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మృతి్తకలు - రకాలు 

భూపటల ఉపరితలంపై వదులుగా, అదృఢీ భూతంగా ఉండే పొరను మృతి్తక అంటారు. మృతి్తకలో ఉండే పొరలను ‘హారైైన్స్’ 

అంటారు. 

 

మృతి్తకలు ఏర్పడే స్వభావాన్ని బటి్ట వీట్టన్న 2 ర్కాలుగా విభజించారు. అవి.. 

1. సా్థనబద్ధ  మృతి్తకలు: సా్థనిక మాతృశిల నుంచి ఏరపడతాయి. 

2. న్నకే్షప మృతి్తకలు: నీరు, పవనాల నికే్షపణల వలల  ఏరపడతాయి. 

 

రష్యాకు చంది్ ‘దెకుబన్’, అమెరికా శాసి్తరజ్ఞు డు‘మారపట్’లు మృతి్తకలు ఏరపడే ప్ర ంతాల లక్షణాలు, శీతోష్ణ సా్థత్త వంటి అంశాల 

ఆధారంగా వీటిని మూడు రకాలుగా వరీ్గకరించారు. అవి.. 

1. జోనల్ (మిండల మృతి్తకలు): ఇవి విశాలంగా విసి్తరించి ఉ్న ముఖ్ామైె్ మృతి్తకలు. మాతృ శిలపైఏరపడి అభివృదిి 

చందాయి. ఉదా॥చర్ననజెమ్, ఎరర , లాటరైైట్, ఎడారి మృతి్తకలు 

2. ఇింటా్ర జోనల్ (అింతర్ మిండల మృతి్తకలు): నీటిలో కరిగి్ లవణాలు భూమి లోపలి నుంచి ఉపరితలానికి క్షశ నాళిక 

పర కిరయ వలల  వచిి, నీరు ఆవిరైై ఆ లవణాలు మిగిలిపోగా ఏరపడాాయి.ఉదా॥లవణ మృతి్తకలు, పీట్, సు్నపు మృతి్తకలు 

3. అజోనల్ (అమిండల మృతి్తకలు): వివిధ లవణాలు రవాణా కావడం వలల  ఏరపడి్ మృతి్తకలు. ఉదా॥ఒండుర  మృతి్తకలు, 

లోయస్ మృతి్తకలు, లావా మృతి్తకలు.నేలలు లేదా మృతి్తకలను అధాయ్ం చేసే శాసి్థరనిన ‘పడాలీ’ అంటారు. 
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భార్తదేశిం- మృతి్తకలు(నేలలు) 

భూ ఉపరితలంపై శిథిలమైె్ శిలా శకలాలు, కుళిల ్ నంతు, వృక్ష స్తంబంధిత పదారా్థల పలుచటి పొరనే మృతి్తకలుగా 

నిరవచించవచ్చి. వావస్థయం పర ధా్ వృతి్తగా ఉ్న భారత్ వంటి దేశాలోల  మా్వ ఆరాిక, స్థంఘిక, స్థంస్తతృత్తక పుర్నగత్తని 

నిరణ యించడంలో మృతి్తకలు పర ముఖ్ ప్తర  పోషిసి్థయి. మంచి మృతి్తకలు, ముఖ్ాంగా ఒండుర  మృతి్తకలు్న పర దేశాలోల  అనేక గొపప 

నాగరికతలు వెలిల విరిశాయి. వయ్ం, లవణాలు, కుళిల ్ ీ వ స్తంబంధ పదారా్థల (హ్యామస్)ను స్తరైై్ ప్ళ్ల లో కలిగి్ మృతి్తకలు 

వావస్థయదారులకు, దేశ ఆరాిక వావసా్తకు స్తతఫలితాలను అందిసి్థయి. 

 

1893లో ఓలతర్, 1898లో లెదర్ స్థగించి్ పరిశోధ్ల వలల  భారతదేశంలోని మృతి్తకలను పర ధా్ంగా 4 రకాలుగా 

వరీ్గకరించారు. అవి.. 1. గంగా- స్థంధు ఒండలి మృతి్తకలు, 2. ్లల రేగడి మృతి్తకలు, 3. ఎరర  మృతి్తకలు, 4. లాటరైైట్ 

మృతి్తకలు. 

 

మృతి్తకల లక్షణాలను పరిగణ్లోకి తీసుకుని భారతీయ వావస్థయ పరిశోధ్ మండలి (ఐసీఏఆర్) 8 పర ధా్ వరీ్థలుగా 

వరీ్గకరించింది. అవి.. 1. ఒండలి మృతి్తకలు 2. ్లల రేగడి మృతి్తకలు 3. ఎరర  మృతి్తకలు 4. లాటరైైట్ మృతి్తకలు 5. శుష్త, 

ఎడారి మృతి్తకలు 6. లవణీయ, కేార మృతి్తకలు 7. అటవీ మృతి్తకలు 8. పీట్, ీవ స్తంబంధ మృతి్తకలు. 

 

ఒిండలి మృతి్తకలు 

్దులు కర మక్షయం చేస్థ తీసుకొచిి్ ఒండుర  మటిి నికే్షపితాలతో ఏరపడి్వే ఒండలి మృతి్తకలు. ఇవి స్థధారణంగా ్ దీ పర వాహానికి 

ఇరు వైెపులా, ్దీ మైెదానాలు, డెలిా ప్ర ంతాలోల  ఏరపడతాయి. ఈ మృతి్తకలు అతాంత స్థరవంతమైె్వి. కాబటిి 

వావస్థయభివృదిిలో ఈ మృతి్తకలు కీలకంగా వావహరిసి్థయి. వీటిలో సు్నం, పొటాష్, భాస్తవరం స్తమృదిిగా ఉంటాయి. కానీ, 

్తర నని, హ్యామస్లు తకుతవ పరిమాణంలో ఉంటాయి. ఇవి దేశంలోని మొతిం భూభాగంలో 23.40 శాతం మేర విసి్తరించి 

వావస్థయ ఉతపతి్తలో స్థంహ భాగానిన కలిగి ఉనానయి. 

 మధాపర దేశ్, గునర్థత్ ర్థషి్యరలోల ని ్రమద, తపత్త ్దీ లోయలు, మధాపర దేశ్, ఒడిశాలోని మహా్ది డెలిా, ఆంధర పర దేశ్, 

తెలంగాణలోల ని గోదావరి, కృష్యణ  ్దీ లోయలు, తమిళ్నాడులోని కావేరి డెలిా, ఉతిర్థ్ పంజాబ్ నుంచి అసం వరకూ ఈ 

నేలలు విసి్తరించి ఉనానయి. 
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 ఒండలి నేలలోల  డెలిాయి్ ఒండలి, కాలేతరియస్ ఒండలి, తీరసా్తమైె్ ఒండలి, తీర ప్ర ంతాలోల  ఇసుక నేలలు ఉనానయి. ఈ 

నేలలు పర ధా్ంగా హిమాలయాల నుంచి వచిి్ విచిినానవశేష్ం నుంచి లేదా పర సిుతంవిలుపిమైెపోయి్ టెథిస్ స్తముదర ం 

వదిలి పటిి్ స్థలి్ నుంచి ఏరపడాాయి. 

గంగా మైెదా్ంలో వీటిని రకరకాలుగా పిలుసి్థరు. అవి.. 1. ఖాదర్ 2. భంగర్ 3. భాబర్ 4. టెర్థయ్ 

 

ఖాద్ర్: బాగా మెతిగా ఉండే కొతి ఒండలి మైెదానానిన ఖాదర్ అంటారు. ఈ నేలలు లేత రంగులో ఉండి లైెమ్, పొటాష్లను 

ఎకుతవగా కలిగి ఉంటాయి. 

భింగర్: ప్త ఒండలి మైెదానానిన భంగర్ అంటారు. ఈ నేలలు ముదురు రంగులో ఉండి, బంకమనునను అధికంగా కలిగి 

ఉంటాయి. 

భాబర్: శివాలి్ పరవత ప్దాల వెంటముతక లేదా గులకర్థళ్ల తో కూడి్ ఒండలి మండలానిన భాబర్ అంటారు. 

టెరాయ్: భాబర్కు దకేిణా్ స్థలి్ నేలలతో కూడి్ తుంపర పలల పు భూములను టెర్థయ్ అంటారు.  

భారతదేశంలో ఈ నేలలు్న ప్ర ంతాలు గోధుమ, వరి ధానాాగార్థలుగా పర స్థదిి చందాయి. 

 

నలల రేగడి మృతి్తకలు 

కొనిన మిలియన్ స్తంవతసర్థల కిందట అగిన పరవతాలు నికేిపిం చేస్థ్ లావా నికే్షపణ, నీస్, గార నైట్ శిలలు శైథిలాానికి గురి కావడం 

వలల  ఈ నేలలు ఏరపడాాయి. వీటిలో ఇనుము, కాలేియం, మెగ్ననషియం, కార్బొనేట్లల , అల్యామినియం ఫుష్తలంగా ఉంటాయి. 

్తర నని, ప్స్థఫరి్ ఆమల ం, హ్యామస్లు తకుతవ మోతాదులో ఉంటాయి. ఇవి అధిక మొతింలో మెతిని ఇనుప పదారా్థనిన కలిగి 

ఉండటం వలల  ్లుపు రంగులో ఉంటాయి. వీటినే చర్నననమ్ నేలలని కూడా పిలుసి్థరు. పతి్త పంటకు అనువైె్వి కావడం వలల  

వీటిని బాల ్ కాటన్ స్థయిలస్ అని కూడా అంటారు. వీటిలో బంకమనున శాతం అధికంగా ఉంట్లంది. అందువలేల  ఇవి తేమను 

ఎకుతవ ర్నజ్ఞలు నిలవ చేసుకునే శకిిని కలిగి ఉంటాయి. కాబటి్ట ఈ నేలలు భూస్థర్థనికి పర స్థదిి చందాయి. ఈ మృతి్తకలు 

ముఖ్ాంగా దకతన్ పీఠభూమి ప్ర ంతంలో విసి్తరించి ఉనానయి. మహార్థష్రి , గునర్థత్, మధాపర దేశ్, కర్థణ టక, ఆంధర పర దేశ్, తెలంగాణ, 

తమిళ్నాడు ర్థషి్యరలతోప్ట్ల ఉతిరపర దేశ్, ర్థనసా్థన్లోని కొనిన ప్ర ంతాలోల  ఉనానయి. 

 

ఎర్ర  మృతి్తకలు 
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తకుతవ వరేప్తం ఉండే ప్ర ంతాలోల  అధిక ఉష్ణణ గర తల వలల  స్తఫటిక, రూప్ంతర శిలలు శైథిలాం చంది ఈ మృతి్తకలు ఏరపడతాయి. 

వీటిలో ఇనుము, ఫెర్నర మెగ్ననషియం ఖ్నిజాలు పుష్తలంగా ఉండి, సు్నపుర్థయి, కంకర, నైట్రర నన్, ఫాస్థఫరికామల ం, ఫ్రర  కార్బొనేట్లల  

లోపించి ఉంటాయి. కాబటిి ఈ నేలలు ఎకుతవ పొడిగా, తకుతవ స్థరవంతంగా గాలి ప్రేటట్లల  ఉంటాయి. ఇవి లోతైె్ పలల పు 

ప్ర ంతాలోల  రేగడి మనున, ఇసుక కలిస్థ్ మృతి్తకలుగా, ఉ్నత భూములోల  వదులైె్ గార విల్గా ఉంటాయి. భారతదేశ భూభాగంలో 

ఈ నేలలు 29.08 శాతం మేర విసి్తరించి ఉనానయి. తమిళ్నాడు (అంతటా), కర్థణ టకలోని కొనిన ప్ర ంతాలు, ఏపీ, తెలంగాణ, 

మధాపర దేశ్లోని తూరుప ప్ర ంతం, ఒడిశా, ఛతిీస్గఢ్లోని ఛోటా నాగ్పూర్ ప్ర ంతాలోల  ఈ నేలలునానయి. 

 

లాటరైట్ మృతి్తకలు 

ఏకాంతరంగా ఉండే ఆరిర, అనారిర రుతువులోల ని అధిక వరేప్త, ఉష్ణణ గర తా పరిసా్థతులోల  లాటరైైట్ మృతి్తకలు ఏరపడతాయి. 

ఆయా పరిసా్థతులు మౌలిక శిల నుంచి స్థలికా అనే పదారాం ఎకుతవగా నికేాళ్్ం చందేందుకు దోహదపడతాయి. వీటిలో 

అల్యామినియం, ఇనుముల హైడేర టె ఆకై్సడ్ల మిశరమం ఉంట్లంది. ఇనుముతో కూడి్ మిశరమం ఎకుతవగా ఉండడం వలల  ఈ 

మృతి్తకలు ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి. ఈ నేలల భూ స్థరం అత్త తకుతవగా ఉంట్లంది. ఇవి తోట పంటలకు అనువైె్వి. ఈ 

నేలలు మ్ దేశంలో 4.30 శాతం భూ భాగంలో విసి్తరించి ఉనానయి. మధాపదేశ్లోని వింధా, స్థతుపర్థ పరవతాలకు చంది్ 

బస్థలిి్ పరవత శిఖ్ర్థల మీద, ఒడిశాలోని తూరుప కనుమల ప్ర ంతం, దకేిణ మహార్థష్రి , కర్థణ టక, క్షరళ్లోల ని కొనిన ప్ర ంతాలోల  ఈ 

నేలలు విసి్తరించి ఉనానయి. తకుతవ ఎతిులో ఉ్న లాటరైైట్ నేలలోల  వరి, ఎకుతవ ఎతిులో ఉ్న నేలలోల  తేయాకు, కాఫ్ర, 

రబొరు, మలొర్గ వంటి తోట పంటలు బాగా పండుతాయి. 

 

శుష్క, ఎడారి మృతి్తకలు 

శుష్త, అరి శుష్త పరిసా్థతులోల  అధిక ఉష్ణణ గర త, అలప వరేప్తం వలల  ఈ మృతి్తకలు ఏరపడతాయి, వాయు నికే్షపిత ఇసుక దిబొలు 

(లోయస్లు) కూడా ఈ నేలల కిందక్ష వసి్థయి. ఈ మృతి్తకలోల  ఫాసేఫట్, ఫాస్థఫరి్ ఆమల ం ఎకుతవ మోతాదులో ఉండి, ్తర నని, 

భాస్తవరం, ఇనుములు తకుతవ మోతాదులో ఉంటాయి. ఈ నేలలు దేశ భూభాగంలో 8.46 శాతం మేర విసి్తరించి ఉనానయి. 

పశిిమ ర్థనసా్థన్, దకేిణ పంజాబ్, దకేిణ హరియాణాలోల  ఈ నేలలు ఎకుతవగా ఉనానయి. కేారతావనిన తటి్లకోగలిగే బార్గల , పతి్త 

వంటి పంటలు ఈ నేలలోల  అధికంగా పండుతాయి. 
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లవణీయ, కేార్ మృతి్తకలు 

ఇవి ఉతిరపర దేశ్, బిహార్, ర్థనసా్థన్, పంజాబ్, మహార్థష్రి , కర్థణ టక, గునర్థత్ ర్థషి్యరలోల ని శుష్త, అరి శుష్త ప్ర ంతాలోల  కనిపిసి్థయి. 

ఈ నేలల ఉపరితలం మీద సడియం, కాలేియం, మెగ్ననషియంలతో కూడి్ గటిి పొరలుంటాయి. వీటినే రే, కలల ర్, ఊస్తర్ నేలలు 

అని కూడా అంటారు. లవణీయ మృతి్తకలోల  సడియం లోపం ఉంట్ట, కేార మృతి్తకలోల  సడియం కోల రైైడ్ నికే్షప్లుంటాయి. 

 

అటవీ మృతి్తకలు (పర్వత మృతి్తకలు) 

అడవుల నుంచి ఉతప్నమైె్ కరొ్ పదారా నికే్షపణ వలల  ఈ నేలలు ఏరపడాాయి. వీటినే పరవత మృతి్తకలు అని కూడా 

అంటారు. ఇవి వివిధ సా్థయిలోల  అభివృదిి చంది ఉంటాయి. స్తవలప రస్థయ్ శైథిలాం, స్తవలప బృహచిల్ం వలల  పూరిిగా 

పరిణత్త చందని ఈ మృతి్తకలు తకుతవ స్థరవంతమైె్వి. ఈ నేలలోల  హ్యామస్ ఎకుతవగా ఉంట్లంది. ఎకుతవ ఎతియి్ 

ప్ర ంతంలో ఈ నేలలు ఆమల  రహితమైె్ పోడీ్జత్లుగా ఉంటాయి. ఈ నేలలు దేశం మొతిం భూభాగంలో 10.64 శాతం మేర విసి్తరించి 

ఉనానయి. హిమాలయాలు, ఉతిర్థ్ ఉ్న ఇతర పరవత శేరణులు, తూరుప, పశిిమ కనుమలు, కర్థణ టక (కూర్గ)లో ఈ 

నేలలునానయి. తేయాకు, కాఫ్ర, సుగంధ దర వాాలు, పండల  తోటలకు ఈ నేలలు అనుకూలం. 

 

పీట్, జీవ స్ింబింధ మృతి్తకలు 

నేలలోల  ీవ స్తంబంధ పదారాం ఎకుతవగా స్తంచయ్ం కావడం వలల  ఆరర  ్్ధ ప్ర ంతాలోల  పీట్ మృతి్తకలు ఏరపడతాయి. వీటిలో 

దార వణీయమైె్ లవణాలు గణనీయంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. దేశంలో ఈ నేలలు 150 చ.కి.మీ విసిీరణ ంలో ఉనానయి. ఇవి 

ఎకుతవగా క్షరళ్లోని కొటిాయమ్, అలెపీప జిలాల లోల  విసి్తరించి ఉనానయి. అకతడ వీటిని సా్థనికంగా ‘కరి’ నేలలంటారు. ఒడిశా 

స్తముదర తీర ప్ర ంతాలు, బంగాల్ లోని సుందర వనాలతోప్ట్ల ఉతిర బిహార్, ఆగేనయ తమిళ్నాడులోల  ఈ నేలలునానయి. 
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