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అగ్ని పర్వతాలు 

భూపటలంలో లోతుకు వెళే్లకొదీ్ద పర తి 32 మీటరే్కు 1°C చొప్పున ఉషో్ణగ్ర త పెరుగుతుంది. పటల అంతర్భాగాల్లేోి కొిి 

ప్ర ంతాలేో పీడనం సా్థికంగాల్ తగ్గ డంతో శిలల ద్ర వీభవన సా్థనం కీ్షణిస్త ంది. ద్దివలే ఆయా ప్ర ంతాలేో శిలలు ద్ర వ లేదా ప్కీ్షక ద్ర వ 

సా్థతిలో ఉంటాయి. ఈ శిలాద్ర వాన్ని ‘మాగాల్ా’ అంటారు. ఉపరితలం మీద్కు ఉద్భాద్నం చందిన మాగాల్ాను ‘లావా’గాల్ పిలుస్థత రు. 

లావా ఉద్భాద్నాన్ని ‘అగ్నిపర్వత పర క్షరయ’ అంటారు. ఉద్భాద్నా మార్భగ ిి అనుసరించి ఇవి రండు ర్కాలు..1) కంద్ర  ఉద్భాద్నం, 

2) భర ంశ ఉద్భాద్నం. 

కంద్ర  ఉద్భాద్నంలో మాగాల్ా గొటట ం లాంటి ఏక వాహిక దావర్భ ఉపరితలాిి చేరుతుంది. ఈ గొటట ం చుట్టట  లావా ఘనీభవించి 

‘శంఖు ఆకార్ అగ్నిపర్వతాలు’ ఏర్ుడతాయి. అగ్నిపర్వత శంఖువుల శిఖర్ంపైె ఉని గ్ర్భటు ఆకార్ పర వేశ దావర్భిి 

‘అగ్నిపర్వత బిలాలు’ (Craters) అంటారు. కొిి సంద్ర్భాలేో ఈ బిలాలేో నీరు చేరి అగ్నిపర్వత బిల సర్స్ులు (Crater 

Lakes) ఏర్ుడతాయి. దాహర్ణకు ద్కకన్ పీఠభూమిలోి ‘లోనార్’ సర్స్ు (మహార్భష్టట ర).  

 

భ్ర ంశ ఉద్భేదనం 

భూపటలంలో ఉని అన్నక పగుళే్ల, సంధులు, భర ంశ తలాల దావర్భ అధిక పీడనాిక్ష గురైన లావా ఉద్భాద్నం చంద్న్ిి ‘భర ంశ 

ఉద్భాద్నం’ అంటారు. పలుచి, అలు స్థిగ్ధ త ఉని లావా భర ంశ ఉద్భాద్నం చంది విస్థత ర్ంగాల్ పర వహించినప్పుడు.. లావా డోమ్

లు, లావా పీఠభూములు ఏర్ుడతాయి. లావా పీఠభూమిక్ష ద్కకన్ పీఠభూమి మంచి ఉదాహర్ణ. స్మారు 65-130 మిలియన్ 

ఏళే్ క్షర తం(క్రర టేషియస్-ఇయోస్థన్) భౌమయ యుగ్ంలో బస్థలట ్ ర్కాిక్ష చందిన లావా భర ంశ ఉద్భాద్నం చంది.. లావా పీఠభూమి 

రూప్ంతర్ం చందింది. ఈ ప్ర ంతంలోి బస్థలట ్ శిలలు కర మక్షయం చంది, స్థర్వంతమైన నలేరేగ్డి న్నలలు ఏర్ునా్యి. 

 

ఉద్భేదనం నాలుగు రకాలు 

తీవర త, పదారా్భల సవభావాిి బటిట  ఉద్భాద్నాలు నాలుగు ర్కాలు. అవి.. 1) వెసూవియన్ ర్కం, 2) స్థట రంబోలియలియన్ ర్కం, 3) 

ఐస్లాండిక్ ర్కం, 4) పేీియన్ ర్కం. వెసూవియన్ ఉద్భాద్నం అతి తీవర మైంది. ఇది లావాతో ప్టు ద్టట మైన పొగ్, బూడిద్ 

వెద్జలేుతుంది. ఐస్లాండిక్ ర్కం ఉద్భాద్నంలో లావా విస్ఫోటన ర్హితంగాల్ నెమాదిగాల్ ఉబిక్ష వస్త ంది. పలుచి లావా విస్థత ర్ంగాల్ 

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  

పర వహించి లావాడోమ్లు లేదా లావా పీఠభూములు ఆవిర్ావిస్థత యి. ఐస్లాండ్, హవాయి ద్దవులేోి అగ్నిపర్వత పర క్షరయ ఈ 

కోవకు చందింది.  

మధ్యధ్ర్భ సముద్ర ంలోి ఇటలీక్ష చందిన స్థస్థలీ ద్దవిలో ఉని స్థట రంబోలియలియన్ అగ్నిపర్వతం లావాతోప్టు అతయధిక ఉషో్ణగ్ర తతో 

నీటి ఆవిరి, దుముా, ధూళి కణాలను అధికంగాల్ వెద్జలేుతుంది. ద్దివలే స్థట రంబోలియలియన్ అగ్నిపర్వత శిఖర్ బిలం వదీ్ పొడవాటి 

జ్వవల ఏర్ుడుతుంది. ప్ర చీన, మధ్య యుగాల్లేో మధ్యధ్ర్భ సముద్ర ంలో పర యాణించే నావికులకు జ్వవలతో కూడిన 

స్థట రంబోలియలియన్ అగ్నిపర్వతం లైట్ హౌస్గాల్ ఉపయోగ్పడేది. పేీియన్ ర్కమైన అగ్నిపర్వత ఉద్భాద్నంలో లావాతో ప్టు 

ద్టట మైన పొగ్, దుముా, ధూళి ఉద్భాద్నం చందుతాయి. పేీియన్, స్థట రంబోలియలియన్ ఉద్భాద్నాలు ఓ మోసత రు విస్ఫోటన తీవర తతో 

ఉంటాయి. ఉద్భాద్న తర్చుద్నం ప్ర తిపదికగాల్ అగ్నిపర్వతాలను క్షరయాశీలక, ిదార ణ, విలుపత  అగ్నిపర్వతాలుగాల్ 

విభజంచవచుు. 

 

నిద్రర ణ అగ్నిపరవతాలు 

తర్చుగాల్ విస్ఫోటనం చంద్భవి క్షరయాశీలక అగ్నిపర్వతాలు. ఇటీవల కాలంలో ఉద్భాద్నా చరితర (దాఖలాలు) లేనపుటిక్ష.. సమీప 

భవిష్టయత్లో ఉద్భాద్నం చంది, క్షరయాశీలకమయ్యయ అవకాశాలునివి ‘ిదార ణ అగ్నిపర్వతాలు’. 

 

విలుపత  అగ్నిపరవతాలు 

విలుపత  అగ్నిపర్వతాల బిలాలేో సర్స్ులు ఏర్ుడి ఉంటాయి. లావా ఉద్భాద్నా మార్గ ం పూరిిగాల్ ధ్వంసమై ఉంటుంది. ఇవి 

ఉద్భాద్నం చంద్భ అవకాశం లేదు. వీటిి మృత అగ్ని 

పర్వతాలుగాల్ పేర్కకనవచుు. ద్కకన్ పీఠభూమి, అండమాన్ ద్దవులు, హిమాలయాలేోి అగ్నిపర్వతాలు, తూరుు ఆఫ్రర కాలోి 

క్షలిమంజ్వరో విలుపత  అగ్నిపర్వతాల కోవకు చందినవి. 

 

కి్రయాశీలక అగ్నిపరవతాలు 

పర పంచంలోి క్షరయాశీలక అగ్నిపర్వతాలేో 90 శాతాిక్ష పైెగాల్ పస్థఫ్రక్ మహాసముద్ర ంలోన్న కంద్దర కృతమయాయయి. ఇవి పర ధానంగాల్ 

పలకలు అభిసర్ణం చంద్భ సబ్డక్షన్ మండలాలేో ఏర్ునా్యి. పస్థఫ్రక్ మహాసముద్ర  పర ధాన పలక ఈ ప్ర ంతంలో జప్న్, ఫ్రలిపైెున్, 

బిస్థార్క్, నాజ్వక, కాకస్ లాంటి ఉప సముద్ర  పలకలతో అభిసర్ణం చంద్డం వలే సబ్డక్షన్ మండలంలో క్షరయాశీలక 
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అగ్నిపర్వతాలు ఏర్ునా్యి. ఉదాహర్ణకు ఫ్యయజయామా (జప్న్), పినట్టబోలియ (ఫ్రలిపైెున్), కార కటావో (ఇండోన్నషియా), 

ర్భంగ్నటాటో (న్యయజలాండ్), సెయింట్ హెలనెన్ (అలస్థక), మవునాలోవా (హవాయి) మొద్లైనవి. అండమాన్లోి ‘బారన్’ 

ద్దవులేో క్షరయాశీలక అగ్నిపర్వత పర క్షరయను గ్మించవచుు. మధ్యధ్ర్భ సముద్ర  ప్ర ంతంలోన్య క్షరయాశీలక అగ్నిపర్వత పర క్షరయ 

సంభవిస్త ంది. ఉదాహర్ణకు ఎతాి, వెసూవియన్, స్థట రంబోలియలి అగ్నిపర్వతాలు.  

భూపటలంలోి మాగాల్ా కొిి సంద్ర్భాలేో భూ ఉపరితలాిి చేర్కముంద్భ మార్గ  మధ్యంలోన్న ఘనీభవిస్త ంది. ఫలితంగాల్ పటల 

అంతర్భాగ్ంలో వివిధ్ ర్కాల అగ్నిపర్వత సంబంధ్ భూ సవరూప్లు ఏర్ుడతాయి. పర త్యయక ఆకృతి లేి విశాల భూ 

సవరూప్లను ‘బాథొలిథ్’ అంటారు. పటలంలోి శిలా పొర్లకు సమాంతర్ంగాల్ మాగాల్ా ఘనీభవించడం వలే ఏర్ుడే 

భూసవరూప్లు ‘స్థలు్’. శిలా పొర్లకు అడాంగాల్ కీ్షతిజ లంబదిశలో మాగాల్ా ఘనీభవించడం వలే ఏర్ుడే భూసవరూప్లు 

‘డైకు్’. స్థసర్ ఆకార్ంలో ఉండే భూ సవరూప్లు ‘లాకోలిథ్’. అలల మాదిరి ఆకృతి ఉని భూ సవరూప్లు ‘ఫాకోలిథ్’. 

ప్రర కీ్టస్ బిట్స్ 

1. ద్కకన్ పీఠభూమి ఏ ర్కమైన మాగాల్ా ఘనీభవించడం వలే ఏర్ుడింది? - బసాలీ్ 

2. భార్తద్భశంలో క్షరయాశీలక అగ్నిపర్వత పర క్షరయ సంభవిస్త ని ఏకై్రక ప్ర ంతం? - బారెన్ దీవులు (అండమాన్) 

3. ిశశబీంగాల్ లావా ఉద్భాద్నం ఏ ప్ర ంతంలో సంభవిస్త ంది? - ఐస్లండ్ 

4. ‘మధ్యధ్ర్భ సముద్ర  ‘లైట్ హౌస్’గాల్ పిలిచేది? - సీారంబోలి అగ్నిపరవతం 

5. భూపటలంలో కీ్షతిజ సమాంతర్ంగాల్ ఏర్ుడే అగ్ని పర్వత సంబంధ్ భూ సవరూప్లను ఏమి పిలుస్థత రు? - సిలస్ 
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