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భూపటలం - శిలలు 

సగటున సుమారు 30 కిలోమీటర్ల  మందం కలిగిన భూగోళం బాహ్య పొర్ను ‘పటలం’ 

అంటారు. పటలం వివిధ ర్కాల శిలలతో కూడిన దృఢమైన పొర్. ఈ శిలలు అనేక ఖనిజాలతో 

ఇమిడి ఉంటాయి. పటలంలో పర ధానంగా తేలికైన సిలికాన్, అల్యయమినియం మూలకాలు 

కంద్రర కృతమై ఉంటాయి. అందువలల  పటలానిి ‘సియాలిక్’ పొర్గా కూడా పిలుస్తార రు. పటలం 

స్తాందర త సుమారుగా 2.7. ఇది భూగోళ సగటు స్తాందర త (5.5) కంటే చాలా తక్కువ. పటలం 

దృఢంగా ఉనిపపటికీ.. అవిచ్ఛిని పొర్ మాతర ం కాదు. పటలం అనేక చ్ఛన్నిపెదద  ముకులుగా 

విభజంచ్ఛ ఉంటుంది. ఈ ముకులను అస్తాావర్ణ పలకలుగా వయవహ్రిస్తార రు. అస్తాావర్ణ 

పలకలు ఖండాలు, సముద్రర లను కలిగి ఉన్నియి. పటలానికి చందిన ఈ అస్తాావర్ణ పలకలు 

కింద ఉని ఆసిినో ఆవర్ణ పాకిిక శిలా దర వంలో తేలియాడుతూ వివిధ దశలోల  చలిసుర న్నియి. 

అంటే.. ఖండాలు, సముద్రర లు వివిధ దశలోల  చలిసుర న్నియనిమాట! ఈ పలకల చలనం వలల  

పలకల మధయ అపసర్ణ, అభిసర్ణ లేద్ర సమాంతర్ సరిహ్దుద లు ఏర్పడతాయి. ఈ పలకల 

సరిహ్దుద  మండలాల వదద నే పర్వతోదభవనం, అగిిపర్వత పర కిియ, భూకంప పర కిియ 

కంద్రర కృతమై ఉంటుంది. 

పటల శిలలు మూడు రకాలు 

 పటల శిలలను మూడు ర్కాలుగా విభజంచవచ్చు. అవి.. 

1.అగిి శిలలు 

2.రూపాంతర్ శిలలు 

3.అవకిప శిలలు 

  

పర్వతోదభవనం, అగిిపర్వత, కిమక్షయ పర కిియల కార్ణంగా శిలల సవభావం మారిపోయి 
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కొతర  శిలలు ఏర్పడుతంటాయి. శిలా చకింలో భాగంగా ఒక తర్గతికి చందిన శిలలు కిమేపీ 

మరో ర్కానికి చందిన శిలలుగా మారుప చందే అవకాశం ఉంది. 

 

పటలంలో మొటట మొదటగా ఏర్పడే అగిి శిలలను ‘పార థమిక శిలలు’గా పిలుస్తార రు. పటల 

అంతర్భభగాలోల  అధిక ఉషో్ణగిత, పీడన్నల వలల  శిలలు పాకిిక దర వ రూపంలో ఉంటాయి. ఈ పాకిిక 

శిలా దర వానిి ‘మాగాా’ అంటాం. భూ ఉపరితలం పైెకి ఉబికి వచ్ఛున తర్భవత మాగాాను 

‘లావా’గా పిలుస్తార రు. మాగాా లేద్ర లావా చలల బడి కిమంగా ఘనీభవించ్ఛ అగిి శిలలు 

ఏర్పడతాయి. పటలం అంతర్భభగంలో అధిక  లోతలోల  మాగాా ఘనీభవించడం వలల  ఏర్పడే 

అగిి శిలలను ‘ప్లల టానిక్ అగిి శిలలు’గా వయవహ్రిస్తార రు. ఉపరితలానికి చేరే కిమంలో మార్గ  

మధయంలోనే మాగాా ఘనీభవం చందగా ఏర్పడే శిలలను ‘హైప ర్ బేసల్ అగిి శిలలు’గా 

పిలుస్తార రు. భూ ఉపరితలం పైెకి లావా ఉదేభదించ్ఛన తర్భవత ఘనీభవించగా ఏర్పడే శిలలను 

‘లావా శిలలు’గా అభివరోిస్తార రు. గిానైట్, బస్తాలట ్, గాబ్రర , డయరైట్, ఆండెసైట్ మొదలైనవి 

పర ధాన అగిి శిలలు. అగిిశిలలు కఠినంగా, దృఢంగా ఉంటాయి. సచ్ఛిదర ంగా ఉండు. వీటిలో 

శిలాజాలు ఏర్పడు. అగిి శిలలోల  పర ధానంగా ఫై జాతికి చందిన లోహ్ ఖనిజాలు కంద్రర కృతమై 

ఉంటాయి. పటల అంత ర్భభగంలోని శిలలు పర ధానంగా అగిి శిలల తర్గతికి చందుతాయి. 

భూ ఉపరితలం పైెన పని చేసే బాహ్య బలాలు కఠిన పటల శిలలను శిథిలం చేస్తార యి. ఈ 

పర కిియనే శిలా శైథిలయం/ కిమక్ష యంగా పిలుస్తార రు. పర వహంచే నదులు, హమానీనద్రలు, 

పవన్నలు, సముదర  వేలాతర్ంగాలు, భూగర్భ జల పర వాహాలు పర ధానమైన బాహ్య బలాలు 

లేద్ర కిమక్షయ కార్కాలు. శిథిల శిలా పద్రరి్భలు నద్ర హ్రివాణాలు, లోయలు, మైద్రన్నలు, 

సముదర  భూతలంపైె నికిపమై కాలకిమేణ శిలలుగా రూపొందుతాయి. పైె పొర్ల సంపీడనం వలల  

కింది పొర్లోల ని శిలా శిథిలాలు కిమంగా సంఘటితమై ఏర్పడే ఈ శిలలను అవకిప శిలలుగా 

పరిగణిస్తార రు. ఇసుకర్భయి, షేల్, సునిప్లర్భయి, కాంగోల  మేరేట్ పర ధాన అవకిప శిలల ర్కాలు. 

అవకిప శిలలు సర రిత శిలల తర్గతికి చందుతాయి. ఇవి సచ్ఛిదర  శిలలు. అవకిప శిలలోల  

శిలాజాలు ఏర్పడతాయి. శిలాజాల వలల  ప్లర్భభౌమయ యుగంలో శీతోషో్ సిితి, సహ్జ ఉదిభజ 
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సంపద, జీవజాతల సమాచార్ం లభయమ ుతంది. అవకిప శిలలు కఠినంగా కానీ లేక 

మృదుుగా కానీ ఉండవచ్చు. అవకిప శిలలోల  స్తాధార్ణంగానే అనేక పగుళ్లల  ఉంటాయి. వివిధ 

తర్గతలక్క చందిన శిలలు అధిక ఉషో్ణగితలు, అధిక పీడన్నలు లేద్ర రండిటికీ లోనైనప్లపడు 

వాటి భౌతిక, ర్స్తాయనిక ధర్భాలు పూరిిగా మారుప చంది ఏర్పడే సరికొత్త శిలలనే 

రూపాంతర్ శిలలుగా పిలుస్తార రు. రూపాంతర్ శిలల మాతృక శిలలు అవకిప లేద్ర అగిి లేద్ర 

రూపాంతర్ శిలలుగా ఉండవచ్చు. అగిి పర్వత పర కిియ లేద్ర పర్వతోదభవన పర కిియ 

సందర్భంగా పర ధానంగా రూపాంతర్ శిలలు ఏర్పడతాయి. పటలంలో మాగాా 

పర వహసుర నిప్లపడు సమీపంలో శిలలు రూపాంతర్ం చందుతాయి. పర్వతోదభవన మండలంలో 

అధిక ఉషో్ణగితలు, పీడనం కార్ణంగా రూపాంతర్ పర కిియ సంభవిసుర ంది. అందువలేల  పలకల 

సరిహ్దుద ల వదద  రూపాంతర్ పర కిియ సర్వ స్తాధార్ణం. అవకిప శిలలైన షేల్, ఇసుకర్భయి, 

సునిప్లర్భయి రూపాంతర్ం చందడం వలల  వరుసగా సేల ట్, కావరజై ట్, పాలర్భయి వంటి 

రూపాంతర్ శిలలు ఏర్పడతాయి. గిానైట్, గాబ్రర  వంటి అగిి శిలల రూపాంతర్ం వలల  వరుసగా 

నీస్, ఫిలైట్ వంటి రూపాంతర్ శిలలు ఏర్పడతాయి. సేల ట్, కావరజై ట్లు మర్ లా రూపాంతర్ 

పర కిియక్క లోనవడం వలల  సిసట ్, ఫిలైట్ వంటి రూపాంతర్ శిలలు ఏర్పడతాయి. అవకిప శిలలోల  

శిలాజ ఇంధన వనరులైన బ్రగుగ , చమురు, సహ్జవాయుులు విస్తార ర్ంగా లభిస్తార యి. 

రూపాంతర్ శిలలోల  న్నన్ ఫై జాతికి చంది లోహ్ ఖనిజాలు, అలోహ్ ఖనిజాల వనరులు 

ఉంటాయి. రూపాంతర్ శిలలు కఠినంగా, దృఢంగా ఉండటం వలల  భవన నిర్భాణ ర్ంగంలో 

విశేష్ంగా ఉపకరిస్తార యి. భూ ఉపరితలం మీద ఉని శిలలు పర ధానంగా అవకిప శిలల తర్గతికి 

చందుతాయి. 
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