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ప్ర ప్ంచ ప్ర ధాన సహజ సిద్ధ  మండలాలు 

మానవుడు తాను నివసించే భూగోళం గురంచి ఉషో్ణగ్ర త ఆధారంగా ప్రశీలంచాడు. భూ 

ఉప్రతలంపై ఒకే రకమైన శీతోషో్సిితి, వృక్ష, జంతు సంప్ద్ల గురంచి తెలపే ప్ర ంతాలను 

ప్ర ప్ంచ సహజ సిద్ధ  మండలాలుగా పేర్కంటారు. ప్ర ప్ంచానిి ప్ర ధానంగా 13 సహజ సిద్ధ  

మండలాలుగా విభజంచారు. 

ఒక ప్ర ంత ఉషో్ణగ్ర త, వరష ప్తం, నేలలు ఆ ప్ర దేశ సహజ వృక్ష సంప్ద్ విసత రణ గురంచి 

తెలుపుతాయి. భూ ఉప్రతలంపై ప్ర ధానంగా మూడు రకాల ఉషో్ణగ్ర త మండలాలున్నాియి. 

అవి.. అతుుషో్ మండలం, సమశీతోషో్ మండలం, అతిశీతల మండలం.  

సహజ సిద్ధ  మండలాలో్ల ముఖ్ుమైనవి.. 

1) భూమధ్ు రేఖా మండలం 

2) అయన రేఖా (ఉషో్ మండల ఎడారులు)  

3) ఉషో్ మండల ప్చిిక బయళో్ల (సవన్నాిలు) 

4) సమశీతోషో్ గ్డి్డభూములు (సె్టప్పీలు)  

5) రుతుప్వన (మాన్సూన్) మండలం  

6) మధ్ుద్రా ప్ర కృతి సిద్ధ  మండలం  

7) టైగా మండలం  

8)టండార మండలం 

భూమధ్య రేఖా మండలం 

ఈ మండలం భూమధ్ు రేఖ్కు ఇరువైపులా 10° ఉతత ర, ద్క్షష ణ అకాష ంశాల వరకు విసత రంచి 

ఉంది. ప్వన్నాభిముఖ్ ప్ర ంతంల్ల 10° నుంచి 20° ఉతత ర, ద్క్షష ణ అకాష ంశాల వరకు విసత రంచి 

ఉంది. ఈ మండలంల్ల ద్క్షష ణ అమరకాల్లని అమజాన్ నది ప్ర ంతాలు, ఆఫ్రర కాల్లని కాంగో నది 

ప్ర ంతాలు, ఆగ్నియాసియా దేశాలు, వసెిండీస్ దీవులు ఉన్నాియి. ఈ మండలానిి ‘డోల్
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డర మస్’, ‘ప్ర శాంత మండలం’, ‘ఉషో్ మండల (సంవహన) వరష ప్త ప్ర ంతం’గా పేర్కంటారు. ఈ 

మండలంల్ల అతులీ జనసంద్ర త ఉంది. 

 భూమధ్ు రేఖా మండలం సగ్టు ఉషో్ణగ్ర త 26°C (21°C నుంచి 31°C). 

 ఈ మండలంల్ల అతుధిక వరష ప్తం కురసే ప్ర ంతం - ఆఫ్రర కాల్లని కామరూన్ ప్రవత 

శిఖ్రమైన ‘డెబంచ’. 

 ఈ మండలంల్ల ప్ర ప్ంచంల్లకెలోా ద్టెమైన అడవులను ‘స్టలావలు’ అంటారు. తీగ్ జాతిక్ష 

చందిన చటోు అలోుకొని విశాల ప్తాాలతో విసత రంచి ఉంటాయి. వీటిని ‘లయన్నాలు’ 

అంటారు. 

 వసెిండీస్ దీవులో్ల పరగ్న జాపోట్ వృకాష ల నుంచి చూయిమ్గ్మ్ను తయారు చేసే ‘చిక్షల్’ 

ప్దారిం లభిస్త ంది. 

 ఈ మండలంల్ల ప్ర ధాన విష్ సరీం పంజర. లయన్నాలపై కనిపంచే సరాీలు అనకొండలు. 

 ఈ మండలంల్ల పద్ద  నగ్రం సింగ్పూర్. 

భూమధ్ు రేఖా మండలంల్ల ప్ర ధాన రవాణా సౌకరాులు నదులు. ఈ ప్ర ంతంల్ల అభివృదిధ  

చందినవారు ద్యాక్లు(బోరియా). ఈ మండలంల్ల పోడు (విసత ప్న) వువసయం అమలో్ల 

ఉంది. అసంల్ల దీనిి ‘జూమ్’ అంటారు. బ్రర జల్ల్లని విసత రమైన కాఫీ కేష తాాలను ‘ఫాజండాలు’ 

అంటారు. కోకోకు - ఘన్నా, వరక్ష - జావా, గ్ంధ్కానిక్ష - మక్షసకో, తగ్రానిక్ష - మలేషియా, 

పటా్రలయానిక్ష - బ్రర నై ప్ర సిదిధ .  

అయన రేఖా(ఉష్ణ మండల) ఎడారులు 

ఉషో్ మండల ఎడారులు ఖ్ండాల ప్శిిమ తీరంల్ల 15° నుంచి 30° ఉతత ర, ద్క్షష ణ అకాష ంశాల 

మధ్ు విసత రంచి ఉన్నాియి. 

 ఎడారులు లేని ఖ్ండాలు - అంటారకటికా, ఐరోప్. 

ఎడారులు - విస్త రంచి ఉనన ప్ర ంతాలు: 

1. సహారా ఎడార - ఆఫ్రర కా. ఇది ప్ర ప్ంచంల్ల అతిపద్ద  ఉషో్ మండల ఎడార. 

2. అరేబియా ఎడార - ఇది అరేబియా దీవప్కలీంల్ల (ఆసియా ఖ్ండం) ఉంది. 
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3. థార్ ఎడార - ఇది భారత్, ప్క్షసిన్ల్ల (ఆసియా ఖ్ండం) విసత రంచి ఉంది. 

4. ఆసెేేలయా ఎడార - ఆసెేేలయా. ఇది ద్క్షష ణారధ  గోళంల్ల అతిపద్ద్ ఎడార. 

5. కలహార ఎడార - ఆఫ్రర కా ఖ్ండం నైరుతి భాగ్ంల్ల విసత రంచి ఉంది. 

6. అటకామా ఎడార - ఆండీస్ ప్రవతాలు, చిలీ, పరూ దేశాలు (ద్క్షష ణ అమరకా). 

7. సన్నారన్ ఎడార - ఉతత ర అమరకా.  

సహారాల్ల టౌరెనోు, కలహారల్ల బష్మనోు, అరేబియాల్ల బిడోనియనోు, ఆసెేేలయాల్ల 

బిండ్డబాలు లాంటి జాతులు ఉంటాయి. చిలీ నైటా్రటోకు, కాలఫోరియాల్లని శాండ్డయాగో 

విమాన తయారీ ప్రశరమకు, ఆసెేేలయాల్లని కాల్గూరో, కూల్గారి బంగారం గ్నులకు ప్ర సిదిధ . 

 ఈ మండలంల్ల పద్ద  నగ్రం కైెరో. 

 ఇసోం మతసి్ల ప్వితా పుణుకేష తాం ‘మకాక’ ఈ మండలంల్లనే ఉంది. 

 ప్ర ప్ంచంల్ల అతిపద్ద  చమురుశుదిధ  కరాాగారం అబదాన్ (ఇరాన్)ల్ల ఉంది. 

 ఎడార వృక్ష సంప్ద్ను ‘గీ్జరోఫైటస్’ అంటారు. 

 భూ ఉప్రతలంపై అతుధిక ఉషో్ణగ్ర త 58°C సహారా ఎడారల్లని లబియా దేశంల్ల 

‘అజీజయా’ వద్ద  1922 స్టపెంబర్ 13న నమోదైంది. 

 ఎడారులో్ల సగ్టు వరష ప్తం 25 స్టం.మీ. కంట్ర తకుకవ. 

 ఎడారులో్ల ప్ర వహంచే నదులను ‘ఎగీోటిక్ నదులు’ అంటారు. 

ఉదా: 

1) నైలు నది (ఆఫ్రర కా)  

2) సింధూనది (ఆసియా) 

3) కొలరాడో నది (ఉతత ర అమరకా) 

4) ఆరెంజ్ నది (ద్క్షష ణ ఆఫ్రర కా)  

5)డారోంగ్ిది(ఆసెేేలయా) 

స్వన్ననమండలం  

ఇది 10° – 20°C ఉతత ర, ద్క్షష ణ అకాష ంశాల మధ్ు ఉంది. ఈ మండలంల్ల 1 మీ. నుంచి 6 మీ. 
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వరకు పరగ్న ఏనుగు గ్డి్డ ఉంటుంది. ద్క్షష ణ అమరకా ఉతత ర ప్ర ంతం (ఒరన్నాకో నది ప్రీవాహక 

ప్ర ంతం)ల్లని గ్డి్డ భూములను ‘లానోలు’, ద్క్షష ణ అమరకాల్లని బ్రర జల్, బొలీవియా దేశాలో్లని 

గ్డి్డ భూములను ‘కంప్లు’ అంటారు. ఆఫ్రర కాల్లని సవన్నాిలను ‘ప్ర్కలాండ్’ అంటారు. 

అన్నాస ప్ండోను ఎకుకవగా ఉతీతిత  చేసే హవాయి ఈ మండలంల్లనే ఉంది. వనజులా - 

పటా్రలయానిక్ష, నైజీరయా - తగ్రం, కూుబా - ప్ంచదార ఉతీతిత క్ష ప్ర సిదిధ . కెన్నాుల్ల క్షక్షయూ 

తెగ్వారు నివసిసత రు. 

 ప్ర ప్ంచంల్ల అతుధిక వరష ప్తం పందే (1234.4 స్టం.మీ.) ‘వయోలల’ శిఖ్రం ఈ 

మండలంల్లనే ఉంది. 

 ఈ మండలంల్ల ప్ర ఖాుత జలప్తం ‘వికెోరయా’. ఇది ఆఫ్రర కా ఖ్ండంల్ల ఉంది. 

సె్టప్పీమండలం 

30° నుంచి 55° ఉతత ర, ద్క్షష ణ అకాష ంశాల మధ్ు సె్టప్పీ గ్డి్డ భూములు విసత రంచి ఉన్నాియి. 

ఇవి యురేసియా (ఆసియా+యూరప్)ల్లని వాయవు చైన్నా, టరీక, స్టీయిన్ ప్ర ంతాలో్ల 

ఉన్నాియి. ఉతత ర అమరకాల్ల 100° రేఖాంశం నుంచి ఇంటర్ మంట్రన్ వరకు ఉన్న గ్డి్డ 

భూములను ‘ప్ర యరీలు’, ద్క్షష ణ అమరకాల్లని అరీెంటీన్నాల్ల ఉని గ్డి్డ భూములను ‘ప్ంప్లు’, 

ద్క్షష ణ ఆఫ్రర కాల్లని డార కెన్సబర్వద్ద  ఉని గ్డి్డ భూములను ‘వలిులు’, ఆసెేేలయాల్ల ఉని గ్డి్డ 

భూములను ‘డౌనోు’ అంటారు. ఈ మండలానిి అరధ  శుష్క ప్ర ంతంగా పేర్కంటారు. ఈ 

మండలంల్ల అమరకా దేశంల్ల ‘ది గార ండ్ కానియన్ ఆఫ్ కొలరాడో’ ఉంది. ఆసెేేలయాల్ల 

గొరెర లను పంచే ఎసెేట్లను ‘రాంచీలు’, అరీెంటీన్నాల్ల గొరెర లను పంచే ఎసెేట్లను ‘ఎసెనిష యనోు’ 

అంటారు. హంగ్నరల్లని సమశీతోషో్ మండల గ్డి్డ భూములను ‘పుసత జ్’ అంటారు. ఈ 

మండలంల్ల ప్ర ధాన ప్ంట - గోధుమ. 

 ఈ మండలంల్ల ప్ర ప్ంచ ప్ర సిదిధ  గాంచిన వజార ల గ్ని క్షంబరోీన్ (ద్క్షష ణ ఆఫ్రర కా). 

 అమరకాల్ల అంగోరా జాతి గొరెర ల నుంచి మేలు రకం ఉనిి లభిస్త ంది. 

రుతుపవనమండలం 

ఖ్ండాల తూరుీ తీరంల్ల 10°- 30° ఉతత ర, ద్క్షష ణ అకాష ంశాల మధ్ు రుతుప్వన మండలం 
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విసత రంచి ఉంది. ఈ మండలంల్ల ద్క్షష ణ, ఆగ్నియ ఆసియా, ఆసెేేలయా, ఇండోనేషియా, న్యు 

గినియాల్లని ద్క్షష ణ ప్ర ంతాలున్నాియి. ‘మసమ్’ అంట్ర ‘రుతువు’ అని అరిం. అరబిక్ ప్ద్మైన 

‘మసమ్’ నుంచి ‘మాన్సూన్’ అనే ఆంగో్ ప్ద్ం ఉద్భవించింది.  

ఈ మండలంల్ల పరగ్న వృకాష లకు వడలాీటి ఆకులు ఉంటాయి. వీటిని ఆకురాలేి అడవులు 

అంటారు. ఇకకడ పరగ్న మడ అడవులను ‘స్ంద్ర అరణాులు’ అంటారు. ప్ర ప్ంచ జన్నాభాల్ల 

25 శాతం ఈ మండలంల్ల నివసిస్త న్నాిరు. 

 ఈ మండలంల్ల అధిక వరష ప్తం కురసే ప్ర ంతాలు - మేఘాలయ రాషె్ేంల్లని మాసిన్రాం, 

చిరపుంజీ. ఇవి ప్ర ప్ంచంల్ల అధిక వరష ప్తం పందే ప్ర ంతాలో్ల 2, 3 సిన్నాలో్ల ఉన్నాియి. 

 ప్ర ప్ంచంల్ల ట్రకు ఉతీతిత ల్ల అగ్ర సినంల్ల ఉని దేశాలు మయన్నాార్, థాయిలాండ్; 

ప్ర ప్ంచంల్ల అతుధిక జనసంద్ర త ఉని దేశం బంగోాదేశ్ ఈ మండలంల్లనే ఉన్నాియి. 

మధ్యదరా పర కృతి సిదధ మండలం 

ఖ్ండాల ప్శిిమ భాగ్ంల్ల 30°-40° ఉతత ర, ద్క్షష ణ అకాష ంశాల మధ్ు ఈ మండలం విసత రంచి 

ఉంది. ఈ మండలానిి ‘శుష్క వేసవి ఉప్ అయన రేఖా ప్ర ంతం’గా పేర్కంటారు. ప్ర ప్ంచ 

జన్నాభాల్ల 4% ఈ మండలంల్ల నివసిస్త న్నాిరు. ఈ మండలంల్ల వేసవి కాలంల్ల వీచే శీతల 

ప్వన్నాలను బోరా (యుగోసోేవియా), మిసెేల్ (ఫార న్స) అంటారు. ఈ మండలంల్లని 

కాలఫోరియా న్నారంజ ప్ండోకు ప్ర సిదిధ  చందిన ప్ర ంతం. చిలీ దేశంల్లని విశాలమైన వువసయ 

కేష తాాలను ‘హోసియోండాలు’ అంటారు. ఈ మండలంల్ల లభించే ప్ర ధాన చేప్లు సరెెన్, 

ట్యున్నా.  

ఈ మండలంలో.. 

 ప్ద్రసం, కరారా ప్లరాయిక్ష ప్ర సిదిధ  చందిన దేశం- ఇటలీ. 

 ఆసెేేలయాల్ల యశద్ం, సీసం నిలవలు ఎకుకవగా ఉని ప్ర ంతం ‘బోర కెన్ హలస్’. 

 కాలఫోరియాల్లని పటా్రలయం నిలవలు ఎకుకవగా ఉని ప్ర ంతం సిగ్ిల్ హలస్. 

 స్గ్ంధ్ ద్ర వాులకు ప్ర సిదిధ చందిన ప్ర ంతం ఫార నస్ ల్లని ‘గార సే’. 
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 కాలఫోరియా (యూఎస్ఏ)ల్లని ‘మాంటరె’ ప్ర ప్ంచ సరిెన్ చేప్ల రాజధానిగా గురత ంపు 

పందింది. 

 ఆలీవ్ ఉతీతిత ల్ల మొద్టి సినం స్టీయిన్. 

 కాసినోలకు ప్ర సిదిధ చందిన దేశం మొన్నాకో. 

టైగా మండలం 

ఇది ఉతత రారధ  గోళంల్ల 55° - 70° ఉతత ర అకాష ంశాల మధ్ు వాుపంచి ఉంది. దీనిి ఉప్ 

ఆరకటిక్ ప్ర ంతం అంటారు. టైగా అనేది రష్ున్ భాషా ప్ద్ం. ‘టైగా’ అంట్ర ‘శృంగాకార 

అడవులు’ అని అరిం. ఈ మండలం ప్ర ప్ంచంల్ల అతుధిక వారష క శీతోషో్ వుతాుసలను కలగి 

ఉంటుంది. 1982ల్ల వరోకయానకస్ వద్ద  ఉతత రారధ గోళంల్ల అతి తకుకవ ఉషో్ణగ్ర త ‘-68°’గా 

నమోదైంది. సంవతసరంల్ల 210 రోజులప్టు ఘనీభవించే నది ‘లీన్నా’ ఈ మండలంల్లనే ఉంది. 

ఈ మండలం ఫరి్ ఉతీతిత క్ష ప్ర ధానకేంద్ర ం. ప్ర ప్ంచంల్ల అతిపద్ద  అల్యుమినియం కరాాగారం 

కెనడాల్లని ఆరీడా. కొయుగుజీు తయారీల్ల ప్ర థమసినంల్ల ఉని దేశం కెనడా. టైగా 

ప్ర ంతంల్ల చకర వాత వరష ప్తం అధికం. 

ఉతత ర ధుర వానిక్ష ద్గ్్రగా ఉని నగ్రం మురాాన్సక్. టైగా మండలంల్ల కెలోా పద్ద్ నగ్రం 

ఆరేఖ ంజల్. సై్టబీరయాల్ల ప్ర ధాన నగ్రం ఇర్కుట్సక్. ఈ మండలంల్ల ఉతత ర అమరకా 

ఖ్ండంల్లకెలోా పద్ద  నగ్రం ఫయిర్ బాంకస్ (అలసక) ఉంది. సీవడన్ రాజధాని సెక్హోంను 

‘బాలెక్ సముద్ర పు రాణి’గా పలుసత రు. 

 ప్ర ప్ంచంల్లనే ల్లతైెన మంచినీటి సరస్స బై్రకాల్ (రషాు) ఈ మండలంల్ల ఉంది. 

టండార  మండలం 

టండార  అంట్ర నిససరమైన భూములు లేదా ఎడార అని అరిం. టండార ల్ల వేసవి సగ్టు ఉషో్ణగ్ర త 

12°. వృకాష లు లేని ఏకైెక ఖ్ండం అంటారకటికా. ఈ మండలంల్ల ప్కుష ల గుంపులను రోకరీలు 

అంటారు. ఈ మండలంల్ల జీవించే ప్ర ధాన ప్కుష లు టారాగాన్, ధుర వపు గుడోగూబ. ఈ 

మండలంల్ల యురేసియాల్ల ‘లాపులు’ నివసిసత రు. ఉతత ర అమరకాల్లని టండార  ప్ర ంతంల్ల 

నివసించేవారు ‘ఎసికమోలు’. వీరు ఉప్యోగించే ప్డవలను ‘డయాక్’ అంటారు. గ్డికటెిన 
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మంచుపై ఉప్యోగించే వాహన్నాలను సో్టడీ్డ బండోు అంటారు. ధుర వ ప్ర ంత ప్ర జల ఆయుధ్ం 

హారూీన్. మంచుగ్డిలతో అరధ  చందార కారంల్ల ఉని ఇళోను ‘ఇగోూలు’ అంటారు. ఉతత రారధ  

గోళంల్ల కనిపంచే కాంతులను ‘అరోరా బొరయాలసిస్’ అంటారు. 

 ధుర వ ప్ర ంతాలో్ల మే నుంచి జూలై వరకు సూరుుడు అసత మించడు. ధుర వప్ర ంత ప్ర జల 

భాష్లు 1) అల్యుయిట్, 2) యూపక్, 3) ఇన్యువిక్. 

ప్ర ంతం పర ధాన తెగలు 

1. అమజాన్ రెడ్ ఇండ్డయనస్ 

2. కాంగో పగ్జాలు (చటోపై ఇళో్ల నిరాంచుకుంటారు) 

3. మలేషియా స్టమాంగ్లు, సకామీలు 

4. బోరియా హెడ్ హంటరస్, ద్యాక్లు 

5. స్మితా కాబలు 

6. శీర లంక వడిాలు 
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