
உலகின் டாப் 10 நீளமான ஆறுகள் 

 

ஆறுகள் உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து கடலினை அனடயும்வனை 

கடந்து செல்லும் இடங்களாை பள்ளதத்ாக்குகள், நீைவ்ீழ்ெச்ிகள், 

மனலகள், ெமசவளிகள் ஆகியனவயும் கணக்கீடட்ில் எடுத்துக் 

சகாள்ளப்படுகிை்றை.  

  

1.னநல் நதி, வடகிழக்கு ஆப்பிைிக்கா 

 

நநல் ஆறு 

  

உலகிை் முதல் நீளமாை ஆறு னநல் ஆகும். இதனுனடய சமாத்த 

நீளம் 6,650கிமீ ஆகும். இது ஆப்பிைிக்கா கண்டத்தில் வடகிழக்குப் 

பகுதியில் வடக்கு நநாக்கிப் பாய்கிறது. 



இது ஆப்பிைிக்காவில் தாை்ொைியா, உகாண்டா, ருவாண்டா, புருண்டி, 

காங்நகா, சகை்யா, எத்திநயாப்பியா, எைிட்ைியா, சூடாை் மற்றும் எகிப்து 

எை சமாதத்ம் பதத்ு நாடுகனள வளப்படுத்துகிறது. 

எகிப்து மற்றும் சூடாை் நாடுகள் இந்நதியிைால் அதிகப்பயனை 

அனடகிை்றை. சவள்னள னநல், நீல னநல், அத்பைா ஆகியனவ னநலிை் 

முக்கிய துனண நதிகளாகும். 

சவள்னள னநல் மத்திய ஆப்பிைிக்காவிை் ஏைிகளிலும், நீல னநல் தைா 

ஏைியிலும் உற்பதத்ியாகி சூடாைில் இனணந்து இறுதியில் மத்தியதனைக் 

கடலில் கலக்கிறது.  இவ்வாற்றிை் கனையில் உருவாை பனழனமயாை 

நாகைீகம் எகிப்திய நாகைீகம் ஆகும். 

2.அமமசான் ஆறு, தென்அதமரிக்கா 

 

அமமசன் ஆறு 

  

உலகிை் இைண்டாவது நீளமாை நதி அநமொை் ஆகும். இதனுனடய 

சமாத்த நீளம் 6400கிமீ ஆகும். இது சதை்அசமைிக்காவிை் சபருநாட்டில் 

ஆை்டீஸ் மனலதச்தாடைில் பைி மூடிய நவாநடா மிசிமி சிகைத்திை் பைி 

ஏைியில் உற்பத்தியாகி அடல்ாண்டிக் கடலில் கலக்கிறது. 



  

 

 

அமமசன் ஆறு உற்பெ்தியாகும் இடம் 

  

அநமொை் ஆறு சபரு, ஈகுவடாை,் பிநைசில், சகாலம்பியா ஆகிய 

நாடுகளில் பாய்கிறது. இது உலகிை் மிகப்சபைிய ஆறு எை்ற 

சபருனமயினை உனடயது. 



அநமொை் ஆற்றிைால் சவளிநயற்றப்படும் நீைிை் அளவாைது இதற்கு 

அடுதத்ு சபைிய எடட்ு ஆறுகள் சவளிநயற்றும் நீைிை் அளவினைவிட 

அதிகமாகும். 

உலகிை் மிகப்சபைிய மனழக்காடுகள் அநமொை் ஆற்றில் 

அனமந்துள்ளது. அநமொை் ஆறு மற்றும் அதில் உள்ள மனழக்காடுகள் 

உலகில் உள்ள உயிைிைங்களில் மூை்றில் ஒரு பங்கினை தை்னுள் 

சகாண்டுள்ளது. 

இவ்வாற்றில் உலகில் மிகப்சபைிய டால்பிை், அைநகாண்டா பாம்புகள், 

அநமொை் முதனலகள், பிைாை்கா மீை்கள் ஆகியனவ 

காணப்படுகிை்றை. 

3.யாங்சி ஆறு, சீனா 

 

யாங்சி ஆறு 

  

உலகிை் மூை்றாவது நீளமாை நதி யாங்சி ஆறு ஆகும். இதனுனடய நீளம் 

6300கிமீ ஆகும். இது ஆசியாவிை் மிகநீளமாை நதி எை்ற சபருனமனயப் 

சபற்றது. 



ஒநை நாட்டிற்குள் பாயும் ஆறுகளில் இது முதலிடத்னதப் சபறுகிறது. 

அதிக நீைினை சவளிநயற்றும் ஆறுகளிை் வைினெயில் யாங்சி ஆறு 

ஆறாவது இடத்தினைப் சபறுகிறது. 

சீைாவிை் ஐந்தில் ஒருபகுதி யாங்சி ஆற்றால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. 

இவ்வாற்றிை் கனையில் சீைமக்கள் சதானகயில் மூை்றில் ஒரு 

பகுதியிைை ்வாழ்கிை்றைை.் 

இது சீைாவிை் கிங்ஹாய்-திசபத் பீடபூமியில் உள்ள பைிப்பானறகளில் 

உருவாகி சதை்நமற்கு, மத்திய கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு சீைப்பகுதிகளிை் 

வழியாக கிழக்கு நநாக்கிப் பாய்ந்து ஷாங்காய் நகைிை் வழிநய கிழக்கு 

சீைக்கடலில் கலக்கிறது. 

சீைாவிை் வைலாறு, சபாருளாதாைம், கலாெெ்ாைம் ஆகியவற்றில் யாங்சி 

ஆறு முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. சீைாவிை் 20 ெதவீத உள்நாட்டு 

உற்பத்தியாைது இவ்வாற்றால் வளப்படுத்தப்படும் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து 

கினடக்கிறது. 

சீை முதனலகளிை் வசிப்பிடமாக உள்ள யாங்சி ஆறாைது சீைானவ 

வடக்கு சதற்காகப் பிைிக்கிறது. 



4.மிசிசிப்பி ஆறு, வடஅதமரிக்கா 

 

 

மிசிசிப்பி ஆறு 

  

இது உலகிை் நாை்காவது மிகநீளமாை ஆறாகும். இதனுனடய 

நீளம் 6275கிமீ ஆகும். இது வடஅசமைிக்காவிை் மிகநீளமாை நதியாகும். 

மிசிசிப்பி ஆற்றிை் நீைாைது 98 ெதவீதம் ஐக்கிய அசமைிக்கானவயும், 2 

ெதவீதம் கைடானவயும் வளப்படுத்துகிறது. 

இந்நதியாைது மிைநொட்டாவிலுள்ள இத்தாஸ்கா ஏைியில் இருந்து 

உற்பத்தியாகி ஐக்கியஅசமைிக்காவிை் 30மாநிலங்கள், கைடாவிை் 

இருமாநிலங்கள், சமக்ஸிநகா வனளகுடாவிை் வழியாக அடல்ாண்டிக் 

கடலில் கலக்கிறது. 

12,000 ஆண்டுகளுக்கு நமலாக மக்கள் தங்களிை் உணவு மற்றும் 

நபாக்குவைத்திற்காக இவ்வாற்றினை ொைந்்துள்ளைை.் ஐக்கிய 

அசமைிக்காவிை் சபாருளாதாை வளைெ்ச்ியில் மிசிசிப்பி ஆறு முக்கிய 



பங்கு வகிக்கிறது.  பல நதசிய பூங்காக்கள், வைவிலங்கு ெைணாலயங்கள் 

ஆகியனவ இவ்வாற்றில் அனமந்துள்ளை. 

5.தயனசீீ ஆறு, ஆசியா 

 

தயனசீீ ஆறு 

  

இது உலகிை் நீளமாை ஆறுகளில் ஐந்தாவது இடத்னதப் சபறுகிறது. 

இதனுனடய நீளம் 5539கிமீ ஆகும். ஆைட்ிக் சபருங்கடலில் கலக்கும் 

மிகப்சபைிய நதி அனமப்பு எை்ற சபருனம சயைீசீ-அங்காைா-

செலங்காஇடியை ்ஆகியவற்னறெ ்ொரும். 

இந்நதியாைது முங்காைினகை் நகாலில் உற்பத்தியாகி மங்நகாலியா, 

ைஷ்யா வழியாக காைா கடலில் கலக்கிறது. இவ்வாற்றிை் 2.9 ெதவீதம் 

மடட்ுநம மங்நகாலியாவில் உள்ளது. 

இவ்வாறாைது 55 வனகயாை மீை்களுக்கு வாழிடமாக உள்ளது. 

குளிைக்ாலத்தில் இவ்வாற்றிை் கனைநயாைங்களில் சையிை்டீை ்மாை்கள் 

சபைிய கூட்டமாகக் காணப்படுகிை்றை. எைநவ இந்நதியிை் 

சுற்றுசூழலாைது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. 



6.மஞ்சள் ஆறு, சீனா 

 

மஞ்சள் ஆறு 

  

மஞ்ெள் ஆறு உலகிை் நீளமாை ஆறாவது ஆறாகும். இதைனடய 

நீளம் 5464கிமீ ஆகும். இது சீைா மற்றும் ஆசியாவில் இைண்டாவது 

நீளமாை ஆறு ஆகும். 

இது நமற்கு சீைாவிை் சிங்ஹாங் மகாணத்திலுள்ள பாயை்ஹை ்

மனலதச்தாடைில் நதாை்றி 9மகாணங்கள் வழியாக செை்று சபாகாய் 

கடலில் கலக்கிறது. 

இவ்வாறாைது காற்றடுக்கு வண்டல் மண்ணினை தை்னுள் 

சகாண்டுவருவதால் மஞ்ெள் நிறத்தில் காட்சி அளிக்கிறது. எைநவ 

மஞ்ெள் ஆறு எை்று அனழக்கப்படுகிறது. 

இவ்வாற்றில் காணப்படும் வண்டல் மண் ஆற்றில் நீைவ்ைத்து 

குனறயும்நபாது ஆற்றிை் பானதயில் படிந்து உயைந்்து அனணநபாை்று 

உருவாகிறது. 



மீண்டும் இவ்வாற்றில் சவள்ளப்சபருக்கு ஏற்படும்நபாது ஆறாைது 

வழக்கமாை பானதயில் தைது செல்லாமல் பள்ளமாை பகுதியில் (நவறு 

இடத்தில்) பயணத்னத மாற்றி சவள்ளப்சபருக்கினை உண்டாக்கி 

சபருத்த நெதத்தினையும் உண்டாக்குகிறது. எைநவ இது சீனாவின் 

துயரம் எை்று அனழக்கப்படுகிறது. 

மஞ்ெள் ஆறு சீைசமாழியில் நஹாவாங் நஹா எை்று 

அனழக்கப்படுகிறது. இவ்வாற்றுப்பகுதி செழிப்பாைதாக இருந்ததால் 

சீைநாகைீகம் முதலில் இங்குதாை் நதாை்றியது. எைநவ மஞ்ெள் ஆறு 

சீைநாகைீகத்திை் சதாட்டில் எை்று அனழக்கப்படுகிறது. 

7.ஓப் ஆறு, ஆசியா 

 

ஓப் ஆறு 

  

இது உலகிை் ஏழாவது மிகநீளமாை நதியாகும். இதனுனடய 

நீளம் 5410கிமீ ஆகும். இவ்வாறு ைஷ்யா, கெகஸ்தாை், சீைா, மங்நகாலியா 

ஆகிய நாடுகனள வளப்படுத்துகிறது. 



இது நமற்கு நநாக்கிப் பாய்ந்து ஆைட்ிக் கடலில் கலக்கும் மூை்று முக்கிய 

நதிகளில் இதுவும் ஒை்று. (ஏனையனவ சயைீசீ, மற்றும் லீைா ஆறு 

ஆகும்.) 

இந்த ஆறு கடலில் கலக்கும் இடத்தில் உலகிை் மிகப்சபைிய 

வனளகுடாவாை ஓப் வனளகுடானவ உண்டாக்குகிறது. நவளாண்னம, 

மிை்ெக்தி, குடிநீை,் மீை்பிடித்தல் ஆகியவற்றிற்கு இந்த ஆறு சபைிதும் 

பயை்படுத்தப்படுகிறது. 

8.பரனா ஆறு, தென்அதமரிக்கா 

 

  

இது உலகிை் நீளமாை நதிகளில் எட்டாவது இடத்னதப் சபறுகிறது. 

இதனுனடய நீளம் 4880கிமீ ஆகும். இது சதை்அசமைிக்காவிை் சதற்கு 

மத்தியில் பாய்ந்து பிநைசில், அைச்ெை்டிைா, பைாகுநவ, சபாலிவியா, 

உருநவ நாடுகனள வளப்படுத்துகிறது. 



இது சதை்அசமைிக்காவிை் இைண்டாவது நீளமாை நதியாகும். ஆழம் 

மிகுந்த இந்நதியாைது கடல்வழியாக உள்நாட்டு நகைங்கனள இனணக்க 

உதவுகிறது. 

சதற்கு பிநைசிலில் பைனைபா ஆறும், கிைாண்ட் ஆறும் ெந்திக்கும் 

இடத்தில் இவ்வாறு உற்பத்தியாகி அடல்ாண்டிக் கடலில் கலக்கிறது. 

இவ்வாற்றில் நீைம்ிை்ொைம் தயாைிக்க பல அனணகள் கட்டப்படட்ுள்ளை. 

இவ்வாற்றிை் சடல்டா பகுதியாைது பறனவகனள கண்டுகளிக்க சிறந்த 

இடமாகும். பைைா எை்பதற்கு சபைிய கடல் எை்பது சபாருளாகும். 

9.காங்மகா ஆறு, ஆப்பிரிக்கா 

 

காங்மகா ஆறு 

  

இது உலகிை் ஒை்பதாவது நீளமாை ஆறாகும். இதனுனடய நீளம் 4700கிமீ 

ஆகும். இது ஆப்பிைிக்காவிை் நமற்கு நடுப்பகுதியில் பாய்ந்து இறுதியில் 

அடல்ாண்டிக் கடலில் கலக்கிறது. 



ஆப்பிைிக்காவில் னநலுக்கு அடுதத் மிகப்சபைிய ஆறு காங்நகா ஆகும். 

உலகில் அநமொனுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக கைஅளவு நீைினைக் 

சகாண்டு செல்லும் ஆறு மற்றும் உலகிை் ஆழமாை ஆறு (220 மீ) எை்ற 

சபருனமகனளயும் இது உனடயது. 

இந்நதியாைது காப்பி, ெைக்்கனை, பருத்தி உள்ளிட்ட சபாருள்களிை் 

வைத்்தகத்திற்கும், நீைம்ிை்ொைம் தயாைிப்பிற்கும் பயை்படுத்தப்படுகிறது. 

`10.அமுர ்ஆறு, ஆசியா 

 

அமுர ்ஆறு 

 இது உலகிை் பதத்ாவது நீளமாை ஆறு ஆகும். இதைனடய நீளம் 4444கிமீ 

ஆகும். இவ்வாறு வடகிழக்கு சீைாவிை் நமற்குப் பிைாந்திய மனலகளில் 

சுமாை ்303 உயைதத்ில் சில்கா மற்றும் அைக்ுை் ஆகிய இருசபரும் 

ஆறுகளிை் இனணப்பிைால் உருவாகி ஒக்சவாடெ் ்கடலில் கலக்கிறது. 

இந்த ஆறு சீைாவிற்கும், இைஷ்யாவிற்கும் இனடநய உள்ள 

எல்னலப்பகுதியில் கிழக்கு நநாக்கி ஓடுகிறது. சீைாவில் இவ்வாறு கருப்பு 

டிைாகை் ஆறு எை்று அனழக்கப்படுகிறது.அமுை ்ஆற்றில் கலுகா, ஆசிய 

மீை், ஆைட்ிக் னெபீைிய மீை், சடய்மை் மீை், அமுை ்நகட்மீை், மஞ்ெள்சீக் 

மீை் நபாை்ற மீை்வனககளும், அமுை ்சிறுத்னதகளும் 

காணப்படுகிை்றை. 



Important Indian Rivers and their Origin 

 

No Rivers Origin Place Direction Join 

1 Indus* Kailash Tibet North to 
West 

Arabian 
sea 

2 Ganga Gangotri Uttarakhand North to 
East 

Bay of 
Bengal 

3 Yamuna Yamunotri Uttarakhand North to 
East 

Bay of 
Bengal 

4 Narmadha* Amarkantak Madhya 
Predesh 

Central 
India to 
West 

Arabian 
Sea 

5 Krishna Mahabaleshwar Maharastra West to 
East 

Bay of 
Bengal 

6 Tapti* Betul Madhya 
Predesh 

Central 
India to 
West 

Arabian 
Sea 

7 Cauvery Koodagu Hills Karnataka West to 
East 

Bay of 
Bengal 

8 Thamirabarani Agathiyar Hills Tamilnadu West to 
East 

Bay of 
Bengal 

9 Godavari Nasik hills Maharastra West to 
East 

Bay of 
Bengal 

10 Periyar Cardomom hills Kerela West to 
East 

Bay of 
Bengal 

11 Mahanadhi Sihawa 
Mountain 

Chhatisgarh Central 
India to 
East 

Bay of 
Bengal 

12 Brahmaputra Mansarover 
(Himalayas) 

Tibet North to 
East 

Bay of 
Bengal 



13 Vaigai Periyar Plateau Tamilnadu West to 
East 

Bay of 
Bengal 

14 Chambal Vindhyas Madhya 
Pradesh 

Central 
India to 
North 

Yamuna 
(Bay of 
Bengal) 

15 Luni* Pushkar Valley Rajasthan Central 
India to 
West 

Arabian 
sea 

16 Sabarmati* Aravalli Range Rajasthan Central 
India to 
West 

Arabian 
sea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



முக்கியமான இந்திய நதிகள் மற்றும் அவற்றின் த ாற்றம் 

 

நதிகள் மொற்றம், இடம் திநச மசரும் இடம் 

சிந்து னகலாஷ் (திசபத்) வடக்கிலிருந்து நமற்கு அைபிக்கடல் 

கங்கா 
கங்நகாத்ைி 

(உத்தைகண்ட்) 
கிழக்கிலிருந்து வடக்கு வங்காள விைிகுடா 

யமுைா 
யமுநைாதிைி 

(உத்தைகண்ட்) 
கிழக்கிலிருந்து வடக்கு வங்காள விைிகுடா 

நைம்தா 
அமைக்ாந்தக் (மத்திய 

பிைநதெம் ) 

மத்திய 

இந்தியாவிலிருந்து 

நமற்கு 

அைபிக்கடல் 

கிருஷ்ணா 
மஹாபநலஷ்வை ்

(மகாைாஷ்டிைா) 
கிழக்கிலிருந்து நமற்கு வங்காள விைிகுடா 

தப்தி 
சபடுல் (மத்திய 

பிைநதெம் ) 

மத்திய 

இந்தியாவிலிருந்து 

நமற்கு 

அைபிக்கடல் 

காவிைி 
குடகு மனல 

(கைந்ாடகா) 
கிழக்கிலிருந்து நமற்கு வங்காள விைிகுடா 

தாமிைபைணியாறு 
அகத்தியை ்மனல 

(தமிழ்நாடு) 
கிழக்கிலிருந்து  நமற்கு வங்காள விைிகுடா 

நகாதாவைி 
நாசிக் மனல 

(மகாைாஷ்டிைா) 
கிழக்கிலிருந்து நமற்கு வங்காள விைிகுடா 

சபைியாை ்
காைந்டாம் மனல 

(நகைளா) 
கிழக்கிலிருந்து நமற்கு வங்காள விைிகுடா 

மகாநதி 
சிஹாவா மனல 

(ெட்டிஸ்கை)் 

மத்திய 

இந்தியாவிலிருந்து 

கிழக்கு 

வங்காள விைிகுடா 

பிைம்மபுத்திைா 
நமை்ெநைாவை ்

(இமயமனல) (திசபத்) 
வடக்கிலிருந்து கிழக்கு வங்காள விைிகுடா 

னவனக 
சபைியாை ்பீடபூமி 

(தமிழ்நாடு) 
நமற்கிலிருந்து கிழக்கு வங்காள விைிகுடா 

ெம்பல் 
விந்தியா மனல 

(மத்தியப் பிைநதெம்) 

மத்திய 

இந்தியாவிலிருந்து 

வடக்கு 

யமுைா (வங்காள 

விைிகுடா) 

லூநீ 
புஷ்கை ்பள்ளத்தாக்கு 

(ைாெஸ்தாை்) 

மத்திய 

இந்தியாலிருந்து 

நமற்கு 

அைபிக்கடல் 

ெபைம்தி 

ஆைவல்லி 

மனலதச்தாடை ்

(ைாெஸ்தாை்) 

மத்திய 

இந்தியாலிருந்து 

நமற்கு 

அைபிக்கடல் 



 
 

 


