
సాంఘిక శాస్త్ర సాందేహము – సమాధానము. 

ww
w.b

es
tso

cia
lte

ac
he

r.c
om

  

సాందేహాం: భూమి ఎప్పుడు, ఎలా ప్పట్టాంది? భూమి వయసాంత? 
జవాబు: భూమి ప్పట్టలేదు. ఏర్ుడాంది. ఆధునిక విశ్వ సిద్ధాంతాల (cosmology) ప్రకార్ాం సుమారు 1500 కోట్ల సాంవతసరాల 
క్రితాం ఒక మహా విస్ఫోట్ాం (big bang) ద్వరా శ్క్త ిరూపాంతర్ాం చాంది విశ్వాం (universe)గా మారాంది. ఆ విశ్వాం క్రమేపీ 
విసిరసుినన క్రమాంలో నెబుులాలు అనే మేఘాలుగా పద్ర్థాం క్రోడీకరాంచుకాంది. ఆ నెబుులాలే నక్షత్ర రాశులుగా మారాయి. ప్రతి 
నక్షత్రాం మొదట్లల ఓ వాయు అగ్నన పళ్లాంలాగా ఏర్ుడాంది. అలాాంట్దే సుమారు 600 కోట్ల సాంవతసరాల క్రితాం సౌర్మాండల పళ్లాం 
(solar disc) రూప్పదిదుుకాంది. అది తన చుట్టట తాను తిరగే క్రమాంలో అపలాంబ బలాం(centrifugal force) వలల అాంచులోల ఉనన 
ద్రవుాం గ్రహాలుగా, మధ్ులో భాగాం సూరుుడగా మారాయి. కాబట్ట భూమి కూడా ఆ సౌర్మాండల పళ్లాంలో ఒక భాగమే. అాంటే 
భూమి, సూరుుడు కూడా స్ఫదరులు మాత్రమే. భూమి వయసుస సుమారు 550 కోట్ల సాంవతసరాలు. ఇది కూడా మొదట్లల 
సూరుుడలాగే సవయాం ప్రకాశ్కాం(self luminiscent). కానీ కాంద్రక సాంలీన(nuclear fussion)క కావలసిన ఉదజని (హైడ్రోజన్ ) 
తాందర్గా ఖరుు కావడాం వలల అగ్నన ఆగ్నపోయి చలలబడ క్రమేపీ ప్రసుిత సిథతిక్త చేరుకాంది. 
Earth formed around 4.54 billion years ago, approximately one-third the age of the universe, by 
accretion from the solar nebula. Volcanic outgassing probably created the primordial 
atmosphere and then the ocean, but the early atmosphere contained almost no oxygen. 
Formation. When the solar system settled into its current layout about 4.5 billion years 
ago, Earth formed when gravity pulled swirling gas and dust in to become the third planet from 
the Sun. Like its fellow terrestrial planets, Earth has a central core, a rocky mantle and a solid 
crust.  
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