംശരേഖകാം.,

അച്ചുതണ്ടില് കറഞ്ങുമ്പോശ
സ്ഥാനങ്ങള് അനങ്ങുന്നതേ

അതിന്െറ

വടക്കും തെക്കമുള്ള രണ്ടു

ഇല്ല. ഈ

സ്ഥാനങ്ങളാണു” ഉത്തത

ധ് റുചവും ദ കഷിണധ് റുപവും. ഇവയെ

മ ഗമമദ്ധ്യത്തുക്രടി

ഭൂമി

ഏററം

തമ്മില് ഭൂമിയ്യടെ

ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണു”

അച്ചുതണ്ട്" അഥ

വാ അക്ഷം.
ധ്റുവങ്ങളില് നിന്നു” തുല്യ അകലത്തിലായി
ഒരു രേഖ ഗോള മാതൃകയില് കിഴക്കു പടിഞ്ഞാ കാണുന്നു
താണു" ഭൂമദ്ധ്യരേഖ

എന്നു നിങ്ങള്

മദ്ധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി

രേഖകശ ദ്രോബില്

പഠിച്ചിടുണ്ടല്ലെ9. ഈ

പടക്കം

തെക്കും

അനേകം

കാണുന്നതു" സൂക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

മദ്ധ്യരേഖയില്നിന്നും ഒരു സ്ഥലാ ഏത്ര ദുരത്തിലാണെന്നറി
യയന്നതു" ഈ

രേഖകശ

നോക്കിയാണു”.

ഇപയെ

അക്ഷാംശ

രേഖകശ (127ലിടിട വ് 1.0൦)

ഏന്നു പിളിക്കുന്നും അ.

ക്ഷത്തില് അംശിക്കുന്നതു കൊണ്ടേ”

ഈ

പേരു” ലഭിച്ചിട്ടു

കുളതൂ". മദ്ധ്യരേഖയില് നിന്നു” ഒരു സ്ഥലത്തിനെ

ദൂരം

ഇ

അമീ

08%

പ്പത്തം

ത

അക്ഷാംശ രേഖക
പടം

31.

ഡിഗ്രികളായിട്ടാണു”.

ന

മദ്ധ്യരേഖയ്ക്കു” പൃജ്യം

ഡിഗ്രി അക്ഷാം ശമെന്നും മത്തരധ് റുപത്തിനു” 905 അക്ഷാം
(ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പല കായ്യ്യ
. ശമെന്നും, പേരുകളാണു”.
ങ്ങളു ടെയ്യം പിശദീകരണത്തിനായി ചില അക്ഷാംശരേഖ

കള്ക്ക് പ്രാധാന്യം

നല്കിയിരിക്കുന്നു,

234” ഉത്തരഅ

ക്ഷാംശത്തിനു* ഉത്തരായനരേഖ (170010 0 0൧൩0൧)
ഏന്നും 234൦ തെകുള്ളതിനു* ദക്ഷിണായനരേഖ
(170010
വ് 0൧0൦0൩) എന്നുമാണു" പേരുകള്. 664 ഉത്തര അ
ക്ഷാ ശത്തിനു" ആര്ടിക*, വൃത്തം (൧701൦ (1201൦) എന്നും
663൦ ദക്ഷിണ അക്ഷാംശത്തിനു* അന്റാര്ട്ടിക്
വ്ൃത്തം

(൧൩൭൧൦൦ 01201൦) ഏന്നും പേയ പഠയ്യന്നു.
ഒരു

സ്ഥലത്തിന്െറ സ്ഥാനനിണ്ണ്യം

മേല്പറഞ്ഞ അക്ഷാശരേഖകള്ഗ
കത്തര അക്ഷാംശത്തില്

നടത്തുന്നതിനു”

മാത്രം മതിയാവില്ല.

107

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നു പഠഞ്ഞാല്

മഭ്ധ്യരേഖയില് നിന്നു” 10" അകലെയുള്ള

പ്ൃത്തത്തില് ഏ

ചിടെയെങ്കിലുമഃപാം. ഉത്തരദക്ഷിണ ധ് റുവങ്ങളെ തമ്മില്

യോജാിച്പിക്കുന്നപയ്യം

അക്ഷാംശരേഖകളെ

മുറിച്ചു" സമ

റ
മം
ന

രേഖാംശ രേഖകള്

1

പടം

39,

കോണേകശ മണ്ടാക്കുന്നവയ്യഠ ആയ മറെറാരു തരം രേഖക
ദ്രോബിദുള്ളതു” ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ഈ രേഖകശ സമാന്ത

രങ്ങളല്ല. രേഖാംഗശരേഖകശ, ധ്റുപരേഖകള്, ഉച്ചരേഖ।
കശ (11ഗലിവിക് ൨ 1.0൩10൩0൦) എന്നെല്ല ഇവയ്ക്കു ചേ
രണ്ടു്, മദ്ധ്യരേഖയെ ജവ അശശിക്കുന്നു.
എല്ലാ അക്ഷാശേ
ങ്ങളെയ്യം അംശിക്ുന്നുണ്ടു”.
ലണ്ട൯
പട്ടണത്തിനടുത്തുള്ളു

ഗ്രീനിച്ചു" നക്ഷതരനിരീക്ഷനശാലയ്യടെ ഉച്ചരേഖയെ

പ്ര

ധാന രേഖയായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണു” ഇന്നു” ഓരേം
സ്ഥല ത്തിനെറയ്യഠ സ്ഥാനനിള്ട്ണയം നടത്തുന്നതു്. ഈ രേ

ഖാംശരേഖയ്ക്കു” പൂജ്യം ഡിഗ്രി എന്നാണു് പേരു“. 10൦ കി
ഗക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം പൃവ്വരേഖധാശം 10” യില് സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്നു. 10൦
10-യിലുഠം.
ഏററവും

ല്ലൊ.

പടിഞ്ഞാറാണെങ്കില്
വലിയ

അക്ഷാംഗശരേഖ

മദ്ധ്യരേഖയില്നിന്നും

പശ്ചിമരേഖാശേമ
മദ്ധ്യരേഖയാണ

ധ്റുപങ്ങളിലേക്കു

പോകു

ന്തോറും അക്ഷാഗശരേഖകശ ചെറുതായി വരുന്നു. എന്നാല്:
രേഖാശരേഖകള് ഏല്ലാം തുല്യ വലിപ്പമുള്ള പയാണു”. രണ്ടു

രേഖദേശരേഖകള്ശ

തമ്മിലുഛ്ളമു
ന്

അകലം

മദ്ധ്യരേഖയില്

247
ഷുടുതലാണെന്നും ധറുവങ്ങളിലേക്ക പോകുന്തേടവം പടി
പടിയായി അകലം കാഞ്ഞവരുനം ഏന്നും മനസ്സിലക്കേക.
ഭൂലോകത്തിനെറ
“മെന്നു പറഞ്ഞാല്

ഏതു ഭാഗത്തും ഒരു ഡിഗ്രി അക്ഷാഠശ
69 മൈലാന”.
എന്നാല് ഒരു ഡിഗ്രി

രേഖാംശം മഭ്ധ്യരേഖയില് 009 മൈലും
൫5 മൈലും

60” യില് 333. മൈലും

ബോംബെയ്ക്കുടുത്തു”
ധ്യുപത്തില് പൃജ്യ

വുമാണ്.

ഗ്രീനിച്ചില് നിന്നു”

ക്കോട്ടോ

പോകുന്നതായാല്

നേരെ

പടിഞ്ഞാറോട്ടോ

360 രേഖകളെ.

കിഥ

കടന്നു

നാം

ീനിച്ചില്തന്നെ മടത്ി എത്തും.
ഈ രേഖകളെ എ
ന്നതു" ഗ്രീനിച്ചില് നിന്നും പടിഞ്ഞാ ഠോട്ടു" 1805 ഏന്നും
കിഴക്കോട്ടു” 100” ഏന്നും ആണു”,
ഒരു സ്ഥലത്തിനെ അക്ഷാഠശാ,

അതായതു”

മഭ്ധ്യരേ

ഖയില് നിന്നുമുള്ള അകലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു” ചില പ്ര
തൃക മാശ്ശങ്ങളു ണ്ട”. കടലിലാണെങ്കില് കപ്പല്ക്കാര് ടൂര

കാണമപേകം

(862120) മപയോഗിച്ചു” മച്ഛസമയത്തു

സ്മൂയ്യസൈറ ഉയര്ച്ചയെ നോക്കി കണ്ട പിടിക്കുന്നു. ചക്ര
വാള ത്തില് നിന്നു" ഛത്ര ഡിഗ്രി സൂയ്യയ൯ പചെൊങ്ങിനില്ലന്നു
പോ അത്രയ്യം ഡിഗ്രിയാണ് ത്ത സ്ഥലത്തിന്െറ അക്ഷാ
ശം. കരയിലാണെങ്കില് മാര്ച്ചു” 21-ംം തീയതിയ്യം സെ
പൃബേര് 23-ാംതീയതിയ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു* വളരെ
എളുപ്പമുണ്ട്. അല്ലാത്ത ദിപസങ്ങളില് കുഠെ കണക്ക” മ്രട
“ണമെന്നേയ്യള്ള.. മാര്ച്ചു” 21-ംതീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് തുറസ്സായ
ഒരു സ്ഥലത്തു” ഒരു പടി നാട്ടുക. വടിയ്ടെ നിഴലിനെ
നീളം ഏററവും കഠഞ്ഞിരിക്കമ്പശ പടിയ്യടെ അഗ്രവും
“ണിഴലിനെറ അഗ്രവും തമ്മില് ഒരു ചരടുകൊണ്ടെ യോജി
കിച്ച” കോണ് അമക്കുക,
കിട്ടുന്നതു” തത സ്ഥലത്തിന്െറ
“അക്ഷാംശം ആയിരിക്കും.

ഉത്തരാഭ്ധഗോമത്തില്
ധ്ര,വനക്ഷത്രത്തെ നോക്കി
“നാം അക്ഷാംശ കണ്$പിടിക്കുന്നു. മദ്ധൃരേഖയില് നില്ല
ണന ഒരാള്ക്ക്” ധ്ര,വനക്ഷത്രം ചക്രവാളത്തിലനേ* കാണ
' പ്പെടുന്നതു”. ഒരു ഡിഗ്രി പടക്കോഴ്ട" മാറിയാല് ധ്ര,പനക്ഷ

തധും ഒരു ഡിഗ്രി ഉയന്നു കാണപ്പെടും.

ഇത്തരായനരേഖെ

൦. 946...

യില് നിന്നു നോക്കിയാല്
ടട. അങ്ങനെ

23" ഉയരത്തിലായി കാണപ്പെെ

ഒരു സ്ഥലത്തനിന്നു

നോക്കുമ്പോള്

ധ്റുവ:

നക്ഷത്രം ചക്രവാളത്തില് നിന്ന" എത്ര ഡിഗ്രി മയന്ന കട
ണപ്പെടുന്നുപോ അതാണു ത്ത സ്ഥലത്തിനെറ അക്ഷാംശ.
ഒക്ഷിണാര്ദ്ധഗോളത്തില് ധ്ഠുപനക്ഷത്രമില്ല. തന്മലം
സാകഷയ്യയപ്രദമായ പേറെ
യോഗിച്ചു”

ശതെങ്കിലും

ഒരു

നക്ഷത്രം

ജപ.

കണക്കക്രടടി കണ്ടു പിടിക്കാവുന്നതാണു,

ഒരു സ്ഥലത്തെ സമയ൦ മനസ്സിലാക്കിയാല് 667൨
൬001൨ സമയധുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കി രേഖാ
ശാ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏത്ങനെയെന്നു” പിന്നാലെ വിശദമാ.

-“,

ക്കന്നതാണ്ട്,

ശീതോഷ്ണുമേഖലകറഠം.
ലം

യ

റു

സ്പൂക്യരശ്മി

ഭൂതലത്തില്.

ഏല്ലായിടത്തും ഒന്നുപോലെ അല്ല പതിക്കുന്നതെന്നു” നേര.
ത്തെസൂചിപ്പിച്ചുചല്ലോ. സൂയ്യരശ്മി കിടടുന്നതിനെറ കൂട്ട.
തല് കുറവനുസരിച്ചു” തന്മ ലം ഭൂതലത്തെ പല ശീതോ
മേഖലകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്മൂയ്യരശ്മി ധാരാളമാ
യം നേരെ ആയ്യം ലഭികുന്ന പ്രദേശത്തിനു” ഉഷ്ണമേഖല
എന്നു പേര്, പളരെ
ചരിഞ്ഞും ശുഷ്കമായ്യം ലഭിക്കുന്ന
ധ്വുവപ്രദേശങ്ങള്ശക്ക്” ശൈത്യമേഖല ഏന്നു പേര്.
ഇവ.
യ്രിടയ്ക്കുമ്മ ഭാഗം മിതോംഗ്റുമേഖലയത്്രെ മഗ്ണുമേഖലയില്
ഒരു സ്ഥലത്തു" ആണ്ടില് രണ്ടുതവണ സുൂയ്യരശ്മി കടുംതുക്കുമ
യി ലഭിക്കും. ഈ മേഖലയില് പകലും രാത്രിയ്യം തമ്മിലു.
ള്ള പ്ൃത്്യാസം ഒരാണ്ടില് അധികം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
ചേനല്ക്കാലപും ശീതകാലവും തമ്മില് പലിയ വ്യത്യാസം.
കാണുകയില്ല.
|

മിതേക്സു മേഖലയില്

മച്പഛയ്ക്കുപോലും

സൂയജ്യ൯ ഒരിട.

ത്തും തലയ്ക്കുമീമത പരികയില്ല. ധ് റുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്
പോകുന്തോറും സൂഷ്യയകിര ണങ്ങളു ടെ ചരിവു” പര്ഭ്ധിക്കം.

ശീതകാലത്തു” പകലിനെറ ദൈര്ഘ്യം കരയ്യം. മപനല്ക്കാം
ലത്തു" കൂടും.

ശൈത്യമേഖലസ്പടെ

വക്കുകളില് പ്പോലും അതായതു”

ആര്ട്ടിക്, അ൯റാര്ടിക് വൃത്തങ്ങളില് ശീതകാലത്തു്

ഒരും

_ കീപസം സൂജ്യ്യ൯ ഉദിക്കുന്നില്ല. പേനല്ക്കാലത്തു" അവിടെ.

1

പടം 33.

ഒരു ദിപസം സൂദ്യയ൯ അസ്തമിക്കുന്നു മില്ല. ധ്൮പത്തില് ആവ
മാസം മദിക്കുകയില്ല.
ആറു മാസം അസ്തമിക്കുകയില്ല.
നീണ്ട ചേനല്ക്കാലേവും നീണ്ട ശീതകാലവും ഇവിടെ അനു.
ഭവപ്പെടുന്നു.

പ്രഠദേശികസമയവും

സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് സമയവും

(പ്രമോണിക്൦).
രേഖാംഗശരേഖകശക്കു” ഉചപ്പരേഖകുഗ എന്നു പേരുണ്ട.
ല്ലോ. നമുക്ക് ഉച്ച ആകമ്പോശഗ നമ്മുടെ രേഖാാശരേഖയി

ലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങള്ക്കും ഉച്ച ആയിരിക്കും,
നമ്മുടെ
സ്ഥലത്തിനു നേരെ അപ്പഠത്തായി ഭൂമിയ്യടെ മറുവശത്തു
അര്ദ്ധാരാത്രി ആയിരിക്കും. അതായതു” നമ്മുടെ ഉച്പരേഖ.
ടു” മറുവശത്തുള്ള രേഖയില്
ഏല്ലാ സ്ഥലത്തും അര്ദ്ധ.

-250--രാത്രി ആയിരിക്കും.
ണു" സമയം

ഓരോ

ഇങ്ങനെ

രേഖാംശം

അനുസരിച്ചും.

സ്ഥലത്തും കണക്കാക്കുന്നതു”,

ഭൂമി ഒരുതപണ അതി൭െറ അച്ചുതണ്ടില് കറങ്ങുന്നതി
“നു് 23 മണിക്കൂർ സമയം എടുകുന്നു. 24 മണിക്കൂര് കൊണ്ടു"

360 ഡിഗ്രി ടൂരം കറങ്ങിത്തിരിയ്യന്നു എന്നത്ഥം. ഒരു മണി
കൂട്ടരില് 15" കറങ്ങും. ഒരു ഡിഗ്രി കാഠങ്ങുന്നതിനു” 4 മിനിട്ടു
സമയം വേണ്ടിപരുന്നു എന്നു ഷാണാാം, ഗ്രീനിച്ചു” രേഖാംശ
രേഖയില് ഉച്ചയ്ക്കു” 12 മണിയാണെന്നും വിചാരിക്കുക. ഒരു

ഡിഗ്രി കിഴക്ക് അപ്പോശ 12 മണി കഥിഞ്ഞു”
ആയിരിക്കും.

,,

4. മിനിട്ടു

ഒരു ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറു" 19 മണി

ആകാ൯

4 മിനിടൂ കഴിയണം. ഗ്രീനിച്ചില്നിന്നും കിഥക്കോടടം പ
ഭരിഞ്ഞാടും പോകുമ്പോള് ഇത്തരത്തില് സമയവ്യത്യാസം
_

അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഭൂമി പടിഞ്ഞാഠുനിന്നും കിഗരക്കാട്ടു ചാറു
ന്നതുകൊണ്ടു" കിഴക്കുള്ള രേഖാംശങ്ങള് ആദ്യമാദ്യം സ്പൂയ്യയ
നഭിമുഖമായി വരുന്നതാണു” കാരണം. ഉച്ചരേഖയെ അടി

സ്ഥാനമാക്കി ഓരോ

സ്ഥലത്തിനുള്ളു

സമയത്തിനു”

പ്രാദേ

“ശികസമയമെന്നു (1.0 1126) പേരു”.
ഒരു സ്ഥലത്തെ അക്ഷാംശം മനസ്സിലാക്കിയാല് അവി
ടുത്തെ പ്രാദേശികസമയം മനസ്സിലാക്കുവാ൯ പിഷമമില്ല..
പ്രാദേശികസമയവും ഗ്രീനിച്ചു” സമയവും നമുക്കഠിയമെ

കില് അക്ഷാഠശാ കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനും പ്രയാസമില്ല. ഗ്രീ
നിച്ചുസമയം ശരിയായി കാണിക്കുന്ന ക്രോണോമീറററുകള്
(സമയ മംപിനി) ഉണ്ടു”. പ്രാദേശികസമയം ഗ്രീനിച്ചു സ
മയത്തേക്കാശ
മുന്നോട്ടാണെങ്കില് പൃവ്വരേഖാംശത്തിലും
പിന്നിലാണെങ്കില് പശ്ചിമരേഖാംശത്തിലുമാണെന്നും മന

സ്സിലംക്കണല്റ്
ഓരോസ്ഥലവുദ അതാതിന്ദേതായ

(

ഹനരേഖ) യെ

അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി

പോലെ സമയം
പൈഷമൃത്തിനു
“ബേ

മുതലായ

ഉച്ചരേഖ (മദ്ധ്യ

കേൽ

സൂചിപ്പിച്ചതു

കണക്കാക്കുകയാണെങ്കില് അതു” വളരെ
കാരണമാകും. കല്ക്കട്ട, നാഗപയരം, ബോം

ഇ൯ഡ്യ൯

പട്ടണങ്ങള് അവയ്യടേതായ

ക്രമീകരണം സ്വീകരിക്കുന്നതായാല് പൊതു
അതു സാരമായി സ്റൃശിക്കം.

അതുകൊണ്ടു"

സമയ

ജീവിതത്തെ.
പിസ് തൃതമമയ

[1
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ആധാരമാക്കിയ

ആ സമയഗണന നടത്തി പ്പോരുന്നു. അങ്ങനെ അംഗീകരി
ക്കപ്പെടിരിക്കുന്ന പൊതുസമയംസ്റ്റാ൯ഡേര്ഡ് അഥവാ പ്രാ

6

മാണിക

സമയം

ണിക സമയം

ഇന്ഡ്യയുടെ

എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

പുധ്യവരേഖാംശം

ടടത്തിയ്യള്ളതാണു*. ഗ്രീനിച്ചു” സമയത്തെക്കാള്
ശര് മുമ്പാണു” ഇ൯ഡ്യനു പ്രാമാണികസമയ.
മൂ

ക

ബല് ജിയ,

പ്രാമഠ

8243" യെ അടിസ്ഥാനപ്പെ

സ്വിററ"സര്ലണ്ടു”

മുതലായ

ജയങ്ങള് സ്വന്തമായ പ്രംമാണികസമയം

54 മണി
ചെറിയ

൭൫൭

ഉണ്ടാക്കിയിടില.

അടുത്തുകിടക്കുന്ന വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ സമയം അംഗീകരി
ച്ചിട്ടേ

ഉള്ള.

അമേരിക്കയെപ്പേലെ

കിഴക്കപടിഞ്ഞാരു

അതിപിസ് തൃതമായി കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തു” ഒററ രേഖ
കയ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാമാണികസമയം മതിയൻ
കാതെവരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല
കക്ക അമേരിക്കയില് ഉണ്ടു”.

അന്തര്ദ്ദേശീയ

വട

സമയമേഖലകഗ

സമയരേഖ.

(1൩

ഉച൦-11൩൦.) ഗ്രീനിച്ചില് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണി
ആയിരിക്കുമ്പോള് 90൦ കിഴക്ക് മദ്ധ്യഹ്നേമായിരിക്കും.

_

1807 കിഴക്ക് തിങ്കളാഴ്റ വൈകിട്ടു" ആറുമണി ആയിരി
ക്കം. 90൦ പടിഞ്ഞാറു” തിങള ആയിടില്ല. അവിടെ
അഭ്ധാരാത്രിയാണു”. 160൦ പടിഞ്ഞാറു” ഞായറഠാഴ്റ പൈകി
ട്ടു” ആഠുമണിയാണു"*.
1807" കിഴക്കോട്ടും 1807 പടിഞ്ഞമ
രോട്ടും പോയാല് ഏനത്തുന്നതു” ഒരേ രേഖയിലത്തെ. ഒരുരേ
“ഖയ്ലടെ ഒരുപശത്തു" തിങ്കളാ്ണ വൈകിട്ടു" ആറുമണിയ്യം
മറുപശത്തു” ഞായറാ്സു പൈകിട്ടു" ആറുമണിയ്യമാണു”.
അ

തായതു"

ആ

രേഖയില്

24. മണിക്കൂഠിനെ

വ്യത്യാസം

ഇരുവശങ്ങളിലായ്മണ്ടു്. ഇത്തരം സമയഗണന കുഴപ്പങ്ങള്
ക്ക” കാരണമാകും. മേല്പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ചു” തിങ്കളാക്്
വൈകിട്ടു" 6 മണിക്ക” രേഖയില് എത്തുന്ന ആളിനു” രേഖ
കടക്കുമ്പോഗ ഒരു ദിപസത്തിനെറ

ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു.

അതു

പോലെ ഞായഠാഴ്റസ വൈകിട്ടു" ആറുമണിക്ക്" രേഖയില്
എത്തുന്ന ആള്ളിനു" രേഖ കടക്കുമ്പോള് ഒരു ദിപസം നഷ്ട
മാകുന്നു, പ്രാദേശിക സമയാ സ്വീകരിച്ചാമുണ്ടാകുന്ന ദോഷ.

-252 -മാണിതു്. തനമൃലം
ഗ്രീനിച്ചിന൯് നേരെ
എഏതിര്വശത്തുള്ള രേഖാം ശത്തെ അന്തര്ദ്ദേശീയ രേഖയായി സ്വീകരി
ച്ചിരിക്ുന്നു. തആആ രേഖ കടക്കുമ്പോള് കപ്പല് ക്കാര് അവരുഭെ.
കലണ്ടറില്

വേണ്ടവ്യത്യാസങ്ങള് വരുത്തിക്കൊള്ളം,
ഇരു
രേഖ തരണംചെയ്യുമ്പോശ
പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു
ആശ ഒരു ദിപസം മുന്നോട്ടും കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശ
ഒരു ദിപസം പിറകോട്ടും പഞ്ചാഗേത്തില് മഃററം വരു.
ത്തുന്നു. അത്തര്ദ്ദേശീയ രേഖ മിക്കവരും ൭.ടലില്ക്കുടിത്തു

ന്നെയാണു”
കടന്നുപോകുന്നതു”".
ആസ്റ്രേലിയായ്ക്കുടുത്തുള്ള.
ചില ദ്വീപുകളെ വിട്ടാണ്” ഈ സാങ്കല്ലികരേഖ പ്രയോഗി
ചിടുമ്ളതു”.

ആ

ദ്വീപുകള് ആസ്റ്രേലിയ൯ സമയം

അംഗീ

കരിച്ചിട്ടണ്ടു”. അററ്ലസ് നോക്കി ഗ്രഹിക്കക.
[ [0]

1

ഴു

ചന്ദ്രന്െറ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങഠം.

ഭൂമിയെ പ്രദക്ഷി:

ണം ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രന ഭ്ൂമിയോടൊപ്പം സൂയ്യനേയയം ചുറഠി
സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനെ സഞ്ചാരപഥവും അണ്ഡാകരരമാം

യിടുള്ള തത്രെ. മണിക്രഠില് 60 മൈല് പീതം രാവും പകഷ.
ലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തീപണ്ടിയില് യാത്രചെയ്മാല് ഏകക.
ദേശം അഞ്ചരമാസം വേണം
ചന്ദ്രനില് ചെന്നുചേരാ൯.
സൂയ്യ൯ നില്ലുയന്നതു ഭൂമിയില് നിന്നു” ഇതിന്മെറ നാന്ൂറി
രട്ടി ദൂരത്തിലാണ്. പിന്നെന്തു കൊണ്ടാണു് ചന്ദ്രനെക്കാഗം.
കാഗ്റയില് സ്മൂയ്്യ൯ പലുതായിരിക്കുന്നതു”.

ചന്ദ്രനു” സ്വയം പ്രകശേമില്ല,

സൂയയപ്രകാശം

പ്രതി.

പതിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു". എല്ലാദ പസവും എന്താ.
ണന” നാം ചന്ദ്രനെ ഒരേത്രപത്തില് കാണാത്തതു”? ഭൂമിയെ.

പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രനെ
ണനാ യം കാനേന്നു,

ി

പദ്ധമാനനായ്യം

പടത്തില് നോക്കി കാരണം

ക്ഷീയമമ
മനസ്സിലാ.

ക്കുക. ദ്രമിക്കം സ്മൂയ്ക്കനും ഇടയ്ക്കുവരുന്ന ചന്ദ്രനെ നാം കാണൂ.
ന്നില്ല. കാരണം സ്മൂയ്യയനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചന്ദ്ര
ഭാഗം മാത്രമെ പ്രകാശിക്ുന്നുള്ള. എന്നതാണു്. അന്നു” കറു.
ത്തവാവു” അല്ലെങ്കില് അമാവാസിയത്തരെ.

കഗിയ്യത്തോറും ചന്ദ്രനൊ ക്രടുതല് ക്രടുതല്
മ്മുടെ ദൂഷ്കിക്ക” പിഷയമാവുന്നു.

അഥവാ

ഓരോ

ദിവസം

അശേങ്ങള്
ചന്ദ്രക്കല

ന.

വൃദ്ധി

നേടുന്നു. രണ്ടാ കഴിയ്യ മ്പോള് പുണ്ണ ചന്ദ്ര൯ പ്രതൃക്ഷപ്പെ,

253.
ടു

॥॥
467 ൫൧൦൦൦

€ഥധ. ( 1400
പടം

33. ചന്ദ്രനൊവ്ൃഭദ്ധിക്ഷയങ്ങള്.

ടുന്നു. ചന്ദ്രനില് സ്മൂയയപ്രകാശം തട്ടി പ്രകാശിക്കുന്ന ഭാഗം
ഏുഴുപനും അന്നു നമുക്ക് കാണുവാന് സാധിക്കുന്നു. അന്നാണു

പരഞ്ണ്മി. സൂയ്യ്യനൊയ്യം ചന്ദ്രനെറയ്യം
കട സ്ഥാനം,

ഇടയ്ക്കാണു”

ഭൂമിയ്മ
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പുള്സ ചന്ദ്രനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതിനെറ ശേഷം അല്ലാ
മായി ഓരോ ദിപസവും ചന്ദ്രനെറ ആകൃതി ച ചറുതാകുന്നു.
ചന്ദ്രന് ക്ഷയിക്കുന്നു എന്നാണു” പഠയ്യന്നതു”. വീണ്ടും രണ്ടാം
ക്ല കശിയ്യമ്പോള് ചന്ദ്രനെ ഒട്ടുംതന്നെ കാണാത്ത അമാവാ
സിദിനം

എത്തുന്നു.

ഗ്രഹണങ്ങാം. ഗ്രഹണങ്ങള് രണ്ടെണ്ണമുണ്ടു”. സൂയ്കു
ഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും. ആദ്യം സ്മൂയ്ഗ്രഹണത്തെപ്പഠ
നമുക്കു ചിന്തിക്കാം. ചന്ദ്രന് ഭമിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു.
തിനിടയിൽ

ചിലപ്പോള് ഭൂമിക്കും സൂയ്യയനും

മധ്യ

വരാ

റുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്തില് ചന്ദ്രന് നില്ല്യമ്പോശ ഉണ്ടാകുന്ന.
നിഥല് (ഭ്ൂരഗോള ത്തില് പതിയ്യന്നു.

ആ

നിഴല്

പതിക്കുന്ന

സ്ഥലത്തു” നില്ലടന്ന മനുഷ്യനു്, സൂയ്യയനു ഭൂഷ്ണിയില്പ്പെടു
തിള. ഇങ്ങനെ ചന്ദ്ര൯ സ്മൂയ്കനെ മായ്ക്കുന്നതിനാണ്ട് സൂയ്യ.
ഗ്രഹണമെന്നുപായ്യന്നതു”, പുണ്ണുമായി സൂയ്യ൯ മായ്ക്കുപ്പെടുക.

യാണെങ്കില് അതിനു് പുണ്ണ ഗ്രഹണമെന്നു പഠയ്യന്നു. ചം
ന്ൂ൯ താരതക്യേന ഒരു ചെറിയ ഗോളമാണല്ലോ. തന്മചൃലം
അതിനെറ

ഛായ

ഭൂമിയ്യടെ ഒരു ചെറിയ

ഭാഗത്തു മാത്രമെ.

ള്ളൂ. അവിടെ നില്ലന്നവക്കാണു” സൂയ്കുനു മറഞ്ഞു
പതിക്കുകയയ
പോകുന്നതു”. എന്നാല് പരില്ായയില് നില്ലടന്നവക്ക് സ്മ.
യ്യസൈ ഒരു ഭാഗമോത്രം കായില് നിന്നു മറയ്യം. അവരെ.
സം ബന്ധിച്ചിടത്തോള മാണ്ട് സൂയയഗ്രഹണം പുണ്ണമാകാത്ത.
തു്. പുണ്ണമല്ലാത്ത ഗ്രഹണത്തിനു” അംശഗ്രഹണം അഥവ.
അമാവാസി
ദിപസ
പാര്ശ്വ ഗ്രഹണമെന്നാണു് പേരു”.
ങ്ങളിലാണു സൂയ്മുഗ്രഹണം ഉണ്ടാകാറുള്ളത്”. എന്നാല് എല്ലാ.
നടക്കുന്നില്ല.
ദിപസങ്ങളിലും സൂയ്യഗഹണം
അമാവാസി
കാരണം ചന്ദ്രമന്െഠയ്യം ഭൂമിയ്യടെയ്യം സഞ്ചാരപഥങ്ങശ പി'

തത്രെ. ഭൂമി, ചന്ദ്ര൯, സൂയ്യ൯ ഇവ.
ംണെന്നുള്ള
ഭിന്ന
ത്ങള
ൂരേ ജജൂരേഖയില് ഈ കൂമമനദസരിച്ചു" 'പരുമ്പോശ മാത്ര.
മാണു് സൂയുഗ ഹണമണ്ടാകുന്നതു് ക

ചന്ദ്രഗ്രഹണം. സൂയ്യയനും ചന്ദ്രനും മദ്ധ്യേ ഭ്രമി നി:
ല്യംന്ന സന്ദര് ഭങ്ങളിലത്രെ ചന്ദ്രഗഹണമുണ്ടാകുന്നതു്. പ.
ണ്ണമി ദിപസങ്ങളിലേ

ഇതു

സംഭവിക്കുകയ്യള്ള..

ഭൂമിയ്യടെ നിഴലില് പതിക്കുന്നതാണ്

കാരണം.

ചന്ദ്രനു.

സുൂയജ്യധ്ര,

[

ട്ടം

പടം

കി

35.

സൂയ്യഗ്രഹണം.

കാശം ചന്ദ്രഗേംളത്തിലെത്തുന്നില്ല.

ചന്ദ്രഗ്രഹണം.

%

പരിപ്ുളണ്ണമായി

റ

്രഗ്രഹണം
ഡ്യടെ നിഥലില് വീഴഷ്കയാണെങ്കില് അചുള്്റ ചന്ദ
കരം
/
ന്നില്ല
ഏല്ലാ വെളുത്ത പാവിനും ഇങ്ങനെ സം ഭപിക്കു
.
താണ്
ണം ചന്ദ്രനെഠ സഞ്ചാരപഥം മാറിയിരിക്കുന്ന

ന,

!
്
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ഭൂമിയൂടെ പുണ്ണ ഛായയില് നിന്ന

മാറി പരിഛായയില് മാത്രം വീണാല് അതു” പാര്ശ്വ
ഹണമത്രെ. പാര്ശ്വഗ്രഹണമുള്ള പരണ്ണമി ദിപസം ചന്ദ്ര
ബിംബം മററു പാര്ണ്ണമി ദിപസങ്ങളിലെന്നതുപോലെ പൃ
'ആവൃത്താകാരമായി കാണപ്പെടുകയിലലു.
ഗ്രഹണാവസര
ത്തില് ചന്ദ്രഗോളത്തിന്മേല് പതിക്കുന്ന ഭൂദമായ ഭൂമിയയടെ
ഗോളത്വത്തെ

സ്ഥാ പികുന്നു.

മഹാസമ്മദ്രങ്ങറാ.
സ്ഥലജലവിഭാഗങ്ങ0ം.

ട്രകിഷ്യടെ

ഉപരിതലം:

“സ്ഥല ജലപിഭാഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു" നിഠഞ്ഞതാണെന്നു”
നി
ങ്ങശ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയരം ക്രടുതലുള്ള ഭാഗങ്ങ
മള തുപോ
“ലെ തന്നെ തആഗഥവ്യം അധികമുള്ള ഭാഗമുണ്ടു”. ആഗമുള്ള

ദേശങ്ങളില് അതായതു” തീരെ താണ പ്രദേശങ്ങളില് ജല
വന്നു” ഒന്നിച്ചുകൂടി മഹാസമുദ്രങ്ങളായി.

പഞ്ചമഹാസാഗരങ്ങളും

അതിനിടയില്

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളു ൦ചേന്നതാണു” ഭൂമി.

ഇത്ങനെയ്യണ്ടാ

കിടക്കുന്ന

ഭൂമിക്ക്” നാലേക്കര്

പഞ്ച
വി

സ്മീര്ണ്ണമുണ്ടെങ്കില് മൂന്നേക്കറും വെള്ളംകൊണ്ടു നിഠഞ്ഞ
ഭാഗമാണു്. ഒരേക്കര് മാത്രമെ കരയ്യള്ള.. അതായതു" ഭൂമി
യ്യടെ നാലില് മൂന്നു ഭാഗം കടലും ഒരു ഭാഗം കരയ്യമാണു”.
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ
യ്യ മഹാസമുദ്രങ്ങളെയയം അവയ്യടെ വലിപ്പ
മനുസരിച്ചു" ഏററവുധ വലുതു മുതല് ക്രമമായി താഴെ ചേ
ക്കന്ന,

ഭൂഖണ്ഡങ്ങാം.
ടല

ലം

ഏഷ്യാ.
ആഫ്രിക്ക

വടക്കേ അമേരിക്കാ
തെക്കേ അമേരിക്കാ
൯റാര്ടിക്കാം

മഹാസമുദ്രങ്ങാം.
'

പെസഫിക്
അറഠ്ലാ൯റിക്

ഇ൯ഡ്യയ൯
അനസറാര്ട്ടിക്*
“ ആര്ട്ടിക്"

ലു
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ശങ്ങളിലേക്കു നോക്കാതെ

ഡിക്കുക., പശ്ചിമാദ്ധഗോളത്തില്

ദ്രോബു പരിശേമ

ഒരു ത്രികോണത്തിനെവ

ആകൃതിയില് ആര്ടിക് സമുദം മുതല് തെകോട്ടു” ഒരു വ൯
“കര വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതു കാണാം. അധികം വീതിയുള്ള
ഭാഗം

വടക്കാണ്.

പൃ്യാര്ദ്ധഗോളത്തിലും

ഇതുപോലെ

“കര വിസ് തൃതമായി കിടക്കുന്നു. പടക്കാണു” പീതി അധി
കം, തെക്ക് ഒരു ബിന്ദ്യരവില് അല്ല രണ്ട ബിന്ദ, ക്കളിലാണു*
“അവസാനിക്കന്നതു"--ഗുഡ്ഹോച്പു മുനമ്പിലും ടാസ് മേനി
യാ ദ്വീപിലും രണ്ടു ത്രികോണങ്ങള് വടക്ക് അവയ്യടെ പഠ
ങ്ങള് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണു"

തു്. ഇനിയ്യം
ചുറഠിയാണു.

ഒരു വ൯കരയൃമ്ളതു്

ഇപവിഭെ കാണു
ദക്ഷിണധ് വവര്തെ
4
ചട

മഹാസമുദ്രങ്ങള് മേല്പറഞ്ഞ ത്രികോണങ്ങശക്കിടയ്ക്കു കി
ക്കുന്നു. അവയ്ക്കു വീതി അധികമുള്ളതു തെക്കാണു്. ആര്.ടി
ക" മഹംസമുദം

മത്തരധ്വുപത്തിനു ചുഠറിലുമായി കിടക്കു

ന്നു, ഇതങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള് മഹാസമുദ്രങ്ങളും (ഭഖണ്ഡങ്ങളു൭

“അവയ്യടെ കിടപ്പില് ഏതാണ്ടു” ഒരു അനുപാതത്തില് വിത
രണം ഒ ചയഷ്യപ്പെടടിരിക്കന്നതയി കാണാ
മദ്ധ്യരേഖയ്യടെ

തെക്ക്” സമുദ്രവും.

പടക്ക”

ക്രടുതല് ഭാഗവും

കരഭാഗങ്ങശഗ

ചില

കരയാണ”.

സ്ഥലങ്ങളില് ഇട്ട.

ങ്ങിയ കടലിട്ടക്കുകളഠാല് വേര്പെടുത്തപ്പെടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ത്ത
ഇടുത്ഭിയ കടലുകശക്കെല്പാം ആഴം കാചാണു്. അതില്നി
ന്നു” നാം മഹിക്കേണ്ടതു” ഒരു കാലത്തു” ഇപ്പോശഗ ചേര്പെ
ടടത്തപ്പെടാിടു
ള്ളകരകള് യോജിച്ചുകിടന്നിരുന്നു എന്നാണു.

“പല സമുദ്രങ്ങളു. ണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം
ജലാശയമായി കിടക്കുകയാണു”.

ഒന്നുചേന്ന് ഒറ
.

കരയില് ഏററവും മയന്ന ഭാഗം ഏവാറസ്റ്റ,, കൊടുമുടി
“ആണല്ലേ. 29000 അടിക്കമേല് അതിനു” ഉയരമുണ്ടു". പ
സഫിക്സമുദ്രത്തിലെ ഏററവും ആഴഗംക്രുടിയ ഗത്തത്തിനു*

835000 അടിക്കമേല് താഴ്സയ്യണ്ടു”. കരയ്യടെ ശരാശരി ഉയര
2300 അഭിയോള മാണെങ്കിൽ കടലിനെഠ ശരാശരി താഗ്സു
11500 അടിയത്രെ. മഹാസമുദ്രങ്ങളുടെആകെ പിസ്പ്രീണ്ണം
413 കോടി 90 ലക്ഷം ച. മൈലാണു*,
ഭൂമിയ്യടെ ഉപരി

ല
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കിടന്നിരുന്നു എജ്കില് രണ്ടും
മൈല് ആഴമുള്ള സമുദ്രം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കമായിരു
ന്നു, ഭൂരഗോളത്തിനെറ ഒരു വശത്തു” ഒരു വ൯കരയ്യണ്ടെങ്കില്
അതിനെറ നേരെ മറുവശത്തു” ഒരു പ൯ജലാശയമുണ്ടെന്നു

മനസ്സിലാക്കുലാ൯ പ്രയാസമില്ല.

ഉത്തരധ്റുപപ്രദേശത്തു”

ആര്ടിക് സമുദ്രവും ദക്ഷിണധ്രപപ്രദേശത്തു്
അന്ഠാര്.
ട്ടിക” ഭൂഖണ്ഡവും കാണുക.
ആര്ട്ടിക"സമുദ്രത്തിനന്െറ ചു
ററിലും മുഖൃ ഭൂഖണ്ഡങ്ങള് അതിരുകളം ണെങ്കില് അ൯റാര്൪.
ട്രിക് ഭൂഖ ണ്ഡത്തിനെറ ചുറഠിലും മഹാസമുദ്രത്ങശ അതിരു.
കളാണ്, പസഫിക്സമുദ്രത്തിനെറ മറുവശത്തു കിടക്കുന്ന:
തു" യൂറോപ്പും ആഷ്രിക്കയഷ്യം ഏഷദൂയയടെ ഒരു ഭാഗവും അത്തെ.
അററ്ലാ൯റിക്സമുദ്രത്തിന്െറ എതിര്വശത്തു” ആ്റ്രേലി'
0).
പൃവ്വേഷ്യായ്യമാണു”.
ഇസഡ്യ൯ മഹാസമുദ്രത്തിനു
ന
ഏതിര് ഭാഗത്തു് അമേരിക്കുയ്യം കാണാ.
0

ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടും അതിന്െറ നിമ് നോ
ന്നത സ്ഥിതിയും.
കരയ്യടെ മപരിതലം പിഭിന്നപ്രക്.
തിയോടുക്രടിയതാണല്ലേദ.

അതുപോലെതന്നെ

കടലിനെഠ-

അടിത്തട്ടിനും ഭിന്നപ്രകൃതിയാണുമള്ള
തു". കരയില് തീരസം
മതലങ്ങള്, ഉ ഗനാട൯സമതലങ്ങള്, പീഠഭ്ൂമികശ, പവ്യതങ്ങള് എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥാന്തരങ്ങള് നാം ദശിക്കുന്ന.
തുപോലെ കടലിലും അവസ്ഥാന്തേരങ്ങളു
ണ്ടു”. ഭൂഖണ്ഡങ്ങശക്കു.
ചൂഠറും ആഗംകറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ശരാശരി 600 അടി.

യില്ക്രൂടുതല് അതിനു താഗ്സയില്ല.
ഭതയിട്ട” ഇവിടത്തെ അടിത്തട്ടിനെ

വും. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ
മാണിതു”.

പളരെ

ചില

കരയ്യടെ

ഒരു തുടര്ച്ച,

കരുതിയാല്

മതിയാ

ഉയത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രഠററുഫാറം മാത്ര.
സ്ഥലങ്ങളില് സമുദ്രത്തിനെഠഈ ഭാഗം

വിശാലമായിരിക്കും.

ശ്ടെ തിട്ട (00൩0൩

ഇതിനെ

പേരു” ഭൂഖണ്ഡ.

81൨61) എന്നത്രെ. തീരത്തു നി:

ന്നു മന്ദരീതിയിലുള്ള ഒരു ചരിപാണു” ഈ. അടിത്തടടിനു.
ഒത്ത്. ചില കരകശക്കടുത്തു് സമുദ്രത്തില് ദ്വീപുകശകാ.

ണോഠുണ്ടല്ലോ. അവയ്ക്കു” 00൩൩ബലി ടറി എന്നു പേരു.
പഠയ്യം. സിലോണ്, ബ്രിട്ടീഷ്” ദ്വീപുകള് ഇവ ഇക്രട്ടത്തില്..
ഉശപ്പെടുന്നു.

-259-ഗബ൩ബ്ലി

81൨61 അപസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തു” അടി

ത്തട്ടിനെഠ ചരിപു” ക്രമേണ ക്രടിക്ടടി വരുന്നു. ഇവിടെയാ

ണു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ

ത്തില്

(0൩ ബ്ലി ടി)

ആ

ചില ഭൂമിശാസ്്ൂുകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായ

രംഭിക്കുന്നതു”.
പരെ

ചരിപു*

വരുമെന്നാണു.

81006

(0൩൩ബണലി

അതിരു”

സമുദ്രം ഉയരുകയോക്ഷരതാഴ്ുകയോ

ഫലമായിട്ടായിരിക്കണം.
ചെയൂതിനെറ
ഭരിവപ്് ഉ ണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണു” അവരുടെ

€്ഥ്൩ബ്ലി
കര
അഭ്യൂഹം,

യ്യടെ ഉപരിതലം പ്രകൃതിശക്തികളാല് ക്ഷയിപ്പിക്കപ്പെട
തിസെറ ഫലമായി ഉണ്ടായ അവക്ഷിപൃങ്ങള്ശ സമുദ്രത്തി
സൌ ഈ ഭാഗത്തു” അടിഞ്ഞുചേന്൯് ആഴം കറഞ്ഞതാണെ
ന്നും ഒരഭിപ്രായഗതിയയണ്ടു്.
ളം 600 അടി താഴ്സയില്,

കടലൊഴ്ചക്കുകള്ലം തിരമാലക
ക്രടുതല് ശക്തങ്ങള ല്ലാത്തതി

നാല് അവക്ഷിപുമെല്ലപാം കരയോടു

സമീപിച്ചു”

കടലില്

ംഭരിക്കപ്പെടടകയാണു ചെയ്യുന്നതു”.

(ഗ്േധ്ഥബലി 80൧൦ അപസാനിക്കന്നിടത്തു* ആഴിയയ
ട അടിത്തട്ടിലുള്ള സമതലങ്ങള്

ആരംഭിക്കുന്നു.

ഈ

ഭാഗ

മാണു” ഏററവും വിശാലമായി കാണപ്പെടുന്നതു”. നിരപ്പായ
തലം ഇവിടെയ്യമില്ല. ഉയന്നും താണും കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂസ്ഥി
തിയാണു” ഉള്ളതു”. നദികശ ഒഴ്ചക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്ന യാ
തൊന്നും

ഈ

ഭാഗത്തെത്തുന്നില്ല.

ഇഡിടെ അധികവും കാണുന്നതു”.
പരി ഭാഗത്തു” പൊങ്ങിനടക്ുന്ന

മിനുസമുള്ള ചെളിയാണു.

ജീപിതകാലത്തു” ജലോ
ചെടികളുടെയ്യം അണു

ജീപികളു ടെയ്യം അവശിഷ്ടങ്ങള് ജപിടെയാണു” അധികം
അടിഞ്ഞുക്ൂടിയിട്ടുള്ളതു”. ക്രടുതല് ആഴമുള്ള ഭാഗങ്ങളില്,
ചെമച്ചുനിറത്തിലുള്ള കളിമണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നു. അഗ്ഗിപ ,
ല്യതങ്ങശ പൃഠത്തേക്കു പിടുന്ന ക്ഷാരം കാററടിച്ചു” ഈ ഭാഗ
ങ്ങളില് എത്തിയതിനെറ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതായിരിക്കണമ
ഈ

കജാിമണ്ണം.

സമുദ്രത്തിലെ

അഗാധഗത്തങ്ങള്

സമതലത്തിന്െ

ചില ഭാഗങ്ങളില് കാണപ്പെടുന്നു. ചെങ്കത്തായ
വശങ്ങ
കോഴുയക്രടിയ ഈ ഗത്തങ്ങള്ക്ക്" സാമാന്യേന
വിസ്പീര്ണ്ണം

ഛറലാണു“,

സമുദ്രങ്ങളുടെ മദ്ധൃത്തിലാണു”
ച്

ഈ

ശഗത്തങ്ങള്

ഛം

-260-സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു” ധരിക്കുരുതു*. പലപ്പേഴ്ചം അവ അ
ഗ്നിപവ്ൃതങ്ങശ ധാരാളമുള്ള ഭൂകമ്പം സവ്വസാധാരണമായ
ഭൂഭാഗങ്ങളോട്ട" സമീപിച്ചാണു” കാണപ്പെടുക. പസഫിക്
സമുദ്രത്തിനെഠ അരികുകളില് പ്രത്യകിച്ചു" ഫിലിപ്പൈ൯

ദവീപുകശക്കടുത്തും

വെയ്റ്കി൯നഡീസ്

ദവീപുകശക്കടുത്തു൦

ഇത്തരം ഗത്തങ്ങള് പലതുണ്ടു.

ഇങ്ങനെ ജലത്തിനടിയിലും കരയ്യണ്ടെന്നു ഗ്രഹിക്കുക.
സമുദ്രങ്ങശക്കടിയിലുള്ള ഭൂപിഭാഗം കരവിഭാഗത്തെപ്പോലെ

തന്നെ കുന്നും കുഴിയ്യം മലയ്യം പവ്വുതവും
നേ കിടക്കുന്നതു”.
.

സമരൂജലത്തിന്െറ ലവണത്വം.

എന്ന രീതിയില
ച

സമുദ്രജലം എ

പ്പേ്ം ഉപ്പുരസമുള്ള താണു”. എന്നാല് ഏല്ലായിടത്തും ഒരു
പോലെ അല്ല. നാത്തു” സീയില് ഉപ്പു കാവരണ്. മെഡിററ
റേനിയ൯ കടലില് ക്രൂട്ടതലാണു*. ലവണത്വം ക്രടിയിരി
ന്നതിനെറ കാരണം മുഖ്യമായി സോഡിയം ക്ലോറൈ

നെ

സാന്നിദ്ധ്യമത്രെ.

പരീക്ഷണങ്ങശകൊണ്ടു

1000 ഗ്ര

കടല്വെള്ള ത്തില് 35 ഗ്രാം ഖരവസ്ത്രക്കശ അലിഞ്ഞചേന്ന
ടൂണ്ടെന്നു" കണക്കാക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു. താഴെപ്പഠയ്യന്ന കണ
ക്കാണു” അതിനുള്ള
തു”.

സോഡിയം

ക്ലോറൈഡ്

മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്
മഗ്നീഷ്യം സശഫേറഠു
കാല്സിയം സഗഫേററു”
പൊട്ടാസിയം സശഫേററു*
കാല്സ്യം കാർബ ണേററു"
മഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡ്

97-13

1൫

3-807
10658
1 260
0863
0193
0-076
254000

ഇവ ക്രടാതെ ഗണനാര്ഹമല്ലാത്ത തോതില്
സാധ നങ്ങളും കടല്വെകള്ള ത്തില് ലയിച്ചിടടണ്ടു്.
ത്തിനെറ ലപണത്വം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ
ലും മേല്പഠാഞ്ഞ വസ്തുക്കളുടെ അനുപാതം ഒരിടത്തും
മ.യിരിക്കുകയില്ല.

മററു പല
കടല് ജല.
അല്ലെങ്കി
വൃത്ത

-261-നദികളില്ക്കുടിയാണു” ഈ

ലപണങ്ങളെ ല്ലാം കടലില്

ഏത്തിച്ചേരുന്നതു”. സൂയ്യ്യോഷ്ണാവുകൊണ്ടു" കടല്വെള്ളം നീ
രാപിയായിത്തീരുകയയം ഈ നീരാവി മഴയായി രൂപാന്തര
പ്പെടു" പീണ്ടും നദികള്പഴി ചെള്ളം കടലില് ഏത്തിച്ചേരു

കയ്യമാ ണല്ലെ. കടല്വെള്ളം നീരാവിയാകുമ്പോള് ലയി
ചു കിടക്കുന്ന ലപണങ്ങശ നഷ്കപ്പെടുന്നില്ലം നേരെ മറിച്ചു്
തുടര്ച്ചയായുള്ള പ്രവത്ത നങ്ങളുടെ ഫലമായി സമുദ്രത്തില്
ലവണം

വര്ദ്ധിക്കുകയാണു* ചെയ്യുന്നതു”. കടലില് ഉള്ള അ

നേകം

അണുജീപികള്

അവയ്യടെ

തോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതു”

കടല് വെള്ള ത്തില് നിന്നും സംഭരിക്കുന്ന (0100൩൧1൦ വ് 1൩൦
കൊണ്ടാണു”. തന്മുലം സോഡിയം ക്ലോൈഡാണു' ക്രടു
തല് അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതു”,
സമുദ്ര ജലത്തിനെ ലവണത്വം പല ഭാഗങ്ങളില് പല
തിയിലായിരിക്കാ൯ രണ്ടു പ്രധാന കാരണങ്ങള മണുമ്ള തു”.
ഭ്ധാജലവും ബാഷ്ക്്രീകര ണവും.

ഉപ്പുരസം

ഏററവും കരടു

ഉള്ള രണ്ടു ഭാഗത്ദഗ ഉത്തരദക്ഷണായന രേഖകശക്ക
ണു. ഈ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നു" മദ്ധ്യരേഖയിലേക്കും
ധറുപങ്ങളിലേക്കും പോകുമ്പോഗ
ലവണത്വം
കുറയ്യന്നു.

അയനരേഖകശക്കടുത്തു” ബാഷ്ണ്ണീകരണം ക്രടുതലാണു്. മഗ
ദ്. പെയ്യുന്നില്ല. മദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശത്തു” ഏന്നും മഴ
*, മേഘങ്ങള് ബാഷ്കീകരണത്തെ കുറ്ക്കുകയ്മ ൦ചെയ്യുന്നു.
കോദദ'ഗോം, തആമസാണ എന്നീ നദീമുഖങ്ങളില് കടല് വെ
കളത്തിനു” ലപണത്വം വളരെ കുറവാണു”. ധ്റുപപ്രദേശ
ങ്ങളില് മഞ്ഞുരുകി ധാരാളം ശുഭ്ധജലം കടലില് പവീഴ്ന്ന

തിനാല് അവിടെയ്യം ലവണത്വം

കുറവാണു".

തുറന്ന കടലി

സെറ ഉള്ളില് ഉമ്ളതിനേക്കാഗ ഉശനാട൯ കടലുകളില്
ലവണ്ുത്വം ക്രടുതല് ആണു”. ചെങ്കടലിലും മെഡിഠറഠേനി
യനിലും ബാഷ്ണ്ണരീകരണം ക്രുടുതലും വൃഷ്ിപാതം കുറവുമാണ
ഒല്ലൊ. കരിങ്കടലില് ബാഷ്ണ്ീകരണം കുറവും നദികള് മുഖേ
നയ്യള്ള ശുദ്ധജലസങ്കലനം ക്രടുതമുമത്രെ. ബാശട്ടിക് കട
ലില് ബാഷ"പീകരണം താരതമ്യേന പളരെ കഠപണേ”.

൯

വെള്ളം പുറത്തേക്കു” ഒഴുകുവാ൯ സരകയ്യമുമ്ള. ഉശനം
കായലുകളില് ലവണത്വം കുറവായിരിക്കും. ചാവുകട.

--262--ലാണു” (1൦൧0 862) ഏററവും ക്രടുതല് ലപണത്വമുള്ള
തു".
(237:5)

സമദ്രജലത്തിന്െറ

ശീതോഷ്ണ്ാവസ്ഥ.

കടല്

വെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത രണ്ട ഘടകങ്ങളെ
ആശ്രയിച്ച
ണിരിക്കുന്നതു”. ഒന്നു” അതിന്െറ ലവണത്വവും രണ്ടു” അ

തിനെ ശീതോക്ണ്ണുസ്ഥിതിയ്യം, മദ്ധ്യരേഖയില് കടലിലെ
ഉ പരിതലജലത്തിനെഠ ശരാശരി ചൂട്ട് 80 അത്രെ. ധ"൮
പപ്രദേശങ്ങളിലേക്കു പോകുന്തോറും പൊതുപെ ഈ ചൂട
കുഠയ്യന്നു. 28” മരക്വില് കടല്വെള്ളം കട്ടിയാവും. ഒരേ
അക്ഷാംശത്തില് തന്നെ കടലിനെറ

എല്ലാ ഭാഗത്തും

തുല്യ

രീതിയിലുള്ള ശീതോഷ്ണുസ്ഥിതി അല്ല കാണുന്നതു്. കാത
ണം കാഠററു", കടലൊഴ്ചക്ക്, കരയ്യടേയ്യം കടലിനേറയ്യം വി
൮,
സ്ത്ീദ്റ്ണം മുതലായവയിലുള്ള വിചിധത്വമാണു”.
്ി

മദ്ധ്യരേഖയില്

മപരിതല

ജലത്തിനു

മാത്രമാണുച്ളം

ക്രട്ടതല് ചൂടുള്ളതും. 6000 അടി താഴെ 5306” യില് ക്രടുത
ചൂട്” ഒരിടത്തു മില്ലെന്നു പറയാം.
കരയെപ്പോലെ കട
കൂട പിടിക്കുന്നതു” സൂയ്യരശ്മികള് ഏററാണു്. ധ്റുവപ്രര്
ശങ്ങളോട്ട് അടുക്കുന്തോറും അവിടെ ലഭിക്കുന്ന സൂയ്യരശ്മി
കശക്ക” ശക്തി കുറവാണെന്നു” നാഠ പഠിച്ചിടടുണ്ടല്ലൊ. ചൂട
പിടിക്കുന്ന ഉ പരിതലജുലം

കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ധ്റുചമുഖമായി സദാ ചലിച്ചു

അതുപോലെതന്നെ

കലിയില്

തനുത്ത ജലം മദ്ധ്യരഖാഭിമുഖമായി അതെ സമയത്തു നീ
ങ്ങുന്നു മുണ്ടു".

ഈ

രണ്ടുതരം

ത്തുള്ള ജലം അധികം

ചലനങ്ങഗ മൂലം സമുദ്രാന്തര്ഭാഗ

ചൂടു തട്ടാതെ കിടക്കുന്നു,

ചൂടുപിടിച്ച പെള്ള ം വികസിക്ക മല്ലൊ. അങ്ങനെ വി
കസിക്കുന്ന പെള്ളം സമീപത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒഴ

കുകയ്യം ചെയ്യം. സാധാരണ ഗതിയില് ഈ ഒഴ്ചക്ക് പ്ളതെ
മന്ദഗതിയില് ആയിരിക്കും, എന്നാല് കാററു് അവയെ ത്വ
രിതപ്പെടുത്തുന്നു.
)
സമദ്രചലനങ്ങ്ം. സമുദത്തിലെ വെള്ളം ഒരിക്ക

ടും നിശ്ചലമായിരിക്കന്നില്ല.

തിരമാലകളും ചപേലിയേറഠ

ങ്ങളും പ്രപാഹങ്ങളും സമുദത്തിലുണ്ടു”. മേല്ലോടും കീഴ്പേഃ
ടൂ അത്ാടടുമിങ്ങോട്ടും

സമുദ്രജലം

ചലിക്കുന്നതു"

സാധാര

ന
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ത്ത്രിക്കുന്നതു”. തീരത്തിനടുത്തു” കടലിനു“ ആഗാ ക്രടുതലമ
൭ണങ്കില് തിരമാലകശ

പൊങ്ങി

കരയ്ക്കുടിച്ചു” പളരെ

ഉയരത്തില്

ചിതഠി പീഴ്ഴം, നേരെ മറിച്ചു” ആഴം കാഠാവാണെ

കില് കരയ്ക്കുടിച്ചു” അപസാനിക്കുകയേയു
ള്ള. കടല്ത്തീരത്തു
താമസിക്കുന്നവക്കഠിയാം ചേലിയേറാധഖും ചന്ദ്രനുമായി ഏ,
ന്തോ

ബന്ധമുണ്ടെന്നു”.
പെളൃത്ത വാവു”,
കറുത്ത വാവു
എന്നീ ദിചസങ്ങളിലാണു” പലിയ പേലിയേററങ്ങളു
ണ്ടാകു

ന്നതു്. ഭൂമി ചന്ദ്രനേയ്യം ചന്ദ്രനു ഭൂമിയേയും ആകഷിക്കുന്നു.
ചന്ദ്രന് അഭിമുഖമായ ഭാഗമാണു” ആകര്ഷണത്തിനു* കരടു:
തല് പിധേയമാകുന്നതു”.

ണ്ടു” ജലഭാഗത്താണു”
ചന്ദ്രനു നേരെയുള്ള

ശരിയാക്കാ൯

പെള്ളം

ചലനാത്മകമായതുകൊ

ചന്ദ്രനെ ശക്തി ക്രടുതല് ഏല്ലംന്നതു”.
ഭാഗത്തു” സമുദ്രജലം ഉയരുന്നു.

നേരെ

എഏതിര്വശത്തും

തുലനം

ഇത്തരത്തില് ജലം

ന്നിച്ചുക്രടുന്നു.
സയ

ചന്ദ്രന്മാരുടെ ആകര്ഷണത്താല് ദിവസവും രണ്ടു

വേശ്യം പീതം സമുദ്രജലം ഉയരുകയ്യം താഴ്ചകയ്യം ചെയ്യു
അതിനാണു വേലിയേററമെന്നും പേലിയിഠക്കുമെന്നും പറ
ന്നതു”, രണ്ടു പദാത്ഥങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ആകര്ഷണം അവ
ട വലിപ്പത്തേയയം അവ
തമ്മിലുള്ള അകലത്തേയ്യാത്തു

ശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭീമാകൃതിയായ സൂയ്യയനേക്കാശ ചെറുതെ
കിലും ഭൂമിഷോട്ട”

അടുത്തു

നില്ലുന്ന

ചന്ദ്രനു” ആകര്ഷണ

ശക്തി ക്രടുടതലുണ്ടു്. ഒരേ സമയത്തുതന്നെ ചന്ദ്രനു” അഭിമുഖ
“മായ ഭാഗത്തും

ഏതിര് ഭാഗത്തും പേലിയേററം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ഭൂമിയ്യടെ രണ്ടുവശത്തും

വെള്ളം

തടികുക്ൂടുമ്പോള്

മറ൨൮

രണ്ടു ഭാഗത്ഭളിലേയ്യം ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു. ഇതിനാണു*
/ ചേലിയിറക്കമെന്നു പറയ്യന്നതു”.
ഓരോ ദിപസവും തലേ

“ദിചസത്തേക്കാശ 51 മിനിറ താമസിച്ചാണ്” ഏറഠമിറക്കു
ങ്ങളു ണ്ടാകുന്നതു്.

അമാവാസി, പരള്ണുമി എന്നീ ദിപസങ്ങളില്. സംയു
നും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയ്യം ഒരേ രാശിയില് പരുന്നതിനാല് ത്ത

കര്ഷണം

ക്രടുതലായിരിക്കം.

ആകര്ഷണം

കൊഴ്ടുെ

ഏകോപിച്ചുണ്ടാകുന്ന

ചേലിയേററം

ഈ

അസാധാരണമായി

264.

ത്തീരുന്നു. ഇവയ്ക്കു് സ്പ്രീംഗ് റൈഡ്

(07൩

110൦)!

എന്നാണു പേരു”. എന്നാല് അര്ദ്ധ ചന്ദ്ര ദിനങ്ങളില് സം
ജ്യ൯ ചന്ദ്രനെതിരായി ആകര്ഷിക്കുന്നു. ചേലിയേററം അ:
ന്നു” സാധാരണയ്യള്ള രീതിയില്. ഇറക്കം കാണുകയ്യമില്ല.

ഇതിനു” നീപ്പ്രൈഡ് (24 110൦) എന്നത്രെ പേരു”.
ചേലിദയറഠംമൂലം

സമൃദതീരപ്രദേശങ്ങശ

ശു ചിയ

ക്കപ്പെടുന്നു. നദീമുഖങ്ങളിലുമ്ള തുറമുഖപ്രദേശങ്ങശ പലിയ
കപ്പലുകള്ക്ക്

ഉപയോഗിക്കത്തക്ക

നില

ചെയ്യുന്നു.

)

ന്ധമുദൂജലപ്രവാഹങ്ങാം,

തുപോലെ

മഉണ്ടാവുകയ്യം-

മഹാസമുദ്രങ്ങളിലും

4

വായ്യവില്

ചില

ചലനമുള്ള.

ഒഴ്ുക്കുകളണ്ടു്.

കട.

! ലിലെ ജലത്തിനെ ശീതോഷ്ണുസ്ഥിതി പൃത്യാസമാണു* ഈജലപ്രവാഹത്തിനെ

കാരണം,

കാററുകളം (ഭഖണ്ഡങ്ങളു.

ടെ ആകൃതിയ്യം ഈ ഒഴ്ചക്കുകളുടെ ഗതി നിണ്ണയിക്കുന്നു എന്നു,
പഠയാഠ,
ഉഗ്ലുമേഖലയില് മദ്ധ്യരേഖയോട സമീപി
ഏറാവും ക്രടുതല് ചൂടുപിടിച്ച പെള്ളം വികസിച്ചു” മ

രിതലത്തില്ക്രടി തണുത്ത പ്രദേശത്തേക്ക്” ഒഴുകുന്നു. അദ
സമയത്തു” ശൈത്യമേഖലയിലെ

തണുത്ത

പെള്ളം

കടല്

നെ
അടിഭാഗത്തുക്ടടി
മദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിലേ
ഒഴ്കുന്നു, (ചുടുമ്മ വെള്ളത്തിന് കനം കുറപാണെന്നോക്
ണം, തരേത്ത വെള്ളത്തിനു” കനം ക്രട്ടതലാണു്. ഇക്കാര
കൊണ്ടു” ചുടുള്ള വെള്ളം

മേല്ല്ോട്ടുയരും.

തഞതത്തേ

വെള്ളം

അടിയിലോട്ട ത4൦.) നിരന്തരമായി വീശുന്ന കാറുകള്.
കനംകുറഞ്ഞ സമുദോപരി

ജലത്തെ മുന്നോട്ടു തള്ളുന്നു

മഗ്ണപ്പദേശങ്ങളില് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ഒഴുക്കു” ഉ്ണു
ജലപ്രവാഹം ആയിരിക്കും, തണുത്ത പ്രദേശത്തു നിന്നും ഒല
കുന്നതു” ശീത ജലപ്രപചാഹമായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട കട.
ലൊഴ്ുക്കുകള്ശ ഏപയാണെന്നു നോക്കാം. മഭ്ധ്യരേഖയ്യടെ രണ്ടു.
വശങ്ങളില് നിന്നു” ആഫ്രിക്കയുടെ പഴിഞ്ഞാറെ തീരത്തു
ആരംഭിക്കുന്ന

ഉത്തരമദ്ധ്യരേഖാപ്രവാഹവും

ദകയിണമദ്ധ്യ

രേഖാപ്രപാഹവും പടത്തില് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഈ.
വാണി ജ്യവാതങ്ങളാണ.
സ്ഥിരവാതങ്ങള്
പ്രദേശത്തെ

ല്ലൊ.

വടക്കകിഴക്കുനും

തെക്കകിഴക്കനും

കാറുകള് ഈം

ം

ജലപ്രവാഹങ
സമുദ്ര

96,പടം
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പടിഞ്ഞാ റോഴ്ചു്

അടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു.

കതക്കെ അ മേരിക്കുയ്യടെ തീരത്തെത്തുമ്പോശ ഒരു ഭാഗം മെ
ക്സിക്ക൯ മല്ക്കടലിലേക്കും

പേറൊരു

ഭാഗം

തെക്കേ

ആ

മേരിക്കയ്യടെ തീരത്തു കരടി തെക്കോട്ടും ഒഴുകുന്നതു നോക്കുക.
ഉത്തരദക്ഷിണ

ഭൂമദ്ധ്യദരഖാപ്രചാഹങ്ങളുടെ

ഫലമായി കിഴക്കോട്ടു പ്രവഹിക്കുന്ന

അവിടെ

കാണാ.

((102/൦

പ്രത്യാഘാത

ഒരു പ്രതിപ്രപാഹവുട

10സമ/ഗ്ച] ന്വ൦ബ)

“മെക് സിക്കനു ഉ ശക്കടലില് നിന്നു” ഫ്കോറിഡായ്യടെ

തീ

രത്തുക്രടി പുറത്തുവരുന്ന പ്രവാഹം പഞശ്ചിമപാതങ്ങളു
ടെ
ഗതിയില്പ്പെടുന്നു. ഇതാണു” ഗള്ഫ് സ്ട്രീം ഏന്നറിയപ്പെ
ടന്ന കടലൊഴ്രക്ക്.
പശ്ചിമവതത്ങഗ ഇതിനെ
പശ്ചിമ
യൂറോപ്പിനെ തീരത്തേക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇ

വിടെ

ഇതിനു“

ഉത്തര അററ്ലാ൯റിക്കു”

ന്നറണു

പേരു്,

നക

ഗശഫ് സ്ട്രീമില്

എ

തീരത്തുവച്ചു"

ശീതജലപ്രപാഹം

യോജിക്കുന്നു.

ഒരു

ണ്ട്. ലാബഡോര്

മരുപ്രപാഹം

ഫണ്ടു” ല൯ഡിനെഠറ

കടലൊഴ്ചക്ക്

ഉത്തരധ് റുപപ്രദേശങ്ങകില്

ഏന്നാണിതിനെ

നിന്നടിക്കുന്ന

പേരു"

ശീതക്കുരേരുക

ഭൂടെ ഫലമാണിത്.

ല്

പശ്ചിമയൂഠറേംപ്പിനെറ തീരത്തു ചെല്ലന്നതിനു മുമ്പു
തന്നെ ഉത്തര അററ്ലാ൯റിക്ക് മരുപ്രപാഹം പല ശാഖ
ഓയി പിരിയ്യന്നു. അതില് ഭരെണ്ണം സ്റസ്റെയി൯തീരത്തുക്രട
തെക്കോട്ടൊഴുകി

ശീതജലപ്രപാഹമായാത്തീരുന്നു.

ഇതി

നൊ പേരു” കാനഠീസ് പ്രപാഹം എന്നാണു". ഉത്തരമഭ്ധ്യ
രേഖാപ്രപാഹത്തില് ഇതു” ലയിക്കുന്നു. പേറൊരു ശാഖ വട

ക്കപടിഞ്ഞാറെ യൂറോപ്പില്
൯റ തീരത്തേക്കു പോകുന്നു.

ശാഖ

യ്മൂഥോപ്പിനെറ

പൃതപ്പു്

ഈ

ഏന്നാണറിയപ്പെടുന്നതു്.

(11ബി ൨ 127006).
തെക്കെ അമേരിക്കയ്യടെ പുവ്വോത്തരഭാഗത്തുഖെച്ചു*
തെകക്കോട്ടൊഴകിയ ഭാഗ ബ്രസീല്പ്രവാഹം ഏന്നറിയപ്പെ.
ടന്നു. ഈ പ്രവാഹത്തെ പ.ശ്ചിമപാതങ്ങശ ആഡ്രിക്കുഷ്യടെ
തെ
പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തു” എത്തിക്കുന്നു. അവിടെനിന്നും
അതു പടക്കോട്ടു ഒഴകി ദ ഷിണമദ്ധയരേഖാപ്രപാഹത്തില്,.
ഘയിക്കുന്നു, ഇതാണു" ബല്ഗ്വേലാ ശീതജലപ്രപാഹാ.

;
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ഇത്ങനെ

കരയേഭരാവഴി

ചുററിക്കുറങ്ങി

കക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിനാല് കടലിനെറ മദ്ധ്യഭാഗം താരത
“മ്യേന നിശ്ചലമത്രേ. അവിടെ ഒഴ്ചക്കില്ല. കടല് ചണ്ടിയ്യ

1

“ടെയ്ലം

വ൯

തിനെ
ഈ

പായലുകളുടെയ്യം

സങ്കേതമാണു

പേരു” “സര്ഗാസോ' കടലെന്നത്രേ.

ഭാഗങ്ങളെ

ത്ത ഭാഗാ.

ഭയപ്പെടുന്നു.

അററ്ലാ൯റിക്കിലു
ള്ള തുപോലെതന്നെയാണു്'്

ക്ിക്കിലേയ്യം

അ

കപ്പല്ക്കാര്

പ്രവാഹങ്ങള്.

പസ

തെക്കെ അമേരിക്കഷ്യടെ

പ

്ചിമോത്തരതീരത്തുനിന്നു” ഉത്ഭപിക്കുന്ന മദ്ധ്യരേഖാപ്രപാ
ഹം ഫിലിപ്പൈന് ദ്വീപുകശക്കടുത്തു കുടെ ജപ്പാ൯തീരത്തേ
ക്ക പോകുന്നു.
സീപോ

ജപ്പാ൯കാര്൪

ഏന്നു വിളിക്കുന്നു.

ആ

കടലെഠ്ക്കിനെ

ബറിംഗ്*

കരോ

ശീതജലപ്രപാഹദ

തില് സന്ധിക്കുന്നു. പിന്നീട്ട* പശ്ചിമപാതങ്ങളാല്
നീത
ഓയി പസഫിക്കിനെഠ പടക്കുക്ടടി ഒരു മന്ദോഷ്ണുപ്വവാഹ

മായിത്തീരുന്നു.

ഉത്തരപസഫിക്ക് മന്ദോഷ്ണുപ്വവാഹം

ഏ,

ണ്ജിതിനെറ പേരു”. ഇതിസെറ ഒരു ഭാഗം ബ്രിട്ടീഷ്
തുബിയായ്യടെ തീരത്തു കരടി പടക്കോട്ടു് ഒഴുകുന്നു. മറേറ

₹
ൽ

ഭാഗം കാലിഫോര്ണിയാ ശീത ജലപ്രവാഹമദയി തെക്കോ
ടൊഴകി ഉത്തര മഭ്ധയരേഖാ പ്രവാഹവുമായി യോജിക്കുന്നു.
' ഫിലിപ്പൈന്ദ്വീപുകശക്കടുത്തുവച്ചു"
മഖ്ധ്യരേഖാപ്ര
ഹേം ആസ്ദ്രേലിയായയടെ കിഴക്കെ തീരത്തുക്രടി തെക്കോ
ട്ടൊ ഴുകി ധീരപാശ്ചിമാതൃയങ്ങളാല് നീതമായിതെക്കെ അ
മേരിക്കയ്യടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ തീരത്തു" ഏത്തുന്നു. അവി

“ടെവച്ചു് ഹംബോഗട്ടു* അഥവാ പെറുപിയ൯ ശീതജലപ്ര
വഹേമായി
മാറി മദ്ധ്യരേഖാപ്രപാഹത്തില് ലയിക്കുന്നു.
ഇസഡ്യയ൯ മഹാസമുദ്രത്തിലും ഇത്തരം പ്രവാഹങ്ങളു ണ്ടു.
ഇന്ഡ്യയ്യടെ തീരത്തു ശ്രടിയയള്ള പ്രവാഹത്തിനു” മണ്സ്മൂണണ്

പ്രപാഹമെന്നത്രെ പേരു”.

വടക്കുകിഴക്ക൯ മണ്സ്മൂണ്കാല

ങ്ങളില് ഇതിനെ ഗതി കിഴക്കു നിന്നു" പടിഞ്ഞാഠോടോയി
രിക്കും.
ആസ്്േലിയായ്യടെ
പശ്ചിമോത്തര ഭാഗത്തുനിന്നു

ണ്ടാകുന്ന
“ഉഷ്ണ ജലപ്രവാഹം ആഷ്രിക്ുയ്യടെ കിഴക്കെതീര
തുുക്രടി തെക്കകിഥക്കോട്ടു കുറങ്ങിഭഴകുന്നു, മെഡഗായ്ക്കര്.
ക്വീപിനും
ആഫ്രിക്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള തിനു” ആഗുല്ഹാസ്*

പ്
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പ്രവാഹം ഏന്നു പേരു്,
ആനസ്റ്രേലിയായ്യടെ പടിഞ്ഞാറെ:
തീരത്തു” ഉള്ള ശീതജല പ്രവാഹത്തിനെ പേരു“ പശ്ചിമ
ആസ്റ്റേലിയ൯ ഏന്നത്രേ.

കു

ഉഷ്ണമേഖലയില് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ കിഴക്കുചശത്തു"* ഉഷ്ണ
ജലപ്രവാഹവും പടിഞ്ഞാ ദുവശത്തു* ശീത ജലപ്രപാഹവും

കണ്ടെന്നും മിതോഴഷ്ണുമേഖലയില് ഭൂഖണ്ഡതാദ്ടടെ പടിഞ്ഞാ
റുവശത്തു്

മന്ദോ
ജലഗ്ണ്ു
പ്രവാഹങ്ങള്

ഉണ്ടെന്നും കിഴക്കഭാ

ഗത്തു” ശീത ജലപ്രവാഹങ്ങളു ണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.

ദക്ഷിണ മിതോഴഷ്ണുമേഖലയില് ഭൂഗോളത്തെച്ഛുററി പം

ശ്ചിമപാതങ്ങളുടെ ഗത /യില്പെട്ടു" ഒരു ശീതമലപ്രവാഹംപോകുന്നതു” പടത്തില് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക.

കി,

ഉഷ്ണ ജലപ്രവാഹ
. ശീതജലപ
വും
്രപാഹവും
ന്ന സ്ഥലത്ങളില് മൂടല്മഞ്ഞ്

ല൯ഡിസെൌ
ി

ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

സന്ധിക്കു .
നൃഫരണ്ട്

തീരത്തു” സദാ മൂടല് മഞ്ഞു കംണാത്തതി൭ന്െഠ-

ി

കമരണെം ഇതത്ര. ഒരു ഉഗ്ല്ു ജലപ്രവാഹം കരയ്യടെ ചൂടി
നെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കകയ്യം ശീത ജലപ്രവാഹം കരയ്യടെ
മു

നെ

കവയ്ക്കുകയ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തര അററ്ലാ൯റിക്

ള്പ്പപാഹം ഇംഗ്ലീഷു ചാനല് ത്തീരത്തുള്ള തുറമുഖങ്ങളെ

മ

ശീ.

തക്കാലത്തും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിത്തീക്കുന്നു.
തതുപോം
ചെതന്നെയാണു് ഉത്തര പസഫിക്ക്” മന്ദോക്കുപ്പവാഹ്ചേ
ട്രീഷ് കൊളംബിയായയടെ തീരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതു.

നേരെമറിച്ചു" ലാബഡോര് ശീത ജലപ്രപാഹം ഡിസംബര്:

മുതല് ഫെബ,വരിപരെ
സെ൯റു് ലാഠ൯സു* നദീമുഖത്തുംന്ൃഫാണ്ടല൯ഡ്തീരത്തും ഉള്ള തുറമുഖങ്ങളെ ഉപയോഗ:

ശുന്യമാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു”.
കാലാവസ്ഥയെ

നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്

ര
കടലൊഴ്ചക്കുകശ.

ക്ക വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഉ ഗ്ലുജലപ്രവാഹങ്ങളുടെ മീതെ അ.
ട്രിക്കന്ന കാററു" അധികം

നീരാവി സംഭരിക്കും.

ശീത ജലപ്രവാഹങ്ങളുടെ മീതെ അടിക്കുന്ന

എന്നാല്.

കാററു” അധി

കം നീരാവി സംഭരിക്കുന്നില്ല. തെക്കെഅമേരിക്ക, തെക്കെ.
ആഡ്രിക്ക, ആന്ദ്രേലിയ ഈ

രാജ്യങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞഠൊതീ

രത്തുക്രടി ഉള്ളതു” ശീതജലപ്രവാഹങ്ങളാണു”. തന്മ ലം ത്തു.
ഭാഗത്ദളില് അധികം

മഥ പെയ്യുന്നില്ലം ഇതേ

സമയം

ഇര
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ഖ്വദേശങ്ങളുടെ നേരെ കിഗക്കെത്തീരങ്ങളില്
ക്ടുടി ഒഴുകുന്ന
തു" ഉഷ്ണ ജല പ്രവാഹങ്ങളാണു*,

ൽ

അതുകൊണ്ടു” അപിടെ

ധാ

രാളും മഴലഭിക്കുന്നു. ഉത്തര അററ്ലാ൯റിക്പ്രവാഹത്തി
“നെറ മീതെ അടിക്കുന്ന കാററു” ബ്രിട്ടീഷ” ദ്വീപുകളുടെ കമ
ലാവസ്ഥയെ ചൂടുള്ള താക്കിത്തീക്കമ്പോശ അതേ അക്ഷാംശ
ത്തില് കിടക്കുന്ന ബാള്ടടിക് തീരങ്ങളില് ചുടു കാപായിതി
ക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുക. ശീതകാലത്ത്” കാനഡായ്യടെ
ചൃവ്യതീരത്തു*
മഞ്ഞു” ഉറയ്യന്നതിനും, പശ്ചിമതീരത്തു*
മഞ്ഞുണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഉള്ള കാരണവും
ഇതുതന്നെ.

ഭൂക്ഷിണം്രിക്കയിലെ കലഹാരി മരുഭൂമിയില് സഹാറ
ന
തിയു തീക്ഷ്ണമായ ഉഷ്ണം അനുഭവപ്പെടാത്ത
റ
റ കാരണം ബന൯ഗ്വേലാ ശീത ജലപ്രവാഹം ആണു്.

ഈ

കടലൊഴ്ചക്കുകളില്ലായിരുന്നെങ്കില്

ഉഗ്ലുമേഖലമ

പ്രദേശത്തെ സമുദ്രജലം ഇന്നുമ്ളതിനെക്കാശ വളരെ ക്രുടട
ടപിടിച്ചിരിക്കമായിരുന്നു. ഇന്ഡ്യയില് നിന്നു"

ച്രിലേക്കുള്ള

യാത്രയില്

ചെങ്കടലില് ക്രുടി പോകു

കൂടുതല് ഉഗ്ണും അനുഭവിക്കേണ്ടിപരുന്നു.
ലാത്തതാണു

കടലെ്*

കാരണം,

ഴിയിലെ അവക്ഷിപ്പങ്ങഠം. ആഴിത്തായില്
₹ആദ്യയകാലംമുതലെ പലതരത്തിലുള്ള അവക്ഷിപുങ്ങശ അടി
ഞ്ഞുക്ൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണു*.
എന്നാല് അഗാധതലങ്ങ
കൂറില് ഈ പ്രവത്തനം വളരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിശരമരഹിത
മായി ജലം പ്രവത്തി ച്ചഛുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു" ആഴമില്ലാത്ത

സ്ഥലങ്ങളാിലത്തെ. തആആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പെള്ളം ശാന്ത
മാണല്ലോ. കരയ്യടെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും അവിടെ
ഇടിഞ്ഞു
ചേരാ൯ സാധ്യമല്ല. സമുദ്രത്തില് കരയില് നിന്നൊഴ്ചകി
“ചെല്ലുന്ന ചപ്പു

ചവഠുമെല്ലാം

അടിഞ്ഞുക്രടുന്നതു” കരയോട

ടടത്ത സ്ഥലത്തുമാത്രമാണു്. നദികള്, അവയയടെ ഏക്കല്.,
നിക്ഷേപിക്കുന്നതും അവിടെത്തന്നെയാണ്.
തീരങ്ങളില്
നിരന്തരം തിരമാലകളും പ്രവാഹങ്ങളു ംപാറകളെ ഇടിച്ചു
സമുദ്രത്തില് ത്തുന്നു. കാററു", കരയില്നിന്ന്” മണ്തതി
കളെ
കടലിലെത്തിക്കുന്നു. അഗ്നിപവ്വതങ്ങളില് നിന്നു*
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ഭൂരെത്തെറഠിപ്പിക്കുപ്പെടുന്ന ക്ഷാരവും സമുദ്രത്തില് ത്തന്നെയ
ണടിയ്യന്നതു്.
ളു

വെള്ളത്തില് ലയിച്ചു ചേരാത്ത

ചച്ചൂു ചവഠുകളെ ല്ലാം

സമുദ്ര ത്തിനെ അഗാധഗത്തങ്ങളില് എത്തുന്നില്ല. എന്നാല്.
ചുണ്ണാമ്പു മുതലായ ധാതുക്കളുടെ കായ്ക്യം വ്ൃത്യസ്പമാണു”.
ഇവ വെള്ള ത്തില് ലയിക്കുകയ്യം കരയില്നിന്നു” പിദൂരമായഭാഗങ്ങളില് അടിഞ്ഞു” കന്നിക്കുകയയം ചെയ്യുന്നു.
ഇങ്ങനെ.
വെള്ളത്തില് ലയിച്ചിട്ടുള്ള ധാതുക്കശ ശേഖരിച്ചാണ് ചിലം

അണുജീപികശ

അവയ്യടെ പുറം തോടുകളു ണ്ടാക്കുന്നതു്.

ത്തരം ജീവികള് ചാകുമ്പോള്

അവയ്യടെ

അ.

തോട്ട” വെള്ള,

ത്തിനടിയില്ത്തന്നെ കിടക്കും. കാലാന്തരത്തില് ഉണ്ടാ
ന്ന ഇത്തരം അവക്ഷിപൃ, ലക്ഷ ക്കണക്കിനുള്ള ചതുര
മം
ലില് പ്്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്ടല്പെകള്ളത്തിലെ ചു
_കക്കാകളായ്യം പുഠത്തോട്ടകളായ്യം രൂപംമാറി കടല് ത്തി
' ചിതറഠിക്കിടക്കുന്നതു നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്ക
ചോക്കുകഷണം
നോക്കുകയാണെങ്കില് ഈ രീതിയ

ചൃറന്തോടടകളുടെ ഭംഗങ്ങഗ അതില്

കാണാം.

ഉറ

ജലത്തിന്െെറ മര്ദ്ദം കൊണ്ടു് ദ്രാവകരൂ
പം കട്ടിപിട
യതാണു” ചോക്ക്. ഭൂമിയയടെ സമങ്കോചവികാസം ൭

സമുദ്ത്തിന്െറ

അടിഭാഗത്ങഗ

ഉയന്ന”

കരയായിത്തി

സ്ഥലങ്ങള് ഉ ണങ്ങി പരളുകയ്യം അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ
നിന്നു” നമുക്ക ചോക്കു” ലഭിക്കുകയ്യം ചെയ്യുന്നു.
ചെമന്ന നിഠത്തിലുള്ള

കളിമണ്ണുനിറഞ്ഞ

സമുദ്ര ത്തിന ടിയില് ക്രടടതലാണു”.
താഴെയത്രെ ഇതു കാണപ്പെടുന്നതു”.

ജീചികളുടെ അവശിക്ലാങ്ങളും

ഭാഗങ്ങളും.

പന്തീരായിരം
പളരെ

ചെറിയ

അഗ്നിപവ്ൃതങ്ങള്

അടിക്കു.
കടല്.

തുപ്പിയ.

ക്ഷാരവും കലന്നാണു" ഇതുണ്ടായിട്ടു
ള്ളതു”.
ആഥിയ്യടെ അടിത്തട്ടിലെ പാറ ഒരു അയഞ്ഞ

കമ്പു.

ചരുപത്തിലുള്ള പസ്തറവിനാല് ആവരണം ചെയഷ്യപ്പെടിതി:
ക്കുന്നു. ഈ വസ്റ്റ പലതരം അവക്ഷിപൃങ്ങള് ചേന്നുണ്ടായതാ.
ണു”. ഭ്ൂഖണ്ഡങ്ങളു
ടെ തിട്ടയിലും ചരിപിലും കാണുന്ന “അ
വക്ഷിപുങ്ങളും സമുദ്രസമതലങ്ങളിലും അഗാധതയിലും കാ:
ണെന്നവയ്മം തമ്മില് പളരെ അന്തരമുണ്ട്. ആദ്യത്തേതില്.
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ഭാഗങ്ങളില്

ജന്തുക്കളുടെ

തോടും

ഇതരം

അസ്ഥിയ്യം ജീപനുള്ള

പ്പോള് സമുദ്രോപരിതലത്തില് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സസ്യ,
ങ്ങും തിടടകളിലും ചരിവുകളിലും പിചിധതരം വസ്തുക്കള്

കലന്നാണു” കാണപ്പെടുന്നതു”.

അഗ്നിപവ്ൃതങ്ങളില്
നിന്നും

തെറിക്കുന്ന വസ്റത്റക്കള റില് വലിയ

പൊടിപടലം

അനേകായിരം

ക്കന്നതായിട്ടാണു” അനുഭവം,

കഷണങ്ങള് കരയോടടുത്തും:

മൈല്

പ്യറംകടലിലും കിട.

ഹാമക്കട്ടകളോടൊപ്പം

ചെ

ിയ്യം മണ്ണും കടലിചെത്തും.
കരയ്യടെ തേയ്മാനത്താല്
ഉണ്ടാകുന്ന വസ്റ്റക്കശ കരയോടടുപ്പിച്ചത്രെ കാണപ്പെടുന്നതു”.
മണലും ചെളിയ്യം ഇവിടെ അധികമായിരിക്കും. നിരീക്ഷ

ടെ

ഫലമായി

കരയ്ക്കുടുത്തുള്ള

അവക്ഷിപൃത്തിനു

കുറയ്യമെന്നും അകലെയുള്ള തിനു" മാര്ദവം ക്രടുമെ.
സ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.
വിഴത്തിട്ടകളും ദ്വീപൃകളും.

യ

പല

കടലില് അത്ഭുത.

പ്രപത്തനങ്ങടും നടത്തുസ പപിഴജീപി

ഈ
ജീപികശ കാളണികളായി
താമേസിക്കുന്നു.
ലയിലെ കടലിലത്രെ ഇവ വളരുന്നതു”.
നൂറടി
സ്ഥലത്തും വള്രെ
തഞഞത്ത പെമള്ളത്തിലും ഇവ

കയില്ല. നദികളില്ക്കുടി ഒഴ്ുകിപരുന്ന വസ്തുക്കള്.
ത ക്രടുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ഈ ജീപികള്ശ ചത്തു പോകും.
ഖ്ധാമായ കടല്വെമ്ള മാണു് ഇവയ്ക്കാവശയയം.
ജലപ്രവാഹ
ത്തില് ഇവയെ കാണുകയില്ല.
തന്മുലം
ശാന്തജലത്തില.
ത്രെ വളര്ച്ച.
ആഹാരത്തിനു പേണ്ടി ഇവ ചലിക്കുന്നില്ല.

കടലൊഴ്ചക്ുകള് ആഹാരംകൊണ്ടു വരുന്നിടത്തു" ഈ ജീപി'
കള് സുലഭമാണ്.
ചാകുമ്പോള് ജവ ഒന്നിനുമീതെ ഒന്ന:

യി കാണപ്പെടുന്നു.
' ഇങ്ങനെ ഒന്നിനുമീതെ

ഒന്നായി

ചത്തടിഞ്ഞു”

നിര.

വധി കാലം കൊണ്ടു” ചില തിട്ടകള് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു": സമുദ്ര.
ത്തിനടിയില് പളരെ വിസ് തൃതമായി ജവ കാണപ്പെടുന്നു.

ആഴംകുറഞ്ഞ കടലിലാണു” ഇത്തരം തിട്ടകടടള്ളതു്. 305 കൂ
ത്തര ദക്ഷിണ അക്ഷാ

അധികമാണു",

ശങ്ങശക്കിടയ്ക്കു" ഈ

തിട്ടകശ ചളരെ.

ജലനിരപ്പിനു മുകളില് പപിഥജീചികശ.

നു

-.- 272തിട്ടകള്ശ പണിയയന്നില്ല.
വാണിജ്യപാതമേഖലയില് ഭൂഖ:
ന്ഡേങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറുവശത്തു” സമുദ്രജലത്തിനു” ക്രുടുതല്,.

“തണുപ്പുണ്ട്, തന്മ ലം കിഴക്കേതീരത്തോട്ട്”

രിക്കും.

പപിഴത്തിട്ടകള്

അധികം

ബന്ധിച്ചയി

സ്ൃഷ്കിക്കപ്പെടുന്നതു്.

പസഫിക് സമുദ്രത്തിലും ഇ൯ഡൃന൯ സമുദ്രത്തിലും ഇവ ധാ
രാളമത്രെ. ആസ്റ്രേലിയായയടെ കിഴക്കേ തീരത്തു നിന്നു* 20
മുതല് 150 മൈല് പരെ കടലിലേക്ക് മാഠി തെക്കുപടക്ക

യി ഒരു നീണ്ട തിട്ടയ്യണ്ട്. ഇതിനു”

ല് എന്നാണു" പേരു“,

11൦ 0൨൭

1200 മൈല്

13

നീളമുണ്ടത്രെ

ഈ

തിട്ടയ്ക്കു്.
മൂന്നു തരം

പപിഴത്തിട്ടകശ

1. 1൯൩൩

1൦൮.

(0071 1൦ല്ദ)

ജതു” കരയോടടുത്താ

“വി ശത്തിട്ടയ്ക്കും കരയ്ക്കുമിടയ്ക്കു് പചീതി കുറഞ്ഞു ഒരു ജു

കാണും.
യം

2. ദപഹിപ ൯൦ല്.
ഒന്നാമത്തെതില് കണ്ട.
വീതിയയം ആഗവുമുള്ളതായിരിക്കം.
കരയ

കുറെ അകലെ

ഭാഗത്തുനിന്നു”

3. ൧011.
ആകൃതിയിലോ

തആയിരിക്കും

തിട്ട.

ക്രടുതല്

ആഗ

ഉ യന്നുവരുന്നതാണിത്ു”.

വൃത്താകൃതിയിലോ
ഉള്ള

ഒരു തിട്ടയത്രെ

കുതിരലാട
ഇതു്.

മദ്ധ്യ

നു് ജലാശയം. ചിലപ്പോശ ജലാശയത്തിനുപകരം
ദ്വീപുതണ്നെ മദ്ധ്യത്തില് കണ്ടുന്നു പരാം.
ജല നിരപ്പിനു മുകളില്
'പണിയാറില്ല.

“ലകശ

എന്നാല്

പപിഴജീപികള്

ഒരു

തിട്ടകശ

പാ൪ര്ശ്വഭാഗത്തനിന്നുള്ള തിരമമ

തിട്ടയെ കരടടതല് കുന്നിച്ചെന്നു

പരമം.

കാലക്രമ

ത്തില് ഒരുതരം മണ്ണ് ഈ! തിട്ടയില് രൂപം പ്രാപിക്കും.
പവിഴപ്പൂറു പൊടിഞ്ഞും കാററു” കൊണ്ടുവരുന്ന മണ്ണ് അ

“ടിഞ്ഞുമാണു” ഇതുണ്ടാകുന്നതു”. കാഠറിനാലും കടലൊഴ്ചക്കി
നാലും പക്ഷികളാലും പലതരം
സസ്യവിത്തുകള് ഈ മ
ബ്ണില് വീഴ്ന്നതിനെറ ഫലമായി വിപിധതരം സസ്യങ്ങള്
വഭളന് തുടങ്ങുന്നു.
ഈ രീതിയിലാണു" ഒരു പപിഴദ്വീപു*

കണ്ടാകുന്നതു”. മാലദ്വീപും ലക്ഷദവീപും ഇങ്ങനെ

ഉണ്ടായ

ലം

-273-ഇ൯ഡ്ൃയേയ്യം

ഞാനു.
&

പേര്പ്പെടുത്തു

സിലോണിനേയ്യം

ന്ന കടലിടുക്കില് പപിഴത്തിട്ടകശ

ധാരാളമുണ്ട്”.

.ക്സമുദ്രത്തിലുള്ള

പലതും

ദ്വീപുകളില്

പസഫി

പവിഗദ്വീപൂ

“കളത്തെ.

കാര
റു

൫

ി

കരയ്യണ്ടാകന്നതിനു മുന്പു” ഭൂമി ഒരു

അ.

ജലഗോള മായിരു

പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളു
ടേയ്യം ഭൂകമ്പങ്ങളു ടേയയം ഫലമായി

കര പൊന്തിപന്നു.

ീസലസ൯ഡ,ഠ

വം

യൂറോ

അമേരിക്ക,

വടക്കേ

ആഫ'ഠിക്ക,

അറേബ്യ

ഖന൯കരയഃയിരുന്നചെണ്്നേ"

0 എല്ലായിടത്തും
ഗാക്കടലുകളാലും
പ്പു

അമേരിക്കയ്യം

ഒന്നുചേന്നു കിടന്നിരുന്നുലത്രെ.

ഒരേ

ഇ൯ഡ്യ

ജവ

ചിലരുടെ അഭി

ആക്ൃതിയിലല്ല.

സമുദ്രത്ഭ

കടലിടുക്കുകളാലും കരകള് ചേര

കിടക്കുന്നു.

എങ്ങനെയാണു്

ഭൂഖണ്ഡ

4 ഇന്നത്തെ ആക്ൃതിയ്യം പ്രകൃതിയ്യം ലഭിച്ചതു്? ഇ
ഉത്തരം പരിപുര്ട്റമായി നല് കാ൯ . സാദ്ധ്യമല്ല.
നാളത്തെ പഠനത്തിനെ

*

മുക്കു”

വ്ൃക്തമായിട്ടുണ്ടു".

ഫലമായി

ചില

ചില

കരേ

പ്രകൃതിശക്തിക

ആടെ

പ്രപത്തനം
ഇതിനെ പിന്നിലുണ്ട്.
സഹസ്രാബ്ദ
ങ്ങശ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഭൂമിയ്യടെ
ചരിത്രത്തില് ഒരുല
ക്ഷം ആണ്ടു” വെറും ഒരു ദിചസത്തിനു തുല്യമാണു”. പല

പല പ്രകൃതിശക്തികളാണു” ഭൂമിയ്യടെ ഉ പരിതലത്തെ രൂപ
പ്ചെടുത്തിയിടുമ്ളതു". അജ്ഞാതവും അതിലിദൂരധ്യം തആയ
ഭൂചരിത്രത്തില്
ഭൂമിക്ക് ആകൃതിയിലും
പ്രകൃതിയിലും
രൂപാന്തരങ്ങശ സംഭപിച്ചിടുണ്ടു്. ഈ രൂപാന്തരം അഥവമ
പരിണാമം
പരെ
മന്ദഗതിയിലാണു” നടന്നിട്ടുള്ള
തും
ഇന്നു” ഉന്നതമായ ഹിമാലയം
കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു” ഒരു
കാലത്തു” വിസ് തൃതമദയ ഒരു സമുദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നുചത്തെ.
അന്നു” സിന്ധുഗംഗാസമതലം
സമുദ്രത്തിനടിയില് ആയി
രുന്നു,
ഭൂപല്ക്കും കട്ടികഠഞ്ഞ, തണുത്ത മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരു

2 74-ആവരണം

മാത്രമാണു”.

ഭൂമിയ്യടെ

ഷ് ണമു
തിള ചൂമറിയ്യന്ന
ലേക്ക് നാം
ഇാങ്ങമ്പോഗള്

ഉള്ളില്

ഇന്നും

അത്ത

ഒരു
ഭാഗമുണ്ട്”.
ഖനികള !
ഉഷ്ണം ക്രടിക്രടി വരുന്ന.

തായി
അനുഭവപ്പെടുന്നു.
സാധാരണഗതിയില്
ഓരോ:
അമ്പതടി താഥ് ചയ്ക്കും ഫാ. തെര്മാമീറററില് ഒരു ഡിഗ്രി
കൃട” ക്രടുതലായിരിക്കും. 30 മൈല് താഴ്ചയിൽ ശില.
കളെ ഉരുക്കുന്നതിനുള്ള ചൂടുണ്ട്.
ഒരുകാലത്തു"
കാഗാള്മായിരുസ.,

ഭൂമി ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു
കാലക്രമത്തില്

ഈ

വാതകം

വാത.
തണു:

ത്തു” ദ്രപരൂപം പ്രാപിച്ചു.
ജലമോ ജീപനോ അന്നു അ
തില് ഇല്ലായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിനു" പര്ഷങ്ങള് കട്ട.
പോയപ്പോള് ദവരൂപം ഘനീഭവിച്ചു. നാരങ്ങായ്യ
തൊലിപോലെ
ഈ
ഗോളത്തിനു
ഒരു
പുറ
യി. ആ പുറത്തോട്ട് മയമുള്ള തായിരുന്നു. ദീര്ഘ
_ ഉലച്ചിലിസേയ്യം

ഇളക്കത്തിനേറയ്യം ഫലമായി
ഈ പുഠറംതോടില് പല രൂപഭേദങ്ങളും വന്നു ചേ
ഞ്ഞ സ്ഥിതിപിട്ട” പുഠം തോട്ട് മഉറസ്ക്കുവാ൯ തുടങ്ങ
നെ ഭൂപല്ക്കം രൂപംപ്രാപിച്ചു.
ഈ
(ഭൂപല്ക്ക
ഭൂമിശാ സ്ത്രൂകാരന്മാര് പാഠയെന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന

പുറം തോട്ട്” കട്ടിപിടിച്ചു എങ്കിലും ഉ ശ്ഭാഗ
ളച്ഛുമറിഞ്ഞകൊണ്ടിരുന്നതേയുള്ള.. ഭൂമി തണത്തതുതു
പ്പോശ സമ്മോചിക്കുവാനും ഇടയായി.
മുന്തിരിങ്ങാ ഉണ
ങ്ങിക്കഥിഞ്ഞാല് അതിന്െറ ആകൂതിയില് ഉണ്ടാകുന്ന വ)
ത്യയാസം നിങ്ങശ കണ്ടിരിക്കമല്ലേ. ഇതുതന്നെയാണു” ഭൂമി
ക്കം സാഭവിച്ചതു”. കട്ടിയ്യള്ള ഉ പരിഭാഗത്തിനെറ ഭാരം

കൊണ്ടു"

ചില ഭാഗങ്ങശ

ലം ഉയന്ന, ഒരു സമത

ഉള്ള പ്രവത്തനങ്ങഗ

തണേപോയി.

(131൭൧00൦)

ഭൂമിയയടെ

ചിലടം തന്മ,

സംരക്ഷിക്കുന്നുതിനു

ഉപരിതലത്തില്

നടന്നതമ

യി കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്നു്”
ചിലയിടം ഉ യന്പ്പോള് ചില സ്ഥലം തണു പോയി. ഭൂമി
ഡ്ലടെ ഉള്ളിലുണ്ടായ

കൃതിപ്ൃത്യയാസവും
ണ

വികാരഭേദമനുസരിച്ചു”

ഉണ്ടായി.

പുറമെ

ത്തു.

ജ്വലിച്ചുതിള ച്ചുമറിഞ്ഞിരു.

അന്തര്ഭാഗങ്ങളില് നിന്നു” ദപരൂപത്തില്

ശക്തിഹീന.

4

_275-മായ ഭവല്ക്കം തകത്ത്്

ചില

പ്രവാഹങ്ങള് മണ്ടായി. ഉരു

.

ു.
കി ഒധികിയ ഈ വസ്തു ഭൂവൽക്കത്തിൽ കിടന്നു തഞത്ത
ഇത്ത
പം
ഉല്ഭ
ഇന്ഡ്യയിലെ ഡക്കാ൯ പീഠഭൂമിയ്യടെ

റ്

ചെളി
പ്പെടാുണ്ടു്. ഭൂമിയ്യടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള മണ്ണും
ല്
ഭാഷയി
സെറ
യ്യ മണലും കല്ലും എല്ലോ ഭൂഗര്ഭശാസ്റ്റുഞ്ഞ

തുടന്നകൊ
ത്തിലാണനേ”. വീണ്ടുംവീണ്ടും ഈ പ്രപത്തനങ്ങശ
ഭൂമുഖത്തുണ്ടായ വൃതി
ണ്ടേയിരുന്നു. ഇതിസെഠ ഫലമായി
പവ്വൃത
യാനത്ദഗ പള്സനാതീതമാണു്. ഭൂകമ്പങ്ങളും അഗ്നി
പ
അനുഭ
ഇന്നു”
ം
ങ്ങമ്ല.ം ഭൂലോകത്തിനെറ പല ഭാഗങ്ങളിലു
പാഠഘ്യടെ വികാര ഭേദങ്ങള് മാത്രമാണു”. ഉല്പത്തിയ്യം
മനുസരിച്ച്” പാഠകള് മുന്നുപിധമുണ്ട്.

ടേ ആഗ്നേയശില

(10൦

| 140015).

സ്വ

ഭൂഗര്ഭ

നു" ദ്രാവകരൂപത്തില് പ്യഠയ്യപരുന്ന ലാവാതണു
ചിലപ്പോശ ഇത്ത്
ഉണ്ടായ പഠറേയാനൊിത്ു്.
പ
ലത്തിലെത്താതെ ഭൂഥ൪ഭത്തില് വച്ചുതന്നെ തണു
ഭപിക്കുമ്വേശഗ ആണു” കരിങ്കല് പാഠകഗ ഉണ്ടാ
മഗ” നേയശിലയില് പൊന്നും പെള്ളി, ഇരുമ്പു,

ആത്രലായ ലോഹങ്ങൾ വേണ്ടു പോളമുണ്ടായിരിക്കുംം

റല്പ്പാറ (വസു

19014).

അപ

ന്നോ ഇവയ്ക്കു
ലകളെ ന്നോ ജലനിമ്മിതശിലകളെ

തയ

ംഠടക്കാം. . കാററും

മഴയ്ലം

ത്സമ്ദ്ക്്ം കൊണ്ടു് പൊട്ടിയ്യം

ശീതോഷഗ്ണുസ്ഥിതിപു

പൊടിഞ്ഞും

ഭൂതലത്തില്

പല അടുക്കുകളായി കിടന്നുറച്ചു” ഉണ്ടാകുന്ന പാഠറയാണിത്ത്.
ഇവ അടുക്കുകളായിട്ടോ നിരകളായിട്ടോ മാത്രമെ കാണ
പ്പെടുകയുള്ള.. നദീജലത്തില്ക്കടി ഒഴുകിപരുന്ന മണ്ണ് സമു

ദ്രത്തിലടിഞ്ഞു” മുകളിലുള്ള ജലത്തിനെറ ഭാരത്താല് ഞെ
രുങ്ങി പഴക്കത്തില് കടിയുള്ള പാഠറകളായിത്തീരും. സമുദ്രം
മാഠി കര പൊങ്ങു മ്പോഗ ഈ പാറകശ കാണാം. കല്ക്കരി,
മണ്ണണ്ണ ഇവ ഈ പാഠകളിലധികമുണ്ടു”.

8, പരിണാമശിലകാം (1/൦02-10ഠന്്വിം 14൦01൪)
ഇവ പല പരിണമേങ്ങള് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നവയാണു*, ചൂട്
മര്ദം, ട്രചലനങ്ങശ എന്നിവയ്യടെ പ്രപത്തനത്താല് ആഗ്നേ.
യശിലകളിലും മറല്പ്പാഠകളിലും അവിശ്വസനീയമായ

976.
മോങ്ങശ സംഭപിക്കുന്നു, പഥയ പാറകളുടെ ആകൃതിയ്യമം
പ്രകുതിയ്യം പാടേ മാറുമ്പോള് അവയ്ക്കു” ക്രടുതല് വളവും
ഞെരിവും കടുപ്പവുമുണ്ടായി എന്നു വരാം.

ല്

ഭൂമിയ്യടെ പരിണാമദശ കഥിഞ്ഞിടിലല. മ പരിതല
ത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിശക്തികളുടെ പ്യാപാരഫലമായ്യം
പലതര പരിണാമങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാഠറു൦ മഥയ്യം ഈ

ശക്തികളില് പ്രധാനമാണു്.

ഖാദനം

നീരൊഴ്ഴക്കിനെറ

ഫലമായി

(11108101) നടക്കുന്നു. മലകളും കുന്നുകളും സമതല

ങ്ങളുയെന്നു

വരാം.

ഭൂവല്ക്കം

പിളരുകയ്യം

പൊട്ടുകയ്യം

പൊടിയ്യകയ്യം ചെയ്യുന്നതു” പ്രകൃതിശക്തികളുടെ
നഫലമായിട്ടാണെന്നു” നിങ്ങള് പഠിച്ചിടടുണ്ടല്ലെലിപ്പിനെപ്പഠരി നിങ്ങള് , കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരു കോ
ങ്ങശക്കശേഷം

ഇതിനെ

ഫലമായി

ങ്ങള് അവശേഷിക്കുകയില്ലത്രെ.
വരുന്ന മണ്ണ് അടിഞ്ഞടിഞ്ഞു”

_ 4൭

പ്രപത്ത
രച

ഇന്നത്തെ ക!

നദികള്

ഒഴുകു

കരയ്യണ്ടാ കാടുണ്ട്.

കര്ഷം (1176൭൪൩൦൩൫) ഇന്നും

നടക്കുന്നു.

കാഠ

നദികളും കടലിലെ തിരമലേകളു.ം ചുടും തണുപ്പ
ഭൂപല്ക്കത്തിനെഠ ആകൃതി രൂപപ്പെടുത്തി
യിട്ടു ള്ള
ണു്.

അവ

കരയില് ഏതെല്ലാം

തരത്തില്

മ0%

രുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു” നമുക്ക്” പരിശോധിക്കാം,
മഴ, നദി.

ഭ്ൂപല്ക്കത്തിനു* പരിണാമ,

പരുത്ത

ഒരു ബാഹൃശക്തിയത്രെ മഴ.
ഭൂകമ്പത്തെപ്പോലെ പെട്ടെ
ന്നു” ശക്തിമത്തായ മറേറങ്ങളെരന്നേം ഇതു” വരുത്തുന്നില്ല.

ഏങ്കിലും നിരന്തരമായ
ശിലാ പകര്ഷം

പ്രവത്തനം കൊണ്ട്”

പ൯ തോതില്

നടക്കുന്നുണ്ട്. പലതിനെയും തന്നില് ലയി

പ്പിക്കന്നതിനുമ്ള ശക്തി വെള്ള ത്തിനുണ്ടു”. മഴ പെയ്യുമ്പോള്

കുറെ ജലം ആവിയായിപ്പോകുന്നു. കുറെ പെള്ളം നദിക.
കില്ക്രുടി ഒഴുകുന്നു. ബാക്കി പെള്ളം മണ്ണില് താഴ്ചന്നു. ഏ,
്ങോട്ടേക്കാണോ

സ്ഥലം

ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു്

ആങ്ങോട്ടമ

ണു” നീരൊഴ്ടക്ക്. അനേകം നീര്ച്ചാലുകള് ചേന്നു" ഒരു
ഗദി രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. നദിയ്യടെ ഒഴുക്കു മനസ്സിലാക്കി
യാല് സ്ഥലത്തിന്റെ ചരിചു പഠയാമല്ലൊം
മണ്ണിനെ
അധ ശങ്ങള് തമ്മില് ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു" നദി ഒഴകിപ്പേം

൮.

- 277.
കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും (ഭൂവല്ക്കം മണ്ണില്ലാതെ കാണപ്പെ
ടരന്ുള്ള കാരണം

ഇതത്രെ.

ഈ

പ്രപത്തനത്തിനു*

100

0൭0൩ എന്നാണു പേരു”, നഗ്നമാക്കക എന്നത്ഥം. മണ്ണിനെ
തന്നില് ലയിപ്പിക്കകയ്യം ഒഴ്ക്കുകയ്യമാണു” നദികള് ചെയ്യു
ന്നതു”. പലതരം ആസിഡ,കള്ഗ പെള്ളത്തില് ഉള്ള തിനാല്
ധാതുക്കള് അതില് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. ചുണ്ണാമ്പുകല്ലപേം
ലെയ്യമ്ള മുടവായ പാഠകളാില്ക്രുടി ഒഴുകുമ്പോള് ലയനം
പളരെ
പേഗത്തില് നടക്ുന്നു. ഭൂമിയ്യടെ ഉപരിതലനിരത

പ്രിനെ

ഈ പ്രപത്തനം പ൯തോതില് ബാധിക്കുന്നു. ചെളി

യം മണ്ണും ചരലും ഒ്ലക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന

ദികള ടേതാണു”.
റു

നദീപ്രവാഹത്തില്പ്പെടു*്

പ്രവ്ൃത്തിയ്യം ന

ഒരോ

നിമി

ളൂ൭൪ അധികം പാറ ഒലിച്ചു പോശന്നുണ്ടു". പവ്ൃത
കുന്നുകളിലും ചരിവുക്രടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില്

ു

കശ പോലും

നദീപ്രപാഹത്തില്പ്പെടു പോകാ

പ്മിവാഹത്തിന്െറ ശക്തി അനുസരിച്ചാണു”

ി

പത്ത നത്തിരെറ

ഉഗ്രത.

ഈ

ന

നദിയ്യടെ ഇരു കരക

റലത്തു” മുദപായ പാഠകളില്ക്കുടി മക്കോടുക്രടി
ദി മലപ്പിള ൪പ്പകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പടക്കേ അമേ
കൊളറാഡോ
മലപ്പിളര്ച്പുണ്ട്.

1 ഒഴ്കോറുമുണ്ട്”.

രിക്കകയ്യം ചെയ്യുന്ന

നദിയില് 300 മൈല് നീളത്തി
ചിലപ്പോള്

താഥ"പരകളെ

നദികശ

ഗതി

സൃഷ്കിക്കുകയ്യം സംഹ

പ൯നദികളെ പ്പഠഠി നിങ്ങള് കേട്ടിട്ടു

ണ്ടല്ലൊ. പെള്ളപ്പൊക്കു കാലത്തു” ഇവ വരുത്തുന്ന നാശങ്ങശ
ചില്ല ഠയല്ല.

നദികശ ഒഴ്ക്കിക്കൊണ്ടപോകുന്ന ചെളി മണ്ണ” മുത
ലായവ ചില സ്ഥലങ്ങളില് നിക്ഷേപികുപ്പെടുന്നു. (1600816100) ഉത്ഭപസ്ഥലം കഴിഞ്ഞാല് മന്ദഗതിയിലാണു*
നദി
കള് ഒഴുകുക, നദികള്ടടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെളികൊ
ണ്ടുള്ള തിട്ടകള് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്”. നദീമുഖങ്ങളിലും ഏക്കല്
അടിയാറുണ്ടു്. ഈ ഏക്കല് അടിഞ്ഞാണു” ഡല്ററാ ഉണ്ടാകു
ന്നതു്. എല്ലാ നദികശക്കം ഡല്ഠറാകളില്ല.

1൩0൦7 0൧0൩൩൪ "77൧൦ (ഭൂഗര്ഭജലം),

മം പെയ്യു

അന്
പ
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മ്പോള് കുറെ വെള്ളം മണ്ണിനടിയില്
നെ ആശ്രയിച്ചാണു” ഈ നീര്താഗ്സ നടക്കുന്നതു”. ചിലതരം
മണ്ണില് പെങ്ളുട പേഗം താഴ്ചം, ലേ കേത്തില് ഏല്ലായിടത്തു൦
തന്നെ ജലനിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്നു പറയാം. ചെടികള് അവ

.:

മനു

ടെ പേരുകളില്ക്രകുടി ഈ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു.
ഷ്യ൯ കിണറുകള് കിച്ചു" വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നു.

ഭൂപല് കുത്തി നടിയില് കളാിമണ്ണുണ്ടെങ്കില് വെള്ളം ആ
വിടെ താഴ്ഴകയില്ല. ചോക്കുണ്ടെങ്കില് പേഗം താഴ്ച. ചില
യിടങ്ങളില് ഭൂമിയില് താഴ്ചന്ന വെള്ളം അവിടെ നില്ല്ലാതെ

അടിയില്ക്രുടി ഒഴുകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒഴകി ചിലപ്പോള്

താഷ്യില്
ഉ പരിതലത്തില്ത്തന്നെ വന്നെത്തുന്നു, പളരെ
ചുടുമ്ള
അതു”
കില്
ഏത്തുന്നതെങ്
അപിടെ
നിന്നാണു”

യിരിക്കും. (1101 80൩2) ഇത്തരം ഉനററുകളില് ധ

ധാതുക്കശ ലയിച്ചിരിക്കും. ഗംഗാനദിയ്യടെ ഉത്ഭപ്പസ
ത്തു" ഗംഗോത്രിയില് ഉള്ളു മററു” ഈ രീതിയി,
ണു". അഗ്നിപവ്വതങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള. ഉക്ണനീ
പളരെ മയരത്തില് ആകാശത്തിലേക്ക് പെള്ള
ക്കും. ആപി, മേഘരൂപത്തില് അവിടെ ഒരാപരട

കുകയ്യം ചെയ്യും. ഇത്തരം നീരുപകളെ

(06807

പായ്യന്നതു”. ഐസ്ല൯ഡ്, നകൃസില൯ഡ്, രെ
കശ എന്നിവിടങ്ങളില് ഇവയ്യണ്ടു'. ആസ്റ്റേലിയായ്തി

പ്രഠഠി നിങ്ങള് കേട്ടിടുണ്ടല്ലോ- (൧.10മലരിക്കിണഠുകളെ
ഒ സലി) പെള്ളം ചോന്ന പോകാത്ത രണ്ട ശിലാപാളി
കശക്കിടയ്ക്കു" മഴവെള്ളം അകപ്പെടു കിടക്കുന്നു. കുഴലുകങള്ളിള.
ക്കി ആ വെള്ള ഉപരിതലത്തില് കൊണ്ടുപരപ്പെടുന്നു.
ടേയ്യം ചരിവുകളില് ത്യ
കളട.നു
പവ്യതങ്ങളു ടേയയം കുന്
ന്ന വെള്ളം ഭൂപല്ക്കുത്തെ ഭേദിക്കാറുണ്ടു്.

അങ്ങനെ

ഭേദിക്കു

പ്പെട്ടന്ന ഭാഗം അയഞ്ഞ് വഴ്ചതി വീഴ്കയ്യം ചെയ്യും. താണ

സ്ഥലത്തേക്കു" ഉരുളുന്ന ഭീമാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മണ്കട്ടയം
ു ഏല്ല റേഠിനേയും
ജി ഇതിനെ കരുതാം. മാഗ്രൂമദ്ധൃത്തിലള്ള.

നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണിതിനെറ

ഫിമാലയപവ്വതത്തില്

ഈ

പേക്ക്".

(1.൩൪. ദ്വ)

രീതിയില് പലയിടത്തും

മണ്

കട്ടപ്രവാഹം ഉ ണ്ടാകാഠുണ്ടു്. നദിയില് ഇതു വീഴുകയാബണെ

ച്ച!
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അയി. നദിയ്യടെ ഗതിയെത്തന്നെ തടയ്യം. ചുണ്ണമ്പുകല്ലള്ളീ
ത്തു” വെള്ളം ചുണ്ണാമ്പിനെ ലയിപ്പി ചൂ”.പിടപുകളു ണ്ടാക്കും
&

ഹണ്ട്. ഭൂഗദ ജലവും ഭൂതലസ്വഭാപത്തെ നിള്ണ്ണയിക്കുന്നു ഛട
കതാളി ലൊന്നാണു.

കടല്. .കടലിലെ തിരമാലകള് ശക്തിയായും നിര
ന്തരമായ്യം കരയിലേക്ക്”
അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു”.

കര

കുന്നു കന്നു”

കരേശ്ശെ

ആയി

നശിപ്പികുപ്പെടുന്നു.

കടല്പെള്ളത്തിലെ
ആസിഡുകശ
തീരത്തുള്ള
“ളെ അനുനിമിഷം അലിയിക്കുന്ന. തിരമാലകള്

പാഠറക
തീരങ്ങ

റ പലയിടത്തും ചെറിയ ചെറിയ്ഗുഹകശ നൃഷ്ടിച്ചി
കൂ
നിങ്ങള് കണ്ടിരിക്കാം.
ഗുഹകശക്കു” മുകളിലുള്ള
ഗ൫
ചിലര്പ്പാശ ഇടിഞ്ഞൃതാഥാറുണ്ടു്. മാര്ഭവമുമ്മ ആവ

മാണു” പാഠയ്ക്കുള്ള തെങ്കില് കടല് ജലം അതിനെ തന്നില്
ലയിപ്പിക്കും.

ചിലപ്പോള് പാഠകളില്

ത് ിര മാലകശക്കു

ശക്തിയ്യണ്ടു".

പിള പ്പണ്ടാക്കുന്നതി

ഈ പിള പ്ലുകളില് വായ്യ

ൂ ലു; ശീതോംഗ്ണുസ്ഥിതിഭേദമനുസരിച്ചു*
൮!

സൃങ്കോ ചവികാ സങ്ങശ
[ ചക

ആ

ഉണ്ടാവുകയ്യം ചെയ്യുന്ന

യി പാഠകശഗ ഇടിയാറുണ്ടു്.

നെ കരയില്നിന്ന്” നശിപ്പിക്കപ്പെടുടന്ന ഭാഗ
മാലകശതന്നെ മററുചില ഭാഗങ്ങളില് നിക്ഷേ
, മണലും ചരലും കടല്ത്തീരത്തു” അടിഞ്ഞുക്രഭാറു
ണ്ടല്ലോ.

ചിലപ്പോശ നദീമുഖങ്ങളില് പോലും

ചില

മണ്

“തിട്ടകള് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
[1

വിവിധതരം

കടലോരങ്ങാം.

നിരന്തരമായ

ശിലാപകര്ഷം സമുദ്തീരങ്ങളില് ഇണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നു” നാമ
പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സമുദ്രതീരം സദാ പരിപത്തനവിധേയ
മായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏന്നു” നാം മനസ്സിലാക്കി. ഒരിടത്തു
കടലോരം സൃഷ്ലിക്കപ്പെടുമ്പോശ മഠെറാരിടത്തു” നേരത്തെ

സൃഷ്ടിക്കുപ്പെടുതിനു* തേയ്മാനം ഭവിക്കുന്നു.

ഒരിടത്തു” ക.

മററ ചിലടത്തു*
“ടല്ത്തീരം ആഗാ കുറഞ്ഞതായിരിക്കും.
“ആഗം ക്രടുതടുള്ളതായിരിക്കം. ക്രടതല് കടലോരങ്ങളു,ം (൫ച

ഘഖനങ്ങളുടെ പ്രചത്തനഫലമായിട്ടുണ്ടായവയാണു., ജലത്തി
ണടിയില് താണുപോയ ഭാഗങ്ങളിലെ കടലോരത്തിനു*
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കാണുകയില്ല.

അവിടെ

ഉശക്കടലുകളും

തുറമുഖം

ങ്ങളും അധികമായിരിക്കും.
പഖ്ധിയ പവ്ൃതഭാഗങ്ങള്ശ വെ.
മള ത്തില് താണുപോയിട്ടുണ്ടൌംല് അവയ്യടെ ഉന്നതശിഖര

ങ്ങ

അന്യ്യോന്യബന്ധമില്ലംത്ത

വിധത്തില്

ദ്വീപുകളാ

യി രൂപാന്തരപ്പെടും. കടലിടുക്കുകള് പലയിടത്തും ഇത്തര
ത്തിലാനുണ്ടാകുന്നതു”. ഇനുഡ്ൃ൯ സമുദ്രത്തിനെറ നിരപ്പ്
കുഠച്ഛുയരുകയാണെങ്കില് ഡക്കാണ് ഒരു ദ്വീപായിത്തീരുമെ.

ന്നുള്ളതു" ഓക്കണം.

സിസുഗ്ംഗാസമതലം

ആഴമില്ലാത്ത.

ഒരു കടലായി അപ്പോള് രൂപാന്തരപ്പെടും.

പല

ദവീപ്യകളാല് ചുഠാപ്പെട്ടു” സൃഷ്ടിക്കുപ്പെടുന്ന
നു” 11010 (0൭9 ഏന്നാണു* പേരു”.

കടലോരത്തി.
ല്ല

ങ്ങമ്രം ഇത്തരത്തില് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടിടുള്ളതാണു”,.
മററ

ചില കുട ലോരങ്ങള്

കടലോര

ഇങ്ങനെ

ടി

ത്തപ്പെട്ടപയാണു”.
കടലിനടിയിലുള്ള ഭൂമി ഉയന്നു” ഒരുമ
പൃതിയതരം കടലോരം സ്തഷ്ലിക്കപ്പെടുന്നു. നിരപ്പുള്ള തര്
രിക്കും ഇതു".

അവിടെ

ഗുഹകൊ

കാണുകയില്ല.

വിടവുകളൊ

ഇത്തരം

മഉശഗീക്കടലുക്

കടലോരപ്രാന്ത

സമുദ്രത്തിനു” ആഴം കുഠയ്യം. തുറമുഖ സാകയ്ക്കും കുണണ
ല. പ്രകൃതിദത്തമായ നകാശയങ്ങള് ഇവിടെ ഉണ്ട
ക്കുകയില്ല.

ഒ ംനാട൯നീരൊഴുക്കു പ്രദേശങ്ങളും.

പ്പുതടകേങ്ങള ടു.ം.

ലു

ഒരു വലിയ മഥ പെയ്യുമ്പോള് ഭൂതലത്തുള്ള നിമ്ന.
ഭാഗത്ഭളില് വെള്ളം നിറയുന്നു. മഗ തീരുകയ്യം ഉഷ്ണും വര്
ഭധിക്കുകയ്യ൦ ചെയ്കുമ്പോശഗ ജലത്തില് അധികവും ആവിയായിപ്പോകം. എന്നാല് ക്രൂട്ടതല് പെപെള്ളം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരി
ക്ടകംയാണെങ്ക"ല് സമിരമായ ഒരു തടാകം അവിടെ ഉണ്ടാ.
കുഠ, കഥിക്ക് ആഴമുണ്ടായിരിക്ുകയ്യം കുഴിയിലെ ശിലാ.

പാളിയില്ക്രടുടി ചെള്ളം
യാല് ഈ

ചാനു പോകാതിരിക്കുകയ്യം
ചെ.

ജലാശയത്തില് ധാരാളം വെള്ളം കാണും.
ള്

പരി

ലി

--281-സര പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നും നീരൊ്രക്ക്” ഇവിടേക്ക് ആയെ:
ന്നും വരാം, ഹന്നല് ചില തടാകങ്ങളില്നിന്നു” നദികഗപുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്.
വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ തടാക.
ഞ്ങശ ഉദാഹരണം.

ഭൂതലത്തില് പലയിടങ്ങളിലും

്്

*

ഉശഗനാട൯

നീരൊഴ്ച

കു പ്രദേശങ്ങള് നാം കാണാറുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ ഉശനാടന്൯.
ജലാശയങ്ങളെ പ്പഠഠി നിങ്ങള് പഠിച്ചിടടുണ്ടല്ലേം. ഒരു തടാ
കം ജുലനിക്ഷേപംകൊണ്ടോ
കൊണ്ടോ
ഉണ്ടാകാം. പിളരപ്പ

ഖാദനംകൊണ്ടോ
താഴ്പരകളില്

ഭൂകമ്പം
സ്ഥിതി

ചെയ്യുന്ന തടാകങ്ങള് സമുദ്രനിരപ്പില്
നിന്നു പോലും താണ
വയാണെന്നു

പറയാം.

: നിരപധി

ലവണങ്ങളുടെ

നിക്ഷേപരംഗമായി

ഈ

ത.

ട്രാകങ്ങള് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മഴവെള്ളം അധികം ലഭിക്കും.
ത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ബൊഷ്ക്ീകരണം അധികം നടക്ുന്നിടത്തും
പണത്വം ക്രടിയിരിക്കും. ഡഡ്സി ഉദാഹരണം.
നദി:
ശാ പഹിക്കുന്ന തഅവക്ഷിപൃങ്ങളെ
ല്ലാം തടാകങ്ങളില് അടി
ട്രി കാലാന്തരത്തില് അവയ്യടെ

0

ഇങ്ങനെയാണു"

ആഴം

കയ്ക്കും.

ചില.

ചത്ുച്പുനിലങ്ങളുയി:

ത്രപം
പ്രാപിച്ചിടുള്ളതു".
മഴ കുറവുള്ള ഉശനാടുകളില്.
അലശേയങ്ങള്കു ചുററും മനുഷ്യവാസം ക്രടുക സാധാരണ

മാണല്ലോ.
ഭൂകമ്പം.

൬

ഭൂഗഭത്തിലുള്ള

പികാരഭേദത്തിനനു
സര:

ണമായി ബാഹ്യയമറയ്യണ്ടാകുന്ന ഒരു ചലനവിശേഷമാണു
ഭ്രകമ്പം. മടങ്ങുകയ്യം ഒടിയ്യകയ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൂപല്ക്കു.
ത്തെയാണ്, ഭൂകമ്പം സധ്യസാധാരണമായ പ്രദേശത്തു" നാഭ.
കാനുന്നതു”,

ഭപല്ക്കും ദുര്ബലവും

അശക്തവും

ന്നിടത്തു” ആവത്തിച്ചപേത്തിച്ചു"് ഇതുണ്ടാകുന്നു.

തആയിരിക്കു
അഗ്നിപവ്വ.

തപ്രപത്തനത്തോടു ബന്ധിച്ചാണു” സാധ്ധാരണ ഇതു നടക്കു.
ത്തു", പൊട്ടിത്തെറികുലുകശക്കം തീതുപ്പലിനും നാന്ദിയ
യി ഭൂകമ്പങ്ങളു
ണ്ടാ കാറുണ്ട്. ഭൂഗഭത്തിലുള്ള പാറ അടുക്കുകള്.
ക്ടിഞ്ഞു താഴ്ഴമ്പോശ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു പറയാ.
' ഭൂഗദഘടനയില് സംഭവിക്കുന്ന മാററങ്ങളാണു” ഭൂകമ്പത്തി:
നുള്ള

കാരണ.
ഴ്

-282-ഭൂപല്ക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന

ഭൂനീരപ്പിലുള്ള വൃത്യസേവും

വിടചുകളം തീരപ്രദേശം നിമ്നമാകുന്നതും പൃതിയ തീത
പ്രദേശങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ുപ്പെടുന്നതുമത്രെ ഭൂകമ്പത്തിന്െറ ഫല
അശ. നദികള് അപ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുകയോ ഗതിമാറി ഒഴുകുക
പൃതിയ നദികള് ഉണ്ടാവുകയ്യം
ചെചയ്യമെന്നുപരാം.
യോ
ചെയ്യും. ക്രടുതല് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ഭീമമായ
നഷ്ടം ഇതു വരുത്തും. 19034-ലെ ബീഹാര് ഭൂകമ്പവും 19035.
ലെ

ക്വറഠാ ഭൂകമ്പവും ഇതിന്ദദാഹരണങ്ങളാണു്.

കര്

അടിയില്

ഭൂമിയ്യടെ ഉ പരിതലത്തില് നിന്നു് പളരെ

ആയിരിക്കും പാറകളുടെ തട്ടുകള് ജടിഞ്ഞുവീ.ഴന്നതു”. ഇടി

ഞ്ഞ പീഴ്ഴന്ന ഭാഗത്തിനു” നേരെ മുകളിലാണു” ഇളക്കും തഴ്ടു
ന്നതു". അവിടെനിന്നു" അതിരെ പ്രത്യാഘാതം വീചിപ

ട്പ്ബഠ
പരിസരങ്ങളില് പ്്യാപിക്കുന്നു.
രമ്പരകളയി
ഇപ്പ
ഗതി
ടെ
ഉപയോഗിച്ചു” ഈ വീചികളു
(ഥി
മനസ്സിലക്കോയുണ്ടു്, ഭൂചല്ക്കത്തിനെ പുനക്രമീകരണ

നും പല്ൃതങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കും ഭൂകമ്പങ്ങള് ആവശ്യമാ
കേര ളോല്ലത്തിയെപ്പറഠിയ്യള്ള കഥ സ്കൃരിക്കക.

ഭൂനിരപ്പില് പലയിടങ്ങളിലും വൃത്യാസം പന്നി
കാം
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു” പെട്ടെന്നോ മന്ദഗതിയിലോ

പെട്ടെന്നുള്ള

കാരണം

വ്ൃത്യാസത്ങശക്കള്ള

മന്ദഗതിയിലുള്ള

സ്ൃമ്ള പ്രകൃതി

കാരണം

രൂപംമാററത്തിനു
കാരണം

നിരന്തരമർ

വളരെക്കാലം

ല്വേം പഠനവിഷയമായിത്തീന്നിടുണ്ട്.

“തിയെപ്പഠി നമുക്ക ചിന്തിക്കാം.

ത്രം

ഏതായാലും കരയ്യടെ നി

പ്രപത്തനമത്രെ.

മ നോന്നതസ്ഥിതിക്കുള്ള

(ഭക

മുമ്പുമുത

പിപിധതരം ഭൂപ്രകൂ.

ഒന്നാമതു”

ഃ

പവ്ൃതങ്ങളെപ്പ

റിയവേട്ടെ.
പവ്ൃതങ്ങഠം.

മൂന്നുതരത്തിലുള്ള

പവ്ൃതങ്ങശ ഉണ്ടു”.

1) ജലപ്രപാഹഫലമായി ചുററുമുള്ളു മണ്ണടിഞ്ഞുക്രടി ഉണ്ടം

“യവ.

(11ഠ്ബഖ്൩ 0 80൨൪൭10൬).

ധാതുപദാത്ഥങ്ങള്

9) ഭ്രകമ്പഫലമംയ്യണ്ടായ

“രൂപംപ്രാപിച്ച
102).

പധ്യതങ്ങള്.

(1/ഠ൩്ബഖ്൩ട
:

ചേന്ന്

ലബ്ധി

4

- 983.

പ്പവ്ൃതങ്ങള്.
3) പാഠക്കെടുകള് ചേന്നാണ്ടൊയിടുള്ള
(1 ൦ബബഖ്ബട വ് ലഞ്ചഥി൩)
മൂന്നാമത്തെ പിഭാഗത്തിലണേ” മിക്ക പവ്വതങ്ങളു.ക

ക ശപ്പെടുന്നതു". ആല്പ്സിലും ഹിമാലയത്തിലും, റോക്കി
പധ്ൃതത്തിലും മററും കടല് ജീപികളടെ പുറം തോട്ടം, ചു
ഷ്ല്ാമ്പും, കുക്കയ്യം കാണപ്പെടിടുണ്ട്. ഇതിനെഠ അത്ഥം ഒരു
കാലത്തു" ഈ

ഭാഗങ്ങള്

സമുദ്രത്തിനടിയിലായിരുന്നെന്നം

“ണല്ലേ.
പവ്യതത്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാല് അനേകം

ക

4

ശിലംപോളികള് അടുക്കിചച്ചിതിക്കുന്ന
അട്ടികശ അഥവാ
തായി കാണാം. ഈ അട്ടക്കുകശക്ക് ഭൂമിയ്യടെ അന്ത൪ര്ഭാഗ
ത്തുനിന്നു” പുഠപ്പെട പിക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്ഥാനദ്രം

ശം വന്നുകാണുന്നു. നിരപ്പായിക്കിടന്നിരുന്ന അട്ടികശ ലം
ബമാ നമായിത്തീന്നിട്ടുണ്ടു. പള വും ഒടിവും തകര് ്ചയയം ഈ
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ട്ടികശക്ക” പലയിടങ്ങളിലും

ഭൂമി

ടെ ഉപരിതലത്തില് ഉയര്ച്ചയ്യം താഗ്റ്യ്യം അനേകകാല.

മായി ആവത്തിക്കപ്പെടുതിനെഠ പരിണാമമണേ” ഇന്നത്തെ
ഖ്വ്ൃയതത്ങശ. പാശ്വഭാഗങ്ങളിലെ സമ്മര്ദം ചിലയിടത്ങ

കില് ഭൂതലത്തെ കുന്നിക്കുകയ്യം ചെയ്യിടുണ്ട്. ഭൂമിയ്യടെ അ
ന്തര്ഭാഗം സങ്കോ ചപ്രപത്തനത്തിനു വിധേയമായതിനെ

ഫലമായി കരയില് പാഠകശ ഉയന്ന. സങത്കചിത ഭാഗങ്ങള്
സമുദ്ത്തിനടിയിലായിത്തീരു കയ്യമുണ്ടായി.

ഉയന്ന

ഭാഗ

ങ്ങശ അനേകം മടക്കുകളോടുക്രടി പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടു.
ഇങ്ങനെ പല പ്രകാരത്തില് സൃഷ്കിക്കപ്പെട പവ്ൃതങ്ങ
കില് കാറു", മഴ, ഹിമവാതങ്ങശ

മുതലായ പ്രകൃതിശക്തി

കശ പ്രവത്തിച്ചു് തേയ്മാനം വരുത്തിയിട്ടണ്ടു". ഭൂകമ്പങ്ങളു
“ടെ ഫലമായി പെട്ടെന്നു" മാററങ്ങള് വന്നിടടുണ്ടെങ്കിലും മന്ദ
ഗതിയിലുള്ള ഭൂപ്രപത്തനങ്ങളും പവ്വതസ്ൃഷ്ണിക്കു കാരണമാ

യിത്തീന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു” മററു സ്ഥലത്തേക്ക്*
ഭ്ൂപല്ക്കുത്തിന്െറ
ഫലമായി
.പ്രകൃതിപ്രപത്തനത്തിനെഠ
“സ്ഥാനഭ്രംശം നിരന്തരം നടക്കുന്നുപെന്നു” ഇതിനുപരി സ്യൂ

ചിപ്പിച്ചിടുണ്ടല്ലെ.
ഭൂകമ്പം

നിമിത്തം

ഭൂവല്ക്കത്തിനൌൊ

സ

കുട്ടി കുറഞ്ഞ

ം.,

-284.--ഭാഗങ്ങളില് വിടവുകള് ചിലയിടങ്ങളില്

ഉണ്ടാകും.

ന്നിട്ട്” തുടര്ച്ചയായ്യണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങളുടെ

ഫലം

പ്

താഴ്

ന്ന പ്രദേശങ്ങളു ടെയ്യം മന്നത്ഭ്ൂരമികളുടെയ്യഠ സൃഷ്ണിയായി:
രിക്കും.

ഉന്നതഭൂമികളാണെങ്കില്

അവയ്ക്ക്”

ങ്ങള് (1൭% 11ഠയബ/ഖ്നട) എന്നു പേരു".
ങ്ങളാണെങ്കില്

അവയ്ക്കു

പിളര്ച്ചു

ച

വിടവുപവ്ൃത

താണ

പ്രദേശ

താഴ*പരകള്

(14%

നച്ിദ) എന്നത്രേ പേരു", ചെങ്കടല് ഒരു പിളരച്പുതാഴ്വ
യാണു്.

അതിനെഠ

ഇരുവശത്ഭളിലുമുള്ള തു” വിടവുപവ്വൃത.

ഞ്ങളാണു*, മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ തടാകങ്ങളും പവ്വതങ്ങളു..
ഇക്കട്ടത്തില് ഉ ശപ്പെടുന്നു.
താഴ്വരകഠം. സമുദനിരപ്പില് നിന്നും അധികം
കൂയരമില്ലാത്ത വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങള്ക്ക് സമതലങ്ങള്.
അഥവാ താഴ്വരകള് എന്നു പറയാം,
നിരപ്പുള്ള ഭൂമിയും
അല്പം ചതിവുള്ള ഭൂമികളും ഇതില് ഉശഗപ്പെടുത്താം.
ച്മനുസരിച്ചു” രണ്ടു തരം സമതലങ്ങളു ണ്ടു".

ഉത്ഭ

1. ഏറവമണ് സമതലം (121൩൭ ൨ ലി
വെള്ളപ്പൊക്കം

കൊണ്ടു്” ഇത്തരം

സമതലങ്ങളു ണ്ടാവാഠ,

നദ”

യില്ക്രുടി പരുന്ന ചെളിയ്യം മണ്ണും എക്കലും വെള്ളപ്പൊക്ക.

ത്തിനു

പിധേയമാകുന്ന

സ്ഥലങ്ങളിലെ

താണ

പ്രദേശങ്ങ:

കൂറില് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ വലിയ
ങ്ങളില് പലതും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിടുമ്ളതാണു”.
ഗ്രംഗാസമതലം

സമതല,
സിന്ധു.

ഉദാഹരണം,

സമുദത്തില് വീഴ്ഴന്ന നദീനിക്ഷേപങ്ങളു ൦ മററും

സമു.

ക്രതീത്തു”് ആഴം കുഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളില് അടിഞ്ഞുക്രടി കരയ്ക്കു.
ഒരന്നത്യം പഭ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില് മണ്ടാകുന്ന സമതല
ത്തിനു” തീരസമതലം എന്നുപറയാം. (ഭൂമികുലുക്കം കൊണ്ടു
ചിലപ്പോശ സമുദ്രതീരം ഉയന്നെന്നുപരാം.
ഇന്ഡ്യയുടെ

കിഥക്കെത്തീരം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതാനേ”.
അതും ഇക്കൂള.
ത്തില് തന്നെ ഉശപ്പെടുത്തണം.
അഗ്നിപവ്വൃതങ്ങളില്
നിന്നു” ലാവാ ഒഴകി കുന്നും കഥി

ഷ്ൃമായിക്കിടക്കന്ന പ്രദേശങ്ങളെ
ക്ക അമേരിക്കയിലെ

നിരപ്പാക്കിയിടുണ്ടു”.

കൊള ംബിയാ

വട.

നദി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ.

കി

_985_
ഒരു സമതലത്തില് ക്രടിയാണു” ഒഴ്റകുന്നതു". ഡക്കാണ്പീ
ഭമിയ്യടെ പല ഭാഗങ്ങളും ജതില് ഉള്പ്പെടുത്താം. ഹിമാ
നികശ ഒഴ്രകിയ്യം കഥിയായിക്കിടന്ന ഭൂതലത്തെ നിരപ്പാ

ൽ

ക്കിയിട്ടുണ്ടു്,

2) അപഹ്ൃതസമതലം

(11൩5 വ് 170810൩)

നദി

കളുടെ പ്രവാഹംമൂലവും ഹിമാനികളുടെ പ്രപത്തനം മൂല
വും ഉന്നതമായിക്കിടക്ുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ അല്പാല്പം കാനെട്െ

.

.

ത്തു” കരയ്ക്കു" നിര പ്പുവരുത്പ്പെടിരിക്കുന്നു.

പടക്കെ അമേരി

ക്കയിലെ പ്രയറികളും ഉത്തര യൂറോപ്പിലെ സമതലവും ഇ
ങ്ങനെ ഉണ്ടായവയാണ്. ഭൂതലം നിരപ്പായതു" അതിനെ
ചില ഭാഗങ്ങള് അപഹരിക്കപ്പെടതുകൊണ്ടോണു”.
ചുററുപാട്ടമുള്ള

താഥ്പരകങള്കില് നിന്നു”

ക്രട്ടതല് മയ

അ" നിമ” നോന്നതമായിക്കിടക്കന്ന സമതലത്തിനു” പീഠപ്ര
ദേശം (1015162:) ഏന്നു പറയാം, താഴ്പരകള്ശ പ്രകൃതി
പ്രവത്തനം കൊണ്ടും ഉയത്തപ്പെട്ടും പരിസരപ്രദേശങ്ങള്
പ്രകൃതിപ്രപത്തനംകൊണ്ടു താഴ്ത്തപ്പെട്ടും ഉണ്ടായവയാണ്
മിക്ക പീംഭൂമികളുംം

മരുഭൂമികഠം. മഴയെ അഭാവാ മൂലവും പ്രകൃതി
ബ്വവത്തനങ്ങള് മൂലവും ചില പ്രദേശങ്ങള് സസ്ൃശൂന്യങ്ങ
കായിത്തീന്നിടുണ്ട്. ഉഗ്ണുമരുഭൂമി, മിതോേഷ്ണുമരുഭമിം ശീത
മരുഭൂമി എന്നിങ്ങനെ സ്ഥാനമനുസരിച്ചു” അവയ്ക്കു പേരുണ്ടു്.

ജലസംഭരണവ്യം നീരൊഴുക്കും.
1

മഗമുഖേന

ഭൂമി

തില് പതിക്കുന്ന ജലം പലയിടങ്ങളിലും സംഭരിക്കപ്പെട്ട
അ. സംഭരണ സ്ഥലത്തിന്െറ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അവ
പ്രവാഹങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയോ നിശ്ചല ജലാശയ
ങ്ങളായിത്തീരുക
യോ ചെയ്യാറുണ്ട്”. ഹിമാലയാപവ്ൃവതത്തെ
സിന്ധുഗംഗാ (സമതലത്തിനെറ

ജലസം
ഭരണ കേന്ദ്രമായി

ക്വറയാറുള്ള
തു” എന്തുകൊണ്ടു?
മണ്ണില് താഴ്ഠന്ന ജലം മുറവകളായ്യം അരുപികളായ്യം
രൂപം മാറിപരുന്നു ഏന്നു നേരത്തെ സ്ൂചിപ്പിച്ചിടുണ്ടല്ലേം.

കളിമണ്ണുപോലെ ജലഭേദ്യമല്ലാത്ത ഒരു ശിലാപാളിയ്യം
അലദേദയയമായ ഇതര ശിലാപാളികളും തമ്മില് ചേരുന്നു
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ഭാഗങ്ങളില് നിന്നായിരിക്കും ന്രുറവകശ സാധാരണ ഉണ്ട
കുന്നത്,

അനേകം

നീരുറവകശ് ചാലുകളായി

മാറി

ഒന്നിച്ചു

ഷ്ട

ചേന്നു” നദികളു ണ്ടാകുന്ന എന്നു പറയാം. ഇവയയടെ പ്രപത്ത
നങ്ങളെ പ്പഠഠി മു൯ ഭാഗങ്ങളില് സൂ ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു.
പവ്ൃതത്തിനൊയോ മലയ്യടേയോ ഇരുവശങ്ങളില്ക്രുടി ചെ
വെള്ളം പചേരപെട്ടു” ഒഴ്കാനുള്ള കാരണമെത്തു്?
നദികശ.
കൊണ്ടുമ്മ പ്രയോജനം എന്തു"? അവ നടത്തുന്ന പ്രവത്തനം
ഏന്തു” ഇത്യാദികായ്യങ്ങള് ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

തടാകങ്ങ്ം.
ആന്തരികവും
ണപ്പെടുന്നതു്.

ശക്തികളുടെ പ്രപത്ത നഫല

നിമ്ന ഭാഗങ്ങളിലത്രേ തടാകങ്ങള്

ഉണ്ടാകുന്ന

മായി

ഭ്രചല്പംത്തിനു* രൂപഭേദം പരുത്തുന്ന.

ബാഹ്യവുമായ

ഉന്നതപ്രദേശത്ങളുഠല് ഒരു തടാകം

കാ.

വലയ

ഏക്കല്മണ്ണ ടിയ്യന്നതുകൊണ്ടു ചില.
_ ചെഷ്ണപ്പെട്ടിരിക്കം.
പ്പേദഗ് ഒരു നദിയ്യടെ ഒഴ്ചക്കു നിന്നു പോകും. പവ്ൃതങ്ങളില്

നിന്നു” പഴ്ചതിപ്പേകേന്ന ശിലാഭാഗങ്ങളും നദീപ്രവാഹത്തെ.
തടഞ്ഞ്” ജലനിശ്ശമനത്തിനു പ്രതിബന്ധമുണ്ടാക്കിയെന്നു.
ക്വരാം, ഇങ്ങനെ നദികളില് പ്രകൃതിതന്നെ നിമ്മിക്കുന്ന അം

ണക്കെടുകള് ഉണ്ടു”. ഈ അണക്കട്ടുകശ വെള്ള ത്തിനെറ ഒഴ

ക്കിനെ തടഞ്ഞു” ചിലയിടങ്ങളില്

തടാകങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നു.

കാലക്രമത്തില് ചിലപ്പോള് അണക്കെട്ടു" അശക്തമായി അ.
തിശക്തിമത്തായി വെള്ളം പുറപ്പെടു ഏന്നു പരാം.
സ്ധമുദ്രത്തില് സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവക്ഷിപങ്ങശചേ.

നര" ചില സ്ഥലങ്ങളില്

ഉപ്പുതടാകങ്ങശ

ന്നാല് ഹിമാനികളടെ പ്രപാഹമാണു്
കങ്ങശ ഉണ്ടാക്കുന്നതു”.

സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

പലയിടത്തും

അഗ്നിപവ്ൃതങ്ങളില്

ത്തേക്കു

വമിക്കുന്ന

സ്ഥലങ്ങളിലും (07248)

ണ്ടാകും.

കട്ടിയ്യള്ള ശിലകളാല്

വലയം

ലവോ

എ.

തടാ
പുഠ-

തടാകങ്ങളു.

ചൈയ്യപ്പെടിടുള്ള.

നദീപ്രചാഹങ്ങളിലും തടാകങ്ങള് ഉണ്ടു”. വിടവു താഴ്വത:
കളില് സ്ൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ജലാശയത്ങളെപ്പറഠി മുമ്പു സൂ
ചിപ്പിച്ചിടുണ്ടല്ലോ.
ം

സാധാരണ ഗതിയില് തടാകങ്ങളില് നിന്നു” പുറത്തേ.
ക്ട” നദികള്

ഒഴ്ഴകാറുണ്ടു”.

ഏന്നാല്

മഴ

വളരെ

കുറവും.

)
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ി

തന്മൃലം

അത്യധികമായ ബാഷ്ക്രീകരണവുട

ഉള്ള ഭൂഭാഗങ്ങളില് ഇങ്ങനെ കാണാറില്ല. ഉഗനാട൯ ജലാ:
ശയത്ങളില് ലവണത്വം ക്രടിയിരിക്കുവാനുള്ള കാരണാ ഇ.
തണു”, തടാകങ്ങളിലേക്കു” ഒഴ്കിച്ചേരുന്ന നദികശ പല.
യിടത്തും എക്കല് നിക്ഷേപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാലക്രമത്തില്.

തടാകത്ങളുടെ അടിത്തട്ടു" ഉയരുകയ്യം സമതലങ്ങള് സ്ൃഷ്കി
കാപ്പെടുകംയ്യം
[ചി

നു

ത്

ല്

ചെയ്യുന്നു.

ചലം

ഹിമാനികഠം ((ിചപിണ്ട).

പവ്വതഭാഗങ്ങളില് മ.

ഞ്ഞൃകട്ടകശ പേര്പ്െപെടുത്തപ്പെട്ടു് ചരിവുകളില്ക്കുടി ഒഴ്ുകം
ുണ്ടു". ഭൂതലത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്റ്റക്കളേയ്യം നശിപ്പിച്ചു
കൊ.
ണ്ടു” ഉള്ള ഒരു പ്രവാഹമാണു” ഇതു നടത്തുന്നതു”.
കടുപ്പമേ

റിയ പാഠക്കഷണങ്ങളെ പ്പോലും മുറിച്ചു മുന്നോട്ടൊഴ്ചകുന്ന.
ഹിമാനികള് ഹിമരേഖയ്ക്ക് (8൧0൪ 1൩9) താഴെ ഏത്ത
മ്പോഗ മാത്രമാണു് ഉരുകി നദികളായി മാറുന്നതു. മുക.
1ല് പീതി അധികവും അടിയില് വീതി കാധുമുള്ള പ്രവാ
ത്തിനു“ ഒരു നാക്കിനെറ ആക്ഛതിയാണുമ്ളതു”. ഹിമാലയ
ത്തിലും കാഠക്കേറേം പവ്ൃതത്തിലും പളരെ ദൈര്ഘ്യമുള്ള

ഹിമപ്രവാഹതങ്ങശ ഉണ്ടു്.
വാഹം

ശീതമേഖലയിലും

ഇത്തരം പ്ര,

കാണപ്പെടുന്നു,

ഒരു

ഹിമാനി

സമുദ്രത്തിലേക്ക്

പ്രപേശിക്കുമ്പോശ.

അതു” ഹിമകുട്ട (100 06) യായി മാറുന്നു. ഒ൯പതില്
എട്ടു ഭാഗവും ജലത്തിനടിയില് ആയിരിക്കും. പ്രവാഹത്തി'
നിടയ്ക്ക് ഹിമാനി സാഭരിച്ച (ഭവല്പം ഭാഗങ്ങളും ഹിമക്ട്ട.

കളോടൊപ്പം സമുദ്രത്തില് തന്നെ പതിക്കുന്നു.
തിരമാലക.
കില്ചെട്ടു" അത്ങോടുമിങ്ങോട്ടുമുലഞ്ഞു്” മഷ്ണുപ്പദേശങ്ങളി
ലെത്തുന്ന ഈ കുട്ടകള് ഉരുകുന്നു. അതോടൊപ്പം ശിലാഭാഗ
ങ്ങശ സമുദ്രത്തില് അടിയ്യകയ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ

അവഷഷിപൃങ്ങളാണു
ച്വിടുമ്ള തു്.
ഹിമവിരിപ്പു'

ന്ൃഫരണ്ടലന്ഡ്തീരങ്ങളെ
്
ടം
(1൦ 811660.

കരയില്

സ്തീ:
ഹിമം

ഒരു വിരിച്പണ്ടാക്കുന്നു. ഭൂപല്പം ഭൂൃശ്ൃമല്ല. വളരെ ആഴ
ത്തിലാണ്” ഹിമത്തിന്െറ കിടച്ചു”ം ഗ്രീ൯ല൯റ൮ു൦ അ൯റാര.

288.
്കിക്കായ്യം ഇത്തരത്തില് ഉള്ള വിരിച്പുകളെ ക്കൊണ്ടു" ആവര

“ണം ചെയഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അഗ്നിചര്പ്പുതങ്ങഠം. ഭൂമിയ്യടെ അന്തര്ഭാഗത്തു്*
ചൂട” പളരെ കൂടുതലത്രെ. ഉപരിതലത്തില് നിന്നു" അടി

“യിലേകുള്ള മര്ദ്ദവും ക്രടുതലാണല്ലേോ. ജ്വലിച്ചു” ഉരുകി
ക്കിടക്കുന്ന ഒരുതരം ദ്രാവകം അവിടെയ്യണ്ടു”.
ഈ ദ്രാവക
.ബഹിധ്ഗുമിക്കചാ൯ ശ്രമം നടത്തുന്നു.
ഭൂമിയില് താഴ്ന്ന
ജലം ഈദ്രാവകത്തില് ചെന്നു ലയിക്കുമ്പോള് അത്തു” ത്ത
വിയായിത്തീരുന്നും
അകത്തുള്ള. ദ്രപവസ്റ്റ പെട്ടെന്നു് പുറ
ത്തേക്കു പമിക്കപ്പെടുന്നു.
അഗ്നിപവ്വൃതങ്ങളുടെ ഉത്ഭപത്തെ
ച്പറഠി ഇതണൊരു

വ്യാഖ്യാനം.

ഏതായാലും ഭൂകമ്പം, അഗ്നി പവ്വതപ്രപത്തനത്തിന്െറ
. ണാന്ദിയാണു*.

അഗ്നിതുല്യമായ ദരവേകം

വമിക്കുന്ന

സ്മൂപി

കാകൃതിയിലുള്ള ഒന്നാണു് അഗ്നിപവ്വതം. കുന്നിനെ ഒരു,
ഭാഗത്തു” ചോറിനെ ആക്ൃതിയ്യള്ള ഒരു ദ്വാരം (൩൧
ണ്ടു. ഇതില്ക്രകുടിയാണു” ലാവാ പൃഠത്തേക്കു വരുന്നതു്
സമുദ്രത്തിനെറ അടിയില് നിന്നു പോലും ഒരു അഗ്നിപവ്വതം
ഉണ്ടായെന്നു വരം. അടിഭാഗത്തു
നിന്നു” കുഴല് പോലെയ്യള്ളു.

ഒരു

മാശ്ശത്തില്ക്രടിയാണു”

ച്വവത്തനശൂനദുമായി
ഷനീഭപിച്ച

ദ്രാവകം

കിടക്കുമ്പോള്

ദ്രാവകംകൊണ്ട

വമിക്കപ്പെടുന്നതു”.
അഗ്നിപവ്വൃതമുഖം

മൂടിയിരിക്കും.

ചില

റില് പവ്വതത്തിസെറ മററു സ്ഥലങ്ങളിലും മുഖങ്ങള്
“യെന്നു പരാം. ആയിരക്കണക്കിനു” മൃുതപവ്വതങ്ങള്
ആണ്ടു”.

ഏകദേശം

മുന്തൃറോളം

കാലങ്ങ

ജണ്ടാ
(മുഖ

എണ്ണും ഇന്നും പ്രവത്തിച്ചു

“കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
നീരാവിയ്യം വെണ്ണീവ൮ം൦
പാറക്കഷണങ്ങളും എല്ലാം
അഗ്നിപവ്വതമുഖത്തുനിന്ന് ബഹിശ്ൂമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ
“ബഹിശ്ശമനത്തിനെറ ശക്തി ഉഈഹ്യാതീതമത്രെ. ബഹി൪
ഗൂമന ഭാഗത്തു് ലാവാ തണുത്തുറഞ്ഞു” പധ്ൃതത്തിനെൌ ഉയരം
വര്ദ്ധിക്കുന്നു.
0
പസഫികസമുദ്രത്തിനെറ ചുറ൮ം അഗ്നിപവ്വതങ്ങശ

വളരെയയണ്ട്.

അത്യാഗാധങ്ങളുയ ജലാശയപാശ്വങ്ങളി

ുള്ള ഉയരാഷ്രടിയ

മടക്കു പവ്ൃതങ്ങളിലണേ”

മിക്ക അഗ്നി

--289-ആ്വധ്ൃതങ്ങളു.ം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു*.
ര്

ആ൯ഡീസ് പവ്ൃതത്തി

ജും റാക്കി പവ്വൃതത്തിലും ഉള്ളവ ഇന്നു” മൃതങ്ങളാണ*, ചിം
ജവ ഉദാഹര
ബറാസൊ, കോട്ടോപാക്സി, ഒറീസാബാ,

'ണങ്ങളത്രെ.

കാ ചാത”കാ ഉ പദ്വീപു",

“കശം കൊറിയാം, ജപ്പാന്,

ഫര്മോസാ,

കഠൈല് ദ്വീപു
ഫിലിപ്പൈ൯ദ്വീ

പുകള്, നൃഗിനി, നക സില൯ഡ, അ൯റാര്ടടിക്ക (21,000
10760) ,ജാലാം സുമാട്രാ, ബമ്മാ എന്നിപിടങ്ങള
മോ
അഗ്നി പര്പ്പതങ്ങളുണ്ടു”. മെഡിറഠഥേനിയ൯ ക
യത
ത്താണു” മററു” അഗ്നിപര്പ്പതങ്ങളു
മ്ളതു”. ഭൂവല്പൃത്തിനു"*
കട്ടികറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലും കടലില് നിന്നും ഉയരുക
“യോ കടലിലേക്ക്” താഴ്ചകയോ ചെയ്മിട്ടുള്ള ഭൂഭാഗങ്ങളിലു

ത്രെ അഗ്നിപര്പ്പതങ്ങശ

സര്പ്പസാധാരണമായി

കാണ

പ്പെടുന്നതു*. പിളരപ്പ
താഴ്പരകളുടെ തീരങ്ങളിലും ഇവ
ഷ്ലണ്ടു്. ൧. . 79-0൦ ആണ്ടില് ഇററലിയിലെ പെസ്മൂവിയ
സ്പര്പ്പതം അഗ്നി വമിക്കുകയയണ്ടായി. പോഠപെ മുതലാ
നഗരങ്ങള് അന്നു” നാമാവശേഷമായി,
സിസിലിയ്യടെ
വടക്ക് സ്ട്രാബൊലി എന്നൊരു ദ്വീപൃണ്ട്. സമുദ്രത്തി
അടിയില്നിന്ന്” ഉയന്ന് സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്നു” ചൊഞ്ങി

നിലന്ന ഒരഗ്നിപര്പ്പതമുഖമത്രെ ആ ദ്വീപു”. മെഡിററ
റേനിയനിലെ
പിളക്കമരമെന്നാണു” ജഇതറിയപ്പെടുന്നുതു”.
“സിസിലി ദവീപിലുള്ളമ എറഠ്നാ പ്രസ്താവ്യമായ പേറൊരു
അഗ്നിപ്പര്പ്പതമാണു്. 1983-ല് സുമാട്രായ്ക്കും ജാവാസ്ത്രം ഇഭ ,

യുള്ള ക്രാക്കത്വാ (16121:൭00൭) ദ്വീപു" അഗ്നി പകിക്കക

യൃണ്ടായി.
ക

ഒററ ദിപസംകൊണ്ടു"

കയ്യ ആയിരം
കയ്യ ചെയ്തു.

ദ്വീപു” മുഴ്ുച൯ നശിക്കു

അടി താഗ്സയ്യള്ള കടല് അവിടെ
ഉണ്ടാവു
അമ്പതടി ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു തിരമാല

മുന്നൂ൮ ഗ്രാമങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു” ഹോണ് മനമ്പുപരെ
ഏത്തിയത്രെ.
ഈ പര്പ്പതത്തിസനെറ പൊട്ടല് രണ്ടായിരം
മൈല് അകലെ
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദക്ഷിണ ആസ്ദ്രേലിയമ

യില് കേട്ടു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

1902-ല് പെയ്ക്കി൯ഡീസിലെ മാര്ട്ടിനിക" ദ്വീപില്
101൩ 1൦1൦൦ പൊട്ടുകയ്യണ്ടായിം,

ലാവായ്ക്കുപകരം നീരമ

ഖിയ്യം ചെണ്ണീറുമാണു” ഇവിടെ പമിക്കപ്പെടതു". ദ്രാവകരൂ
. ചത്തിലുള്ള ചെളി
സമീപപ്രദേശങ്ങളെ
മൂടിക്കളഞ്ഞു.

290.
അനേകദിപസത്തേക്ക് ഭൂകമ്പങ്ങള് അവിടെ സര്പ്പസറാധമ
രണമായിരുന്നു. സെ൯റുപീയഠിപട്ടണം നശിച്ചു ഏന്നു മാ
ത്രമല്ല അവിടെയ്യണ്ടായിരുന്ന
മുപ്പതിനായിരം പേരില്.

ച,

രണ്ട പേര് മാത്രമാനു” രക്ഷപ്പെടതു”ം

ലോകത്തിലെ ഏററവും വലിയ അഗ”'നിപര്പ്പതങ്ങ.
ഉില്വച്ചു" മുഖ്യമായിട്ടുള്ളവ ഹാവായ്ദ്വീപുകിലാട്ന്.
ലാവാ
കൊണ്ടു നിമ്മിതമാണു” ഈ ദ്വീപുകളെ ല്ലാം. അടി

ത്ത

നിന്നു” സമു ദ നിരപ്പുപരെ

ദേശം 16000 അഭിയാണു*,
14000 അടിയോളം

ഇവയ്യടെ

ഉയരം

എക.

നിരപ്പില് നിന്നു" പിന്നെയും

ഇവസ്ത്ു പൊക്കുമുണ്ടു".

ജപ്പാനില് തുട.

ഷ്

രെത്തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നിപര്പ്പതപ്പെട്ടലുകളെ
പ്പഠരി:
നിങ്ങള് കേടടിടുണ്ടല്ലോ.

ഫകൃജിയാമാം അവിടെയാണു”,

മേല്പറഞ്ഞ കായ്യങ്ങള
റില്നിന്നു“ ഭൂമിയ്യടെ

അന്തര്ഭാഗ

ത്തു” ബന്ധിതമായിരിക്കുന്ന
ബൃഹത് ശക്തികളെ പ്പഠരി
ചില സാമാന്യവിപരങ്ങള്ശ മാത്രമാണു” നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന,
തു്. ഭൂഗോളത്തിനെ ഉപരിതലത്തില് നടന്നുകൊണ്ടിര
ക്കുന്ന വിവിധതരം പരിണാമങ്ങശക്ക* അഗ്നിപര്പ്പത
ചത്തനങ്ങളും കാരണമാണെന്നു” നാം മനസ്സിലാക്കണം.
വമിക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്ക്കൂ നുസരിച്ചു”" അഗ് നിപര്പ്പതം
ങ്ങളെ പലതായി പിഭജിക്കാം,

1. മോതിരപലയത്തിനെൊ

ആകൃതിയില്

അഗ്നി

പര്പ്പതമുഖങ്ങള് സൃഷ്ട്രിക്കപ്പെടുന്നു.
ഇതില് നിന്നു” വെറു
പാറക്കഷണങ്ങള് മാത്രമാണു” പ്ഠത്തേക്കു വരുന്നതു”. തടാക.
ങ്ങശ ഇത്തരം
സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടാവും.
ജര്മ്മിനിയിലെ
ഈഫല് പ്രദേശത്തുള്ള അഗ” നി പര്പ്പതങ്ങള്ശ ഇതിനുദാഹ
രണമാണു”.

ക
പികാകാരത്തിലുള്ള
നിമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.
3.

കുന്നുകള് ലാവാകൊണ്ടു

പൊടടിത്തെഠിക്കലുണ്ടാക്കാത്ത ലാവോപ്രപാഹം.

4. സങ്കിണ്ണസ്വഭാവത്തോടു
കൂടിയ അഗ് നിപര്പ്പത.
. അശ വെണ്ണീറും പുകയ്യം നീരാവിയ്യം ഏല്ലാം ജതില് നി:
നും വമിക്കപ്പെടും. ഭൂരിഭാഗം അഗ് നിപര്പ്പതങ്ങളു.ം ജും.
ക്രട്രത്തിലുശപ്പെടുന്നതാണു,

ി
ൽ
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നിര്ജജീപമായിത്തീന്തിനെറ
“ശേഷം നീരാവിയ്യം വാതകങ്ങളും അതില്നിന്നു" പമി

ക്കപ്പെട്ടെന്നു പരം.

്ങളെന്നാണു

അവയ്ക്കു” 8011൨൭൩൭

അഗ് നിപര്പ്പത

പറയ്യന്നതു”. നേപ്പിശസിലുള്ള ഒരു

പര്പ്പത

മാണു് 8011൨2൧൭.

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തില്

കാററിന്െവറ

പ്രവത്തനങ്ങഠം.
ഒഴ്ക്കുമുലത്തെപ്പേോലെതന്നെ കാഠറും ഭൂതലത്തില് പ്ര
പത്തിക്കുന്നുണ്ടു". വെള്ളത്തിന്െറ സഹോദരഭാവമാണല്ലോ
ചരയ്യവിനുള്ള തു". ചലിക്കുന്ന ലായ്യ തിരമാലകശക്ക ശക്തി
നല് കുന്നു. മണല്, മണ്ണു", ഇതര
ശിലാധശങ്ങള് എന്നില
ഒരിടത്തുനിന്നു മറെഠാരിടത്തു നിക്ഷേപിക്കുപാനുള്ള ശക്തി
പ കാററിനുണ്ടു്. കുന്നും കഴിയ്യം നിരത്തി സമതലം സ്ൃഷ്ലിക്ക
തില് കാററുകള്ക്കു” ഒരു പ്രധാന പങ്കണ്ടു്. സസ്യസമൂഭ്ധ
യ പ്രദേശങ്ങളില് കാറഠുകളുടെ ശക്തി സാമാന്യേന കു
ണേ. ഉയരംക്രടിയ പര്പ്പതപ്രദേശങ്ങളിലും മരുഭൂമി

കിലും ശിലാപകര്ഷം

യത്രെ കാററു്. ശക്തിയ്യള്ള

സാഭപിക്കുന്ന

ഒരു

പ്രമുഖശക്തി

പാഠകളെ പ്പോലും

നിരന്തരപ്ര

പത്തനത്ങശകൊണ്ടു” പൊടിക്കുന്നതിനും ആ ശിലാംശങ്ങ
ളെ ഇതര ഭാഗങ്ങളില് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും കാഠറുകശ
രജപുട്ടാണം, സി൯ഡ",
യത്തിക്കുകയാണോ്.
അനവരതം
ബു ചിസ്ക്റാ൯ മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂതല നിമ്മിതി
യില് ഇവയ്ക്കു് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്.
മണലാരണ്യങ്ങളിലെ
കൊടുങ്കാഠറുകളെ പ്പഠഠി നിങ്ങള് കേട്ടു കാണും.
തിരമാലക
ഒെ.പ്പോലെ മണല് അവിടെ ചലി ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു
നിമിഷംകൊണ്ട്” മണല്ക്കുന്നുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അടു.
ത്തനിമിഷംകൊണ്ടു്”് അവയെ നിമ്മാജ്ജനം ചെയ്യുന്നതി
നും കാറഠറുകശക്ക്” കഥിവുണ്ട”്. ചൈനയിലെ
മഞ്ഞമണ്ണു്

(൦൦58) കാഠറുകളു.
ടെ പ്രപത്തനംകൊണ്ടു"

അവിടെ

തിക്കപ്പെടുതാണു”.

ലഭിക്കുന്ന പ്രദേ

രജപുട്ടാണായില് ഉപ്പ

ശങ്ങള്ല ണ്ടല്ലേറ, തെക്കപടിഞ്ഞാറ൯ കാറ്
ണിക്ഷേപങ്ങളിലൊന്നത്രേ അതു”.

സംഭ

നല്കിയിടുള്ളു.

കടല്ത്തീരത്തു നിന്നു” മണ

ലിനെഠ അംശങ്ങള് വഹിച്ചുകൊണ്ടു" അടിക്കുന്ന കാഠററാണു്

292 -പഴയ
കാലത്തു" സിസ്ുനദീമുഖമായിരുന്ന
14൭൩ ധ്
001൨ നികത്തിയെടുത്തിടുമ്ളതു*.
ഭൂവല്ലത്തില് മഥ, ഒഴ്ചക്കുജലം, (ഭഗദജലം, കടല്കമ
ഒരു", മഞ്ഞ്, ചുട്ട്, തണുച്പു", മുതലായ പ്രകൃതിശക്തി
കശ, നിരന്തരം പ്രപത്തിക്കുന്നതിനെഠ ഫലമായിട്ടു" പേ
ഞ്ഞു” മണ്ണണ്ടാകുന്നു. യൃഗങ്ങള്കൊണ്ടു” ഭൂതലത്തില്
1ച്ചിട്ടുള്ള മാഠറങ്ങളാണു” മണ്ണിനു കാരണം,
ഈ മു
മനുഷ്യന്െറ ജീപചിതത്തിനാധരേമായ സസ്യവശ്ര
,

ങ്ങള്

ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതു”.

്

ത്തി

വ

1;

പ്രായോഗിക

ഭൂമിശാസ്ത്രം.

1. അക്ഷാം ശരേഖാം ശങ്ങളനുസരിച്ചു്
ങ്ങളുടെ സ്ഥാനനിണ്ണയം.
1;

ഉ ത്തരാര്ദ്ധഗോളത്തില്

ഏതൊരു

സ്ഥലത്തും ച

ക്രവാളത്തില് നിന്നുള്ള ധ്ര,പനക്ഷത്രത്തിനെ
സ്ഥലത്തിന്െറ

2,

ഉയരാത്ത

അക്ഷാംശമാണു“.

സൂര്യനെ നോക്കിയ്യം അക്ഷാംശം നിജ്ണയിക്കും.

1൨201. 91, 8601ബ്ബാ൦ 23 ജഈ തീയതികളില് സൂര്യൻ
മഭ്ധ്യരേഖയില് ലംബരശ്മികള്ഗ

ങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള. സൂര്യനെ
സ്ഥലത്തിസെറ

സ്ഥാനത്തിനും

ബി

അക്ഷാശമാണു”.

സൂര്യനും

നല്കുന്നു.

അന്നു” ഏതെ

൧൦൮1 വ്ട൭൧൨൧0൦ ആ
(നിരീക്ഷകനെറ

ഇടയ്ക്കുള്ള

൪12൨0൦. അതായത്ുതു" 90 യില്നിന്നു”

ത്തില് നിന്നുള്ള

സൂര്യനെ

ഉയരത്തെ

മുച്ച

കോണ്ദൂരമാണു*

ചക്രവാള

കുറച്ചാല്

അന്നു്

സ്ഥലത്തിനെഠ അക്ഷാംശം കിട്ടും ഉച്ചസ്തുള്ള സൂയ്യന്െറ
ഉയരമാണു* കണക്കാക്കേണ്ടതു”. ഉദാഃ- നിരീക്ഷകനെറ തച്ച

സ്ഥാനം
ട 900൦ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സൂര്യനെ

കില് ആ സ്ഥലത്തിനെ
ആയിരിക്ും,
്

അക്ഷാശം

ഉയരം 325 ആണെ
905925

58൦

ം
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അല്ലാത്ത

തീയതികളില്

വടക്കോട്ടോ

തെക്കോട്ടോ

കമ്മ, സൂര്യന്െറ പ്ൃതിചലനം (06011൩900൩) കണക്കാക്കേ
ട്ടിയിരിക്കുന്നു.

12201൨ 21 മുതല് 8600 ്ബാല7” 23 പരെ

൧6൮൩ റ130൩00-നോട്ട് റ൦വനലലിഠ൩ ക്രട്ടിയാല് ഉത്തരം
ഭ്ധഗോളത്തിലെ
ഒരു സ്ഥലത്തിനെറ അക്ഷാംശം കണ്ടു
പിടിക്കാം. സൂരൃനെറ ഓരോ ദിപസത്തെയയം 0൦൨൨൮൮01

“ല്ലി

൧1ന൩൭0-േല് നോക്കി കണ്ടപിടികു

കച്ചയ്ക്കു
മ്മ സൂര്യന്െറ

മയരാട 92

ബി

ടം90൦ 32൦. 38൦ 0൦01൩൭0൩ 22" ആണെന്നു
അക്ഷാംശ

കരുതുക.

38൦99൦:ടം 60,

ജൂണ് 21-00 തീയതി
ആണു.

ണം:

1620

സൂര്യനെ പ്ൃൃതി ചലനം 233

ഒരു നിരീക്ഷകന് സ്മൂരൃനെ അയാള്ടെ ഉച്ചസ്ഥാ

ത്തിനും 400 തെകു

മാറി കാനുന്നു,

ക്ഷാാശാ 40-23-55 633൦ ഉത്തര

സ്ഥലത്തിനെറ അ
അക്ഷാശേം,

സെപ്ഠഠംബര് 29 മുതല് മച്ചു” 21 പരെ ഉള്ള കാ
ത്തു” ഉത്തരാഭലാഗോളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്െറ അ
ക്ഷാഠശം കാണണമെങ്കില് ബബ
൨൮96-ല് നിന്നു്

0൦011൩2൭0൩ കായ്ക്കുണം.
ദക്ഷിണാര്ദ്ധഗോളത്തിലും

ഈ

രീതിയില്ത്തന്നെ ക

ണ്ടപിടിക്കാം. മച്ചു” 21 മുതല് സെപ്റഠംബര് 23 പരെ.
ആണെങ്കില് 22൨ 018॥ഖ൧0-ല് നിന്നു” 06011൩900൩ ക൦
തതുകയാണു* പേണ്ടതു". അത്പോലെ സെപ്ഠഠംബര് 23
മുതല് മാര്ച്ചു" 21 പരെയ്യള്ള
കാലഘട്ടത്തില് 20
162൩൦6 നോട്ട" 0601൨2110൩ കൂടണം.

രേഖാദശം അറിരുയന്നതിനു*
' നിന്നു” പ്രാദേശികസമയത്തിനുള്ള

ഗ്രീനിച്ചു സമയത്തില്
വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടി

ചാല് മതിയല്ലെഠ,

അക്ഷാ ശരേഖാംശങ്ങള് വരച്ചു" ഒരോ ഭൂഖണ്ഡത്തി
സെറയ്യം പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളു ടെയ്യം പുറവരി (01% 1൩6)
അടയാളപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക.
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11. സ്ഥലങ്ങളുടെ നിമ്നോന്നതാവസ്ഥ
ത്തില് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിമരം:1.

പിപിധ

നിറങ്ങള്

കൊടുത്തു"

പട:

നിമ്നോന്നത

സ്ഥിതി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു .

2.

ഭൂപ്രകൃതി മാതൃകകശ

(16117 109൦18) നിമ്മി

ിമ“നോന്നതസ്'ഥിതി മനസ്സ്റിലാക്കുന്നു,

ം ഫോട്ടോ റിലീഫ് പടങ്ങശ നിമ്മിക്കുന്നു. പ്രകാശ
ത്തിന്െഠയ്യം ഛ്മായയ്യടെയ്യം പ്രയോഗക്രമമനുസരിച്ചു്" ഇ
തില് നിമ” ന്നോന്നതസ്ഥിതി കാണിക്കുകയ
ണു" ചെയ്യു
ന്നതു്.

4.

ഉച്പദര്ശകരേഖകശ

(1201൧768)

കുന്ന ഗതിയില് ഭ്ൂമിയ്യടെ ചരിചിനു“

ഇത്തരം

പെള്ളം ഒഴ
രേഖകശ

കാണിക്കുന്നു. നീളം കുറഞ്ഞു” കടുപ്പമേറിയ കരുത്ത നി
ത്തില് കാണപ്പെടുന്ന രേഖകളുടെ സ്ഥാനത്തു” സ്ഥ
ത്തിനെ ചരിവു” ക്രടുതല് തൂക്കായിരിക്കും. ഇത്തര €

ങ്ങളില് കൃതൃമായിട്ടുള്ള ഉയരം കാണിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

൭. പ്രാന്ത്യരേഖകശ അഥവാ സമോന്നതിരേഖകശ
(0ഠ൩്ഖ8). സമുദനിരച്ചില് നിന്നു” ഒരേ ഉയരമുള്ള സ്ഥ
ലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സങ്കല്ലരേഖയ്ക്കു” പ്രന്ത്യേരേഖ എന്നു
പഠയാം. നിമ നോന്നതസ്ഥിതി ശരിയായി മനസ്സിലാ
ക്കന്മതു” ഈ രേഖകളുടെ സഹായത്താലാണ്”. രേഖകളില്,

ഉയരം അടയാജപ്പെടുത്തിയിരിക്കം.
ചില സ്വെ പടങ്ങ
ളില് 20 അടി അകലെ ഇത്തരം രേഖകള് കാണും. ആശ
'ലാസമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് 100 അടി അകലെ ആയെ
ന്നും വരാം.
രേഖകള് അടുത്തിരുന്നാല് സ്ഥലത്തിനെ
ചരിവു” തുക്കായിട്ടാണെന്നു” മനസ്സിലാക്കണം, ക്രമേണയ്യ
ളു ചരിപിനെ കാണിക്കന്നതു” അകലത്തിലുള്ള രേഖക.
ളാണ്.
ി
കടലിനെറ

തആആഗം മനസ്സിലാക്കുന്ന തിനും ഇത്തരം

രേ

ഖകളൃ ഞ്ച, അവയ്ക്കു് സമനിമ്നരേഖകശ (18010091൨5) ഏന്നു
റിയപ്പെടുന്നു. ഒരു സ് ഥലത്തെപ്പഠഠി പഠിക്കുന്നതിനു” ശരി
യായ

മാശ്ശം പടങ്ങള്

പരക്കുകയാണ്,

വലിയ

തോതില്.

റ [₹മ 7;
;
ടി

--295--

നൻ

ലു

ബ്രച്ചിടുള്ള പടങ്ങള് പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളട്ടപ്രഠനത്തി
ചളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. പടങ്ങള് പലരയ്ക്കന്നത്രിനു” ൨

ഇപ്പയോശാിക്കുക

തരത്തിലുള്ള യ്ക്റെയില് അഥവാ തോതു”

ടുന്നു. 'പൂള്്റുപലിപ്പത്തില് ഭൂപടം

്

നിമ്മി

ദ

“തന്മചലം ഒരു തോതു” ഉപയോഗിക്കേണ്ടി
“ത്തില് രണ്ട സ്ഥലങ്ങള്ക്കു തമ്മിലുള്ള ടൂരത്തിനും
4
ത്തില് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂരത്തിനും ദൃശ്യമായി
സ്കെയില്

ത്തിനു”

അഥവാ

തോതു”

തോതു” സൂചിപ്പിക്കുന്നതു” പല

1,

.

ഏന്നു

പഠ

രീതിയിലാണു.

ം. മൈല്-- 1 ഇഞ്ച്.
മദാ-ഒരു
ഒരു പ്രസ്ധാചനമൂല

പടത്തിലെ ഒരീ
9, ഒരു ഭിന്നസാഖ്യമൂലം 200ത്വ" ഭൂതലത്തിലെ 03360 ഇഞ്ചു” മൂരത്തിനു* സമമെന്നത്ഥരം
വ; അനുപാതക്രമമായി.

1 :63360.

ഉദാ;-

താലുക്കകളടെയ്യം മഠ൮൦ പടം പരയ്ക്കുമ്പോള് സ്വീകരി
രിക്കുന്ന തോതു”
പണ്മ൯റു

പടങ്ങളില്

ഒരു മൈലിനു”

ഇത്തരം സരവെ

ഓരോ

ഒരിയൈെന്നുള്ള താണു”.

പടങ്ങളാനെണ്ടാക്കുന്നതു”. ഈ

സ്ഥലത്തെപ്പറഠി കൂടുതല് പിപരങ്ങശ

നല്കിയിട്ടുണ്ട്". റയില് പേസ്റ്റേഷ൯ം, പോസ്റ്റാഫീസ്, നദിം

'പനങ്ങശ, മ ണല്ക്കുന്നു” ചളിപ്രദേശം, കിണറു”, സ്ഥല
കോട.
ത്തിനെഠ ഉയരാം, ക്ഷേത്രം, പള്ളി, മോസ്ക്ക്,

. ഒസെനികത്താവളങ്ങള് എന്നിപജയെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യ
കം

൮

സാങ്കേതിക ചിഹ്നങ്ങള്

ഭൂപടവിതാനം

പടങ്ങളില് കാണും.

(1 0701൦000൩5).

ഗോള കൃതി

“യിലുള്ള ഭൂമിയെ പരന്ന കടലാഡസ്സിലേക്ക് പകത്തി ആണ്
ഭൂപടങ്ങള് നിമ്മിക്കുന്നതു”* ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കില് ശഗ്രേഃ

അക്ഷാംശരേഖാംശരേഖകള്

തെററു ക്ടടാതെ

.കടലാസ്സിലേക്ക് പകത്തി എടുക്കണം .ഈ

സമ്പ്രദായത്തിനു

.ബിലുള്ള
[

ഇത്തരം

“ഭൂപടവിതാനമെന്നു

പേര്.

ഒരു നാര
മേല്പറഞ്ഞ കാ്യ്യം പ്രയാസമേഠിയതാണു.
കക, കീ.
ശ്രമ്ശൂക്
നതിനു*
ടുക്കുന്
പൊളിച്ചെ
തൊലി
അ്ങായയടെ
അങ്ങനെ പൊളിച്ചതിനെര
രി മുക്കോതെ സാദ്ധ്യമല്ല.
ശേഷം യോജിപ്പിച്ചു വച്ചാല് പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ആകൃ

നി:

വം

തിക്ക്” സാരമായ വൃത്യാസം ഉണ്ടാകം, വലിപ്പത്തിലും ത്ആം
കൃതിയിലും പൃത്യാസം പരുത്താതെ ഇതു” അസാഭ്ധ്യമാണു”.

ഇതുപോലെയാണ്”

ഗോളാകൃതിയിലുള്ള

കടലാസ്സ്റി ലേക്ക് പകത്തുമ്പോഗ

ഭൂമിയെ

പരന്ന-

,

ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം

അക്ഷാ ശവ്ൃത്തങ്ങഗ സമാന്തരങ്ങള ാണല്ലേം ഏഠററവു൦
അക്ഷാ ശവ്യത്തം മഭ്ധ്യരേഖയാണു". മഭ്ധ്യരേഖയില്
വത്ങളിലേക്ക്”

അടുക്കുന്തോറും

അക്ഷാംശവ്ൃത്ത

ദെര്ഘ്യം കുറയ്യന്നു. എന്നല് രേഖാംശരേഖകള് എ..
ല്ലായിടത്തും തുല്യ ദൈര്ഘ്യമുള്ളവയാണു്. ധ്ര,വങ്ങളില്
അവ

സംയോജിക്കുന്നുണ്ടുതാനും.

ഈ

രണ്ടുതരം

പരന്ന കടലഃസ്സിലേക്ക് പകത്തുമ്പോശ
പലപ്പോ.ഴം

ളം

രേഖകളും.

യാഥാത്ഥ്യത്തിനു

കോട്ടാതട്ടുന്നു.

റ

ഏററവും കുറഞ്ഞ കോട്ട ത്തോടുക്രടി ഭൂപടങ്ങള്

ന്നതിനു" പലതും ശ്രമിച്ചിട്ട്. അവയില്
വിത നരീതികളെ പ്പഠഠിയാണു” തഴെ
1.

൪൭$

വരയ്ക്കു,

പ്രധാനം

പറയുന്നതു്.

മെര്ക്കോററുടെ പിതാനരീതി,

(01൦7ല്ഗ്ഭ 17701൦000൩)
രേഖാംശരേഖകശ സമാത്തരങ്ങളു ൦ തുല്യടൂരത്തിലുള്ള.
പയ്യമാണു. തിരശ്ചീനങ്ങളായ നേരരേഖകളായിട്ടാണു” അ:

ക്ഷാശവൃത്തങ്ങള് അടയാളപ്പെടുത്തിയിടുമ്ള
തു്.അവ
രേഖയോടട”

തുല്യദൈര്ഘ്യമുള്ളപയാണു”*,

മദ്ധ്യ

മദ്ധ്യരേഖയെമ.

ികെയ്യള്ള സകല ഭാഗങ്ങളിലും ആകൃതിക്ക് ഒരു പികസ
നം ഇതില് കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള
തു" ഏററവും വലിയ ഒരു.

ടൂഷ്യമാണു*. ഏല്ലദദിക്കിലേക്കും തുല്യപിക്സനം സ്വീകരി;
ച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് ദിക്കകശ (1226000൨) ഇത്തരം പട.
ങ്ങളില് കൃത്യമായി

കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ധ്രംവങ്ങളെ

സമീ.

പിക്കത്തോറും ഭൂഭാഗങ്ങളു
ടെ വിസ്പീണ്ണം പളരെ വദ്ധമാനമായ രീതിയിലാണു; ഗ്രീ൯സല൯ഡ്,
തെക്കേ അമേരിക്കയെ:
ക്കാള് വലുതായി കാണപ്പെടുന്നതി
൭ കാരണം ഇതത്രെ.
ദോഷങ്ങള് പലതുണ്ടെങ്കിലും കപ്പല്ക്കാക്കം ൭0൨൮൦ ഈ പട
വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്.
കാററുകളും ജലപ്രവാഹത്ജ.

ഭം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന൯ും
പ്രദമത്തെ.

ഈ

വിതാനരീതി

ഗുണം

1

്

297...
2,

മോശഗവീഡിയയടെ പവിതാനപടം,

(011/ഘിഠ്ടേ 7270൦0൦൩)
ഭൂമിയെ ദീര്ഘവൃത്താകൃതിയിലാണു* ഇതില് ചിത്രീ
കരിച്ചിരിക്കുന്നതു”, തുല്യ ദൈര്ഘ്യമുള്ള രേഖാംശങ്ങള്
ഇതില് പ്യൃത്യസ്മങ്ങളാണു്., ദിക്കുകളും ദൂരവും അവു
യാഥാത്ഥ്ൃത്തില് പ്രദര് ശിപ്പിക്കപ്പെടിടില്ല.

എന്നാ

സ്മീ്ണം ഇതില് ശരിയായി

താ

കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യ്യള്ള വിസ്തീണ്ണത്തിനു” പ്രധോന്യം
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനു”"

പഠറിയതാണു*,
തരണം,

ഈ

കല്പിക്കുന്ന ക

വിതാനഭപടം

പ്രാകൃതസസ്യങ്ങള്,

ജലവിതരണം

ഏററവും

കൃഷിഭൂമി, ധന്യേവി

മുതലായവയുടെ

താരതമൃപഠന

ത്തിനു” ഏററപചും ഉത്തമമായതു” മോശവീഡിയയടെ വിതാന
ഭൂപടങ്ങളാണു”,

മേല്പഠഞ്ഞവക്രടാതെ

ധ്ര,വപ്പദേശങ്ങളെ

കാണിക്ന്ന ഭൂപടപിതാനവും

മററും

ശരിയായി

ഉപയോഗത്തിലിരി

_ക്കുന്നവയാണു”. നിങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്ന പടങ്ങശ ഏതേതു
ക്രമത്തില് നിമ്മിക്കപ്പെടപയാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക.

ശീതോഷ്ണുസ്ഥിതി

നിരീക്ഷണം.

ഉട്റുമാപിനി

ഉപയോഗിച്ചു” ചൂടും മര്ഭ്ടമാപിനി ഉപയോഗിച്ചു" വായ്യേ
മര്ദവും കണ്ടുപിടിക്കന്നതിനു” ശ്രമിക്കുക. സമോഗ്റ്യരേഖ.
കളം (1901൨൦൩൫) സമ മര്ദ്ദരേഖകളും (18010൭8൫) പരയ്ത്കു
ന്നതു് എങ്ങനെ എന്നു” മനസ്സിലാക്കണം. അന്തരീക്ഷത്തിലെ
നീരാപിയ്യടെ അളവു മനസ്സിലാക്ുന്നതിനു* 176 ൧൦0 10൬7
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ഠിച്ചിടുണ്ടല്ലേം.

ഉപയോഗിക്കണമെന്നു” നിങ്ങശ

കാററു കാട്ടി ഉപയോഗിച്ചാല്

പ

കാഠറിന്െഠ

ഗതി മനസ്സ്ിലാക്കാമല്ലോ. മഗ അളക്കുന്നതിനു* പര്ഷമാപി
നി എന്ന ഉപകരണവും നമുകുണ്ടു”. ശീതോഷ്ണ സ്ഥിതി കാ
ണിക്കുന്ന ചാര്ട്ടുകളു.ം ഗ്രാഫുകളും വരച്ചു പഠിക്കണം,
ജന

വിതര ണത്തെയ്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെയ്യം സൂ ചിപ്പിക്കു
ന്ന ഭൂപടങ്ങളും വരയ്ക്കേണ്ടപചയാണു”,

വിജ്ഞാനയാത്ര കഠം. (10:൩5)
പഠനം

യാഥാത്ഥ്യവും അത്ഥപുഷ്ണിയ്യം

ഭൂമിശാസ്ത്ര

ഉള്ളതായിത്തീരണ

ി

.....൧06.....
മെങ്കില് നാം നേരിട്ടുതന്നെ കായ്ക്യങ്ങള് ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരി
ക്കുന്നു. പുസ്കങ്ങളില് നിന്നു” ലഭിക്കുന്ന അറിചു* ജീപിത
സംബന്ധിയായിത്തീരണമെങ്കില്
ത്തിയേ മതിയാവു.

നാഭത്തിനും

പഠനസഞ്ചാരങ്ങശ

ഇത്തരം സഞ്ചാരങ്ങള്

ചേണ്ടിയുള്ള തല്ല.

ന്യമര്ഹിക്കുന്ന കാത്ൃയങ്ങളാണു്

നട

ഉല്ലാസത്തിനും

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി
നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതു”,

ത്തിസം ബന്ധിച്ചവയയം സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും
സായികവും ആയ വിഷയങ്ങള് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ
കട വിധേയ മാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഭൂമിയ്യടെ ഉപരി
തല സ്വഭാവം, മണ്ണിനൊ സ്വഭാവം, വിപിധതരം പേ
കള്, കാലാവസ്ഥ, പ്രാകൃതിക സസ്യങ്ങള്, കാഷിക സസ്യ
ങ്ങള് മുഗങ്ങശ, മനുഷ്യജീപിതപും തൊഴിലുകളും, വ്വ
സായശാലകശ,

തുഠമുഖങ്ങശ ഇവ

എല്ലാം

പഠനപിഷയങ്ങ

ണേ,
മൃസിയത്തിലും നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണ ശാലയിലും
സന്ദര്ശനം നടത്തി പസ്ത്ുതകള് ഗ്രഹിക്കന്നതും നല്ലതത്രേ.

ചില ചോദ്യങ്ങഠം.
1. ഭഭഗോത്തില് ഒരു സ്ഥലത്തിന്െറ

സ്ഥാനം

നിണ്ണയി

കാണിക്കുന്നതു”

ഏതെല്ലാം

ക്കുന്നതെങ്ങനെ?
എ

രു യ്യ

മാശ്ശുങ്ങളില്?
നെ ഇരി.
3. പ്മാഡിവെസ്റ്റാക്കില്
നിന്നു" മോസ്ക്റോപരെ തീപണ്ടി
യാത്രചെയ്യുകയാണെങ്കില്

ഏതെല്ലാം

തരത്തിലുള്ള

പ്രദേശങ്ങളില്ക്കുടി കടന്നു പോകം?
4. ഏഷ്യയിലെ മരു ഭൂമികള് ഏവ? മരുഭൂമികളായിത്തീ
തരാ൯ കാരണമെക്തു്?

൭, ഏഷ്യയ്യടെ തെക്കു മദ്ധ്യത്തിലും ഉള്ള പീഠഭ്രമികശ
ക്ക" തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസം ഏന്തു”?
6. ജപ്പാന്, പരരസ്ത്യദേശത്തിലെ ബ്രിട്ട൯ ആയതെന്തു
കൊണ്ടു?
7. ചൈനയില്
ക്രടുതല് ജനാധിപാസമുള്ള
പ്രദേശ
മേത്? അതിനു കാരണമെകത്തു്?

299.
സമര്ക്ക൯നഡ്, ബൊക്കാറാ,

താഷ്ക്ക൯ഡു” ഇവ അഭി

വൃദ്ധിപ്പെടാന്നള്ള കാരണമെന്തു"?
ഏഷ്ൃഷ്യടെ

10.

മദ്ധ്യഭാഗം

ഭാഷരപ്രദേശമായതെ

പരണ്ട

നതതുകൊണ്ടു"?
ജപ്പാ൯ കാര് എന്തുകൊണ്ടു” നല്ല കൃഷിക്കാരും
ഭിത്തക്കാരും ആയിരിക്കുന്നു?
ചൈനര്

11. ദഷിണ ചൈനയേയ്യം ഉത്തര
12.

തമ്യപ്പെടുത്തുക.
ഇന൯ഡ്യയില് വൃഷ്ലിപാതം
ഉണ്ടു”. പിശദീകരിക്കക.

19, പട്ടണം

മദ്രാസ്
കല്ക്കട്ട
ഹാഗേകോ
പെക്കിംഗ്
ടോക്കിയോ
ഒസ്്ാക്കാ

സിഭപ്പൂര്

ജാകത്താ
പെനായ*
ഈ

ഉയരം
മു
2]
108
131

മീന്ച്ഛി

406017 മുതല് 3

ജൂലൈ ചൂടു” ജാനു പരി ചൂട്
75.3
85, 7
652
83
597
817
235
7889

69
20

10
28
3

കണക്കു പരിശോധിച്ചു”

75
78.6

78-3

379
39

ലി

779
799
ഉ ഫ്ലുമേഖലാ

79:7
802
മണ്സൂണ

േശ
പ്രദേശങ്ങള് മിതോഷഷ്ണുമേഖലാ മണ്സൂണ് പ്രദ
്പെ
മ്യപ
താരത
െ
ഇവയ
ങശ
േശങ്
ങ്ങള്, മധ്യരേഖാപ്രദ

ട്ടത്തുക.

14.
15.
16.

ായ
ജോര്ദ്ദാ൯ നദിക്കും ചെരടലിനും ഭൂമിശാസ്ൂപരമ

പ്രത്യേകതയെന്തു്?
ഉത്തരസൈബീരിയമ
ഗഗോതടാ,
മംഗോളിയാ,
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീപിതരീതി താര
%
തമ്യപ്പെടുത്തുക.
േയയം താരതമ്യപ്പെടു
യായ
ീരി
കാനഡായേയയ സൈബ
ത്തുക.

മൃ
17, ഈസ്ത്കി൯ഡീസ്, ചെസ്ത്റി൯ഡീസ്സ് ഇവയെ തരേത
ം
പ്പെടുത്തുക.

--302--39, താഴെപ്പറയ്യന്നപയെ തരേതമ്യപ്പെടുത്തു
ക:--൭. പമ്പാസ് --ലാനോസ്ു്,

1, ആമസാണ്

വന

ങ്ങശഗ---ദ ഷിണ ചിലി വനങ്ങള്, ൭. അറാക്കാമാ
മരുഭൂമി ---പാറാഗോണിയാ
മരുഭൂമി,
കാരണം പറയ്യക.

ദക്ഷിണ അമേരിക്കയില്

ജനവദസം

ര

ക്രടുതല്

സമു ദതീരത്താണു്.

)

ആമസോണ്

|

മഞ്ഞുകട്ട.

തടത്തിലുള്ളതില്

പളരെക്രകുടുതല്

ജ നങ്ങള് പ് മേററുനദീതാ ഴ“പരയിലുണ്ടു്.
4മണ്സ്പൂണ്കറഠറുകശ.

്്,

ഭ്രകമ്പം,

) ഉ്ണുനീരു റവ.

റു”.
) മലരിക്കിണ
8) സൂതൃഗ്ധരഹണം,

)
ൽ

9) പചേലിയേററം,
34.

്

ഏഷ്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി പിഭാഗങ്ങള് ഏവ? ഇവയി
ഏററവുംക്രടുതല് സാമ്പത്തി കപ്രാധാ ന്യമു ള്ള പിഭാഗം
ഏതു്?

കാരണം?

35, ഒരു നാവികന് തനെഠ കുപ്പല് അക്ഷാംശം 150 തെക്ക്"
76൦ കിഴക്ക” ആണെന്നു
അ്അനെ മനസ്സിലാക്കി?

36. ഗ്രീനിച്ചില്

കാണുന്നു.

അയാശ അതു”

പാതിരാവയിരിക്കുമ്പോള്

ഏ

തഴൈപ്പറ

യന്ന സ്ഥലങ്ങളില് മണി ഏത്ര ആയിരിക്കും?

കന്നയഴകമാരി

775,

408,

തിരുവനന്തപുരം

76.

൭010.

4

ഏറണാകളം
765
] 51.
മു
സിഡ്നി
[ന
007
ടോക്കിയോ
139൦
451, .
ത്തം 4.
ന്
. നൃയോര്ക്ക്
76ന്,
മാണ്ട്രീല്
ഒം
9017.
37. സമു ദജലപ്രവാഹങ്ങള്ശ കാലാവസ്ഥയെ ഏങ്ങനെ നില
ത്ത്രിക്കുന്നു?

38. പല്പതങ്ങള് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു?

അവ ഏത്ര വിധം?

-303---

89.

കരിമ്പു”, ഏലം, ഗോതമ്പു”, നെല്ല”, തിന ഇവയയടെ
പളരച്ചയ്ക്ക” അനുക്രലമായ ഭൂമിശാ സ്തൂപരിത:സ്ഥിതി
കള് ഏവ?
ആകൃതി ഏന്തു”? ഇതിനു
ഒ, ഭൂമിയ്യടെ ശരിയായ
40.
ള്ളു തെളിവുകള് ഏവ?

10. ഭൂമിയ്യടെ പാര്ഷിക ചലനത്തിനെറ
ഏവ?
യ
ം
ഏന്നാല്
തുഠമുഖത്തിനെറ പരി പോഷണസ്ഥല
ത്ത
ബോംബെ, കൊച്ചി, കല്ലംടാ ഇവയയുടെ പ്രാധാ
നുള്ളു കാരണം വിപരിക്കുക?
പഞ്ഞി,

ഇരുമ്പു”,

കടലാസ്

ഈ

വ്യവസായങ്ങള്

ജ൯ഡ്യയില് ഏവിടെയെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു?
ഇ൯ഡ്യയ്യടെ പ്രധാന കാര്ഷി കോല്ലന്നങ്ങള് ഏവ?
അവ എവിടെ കൃഷിചെയ്യുന്നു.
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നപയെപ്പറഠി കുഠിപ്പുകശ ഏഴ
തുക. പള്ളിവാസല്, കേരളത്തിലെ വ്യവസായങ്ങള്,
ഇസ൯ഡ്യയയടെ അതിത്തി, ദക്ഷിണജന്ഡ്യയിലെ നദി

കള്, ഏഷ്യയിലെ കാലാവസ്ഥ, വടക്കേ അമേരിക്ക
യിലെ പ്രയറികള്.
. തിരുപനന്തചുരം 77” പുവ്വരേഖാശേത്തില് സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്നു.

ഇ൯ഡ്യ൯

സ്റ്റാ൯ഡേര്ഡ് സമയം

നന്തചുരം ലോക്കല് സമയത്തേക്കാള്

തിരുപ

2243 മിനിററു"
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