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జీవవైవిధ్యం - ప్ర వాళ భితి్తకలు 

ప్ర వాళ భితి్తకలు విసి్ృత జీవవైవిధ్యయనికి నిలయాలు. అందువలల  వీటిని స్ముద్రర ల వర్ష పాత 

అడవులుగా అభివరి్ణసి్తరు. తక్కువ లోతున్న స్ముద్ర  పార ంతాలోల  ఒక ర్కమైన్ జీవుల నంచి 

వలువడే కాల్షష యం కార్బొనేట్ స్తర వాలు గటిిప్డటం ద్రారా ఈ భూస్ారూపాలు ఏర్పడతాయి. 

ప్ర వాళ భితి్తకలతో స్హజీవన్ం చేసే జ్యయకాసంతల్ జీవులు ప్ర వాళాలక్క వివిధ్ ర్ంగులనిసి్తయి. 

అయితే గ్లల బల్ వార్ణమంగ్ వలల  ఈ జీవులు కర మంగా న్శంచడంతో ప్ర వాళ జీవులు పొడబార్ణ 

తెలల గా మార్ణ, కర మంగా న్శసి్తన్ననయి. 

ఆయన్రేఖా పార ంతంలోని స్ముద్ర  భూతలాలపై కనిపంచే విశేష భూస్ారూపాలే ప్ర వాళ భితి్తకలు. 

స్తధ్యర్ణంగా స్ముద్రర లోల  తక్కువ లోతు ప్ర దేశాలోల  కొనిన ప్ర వాళ జీవులు నివసిసి్తంటాయి. వీటి 

శరీరాలు కాల్షష యం కార్బొనేట్ ప్ద్రర్థ ంతో నిర్ణమతమై ఉంటాయి. ప్ర తేయక తర్గత్తకి చందిన్ ఈ 

జీవులన ‘పాల్షప్స్’గా వయవహర్ణసి్తరు. సి్టమాటో పొరాయిడస్, మలస్ుస్ తదితర్ జాతుల 

జీవులు పాల్షప్స్క్క చందుతాయి. వీటి శరీర్ భాగాలే కాక్కండా కవచాలు, స్తర వాలు కూడా 

కాల్షష యం కార్బొనేటుతో కూడి ఉంటాయి.  

 

ఈ ప్ర వాళ జీవులు అనవైన్ పార ంతాలోల  స్హనివేశాలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ పార ంతాలోల  ప్ర వాళ 

జీవుల శరీర్ భాగాలు, స్తర వాలు, కవచాలు పద్ద  దిబొల మాదిర్ణగా ఉండి ప్ర వాళ భితి్తకలుగా 

ఏర్పడతాయి. ఈ ప్ర వాళ భితి్తకలు లంబదిశలో విసి్ర్ణంచి, స్ముద్ర  మటింపైకి తేల్షన్ప్పపడు 

ప్ర వాళ జీవులుగా ఏర్పడతాయి. ప్ర వాళ భితి్తకలు.. జ్యయపాల ంకిన్, ఫైటా పాల ంకన్ల క్క ఆలవాలంగా 

ఉంటాయి. 

ప్ర వాళ జీవులకు అనువైన ప్రిసి్థతులు 

 21°C స్గటు స్ముద్ర  ఉప్ర్ణతల ఉషి్ణగర త 

 తక్కువ లోతు ఉన్న స్ముద్ర  భాగాలు 
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 పార్ద్ర్శకంగా ఉండే స్ముద్ర  భాగాలు 

 శథిల శలా ప్ద్రర్థ ం లేని స్ముద్ర  భాగాలు 

 స్ముద్ర  అంతర్గ త వేదికలు 

ఈ అనవైన్ ప్ర్ణసిథ తులు 30° ఉతిర్-ద్కిష ణ అకాష ంశ పార ంతాలోల ని తక్కువ లోతు ఉన్న స్ముద్ర  

భాగాలోల  ఉంటాయి. అందువలల  ప్ర వాళ భితి్తకలు ప్ర ధ్యన్ంగా ఆయన్రేఖా, ఉప్ ఆయన్రేఖా 

పార ంతాలోల ని హందూ మహాస్ముద్ర ం, కరేబియన్ స్ముద్ర ం, నైరుత్త ప్సిఫిక్ స్ముద్ర  పార ంతాలు, 

నైరుత్త అటాల ంటిక్ స్ముద్ర  పార ంతాలోల  ఎక్కువగా ఉంటాయి. లక్షదీవులు, ఫిజీ, టాంగా, 

కరేబియన్ దీవులు, తూరుప ఆసిేేల్షూ తీరాలోల  ప్ర వాళ దీవులు విసి్ర్ణంచి ఉన్ననయి. న్దీ 

ముఖద్రారాల వద్ద  స్ముద్ర  జలాలు శలాప్ద్రర్థ  నిక్షష ప్ణం వలల  పార్ద్ర్శకంగా ఉండవు. కాబటిి 

అకుడ భితి్తకలు ఏర్పడవు. 

ప్ర వాళ భితి్తకలు ప్ర ధ్యన్ంగా మూడు ర్కాలు. అవి.. 1) తీరాంచల భితి్తకలు, 2)అవరోధ్ 

భితి్తకలు, 3) అటాలస్. 

ఈ మూడు ర్కాల భితి్తకలు మూడు అభివృదిి ద్శలన సూచిసి్తయని నిప్పణుల అభిపార యం. 

ఈ మూడు ర్కాలు వరుస్గా వాటి ప్ర్ణణామకర మంలో ఏర్పడతాయని ‘డార్ణాన్-డాన్న’లు 

సూతీీకర్ణంచారు. ఈ సిది్రంతం ప్ర కార్ం ప్ర వాళ భితి్తకలు పార థమిక ద్శలో అగ్ననప్ర్ాత దీవుల 

తీరాలోల  తీరాంచల భితి్తకల రూప్ంలో ఏర్పడతాయి. దీవి కర మంగా క్కంగ్నపోవడంతో తీరానికి, 

ప్ర వాళ భితి్తకక్క మధ్య ‘కయయ’ ఏర్పడుతుంది. ఈ ర్కంగా తీరాంచల భితి్తక, అవరోధ్ భితి్తకగా 

మారుతుంది. అగ్ననప్ర్ాత దీవి పూరి్ణగా క్కంగ్నపోవటంతో మధ్య భాగంలో విశాలమైన్ కయయ 

రూపొందుతుంది. ఈ ర్కంగా కయయన ప్ర్ణవేషి్ంచి ఉన్న్ వృతిాకార్ ప్ర వాళ భితి్తకన ‘అటాల్’గా 

పలుసి్తరు. అయితే అగ్ననప్ర్ాత దీవుల పార ంతాలోల  ‘భూ అభిన్త్త’ స్ంభవించడానికి కార్ణాలన 

డార్ణాన్ సిది్రంతం వివర్ణంచలేకపోరుయింది. 

 

ప్లల సి్టసిన్ హమనీ న్ద్రలు కర్గటం వలల  కర మంగా తీరాంచల భితి్తకలు అటాలస్గా మారాయని 

రీన్-మురేర  సూతీీకర్ణంచారు. ఈ సిది్రంతం ప్ర కార్ం ప్లల సి్టసిన్ హమనీ న్ద్రలతో మూస్తక్కపోయిన్ 
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ఖండాల తీరాలోల  మొద్టగా తీరాంచల భితి్తకలు ఏర్పడాాయి. కవోషి యుగంలో 

హమానీన్ద్రలు కర మంగా కర్గడంతో భితి్తకలక్క, తీరానికి మధ్య కయయ ఏర్పడుతుంది. దీంతో 

తీరాంచల భితి్తకలు అవరోధ్ భితి్తకలుగా, కర మంగా అటాల్గా రూపొందుతాయి. తీరాంచల 

భితి్తకలోల ని కాల్షష యం కార్బొనేటు ద్రర వణీకర్ణం చంద్డంతో కర మక్షయం చంది, ఆ పార ంతంలో 

కయయ ఏర్పడుతుంది. తద్రార్ అవరోధ్ భితి్తకలు ఏర్పడతాయని ద్ర వణీకర్ణ సిది్రంతం 

తెలుప్పతోంది.  

 

అటాలస్.. అంతటా ఒకే రీతి 

అటాలస్లోని కయయల లోతు ప్ర ప్ంచవాయపి్ంగా ఒక్షరీత్తలో ఉండటానిన హమనీన్ద్ నియంతీణ 

సిది్రంతం వివర్ణసి్తంది. ప్ర ప్ంచవాయపి్ంగా హమనీన్ద్రల కర్ణగే రేటు ఒక్షర్కంగా ఉంటుంది. దీంతో 

వాటివలల  ఏర్పడిన్ కయయల లోతు ఒక్షరీత్తగా ఉంటుంది.  

 

ప్ర వాళ కీ్షణత 

1870ల నంచి ప్ర ప్ంచంలోని ద్రద్రప్ప అనిన ప్ర వాళ భితి్తకా మండలాలోల  ప్ర వాళ క్షష ణత 

జర్ణగ్నన్టుల  ఆధ్యరాలున్ననయి. అయితే 1970 నంచి ప్ర వాళ క్షష ణత తీవర త అధికంగా ఉన్నటుల  

నివేదికలు తెలుప్పతున్ననయి. మొతిం 105కి పైగా స్తమూహక ప్ర వాళ క్షష ణత స్ంఘటన్లు 

జర్ణగ్నన్టుల  స్మాచార్ం. అందులో 60 స్ంఘటన్లు 1979-1990 మధ్యలోనే స్ంభవించాయి. 

1980లక్క పూర్ాం ప్ర వాళ క్షష ణత ప్ర ధ్యన్ంగా చకర వాతాలు, వేలా తర్ంగాల వలల  స్ంభవించింది. 

కానీ 1980ల తరాాత స్ముద్ర  ఉప్ర్ణతల ఉషి్ణగర తలు అకస్తమతిుగా పర్గటం వలల  ప్ర వాళ క్షష ణత 

జర్ణగ్నన్టుల  శాసి్ేజ్ఞు లు నిరిార్ణంచారు. స్ముద్ర  ఉప్ర్ణతల ఉషి్ణగర తలు స్తధ్యర్ణ స్తథ యి కంటే 2°C 

నంచి 3°C అధికంగాపర్ణగ్నతే ప్ర వాళ క్షష ణత పార ర్ంభమవుతుంది. 

ప్ర వాళం క్షష ణంచిన్ప్పటిక్ష క్షష ణత చాలావర్క్క తాతాుల్షకంగా ఉంటుంది. కానీ 1998, 2002లలో 

స్ంభవించిన్ ప్ర వాళ క్షష ణత శాశాతమని శాసి్ేజ్ఞు లు నిరిార్ణంచారు. 1998, 2002లలో 

ఆసిేేల్షయా తూరుప తీర్ంలోని గేర ట్ బార్ణయర్ రీఫ్లో 40 శాతం క్షష ణత స్ంభవించింది. 
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లక్షదీవులు, మాల్దద వులు, శ్రర లంక, కెన్నయ, టాంజానియా, సెబెలస్ పార ంతాలోల ని ప్ర వాళ భితి్తకలలో 

కూడా భారీ స్తథ యిలో క్షష ణత జర్ణగ్నంది. మధ్యధ్రా స్ముద్ర ంలో ‘విబిర యో ష్లోయి’ అనే 

సూక్షమజీవి ‘ఓక్కయల్షన్న ప్టగ్లనికా’ తర్గత్తకి చందిన్ ప్ర వాళ భితి్తకలన క్షష ణంప్స్సి్తన్నటుల  

నిప్పణులు తెల్షపారు. భార్తదేశం, శ్రర లంకల మధ్య ఉన్న మన్ననర్ సింధుశాఖ, పాక్ అఖాతం 

పార ంతాలోల  రామేశార్ం దీవి నంచి వేధ్యలయి వర్క్క 25 కిలోమీటర్ల  పార ంతంలో 66 జాతులక్క 

చందిన్ ప్ర వాళ జీవులు నివసిసి్తన్ననయి. పోరైటస్ జాత్తకి చందిన్ ప్ర వాళాలోల  క్షష ణత కనిషింగా 

29 శాతం ఉంది. గేర ట్ బార్ణయర్ రీఫ్ మరైన్ పార్ు్ అథార్ణటీ ప్ర వాళ క్షష ణతన అర్ణకటిడానికి 

ప్ర తేయక ప్ర ణాళికన రూపొందించింది. స్ముద్ర  ఉప్ర్ణతల ఉషి్ణగర తలన నిర్ంతర్ం గమనించడం.. 

క్షష ణతన ముందుగానే ప్సిగటిడం.. క్షష ణతా తీవర తన అంచన్న వేయడం.. క్షష ణత వలల  స్ంభవించే 

ఆవర్ణ స్మస్యలన మదింప్ప చేయడం. స్తథ నిక్కలన ప్ర వాళ ప్ర్ణర్క్షణలో భాగస్తాములన 

చేయడం మొద్లైన్వి ప్ర ణాళిక ముఖాయంశాలు. 

ప్ర ప్ంచ వరీ్పాతం.. విస్త ర్ణ! 

బాష్పపభవన్ ప్ర కిరయ ద్రారా భూ ఉప్ర్ణతల జలరాశుల నంచి వాతావర్ణంలోకి చేర్ణన్ నీటిఆవిర్ణ 

స్ంతృపి్ం చందిన్ప్పపడు చలాల ర్ణ, ద్ర వీభవించి.. వర్ష పాతం రూప్ంలో త్తర్ణగ్న భూఉప్ర్ణతలంపైకి 

చేరుతుంది. 

ప్ర ప్ంచ వర్ష పాత విసి్ర్ణలోల  చాలా వయతాయస్తలు ఉన్ననయి. ఆవిరాావ ప్ర కిరయన అనస్ర్ణంచి.. 

మూడు ర్కాల వర్ష పాతానిన గురి్ణంచొచ్చు.. 1) ప్ర్ాతీయ వర్ష పాతం, 2) స్ంవహన్ వర్ష పాతం, 

3) చకర వాత వర్ష పాతం. 

ప్ర్ాతీయ వర్ష పాతం: పద్ద  మొతిాలోల  నీటిఆవిర్ణతో కూడిన్ ఆర్థ ే ప్వన్నలు.. స్ముద్రర ల నంచి 

ఖండ భాగాల పైకి వీచిన్ప్పడు ఎతియిన్ ప్ర్ాత శేరణులు వాటిని అడాగ్నంచడం వలల  ప్ర్ాతాల 

ప్వన్నభిముఖ దిశలో స్ంభవించే వర్ష పాతానిన ‘ప్ర్ాతీయ వర్ష పాతం’ అంటారు. ఆరి్ేతతో 

కూడిన్ ప్వన్నలు ప్ర్ాతాలన ద్రటే ప్ర యతనంలో పైకి లేసి్తయి. ఈ ప్ర కిరయలో అవి వాయకోచం 

చంద్డంతో వాటిలోని నీటిఆవిర్ణ చలాల ర్ణ, ద్ర వీభవించి వర్ణష సి్తయి. ఈ ప్వన్నలు ప్ర్ాతాలన 
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ద్రటాకా ప్వన్ ప్రానమఖ దిశలో వరాష నినవావు. అందువలల  ప్వన్ ప్రానమఖదిశలో 

వర్ష చాాయ పార ంతాలు ఏర్పడతాయి. ఉద్రహర్ణక్క రుతుప్వన్నలు భార్తదేశ ప్శుమ 

తీరానిన తాకిన్ప్పపడు స్హాయదిర  కొండలు వాటిని అడాగ్నసి్తయి.  

వరీ్చ్ఛాయ పార ంతాు: అరేబిూ స్ముద్ర ం నంచి వీచే ఆరి్ే నైరుత్త రుతుప్వన్నలు స్హాయదిర  

కొండలన ద్రటే ప్ర యతనంలో వాయకోచించి, చలాల ర్ణ, ద్ర వీభవించి ప్శుమ తీర్మైద్రన్ంలో 

విసి్తర్ంగా వరాష నినసి్తయి. స్హాయదిర  కొండల ప్వన్ ప్రానమఖ దిశలోని ద్కున్ ప్లఠభూమికి 

చందిన్ ఉతిర్ కరిాటక, రాయలసీమ, ప్శుమ తెలంగాణ, మరాఠ్వాడా, విద్ర్ా పార ంతాలు 

వర్ష చాాయ పార ంతాలుగా మారాయి. ఈ పార ంతాలు క్షవలం 4060 సెం.మీ.ల వార్ణష క స్గటు 

వర్ష పాతంతో పాకిష క శుషు మండలాలుగా మారాయి.  

స్ంవహన వరీ్పాతం: భూమధ్యరేఖా పార ంతంలో స్ంభవించే వర్ష పాతం ‘స్ంవహన్ వర్ష పాతం’ 

తర్గత్తకి చందుతుంది. భూమధ్యరేఖక్క ఇరువైప్పలా ఉన్న 5° ద్కిష ణ - 10° ఉతిర్ అకాష ంశాల 

మధ్య పార ంతంలో ఏడాది పొడవున్న అధిక ఉషి్ణగర తలు ఉంటాయి. దీనివలల  ఈ పార ంతంలో భూ 

ఉప్ర్ణతలానిన ఆనకొని ఉన్న వాయువులు వేడెకిు స్ంవహన్ ప్ర కిరయ వలల  ఉతాథ న్ం 

చందుతాయి. ఎతిుక్క చేర్ణన్ తరాాత ఈ స్ంవహన్ వాయువులు వాయకోచించి, చలాల ర్ణ 

ద్ర వీభవించి వరాష నినసి్తయి. 

బెర జిల్లోని అమజాన్, ఆఫిర కాలోని కాంగ్ల(జైర్) బేసిన్లలో స్ంవహన్ వర్ష పాతం ఉంటుంది. దీని 

వలల  ఏడాది పొడవున్న ప్ర త్త రోజ్ఞ మధ్యయహన స్మయంలో వర్ష ం క్కరుసి్తంది. దేశంలో నైరుత్త 

రుతుప్వన్నల ప్ర వేశానికి ముందు మార్ణు, ఏపర ల్, మే నలలోల  గాల్షదుముమలతోపాటుగా క్కర్ణసే 

జలుల లు కూడా స్ంవహన్ వర్ష పాత ర్కానిక్ష చందుతాయి. ఆయన్రేఖా, మధ్య అకాష ంశ 

పార ంతాలోల ని చకర వాత మండలాలోల  క్కర్ణసే వర్ష పాతం.. చకర వాత వర్ష పాత ర్కానికి చందుతుంది. 

ఆయన్ రేఖా స్ముద్రర లోల  ఏర్పడే అలపప్లడన్న ద్రర ణులు బలప్డి, కర మంగా వాయుగుండాలుగా, 

తుపానల గా మార్ణ ఖండాల తీరానిన తాకిన్ప్పపడు విసి్తర్ంగా వర్ష ం క్కరుసి్తంది. మధ్య 

అకాష ంశాలోల ని స్మశ్రతోషి మండల పార ంతాలోల  కవోషి ప్శుమ ప్వన్నలు, ధుర వపార ంత తూరుప 

ప్వన్నలు అభిస్ర్ణం చందిన్ప్పపడు ఏర్పడే వాతాగర  మండలంలో చకర వాతాలేర్పడి, విసి్తర్ంగా 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

వర్ష ం క్కరుసి్తంది. చకర వాత వర్ష పాతం, బలమైన్ గాలులు, ఉరుములు, మరుప్పలతో కూడి 

ఉంటుంది. 

వరీ్పాత విస్త ర్ణ: ప్ర ప్ంచ వర్ష పాత విసి్ర్ణలో అస్మాన్తలు స్పషింగా కనిపసి్తయి. 

భార్తదేశంలోని మాసిన్రాం, చిర్ప్పంజీ లాంటి పార ంతాలోల  అతయధికంగా స్తమారు 1000 

సెంటీమీటర్ల  వార్ణష క స్గటు వర్ష పాతం న్మోద్వుతోంది. అటకామా ఎడార్ణలోని స్తలర్స్ 

పార ంతంలో కొనిన స్ంద్రాాలోల  వరుస్గా అయిదేళల పాటు కనీస్ం ఒక చ్చకు వర్ష ం కూడా 

క్కర్వలేదు. 

వార్ణష క స్గటు వర్ష పాతం పార త్తప్దికన్ ప్ర ప్ంచానిన 3 అవపాత మండలాలుగా విభజించొచ్చు.  

1. అధిక వర్ష పాత మండలం (100 సెం.మీ.ల కంటే అధిక వార్ణష క స్గటు వర్ష పాతం)  

2. మధ్యస్థ  వర్ష పాత మండలం (30 నంచి 100 సెం.మీ. వార్ణష క స్గటు వర్ష పాతం)  

3. అలప వర్ష పాత మండలం (30 సెం.మీ.ల కంటే తక్కువ వార్ణష క స్గటు వర్ష పాతం).  

 

భూమధ్యరేఖా పార ంతంలో: భూమధ్యరేఖా పార ంతంలో ఏడాది పొడవున్న అధిక ఉషి్ణగర తలు 

ఉండటం వలల  స్ంవతసర్మంతా స్ంవహన్ వర్ష పాతం ఉంటుంది. ద్కిష ణ అమర్ణకాలోని బెర జిల్క్క 

చందిన్ అమజాన్, ఆఫిర కాలోని కాంగ్ల(జైర్) బేసినల  ఈ మండలానికి చందుతాయి. ఈ 

మండలంలో వార్ణష క స్గటు వర్ష పాతం 250 సెం.మీ.క్క పైగా ఉంటుంది. ప్ర త్త నలా కనీస్ం 6 

సెం.మీ. స్గటు వర్ష పాతం న్మోద్వుతుంది. ఈ మండలంలో ఆయన్రేఖా స్తతహర్ణత 

అర్ణాయలు పరుగుతాయి. ఆయన్రేఖ, ఉప్ ఆయన్రేఖా పార ంతాలోల  ఈశాన్య, ఆగేనయ 

వాయపార్ ప్వన్నలు స్ముద్రర ల నంచి వీసిూ, మొద్టగా ఖండాల తూరుపభాగాలోల  ప్ర వేశసి్తయి. 

వీటి ప్ర భావంతో ఆయా పార ంతాలోల  వరాష లు క్కరుసి్తన్ననయి. తూరుప బెర జిల్, కరేబియన్ 

దీవులు, మధ్య అమర్ణకా, ఆగేనయ అమర్ణకా, మడగాస్ుర్ తూరుప తీర్ం, తూరుప ఆఫిర కా 

తీర్ం ఈ మండలానికి చందుతాయి. ద్కిష ణ, ఆగేనయాసియాలోల  రుతుప్వన్నల ప్ర భావంతో 

విసి్తర్ంగా వర్ష ం క్కరుసి్తంది. 

భార్త్, బంగాల దేశ్, శ్రర లంక, థాయిలాండ్, మయన్నమర్, వియతానం, కంబోడిూ తదితర్ 
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దేశాలు రుతుప్వన్ మండలం కింద్క్క వసి్తయి. అధిక వర్ష పాతం కార్ణంగా ఈ మండలంలో 

ద్టిమైన్ రుతుప్వన్ అర్ణాయలు పరుగుతున్ననయి. 40°-60° అకాష ంశ పార ంతాలోల  ఖండాల 

ప్శుమ భాగాలోల  ప్శుమ ప్వన్నల ప్ర భావం వలల  విసి్తర్ంగా వరాష లు క్కరుసి్తయి. ప్శుమ 

ప్వన్నలు ఈ పార ంతాలోల కి వాతాగర (కవోషి) చకర వాతాలన చోదితం చేయడం కూడా అధిక 

వర్ష పాతానికి కార్ణం. వాయవయ అమర్ణకా, వాయవయ ఐరోపాలు ఈ మండలం కింద్క్క వసి్తయి. 

ఆయన్రేఖ, ఉప్ ఆయన్రేఖా అకాష ంశాలోల ని ఖండాల ప్శుమ భాగాలోల  ఉషిమండల ఎడారులు 

ఏర్పడాాయి. ఉద్రహర్ణక్క స్హారా, అరేబియా, మొజావే, ప్శుమ ఆసిేేల్షయా, థార్, 

అటకామా ఎడారులు. అదేవిధ్ంగా మధ్య అకాష ంశాలోల ని ఖండాంతరాాగాలోల  కూడా శ్రతల 

ఎడారులు ఏర్పడాాయి. ఉద్రహర్ణక్క గ్లబీ, పటగ్లనియా ఎడారులు. శ్రతల, ఉషిమండల 

ఎడారులతోపాటు ధుర వ, ఉప్ ధుర వ పార ంతాలోల  అతయలప వర్ష పాతం స్ంభవిసి్తంది. 

ఖండాంతరాాగాలు స్ముద్రర లక్క దూర్ంగా ఉండటం వలల  ఇకుడ వీచే ప్వన్నలు శుషుంగా 

ఉంటాయి. అందువలల  వర్ష పాతం అతయలపంగా ఉంటుంది. ఆయన్రేఖా పార ంతాలోల ని ఖండాల 

ప్శుమ భాగాలోల ... ఉషిమండల ఎడారులు ఏర్పడటానికి వాటి తీరాలోల  ప్ర వహంచే శ్రతల 

స్ముద్ర  ప్ర వాహాలు కూడా కొంతవర్క్క కార్ణం. 
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