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ఖండ చలనం - పలక విరూపణ 

భూగోళం విశాలమైన ఖండభాగాలు, సముదా్రలతో నండి ఉంది. మనం నవసిస్తు నన ఖండాలు, వాటిపై ఉనన నగరాలు, గాామాల 

ఉనకి సిిరమైనవన భావిస్తు ంటం. అయితే, ఖండాలు సిిరంగా ఒకేచోట ఉండవనీ.. అవి చలిస్తు న్ననయన... మొటట మొదటగా 

జరమనీకి చందిన ఆల్ఫా్రడ్ వెజనర్ తన ఖండ చలన సిద్రధ ంతంలో పేర్కొన్ననడు. ఆ తరాాత తెరపైకి వచ్చిన పలక విరూపణ 

సిద్రధ ంతం... ఖండాలే కాదు, సముదా్రలు కూడా చలిస్తు న్ననయన పేర్కొంటంది!! 

పాస్తు తం ఖండం ఉనన పా్ంతంలో.. ఒకప్పుడు సముదాం ఉండేది. నేడు సముదా్రలునన పా్ంతాలోో.. గతంలో ఖండాలుండేవి. మనం 

నవసిస్తు నన ద్వాపకలు భారతదేశం.. ద్రద్రప్ప 250 మిలియన్ సంవతసరాల కాితం ఆస్ట్ట ేలియా, అంటర్కొటికా, ఆఫా్రకాలతో 

కలిసి ఉండేది. ఖండచలన సిద్రధ ంతం పాకారం.. 250 మిలియన్ సంవతసరాల కాితం పాపంచంలోన ఖండాలనీన కలిసి ఒకే 

మహాఖండం (ప్ంజియా)గా ఉండేది. ప్ంజియాను ఆవర్కంచ్చ మహాసముదాం (ప్ంథలేసా) ఉండేది. టెథీస్ సముదాం ప్ంజియాను 

రండు భాగాలుగా విభజిస్తు ండేది. ఉతు ర అమర్కకా, యురేషియా (ద్వాపకలు భారతం మినహా)లతో కూడిన ఉతు ర ప్ంజియాను.. 

‘అంగారాలండ్’ (లరనియా)గా పిలుసాు రు. దకిిణ అమర్కకా, ఆఫా్రకా, ఆస్ట్ట ేలియూ, అంటర్కొటికా, ద్వాపకలు భారతదేశాలతో 

కూడిన దకిిణ ప్ంజియా భాగానన... ‘గోండాాన్న’ అంటరు. 

ప్ర త్యేక ఖండాలుగా.. 

స్తమారు 250 మిలియన్ సంవతసరాల కాితం ప్ంజియా చ్చనన చ్చనన ముకొలుగా ఉండేది. అయితే, ద్వనకి కారణమైన బలలను 

వెజనర్ సర్కగా వివర్కంచలేకపోయాడు. కొనన ఖండభాగాలు పశ్చిమంగా చలించగా.. కొనన ఖండభాగాలు భూమధ్యరేఖ వైెప్ప 

కదిలిపోయాయి. ఉతు ర, దకిిణ అమర్కకాలు యురేషియా, ఆఫా్రకాల నుంచ్చ వేరుపడి పశ్చిమంగా జర్కగి.. పాతేయక ఖండాలుగా 

ఏరుడాాయి. ద్వాపకలు భారతదేశం ఆఫా్రకా నుంచ్చ విడిపోయి, భూమధ్యరేఖ వైెప్పగా పాయాణంచ్చ.. చ్చవరగా యురేషియా 

ఖండంతో కలిసిపోయింది. ఆస్ట్ట ేలియా, అంటర్కొటికా నుంచ్చ వేరుపడి... ఈశానయంగా పాయాణంచ్చ, పాతేయక ఖండంగా ఏరుడింది. 

మడగాసొర్ ఆఫా్రకా నుంచ్చ వేరుపడి ద్వవిగా మార్కంది. 

ఒకేరకమైన జీవజాతులు 

ఖండాలు చలించాయనడానకి ఆధారంగా.. పాపంచ పటంలో మళో్ల ఖండాలను ఒక దగగ ర్కకి చేర్కితే.. అవి ఒకద్రనలో ఒకటి అమర్క, 

ప్ంజియా రూపందుతందన వెజనర్ నరూపించాడు. పాపంచ పటంలోన ఈశానయ బా్రజిల్  ఉబ్బుపా్ంతం... ఆఫా్రకాలోన గినయా 

సింధుశాఖలోకి సర్కగాగ  అమరుతంది. అయితే, 200 మిలియన్ సంవతసరాల కాితం విడిపోయిన ఖండభాగాల తీర రేఖలు.. 
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తీవామైన కామక్షయానకి గురై ఉంటయి. అవి వాటి సారూప్నన కూడా కోలోుతాయి. వాటిన ఇప్పుడు మళో్ల కలిపితే 

అమరకూడదు. అయితే, వెజనర్ తన సిద్రధ ంతానన రుజువు చేస్ట్ందుకు శ్చలజాల వివరాలను స్ట్కర్కంచాడు. ఈ సమాచారం 

ఆధారంగా.. గోండాాన్న పా్ంతమంతా ఒకేరకమైన వృక్ష జీవజాతలు నవసించేవన నరూపించాడు. తద్రారా ఈ ఖండభాగాలనీన 

ఒకప్పుడు కలిసి ఉండేవన అభిపా్యపడాాడు. అయితే, ఒకేరకమైన శీతోష్ణ సిితి ఉనన పా్ంతాలోో... ఒకేరకమైన జీవజాతలు వృదిధ  

చందే అవకాశముందన విమరశకులు అభిపా్యపడుతన్ననరు. మృదువైెన ఖండపటలం (సియూల్).. దళసర్కగా ఉండే 

సముదాపటలం (సీమా)లోకి చొచ్చికొన పోవటనకి వీలులేదు. ఈ కారణాల వలో ఖండచలన సిద్రధ ంతం అందర్క ఆమోద్రనన 

పందలేదు. 

విరూప్ణ సిద్ధ ంతం 

1950 న్నటికలో ఆధునక సముదా భూతల పర్కశోధ్నల వలో లభయమైన సమాచారం ఆధారంగా సముదా భూతలం విసు ర్కస్ు ందన 

నరాధ ర్కతమైంది. ఇందులో ఖండాలు, సముదా భాగాల విసు రణను వివర్కంచటనకి పలక విరూపణ సిద్రధ ంతానన పావేశపటట రు. ఈ 

సిద్రధ ంతం పాకారం... భూపటలం చ్చనన చ్చనన ముకొలుగా ఖండనకు గురై ఉంది. వీటిన ఆసామవరణ పలకలుగా వయవిర్కసాు రు. 

ఖండాలు, సముదా్రలు ఉనన ఈ ఆసామవరణ పలకలు... సినగధ త కూడిన ఆసిినో ఆవరణ పరలో పడవల మాదిర్కగా 

తేలుతన్ననయి.  

ఆసిినో ఆవరణంలో సంవాిన పావాహాలు ఉన్ననయి. ఉష్ణణ గాత వయతాయసాల వలో ఇవి ఏరుడతాయి. సంవాిన పావాహాల వలో 

చోదితమై, ఆసామవరణ పలకలు వివిధ్ దిశలోో చలిస్తు ంటయి. అంటే... ఆసామవరణ పలకల మీద ఉనన ఖండాలు, సముదా్రలు 

చలిస్తు న్ననయి. పలకలు చలిస్తు ననప్పుడు కొనన సందరాాలోో ఇవి ఒకద్రనకొకటి అభిసరణం చందుతాయి. మర్కకొనన 

సందరాాలోో ఇవి అపసరణం చందుతాయి.. లేద్ర సమాంతరంగా పాయూణస్తు ంటయి.  

సముద్ర  ప్లకతో అభిసరణం 

పలకల చలనంతో అభిసరణ, అపసరణ, సమాంతర సర్కిదుు లు ఏరుడతాయి. ఈ సర్కిదుు ల వలో పరాతోదావనం, 

ద్వాపవక్రతల సృషిట , అగినపరాత పాకాియ, భూకంప్లు సంభవిస్తు న్ననయి. అంటే... నైసర్కగ క సారూప్ల ఆవిరాావం, 

అగినపరాత, భూకంప పాకాియలను అరిం చేస్తకోవటనకి పలకల సర్కిదుు లను గుర్కత ంచాలి. యురేషియా ఖండపలక ద్వాపకలు 

భారత ఖండ పలకతో అభిసరణం చందటం వలో... సర్కిదుు  పా్ంతంలో పరాతోదావనం జర్కగి, హిమాలయ పరాత శా్రణులు 

ఆవిరావించాయి. ఉతు ర-దకిిణ అమర్కకా ఖండ పలకలు.. పసిఫ్రక్ సముదా పలకతో అభిసరణం చందటం వలో.. రాకీ పరాతాలు, 

ఆండీస్ పరాతాలు ఏరుడాాయి.  
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మిడ్ ఓషియానిక్ రిడ్జ ్ 

పసిఫ్రక్ సముదా పలక.. చ్చనన చ్చనన కరోలిన్, బిసామరొ్, ఫ్రలిపైున్ సముదా పలకలతో అభిసరణం చందటం వలో పసిఫ్రక్ 

మహాసముదాంలో అగినపరాత ద్వాపవకాతలు ఏరుడాాయి. జువాన్డిప్పయకా పలక, ఉతు ర అమర్కకా పలక సమాంతరంగా 

చలించటం వలో.. యూఎస్ఏ పసిఫ్రక్ తీరంలోన కాలిఫోర్కనయా పా్ంతంలో.. సాన్ ఆండాియాన్ భాంశం ఏరుడింది. అటోంటిక్ 

మహాసముదా భూతలం పైన మధ్యభాగంలో.. పలకలు అపసరణం చంది సముదా పటలం విచ్చిననం కావడంతో లవా పలోుబికి, 

మిడ్ ఓషియానక్ (అటోంటిక్) ర్కడజ ్ ఏరుడింది. పసిఫ్రక్ పర్కవేషిట త అగినపరాత వలయం, తరచ్చ భూకంప్లు సంభవించే 

పా్ంతాలనీన అభిసరణ లేద్ర అపసరణ సర్కిదుు ల వదేు  కేందా్వకృతమై ఉన్ననయన గమనంచాలి. 

ఉద్రిరణకు జప్న్, కురో్ల, కొర్కయా, సఖాలిన్, ఫ్రలిప్పునస్, ఇండోనేసియా, న్యయజిలండ్, ఆండీస్ పరాతాలు, మధ్య అమర్కకా 

మొదలైనవి. యురేషియా ఖండంలో తరచ్చ తీవా భూకంప్లు సంభవించే టర్లొ, ఇరాన్, అఫ్గగ నసిాన్, భారతదేశంలోన 

జమ్మమకశీమర్, అరుణాచల్ పాదేశ్ తదితర పా్ంతాలనీన  పలక సర్కిదుు  వదు  ఉండటం గమన్నరహ ం. సాన్ ఆండాియిస్ భాంశం 

ఏరుడిన సమాంతర సర్కిదుు  (కాలిఫోర్కనయా) వదు  కూడా తరచ్చ తీవా భూకంప్లు సంభవిస్తు న్ననయి!! 
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