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సముద్ర  భూతలం 

భూఉపరితలంపై సుమారు 71 శాతం సముద్రర లు ఆక్ర మంచి ఉన్నాయి. ద్కి్షణార్ధ  గోళంలో సముద్ర్ భూభాగం వాటా 

80.9 శాతం కాగా, ఉతత రార్ధ గోళంలో ఇది 60.7 శాతం. అందువలల  ద్కి్షణార్ధ గోళాన్నా సముద్ర  అర్ధ గోళంగా 

వయవహరిస్తత రు. 

సముద్ర  భూతలం నాలుగు రకాలు.. 

సముద్ర  భూతల నైసరిిక్ సవరూపం ఖండ న్నమ్నాన్ాతాల క్ంటే వైవిధ్యంగా ఉంది. నైసరిిక్ సవరూపానన్నా అనుసరించి 

సముద్ర  భూతలాన్నా.. ఖండ తీర్పు అంచు, ఖండ తీర్పు వాలు, ఖండతీర్పు ఉన్ాతి, ఆభిసల్ మైద్రన్ంగా 

విభజంచవచుు. తీర్రేఖను ఆనుకున్న ఉన్ా సముద్ర  భూతల భాగాన్నా ఖండ తీర్ అంచుగా వయవహరిస్తత రు. ఇది 

తిన్ాన్న వాలు (<1°) క్లిగి ఉంటంది. ఇది చాలా తకుువ లోతు (< 200 మీ.) ఉండే సముద్ర  పానర ంతం. ఈ పానర ంతం 

సవభావ రీతాయ ఖండ భాగాలకు చందింది. అంటే సముద్ర  ముంపున్కు గురైన్ ఖండ భాగం. అందువలల  ఇది ఖండ 

భాగాలకు చందిన్ సియూలిక్ భూ పటలాన్నా క్లిగి ఉంది. ఖండతీర్ అంచు తరావత అక్స్తాతుత గా సముద్ర  భూతలం 

వాలు న్నటారుగా (3°-5°) మారుతుంది. ఈ పానర ంతాన్నా ఖండతలపు వాలుగా పిలుస్తత రు. ఈ భాగంలో సముద్ర  లోతు 

200 మీ. నుంచి 2500 మీ.కు వేగంగా పరుగుతుంది. మొతత ం సముద్ర  భూతలంలో ఖండతీర్పు వాలు పానర ంతం 

సుమారు 8.5 శాతం. సముద్ర  తీర్పువాలులో అనేక్ సముద్ర  అంతరి్త అగాధ్ ద్రులు (Submarine Canyons) 

ఏర్పడా్డయి. ఖండతీర్పు వాలు, ఆబిసల్ మైద్రన్ం మధ్య ఉన్ా సంధి మండలమే ఖండతీర్పు ఉన్ాతి. ఈ పానర ంతంలో 

వాలు మధ్యసత ంగా (1°-3°) ఉంటంది. ఆబిసల్ మైద్రన్ం విశాలమైన్ సమతల మైద్రన్ం. ఈ పానర ంతంలో లోతు 2500-

6000 మీటరుల . ఈ లోతైన్ సముద్ర  భాగంలో అనేక్ సముద్ర  కండలు, గయోటల  విసత రించి ఉన్నాయి. సముద్ర  కండలు 

అగిాపర్వత తర్గతిక్ష చందిన్వి. వీటి ఎతుత  1000 మీ. -2000 మీ. ఉంటంది. పసిఫిక్ మహాసముద్ర ంలో సుమారు 

పది వేల అగిాపర్వతాలు ఉన్నాయి. ఆబిసల్ మైద్రన్ంపై సమతల శిఖరాలు ఉన్ా కండలే గయోటల . ఈ సముద్ర  

కండలను వేరు చేస్తత  విశాలమైన్ లోతటు  హరివాణాలు ఉన్నాయి. మొతత ం సముద్ర  భూతల వైశాలయంలో ఆబిసల్ 

మైద్రన్ం వాటా సుమారు 80 శాతం. అటాల ంటిక్ మహాసముద్ర ంలో ఆబిసల్ మైద్రన్ం వాటా 60 శాతం మాతర మే. 

లోతైన్ సముద్ర  భాగాలోల  అఖాతాలు ఉంటాయి. ఫసిఫిక్ మహాసముద్ర ంలో అఖాతాలు ఎకుువగా కంద్రర క్ృతమై 

ఉన్నాయి. ఇవి స్తధార్ణంగా ద్రవపక్లప వక్ర తల సమీపంలో ఏర్పడతాయి. పోరాు రికో, బారల టెకైమాన్, శాండ్విచ్లు 
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అటాల ంటిక్ మహాసముద్ర ంలో ముఖయ అఖాతాలు. హందూ మహాసముద్ర ంలోన్న ముఖయ అఖాతం జావా లేద్ర గ్రర టర్ 

సుండ్డ . 

 

పసిఫిక్ మహాసముద్ర ంలోని ముఖ్య అఖాతాలు 

1) మరియూన్న (11,176 మీ.) 

2) కురీల -కామాచాటు (10,542 మీ.) 

3) ఫిలిపైపన్ (10,539 మీ.) 

4) కరాాడక్ (10,822 మీ.) 

5) టాంగా (10,850 మీ.) 

6) న్యయహెరైైడస్  

సముద్రర ల మధ్యభాగాలోల  అగిాపర్వత పర క్షరయ వలల  పొడవైన్ రేఖీయ పర్వత శ్రరణులు ఏర్పడా్డయి. వీటిన్న మడ్ 

ఓషియూన్నక్ రిడజ ్లుగా పిలుస్తత రు. అటాల ంటిక్ మహాసముద్ర ంలో మడ్ అటాల ంటిక్ రిడజ ్ విశి ు్ మైంది. ఇది ఉతత ర్-

ద్కి్షణంగా ఏర్పడి అటాల ంటిక్ మహాసముద్రర న్నా పశిుమ, తూరుప భాగాలుగా వేరుచేస్త ంది. భూమధ్యరేఖ సమీపంలోన్న 

రొమాంబ్ లోతు పానర ంతం మడ్ అటాల ంటిక్ రిడజ ్ను రండుగా విభజస్త ంది. ఉతత ర్ మడ్ అటాల ంటిక్ రిడజ ్ భాగం ఐస్లాండ్ 

సమీపంలో విశాలమైన్ పీఠభూమలా ఏర్పడింది. ద్రన్నా టెలిగార ఫ్ పీఠభూమ అన్న పిలుస్తత రు. ఐరోపాన-ఉతత ర్ 

అమరికాలను క్లుపుతూ సముద్ర ం ద్రవరా న్నరిాంచిన్ టెలిగార ఫ్ కబుళ్లల  ఈ పీఠభూమ నుంచే వళ్లత న్నాయి. పసిఫిక్ 

మహాసముద్ర ంలో మడ్ ఓషియూన్నక్ రిడజ ్లు కవలం ఆగ్రాయ పానర ంతంలో మాతర మే విశి ు్ ంగా ఏర్పడా్డయి. హందూ 

మహాసముద్ర ంలో లక్షద్రవులు-చాగోస్ ద్రవుల మధ్య ఈ రిడజ ్ ఏర్పడింది. 

 

లవణీయత 

ఇది సముద్ర  జలాల ముఖయ భౌతిక్ ధ్ర్ాం. సముద్ర  జలాలోల  న్నకి్షపత మైన్ వివిధ్ లవణాల గాఢతనే లవణీయతగా 

పేరొున్వచుు. స్డియం, పొటాషియం, కాలిియంల కోల రైడులు, సలేేటలు, కారొైనేటలు ముఖయ లవణాలు. 

స్డియం కోల రైడ్ అతిముఖయ లవణం. అందువలేల  సముద్ర  నీటి నుంచి ఉపుపను తయూరు చేస్తత రు. ఖండ్డల మీది శిలలు 

క్ర మక్షయం చంద్డంతో ఏర్పడిన్ శిథిల శిలా పద్రర్థ ం.. సముద్రర లను చేర్డమే సముద్ర  జలాల లవణీయతకు పర ధాన్ 

కార్ణం. సముద్ర  భూతలం మీది అగిాపర్వత పర క్షరయ, రోద్సి నుంచి భూమక్ష చేరే ఉలాుపానతాలు సముద్ర  జలాల 
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లవణీయతకు కార్ణాలు. 

లవణీయతను గార /క్ష.గార .లలో కలుస్తత రు. సముద్రర ల సగట లవణీయత సుమారు 34.75 గార ./క్ష.గార . అయితే 

లవణీయత విసత  ర్ణలో పానర ంతీయ వయతాయస్తలున్నాయి. గ్రర న్ లాండ్, ఐస్లాండ్ల సమీపంలోన్న ఆరిుటిక్ సముద్ర ంలో 

లవణీయత క్న్న ు్ ంగా 5 గార ./క్ష.గార . క్ంటే తకుువ. మృత సముద్ర ంలో లవణీయత గరి ు్ ంగా 350 గార ./క్ష.గార . క్ంటే 

ఎకుువ. అధిక్ ఉషో్ణగర తల వలల  భాష్పపభవన్ రేట అధిక్ంగా ఉండటంతో ‘ఆయన్ రేఖ, ఉప ఆయన్రేఖ’ పానర ంతాలోల  

సముద్రర ల లవణీయత గరి ు్ ం. ధ్ృవాల వైపు వళ్లల  కదీ్ర లవణీయత క్ర మంగా కి్షణిసుత ంది. భూమధ్యరేఖా పానర ంతం లో 

ఉషో్ణగర త అధిక్మైన్పపటిక్ష, అధిక్ వరి్పాన తం వలల  లవణీయత తకుువగా ఉంటంది. 

హమనీ న్ద్రలు క్ర్గడం వలల  గ్రర న్లాండ్, ఐస్లాండ్ సమీపంలోన్న ఆరిుటిక్ మహాసముద్ర ం, అంటారిుటికా ఖండం 

సమీపంలోన్న సముద్ర ం, బాలిు క్ సముద్రర లోల  లవణీయత తకుువ. స్తధార్ణంగా ఖండ్డంతరాాగాలోల న్న సముద్రర లోల  

లవణీయత అధిక్ంగా ఉంటంది. ఉద్రహర్ణకు మధ్యధ్రా, కాసిపయన్ సముద్రర లు. అయితే డ్డన్, నీపర్, నీసు ర్ 

లాంటి పదీ్ న్దులు భారీ మొతాత లోల  మంచి నీటిన్న తీసుకురావడంతో న్లల సముద్ర ంలో లవణీయత స్తథ యి తకుువగా 

ఉంది. న్ద్ర ముఖద్రవరాల వదీ్ పదీ్ మొతాత లోల  మంచినీరు చేర్డంతో లవణీయత తకుువగా ఉంటంది. 
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