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�াথিমক ল�� গ�াসীয় িপ� িহসা�ব মহাকা�শ অব�ান করত l
পরবত�কা�ল পিৃথবীর উপির প�ৃ�র তাপ িবিকিরত হ�য় �মশঃ শীতল
ও কিঠন হ�য় বত�মান অব�া �া� হ�লও পিৃথবীরআভ��রীণ সংরচনা
স�ণূ�ভা�ব জানা এখ�না পয��অধরা l ত�ব িকছ�উ��খ�যাগ� �মাণ
�থ�ক পিৃথবীরআভ��রীণ সংরচনা স��ক�জানা বত�মা�ন স�ব হ�য়�ছ
l �যমন ভ�প�ৃ �থ�ক �ক� পয�� পিৃথবী িতনিট �ধান ও ক�য়কিট উপ
��র িবভ� গভীরতা বিৃ�র সা�থ সা�থ উ�তা,চাপ ও ঘন� বিৃ� �প�ত
থা�ক l দিুট �র বা উপ ��রর ম�ধ� একিট িনিদ�� িবভাজ�কর ক�না
করা স�ব l ভ�প�ৃ �থ�ক গভীরতা বিৃ�র সা�থ সা�থ অিধকআ�পি�ক
��� য�ু পদাথ��িল অিধক গভীরতায় সি�ত হ�য়�ছ ইতািদ l পিৃথবীর

আভ��রীণ সংরচনা িন� �প –

-: (Litho Sphere)/ (Earth Crust):-িশলা ম�ল ভ��ক
সং�া :-ভ�ক�ীয় তর��র গিতিবিধর উপর িভি�ক�র পিৃথবীর
আভ��র ভাগ�ক �য িতনিট সম �ক�ীক বল�য় ভাগ করা হ�য়�ছ তার
উপর �থ�ক নী�চর িদ�ক �থম ভাগ হল িশলা ম�ল l

�বিশ� :- িশলা ম��লর ��� পণূ��বিশ� �িল হল

(I) িশলা ম�ল পিৃথবীর �মাট আয়তন ও ওজ�নর মা� 1.55% ও
0.5% lদখল ক�রআ�ছ

(ii) িশলা ম��লর 3/10 7/10অংশ মহা�দশীয় এবং অংশ মহাসাগরীয়
ভাগ �ারা গিঠত l
(iii) িশলা ম��লর গভীরতা মহা�দশীয় প�ৃ� 100-150 িকঃিমঃ এবং
মহাসাগরীয় প�ৃ� 30 ; 35িকঃ িমঃ গড় গভীরতা িকঃ িমঃ

(iv) এই ��রর আ�পি�ক ��� 2.75 – 2.90 ; 20তাপমা�া
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িক�লািমটা�র 550oC 60 1050িক�লািমটা�র o C 100 1350িক�লািমটা�র o

�সি���ড l

(v) িশলা ম�ল মলূত িসিলকন, অ�ালিুমিনয়াম এবং ম�াগ�নিসয়াম �ারা
গিঠত l

উপিবভাগ :- িশলা ম�ল �ক খিনজ পদা�থ�র উপি�িত ও পিরমা�ণর
উপর িভি� ক�র দিুট উপ িবভা�গ ভাগ করা যায়, যথা

িসয়াল �র :-ভ���কর উপরাং�শ অবি�ত অ�প�াকৃত লঘ �ুানাইট
জাতীয় আম◌ি্লক িশলা �ারা গিঠত �র�ক িসয়াল ব�ল l এই �র ভ�প�ৃ
�থ�ক মহা�দশীয় ভা�গ 30 lিকঃ িমঃ পয�� িব�তৃ মহাসাগরীয় ভা�গ ইহা
�ায় অনপুি�ত l 2.75 lএই অং�শর আ�পি�ক ��� এর িনকট
িসয়াল ��র 65% 35%িসিলকন এবং অ�ালিুমিনয়া�মর উপি�িত ল��
করা যায় l 260এই অং�শর উ�তা থা�ক গ�ড় o C,�রিটর উপির প�ৃ�
পিৃথবীর জীবকূল অব�ান ক�র l Edward Suess মহা�দশীয় অংশ�ক
িসয়াল না�ম অিভিহত ক�রন l

সীমা �র :- িসয়াল ��রর নী�চ অিধক আ�পি�ক ��� য�ু
অ�প�াকৃত ভারী ব�স� িশলা �ারা গিঠত �র�ক সীমা ব�ল l এই �র
িসয়াল ��রর িন� �থ�ক 100 – 150 lিকঃিমঃ পয�� �সািরত এই
অং�শর আ�পি�ক ��� 2.9 l 45% - 55%বা তার �বশী সীমা �রিট
িসিলকন এবং 55% - 45% lম�াগ�নিশয়াম সম�ৃ এই অং�শর উ�তা
থা�ক গভীরতা িভি��ত 800 C 1500 C l�থ�ক পয�� �রিটর িন�াং�শ
�� ম�ল অবি�ত l Edward Suess মহাসাগরীয় ভ��ক �ক সীমা না�ম
অিভিহত ক�রন l
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িবযিু� :- ভ�অভ���র 30 িকঃিমঃ িন�চ উ�ধ�র িসিলকা ও
অ�ালিুমিনয়াম সম�ৃ িসয়াল �র এবং তার িন�� িসিলকা ও
ম�াগ�নিশয়াম সম�ৃ সীমা �র �য তল �থ�ক পর�র িবিছ� হ�য়�ছ বা
সহাব�ান ক�র �সই তল �ক কনরাড িবযিু� ব�ল l Conradভ�িব�ানী
দইু িভ� আ�পি�ক ��� য�ু ��রর এই িবযিু� িচি�হত ক�রন ব�ল
িবযিু�িটর এ�প নামকরন ক�রন l

§ ভ�ক�ীয় তর��র গিত :- িশলা ম��ল P তর��র গড় গিত�বগ
থা�ক িসয়াল ��র 6.1 / 6.9 /িকঃিমঃ �সঃ এবং সীমা ��র িকঃিমঃ
�সঃ l

-: (Mantel):-�� ম�ল

সং�া :-ভ�ক�ীয় তর��র গিতিবিধর িভি��ত সি�ত পিৃথবীর
আভ��রীণ ভা�গর িতনিট সম�ক�ীক বল�য়র ি�তীয় �ধান বলয় িট
হল �� ম�ল l

�বিশ� :-�� ম��লর ��� পণূ��বিশ� �িল হল

(i) �� ম�ল পিৃথবীর �মাটআয়ত�নর 83% lদখল ক�রআ�ছ

(ii) �� ম��লর 3/10 7/10অংশ মহা�দশীয় এবং অংশ মহাসাগরীয়
ভাগ �ারা গিঠত l
(iii) �� ম��লর গভীরতা ভ�অভ���রর িন�� 200 িকঃিমঃ �থ�ক
2900 lিকঃিমঃ গভীরতা পয��

(iv) এই ��ররআ�পি�ক ���4.3 / -5.5 /�াম ঘন �সিম �াম ঘন �সিম
l 1700পিৃথবীর এই অং�শর উ�তা oC 2000�থ�ক o �সি���ড l



ভ��গাল িনয�াস /�াকৃিতক ভ��গাল পিৃথবীর অভ��রীণ গঠন :- - , :-Mission Geography of India .উপ�াপক �গাপাল ম�ল �লখক
©Author :-Gopal Mondal . Published by - Mission Geography of India .

ভ��গাল িনয�াস - - ( ):- / :- / ,�াকৃিতক ভ��গাল পিৃথবীরআভ��রীণ গঠন িশ�া িব�া�রর ল��� উপ�াপক �গাপাল ম�ল �চৗবা�া
�গাগড়া, ,সাল�তাড়া বাঁকুড়া পঃবঃ722137 /wh.app 8640890159/ gopalmodal1617@gmail.com

(v) �� ম�ল মলূত অিলিভন ও পাই রি�ন সম�ীত অিত �ারকীয়
�পির�ডাটাইট ও এক�লাগাইট িশলা �ারা গিঠত �ারা গিঠত l

(vi) 68% lইহা পিৃথবীর �মাট ভ�রর দখল ক�র র�য়�ছ

উপিবভাগ :-International Union of Geodesy and Geophysics
�� ম�ল �ক িতনিট উপ িবভা�গ িবভ� ক�রন, –(i)যথা �মাহ িবযিু�
�থ�ক 200 ; (ii) 200 700িকঃিমঃ পয�� �াথিমক অ�ল িকঃিমঃ �থ�ক
িকঃিমঃ পয�� মধ�বত� অ�ল; (iii) 700 290িকঃিমঃ �থ�ক িকঃিমঃ
পয��আ�ঃ �� ম�ল I

আবার ভ�-ক�ীয় তর��র গিত�কৃিত অনসুা�র �� ম�ল �ক দিুট
ভা�গ ভাগ করা যায় ,যথা

§ উ���� ম�ল :- �মাহ িবযিু� �থ�ক 1000 িকঃিমঃ গভীরতা
পয�� িব�তৃ �� ম�লীয় অংশ �ক উ���� ম�ল ব�ল l

§ িন� �� ম�ল :- উ���� ম��লর িন�াংশ (1000 )িকঃিমঃ
�থ�ক �ক� ম�ল পয�� অথ�াত্ 2900 িকঃিমঃ পয�� িব�তৃ ��
ম�লীয় অংশ �ক িন� �� ম�ল ব�ল l
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িবযিু� :- ভ�অভ���র বিহঃ �� ম�ল ও আ�ঃ �� ম��লর সং�যাগ
বা িব��দ তল বরাবর একিট িবয �ু� ম�ল ি� র�য়�ছ যা �রপিট
িবযিু� না�ম অিভিহত l

ভ�ক�ীয় তর��র গিত :- ��ম��লর িবিভ� অং�শ ‘P’ তর��র
গিত 7.9 / lিকঃিমঃ �সঃ

-: (Core):-�ক� ম�ল

সং�া :-ভ�ক�ীয় তর��র গিতিবিধর িভি��ত সি�ত পিৃথবীর
আভ��রীণ ভা�গর িতনিট সম�ক�ীক বল�য়র ি�তীয় �ধান বলয় িট
হল �ক� ম�ল l

�বিশ� :- �ক� ম��লর ��� পণূ��বিশ� �িল হল

(I) �ক� ম�ল পিৃথবীর �মাট আয়ত�নর 16% এর অিধক
আয়তন দখল ক�র র�য়�ছ l

(II) �ক� ম�ল ��টনবাগ�িবযিু� (2900 ) 6371িকঃিমঃ �থ�ক
িকঃিমঃ পয�� িব�তৃ l

(III) এই ��রর আ�পি�ক ���10.0 / – 13.6�াম ঘন �সিম
�াম / l 2000ঘন �সিম পিৃথবীর এই অং�শর উ�তা oC �থ�ক
4300o �সি���ড পয�� l

(IV) �ক� ম�ল সব�া�প�া ভারী জাতীয় পদাথ��ারা গিঠত, যার
বহৃৎ অংশ হল �লাহা (Fe) (Ni) lএবং �� পিরমা�ণ িন�কল
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(V) �ক� ম��ল পিৃথবীর 32% lভর �ক�ীভ�ত হ�য়�ছ

উপিবভাগ :- �ক� ম�ল�ক দিুট ভা�গ ভাগ করা যায়, – (i) 2900যথা
িকঃিমঃ �থ�ক 5150 (ii)িকঃিমঃ পয�� িব�তৃ বিহঃ �ক� ম�ল এবং
ল�াহ ম�ান িবযিু� (5150 ) 6371িকঃিমঃ �থ�ক িকঃিমঃ পয�� িব�তৃ
আ�ঃ �ক� ম�ল l

িবযিু� :- �ক� ম��লর ম�ধ� অবি�ত িবযিু� িট হল ল�াহ ম�ান
িবযিু� যা ভ�অভ���র 5150 িকঃিমঃ গভীরতায় অবি�ত ব�ল িচি�ত
করা হ�য়�ছ l

ভ�ক�ীয় তর��র গিত :- �ক� ম��ল ‘P’ 13.6তর��র গিত �বগ
িকঃিমঃ / l�সঃ

-: (িবযিু� Discontinuity):-
সং�া :- �য�কান দিুট িভ� ধম� পাশা পািশ অবি�ত ব�র সং�যাগ বা
িব��দ তল �ক বলাহয় িবযিু� l ভ�আভ��রীণ গঠ�নর ���� ভ�ক�
তর��র গিতিবিধর িভি��ত দিুট �ায় িভ� বা িভ� �কৃিতর �র এর
মধ�বত� অংশ�ক িবযিু� বলাহয় l

�কার�ভদ :- ভ�আভ��রীণ �ধান িতনিট ��রর ম�ধ� দিুট �ধান ও
িতনিট উপ িবযিু� ল�� করা যায়, –এ�িল হল

1. :-�মাহ িবযিু� ভ�প�ৃ �থ�ক 150 িকঃিমঃ নী�চ িশলা ম�ল ও
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��ম��লর সং�যাগ র�াকারী বা িব��দ তল �ক �মাহ িবযিু� ব�ল l
য�ুগা�ািভয়ার ভ��ব�ািনক �মাহর িভিসক 1909 সা�ল দিুট ম��লর
গাঠিনক পাথ��ক�র কার�ণ ভ�ক�ন তর��র গিতিবিধর িভি��ত এই
িবযিু� িচি�হত ক�রন l এই অং�শ িশলার আ�পি�ক ��� বিৃ�র জন�
ভ�গ�ভ�স�ারণ শীল �াথিমক তর��র গিত�বগ হটাত্ বিৃ� পায় l

2. :-��টনবাগ�িবযিু� ভ�অভ���র 2900 িকঃিমঃ গভীরতায় িন�
��ম�ল তথা ��ম�ল ও উ���ক� ম�ল তথা �ক� ম��লর ম�ধ�
অবি�ত সং�যাগ র�াকারী বা িব��দ তল �ক ��টনবাগ�িবযিু� ব�ল l
ভ�ক� িবদ উইচাড���টনবাগ�1914 ‘P’সা�ল ��ম��ল তর��র
গিতিবিধ ল�� ক�র এরকম একিট িবযিু�র অি�� �মাণ ক�রন l এই
িবযিু��ত চা�পর মা�া বায় চুা�পর �ায় 10 6�ণ l িবযিু� �রখার �সার
1 5.5 – 10িকঃিমঃ এবং িনকট� ঘন� �াম / lঘন �সিম এ�ক ও� হ�াম
িবযিু� না�মও অিভিহত করা হয় l

3. :-কনরাড িবযিু� ভ�অভ���র 30 িকঃিমঃ িন�চ উ�ধ�র িসিলকা ও
অ�ালিুমিনয়াম সম�ৃ িসয়াল �র এবং তার িন�� িসিলকা ও
ম�াগ�নিশয়াম সম�ৃ সীমা �র �য তল �থ�ক পর�র িবিছ� হ�য়�ছ বা
সহাব�ান ক�র �সই তল �ক কনরাড িবযিু� ব�ল l Conradভ�িব�ানী
দইু িভ� আ�পি�ক ��� য�ু ��রর এই িবযিু� িচি�হত ক�রন ব�ল
িবযিু�িটর এ�প নামকরন ক�রন l

4.�রপিট িবযিু� :- ভ�অভ���র বিহঃ �� ম�ল ও আ�ঃ ��
ম��লর সং�যাগ বা িব��দ তল বরাবর একিট িবযিু� র�য়�ছ যা
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�রপিট িবযিু� না�ম অিভিহত l

ও

5. :-ল�াহ ম�ান িবযিু� �ক� ম��লর ম�ধ� অবি�ত িবযিু� িট হল
ল�াহ ম�ান িবযিু� যা ভ�অভ���র 5150 িকঃিমঃ গভীরতায় অবি�ত ব�ল
িচি�ত করা হ�য়�ছ l

v NiFe :- Edward Suess এরঁ রাসায়িনক সংযিু�র িভি��ত ভ�
আভ��রীণ গঠ�নর তৃতীয় �র হল ‘ ‘ lিন�ফ তাঁর ম�ত সীমা �র
(2900িকঃিমঃ বা ��ম�ল )এর িন�চ �ক� পয�� িব�তৃ িন�কল
(Ni) (Fe)ও �লৗহ সম�ৃ �র হল ‘ ' l 11িন�ফ এই ��র িশলার ঘন�
g/cm 3 l 4300এই অং�শর গড় তাপমা�া oC ‘P’এবং তর��র গিত
12 / lিকঃিমঃ �সঃ িব�ানী �হামস এ্�ক ‘Core’না�ম অিভিহতক�রনl

-: pdf :-পরবত� ভ�িমক� ও সনুািম
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