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மின் நூல மதிப்பீடு இமணய வே்ளங்கள
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இந்்தப் புத்்தகத்ல்தப் பயன்படுத்தும் வி்தம்..........

3.1. அறிமுகம்ரஷ்யர்கள் புவியின் நடுேவ குழி ேதாண்டி 

ெசல்ல முயற்சித்தார்கள் என்பது உங்களுக்குத் 

ெதரியுமா? அது உண்ைமயில் ைதரியமான 

முயற்சிதான்.
மனிதன் 

புகழ்மிக்க 
வாயேஜர் 

1 

ெசயற்ைகக் ேகாைள (விண்கலம்) சூரிய  

குடும்பத்திற்கு ெவளிேய அனுப்ப 26 வருடம் 

எடுத்துக் ெகாண்ட ேவைளயில், (புவியிலிருந்து 

16.5 மில்லியன் கி.மீ துரம்) அேத ேநரத்ைத (24 

வருடங்கள்) புவிக்கடியில் ெவறும் 12.3 கி.மீ 

•  புவியின் உள் அைமப்பு மற்றும் அதன் 

கூறுகைள புரிந்து ெகாள்ளுதல்.

•  கண்ட நகர்வுக் ெகாள்ைகைய பற்றி ஒரு 

நுண்ணறிைவ வளர்த்துக் ெகாள்ளுதல்.

•  புவித்தட்டுக் ெகாள்ைகயின் கருத்ைத 

விவரிப்பது.
•  புவி உள் சக்திகைள பட்டியலிட்டு 

அவற்றின் பண்புகைள ஒப்பிடுதல்.

•  பாைற வைககள் மற்றும் பாைற 

சுழற்சிைய விளக்குதல்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

படம் 3.1 ேகாலா சூப்பர் ஆ
ழ்துைள, ரஷ்யா

65

அத்தியாயக் கட்டகம்

3.1. அறிமுகம்
3.2. புவியின் உள் அைமப்பு

3.4. புவித்தட்டுக் ெகாள்ைக

3.5. புவித்  தட்டு எல்ைலகள்

3.6. ெவப்ப உமிழ்வு சுழற்சி

3.7. மடிப்பு
3.8. பிளவு3.9. நிலநடுக்கம்

3.10. எரிமைல
3.11. பாைறகள்

3.12. பாைற சுழற்சி

அலகு
 III

பாைறக்ேகாளம் 

புவியின் உள் இயக்க 

ெசயல்முைறகள்
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மாணவர் செயல்ாடு

க�ொடுத்துள்ள அடைப்புக் குறியில் க�ொருத்்தமொன �ைத்துக்குரிய எண�ட்ள எழுது�.

லேக்ல�ொலித் 
(  )

ல�த்ல்தொலித் 
(  )

டைக் 
(  )

சில் 
(  )

லேம�ர் 
(  )

ல�க்ல�ொலித் 
(  )

லேப்ல�ொலித் 
(  )

1

2

3

4

5

6

7

 ்டம் 3.27  ஊடுறுவிய தீப்ாறைகள்

3.12 ்ாறைச் சுழற்சி

�ொடைச் சுழற்சி என�து க்தொைர்ச்சியொன 

கேயல்முடையின மூேமொ� �டழய �ொடை�ள 

புதிய உருவில்  மொற்ைப்�டுகினைன. தீப்�ொடை�ள  

�டிவு �ொடை�்ளொ�ல�ொ அல்ேது உருமொறிய 

�ொடை�்ளொ�ல�ொ மொறுகினைன. �ொனிடேச் 

சிட்தவு, அரித்்தல் மற்றும �டிய ட�த்்தல் மூேம 

தீப்�ொடையொனது �டிவுப்�ொடை�்ளொ� 

மொறுகினைது.

�டிவுப்�ொடை�ள மற்றும தீப்�ொடை�ள 

அதி� அழுத்்தத்்தொலும க�ப்�த்்தொலும 

உருமொறிய �ொடை�்ளொ� மொறுகினைன. �ணை 

லமலேொட்டு �ொடை�ள(தீப்�ொடை, உருமொறிய 

�ொடை மற்றும �டிவுப்�ொடை�ள) அமிழ்தல் 

கேயல்முடையின மூேமொ� ��ே அடுக்கிற்குக்  

கீலழ உள்ள புவியின உட்�குதிக்குச் கேல்கிைது. 

பிைகு தீப்�ொடையின உணடமயொன ஆ்தொரமொ� 

இருக்கும மொக்மொ�ொ� மொறுகிைது. இந்த 

முடையில் �ொடைச் சுழற்சியொனது ஒரு 

க்தொைர்ச்சியொன 
கேயல்முடையொ�  

நடைக�றுகினைது.

தீப்ாறை/்டிவுப்ாறைகள்
தாககம்

உருமாறிய ்ாறைகள்

கிரொடனட்
அழுத்்தம

 டநஸ்

�ளிமண, மொக்�ல்
அழுத்்தம

சிஸ்ட்

மணற்ப்�ொடை
க�ப்�ம

கு�ொர்ட்டேட்

�ளிமண, மொக்�ல்
க�ப்�ம

�ேட�ப் �ொடை அல்ேது மினனும 

�ேட�ப் �ொடை

நிேக்�ரி

க�ப்�ம
ஆநதிரடேட் நிேக்�ரி அல்ேது 

கிரொட�ட்

நிேக்�ரி
க�ப்�ம மற்றும அழுத்்தம

ட�ரம

சுணணொமபு �ொடை
க�ப்�ம

ேேட�க்�ல்

அடடவறண 3.2  உருமாற்ை செயலமுறைகள்( Metamorphosis Processes)
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வரலாற்றை இ்ைக்கும் புவியியல்  

பெரிய  பிரமீடின் மிகச்சீரான 
ஒழுஙகமைப்பின் இரகசியம் கிட்டத்தட்ட 
கண்டுபிடிககப்ெடடுவிட்டது. 

 கிஸாவின் பெரும் பிரமீடு ஏறத்தாழ 
4,500 ஆண்டுகளுககு முன் கண்டுபிடிககப்ெட்ட 
பிரமீ்டாகும். இது கடடி்டககமையின் 
வரைாற்றில் ஒரு அருஞபசெயைாக அல்ைது  
ஒரு செவாைாக பொற்றப்ெடுகிறது. ்தற்பொழுது 
ஒரு அகழவாராய்ச்சியாளர் எவவாறு இந்த 

பிரமீடுகள் புவியில் முககிய  நான்கு 
திமசெபுள்ளிகளில் ஒழுஙகமைககப்ெடடுள்ளது 
என்னும் இரகசியதம்தக கண்டுபிடிததுள்ளார்.  
இ்தற்கு எகிப்தியர்கள் இமையுதிர்காை செை 
நாமள  உெபயாகப்ெடுததி இருககைாம் என்று 
கரு்தப்ெடுகிறது. இ்தற்பகன்று எகிப்தியர்கள் 
உெபயாகித்த முமற மிக துல்லியைானது. 

 இமையுதிர்காைததின் செை நாளன்று நிைம் 
அளப்ெவர் ஒரு குச்சிமய புவியில் நடடு மவதது 
அ்தன் நிழமை அன்று முழுவதும் அளநதிருககிறார். அ்தன் முடிவு நிழலின் பகா்டானது செரியாக கிழககு பைற்காக வநதுள்ளது. பகாம்ட நீண்்ட ெகல் நாளுககு பிறகு செரியாக  91  நாடகமள கணககிடடு இமையுதிர்காை செை நாமளக கண்டுபிடிததுள்ளனர்.

தகவல் குறிப்பு

W

E

N

Sh
ad

ow
 li

ne

கிரகைஙகள் (Eclipses)

 புவியின் சுழற்சியானது இரவு ெகல் மீது 
ஏற்ெடுததும் விமளவுகமளப் ெற்றி  நாம் அறிநது 
பகாள்பவாம். ெகல் ஒளியின்  காை அளவு  
அடசெபரமக ைற்றும் ெருவகாைஙகமளப் 
பொறுதது ைாறுெடுகிறது.

 கிரகணம் என்ெது ஒரு விண்பவளி 
பொருளிலிருநது வரும் ஒளிமய பவபறாரு 
விண்பவளி பொருள் க்டககும் பொது அ்தன் 
நிழைால் முழுவதுைாகபவா அல்ைது 
ெகுதியாகபவா ைமறககப்ெடுவது ஆகும். 
கிரகணம் இரண்டு வமகப்ெடும். அமவ, 

1. சூரியகிரகைம்: (Solar Eclipse)

 சூரியனுககும் புவிககும் இம்டயில் 
செநதிரன் அமைநதிருககும் பொழுது சூரிய 
கிரகணம் நிகழகிறது. அப்பொழுது  
பூமியிலிருநது காணும் சூரியனின் ஒரு சிறிய 
ெகுதி செநதிரனால் ைமறககப்ெடுகிறது.  ஆனால், 
உைகின் ஒரு சிறிய ெகுதியிலிருநது ைடடுபை 
இம்தக காணககூடும். இது ஒருசிை நிமி்டஙகள் 
ைடடுபை நிகழும். செநதிரன்  சூரிய வட்டததின் 
ஒரு ெகுதிமய ைமரப்ெம்த அமரசூரிய கிரகணம் 
(Partial solar eclipse) என்கிபறாம் ெ்டம் 2.14. 
வமளய சூரிய கிரகணம் (Annular solar eclipse)  
செநதிரன் சூரியமன நடுவில் க்டநது பசெல்லும் 
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 பாே
 

அலகின் முககிய
க 

கூறு்கள

்தகேல் குறிப்பு

ே்கவே
ல்கம்ள சுருக்கம

ா்கவு
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ஆர்வேமுள்ள பிை 
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ேத்தி
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ேல.

அறிமுகம்

்கற்்க
்வேண்டிய 

பாேத்
மே 

்ோே
ஙகுவேது
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2.12 விண்கற்கள்: (Meteors)

	
சில	 நேரங்களில்	 இரவு	 நேரத்தி

ல்	

வானில்	 ஒரு	 பிர்காச
மான	 ஒளிக்கீற்று

	 சில	

விோடி்களுக்குத்	
ந�ான்

றும்.	
இத�	

எரிேட
சத்திரங்கள்	 என்கிந�ாம்.	 இதவ	

குறுஙந்காள்
	 படதடை்களின்	 த�ாகுப்பிலிருந்து	

தவளிநேற்�
ப்படடை	

பாத�த்	 துண்டு்களாகும்.		

இதவ்கள்	 வளிமண்டைலத்திற்குள்	 வருவ�ற்கு	

முன்	 விண்தவளிக்	 ்கற்்கள்
	 (Meteor

oids)	 என	

அதைக்்கப்ப
டும்.	இதவ	வளிமண்டைலத்திற்குள்	

அதி்க	 நவ
்கத்துடைன்	 நுதைகின்�ன	 .	 ஆனால்	

தபரும்பாலான	 விண்்கற்்கள்
	 (Meteor

s)	

வளிமண்டைலத்திற்குள்	 	 நுதையும்	 முன்பா்க	

எரிந்து
விடுகின்�ன.	

ேமது	

வளிமண்டைலத்திற்குள்	 நுதைந்�வு
டைநன	 சில	

எரி்கற்
்கள்	 முழுவதும்	 எரிோ

மல்	 புவியில்	

விழுந்து	 	 தபரும்	 	 பள்ளங்கதள	

உருவாக்குகின்�ன.	 இவவாறு	 முழுவதும்	

எரிோ
மல்	 புவியில்	 விழும்	 மி்கப்தபரி

ே	

விண்்கற்்கத
ள	 எரி்கற்

்கள்	 (Meteor
ites)	 என	

அதைக்கின்ந�ாம்.	வடை	அரிந�ானாவில்	உள்ள	

எரி்கல்
	

பள்ளத்�ாக்கு
,	

இந்திோவில்	

ம்காரா
ஷ்டிரா	 மாநிலம்	 புல்�ானா	 (Buldha

na)	

மாவடடைத்தி
ல்	உள்ள	 நலானார்	 (Lon

ar)	 ஏரி
யும்	

இவவத்க	 	 எரி
்கற்்களி

ன்	 �ாக்்க
த்திற்கு	 சி�ந்�

	

எடுத்துக்்காடடை
ாகும்.

2.13  பூமியின் உருவமும் வடிவமும்

	
ஒரு	 ்கால

த்தில்	 புவி	 �டத
டை	 என

வும்	

்கடைலில்	பேணி
க்கும்	நபாது

	்கப்பல்
்கள்	புவியின்		

விளிம்பு்களில்	 பேணி
க்்க	 முடியும்	 எனவும்		

ேம்பப்படடை
து.		இதடைக்்கால

	வரலாறு	வதரக்கும்	

இந்�	்கரு
த்து�ான்	ேம்பப்படடை

து.	மாலு
மி்கதளத்		

ந�ர்ந்து
	எடுக்கும்	 நபாது

	 த்கால
ம்பஸ்க்கு	இது	

ஒரு	 பிரச்சித
னோ்க	

எழுந்�து.	 பண்தடைே	

கிநரக்்க	
்கருத்தின்	 படி	 புவிோனது	 ்கடைலால்	

சூைப்படடி
ருந்�து.	 ்கடைல்	 �ான்	 எல்லா	

ஆறு்களுக்கும்	 பி�ப்
பிடைம்	 என	 ேம்பப்படடை

து.	

அனாக்ஸிமன்டைரின்	 (600	
தபா.ஆ

.மு)	

அறிக்த்கப்படி	உருதள	வடிவ	புவி	வான்ந்காள
	

வடிவால்	 சூைப்படடு
ள்ளது.	 பித்�ா்க

ரஸ்	

(582-50
7தபா.ஆ

.மு)	 புவிோனது	 ந்காள
வடிவம்	

என்று	 ேம்பினார்.	 இந்�	 வடிவநம	 அ
றிஞர்்கள்		

ஏற்றுக்த்காண்
டை	 	 வ

டிவமா்கக்	
்கரு�ப்படடை

து.	

அரிஸ்டைாடடில்	 (384	 –	 322	 தபா.ஆ
.மு)	 புவி	

ந்காள
வடிவம்	உதடைேது	எனும்	ந்காட

பாடதடை	

தவளியிடடைார்.	
இவரின்	 கூற்று்களில்	 சில	

சந்திரனின்	 நிைல்	 	 சந்தி
ரகிர்கணத்தின்	 நபாது

	

வடடைமா்க
	 ்காடசிே

ளிப்பது	 மற்றும்	 ோம்	

த�ன்துருவம்	 நோக்கி
	 பேணி

க்்க	 பேணி
க்்க	

ேடசத்தி
ரக்கூடடைங்கள்	 வானில்	 அதி்க	

உேரத்தி
ல்	 ்காண

ப்படுவது	 நபால
	 உணர்வது	

ஆகும்.	 எரநடை
ாஸ்�னிஸ்	 (275	

–	 195த
பா.ஆ.மு)	

எகிப்தில்	இருந்து	 பார்க்
கும்	 நபாது

	சூரிேனின்	

ஏற்�ம்
	 புவி	 நமற்

பரப்பின்
	 நிதலப்பாடடி

ற்க்கு	

ஏற்�ாற்
	நபால்

	மாறுவத�க்	த்க
ாண்டு	புவியின்	

பரிமாண
த்த�	்கண்

டைறிந்�ார்.	
	

கீழ்கண்ட ஆராய்ச்சி முடிவு்கள் புவி ஒரு 

க்காளவடிவம் க்காண்டது எனக் கூறுகிறது.

1      மத
லமு்கப்பு்கள்

	சூரிேன்	மத�ந்�	பி
ன்பும்	

சூரிே	ஒளிோல்	ஒளிருவது

2      ்கப்ப
ல்்கள்	 அடிவானத்த�	 த�ாடடை

பின்	

மத�ந்துநபாவது

3      சந்தி
ரன்	ஒரு	வடடைத்�ட

டு	நபால	ந�ான்
றுவது.

4      புவி
	 ஒரு	 வடடை	 வடிவ	 நிைதல	 சந்திர	

கிர்கணத்தின்	நபாது
	ஏற்ப்ப

டுத்துவது.

	
புவி	 ஒரு	 ந்காள

	 வடிவமாகும்,	

நிலேடுக்ந்காட
டில்	 பருத்தும்	 துருவத்தில்	

�டதடைோ்கவு
ம்	 ்காணப்படுகி�து.	 இ�தன		

“புவிவடிவம்”(Geoid
)	 என்கிந�ாம்.	 (படைம்	 2.9)	

அ�ாவது	 	 புவிதேப்	 நப
ான்�	அதமப்பு	ஆ

கும்.	

தமே	
விலக்கு	 விதசயின்	 ்காரண

மா்க	

நிலேடுக்ந்காட
டுப்	

பகுதி	
பருத்து	

்காணப்படுகி�து.	 புவியின்	 ஈர்ப்பு	
விதச	

துருவத்தில்	 அதி்க	 வலிதமயுள்ள�ா்கவும்		

நிலேடுக்ந்காட
டுப்	

பகுதியில்	

வலிதமக்குத�ந்தும்	்காணப்படுகி�து.

உயர்சிந்தனன

நில	 ேடுக்ந்காட
டிலுள்ள	 சிம்தபாநர

ாந�ா	

(Chimbo
razo)	

புவியின்	 தமேத்தி
லிருந்து	

அளக்கும்	 நபாது	 இமேமத
லதே	 விடை	

உேரமா்க
	உள்ளது.
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ப்படம்

பாேப்
்பா்பா்பாரு

ளி
்பாரு

ளி
்பா

ன்

கூறு்கம்ளசுருசுருசுருக்கம
ா்க

வேைஙகு
ேல

வேைஙகு
ேல

வேைஙகு
ேல

மாதிரிப் பயிற்சி

மாதிரிப் பயிற்சி

மாதிரிப் பயிற்சி

மாதிரிப் பயிற்சி

மாதிரிப் பயிற்சி

மாதிரிப் பயிற்சி

247247

ICT CORNER

உயிர்க்ேகாளம்

புவி அறிேவாம் புதிரால்!

இச்ெசயல்பாட்டின் மூலம் கண்ட 

நகர்வின் விைளவாக ஏற்பட்ட 

நிலத்ேதாற்றங்கைள அறிய  முடியும்.

படிகள்படி 1:  உரலிையப் பயன்படுத்தி அல்லது விைரவுக் குறியீட்ைடப் பயன்படுத்தி “Geography Learning Trivia 

Quiz” ெசயலிையத் திறன்ேபசியில் தரவிறக்கம் ெசய்து ெகாள்ளவும். 

படி 2:  ெசயலிையத்திறந்து ‘play mode’ ஐ ெதரிவு ெசய்யவும்.

படி 3:  உன்னுைடய ெபயைர தட்டச்சு ெசய்து புதிரின் கடினத்தன்ைமயின் நிைலையத் ெதரிவு ெசய்து 

கண்டங்கள் பற்றிய நமது அறிைவ மதிப்பீடு ெசய்ய முடியும். 

உரலி
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamlearning.

geographylearning&hl=en

Step 3

Step 4

Step 1

Step 2
*படங்கள் அைடயாளத்திற்கு மட்டுேம.

Java மற்றும் Flash Player ஐ அனுமதிக்கவும்

 ேமற்ேகாள் சான்றுகள்:

1.  ெகஞ்சி ஒகாசகி GRIPS (Graduate Institute for 

Policy Studies), 2007 ேபரிடர் கல்வி, யுெனஸ்ேகா 

2.  பாதுகாப்பான மற்றும் மீட்சிதிறன் ெகாண்ட 

கலாச்சாராத்ைத ேநாக்கி, யுனிெசப் 

3.  தமிழ் நாடு மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் 

பயிற்சி 

நிறுவனத்தின் 

ஆசிரியர்களுக்கான ேபரிடர் ேமலாண்ைம 

பயிற்சிக் ைகேயடு.  

4.  ேபரிடர் 
அபாயக் 

குைறப்பிற்கான 

குழந்ைதகளின் ெசயல்பாடுகள். United Nations 

Iinternational Strategy for Disaster Reduction.

5.  கைலச் 
ெசால் 

ேபரகராதி 
- 

தமிழ் 

இைணயக் கல்விக் கழகம்
 இைண

ய சான்றுகள்

1. Unisdr.org.in

வடபுலம் 
(BOREAL) 

- 

புவியின் வடக்கு பக்கத்தில் 

காணப்படும் பிரேதசம் வடமுைன என்றும் 

ெசால்லலாம்.
பவளெமாட்டுகள் (CORAL POLYPS) - 

பவளப்பூச்சிகள். இைவ கடல் ெவள்ளரி மற்றும் 

ெஜல்லி மீன்கள் ேபான்று ெமன் உடலிகள். 

இைவகளின் அடிப்பாகம் பாதுகாக்கும் கடின 

ெபாருளான சுண்ணாம்புக் கல்லால் ஆனது.

இது தான் பவளப்பாைறைய உருவாக்குகிறது. 

இந்த 
ெமாட்டுகள் 

தங்கைள 
கடலின் 

தைரயிலுள்ள பாைறயில் ஒட்ட ைவத்துக் 

ெகாள்ளும்
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ப்டம் 5.14. கபருஙக்டலின் கவபபநிரலயின் 

கெஙகுத்து பைவல்

�ோன் பவபபநிரல ைரிவு அடுககு (Thermocline 

layer) கோணபபடுகி்றது. இது 200 மீடடர்  மு�ல் 

1000 மீடடர் ஆழம் வரர தவறுபடடுக  

கோணபபடுகி்றது. �னித்துவம் வோயந� இந� 

அடுககில் ஆழம் அதிகரிகக அதிகரிகக 

பவபபநிரல தவகமோகக குர்றகி்றது. 

பவபபநிரல ைரிவு அடுககுககுக கீழ  4000 மீடடர் 

வரர பவபபநிரலக குர்றகி்றது. அ�ற்கும் கீழ 

பபருஙகடலின்  பவபபநிரலயோனது. 4௦ 

பைல்சியஸ் என்்ற அைவில் நிரலயோக 

இருககும்( படம் 5.14).

நிலத்தினோல்  பகுதியோக  

சூழபபடடக கடல்களில் 

அ�ன் 
கடலடி 

நிலத்த�ோற்்றஙகள், கடலடி 

மரலத் ப�ோடர்கள், ஆழம் 

குர்றவோன நீர்பகுதி ஆகியரவ பி்றககடல்நீர் 

எளிதில் கலபபர�த் �டுககி்றது. 

எடுத்துக கோடடோக, பைஙகடலில் 1,800 மீடடர் 

ஆழத்தில் உள்ை நீரின் பவபபநிரல அத� 

ஆழத்தில் உள்ை  இநதிய பபருஙகடல் நீரின் 

பவபபநிரலரய கோடடிலும் அதிகம்.

கடல் நீரின் ஆழம் போத்�ம் ( fathom ) என்்ற 

அலகில் அைககபபடுகி்றது. ஒரு போத்�ம் என்பது 

6 அடி அல்லது 1.8 மீடடருககு ைமம்.

உணரைத் தகவல்

5.10 க்டல்நீரின் உவர்பபியம்

 “ உவர்பபியம் “  என்பது 1,000 கிரோம் கடல் 

நீருககும் அதில்  கரரநதுள்ை உபபின் 

எரடககும் (கிரோம்களில்) இரடதய உள்ை 

விகி�தமயோகும். இது ‰  என்று ஆயிரத்தின் 

பகுதியோக எந� அலகும் இல்லோமல் 

கூ்றபபடுகி்றது.

 எடுத்துக கோடடோக, 30 ‰ என்்றோல் 

பகோடுககபபடடுள்ை 1000 கிரோம் கடல்நீரில் 30 

கிரோம் உபபு உள்ைது  என்று  பபோருள். 

பபருஙகடலின்  ைரோைரி உவர்பபியம் 35 ‰  

ஆகும் 

கபருஙக்டல் உபபிறகான   காைைம்?

 கடல் நீர் �ோதுஉபபுககள்  மற்றும் மடகிய 

கடல்ைோர் உயிரினஙகள் தபோன்்ற  பலப 

பபோருடகைோலோன  ஒரு வலிரம குர்றந� 

சிககலோன கரரைலோகும்.  புவி தமற்பரபபில் 

ஏற்படுகின்்ற  வோனிரலச் சிர�வு மற்றும் 

ஆற்றின் அரித்�லோல் பபரும்போலோன 

பபருஙகடல்கள்  உபரபப  பபறுகின்்றன. 

பபருஙகடலின் சில வரக  உபபுகள் கடலடி 

�ரரபபரபபில் கோணபபடும் போர்றகளும், 

படிவுகளும் நீரில் கரரநது உருவோகுபரவயோகும். 

தவறு சிலவரக உபபுகள் எரிமரல பவடித்து 

சி�றும்தபோது புவிதயோடடிலிருநது பவளிபபடடு 

திடப பபோருடகைோகவும், வோயுககைோகவும் 

அருகில் உள்ை கடல்நீரில் கரரநது 

ஏற்படுபரவயோகும்.

சிநதிக்க 

எந� பபருஙகடலில் நோம் நடககலோம்? ஏன்?

பவபபமணடல 

பகுதி

மி� பவபபமணடல 

பகுதி

துருவப 

பகுதி

மி

மி

மி

மி
கடல்மடடம்

கடல் தமற்பரபபு நீர்

ஆழகடல் ைமபவளி

ஆழ கடல் நீர்

க்டல் நைறபைபபு நீர் – (கடல் மடடம் 

200 மீ வரர ஆழம் உள்ைது). 

பவபபநிரல ைமமோகவும், சில 

தநரஙகளில் 
சிறியஅைவு 

மோறுபடடு இருககும்.

கவபபநிரல ெரிவு - (200-1000மீ 

வரர)  ஆழம் பைல்ல பைல்ல 

படிபபடியோக குர்றகி்றது.

ஆழ் க்டல் ெைகவளி (1000மீ ககு 

கீழ) 4000மீ வரர பவபபநிரல மிக 

மிக குர்றவு பின் எபபபோழுதுதம 4° 

பைல்சியஸ் 
பவபபநிரல 

கோணபபடுகி்றது.

துருவப பகுதி

பவபபமணடல பகுதி

பவபபநிரல (0 பை)

பவபபநிரல (0 ஃப)

ஆ
ழ

ம்
 (மீ

)

ஆ
ழ

ம்
 (மீ

)

மி� பவபபமணடல பகுதி

கலைச்கசாற்கள்

முககியச் 
்சாற்்களின் ்கருத்து 
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காணப்படுகிறது.ெபருங்கடல் ேமேலாட்டின் 

தடிமன்  கண்டேமேலாட்டுடன்  ஒப்பிடும் ேபாது  

குைறவாக உள்ளது. ெபருங்கடல் ேமேலாட்டின் 

சராசரி தடிமன் 5 கி.மீட்டராகவும் கண்ட 

ேமேலாட்டின் தடிமன் 30 கி.மீட்டராகவும் 

காணப்படுகிறது. கண்ட ேமேலாட்டின் தடிமன்  

முக்கிய மைலத்ெதாடர்பகுதிகளில் அதிகமாக 

உள்ளது. இமாலயப் பகுதியில் கண்ட 

ேமேலாட்டின் தடிமன் 70கி.மீ ஆகும். 

ேமேலாட்டின் அடர்த்தி 2 கிராம் /ெச.மீ3 க்கு 

குைறவாக உள்ளது.

3.2.2 கவச அடுக்கு (The mantle)

கவச அடுக்கு சிலிக்கா, மக்னீசியம், 

மற்றும் இரும்பால் ஆனது. இது 

ேமேலாட்டிற்கும், ெவளிக் கருவத்திற்கும் 

இைடயில் அைமந்துள்ளது. இது 2,900 கி.மீட்டர்  

ஆழம் வைர பரவியுள்ளது. இது ெவளிக் கவசம் 

மற்றும் உட்கவசம் என ேமலும் இரண்டாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  கவச அடுக்கு  ெபாதுவாக 

திட நிைலயில் காணப்படுகிறது. கவச அடுக்கின் 

ேமல் பகுதி  அஸ்திேனாஸ்பியர் என 

அைழக்கப்படுகிறது. கிேரக்க ெமாழியில் 

‘அஸ்தன்’ என்ற ெசால்லின் ெபாருள் 

‘வலுவற்றது’என்பதாகும். அஸ்திேனாஸ்பியர் 

சுமார் 400 கி.மீட்டர்  ஆழம் வைர பரவியுள்ளது. 

ேமாேஹாேராவிசிக் ( Mohorovicic ) என்ற எல்ைல 

3.2.  புவியின் உள் அைமப்பு

 (Interior of the Earth)

புவியின் உள் அைமப்பு திட மற்றும் திரவ 

நிைலயில் உள்ள பல கனிமங்கைளக்  

ெகாண்டுள்ளது. ெவப்ப நிைலயானது 

ெபாதுவாக ஒவ்ெவாரு 32 மீட்டருக்கும் 1° 

ெசல்சியஸ் என்ற வீதத்தில் புவியின் 

உட்பகுதிைய ேநாக்கி அதிகரிக்கிறது. புவி உள் 

அைமப்பு அடுக்குகைள பார்க்க (படம் 3.4). 

புவியின் உள் அைமப்ைப ெபாதுவாக ேமேலாடு 

(Crust), ெவளிக்கவசம் (upper mantle), உள் கவசம் 

(lower mantle), ெவளிக்கரு (Outer core) மற்றும் 

உட்கரு (Inner core) என பிரிக்கலாம்.

3.2.1 ேமேலாடு (Crust)

ேமேலாடு   சிலிகா மற்றும் அலுமினியம் 

ேபான்றவற்றால் ஆன ெவளி ேமேலாடு மற்றும் 

(கண்ட ஓடு) சிலிகா மற்றும் மக்னீசியம் 

ேபான்றவற்றால் ஆன கீழ் ேமேலாடு 

(ெபருங்கடல் ேமேலாடு) என இரண்டாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ெவளி ேமேலாட்டிற்கும், 

உள்ேமேலாட்டிற்கும் இைடப்பட்ட எல்ைலைய 

ேகாேனாராடு  எல்ைல (Conorod Boundary) என்று 

அைழக்கிேறாம். ேமேலாட்டின் அடர்த்தி 

ெபருங்கடல் ேமேலாட்டு பகுதியிலும் கண்ட 

ேமேலாட்டுப் பகுதியிலும் ேவறுபட்டு 

படம் 3.4 புவியின் உள் அைமப்பு அடுக்குகள்

ேகாேனாராடு (Conorod) – ெவளி ேமேலாட்டிற்கும் கீழ் 

ேமேலாட்டிற்கும் இைடப்பட்ட எல்ைல

ேமாகாேராவிசிக் 

(Monorovicic) – கீழ் 

ேமேலாட்டிற்கும் ேமல் 

கவசத்திற்கும் இைடப்பட்ட 

எல்ைல

குட்டன்ெபர்க்(Guttenberg) 

– கீழ் கவசத்திற்கும் ெவளிக் 

கருவத்திற்கும் இைடப்பட்ட 

எல்ைல

ெரபிடி(Repiti) – ெவளி 

கவசத்திற்கும் உள் 

கவசத்திற்கும் 

இைடப்பட்ட எல்ைல

ெலஹ்ேமன் எல்ைல 

– ெவளிக்கரு உட் 

கருவிற்கும் இைடப்பட்ட 

எல்ைல
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இலணயச் கசயல்பாடுகள்

்கற்்பாரின் பங்்கற்மப 
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1

அததியாயக	்கடட்கம்

1.1. அறிமு�ம்

1.2. புவியியதல ்வதரயறுத்ைல் 

1.3. புவியியலின் மரபு�ள 

1.4.  புவியியலின் �ருப்க�ொருள�ள 

1.5.  புவியியலுக்கும் இயற மறறும் சமூ� 
அறிவியலுக்கும் உளள கைொைர்பு�ள 

1.6. புவியியல் �றறலுக்�ொன அணுகு
 முதற�ள 

1.7. புவியியலின் பிரிவு�ள 

1.8. புவியியல் �ருவி�ளும் திறன்�ளும் 

1.9. ைமிழநொட்டில் புவியியல் �ல்வி 

1.10.  புவியியதல �றபித்ைல் மறறும் 
�றறலுக்�ொன புளளிவி்வரங்�ள 

1.1.	அறிமு்கம்

 “புவியியல் �றறிய �டிப்பு என்�து 
நில்வதர�ைத்தில் உளள இைங்�தள நிதனவுக் 
க�ொள்வைறகும் பமலொனது. இது உலகின் 
சிக்�ல்�தள புரிந்து க�ொள்வது மறறும்  
�ணைங்�ளுக்கிதைபய �ொணும் ப்வறு�ட்ை 
�லொச்சொரத்தை ப�ொறறுைல் ஆகும். முடிவில் 
இப்�ொைம் ப்வறு�ொடு�தளக்  �தளந்து மக்�தள 
ஒன்றிதணக்�ப்  �யன்�டும் ஒர் அறி்வொகும்”.

				-	பைாக	ஒபாமா,	முன்னாள்	அதிபர்,	USA.

Learning Objectives:

•  புவியியலின் �ருத்தை ்வதரயறுத்ைல்.

•  புவியியலின் ்வளர்ச்சிதயப் ப�ொறறுைல்.

•  புவியியலின் மரபு மறறும் 
�ருப்க�ொருதளப் புரிந்துக�ொளளுைல்.

•  பிற �ொைங்�ளுைனொன புவியியலின் 
கைொைர்த� அறிந்து க�ொளளுைல்.

•  புவியியல் அணுகுமுதற�தள 
�ணைறிைல்.

•  புவியியல் பிரிவு�தள ஆய்வு கசய்ைல்.

•  புவியியல் �ருவி�ள, திறன்�ள மறறும் 
பநொக்�ங்�தள ப�ொறறுைல்.

்கற்ைல்	்நாக்கங்்கள்

அைகு	1

புவியியலின்	அடிப்பலட்கள்

 க�ரும்�ொலொன அறிவியல் �ொைங்�ளின் 
மூல ஆைொரமொ� புவியியல் விளங்கு்வைொல் இது  
“அறிவியல்�ளின்  ைொய்” என �ருைப்�டுகிறது. 
இது அன்றொை ்வொழவில் அதி�ம் �யன்�டும் 
�ொைமொகும். பிற அறிவியல் �ொைங்�ள சமூ�த்தில் 
முக்கிய இைத்தை பிடித்திருக்கும் ப்வதளயில் 
சமீ��ொலத்தில் உலகின் �ல நொடு�ளில் 
புவியியல் பின்னுக்குத் ைளளப்�ட்டிருக்கிறது. 
ஒரு அறி்வொளி நூல�த்தின் மதிப்த�ப் 
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புரிந்துக�ொள்வதைப் ப�ொல, ஒரு நிதியொளர் 
�ணத்தின் மதிப்த�ப் புரிந்துக�ொள்வதைப் 
ப�ொல, க�றபறொர் குழந்தை�ளின் மதிப்த�ப் 
புரிந்துக�ொள்வதைப் ப�ொல ஒரு புவியியலொளர் 
புவியின் மதிப்த�யும் அது நமக்கு ்வழங்கும் 
்வளங்�தளயும் புரிந்துக�ொளகிறொர்.

 புவியியல் அறிவு குதற்வொ� உளள ஒரு 
சமூ�ம் நதைமுதற உலகில் முடிவு எடுக்கும் 
�லத்தையும் அதி�ொரத்தையும் க்வளிப்�டுத்ை 
முடியொது. எனப்வ, புவியின் மீைொன  அக்�தற 
மறறும் �ொது�ொப்பிறகும், ஒவக்வொரு நொட்டின் 
்வளர்ச்சி மறறும் பமம்�ொட்டிறகும்  மறறும் 
மனிை கசயல்�ளுைன் கைொைர்புதைய  
பிரச்சிதன�தள குதறப்�ைறகும் புவியியதலப் 
�றறிய அறிவு மி�வும் அ்வசியமொகும். 

 இந்ைச் சூழலில்,  அகமரிக்� ஐக்கிய 
நொட்டின் பைசிய புவியியல் சங்�ம் “சிக்�லொன 
உலத�ப் புரிந்து க�ொளளவும்,  நமது முடிவு�ள 
பிறதர எவ்வொறு �ொதிக்கின்றன என்�தை  
்வளமிக்� ப்வறு�ட்ை உலகின் 
ஒருங்கிதணப்த�ப் புரிந்துக�ொளளும் 
்வத�யில் ஆயத்ைமொ� இருப்�பை புவியியல் 
�ல்வி” என ்வதரயறுக்கிறது. 

 இந்ை அலகு, புவியியல் �ொைம் �ைந்ை 
�ொலத்தில் அதைந்ை  ்வளர்ச்சி, அைன் 
க�ொருளைக்�ம் மறறும் அதில் ஏற�ட்ை 
மொறறங்�ள மீைொன அடிப்�தைதய 
மொண்வர்�ளுக்கு அறிமு�ம் கசய்கிறது. இது 
கீழக்�ணை அலகு�ளில் விளக்�ப்�ைவிருக்கும் 
புவியியதல புரிந்துக�ொளளும் இயறபுவியியல் 
மறறும் கசயல்முதற திறன் �றறிய அறிவுக் 
�ைவு�தளத் திறக்கிறது.

1.2	 புவியியலை	வலையறுத்தல்	

 புவியியல் உலகின் மி�த் கைொன்தமயொன 
புவி அறிவியல்�ளுள  ஒன்றொகும். புவியியல் 
�ருத்துக்�ளின் ஆரம்�ம் கிபரக்� 
ை த் து ்வ வி ய ல ொ ள ர் � ளி ை மி ரு ந் து ை ொ ன்  
கைொைங்குகிறது. எரட்டோதெனிஸ் (Eratosthenes)  
எனும் கிபரக்� அறிஞர் புவியியல் என்ற 

கசொல்தல ்வடி்வதமத்ைொர். கிபரக்� கமொழியில் 
‘புவி’ எனப் க�ொருள�டும் ‘ஜிபயொ’(Geo) என்ற 
கசொல்தலயும், வி்வரித்ைல் எனப்க�ொருள�டும் 
கிரொபின் (Graphien) என்ற கசொல்தலயும் 
இதணத்து புவியியல்  எனும் கசொல்தல 
உரு்வொக்கினொர். எனப்வ புவியியல்  புவிதய 
வி்வரிக்கும் ஒரு �ொைம் எனலொம். �ொல 
்வளர்ச்சியில் புவியியலொனது புவியின் இயற 
ைன்தம�ள மறறும்   மனிை இனம் எவ்வொறு 
புவியின் ைன்தமக்ப�ற� மொறிக் க�ொணடு 
புவிதயயும் மொறறி ்வருகின்றது என்�ன ப�ொன்ற 
�ருத்துக்�தள எடுத்துதரக்கும் ஓரு �தல 
மறறும் அறிவியல் �ொைமொ� உருமொறி 
்வந்துளளது. ஆய்வுப்�யணம் மறறும் புதிய 
�ணைங்�தளக் �ணடுபிடிப்�ைன் மூலம் 
புவியியல் பிறந்ைது. முன்பு புதிய நிலப்�ரப்பு 
மறறும் �ைல் ்வழிதயக் �ணடுபிடித்து 
நில்வதர�ைம் ையொரித்து அ்வறதற 
விளக்கு்வதுைொன் புவியியலின் பநொக்�மொ� 
இருந்ைது. பின்னர் புவியியல் புவியின் 
நிலத்பைொறறங்�ள,  ப�ரொழி�ள, ்வளிமணைலம் 
குறித்ை அறிவியல்ரீதியொன  �ருத்துக்�தளயும், 
மனிை இனம் புவிச் சூழலில் ஏற�டுத்தும் 
மொறறங்�தளயும் ்வலியுறுத்ைத் கைொைங்கியது. 
புவியியலின் �ருத்துக்�ளும், அ்வறதறக் 
�ணைறியும் முதற�ளும் அடிக்�டி 
மொறிக்க�ொணபை இருக்கின்றன. 

சுருக்கமா்க	கூறினால்	புவியியைானது,

      �ன்மு�த்ைன்தம க�ொணைது.

      புவியின் ப�ொளங்�ளிலும், ப�ொளங்�ளுக்கு 
இதைபயயும் உளள கைொைர்பு�தளயும் 
குறித்துப் �டிப்�து.

      ை�்வல் திரட்டுைல் மறறும் ஆய்ைல் மூலமொ� 
நில்வதர�ைங்�தளயும், �ொட்சிப் 
�ைங்�தளயும் உரு்வொக்கு்வதில் புதிய 
உத்தி�தளயும் �ருவி�தளயும் 
கசயல்�டுத்துைல்.

       சுறறுச்சூழல் மறறும் மனிைப் 
பிரச்சதன�ளுக்கு நிதலயொன தீர்வு 
�ொணும் கசயல் என ்வதரயறுக்�லொம்.
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1.3	 புவியியலின்	மைபு்கள்	

 புவியியலின்  ்வளர்ச்சி நீணை 
்வரலொறதறக் க�ொணைது. சில முந்தைய 
புவியியல் ஆய்வு�ள நொலொயிரம் ்வருைங்�ளுக்கு 
முற�ட்ைத்வ. �ணதைய ஆய்்வொளர்�ள நீணை 
�யணம் கசய்து புதிய  நிலப்�குதி�தள 
்வதர�ைமொக்கினர். 600 க�ொ.ஆ.மு 
�ொபிபலொனியர்�ளொல் �யன்�டுத்ைப்�ட்ை 
�ளிமண வில்தலச் சொன்று�ள ைறப�ொதைய 
அ�ழ்வொரொய்ச்சியின் மூலம் உலகிறகு க்வளிக் 
க�ொணரப்�ட்டுளளது. அந்ைக் �ொல�ட்ைத்தில்  
�ணதைய கிபரக்� அறிஞர்�ளொல் புவியியலின் 
அடிப்�தையும் கைொைக்�மும் 
ஏற�டுத்ைப்�ட்ைொலும், பிந்தைய அறிஞர்�ளொல் 
நவீன புவியியலின் தூண�ள நிறு்வப்�ட்ைன. 
கிபரக்� அறிஞர்�ளில் முைன்தமப் 
புவியியலொளர்�ளொ� குறிப்பிைத்ைக்�்வர்�தளக் 
கூறலொம். அ்வர்�ளுள  கெபரொபைொைஸ் 
(Herodotus), ைொலஸ் (Thales), அரிஸ்ைொட்டில் 
(Aristotle), எரட்பைொகைனிஸ் (Eratosthenes) 
ப�ொன்பறொதரக் கூறலொம். பின்னர்,  
பரொமொனியர், அபரபியர், இந்தியர், சீனர், 
பிரொன்சு  நொட்ை்வர்�ள, கெர்மொனியர், 
ஆங்கிபலயர் மறறும் அகமரிக்� 
புவியியலொளர்�ள புவியியலின் ்வளர்ச்சிதயயும் 
�ருத்துச் கசறித்வயும் பமம்�டுத்தினர்.

 புவியியலின் �ரிணொம ்வளர்ச்சியில் 
அைன் அணுகுமுதற, ைத்து்வம் மறறும் 
கசயல்முதற�ள க�ரிய மொறறத்துக்கு 
உளளொயின. புவியியலொனது ஒரு க�ொருள எங்ப�, 
எவ்வொறு, ஏன் அதமந்துளளது ப�ொன்ற 
�ருத்துக்�தள விளக்கி  முந்தைய நில்வதர 
�ைங்�தளப்  �யன்�டுத்தி புவிப்�ரப்பில் ஏற�டும் 
நி�ழவு�ளின் இைங்�தளயும், நி�ழவு 
அதமப்பு�தளயும் அைற�ொன �ொரணங் 
�தளயும் �ணைறிகிறது.  அவ்வொறு 
�ணைறியப்�ட்ை அதமவிைங்�ள, நிலத்பைொறறம், 
மக்�ட்கைொத�, மறறும் வி்வசொயம் ஆகிய்வறறின் 
அடிப்�தையில் விளக்�ப்�ட்ைன. 

புவியியலின் ்வளர்ச்சிதய மூன்று நிதல�ளொ�ப் 
பிரிக்�லொம். அத்வயொ்வன,

1.    �ணடு பிடிப்புக்�ொலம்  
(க�ொ.ஆ 1400 முைல் -1800 ்வதர)

2.    1800 முைல் 1950 ்வதர

3.    1950க்கு பிந்தைய �ொலம்.

1.3.1	்கண்டுபிடிப்புக	்காைம்	(1400-1800)

 இக்�ொலக் �ட்ைத்தில் புவியியலின் 
�ருத்துக்�ளும் கசயல் ்வத��ளும் முழுதம 
க�றொமல் ஒரு �ருவின்  பைொறறம்  ப�ொல் 
இருந்ைது. இக்�ொலக் �ட்ைமொனது புதிய 
நிலப்�ரப்பு�தளக் �ணைறி்வைறகு 
்வொஸ்ப�ொை�ொமொ, கிரிஸ்பைொ�ர் க�ொலம்�ஸ் 
ப�ொன்பறொரின்  க்வறறிப் �யணங்�ள க�ரிதும் 
உைவியொ� இருந்ைன. ஐபரொப்�ொவின் �ல 
நொடு�ள இக்�ொலக் �ட்ைத்தில் புதிய 
நிலப்�ரப்பு�தளக் �ொணத் ைங்�ளுதைய 
எணணிலைங்�ொ �யணங்�தளத் கைொைங்கின 
(�ைம் 1, 2, 3, 4).  இத்பைைல்�ள நிச்சயமொ� 
க�ரும் கசல்்வங்�தளக் க�ொணடு ்வரும் 
என்�ைொல் அைற�ொன நிலத்பைொறறங்�ள, மனிை 
்வொழவிைங்�ள, �யணப் �ொதை�ள 
ப�ொன்ற்வறதற உளளைக்கிய புதிய 
நில்வதர�ைங்�ள உரு்வொக்�ப்�ட்ைன. 
ப்வபரனியஸ் ைொன் �ணை பநரடித்  
ை�்வல்�தளயும், முைன்தம அளவு�தளயும் 
புவியியலில் புதிய �ருத்துக்�தளப்  புகுத்ை 
�யன்�டுத்தினொர். சுமொர் நூறு ஆணடு�ளுக்கு 
இத்ைத�ய குறிப்பு�பள  புவியியலின் 
்வளர்ச்சிக்குப்  க�ரிதும் உைவின.

1.3.2.	1800	மு்தல்	1950	வலையிைான	்காைம்

 இக்�ொலக்�ட்ைத்தில் ைனிப்�ட்ை  
ைத்து்வவியலொளர்�ளின் �ங்�ளிப்�ொல் 
புவியியலின் பநொக்�மொனது விரி்வதைந்ைது. 
புவியியலின் உட்�ருத்துக்�ள ைனித்து்வம் 
க�றத் கைொைங்கின. ஐபரொப்�ொ மறறும்  
அகமரிக்�ொவில் புவியியலொனது ்வலிதமயொன 
முன்பனறறத்தைக் �ணைது.

 இக்�ொல�ட்ைத்தில் புவியியலின் 
பமம்�ொட்டிற�ொ�ப் �ல சங்�ங்�ள பைொன்றின. 
மனிை மறறும் இயறபுவியியலுக்கு  
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படம்	1.1	 ்தாைமியின்	உை்க	நிைவலைபடம்
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படம்	1.2.	உை்கம்	சுற்றிய		மம்கைன்

Tamil_11th Geographic_Unit_1 001-022.indd   4 06/06/18   6:05 PM
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



5

படம்	1.3.	வாஸ்்காட்காமா

உயர்சிந்தலன

எந்திரமும் எரிசக்தியும் இல்லொை �ொலத்தில் க�ொலம்�ஸ் கசன்ற �ப்�ல் எவ்வொறு �யணித்திருக்� 
முடியும்?

படம்	1.4.	 கிறிஸ்டாபர்	ம்காைம்பஸ	அமமரிக்காவிற்குப்	பயணம்	மெய்த	வழி
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கெர்மனியின் அகலக்சொணைர் ்வொன் 
ெம்ப�ொல்ட்,  �ொரல் ரிக்ைர், ப்ரகைரிக் ரட்கசல் 
ப�ொன்ற அறிஞர்�ளின் �ங்�ளிப்பு 
முக்கியமொனது. 1844 ல் ெம்ப�ொல்ட் க்வளியிட்ை 
�ொஸ்பமொஸ் (Cosmos) எனும் நூல் 
இயறபுவியியதலயும் நிலவியதலயும்  ஆய்வு 
கசய்கிறது. இந்நூல் புவியியல் �ங்�ளிப்பில் ஓர் 
தமல் �ல்லொ� இன்றளவும் �ருைப்�டுகிறது.

 மனிைனுக்கும் சுறறுச் சூழலுக்குமொன 
கைொைர்பிதன விளக்கும் இரு சிந்ைதனப் 
�ளளி�ள பைொன்றின. அத்வ சுறறுச் சூழல் 
இயறத� முடிவுக்க�ொளத� மறறும் பைர்வு 
முைன்தமக்க�ொளத� ஆகும். சுறறுச்சூழல் 
இயறத� முடிவுக்க�ொளத�யின்  
ஆைர்வொளர்�ளொன கமக்கிந்ைர் (Mackinder), 
எலன் கசம்பிள (Ellen Semple), ெணடிங்ைன் 
(Huntington) ப�ொன்பறொர் சுறறுச்சூழல் 
�ொரணி�ளும், ஏற�டும் மொறறங்�ளும் மனிை 
இனத்தின் கசயல்�தளத் தீர்மொனிக்கின்றன 
என நம்பினர். �ல ்வளர்ந்து ்வரும் நொடு�ளில் 
மனிை இனமொனது க்வளளம், ்வறட்சி, �ஞசம், 
நிலநடுக்�ம் ப�ொன்ற இயறத� ப�ரழிவு�ளொல் 
�ொதிக்�ப்�டுகின்றது. இத்ைத�ய சூழல்�ளில்  
மனிைன் இயறத�க்கு அடிதமயொகின்றொன். 
நொபைொடி விலங்கு ்வளர்ப்பு இயறத� முடிவுக் 
க�ொளத�க்கு  ஒரு சிறந்ை உைொரணமொகும். 
நொபைொடி விலங்கு ்வளர்ப்பு முறறிலும் 
சுறறுச்சூழல் சொர்ந்ைைொகும்.

ைடமெல் ைாபிளாச்

 விட்ைல் டி லொபிளொச் ப�ொன்ற பைர்வு 
முைன்தமக் க�ொளத� ஆைர்வொளர்�ள சுறறுச் 
சூழல் என்�து மனிை ்வொழத்வக் �ட்டுப் 
�டுத்தும் ஒரு �ொரணிபய அன்றி தீர்மொனிக்கும் 
கூறு அல்ல என்ற �ருத்திதன ்வலியுறுத்தினர். 

பமலும் மனிைன் இயறத�ச் சூழலில் ஏற�டும் 
சிக்�ல்�தளக் �தளய ப்வறு மொறறு ்வழி�தளக் 
�ணைறி்வதுைன் அ்வன் அதை கசயல்�டுத்ை 
எடுக்கும் முடிவு�பள மனிை ்வொழத்வத் 
தீர்மொனிக்கின்றன என்றனர். மனிைன் 
சுறறுச்சூழதல மொறறி அதமத்து  மி� 
க்வப்�மொன மறறும் குளிர்ந்ை சூழலில் கூை  
்வொழகின்றொன். இஸ்பரல் ப�ொன்ற மி� 
க்வப்�மொன நொடு�ளில் குதறந்ை மதழ, மிகுந்ை 
க்வப்�ம், ்வளமில்லொ மண ப�ொன்ற 
சூழல்�தளத் ைொணடி ்வொழந்து  
க�ொணடிருப்�தை இைறகு  ஒரு சிறந்ை 
எடுத்துக்�ொட்ைொ�க்  கூறலொம்.

1.3.3.	 1950	ஆம்	ஆண்டுககு	பிநல்தய	்காைம்

 1950 ஆம் ஆணடு ்வதர, புவியியலொனது 
அனுமொன ஆய்வும் (Hypothesis Testing) மி�ச் 
சரியொன ை�்வல்�ளும் இல்லொை, சொைொரண 
�ளத்ை�்வல்�ள அடிப்�தையிலொன ஒரு 
�தலப்�ொைமொ�ப்வ இருந்து ்வந்ைது. 1950 �ளில், 
புவியிலொனது அைன் கூறு�தள விளக்�  
புதிய விதி�தள ்வகுத்துக்க�ொணடு 
முன்பனறறமதைந்ைது. இவவிதி�தளப் 
�யன்�டுத்தி எதிர்�ொல நி�ழவு�தளக்  
�ணிக்�லொம். அவ்வத� �ணிப்பு�ள சரியொ� 
இருக்குபமயொனொல் எதிர்�ொலத்தில் புவிக்கும், 
மனிை குலத்திறகும் எதிரொ� நி�ழக்கூடிய 
ைொக்�ங்�தளக் குதறக்�த் திட்ைமிைலொம்.

 இக்�ொல�ட்ைத்தில் ஏற�ட்ை முக்கிய 
முன்பனறறமொ� இயறத� மறறும் மொனிை 
அறிவியலில் அளவீடு நுட்�ங்�ளின் (Quantitative 
Techniques) �யன்�ொட்தைக் கூறலொம். நுட்�ங்�ள 
எனக் குறிப்பிடு்வது �ல்ப்வறு புளளி வி்வர  
மூலங்�ளொன, நில்வதர�ைத் ை�்வல், 
�ளப்�ணித் ை�்வல், பசொைதனச் சொதல�ளில் 
க�றப்�டும் ை�்வல் ஆகிய்வறதற 
ஒருங்கிதணத்ைல் ஆகும்.

 அளவீடுப் புரட்சி (Quantitative Revolution)  
புவியியதலக் �ற�ைற�ொன புதிய கைொைக்�மொ� 
அதமந்ைது. புளளிவி்வரங்�ள, �ணிைச் 
சமன்�ொடு�ள, நிர்ணய மொதிரி�ள (Deterministic 
Models) ஆகிய்வறறின் �யன்�ொட்தை அளவீடுப் 
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புரட்சி அதி� அளவில் ஈடு�டுத்துகின்றது. 
க�ரும்�ொலொன புவியியலொளர்�ள 
எழுத்துக்�தள விை எண�பள மி�ப் 
க�ொருத்ைமொனதும் அறிவியல் சொர்ந்ைதும் என 
நம்பினர். �ைகமொழியிலும், �ொட்சிக் 
குறிப்பீட்டிலும் சிறந்ை நில்வதர�ைம் ஒரு 
முக்கிய புவியியல் �ருவியொ�த்  தி�ழந்ைது. 
ைறப�ொது கைொதல நுணணுணர்வு, புவித் ை�்வல் 
அதமப்பு, �ணினி கமன்க�ொருள பமம்�ொடு  
ஆகிய்வறறின் பமலொன உைவியுைன் 
நில்வதர�ைத் ையொரிப்பு எணமுதறயினொல் 
(digital)  எளிைொகிவிட்ைது.

1.4	புவியியலின்	்கருப்மபாருள்்கள்

எந்ை ஒரு �ொைத்திறகும் குறிப்பிட்ை 
மரபு�ள உணடு. அம்மரபு�தளக் க�ொணடுைொன் 
அறிஞர்�ள �ொைக் �ருத்தைத் ையொரித்து 
்வழங்கு்வொர்�ள. இந்ை ்வத�யில் புவியியல் 
�ொைமும் குறிப்பிட்ை மரபு�தளக் 
க�ொணடுளளது. அ்வறதறப் �றறிக் �்வனமொ� 
�ொணப�ொம். 1963 ல் வில்லியம் டி  ப�ட்டிசன் 
என்�்வர் நொன்கு புவியியல் மரபு�தளப் 
புவியியலின்  முக்கியப் க�ொருட்�ளொ�க் 
�ணைறிந்ைனர். இந்ைத் ைனித்து்வம் ்வொய்ந்ை 
புவியியல் மரபு�ளொ்வன: �ரப்பு சொர் மரபு 
(நிலப்�ரப்பின் �ர்வல் மறறும் ்வத��ள – எ.�ொ. 
மக்�ள இைப்க�யர்வு), இைம் சொர் ஆய்வு மரபு 
(இைங்�ளின் �டிநிதல, சிறிய அளவிலிருந்து 
க�ரிய அளவிறகு ), மனிைன் – இைம் சொர் மரபு 
(மனிைன் – இயறத�ச் சூழலுக்கும்  
இதைபயயுளள கைொைர்பு) மறறும் புவி
அறிவியல் மரபு (புவியின் கசயல் முதற�ள)

முக்கியப் புவியியல் மரபு�தளக் 
�ணைறிந்ைது ப�ொல, இப்�ொைத்திறகு 
குறிப்பிைத்ைக்� �ருப்க�ொருட்�ளும் �ணைறியப்
�ட்டுளளன. அகமரிக்� புவியியலொளர்�ள 
சங்�ம் ஐந்து புவியியல் �ருப்க�ொருட்�தளக் 
�ணைறிந்துளளனர். இது உலகில் உளள 
அதனத்து புவியியலொளர்�ளொலும் ஏறறுக் 
க�ொளளப்�ட்ைது. இந்ை ஐந்து �ருப்
க�ொருள�ளொ்வன: அதமவிைம், இைம், மனிை 
சுறறுச்சூழல் கைொைர்பு, ந�ர்வு மறறும் ்வட்ைொரம் 
ப�ொன்றத்வயொகும்.

புவியியலில் ஐந்து 
�ருப்க�ொருட்�ள உளளன.
புவியியதலப் புரிந்து 
க�ொளள உைவும் ஒரு �ருவி 

புவியியலின் �ருப்க�ொருள ஆகும். இது 
1984ம் ஆணடு அகமரிக்� புவியியலொளர் 
கூட்ைதமப்பில் ஏறறுக் க�ொளளப்�ட்டு 
பைசிய புவியியல் சங்�த்திலும், புவியியல் 
�டிப்புக்�ொன அகமரிக்� புவியியலொளர் 
புவியியல் �ொைக் த�பயட்டிலும் 
க்வளியிைப்�ட்டுளளது.

1.4.1	அலமவிடம்

 புவியில் உளள ஓர் அதமவிைத்தை  
இரணடு ்வத��ளில் வி்வரிக்�லொம்.

1.   		துல்லிய	அலமவிடம்: இது ஓர் இைத்தின் 
அட்ச மறறும் தீர்க்� பரத��ளின் மூலமொ� 
வி்வரிக்�ப்�டுகின்றது. எடுத்துக்�ொட்ைொ�,  
கசன்தன கசன்ட்ரல் இரயில்  நிதலயத்தின் 
துல்லிய அதமவிைமொனது, 

      		13 ° 04’ 56” ்வைக்கு  அட்சபரத� மறறும்  
80° 16‘ 32” கிழக்கு   தீர்க்�பரத� ஆகும்.

படம்	1.5	புவியியல்	்கருப்மபாருள்்கள்

புவியியல்  
�ருப்க�ொருள�ள

 அதமவிைம் 

்வட்ைொரம் ந�ர்வு

இைம்மனிை-சுறறுச் 
சூழல்கைொைர்பு
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2.   		ஒப்பீடடு	 அலமவிடம்: இது ஒரு கைரிந்ை 
இைத்திலிருந்து நொம் குறிப்பிடும் இைம் 
எத்திதசயில் எவ்வளவு தூரத்தில் 
அதமந்துளளது என்�ைதனக் 
குறிப்பிடுகின்றது. எடுத்துக்�ொட்ைொ�, 
�ல்லதணயொனது கசன்தன ந�ரிலிருந்து 
சுமொர் 350 கி.மீ தூரத்தில்  கைன்பமறகில் 
அதமந்துளளது.

1.4.2.	 இடம்

எல்லொ்வறதறயும் ைன்ன�த்பை 
க�ொணடுளள ஒரு �குதிதய இைம்  என 
்வதரயறுக்�லொம். அதனத்து  இைங்�ளும்  பிற 
இைங்�ளில் இருந்து ப்வறு�டுத்திக் �ொட்டும் 
ைனித்து்வத் ைன்தம�தளக் க�ொணடிருக்கும். 
�ரங்கிமதல புனிை ெொர்ஜ் ப�ொட்தை, மின்ட் (அ)
ெொர்ஜ் ந�ர் ப�ொன்ற ைமிழநொட்டின் �குதி�தள  
எடுத்துக்�ொட்ைொ�க் க�ொளளலொம்.

மாணவர்	மெயல்பாடு

1.   		உம் �ளளி, இல்லம், கிரொமம் (அ) 
ந�ரத்தின் துல்லிய அதமவிைத்தைக் 
�ணைறி�.

2.   		உன் இல்லத்திலிருந்து சுமொர் 100 
கிபலொ மீட்ைர்  தூரத்திறகுள 
அதமந்துளள முக்கிய ந�ரங்�ளின் 
ஒப்பீட்டு இை்வதமப்த�க் �ொண�.

3.   		உனது கிரொமம் மறறும் ந�ரின் 
க�யருக்�ொன மூல�ொரணத்தைக் 
�ணைறி�.

4.   		உனது கிரொமம் மறறும் ந�ரத்தின் (2011 
மக்�ள கைொத� �ணக்க�டுப்பின்�டி) 
மக்�ள கைொத�தயக் �ணடுபிடி.

5.   		உனது கிரொமம் மறறும் ந�ரின் (�ைல் 
மட்ைத்திலிருந்து) உயரத்தைக் �ணடு 
பிடி.

இடப்மபயர் –  நி ல த் ப ை ொ ற ற ங் � ளி ன் 
அடிப்�தையில் உரு்வொன ஓர் 
இைத்தின் க�யர்.

குறியிடம் -  ந�ர், �ட்டிைம், நிதனவுச்சின்னம் 
ப�ொன்றத்வ அதமந்துளள ஒரு 
�குதி

சூழ்நிலை -  ஓர் இைத்தின் இை்வதமப்பும் 
அைதனச் சுறறியுளள �குதி�ளும்.

1.4.3	மனி்த	–	சுற்றுச்சூழல்	ம்தாடர்பு

இக்�ருப்க�ொருளொனது, மனிைன் 
சூழநிதலயுைன் எவ்வொறு கசயல்�டுகின்றொன் 
என்�தையும் மனிை கசயல்�ொடு�ள  
சூழநிதலதய எவ்வொறு மொறறுகிறது 
என்�தையும் வி்வரிக்கிறது. இைதன மூன்று 
முக்கிய பமறப�ொள�ளுைன் அறியலொம்.

1.    சொர்புநிதல:  மனிைன் எவ்வொறு 
சூழநிதலதயச் சொர்ந்துளளொன் (எ.�ொ. 
ைணணீர், �ொறறு)

2.     ஒத்துப்ப�ொைல்:  மனிைன் எவ்வொறு 
சூழநிதலயுைன் ஒத்துப்ப�ொகின்றொன்  
(துரு்வ மறறும் �ொதல நிலங்�ளில் ்வொழக்த�.)

3.   மொறறியதமத்ைல்:  மனிைன் எவ்வொறு 
சூழநிதல�தள மொறறியதமக்கின்றொன்.  
எ.�ொ நிலத்ைடிப் புத� ்வணடிப் 
�ொதையதமத்ைல், இஸ்பரல் நொட்டின் 
வி்வசொயம்.

1.4.4	இடப்மபயர்வு 

 மக்�ள, க�ொருட்�ள, �ருத்துக்�ள 
ப�ொன்றத்வ ஒரிைத்தில் இருந்து மறபறொர் 
இைத்திறகு இைம்க�யரும்  ்வதலபின்னதலபய 
ந�ர்வு எனக் கூறுகிபறொம். எ.�ொ கிரொம-ந�ர 
இைப்க�யர்வு, கசன்தனயிலுளள க�ருந�ர 
கைொைர்்வணடிப்�யணம், ்வொன் �யணம், 
ப�ொக்கு்வரத்து இதணய கசய்திப் �ரிமொறறம் 
ப�ொன்றன.
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1.4.5.	 வடடாைம் 

்வட்ைொரம் என்�து ஒருமித்ை ைன்தமயுதைய  
ஒரு �குதியொகும். எ.�ொ. �ொலநிதல (�ரு்வக்�ொறறு 
மணைலங்�ள), ைொ்வரங்�ள (க்வப்�மணைல 
மதழக்�ொடு�ள) �யிர்�ள (அகமரிக்�ொவில் 
பசொளம் �யிரிடும் �குதி) கைொழிறசொதல 
(க�ங்�ளூரு- ஓசூர் கைொழில்மணைலம்).

1.5.		புவியியலுககும்,	 இயற்	 மற்றும்	 ெமூ்க	
அறிவியலுககும்	உள்ள	ம்தாடர்பு்கள்

 புவியியலின் சில பிரிவு�ள �ணிைம், 
சுறறுச் சூழல் அறிவியல் ப�ொன்ற்வறறுைன் ஒரு 
்வலிதமயொன இதணப்த� க�ொணடுளளதை 
புவியியதல ்வதரயறுக்கும் ப�ொது �ொணப�ொம்.  
சில புவியியல் பிரிவு�ள ்வரலொறு மறறும் 
சமூ�வியலுைன் கநருங்கிய கைொைர்புதையத்வ. 
சில �ொைங்�ள குறிப்பிட்ை �ருப்க�ொருதள 
மட்டுபம க�ொணடுளளப�ொது புவியியலொனது 
�ல்ப்வறு�ட்ை �ருப்க�ொருட்�தள ஒன்றொ�க்  
க�ொணடுளளது. �ைம்1.6 புவியியலுக்கும் மறற 
�ொைங்�ளுக்குமொன கைொைர்பு�தளத் கைளி்வொ� 
விளக்குகின்றது.

1.5.1.		வானவியல்,	்கணி்தம்,	்கணினி	அறிவியல்	
ஆகியவற்றுககும்	புவியியலுககும்		
இலட்ய	உள்ள	ம்தாடர்பு

 ்வொனவியலொனது நட்சத்திரங்�ள, 
ப�ொள�ள, துதணக் ப�ொள�ள, நட்சத்திரக் 
கூட்ைம் ப�ொன்ற்வறறின் ந�ர்வு�தளயும் 
விணக்வளியில் ஏற�டும் �ல்ப்வறு 
நி�ழவு�தளயும் அடிப்�தையொ�க் க�ொணைது. 
�ணிைமொனது, விணணுல�ப் க�ொருட்�ளின் 
ைன்தம, அளவு, ந�ர்வு�ளின் ைன்தம 
ப�ொன்ற்வறதற மி�த்  துல்லியமொ�க் �ணிக்� 
உைவுகின்றது. ்வொனவியல், �ணிைம், �ணினி 
அறிவியல் ப�ொன்ற்வறறின் ஒருங்கிதணப்பு 
நவீன ்வதர�ைவியல் மறறும் புவித் ை�்வல் 
அதமப்பு ப�ொன்ற்வறறிற�ொன  முன்பனறறப் 
�ொதைதய ்வகுத்துளளது.

1.5.2	புவியலமப்பியலும்	புவியியலும்	

�ொதற�ள, �ொதற�ளின் ்வத��ள, 
அ்வறறின் �ர்வல்�ள, �னிமங்�ளின் அளவு, 
க�ட்பரொலியம் ப�ொன்ற்வறதறப் �றறிப் �டிப்�து 
புவியதமப்பியல் ஆகும். இந்ைப் �ொைம் 
அதனத்து நி�ழவு�தளயும் ஆய்ந்து அ்வறதற 
்வத�ப்�டுத்தி ்வரிதசப்�டுத்துகின்றது. 
புவியியல் �ொைமொனது �ொதற�ளின் �ர்வல், 
�ொலநிதல மறறும் மனிைச் கசயல்�ளின் 
கைொைர்பு, �னிமங்�ளின் க�ொருளொைொர மதிப்பு 
ப�ொன்ற்வறதற விளக்குகிறது. புவியியல்  
மறறும் புவியதமப்பியலுக்கு இதைபயயொன 
ஆய்வு�ள நிலத்பைொறறதைப் �றறிய �டிப்�ொன 
புவிப்புறவியல் என்ற புதிய �ொைப்பிரித்வத் 
பைொறறுவித்துளளது.

1.5.3.		இயற்பியல்,	்வதியியல்	மற்றும்	
புவியியலுககிலட்யயான	ம்தாடர்பு

புவியியலொனது புவியில் ஏற�டும் �ல்ப்வறு 
நி�ழவு�தள ஆய்வு கசய்கிறது. இத்ைத�ய 
நி�ழவு�ள இயறபியல் நுட்�ங்�ளின்  
�ட்ைதமப்புக்கு உட்�ட்பை �ணைறியப்�டுகின்றன. 
்வளிமணைல இயறபியல், ்வொனியலிலும், நீர்க் 
ப�ொளத்தின் இயறபியல் ப�ரொழியியலிலும் 
அறியப்�டுகின்றன. �ொதற, மண, நீர், நிலத்ைடி நீர், 
்வளிமணைலம் ப�ொன்றத்வ புவியியலொளர்�ளின் 
விருப்�மொன க�ொருளைக்�மொகும்.

1.5.4					்தாவைவியல்,	விைங்கியல்	மற்றும்	
புவியியல் 

 ைொ்வரவியல் மறறும்  விலங்கியல் 
�ொைப்பிரிவு�ள ்வழக்�மொ� புவியின் மீது 
�ொணப்�டும் �ல்ப்வறு�ட்ை உயிரினங்�ளின் 
்வத��தளப் �றறி விளக்கு்வதும் 
்வத�ப்�டுத்து்வதும் ஆகும். புவியியல் புவியின் 
�ரப்பியல் சொர்ந்ை �டிப்�ொைலொல் �ொலநிதல 
மறறும் நிலத்பைொறறம் சொர்ந்ை ைொ்வர 
விலங்கினப் �ர்வல்�தளப் �றறிய �டிப்�ொகும். 
இந்ை �ொைங்�ளின் ஒருங்கிதணப்பில் 
உரு்வொனதுைொன் ”உயிர்ப்புவியியல்” என்ற 
�ொைப்பிரிவு.
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புவியியலுககும்	 ெமூ்க	 அறிவியலுககும்	
இலட்யயான	ம்தாடர்பு்கள்

1.5.5	மபாருளா்தாைம்	மற்றும்	புவியியல்	

க�ொருளொைொரம் என்�து மனிைனின் 
பைத்வ�ளும் விருப்�ங்�ளும் அப்�குதியில் 
கிதைக்கின்ற ்வளங்�ளொல் பூர்த்திச் கசய்யப்
�டுகிறது என்�பைொடு கைொைர்புதையது.
க�ொருளொைொர புவியியல் என்�து ்வளங்�ளின் 
அழிப்பு மறறும் �யன்�ொட்டின் ்வத��ள 
�றறியப் �டிப்�ொகும். ப்வளொணதம, 
மீன்பிடித்ைல், ்வனவியல், கைொழிறசொதல�ள, 
்வணி�ம் மறறும் ப�ொக்கு்வரத்து ப�ொன்றத்வ 
இந்ை �ொைப் பிரிவில் �ற�ப்�டுகின்றன. 

க�ொருளொைொர நை்வடிக்த��ள ஒரு �குதியின் 
�ொலநிதல மறறும் நிலத்பைொறறத்ைொல் �ட்டு
�டுத்ைப்�டுகின்றன. எனப்வ க�ொருளொைொரமும் 
புவியியலும், குறிப்�ொ� ஒருங்கிதணந்ை 
்வளங்�ளின் பமம்�ொட்டிறகு,  ஒன்றுைன் ஒன்று 
கைொைர்புதைய துதற�ளொகும்.

1.5.6	ெமூ்கவியலும்	புவியியலும்	

சமூ�வியல் என்�து சமூ�க் �ட்ைதமப்பு 
அம்சங்�ள சொர்ந்ைது. சமூ� அணுகுமுதற�ள, 
கிரொம – ந�ரங்�ளுக்கிதைபயயொன மக்�ளின் 
இைப்க�யர்வு, சமூ�க் குழுக்�ளுக்கு 
இதைபயயொன �ரப்பு சொர் இதைச்கசயல்�ள, 
கிரொமம் மறறும் ந�ரங்�ளில் �ொணப்�டும் புதுதம 

படம்	1.6.	புவியியலுககும்	இயற்ல்க	மற்றும்	ெமூ்க	அறிவியல்	துலைககும்	இலட்ய	உள்ள	
ம்தாடர்பு

மக்கள்	
புவியியல்	

சுற்றுச்சூழல்
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இயற்	அறிவியல்
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வ
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யி
ய
ல்

வ
ானி
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ய
ல்
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ய
ல்
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்காைநிலையியல்
்பைாழியியல்
நீரியியல்

புவி
ப்புை

வியல்

வலைபடவியல்	
மற்றும்	புவித	

்த்கவல்	ம்தாகுதி

ம
பா
ரு
ள
ா்த

ாை
ம்

ெமூ
்கவி

யல்

ெமூ
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மறறும் மரபு�ளுக்கு இதைபயயொன கைொைர்பு�ள 
ப�ொன்ற்வறதற உலகில் உளள 
சமூ�வியலொளர்�ளும் புவியியலொளர்�ளும் 
ஒன்றொ� இதணந்து ஆய்வு பமறக�ொளகின்றனர். 
சமூ�ப் புவியியலில் �ரப்பு சொர் சமூ� நி�ழவு�தளப் 
�டிப்�ைொல் சமூ�வியலுக்கும்  புவியியலுக்கும்  
இதைபயயொன ஒரு   கைொைர்பு க்வளிப்�டுகிறது. 

1.5.7	மானுடவியலும்	புவியியலும் 

மொனுைவியல் மனிை இனங்�தளயும் அ்வறறின் 
்வத��தளயும் �றறிய �டிப்�ொகும். 
மொனுைவியலும் புவியியலும் மனிை இருப்பிைம் 
மறறும் �லொச்சொரப் �ணபு�ளின் அடிப்�தையில் 
மனிை இனங்�தள �ணைறிந்து ்வத�ப்�டுத்ை 
முயறசிக்கின்றன. புவிப் �ரப்பில் �ொணப்�டும் 
க்வவப்வறு இனம் சொர்ந்ை நி�ழவு�தள விளக்� 
முயறசிக்கின்றன. மொனுைவியலுக்கும்  
புவியியலுக்கும் இதைபய உளள கைொைர்பின் 
விதள்வொ� மொனுைப்புவியியல் என்ற புதிய 
�ொைப் பிரிவு உரு்வொகியது. 

1.5.8	புவியியலும்	வைைாறும்

�ொலம் மறறும் இைம் சொர்ந்ை நி�ழவு�ளின் 
�ட்ைதமப்ப� ்வரலொறு. இந்ை நி�ழவு�தளப் 
புவியியலொனது புவியின் இயறத� அதமப்புைன் 
ஒப்பிட்டு விளக்குகிறது. இது பமலும் 
ைலப்�ைங்�தளப் �யன்�டுத்தி ்வரலொறறு 
நி�ழவு�ளின் ைலங்�தளக் �ொட்டுகிறது. 
இந்தியொவின் ்வரலொறறு நி�ழவு�தள �டிக்� 
முயறசிக்கும் ஒரு்வர் அக்�ொல�ட்ைத்தின் இைம் 
மறறும் �ொலம் சொர்ந்ை நி�ழவு�தள 
ஒன்றிதணத்து ஒரு முடிவுக்கு ்வரப்வணடும்.

1.6		புவியியல்	்கற்ைலுக்கான	
அணுகுமுலை்கள் 

புவியியல் அைன் அணுகுமுதறயில் �ல 
மொறறங்�தளக் �ணடுளளது. முைலில் 
புவியியலொளர்�ள புவிக்கூறு�தள 
வி்வரிப்�்வர்�ளொ� இருந்ைனர். பின்னர், 
புவியியல் ஒரு �குப்�ொய்வு அறிவியலொ� 
்வளர்ந்ைது. இன்று புவியியல் �ொைமொனது  ஒரு 
க�ொருதள வி்வரிப்�பைொடு மட்டுமல்லொமல் 

�குப்�ொய்வு மறறும் �ணிக்கின்ற ஒரு 
�ொைமொ�வும் உளளது. புவியியதலக் �ற� இரு 
முதற�ள உளளன. அத்வ,

1. முதறப்�டுத்ைப்�ட்ை அணுகுமுதற (systematic 
Approach) 
2. ்வட்ைொர அணுகுமுதற (Regional Approach)

1.6.1	முலைப்படுத்தப்படடஅணுகுமுலை

முதறப்�டுத்ைப்�ட்ை அணுகுமுதற 
புவியியல் அறிஞர் அகலக்சொணைர் ்வொன் 
ெம்ப�ொல்ட் (1769 – 1859) என்�்வரொல் 
அறிமு�ப்�டுத்ைப்�ட்ைது. இந்ை அணுகு 
முதறயில் ஒரு குறிப்பிட்ை நி�ழவு விரி்வொன 
புரிைலுக்�ொ� எடுத்துக் க�ொளளப்�டுகிறது. 
�ரப்பு சொர் மொதிரி மறறும் �ட்ைதமப்த� புவியின் 
மீது உரு்வொக்கும் இயறத� அல்லது கசயறத� 
நி�ழவு�தளப் �றறிய �டிப்த� 
முதறப்�டுத்ைப்�ட்ை அணுகுமுதற என்கிபறொம். 
க�ொது்வொ� முதறப்�டுத்ைப்�ட்ை அணுகு 
முதற நொன்கு முக்கியப் பிரிவு�ளொ� 
்வத�ப்�டுத்ைப்�ட்டுளளன.

1.  இயறபுவியியல் (Physical Geography): 
்வளிமணைலம், நீரியல், �ொதறக்ப�ொளம், 
உயிர்க்ப�ொளம் மறறும் அ்வறறின் �ர்வல் 
�றறிய �டிப்பு.

2.  உயிர்புவியியல் (Biogeography): (சுறறுச்சூழல் 
புவியியல் உட்�ை) �ொடு�ள, புல்க்வளி�ள, 
ைொ்வர விலங்கினப் �ர்வல், மனிைன் – 
இயறத� கைொைர்பு�ள, உயிரினச் 
சூழ்வொழிைத்தின் ைன்தம மறறும் மனிை 
நலன்மீது அைன் ைொக்�ங்�ள ப�ொன்ற்வறதற 
வி்வரிப்�து. 

3.  மொனிைப் புவியியல் (Human Geography):  
மனிைக் �லொச்சொரம், மக்�ள கைொத�,  
சமூ�ப் க�ொருளொைொர மறறும் அரசியல்  
அம்சங்�தள வி்வரிக்கிறது.

4.  புவியியல் முதற�ள மறறும் நுணுக்�ங்�ள 
(Geographical Methods and Techniques): 
�ளப்�யணம், ைரம் மறறும் நில்வதர�ை 
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�குப்�ொய்வுக்�ொன முதற�ள மறறும் 
நுணுக்�ங்�ள சொர்ந்ைது.

1.6.2	 வடடாை	அணுகுமுலை

இந்ை அணுகுமுதற �ொர்ல் ரிட்ைர் (1779 - 
1859) என்�்வரொல் அறிமு�ப்�டுத்ைப்�ட்ைது. 
இ்வர் ெம்ப�ொல்ட் ்வொழந்ை �ொலத்தில் 
்வொழந்ை்வர். நிலத்பைொறறம், மதழ, ைொ்வரம், 
ைனி ந�ர் ்வருமொனம் ப�ொன்ற ஏைொ்வது ஒரு 
�ொரணியின் அடிப்�தையிபலொ அல்லது 
இரணடுக்கு பமற�ட்ை �ொரணி�ளின் 
அடிப்�தையிபலொ  நிலப்�ரப்பு�ள 
்வத�ப்�டுத்ைப்�டுகின்றன.  மொநிலம், 
மொ்வட்ைம், ைொலுக்�ொ ப�ொன்ற நிர்்வொ� 
அலகு�ளும் நிலப்�ரப்பு�ளொ� எடுத்துக் 
க�ொளளப்�டுகின்றன. ்வட்ைொரப் புவியியலின் 
பிரிவு�ளொ்வன: 1. ்வட்ைொர ஆய்வு�ள 2.  ்வட்ைொரப் 
�குப்�ொய்வு 3. ்வட்ைொர ்வளர்ச்சி 4. ்வட்ைொரத் 
திட்ைமிைல். 

1.6.3		புவியியல்	 ்த்கவல்	 வலைச்ெடடம்	
(Geographical	Data	Matrix)

சிக்�லொன �ரப்பு சொர் பிரச்சிதன�தளச் 
சிறப்�ொ�ப் புரிந்துக�ொளள புளளிவி்வரத் 
ை�்வல்�தள ்வரிதச மறறும் �த்தியில் அடுக்கி 
த்வத்துக் �ொட்டும் எளிய முதறக்கு ்வதரச்சட்ைம் 
எனப்க�யர். ப்ரியன் பெ .எல். க�ர்ரி ( Brian .J .L. 
Berry) என்�்வர் புவியியதல மி�த் திறம்�ை 

்கார்ல்	ரிடடர்	(1779	-	1859)

1769ஆம் ஆணடு கசப்ைம்�ர் 14ல் 
பிறந்ை அகலக்சொணைர் ்வொன் ெம்ப�ொல்ட் 
ஒரு �ல்துதற ்வல்லுனர், புவியியலொளர், 
இயறத�யியலொளர் மறறும் ஆய்வுப் 
�யணம் கசய்�்வர். ெம்ப�ொல்டின் ைொ்வரப் 
புவியியல் மீைொன ஆய்்வொனது புவியியலுக்கு 
ஒரு அடிப்�தையொ� அதமந்ைது. இ்வர் 
�ொஸ்மொஸ் (Cosmos) என்ற �ணதைய 
கிபரக்� கசொல்லின் �யன்�ொட்டிறகுப் 
புத்துயிர் அளித்ைொர். இ்வரது �ல்கைொகுதி 
ஆய்வுக் �ட்டுதரக்கு �ொஸ்பமொஸ் (Kasmos) 
எனப் க�யரிட்ைொர். மனிைனொல் 
தூணைப்�ட்ை �ொல நிதல மொறறத்தை 
1800ல்  முைன் முைலில் எடுத்துதரத்ை்வர் 
இ்வர்ைொன். இ்வர் கு்வபனொப�ொ ஆஸ்�ொல்ட் 
ஏரிதய “நல்ல மைகுருவின் நீரூறறு” என 
வி்வரித்ைொர். ெம்ப�ொல்ட்டும் 
ப�ொணப்லொன்ட்டும்  (Bonpland) மனிைதனக் 
க�ொல்லக் கூடிய மின் அதிர்ச்சி ைரும் 
விலொங்கு மீதனக் �ணடுபிடித்ைனர். 
எகி்வைொரில் ைங்கியிருந்ை ப�ொது 
பிச்சின்ச்சொ மறறும் சிம்ப�ொரசொ 
சி�ரங்�ளில் 5,878 மீட்ைர் உயரம் ்வதர 
ஏறிச்கசன்றது குறிப்பிைத்ைக்�து. இது  
அந்ை �ொல�ட்ைத்தில் உல� சொைதனயொ� 
இருந்ைது. அகமரிக்� அதி�ர் கெ�ர்சன்   
ெம்ப�ொல்ட்தை “மி�ச்சிறந்ை விஞஞொன 
மனிைர்” என பு�ழந்துளளொர்.
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�டிப்�ைறகு இந்ை முதறதய 
மொனுைவியலிலிருந்து எடுத்துக�ொணைொர். 
புவியியல் ை�்வல்�தள ்வதரச் சட்ைத்தில் 
அடுக்கி த்வக்�லொம். புவியியல் பிரிவு�ள  
்வரிதசயில் �ொட்ைப்�டுகின்றன. ்வட்ைொர 
நிலப்�ரப்பு�ள �த்தியில் �ொட்ைப்�டுகின்றன. 
சரியொன �ொல ்வரிதசயில் அதமந்துளள 
புவியியல் ்வதரச் சட்ைத்கைொைரின் உைவியுைன் 
்வட்ைொரத்  கைொகுப்பு�ள க�றப்�டுகின்றன என 
க�ர்ரி விளக்கியிருக்கிறொர். ஒவக்வொரு �ொல 
அளவும் ஒரு முப்�ரிமொணக் ப�க்குத் துணடின் 
அளவுக்கு சமமொ� இருக்கும்.  ்வரிதச�தளயும் 
�த்தி�தளயும் �ரிபசொதிப்�தை மூன்றொ்வது 
�ரிமொணம் சொத்தியமொக்குகிறது. 

1.7.	புவியியலின்	பிரிவு்கள்
உளளைக்�ம் மறறும் நுணுக்�ங்�ளின் 

அடிப்�தையில் புவியியதல மூன்று க�ரும் 
பிரிவு�ளொ�ப் பிரிக்�லொம். இத்வ �ல்ப்வறு 

குறிப்பிட்ை பநொக்�ங்�ளுைன் �ல உட் பிரிவு�ளொ� 
பமலும் ்வத�ப்�டுத்ைப்�ட்டுளளன.

1)	புவிப்	புைவியல்	(Geomorphology)

நிலத்பைொறறத்தின் �ர்வல், பைொறறம் 
மறறும் அ்வறறின் பைொறறத்தை மொறறியதமக்கும் 
�ொரணி�ள ப�ொன்ற்வறதற விளக்கு்வது புவிப் 
புறவியலொகும். புவிப்புறவியலுக்�ொன அடிப்�தைத் 
ை�்வல்�தள புவியதமப்பியல் ்வழங்குகிறது.

2)	மண்	புவியியல்	(Soil	Geography)

மண உரு்வொகுைல், மணணின் ்வத��ள, 
மணணின் குறுக்குக்வட்டுத் பைொறறம் மறறும் 
�ர்வல், மண அரிப்பு மறறும் மண �ொது�ொப்பு  
ப�ொன்ற்வறதற இப்பிரிவின் கீழ �ற�லொம்.

3)	்காை	நிலையியல்	(Climatology)

ை�்வல்�ளின் அடிப்�தையிலொன 
உல�ளொவிய மறறும் ்வட்ைொர �ொலநிதலதய 

புவி
யி
ய
லி

ன்
	பி
ரி
வு
்க
ள்

இயற்புவியியல்

புவிப்	புைவியல்

மண்	புவியியல்
்காை	நிலையியல்

நீரியல்
்பைாழியியல்

உயிர்	புவியியல்
சுற்றுச்	சூழல்	புவியியல்

வைைாற்றுப்	புவியியல்
மானிடவியல்		புவியியல்
்கைாச்ொைப்	புவியியல்
ெமூ்கப்	புவியியல்

மக்கட	ம்தால்கப்		புவியியல்
குடியிருப்புப்		புவியியல்
அைசியல்	புவியியல்

மபாருளா்தாைப்	புவியியல்
மருததுவப்	புவியியல்

்கணி்தப்	புவியியல்
புள்ளியியல்	புவியியல்
நிை	வலைபடவியல்

ம்தாலை	நுண்ணுணர்வு
புவித்த்கவல்	அலமப்பு

உை்களாவிய	ஊடுருவும்		
மெயற்ல்கக	்்காள்	அலமப்பு	(GNSS)

மானிடப்	புவியியல்

புவியியல்	
நுணுக்கங்்கள்
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விளக்குகிறது. ்வொனிதலயியல் (Meteorology) 
்வளிமணைலத்தின் �லத்வ, அடுக்�தமப்பு 
மறறும் மொறறங்�ள குறித்ை வி்வரங்�தள 
்வழங்குகின்றது.

4)	நீரியல்	(Hydrology)

ப�ரொழி�ள, ஆறு�ள மறறும் நீர் 
நிதல�தள உளளைக்கிய நீர்க்ப�ொளத்தின் 
ைன்தம, அதமப்பு மறறும் இ்வறறில் ஏற�டும் 
மொறுைல்�ள �றறி விளக்கு்வது நீரியலொகும். 
பமலும் இைன் மூலம்  நிலத்ைடி நீர், நீர்்வளம் 
புதுப்பித்ைல் மறறும் நீர் மொசு�டுைல் குறித்தும் 
அறியலொம்.

5)	்பைாழியியல்	(Oceanography)

இது ப�ரொழிதயப் �றறியப் �டிப்�ொகும். 
பமலும் இது ப�ரொழி�ளின் ்வடி்வம், அளவு, 
ஆழம், �ர்வல், �ைலடி  நிலத்பைொறறங்�ள, �ைல் 
நீபரொட்ைங்�ள மறறும் �ைல் ்வொழ உயிரினங்�ள 
குறித்து வி்வரிக்கிறது.

6)	உயிர்		புவியியல்	(Biogeography)

இது புவியின் பமற�ரப்பில் �ொணப்�டும் 
சூழ கைொகுதி�ள (Ecosystem) குறித்து �ற�ைொகும். 
பமலும் சூழ கைொகுதியில் ஏற�டும்  
மொறறங்�தள இது விளக்குகிறது. ைொ்வரப்  
புவியியல் (Phytogeography), விலங்குப் புவியியல் 
(Zoo Geography) ப�ொன்றத்வ இைன் 
உட்பிரிவு�ளொகும்.

7)	 சுற்றுச்	 சூழல்	 புவியியல்	 (Environmental	
Geography)

இது நிலம், நீர், �ொறறு ஆகிய்வறறின் 
சீரழிவினொல்  சுறறுச்சுழலுக்கு ஏற�டும் 
�ொதிப்பு�தளப் �றறிய �டிப்�ொகும். இது ஓபசொன் 
�ைலச் சிதைவு, உல� க்வப்�மயமொைல், துரு்வப்  
�னி உருகுைல், �ைல் நீர் மட்ைம் உயர்ைல் 
ஆகியன குறித்தும் விளக்குகிறது. இது  சுறறுச் 
சூழல் கைொைர்�ொன பிரச்சதன�ளுக்கு நிரந்ைர 
தீர்வு �ொணவும் முற�டுகிறது.

1.7.1.		மானிடப்	புவியியல்	(Human	Geography)

 இது இயறத� மறறும் 
நிலத்பைொறறங்�ளில் மனிைர்�ளொல் ஏற�டும் 
மொறறங்�ள குறித்ை �டிப்�ொகும். �ொலநிதல, 
எரிமதல�ள, க்வளளப்க�ருக்கு, சூறொ்வளி�ள 
ப�ொன்ற ச்வொல்�தள மனிை இனம் 
எதிர்க�ொள்வது குறித்தும் அறியப்�டுகிறது. 
இதில் கமொழி, மறறும் அரசியல் சொர்ந்ை 
நி�ழவு�ளும் �ருத்தில் க�ொளளப்�டுகின்றன.

1)		மக்கடம்தால்கப்	 புவியியல்	 (Population	
Geography)

இது மக்�ட் �ர்வல் குறித்ை �டிப்�ொகும். 
மொறு�டும் ்வயது மறறும் ஆண, க�ண 
விகிைொச்சொரம், பிறப்பு, இறப்பு விகிைங்�ள, 
ஆயுட்�ொலம், �ல்வியறிவு, சொர்பு நிதல விகிைம், 
நொடு மறறும் உல� அளவிலொன புலம் 
க�யர்ைலுக்�ொன �ொரணங்�ள மறறும் 
விதளவு�தளக் குறித்து எடுத்துதரக்கிறது.

2)		குடியிருப்புப்	 புவியியல்	 (Settlement	
Geography)

இது கிரொமிய மறறும் ந�ர்ப்புறக் 
குடியிருப்பு�ளின் ைன்தம மறறும் 
ப�ொக்கு்வரத்து  ்வதலப்பின்னல் (Network) 
குறித்ை �டிப்�ொகும். இைன் முழுதமயொன 
�டிப்�ொனது ைற�ொல குடியிருப்பு�ளின் 
�ர்வதலப் புரிந்து க�ொணடு எதிர்�ொலத்திற�ொன 
திட்ைங்�தள ்வகுப்�ைொகும். பமலும் கிரொம 
மறறும் ந�ரதமப்பு திட்ைங்�ளுக்கு 
இவ்வறிவியல் மி�வும் பைத்வயொனது.

3)	 வைைாற்றுப்	 	 புவியியல்	 (Historical	
Geography)

ஒரு நிலப்�ரப்பு �ைந்ை �ொலத்தில் 
எவ்வொறு இருந்ைது என்�தையும் 
�ொலப்ப�ொக்கில் அது எவ்வொறு மொறறங்�தள 
அதைந்ைது என்�தையும் இது �ொட்சிப்�டுத்ை 
முயல்கின்றது. இது ஐபரொப்பியர்�ளின் 
குடிபயறறம், அல்லது  ப�ரிைர்�ள ஒரு 
நிலப்�ரப்பில் ஏற�டுத்திய மொறறங்�தளயும் 
�ருத்தில் க�ொள்வைொகும்.
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4)		மானிடவியல்	 புவியியல்	 (Anthropo	
Geography)

மனிை சமூ�ங்�ளின் �ர்வலும், 
அச்சமூ�ங்�ளின் புவியியல் சூழலும் குறித்ை 
ஒரு �டிப்�ொகும்.

5)	 ்கைாச்ொைப்	 புவியியல்	 (Cultural	
Geography)

�லொச்சொரப் புவியியல் உலகின் �ல்ப்வறு 
�குதி�ளில் �ொணப்�டும்  உணவு �ழக்� ்வழக்�ங்�ள, 
திறன்�ள, ஆதை ஆ�ரணங்�ள, நம்பிக்த��ள 
மறறும் சமூ� அதமப்பு�ள குறித்ை ஒரு �டிப்�ொகும்.

6)	ெமூ்கப்	புவியியல்	(Social	Geography)

இது �லொச்சொர புவியியலுைன் கநருங்கிய 
கைொைர்புதையது. இது �ல்ப்வறு சமூ� 
அதமப்பு�ள மறறும் சமூ�ங்�ளின் 
்வொழிைங்�ளுக்கிதைபயயொன கைொைர்பு�தள 
ஆய்வு கசய்கின்றது.

7)	அைசியல்	புவியியல்	(Political	Geography)

இது நொடு�ள மறறும் அ்வறறின் அணதை 
நொடு�ள, ்வளங்�தளப்�ங்கிடுைலில் எழும் 
சிக்�ல்�ள, எல்தல�ள மறறும் கைொகுதி 
்வரம்பு�ள ப�ொன்ற்வறதற நொம் புரிந்துக�ொளள 
்வழி்வகுக்கிறது. இந்ைப் �ொைப்பிரிவு மக்�ளின் 
அரசியல் நைத்தை�ள, நொடு�ளுக்கு 
இதைபயயொன உறவு�ள, ்வொக்�ளிப்பு முதற�ள 
்வொக்�ளிப்புத் கைொகுதி�ளின் �ட்டுப்�ொடு�ள 
ப�ொன்ற்வறதறயும் விளக்குகிறது.

8)		மபாருளா்தாை	 புவியியல்	 (Economic	
Geography)

இவ்வறிவியலொனது முைல் நிதலத் 
கைொழில்�ள, இரணைொம் நிதலத் கைொழில்�ள 
மறறும் மூன்றொம் நிதலத் கைொழில்�ளின் உல� 
�ர்வதல எடுத்துதரக்கிறது. உணவு பச�ரித்ைல், 
ப்வட்தையொடுைல், விலங்கு ்வளர்ப்பு, 
ப்வளொணதம மறறும் சுரங்�த் கைொழில் ஆகியன 
முைல் நிதலத் கைொழில்�ள ஆகும். க�ொருட்�தள 
உற�த்தி கசய்ைல் இரணைொம் நிதலத் கைொழில்�ள 
ஆகும். ்வணி�ம், ப�ொக்கு்வரத்து, ை�்வல் கைொைர்பு, 

�றபித்ைல் மறறும் சுறறுலொ  ப�ொன்றத்வ மூன்றொம்  
நிதலத் கைொழில்�ள ஆகும்.

9)		மருததுவப்		புவியியல்	(Medical	Geography)

மருத்து்வப்  புவியியல் புவிச் சூழலில் 
�ல்ப்வறு ்வத�யொன பநொய்�ளின் கைொைக்�ம் 
மறறும் �ர்வல் �றறி ஆய்வு கசய்கிறது. பமலும் 
இது  உல� சு�ொைொரம் மறறும் உைல் நலம் 
ப�ணுைலுக்�ொன திட்ைமிைலுக்கும் உைவுகின்றது.

1.7.2.		புவியியல்	நுணுக்கங்்கள்	(Geographic	
Techniques)	

புவியியலின் �ரப்பு சொர் �ட்ைதமப்பு 
மறறும் ்வடி்வத்தை ஆரொய்ந்து �ணைறிய �ல 
முதற�தளயும் �ருவி�தளயும் உரு்வொக்கி
யுளளது. பமலும் அதமவிைங்�தளயும் 
்வடி்வத்தையும் அளந்து ஆய்வு கசய்து சரியொ� 
புரிந்துக�ொளள இது சில ்வழிமுதற�தளயும் 
�ருவி�தளயும் ைருகிறது அல்லது க�றுகிறது. 

1)	்கணி்தப்	புவியியல்

இவ்வறிவியல் மூலம் புவியின் அளவு, 
உரு்வம், இயக்�ங்�ள, பநரம் மறறும் பநர 
மணைலங்�ள முைலியன்வறதற அறிந்து 
க�ொளளலொம்.

2)	புள்ளியியல்	புவியியல்

இது மக்�ள கைொத�க் �ணக்க�டுப்பு 
ப�ொன்ற புவியியல் �ரிமொணங்�தளக் க�ொணை 
புளளிவி்வரங்�தளச்  பச�ரித்து, �குத்ைொய்ந்து  
விளக்குகிறது.  

	3)	நிைவலைபடவியல்	(Cartography)

நில்வதர�ைவியல் என்�து அதி�ொரப்பூர்்வ 
ை�்வல்�ளின் அடிப்�தையில் க்வவப்வறு 
அளத்வ�ளில் நில்வதர�ைங்�தள உரு்வொக்கும் 
�தலயொகும். ஒரு ்வரு்வொய் கிரொமத்தில் உளள 
அதனத்துத் ைல நில்வதர�ைங்�தள இதணத்து 
ஒரு ்வரு்வொய் கிரொமத்தின் நில்வதர�ைம் 
உரு்வொக்�ப்�டுகிறது. பின்னர் ஒரு ்வரு்வொய்க் 
ப�ொட்ைத்திலுளள ்வரு்வொய் கிரொமங்�ளின்  
நில்வதர�ைங்�தள கைொகுத்து ப�ொட்ை 
நில்வதர�ைங்�ள  உரு்வொக்�ப்�டுகின்றன. 
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ப�ொட்ை நில்வதர�ைங்�தள இதணத்து மொ்வட்ை 
நில்வதர�ைங்�ள, மொ்வட்ை நில்வதர�ைங்�தள 
இதணத்து மொநில நில்வதர�ைம் 
உரு்வொக்�ப்�டுகின்றன. மொநிலங்�ளின்  நில 
்வதர�ைங்�தள இதணத்து ஒரு நொட்டின் 
நில்வதர�ைம் உரு்வொக்�ப்�டுகின்றது.

4)	ம்தாலை	நுண்ணுணர்வு	(Remote	Sensing)

 கைொதல நுணணுணர்வு புவியின் 
பமற�ரப்பில் �ொணப்�டும் ை�்வல்�தள  
்வொனூர்தி மறறும் கசயறத� ப�ொள�ளில்  
க�ொருத்ைப்�ட்டுளள உணர்வி�ள மூலம் திரட்டி 
�குப்�ொய்வு கசய்து �ரப்பு சொர் ை�்வல்�தள 
நமக்கு அளிக்கிறது.

5)		புவித்த்கவல்	 அலமப்பு	 (Geographical	
Information	System	-GIS)

 இது புவியியல் �டிப்புக்�ொ� 
அணதமயில் உரு்வொக்�ப்�ட்ை �ணினி 
அடிப்�தையிலொன ஓர் உத்தியொகும். இது 
ை�்வல்�தள பச�ரிக்�வும், ஆய்வு கசய்யவும், 
�ரிமொறவும், க்வளியிைவும் மறறும் புதிய 
�ருத்துசொர் நில்வதர�ைங்�தள (Thematic Maps) 
உரு்வொக்�வும் �யன்�டுகிறது.

6)		உை்களாவிய	 ஊடுருவல்	
மெயற்ல்கக்்காள்	 அலமப்பு	 (Global	
Navigation	Satellites	System)

 இது உலகில் உளள  எந்ை ஒரு 
இைத்தையும் மி�த் துல்லியமொ� குறிப்பிட்டுச் 

உல�ளொவிய ஊடுரு்வல் கசயறத�க்ப�ொள அதமப்பு (GNSS)  இச்கசொல் 
உல�ளொவிய மறறும் குறிப்பிட்ை நிலப்�ரப்த� �ண�ொணிக்�க் கூடிய 
ஊடுருவும் கசயறத�ப�ொள அதமப்த� குறிப்�ைொகும். இது உல� 
அதமவிைங்�ள �ணைறியும் கைொகுதி�ள (GPS - அகமரிக்� ஐக்கிய 
நொடு�ள), GLONASS (ரஷயொ) �லிலிபயொ (ஐபரொப்�ொ), பிபைொவ (Beidou), 

ஐஆர்என்எஸ்எஸ் (IRNSS-இந்தியொ) ப�ொன்ற்வறதற உளளைக்கியைொகும். உல� 
அதமவிைங்�ள �ணைறியும் கைொகுதி�ள அதமப்பு (GPS ) அகமரிக்�ர்�ளொல் ஏற�டுத்ைப்�ட்ை 
முைல் உல�ளொவிய ஊடுரு்வல் கசயறத�க்ப�ொள அதமப்பு (GNSS) ஆகும். இைதன அ்வர்�ள 
இரொணு்வப் �யன்�ொட்டிற�ொ� ஏற�டுத்தினர். ைறப�ொது  உல� அதமவிைங்�ள �ணைறியும் 
அதமப்�ொனது (GPS), அதலப�சி�ள, ஊர்தி�ள, வி்வசொயம் ப�ொன்ற்வறறிலும் நில்வதர�ைம் 
ையொரித்ைலிலும் �யன்�டுகிறது.

மாணவர்	மெயல்பாடு

கிரொம நிர்்வொ� அலு்வல�த்தில் இருந்து ்வரு்வொய் கிரொமத்தின் ்வதர�ைத்தைப் க�றறு உமது 
�ளளி அல்லது வீட்டின் அதமவிைத்தைக் �ொண�. 

சுட்டிக்�ொட்ை உைவும் அதமப்�ொகும். 
்வொனூர்தி�ள, �ப்�ல்�ள, நில்வழி ்வொ�னங்�ள 
ப�ொன்றத்வ கசல்லும் ்வழி�ள அ்வறறின் 
ைறப�ொதைய இருப்பிைம் ப�ொன்ற்வறதற அறிந்து 
க�ொளள இது க�ரிதும் உைவுகின்றது. ்வொ�ன 
ஓட்டி�ளுக்கு பநர்்வழி�தளக் �ொட்ைவும் தூரம் 
மறறும் �யண பநரம் அறியவும் இது  உைவுகிறது.

1.8.	புவியியல்	்கருவி்களும்,	திைன்்களும்

ஒவக்வொரு நொளும் ஊை�ங்�ள, உலகின் 
�ல்ப்வறு �குதி�ளில் நி�ழும் புவியியல் 
முக்கியத்து்வம் ்வொய்ந்ை கசய்தி�தள 
க்வளியிடுகின்றன. அத்வ நில அதிர்வு, 
க்வளளப்க�ருக்கு, �ொட்டுத்தீ, நிலச்சரிவு 
ப�ொன்றத்வயொகும். இந்நி�ழவு�ள ஒவக்வொரு்வர் 
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மனதிலும் ஏற�னப்வ அ்வர்�ள க�றறிருந்ை  
புவியியல் அறித்வ நிதனவுக்குக் 
க�ொணடு்வருகின்றன.

 நில்வதர�ைங்�ள, புவிமொதிரி, ்வொன் 
ஒளிப்�ைங்�ள (Arial Photos ) கசயறத�க்  ப�ொள 
�திமங்�ள (Satellite Images ) புவித் ை�்வல் 
அதமப்பு மறறும் உல�ளொவிய ஊடுருவும்   
கசயறத� ப�ொள அதமப்பு ஆகிய்வறதற 
புவியியலின் இன்றியதமயொை �ருவி�ள 
எனலொம்.  இவ்வத�க் �ருவி�ள உல�ப் �ர்வல் 
்வத��தள இனங்�ொணக் கூடிய புவியியலின் 
ஒருங்கிதணந்ை �குதியொ� விளங்குகிறது.

உல� அதமவிைங்�ள �ணைறியும் 
கைொகுதி�ளின் நுணுக்�ங்�ள நில்வதர 
�ைங்�தள இலக்�முதற அடுக்கு�தள 
பமல்விரித்ைல் முதற மூலம் அடுக்கி ஒப்பீடு 
கசய்து விதர்வொ�வும் திறதமயொ�வும் 
உரு்வொக்கும் திறன்�தள பமம்�டுத்தி உளளது. 
க்வளளம், சூறொ்வளி, �ொட்டுத்தீ ப�ொன்ற்வறறொல் 
�ொதிக்�ப்�ட்ை நிலப்�குதி�தளயும், �ொதிப்பு 
மதிப்பிைதலயும் மி�க்  குதறந்ை �ொலத்தில் 
�ணக்கிை இம்முதற உைவுகின்றது.  ஊடுருவும்  
கசயறத�ப�ொளொனது இவ்வத� �ொதிப்பு�ள 
ஏற�ட்ை �குதி�தள துல்லியமொ�க் �ொண 
உைவுகின்றது.

புவியியல் அணதமக்�ொலங்�ளில் 
மொண்வர்�ளுக்�ொன சந்தைப்�டுத்ைக் கூடிய 
திறன்�தள உரு்வொக்கு்வதைபய 
குறிக்ப�ொளொ�க் க�ொணடுளளது. ப்வதலதய 
சந்தைப்�டுத்துைதல தமயப்�டுத்தி அைன் 
�ருப்க�ொருதள அடிக்�டி மொறறும் 
ைன்தமயுதையது. அைனொல் புவியியலொனது 
ைன்னுதைய �றபித்ைல் கநறிமுதறதய 
மொறி்வரும் சமூ�த்தின் ப�ொக்கு�ளுக்ப�ற� 
மொறறியதமக்� ப்வணடியுளளது. பமலும் 
மொணொக்�ரிதைபய இரணடு ைனித்திறன்�தள 
உரு்வொக்கி உல�ப் �ணிச் சந்தையில் ப்வதல 
்வொய்ப்த�ப் க�ற உைவுகின்றது.

1.8.1.	நிைவலைபடவியல்	(Cartography)

இத்துதறயில் ைனித்திறன் க�றற 
புவியியலொளர்�ள, மரபுசொர் நில்வதர�ைங்�ள, 
இலக்�முதற நில்வதர �ைங்�ள, நில்வதர�ை 

புத்ை�ம் (Atlas) விளக்�ப்�ைங்�ள (Chart) 
ப�ொன்ற்வறதற உரு்வொக்குகின்றனர். புவியியல் 
நொணயத்தின் இரு �க்�ங்�ளொ� 
நில்வதர�ைவியதலயும், அள்வொக்குைதலயும் 
(Quantification) கூறலொம். �ணினிப் புரட்சியொலும், 
அளத்வ�ளொலும் இைம் சொர்ந்ை (Spatial) 
ை�்வல்�தள த�யொள்வது, நில்வதர�ைங்�ள 
உைபன ையொர் கசய்ைல் மட்டுமல்லொது 
புளளிவி்வர ்வதர�ைங்�ள, ்வதர�ைப் �திமம்  
(Graphic Images) மறறும் உரு்வப்�திமம்  
ப�ொன்ற்வறதறச் கசய்்வது எளிைொகிறது. �ணினி 
உைவி நில்வதர�ைங்�ள ையொரிப்�தும் ைறப�ொது 
எளிைொ� இருக்கின்றது. நில்வதர�ைவியலில் 
�ணினியின் ்வர்வொல் முப்�ரிமொண உரு்வப் 
�டிமங்�தள  உரு்வொக்குைலும், �ொர்த்வக் 
ப�ொணங்�தள மொறறுைலும், �டிமங்�தள 
நிறுவுைலும் எளிதில் நி�ழக் கூடியைொயிறறு.

1.8.2.	நிைப்	பயன்பாடு	இயல்

 க்வளளப்க�ருக்கு, ்வறட்சி, �ொட்டுத்தீ 
ப�ொன்ற்வறறொல் ஏற�டும் அதி� மொறறங்�தள 
கைொதல நுணணுணர்வுத் ை�்வல்�ள மூலம் 
கைளி்வொ� அறியலொம்.  புவியியலொளர்�ள 
இத்ைத�ய மொறறங்�தள ஆரொய்்வதில் திறன் 
க�றற்வர்�ளொ்வர். இைனொல் கைொதல 
நுணணுணர்வுத் ை�்வல்�தள �யன்�டுத்தும் 
நிறு்வனங்�ள இளநிதல மறறும் முதுநிதல 
புவியியல் �ட்ைைொரி�தள �ணியில் 
அமர்த்துகின்றன. கசயறத�க்ப�ொள ்வழி 
நுணணுணர்வுத் ை�்வல்�ளுக்கு முன்னபர 
்வொன்்வழி ஒளிப்�ைங்�ள, இயறத�்வளக் 
�ணக்க�டுப்பு, ந�ர்புற மறறும் ்வட்ைொரத் 
திட்ைமிைலுக்�ொன புளளிவி்வரங்�ள �ர்வலொ� 
புவியியலொளர்�ளொல் �யன்�டுத்ைப்�ட்டு 
்வந்ைன. �ல்ப்வறு கசயறத�க்ப�ொள�ள 
குறிப்பிட்ை இதைக்வளி�ளில் ைரும் ை�்வல்�ள 
புவியின் எந்ை ஒரு �குதிதயயும் ஆரொய 
உைவுகின்றது.

1.8.3.		இடம்	ொர்ந்த	பகுப்பாயவுப்	புவியியல்	(Geo	
Spatial	Analysis)

 ை�்வல் கைொகுப்பு, புவிசொர் ை�்வல் 
ஆய்வு�ள,  க�ொருத்ைமொன உல� அதமவிைங்�ள 
�ணைறியும் கைொகுதி�ள, கமன்க�ொருள 
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ப�ொன்றத்வ�தள  புவியியல் இைம் சொர் 
�குப்�ொய்வு ஆய்்வொளர்  ்வடி்வதமக்கின்றொர். 
இது இரொணு்வம், மதன ்வர்த்ை�ம்  (Real Estate), 
மொசதைைல் மறறும் அரசு நிர்்வொ�ம் ப�ொன்ற 
துதற�ளில் க�ருமளவில்  �யன்�டுகிறது.  
இந்ைத் திறன் மருத்து்வமதன, �ொ்வல் நிதலயம், 
ைதலதமயிைங்�ள ப�ொன்ற்வறறின் புதிய 
க�ொருத்ைமொன அதமவிைத்தையும், ஏற�னப்வ 
உளள அதமவிைங்�ளில் மொறறம் ஏற�டுத்ைவும் 
உைவுகின்றது. 

1.8.4.	சுற்றுச்சூழல்	்தாக்கப்	பகுப்பாயவு

 சுறறுச் சூழல் ைொக்� �குப்�ொய்வுக்கு 
இயறத�, சமூ�, க�ொருளொைொர புளளி 
வி்வரங்�ள மி� அதி� அளவில் 
பைத்வப்�டுகின்றன. இத்ைத�ய புளளி 
வி்வரங்�ள நில்வதர�ைங்�ள, 
கசயறத�க்ப�ொள ை�்வல்�ள, �ள ஆய்வு 
மறறும் சுறறுச்சூழல் ஆய்்வ�ங்�ளிலிருந்து  
க�றப்�டுகின்றன. இப்புளளி வி்வரங்�தள 
ஒருங்கிதணத்து �ொட்சிப்�டுத்ைக்கூடிய 
முடிவு�ள எடுக்�ப்�டுகின்றன. அத்ைத�ய �ல 
�ொ�ங்�தளக் க�ொணை �ருப்க�ொருள முடிவு�ள 
தினசரி மறறும் நீணை �ொல சுறறுச் சூழல் 
பிரச்சதன�ளுக்கு தீர்வு �ொண உைவுகின்றன.

1.8.5.	வடடாைத	திடடமிடல் 

 ஒரு ந�ர அல்லது ்வட்ைொர ்வளர்ச்சித் 
திட்ை ்வல்லுனர்�ள  திட்ைமிைப் ப�ொகும்  
�குதி  குறித்து ஒட்டுகமொத்ைத் ை�்வல்�தள 
அறிந்ை்வரொ� இருத்ைல் ப்வணடும். 
திட்ைமிைலின் ப�ொது �ல்ப்வறு�ட்ை 
சிக்�ல்�ளுக்கு கசயலொக்�க் கூடிய நிதலயொன 
ஆபலொசதன மறறும் திட்ை ்வடி்வங்�தள 
உரு்வொக்கு�்வரொ�வும் இருத்ைல் ப்வணடும். 
்வட்ைொரத் திட்ைமிைலொனது, இல்லம் அதமத்ைல், 
நவீன ந�ர பமம்�ொட்டுத் திட்ைம் 
ப�ொன்ற்வறறுைன் கைொைர்புதையது. 
�ல்ப்வறு�ட்ை பைத்வ�ளுக்�ொன உன்னை இை 
தமயங்�தள இனங்�ொணும் ்வட்ைொர 
நிலப்�யன்�ொடு நில்வதர �ைங்�தள 
உரு்வொக்�வும் இது �யன்�டுகிறது.

1.8.6.		வானிலை	முன்னறிவிப்பு/நி்கழ்வறிவிப்பு	
(Weather	Forecasting/Now	Casting)

 ைறப�ொது, �ள மறறும் கசயறத�க் 
ப�ொள ை�்வல்�தளக் க�ொணடு ்வொனிதல 
ஆய்்வொளர்�ள �ொறறின் திதச, மதழக்�ொன 
்வொய்ப்பு�ள, சூறொ்வளியின் ந�ர்வு 
ப�ொன்ற்வறதற முன்னறிவிப்பு கசய்கின்றனர். 
ஆனொல் பமம்�டுத்ைப்�ட்ை கசயறத�க்ப�ொள 
ை�்வல்�ள மறறும் புவித் ை�்வல் அதமப்புத் 
கைொழில் நுட்�ம் ப�ொன்ற்வறறொல் ்வொனிதல 
மொறறங்�தளயும் சூறொ்வளிப் �யணப் 
�ொதை�தளயும் உைனுக்குைன் அறிவிக்� 
இயல்கிறது. இதுப்வ ்வொனிதல நி�ழ்வறிப்பு 
எனப்�டுகிறது. புவியியலொளர்�ள �ரப்பு சொர் 
மறறும் �ரப்பு சொரொ ை�்வல்�தளப் �யன்�டுத்தி 
்வொனிதல மறறும் �ொலநிதல முன்னறிவிப்பு 
ப�ொன்ற்வறதற பமறக�ொணடு புவியில் 
அம்மொறறங்�ளின் ைொக்�ங்�தளயும் 
முன்னறிவிக்கின்றனர் மறறும் 
நி�ழ்வறிவிக்கின்றனர்.

1.8.7.		மபரிய	அளவு	நிைவலைபடங்்கலள	
அளலவ	மெயது	பயன்படுதது்தல்  

 சங்கிலி அளவியல் முைல் உல�ளொவிய 
அதமவிைங்�ள �ணைறியும் கைொகுதி�ள 
அதமப்பு (GPS), உல� அதமவிைங்�ள 
�ணைறியும் கைொகுதி�ள அதமப்பு (DGPS) 
்வதரயிலொன �ருவி�ள  புவியில் �ொைத் 
திட்ைத்தின் ஒருங்கிதணந்ை அங்�ங் 
�ளொகும். மொணொக்�ர்�ள ைங்�ள 
�ல்லூரியிலுளள �ல்ப்வறு �ட்டிைங்�தள 
அளந்து ்வதர�ைங்�தள உரு்வொக்குகின்றனர். 
பமலும் பமம்�ட்ை அளவீட்டுக் �ருவி�ள 
க�ொணடு ைங்�ள ்வளொ�ங்�தள அளந்து 
க�ரிய அளத்வ ்வதர�ைங்�தள 
உரு்வொக்குகின்றனர். பமலும் ்வரு்வொய்த் 
துதறயினர் �யன்�டுத்தும் நில அளவுப் 
புத்ை�த்தின் �யன்�ள குறித்ை �யிறசியும் 
க�றுகின்றனர். இத்ைத�ய புவியியல் அறிவும், 
க�ரிய அளத்வ நிலப்�ைங்�ளின் �ருத்துக்�தள 
க்வளிக்க�ொணரும் திறதனயும் க�றுகின்றனர்.

 நில ஊடுரு்வல் பரைொர்  ஒரு ்வளர்ந்து 
்வரும் நில அளத்வக் �ருவியொகும். இது புவி 
அறிவியல் துதற�ளில் மட்டுமின்றி 
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கைொல்க�ொருள ஆய்வு, குடிசொர் க�ொறியியல், 
ந�ரத் திட்ைமிைல் ப�ொன்ற்வறறில் முக்கியப் 
�ங்கு ்வகிக்கின்றது. அளத்வயியலில் 
ைனித்திறன் க�றற இவ்வத�ப் புவியிலொளர்�ள 
ைனியொர் அளத்வத் துதற�ளில் ப்வதல 
்வொய்ப்பு�தளப் க�றுகின்றனர்.

1.9		்தமிழ்	நாடடில்	புவியியல்	்கல்வி	

 ைமிழ�த்தில் உளள �ல்லூரி மறறும் 
�ல்�தலக் �ழ�ங்�ளில் புவியியலில் இளங்�தல 
மறறும் முது�தல �டிப்பு�தள கநடுங்�ொலமொ� 
்வழங்கி ்வருகின்றன. இ்வறறில் சில துதற�ள 
பைசிய மறறும் சர்்வபைச ஆய்வுத் திட்ை ்வதரத்வ 
பமறக�ொளகின்றன. இத்துதற�ள குறுகிய 
மறறும் நீணை�ொலப் �யிறசி�ள மறறும் 
�ணிமதன�தள நைத்தி சமீ�த்திய புவியியல் 
அறிவு மறறும் கைொழில்நுட்�த்தை 
மொணொக்�ருக்கும், ஆய்வு பமறக�ொள�்வர் 
�ளுக்கும் மறறும் ஆசிரியர்�ளுக்கும் �யன்�டும் 
்வத�யில் �றபித்து ்வருகின்றன.

1.10			புவியியலை	்கற்பித்தல்	மற்றும்	
்கற்ைலுக்கான	புள்ளிவிவைங்்கள்	

ப�ரிைர், சுறறுச்சூழல் சிக்�ல், இயறத� 
்வளம் மறறும் உல�ளொவிய மறறும் உளளூர் 

இன்னல்�ள �றறி புவியியலொளர் �்வதல 
க�ொணடுளளனர். க�ரும்�ொலும் இவ்வத� 
இன்னல்�தளப் �றறி ்வகுப்�தறக்குள 
வி்வொதிக்�ப்�டுகின்றன. இவ்வத�யொன 
இைர்�ொடு�தள புரிந்துக�ொள்வைறகும் 
அ்வறறிறகு நல்ல முடிவு�ள �ொண�ைறகும் 
அத்வ கைொைர்�ொன புளளிவி்வரங்�ள 
க�ருமளவு பைத்வப்�டுகின்றன. 
இவ்வத�யொன மதிப்பு மிக்� ை�்வல்�தள 
சிறப்பு க்வளியீடு�ள மூலம்  மொண்வ 
சமுைொயத்திறகு க�ொணடு கசல்்வதில் 
இந்தியொவில் �ல நிறு்வனங்�ள ஈடு�ட்டு 
்வருகின்றன. �ளளி�ள, �ல்லூரி�ள, 
�ல்�தலக்�ழ�ங்�ள மறறும் ஆய்வு 
நிறு்வனங்�ள ப�ொன்றத்வ இதுப�ொன்ற 
நிறு்வனங்�ளில் �திவு கசய்து எழுதி அனுப்பி 
சிறபறடு�ள, துணடுப் பிரசுரங்�ள, 
கசயறத�க்ப�ொள �டிமங்�ள, த�பயடு�ள 
ப�ொன்ற்வறதறப்  க�றமுடியும். இந்ை 
நிறு்வனங்�ள நைத்தும் குறுகிய �ொல 
�யிறசி�ள, �ளப்�யணம், �ணிமதன�ள 
ப�ொன்ற்வறறில் �ங்க�டுக்�ப் �திவு 
கசய்துக�ொளளலொம்.

�ளளி/�ல்லூரி/�ல்�தலக்�ழ� மொண்வர்�ளுக்�ொன ்வருைொந்திர புவியியல் 
கசயல்திறன் பைர்வு.

இந்திய புவியியல் சங்�ம் இளநிதல மறறும் முது�தல இறுதியொணடு 
மொண்வர்�ளுக்கு ஆணடுபைொறும் கசயல்திறன் பைர்வு நைத்தி இந்திய புவியியல் சங்� நிறு்வனர் 
திரு என். சுப்பிரமணியம் மறறும் கசன்தனப் �ல்�தலக்�ழ� புவியியல் துதறயின் முன்னொள 
ைதல்வர் முதன்வர் ஏ. ரபமஷ ஆகிய இரு்வரின் க�யரில் முைல் மூன்று இைங்�தளப் க�றும் B.Sc 
மொண்வர்�ளுக்கு 10,000 ரூ�ொயும், முைல் மூன்று இைங்�தளப் க�றும் M.Sc மொண்வர்�ளுக்கு 
15,000 ரூ�ொய் கரொக்�ப் �ரிசும் சொன்றிைழும் ்வழங்குகின்றது. அத்துைன் இத்பைர்வில் �ங்குக�றும் 
அதனத்து மொண்வர்�ளுக்கும் சொன்றிைழ�ளும் ்வழங்�ப்�டுகிறது.

இந்திய புவியியல் ஆசிரியர் சங்�ம் �ளளி மொணொக்�ருக்கு ஆணடுபைொறும் புவியியல் 
கசயல் திறன் பைர்வு நைத்துகிறது. இந்ைத் பைர்வு இரு நிதல�ளில் நைத்ைப்�டுகிறது. இதளபயொர் 
(Junior Level) நிதலயில் 7 மறறும் 8ஆம் ்வகுப்பு மொணொக்�ர்�ள �ங்ப�றகிறொர்�ள. மூத்பைொர் (Senior 
Level) நிதலயில் 9 மறறும் 10ஆம் ்வகுப்பு  மொணொக்�ர்�ள �ங்ப�றகிறொர்�ள. அதி� மதிப்க�ண 
க�றும் மொணொக்�ருக்கு �ரிசு�ளும் சொன்றிைழ�ளும் ்வழங்�ப்�டுகின்றன.
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விணக்வளியிலிருந்து புவியின் 
பமற�ரப்த�க் �ொணவும், ப�ொக்கு்வரத்து 
அைர்த்தி, மொசதைைலின் அளவு 
ப�ொன்ற்வறதறயும் ைறப�ொது உளள மறறும் 
மொறும் நிலப் �ரப்பு�தள ்வதர்வைறகு 
இதுப�ொன்ற நிறு்வனங்�ளிைமிருந்து 
இல்வசமொ�  கிதைக்கும் 
கமன்க�ொருள�தளயும், கசயறத�க்ப�ொள 
�டிமங்�தளயும் மொண்வர்�ள க�றறுப் 
�யன்க�றலொம். 
1.		அறுதி	 அலமவிடம்	 (Absolute	 Location):

அட்ச மறறும் தீர்க்�பரத��ளின் �டி 
ஓரிைத்தின் அதமவிைம். 

2.		நிைவலைபடவியல்	(Cartography):	
நில்வதர�ைத்தை உரு்வொக்கும் ஒரு 
அறிவியல் �தல மறறும் கைொழில்நுட்�ம்.

3.		உை்களாவிய	 அலமவிடம்	 ்கண்டறியும்	
ம்தாகுதி	(Global	Positioning	System): ஒரு 
இைத்தின் சரியொன அதமவிைத் ை�்வல்�தள  
தீர்மொனிக்� கசயறத�க்ப�ொதள 
�யன்�டுத்தும் ஒரு முதற.

4.		பசுலம	 இல்ை	 விலளவு	 (Greenhouse	
Effect): �ொர்�ன்தைஆக்தஸைடு, தநட்ரஸ் 
ஆக்தசடு, மீத்பைன் ப�ொன்ற ்வொயுக்�ளொல்  
அசொைொரணமொ� அதி�ரிக்கும் ்வளிமணைல 
க்வப்� நிதல.

5.		கிரீன்விச்	 திடட	 ்நைம்	 (Greenwich	 Mean	
Time): இங்கிலொந்தில் கிரீன்விச் என்ற 
இைத்தில் உளள ஆய்வுக்கூைத்தின் ்வழிபய 
கசல்லும் முைன்தமத் தீர்க்�க் ப�ொட்டின் ைல 
பநரம்.

6.		நிைவலைபடக	 ்்காடடுச்ெடடம்	 (Map	
Projection): புவியின் ்வதளந்ை நிலப்�ரப்த� 
சமைள நில்வதர�ைத்தில் �ொட்டும் ஒரு 
முதற.

7.		நாடு	(Nation) �லொச்சொர ரீதியொ�  ைனித்து்வம் 
்வொய்ந்ை மக்�ள குழு்வொ�  ்வசிக்கும் ஒரு கைொகுதி.

8.		இயற்ல்க	 வளம்	 (Natural	 Resource): 
மனிைத் பைத்வ�தளப் பூர்த்திகசய்ய 
இயறத�யில் கிதைக்கும் க�ொருட்�ள.

9.		ஓ்ொன்	 அடுககு	
(Ozone	 Layer): மூன்று 
ஆ க் சி ெ ன் 
அணுக்�தளக் க�ொணை 
ஒரு ்வொயு மூலக்கூறு.

10.		மு்தன்லம	 தீர்க்கக	
்்காடு(Prime	 Meridian): இங்கிலொந்தில் 
கிரீன்விச் என்ற இைத்தில் உளள 
ஆய்வுக்கூைத்தின் ்வழிபய கசல்லும் சுழியம் 
மதிப்புதைய தீர்க்�க் ப�ொடு.

மதிப்பீடு

I.		ெரியான	 விலடலயத	 ்்தர்நம்தடுதது	
எழுது்க.

1.  புவியியல் என்ற கசொல் __________ 
கமொழியிலிருந்து க�றப்�ட்ைது.

அ. லத்தின் ஆ.ஸ்�ொனிஷ  
இ. கிபரக்�ம் ஈ. சீனம் 

2.  புவியியலின் நொன்கு மரபு�தள 
அறிமு�ப்�டுத்திய்வர்  

அ. ெொர்த்ப்ொர்ன்  
ஆ. க�ரொர்ட் பமர்�ொர்ட்ைர்  
இ. வில்லியம் டி. ப�ட்டிசன் 
ஈ. ெம்ப�ொல்ட் 

3.  கீழ�ணை்வறறில் எது புவியியலின் 
�ருப்க�ொருள அல்ல?   

அ. அதமவிைம் ஆ.இைம்  
இ. இைப்க�யர்வு ஈ. கைொழில்நுட்�ம் 

4.  புவியியதலக் �ற�ைற�ொன முதறயொன 
அணுகுமுதறதய க்வளிப்�டுத்திய்வர்.

அ. �ொர்ல் ரிட்ைர் ஆ. ெம்ப�ொல்ட்  
இ. ப�ட்டிசன் ஈ. ெொர்த்ப்ொர்பன 

5.  மொனுைவியல் மனிைனின் 
__________ �றறி விளக்குகிறது.

அ. இைப்க�யர்ச்சி ஆ. குடியிருப்பு�ள  
இ. இனம் ஈ. அரசொட்சி 

6.  புவிஅதமப்பியல் என்�து _____________ 
�றறிய �டிப்�ொகும்.
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அ. �ொதற�ள ஆ. �னிமங்�ள  
இ. க�ட்பரொலியம் ஈ. ்வொயுக்�ள 

7.  ்வொனிதலயியல் என்�து _________ �றறிய 
�டிப்�ொகும்.

அ. ்வளிமணைலம் ஆ. விண�ற�ள  
இ. உபலொ�ங்�ள ஈ. குறுங்ப�ொள 

8.  ்வொனியல் என்�து _______ �றறி விளக்கும் 
ஓர் அறிவியலொகும்.

அ. ைொ்வரங்�ள ஆ. விலங்கு�ள 
இ. �ொலநிதல ஈ. ்வொன்க�ொருள 

9.  இந்தியொவின் உல�ளொவிய ஊடுருவும் 
கசயறத�க்ப�ொள 

அ. IRNSS ஆ. GPS 
இ. GLONAS ஈ. Beidou

10.  கீழ�ணை்வறறில் எந்ை நொடு இரொணு்வத்தில் 
உல�ளொவிய அதமவிைம் �ணைறியும் 
கைொகுதிதய முைலில் �யன்�டுத்தியது. 

அ. �னைொ ஆ. கெர்மனி 
இ. இந்தியொ ஈ.  அகமரிக்� ஐக்கிய 

நொடு�ள 
II.	மி்கக	குறுகிய	விலடயளி 

1. புவியியல்- ்வதரயறு.
2.  புவியியலின் ஐந்து �ருப்க�ொருட்�தள 

�ட்டியலிடு.
3. புவியியலின் மூன்று க�ரும் பிரிவு�ள யொத்வ?
4. நில்வதர�ைவியல் – ்வதரயறு.
5. �ணிைப் புவியியல் என்றொல் என்ன?

III.	குறுகிய	விலடயளி

1.  முதறயொன அணுகுமுதறதயயும் ்வட்ைொர 
அணுகுமுதறதயயும் ப்வறு�டுத்து�.

2.  புவியியல் ை�்வல் ்வதரச் சட்ைம் என்றொல் 
என்ன?

3.  கைொதல நுணணுணர்வு �றறி குறிப்பு ்வதர�?
4. மருத்து்வப் புவியியல் – ்வதரயறு.
5. ப�ரொழியியல் – ்வதரயறு.

IV.	விரிவான	விலடயளி

1.  புவியியலின் ஐந்து �ருப்க�ொருட்�ள எவ்வொறு 
ஒன்றுைன் ஒன்று கைொைர்புதையன?

2.  புவியியல் எவ்வொறு இயறத� அறிவியபலொடு  
கைொைர்புதையது?

3.  ஏபைனும் நொன்கு புவியியல் நுட்�ங்�தள 
வி்வரி.

		்மற்்கோள் சோன்றுகள்

1. Adhikari, S. (2015), Fundamentals of Geographical 
Thought, Orient Blackswan, New Delhi.

2. Getis, A., Getis, J., Fellmann, J. D. (2006), Introduction 
to Geography, Tenth Edition, McGraw-Hill International 
Edition, New York.

3. Haggett, P. (2001), Geography: A Global Synthesis, 
Prentice Hall, New York.

4. Holt-Jensen, A. (2009), Geography-History and 
Concepts: A Student’s Guide, Sage Publications, London.

5. Morrill, R. L. (1983), The Nature, Utility and Value of 
Geography, Professional Geographer, 35 (1), pp. 1-9.

6. Robinson, J.L. (1976), A New Look at the Four Traditions 
of Geography, Journal of Geography, 75, pp. 520-530.

7. Rogers, A. and Viles, H. A. (2003), The Student’s 
Companion to Geography, Second Edition, Blackwell 
Publications, Kundli.

8. Strahler, A. and Strahler, A. (2002), Physical Geography 
- Science and Systems of Human Environment, Second 
Edition, Wiley India, New Delhi.

9. Waugh, D. (1995), Geography: An Integrated Approach, 
Nelson Canada, Ontario. 

 இணைய சோன்றுகள்
Open GIS Software

http://www.saga-gis.org/en/index.html; https://qgis.org/en/site/; 
https://grass.osgeo.org/

Free Satellite Data and Images 
https://earthexplorer.usgs.gov/; https://bhuvan.
nrsc.gov.in
Online Mapping
https://www.openstreetmap.org; https://maps.google.
com/; https://www.google.com/intl/en_in/earth
Online Learning Resource
www.mhhe.com/getis10e/
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புவியியலின்	நவீன	்கருவி்கள்.

அதிநவீன �ருவி�ள மூலம் அளந்து 
�ொர்ப்ப�ொம் உலத�!

உைலி
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osedok.gisdatacollector&hl=en 

படி்கள்
படி	1:  உரலிதய அல்லது விதரவுக் குறியீட்தைப் �யன்�டுத்தி ‘Mapit 

GIS’ கசயலிதயத் திறன்ப�சியில் ைரவிறக்�ம் கசய்து 
க�ொளளவும். கசயலிதய திறந்து ்வலது பமல் �க்�த்தில் உளள 
‘settings’ கமனுவில் உங்�ளுக்கு பைத்வயொன அளத்வதய 
பைர்ந்கைடுத்துக்க�ொளளவும். 

படி	2:  கீழ �க்�த்தில் உளள  ‘scale icon’ ஐ பைர்வு கசய்துக�ொணடு அளக்� ப்வணடிய 
நிலத்திதன சுறறி ‘Balloon icon’ ஐ க�ொருத்திக்க�ொளளவும். இந்ை கசயல் GPS 
உைவியுைன் இரு புளளி�ளுக்கு இதையிலொன நீளத்தை அளந்து  ்வழங்கும்.

படி	3:  ‘scale icon’ ஐ அழுத்திப்பிடித்து ‘Area mode’க்கு மொறறவும். மீணடும் ‘Balloon icon’ ஐ 
க�ொருத்தி நொன்கு புளளி�ளுக்கு இதையிலொன �ரப்பிதன அளந்து �ொர்க்�வும். 

படி	4:  இைது பமல் �க்�த்தில் உளள ‘menu navigation button’ ஐ �யன்�டுத்தி ்வதர�ைத்தின் 
்வடி்வங்�தள மொறறிக்க�ொளளவும்.

*�ைங்�ள அதையொளத்திறகு மட்டுபம.

Java மறறும் Flash Player ஐ அனுமதிக்�வும்

படி	1 படி	2 படி	3 படி	3

இணையச் தசயல்போடு
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அத்தியோயக் �ட்ட�ம்

2.1. அறிமு்கம்

2.2.  புவியின் க்தோற்றம் பற்றியக் 
க்கோடபோடு

2.3. கபரண்டத்தின்  க்தோற்றம் பற்றிய 
 நவீனக் க்கோடபோடு

2.4.  நட்சத்திரங்கள்  மற்றும் 
நட்சத்திரங்களின் கூட்டங்கள்

2.5. சூரியக் குடும்பம்

2.6. சூரியன்

2.7. க்கோள்்கள்

2.8. குள்ைக் க்கோள்்கள்

2.9. துளைக் க்கோள்்கள்

2.10. குறுஙக்கோள்்கள்

2.11. வோல் நட்சத்திரங்கள்

2.12. விண்கற்்கள்

2.13. புவியின் உருவமும் வடிவமும்

2.14. புவியின் இயக்்கங்கள்

2.15. பருவ ்கோைங்கள்

2.16. உைகின் கநர மண்டைங்கள்

2.1. அறிமு�ம்

கம்கக் கூட்டம் இல்ைோ்த ்்தளிவோன 
இரவில் நீங்கள்  ் மோடள்ட மோடியிகைோ  அல்ைது 
உங்கள் வீடடின் முற்றத்திகைோ 
ஓய்்வடுத்்ததுண்டோ? ஆம் எனில், இரவு 
வோனில் ஒளிரகின்ற நட்சத்திரங்கள்  
எணணிக்ள்கயில் அதி்கரிபபள்த கபோன்று 
்கோடசியளிபபள்த போரத்துள்ளீர்கைோ? நோம் 
்கோணும் இந்த ஒளிரகின்ற நட்சத்திரங்கள்  
கபரண்டத்தின் ஒரு பகுதியோகும். இபகபோது 
நோம் கபரண்டம், நட்சத்திரங்கள், க்கோள்்கள் 
மற்றும் பைவற்ளறப பற்றியும் 
்கைநதுளரயோ்டைோம். கபரண்டம் என்பது 

Learning Objectives:

•  கபரண்டம், நட்சத்திரங்கள், க்கோள்்கள் 
கபோன்றவற்ளறப பற்றி விரிவோ்க அறிநது 
்்கோள்ளு்தல்.

•  கபரண்டத்தின் க்தோற்றம் பற்றிய 
க்கோடபோடு்களை புரிநது ்்கோள்ளு்தல்.

•  சூரிய  ்்தோகுதியில் க்கோள்்களின் 
அளமவி்டம் பற்றி ்்தரிநது ்்கோள்ளு்தல்.

•  புவி இயக்்கத்திற்்கோன ்கோரைத்ள்தயும் 
விளைவு்களையும் அறிநது ்்கோள்ளு்தல்.

�ற்றல தநோக்�ங�ள்

அலகு 2

சூரியக்  குடும்பமும் புவியும்
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அண்டங்கள், நட்சத்திரங்கள், க்கோள்்கள் 
மற்றும் பிற பருப்போருட்களையும்,  
ஆற்றளையும் ்்கோணடுள்ை ஒரு பரந்த 
முடிவற்ற வோன் ்வளிப பகுதியோகும்.

2.2 புவியின் த�ோற்றம் பறறியக் த�ோடபோடு

 புவியின் க்தோற்றம் குறித்்த ஆ்தோரமோ்க 
பை க்கோடபோடு்கள் உள்ைன. புவியின் க்தோற்றம் 
பற்றிய முநள்தய பிரபைமோன வோ்தங்களில் 
்ெரமன் கபரோசியர இம்மோனுகவல் ்கோன்ட 
(Immauel Kant) என்பவருள்டயதும் ஒன்றோகும். 
இள்த 1796 ஆம் ஆணடு ்கணி்த கமள்த 
ைோபகைஸ் (Laplace) புதுபபித்்தோர. இது ்நபுைோர 
்கருதுக்கோள் (Nebular Hypothesis) என 
அறியபபட்டது. இ்தன் படி  ்மதுவோ்க சுழலும் 
இைம் சூரியனு்டன் ்்தோ்டரபுள்டய 
்போருட்களின் கம்கக் கூட்டத்திலிருநது  
க்கோள்்கள் உருவோகி இருக்்கைோம். புவியின் 
க்தோற்றத்ள்தப பற்றிய அ்கத்திரள்வு  
க்கோடபோடள்ட (Accretion Theory) லிடடில்்டன் 
(Lyttleton) என்பவர முன்ளவத்்தோர. இந்த 
க்கோடபோடடின் படி க்தோரோயமோ்க 4.6 பில்லியன் 
ஆணடு்களுக்கு முன்பு, சூரிய மண்டைமோனது 
சூரிய ்நபுைோ என்று அளழக்்கபபடும் தூசி 
மற்றும் வோயுக்்கள் நிளறந்த கம்கக் கூட்டமோ்க 
இருந்தது. 

 இந்த சூரிய ்நபுைோ சுழன்ற கபோது 
ஈரபபு விள்சயோனது ்போருட்களை ்த்கரத்து  
சூரியக் குடும்பத்தின் ளமயத்தில் சூரியளன 
உருவோக்கியது. சூரியன் உருவோனதும் 
மீ்தமுள்ை ்போருட்கள் இறு்கத் ்்தோ்டஙகின. 
சிறிய து்கள்்கள் ஈரபபு விள்சயோல் ஒன்று்டன் 
ஒன்று இளைநது ்பரிய து்கள்்கைோ்க மோறின. 

சூரியக்்கோற்று  புவி கபோன்ற க்கோள்்கள் 
உருவோ்கக்  ்கோரைமோகிய ்பரிய போளறப 
்போருட்களை விடடு விடடு ளைடரென் மற்றும் 
ஹீலியம் கபோன்ற இைகுவோன ்தனிமங்களை 
ளமயபபகுதியில் இருநது ்வளிகயற்றியது. 
ஆனோல் ்்தோளைவில், சூரியக் ்கோற்று்கள் 
இைகுவோன கூறு்களின் மீது குளறவோன 
்தோக்்கத்ள்த ஏற்படுத்திய்தோல் அளவ்கள் 
இளைநது ்பரிய வோயு ்பருஙக்கோள்்கைோ்க 
உருவோகின. இவவோறு க்கோள்்கள்,  
துளைக்க்கோள்்கள், குறுஙக்கோள்்கள், 
வோல்நட்சத்திரங்கள் கபோன்றளவ உருவோகின.

 ்கனமோன  ்தனிமங்கள் ஒன்கறோ்்டோன்று 
கமோதி இறுகி  மு்தலில்  புவியின் உட்கரு 
உருவோனது. ்கனமோன  ்தனிமங்கள்  ளமயத்ள்த 
கநோக்கி  மூழ்கியகபோது, ்மல்லிய ்தனிமங்கள்   
கமகைோடள்ட உருவோக்கியது. இநகநரத்தில் 
புவியில் ்கோந்தபபுைம் உருவோகியது. புவியின் 
ஈரபபு விள்ச சிை வோயுக்்களை ்கவரந்த்தோல் 
புவிக்கு கமல் வளிமண்டைம்  உருவோகியது.

2.3. தபரண்டத்தின் த�ோற்றம் பறறிய  

    நவீனக்த�ோடபோடு

 கபரண்டத்தின்  க்தோற்றம் பற்றிய மி்க 
முக்கியமோன க்கோடபோடள்ட ்பரு ்வடிபபுக் 
க்கோடபோடு (Big Bang Theory) என்கிகறோம். இது 
விரிவள்டயும்  கபரண்டம்  ்கருதுக்கோள் (Expanding 
Universe Hypothesis)  என்றும்  அளழக்்கபபடுகிறது. 
1927 ஆம் ஆணடில் ்பல்ஜிய வோனியைரோன 
அகப ெோரஜ் கைமடகர (Abbe George Lemaitre) 
கபரண்டத்தின் க்தோற்றம் பற்றிய க்கோடபோடள்ட 
மு்தன் மு்தலில் முன்ளவத்்தோர. எடவின் 
ைபபிள் (Edwin Hubble) என்பவர கபரண்டம் 
விரிவள்டநது ்்கோணடிருபப்தற்்கோன 
ஆ்தோரங்களை முன் ளவத்்தோர. இள்த ்பரு 
்வடிபபுக் க்கோடபோடு (The Big Bang Theory) 
என்றும் அளழக்கிகறோம். இக்க்கோடபோடடின் 
படி  13.75 பில்லியன் ஆணடு்களுக்கு முன்பு 
கபரண்டம் உருவோகி விரிவள்டயத்  
்்தோ்டஙகியது. மி்க விளரவோ்க விரிவள்டயும் 
பலூன் கபோை எைக்டரோளன வி்ட சிறிய அைவில் 
இருநது ்தற்கபோள்தய அைவிற்கு ஒரு ்நோடிப 
்போழுதில் ்பருகியது.  

மணிக்கு 62,764.416  
கி.மீட்டர கவ்கத்தில் 
்்சல்லும் வோகயெர 2 
ஆய்வுக் ்கைம், நமது 

இரவு வோனத்தில் அதி்க ஒளிரும் 
நட்சத்திரமோன  சிரியஸ்ளய ்க்டநது ்்சல்ை 
2,96,000 ஆணடு்களுக்கு கமல் எடுத்துக் 
்்கோள்ைைோம்.
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 கபரண்டத்திலிருநது  பருப்போருட்கள் 
்பரும் ்சக்தியு்டன் அளனத்துத் திள்ச்களிலும் 
்வளிகய  வீ்சபபட்டன. இச்்சயல்போடடினோல் 
பை குழுக்்கைோ்க உருவோன நட்சத்திரங்களைகய 
நோம் அண்டங்கள் என்கிகறோம். ஓர  அண்டம்  
பில்லியன் ்கைக்்கோன நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர 
எச்சங்கள், நட்சத்திர வோயுக்்கள், தூசு மற்றும் 
புைபப்டோ்த ்போருட்களை (Dark matter) 
உள்ை்டக்கியுள்ைது. க்கைக்ஸி (அண்டம்) என்ற 
்்சோல் க்கைக்ஸியோ என்ற கிகரக்்க 
்்சோல்லிலிருநது ்பறபபட்டது. க்கைக்ஸி 
என்றோல் போல்வழி என்று ்போருள். போல்வழி 
அண்டம் என்பது நம் சூரிய குடும்பம் 
அளமநதுள்ை  ஒரு அண்டமோகும்.

அண்டங�ள் மூன்று பபரும் வடிவங�ளை 
ப�ோணடுள்ைது.

1.    சுருள் வடிவ அண்டம் ( Spiral Galaxies)

      இது நட்சத்திரங்கள், வோயுக்்கள், மற்றும் 
தூசு்கைோைோன  ்தடள்டயோன  மற்றும் சுழலும் 
வட்ட வடிவத்ள்தக் ்்கோணடுள்ைது. இ்தன் 

ளமயத்தில் நட்சத்திரங்கள்குவிநதிருபப்தோல் 
இ்தளன “வீக்்கம்” (bulge) என்கிகறோம். 
போல்வழி மண்டைம் மற்றும் ஆன்டகரோமீ்டோ  
(Andromeda) அண்டம் ஆகியளவ சுருள் வடிவ 
அண்டங்கள் ஆகும்.

2.    நீள் வட்ட அண்டம் ( Elliptical Galaxies)

      இது குளறவோன வோயுக்்கள் ்்கோண்ட  
வய்தோன நட்சத்திரங்களைக் ்்கோணடுள்ைது. 
்மஸ்ஸியர 89 அண்டமோனது ஒரு நீள்வட்ட 
அண்டமோகும்.

3.    ஒழுங�ற்ற அண்டம் ( Irregular Galaxies)

      இது அதி்க அைவில் தூசுக்்களும்  வோயுக்்களும் 
நிளறந்த இைளமயோன அண்டமோகும். இது 
மி்கவும் பிர்கோ்சமோனது. எடுத்துக்்கோடடு, 
்பரிய கம்்கல்ைனிக் (magellanic) கம்கம்.

 ்்தோ்டக்்கத்தில் கபரண்டம் ஆற்றைோல்  
மடடுகம நிளறநதிருந்தது. இந்த ஆற்றல்்கள் 
சிை து்கள்்கைோ்க மோறின.  இது ளைடரென் 
மற்றும் ஹீலியம் கபோன்ற கை்சோன 

ப்டம் 2.1 போலவழி மண்டலம் 
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அணுக்்கைோ்க மோறியது. இந்த அணுக்்கள் 
ஒன்றிளைநது அண்டங்கைோ்கவும், பின்னர 
நட்சத்திரங்கைோ்கவும் மற்றும் பிற 
்தனிமங்கைோ்கவும் க்தோன்றின. இது ்போதுவோ்க 
ஏற்றுக்்்கோள்ைபபட்ட கபரண்டத்தின்  க்தோற்றம் 
பற்றிய ்கருத்்தோ்க அறிவியல் அறிஞர்கைோல் 
மதிபபி்டபபடடுள்ைது.

 வோனியைோைர்களின் ்கருத்துபபடி நோம் 
்கோணகின்ற அண்டங்கள், நட்சத்திரங்கள் 
மற்றும் க்கோள்்கள் கபோன்றளவ  கபரண்டத்தின்  
4 ்ச்தவீ்த பகுதி மடடுகமயோகும். கபரண்டத்தில் 
மீ்தம் உள்ை 96 ்ச்தவீ்த ்போருட்களை நோம் 
்கோைகவோ அல்ைது எளிதில் புரிநது 
்்கோள்ைகவோ இயைவில்ளை.

 ஈரபபு புை ஒளிவிை்கல் (Gravitational 
lensing) என அளழக்்கபபடும் புதிய அைளவ  
நுடபம் கபரண்டத்தின்  வயது மற்றும் புைபப்டோ்த  
ஆற்றலின் வலிளம ஆகியவற்ளற 
உறுதிபபடுத்தியது.

 கபரண்டத்தின் விரிவோக்்கம்  புைபப்டோ்த 
ஆற்றலினோல் துரி்தபபடுத்்தபபடுகிறது. 
விஞஞோனி்கள் ஈரபபு புை ஒளிவிை்களைப 
பயன்படுத்தி பிர்கோ்சமோன ஒரு ்்சயல்படும் 

அண்டத்திலிருநது புவிக்குப பயணித்்த ஒளியின்  
தூரத்ள்தயும் மற்றும் அண்ட  விரிவோக்்கத்தின்  
சிை விவரங்களையும் ்கண்டறிந்தனர.

2.4.  நட்சத்திரங�ள் மறறும்  
 நட்சத்திரங�ளின் கூட்டம்

 நட்சத்திரங்கள்  என்பது சுய ்வளிச்சம் 
மற்றும் ்வபபத்ள்த ்்கோண்டளவயோகும். 
புவிக்கு மி்க அருகில் உள்ை நட்சத்திரம் 
சூரியன் ஆகும். சூரியளன வி்ட மி்கவும் 
பிர்கோ்சமோன நட்சத்திரம் சிரியஸ் (Sirius) ஆகும். 
சூரியனுக்கு மி்க அருகில் ்கோைபபடும் 
நட்சத்திரம் பிரோக்ஸிமோ ்்சன்்டோரி (Proxima 
centauri) ஆகும். கபோதுமோன அைவு தூசு்கள் 
மற்றும் வோயுக்்கள் ஈரபபுச ்சக்தியினோல் ஒன்றோ்க 
பிளைநது  நட்சத்திரங்கள் உருவோகின்றன. ஒரு 
நட்சத்திரம் வோழ்நோளில் ்பரிய சிவபபு 
நட்சத்திரம்,  ்வண குள்ை நட்சத்திரம், 
நியூடரோன் நட்சத்திரம் மற்றும் ்கருநதுளை 
கபோன்ற வடிவங்கைோ்க மோற்றம் அள்டகிறது.

 நட்சத்திர கூட்டம் ( Constellation) என்பது 
வோனத்தில் ஒரு குறிபபிட்ட வடிவத்ள்த 
உருவோக்குகின்ற நிளையோன நட்சத்திர கூட்ட 
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அளமபபோகும்.  1929 ஆம் ஆணடில், ்சரவக்த்ச 
வோனியல் ஒன்றியம் (International Asronomical 
Unit), 88 நட்சத்திர குழுக்்கள் உள்ை்தோ்க 
அதி்கோரபபூரவமோ்க ஏற்றுக் ்்கோணடுள்ைது. 
இ்தற்கு முன்னர ்தோைமி (Ptolemy) ்தன்னுள்டய 
அல் கம்கஸ்ட (Almagast) என்ற புத்்த்கத்தில் 44 
நட்சத்திர கூட்டங்கள் உள்ை்தோ்க 
படடியலிடடுள்ைோர.  
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ப்டம்  2.3 நட்சத்திரக் கூட்டங�ள் 

ப்டம் 2.4 நட்சத்திரங�ள் 

க ப ர ண ்ட ம் 
வி ரி வ ள ்ட வ ள ்த யு ம் 
மற்றும் விரிவள்டயும் 
கவ்கம் அதி்கரிபபள்தயும் 

்கண்டறிந்ததினோல் ்சவுல் ் பரல் மட்டர (Saul 
Permutter, Brian Smith and Adam Riess) பி்ரய்ன் 
ஸ்மித் மற்றும் ஆ்டம் ்ரய்ஸ் இந்த மூன்று 
அறிவியைோைர்களும் இயற்பியலுக்்கோன 
கநோபல் பரிள்ச (2011) ்பற்றனர.

உர்சோ கமெர (Ursa major) என்ற நட்சத்திரக்  
கூட்டத்ள்த  வ்ட அளரக் க்கோைம் மற்றும் ்்தன் 
அளரக் க்கோைத்தின் சிை பகுதி்களில் ்கோைைோம். 
உர்சோ கமெர (Ursa major) என்றோல் ைத்தீன் 
்மோழியில் ் பரிய ்கரடி (Big bear) என்று ் போருள்.

2.5 சூரியக் குடும்பம்

 சூரியக்குடும்பம் என்பது நடுவில் ஒரு 
நட்சத்திரமும் அள்தசசுற்றி வைம் வரும் 
எடடுக்கோள்்கள், துளைக்க்கோள்்கள், சிறியக் 
க்கோள்்கள், வோல் நட்சத்திரங்கள் 
கபோன்றவற்ளறக் ்்கோண்ட ஒரு அளமபபோகும்.  
பு்தன், ்வள்ளி,  புவி, ்்சவவோய், வியோழன், ்சனி, 
யுகரனஸ், ்நபடியூன் ஆகிய எடடு க்கோள்்களும் 
சூரியளன நீள்வட்டபோள்தயில் சுற்றிவருகின்றன.  
்பரும்போைோன  நட்சநதிரங்கள் க்கோள்்களை 
்்கோணடுள்ைன. எனகவ பில்லியன் ்கைக்்கோன 
சூரிய குடும்பங்கள் போல்வழி அண்டத்தில் 
்கோைபபடுகின்றன. ஒரு சூரியக் குடும்பத்தில் 
ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட  நட்சத்திரங்கள்  
்கோைபப்டைோம். இரணடு நட்சத்திரம் 
்்கோணடுள்ை சூரிய குடும்பத்ள்த இரணடு 
நட்சத்திரக்  குடும்பம் என்றும் மூன்று அல்ைது 
பை நட்சத்திரங்களை ்்கோணடுள்ை சூரிய 
குடும்பத்ள்த பை நட்சத்திரக் குடும்பம் என்றும் 
அளழக்கிகறோம். நம் சூரிய குடும்பம் போல் வழி  
அண்டத்தின் ்வளிபபுற சுழலில் 
அளமநதுள்ைது. நமது சூரியக் குடும்பம் 
போல்வழி அண்டத்தின் ளமயத்திலிருநது ஒரு 
மணி கநரத்திற்கு 8,28,000 கி.மீட்டர கவ்கத்தில் 
சுற்றுகிறது. நமது சூரியக்குடும்பம் இந்த 
அண்டத்ள்தச சுற்றிவர எடுத்துக் ்்கோள்ளும் 
்கோைம் 230 மில்லியன் ஆணடு்கள் ஆகும்.

 நமது சூரியக் குடும்பம் சுமோர 4.6 
பில்லியன் வரு்டங்களுக்கு முன்பு உருவோன்தோ்க 
நம்பபபடுகிறது. ்நபடியூனின் 
நீள்வட்டபபோள்தயில் இருநது ்்தோ்டஙகும் 
”குய்பபர மண்டைம்” (Kuiper belt) இ்தனுள் 
அ்டஙகும். இது பனிக்்கடடி்கைோல் ஆன  
அ்டரத்தி குளறவோன வளையம் ஆகும். இது 
குறுஙக்கோைோன பளுடக்டோளவ வி்ட 
சிறிய்தோகும். இந்த குய்பபர மண்டைத்திற்கு  
அபபோல்  ஊரட கம்கங்கள் (ப்டம் 2.5) 
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்கோைபபடுகின்றன. இந்த மி்கப்பரிய க்கோை 
வடிவ ஓடு கபோன்ற அளமபபோனது நம்முள்டய 
சூரிய குடும்பத்ள்தச சூழ்நதுள்ைது. இது 
இதுவளர கநரோ்க ்கண்டறியபப்டவில்ளை.  
ஆனோல் சிை ்கணி்த மோதிரி்கள் மற்றும்  
அஙகிருநது வரும் வோல்நட்சத்திரங்களை 
்கண்டறிந்ததின் அடிபபள்டயில் இது  இருபபது 
்கணிக்்கபபடடுள்ைது.

 ஊரட கம்கம்  விண்வளி பனி 
து்கள்்கைோல் ஆனது. இது நமது சூரியளன 1.6 
ஒளி ஆணடு்கள் தூரத்தில் இருநது சுற்றுகிறது. 
இந்த ஓடு  மி்கவும் அ்டரத்தியோன 
்போருட்கைோல் ஆனது. இ்தன் அ்டரத்தி 5,000 
வோனியல் அைகிலிருநது 100,000 வோனியல் 
அைகு வளரயோகும். ஒரு வோனியல் அைகு 
என்பது சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இள்டபட்ட 
தூரம் அல்ைது 150 மில்லியன் கிகைோமீட்டர 
ஆகும். ஊரட கம்கமோனது சூரியனின் 
புவிஈரபபு ்சக்தியின் எல்ளையோகும்.  இந்த 
எல்ளையில் சுற்றி வரும் விண்போருட்கள் 
இந்த இ்டத்தில் திரும்பி சூரியளன கநோக்கிச 
்்சல்லும்.
நமது சூரிய குடும்பத்தில் 163 ்கண்டறியபபட்ட 
துளைக்க்கோள்்கள் உள்ைன. இன்னும் பை 
துளைக்க்கோள்்கள் மனி்தன் ்கணடுபிடித்து 
அஙகீ்கோரத்திற்்கோ்க ்கோத்திருக்கின்றன. எடடு 

க்கோள்்களில் பு்தன் மற்றும் ்வள்ளி ்தவிர 
மற்றளவ அளனத்திற்கும் துளைக்க்கோள்்கள் 
உள்ைன. வியோழனும், ்சனியும் மி்க அதி்க 
அைவு துளைக்க்கோள்்களைக் ்்கோணடுள்ைன.

2.6 சூரியன் 

 நமது சூரியக் குடும்பத்தின் 
ளமயப பகுதியில் சூரியன் 
்க ோ ை ப ப டு கி ற து .  
இது ஒரு ்வபபமோன 
எரிவோயுக்்கைோல் ஆன 
பநது கபோன்ற 

அளமபபுள்டய மஞ்சள் நிற குறு நட்சத்திரம் 
ஆகும். இ்தனுள்டய ஈரபபு ்சக்தியோனது முழு 
அளமபளபயும் அ்தனு்டன் ஈரத்து மி்கப்பரிய 
க்கோள்்களிலிருநது மி்கசசிறிய விண்வளி 
சிள்தவு்கள் வளர அ்தன் வட்டபபோள்தயில் 
இயங்க ளவக்கிறது. சூரியனில் ்கோைபபடும் 
மின்்சக்தியோனது ஒரு ்கோந்தபுைத்ள்த 
்தன்ளனசசுற்றி உருவோக்குகிறது. இந்த 
்கோந்தபபுைமோனது சூரியக் குடும்பம் வழியோ்க 
சூரியக் ்கோற்றோல் எடுத்துச ்்சல்ைபபடுகிறது.

சூரியனின் அளமப்பு:

 சூரியனின்  70.6% ளைடரென் மற்றும் 
27.4% ஹீலியத்்தோல் ஆனது. சூரியன் ஈரபபு 
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ப்டம்  2.5 சூரியக் குடும்பம்
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விள்சயோல் மி்க அதி்கைவு பருப்போருட்களை 
ஒன்றிளைத்து அைவற்ற அழுத்்தத்ள்தயும்  
மற்றும் ்வபபநிளைளயயும் அ்தன் ளமயப 
பகுதியில் உருவோக்குகிறது. சூரியனின் 
உடபுறத்தில் மூன்று மு்தன்ளமயோன அடுக்கு்கள் 
உள்ைன. அளவ  உட்கரு (Core), ்கதிரவீசசு 
மண்டைம் (Radiative Zone) மற்றும் ் வபப உமிழ்வு 
சுழற்சி மண்டைம் (Convective Zone) ஆகும் (ப்டம் 
2.6). சூரியனின் ளமய பகுதியில் ்கோைபபடும் 
உட்கரு மி்க ்வபபமோன பகுதி ஆகும். இஙகு 
நள்ட்பறும் அணுக்்கரு இளைவு கவதிவிளன 
சூரியனுக்கு அதி்க ஆற்றளை ்்கோடுக்கிறது. 
இ்தற்கு அடுத்து ்வளிபபுறத்ள்த கநோக்கி  
அளமந்த அடுக்ள்க ்கதிரவீசசு மண்டைம் 
என்கிகறோம். இந்த அடுக்கு முழுவதும் 
ஆற்றைோனது கபோட்டோன்்கள் (photons) மூைம்  
்வபபக் ்கதிர்களை எடுத்துச ்்சல்வ்தோல் இந்த 
அடுக்ள்க ்கதிரவீசசு மண்டைம் என்கிகறோம். 
சூரியனில் ்கோைபபடும் மூன்றோவது  மற்றும் 
்கள்டசி அடுக்ள்க ்வபப உமிழ்வு  சுழற்சி  
மண்டைம் என்கிகறோம். இந்த அடுக்கில் ்வபப 
ஆற்றல் சுழற்சி வழியோ்க ஆதிக்்கம் 
்்சலுத்துவ்தோல் இ்தளன ் வபப உமிழ்வு சுழற்சி 
மண்டைம் என்கிகறோம். சூரியனின் 
உடபகுதிக்கும் சூரிய வளிமண்டைத்திற்கும் 
இள்டபபட்ட எல்ளைபபகுதிளய  ஒளி மண்டைம் 
(Photosphere) என அளழக்கிகறோம். இள்த ்தோன் 
நோம் சூரியனின் ‘கமற்பரபபு’ ஆ்க ்கோணகிகறோம்.

 சூரியனுக்கு வளிமண்டைம் உணடு 
என்பது உங்களுக்கு ்்தரியுமோ? சூரிய 
வளிமண்டைத்தின் கீழ்பபகுதிளய  
வணைக்க்கோைம் (Chromosphere) என 
அளழக்கிகறோம். இந்த ்்சோல் கிகரக்்க 
்மோழியிலிருநது ்பறபபட்ட்தோகும். கிகரக்்க 
்மோழியில் குகரோகமோ (Chroma) என்றோல் 
வணைம் (Colour) என்று ்போருள். சூரிய 
கிர்கைத்தின் கபோது இது பிர்கோ்சமோன சிவபபு 
வணைத்தில் க்தோன்றுவ்தோல் இப்பயளரப 
்பற்றது. ்வபபநிளை மி்க கவ்கமோ்க உயரும் 
்மல்லிய மோறுநிளை பகுதியோனது (Transition 
Zone) வணைக் க்கோைபபகுதிளயயும் பரந்த 
்ககரோனோ (Corona) பகுதிளயயும் பிரிக்கிறது. 
சூரிய வளிமண்டைத்தின் உயரந்த கமல்பகுதி 

்ககரோனோ என்று அளழக்்கபபடுகிறது. இது 
சூரியனின் கமற்பரபளப (ஒளி மண்டைம்) வி்ட  
மி்க அதி்க ்வபபமோ்க இருக்கும். ்ககரோனோவின் 
கமல் பகுதி சிறிது சிறி்தோ்க சூரிய ்கோற்று 
மண்டைமோ்க மோறுகிறது. சூரிய ்கோற்றோனது 
மின்ம அளை்கைோ்க (flow of Plasma) 
சூரியனிலிருநது சூரியக் குடும்பம் வழியோ்க 
நட்சத்திரங்களுக்கு இள்டகய உள்ை 
விண்வளிக்குச ்்சல்கிறது.

 ஆ்ககவ சூரியனுக்கு ஆறு பகுதி்கள் 
உள்ைன. அளவ உட்கரு, ்கதிரவீசசுமண்டைம், 
்வபப உமிழ்வு சுழற்சி மண்டைம், 
ஒளிக்க்கோைம், வணைக்க்கோைம் மற்றும் 
்ககரோனோ கபோன்றளவயோகும். சூரியன் 
கமற்பரபபின் ்வபபநிளை 5,500° மு்தல் 6,000°  
்்சல்ஸியஸ் ஆகும். இ்தன் ளமயபபகுதியின் 
்வபபநிளை 15 மில்லியன் (15,000,000°C) டிகிரி 
்்சல்ஸியஸ் ஆகும். இது ்வபப உட்கரு 
பிளைபளப ்தக்்களவத்துக் ்்கோள்ை 
கபோதுமோன்தோகும். இந்த நி்கழ்வில் சிறுசிறு 
அணுக்்கள் இளைநது ்பரிய அணுக்்களை 
உருவோக்குகின்றன. அபகபோது அதி்கைவிைோன  
ஆற்றல் ் வளிகயற்றபபடுகிறது. குறிபபோ்க சிறிய 
ளைடரென் அணுக்்கள் இளைநது ்பரிய  
ஹீலியம் அணுளவ உருவோக்கும்கபோது அதி்க 
்வபபம் ்வளியி்டபபடுகிறது.

உருவம் மறறும் தூரம் 

 சூரியனின் ஆரம்  6,95,508 கிகைோ மீட்டர 
ஆகும். இது புவிளய வி்ட மி்கப்பரிய பருமளன 
்்கோண்டது. ஒரு சூரியனின் பருமனுக்கு 3,32,946 
புவி ்சமம் ஆகும். ஒரு சூரியனின் ் ்கோள்ைைளவ 
நிரபப 1.3 மில்லியன் புவிக்க்கோள்்கள்  க்தளவ.

சூரியனின் சுறறுப்போள�யும் சுழறசியும்

 போல் வழி மண்டைம்  நோன்கு முக்கிய 
வளைவுப பகுதி்களைக் ்்கோண்டது. அளவ 
கநோரமோ மற்றும் சிக்னஸ் வளைவு, 
்சகிட்டோரியஸ், ஸ்கூ்டம் க்ரக்ஸ் மற்றும் 
்பரஸியஸ் கபோன்றளவயோகும். சூரியன் 
்சகிட்டோரியஸ் என்ற சிறுவளைவில்  
அளமநதுள்ைது. அஙகிருநது சூரியனோனது 
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்தன்னுள்டய க்கோள்்கள், எரி்கற்்கள், 
வோல்நட்சத்திரங்கள் மற்றும் 
விண்வளிப்போருட்களை க்சரத்துக்்்கோணடு 
போல்வழி மண்டைத்தின் ளமயத்ள்த  
சுற்றிவருகிறது. நமது சூரிய குடும்பமோனது 
மணிக்கு 8,28,000 கி. மீட்டர திள்சகவ்கத்தில் 
சுற்றிவருகிறது. போல்வழி மண்டைத்ள்த ஒரு 
முளற சுற்றி வர சூரியன் 230 மில்லியன் 
ஆணடு்கள் எடுத்துக்்்கோள்கிறது. சூரியன் 
்தனது அசசில் 7.25° ்சோய்வோ்க க்கோள்்களின் 

நீள்வட்டப போள்த  ்தைத்தில் சுழலுகிறது. 
சூரியன் தி்டப்போருைல்ைோ்த்தோல் அ்தன் 
ஒவ்வோரு போ்கமும் கவறுபட்ட கவ்க விகி்தத்தில் 
சுற்றுகிறது. சூரிய  நடுக்க்கோடடுப பகுதியில் 
சூரியனோனது ஒருமுளற சுற்றிவர 25 நோட்கள் 
எடுத்துக் ்்கோள்கிறது. ஆனோல் சூரியன்  
துருவபபகுதியில் ஒருமுளற சுற்றி வர 36 
நோட்கள் எடுத்துக் ்்கோள்கிறது. நமது சூரிய 
குடும்பத்தின் ்மோத்்த நிளறயில் சூரியன் 
மடடுகம  99.8 ்ச்தவீ்தத்ள்தக்  ்்கோணடுள்ைது.

ப்டம் 2.6  சூரியனின்  உள் அளமப்பு 

 மற்ற நட்சத்திரங்களைப கபோை 
சூரியனும் ஒருநோள் ்தனது ஆற்றளை இழக்்க 
கநரிடும். சூரியன் இறக்கும் ்தருவோயில்   
மி்கப்பரிய அைவில் விரிவள்டநது  பு்தன், 
்வள்ளி மற்றும் புவிளயக் கூ்ட முழுவதுமோ்க 
விழுங்கைோம். சூரியன் ்தன் வோழ்நோளில் 
போதிளயக் ்க்டநதுவிட்டது.  இது சுருஙகி ஒரு 
குறும் ்வணபுள்ளியோ்க மோற இன்னும்  6.5 
பில்லியன் வரு்டங்கள் ஆ்கைோம்  என்று 
அறிவியல் அறிஞர்கள் ்கணித்துள்ைனர.

2.7 த�ோள்�ள்

 கிகரக்்க ்மோழியில் க்கோள்்கள் என்றோல்  
”சுற்றுபவர” (Wanderer) என்று ்போருள். 
க்கோள்்களுக்கு  சுயமோ்க ஒளியும் ்வபபமும்  
கிள்டயோது. ஒரு க்கோள் கீழ்க்்கோணும் 
பணபு்களைக் ்்கோணடிருக்்க கவணடும்:

      இது சூரியளனசசுற்றி வரகவணடும்.
      இது கவறு எந்த க்கோளிற்கும் 

துளைக்க்கோைோ்க இருக்்கக்கூ்டோது.

உட�ரு 

�திர்வீச்சு மண்டலம்  தமறபரப்பு வழி�ல

ஒளிமண்டலம் 

நி்றமண்டலம்

ஒளி வட்டம்

பவப்ப்சலன மண்டலம் 
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      இது ்தன்னுள்டய நிளற மற்றும் 
ஈரபபு்சக்தியின் மூைம் இது க்கோை 
வடிளவப ்பற்றிருக்்ககவணடும்.

      கவறு எந்த வோன்்போருளும் இ்தன் 
நீள்வட்டபோள்தயில் குறுக்கி்டக்கூ்டோது.

 சூரியனி்டமிருநது தூரம் மற்றும் 
்தன்ளம்களைக் ்்கோணடு  க்கோள்்கள் கீழ்க் 
்கண்டவோறு வள்கபபடுத்்தபபடடுள்ைன.

1      உட் க�ோள�ள அல்லது நி்லம் சோர்  
க�ோள�ள  அல்லது போறைகக�ோள�ள: 
பு்தன், ்வள்ளி, புவி மற்றும் ்்சவவோய் 
க்கோள்்கள் கபோன்றளவ இவவோறு 
அளழக்்கபபடுகின்றன.

2      வெளிகக�ோள�ள அல்லது ெோயுக�ோள�ள 
அல்லது மி�பவபரிய க�ோள�ள: வியோழன், 
்சனி, யுகரனஸ் மற்றும் ்நபடியூன் 
கபோன்றளவ இவவோறு 
அளழக்்கபபடுகின்றன.

 ஒவ்வோரு க்கோளும் அ்தன்  அசசில் 
சுற்றி வருகிறது. இந்த இயக்்கத்திற்கு சுழலு்தல் 
என்று ்பயர. இவவோறு ஒரு க்கோள் ஒருமுளற 
சுற்றி வரும்கபோது ஒரு க்கோள்நோள்  உருவோகிறது. 
க்கோள்்கள் சூரியளன நீள்வட்டபோள்தயில் 
சுற்றிவருவது வைம்வரு்தல் அல்ைது ஒரு 
‘க்கோள் வரு்டம்’ என்று அளழக்்கபபடுகிறது.

சூரியக் குடும்பத்தில உள்ை த�ோள்�ள்:

பு�ன் (Mercury)

 சூரியனுக்கு மி்க அருகிலுள்ை க்கோள்  
பு்தன் ஆகும். இது சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ை 
க்கோள்்களிகைகய மி்கச சிறிய க்கோைோகும்.  
இ்தற்கு துளைக்க்கோள்்கள் எதுவும் கிள்டயோது. 
இது ்தன் அசசில் ்தன்ளன ்தோகன சுற்றி வர  58.65 
புவி நோட்கள் எடுத்துக்்்கோள்கிறது. அக்த 
கநரத்தில் இது சூரியளன ஒரு முளற வைம் வர 
88 புவி நோட்கள் எடுத்துக்்்கோள்கிறது. பு்தன் 
சூரியனி்டமிருநது  0.4 வோனியல் அைகு 
தூரத்தில் இருக்கிறது. சூரிய ஒளி பு்தளன 
்்சன்றள்டய 3.2 நிமி்டங்கள் 
எடுத்துக்்்கோள்கிறது. பு்தன்  சூரியனுக்கு மி்க 

அருகில் இருந்தோலும் இது சூரியகுடும்பத்தில் 
இரண்டோவது ்வபபமோன க்கோைோகும்.

பவள்ளி (Venus)

 ்வள்ளி சூரியனுக்கு அருகில் உள்ை 
இரண்டோவது க்கோைோகும். இது நிளறயிலும் 
அைவிலும் புவிளயபகபோல் இருபப்தோல் 
’புவியின் ்சக்கோ்தரி’ என்றும் அளழக்்கபபடுகிறது. 
இது சூரியக் குடும்பத்தின் மி்க ்வபபமோன 
க்கோைோகும். இ்தனுள்டய ்சரோ்சரி ்வபபநிளை 
462° ்்சல்சியஸ் ஆகும். இது கிழக்க்க சூரிய 
உ்தயத்திற்கு முன்பும் கமற்க்க சூரியன் மளறந்த 
பிறகும் வோனில் க்தோன்றுவ்தோல் இது   ்கோளையில் 
”விடி்வள்ளி” என்றும் மோளையில் 
“அஸ்்தமன்வள்ளி” என்றும் 
அளழக்்கபபடுகிறது. இது வைஞசுழியோ்க 
்கடி்கோரதிள்சயில் கிழக்கிலிருநது கமற்்கோ்க 
்தனது அசசில் சுற்றிவருகிறது. இந்த க்கோள் 
சுற்றுவதும் இ்தனுள்டய நீள்வட்டபபோள்தயும் 
பைவி்தத்தில் வித்தியோ்சமோனது.  சூரிய 
குடும்பத்தில் வைஞசுழியோ்க சுற்றும் இரணடு 
க்கோள்்களில் இதுவும் ஒன்று. ்வள்ளியும் 
யுகரனஸ்சும் மடடுகம பின்புறமோ்க  சுழல்கிறது. 
இது ்தன்ளனத்்தோகன ஒரு முளற சுற்றிவர 243  
புவி நோட்களை எடுத்துக்்்கோள்கிறது. நமது 
சூரியக் குடும்பத்தில் இது ஒரு மி்க நீண்ட 
நோைோகும். இது சூரியளன வைம் வர 224.7 
நோட்கள் எடுத்துக்்்கோள்கிறது. இ்தற்கு 
இயற்ள்கயோ்க துளைக்க்கோள்்கள் கிள்டயோது. 
இது சூரியளனவிடடு  0.7 வோனியல் அைகு 
தூரத்தில் அளமநதுள்ைது. சூரிய ஒளியோனது  
்வள்ளிளய அள்டய 6 நிமி்டங்கள் 
எடுத்துக்்்கோள்கிறது.

்வள்ளி பு்தளன வி்ட  
அதி்க ்வபபமோனது  
ஏ்னன்றோல் ்வள்ளி 
மி்கவும் அ்டரத்தியோன 

வளிமண்டைம் மற்றும் ஏறக்குளறய 
முழுவதும் ்கோரபன் ள்டஆக்ளஸை்டோல் 
ஆனது.
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புவி ( Earth)

 புவி சூரியனுக்கு அருகில் உள்ை 
மூன்றோவது க்கோள் ஆகும். இது சூரிய 
குடும்பத்தின் ஐந்தோவது ்பரியக்க்கோைோகும். 
இ்தனுள்டய சுற்றுபபோள்த ்வள்ளிக்கும் 
்்சவவோய்க்கும் இள்டயில் உள்ைது. புவி ்தன்  
அசசில் ்தன்ளனத் ்தோகன சுற்றி வர  23 
மணிகநரம்  56 நிமி்டம் மற்றும் 4 வினோடி்கள் 
எடுத்துக்்்கோள்கிறது. புவி சூரியளன வைம் வர 
365.25 நோட்கள் எடுத்துக்்்கோள்கிறது.
(அட்டவளை 2.1) புவியின் ்வபபநிளை -88° 
்்சல்சியஸிலிருநது 58° ்்சல்சியஸ்  வளர 
்கோைபபடுகிறது. இது சூரியக் குடும்பத்தின் மி்க 
அ்டரத்தியோன க்கோள் ஆகும். புவிக்கும் 
சூரியனுக்கும் இள்டகய உள்ை  தூரம், 
அள்சவு்கள், ஆக்ஸிெகனோடு கூடிய 
வளிமண்டைம்,  நீர மற்றும் மி்தமோன 
்வபபநிளை கபோன்றளவ புவி ஒரு ்தனித்துவம் 
வோய்ந்த க்கோைோ்க அளமந்த்தற்கு ்கோரைமோகும். 
இது சூரியனுக்கு மி்க அருகிலும் இல்ளை மி்க 
தூரத்திலும் இல்ளை. உயிரினங்கள் 
்கோைபபடும் ஒகர க்கோள் புவியோகும். இஙகு  
இருக்கும் நீர ்கோரைமோ்க இது  ”நீைக்க்கோள்” 
என்றும் அளழக்்கபபடுகிறது. புவிக்கு ்சநதிரன் 
என்ற ஒகர ஒரு துளைக்க்கோள் மடடுகம 
உணடு. சூரிய ஒளி புவிளய வந்தள்டய 8.20 
நிமி்டங்கள் எடுத்துக்்்கோள்கிறது.

ப்சவவோய் (Mars)

 ்்சவவோய் சூரியனுக்கு அருகில் உள்ை 
நோன்்கோவது க்கோள் ஆகும். வடிவத்தில் 
இரண்டோவது சிறிய க்கோைோகும். இ்தனுள்டய 
கமற்பரபபில் இரும்பு ஆக்ளஸைடு 
்கோைபபடுவ்தோல் இது ்்சநநிறமோ்கக் 
்கோைபபடுகிறது. எனகவ இள்த  ”சிவபபுக் 
க்கோள் ” என்றும் அளழக்கிகறோம். ்்சவவோய் 
மற்றும் புவியின் நிைத்க்தோற்றம் ஒன்று கபோல் 
்கோைபபடுகிறது. இது ்தன் அசசில் 
்தன்ளனத்்தோகன சுற்றி வர  24 மணி கநரம்  
மற்றும் 37 நிமி்டங்கள் எடுத்துக்்்கோள்கிறது. 
சூரியளன வைம் வர  687 நோட்கள் 
எடுத்துக்்்கோள்கிறது. ்்சவவோயின் கமற்பரபபு  
்வபபநிளை – 153° ்்சல்சியஸிலிருநது 20° 

்்சல்சியஸ் வளர ்கோைபபடுகிறது. புவிளயத் 
்தவிர உயிரினங்கள் வோழக்கூடிய மற்்றோரு  
க்கோள் எது என்றோல் அது ்்சவவோயோ்கத்்தோன் 
இருக்்க முடியும். ்்சவவோய்க்கு பருவ்கோைங்கள், 
துருவ பனிக்்கவிபபு்கள், எரிமளை்கள், 
ஆற்றுக்குள்டவு்கள் மற்றும் வோனிளை்கள் 
உணடு. இ்தற்கு கபோகபோஸ் (Phobos) மற்றும் 
க்டய்கமோஸ் (Deimos) என்ற  இரணடு 
துளைக்க்கோள்்கள் உள்ைன.

வியோழன் ( Jupiter)

 வியோழன் சூரியக் குடும்பத்தில் 
ஐந்தோவது க்கோைோகும். இது சூரியக்குடும்பத்தின் 
மி்கப ்பரியக்கோைோகும். இது ்பரும்போலும் 
வோயுக்்கைோல் மடடுகம ஆன்தோல் இது 
“மி்கப்பரிய வோயுக்க்கோள்” என்று 
அளழக்்கபபடுகிறது. இது ்தன்ளனத்்தோகன 
ஒருமுளற  சுற்றிவர  9 மணிகநரம்  55 நிமி்டங்கள் 
எடுத்துக்்்கோள்கிறது. ஆனோல் சூரியளன வைம் 
வர எடுத்துக்்்கோள்ளும் ்கோைம் 11.86 
வரு்டங்கள் ஆகும். சூரியக் குடும்பத்தில் மி்க  
குறுகிய நோள் ்்கோண்ட க்கோள் வியோழன் 
மடடுகம. இள்தசசுற்றிலும் ஒரு மஙகிய 
வளையம் ்கோைபபடும். இந்த வளையம் 
்பரும்போலும் தூசி்கைோல் ஆனளவ. 
வியோழனுக்கு  67 துளைக்க்கோள்்கள் உணடு. 
்கனிகம்்ட (Ganymede) எனும் வியோழனின் 
துளைக்க்கோள்்தோன் சூரிய குடும்பத்தின் மி்கப 
்பரிய துளைக்க்கோைோகும்.(இது பு்தளனவி்ட 
்பரிய்தோகும்)

உயர்சிந�ளன

நீரில் மி்தக்்கக்கூடிய க்கோள் எது ?ஏன் ?

்சனி (Saturn)
 ்சனிக்க்கோள் சூரிய குடும்பத்தில் 
ஆறோவது க்கோைோகும். இது அைவில் 
இரண்டோவது ்பரிய க்கோைோகும். இக்க்கோளைச 
சுற்றி ்பரிய, அழ்கோன வளைய அளமபளப 
்்கோணடுள்ை்தோல் இது வளையக்க்கோள் (Ringed 
Planet) என்றும் அளழக்்கபபடுகிறது. இது 
பனித்து்கள்்கள் மற்றும் ்கரியமிை தூசி்கைோலும் 
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(Carbonaceous dust) ஆனது.  நம் சூரியக் 
குடும்பத்தில் நீளரவி்ட அ்டரத்திக் குளறவோன 
ஒகர க்கோள் ்சனியோகும்.

 ்சனிக்க்கோளில்  30 வளையங்களும் 53  
உறுதி்்சய்யபபட்ட  துளைக்க்கோள்்களும் 
்கோைபபடுகின்றன. இது ்தன் அசசில் 
்தன்ளனத்்தோகன ஒருமுளற சுற்றிவர 10 மணி 
கநரம் 34 நிமி்டங்களும்,  சூரியளன ஒருமுளற  
வைம் வர 29.4 வரு்டங்களும் எடுத்துக் 
்்கோள்கிறது.

யுதரனஸ் (Uranus)

 யுகரனஸ் சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ை 
ஏழோவது க்கோைோகும். இள்த ் வறும் ்கண்கைோல் 
்கோை இயைோது. இது ்வள்ளிளயப கபோன்று 
கிழக்கிலிருநது கமற்்கோ்கச  சுற்றுகிறது. 
யுகரனஸ் ்தன் அசசில் 98° ்சோய்வோ்க அளமநது  
கிள்டமட்டமோ்கச    சூரியளன வைம் வருகிறது. 
்பரும்போைோன சூரிய ஒளிளய இக்க்கோளின் 
துருவங்கள் மடடுகம ்பறுகின்றன. இ்தன் 
வளிமண்டைம்  ளைடரென், ஹீலியம் மற்றும் 
மீத்க்தன் கபோன்ற மூன்று முக்கிய வோயுக்்களை 
்்கோணடுள்ைது. இது சூரியனி்டமிருநது நீண்ட 

்்தோளைவில் அளமநதிருபப்தோல் மி்கக்  
குளிரநது ்கோைபபடுகிறது.   கிகரக்்க ்க்டவுளின் 
்பயரோன யுகரனஸ்  என்பள்த இக்க்கோளுக்குச  
சூடடியுள்ைனர. இ்தன் வளிமண்டைம் 
அ்டரத்தியோ்கக்  ்கோைபபடுகிறது. இக்க்கோள் 
முக்கியமோ்க மீத்க்தன் வோயுளவக்  
்்கோணடுள்ை்தோல் நீை பசள்சயோ்க 
க்தோற்றமளிக்கிறது.  இக்க்கோளுக்கு 
வளையங்களும்  27 துளைக்க்கோள்்களும்  
உணடு.

பநப்டியூன் (Neptune):

 ்நபடியூன் சூரிய குடும்பத்தின் 
எட்டோவது க்கோைோகும். இது ்தன்ளனத்்தோகன 
ஒருமுளறச சுற்றுவ்தற்கு 16 மணி கநரமும் 
சூரியளன வைம் வருவ்தற்கு 165 வரு்டங்களும் 
எடுத்துக்்்கோள்கிறது. இ்தற்கு 13 துளைக் 
க்கோள்்களும் ஐநது வளையங்களும் உணடு. 
இது சூரியனி்டமிருநது மி்கத்  ்்தோளைவில் 
அளமநதிருபப்தோல் சூரிய குடும்பத்தின் மி்க 
குளிரோன க்கோைோகும். ்நபடியூன்  ்கணி்தக் 
்கணிபபின் படி ்கணடுபிடிக்்கபபட்ட மு்தல் 
க்கோைோகும். இது நமது சூரியக் குடும்பத்தின் 
்கோற்று அதி்கமோ்க வீசும் க்கோைோகும்.

த�ோளின்பபயர் பு�ன் பவள்ளி பூமி ப்சவவோய் வியோழன் ்சனி யுதரனஸ் பநப்டியூன்

விட்டம் கி.மீட்டர 4,879 12,104 12,756 6,794 1,42,984 1,20,536 51,118 49,528

அ்டரத்தி (Kg/m3) 5,427 5,243 5,514 3,933 1,326 687 1,271 1,638

சுற்றும்கநரம் (மணி) 1,407.6 5,832.5 23.9 24.6 9.9 10.7 17.2 16.1

நோளின்அைவு (மணி) 4,222.6 2,802 24 24.7 9.9 10.7 17.2 16.1

சூரியனிலிருநது 
்சரோ்சரி தூரம் 
(கி.மீட்டரில் )

57.9 108.2 149.6 227.9 778.6 1,433.5 2,872.5 4,495.1

சுழற்சி ்கோைம்  
(நோள்்களில்) 88 224.7 365.3 687 4331 10,747 30,589 59,800

துளைக்க்கோள்்களின் 
எணணிக்ள்க 0 0 1 2 67 53 27 13

2.8. குள்ைக்த�ோள்�ள் (Dwarf planets)

 குள்ைக்க்கோள்்கள் சூரிய குடும்பத்தின் 
மி்கச சிறிய க்கோள்்கைோகும். ்தமது  ஈரபபு 

்சக்தியினோல் ்தமக்்்கனச  சுற்றுபபோள்த 
இல்ைோமல்  சூரியளனச சுற்றி வரும் வட்டவடிவ 
உருவத்ள்தக் ்்கோண்ட அளனத்து 
வோன்்வளிப்போருட்களும் குள்ைக்க்கோள்்கள் 

அட்டவளை 2.1 சூரியனி்டமிருநது த�ோள்�ளின் தூரம்
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என்று அளழக்்கபபடுகின்றன. இளவ  எந்த 
க்கோளுக்கும் துளைக்க்கோைோ்க இருக்்கோது. 
சூரியக் குடும்பத்தில் ்மோத்்தம் ஐநது குள்ைக் 
க்கோள்்கள் உள்ைன. அளவ ்்ச்ரஸ் (Ceres), 
பளூடக்டோ (Pluto), ஹீயுமிகய (Heumea),  
கமக்கமக் (Makemake) மற்றும் எரிஸ் (Eris) ஆகும். 
பளுடக்டோ ்தனக்்்கன ஒரு நீள்வட்டப போள்த 
இல்ைோமல் அருகிலிருக்கும் க்கோள் 
வளையத்தில் வைம் வருவ்தோல் 9 வது க்கோள் 
எனும் ்தகுதிளய இழந்தது என்று 2006 ம் 
ஆணடு அதி்கோரபபூரவமோ்க அறிவிக்்கபபட்டது.

2.9 துளைக்த�ோள்�ள் (Satellites)

 துளைக்க்கோள் என்றோல் “க்கோள்்களின் 
துளை” எனப  ்போருைோகும். 1610 ஆம் ஆணடு 
வளர,  நிைவு மடடுகம துளைக்க்கோைோ்க 
அறியபபடடு வந்தது. இன்ளறய ்கைக்கின்படி 
163 துளைக்க்கோள்்கள் நம் சூரியக் குடும்பத்தில் 
்கோைபபடுகின்றன. துளைக்க்கோள்்கள் 
க்கோள்்களை கமற்கிலிருநது கிழக்்கோ்கச 
சுற்றிவருகின்றன. இவற்றிற்கு சுயமோ்க  ஒளிரும் 
்தன்ளம கிள்டயோது. ஆனோல் இளவ சூரிய 
ஒளிளயப பிரதிபலிக்கிறது. 
துளைக்க்கோள்்களுக்கு வளிமண்டைம் மற்றும் 
நீர கிள்டயோது.

்சநதிரன்-புவியின் துளைக்த�ோள்
(Moon-The earth’s satellite)

 ்சநதிரனோனது புவியிலிருநது  8,84,401 
கி.மீட்டர ்்தோளைவில் அளமநதுள்ைது.(ப்டம் 
2.7) ்சநதிரன்  ்தன்ளனத்்தோகன சுற்றுவ்தற்கும் 
புவிளயசசுற்றி வருவ்தற்கும் ஒகர கநரத்ள்த  
அ்தோவது 27 நோட்கள் மற்றும் 7 மணி 43 

நிமி்டங்கள் எடுத்துக்்்கோள்வ்தோல், புவியில் 
இருநது போரக்கும்கபோது ்சநதிரனின் ஒரு 
பக்்கத்ள்த மடடுகம ்கோைமுடிகிறது. 
்சநதிரனோனது சூரியக் குடும்பத்தில் ஐந்தோவது 
்பரிய  துளைக்க்கோைோகும்.  ்்சவவோய் அைவு 
நிளறயுள்டய ்போருள் புவிளய கமோதிய்தோல் 
இது உருவோகி இருக்்கைோம் எனக் 
்கரு்தபபடுகிறது. ்சநதிரனின் கமற்பரபபில் 
நிழளை உருவோக்கும் பள்ைங்களும் 
்்சஙகுத்்தோன ்வவகவறு அைவிைோன 
மளை்களும் ்கோைபபடுகின்றன. ்சநதிரனில் 
படடு எதி்ரோளிக்்கபபடும் ஒளியோனது 1¼ 
வினோடி்களில் புவிளய வந்தள்டகிறது. ்சநதிரன் 
புவிளய வி்ட சிறியது என்ப்தோல் அ்தன் ஈரபபு 
்சக்தி புவியின் ஈரபபு ்சக்தியில் 1/6 ம்டஙகு 
மடடுகம. எனகவ, மனி்தர்கள் ்சநதிரனில் 
புவிளய வி்ட 6 ம்டஙகு எள்ட குளறவோ்க 
இருபபோர்கள்.

அபபல்கைோ II மனி்த 
முயற்சியினோல் நிைவுக்கு 
அனுபபபபட்ட
விண்வளிக்்கைமோகும். 

இது அ்மரிக்்கோவின் NASA நிறுவனம் 
மூைம் அனுபபபபட்டது. இரணடு 
அ்மரிக்்க விண்வளி வீரர்கள் 
நீல்ஆம்ஸ்டரோங மற்றும் எடவின் 
ஆல்டரின் ஆகிய இருவரும் 1969 ெூளை 20 
அன்று ்சநதிரனில் நீரில்ைோ்த 
அளமதிக்்க்டலில் (Sea of Tranquility ) ்கோல் 
ளவத்்தனர. அவர்கள் அஙகு 21 மணிகநரம், 
38 நிமி்டங்கள் மற்றும் 21 விநோடி்கள் 
இருந்தனர.

2.10  குறுஙத�ோள்�ள் (Asteroids)

 குறுஙக்கோள்்கள் என்பது மற்ற 
க்கோள்்களைப கபோை சூரியளனச சுற்றி வரும் 
போளறயோல் ஆன விண ்வளிக்்கற்்கள் ஆகும். 
இது சிறிய க்கோள்்கள் எனவும் அளழக்்கப 
படுகிறது. சூரிய குடும்பத்தில் அதி்கைவிைோன 
குறுஙக்கோள்்கள் ்கோைபபடுகின்றன. இஙகு 
அைவில் ்பரிய்தோ்க ்கோைபபடும் 
குறுஙக்கோள்்கள் “வோன்க்கோள்்கள்” என ப்டம் 2.7. நிைவின் கமற்பரபபு
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அளழக்்கபபடுகின்றன. இளவ்கள் ்்சவவோய் 
மற்றும் வியோழன் க்கோள்்களுக்கு இள்டயில் 
்கோைபபடுகின்றன. இந்தப  பகுதிளய 
”குறுஙக்கோள்படள்ட” (Asteroids Belt) என்று 
அளழக்கிகறோம். இ்தன் விட்டமோனது 100 கி.
மீட்டரிலிருநது சிறிய கூழோங்கற்்கள் அைவு 
வளரக் ்கோைபபடுகிறது. இளவ்கள் ்க்டந்த 
்கோைத்தில் ்வடித்து சி்தறடிக்்கபபட்ட க்கோள்்கள் 
அல்ைது வோல் நட்சத்திரங்களின் ஒரு  
பகுதியோ்க இருக்்கைோம் என நம்பபபடுகிறது.  
தினமும் புதுபபுது குறுஙக்கோள்்கள் 
்கணடுபிடிக்்கபபடுகின்றன.

2.11 வோலநட்சத்திரங�ள் (Comets)

 வோல்நட்சத்திரம்  மி்கவும் உற்்சோ்கத்ள்த 
அளிக்்கக்கூடிய ஒரு வோன்்போருள் ஆகும். இது 
ஆரவத்ள்தயும் அக்தகவளையில் பயத்ள்தயும் 
ஏற்படுத்்தக்கூடியது. ்கோ்மட (Comet) என்கிற 
ஆஙகிை ்்சோல் கிகரக்்க ்மோழியில் உள்ை 
அஸ்்டர க்கோமடடிஸ் (Aster kometes) என்கிற 
மூைச ்்சோல்லிலிருநது ்பறபபட்டது.  இ்தன் 
அரத்்தம் “நீை முடியுள்டய நட்சத்திரம்” ஆகும் 
(ப்டம் 2.8). இளவ்கள் சிறு சிறு பனிப்போருள்்கள் 
மற்றும் எரி்கற்்களின் து்கள்்கைோல் ஆனளவ.  
இளவ்கள் ஒழுங்கற்ற சுற்றுபபோள்தயில் 
சூரியளனச சுற்றிவருகின்றன . சிைகநரங்களில் 
இளவ சூரியனுக்கு மி்க அருகிலும் (perihelion) 
சிை கநரங்களில் சூரியனுக்கு 
்வகு்்தோளைவிலும் ்கோைபபடும் (Aphelion).

றைட்ைன்(Titan) - கம்கம் மற்றும் வளி 
மண்டைத்து்டன் கூடிய  ஒகர  துளைக்க்கோள்.

்சனிக்க்கோளின் மி்கப்பரிய துளைக்க்கோள் 
இது. இது சூரியக்குடும்பத்தில் இரண்டோவது 
்பரிய துளைக்க்கோள். கம்கம் மற்றும் 
அ்டரத்தியோன வளிமண்டைத்து்டன் கூடிய ஒகர 
துளைக்க்கோள் இதுகவ.

புவியின் ்க்டந்த ்கோைங்களில் ்கோைபபட்ட அக்த 
சூழ்நிளை ள்டட்டனில் உள்ைது (சூரியனுக்கு 
அருகில் இருபப்தோல் புவி எபகபோதும் ் வபபமோ்க 
இருபபது்தோன் கவறுபோடு).

நோ்சோ ்கருத்துபபடி, ள்டட்டன் ்தோன் இதுவளர 
நோம் ்கண்டதில் புவி கபோன்ற உை்கமோ்க 
்்தரிகிறது.

1655 இல் ்டசசு வோனவியைோைர கிறிஸ்டியன் 
ைு்ென்ஸ் (Christian Huygens) என்பவரோல் 
ள்டட்டன் ்கணடுபிடிக்்கபபட்டது.  ைு்ென்ஸ் 
கைன்்டர ஆய்வு க்கசினி  விண்வளி ஓ்டத்ள்த 
ஐகரோபபியன் விண்வளி ஆய்வு ளமயம் 
மூைமோ்க ள்டட்டனுக்கு அனுபபியது அவளர 
்்கௌரவிக்கும் வள்கயில் அவரது ்பயரில் 
அனுபபபபட்டது.

ள்டட்டன் துளைக் க்கோளின் விட்டம்  5,150 கி.மீ. 
இது புவியின் அைவில் போதியும் ்்சவவோயின் 
அைவுக்குச ்சமமோ்கவும் ்கோைபபடுகிறது. இ்தன் 
கமற்பரபபு ்வபபநிளை - 179° ்்சல்சியஸ். 
இந்த ்வபபநிளை நீளர போளற கபோன்று 
்கடடியோகிவிடுகிறது. இது மீத்க்தன் வோயுளவ 
திரவநிளையில் ளவத்திருக்கிறது. கமற்பரபபு 
அழுத்்தம் புவியின் அழுத்்தத்ள்த வி்ட ்்கோஞ்சம் 
அதி்கம். புவியின் அழுத்்தம் ்க்டல் மட்டத்தில் 1 
மில்லிபோர இது ள்டட்டனில் 1.6  மில்லிபோர.  
நீள் வட்டபோள்தசசுற்று 15,945 நோட்கள். இ்தன் 
நிளற முக்கியமோ்க பனி மற்றும் போளறப 
்போருள் வடிவில் ்கோைபபடுகிறது. இ்தற்கு 
்கோந்த புைம்  கிள்டயோது.  

ப்டம் 2.8. வோல்நட்சத்திரங்கள்

விண �ற�ள் 

எரிபநது

எரி �ல

புவி 

வோலநட்சத்திரங�ள்
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2.12 விண�ற�ள்: (Meteors)

 சிை கநரங்களில் இரவு கநரத்தில் 
வோனில் ஒரு பிர்கோ்சமோன ஒளிக்கீற்று சிை 
விநோடி்களுக்குத் க்தோன்றும். இள்த 
எரிநட்சத்திரங்கள் என்கிகறோம். இளவ 
குறுஙக்கோள் படள்ட்களின் ்்தோகுபபிலிருநது 
்வளிகயற்றபபட்ட போளறத் துணடு்கைோகும்.  
இளவ்கள் வளிமண்டைத்திற்குள் வருவ்தற்கு 
முன் விண்வளிக் ்கற்்கள் (Meteoroids) என 
அளழக்்கபபடும். இளவ வளிமண்டைத்திற்குள் 
அதி்க கவ்கத்து்டன் நுளழகின்றன . ஆனோல் 
்பரும்போைோன விண்கற்்கள் (Meteors) 
வளிமண்டைத்திற்குள்  நுளழயும் முன்போ்க 
எரிநதுவிடுகின்றன. நமது வளி 
மண்டைத்திற்குள் நுளழந்தவு்டகன சிை 
எரி்கற்்கள் முழுவதும் எரியோமல் புவியில் 
விழுநது  ்பரும்  பள்ைங்களை 
உருவோக்குகின்றன. இவவோறு முழுவதும் 
எரியோமல் புவியில் விழும் மி்கப்பரிய 
விண்கற்்களை எரி்கற்்கள் (Meteorites) என 
அளழக்கின்கறோம். வ்ட அரிகஸைோனோவில் உள்ை 
எரி்கல் பள்ைத்்தோக்கு, இநதியோவில் 
ம்கோரோஷ்டிரோ மோநிைம் புல்்தோனோ (Buldhana) 
மோவட்டத்தில் உள்ை கைோனோர (Lonar) ஏரியும் 
இவவள்க  எரி்கற்்களின் ்தோக்்கத்திற்கு சிறந்த 
எடுத்துக்்கோட்டோகும்.

2.13  புவியின் உருவமும் வடிவமும்

 ஒரு ்கோைத்தில் புவி ்தடள்ட எனவும் 
்க்டலில் பயணிக்கும் கபோது ்கபபல்்கள் புவியின்  
விளிம்பு்களில் பயணிக்்க முடியும் எனவும்  
நம்பபபட்டது.  இள்டக்்கோை வரைோறு வளரக்கும் 
இந்த ்கருத்து்தோன் நம்பபபட்டது. மோலுமி்களைத்  
க்தரந்்தடுக்கும் கபோது ்்கோைம்புஸைுக்கு இது 
ஒரு சிக்்கைோ்க இருந்தது. பணள்டய கிகரக்்க 
்கருத்தின் படி புவியோனது ்க்டைோல் 
சூழபபடடிருந்தது. ்க்டல் ்தோன் எல்ைோ 
ஆறு்களுக்கும் பிறபபி்டம் என நம்பபபட்டது. 
அனோக்ஸிமன்்டரின் (600 ்போ.ஆ.மு) 
அறிக்ள்கபபடி உருளை வடிவ புவி வோன்க்கோை 
வடிவோல் சூழபபடடுள்ைது. பித்்தோ்கரஸ் 
(582-507்போ.ஆ.மு) புவியோனது க்கோைவடிவம் 
என்று நம்பினோர. இந்த வடிவகம அறிஞர்கள்  

ஏற்றுக்்்கோண்ட  வடிவமோ்கக் ்கரு்தபபட்டது. 
அரிஸ்்டோடடில் (384 – 322 ்போ.ஆ.மு) புவி 
க்கோைவடிவம் உள்டயது எனும் க்கோடபோடள்ட 
்வளியிட்டோர. இவரின் கூற்று்களில் சிை 
்சநதிரனின் நிழல்  ்சநதிரகிர்கைத்தின் கபோது 
வட்டமோ்க ்கோடசியளிபபது மற்றும் நோம் 
்்தன்துருவம் கநோக்கி பயணிக்்க பயணிக்்க 
நட்சத்திரக்கூட்டங்கள் வோனில் அதி்க 
உயரத்தில் ்கோைபபடுவது கபோை உைரவது 
ஆகும். எரக்டோஸ்்தனிஸ் (275 – 195்போ.ஆ.மு) 
எகிபதில் இருநது போரக்கும் கபோது சூரியனின் 
ஏற்றம் புவி கமற்பரபபின் நிளைபபோடடிற்கு 
ஏற்றோற் கபோல் மோறுவள்தக் ்்கோணடு புவியின் 
பரிமோைத்ள்தக் ்கண்டறிந்தோர.  

கீழ�ண்ட ஆரோய்ச்சி முடிவு�ள் புவி ஒரு 
த�ோைவடிவம் ப�ோண்டது எனக் கூறுகி்றது.

1      மளைமு்கபபு்கள் சூரியன் மளறந்த பின்பும் 
சூரிய ஒளியோல் ஒளிருவது.

2      ்கபபல்்கள் அடிவோனத்ள்த ்்தோட்டபின் 
மளறநதுகபோவது.

3      ்சநதிரன் ஒரு வட்டத்்தடடு கபோை க்தோன்றுவது.

4      புவி ஒரு வட்ட வடிவ நிழளை ்சநதிர 
கிர்கைத்தின் கபோது ஏற்படுத்துவது.

 புவி ஒரு க்கோை வடிவமோகும், 
நிைநடுக்க்கோடடில் பருத்தும் துருவத்தில் 
்தடள்டயோ்கவும் ்கோைபபடுகிறது. இ்தளன  
“புவிவடிவம்”(Geoid) என்கிகறோம். (ப்டம் 2.9) 
அ்தோவது  புவிளயப கபோன்ற அளமபபு ஆகும். 
ளமய விைக்கு விள்சயின் ்கோரைமோ்க 
நிைநடுக்க்கோடடுப பகுதி பருத்து 
்கோைபபடுகிறது. புவியின் ஈரபபு விள்ச 
துருவத்தில் அதி்க வலிளமயுள்ை்தோ்கவும்  
நிைநடுக்க்கோடடுப பகுதியில் 
வலிளமக்குளறநதும் ்கோைபபடுகிறது.

உயர்சிந�ளன

நிை நடுக்க்கோடடிலுள்ை சிம்்போகரோகஸைோ 
(Chimborazo) புவியின் ளமயத்திலிருநது 
அைக்கும் கபோது இமயமளைளய வி்ட 
உயரமோ்க உள்ைது. ஏன்?
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 சூரியனின் ஈரபபு ்சக்தியோனது 
துருவங்களில் கவறுபடும். புவி சூரியளனச 
சுற்றும் கபோது வ்டதுருவமோனது வ்டதுருவ 
நட்சத்திரத்ள்த கநோக்கி இருக்கும். இந்த 
புவியோனது ்தன்அசசில் ்சோய்நது 
்கோைபப்டவில்ளை எனில்   இரவும் ப்கலும் 
எல்ைோ ்கோைநிளை்களிலும் ஒகர ்கோை அைவு 
்்கோண்ட்தோ்க இருக்கும்.

2.14 புவியின் இயக்�ங�ள்:

புவிக்கு இரணடு அடிபபள்ட இயக்்கங்கள் 
உணடு. அளவ,

1      புவி ்தன்ளனத்்தோகன சுற்று்தல் (சுழலு்தல்)

2      ்தன்ளனத்்தோகன சுற்றிக்்்கோணடு 
சூரியளனயும் சுற்று்தல் (வைம்வரு்தல்).

அண்ட இயக்்கம்  
(Galactic Movement): இது  
சூரியக் குடும்பம் 
்மோத்்தமோ்க  போல்வழி 

அண்டத்்்தோகுதியின் ளமயத்ள்தச சுற்றி 
வருவ்தோகும். இருபபினும்  இது புவியின் 
சூழ்நிளை மோற்றத்தில் சிறிய அைவு 
மோற்றத்ள்தகய  ஏற்படுத்துகிறது.

1. �ன்ளனத்�ோதன சுறறு�ல (Rotation)

 புவி ்தன் அசசில் ்தன்ளனத்்தோகனச  சுற்றி 
வருவள்த புவிசசுழற்சி (Rotation) என்கிகறோம். 

புவியின் அசசு என்பது  புவியின் ளமயத்தில் 
்க்டநது ்்சல்லும் ஒரு ்கற்பளனக்க்கோ்டோகும். புவி 
்தன்ளனத்்தோகன சுற்றிக்்்கோள்ை 23 மணிகநரம், 
56 நிமி்டம் மற்றும் 4.09 விநோடி்களை 
எடுத்துக்்்கோள்கிறது. இது சூரியனின் க்தோற்ற 
இயக்்கத்திற்கு எதிரதிள்சயில் கிழக்கு கநோக்கி 
சுழல்கிறது.  புவியின் அச்சோனது சூரியளனச 
சுற்றும் ்தைத்திற்கு  66½° ்சோய்நதும் ்தன்னுள்டய 
அசசில் ்்சஙகுத்்தோ்க 23½° ்சோய்நதும்  
்கோைபபடுகிறது. (ப்டம் 2.10) புவி சுற்றும் கவ்கம்  
நிைநடுக்க்கோடடிலிருநது துருவத்ள்த கநோக்கி 
்்சல்ை ்்சல்ை மோறுபடும்.  புவி சுற்றும் கவ்கம் 
புவியின் நடுபபகுதியில் அதி்கமோ்கக் 
்கோைபபடுகிறது. இஙகு புவியின் திள்சகவ்கம் 
மணிக்கு  1,670 கி.மீ ஆகும் . புவி சுற்றும் கவ்கம் 
துருவத்தில் ஏறக்குளறய சுழியம் ஆகும்.

ப்டம் 2.9. புவி வடிவம்

23½o

66½o

ப்டம் 2.10 புவியின் ்சோய்வு அசசு

வ்டதுருவம்

்க்ட்ககரள்க

ம்கரகரள்க

நிைநடுக்க்கோடு

 ்்தன் துருவம்

்சம்தைமோன புவியின்  
சுற்றுபபோள்தயில் இருக்கும் 

்்சஙகுத்துக்க்கோடு 

்சம்தைமோன புவியின் 
சுற்றுபபோள்த

இந்தபபகுதி புவியில் ்சரியோ்கப 
்போருந்தவில்ளை புவி வடிவம் (க்தோரோயமோ்க ்க்டல் 

மட்ட அைவில்)

புவியின்  
்பருநதிரைோன  

ளமயம் 

நீள்வட்ட/
க்கோைம் 

நிைநடுக்க்கோடு

வ்டக்கு

்்தற்கு 

புவியின் 
நீள்வட்ட/

க்கோைம் ளமயம் 

இந்தபபகுதி புவியில் ்சரியோ்கப 
்போருநதுகிறது
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புவி சுழறசியின்  விளைவு�ள்:

புவி சுழலுவ்தோல் கீழ்்கண்ட விளைவு்கள் 
ஏற்படுகின்றன.

1      சூரியன் உதிபபது மற்றும் மளறவது கபோன்ற 
க்தோற்றம் புவி சுழலுவ்தோல் ஏற்படுகிறது. 
இ்தனோல் புவியின் கமற்பரபபில் இரவு ப்கல் 
மோறிமோறி க்தோன்றுகிறது.

2      புவியின் ் வவகவறு இ்டங்களில் ் வவகவறு 
கநரம் ்கோைபபடுவ்தற்கு புவி சுழற்சிகய 
்கோரைமோ்க அளமகிறது. 360 டிகிரிளய 24 
மணிகநரத்்தோல் வகுத்்தோல் சூரியளன 
்க்டக்கும் ஒவ்வோரு தீரக்்க கரள்கக்கும் 4 
நிமி்டம் வித்தியோ்சம் ஏற்படுகிறது. இ்தனோல் 
ஒரு மணிகநரம் என்பது (60 நிமி்டங்கள்) 
ஒருநோளில் 1/ 24 பஙகு ஆகும்.

3      ஓடும் ரயிலில் நீங்கள் பயணிக்கும் கபோது 
உற்று ்கவனித்தீர்கள் என்றோல் ரயில் 
போள்தக்கு அருகில் உள்ை மரங்கள், வீடு்கள் 
மற்றும் வயல்்வளி்கள், ரயில் ்்சல்லும் 
திள்சக்கு எதிரத் திள்சயில் ந்கரவள்த 

கபோன்று சூரியனும், புவியும் மற்றும் பிற 
வோன்்வளிப ்போருட்களும்  
க்தோற்றமளிக்கின்றன. புவி கமற்கிலிருநது 
கிழக்்கோ்க சுழலுவ்தோல் சூரியன், நிைவு, 
க்கோள்்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் 
அளனத்தும் கிழக்க்க க்தோன்றி  கமற்க்க 
மளறவது கபோன்று  க்தோற்றமளிக்கிறது.

4      புவி சுழற்சியினோல் ்்கோரியோலிஸ் விள்ச 
உருவோகிறது. இ்தனோல் ்கோற்று மற்றும் ்க்டல் 
அளை்கள் ்தங்கள் போள்தயில் இருநது 
விைகுகிறது. 

5      ்க்டல் ஓ்தங்கள் உருவோவது சூரியன்  மற்றும் 
்சநதிரனின் ஈரபபு விள்ச்களினோல் மடடும் 
இன்றி புவி சுழற்சியோலும் உருவோகிறது.

 இந்த புவி சுழற்சி இயக்்கம் ்தோன் புவியின் 
துருவங்கள் ்தடள்டயோ்கவும் நடுவில் ்பரி்தோ்க 
பருத்தும் இருபப்தற்கு ்கோரைமோகும். எனகவ 
புவியின் விட்டம் துருவங்களிலும் 
நிைநடுக்கோடடு பகுதியிலும் மோறுபடுகிறது.

ப்டம் 2.11.ஒளிவட்டம்

24 மணி கநரம் ப்கல்

ஆரடிக் வட்டம்

24 மணி கநர இரவு

66 ½°  வ்டக்கு 

23 ½° �்ட� தரள�

23 ½° ம�ர தரள�

0° நிலநடுக்த�ோடு
ப�ல

இரவு 

40° வ்டக்கு

40° ப�றகு

Tamil_11th Geography_Unit_2 023-055.indd   38 06/06/18   6:14 PM
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



39

ஒளியூட்டத்தின் வட்டம்:  (circle of 
illumination)

 ஒளிளயயும் இருளையும் பிரிக்கும் 
புவிளய சுற்றியுள்ை க்கோடள்ட ஒளியூட்டத்தின் 
வட்டம் என்கிகறோம் (ப்டம் 2.11).

 இது துருவங்களைக் ்க்டநது 
்்சல்லும்கபோது ்சமமோன இரவும் ப்கலும் 
ஏற்படுகிறது. இந்த க்கோடள்ட விண்வளியில் 
இருநது மடடுகம போரக்்க முடியும். ்வவகவறு 
்கோைநிளைக் க்கற்ப இந்த க்கோடடின் அளமவி்டம் 
மோறுபடுகிறது.

2.  புவி �ன்ளனத்�ோதன சுறறிக்ப�ோணடு 
சூரியளனயும் சுறறு�ல (Revolution).

 புவி ்தனது நீள்வட்டபோள்தயில் 
சூரியளன ்கடி்கோர திள்சக்கு எதிர திள்சயில் 
சுற்றி வருவள்த சூரியளன சுற்று்தல் 
என்கிகறோம். புவி ்தன்னுள்டய போள்தயில் 
சூரியனி்டமிருநது 150 மில்லியன் கி. மீட்டர 
்்தோளைவில் சுற்றுகிறது. க்கோள்்களின் நீள்வட்ட 
போள்தயினோல் சூரியனுக்கும் புவிக்கும் 
இள்டகய உள்ை  தூரம் ்கோைத்திற்கு ஏற்ப 
மோறுபடுகிறது. ெனவரி 3ம் க்ததி புவி 
சூரியனுக்கு மி்க அருகில் ்கோைபபடும்.  அள்த 
சூரிய அணளமபபுள்ளி (Perihelion) என்கிகறோம். 
(Perihelion- peri என்றோல் அருகில்,  Helion 
என்றோல் சூரியன்).  இந்த புள்ளியில் புவிக்கும் 

அறிநது ப�ோள்தவோம்
லீப ஆணள்ட  எவவோறு ்கைக்கிடுவது?
ஏ்தோவது ஒரு வரு்டத்ள்த எடுத்துக்்்கோள்ை 
கவணடும். அள்த நோன்்கோல் (4) வகுக்்க 
கவணடும். மீ்தம் இல்ைோமல் முழு எணணும் 
வகுபட்டோல் அள்த  லீபஆணடு என்கிகறோம்.
மோைவர் ப்சயலபோடு: 
கீகழ ்்கோடுக்்கபபடடுள்ை வரு்டங்களில் 
இருநது லீபஆணள்ட ்கைக்கிடடு 
்கணடுபிடிக்்கவும்
1992, 1995, 2000, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 
2020, 2024, 2030, 2035, 2040 மற்றும் 2044

சுழலுவ�றகும் வலம் வருவ�றகும் இள்டதய உள்ை தவறுபோடு

சுழலு�ல (Rotation) வலம்வரு�ல (Revolution)
புவி கமற்கிலிருநது கிழக்்கோ்க ்தனது அசசில் 
சுழலுவது

நீள்வட்டபபோள்தயில் சூரியளனச சுற்றிவரும் 
புவியின் இயக்்கம்

ஒரு சுற்றுக்கு 24 மணிகநரம் எடுத்துக் 
்்கோள்கிறது. (ஒருநோள்)

ஒரு முளற வைம் வர  365 ¼  நோட்கள் (ஒருவரு்டம்) 
ஆகும்

இது ஒரு  அன்றோ்ட நி்கழ்வு இது ஒரு வரு்ட நி்கழ்வு 

இது இரவு - ப்கல், ஓ்தங்கள் , ்கோற்று விைக்்கம் 
மற்றும் ்க்டல் நீகரோட்டங்கள் ஏற்படுவ்தற்கு 
்கோரைமோகிறது.

இது இரவு ப்கலில் ஏற்படும் கநர மோற்றங்கள், 
நணப்கல் கவளை்களில் சூரியனின் நிளையில் / 
இருக்கும் இ்டத்தில் ஏற்படும் கவறுபோடு மற்றும் 
பருவ்கோைங்களில் ஏற்படும் மோற்றத்திற்கு 
்கோரைமோகிறது.

சூரியனுக்கும் இள்டகயயுள்ை தூரம் 147 
மில்லியன் கி. மீட்டர ஆகும்.
 ெூளை 4ம் க்ததி புவியோனது சூரியளன 
விடடு ்வகுத்்்தோளைவில் ்கோைபபடும். இள்த 
சூரிய்்தோளைதூரபுள்ளி (Aphelion) என்கிகறோம்.  
(Aphelion = ‘ap’ என்றோல் ்்தோளைவில் , ‘helion’ 
என்றோல் சூரியன்) இந்த புள்ளியில் புவிக்கும் 
சூரியனுக்கும் இள்டகயயுள்ை தூரம் 152  
மில்லியன் கி. மீட்டர ஆகும்.

 புவி சூரியளனச சுற்றிவர எடுத்துக் 
்்கோள்ளும் ்கோைஅைவு 365 நோட்கள் 6 
மணிகநரம்  (5 மணிகநரம் , 48 நிமி்டம் மற்றும் 
45 விநோடி்கள்) அல்ைது 365 ¼ நோட்கள் ஆகும். 
புவி சூரியளனச  சுற்றி வரும் கவ்கம் மணிக்கு 
1,07,000 கி.மீட்டர  அல்ைது ஒரு விநோடிக்கு 30 
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கி.மீட்டர கவ்கம் ஆகும். துபபோக்கியில் இருநது 
வரும் க்தோட்டோவின்  கவ்கம் கூ்ட ஒரு விநோடிக்கு 
9 கி.மீட்டர ்தோன்.

புவி  வலம் வரு�லும்  லீப் வரு்டமும்

 புவி சூரியளன ஒரு முளறச  சுற்றி வர  
எடுத்துக் ் ்கோள்ளும் ்கோை அைளவ ஒரு ஆணடு 
என்கிகறோம். புவி சூரியளன ஒரு முளறச  சுற்றி 
வர 365 நோட்கள் மற்றும் 6 மணிகநரம் அல்ைது 
365¼ நோட்கள் எடுத்துக்்்கோள்கிறது. இந்த 
அதி்கபபடியோன ¼ (6 மணிகநரம்) நோளை 
நோள்்கோடடியில் குறித்து ்கோடடுவது ஒரு 
்சவோைோகும். நம் நோள் ்கோடடிளய புவி சுழற்சிக்கு 
ஏற்ப  நிளையோ்க ளவத்துக் ்்கோள்ை நோன்கு 
ஆணடு்களுக்கு ஒருமுளற கூடு்தைோன ஒரு 
நோளை பிபரவரி மோ்தத்தில் க்சரத்துக் 
்்கோள்கிகறோம்.  இந்த ஆணள்ட லீப ஆணடு 
(Leap Year) என அளழக்கிகறோம். இந்த லீப 
ஆணடில் பிபரவரி மோ்தம் 29 நோட்கள் 
்்கோண்ட்தோ்க இருக்கும்.

சிந�ளனக்கு

பிபரவரி 29ம் க்ததி பிறந்த  60 வயதுள்ை 
ஒருவர ்தன் வோழ்நோளில் எத்்தளன பிறந்த 
நோட்களைக் ்கணடிருக்்கக்கூடும்?

புவி  வலம் வரு�லோல  ஏறபடும் விளைவு�ள்

புவி சூரியளன வைம் வருவ்தன் மூைம் கீழ்்கண்ட 
விளைவு்கள் ஏற்படுகின்றன.

      பருவக்்கோைங்களின் சுழற்சி

      ப்கல் மற்றும் இரவின் ்கோை கவறுபோடு

      புவி கமற்பரபபில் சூரியக்  ்கதிர பரவல் 
மற்றும்  ்வபப மண்டை கவறுபோடு 

2.15 பருவ�ோலங�ள் (Seasons)

 புவி சூரியளன வைம் வருவ்தோலும்  ்தன் 
அசசில் ஆணடு முழுவதும் 23½° ஒகர திள்சயில்  
்சோய்நது இருபப்தோலுகம பருவ்கோைங்கள் 

ப்டம் 2.12. புவி சுழற்சியும் மற்றும் ்கோைங்களும்

புவியின் சுழற்சியும் பருவ்கோைங்களும்

மோரச 21 வ்ட க்கோைோரத்்தம் 
வ்சந்த ்கோைம் 

ெுன் 21 வ்ட க்கோைோரத்்தம்  
க்கோள்ட்கோைம்

கநரடியோ்க விழும் ்கதிர்கள்கநரடியோ்க விழும் ்கதிர்கள்

நிைநடுக்க்கோடடு பகுதியில்  கநரடியோ்க 
விழும் ்கதிர்கள்

நிைநடுக்க்கோடடு பகுதியில்  கநரடியோ்க 
விழும் ்கதிர்கள்

சூரியன்

வ்டதுருவம்

வ்டதுருவம்

வ்டதுருவம்

்்தன் துருவம்

்்தன் துருவம்

்்தன் துருவம்்்தன் துருவம்

வ்டதுருவம்

டி்சம்பர 22  வ்ட 
க்கோைோரத்்தம்  
குளிர்கோைம்

்்சப்டம்பர 23 வ்ட க்கோைோரத்்தம் 
இளையுதிர்கோைம்
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ஏற்படுகின்றன. பருவ்கோைங்கள் ்போதுவோ்க 
வ்சந்த்கோைம், க்கோள்டக்்கோைம், 
இளையுதிர்கோைம் மற்றும் குளிர்கோைம் என  
நோன்கு பருவ்கோைங்கைோ்க பிரிக்்கபபடுகிறது 
(ப்டம் 2.12).  புவி ்தன் நீள்வட்டப போள்தயில் 
சூரியளன வைம் வருவ்தோல்  சூரியக் ்கதிர 
்்சஙகுத்்தோ்க விழும்  அட்சகரள்க்கள் 
மோறுகின்றன. கமலும் சூரியனோனது ஆணடு  
முழுவதும் வ்டக்கு கநோக்கிகயோ அல்ைது  ் ்தற்கு 
கநோக்கிகயோ பயணிபபது கபோன்ற ஒரு 
க்தோற்றத்ள்த  ்தருகிறது  இ்தற்கு “சூரியனின் 
க்தோற்ற ந்கரவு” என்று்பயர. இது சூரியன் 
நிைநடுக்க்கோடடிற்கு ்்தற்கும் வ்டக்கும் 
அளைவது கபோன்ற ஒரு க்தோற்றத்ள்தத் ்தருகிறது. 
ஆனோல் உணளமயில் புவி ்தோன் ்தனது ்சோய்ந்த 
அசசில் சூரியளனச சுற்றி இயஙகுகிறது.  
தின்சரி  அல்ைது மோ்த அடிபபள்டயில்  ஆணடின் 
கவறுகவறு ்கோை்கட்டத்தில் இது கவறுபடுகிறது. 
மோரச 21 மற்றும்  ் ்சப்டம்பர 23 ல் சூரியன் மி்கச 
்சரியோ்க கிழக்க்க க்தோன்றி கமற்க்க மளறகிறது.

்சம நோள் ( Equinox) மறறும் நீண்ட ப�ல – இரவு 
நோள் ( Solstice) 

 சூரியக்  ்கதிர நணப்கலில் ்்சஙகுத்்தோ்க 
விழும் என்பது உங்களுக்குத் ்்தரியும். இந்த 
்்சஙகுத்துக்்கதிர்கள் ஒரு குறிபபிட்ட  இ்டத்தில் 
மடடும் விழும்கபோது அதி்க ்வபபத்ள்தக் 
்்கோடுக்கிறது.
்சம நோள்:

 புவி சூரியளனச சுற்றும் ்தைமும் 
நிைநடுக்க்கோடும் ஒன்ளற ஒன்று ்சநதிக்கும் 
கபோது ்சமஇரவு ப்கல்  ஏற்படுகிறது. மோரச 21ல்  
சூரியன் நிைநடுக்க்கோடடிற்கு கமல் 
்்சஙகுத்்தோ்க ்கோைபபடுவ்தோல்    உை்கம் 
முழுவதும் இரவும் ப்கலும் ்சம அைவில் 
்கோைபபடுகிறது. சூரியனின் இந்த நிளைளய  
வ்சந்த்கோை ்சம நோள்  (Spring Equinox) என 
அளழக்கிகறோம்.  அக்தகபோை  ்்சப்டம்பர 23 ல்   
சூரியன் நிைநடுக்க்கோடடிற்கு கமல் 
்்சஙகுத்்தோ்க ்கோைபபடுவ்தோல்    உை்கம் 
முழுவதும் இரவும் ப்கலும் ்சம அைவில் 
்கோைபபடுகிறது. சூரியனின் இந்த நிளைளய  

இளையுதிர்கோை ்சம நோள்  (Autumn Equinox) 
என அளழக்கிகறோம். இரணடு துருவங்களும் 
சூரியஒளிளய ்பற்றுக்்்கோள்வ்தோல் உைகின் 
எல்ைோ இ்டங்களிலும் இரவும் ப்கலும்  
்சமமோ்க இருக்கும். இது வ்டதுருவத்திற்கு 
வ்சந்த்கோைமோ்கவும் ்்தன்துருவத்திற்கு 
இளையுதிர ்கோைமோ்கவும் இருக்கும்  
(ப்டம் 2.13).

நீண்ட ப�ல இரவு நோள் 

ஜூன் 21 அன்று சூரியனின் நிளல

 வ்டதுருவம் சூரியளன கநோக்கிச 
்சோய்நது ்கோைபபடுகிறது. எனகவ இபபகுதி  24 
மணிகநரமும் சூரிய ஒளிளய ்பறும். ஆனோல் 
அக்த நோளில் ்்தன்துருவம் சூரியளன விடடு 
விைகி இருபப்தோல்  24 மணிகநரமும் இருைோ்க 
இருக்கும். அநநோளில்  சூரியனின் 
ஒளிக்்கதிர்கள் ்க்ட்ககரள்கயில் (23½0 வ்டக்கு ) 
்்சஙகுத்்தோ்க விழும். வ்ட துருவத்தில் ப்கல் 
இரளவ வி்ட நீண்ட்தோ்க இருக்கும். 
(அட்டவளை 2.2) இ்தனோல்  வ்டதுருவத்திற்கு 
க்கோள்ட்கோைமோ்கவும் ்்தன்துருவத்திற்கு 
குளிர்கோைமோ்கவும் ்கோைபபடுகிறது. இள்த 
க்கோள்ட்கோை நீண்ட ப்கல் நோள் (Summer Solstice) 
என அளழக்கிகறோம்.

டி்சம்பர் 22 அன்று சூரியனின் நிளல

 இநநிளையில் ்்தன்துருவம் சூரியளன 
கநோக்கி ்சோய்நது ்கோைபபடுகிறது. ஆனோல்  
வ்டதுருவம் சூரியளன விடடு விைகி 
்கோைபபடுகிறது. இநநோளில் ம்கரகரள்கயில் 
(23½0 ்்தற்கு) சூரியனின் ஒளிக்்கதிர்கள் 
்்சஙகுத்்தோ்க விழுகின்றன. இ்தனோல் 
்்தன்துருவம் அதி்க சூரிய ஒளிளய ்பறுகிறது.  
எனகவ இஙகு ப்கல் நீண்ட்தோ்கவும் இரவு 
குறுகிய்தோ்கவும் ்கோைபபடுகிறது. அக்த 
கநரத்தில் வ்ட துருவத்தில் நீண்ட இரவு 
்கோைபபடுகிறது. இக்்கோைம் ்்தன்துருவத்திற்கு 
க்கோள்டக்்கோைமோ்கவும்  வ்டதுருவத்திற்கு  
குளிர்கோைமோ்கவும்  உள்ைது. இள்த குளிர  ்கோை 
நீண்ட இரவு நோள் (Winter Solstice) என 
அளழக்கிகறோம்.
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ப்டம் 2.13 நீண்ட இரவு மற்றும் நீண்ட ப்கலுக்்கோன கவறுபோடு்கள்

அட்டவளை 2.2 ப்கல் இரவு கநர கவறுபோடு 

அட்சதரள�
த�ோள்ட நீண்ட ப�ல 
இரவு நோள் (Summer 

Solstice)

குளிர்  நீண்ட ப�ல 
இரவு நோள் (Winter 

Solstice)
்சம நோள்  

00 12 மணிகநரம் 12 மணிகநரம் 12 மணிகநரம்

100 12 மணிகநரம் 35 
நிமி்டங்கள்

11 மணிகநரம் 25 
நிமி்டங்கள்

12 மணிகநரம்

200 13 மணிகநரம் 12 
நிமி்டங்கள்

10 மணிகநரம் 48 
நிமி்டங்கள்

12 மணிகநரம்

300 13 மணிகநரம் 56 
நிமி்டங்கள்

10 மணிகநரம் 8 
நிமி்டங்கள்

12 மணிகநரம்

400 14 மணிகநரம் 52 
நிமி்டங்கள்

9 மணிகநரம் 8 
நிமி்டங்கள்

12 மணிகநரம்

500 16 மணிகநரம் 18 
நிமி்டங்கள்

7 மணிகநரம் 42 
நிமி்டங்கள்

12 மணிகநரம்

600 18 மணிகநரம் 27 
நிமி்டங்கள்

5 மணிகநரம் 33 
நிமி்டங்கள்

12 மணிகநரம்

700 24 மணிகநரம் 
(2மோ்தங்களுக்கு)

0 மணி 00 நிமி்டங்கள் 12 மணிகநரம்

800 24 மணிகநரம் 
(4மோ்தங்களுக்கு)

0 மணி 00 நிமி்டங்கள் 12 மணிகநரம்

900 24 மணிகநரம் 
(6மோ்தங்களுக்கு)

0 மணி 00 நிமி்டங்கள் 12 மணிகநரம்
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மோரச வ்சந்த ்கோைம்

24 மணி (நிளையோன ப்கல்)
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ெனவரி  பிப மோர ஏப கம
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வரலோறள்ற இளைக்கும் புவியியல  

்பரிய  பிரமீடின் மி்கசசீரோன 
ஒழுங்களமபபின் இர்கசியம் கிட்டத்்தட்ட 
்கணடுபிடிக்்கபபடடுவிட்டது. 

 கிஸைோவின் ்பரும் பிரமீடு ஏறத்்தோழ 
4,500 ஆணடு்களுக்கு முன் ்கணடு 
பிடிக்்கபபட்ட பிரமீ்டோகும். இது 
்கடடி்டக்்களையின் வரைோற்றில் ஒரு 
அருஞ்்சயைோ்க அல்ைது  ஒரு ்சவோைோ்க 
கபோற்றபபடுகிறது. ்தற்்போழுது ஒரு 

அ்கழ்வோரோய்சசியோைர எவவோறு இந்த 
பிரமீடு்கள் புவியில் முக்கிய  நோன்கு 
திள்சபுள்ளி்களில் ஒழுங்களமக்்கபபடடுள்ைது 
என்னும் இர்கசியத்ள்தக் ்கணடுபிடித்துள்ைோர.  
இ்தற்கு எகிபதியர்கள் இளையுதிர்கோை ்சம 
நோளை  உபகயோ்கபபடுத்தி இருக்்கைோம் என்று 
்கரு்தபபடுகிறது. இ்தற்்்கன்று எகிபதியர்கள் 
உபகயோகித்்த முளற மி்க துல்லியமோனது. 

 இளையுதிர்கோைத்தின் ்சம நோைன்று நிைம் 
அைபபவர ஒரு குசசிளய புவியில் நடடு ளவத்து 

அ்தன் நிழளை அன்று முழுவதும் அைநதிருக்கிறோர. அ்தன் முடிவு நிழலின் க்கோ்டோனது ்சரியோ்க 
கிழக்கு கமற்்கோ்க வநதுள்ைது. க்கோள்ட நீண்ட ப்கல் நோளுக்கு பிறகு ்சரியோ்க  91  நோட்களை 
்கைக்கிடடு இளையுதிர்கோை ்சம நோளைக் ்கணடுபிடித்துள்ைனர.

��வல குறிப்பு
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கிர�ைங�ள் (Eclipses)

 புவியின் சுழற்சியோனது இரவு ப்கல் மீது 
ஏற்படுத்தும் விளைவு்களைப பற்றி  நோம் அறிநது 
்்கோள்கவோம். ப்கல் ஒளியின்  ்கோை அைவு  
அட்சகரள்க மற்றும் பருவ்கோைங்களைப 
்போறுத்து மோறுபடுகிறது.

 கிர்கைம் என்பது ஒரு விண்வளி 
்போருளிலிருநது வரும் ஒளிளய கவ்றோரு 
விண்வளி ்போருள் ்க்டக்கும் கபோது அ்தன் 
நிழைோல் முழுவதுமோ்ககவோ அல்ைது 
பகுதியோ்ககவோ மளறக்்கபபடுவது ஆகும். 
கிர்கைம் இரணடு வள்கபபடும். அளவ, 

1. சூரியகிர�ைம் (Solar Eclipse)

 சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இள்டயில் 
்சநதிரன் அளமநதிருக்கும் ்போழுது சூரிய 
கிர்கைம் நி்கழ்கிறது. அப்போழுது  
பூமியிலிருநது ்கோணும் சூரியனின் ஒரு சிறிய 
பகுதி ்சநதிரனோல் மளறக்்கபபடுகிறது.  ஆனோல், 
உைகின் ஒரு சிறிய பகுதியிலிருநது மடடுகம 
இள்தக் ்கோைக்கூடும். இது ஒருசிை நிமி்டங்கள் 
மடடுகம நி்கழும். ்சநதிரன்  சூரிய வட்டத்தின் 
ஒரு பகுதிளய மளறபபள்த அளரசூரிய கிர்கைம் 
(Partial solar eclipse) என்கிகறோம் (ப்டம் 2.14). 
வளைய சூரிய கிர்கைம் (Annular solar eclipse)  
்சநதிரன் சூரியளன நடுவில் ்க்டநது ்்சல்லும் 
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கபோது ஏற்படுகிறது. முழுசூரிய கிர்கைத்தின் 
(Total solar eclipse) கபோது ்சநதிரனின் நிழைோனது 
சூரியளன முழுவதும் மளறக்கின்றது. முழு 
சூரிய கிர்கைத்தின் கபோது சூரியனின் 
்வளிபபகுதியோனது ஒளிவட்டமோ்க 
பிர்கோசிக்கிறது. இந்த நி்கழ்ளவ ளவர கமோதிரம் 
(Diamond Ring) என அளழக்கிகறோம்.

2. ்சநதிரகிர�ைம் (Lunar eclipse)

 ்சநதிரகிர்கைம் முழு 
்சநதிர நோைன்று புவியோனது 
்ச ந தி ர னு க் கு ம் 
சூரியனுக்கும் இள்டயில் 
வரும் கபோது ஏற்படுகிறது. 
புவியிலிருநது போரக்கும் 

கபோது புவியின் நிழைோனது ்சநதிரனின் ஒளிளய  
மங்கச ் ்சய்யும். ்சநதிரனின் ஒளியோனது புவியின் 
நிழைோல் பகுதியோ்க மளறக்்கபபடும் கபோது 
அளர்சநதிரக்கிர்கைம் (A partial lunar eclipse) 
ஏற்படுகிறது. (ப்டம் 2.15) ்சநதிரனோனது புவியின் 

ப்டம் 2.14 சூரிய கிர்கைம்

புறநிழல் பகுதியில் ்க்டநது ்்சல்லும் கபோது 
புறநிழல் ்சநதிரகிர்கைம் (A pnumbral lunar eclipse) 
ஏற்படுகிறது. புவியோனது ்சநதிரனின் ஒளிளய 
முழுவதுமோ்க மளறக்கும் கபோது 
முழு்சநதிரகிர்கைம் (A total lunar eclipse) 
ஏற்படுகிறது. ்சநதிரன் மி்கசசிறிய்தோ்க 
இருபப்தோல் இக்கிர்கைம் சிைமணி கநரங்கள் 
மடடுகம நீடிக்கும்.

்சநதிரனின் வைர்ச்சி நிளல

 புவி, ்சநதிரன், மற்றும் சூரியனுக்கு 
இள்டயில் மோறும் க்கோைங்கள் ்சநதிரனின் 
வைரசசி நிளைளய நிரையிக்கின்றன. ்சநதிரனின் 
நிளையோனது ஒவ்வோரு மோ்தமும் ‘அமோவோள்ச’ 
அன்றிலிருநது ஆரம்பிக்கிறது (ப்டம் 2.16).  
அ்தன்பிறகு ்சநதிரனின் ஒருசிறிய பகுதி மடடுகம 
ஒளிரகிறது. இ்தற்கு ”பிளறச்சநதிரன்” (Crescent) 
என்று ்பயர. இந்த பிளறச்சநதிரன் மு்தல் ்கோல் 
்சநதிரனோ்க உருவோகிறது. அதி்கரிக்கும் ஒளியு்டன் 
மூன்றோவது ்கோல் நிளைக்கு வைரநது வருவள்த 
முக்்கோல்பகுதி எனவும் பிறகு முழு ்சநதிரனோ்கவும்  
மோறுகிறது. இது ்பௌரைமி என 
அளழக்்கபபடுகிறது. ்பௌரைமிக்குப பின் 
்சநதிரன் க்தய்நது அல்ைது மளறநது முக்்கோல் 
்சநதிரன், ்கள்டசி்கோல் ்சநதிரன், பிளறச ்சநதிரன் 
மற்றும் முழுவதும் மளறநது கபோய் ்கோை 
முடியோ்த ்கருபபு அமோவோள்ச ்சநதிரனோ்க 
மோறிவிடுகிறது.

ப்டம் 2.15 ்சநதிரகிர்கைம்

சூரியன்

்சநதிரன்
புவி

புவி

்சநதிரன்

சூரியன்
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பலதவறு அட்சதரள�யில �ோைப்படும் 
தவறுபடும்  ப�ல தநர அைவு

 கமகை ்்கோடுக்்கபபட்ட 
அட்டவளையிலிருநது (அட்டவளை2.2) 
நிைநடுக்க்கோடடு பகுதியில்  மடடுகம ஆணடு 
முழுவதும்  12 மணி கநரம் ப்கல் இரவு இருக்கும் 
என்பது ்்தளிவோ்கத் ்்தரிகிறது. 
நிைநடுக்க்கோடடிலிருநது விைகி்்சல்லும் கபோது 
ப்கல் கநர கவறுபோடு அதி்கரிக்கிறது. இந்த 
பருவ்கோை மோற்றங்கைோல் ப்கல் கநர கவறுபோடு 
துருவ பிரக்த்சங்களில் மி்க அதி்கமோ்க இருக்கும்.

புவி த�ோை வடிவமோ� இருப்ப�ன் விளைவு�ள்:

1. �புவி�பெறுகின்ற�சூரிய�கதிர்�வீசலின�அளவு�
மாறுெடுகி்றது.

 புவியோனது சூரியனுக்கு வைது 
க்கோைத்ள்தச ்சோரநது ்தடள்டயோன 
கமற்பரபளபக் ்்கோணடு இருந்தோல் எல்ைோ 
பகுதி்களும் ஒகர அைவு சூரியக் ்கதிரவீசள்சப 
்பறும். ஆனோல் புவியோனது க்கோைவடிவம் 
்்கோண்டது. எனகவ புவியின் உயரமோன 
பகுதி்கள் ்வபப மண்டைபபகுதிளயப கபோை 
்வபபம் ்பறுவதில்ளை. சிை குறிபபிட்ட 
அட்சகரள்க்களில் ்கோைபபடும் பகுதி்கள் 
மடடுகம குறிபபிட்ட தினங்களில் சூரியனின் 
்கதிர்களை ்்சஙகுத்்தோ்க ்பறுகின்றன. நோம் 
வ்டக்கு அல்ைது ் ்தற்கு கநோக்கிச ் ்சல்ை ் ்சல்ை 

சூரிய ்கதிர்கள் விழும் க்கோைங்கள் குளறகிறது. 
இவவோறு சூரியக் ்கதிர விழும் க்கோைம் மற்றும் 
ப்கல் கநரங்களில் ஏற்படும் மோற்றமோனது சூரிய 
சுற்றுபபோள்தயில்  66½º ்சோய்வோ்க சூரியளனச 
சுற்றும் புவியின் நிளைபபோடள்டப ்போறுத்து 
அளமகிறது.

2.  புவியின� ெல� ெகுதிகளள� � அளையும்� சூரிய�
கதிர்களின�வேறுெடை��வகாணம்�

 நிைநடுக்க்கோடள்டத்  ்தோணடி சூரிய 
ஒளிக் ்கதிர்கள் ஒரு குறிபபிட்ட க்கோைத்தில் 
புவிளய வந்தள்டயும். இந்த ்சோய்வுக் ்கதிர்கள் 
பரந்த பரபபில் விழுவ்தோல் அவற்றின் ்வபபம் 
்்சஙகுத்துக் ்கதிர்களின் ்வபபத்ள்த கபோன்று 
்கடுளமயோ்க இருபபதில்ளை. நோம் துருவ 
பகுதிளய கநோக்கிச ்்சல்ை ்்சல்ை ஆரடிக் 
வட்டம் மற்றும் அண்டோரடிக் வட்டத்திற்கு 
அபபோல் சூரியக் ்கதிர்கள் மி்கவும் ்சோய்வோ்க 
விழுகிறது. இ்தனோல் ்தோன் நமக்கு கவறுகவறு 
்வபப மண்டைங்கள் ்கோைபபடுகின்றன.
 ்தோழ்ந்த அட்சகரள்கயில் உயரந்த ்வபபநிளை 
்கோைபபடுகிறது.  அது மடடுமல்ைோமல் குளறந்த 
க்கோைத்தில் விழும் ஒளிக்்கதிர்கள் 
உயரக்கோைத்தில் விழும் ஒளிக்்கதிர்களை வி்ட 
அ்டரத்தியோன வளிமண்டைம் வழியோ்க ்க்டநது 
்்சல்கிறது. குளறந்த க்கோைத்தில் விழும் 
ஒளிக்்கதிர்கள் வளிமண்டை பிரதிபலிபபு 
மற்றும் உட்கவர்தைோல் போதிக்்கபபடுகிறது.
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ப்டம் 2.16 ்சநதிரனின் வைரசசி

அளரச ்சநதிரன் 
 (மு்தல் போதி)

அளரச்சநதிரன் 
(இறுதி போதி )

வைரபிளறயின் 
முக்்கோல் பகுதி வைரபிளறயின் 

்கோல்பகுதி

புதிய ்சநதிரன்முழு ்சநதிரன்
நள்ளிரவு நணப்கல்

க்தய்பிளறயின்  
முக்்கோல் பகுதி

க்தய்பிளற ்கோல்பகுதி
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பவப்ப மண்டலங�ள்: (Heat Zones)

 புவியின் க்கோை வடிவமும்  புவி 
சூரியளன சுற்றும் இயக்்கமும்  சூரிய ்கதிர்கள் 
புவி கமற்பரபபில் கவறுகவறு க்கோைத்தில் 
விழுவ்தற்கு ்கோரைமோகிறது. இது புவியின் 
கமற்பரபபில் ்கோைபபடும்  ்வபப பரவலில் 
கவறுபோடள்ட ஏற்படுத்துகிறது. 

 இ்தனோல் புவி மூன்று கவறுபட்ட 
்வபபமண்டைம் அல்ைது ்வபபநிளை 
மண்டைங்கைோ்க  பிரிக்்கபபடுகிறது. அளவ்கள் 
்வபபமண்டைம், மி்த்வபபமண்டைம் மற்றும் 
குளிரமண்டைம் ஆகும். அைகு 6ல் 
வளிமண்டைம் என்ற  ்தளைபபின் கீழ்  இள்தக் 
குறித்து நீங்கள் இன்னும் விரிவோ்க படிபபீர்கள்.

2.16  உலகின் தநர மண்டலங�ள்:  
 (World Time Zones) 

 இள்டக்்கோை மனி்தர்கள் 
சூரியக்்கடி்கோரங்கள் மற்றும் 
நீர்கடி்கோரங்களைக் ்்கோணடு சூரியன் 
தீரக்்ககரள்களய ்க்டபபள்த ்கண்கோணித்்தனர. 
17ஆம் நூற்றோணடில், மனி்தர்கள் ஊ்சல் 
்கடி்கோரங்களைப பயன்படுத்்த ஆரம்பித்்தனர. 
இது ்க்டலில் ் ்சல்லும் கபோது ்சரியோன கநரத்ள்த 
்கோடடுவதில்ளை. பின்னோளில் ்கோைக்்கடி்கோரம் 
(1764 இல்) ்கணடுபிடிக்்கபபட்டது. 
இக்்கோைக்்கடி்கோரம் கநரத்ள்த துல்லியமோ்க 
்கோட்டக்கூடியது.  ்கபபகைோடடி்கள்  19 ஆம் 
நூற்றோணடில் இள்த அதி்க அைவில் 
பயன்படுத்தினர. ஆனோல் ்பரும்போைோன 
சிறுந்கரங்கள் மற்றும் ்பருந்கரங்களில் 
்கடி்கோரங்கள் சூரியஉ்தயம் மற்றும் சூரிய 
மளறளவ ளவத்க்த ்கணிக்்கபபட்டது.  இபபடி 
உருவோக்்கபபட்ட உள்ளூர சூரிய ்கடி்கோரங்கள்  
இரயில் கபோக்குவரத்து மற்றும் ்்தோளை்்தோ்டரபு 
்சோ்தனங்களின் வைரசசிக்குத் ்தள்டயோ்க 
இருந்தது. கநர மண்டைம் என்பது புவியின் ஒரு 
பகுதியில்  கபோக்குவரத்து வியோபோரம் மற்றும் 
்சமு்தோய நைன்்களுக்்கோ்க ஒகர சீரோ்க நிளையோன 
கநரத்ள்த பரோமரிபபது ஆகும். உ்தோரைமோ்க,   
்வவகவறு கநர மண்டைம் பின்பற்றபபட்டோல் 
்வவகவறு பகுதி்களில் இருநதுவரும் 

இரயில்்கள் ஒகர இரயில்பள்தயில்  வநது 
விபத்துக்கு ஆைோ்க கநரிடும்.

 தீரக்்ககரள்க மற்றும் சுற்றும் புவிளய 
்்தோ்டரபுபடுத்தி உைகின் கநரமண்டைங்கள் 
(ப்டம் எண 2.17) உருவோக்்கபபட்டது. மு்தன்ளம 
(0°) தீரக்்க கரள்ககய கநரமண்டைத்திற்கு 
ளமயமோகும். இது 7½0 கமற்கு மற்றும் 7½0 

கிழக்கு தீரக்்ககரள்கயிலிருநது 
நீடடிக்்கபபடடுள்ைது. அளனத்து 
கநரமண்டைங்களும் கிரீன்விச மத்திய 
கநரத்ள்த பின்பற்றும் படியோ்க  24 மணி 
கநரங்களை ்்கோண்ட கநரமண்டைமோ்க 
உருவோக்்கபபடடுள்ைன. புவி  24 கநர 
மண்டைங்கைோ்க பிரிக்்கபபடடுள்ைது. 
ஒவ்வோரு மண்டைமும் ஒருமணி கநரத்ள்தக் 
குறிக்கும். ஏ்னன்றோல் புவியோனது ஒருமணி 
கநரத்தில் 150 தீரக்்ககரள்களய ்க்டக்கிறது (3600  / 
24 மணிகநரம்). சூரியன் மு்தன்ளம தீரக்்க 
கரள்கயில் வரும் கபோது 7½0 கமற்கு மற்றும் 7½0 
கிழக்கு இள்டயில் உள்ை அளனத்துப 
பகுதி்களும் நணப்கைோ்க ்கரு்தபபடுகிறது.

ப�ல த்சமிப்பு தநரம்

மத்திய அட்சகரள்கயில் ்கோைபபடும் 
ஐகரோபபோ, வ்டஅ்மரிக்்கோ, ஆஸ்திகரலியோ 
மற்றும் ்்தன்அ்மரிக்்கோ ஆகிய நோடு்களில் 
க்கோள்ட்கோைங்களில் ப்கல்கநரம் இரவு 
கநரத்ள்த வி்ட கூடு்தைோ்க இருக்கும். ப்கல் 
கநர ்கோை அைளவ ்்சயல்படுத்திய 
கபோதும்  ப்கல் கநரத்ள்த  வ்சந்த 
்கோைங்களில் ஒருமணி கநரம் முன்போ்கவும் 
இளையுதிர ்கோைங்களில் ஒருமணி கநரம் 
பின்போ்கவும் ்சரி ்்சய்யபபடுகிறது. இது 
்போதுவோ்க ப்கல் க்சமிபபு கநரம் (Daylight 
Saving Time) என அறியபபடுகிறது 

தநர மண்டலங�ள்: (Time Zones)

 புவியோனது ்தன் அசசில் 3600 ளய  
ஒவ்வோரு 24 மணி கநரத்திற்கும் ஒருமுளற  
சுற்றிவருகிறது. புவி ்தன் ஒரு சுற்ளற முடிக்்க 
ஒருநோள் எடுத்துக் ்்கோள்வள்த நீங்கள் 
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்கோைைோம். கநர விகி்தத்தின் படி ஒரு மணி 
கநரத்தில்  15° ்க்டக்கிறது. (360°/24) சுற்றுவள்தக் 
்கோைைோம் (360°/24). இந்த எண கநர 
மண்டைங்களை நிரையிபபதில் ஒரு முக்கிய 
பஙகு வகிக்கிறது. நீங்கள், ஏற்்கனகவ உங்கள் 
கீழ்வகுபபு்களில் அட்சகரள்க மற்றும் 
தீரக்்ககரள்க அவற்றின் பயன்்கள் குறித்து 
படித்திருபபீர்கள்.

 கநரமண்டைங்களை நிரையிபபதில் 
அட்சகரள்க்கள் மற்றும் தீரக்்ககரள்க்கள் 
முக்கிய பஙகு வகிக்கின்றன.  இளவ்கள் 
புவிளயப பிரிக்கும் ்கற்பளனக் க்கோடு்கைோகும். 
அட்சகரள்க என்பது புவிளயச சுற்றி கிழக்கு 
கமற்்கோ்க ்்சல்லும்.  அளவ வ்டதுருவம் மற்றும் 
்்தன்துருவத்தில் உள்ை இ்டங்களை அைக்்க 
உ்தவும். இக்க்கோடு்கள் நிைநடுக்க்கோடடிலிருநது 
ஆரம்பித்து 0° லிருநது 90° வளர வ்டக்்கோ்கவும் 
கமலும் 0° யிலிருநது 90° வளர ்்தற்்கோ்கவும் 
்்சல்லும்.  இளவ்கள் நிைநடுக்க்கோடடிலிருநது 
்்தோளைவில்  ்்சல்ைச்்சல்ை சிறிய்தோகின்றன. 
ஆனோல் தீரக்்ககரள்க்கள் வ்டக்கு ்்தற்்கோ்க 
வளரயபபடுகின்றன. அளவ்கள் கமற்கு கிழக்கு 
துருவங்களில் உள்ை பகுதி்களை அைக்கின்றன. 
இளவ மு்தன்ளம தீரக்்ககரள்கயில் ஆரம்பித்து 
00 லிருநது 1800 வளர கிழக்்கோ்கவும் கமலும் 00 

லிருநது 1800 கமற்்கோ்கவும் ்்சல்கின்றன. 
அட்சகரள்க்கள் கபோை இல்ைோமல் இளவ 
்சமநீை க்கோடு்கைோகும். இந்த க்கோை 
ஒருஙகிளைபபு திட்டம் 0º  தீரக்்ககரள்கயிலும் 
0º அட்சகரள்கயிலும் அளமநதுள்ைது.  
இந்தபபுள்ளி அடைோணடிக் ்பருங்க்டல் 
பகுதியில் உள்ை ்்தன்கமற்கு ஆபபிரிக்்கோவிற்கு 
அருகில் ்கோைபபடுகிறது. கமலும்  இந்த 
இரணடு க்கோடு்களும் 180° அல்ைது ்சரவக்த்ச 
க்ததி க்கோடடில் ்சநதிக்கின்றன. இது உைகில் 
்வவகவறு கநரமண்டைங்களை நிரையிக்்க 
உ்தவுகிறது.

கமற்்கண்ட அளனத்து ்த்கவல்்களும்  இரணடு 
அளமவி்டங்களுக்கு  இள்டகய உள்ை கநர 
வித்தியோ்சத்ள்த ்கைக்கி்ட உ்தவுகிறது.

1      மு்தலில் எந்த தீரக்்க கரள்க்களில்  இரணடு 
இ்டங்கள் அளமநதுள்ைது  என்பள்த நோம் 
்்தரிநது ்்கோள்ைகவணடும்.

2      அடுத்்த்தோ்க, அந்த இரணடு இ்டங்களின் 
தீரக்்ககரள்கயின் வித்தியோ்சத்ள்த 
(போள்கயில்) ்கணடுபிடிக்்க கவணடும். 
ஒருகவளை இரணடு இ்டங்களும் மு்தன்ளம 
தீரக்்ககரள்கயின் ஒகர பக்்கத்தில் அளமநது  
இருந்தோல் அந்த இரு போள்க்களையும் 
்கழித்து கநர வித்தியோ்சத்ள்த ்கைக்கி்டைோம். 
இரு இ்டங்களும் மு்தன்ளம தீரக்்க  
கரள்கயின் ்வவகவறு பக்்கத்தில் அளமநது 
இருந்தோல் அவற்றின் போள்க்களைக் கூடடி 
கநர வித்தியோ்சத்ள்தக் ்கைக்கி்ட முடியும்.

3      மூன்றோவ்தோ்க நோம் போள்க அைளவயின் 
வித்தியோ்சத்ள்த  15 ஆல் வகுக்்க கவணடும். 
ஏ்னன்றோல் ஒவ்வோரு மணிக்கும் 15 
போள்க்கள் உணடு. இது இரணடு 
இ்டங்களுக்கு இள்டகய உள்ை கநர 
வித்தியோ்சத்ள்தத் ்தருகிறது. எனகவ ஒரு 
இ்டத்தின் கநரத்ள்தயும், ்கைக்கி்டகவணடிய 
இ்டத்தின் தீரக்்ககரள்கயும் ்்தரிநதிருந்தோல் 
நோம் எளி்தோ்க இரணடு இ்டங்களின் கநர 
வித்தியோ்சத்ள்தக் ்கைக்கி்டைோம்.

 இனி நோம் மற்்றோரு வழியில் இரணடு 
இ்டங்களுக்கும் இள்டகய உள்ை கநர 

-+

ப்டம் 2.18 ்சரவக்த்ச க்ததிக்க்கோடு

கமற்கிலிருநது கிழக்கு

கிழக்கிலிருநது  கமற்கு
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வித்தியோ்சத்ள்த ்கைக்கி்டைோம். அது ்சரவக்த்ச 
க்ததி க்கோடள்ட ளமயமோ்க ளவத்து 
்கைக்கிடுவ்தோகும். இந்தக் க்கோ்டோனது பயன் 
ப்டத்்தக்்க வள்கயில் பசிபிக் ்பருங்க்டலில் 
அளமக்்கபபடடுள்ைது. எனகவ, அருகிலிருக்கும் 
இரணடு ந்கரங்களுக்கு ஒருநோள் வித்தியோ்சம் 
்கோைபபடுவதில்ளை. இது  ்சரவக்த்ச 
க்ததிக்கோடடில் அளமநதிருந்தோலும் அருகில் 
உள்ை இரணடு இ்டங்களின் கநர 
வித்தியோ்சத்ள்த  ்கைக்கி்ட முயற்சிக்கும் கபோது 
்சற்று ்கடினமோ்க இருக்்கைோம். இந்த ்கைக்கீடு 
மு்தன்ளம தீரக்்க கரள்களய ளவத்து 
்கைக்கிட்டள்தப கபோைகவ ்கைக்கி்டபபடும். 
மு்தலில் இரணடு பகுதி்களுக்கு இள்டகய 
உள்ை தீரக்்க கரள்கயின் (°) போள்க (டிகிரி) 
வித்தியோ்சங்களை ்கண்டறிய கவணடும். இள்த 
நோம் இரு எண்களையும் கூடடுவ்தன் மூைம் 
்கைக்கி்டைோம். பிறகு  கூட்டபபட்ட எணளை 
ஒவ்வோரு மணி கநரத்திற்கும் கிள்டக்கும் 15° 
யோல் வகுக்்க கவணடும்.  இது ்சரவக்த்ச க்ததி 
க்கோடடில் உள்ை இரு இ்டங்களுக்கும் இள்டகய 
உள்ை கநர வித்தியோ்சத்ள்தத் ்தருகிறது. கமலும் 
நமக்கு ஏற்்கனகவ ் ்தரிந்த கநரத்ள்த கூடடிகயோ 
்கழித்க்தோ புதிய கநரமண்டைத்திலுள்ை புதிய 
கநரத்ள்த ்கைக்கி்டைோம்.

தநர �ைக்கீடு�ளுக்�ோன 
எடுத்துக்�ோடடு�ள்:

 இரணடு தீரக்்க கரள்க்களுக்கு இள்டயில் 
உள்ை கநர வித்தியோ்சத்ள்த ்கண்டறிநது 15 ஆல் 
வகுக்்க கவணடும் இது உங்களுக்கு இரணடு 
இ்டங்களின் கநர வித்தியோ்சத்ள்தத் ்தரும். 
இரண்டோவ்தோ்க ஏற்்கனகவ ்்தரிந்த அந்த 
நோளின் மணிகநரத்ள்த கிழக்கு கநோக்கிச 
்்சன்றோல் கூட்டகவணடும், கமற்குகநோக்கிச 
்்சன்றோல் ்கழிக்்ககவணடும். கவறுபட்ட கநர 
மண்டைத்ள்த எவவோறு ்கைக்கி்ட கவணடும் 
என சிை எடுத்துக்்கோடடு்கள் கீகழ 
்தரபபடடுள்ைன . 

 நீங்கள் இைண்டனில் இருபப்தோ்கக் 
்்கோள்கவோம். அபகபோது கநரம் ப்கல் 12:00 மணி 
என்றோல் ெபபோனில் என்ன கநரம் என்பள்த 
அறிய கவணடும். இ்தற்கு நீங்கள் இைண்டனில் 

இ்டஅளமபளபத் ்்தரிநது ்்கோள்ை கவணடும். 
இது ்சரியோ்க மு்தன்ளம தீரக்்ககரள்கயில் 
அளமநது இருபப்தோல்  0º கிழக்்கோ்கவும் ெபபோன் 
135º கிழக்்கோ்கவும் அளமநது உள்ைது. எனகவ 
இரணடு இ்டத்திற்கும் உள்ை வித்தியோ்சம் 135º 
எனக் ்்கோள்ைைோம். இள்த 15 ஆல் வகுத்்தோல் 
உங்களுக்கு 9 கிள்டக்கும். எனகவ  
இைண்டனுக்கும் ெபபோனுக்கும் இள்டயில் 9 
மணிகநரம் வித்தியோ்சம் ்கோைபபடுகிறது என 
அறியைோம். ெபபோன் இைண்டனிலிருநது  
கிழக்கில் அளமநதுள்ை்தோல் நீங்கள் இந்த 9 
மணி கநரத்ள்த  12 மணி கநரத்து்டன்  
கூட்டகவணடும். இப்போழுது உங்களுக்கு  21 
மணிகநரம் (இரவு 9 மணி)  என விள்டக் 
கிள்டக்கும். அ்தோவது, ைண்டனில் ப்கல் 12 மணி 
என்றோல் ெபபோனில் இரவு 9 ஆகும்.

 ்தற்கபோது நீங்கள் ்சரவக்த்ச க்ததி 
க்கோடள்ட ்க்டநது ்்சல்வ்தோ்க ்கற்பளன ்்சய்து 
்்கோள்ளுங்கள்.  நீங்கள் 135º கிழக்கில் உள்ை 
ெபபோனில் இருபபது கபோை நிளனத்துக் 
்்கோள்ளுங்கள்.  நீங்கள் இப்போழுது ைவோயின் 
கநரத்ள்த அறிநது ்்கோள்ை விரும்புகிறீர்கள் 
என்றோல் ைவோய் 150º கமற்கில் உள்ைது. 
்சரவக்த்ச க்ததிக் க்கோடடிற்கும் ெபபோனின் 
அளமவி்டத்திற்கும்  உள்ை வித்தியோ்சம் 45º 
ஆகும்.  ைவோயின் அளமவி்டத்திற்கும் ்சரவக்த்ச 
க்ததி க்கோடடிற்கும் இள்டகய உள்ை  
வித்தியோ்சம் 30º ஆகும். எனகவ இந்த இரணடு  
வித்தியோ்சங்களையும் கூடடி 15 ஆல் வகுத்்தோல் 
(45+30 /15 = 5) 5 மணி என வரும். இது ஒரு 
விசித்திரமோன பகுதி ஆகும் ஏ்னன்றோல் 
ெபபோனும் ைவோயும் கவறுகவறு நோட்களை 
்்கோணடுள்ைது.  ்சரவக்த்சக்ததி க்கோடடிற்கு 
இ்டதுபக்்கம் வைதுபக்்கத்ள்த வி்ட ஒருநோள் 
முன்ன்தோ்க இருக்கும். அ்தோவது, ெபபோனில் 
வியோழன் மோளை 3 மணி என்றோல் ைவோயில் 5 
மணி கநரத்ள்த கூடடி இரவு 8 மணி எனக் 
்கைக்கி்ட  கவணடும் ஆனோல் ்சரவக்த்ச க்ததி 
க்கோடள்ட ைவோய்  கிழக்்கோ்க ்க்டநது ் ்சல்வ்தோல் 
நோம் ஒரு நோளை ்கழிக்்ககவணடும். அவவோறு  
்கைக்கிடும் கபோது ைவோயில் பு்தன் இரவு 8 
மணி  எனக் ்கைக்கிடுகிகறோம்.
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 இப்போழுது ்கவனியுங்கள் 
தீரக்்ககரள்க்கள் புவிளயச சுற்றி ்்சல்லும் 
்்சஙகுத்து  ்கற்பளனக் க்கோடு்கைோகும். 0º 
தீரக்்ககரள்க என்பது மு்தன்ளம 
தீரக்்கக்க்கோடள்ட குறிக்கும். புவி ்தன் அசசில் 
ஒருமுளற சுற்றிவர 24 மணி கநரத்ள்த 
எடுத்துக்்்கோள்கிறது. இந்த ்்சயலின் கபோது 
புவியோனது 3600 முழுளமயோ்க சுற்றுகிறது. 
எனகவ, புவி ஒருமணி கநரத்தில்  3600/ 24 =150ஐ 
்க்டக்கிறது. எனகவ  1º தீரக்்ககரள்க அதி்கரிபபது  
அல்ைது குளறவது  4 நிமி்டங்களைக் குறிக்கிறது.

3600= 24 மணிகநரம் = 1440 நிமி்டங்கள்  (24×60)

15º தீரக்்க கரள்கயின் வித்தியோ்சம் = 
ஒருமணிகநரம்

1º தீரக்்க கரள்கயின் வித்தியோ்சம் = 4 நிமி்டங்கள்

தீர்க்� தரள� �ைக்கிடும் படி�ள்:

1      மு்தலில் ்கைக்கி்ட கவணடிய இரு 
இ்டங்களை குறிக்்ககவணடும்

2      தீரக்்ககரள்க வித்தியோ்சத்ள்த ்கண்டறியவும்.

3      தீரக்்ககரள்கயின் வித்தியோ்சத்ள்த கநரமோ்க  
மோற்று்தல் 

4      புவி  இயஙகும் திள்சக்கு ஏற்ப கநரத்ள்த ்சரி 
்்சய்்தல்

எடுத்துக்�ோடடு 1

்போன்னி ்தன் பயைத்ள்த 00 இல் இருநது ப்கல் 
12 மணிக்கு ஆரம்பித்து கிழக்கு கநோக்கி 10º 
தீரக்்ககரள்கக்கு ்்சல்கிறோள். ்போன்னி 
்தன்னுள்டய இைக்ள்க எந்த கநரத்தில் 
அள்டவோள் என்று ்கைக்கிடு்க.

ஆரம்பகநரம்  =  ப்கல் 12 மணி

்்சல்ைகவணடிய இ்டம்  =  10º கிழக்கு

தீரக்்க கரள்க கநரமோ்க மோற்றபபடு்தல்

1 மணிகநரம்  =  150

4 நிமி்டங்கள்  =  10

எனகவ 100 = (4 x 10) நிமி்டங்கள்

= 40 நிமி்டங்கள்

அள்டய கவணடிய கநரம்  = ஆரம்பகநரம் + 
்கைக்கி்டபபட்டகநரம்

= ப்கல்  12 + 40 நிமி்டங்கள்

= 12. 40 நணப்கல் 

எடுத்துக்�ோடடு 2

A  என்ற கிரோமத்தின் கநரம் (தீரக்்ககரள்க 750 

கமற்கு) ்வள்ளிக்கிழளம மோளை 5 மணி 
என்றோல் தீரக்்ககரள்கயில் 1200 கிழக்்கோ்க 
அளமநதுள்ை 8 கிரோமத்தின் கநரத்ள்தக் 
்கைக்கி்டவும்.

தீர்வு

3600 = 24 மணிகநரம்

150 = 1 மணி

10 = 4 நிமி்டங்கள்

கிரோமம் A = 750 கமற்கு

கிரோமம் B = 1200 கிழக்கு

கூட்டவும் ( கமற்கு மற்றும் கிழக்கு)

(75+120)0= 1950

1950 ஐ 15 ஆல் வகுக்்கவும் 

= 13 மணி

்்சன்றள்டய கவணடிய கநரம் = ஆரம்பகநரம் + 
்கைக்கி்டபபட்டகநரம்

= 5 + 13 மணிகநரம்

= 18 மணி 

18 மணி கநரம் என்பது மோளை 6.00 மணி ஆகும்.

விள்ட  = ்சனிக்கிழளம மோளை 6.00

எடுத்துக்�ோடடு 3

்தற்்போழுது 15º கிழக்கில் உள்ை  ளநஜிரியோவில் 
்கோளை 10 மணி என்றோல்  அக்த கநரத்தில் 75º 
கமற்கு தீரக்்ககரள்கயில்  அளமநதுள்ை 
நியூயோரக் ந்கரத்தின் உள்நோடடு கநரத்ள்த 
்கைக்கிடு்க. 
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ஆரம்ப கநரம்  = ்கோளை10.00 மணி

நியூயோரக் = 750 கமற்கு

ளநஜிரியோ = 150 கிழக்கு

இரணள்டயும் கூட்டவும் = (கமற்கு + கிழக்கு)

(750+150) = 900

90 0/ 150=  6 மணிகநரம்

1.    புலப்ப்டோ� ஆற்றல (Dark Energy): 
கபரண்டத்தின் விரிவோக்்கத்ள்த 
கவ்கபபடுத்தும் விண்வளிபபகுதி 
முழுவதும் நிளறநதுள்ை ஒரு புைபப்டோ்த 
ஆற்றல். 

2.    �ோந�ப்புலம் (Magnetic Field): இயஙகும் 
மின்அயனி்கள் மற்றும் இரு ்கோந்த 
முளனயத்்தோல் உருவோக்்கபபட்ட ஒரு விள்ச. 
இது மற்ற இயஙகும் மின் அயனி்கள் மற்றும் 
இரு ்கோந்த முளனயங்களின் மீது விள்சளயச 
்்சலுத்தும்.

3.    பு்ற நிழல (Penumbra):  ஒரு ஒளி பு்கோ 
்போருளினோல் உருவோக்்கபபட்ட நிழல்  
பகுதியோ்க மளறக்்கபபட்ட ்வளிபபுற பகுதி.

4.    குறுஙத�ோள்( Asteroid): சிறு போளற கபோன்ற 
விண்போருட்கள். இளவ மற்ற 
க்கோள்்களைபகபோை சூரியளனச 
சுற்றிவருபளவ.

5.    திட்ட தநரம் (Standard Time):  ஒகர 
தீரக்்ககரள்கயில் ்கோைபபடும் 
இ்டங்களுக்்கோ்க அல்ைது க்த்சங்களுக்்கோ்க 
்சட்டம் அல்ைது வழக்்கத்தின் மூைம் ஒகர 
சீரோ்க உருவோக்்கபபட்ட கநரம்.

அள்டய கவணடிய கநரம் = ஆரம்ப கநரம் + 
்கைக்கி்டபபட்ட கநரம்

= ்கோளை 10 + 6 மணிகநரம்

= 16 மணிகநரம் என்பது மோளை  4 மணி ஆகும்.

விள்ட : மோளை 4 மணி

6.    அண்ட இயக்�ம் (Galactic Movement): 
புவி, சூரியன் மற்றும் சூரிய குடும்பத்தின் 
அளனத்துப ்போருட்ககைோடும் போல்வழி 
விணமீன் கூட்டத்ள்த நீள்வட்டபபோள்தயில் 
வைம் வருவது.

7.    ்சம நோள் (Equinox):  நிை நடுக்கோடடுப 
பகுதியில் சூரியன் ்்சஙகுத்்தோ்க க்தோன்றும் 
கநரம். இநகநரத்தில் இரவு ப்கல் ்சமமோ்க 
்கோைபபடும். 

8.    கூனல நிலவு (Gibbous): மூன்றில் ஒரு 
பஙகு நிைவின் க்தோற்றம்.

9.    சூரிய புயல (Solar Flare): சூரியனில் 
உருவோகும் மின்்கோந்த புயல். இது அதி்க 
அைவு வோயுக்்களை உருவோக்கும். இளவ்கள் 
சூரிய புயளை உருவோக்்கக்கூடியளவ.

10.    சூப்பர் தநோவோ  (Super Nova): ஒரு 
நட்சத்திரம் ்வடித்து மரைம் அள்டவது. 
அந்த ்சமயத்தில் இளவ 100 மில்லியன் 
சூரியனின் பிர்கோ்சத்ள்த அள்டயக்கூடும்.
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மதிப்பீடு 

I.  ்சரியோன விள்டளயத்   
     த�ர்நப�டுத்து எழுது�.

1.    ் பரு ்வடிபபுக் 
க்கோடபோடள்ட மு்தன் 
மு்தலில் ்வளியிட்டவர 

 அ. அபகப ஜியோரெஸ் ைகமய்ட்்டர
 ஆ. எடவின் ைபல் 
 இ. நிக்க்கோைஸ் க்கோபரநி்கஸ்        
 ஈ.  ஆரியபட்டோ 

2.    சூரியக் குடும்பத்தில் ்கோளை மற்றும் மோளை 
நட்சத்திரம் என்று அளழக்்கபபடுவது 

 அ. பு்தன்     ஆ. ்வள்ளி
 இ. யுகரனஸ்     ஈ.  ்சனி

3.    சூரியக் குடும்பத்தில் 30 வளையங்களு்டன்   
்கோைபபடும்  க்கோள் எது?

 அ. வியோழன்      ஆ. ்்சவவோய் 
 இ. புவி     ஈ.  ்சனி

4.    புவித் ்தன்ளனத்்தோகன ஒருமுளற சுற்றிவர 
எடுத்துக்்்கோள்ளும் கநரம்

 அ. 23 மணிகநரம், 56 நிமி்டங்கள், 4 வினோடி்கள்.
 ஆ. 27 மணி கநரம், 17 நிமி்டங்கள், 2 வினோடி்கள்  
 இ. 24 மணிகநரம், 56 நிமி்டங்கள், 4 வினோடி்கள்
 ஈ. 10 மணிகநரம், 7 நிமி்டங்கள், 4 வினோடி்கள் 

5.    ்கோற்று அதி்கமோ்க உள்ை க்கோள் எது?

 அ. ்சனி    ஆ. ்நபடியூன்
 இ. வியோழன்    ஈ.   ்்சவவோய்

6.    சூரியன் புவிக்கு  மி்க அருகில் ்கோைபபடும் 
நோள் 

 அ. ெனவரி 3     
 ஆ. ெூளை 4 
 இ. ்்சப்டம்பர  5 
 ஈ.  டி்சம்பர 4

7.    800 வ்டக்கில் க்கோள்ட நீண்ட ப்கல் இரவு 
நோைன்று  ப்கல் கநரத்தின் ்கோை அைவு 

 அ. 18 மணிகநரம்  27 நிமி்டங்கள்   

 ஆ. 24 மணி (2 மோ்தங்களுக்கு)  
 இ. 24 மணிகநரம்  (4 மோ்தங்களுக்கு)   
 ஈ.  24 மணிகநரம்  (6 மோ்தங்களுக்கு)

8.    சூரியன் பூமத்தியகரள்கயில் ்தளைக்குகமல் 
வநது இருபபது கபோன்ற இயஙகு க்தோற்றம்   
ஆணடிற்கு இருமுளற வருவது.

 அ. டி்சம்பர 22 மற்றும் மோரச 21    
 ஆ. மோரச  21 மற்றும் ்்சப்டம்பர 23
 இ. ெூன்  21 மற்றும் டி்சம்பர 22   
 ஈ.  ்்சப்டம்பர 23 மற்றும் டி்சம்பர 22

9.    ெூன் 21 இல் சூரிய ஒளிக் ்கதிர ் ்சஙகுத்்தோ்க 
விழுவது 

 அ. ்க்ட்க கரள்க     ஆ.  ம்கர கரள்க     
 இ. பூமத்திய கரள்க   ஈ.  ஆரடிக் வட்டம் 

10.    பிரோ்தோன தீரக்்க கரள்க ்கோை மண்டைத்தின் 
ளமயப பகுதி இது இளவ்களுக்கு இள்டயில் 
்கோைப படும்

 அ. 7 ½0 கமற்கு மற்றும் 7 ½0 கிழக்கு     
 ஆ. 7 ½0 ்்தற்கு மற்றும் 7 ½0 வ்டக்கு  
 இ. 17 ½0 கமற்கு மற்றும் 17 ½0 கிழக்கு   
 ஈ.  17 ½0 ்்தற்கு மற்றும் 17 ½0 வ்டக்கு

II.  மி�க் குறுகிய விள்டயளி.

1.    நட்சத்திரம் – வளரயறு.

2.    ் வள்ளி க்கோள் அதி்க ்வபபமோ்க  இருபபது 
ஏன்?

3.    பு்தனுக்கும்  ்நபடியூனுக்கும் உள்ை 
கவறுபோடு என்ன?

4.    உள் க்கோள்்கள் என்றோல் என்ன?

5.    ஒளியூடடும் வட்டம் வளரயறு.

III.  குறுகிய விள்டயளி.

1.    குறுஙக்கோள்்கள் என்றோல் என்ன?

2.    நம்மோல் ஏன் எப்போழுதும் நிைவின் ஒரு 
பக்்கத்ள்த மடடுகம போரக்்க முடிகிறது?

3.    ்சனிக் க்கோளின் பணபு்களைக் குறிபபிடு்க.
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IV.  விரிவோன விள்டயளி.

1.    ் பரு ்வடிபபுக் ்்கோள்ள்களய விவரி.

2.    சூரியனின் அளமபளப விவரி.

3.    சூரியனின் ்சம நோள் மற்றும் நீண்ட ப்கல் 
இரவு நோள்  ்கோணும் சூரியனின் நோன்கு 
நிளை்களை சுருக்்கமோ்க விவரி.

V.  கூடு�ல வினோக்�ள் 

1.    அட்சகரள்க்களின் க்கோடு்கள்

 அ. முக்கிய  தீரக்்க கரள்கயிலிருநது ் ்தோ்டஙகும்
 ஆ. கமற்க்கோ கிழக்க்கோ அ்தன் பிறபபி்டமோ்க  
       இருக்கும் படி உருவோக்்கபபடடுள்ைது
 இ. ்சம நீைமுள்டயளவ
     ஈ.  பூமத்திய கரள்கயிலிருநது ்்சல்ை ்்சல்ை  
      நீைம் குளறயும். 
 உ .  கமற்்கண்ட எதுவும் இல்ளை

2.    கீழ்்கண்டவற்றில் ஒன்ளறத் ்தவிர தீரக்்க 
கரள்களயக் குறித்்த எல்ைோ கூற்று்களும் 
்சரிகய 

 அ. இ்தன் துவக்்கம் முக்கிய  தீரக்்க கரள்க. 
 ஆ. கிழக்கும் கமற்கும் 180° வளரக்கும்  
       விரிநதுள்ைது. 
 இ. அளனத்தும் ்சம நீைமுள்டயளவ. 
     ஈ.  இவற்ளற மோலுமி்கள் உபகயோ்கபபடுத்தும்  
      க்கோைமோனி்களைக் ்்கோணடு அைவி்ட  
      முடியும். 
 உ .  ்கோைமோனி ்கணடு பிடிக்கும் வளர  
     இவற்ளற அைவி்ட முடியவில்ளை.

3.    புவி ஒரு மணிக்கு 1,042 ளமல்்கள் கவ்கத்தில் 
சுற்றுகிறது. புவி ஒரு முளற  சுற்றி வர  24 
மணி கநரம் ஆகிறது என்றோல் புவியின் 
சுற்றைவு 

 அ. 40,000 ளமல்்கள்  
 ஆ. 25,000 ளமல்்கள்  
 இ. 2400 ளமல்்கள்  
     ஈ.  76,000 ளமல்்கள்  
 உ .  கமற்்கண்ட எதுவும் கிள்டயோது. 

4.    பிர்தோன தீரக்்க கரள்கயிலிருநது துவஙகி 
மறுபடியும் அக்த பிர்தோன கரள்கக்கு 
திரும்புவ்தற்குள் எத்்தளன முளற முழு 
வட்டமோ்க கிழக்க்கோ கமற்க்கோ பயைபபடடு 
இருபபீர்கள்.

 அ. 60°  
 ஆ. 90°  
 இ. 360° 
     ஈ.  180°  
 உ. கமற்்கண்ட எதுவும் இல்ளை

5.    0°  தீரக்்க கரள்கயும் 0°  அட்ச கரள்கயும் 
்கோைபபடுவது

 அ. மத்திய ஆஸ்திகரலியோ   
 ஆ. பிகரஸில்
 இ. ்்தன் அடைோணடிக் மற்றும் கமற்கு ஆபபிரிக்்கோ 
     ஈ.  ்்தன் துருவங்களில் 
 உ. கமற்்கண்ட எதுவும் இல்ளை

6.    தீரக்்க கரள்களய அறிநது ்்கோள்ை ஒரு 
மோலுமிக்கு கீழ்்கண்டளவ்கள் ்்தரிநது 
இருக்்க கவணடும்

 அ. ்்தோடுவோனத்தில் சூரியனின் ஏற்றம்.   
 ஆ. பிர்தோன தீரக்்க கரள்கயில் ்கோைபபடும்  
      தீரக்்க கரள்க. 
 இ. உள்நோடடு கநரமும் அடுத்்த தீரக்்க கரள்க  
      க்கோடடில் ்கோைபபடும் கநரமும்.  
     ஈ.  ்சோரபுள்டய இள்ட்வளி    
 உ. கமற்கூறிய ஏதுவும் இல்ளை

7.    தீரக்்ககரள்கயும் அட்ச கரள்கயும் ஒரு 
க்கோைமோ்க  ஒருஙகிளைக்்கபபடடுள்ை 
அளமபபோகும். இ்தன் துவக்்கம் 0°  தீரக்்க 
கரள்க மற்றும் 0°  அட்சகரள்கயில் 
்கோைபபடும். இந்த புள்ளியோனது 
அடைோணடிக் ்பருங்க்டலில் ஆபபிரிக்்க 
நோடடின் ்தங்க  ்க்டற்்களரக்குச  ்சற்று கீகழ 

4.    ்சநதிர கிர்கைத்திற்கும் சூரிய 
கிர்கைத்திற்கும் இள்டகய உள்ை 
கவறுபோடள்ட எழுது்க.

5.    சிங்கபபூரில் இரவு 8 மணியோ்க இருக்கும் 
கபோது (103° 81" கி) ்்சன்ளனயின் உள்நோடடு 
கநரத்ள்தக் ்கைக்கிடு்க (80° 27" கி).  
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்கோைபபடுகிறது. இ்ட அளமவு்கள் 
போள்க்களில் வ்டக்கு, ்்தற்கு, கமற்கு மற்றும் 
கிழக்கு திள்ச்களில் அைக்்கபபடுகிறது. 
23°.34" ்்தற்கு மற்றும் 46°.38" கமற்கு 
கீழ்்கண்ட பகுதி்களில் அகந்கமோ்க 
அளமக்்கபபடடிருக்்கைோம்.

 அ. இரஷ்யோ   
 ஆ. ்கன்டோ
 இ. ்்தன்னோபபிரிக்்கோ  
     ஈ. ்்தன் அ்மரிக்்கோ    
 உ. கமற்கூறிய ஏதுவும் இல்ளை

8.    பூமத்திய கரள்க அல்ைது ஏ்தோவது ஒரு 
தீரக்்ககரள்கயில் புவியின் சுற்றைவோனது

 அ. 25,000 கி.மீ  ஆ. 40,000 கி.மீ  
 இ. 36,000 கி.மீ      ஈ.  46,000 கி.மீ

9.    ் வள்ளி நணப்கல் 90° கமற்கில் ஒரு மணி 
என்றோல் 90° கிழக்கிற்கு எத்்தளன 
மணியோகும்

 அ. ்வள்ளி இரவு 7.00 மணி   
 ஆ. ்வள்ளி ்கோளை 7 மணி. 
 இ. ்சனி ்கோளை 7 மணி     
 ஈ.  ்சனி மோளை 1.00 மணி
 உ. ்சனி ்கோளை 1.00 மணி

10.    திங்கள் 90° கமற்கில் கநரம் நணப்கல் 12 
மணி. 75°  கிழக்கு தீரக்்க கரள்கயில் 
இப்போழுது கநரம் மற்றும் நோள் 
என்னவோ்க இருக்கும்?

 அ. ்சனி இரவு 11 மணி   
 ஆ. ்்சவவோய் ்கோளை 11 மணி
 இ. திங்கள் ்கோளை 1 மணி     
 ஈ.  ்்சவவோய் இரவு 11 மணி

 உ. திங்கள் ்கோளை 6 மணி

V.  ப்சய்முள்ற

1.    சூரியக் குடும்பத்தின் ் ்சயல்படும்  மோதிரிளய 
குழு ்்சயல் திட்டமோ்க உருவோக்கி அ்தற்கு  
வகுபபளறயில் ்்சயல் விைக்்கமளி.

2.    ஒரு அடள்டபபைள்கயில் சூரியன், க்கோள்்கள், 
துளைக்க்கோள்்கள், விண்கற்்கள், 
எரிநட்சத்திரங்கள் மற்றும் வோல் 
நட்சத்திரங்கள் குறித்து உணளம்கள் 
மற்றும் ்்சய்தி்களை க்ச்கரித்து அள்த 
்தயோரித்து தின்சரி  ்கோளை தியோன 
கூட்டத்தில் வோசிக்்கவும்.

3.    ஒன்ப்தோம் க்கோளைப பற்றிய ்்சய்தி்களை 
க்ச்கரித்து வகுபபளறயில் ்்சோல்ைவும்.

  கமற்க�ோள சோன்று�ள

1.  Geography by Surender Singh.
2. Geography by Vee Kumar publications.

 இறைய சோன்று�ள

3. Solar system.  Nasa.gov.com
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தநர மண்டலங�ள்

உரலி
https://www.timeanddate.com/time/map/

இச்்சயல்போடடின் மூைம் உைகின் கநர 
மண்டைங்களையும்,கிர்கைங்களையும் 

அறிய முடியும்.

படி�ள்
படி 1:  கீகழ ்தரபபடடுள்ை உரலிளயப பயன்படுத்தி அல்ைது விளரவு குறியீடடின் மூைம் 

‘Time Zone Map’ பக்்கத்திற்குச ்்சல்ை முடியும். 

படி 2:  சுடடிளய ஊ்டோடும் நிைவளரப்டத்தின் மீது ்மதுவோ்க ந்கரத்திக் ்கவனித்்தோல் 
ஒவ்வோரு குறிபபிட்ட இ்டங்களின் கநர மண்டைமும், ்தற்கபோள்தய கநரமும் 
மோறுபடுவள்தக் ்கோைைோம்.

படி 3:  ‘Eclipses’-ஐ ்்தரிவு ்்சய்து அதில் உள்ை ‘Sun and Moon’ ்மனுவின் மூைம் க்கோள்்களின் 
மோற்றங்களினோல் ஏற்படும் கிர்கைங்களை உற்றுகநோக்்க முடியும். 

படி 4:  ‘See list of all eclipses & planet transits worldwide (1900 to 2199)’ என்ற பகுதிளய 
்்சோடுக்குவ்தன் மூைம் ஊ்டோடும் நிைவளரப்டத்தில் இதுவளர நி்கழ்ந்த இனி 
ஏற்ப்டவிருக்கும் கிர்கைங்களின் க்ததி மற்றும் போள்த்களை அறிய முடியும்.

படி 1 படி 2

படி 3 படி 4

*ப்டங்கள் அள்டயோைத்திற்கு மடடுகம.

Java மற்றும் Flash Player ஐ அனுமதிக்்கவும்

இறையச் வசயலபோடு
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3.1. அறிமுகம்

இரஷ்யர்கள் புவியின் நடுமவ குழி 
மதைோணடி சசல்� முயற்சிததைோர்கள் என்்பது 
உஙகளுக்குத சதைரியுேோ? அது உண்ேயில் 
்தைரியேோன முயற்சிதைோன்.

ேனிதைன் புகழ்மிக்க வோமயஜர் 1 
சசயற்்கக் மகோ்்ள (விணக�ம்) சூரியக்  
குடும்்பததிற்கு சவளிமய அனுப்ப 26 ஆணடுகள் 
எடுததுக் சகோணடை மவ்்ளயில், (புவியிலிருநது 
16.5 மில்லியன் கி.மீ தூரம்) அமதை மநரத்தை (24 
ஆணடுகள்) புவிக்கடியில் சவறும் 12.3 கி.மீ 

•  புவியின் உள் அ்ேபபு ேற்றும் அதைன் 
கூறுக்்ள புரிநது சகோள்ளுதைல்.

•  கணடை நகர்வுக் சகோள்்க ்பற்றிய 
நுணணறி்வ வ்ளர்ததுக் சகோள்ளுதைல்.

•  புவிததைடடுக் சகோள்்கயின் கருத்தை 
விவரிப்பது.

•  புவி உள் சக்திக்்ள ்படடியலிடடு 
அவற்றின் ்பணபுக்்ள ஒபபிடுதைல்.

•  ்போ்ற வ்ககள் ேற்றும் ்போ்ற 
சுைற்சி்ய வி்ளக்குதைல்.

கற்ைல ரநாக்கங்கள்

படம் 3.1 ரகாலா சூப்பர் ஆழ்து்ள, இேஷ்யா
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அத்தியாயக் கடடகம்
3.1. அறிமுகம்
3.2. புவியின் உள் அ்ேபபு
3.3. கணடை நகர்வுக் மகோட்போடு
3.4. புவிததைடடு அ்ேபபியல்
3.5. புவித  தைடடு எல்்�கள்
3.6. சவப்ப உமிழ்வு சுைற்சி
3.7. ேடிபபு
3.8. பி்ளவு
3.9. நி�நடுக்கம்
3.10. எரிே்�கள்
3.11. ்போ்றகள்
3.12. ்போ்ற சுைற்சி

அலகு 3

பா்ைக்ரகாளம்- 
உள் இயக்கச் வசயலமு்ைகள்
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தூரம் சசல்� எடுததுக் சகோணடைோர்கள். 
இரஷ்யர்கள் “மகோ�ோ” சூப்பர் ஆழ்து்்ள்ய 
1970க்கும் 1994க்கும் இ்டைப்படடை கோ�ததில்  
மதைோணடினோர்கள். 12.3 கிம�ோ மீடடைர் ஆைம் 
சகோணடை ‘நடசததிர வழி’  (SG-3) என்்பது இதைன் 
மிக ஆைேோன ்பகுதியோகும்.

புவியின் மேற்்பரப்போனது உள் ேற்றும் 
சவளி இயக்க சக்திக்ளோல் சதைோடைர்ச்சியோக 
ேோற்றி அ்ேக்கப்படுகின்றது. உள் ேற்றும் 
சவளி இயக்கச் சக்திகள் புவி  மேற்்பரபபின்  
மதைோற்றததில் ஏற்்படும் ேோற்றஙக்்ள புவிபபுற 
சசயல்மு்ற என்கிமறோம். (்படைம் 3.3) 
்போ்றகளின் நகர்வு ேற்றும் இடைபச்பயர்வு 

மூ�ேோக புவி மேற்்பரபபின் மதைோற்றத்தை ேோற்றி 
அ்ேக்கும் சசயல்மு்ற்ய ஒடடுரு அழிதைல் 
(Diastrophism) என அ்ைக்கிமறோம். ஒடடுரு 
அழிதைல்  கணடை ஆக்க நகர்வு ேற்றும் ே்�யோக்க 
நகர்வு சசயல்மு்றக்்ள சகோணடுள்்ளது.

புவியுடைனோன நேது அனு்பவம் 
ச்பரும்்போலும் புவியின் மேற்்பரபபு வ்ரயில் 
தைோன் உள்்ளது. ஆனோல் புவியோனது மிகச் 
சிக்க�ோன உள் அ்ேப்்பக் சகோணடுள்்ளது. 
புவியோனது ்போ்றக்மகோ்ளம், நீர்க்மகோ்ளம், 
வளிக்மகோ்ளம் ேற்றும் உயிர்க்மகோ்ளம் 
ஆகியவற்றோல் ஆனது.

பாணறக்ேகாளம் புவியின் கடினேோன 
மேம�ோடடி்ன ்போ்றக்மகோ்ளம் என்கிமறோம். 
இது மேம�ோடு ேற்றும் கவச அடுக்கின் 
மேற்்பகுதி்ய உள்்ளடைக்கியது. ்போ்றக்மகோ்ளம் 
என்ற வோர்த்தை லிதமதைோஸ்பியர் என்ற கிமரக்க 
சசோல்லிலிருநது ச்பறப்படடைது. ‘லிதமதைோஸ்‘ 
என்்பதைன் ச்போருள் ‘்போ்ற’ ேற்றும் ‘ஸ்ம்பரோ’ 
என்்பதைன் ச்போருள் ‘மகோ்ளம்’ என்்பதைோகும். 
்போ்றக்மகோ்ளம் என்ற சசோல் மஜோசப ம்பரல் 
என்ற அசேரிக்க நி� அ்ேபபியல் வல்லுநரோல் 
அறிமுகப்படுததைப்படடைது.

படம் 3.2 புவியின் ஆழைான ைற்றும் 
உயேைான பகுதிகள்

8.9 கி.மீ உயரம்
எவேஸட சிகேம்

கடலைடடம்

ஆைேோன சசயல்்படும் சுரஙகம்

மகோ�ோ சூப்பர் ஆழ்து்்ள

12.3 கி.மீ ஆைம்
ேரியோனோ அகழி
10.9 கி.மீ ஆைம்

3.9 கி.மீ ஆைம்

கியு்பர் ்�ட

புவி இயக்கச் 
சக்திகள்

எணரடாவ�னிக் 
(அ)  உள் 

இயக்கச் சக்தி

எக்ரஸாவ�னிக் 
(அ) வவளி 

இயக்கச் சக்தி

ஒடடுரு அழிதல (அ)
வைதுவாக நகர்தல

வகடஸடிோபிஸம் 
(அ) திடீவேன 

நகர்தல

பா்ைச்
 சி்தவு

அரித்தல

இயற்சி்தவு பனியாறு

ஆறுகள்

கடல
அ்லகள் 

காற்று

நிலத்தடி நீர்

ரவதியியல 
சி்தவு

உயிரினச் 
சி்தவு

ரைல ரநாக்கி 
நகர்தல

விலகு வி்ச

நிலநடுக்கம்

எரிை்ல

ரைாது வி்ச

கீழ் ரநாக்கி 
நகர்தல

எபிரோவ�னிக் (அ) 
கணட ஆக்க நகர்வு

ஓரோவ�னிக் (அ) 
ை்லயாக்க நகர்வு

படம் 3.3 புவி இயக்கச் சக்திகள்
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கோணப்படுகிறது. ச்பருஙகடைல் மேம�ோடடின் 
தைடிேன்  கணடைமேம�ோடடுடைன்  ஒபபிடும் ம்போது  
கு்றவோக உள்்ளது. ச்பருஙகடைல் மேம�ோடடின் 
சரோசரி தைடிேன் 5 கி.மீடடைரோகவும் கணடை 
மேம�ோடடின் தைடிேன் 30 கி.மீடடைரோகவும் 
கோணப்படுகிறது. கணடை மேம�ோடடின் தைடிேன்  
முக்கிய ே்�தசதைோடைர் ்பகுதிகளில் அதிகேோக 
உள்்ளது. இேோ�யப ்பகுதியில் கணடை 
மேம�ோடடின் தைடிேன் 70 கி.மீ ஆகும். 
மேம�ோடடின் அடைர்ததி 2 கிரோம் /சச.மீ3 க்கு 
கு்றவோக உள்்ளது.

3.2.2 கவச அடுக்கு (The mantle)

கவச அடுக்கு சிலிகோ, ேக்னீசியம் ேற்றும் 
இரும்்போல் ஆனது. இது மேம�ோடடிற்கும் 
சவளிக் கருவததிற்கும் இ்டையில் 
அ்ேநதுள்்ளது. இது 2,900 கி.மீடடைர்  ஆைம் 
வ்ர ்பரவியுள்்ளது. இது சவளிக் கவசம் 
ேற்றும் உடகவசம் என மேலும் இரணடைோகப 
பிரிக்கப்படடுள்்ளது.  கவச அடுக்கு  ச்போதுவோக 
திடை நி்�யில் கோணப்படுகிறது. கவச அடுக்கின் 
மேல் ்பகுதி  அஸ்திமனோஸ்பியர் என 
அ்ைக்கப்படுகிறது. கிமரக்க சேோழியில் 
‘அஸ்தைன்’ என்ற சசோல்லின் ச்போருள் 
‘வலுவற்றது’ என்்பதைோகும். அஸ்திமனோஸ்பியர் 
சுேோர் 400 கி.மீடடைர்  ஆைம் வ்ர ்பரவியுள்்ளது. 
மேோமஹோமரோவிசிக் ( Mohorovicic ) என்ற எல்்� 

3.2.  புவியின் உள் அ்ைப்பு

 (Interior of the Earth)

புவியின் உள் அ்ேபபு திடை ேற்றும் திரவ 
நி்�யில் உள்்ள ்ப� கனிேஙக்்ளக்  
சகோணடுள்்ளது. சவப்ப நி்�யோனது 
ச்போதுவோக ஒவசவோரு 32 மீடடைருக்கு 1° 
சசல்சியஸ் என்ற வீதைததில் புவியின் 
உட்பகுதி்ய மநோக்கி அதிகரிக்கிறது. புவி உள் 
அ்ேபபு அடுக்குக்்ள ்போர்க்க (்படைம் 3.4). 
புவியின் உள் அ்ேப்்ப ச்போதுவோக மேம�ோடு 
(Crust), சவளிக்கவசம் (upper mantle), உள் கவசம் 
(lower mantle), சவளிக்கரு (Outer core) ேற்றும் 
உடகரு (Inner core) எனப பிரிக்க�ோம்.

3.2.1 ரைரலாடு (Crust)

மேம�ோடு   சிலிகோ ேற்றும் அலுமினியம் 
ம்போன்றவற்றோல் ஆன சவளி மேம�ோடு ேற்றும் 
(கணடை ஓடு) சிலிகோ ேற்றும் ேக்னீசியம் 
ம்போன்றவற்றோல் ஆன கீழ் மேம�ோடு 
(ச்பருஙகடைல் மேம�ோடு) என இரணடைோக 
பிரிக்கப்படடுள்்ளது. சவளி மேம�ோடடிற்கும், 
உள்மேம�ோடடிற்கும் இ்டைப்படடை எல்்�்ய 
மகோன்ரோட  எல்்� (Conrad Boundary) என்று 
அ்ைக்கிமறோம். மேம�ோடடின் அடைர்ததி 
ச்பருஙகடைல் மேம�ோடடுப ்பகுதியிலும் கணடை 
மேம�ோடடுப ்பகுதியிலும் மவறு்படடு 

படம் 3.4 புவியின் உள் அ்ைப்பு அடுக்குகள்

ரகான்ோட (Conrad) – வவளி ரைரலாடடிற்கும் கீழ் 
ரைரலாடடிற்கும் இ்டப்படட எல்ல

ரைாரோரோவிசிக் 
(Mohorovicic) – கீழ் 

ரைரலாடடிற்கும் வவளி 
கவசத்திற்கும் இ்டப்படட 

எல்ல

குடடன்வபர்க்(Guttenberg) 
– உட கவசத்திற்கும் 
வவளிக் கருவிற்கும் 
இ்டப்படட எல்ல

வேபிடி(Repiti) – வவளி 
கவசத்திற்கும் உட 

கவசத்திற்கும் 
இ்டப்படட எல்ல

வலஹ்ரைன் எல்ல 
– வவளிக்கருவிற்கும் உட 
கருவிற்கும் இ்டப்படட 

எல்ல
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கீழ் மேம�ோட்டையும் மேல் கவசத்தையும் 
பிரிக்கிறது. கவச அடுக்கின் அடைர்ததி 3.9 கிரோம் /
சச.மீ3 ஆகும்.

3.2.3 புவிக் கரு ( The Core)

புவிக்கரு புவியின் ்ேயப்பகுதியோகும். 
இதைன் அடைர்ததி 13.0 கிரோம் /சச.மீ3 ஆகும். இதைன் 
சவப்பநி்� ஏறக்கு்றய 5,500° சசல்சியஸ் 
முதைல் 6000° சசல்சியஸ் வ்ர கோணப்படுகிறது. 

படம் 3.5 கணட நகர்வு

புவிக் கரு்வ சவளிக்கரு ேற்றும் உடகரு என 
இரணடைோகப பிரிக்க�ோம். கீழ் கவசத்தையும் 
சவளிக் கருவத்தையும் பிரிக்கும் எல்்� 
குடடைன்ச்பர்க் எல்்� (Guttenberg Margin) என 
அ்ைக்கப்படுகிறது.

சவளிக்கரு ேற்றும் உடகரு ஆகிய இநதை 
இரண்டையும் பிரிப்பது ச�ஹமேன் 
எல்்�யோகும் (Lehman Margin). சவளிக்கரு திரவ 

ச்பர்மியன்
250 மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்பு

ஜுரோசிக் 
145 மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்பு

ட்ரயோசிக் 
200 மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்பு

கிரமடைஸியஸ் 
65 மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்பு

சமீ்ப கோ�ம்

நி�நடுக்மகோடு

நி�நடுக்மகோடு

நி�நடுக்மகோடு

நி�நடுக்மகோடு

இநதியோ

ஆசியோ

ஆஸ்திமரலியோ

அணடைோர்டிகோ

ஆபபிரிக்கோ

சதைன் 
அசேரிக்கோ

வடை 
அசேரிக்கோ

லாரேசியா

ரகாண
டுவானா

பாஞ்சியா
சடைததீஸ்கடைல் சடைததீஸ்கடைல்நி�நடுக்மகோடு

Tamil_11th Geography_Unit_3 056-085.indd   59 06/06/18   6:23 PM
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



60

1.  ்பல்மவறு கணடைஙகளில் சி� ஒததை அரிய 
உயிரின பு்தைப்படிவஙகள் (Fossils) 
கோணப்படடைன.  மீம�ோசரஸ் (Mesosaurus) என்ற 
சிறிய  ஊர்வன வி�ஙகின் பு்தைப்படிவஙகள் 
ஆபபிரிக்கோ ேற்றும் சதைன் அசேரிக்கோவில் 
ேடடும் கோணப்படடைது. 

2.  360 மில்லியன் ஆணடுகள் ்பை்ேயோன 
ச்பர்ன் ேரததின் பு்தைப்படிவஙகள் 
இநதியோவிலும் அணடைோர்டிக்கோவிலும் 
ேடடும் கோணப்படடைது.

3.  ஒமர கோ� கடடைததில் உருவோன ஒததை 
வ்கயோன ்போ்றகள் ஆபபிரிக்கோ ேற்றும் 
பிமரசிலில் (சதைன் அசேரிக்கோ) கோணப்படடைது.

4.  நியூ ்பவுணட�ோநதின் புவியியல் அ்ேபபு 
அயர்�ோநது, ஸ்கோட�ோநது ேற்றும் 
ஸ்கோணடிமநவியோவுடைன் ச்போருநதுகிறது. 
அப்பம�ச்சியன் (Appalachian) ே்�யின் 
புவியியல் அ்ேப்போனது வடை ஆபபிரிக்கோவில் 
உள்்ள சேோரோக்மகோ ேற்றும் அல்ஜீரியோவுடைன் 
ச்போருநதுகிறது. 

5.  ஒததை கணடைஙகளின் எல்்�கள் ஒன்மறோடு 
ஒன்று ச்போருநதுகின்றன. உதைோரணேோக, 
ஆபபிரிக்கோவின் மேற்குப ்பகுதியும் சதைன் 
அசேரிக்கோவின் கிைக்குப ்பகுதியும் ஒன்றோக 
ச்போருநதுகின்றன.

படம் 3.6 கணட நகர்வின் 
சான்றுகள்

நி்�யில் இருக்கும் ம்போது உடகரு திடை 
நி்�யில் உள்்ளது. புவிக்கரு ச்போதுவோக 
நிக்கல் (Nickel) ேற்றும் இரும்பு (Ferrous) என்ற 
தைனிேஙக்ளோல் ஆனதைோல் இது  நிிஃம்ப (Nife) என 
(Barysphere) அ்ைக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியோனது 
புவியின் மேற்்பரபபிலிருநது  2,900 கி.மீடடைர் 
ஆைததிலிருநது 6,370 கி.மீடடைர் ஆைம் வ்ர 
்பரவியுள்்ளது.

3.3  கணட நகர்வுக் ரகாடபாடு 

(Continental Drift Theory)

1912 ஆம் ஆணடு ஆல்்பர்ட சவகனரின் 
(1880–1930) கருததுப்படி ்ப� மில்லியன் 
வருடைஙகளுக்கு முன்பு எல்�ோ கணடைஙகளும் 
ஒமர கணடைேோக இருநதைது. இவரின் கூற்றுப்படி 
250 மில்லியன் வருடைஙகளுக்கு முன்பு புவி 
‘்போஞ்சியோ’ (அ்னதது நி�ஙகளும்) என்ற ஒமர 
நி�ப்பகுதியோக கோணப்படடைது. இநதை  
நி�ப்பரப்்ப சுற்றி “்போநதை�ோசோ” என்ற ஒரு  
ச்பருஙகடைல் சூழ்நதிருநதைது. நீணடை 
கோ�க்கடடைததிற்கு மே�ோக அதைோவது சுேோர் 220 
மில்லியன் வருடைஙகளுக்கு முன்பு கணடைஙகள் 
இடைம் ச்பயர்நது தைற்ம்போ்தைய நி்�க்கு 
வநதுள்்ளது. முதைலில் ்போஞ்சியோ இரு 
நி�ப்பகுதிக்ளோக உ்டைநதைன. அ்வ வடைக்கில் 
“�ோமரசியோ’‘ எனவும் ேற்றும் சதைற்கில் 
“மகோணடுவோனோ” எனவும் அ்ைக்கப்படடைன.  
�ோமரசியோ மேலும் உ்டைநது யுமரஷியோ ேற்றும் 
வடை  அசேரிக்கோவோக பிரிநதைது. மகோணடுவோனோ 
நி�ம்  மேலும் உ்டைநது  ஆபபிரிக்கோ, 
சதைன்அசேரிக்கோ, அணடைோர்டிகோ, 
ஆஸ்திமரலியோ ேற்றும் இநதியோ எனப பிரிநதைது.

சவகனர் கணடை நகர்வுக் மகோட்போட்டை 
நிரூபிக்க சி� ஆதைோரஙக்்ள முன்்வததைோர். 
அவற்்ற விரிவோக ்போர்பம்போம்.

3.3.1.  கணட நகர்வுக் ரகாடபாட்ட 
நிரூபிக்கும் சான்றுகள் (Evidences 
to support continental drift theory)

 பின்வரும் சோன்றுகள் மூ�ேோக 
கணடைநகர்வு மகோட்போடு நிரூபிக்கப்படடுள்்ளது.

ஆபபிரிக்கோ

சதைன் துருவம்

சதைன் 
அசேரிக்கோ

இநதியோ

அணடைோர்டிகோ

ஆஸ்திமரலியோ
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3.5 புவித் தடடு எல்லகள்

 இரணடு அல்�து அதைற்கு மேற்்படடை புவித  
தைடடுகள் நகரும் ்பகுதி்ய புவிதைடடு எல்்�கள் 
என்கிமறோம். தைடடுகளின் ்பரவல் ேற்றும் 
நகர்வி்னப ்பற்றி புவித தைடடு அ்ேபபியல் 
(Plate tectonics) விரிவோக கூறுகிறது. புவியின் 
மேற்்பரப்போனது புவித தைடடு எனப்படும் 
திடைேோன ்போ்றக்மகோ்ள ்ப�்கக்்ளக் 
சகோணடுள்்ளது. சடைக்டைோனிக் (Tectonic) என்ற 
வோர்த்தை சடைக்டைோன் (Tecton) என்ற கிமரக்க 
சசோல்லிலிருநது  ச்பறப்படடைது. இதைன்  ச்போருள் 
“கடடுதைல்” என்்பதைோகும்.

்போ்றக்மகோ்ள புவித தைடடுகள்  சி� சேயம் 
மேம�ோடடு புவித  தைடடு அல்�து சடைக்டைோனிக் 
புவித தைடடு என்று அ்ைக்கப்படுகிறது. புவியின் 
்போ்றக்மகோ்ளம் ச்பரிய ேற்றும் சிறிய நகரும் 
புவித தைடடுக்ளோகப பிரிக்கப்படடுள்்ளது. 
யுமரஷியன்  தைடடு, இநமதைோ -ஆஸ்திமரலியோ 
தைடடு, வடை அசேரிக்கத தைடடு, சதைன் அசேரிக்கத 
தைடடு, ்பசிபிக் தைடடு, ஆபபிரிக்கத தைடடு, ேற்றும் 
அணடைோர்டிக்கோ தைடடு ம்போன்ற்வ முக்கிய 
புவித தைடடுக்ளோகும். அமரபியன் தைடடு, கரீபியன் 
தைடடு, மகோகோஸ் (Cocas) தைடடு ேற்றும் ஸ்கோடடியோ 
(Scotia) ஆகிய்வ சிறிய தைடடுகளுக்கு 
எடுததுக்கோடடுக்ளோகும். புவிததைடடு  சரோசரியோக 
ஒரு வருடைததிற்கு 2 முதைல் 3 சச.மீ நகர்கிறது.

புவித தைடடுகள் கணடைம் அல்�து  
ச்பருஙகடைல் நி�ப்பகுதிக்ளோல் ஆனது. 
ச்பருஙகடைல் புவித தைடடுகள் கீழ்மநோக்கி 
அமிழ்வதைோல் அகழியின் அருகில் நி�நடுக்கம் 

உ�க்ளோவிய ஊடுருவல் 
ச ச ய ற் ் க க் ம க ோ ள் 
அ்ேப்போனது (Global 
Navigation Satellite System - 
GNSS) புவிததைடடு நகர்வின் 

மவகத்தை அ்ளக்கிறது. கடை�டிப ்பரவ�ோனது 
ஆணடுக்கு 1 சச.மீடடைர் முதைல் 2 சச. மீடடைர் 
என்ற வீதைததில் வடை அட�ோணடிக் 
ே்�தசதைோடைர் ்பகுதியிலும் 15 சச.மீடடைருக்கு 
மேல் என்ற வீதைததில் கிைக்கு ்பசிபிக் ஏற்றம் 
என்ற இடைததிலும் கோணப்படுகிறது. 

3.4.  புவித் தடடு அ்ைப்பியல  

(Plate Tectonics)

இரணடு கணடைஙகளுக்கு இ்டையில் 
மூழ்கி நீநதுவ்தைப ்பற்றி நீஙகள் 
மகள்விப்படடிருக்கிறீர்க்ளோ? இது ஐஸ்�ோநதில் 
உள்்ள சில்ிஃ்பரோ (Silfra) பி்ளவில் சோததியம் தைோன். 
(்படைம் 3.7) ஐ ்போர்க்கவும். இது திஙசவள்ளிர் 
(Tingvellir) மதைசிய பூஙகோவில் அ்ேநதுள்்ளது. 
இது சரியோக வடை அசேரிக்க புவித தைடடிற்கும் 
யுமரசிய புவித தைடடிற்கும் இ்டையில் 
அ்ேநதுள்்ளது. இது இரணடு தைடடுகளுக்கு 
இ்டைமய அ்ேநதுள்்ள நம்ேோல் கோணக்கூடிய 
எல்்�யோகும்.

படம் 3.7 சிலஃபோ பிளவு, திங் வவள்ளிர்,  
ஐஸலாந்து.

நீஙகள் கணடை நகர்வுக் சகோள்்க்ய 
்பற்றி ஏற்கனமவ ்படிததிருக்கிறீர்கள். இபம்போது 
நோம் புவித தைடடு எல்்�க்்ளப ்பற்றி 
்போர்பம்போம்.

சடைக்சோஸ் (Texas) 
குன்றில் கோணப்படும் 
ேநதிரிததை ்போ்ற ்ப� 
பில்லியன் வருடைஙகள் 

்பை்ேயோனது. ஹவோய் தீவுகள் மிகவும் 
இ்ளம் �ோவோவினோல் உருவோன ஹோட 
ஸ்்போட (Hotspot) ஆக உள்்ளது.

Web link for Silfra drift
https://www.youtube.com/watch? v=U3eT0qmPJbw
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படம் 3.8 புவித் தடடுகளின் பேவல 

ைாணவர் வசயலபாடு

கீமை சகோடுக்கப்படடை நி�வ்ர்படைத்தை ்போர்தது புவித  தைடடுகளின் ச்பயர்க்்ளக் குறிக்கவும்.

1.  இநமதைோ ஆஸ்திமரலியன் தைடடுக்கு எல்்�க்ளோக  அ்ேநதுள்்ள  தைடடுகளின் 
ச்பயர்க்்ள எழுதுக. 
                                                                                                                                                      

2.  ஆபபிரிக்க தைடடு ேற்றும் அமரபியன் தைடடுக்கு இ்டையில் எநதை கடைல் அ்ேநதுள்்ளது? 
                                                                                                                                                      

3.  எநதை இரணடு கணடைஙகள் ஒன்றுடைன் ஒன்று சரியோகப ச்போருநதும் என நீஙகள் 
நி்னக்கிறீர்கள்? 
                                                                                                                                                      

1.்பசிபிக் தைடடு

2. ஆபபிரிக்கோ தைடடு

3.யுமரஷியோ தைடடு

4. அமரபியன் தைடடு

5. ஆஸ்திமரலியன் தைடடு

6. கரீபியன் தைடடு

7. மகோகோஸ் தைடடு

8. ஸ்கோடடியோ தைடடு

9. வடை அசேரிக்க தைடடு

10. சதைன் அசேரிக்க தைடடு

11. மஜோன் மடை பயுகோ தைடடு

12. இநதியன் தைடடு

13. அணடைோர்டிக் தைடடு

14. பிலிப்்பன்ஸ் தைடடு

15. நோஸ்கோ தைடடு

பசிபிக் தடடு பசிபிக் தடடு

பிலிப்்பன்ஸ 
தடடு

ஆப்பிரிக்கா 
தடடு

யுரேஷியா தடடு

அரேபியன் 
தடடு

ஆஸதிரேலியன் 
தடடு

கரீபியன் தடடு
ரகாகாஸ தடடு

ஸகாடடியா தடடு

வட அவைரிக்க தடடு

வதன் அவைரிக்க 
தடடு

ர�ான் ரட ப்யுகா 
தடடு

இந்தியன் 
தடடு

அணடார்டிக் தடடு

நாஸகா 
தடடுஈஸடர் தடடு

ர�ான் வபர்னாணடஸ 
தடடு

வ

வத

ரை கி
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அ ட � ோ ண டி க் 
ச்பருஙகடைல் ஆணடிற்கு  
1 சச.மீடடைர் முதைல்  
10 சச.மீடடைர் வ்ர 
விரிவ்டைநது வருகிறது.

ச்பருஙகடைல் புவித தைடடு எல்்�களில் 
ச்பருஙகடைல் ்போ்றக்மகோ்ளம் பிரிகின்ற ம்போது 
ஒரு ச்பரிய பி்ளவு மதைோன்றுகிறது. இநதை 
இ்டைசவளி்ய அஸ்திமனோஸ்பியரிலிருநது  
மேச�ழுநது வரும் ேோக்ேோ நிரபபுகின்றது. 
ேோக்ேோ குளிர்நது சகடடியோகி இஙகு ஒரு புதிய 
ச்பருஙகடைல் புவி ஓடடி்ன உருவோக்குகின்றது. 
எனமவ வி�கும் எல்்�க்்ள ஆக்கபூர்வேோன 
எல்்� (constructive plate boundary) என்றும்  
அ்ைக்கின்மறோம். மேலும் இதை்ன 
வ்ளர்ச்சிபச்பருக்க  எல்்� (accreting plate margin) 
என்றும் அ்ைக்க�ோம். 

வி�கும் எல்்�யில் என்ன 
ந்டைச்பறுகின்றது என்்ப்தை ்போர்க்க�ோம்.

முதைலில் புவித தைடடுகள் வி�கும்ம்போது 
ச்பருஙகடைல் ஓடடில் ஏற்்படும் பி்ளவு வழியோக 
கடை�டி ே்�சதைோடைர்கள் உருவோகின்றன. 
இதைற்கு அட�ோணடிக் ச்பருஙகடைல் கடை�டி 
ே்�தசதைோடைர் சிறநதை எடுததுக்கோடடைோகும். இது 
உ�கிம�மய மிக நீ்ளேோன கடை�டி 

ேற்றும் எரிே்�கள் ஏற்்படை கோரணேோக 
உள்்ளது. 

மிக முக்கியேோன நி�தமதைோற்றஙக்ளோன 
எரிே்�கள், ேடிபபுே்�கள், தீவு வ்்ளவுகள் 
ேற்றும் ஆழ்கடைல் அகழிகள் ம்போன்ற்வ 
ஏற்்படுவ்தை புவிததைடடு எல்்�கள் 
குறிக்கின்றன. மூன்று முக்கியேோன புவிததைடடு 
எல்்�கள் கோணப்படுகின்றன. அ்வ வி�கும் 
எல்்�கள், குவியும் எல்்�கள் ேற்றும் 
்பக்கவோடடு தைடடு எல்்�கள்.

3.5.1  விலகும் எல்லகள் (Divergent 
plate boundaries)

இரு புவித தைடடுகள் ஒன்்றவிடடு ஒன்று 
வி�கிச் சசல்லும் எல்்�்ய வி�கும் 
எல்்�கள் என்கிமறோம். எடுததுக்கோடடைோக, 
ஆபபிரிக்க புவித தைடடும் சதைன் அசேரிக்க  
புவித  தைடடும் ஒன்்றவிடடு ஒன்று வி�கிச் 
சசல்கிறது. இது வி�கும் எல்்�்ய 
ஏற்்படுததுகிறது. குறுக�ோன ச்பருஙகடைல்கள் 
புதிய வி�கும் எல்்�்யயும் அக�ேோன 
ச்பருஙகடைல்கள் ்ப்ைய ச்பருஙகடைல் 
சகோப்ப்ர்யயும்  குறிக்கின்றது. ச்பருஙகடைல் 
ே்�சதைோடைர்கள் புவித தைடடுகளின் 
எல்்�க்ளோக அ்ேநதுள்்ளன.

படம் 3.9 வடக்டானிக் புவித்தடடுகள்

வ

வத
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உருவோகின்றன. அவற்றில்  ஒன்று அகழியோகும். 
இரு புவித தைடடுகள் மேோதிக் சகோள்ளும் 
எல்்�யோக அகழி அ்ேகிறது. 

அகழி என்்பது கடை�டிச் சேசவளியின் 
அடிப்பகுதிகளில் அதிக அடைர்ததியுள்்ள 
ச்பருஙகடைல் தைடடு அடைர்ததிக் கு்றவோன 
கணடைத தைடடுக்கு அடியில் சரிநது சசல்வதைோல் 
உருவோகும் மிக நீ்ளேோன குறுகிய 
சசஙகுததுச்சரிவு்டைய ஆைேோன ்பகுதியோகும். 
எடுததுக்கோடடைோக, ்பசிபிக் ச்பருஙகடைலில் உள்்ள 
ேரியோனோ அகழி உ�கிம�மய மிக 
ஆைேோனதைோகும். ்பசிபிக் புவித தைடடு யுமரசியன் 
புவித தைடடுக்குக் கீமை மூழ்கும் ம்போது ேரியோனோ 
அகழி மதைோன்றியது. இது 10,994 மீடடைர் (10.99 கி. 
மீடடைர்) ஆைமு்டையது. ேரியோனோ அகழி 2,540 
கி.மீ. நீ்ளமும் 69 கி.மீ அக�மும் சகோணடைது. 

 நீஙகள் ேரியோனோ அகழியில் எவசரஸ்ட 
சிகரத்தை முழுவதும் ்வதது மூழ்கச் 
சசய்தைோலும் கடைல் ேடடைத்தை அ்டைய இன்னும்  
ஒரு சி� கி.மீ ஆைம் மீதைம் கோணப்படும். 
அவவ்ளவு ஆைேோனது ேரியோனோ அகழியோகும். 
கணடைத தைடடும், ச்பருஙகடைல் தைடடும் 
மேோதும்ம்போது அடைர்ததி அதிகமுள்்ள  
ச்பருஙகடைல் தைடடு அடைர்ததிக் கு்றவோன 
கணடைததைடடுக்கு கீமை சரிநது சசல்லும்ம்போது 
அமிழும் ேணடை�ம் (Subduction Zone) 
உருவோகின்றது. 

ஒரு புவிததைடடைோனது ேற்சறோரு 
புவிததைடடில் அமிழ்கின்ற எல்்� அமிழும் 
எல்்� எனப்படும். இதை்ன முதைலில் 
கணடுபிடிததைவர்கள் கியூ வோசடைடடி ேற்றும் 
ச்பனிசயோப (Kiyoo Wadati and Benioff) என்்பவர்கள் 
ஆவர். 

மேலும் இரு புவித தைடடுகள் ஒன்மறோடு 
ஒன்று மேோதும் ம்போது ேடிபபு ே்�கள் 
மதைோன்றுகின்றன. எடுததுக்கோடடைோக, இநதியக் 
கணடைத தைடடு யுமரோசியன் கணடைததைடடுடைன் 
மேோதுவதைோல் இேயே்� உருவோனது. 
ஒன்மறோடு ஒன்று மேோதிக்சகோள்ளும் இரு 
புவிததைடடுகளின் எல்்�்ய பி்ளவுக் மகோடு 
(suture line) என்கிமறோம்.

ே்�தசதைோடைர் ஆகும். இது சுேோர் 16,000 கி.மீ 
நீ்ளமு்டையது. இது ‘S’ வடிவததில் 
கோணப்படுகிறது. வடைக்கில் ஐஸ்�ோநதிலிருநது 
சதைற்கில் ்பசவௌட தீவு (Bouvet Island) வ்ர 
்பரவியுள்்ளது. சி� இடைஙகளில் ேததிய 
அட�ோணடிக் கடை�டி ே்�தசதைோடைரோனது கடைல் 
ேடடைததிற்கு மேம� தீவோக கோணப்படுகிறது. 
அ்வ அம�ோர்ஸ் தீவுகள்(Azores), அசசன்சன் 
தீவுகள்(Ascension), சசயின்ட சஹலினோ தீவுகள் 
(St.Helena) ேற்றும் டரிஸ்டைன் மடை குன்ஹோ தீவுகள் 
(Tristan da cunha) ஆகியனவோகும்.

மேலும் இரணடு புவித தைடடுகள்  
ஒன்்றவிடடு ஒன்று வி�கும்ம்போது பி்ளவு 
்பள்்ளததைோக்குகள் உருவோகின்றன. 
கணடைப்பகுதியில் வி�கும் எல்்� 
இருக்குேோனோல் கணடைம் இரணடைோக பிரிநது 
பி்ளவு ்பள்்ளததைோக்கு மதைோன்றுகிறது. இதைற்கு 
கிைக்கு ஆபபிரிக்க ்பள்்ளததைோக்கு 
எடுததுக்கோடடைோகும்.

3.5.2. குவியும் எல்லகள்

இரணடு புவித தைடடுகள் ஒன்றுடைன் ஒன்று 
மேோதிக் சகோள்ளும் எல்்�்ய குவியும் 
எல்்� என்கிமறோம். எடுததுக்கோடடைோக, சதைன் 
அசேரிக்க புவித தைடடு ேற்றும் நோஸ்கோ புவித 
தைடடு ஆகிய இரணடும் ஒன்றுடைன் ஒன்று 
மேோதிக் சகோள்கின்றன. குவியும் எல்்�யுடைன் 
இ்ணநது இரு வ்கயோன நி�தமதைோற்றஙகள் 

படம் 3.10 விலகும் எல்ல

Web link: Mid Atlantic Ridge
www.britanica.com/place/atlanticocean 

வபருங்கடல ரைரலாடு

அஸதிரனாஸபியர்

கணட ரைரலாடு
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புவிமயோடு கவசத்தை விடை அடைர்ததிக் 
கு்றவோக இருப்பதைோல், புதிதைோக மதைோன்றிய 
ேோக்ேோ புவியின் மேற்்பரபபில் வநது 
எரிே்�யோக மதைோன்றுகிறது. அதிக அ்ளவில் 
நி�நடுக்கம் ஏற்்படும் அமிழும் ேணடை�ம் 
ச்பனிசயோப ேணடை�ம் (Benioff zone) என்றும்  
அ்ைக்கப்படுகிறது.

படம் 3.11 குவியும் எல்லகள்

3.5.3.  பக்கவாடடு நகர்வு எல்லகள்  
(Transform plate boundries)

இரணடு புவித தைடடுகள் ்பக்கவோடடில் 
நகரும் எல்்�்ய ்பக்க வோடடு நகர்வு எல்்� 
என்கிமறோம். இநதை எல்்�ப்பகுதியில் 
்போ்றக்மகோ்ளம் ஆக்கப்படுவதுமில்்� 
அழிக்கப்படுவதுமில்்�. எனமவ, ்பக்கவோடடு  

படம் 3.13 வவப்ப உமிழ்வு சுழற்சி

கணட ரைரலாடு

பா்ைக் ரகாளம்

அஸதிரனாஸபியர்

பா்ைக் ரகாளம்

கணட ரைரலாடு

உயேைான பீடபூமி

ை்
ல

த்வதாடர்

நகர்வு எல்்�க்்ள சசய�ற்ற (passive plate 
boundary) எல்்�கள் என அ்ைக்கின்மறோம். 
கலிம்போர்னியோவில் உள்்ள மசன் ஆணடரியோஸ் 
பி்ளவு வடை அசேரிக்கோ புவித தைட்டையும் , ்பசிபிக் 
புவித தைட்டையும் பிரிக்கும் ்பக்கவோடடு  நகர்வு 
எல்்�யோகும்.

படம் 3.12 பக்கவாடடு நகர்வு எல்ல

3.6.  வவப்ப உமிழ்வு சுழற்சி  
(Convection cell)

புவித தைடடுகள் ஏன் நகர்நது சகோணமடை 
இருக்கின்றன என்று நீஙகள் நி்னக்க�ோம். 
சவப்ப உமிழ்வு சுைற்சியின் கோரணேோக புவித 
தைடடுகள் நகர்கின்றன. புவிக் கருவில் உள்்ள 

சான்பிோன்ஸரகா

அமிழும் ைணடலம்
வபருங்கடல 
ை்லத்வதாடர்

பக்கவாடடு நகர்வு எல்ல

சான் ஆணடீரியாஸ 
பிளவு

�ுவான்டி 
ப்யூகா புவித் 

தடடு

புவித் தடடு நகர்வின் தி்ச

கலிரபார்னியா 
வ்ளகுடா

பசிபிக் புவித் 
தடடு

லாஸ ஏஞ்சலஸ

வட அவைரிக்க 
புவித் தடடு

ரகஸரகட ரேஞ்

குளிர்ந்த நி்ல

வவப்பைான நி்ல

வவளிக் கரு

உட கரு

வவப்ப உமிழ்வு 
பகுதி

கணட 
பா்ைக்ரகாளம்

அகழி
வபருங்கடல

ைத்திய வபருங்கடல ை்லத்வதாடர்

அமிழும் ைணடலம்

வபருங்கடல 
பா்ைக்ரகாளம்
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3.7 ைடிப்பு (fold)

அழுததை வி்ச ேற்றும் இழுவி்சயின் 
கோரணேோக கி்டைேடடை நகர்வுகள் 
ஏற்்படுகின்றன. அழுததை வி்ச கோரணேோக 
்போ்ற அடுக்குகளில் ஏற்்படைக்கூடிய 
வ்்ளவுக்்ள ேடிபபுகள் என்கின்மறோம். ச்பரிய 
அ்ளவி�ோன ேடிபபுகள் ே்�க்்ள 
உருவோக்குவ்தை ச்போதுவோக ே்�யோக்கம் 
(Orogeny) என்்பர்.

3.7.1.  ைடிப்பின் பாகங்கள்  
(Parts of a fold)

 மேல்மநோக்கி ேடிநதை ேடிப்்ப  
மேல்வ்்ளவு (anticline) என்றும், கீழ்மநோக்கி 
ேடிநதை  ேடிப்்ப கீழ்வ்்ளவு (syncline) என்றும் 
கூறுகிமறோம். ேடிபபின் இரு புறததிலும் உள்்ள 
சரிவுக்்ள ேடிபபுக்கோல் (Limb) என்கிமறோம். 
ேடிபபின் மேல்்பகுதி்ய உச்சி (Crest) 
என்கிமறோம். ேடிபபுக்கோ்� சே ்போகஙக்ளோகப 
பிரிக்கும் தை்ளததிற்கு (Plane) ேடிபபின் அச்சு 
அல்�து அச்சுததை்ளம் (Axial plane) என்்பது 
ச்பயர். ேடிப்போனது புவித தைடடு நகர்வினோல் 
ஏற்்படுகிறது.

3.7.2.  ைடிப்பின் வ்ககள்  (Types of fold)

்போ்றகளின் தைன்்ே ேற்றும் அழுததை 
வி்சயின் தீவிரத்தைப ச்போறுததுதைோன் 
ேடிபபுகளின் தைன்்ே உள்்ளது. ்ப�வ்கயோன 
ேடிபபுகள் உள்்ளன. ஆனோல் அவற்றில் 
பின்வரும் ஐநது வ்கயோன ேடிபபுக்்ளப ்பற்றி 
இஙமக நோம் கோண�ோம்.

1. அழுததை வி்ச இரு ்பக்கஙகளிலும் 
சேேோக இருபபின் ேடிபபுக்கோலின் சோய்வுக் 
மகோணேோனது இரு ்பக்கஙகளிலும் சேேோக 
இருக்கும் ேடிபபுக்்ள சேச்சீர் ேடிபபு 
(Symmetrical Fold) என�ோம்.

2. அழுததை வி்ச ஒரு ்பக்கம் அதிகேோக 
இருபபின் ஒரு  ேடிபபுக்கோல் (limb) ேற்சறோன்்ற 
விடை மிகுதியோக இருக்கும். அததை்கய ேடிப்்ப 
சேச்சீரற்ற ேடிபபு அல்�து ஒததை்ேயோக ேடிபபு 
(Asymetrical fold ) என்கிமறோம். 

சவப்பததின் கோரணேோக ்போ்ற குைம்பு 
சுைல்வ்தை சவப்ப உமிழ்வு சுைற்சி என்கிமறோம். 
்படைம் 3.13 ஐ ்போர்க்கும் ச்போழுது ஏன் புவித 
தைடடுகள் சவவமவறு தி்சகளில் நகர்கின்றன 
என்்ப்தை புரிநது சகோள்வீர்கள்.

 ்போ்றகுைம்பு (ேோக்ேோ) சவவமவறு 
தி்சகளில் சுைல்வதைோல் புவித தைடடுக்்ள 
சவவமவறு தி்சகளில் உநதி அல்�து இழுதது 
நகர்ததுகின்றது. எனமவ புவித தைடடைோனது 
ஒன்்ற மநோக்கி ேற்சறோன்றும், ஒன்்றவிடடு 
ேற்சறோன்று வி�கியும் ேற்றும் ்பக்கவோடடிலும்  
நகர்கிறது.

 ேடிபபு, பி்ளவு, நி�நடுக்கம், எரிே்�, 
ம்போன்ற்வகள் புவித தைடடு நகர்வினோல் 
உருவோகின்றன. நோம் இபச்போழுது  இயக்க 
சக்திகளின் கோரணஙகள், தைோக்கஙகள் ேற்றும் 
்பரவ்�ப ்பற்றி கோண�ோம்.

படம் 3.14 ைடிப்பின் பாகங்கள்

3.6.1  உள் இயக்க சக்திகள் (Internal 
forces)

உள் இயக்க சக்திக்்ள சடைக்டைோனிக் 
(tectonic force ) சக்திகள் எனவும் அ்ைக்க�ோம். 
இ்வ ச்போதுவோக புவித தைடடு எல்்�களில் 
ந்டைச்பறுகின்றன. சவப்ப உமிழ்வு சுைற்சி 
ேற்றும் புவித தைடடு நகர்வினோல் உள் இயக்க 
சக்திகள் ஏற்்படுகின்றன. உள் இயக்கச் 
சக்திக்ளோல் ேடிபபு, பி்ளவு, நி�நடுக்கம் ேற்றும் 
எரிே்� ம்போன்ற்வ உருவோகின்றன.

ஒத்த ைடிப்பு

ஒத்த ைடிப்பு

ரைலவ்ளவு கீழ்வ்ளவு ரைலவ்ளவு

ைடிப்புக்கால
ைடிப்புக்கால

அச்சுத் தளம்
அச்சு

ைடிப்புக்கால

ைடிப்புக்கால
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3. சேச்சோய்வு ேடிபபு (Isoclinal fold) சேச்சீர் 
ேடிபபு (Symetrical fold) ம்போன்றது. ஆனோல் 
இவவிரு ேடிபபுகளும் ஒமர ேோதிரியோன 
மகோணத்தைக் சகோணடுள்்ளது. அ்வ 
ஒன்றுக்சகோன்று இ்ணயோன்வயோக  
இருக்கும். 

4. ேடிபபின் ஒரு ேடிபபுக்கோல் ேடிபபின் 
ேறு ்பக்கததிற்கு தைள்்ளப்படுவ்தை தை்�கீழ் 

ேடிபபு (Over turned fold) என்கிமறோம். இவவ்க 
ேடிபபின் ேடிபபுக்கோல் அரிதைோக கி்டைேடடைேோக 
கோணப்படும். 

5. ஒரு ேடிபபின் ஒரு ்பக்கம் அதிகேோக 
தைள்்ளப்படும் ம்போது அது ேற்சறோன்றின்மீது   
்படிநது கோணப்படும். இதை்ன ்படிநதை ேடிபபு 
(recumbent fold) என அ்ைக்கிமறோம். 

படம் 3.15 ைடிப்புகளின் வ்ககள்
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படம் 3.16 உலகின் ைடிப்பு ை்லகள்

அ)  ஒத்த ைடிப்பு 
(சைச்சீர் ைடிப்பு)

ஆ) சைச்சீேற்ை ைடிப்பு இ) த்லகீழ் ைடிப்பு

ஈ) படிந்த ைடிப்பு உ) சைச்சாய்வு ைடிப்பு
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உ்டைநதை ்போ்றகளின் சதைோகுதியோனது 
ஒன்றுக்சகோன்று கடைநது  சசல்�க்கூடிய ்பரநதை 
தைட்டையோன மேற்்பரப்்ப பி்ளவுதை்ளம் (Fault 
plane) என்கிமறோம். பி்ளவு தை்ளததிற்கும், 
கி்டைததை்ளததிற்கும் இ்டைப்படடை மகோணத்தை 
பி்ளவுச் சரிவு (fault dip) என்கிமறோம். பி்ளவில் 
உள்்ள சதைோகுதியின் மேல்்பகுதி மேல் வீச்சுப 
்போ்ற எனப்படும். பி்ளவு ஏற்்படும்ம்போது 
்போ்றயின் ஒரு ்பகுதி பி்ளவு தை்ளததின் வழிமய 
கீழ்மநோக்கி நகருகிறது. இது கீழ்வீச்சுப ்போ்ற 
(Down thrown) எனப்படும். சி�சேயஙகளில் 
பி்ளவு தை்ளததில் எநதை ்போ்றத சதைோகுதி நகர்நதைது 
என்்ப்தை அறிவது கடினம். பி்ளவின் மேல் 
சுவ்ர சதைோஙகும் சுவர் (Hanging wall) 
என்கிமறோம். பி்ளவில் உள்்ள கீழ் ேதில் 
அடிச்சுவர் (Foot wall) எனப்படும். 

பிளவுச் சரிவு (Fault scarp)

பி்ளவுச் சரிவு (Fault scarp) என்்பது 
சசஙகுதது சுவர் ம்போன்ற சரிவோகும். இது 
மேம�ோடடுப ்போ்றப பி்ளவுக்ளோல் 
ஏற்்படுகின்றது. சி�மநரஙகளில்  பி்ளவுச்  
சரிவோனது சசஙகுதது ்போ்றப ம்போன்றும்  
மதைோற்றம் அளிக்கும்.

ைாணவர் வசயலபாடு

 மேம� சகோடுக்கப்படடுள்்ள நி�வ்ர்படைததிலிருநது ேடிபபு ே்�கள் உருவோக்கும் புவித 
தைடடுக்்ள ச்பயரிடுக.

வ.எண ைடிப்பு ை்லகள் இரு குவியும் புவித் தடடுகள்

1. ஆணடீஸ்  

2. ரோக்கீஸ்  

3. அட�ஸ்  

4. இேயே்�  

5. ஆல்பஸ்  

புவித தைடடுகள் குவியும்ம்போது, இரணடு 
புவித தைடடுகளுக்கு இ்டையில் உள்்ள 
்ப�வீனேோன ்போ்றகள் அழுததைப்படடு 
வ்்ளநது ேடிப்போக உருவோகிறது. இ்ணயோக 
உள்்ள ேடிபபுகள், நீணடை சிகரஙக்்ளக் 
சகோணடை ே்�த சதைோடைர்க்்ள 
உருவோக்குகின்றன. ேடிபபு ே்�கள் 
சிகரஙக்்ளயும் ேற்றும் ்பள்்ளததைோக்குக்்ளயும் 
உள்்ளடைக்கியது. ேடிபபின் மேல் வ்்ளவில் 
மேல் ்பகுதி சிகரஙக்ளோகவும் ேற்றும் கீழ் 
வ்்ளவு ்பள்்ளததைோக்குக்ளோகவும் 
உருவோகின்றன. உயர்நதை ே்�த சதைோடைர்களுக்கு 
இ்டையில் ே்�யி்டை பீடைபூமிகள் (எல்�ோப 
்பக்கஙகளிலும் ே்�த சதைோடைர்க்ளோல் 
சூைப்படடுள்்ள பீடைபூமி) கோணப்படை�ோம். 
எடுததுக்கோடடு திச்பத பீடைபூமி.

3.8. பிளவு (Fault)

்போ்றத சதைோகுதிகள் ்பக்கவோடடில் நகரும் 
புவி மேம�ோடுகளின் அடுக்குகள் உ்டைவ்தை 
பி்ளவுகள் என்கிமறோம். ச்போதுவோக இது புவித 
தைடடு எல்்�களில் ந்டைச்பறுகிறது. இஙகு 
புவித தைடடின் நகர்வோனது புவி மேம�ோட்டை  
அழுததுவதைோலும் இழுப்பதைோலும் புவியின் 
மேம�ோட்டை உ்டைக்கின்றது. பி்ளவுகளில் 
ஏற்்படும் மவகேோன இடைம் ச்பயர்தைலுடைன் 
சதைோடைர்பு்டைய ஆற்றல் தைோன் ச்பரும்்போ�ோன  
நி� நடுக்கததிற்கு கோரணேோக அ்ேகிறது. 
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நி�ப்பகுதி கீழ் மநோக்கி நகரும் ம்போது பி்ளவுப 
்பள்்ளததைோக்கு உருவோகின்றது. இ்தை கிமரம்பன் 
(Graben) என்றும் அ்ைக்கிமறோம். கிமரம்பன் 
என்்பது சஜர்ேன் சேோழியிலிருநது ச்பறப்படடைது. 
இதைன் ச்போருள் “்பள்்ளம்” என்்பதைோகும். பி்ளவு 
்பள்்ளததைோக்கு பின்னர் நீர் நிரம்பி ஆறோக ஓடும். 
ச்போதுவோக பி்ளவுப ்பள்்ளததைோக்கு நீ்ளேோக, 
குறுக�ோக ேற்றும் மிக ஆைேோக கோணப்படும்.

எடுததுக்கோடடு: 

1.  இரணடு பிணடை ே்�க்ளோன மவோஸ்ஜஸ் 
(Vosges ) ேற்றும் கருபபுக்கோடு (Block forest ) 
ஆகியவற்றிற்கு இ்டையில் ் ரன் ( Rhine) பி்ளவு 
்பள்்ளததைோக்கு அ்ேநதுள்்ளது.

2.  இநதியோவில் உள்்ள விநதிய ேற்றும் சோதபூரோ 
பிணடை ே்�களுக்கு (Satpura block mountains) 
இ்டையில் நர்ேதைோ பி்ளவு ்பள்்ளததைோக்கு 
அ்ேநதுள்்ளது.

3.  ஆபபிரிக்கோவின் ச்பரும்பி்ளவு ்பள்்ளததைோக்கு 
(The Great African Rift Valley)

உ�கிம�மய மிகபச்பரிய பி்ளவு ்பள்்ளததைோக்கு 
ஆபபிரிக்கோவின் ச்பரும் பி்ளவு ்பள்்ளததைோக்கு 
ஆகும். இது 6,400 கி.மீ தூரததிற்கு சதைற்கில் 
மேோசோம்பிக்கிலிருநது (Mozambique) வடைக்மக 
சிரியோ வ்ர ்பரவியுள்்ளது. ்பள்்ளதைோக்குகளில் 
உள்்ள ்பள்்ளேோனது ஏரியோக ேோறும். 
ஆபபிரிக்கோவில் உள்்ள ஏரிகள், இஸ்மரலின் 
சோக்கடைல் ேற்றும் சசஙகடைல் ம்போன்ற்வ பி்ளவு 
்பள்்ளததைோக்கின் ்போகஙகள் ஆகும்.

3.8.1.  பிளவுகளின் வ்ககள்  (Types of 
fault)

புவித தைடடுகள் நகர்வதைன் அடிப்ப்டையில் 
பி்ளவுக்்ள பின்வருேோறு வ்கப்படுததை�ோம்.

3.8.1.1 ரநர்பிளவு ( Normal fault)

புவி மேம�ோடடின் சசஙகுதது நகர்வி்ன 
மநர்பி்ளவு என்று அ்ைக்கிமறோம். வி�கும் 
எல்்�களில் உள்்ள புவித தைடடுகளின் 
இழுவி்ச கோரணேோக மநர்பி்ளவு 
உருவோகின்றது. இதில் ஒரு சதைோகுதியோனது 
ேற்சறோரு சதைோகுதியின் மேல் உள்்ளது (சதைோஙகும் 
சுவர்). ேற்சறோரு  சதைோகுதி பி்ளவின் கீழ் உள்்ளது 
(அடிச்சுவர்).  ்போ்றத சதைோகுதியின் நகர்வோனது 

மநர்பி்ளவுகளில் ஏற்்படடைோல் சதைோஙகும் சுவர் 
கீழ் மநோக்கி நகரும்.

ரநர்பிளவினால ஏற்படும் நிலத்ரதாற்ைங்கள்

1.  பிளவுப் பள்ளத்தாக்கு (Rift valley) அலலது 
பிளவி்ட பள்ளம் (Graben)

இரணடு இ்ணயோன மநர் பி்ளவுகளுக்கு 
இ்டையில் அ்ேநதுள்்ள ஒரு குறுக�ோன 

படம் 3.18 நர்ைதா பிளவுப் பள்ளத்தாக்கு – இந்தியா

படம் 3.17 ரநர் ைற்றும் எதிர் பிளவு

ரநர்பிளவு

எதிர்பிளவு

அடிச்சுவர்

அடிச்சுவர்

வதாங்கும் சுவர்

வதாங்கும் சுவர்
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2. பிணடை்ல (Horst) 

இரணடு பி்ளவுகளுக்கு இ்டையில் உள்்ள 
நி�ப்பகுதியோனது மேம� தைள்்ளப்படும் ம்போது 
பிணடை ே்� (Horst) உருவோகிறது. இநதை 
நிகழ்வில் ் ேயத  சதைோகுதியோனது மேல்மநோக்கி 
உநதைப்படுவது ேடடுேல்�ோேல் அதைன் 
்பக்கவோடடில் உள்்ள ்பகுதிகள் கீழ் மநோக்கியும் 
உநதைப்படுகிறது. அதைனோல் ்ேயப்பகுதியோனது 
குவி ேோடைம் (Dome) ம்போன்று மதைோற்றம் 
அளிக்கின்றது. குறிப்போக,  இநதியோவின் ேததிய 
மேற்குப ்பகுதியில் உள்்ள விநதிய சோதபூரோ 
ே்�தசதைோடைர்கள் பிணடை ே்�கள் ஆகும்.

3.8.1. 2 எதிர் பிளவு (Reverse fault)

புவி மேம�ோடடின் கி்டையோன நகர்வினோல் 
ஏற்்படும் பி்ள்வ எதிர்பி்ளவு என 
அ்ைக்கிமறோம். இரணடு உ்டைநதை பி்ளவுகள் 

 
படம் 3.19 பிளவுப்பள்ளதாக்கு ைற்றும் பிணடை்லகள்

ஒன்்ற மநோக்கி ேற்சறோன்று நகர்வதினோல் 
எதிர்பி்ளவுகள் உருவோகின்றது. இழுவி்ச 
கோரணேோக குவியும் எல்்�களில் எதிர்பி்ளவு 
மதைோன்றுகிறது. பி்ளவின் ஒரு ்பக்கேோனது 
ேற்சறோரு ்பக்கததின் மகோணததின் மேல் 
உள்்ளது.

3.8.1.3.  பக்கவாடடு நகர்வு பிளவு 
(Transform fault)

்பக்கவோடடு நகர்வு எல்்�யின் விளிம்புகளின் 
முறிவினோல் ்பக்க நகர்வு பி்ளவுகள் 
உருவோகின்றது. பி்ளவுகளின் இரு ்பக்கததில் 
உள்்ள ்போ்றக்ளோனது ஒன்்றவிடடு ஒன்று 
கடைநது சசல்வதைோல் ஒன்று சற்று மேல் 
மநோக்கியும் ேற்சறோன்று கீழ்மநோக்கியும் நகரும். 
இது ச்பரும்்போலும் ச்பருஙகடைல் சகோப்ப்ரயில் 
நிகைக்கூடிய்வ.

எரிை்ல (எ.கா) (கிளிைஞ்சரோ) பிளவு சரிவு

இ்ணயான 
பிளவு

ைத்திய வதாகுதி 
(பிணடை்ல)

தனியாக இழுக்கப்படட 
புவித்தடடு தனியாக இழுக்கப்படட 

புவித்தடடு

பலமு்ை வநாறுங்கியது பலமு்ை வநாறுங்கியது
பி

பி
பி பி பி பி பி

பிளவு 
பள்ளத்தாக்கு

பிளவு 
பள்ளத்தாக்கு

பி = பிளவுகள்

ைாக்ைா பள்ளத்தாக்கின் அடிவாேத்தில 
உள்ள ஏரிகள் ரடங்கனிக்கா ஏரி

படம் 3.20 பிணடை்ல (இடது) ைற்றும் விந்திய பிணட ை்ல (வலது)

கிரேபன்

பிணடை்ல

வடக்டானிக் 
அழுத்தம்
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3.9. நிலநடுக்கம் (Earth quake)

புவியின் மேற்்பரபபில் திடீசரன ஏற்்படும் 
அதிர்்வ நி�நடுக்கம் என்கிமறோம். புவியின் 
உள்ம்ள நி�நடுக்கம் மதைோன்றும் இடைத்தை 
நி�நடுக்க ்ேயம் என்றும் இம்்ேயததிற்கு 
மநர் எதிமர புவியின் மேற்்பரபபில் 
அ்ேநதிருக்கும் புள்ளி்ய நி�நடுக்க மேல் 
்ேயபபுள்ளி (Epicenter) எனவும் அ்ைக்கிமறோம். 
புவிமயோடடில், திடீசரன சவளியோகும் 
அழுததைததின் வி்்ளவோக நி�நடுக்கம் 
ஏற்்படுகிறது. அதைன் சக்தியோனது அதிர்வு 
அ்�கள் மூ�ேோக சவளிப்படுகின்றது. இது 
நி� அதிர்வ்�கள் என்று அ்ைக்கப்படுகிறது. 

நி� அதிர்வு அ்�க்்ள ச்போதுவோக 
இரணடு  வ்கயோக பிரிக்க�ோம். அ்வ 
உடபுற அ்�கள் ேற்றும் மேற்்பரபபு  
அ்�கள் ஆகும்.

படம் 3.21 பக்கவாடடு  நகர்வு பிளவு

படம் 3.22  நில நடுக்கத்தின் பாகங்கள்

1. உடபுை அ்லகள் 

உடபுற அ்�கள் புவியின் உட்பகுதி 
வழியோக ்பயணிக்கும் அ்�க்ளோகும்.   
இவற்்ற பின்வருேோறு பிரிக்க�ோம். 

அ.  P அ்லகள் அலலது முதன்்ை அலலது 
அழுத்த அ்லகள்.

இ்வ மிகவும் மவகேோக சசல்�க்கூடிய 
நி�அதிர்வு அ்�கள் ஆகும் (புவிமேம�ோடடில் 
சநோடிக்கு 6கி.மீடடைர் மவகததில் 
சசல்�க்கூடிய்வ).  இ்வ அதிர்வ்�களுக்கு 
இ்ணயோக  P அ்� கடைநது சசல்லும் 
வழியிலுள்்ள ச்போருடக்்ள முன்மனோக்கியும் 
ேற்றும் பின்மனோக்கியும் தைள்்ளவும்  இழுக்கவும் 
சசய்கின்றது. இ்வ அ்னதது நி்�களிலும் 
கடைநது சசல்லும்.

ஆ.  S அலலது இேணடாம் அ்லகள் அலலது 
முறிவு அ்லகள்

இ்வ முதைன்்ே அ்�்யவிடை சற்மற 
சேதுவோன மவகத்தைக் சகோணடைது (சவளி 
மேம�ோடடில் அதைன் மவகம் சநோடிக்கு 3.5 கி.மீ).  
அ்வ ச்போருடக்்ள ்பக்கவோடடிலும், 
அ்�களின் இயக்கததிற்கு சசஙகுததைோகவும் 
தைள்ளுகின்றது. S அ்�கள் அ்வ கடைநது 
சசல்லும் வழியிலுள்்ள ்போ்றக்்ள 
உ்டைக்கிறது. அ்வ திடை நி்�யில் உள்்ள 
ச்போருடகளின் வழிமய ேடடும் தைோன் 
சசல்கின்றன. 

2.ரைற்பேப்பு அ்லகள்

 இ்வ புவியின் மேற்்பரபபில் ்பயணம் 
சசய்்ப்வ. இ்வ உடபுற அ்�க்்ள விடை 
மவகம் கு்றவோனது. நி�நடுக்கததின் ம்போது 
மசதைத்தை ஏற்்படுததுகின்றன.

ரலா அ்லகள் (Love waves) S அ்�க்்ளப 
ம்போ� நி�ப்பரப்்ப ்பக்க வோடடில் அதிர 
்வக்கும்.

ரேரல அ்லகள்(Ray leigh waves)

கடைல் அ்�கள் உருணடு சசல்வது 
ம்போன்று நி�த்தை இடைேோற்றம் சசய்யும் 

பக்க நகர்வு பிளவு

வசங்குத்துச் சரிவு பிளவு

நில அதிர்வு அ்லகள் நிலநடுக்க ்ையம்

்ையப்புள்ளி

பிளவு சுவடு
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அடடவ்ண 3.1 வைர்காலி ைற்றும் ரிக்டர் அளவுரகால

அ்�கள் மரம� அ்�கள் ஆகும்.  இ்வ 
நி�த்தை முன்மனோக்கியும் மேல் மநோக்கியும் 
ேற்றும் கீழ் மநோக்கியும் தைள்ளுகின்றன. இ்வ P 
அ்�கள் ம்போல் உள்்ளது. ஆனோல் இது 
கூடுதை�ோன மேல் கீழ் நகர்்வ சகோணடுள்்ளது.

3.9.1 நிலநடுக்கத்்த அளவீடு வசய்தல

ச்போதுவோக ஒரு வருடைததில் சுேோர் 1,00,000 
நி�நடுக்கஙகள் ஏற்்படுகின்றன என ேதிபபீடு 
சசய்யப்படடுள்்ளது. ஆனோல் இவற்றில் 
அ்னத்தையும் நம்ேோல் உணர முடியோது. சி� 
நி�நடுக்கஙகள் தீவிரேோக இருப்பதைோல்  
நம்மு்டைய உடை்ேகளுக்கு மிகபச்பரிய 
மசதைத்தை ஏற்்படுததுகின்றது.

நி�நடுக்கத்தை ேதிபபீடு சசய்ய ரிக்டைர் 
(இது கணடுபிடிததைவரின் ச்பயரோல் 
அ்ைக்கப்படுகிறது) அ்ளவுமகோல் 
்பயன்்படுததைப்படுகிறது. இநதை அ்ளவுமகோலின் 
அ�கு 1 முதைல் 10 வ்ர ஆகும். நி�நடுக்கததின் 
தீவிரத்தை ேதிபபீடு சசய்ய ேோற்றிய்ேக்கப்படடை 
சேர்கோலி அ்ளவு மகோல் ்பயன்்படுகின்றது. அநதை 
அ்ளவுமகோலின் அ�கு 1 முதைல் 12 வ்ர ஆகும். 
சீஸ்மேோகிரோப (Seismograph) என்ற கருவி்யக்  
சகோணடு நி�நடுக்கததின் அ்�கள் ்பதிவு 
சசய்யப்படுகிறது.

3.9.2  வைர்காலி ைற்றும் ரிக்டர் அளவுரகாலில நிலத்தின் வி்ளவுகள் பற்றிய விளக்கம்.

3.9.3. நிலநடுக்கத்தின் காேணிகள்

நி�நடுக்கஙகள் ்ப� கோரணிக்ளோல் 
ஏற்்படுகின்றன. அவற்றுள் சி� முக்கிய 
கோரணிக்ளோவன. 

1. புவிததைடடு நகர்வுகள்

2. எரிே்� சவடிபபுகள்

3.  ச்பரிய அ்ணக்்ள கடடுவதைோல் நி�நடுக்கம் 
ஏற்்படும். (எ.கோ) ேகோரோஷ்டிரோவில் உள்்ள 
சகோய்னோ அ்ண

ைாற்றிய்ைக்கப்படட வைர்காலி அளவுரகால ரிக்டர் அளவுரகால

1. அதிர்வி்ன எவரோலும் உணர இய�ோது
2. அதிர்வி்ன ஒரு சி�ர் உணர்வோர்கள்

3.  அதிர்வி்ன ்ப�ர் கவனிததைோலும், அ்வ நி�நடுக்கம் என்்ப்தை 
உணரவில்்�.

4.  உள்ம்ள இருக்கும் ச்பரும்்போ�ோன ேக்கள் நகர்்வ உணர்கிறோர்கள். ஒரு 
வோகனம் கடடிடைத்தை இடிப்ப்தைபம்போல் உணர்கிறோர்கள்.

5.  கிடடைததைடடை அ்னவரும் அதிர்வி்ன உணர�ோம் . ்ப�ர் விழிசதைழுவர். 
ேரஙகள் ேற்றும் கம்்பஙகள் அ்சயும்.

6.  அ்னவரோலும் அதிர்வி்ன உணர முடியும். ்ப�ர் கடடிடைஙக்்ள விடடு 
சவளிமயறுவர். ேரச்சோேோன்கள் நகரும். சிறிய அ்ளவி�ோன ்போதிபபுகள் 
ஏற்்படை�ோம்.

7.  அ்னவரும் சவளியில் ஓடுவோர்கள். மேோசேோக கடடைப்படடை 
கடடை்ேபபுகள் கணிசேோக மசதைே்டையும். ேற்ற இடைஙகளில் சிறிய 
அ்ளவி�ோன ்போதிபபுகள் ஏற்்படை�ோம்.

8.  சிறப்போக வடிவ்ேக்கப்படடை கடடை்ேபபுகளில்  சிறிய அ்ளவி�ோன 
்போதிபபுகள் ஏற்்படை�ோம். ேற்ற்வ சரிநது விடும்.

9. அ்னதது கடடிடைஙகளும் மசதைே்டையும். ்ப� கடடிடைஙகள் 
அஸ்திவோரத்தை விடடு வி�கும். நி�ப்பரபபில் விரிசல்கள் ஏற்்படை�ோம்.

10.  ்ப� கடடை்ேபபுகள் அழிக்கப்படும். நி�ப்பரபபில் மிக மேோசேோன விரிசல் 
ஏற்்படும்.

11.  கிடடைததைடடை அ்னதது கடடை்ேபபுகளும் விழும். மிக அக�ேோன ்பள்்ளம் 
நி�ததில் ஏற்்படும்.  8.0 ேற்றும் அதைற்கு அதிக அ்ளவில்  மிக ச்பரிய 
நி�நடுக்கம்.

12.  ஒடடு சேோததை மசதைம்.  கடைல் அ்�கள் நி�ப்பரபபுக்கு வநது விடும். 
அ்னதது ச்போருடகளும் தூக்கி வீசப்படும்.

2.5. அதிர்வுகள் கருவியில் ்பதிவோகின்றது. 
ஆனோல் அ்சவி்ன ேனிதைன் உணர இய�ோது.

4.5.  சிறிய அ்ளவி�ோன ்போதிபபுகள் 
ஏற்்படை�ோம்.

6.0  ஒர் அழி்வ உணடைோக்கும்  
நி�நடுக்கம்

7.0  ஒரு ச்பரிய நி�நடுக்கம்

8- ைற்றும் அதற்கு ரைல ஒரு மிக ச்பரிய 
நி�நடுக்கம்

3.5 அதிர்வி்ன ்ப�ர் உணர�ோம்.
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அ்ளவி�ோன  ்போதிபபி்ன  ஏற்்படுததுகின்றன. 
எடுததுக்கோடடைோக, டிசம்்பர் 26, 2004 ஆம் 
ஆணடு வடை சுேததிரோவில் ஏற்்படடை 8.9 ரிக்டைர் 
அ்ளவி�ோன நி�நடுக்கேோனது சுனோமி 
ம்பர்�க்்ள உருவோக்கியதைோல் இநதிய 
ச்பருஙகடை்� சுற்றி உள்்ள நோடுகளில் சுேோர் 
1,50,000 ம்பர் உயிர் இைநதைனர். 

3.9.5.  நிலநடுக்கத்தின் பேவல 
(Distribution of Earth quakes)

1. பசிபிக் ைணடலம் ( Circum - Pacific Region)

இநதை ்பகுதியோனது ்பசிபிக் ச்பருஙகடை்� 
சுற்றியுள்்ள அ்னதது கடைம�ோரப  ்பகுதிக்ளோன  
அ�ோஸ்கோவின் கடைம�ோரம், ஜப்போன், 
பிலிப்்பன்ஸ், நியூசி�ோநது, அலுஷியன் தீவு, 
வடை ேற்றும் சதைன் அசேரிக்கோவின் மேற்கு 
கடைம�ோர ்பகுதிகள் ம்போன்ற்வக்்ள 
உள்்ளடைக்கியது. புவியின் மேற்்பரபபில் 68% 
நி�நடுக்கேோனது இப்பகுதியில் தைோன் 
கோணப்படுகிறது.

2.  ைத்திய த்ேக்கடல ைற்றும் இையை்ல 
ைணடலம் (Mediterranean – Himalayan 
Region )

இப்பகுதியோனது ஆல்பஸ் ே்�த 
சதைோடைரிலிருநது  இேயே்� வ்ர ்பரவியுள்்ளது. 

4. ைற்ை காேணங்கள்

அணுகுணடு சவடிக்கும்ம்போது ச்பரும் 
ஆற்றல் சவளியோகின்றது. அ்வ புவி ஓடடில் 
அதிர்்வ ஏற்்படுததுகின்றது. நி�ததைடி கு்க 
இடிநது விழுகின்ற ம்போதும்  நி�நடுக்கம் 
ஏற்்படும்

3.9.4. நிலநடுக்கத்தின் வி்ளவுகள்

1.  கடடிடைஙகள், சோ்�கள், தைணடைவோ்ளஙகள், 
சதைோழிற்சோ்�கள், அ்ணகள் ேற்றும் 
்போ�ஙகள் மசதைே்டைதைல்.

2.  நி�நடுக்கததினோல் ஏற்்படைக்கூடிய நி�ச் 
சரிவு அடிப்ப்டைக் கடடை்ேபபுக்்ள 
மசதைப்படுததுகிறது.

3.  கோடுகளிலும், நகர்பபுறஙகளிலும் தீ வி்பத்தை 
ஏற்்படுததுகிறது.

4. திடீர் சவள்்ளபச்பருக்்க ஏற்்படுததுகிறது.

5.  சுனாமி (ஆழிப்ரபே்ல): கடைலுக்கு அடியில் 
ஏற்்படைக்கூடிய நி�நடுக்கேோனது சுனோமி 
(ஆழிபம்பர்�) எனப்படும் உயர் வீச்சு கடைல் 
அ்�க்்ள உருவோக்குகின்றன. (ரிக்டைர் 
அ்ளவுமகோலில் 7க்கு மேல் இருநதைோல்) 
நி�அதிர்வு அ்�கள் கடைல்நீரில் ்பயணிதது 
ச்பரிய அ்�க்்ள உருவோக்குகிறது. இ்வ  
உயிருக்கும், உடை்ேகளுக்கும் மிகப ச்பரிய 
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படம் 3.23 உலகின் நிலநடுக்கம் ைற்றும் எரிை்ல பேவல

அள்வயில 
இல்ல
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எரிே்� என்கிமறோம். புவியின் ஆழ் ்பகுதியில் 
உள்்ள ்போ்றக்குைம்பு ‘ேோக்ேோ’ எனப்படும். 
இநதை ்போ்றக்குைம்பு புவி மேற்்பரபபிற்கு வரும் 
ச்போழுது ‘�ோவோ’ எனப்படுகிறது. (்படைம் 3.25) 

எரிே்�யின் திறப்்ப அல்�து 
வோய்ப்பகுதி்யத து்்ள (Vent) என்கிமறோம். 
எரிே்�யின் இ்டைசவளியின் வழியோக 
தீபச்போறிகள் சவளிமய வருவ்தை எரிே்� 
உமிழ்வுத து்்ள (fumaroles) என்கிமறோம். 
எரிே்� வோய்ப்பகுதியில் உள்்ள மகோப்்ப 
(Saucer ) வடிவப ்பள்்ளத்தை எரிே்�ப ்பள்்ளம் 
(Crater) என்கிமறோம். எரிே்�ப ்பள்்ளம் 
விரிவோகும் ச்போழுது  அதை்ன வடடை எரிே்� 
வோய் (Caldera) என்று அ்ைக்கிமறோம். 
ச்போடியோக்கப்படடை ்போ்றத துகள்கள், 
கனிேஙகள் ேற்றும் எரிே்� கணணோடிகள் 
ம்போன்ற்வ எரிே்� சோம்்பலில் உள்்ளன. 
இ்வ எரிே்� சவடிக்கும் ம்போது 
உருவோகின்றது. எரிே்� ச்போதுவோக து்்ள 
வழி [ஜப்போனில் உள்்ள ேவுணட பயூஜியோேோ 
(Fujiyama)] அல்�து பி்ளவு  
வழியோக சவளிமயறுகிறது (தைக்கோண பீடைபூமி, 
இநதியோ). எரிே்� சவடிபபின் ச்போழுது 
‘அதிக்படியோன நீர் ேற்றும் வோயுக்க்ளோல் ஆன 
�ோவோ சவளிமயறுவ்தை நு்ரக்கல் (Pumice) 
என்கிமறோம்.

3.10.1.  எரிை்ல வவடிப்பிற்கான 
காேணங்கள்

எரிே்� சவடிபபிற்கோன கோரணஙகள் 
பின்வருேோறு:

படம் 3.25 எரிை்ல

எரிை்ல பள்ளம் (நீோல நிேப்படட எரிை்ல 
பள்ளம் ஏரியாக உருவாகிைது)

கூம்பு
து்ள

சாம்பல

லாவா

நீோவித்து்ள
பக்கத் து்ள

ரைலஓடு

மேலும் திச்பததிலிருநது சீனோ வ்ரப 
்பரவியுள்்ளது. உ�க நி�நடுக்கததில் சுேோர் 31% 
இநதை ்பகுதியில் தைோன் ஏற்்படுகின்றது.

3.  ைற்ை பகுதிகள் (Other Areas )

வடை ஆபபிரிக்கோ சசஙகடைல் ேற்றும் சோக்கடைல் 
்பகுதிகளின் பி்ளவு ்பள்்ளததைோக்கு ்பகுதிகளில் 
நி�நடுக்கம் ஏற்்படுகிறது.

3.10. எரிை்லகள் (Volcanoes)

புவியின் மேற்்பரபபில் உள்்ள பி்ளவு 
அல்�து து்்ள வழிமய ேோக்ேோ, வோயுக்கள், 
ேற்றும் சோம்்பல்கள் ஆகிய்வ சவளிமயறுவது 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❂

❂

✵ ✵

நிலநடுக்கம்

வடகோன்

பாக்தாத்

ஈோக் ஈோன்

ரிக்டர் அளவில 7.2

2017, நவம்்பர் 12 ல் 7.2 ரிக்டைர் அ்ளவி�ோன 
நி�நடுக்கம் ஈரோன் - ஈரோக் எல்்�யில் 
ஏற்்படடைது.
பாதிக்கப்படட பகுதிகள்: ஈரோன்  ேற்றும்  ஈரோக்.
ஆழம்: 19.0  கி.மீ.
அதிகபடச சக்தி: 8 (தீவிரேோன )
பிளவுகள் :  அமரபியன் ேற்றும் யுமரஷியன் 

புவிததைடடுகள் .
பாதிக்கப்படடவர்கள்: 630 ம்பர் ேரணே்டைநதைனர்.  
8,100க்கும் மேற்்படமடைோர் கோயே்டைநதைனர். 
70,000க்கும் மேற்்படமடைோர் வீடுக்்ள இைநதைனர்.

படம் 3.24 நிலநடுக்கம், ஈோன், ஈோக் எல்ல, 2017
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புவி ரைரலாடடின் பலவீனைான பகுதிகள் 
(Weak zones in the earth crust)

இரு புவித தைடடுகள் ஒன்மறோடு ஒன்று 
மேோதும்  அல்�து வி�கிச் சசல்லும் புவிப்பகுதி 
்ப�வீனேோன ்பகுதியோகக் கருதைப்படுகிறது.  
எனமவ எரிே்� சவடிபபுகள் இதும்போன்ற 
்பகுதியில் தைோன்  நிகழ்கின்றன. எ.கோ, ஆபபிரிக்கோ 
ேற்றும் யுமரஷியன் புவிததைடடுகள்

வாயுக்கள் நி்ைந்த ைாக்ைா 
(Magma saturated with Gases )

புவியின் உட்பகுதியில் கோணப்படும் 
‘ேோக்ேோ’ என்கிற ்போ்றக்குைம்்போனது கோர்்பன்-
்டை-ஆக்்�டு, ்ஹடரஜன் சல்்்படு ம்போன்ற 
வோயுக்க்ளோல் நி்றநது கோணப்படுகிறது. 
மேலும் இநதை வோயுக்கள் நீரோவியுடைன் மசரும் 
ச்போழுது ேோக்ேோ்வ மிகத தீவிரேோக 
சவடிக்கும் தைன்்ேக் சகோணடை்வயோக 
ேோற்றுகின்றன. இநதை வோயுக்களினோல் ஏற்்படும் 
அழுததைம் கோரணேோக, ேோக்ேோ சவடிதது  
‘�ோவோ’வோக புவியின் மேற்்பரபபிற்கு 
வருகின்றது.

3.10.2.  எரிை்லகளின் வ்ககள் (Types 
of Volcanoes)

எரிே்�கள் அதைன் சவடிக்கும் 
அ்�சவண்படி, (Frequency of eruption) மூன்று 
வ்கயோகப பிரிக்கப்படுகின்றன. அ்வ.

1.  வசயலபடும் எரிை்லகள் (Active 
Volcanoes)

அடிக்கடி சவடிபபிற்குள்்ளோகும் 
எரிே்�கள் சசயல்்படும் எரிே்�கள் 
எனப்படும். ச்போதுவோக இவவ்கயில் ‘எரிே்� 
வோய்’ திறநமதை கோணப்படும். எடுததுக்கோடடு, 
எடனோ எரிே்� (இததைோலி) ேற்றும் 
சகோடடை்போக்ஸி எரிே்�, (ஈக்வடைோர்).

2.  உைங்கும் எரிை்லகள் (Dormant 
Volcanoes)

கடைநதை கோ�ஙகளில் சவடிக்கோேலும், 
அமதை மநரததில் எநதை மநரததிலும் சவடிக்கும் 

நி்�யில் உள்்ள எரிே்�கம்ள உறஙகும் 
எரிே்�கள்  எனப்படும். அதைோவது உறஙகுவது 
ம்போல் இருநது, இ்வ எநதை மநரததிலும் 
மிகபச்பரிய சவடிப்்ப உணடைோக்கு்ப்வ. 
சி�மநரஙகளில் இநதை எரிே்�களிலிருநது 
நீரோவியும், வோயுக்களும், சவளிமயறுகிறது. 
இவவ்கயோன எரிே்�கள் இயஙகும் 
எரிே்�யோக ேோறும்ச்போழுது, உயிர்களுக்கும், 
உடை்ேகளுக்கும் மிகபச்பரிய ம்பரழி்வ 
ஏற்்படுததுகிறது. எடுததுகோடடு சவசுவியஸ் 
எரிே்� (இததைோலி) ேற்றும் பியூஜியோேோ 
எரிே்� (ஜப்போன்).

3.  வசயலிழந்த எரிை்லகள் 
(Extinct Volcanoes)

சசயலிைநதை எரிே்�கள் அ்வகளின் 
சவடிபபு ஆற்றல் முழுவ்தையும் இைநது 
சவடிப்ப்தை நிறுததிவிடடைன. மேலும், இவவ்க 
எரிே்�களின் து்்ள இறுகிய �ோவோ 
்போ்றகளினோல் மூடைப்படடிருக்கின்றன. இநதை  
எரிே்� ்பள்்ளம்  சி� மநரஙகளில் நீரினோல் 
நிரப்பப்படடு ஏரியோக கோணப்படும். இவவ்க  
எரிே்�ச் சரிவுகளில்  இயற்்கத தைோவரஙகள் 
கோணப்படும். எடுததுக்கோடடைோக, ம்போப்போ 
எரிே்� (மியோன்ேர்) சகன்யோ எரிே்� 
(கிைக்கு ஆபபிரிக்கோ).

எரிே்� சவடிபபு உருவாகும் தன்்ை 
ைற்றும் அதன் கூம்பு அ்ைப்பு ஆகியவற்்ற 
அடிப்ப்டையோகக் சகோணடு கீழ்கணடைவோறு 
வ்கப்படுததைப்படுகின்றன.

அ) ரகடய எரிை்ல (Shield Volcanoes)

இவவ்க எரிே்� புவிக்கு உள்ளிருநது 
சவளிமய வரும்ச்போழுது மிகவும் நீர்ததை, ்பசோல்ட 
என்ற �ோவோ ்போ்றகளினோல் 
உருவோக்கப்படடை்வ. எரிே்� து்்ள  வழிமய 
நீர் சசல்லும் ச்போழுது சவடிபபிற்குள்்ளோகிறது. 
சவடிபபிற்கு பிறகு இ்வ தைணல் கூம்புக்ளோக 
ேோறுகிறது. எடுததுக்கோடடு, ஹவோயிலுள்்ள 
எரிே்�கள்.
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என்கிமறோம். இ்வ ஆ்பததுக் கு்றவோன 
எரிே்�க்ளோகும். 

ஈ)  அ்ேக்ரகாள வடிவ லாவா (Dome Lava) 
எரிை்ல

மகடைய எரிே்� ேற்றும் ்பல்சிடடைக் கூம்பு 
எரிே்�க்்ள விடை இது சிறிய அ்ேப்்பக் 
சகோணடைது. இது எரிே்�க் குைம்பின் 
்போகுநி்� அடைர்ததி அதிகேோக இருக்கும் 
ச்போழுது அதிக சதைோ்�வு சசல்� இய�ோது. 
இதைனோல் அ்ரக்மகோ்ள வடிவ (Dome) 
்போ்றக்குைம்பு எரிே்� உருவோகின்றது. 
�ோவோ  சேதுவோக சவளிமயறிப ்படிவதைோல் 
மேற்்பரப்போனது குளிர்நது திடைேோகிவிடுவதைோல் 
்போ்றக் குைம்்போனது சதைோடைர்நது உள்ம்ளமய 
குவிநதுவிடும். இறுதியில் உடபுற 
அழுததைேோனது சவளிபுற மேற்்பரப்்ப உ்டைதது 
தை்ளர்வோன துணடுக்்ள அதைன் கீழ்பபுறததில் 
சகோடடிவிடுகிறது.

3.10.3.  எரிை்ல வவடிப்பினால ஏற்படும் 
வி்ளவுகள்

எரிை்ல வவடிப்பினால ஏற்படும் அழிவுகள்

தைைல் ேற்றும் எரிே்�க் கற்கள் 
ேனிதைர்களுக்கும், உடை்ேகளுக்கும் மசதைத்தை 
ஏற்்படுததுகின்றது. சி� சேயஙகளில் சோம்்பல்  
ே்ை நீருடைன் க�நது ச்பரிய ்பரப்ப்ளவில்  
முழுவதுேோக சூழ்நது விடுகிறது.

 எரிே்�களிலிருநது சவளிப்படும் 
வோயுக்கள் ேனிதைனுக்கும், பிற உயிர்களுக்கும், 
மவ்ளோண்ேக்கும் அதிக அ்ளவி�ோன 
ம்பரிடை்ர ஏற்்படுததுகின்றன. ச்போதுவோக 
எரிே்�களிலிருநது சவளிப்படும் சல்்பர் ்டை 
ஆக்்�டு வோயு அமி� ே்ை ஏற்்படைவும் கோற்று 
சீர்மகடுகளுக்கும் கோரணேோக அ்ேகிறது. 

எரிை்ல வவடிப்பினால ஏற்படும் நன்்ைகள் 

எரிே்� சவடிபபு சி�மநரஙகளில் புதிய 
நி�தமதைோற்றஙக்்ள உருவோக்குகின்றன.

 எரிே்�ப ்போ்றகள் ்போ்றச் சி்தைவு 
ேற்றும் மவதிபபிரி்ககள் மூ�ம் மிகச் சிறநதை 
வ்ளேோன ேண ்பரப்்ப ஏற்்படுததுகிறது.

ஆ)  பலசிடடக் கூம்பு எரிை்ல (Composite 
cone volcanoes)

இவவ்க எரிே்�க்்ள அடுக்கு 
எரிே்� என்று கூற�ோம். இது சோம்்பல் ேற்றும் 
எரிே்� ்போ்றததுணடுக்ளோ�ோன கூம்பு 
வடிவ எரிே்�யோகும். ேவுணட சவசுவியஸ் 
ேற்றும் ேவுணட சசயிணட  ஹ�ன் எரிே்� 
ம்போன்ற்வ  ்பல்சிடடைக் கூம்பு எரிே்�க்கு 
எடுததுக்கோடடைோகும்.

இ)  தழல கூம்பு எரிை்ல (Cinder cone 
volcano)

ேோக்ேோ புவியின் மேற்்பரபபிற்கு சவளிமய 
தைள்்ளப்படடு அ்வ குளிர்விக்கப்படடு சோம்்பல் 
ேற்றும் தைை�ோக எரிே்�யின் வோய்்பகுதியில் 
்படிநது விடுவ்தை தைைல்  கூம்பு எரிே்� 

உ�கின் மிக 
உயர்நதை சசயல்்படும் 
எ ரி ே ் � ய ோ ன து , 
‘சகோடடை்போக்ஸி’ (Cotapaxi).

1883 ஆம் ஆணடு ஆகஸ்டு ேோதைததில் 
சவடிதது சிதைறிய கரக்கடடைோமவோ 
எரிே்�தைோன் ேனிதைன் அறிநதை  
மிகபச்பரிய எரிே்� சவடிப்போகும். 
சுணடைோ நீர் சநதியில் ஜோவோ ேற்றும் 
சுேதரோ தீவுகளுக்கி்டைமய கோணப்படும் 
ஒரு சிறிய எரிே்�த தீமவ கரக்கடடைோமவோ 
ஆகும். இநமதைோமனசியோவில் சவடிததை 
இநதை எரிே்�யின் சததைத்தை 4000 கி.மீ 
தூரததில் உள்்ள ஆஸ்திமரலியோவில் 
மகடக முடிநதைது. கரக்கடடைோமவோ ேனிதை 
வோழிடைேோக இல்்�சயனினும், இநதை 
எரிே்� அதிர்வின் கோரணேோக 30 மீடடைர் 
உயரததிற்கு மேல் எழும்பிய மிகபச்பரிய 
சுனோமியோல் இநமதைோமனஷியோவின் 
கடைம�ோரப  ்பகுதிகளில் வசிததை  36,000 ம்பர் 
உயிரிைக்க மநரிடடைது.

தகவல குறிப்பு 
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மகனரி தீவுகள் ம்போன்ற்வ உறஙகும் 
எரிே்�கள் ஆகும். ஆனோல் ஐஸ்�ோநது 
ேற்றும் அமசோர்ஸ் தீவுகளில் உள்்ள 
எரிே்�கள் சசயல்்படும் எரிே்�க்ளோகும்.

3.  ஆப்பிரிக்கா வபரிய பள்ளத்தாக்கு 
(The Great Rift valley of Africa )

கிைக்கு ஆபபிரிக்கோவில் உள்்ள ச்பரிய 
பி்ளவு ்பள்்ளததைோக்கில் கிளிேஞ்சமரோ ேற்றும் 
ேவுணட சகன்யோ ம்போன்ற சி� சசயலிைநதை 
எரிே்�கள் கோணப்படுகின்றன. மேற்கு 
ஆபபிரிக்கப ்பகுதியில் உள்்ள ஒமர சசயல்்படும் 
எரிே்� ேவுணட மகம்ரூண ஆகும்.

4.  ைத்திய த்ேக்கடல பகுதி ( Mediterranean 
Region)

ேததிய தை்ரக்கடைல் ்பகுதியில் கோணப்படும்  
எரிே்�கள் (Apine) அல்்்பன் ேடிபபுடைன் மிக 
சநருஙகிய சதைோடைர்பு்டையது. எ.கோ. ேவுணட 
சவசுவியஸ் ேற்றும் ேவுணட ஸ்டமரோம்ம்போலி.  
ேவுணட ஸ்டமரோம்ம்போலி எரிே்� ேததிய 
தை்ரக்கடைலின் க�ஙக்ர வி்ளக்கம் என்று 
அ்ைக்கப்படுகிறது.

5. ைற்ை பகுதிகள்( Other Regions)

ஆசியோ, வடை அசேரிக்கோ, ஐமரோப்போ 
ம்போன்ற கணடைஙகளின் உட்பகுதியில் 
சசயல்்படும் எரிே்�க்்ள கோண்பது அரிது. 
ஆஸ்திமரலியோவில் எரிே்�கள் இல்்�.

இந்தியாவில எரிை்லகள்

இநதியோவில் இேயே்�ப்பகுதியில் 
எரிே்�கள் இல்்�. ம்போர்ட பிம்ளயரிலிருநது  
135 கி.மீடடைர் வடை கிைக்கோக அ்ேநதுள்்ள 
ம்பசரண (Barren Island) தீவு 1991  ேற்றும்  1995 ல்   
சசயல்்படும் எரிே்�யோக இருநதைது. அநதைேோன் 
நிக்மகோ்போர் தீவுப ்பகுதியில்  உள்்ள 
நோர்சகோணடைம் சசயலிைநதை எரிே்�யோகும். 
இதைன் எரிே்�ப ்பள்்ளம் முற்றிலும் அழிநது 
விடடைது.

சதைன் ஆபபிரிக்கோவின் கிம்்பர்்�ட 
(Kimberlite) ்போ்றகள், ்வரததின் ஆதைோரேோக  
உள்்ளது. இ்வ ்ப்ைய எரிே்�க் குைோயில் 
அ்ேநதுள்்ளது.

சசயல்்படும் எரிே்�கள் உள்்ள 
்பகுதிகளில் புவிக்கடியில் உள்்ள நீர் ்போ்றக் 
குைம்பினோல் நீருற்றோனது சவப்ப நீர் ஊற்றோக 
ேோறுகிறது.

இநதியோவில் உள்்ள பயூகோ (Puga valley) 
்பள்்ளததைோக்கு, �டைோக் ்பகுதி ேற்றும் ேணிக்கரன், 
(இேோச்ச� பிரமதைசம்) ஆகிய்வ புவி சவப்ப 
ஆற்றல் உற்்பததிக்கு ஏற்ற இடைஙக்ளோக  உள்்ளன.

3.10.4.  உலக எரிை்ல பேவல (World 
Distribution of Volcanoes)

எரிே்� சசல்்போடுகள் ேற்றும் 
நி�நடுக்கம் ம்போன்ற்வ ச்பரும்்போலும் குவியும் 
எல்்� விளிம்புகளிலும் ேற்றும் ேததியப 
ச்பருஙகடை�டி ே்�த சதைோடைர்களிலும்  
ஏற்்படுகிறது. முக்கிய எரிே்�கள் கோணப்படும் 
்பகுதிகள் பின்வருேோறு:

1.  பசிபிக் வநருப்பு வ்ளயம் (Pacific Ring of 
fire)

்பசிபிக் சநருபபு வ்்ளயம் என 
அ்ைக்கப்படும் ்பசிபிக் ்பகுதியோனது அதிக 
எணணிக்்கயி�ோன சசயல்்படும் 
எரிே்�க்்ளக் சகோணடுள்்ளது.  இஙகு 
எரிே்�ப ்பகுதியும் நி� நடுக்கப ்பகுதியும்  
ஒருஙகி்ணநது கோணப்படுகின்றது. உ�கின் 
எரிே்�களில் சுேோர் மூன்றில் இரணடு ்பஙகு 
இப்பகுதியில் கோணப்படுகின்றது.

2.  ைத்திய அடலாணடிக் கடல பகுதி (Mid 
Atlantic Region )

ேததிய அட�ோணடிக் கடைல் ்பகுதியில் 
சசயல்்படும் எரிே்�கள் மிகக் கு்றவோகமவ 
உள்்ளன. ஆனோல் உறஙகும் அல்�து 
சசயலிைநதை எரிே்�கள் அதிகேோக 
கோணப்படுகின்றன. எடுததுக்கோடடைோக, 
சசயிணட சஹலினோ, மகப சவர்டி தீவுகள், 
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எனப்படும். இவவோறு புவிக்குள் ஏற்்படும் 
எரிே்� சசயல்களினோல் ்பல்மவறு 
தீப்போ்றகள் மதைோன்றுகின்றன. அ்வ:

1.பாத்ரதாலிக் (Batholith)

புவிக்குள் மிகப ச்பரிய அ்ளவில்  ேோக்ேோ 
குளிர்நது, இறுகிக் கோணப்படும் ்போ்றகள் 
‘்போதமதைோலித’ எனப்படும். இ்வ கிரோ்னட 
வ்கப்போ்றயோகும். 

2.லாக்ரகாலித் (Lacoliths)

புவியின் அடிப்பகுதியிலிருநது ஒரு குைோய் 
வடிவில் மேம�ழும்பி அ்ரக்மகோ்ள வடிவ 
முகடு ம்போன்று  ்படிநது இறுகிக் கோணப்படுவது 
�ோக்மகோலித எனப்படும். இ்வ 
்போதமதைோலிததின் சவளிப்படடை ்பகுதியோகும். 
எடுததுக்கோடடைோக, கர்நோடைக பீடைபூமியோனது 
கிரோ்னட ்போ்றக்ளோ�ோன அ்ரக்மகோ்ள 
வடிவ முகடுக்்ளக் சகோணடைது.  இவற்றில் 
ச்பரும்்போ�ோன்வ சி்தைவ்டைநது 
கோணப்படுகிறது.

3.லாப்ரபாலித் (Lapoliths)

ேோக்ேோ மேல்மநோக்கி நகரும்ம்போது, மிகச் 
சிறிய தைடடு வடிவி�ோன  மேல் குழியோக உள்்ள 
எரிே்� ்போ்ற அ்ேபபு �ோபம்போலித 
எனப்படும். 

4.சில (Sill)

புவி உட்பகுதியில் கி்டையோக ்பரப்பப்படடை 
�ோவோ அடுக்குகள் சில் என்று 
அ்ைக்கப்படுகின்றது. ச்போருடகளின் 
அடைர்ததியின் அடிப்ப்டையில் ஊடுருவிய 
தீப்போ்றகளின்  கி்டைேடடைப ்பகுதிகள் சில் 
அல்�து தைகடுகள் என அ்ைக்கப்படுகின்றன. 
இவற்றில் சேல்லிய அ்ேபபுகள் தைகடுகள் 
என்றும் அடைர்ததியோன அ்ேபபுகள் சில்கள்  
என்றும் அ்ைக்கப்படுகின்றன.

5.்டக் (Dyke)

புவிப பி்ளவுகளிலிருநதும், 
சவடிபபுகளிலிருநதும் �ோவோ சவளிமயறி சிதைறி 
புவிப்பரபபிற்கு ஏறக்கு்றய சசஙகுததைோக 

3.11 பா்ைகள்

்போ்ற என்்பது புவியின் மேற்்பரப்்ப 
உருவோக்கும் திடை கனிே ச்போருள்க்்ள 
உள்்ளடைக்கியதைோகும். ச்படரோ�ஜி (Petrology) 
என்்பது ்போ்றகள் ்பற்றிய அறிவியல் 
ஆய்வோகும். ்போ்றயின் வயது கோர்்பன்-14 
மடைடடிங என்ற அடிப்ப்டையில் 
கணக்கிடைப்படுகிறது.

3.11.1 பா்ைகளின் வ்ககள்

்போ்றகளின் மதைோற்றஙகளின் 
அடிப்டையில் பின்வருேோறு 
வ்கப்படுததைப்படுகின்றன. அ்வ 
தீப்போ்றகள், ்படிவுப்போ்றகள் ேற்றும் 
உருேோறிய ்போ்றகள் ம்போன்ற்வயோகும். 
அவற்்ற ்பற்றி விரிவோக ்படிபம்போம். 

I தீப்பா்ைகள் (Igneous Rocks)

எரிே்� சவடிபபின் ம்போது ேோக்ேோ 
ேற்றும் �ோவோவிலிருநது தீப்போ்ற 
உருவோகின்றது. இது முதைன்்ேயோன 
்போ்றயோகும். ேோக்ேோ புவியின் உட்பகுதியில்  
சேதுவோக குளிர்ச்சி அ்டையும்ம்போது கனிேத 
துகள்கள் அ்ளவில் ச்பரிதைோகின்றன. புவி 
மேற்்பரபபில் ேோக்ேோ மவகேோக குளிர்நதைோல்  
சிறிய மிருதுவோன துகள்கள் உருவோகின்றது. 
இது மிகப  ்பை்ேயோன ்போ்றயோகும். 
கிரோ்னட, ச்பக்மே்டைட (Pegmatite), ்பசோல்ட 
ம்போன்ற்வ தீப்போ்றகளுக்கு 
எடுததுக்கோடடைோகும். 

தீப்போ்றகள் இரணடு வ்கப்படும்.  
அ்வ: 1.ஊடுருவிய தீப்போ்றகள் (Granite) 
ேற்றும் 2.சவளிபபுறத தீப்போ்றகள் (Basalt-
Deccan Trap). கிரோ்னட ்போ்றயோனது ்பசோல்ட 
்போ்ற்யவிடை அடைர்ததி கு்றவோகவும் நிறததில் 
கு்றவோகவும் உள்்ளது.

3.11.2  ஊடுருவிய தீப்பா்ைகள் 
(Intrusive Igneous rocks)

ேோக்ேோ புவியின் உட்பகுதியிலிருநது 
மதைோன்றி ஊடுறுவி உட்பகுதியிம�மய ்பரவிக் 
கோணப்படுவது ஊடுறுவிய தீப்போ்றகள் 
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அ்ேநது குளிர்நது சுவர் ம்போன்ற அ்ேப்்ப 
சகோணடிருக்கும். இ்வமய ்டைக் (Dyke) 
எனப்படும். இவற்்ற ச்போதுவோக மேற்கு 
ேஹோரோஸ்டிரோ ்பகுதியில் கோண�ோம். இது 
எரிே்� சவடிதது தைக்கோணப பீடைபூமி  
உருவோவதைற்கு வழிவகுததைது.

II. படிவுப்பா்ைகள் (Sedimentary rocks)

்படிவுப்போ்றகள் அரிபபு (Detrital) 
்போ்றகள் என்றும் அ்ைக்கப்படுகின்றன. 
அ்வ அரிததைல் மூ�ேோக உருவோகின்றது. இநதை 
்படிவுகள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று ்படிநது 
இறுகுவதைோல் ்படிவுப்போ்றக்ளோக ேோறுகின்றன. 
்படிவுப்போ்றகள் புவிப்பரபபில் 5 சதைவீதைம் 
ேடடும்தைோன் கோணப்படுகின்றன. அதைன் 
அடுக்குகளின் தைடிேன் மவறு்படுகிறது. (எ.கோ) 
ேணற்்போ்ற (Sandstone), ேோக்கல் (Shale) 
ம்போன்ற்வ. ்பனி ்படிவு சசய�ோல் ஏற்்படும் 
்படிவுக்்ள ்பனியடிக் கற்ச்போடி (Till ) என்று 
அ்ைக்கிமறோம். கோற்றுப ்படிவுச் சசய�ோல் 
ஏற்்படும் ்படிவுகள் ேஞ்சள் நிறேோன வணடைல் 
ேண (Loess) ஆகும்.

்படிவுப ்போ்றகள் உருவோகும் மு்றகளின் 
அடிப்ப்டையில் ்படிவுப்போ்றக்்ள பின்வருேோறு 
வ்கப்படுததை�ோம்.

1.  இயற்்க மு்ையில உருவான 
படிவுப்பா்ைகள்

ேணற்்போ்ற (Sandstone) இ்ணநது 
க�்வக் கற்்போ்றகள், சுணணோம்பு ்போ்ற 
(Limestone), ேோக்கல் (Shalk) ம்போன்ற்வ.

2  கரிை மு்ையில உருவான 
படிவுப்பா்ைகள் 

சகோதிநீர் ஊற்றுப ்படிவம்  (Geyserites ), சோக் 
(Chalk),  சுணணோம்புப்போ்ற (Linestone ), நி�க்கரி 
(Coal) ம்போன்ற்வ.

3.  ரவதியியல மு்ையில உருவான 
படிவுப்பா்ைகள்

மஹ்�ட (Halite), ச்போடடைோஷ் (Potash) 
ம்போன்ற்வ.

III.  உருைாறிய பா்ைகள் (Metamorphic 
rocks)

சேடடைேோர்பி�ம் என்ற வோர்த்தைக்கு 
உருேோற்றம் என்்பது ச்போரு்ளோகும். அழுததைம், 
கன ்பரிேோணம் ேற்றும்  சவப்பநி்�யில் 
ஏற்்படைக்கூடிய ேோற்றததினோல் உருேோறிய 
்போ்றகள் உருவோகின்றன.

ஏற்கனமவ ஒருஙகி்ணநதை 
்போ்றக்ளோனது ேறு்படிகேோதைல் ேற்றும் 
ேறுசீர்ேபபு சசய�ோல் ்போ்றகளின் 
கருபச்போடகளில் ேோற்றத்தை ஏற்்படுததைக் கூடிய 
சசயல்மு்ற உருேோறுதைல் எனப்படும். ்நஸ் 
(Gneiss), ்ப�்கப்போ்ற (Slate), சிஸ்ட (Schist), 
்வரம் (Diamond), ச�்வக்கல் (Marble), 
சவணகற்்போ்ற (Quartzite) ம்போன்ற்வ 
உருேோறிய ்போ்றகளுக்கு  
எடுததுக்கோடடுக்ளோகும். உ�க நி�ப்பரபபில் 
தீப்போ்றகளும் உருேோறிய ்போ்றகளும் 
இ்ணநது 95% ஆகும்.

படம் 3.26 ஊடுருவிய எரிை்ல பா்ைகளின் அ்ைப்பு

எரிை்ல லாவா வழிதல ைற்றும்  

்பரோகிளாஸடின் படிவுகள்

எரிை்ல கழுத்து

சில சில

்டக்

்டக்

்டக்

லாக்ரகாலித்

பாத்ரதாலித்

கம்பம்

லாப்ரபாலித்
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ைாணவர் வசயலபாடு

சகோடுக்கப்படடுள்்ள அ்டைபபுக் குறியில் ச்போருததைேோன ்படைததிற்குரிய எணக்்ள எழுதுக.

�ோக்மகோலித (  )

்போதமதைோலித (  )

்டைக் (  )

சில் (  )

மசம்்பர் (  )

ம்பக்மகோலித (  )

�ோபம்போலித (  )

1

2

3

4

5

6

7

 படம் 3.27  ஊடுருவிய தீப்பா்ைகள்

3.12 பா்ை சுழற்சி

்போ்ற சுைற்சி என்்பது சதைோடைர்ச்சியோன 
சசயல்மு்றயின் மூ�ேோக ்ப்ைய ்போ்றகள் 
புதிய உருவில்  ேோற்றப்படுகின்றன. தீப்போ்றகள்  
்படிவுப ்போ்றக்ளோகமவோ அல்�து உருேோறிய 
்போ்றக்ளோகமவோ ேோறுகின்றன. வோனி்�ச் 
சி்தைவு, அரிததைல் ேற்றும் ்படிய ் வததைல் மூ�ம் 
தீப்போ்றயோனது ்படிவுப்போ்றக்ளோக 
ேோறுகின்றது.

்படிவுப்போ்றகள் ேற்றும் தீப்போ்றகள் 
அதிக அழுததைததைோலும் சவப்பததைோலும் 

உருேோறிய ்போ்றக்ளோக ேோறுகின்றன. கணடை 
மேம�ோடடு ்போ்றகள் (தீப்போ்ற, உருேோறிய 
்போ்ற ேற்றும் ்படிவுப்போ்றகள்) அமிழ்தைல் 
சசயல்மு்றயின் மூ�ேோக கவச அடுக்கிற்குக்  
கீமை உள்்ள புவியின் உட்பகுதிக்குச் சசல்கிறது. 
பிறகு தீப்போ்றயின் உண்ேயோன ஆதைோரேோக 
இருக்கும் ேோக்ேோவோக ேோறுகிறது. இநதை 
மு்றயில் ்போ்ற சுைற்சியோனது ஒரு 
சதைோடைர்ச்சியோன சசயல்மு்றயோக  
ந்டைச்பறுகின்றது.

தீப்பா்ை/படிவுப்பா்ைகள் தாக்கம் உருைாறிய பா்ைகள்

கிரோ்னட அழுததைம்  ்நஸ்
களிேண, ேோக்கல் அழுததைம் சிஸ்ட
ேணற்்போ்ற சவப்பம் குவோர்ட்சட

களிேண, ேோக்கல் சவப்பம்
்ப�்கப ்போ்ற அல்�து மின்னும் 

்ப�்கப ்போ்ற

நி�க்கரி சவப்பம்
ஆநதிர்சட நி�க்கரி அல்�து 

கிரோ்்பட
நி�க்கரி சவப்பம் ேற்றும் அழுததைம் ்வரம்
சுணணோம்பு ்போ்ற சவப்பம் ச�்வக்கல்

அடடவ்ண 3.2  உருைாற்ை வசயலமு்ைகள்( Metamorphosis Processes)
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படம் 3.28  பா்ை சுழற்சி

ைாக்ைா

தீப்பா்ை

படிவுப் பா்ை
படிவுகள்

உருைாறிய பா்ை

படிகைாதல உருகுதல

உருகுதல

வவப்பம் ைற்றும் 
அழுத்தம்

வவப்பம் ைற்றும் 
அழுத்தம்வானி்லச் சி்தவு, 

அரித்தல & படிய்வத்தல
வானி்லச் சி்தவு, 

அரித்தல & படிய்வத்தல

இறுகி ஒன்ைன் மீது 
ஒன்று படிந்து

கருங்கல எறும்புக்கல கிோ்னட விசித்திேக் கல படிக்கல

கற்கூடடுப் 
பா்ை கூடடு சுணணாம்புகல ைணற்கல வெல
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கருப்பு ்ைக்கா வசம்பு ்வேம் வபலடஸபார் தங்கம்

ரே்லட கல ரைக்ன்டட குவார்டஸ வவள்ளி படடுக்கல

படம் 3.29 கனிைங்க்ள உருவாக்கும் பா்ைகள்

1.  ை்லயாக்கம் (Orgeny)
புவிததைடடுகளின் இடைற் சசயல்்போடுக்ளோல் 
்போ்றக் மகோ்ளததின் அ்ேப்்ப சி்தைதது 
ே்�்ய உருவோக்குதைல்.

2.  வகாரனாரோடு எல்ல (Conorod 
Boundary)
சவளி மேம�ோடடிற்கும், உள் 
மேம�ோடடிற்கும் இ்டைப்படடை எல்்�ப்பகுதி

3. முறிவுப் பிளவு (Shearing Fault)
நி�வியல் ்ப�்க எல்்�களில் முறிவினோல் 
ஏற்்படைக்கூடிய பி்ளவு

4. லாக்ரகாலித் (Laccoliths)
புவியின் அடிப்பகுதியிலிருநது ஒரு குைோய் 
வடிவில் மேச�ழும்பி அ்ரக்மகோ்ள வடிவ 
முகடைோக ்படிநது இறுகிக் கோணப்படுவது.

5 லாப்ரபாலித் (Lapolith )
மிகச் சிறிய தைடடு வடிவில் மேல்மநோக்கி 
குழியோக உள்்ள எரிே்�ப ்போ்ற 
அ்ேப்போகும்.

6. கீழ் வ்ளவு (Syncline)
ேடிபபு ே்�யின்  கீழ்மநோக்கி ேடிநதை ேடிபபு.

7. கிேஸட (Crest)
ேடிபபின் மேல் ்பகுதி்ய கிரஸ்ட என்கிமறோம்

8. ரகடடஸரோபிசம் (Catasrophism)
நி�வியல் ்ப�்கயின் நகர்வின் கோரணேோக 
புவியில் திடீசரன ஏற்்படைக்கூடிய நகர்வு.

9. உருைாற்ைம் (Metanmorphism)
சசயல்மு்றயின் கோரணேோக தீப்போ்ற 
ேற்றும் ்படிவுப்றகள் உருேோறிய 
்போ்றக்ளோக ேோறுவது.

10 பா்ை சுழற்சி (Rock Cycle)
சதைோடைர்ச்சியோன சசயல்மு்றயின் மூ�ேோக 
்ப்ைய ்போ்றகள் புதிதைோக ேோற்றப்படுவது.
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ைதிப்பீடு

I.  சரியான வி்ட்யத் ரதர்ந்வதடுத்து 
எழுதுக.

1.  ்போ்றக்மகோ்ளம் என்ற சசோல்்� 
அறிமுகப்படுததியவர்.

அ. ஆல்பசரட சவகனர்
ஆ. மஜோசசப ம்பரல்
இ. அச�க்சோணடைர் வோன் ஹம்ம்போல்ட
ஈ. கியூ மவடைடடி

2.  புவி மேம�ோடடின் மேல்்பகுதிக்கும் கீழ் 
்பகுதிக்கும் இ்டைப்படடை எல்்� 

அ. குடடைன்்பர்க் எல்்�
ஆ. ச�ஹேன் எல்்�
இ. மகோன்ரோட எல்்�
ஈ. மேோமஹோமரோவிசிக் எல்்�

3. கணடை நகர்வுக் சகோள்்க்ய சவளியிடடைவர்

அ. மகோ்பர்
ஆ. மஹோல்ம்ஸ்
இ. ்டை�ர்
ஈ. சவகனர்

4. மவறு்படடை்தைக் கணடைறி

அ. யுமரசியன் புவிததைடடு
ஆ. வடை அசேரிக்க புவிததைடடு
இ. ்பசிபிக் புவிததைடடு
ஈ. ஆபபிரிக்கத தைடடு

5.  சகோடுக்கப்படடுள்்ளவற்றில் ஒன்று உ�கின் 
மிக ஆைேோன அகழியோகும்.

அ. ேரியோனோ அகழி
ஆ. மசணடவிச் அகழி
இ. பியூர்டமடைோரிக்மகோ அகழி
ஈ. சுணடைோ அகழி

6.  இவவ்க ேடிபபில் ஒரு 
ேடிபபுக்க்ளோல் 
ேற்சறோன்்ற விடை 
சசஙகுததைோக இருக்கிறது.

அ. சேச்சீர் ேடிபபு
ஆ. சேச்சீரற்ற ேடிபபு
இ. தை்�கீழ் ேடிபபு
ஈ. ்படிநதை ேடிபபு

7. உ�கின் மிக நீ்ளேோன பி்ளவுப ்பள்்ளததைோக்கு

அ. நர்ேதைோ பி்ளவுப ்பள்்ளததைோக்கு
ஆ. ஆபபிரிக்கப ்பள்்ளததைோக்கு
இ. ்வக்கோல் பி்ளவுப ்பள்்ளததைோக்கு
ஈ. ்ரன் பி்ளவுப ்பள்்ளததைோக்கு

8.  கீழ்க் கணடைவற்றில் ஒன்று புவி மேற்்பரபபில் 
ஏற்்படும் நி� நடுக்கததில் 68 சதைவீதைத்தைக் 
சகோணடுள்்ளது.

அ. ேததிய தை்ரக்கடைல்-இேோ�யப ்பகுதி
ஆ. ்பசிபிக் வ்்ளயப ்பகுதி
இ. ேததிய அட�ோணடிக் ்பகுதி
ஈ. ஆபபிரிக்க பி்ளவுப ்பள்்ளதைோக்கு ்பகுதி

9.  சகோடுக்கப்படடுள்்ளவற்றில் உ�கின் மிக 
உயரேோன சசயல்்படும் எரிே்�

அ. சவசுவியஸ் எரிே்�
ஆ. ஸ்டரோம்ம்போலி எரிே்�
இ. சகோடடை்போக்சி எரிே்�
ஈ. கரக்கடடைோமவோ எரிே்�

10.  புவியின் உள் ்பகுதியில் கோணப்படும் தைகடு 
ம்போன்ற திடைேோக்கப்படடை கி்டைேடடை �ோவோ 
என்்பது

அ. ்டைக்
ஆ. ்போதமதைோலித
இ. சில்
ஈ. �ோக்மகோலித

II. மிகக் குறுகிய வி்டயளி.

1. டையஸ்டமரோபி�ம் வ்ரயறு.
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2. புவியின் உடகரு ஏன் திடை நி்�யில் உள்்ளது?
3.  மேோமஹோமரோவிசிக் ேற்றும் ச�ஹமேன் 

எல்்�க்்ள மவறு்படுததுக.
4.  ்பசிபிக் தீ வ்்ளயததின் முக்கியததுவத்தை 

எழுதுக.
5.  எரிே்�க்்ள அவற்றின் நிகழ்வு 

எணணிக்்கயின் அடிப்ப்டையில் 
்படடியலிடுக.

III. குறுகிய வி்டயளி.

1.  சவப்ப உமிழ்வு சுைற்சி  ்பற்றி குறிபபு எழுதுக.
2.  புவிததைடடு எல்்�களின் வ்கக்்ள 

ச்பயரிடடு எழுதுக.
3. புவிததைடடுக்கள் ஏன் நகர்கின்றன?
4. ்படிவுகளின் வ்கக்்ள எழுதுக
5.  ்போ்ற சுைற்சியின்  ்படைம் வ்ரநது ்போகஙக்்ள 

குறிக்கவும்

IV. விரிவான வி்டயளி.

1. புவியின் உள் அ்ேப்்ப ்படைததுடைன் விவரி
2. கணடை நகர்வுக் சகோள்்க்ய வி்ளக்குக.
3. புவிததைடடு எல்்�க்்ள வி்ளக்குக.
4.  ்போ்றச் சுைற்சியின் நி்�க்்ள ்படைம் 

வ்ரநது விவரி.
5.  உ�க புறவரி நி�வ்ர்படைததில் 

எரிே்�களின் ்பரவ்� குறிதது அவற்்ற 
சுருக்கேோக விவரி.

V. வசய்மு்ை.

1.  புவிததைடடுகள் அவற்றின் எல்்�களில் 
இ்ணநது ஒடடும் விதைம் ஒரு தி்கப்பளிக்கும் 
புதி்ர ஒரு அட்டைப ்ப�்கயில் தையோர் சசய்.

2.  சசயல்்படும் எரிே்�யின் ேோதிரி்ய 
உருவோக்கி வகுப்ப்றயில் சசய்து கோடடு/
சசயல் வி்ளக்கேளி.

3.  கி்டைக்கக் கூடிய ச்போருடக்்ளக் சகோணடு 
ேடிபபு ேற்றும் பி்ளவுகளின் ேோதிரி்ய 
உருவோக்கி ்போகஙக்்ளக் குறிதது 
வகுப்ப்றயில் வி்ளக்கிக் கோடடு.

 ேமற்ேகாள் சான்றுகள்

1.  Physical geography: fundamentals of the physical 
environment V. Ettwein and M. Maslin

2.  Introducing Physical Geography, John Wiley & 
Sons.

3.  Fundamentals of Geomorphology Richard John 
Huggett

4.  க்�ச் சசோல் ம்பரகரோதி - தைமிழ் இ்ணயக் 
கல்விக் கைகம்

 இணைய சான்றுகள்

1.  https://3.bp.blogspot.com/O1fRThZcWCg/
V7nmUmpOidI/AAAAAAAAAmY/xyFJKGV04 
ysOG275yupB5JhGnbDU0l_JwCLcB/s1600/Dis.
png

2.  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=_5q8hzF9VVE

3.  https://volcanoes.usgs.gov/.../This_Dynamic_
Planet-Teaching_Companion_Packet.pd 

4.  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=PDrMH7RwupQ 
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பா்ைக்ரகாளம்
நிலத்ரதாற்ைங்களின் புைத்ரதாற்ைங்கள்

உேலி
https://earth.google.com/web/

இச்சசயல்்போடடின் மூ�ம் கணடை 
நகர்வின் வி்்ளவோக ஏற்்படடை 

நி�தமதைோற்றஙக்்ள அறிய  முடியும்.

படிகள்
படி 1:  கீமை தைரப்படடுள்்ள உரலி்யப ்பயன்்படுததி அல்�து வி்ரவு குறியீடடின் மூ�ம்  

‘Google Earth’ சசயலிக்குச் சசல்�வும். 

படி 2:  ‘Google Earth’ சசயலி்யத திறநது ‘Everest’ என்று மதைடு ச்படடியில் தைடடைச்சு சசய்து 
கணடைததிடடு மேோதை�ோல் உருவோன ேடிபபு ே்� அ்ேபபுக்்ளக் கோண முடியும்.

படி 3:  ‘Volcano’ என்று மதைடு ச்படடியில் தைடடைச்சு சசய்து எரிே்� சவடிபபினோல் ஏற்்படடை 
நி�தமதைோற்றஙக்்ள கோண முடியும். 

படி 4:  ‘சுடடி்யப ்பயன்்படுததி புவிமகோ்ளத்தை zoom in and zoom out கணடைததிடடு நீடசிக்ளோல் 
நி�ப்பரபபுக்்ளக் கோண முடியும்.

படி 1 படி 2

படி 3 படி 4

*்படைஙகள் அ்டையோ்ளததிற்கு ேடடுமே.

Java ேற்றும் Flash Player ஐ அனுேதிக்கவும்

இணையச் ெசயல்பாடு
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வசனழனக்கு அரு்கோழேயில உள்ை 
ே்கோபலிபுரத்தில 6 மீட்டர்  உயரம், 5 மீட்டர் 
அ்க்லம் ேறறும் 250 ்டன எழ்டயும் வ்கோண்்ட 
“கிருஷைர் வெண்வைய் ்கல” எனற  
போழறயோனது ்கோைப்படுகினறது. இைன 
உண்ழேயோன ைமிழ் வபயர் 
“ெோனிழறக்்கல” (‘’Vanniraikal’’) அைன 
வபோருள் “ஆ்கோய ்க்டவுள் ்கல” எனபைோகும்.

்ே்்ல உள்ை ப்டத்திறகுள் ்கோைப்படும் 
கிருஷைர் வெண்வைய் ்கலழ்லப்  போர்த்து 
விெோதிக்்கவும்

•  இப்போழற இவெடிெம் வபறக் ்கோரைம் 
எனன எனபழை சிநதிக்்கவும்.

•  இக்்கல இநை ெடிெத்திழன வபறுெைறகு 
எத்ைழன ஆண்டு்கள் ஆகி இருக்்க்லோம்  
எனபழை  யூ்கம் வசய்யவும்.

•  இப்போழற எவெோறு ஒ்ர இ்டத்தில 
நிழ்லத்து நிறகிறது எனபழைப் பறறி  
சிநதிக்்கவும்.

4.1 அறிமு்கம்

 முநழைய போ்டத்தில ேோம் புவியின உள் 
இயக்்கச் வசயலமுழறயிழனப் பறறி விரிெோ்க 
படித்ைறிந்ைோம். இப்வபோழுது ேோம் புவியின 
வெளி இயக்்கச் வசயலமுழற்கழைப்  பறறி 
போர்ப்்போம். புவியின ்ேறபரப்பில  ஏறப்டக் 
கூடிய சக்திழய புவி வெளி இயக்்கச்  சக்தி 

அததியாயக	்கடட்கம்

4.1. அறிமு்கம்
4.2. வெளி இயக்்கச் வசயலமுழற்கள் 
4.3. போழறச் சிழைவு
4.4.  போழறப்வபோருள் சிழைவு 
4.5. நி்லேட்டம் சேேோக்்கல 
 வசயலமுழற்கள் 
4.6. ஆறு்கள்
4.7. பனியோறு்கள்
4.8. நி்லத்ைடி நீர் (்கோர்்ஸட நி்லத்்ைோறறம்)
4.9. ்கோறறு
4.10. ்க்டல அழ்ல்கள்

Learning Objectives:

•  புவியின ்ேறபரப்பு வெளி இயக்்கச் 
சக்தி்கைோல எவெோறு ேறுெடிெம் 
வபறுகிறது  எனபழை  புரிநது வ்கோள்ளுைல.

•  இயறசிழைவு ேறறும் ்ெதியியல 
சிழைவு்களின ்ெறுபோடடிழன வைரிநது 
வ்கோள்ளுைல.

•  பருப்வபோருள் சிழைவு்களின ெழ்க்கள் 
ேறறும் அெறறின பண்பு்கழை  
அழ்டயோைம் ்கோணுைல.

•  பல்ெறு நி்லேட்டம் சேேோக்கும் 
்கோரணி்கழை ்ெறுபடுத்துைல.

்கற்ைல்	வநாக்கங்்கள்

அலகு 4

பாறைகவ்காளம்	–	வெளி	இயக்கச்	
வெயல்முறை்கள்	
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அல்லது வெளிபுறச் சக்தி என அழைக்கின்றோம். 
வெளி இயக்்க  வசயலமுழறயினோல போழற்கள் 
சிழைவுறுெழை நி்லச்சிழைவு சக்தி்கள் 
எனகி்றோம்.

4.2	 வெளி	இயக்கச்	வெயல்முறை்கள்	

 வெளிப்புற சக்தி்களின ைோக்்கத்தினோல 
புவி்ேறபரப்பில நி்கழும் வசயலமுழறழய  
வெளியியக்்கச் வசயலமுழற என 
அழைக்கி்றோம்.  போழறச் சிழைவு, பருப் வபோருள் 
சிழைவு, நி்லத்்ைய்வு (Denudation) ஆகியழெ 
முக்கியேோன வெளி இயக்்கச் வசயலமுழற்கள் 
ஆகும்.  இநை வெளி இயக்்க  வசயலமுழற்கழைச் 
வசய்ய ெல்ல இயறழ்கக்  கூறு்கழை  நி்லேட்டம்  
சேேோக்கும் ்கோரணி்கள் என அழைக்கி்றோம். 
எடுத்துக்்கோட்டோ்க, ்கோறறு, ஆறு, ்க்டல அழ்ல்கள் 
பனியோறு்கள் ேறறும் நி்லத்ைடி நீர்.

4.3	 பாறைச்	சிறைவு	(Weathering)

 போழற்களின சிழைவுறுைல ேறறும் 
்ெதிப்பிரிழ்கழய போழறச் சிழைவு எனகி்றோம்.  
்கோ்லநிழ்ல, ைோெரங்கள், வி்லஙகு்கள் ேறறும் 
பிற உயிரி்கைோல போழற்கைோனது இயற- 
்ெதியியல - உயிரின சிழைவு்கைோல 
உழ்டகினறன. போழறச் சிழைெோனது  மூனறு 

ெழ்கப்படும். அழெ இயற போழறச் சிழைவு,  
்ெதியியல போழறச் சிழைவு ேறறும் உயிரின 
போழறச் சிழைவு. 

4.3.1				இயற்சிறைவு	(Physical	weathering)

 ெோனிழ்ல கூறு்களின தூண்டுை்லோல 
போழற்கள் உழ்டைழ்ல இயறசிழைவு 
எனகி்றோம். இயறசிழைெோனது சிறிய கூரிய 
போழறத் துண்டு்கைோ்க இப்போழறயிலிருநது 
உருெோகினறது. வெப்பநிழ்ல ேோறறம், அழுத்ைம், 
நீர் ேறறும் ்கோறறு ஆகியெறறின ேோறறத்தினோல 
இது ஏறபடுகினறது. இயறசிழைெோனது 
பல்ெறு பிரிவு்கைோ்க பிரிக்்கப்படடுள்ைது. 
அழெயோென 1. வெப்பச் சிழைவு, 2. உழறபனி 
உழ்டப்பு ேறறும் 3. பரப்பு விரிசல .

4.3.1.1.		வெபபச்சிறைவு	(Thermal	
weathering)

 ெறண்்ட ேறறும் அழர ெறண்்ட 
பகுதி்களில வெப்பநிழ்ல அதி்கரிப்பைனோல ப்கல 
்ேரங்களில வெப்பநிழ்லயோனது அதி்கரிப்பைோல  
போழற வெப்பேோகி விரிெழ்டகிறது. இரவு 
்ேரங்களில குளிரோல போழற சுருஙகுகிறது. 
இநை ் ெறுபட்ட தீவிர வெப்பநிழ்ல ேோறறத்ைோல 
போழற்களில விரிசல ஏறபடடு, இரண்்டோ்க 

வெளி	இயக்கச்	வெயல்முறை்கள்	

பாறைச்	சிறைவு	

இயற 
சிழைவு

்ெதியியல 
சிழைவு

உயிரின போழற 
சிழைவு

வேதுெோன 
ேண்திரள் 
வபயர்ச்சி

்ெ்கேோன 
ேண்திரள் 
வபயர்ச்சி 

பருபவபாருளின்	அறெவு	 அரிதைல் படிய	றெதைல்	

இறக்குைல ேறறும்  
விரிெழ்டைல

வெப்பநிழ்ல ேோறறமும் 
விரிெழ்டைலும் 

உழறைல, உருகுநிழ்ல 
உழறபனி உழ்டப்பு

்கழரசல

்கரிேேோைல 
போழற ே்கர்வு

ேண் ெழிைல

ஆறு்கள்

நி்லத்ைடி நீர்

பனியோறு்கள்

்க்டல அழ்ல்கள்

ஆறு்கள்

பனியோறு்கள்

 நி்லத்ைடி நீர்

்க்டல அழ்ல்கள்

 ்கோறறு்கோறறு

்சறு ெழிைல

நி்லச்சரிவு ேண் வீழ்ச்சி

போழறச் சரிவு

கூைப்போழற வீழ்ச்சி

பனிப்போழற 
வீழ்ச்சி 

ேண் ஊர்ைல

நீர்த்ைல  (நீ்ரறறம்) 

படம்	4.1	வெளி	இயக்கச்		வெயல்முறை்கள்
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உழ்டகிறது. இயறசிழைெோனது வெப்பநிழ்லயின 
அடிப்பழ்டயில இரண்டு ெழ்கயோ்க பிரிக்்க்லோம்.

அ) குருழையுரு சிழைவு ேறறும்  
      (Granular disintergration)
ஆ) பிைோக் சிழைவு (Block disintergration) 

அ)	குருறையுரு	சிறைவு	 
								(Granular	disintergration)

 வெப்பநிழ்ல ேோறறங்களின விழைெோ்க 
போழறக் ்கனிேங்கள்  விரிெழ்டைல  ேறறும் 
சுருஙகுெைோல போழற்கள் குருழை ெடிவில 
சிறுசிறு துண்டு்கைோ்க உழ்டகினறன. இைழன 
குருழையுரு சிழைவு எனகி்றோம்.

ஆ)	பிளாக	சிறைவு		(Block	disintergration)

 மி்க அதி்க வெப்ப ேோறுவிகிைத்தினோல 
தீப்போழற அல்லது படிவு போழறயில உள்ை  
வெடிப்பின ெழியோ்க போழற்கள் வபரிய வசவெ்க 
ெடிெ வைோகுதி்கைோ்க உழ்டகினறன. இைழன 
பிைோக்சிழைவு எனகி்றோம். இது வபரும்போலும் 
கிரோழனட போழற்களில ஏறபடுகினறது.

4.3.1.2.	உறைபனி	உறடபபு	 

	 					(Frost	wedging)

 உழறைலின ் போது கிட்டத்ைட்ட திரெங்கள் 
அழனத்தும் சுருஙகும். ஆனோல நீர் உழறைலின 
்போது அது வபரியைோகி  அல்லது  அதி்க இ்டத்ழை 
பிடிக்கும்.  நீர் விரிெழ்டெைோல போழற்களில 
வபரும்  அழுத்ைம்  ஏறபடுகிறது.  நீர் போழற்களின 
வெடிப்பில வசனறு உழறயும்வபோழுது 
போழற்களின மீது வசலுத்ைப்படும் 
அழுத்ைேோனது வெடிப்பின சுெர்்கழை பிைக்்க 
ஏதுெோனைோ்க இருக்கிறது. இைனோல போழறயில 
உள்ை வெடிப்பு விரிெழ்டநது ஆைேழ்டகிறது. 
இவெோறு உழறபனி உழ்டப்பினோல 
போழறச்சிழைவு ஏறபடுகினறது.

4.3.1.3.	பரபபு	விரிெல்		(Exfoliation)

 வபோதுெோ்க போழற்களின ்ேறபரப்பு்கள்  
அதி்க அைவில வெப்பேழ்டகிறது அல்லது 
குளிரழ்டகிறது. வெப்பநிழ்லயில ஏறபடும் 
ேோறறம், வெங்கோயத் ்ைோல உரிைல ்போனறு 

படம்	4.2	விரிெலறடநைப	பாறை	(இடது)	மற்றும்	குருறையுரு	(ெலது)

படம்	4.3	உறைபனி	உறடபபு

்ேல பகுதி முைலில உழறயும்

நீர் அழுத்ைம் வ்கோடுக்கிறது

நீர்
பனி
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போழற்களின  ்ேறபுறப்  பகுதி்கள்  ைனித்ைனிப் 
பகுதி்கைோ்கப் பிரிநதுவிடும். போழற்களிலிருநது 
ெழைநை போழறத் ை்கடு்கள் உழ்டநது  அழரக் 
்்கோை  ெடிெ  ஒறழறக்்கல ்ைோறறத்ழை 
ஏறபடுத்தும் வசயல முழறழய பரப்பு விரிசல  
(Exfoliation)   எனறு அழைக்கி்றோம். இைழன 
வெங்கோயச் சிழைவு எனவும் அழைக்்க்லோம். 
இது வபோதுெோ்க ெறண்்ட பகுதி்களில 
ஏறபடுகினறது.

4.3.2	 			வெதியியல்	பாறைச்	சிறைவு	 

	 							(Chemical	Weathering)

 ்ெதியியல சிழைவு எனபது போழற்களின 
்ெதிப்பிரிழ்க ஆகும். எடுத்துக்்கோட்டோ்க, 
்ெதியியல சிழைெோனது கிரோழனட 
போழறயிலிருநது உருெோன கி்யோலிழனட 
(சீனக்்களிேண்) ்போனற ேோறறி அழேக்்கப்பட்ட 
போழறப்வபோருட்கழை உருெோக்குகிறது. 
்ெதியியல சிழைவின ெழ்க்கள் பினெருேோறு.

1.  ்கறரெல்:	 (Solution) போழற்களில உள்ை 
நீரில ்கழரயக்கூடிய சி்ல ்கனிேங்கள் 
நீரு்டன ்சரும் ்போது ்கழரநது விடும். 
்கோ்லப்்போக்கில போழற்களில உள்ை 
்கனிேங்கள் ்கழரநது சி்ல சேயங்களில 
குழ்க்கள் உருெோ்க்லோம்.

2.  ஆகஸி்கரைம்:	 (Oxidation)	 ஆக்ஸிஜன 
நீர் ேறறும் இரும்பு்டன  ்சரும்்போது அது 
போழற்கழை ெலுெறறைோக்கி  உழ்டத்து 
விடும்.  (எ.்கோ) இரும்பு துருப்பிடித்ைல.

3.  நீராற்பகுபபு:	 (Hydrolysis)	 நீரு்டன 
்சரும்்போது ்ெதியியல முழறயில 
போழற்கள் சிழைநது, நீரில ்கழரயோை 
்களிேண் ்போனற படிவு்கழை  
உருெோக்குகிறது. கிரோழனட போழறயில 
உள்ை வபல்ஸபோர் (feldspar)  ்களிேண்ைோ்க 
ேோறுெது நீரோறபகுப்புக்கு மி்கவும் 
வபோருத்ைேோன எடுத்துக்்கோட்டோகும்.

4.  ்காரபவேற்ைம்:	 (Carbonation)	 ்கோர்பனழ்ட 
ஆக்ழஸைடு நீரு்டன ்க்லநது ்கோர்்போனிக் 
அமி்லேோ்க ேோறுெழை ்கோர்ப்னறறம் 
எனகி்றோம். ்கோர்்போனிக் அமி்லேோனது 

போழற்களில உள்ை ்கனிேங்களு்டன 
விழனபுரிகிறது. இவெழ்க  
போழறச்சிழைெோனது   குழ்க்கள் உருெோெதில  
முக்கிய பஙகு ெகிக்கிறது.

5.  நீவரற்ைம்:	 (Hydration)	 நீ்ரறறம் எனபது 
போழற்களில உள்ை ்கனிேங்களில  நீர் 
உடகிரகிக்்கப்படுெைோகும். நீ்ரறறம்  
போழற்களின பருே அைழெ அதி்கரித்து  
சிழைெழ்டயச் வசய்கிறது. நீரறற ்கோலசியம் 
சல்பட (Anhydrite) நீழர உடகிரகிக்கும் 
்போது ஜிப்சேோ்க உருெோெது நீ்ரறறத்திறகு 
சிறநை உைோரைேோகும்.

4.3.3	 	உயிரிே	பாறைச்	சிறைவு	 

	 					(Biological	Weathering)

 ைோெரங்கள், வி்லஙகு்கள், ேறறும் 
ேனிைனின ே்டெடிக்ழ்க்கைோல போழற்களில 
ேோறறம் ஏறபடுகினறது. இைழன உயிரினச்  
சிழைவு எனகி்றோம். குழி ேறறும் விரிசல்கழை 
உண்்டோக்கும்  ேண் புழுக்்கள், ்கழரயோன, 
எலி்கள் ்போனற உயினங்கள்  ஈரப்பைம் ேறறும் 
்கோறறிழன உடபுகுத்தி போழற்களின ் ேறபரப்பில 
்ெதியியல ேோறறங்கள் ஏறப்ட 
ெழிெகுக்கினறன. விெசோயம் ேறறும் பிற 
ே்டெடிக்ழ்க்களுக்்கோ்க ேனிைர்்கள் ைோெரங்கழை 
அ்கறறுெைன மூ்லம் போழற்களில உள்ை ்கோறறு, 
நீர் ேறறும் ைோதுப்வபோருட்கள் ஆகியெறறிறகு 
இழ்ட்ய புதிய வைோ்டர்பு்கழை உருெோக்குெைறகு 
உைவுகினறன. ைோெரங்களின ்ெரோனது 
போழற்களின மீது அதி்க அழுத்ைத்திழன 
ஏறபடுத்தி அெறழற உழ்டக்கும்.

படம்	4.4	உயிரிே	பாறைச்	சிறைவு
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4.4	 பாறைபவபாருள்	சிறைவு	

 புவிஈர்ப்பு விழசயோல ஏறபடும் வபரிய 
போழற்களின வைோகுதி,  ேண் ேறறும் தூசு்கள் 
்போனறெறறின ே்கர்ழெ போழறப் வபோருள் 
சிழைவு எனகி்றோம். இைழன போழறப் வபோருள் 
அழசவு அல்லது சரிவு ே்கர்வு  எனறும் 
அழைக்்க்லோம்.   

போழறப் வபோருள்்களின  அழசவு திடீவரன்றோ  
அல்லது வேதுெோ்க்ெோ ஏறப்ட்லோம். 
வபோதுெோ்க, ே்கரும் வபோருட்களின ெழ்க (்சறு, 
ேண், ேறறும் போழற) ேறறும் ே்கரும் 
விைத்ழைப் வபோருத்து (வீழ்ச்சி – ைோனோ்க 

விழுகினற போழறத்துண்டு்கள், சரிவு  - போழறச்  
சரி்ெோடு வபோருட்கள் ே்கர்ெது ேறறும் 
ெழிைல – வபோருட்கள் நீரு்டன ்க்லநது ெழிைல) 
போழறப் வபோருள்்களின அழசவு 
ெழ்கப்படுத்ைப்படடுள்ைது. 

4.4.1				பாறைப	வபாருள்	அறெவு்களின்	 
	 		ெற்க்கள்

 பாறை	வீழ்ச்சி	(Rock	Fall)

வசஙகுத்ைோனப் போழறயிலிருநது போழறத் 
துண்டு்கள் உழ்டநது  வீழ்ெழை போழற வீழ்ச்சி 
எனகி்றோம். உழறபனி உழ்டப்பினோல வபரிய 
போழறத் வைோகுதி்கள் ைைர்த்ைப்படுெைோல 
போழற்கள் விழுகினறன. வசஙகுத்ைோன சரிவின 
அடிைைத்தில போழறக் கூைங்கள் குவிெழை 
ேழ்லயடி போழறக்குவியல   ( talus) எனகி்றோம்.
 பாறைச்	ெரிவு	(Rock	slides)

 வபோதுெோ்க போழறச் சரிவு ஒரு 
ெலுவில்லோை போழறப்பகுதியில ஏறபடுகிறது. 
இஙகு  நீர் உள்ைைோல ெழுக்்கல அதி்கரிக்கிறது. 
இைனோல சரிவின கீழ்ப்பகுதியில போழற்கள் 
ஒன்றோடு ஒனறு ்ேோதி சிறிய போழறத் 
துண்டு்கைோ்க உழ்டெது போழறச் சரிவு ஆகும்.

4.6	பாறைச்	ெரிவு

படம்	4.5	பருபவபாருள்்களின்	ந்கரவு

போழறச் சரிவு

வசஙகுத்ைோன 
சரிவு

ேண் ஊர்ைல

எரிேழ்ல ்கோடு்கள் 
அழிக்்கப்பட்ட நி்லம்

போழறச் சரிவு

பனிப்போழற 
 வீழ்ச்சி 

போழற வீழ்ச்சிபோழறகூை   
ெழிைல

்லோஹர் /்சறு ெழிைலபோழற ே்கர்வு

ேண் வீழ்ச்சி
்சைேழ்டநை சோழ்ல

ெழைநை 
ேரம்
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நிலச்ெரிவு்கள்	(Land	slides)

 ேழ்லயிலிருநது ஒரு வபரிய 
போழறப்பகுதி உழ்டநது கீ்ை சரிநது விழுெழை  
நி்லச்சரிவு எனகி்றோம். இது நி்லேடுக்்கங்கள் 
ேறறும் மி்கவும் அதிேோன ேழைப் வபோழிவின 
்கோரைேோ்க ஏறபடுகிறது.

மண்	வீழ்ச்சி	(Slump)

 வசஙகுத்து ேழ்லயின அடித்ைைப் 
போழறயிலிருநது ஒரு வபரிய போழற 
வைோகுதியோனது சுைனறு கீழ் ்ேோக்கி ே்கர்ெழை 
ேண் வீழ்ச்சி எனகி்றோம். சரிவின 
அடித்ைைத்தில அரித்ைல ஏறபடுெைோல அைன 
்ேல உள்ை படிவு்கழை ைோஙகும் ைனழே 
குழறநது ேண் வீழ்ச்சி ஏறப்ட முக்கிய 
்கோரைேோ்க அழேகிறது.

பாறைககூளச்		ெரிவு	(Debris	slide)

 ேண் வீழ்ச்சிழய வி்ட  போழறக் கூைச் 
சரிெோனது அதி்க அைவில ஏறபடுகிறது. 
ஆனோல  இஙகு குழறெோன அை்ெ நீர் உள்ைது. 
போழறக்கூைச் சரிவு   ேண் ேறறும் போழறத் 
து்கள்்களின ்க்லழெயோகும்.

பாறைக	கூளம்	ெழிைல்		(Debris	flows)

 போழறக் கூைம் ெழிைல  எனபது ேண் 
ெழிைல, ்சறு ெழிைல, பனிப்போழற வீழ்ச்சி 
்போனறெறழற உள்ை்டக்கியைோகும். போழறக் 
கூைம் ெழிைல, அதி்க நீரினோல போழற அல்லது 
ேண்  இழைப்புத் திறழன இைப்பைோல 
கூைப்போழற ெழிைல ஏறபடுகிறது. கூைம் 
முழுெதும்  நீரு்டன ்க்லநது, ்சறு ்போல 
ெழியும். இது வபோதுெோ்க மி்கப்வபரிய 

போழற்கழை வ்கோண்டு ெருெைோல  இழெ அதி்க 
அழிழெ ஏறபடுத்தும். புவியின போழறப் 
வபோருைோனது ேழ்லயிலிருநது  கீ்ை 
திரெத்திரள் ்போனறு ெழிெழை ேண் ெழிைல 
எனகி்றோம். ெைக்்கேோ்க  ஈரப்பைேோன 
வசஙகுத்துச்  சரிவில புயலின்போது ஏறபடும் 
நீர் நிரம்பிய அ்டர்த்தியோன ்களிேண் பகுதியில  
போழறக் கூைம் ெழிைல ஏறபடுகிறது.

வெறு	ெழிைல்		(Mud	flow)

 திரெ நிழ்லயில உள்ை ேண், 
போழறக்குப்ழப்கள் ேறறும் நீரோனது ேனகு 
ெழரயறுக்்கப்பட்ட ெோய்க்்கோல ெழியோ்க 
விழரெோ்க ெழிெழை ்சறு ெழிைல எனகி்றோம். 
அழெ வபரும்போலும் அழர ெறண்்ட ேழ்லப் 
பகுதி்களில நி்கழ்கினறன. எரிேழ்லச் சரிவில 
ஏறபடும்  ்சறு ெழிைழ்ல எரிேழ்லக் குைம்பு  
(Lahar) எனகி்றோம்.

பனிபபாறை	வீழ்ச்சி		(Debris	avalanche)

 போழறக்கூை ெழிைலில மி்கவும் 
ஆபத்ைோனது பனிப்போழற வீழ்ச்சியோகும். போழற 
கூைங்கள், ேண், நீர் ேறறும் ்கோறறோனது 
வசஙகுத்ைோன சரிவிலிருநது கீழ்்ேோக்கி 
ெழிைழ்ல பனிப்போழற வீழ்ச்சி எனகி்றோம். 
இதில உள்ை  ்கோறறு பனிப்போழற வீழ்ச்சிழய 
அதி்கரிக்கிறது. ஏவனனறோல அழெ கூைம் 
ேறறும் ்ேறபரப்புக்கு இழ்டயில ஒரு வேத்ழை 
்போனறு வசயலபடுகிறது.

பாறை	ந்கரவு	(Creep)

 ேழ்லயிலிருநது ேண் ேறறும் போழறப்  
படிவு்கள் வேதுெோ்க ேறறும் படிப்படியோ்க கீழ் 
்ேோக்கி ே்கர்ெழை போழற ே்கர்வு எனகி்றோம். 
வபோதுெோ்க அைன திழச்ெ்கேோனது 
ெரு்டத்திறகு ஒரு வசனடிமீட்டருக்கும் 
குழறெோ்க உள்ைது. உழறைல ேறறும் 
உருகுநிழ்ல  மூ்லம் போழற ே்கர்வு ஏறபடுகிறது. 
இைன மூ்லம் ைோன ேண் து்கள்்கள் 
ேழ்லயிலிருநது கீ்ை விழுகினறது. சோய்ெோன 
்கம்பங்கள், ்ெலி்கள் ேறறும் ேரங்கள் 
்போனறழெ போழற ே்கர்ழெ 
வெளிப்படுத்துகிறது.  ைோெரங்கள்  போழற 
ே்கர்ழெ குழறக்்க உைவுகிறது.

4.7 பாறைககூளச்		ெரிவு	
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4.5	 நிலமடடம்	ெமமாக்கல் 
	 வெயல்முறை்கள் 
 (Gradational	processes)

 புவியின ்ேறபரப்ழப சேன வசய்யும் 
வசயல முழற்கழை நி்லேட்டம் சேேோக்்கல 
எனகி்றோம். அது ்ேலும் அரித்ைலினோல 
சேப்படுத்துைல (degradation) ேறறும் படிவு்கைோல 
நிரப்பப்படுைல (aggradation) என 
ெழ்கப்படுத்ைப்படுகிறது.  புவியின ்ேறபரப்ழப 
அரிக்கும் வசயலமுழறழய அரித்ைலினோல 
சேப்படுத்துைல (degradation) எனறும் புவியின 
ஆைேோன பகுதி்கழை நிரப்புைழ்ல படிவு்கைோல 
நிரப்பப்படுைல (Aggradation) எனறும் 
அழைக்கி்றோம்.

4.5.1				நிலமடடம்	ெமமாககும்	்காரணி்கள்

 புவியின ்ேறபரப்பில வசயலபுரியும் 
சக்தி்கள் நி்லேட்டம் சேேோக்கும் ்கோரணி்கள் 
ஆகும். நீர், அழ்ல்கள், ்கோறறு, பனி ்போனறழெ 
முக்கிய நி்லேட்டம் சேேோக்கும் ்கோரணி்கள் 
ஆகும்.

4.6	 ஆறு்கள்

 ஆறு்கள்  அழெ வசலலும் ெழியில 
உள்ை போழற்கழை அரிப்பைற்கோன மி்க அதி்க 
திறழனக் வ்கோண்டுள்ைது. இழெ ைோன 
ஆறு்களில கிழை ஆறு்கள் உருெோெைறகு 
்கோரைேோ்க உள்ைன. ஆறறின 
அரிப்புத்ைனழேயோனது ஆறறு நீரின ்கன அைவு 
ேறறும் ஆறறின ்ெ்கத்ழைப் வபோறுத்ைைோகும். 

4.8	பருபவபாருள்்களின்	அறெவு

ேண் ஊர்ைல

ேண் வீழ்ச்சி

போழறக்கூைச் சரிவு 

ேண் ெழிைல

ேண் ே்கர்வு

போழறக்கூைம் ெழிைல

்சறு ெழிைல

போழறவீழ்ச்சி
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ஆறோனது மூனறு ெழ்கயோன ்ெழ்ல்கழை 
வசய்கிறது. அழெ அரித்ைல, ்க்டத்துைல ேறறும் 
படிய ழெத்ைல.

1.  அரிதைல்	(Erosion)

 ஆறு்கள் வைோ்டர்ச்சியோ்க  போழற்கழை 
உழ்டப்பழை அரித்ைல எனறு அழைக்கி்றோம். 
ஆறறின அரித்ைல பணியோனது இயற ேறறும்  
்ெதியியல முழற்களில ேழ்டவபறுகிறது. 
ஆறறின அரித்ைல பணி பினெரும் முழற்களில 
ேழ்டவபறுகிறது.

i.  நீரதைாக்கம்	(Hydraulic	action)

புரண்்்டோடும் ஆறறு நீரின விழசயின  
்கோரைேோ்க ஆறறின போழையில உள்ை 
போழற்கள் உழ்டெழை நீர்த்ைோக்்கம் எனகி்றோம்.

ii.  உராய்வு			(Corrasion)

ஆறறுப் படுழ்க ேறறும் ஆறறங்கழர  
ஆறறு நீரோல வ்கோண்டு ெரப்படும் போழறத் 
து்கள்்கைோல  அரிக்்கப்படுெழை உரோய்வு 
எனகி்றோம். 

iii.  ்கறரெல்	(Corrosion,	Solution)

ஆறறு நீரில ்கழரயக்கூடிய ்கனிேங்களின 
வசயலமுழறழய ்கழரசல  எனகி்றோம்.

iv.  வமாதித	வைய்ைல்			(Attrition)

ஆறறு நீரோல ்க்டத்தி ெரப்படும் வபோருட்கள் 
ஒனறு்டன ஒனறு ்ேோதுெழை ்ேோதித் ்ைய்ைல   
எனகி்றோம். 

2.  ்கடததுைல்		(Transportation)

 உழ்டக்்கப்பட்ட போழறத்  து்கள்்கள் 
ஆறறு நீரோல ்க்டத்ைப்படுெழை ்க்டத்துைல 
எனகி்றோம். அரிப்புச் வசயலுக்கு பிறகு 
அரிக்்கப்பட்ட போழறத்  து்கள்்கழை ஆறு்கள் 
்க்டத்துகினறன. ்க்டத்துைல ேோனகு முழற்களில 
ேழ்டவபறுகினறது.

i.  இழுதைல்		(Traction)

 ்கனேோன ேறறும் வபரிய போழற 
துண்டு்கைோன சரழை, கூைோங்கற்கள் ் போனறழெ  
நீரின விழசயோல ஆறறுப்படுழ்க ெழி்ய 

உருடடித் ைள்ைப்படுகினறன. இநை 
துண்டு்கைோனது உருண்டும், ேழுவியும், குதித்தும் 
இழுத்துச் வசல்லப்படுகிறது.  இநை 
வசயலமுழறக்கு இழுத்துச் வசல்லல (Traction) 
எனறு வபயர்.

ii.  துள்ளல்	(Saltation)	

 சி்லப் போழற து்கள்்கள் ஆறறின படுழ்கயில 
வைோ்டர்நது குதித்து வசலகினறன. இநை 
வசயலமுழறழய துள்ைல எனக் கூறுகி்றோம். 

iii.  வைாங்குைல்	(Suspension)	

 சிறிய ேைல து்கள்்கள், ெண்்டல 
படிவு்கள், ்சறு ஆகியெறழற ஆறறு நீரோனது 
ைோஙகிச் வசலெழை (Suspension) வைோஙகுைல எனறு 
அழைக்கி்றோம்.

iv.  ்கறரெல்	(Solution)	

 போழறத்  து்கள்்களின சி்ல பகுதி்கள் ஆறறு 
நீரு்டன ்கழரநது வசலெழை ்கழரசல எனகி்றோம். 
இநை ெழ்கயோன ்க்டத்ைழ்ல ்கழரசல ்க்டத்ைல 
எனகி்றோம்.

3.  படியறெதைல்	

 படியழெத்ைல  எனபது, ஆறறின ்ெ்கம் 
குழறெைோல ேைல, ெண்்டல படிவு்கள் ேறறும் 
ேறற து்கள்்கள் படிகினறன. வேன சரிவில 
ஆறறின ்ெ்கம் குழறெைோல அழெ படிவு்கழை 
படியழெக்கும். ஆறு, முைலில வபரிய ேறறும் 
சிறிய படிவு்கழை படிய ழெக்கிறது.  பிறகு 
மி்கவும் நுண்ணிய வபோருட்கழை ஆறறின 
மு்கத்துெோரத்தில  படிய ழெக்கிறது.

4.6.1 ஆற்றின்	படி	நிறல்கள்

 ஆறறின ்போக்கு  ்ேல நிழ்ல, இழ்ட 
நிழ்ல ேறறும் இறுதி  நிழ்ல என மூனறு 
ெழ்கப்படும். ஆறு  ஒவவெோரு  நிழ்லயிலும்  
ஒரு  ைனித்துெேோன ்ெழ்லழய வசய்கிறது. 
ஆறறின நிழ்ல்கள், அைன முக்கிய ்ெழ்ல 
ேறறும் ஒவவெோரு நிழ்ல்களிலும் ்ைோனறும் 
நி்லத்்ைோறறங்கள் பறறி ேோம் போர்ப்்போம்.

Tamil_11th Geography_Unit_4 086-116.indd   93 06/06/18   6:32 PM
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



94

மாைெர்களின்	வெயல்பாடு்கள்

ெழரப்டத்ழைப் போருங்கள், அட்டெழையின உள்ை்டக்்கத்ழை ்கெனேோ்க ெோசித்து, வபோருத்ைேோன 
ெோர்த்ழை்கழை நிரப்புங்கள்.

1.  வமல்		நிறல	(The	Upper	stage)

 இநை நிழ்லழய இைம் நிழ்ல அல்லது 
ேழ்ல நிழ்ல எனறும் கூறுெோர்்கள். இஙகு 
ஆறறின திழச ்ெ்கம் ேறறும் ்ெ்கம் மி்க 
அதி்கேோ்க உள்ைது. ஏவனனறோல இது 
வசஙகுத்து சரிழெக் வ்கோண்டுள்ைது. வசஙகுத்து 
அரித்ைல இநநிழ்லயின முைனழேயோன 
்ெழ்லயோகும். இைன ்கோரைேோ்க 
பள்ைத்ைோக்கு்கள் உருெோகினறன. ஆறு 
உருெோகும் இ்டத்ழை வைோ்டஙகும் இ்டம் (Source) 
எனறு கூற்லோம். ேழ்ல நிழ்லயில சிறிய 
நீ்ரோழ்ட்கள் அதி்க எண்ணிக்ழ்கயில 
வெவ்ெறு இ்டங்களிலிருநது உருெோகினறன. 
அெறழற துழை ஆறு்கள் (Tributaries) எனறு 
கூறுெோர்்கள். இரண்டு ஆறு்கள்  சநதிக்கும் 
இ்டத்ழை சங்கேம் (The confluence) எனறு 
அழைக்கி்றோம். ஒரு ேழ்லயின இரு 
பக்்கங்களில இருக்கும் இரண்டு ேதி 
அழேப்பு்கழை நீர் பிரிப்பு (Water divide) 
எனகி்றோம்.

2.  இறட	நிறல	(The	Middle	stage)

 இது ஆறறின முதிர்நை நிழ்லயோகும். 
இஙகு வசஙகுத்து அரித்ைல அல்லது 
பள்ைத்ைோக்கின ஆைபடுத்துைல ்கணிசேோ்க 

குழறகிறது. பக்்கெோடடு அரித்ைல இநை 
நிழ்லயின முக்கிய ்ெழ்லயோகும். இநை 
நிழ்லயில பக்்கெோடடு அரித்ைலின ்கோரைேோ்க 
பள்ைத்ைோக்கு  அ்க்லேோகிறது. ஆறறு நீரின ்கன 
அைவு அதி்கரிக்கிறது ேறறும் அைன சரிெோனது 
மிைேோ்க உள்ைது. இஙகு ஆறறின ஆைம் 
அதி்கேோனைோ்க உள்ைது.

3.  இறுதி	நிறல	(The	old	stage)

 இது ஆறறின இறுதி நிழ்லயோகும். 
இஙகு பள்ைத்ைோக்கு்கள் மி்கவும் பரநது  ேறறும் 
வபோதுெோ்க வேனசரிழெக் வ்கோண்டிருக்கும். 
பள்ைத்ைோக்கு  முறறிலும் சேைைேோ்க 
இருப்பழை அரிப்பு சேவெளி எனகி்றோம். 
வபரும்போ்லோன அரிப்பு சேவெளியோனது 
குழறநை ேக்்கள் ெோைக்கூடிய வசஙகுத்ைோன 
சரிவு்கழை வ்கோண்்ட ஒண்டிக்குனறோ்க 
(Monadnocks) உருெோகுகிறது. இநை நிழ்லயில 
ஆறறின முக்கிய பணி படியழெத்ைல ஆகும். 
ஆறறின ஆைம் குழறெோ்க இருக்கும். முைனழே 
ஆறோனது ப்ல சிறிய ஆறு்கைோ்க பிரிெழை 
கிழையோறு்கள் (Distributaries) எனகி்றோம். ஆறு 
இறுதியில வசனறழ்டயும்   இ்டத்ழை 
“மு்கத்துெோரம்” எனகி்றோம். (எ.்கோ) ்க்டற்கழர, 
ஏரி.

வமல்நிறல	 இறடநிறல	 இறுதிநிறல	
அரிதைல்	
ொய்வுவ்காைம்	
ஆழம்	
திறெவெ்கம்	
அ்கலம்	
வ்காள்ளளவு	

ஆற்றின்	படி	நிறல்கள்
வைாடங்கும்	இடம் மு்கததுொரம்
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4.6.2 ஆற்றின்	அரிபபிோல்	 
	 ஏற்படககூடிய	நிலதவைாற்ைங்்கள்

 ேழ்லயிடுக்கு்கள் (Gorge), வசஙகுத்து 
பள்ைத்ைோக்கு (Canyon), ‘V’ ெடிெ பள்ைத்ைோக்கு, 
நீர்வீழ்ச்சி (Waterfall), கு்டக்குழ்டவு (Pothole), 
போழறக் ்கட்டழேப்பு ்ேழ்ட (Structural bench)  
ஆறறுத்தி்டல (River terrace), ஆறறு ெழைவு,  
குதிழர குைம்பு ஏரி (Ox bow lake), அரிப்புச் 
சேவெளி (Peneplain) ்போனற குறிப்பி்டத்ைக்்க 
நி்லத்்ைோறறங்கள் ஆறறின அரித்ைல 
விழைெோ்க ்ைோனறுகினறன.

மறலயிடுககு்கள்

 பள்ைத்ைோக்கு்களில கீழ் ்ேோக்கி 
அரித்ைல ்கோரைேோ்க ேழ்லயிடுக்கு்கள் 
உருெோகினறன. என்ெ ேழ்லயிடுக்கு்கள் 
எனபது  ஒரு  குறுகிய ேறறும் ஆைேோன, குறுகிய 
சரிவு்கழைக் வ்கோண்்ட பள்ைத்ைோக்கு்கள் ஆகும்.

படம்:	4.9.	மறலயிடுககு

வெங்குததுப	பள்ளதைாககு	(Canyon)

 ேழ்லயிடுக்கு்களின  வைோ்டர்ச்சி்ய  
வசஙகுத்துப் பள்ைத்ைோக்கு்கைோகும். 

வசஙகுத்துப் பள்ைத்ைோக்கு்கள் மி்க ஆைேோன, 
குறுகிய ஆனோல நீண்்ட பள்ைத்ைோக்கு்கைோகும். 
பள்ைத்ைோக்கின சரிெோனது போழற்களின 
ைனழேழயப் வபோறுத்து அழேகிறது. அவேரிக்்க 
ஐக்கிய ேோடடின அரி்சோனோ ேோ்கோைத்தில 
உள்ை வ்கோ்லரோ்்டோ ஆறறின கிரோண்ட    
பள்ைத்ைோக்கு  482.8 கி.மீ நீைமும் 2088.3 மீ  
ஆைமும் உழ்டயது. இது  உ்லகின மி்கப் வபரிய 
வசஙகுத்துப் பள்ைத்ைோக்கு ஆகும். ஆநதிரப் 
பிர்ைசத்தில வபனனோர் ஆறறின மீது 
அழேநதுள்ை ்கண்டி்்கோட்டோ இநதியோவின 
கிரோண்ட வசஙகுத்துப் பள்ைத்ைோக்கு (Canyon) 
எனறு அழைக்்கப்படுகிறது.
‘V’ ெடிெ	பள்ளதைாககு

 ஆறறின அரித்ைல ்கோரைேோ்க 
உருெோகிய நி்லத்்ைோறறங்களில 
பள்ைத்ைோக்கு்கள் குறிப்பி்டத்ைக்்கது. ஆறறின 
அரித்ைலினோல இைம் நிழ்லயில 
பள்ைத்ைோக்கு்கள் உருெோகினறன. 
வசஙகுத்ைோனச் சரிவு ேறறும் நீரின அதி்க ்கன 
அைவு ்கோரைேோ்க ஆறறுப்படுழ்க  வசஙகுத்ைோ்க 
அரிக்்கப்படடு  குறுகிய ேறறும் ஆைேோன 
பள்ைத்ைோக்கு்கள்  உருெோகினறன. அழை V- 
ெடிெ பள்ைத்ைோக்கு எனகி்றோம்.

துள்ளல்	 அருவி	 மற்றும்	 நீர	 வீழ்ச்சி	 (Rapids	
and	Water	falls)

 ெலுெோன நீ்ரோட்டங்கள், ஏரோைேோன 
ைழ்ட்கள் ேறறும் ஆறறுப்படுழ்கயில உள்ை  
படிக்்கடடு்கழை வ்கோண்டுள்ை ஆறறின 
பகுதிழய துள்ைல அருவி எனகி்றோம்.  
ஆறறுப்படுழ்கயில நீர் வசஙகுத்ைோ்க வீழ்ெழை 
நீர்வீழ்ச்சி எனகி்றோம். மி்கத் தீவிரேோன 
அரிப்பினோல நீர்வீழ்ச்சி ேறறும் துள்ைல அருவி 
ஏறபடுகினறன. ஒரு ஆறறில  ப்ல நீர்வீழ்ச்சி்கள் 
வைோ்டர்நது  ்கோைப்படுெழை   வைோ்டர் அருவி 
(Cascade) எனகி்றோம்.

வெனிசு்லோவில உள்ை 
ஏஞசல (Angel falls, 979 மீட்டர்)  
நீர்வீழ்ச்சி உ்லகின மி்க 
உயரேோன நீர்வீழ்ச்சியோகும்.
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ப்டம் 4.10. ்கண்டி்்கோட்்டோ வசஙகுத்து பள்ைத்ைோக்கு (Canyon ), வபனனோர் ஆறு,  
ஆநதிரப் பிர்ைசம்.

ஆநதிர ேோநி்லம் ்க்டப்போ ேோெட்டத்தில உள்ை  ்கண்டி்்கோட்டோ  ்கண்ழைக் ்கெரும்  பள்ைத்ைோக்குக்கு 
வபயர்்போனைோகும். இநை பள்ைத்ைோக்கு எரிேழ்ல ெழி்ய ஓடும் வபனனோரோல ்ைோறறுவிக்்கப்பட்டது.  
இயறழ்கயின ்கடடி்டக்்கழ்லயோன இநை அை்கோன நி்லத்்ைோறறம் இநதியோவின ேழறக்்கப்பட்ட கிரோண்ட 
பள்ைத்ைோக்கு என அறியப்படுகிறது. இநை பள்ைத்ைோக்கின ்ேல சிறப்புெோய்நை ்கண்டி்்கோட்டோ 
்்கோடழ்ட ்கம்பீரேோ்க அழேநதுள்ைது. இஙகு அழேநதுள்ை வப்லம் குழ்க இநதியோவின இரண்்டோெது 
வபரிய குழ்க அழேப்போகும். உண்ழேயில இநை குழ்கயின ்கசிதுளிப்படிவு ேறறும் ்கசித்துளிவீழ் 
்ைோறறத்தின படி்கக்்கல பதிவு்கழை புவியியல அறிஞர்்கள் ்கண்டுபிடித்துள்ைனர். ்கண்டி்்கோட்டோ 
்்கோடழ்டக்கு அருகில அழேநதுள்ை சிறப்புெோய்நை ஒரு ஏரி அரசர் ஸ்ரீ கிருஷை்ைெரோயரோல 
உருெோக்்கப்பட்டைோ்க ேம்பப்படுகிறது

நீரவீழ்ச்சிக	குளம்		(Plunge	Pool)

 ஆறறுப் படுழ்கயில நீர்வீழ்ச்சியின 
அடிெோரத்தில ்கோைப்படும் மி்க ஆைேோன 
பள்ைத்ழை நீர்வீழ்ச்சிக் குைம்  (Plunge Pool) 
எனகி்றோம். இது நீர்வீழ்ச்சியின அடிெோரத்தில 
விழுகினற நீரின அரித்ைல விழச ்கோரைேோ்க  
உருெோகிறது.

நீண்ட	பள்ளம்	(Grooves)

 நீர்வீழ்ச்சியின அடிெோரத்தில ஆறறின 
ெழிந்ைோடும் நீரினோல (run off) உருெோன  
நீைேோன ேறறும் குறு்க்லோன பள்ைத்ழை  நீண்்ட 
பள்ைம் எனகி்றோம். ஒரு குறுகிய ்கோ்லத்தில 
குனறு அல்லது ேழ்லயில உள்ை  ேண் நீரினோல   
அரிக்்கப்படடு நீண்்ட பள்ைத்ழை 
உருெோக்குகிறது. நீர்வீழ்ச்சியிலிருநது நீர் 
சுைனறு  குைத்தில விழுெழை (eddying) நீர்சுழி 
எனகி்றோம்.

பின்ேபபடட		குெடு		(Inter	locking	spur)

 ‘’V’’ ெடிெ பள்ைத்ைோக்கின எதிவரதிர் 
பக்்கத்தில முழனப்போன (Projecting) 

Web link:
More at  https://www.livehistoryindia.
com/geological-wonders/2017/05/24/
gandikota-the-grand-canyon-of-india-2)
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ேழ்லத்வைோ்டர் உருெோகும் அழை பினனப்பட்ட 
குெடு (Inter locking spur) எனகி்றோம். இெறழற 
்ேறவபோருநதிய  குெடு எனறும் அழைக்்க்லோம். 
இைன ெழி்ய ஆறோனது ெழைநதும் வேளிநதும் 
வசலகிறது.

ப்டம் 4.11 ஓ்்கனக்்கல நீர்வீழ்ச்சி,  ைர்ேபுரி,  ைமிழ்ேோடு 

ப்டம் 4.12 ேழ்லயிடுக்கு மு்கடு

ேழ்லயிடுக்கு மு்கடு

ஆறு

குடக	குறடவு	(Pot	Holes)

 சிறிய வ்கண்டி (kettle) ் போனற பள்ைேோனது 
ஆறறு பள்ைத்ைோக்கின போழற்கள் நிழறநை ஆறறு 
படுழ்கயில உருெோெழை கு்டக் குழ்டவு 
எனகி்றோம். அழெ எப்வபோழுது்ே உருழை 
ெடிவில ்கோைப்படுகினறன. ேைற்கல ேறறும் 
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்கருங்கல ்போனற வபரிய து்கள்்கழை வ்கோண்்ட 
போழற்களில வபோதுெோ்க கு்டக் குழ்டவு உருெோகிறது.

ஆற்றுதிடல்	(River	Teraces)

 பள்ைத்ைோக்கின அடிெோரத்தின இரு 
பக்்கங்களில ்கோைப்படும் குறுகிய 
படிக்்கடடு்கள் ்போனற ைடழ்டயோன 
்ேறபரப்ழப ஆறறு தி்டல எனகி்றோம். இழெ 
பழைய பள்ைத்ைோக்கு படுழ்கயின நிழ்லழய 
குறிக்கினறன. 

4.6.3 ஆற்றின்	படிைலிோல்	 
	 ஏற்படககூடிய	நிலதவைாற்ைங்்கள்

1.  ெண்டல்	விசிறி்கள்	(Alluvial	Fan)

 வபோதுெோ்க ஆறு்கள் விடடுச் வசலலும் 
ெறண்்ட ேறறும் அழர ெறண்்ட ேழ்லத் 
வைோ்டர்்களின அடிெோரத்தில விசிறி்கள் 
்கோைப்படுகினறன. சரழை, ேைல ேறறும் 
சிறிய து்கள்்கழைக் வ்கோண்்ட விசிறி ெடிவில 
உள்ை படிவு்கழை ெண்்டல விசிறி்கள் 
எனகி்றோம். 

 இேயேழ்லப்  பகுதி்களில  உள்ை ்கோசி 
ஆறு, அவேரிக்்க ஐக்கிய ேோடடில உள்ை ேரைப் 
பள்ைத்ைோக்கு ்ைசிய பூங்கோ ேறறும் 

வ்கோ்ல்ரோ்டோ ஆறறின ்கழரயில உள்ை கிரோண்ட    
பள்ைத்ைோக்கு ் ைசிய பூங்கோ ் போனற இ்டங்களில 
ெண்்டல விசிறி்கள் ்கோைப்படுகினறன.

படம்	4.13	ெண்டல்	விசிறி்கள்

2.  அரிபபுச்	ெமவெளி	(Peneplain)

 குழிநை ேறறும் குவிநை குனறு்களின 
எச்சங்கழையும் சிறிய ்ேடு பள்ைங்கழை 
உழ்டய  ்ேறபரப்ழபயும்  வ்கோண்்ட  ைோழ்ெோன  
சேவெளிழய அரிப்புச் சேவெளி எனகி்றோம்.

3.  ஆற்று	ெறளவு	(Meander)

 ஆறறின ெழைவு ேறறும் வேளிழெ 
மியோண்்டர் எனகி்றோம். ஆறறின அரித்ைல 

படம்	4.14	ஆற்று	ெறளவு	

ஆறறின அரிப்பு 
ெழைவு்கழை குறு்கச் 
வசய்கிறது

வ ெ ள் ை ப் வ ப ரு க் கு 
்கோ்லங்களில ஆறு 
குறுகிய ெழைவுப் பகுதி 
ெழியோ்க வசலகிறது.

புதிய ்ேரோன ஆறறின 
போழை

படியழெத்ைல ஏறபடும் இ்டங்கள்

ெழரப்டத்ழை போர்த்து கீழ்்கண்்ட 
வினோக்்களுக்கு விழ்டயளி
1.  முைலில எநை ெழைவு உழ்டயும்?
2.  ஆறறின  ெழைவு்களில இறுதியோ்க  
     உழ்டெது எது? 
3.  ஆறறின ெழைவு உழ்டயும் ்போது எநை   
    நி்லத்்ைோறறம் உருெோகும்?

250 ஆண்டு்களுக்கு 
பிறகு இநை ஆறோனது 
எவெோறு இருக்கும் 
எனபழை ெழர்க.

அரிப்பு்கள் ஏறபடும் இ்டங்கள்

துண்டிக்்கப்பட்ட ஆறறு 
ெழைவு அல்லது 
குதிழர குைம்பு ஏரி
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ேறறும் படிைல வசயலமுழற்களின விழைெோ்க 
ஆறறு ெழைவு உருெோகிறது. இது  ஆறறின 
இழ்ட நிழ்ல (Middle stage) ேறறும் இறுதி 
நிழ்லயின (Lower stage) குறிப்பி்டத்ைக்்க 
நி்லத்்ைோறறேோகும். வெள்ைச் சேவெளியில 
வசஙகுத்து அரித்ைல, பக்்கெோடடு அரித்ைல 
ேறறும் படிைல ்கோரைேோ்க ஆறறின ெழைவு 
உருெோகிறது.

4.  குதிறர	குளம்பு	ஏரி		(Ox	bow	lake)

 முைனழே ஆறறிலிருநது 
துண்டிக்்கப்படடுத்  ைனித்து ்கோைப்படும்  ஆறறு  
ெழை்ெ  குதிழர குைம்பு ஏரி எனப்படுகிறது. 
இது குதிழர ்லோ்ட ெடிவில ்கோைப்படுெைோல 
இநை நி்லத்்ைோறறம் இவெோறு 
அழைக்்கப்படுகிறது. 

5.  உயரறை	(Levees)

 அடிக்்கடி வெள்ைப்வபருக்கு ஏறபடடு 
ெண்்டல  படிவு்கள்  படிைல ்கோரைேோ்க ஆறறின  
படுழ்க ேறறும் ்கழர்யோரங்கள் 
உயர்த்ைப்படுெழை உயரழை எனகி்றோம்.

6.  வெள்ளச்	ெமவெளி		(Flood	plain)

 ஆறறின ்கழரழய ஒடடியுள்ை 
சேைைேோன  நி்லப்பரப்ழப வெள்ைச் சேவெளி 
எனகி்றோம். இது ஆறறுக்  கிழை்களின 
்கழரயிலிருநது பள்ைத்ைோக்கின சுெர் ெழரயில 
பரவிக்்கோைப்படுகிறது. அதி்கப்படியோன ஆறறு 
நீரின வெளி்யறறத்தினோல வெள்ைப்வபருக்கு 
ஏறபடுகிறது.

7.  ஆற்றுக	்கழிமு்கம்	(Estuary)

 எ்ஸசுெரி “Estuary” எனற வசோல ்லத்தீன 
வேோழியின எ்ஸசுெரியம் “Estuarium” எனற 
வசோலலிலிருநது வபறப்பட்டது. அைன வபோருள் 
்க்டலின ஓை நுழைெோயில ஆகும்.  ஏ்ஸ்ட்ஸ 
‘aestus‘ எனற வசோலலின வபோருள்  ‘ஓைம்‘ 
எனபைோகும்.

 ஒனறுக்கு ்ேறபட்ட ஆறு்கள் ்க்டலில 
உள்ை உெர் நீரு்டன ்க்லக்குகினற ்கழர்யோரப் 
பகுதி்கள்  ்க்டலு்டன திறநை இழைப்பு்டனும் 
்கோைப்படுெழை  ்கழிமு்கம் எனகி்றோம்.

 உெர் நீர் ேறறும் ேனனீர் ்சரும் 
இ்டேோனது ெைேோன ேறறும் ஊட்டச்சத்து 
மிகுநைைோ்க  நீரிலும் ேறறும் ெண்்டல படிவிலும் 
்கோைப்படுகிறது.  என்ெ, ்கழிமு்கம் உ்லகின 
மி்க ெைேோன இயற வைோகுதியோ்க உள்ைது. 
எ.்கோ. குஜரோத்தில உள்ை ேர்ேைோ ஆறறில 
அழேநதுள்ை ்கழிமு்கம்.

8.  வடல்டா	(Delta)

 ஆறறின முதுழே நிழ்லயில வ்டல்டோ 
்கோைப்படுகிறது. ஆறறின மு்கத்துெோரத்தில, 
முக்்்கோை ெடிெ நி்லத்்ைோறறம் ெண்்டல 
படிவு்கைோல உருெோகிறது. அழை வ்டல்டோ 
எனகி்றோம். ேோன்கோெது கி்ரக்்க எழுத்ைோன 
வ்டல்டோ ெடிவில இநை நி்லத்்ைோறறம் 
இருப்பைோல இப்வபயர் உருெோனது. எ.்கோ. 
உ்லகின மி்கப் வபரிய வ்டல்டோ ்கஙழ்க 
பிரம்ேபுத்திரோ வ்டல்டோ ஆகும். 

வடல்டாவின்	ெற்க்கள்

 ஆறறுப் படிவு்களின ெடிெம் ேறறும்  
ெழ்க்களின அடிப்பழ்டயில வ்டல்டோழெ 
பினெருேோறு ெழ்கப்படுத்ை்லோம்.

1.  வில்ெடிெ	வடல்டா	(Arcuate	Delta)

 வில அல்லது ெழைநை ெடிெத்ழை 
வ்கோண்்ட வ்டல்டோக்்கள் குவிநை எலழ்ல்களு்டன   
்க்டழ்ல ்ேோக்கிக் ்கோைப்படுெது  வில ெடிெ 
வ்டல்டோ ஆகும். இைழன விசிறி ெடிெ வ்டல்டோ 
எனறும் அழைக்்க்லோம். எ.்கோ.  எகிப்தில உள்ை 
ழேல வ்டல்டோ ேறறும் இநதியோவின ்கஙழ்க 
பிரம்ேபுத்திரோ வ்டல்டோ.

2.  ்கழிமு்க	வடல்டா		(Estuarine	Delta)

 ்கழிமு்க வ்டல்டோ எனபது மூழ்கிய 
ஆறறின மு்கத்துெோரத்தின ஓரங்களில ெண்்டல 
படிவு்கழை ஏறபடுத்தும் ்போது உருெோகும் 
நி்லத்்ைோறறேோகும் (எ.்கோ) பிரோனசில உள்ை 
சீன ( Seine River) ஆறு.

3.  பைறெ	பாை	வடல்டா		(Bird	foot	Delta)

 ஆறறினோல படிய ழெக்்கப்படும் மி்க 
நுண்ணிய படிவினோல பறழெ போை வ்டல்டோ 
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படம்	4.15	வடல்டா	ெற்க்கள்	

அ.  எளிய வ்டல்டோவின ெடிெழேப்பு

்க்டல (அல்லது) ஏரி

்ேல அடுக்கு 
படுழ்க்கள்

முனஅடுக்கு 
படுழ்க்கள்

்கோயல்கள் ்கோயல்கள்

்க்லங்கல 
நீ்ரோட்டங்கள்

அடி அடுக்கு படுழ்க

இ.  விலெடிெ வ்டல்டோ

ஆ.  கூரிய உருெ வ்டல்டோ

ஈ.  பறழெ போை வ்டல்டோ

உருெோகிறது. படிய ழெக்்கப்பட்ட ெண்்டல 
படிவு்களினோல ஆறு சிறிய கிழையோறு்கைோ்க 
பிரிகிறது. அத்ைழ்கய வ்டல்டோக்்கழை பறழெ 
போை வ்டல்டோ எனகி்றோம். எ.்கோ. அவேரிக்்க 
ஐக்கிய ேோடடில உள்ை மிசிசிப்பி ஆறறு 
வ்டல்டோ.

4.  	 ஏரி	வடல்டா		(Lacustrine	Delta)

 ஒரு ஆறு இறுதியோ்க ஏரிழய 
ெநைழ்டயும் ்போது, ஏரி வ்டல்டோ உருெோகிறது. 
எ.்கோ. அயர்்லோநதில உள்ை ்்லோ ்்லன்ன 
(Lough Leanne) ஆறறு வ்டல்டோ.

5.  	 துண்டிக்கபபடட	வடல்டா		 
	 (Truncated	Delta)	

 ்க்டல அழ்ல்கள் ேறறும் ்க்டல 
நீ்ரோட்டங்கள் அரித்ைல ்கோரைேோ்க உருெோகிய 
வ்டல்டோழெ ேோறறியழேக்்க்ெோ அல்லது 
அழிக்்க்ெோ  வசய்கினறன. அவெோறு 

உருெோகும்   வ்டல்டோழெ துண்டிக்்கப்பட்ட 
வ்டல்டோ எனகி்றோம்.

6.   விடுபடட	வடல்டா	(Abandoned	Delta)

 ஒரு ஆறு  ைனது மு்கத்துெோரத்ழை 
ேோறறிக்வ்கோள்ளும் ்போது  ஏற்கன்ெ அநை 
ேதியோல உருெோன வ்டல்டோ ழ்கவி்டப்படுகிறது. 
அத்ைழ்கய வ்டல்டோ விடுபட்ட வ்டல்டோ எனறு 
அழைக்்கப்படுகிறது. எ.்கோ. சீனோவில உள்ை 
ேஞசள் ஆறறின வ்டல்டோ ேறறும் இநதியோவில 
உள்ை ஹுக்ளி (Hoogly) ஆறறு வ்டல்டோ. 

7.   கூரிய	ெடிெ		வடல்டா			(Cuspate	delta)

 இது கூரிய பல ்போனற உருெத்தில 
்கோைப்படுகிறது.  ஒரு ைனித்ை கிழையோறு  
ெண்்டல படிவு்கழை ஆறறின இரு 
பக்்கங்களிலும் படிய ழெக்கும் ்போது கூரிய 
ெடிெ வ்டல்டோ உருெோகிறது. எ.்கோ, இத்ைோலியின 
ழ்டபர் ஆறறு வ்டல்டோ.
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4.7	 பனியாறு்கள்	(Glaciers)

 ேழ்லச்சரிவிலிருநது மி்கப் வபரிய 
அைவி்லோன பனி வேதுெோ்க ே்கர்நது ெருை்்ல 
‘பனியோறு’ எனப்படுகிறது. பனியோறு எனும் 
வசோல பிரோனசு வேோழியின ‘Glace’ எனற 
ெோர்த்ழையிலிருநது  உருெோன  வசோல.  
பனியோறு்கள் வபரும்போலும் ‘பனிக்்கடடி்கழை 
வ்கோண்்ட ஆறு்கள்’ எனப்படுகிறது.  பனி 
அதி்கேோ்க குவிநது ேழ்லச்சரிவிலிருநது 
நீக்்கப்படுெைோல பனியோறு்கள் ஏறபடுகினறன.
ஆண்டு முழுெதும் பனிப்டர்நதுள்ை இ்டங்க்ை 
‘பனிக்்கைம்’ (snowfields) எனப்படுகிறது. 
உழறபனிக்்்கோடு (snowline) எனும் ்கறபழனக் 
்்கோ்டோனது நிழ்லயோன பனிக்்கைம் இருக்கும் 
பகுதிழய குறிப்பைோகும். 

 என்ெ, உழறபனிக்்்கோடடிறகு 
்ேலைோன எப்வபோழுதும் பனிக்்கைேோனது 
அழேகிறது. ஓரி்டத்தின  இயறழ்கத் 
்ைோறறங்கள் அடசக் ்்கோடு, பனிப்வபோழிவின 
அைவு, ்கோறறின திழச ஆகியெறழறப் 
வபோறுத்்ை உழறபனிக் ்்கோ்டோனது இ்டத்திறகு 
இ்டம் ்ெறுபடுகினறது. உழறபனிக்்்கோடடிறகு 
கீழிருநது பனியோறு  உருெோகினறது. 
்ே்லடுக்கு்களின அழுத்ைம் ்கோரைேோ்க 
கீைடுக்கு்களில உள்ை பனி உருகி பனியோறோ்க 
ேழ்லச் சரிவில ே்கர்கிறது. பனியோறு்கள்  ஒரு 
ேோளில 1 மீட்டர் எனற சரோசரி ்ெ்கத்தில 
ே்கர்கிறது. உ்லகின 96 % பனியோறு்கள் 
அண்்டோர்டிக்்கோவிலும், கீரின்லோநதிலும் 
்கோைப்படுகினறன.

4.7.1 பனியாறு்களின்	ெற்க்கள்

பனியோறு்கள் மூனறு ெழ்கப்படும். அழெ,
1.   ்கண்்டப் பனியோறு்கள் (Continental Glaciers)
2.   பனி்கவிழ்க (Ice caps )
3. ேழ்ல ேறறும் பள்ைத்ைோக்கு பனியோறு்கள்    
     (Mountain and Valley Glaciers)

மாைெர	வெயல்பாடு

கீ்ை வ்கோடுக்்கப்படடுள்ை ஆறறு நி்லத்்ைோறற ப்டத்தில நி்லத்்ைோறறங்களின வபயர்்கழை குறிக்்கவும்.

ஒரு	ஆற்றின்	பயைம்

குறிபபு்கள்
மு்கத்துெோரம்

துழை ஆறு்கள்

ஆறறுெழைவு

வ்டல்டோ

வைோ்டஙகும் இ்டம்

வெள்ைச்சேவெளி

குதிழர குைம்பு ஏரி

சங்கேம்

உ்லகின மி்கப்வபரிய 
பனியோறு    அண்்டோர்டிக்்கோவில 
உள்ை ்்லம்போர்ட (Lambert) 
பனியோறோகும். இது 96 கி.மீ 

அ்க்லமும், 435 கி.மீ நீைமும் 2500 மீட்டர்  
ஆைமும் வ்கோண்்டது.
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இவெழ்கயோன உயரேோன ேழ்லத்வைோ்டர்்களிலும், 
பள்ைத்ைோக்கு (அல்லது) ஆலழபன பனியோறு்கள் 
்கோைப்படுகினறன.

4.7.2 பனியாறு்களின்	பண்பு்கள்

 ே்கரும் பனிக்்கடடி அல்லது பனியோறு 
ே்கர்ைல, ்ெ்கம் ேறறும் நி்ல அழேப்பு ஆகிய 
சி்ல பண்பு்கழைக் வ்கோண்டுள்ைது. 
பனியோறு்களின ே்கரும் வீைேோனது மி்க 
வேதுெோ்க்ெ ்கோைப்படுகிறது.  

 பனியோறறின ே்கரும் வீைம் அல்லது 
்ெ்கம் பனியோறறின அைழெயும், 
பள்ைத்ைோக்கின சரிழெயும் வபோறுத்து  
அழேகிறது. சி்ல்ேரங்களில பனியோறறின 
்ேறபரப்பில ஏறபடும் பிைவு்க்ை பனியோறறுப் 
பிைவு்கள் (Crevasses) எனப்படுகிறது. 
பனியோறறின ்ேறபரப்பில ஏறபடும் ஆைேோன, 
்ெறுபட்ட அ்க்லமுழ்டய விரிசல்க்ை 
பனியோறறுப்  பிைவு்கைோகும். ேழ்ல 
ஏறுபெர்்களுக்கு இநை பனியோறறு பிைவு்கள் 
மி்கவும் ஆபத்ைோனழெ.

படம்	4.16	பனியாற்றுப	பிளவு்கள் 

4.7.3 பனியாறு்களின்	வெயல்்கள்	

 பனியோறு்கள் அரித்ைல, ்க்டத்ைல, ேறறும் 
படியழெத்ைல ஆகிய மூனறு வசயல்கழை  
வசய்கினறன. பனியோறு்கள்  படுழ்க்கழை 
பறித்ைல ேறறும் சிரோய்த்ைல ஆகிய 
வசயல்கைோல அரிக்கினறன.

1.  பறிதைல்	 (Plucking)	 பனியோறு்கள் 
மி்கப்வபரிய போழறத் துண்டு்கழை 
பள்ைத்ைோக்கின அடித்ைைத்திலிருநது 
பறித்து அரித்து, வபரிய பள்ைங்கழை 

1.  ்கண்டப	பனியாறு்கள் 
(Continental	Glaciers)

 துருெப் பகுதி்களில ்கண்்டப் 
பனியோறு்கள் ்கோைப்படுகினறன. 
இப்பகுதி்களில ஈரப்வபோழிவு்கள் அழனத்து்ே 
பனிப்வபோழிெோ்க உள்ைன. ஒவவெோரு 
ெரு்டமும் வபோழியும் பனியோனது ்ேன்ேலும் 
குவிகிறது. இைன ்கோரைேோ்க இப்பகுதி மி்க 
அதி்க அைவில பனிக்்கடடியோல 
மூ்டப்படடுள்ைது. இழெ்ய பனித் ைோள்்கள்  
(Ice sheet) அல்லது ்கண்்டப் பனியோறு்கள்  
(Continental Glaciers) எனப்படுகினறன. இநைப் 
பனித்ைோள்்களின  அ்டர்த்தி அதி்கபடசேோ்க  
3,400 மீட்டர் அைவில கீரின்லோநதிலும், அதி்க 
படசேோ்க 4,776மீட்டர் அைவில 
அண்்டோர்டி்கோவிலும் உள்ைைோ்க 
்கணிக்்கப்படடுள்ைது. இப்பனித்ைோள்்களின 
விளிம்புப்பகுதி சி்ல ்ேரம் ்க்டலபகுதிழய 
்ேோக்கி  நீண்டு ்கோைப்படுகிறது. ்க்டல 
அழ்ல்கள் இவெோறு ்க்டலபகுதிழய ்ேோக்கி 
நீண்டு நிறகும்  பனித்ைோள்்கழை அரிக்கும் 
வபோழுது அழெ பிைவுபடடு பனிப்போழற்கைோ்க 
(Ice bergs ) ்க்டலில மிைக்கினறன.

2.  பனி	்கவிற்க	(Ice	caps)	

 துருெப் பகுதி்களில உள்ை ்க்டலில 
ப்டர்நதுள்ை பனி ேறறும் பனிக்்கடடி்க்ை பனி 
்கவிழ்க எனப்படுகிறது. மி்க அதி்க அைவில 
குவியும் பனி ேறறும் பனிக்்கடடி்கள் மி்கப் பரநை  
பரப்பைழெக் வ்கோண்டிருக்கும். எ.்கோ 
சுெோர்டடிசன பனி்கவிழ்க, ெ்டக்கு ேோர்்ெ.

3.  மறல	மற்றும்	பள்ளதைாககு	பனியாறு்கள்	
(Mountain	of	valley	Glaciers	)

 இழெ ஆலழபன பனியோறு்கள்  
எனவும் அழைக்்கப்படுகினறன. இழெ பனிப் 
ப்ட்லத்திலிருநது ேழ்லப்பள்ைத்ைோக்கு்களின 
ெழி்ய ேோக்கு ெடிவில ஓடிெரும் நீண்்டப் 
பனியோறு்கள் ஆகும். இழெத் வைோ்டர்நது நி்கழும் 
்போது ேழ்லயடிெோரத்தில ேழ்லயடி பனியோறு்கள் 
(Piedmont Glaciers) உருெோகினறன.  இேய ேழ்லயின 
உயரேோன பகுதி்களிலும், ்ேலும் உ்லகின 
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ஏறபடுத்துகினறன. பனியோறு்கள் 
ே்கரும்வபோழுது அரிக்்கப்பட்ட போழறத் 
துண்டு்கழையும் போறோங்கற்கழையும்  
இழுத்துச் வசலகினறன. இைனோல, 
போழற்களும், போழறத் ைழரயும் ஒனழற 
ஒனறு அரிக்கினறது.

2.  சிராய்தைல்	 (Abrasion)	 	ப்ல ்்கோைங்கழைக்  
வ்கோண்்ட  உழ்டநை போழறத் து்கள்்கைோனது 
சுத்ைேோன பனியு்டன ்சர்நது மி்கப்வபரிய 
அைவி்லோன போழற்கழை சிரோய்த்து 
அரிக்கினறது. பனியோறு்கள் போழறயின 
்ேறபரப்பு்களில பள்ைங்கழையும் 
கீறல்கழையும் ஏறபடுத்துகினறன. பனியோறு  
சக்தி ெோய்நைழெ. இைன விழைெோ்க  
பனியோறு பல்ெறு  நி்லத்்ைோறறங்கழை 
ஏறபடுத்துகிறது. இழெ அரித்ைல ேறறும் 
படியழெத்ை்லோல ்ைோனறும் நி்லத் 
்ைோறறங்கைோ்க ெழ்கப்படுத்ைப்படுகினறன.

4.7.4 பனியாறு்களின்	அரிதைல்	 
	 நிலதவைாற்ைங்்கள்	

 பனியோறறின நி்லத்்ைோறறங்கள் 
வபரும்போலும் ேழ்லப்பகுதி்களி்்ல்ய 
்கோைப்படுகினறன.  பனியோறறின 
அரித்ைலினோல ்ைோனறும்  முக்கிய 
நி்லத்்ைோறறங்கைோென:

1.  U-	ெடிெப	பள்ளதைாககு

 U ெடிெப் பள்ைத்ைோக்கு பனியோறறின 
ைனித்துெேோன ஒரு நி்லத்்ைோறறம் ஆகும். 
பனியோறறின திரள் மி்க அதி்க ்கனேோ்கவும் 
வேதுெோ்க ே்கரக் கூடியைோ்கவும் இருப்பைோல 
அரித்ைல வசயல எல்லோ திழச்களிலும் ஒ்ர 
ேோதிரியோ்க ஏறபடுகிறது. இைனோல ெனசரிவுப்  
பக்்கங்கழைக்  வ்கோண்்ட ெழைநை 
பள்ைத்ைோக்கின அடிப்பகுதி  U  ெடிழெ 
வபறுகிறது.

2.  வைாங்கும்	பள்ளதைாககு	(	Hanging	valley)

 துழைப் பனியோறு்கள் முைனழேப் 
பனியோறு்கழைப் ்போனறு அதி்கேோ்க  
ஆைப்படுத்ை இய்லோைைோல  அநைப் 
பகுதியி்்ல்ய, முக்கியப் பனியோறறு்டன 

துண்டிக்்கப்பட்ட நிழ்லயில துழைப் பனியோறறு 
பள்ைத்ைோக்கு்கைோ்க அழேயப் வபறறிருக்கும்.  
இநை துழைப் பனியோறறுப்  பள்ைத்ைோக்கு்கள் 
முக்கிய பனியோறறு பள்ைத்ைோக்கில  
வைோஙகுெது ்போல அழேயப்வபறறு ஒரு 
குறிப்பிட்ட உயரத்தில முக்கியப் பனியோறு்டன 
்சரும் இழெ்ய வைோஙகும் பள்ைத்ைோக்கு்கள் 
எனப்படும்.

படம்	4.17	பனியாறு்களின்	அரிதைல்	
நிலதவைாற்ைங்்கள்	

3.  ெரககு்கள்	மற்றும்	டாரன்ஏரி்கள் 
(Cirque	and	Tarn)

 ேழ்ல மு்கடு்களில பனியோறு்கைோல 
உருெோகும்  அழரஅரங்க ெடிெ வெறறி்ட 
ெடிநி்ல்ே சர்க்கு்கள் அல்லது ேட்டப்பள்ைம் 
எனப்படும். இது  வசஙகுத்துச்  சரிழெக் 
வ்கோண்்ட மூனறு பக்்கெோடடுப் பகுதி்கழையும் 
ஒரு பக்்கத்தில திறநை வெளி நிழ்லயோ்கவும் 
சேைை  அடிப்பகுதிழயயும் வ்கோண்்ட 
பள்ைேோகும். பனி உருகும் வபோழுது சர்க்கு்கள் 
‘்டோர்ன’ ஏரி்கைோ்க உருவெடுக்கினறன. இழெ 
வேோத்ைத்தில ஒரு வபரிய ழ்க ேோற்கோலி ்போனற 
ெடிவிழனப் வபறுகினறன. 

4.  வெங்குதது	மு்கடு்கள்	(	Aretes)

 பனியோறு்கைோல இருபக்்கத்திலும் 
அரிக்்கப்படடு வசஙகுத்துச்  சரிழெயும் 
கூர்ழேயோன பல முழன்கழைக் வ்கோண்்ட ப்ல 
மு்கடு்கழை வசஙகுத்து மு்கடு்கள் எனகி்றோம். 
இது சீப்பு ெடிெமுழ்டயது.

்பட்டர் 
்ேோ்ஸ்டர் ஏரி

வைோஙகும் 
பள்ைத்ைோக்கு

பனியோறறுப் 
பள்ைம்

சர்க்்ஸ

வ்கோம்பு

வசஙகுத்து மு்கடு்கள்சிறிய ேழ்ல 
 ஏரி
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5.  வ்காம்பு		(	Horn)	

 வசஙகுத்து மு்கடு்களின ்ேலபகுதி 
சறறு கீழ்்ேோக்கி சோய்ெோ்க அழேநது பிரமிடு 
ெடிெ சி்கரங்கள் உருெோெழை வ்கோம்பு 
எனகி்றோம். எடுத்துக்்கோடடு ஆலப்்ஸ, 
சுவிடசர்்லோநதில உள்ை ‘்ேட்டர்ஹோர்ன’.

ப்டம் 4.18 பனியோறு - நி்லத்்ைோறறங்கள்

6.  வராச்வெ	வமௌடடன்னீஸ்	(அ)	வெம்மறி	
ஆடு	பாறை	(	Roche	Moutonnees	or	
Sheep	Rock)

 ்ரோச்்ச வேௌட்டனனீ்ஸ  அல்லது 
வசம்ேறி ஆடு போழற எனபது ெட்டேோன 
குமிழ்்கழைப் ்போனற ்ைோறறம் வ்கோண்்டழெ. 
இது ஆறறின ் ேலநிழ்ல பகுதியில பனியோறறின 
அரித்ைலினோல  சோய்நை வேனசரிவு்கழைக் 
வ்கோண்்டைோ்க அழேயும். பனியோறறின 
கீழ்நிழ்லப் பகுதியில பனியோறறின பறித்ைல 
வசயலினோல ஏறபட்ட  ஒழுங்கறற 
துண்டிக்்கப்பட்ட ெனசரிவிழனக் வ்கோண்்டைோ்க 
அழேயும்.

7.  ைனிவநடும்பாறை	(	Nunataks)

 ைனித்ை போழற சுறறிலும் பனியோல 
மூ்டப்படடிருப்பின அழை ைனிவேடும்போழற 
எனகி்றோம். இது பனிக் ்கைத்தில ஒரு 
தீவுப்்போல ைனித்து ்கோைப்படுகிறது.

8.  பியரடு்கள்	(Fjord)

 பனியோறறு நி்லப்பகுதியில பனியோறு 
்க்டலில ்க்லக்கும் ்க்டற்கழரப் பகுதியில, 

பிரமிடு சி்கரம்

பனியோல உழ்டப்பட்ட 
பின சுெர்

பனியோறு

சிரோய்ப்பு இஙகு 
ஏறபடடுள்ைது

வ்கோரி

ெனசரிழெ வ்கோண்்ட பக்்கெோடடு்டன குறுகிய 
ெோய்ப்பகுதிழய உழ்டய நி்லத்்ைோறற்ே 
பியர்டு்கள் எனப்படும். பியர்டு்கள் வபோதுெோ்க, 
ேோர்்ெ, கிரீன்லோநது  ேறறும் நியூசி்லோநது  
பகுதி்களில அதி்கம் ்கோைப்படுகினறன.

4.7.5	 பனியாற்றின்	படிவிதைலால்	 
	 வைான்றும்	நிலதவைாற்ைங்்கள்

 பனியோறு்கள் உருகி ே்கரும் வபோழுதும்  
பினெோஙகும் வபோழுதும் அழெ  வ்கோண்டு 
ெரும் படிவு்கழை படியழெப்பைோல பல்ெறு 
ெடிெங்களிலும், அைவு்களிலும்  
போழறக் குனறு்கள் உருெோகினறன. 
பனியோறறின படிவித்ை்லோல ்ைோனறும்  
நி்லத்்ைோறறங்கைோென:

1.  வமாறரன்்கள்(	Moraines)

 பனியோறு புவிப்பரப்பில  ே்கரும் வபோழுது 
ைனனு்டன ்க்டத்தி ெரும் போழறத்து்கள் 
குவியல்கழை படியழெக்கிறது. இவெழ்க 
போழறத்து்கள் குவியல்கழை வேோழரன்கள் 
எனகி்றோம்.  பனியோறு்கள் ்க்டநது வசனற 
இ்டத்தில இம்ேோதிரியோன வேோழரன்கள்  
்கோைப்படுகினறன.  வேோழரன்கள் ப்ல 
ெழ்கயோகும்.  வேோழரன்கள் அழெ 
அழேநதுள்ை பகுதிழயப் வபோறுத்து  ப்ல 
ெழ்க்கைோ்கப் பிரிக்்கப்படடுள்ைன.

i.  பக்கொடடு	வமாறரன்்கள்	 
(Lateral	Moraines)

 பனியோறறின இரு பக்்கங்களிலும், 
இழையோ்க வசலலும் போழறப்படிவு மு்கடு்க்ை  
‘பக்்கெோடடு வேோழரன்கள் ’ எனப்படுகிறது. 
இவெோறு பள்ைத்ைோக்கின பக்்கெோடடு  
போழறயு்டன  உரோய்நது வேோழரன்கள்  
படிவிக்்கப்படுெைோல பள்ைத்ைோக்கின 
பக்்கெோடடில உயரேோன மு்கடு்கள் 
ஏறபடுகினறன.

ii.  படுற்க	வமாறரன்்கள்	(Ground	Moraines)

 படுழ்க  வேோழரன்கள், பனியோறறு 
பள்ைத்ைோக்கின படுழ்கயில  ஏறபடும் 
பனியோறறுப் படிவு்கள் ஆகும்.  ஆலழபன 

வசஙகுத்து மு்கடு்கள்
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பனியோறறுப்  பகுதி்களில  வபரும்போலும்  படுழ்க 
வேோழரன்கள் பக்்கெோடடு வேோழரன்களுக்கு  
இழ்டயில படிவிக்்கப்படுகினறன.

iii.  மததிய	வமாறரன்்கள்	(Medial Moraines)

 இரண்டு பனியோறு்களுக்கு  இழ்டப்பட்ட 
பள்ைைோக்குப் பகுதியில படிவிக்்கப்படும் 
வேோழரன்கள்  ேத்திய வேோழரன்கள் 
எனப்படும். இரண்டு பனியோறு்கள்  இழைநது 
பனியோறறின ஓரங்களில படியழெக்கும் 
வேோழரன்கள் ேத்திய வேோழரன்கள் ஆகும்.   
இது உண்ழேயில இரு பக்்கெோடடு 
வேோழரன்கள் ஒனறிழைநது 
உருெோக்்கப்பட்டழெயோகும்.

படம்	4.19	வமாறரன்்களின்	ெற்க்கள்	

iv.  விளிம்பு	 அல்லது	 முடிவு	 வமாறரன்்கள்	
(Terminal or End Moraines)

 பனியோறு்களின  முடிவில 
விடடுவி்டப்படும் போழறத்து்கள் படிவு்க்ை 
விளிம்பு வேோழரன்கள்  எனப்படும். வேதுெோ்க 
வசலலும் பனியோறு்க்ை, மி்க அதி்கேோன 
போழறப்படிவு்கழை  படியழெக்கினறன. ்ேலும் 
இவெோறு படிழெ ஏறபடுத்ை  பனியோறு்கள் 
அதி்க ்கோ்ல அெ்கோசத்ழை எடுத்துக் 
வ்கோள்கினறன.

v.  பின்ேறடவு	வமாறரன்்கள்	(Recessional 
Moraines)

 முடிவு வேோழரன பகுதி்களின ெழி்ய  
பனியோறறு நி்லத்்ைோறறத்தில படிவிக்்கப்படும் 

பக்்கெோடடு 
வேோழரன்கள்

பினனழ்டவு 
வேோழரன்கள்

படுழ்க 
வேோழரன்கள்

விளிம்பு 
அல்லது முடிவு 
வேோழரன்கள்

பனியோறறு ெண்்டல 
சேவெளி

ேத்திய 
வேோழரன்கள்

விளிம்பு அல்லது 
முடிவு வேோழரன்கள்

வேோழரன்க்ை பினனழ்டவு  வேோழரன்கள் 
எனப்படும். இழெ பனியோறறின ்ெ்கம் 
குழறயும் வபோழு்ைோ அல்லது பனியோறு 
ஓடுெது நிறகும் வபோழு்ைோ ஏறபடுெது ஆகும்.  
பினனழ்டயும் பனியோறு சி்ல ்ேரங்களில அதி்க 
்ேரம் நினறு விடும் வபோழுது, பினனழ்டவு 
வேோழரன்கள் ஏறபடுகினறன.

2.  பனியாற்று	ெண்டல்	ெமவெளி	 (Outwash 
Plain)

 பனியோறு ைனனுழ்டய ்கழ்டநிழ்லயில 
உருகி நிறகும் வபோழுது, ைோன ்க்டத்தி ெரும் 
போழறத் து்கள்்கழை ்களிேண், ேைல, 
சரழைக்்கல என பிரிக்்கப்படடு அடுக்்கழேப்போ்க 
படிவிக்கினறது. இநை போழறத்து்கள் 
அடுக்்கழேப்்ப  பனியோறறு ெண்்டல சேவெளி 
எனப்படும்.

3.  பள்ளதைாககு	ெரபபு	மு்கடு	(	Eskers)

 பள்ைத்ைோக்கு ெரப்பு மு்கடு எனபது 
பனியோறு ்க்டத்திய போழறத்து்கள், சரழைக்்கல, 
்களிேண் ்போனறழெ பனியோறறு ெண்்டல 
சேவெளியில படியழெப்பைோல  ்ைோனறும் 
நீண்்ட குனறோகும். இழெ  ்கழர்கள் ்போனற 
அழேப்பிழனக் வ்கோண்்டைோ்க அழேெைோல சி்ல 
்ேரங்களில சோழ்ல்கள் அழேக்்கப் 
பயனபடுகிறது.

4.  முடறட	ெடிெ	பனிபபடிவு	(Drumlins)

 பனியோறறு ெண்்டல சேவெளியில  
படிெத்ைலினோல ஏறபடும் ்கவிழ்க்்கப்பட்ட ப்டகு 
ெடிவித்ை்லோன அழேப்ழப முடழ்ட ெடிெ 
பனிப்படிவு எனகி்றோம். 

5.  ்கற்குவியல்	(	Kames)

 ்கறகுவியல எனபது பனிக்்கடடி ே்கரும் 
திழசக்கு இழையோ்க அழேநதுள்ை ைோழ்ெோன 
வசஙகுத்துச் சரிவு வ்கோண்்ட குனறு்கைோகும்.

4.8	 நிலதைடி	நீர	(்காரஸ்ட	நிலதவைாற்ைம்)

 ‘்கோர்்ஸட ’ எனபைன வபோருள் போழற 
ேழ்ல எனபைோகும். இது யு்்கோ்ஸ்்லவியோ 
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(ைற்போழைய கு்ரோஷியோ ேறறும் 
்ஸ்்லோ்ெனியோ) ேோடடு வேோழிச் வசோல்லோன  
‘்கோர்்ஸ ’ எனபதிலிருநது வபறப்பட்டது.

நிலதைடி	நீர	வெய்யும்	வெறல	என்ே?

 ்கோர்்ஸட நி்லத்்ைோறறம் (நி்லத்ைடி நீரின 
வசய்ழ்கயினோல) ்கழரைல ேறறும் படிவித்ைல 
வசயலமுழறயோல சுண்ைோம்புக்்கல, 
்்டோ்லழேட அல்லது ஜிப்சம் ்போனறழெ 
்கோைப்படும்  நி்லத்்ைோறறத்தில ஏறபடுகிறது.

4.8.1 நிலதைடி	நீரின்	அரிபபிோல்	 
	 ஏற்படும்	நிலதவைாற்ைங்்கள்

 ஆறு்கள் ேறறும்  பனியோறு்கழைப்  
்போ்ல்ெ, நி்லத்ைடி நீரும் அரித்ைல 
வசயல்களினோல  பல்ெறு நி்லத்்ைோறறங்கழை 
ஏறபடுத்துகினறது. அழெ,

1.  உறிஞ்சுத	துறள்கள்	(Sinkholes)

 உறிஞசுத்துழை்கள் எனபது  ஒரைவிறகு 
ெட்டேோன துழைழய ்ேலபகுதியிலும், 

உள்்ேோக்கி உள்ை கீழ்பகுதி புனல ெடிவிலும் 
அழேநதுள்ை பள்ைங்கைோகும். முழுெதும் 
்கழரைல வசயலினோல ஏறபடும் உறிஞசு 
துழை்கள், ‘்கழரநது உருெோன உறிஞசுத் 
துழை்கள் ’ எனப்படும்.

2.  வடாறலன்	(Doline)

 முழுெதுேோ்க மூ்டப்பட்ட ்கோர்்ஸட 
நி்லத்்ைோறறத்தின உடபகுதியில நி்லத்ைடி 
நீரின  அரித்ை்லோல ஏறபடும்  பள்ைங்கள் 
்்டோழ்லன்கள் எனப்படும். அழெ உருழை, 
கூம்பு ேறறும்  கிண்ை ெடிெத்தில 
்கோைப்படும். இைனுழ்டய விட்டம் சி்ல மீட்டர் 
தூரத்திலிருநது ப்லநூறு மீட்டர் தூரம்  ெழர 
்கோைப்படும். ்்டோழ்லன எனற ெோர்த்ழை 
்ஸ்்லோ்ெனியோ வேோழியில உள்ை ்்டோலினோ 
எனற வசோலலில இருநது வபறப்பட்டது.

3.  லாபபிஸ்்கள்	(Lappies	)

 ்கழரைலினோல சுண்ைோம்புக் ்கற்கள் 
முழுெதும் அ்கறறப்படடு அவவி்டத்தில 

ப்டம் 4.20 ்கோர்்ஸட நி்லத்்ைோறறங்கள் 

்்டோழ்லன
வபோ்னோர்

்போலவஜ

உெோ்லோ துழையிடுைல ேறறும் பள்ைம் ்ைோண்டுைல

சுண்ைோம்பு ்ேழ்ட

்கோர்்ஸட ்்கோபுரங்கள்

்கோர்்ஸட கூம்பு்கள்

்கோர்்ஸட ்்கோபுரத்தில 
உள்ை குழ்க்கள்டுபோ படுழ்கயில ்ேல 

ேறுஎழுச்சி ஓழ்ட்கள்

்கல விழுது்கள், 
்கலமுழன்கள் 

வ்கோண்்ட குழ்க்கள்கீழ்நிழ்ல ்சனல்கள்

ேழறநது்போன நீ்ரோழ்ட
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ஒழுங்கறற பள்ைங்கள் ேறறும் மு்கடு்கள் 
்ைோனறுெ்ை ‘்லோப்பி்ஸ்கள் ’ எனப்படும்.

படம்	4.21	லாபபிஸ்்கள்

4.  உொலா	(Uvala)

 ெரிழசயோ்க உள்ை சிறிய உறிஞசு 
துழை்கள், ஒனறோ்க இழைநது  வேோறுஙகி 
விழுெைோல , ஒரு வபரிய உறிஞசு துழை பள்ைம்  
்ைோனறுகிறது. இது்ெ ‘உெோ்லோ’ எனப்படும்.

5.  வபால்வஜெ	(Polje	)

 ைடழ்டயோன ைைத்ழையும், சரிவு மிகுநை 
சுெர்்கழையும், வ்கோண்்ட நீள்ெட்ட ெடிநி்ல்ே 
்போலவஜ எனப்படும். ப்ல உறிஞசுத் துழை்கள் 
ஒனறிழைநது  வேோறுஙகுெைோல இழெ 
உருெோகினறன. இநை ெடிநி்லங்கள் 
வபரும்போலும் 250 சதுர கி்்லோமீட்டர் ெழர 
பரவிக்்கோைப்படுகினறன. ்ேலும் இழெ 
ேழறநது ்போகும்  ஆறு்கழை  
வெளிப்படுத்துகிறது. இவெழ்கயோன 
ெடிநி்லங்கள் 50 மீ முைல 100 மீ ெழரயி்லோன 
உயரத்ழை உழ்டய  மிகுநை சரிவு்டன கூடிய  
சுெழரக்  வ்கோண்டு  குருடடுப்   பள்ைத்ைோக்கு்கழை 
(Blind valleys ) உருெோக்குகினறன.

6.  குற்க்கள்	(Caves)

 குழ்க்களின ்ேல துழை்களின ெழி்ய 
நீ்ரோழ்ட்கள் ெடிகினறன. ஒரு குழ்கயின ஒரு 
பக்்கம் ேடடும்  ெழி்கள் இருப்பின அழெ 
சுரங்கப் போழை (tunnels) எனப்படுகிறது. குழ்கயின 
உள்்ை கீழ்்கண்்ட படிவித்ைல நி்லத்்ைோறறங்கள் 
உருெோகினறன.

உயரசிநைறே

வியடேோமில உள்ை உ்லகின மி்கப் வபரிய 
குழ்கயோன சன டுங்்க( Son Doonge) எவெோறு 
உருெோனது? 

4.8.2 நிலதைடி	நீரின்	படிைலிோல்	 
	 ஏற்பட	கூடிய	நிலதவைாற்ைங்்கள்

1.  குற்கததிறர்கள்	(Curtains	)

 குழ்கயின ்ேலகூழரயிலிருநது  
நீைேோன வெடிப்பு்களின ெழி்ய வசோடடுகினற 
ேழைநீரோனது ஒரு வைோ்டர்ச்சியோன 
துண்டு சுண்ைோம்புக்்கல படிெங்கழை 
ஏறபடுத்துகினறது. இழெ்ய குழ்கத்திழர்கள் 
எனப்படுகினறன.

2.  ்கல்விழுது்கள்	(Stalactites)

 குழ்கக் கூழர வெடிப்பிலிருநது 
வசோடடுகினற,  ்கழரநை சுண்ைோம்புக் ்கல 
்க்லநை  நீரோனது கீ்ை இறஙகுகிறது. இவெோறு 
வசோடடுகினற நீரில உள்ை ்கோர்பன-ழ்ட- 
ஆக்ழஸைடு நீக்்கப்படடு, சுண்ைோம்புக் 
்க்லழெ ேடடு்ே ெடிவிக்்கப்படுகினறது. 

	படம்	4.	22	குற்கததிறர்கள்	
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்கோ்லப்்போக்கில, இவெோறு படிவிக்்கப்படுகினற 
சுண்ைோம்புக் ்க்லழெ்கள் குழ்கயின 
கூழரயிலிருநது  வைோஙகுகினற தூண்்கழை 
ஏறபடுத்துகினறன. இழெ்ய ்கலவிழுது 
(Stalactite)  எனறழைக்்கப்படுகினறன.  இழெ்கள் 
பக்்கெோடடில படிவிக்்கப்படும் வபோழுது இழெ 
பக்்கெோடடு  விழுது்கள்  (Helactites) 
எனப்படுகினறன.

படம்	4.23	்கல்விழுது,	்கல்முறே	மற்றும்	
்கல்தூண்	

3.  ்கல்முறே்கள்	(Stalagmite)

 சுண்ைோம்புக்்கல படிவித்ைலினோல, 
குழ்கயின ைழரயில உருெோகும் சுண்ைோம்புக் 
்கழரசல ்ேல ்ேோக்கி ெைர்ெழை  
்கலமுழன்கள்  (Stalagmites) எனகி்றோம்.

 ்கலவிழுது எனபது வைோஙகுபனி 
்போனறு  ்கோலசியம் ்கோர்ப்னட படிவு்கள் 
கீழ்்ேோக்கிப் படிெைோகும். அ்ை்போல 
்கலமுழன  எனப்படுெது குழ்கயின 
ைழரப்பகுதியிலிருநது ்ேல ்ேோக்கிக் 
்கோைப்படும் ்கோலசியம் ்கோர்ப்னட ்கழரசல 
படிவு்கைோகும். ்கலவிழுது்களும், ்கல 
முழன்களும் சி்ல்ேரம் ஒனறிழையும் 
வபோழுது ்கலதூண்்கள் (Limestone Pillars) குழ்கத் 
ைழரயில உருெோகினறன.

4.9	 ்காற்று

 ெறண்்ட நி்லங்களில உள்ை முக்கியேோன 
புவிப்புறவியல ்கோரணி ்கோறறு ஆகும். ெறண்்ட 
பகுதியில ்கோறறின ்ெ்கம் அதி்கேோை்லோல 
அரித்ைல ேறறும் படிவித்ைல வசயல்கழை 
வசய்கினறது. ்கோறறின அரித்ைல ேறறும் 

படிவித்ைல வசயல்களினோல ஏறபடும் 
நி்லத்்ைோறறங்கள் ்கோறறு ெழி 
நி்லத்்ைோறறங்கள் (Aeolian landform) என 
அழைக்்கப்படுகிறது.

்காற்றின்	வெயல்்கள்

கீழ்்கண்்ட ெழி்களில ்கோறறின வசயல்கள் 
ேழ்டவபறுகினறன.

1.  தூற்றுைல்	(Deflation)

 ்கோறறின மூ்லம்  ேைல ேறறும் தூசு்கள் 
நீக்்கப்படுெழை தூறறுைல எனகி்றோம்.   
இச்வசயல போழ்லெனத்தில பள்ைங்கழை 
ஏறபடுத்துகிறது. இநைப் பள்ைங்கள் நீரோல 
நிரப்பப்படும் ்போது  போழ்லெனச் ்சோழ்ல்கள் 
(Oasis) உருெோகினறன.

2.  சிராய்தைல்		(Abrasion)

 ்கோறறின வசயல்களில, ்கோறறினோல 
்க்டத்ைப்படும் ேைல து்கள்்கள் போழற்களின 
மீது ்ேோதி அரிக்்கப்படுை்்ல சிரோய்த்ைல ஆகும்.

3.  உராய்ைல்	(Attrition)

 ்கோறறினோல ்க்டத்ைப்படும் ேைல 
து்கள்்கள் ஒனறு்டன ஒனறு ்ேோதி ்ைய்ெது 
உரோய்ைல எனப்படும்.

4.9.1	 ்காற்றின்	அரிதைல்	 
	 நிலதவைாற்ைங்்கள்	  
	 (Erosional Landforms of Wind)

1.  ஊதுபள்ளம்	(Blow/Deflation	hollows)

 ்கோறறின தூறறுைல  வசயலினோல ஏறபடும் 
ஆைேறற பள்ைங்க்ை ‘ஊது பள்ைங்கள்’ 
எனப்படும்.

2.  ்காளான்	பாறை	(Mushroom	Rock)

 ்கோைோன போழற்கள் போழறபீ்டம் (அல்லது) 
பீ்டப்போழற்கள் எனவும் அழைக்்கப்படுகிறது. 
இழெ இயறழ்கயோ்க ்ைோனறும்  ்கோைோன 
்போனற  அழேப்பிழனக்  வ்கோண்டிருக்கும்.
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 போழ்லெனங்களில மி்க அதி்கேோ்க ேைல 
ேறறும் போழறத் து்கள்்கழை ்கோறறு 
புவிப்பரப்பிறகு  ்ே்்ல வ்கோண்டு வசலெைோல 
அஙகு அழேநதுள்ை போழற்களின 
அடிப்பகுதி்கள் ்ேலபுற பகுதி்கழை வி்ட 
அதி்கேோ்க அரிக்்கப்படுகினறன. இைன 
விழைெோ்க போழறத் தூண்்கள் அடிப்பகுதியில 
அதி்கம் அரிக்்கப்படடும் ்ேல பகுதி பரநதும் 
்கோைோன ்போனற அழேப்பிழனப் வபறறுள்ைன.

படம்	4.24	பாறலெேச்வொறல	மற்றும்	
்காளான்	பாறை	

3.  யாரடாங்	(Yardang)

 ்கோறறு வீசும் திழசக்கு இழையோ்க 1 
முைல 10 மீட்டர் உயரம் ெழர பரநை 
அழேப்பி்லோன  போழற்கள் அரிக்்கப்படடு  
குறுகிய பள்ைத்து்டனும்   குழி்களு்டனும்  
ஒழுங்கறற போழற மு்கடு்கைோ்க ்கோைப்படும் 
நி்ல்ைோறற்ே  யோர்்டோங எனப்படும். இழெ 
்கோறறின பல்ெறுபட்ட அரித்ைல 
வசயல்களினோல ஏறபடுகினறது. ஏரி்களில 
்கோைப்படும்  ேைல து்கள்்கழை  எடுத்துச் 
வசலலும் ்கோறறு  எதி்ர உள்ை போழற்களின 

ெலுெறற பகுதி்கழை அதி்கேோ்க  அரித்து 
மு்கடு்கழையும்  ேறறும் பள்ைங்கழையும்  
ேோறி ேோறி உருெோக்குகிறது. மி்கப் வபரிய 
அைவி்லோன யோர்்டோஙகு்கள் எகிப்தில  
அ்ஸெோன ஏரியின ெ்டக்குப் பகுதி்களில உள்ை 
்்கோம்ஓம்்போ எனற இ்டத்தில  ்கோைப்படுகிறது.

உயரசிநைறே

்கோைோன போழறயின ்ேலபகுதியிழன வி்ட 
கீழ்பகுதி அதி்கேோ்க அரித்ைற்கோன ்கோரைம் 
எனன?

4.  சியூ்கன்	(Zeugen)

 ்கோறறின ‘உரோய்நது ் ைய்ைல ’ வசயலினோல 
உருெோகும் நி்லத்்ைோறறத்தில மு்கடு்களும்  
பள்ைங்களும் அடுத்ைடுத்து ்கோைப்படுெ்ை 
சியூ்கன எனப்படும். இழெ 30 மீ உயரம் ெழர 
்கோைப்படும்.

படம்	4.25	சியூ்கன்

4.9.2	 ்காற்று	படியறெதைலிோல்	 
	 வைான்றும்		நிலதவைாற்ைங்்கள்

1.  மைல்	குன்று்கள்	(Sand	Dunes)

 ெறண்்ட வெப்ப போழ்லெனங்க்ை ேைல 
குனறு்கள் உருெோகும் சிறநை இ்டேோ்க 
அழேகினறது.  ேைல குனறு்களின ெடிெத்ழைப் 
வபோறுத்து, ப்ல ெழ்கயோன ேைல குனறு்கள் 
்கோைப்படுகினறன. அழெ பிழறெடிெ 
ேைறகுனறு (Barchans),  சஙகிலித் வைோ்டர் ேைல 
குனறு (Seif dunes) ்போனறழெயோகும்.
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i.		பரக்கான்ஸ்		(Barchans)

 பர்க்்கோன்ஸ  போழ்லெனத்தின மி்கச் 
சிறநை ஒரு நி்லத்்ைோறறம் ஆகும். இழெ பிழற 
ெடிெம் வ்கோண்்டழெ. பிழறயின இரு 
முழன்களும் ்கோறறின எதிர் திழசயில நீண்டுக் 
்கோைப்படுகிறது. இப்பிழற ெடிெக் குனறு்கள் 
27 மீட்டர் உயரம் ெழர ்கோைப்படும்.

ii.	ெங்கிலித	வைாடர	மைல்	குன்று	(	Seif	dunes)

 நீண்்ட மு்கடு்கழைக் வ்கோண்்ட ேைல 
குனறு்க்ை சங்கலித் வைோ்டர் ேைல குனறு்கள் 
எனப்படும்.  இழெ அஙகு வீசும் ்கோறறின திழச 
அழேப்பில ்கோைப்படுகினறன. சஙகிலித் 
வைோ்டர் ேைல குனறின பரப்பு ைைம் (Slip) ்கோறறு 
வீசும் திழசயில அழேெைறகு, அைன இரு 
முழன்களும் ்கோறறுச் சுைல்கழை 
வ்கோண்டிருப்ப்ை ்கோரைேோகும். சஙகிலித் 
வைோ்டர் குனறு மு்கடு்களுக்கு இழ்டயில உள்ை   
பள்ைங்களில  ்கோைப்படும் ேைல ்கோறறினோல 
நீக்்கப்படுகிறது. இநை மு்கடு்கள் ப்ல கி்்லோ 
மீட்டர்  நீண்டு  ்கோைப்படும்.

படம்	4.26	மைல்	குன்று்கள் 

2.  ்காற்ைடி	ெண்டல்	படிவு	(வலாயஸ்)

 ப்ல ஆயிரம் ெரு்டேோ்க உ்லகின ப்ல 
பகுதி்களில ்ேறபரப்போனது ்கோறறினோலும் அது 
ஏறபடுத்தும் தூசுப் புயல்களினோலும் 
படிவிக்்கப்பட்டப் படிவு்கைோல நிரப்பப்படடுள்ைது.
இநை படிவு்க்ை ்கோறறடி ெண்்டல படிவு என 
அழைக்்கப்படுகிறது.

3.  மறலயடி	ெமவெளி		(Pediplains)

 போழ்லெனங்களில உள்ை உயர் நி்லங்கள் 
்கோறறின வசயல்களினோல அரிக்்கப்படடு எவவிை 
நி்லத்்ைோறறமும் அறற ைோழ்நி்லேோ்க ேோறுெ்ை 
ேழ்லயடி சேவெளி எனப்படும்.

4.10	 ்கடல்	அறல்கள்	(Waves)

 ்கோறறு, புவி சுைறசி ்போனற ப்ல 
்கோரைங்களினோல ்க்டல நீரோனது கிழ்டயோ்க 
ே்கருெ்ை ்க்டல அழ்ல்கள் எனப்படும்.

4.10.1 ்கடல்	அறல்கள்	எவொறு	 
	 நிலஅரிபறப	ஏற்படுததுகின்ைே?

கீழ்ெரும் வசயல்கள்மூ்லேோ்க ்க்டல 
அழ்லயோனது  அரித்ைல வசயழ்ல வசய்கினறது.

1.  உராய்நது	வைய்ைல்	(Abrasion)

 ்க்டல அழ்ல்கள்  அரிக்்கப்பட்ட 
வபோருள்்க்ைோடு ்க்ட்்லோரத்ழை ைோக்குெ்ை 
உரோய்நது ்ைய்ைல எனப்படும். உரோய்நது 
்ைய்ைல, அரித்துத்தினனல (abrasion) எனவும் 
அழைக்்கப்படுகிறது.

2.  நீரைாக்கம்	(Hydraulic	action)

 அழ்ல்கள் போழற்களின வெடிப்பு்களின 
ெழி்ய நீழரயும் ்கோறழறயும் ்ெ்கேோ்க 
உடவசலுத்துகினறன. போய்நது  முனவசலலும் 
நீரினோல ்கோறறின ஒரு பகுதி போழற இடுக்கில 
அழுத்ைப்படும்்போது ்கோறறு விரிெழ்டநது 
போழறயில உள்ை விரிசல்கழை ப்லவீனப்படுத்தி 
போழற்கழை உழ்டக்கினறன. இச்வசயழ்ல  
நீர்த்ைோக்்கம் எனகி்றோம்.

3.  ்கறரதைரிதைல்	(Corrosion)	

 ்க்டல அழ்ல்களின வசயல்களினோல, நீரில 
போழற்கள் ்கழரக்்கப்படுெது ்கழரத்ைரித்ைல 
அல்லது ்கழரைல (Solution ) எனப்படும்.

4.  உராய்ைல்	(Attrition)

 அரிக்்கப்பட்ட வபோருள்்கைோன 
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போறோங்கற்களும் போழற்களும் ஒனறு்டன ஒனறு 
்ேோதி சிறிய போழறத் து்கள்்கைோ்க 
உருெோகினறன.  இது்ெ உரோய்ைல எனப்படும்.

  ்க்டற்கழர: (Sea shore) ்க்டலநீரின ைோழ் 
ஓைத்திறகும் உயர் ஓைத்திறகும் 
இழ்டப்பட்ட நி்லப்பகுதி்ய ்க்டற்கழர 
எனப்படும்.

  ்கழர்யோரம்: (Shore line) நி்லத்திறகும், 
்க்டல நீரிறகும் இழ்டயில உள்ை 
எலழ்ல்ய ்கழர்யோரம் ஆகும்.

  பின ்க்டற்கழர: (Back Shore) ஓங்கலின 
அடிெோரத்திறகு அடுத்துள்ை ்க்டல 
அதி்ெ்க அழ்ல்களினோல அதி்கம் 
ைோக்்கப்படும் ்க்டற்கழரப் பகுதி பின 
்க்டற்கழர எனப்படும்.

  முன ்க்டற்கழர: (Fore shore) புயல 
இல்லோை சூைலில அழ்லயின 
ைோக்்கத்திறகுடபட்ட ்க்டற்கழரயின 
பகுதி முன ்க்டற்கழர எனப்படும்.

  ்க்டற்கழர வி்லகிய பகுதி: (Off shore)
்கண்்டத்திடடின ஆைமில்லோப் பகுதி
‘்க்டற்கழர வி்லகிய பகுதி‘ எனப்படும்.

  ்க்டற்கழர எலழ்ல:  (Coast line) ்க்டலும் 
்கழரயும் சநதிக்கும் எலழ்ல   ்க்டற்கழர 
எலழ்ல  எனப்படுகிறது.

  அழ்ல்ேோைல: (Swash) ்க்டல அழ்ல்கள் 
்க்டற்கழரழய ் ேோதி  ஈரேோக்கும் பகுதி.

ை்கெல்	குறிபபு	

4.10.2   அறல்களின்	அரிதைலிோல்	 
ஏற்படும்	நிலதவைாற்ைங்்கள்

 போழற்கள் அதி்கம் உள்ை ்க்ட்்லோரத்தில 
அரித்ைல நி்லத்்ைோறறங்க்ை அதி்க 
மிருப்பினும், படிவித்ைலினோல ஏறபடும் 
நி்லத்்ைோறறங்களும் அழேநதிருக்கும்.

1.	 	்கடல்	ஓங்்கல்	(Sea	cliff)

 ெனசரிழெ வ்கோண்்ட ்க்ட்்லோர போழற 
வசஙகுத்ைோ்க ்க்டல நீரின ் ேல அழேநதிருப்பின 
அழெ ்க்டல ஓங்கல்கள் எனப்படுகினறன.

2.	 	அறல	அரிவமறட 
(Wave	cut	platform)

 ்க்டல ஓங்கலின முன பகுதியில, 
அழ்ல்களினோல  அரிக்்கப்பட்ட  சேைை 
பரப்பு்க்ை ‘அழ்ல அரி்ேழ்ட’ எனப்படும். 
இழெ ்ேல்ேோக்கிய சறறு குழிநை  
அழேப்ழபக் வ்கோண்டிருக்கும். இழெ ஊதுத் 
துழை்கள் வேோறுஙகுெைோலும் ஏறபடுகிறது.

படம்	4.27	்கடல்	ஒங்்கல்	மற்றும்	அறல	அரி		
வமறட

3.	 	்கடல்குற்க	(Sea	cave)

 ்க்டல ஓங்கல்களின ப்லவீனேோன 
பகுதி்களில ்க்டல அழ்ல்களினோல குழ்டநது 
உருெோக்்கப்படும் வெறறி்டங்க்ை ்க்டல குழ்க 
எனப்படும். குழ்க ெோயின  அ்க்லத்ழை வி்ட 
குழ்கயின ஆைம் எப்வபோழுதும் அதிேோ்க 
இருக்கும். ்க்டல குழ்க்கள் வபோதுெோ்க 
போழறப்படுேோனம் (Bedding Planes), வெடிப்பு்கள் 
ேறறும் பிைவு்கள் ்போனற ப்லவீனேோன 
நி்லப்பரப்பில  ்க்டல குழ்க்கள் உருெோகினறன. 
எ.்கோ ்்கோெோவில  உள்ை ்கோனோ்்கோைோவில 
(Canacaona) அழேநதுள்ை ்்லோலிம் 

ஓங்கல

பினனழ்டநை 
ஓங்கல பகுதி

அழ்ல அரி 
்ேழ்ட

படம்	4.28	்கடல்	குற்க
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்க்டற்கழரயில (Loliem Beach) 90 மீட்டர் 
நீைமுள்ை  ்க்டல குழ்க ்கோைப்படுகிறது. 
உ்லகின மி்கப்  பரநை 1.5 கி.மீ நீைத்தில உள்ை 
ேட்டோய்னோ்கோ   குழ்க (Matainaka Cave) 
நியூசி்லோநதில அழேநதுள்ைது. 

4.	 	ஊது	துறள	(Blow	hole)

 ்க்டல குழ்கயின கூழரயின மீது ்க்டல 
அழ்ல்களின நீர் ேறறும் ெோயு ைோக்்க 
வசயல்களினோல (Hydraulic and pneumatic acation), 
நீரோனது துழையின ெழி்ய ்ே்்ல ெருெது 
ஊது துழை எனப்படும். ஊது துழை்கள் 
அைவில வபரிைோகும் வபோழுது ்க்டல குழ்க்கள் 
உழ்டநது வேோறுஙகுகிறது.

படம் 4.29 ஊது துளை

5.	 	்கடல்	ெறளவு	(	Arch)
 ்க்டறகுழ்க்கள், ்க்டல அழ்ல்களின 
வசயல்களினோல அரிக்்கப்படும் வபோழுது ்க்டல 
ெழைவு்கள் ஏறபடும். இழெ மி்க நீைேோன 
அைவில உருெோக்்கப்படு்ேயோனோல ்க்டல 
ெழைெோனது, ்க்டல சுரங்கப்போழை (Sea tunnel) 
என அழைக்்கப்படுகிறது. 

6.  ்கடல்தூண்	(	Stack)

 ்க்டல அழ்ல்களினோல ்க்ட்்லோரத்தில 
உருெோக்்கப்படும் ெனசரிழெக் வ்கோண்்ட 
வசஙகுத்துத் தூண் ்போனற போழற அழேப்்ப 
்க்டல தூண் எனப்படுகிறது. இயறழ்கயோ்க 
அழேநதுள்ை ்க்டல ெழைவு்கள் உழ்டகிறது. 
இது புழ்கப் ்போக்கி போழற, ஊசி்கள்,  
தூண்்கள் ்க்டலபோழறத்திடடு்கள் எனவும் 
அழைக்்கப்படுகிறது.

7.  எஞ்சிய	பாறை	(Stump)

 அரிக்்கப்பட்ட ்க்டலதூண்்கழை எஞசிய 
போழற எனகி்றோம்.

4.10.3  அறல்களின்	்கடதைல்	வெயல்

 ்க்டல அழ்ல்களினோல அரிக்்கப்பட்ட 
வபோருட்கள் ப்ல ெழி்களிலும் ்க்டத்ைப்படுகினறன. 
்க்டல அழ்ல்கைோல ்க்டத்ைப்படும் வபோருள்்கள் 
ெண்்டல (Silt), ேைல (Sand), சரழைக் ்கற்கள் 
(Gravel), உருழைக்்கல (Cobble), கூைோங்கல (Pepple) 
ேறறும் போறோங்கல (Boulders) முைலியன ஆகும்.

4.10.4  அறல்களின்	படிவிதைலிோல்	 
	 வைான்றும்		நிலதவைாற்ைங்்கள்	

 ்க்டற்கழர (Beach ), ேைல திடடு்கள் (Bar), 
்கோயல்கள் (Lagoon), நீண்்ட ேைல திடடு(Spit), 
தீவுச்சரழை இழைப்போழை (Tombolo), அரண் 
தீவு (Barrier island) ்போனறழெ ்க்டல 
அழ்ல்களினோல உருெோக்்கப்படும் படிவித்ைல 
நி்லத்்ைோறறங்கள் ஆகும். இெறழறப்பறறி   
விரிெோ்க ்கோண்்போம்.

1.	 	்கடற்்கறர	(Beach)

 ேைல, கூைோங்கற்கள், சரழைக்்கற்கள் 
்போனறழெ படியழெக்்கப்பட்ட 
்க்ட்்லோரப்பகுதிழய ்க்டற்கழர (Beach) 
எனகி்றோம். இழெ ேைல ்க்டற்கழரயோ்க்ெோ 
அல்லது கூைோங்கற்கள் ்க்டறழ்கழரயோ்க்ெோ 
அழேநதிருக்கும்.  எ.்கோ, பி்ரசிலில உள்ை 
பி்ர்யோ ்டோ ்்கசி்னோ (Praio do cassino) 
்க்டற்கழர்ய 200 கி.மீ நீைம் வ்கோண்்ட 
உ்லகின மி்க நீண்்ட ்க்டற்கழர ஆகும். இது 
ரி்யோ கிரோண்டலிருநது உருகு்ெ ெழர 
நீண்டு ்கோைப்படுகிறது. வசனழனயிலுள்ை 
வேரினோ ்க்டற்கழர உ்லகின இரண்்டோெது 
நீண்்ட ்க்டற்கழரயோகும்.

2.	 	மைல்	திடடு்கள்	(Bar)

 ்க்டற்கழர எலழ்லக்கு அப்போல நீண்்ட 
பரப்பைவில படிய ழெக்்கப்பட்ட ேைறபரப்ழப 
ேைல திடடு எனகி்றோம். வபரிய அைவி்லோன  
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ேைல திடடு்கள் அரண் எனவும் 
அழைக்்கப்படுகிறது.

3.	 	்காயல்்கள்	(Lagoon)

 ்க்ட்்லோரத்திறகும் ேைல திடடு்களுக்கும் 
இழ்டயில ்கோைப்படும்  அழ்டக்்கப்பட்ட ்க்டல 
நீர்   ்கோயல்கள் எனப்படுகினறன. எ.்கோ, 
ைமிழ்ேோடு – ஆநதிரோ எலழ்லயில அழேநதுள்ை 
பை்ெற்கோடு ஏரி.

4.	 	நீண்ட	மைல்	திடடு	(Spit)

 நீைேோன, குறுகிய ேைல (அல்லது) 
கூைோங்கற்கள் நிழறநை பகுதி்ய நீண்்ட ேைல 

திடடு எனறழைக்்கப்படுகிறது. இெறறின ஒரு 
முழன ்க்டற்கழரயு்டன இழைநதும்  ேறவறோரு 
முழன ்க்டலிலும் அழேநதிருக்கும். (எ.்கோ) 
ைமிழ்ேோடடில உள்ை இரோ்ேசுெரம்.

5.	 	தீவுச்ெரறள	இறைபபாறை		
(Tombolo)

 தீவுச்சரழை இழைப்போழை  எனபது 
தீவிழன ்க்ட்்லோரத்்ைோடு இழைக்கும் ேைல 
திடடு ஆகும். 

படம்	4.30	்கடல்	அறல்களின்	படியறெதைலிோல்	வைான்றும்	நிலதவைாற்ைங்்கள்

்க்டற்கழர
்க்ட்்லோர ்கோயல்கள்

ேைல குனறு்கள்

நீண்்ட ேைல திடடு

்க்டற்கழரவி்லகிற ேைல திடடு

ைடுப்பு ேைல அழேப்பு

தீவுச்சரழை இழைப்போழை

1.    ஆற்றுபபடுற்க:	(Streambed)	ஆறு   வசலலும் 
ெழி அல்லது ஆறு முனபு வசனற ெழி.

2.    வெ்கமாே	 நீரவீழ்ச்சி:	 (Cataracts)	
நீர்வீழ்ச்சியோனது முழு வ்கோள்ைவு்டன 
இருப்பது.

3.    பனி்கவிற்க:		(Ice	caps) துருெங்களில உள்ை 
வபருங்க்ட்லோனது பனி ேறறும் 
பனி்கடடி்கைோல சூைப்படடு இருப்பது.

4.    ்கடற்்கறர	 விலகிய	 பகுதி:	 (Offshore)
்கண்்டத்திடடின ஆைமில்லோப் பகுதி ்க்டற்கழர 
வி்லகிய பகுதி.

5.    ஆறு்கள்	வைான்றும்	இடம்:	(Source	of	a	river) 
ஆறு்கள் உறபத்தியோகும் இ்டம்.

6.    நீரபிரிபபு:	 (water	 divide) ஒரு ேழ்லயின 
இருபக்்கத்தில ்கோைப்படும்  இரண்டு ேதி 
அழேப்பு்கள்.

7.    பாறலெேச்வொறல:	 (Oasis) ேழை நீர் 
நிரம்பிய போழ்லெனப் பள்ைம் 

8.    பாறலெேம்:	 	 (Desert) ெறண்்ட பயன அறற 
நி்லம்  .

9.    உறைபனிகவ்காடு:		(Snow	line) பனி மூடியப் 
பகுதிக்கும்  பனியறற  பகுதிக்கும் இழ்ட்ய 
உள்ை எலழ்ல.

10.    வடல்டா:		(Delta)		ஆறறின மு்கத்துெோரத்தில 
அழேநதுள்ை முக்்்கோை ெடிெ ெைமிக்்க 
நி்லத்்ைோறறம். 
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மதிபபீடு	

I.		ெரியாே	விறடறயத		 
					வைரநவைடுதது	எழுது்க..

1.    பினெருெனெறறில எது 
்ெதியியல சிழைவு?

 அ. பரப்பு விரிசல   ஆ. உழறபனி உழ்டப்பு
 இ. ்கோர்ப்னறறம்     ஈ.  வெப்பம் விரிெழ்டைல 

2.    கிரோழனட போழறயில உள்ை வபல்ஸபர் 
்களிேண் ஆ்க ேோறுைல ----------ஆகும்

 அ. ஆக்ஸி்கரைம்    ஆ. ்கோர்ப்னறறம்
 இ. ்கழரசல     ஈ.  நீரோறபகுப்பு

3.    ைமிழ் ேோடடில   எநை ேோெட்டத்தில நி்லச்சரிவு 
அதி்கேோ்க உள்ைது.

 அ. நீ்லகிரி      ஆ. ஈ்ரோடு
 இ. ைர்ேபுரி     ஈ.  ்்கோயம்புத்துர்

4.    நீர் சுைனறு  நீர்வீழ்ச்சிக்குைத்தில  
விழுெழை_________ எனகி்றோம்.

 அ. நீர்வீழ்ச்சிக்குைம்  
 ஆ. நீண்்ட பள்ைம்
 இ. துள்ைல அருவி 
 ஈ. நீர் சுழி

5.    ஆறறின ெழைவு ேறறும் வேளிழெ 
-------------எனகி்றோம்.

 அ. குருடடு ஆறு    ஆ. வெள்ைச் சேவெளி
 இ. மியோண்்டர்    ஈ.  உயரழை

6.    ெழைநை ெடிெ குவிநை எலழ்ல்கழைக் 
வ்கோண்டு ்க்டழ்ல ்ேோக்கிக் ்கோைப்படும்  
வ்டல்டோக்்கள் --------------

 அ. விலெடிெ வ்டல்டோ    
 ஆ. விடுபட்ட வ்டல்டோ
 இ. பறழெ போை வ்டல்டோ
 ஈ.  அரிேோனத் துண்டிப்பு வ்டல்டோ

7.    வ்கோள்ளி்டம் ஆறு எநை ஆறறின கிழையோறு

 அ. பெோனி ஆறு        ஆ. போ்லோறு 
 இ. வபனனோறு              ஈ.  ்கோவிரி ஆறு

8.    ேழ்லத்வைோ்டர் பனியோறு்கைோல  
அரிக்்கப்படடு ஏறபடும் அழரஅரங்க 
ெடிவி்லோன ெட்ட குழிநை  நி்லத்்ைோறறம் 
----------- ஆகும்.

 அ. வசஙகுத்து மு்கடு்கள் ஆ. சர்க் 
 இ. வ்கோம்பு     ஈ.  பியர்டு

9.    சுண்ைோம்புக் ்கற்கள் ்கழரைலினோல 
முழுெதும் அ்கறறப்படடு அவவி்டத்தில 
ஒழுங்கறற பள்ைங்கள் ேறறும் மு்கடு்கள் 
்ைோனறுெழை --------- எனப்படும்.

 அ. ்லோப்பி்ஸ    ஆ. ்போலவஜ
 இ. குழ்க   ஈ.   ைனிவேடும்போழற 

10.    ்க்டல ெழைவு்கள் உழ்டநது 
பினெருெனெறறில எது உருெோகும். 

 அ. ்க்டலதூண்    ஆ. ்க்டல குழ்க
 இ. ஊது துழை   ஈ.  அழ்ல அரி்ேழ்ட

II.		மி்கக	குறுகிய	விறடயளி.

1.    புவி வெளி இயக்்கச்  சக்தி வசயலமுழற்கழை 
ெழரயறு.

2.    பரப்பு விரிசல எனறோல எனன?

3.    போழற வீழ்ச்சி  போழறச் சரிவிலிருநது  
எவெோறு ்ெறுபடுகிறது?

4.    வ்டல்டோவின ெழ்க்கழை படடியலிடு்க.

5.    நீண்்ட ேைல திடடும் ேறறும் தீவு சரழை 
இழைப்புப் போழையும் எவெோறு 
்ெறுபடுகினறன?  

III.		குறுகிய	விறடயளி.

1.    இயற போழற சிழைழெ ்ெதியியல போழற 
சிழை்ெோடு  ஒப்பிடு்க.

2.    ்க்டலகுழ்க எவெோறு ்க்டலதூைோ்க 
ேோறுகிறது?

3.    ஆறறுெழைவு எவெோறு குருடடு ஆறோ்க 
ேோறுகிறது?

4.    பிழற ெடிெ ேைல குனறு ேறறும் சஙகிலித் 
வைோ்டர் ேைல குனறு – ்ெறுபடுத்து்க.

5.    வேோழரன்கழை ெழ்கப்படுத்தி   விைக்கு்க.
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IV.		விரிொே	விறடயளி.

1.    ஆறறினோல ஏறப்டக்கூடிய 
நி்லத்்ைோறறங்கழை படடியலிடடு அெறறில 
ஏ்ைனும் இரண்டு நி்லத்்ைோறறங்கழைப் 
ப்டத்து்டன விெரி.

2.    ்கோறறின அரிப்பினோல ஏறபடும் 
நி்லத்்ைோறறங்கழை ப்டத்து்டன விைக்கு்க.

3.    ்க்டல அழ்ல்களின அரித்ைலினோல ஏறபடும் 
நி்லத்்ைோறறங்கழை வபோருத்ைேோன 
ப்டத்து்டன வைளிெோ்க விைக்கு்க.

V.		வெய்முறை.

1.    குழு   வசய்லோ்க   ்கோறறு நி்லத்்ைோறறங்கழை 
முப்பரிேோை ெடிவில உருெோக்கி அெறழற 
ெகுப்பழறயில ்கோண்பித்து ஒவவெோரு 
நி்லத்்ைோறறங்களும் எவெோறு உருெோனது 
எனபழை பறறி விைக்கு்க.

2.    குழு வசய்லோ்க ஆறறின  நிழ்ல்கழை 
வசயலபடும் ேோதிரி்கழை  கிழ்டக்்கக் கூடிய 
வபோருட்கழை வ்கோண்டு உருெோக்கி அைழன 
ெகுப்பழறயில  வசயல விைக்்கம் வசய்்க.

  ேமற்ேகாள் சான்றுகள்

1. Wikipedia 
2. Physical geography: fundamentals of the physical 

environment V. Ettwein and M. Maslin
3. Introducing Physical Geography, John Wiley & 

Sons.

4. Fundamentals of Geomorphology   Richard John 
Huggett

5.  ்கழ்லச் வசோல ்பர்கரோதி - ைமிழ் இழையக் 
்கலவிக் ்கை்கம்

  இளைய சான்றுகள்

1.    w w w . l i v e h i s t o r y i n d i a . c o m / g e o l o g i c a l -
wonders/2017/05/24/gandikota-the-grand-canyon-
of -india-2
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உரலி:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/plate-tectonics

இச்வசயலபோடடின மூ்லம் எக்்சோவஜனிக் 
வசயலமுழறயின  விழைெோ்க ஏறபட்ட நி்ல 

அழேப்பு்கழை அறிய  முடியும்.

படி்கள்
படி	1:  உரலிழயப் பயனபடுத்தி ‘Plate Tectonics’ எனற பக்்கத்திறகுச் வசல்லவும். 

படி	2:  JAVA binary ்்கோப்ழப ைரவிறக்்கம் வசய்து நிறுவிக்வ்கோைவும். ‘Play’ வபோத்ைோழன 
வசோடுக்கி JAVA applet-ஐ இயக்்கவும்.

படி	3:  ‘Plate tectonics’ பக்்கம் திறக்கும். வெப்பநிழ்லழய ேோறறிக்வ்கோள்ை, நி்ல ்ேறபரப்பின 
ைடிேன, ்ெதிக்்க்லழெ, அ்டர்த்தி ேறறும் ஆைத்ழை அறிய அங்்க ஒரு அைவு்்கோல 
ைரப்படடுள்ைது. 

படி	4:  ‘Plate Motion’-ஐ வசோடுக்கி அதில உள்ை convergent or divergent-ஐ வைரிவு வசய்து 
எக்்சோவஜனிக்  வசயலமுழற்கழை அறிய முடியும்.

படி	1 படி	2

படி	3 படி	4

பாறைகவ்காளம்
மண்ணின்	மாற்ைம்	

*ப்டங்கள் அழ்டயோைத்திறகு ேடடு்ே.

Java ேறறும் Flash Player ஐ அனுேதிக்்கவும்

இளையச் ெசயல்பாடு
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அததியபாயக் கட்டகம்

5.1 அறிமுகம் 
5.2.  நிலம் மற்றும் நீரின் ்பரவல்
5.3. நன்னீர்
5.4. ்பனிக்ககாைம்
5.5. க்பருஙக்டல்களும் க்டல்களும்
5.6. உலகின் க்பருஙக்டல்கள
5.7. க்டல்சார் மண்டலம்
5.8. க்டலடி நிலதக்தாற்றஙகள
5.9. க்பருஙக்டல் கவப்பநிவல
5.10. க்டல் நீரின் உவர்பபியம்
5.11. க்பருஙக்டல் இயக்கஙகள
5.12. கவப்ப உவர் சுழற்சி

5.1 அறிமுகம்

“நீர் இன்று அகமயபாது உலசகனின் யபார்யபார்க்கும்
வபான் இன்று அகமயபாது ஒழுக்கு”

 உலகில் நீர் இல்லாமல் வாழ முடியாது. 
மவழயில்லாமல் இருந்்தால் புவியில் ஒழுக்கம் 
இருக்காது என்று திருக்குறள கூறுவது க்பால 
உலகில் ்தணணீர் மிக முக்கியமான வைமாகும்.

Learning Objectives:

•  நீர்க்ககாைததின் முக்கியததுவதவ்த 
அறிந்து ககாளளு்தல்

•  க்பருஙக்டல்கள மற்றும் க்டலடி 
நிலதக்தாற்றஙகளின் ்பரிணாம 
வைர்ச்சிவயப ்பற்றி அறிவது.

•  க்பருஙக்டல்களின் அவசவுகவையும் 
காலநிவல மீ்தான அவற்றின் 
்தாக்கதவ்த  ்பற்றியும் அறிந்து 
க்பாற்று்தல்.

கற்றல் யநபாக்கங்கள்

 உலகில் 90%  நீர் அண்டார்டிக்காவில்  
நன்னீர் க்பட்்டகமாக உளைது. உலகின் 85% 
மக்கள  புவியின்  ்பாதிக்கு கமற்்பட்்ட மிக  
வறட்சியான ்பகுதியில் வசிக்கின்றனர் என்்பவ்த 
நீஙகள அறியகவணடும். இபக்பாழுது நாம் 
நீர்க்ககாைதவ்தப ்பற்றி விரிவாக கற்க்பாம்.

நீர் என்்பது புவியில் காணப்படும் க்பாதுவான 
க்பாருைாகும். புவியில் வாழும் எல்லா 
உயிரினஙகளுக்கும் நீர் ஒரு முக்கிய 
அஙகமாகும். நீர்க்ககாைம் என்்பது புவியின் 
நான்கு ககாைஙகளில் ஒன்றாகும். நீர்க்ககாைம் 
என்்பது  புவியின் கமற்்பரபபில் காணப்படும்  நீர், 

அலகு 5

நீர்க்யகபாளம்
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நிலத்தடி நீர், வளிமண்டலததில் காணப்படும் 
நீர்  ஆகியவவகவைக் ககாண்ட்தாகும். 

நிலத்தடி நீராக ஒரு கணிசமான அைவு நீர் 
காணப்படுகிறது.

வளிமண்டலததில் நீர்  மூன்று நிவலகளில் (தி்ட, 
திரவ மற்றும் வாயு) காணப்படுகிறது. 
நீர்க்ககாைம் க்தா்டர்ந்து இயக்கததில் 
உளை்தால் நீரின் கமாத்த அைவு காலபக்பாக்கில் 
மாறாது. புவிக்ககாைததிகலகய அ்தன் நிவல 
மாற்றப்பட்டு மீணடும் மீணடும் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. இவவாறு நீர்க்ககாைம் 
்தன்னிவறவு அவமப்பாக (closed system) 
கசயல்்பட்டு வருகிறது.

5.2 நிலம் மற்றும் நீரின் பரவல்

 புவியானது நிலம் மற்றும் நீரால் 
சூழப்பட்டுளைது. புவியின் கமாத்தப ்பரபபில் 
நீரானது 70.8% (361 மில்லியன் சதுர 
கிகலாமீட்்டர்) ச்தவீ்தமும், நிலமானது 29.2 (148 
மில்லியன் சதுர கிகலாமீட்்டர்) ச்தவீ்தமும் 
காணப்படுகிறது. 96.5% நீர் உவர் நீராக 
க்டல்களிலும், க்பருஙக்டல்களிலும் 
காணப்படுகிறது. நன்னீரின் அைவு கவறும்  
2.5 % மட்டுகம. உவர்ப்பான நிலத்தடி நீரும், 
உவர் ஏரி நீரும் இவணந்து 1 % காணப்படுகிறது.

5.3 நன்னீர் 

க்டல் நீகராடு ஒபபிடும்க்பாழுது நீரில்  உளை 
உபபின் அைவு 1‰ க்கு குவறவாக இருந்்தால் 
அவ்த நன்னீர் என்கிகறாம். 0.35‰ மு்தல் 1‰ 
வவர உவர்பபியம் ககாணடுளை நீவர ஓர நீர் 
(Marginal Water) என்கிகறாம். ஏகனனில் 
மனி்தர்களுக்கும், விலஙகுகளுக்கும் இந்்த நீர் 
்தான் ்பல இ்டஙகளில் ்பயன்்பாட்டிற்கு உகந்்த்தாக 
உளைது. நன்னீர் ்பரவலில் 68.6% 
்பனியாறுகைாகவும், ்பனி குமிழகைாவும் 
(Glaciers  and Ice caps) மு்டக்கப்பட்டுளைது. 
நன்னீரானது 30.1% நிலத்தடி நீராகவும் 
மீ்தமுளை 1.3 ச்தவீ்தம் நீர் புவி கமற்்பரபபு 
நீராகவும் காணப்படுகிறது.

 புவி கமற்்பரபபு நீர் என்்பது நிலம் மற்றும் 
க்டல்்பகுதியில் காணப்படும் ்பனிக்கட்டி, 
ஆறுகள, ஏரிகள, சதுபபு நிலஙகள மற்றும் 
உவர் கசற்று நிலஙகளில் காணப்படும் நீர், மண, 
வளிமண்டலம் மற்றும் உயிர்க்ககாைததில்  
காணப்படும் ஈரப்ப்தம் ஆகியவற்வற 
உளை்டக்கிய்தாகும்.

உலககஙகிலும் காணப்படும்  ஆறுகளும், 
ஏரிகளும், நன்னீரின் ஆ்தாரஙகைாக 
இருக்கின்றன. நன்னீர் சமு்தாயததிற்கு மிகவும் 
இன்றியவமயா்த்தாகும்.

ஆறுகள்:

 ஆறுகள க்பரும்்பாலும் மவலகளில் 
காணப்படும் ்பனியாறுகளிகலா, ஊற்றுகளிகலா 
அல்லது ஏரிகளிகலா உற்்பததியாகின்றன. 
கஙவக ஆறு இமயமவலயில் உளை 
‘கஙககாததிரி’ என்ற ்பனியாற்றிலும், காவிரி 
ஆறு கர்நா்டக மாநிலததிலுளை கு்டகு 
மாவட்்டததில் ‘்தவலக்காவிரி’  என்ற ஊற்றிலும் 
உற்்பததியாகின்றன. வநல் உகாண்டா 
நாட்டிலுளை  ‘விக்க்டாரியா ஏரியில்’ 
உற்்பததியாகிறது. ஆறுகள வவரயவறக்குட்்பட்்ட 
இரு கவரகளுக்கிவ்டகயயான வழியில் ஓடி  
இறுதியில் க்டலின் முகததுவாரததில் அல்லது 
ஒரு ஏரியில் விழுகிறது. ஒரு ஆறு  ஏரியிகலா 
அல்லது நிலத்தால் சூழப்பட்்ட உளநாட்டு 
க்டலிகலா கலந்்தால் அ்தவன ‘உளநாட்டு 
வடிகால்’ (Inland drainage) என்கிகறாம்.

 ஆபபிரிக்காவில் உளை வநல் நதி்தான் 
உலகிகலகய மிக நீைமான நதியாகும். இந்நதி  
எகிபது, உகாண்டா, எததிகயாபபியா, ககன்யா, 
்தான்சானியா, காஙககா, ருவாண்டா, புருணடி, 
சூ்டான் மற்றும்  எரிததிரியா ஆகிய நாடுகள 
வழிகய ஓடி ககயகரா நகரததிற்கு வ்டக்கில் 
க்டல்்டாவவ உருவாக்கி மததிய ்தவரக்க்டலில் 
கலக்கிறது.

 அகமசான் ஆறு உலகின் இரண்டாவது 
நீைமான  நதியாகும். இது உலகின் மற்ற 
ஆறுகவைக்  காட்டிலும் மிகப க்பரிய  
ஆற்றுக்ககாப்பவரவயக்  ககாணடுளைது.  இந்்த 
ஆறு க்பரு, ககாலம்பியா மற்றும் பிகரசில் 
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வழியாக   ஓடி க்தன் அட்லாணடிக் 
க்பருஙக்டலில் கலப்ப்தற்கு முன்்பாக கழிமுக  
க்டல்்டாவவ உருவாக்குகிறது.

உலகில் 263 ஆறுகள 
சர்வக்தச அரசியல் 
எல்வலகவைக் க்டந்து 
கசல்கின்றன அல்லது 

எல்வலகைாக அவமந்துளைன.

 சீனாவின் யாஙட்ஸிகியாங ஆறு 
ஆசியாவின் மிக நீைமான ஆறாகும். இது 
உலகின் மூன்றாவது  நீைமான  ஆறாகும். 
அகமரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் மிக நீைமான 
ஆறான  மிஸிஸிபபி - மிகசௌரி உலகின் 
நான்காவது க்பரிய ஆறாகும். 

உலகில் உளை ஆறுகளில் காணப்படும் நீரின் 
அைவு 2120 கன கிகலா மீட்்டர் என 
மதிபபி்டப்பட்டுளைது. மததிய கிழக்கு 
நாடுகவைத ்தவிர ஆசியாவில் ஓடும் 
ஆறுகளின் நீரின் அைவு வரு்டததிற்கு 13,300 
கன கிகலா மீட்்டர் ஆகும். வ்டஅகமரிக்காவில் 
இது வரு்டததிற்கு 12,000 கன கிகலா மீட்்டராக 
உளைது.

நம் நாட்டில் க்தசிய 
நீர்வை ்தகவல் 
க்தாகுதியானது (India-
WRIS) ்தகவல் க்தாகுபபு  

ஒன்வற  ்தயாரிதது அ்தவன வவலத்தைம் 
மூலம் க்பறக்கூடிய நீர்வை ்தகவல்கவை 
்தரவல்ல ஒரு க்தாகுதியாக கசயல்்பாட்டில் 
உளைது. அதில் நாட்டின்  நீர்வைம் ்பற்றிய 
அவனதது புளளி விவரஙகவையும், 
்தகவல்கவையும் கீகழ உளை இவணய்தை 
முகவரியிலிருந்து க்பாது மக்கள க்தரிந்து 
ககாளைலாம். India-WRIS Web GIS portal.

டி.எம்.சி என்்பது one Thousand Million Cubic 
Feet என்்ப்தன்  சுருக்கம் ஆகும். இது 
ஆயிரம் மில்லியன் கன அடிநீர் 
என்்ப்தாகும் (1,000, 000,000=1 பில்லியன்). 
இது  இந்தியாவில் நீர்க்தக்கஙகள அல்லது 
ஆறுகளில் உளை நீரின் கன அைவவக்  
குறிக்கும் அலகாகும்.

தகவல் குறிப்பு
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செயல்பபாடு: ககாடுக்கப்பட்டுளை நிலவவர்ப்டததிலுளை க்பரிய ஆறுகளின் மூலா்தாரம் மற்றும் 
முடிவுறும் இ்டம் ஆகியவற்வற அட்்டவவணப்படுததுக.

ஆற்றின் சபயர் மூலபாதபாரம் எநசதநத நபாடுகள் 
வழியய பபாய்கிறது கலக்கும் கடல் வகக (சடல்டபா 

மற்றும் கழிமுகம்)  

அயமெபான் ஆறு 

கநல் ஆறு
யபாங்ட்ஸிகியபாங் ஆறு 
கங்கக ஆறு

ஏரி:
 ஏரி என்்பது ஒரு க்பரிய அைவிலான நீர் 
நிவலயாகும். ஏரிகள க்பரும்்பாலும் புவித ்தட்டு 
நகர்வு, எரிமவல, ஆறுகள, ்பனியாறுகள 
க்பான்றவற்றால் உருவாகியிருக்கலாம். சில 
சமயஙகளில் விணகற்கள விழுந்து ஏற்்படுததிய 
்பளைஙகைாக இருக்கலாம். காஸ்பியன் க்டல், 
வ்பக்கால் ஏரி, உலார் ஏரி ஆகியவவ புவி 
அவசவினால் ஏற்்பட்்டவவயாகும். வ்பக்கால் ஏரி 
உலகின் மிக ஆழமான நன்னீர் ஏரியாகும். 
காஸ்பியன் க்டல் உலகின் மிக க்பரிய உபபு ஏரி 
ஆகும். உப்பஙகழி ஏரிகள க்டல் அவல 
்படிவுகைால் உருவாகின்றன. சிலிகா ஏரி 
இந்தியாவில் காணப்படும் மிகபக்பரிய உப்பஙகழி 
ஏரியாகும். மகாராஷட்ராவில் உளை கலானார் 
ஏரி பிவைஸ்க்டாசின் (Pleistocene Epoch) 
காலக்கட்்டததில் விணகற்கள புவி மீது 
ஏற்்படுததிய ்பளைம் என நம்்பப்படுகிறது.

ஈர நிலங்கள்

ஈரநிலஙகள என்்பவவ 
1.  கசறு சகதி, ்தாவர கழிவுகள ககாண்ட 

நிலஙகவையும், 
2.  நீர் ஒடிக் ககாணடிருக்கும் அல்லது க்தஙகி 

நிற்கும் நிலஙகவையும்

சுமததிரா தீவிலுளை 
க்டா்பா ஏரியானது 
உலகின் மிகப க்பரிய 
ம று எ ழு ச் சி க ்ப ற் ற 
எரிமவல வாயாகும்  

(caldera).  ராஜஸ்்தானில் உளை சாம்்பார் 
ஏரி இந்தியாவின் மிகப க்பரிய உவர் நீர் 
ஏரியாகும். பின்லாந்து “ஆயிரம் ஏரிகளின் 
நாடு” என அவழக்கப்படுகிறது. 

3.  நன்னீர் அல்லது உவர் நீர் ்பாயும் 
இ்டஙவகவையும் மற்றும் 

4.  ்தாழ ஓ்த நாட்களில் க்டல் நீர் ஆறு 
மீட்்டருக்கும் குவறவாக உளை 
இ்டஙகவையும் குறிக்கும்.

யெற்று நிலங்கள் (Marsh)

கசற்று நிலஙகள என்்பவவ ஏரிகள, 
ஆறுகள மற்றும் க்பருஙக்டல்கவை சுற்றியுளை 
ஈரநிலஙகவை குறிக்கும்.  இஙகு கசழிப்பான  
மரஙகள இல்லாமல் க்பரும்்பாலும் புற்களும், 
நாணல்களும் மட்டும் காணப்படும். 
இந்தியாவிலுளை கட்ச் வவைகு்டா ்பகுதி ஒரு 
உவர் கசற்று நிலமாகும்.

ெதுப்பு நிலங்கள்(Swamp) 

சதுபபு நிலம் என்்பது கமதுவாக நகரும் 
ஆறுகளின் ஓரஙகளில் காணப்படும் 
ஈரநிலமாகும். இஙகு அ்டர்ததியான மரஙகளும், 
ககாடிகளும் வைர்ந்து காணப்படும். க்தன் 
கசன்வன ்பகுதியில் வஙகாை விரிகு்டாவிற்கு 
அருகில் காணப்படும் ்பளளிக்கரவண ஒரு 
நன்னீர் சதுபபு நிலமாகும்.

நிலததடி நீர்

 உலகின் அவனதது நாடுகளுக்கும்  
நிலத்தடி நீர் என்்பது  மதிபபு வாயந்்த ஒரு  
வைமாகும். நிலகமற்்பரபபில் க்பயயும் 
மவழநீரானது புவிக்குள ஊடுருவி நிலத்தடி நீராக 
நிரப்பப்படுகிறது.  நீர்ஊடுருவும்  ்பாவறகள 
வழியாக நீரானது உளளிறஙகி நீர் உட்புகா 
்பாவறயின் கமல்்பகுதியில் க்தஙகி நிற்கும் 
்பகுதிவய நீர்க்ககாள ்படுவக (Aquifer) என்கிகறாம்.

ஒரு நீர்க்ககாள ்படுவகயின் பூரி்த 
நிவலவய அவ்டந்்த கமல் மட்்ட அடுக்வக 
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நிலத்தடி நீர் மட்்டம் என்கிகறாம். இது ்பருவ 
காலஙகளுக்கு ஏற்்ப மாறு்படும் ்தன்வம 
ககாண்டது.

5.4 பனிக்யகபாளம்

 ்பனிக்ககாைம் என்்பது ்பனியாறுகள, 
்பனிப்ப்டலம்  (ice sheets) ்பனியுவற, ்பனி ஏரி , 
நிரந்்தர ்பனிப ்பகுதிகள, ்பருவ காலஙகளில் 
க்பாழியும் ்பனி, வளி மண்டலததில் உளை  
்பனிப்படிகம் க்பான்ற வடிவில் உவறந்து  
காணப்படும் நீராகும். ்பனிக்ககாைம் புவியின் 

உவர் நீர் ஊடுருவல் 

க்டற்கவரகயாரஙகளில் 
உளை நீர்க்ககாள 
்படுவகயில் காணப்படும் 

அதிக ்பட்ச நிலத்தடி நீவர அைவுக்கு 
அதிகமாக கவளிக்ககாணர்ந்்தால் க்டல்நீர் 
அந்்த க்பாவறயி்டஙகவை நிரப்ப க்டல்நீர் 
உட்புகுந்து விடுகின்ற நிகழவவ உவர்நீர் 
ஊடுருவல் என்கிகறாம். 

ஆற்றல் சமன்்பாட்வ்டக் கட்டுப்படுததுவ்தால், 
புவியின் காலநிவலயானது  க்பரிய அைவில்  
்பனிக்ககாைததின் ்தாக்கததிற்குளைாகிறது. 
கிரீன்லாந்து மற்றும் அண்டார்டிக்காவில் 
காணப்படும் நிரந்்தர ்பனிப ்பகுதியானது 
்பனிப்ப்டலம், மவலப்பனியாறு மற்றும் உயர் 
அட்சப்பகுதிகளில் நிரந்்தர ்பனிப்படிவாகவும் 
உளைது. 

க்தா்டர்ச்சியாக இரண்டாணடிற்கு கமல், 
நிலததிற்கு (்பாவற மற்றும் மண)  கமலும் கீழும்  
நீர்  உவறந்து காணப்படுவவ்த நிரந்்தர ்பனிப 
்படிவு (Permafrost) என்கிகறாம். க்பரும்்பாலான 
நிரந்்தர ்பனிப்படிவு உயர் அட்ச ்பகுதிகளில் 
காணப்படுகிறது. ஆனால் ஆஃல்வ்பன் நிரந்்தர 
்பனிப்படிவு  ்தாழ அட்சப  ்பகுதிகளில் உளை 
உயரமான மவலகளில் காணப்படுகிறது.

தகவல் குறிப்பு

கவப்பமான புவியிவ்டக் ககாட்டுக்கருகில் 
அவமந்துளை கிளிமஞசாகரா மவல (5895 மீ 
,்தான்சானியா, ஆபபிரிக்கா) நிரந்்தர ்பனிப 
்படிவவக் ககாணடுளைது.

படம் 5.1  நிலததடி நீர் (Ground water)

நிலப்பரபபு
பூரி்த நிவலயற்ற 

பூரி்தநிவல

்பாவறக்கு விரிசலில் 
உளை காற்று 

நீர்்படுவக

நிலத்தடி நீர்

நீரில் (நிலத்தடி நீர் அல்ல)உளை மூலக்கூறுகளின் ஈர்பபு 
காரணமாக நீவர ்பாவறகள ்தக்க வவததுக் ககாளகிறது.

நீர்்படுவகக்கு கீகழ உளை அவனததுத  திறபபும் நிலத்தடி 
நீரினால் நிவறந்திருக்கும்.

க்தாரயமாக உளை நீர்்படுவக

காற்று

கமற்்பரபபு நீர்

சரவைக்கல்
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 மததிய அட்ச ்பகுதிகளிலும் ்தாழ 
அட்சஙகளின் உயரமான மவலப 
்பகுதிகளிலும் மட்டும் ்பருவகாலப ்பனி மற்றும் 
்பனிப ்படிகபக்பாழிவு  காணப்படுகிறது. க்டல்்பனி 
(Sea ice) என்்பது உவறந்்த நிவலயில் உளை க்டல் 
நீவர குறிக்கும். இக்க்டல் ்பனியின் உருவாக்கம், 
வைர்ச்சி மற்றும் உருகு்தல் ஆகிய அவனததும் 
க்டலின் வவரயவறக்குட்்பட்்டது. ்பனிப ்படிவ 
அடுக்கு (iceshelf) என்்பது அ்டர்ததியான மி்தந்து  
ககாணடிருக்கும் ்பனிப்பலவகவய குறிக்கும். இது 
்பனியாறு அல்லது ்பனிக்கட்டிகள க்டற்கவரவய 
கநாக்கிவந்து க்டலில் கலக்கும்க்பாது உருவாகிறது. 
உலகின் மிகபக்பரிய ்பனிப ்படிவ அடுக்குகைான   
ராஸ் மற்றும்   ஃபில்னர் – ரான் ்பனிப  
்படிவ அடுக்குகள அண்டார்டிக்காவில் 
காணப்படுகின்றன. ்பனியாறுகளிலிருந்க்தா, 
்பனிக்கட்டியிலிருந்க்தா உவ்டந்து, பிரிந்து வந்து 
க்டலில் மி்தந்து  ககாணடிருப்பது ்பனிப்பாவறகள 
ஆகும்.

பனிக்யகபாளததிற்கும் பிறயகபாளங்களுக்கும் 
இகடயய உள்ள சதபாடர்பு

்பனிக்ககாைம் உலக காலநிவலவயச் 
சுட்டிக்காட்டுவ்தாக இருக்கிறது. ்பனிக் 

ககாைததின் ஒளி திருபபுத திறன் (Albedo) உலகம் 
முழுவமக்குமான ஆற்றல் சமன்்பாட்வ்ட 
நிர்ணயிக்கிறது. ்பனிக் ககாைததில் ஏற்்படும் 
மாற்றஙகள புவி கமற்்பரபபு கவப்பம், மணணின் 
ஈரப்ப்தம், காற்றின் கவப்பம், கவப்பக்கதிர்வீச்சு, 
காற்கறாட்்டம், கமகஙகள, மவழபக்பாழிவு, 
க்டல் நீர் மட்்டம், க்டல் கமற்்பரபபு கவப்பம், 
உவர்பபியம், க்டல் நீகராட்்டம், ்தாவரம், 
விலஙகுகள மற்றும் நுணணுயிரிகவைப 
்பாதிக்கின்றது. 

 ககாைஙகளுக்கிவ்டகயயான ்பல்முவனத 
க்தா்டர்பும், சமநிவலயும் ்தான் புவியில் 
உயிரினஙகள வாழவழி கசயகின்றன. ஒரு 
ககாைததில் ஏற்்படும் மாற்றம் அது மற்கறாரு  
ககாைதவ்தயும் ்பாதிப்பவ்டய கசயகிறது. 
இயற்வக  இந்்தச்  சமநிவலவய 
க்பணிக்காக்கிறது. இந்்தப  ்பல்முவனத 
க்தா்டர்வ்ப புரிந்து ககாளவ்தன் மூலமாக  
இயற்வககயாடு இணக்கமாக வாழவும்  
புவியின் சுற்றுச் சூழல் பிரச்சவனகவைத 
்தணிக்கவும்  முடியும்.

Glacler

படம் 5.2. பனிப்படலம் (Cryosphere)

்பனி
்பனி குமிழ 

ஏரி/்பனியாறு 
்பனிப்பாவற

்பனி விரிபபு க்டல்்பனி
்பனியாறு

்பனிப்ப்டலம்

நிலம்

க்டல்

நிரந்்தரப ்பனிப்படிவு
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வளி மண்டலததில் 
ஏற்்படும் கார்்பன் 
சுழற்சியில் கார்்பவன 
வி டு வி ப ்ப து 

்பனிக்ககாைகமயாகும். தி்ட நிவலயில் 
்பனியில் உவறந்துளை கார்்பன் ்பனி 
உருகும் க்பாது கவளிகயற்றப்படுகிறது.

5.5 சபருங்கடல்களும், கடல்களும்

 க்பருஙக்டல்களிலும், க்டல்களிலும் 
காணப்படும் நீவர க்டல் நீர் என்கிகறாம். 
புவியின் உள இயக்கச் சக்திகைால்  உண்டான 
கண்டஙகவை சூழந்து காணப்படும் 
க்தா்டர்ச்சியான நீர் ்பரபவ்ப க்பருஙக்டல்கள 
(Ocean) என்கிகறாம். க்பருஙக்டல்கள (ocean) 
என்ற கசால் ஓசியனஸ் (oceaonus) என்ற கிகரக்கச்  
கசால்லிலிருந்துப க்பறப்பட்்டது. இ்தற்குப  
புவிவயச் சுற்றிக் காணப்படும் மிகப க்பரிய ஆறு 
என்்பது  க்பாருள. புவியின் கமாத்த க்பருஙக்டல் 
்பரபபு 361 மில்லியன் சதுர கிகலா மீட்்டராகும்.

புவி ்தற்க்பாது ஐந்து க்பருஙக்டல்கவைக் 
ககாணடுளைது. ்பசிபிக் க்பருஙக்டல், 
அட்லாணடிக் க்பருஙக்டல்,   இந்தியப க்பருஙக்டல், 
ஆர்டிக் க்பருஙக்டல், க்தன் க்பருஙக்டல் என்று  
அவழக்கப்பட்்டாலும் அவவ அவனததும் 
ஒன்று்டன் ஒன்று இவணந்து ஓர் உலகப 
க்பருஙக்டலாக அல்லது புவிப க்பருங 
க்டலாகக் காணப்படுகிறது. நீர் விவரவாக  
்தனது  சமகமற்்பரபவ்ப நிவலநிறுததிக் 
ககாளளும்  இயல்பு காரணமாக க்டல்  
நீர் மட்்டதவ்த அடிப்பவ்டயாகக் ககாணடு  
புவி நிலதக்தாற்றததின் உயரமும், க்டலடி 
நிலதக்தாற்றததின் ஆழமும் கணக்கி்டப 
்படுகிறது.

கடல்

  க்டல் (sea) என்்பது உவர் நீர் ககாண்ட 
ஒரு ்பகுதியாகும் (க்பாதுவாக க்பருஙக்டலின் 
ஒரு ்பகுதி) முழுவதுமாககவா ஒரு 
்பகுதியாககவா  நிலத்தால் சூழப்பட்டுளை நீர் 
்பகுதிவய குறிக்கும். தீவருகு க்டல் (marginal sea) 

என்்பது அ்தன் ஒரு ்பகுதி தீவுகளினால் அல்லது 
தீவுக் கூட்்டஙகைால் அல்லது தீ்பகற்்பத்தால் 
சூழந்து அல்லது நிலப்பகுதிவய கநாக்கி 
காணப்படும் க்பருஙக்டலின் விரிவாக்கத்தால்  
சூழப்பட்டு காணப்படும் க்டலாகும். க்பாதுவாக 
அவவகள ஆழமற்ற்தாக இருக்கும். அந்்தமான் 
க்டல், அரபிக்  க்டல், வஙகாை விரிகு்டா, ஜாவா 
க்டல், ்பாரசீக வவைகு்டா மற்றும் கசஙக்டல் 
ஆகியவவ இந்திய க்பருஙக்டலில் உளை 
தீவருகு க்டல்கைாகும்.

விரிகுடபா (Bay)

 விரிகுடபா என்்பது மூன்று ்பக்கமும் 
நிலத்தால் சூழப்பட்டு ஒரு ்பக்கம் ஒரு 
க்பருஙக்டவல கநாக்கி க்பரிய திறபவ்பக்  
ககாணடிருக்கும் நீர்ப ்பகுதிவய குறிக்கும்.

வகளகுடபா ( Gulf)

 வகளகுடபா என்்பது குறுகிய 
திறபவ்பக்ககாணடு அவனததுப ்பக்கததிலும் 
நிலத்தால் சூழப்பட்்ட க்பரிய அைவிலான 
நீர்ப்பகுதியாகும். 

உலகின் மிகப க்பரிய வவைகு்டா 
கமக்ஸிககா வவைகு்டாவாகும். ்பததிரமான 
வவைகு்டா (sound), க்டற்கழி (creek), க்டற்சுருக்கு 
(bight), சிறுவவைகு்டா (cove) ஆகியவவயும் 
வவைகு்டாவின் வவககள ்தான் ஆனால் அ்தன் 
அைவு மற்றும் ஆழததின் அடிப்பவ்டயில் 
விரிகு்டாவிலிருந்து கவறு்படுகிறது.

சராசரி க்டல் மட்்டம் (Mean Sea Level) 
என்்பது எல்லா ஓ்த நிவலகளுக்கான க்டல் 
கமற்்பரபபின் சராசரி உயரமாகும். க்டல் 
நீர் மட்்டதவ்த அடிப்பவ்டயாகக் ககாணடு 
புவி நிலதக்தாற்றததின் உயரமும், க்டலடி 
நிலதக்தாற்றததின் ஆழமும் 
கணக்கி்டப்படுகிறது.

தகவல் குறிப்பு
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நீர்ெநதி (Strait) 

 நீர்ெநதி என்்பது இரணடு 
க்பருஙக்டல்கவை இவணக்கின்ற குறுகிய 
நீர்வழியாகும். எடுததுக்காட்்டாக ்பாக் நீர்சந்தி, 
மன்னார் வவைகு்டாவவயும், வஙகாை 
விரிகு்டாவவயும் இவணக்கிறது.

 குறுகலான ஒரு நிலப்பகுதி இரணடு 
மிகபக்பரிய நிலப்பகுதிகவை 
இவணக்குமானால் அது நிலசந்தி (Isthmus) என 
அவழக்கப்படுகிறது. சூயஸ் நிலசந்தி 
ஆபபிரிக்கா கண்டதவ்தயும் ஆசியா 
கண்டதவ்தயும் இவணக்கிறது.

சூழப்பட்ட கடல் (Enclosed sea) 

 சூழப்பட்்ட க்டல் என்்பது கண்டஙகளின் 
உட்புறம் அவமந்து, பிற க்பருஙக்டலு்டன் நீர் 
சந்தியால் இவணக்கப்பட்டுளை க்டவல 
குறிக்கும்.  சூழப்பட்்ட க்டலுக்கு 
மததிய்தவரக்க்டல் சிறந்்த எடுததுக்காட்்டாகும். 

்பகுதி சூழப்பட்்ட க்டல் என்்பது (partially 
enclosed sea) க்பருஙக்டலு்டன் ஒரு புறம் 
நிலத்தால் சூழப்பட்டு மிகபக்பரிய திறபபு்டன் 
கூடிய  க்டல் ்பகுதியாகும். அடுததுளை 
க்பருஙக்டலின் அவனதது அம்சஙகவையும் 
இக்க்டல் க்பற்றிருக்கும். ஒரு ்பகுதி 
மூ்டப்பட்டுளை க்டலுக்கும், க்பருஙக்டலுக்கும் 
இவ்டகய ஒரு தீவுத க்தா்டர் காணப்படும். 
கரீபியன் க்டல் இ்தற்கு சிறந்்த உ்தாரணம் 
ஆகும்.

 நிலத்தால் சூழப்பட்ட க்டல் என்்பது 
இயற்வகயான எந்்த வி்த திறபபும் இல்லாமல் 
அவனததுப ்பக்கஙகளிலும் நிலத்தால் 
சூழப்பட்டு காணப்படுகிறது. இவவ மிக 
அதிகமான உவர்பபியம் ககாணடுளை 
ஏரிகைாகும். சாக்க்டலும், காஸ்பியன் க்டலும் 
இ்தற்கு சிறந்்த உ்தாரணஙகள ஆகும். கஜார்்டான் 
ஆறும், கவால்கா ஆறும், இந்்த இரணடு 
க்டல்களிலும் முவறகய கலக்கிறது.

 ஃபியர்டு க்டறகரை என்்பது ்பனியாற்றால்  
உருவான U வடிவ கசஙகுததுச் சரிவுப 
்பளைத்தாக்கு க்டல் நீரில் ்பகுதியாக 
மூழகியிருப்ப்தாகும். எடுததுக்காட்்டாக கசாகன 
ஃபியர்டு, நார்கவ (203கி.மீ)

ரியதா க்டறகரை என்்பது ஆற்றால்  
உருவாக்கப்பட்்ட V வடிவ கமன்சரிவுப 
்பளைத்தாக்கு க்டல் நீரில் ்பகுதியாக 
மூழகியிருப்ப்தாகும். சிட்டினியில் உளை 
ஜார்ஜ் நதியால் உருவாக்கப்பட்டுளை 
க்டற்கவர ரியா க்டற்கவரக்குச் சிறந்்த 
உ்தாரணம் ஆகும்.

க ்ப ரு ங க ்ட ல் க ளு க் கு ம் 
வாழக்வக சுழற்சி 
உணடு. இது வில்சன் 
சுழற்சி எனப்படும்

5.6 உலகின் சபருங்கடல்கள்

எகிபதில் உளை சூயஸ் கால்வாய 
கசயற்வகயான க்டல் நீர் மட்்ட நீர் 
வழிப்பாவ்த.  சூயஸ் கால்வாய மததியத 
்தவரக்க்டவலயும்  கசஙக்டவலயும் 
இவணக்கிறது. இது முவறப்படி நவம்்பர் 
17ந் க்ததி 1869 அன்று திறக்கப்பட்்டது.

தகவல் குறிப்பு

படம் 5.3. சபருங்கடல்களின் பரவல்கள்

க்தன்க்பருஙக்டல் 6%

ஆர்டிக் க்பருஙக்டல் 4%

்பசிபிக்  
க்பருஙக்டல்  

46%

இந்தியப 
க்பருஙக்டல்  

20%

அட்லாணடிக் 
க்பருஙக்டல் 

24%
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1. பசிபிக் சபருங்கடல்

 உலகப க்பருஙக்டல்களில் மிகப க்பரியது 
்பசிபிக் க்பருஙக்டலாகும். உலக கண்டஙகள 
அவனதவ்தயும் ஒன்றிவணதது உருவாகும் 
்பரபவ்பக் காட்டிலும் ்பசிபிக் க்பருஙக்டல்  
அைவில் க்பரிய்தாகும். க்பார்ச்சுகல் நாட்டு 
க்டல்வழி ஆயவுப ்பணியாைாரான 
க்பர்டிணாணட் கமகல்லன் 1521ம் ஆணடு 
இபக்பருஙக்டலுக்கு “அவமதியான க்பருஙக்டல்” 
என்ற க்பாருள்படும் ்பசிபிக் க்பருஙக்டல் என 
க்பயரிட்்டார். 

ஏகனனில் சூறாவளிகள நிவறந்்த 
அட்லாணடிக் க்பருஙக்டவல  அவர் 
இக்க்டலு்டன் ஒபபிட்டு இபக்பயவர சூட்டினார். 
இபக்பருஙக்டலின் சராசரி ஆழம் 4280 மீட்்டர்.

2. அட்லபாண்டிக் சபருங்கடல்

 உலகின் இரண்டாவது க்பரிய 
க்பருஙக்டலான அட்லாணடிக் க்பருஙக்டல் 
கிகரக்க புராணஙகளில் வரும் அட்லஸ் 
என்்பவரின் க்பயரால் அவழக்கப்படுகிறது.  
அட்லாணடிக் க்டலானது உலகின் 
க்பருஙகண்டமான ்பாஞசியா கண்டம் உவ்டந்து 
உருவான்தாகும்.

3. இநதியப் சபருங்கடல்

 இந்தியப க்பருஙக்டல் உலகின் மூன்றாவது 
க்பரிய க்பருஙக்டலாகும். இந்திய நாட்வ்ட 
அடுததுளை்தால் இபக்பயர் க்பற்றது. இ்தன் 
அவமதியான திறந்்த கவளி நீர் அட்லாணடிக் 
மற்றும் ்பசிபிக் க்பருஙக்டல்களில் வாணி்பம் 
நவ்டக்பறுவ்தற்கு முன்க்ப இப்பகுதியில் 
வாணி்பதவ்த ஊக்கப்படுததியிருக்கிறது.  

4. சதன் சபருங்கடல் 
 (அண்டபார்டிக் சபருங்கடல்)

 க்தன் க்பருஙக்டல் உலகின் நான்காவது 
க்பரிய க்டலாகும். இது்தான் உலகின் 
க்பருஙக்டல்களில் சமீ்பததில் க்தான்றிய்தாகும். 
30 மில்லியன் வரு்டஙகளுக்கு முன்னர் 

அண்டார்டிக்கா கண்டததிலிருந்து க்தன் 
அகமரிக்கா கண்டம் விடு்பட்டு நகர்ந்்தால் 
உருவானது பிறகு க்டகரக் இவ்டகவளியும் 
க்தான்றியது. அண்டார்டிக் க்பருஙக்டலின்   மிக 
குளிர்ச்சியான நீரும், கவதுகவதுப்பான துவண 
அண்டார்டிக் நீரும் கலக்கும் இ்டததில் க்தன் 
க்பருஙக்டலின் எல்வல காணப்படுகிறது. 
ககாவ்டக்காலததில் க்தன் ககாைததில் க்தன் 
க்பருஙக்டலின் ்பாதிப்பகுதி ்பனிப்ப்டலம் மற்றும் 
்பனிப ்பாவறகைால் மூ்டப்பட்டிருக்கிறது.

5. ஆர்டிக் சபருங்கடல்

 ஆர்டிக் க்பருஙக்டல் மற்ற நான்கு 
க்பருஙக்டல்கவைக் காட்டிலும் ஆழமற்ற 
மிகவும் சிறிய க்டலாகும். இது முழுவதுமாக  
யுகரஷியா மற்றும் வ்ட அகமரிக்காவால்  
சூழப்பட்டுளைது. குளிர்காலததில் இக்க்டல் 
முழுவதும் ்பனி உவறந்து காணப்படுகிறது. 
ஆர்டிக் க்பருஙக்டலின் கமற்்பரபபு 
கவப்பநிவலயும் உவர்பபியமும் 
்பருவகாலததிற்ககற்்ப ்பனி உருகுவ்தாலும், 
உவறவ்தாலும் மாறு்படுகிறது. 
ஐம்க்பருஙக்டல்களுள இக்க்டலில்்தான்  
உவர்பபியம் மிகக்  குவறவாக காணப்படுகிறது. 
க்பரிங நீர்சந்தி  ஆர்டிக் க்பருஙக்டவல ்பசிபிக் 
க்பருஙக்டகலாடு இவணக்கிறது. கிரீன்லாந்து 
க்டல் மற்றும் லாபர்டார் க்டல் இபக்பருஙக்டவல  
அட்லாணடிக்  க்பருஙக்டகலாடு இவணக்கிறது. 
இக்க்டலின் ஆழமானப்பகுதியான லிட்கீ ( Litke) 
ஐகராபபிய ஆழக்டல் ககாப்பவரயில் 
காணப்படுகிறது. இ்தன் ஆழம் 5,450 மீட்்டர் 
ஆகும்

சர்வக்தச நீர்்பரபபு சார் அவமபபு என்்பது 
(International Hydrographic Organisation) உலக 
நாடுகளுக்கிவ்டகயயான அரசாஙக 
அவமப்பாகும். இது உலக க்டல்கள, 
க்பருஙக்டல்கள மற்றும் அவனதது 
நீர்வழிப ்பாவ்தகவையும் அைவவ கசயது 
வவர்ப்டஙகள வவரந்து ்தருகின்றது.

தகவல் குறிப்பு
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மபாணவர்கள் செயல்பபாடு: கடற்ககரயயபாரம் பற்றிய ககலச் செபாற்கள்:

 ககாடுக்கப்பட்டுளை ்ப்டததிவன கவனமாக ஆராயந்து ்பதிலளிக்கவும்.

1.   முன் க்டற்கவர ்பகுதி என்்பன ………..க்கும்…………… இவ்டப்பட்்ட ்பகுதியாகும்.

2.   ்தாழ ஓ்தம் துவஙகும்  ்பகுதிக்கு அப்பால் உளை க்டல்்பகுதி………… ஆகும்.

5.7 கடல்ெபார் மண்டலம் 

 ்தாழ ஓ்தததின் அடிப்பவ்ட எல்வல 
ககாடு்தான் க்டல்சார்  மண்டலஙகவை 
வவகப்படுததுவ்தற்கு  உ்தவும்  
வவரயவறயாகும். ்தாழ ஒ்த எல்வல 

ககாட்டிலிருந்து 12 க்டல் வமல் வவர (12 Nautical 
miles / 22.2 கி.மீ)  ஒரு நாட்டின் பிராந்திய க்டல் 
எனப்படும். இந்்த க்டல் நீர் ்பகுதியில்்தான் ஒரு 
நாட்டுக்கு முழு இவறயாணவம உளைது. 
அடிப்பவ்ட எல்வல ககாட்டிலிருந்து 24 
க்டல்வமல் (44.4கி.மீ) க்தாவலவும்  பிரக்தச 

செங்குததுப் பபாகற

பின் ககர
உயர் ஓதம்

முறிவு யகபாடு முறிவு யகபாடு

முன் ககர
(தபாழ் ஓதததின் யபபாது 
சவளிப்படும்)

உயர் ஓதம் உயர் ஓதம்

தபாழ் ஓதம்

தபாழ் ஓதம்

தபாழ் ஓதம்கடற்ககர

கடற்ககரக்கு 
அருகில்

கடற்ககரக்கு 
அப்பபால்

1928
1937

1953 
2002 

படம் 5.4 சதன் சபருங்கடலின் விரிவபாக்கம்

அண்டபார்டிக்கபா கடல் 
கூட்டிகணப்பு

அண்டபார்டிக்கபா கடல் 
கூட்டிகணப்பு

சபரிய ஆஸ்தியரலியன் கபட்

Tamil_11th Geography_Unit_5 117-152.indd   126 06/06/18   6:38 PM
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



127

ஒரு க்டல்வமல் (Nautical mile) என்்பது 
புவியின் சுற்றைவவ வவதது 
கணக்கி்டபடுகிறது. இது ஒரு நிமி்ட 
அட்சகரவகக்கு சமமானது. அது அட்ச 
கரவகயின் ஒரு ்பாவகயில்  அறு்பதில் ஒரு 
்பஙகிற்கு (1/60 நிமி்டம் ) சமமாகும். ஒரு 
க்டல் வமல் என்்பது க்டலில் க்தாவலவவ 
அைக்கப்பயன்்படும் அலகாகும். அ்தாவது 
ஒரு க்டல் வமல் என்்பது 1852 மீட்்டராகும். 
க்டல் ்பயண வவர்ப்டஙகளில் க்டல் 
வமல்கள என்ற அலகு 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது

தகவல் குறிப்பு

இந்திய க்தசிய க்பருஙக்டல் ்தகவல் கசவவ 
வமயமானது (INCOIS) ்தன் க்டல் சார் 
கசயற்வக ககாளின் க்தாவல நுணணுணர்வவ 
்பயன்்படுததி க்டலின் கமல்மட்்ட கவப்பதவ்த 
உணர்ந்து எந்்த இ்டததில் மீன் வைம் திரணடு 
காணப்படுகிறது என்ற ்தகவல் கசவவவய 
்தருகிறது. மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முவற 
ஒவகவாரு இந்திய க்டற்கவரகயார 
பிரக்தசததின் கலஙகவர விைக்கம் அருகக 
அந்்தந்்த வட்்டார கமாழியில் மீன் அதிகம் 
கிவ்டக்க சாததியமான மண்டலஙகள ்பற்றி 
க்தரிவிக்கின்றது.

தகவல் குறிப்பு

 படம் 5.5 கடல் ெபார் மண்டலம் (Maritime Zone)

பிரபாநதியக் கடல்  
(கடல் மட்டததிலிருநது 

12 கடல் கமல்)

தனிதத சபபாருளபாதபார மண்டலம்(கடல்மட்டததிலிருநது 
200 கடல் கமல் வகர)

நிலம்

சதபாடர்ச்சியபான 
மண்டலம் 

( 12 கடல் கமல் வகர)

கண்டததிட்டு ஆழ்கடல் படுகக

திரநத கடல்

க்டல் ்பகுதிக்கு கவளியிலும் காணப்படும் நீர் 
்பகுதி க்தா்டர்ச்சியான க்டல் எனப்படும்.

(ஆ்தாரம்: அகமரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் க்டல் 
சட்்டஙகள மாநாடு) ்தனித்த க்பாருைா்தார 
மண்டலம் (Exclusive Economic Zone) அடிப்பவ்ட 
எல்வலக் ககாட்டிலிருந்து 200 க்டல் வமல்கள 
(370.4 கி.மீ) வவர காணப்படுகிறது. ஒரு 
க்டற்கவரகயார நாட்டுக்கு இந்்த சிறபபு 
க்பாருைா்தார மண்டலததில் முழு அதிகாரம் 

உணடு. இஙகு மீன்பிடித்தல், சுரஙகஙகள 
்பராமரிபபு, எணகணயக் கிணறு க்தாணடு்தல் 
க்பான்ற க்பாருைா்தார வைஙகவைப 
்பயன்்படுததிக்ககாளைவும் உற்்பததி 
கசயயவும் அதிகாரம் ககாணடுளைது. இந்்த 
்தனித்த க்பாருைா்தார மண்டலதவ்தத 
்தாணடியுளை க்டல்்பகுதி ்பன்னாட்டு 
க்டல்்பகுதி அல்லது கவளிக்க்டல் எனப்படும். 
இஙகு எந்்தகவாரு நாட்டிற்கும் 
இவறயாணவமயும் பிற அதிகாரஙகளும் 
இல்வல.
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5.8 கடலடி நிலதயதபாற்றங்கள்
 புவியின் கமற்்பரபபில் உளை 
நிலதக்தாற்றஙகவை க்பாலகவ க்டலடி 
்பரபபிலும் ்பலவவகயான நிலதக்தாற்றஙகள 
காணப்படுகின்றன. இஙகு உயரமான 
மவலகளும் ஆழமான ்பளைஙகளும் 
சமகவளிகளும் ககாப்பவரகளும் மற்றும் 
எரிமவலகளும் காணப்படுகின்றன. க்டலடி 
நிலதக்தாற்றஙகள நிலதக்தாற்ற விைக்கப்ப்டம் 
அல்லது உயர விைக்கப்ப்டம் (Hypsometric Curve 
or Hypsographic Curve) உ்தவியு்டன் விைக்கிக் 
காட்்டப்படுகின்றன. இது க்டல் மட்்டததிற்கு 
கமல் அல்லது கீழ காணப்படும் நிலதக்தாற்ற 

படம் 5.7 கடலடி நிலதயதபாற்றங்கள் 
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படங்கள் 5.6. இநதியபாவின் தனிதத சபபாருளபாதபார மண்டலம் 
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வ்ட இந்தியப க்பருஙக்டலு்டன் அகரபியன் க்டல் மற்றும் வஙகாை விரிகு்டா இந்தியாவின் 
்தனித்த க்பாருைா்தார மண்டல க்டல் ்பரபவ்ப பிரிக்கும் ககாடு அவவ 2000 மில்லியன் 
சதுர கிகலா.மீ. க்டகலார ்பரபவ்ப ககாணடுளைது. க்தாராயமாக 60% இந்தியாவின் 
நிலப்பரபவ்ப ககாணடுளைது. 7000கி.மீ ்பரப்பானது இந்திய க்டகலார ்பரபபு இந்திய 
தீவுகவையும் உளை்டக்கியது.

இந்தியா இந்தியா

அரபிக் 
க்டல்

வஙகாை 
விரிகு்டா

இலஙவக

இலஙவக

்தனித்த க்பாருைா்தார மண்டலததின் கவளி
 எ

ல்
வ

ல

அவமபவ்ப வவரந்து காட்டும் 
ககாட்டுப்ப்டமாகும். 

கண்டததிட்டு (Continental Shelf)

 க்டற்கவரயிலிருந்து க்டவலகநாக்கி 
காணப்படும் நீரில் மூழகியுளை கண்டஙகளின் 
விளிம்பு ்பகுதிகள கண்டததிட்டுகள 
எனப்படுகின்றன.  இது க்டலின் ்தவரப்பகுதியில் 
7 ச்தவீ்ததவ்தக் ககாணடுளைது. இது 
கமன்சரிவு்டன்  சராசரியாக 200 மீட்்டர் ஆழம் 
வவர காணப்படுகிறது. இ்தன் அகலம் 
இ்டததிற்கு இ்டம் மாறு்படுகிறது. ஏகனனில் 
க்டற்கவரகயாரப  ்பாவறகளின் ்தன்வமக்ககற்்ப  
கண்டததிட்டின் அகலம் கவறு்படுகிறது. 
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இப்பகுதி மாறும் புவியின் கமற்்பரப்பாக 
இருந்்தால் குறுகிய்தாகவும் இல்வலகயன்றால்  
அகலமான்தாகவும் இருக்கும். ஆறுகளின் 
்படிவுகள, க்டல் அரிபபு, கண்ட அவசவுகள, 
க்டந்்த காலஙகளில் க்டல் மட்்டததில் ஏற்்பட்்ட 
மாற்றஙகள க்பான்ற ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு 
கமற்்பட்்ட காரணிகள இவணந்து  
கண்டததிட்டுகவை உருவாக்குகின்றன.

 கண்டததிட்டுகள க்பட்கராலியம், 
இயற்வக எரிவாயு, கனிம வைப்படிவுகள மற்றும் 
்பவைப்பாவறகள க்பான்ற வைஙகளுக்குப 
க்பயர் க்பற்றவவயாகும்.  கிராணட் திட்டு 
க்பான்ற உலகப புகழக்பற்ற மீன்பிடித்தைஙகள 
இப்பகுதியில்்தான்  அவமந்துளைன.

 உலகின் அகலமான கண்டததிட்டு ்பகுதி 
(1210கி.மீ) இரஷயாவின் வசபீரியா 
க்டற்கவரவய ஒட்டி காணப்படுகிறது. 
இந்தியாவின் கிழக்கு க்டற்கவரயில் காணப்படும் 
கண்டததிட்டு கஙவக, ககா்தாவரி, கிருஷணா 
மற்றும் காவிரி ஆறுகைால் உருவாக்கப்பட்்ட 
க்டல்்டாவால் ஏற்்பட்்டவவயாகும்.

 இந்தியாவின் கமற்கு க்டற்கவரயில் 
காணப்படும் கண்டததிட்டுகள பிைவுகைாலும் 
அ்தன் விவைவால்  நிலம் நீரில் மூழகிய்தாலும் 
ஏற்்பட்்டவவகைாகும்.

கண்டச்ெரிவு (Continental Slope)

 கண்டததிட்டு ்பகுதியிலிருந்து ஆழக்டல் 
கநாக்கி சரியும் க்டல் ்பகுதிவய கண்டச் சரிவு 
என்கிகறாம். இ்தன் சரிவு ககாணம் 50 லிருந்து  
600 வவர காணப்படுகிறது. கண்டச்சரிவு க்டலடி 
கமாத்த ்தவரப்பரபபில் 9 ச்தவீ்தம் 
காணப்படுகிறது. இப்பகுதியில் நிலச்சரிவு, 
கலஙகலான நீகராட்்டஙகள, ்படிவுகளின் 
குவியல்கள, அகழிகள, ஆறுகைாலும் 
நீகராட்்டஙகைாலும் உருவாகிய மடுக்கள 
ஆகியவவ ஏற்்படுகின்றன. கண்டததிட்டுகளில் 
உளை ்படிவுகள திடீகரன்று கண்டச் சரிவுகளில் 
விழுகின்றன. க்பாதுவாக கண்டச் சரிவுகள 
நிலப்பகுதி அரித்தல், கண்ட்பலவககள நகர்்தல் 
மற்றும்  பூமியின் சமமாக்கும் கசயல்களினால்  
உருவாகின்றன என நம்்பப்படுகிறது.

படம் 5.8 சபருங்கடலடி நிலதயதபாற்றம்

ஆழக்டல் சமகவளி

கண்டச் சரிவு

கண்ட உயர்வு

கண்டததிட்டு

க்டலடி பிைவு

கவர ஓரம் க்டற்கவர சமகவளி
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கண்ட உயர்ச்சி (Continental Rise) 

 கண்டச் சரிவுக்கும் க்டலடிப ்பரபபுக்கும் 
இவ்டப்பட்்ட சற்று உயரமான ்பகுதி கண்ட 
உயர்ச்சியாகும். இப்பகுதியில் காணப்படும் 
்படிவுகள,  நிலததின் மீது  ஆறுகைால் உருவாகும் 
வண்டல் விசிறிகவை ஒததிருக்கின்றன. 
இப்பகுதி்தான் கண்டததின் எல்வலவயக் க்டலடி 
சமகவளியிலிருந்து பிரிக்கும் இறுதி 
்பகுதியாகும். இப்பகுதி கமாத்தக் க்டலடித 
்தவரப்பரபபில் 5 ச்தவீ்தம் ஆகும்.

கடலடிச் ெமசவளி (Abyssal Plain)

 க்டலடி நிலப்பரபபில் இப்பகுதி்தான் 
மிகவும் ்பரந்து காணப்படுகிறது. இது கமாத்த 
க்டலடி ்பரபபில் 50 ச்தவீ்தததிற்கு கமல் 
காணப்படுகிறது. இந்்த இ்டததில் மிகவும் 
கமன்வமயான ்படிவுகள ்படிந்து 
காணப்படுகிறது. இப்படிவுகள களிமண 
துகளகைாலும், க்டல் நுணணுயிரிகைாலும் 
ஆன கலவவயாகும். க்டந்்த காலததின் 
புவிஅவமபபியல்  நிகழவுகவை அறிந்து 
ககாளை ்படிவுப ்பாவறகளின் ஆயவுகள 
எவவாறு ்பயன்்படுகிறக்தா அது க்பால க்டலடி 

நிலதக்தாற்றஙகவைப ்பற்றி அறிந்து ககாளை 
இப்படிவுகள ்பயன்்படுகின்றன.

மததிய கடலடி மகலதசதபாடர்கள்  

(Mid Oceanic Ridges)

 மததிய க்டலடி மவலத க்தா்டர்கள என்்பது 
க்டலுக்கு அடியில் காணப்படும் மவலகவைக் 
குறிக்கும். இவவ க்தா்டர்ச்சியாக இவணந்து 
ஒரு உலகைாவிய க்டலடி மவலதக்தா்டராக 
காணப்படுகிறது. இவவ புவிக்குள ஏற்்படும் 
கண்ட நகர்வுச்சக்திகைால் உருவாகின்றன.  
விலகும் புவித ்தட்டு எல்வலயின் விரிசல் 
வழியாக மாக்மா கவளிகயறி புதிய க்டல் 
கமகலாட்வ்ட உருவாகும் இ்டததில் மததிய 
க்டலடி மவலத க்தா்டர்கள உருவாகின்றன. 
இவவாறு உருவான மவலதக்தா்டர் 56,000 கி.மீ 
நீைமும், 800 மு்தல் 1,500 கி.மீ அகலமும் 
ககாண்ட உலகின் மிக நீைமான 
மவலதக்தா்டராக அவமந்துளைது. 

அகழி ( Trench)

 அகழி என்்பது க்டலடிச் சமகவளியின் 
அடிப்பகுதிகளில் ஏற்்படும் புவித ்தட்டு நகர்வு 

படம் 5.9 உலகின் கடலடி மகலதசதபாடர்கள் மற்றும் அகழிகள்
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சக்தியால் உருவாகும் மிக நீைமான குறுகிய 
கசஙகுததுச் சரிவுவ்டய ஆழமான ்பகுதியாகும். 
அகழி க்டலடிச் சமகவளியிலிருந்து  3 மு்தல்  
4 கி.மீ. வவர ஆழம் ககாணடுளைது. உலகில்  
26 அகழிகள உளைன. அதில் அட்லாணடிக் 
க்பருஙக்டலில் மூன்றும்  இந்திய க்பருஙக்டலில் 
ஒன்றும்  ்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் 22 அகழிகளும்  
காணப்படுகின்றன. ்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் 
காணப்படும் மரியானா அகழியில் காணப்படும் 
கசலஞசர் ்பளைம் (10,994 மீட்்டர்) ்தான் 
உலகிகலகய ஆழமான க்டல் ்பகுதியாகும். 
குவியும் எல்வல (Convergent boundary) ்பகுதியில் 
ஒரு புவித ்தட்டின் கீழ  மற்கறாரு புவித ்தட்டு 
அமிழவ்தால்  அகழி உருவாகிறது.

தீவுகள் (Islands)

 அவனததுப  ்பக்கஙகளிலும் நீரினால் 
சூழப்பட்டு க்டலில் காணப்படும் 
நிலப்பகுதிகவை தீவுகள என்கிகறாம். தீவுகள 
கண்டததிட்டு  ்பகுதிகளிகலா,  க்டலடியிலிருந்க்தா 
க்தான்றிய்தாக இருக்கலாம். க்பரும்்பாலான 
தீவுகள எரிமவலச் கசயலினால் உருவானவவ.  
தீவுக் கூட்்டஙகள ( Archipelago)  க்பருஙக்டல் 
்தட்டு அழுந்திய்தால் உருவானவவ. ஜப்பான் 
தீவுக் கூட்்டம் இ்தற்கு உ்தாரணமாகும்.  
க்டல்வாழ நுணணுயிரிகள மற்றும் 
்பவைப்பாவறகள அயன மண்டல கவப்ப நீரில்  
க்தான்றி  உருவாக்கும் தீவுகள“்பவைத தீவுகள” 
அல்லது “முருவகத தீவுகள” ஆகும். 
இந்தியாவின் லட்சததீவுகள (யூனியன் 
பிரக்தசம்) ்பவைப்பாவறகைால் உருவானது. 

அந்்தமான் நிக்ககா்பார் தீவுகளின் சில ்பகுதிகள  
எரிமவலகைால் உருவானது.

ஆழ்கடல் மட்டக் குன்றுகள் (Guyot)

 ்தட்வ்டயான உச்சிப ்பகுதிகவை ககாணடு 
க்டலுக்கடியில் காணப்படும் எரிமவலக் 
குன்றுகள “ஆழக்டல் மட்்டக் குன்றுகள” என்று 
அவழக்கப்படுகின்றன. இவவ புவித்தட்டுகள 
கமதுவாக நகர்வ்தால் உண்டாகும் எரிமவல 
சஙகிலித க்தா்டரின் ஒரு ்பகுதியாகும்.

கடற்குன்றுகள் (Seamounts)

 க்டல் நீருக்கடியில் காணப்படும் கூம்பு  
வடிவ எரிமவலகவை ‘க்டற்குன்றுகள’ 
என்கிகறாம். இவவ ்தனது சுற்றுபுற 
நிலப்பரபபிலிருந்து ஆயிரம் மீட்்டர் அல்லது 
அ்தற்கு கமல் ்தனியாக உயர்ந்து நிற்கும் 
மவலயாகும். இது எபக்பாழுதும் நீருக்கு கமல் 
க்தரிவது கிவ்டயாது. இது கமாத்த க்டலடி 
்பரபபில் 4.39 ச்தவீ்தமாகும். க்டற்குன்றுகளும், 
க்டல் மட்்டக்குன்றுகளும் அதிக அைவில் 
வ்ட்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் காணப்படுகின்றன.

பசிபிக் சபருங்கடலடி நிலதயதபாற்றங்கள்

 ்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் கிழக்கு 
க்டற்கவரயில் அகழிகள அவமந்துளை்தால்  
இஙகுளை கண்டததிட்டுகள மிகவும் 
குறுகிய்தாகக் காணப்படுகின்றன. ்பசிபிக் 
க்பருஙக்டலின் கமற்கு ்பகுதியில் அகலமான 
கண்டத திட்டுகள காணப்படுகின்றன. 
ஆஸ்திகரலியா மற்றும் கிழக்கிந்திய தீவுகவைச்  
சுற்றியுளை க்டற்கவரப ்பகுதிகளில்  காணப்படும்  

உலகின் முக்கிய ஆழ்கடல் பகுதிகள்

சபயர் அகமவிடம் ஆழம்(மீட்டரில்

1. கசலஞசர் ்பளைம் (மரியானா அகழி) வ்ட ்பசிபிக் க்பருஙக்டல் 10,994மீ
2. ஆல்ரிக் அல்லது க்டாஙகா அகழி க்தன் ்பசிபிக் க்பருஙக்டல் 10,882 மீ 
3. குரில் அகழி வ்ட ்பசிபிக் க்பருஙக்டல் 10,554 மீ

4. டிசார் கராமான்ச் அகழி
க்தன் அட்லாணடிக் 
க்பருஙக்டல்

7,761மீ 

5. சுண்டா அகழி
கிழக்கு இந்திய 
க்பருஙக்டல் 

7,450 மீ 
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கண்டததிட்டுகள 160 கி.மீ. மு்தல் 1600 கி.மீ  
அகலம் வவர கவறு்பட்டுக் காணப்படுகின்றன.

்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் ஆழக்டல் 
மவலதக்தா்டர்கள அதிகமாக இல்லா்த்தால் 
ஆழக்டல் சமகவளிகள மிகவும் அகலமாக 
காணப்படுகின்றன. ஆல்்பட்ராஸ் பீ்டபூமி, 
ககாககாஸ் மவலதக்தா்டர், அலுசியன் 
மவலதக்தா்டர் ஆகியன ்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் 
காணப்படும் சில முக்கியமான ஆழக்டல் 
மவலதக்தா்டர்கள ஆகும். நியூசிலாந்திற்கு 
அருகிலுளை ்டாஸ்கமனியா ககாப்பவர மற்றும்  
கிழக்கு ்பசிபிக் ககாப்பவர  ஆகியன  ்பசிபிக் 
க்பருஙக்டலில் காணப்படும் முக்கியமான 
ககாப்பவரகைாகும். ்பசிபிக் க்பருஙக்டல் 
25,000க்கும் கமற்்பட்்ட தீவுகவைக் 
ககாணடுளைது. வ்டக்கு மற்றும் க்தற்கு ்பசிபிக் 
க்பருஙக்டலில் அதிக எணணிக்வகயிலான 
தீவுக்கூட்்டஙகள காணப்படுகின்றன. ஹவாய 
தீவுகள எரிமவல கவடிபபினால் உருவானவவ. 

அட்லபாண்டிக் கடலடி நிலதயதபாற்றங்கள்

 வ்ட அட்லாணடிக் க்பருஙக்டலில் 
நியு்பவுணட்லாந்து  (கிராணட்  திட்டு) மற்றும் 
பிரிட்டிஷ தீவுகவை (்டாகர் திட்டு) சுற்றிலும் 
விரிவான  கண்டததிட்டுகள காணப்படுகின்றன. 
க்தன் அட்லாணடிக் ்பகுதியில் ்பாகியா 
பிைாஙகாவுக்கும் அண்டார்டிக்காவுக்கும் (்ப்டம் 
5.10) இவ்டயில் மிக விரிவான  கண்டததிட்டு 
காணப்படுகிறது.

 மிகவும் ஆச்சரியமான க்டலடி 
நிலதக்தாற்றமாக 16,000 கி.மீ நீைததில்  ‘S’ 
வடிவில் மததிய அட்லாணடிக் மவலதக்தா்டர்  
அவமந்துளைது. இது வ்டக்கில் 
ஐஸ்லாந்திலிருந்து க்தற்கில் ்பகவைட் தீவு வவர 
(Bouvet Island) கசல்கிறது.
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படம் 5.10 அட்லபாண்டிக் சபருங்கடலடி  நிலதயதபாற்றங்கள்   
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இம்மவலதக்தா்டர் யுகரஷியன் புவித்தட்வ்டயும்   
வ்ட அகமரிக்க புவித்தட்வ்டயும்   வ்ட 
அட்லாணடிக் ்பகுதியில் பிரிக்கின்றது. 
அதுக்பாலகவ ஆபபிரிக்கப புவித்தட்வ்டயும்   
க்தன் அகமரிக்கப  புவித்தட்வ்டயும் க்தன் 
அட்லாணடிக் ்பகுதியில் பிரிக்கின்றது. 
ஐஸ்லாந்து மற்றும் ்பாகரா க்பான்ற சில  
சிகரஙகள மததிய அட்லாணடிக் 
மவலதக்தா்டரில் காணப்படுகின்றன.

 மததிய அட்லாணடிக் மவலதக்தா்டர்  
அட்லாணடிக் க்பருஙக்டவல கிழக்கு, கமற்கு 
என  இரு  க்பரும் ககாப்பவரகைாகப பிரிக்கிறது.  
இ்தவனத ்தவிர ஸ்க்பயின் ககாப்பவர, வ்டக்கு 
மற்றும் க்தற்கு கானரி ககாப்பவர, கினியா 
ககாப்பவர, பிகரசில் ககாப்பவர மற்றும் 
லா்பர்டார் ககாப்பவர ஆகியன பிற 
ககாப்பவரகைாகும். அட்லாணடிக் க்பருங 
க்டலில் காணப்படும் ்பளைஙகளில் மிகவும் 
ஆழமானது பியூர்ட்க்டாரிக்ககா  ்பளைமாகும் 

(8,380 மீட்்டர்) ஆகும். கராமான்ச் ்பளைம் மற்றும் 
க்தற்கு  சாணட்விச்  அகழி ஆகியன பிற  
ஆழக்டல் ்பளைஙகைாகும்.

வ்டஅகமரிக்காவிற்கு அருகில் கமற்கிந்திய 
தீவுக்கூட்்டம் காணப்படுகிறது. 

 வ்ட அட்லாணடிக் கண்டததிட்டுப 
்பகுதியில் அவமந்துளை பிரிட்டிஷ தீவுகள 
மற்றும்  நியு்பவுணட்லாந்து ஆகியன புகழக்பற்ற 
தீவுகள  ஆகும்.  க்தன் அட்லாணடிக் க்பருஙக்டல் 
்பகுதியில் சாணட்விச் தீவுகள, ஜார்ஜியா 
தீவுகள, ்பாக்லாந்து, கெட்லாந்து தீவுகள 
ஆகியவவ காணப்படுகின்றன.

இநதிய சபருங்கடலடி நிலதயதபாற்றங்கள்

 இந்திய க்பருஙக்டலில் கண்டததிட்்டானது 
கவறு்பட்்ட அகலததில் காணப்படுகிறது. அரபிக் 
க்டல், வஙகாை விரிகு்டா மற்றும் அந்்தமான் 
நிககா்பார் தீவுகவைச் சுற்றியுளை க்டற்கவரப  
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படம்.5.11 இநதிய சபருங்கடலடி நிலதயதபாற்றங்கள்
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்பகுதிகளில் கண்டததிட்்டானது 192 கி.மீ. மு்தல் 
280 கி.மீ. வவரயிலான கவறு்பட்்ட அகலததில் 
காணப்படுகிறது. அயன மண்டலததில் 
அவமந்துளை இந்திய க்பருஙக்டலில்  
்பலவவகயான ்பவைப்பாவறகள  
காணப்படுகின்றன. இந்திய க்பருஙக்டல் 
“அராபிக் இந்திய மவலதக்தா்டர்” என 
அவழக்கப்படும் ஒரு க்தா்டர்ச்சியான மததிய 
மவலத க்தா்டவரக் ககாணடுளைது. பிற 
மவலதக்தா்டர்கைான கிழக்கிந்திய 
மவலதக்தா்டர்கள, கமற்கு ஆஸ்திகரலிய 
மவலதக்தா்டர், க்தற்கு ம்டகாஸ்கர் 
மவலதக்தா்டர் ஆகியவவகளும் 
காணப்படுகின்றன. ககாமகரா ககாப்பவர, வ்ட 
ஆஸ்திகரலியக் ககாப்பவர, க்தன் இந்தியக்  
ககாப்பவர, அகரபியக்  ககாப்பவர ஆகியவவ 
இந்திய க்பருஙக்டலில் காணப்படும் 
ககாப்பவரகைாகும். (்ப்டம்.5.11) 

இந்தியப க்பருஙக்டலின் 
சராசரி ஆழம் 3,890 மீட்்டர் 
ஆகும்.  ஜாவா  தீவுக்கருகில் 
காணப்படும் சுண்டா  
ஆழக்டல் ்பளைம் ்தான் 
இந்தியப க்பருஙக்டலின் 
ஆழமான (7,450மீட்்டர்) 

்பகுதியாகும். ம்டகாஸ்கரும் இலஙவகயும் 
இந்தியப க்பருஙக்டலில் காணப்படும் முக்கியத  
தீவுகள ஆகும். வஙகாை விரிகு்டாவில் 
அவமந்துளை அந்்தமான் நிககா்பார் தீவுகள 
இமயமவலயின் ்பகுதியான அரக்கன் கயாமா 
மவலதக்தா்டரின்  க்தா்டச்சியாக க்டல் கமகலழுந்்த  
்பகுதியாகும். ரியூனியன் தீவுகள எரிமவலயினால் 
உண்டாகும் ஹாட் ஸ்்பாட்  அவமந்துளைது.

5.9 சபருங்கடலின் சவப்பநிகல
 க்டல் நீரின் குளிர்ந்்த நிவல அல்லது 
கவப்பமான நிவலவய அைந்து கூறுவக்த 
க்பருஙக்டல் கவப்பநிவல எனப்படும். 
க்பாதுவாக கவப்ப நிவலயானது 
கவப்பமானிவயப ்பயன்்படுததி ‘டிகிரி 
கசல்சியஸ்’ என்ற அலகில் கூறப்படுகிறது. 
க்பருஙக்டல் நீரானது அதிக்பட்ச கவப்பதவ்த 
சூரியனின் கவப்ப கதிர்வீசல் மூலமாக 
க்பறுகிறது. நீரின் கவப்பம் மற்றும் குளிர்ச்சி 

அவ்டயும் திறன் நிலததின் ்தன்வமயிலிருந்து 
குறிபபிட்்ட அைவு கவறு்படுகிறது. 

5.9.1  சபருங்கடலின் சவப்ப கிகடப்பரவகல 
பபாதிக்கும் கபாரணிகள்

 அட்சக் ககாடுகள, வீசும் காற்று 
க்பருஙக்டல் நீகராட்்டஙகள மற்றும் ்தல 
வானிவல ஆகியவவ க்பருஙக்டலின் கவப்ப 
்பரவவலப ்பாதிக்கும்  முக்கிய காரணிகைாகும்.

1. அட்ெயகபாடுகள்

 புவியின் மீது சூரிய கதிர்கள சாயவாக 
விழுவ்தால் க்டல் கமற்்பரபபு நீரின் கவப்பநிவல 
புவியிவ்டக் ககாட்டிலிருந்து துருவதவ்த கநாக்கி 
கசல்ல, கசல்ல குவறகிறது.

2. வீசும் கபாற்றுகள்

 காற்று வீசும் திவச க்பருஙக்டலின் கவப்ப 
்பரவவல கவகுவாக ்பாதிக்கிறது. 
நிலப்பகுதியிலிருந்து க்பருஙக்டல் அல்லது 
க்டவல  கநாக்கி  வீசும் காற்று க்பருஙக்டல் நீரின் 
கவப்பதவ்த உயர்ததுகிறது. குளிர்காலததில் 
்பனிமூடிய ்பகுதிகளிலிருந்து க்டவலகநாக்கி 
வீசும் காற்று க்டல் நீரின் கவப்பதவ்த 
குவறக்கிறது. வியா்பாரக்காற்று வீசும் 
்பகுதிகளில் க்டற் கவரயிலிருந்து வீசும் காற்று 
க்டலின்  கிைர்ந்க்தழும் (upwelling) குளிர்ந்்த நீவர 
கமலும் உயர்ததுவ்தால் க்டல்நீரின் கவப்ப 
அைவு குவறகிறது. அக்தசமயம் க்டலிலிருந்து 
வீசும் காற்று கவப்பநீவர ஒகர ்பகுதியில் 
குவிப்ப்தால் க்டல்நீரின் கவப்பநிவலவய 
குறிபபிட்்ட அைவு உயர்ததுகிறது.

3. சபருங்கடல் நீயரபாட்டங்கள்

 கவப்ப நீகராட்்டஙகள எஙககல்லாம் 
கசல்கிறக்தா அஙகு க்பருஙக்டல்நீரின் 
கவப்பதவ்த அதிகரிக்கச் கசயயும் அக்த 
கவவையில் குளிர் நீகராட்்டஙகள 
க்பருஙக்டல்நீரின் கவப்பதவ்தக் குவறக்கின்றன. 
கல்ப நீகராட்்டம் (கவப்ப நீகராட்்டம்) வ்ட 
அகமரிக்காவின் கிழக்குக் க்டற்கவர மற்றும் 
ஐகராப்பாவின் கமற்கு க்டற்கவரப ்பகுதிகளில் 
கவப்பதவ்த அதிகரிக்கின்றது. லா்பர்டார் 
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குளிர்நீகராட்்டம் வ்ட அகமரிக்காவின் 
வ்டகிழக்கு க்டற்கவரயின் கவப்பதவ்தக் 
குவறக்கிறது. 

 இவற்வறத ்தவிர சிறிய காரணிகைான  
க்டலடி மவலதக்தா்டர்கள, உளளூர் வானிவல 
மாற்றஙகைான புயல், சூறாவளி, ஹரிககன், 
மூடு்பனி, கமகமூட்்டம், ஆவியா்தல், திரவமா்தல் 
க்பான்றவவயும் க்டல்நீரின் கமற்்பரபபு  
கவப்பதவ்த ்பாதிக்கின்றன.

 ககாடுக்கப்பட்டுளை  ்ப்டததில் க்டல் 
கமற்்பரபபின்  கவப்பநிவல கசல்சியஸில் 
காட்்டப்பட்டுளைது . ்ப்டம் 5.12 ஜுவல 
மா்தததில் க்டல்கமற்்பரபபின் கவப்ப 
நி வ ல வ ய யு ம்  
்ப்டம் 5.13 ஜனவரி மா்தததில் உளை 
க்டல்கமற்்பரபபின் கவப்பநிவலவயயும் 
காட்டுகிறது. குளிர் கவப்பநிவல ஊ்தா 

நிறததிலும்,  மி்தமான கவப்பநிவல ்பச்வச 
நிறததிலும், அதிக கவப்பநிவல மஞசள 
மற்றும் சிவபபு நிறததிலும், நிலப்பகுதி கருபபு 
வணணததிலும் காட்்டப்பட்டுளைது. தினசரி 
கவப்ப நிவல வீச்சும்   வரு்டாந்திர கவப்பநிவல 
வீச்சும்   நிலப்பகுதிவயக்  காட்டிலும் 
க்பருஙக்டல்களில் மிகவும் குவறவு. 
உணவமயில் புவியிவ்டக் ககாட்டுப ்பகுதியில் 
க்பருஙக்டல்களின் கவப்பம் அதிகம் கிவ்டயாது 
(270 கசல்சியஸ் மு்தல் 30o கசல்சியஸ் வவர) 
ஆனால் புவியிவ்டக் ககாட்டுக்கு சற்று வ்டக்கில் 
்தான் கவப்பம் அதிகம் காணப்படுகிறது. மிகக் 
குவறவான கவப்பநிவல - 1.90 கசல்சியஸ் 
துருவஙகளுக்கு அருகில் காணப்படுகிறது. வ்ட 
ககாைததில் க்பருஙக்டல்களில் அதிக ்பட்ச 
மற்றும் குவறந்்த ்பட்ச கவப்பநிவல முவறகய 
ஆகஸ்ட் மா்தததிலும், பிபரவரி மா்தததிலும் 
காணப்படுகிறது. இ்தற்கு எதிர்மவறயாக க்தன் 
ககாைததில்  ்பதிவாகிறது.
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படம் 5.12 கடல் யமற்பரப்பு சவப்பநிகல (1997, ஜுகல மபாதததிற்கு)
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5.9.2.சபருங்கடல்களின் செங்குதது  
  சவப்ப பரவல்

 க்பருஙக்டலின் இரண்டறக் கலந்்த 
கமற்்பரபபு நீர் அடுக்கு  20௦  கசல்சியஸ் மு்தல்  
25௦  கசல்சியஸ் வவரயிலான  கவப்பநிவலவய 
ககாணடிருக்கும். இந்்த அடுக்கின் ஆழம் ்பருவ 
காலததிற்கு ஏற்்ப மாறு்படும். இந்்த கசஙகுதது 
்பரவல் அயனமண்டலததில் 200 மீட்்டர் ஆழம் 
வவர காணப்படுகிறது. இந்்த அடுக்கின் கீழ 
்தான் கவப்பநிவல சரிவு அடுக்கு (Thermocline 
layer) காணப்படுகிறது. இது 200 மீட்்டர்  மு்தல் 
1000 மீட்்டர் ஆழம் வவர கவறு்பட்டுக்  
காணப்படுகிறது. ்தனிததுவம் வாயந்்த இந்்த 
அடுக்கில் ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க 
கவப்பநிவல கவகமாகக் குவறகிறது. 
கவப்பநிவல சரிவு அடுக்குக்குக் கீழ  4000 மீட்்டர் 
வவர கவப்பநிவலக் குவறகிறது. அ்தற்கும் கீழ 
க்பருஙக்டலின்  கவப்பநிவலயானது  
4௦ கசல்சியஸ் என்ற அைவில் நிவலயாக 
இருக்கும் ( ்ப்டம் 5.14).

படம் 5.13 கடலின் யமற்புற சவப்பநிகல ஜனவரி 1997
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கடல் யமற்பரப்பு நீர் – (க்டல் மட்்டம் 
200 மீ வவர ஆழம் உளைது). 
கவப்பநிவல சமமாகவும், சில 
கநரஙகளில் சிறியஅைவு 
மாறு்பட்டும் இருக்கும்.

சவப்பநிகல ெரிவு - (200-1000மீ 
வவர)  ஆழம் கசல்ல கசல்ல 
கவகமாக குவறகிறது.

ஆழ் கடல் ெமசவளி (1000மீ க்கு 
கீழ) 4000மீ வவர கவப்பநிவல மிக 
மிக குவறவு பின் எபக்பாழுதுகம 4° 
கசல்சியஸ் கவப்பநிவல 
காணப்படுகிறது.

படம் 5.14. சபருங்கடலின் சவப்பநிகலயின் 
செங்குதது பரவல்
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5.10 கடல்நீரின் உவர்ப்பியம்

 “ உவர்பபியம் “  என்்பது 1,000 கிராம் க்டல் 
நீருக்கும் அதில் கவரந்துளை உபபின் 
எவ்டக்கும் (கிராம்களில்) இவ்டகய உளை 
விகி்தகமயாகும். இது ‰ என்று ஆயிரததின் 

்பகுதியாக எந்்த அலகும் இல்லாமல் 
கூறப்படுகிறது.

 எடுததுக் காட்்டாக, 30‰ என்றால் 
ககாடுக்கப்பட்டுளை 1000 கிராம் க்டல்நீரில் 30 
கிராம் உபபு உளைது என்று க்பாருள. 
க்பருஙக்டலின்  சராசரி உவர்பபியம் 35‰  
ஆகும். 

சபருங்கடல் உப்பிற்கபான   கபாரணம்?

 க்டல் நீர் ்தாது உபபுக்கள  மற்றும் மட்கிய 
க்டல்சார் உயிரினஙகள க்பான்ற  ்பலப 
க்பாருட்கைாலான ஒரு வலிவம குவறந்்த 
சிக்கலான கவரசலாகும். புவி கமற்்பரபபில் 
ஏற்்படுகின்ற  வானிவலச் சிவ்தவு மற்றும் 
ஆற்றின் அரித்தலால் க்பரும்்பாலான 
க்பருஙக்டல்கள உபவ்பப க்பறுகின்றன. 
க்பருஙக்டலின் சில வவக  உபபுகள க்டலடி 
்தவரப்பரபபில் காணப்படும் ்பாவறகளும், 
்படிவுகளும்  நீரில்  கவரந்து  உருவாகு்பவவயாகும். 
கவறு சிலவவக உபபுகள எரிமவல கவடிதது 
சி்தறும்க்பாது புவிகயாட்டிலிருந்து கவளிப்பட்டு 
தி்டப க்பாருட்கைாகவும், வாயுக்கைாகவும் 
அருகில் உளை க்டல்நீரில் கவரந்து 
ஏற்்படு்பவவயாகும்.

நிலததினால்  ்பகுதியாக  
சூழப்பட்்டக் க்டல்களில் 
அ்தன் க்டலடி 
நிலதக்தாற்றஙகள, க்டலடி 
மவலத க்தா்டர்கள, ஆழம் 

குவறவான நீர்்பகுதி ஆகியவவ பிறக்க்டல்நீர் 
எளிதில் கலப்பவ்தத ்தடுக்கிறது. 

எடுததுக்காட்்டாக, கசஙக்டலில் 1,800 மீட்்டர் 
ஆழததில் உளை நீரின் கவப்பநிவல அக்த 
ஆழததில் உளை  இந்தியபக்பருஙக்டல் நீரின் 
கவப்பநிவலவயக்காட்டிலும் அதிகம்.

க்டல் நீரின் ஆழம் ்பாக்தாம் ( fathom ) என்ற 
அலகில் அைக்கப்படுகிறது.  ஒரு ்பாக்தாம் 
என்்பது 6 அடி அல்லது 1.8 மீட்்டருக்கு சமம்.

தகவல் குறிப்பு
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படம் 5.15 சபருங்கடலின் உவர்ப்பு நிகல

உவர்பபு நிவல ‰

37க்கு கமல்

34க்கு கீழ
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கடல்நீரின் உவர்ப்பியதகத பபாதிக்கும் 
கபாரணிகள்

 க்பருஙக்டல்களின் உவர்பபியம் 
கீழக்கண்டவற்வற சார்ந்துளைது.

அ.  க்டல்நீர் ஆவியாகும் வீ்தம், 

ஆ.  மவழப க்பாழிவுகள, 

இ.  ஆறுகளிலிருந்து க்டலில் கசரும் நன்னீரின்  
      அைவு  

ஈ.   துருவப்பகுதியில் உளை  ்பனி உருகி  
      க்டல்நீரில் கலப்பது, 

உ.  ககாளகாற்றுகைால்  கமகலழும் ஆழக்டல்நீர்  

ஊ.  க்டல்நீகராட்்டஙகைால் கலக்கும்  நீர் 

உவர்ப்பியததின் பரவல்

 க்பருஙக்டல்களின் சராசரி உவர்பபியம் 
புவியிவ்டக் ககாட்டிலிருந்து துருவதவ்த 
கநாக்கிச் கசல்லச் கசல்ல குவறகிறது. உலகின் 
அதிக உவர்பபியம் 200 வ்டக்கு மற்றும் 400 
வ்டக்கு அட்சஙகளுக்கு இவ்டயில் உளை 
க்டல்களில் காணப்படுகிறது. இந்்தப்பகுதி  அதிக 
கவப்பம், அதிக  நீராவியா்தல் அக்த கநரததில் 
புவிவ்டக்ககாட்டுப்பகுதிவய  வி்ட  குவறவான 
மவழபக்பாழிவு க்பான்ற ்தன்வமவயக் 
காரணமாகக் ககாணடுளைது.

 கண்டஙகளின் க்டகலார 
எல்வலப்பகுதியில்  ஆற்றின் நன்னீர் கசர்வ்தால் 
உவர்பபியமானது க்பருஙக்டலின் 
உட்்பகுதிவயவி்டக்  குவறவாக இருக்கிறது.

 அதிக்பட்ச உவர்பபியம்  துருக்கியில் 
உளை வான் ஏரியில் (330 ‰) ்பதிவாகியுளைது. 
இரண்டாவ்தாக சாக்க்டலும் (238‰). 
மூன்றாவ்தாக அகமரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் 
உட்்டாவில் உளை  க்பரிய உபபு ( Great Salt Lake) 
ஏரியிலும் (220 ‰) காணப்படுகிறது.

 ஒகர அைவு உவர்பபியம் ககாண்ட ்பகுதிகவை 
இவணக்கும் கற்்பவனக் ககாட்டிற்கு ‘சம 
உவர்பபியக் ககாடு’( isohaline) என்று க்பயர்.

சாக்க்டலில் காணப்படும் உபபின் அைவு மற்ற 
க்டல்ககைாடு ஒபபிடும் க்பாது 8.6 ம்டஙகு 
அதிகமாகும். சாக்க்டல்  க்டல் மட்்டததிலிருந்து 
423 மீட்்டர் ்தாழவாக அவமந்துளைது. இது 
நிலப்பரபபின் மிகத ்தாழவான ்பகுதியாகும். 
இக்க்டல் 377 மீட்்டர் ஆழமுவ்டயது. இக்க்டலின் 
அதிக உவர்பபியம்  காரணமாக மனி்தர்கைால் 
இ்தன்மீது மி்தக்கமுடிகிறது.  அதிக 
உவர்பபியம் காரணமாக உயிரினஙகள 
ஏதுமில்லா்த க்டலாகக் காணப்படுகிறது. 

தகவல் குறிப்பு

சிநதிக்க 

எந்்த க்பருஙக்டலில் நாம் ந்டக்கலாம்? ஏன்? உபபு கசகரித்தலில் 
மரத்தாலான நீண்ட 
வகபபிடியும், ்பற்களும் 
ககாண்ட ்பழஙகாலக்  கருவி 
்ப ய ன் ்ப டு த ்த ப ்ப டு கி ற து . 

இ்தற்கு உபபு வாரி என்று க்பயர்.
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செயல்பபாடு 

ககாடுக்கப்பட்டுளை உலக வவர்ப்டததில் 
அதிக உவர்பபியமும், குவறவான 
உவர்பபியமும் ககாணடுளை க்பருஙக்டல் 
்பகுதிகவைக் கண்டறிக.

அரபிக் க்டலின் உவர்பபியதவ்தயும், வஙகாை 
விரிகு்டா க்டலின் உவர்பபியதவ்தயும் ஒபபிட்டு 
கவறு்பாடுகள இருபபின் காரணதவ்த 
கண்டறிக.

ஆசியாவின் கிழக்கு க்டற்கவரயிலும், வ்ட 
அகமரிக்காவின் கமற்கு க்டற்கவரயிலும் 
உவர்பபியம் குவறவாக இருப்ப்தற்கானக்  
காரணதவ்த கண்டறிக. 

க்தன் அகமரிக்காவின் கமற்கு  க்டற்கவரயில் 
உவர்பபியம் கவறு்படுவ்தற்கான காரணதவ்த 
ஆராயக.

5.11 சபருங்கடல் இயக்கங்கள்

 க்டல் நீர் ஒரு க்பாதும் ஓயவு நிவலயில் 
இருப்பது  இல்வல. அது எபக்பாதும் நகர்ந்து 
ககாணக்டயிருக்கிறது. அது கிவ்டமட்்டமாகவும் 
கசஙகுத்தாகவும் நகருகிறது. க்டல் நீர் நகர்்தல்  
மூன்று கவவகவறு வழிகளில் நவ்டக்பறுகிறது. 
அவவ 1.  அவலகள 2.  ஓ்தஙகள மற்றும் 3.  க்டல் 
நீகராட்்டஙகள

அகலகள்

 க்டல் நீரானது ்தனது ஆற்றவல 
ஓரி்டததிலிருந்து மற்கறாரு இ்டததிற்கு க்டததும் 
க்பாக்கிவன அவல  என்கிகறாம். இவவ 
காற்றின் உராயவினாலும், க்டலுக்கு அடியில்  
க்தான்றும் இ்தர இவ்டயூறுகளினாலும்  
ஏற்்படுகின்றன.

1. அகல முகடு

 ஒரு அவலயின் கமல்்பகுதி  அல்லது 
உயர்ந்்த ்பகுதி அவல முகடு என்று 
அவழக்கப்படுகிறது.

2. அகல அகடு/பள்ளம்

 அவலயின் கீழ அல்லது ்தாழவான ்பகுதி 
அவல அகடு என்று அவழக்கப்படுகிறது.

3. அகல உயரம்

 அவல முகடு மற்றும் அவல அகடுகளுக்கு 
இவ்டகயயுளை கசஙகுதது தூரம் அவல உயரம் 
என அறிப்படுகிறது.

4. அகல நீளம்

 இரணடு முகடு அல்லது அவல 
அகடுக்கிவ்டகயயான கிவ்டமட்்ட தூரம் அவல 
நீைம் எனப்படும்.

5. அகல வீச்சு

 அவல வீச்சு அவல உயரததில் ஒரு ்பாதி 
ஆகும்.

6. அகலக்களம்

 வீசும் காற்றிற்கும் அது க்டக்கும் நீரின் 
கமற்்பரபபிற்கும்  இவ்டப்பட்்ட தூரம் ஆகும்.

7. அகல அதிர்சவண்

 ஒரு குறிபபிட்்ட கநரம் (அ) அலகு 
இவ்டகவளியில் ஒரு நிவலயான 
புளளியிலிருந்து க்டந்து கசல்லும் அவல 
நீைஙகளின் எணணிக்வக அவல அதிர்கவண 
ஆகும்.

8. அகலயின் கபாலம்

 ஒரு அவல நீைம் நிவலயான புளளிவய 
க்டந்து கசல்லும்  கநரம் காலம் எனப்படும்.

படம் 5.16. அகலகளின் பகுதிகள்

அவலயின் திவச
அ ஆஅவல நீைம்

அவலஉயரம்

அவல அகடு

அவமதியான 
க்டல் மட்்டம்
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 ஓ்த விவச காரணமாக  ஏற்்படும் க்டல்நீரின் 
நகர்வவ  ஓ்த நீகராட்்டஙகள என்கிகறாம். இந்்த 
ஓ்த நீகராட்்டஙகள அதிக உயரம் மற்றும்  
விவசயு்டன்  ஒரு குறுகிய க்டகலார திறபபின் 
வழியாக  ஓடுகின்றன. உ்தாரணமாக, 
கன்டாவின் கநாவாஸ்காட்டியாவிற்கும், 
நியுபரனஸ்விக்குக்கும்  இவ்டகய காணப்படும் 
்பணடி (Bay of Fundy)  வவைகு்டாவில் காணப்படும்  
உயர்  ஓ்தததிற்கும், ்தாழஓ்தததிற்கும் இவ்டகய 
உளை கவறு்பாடு 14 மீட்்டர்  ஆகும். கப்பல்கள  
வந்து   கசல்ல ஓ்த  நீகராட்்டதவ்தப  
்பயன்்படுததும் துவறமுகஙகவை ஓ்த 
துவறமுகஙகள என்கிகறாம். இந்தியாவில் 
கல்கத்தா மற்றும் காணட்லா துவறமுகஙகள 
ஓ்த  துவறமுகஙகளுக்கு எடுததுகாட்்டாகும்.

சூரியன், புவி, சந்திரன் ஆகிய மூன்றும் ஒகர 
கநர்ககாட்டில் வரும்க்பாது உயர் ஓ்தஙகள 
உருவாகின்றன. ஏன்?

உயர்சிநதகன

 கமற்குக் க்டற்கவரயில் குஜராததில் 
காணப்படும்  காம்க்ப மற்றும் கட்ச் 
வவைகு்டாக்கள  முவறகய 6.77 மீட்்டர் மற்றும் 
5.23  மீட்்டர் என்ற அைவிலான சராசரி ஓ்த 
வீ்ததது்டன் 11 மீட்்டர் மற்றும் 8 மீட்்டர்  அைவிலான 
அதிக்பட்ச ஓ்த வீ்ததவ்தக்  ககாணடுளைது.

 ஆறுகைால் ்படியவவக்கப்படும் வண்டல் 
்படிவுகவை நீக்கி துவறமுகதவ்தப ்பாதுகாக்க 
ஓ்தஙகள உ்தவுகிறது. ஓ்த ஆற்றல் மின் உற்்பததி 
கசயயப ்பயன்்படுகிறது. ஐக்கிய அரசு (UK), 
கன்டா, பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பான் க்பான்ற 
நாடுகளில் ஓ்த ஆற்றல் நிவலயஙகள 
அவமக்கப்பட்டுளைன. இந்தியாவில், கம்்பாட் 
வவைகு்டா, கட்ச் வவைகு்டா மற்றும் 
சுந்்தரவனப்பகுதி க்பான்றவவ ஓ்த ஆற்றவல 
உற்்பததி கசயவ்தற்கான வாயபவ்பக் 
ககாணடுளைன. 

தகவல் குறிப்பு

கப்பல் நஙகூரமிட்டு நிறுத்தப்படும் நீர்ப்பகுதி 
துவறமுகம் (Harbour) ஆகும்.  

9. அகல திகெயவகம்

 அவல நீைதவ்த பிரிப்ப்தற்கு ஆகும் கவகம் 
அவல திவசகவகம் என்கிகறாம்.

10. அகலயின் செஞெரிவு நிகல

அவலயின் கசஞசரிவு நிவல என்்பது அவலயின் 
நீைம், உயரஙகளுக்கு இவ்டகயயுளை 
விகி்தஙகளுக்குச் சமம்.

ஓதங்கள்

 சூரியன் மற்றும்  சந்திரனின் ஈர்பபு 
விவசயினால் க்பருஙக்டலின் நீர்மட்்டமானது 
குறிபபிட்்ட கால இவ்டகவளியில் உயர்ந்து 
்தாழவவ்த ஓ்தஙகள என்கிகறாம். மு்தன் மு்தலாக  
சர்ஐசக் நியூட்்டன் (1642-1727) ஓ்தஙகவை 
அறிவியல் பூர்வமாக விைக்கியவர் ஆவார்.  
நிலதவ்த கநாக்கி கமகலழும் க்டல்நீர் மட்்டதவ்த 
அதி ஓ்தம் அல்லது உயர் ஓ்தம் (Flow Tide) 
என்கிகறாம்.  க்டவல  கநாக்கி சரியும் க்டல்நீர் 
மட்்டதவ்த ்தாழ ஓ்தம் அல்லது கீழ ஓ்தம் (Ebb Tide) 
என்கிகறாம். ஒவகவாரு நாளும் க்டல் 
நீர்மட்்டமானது இரணடு முவற உயர்ந்தும் இரணடு 
முவற ்தாழந்தும் காணப்படுகிறது. மிக உயரமான 
ஓ்தஙகள முழு நிலவு நாைன்றும் (க்பௌர்ணமி) 
அமாவாவச அன்றும் ஏற்்படுகிறது. இது மி்தவவ 
ஓ்தம் எனப்படும். மி்தவவ ஓ்தஙகள சூரியன், புவி, 
சந்திரன் ஆகிய மூன்றும் ஒகர கநர்ககாட்டில் 
வரும்க்பாது உருவாகிறது. மிக ்தாழவான ஓ்தஙகள 
்தாழமட்்ட ஓ்தஙகள எனப்படும். இவவ சூரியன், 
புவி, சந்திரன் ஆகிய மூன்றும் கசஙகுதது 
ககாணததில் அவமயும் க்பாது உண்டாகிறது.

படம் 5.17 ஓதங்கள்

பூமி
முழுநிலவு

உயரமான ஓ்தஙகள
சந்திர ஓ்தம்

அமாவாவச

சூரிய ஓ்தம்
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கடல் நீயரபாட்டங்கள்

 க்பருஙக்டலின் ஒரு ்பகுதியிலிருந்து மற்கறாரு 
்பகுதிக்கு குறிபபிட்்ட திவசயில் நகரும் நீர்த 
க்தாகுதியிவன க்பருஙக்டல் நீகராட்்டஙகள 
என்கிகறாம்.

 புவிச் சுழற்சி, க்டல் நீரின் கவப்ப கவறு்பாடு, 
உவர்பபியம், அ்டர்ததி ஆகியவவயும் மற்றும் ஒரு 
எல்வலவவர காற்றின் அழுத்தமும்,  காற்றும் க்டல்  
நீகராட்்டஙகள உருவாகக் காரணமாகும். 
க்பருஙக்டல் நீகராட்்டஙகள அவவ க்தான்றும் 
வி்தம், ககாளைைவு, திவசகவகம் மற்றும் அ்தன் 
எல்வலகளின் அடிப்பவ்டயில் வவகப 
்படுத்தப்படுகின்றன.

 திவசகவகததின் அடிப்பவ்டயில் க்பருஙக்டல் 
நீகராட்்டஙகவை காற்றியியக்கும் நீகராட்்டஙகள, 
நீகராட்்டம் மற்றும் ஓவ்டகள என 
வவகப்படுத்தப்பட்டுளைன.

கபாற்றியக்கும் நீயரபாட்டங்கள் என்்பது ககாள 
காற்றுகைால் க்டலின் கமற்்பரபபு நீர்  கமதுவாக 
நகருவ்தாகும். ஒரு குறிபபிட்்ட திவசயில் அதிக 

திவசகவகதது்டன் நகருவது க்பருஙக்டல் 
நீகராட்்டமாகும். ஒரு குறிபபிட்்ட திவசகவகததில் 
அதிக அைவிலான க்பருஙக்டல்நீர் நகர்வவ்த 
ஓவ்டகள என்கிகறாம். இவவ காற்றியக்கும் 
நீகராட்்டஙகள மற்றும் நீகராட்்டஙகவை  வி்ட 
மிக அதிக திவசகவகததில் ஓ்டக்கூடியவவ. 
க்பருஙக்டல் நீகராட்்டஙகள கவப்ப நிவலயால் 
கவறு்படுகின்றன. புவியிவ்டக் ககாட்டிற்கு 
அருகில் உருவாகும் நீகராட்்டஙகவை கவப்ப 
நீகராட்்டஙகள என்கிகறாம். அவ்தப க்பால 
துருவப ்பகுதியிலிருந்து உருவாகும் 
நீகராட்்டஙகவை குளிர் நீகராட்்டஙகள என்று 
அவழக்கிகறாம்.

 நீர்்பரபபின்  கமல்்பகுதிக்கும் கீழ 
்பகுதிக்கும் இவ்டகய காணப்படும் உவர்பபியம் 
மற்றும் கவப்ப கவறு்பாட்டின் காரணமாக 
க்பருஙக்டல் நீரின் கசஙகுதது சுழற்ச்சியானது  
உருவாகிறது. க்பருஙக்டல் நீர் கமகலழு்தல் 
(Upwelling) என்்பது அ்டர்ததியான குளிர்ந்்த 
மற்றும் வைமிக்க க்பருஙக்டல் நீர் 
கீழ்பகுதியிலிருந்து கமல் கநாக்கி நகர்ந்து  
வைமற்ற  கவப்பமான  க்டல் கமற்்பரபவ்ப 
இ்டமாற்றம் கசயவ்தாகும். 
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படம் 5.18 உலக சபருங்கடல் நீயரபாட்டங்கள்
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உலகின் முக்கிய சபருங்கடல் நீயரபாட்டங்கள் 

 ஒவகவாரு க்பருஙக்டலிலும் க்பருஙக்டல் 
நீரானது புவியிவ்டக்ககாட்டிலிருந்து துருவப 
்பகுதிக்கும், துருவப்பகுதியிலிருந்து புவியிவ்டக் 
ககாட்டுப ்பகுதிக்கும் சுழன்று 
ககாணக்டயிருக்கிறது. புவியிவ்டக்ககாட்டுப 
்பகுதியிலிருந்து கவப்ப நீகராட்்டமானது 
துருவப்பகுதிவய கநாக்கி நகர்ந்து அதிக 
அ்டர்ததியின் காரணமாக உயர் அட்சப்பகுதியில் 
மூழகி மீணடும் புவியிவ்டக்ககாட்டுப ்பகுதிவய 
கநாக்கி நகர்ந்து ஒரு சுழற்சிவய நிவறவு 
கசயகிறது.   க்பரிய அைவிலான நீகராட்்டஙகளின் 
சுழற்சிவய சுழல் என்கிகறாம். சுழல் வ்ட 
ககாைார்த்தததில் கடிகாரச் சுழற்சியிலும்  க்தன் 
ககாைார்த்தததில் எதிர் கடிகாரச் சுழற்சியிலும்  
சுழல்கிறது.

பசிபிக் சபருங்கடல் நீயரபாட்டங்கள்

1. வட புவியிகடக் யகபாட்டு நீயரபாட்டம்

 வ்ட புவியிவ்டக்ககாட்டு நீகராட்்டமானது 
கமக்ஸிககாவிற்கு கமற்கிலுளை ரிவில்லா 
கிகிக்டா தீவுகளுக்கு அருகில் உருவாகி அது 
சுமார் 12,000 கி.மீட்்டர் தூரததிற்கு  பிலிவ்பன்ஸ் 
தீவுகவை கநாக்கி கிழக்கு கமற்கு திவசயில்  
நகர்கிறது. இது ஒரு கவப்ப நீகராட்்டமாகும். 
கலிக்பார்னியா நீகராட்்டததிலிருந்தும் 
கமக்ஸிககா க்டற்கவரவய ஒட்டி வ்டக்கு கநாக்கி 
ஓடும் க்தன்கிழக்கு ்பருவகாற்று காற்றியக்க 
நீகராட்்டததிலிருந்தும் இது நீவரப  க்பறுகிறது. 
இ்தன் வலதுபுறததில் அதிகமான சிறு 
நீகராட்்டஙகள இ்தனு்டன் இவணவ்தால்  நீரின் 
அைவானது கிழக்கிலிருந்து கமற்காக 
அதிகரிக்கிறது.  இது  இரு  கிவைகைாகப  
பிரிந்து  இ்தன் வ்டக்குக் கிவை குகராஷிகயா  
நீகராட்்டதது்டன் இவணகிறது. இ்தன்  
க்தன்கிவை திடீகரனத திரும்பி கிழக்கு 
ஆஸ்திகரலியன் நீகராட்்டமாக நகர்கிறது.

2. சதற்கு புவியிகடக் யகபாட்டு  நீயரபாட்டம்

 இந்நீகராட்்டம் வியா்பாரக்  காற்றுகைால் 
உந்்தப்பட்டு கிழக்கிலிருந்து  கமற்கு கநாக்கி 

நகர்கிறது.  இது ஒரு கவப்ப நீகராட்்டமாகும்.
இது கிழக்கிலிருந்து கமற்கு கநாக்கி 13,600 கி.மீ 
துரததிற்கு நீணடு காணப்படுகிறது. 
இந்நீகராட்்டம் வ்டக்கு புவியிவ்டக்ககாட்டு 
நீகராட்்டதவ்த வி்ட வலுவானது. இப்பகுதியில் 
்பல தீவுகள காணப்படுவ்தாலும், க்டலடி 
நிலதக்தாற்றததின் சமனற்ற அவமபபினாலும் 
இந்நீகராட்்டம் கமலும் ்பல கிவைகைாக 
பிரிக்கப்படுகிறது.

3. குயரபாஷியயபா நீயரபாட்டம் (கரும் ஓதம்)

 இந்நீகராட்்டமானது 30° வ்டக்கு 
அட்சகரவக வவர வ்டக்கு கீவழக்  காற்றுகளின் 
திவசயில் நகர்ந்து கசல்கிறது. இது ்பார்கமாசா 
க்டகலாரததிலிருந்து கவப்பநீவர சுமந்து 
கசல்கிறது. கமலும் வ்டக்கு கநாக்கி நகர்ந்து  
ஒயாசிகயா குளிர் நீகராட்்டதது்டன் கலந்து 
குரில் தீவுகளுக்கு அப்பால் கசல்கிறது. இது 
‘ஜப்பான் நீகராட்்டம்’ என்றும் அறியப்படுகிறது.

4. ஒயபாஷியயபா நீயரபாட்டம் (parental tide)

 இது ஒரு குளிர் நீகராட்்டமாகும். க்பரிங 
நீர் சந்தியிலிருந்து உருவாகி க்தற்கு கநாக்கி 
குளிர்ந்்த நீவர சுமந்து கசல்கிறது. குகராஷிகயா 
கவப்ப நீகராட்்டதது்டனும் அலுஷியன் 
நீகராட்்டதது்டனும் கலந்து விடுகிறது.

5. கலியபபார்னியபா நீயரபாட்டம்

 இது 48 ° வ்டக்கு அட்சததிற்கும் 23°  வ்டக்கு 
அட்சததிற்கும் இவ்டகய  ஐக்கிய நாட்டின் 
கமற்கு க்டற்கவர வழியாக க்தற்கு கநாக்கி  
நகர்ந்து கசல்லும் ஒரு குளிர் நீகராட்்டமாகும். 
இந்்த குளிர் நீகராட்்டமானது கமகலழும்  அதிக 
குளிந்்த நீவர க்பறுகிறது. இது வியா்பார காற்று 
வீசும் ்பகுதிவய அவ்டயும்க்பாது, இது   வலது 
புறமாக திவச திருப்பப்பட்டு புவியிவ்டக் ககாட்டு 
நீகராட்்டதது்டன் கலந்து விடுகிறது.

6. சபரு நீயரபாட்டம்

 ்பசிபிக் க்பருஙக்டல் நீகராட்்டஙகளில் மிக 
நன்றாக கண்டறியப்பட்்ட நீகராட்்டம் என்றால் 
அது க்பரு நீகராட்்டமாகும். 1802 ம் ஆணடு 
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அகலக்்ாண்டர் வான் ஹம்க்பால்ட் என்ற 
ஆராயச்சியாைர் இந்நீகராட்்டதவ்தப ்பற்றிய 
அதிகத ்தகவல்கவை கண்டறிந்்த்தால் 
இந்நீகராட்்டம் ஹம்க்பால்ட் நீகராட்்டம் எனவும் 
அறியப்படுகிறது. இது குளிர் நீகராட்்டமாகும்.
இது  க்தன் அகமரிக்க கமற்கு க்டற்கவர 
வழியாக வ்டக்கு கநாக்கி நகர்ந்து  40° க்தற்கில் 
காணப்படும் வ்டக்கு கநாக்கி திரும்பும்  
அண்டார்டிகா நீகராட்்டததின் குளிர்ந்்த நீவர 
எடுததுச் கசல்கிறது.

7. எல்நியனபா அல்லது எதிர்நீயரபாட்டம் 

 ்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் புவியிவ்டக் 
ககாட்டுக்கு அருகில் உளை கவப்ப நீரானது 400 
மீட்்டர் ஆழததில் 180கி.மீ தூரததிற்கு ஒரு கவப்ப 
நீகராட்்டமாக நகர்ந்து கசல்வவ்த எல்நீகனா 
அல்லது எதிர் நீகராட்்டம் என்கிகறாம்.

8. யமற்கு கபாற்று கபாற்றியக்க நீயரபாட்டம்  

 இது ்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் 
்டாஸ்கமானியாவிலிருந்து க்தன் அகமரிக்க 
க்டற்கவர வவர கிழக்கு  கநாக்கி நகர்ந்து 
கசல்லும் காற்றியக்க நீகராட்்டமாகும். இது ஒரு 
குளிர் நீகராட்்டமாகும். உறுமும் நாற்்பதுகளின் 
(40 ° அட்சம்) ்தாக்கத்தால் இ்தன் கவகம் மிக 
அதிகமாக உளைது. இது இருகிவைகைாகப  
பிரிந்து ஒரு கிவை க்தற்கு கநாக்கி நகர்ந்து  ககப 
முவன வழியாக அட்லாணடிக் க்பருஙக்டவல 
அவ்டகிறது. மற்கறாரு கிவை வ்டக்கு கநாக்கி 
க்பரு க்டற்கவர வழியாக நகர்ந்து க்பரு 
நீகராட்்டதது்டன் இவணகிறது.

அட்லபாண்டிக் சபருங்கடல் நீயரபாட்டம் 

1. வட புவியிகடக்யகபாட்டு நீயரபாட்டம்

 வ்ட புவியிவ்டக்ககாட்டு  நீகராட்்டம் 
கிழக்கிலிருந்து கமற்கு கநாக்கி ்பாயகிறது. இது 
5° வ்டக்கு மு்தல் 20° வ்டக்கு அட்சததில் 
காணப்படும் ஒரு கவப்ப நீகராட்்டமாகும். 
ஆபபிரிக்காவின் கிழக்கு க்டற்கவரவய விட்டு 
நீஙகிய பிறகு இது ்தனது முக்கிய ்தன்வமகவைப 
க்பறுகிறது. க்தன் அகமரிக்காவின் கிழக்கு 
க்டற்கவரவய அவ்டந்்தவு்டன் இரணடு 
கிவைகைாக பிரிகிறது. கமற்கிந்திய தீவுகள 

க்டற்கவர வழியாக நகரும் ஒரு கிவை 
“ஆணடிலிஸ் நீகராட்்டம்” என்று 
அவழக்கப்படுகிறது. மற்கறாரு கிவை கரீபியன் 
க்டல் ்பக்கம் திருபபிவி்டப்படுகிறது.

2. சதன் புவியிகடக் யகபாட்டு நீயரபாட்டம் 

 இந்நீகராட்்டம் ஆபபிரிக்கா மற்றும் க்தன் 
அகமரிக்க க்டற்கவரக்கு இவ்டயில் 0° க்தற்கு 
மு்தல் 12° க்தற்கு வவர உளை அட்சப்பகுதியில் 
நகர்கிறது. இது ஒரு கவப்ப நீகராட்்டமாகும். 
இது க்பஙகுலா நீகராட்்டததின் வ்டக்கு ்பகுதியின் 
க்தா்டர்ச்சியாகும். இது வ்ட புவியிவ்டக்ககாட்டு  
நீகராட்்டதவ்த வி்ட வலுவானது. இது வியா்பார 
காற்றுகைால் உருவான நீகராட்்டாகும்.

3. கல்ப் நீயரபாட்டம் (Gulf stream) 

 இது ஒரு கவப்ப நீகராட்்டமாகும். இது 
கமக்ஸிககா வவைகு்டாவில் க்தா்டஙகி, குளிர் 
அட்சப ்பகுதிகளுக்கு கவப்பநீவர சுமந்து 
கசல்கிறது. இந்நீகராட்்டமானது 40௦  அட்சக்  
ககாட்வ்ட அவ்டயும் வவர, கமற்கு காற்றுகளின் 
திவச மற்றும் வமய விலக்கு விவச காரணமாக 
அகமரிக்காவின் கிழக்கு கவரயிவன ஒட்டி 
கிழக்கு திவசயில் வவைந்து கசல்கிறது. 
கன்டாவின் நியு்பவுணட்லாந்துக்கு அருகில் 
குளிர்ந்்த லா்பர்டர் நீகராட்்டதது்டன் கலக்கிறது. 
கல்ப நீகராட்்டம் ்பான்ஸ் டி லிகயான் என்்பவரால் 
1513ம் ஆணடு கணடுபிடிக்கப்பட்்டது.

4. கபானரீஸ் நீயரபாட்டம்

 ஆபபிரிக்காவின் கமற்கு க்டற்கவரயில் 
மாடிரியா மு்தல் கவர்டிமுவன வவர நகர்ந்து 
கசல்லும் குளிர்ந்்த க்பருஙக்டல் நீகராட்்டம் 
கானரீஸ் நீகராட்்டம் என அறியப்படுகிறது. இது 
க்தற்கு கநாக்கி நகர்ந்து வ்ட புவியிவ்டக்ககாட்டு 
நீகராட்்டதது்டன் இவணகிறது.

5. லபாபரடபார் நீயரபாட்டம்

 வ்ட அட்லாணடிக் க்பருஙக்டலில் ்பபபின் 
(Baffin) வவைகு்டா மற்றும் க்டவிஸ் நீர்சந்தி 
வழியாக க்தற்கு  கநாக்கி ஒரு குளிர் நீகராட்்டம் 
்பாயகிறது. அது துருவப்பகுதியிலிருந்து 
கிரீன்லாந்து க்டற்கவர வழியாக மிக குளிர்ந்்த 
நீவர சுமந்து கசல்கிறது.
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6. சபங்குலபா நீயரபாட்டம்

 இது ஒரு குளிர் நீகராட்்டமாகும். 
ஆபபிரிக்காவின் கமற்கு க்டற்கவர வழியாக 
நகர்ந்து கசல்லும் இந்நீகராட்்டம் க்பஙகுலா 
நீகராட்்டமாகும். இது துவண அண்டார்டிகா 
நீர்்பரபபிலிருந்து மிக குளிர்ந்்த நீரிவன சுமந்து 
கசன்று க்தற்கு  புவியிவ்டக் ககாட்டு 
நீகராட்்டததில் கலந்து விடுகிறது.

இநதியப் சபருங்கடல் நீயரபாட்டங்கள் 

 க்தன் இந்திய சூழலானது க்தற்குப 
புவியிவ்டக்ககாட்டு நீகராட்்டம், ம்டகாஸ்கர் 
நீகராட்்டம், காற்றியக்க நீகராட்்டம் மற்றும் 
கமற்கு ஆஸ்திகரலிய நீகராட்்டம் 
க்பான்றவற்றால் ஆன்தாகும். 

 புவியிவ்டக்ககாட்டுக்கு வ்டக்காக அரபிக் 
க்டலிலும்  வஙகாை விரிகு்டாவிலும் 
காணப்படும் நீகராட்்டஙகைானது 
்பருவக்காற்றின் தூணடு்தலால்  க்தன்கமற்குப 
்பருவக்காற்று நீகராட்்டமாக 
கடிகாரததிவசயிலும் வ்டகிழக்கு ்பருவக்காற்று 
நீகராட்்டமாக எதிர் கடிகாரததிவசயிலும்  
்பாயகிறது.

 அண்டார்டிகா துருவச் சுற்று 
நீகராட்்டமானது 400 மற்றும்  600  க்தன் அட்ச 
கரவககளுக்கு இவ்டப்பட்்ட ்பகுதிகளில் 
ஓடுகிறது. இது  கமவலக்காற்றுகைால் 
தூண்டப்பட்டு கமற்கிலிருந்து கிழக்காக 
அண்டார்டிகாவவ முழுவதுமாக 
சுற்றிவருகிறது. இந்்த நீகராட்்டததிற்குள கமற்கு 
கநாக்கிய எதிர் நீகராட்்டமும் காணப்படுகிறது. 

சதன்சபருங்கடல் நீயரபாட்டங்கள் 

 அண்டார்டிகாவவச் சுற்றி 
க்தன்க்பருஙக்டல்   காணப்படுகிறது. ்பசிபிக், 
அட்லாணடிக் மற்றும் இந்தியப க்பருஙக்டல் 
க்பான்ற அவனதது  க்பரிய க்பருஙக்டல்களும் 
இவணந்து ஒரு உலகைாவிய துருவ நீர்ச்சுற்றாக 
இந்்த க்தன்்பகுதி காணப்படுகிறது.
க்தன்க்பருஙக்டலின் நீர் சுழற்சியானது 
க்பாதுவாக வ்டக்கு கமற்கததிய காற்றுகைால் 

ெர்யகயெபா கடல் (நில எல்கலயில்லபா 
கடல்)

 சர்கககசா க்டல் வ்ட அட்லாணடிக் 
க்பருஙக்டலின் மூன்றில் இரணடு ்பஙகு 
்பரபவ்ப ஆக்கிரமிததுளைது. இது 
எழுநூறுவமல் அகலம் மு்தல் 
இரண்டாயிரம் வமல்கள நீைததிற்கும் 
்பரவியுளைது. ்தன்வன சுற்றிலும் 
நிலப்பகுதிகய இல்லா்த  ஒரு க்டல் 
சர்கககசா க்டலாகும். இந்்த க்டல் ்பரபபு 
முழுவதும் சர்ககசம் என்ற ்பழுபபு ்பச்வச 
நிற க்டற்்பாசிகைால் மூ்டப்பட்டு 
காணப்படுவ்தால் சர்கககசா க்டல் என்று 
அவழக்கப்படுகிறது. இக்க்டல் நான்கு 
புறததிலும் க்டல் நீகராட்்டஙகைால் மட்டும் 
சூழப்பட்டு ஒரு எல்வலக்குள அவமந்து 
காணப்படுகிறது. அ்தாவது வ்ட 
அட்லாணடிக் துவண அயன மண்டல 
க்பருஙக்டல் சுழல் (Gyre) நடுகவ  
காணப்படுகிறது. வ்டக்கில் வ்ட 
அட்லாணடிக் நீகராட்்டமும், கிழக்கில் 
கானரி நீகராட்்டமும், க்தற்கில் வ்ட 
அட்லாணடிக் புவியிவ்டக்ககாட்டு 
நீகராட்்டமும் எல்வலகைாக அவமந்து 
உளைது. எனகவ இந்்த ்பகுதி எல்வல 
நீகராட்்டஙகள எனப்படுகிறது. எனகவ 
சர்கககசா க்டல் ஒரு சக்தி வாயந்்த 
எல்வலகவைக் ககாணடுளைது என்றால் 
மிவகயில்வல.

சர்கககசா 
க்டல்
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உருவாகும்  ஒரு எளிவமயான கமற்கு கிழக்கு 
துருவச்சுற்று நீகராட்்டமாகும். இந்்த 
நீகராட்்டமானது அ்தன் கிவைகவை வ்டக்கு 
கநாக்கி மூன்று க்பருஙக்டல்களுக்கு 
அனுபபுகிறது. ்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் உளை 
ஹம்க்பால்ட் நீகராட்்டம், அட்லாணடிக் 
க்பருஙக்டலில் உளை ்பால்க்லாந்து மற்றும் 
க்பஙகுலா நீகராட்்டஙகள,  இந்திய க்பருஙக்டலில் 
உளை கமற்கு ஆஸ்திகரலியன் நீகராட்்டம் 
க்பான்றவவ அவற்றின் ்பகுதிக் குளிர்ந்்த நீவர 
க்தன் க்பருஙக்டலில் இருந்து  க்பறுகின்றன. 
க்பருஙக்டல் கமற்்பரபபு நீகராட்்டஙகவைத ்தவிர, 
க்பருஙக்டல் கமற்்பரபபுக்கு கீழ ஒரு சிக்கலான 
அவமபபுவ்டய நீகராட்்டஙகள க்தன்க்பருங 
க்டலுக்கும் அ்தன் வ்டக்கில் உளை  க்பருஙக்டல் 
களுக்கும் இவ்டயில் காணப்படுகிறது.  

 க்பாதுவாக, க்தன்க்பருஙக்டலில் 
க்பருஙக்டலின் கமற்்பரபபிலும் அதிக 
ஆழததிலும் நீகராட்்டஙகள புவியிவ்டக் 
ககாட்டுப ்பகுதிவய கநாக்கி ஓடுகின்றன. 
ஆனால் இ்தன் இவ்டப்பட்்ட ஆழமானப 
்பகுதியில் நீகராட்்டஙகள புவியிவ்டக் ககாட்டுப 
்பகுதியிலிருந்து க்தன்க்பருஙக்டவல கநாக்கி 
்பாயகின்றன. 

சபருங்கடல் நீயரபாட்டங்களின் சிறப்பம்ெங்கள்

1.    க்பருஙக்டல் நீகராட்்டஙகள உலக 
காலநிவலயில் க்பரும்்பஙகு வகிக்கின்றன.
அவவ சக்திவயயும், சததுக்கவையும் 
க்டலுக்குளகைகய ்பகிர்ந்்தளிக்கின்றன.

2.  கவப்ப நீகராட்்டமும், 
குளிர் நீகராட்்டமும் 
சந்திக்கின்ற இ்டததில் அ்டர் 
மூடு்பனி உருவாகிறது. 
உ்தாரணமாக, கல்ப கவப்ப 
நீகராட்்டம், லா்பர்டார் குளிர் 

நீகராட்்டதவ்த நியூ ்பவுணட்லாந்திற்கு அருகில் 
சந்திக்கின்ற இ்டததில் மிக அ்டர்தியான 
மூடு்பனி உருவாகிறது.

3.    கவப்ப நீகராட்்டம் அது நகர்ந்து கசல்லும் 
க்டற்கவரகயாரப  ்பகுதியின் கவப்பநிவலவய 
குவறக்கிறது.

4.    கவப்ப நீகராட்்டததின் மீது வீசுகின்ற காற்று 
கவப்பமவ்டவ்தால் அதிக மவழபக்பாழிவவ 
்தருகிறது. ஆனால் குளிர் நீகராட்்டததின் மீது 
வீசுகின்ற காற்று கடுவமயான வறட்சிவய 
உண்டாக்குகிறது. உ்தாரணமாக, க்பரு 
நீகராட்்டததின் மீது வீசுகின்ற காற்று 
மிகவும் குளிர்ச்சியாகவும், வறணடும் 
காணப்படுகிறது. அ்தனால் க்பரு நாட்டின் 
கமற்கு க்டற்கவர ்பகுதியில் அவமந்துளை 
அட்்டகாமா ்பாவலவனம் உருவாக க்பரு 
நீகராட்்டததின் ்தாக்கத்தால் க்தான்றும்  இந்்த 
குளிர்ந்்த வறண்ட காற்கற காரணமாக 
அவமந்துளைது.

5.    நீகராட்்டஙகள உலக கவப்ப நிவலவய 
ஒழுஙகுப்படுததுகின்றன. கப்பவல எளி்தாக 
கசலுத்த க்பரிதும் உ்தவுகின்றன. ஃகல்ப 
(Gulf) நீகராட்்டம் ரஷயா மற்றும் 
ஸ்காணடிகநவியாவின் இயற்வக மற்றும் 
கசயற்வக துவறமுகஙகள  ஆணடு 
முழுவதும் கசயல்்ப்ட உ்தவுகிறது. 
அக்தக்பால் குகராஷியா நீகராட்்டம் ஜப்பான் 
துவறமுகஙகவை குளிர்காலததில் கூ்ட (நீர் 
உவறவது கிவ்டயாது) இயஙக வவக்கிறது.

6.    நீகராட்்டஙகள க்பருஙக்டல்களில் 
ககாட்்டப்படும் இரசாயனஙகள மற்றும் 
கழிவுகவை நீர்ததுப க்பாகவும்,  
புறக்கணிக்கக் கூடிய்தாக மாற்றவும் 
கசயகின்றன.

7.    நீகராட்்டஙகள சில வவக மீன்கள அது 
க்தான்றிய இ்டதவ்தவிட்டு பிற இ்டஙகளில் 
்பரவிக் காணப்ப்டவும் உ்தவுகிறன்றன. 
கமலும் சூரிய ஒளி ஊடுருவும் ்பகுதிகளில் 
க்பருஙக்டல்களில் கமல் கநாக்கிய மற்றும் 
கீழ கநாக்கிய கிைர்வகயின் காரணமாக 
்தாதுக்கள கமல்கநாக்கி உந்்தப்பட்டு 
மீன்களுக்குப ்பயன்்படும் வ்பட்க்டா 
பிைாங்டன்கள உற்்பததிக்கு உ்தவுகிறன்றன. 
உலகின் முக்கிய மீன் பிடித்தைஙகள 
கவப்பகுளிர் நீகராட்்டஙகளும் குளிர் 
நீகராட்்டஙகளும் சந்திக்கும் இ்டஙகளில் 
காணப்படுகிறது. 
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வ. 
எண் 

உலகின் மீன்பிடிததளங்கள் நீயரபாட்டங்களின் ெங்கமம்

1.
கிராணட் திட்டு, அட்லாணடிக் 
க்பருஙக்டலில் நியு்பவுணட்லாந்து

கல்ப கவப்ப நீகராட்்டம் மற்றும்  லா்பர்டார் குளிர் 
நீகராட்்டம்

2.
அகுல்காஸ் திட்டு, அட்லாணடிக் 
க்பருஙக்டல் ஆபபிரிக்காவின் கமற்கு 
க்டற்கவர

க்பஙகுலா குளிர் நீகராட்்டம் மற்றும் அகுல்காஸ் கவப்ப 
நீகராட்்டம்

3.
்டாகர் திட்டு (அட்லாணடிக் க்பருஙக்டல், 
வ்ட அகமரிக்காவின் வ்டகிழக்கு ்பகுதி)

வ்ட அட்லாணடிக் காற்றியியக்க நீகராட்்டம் மற்றும் 
கானரீஸ் குளிர் நீகராட்்டம்

4.
ரீட் திட்டு (Reed Bank) (க்தன்சீனக்க்டல் 
்பசிபிக் க்பருஙக்டல்

குகராஷிகவா கவப்ப நீகராட்்டம் மற்றும்  ஒயாஷிகயா 
குளிர் நீகராட்்டம்

5.
க்பட்கரா திட்டு (Petro bank), இந்தியப 
க்பருஙக்டல்

க்தன் புவியிவ்டக் ககாட்டு கவப்பநீகராட்்டம் மற்றும் 
கமற்கு ஆஸ்திகரலியன் குளிர் நீகராட்்டம்

எல் நியனபா

 எல்நிகனா என்்பது 50 வ்டக்கு மு்தல் 50 

க்தற்கு அட்சப்பகுதிகள வவரயிலும் மற்றும்  
1200  கமற்கு மு்தல் 1700  கமற்கு தீர்க்கப்பகுதிகள  
வவர அவமந்துளை புவியிவ்டக்ககாட்டுப 
்பசிபிக் க்பருஙக்டல் ்பகுதியில் இயல்பு 
நிவலயிலிருந்து (1971-2000 அடிப்பவ்ட காலம்)  
அதிகரிக்கும் க்டல் கமற்்பரபபின் 
கவப்பநிவலவயக் குறிக்கும் ஒரு நிகழவாகும். 
இது இரணடு அல்லது ஏழு வரு்டததிற்கு  
ஒருமுவற  ஏற்்படுகிறது.

கீயழ கூறப்பட்டுள்ள நிகலகளில் எல்நியனபா 
நிகழ்கிறது.

    புவியிவ்டக் ககாட்டு  ்பசிபிக் க்பருஙக்டலின் 

மததிய மற்றும் கிழக்கு ்பகுதியில் ஈகுகவ்டார் 
நாட்டிற்கும் சர்வக்தச  க்ததிக் ககாட்டிற்கும் 
இவ்டயில் க்டலின் கமற்்பரபபு  கவப்பநிவல 
அதிகரித்தல்.

    கவப்ப நிவல அதிகரிபபு ஒன்றவர மு்தல் 
இரணடு வரு்டஙகளுக்கு நீடித்தல்

    இவகவப்பநிவல அதிகரிபபு கமற் 
்பரபபிலிருந்து முப்பது மீட்்டர் ஆழம் வவர 
்பரவியிருத்தல்.

    ்பசிபிக் க்பருஙக்டலின் கமல் மாறு்பட்்ட 
கசஙகுதது காற்று சுழற்சி நிவல 
ஏற்்படும்க்பாது.

படம் 5.19  ெரபாெரி ஆண்டிற்கும் எல்நியனபா ஆண்டிற்கும் இகடயய உள்ள கபாற்றின் சுழற்சி

ெரபாெரி ஆண்டு எல்நியனபா ஆண்டு

பசிபிக்  
சபருங்கடல்

சவப்பநீயரபாட்டதகத பூமததியயரகக கபாற்று 
யமற்கு யநபாக்கி நகர்ததுகிறது.

வலுவிழநத சவப்ப நீயரபாட்டதகத கிழக்கததிய 
கபாற்று கிழக்கு யநபாக்கி நகர்ததுகிறது.

சவப்பமபான 
குளிர்கபாலம்

பசிபிக்  
சபருங்கடல்

வட 
அசமரிக்கபா

சதன் 
அசமரிக்கபா

சதன் 
அசமரிக்கபா

வட 
அசமரிக்கபா

ஆஸ்தியரலியபாஆஸ்தியரலியபா

சதன் புவியிகடக்யகபாட்டு 
நீயரபாட்டம்

சதன் புவியிகடக்யகபாட்டு 
நீயரபாட்டம்

சதன் பசிபிக் 
நீயரபாட்டம்

குளிர் 
நீர்

சதன் பசிபிக் 
நீயரபாட்டம்

அளகவயில் இல்கல அளகவயில் இல்கல
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இயல்பபான  நிகல எல்நியனபாநிகல

    புவியிவ்டக் ககாட்டுக்கு அருகில் ்பசிபிக் 
க்பருஙக்டலில் குளிர் நீகராட்்டம் 
கமகலழும்புவ்தால் புவியிவ்டக் ககாட்டுப 
்பசிபிக் க்பருஙக்டலின் கமற்குப ்பகுதி 
கவப்பம் மிகுந்தும்  கிழக்குப ்பகுதி 
குளிர்ந்தும் காணப்படுகிறது .

    காற்றின் சுழற்சியானது ்பசிபிக் 
க்பருஙக்டலின்  கமற்குப  ்பகுதியில் 
்பலமாகக் காணப்படுகிறது. காற்றானது 
கமற்கு ்பகுதியில் கமகலழும்பி, குளிர்ந்்த 
கிழக்குப ்பகுதியில் கீகழ இறஙகுகிறது.

    கவப்பமான கமற்குப ்பகுதியில் அதிக 
மவழயும், குளிர்ந்்த கிழக்குப ்பகுதியில் 
வறண்ட ்தன்வமயும் காணப்படுகிறது.

    இயல்்பான வரு்டஙகளில்  க்தன் கிழக்கு 
ஆசியாவும், கிழக்கு ஆஸ்திகரலியாவும் 
அதிக மவழ க்பாழிவு க்பறுகின்றன.

    க்தன் அகமரிக்காவின் கமற்கு க்டற்கவர 
வறண்ட வானிவலவயக் ககாணடுளைது.

    புவியிவ்டக் ககாட்டுக்கு அருகில் ்பசிபிக் 
க்பருஙக்டலில் கவப்ப நீரானது கிழக்கு 
கநாக்கிப ்பரவுவ்தால், குளிர் நீகராட்்ட 
எழுச்சி ஒடுக்கப்படுகிறது.

    காற்றின் சுழற்சியானது ்பசிபிக் 
க்பருஙக்டலின் கிழக்குப ்பகுதியில் ்பலமாகக் 
காணப்படுகிறது.

    கவப்பமான  கிழக்குப  ்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் 
காற்றானது கமல் கநாக்கி எழும்புகிறது.

    கவப்பமான கிழக்குப ்பகுதியில் அதிக 
மவழயும், குளிர்ந்்த கமற்குப  ்பகுதியில் 
வறண்ட ்தன்வமயும் காணப்படுகிறது.

    க்தன் கிழக்கு ஆசியாவும், கிழக்கு 
ஆஸ்திகரலியாவும் வறண்ட வானிவலவயக் 
ககாணடுளைன.

    க்தன் அகமரிக்காவின் கமற்கு க்டற்கவர 
அதிக மவழ க்பாழிவு க்பறுகிறது.

எல்நியனபாவபால் உலக அளவில் ஏற்படும் 
விகளவுகள்

 எல்நிகனா விவைவுகள உலகைவில் 
எதிர்ககாளைப்படுகிறது. காற்று சுழற்சியினால் 
ஏற்்படும் மாற்றம் ்பல நாடுகளின்  
க்பாருைா்தாரதவ்த ்பாதிக்கிறது. உலகைாவிய 
வானிவல ்தன்வமயில் க்பரிய அைவில் ஏற்்படும்  
மாற்றம் சுற்று சூழல் ்பாதிபபு, விவசாயம், கவப்ப 
மண்டல சூறாவளி, காட்டுததீ, வறட்சி கவளைம், 
கவளைம் க்தா்டர்்பான சுகா்தாரக் ககடு 
ஆகியவற்வறப ்பாதிக்கிறது. எல்நிகனா 
நீகராட்்டம் கஜட் காற்வறப ்பாதிக்கிறது.

 இ்தனால் குளிர்காலததில், கலிக்பார்னியா 
அதிக மவழவயயும், வ்டஐகராப்பாவில்  வறண்ட 
குளிர்காலமும், க்தன் ஐகராப்பாவில்  மி்தமான 
குளிரும் காணப்படுகின்றன. ஜப்பான் க்டலில் 
குவறந்்த எணணிக்வகயில் சூறாவளி 
உருவாகிறது. கிழக்கு  ஆபபிரிக்கா அதிக மவழ 
க்பாழிவவ க்பறுகிறது. க்தன்கிழக்கு ஆசியா 
மிகுந்்த வறட்சிவயயும் காட்டுததீவயயும் 

எதிர்ககாளகிறது. க்தன் அகமரிக்காவிலுளை 
க்பரு எல்நிகனாவால் அதிக மவழபக்பாழிவவப 
க்பறுகிறது.

 கிழக்கு ்பசிபிக் க்பருஙக்டலில்  கவப்பம் 
அதிகரிகரிப்பது இந்தியாவில் காணப்படும் 
இயல்்பான ்பருவக்காற்று காலநிவலகயாடு 
க்தா்டர்புவ்டய்தாகும். அக்தகவவையில்  மததிய  
்பசிபிக் க்பருஙக்டலில்  கவப்பம் அதிகரிப்பது  
இந்தியாவில் வறட்சி நிவல உருவாக 
காரணமாகிறது. க்தா்டர்ந்து  கமற்குப ்பகுதிவய 
கநாக்கி  கவப்பம் அதிகரிக்கும் க்பாது இந்திய 
்பருவக்காற்று மு்டக்கப்படுகிறது.

சர்வக்தச காலநிவலக் 
கணிபபு ஆயவு வமயம் 
எல்நிகனா நிகழவுகவைக் 
கணிதது முன்னறிவுபபுத 
்தருகிறது. எல்நிகனா உலக 

கவப்பமயமா்தல் ஏற்்ப்டக் காரணமாக அவமவது்டன் 
எல்நிகனா நிகழவுகவை அதிகரிக்கிறது என 
அறிவியல் அறிஞர்கள கருதுகின்றனர்.   
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படம் 5.20 சவப்ப உவர் சுழற்சி

லபாநினபா

 லாநினா என்்பது எல்நிகனாவிற்கு எதிர் 
மவறயான நிகழவு. வியா்பாரக் காற்று 
வலிவமயவ்டயும் க்பாது  கிழக்கு ்பசிபிக் 
க்பருஙக்டலில் குளிர்ந்்த நீகராட்்டம் கமல் 
எழும்புகிறது. காற்று சுழற்சியானது  கமற்கு 
்பசிபிக் க்பருஙக்டல் ்பகுதியில் மட்டும் வீசுகிறது.  
க்தன்கிழக்கு ஆசியாவில் ஈர காலநிவலயும், 
க்தன் அகமரிக்காவில் வறண்ட நிவலயும் 
்பதிவாகிறது.

  கிழக்கு மற்றும் கமற்கு அயனமண்டலப  
்பசிபிக் க்பருஙக்டலில் ஏற்்படும் காற்றழுத்த 
கவறு்பாட்டிவன  க்தற்கு  அவலவு என்கிகறாம். 
வானியல் வல்லுநர்கள  க்தற்கு அவலவிற்கும், 
எல்நிகனா, லாநினா நிகழவுக்கும்  உளை  
கநருஙகிய க்தா்டர்பிவன ஆராயந்து 
உறுதிப்படுததி உளைனர். இவவிரு 
நிகழவுகவையும் கசர்தது ஆயவு கசயயும் க்பாது 
ENSO (ElNino Southern Oscillation) என்ற 
சுருக்கமான கசால் ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. 

ஒரு கிறிஸ்துமஸ் சமயததில் மு்தன் மு்தலாக 
எல்நிகனா காலநிவல ்பற்றி அறிந்்த்தால் க்பரு 
நாட்டின் மீனவர்கள ஆண குழந்வ்த (அல்லது) 
குழந்வ்த இகயசு  என்று எல்நிகனாவிற்கும், 
க்பணகுழந்வ்த  என்று லாநினாவிற்கும் க்பயர் 
வவத்தனர்.

தகவல் குறிப்பு

5.12 சவப்ப உவர் சுழற்சி

 க்பயரில் குறிபபிட்்டது க்பால, க்டல்நீரின்  
கவப்பம் மற்றும்  உவர்பபியததில் காணப்படும் 
கவறு்பாட்டின்  காரணமாக மிகபக்பரிய 
அைவில் கவ்ட்தல் க்பான்றக்தாரு நீர் சுழற்சி 
ஏற்்படுகின்றது.

 நார்கவ க்டற்கவர மற்றும் கவ்டல் க்டல் 
ஆகிய அட்லாணடிக் க்பருஙக்டலின் 
எல்வலப்பகுதியில் க்டல் நீரானது கீழ 
இறஙகுகிறது. வ்ட ்பசிபிக் க்பருஙக்டலிலும், 
இந்தியப க்பருஙக்டலிலும் குளிர் நீர் கமல் 
எழுகிறது. உலகப க்பருஙக்டலில் ஏற்்படும் 
இச்சுழற்சியானது  க்டததுப்பட்வ்ட ( conveyor Belt) 
என அவழக்கப்படுகிறது. கமதுவான 
நி்தானமான  முப்பரிமாண  இந்நீர் 
சுழற்சியானது,  நீரில் கவரந்்த வாயுக்கள 
மற்றும் தி்டபக்பாருட்கவைப  ்பகிர்ந்து, 
சததுக்கவை நீரில் கலந்து கவவகவறு 
க்பருஙக்டல் ககாப்பவரகளுக்கு எடுததுச் 
கசல்கின்றன.

 இச்சுழற்சியானது புவியின் காலநிவலவய 
நிவலப்படுத்தப்படுகிறது. இ்தற்கு ்பாதிபபு  
ஏற்்பட்்டால், ்பத்தாணடு காலததிற்குள  
எதிர்்பாரா்தக் காலநிவல மாற்றதவ்த  
ஏற்்படுததும் சக்தி உவ்டயது.  இக்க்டததுப்பட்வ்ட 
சுழற்சியானது இயல்்பான க்பருஙக்டல்  
சுழற்சியின் எளிவம்படுத்தப்பட்்ட விைக்கமாகும்.
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மதிப்பீடு 

I.    ெரியபான விகடகயத 
யதர்நசதடுதது எழுதுக

1.    கஙவகயாறு எஙகிருந்து 
உற்்பததியாகிறது?

 அ. ்பனியாறு  ஆ. ஊற்று 
 இ. ஏரி   ஈ.  அருவி 

2.    நீவர ்தன்னுள ஊடுருவி க்தக்கி வவதது 
கவளிகயற்றும் திறன்  ககாண்ட 
்பாவறப்பகுதிவய ____ என  அவழக்கிகறாம்.

 அ. நிலத்தடி நீர்  ஆ. பூரி்த நிவல மண்டலம்

 இ. ்பாவற   ஈ.  நீர்ககாள ்படுவக

3.    ்பனியாற்றிலிருந்க்தா, ்பனிததிட்டிலிருந்க்தா 
உவ்டந்து விழுந்து க்டலில் மி்தக்கும் 
்பனிவய------- என்கிகறாம்.

 அ. ்பனிததிட்டு   ஆ. ்பனிபபூகம்்பம்

 இ. ்பனிமி்தவவ   ஈ.  க்டல்்பனி

4.    இவைய  க்பருஙக்டல்   எனப்படும்   
க்பருஙக்டல்_______

 அ. இந்திய க்பருஙக்டல்   

 ஆ. க்தன் க்பருஙக்டல்

 இ. ஆர்டிக் க்பருஙக்டல்

 ஈ. அட்லாணடிக் க்பருஙக்டல்

5.    மததிய க்பருஙக்டல் குன்றுகள ---------- 
்தட்டு எல்வலயில் அவமந்துளைது.

 அ. விலகும் எல்வல        ஆ. குவியும் எல்வல

 இ. ்பக்கவாட்டு  எல்வல  ஈ.  அமிழும் எல்வல

6.    புவியிவ்டக்ககாட்டுக்கு அருகில் காணப்படும் 
க்டற்கமற்்பரபபு கவப்பநிவலவய வி்ட அ்தன் 
__________ ்பகுதியில் ்தான் கவப்பநிவல 
மிகவும் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது

 அ. க்தற்கில்        ஆ. க்தன் கிழக்கில்

 இ. வ்டகிழக்கில்           ஈ.  வ்டக்கில்

7.    கல்ப நீகராட்்டமும் லா்பர்டார்  நீகராட்்டமும் 
சந்திக்குமி்டததில் --------------- மீன் 
பிடித்தைம் அவமந்துளைது.

 அ. ்டாகர் திட்டு         ஆ. கிராணட் திட்டு 

 இ. ரீட் திட்டு             ஈ.  க்பட்கரா திட்டு 

ககலச்செபாற்கள்

1.    ஆழ்கடல் ெமசவளி (abyssal plain): மிக 
அகன்ற ்தட்வ்டயான க்பருஙக்டலின் 
ஆழமான ்தவரப்பகுதி.

2.    கண்ட எழுச்சி (Continental Rise): கண்ட 
சரிவிற்கும், ஆழக்டல் சமகவளிக்கும் 
இவ்டப்பட்்ட ்பகுதி.

3.     தனிதத சபபாருளபாதபாரமண்டலம்   (Exclusive 
Economic Zone): க்டற்கவரயின் அடிப்பவ்ட 
எல்வலக் ககாட்டிலிருந்து 200 க்டல் வமல் 
(370.4 கி.மீ ) தூரம் வவர காணப்படும் ்பகுதி.

4.    நிலெநதி (Isthmus): இரணடு க்பரிய 
நிலப்பகுதிவய இவணக்கக் கூடிய குறுகிய 
நிலப்பகுதி.

5.    ஹபாட் ஸ்பபாட் (Hot Spot): கவசப 
்பகுதியிலிருந்து ்பாவறகள உருகி மாக்மா 
கமகலழும்பி  கவளிவரும் புவியின் 
கமற்்பரபபு.

6.    நிரநதர பனிததளம் (Permafrost): 
புவிப்பரபபின் மீது க்தா்டர்ச்சியாக 
இரண்டாணடுகளுக்கு கமல் ்பனி உவறந்து  
காணப்படும் நிவல.

7.    சுவடு கூறுகள் (Trace Elements): ஒரு 
குறிபபிட்்ட மாதிரியில் அல்லது குறிபபிட்்ட 
சூழநிவலயில் காணப்படும் கவதியல் 
கூறுகளின் மிகக் குவறவான அைவு.

8.    ெம உவர்ப்பிய யகபாடு (Isohaline): ஒகர 
அைவு உவர்பபியதவ்த ககாணடுளை 
இ்டஙகவை இவணக்கும் கற்்பவனக் ககாடு.

9.    சபருகு அகல (Swell): காற்றினால் 
உந்்தப்பட்டு உருவாகும் அவல. இது 
்தலக்காற்றுகைால் ்பாதிக்கப்படுவது இல்வல.

10.    சவப்ப உவர் சுழற்சி (Thermohaline 
Circulation): கவப்பம் மற்றும் உவர்பபிய 
கவறு்பாட்்டால் க்பருஙக்டல்களில் 
உருவாகும் மிகபக்பரிய நீர்சுழற்சி.
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8.    ஓ்தஙகள உருவாவ்தற்கான காரணம் ------

 அ. புவியின் சுழற்சி  
 ஆ. சூரியன் சந்திரனுக்கிவ்டகயயான ஈர்பபுவிவச
 இ. ககாள காற்றுகள  
 ஈ.  புவி சூரியவன வலம் வரு்தல்.

9.    ------------ ஒரு கவப்ப நீகராட்்டமாகும்.

 அ. லா்பர்டார் நீகராட்்டம்  
 ஆ. கல்ப நீகராட்்டம்
 இ. ஒயாஷிகயா நீகராட்்டம்  
 ஈ.  துருவச்சுற்று காற்றியியக்க நீகராட்்டம் 

10.    அவனதது ்பக்கஙகளிலும் நீரால் சூழப்பட்்ட 
ஒகர க்டல் ---------

 அ. சாக்க்டல்    ஆ. சர்காகசா க்டல்
 இ. க்தன் சீனக்க்டல்   ஈ.  ஏரல் க்டல்

II.  மிகக் குறுகிய விகடயளி.

1.    நிரந்்தர ்பனித்தைம் - வவரயறு.

2.    உயர் ஓ்தம் – ்தாழ ஓ்தம் கவறு்படுதது.

3.    க்டலின் க்தா்டர்ச்சி மண்டலம் (Contiguous 
zone) வவரயறு.

4.    சாக்க்டல்  ஏன் அவவாறு    அவழக்கப்படுகிறது?

5.    ஓ்தஙகள க்டல் நீகராட்்டஙகளிலிருந்து 
எவவாறு கவறு்படுகின்றன?

III.  குறுகிய விகடயளி.

1.    ்தனித்த க்பாருைா்தார மண்டலம் ்பற்றி சிறு 
குறிபபு வவரக.

2.    க்டலடி குன்றுகளுக்கும் க்டலடி மட்்ட 
குன்றுகளுக்கும் இவ்டகய உளை 
கவறு்பாட்வ்ட கூறுக.

3.    க்பருஙக்டலடி சமகவளி ்பற்றி குறிபபு வவரக.

4.    ஒரு இ்டததின் உவர்பபியதவ்த ்பாதிக்கும் 
காரணிகவைப ்பட்டியலிடுக.

5.    க்டல் நீகராட்்டஙகளின் முக்கியததுவதவ்த 
்பற்றி எழுதுக.
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IV.  விரிவபான விகடயளி.

1.    க்டலடி நிலதக்தாற்றதவ்த ்ப்டதது்டன் விவரி.

2.    க்பருஙக்டலின் கசஙகுதது கவப்பநிவல 
்பரவவலப ்பாதிக்கும் காரணிகவை விவரி.

3.    வ்ட அட்லாணடிக் க்பருஙக்டல் 
நீகராட்்டஙகவை உலக நிலவவர்ப்டததில் 
குறிததுக் காட்டி அவவ எவவாறு வ்ட 
அகமரிக்கா மற்றும் ஐகராப்பாவின் 
காலநிவலயில் ்தாக்கதவ்த 
ஏற்்படுததுகின்றன  என்்பவ்த விைக்குக.

4.    எல்நிகனா ்பற்றியும்  காலநிவலயில் அ்தன் 
்தாக்கதவ்த ்பற்றியும் விைக்குக.

V.  செய்முகற.

1.    ்பயன்்படுத்தப்பட்்டப க்பாருட்கவைக் 
ககாணடு முப்பரிமாணக் க்டலடி 
நிலதக்தாற்ற மாதிரி ஒன்வறத ்தயாரிதது 
விைக்கிக்காட்்டவும்.

2.    கவப்ப குளிர் நீகராட்்டஙகளின் கசயல்்படும் 
மாதிரி ஒன்வற ்தயாரிதது வகுபபின் 
்பார்வவக்கு வவக்கவும்.

3.    இந்தியப க்பருஙக்டலடி நிலதக்தாற்ற மாதிரி 
ஒன்வறத ்தயாரிதது வகுபபில் விைக்கவும்.

  ேமறேகதாள் சதான்றுகள்

1. Oceanography S. Lal

2. Oceanography for Geographers, R.C. Sharma and 
M.Vatal

3. Oceanography Savindra Singh

4. Oceanography Tamil version Subbiah

 இரைய சதான்றுகள்

1.    http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/
animations/26_NinoNina.html

2.    https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Ocean

3.    https://oceanservice.noaa.gov/education/kits/
currents/06conveyor2.html
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சபருங்கடல் நீயரபாட்டங்கள்

உரலி:
https://earth.nullschool.net/

இச்கசயல்்பாட்டின் மூலம் க்பருஙக்டல் 
நீகராட்்டஙகள மற்றும் கவப்பநிவல 
மாறு்பாடுகவையும் அறிய முடியும்.

படி 1 படி 2

படி 3 படி 4

படிகள்
படி 1:  உரலிவயப ்பயன்்படுததி க்பருஙக்டல் நீகராட்்டப ்பக்கததிற்கு கசல்லலாம். 

படி 2:  ்பக்கததின் இ்டது ஓர அடிப்பகுதியில் உளை ‘Earth’-ஐ கசாடுக்கவும். ‘Play’ 
க்பாத்தாவன கசாடுக்குவ்தன் மூலம் இயஙகுறு காகணாளிவய க்தா்டஙககவா, 
நிறுத்தகவா முடியும்.‘Control’-ஐப ்பயன்்படுததி க்ததிவய மாற்ற முடியும்.

படி 3:  ‘Ocean’-க்தரிவு கசயது அதில் உளை ‘Mode’ கமனுவின் மூலம் நீகராட்்டஙகளின் 
திவசகவை காணலாம். கமனுவில் உளை ‘Animate’ஐ கசாடுக்குவ்தால் க்பருஙக்டல் 
நீகராட்்டஙகவை இயஙகுறு காகணாளியாக காண முடியும். 

படி 4:  ‘Currents’ மற்றும் ‘SST’ அல்லது ‘SSTA’-இல் உளை ‘Overlay’ மூலம் கவப்பநிவல 
மாறு்பாடுகவை அறியலாம். கமலும் புவிக்ககாைதவ்த சுழற்றி ‘zoom in and out’ மூலம் 
கமற்கண்டவற்வற இயஙகுறு காகணாளியாக காணலாம்.

*்ப்டஙகள அவ்டயாைததிற்கு மட்டுகம.

Java மற்றும் Flash Player ஐ அனுமதிக்கவும்

இரையச் ெசயல்்பதாடு
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அத்தியோயக் கட்டகம் 

6.1  அறிமுகம் 

6.2 வளிமண்டலத்தின கலலவ 

6.3 தவப்்பநிலல மறறும் தவப்்பச்சமநிலல 

6.4  வளிமண்டல அழுத்�ம் மறறும் காறறு 

6.5  ஈரப்்ப�ம், நீர் சுருஙகு�ல் மறறும் 
்மகஙகள  

6.6 வளிப்்பகுதிகள மறறும் வளி முகம்

6.7 மலழப்த்பாழிவு 

6.8  வளிமண்டல இல்டயூறுகள (சூறாவளி 
மறறும் எதிர் சூறாவளி )

•  வளிமண்டலக் கலலவ மறறும் 
வளிமண்டல அடுக்குகளின 
�னலமலயப் புரிந்துதகாளளு�ல். 

•  வளிமண்டல தசஙகுத்து மறறும் 
கில்டமட்ட தவப்்பநிலலப் ்பரவலலப் 
புரிந்துதகாளளு�ல் .

•  உலகில் உருவாகும் ்பல்்வறு 
வலகயான காறறு அலமப்புகலைப் ்பறறி 
விைக்கு�ல். 

•  மலழப்த்பாழிவின வடிவம் மறறும்  
வலககலைக் கண்டறி�ல்.

கற்ைல் ச�ோக்கஙகள்

6.1 அறிமுகம்

“தசம்மறி ஆடுகள ஒனறாக கூடி வாலாடடி 
நினறால் நாலை மலழ வரும்”

“எறும்புகள கூட்டமாக ்நர்க்்காடடில் 
தசனறால் மலழலய எதிர்்பார்க்கலாம்” என 

நாடடுப்புறஙகளில் தசால்வல� நீஙகள 
்கடடிருப்பீர்கள.  

‘குளிர்கிறது’; ‘தவய்யில் அடிக்கிறது’; ‘்மகம் 
கருக்குது’; ‘மலழ த்பய்கிறது’ 

்்பானற தசாறதறா்டர்கள வானிலலலயக் 
குறிக்கினறன.

ஒரு குறிப்பிட்ட இ்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
காலத்தில் வளிமண்டலக் கூறுகைான  
தவப்்பநிலல, அழுத்�ம், காறறு, ஈரப்்ப�ம், 
்மகம் மறறும்  மலழப்த்பாழிவு ் ்பானறவறறில் 
ஏற்படும்  குறுகியகால மாறறஙகலை  வானிலல 
எனகி்றாம். வானிலலயானது நிலலயறறது. 
வானிலல இ்டத்திறகு இ்டம், நாளுக்கு நாள, 
்நரத்திறகு ்நரம் த்பரிதும் மாறு்படுகிறது.

அலகு 6

வளிமண்டலம்
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மாறாக, காலநிலல என்பது ஒரு ்பகுதியின 
நீண்ட காலத்திறகான வானிலலயின சராசரி 
ஆகும். உலக வானிலலயியல் அலமப்பு (WMO) 
காலநிலல சராசரிலயக் கணக்கி்ட 
த�ா்டர்ச்சியாக 30 ஆணடுகளுக்கான  
்பல்்வறு்பட்ட வானிலலக் கூறுகலை 
எடுத்துக்தகாளை ்வணடும் என 
்பரிந்துலரத்துளைது.  காலநிலல நிரந்�ரமானது. 
இது ஒரு இ்டத்தின நிலலயான சூழலலக் 
குறிக்கிறது. 

காலநிலல (Climate) எனற தசால் ‘க்லைமா’ 
(Clima) எனற ்பணல்டய கி்ரக்க தசால்லிலிருந்து 
வந்�து.  க்லைமா (Clima) எனறால் சரிவு அல்லது 
சாய்வு எனறு த்பாருள்படும். புவியானது  
க்லை்மட்டா (Climata) எனறு அலழக்கப்்படும் 
ஏழு அடச்ரலகப் ்பகுதிகைாகப் 
பிரிக்கப்்படடுளைது. சராசரி வானிலலலயக் 
குறிக்கும் க்லை்மட்டா (Climata) எனற தசால் 
நவீன ஐ்ராப்பிய தமாழியில் ‘கிலைம்’ அல்லது 
‘கிலை்மட’ (Climate) என வழக்கத்திறகு வந்�து.

6.2 வளிமண்டலத்தின் கலவவ

புவியில் உளை அலனத்து உயிரினஙகளும்  
உயிர் வாழவ�றகு வளிமண்டலம் 
முக்கியமான�ாகும். புவிலயச் சுறறி வாயுக்கள 
மறறும் மி�க்கும் துகளகைால் ஆன ஒரு 
்்பார்லவ ்்பானறு சூழந்துளை அலமப்ல்ப 

வளிமண்டலம்  எனகி்றாம். இது புவியின 
்மற்பரப்பில் இருந்து ்பல ஆயிரக்கணக்கான 
கி்லா மீட்டர்  த�ாலலவு வலர ்பரவிக் 
காணப்்படுகிறது . இதில் நீராவி, தூசிப்்ப்டலம் 
மறறும்  மிகச் சிறிய தி்டத் துகளகள ஆகியலவ 

மி�க்கும் துகளகைாக தவவ்வறு அைவில் 
காணப்்படுகினறன. இலவகள தவப்்ப சக்திலய 
உடகிரகித்து தவளியிடுவ�ால் வானிலல 
நிகழவுகள ஏற்ப்ட ஆ�ாரமாக அலமகினறன.

வளிமண்டலமானது ்பல வாயுக்கள, 
நீராவி, மறறும் பிற துகளகளின கலலவயாகும்.  
லநடரஜன 78%, ஆக்சிஜன 21%, மறறும் இ�ர  
வாயுக்கள  1% (ஆர்கான, கார்்பன ல்ட ஆக்லசடு, 
நியான மறறும் பிற வாயுக்கள) ்்பானறலவ 
வளிமண்டலத்தின முக்கியக் கூறுகைாகும்.

6.2 .1 வளிமண்டல அடுக்குகள்

தவப்்பநிலல ்வறு்பாடடின அடிப்்பல்டயில் 
வளிமண்டலமானது ஐந்து அடுக்குகைாகப் 
பிரிக்கப்்படுகிறது. 
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ப்டம் 6.2 வளி மண்டல அடுக்குகள்

ப்டம் 6.1 வளிமண்டலத்தின் கலவவ

மறற வாயுக்கள 
1%
ஆக்சிஜன 21%

லநடரஜன 78%
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அலவ:
1. அடியடுக்கு (Troposphere)
2. ்பல்டயடுக்கு ( Stratosphere) 
3. இல்டயடுக்கு (Mesosphere)
4. அயனியடுக்கு (Ionosphere)
5. தவளியடுக்கு (Exosphere)

1. அடியடுக்கு (Troposphere)

புவி ்மற்பரப்பிறகு மிக அருகில் 
அலமந்துளை அடுக்கு ( ்ப்டம் 6.2) அடியடுக்கு 
ஆகும். இது ்�ாராயமாக துருவப்்பகுதியில் 8 
கி.மீ உயரம் வலரயிலும் நிலநடுக்்காடடுப் 
்பகுதியில் 18 கி.மீ. உயரம் வலரயிலும் ்பரவிக் 
காணப்்படுகிறது. இ�ன உயரம் ்கால்ட 
காலத்தில்  அதிகரித்தும் குளிர் காலத்தில் 
குலறந்தும் ்பருவ காலத்திறகு ஏற்ப 
மாறு்படுகிறது. இந்� அடுக்கில் நீராவி மறறும் 
தூசுகளும் காணப்்படுவ�ால் இஙகு அலனத்து  
வானிலல நிகழவுகளும்  நல்டத்பறுகினறன. 
இந்� அடுக்கு மலழ �ரும் ்மகஙகலைக் 
தகாணடுளைது. சூரியக் கதிர்கள ்நரடியாக 

புவியில் விழுந்து  வளிமண்டலத்திறகுப்  
பிரதி்பலிக்கப்்படுகினறன. 

அடி அடுக்கில் தவப்்பநிலலயானது 
அதிகரிக்கும் உயரத்திறகு ஏற்ப குலறகிறது. 
ஒவதவாரு 165 மீட்டருக்கு 1௦ தசல்சியஸ்  
அல்லது 1000 மீட்டருக்கு 6. 5௦ தசல்சியஸ் எனற 
விகி� அைவில் தவப்்பநிலல குலறகிறது.  இல� 
தவப்்பக் குலறவு விகி�ம் (Lapse rate) எனகி்றாம். 
இந்� அடுக்கில் 70 மு�ல் 80 ச�விகி� வாயுக்கள 
இருப்்ப�ால் அ்டர்த்தியான அடுக்காக உளைது. 
1.5 மீட்டர் �டிமன உல்டய  அடியடுக்கின தவளி 
எல்லல அடி வளிமுலன (Tropopause) என 
அலழக்கப்்படுகிறது.

2 . பவ்டயடுக்கு (Stratosphere) 

வளிமண்டல அடுக்கில் இரண்டாவ�ாக 
அலமந்துளை அடுக்கு ்பல்டயடுக்கு ஆகும். 
இது அடியடுக்கிறகு ்மல் புவி்பரப்பிலிருந்து 
்�ாராயமாக 50 கி.மீ உயரம் வலர 
அலமந்துளைது. அடிவளி முலனயில் 20 கி.மீ 

60
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ப்டம் 6.3. பவ்டயடுக்கு

இவ்டயடுக்கு

வோனிவல பலூன்கள் 
18-30கி.மீ

இடியு்டன் கூடிய சமகம் 
13 கி.மீ வவ�

இ�ோணுவ வஜட 
விமோைஙகளுக்கோை 
சமல் எல்வல 35கி.மீ

பவ்டயடுக்கு

ஓச�ோன் அடுக்கு

பயணிகள் விமோைம் 
13 கி.மீ

அடியடுக்கு
எவவ�ஸ்ட சிக�ம் 8.8 கி.மீ

கி.மீ
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இந்� அடுக்கு சுமார் 400 கி.மீ உயரம் வலர  
காணப்்படுகினறது. குலறந்� அலலநீைம் 
மறறும் அதிக ஆறறல் உல்டய சூரியக் 
கதிர்வீச்சுகள ஆக்சிஜன மறறும் லநடரஜன 
வாயுக்களின அயனிகைால் 
உடகிரகிக்கப்்படுவ�ால் இந்� அடுக்கில் 
தவப்்பநிலல ்வகமாக 10000 தசல்சியஸ் வலர 
அதிகரிக்கிறது. ஒளி ஆறறல் தவப்்ப ஆறறலாக 
மாறறப்்படும் ்்பாது சில வாயு மூலக்கூறுகள 
எலக்டராலன த்பறுவ�ா்லா அல்லது 
இழப்்ப�ா்லா மின்னறறம் த்பறற துகளகைாக 
மாறுவல� அயனிகள எனகி்றாம். இந்� 
மின்னறறம் த்பறற துகளகள காணப்்படும் 
தவப்்ப அடுக்கின கீழப்்பகுதிலய அயனியடுக்கு 
என அலழக்கி்றாம் (்ப்டம் 6.4). இந்� 
மின்னறறம் த்பறற துகளகள உயர் 
அடசஙகளில் துருவ மின ஒளிகலை (Auroras) 
உருவாக்குகினறன. அயனியடுக்கு வாதனாலி 
அலலகலை புவிக்குத்  திருப்பி அனுப்புவ�ால்  
நீண்ட தூர கம்பியில்லா தசயறலகக்்காள 
த�ாலலத் த�ா்டர்புக்கு வழி வலக தசய்கிறது. 
அயனியடுக்லக  கணடுபிடித்� த்பருலம 
தெனனலி மறறும் ்ெவிலசடு (Hennely and 
Heaviside) என்பவர்கலை்ய  சாரும்.

5. வவளியடுக்கு (Exosphere)

வளிமண்டலத்தின  தவளிப்புற 
அடுக்கானது 400 கி்லா மீட்டரிலிருந்து 1600 
கி்லா மீட்டர் வலர விணதவளியில் 
விரிவல்டந்து காணப்்படுகிறது. இது 
தூய்லமயான �னிமஙகலைக் தகாணடுளைது. 
இது முக்கியமாக ஆக்சிஜன மறறும் லநடரஜன 
அணுக்கலைக் தகாணடுளைது. இந்� 
அணுக்கள ஒனறு்டன ஒனறு கலக்காமல் ்பல 
நூறு கி்லாமீட்டர் தூரத்திறகு ்மல்  ்பயணம் 
தசய்கினறன. இ�னால் தவளியடுக்கு  
வாயுக்கலைப்்்பால் தசயல்்படுவதில்லல. 
உயரம் அதிகரிப்்ப�ற்கற்ப தவப்்பநிலலயானது 
அதிகரித்து 1650 தசல்சியஸ் வலர உயர்கிறது. 
இவவடுக்கில் ஈர்ப்பு விலச குலறவாக உளைது. 
இவவடுக்கு ்படிப்்படியாக விணதவளியு்டன 
கலக்கிறது. 

உயரம் வலர நிலலயாக உளை 
தவப்்பநிலலயானது பினனர் ்பல்டவளி 
முலனயில் (Strato pause) - 4௦ தசல்சியஸ் வலர  
த�ா்டர்ந்து சீராக உயர்கிறது. இந்� அடுக்கின 
கீழ்பகுதியில் ஓ்சான வாயு மிகவும் தசறிவாக  
உளை�ால் இ�லன  ஓ்சான அடுக்கு (Ozone 
layer) என அலழக்கி்றாம். இந்� அடுக்கு 
சூரியனி்டமிருந்து வரும் புற ஊ�ாக்  கதிர்கள 
வளிமண்டலத்தின கீழ்பகுதிக்குள நுலழவல�த் 
�டுக்கிறது. இக்கதிர்கள மிகவும் ஆ்பத்�ானலவ. 
இலவ  ்�ால் புறறு்நாய் மறறும்  புவியில் 
வாழும் உயரினஙகளுக்கு த்பரும் ்பாதிப்ல்ப 
ஏற்படுத்துகினறன. ஆனால் ஓ்சான 
அடுக்கானது புவியில் வாழும் உயிரினஙகலைப் 
்பாதுகாக்கிறது. 

3. இவ்டயடுக்கு (Mesosphere) 

வளிமண்டலத்தில் மூனறாவ�ாக  
அலமந்துளை இந்� அடுக்கு புவியின 
்மற்பரப்பிலிருந்து சுமார் 85 கி.மீ உயரம் வலர 
்பரவிக் காணப்்படுகிறது. இது  
வளிமண்டலத்தின மிகக் குளிரான  
அடுக்காகும். இஙகு ஓ்சான வாயு இல்லா��ால் 
அதிகரிக்கும் உயரத்திறகு ஏற்ப தவப்்பநிலல 
குலறகிறது. இல்டயடுக்கின ்மல் எல்லலலய  
இல்டவளிமுலன (Mesopause) என 
அலழக்கி்றாம். இஙகு தவப்்பநிலல -900 
தசல்சியலை அல்டகிறது. இஙகு காஸ்மிக் 
துகளகள இருப்்ப�ால் ஒளிரும் ்மகஙகள   
உருவாகினறன. விணதவளியிலிருந்து வரும் 
விணகறகள இந்� அடுக்கில் விழுந்து  
காறறு்டன உராய்வ�ால் தவப்்பமல்டந்து   
எரிந்து விடுகினறன.

உயர்சிந்தவை

இல்டயடுக்லக ஏன குளிர்ந்� அடுக்கு என 
அலழக்கி்றாம்?

4. அயனியடுக்கு (வவபப அடுக்கு) (Ionosphere)

வளிமண்டலத்தில் அலமந்துளை 
நானகாவது அடுக்கு அயனியடுக்கு ஆகும். 
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அணுக்கைால் ஆனது.  இது சூரியனி்டமிருந்து 
வரும் தீஙகு விலைவிக்கக் கூடிய தவப்்பமான 
புற ஊ�ா கதிர்களின B கதிர்வீச்சுகலை 
உடகிரகித்து வடிகடடுகிறது. இவவாறு  ஓ்சான 

ஓச�ோன் மற்றும் ஓச�ோன் சிவ்தவு (Ozone and 
Ozone Depletion)

ஓ்சான (O3) என்பது ஆக்ஸிஜனின ஒரு 
வடிவமாகும். இது மூனறு ஆக்ஸிஜன  

10
50
80

480

ப்டம் 6.4. வவபபஅடுக்கு

சமல் 
மட்டம் 

(கிசலோமீட்டர்)

ஹபபிள் விணவவளி வ்தோவலச�ோக்கி 600 
கி.மீ

வவளிஅடுக்கு

அச�ோ�ோ

வவபபஅடுக்கு

விணகற்கள்

குவைந்த சுற்றுபபோவ்த 
விணகலம் 185கி.மீ  

இவ்டயடுக்கு

பவ்டயடுக்கு

அடியடுக்கு

ஓச�ோன் அடுக்கு
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உட்படுத்�ப்்படுகிறது  ஏதனனறால் வளிமண்டல 
காறறு நகர்வு மூலம் நீண்ட தூரத்திறகுக் 
க்டத்�ப்்படுகினறன. ஓ்சான துலை  
எனறு அலழக்கப்்படுகினற அண்டார்டிக்காவின 
ஓ்சான அடுக்கு கடுலமயாக ்பாதிக்க 
்படுவ�றகு காரணம் இது சிறப்பு வளிமண்டல 
நிலல மறறும் இரசாயன நிலலலய 
தகாணடுளைது. இது உலகில் ்வறு எஙகும் 
இல்லல. மிக குலறந்� குளிர்கால 
தவப்்பநிலலயால் அண்டார்டிக் ்பல்டயடுக்கு 
்பாதிக்கப்்படடு துருவ ்பல்டயடுக்கு ்மகஙகலை 
உருவாக்குகிறது. துருவ ்பல்டயடுக்கு ் மகஙகள  
துருவ ்பல்டயடுக்குக் காறறு்டன இலணந்து 
எதிர்விலன புரிந்து கு்ைாரின மறறும் 
ப்்ராமின ்்பானற வாயுக்கலை    
உருவாக்குகிறது  இது வசந்� காலத்தில் 
அண்டார்டிகாவில்  ஓ்சான துலைலய 
உருவாக்குகிறது.

சமீ்பத்தில் எடுத்� புவியின 
தசயறலகக்்காள ்ப்டத்தில் வளிமண்டலத்தில் 
உளை ஓ்சான அடுக்கு தமல்லிய�ாக 
காணப்்பட்டது. அக்்்டா்பர் 2, 2015 இல் 

அடுக்கானது புவியில் வாழும் அலனத்து  
உயிரினஙகலையும் ்பாதுகாக்கிறது. எனினும் 
புவிப்்பரப்பிறகு அருகில் ஓ்சான தவப்்பமல்டந்து 
த்பருகும் ்்பாது இது தீஙகுவிலைவிக்கக் 
கூடியது. ஆஸ்துமா மறறும் சுவாச ்நாய்கள 
்்பானற உ்டல்நல குலறலவ  ஏற்படுத்துகிறது. 

ஓச�ோன் சிவ்தவு: வளிமண்டல ்பல்டயடுக்கில் 
ஓ்சான தசறிவானது த�ா்டர்ச்சியாகக்  
குலறந்து வருவல�  ஓ்சான சில�வு என 
அலழக்கி்றாம். முனனர் ஓ்சான சில�வு 
தூசுப்்ப்டலத் த�ளிப்்பானகள  மறறும் 
குளிர்சா�னப்  த்படடிகள தவளியிடும்  
கு்ைா்ரா பு்ைாரா கார்்பன (CFC) மறறும் 
ொ்லான வாயுக்கள வளிமண்டலத்தில் ்வதி 
விலன புரிந்து ஓ்சான மூலக்கூறுகலை 
உல்டத்து அ�ன  தசறிலவக் குலறத்�ன. 

சூப்்பர் ்சானிக் விமானம் தவளிவிடும் 
லநடரஜன வாயுக்கைாலும் ஓ்சான 
மூலக்கூறுகலை உல்டக்க முடியும். 
்பல்டயடுக்கில் உளை ஓ்சான அடுக்கு 
முழுவதும் ஓ்சான ்பாதிப்புக்கு 

C

O

O
O

O

OO
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O

O

O
Cl
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Cl

Cl

Cl Cl Cl
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F
UV 1.  UV ்பாதிப்்பால் கு்ைாரின 

அணு CFC மூலக்கூறில் 
இருந்து பிரிகிறது.

�னித்� 
கு்ைாரின �னித்� 

கு்ைாரின

CFC மூலக்கூறு

O3 - ஓ்சான ClO2 -  
கு்ைாரின 

்மானாக்லசடு

O2 -  
ஆக்ஸிஜன 
மூலக்கூறு

O2 -  
ஆக்ஸிஜன 
மூலக்கூறு

்பல்டயடுக்கிலிருந்து 
வரும் �னித்� 

ஆக்ஸிஜன

கு்ைாரின 
்மானாக்லசடு

2.  �னித்� கு்ைாரின அணு 
ஓ்சான மூலக்கூறுகலை 
�ாக்குகிறது.

3.  கு்ைாரின அணு ஒரு 
ஆக்சிஜன அணுலவத் 
�னி்ய பிரித்து 
தவளி்யறறுகிறது,

4. �னித்� ஆக்சிஜன அணு 
கு்ைாரின ்மானாக்லசடு 
மூலக்கூலற �ாக்குகிறது.

5. முடிவில் ்மலும் ஒரு 
�னித்� கு்ைாரின அணு 
உருவாகிறது.

6.  �னித்� கு்ைாரின அணு ்பல்டயடுக்கில் த�ா்டர்ந்து ஓ்சானில் ்பாதிப்ல்ப 
ஏற்படுத்துகிறது.

பவ்டயடுக்கு
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6.3 வவபபநிவல மற்றும் வவபபச�மநிவல

காறறின தவப்்பநிலலயானது ஒரு 
குறிப்பிட்ட இ்டத்தில் உளை தவப்்பம் மறறும் 
குளிரின அைலவக் குறிக்கிறது. இது தசல்சியஸ் 
எனற அலகால் அைவி்டப்்படுகிறது. புவி 
எவவாறு தவப்்பமல்டகிறது என்பல�ப் ்பறறி 
நாம் அறிந்து தகாளைலாமா?

புவியின ்மற்பரப்பு சூரியனி்டமிருந்து 
வரும் குலறந்� அலலநீைம் உல்டய கதிர்கைால் 
தவப்்பப்்படுத்�ப்்படுகிறது. புவி உடகவரும் இந்� 
தவப்்பத்ல� ‘சூரிய கதிர்வீசல்’ (Solar Radiation)
அல்லது ‘உளவரும் சூரியகதிர்’ (Insolation) 
எனகி்றாம். வளிமண்டலம் தவப்்பமல்ட�ல் 
ஒரு மலறமுக தசயல்முலற ஆகும். 
அச்தசயல்முலறகைாவான:

1. புவிக் கதிர்வீ�ல் (Terrestrial Radiation)

புவியின ்மற்பரப்்பால் உடகிரகிக்கப்்படடு 
பிரதி்பலிக்கப்்படும் தவப்்பத்ல� புவிக் கதிர்வீசல் 
எனகி்றாம். புவி கதிர்வீசல் நீண்ட அலலநீைத் 
�னலமயுல்டய�ாக இருப்்ப�ால்  
வளிமண்டலத்திறகு அதிக தவப்்பத்ல� 
�ருகிறது.

2. வவபபக் க்டத்்தல் (Conduction)

புவியின ்மற்பரப்பிலிருந்து தவப்்ப 
ஆறறலானது புவியின ்மற்பரப்பு்டன 
்நரடியாகத் த�ா்டர்புல்டய  வளிமண்டலத்தின 
கீழ்பகுதிக்கு மாறறப்்படும் தசயல்முலறலய  
தவப்்பக் க்டத்�ல் எனகி்றாம்.

3.  வவபபச�லைம் மற்றும் வவபபக் 
கிவ்டபப�வல் (Convection and 
Advection)

காறறு மூலக்கூறுகைால் தவப்்பமானது  
தசஙகுத்து மறறும் கில்டமட்ட திலசயில் 
நகருவல� முலற்ய தவப்்பச்சலனம் மறறும் 
தவப்்பக்  கில்டப்்பரவல் என அலழக்கி்றாம். 
இந்� தசயல்முலற மூலமாக உலகின ்பல்்வறு 
்பகுதிகளுக்கும் மறறும் ்வறு்பட்ட 
உயரத்திறகும் தவப்்ப ஆறறலலக் க்டத்துகிறது.

அண்டார்டிக்கா மீது ்பதிவான ஓ்சான 
துலையின அதிக்படச அைவானது 28.2 
மில்லியன சதுர கி.மீட்டராக இருந்�து.  இந்� 
ஓ்சான துலையானது வ்ட அதமரிக்கக்  
கண்டத்ல� வி்ட அைவில் த்பரிய�ாக உளைது. 
இந்� ஓ்சான துலையானது அண்டார்டிக்கா 
முழுவதும்  புற  ஊ�ா கதிர்கலை 
அனுமதிப்்ப�ால் உலக தவப்்பமயமா�ல், ்�ால் 
புறறு்நாய், கணபுலர மறறும் ்பார்லவ இழப்பு 
்்பானற ்பாதிப்புகலை உண்டாக்குகிறது.

ஓ்சான சில�வு மனி�ர்கள,விலஙகுகள, 
�ாவரஙகள மறறும் நுணணுயிரிகலை 
்பாதிக்கிறது. இந்� விலைவுகள,  குறிப்்பாக 
அதிக அைவிலான  புற ஊ�ா கதிர்கள புவிலய 
அல்டவ�ால் ஏற்படுகிறது. ஆராய்ச்சியின 
முடிவில் அதிக அைவிலான புற ஊ�ா கதிர்கள 
்�ாலின கரும்புறறு்நாலய (non melanoma) 
ஏற்படுத்துகிறது.

நம் எதிர்காலத் �லலமுலறக்காக 
ஓ்சான அடுக்லக ்பாதுகாக்க  தூசுப் 
்ப்டலத் த�ளிப்்பான, நுலரலய உருவாக்கும் 
த்பாருடகலை வீசும் இயறறிகள மறறும் 
குளிர்சா�ன த்படடிகள ்்பானற  மாசுக்கலை 
உமிழும் த்பாருடகளின ்பயன்பாடல்டக் 
குலறக்க ்வணடும்.

்டாப்ைன அலகு 
(DU) என்பது தமாத்� 
ஓ்சானின அைவீடு 
ஆகும்.

ப்டம் 6.5 ஓச�ோன் சிவ்தவு ப�வு்தல்
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17% கதிர்வீசல் ்நரடியாக 
விணதவளிக்கும் 48% கதிர்வீசல் 
வளிமண்டலத்�ால் உடகிரகிக்கப்்படடும்  
(த்பறப்்பட்ட தவப்்பம் 14%, புவி கதிர்வீசல் 34%) 
்படிப்்படியாக விணதவளிக்குத் திருப்பி 
அனுப்்பப்்படுகிறது. என்வ சூரியனி்டம் இருந்து 
த்பரும் 65% தவப்்பம் புவியில் இருந்து 
தவளிவிடும் 65% புவிக் கதிர்வீசலுக்குச் 
சமமாகும். இவவாறு உளவரும் மறறும் 
தவளிச்தசல்லும் தவப்்ப ஆறறலுக்கு இல்ட்ய 
உளை விகி�ம் சமமாக இருந்�ால் அ�லன 
உலக தவப்்ப ஆறறல் சமநிலல எனகி்றாம்.

வவபபநிவலப ப�வல்
(Distribution Of Temperature)

தவப்்பநிலலப் ்பரவலானது 
கில்டமட்டமாகவும் தசஙகுத்�ாகவும் 
்வறு்படுகிறது.அல�ப் ்பறறிக் காண்்பாம்.

அ. கில்டமட்ட தவப்்பநிலலப் ்பரவல்  
ஆ. தசஙகுத்து தவப்்பநிலலப் ்பரவல் 

அ. கிவ்டமட்ட வவபபநிவலப ப�வல் 

புவியின ்மற்பரப்பில் உளை 
அடச்காடுகள முழுவதும் தவப்்பநிலல ்பரவிக் 
காணப்்படுவல� கில்டமட்ட தவப்்பநிலலப் 

வவபபச�மநிவல (Head Budjet)

பிரதி்பலிப்பு மறறும் கதிர்வீச்சு ஆறறலாக 
புவிக்கு வந்�ல்டயும் தவப்்ப ஆறறலும்  மீணடும் 
விணதவளிக்குத் திரும்பிச்தசல்லும் தவப்்ப 
ஆறறலும்  சமமாக இருந்�ால் அ�லன 
தவப்்பச்சமநிலல எனகி்றாம். புவிக்கு  வரும் 
சூரியக் கதிர்வீசலும் மறறும் தவளி்யறும் 
புவிக் கதிர்வீசலும்  வளிமண்டலம் வழியாக 
தசல்வ�ால் புவியானது  அ�ன உகந்�  
தவப்்பநிலலலய நிலலநிறுத்துகிறது.

வளிமண்டலத்ல� அல்டயும் 100%  
சூரிய கதிர்வீசலில் ்மகஙகள, நீர்நிலலகள, 
்பனிப்்படிகஙகள ்்பானறலவ பிரதி்பலிப்்ப�ன 
மூலம் 35% விணதவளிக்குத் திருப்பி 
அனுப்்பப்்படுகிறது. இந்� தவப்்பம் புவிலய்யா 
வளிமண்டலத்ல�்யா தவப்்பமல்டயச் 
தசய்யாது.

மீ�முளை 65% அலகில் 14% 
வளிமண்டலமும் 51% (34% ்நரடி 
சூரியகதிர்வீச்சு, 17% கதிர்வீச்சு சி�றல்) புவியின 
்மற்பரப்பும் உடகிரகித்துக்தகாளகினறன. புவி 
உடகிரகிக்கும் 51% சூரியக் கதிர்வீசலானது 
புவிக்கதிர்வீசலாக மீணடும் விணதவளிக்கு 
்நரடியாகத் திருப்பி அனுப்்பப்்படுகிறது.

ப்டம் 6.6 வவபப�மநிவல

65 அலகு கதிர்வீச்சு விணதவளிக்கு 
திருப்புகிறது (34 + 14 கதிர்வீச்சு 
வளிமண்டலத்�ாலும் + 17 நிலத்�ாலும்).

புவியின ்மற்பரப்ல்ப 
அல்டவ�றகு முன்்ப 35 
அலகிலன இழக்கிறது. 

புவியின் 
அல்பிச்டோ

17
 வி

ண
வ

வ
ளி

க்
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 வ
�ல்

லு
ம்

 க
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ர்வீ
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சு
.

வளிமண்டலத்்தோல் 

பி�திபலிக்கபபடுகிைது.
(6+27+2)

34 அலகு வளிமண்டலத்�ால் 

உடகிரகிக்கப்்படுகிறது

14 
அ

லகுகள
 வ

ளி
மண

்டலத்�ால் 

உடகிரகிக்கப்்படுகிறது

51 அலகு புவி சமற்ப�பபோல் 
உடகி�கிக்கபபடுகிைது.

வமோத்்த 100 அலகுகள் வவபபம் சூரியனி்டம் இருநது வபைபபட்டது
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தவப்்பச்சலன தசயல்முலற காரணமாக 
தவப்்பமல்டவதும் குளிரல்டவதும் தமதுவாக 
நல்டத்பறுகிறது. நிலத்து்டன ஒப்பிடுலகயில் 
நீரின ஓர் அலகு ்பரப்்பைலவ தவப்்பமல்டயச் 
தசய்ய 2.5 ம்டஙகு தவப்்ப ஆறறல் கூடு�லாகத் 
்�லவப்்படுகிறது.  என்வ ்கால்டகாலத்தில் 
நிலமானது நீலரவி்ட  அதிக தவப்்பநிலலலயயும் 
குளிர்காலத்தில் நீரானது நிலத்ல� வி்ட  அதிக  
தவப்்பநிலலலயயும் தகாணடுளைது. இ�னால்  
வ்டஅலரக்்காைத்தில் அதிக நிலப்்பகுதி 
உளை�ால் அ�ன சராசரி தவப்்பநிலல (15.20 
தசல்சியஸ்) த�ன அலரக்்காைத்ல� வி்ட (13.30 
தசல்சியஸ்) அதிகமாக உளைது.

3. க்டல் நீச�ோட்டஙகள் (Ocean Currents)

தவப்்ப மண்டல க்டல் ்பகுதியில் இருந்து 
தவப்்ப நீ்ராட்டமானது துருவப்்பகுதிலய 
்நாக்கி தவப்்பமான நீலர சுமந்து தசல்வ�ால் 
துருவ க்டறகலரப் ்பகுதியில் தவப்்பம் 
அதிகரிக்கிறது. அ்�்்பால் குளிர்  
நீ்ராட்டஙகள துருவப்்பகுதியில் இருந்து 
குளிர்ந்� நீலர தவப்்பமண்டலப் ்பகுதிக்குக் 
தகாணடு வருவ�ால் தவப்்பமண்டலக் 
க்டறகலரப் ்பகுதியின தவப்்பநிலல குலறகிறது.

4. சகோள் கோற்றுகள் (Prevailing Winds)     

தவப்்ப காறறுகைான விய்பாரக் காறறுகள 
மறறும் ்மறகத்திய காறறுகள அதிக தவப்்ப 
ஆறறலலக் க்டத்துவ�ால் தவப்்பநிலலலய 
அதிகரிக்கிறது. அ்�்்பால் குளிர்ந்� துருவ 
கிழக்கத்திய காறறுகள துருவப்்பகுதியில் 
இருந்து குலறந்� தவப்்ப ஆறறலலக் 
க்டத்துவ�ால்  தவப்்பநிலலலயக் குலறக்கிறது.

5 . சமகமூட்டம் (Cloudiness)

சூரியனி்டம் இருந்து புவிக்கு வரும் சூரிய 
ஒளிக்கதிலர ்மக மூட்டத்து்டன இருக்கும் 
வானம் �டுப்்ப�ால் புவியில் தவப்்பநிலல 
குலறகிறது. ஆனால் வானம் ்பகலில் த�ளிவாக 
இருக்கும் ்்பாது அதிகப்்படியான சூரியக்கதிர் 
புவி்மற்பரப்ல்ப அல்டவ�ால் தவப்்பநிலல 
உயர்கிறது.  அ்� ்நரத்தில் த�ளிவான வானம் 
இரவு ்நரத்தில் அதிகப்்படியான 

்பரவல் எனகி்றாம். த்பாதுவாக நிலவலர 
்ப்டஙகளில் கில்டமட்ட தவப்்பநிலலப் ்பரவல் 
சமதவப்்பநிலலக் ்காடுகள மூலம் 
காட்டப்்படுகிறது. புவியில் க்டல் மட்ட உயரத்தில் 
உளை சமதவப்்பநிலலலய  உல்டய  இ்டஙகலை 
இலணக்கும் கற்பலனக் ்காடுகலை 
சமதவப்்பநிலலக் ்காடு (Isotherms) எனகி்றாம்.

6.3.1  கிவ்டமட்ட வவபபநிவலப ப�வவல 
போதிக்கும் கோ�ணிகள்

புவி ்மற்பரப்பின மீது கில்டமட்ட 
தவப்்பநிலலப் ்பரவலானது இ்டத்திறகு இ்டம் 
மாறு்படுகிறது. பினவரும் காரணிகள  புவியில் 
கில்டமட்ட தவப்்பநிலலப் ்பரவலல 
்பாதிக்கினறன.

1. அட�ச�வக (Latitude)

புவியில் சூரியக் கதிர்வீசல் விழும் 
்காணத்ல� நிகழவு ்காணம் (angle of incidence) 
என அலழக்கி்றாம். நிலநடுக்்காடடுப் 
்பகுதியில் நிகழவு ்காணம் தசஙகுத்�ாக 
இருக்கிறது.  நிகழவு ்காணமானது 
நிலநடுக்்காடடுப் ்பகுதியில் இருந்து 
துருவஙகலை ்நாக்கிச் தசல்லும்்்பாது 
சாய்வாக அலமவ�ால்   சூரியக்கதிர்வீசல் 
மூலம் தவப்்பப்்படுத்�ப்்படும் புவியின ்பரப்்பைவு 
துருவத்ல� ்நாக்கி தசல்லும்்்பாது 
அதிகரிக்கிறது. என்வ தவப்்பநிலலயானது 
நிலநடுக்்காடடுப் ்பகுதியில் அதிகமாகவும் 
துருவப் ்பகுதியில் குலறவாகவும் 
காணப்்படுகிறது.

2.  நிலம் மற்றும் நீர்பப�வல் (Distribution Of 
Land and Water)   

நிலம் தவப்்பக் க்டத்�ல் தசயல்முலற 
காரணமாக தவப்்பமல்டவதும், குளிரல்டவதும் 
்வகமாக நல்டத்பறும். அ்�்நரத்தில் நீர் 

சூரியக் கதிர்வீச்சு புவிலய 
வந்�ல்டய சராசரியாக 
எடுத்துக்தகாளளும் ்நரம் 
8 நிமி்டம் 20 வினாடிகள 
ஆகும்.
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அ.  உயரத்ல� அல்டயும் புவிகதிர்வீசலின 
அைவு .

ஆ. உயர் அடசஙகளில் தவப்்ப ஆறறலல 
உடகிரகிக்கும்  காறறின அ்டர்த்தி. 

்மறகூறிய இரு காரணிகைால்  உயரம் 
அதிகரிக்கும் ்்பாது தவப்்பநிலலயும் 
குலறகிறது.

6.3.3  வவபப ்தவலகீழ் மோற்ைம் (Inversion 
of Temperature)

அதிகரிக்கும் உயரத்திறகு ஏற்ப 
தவப்்பநிலல அதிகரிப்்பல� தவப்்ப �லலகீழ 
மாறறம் என அலழக்கி்றாம். இந்நிலலயில் 
குளிர்காறறு மீது தவப்்பக்காறறு 
காணப்்படுகிறது.

தவப்்பத் �லலகீழ மாறறத்திறகான காரணிகள:

1. நீண்ட குளி�ோை இ�வுகள் 
்பகலில்  புவியானது சூரியக் கதிர்வீச்லச 

உடகிரகித்து  இரவில் தவளிவிடுகிறது. இ�னால் 

ப்டம் 6.7 வவபபநிவலயின் வ�ஙகுத்து ப�வல்

மோணவர் வ�யல்போடு

தசனலனயில் (7 மீட்டர்) தவப்்பநிலல 340 
தசல்சியஸ் எனறால் தகால்டக்கானலின 
(2133 மீட்டர்) தவப்்பநிலலலய இயல்்பான 
தவப்்ப குலறவு விகி�த்ல� தகாணடு 
கணக்கிடுக.

புவிக்கதிர்வீசலல தவளி்யறறுகிறது. 
உ�ாரணமாக தவப்்பமண்டலப் ்பாலலவனஙகள 
்பகலில் அதிக தவப்்பநிலலலயயும் இரவில் 
மிகக் குலறவான தவப்்பநிலலலயயும் 
தகாணடுளைது.

6.  புவிபப�பபின் ்தன்வம (Nature of the 
Surface)

சூரியக் கதிர் வீசல் பிரதி்பலிக்கப்்படுவது 
புவிப்்பரப்பின �னலமலயப் த்பாறுத்து 
மாறு்படுகிறது. ்பனிக்கடடி அதிக பிரதி்பலிப்புத் 
�னலம உல்டய�ால் குலறவான தவப்்பநிலலக் 
குவிப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. ஆனால் காடுகள 
அதிக சூரிய ஆறறலலப் த்பறறு குலறவான 
சூரிய ஆறறலலப் பிரதி்பலிப்்ப�ால், தவப்்பநிலல 
உயர வழிவகுக்கிறது.

7. மவலத்்தவ்டகள் (Mountain Barriers)   

காறறு அல்லது வளிப்்பகுதிகள மலலலய 
்நாக்கி வீசும்்்பாது மலலயின 
இருபுறஙகளிலும் தவப்்பநிலலப் ்பரவலலப் 
்பாதிக்கினறது.  உ�ாரணமாக துருவ கிழக்கத்திய 
காறறு மறறும் ்பனிப்புயலானது முலற்ய 
ஐ்ராப்்பாவின ஆல்ப்ஸ் மறறும் ஆசியாவின 
இமயமலல ்பகுதிகைால் �டுக்கப்்படுவ�ால் 
இம்மலலகளின வ்டசரிவுப் ்பகுதியில் குலறந்� 
தவப்்பநிலலயும் அ�ன த�னசரிவுப்  ்பகுதியில் 
அதிக தவப்்பநிலலயும் காணப்்படுகிறது. 

6.3.2  வ�ஙகுத்து வவபபநிவலப 
ப�வவலப போதிக்கும் கோ�ணிகள்

புவியின ்மற்பரப்பில் இருந்து ்ம்ல 
தசல்லச் தசல்ல தவப்்பநிலல குலறயும் என்பது 
நம் அலனவருக்கும் த�ரியும். இவவாறு 
வளிமண்டலப் ்பல்டயடுக்கில் தவப்்பநிலல 
தசஙகுத்�ாகக் குலறவல� இயல்்பான தவப்்பக் 
குலறவு விகி�ம் (Normal Lapse rate) அல்லது 
தசஙகுத்து தவப்்பக் குலறவு என அலழக்கி்றாம் 
(்ப்டம் 6.7).  தவப்்பநிலல குலறயும் விகி�மானது 
1000 மீட்டருக்கு 6.50 தசல்சியஸ் எனற அைவில் 
குலறகிறது. இது பினவரும் காரணிகைால் 
்பாதிக்கப்்படுகிறது. 

குளிர்காறறு

குளிர்காறறு ்பனிப்புலக
தவப்்பகாறறு

தவப்்பகாறறு

�ோ்தோ�ண நிவல வவபப்தவலகீழ் மோற்ைம்

உ
ய

ரம்

காறறின தவப்்பநிலல காறறின தவப்்பநிலல

00 தச 00 தச

உ
ய

ரம்

இயல்்பான தவப்்பநிலல விவரம் �லலகீழ தவப்்பநிலல விவரம்
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5. வளிமுகம் உருவோக்கம் 

்பல்்வறு வளிமுகஙகள  உருவாகும் 
்்பாது குளிர் காறறு மீது தவப்்பக் காறறு 
்ம்லருவ�ால் தவப்்பத் �லலகீழ மாறறம் 
ஏற்படுகிறது.

6. மவலக்கோற்று 

அதிகாலலயில் குளிர்ந்� காறறு மலல 
உச்சியிலிருந்து கீழப்்பகுதிலய ் நாக்கிச் தசனறு 
தவப்்பக்காறலறப் ்பளைத்�ாக்கிலிருந்து  
்மல்்நாக்கி  தவளி்யறறுகிறது. இல�ப் 
்பளைத்�ாக்கு தவப்்பத் �லலகீழ மாறறம் 
எனகி்றாம்.

புவி ்மற்பரப்பினால் 
பி ர தி ்ப லி க் க ப் ்ப டு ம் 
சூரியக் கதிர் வீசலின 
அைலவ ஒளி 
திருப்புத்திறன (Albedo) 

எனகி்றாம். காடுகளு்டன ஒப்பிடும் ்்பாது 
்பனி அதிகைவு ஒளி திருப்புத்திறலனக் 
தகாணடுளைது.

வளிமண்டலத்தின அடிப்்பகுதி நிலப்்பகுதியு்டன 
இலணந்து இருப்்ப�ால் நீண்ட இரவு நாடகளில் 
வளிமண்டலக் கீழ்பகுதி குளிர்ந்தும் ்மற்பகுதி 
தவப்்பமாகவும் காணப்்படும். 

2. வ்தளிவோை வோைம்  

வானம் த�ளிவாக இருக்கும் ்்பாது 
அதிகைவு புவிக்கதிர் வீசல் அதிக உயரத்திறகு 
தசனறு விடுவ�ால் இப்்பகுதியில் குலறவான 
தவப்்பநிலல்ய நிலவுகிறது.

3. வைண்டக் கோற்று

வறண்டக் காறறு புவிக் கதிர்வீசலல 
குலறவாக  உடகிரகித்து விணதவளிலய ் நாக்கி 
தவளி்யறறுகிறது.  

4. பனி மூடிய நிலபபகுதி 

குலறந்� புவிக் கதிர்வீசல் மறறும் 
அதிகைவு ஒளிதிருப்பு திறன (Albedo) காரணமாக 
இரவில் வளிமண்டலத்தில் அதிக தவப்்ப  இழப்பு 
ஏற்படுவ�ால் புவி்மற்பரப்பு 
குளிர்ச்சியல்டகிறது.

6.3.4 வவபபநிவல அளவீடுகள்

வவபபநிவல
அளவு

கணடுபிடிபபோளர் 
வபயர்

ஆணடு

்பாரனஹீட ்கப்ரியல் ்பாரனஹீட 1714

தசல்சியஸ் ஆணடரு தசல்சியஸ் 1742

தகல்வின லார்டதகல்வின 1848

வெப்பநிலை அளவுகள் மாற்றுதல் (ஒபபிடுதல்)
வெல்சியஸிலிருந்து ஃ்பாரன்ஹீட்
உ�ாரணம் 200 C 

F = (C×1.8) + 32
F = (20×1.8) +32
F = 36+32=68 
F = 68

என்வ 200 C = 680 F
வெல்சியஸிலிருந்து வகல்வின் 
உ�ாரணம் 200 C

K = C + 273.15
K =20+273.15
K =293.15

என்வ 200 C =293.15 K 

6.3.5  உலகின் வவபபநிவல 
மண்டலஙகள்

புவி த்பறக்கூடிய சூரியக்கதிர்களின  
அைலவப் த்பாருத்து தவப்்ப நிலல  
மண்டலஙகள உலகைவில் மூனறு வலகயாகப் 
பிரிக்கப்்படுகிறது. அலவ: தவப்்பமண்டலம், மி� 
தவப்்பமண்டலம் மறறும் துருவமண்டலம் 
ஆகும்.

வவபபமண்டலம் (Torrid Zone) (00 மு்தல் 
23 ½0 வ்டக்கு மற்றும் வ்தற்கு வவ�)

க்டக்ரலகக்கும் மகர்ரலகக்கும் 
இல்டயிலான ்பகுதி தவப்்ப மண்டலப் ்பகுதி என 
அலழக்கப்்படுகிறது. இப்்பகுதியில் 
சூரியக்கதிர்கள தசஙகுத்�ாக விழுவ�ால் இந்� 
மண்டலத்தில் தவப்்பநிலல மறற இரணடு 
மண்டலஙகலை வி்ட எப்்்பாதும் அதிகமாக 
இருக்கும்.
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இப்்பகுதியில் எப்்்பாதும் சூரியக் கதிர் சாய்வாக 
விழுவ�ால் மிகக் குலறவான தவப்்பநிலல்ய 
இஙகு காணப்்படுகிறது. இது மிகவும் குளிரான 
்பகுதியாகும். இப்்பகுதியில் 24 மணி ்நரமும் 
்பகல் மறறும் இரவாக  முலற்ய  அதிக்படச 
்கால்ட மறறும் அதிக்படச  குளிர் காலத்தில் 
இருக்கும்.

ஆணடு வவபபநிவல (Annual 

Temperature): ஒரு ்பகுதியின ஒரு 
வரு்டத்தின சராசரி தவப்்பநிலல

ஆணடு ��ோ�ரி வவபபநிவல (Mean Annual 

Temperature): ஒரு ்பகுதியின 30 ஆணடு கால 
தவப்்பநிலலயின சராசரி

வவபபநிவலயின் வீசசு (Range Of Temperature): 
ஒரு ்பகுதியின அதிக ்படச தவப்்பநிலலக்கும் குலறந்� 
்படச தவப்்பநிலலக்கும் இல்ட்ய உளை ்வறு்பாடு

ஆணடு வவபபநிவல வீசசு (Annual Range Of 

Temperature): ஒரு ்பகுதியின ஒரு வரு்டத்தின அதிக 
்படச தவப்்பநிலலக்கும் குலறந்� ்படச 
தவப்்பநிலலக்கும் இல்ட்ய உளை ்வறு்பாடு

திை�ரி வவபபநிவல வீசசு (Diurnal Range Of 

Temperature): ஒரு ்பகுதியின ஒரு நாளின அதிக 
்படச தவப்்பநிலலக்கும் குலறந்� ்படச 

தவப்்பநிலலக்கும் இல்ட்ய உளை ்வறு்பாடு 

மி்த வவபப மண்டலம் (Temperate Zone) 
(23½0 வ்டக்கு மு்தல் 66½0 வ்டக்கு மற்றும் 23½0 
வ்தற்கு மு்தல் 66½0 வ்தற்கு வவ�) 

வ்ட அலரக்்காைத்தில் க்டக ்ரலகக்கும் 
ஆர்டிக் வட்டத்திறகும் இல்டயிலும் த�ன 
அலரக்்காைத்தில் மகர ்ரலகக்கும் 
அண்டார்டிக் வட்டத்திறகும் இல்டயிலும் 
அலமந்துளை ்பகுதிலய மி� தவப்்ப மண்டலம் 
என அலழக்கி்றாம். இப்்பகுதியில் சூரியக் 
கதிர்கள எப்்்பாதும் தசஙகுத்�ாக விழுவது 
இல்லல. இஙகு ்கால்டகாலத்தில் நீண்ட ்பகல், 
குறுகிய இரவும் மறறும் குளிர் காலத்தில் நீண்ட 
இரவு, குறுகிய ்பகலும் காணப்்படும். என்வ 
மி�மான தவப்்பநிலல இப்்பகுதியில்  
நிலவுவ�ால் இ�லன  மி� தவப்்ப மண்டலம் 
என அலழக்கி்றாம்.

துருவ மண்டலம் (Polar Zone) (குளிர் 
மண்டலம்-66½0 வ்டக்கு மு்தல் 900 வ்டக்கு  
மற்றும் 66½0 வ்தற்கு மு்தல் 900வ்தற்கு)

வ்ட ்காைத்தில் ஆர்டிக் வட்டத்திறகும் 
வ்ட துருவத்திறகும் இல்ட்யயும், த�ன 
்காைத்தில் அண்டார்டிக் வட்டத்திறகும் த�ன 
துருவதிறகும் இல்ட்யயும் உளை ்பகுதிலய 
துருவ மண்டலம் என அலழக்கி்றாம். 

ப்டம் 6.8 வவபப மண்டலம்

சூரியன்

வ்ட துருவ மண்டலம்

மி்தவவபப மண்டலம்

மி்தவவபப மண்டலம்

வவபப மண்டலம்

வ்தன் துருவ மண்டலம்

ஆர்டிக் வட்டம்

அண்டோர்டிக் வட்டம்

க்டகச�வக

மக�ச�வக

நில�டுக்சகோடு
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1.  உஙகள வீடல்டச் சுறறி நிழலலத் �ரக்கூடிய 
மரம் மறறும் �ாவரஙகலை வைர்ப்்ப�ால் 
்மற்பரப்பு காறறின தவப்்பநிலல குலறகிறது.

2.  ்பசுலமக் கூலரகள மறறும் குளிர்க்  கூலரகள 
நிறுவு�ல்.

3.  மினனாறறல் திறனுல்டய உ்பகரணஙகலைப் 
்பயன்படுத்து�ல்.

4.  நகர்ப்புற ்பகுதிகளில் இருக்கும் அலனத்துத் 
த�ாழிறசாலலகலையும் இ்டம் மாறறு�ல்.

5.  வாகனஙகளில் இருந்து வரும் கார்்பன 
புலகலயக் குலறத்�ல்.

6.4.  வளிமண்டல அழுத்்தம் மற்றும் 

கோற்றுகள்

வளிமண்டல அழுத்�ம் என்பது புவியின 
்மற்பரப்புக்கு ் ம்ல ஒரு அலகு ்பரப்பில் உளை 
காறறு மூலக்கூறுகளின எல்ட ஆகும். கீ்ழ 
தகாடுக்கப்்படடுளை ்ப்டத்தில் (்ப்டம் 6.10) 
காறறின எல்ட அதிகரிக்கும் ்்பாது அழுத்�ப் 
புளளியின மதிப்பும் அதிகரிக்கும். புவியின மீது 

6.3.6  பசுவம இல்ல விவளவு (Green 
House Effect)

 தவப்்பச் சமநிலலயின ்படி நீண்ட 
அலலநீைம் உல்டய கதிர்கள வளிமண்டலத்தில் 
உளை ்பசுலம இல்ல வாயுக்கைால் 
உடகிரகிக்கப்்படுகினறன. இ�னால் 
வளிமண்டலத்தின தவப்்பநிலல அதிகரிக்கிறது. 
இந்� ்பசுலம இல்ல வாயுக்கள ஒரு 
கணணாடிலயப் ்்பானறு தசயல்்படடு 
தவப்்பத்ல�த் �க்கலவத்துக் தகாளவ�ால் 
தவப்்பம் வளிமண்டலத்ல� விடடு  
தவளி்யறுவது �டுக்கப்்படுகிறது. 
இந்நிகழலவ்ய ்பசுலம இல்ல விலைவு என 
அலழக்கி்றாம்.

உலக வவபபமயமோ்தல் (Global 
Warming)

உலக தவப்்பமயமா�ல் ஒரு நூறறாணடு 
கால அைவில் கணகாணிக்கப்்படுகிறது. கார்்பன 
ல்ட ஆக்லைடு, நீராவி, மீத்்�ன மறறும் 
ஓ்சான ்்பானற ்பசுலம இல்ல வாயுக்களின 
காரணமாக ஒவதவாரு ஆணடும் தவப்்பநிலல 
த�ா்டர்ந்து அதிகரித்துக் தகாண்்ட வருகிறது. 
்பசுலம இல்ல வாயுக்கள அதிகைவு  உயிர் 
எரித்பாருள ்பயன்பாடு, வாகனஙகள, 
த�ாழிறசாலல மறறும் வீடுகளில் இருந்து 
தவளி்யறும் கார்்பன வாயுக்கைால் 
உற்பத்தியாகிறது.

6.3.7  �க� வவபபத்தீவு 
(Urban Heat Island – UHI)

நகர்ப்புறப் ்பகுதி மறறும் த்பரு நகரஙகலை 
சுறறியுளை ்பகுதிகளில் அதிக அைவு 
தவப்்பநிலல காணப்்படுகிறது. நகரஙகளில் 
உளை வானுயர்ந்�  கடடி்டஙகள, சாலலகள, 
குலறவான �ாவரப்்பரவல், குலறவான மண 
்பரப்பு ்்பானறவறறால் நகர்ப்புறப் ்பகுதிகள 
கிராமப் ்பகுதிலய வி்ட அதிக  தவப்்பத்து்டன  
ஒரு தவப்்பத் தீவு ்்பால காணப்்படுகிறது. இது 
நகர தவப்்பத்தீவு எனப்்படும்.

நகர தவப்்பத்தீவின �ாக்கத்ல�க் 
குலறக்கும் வழிகள:

�க� வவபப தீவு விவ�ம்

ப்டம் 6.9. �க� வவபப தீவு

33.3
32.8
32.2
31.7
31.7
30.6
30.0
29.4

வ
வ

பப
நி

வ
ல

 ° 
வ

�

கிராமம் நகரம்வர்த்�கம் பூஙகா
துலண நகர 
குடியிருப்பு

துலண நகர 
குடியிருப்பு

ப்டம் 6.10 வளிமண்டல அழுத்்தம்

வளிமண்டலத்தின் சமல்பகுதி

அழுத்்தத்வ்த கோடடும் புள்ளி X ஆைது 
கோற்றின் எவ்டவய குறிக்கிைது.

சமற்ப�பபு

அலகு ப�பபு
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ஆராய்வது மிக கடினமாகும்.  வளிமண்டலத்தின 
்மல்்பகுதி அ்டர்த்திக் குலறந்� தமல்லிய�ாகும். 
அழுத்�மானது க்டல்மட்ட உயரத்திலிருந்து 
உய்ர தசல்ல த�ா்டர்ந்து குலறகிறது. 
ஏதனனறால் அழுத்�ம் அைவி்டப்்படும் 
குறிப்பிட்ட புளளிக்கு ்மல் காணப்்படும் 
்பருப்த்பாருடகளின அைவு ்படிப்்படியாக 
குலறகிறது. 

ப்டம் 6.12 உய�த்திற்கும் அழுத்்தத்திற்கும் 
இவ்டசயயோை வ்தோ்டர்பு 

வளிமண்டல அழுத்�ப்்பரவல் சீரான முலறயில் 
இல்லல. புவி ் மற்பரப்பில் விலசலய தசலுத்தும் 
காறறு மூலக்கூறுகளின எல்டக்கு ஏற்ப 
அழுத்�ம் அதிகரிக்கும் அல்லது குலறயும். 
காறறின தவப்்பநிலல அதிகரிக்கும் ்்பாது  
காறறு  விரிவல்டந்து அப்்பகுதியில் உளை 
மூலக்கூறுகளின எணணிக்லக குலறகிறது. 
இல� த�ா்டர்ந்து அழுத்�ம் குலறகிறது. சில 
்நரஙகளில் தவப்்பநிலல குலறயும் ்்பாது 
காறறின அழுத்�ம் அதிகரிக்கிறது. என்வ 
தவப்்பநிலலயும், வளிமண்டல அழுத்�மும் 
எதிர்மலறயான த�ா்டர்புல்டயது. வளிமண்டல 
அழுத்�ம் அழுத்�மானி (Barometer) என 
அலழக்கப்்படும் கருவியால் அைவி்டப்்படுகிறது.

6.4.1  வளிமண்டல அழுத்்தத்தின் 
வ�ஙகுத்து ப�வல்

உயரத்திறகும் வளிமண்டல 
அழுத்�த்திறகும் இல்ட்ய உளை த�ா்டர்ல்ப 

சராசரி க்டல் மட்ட 
உயரத்தில் உளை சம 
அ ழு த் � ப் ்ப கு தி க ல ை 

இலணக்கும் கற்பலனக் ்காடடிறகு சம 
அழுத்�க்்காடு (Isobar) எனறு த்பயர்.

ப்டம் 6.11. சகோவ்ட மற்றும் குளிர் கோலத்தில் உய�ழுத்்தம் மற்றும் ்தோழ்வழுத்்தம் உருவோகும்  பகுதிகள்

1024
1020

101
6

1016

1012

1012

100
8

1008

1004

1004

1000

1000

996

இநதியப வபருஙக்டல் இநதியப வபருஙக்டல்

்தோழ்வழுத்்தம் உய�ழுத்்தம்

இநதியோ
இநதியோ

ஜைவரி ஜுவல

�ாழவழுத்�ம்

உயரழுத்�ம்

மலல உச்சியிலிருக்கும் 
மனி�னின மீது 
எவவைவு குலறவான 
அணுக்கள கீ்ழ 
அழுத்துகிறது.

மலலயின கீழ ்பகுதியில் இருக்கும் இ�லன 
அலனத்து அணுக்களும் கீ்ழ அழுத்துகிறது.
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உய�ம் மீட்டரில்
வளிமண்டல அழுத்்தம் 

மில்லிபோரில் (mb)

க்டல்மட்ட உயரம் 1013.25
 1,000  898.76
 2,000  795.01
 3,000  701.01
 4,000  616.60
 5,000  540.48
10,000 264.0

6.4.2  வளிமண்டல அழுத்்தத்தின்  
கிவ்டமட்ட ப�வல்

காறறு தவப்்பமல்டயும் ்்பாது 
விரிவல்டந்து தசஙகுத்�ாக ்ம்ல உயர்வ�ால்  
காறறின அழுத்�ம் குலறந்து �ாழவழுத்�ப் 
்பகுதி உருவாகிறது. மாறாக குளிர்ந்� காறறு 
அ்டர்த்தி அதிகமாகி தசஙகுத்�ாக 
கீழிறஙகுவ�ால் �லரப்்பகுதியில் காறறின  எல்ட 
மறறும் அழுத்�ம் அதிகரித்து உயர் 
அழுத்�ப்்பகுதி உருவாகிறது. 

சிநதிக்க

மக்கள உயரமான ்பகுதிக்குச் தசல்லும் 
்்பாது சுவாசிக்க சிரமம் ஏற்படுகிறது. ஏன?

சகோரியோலிஸ் விவளவு (Coriolis 
Effect)

புவியின சுழறசியானது புவி 
்மற்பரப்பில் நகரும் த்பாருடகளின மீது  
�ாக்கத்ல� ஏற்படுத்துகிறது. �ல்டயினறி 
நகரும் த்பாருடகள புவியின சுழறசியினால் 
்நர்்காடடில் ்பயணிப்்பது இல்லல. அலவ  
வ்ட்காைத்தில் வலப்புறமாகவும், த�ன 
்காைத்தில் இ்டப்புறமாகவும் நகரும்.

வ்ட்காைத்தில் மணிக்கு 95 கி.மீ 
்வகத்தில் ்நர்்காடடில் தசல்லும் ஒரு 
வாகனத்தின சக்கரத்திறகும் புவித்�லரக்கும் 
இல்ட்ய உராய்வு இல்லலதயனறால் 
வலப்புறமாகத் திரும்பும். இந்� �ாக்கம் 
்காரியாலிஸ் விலைவு எனப்்படும். இந்� 
விலைலவ கண்டறிந்�வர் G.G. ்காரியாலிஸ். 
இ�ன காரணமாக்வ தசயறலகக்்காள 
ஏவும் �லஙகள கிழக்குக் க்டறகலரப் 
்பகுதிகளில் அலமக்கப்்படடுளைன.
எடுத்துக்காட்டாக, ஸ்ரீெரி்காட்டா(இந்தியா), 
பிதரஞ்ச் கயானா(பிரானஸ்).

6.4.3   புவி  அழுத்்தப படவ்டகள் 
(Pressure Belts Of the Earth)

புவியின ்மற்பரப்பில் வளிமண்டல 
அழுத்�ஙகள சூழந்து காணப்்படுகிறது. 

(அ) ஜைவரி

உ

உ உ

உ

உ

்தோ

்தோ
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ப்டம் 6.13. கிவ்டமட்ட  வவபபநிவல ப�வல்

கோற்றின் வவககள்

புவி ்மற்பரப்புக் காறறு உயர் அடச்ரலகக் காறறு

தஜட காறறு

மு�னலமக் காறறு (உலகைாவிய 
காறறுகள ்காள காறறுகள /

நிலலயான காறறுகள) 

வியா்பாரக் காறறுகள, 
்மறகத்தியக் காறறுகள, 

துருவக் கிழக்கத்திய காறறுகள

்பருவக் காறறுகள,  
சூறாவளி

1.  க்டல் மறறும் நிலக் காறறுகள, 
2.  மலல மறறும் ்பளைத்�ாக்கு 

காறறுகள, 
3.  குளிர் மறறும் தவப்்பக் காறறுகள

இரண்டாம் நிலல காறறுகள (்பருவக் 
காறறுகள / வட்டாரக்  காறறுகள) 

மூனறாம் நிலலக் காறறுகள 
/ �ல காறறுகள

அலவ நிலநடுக்்காடடு �ாழவழுத்�ப் 
்படல்ட, துலண தவப்்ப மண்டல உயர் அழுத்�ப் 
்படல்ட,  துலண துருவ �ாழவழுத்�ப் ்படல்ட 
மறறும் துருவ உயர் அழுத்�ப் ்படல்ட 
்்பானறலவ ஆகும்.  
(்ப்டம் 6.13).

6.4.4  கோற்றுகள்

வளிமண்டல சமநிலலலய நிலலநிறுத்� 
உயர் அழுத்�ம் உளை ்பகுதிகளில் இருந்து 
�ாழவழுத்�ம் உளை ்பகுதிலய ்நாக்கி வாயு  

மூலக்கூறுகள கில்டமட்டமாக நகர்வல� 
காறறு எனகி்றாம். இந்� காறறு எப்்்பாதும் 
சம அழுத்�க்்காடடில் தசஙகுத்�ாக நகர்கிறது. 
புவி சுறறவில்லல எனறால் காறறு 
்நர்க்்காடடில்  தசனறு விடும். புவி  சுழறசியால் 
ஏற்படும் ்காரியாலிஸ் விலைவு காரணமாக 
காறறு திலச திருப்்பப்்படுகிறது. காறறின 
திலசலய அறிய ்பயன்படும் கருவி காறறு 
திலசமானி (Windvane) எனறும் காறறின 
்வகத்ல� அைவி்ட ்பயன்படும் கருவி 
காறறுமானி (Anemometer) எனறும்  
அலழக்கப்்படுகிறது.

ஆ) ஜுவல

உ

உ உ
உ

உ

உ

உ
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அழுத்�ப்்பகுதியிலிருந்து காறறானது  
நிலநடுக்்காடடு �ாழவழுத்�ப் ்பகுதிலய 
்நாக்கி வீசுகிறது. ்காரியாலிஸ் விலைவு 
காரணமாக இக்காறறுகள வ்ட அலர்காைத்தில் 
வலது புறமாகவும் மறறும் த�ன 
அலர்காைத்தில் இ்டது புறமாகவும் திலச 
திருப்்பப்்படுகிறது. இக்காறறுகள திலச 
திருப்்பப்்படும் ்பகுதிலய த்பாருத்து வ்டகிழக்கு 
மறறும் த�னகிழக்கு வியா்பார காறறுகள எனப் 
த்பயரி்டப்்படுகினறன. இக்காறறுகள 
வியா்பாரத்திறகு த்பரிதும் உ�வியாக 
இருந்��ால் வியா்பாரக் காறறு எனவும் 
அலழக்கப்்படுகிறது.  

2.  துவண வவபப மண்டல உயர் அழுத்்தப  
படவ்ட (The Sub Tropical High Pressure 
Belt) (250 மு்தல் 350 வ்டக்கு மற்றும் 
வ்தற்கு)

நில நடுக் ்காடடுப் ்பகுதியிலிருந்து ்மல் 
எழும்பும் காறறானது அதிக உயரத்தில் 
குளிர்ச்சி அல்டந்து துருவஙகலை ்நாக்கிச் 
தசல்கிறது. இது உயர் அடசப் ்பகுதிகளில் துருவ 
மண்டலத்திலிருந்து வரும்  காற்றாடு ்மாதி  
துலண தவப்்ப மண்டல நிலப்்பரப்ல்ப ்நாக்கி 

6.4.5  வபோதுவோை வளிமண்டல சுழற்சி, 
அழுத்்த படவ்டகள் மற்றும் 
மு்தன்வம கோற்றுகள்

நிலநடுக் ்காடடிலிருந்து  துருவஙகள 
வலர ஒவதவாரு ்காைத்திலும் நானகு 
அழுத்�ப் ்படல்டகளும், உலக அைவில், 
தமாத்�ம் 7 அழுத்�ப் ்படல்டகளும் 
காணப்்படுகினறன. பினவரும் அழுத்�ப் 
்படல்டகைால்  மு�னலமக் காறறுகள 
உருவாகினறன.

1.  நில�டுக் சகோடடு ்தோழ்வழுத்்தப படவ்ட 
(The Equatorial Low Pressure Belt)  
(50 வ்டக்கு  மற்றும் 50 வ்தற்கு)

இது அலமதியான ்பலவீனமான மறறும் 
மாறு்படும் காறறுப் ்பகுதியாகும். இப்்பகுதி 
முழுவதும் அதிக தவப்்பநிலலலய தகாணடு 
நிலவுவ�ால் காறறு சூ்டாகி விரிவல்டந்து 
்மல்்நாக்கிச்  தசல்வ�ால் அழுத்�ம் குலறந்து 
�ாழவழுத்�ப் ்பகுதிலய உருவாக்குகிறது. 
என்வ இப்்பகுதி  அலமதியாக இருப்்ப�ால் 
இல� அலமதி மண்டலம் (Doldrums) எனகி்றாம். 
துலண தவப்்ப மண்டல உயர் 

ப்டம் 6.14 அழுத்்தப படவ்டகளும் மு்தன்வமக் கோற்றுகளும்

உயர்

உயர்
உயர்

உயர்

உயர்

உயர்

உயர்

உயர்
உயர்

உயர்

உயர்

உயர்

்தோழ் ்தோழ் ்தோழ்

்தோழ் ்தோழ்

்தோழ் ்தோழ்

்தோழ் ்தோழ்

்தோழ்

்தோழ்
்தோழ்

்தோழ்

துருவ கிழக்கத்திய 
காறறு

துருவ கிழக்கத்திய 
காறறு

துருவ வளிமுகம்

துருவ வளிமுகம்

்மறகத்திய 
காறறு

்மறகத்திய 
காறறு

குதிலர அடச ்ரலக

குதிலர அடச ்ரலக

வ்டகிழக்கு 
வியா்பார காறறு

நிலநடுக்்காடடு அலமதி மண்டலம்

த�னகிழக்கு 
வியா்பார காறறு

சூரியக் கதிர்கள
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்பகுதிகளில் காணப்்படும்  �ாழவழுத்�த்து்டன 
எப்த்பாழுதும் ஒத்திருக்கிறது. அ்�்்பால், 
்மற்பரப்பில் இருக்கும் �ாழவழுத்�ம் உயர் 
்பகுதிகளில் காணப்்படும்  உயர் அழுத்�த்து்டன 
ஒத்திருக்கிறது. உயர் அழுத்�த்தில்  காறறு 
வளிப்்பகுதி எப்்்பாதும் லமயத்திலிருந்து 
விலகுகிறது. ஆனால் குலறவழுத்� ்பகுதியில்  
காறறு குவிகிறது.

6.4.6  அழுத்்தப  படவ்டகள் 
உருவோவ்தற்கோை அடிபபவ்ட 
கோ�ணிகள்

அழுத்� ்படல்டகள இரணடு முக்கியமான 
காரணிகலைப் த்பாருத்து உருவாகிறது. அலவ

1. வவபபநிவல

நிலநடுக் ்காடடுப் ்பகுதியில் அதிக 
தவப்்பம் காரணமாக   �ாழவழுத்�ப் 
்படல்டகளும் துருவ ்பகுதியில் குலறந்� 
தவப்்பநிலல காரணமாக உயர்அழுத்�ப் 
்படல்டகளும் உருவாகினறன. என்வ இலவ 
தவப்்பத்�ால் உருவாக்கப்்பட்ட அழுத்�ப் 
்படல்டகள எனறு அலழக்கப்்படுகினறன.

2. இயக்க ஆற்ைல்

துலண தவப்்ப மண்டல உயர் அழுத்�ம் 
மறறும் துலண துருவ �ாழவழுத்�ப் ்படல்டகள 
காறறின இயக்கம் மறறும்   ் மா�ல் காரணமாக 
உருவாகினறன. இலவ இயக்க ஆறறலினால் 
உருவாக்கப்்பட்ட அழுத்�ப் ்படல்டகள எனறு 
அலழக்கப்்படுகினறன.

புவியின த�ன 
்காைத்தில் 400 த�றகு  
மு�ல் 600 த�றகு வலர 
த்பருஙக்டல் ்பரந்து 

விரிந்துளைது. இ�னால் ்மறகத்திய 
காறறுகள த�ா்டர்ந்து வலிலமயான�ாக 
இருக்கும். என்வ இப்்பகுதி உறுமும் 
நாற்பது, சீறும் ஐம்்பது மறறும் கீச்சிடும் 
அறு்பது என கப்்ப்லாடடிகைால் (Sailors) 
அலழக்கப்்படுகினறன.

கீழிறஙகுகிறது. இ�ன விலைவாக துலண 
தவப்்ப மண்டலப் ்பகுதியில் உயர் அழுத்�ப் 
்படல்டகள உருவாகினறன.

இப்்பகுதியில் அதிக அழுத்�ம் 
நிலவுவ�ால் இவவழி்ய தசல்லும்  
கப்்பல்களின ்வகம் குலறவல�த் �டுக்கக் 
குதிலரகள க்டலில் தூக்கி எறியப்்பட்ட�ாகக் 
கூறப்்படுகிறது. என்வ துலண தவப்்ப 
மண்டலம் குதிலர அடச ்ரலக (Horse Latitude) 
எனவும் அலழக்கப்்படுகிறது. இப்்பகுதியில் 
கீழிறஙகும் காறறானது இரணடு பிரிவுகைாகப் 
பிரிந்து நிலநடுக்்காடல்ட ்நாக்கி வீசும் 
காறலற வியா்பாரக் காறறு (Trade Winds) எனவும், 
துலண துருவத்ல� ்நாக்கி வீசும் காறலற 
்மறகத்திய காறறு (Westerly Winds) எனவும் 
அலழக்கி்றாம். ்மறகத்திய காறறு துலண 
தவப்்ப மண்டலத்திலிருந்து  துருவத்ல� ்நாக்கி 
நகரும்்்பாது வ்ட்காைத்தில் வலது புறமாகவும் 
த�ன ்காைத்தில்  இ்டதுபுறமாகவும்  
திரும்புகிறது. 

3.  துவண துருவ ்தோழ்வழுத்்தப  படவ்டகள் 
(The Sub Polar Low Pressure Belt) (500 
மு்தல் 600 வ்டக்கு  மற்றும் வ்தற்கு)

துலண தவப்்ப மண்டலத்திலிருந்து 
துருவத்ல� ்நாக்கி வீசும் தவப்்பமான 
்மறகத்தியக் காறறு துருவ உயர் அழுத்� 
்பகுதியில் இருந்து  வரும் குளிர்ந்� துருவ 
கிழக்கத்திய காறறு்டன ்மாதி  உய்ர 
்மதலழும்புவ�ால் துலண துருவ  
�ாழவழுத்�ப்  ்படல்டகள  உருவாகினறன. 

4.  துருவ உயர் அழுத்்தப படவ்டகள் (Polar 
High Pressure Belt) (800 வ்டக்கு மற்றும் 
800வ்தற்கு மு்தல் துருவம் வவ�)

சாய்வான சூரிய கதிர் வீசல் மறறும் 
குலறவான உள வரும் தவப்்பத்�ால்  துருவப் 
்பகுதிகளில் நிலலயாகக் குலறந்� 
தவப்்பநிலல்ய காணப்்படுகிறது. இ�னால் 
இரணடு துருவஙகளிலும் துருவ உயர் அழுத்�ப் 
்படல்டகள உருவாகினறன. ்மற்பரப்பில் 
இருக்கும் உயர் அழுத்�ம் உயரமான 
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அழுத்்தப படவ்டகள் மற்றும் மு்தன்வம 
கோற்றுகளின் இ்டமோற்ைம்

 அழுத்� மண்டலஙகளும் மறறும் 
மு�னலம காறறுகளும் அவறறின 
நிலலயிலிருந்து 50 வ்டக்கு மறறும் 50 த�றகாக 
சூரியனின நகர்்வாடு ஒத்து  நகர்வ�ால் இலவ 
மாறும் �னலமலயக் தகாணடுளைன.

6.4.8 இ�ண்டோம் நிவல கோற்றுகள்

்பருவக் காறறு மறறும் சூறாவளி ஆகிய 
இரணடும் இரண்டாம் நிலல காறறுகள 
அல்லது வட்டாரக் காறறுகள  எனக்  
கரு�ப்்படுகினறன. 

பருவக்கோற்று

மாசிம் (Mausim) எனற அ்ரபிய 
தசால்லிலிருந்து “மானசூன” (Monsoon) எனற 
தசால் த்பறப்்பட்டது. மாசிம் என்பது‘ 
்பருவஙகள’ எனறு த்பாருள்படும். நிலம் மறறும் 
நீர் ்பகுதிகள தவப்்பமல்ட�ல் மறறும் 
குளிரிச்சியல்ட�லின சமமறற �னலமயால் 
திலச திரும்பும் காறறுகலை ்பருவக்காறறுகள 
எனகி்றாம்.  

பருவக்கோற்று ச்தோன்றும் முவை 

்கால்டகாலத்தில் நிலப்்பரப்பு அதிகமாக 
தவப்்பமல்டவ�ால் நிலப்்பரப்பினமீது 
�ாழவழுத்�ம் உருவாகிறது. ஆனால் 

6.4.7.  வ�டுவவ� கோற்று அவை 
(Meridional Cell System)

வியா்பார காறறானது ்மதலழும்பும்  
நிலநடுக்்காடடு   �ாழவழுத்�ப் ்படல்ட மறறும்   
கீழிறஙகும் துலண தவப்்ப மண்டல உயர் 
அழுத்� ்படல்டயு்டன இலணந்து அலற ் ்பானறு 
காணப்்படுகிறது. இல� ொட்ல தசல்(Hadley 
Cell) என அலழக்கி்றாம்.

்மறகத்திய காறறானது கீழிறஙகும் 
துலண தவப்்ப மண்டல உயர் அழுத்�ப் ்படல்ட  
மறறும் ்மதலழும்பும் துலண துருவ 
�ாழவழுத்�ப் ்படல்டயு்டன இலணந்து அலற 
்்பானறு காணப்்படுகிறது. இல� த்பரல் தசல் 
(Ferrell’s  Cell) எனறு அலழக்கி்றாம்.

வ்ட த�ன துருவ உயர் அழுத்�ப் 
்படல்டயில்  இருந்து வரும் துருவ கிழக்கத்திய 
காறறு மறறும் துலண துருவ குலறவழுத்�ப் 
்படல்ட ஆகியலவ இலணந்� ்பகுதிலய ‘துருவ 
தசல்’ (Polar Cell) என அலழக்கி்றாம்.

வவபப மண்டல இவணபபுப பகுதி  
(ITCZ-Inter Tropical Convergent 
Zone)

 இரணடு வியா்பாரக் காறறு அலமப்புகள 
சந்திக்கும் ்பகுதிலய தவப்்பமண்டல இலணப்புப் 
்பகுதி எனகி்றாம்.

ப்டம் 6.15. வ�டுவவ�  கோற்றுச சுழற்சி (Meridional Cell System)

15

10

5

0

துருவ வளிமுகம்
நிலநடுக்்காடடு அடிவளிமுலன

துருவ அடிவளிமுலன

துருவ தசல்
த்பரல் தசல்

கார்திரள ்மகம்
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்பருவக்காறறு அலமப்பு இ்டம் சார்ந்து  
இரணடு பிரிவுகைாக பிரிக்கப்்படுகிறது. அலவ.

1. ஆசியப் ்பருவக்காறறு (Asian Monsoon)
2.  த�றகாசிய ்பருவக்காறறு (South Asian 

Monsoon)

1. ஆசியப பருவகோற்று

ஆசியப் ்பருவக்காறறு ்பருவ காலத்தின 
அடிப்்பல்டயில்,  குளிர்கால ்பருவக்காறறு 
மறறும் ்கால்டகால ்பருவக்காறறு என 
இரணடு பிரிவுகைாகப் பிரிக்கப்்படுகிறது. 
்கால்டகாலத்தில் ்பய்கால் ஏரி ்பகுதி 
பிர்�சத்தில் நிலவும் அதிக தவப்்பத்�ால் �ாழ 
அழுத்�ம் ஏற்படுகிறது. ்பசிபிக் த்பருஙக்டலில் 
அல்லூசியன தீவுப் ்பகுதியில் உளை குலறந்� 
தவப்்பத்�ால் உயர் அழுத்�ம் ஏற்படுகிறது. 
இ�னால் ்பசிபிக் த்பருஙக்டலில் இருந்து காறறு 
்கால்ட காலத்தில் ஆசியாவின லமய ்பகுதிலய 
்நாக்கி வீசுகிறது. இது “ஆசியாவின 
்கால்டகால ்பருவக்காறறு” (Summer Monsoon of 
Asia) எனறு அலழக்கப்்படுகிறது. இக்காறறு 
ஆசியாவின கிழக்குக் க்டறகலர்யாரத்தில் 
மலழப்த்பாழிலவக் தகாடுக்கிறது.

அ்� ்்பால் குளிர் காலத்தில் ்பய்கால் 
ஏரிப்்பகுதியில் குலறந்� தவப்்பநிலல 
காரணமாக, உயர் அழுத்�ம் ஏற்படுகிறது. 
அல்லூசியன தீவுப் ்பகுதியில் அதிக தவப்்பநிலல 
மறறும் குலறந்� அழுத்�ம் காரணமாக, மத்திய 
ஆசியாவில் இருந்து ்பசிபிக் த்பருஙக்டல் ் நாக்கி 
காறறு வீசுகிறது. இல� “ஆசியாவின குளிர்கால 
்பருவ காறறு”(Winter Monsoon of Asia) என 
அலழக்கி்றாம். இந்� காறறு அலமப்பு 
கண்டத்திலிருந்து க்டலல ்நாக்கி வீசுவ�ால் 
ஜப்்பானின ்மறகுக் க்டறகலர �விர  
ஆசியா கண்டத்திறகு மலழப்த்பாழிலவக் 
தகாடுப்்பதில்லல.

2. வ்தற்கோசிய பருவக்கோற்று

த�றகாசிய  ்பருவக் காறறானது 
இமயமலலக்குத் த�றகு ்பகுதியில் உளை 
நாடுகைான இந்தியா, ்பாகிஸ்�ான,  

த்பருஙக்டல் ்பகுதியில்  குலறவான தவப்்பநிலல  
நிலவுவ�ால் இஙகு  உயர் அழுத்�ம்  
உருவாகிறது. என்வ  ்கால்டகாலத்தில் 
க்டலிலிருந்து நிலத்ல� ்நாக்கி காறறு 
வீசுகிறது. இ�றகில்டயில் குளிர்காலத்தில் 
நிலமானது அதிகைவு தவப்்பத்ல� 
தவளி்யறறிவிடுவ�ால் நிலத்தில் 
தவப்்பமானது க்டலல வி்டக் குலறவாகக் 
காணப்்படுகிறது. இ�னால் நிலப்்பரப்பில் உயர் 
அழுத்�மும் க்டலில் �ாழவழுத்�மும் 
உருவாகிறது. என்வ குளிர்காலத்தில் 
நிலத்திலிருந்து க்டலல ்நாக்கி காறறு 
வீசுகிறது. இச்தசயல் முலற அப்்பகுதி த்பறும்  
மலழப்த்பாழிவில் முக்கிய �ாக்கத்ல�  
ஏற்படுத்துகிறது.

பருவக் கோற்றின் இயல்புகள்

்பருவக்காறறானது மூனறு முக்கிய 
இயல்புகளினால் பிற காறறுகளிலிருந்து 
முறறிலும் ் வறு்படடுக் காணப்்படுகிறது. அலவ,

1.  ்பருவஙகளுக்கு இல்ட்ய காறறு வீசும் 
திலச குலறந்� ்படசம் 1600 அைவு 
திரும்பு�ல்.

2.  கண்டஙகள மறறும் த்பருஙக்டலில் த்பரும் 
்பகுதியில் �ாக்கத்ல� ஏற்படுத்து�ல். 

3.  நிலம் மறறும் நீர்ப் ்பகுதியில் ்�ானறும் 
உயர் மறறும் �ாழ அழுத்� அலமப்புகள 
்பருவ காலத்திறகு ஏற்ப இ்டம் மாறு�ல்.

காறறு அலமப்பு 
்ம்ல குறிப்பிட்ட 
்ப ரு வ க் க ா ற று  
இயல்புகலை ஒரு 
்பருவத்திலும்  மறதறாரு 

்பருவத்தில் ஏ�ாவது ஒரு இயல்பு  
இல்லாமலும் இருக்குமானால் அக்காறறு 
அலமப்ல்பப் ்்பாலிப் ்பருவ காறறு (Pseudo 
Monsoon)  என அலழக்கி்றாம். இ�லன  
த்பாய் ்பருவக்காறறு (False Monsoon) அல்லது 
்பருவக்காறறு மாதிரி (Monsoon Tendency) 
என ்வறு த்பயரால் அலழக்கி்றாம்.
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வ்டகிழக்கு ்பருவக்காறறு என இரு 
த்பரும் பிரிவுகைாகப் பிரிக்கப்்படடு 
த்பயரி்டப்்படடுளைது.

வஙகாை்�சம், இலஙலக,  மாலத்தீவு, ் ந்பாைம் 
மறறும் பூட்டான ஆகிய நாடுகளில் வீசுகிறது. 
இது காறறு உருவாகும் திலசலயப் த்பாருத்து 
த�ன்மறகுப் ்பருவக்காறறு மறறும்  

வ்தன்சமற்குப பருவக்கோற்று (South West 
Monsson)

்கால்ட காலத்தில் இந்தியத் தீ்பகற்பம், 
சுறறியுளை க்டல் ்பகுதிலய வி்ட அதிகமான 
தவப்்பத்ல� த்பருகிறது. இ�னால் ்பாகிஸ்�ான 
த்பசாவர் ்பகுதியில்  �ாழ அழுத்�ம் உருவாகிறது. 
அ்� சமயம் இந்திய த்பருஙக்டல் ்பகுதியில் 
நிலவும் மிகக் குலறந்� தவப்்பநிலல காரணமாக 
அதிக அழுத்�ம் உருவாகிறது. என்வ இந்திய 
த்பருஙக்டலில் இருந்து த�றகாசியாலவ ் நாக்கி 
த�ன கிழக்காகக் காறறு வீசுகிறது. இந்� காறறு 
நிலநடுக்்காடல்டக் க்டக்கும்்்பாது 
்காரியாலிஸ் விலைவு காரணமாக வலது 
புறமாகத் திரும்பி த�ன்மறகுப் ்பருவக்காறறாக 
ஆணடுக்கு நானகு  மா�ம் மிக அதிக 
மலழப்த்பாழிலவத் �ருகிறது. இது இந்தியத் 
துலணக் கண்டத்தில் த�ன்மறகு ்பருவக் 
காறறு என அலழக்கப்்படுகிறது. இந்� 
்பருவக்காறறு அரபிக்க்டல் கிலை மறறும் 
வஙகாை விரிகு்டாக் கிலை என இரணடு 
பிரிவுகைாக பிரிக்கப்்படுகிறது.

அ�பிக்  க்டல் கிவள (Arabian Sea Branch)

 இக்காறறு ் மறகுத் த�ா்டர்ச்சி மலலயால் 
�டுக்கப்்படடு தசஙகுத்�ாக ்ம்ல உயர்ந்து   
மலலத் �ல்ட மலழலய உருவாக்குகிறது.  இஙகு 
மலல முகப்புப் ்பகுதியில் (மலழ த்பரும் ்பகுதி) 
அதிக மலழப்த்பாழிலவயும் மலழ மலறவுப் 
்பகுதியில் குலறந்� மலழப்த்பாழிலவயும் 
�ருகிறது. என்வ ்மறகுத்  த�ா்டர்ச்சி மலலப் 
்பகுதியின கிழக்குப் ்பகுதியு்டன ஒப்பிடும்்்பாது 
்மறகுக் க்டறகலர ்பகுதியில் அதிக மலழலயக் 
தகாடுக்கிறது. இந்தியாவில் த�ன ்மறகு 
்பருவக்காறறால் மலழலயப் த்பரும் மு�ல் 
மாநிலம் ்கரைா ஆகும். இது ஜுன மு�ல் 
வாரத்தில் உருவாகிறது. பினனர் இக்காறறு 
வ்டக்கு ்நாக்கி ்படிப்்படியாக  நகர்ந்து ்மறகுக்  
க்டறகலர ்பகுதியில் வைர்ச்சியல்டந்து   
கர்நா்டகா, ்காவா, மாகாராஷடிரா, குஜராத் 
மறறும் ராஜஸ்�ான ஆகிய ்பகுதிகளில் 
்பருவமலழலயக் தகாடுக்கிறது. இக்காறறு 
இமயமலலலய ்நாக்கி முன்னறிச் தசனறு 
இமயமலலயின மீது ்மாதி, இமயமலல, 
்பஞ்சாப் மறறும்  ெரியானாவில் ஓரைவு 

ப்டம் 6.16 வ்தற்கோசிய பருவக்கோற்று

இநதியோ

இநதியப வபருஙக்டல் இநதியப வபருஙக்டல்

சீைோ சீைோ

இநதியோ

சகோவ்டகோலம் குளிர்கோலம்

அளவவயில் இல்வல அளவவயில் இல்வல

500 வமல்கள்0

0 500கிசலோமீட்டர்கள்
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த்பறுவ�ால் இந்தியாவில் த�ன ்மறகுப் 
்பருவமலழலயப் த்பறும் மு�ல் ்பகுதி ஆகும். 
இக்காறறு  இந்தியாவின கிழக்குக் க்டறகலர 
மறறும் கிழக்குத் த�ா்டர்ச்சி மலலக்கு 
இலணயாக வீசுகிறது. என்வ த�ன்மறகுப் 
்பருவ காறறு இந்தியாவின கிழக்குக் 
க்டறகலரக்கு ்்பாதிய அைவு மலழலயக் 
தகாடுப்்பதில்லல. மியானமரில் உளை 
அரக்கன்யாமா மலலயின மீது ்மாதி 
மியானமரின ்மறகுக் க்டறகலர ்பகுதியில்  மிக 
அதிக மலழலயக் தகாடுக்கிறது. இக்காறறு 
மியானமரின அரக்கன்யாமா மலலயால் 
திருப்்பப்்படடு இந்தியாவின வ்டகிழக்கு 
மாநிலஙகலை ்நாக்கி புனல் (funnel) வடிவில் 
குவிகிறது. இக்காறறு ்மகாலய பீ்டபூமி,  
வஙகாை்�சம் மறறும் இந்தியாவின 

மலழலயக் தகாடுக்கிறது. அரபிக் க்டல் 
கிலையின மறற ்பகுதி கிழக்கு ்நாக்கி நகர்ந்து  
உத்திரபிர்�சம் மறறும் பீகாரில் மலழலயக் 
தகாடுக்கிறது. இஙகு இக்காறறு வஙகாை 
விரிகு்டாக் கிலையு்டன இலணந்து அதிகைவு 
மலழப்த்பாழிலவ ஏற்படுத்தி தவளைப் 
த்பருக்கிறகு வழிவகுக்கிறது.

வஙகோள விரிகு்டோக் கிவள (Bay of Bengal 
Branch)

த�ன ்மறகிலிருந்து வீசும் 
இக்கிலையானது இலஙலகயில் மலலத்�ல்ட 
மலழலய ஏற்படுத்துவ்�ாடு அந்�மான 
நிக்்கா்பார் தீவுகளிலும் மலலத் �ல்ட மலழலய 
தகாடுக்கிறது. கி்ரட நிக்்கா்பார் தீவில்  உளை 
இந்திரா முலன ்ம மா�ம் நடுவில் மலழலயப் 

"நீஙகள எஙகும் கணடிரா� ஒருவி�மான மலழ இது. நாஙகள தவறும்ன நானகு அடித் 
த�ாலலவி்ல்ய ்பார்க்கமுடிந்�து. எஙகைால் ்மகத்ல�த் த�ா்டவும், உணரவும் மறறும்  
சுலவக்கவும் முடிந்�து” என ஓர் உளளூர்வாசி கூறினார். ஆமாம், அது 1000 வீடுகளு்டன 
்மகாலயாவின கிழக்கு காசி குனறில் அலமந்துளை மாசினறம் எனனும் இ்டம். இது உலகின 
மிக அதிகமாக மலழ த்பறும் இ்டம் எனற கினனஸ் சா�லனலயக் தகாணடுளைது. கினனஸ் 
இலணய�ை �கவலின்படி இந்�இ்டத்தின ஆணடு சராசரி மலழயைவு 11,861 மி. மீ ஆகும். 
ஆனாலும், இந்� சுணணாம்பு பீ்டபூமி மலழநீலர உளவாஙகுவதில்லல. என்வ, காடுகள 
அரி�ாக்வ காணப்்படுகிறது. மண அரிப்பு அதிகம் ஏற்படுகிறது. த்பய்யும் மலழ எல்லாம் 
வஙக்�சத்திறகு தசல்கிறது. உலகின மிக அதிக மலழத்பறும் இந்� ்பகுதி ்பருவமலழ முடிந்�வு்டன 
தீவிர �ணணீர்த்  �டடுப்்பாடடில் சிக்கிக் தகாளகிறது. ஆக்வ, உலகின மிக அதிக மலழத்பறும் 
மாசினறம் உலகின அதிக மலழத்பறும் ்பாலலவனம் (Wettest Desert) என மக்கைால் 
அலழக்கப்்படுகிறது.
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மறற ்பகுதிகளுக்கு மலழலயக்  
தகாடுப்்பதில்லல.  த�றகாசியாவில், இது வ்ட 
கிழக்குப் ்பருவக்காறறு  அல்லது பினனல்டயும் 
்பருவக்காறறு (Retreating Monsoon) என 
அறியப்்படுகிறது.

இந்தியாவில் விவசாயம் த்பரும்்பாலும் 
்பருவக்காறறு மலழலய்ய சார்ந்துளைது. 

எல்நி்னா (ElNino) ஆணடில் ்பசிபிக் 
க்டல்நீரின தவப்்பநிலல அதிகரிக்கிறது. இது 
இந்திய த்பருஙக்டலில் உளை உயர் 
அழுத்�த்ல� வலுவிழக்கச் தசய்வ�ால் த�றகு 
ஆசியாலவ ்நாக்கி வீசும் த�ன ்மறகுப் 
்பருவகாறறு வலுவிழக்கிறது. ஆனால் 
குளிர்காலத்தில் இந்தியப் த்பருஙக்டல் ்பகுதியில் 
�ாழவழுத்�ம் உருவாகி �ாழவழுத்� 
மண்டலமாக மாறி வலுவான சூறாவளிகலை 
உருவாக்குகிறது.

6.4.9  மூன்ைோம் நிவல கோற்று (்தலக் 
கோற்று)

புவியின ்மற்பரப்பு தவப்்பமல்ட�ல் 
மறறும் குளிரல்டவதில் ஏற்படும் ் வறு்பாடுகள 
காரணமாக உருவாகும் அழுத்�ச்சரிவினால்  
�ல அைவில் மூனறாம் நிலல காறறுகள 
உருவாகினறன.

க்டல் மற்றும் நிலக்கோற்றுகள் (Sea and land 
Breezes)

்பகல் ்நரத்தில் நிலமானது நீலர வி்ட 
்வகமாக தவப்்பமல்டகிறது. நிலத்தில் உளை 
காறறு தவப்்பமாகி விரிவல்டந்து 

வ்டகிழக்குப் ்பகுதிகளுக்கு மிக அதிக 
மலழலயக் தகாடுக்கிறது. உலகி்ல்ய மிக 
அதிக மலழ த்பறும் ்பகுதியான மாசினறம் 
(Mawsynram) ்மகாலயா பீ்டபூமியின மலல 
முகப்பு ்பகுதியில் அலமந்துளைது.

இக்காறறுப் ்பகுதி ்மலும் இமயமலலப் 
்பகுதிலய ்நாக்கி நகர்ந்து அ�ன த�றகு 
சரிவுகளில் அதிக மலழலயக் தகாடுக்கிறது. 
இ�னால் பிரம்மபுத்திரா நதியில் தவளைப் 
த்பருக்கு ஏற்படுகிறது. இந்� காறறு ்மறகு 
்நாக்கி வீசுவ�ால் பூட்டான, சிக்கிம், ்மறகு 
வஙகாைம், ்நா்பாைம் மறறும் பீகார் ஆகிய 
்பகுதிகளில் ்பருவமலழலய தகாடுக்கிறது. இது 
பீகாரில் அரபிக் க்டல் கிலைக் காறறு்டன கலந்து 
அதிக மலழப்த்பாழிவு மறறும் தவளைப் 
த்பருக்லக ஏற்படுத்துகிறது. பிறகு 
த�ன்காைத்ல� ்நாக்கி சூரியன நகர்வ�ால்   
த�ன்மறகு ்பருவக்காறறு ்படிப்்படியாக த�றகு 
ஆசிய கண்டத்திலிருந்து விலகுகிறது. இ�லன 
த�ன்மறகுப் ்பருவக்காறறு விலகல் என 
அலழக்கி்றாம்.

வ்டகிழக்குப பருவக்கோற்று  (North East 
Monsoon)

குளிர்காலத்தில் இந்தியத் துலணக்  
கண்டமானது இந்தியப் த்பருஙக்டலல வி்ட 
குளிராக உளைது. இ�னால் காறறு வ்டகிழக்கு 
திலசயில் இருந்து த�ன ்மறகு திலசலய 
்நாக்கி வீசுகிறது. இது வறண்ட காறறாக 
தசல்வ�ால் த�றகாசியாவின க்ட்லார 
்பகுதியான இந்தியாவின ்சாழ மண்டலக்  
க்டறகலர மறறும் இலஙலக ்பகுதிகலைத் �விர   

நிலக்கோற்று

குளிர்ந்த கோற்றுகுளிர்ந்த கோற்று

உயர் 
அழுத்்தம்

உயர் அழுத்்தம்
்தோழ்வழுத்்தம்

்தோழ்வழுத்்தம்

வவபபமோை 
கோற்று

வவபபமோை 
கோற்று

ப்டம்  6.17 க்டல் கோற்று
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உருவாகிறது. காறறு தவப்்பமல்டவ�ால்  
அ்டர்த்தி  குலறந்து ்பளைத்�ாக்குப் ்பக்கஙகளின  
வழியாக தமதுவாக ்ம்லறுகிறது. இது 
்பளைத்�ாக்கு   காறறு    எனறு  
அலழக்கப்்படுகிறது.  இந்�ச் தசயல்முலற 
திலசமாறி  இரவு ்நரத்தில் மலலயின 
்மல்்பகுதியில் இருந்து ்பளைத்�ாக்கின 
அடிப்்பகுதிலய ்நாக்கி வீசுகிறது. இ�றகு  
மலலக்காறறு எனறு த்பயர்.

்மதலழுவ�ால் �ாழவழுத்�ம் உருவாகிறது. 
அ்� ்நரத்தில் க்டல் மீது உளை காறறு 
தமதுவாக தவப்்பமல்டயும் காரணத்தினால் 
உயர் அழுத்�ம் உருவாகிறது. காறறானது உயர் 
அழுத்�ம் உல்டய த்பருஙக்டலில் இருந்து 
�ாழவழுத்�ம் உல்டய நிலப்்பகுதிலய ்நாக்கி  
வீசுகிறது. இ�லன க்டறகாறறு என 
அலழக்கி்றாம். இந்நிகழவு இரவு ்நரத்தில் 
எதிர் மலறயாக நிலத்தில் இருந்து க்டலல 
்நாக்கி வீசுவ�ால் இ�றகு நிலக்காறறு எனறு 
த்பயர் 

மவல மற்றும் பள்ளத்்தோக்குக் கோற்று 
(Mountain and valley Breezes)

 ்பகல் ்நரத்தில் நிலப்்பரப்ல்பயும் 
்பளைத்�ாக்கின கீழ ்பகுதி மறறும் ்பக்கவாடடுப் 
்பகுதிகளில் உளை காறலறயும் சூரியன  
தவப்்பப்்படுத்துவ�ால் ்பளை�ாக்குக் காறறு 

க்டல்காறறும், நிலக்காறறும் 
க்ட்லாரத்தில் ்ப்டகுப் 
்்பாக்குவரத்திறகுப் த்பரிதும் 

உ�வுவ�ால் மீனவர்களின தினசரி 
ந்டவடிக்லகக்கு உறுதுலணயாகிறது. 
மீனவர்கள அதிகாலலயில் க்டலுக்குள மீன 
பிடிக்கச் தசல்ல நிலக்காறறும், மாலலயில் 
கலரக்குத் திரும்்ப க்டறகாறறும் 
உ�வுகினறன.

ம ல ல க் க ா ற று ம் , 
்பளைத்�ாக்குக் காறறும் 
மலல உச்சி மறறும் 

்பளைத்�ாக்குப் ்பகுதிகளின வானிலலலய 
த்பரிதும் ்பாதிக்கிறது. மலல உச்சிலய  
காலலயிலும், ்பளைத்�ாக்லக  
மாலலயிலும், த�ளிவாகக் காண 
முடிகிறது. ஆனால் மலல உச்சியானது 
மாலல ்வலையில் ்ம்ல உயரும் 
்பளைத்�ாக்கு காறறினால் உருவான  
்மகஙகைால் சூழப்்படடுளைது. 
்பளைத்�ாக்கானது, அதிகாலலயில் 
கீழிறஙகும் மலலக்காறறினால் உருவான  
்மகஙகைால் சூழப்்படடிருக்கும். 
இம்்மகஙகள  சில ்நரஙகளில்  மூடு்பனி 
என அலழக்கப்்படுகிறது. இந்� மூடு்பனி  
ஏதமன ்்பானற வறண்ட ்பகுதிகளில் 
விவசாயம் தசய்ய த்பரிதும் ்பயன்படுகிறது.

்தலக் கோற்றுகள் (Local Winds)
�ல காறறுகள எஙதகல்லாம் வீசுகிற்�ா 

அஙதகல்லாம் வானிலலயில் �ாக்கத்ல� 
ஏற்படுத்துகினறன (்ப்டம் 6.19). சில முக்கியமான 
�ல காறறுகைாவன:

1) ஃசபோ�ோ (Bora)

 கிழக்கு  ஐ்ராப்்பாவிலிருந்து வ்டகிழக்கு  
இத்�ாலிலய ்நாக்கி வீசும் காறறு.

ப்டம் 6.18 மவல கோற்று

குளிர்ந்த கோற்று

குளிர்ந்த கோற்று
குளிர்ந்த கோற்று

குளிர்ந்த கோற்று வவபபமோை கோற்று

வவபபமோை கோற்று வவபபமோை கோற்று

வவபபமோை கோற்று

பள்ளத்்தோக்குக் கோற்று
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2) சினூக் (Chinook)

ராக்கி மலலயிலிருந்து  வீசும் ்மறகத்திய  
வறண்ட தவப்்பக்  காறறு.

3) ஃபோன் (Fohn)

ஆல்ப்ஸ் மறறும் சுவிடசர்லாந்தின 
வ்டக்கு ்பகுதிலய ்நாக்கி வீசும் த�றகத்திய 
வறண்ட தவப்்பக்  காறறு ஆகும்.

4) ஹர்மோட்டன் (Harmattan)

மத்திய ஆப்பிரிக்காவின குறுக்்க  
வ்டக்கிலிருந்து வீசும் வறண்ட காறறு.

5) கோ�பூ�ன் (Karaburan)

கருப்புப் புயல் என்பது மத்திய ஆசியாவில் 
வீசும் வசந்�கால மறறும் ்கால்டகால 
மலலக்காறறு (Katabatic wind). 

6) கோம்சின் (Khamsin)

வ்டக்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கிழக்கு 
மத்திய �லரக்க்டலல ்நாக்கி த�னகிழக்காக 
வீசும் காறறு.

7) லூ (Loo)

இந்தியா மறறும் ்பாகிஸ்�ானின 
சமதவளிகளில் வீசும் தவப்்ப மறறும் வறண்ட 
காறறு.

8) மிஸ்ட�ல் (Mistral)

மத்திய பிரானஸ் மறறும் ஆல்ப்ஸ் 
மலலயில் இருந்து மத்திய �லரக்க்டலல 
்நாக்கி வீசும் குளிர்ந்�  வ்டக்கத்திய  காறறு.

9) �ோர்ஈஸ்்டர் (Nor’easter)

கிழக்கு அதமரிக்க ஐக்கிய நாடடில், 
குறிப்்பாக நியூ இஙகிலாந்தில் வ்டகிழக்கில் 
இருந்து தீவிரமாக வீசும் காறறு.

10) �ோர்வவஸ்்டர் (Nor’wester)

இது த�னகிழக்கிலுளை ஆல்ப்ஸ் 
மலலயின மீது ஈரப்்ப�மிக்க மு�னலமக்காறறு  
்மாதி ்மதலழுவ�ால் உருவாகும் காறறு. இது 
நியூசிலாந்தின த�றகு தீவின  ்மறகு 
க்டறகலரக்கு மலழலய தகாடுக்கும் 
காறறாகவும், கிழக்கு க்டறகலரயில் 
வறண்டகாறறாகவும் வீசுகிறது. 

ப்டம் 6.19 உலகின் ்தலக் கோற்றுகள்

வ்ட 
அவமரிக்கோ ஐச�ோபபோ

ஆசியோ

வ்தன் 
அவமரிக்கோ

சினுக்

வ்ட கிழக்கு 
குளிர் காறறு

தெம்

பூரன

காரபூரன
ஃ்்பாரா

மிஸ்டரல்

தலவணட
ஃ்பான

பிரிக்பீல்்டர்

த�றகத்திய 
காறறு

எடடிசனஸ்நார்�ர்

நார்டி

்பாம்த்ப்ரா

ஆபபிரிக்கோ

ஆஸ்திச�லியோ

சி்ராக்்கா

ெர்மாட்டன
ெபூப் (திலசயில்லாமல்)

காமசின

த்பர்க்

அளவவயில் இல்வல

வ

வ்த

சம கி
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11) போம்பிச�ோ (Pampero)

அர்தஜணடினாவின , ்பாம்்பாசில்  வீசும் 
மிக வலுவான காறறு.

12) சிமூம் (Simoom)

சகாரா, இஸ்்ரல், ்ஜார்்டான, சிரியா 
மறறும் அ்ரபியா ்பாலலவனத்தில் வீசும் 
வலுவான தவப்்ப வறண்ட காறறு.

13) சிச�ோக்சகோ (Sirocco)

வ்ட ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து  ஐ்ராப்்பாவின 
த�றகு ்பகுதிலய ்நாக்கி வீசும் த�றகத்தியக் 
காறறு.

14) ச�ோண்டோ (Zonda wind)

அர்தஜணடினாவில் ஆணடிஸ் மலலயின  
கிழக்குச் சரிவில் வீசும் காறறு.

6.4.10 வஜட கோற்றுகள் ( Jet Stream)

தஜட காறறுகள என்பது அதிக உயரத்தில் 
6 கி.மீ.லிருந்து 14 கி.மீ உயரம் வலர வீசக் கூடிய 
்மறகத்தியக் காறறு அலமப்பு ஆகும். இது 
இரணடு அலரக் ்காைஙகளிலும் அலல 
வடிவத்தில் மணிக்கு 450 கி.மீ ்வகத்தில் மிக 
அதிக ்வகத்து்டன வீசுகிறது. இலவ 
துருவஙகலைச் சுறறி வருவ�ால் அல� 
துருவஙகலைச்சுறறும் காறறு (Circum polar wind 
system) (்ப்டம் 6.20) என அலழக்கி்றாம். அதிக 
உயரத்தில் வீசும் ் ்பாதும்  அலவ புவி ் மற்பரப்பு 
வானிலலயில்  �ாக்கத்ல� ஏற்படுத்துகிறது. 

அளவவயில் இல்வல

மோணவர் வ�யல் போடு

தகாடுக்கப்்பட்ட உலக வலர்ப்டத்தில் மு�னலமக் காறறுகளின திலசகலைக் குறிக்கவும். வ

வ்த

சம கி

ப்டம் 6.20 வஜட கோற்றுகள்

துருவ வஜட

மி்த வவபப மண்டல 
வஜட

தஜட காறறுகளின 
அலல அலலயான 
வடிவத்திறகு ‘ராஸ்பி 
அலலகள’ (Rossby waves) 
எனப் த்பயர்.
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5.  சமற்கத்திய இவ்டயூறு கோற்றுகளோல் 
(Western Disturbances)  இநதியோவிற்கு 
மவழவயக் வகோணடு வரு்தல்.

துருவ ்மறகத்திய தஜட காறறு  
குளிர்காலத்தில் மத்திய �லரக் க்டலில் இருந்து 
உருவாகும் சூறாவளியிலிருந்து ்�ானறும்  
மலழ ்மகஙகலை இந்தியாலவ ்நாக்கி 
எடுத்துச்தசல்கிறது. இந்� ்மகஙகள 
இமயமலல மீது குவிந்து ்பஞ்சாப் மறறும் 
ெரியானா மாநிலஙகளில் மலழலய 
தகாடுக்கிறது. இது இந்தியாவில் ்காதுலம 
்பயிரிடுவ�றகு த்பரிதும் உ�வுகிறது.

6.  அதிசவக  சூைோவளியின் ( Super Cyclone)  
வளர்சசி 

தஜட காறறின ்வகம் தவப்்ப மண்டல 
சூறாவளிலய மாறறமல்டய தசய்வ�ால் 
அதி்வக சூறாவளிகள உருவாகி 
வைர்ச்சியல்டகினறன.

6.5.  ஈ�பப்தம், நீர் சுருஙகு்தல் மற்றும் 
சமகஙகள்

ஈரப்்ப�ம் என்பது வளிமண்டலத்தில் 
உளை நீராவியின அைவு ஆகும். காறறின 
தவப்்பநிலல காறறின நீராவிக் தகாளைைலவக் 
கடடுப்்படுத்துகிறது. காறறானது ஒரு குறிப்பிட்ட 
தவப்்பநிலலயில் எடுத்துக்தகாளளும் அதிக 
்படச நீராவியின அைலவ ஈரப்்ப�க் தகாளைைவு 
என அலழக்கி்றாம். தவப்்பநிலல உயரும் 
்்பாது காறறின ்பருமன அதிகரிப்்ப�ால் காறறு  
ஈரப்்ப�த்ல� எடுத்துக்தகாளளும் அைவும் 
அதிகரிக்கிறது. என்வ தவப்்பநிலல 
அதிகரிக்கும்்்பாது ஈரப்்ப�க் தகாளைைவும் 
அதிகரிக்கிறது. ஈரப்்ப�க் தகாளைைவு 
ஈரப்்ப�த்தின அைவு அல்லது காறறின ்பருமன  
என அைவி்டப்்படுகிறது.

காறறின ஈரப்்ப�மானது கீழகண்ட 
வழிகளில் தவளிப்்படுத்�ப்்படுகிறது.

1.  ்தனிநிவல ஈ�பப்தம் (Absolute Humidity)

ஒரு குறிப்பிட்ட ்நரத்தில் குறிப்பிட்ட 
இ்டத்தில் ஒரு கன அைவு  காறறில் உளை 

வஜட கோற்றின்  விவளவுகள்

1.  துருவ சூைோவளி உருவோக்கம்:

துருவ ்மறகத்திய தஜட காறறு  
துருவத்திலிருந்து குளிர் வளிமுகஙகலை  
தவப்்ப மண்டலத்ல� ்நாக்கி 
எடுத்துச்தசல்வ�ால் வ்ட அதமரிக்கா மறறும் 
ரஷயாவில் குளிர் காலத்தில் கடுலமயான குளிர் 
அலலகலை உருவாக்குகிறது.

2.   வ்தன்சமற்கு பருவ மவழயின்  திடீர் 
்தோக்கு்தல்  

இந்திய துலணக்  கண்டத்திலிருந்து 
்பாமீரின வ்டக்கு ்பகுதி வலர உளை துருவ 
்மறகத்திய தஜட காறறு  திடீதரன விலகுவ�ால்  
இந்திய துலணக் கண்டத்தில் த�ன்மறகு  
்பருவக்காறறு திடீர் மலழப் த்பாழிலவ  
ஏற்படுத்துகிறது.

3.  ்தோம்தமோக  மற்றும் முன்சப வீசும்  
பருவக்கோற்று

துருவ ் மறகத்திய தஜட காறறின  விலகும் 
விகி�த்ல�ப்  த்பாருத்து த�ன  ்மறகுப்  
்பருவக்காறறின  வருலக தீர்மானிக்கப்்படுகிறது. 
தஜடகாறறு  விலகும் விகி�த்ல� த்பாருத்து 
த�ன ் மறகு ்பருவக்காறறானது �ாம�மாக்வா 
அல்லது முன்பாக்வா வீசுகிறது.

4. பருவக்கோற்று மவழயின் தீவி�ம் 

தவப்்பமண்டலக் கிழக்கத்திய தஜட 
காறறின வருலக த�ன ்மறகு ்பருவக்காறறு 
மலழயின தீவிரத்ல�த் தூணடுகிறது. த�ன 
்மறகு ்பருவக்காறறு மலழப்த்பாழிவு 
அதிகரிக்க இது வழி வகுக்கிறது.

‘தஜட காறறுகள, 
இ ர ண ்ட ா வ து 
உ ல க ப் ் ்ப ா ரி ன ் ்ப ா து 
தஜட விமானிகள அதிக 

உயரத்தில் உணர்ந்� வலிலமயான 
காறறின எதிர்விலசயின விலைலவக் 
தகாணடு கண்டறியப்்பட்டது.
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அைலவக் க்டக்கிறது. இந்� நிலலலயக் காறறு 
‘அதீ� பூரி�மல்ட�ல்’ (Super Saturation) எனறு 
அலழக்கி்றாம். அஙகு காறறானது 
அதிகப்்படியான ஈரப்்ப�த்ல�  
தவளி்யறறுகிறது. அப்்்பாது சிறிய நீர்  
துளிகள உருவாகி வளிமண்டலத்தில் உளை 
்மகஙகைாக மி�க்கிறது. இ்� தசயல்முலற 
புவியின ்மற்பரப்பில் �லரக்கு அருகில் 
ஏற்படுமானால் அ�லன மூடு்பனி எனறு 
அலழக்கி்றாம். இந்� மூடு்பனிலய  �லர 
்மகம் எனறும்  கூறுகினறனர்.

நீராவியின தமாத்� அைலவ �னிநிலல  
ஈரப்்ப�ம் எனகிறாம். இது ்மற்பரப்பில் உளை 
காறறு நகர்லவ த்பாறுத்து த்பரி�ைவு 
்வறு்படுகிறது. இது காறறில் உளை 
‘ஈரப்்ப�த்தின அைவு’ காறறின எல்டயாக 
அைவி்டப்்படுகிறது.

2.  �ோர்பு  ஈ�பப்தம் (Relative Humidity)

சார்பு ஈரப்்ப�ம் மறறும் ஈரப்்ப�த்தின 
தகாளைைவு விகி�ம் ச�வீ�த்தில்  
குறிக்கப்்படுகிறது. காறறு பூரி� நிலல 
அல்டவல� காறறின தவப்்பநிலல மறறும் 
ஈரப்்ப�த்தின அைவு கடடுப்்படுத்துகிறது. 
தவப்்பநிலல உயரும் ்்பாது சார்பு ஈரப்்ப�த்தின 
அைவு குலறயும். ஆனால் �னிநிலல  
ஈரப்்ப�த்தின அைவு அதிகரிக்கும் ்்பாது சார்பு 
ஈரப்்ப�மும்  அதிகரிக்கிறது. 

6.5.1.  நீர் சுருஙகு்தல் வ�யல்முவை 
(Process of condensation)

நீராவி (வாயுநிலல) நீராக (திரவ நிலல) 
மாறறப்்படும் நிகழலவ திரவமா�ல் எனகி்றாம். 
பினவரும் தசயல்முலறகைால் வளி  
மண்டலத்தில் நீர் சுருஙகு�ல் நிகழவு ந்டக்கிறது.

காறறு 100 ச�வீ�ம் சார்பு ஈரப்்ப�த்ல� 
அல்டந்�ால் அக்காறறு முறறிலும் 
ஈரப்்ப�த்து்டன நிலறந்திருக்கும். இஙகு சார்பு 
ஈரப்்ப�ம் மறறும் ஈரப்்ப�த்தின தகாளைைவு 
ஆகிய இரணடும் ஒ்ர அைவில் இருக்கும். 
காறறின தவப்்பநிலல குலறவ�ா்லா அல்லது 
ஈரப்்ப�த்தின அைவு அதிகரிப்்ப�ா்லா காறறு 
பூரி� நிலலலய அல்டகிறது. இஙகு தவப்்பநிலல 
்மலும் குலறவ�ால் ஈரப்்ப�ம் அதிகரித்து 
காறறு பூரி�மல்டவல�ப் ்பனிப்புளளி (Dew point) 
என அலழக்கி்றாம். இந்�ப் ்பனிப்புளளி 
நிலலயில் காறறின தவப்்பநிலல ்மலும் 
குலறயும் ் ்பாது அல்லது ஈரப்்ப�ம் அதிகரிக்கும் 
்்பாது ஒப்பு ஈரப்்ப�ம் 100 ச�வீ�ம் எனற 

ஈ ர ப் ்ப � ம ா னி 
(Hygrometer) ஒரு ்பகுதியில் 
உளை சார்பு  ஈரப்்ப�த்ல� 
அைக்க உ�வுகிறது.

ஒரு கணணாடிக் குவலையில் 
்பனிக்கடடிலய லவக்கும்்்பாது அ�ன 
தவளிப்புறத்தில நீர் திவலலகள 
்�ானறுகினறன. காரணம் எனன? 
வளிமண்டலத்தில்  ஈரப்்ப�ம் கீழகண்ட 
முலறகலைப் த்பாருத்து அலமகிறது.

1.  ஆவியோ்தல் (Evaporation)
நீர் திரவநிலலயிலிருந்து வாயுநிலலலய 
அல்ட�ல். 

2.  நீ�ோவியோகு்தல் (Transpiration)
�ாவரஙகளிலிருந்து நீர் ஆவியா�ல்  

3.  நீ�ோவிபசபோக்கு (Evapotranspiration)
நீர் நிலலகளிலிருந்தும் 
�ாவரஙகளிலிருந்தும் நீர் ஆவியா�ல்.

ப்டம் 6.21. தி�வமோ்தல் வ�யல்முவை

வவபபமோை 
ஈ�க்கோற்று

குளிர்ந்த நீர்

தி�வமோ்தல்
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அ.  உய�மோை சமகஙகள் (High Clouds)

த்பரும்்பாலும் �லரப்்பகுதியிலிருந்து  6 
கி.மீ உயரத்தில் காணப்்படும்  இறகு ்்பானற 
கீறறு ்மகஙகலை உயரமான ்மகஙகள 
எனகி்றாம்.

1) கீற்று சமகம் (Cirrus Cloud)

இது ்பார்ப்்ப�றகு மிருதுவான ்பஞ்சு இலழ 
்்பானறு நீல வானத்தில் காணப்்படுகிறது. இது 
த�ளிவான வானிலலலயயும் ஒளிமிக்க  அந்தி 
வானத்ல�யும் காடடுகிறது.

2) கீற்றுத் தி�ள் சமகம் (Cirro Cumulus 
Cloud)

இது ்பார்ப்்ப�றகு தவணலமயான 
உருணல்ட வடிவம் தகாண்ட கானாஙதகளுத்தி 
மீன கூட்டம் ்்பானறு காணப்்படுகிறது.

6.5.2 சமகஙகள் மற்றும் அ்தன் வவககள்

காறறில் உளை நுணணிய நீர் துளிகள 
சுருஙகு�ல் முலறயால்  காறறில் மி�க்கக் கூடிய 
நிகழலவ ்மகஙகள எனகி்றாம். 

�மசமகக் சகோடுகள் - ஒ்ர அைவு 
்மகஙகள உளை ்பகுதிகலை இலணக்கும் 
கற்பலனக் ் காடடிறகு சம்மகக் ் காடுகள 
(Isonephs) எனறு த்பயர்.

 ்மகஙகள உருவாகு�ல், உயரம் மறறும் 
்�ாறறத்தின அடிப்்பல்டயில் கீழகண்டவாறு 
வலகப்்படுத்�லாம் (்ப்டம் 6.22).

3) கீற்றுபபவ்ட சமகம் (Cirro Stratus 
Cloud)

இது தமல்லிய தவளலைத் �ாள 
்்பானறது.  வானம் ்பால் ்்பானறு 
காடசியளிக்கிறது. இந்� ்மகஙகளின வழி்ய 
சூரியனும் சந்திரனும்  ஒளிர்வ�ால் ஒரு 
ஒளிவட்டத்ல� (Halo) உருவாக்குகிறது. 

ஆ. இவ்டபபட்ட சமகஙகள் (Middle Clouds)

�லரப்்பகுதியில் இருந்து 2 கி.மீ மு�ல்  
6 கி. மீ உயரம்  வலர  காணப்்படும் ்மகஙகள 
இல்டப்்பட்ட ்மகஙகள எனப்்படும்.

1) உயர்தி�ள் சமகம் ( Altocumulus cloud)

இலவ நீல வானத்தில்  அலலகள ் ்பானறு 
அடுக்கடுக்குகைாகக்  கம்்பளி ்பஞ்சு ்்பானறும் 
சுருள சுருைாகவும் ்�ாறறமளிக்கும்.  இது 
த�ளிவான வானிலலலயக் குறிக்கிறது.

2) உயர்பவ்ட சமகம் (Altostratus cloud)

இலவ அ்டர்த்தியான மறறும் நீர் ்்பானற 
்�ாறறத்ல�க் தகாணடுளைது.

ப்டம் 6.22 சமகஙகளின் வவககள்

கீறறு திரள 
்மகம்(கானாஙதகளுத்தி மீன 
கூட்டம்) 18,000 அடிக்கு ்மல்

உயர்்பல்ட ்மகம் 
6,000 -20,000 அடி

உயர்திரள ்மகம் 
6,000 -20,000 அடி

்பல்டதிரள ்மகம் 
6,000 அடிக்கு கீழ ்பல்ட ்மகம் 6,000 

அடிக்கு கீழ

திரள ்மகம் 6,000 
அடிக்கு கீழ

கீறறு ்மகம் 18, 000 
அடிக்கு ்மல்
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வடிவத்தில் காலிஃபிைவர் ்மல்்பகுதி ்்பானறு 
்பரவிக் காணப்்படுகிறது. இது நிலநடுக்்காடடுப்  
்பகுதிகளில் அதிக தவப்்ப சலனத்தின 
காரணமாக உருவாகிறது. இது மினனல், இடி 
மறறும் கன மலழயு்டன ்சர்ந்து காணப்்படும்.

6.5.3  அ்டர் மூடுபனி, மூடுபனி, 
பனிபபுவக (Fog, Mist and Smog)

•  புவியின ்மற்பரப்பின மீது அல்லது  அருகில் 
காறறிலிருக்கும் நீர் சுருஙகு�லால் 
தசறிவூட்டப்்பட்ட மிக நுணணிய நீர்த் 
துளிகலை அடர்மூடு ்பனி எனகி்றாம்.  அ்டர் 
மூடு்பனியில் ்பார்லவ நிலல 1 கி.மீக்கு 
குலறவாக இருக்கும். அ்டர்மூடு்பனி 
அலமதியான அல்லது குலறவான  காறறு 
இருக்கும் நிலலயில் ஏற்படும்.  க்டல் காறறில் 
அதிக  ஈரப்்ப�ம் இருப்்ப�ால் அ்டர் மூடு்பனி 
த்பாதுவாக க்டலுக்கு அருகில் காணப்்படும். 
குளிர்கால இரவு ்நரஙகளில் கண்டஙகளின 
உட்பகுதியில் தவப்்பநிலல மிகக் குலறவாக 
காணப்்படுவ�ால் இஙகு அ்டர் மூடு்பனி (Fog)  
உருவாகிறது.

ப்டம் 6.23  பனிபபுவக-புது தில்லி

மோணவர் வ�யல்போடு

இலண்டன, த்பய்ஜிங மறறும் 
புதுதில்லி ்்பானற நகரஙகளில் ஏற்படும் 
்பனிப்புலகலயப் ்பறறிய �கவகல்கலை 
்சகரிக்கவும். ்பனிப்புலக ஏற்படும் 
்பகுதிகளில் ்மறதகாளை்வணடிய 
முனஎச்சரிக்லக ந்டவடிக்லககலைக் 
கணடுபிடிக்கவும்.

இ) ்தோழ் சமகம் (Low Clouds)

�லரப் ்பகுதியிலிருந்து 2 கி.மீ உயரம் 
வலர காணப்்படும் ்மகஙகள �ாழ ்மகஙகள 
எனகி்றாம். 

1) பவ்ட தி�ள் சமகம் (Stratocumulus cloud)

இது அலல அலலயாக கரடுமுர்டாகக்  
காணப்்படும்.

2) பவ்ட சமகம் (stratus cloud)

இது மிகவும் �ாழவான  ்மகம் ஆகும். 
சீரான சாம்்பல் நிறத்து்டன அ்டர்த்தியாகவும் 
உயர்நில மூடு்பனி ்்பானறும் 
்�ாறறமளிக்கிறது. இது மந்�மான வானிலல 
மறறும் ்லசான தூறலலத் �ருகிறது. இது 
்பார்லவ நிலலலயக் குலறப்்ப�ால் வானதவளி 
்்பாக்குவரத்திறகு ஒரு �ல்டயாக இருக்கிறது.

3) கோர்பவ்ட சமகம் (Nimbostratus cloud)

இது மலழ, ்பனி மறறும் ஆலஙகடடி 
மலழலயக் தகாடுப்்ப�ால் மலழ ்மகம் என 
அலழக்கப்்படுகிறது. இம்்மகம் இருண்ட, 
மந்�மான, த�ளிவான அடுக்குகலைக் 
தகாணடுளைது.

ஈ.  சமகஙகளின் வ�ஙகுத்துப ப�வல் ( clouds 
with vertical extent)

இது ்�ாராயமாக 2 கி.மீ மு�ல் 10 கி.மீ 
உயரம் வலர காணப்்படுகிறது. இது 
த்பரும்்பாலும் திரள ்மகஙகலைக் 
தகாணடுளைது.

1) தி�ள் சமகம் (cumulus cloud) 

இது நிலநடுக்்காடடுப் ்பகுதியில் 
நல்டத்பறும் தவப்்பச்சலன தசயல்முலற்யாடு 
த�ா்டர்புல்டய  கில்டமட்ட அடித்�ைத்து்டனும் 
வட்டவடிவ ்மல்்பகுதியு்டனும் காணப்்படும் 
தசஙகுத்து ்மகமாகும். இது த�ளிவான 
வானிலல ்மகம் எனவும் அலழக்கப்்படுகிறது. 

2) கோர்தி�ள் சமகம் (Cumulonimbus cloud)

இது தசஙகுத்�ாக நனகு வைர்ந்� கருப்பு 
மறறும் தவளலை நிறத்து்டன உருலை 
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ஆவியோ்தல் (Evaporation)

சூரியனின தவப்்ப ஆறறலால் நீரானது 
திரவ நிலலயிலிருந்து வாயு நிலலக்கு மாறும் 
தசயல்முலறலய ஆவியா�ல் எனகி்றாம். 
தவப்்பநிலல அதிகமாகும் ்்பா்�ா, ்பரந்து 
விரிந்� நீரின  ்மற்பரப்பின மீது வறண்ட காறறு 
வீசும்்்பா்�ா ஆவியா�ல்  அதிகமாக 
நல்டத்பறுகிறது.

நீர் சுருஙகு்தல் (Condensation)

காறறின தவப்்பநிலல குலறயும் ்்பாது 
நீராவி குளிர்ந்து நீர் துளியாக மாறும் தசயல் 
முலறலய நீர் சுருஙகு�ல் எனகி்றாம். 
வளிமண்டலத்தில்   தவப்்பநிலலயானது ்பனி  
நிலலலய அல்டயும் ்்பாது நீர் சுருஙகு�ல்  
நிகழவு நல்டத்பறுகிறது.

மவழபவபோழிவு (Precipitation)

அலனத்து வடிவஙகளிலும் காணப்்படும் 
நீர் வளிமண்டலத்திலிருந்து  புவிலய ்நாக்கி 
விழுவல� மலழப்த்பாழிவு எனகி்றாம்.

•  புவி ்மற்பரப்புக்கு அருகில் அ்டர் 
மூடு்பனியானது  குலறவான   
நீர்துளிகலையும், அதிகமான ்பார்லவ 
நிலலலயயும் தகாணடிருந்�ால் அல� 
மூடு்பனி (Mist) என அலழக்கி்றாம்.

•  த்பரிய த�ாழிறசாலலகள மறறும் நகரஙகள 
அலமந்துளை  ்பகுதிகளில் காறறு அதிகமாக 
மாசல்டகிறது. இப்்பகுதியில் அ்டர் மூடு்பனி 
ஏற்பட்டால் அது  மாசுக்களு்டன கலந்து புலக 
மண்டலமாக மாறும். இல� ்பனிபபுலக 
(Smog) (புலக + அ்டர்மூடு்பனி = ்பனிப்புலக)
எனகி்றாம். இது மக்களின 
ஆ்ராக்கியத்திறகு மிகவும் ஆ்பத்�ானது.

6.5.4   நீர் சுழற்சி (Hydrological Cycle)

மூனறு ்காைஙகளிலும் நீரின 
த�ா்டர்ச்சியான இயக்கத்ல� நீர் சுழறசி 
எனகி்றாம். நீர் சுழறசியானது ஆவியா�ல், நீர் 
சுருஙகு�ல், மலழப்த்பாழிவு, கில்டமட்டமாக 
நகர்�ல், இல்டமறித்�ல், நீராவிப்்்பாக்கு, 
ஊடுறுவல், வழிந்்�ாடு�ல் மறறும் க்டலல 
்நாக்கி ஓடு�ல் ்்பானறவறறு்டன 
உளை்டக்கியது ஆகும். (்ப்டம் 6.24).

ப்டம் 6.24  நீர் சுழற்சி

நீர்சுருஙகு்தல்

மவழபவபோழிவுசமற்ப�பபில்
 ஓடு

ம் நீர்

வழிநச்தோடும்

நிலத்்தடி நீச�ோட்டம்

நீர் படுவக
நீச�ோவ்ட

ஏரி
ஆவியோ்தல்

நீ�ோவியோ்தல்

வபருஙக்டல்
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ப்டம்6.25 வளி பகுதிகளின் வவககள்

காறறுத் த�ாகுதியானது ஒத்� இயற 
்பணபுகலைக் (தவப்்பம், ஈரப்்ப�ம்) தகாணடு 
எந்� நிலலயிலும் கில்டமட்ட திலசயில் 
காணப்்படுவல� வளிப்்பகுதிகள என 
வலரயறுக்கப்்படுகிறது.

விரிவான புவி ்மற்பரப்பு ்பகுதியில் 
சூழப்்பட்ட வளிப்்பகுதிலய “வளிப்்பகுதி 
மண்டலம் ” என அலழக்கி்றாம்.  இம்மண்டலம்  
நிலம் அல்லது நீலர ஆ�ாரமாக தகாணடு 
உருவாகிறது. 

எடுத்துக்காட்டாக, சகாரா ்பாலலவனம், 
லசபீரியா, வ்ட அதமரிக்காவின த்பரிய 
சமதவளி, ஐ்ராப்்பாவின வ்டக்கு சமதவளி,  
்மறகு ஆஸ்தி்ரலியா, அண்டார்டிகா, 
கிரீனலாந்து, ஆர்டிக் த்பருஙக்டல், வ்டக்கு 
மறறும் த�றகு ்பசிபிக், அடலாணடிக் 
த்பருஙக்டல்கள ஆகியலவ வளிப்்பகுதி 
அலமவ�றகான சா�கமான 
ஆ�ாரப்்பகுதிகைாகும்.

6.6  வளிபபகுதிகள் மற்றும் வளிமுகம்  
(Air Masses and Fronts)

வளிப்்பகுதிகள ்பறறிய ஆய்வு 
வானிலலயியலில் மிக முக்கியமான 
்பகுதியாகும். காறறானது எப்்்பாதும் அது 
இருக்கும் இ்டத்தின ்பணபுகலை எடுத்துக் 
தகாளளும். அலவ சில நாடகள அப்்பரப்பின 
மீது நிலலத்திருந்து �னது �னலமலய  
வைர்த்துக்தகாளகிறது. இந்�ச் சூழலில் 
காறறானது வளிப்்பகுதியாக 
அல்டயாைப்்படுத்�ப்்படுகிறது.

்பல கி.மீட்டர் நீைம், அகலம் மறறும் 
�டிமன தகாண்ட மிக அதிக அைவிலான 

மிக வறண்ட ்பகுதியில் 
ம ல ழ த் து ளி ய ா ன து 
� ல ர ப் ்ப கு தி ல ய 
வந்�ல்டவ�றகு முன்்ப  
ஆவியாகி விடுகிறது.

6.6.1. வளிபபகுதிகள் கீழ்கண்ட 
கோ�ணிகவள அடிபபவ்டயோக வகோணடு 
வவகபபடுத்்தபபடுகின்ைை.

1. அட்ெரரலக (Latitude) - தவப்்பமண்டல (T) 
மறறும் துருவ வளிப்்பகுதிகள (P)

2.  புவிரமற்்பரபபின் இயல்பு (Nature of the surface) 
– கண்டம் ( c ) மறறும் க்டல் வளிப்்பகுதிகள(m)

3.  வெப்பநிலை (Temperature) - தவப்்ப (w) மறறும் 
குளிர் வளிப்்பகுதிகள (k)
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4.  நிலைததன்லம (Stability) - நிலலயான (s) 
மறறும் நிலலயறற வளிப்்பகுதிகள (u)

வளிப்்பகுதிகள த்பாதுவாக தவவ்வறு 
்மற்பரப்பு ்பணபுகலைக் தகாண்ட  
ஆ�ாரப்்பகுதியிலிருந்து மறற ்பகுதிகளுக்கு 
த்பரும்்பாலும் மு�னலம காறறுகளு்டன 
்சர்ந்து இ்டம் த்பயரும். வளிப்்பகுதிகள �ஙகள 
ஆ�ாரப்்பகுதிகளில் இருந்து தவளி்யறும் 
்்பாது அலவ சூழந்துளை ்பகுதியின 
வானிலலலய மாறறுவ்�ா்டல்லாமல் அலவ 
நகரும் ்மற்பரப்பிற்கற்ப �ஙகலையும்  
மாறறிக்தகாளகிறது.

6.6.2 வளிமுகம் (Fronts)

 இரணடு தவவ்வறு இயற குணஙகலை 
தகாண்ட வளிப்்பகுதிகள சந்திக்கும் ்்பாது  
காறறு ்பகுதி ஒனறு்டன ஒனறு கலப்்பது இல்லல. 
வளிமுகம் என்பது இரணடு மாறு்பட்ட  
வளிப்்பகுதிகளுக்கு இல்டயிலான ்பகுதியாகும். 

கனமான வளிப்்பகுதி எப்்்பாதும் இலகுவான 
வளிப்்பகுதியு்டன ் மாதும்  ் ்பாது, வளிமுகத்தின 
முன்பகுதி எப்்்பாதும் குளிர்ந்� வளிப்்பகுதியின 
மீது ்ம்லறி காணப்்படும்.

 குளிர்ந்� வளிப்்பகுதி தவகு விலரவாக 
நகர்ந்து சூ்டான காறலற தசஙகுத்�ாக ்ம்ல 
�ளளுகிறது. இ�னால் அதிக சரிவு்டன கூடிய 
குளிர் வளிமுகம் உருவாகிறது. இ�ன 
விலைவாக மினனல் மறறும் இடி்யாடு ் சர்ந்�  
அதிக மலழலயத்�ரும் கார்திரள ்மகம் 
உருவாகிறது.

 தவப்்ப வளிப்்பகுதி குளிர் வளிப்்பகுதி 
மீது நகரும்்்பாது அது தமனசரிலவ 
உருவாக்குகிறது இல� தவப்்ப வளிமுகம் 
எனகி்றாம் . இ�ன விலைவாக ்பல்ட்மகம் 
மறறும் கார்்பல்ட ்மகம் த்பரிய  ்பரப்்பைவில் 
உருவாகி மி�மான மலழலய தகாடுக்கிறது 
(்ப்டம் 6.26).

வளிமுகம் உருவோவ்தற்கோை கோ�ணிகள்

1.  இரணடு ்வறு்பட்ட இயற குணஙகளுல்டய வளிப்்பகுதிகள இருக்க ்வணடும்.

2.  வளிப்்பகுதிகளுக்கில்ட்ய ்மா�ல் இருத்�ல் ்வணடும்.

நிலநடுக்்காடடு �ாழ அழுத்�ப் ்படல்டயில் இரணடு வியா்பாரக் காறறு அலமப்புகளும் 
சந்தித்�ாலும் அலவகள வளிமுகத்ல� உருவாக்குவதில்லல. ஏதனனறால் இந்� வளிப்்பகுதிகள 
ஒத்� இயற குணஙகலைக் தகாணடுளை�ால் (இரணடும்  தவப்்ப வளிப்்பகுதிகள) அலவகள 
ஒன்றாத்டானறு ்மாதுவதில்லல. மாறு்பட்ட வளிப்்பகுதிகலைக் தகாண்ட இரு துலண துருவ 
�ாழ அழுத்� ்படல்டகள வளிமுகத்ல� உருவாக்குகினறன.

ப்டம் 6.26. வளிமுகஙகளின் வவககள்

குளிர் கோற்று

குளிர் கோற்று

வவபப 
கோற்று

வவபப 
கோற்று
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அமில மவழ (Acid Rain)
அமில மலழ என்பது வழக்கத்திறகு 

மாறாக அதிக அைவிலான லெடரஜன 
அணுக்கலை தகாணடுளை அமிலம் 
நிலறந்� மலழயாகும். இது எரிமலலயில் 
இருந்து தவளிவரும் வாயு மறறும்  மனி� 
ந்டவடிக்லகயால் தவளிவரும் சல்்பர் ல்ட 
ஆக்லைடு, லெடரஜன ஆக்லைடு ் ்பானற 
்சர்மஙகளின இரசாயன எதிர்விலனயால் 
ஏற்படுகிறது. இந்� ்சர்மஙகள 
வளிமண்டலத்தில் மிக அதிகமாக உயர்ந்து  
அலவ நீர் உறிஞ்சும் அணுக்கைாக  நீராவி, 
ஆக்சிஜன மறறும் இ�ர வாயுக்களு்டன 
எதிர்விலன புரிந்து அமில நீராக மாறி கீ்ழ 
விழுகிறது. இ�லன அமில மலழ 
எனகி்றாம். இது �ாவரஙகள, விலஙகுகள, 
மனி�ன மறறும் சுறறு சூழலுக்கு தீஙகு 
விலைவிக்கினறது.

ப்டம் 6.27 அமில மவழ

இயல்்பான மலழயில் கார்்்பானிக் 
அமிலம் கலந்துளை�ால் சிறி�ைவு 
அமிலத்�னலம காணப்்படும்.  மலழயின 
PH மதிப்பு 5.6 என இருந்�ால் அல� 
இயல்்பான மலழ எனறும், மலழயின PH  
மதிப்பு 5.6 க்கும் குலறவாக இருந்�ால் அல� 
அமில மலழ எனறும் அலழக்கி்றாம்.  
அமில மலழலய குலறப்்ப�றகான சிறந்� 
வழி, சூரிய மறறும் காறறு சக்திலய ் ்பானற 
புதுப்பிக்கத்�க்க ஆறறல் வைஙகலை 
்பயன்படுத்து�ல் மறறும் புல� ்படிவ 
எரித்பாருடகளின ்பயன்பாடடிலன 
குலறத்�ல் ஆகும்.

்தகவல் குறிபபு 6.7. மவழபவபோழிவு (Precipitation)

வளிமண்டலத்திலுளை  நீராவி 
நீர்சுருஙகு�ல் தசயல்முலறயால் நீர்த் 
துளிகைாக மாறறமல்டந்து ஈர்ப்பு விலசயின 
காரணமாக புவி்மற்பரப்பின மீது விழுவல� 
மலழ எனகி்றாம். மலழத்துளியாக்வா 
அல்லது ்பனிக்கடடியாக்வா வீழவ�றகு  
்மகத்தில் உளை சிறிய நீர்த்துளிகைானது 
அைவில் த்பரி�ாக இருக்க ்வணடும். 

சிறிய�ாக இருக்கும் நீர்த்துளிகள 
புவி்மற்பரப்ல்ப அல்டயும் முன்்ப ஆவியாகி 
விடுகிறது. ்மகத்தில் உளை ்பனிப்்படிகஙகளும் 
மலழப்த்பாழிலவ ஏற்படுத்தும். ்பனிப்்படிகஙகள 
குளிர்ந்து த்பரிய அைவில் வைரும் ்்பாது 
அலவ கீ்ழ விழுகிறது. இலவ வரும் வழியில் 
வளிமண்டலத்தின உராய்வு விலசயால் உருகி 
மலழயாக த்பாழிகிறது.

சமக விவ்தபபு அல்லது வ�யற்வக 
மவழ (Cloud Seeding or Artificial 
Rainfall)

வறடசியிலிருந்து �ப்பிக்க மக்கள 
மலழலய உருவாக்க விரும்புவர். நவீன 
அறிவியலானது ்மகவில�ப்பின 
மூலமாக குறிப்பிட்ட முலறயில்   மலழலய 
உருவாக்குவதில் தவறறி கணடிருக்கிறது. 
இது ்மகஙகளில் ்பனிப் ்படிகஙகலை 
உருவாக்கும்  அறிலவ அடிப்்பல்டயாகக் 
தகாண்டது.

விமானம் மூலம் வறண்ட 
்பனி்படிகஙகலை (தி்ட CO2) ்மகத்தின 
மீது தூவி மலழலய உருவாக்குவது ஒரு 
முலறயாகும். இ�னால் ்பனி்படிகஙகள 
ஒனறிலணந்து திறண்ட ்மகஙகைாக 
உருவாகினறன. இந்� ்பனி்படிகஙகள 
வைர்ந்து, கீ்ழ வரும் ்்பாது உருகி 
மலழயாக த்பாழிகிறது. ்மகமானது 
நீராவியால் பூரி�நிலலலய 
அல்டயவில்லல எனறால் ்மகவில�ப்பு 
முலறயானது  தவறறியல்டயாது.

்தகவல் குறிபபு 

No

NO2 HNO3

SO2 H2SO4

அமில பனி

ஏரி 
அமிலமோ்தல்
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6.7.2 மவழபவபோழிவின் வவககள்

காறறு ்மதலழும்புவ�றகான 
காரணஙகளின அடிப்்பல்டயில்  
மலழப்த்பாழிலவ வலகப்்படுத்�லாம். அலவ.

1. தவப்்பச்சலன மலழ (Convectional rainfall)

2. மலலத்�ல்ட மலழ (Orographic rainfall)

3.  சூறாவளி மலழ அல்லது வளிமுக மலழ 
(Cyclonic or Frontal rainfall)

1.  வவபபச�லை மவழ 
(Convectional rainfall)

்மற்பரப்பில் உளை ஈரமான காறறு 
தவப்்பம் காரணமாக  விரிவல்டந்து அதிகமான 
உயரத்திறகு �ளைப்்படுகிறது. காறறு உய்ர 
தசனறு குளிர்ந்து ்பனிப்புளளி நிலலலய 
அல்டந்து சுருஙகுவ�ால் ்மகஙகள 
உருவாகினறன. இந்� தசயல்முலற அடி 
அடுக்கின (Troposphere) ்மல் ்பகுதியில் 
சுழறசிலய ஏற்படுத்துகிறது. ்மலும் 
குளிரல்டந்து மலழப்த்பாழிவாக புவியின 
்மற்பரப்ல்ப அல்டவல� தவப்்பச்சலன  மலழ 
எனகி்றாம். இந்� மலழ பிற்பகலில் பூமத்திய 
்ரலகக்கு அருகில் உளை ்பகுதிகளில் ஆணடு 
முழுவதும் ஏற்படுவ�ால் இல� 4 மணி 
மலழப்த்பாழிவு எனறும்  அலழக்கப்்படுகிறது. 
மத்திய அடச்ரலக ்பகுதியில் உளை 
கண்டஙகளின உட்பகுதிகளில் ்கால்ட கால 
ஆரம்்பத்தில் தவப்்பச்சலன மலழ ஏற்படுகிறது.

ப்டம் 6.29 வவபபச�லை மவழ

6.7.1 மவழயின் வடிவஙகள்

மலழப்த்பாழிவு நிலலலயப் த்பாருத்து 
அலவ ்பல்்வறு வடிவஙகைாகப் பிரிக்கப் 
்படுகினறன. (்ப்டம் 6.28) அலவகள.

மவழபவபோழிவு (Rainfall)

வளிமண்டலத்திலிருந்து விழும் நீர் 
துளியின விட்டம் 0.5 மி.மீட்டருக்கு அதிகமாக 
இருந்�ால் அல� மலழப்த்பாழிவு எனகி்றாம். 
0.5 மி. மீட்டருக்கு குலறவாக இருந்�ால் தூறல் 
எனகி்றாம்.

ஆலஙகடடி மவழ (Hail)

தவப்்பநிலல சுழியத்திறகும் குலறவாக 
உளை நிலலயில் நீர் துளிகள  மறறும் 
்பனிப்்படிகமாக உருமாறி 5 மு�ல் 50 மி.மீட்டர் 
அல்லது அல�வி்ட அதிகமான அைவிலான 
்பனித்துகளகைாக புவி ்மற்பரப்பின மீது 
விழுகிறது. இ�லன ஆலஙகடடி மலழ என 
அலழக்கி்றாம்.

கல் மவழ (Sleet)

விழும் மலழத்துளி 5 மி. மீட்டர் அல்லது 
அ�றகும் குலறவாக இருந்�ால் அ�லனக் கல் 
மலழ எனகி்றாம்.

பனி (Snow)

உலற்பனி நிலலக்கு கீ்ழ மலழப்த்பய்யும் 
்்பாது ்பனி தசதில்கைாக்வா அல்லது 
்பனித்துகளகைாக்வா விழுவல� ்பனி 
எனகி்றாம்.

பனித் திவவல (Dew)

 புல் மறறும் இலலகள மீது காணப்்படும் 
சிறிய நீர் துளிகளுக்கு ்பனித் திவலல எனறு 
த்பயர்.

ப்டம் 6.28 மவழபவபோழிவின்  வடிவஙகள்

்பனி கல்மலழ உலற்பனி மலழ மலழ

குளிர்ந்� 
காறறு

குளிர்ந்� 
காறறு

தவப்்பமான காறறு

குளிர்ந்த கோற்று 
சுருஙகு்தல்

ஈ�பப்தமோை 
கோற்று

ஈ�பப்தமோை 
கோற்று
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2. மவலத்்தவ்ட மவழ

உயரமான மலலத்த�ா்டர், பீ்டபூமி, 
மலலச்சரிவுகள மறறும் உயரமான 
மலலக்குனறுகள ்்பானற நிலத்்�ாறறத்தின 
குறுக்்க காறறு ்மாதி உயரும்்்பாது 
மலலத்�ல்ட மலழ உருவாகிறது.

மலழ த்பறும் ்பகுதி அல்லது முகப்பு 
்பகுதியில் (Wind ward side) தவப்்பமான ஈரக்காறறு 
உய்ர தசனறு தவப்்பநிலல ்பனிப்புளளி 
நிலலலய அல்டயும்்்பாது ்மகஙகள உருவாகி 
மலழலயத் �ருகிறது. காறறு இறஙகும் ்பகுதிலய  
( Leeward side) அல்டயும் இக்காறறானது வறணடு 
காணப்்படுவ�ால் மலழலயத் �ருவதில்லல. 
என்வ இப்்பகுதிலய மலழ மலறவுப் பிர்�சம் 
(Rain shadow region) எனகி்றாம்.

3. சூைோவளி மவழ அல்லது வளிமுக மவழ

இவவலக மலழப்த்பாழிவு சூறாவளி்யாடு 
(தவப்்ப மண்டல மறறும் துலண தவப்்ப மண்டல 
சூறாவளி) த�ா்டர்புல்டயது. இது வளிமுகப் 
்பகுதியிலும் ஏற்படுகிறது. சூறாவளி 
மலழப்த்பாழிவு கார் திரள ்மகத்து்டன 
த�ா்டர்புல்டயது. இந்� மலழப்த்பாழிவு மிக 
கனமலழயு்டன, அதிக காறறு, இடி மறறும் 
மினனலு்டன அதிக ்ச�த்ல� ஏற்படுத்�க் 
கூடியது. 

்மலும் தவவ்வறு காறறு வளிப்்பகுதிகள 
கலப்்ப�ால் வளிமுக மலழப்த்பாழிலவ  
ஏற்படுத்துகிறது. தவப்்ப வளிமுகத்தில் இருந்து 

ப்டம் 6.30 மவலத்்தவ்ட மவழ

மலலத்�ல்ட மலழ 
முலறயில் உயரம் 
அதிகரிக்கும் ்்பாது 
ம ல ழ ப் த ்ப ா ழி வு ம் 

அதிகரிக்கிறது. அதிகமான மலழ த்பய்யும் 
உயரமான ்பகுதி அதிக மலழ ்காடு 
எனப்்படும். இக்்காடடிறகு ்மல் ஈரப்்ப�ம் 
குலறய த�ா்டஙகுவ�ால் மலழயானது 
உயரம் அதிகரிக்கும் ்்பாது குலறகிறது. 
இந்� நிலல மலழயின �லலகீழ நிலல 
எனப்்படும். ஒரு புளளியில் காறறில் உளை 
ஈரப்்ப�த்தின அைவு குலறயும் முனனர் 
எஙகு அதிக மலழப்த்பாழிலவ 
ஏற்படுத்துகிற்�ா அ�லன ‘’அதிக்படச 
மலழக்்காடு” என அலழக்கி்றாம். இந்� 
நிலலயில் உயரத்திறகு ஏற்ப குலறகினற 
மலழப்த்பாழிலவ ‘’மலழப்த்பாழிவின 
�லலகீழ மாறறம்’’ (Inversion of rainfall) என 
அலழக்கி்றாம்.

தவளிவரும் தவப்்பமான காறறுத்  த�ாகுதிகள 
மி�மான மலழக்கு வழிவகுக்கிறது. அ்� 
்்பானறு குளிர் வளிமுகத்தில்  இருந்து 
தவளிவரும் குளிர் காறறுத்  த�ாகுதிகள இடி 
மினனலு்டன கூடிய மிக கன மலழலய 
தகாடுக்கிறது.

6.7.3 சமக வவடிபபு (Cloud Burst)

்மக தவடிப்பு என்பது ஒரு சிறிய புவிப் 
்பரப்பில் குறுகிய காலத்திறகுள திடீர் எனறு 
த்பய்யும் மிக அதிகைவு மலழயாகும். ்மக 
தவடிப்பினால் த்பய்யும் மலழ அைவானது 

தவப்்பமான காறறு 
உயர்ந்து, குளிர்ந்து நீர் 
சுருஙகு�லால் மலழ 
ஏற்படுகிறது.

க்டலில் இருந்து 
வரும் தவப்்பமான 
ஈரக்காறறு

உயரத்தில் இருந்து கீழிறஙகும் 
காறறானது தவப்்பநிலல 
குலறந்து நீலர �க்க லவத்துக் 
தகாளளும் அைவு 
அதிகரிக்கிறது. இ�றகு மலழ  
இல்லா நிலல எனறு த்பாருள.

குறிப்பிட்ட கால 
இல்டதவளியில் ஒ்ர 
அைவு மலழ த்பய்யும் 
்பகுதிகலை இலணக்கும் 

கற்பலனக்்காடு  சம மலழக்்காடு  
(Isohyets) எனப்்படும். இந்�க் ்காடு  
உளை வலர்ப்டத்ல� சமமலழக்்காடு 
நிலவலர்ப்டம் (Isohyetal line map) என 
அலழக்கி்றாம்.
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ப்டம்  6.31 சூைோவளி

1.  வவபபமண்டல சூைோவளி

�ாழ அடச்ரலகயில் உருவாகும் 
சூறாவளிகள தவப்்பமண்டல சூறாவளி 
எனப்்படுகிறது. அலவ தவப்்ப மண்டல ்பகுதிக்கு 
அருகில் த்பருஙக்டலின  தவப்்பமான  நீரின மீது 
உருவாகினறன. தவப்்பக் காறறு ்மதலழும்பி 
�ாழவழுத்�ப் ்பகுதிலய உருவாக்குகிறது.

6.8.1  வவபப மண்டல சூைோவளிகளின் 
வளர்சசி நிவலகள்

உலக வானிலல அலமப்பு (WMO)-ன 
வலறயலறயின ்படி, இந்திய வானிலல ஆய்வு 
லமயம்(IMD) வகுத்துளை அைவு்காலின ்படி 
காறறின ்வகத்ல�ப் த்பாருத்து �ாழவழுத்� 
அலமப்புகலை கீழக்கண்ட பிரிவுகைாக 
வலகப்்படுத்தியுளைது.

1.  தவப்்பமண்டல இல்டயூறுகள

2.  மணிக்கு 31கி.மீட்டர் மு�ல் 61 கி. மீட்டர் 
்வகம் தகாண்ட குலறந்�  காறறு்டன கூடிய  
தவப்்பமண்டல �ாழவழுத்�ப்்பகுதி  .

3.  மணிக்கு 62 கி.மீ மு�ல் 88 கி.மீ வலர ்வகம் 
தகாண்ட தவப்்ப மண்டலப் புயல்.  

4.  மணிக்கு  89 கி.மீ மு�ல் 118 கி.மீ வலர ் வகம் 
தகாண்ட அதி்வகப்  புயல்

 5.  மணிக்கு 119 கி.மீ மு�ல் 221கி.மீ வலர 
்வகம் தகாண்ட மிக அதி்வகப்  புயல்

6.  மணிக்கு  221 கி.மீ க்கு ்மல் ்வகம் தகாண்ட 
மிக மிக அதி்வகப் புயல்

த்பாதுவாக ஒரு மணி ்நரத்திறகு 100 மி.மீட்டர்  
(3.94 அஙகுலம்) அல்லது  அ�றகும் அதிகமான 
அைவில் இருக்கும் எனறு வானிலல நிபுணர்கள 
கூறுகினறனர். த்பாதுவாக ்மக தவடிப்பு 
இடியு்டன த�ா்டர்புல்டய�ாகும். மலழ 
த்பய்யும்்்பாது ்மதலழும்பும் 
காற்றாட்டமானது மிக அதிக நீலர 
தகாணடிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக,  
உத்திரகானட (2013) மறறும் தசனலன (2015) ல் 
ஏற்பட்ட ்மக தவடிப்பு.

6.8.  வளிமண்டல இவ்டயூறுகள் 
(சூைோவளி மற்றும் எதிர் சூைோவளி)

�ாழ அழுத்�த்ல�  லமயப்்பகுதியிலும் 
உயர் அழுத்�த்ல� தவளிப்்பகுதியிலும் 
தகாண்ட ஒரு மூடிய காறறு சுழறசிலய 
வளிமண்டல இல்டயூறுகள  எனகி்றாம். இது  
வ்ட அலர்காைத்தில் கடிகார எதிர்திலசயிலும் 
த�ன அலர்காைத்தில் கடிகார திலசயிலும் 
சுழல்கிறது. இ�லன சூறாவளி எனகி்றாம் 
(்ப்டம் 6.31). அடச்ரலக மறறும் ்�ாறறத்தின 
அடிப்்பல்டயில் சூறாவளிகள இரு பிரிவுகைாக 
பிரிக்கப்்படுகிறது. அலவ: 

1.  தவப்்ப மண்டல சூறாவளி 
(Tropical Cyclone)

2.   மி� தவப்்பமண்டல சூறாவளி 
(Temperate Cyclone)

் ம க ங க ளி ன 
்வறு்பட்டப் ்பகுதிகளின 
்வறு்பட்ட மினனூட்ட 
சக்தியால் மினனல் 

மறறும் இடி ஏற்படுகிறது. ்மகத்தின 
்மல்்பகுதி ் நர் மினனூட்டத்ல�யும்  அ�ன 
கீழ்பகுதி எதிர்மினனூட்டல�யும்  
த்பறுகிறது. இந்� ்வறு்பாடு த்பரிய 
அைவில் ்�ானறி மினனல் உருவாகிறது. 
்மகத்திறகும் புவியின ்மற்பரப்பிறகும் 
இல்ட்ய உளை ்வறு்பட்ட மினனூட்டம் 
காரணமாக  மினனல் உருவாகிறது.

இடி (Thunder) தவப்்பமான காறறு 
்வகமாக விரிவல்டந்து சுருஙகுவ�ால் 
மினனலலத் த�ா்டர்ந்து இடி உருவாகிறது.
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ப்டம் 6.33 வவபப மண்டல  சூைோவளியின் போவ்த

ப்டம் 6.32 வவபப மண்டல சூைோவளியின் 
அவமபபு

புவியின சூழறசியினால் தகாரியாலிஸ் 
விலச உருவாகிறது. இ�னால் புயல் 
உருவாக்கத்தின முலறகள உலக அைவில் 
அதிகம் ்வறு்படுகினறன. ஆனால் புயல் 
்மகஙகள தமாத்�மாக  சுறறத் த�ா்டஙகும்  
்்பாது அது ஒரு  தவப்்பமண்டல �ாழ 
அழுத்�மாக மாறுகிறது. இந்நிலல
த�ா்டர்ந்�ால் அது ஒரு தவப்்ப மண்டல 
புயலாகவும்  பினனர் சூறாவளி மறறும்  மிக 
மிக அதி்வக சூறாவளியாகவும்  உருவாகிறது.

வவபபமண்டல சூைோவளியின் பணபுகள் 

 சூறாவளியின லமய ்பகுதியில் காறறு 
த�ாகுதி தசஙகுத்�ாக உயரும் ்பகுதிலய  

6.8.2 வவபப மண்டல சூைோவளி ச்தோற்ைம்

தவப்்பமண்டல சூறாவளிகள 
உருவாவ�றகு சில தசயல் முலறகள உளைன. 
அலவகள: 

இயல்்பாக 270 தசல்சியஸ் அல்லது 
அ�றகும் அதிகமாக்வா உளை 
தவப்்பநிலலயு்டன காணப்்படும் தவப்்ப மண்டல 
த்பருஙக்டல் ்பகுதியின ்மற்பரப்பிலிருந்து 
வரும் தவப்்பமான ஈரக்காறறு சூறாவளி 
்�ானற ஆ�ாராமாக உளைது.  (்ப்டம் 6.32) 

த்பருஙக்டலின ்மற்பரப்பிறகு அருகில்  
தவவ்வறு திலசகளிலிருந்து வரும்  காறறுகள 
குவிந்து  ்மதலழும்பி புயல் ்மகஙகலை  
உருவாக்குகிறது.

உயர ்வறு்பாடில்லா� காறறானது 
குலறந்� காறறு தவடடு (Low wind shear)  
எனப்்படுகிறது.

 இது புயல் ்மகஙகள தசஙகுத்�ாக அதிக 
உயரத்திறகு தசல்ல உ�வுகிறது.
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 ஒரு ஒழுஙகலமக்கப்்பட்ட மறறும் 
திறலமயான த்பயிரிடும் அலமப்பிலன 
த�ா்டர்ந்து வானிலல ஆராய்ச்சியாைர்கள 
அகர வரிலசப்்படி  த்பயர் ்படடியல் �யாரித்து 
அ�ன மூலம் புயல்கலைக் கண்டறிய முடிவு 
தசய்�னர். 1953 ம் ஆணடு மு�ல் அடலாணடிக் 
தவப்்ப மண்டல புயல்கள ்�சிய சூறாவளி 
லமயத்�ால் உருவான ்படடியல்களில் இருந்து 
த்பயரி்டப்்படடுளைன. அலவ இப்்்பாது உலக 
வானிலலயியல் அலமப்பு (WMO) ன சர்வ்�ச 
குழுவால் நிர்வகிக்கப்்படடு 
்மம்்படுத்�ப்்படுகினறன.

 1999-ம் ஆணடு ஒடிசாவில் ஏற்பட்ட 
சூறாவளி காரணமாக ஏற்பட்ட த்பரிய 
அைவிலான அழிவானது, வ்ட இந்திய 
த்பருஙக்டலில் உருவாகும் தவப்்பமண்டல 
சூறாவளிகலை த்பயரிடுவ�றகான 
அவசியத்ல�த்  தூணடியது. இ�ன விலைவாக 
இந்தியப் த்பருஙக்டலில் ஏற்படும் புயல்களுக்கு 
த்பயரிடும் வழக்கம் 2004-ம் ஆணடு 
த�ா்டஙகியது. WMO (உலக வானிலலயியல் 
அலமப்பு) கூறறுப் ்படி எடடு த�றகாசிய 
நாடுகள ஒவதவானலறயும் 
சூறாவளிகளுக்கான அந்�ந்� நாடடுக்குரிய 
எடடு த்பயர்களின இறுதிப்்படடியலல 
சமர்ப்பிக்கும்்படி அறிவுறுத்�ப்்பட்டன.

6.8.3  சுழல் கோற்று (Tornado) மற்றும் நீர் 
சுழல் கோற்று (Water spouts)

சுழல் காறறு என்பது மிகச்சிறிய தீவிர  
புனல் வடிவம் தகாண்ட மிக அதிக ்வகத்து்டன  
சுழலும் காறறு அலமப்பு ஆகும். இ�ன ்வகம்,  
மறறும் நகரும் திலச  ஒழுஙகறறு காணப்்படும். 

அதிசவக  சூைோவளியின் உருவோக்கம்

1.  மிக அதிக ்நரம் த்பருஙக்டல் தவப்்ப 
நீரின ்மல் இருக்கும் அல்லது 
தநடுந்த�ாலலவு ்பயணம் தசய்யும்  
குலறந்� காறறழுத்�ப் ்பகுதி

2.  தஜட காறறின உந்து�லால் ஏற்படும் 
மிக அதி்வக சுழறசி.

சூறாவளியின கண எனகி்றாம். சூறாவளியின 
கண என்பது ஒரு அலமதியான ்பகுதியாகும் 
்மலும் அதிக தவப்்பநிலல மறறும்  
குலறந்� அழுத்�த்ல� தகாணடிருக்கும் 
மலழப்த்பாழிவில்லா� ்பகுதியாகும்.( ்ப்டம் 6.32)

 சூறாவளி சுவர் என்பது காணும் நிலல 
இல்லா� அதிக ்வகக் காறறு்டன, மினனல், 
இடி மறறும் அதிக மலழத்பாழிவு்டன கூடிய  
கார்திரள ்மகஙகைால் ஆன ஒரு ்பகுதியாகும்.

 தவப்்ப மண்டல சூறாவளிகள 
த்பரும்்பாலும் வியா்பாரக் காறறின  திலசயு்டன 
நகரும். என்வ அலவ கிழக்கிலிருந்து ் மறகாக 
நகர்ந்து கண்டஙகளின கிழக்குக் க்டறகலரயில்  
கலரலயக் க்டக்கிறது. (்ப்டம் 6.33)

கவ�வயக்க்டத்்தல் (Land fall)

 தவப்்பமண்டல சூறாவளியின கண 
்பகுதி நிலத்ல� அல்டவல� சூறாவளி கலரலயக் 
க்டத்�ல் எனகி்றாம் (்ப்டம் 6.34).

ப்டம் 6.34 வவபப மண்டல சூைோவளி 
கவ�வயக் க்டத்்தல்

வவபபமண்டல சூைோவளி வபயரிடு்தல்

புயல்களுக்கு (தவப்்ப மண்டல சூறாவளி) 
த்பயரிடும் நல்டமுலறயானது எச்சரிக்லக 
தசய்யவும், புயல்கலை விலரவாக அல்டயாைம் 
காணவும் க்டந்� சில ஆணடுகளுக்கு முனபு 
நல்டமுலறக்கு வந்�து. இந்�  ஊகிக்கப்்பட்ட 
த்பயர்கைானது எணகள மறறும் த�ாழில்நுட்ப 
வார்த்ல�கலைக் காடடிலும் நிலனவில் லவக்க 
எளி�ாக இருப்்ப�ாகக் கரு�ப்்படுகிறது. 
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வபயர் கவ�வயக் க்டந்த இ்டம் கவ�வயக் க்டந்த ச்ததி

ெரி்கன

ல்டஃபூன

புயல்

இருக்கும்  தூசி, மரஙகள மறறும் ்பலவீனமான  
த்பாருடகலை  ்ம்ல தூக்கிச் தசல்லும் 
திறனுல்டயது. அதமரிக்க ஐக்கிய நாடடின  
த�றகு மறறும் ்மறகு வலைகு்டா 

இக்காறறின ்வகமானது எப்்்பாதும் மணிக்கு 
500 கி.மீட்டர்  வலர ்பயணிக்கும். ்வகமாக 
நகரும் காறறானது  லமய ்பகுதியில் குவிந்து  
காறறு ்மல் எழும்புகிறது. ்மதலழும் 
காறறானது அது தசல்லக்கூடிய ்பால�யில் 

ப்டம் 6.35. வவபபமண்டல சூைோவளியின் ப�வல்

மோணவர் வ�யல்போடு

 மாணவர்கள க்டந்�  5 வரு்டஙகளில் உருவான ெரி்கனஸ் , ல்டபூன  மறறும் புயல்களின 
்�தி மறறும் அலவ  கலரலயக் க்டந்� இ்டஙகள ்்பானறவறலறப் ்பறறிய ்படடியல் �யார் தசய்க.

நில�டுக்சகோடு

ஹரிக்சகன்கள்

ஹரிக்சகன்கள்

சூைோவளிகள்

வ்டபூன்கள்

வில்லி 
வில்லி

வ

வ்த

சம கி

அளவவயில் இல்வல
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2. மி்தவவபப மண்டல சூைோவளி

 மி� தவப்்ப மண்டலத்தில் உருவாகும் 
சூறாவளிகள மி� தவப்்ப மண்டல சூறாவளி 
எனறு அலழக்கப்்படுகிறது. அலவ காறறு 
வளிப்்பகுதி மறறும் காறறு வளிமுகஙகள 
நகர்வ�ன காரணமாக உருவாவ�ால் இ�லன 
இயக்க சூறாவளி மறறும் அலல சூறாவளி என 
அலழக்கப்்படுகினறன. இந்� சூறாவளிகள   
தவவ்வறு வானிலலத் �னலமகலை தகாண்ட 
நானகு  ்பகுதிகலைக் தகாணடுளைது . அலவ 
வானிலலயில் ஒனறிலிருந்து மறதறானறு 
்வறு்படுகினறன (்ப்டம் 6.37).

மாகாணஙகளில்  இச்சுழல் காறறுகள அடிக்கடி 
ஏற்படுகினறன.

ப்டம் 6.36 சுழல் கோற்று(Tornado)

நீர் ்பகுதிகளில் சுழல் காறறின ்�ாறறம் 
மறறும் வடிவம் ்்பானறு உருவாகும் நீர் 
சுழறசிலய நீர்ச்சுழல் காறறு எனகி்றாம். 
நீர்ச்சுழல் காறறுக்கு கீழ அதிகைவு மீனகள 
வரு்மயானால் இது சில ்நரஙகளில் மீன 
மலழக்கு வழி வகுக்கும்.

1000

992 996

1004

ப்டம் 6.37.வவபபமண்டல சூைோவளியின் கட்டவமபபு

Web link for Water spout at Chennai, 
Tamil Nadu https://www.youtube.
com/watch?v=v0RubwHxlgM

புயல் �கரும் திவ� 

கோர்தி�ள் சமகம் 

பவ்ட சமகம் 

  கை மவழ

குளிர் வளிமுகம்

குளிர் வளிமுகம்

மலழப்த்பாழிவு 

 வவபபமோை கோற்று

 தவப்்பமான காறறு

வவபப வளிமுகம்

தவப்்ப வளிமுகம்

மி்தமோைது மு்தல் சல�ோை மவழ 

குளிர்ந்த கோற்று

குளிர்ந்� காறறு

குளிர் 
கோற்று

குளிர் காறறு

அ

அ

ஆ

ஆ
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ப்டம் 6.38  மி்த வவபபமண்டல சூைோவளியின்  வளர்சசி 

1.  வளிமுகம் ்�ானறல் - இரணடு தவவ்வறு 
வளிப்்பகுதிகள ்மாது�ல் காரணமாக 
வளிமுகம்  உருவாகுகிறது (்ப்டம் 6.38)

2.  சூறாவளி ்�ாறறம் - தவவ்வறு 
்பகுதிகளுல்டய வளிமுகஙகள 
மாறறமல்டவ�ால் உருவாகும் சூறாவளி.

3.  முன்னறும் நிலல - குளிர் வளிமுகம் தவப்்ப 
வளிமுகத்ல� ்நாக்கி முன்னறி 
தசல்லுகிறது.

4.  இல்டயுறு நிலல - இந்நிலலயில் தவப்்ப 
வளிமுகத்ல� குளிர் வளிமுகம் க்டந்து முன 
தசல்லு�ல். 

5.  வளிமுகம் மலறயும் நிலல - இறுதியாக 
வளிமுகஙகள மலறந்து சூறாவளி 
வலுவிழக்கிறது. 

்தன்வமகள் (Characters)

மி� தவப்்ப மண்டல சூறாவளிகள தவப்்ப 
மண்டல சூறாவளி ்்பாலல்லாமல் அலனத்து 
்பருவஙகளிலும் நிலம் மறறும் நீர் இரணடிலும் 
உருவாகினறது. இது தவப்்பமண்டல 
சூறாவளிலய வி்ட த்பரிய ்பகுதிலய 
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உளை்டக்கியது. ்மலும் நீண்ட காலம் 
நீடித்திருக்கக்கூடியது.

போவ்த (Track)

 ்மறகத்திய காறறுகைால் 
்மறகிலிருந்து கிழக்காக மி� தவப்்ப மண்டல 
சூறாவளிகள நகருகினறன.

எதிர் சூைோவளி (Anti cyclones)

 எதிர் சூறாவளி என்பது சுழல் காறறின 
லமயப் ்பகுதியில் உயர் அழுத்�மும் அ�லனச் 

 ப்டம் 6.39 எதிர் சூைோவளி

குளிர்ந்� காறறு குளிர்ந்� காறறு

குளிர் வளிமுகம்

குளி
ர் வ

ளி
மு

கம்

குளி
ர் வ

ளி
மு

கம்

குளி
ர் வ

ளி
மு

கம்

குளிர்ந்� காறறு

 வளிமுகம்

குளிர் காறறு

குளிர் காறறு

குளிர் காறறு

அஙகுலம்

மில்லி்பார்ஸ்

உயரழுத்�ம்

குளிர் காறறு

தவப்்ப வளிமுகம்

தவப்்ப வளி
மு

கம்

தவப்்ப வளி
மு

கம்

தவப்்ப வளிமுகம்

 தவப்்பமான காறறு  தவப்்பமான காறறு  தவப்்பமான 
 காறறு

 தவப்்பமான 
 காறறு

 தவப்்பமான 
 காறறு

அ ஆ இ
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தவப்்பமண்டல மறறும் துலண துருவ ்பகுதிகளில் 
உருவாகினறன. எதிர் சூறாவளிகள தவப்்பநிலல 
அடிப்்பல்டயில் தவப்்ப லமய மறறும் குளிர் லமய 
எதிர் சூறாவளிகைாக வலகப்்படுத்�ப்்படுகினறன. 
அலவ முலற்ய வறடசி மறறும் குளிர் 
அலலகலை ்�ாறறுவிக்கினறன.

சுறறி  �ாழவழுத்�மும் காணப்்படும். இ�ன 
சுழறசி வ்ட அலர்காைத்தில் கடிகார திலசயிலும் 
த�ன அலர ் காைத்தில் கடிகார எதிர்திலசயிலும் 
சுழல்கிறது (்ப்டம் 6.39 எதிர் சூறாவளி). இது 
உலகில் உளை சுழல் காறறு அலமப்புகளில் 
மிகப் த்பரியது ஆகும். அலவகள துலண 

மி்தத்்தல் (Buoyant): காறறு அல்லது 
திரவத்தின மீது மி�க்கக் கூடிய ்பணபு. 
சமோது்தல் (Collision): நகரும்த்பாழுது ்மாதிக் 
தகாளளு�ல். 
�மநிவல (Equilibrium): தசயல்்படும் 
விலசகள சமமாக இருக்கும்த்பாழுது 
மூலக்கூறுகள சமநிலலலய அல்ட�ல். 
மவலச�ரிவு (Escarpment): புவி்பரப்பின 
அல்லது பீ்டபூமியின நீைமான தசஙகுத்து 
சரிவுளை விளிம்புப் ்பகுதி.  
விரிவவ்ட்தல் (Expansion) : அைவில் 
விரிவல்ட�ல் அல்லது த்பரி�ாகு�ல். 
புைல்வடிவ (Funnelling) : அகலமான வாய்ப் 
்பகுதிலயயும் குறுகலான தவளிப்்பகுதிலயயும் 
உல்டய ஒரு ்பகுதியின வழி்ய தசல்லு�ல். 
நீர் உறிஞ்சு்தல் (Hygroscopic) : காறறில் 
உளை ஈரப்்ப�த்ல� உறிஞ்சும் �னலம.
உள்வரும் சூரியக் கதிர் (Insolation) :
குறிப்பிட்டப்  ்பகுதிலய அல்டயும் சூரியக்கதிர். 
வோனிவலயியல் (Meteorology) : வானிலல 
முனனறிவிப்ல்பப் ்பறறிய அறிவியலின ஒரு 
பிரிவு.
மூலக்கூறுகள் (Molecules): அணுக்களின 
த�ாகுப்பு. 
உடபுகும் (Permeable): திரவம் அல்லது 
வாயுக்கலை உடபுக அனுமதித்�ல்.   
கீழிைஙகு்தல் (Subsistence): உயரமான 
இ்டத்திலிருந்து �ாழவான இ்டத்திறகு வாயு 
மூலக்கூறுகள ்படிப்்படியாக இறஙகு�ல்.   
வவபபப பகுதி (Torrid): மிக தவப்்பமான 
மறறும் வறண்ட நிலலயில் உளை ்பகுதி.
சுழல் (Vortex): திரவம் அல்லது காறறு த்பரிய 
அைவில் சுறறு�ல் .

மதிபபீடு 

I.  �ரியோை விவ்டவயத் ச்தர்நவ்தடுத்து 
எழுதுக.

1.  பினவரும் வளிமண்டல அடுக்குகளில் 
வானிலல அடுக்கு என அறியப்்படுவது  எது?
அ. அடியடுக்கு ஆ. ்பல்டயடுக்கு
இ. தவப்்ப அடுக்கு ஈ. இல்டயடுக்கு 

2.  தஜட விமானஙகள ்பறக்க ஏதுவான  அடுக்கு 
எது?
அ. அடியடுக்கு ஆ. ்பல்டயடுக்கு
இ. இல்டயடுக்கு ஈ. தவளியடுக்கு 

3.  பினவரும் வளிமண்டல அலமப்பில் 
சூரியனி்டம் இருந்து வரும் புற ஊ�ாக் 
கதிர்கலை    உடகிரகித்து புவி 
தவப்்பமல்டயாமல் ்பாதுகாக்கும் அடுக்கு எது?
அ. அடியடுக்கு ஆ. ஓ்சான அடுக்கு
இ. தவப்்ப அடுக்கு ஈ. தவளியடுக்கு

4.  சமமான வளிமண்டல தவப்்பநிலலலயக் 
தகாண்ட  இ்டஙகலை இலணக்கும் கற்பலனக் 
்காடல்ட --------- என அலழக்கி்றாம்.
அ. சம தவப்்ப்காடு
ஆ. சம மலழக்்காடு
இ. சம அழுத்�க்்காடு
ஈ. சம உயரக்்காடு

5.  காறறின ்வகத்ல� அைவி்டப் ்பயன்படும்  
கருவி 
அ. அழுத்�மானி ஆ. ஈரப்்ப�மானி
இ. தவப்்ப மானி ஈ. காறறுமானி

6.  உயரம் அதிகரிக்கும்்்பாது வளிமண்டல 
அழுத்�மானது
அ. நிலலயாக இருக்கும்
ஆ. அதிகரிக்கும்
இ. குலறயும்
ஈ. த�ா்டர்ந்து மாறிக்தகாணடு இருக்கும் 
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7.  பினவரும் காறறுகளில் 
இரண்டாம் நிலல காறறு 
எது?
அ. வியா்பாரக் காறறு
ஆ. ்மறகத்தியக் காறறு
இ. துருவ கிழக்கத்தியக்  
காறறு
ஈ. ்பருவக்காறறு 

8. அல்பி்்டா என்ப�ன த்பாருள
அ.  ் மற்பரப்்பால் பிரதி்பலிக்கப்்படும் சூரியக்  

கதிர்வீசலின அைவு
ஆ.  ் மற்பரப்்பால் உடகிரகிக்கப்்படும் 

ஈரப்்ப�த்தின அைவு
இ. காறறில் உளை ஈரப்்ப�த்தின அைவு 
ஈ. காறறில் உளை மூலக்கூறுகளின அைவு

9.  காறறில் உளை சார்பு ஈரப்்ப�த்ல� அைவி்டப்  
்பயன்படும் கருவியின த்பயர் யாது?
அ. ஈரப்்ப�மானி ஆ. அழுத்�மானி
இ. தவப்்ப மானி ஈ.  உயரம் காடடும் கருவி

10. தவப்்பச்சலன மலழ  த்பரும்்பாலும் ஏற்படும் 
்பகுதி --------------.
அ. மி�தவப்்பமண்டலப் ்பகுதி  
ஆ. நிலநடுக்்காடடுப் ்பகுதி 
இ. துருவப் ்பகுதி
ஈ. ்பாலலவனப் ்பகுதி 

II. மிகக் குறுகிய விவ்டயளி. 
1. தவப்்பநிலல மாறு விகி�த்ல�  வலரயறு
2. மலலக்காறறு எனறால் எனன?
3.  உலகில் உளை அழுத்�ப்்படல்டகலை ்ப்டம் 

வலரந்து குறிக்கவும். 
4. மலழப்த்பாழிவு மறறும் ்பனி ்வறு்படுத்துக.
5.  தவப்்பமண்டல சூறாவளி உருவாகும் 

நிலலகள யாலவ?

III. குறுகிய விவ்டயளி.
1. ஓ்சான அடுக்கு ஏன சில�வல்டகிறது?
2.  தவப்்பச்சமநிலல ்ப்டம் வலரந்து தவளி்யறும் 

கதிர்வீசலின அைலவ குறிக்கவும்.
3. நகர தவப்்பத்தீவுகள எவவாறு உருவாகினறன?
4.  க்டறகாறறு மறறும் நிலக்காறறு ் வறு்படுத்துக.
5. மலழத்பாழிவின வடிவஙகலை ்படடியலிடுக.  

IV. விரிவோை விவ்டயளி.

1. ்மகஙகளின வலககலை விைக்குக.
2.  ஆசியப்்பருவகாறறு ஏற்படும் முலறலய 

விவாதிக்க.
3.  சூறாவளி எதிர் சூறாவளியிலிருந்து எவவாறு 

்வறு்படுகிறது?

 சமற்சகோள் �ோன்றுகள்

1. Alan Strahler, Introducing Physical 
Geography (2016), John Wiley & Sons, 
New Jersey, USA. 

2. Critchfield, General Climatology 
(2008), Pearson Publications, London, 
United Kingdom.

3. Goh Cheng Leong, Certificate Physical 
and Human Geography (2002), Oxford 
University Press, New Delhi, India.

4. Johnson E. Fairchild, Principles of 
Geography (1964), Holt, Rinehart and 
Einston Inc, New York, USA.

5. Lal. D.S., Climatology(2014), Sharda 
Pustak Bhavan, Allahabad, India.

6. R. Knowles and J. Wareing, Economic 
and Social Geography Made Simple 
Paperback(1990), Rupa Publications India 
Pvt Ltd, New Delhi, India.

7. Savindra Singh, Physical Geography 
(2016), Pravalika Publications, 
Allahabad, India.

8. Woodcock. R.G., Weather and Climate 
(1976), Macdonald and Evens Ltd, 
Estover, Plymouth, United Kingdom.

  இவணய �ோன்றுகள்

1. http://www.imd.gov.in/
2. https://glovis.usgs.gov/
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வளிமண்டல அடுக்குகள்.

ஊ்டோடும் வளிமண்டலத்திற்கோை உ�லி:
https://www.pbslearningmedia.org/resource/ess05.sci.ess.watcyc.vertical/vertical structure-of-the-
atmosphere/#.Wq-xD8OuzIU

இச்தசயல்்பாடடின மூலம் 
வளிமண்டலத்தின ்பல்்வறு 

அடுக்குகலைக் காண முடியும் .

படிகள்
படி 1:  கீ்ழ �ரப்்படடுளை உரலிலய �ட்டச்சு தசய்து ‘Vertical Structure of the Atmosphere’ 

இலணயப்்பக்கத்திறகு தசல்லவும். Launch-ஐ தசாடுக்கி ஊ்டாடும் வளிமண்டலப் 
்பக்கத்திறகுச் தசல்லவும். 

படி 2:  ‘Begin’ மறறும் ‘Objects’ ஐ த�ரிவு தசய்து வளிமண்டலத்தின ்�ாறறத்ல� தசஙகுத்து 
வடிவில் காணலாம்.

படி 3:  ் �டு த்படடியில் ‘Temperature’ மறறும் ‘Pressure’ ஐ த�ரிவு தசய்து வளிமண்டலத்தின 
தவப்்பநிலல மாறு்பாடுகலையும், அழுத்�த்ல�யும் அறிய முடியும். 

படி 4:  Use https://www.windy.com எனற இலணயப்்பக்கத்தின மூலம் புவியில் காறறு வீசுவல� 
்நரலலயில் காண முடியும்.

படி 1 படி 2

படி 3 படி 4

*்ப்டஙகள அல்டயாைத்திறகு மடடு்ம.

Java மறறும் Flash Player ஐ அனுமதிக்கவும்

இலணயச் வெயல்்பாடு
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அத்தியாயக் கட்டகம்
7.1. அறிமுகம் 
7.2. உயிர்க்லகா்ம்
7.3. சூழ்நிரை மணடைம்
7.4. உயிரிேச் சூழ்வாழிடஙகள
7.5 உயிரிேப பன்ரம 
7.6.  அழியும் நிரையில் உள் 

உயிரிேஙகள
7.7. உயிரிேப பன்ரம பாதுகாபபு

7.1 அறிமுகம்

புவி சுமார் 4.6 பில்லியன் ஆணடுகளுக்கு 
முன்பு உருவாகியது. புவியியைா்ர்கள 
புவிரயப பறறியும் அதன் பல்லவறு  
லகா்ஙகர்க் குறித்தும் மிகுந்த அக்கர்ற 
சகாணடுள்ேர். இந்தக் லகா்ஙகள தறலபாது 
அரமந்துள்து லபால், புவி உருவாகிய லபாது 
அரமயவில்ரை. மா்றாக புவி உருவாே பி்றகு 
அரவ நீணட காைமாக பரிணாம  
மாற்றமரடந்தே. முதலில் புவி உருவாே பி்றகு 
நீணட காைமாக   உயிரிேஙகள லதான்்றவில்ரை. 
ேமது புவியில் முதல் உயிரிேம் சுமார் 3.5 
பி ல் லி ய ன் ஆ ண டு க ளு க் கு       

•  உயிர்க் லகா்த்தின் முக்கியத்துவம் 
மறறும் அதன் அகன்்ற பைபபுப பறறி 
வி்க்கமளிபபது.

•  புவியின் பைபபில் உயிரிேஙகளின்  
பைவரையும் அவறறின் இடத்திறலகற்றத் 
தழுவரையும் விவரித்தல்.

•  உயிர்க்லகா்த்ரதப பாதுகாபபதன் 
முக்கியத்துவத்ரதப  பறறி 
மாணவர்களுக்கு உணர்த்துதல்.

Learning Objectives:கற்றல் ்நாக்கங்கள்

முன்புலதான்றியதாகஆைாய்ச்சியா்ர்கள 
கருதுகி்றார்கள. அதுலவ, ‘உயிர்லகா்த்தின் 
பி்றபபு’ எே குறிக்கபபடுகி்றது. 

அதறகுபபின் உயிரிேஙகள பரிணாம 
வ்ர்ச்சி அரடந்து எணணிக்ரகயில் 
இைடடிபபாகி பல்லவறு வரகக்ாகப சபருகி 
உயிரிேஙகள தறலபாரதய உயிர்க்லகா்த்தின் 
அ்விறகு வ்ர்ந்துள்து. 

கடந்த 100 ஆணடுக்ாக, மனிதன் 
இயறரக வ்ஙகர் அ்வுக்கு அதிகமாகவும், 
தவ்றாகவும் பயன்படுத்தியுள்ான். இது 
புவியின் சுறறுச்சூழல் சமநிரைரயப சபரிதும் 

அைகு 7

உயிரக்்கா்ளம் இயறரகரய மாறறி அழிக்கும் சக்திரய மனிதன் அரடந்துள்தால் அவன் 
இயறரகரய லோக்கும் அணுகுமுர்ற மிக முக்கியமாேதாக உள்து. மனிதன் 
இயறரகயின் ஒரு அஙகமாக இருபபதால் இயறரகரய எதிர்த்துப லபாைாடுவது 
என்பது அவன் தன்ரேத்தாலே எதிர்த்துப லபாைாடுவதாகும்.

- லைச்சல் கார்சன்
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பாதித்துள்து. இந்தத் தாக்கத்தின்  விர்வாகப 
புவி சவபபமயமாதல், பாரைவேமாதல், 
லோய்களின் சபருக்கம் மறறும் பை வரக 
கடுரமயாே இயறரகச்  சீைழிவுகள 
லபான்்றரவ லதான்றிய லபாது தான் புவிக்கு 
ஏறபடட லசதத்ரத ோம் உணர்ந்லதாம்.

1962 இல் லைச்சல் கார்சன் என்பவர் 
‘ரசைணட ஸ்பிரிங’ என்்ற புத்தகத்ரத 
சவளியிடடார். இபபுத்தகம் சுறறுச்சூழல் 
இயக்கத்திறகு ஊக்கமளித்துச் சர்வலதச 
அரமபபுகள உயிர்க்லகா்த்ரதப பாதுகாத்து 
அதரே லமலும்  நீடித்திருக்க சசய்வதறகு 
தஙகள கவேத்ரத ஒருமுகபபடுத்தியது.  

இயறரக மீதாே மனித சசயல்களின் 
தாக்கத்ரதயும் அரதக் குர்றபபதறகாே 
வழிமுர்றகர்யும் ஆைாய்வதறகாக 1971 இல் 
யுசேஸ்லகா ‘மனிதனும் உயிர்க்லகா்மும்’ 
என்்ற திடடத்ரத சதாடஙகியது. இத்திடடம் 
சதாடர்ச்சியாக இன்று வரை 
புவி நிரைத்தன்ரமயின் எதிர்காைத்ரத 
வடிவரமக்கி்றது.

7.2 உயிரக்்கா்ளம்

உயிர்க்லகா்ம் என்்ற சசால் பலயாஸ்பியர் 
(Biosphere) என்்ற கிலைக்க சசால்லிலிருந்து  
லதான்றியது. ரபலயாஸ் (Bios) என்்றால் உயிர் 
மறறும் ஸ்ரபைா (Sphaira) என்்றால் லகா்ம் 
என்று சபாருள. சூரிய குடும்பத்தில் உள் 
லகாளகளுள புவி மடடுலம உயிரிேஙகள 
வாழ்வதறகு ஏற்றதாக உள்து. இதறகு 
சாதகமாக பை காைணிகள உள்ே. அவறறில்  
மிக முக்கியமாேது சூரியனிடமிருந்து புவி 
அரமந்துள் சதாரைவு, வளிமணடைத்தில் 
உள் ஆக்ஸிஜன் மறறும் புவியில் காணபபடும் 
நீர் ஆகியரவ ஆகும். லமலை கூ்றபபடட 
காைணஙக்ாலும் மறறும் புவியின் மூன்று 
லகா்ஙக்ாே பார்றக்லகா்ம், வளிக்லகா்ம் 
மறறும் நீர்க்லகா்ம் ஆகியவறறின்  
இரடச்சசயல்க்ாலும் ோன்காவது 
லகா்மாே உயிர்க்லகா்ம் உருவாேது (படம் 
7.1). 1875 ஆம் ஆணடில்,  உயிர்க்லகா்ம் என்்ற 
வார்த்ரத முதன் முதைாக எடவார்ட சுசயஸ் 
(Eduard Suess) என்பவைால் அறிமுகபபடுத்தப 
படடது. பிறகாைத்தில் உயிர்க்லகா்த்ரதப 
பறறிய ஆைாய்ச்சியில்  சார்ைஸ்  டார்வின்  

உ��ன�க��

்ப்டம்7.1 உயிரக்்கா்ளம்
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ஏ.ஜி. டான்ஸ்லி வரையறுத்துள்ார். சூழ்நிரை 
மணடைம் அ்வில் மாறுபடைாம். இரவ 
பைபப்வில் சிை சதுை சசன்டிமீடடரிலிருந்து  
மிக சபரிதாக பை சதுை கிலைா மீடடர் வரை 
காணபபடைாம்.

7.3.1.  சூழ்நிலை மண்டைத்தின் முக்கியக் 
கூறுகள்

சூழ்நிரை மணடைம் இைணடு 
முக்கியக்கூறுக்ாக  பிரிக்கபபடடுள்து. 
அரவ,

அ) உயிைற்ற கூறுகள (Abiotic component) மறறும் 
ஆ) உயிருள் கூறுகள (Biotic component)

அ) உயிரற்ற கூறுகள் (Abiotic component)

 இது சுறறுச்சூழலிலுள் உயிைற்றப 
சபாருடகர் உள்டக்கியது. எ.கா. ஒளி, மண, 
காறறு, நீர், சவபபம், தாதுக்கள, காைநிரை 
மறறும் பை. சூரியலே புவியின் மிக முக்கியமாே 
ஆற்றல் வ்மாகும். 

ஆ) உயிருள்்ள கூறுகள் (Biotic component)

இது நுணணுயிரிகள, தாவைஙகள, 
விைஙகுகள ஆகிய உயிரிேஙகர் 
உள்டக்கியது. சூழ்நிரை மணடைத்தில் உள் 
உயிருள் கூறுகள அவறறின் நீடித்து வாழும் 
தி்றன் அடிபபரடயில் உறபத்தியா்ர்கள 
(Producers), நுகர்லவார்கள (consumers) மறறும் 
சிரதபலபார்கள (Decomposers) எே லமலும் மூன்று 
வரகயாகப  பிரிக்கபபடடுள்து. (படம் 7.2)

1) உற்பத்தியா்ளரகள் (Producers)

தேக்குத் தாலே உணரவத் தயாரித்துக் 
சகாளளும் உயிரிேஙகள உறபத்தியா்ர்கள 
எே அரழக்கபபடுகின்்றே. பச்ரசயம் 
(Chlorophy) அல்ைது  பச்ரச நி்றமிரயக் (Green 
Pigment) சகாணடுள்  தாவைஙகள சூரிய 
ஒளிரயயும், வளிமணடைத்தில் இருக்கும் 
கார்பன்-ரட-ஆக்ரஸைரடயும், மணணில் 

Ecosystem
https://youtube/aYmdrJWLQ4Y

(Charles Darwin)  மறறும் பை விஞ்ானிகள 
பஙகளித்தேர்.

உயிரிேஙகள உயிர்க்லகா்த்தில் உள்  
நிைம், நீர் மறறும் காறறில் பைவி காணபபடுகி்றது. 
இவ்வுயிரிேப பைவல் நுணணுயிர்களில் 
சதாடஙகி தாவைஙகள, விைஙகிேஙகள, 
ப ்ற ர வ க ள , இ ரு வ ா ழ் வி க ள , ஊ ர் வ ே ,  
ப ா லு ா ட டி க ள , ம னி த இ ே ம் வ ர ை 
விரிவரடந்துள்து.

உயிர்க்லகா்ம் உயிரிேக் கூறுக்ால் 
ஆேது. இரவ உயிரிேஙகள, உயரிேத்திைள, 
இேக்குழுமம் மறறும் சூழ்நிரை மணடைம் 
ஆகியவறர்றக் சகாணடுள்து.

7.3. சூழ்நிலை மண்டைம்

உயிரிேம் தனியாக வாழ இயைாது. இது 
சபாருடகள மறறும் ஆற்றல் லதரவகர்  
வழஙகும் சூழ்நிரைமணடைத்தில் வ்முடன் 
இயஙகுகி்றது. ஆற்றல் ஓடடமும் சுழறசியும் 
சகாணட இயறரக சுறறுச்சூழலும், உயிரிேக் 
குழுமமும் லசர்ந்த சதாகுதி சூழ்நிரை 
மணடைம் எே அரழக்கபபடுகி்றது.

1935 ஆம் ஆணடில், ‘சூழ்நிலை மண்டைம்’ 
என்்ற வார்த்ரத ஏ.ஜி. டான்ஸ்லி என்பவைால் 
முதன் முதைாக பயன்படுத்தபபடடது. சுறறுபபு்ற 
சூழலிலுள் உயிருள் மறறும் உயிைற்ற 
காைணிகளின் ஒருஙகிரணபபின் விர்வாக 
உருவாே அரமபலப ’சூழ்நிலை மண்டைம்’ எே 

உயிரினம் - தாவைஙகள, விைஙகுகள 
மறறும் நுணணுயிரிகர் உள்டக்கியது.
உயரினத்திரள் – ஒரு பகுதியில் வாழும் 
ஒலை வரகயாே தாவைஙகள அல்ைது 
விைஙகுகள. 
இனக்குழுமம் - ஒரு பகுதியில் வாழும் 
அரேத்து தாவைஙகர்யும் விைஙகு 
கர்யும் குறிக்கி்றது.
சூழ்நிலை மண்டைம் - ஒரு சதாகுதியின் 
உயிருள் மறறும் உயிைற்ற சபாருடகளுக்கு 
இரடலயயாே இரடச்சசயல்.

Tamil_11th Geography_Unit_7 198-246.indd   200 06/06/18   6:52 PM
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



201

அ.  முதல்  நிலை நுகர்வார ( Primary 
Consumers)

பசுந் தாவைஙகர் உணணும் 
உயிரிேஙகள முதல் நிரை நுகர்லவார்கள  
என்று அரழக்கபபடுகின்்றே. முதல்  நிரை 
நுகர்லவாரைத் தாவை உணணிகள என்றும் 
அரழக்கில்றாம். 

எ . க ா : ச வ ட டு க் கி ளி , சு ண ச ட லி , 
சசம்மறிஆடு, ஆடு, மாடு, முயல், மான் லபான்்ற 
நிைத்தில் வாழும்  தாவை உணணிகள.  

விைஙகிே மிதரவ(zoo plankton), சிறுகூனி  
(krill), கடல் முளச்லி (Sea urcihn), கணவாய்(sqid),  
சிறிய மீன் லபான்்ற நீரில் வாழும் தாவை 
உணணிகள.

ஆ. இரண்டாம் நிலை நுகர்வார

தாவை உணணிகர் உணடு வாழ்பரவ 
இைணடாம் நிரை நுகர்லவார்கள எேபபடும். 

உள் நீரையும் பயன்படுத்தி ஒளிச்லசர்க்ரக 
(Photosynthesis) மூைம் தஙகளுக்கு லதரவயாே 
உணரவத் தயாரிக்கின்்றே. இந்த 
பசுந்தாவைஙகள  தறசார்பு ஊடட உயிரிகள  
(autotrophs = auto-self; trophs-nourishing) எே 
அரழக்கபபடுகின்்றே.

2) நுகர்வாரகள் (Consumers)

நுகர்லவார்கள தஙகள சசாந்த உணரவ 
உறபத்தி சசய்யமுடியாது, உணரவயும் 
ஊடடச்சத்துக்கர்யும் உறபத்தியா்ர் 
களிடமிருந்து லேைடியாகலவா அல்ைது மற்ற 
உயிேஙகளிலிருந்லதா சபறறுக் சகாளகின்்றே. 
அரவகள பி்றசார்பு ஊடட உயிரிகள என்று 
அரழக்கபபடுகின்்றே (heterotrophs = hetero - 
others, trophs - nourshing ). 

நுகர்லவார்கர் முதல் நிரை, இைணடாம் 
நிரை மறறும் மூன்்றாம் நிரை நுகர்லவார்கள 
எேப பிரிக்கைாம்.

்ப்டம்7.2 உயிருள்்ள கூறுகள்

உயிருள்்ள கூறுகள்

முதல் நிலை  
நுகர்வாரகள்

இரண்டாம் நிலை 
நுகர்வாரகள்

மூன்்றாம் நிலை 
நுகர்வாரகள்

அலனத்துணணிகள்

தாவைஙகர்யும், 
விைஙகுகர்யும் 

உணணுபரவ

ஒளிச்லசர்க்ரக மூைம் 
தேக்குத் லதரவயாே 

உணரவத் தாலே 
தயாரித்துக் சகாளளும் 

உயிரிேஙகள

உயிரிேஙகள தஙகளுக்குத் 
லதரவயாே உணரவ 

உறபத்தியா்ர்கள அல்ைது 
மற்ற நுகர்லவாரிடம் இருந்து 

சபறறுக் சகாளளுதல்

தேக்கு லவணடிய உணரவ 
இ்றந்த தாவைஙகள மறறும் 

விைஙகுகளின் சிரதவிலிருந்து 
நுகர்பரவ.

தாவைஙகர் 
உணணுபரவ தாவை 

உணணிகள (Herbivores)

முதல்நிரை நுகர்லவாரை 
உணணுபரவ

இைணடாம் நிரை 
நுகர்லவாரை 

உணணுபரவ

உற்பத்தியா்ளரகள் நுகர்வாரகள் சிலதப்்பாரகள்
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பி்றகு மீதமுள் உணரவ உணணுபரவ. எ.கா. 
கழுரதப புலி (hyena),  கழுகு (vulture).

தாவைம் அல்ைது விைஙகுகளின் உடபகுதி 
அல்ைது சவளிபபகுதியில் வாழும் தாவைம் 
அல்ைது விைஙரக ஒடடுணணி( Parasites) என்று 
அரழக்கில்றாம்.

லவறு தாவைத்தில் உயிர்வாழும் புல்லுருவி 
ஒரு தாவை ஒடடுணணி ஆகும். ோடாபபுழு, வடட 
புழுக்கள, லபன், உணணி, சதளளுபபூச்சி  
லபான்்றரவ மற்ற ஒடடுணணிகள ஆகும்.

கழிவுபசபாருடகர் உணடு வாழும் 
நுகர்லவார்கர் மடகுணணிகள(Detritivores) 
என்கில்றாம். இரவ உதிர்ந்த இரைகள, இ்றந்த 
தாவைஙகளின் சிை பகுதிகள, மறறும் 
விைஙகிேக் கழிவுகர்யும் உணடு 
வாழ்கின்்றே. எறும்புகள, கரையான் (Termites), 
மணபுழு (Earthworm), மைஅடரட(Millipedes), 
சாணவணடு (Dung beetle), ஃபிடில் ேணடு (Fiddler 
crab) மறறும் கடல் சவள்ரி (Sea Cucumber) 
ஆகியரவ மடகுணணிகள ஆகும்.

ஈ. சிலதப்்பாரகள் (Decomposers)
இ்றந்த தாவைஙகள, விைஙகுகள மறறும் 

அவறறின் கழிவுப சபாருடகர்ச் சிரதக்கும் 
உயிரிேஙகள சிரதபலபார்கள எேபபடும். 
சிரதபலபார்கள பி்ற சார்பு (heterotrophs) 
உ யி ரி க ள எ ன் று ம் அ ர ழ க் க ப
படுகின்்றே. சிரதபலபார்கள இயறரகயால் 
வடிவரமக்கபபடட மறுசுழறசி அரமபபாகும். 
சபாருடகர் சிரதபபதன் மூைம் 
சிரதபலபார்கள சத்துபசபாருடகர் 
மணணிறலக திருபபி அனுபபுகி்றது. அந்த 
சத்துபசபாருடகள சூழ்நிரை மணடைத்தில் 
உள் உறபத்தியா்ர்களுக்கு உணவு 
ஆதாைமாக அரமகி்றது. கா்ான் (Mushroom),  
ஈஸ்ட (yeast), பூஞரச (Fungi) மறறும் பாக்டீரியா 
(Bacteria) லபான்்றரவ சபாதுவாே 
சிரதபலபார்க்ாகும். சிரதபலபார்களும் 

மணபுழு உழவனின் 
ேணபன் எே 
அரழக்கபபடுகி்றது. ஏன்? 
கணடுபிடி.

இரவ மாமிச உணணிகள என்றும் 
அரழக்கபபடுகின்்றே.

(எ.கா.) சிஙகம், புலி, 
ேரி, தவர், பாம்பு, சிைந்தி, 
முதரை மறறும் பை.

இ.  மூன்்றாம் நிலை 
நுகர்வார

மூன்்றாம் நிரை நுகர்லவார் உணவு 
சஙகிலியின் முதன்ரம லவடரட 
விைஙகுக்ாகும். இைணடாம் நிரை 
நுகர்லவார்கர்க் சகான்று உணபரவகர் 
மூன்்றாம் நிரை நுகர்லவார்கள என்கில்றாம். 
அரவ லவடரட விைஙகுகள என்றும் 
அரழக்கபபடுகின்்றே. 

எ.கா. ஒர் ஆந்ரத பாம்ரப லவடரடயாடி 
உணணுகி்றது. ஆோல் அந்த ஆந்ரதரயப 
பருந்து லவடரடயாடிக் சகான்று அதன் 
மாமிசத்ரத உணணுகி்றது, எேலவ பருந்ரத 
மூன்்றாம் நிரை நுகர்லவார் என்று 
அரழக்கில்றாம். லமல்மடட உணவூடட 
நிரையில் உள் மாமிச உணணிகர் மற்ற 
லவடரட விைஙகுகள சகான்று உணண 
முடியாத காைணத்திோல் அரவ ‘உயர் 
வேடல்டயினம்’ (Apex Predators) என்று 
அரழக்கபபடுகின்்றே.  ஆோல் இந்த லமல்மடட 
மாமிச உணணிகள இ்றந்த பி்றகு அவறறின் 
உடல் அழுக்குணணிக்ால் (scavengers) 
உணணபபடடு சிரதபலபார்க்ால் 
சிரதக்கபபடுகின்்றது.

எ.கா. முதரைகள (Alligator), பருந்து(hawk).

சிை உயிரிேஙகள தாவைஙகள மறறும்  
விைஙகுகள ஆகிய இைணரடயும் உணடு  
வாழ்கின்்றே. அரவ ‘அலனத்துணணிகள்’ 
(omnivores) என்று அரழக்கபபடுகின்்றே.

எ.கா.  கைபபான்பூச்சி, ேரி, கடல் பு்றா (sea gull) 
மறறும் மனித இேம். 

சிை அரேத்துணணிகள (omnivores) 
அழுக்குணணிக்ாகவும் (scavengers) இருக்கின்்றே 
ஏசேன்்றால் அரவ பி்ற உயிரிேஙகள  உணட 
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உயிரிேஙகளுக்கு ஆற்றல் லதரவபபடுகி்றது. 
இந்த ஆற்றலின் இயக்கம் சபாதுவாக 
உணவுச்சஙகிலிகள அல்ைது உணவு வரைகள 
மூைம் புரிந்து சகாள்பபடுகி்றது. ஆற்றல்   ஒரு 
பாரதயில் மடடும்  சசல்வரத உணவு சஙகிலி 
காடடும் லபாது  உயிரிேஙகள ஒன்ர்ற ஒன்று 
சார்ந்து வாழும்  ஒன்ல்றாசடான்று இரணந்த 
அரேத்து வழிகர்யும் உணவு வரை 
காடடுகி்றது.

அ) உணவுச் சங்கிலி

உணவுச் சஙகிலி என்பது ஒரு 
குறிபபிடட சூழ்நிரைமணடைத்தில் உள் 
உயிரிேஙகளுக்கு இரடயிைாே உணவு 
சதாடர்பிரே வி்க்கும் எளிய சஙகிலித் 

மடகுணணிகளும் ஊடடச்சத்து சுழறசியில் 
முக்கியப பஙகு வகிக்கின்்றே.

7.3.2  உணவுச் சங்கிலி மறறும் உணவு 
வலை (Food chain and Food web)

சூழ்நிரை மணடைத்தில் உள் 
ஒவ்சவாரு உயிரிேத்திறகும் பஙகளிக்கும் 
சபாறுபபுள்து. உறபத்தியா்ர்கள (Producers)  
இல்ைாமல் நுகர்லவார் (consumer) மறறும் 
சிரதபலபார் வாழ முடியாது. ஏசேன்்றால் 
அரவகள உயிர்வாழ  லவறு உணவு இல்ரை.

 நுகர்லவார் இல்ரைசயன்்றால், 
உறபத்தியா்ர் மறறும் சிரதபலபார் 
கடடுபபாடரட மீறிப சபருகி விடுவார்கள. 
சிரதபலபார் இல்ரைசயன்்றால் இ்றந்த 
உறபத்தியா்ர்  மறறும்  இ்றந்த நுகர் 
லவார்களின் கழிவு லதக்க நிரைரய அரடந்து 
சுறறுச்சூழரை மாசுபடுத்தும்.

சூழ்நிரை மணடைத்தில் அரேத்து 
உயிரிேஙகளும் உயிர்வாழ  ஒன்ர்ற ஒன்று  
சார்ந்துள்ே. சூழ்நிரை மணடைத்தில் 
வாழும் ஒவ்சவாரு உயிரிேமும் அது 
சார்ந்துள் அரமபபில் உள் ஆற்றல் 
ஓடடத்தில் முக்கியப பஙகு வகிக்கி்றது. 
சுவாசிபபதறகும், அதன் வ்ர்ச்சிக்கும், இடம் 
சபயருதலுக்கும் மறறும் இேபசபருக்கத்திறகும் 

மாணவர சசயல்்பாடு

ஒவ்சவாரு நிரைக்கும் குர்றந்தபடசம் இைணடு எடுத்துக்காடடுகள தருக.
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்ப்டம்7.3 உணவுச் சங்கிலி
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(secondary consumer) அல்ைது முதல்நிரை மாமிச 
உணணிகள (Primary carnivore) பருந்து-பாம்ரப 
உணவாக எடுத்துக்சகாளகி்றது. (மூன்்றாம் 
நிரை நுகர்லவார் - tertiary consumer)

ஆ) உணவு வலை

ஒரு சூழ்நிரை மணடைத்தில்  பல்லவறு 
உணவு சஙகிலிகள ஒன்ல்றாசடான்று 
இரணக்கபபடடுள  ்சிக்கைாே வரையரமபரப  
உணவு வரை  என்கில்றாம்.

உயிரிேஙகளுக்கு இரடலயயாே 
லேைடியாே ஆற்றல் கடத்தரை உணவுச் 
சஙகிலிகள காடடுகின்்றே. ஒரு உணவுச் 
சஙகிலியில், வேபபகுதியில் சிை விரதகர் 
சுணசடலி உணணுகி்றது, பாம்பு அந்த  

சதாடர்பு. ஒரு சூழ்நிரை மணடைத்தில் 
முர்றரமயில் உள் ஒரு உணவு 
மடடத்திலிருந்து மறச்றாரு உணவு மடடத்திறகு 
உணவும் ஆற்றலும் கடத்திச் சசல்ைபபடுவரத 
உணவூடட கடடரமபபு என்றும் அதன் ஒவ்சவாரு 
உணவு மடடத்திலிருந்து மறச்றாரு உணவு 
மடடத்திறகு சசல்வரத உணவூடட நிரைகள 
என்றும் அரழக்கபபடுகி்றது. ஆற்றைாேது ஒரு 
மடடத்திலிருந்து மறச்றாரு நிரைக்கு சசல்வலத 
உணவுச் சஙகிலி என்று அரழக்கபபடுகி்றது.
(படம் 7.3) எ.கா. பசுந்தாவைஙகள-(முதன்ரம 
நிரை உறபத்தியா்ர்) 

முயல்கள-தாவைஙகர் உணபதால் 
(தாவை உணணிகள, (herbivores) முதல்நிரை 
நுகர்லவார்), பாம்பு-முயரை உணவாக 
எடுத்துக் சகாளகி்றது. (மாமிச உணணிகள, 
(carnivores) இைணடாம் நிரை நுகர்லவார் 

்ப்டம்7.4 உணவு வலை
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சுணசடலிரய உணணுகி்றது. பி்றகு பாம்பு ஒரு 
கழுகால் உணணபபடுகி்றது.

இவ்வாறு ஒவ்சவாரு படிநிரையிலும் 
விரதக்குள சிக்கியிருக்கும் சூரிய ஆற்றல் 
கடந்து சசல்கி்றது.

உணவு வரையில் சுணசடலி விரதகர் 
உணணைாம், ஆோல் இது சிை 
தானியஙகர்யும் உணணைாம் அல்ைது ஒரு 
லவர்  சிை புறகர் உணணைாம். அந்த 
சுணசடலிரய ஒரு பாம்பு உணணைாம் அல்ைது 
ஒரு கழுகு அல்ைது ஒரு ேரியாலும் 
உணணபபடைாம். அந்த பாம்ரப கழுகும் 
உணணைாம் அல்ைது காடடிலுள் ஒரு 
ேரியாலும் உணணபபடைாம்.

ஒவ்சவாரு உயிரிேமும் பை வரக 
உயிரிேஙகர் உணணைாம், அவறர்ற பை 
உயிரிேஙகள உணணும் என்பதால், உணவு 
வரை ஒரு சூழ்நிரைமணடைத்தில் ஆற்றலின் 
பரிமாற்றஙகர் மிகவும் உயிலைாடடமாக 
எடுத்துக்காடடும். உணவு சஙகிலிகள மறறும் 
உணவு வரைகள ஆகிய இைணடும் நிைபபைபபு  
சூழ்நிரை மணடைத்திலும் நீர்வாழ் சூழ்நிரை 
மணடைத்திலும் காணபபடுகின்்றே (படம் 7.4). 

உணவுச் சஙகிலி அல்ைது உணவு 
வரையில் உள் உயிரிேஙகள உயிர்வாழ  
ஒன்ர்றசயான்று சார்ந்தும் இரணந்தும் 
காணபபடுகின்்றே. ஒரு உணவூடட நிரையில் 
உள் உயிரிேஙகள அச்சுறுத்தபபடடால்   
மற்ற  உணவூடட  நிரையில் உள்  
உயிரிேஙகள பாதிக்கபபடுகின்்றே. வாழிடம்  
அழிவுக்குடபடும்லபாது முதன்ரம நுகர்லவார் 
குர்றவாே உணரவலயப சபறுகின்்றே. 

இதோல் இைணடாம் மறறும் மூன்்றாம் 
நுகர்லவார்க்கு உணவளிக்கும் முதன்ரம 
நுகர்லவார் எணணிக்ரகயில் குர்றந்து 
விடுகின்்றே. இத்தரகய சூழலில் வாழ்கின்்ற 
தாவைஙகள மறறும் விைஙகிேம் அழியும் 
நிரைக்கு அல்ைது முறறும் அழிவுற்ற நிரைக்கு 
தள்பபடுகின்்றே. இந்த காைணத்திறகாக 
உறபத்தியா்ர்களும் நுகர்லவாரும் சரியாே 

அ்வில் அரமந்த சூழ்நிரை மணடைம்  
அவசியமாே ஒன்்றாகும்.

7.3.3.  சூழ்நிலை மண்டை அலமபபில் 
சக்தி ஓட்டம்

சூழ்நிரை மணடைத்தில் ஆற்றைாேது 
உறபத்தியா்ர்களிடமிருந்து  நுகர்லவார் வரை 
பாய்கி்றது. உணவு சஙகிலியில் உள் 
ஒவ்சவாரு உணவூடட நிரையிலிருந்து அடுத்த 
உணவூடட நிரைக்கு ஆற்றல் 
கடத்தபபடும்சபாழுது ஆற்றல் அ்வு 
குர்றகி்றது. இதோல், உணவு சஙகிலியின்  
லமல் மடடத்தில் இருக்கும் உயிரிேஙகர் 
ஆதரிபபதறகு குர்றவாே ஆற்றல் கிரடக்கி்றது. 
இதோல்  தான் சூழ்நிரைமணடைத்தில் முதல் 
உணவு  ஊடடநிரையில்  வாழும் உயிரிேஙகர் 
விட மூன்்றாம் மறறும் ோன்காம் நிரையில் 
உள் நுகர்லவாரின் எணணிக்ரக மிக 
குர்றவாகக் காணபபடுகி்றது.

7.3.4. சக்தி பிரமிடு

சூழ்நிரை மணடைத்தில் உள் 
உயிரிேஙகளின் பஙரக புரிந்து சகாள் 
சூழலியல் வல்லுேர்கள சக்தி பிைமிடு எனும்  
மறச்றாரு கருவிரய பயன்படுத்துகி்றார்கள. 
சூழ்நிரை மணடைத்தில் உறபத்தியா்ர் 
மடடத்தில் தான் ஆற்றல் மிக அதிகமாக 
உள்து என்பரத ோம் பார்க்க முடியும். 
பிைமிடின் லமல் பகுதிக்கு சசல்ைச் சசல்ைச் 
ஒவ்சவாரு உணவூடட நிரையிலும் ஆற்றலின் 
அ்வு படிப படியாக குர்றகி்றது. ஒரு உணவூடட 
நிரையில் கிரடக்கக் கூடிய ஆற்றலின் 10 
சதவீதம் மடடுலம  அடுத்த உணவூடட நிரைக்கு 
கடத்தபபடுகி்றது எே மதிபபிடபபடடுள்து. 
மீதமுள் 90 சதவீதம் ஆற்றைாேது  சுவாசித்தல் 
மறறும் வ்ர்சிரத மாற்ற சசயல்களுக்காக 
பயன்படுகி்றது அல்ைது சவபபமாக  
சுறறுச்சூழலில் இழந்துலபாகி்றது.

ஒரு சக்தி பிைமிடு சூழ்நிரை மணடைம் 
எவ்வாறு இயஙகுகி்றது என்பரதயும் ஒவ்சவாரு 
வரக உயிரிேத்தின் எணணிக்ரகரய அது 
எவ்வாறு கடடுபபடுத்துகி்றது என்பரதயும்  
இயல்பாக வரையறுக்கி்றது (படம் 7.5).
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கார்பன் சுழறசி

புவியின் பல்லவறு லகா்ஙகளுக் 
கிரடலய கார்பன் பரிமாற்றம் அல்ைது சுழறசி 
ஏறபடுகி்றது. அரேத்து உயிரிேஙகளும் 
கார்பன் மூைக்கூறிோல் கடடரமக்கப 
படடுள்ே. உயிரிே வாழ்க்ரகத் சதாகுதியின் 
அடிபபரடயாகவும், பல்லவறு வரகயாே 
லவதியியல் சசயல்முர்றகளின் முக்கிய 
கூ்றாகவும் கார்பன் உள்து. உயிர் வாழவும், 
வ்ைவும் மறறும்  இேபசபருக்கம் சசய்யவும்  
கார்பன் லதரவபபடுகி்றது. கார்பன் பல்லவறு 
வரகயில் புவி மூைமாக சுழறசி அரடயக் 
கூடிய ஒரு சி்றந்த  வரையறுக்கபபடட வ்மாக 
உள்து. அரேத்து உயிரிேஙகளின் 
கடடரமபபின் முக்கிய கூ்றாக கார்பன் 
வி்ஙகுகி்றது. அது புவியில்  குர்றந்த அ்வில் 
காணபபடுவதால் கார்பன் சதாடர்ந்து  
சுழறசி, மறு சுழறசி சசய்யபபடுகி்றது.  

7.3.5.  சூழ்நிலை மண்டைத்தின் 
சுழறசிகள்

சத்துக்கள சூழ்நிரை மணடைத்தின் 
சுழறசியின் வழியாக சுழல்வரத உயிர் புவி 
லவதியியல் சுழறசிகள எே அரழக்கில்றாம். 
உயிர் புவி லவதியியல் சுழறசி என்பது 
லவதியியல் சபாருடகள சூழ்நிரை 
மணடைத்தில் உள் உயிர் மணடைம் மறறும் 
உயிைற்ற மணடைஙகள வழியாக சுழல்வதாகும். 
அரேத்து வாழ்க்ரக சசயல்முர்றகளும் 
கார்பன், ஆக்ஸிஜன், ரேடைஜன்  
லபான்்ற சுழறசிக்ால் வளிமணடைத்துடன் 
இரணக்கபபடடுள்து. இந்த சுழறசிக்ால் 
ஆற்றல் மறறும் சபாருடகள பல்லவறு  
சூழ்நிரை மணடைத்தில் லசமிக்கபபடடு 
சவளியிடபபடுகின்்றே. ோம் இபசபாழுது உயிர் 
புவி லவதியியல் சுழறசிகளில் ஒன்்றாே கார்பன் 
சுழறசிரயப பறறி விவாதிபலபாம்.

்ப்டம்7.5 உணவு வலை
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வருடஙகளுக்கு முன் மணணில்   பாதுகாத்து 
ரவக்கபபடடுள்ே.

படத்தில் உள் கார்பன் சுழறசியில் (படம் 
7.6) கார்பன் லதக்கஙகளுக்கிரடலய ேகர்கி்றது. 
வளிமணடைம், சபருஙகடல்கள, தாவைஙகள, 
பார்றகள மறறும் மண ஆகியரவ கார்பனின் 
லதக்கஙக்ாக உள்ே. இன்று கார்பன் சுழறசி 
மாறிக்சகாணடு வருகி்றது. மனிதர்கள 
அதிகமாே கார்பரே புவித் சதாகுதியின் பி்ற 
பாகஙகளிலிருந்து வளிமணடைத்திறகு புகுத்தி 
வருகி்றார்கள. படிம எரிசபாருளக்ாே 
நிைக்கரி மறறும் எணரணரய எரிக்கும் 
சபாழுது கார்பன் அதிக்வில் வளி 
மணடைத்ரத சசன்்றரடகி்றது. காடடுமைஙகள 
எரிக்கபபடும்சபாழுது அதிக கார்பன் 
சவளிலயறுகி்றது. இவ்வாறு அதிக கார்பன் 
வளிமணடைத்தில் லசருவதால் புவி இயல்ரப 
காடடிலும் லவகமாக சவபபமரடவதறகும், அது 
சதாடர்பாக எழும் பல்லவறு  பிைச்சரே 
களுக்கும் காைணமாகி்றது.

இது உயிர்க்லகா்த்தில் ேரடசபறறு 
சகாணடுள்து. 

வளிமணடை கார்பன் ஒளிச்லசர்ரகயின் 
மூைம் பசுந்தாவைஙகளில் சபாருத்தபபடுகி்றது. 
இந்த கார்பன் உணவுச் சஙகிலி மூைம் பி்ற 
உயிரிேஙகளுக்கு கடத்தபபடுகி்றது. உணவில்  
உள் கார்பன் ஆற்றைாக பயன்படுத்தபபடடு 
சுவாசித்தலின் லபாது சவளிலயற்றபபடுகி்றது. 
கார்பன் சுழறசியாேது இ்றந்து லபாே 
தாவைஙகள மறறும் விைஙகிேஙகர் அழுகச் 
சசய்து மக்கச் சசய்யும் நுணணுயிரிகள மறறும் 
பூஞரசகள மூைம் சுழறசி நிர்றவரடகி்றது. 
இவ்வாறு மக்கச் சசய்வதால் சவளிலயறும் 
சிறித்வு கார்பன் காறறு, நீர் மறறும் மணரண 
சசன்்றரடகி்றது.

அரேத்து கார்பன் உறபத்தியா்ர்களும், 
நுகர்லவார்களும் மடகுவதில்ரை. இத்தரகய 
உயிர் சபாருடகள படிம எணரணயாகவும் 
நிைக்கரியாகவும்  பை மி ல் லி ய ன் 
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பிரிவாக பிரிக்கபபடடுள்து. நீர் சூழ்நிரை 
மணடைம் லமலும் ேன்னீர் மறறும் உவர்நீர் 
சூழ்நிரை மணடைமாகப பிரிக்கபபடடுள்து.

 ஒரு சூழ்நிரை மணடைம் சபரிய 
பைபப்வில் விரிவரடயும் லபாது, அது உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடமாகி்றது. மிகவும் விரிவாே 
சூழ்நிரை மணடைத்ரத, உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடஙகள எே அரழக்கைாம் என்பது 
ஐ.ஜி சிலமான்ஸ் ( I.G. Simmons,1982) என்பவரின் 
கருத்தாகும். ஒரு உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்ரத 
ோம் ஆய்வு சசய்யும் தாவைஙகள மறறும் 
விைஙகுகளின் சமாத்தக் கூடடமாக அரமந்த  
ஒரு சபரிய சூழ்நிரை மணடைம் எே 
முடிவுசசய்யைாம். உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்தில் 
தாவை உயிரிேம் சக்தி நிர்றந்த பகுதியாக 
இருபபதாலும் தாவைமும் காைநிரையும் 
ஒ ன் று ட ன் ஒ ன் று ச ே ரு க் க ம ா ே 
சதாடர்புரடயதாக காணபபடுவதாலும் 
முக்கியமாே க ா ை நி ர ை வ ர க க ளி ன்  
அடிபபரடயில் உைகம் பைவரகயாே உயிரிே 
சூழ்வாழ்விடஙகள எேப பிரிக்கபபடடுள்து 
(படம் 7.7).

7.4. உயிரினச் சூழ்வாழி்டங்கள்

முன்லப வி்க்கபபடடது லபாை ஓர் 
சூழ்நிரை மணடைம் உயிரியல் சமூகத்ரதயும் 
மறறும் உயிைற்ற சுறறுபபு்றச் சூழ்நிரைரயயும் 
சகாணடுள்து. உயிர்க்லகா்த்தில் உள் 
சூழ்நிரை மணடைம் நிைம் அல்ைது நிைச் 
சூழ்நிரை மணடைம் மறறும் நீர் அல்ைது நீர் 
சூழ்நிரை மணடைஙகள எே  இைணடு சபரும் 

இ ய ற ர க ய ா ே 
அல்ைது சசயறரகயாே 
ஒரு நீர்த்லதக்கமாேது 
நீணட காைத்திறகுக் 
கார்பரேத் லதக்கி 

ரவக்கும் லதக்கமாக உள்து. 
வளிமணடைத்திலிருந்து  கார்பன்-ரட-
ஆக்ரஸைரட ஒரு கார்பன் லதக்கம் பிரித்து 
எடுத்துக்சகாளவரதக் கார்பன் பிரிபபு 
(Carbon Sequestration) என்கில்றாம்.

முக்கியமாே இயறரக கார்பன் 
லதக்கஙகள, தாவைஙகள, சபருஙகடல்கள 
மறறும் மண லபான்்றரவயாகும்.

்ப்டம்7.7 உயிரினச் சூழ்வாழி்டங்கள்
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1. ேன்னீர் உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் 

2. உவர் நீர் உயிரிேச் சூழ்வாழிடம்

1. நன்னீர உயிரினச்  சூழ்வாழி்டம்

 இந்த உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் புவியின் 
எல்ைாப பகுதிகளிலும் பைவி, அவறறின் 
இருபபிடம் மறறும் காைநிரை ஆகியவறர்றப 
சபாறுத்து  பல்லவறு இே வரககர்க் 
சகாணடுள்ே. கு்ஙகள, ஏரிகள, 
நீலைாரடகள, ஆறுகள மறறும் ஈை நிைஙகள 
லபான்்றரவ  ேன்னீர் உயிரிேச் சூழ்வாழிடஙகள 
ஆகும். ஏரிகள மறறும் கு்ஙகளில் லதஙகி 
நிறகும் நீரின் பகுதிகள சிறியதாக உள்ே. 
ஆறறு நீரின் அ்வு அதிகரிபபதன் மூைம் 
ேதியில்  காணபபடும் உயிரிேபபன்ரம   
லவறுபடுகின்்றது. (எ.கா) அதிக அ்வு  நீர் 
சகாணட கஙரக, பிைம்மபுத்திைா மறறும் சிந்து 
ேதிகளில் டால்ஃபின்கள அதிகம் 
காணபபடுகின்்றே.  

2. உவர நீர ( க்டல் சார ) உயிரினச் சூழ்வாழி்டம்

 உவர்நீர் உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் கடல்கள 
மறறும் லபைாழிகர்க் சகாணடுள் உவர்நீர் 
பகுதியாகும். உவர்நீர் உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் 
பல்லவறு சி்றபபு கூறுகர் உள்டக்கியுள்து. 
அரவ பை விைஙகுகளுக்குத் தஙகுமிடம் 
மறறும் ஊடடச்சத்துகர்யும் அளிக்கும் கடல் 
புறகள மறறும் சபரிய  பாசிகள லபான்்ற 
தாவைஙகர்க் சகாணடுள்ே.

கடல் புறகள உவர் நீரில் வ்ரும் ஒரு 
வரக தாவைமாகும். தறலபாது இவ் 
வரக கடல் புறகள 50 இேஙகளுக்கு 
லமல் காணபபடுகின்்றே. இதன்  
பூக்கள, லவர்கள மறறும் சி்றபபாே  
சசல் வழியாக ஊடடச்சத்துக்கள  
அத்தாவைஙகளுக்கு எடுத்துச் சசல்ைப 
படுகி்றது. இந்த வரகயில் இது நிைபபகுதி 
தாவைஙகர்பலபான்றும் ,  கடல் பாசி 
அல்ைது பாசியிலிருந்து லவறுபடடும் 
காணபபடுகி்றது.

7.4.1.  உயிரினச் சூழ்வாழி்டங்களின் 
வலககள்

உைக உயிரிே சூழ்வாழ்விடஙகள  
மிகபசபரிய பைபப்வில் சசயல்படும் சூழ்நிரை 
மணடைமாக உள்ே. காைநிரை வரக, மண 
வரககள மறறும் ஒரு பகுதியில் வசிக்கும் 
விைஙகுகள மறறும் தாவைஙகள 
லபான்்றவறறின் அடிபபரடயில் உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடஙகள வரகபபடுத்தபபடடுள்ே. 
அடிபபரடயாக உயிரிேச் சூழ்வாழிடஙகள 
இரு சபரும் பிரிவாகப பிரிக்கபபடடுள்ே. 
அரவ நீர்வாழ் உயிரிே சூழ்வாழிடஙகள  
மறறும் நிைவாழ் உயிரிே சூழ்வாழிடஙகள 
ஆகும்.

 நீர் வாழ் உயிரிே சூழ்வாழிடஙகளுக்கும்  
நிைவாழ் உயிரிே சூழ்வாழிடஙகளுக்கும் 
இரடலய எல்ரையாக  ஈைநிைஙகள  (Wetlands) 
காணபபடுகின்்றே.

உைக உயிரிே சூழ்வாழிடஙகர்ப 
புரிந்து சகாள்க் கீழ்க்கணடவறர்றப புரிந்து 
சகாள் லவணடும்.

1. வடடாைக் காைநிரைகளின் பணபுகள.

2. இயறரக சுறறுச் சூழலில் உள் அம்சஙகள.

3.  மண வரககள மறறும் அதன் வ்ர்ச்சிக்குப 
பஙகளிக்கும் சசயல்முர்றகள.

4. ஒரு பகுதியில் உள் தாவைஙகளின்  பைவல்.

5.  ஒரு பகுதியில் உள் விைஙகிேஙகளின் 
பைவல் மறறும் சுறறுச்சூழலுக்கு ஏறபத் 
தஙகர் மாறறிக் சகாளளும் தன்ரம.

அ. நீர வாழ் உயிரினச் சூழ் வாழி்டங்கள்

நீர் முக்கிய வ்மாகவும் அரேத்து 
உயிரிேஙகளின் அவசியத் லதரவயாகவும் 
இருபபதால் நீர்வாழ்  உயிரிேச் சூழ் 
வாழிடஙகள மிக முக்கியமாேரவயாகும்.  பை 
வரக உயிரிேஙகள தணணீரில் வாழ்வதால் 
அரவ பாதுகாக்கபபட லவணடிய மிக 
முக்கியமாே இயறரக வ்ஙகளில் ஒன்்றாகும்.

நீர்வாழ் உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் லமலும் 
இரு பிரிவுக்ாகப பிரிக்கபபடடுள்து. அரவ 
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்பவ்ளத்திடடுகள்

கடல் தாவைஙகள பவ்த்திடடிறகு 
ஊடடச்சத்துக்களின் ஆதாைஙக்ாக உள்ே. 
அரவ பவ்த்திடடுகள வ்ர்வதறகு 
உதவுகின்்றே. லமலும் தாவைஙகர் லபான்று 
உள் இந்த பவ்ப பாசிகளும்,  
பவ் ஆல்லகக்களும் ஒன்றிரணக்கபபடடு 
பவ்த்திடடுக்ாக வ்ர்கின்்றே. 

 பவ்பபார்றகள கூடடரமபலபாடு 
வாழ்கின்்ற முதுசகலும்பில்ைாத கடல்வாழ் 
உயிரிேஙகளில் ஒன்்றாகும். பவ்த்திடடுகள 
அயேமணடைப லபைாழிகள மறறும் கடல்களில் 
மடடுலம காணபபடுகி்றது. கடல்நீரின் சவபபம் 
20° சசல்சியஸ்க்குக் குர்றவாக இருபபின் 
இரவ வாழ முடியாது. பவ்த்திடடுகள 
வ்ர்வதறகு உகந்த சவபபநிரை 23° சசல்சியஸ் 
முதல் 29° சசல்சியஸ் ஆகும். பவ்த் திடடுகள 
உவர் நீர் சூழ்நிரைமணடைத்தின் ஒரு 
அஙகமாகும். பவ்த்திடடுகள கூடடமாக 
வாழக்கூடியரவ. இவறறின் கூடு 
சுணணாம்பிோல் (கால்சியம் கார்பலேட) 
ஆேரவ. இரவ சேருக்கமாகச் லசர்ந்து வ்ரும் 
தன்ரம வாய்ந்தரவ.

 பவ்த்திடடுகள முக்கியமாக மூன்று 
வரகயாகப பிரிக்கபபடுகின்்றே. கடலைாைப 
பவ்த்திடடு (Fringing reef), அைண பவ்த்திடடு  
(Barrier reef) மறறும் வடட வடிவப பவ்த் திடடு 
(atoll).

க்ட்ைாரப ்பவ்ளத்திடடு

இரவ கடறகரைலயாைப பகுதியில் இருந்து 
கடல் லோக்கி வ்ரும்.  இரவ கடறகரையிலிருந்து 
பார்க்கும்லபாது ஒரு விளிம்பு லதாற்றத்ரத 

உருவாக்குகின்்றே. இரவ சபாதுவாகக் 
காணபபடும் பவ்த்திடடு வரகயாகும்.

க்ட்ைார ்பவ்ளத்திடடு

அரண ்பவ்ளத்திடடு

 இபபவ்த்திடடுகள கடறகரையிலிருந்து 
காயல்கள லபான்்ற  நீர்பைபபின் மூைம் 
பிரிக்கபபடடுள்ே.

அரண ்பவ்ளத்திடடு

வட்ட வடிவப ்பவ்ளத்திடடுகள் 

 வடட வடிவப பவ்த்திடடுகள (Atoll)  
சபயருக்லகறப வடட வடிவமாக வ்ர்கின்்றே. 
இதன்  ேடுவில் நீர்பைபபு மடடுலம காணபபடும்,  
தீவுகள இருபபதில்ரை.

வட்ட வடிவப ்பவ்ளத்திடடு

உவர் நீர் உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்தில் 
மீன்கள, திமிஙகைஙகள, ஓடடு மீன்கள 
(Crustaceans), சமல்லுடலிகள (molluses), 
குழியுடலிகள (கடல் அனிலமான்கள) (Sea 
anemones) பூஞரச (Fungi), மறறும் பாக்டீரியா 
ஆகியரவ காணபபடுகின்்றே. இவ்வரக 
கடல்வாழ் உயிரிேஙகள காைநிரை 
மாற்றத்திோலும்,  அரைகள மறறும் 
நீலைாடடஙகளிோலும் பாதிக்கபபடுகின்்றே.
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மாங்கு்ராவ்

சதுபபு நிைம் 

ஈரநிைம்

ஃச்பன்

்மல் ஓடடுக் கணுக்காலி (Crustaceans)

ஓடடு மீன்கள முக்கியமாக நீர் 
வாழ் கணுக்காலி உயிரிேம் ஆகும். 
அரவ அதன் கடிேமாே லமலைாடு 
மறறும் பை லஜாடி கால்க்ால் 
மூடபபடடிருக்கும். (எ.கா) ேணடு, கடல் 
ேணடு (lobsters), கிலை மீன் (Cray fish) சிறு 
கூனி (Krill) பர்ேக்கல்ஸ் (barnacles) இ்றால் 
மீன்கள (shrimps).

சமல்லு்டலிகள் (Molluscs)

இரவ சபாதுவாக முதுசகலும் 
பில்ைாத சமன்ரமயாே உடரைக் 
சகாணட உயிரிேஙக்ாகும். சபரும்பாலும் 
இவறறின் உடல்கள தடிமோே 
ஓடுக்ால் மூடபபடடிருக்கும். (எ.கா) 
ேத்ரத, அடரட (Slug) கணவாய் (Squid), 
கணவாய் மீன் (cuttle fish ), சிபபி ஓடு 
(Mussel ), எணகாலி (Octopus), ஆலிகன் 
(Clams), ஈரிதழ்ச்சிபபி (Oysters) மறறும் பை.

ஈரநிைம்

ஈைநிைம் என்பது நிைந்தைமாகலவா 
அல்ைது அவ்வபலபாது நீர் நிைம்பிய ஒரு 
தனித்துவமாே சூழ்நிரை மணடை 
அரமபபாகலவா காணபபடுகி்றது.  ஈைநிைஙகள 
சுறறு சூழல் அரமபபில், நீர் சுத்திகரிபபு, 
சவள்த்தடுபபு, கார்பன் லதக்கஙகள மறறும் 
நிரையாே கரைலயாை அரமபபு லபான்்ற பை 
பணிகர்ச்  சசய்கின்்றே. ஈை நிைஙகள  நீர் 
வாழ் தாவைஙகள மறறும்  விைஙகு 
உயிரிேஙகர்ப பைவைாகக் சகாணடுள்ே.  
எ.கா, சதுபபு நிைத்தில் சசழித்து வாழும் நீர் 
வாழ் தாவைஙகள: பால் கர் (Milk weed), 
வழுக்ரக புன்ரே மைம் (bald cypress tree), சதுபபு 
நிைக் காடுகள மறறும் ோணல்கள (Cattails).
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ஈைநிை சூழ்நிரை மணடைத்தில் 
வேறு நிலைந்த ேதுப்பு நிைம் காணபபடுகி்றது. 
இரவ ஈைமாே கடறபஞசு லபான்்ற 
தன்ரமயுரடய, பாசி மறறும் இ்றந்த 
தாவைஙக்ால் ஆே நீர் வடியா மணரணக் 
சகாணடுள்து. இச்சூழலில் பாசி, புறகள, 
பருத்தி புல், குடுரவத்தாவைம் லபான்்ற 
பூச்சியுணணும் தாவைஙகள மறறும் பை 
மந்தாரை வரககள வ்ர்கின்்றே.  சிரதந்த 
தாவைத்தின் சபாருள படிபபடியாகக் குவிந்து 
லசறு நிர்றந்த இடஙகளில் கார்பன் 
லதக்கஙக்ாகச் சசயல்படுகின்்றே.

தாழ்வாே லசறறு நிைபபகுதி 
முழுரமயாகலவா அல்ைது ஓை்வு 
தணணீைால் மூடபபடடு நிைத்தடி நீரிலிருந்து 
ஊடடச் சத்துக்கர்ப சபறுகின்்றே. 
அமிைக் கரிம மண லகாரைகள, ோணல் 
ஆகியரவ அந்நிைத்தின் தனிச்சி்றபபுரடய 
தாவை வரககள ஆகும்.

மாங்கு்ராவ் (Mangrove) 

சதுபபு நிைக்காடுகள அரையாத்தி 
காடுகள என்றும் அரழக்கபபடுகின்்றே. 
இரவ சவபபமணடை மறறும் மித சவபப 
மணடைப பகுதிகளில் காணபபடுகின்்றே. 
சதுபபு நிைஙகள சபரும்பாலும் ஆறுகளின் 
கழிமுகஙகளிலும், ேன்னீர் உவர் நீருடன் 
கைக்கும் இடஙகளிலும் காணபபடும். 
அரையாத்தி காடுகள ேன்னீரிலும், உவர் 
நீரிலும் அதிக அ்வில் காணபபடுகின்்றே.  
சுந்தைவேக்காடுகள உைகின் மிகப சபரிய 
சதுபபு நிைபபகுதியாகும். இது 
யுசேஸ்லகாவின் (UNESCO) உைகப 
பாைம்பரிய சசாத்து அரமவிடமாகவும் 
கருதபபடுகி்றது.

தமிழ் நாடடில் உள்்ள அலையாத்தி 
காடுகள்

தமிழ் ோடடில் பிச்சாவைம், 
முத்துபலபடரட, ைாமோதபுைம், மன்ோர் 
வர்குடா மறறும் புன்ேகாயல் 
ஆகியவறறின் கடறகரைலயாைப பகுதியில் 
அரையாத்தி காடுகள காணபபடுகின்்றே.

ஆ.  நிை உயிரினச் சூழ்வாழி்டங்கள் 
(Terrestrial Biomes)

நிை உயிரிேச் சூழ்வாழிடஙகள 
நிைபபைபபில் காணபபடும் மிகப சபரிய 
சூழ்நிரை மணடைம்  ஆகும். அரவ அடசலைரக  
மறறும் காைநிரைக்கு ஏறப மாறுபடுகின்்றே. 
இந்தச் சூழ்வாழிடஙகர்  பை உடபிரிவுக்ாகப 
பிரிக்கைாம். அவறறில் எடடு வரகயாே 
உயிரிேச் சூழ்வாழிடஙகர் இந்தப பாடத்தில் 
விரிவாகப பார்பலபாம்.

1.  சவப்ப மண்டைப ்பசுலம மா்றா மலழக் 
காடுகள் (Tropical Evergreen Rainforest 
Biome)

சவபப மணடைப பசுரம மா்றா மரழக் 
காடுகள நிைேடுக்லகாடடிலிருந்து 10° வடக்கு 
மறறும் சதறகு  வரைப  பைவியுள்து (படம் 7.8). 
இந்தச் சூழ்வாழிடம் சதன் அசமரிக்காவின் 
அலமசான் பள்த்தாக்குகளிலும், ஆபபிரிக்கா 
வின் காஙலகா பள்த்தாக்கிலும் மறறும் சதன் 
கிழக்கு ஆசியாவில், இந்லதா மலைசியா 
பகுதியிலும் (ஜாவா, சுமத்ைா, லபார்னியா, 
மலைசியா) மறறும் கினியா  லபான்்ற 
இடஙகளிலும் காணபபடுகின்்றே.

இந்த உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் ஆணடு 
முழுவதும் சசஙகுத்தாக  சூரிய ஒளிரயப 
சபறுவதால் இஙகு ஆணடு முழுவதும் 
சவபபநிரை அதிகமாகக் காணபபடுகி்றது. 
இஙகு சைாசரியாே ஆணடு சவபபநிரை 20° 
சசல்சியஸ் முதல் 30° சசல்சியஸ் ஆகும். சவபப 
மணடைப பசுரம மா்றா மரழக்காடுகளின் 
சைாசரி ஆணடு மரழ அ்வு 200 சச.மீ ஆகும்.

சவபப மணடைப பசுரம மா்றா மரழக் 
காடுகள மிக அதிக அ்விைாே  தாவை மறறும் 
விைஙகிேஙகர்க்  சகாணடுள்ே. 
உயைமாே அகன்்ற இரைகர்க் சகாணட 
பசுரமமா்றா வன்மைஙகள இஙகு 
காணபபடுகின்்றே. இம்மைஙகள 20 முதல் 35 
மீடடர் உயைம் வரை வ்ரும்.

தகவல் குறிபபு 
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இந்த உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்தில் வாழும் 
முக்கியமாே பழஙகுடியிே மக்கள ஆபபிரிக்கக் 
காடுகளில் உள் பிக்மீஸ் (Pygmies), அலமசான் 
பகுதியில் யாலோமணி (Yanomani) மறறும் 
டிக்குோ (Tikuna tribes) பழஙகுடியிேர் 
லபான்ல்றார் ஆவர். அவர்கள பாைம்பரியமாக 
லவடரடயாடியும் மறறும் உணவு லசகரித்தும் 
வாழ்கின்்றேர். சமீபகாைமாக சதன் கிழக்கு 
ஆசியாவில் உள் சவபப மணடைப பசுரம 
மா்றா மரழக் காடுகள அழிக்கபபடடு ைபபர் 
மறறும் கரும்பு லதாடடஙக்ாக 
மாற்றபபடடுள்ே. இந்த உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடத்தில் மனிதக் குடியிருபபுகள 
அ்வில் சிறியதாகவும் அஙகும் இஙகுமாக 
சிதறிக் காணபபடுகின்்றே.

இது அடர்த்தியாே  புதர்சசடிகர்யும்  
மறறும் சகாடிகர்யும் சகாணடுள்ே.  இந்த 
உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்தின் முக்கிய மைஙகள 
சீரமத் லதக்கு (Mahogany), ஈடடி மைம் (rose wood), 
கருஙகாலி (ebony), சகாய்ோ மைம் (Cinchona), 
ைபபர் மைம் (Rubber), சதன்ரே மைம் (Coconut 
palm), பிைம்பு (Cane), மூஙகில் (Bamboo) மறறும் 
பை. 

 இந்தக் காடுகளில் உள் உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடத்தில் ஏைா்மாே பூச்சிகள, 
ப்றரவகள, ஊர்வே மறறும் உலைாமமற்ற 
விைஙகுகளும் வாழ்கின்்றே. காடுகளின்  
விளிம்புப பகுதியில் சகாரில்ைாக்களும், 
குைஙகுகளும் காணபபடுகின்்றே. 

ÝvF«óLò£

Ý˜®‚ ªð¼ƒèì™

Ag¡ô£‰¶

õì ÜªñK‚è£

õì‚° ðCH‚ 
ªð¼ƒèì™

õì‚° ðCH‚ 
ªð¼ƒèì™

ªîŸ° ðCH‚ 
ªð¼ƒèì™

õì Ü†ô£‡®‚ 
ªð¼ƒèì™

ªî¡ Ü†ô£‡®‚ 
ªð¼ƒèì™

ªî¡ 
ÜªñK‚è£

ä«ó£Šð£

ÝŠHK‚è£

Þ‰FòŠ 
ªð¼ƒèì™

ÝCò£

ªõŠðñ‡ìô ñ¬ö‚è£´èO¡ ðóõ™

ªî

A«ñ

õ

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

்ப்டம் 7.8 சவப்ப மண்டைப ்பசுலம மா்றா மலழக் காடுகள்

சவப்ப மண்டை மலழக் காடுகள்

லகை் மாநிைத்தில் 
லமறகுத் சதாடர்ச்சி 
மரைகளில் அரமந்திருக்கும் 
ரசைணட பள்த்தாக்கு 

லதசியப பூஙகாவாேது இந்தியாவின் கரடசி 
எஞசிய சவபப மணடைப பசுரம மா்றாக் 
காடுகள ஆகும். இது நீைகிரி உயிர்க் 
லகா் காபபகத்தின் (Biosphere Reserve) ஒரு  
பகுதி ஆகும்.

Tamil_11th Geography_Unit_7 198-246.indd   213 06/06/18   6:52 PM
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



214

மாணவரகள் சசயல்்பாடு

சகாடுக்கபபடடுள் உைக பு்றவரி நிைவரைபடத்தில் நிைேடுக்லகாடரட வரைந்து 
கீழ்க்கணடவறர்ற  வணணமிடடு சபயரை குறிபபிடுக.

1.  சவபபமணடை மரழக்காடுகள, சவபபமணடைப புல்சவளிகள மறறும் சவபபமணடை 
பாரைவே பகுதிகர் ஆபபிரிக்கா மறறும் சதன் ஆபபிரிக்கா பகுதிகளில் உள் இரு 
அரைக்லகா்ஙகளில் குறிக்கவும்.  

2.  அரவ ஏன் இரு துருவ பகுதிரய லோக்கிப பைவி காணபபடுகி்றது. என்பதறகாே ஏலதனும் 
இைணடு காைணத்ரதக்  கூ்றவும்.

                                                                                                                                                                 
                     

3. ரடகா காடுகர் வரைந்து வணணமிடடு சபயரிடுக
                           

                     

4.  சவபபமணடை பாரைவேஙகள ஏன் கணடத்தின் லமறகுப  பகுதியில் அரமந்துள்ே  
என்பரதக்  கணடறிக.

                           
                     

2.  சவப்ப மண்டை இலையுதிர காடுகள் 
உயிரினச் சூழ்வாழி்டம் (Tropical 
Deciduous / Monsoon Forest)

சவபபமணடை இரையுதிர் காடுகள 
உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் காணபபடும் பகுதிகள 
பருவமரழக் காைநிரைரயக் 
சகாணடுள்தால் இரவ பருவமரழக் 
காடுகள  என்றும் அரழக்கபபடுகின்்றே. 

சவப்ப மண்டை இலையுதிர காடுகள்

வ

சத

்ம கி

அ்ளலவயில் இல்லை
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அழிக்கபபடடுள்ே. இதன் காைணமாக  
சிஙகஙகள, புலிகள, சிறுத்ரதகள லபான்்ற பை 
அரிய விைஙகுகள அழியும் நிரையில் உள்ே.

3.  மித சவப்ப மண்டை இலையுதிர காடுகள் 
உயிரினச் சூழ்வாழி்டம் (Temperate 
Deciduous Forest Biome)

  மித சவபப மணடை இரையுதிர் 
காடுகள எபலபாதும் மாறிக் சகாணடிருக்கும் 
ஒரு உயிரிேச் சூழ்வாழிடமாகும். இந்த 
உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் புவியின் மத்திய 
அடசலைரகப பகுதியில் உள்து. இரவ 
சவபபமணடைத்துக்கும்   ஆர்டிக் வடடத்திறகும் 
இரடயில் காணபபடுகி்றது. இந்த சூழ்வாழிடம் 
30° முதல் 50° வடக்கு மறறும் சதறகு அடசம்  
வரை பைவியுள்து. இவ்வரக காடுகள கிழக்கு 
அசமரிக்க ஐக்கிய ோடடிலும், ஐலைாபபாவில் 
சபரும்பாைாே பகுதியிலும், சீோ, ஜபபான், வட 
மறறும் சதன் சகாரியாவிலும் காணபபடுகி்றது  
(லமப 7.9). இஙகு சைாசரி ஆணடு சவபபநிரை 
10° சசல்சியஸ் ஆகும்.

இந்த உயிரிேச் சூழ்வாழிடம்  
குளிர்காைம், வசந்தகாைம், லகாரடகாைம் 
மறறும் இரையுதிர்காைம் எே  ோன்கு 
பருவஙகர்க்  சகாணடிருக்கின்்றே. இஙகு 
குளிர்காைம் குளிர் ஆகவும் மறறும்  
லகாரடகாைம் சவபபமாகவும் உள்து. 
குளிர்காைம் சேருஙகும் லபாது சூரிய ஒளி 
குர்றகி்றது. இந்த உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்தில் 
உள் மைஙகள இரையுதிர் காைத்தில் தஙகள 
இரைகர் உதிர்க்கின்்றே. இரைகளில் 
பச்ரசயத் தன்ரம உறபத்தி குர்றவதிோல் 
இரவகள பழுபபு, மஞசள மறறும் சிவபபு 
நி்றஙக்ாக மாறுகின்்றே. ஓக் (oak), லமபபிள 
(maple), புஙரக மைம் (beech ),  ஹிக்லகாரி (hickory),  
லதவதாரு (cedar ) மறறும் சகாடரட மைம் (Chest 
nut) லபான்்ற மைஙகள இஙகு வ்ர்கின்்றே. 
அகன்்ற இரைகர்க் சகாணட மைஙகள 
காணபபடுவதால்  இந்தக் காடடின் 
தரைபபகுதியில் சூரிய சவபபம் மிகச் சிறிய 
அ்லவ சசன்்றரடகி்றது. இதன் காைணமாக 
அஙகுப பாசிகள (mosses) அலஜலிய (azaleas) பை 

இச்சூழ்வாழிடம் இந்தியா, மியான்மர், 
வியடோம், தாய்ைாந்து, கம்லபாடியா மறறும் 
சீோ சதன்கடலைாைப பகுதிகளிலும்  
காணபபடுகி்றது. இது கிழக்கு பிலைசில், சதறகு 
மறறும் மத்திய அசமரிக்கா, லமறகு இந்தியத் 
தீவுகள, சதன் கிழக்கு ஆபபிரிக்கா மறறும் 
வடக்கு ஆஸ்திலைலியா லபான்்ற பகுதிகளில் 
காணபபடுகி்றது.

இந்த உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்தில் 
சவபபநிரை ஒவ்சவாரு பருவத்திலும் 
மாறுபடடுக்  காணபபடுகி்றது. லகாரடயில் 
அதிகப படச சவபபநிரை 38° சசல்சியஸ் முதல் 
48° சசல்சியஸ் வரை உள்து. லகாரடகாைத்தில் 
சவபபமும், ஈைபபதமும் அதிகமாக 
காணபபடுகி்றது. வ்றணட குளிர்காைத்தில் 
சவபபநிரை 10° சசல்சியஸ்  முதல் 27° 
சசல்சியஸ்  வரை காணபபடுகி்றது. இஙகு 
ஆணடின்  சமாத்த மரழ அ்வு 75 முதல் 150 
சச.மீ ஆகும். இது சவபபமணடை இரையுதிர் 
காடுகளின் தன்ரமரயப பாதிக்கி்றது.

தாவைஙகள வ்றணட பருவத்தில் தஙகள 
இரைகர் உதிர்க்கின்்றே. இஙகு மைஙகள 
தடிமோே கைடுமுைடாே சபரிய தணடுகர்க்  
சகாணடிருக்கின்்றே. தாவைஙகள மறறும் 
மைஙகள மூன்று சவவ்லவறு நிரைகளில்  
வ்ரும். லதக்கு (Teal ), சால் (Sal ), சந்தேமைம் 
(Sandal wood ), இலுபரப (Mahua), மாமைம் (Mango), 
லவலித்தடடி (Wattle) மூஙகில் (Bamboo),  
இைவம்பஞசுமைம் (semal), கருலவைமைம் 
(Seeshan) மறறும் ஆைமைம் (Banyan) லபான்்றரவ 
சபாதுவாக காணபபடும் மைஙக்ாகும். 

 யாரே, சிஙகம், புலி, சிறுத்ரத, 
காடடுஎருரம, டாபிர் பன்றி, நீர்யாரே, 
காடடுபபன்றி, ப்றக்கும் அணில், மறறும் பை 
வரகயாே ப்றரவகள லபான்்றரவ இந்த 
உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்தில் காணபபடுகின்்றே. 
இந்த உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்தில் காடுகள  மிக 
அதிக அ்வில்  அழிக்கபபடுவதால் இது 
உைகில் உள் சூழியல் மணடைத்ரதப 
பாதிக்கி்றது. விவசாயம் மறறும் ேகர்பைபபு 
சபருக்கத்திறகாக அடர்ந்த காடடுப பகுதிகள 
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ஓோய்கள, சவளர்வால் மான்கள (white tailed 
deer) மறறும் கடமான் (Moose) லபான்்றரவ  
இந்தச் சூழ்வாழிடத்தில் வாழ்கின்்றே. இஙகு 
வாழும் உயிரிேஙகள மாறும் பருவகாைத்திற 
லகறப தஙகர் மாறறிக் சகாளகின்்றே. சிை 
விைஙகுகள குளிர்காைத்தில் இடம் சபயரும் 
அல்ைது உ்றஙகும்.

சபரும்பாைாே காடுகள விவசாயத்திறகாக 
அழிக்கபபடுகின்்றே. இஙகு உள் மண 
மிகவும் வ்மாேதாக உள்து. அதோல் 
இந்தப பகுதி உைகின் மிக முக்கியமாே 
விவசாய மணடைஙக்ாக உள்து.

புல்சவளிகள் (Grass lands)

 புல்சவளிகள  பாரைவேத்தின் 
எல்ரைபபகுதியில் காணபபடுகின்்றே. புவியில்  
காணபபடும் இயறரக தாவைஙகளில் ோன்கில் 
ஒரு பகுதி புல்சவளிகள ஆகும். புல்சவளிகள 
இரு வரகபபடும். நிைேடுக் லகாடடுக்கு அருலக 
காணபபடும் புல்சவளிரய  சவபப மணடைப 
புல்சவளிகள எேவும், மத்திய அடச பகுதியில் 
காணபபடும் புல்சவளிகர் மித சவபப  

வரக வணணப பூக்கள உள் சசடிகள மறறும்  
ைாைல் மைம் (laurals) காணபபடுகின்்றே. 

இந்த மித சவபப மணடை இரையுதிர் 
காடுகளில் காணபபடும் உயிரிேஙகள, 
எறும்புகள (ants),  பூச்சிகள (insects),  ஈக்கள (flies),  
லதனீக்கள (bees), கு்விகள (wasps),  சில்வணடு 
(cicadas), குச்சி பூச்சி (walking sticks),  விடடில் பூச்சி 
(moths), படடாம் பூச்சி (butterfly),  தடடான்கள 
(dragonflies), சகாசுக்கள (mosquitoes) மறறும் 
கும்புடு பூச்சி (praying mantis) வாழ்கின்்றே.  
தவர்கள (Frogs), பாம்புகள (Snakes), லதரை 
(toads) மறறும் சாைமணடர்கள இந்த  
உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்தில் காணபபடுகின்்றே.  
சபாதுவாே  ப்றரவ இேஙகள,  மைஙசகாத்திகள 
(wood pecker), ைாபின் (Robin), சஜய்ஸ் (Jays),  
கார்டிேல்கள (Cardinals), ஆந்ரதகள (Owls),  
வான்லகாழிகள (turkeys), பருந்துகள (hawks) 
மறறும் கழுகுகள (eagles) இஙகுக் காணப 
படுகி்றது. லமலும் சிறிய பாலூடடிகள 
வரகரயச் சார்ந்த முயல்கள, நீர்ோய்கள, 
குைஙகுகள (Monkeys), பீவர்கள (Beavers), 
அணில்கள (Squirrels) மறறும் முள்ம்பன்றி 
(Porcupine) இவறறுடன் கைடிகள, சாம்பல் ேரி, 
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காணபபடுகின்்றே அவறறில் சபருக்க மைம் 
அதிகபபடியாே தணணீரை அதன் தணடில் 
லசமித்து   ரவத்துக் சகாளகி்றது.

சவாோவில் ஓடடகச்சிவிஙகி(Giraffe) 

மறறும் கஙகாரு (Kangaroo) லபான்்ற 
சபரும்பாைாே விைஙகுகள நீணட 
கால்கர்க்  சகாணடுள்ே. சிஙகம் (Lion),  
சிறுத்ரதபபுலி (Leopards), சிறுத்ரத (Cheetah), 
ஓோய் (Jackal), கழுரதபபுலி (Hyenas) லபான்்ற 
விைஙகுகள இந்த உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்தில் 
வாழ்கின்்றே. இந்தச் சூழ்வாழிடத்தில் 
வரிகுதிரை (Zebra) மறறும் யாரேகளும் 
(alephant) காணபபடுகின்்றே. ஆபபிரிக்காவின் 
சவாோவில் வாழும் மக்கள சபரும்பாலும்  
இபபுல்சவளிகர் கால் ேரடகளின் லமய்ச்சல் 
நிைமாக உபலயாகிபபதால் ஆணடுக்கு ஆணடு 
இபபுல்சவளிகளின் பைவல் குர்றந்து சகாைா 
பாரைவேத்லதாடு இரணந்து வருகின்்றே.

ஆபபிரிக்க சவானா

மணடைப புல்சவளிகள எேவும் 
அரழக்கபபடுகி்றது.

ஆஸ்தி்ரலிய சவானாவில் கங்காரு

4.  சவப்பமண்டைப புல்சவளி உயிரினச் 
சூழ்வாழி்டம் அல்ைது சவானா உயிரினச் 
சூழ்வாழி்டம் 

சவபபமணடைப புல்சவளி உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடம் சபாதுவாகச் சவாோ உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடம் என்றும் குறிபபிடபபடுகி்றது. 
சவாோ பைந்த விரிந்த புல்சவளிகர்யும்,  
சிறிய புதர்கள மறறும்  தனித்த மைஙகர்யும் 
சகாணடுள்து. இந்தச் சூழ்வாழிடம் சவபப 
மணடை மரழக்காடுகளுக்கும் மறறும் 
பாரைவே உயிரிேச் சூழ்வாழிடஙகளுக்கிரடலய 
அரமந்துள்து. ஆபபிரிக்கா, சதன் அசமரிக்கா, 
இந்தியா மறறும் ஆஸ்திலைலியாவில் (படம் 7.7) 
சவபபமணடைப புல்சவளி காணபபடுகி்றது. 
ஆபபிரிக்காவில் இந்தப புல்சவளிரய ‘ சவாோ’ 
என்றும், சதன் அசமரிக்காவில் உள் 
சகாைம்பியா மறறும் சவனிசுைாவில் 
‘ைாலோஸ்’ (llanos) என்றும் பிலைசிலில் 
‘காம்லபாஸ்’ (Campos) என்றும் அரழக்கில்றாம். 

 சவாோவில் ஆணடு முழுவதும் 
அதிகமாே சவபபநிரை நிைவுகி்றது. இது மிக 
நீணட வ்றணட குளிர்காைத்ரதயும்  ஈைமாே 
லகாரடக்காைத்ரதயும் சகாணடுள்து. 
இவ்வரகப புறகள ஒன்று அல்ைது இைணடு 
மீடடர் உயைம் வரை வ்ர்கி்றது. இஙகு  சிறு 
புதர்கள மறறும் தனித்த குரட வடிவ 
மைஙக்ாே அலகஷியா (acacia) மறறும்  
சபருக்க மைம் (baobab) லபான்்ற மைஙகள 

்்பா்பாப மரம் (Baobab tree)
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இந்தப பகுதியில் உள் காடடு எருரம 
(Bison), ஓோய் (Wolves) லபான்்ற விைஙகுகள வட 
அசமரிக்காவில் உள்  பிசைய்ரி புல்சவளியில் 
காணபபடுகின்்றே. சகாலயாலடா ோய்கள 
(Coyotes), பிசைய்ரி ோய் (Prairie dog), ேரிகள (Foxes) 
சுணசடலி (Mice) முயல்கள (Rabbits), குறுந்தரை 
வர்கைடி (badgers),  கிலுகிலுபரப விரியன் 
பாம்பு (Rattle snakes), பாக்சகட லகாபர்ஸ் 
(Pocket gophers),  வீசசல் (மைோய்) (Weasel), 
சவடடுகிளிகள (Grasshoppers), காரடகள (Quails), 
மறறும் பருந்துகள (Hawks) லபான்்றரவ இஙகு 
காணபபடும் மற்ற விைஙகுகள மறறும் 
ப்றரவகள ஆகும். 

சகாரா ்பாலைவனம்

தார ்பாலைவனம்

5.  மிதசவப்பமண்டை புல்சவளி உயிரினச் 
சூழ்வாழி்டம் அல்ைது ஸ்ச்டபபி (Temperate 
Grassland Biome or Steppe)

மித சவபபமணடைப புல்சவளி 
சூழ்வாழிடம் மத்திய அடசத்தின் கணடஙகளின் 
உடபகுதிகளில் காணபபடுகி்றது. சபாதுவாக 
இந்தப புல்சவளி சூழ்வாழிடம் ஈைபபதமாே 
கடறகரைப பகுதிகள மறறும்  மத்திய  
அடசலைரக பாரைவேப பகுதிகளுக்கு 
இரடலய இரடநிரை (transitional) 
மணடைஙக்ாகக் காணபபடுகின்்றே.

 இபபுல்சவளிகள ஐலைாபபா மறறும் 
ஆசியாவில் ‘ஸ்சடபபி’(Steppes) என்றும் வட 
அசமரிக்காவின் கேடா மறறும் அசமரிக்க 
ஐக்கிய ோடுகளில் ‘பிசைய்ரி’ (Prairies) என்றும், 
சதன் அசமரிக்காவில் ‘பாம்பாஸ்’ (Pampas) 
என்றும்  சதன் ஆபபிரிக்காவில் ‘சவல்டஸ்’ 
(Velds) என்றும், ஆஸ்திலைலியாவில் சடௌன்ஸ் 
(Downs) என்றும் மறறும் ஹஙலகரியில் ‘புஸ்டா’ 
(Puszta), என்றும் அரழக்கபபடுகின்்றே.

இஙகு லகாரடக்காை சவபபநிரை 
ஆணடின் சைாசரி சவபபநிரைரய விட மிகவும்  
அதிகமாக உள்து. லகாரடக்காைத்தில் மிக 
அதிக சவபபமாக 38° C மறறும் குளிர்காைத்தில் 
அதிகக் குளிரும் சவபபநிரை உர்றநிரைக்குக் 
கீழ் -40° C காணபபடுகி்றது. மரழயின் அ்வு 25 
சச.மீ முதல் 50 சச.மீ வரை காணபபடுகி்றது.

இது புறகள மிகுதியாகக் காணபபடும் 
புல்சவளி சூழ்வாழிடம் ஆகும். இஙகு வ்ரும் 
புறகள மரழயின்  அ்வுக்கு  ஏறப 
மாறுபடுகி்றது.

பிசரய்ரில் உள்்ள காடடு எருலம

பிசரய்ரி நாய்கள்
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  பாரைவேஙகளில் தாவைஙகர்ப 
லபாைலவ விைஙகிேஙகளும் மிகக் குர்றவு.  
இரவ வ்றடசிரயயும் சவபபத்ரதயும் தாஙகக் 
கூடிய தன்ரமகர்க் சகாணடிருக்கின்்றே. 
ஓடடகம் (Camel) கரைமான் (Antelopes), ேரி (Fox),  
கழுரத புலி (hyena),  தரிசு மான் (fallow deer) லகபபு 
முயல் (Capel hare) , முள்ம் பன்றி (Hedgehog), 
லபான்்ற விைஙகுகள இஙகு காணபபடுகின்்றே. 

  சவபபமணடைப  பாரைவே உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடம் விவசாய உறபத்திக்கு 
ஏற்றதாக இல்ரை. ஆோல் பாரைவேச் 
லசாரைபபகுதியில் (Oasis) விவசாயம் சசய்யப
படுகி்றது. பாரைவேச் லசாரையில்  
லவ்ாணரமக்குப  பயன்படக் கூடிய 
நீர்பாசேம் புேல் (Streams) மறறும் நிைத்தடி நீர் 
(Underground) மூைமாகக் கிரடக்கி்றது. லபரீச்ரச 
மைம் இபபகுதிகளில் அதிகமாக வ்ர்கி்றது.

6.  சவப்பமண்டைப ்பாலைவன உயிரினச் 
சூழ்வாழி்டங்கள் (Tropical Desert Biome)

சவபபமணடைப பாரைவேஙகள 
உைகிலைலய மிக சவபபமாே வ்றணட  மறறும்  
மரழபசபாழிவு மிகக் குர்றவாே பகுதியாகும். 
இந்த உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் சபாதுவாக அயே 
மணடைத்தில் காணபபடும்  கணடஙகளின் 
லமறகு பகுதிகளில் காணபபடுகின்்றே. 

 வட அரைக்லகா்த்தில் சகாைா, 
அலைபியன் மறறும் தார் பாரைவேஙகள 
காணபபடுகின்்றே. ஆபபிரிக்க - ஆசியப 
பாரைவேஙகள மிக நீணட பாரைவே 
மணடைமாகும். வட அசமரிக்க சவபபமணடைப 
பாரைவேஙகள, அசமரிக்க ஐக்கிய ோடடின்  
அரிலசாோ, கலிலபார்னியா, நியூசமக்ஸிலகா 
பகுதிகளிலும் மறறும் சமக்ஸிலகா வரையிலும் 
பைவியுள்து. சதன் அசமரிக்காவில் ஆணடிஸ் 
மரைத்சதாடரின் லமறகு பகுதியில் காணபபடும் 
அடடகாமா பாரைவேம் சதன் ஆபபிரிக்காவின் 
ேமீபியன் மறறும் ‘கைஹாரி’ பாரைவேஙகள 
மறறும் ஆஸ்திலைலியாவின் சதறகு மறறும் 
மத்தியப பிைலதசத்தில் காணபபடும் சபரிய 
ஆஸ்திலைலியன் பாரைவேம் லபான்்றரவ 
சதன் அரைக்லகா்த்தில் உள் 
பாரைவேஙகள ஆகும்.

 நீர் பற்றாக்குர்ற காைணமாக 
சவபபமணடைப பாரைவேத்தில் தாவை இேம் 
வ்ர்வது  அரிதாகி்றது.  இஙகுள் பாரைவேத் 
தாவை இேஙகள வ்றடசிரயத் தாஙகக் 
கூடியரவயாக (Xerophytes) உள்ே. 
இத்தாவைஙகள பச்ரசயம் உள் தணடுபபகுதி, 
ஆழமாகச் சசல்லும் லவர்கள,  ஆவியாதரைத் 
தடுபபதறகாக சமழுகு லபான்்ற  இரைகள 
லபான்்ற வடிவரமபரபக் சகாணடிருக்கின்்றே. 
குறுகிய  இரைகள, சிறு முடகள சகாணட 
தாவைஙகள இந்தப பகுதியில் காணபபடுகி்றது.

  கருலவைமைம் (Acacia), களளிச்சசடி 
(Cacti), லபரீச்ரசப பரேமைம் (Data palm), கிக்கார் 
(Kikar ), பாபுல் (Babul) லபான்்றரவ இஙகுக் 
காணபபடும் முக்கிய மைஙகள மறறும் புதர்கள 
ஆகும்.

கற்றாலழ

கள்ளிச்சசடி
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7.  ல்டகா அல்ைது ்்பாரியல் வனப்பகுதி 
உயிரினச் சூழ்வாழி்டம்.

  ரடகா உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் மிகப 
சபரிய நிை உயிரிேச் சூழ்வாழிடமாகும், இரவ 
ஐலைாபபா, வட அசமரிக்கா மறறும் ஆசியா 
முழுவதும் பைவிக்காணபபடுகின்்றே. ரடகா 
உயிரிேச் சூழ்வாழிடத்ரத ஊசியிரை காடுகள 
உயிரிேத் சதாகுதி என்றும், அல்ைது 
வடமுரேபபகுதி ( Boreal) வேபபகுதி உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடம் என்றும் அரழக்கபபடுகி்றது. 
இந்தச் சூழ்வாழிடம் 50°- 55° வடக்கிலிருந்து 
65°-75° வடக்கு அடசலைரக வரை பைவியுள்து. 
இந்தப பகுதி மிதசவபபமணடை புல்சவளியின் 

இஙகு வாழும் மக்கள ோலடாடி
க்ாக இருக்கின்்றேர். அவர்கள தஙகள 
கூடாைஙகர் ஒரு இடத்திலிருந்து மறச்றாரு 
இடத்திறகு இடம் சபயர்ந்து சசன்று 
வாழ்கின்்றேர். இந்த ோலடாடி மக்கர் வட 
ஆபபிரிக்காவில் ‘சபர்சபர்ஸ்’ என்றும் (Berbers), 
அலைபியப பாரைவேபபகுதியில் உள் 
மக்கர்  ‘சபலடாய்ன்ஸ்’ (Bedoiuns) என்றும், 
ேமீபியாவில் ‘டமாைா’ (Damara) என்றும், 
‘கைகாரி’ பாரைவேத்தில் உள் 
மக்கர் ‘புஸ்சமன்’ (Bushman) என்றும் 
ஆஸ்திலைலியாவில் உள் ோலடாடிகர் 
அபாரிஜின்ஸ் (Aborigines) என்றும் அரழக்கப 
படுகின்்றேர். அவர்களின் சதாழில் லவடரட
யாடுதல் மறறும் உணவு லசகரித்தல் ஆகும். 
சிைர் லமய்ச்சல் சதாழிரையும் (ஆடு, ஒடடகம், 
மாடு) மறறும் சிைர் சிறிய அ்விைாே 
தன்னிர்றவு விவசாயமும் (Subsistence Agriculture) 
சசய்கின்்றேர்.

ஒவ்சவாரு ஆணடும் 
ஏபைல் மாதத்தில் சகாைா 
பாரைவேத்தில் மிகக் 
கடிேமாே ேரட பந்தயம் 
ேரடசபறுகி்றது. இந்த 

ேரட பந்தயம் மாைாத்தான் சட சாபல்ஸ் 
(Marathon des sables MDS) என்று 
அரழக்கபபடுகி்றது.

பஙலகறபா்ர்கள சதறகு 
சமாைாக்லகாவில் உள் சகாைா 
பாரைவேத்திலிருந்து 250 கி.மீ சதாரைரவ 7 
ோடகளுக்குள கடக்க லவணடும். உைகம் 
முழுவதும் 16 முதல் 79 வயதிறகுடபடட சுமார் 
1500 பஙலகறபா்ர்கள இந்தப லபாடடியில் 
பஙலகறகின்்றேர்.

தகவல் – சமாைாக்லகா உைகச் சசய்திகள.

சகாராவில் ்பாலைவனச்்சாலை

சகாராவில் ச்படூவின் கூ்டாரம்

தார ்பாலைவனத்தின் குடியிருபபு
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மைம் (Maple), சிடார் மைம் (Cedars), ஆகியரவ 
இந்தக் காடுகளில் உள் முக்கியமாே 
ஊசியிரை மைஙகள ஆகும். குறுகிய லகாரட 
காைத்தில் பனி உருகும் லபாது, மைபபாசிகள 
(lichens), பாசி  (Mosses) மறறும் சிறிய புறகள 
வ்ர்ந்து தரை முழுவதும் பைவி  பசும்புல் நிைம் 
(Meadows) என்று அரழக்கபபடும் நிைத்லதாற்றம் 
ஏறபடுகி்றது.

கீரி

க்டமான்

 சவளர்க் கீரி (Ermine) (எர்ரமன்)  
ஒரு சிறிய பாலுாடடி, லகாரட காைத்தில் 
அடர்த்தியாே இருணட பழுபபு நி்ற 
உலைாமஙக்ால் மூடபபடடிருக்கும். 
ஆோல் குளிர்காைத்தில் இதன் 
உலைாமஙகள பனிரயப லபாை சவளர் 
நி்றமாக மாறி விடுகின்்றே. இது 
பனிக்காை சூழ்நிரைக்கு ஏற்றவாறு 
தன்ரே மாறறிக் சகாளகி்றது. அதோல் 
லவடரடக்காைர்களுக்கு சவளர்க் 
கீரிரய  லவடரடயாடுவது கடிேமாகி்றது.

சதறகிலிருந்து வடக்கில் உள் தூந்திை பகுதி 
வரை அரமந்துள்து. சதன் துருவத்தில் 
கணடஙகள குறுகைாக உள்தால், சதன் 
அரைக்லகா்த்தில் ரடகா உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடம் இல்ரை. இந்த உயிரிேச் 
சூழ்வாழிடம் குறுகிய லகாரடகாைத்ரதயும், 
மிக நீணட குளிர்ந்த குளிர்காைத்ரதயும் 
சகாணடது.

ரடகா சூழ்வாழிடத்தில் குறுகிய ஈைமாே 
லகாரட காைமும் நீணட குளிர் காைமும் 
காணபபடுகி்றது. சைாசரி வருடாந்திை 
மரழபசபாழிவு சபரும்பாலும் 35 சச.மீ  
முதல் 60 சச.மீ வரை காணபபடுகி்றது.  
இது குளிர்காைத்தில் அதிகபபடியாே பனிப 
சபாழிரவப சபறுகி்றது.

ரடகா அல்ைது வடலகா்ார்த்த 
சூழ்வாழிடமாேது பசுரமயாே ஊசியிரைக் 
காடுகர்க் சகாணடுள்து. ரபன் (Pine), 
ஸ்பூரூஸ்(Spruce), லதவதாரு மைம் (Fir), லமபபிள 

ஊசியிலைக் காடு

லசபீரியன் புலி

தகவல் குறிபபு 
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சதறகில் ஊசியிரை காடுக்ாே ரடகா வரை 
பைவியுள்து.  தூந்திை உயிரிேச் சூழ்வாழிடம் 
மரைகளின் உச்சிகளில் ஆல்ரபன் பகுதியில்  
அரமந்துள்து. 

இஙகு நீணட குளிர்பருவம் காணப
படுவதால் மைஙக்ற்ற பகுதியாகவும், மறறும் 
குர்றந்த தாவை வரககள சகாணட இடமாகவும் 
காணபபடுகின்்றே. இத்தாவைஙகள வ்ரும் 
காைம் மிக மிக குறுகிய காைம் ஆகும். இஙகு 
இருக்கும் இயறரக தாவைஙகள புதர்கள 
(Shrups), லகாரைகள (Sedges), புறகள (Grass), 
பாசிகள (Mosses), மைபபாசிகள (Lichens) ஆகும்.

மரப்பாசிகள்

்பருத்தி புல்

பியரச்பரி

ரடகா சூழ்வாழிடத்தில் (Moose) கடமான், 
மான் (Deer) மறறும் கைடிகள லபான்்ற சபரிய 
விைஙகுகளும், சிறிய விைஙகுக்ாே (Bob cats) 
காடடுபபூரேகளும், (Squirrels) அணில்களும், 
(Chipmunks) சசவ்வணில், சவளர்க்கீரி (Ermine) 
(எர்ரமன்), (Moles) எலி வரககள லபான்்ற 
விைஙகுகளும் காணபபடுகின்்றே. இஙகு 
வாழும் உயிரிேஙகள இயறரகயாகலவ தடித்த 
உலைாமஙகர்யும் இ்றகுகர்யும் உருவாக்கி, 
பருவ காைத்திறகு ஏற்றவாறு தஙகள  
நி்றஙகர் மாறறிக் சகாளளும் தி்றரே 
சகாணடிருக்கின்்றே. எ.கா, சவளர்க்கீரி 
(Ermine).

அஙகு வாழும் மக்களின் முக்கியத் 
சதாழில் மைம்சவடடுதல் ஆகும். ஊசியிரைக் 
காடுகளில் சமன்ரமயாே மைஙகள அதிக 
அ்வில் காணபபடுகின்்றே. இவறறிலிருந்து  
சப்றபபடும் மைக்கூரழக் சகாணடு 
சசய்தித்தாளகள, காகிதம், தீபசபடடி, 
மைச்சாமான்கள மறறும் கடடுமாேப 
சபாருடகள ஆகியரவ உறபத்தி 
சசய்யபபடுகி்றது.

மஸ்க் எலிகள, சவளர்க்கீரி, துருவ 
ேரிகள லபான்்ற விைஙகுகர் அதன் 
லைாமஙகளுக்காக லவடரடயாடுவது  இஙகு 
வாழும் மக்களின் சபாரு்ாதாை 
ேடவடிக்ரகக்ாகும். 

மைம் சவடடுதல் மறறும் சுைஙகத்சதாழில் 
லபான்்றவற்றால் ரடகா காடுகள அழியும் 
நிரையில் உள்ே. லமலும், அஙகு குறுகிய 
பருவகாைம் காணபபடுவதால் அஙகுள் 
மைஙகர் சவடடிோல் அரவ வ்ருவதறகுப 
பை ஆணடுகள ஆகும்.

8. தூந்திர உயிரினச் சூழ்வாழி்டம்

தூந்திைம் (Tundra) என்்றால் மைஙகள அற்ற 
சமசவளி எேப சபாருளபடும் ஃபினிஸ் 
சசால்ைாகும். தூந்திைப பகுதி மிகப பைந்து 
விரிந்து வட அரைக் லகா்த்தில் ஆர்டிக் 
வடடத்திறகு (66.5° வட அடசம்) லமல் ஆர்டிக் 
கடறகரைலயாைஙகளில்  காணபபடுகி்றது. இது 
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தூந்திைப பகுதியில் காணபபடும் 
தனித்துவமாே காைநிரையாேது சூரிய ஒளி 
கிரடக்காத காைணத்திோல் அஙகு வருடம் 
முழுவதும் மிகக் குர்றந்த சவபபநிரை 
நி ை வு கி ்ற து . இ வ ரு ட ா ந் தி ை ச் ச ை ா ச ரி 
சவபபநிரையாேது -12° சசல்சியஸ் ஆகும். 
ஒரு வருடத்தில் 8 முதல் 9 மாதம் வரை தரைப 
பகுதி  பனியால்  `மூடபபடடிருக்கும்.

இச்சூழ்வாழிடத்தில் மண உர்றந்த 
நிரையில் காணபபடுவதால், அரவ நிைந்தைப 
பனிக்கடடிகள என்று அரழக்கபபடுகின்்றே. 
நிைந்தைப பனிக்கடடிக்ாேது வட ைஷயாவிலும், 
கேடாவிலும் பைந்து சவறறு பகுதியாகக் 
காணபபடுகி்றது. அல்லக மறறும் பூஞரசகள 
சசஙகுத்து பார்றகளிலும் மறறும் சைாசசட 
சசடிகள (rosette plants) பார்றகளிலும் சைர் 
படுரககளிலும் வ்ர்கின்்றே. கடறபஞசு 
லபான்்ற புல்தரை (Spongy turf) மறறும்  
ம ை ப ப ா சி க ள ( L i c h e n ) வ ்ற ண ட தூ ந் தி ை 
உடபகுதியில்  வ்ர்கின்்றே.

ஆர்டிக் தூந்திை பகுதிகளில் காணபபடும் 
சபாதுவாே விைஙகுகள துருவக் கைடி, ஆர்டிக் 
ஓோய், ஆர்டிக் ேரி, ஆர்டிக் முயல் மறறும் 
ஆர்டிக் வீசால் ஆகும். மஸ்கு எருரமகள, 
காரிலபா (Caribou) மறறும் கிர்மான் லபான்்ற 
தாவை உணணிகள இஙகு  காணபபடுகின்்றே. 
இஙகு லைமிஙகு எலிகள வாழ்கின்்றே. விடடில் 
பூச்சி (Moths), படடாம்பூச்சிகள (Butterflies) 
வணடுகள (Beetles), சகாசுக்கள மறறும் கருபபு 
ஈக்கள லபான்்றரவ ஆர்டிக் தூந்திைப  
பகுதிகளில் காணபபடுகின்்றே. சபரும்பாலும் 
இடம்சபயரும் ப்றரவ இேஙகள இஙகு 
வாழ்கின்்றே. அவறறில் சிை தூந்திை அன்ேம் 
(Tundra swans), ஹார்லைகுயின் வாத்துகள  
(harlequin ducks) சேருஙகாற ப்றரவ (Sand pipers), 
கூஸ்பு்றா (Plowers), வாத்து (geese) மறறும் கடற 
ப்றரவ (gulls), ஆகியேவாகும்.

அணடார்டிக் பகுதி பனியால் 
சூழபபடடிருக்கி்றது.  அதிகக் குளிைாே வ்றணட 
பிைலதசமாேதால் இது தாவைஙகள வ்ர்வதறகு 
ஏற்றதாக இல்ரை. இருபபினும் கணடத்தின் 

துருவ கரடி

துருவ நரி

கலைமான்

மஸ்கு எருலம

Tamil_11th Geography_Unit_7 198-246.indd   223 06/06/18   6:53 PM
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



224

ஒரு இடத்தின் உயிரிேபபன்ரமரய  
மூன்று நிரைக்ாக ோம் அரடயா்ம் 
காணைாம்.

1.  பன்முக மைபணுக்கள(Genetic diversity)
2.  பன்முக சிறறிேஙகள (Species diversity)
3.  பன்முக சூழல் மணடைஙகள (Ecosystem 

diversity)

அ. ்பன்முக மர்பணுக்கள்: (Genetic diversity)

மைபணுக்க்ால் ஆக்கபபடட 
சிறறிேஙகளில் காணபபடும் சமாத்த 
மைபணுக்களின் சதாகுபலப பல்வரக 
மைபணுக்கள ஆகும். எடுத்துக்காடடாக 
மனிதர்கர் கூ்றைாம். ஒவ்சவாரு மனிதனும் 
மற்ற மனிதனிலிருந்து எல்ைாவறறிலும் 
லவறுபடுகி்றான்.  இந்த பன்முக மைபணு 
அல்ைது மைபணு லவறுபாடாேது உயிரிகளின் 
சபருக்கம் சுறறுச்சூழலில் ஏறபடும் மாற்றம் 
அல்ைது லவறுபடட சுறறு சூழலுக்கு ஏறப வாழ 
தஙகர் மாறறி அரமத்துக்சகாள் 
உதவுகி்றது. ேமது வீடுகளில் வாழும் ோய் 
இதறகு ஒரு சி்றந்த எடுத்துக்காடடாகும்.

ஆ.  ்பன்முக சிறறினங்கள்: (Species diversity)

இது ஒரு இடத்தில் வாழும் லவறுபடட 
தாவைஙகள மறறும் விைஙகுகர்க் குறிக்கும். 
அதிக அ்விைாே விைஙகிேஙகள மறறும் 
தாவை இேஙகர்க் சகாணடிருக்கும் இடஙகள 
வ்மிகு பன்முக ரமயஙக்ாக சகாணடாடப 
படுகின்்றே. மனிதர்க்ால் இரடயூறு ஏறபடாத  
இயறரகயாே காடுகள மனிதர்க்ால் 
அழிக்கபபடடு  வருகின்்ற காடுகர் விட அதிக 
அ்வில் சிறறிே பன்முகத்தின் சசழுரமயாே 
ரமயமாகத் திகழ்கி்றது.  சிறறிேஙகள மூன்று 
வரகபபடும்

1. வட்டார  சிறறினம் (Endemic species)

இரவகள ஒரு குறிபபிடட சூழலில் 
(தஙகளின் பி்றபபிடத்தில்) மடடும் வாழும் 
தன்ரமயுரடயரவ. ஒரு குறிபபிடட இடத்தில் 

சிை பகுதிகளில் தாவைஙகள வ்ைப பார்ற மண 
ப கு தி க ள க ா ண ப ப டு கி ன் ்ற ே . இ ங கு க் 
காணபபடும் தாவை வரகயாேது பாசிகள, 
மைபபாசிகள, மறறும் கல்லீைல் பாசிகள (Liver 
worts) லபான்்றரவயாகும்.  இபபகுதி  
அணடார்டிக்   தூந்திைம் எே அரழக்கபபடுகி்றது. 
சபன்குயின்களும் சீல்களும், அணடார்டிகா 
கரைலயாைபபகுதிகளில் வாழ்கின்்றே.

7.5. உயிரினப்பன்லம (Biodiversity)

உயிரிேபபன்ரம என்்ற சசால் 1968 ஆம்  
ஆணடில் வே உயிரிே  பாதுகாவைர்   
லைய்மணட எப டாஸ்மன் என்பவைால் 
அறிமுகபபடுத்தபபடடது. 1988 ல் இ.ஓ. வில்சன்  
உயிரிேபபன்ரம எனும் சசால்ரை 
உபலயாகபபடுத்திோர். அந்த சசால்லை  
நிரைத்து விடடது. உயிரிேபபன்ரம என்பது 
புவியில் வாழும் பல்வரகயாே உயிரிகர்க் 
குறிக்கும். இது பைவரகயாே தாவை, விைஙகு 
இேஙகள மறறும் நுணணுயிர் இேஙகள 
மறறும் அவறறிலுள் பன்முக 
மைபணுக்கர்யும் குறிக்கும். லமலும் இது ேம் 
புவியில் உள் லவறுபடட சூழ்நிரை 
அரமபபுகர்யும் உள்டக்கியது. எடுத்துக் 
காடடாக, காடுகள, பாரைவேஙகள, 
பவ்த்திடடுகள, ஈை நிைஙகள லபான்்றவறர்றக் 
கூ்றைாம்.

உயிரிேப பன்ரம என்பது  
உயிரிேஙகளுக்கிரடலய உள  ் லவறுபாடாகும். 
உயிரிேப பன்ரம என்பது உயிரிேஙகளுக்கு 
இரடயில் அல்ைது இருலவறு 
உயிரிேஙகளுக்கு இரடயில் அல்ைது 
உயிரிகளுக்கும் சுறறுச்சூழலுக்கும் இரடயில் 
காணபபடும் லவறுபாடு ஆகும். ஒரு 
இடத்திலுள் பைவரக உயிரிேப பன்ரமகள 
அல்ைது அஙகுள் லபரிேஙகளின் 
எணணிக்ரக அவ்விடத்ரத உயிரிகளின்  
வ்ரமயம் (Hotspot)  ஆக்குகி்றது. ஒரு இடத்தின் 
பைபப்வு அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவ்விடத்தில் 
வாழும் உயிரிேஙகளின் வரககளும் 
அதிகரிக்கும். 
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உயிரிேப பன்ரமரய பறறி ோம் அறிந்து 
சகாளளும் லபாது ேமக்கு வைக்கூடிய ஒரு 
லகளவி எத்தரே வரகயாே விைஙகுகள 
மறறும் தாவைஙகள புவிக்லகா்த்தில் 
காணபபடுகின்்றே என்பதாகும். ஆோல் இந்த 
லகளவிக்கு ேமக்கு சரியாே விரட சதரியாது. 
சுறறுச்சூழல் பாதுகாபபு விஞ்ானிகளின் 
கூறறுபபடி 18.7 மில்லியன் உயிரிேஙகள 
தறலபாது கணடறியபபடடுள்து. இவறறில் 
நுணணுயிரிகளிலிருந்து மிகப சபரிய 
பாலூடடிகள மறறும் ஊர்வே வரையிைாே 
இைணடு மில்லியன் உயிரிேஙகள மடடுலம 
ோம் அறிந்த ஒன்்றாக உள்ே. இன்னும் 
அறிந்து சகாள் லவணடிய உயிரிேஙகள பை. 
பை உயிரிகள அழிந்து சகாணடிருக்கும் அலத 
லவர்யில் பை புதிய உயிரிேஙகளும் 
கணடுபிடிக்கபபடட வணணலம  உள்ே.

7.5.1.  உயிரினப ்பன்லம வ்ளலமயங்கள் 
(Bio diversity Hotspots)

அதிக அ்வு உயிரிேஙகள காணபபடும் 
பகுதிகள “வ்ரமயஙகள” (Hotspots) எே 
அரழக்கபபடுகின்்றே. சவபபமணடை 
மரழக்காடுகள தான் அதிக பல்வரக 
உயிரிகர்க் சகாணட சசழுரமயாே 
“வ்ரமயம்” என்று கூ்றைாம். சவபப மணடைக் 
காடுகள உைக நிைபபைபபில் 7% மடடுலம 
உள்டக்கியது. ஆோல் 50% பல்வரக 
உயிரிேஙகர்த் தன்ேகத்லத சகாணடது.   
இந்தியா அபரிதமாே பல்வரக 
உயிரிேஙகர்க் சகாணட 17 ோடுகளில் 
ஒன்்றாகும். உயிரிேப பன்ரம வ் ரமயஙகள 
(Hotspot) என்கி்ற வார்த்ரதரய ஆஙகிலைய 
உயிரியைா்ர் ோர்மன் ரமர்ஸ் என்பவர் 1988 
ஆம் ஆணடில் உருவாக்கிோர். இவரின் 
கூறறுபபடி உயிர்க்லகா் வ் ரமயம் என்பது 
தனிச்சி்றபபுக் சகாணட பல்லவறு வரகயாே 
தாவைஙகள மறறும் வாழிட இழபபு 
இைணரடயும் தன்ேகத்லத சகாணட உயிர்ப 
புவிபபைபபியல் ஆகும். “சர்வலதச உயிர் 
பாதுகாபபு ரமயம்” (Conservation International) 
இந்த வி்க்கத்ரத ஏறறுக் சகாணடு 1999 –ஆம் 
ஆணடில் உைக்ாவிய விரிவாே ஆய்ரவ 
ேடத்தியது. அந்த ஆய்வின்படி ஓர் மணடைம் 

மடடுலம காணபபடும். இரவ லவறு இடத்தில் 
வாழ தஙகர் மாறறிக் சகாள் இயைாத 
காைணத்தால் அழிந்து விடும் அபாயத்தில் 
உள்ே.  இரவகள தஙக்து  பி்றபபிடத்தில்  
மடடும் காணக்கூடிய பூர்வீக உயிரிகளில் 
இருந்து மாறுபடடரவ. இரவகள ஒரு 
குறிபபிடட பிைலதசத்ரதச் சார்ந்ததாக 
இருந்தாலும் பி்ற இடஙகளிலும் 
பைவிக்காணபபடுகின்்றே.  

2. அன்னிய இனங்கள்: (Exotic species)

இவ்வரக இேஙகள சதரிந்லதா அல்ைது  
சதரியாமலைா அதன் இயறரகயாே 
சுறறுச்சூழரை விடடு லவறு ஒரு 
சுறறுச்சூழலுக்கு சகாணடு வைபபடட இேம் 
ஆகும். இரவகள தான் சுறறுச் சூழலில் 
காணபபடும் பை வித மாற்றஙகள 
ஏறபடுவதறகும் மறறும் சுறறுச் சூழலின் 
அரியதன்ரம அழிந்து லபாவதறகும்  
காைணமாகின்்றே. லமலும் இரவ  உயிரியல் 
பன்ரம உைசகஙகும் இழந்து லபாவதறகுக் 
காைணமாகின்்றே.

3. உைகப ச்பாது இனம் (Cosmopolitan 
species) 

இவ்வரக உயிரிகள உைகம் முழுவதும் 
பைவைாகக் காணபபடும் இேமாகும். 
எடுத்துக்காடடாக, ோய், பூரே மறறும் மனிதன்.  
உைகிலைலய சகால்லும் திமிஙகைம் தான்  
(Killer Whale) அதிக உைக சபாது இேத் தன்ரம 
சகாணடதாகக் கருதபபடுகி்றது.

இ.  ்பன்முக சூழல் மண்டைங்கள் (Ecosystem 
Diversity) 

இது ஒரு குறிபபிடட சுறறுச் சூழலில் 
காணபபடும் உயிரிேப பன்ரமத்  தன்ரமரயக் 
குறிக்கும். சூழ்நிரை மணடைம் நிைம் 
சார்ந்ததாகவும், நீர் சார்ந்ததாகவும் இருக்கும். 
காடுகள, புல்சவளிகள, பாரைவேம் முதலியே 
தனித்தன்ரமயுள் நிைம் சார்ந்த சூழ்நிரை 
மணடைஙகள ஆகும். ஆறு, ஏரி, கு்ம் 
ஆகியரவ நீர் சார்ந்த சூழ்நிரைமணடைஙகள 
ஆகும்.
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வ்ரமயமாக கருதபபடுவதறகு இைணடு 
கணடிபபாே விதிகர்க் கூறியது உயிரிேப 
பன்ரம வ் ரமயஙகள i). குர்றந்தது 1,500 
தனிச்சி்றபபு சகாணட சிறறிே தாவைஙகர்க் 
சகாணடிருக்கலவணடும். ii). அவ்விடத்திறலக 
உரிய வாழிட இழபபு 70% சகாணடதாக இருக்க 
லவணடும். 1999 களில் இந்த ரமயம் சர்வலதச 
உயிர் பாதுகாபபு ரமயத்தின் (CI) இன் புத்தகம் 
“வ்ரமயம் உைகிலைலய அதிக வ்ம் 

சகாணட உயிரியல் மறறும் அழிந்து லபாகும் 
நிரையில் உள் சுறறுச் சூழல் நிைபபைபபு” 34 
உயிர்க்லகா் வ் ரமயஙகர் அரடயா்ம் 
காணபித்துள்து.

தறசமயம் 34 உயிரிே 
பன்ரம வ் ரமயஙகள 
அரடயா்ம் காணப 
படடுள்ே. அரவகளில் 

நார்மன் லமர்ஸ் (பி்றபபு: 24 ஆகஸ்டு 1934) என்பவர் ஆஙகிலைய உயிரியைா்ர். 
இவர் உயிரிேப பன்ரம வ்ரமயஙகர் ஆைாய்வதில் வல்லுேர். லபைாசிரியர் 
ோர்மன் ரமர்ஸ் தான் உைக அ்வில் சவபப மணடை காடுகளின் அழிபபு, 
உயிரிகளின் சமாத்த அழிவு மறறும் சுறறுச்சூழல் பாதுகாபரபக் குறித்து ஒரு 
விழிபபுணர்ரவக் சகாணடு வந்தவர்.

்ப்டம் 7.10 உைகின் உயிரினப்பன்லம வ்ளலமயங்கள்

ேட்டார இனம் (Endemism) என்பது ஒரு குறிபபிடட புவிபபைபபு அதாவது குறிபபிடட தீவு 
அல்ைது வாழிடம் அல்ைது ஒரு ோடு அல்ைது ஒரு வடடாைத்தில் மடடுலம காணபபடக் கூடிய 
விைஙகு அல்ைது தாவைத்ரதக் குறிபபதாகும். எடுத்துக்காடடாக, குஜைாத்தில் உள் 
கிர்காடுகளில் மடடும் வாழக் கூடிய “ஆசிய சிஙகம்”,  ஹஙகுல் என்று அரழக்கபபடும்  ”காஷ்மீர் 
கலைமான்” இரவகள காஷமீர் பள்த்தாக்குகளில் உள் ேதிக்காடுகள மறறும் ஹிமாச்சல் 
பிைலதசத்தில் உள் சம்பா பள்தாக்குகளில் மடடுலம காணபபடும். ”சிஙகோல் குரஙகுகள்” 
(Lion Tailed Macaque) தான் விரைவில் அழியக்கூடிய அதிகபபடியாே அச்சுறுத்தலில் உள்து. 
இது சதன் இந்தியாவின் லமறகு சதாடர்ச்சி மரைகளில் மடடுலம காணபபடும்.

தகவல் குறிபபு 

வ

சத

்ம கி

அ்ளலவயில் இல்லை
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உைகின் உயிர ்பன்லமய வ்ளலமயங்கள் - 34
1 சவபபமணடை அணடஸ் 18 பிலிபரபன்ஸ்

2 மீலஸைாஅசமரிக்கா 19 இந்லதா – பர்மா

3 கரீபியன் தீவுகள 20 சதன் லமறகு சீோவின் மரைப பகுதிகள

4 அடைாணடிக் காடுகள 21 லமறகுசதாடர்ச்சி மரைகள மறறும் 
ஸ்ரீைஙகா

5 டும்பஸ்-சாக்லகா-மக்டலீோ 22 சதன்லமறகு ஆஸ்திலைலியா

6 சகசைலடா 23 புது கைலடானியா

7 சிலியன் – குளிர்காை மரழ- வல்டிவியன் காடுகள 24 நியூஸ்ைாந்து

8 சிலியன் – குளிர்காை மரழ- வல்டிவியன் காடுகள 25 பாலிலேஸியா & ரமக்லைாலேஸியா

9 மடகாஸ்கர் & இந்திய சபருங கடல் தீவுகள 26 மடரீயன் ரபன் – ஓக் வுடைாணட

10 கிழக்கு ஆபபிரிக்காவின் கடலைாை தீவுகள 27 மபுடைணட – சபாணசடாைணட – அல்பானி

11 லமறகு ஆபபிரிக்காவின் கினியன் காடுகள 28 கிழக்கு அஃபார்லமாணடலே

12 லகப தாவை பகுதி 29 ஆபபிரிக்க ஹார்ன்

13 சாறு உயிரிே காரூ பகுதி 30 ஈைானிய் – அேலடாலியா

14 மத்திய தரைக்கடல் பகுதி 31 மத்திய ஆசிய மரைகள

15 காகஸ் பகுதி 32 கிழக்கு இமாையா

16 சுந்தர்ைணட 33 ஜபபான்

17 வாலைஸியா 34 கிழக்கு சமைலேசியன் தீவுகள

”சரவ்தசஉயிர ்பாதுகாபபு லமயம்” (Conservation International): 

இது ஒரு நிதிசாைா அசமரிக்க சுறறுச்சூழல்  பாதுகாபபு  அரமபபாகும். 
இது 1987 ஆம் ஆணடு சவர்ஜிோவில் ஆைம்பிக்கபபடடது. இதனுரடய லோக்கம் 
ேமக்கு உணவு, தூய நீர், வாழ்வாதாைம் தரும் இயறரகரயயும் மறறும் ஒரு 
நிரையாே காைநிரைரயயும்  பாதுகாபபதாகும். 

இவ்வரமபபு 77 ோடுகளில் உள் 1200  இடஙகர் பாதுகாக்க உதவி சசய்கி்றது. இதன் மூைம் 
601 மில்லியன் சஹக்லடர் பைபபிைாே கடல் சார்ந்த மறறும் கடலைாை இடஙகர்ப 
பாதுகாக்கபபடுகி்றது.

அதிகம் சவபப மணடைக் காடுகளில் 
காணபபடுகின்்றே (படம் 7.10). புவியின் 
நிைபைபபில் 2.3% உயிரிே பன்ரம 
வ்ரமயஙகள ஆகும். ஆோல் இரவகளில் 
50% உைகிலுள் வடடாை இேஙகள மறறும்  
42% நிை முதுசகலும்பிகள காணபபடுகின்்றே.  

இந்தியாவில் 4 வ் ரமயஙகள 
காணபபடுகின்்றே. அரவக்ாவே லமறகு 
சதாடர்ச்சி மரை, ஹிமாச்சைப பிைலதசம், 
இந்லதா – பர்மா பிைலதசம்  மறறும்  
சுந்தர்லைணட (நிக்லகாபர் தீவுக் கூடடமும் 
லசர்ந்தது).
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வனத்தில் அழிவுற்ற – (EW) தஙகள  
பி்றபபிடமாகிய காடுகள அல்ைது வேஙகளில் 
இல்ைாது அரடக்கபபடட இடஙகளில் மடடுலம 
காணக்கூடும்

அ்பாயகரமான அழியும் நிலை: (CR)  
அபாயகைமாே நிரையில் எணணிக்ரகயில் 
குர்றந்து சகாணடு வருபரவ அல்ைது சவகு 
விரைவில் இபபுவியில் காணாமல் லபாகும் 
நிரையில் உள்ரவ.

அழியும் நிலை : (EN) விரைவில் முறறிலும் 
இபபுவியில் இருந்து மர்றயும் நிரை

அதிகம் ்பாதிக்கப்பட்ட நிலை: (VU) விரைவில் 
அழியும் நிரையில் உள் உயிரிகளின்  
படடியலில் இடம் சபறும் நிரை

அச்சுறுத்தல் நிலை: (nt) வருஙகாைஙகளில் 
அழியும் நிரையில் உள் உயிரிேஙகளின்  
படடியல் இடம் சபறும் நிரை.

அதிக கவலை ்தலவயற்ற நிலை: (lc) 
அழியும் நிரையில் இல்ரை. அதிக 
எணணிக்ரகயில் அதிகபபைபப்வில் 
காணபபடும்.

்பாதுகாபல்ப நம்பியுள்்ள நிலை (cd) இது 
தறலபாது அச்சுறுத்தும் நிரைலயாடு 
லசர்க்கபபடடு விடடது.

சரியான விவரம் இல்ைா நிலை: (dd)  
இேஙகளின் அழிவு நிரைரயத் சதரிந்து 
சகாள் சரியாே விவைம் இல்ரை

7.6  அழியும் நிலையில் உள்்ள 

உயிரினங்கள் ( Endangered Species)

அரிய வரக அல்ைது அழியும் நிரையில் 
உள் அல்ைது அபாய நிரையில் உள் 
தாவைஙகள அல்ைது விைஙகுகள என்பது 
குர்றந்து வரும் ேமது பாைம்பரிய இயறரகயின் 
கூறுக்ாகும்.  

அழிந்து வரும் உயிரிேஙகளின் 
தன்ரமக்கு ஏறப அரவகர் ”இயறலகலய 
பாதுகாக்கும் ேர்ேவ்தே ேஙகம்” அரடயா்ங
கணடு அவறர்ற வரகபபடுத்தி உள்து. 1964 
ஆம் ஆணடில் அழியும் அபாய நிரையில் 
உள் அரடயா்ம் காணபபடட இேஙகளின் 
படடியல் இச்சஙகத்திடம் (IUCN) உள்து. இது 
உைக்வில் பாதுகாக்கபபட லவணடிய 
உயிரிேஙகளின் முக்கியபபடடியைாகும்.

இயறரக பாதுகாபபு சர்வலதச சஙகம் 
சகாடுத்துள் சிவபபு படடியலின்படி 
உயிரிேஙகள ஒன்பது வரகக்ாக 
பிரிக்கபபடடுள்ே. உயிரிேஙகளின் 
எணணிக்ரக குர்றயும் வீதம் உயிரிகளின் 
எணணிக்ரக, புவிபைபபில் காணபபடும் 
உயிரிகளின் எணணிக்ரக மறறும் இேப 
பைவலின்  அ்வு ஆகியவறறின்  அடிபபரடயில் 
பிரிக்கபபடடுள்து.

அழிவுற்ற - (Ex ) முறறிலும் புவிரய விடடு 
மர்றந்து லபாே,  அதில் ஒரு உயிரி கூட 
தறலபாது இல்ரை.

்ப்டம் 7.11 இயறலகலய ்பாதுகாக்கும் சரவ்தச சங்கம் உயிரின வலகப்படுத்தல்

EX EW CR EN VU cd nt lc

அழிவுற்ற அச்சுறுத்தல் ஆ்பத்து நிலையில் உள்்ள
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ஹவாய் தீவில் காணபபடும் அலுைா  
எே அரழக்கபபடும் ஒரு தாவை இேத்ரத 
”கம்புமுடரடலகாஸ்” என்றும் அத்தீவு மக்கள 
அரழபபர். இது அபாயகைமாே அழியும் 
நிரையில் இருந்து வேத்தில் அழிவு நிரைக்குச் 
சசன்்றது. இது சிவபபு படடியலில் உள்  38 
அழியும் நிரையில் உள் இேஙகளில் ஒன்்றாக 
உள்து. தறலபாது ஹவாயில் அலுைா (Alula) 
தாவைஙகள அழியும் நிரையிலிருந்து அழிந்த 
நிரைக்குத் தள்பபடடிருக்கி்றது. இரவ 
ஹவாயின் காறறுள் மரை முகபபு பகுதிகளில் 
மடடும் காணபபடடே. இரவ முர்றலய 1982 
மறறும்  1992களில் ஏறபடட ஐவா இன்கி சூர்றக் 
காறறுக்ால் (Iwa and Inki) அழிக்கபபடடு 10 
தாவைஙகள மடடுலம உயிலைாடு காணபபடடே.

சபரிய வரக மனிதக் குைஙகுகள 
அபாயகைமாே அழியும் நிரையில் உள்ே. 
உயர் விைஙகிேமாே கிழக்கு சகாரில்ைாக்கள 
காஙலகா கிழக்கு ஜேோயக குடியைசு, சதன் 
லமறகு உகாணடா மறறும் சைாவாணடாவில் 
மடடுலம வாழக்  கூடிய ஒரு  வடடாை  
இேமாகும். இரவகளின் எணணிக்ரக 

இன்னும் மதிபபி்டப ்ப்டவில்லை: (ne)

விதிகளின் அடிபபரடயில் இன்னும் மதிபபிடடு, 
தைம் பிரிக்கபபடவில்ரை.

இந்த சிவபபு புளளி விவைபபடடியல்படி 
”அச்சுறுத்தல்” அபாயகைமாே அழியும் நிரை, 
அழியும் நிரை மறறும் அதிகம் 
பாதிபபுக்குள்ாே நிரை எே மூன்று 
நிரைகர் உள்டக்கியது.

”இயறரகரய பாதுகாக்கும் சர்வலதச 
சஙகம்”(IUCN) ன் சிவபபு புளளி விவைபபடடியல் 
படி லவகமாக அழிந்து சகாணடு இருக்கும் 
உயிரிேஙகள அபாயகைமாே அழியும் 
நிரைக்கு மாற்றபபடடுள்து. புவியில் இருந்து 
மர்றந்த உயிரிேஙகள அழிவுற்ற உயிரிேஙகள 
என்று கருதபபடும். ஜூன் 20-22, 2012 ஆம் 
ஆணடில் ரிலயா+20 புவி உச்சி மாோடடில் 
சவளியிடபபடட 2012 இன் சிவபபு படடியல் படி 
19,817 இேஙகள அழியும் அச்சுறுத்தலுக்கு 
ஆ்ாகியுள்து.

1964 இல் நிறுவபபடட 
IUCN ன் 
அ ச் சு று த் த ப ப ட ட 
இேஙகளின் சிவபபு 
படடியல் (IUCN 
அல்ைது சிவபபு புளளி 

விவைப படடியல் என்றும் அரழக்கபபடும்) 
தான் உைக்ாவிய நிரையில் 
பாதுகாக்கபபட லவணடிய இேஙகளின் 
உைகின் அதிக விரிவாே விவைபபடடியல் 
ஆகும். ”இயறரகரய பாதுகாக்கும் 
சர்வலதச சஙகம்” (IUCN) மடடுலம உைகின்  
புவியின் இேஙகர் பாதுகாபபதறகாே 
அதிகாைபூர்வ அரமபபாகும். ஒரு குறிபபிடட 
அைசியல் அரமபபில் உள் அழிந்து 
லபாே இேஙகர் குறித்த சிவபபு 
விவைபபடடியரை அந்தந்த ோடுகள மறறும் 
அவறறிலுள் அரமபபுகள சவளியிடும்.

தகவல் குறிபபு 
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்ப்றலவகள்

 சவளர்வயிறறு சகாக்கு / ோரை
 காே மயில் (Indian Bustard)
 காடடு ஆந்ரத
 கைணடிவாய் மணறப்றரவ
 ரசபீரியன் ோரை
 இந்திய கழுகு
 இமாையக்காரட
 லைாசா வணண தரைவாத்து

மீன்கள்

 வயோடு சபான்மீன் அல்ைது சபளி மீன்
 பாணடிச்லசரி சு்றா
 கஙரக சு்றா
 பூக்லகாலட ஏரி சிைாம்பு
 வா்மீன்

பூச்சிகள்

 குள் காடடுபபன்றியில் உள் லபன்

ஊரவன மறறும் நிை நீரவாழ்வன:

 மதைாஸ் புளளியிடட பல்லி
 கஙரக நீர் முதரை
 சசாறிலதாலுரடய தவர்
 சார்ைஸ் டார்வினின் தவர்
 சவணபுளளியுரடய புதர்தவர்
 மூோர் புதர் தவர்
 சபான் முடி புதர் தவர்
 ஆரேமரை ப்றக்கும் தவர்

்பாலூடடிகள்:

 ஆசிய சிறுத்ரத
 ேம்தாபா ப்றக்கும் அணில்
 இமயமரை ேரி
 அந்தமான் மூஞசுறு
 நிக்லகாபார் மூஞசுறு
 வட சுலமரிய காணடாமிருகம்
 சீே எறும்புத்திணணி
 குள் காடடுபபன்றி
 இந்திய ஜாவா காணடாமிருகம்
  மைபார் சபரும்புளளியுரடய புனுகுப 

பூரே

குர்றந்ததன் காைணமாக  2016 ல் அழியும் 
நிரையில் இருந்து அபாயகைமாே அழியும் 
நிரைக்கு தள்பபடடுள்து. இந்த 
எணணிக்ரக குர்றவுக்கு காைணம் சடடத்திறகு 
பு்றம்பாக  லவடரடயாடுதல் மறறும் விர் 
நிைஙகளுக்காக காடுகள அழிக்கபபடடலத 
ஆகும்.  இந்த நிரை நீடித்தால் 2054 ல் 93%  
சகாரில்ைாக்கள புவிரய விடடு மர்றந்து 
விடும்.

குள்காடடுபபன்றி ஒரு சிறிய, மிக 
அரிய வரக பன்றியாகும். இது அபாயகைமாே 
அழியும் நிரையில் உள்து. ஒரு காைத்தில் 
இது பஙக்ாலதஷ, பூடான், இந்தியா மறறும் 
லேபா்ம் லபான்்ற ோடுகளில் காணபபடடது. 
தறலபாது இந்தியாவில் உள் அஸ்ஸைாமில் 
மடடுலம காணபபடுகி்றது. 1995 ஆம் ஆணடில் 
இந்த வரக பன்றிகர்க் காபபதறகாக குள் 
காடடுபபன்றி பாதுகாபபு அரமபபு ஒன்ர்ற 
இந்திய சூழ்நிரை மணடை அரமபரப சார்ந்த 
“சகௌதம்ோைாயணன்” என்பவர் அஸ்ஸைாம் 
அைசின் உதவிலயாடு லதாறறுவித்தார். 
தறலபாது  இந்த பன்றிகளின்  எணணிக்ரக 
150 ஆகும்.

7.6.1.  இந்தியாவில் அ்பாயகரமாக அழியும் 
நிலையில் உள்்ள இனம் - 2016:

கணுக்காலிகள்

 ைாலமஸ்வைம் பாைாசூட சிைந்தி
 மயில் சபரும் சிைந்தி
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7.6.2 அணலம காைத்திய சிவபபு ்படடியல் - 2017:

மத்திய தரைக்கடல்  பிைலதசத்தில் உள் சவஙகாய 
குடும்பத்ரதச் லசர்ந்த அலியம்யாடலைாயிேம் 
(Alliumiatrouinum) என்்ற தாவை இேம் சிவபபு படடியலில் 
அதிகபபடியாே அழியும் நிரையில் உள் இேஙகல்ாடு 
2017 ஆம் ஆணடில் லசர்க்கபபடடது. தறலபாது இவ்வரகத் 
தாவைம் கிலைக்க ோடடில் உள் எவ்வியா தீவின் (Evvia 
Island) சதறகு பகுதியில் உள் ஒச்சி மரையில் (Mount Ochi) 
மடடுலம காணபபடுவதாக அறியபபடுகி்றது. இந்த இேம் 
அழிவுக்கு அஙகு நிறுவபபடட காற்றாரைகள மறறும் 
காறறு விரசயாழிகள தான்  (Wind turbines) காைணமாகும்.  

நியூ கலிலடானியா என்்ற இடத்தில்  தாழ் நிைஙகளில் 
வ்ைக்கூடிய ஒரு வடடாை இே தாவைம் பிடலடாஸ்லபாைம் 
பிரைஸ்பினியம் (Pittosporum brevispinium) தறலபாது 
இவ்விேத்தின் எணணிக்ரக மிகவும் குர்றந்து 2017ல் 
அழியும் நிரையிலிருந்து அபாயகைமாே அழிவு நிரைக்கு 
தள்பபடடிருகி்றது. வ்றணட காடுகள லமய்ச்சல் 
நிைஙக்ாக மாறுவதாலும் மறறும் ரூசா மான்க்ால் 
(Rusa deer) காடுகளுக்கு ஏறபடும் சீைழிவாலும் 
இவ்விேஙகளின் எணணிக்ரக குர்றகி்றது.

சிவபபு நி்ற கால்களுரடய தீ லபான்்ற மைவடரட 
மடகாஸ்கர் தீவிலுள் மரழக்காடுகளில்  
காணபபடுகி்றது. இந்த இேம் 2017 ஆம் ஆணடின் 
சிவபபு படடியலில் அபாயகைமாே அழியும் நிரையில் 
உள் இேமாக  லசர்க்கபபடடது. விவசாயத்திறகாக 
நிைத்ரத சுத்தபபடுத்தி எரித்தல் காைணமாகவும் 
மறறும்  வீடடில் அடுபபு எரிக்க காடடில் உள் 
மைஙகள சவடடபபடடலத இந்த இேம் அழிவதறகு 
காைணமாகும்.

2017 ஆம் ஆணடில்,  IUCN சிவபபு படடியலில் 
கிறிஸ்துமஸ் தீவுகளில் மடடுலம வடடாை இேமாே 
கிறிஸ்துமஸ் தீவு சவுக்ரக வால் அரை்ான்கள 
அழிந்து விடடதாக அறிவிக்கபபடடது. இரவகளுள 
மிஞசிய கூணடில் பாதுகாக்கபபடட ஒலை ஒரு 
அரை்ான் 2014 ஆம் ஆணடில்  இ்றந்ததாக 
சதரியவந்துள்து. இந்த அழிவுக்கு காைணம் 
இத்தீவில் அந்நிய இேஙக்ாே  மஞசள கிலைஸி 
எறும்பு, இந்திய ஓோய் பாம்பு மறறும் பை புதிய 
இேஙகர் அறிமுகபபடுத்தியலதாடு மறறும் சுைஙக 
சதாழிலுக்காக காடுகர் அழித்ததுலம ஆகும்.
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6.  காைநிரை மாற்றஙகள சபரும் 
பாலூடடிகளுக்கு இரடலய 
உணவிறகாகவும் இருபபிடத்திறகாகவும் 
லபாடடிரய தீவிைபபடுத்துவது.

7.  இந்த லபாடடி ேரடசபறும் லபாது 
பைவீேமாே இேஙகள வலிரமயாே 
இேஙக்ால் அழிக்கபபடடு ஒரு இேலம 
அழியும் நிரை உருவாக்கபபடுகி்றது.

8.  மனிதோல் தூணடபபடட , உருவாக்கபபடட 
சுறறுச்சூழல் மாற்றமும் ஒரு முக்கியக் 
காைணமாகும்.

1600க்கும் 1900க்கும் இரடபபடடக்   
காைத்தில் ஒவ்சவாரு ோன்கு வருடஙகளிலும் 
ஒரு சிறறிேம் அழிந்ததாக கணக்கிடப 
படடுள்து. தறலபாது  இந்த கணக்கு மிகவும் 
அதிகரித்துள்து.  கீலழ சகாடுக்கபபடடுள் 
வரைபடம் (7.12) இந்த அழியும் விகிதம் 
எவ்வாறு கடந்த 50 வருடஙகளில் உயர்ந்துள்து 
என்பரத காடடுகி்றது. இதறகு மக்கள 
சதாரகயின் அதிலவக சபருக்கலம முக்கிய 
காைணமாகக் கூ்றபபடுகி்றது. 

ICUN இன்  கூறறின் படி ப்றரவகள 
மறறும் விைஙகுகள அழியும் விகிதம் 1700 
களிலைலய அதிகமாகி விடடரத (வரைபடம் 
7.10) காணக.

7.6.3  இனங்கள் அழிவதறகான 
காரணங்கள்:

அழிந்து லபாதல் என்பது ஒரு இேம் 
முறறிலும் புவிரய விடடு மர்றந்து லபாவதாகும். 
மறச்றாரு விதத்தில் சசால்ை லவணடுசமன்்றால் 
அவறறின் சிறறிேஙகள அரேத்தும் இ்றந்து 
விடடது என்பதாகும். ஆரகயால் உயிரிேப 
பன்ரமயில் ஒரு பாகம் அழிந்து விடுகி்றது. 
இேஙகள அழிவதறகு பை காைணஙகள 
உள்ே. அவறர்ற ோம் கீலழ காணைாம்.

1.  திடீசைே ஏறபடும் அதிலவக சுறறுச்சூழல் 
மாற்றஙகள.

2.  வியாதிகள மறறும் பூச்சிக்ால் வரும் 
சதாறறு லோய்களின் திடீர் சபருக்கம்.

3.  எரிமரை மறறும் காடடுத் தீ லபான்்ற 
எதிர்பாைாத இயறரக லபைழிவுகள.

4.  லவடரடயாடபபடுதல் மறறும் துன்புறுத்தப 
படுதல் லபான்்ற காைணஙக்ால் சிை 
குறிபபிடட இேஙகள அதிகமாக அழிதல்.

5.  ஒலை வரகயாே உணரவ உணணும் 
விைஙகுகளில் வலிரமயாே விைஙகுகள 
பைவீேமாே விைஙகுகல்ாடு லபாடடி 
லபாடடு சுறறுச்சூழல் சமமற்ற நிரைரய 
உருவாக்குவது.

லைாடரிகஸ் ப்றக்கும் ேரி என்கின்்ற வவ்வால் இேம் 
அபாயகைமாே அழியும் நிரையிலிருந்து அழிந்து  சகாணடிருக்கும் 
இேம் எே 2017 ஆம் ஆணடில் லசர்க்கபபடடது. இதறகு  காைணம் 
பாதுகாபபு அரமபபு ேடவடிக்ரககள எடுத்த முயறசிலய ஆகும். 
அரவ கூணடில் பாதுகாக்கபபடட இேபசபருக்க திடடத்ரத 
உைக்வில் 46 உயிரியல் பூஙகாக்களில் ரவத்து 
பாதுகாக்கபபடடதால் இேபசபருக்கம் அதிகரிக்கபபடடுள்து. 
லமலும் அரவ வாழ்ந்த இடஙகர்  மறுபடியும் இயறரக நிரைக்கு 
மாறறி அரமக்கபபடடது. ஓரட வடிகால் பைாமரிபபு மறறும் 
மக்களிடத்தில் லமறசகாணட பைாமரிபபு விழிபபுணர்வு 
காைணத்திோல் லைாடரிகள ப்றக்கும் சவௌவாலின் எணணிக்ரக 
2003 ஆம் ஆணடில் 4000 ஆக இருந்த இேம் 2016 ஆம்  ஆணடில் 20,000 ஆக  சபருகியுள்து. 
சதாடர்ந்து சசய்யக்கூடிய பாதுகாபபு முயறசியிோல் எதிர்காைத்தில் இவ்விேத்தின் எணணிக்ரக 
அதிகரிக்கும்.
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வரகயில் உயிரிகர் லவடரடயாடி 
அவறறின் உடல் உறுபபுகர் திருடுதல், 
லமலும் காடுகர் அழித்தல் ஆகியரவ 
அவறர்றச் சார்ந்துள் உயிரிகளின் 
வாழ்வில் தாக்கம் உணடாக்கி அரவ 
அழிவதறகு காைணமாகி்றது (வரைபடம் 7.14).

அதி லவகமாே முர்றயில் நிை மறறும் 
நீர் சார்ந்த உயிரிகர்ப பாதுகாக்கும் முயறசி 
ேடந்தாலும் பைவரக உயிரிேஙகள மிக 
லவகமாக குர்றந்து வருகின்்றே. 1960 லிருந்து 
இதுவரை 1,00,000 உயிரிே  பாதுகாபபு 
ரமயஙகள உருவாக்கபபடடுள்ே. இது 
11,265,408 சதுை ரமல் நிைம் மறறும் 16,09,344 
சதுை ரமல் நீர்பைபரபக் சகாணடுள்ே. 
ஆோல் இலத காைகடடத்தில் தான் நிை 
மறறும் நீர் சார் உயிரிகளின் அழிவும் 
அதிகமாக ஏறபடடுள்து. சபாதுவாக  நீர் , 
நிை உயிரிகர் பாதுகாக்கும்  திடடமுர்ற 
லபாதுமாேதாக இல்ரை என்பரதலய இது 
உணர்த்துகின்்றது.

7.6.4.  உயிரினப ்பன்லமக்கு ச்பரும் 
அச்சுறுத்தல்கள்:

பின்வருவே உயிரிேப பன்ரமக்கு 
ஏறபடட சபரும் அச்சுறுத்தல்களில் சிைவாகும். 

1.  இேஙகளின் வாழிடம் சீர்சகடுவது மறறும் 
அழிக்கபபடுவது.

2.  அன்னிய இேஙகளின் ஆக்கிைமிபபால் 
அவ்விடத்ரத பி்றபபிடமாகக் சகாணட சிை 
இேஙகள அழிவது. எடுத்துக்காடடாக,  
உணணிச்சசடி ( Lantana Camara). 

3.  காைநிரை மாற்றம், எடுத்துக்காடடாக, புவி 
சவபபமாதல் காைணமாக பவ்த்திடடுகள 
தஙகள வணணமிழந்து அழிவது.

4.  நீர், காறறு மறறும் நிை (மண) மாசுபாடு 
உயிரிேஙகளின் வ்ர்ச்சிரய அதிக அ்வில் 
தரட சசய்யும்.

5.  அதிக்வில்  ஒரு வ்ஙகர்ச் சுைணடி 
பயன்படுத்துதல் எடுத்துக்காடடாக, 
லவடரடயாடுதல்/ சடடத்திறகு பு்றம்பாே 

்ப்டம் 7.14 விைங்கின இன மல்றவிறகான காரணங்கள்
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இயல்புச் சூழலில் அவறர்ற பாதுகாபபது. 
மறச்றான்று இயல்பு வாழ்விறகு சவளியில்  
அவறர்ற பாதுகாபபது ஆகும்.

உள் வாழி்ட ்பாதுகாபபு (In - Situ conservation) 
அவறறின் இயல்பாே வாழ்க்ரக சூழலில்  
பாதுகாக்கபபடுகி்றது. இந்த முர்றயில் அழியும் 
இேஙகர் அரடயா்ம் கணடு அரவ வாழும் 
இடத்ரத லதசியபூஙகா/ வே விைஙகு 
சைணாையஙகள/உயிர்க்லகா் வ்ஙகாபபு 
ரமயஙக்ாக மாறறி அவறர்ற பாதுகாபபதாகும். 
இவ்வரகயில் உயிரிகள மனிதனின் 
இரடயூறின்றி அரவகளின் இயல்பு சூழலில் 
பாதுகாக்கபபடும்.

சவளி வாழி்ட ்பாதுகாபபு (Ex – situ conservation) 
இயல்பு வாழ்விறகு சவளியில் பைாமரிபபது 
என்பது  முழுவதும் அல்ைது பகுதி 
கடடுபபாடாே சூழலுக்கு சகாணடு சசன்று 
அரவகர் குறிபபிடட இடத்தில் ரவத்து 
ப ா து க ா ப ப த ா கு ம் . எ டு த் து க் க ா ட ட ா க , 
மிருகக்காடசி சாரை, உயிரியல்பூஙகா, 
உயிரிகள வ்ர்பபிடம் லபான்்றரவ.  மற்ற 
எடுத்துக்காடடுகள

7.7. உயிரினப ்பன்லம ்பாதுகாபபு:

உயிரிேப பன்ரம பாதுகாபபு என்பது 
உயிர்க்லகா்த்ரத  தகுந்த முர்றயில் 
மனிதர்கள பாதுகாத்து தறலபாரதய 
தரைமுர்றக்கு அவறறின் பயன்கர் 
முழுரமயாக பாதுகாத்து சகாடுபபதாகும். 
லமலும் பின் வரும் தரைமுர்றகள 
முழுபயரேயும்  அரடயும் வரகயில் 
அரவகர் லமம்படுத்துவதாகும்.

கீழ்காணபரவ உயிரிேப பன்ரம 
பாதுகாபபின்  மூன்று முக்கிய லோக்கஙக்ாகும்.

1.  சூழியல் பாதுகாக்கும் சசயல்பாடுகள 
மறறும் உயிரிகர் ஆதரிக்கும் 
ேரடமுர்றகர் ேல்ை முர்றயில் 
பைாமரிபபது.

2. பல்வரக உயிரிகர் பாதுகாபபது.

3.  உயிர்கர்யும் சுறறுச்சூழரையும் 
சதாடர்ந்து உபலயாகிக்கும் வரகயில் 
அவறர்ற பைாமரிபபது.

இந்த பாதுகாபபு முர்றரய இைணடு 
வரகயாகப பிரிக்கைாம் (படம் 7.15).  உயிரிகளின் 

்ப்டம் 7.15 உயிரின ்பன்லமலயப ்பாதுகாக்கும் முல்றகள்

உள்வாழி்ட ்பாதுகாபபு

்பாதுகாக்கப்பட்ட ்பகுதி

நிைம் நீர

புனித ்தாபபுகள்

புனித  
தாவரங்கள்/ 

வீடடுத் ்தாட்டம்

உயிரக்்கா்ளம் 
வ்ளலமயம்

விலத வங்கிகள், 
மர்பணு வங்கிகள், 

குளிரூடடுக் 
கருவிகள்

்தசிய பூங்காக்கள் 
வனவிைங்கு 

சரணாையங்கள்

தாவரவியல் பூங்கா 
உயிரியல் பூங்கா, நீர வாழ் 

உயிரினக் காடசியகம்

சவளிவாழி்ட ்பாதுகாபபு

உயிரினப ்பன்லம 
 ்பாதுகாபபு 
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4.  காடுகள மறறும் வேவிைஙகுகர்க் 
குறித்த இந்திய அைசியைரமபபுச் சடடம் 
சபாது படடியலில் உடபடுத்தி  அதன் மூைம் 
மாநிை மறறும் மத்திய அைசுகளுக்கு  
உயிரிேஙகர் பாதுகாக்கும் சபாறுபபு 
உணடு என்பரத சதரியபபடுத்துகி்றது.

5.  சி்றபபுத் திடடஙகள அழியும் நிரையில் 
உள் விைஙகுகர் பாதுகாக்க சர்வலதச 
உதவியுடன் மறறும் தனியாகவும் சி்றபபுத்  
திடடஙகள ேரடமுர்றபபடுத்தபபடடுள்ே. 
அவறறில் சிைவறர்றக் கீலழக் காணலபாம். 

சமீபத்தில் சிஙகாைமான், காேமயில் மறறும் 
பனிச் சிறுத்ரத புலிகள லபான்்றவறறிறகு 
முழு அல்ைது பகுதி சடட பாதுகாபபு 
சகாடுக்கபபடடுள்து. அதன்படி அரவகர் 
லவடரடயாடி வியாபாைம் சசய்வது ோடு 
முழுவதும் தரட சசய்யபபடடுள்து.

6.  இநதியாவின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்: 
பாதுகாக்கபபடட பகுதி என்பது மனித 
ேடமாடடம் மிகவும் குர்றந்ததாகவும் 
வேவ்ஙகர் சுைணடுவது கடடுபபடுத்தப 
படடதாகவும் உள் ஒரு பகுதியாகும். 
இரவகள ோன்கு பகுதிக்ாக 
வரகபபடுத்தபபடடுள்ே.

1 விரத மைபணுப பணரண / வஙகி
2. நிைமைபணு வஙகி
3. உயிரியல் லதாடடஙகள

7.7.1.  இந்தியாவில் உயிரினப ்பன்லம 
்பாதுகாபபு

உைகின் மிகப சபரிய உயிரிேப பன்ரம 
ரமயஙகள உள் 17 ோடுகளில் (சர்வலதச 
உயிர் பாதுகாபபு ரமயம்) இந்தியாவும் ஒன்று. 
சர்வலதச உயிர்பாதுகாபபு ரமயத்தின் 
கருத்தாேது இந்தியா உைக நிைபபைபபில் 2.4% 
உைக மக்கள சதாரகயில் 16.7%, உைக அ்வில் 
18% கால்ேரடரய சகாணடிருந்தாலும் 
உைக்வில் உயிர்பபன்ரமயின் பஙகளிபபு  
8 % மடடுலம. உைக அ்வில் முக்கியமாே அலத 
லவர்யில் அழிந்து சகாணடிருக்கும் 
இேஙகள இந்தியாவில் அதிகம் 
காணபபடுகின்்றே.  இரவ ஆசிய சிஙகம்,  ஆசிய 
யாரே, ஒறர்றக் சகாம்பு காணடாமிருகம், 
கஙரகேதி டால்பின், பனிச்சிறுத்ரதபபுலி, 
காஷமீர் கரைமான், கடல்பசு, (dugoong), 
கஙரகநீர் முதரை, காேமயில் (The great Indian 
Bustard), லசாரைமந்தி (சிஙக வால் குைஙகு) 
முதலியே ஆகும். எேலவ கீழ்கணட வரகயில்  
அவறர்ற பாதுகாக்க ேடவடிக்ரககள 
எடுக்கபபடடு வருகின்்றே.

1.  ேனவிைஙகு பாதுகாப்புச் ேட்டம், 1972 
இந்திய அைசால் வேவிைஙகுகர் பாதுகாக்க 
லவணடும் என்கி்ற முக்கிய லோக்கத்லதாடு 
சதாடஙகபபடடது.  சடடத்திறகு விலைாதமாக  
லவடரடயாடுதல், கடத்தல், சடடத்திறகு 
பு்றம்பாக வேம் சார்ந்த சபாருடகளின் 
வியாபாைஙகர் கடடுபபடுத்துதல் ஆகியரவ 
இச்சடடம் இயற்றபபடடதன் லோக்கமாகும்.

2.  பிைதமரை தரைவைாகக் சகாணட வ்தசிய ேன 
விைஙகு ோரியம் (NBWL) வே விைஙகுகர்ப 
பாதுகாக்கும் சகாளரககள சகாணட ஒரு 
கடடரமபரப உருவாக்கி உள்து. 

3.  வ்தசிய ேனவிைஙகு சேயல்திட்டம் (2002 – 
2016) முதல் முர்றயாக 2002 இல் 
ேரடமுர்றபடுத்தபபடடது. இது வே 
விைஙரக பாதுகாக்க மக்களின் பஙகு மறறும் 
அவர்களின் ஆதைரவ வலியுறுத்துகி்றது.

அட்டவலண 7.1 இந்தியாவில் உள்்ள உயிரின 
்பாதுகாபபு திட்டங்கள்

வ 
எண

உயிரின ்பாதுகாபபு 
திட்டங்களின் ச்பயரகள்

வரு்டம்

1 புலி காபபகம் 1973

2 முதரைகள வ்ர்பபு இயக்கம் 1975

3 காணடாமிருக பாதுகாபபுத் 
திடடம்

1987

4 பனிச் சிறுத்ரதப பாதுகாபபுத் 
திடடம்

–

5 யாரேகள பாதுகாபபுத் 
திடடம்

1988

6 கடல் ஆரமகள பாதுகாபபுத் 
திடடம்

1999
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அட்டவலண 7.2 இந்தியாவில் ்பாதுகாக்கப்பட்ட ்பகுதிகள் (ஜனவரி 2017)

்பாதுகாக்கப்பட்ட ்பகுதி எணணிக்லக சதுரகி.மீட்டரில்  ்பரபபு நாடடின் நிை்பரபபு %

லதசிய பூஙகாக்கள 103 40500 1.2
வேவிைஙகு சைணாையஙகள 537  118005 3.6
பாதுகாக்கபபடட காடுகள 67  2350 0.1
சமுதாயக் காடுகள 26  47  0.01
சமாத்த ்பாதுகாக்கப்பட்ட ்பகுதிகள் 733  160902 4.91
Source: ENVIS Centre on Wildlife & Protected Areas  
(http://www.wiienvis.nic.in/Database/ConservationAreas_844.aspx)
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்ப்டம் 7.16 இந்தியாவில் உயிரக்்கா்ள காப்பகங்கள்
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காவைர் அந்த சைணாையத்தின் அன்்றாட 
லபாக்ரக ஒழுஙகுபடுத்தவும், கடடுப 
படுத்தவும் லதரவயாோல் சிை 
ேடவடிக்ரககர்த் தடுக்கவும் சசய்வார்.

2.  சமாத்தம் 537 வேவிைஙகு சைணாையஙகள 
இந்தியாவில் உள்ே.

இந்தியாவில் வன ்பாதுகாபபு லமயம் மறறும் 
சமூக நை காடுகள்:

1.  இரவகள இந்தியாவின் பாதுகாக்கபபடட 
பகுதிகர்க் குறிக்கி்றது. இரவகள ேன்கு 
நிறுவபபடட லதசிய பூஙகாக்கள மறறும் 
சைணாையஙகளுக்கும் வ் பாதுகாபபு 
ரமயம் மறறும் பாதுகாக்கபபடட 
காடுகளுக்கும் இரடபபகுதியாக  
சசயல்படுகி்றது. 

2.  அரவ பாதுகாக்கபபடட வ் ரமயஙகள 
ஆகும். இந்த பாதுகாபபு வ்ரமயஙகள 
மனித குடியிருபபில்ைாத முழுவதும் இந்திய 
அைசுக்கு சசாந்தமாேது. ஆோல் மக்களின் 
வாழ்வாதாைத்திறகாக மக்க்ால் 
உபலயாகபபடுத்தபபடுகி்றது.

தனி ேபர்களுக்கு சசாந்தமாே சிறிய 
வேபபகுதிரய சமூக வ்ரமயம் அல்ைது 
சமூகக்காடுகள என்கில்றாம் .

7. உயிரக்்கா்ள வ்ள லமயம்:

உயிர்க்லகா் வ்ரமய காபபகம் என்பது 
சடடத்தின் மூைம் ஒரு  வ்ரமயத்தின் 
வ்த்ரத ஆதரித்து , பாதுகாத்து , தக்க ரவத்துக் 
சகாள் லதர்ந்சதடுக்கபபடட  நீர் அல்ைது 
நிைபபகுதியாகும்.

இந்தியாவில் உள் உயிர்க்லகா் 
வ்ரமயஙகள, லதசிய பூஙகாக்கள மறறும் 
சைணாையஙகர் விட சபரிய பைபப்ரவ 
உரடயதாகும். இவறறிறகுள பல்வரக 
லதசியபூஙகாக்கள, சைணாையஙகள 
காணபபடும். சதாடர்ச்சியாே பாதுகாபபு 
வ்ரமயஙகளும் இதறகுள அடஙகும்.  
எடுத்துக்காடடாக,   நீைகிரி உயிர்க்லகா்ரமயம்  
பணடிபூர் லதசியபூஙகா, முதுமரை புலிகள 
காபபகம், அரமதிபபள்தாக்கு லதசியபூஙகா, 
ோகர்லகால் லதசியபூஙகா மறறும் முக்கூர்த்தி 
லதசியபூஙகாக்கள.

• லதசிய பூஙகாக்கள
• வே விைஙகு சைணாையஙகள
• காடுகள பாதுகாபபு
• சமுதாய காடுகள

்தசிய பூங்காக்கள்:

1.  இந்தியாவில் உள் லதசிய பூஙகாக்கள 
”இயறரகரய பாதுகாக்கும் சர்வலதச சஙகம்” 
(IUCN) ன் II தை பாதுகாபபுப பகுதியில் 
உள்து.

2.  லதசிய பூஙகாக்கள என்பது சூழைரமபபு, புவி 
பு்ற அரமபபியல் மறறும் அதிக 
எணணிக்ரகயில் விைஙகுகள மறறும் 
தாவைஙகர்த் தன்ேகத்லத சகாணடுள் 
உயிரிே வ்ப பகுதி ஆகும். இது வே 
உயிரிகர் பாதுகாத்து, அவறர்ற 
லமம்படுத்தி அவறறின் சுறறுச்சூழரையும் 
பாதுகாக்கி்றது.

3.  இஙகு லமய்ச்சல், லவடரடயாடுதல், 
காடுகர் அழித்தல் லமலும் விவசாயம் 
சசய்தல் ஆகியரவ கணடிபபாக தரட 
சசய்யபபடடுள்து.

4.  இபபூஙகாக்களுள மனித ேடமாடடம் 
முறறிலும் தரட சசய்யபபடடுள்து.

5.  இந்தியாவின் முதல் லதசியபூஙகா 1936 ல் 
லஹய்லி லதசிய பூஙகா (உத்தைகாணட) என்்ற 
சபயருடன் நிறுவபபடடது. தறலபாது அதன் 
சபயர் ஜிம் கார்சபட லதசிய பூஙகா என்று 
மாற்றபபடடுள்து. இது  உத்தைகாணடில் 
உள்து.

6.  சமாத்தம் 103 லதசியபூஙகாக்கள இந்தியாவில் 
உள்ே. (லதசிய வே உயிரிகள புளளி 
விவைம், ஏபைல் 2015)

வன உயிரிகள் சரணாையம்:

1.  சைணாையத்திறகும் லதசிய பூஙகாவிறகும் 
உள் வித்தியாசம் மக்களுக்கு உளல் 
வாழ்வதறகு சகாடுக்கபபடும் உரிரமயில் 
தான் உள்து . சைணாையஙகளில் குறிபபிடட 
உரிரமகள சகாடுக்கபபடும். ஆோல் லதசிய 
பூஙகாக்களில் மனிதர்கள முறறிலும் தரட 
சசய்யபபடடுள்ேர். சைணாையஙகளில் 
உள் தரைரம வேவிைஙகு சைணாைய 
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உள்ே. யுசேஸ்லகாவின் (UNESCO) கீழ் 
உள் மனிதனும் உயிர்க்லகா்மும்  என்்ற 
அரமபபின் திடடமிடபபடட படடியலின் 
அடிபபரடயில் 18 உயிர்க்லகா் 
வ்ரமயரமபபில் பத்து வ்ரமயஙகள உைக 
உயிர்க்லகா் காபபக வரையரமபபுகளில் 
உள்ே.

உயிர்க்லகா் காபபகஙகள மைபு சார்ந்த 
வரகயில் ஒன்ச்றாசடான்று சதாடர்புரடய 
மூன்று மணடைஙக்ாகப பிரிக்கபபடடுள்து.

1. மத்தியபகுதி
2. இரடநிரை மணடைம்
3. சவளி அல்ைது மாற்றக்கூடிய மணடைம்.

இதில் தறலபாது இந்தியாவில் 18 
குறிபபிடக் கூடிய உயிரிக்லகா் வ்ரமயஙகள 

அட்டவலண 7.3 இந்தியாவில் உள்்ள முக்கிய உயிரின காப்பக தைங்கள்

காப்பக இ்டங்கள் எணணிக்லக சமாத்த ்பரப்ப்ளவு சதுர 
கி.மீ

புலி காபபகம் 50 71027

யாரேகள காபபகம் 32 69583

உயிர்க்லகா் காபபகம் 18 87492

ைாலமஸ்வை ஈைநிைம் 26 12119

இயறரகயாே உைக பாைம்பரிய இடம் 07 11756

முக்கியமாே கடல் சார்ந்த மறறும் கடலைாை உயிரிே 
பன்ரமயஙகள

107 10773

பாதுகாக்கபபடட கடல் சார்ந்த பகுதிகள 131 9801

முக்கியமாே ப்றரவ காபபகஙகள 563 –

உயிரிகளின் வாழிடத்ரத பாதுகாக்கின்்றேர். 
லமலும், அைசாஙகத்தின் ஈடுபாடரட 
சவளிபபரடயாக நிைாகரிக்கின்்றேர். 

2.  ல்ப்ராச்டவ் ்டாகவ் சன்்சாரி (Bhaiodev 
Dakav Sonchori): இைாஜஸ்தான் 
மாநிைத்தில் உள் அல்வார் மாவடடத்தில் 
ஐந்து கிைாம மக்கள இரணந்து 1200 
சஹக்லடர் காடுகர் ரபலைாசடவ் டாகவ் 
சசான்சூரி என்று அறிவித்தேர்.  லமலும் 
அரத பாதுகாக்க தாஙகல் விதிகள மறறும் 
ஒழுஙகு முர்றகர் அறிவித்து 
லவடரடயாடுதரை தடுத்தல் மறறும் அந்நிய 
ஆக்கிைமிபபில் இருந்து வேவிைஙகுகர் 
காத்து வருகின்்றேர்.

3.  பிஷனாய் கிராமங்கள்( Bishnoi Villages): 
ைாஜஸ்தானில் உள் பிஷோய் 
கிைாமஙகளில் சவளி மான்கள கூடடமாய் 
சசல்வரதயும், நீை மானிேஙகள மறறும் 
மயில்கள அந்த கிைாமத்தின் ஒரு அஙகமாக 

8. சிை முக்கிய ்பாதுகாபபு தைங்கள்:

புலிகள காபபகம் அழிந்து 
சகாணடிருக்கும் புலிகர் காக்க 1973 ஆம் 
ஆணடில் இந்த திடடம் இந்திய அைசாஙகத்தால் 
ஆைம்பிக்கபபடடது. முதலில் ஒன்பது 
காபபகஙகல்ாடு ஆைம்பிக்கபபடட இந்த திடடம் 
2016ஆம் ஆணடில் ஐம்பதாக அதிகரித்தது. 
அடடவரண 7.3. காபபகஙகளின் சபயரையும் 
அவறறின் எணணிக்ரகரயயும் காடடுகி்றது.

9. சமுதாயத்தின் ்பங்களிபபு: 

 இந்தியாவில் வே உயிரிகள பாதுகாபபில் 
சமுதாயம் ஒரு முக்கிய பஙகு வகிக்கி்றது. 
எடுத்துக்காடடு,

1.  சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம்( Sariska Tiger 
reserve): இைாஜஸ்தான் கிைாம மக்கள 
வேவிைஙகு பாதுகாபபுச் சடடத்ரத 
லமறலகாள காடடி சுைஙகப பணிக்கு எதிைாக 
லபாைாடிேர். கிைாமவாசிகள தாஙகல் வே 
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திகழ்வரதயும் யாரும்  அவறர்ற 
துன்புறுத்தாமல் இருபபரதயும் காணைாம்.

7.7.2.  இயறலகலயப ்பாதுகாப்பதில் 
புவியியல் தகவல் சதாகுதியின் 
்பங்கு( Role of GIS in the 
conservation of Nature):

சமீப காைமாக புவியியல் தகவல் சதாகுதியில் 
(GIS)  பாதுகாக்கபபட லவணடிய புதிய 
இடஙகர் கணடறியும் கருவியாக 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. கடந்த 15 ஆணடுக்ாக 
சதாரை நுணணுணர்வு மறறும் புவியியல் 
தகவல் சதாகுதியில் GIS மூைமாக உயிரிேப 
பன்ரமயப பகுதிரய அரடயா்ம் காண  
”இரடசவளி பகுபபாய்வு” (Gap analysis) முர்ற 
உருவாக்கபபடடது. பாதுகாக்கபபடட பகுதிகள 

இரடசவளி பகுபபாய்வு மூைம் ஆய்வு 
சசய்யபபடுகி்றது. இரடசவளி பகுபபாய்வு 
சசயல்தி்றரே உணரமயாே சசயல்தி்றலோடு 
ஒபபிடடு பார்க்கும் ஒரு முர்றயாகும். உைகில் 
இன்னும் பை இடஙகளில் பாதுகாக்கபபடாத 
உயிரிே பன்ரம ரமயஙகள இருபபதாக 
அரடயா்ம் காணபபடட லபாது இந்த 
முர்றரம உருவாக்கபபடடது.  சபாதுவாக மிகப 
சபரிய பைபபில் ஆய்வுகள சசய்யபபடும் லபாது 
இம்முர்ற  உபலயாகிக்கபபடுகி்றது.

உயிரிே பன்ரம ரமயம் ோம் இவ்வுைகில் 
வாழ மிக அவசியமாே ஒன்று. அது மிகவும் 
மதிபபு மிக்கதாகும். ேமது ஆலைாக்கியமாே 

மாணவர சசயல்்பாடு

தமிழ்ோடடின் வே உயிரிகள பாதுகாபபில்  
சமுதாயத்தின் பஙகிரே கணடுபிடித்து  
அவறறிறகு  வி்ம்பை சுவசைாடடிரய 
(Poster) தயாரிக்கவும்.

சி்றபபுக் கூறு 

1798 ஆம் ஆணடில் சசன்ரேக்கு அருகில் 
உள்  சிறிய  கிைாமமாகிய 
லவடந்தாஙகலில் ஆஙகிை வீைர்கள 
அஙகுள் ஈைநிைத்தில் சிை ோரைகர்ச் 
சுடட லபாது அக்கிைாமவாசிகள புயல் 
லபால் திைணடு லபாய் மாவடட ஆடசியரைச் 
சந்தித்து கூடு கடடியுள் ப்றரவகர்ச் 
சுடக்கூடாது என்பதறகு உத்தைவு 
லபாடரவத்தேர். இது  உயிரி பன்ரமயம் 
பாதுகாக்கபபட லவணடும் என்்ற இந்த 
விழிபபுணர்வு ஏறபடுவதறகு சவகு 
காைத்திறகு முன்லப ஏறபடட சம்பவமாகும்.  
இந்தியாவில் இரதப லபான்்ற பை  
சம்பவஙகள லேரிடடாலும் சிைவறறிறகு 
மடடுலம எழுத்துபபூர்வமாே ஆதாைஙகள 
உணடு.

சுறறுச் சூழரை உருவாக்க இது ஒரு 
அடிபபரடரய வழஙகுகி்றது. உயிரிே பன்ரம 
ரமயம் ேம் ஆலைாக்கிய வாழ்விறகு லதரவயாே 
அடிபபரட சபாருடக்ாே தூயநீர், தூயகாறறு 
மறறும் உணரவத் தருகி்றது. லமலும் 
மைக்கடரடகள, கடடுமாேப சபாருடகள, 
மருந்துகள மறறும் ோர் சபாருடகள 
லபான்்றவறர்றத் தருகின்்றே.

ேமது தனிபபடட மறறும் சமுதாய வாழ்விறகு 
லதரவயாே கைாச்சாைம், சபாழுது லபாக்கு  
மறறும் ஆன்மிகம் லபான்்றரவ வ்ை இந்த 
உயிரிே பன்ரம ரமயம் முக்கியமாக 
திகழ்கி்றது

எேலவ விரை மதிபபற்ற சசல்வமாகிய இந்த 
இயறரக வ்ஙகர் பாதுகாபபது இபபுவியில் 
வாழும் ஒவ்சவாருவரின் கடரமயாகும். இரத 
பாதுகாத்து வருஙகாை சந்ததியிேருக்கு  
சகாடுக்க லவணடியது ேம் கடரமயாகும்.
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சிறுத்ரதபபுலி ஆபபிரிக்கா மறறும் ஆசிய கணடஙகளில் வாழும் விைஙகாகும். இது உைகிலைலய 
மிக லவமாக ஓடும் நிை விைஙகாகும். உருவத்தில்  ஆசிய சிறுத்ரதகள ஆபபிரிக்க சிறுத்ரதகர் 
விட சறறு சிறியதாக காணபபடும். அதறகு கருபபு புளளிகர்யுரடய பழுபபு நி்ற உடலும் 
முகத்தில் கண உளமூரையிலிருந்து மூக்கு பக்கம் வரை தனித்துவமாே கருபபு நி்ற கணணீர் 
குறிபபுகள காணபபடும் .

ஈைானில் மடடும் இன்று எஞசியிருக்கும் ஈைானிய சிறுத்ரத என்றும் அரழக்கபபடும்  ஆசிய  
சிறுத்ரத அபாயகைமாக  அழியக்  கூடிய நிரையில் உள் ஒரு சிறறிேமாகும். ஒரு காைத்தில் 
பாகிஸ்தான், இந்தியா  மறறும் அலைபிய தீபகறபகத்தில் உள் காஸ்பியன் மணடைத்தில்  
ரகசுல்கும் பாரைவேத்திறகருலக  இரவ காணபபடடே .

ஆசிய சிறுத்ரதகள ஆசிய கணடத்தில் பைவைாக இருந்தே. ஆோல் அரவ இந்தியாவில் 
விர்யாடடிறகாக  லவடரடயாடபபடடு முறறிலும் அழிக்கபபடடே. 19ஆம் மறறும் 20 ஆம் 
நுற்றாணடில் லவ்ாணரமயின் விரிவாக்கத்திோல் சிறுத்ரதகளின் எணணிக்ரக சபரிதும் 
குர்றந்தது. இறுதியில் இந்த விைஙகு இதன் பி்றபபிடமாே ஆசிய கணடத்திலிருந்லத 
ஒழிக்கபபடடுவிடடது.

சிறுத்ரதகள இந்தியாவில் மிக நீணட காைமாக உள்தாக அறியபபடுகி்றது. அரவ அைசர்கள 
மறறும் இ்வைசர்க்ாலும் காபபாற்றபபடடே. ஆோல் லவடரடயாடுவதிோல் அழிவுற்ற 
நிரைரய அரடந்துள்து. 1948 ஆம் ஆணடில் மகாைாஜா ைாமானுஜ பிைதாப சிங திலயா என்பவர் 
இன்ர்றய வட சடடிஸ்கர் மாநிைமாே, அன்ர்றய மத்திய பிைலதசத்ரத சார்ந்த சர்குஜா 
மாநிைத்தில் எஞசியுள் மூன்று ஆசிய சிறுத்ரதகர் சுடடு சகான்றுவிடடார்.

இதறகு பின்ேர் இந்திய அைசாஙகம் 2009ஆம் ஆணடில் ஆசிய சிறுத்ரதகர் மீணடும் 
இந்தியாவில் அறிமுகபபடுத்த முயறசிகள எடுத்தது. ஆோல் இந்த முயறசி 
ேரடமுர்றபபடுத்தவில்ரை.
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வாழி்டம் (HABITAT) - ஒரு விைஙகு, தாவைம் 
அல்ைது ஒரு நுணணுயிரியின் இயறரகயாே 
வாழும் இடம்.

காயல் (LAGOON) - ஒரு சிறிய அ்வுள் 
கடல் நீர் கடலிலிருந்து பவ்ப பார்றக்ாலைா 
மணல் திடடுக்ாலைா பிரிக்கபபடடு இருபபது.

்பாலைவனச் ்சாலை (OASIS) -  
பாரைவேத்தில் ஒரு குறிபபிடட இடத்தில் 
மடடும் நீர் காணபபடும் அது அஙகுள் 
தாவைஙகள வ்ை உதவி சசய்யும். 
இச்லசாரையாேது புவி அடி நீர் சிை 
லவர்களில்  புவியின்  லமல்  வந்து   
ஊற்றாகலவா அல்ைது கிண்றாகலவா உருவாகி 
தணணீர் தரும்.

நிைத்தடி உல்ற ்பனி (PERMAFROST) -  
துருவப பகுதிகளில் உர்ற நிரைக்கு கீலழ 
வருடம் முழுவதும் உர்றந்திருக்கும் மணல் 
லபான்்ற பனி.

சட்ட வி்ராதமான ்வடல்டயா்டல் 
(POACHING) - அத்து மீறி அல்ைது எல்ரை 
மீறி அடுத்தவர்களின் காபபகஙகளுக்கு சசன்று 
அஙகுள் விைஙகுகர் லவடரடயாடுவது 
அல்ைது திருடுவது.

்காலரகள் (SEDGES) - புல்ரைப லபான்்ற 
தாவைம். தரை மடடத்தணடு மறறும் முக்லகாண 
குறுக்கு சவடடுத் லதாற்றமுரடய தணடு 
அரமபபு சகாணடதாகவும் மிகச் சிறிய பூக்கள 
உரடயதாகவும் காணபபடும். இது 
ஈைநிைபபகுதிகளில் அதிகம் காணபபடும்.

எளிதில் ்பாதிக்கப்ப்டக்கூடிய / ்பைவீனமான 
(VULNERABLE) - எளிதில் தாக்கபபடக் 
கூடிய, ஊறுவிர்விக்கபபடக் கூடிய அல்ைது 
விரைவில் அழிக்கக் கூடிய நிரையில் இருபபது.

வ்டபுைம் (BOREAL) - புவியின் வடக்கு 
பக்கத்தில் காணபபடும் பிைலதசம் வடமுரே 
என்றும் சசால்ைைாம்.

்பவ்ளசமாடடுகள் (CORAL POLYPS) - 
பவ்பபூச்சிகள. இரவ கடல் சவள்ரி மறறும் 
சஜல்லி மீன்கள லபான்று சமன் உடலிகள. 

இரவகளின் அடிபபாகம் பாதுகாக்கும் கடிே 
சபாரு்ாே சுணணாம்புக் கல்ைால் ஆேது.
இது தான் பவ்பபார்றரய உருவாக்குகி்றது. 
இந்த சமாடடுகள தஙகர் கடலின் 
தரையிலுள் பார்றயில் ஒடட ரவத்துக் 
சகாளளும் அதன் பி்றகு பிரிந்து அல்ைது புதிய 
சமாடடுகள மூைம் ஆயிைக்கணக்காே பவ் 
சமாடடுகர் உருவாக்கும் அதுலவ பார்றயாக 
மாறிவிடும்.

சூழலியல் வல்லுநர (ECOLOGIST) - காறறு, 
நீர், நிைம், விைஙகுகள மறறும் தாவைஙகள 
இவறறிறகிரடலய இயறரகயாக இருக்கக் 
கூடிய உ்றரவ ஆைாய்பவர்.

உடபிர்தச உயிரிகள் (ENDEMIC) – 
இயறரகயாக அல்ைது குறிபபிடட ஒரு இடத்தில் 
மடடுலம காணக்கூடிய உயிரிகள. 
எடுத்துக்காடடாக,  சிஙக வால்குைஙகு 
நீல்கிரியில் மடடுலம காணபபடும்.

பூச்சியியைர (ENTOMOLIGIST) -  
பூச்சிகர்ப பறறி ஆைாய்பவர் அல்ைது 
பூச்சிகர்ப பறறிய இயலில் நிபுணர்.

இயறலக சூழலுக்கு சவளியில் உயிரிகல்ளப 
்பாதுகாத்தல் (EX – SITU 
CONSERVATION)   – உயிரிகள வாழக் 
கூடிய சூழலில் இல்ைாமல்       அதறகு 
சவளியில் வாழ்கின்்ற பன்முக உயிரிகர்ப 
பாதுகாபபது. இது மைபணுக்கர்யும் ேவீே 
உத்திகள மறறும் வசதிகர்ப பின்பறறி 
பாதுகாக்கும்.
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7.  அதிக எணணிக்ரகயில் தாவை இேஙகள 
-----------உயிரிேக் குழுமத்தில் 
காணபபடுகி்றது.

அ. சாவோ புல்சவளிகள 
ஆ. பாரைவேம் 
இ. சவபப மணடை மரழக் காடுகள 
ஈ.  ஊசியிரைக்காடுகள

8.  சவபப மணடை புல்சவளி பிைலதசஙகளின் 
லவறு சபயர்

அ. சவோ 
ஆ. ஸ்சடபபி 
இ. பாம்பாஸ் 
ஈ. டவுன்ஸ்

9.  ஊசியிரைக் காடுகள  ------ அடசலைரக 
வரைக் காணபபடுகி்றது.

அ. 0° முதல் 20° வடக்கு  மறறும் சதறகு 
ஆ. 30° முதல் 50° வரை வடக்கு 
இ. 50° முதல் 65° வடக்கு 
ஈ. 65° (க்கு லமல்) வடக்கு 

10.  கீழ்கணடவறறில் எது நீைகிரி 
உயிர்க்லகா்த்திறகுள வைாதது.

அ. பாணடி பூர் லதசியபூஙகா 
ஆ.  ோகர்லகால் லதசியபூஙகா 
இ. சரிஸ்கா புலிகள காபபகம் 
ஈ. முகுர்தி லதசிய பூஙகா

II.  மிகக் குறுகிய வில்டயளி

1. உயிர்க்லகா்ம் என்்றால் என்ே?
2. உயிரி புவி ைசாயே சுழறசி என்்றால்என்ே?
3.  உயிரிேக் குழுமம் என்்றால் என்ே? 

அவறறின் வரககள யாரவ
4.  பவ்ப பார்றகள என்்றால் என்ே? 

அரவகளின் லவறுபடட வரககர்க் 
குறிபபிடுக

5.  எத்தரே உயிரிேப  பன்ரம வ்ரமயஙகள 
இந்தியாவில் காணபபடுகி்றது? அவறறின் 
சபயர்கர்க் குறிபபிடுக

III. குறுகிய வில்டயளி

1.  நுகர்லவார் என்்றால் என்ே? அவறறின் 
வரககர் விவரிக்க.

2. ஆற்றல் பிைமீடுகள குறித்து விவரிக்க.

மதிபபீடு

I.  சரியான வில்டலயத் 
்தரந்சதடுத்து எழுதுக.

1. ”சுறறுச்சூழல்” என்்ற வார்த்ரதரய முதன் 
முதலில் உபலயாகித்தவர் யார்?

அ. எ.ஒ. வில்சன் 
ஆ. ஐ.ஜி. சிம்மன் 
இ. ஏ.ஜி. டன்ஸ்லை 
ஈ. லைமணட எஃப டாஸ்மன்

2. புவியின் முக்கிய ஆற்றல் ரமயம் எது? 

அ. சந்திைன் 
ஆ. சூரியன் 
இ. ேடசத்திைஙகள 
ஈ. அரைகள

3.  உணவுச் சஙகிலியில் முயலின் நிரைபபாடு 
என்ே?

அ. முதைாம் நிரை நுகர்லவார் 
ஆ. இைணடாம் நிரை நுகர்லவார் 
இ. மூன்்றாம் நிரை நுகர்லவார் 
ஈ. ோன்காம் நிரை நுகர்லவார்

4.  எந்த வரக உயிரிகள தாவைம் மறறும் 
விைஙகுகர் உணணும்

அ. தாவை உணணி 
ஆ. விைஙகு உணணி 
இ. அரேத்து உணணி 
ஈ. கழிவு உணணி

5.  கீழ்கணடவறறில் எது பாரைவே சூழல் 
உயிரிேக் குழுமத்ரதச் சார்ந்தது?

அ. யூகலிபடஸ் 
ஆ. ரபன் 
இ. லதக்கு 
ஈ. களளிச்சசடி

6.  கீழ்கணடவறறில் ஆபபிரிக்காவின் சவபப 
மணடை பசுரமமா்றா காடுகளில் வாழும் 
பழஙகுடி இேத்தவர் யார்?

அ. யலோமனி 
ஆ. பிக்மீக்கள 
இ. டிக்குோ 
ஈ. அபார்ஜின்கள
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3. இேஙகளின் பன்ரமயம் என்்றால் என்ே ? 
4.  ஆசிய சிறுத்ரதப புலி எவ்வாறு அழிந்தது 

எே விவரிக்க
5.  லதசிய பூஙகாக்கர்க் குறித்து 

எடுத்துக்காடடுடன் சிறு குறிபபு வரைக

IV. விரிவான  வில்டயளி

1.  உைக வரைபடத்தில் சவபப மணடை மரழக் 
காடுகளின் உயிரிேக் குழுமஙகர்க் குறித்து 
அவறறின் முக்கிய பணபுகர் 
முன்னிரைபபடுத்துக.

2.  மித சவபப இரையுதிர் காடுகளுக்கும் துருவப 
பகுதிக்கும் உள் லவறுபாடுகர் 
வரிரசபபடுத்துக.

3.  எவ்வாறு இேஙகள சர்வலதச இயறரக 
பாதுகாபபு சஙகத்தின் சிவபபு படடியலில் 
வரிரசபபடுத்தபபடுகி்றது என்பரத விவரிக்க.

V. சசய்முல்ற

1. நீ வசிக்கும் இடத்தில் உள் உயிர்கர்க் கணகாணித்து அவறறிறகு உணவு வரை வரைக
2. கீலழ சகாடுக்கபபடடுள் அடடவரணரய நிைபபுக

வ 
எண உயிரினக் குழுமம் அலமவி்டம் காை 

நிலை

தாவரங்களின் 
வாழி்ட ஏற்ற 
தகவலமவு

விைங்குகள் சுறறு 
சூழலுக்கு ஏற்ப 

மாறறிக் 
சகாள்ளுதல்

1. சவபபமணடை 
பசுரம மா்றாக் 
காடுகள

2. சவபப மணடை 
பருவக் காடுகள

3. மித சவபப 
இரையுதிர் காடுகள

4. சவபபமணடை 
புல்சவளிகள 
அல்ைது சவோ

5. மித சவபப மணடை 
புல்சவளிகள/
ஸ்சடபபிகள

6. பாரைவேஙகள

7. ஊசியிரைக்காடுகள 
அல்ைது 
வடமுரேகாடுகள

8. துருவப பிைலதசம்

3. தமிழ்ோடடின் அழிந்துவரும் உயிரிேஙகளின் படஙகர் லசகரித்து ஒரு சுவசைாடடிரய 
தயாரிக்கவும்.
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 ்மற்காள் சான்றுகள்

1. Arumugam, N. and V. Kumaresen; 
Environmental Studies

2. Bharatdwaj, K;(2006); Physical 
Geography: Biogeography. Discovery 
Publishing House, New Delhi

3. Carson, Rachel (1962); Silent Spring. 
Indian Edition. Goa: Other India 
Press

4. Radha, Environmental Studies ( Based 
on UGC Syllabus). Prasana PD

5.  Rajagopalan, R. (2005); Environmental 
Studies : from Crisis to Cure. Oxford 
University Press, New Delhi

6. Environmental Studies (E.V.R 
University Book)

7. Bharucha, Erach; Text Book 
For Environmental Studies.
UGC New Delhi and Bharathi 
VidyapeethInstitute for 
Environmental Education And 
Research, Pune

8. Publication division (2004) – Indian 
forest

9. BBC documentary, the state of the 
planet, - David Attenborough

10.    கரைச்சசால் லபைகைாதி - தமிழ்  
இரணயக் கல்விக் கழகம்

 இலணய சான்றுகள்

1. http://www.unesco.org/new/en/
natural-sciences/environment/
ecological-sciences/man-and-
biosphere-programme/

2. http://www/wildlifeindia.com/forest-
of-india, html

3. www.ramsar.org

4.  http://edugreen.teri.res.in/explore/
forestry/types-html 

5. https://en.unesco.org/events/4th-
world-congress-biosphere-reserves

6. www.iucnredlist.org/

7. www.biodiversityhotspots.org/

8. www.envis.nic.in

9. www.uep-wcmc.org
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உரலி
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamlearning.
geographylearning&hl=en

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

இச்சசயல்பாடடின் மூைம் கணட 
ேகர்வின் விர்வாக ஏறபடட 

நிைத்லதாற்றஙகர் அறிய  முடியும்.

உயிரக்்கா்ளம்
புவி அறி்வாம் புதிரால்!

்படிகள்
்படி 1:  உைலிரயப பயன்படுத்தி அல்ைது விரைவுக் குறியீடரடப பயன்படுத்தி “Geography 

Learning Trivia Quiz” சசயலிரயத் தி்றன்லபசியில் தைவி்றக்கம் சசய்து சகாள்வும். 

்படி 2:  சசயலிரயத்தி்றந்து ‘play mode’ ஐ சதரிவு சசய்யவும்.

்படி 3:  உன்னுரடய சபயரை தடடச்சு சசய்து புதிரின் கடிேத்தன்ரமயின் நிரைரயத் 
சதரிவு சசய்து கணடஙகள பறறிய ேமது அறிரவ மதிபபீடு சசய்ய முடியும். 

்படி 4:  நிைவரைபடத்தில் உள் பலூரே சரியாே இடத்தில் ரவபபதன் மூைம் புதிரை 
முடித்து ோம் சபற்ற விரடகர் சரிபார்க்க முடியும். ‘Achievement tab’ மறறும் 
‘leaderboard tab’-ஐ பயன்படுத்தி உஙகள முன்லேற்றத்ரத அறிய முடியும்.

*படஙகள அரடயா்த்திறகு மடடுலம.

Java மறறும் Flash Player ஐ அனுமதிக்கவும்

இலணயச் சேயல்பாடு
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அத்தியாயக் கடடகம்

8.1. அறிமுகம்
8.2.  வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபு விழிபபுணரவு 
8.3.  வ்ரி்டரின் வ்ாது பின்்ற்றப்டும் 

விதிமுவறகள்
8.3.1 நில�டுககம்
8.3.2 நிலசசரிவு
8.3.3 புயல்
8.3.4 சேள்ளபச்ருககு 
8.3.5 ேறடசி 
8.3.6 மின்னல்

8.1 அறிமுகம்

ஒவசோரு ஆணடும் சராசரியாக 232 
மில்லியன் மககள் சேவவேறு ேவகயான 
வ்ரி்டரகளால் ்ாதிககப்டுகின்றனர. சமீ் 
காலத்தில் மககள் ச்தாவக ேளரசசி, 
திட்டமி்டா்த �கரமயமா்தல், சுற்றுபபுற சூைல் 
சீரவகடு, ்ற்றாககுவறயுள்ள ேளஙகளுககாக 
ஏற்்டும் பிரசசிவன மற்றும் வ்ாடடி, காலநிவல 
மாற்றம், சகாள்வள வ�ாயகள், ேறுவம மற்றும் 
அதிக அ்ாயமுள்ள ்குதிகளில் ஏற்்டும் 

Learning Objectives:

•  வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபு, 
மீடசிபச்று்தல் மற்றும் விழிபபுணரவு 
வ்ான்ற கவலசசசாற்கவள 
ேவரயறுத்்தல்.

•  வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபுககான 
விழிபபுணரவின் வ்தவேவய 
புரி்நதுசகாள்ளு்தல்.

•  வ்ரி்டரின் வ்ாது பின்்ற்றப்டும் 
விதிமுவறகவள விளககு்தல்.

•  வ்ரி்டவர எதிரசகாள்ே்தற்கான மாதிரி 
ஒத்திவக சசயேவ்தப ்ற்றிக கற்று 
அனு்ேப்டு்தல்.

கறைல் பநாக்கஙகள்

ேளரசசிகளின் அழுத்்தம் ஆகிய காரணஙகளால் 
வ்ரி்டர அ்ாயஙகள் அதிகரித்து ேருகின்றன. 
எனவே, வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபு என்்து 
காலத்தின் வ்தவேயாகும். 

 வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபின் 
முககியத்துேத்வ்த அஙகீகரித்து 2005ல் 168 
�ாடுகள், ேளரசசி மற்றும் மனி்தவ�யம் சார்ந்த 
எல்லா நிறுேனஙகளும் கியூவகா சசயல்திட்ட 
ேவரவில் (Hyogo Framework for Action (HFA)) 
வகசயழுத்திட்டன. இது வ்ரி்டவர 

அலகு 8

இயற்கப் பபரிடர் - பபரிடர் 
அபாயக் கு்ைப்பு விழிப்புணர்வு
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சார்ந்தது. எனவே நீண்டகாலத்திட்டம் மற்றும் 
திறன் வமம்்ாடடுககான ஆ்தரவு அேரகளுககுத் 
வ்தவேப்டுகின்றன. 

பள்ளிப் பபரிடர் பேலாண்ே

 ்ள்ளிப வ்ரி்டர வமலாணவமயின் 
மு்தன்வமக குறிகவகாளானது மாணாககரகள் 
மற்றும் ்ணியாளரகளின் ்ாதுகாபவ் உறுதி 
சசயே்தாகும். ச்தரி்ந்த ்ஙவகற்பு மற்றும் 
வ்ரி்டரகவள கண்டறியும் சசயலாககம், 
ஆ்த்வ்த குவறப்து,  ்தடுககும் ேழி முவறகள் 
மற்றும் ச்ாறுபபு திறவன வமம்்டுத்துேது 
வ்ான்றவே நிவலயான ்ள்ளிப வ்ரி்டர 
வமலாணவம திட்டத்திற்கு வ்தவேப்டுகின்றன.

 ்ள்ளி அளவில் ்தயாரிககப்ட்ட ஒரு 
்ள்ளி வ்ரி்டர வமலாணவமத் திட்டம் என்்து 
வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபிற்கான 
விழிபபுணரவே சேளிப்டுத்தும் ஒரு 
சசயல்்டும் ஆேணமாக இருகக வேணடும். 
ஒவசோரு ் ள்ளியும் கீழககண்ட ் ள்ளி வ்ரி்டர 
குழுககவள அவமகக வேணடும். 

1. ஒருஙகிவணபபுககுழு

2. விழிபபுணரவு ஏற்்டுத்தும் குழு

3.  வ்தடு்தல், மீடபு மற்றும் 
சேளிவயற்றும் குழு

4. இ்டப்ாதுகாபபு குழு

5. மு்தலு்தவி குழு

6. எசசரிகவக மற்றும் ்தகேல் குழு

7. வ்ரு்நது ்ாதுகாபபு குழு

8. நீர/உணவு ஏற்்ாடடு குழு

வமற்கண்ட எல்லாக குழுககளும் மாதிரிப 
்யிற்சிவய வமற்சகாள்ள வேணடும்.

எதிரசகாள்ளும் சமூகத்வ்த உருோககும் 
வ�ாககத்தில் வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபுககான 
திட்டத்தில் வமற்கண்ட நிறுேனஙகள் மு்தலீடு 
சசயயும் ்த்்தாணடுகளுககான ஒரு ்ல்முவன 
்ஙவகற்்ாளரகள் மற்றும் ்ல்துவற 
திட்டமாகும்.

 வ்ரி்டர ச்தா்டரபுவ்டய குறிபபிட்ட  
மககளின் வ்தவேகவள பூரத்தி சசயயும் 
ேணணம் ச்ாது விழிபபுணரவு பிரசசாரத்வ்த 
ச்தா்டஙகலாம். இ்தவன ஏற்கனவே 
்யன்்ாடடில் உள்ள திட்டஙகளு்டன் வ்ரி்டர 
எஙகு, எபவ்ாது நிகழகிறவ்தா அ்தனு்டன்  
ஒருஙகிவணகக வேணடும்.  இது ்தற்வ்ாதுள்ள 
்தன்னாரேலரகவள அணிதிரடடுே்தற்கும், 
குழுவிற்கு ஒத்துவைப்்தற்கும் மற்றும் 
குழுககளுககு இவ்டவயயான ்தகேல் 
்ரிமாற்றத்திற்கும் உ்தவிடும். இவ்த ஆ்தரிகக 
ேலுோன மற்றும் ஒருஙகிவண்ந்த வ்ரி்டர 
குவறபபு சசயதிகளும், ச்தளிோன இலககு்டன் 
கூடிய ்தகேல், கல்வி மற்றும் ்தகேல்ச்தா்டரபு 
சா்தனஙகள் வ்ான்றவே  வ்தவேப்டுகின்றன.

8.2  பபரிடர் அபாயக் கு்ைப்பு 
விழிப்புணர்வு

 வ்ரி்டர அ்ாயககுவறபபிற்கான ச்ாது 
விழிபபுணரவு �ான்கு முககிய அணுகு 
முவறகவளக  சகாணடுள்ளது. அவே 
பிரசசாரம், ்ஙவகற்று கற்றல், முவறசாரா கல்வி 
மற்றும் முவறசார ்ள்ளி சார்ந்த ்ஙகளிபபு  
வ்ான்றவேயாகும். முவறசார கல்வி சார்ந்த 
்ஙகளிபவ்ப ்ற்றி விரிோக ்டிபவ்ாம். 

மு்ைசார் கல்வி சார்்ந்த பஙகளிப்பு 

 முவறசார கல்வி சார்ந்த ்ஙகளிபபு 
முன்னிவலப்டுத்துேது, இரணடு ்குதிகவள 
சகாணடுள்ளது. அவே ்ள்ளிப்ா்டத்திட்டத்தில்  
்ள்ளி வ்ரி்டர வமலாணவம மற்றும் வ்ரி்டர 
அ்ாயக குவறபபு ்ற்றிய ்ா்டத்திவன உட 
்டுத்துே்தாகும். இவே முவறயானது என 
கரு்தப்டுகிறது. ஏசனனில் ்ள்ளிப ்ாதுகாபபு 
மற்றும் ்ா்டத்திட்டத்திற்கான ச்ாறுபபு 
முழுவமயாக ்ள்ளிககல்வித் துவறவயச 
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8.3  பபரிடரின் பபாது பின்பறைப்படும் 
விதிமு்ைகள்

8.3.1. நிலநடுக்கம்

நில�டுககம் என்்து புவிப்ரபபில் உள்ள 
்ாவறப ்குதி �கரே்தால் நிலப்குதி திடீசரன 
அவசே்தாகும். நில�டுககமானது எ்ந்தவி்த 
முன்னறிவிபபும் இன்றி திடீசரன்று எ்ந்த 
வ�ரத்தில் வேணடுமானாலும் ஏற்்்டலாம். 
நில�டுககத்தின்வ்ாது ச்ாருடவச்தம், 
காயஙகள் மற்றும் உயிரிைபபு வ்ான்றவே 
ஏற்்டும்.

நில�டுககம் ஏற்்டுேது மற்றும் அது 
ச்தா்டர்ான ்தகேல்கவள நீஙகள் இ்ந்தப ்ா்டப  
புத்்தகத்தின் மு்நவ்தய ்குதியில் கற்று 
இருககிறீரகள்.

பநபாளம்  – இ்நதியா நிலநடுக்கம்
ஏபரல் 2015 வ�்ாள  

நில�டுககத்்தால் (வகாரககா 
நில�டுககம் எனவும் 
அவைககப்டுகிறது.) ஏறககுவறய  
9,000 வ்ர உயிரிை்ந்தனர மற்றும் 
22,000 வ்ர காயம் அவ்ட்ந்தனர. இது 
ஏபரல் 25-ம் வ்ததி 8.1 என்ற ரிக்டர 
அளவில் ஏற்்ட்டது. வகாரககா 
மாேட்டத்தின் கிைககுப ்குதியில் 
உள்ள ்ார்க என்ற இ்டத்தில் இ்தன் 
வமயப புள்ளியானது அவம்நதிரு்ந்தது. 
1934-ம் ஆணடு வ�்ாளம் -பீகார நில�டுககத்திற்கு பிறகு வ�்ாவளத் ்தாககிய மிக வமாசமான 
இயற்வக வ்ரி்டர இதுவே ஆகும். இ்நநில�டுககம் எேரஸ்ட சிகரத்தில் ்னிசசரிவே ஏற்்டுத்தியது. 
இதில் 21 வ்ர உயிரிை்ந்ததினால் ஏபரல் 25, 2015 என்்து வ�்ாளத்தின்  ேரலாற்றில் மிக வமாசமான 
�ாளாக அவம்ந்தது. இ்ந்த நில�டுககமானது லாஙக்டாங ்ள்ளத்்தாககில் மற்சறாரு ச்ரிய 
அளவிலான ் னிசசரிவே ஏற்்டுத்தியது. இதில்  250 வ்ர காணாமல் வ்ான்தாக அறிவிககப்ட்டது.

ோதிரிப் பயிறசி

மாதிரிப ்யிற்சியானது ்ள்ளிப  
வ்ரி்டர வமலாணவமயில், முககியப  ்ஙகு 
ேகித்து, ஒரு ஆைமான கற்றல் 
அனு்ேத்வ்தக சகாடுககின்றது. ்ள்ளி 
சமூகத்தில் உள்ள ஒவசோருேராலும்  
இது பிரதி்லிககப்டடும் மதிபபீடு சசயயப 
்டடும் பின்்ற்றப்டுகிறது. இவோறு கற்ற 
்ா்டஙகள் ்ள்ளி வ்ரி்டர வமலாணவம 
திட்டத்து்டன் ஒருஙகிவணககப்டடு 
அடுத்்த கட்ட வமம்்ாடடிற்கான இலககு 
நிரணயிககப்டுகிறது. �ாம் 
எதிரசகாள்ளும் வ்ரி்டரகவளப  ச்ாறுத்து 
்ல்வேறு மாதிரி ்யிற்சிகவள 
வமற்சகாள்ளலாம்.

படம் 8.1 பநபாளம் – இ்நதியா  நிலநடுக்கம் 2015

காடேணடு

ே

வம

ச்த

கி

பநபாளம்
நிலநடுக்க ்ேயம்

நிலநடுக்க பகுதி

எவரெஸ்ட 
சிகெம்

சீனா

இ்நதியா

அளவேயில் இல்வல

ச்ாககாராபுதுச்டல்லி

பிளவுகவகாடு

கஙகா

எதிரகாலத்தில் 
ஏற்்்டககூடிய ஒரு 
நிகழவிவன எளிதில் 
வகயாளும் வி்தத்தில் 

முன் கூடடிவய வமற்சகாள்ளும் ஒரு 
்யிற்சிவய  மாதிரிப ்யிற்சி என்கிவறாம்.
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7. நீஙகள் ச்தருவில் இருககும் ச்ாழுது 
கடடி்டஙகளுககு அருகிலும் 
மின்கம்்ஙகளுககு அடியிலும் நிற்கக 
கூ்டாது. திற்ந்தசேளிககு சசல்லவும். 

8. நீஙகள் வீடடில் இரு்ந்தால் மின்சா்தனஙகள் 
மற்றும் சவமயல் எரிோயுவிவன விவரோக 
அவணத்துவி்ட வேணடும்.

9. வேதியியல் ஆயவு கூ்டத்தில் உள்ள 
வேதியியல் ச்ாருடகள் காயஙகவள 
ஏற்்டுத்்தக கூடியது, எனவே  
நில�டுககத்தின் வ்ாது �ாம் வேதியியல் 
ஆயவு கூ்டத்திவன விடடு சேளிவயறிவி்ட 
வேணடும்.

நிலநடுக்கத்திறகு பின்:

1.  மு்தலில் �மககு ஏவ்தனும் காயஙகள் 
ஏற்்டடுள்ள்தா எனப  ்ாரகக வேணடும். 
பின்பு �ம்வம சுற்றியுள்ள மககளின் 
நிவலவய அறி்நது சகாள்ள வேணடும். 
உஙகளால் அேரகளுககு உ்தே  இயலா 
விட்டால்  மீடபுககுழு ேரும்ேவர காத்து 
இருகக வேணடும்.

2.  நில�டுககம் ஏற்்ட்ட 2 அல்லது 3 மணி 
வ�ரத்திற்குள் �ாம் ேசிபபி்டத்திற்கு திரும்பிச 
சசல்லகூ்டாது. ஏசனனில் நில�டுககம் 
மீணடும் ஏற்்்ட ோயபபு உள்ளது.

3.  சிறிய அளவில் தீ ஏற்்டடு இரு்ந்தால் 
அ்தவன அவணத்து வி்டவும்.

நிலநடுக்கத்தின் பபாது பின்பறைப்படும் 
விதிமு்ைகள்:

1.  அவமதியாக இருககவும். ்்தற்றமவ்டய 
வேண்டாம்.

2. நீஙகள் கடடி்டத்தின் உள்வள இருககும் 
வ்ாது நில�டுககம் ஏற்்ட்டால்,  வமவசயின் 
அடியில் சசன்று நில�டுககம் முடியும் 
ேவரயில் வமவசவய  சகடடியாக பிடித்துக 
சகாள்ளவும். 

3. வமவச இல்வலசயன்றால், நீஙகள் வகயால் 
்தவல மற்றும் முகத்திவன மூடிகசகாணடு 
அவறயின் மூவலப்குதியில் சசன்று 
அமர்நது சகாள்ளவும்.

4. கணணாடி ஜன்னல்கள், கணணாடிக  
க்தவுகள் மற்றும் கீவை விைககூடிய 
ச்ாருடகள் ஆகியேற்றில் இரு்நது விலகி 
நிற்கவும்.

5.  நில�டுககத்தின் வ்ாது கடடி்டத்திவன விடடு 
விவரோக சேளிவய ஓ்டககூ்டாது. 
ஏசனன்றால் கடடி்ட இடி்ாடுகளுககுள்  
சிககி அதிகமான மககள் உயிரிைகக 
வ�ரிடும்.

6. மாடிப்டிகள், மாடிமுகபபு மற்றும் 
மின்தூககிகவள ்யன்்டுத்்தக கூ்டாது.

ோணவர்  ரசயல்பாடு

ோதிரிப் பயிறசி: நிலநடுக்கம்

நில�டுககம் ஏற்்டும்வ்ாது �ாம் 
ேகுப்வறயில் இரு்ந்தால் “விழு! 
மூடிகசகாள்! பிடித்துகசகாள்!” என்று  நில 
�டுகக ்தயாரநிவலவய அறிவுறுத்்த 
வேணடும். வமவசககு அடியில் 
மணடியிடடு அமர்நது வமவசயின் காவலப  
பிடித்து முகத்வ்த மூடிக சகாள்ள 
வேணடும். ்தவலப்குதிவய ்ாதுகாகக 
வமவசககு அடியில் சசன்று அமரவும்.

படம் 8.2 விழு, மூடிக்ரகாள், பிடித்துக்ரகாள்!

விழு

மூடிக்ரகாள்

பிடித்துக்ரகாள்
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ே்ந்தாவலா �ாம் எசசரிகவகயாக இருகக  
வேணடும். இம்மாற்றஙகள் ஏற்்டுேது 
நிலசசரிவின் அறிகுறிகளாகும். எனவே  
உ்டவன �ாம் அஙகிரு்நது வேகமாக 
சேளிவயற வேணடும். 

3.  நிலசசரிவு ஏற்்்டககூடிய இ்டஙகளின் 
ேழியாக ோகனஙகளில் சசல்லும் வ்ாது 
கேனமாக இருககவும்.

4.  நிலசசரிவு ஏற்்டும் ்குதியில் 
மின்இவணபவ்த்  துணடிகக வேணடும்.

நிலசசரிவுக்குப் பிைகு

1.  நிலசசரிவு ஏற்்ட்ட ்குதியிலிரு்நது விலகி 
இருகக வேணடும். ஏசனன்றால் கூடு்தல் 
நிலசசரிவு ஏற்்டும் அ்ாயம் உள்ளது.

2.  நிலசசரிவில் காயம் அவ்ட்ந்தேரகள் மற்றும் 
சிககியேரகள் இருககிறாரகளா என 
அப்குதிககு அருகில் சசல்லாமல் 
ச்தாவலவிலிரு்நது கணகாணிகக வேணடும்.

3.  மீடபு குழுவினருககு ேழிகாடடு்தல் 
வேணடும்.

4.  உள்ளூர ோசனாலி அல்லது 
ச்தாவலககாடசிகளின் சமீ்த்திய அேசர 
்தகேல்கவள அறி்நது சகாள்ள வேணடும்.

5.  நிலசசரிவிவன ச்தா்டர்நது சேள்ள ச்ருககு 
ஏற்்்ட ோயபபுள்ள்தால் எசசரிகவகயாக 
இருகக வேணடும்.

8.3.3 புயல்

முககியமான இயற்வக வ்ரி்டரகளில் 
இ்நதியாவின் க்டவலாரப ்குதிகளில் ்ாதிபவ் 
ஏற்்டுத்துேது புயலாகும். இ்நதியாவின் 
க்டவலார எல்வலயானது ஏறககுவறய 7,516 கி.மீ 
ஆகும்.  உலகின் சேப்மண்டலப  புயலில் 10 
ச்தவீ்தம் இ்நதியாவில்  உருோகிறது. 

ஏறககுவறய 71% புயல் ்ாதிபபுப  ்குதியானது 
இ்நதியாவின் 10 மாநிலஙகளில் காணப
்டுகின்றது (குஜராத், மகாராஷ்டிரா, வகாோ, 
கர�ா்டகா, வகரளா, ்தமிழ�ாடு, புதுசவசரி, 

4.  எரிோயு கசிவு மற்றும் மின்னணு 
சா்தனஙகள் ்ழுது அவ்ட்நது இரு்ந்தால் �ாம் 
எசசரிகவகயு்டன் இருகக வேணடும்.

5.  வ்தவேயான ச்ாருடகவள அலமாரியில் 
இரு்நது எடுககும் வ்ாது கேனமாக இருத்்தல் 
வேணடும்.

6.  லா்ந்தர விளககுகவள ்யன்்டுத்்த 
வேணடும். எணசணய விளககு மற்றும் 
சமழுகுேரத்திகவள ்யன்்டுத்்தக  கூ்டாது.

7.  நில�டுககம் ்ற்றிய ோசனாலி ்தகேல்கவள 
கேனிகக வேணடும்.

8.3.2. நிலசசரிவு

 உயரமான சரிவு மிகு்ந்த ்குதியிலிரு்நது 
சிவ்த்ந்த ்ாவறகள் �கரேவ்த நிலசசரிவு 
என்கிவறாம். புவிஈரபபு விவசயின் வ�ரடி 
்தாககத்தினால் நிலசசரிவு ஏற்்டுகின்றது. 
மவைபச்ாழிவு, ் னி உருகு்தல், ஆற்றின் அரிபபு, 
சேள்ளபச்ருககு, நில�டுககம், எரிமவல 
சசயல்கள், மனி்த �்டேடிகவககள் இவண்நது 
நிலசசரிவு ஏற்்டும். நிலசசரிவினால் 
உ்டவமகள் வச்தம், காயஙகள் ஏற்்டு்தல், 
உயிரிைபபுகள் மற்றும் ்ல்வேறு ேளஙகளுககு 
மிக அதிக ்ாதிபபிவன ஏற்்டுத்துகிறது. 
எடுத்துககாட்டாக, குடிநீர விநிவயாகம், 
மீன்பிடித்்தல், கழிவுநீர சேளிவயற்றும் 
அவமபபுகள், காடுகள், அவணகள் மற்றும் 
சாவலவ்ாககுேரத்துகள் ்ாதிப்வ்டகின்றன.

நிலசசரிவு  ஏறபடும்பபாது

1.  நிலசசரிவின் வ்ாது மரஙகளில் ஏற்்டுகின்ற 
முறிவு, ச்ரிய ்ாவறகள் ஒன்று்டன் ஒன்று 
வமாதுேது வ்ான்ற அசா்தாரணமான 
ஒலிகவள வகட்டால் அது இடி்ாடுகளின் 
�கரவிவன குறிககும். 

2.  நீஙகள் ஓவ்ட அல்லது ஆற்றின் அருகில் 
இரு்ந்தால் எசசரிகவகயாக இருகக 
வேணடும். நீவராட்டமானது திடீசரன்று 
அதிகரித்்தாவலா குவற்ந்தாவலா மற்றும் 
ச்தளி்ந்த நீரானது வசற்று்டன் கல்நது 
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 ்தமிழ�ாடடில் உள்ள 13 க்டவலார 
மாேட்டஙகள் வம - ஜுன் மற்றும் அகவ்டா்ர - 
�ேம்்ர மா்தஙகளில் புயலால் 
்ாதிககப்டுகின்றது. அம்மாேட்டஙகள் 
பின்ேருமாறு: திருேள்ளூர, சசன்வன, 
காஞ்சிபுரம், விழுபபுரம், க்டலூர, �ாகப்டடினம், 
திருோரூர, ்தஞ்சாவூர, புதுகவகாடவ்ட, 

ஆ்நதிரபபிரவ்தசம், ஒடிசா  மற்றும் வமற்கு 
ேஙகாளம்). அ்ந்தமான் நிகவகா்ார தீவுகள் 
மற்றும் இலடசத்தீவு ்குதிகளிலும் புயல் 
உருோகலாம்.

்தமிழநாடடில் ரபரும்பாலும் புயலால் 
பாதிக்கப்படும் ோவடடஙகள்

படம் 8.3 புயல் காறறின் பவகம்

படம் 8.4 புயலால் ஏறபடட பாதிப்புகள்
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6.  கால்�வ்டகள்  மற்றும் ேளரபபு விலஙகுகவள 
்ாதுகாப்ான இ்டத்திற்கு சகாணடு சசல்ல 
வேணடும்.

7.  வேகமாக ச�ருஙகி ேருகின்ற புயல் 
வமகஙகவளப ்ற்றி அறி்நதிருகக வேணடும். 
ஏசனன்றால் ்லத்்த காற்று ேருேவ்த ்ல 
நிமி்டஙகளுககு முன்்ாகவே கணிகக 
இயலும்.

புயலின் பபாது

1.  புயலின் வ்ாது கடடி்டத்திற்கு உள்வள 
இரு்ந்தால் கணடிப்ாக ஜன்னல் மற்றும் 
க்தவுகவள மூ்ட வேணடும். வீடடிற்குள் 
இருப்து �ன்று.

2.  அவனத்து மின்சா்தனஙகவளயும் அவணத்து 
வி்ட வேணடும்.

3.  கண, மூககு, ோய ஆகியேற்வற 
தூசிகளிலிரு்நது ்ாதுகாகக வககளால் 
அல்லது துணியால் மூடிகசகாள்ள 
வேணடும்.

4.  நீஙகள் காடடுப ்குதியில் இரு்ந்தால் 
காற்றிலிரு்நது ்ாதுகாத்துகசகாள்ள நீஙகள் 
்ாதுகாப்ான இ்டத்திவன வ்த்டவும், 
அவோறான இ்டம் கிவ்டககவில்வல 
என்றால் ்தவரயில் ்டுத்துகசகாள்ளவும்.

5.  நீஙகள் ோகனத்தில் இரு்ந்தால், ஜன்னல் 
க்தவுகவள மூடிவிடடு ோகனத்தின் உள்வள 
இருப்து �ன்று. நிவலயற்ற ச்ாருடகளின் 
கீழ ோகனத்வ்த  நிறுத்்த வேண்டாம், 
ஏசனன்றால் அவே   உவ்ட்நது ோகனத்தின் 
வமல் விழு்நது விடும்.

புயலுக்குப் பின்

1.  மின்சா்தனஙகள் மற்றும் எரிோயுவே 
அவணத்து வி்டவும். வமலும்  அவனத்து 
மின்சா்தனஙகவளயும் மின் இவணபபில் 
இரு்நது துணடித்து வி்டவும்.

2.  புயலுககுப பின் ்ாம்பு மற்றும் பிற 
விலஙகுகளி்டம் �ாம் எசசரிகவகயாக 
இருகக வேணடும். 

ராம�ா்தபுரம், தூத்துககுடி, திருச�ல்வேலி 
மற்றும் கன்னியாகுமரி.

 ஒவசோரு ேரு்டமும் சராசரியாக 5 
அல்லது 6 சேப்மண்டல புயல்கள் ேஙகாள 
விரிகு்டா மற்றும் அரபிகக்டலில்  உருோகி 
க்டவலாரப ்குதிகவளத் ்தாககுகின்றன. 
இேற்றில் இரணடு அல்லது மூன்று புயல்கள் 
மிகவும் தீவிரமான்தாக இருககும்.

 புயல் கவரவய ச�ருஙகும் வ்ாது ்லத்்த 
காற்று, ்லத்்த மவை, புயல் அவலகள் மற்றும் 
ஆற்று சேள்ளபச்ருககு வ்ான்றேற்றால் 
கடுவமயான இைபபு அல்லது வச்தம் ஏற்்டும். 
ேஙகாள விரிகு்டாவின் ே்டககு ் குதியில் உள்ள 
அகலமான மற்றும் ஆைமில்லா்த ்குதிகளில் 
க்டல் சீற்றத்தின் விவளவுகள் அதிகமாக 
உள்ளது. ச்ரும்்ாலான புயல்கள் ேஙகாள 
விரிகு்டாவில் உருோகி அ்தவன ச்தா்டர்நது 
அரபிக க்டலிலும் உருோகும். அ்தன் 
விகி்தமானது ஏறககுவறய 4:1 ஆகும். புயலின் 
வ்ாது மணிககு  65 கி.மீ மு்தல் 117 கி.மீ 
வேகத்தில் காற்று வீசும்.

புயல் வருவ்தறகு முன் ரசயய 
பவணடிய்வ
1.  ்தாழோன ்குதியிலிரு்நது உயரமான 

்குதிகளுககுச சசல்ல வேணடும்.

2.  ் வைய கட்ட்டஙகளில் ேசிப்ேரகள் 
்தற்காலிகமாக ்ாதுகாப்ான இ்டத்திற்குச 
சசல்ல வேணடும். உவ்டவமகள், 
ஆேணஙகள் மற்றும் அணிகலன்கவளப 
்ாதுகாப்ாக வேத்திருகக வேணடும்.

3.  வ்ட்டரியால் இயஙகும் ோசனாலிபச்டடி, 
பிளாஸ்டிக ்டாரச விளககு, மணசணணசணய, 
தீபச்டடி மு்தலியேற்வறப ்ாதுகாப்ான 
இ்டத்தில் வேத்திருகக வேணடும்.

4.  மு்தலு்தவி சா்தனஙகவளத் ்தயார நிவலயில் 
வேத்திருகக வேணடும்.

5.  குவற்ந்தது ஏழு �ாடகளுககுத் வ்தவேயான 
உணவுப ச்ாருள், எரிச்ாருள், குடிநீர, 
உயிரகாககும் மரு்நது மு்தலியேற்வற 
்தயாரநிவலயில்  வேத்திருகக வேணடும். 
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ஏற்்டுகிறது. இ்தனால் விேசாய உற்்த்தி 
ச்ாருள்கள் மீது கடுவமயான ்தாககம் 
ஏற்்டுகின்றது. சிலசமயஙகளில் ச்ரிய 
அளவில் உள்ள விேசாய நிலஙகளில் நீரானது 
வ்தஙகி நிற்்்தால் குளிரகாலப ்யிரகள் வச்தம் 
அவ்டகின்றன. 

உலகில் அதிக சேள்ளபச்ருககுப  
்ாதிபபுககுள்ளாகும்  �ாடுகளில் இ்நதியாவும் 
ஒன்று. �ம் �ாடடில் ஏற்்டும் சேள்ளப 
ச்ருககிற்கு முககிய காரணமாக  அவமேது 
இஙகுள்ள இயற்வகச சூைலாகும். அேற்றில் 
்ருேகாற்று, அதிக ேண்டல் ்டிவுகள் சகாண்ட 
ஆற்றின் அவமபபு மற்றும் இமயமவலத்ச்தா்டர  
வ்ான்ற சசஙகுத்்தான சிவ்தேவ்டயக கூடிய 
மவலகள் ஆகும். இ்நதியாவின் சராசரி மவை 

3.  சேளி இ்டஙகவள சுற்றி ்ாரகக சசல்ல 
வேண்டாம்.

4.  ் ழு்தவ்ட்ந்த மின் கம்பிகள், முறி்ந்த மரஙகள் 
மற்றும் சேள்ளநீர இேற்றிலிரு்நது �ாம் 
ச்தாவலவில் இருத்்தல் வேணடும்.

5.  சகாதித்்த மற்றும் ேடிகடடிய ்தணணீவரக 
குடிககப  ்யன்்டுத்்த வேணடும்.

8.3.4 ரவள்ளப்ரபருக்கு

 சேள்ளப ச்ருககானது குறிப்ாக 
கிராமப புறஙகளில் ஏராளமான மககளுககு 
இன்னல்கவளத்  ்த்நதிருககிறது. சேள்ளப 
ச்ருககின் விவளோக மவலரியா மற்றும் 
காலரா வ்ான்ற கடுவமயான ச்தாற்று வ�ாயகள் 
்ரவுகின்றன. அவ்த வ�ரத்தில் நீரப  ் ற்றாககுவற 

்தகவல் குறிப்பு 

சேப்மண்டல புயலான “ேர்தா” சசன்வனவய 2016-ம் ஆணடு டிசம்்ர 12-ம் வ்ததி ்தாககியது. 
வ்தசிய வ்ரி்டர வமலாணவம ஆவணயம் ்தனது அறிகவகயில் ்தமிழ�ாடடில் 10 வ்ர இற்ந்த்தாக 
்தகேல் அளித்்தது. காற்றின் அதிக ்டச வேகமானது ஒரு மணி வ�ரத்திற்கு 130 கி.மீககு வமல் 
என ் திோகியுள்ளது. இ்ந்த புயலானது சசன்வன �கரத்திலுள்ள ் ல ் குதிகவள மிக வமாசமாக 
வச்தப்டுத்தியது. அதில் 4,000ககும் வமற்்ட்ட மரஙகவள வேரு்டன் பிடுஙகி எரி்ந்தது, 
மின்கம்பிகள் அறு்நது விழு்ந்தன மற்றும் கடடி்டஙகள் வச்தம் அவ்ட்ந்தன.

 

வர்்தா புயலுக்குப்பின் பாதிப்ப்ட்ந்த பகுதிக்ள NDRF குழு சரி ரசய்தல்
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அளவு 1,150 மி.மீட்டராகும். இது �ாடு  
முழுேதும் குறிபபி்டத்்தகக வேறு்ாடுகவள 
சகாணடுள்ளது. ஆணடு மவைபச்ாழிோனது 
வமற்கு க்டற்கவர, வமற்கு ச்தா்டரசசி மவல, காசி 
குன்றுகள் மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ்ள்ளத்்தாககு 
ஆகிய ்குதிகளில் 2,500 மி.மீட்டருககு 
அதிகமான மவைபச்ாழிவு ்திோகிறது. 
இ்நதியாவின் சமாத்்த நிலப்ரபபில்  (29 

மாநிலஙகள் மற்றும் 7 யூனியன் பிரவ்தசஙகள்) 
23 மாநில மற்றும் யூனியன் பிரவ்தசஙகள்  
சேள்ளப ்ாதிபபிற்குட்டுகின்றன. வமலும்  40 
மில்லியன் செகவ்டர நிலப்ரபபு, அ்தாேது 
வ்தாராயமாக �ாடடின் சமாத்்த நிலப்ரபபில்  
8-ல் ஒரு ்ஙகு சேள்ளப ச்ருககுப  ்ாதிபபிற்கு 
உட்டுகிறது. �ம் �ாடடில் 1954-ல் வ்தசிய 

படம் 8.5 இ்நதியாவில் உள்ள ோநிலஙகளின் நீர் இருப்பின் அளவு
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மரணம் கூ்ட ஏற்்்டலாம். ேறடசியின் வ்ாது 
மிகக கடுவமயான சேப்ம் இருககும்.  
அத்்தவகய நிவலகள் �ம்முவ்டய உ்டல்�லத்வ்த 
்ாதிககும். 

 ேறடசிககு மு்தன்வம காரணம் மவை 
்ற்றாககுவறயாகும். இது கால அளவு, ்ரேல் 
மற்றும் மவையின் தீவிரம்  ஆகியேற்வற 
சார்ந்த்தாகும். 

 இ்நதியாவின் 68% ்குதிகள் ேறடசிககு 
உட்ட்டவேயாகும். சமாத்்த நிலப்ரபபில் 35% 
்குதிகள் 750 மி.மீ மு்தல் 1,125 மி.மீககு  
இவ்டயிலான மவைபச்ாழிவிவன 
ச்றுகின்றது. இ்தவன ேறடசிப்குதி 
என்கிவறாம். 33% ்குதிகள் 750 மி.மீககும் 
குவறோன மவைபச்ாழிவே ச்றுகின்றன. 
இ்தவன �ாள்்ட்ட ேறடசிப்குதி என்கிவறாம்.

வைடசி காலத்திறகு முன்பும், அ்தறகு 
பின்்னரும் விதிகள்

வைடசிக்கு முன்
1.  மவைநீர அறுேவ்ட சசயயும் முவறவயப 

பின்்ற்ற வேணடும்.
2.  கழிவு நீரிவன மறுசுைற்சி சசயது வீடடு 

உ்வயாகத்திற்குப ்யன்்டுத்திகசகாள்ள 
வேணடும்.

3.  கால்ோயகவளக கடடு்தல் அல்லது ஆற்றின் 
்ாவ்தவய மாற்றி அவமத்்தல் மூலமாக 
நீர்ாசனம் சசயயலாம்.

4.  நீரிவனச சிககனமாக ்யன்்டுத்்த 
வேணடும்.

சேள்ளபச்ருககு ்தடுபபு �்டேடிகவகயானது 
ச்தா்டஙகப்ட்டது.

ரவள்ளப்ரபருக்கிறகு முன் 
ரசயயக்கூடிய்வ
1.  சிறிய மரசாமான்கள் மற்றும் மின் சா்தன 

ச்ாருடகவள கடடில் மற்றும் வமவசயின் 
வமல் வேககவும்.

2.  கழிவு மற்றும் அவனத்து கழிவு நீர சசல்லும் 
துவளகவளயும் மணல் மூடவ்டகவளக 
சகாணடு மூடி வி்ட வேணடும். இ்தனால் கழிவு 
நீர பின்வனாககி ேருேவ்தத்  ்தடுககலாம்.

3.  உஙகளுவ்டய வகபவ்சிவய மின்வனற்றம் 
சசயயவும்.

4.  ோசனாலி மற்றும் ச்தாவலககாடசிகளில் 
சமீ்த்திய ோனிவல சசயதிகவளயும், சேள்ள 
எசசரிகவகயும் அறி்நது சகாள்ள வேணடும்.

5.  தி்டமான கயிறுகள், லா்ந்தர விளககு, ்டாரச, 
கூடு்தல் வ்ட்டரிகவளத் ்தயாராக 
வேத்திருகக வேணடும்.

6.  குவ்ட மற்றும் மூஙகில் சகாம்பு ஒன்வற 
வேத்திருகக வேணடும். அவே ்ாம்பி்டம் 
இரு்நது �ம்வம ்ாதுகாககும்.

8.3.5 வைடசி

ஒரு குறிபபிட்ட காலத்திற்கு  (மா்தஙகள் அல்லது 
ேரு்டஙகள்) நிலத்தின் ஒரு ்குதிககு மவை 
்ற்றாககுவறயாக உள்ளவ்த ேறடசி 
என்கிவறாம். இ்தனால் மண, ்யிரகள், 
விலஙகுகள் மற்றும் மனி்தரகள் கடுவமயான 
்ாதிபபிற்கு உள்ளாகின்றன. சில வ�ரஙகளில் 

படம் 8.6  வைடசியால் பாதிக்கப்படட பயிர்கள்

படம் 8.7  வைடசியின் நி்ல
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மின்னல் ்தாககு்தலினால் உயிரிைககின்றனர. 
ச்ரும்்ாலும் மின்னல் உயரமான 
ச்ாருடகவளத்்தான் ்தாககுகிறது. இது மரத்வ்த 
உவ்டத்து தீ பிடிகக சசயயும். வமலும் இது 
கடடி்டத்தின்  சேளியில் சசல்கின்ற மின்சார 
கம்பி மற்றும் அவல உணரிகவளத்   ்தாககி தீ 
வி்த்துகவள  ஏற்்டுத்தும். மின்னல் 
சேளிப்டும்வ்ாது அ்தன்  சேப்ம் 9,982.20o  
சசல்சியஸ் ஆகும். 

 மின்னலினால் ்தான் இடி ஒலி 
ஏற்்டுகிறது. அதிக சேப்ம் சகாண்ட மின்னல்  
ஒத்்த அதிரவுக குைாயில் ்யணிககிறது. இ்ந்த 
குைாயில் காற்று விவரோக க்ட்நது சசன்று 
சுருஙகி விரியும் வ்ாது அதிரேவல ஏற்்டடு  

இடி சத்்தம் எழுகிறது.

 மின்னலினால் ஒரு மரம் சேடித்துச 
சி்தறககூடும். மின்னலின் வ்ாது 15 மில்லியன் 
வோல்ட மின்சாரம் வ்தான்றி மரத்தின் 
கிவளயில் விழும்வ்ாது சேப்ம் மரத்தில் 
க்ட்நது சசன்று,  அ்தன் ஈரப்்தத்வ்த 

வைடசியின் பபாது 
1.  ் ருத்தி ஆவ்டகவளயும், ச்தாபபியும் அணிய 

வேணடும்.
2.  சேப்ம் அதிகமாக 

இரு்ந்தால் உ்டனடியாக 
நிைலான ்குதிகளுககுச 
சசல்ல வேணடும்.

3.  வ்ாதுமான அளவு நீர 
அரு்ந்த வேணடும்.

வைடசிக்கு பின்
1.  சூரிய சேப்த்்தாககு்தலால் மயகக 

மவ்ட்ந்தால் அேசர மருத்துே �்டேடிகவககள் 
வமற்சகாள்ளப்்ட வேணடும்.

2.  வ்ரி்டர மற்றும் மககள் வசவேககான 
்தகேவல அறிய உள்ளாடசி அவமபபுகவளத் 
ச்தா்டரபு  சகாள்ளவும்.

8.3.6 மின்்னல்
 இடியு்டன் கூடிய ேளிமண்டல மின்சார 
சேளிவயற்றத்வ்த மின்னல் என்கிவறாம். இது 
ச்ாதுோக இடியு்டன் கூடிய மவை மற்றும் சில 
வ�ரஙகளில்  எரிமவல சேடிபபு அல்லது புழுதிப 
புயலின் வ்ாது ஏற்்டுகின்றது. மின்னல் 10 
மு்தல் 20  ஆம்பியர ேவர  மின்சாரத்வ்த  

உருோககுேதினால்  இது மிகவும் ஆ்த்்தானது.  
குறிப்ாக இடி இடிககும் வ்ாது மககள் திற்ந்த 
சேளியில் இருப்து மிகவும் அ்ாயகரமானது. 

 மின்னலின் ்தாககஙகள் உயிருககு 
ஆ்த்்தான விவளவுகவள ஏற்்டுத்துகின்றன. 
உலகில் ஒரு ேரு்டத்தில் சராசரியாக 2000 வ்ர 

படம் 8.8 மின்்னல்

• 16 கி.மீ ச்தாவலவில் 
இரு்நது உஙகளால் இடி 
ஓவசவய வகடக முடியும்.

• இடி    மின்னல் 
்ாயவு வினாடிககு 80,000 கி.மீ வேகத்தில் 
்யணிககும். 

•ஒரு இடி மின்னல் ் ாயவின்  சராசரி நீளம் 
3 மு்தல் 4 கி.மீ ஆகும்.

• மின் சேடச்டாளி 
உலக அளவில் ஒரு 
�ாவளககு 3 மில்லியன் 
முவற அல்லது ஒரு 
வினாடிககு 40 முவற  
ஏற்்டுகிறது. 

• மூன்று மா்தஙகளுககுத் ச்தா்டரசசியாக 
ஒளிரககூடிய 100 ோட மின் விளகவக 
இயககத் வ்தவேயான ஆற்றவல ஒரு சராசரி 
மின் சேடச்டாளி  சேளியிடுகிறது.
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5.  மின்சார கம்பிகள், இடி்தாஙகி, ்தணணீர 
குைாயகள், அவல உணரி, ஜன்னல் 
வ்ான்றேற்றிற்கு அருகில் சசல்லக கூ்டாது.

6.  மின்னலின் ச்ாழுது சேட்ட சேளியில் 
இரு்ந்தால் மரத்திற்கு கீழ நிற்கக கூ்டாது. 
உயரமான மரஙகவள  மின்னல் ்தாககும்.  
எனவே  மரம் இருககும் இ்டத்திலிரு்நது 30 
மு்தல் 40 மீ தூரம் ்தள்ளி நிற்க வேணடும். 
வமலும் குறிப்ாக ்தனியாக இருககும் ஒற்வற 
மரத்திற்கு அருகில் சசல்லககூ்டாது. 
பு்தரகவள மின்னல் ்தாககாது என்்வ்த 
நிவனவில் சகாள்ள வேணடும்.

7.   சேட்ட சேளியில் இரு்ந்தால் ்தாழோன ் குதி 
அல்லது ்ள்ளமான ்குதிவய அவ்டயாளம் 
கணடு குத்துக கால் இடடு அமர வேணடும். 
நிற்்வ்தா ்டுப்வ்தா ஆ்த்வ்த ஏற்்டுத்தும். 
ஏசனனில் இது மின்னல் ்தாககத்திற்கான 
ோயபவ் அதிகரிககும்.

8.  மிதிேணடி மற்றும்  �ாணயஙகள் வ்ான்ற 
உவலாகப ச்ாருடகவளத்  ்தவிரப்து �ல்லது. 

9.  மின்னலின் ச்ாழுது குவ்ட பிடித்துக 
சகாணடு சசல்லககூ்டாது.

10.  மின்னல் ேரும் ச்ாழுது ஓ்டககூ்டாது. மிக 
சமதுோக �்ட்நது சசன்று இருபபி்டத்வ்த 
அவ்டய வேணடும். ஏசனனில் ஓடும் ச்ாழுது 
ஏற்்டும் காற்றானது மின்னவல  ஈரககும். 

11.  நீஙகள் மகிழு்நதில் இரு்ந்தால் சேளியில் 
ேரககூ்டாது. ஜன்னவல மூ்ட வேணடும், 
அவலஉணரியின்  ்யன்்ாடவ்ட நிறுத்்த 
வேணடும். ச்ரிய மரத்திற்கு அடியிவலா 
அல்லது இடி்நது விழு்நது ஆ்த்வ்த 
ஏற்்்டத்்தககூடிய இ்டத்திவலா ோகனத்வ்த 
நிறுத்்தக கூ்டாது.

12.  உஙகளுககு அருகில் மின்னலால் காய 
மவ்ட்ந்த �்ர இரு்ந்தால் ்ாதிப்வ்ட்ந்தேர 
நிவனவிைகக ோயபபுணடு. எனவே, 
அேருககு மு்தலு்தவி அளிப்து 
அேசியமாகும். 

13.  உஙகளின் நுவரயீரவலப ்ாதுகாத்துக 
சகாள்ள ஒரு ஈரத்துணிவயக சகாணடு 
ோவய மூடிகசகாள்ளவும்.

சேப்ப்டுத்தி நீராவியாக சேளிப்டடு அ்தன் 
அடிமரத்வ்த சேடிககச சசயகிறது.

மின்்னல் வரும்முன்:
1.  நீஙகள் சேளியூர சசல்லும் எணணம் 

இரு்ந்தால் ோனிவல முன் அறிவிபவ் 
கேனிககவும்.

2.  மின்னல் உருோகும் என்று ச்தரி்ந்தால் 
உஙகள் ்யணத்வ்த முடி்ந்தளவு  ்தள்ளிப 
வ்ா்டவும்.

3.  நீஙகள் மின்னல் ேருேவ்த முன் கூடடிவய 
அறியேல்லேரா? மின்னலுககும் இடிககும் 
இவ்டவய உள்ள வ�ரத்வ்த கணககி்டவும். 
இடிககு  முன்னால் மின்னல் ேரும்.  
ஒலியானது சராசரியாக ஒவசோரு  கி.மீ. 
தூரத்திவனயும் 3 வினாடிககுள் க்ட்நது 
சசல்லும்.  மின்னலுககும் இடிககும் இவ்டவய 
மிக குவறோன வ�ரவம இருககும் சூைலில் 
மின்னல் ஏற்்ட்டால்  ஆ்த்து  �மககு 
அருகில்இருப்்தாக உணர்நது  வ்தவேயான  
முன் எசசரிகவகயு்டன் சசயல்்்ட வேணடும். 
ஒரு வேவள  இடிககும், மின்னலுககும் 
இவ்டவய இவ்டசேளி இல்லாவிடில் நீஙகள் 
இருககும் இ்டத்திவலவய மவை வமகம் 
இருப்்தாக ச்ாருள்.

மின்்னல் ஏறபடும் பபாது:
1.  கடடி்டத்தின் உள்வள இரு்ந்தால் க்தவு, 

ஜன்னல், புவகவ்ாககி மற்றும் காற்வறாட்ட 
குைாய ஆகியேற்வற மூடி வேகக வேணடும்.

2.  ச்தாவலவ்சி இவணபபு, ச்தாவலக காடசிப 
ச்டடி மற்றும் இ்தர மின் சா்தனஙகள் மின் 
இவணபபிலிரு்ந்தால் கணடிப்ாக மின் 
இவணபவ்த் துணடிகக வேணடும்.

3.  மின்னலின் ச்ாழுது குளிககக கூ்டாது. 
ஏசனனில் ்தணணீரக குைாயகள் ேழிவய 
மின்னல்  ஊடுருே  ோயபபிருககிறது.  
்தணணீர மற்றும் உவலாகஙகள் 
மின்சாரத்வ்த க்டத்தும் ்தன்வமயுவ்டயது.

4.  சேப்மூடடிவயப ்யன்்டுத்்தக கூ்டாது. 
ஏசனன்றால் அதிலிரு்நது ேரும் சேப்மானது 
மின்னவல ஈரககும் ்தன்வமயுவ்டயது.
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5.  முன்ப்னறபாடு (Prevention): இவ்டயூறுகள் 
மற்றும் ச்தா்டரபுவ்டய வ்ரழிவுகளின் 
எதிரமவறயான ்தாககஙகவள  ்தவிரத்்தல்.

6.  ரபாது விழிப்புணர்வு (Public awareness): 
வ்ரழிவு அ்ாயஙகள் ்ற்றிய ச்ாதுோன 
அறிவு, வ்ரழிவுகளுககு இடடுச சசல்லும் 
காரணிகள் மற்றும் எடுககும் 
�்டேடிகவககள், ஆ்த்துகளால் ஏற்்டும் 
்ாதிபபுகவளக  குவறகக மககளுககு 
சகாடுககப்டுேவ்த ச்ாது விழிபபுணரவு.

7.  விரிதிைன் (Resilince): ஒரு சமு்தாயத்தின் 
திறவன சமாளிககும், அ்ாயத்வ்த 
எதிரசகாள்ளும் மற்றும் ஒரு வ்ரழிவின் 
விவளவுகளில் இரு்நது மீட்து.

8.  கியூபகா ரசயல்திடட வ்ெவு (Hyogo 
Framework for action): வ்ரழிவு ஆ்த்து 
குவறபவ் ஊககுவிப்்தற்காக குறிபபிட்ட 
சசயல்்ாடடு ேழிகாடடு்தல்கவள 
ேைஙகுே்தன் மூலம் 2005 மற்றும் 2015ககு 
இவ்டப்ட்ட வ்ரழிவு ஆ்த்து குவறபபு 
முயற்சிகளுககான உலகளாவிய ேவர்்டம்.

1.  பபரிடர் (Disaster): சமூகத்தின் ்ணிகள் 
ச்தா்டர்நது ்தவ்ட்டடு ்ாதிப்வ்ட்ந்த 
சமூகத்தில் உள்ள ேளஙகவளயும் வ்ாராடி 
்யன்்டுத்்த முடியா்த அளவிற்கும் வமல் 
மனி்தரகள், ச்ாருள்கள் அல்லது சுற்றுச 
சூைல் ஆகியேற்றில் இைபபுகள் ஏற்்டின் 
அது வ்ரி்டர எனப்டும்.

2.  பபரிடர் அபாயக் கு்ைப்பு (Disaster Risk 
R e d u c t i o n ) :  வ ் ர ழி வு க ளி ன் 
காரணகாரணிகவள ்குப்ாயவு 
சசயே்தற்கும், நிரேகிப்்தற்கும் திட்டமிட்ட 
முயற்சிகளால் வமலாணவம சசயது வ்ரி்டர 
அழிவுகவள குவறப்்தற்கான �வ்டமுவறவய 
வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபு.

3.  மீடசித் திைன் (Mitigation): வ்ரி்டரின் 
இவ்டயூறுகள் மற்றும் வ்ரழிவுகளின் 
்ாதிபபுகவளக குவறத்்தல் ஆகும்.

4.  ்தயார்நி்ல (Preparedness): வ்ரழிவு 
நிகழவுகளின் ்தாககஙகளிலிரு்நது மீள்ே்தற்கு 
திறம்்்ட எதிர்ாரககும் அவமபபுகளால் 
உருோககப்டும் திறன்்தான் ்தயாரநிவல.

பின்ேரும் விதிமுவறகவள வமற்சகாணடு மின்னவல எதிரசகாள்ே்தற்கான மாதிரி ஒத்திவக சசயக.
1. மின்னலுககான 30/30 என்ற விதிவய பின்்ற்றவும்.
2.  இடிககும், மின்னலுககும் இவ்டவய உள்ள இவ்டசேளியானது 30 ச�ாடிககும் குவறோக 

இரு்ந்தால் நீஙகள் ஆ்த்தில் இருப்்தாக அரத்்தம்.
3.  கவ்டசி மின்னல் கீற்று அடித்து 30 நிமி்டஙகள் ேவர வீடவ்ட விடடு சேளியில் ேரககூ்டாது.
4.  மின்னலின் வ்ாது ்துஙகி சசல்ேவ்த ்யிற்சி சசயது  ்ாரககவும்.
5.  மின்னவல நீ ்ாரத்்தாவலா அல்லது உணரகின்ற வ்ாவ்தா ்ாதுகாப்ான இ்டத்திற்கு சசல்ல 

முடியா்த வ�ரத்தில் குத்துககாலிடடு உ்டவன அமரவும்.
6.  குதிகாலிவன ஒன்று்டன் ஒன்று வசரத்து அமரவும்.
7.  காதிவன மூடிகசகாள்ளவும்.
8.  இவோறு சசயே்தன் மூலம் மின்சாரம் �ம்வமத் ்தாககாமல் நிலத்திற்குள் சசன்று விடும்.

ோணவர் ரசயல்பாடு
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7.  மின்னலின் வ்ாது அ்தன்  சேப்ம்---------

அ) 9982.200 சச ஆ) 8892.200 சச 
இ) 9892.200 சச ஈ) 9899.200 சச 

8.  இடிககும், மின்னலுககும் இவ்டவய உள்ள 
இவ்டசேளியானது---------ககு குவறோக   
இரு்ந்தால் நீஙகள் ஆ்த்தில் இருப்்தாக 
அரத்்தம்.

அ) 40 ச�ாடி ஆ) 60 ச�ாடி 
இ) 50 ச�ாடி ஈ) 3 வினாடிகள்   

9.  இ்நதியாவின் ------------ ச்தவீ்த ்குதிகள் 
சேப் மண்டல புயலின் ்தாககு்தலுககு 
உட்ட்டது.

அ) 10 ஆ) 20 
இ) 30 ஈ) 40

10.  வ்ரி்டரின் வ்ாது கீழகண்டேற்றில் எது  மிக 
சரியானது எனக கருத்தில் 
சகாள்ளவேணடும்?

அ) உயிர மிகவும் மதிபபுவ்டயது  
ஆ) ச்ாருள்கள்  மிகவும் மதிபபுவ்டயது 
இ) உயிர மற்றும் ச்ாருள்கள் சம மதிபபுவ்டயது  
ஈ) உயிர ச்ாருவளவி்ட குவறோன மதிபபுவ்டயது 

II. மிகக் குறுகிய வி்டயளி.

1.  வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபிற்கான ச்ாது 
விழிபபுணரவு - ேவரயறு.

2. கியூவகா சசயல்திட்ட ேவரவு - குறிபபு ்தருக.

3.  நிலசசரிவிற்கான காரணஙகள் யாவே?.

4.  மின்னலின் 30/30 விதியிவன கூறு.

5.  ேறடசி குறிபபு ்தருக.

 III. குறுகிய வி்டயளி.

1.  நிலசசரிவின் வ்ாது பின்்ற்றவேணடிய 
ஏவ்தனும் மூன்று �்டேடிகவக 
விதிமுவறகவளக குறிபபிடு.  

2.  ேறடசிககு முன் பின்்ற்றவேணடிய 
ஏவ்தனும் மூன்று �்டேடிகவக 
விதிமுவறகவளக குறிபபிடு.

ேதிப்பீடு 

I.  சரியா்ன வி்ட்யத் 
ப்தர்்நர்தடுத்து எழுதுக.

1.  ஒவசோரு ேரு்டமும் 
சராசரியாக------------
மில்லியன் மககள் சேவவேறு ேவகயான 
வ்ரி்டரகளால் ்ாதிககப்டுகின்றனர.

அ) 423 ஆ) 232 
இ) 322 ஈ) 332

2.  ----------------ஆம் ஆணடு 168 �ாடுகள்  
எல்லா ேளரசசி மற்றும் மனி்தவ�யம் சார்ந்த 
நிறுேனஙகள் கியூவகா சசயல்திட்ட 
ேவரவில் வகசயழுத்திட்டது.

அ) 2006 ஆ)2008 
இ) 2005 ஈ)2002

3.  வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபிற்கான ச்ாது 
விழிபபுணரவுககு ---------- முககிய 
முவறகள் உள்ளன.

அ) 8 ஆ) 6 
இ) 9 ஈ) 4

4.  இ்நதியாவின் சமாத்்த நிலப்ரபபில் 33 ச்தவீ்த 
்குதிகள் ---------- ககும் குவறோன 
மவைச்ாழிவேப ச்ற்றால் அ்தவன 
�ாள்்ட்ட ேறடசிப ்குதி எனலாம்.

அ) 650 மிமீ ஆ) 750 மிமீ 
இ) 850 மிமீ ஈ) 950 மிமீ

5.  “விழு! மூடிகசகாள்! பிடி!” என்ற ்யிற்சி எ்ந்த 
வ்ரி்டருககு முககியமானது.

அ) தீ ஆ) நில�டுககம் 
இ) மின்னல் ஈ) சேள்ளம்

6.  சகாடுகக்படடுள்ளவேகளில் ஒன்று 
ச்ரும்்ாலும் உயரநிலச சரிவில் 
ஏற்்டுகிறது.

அ) நில�டுககம் ஆ) சேள்ளம் 
இ) நிலசசரிவு ஈ) மின்னல்
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VI. குழு விவா்தம்.

1.  ேறடசி ஏற்்டும் முன்பு அவ்த எவோறு 
வமலாணவம சசயேது  என்்வ்த குழுோக 
விோதிககவும்.

 பேறபகாள் சான்றுகள்:

1.  சகஞ்சி ஒகாசகி GRIPS (Graduate Institute for 
Policy Studies), 2007 வ்ரி்டர கல்வி, யுசனஸ்வகா 

2.  ் ாதுகாப்ான மற்றும் மீடசிதிறன் சகாண்ட 
கலாசசாராத்வ்த வ�ாககி, யுனிசசப 

3.  ்தமிழ �ாடு மாநில கல்வியியல் ஆராயசசி 
மற்றும் ்யிற்சி நிறுேனத்தின் 
ஆசிரியரகளுககான வ்ரி்டர வமலாணவம 
்யிற்சிக வகவயடு.  

4.  வ்ரி்டர அ்ாயக குவறபபிற்கான 
குை்நவ்தகளின் சசயல்்ாடுகள். United Nations 
Iinternational Strategy for Disaster Reduction.

5.  கவலசசசால் வ்ரகராதி-்தமிழ இவணயக 
கல்விக கைகம்.

 இ்ணய சான்றுகள்

1. Unisdr.org.in

3.  புயலுககு  பிறகு  பின்்ற்றவேணடிய 
ேழிமுவறகள் யாவே?

4.  ்தமிழ�ாடடில் அடிககடி புயல் ்ாதிபபுககு 
உள்ளாகும் மாேட்டஙகவளக குறிபபிடுக.   

IV. விரிவா்ன வி்டயளி .

1.  நில�டுககத்தின் வ்ாது சசயயவேணடியவே 
மற்றும் சசயயககூ்டா்தவேப ் ற்றி  ஏவ்தனும் 
மூன்றவன  எழுதுக.

2.  இடி மின்னலின் வ்ாது �ம்வம ்தற்காத்து 
சகாள்ே்தற்கு பின்்ற்ற வேணடிய 
ேழிமுவறகவள விேரி.

3.  நிலசசரிவின் வ்ாது எடுககவேணடிய 
�்டேடிகவக விதிமுவறகவள விளககுக.  

V.  ரசயமு்ை.

1.  ் ள்ளிப வ்ரி்டர வமலாணவம திட்ட 
ேவரவுககுழுவின் மூலமாக ்ல்வேறு 
வமலாணவம குழுககவள அவமத்து 
கீழேரும் ஒத்திவகப ்யிற்சிகவள 
வமற்சகாள்ளு்தல்.

2.  “விழு! மூடிகசகாள்! பிடி!” ஒத்திவக ்யிற்சி 
- நில�டுககம்.

3.  ஒத்திவக ்யிற்சி - மின்னல் 
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•  நிலவசைெடக் கூறுகச்ளக் கண்டறிதல.

•  நிலவசைெட வசககள் ேற்றும 
அ்ளசவசய அறிதல.

•  நில வசைெட அ்ளசவசய ஒரு 
அ்ளசவயிலிருந்து ேற்பறபாரு அ்ளசவக்கு 
ேபாற்றி அசேத்தல.

•  ெலவசகயபா்ன நிலவசைெட அ்ளசவகச்ள 
வசைதல.

கற்றல் நோக்கஙகள்

9.1 அறிமுகம்

நிலவசைெடம என்ெது ஒரு குறிபபிட்ட 
அ்ளசவயில புவி முழுவசதயும அலலது ஒரு 
ெகுதிசய ேட்டும தட்சடயபா்ன ெைபபில 
குறிபபிட்டுக்  கபாட்டுவதபாகும.   நிலவசைெடஙகள் 
இயற்சக ேற்றும கலபாசைபாை கூறுக்ளபா்ன 
நிலத்மதபாற்றம, கபாலநிசல, இயற்சக வ்ளஙகள், 
அைசியல எலசலகள், ைபாசலகள், ேக்கள் 
பதபாசக, பெபாரு்ளபாதபாை �டவடிக்சககள் 
மெபான்றவற்சற சித்தரித்துக் கபாட்ட 
முயற்சிக்கிறது.

நிலைவசரபடக் கூறுகள்

தசலபபு, குறிபபு, திசை, அ்ளசவ ேற்றும 
ஆதபாைம ஆகியசவ நிலவசைெடத்தின் 

அடிபெசடக் கூறுக்ளபாகும. இது வசையபெட்ட 
நிலவசைெட ெகுதியின் அட்ை ேற்றும தீரக்க 
மைசககளின் ெைவசலத் தருகிறது.

தசலைப்பு

தசலபபு நிலவசைெடத்தின் 
பெபாரு்ளடக்கத்சத எடுத்துசைக்கிறது. இது 
பெருமெபாலும நிலவசைெடத்தின் மேலசேயப 
ெகுதியில அலலது கீழசேயப ெகுதியில  
பகபாடுக்கபெட்டுள்்ளது.

அளசவ

நில வசைெடத்தில இரு புள்ளிகளுக்கு 
இசடபெட்ட தூைத்திற்கும, நிலபெைபபில உள்்ள  

அத்தியாயக் கட்டகம்
9.1. அறிமுகம
9.2 நிலவசைெடத்தின் அ்ளசவ
9.3  இடஙகளுக்கிசடமயயபா்ன தூைத்சத 

அ்ளசவ பையதல 
9.4 ெைபெ்ளசவ அ்ளசவ பையதல 
9.5  நிலவசைெடத்சத பெரிதபாக்குதலும 

சிறிதபாக்குதலும.

அலைகு 9

நிலைவசரபடம் மற்றும் 
அளசவ

Tamil_11th Geography_Unit_9 262-273.indd   262 06/06/18   7:05 PM
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



263

அமத இரு புள்ளிகளுக்கு இசடபெட்ட 
தூைத்திற்கும இசடமய உள்்ள விகிதத்சத 
அ்ளசவ என்கிமறபாம. இது பைபாற்பறபாடர, 
பிைதிபின்்னம அலலது நீள் அ்ளசவ முசறகளில 
பவளிபெடுத்தபெடுகிறது. நிலவசைெடத்தின் 
அ்ளசவ மிக முக்கியேபா்ன இடத்தில 
பகபாடுக்கபெட மவண்டும. இது தசலபபுக்குக்  
கீழ அலலது நிலவசைெடத்தின் கீழ ெகுதியில 
ஏமதபா ஒரு இடத்தில இடமபெற மவண்டும.

குறிப்பு

குறிபபு என்ெது நிலவசைெடத்தில 
ெயன்ெடுத்தபெடும ெலமவறுெட்ட 
முசறக்குறிகள் ேற்றும குறியீடுகச்ளப ெற்றி 
வி்ளக்குகிறது. இது வழக்கேபாக 
நிலவசைெடத்தின் கீழெகுதியில இடது அலலது 
வலது மூசலயில இடமபெற்றிருக்கும.

படம் 9.1. இந்தியா இயற்சக அசமப்பு நிலைவசரபடம் 

இந்தியா - இயற்சக 
அசமப்பு
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திசைகள்

திசைகள் பெருமெபாலும நில 
வசைெடத்தின் மேலெகுதியில வடக்கு ம�பாக்கி 
அசேந்திருபெது தபான் வழக்கம. இது 
நிலவசைெடத்தின் மேல வலது மூசலயில ஒரு 
மேலம�பாக்கிய அமபுக்குறியபால 
குறிக்கபெட்டுள்்ளது. சில ம�ைஙகளில 
திசைசயக்  கபாட்ட அமபுகுறிக்குப ெதிலபாக ஒரு 
உயரந்த திசைக்கபாட்டிப ெயன்ெடுத்தபெடுகிறது.

ஆதாரம்

ஒவபவபாரு நிலவசைெடமும 
ெயன்ெடுத்தபெடும புள்ளிவிவைஙகளின் 
ஆதபாைத்சத தைமவண்டும. ைபாதபாைணேபாக, இந்த 
ஆதபாைஙகள் நிலவசைெடத்தின் ைட்டகத்திற்கு 
(frame) பவளிமய கீழபெகுதியின் வலபபுறத்தில 
பகபாடுக்கபெட்டிருக்க மவண்டும. கீழ 
இடபெக்கத்தில ஆசிரியர, பவளியீட்டபா்ளர, 
பவளியிடபெடும இடம ேற்றும பவளியிடபெட்ட 
ஆண்டு மெபான்றசவ பகபாடுக்கபெட்டிருக்க 
மவண்டும.
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பயிற்சி
ெடம 9.1 இல உள்்ள நிலவசைெடத்சதப ெபாரத்து  நில வசைெடக் கூறுகச்ள  இந்திய புறவரி 

நிலவசைெடத்தில குறிக்கவும.

இந்தியப் பபருஙகடல்

அரபிக் கடல்
வஙகாள விரிகுடா

வ

வ

வ

வ

வ

கி

கி

அளசவயில் இல்சலை
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இசடமய உள்்ள விகிதத்சத  பதபாகுதியபாகவும 
(numerator) (நிலவசைெட தூைம), ெகுதியபாகவும  
(denominator) (நிலபெைபபில உள்்ள தூைம) 
குறிக்கபெடுகிறது.

நிலவசை ெடஙகளில அ்ளசவகள் மூன்று 
விதேபாக குறித்துக் கபாட்டபெடுகிறது அசவ.

1. பைபாற்பறபாடர அ்ளசவ ( Statement Scale)
2. பிைதி பின்்னம (Representation of Fraction)

3.  நீள் அ்ளசவ (Graphical Representation/Bar scale) 
1. பைாற்பறாடர் அளசவ ( Statement Scale)

நிலவசைெடத்தில அ்ளசவகச்ள குறிக்க 
பைபாற்கச்ள ெயன்ெடுத்துவது பைபாற்பறபாடர 
அ்ளசவ எ்னபெடும. எ.கபா, 1 பைன்டிமீட்டர =  
10 கிமலபா மீட்டர என்ெது நிலத்தில தூைத்திற்கு 
10 கிமலபா மீட்டர எ்னவும நிலவசைெடத்தில 
தூைம 1.பை.மீ எ்ன கபாட்டபெடுகிறது.

 மேலும 1 அஙகுலத்திற்கு 16 சேலகள் 
என்ெசத நிலத்தில உள்்ள தூைம 16 சேலகள் 
எ்னவும நிலவசைெடத்தில உள்்ள தூைம ஒரு 
அஙகுலம எ்னவும  குறித்து கபாட்டபெடுகிறது. 
இதன் மூலம பைபாற்பறபாடர அ்ளசவ எளிதபாகவும,  
ெயன்ெபாட்டில உள்்ள அலகுகச்ளக் பகபாண்டு  
பைபாற்பறபாடர மூலம வி்ளக்கபெடுகிறது.

(எ.கபா) 1 பைன்டிமீட்டர = 10 கிமலபா மீட்டர
2. பிரதி பின்னம் (Representation of Fraction)

நிலவசைெடத்தில உள்்ள தூைத்திற்கும 
நிலத்தில அமத தூைத்திற்கும இசடமய உள்்ள 
பதபாடரசெ எண்க்ளபால எழுதபெட்ட அ்ளசவமய 
பிைதி பின்்ன அ்ளசவ ஆகும. இந்த பிைதி பின்்ன 
அ்ளசவ பின்்ன முசறயில மேபபுகளில 
குறிக்கபெடுகிறது.

எ.கபா. பிைதி பின்்னம 1: 40,000

ஒரு அலகு என்ெது வசைெடத்திலும, 40,000 
அலகுகள் என்ெது நிலபெைபபிலும கபாட்டபெடும 
தூைேபாகும. அதபாவது 1 பை.மீ அலலது அஙகுலம 
என்று நிலவசைெடத்தில குறிக்கபெடுவது 
உண்சேயில 40,000 பை.மீ அலலது 40,000 
அஙகுலஙகள் எ்ன நிலத்தின் தூைத்சத 
குறிபெதபாகும.

1.  கீமழ பகபாடுக்கபெட்டுள்்ள தகவலகளின் 
அடிபெசடயில, தமிழ�பாடு நிலவசைெடத்தில 
அதன் முக்கிய கூறுகச்ள உரிய இடஙகளில 
குறிக்கவும. 

தசலபபு : தமிழ�பாடு – வடகிழக்குப 
ெருவ ேசழயின் ெைவல, 
2017

அ்ளசவ : 1:2,00,000,000
குறிபபு : குசறந்த ேசழபபெபாழிவு,  

மிதேபா்ன ேசழபபெபாழிவு,  
அதிகேபா்ன ேசழபபெபாழிவு.

அட்ைமைசகப 
ெைவல

: 80 வடக்கு முதல  
130 வடக்கு வசை

தீரக்க 
மைசகப 
ெைவல

:
740 கிழக்கு முதல 800 
கிழக்கு வசை

2.  நில வசைெடத்தில ெயன்ெடுத்தபெடும 
ெலமவறு பிரிவுக் குறியீடுகச்ளக் பகபாண்டு 

அ. இருபபுப ெபாசத 
ஆ. ைபாசல வழிகள் 
இ. நீர நிசலகள் 
ஈ. இயற்சகப பிரிவுகள் 
உ. கலபாைபாைப பிரிவுகள் 
ஊ.  தபாவைஙகள் மெபான்றவற்சற 

வசையவும.

9.2 நிலை வசரபடத்தின அளசவ 

நில வசைெடத்தில இரு புள்ளிகளுக்கு 
இசடபெட்ட தூைத்திற்கும, நிலபெைபபில உள்்ள  
அமத இரு புள்ளிகளுக்கு இசடபெட்ட 
தூைத்திற்கும, இசடமய உள்்ள விகிதத்சத 
அ்ளசவ என்கிமறபாம. அச்னத்து வசகயபா்ன 
நிலவசைெடஙகளிலும அ்ளசவயபா்னது 
இன்றியசேயபாத  ஒன்றபாகும.   நில வசைெடத்தின்  
தூைத்சத நிலத்தின் தூைேபாக ேபாற்றுவதற்கு  
அ்ளசவ உதவுகிறது.  

நிலவசைெடத்திற்கும புவிெைபபிற்கும 
இசடமய உள்்ள பதபாடரசெ நிலவசைெட 
அ்ளசவ தருகிறது. நிலவசைெடத்தில  இைண்டு 
புள்ளிகளுக்கு இசடமய உள்்ள தூைத்திற்கும 
நிலபெைபபில உள்்ள அமத தூைத்திற்கும 
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விசட:  பிைதி பின்்னம 1: 3,16,800  
அலலது 1/3,16,800.

2.  பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பிரதிபின்ன 
அளசவசய பைாற்பறாடர் 
அளசவக்கு மாற்றுதல்.

1.  பிைதி பின்்னம 1:2,00,000  என்ெசத  
பைபாற்பறபாடர அ்ளசவக்கு ேபாற்றவும.

தீர்வு

1: 2,00,000 என்ெதில 1 அலகு என்ெது 
நிலவசைெட தூைத்சதயும 2,00,000 என்ெது 
நிலத்தில உள்்ள தூைத்சதயும குறிக்கும.

1 அலகு எ்ன நிலவசைெடத்தில 
குறிபபிடுவது 1,00, 000 அலகுக்ளபாக நிலத்தின் 

தூைத்சத குறிக்கும அலலது 1பை.மீ = 
2,00,000/1,00,000  

(1கி.மீ.=1,00,000 பை.மீ) அலலது

1 பை.மீ என்ெது 2.0 கி.மீ எ்ன குறிக்கும

விசட: 1 பை.மீ =2.0 கி.மீ குறிக்கும்

3.  பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பைாற்பறாடர் 
அளசவசய பிரதி பின்னமாக மாற்றவும்.

அ) 5 பை.மீ 10கி.மீட்டசை குறிக்கும
ஆ) 2அஙகுலம 4 சேலகச்ள குறிக்கும
இ) 1பை.மீ 100மீட்டசைக் குறிக்கும

தீர்வு (அ) 5 பை.மீ 10 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும

படி1  பகபாடுக்கபெட்ட அ்ளசவசய ஒமை 
அலகபாக ேபாற்றவும

 1கி.மீ = 1,00,000 பை.மீ

படி2 10 கி.மீ =10,00,000 பை.மீ
எ்னமவ 5 பை.மீ =10,00,000 பை.மீ

படி3 1:10,00,000/5 என்ற விகிதேபாக சுருக்கவும

விசட :  பிைதி பின்்னம 1:2,00,000 அலலது 1/ 
2,00,000

தீர்வு (ஆ) 2அஙகுலம 4 சேலகச்ளக் குறிக்கும

படி1  பகபாடுக்கபெட்டுள்்ள அ்ளசவசய ஒமை 
அலகபாக ேபாற்றவும

(1 சேல = 63,360 அஙகுலம)

பிைதிபின்்னம கீழக்கண்ட ெண்புகச்ளக் 
பகபாண்டிருக்கும.

1.  பிைதிபின்்னத்தில பதபாகுதி பைன்டிமீட்டரிலும  
அதன் ெகுதி கிமலபா மீட்டரிலும 
பகபாடுக்கபெட்டிருக்கும.

2.  பிைதிபின்்னத்தில பதபாகுதி அஙகுலத்தில 
இருக்குமமெபாது ெகுதி சேலகளில இருக்கும.

பிைதி பின்்னம 1/40,000 அலலது 1:40,000 
எ்னக் கபாட்டபெடுகிறது.

3.  நேர்க்நகாட்டு அளசவ அல்லைது 
பட்சட அளசவ

நிலவசைெடத்தில  இவவசக அ்ளசவயில 
நிலவசைெடத்தில உள்்ள தூைத்சதயும 
நிலத்தில உள்்ள அமத தூைத்சதயும முதன்சே 
ேற்றும இைண்டபாம பிரிவபாக   
கபாண்பிக்கபெடுகிறது. பைபாற்பறபாடர அ்ளசவ 
மெபால அலலபாேல  நிலவசைெடத்தில 
சிறியதபாகமவபா அலலது பெரியதபாகமவபா 
ேபாற்றி்னபாலும  இந்த ம�ரக்மகபாட்டு அ்ளசவ  
பெபாருந்தும. இதுமவ இந்த அ்ளசவயின் 
சிறபெபாகும.

எடுத்துக்காட்டு:

தீர்வுகணட எடுத்துக்காட்டுகள்

1.  பைாற்பறாடர் அளசவசயப் பிரதி 
பின்ன அளசவக்கு மாற்றுதல்.

1.  1 அஙகுலம என்ெது 5 சேலகச்ள குறிக்கும 
என்ெசத பிைதி பின்்ன அ்ளசவக்கு ேபாற்றவும.

தீர்வு:  பைபாற்பறபாடர அ்ளசவசயப பிைதி 
பின்்னேபாக ேபாற்ற

1 அஙகுலம = 5 சேலகள் அலலது
1 அஙகுலம = 5× 63,360 அஙகுலம 

(1 சேல =63,360 அஙகுலம) அலலது 
1 அஙகுலம = 3,16,800 அஙகுலம

1000 500 0 1 2 3 4

R. F. 1:50,000
மீட்டர கிமலபா மீட்டர
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பயிற்சி

1.  பைபாற்பறபாடர அ்ளசவசயப பிைதி பின்்னேபாக 
ேபாற்றவும

அ) 1 பை.மீ 10 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும 
ஆ) 1 பை.மீ 5 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும 
இ) 1 பை.மீ 1 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும 
ஈ) 1 பை.மீ 50 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும 
உ) 1 பை.மீ 100 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும

2.  பிைதி பின்்ன அ்ளசவசய பைபாற்பறபாடர 
அ்ளசவயபாக ேபாற்றவும

அ) 1: 1,00,000 
ஆ) 1: 50,000 
இ) 1: 250,000 
ஈ) 1: 5,000,000 
உ) 1: 30,000

3. ம�ரக்மகபாட்டு அ்ளசவயில கபாட்டவும.
அ) 1 பை.மீ 10 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும 
ஆ) 1 பை.மீ 5 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும 
இ) 1 பை.மீ 1 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும 
ஈ) 1 பை.மீ 50 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும 
உ) 1 பை.மீ 100 கி.மீட்டசைக் குறிக்கும

9. 3.  இடஙகளுக்கு இசடநயயா்ன 

தூரத்சத அளசவ பையதல்

நிலவசைெடத்தில நீ்ளத்சத அ்ளபெதில 
இரு வசககள் உள்்ள்ன. 

1. ம�ரக்மகபாடுகள்
2. வச்ளந்த மகபாடுகள்

நேர்க்நகாடுகளின அம்ைஙகள்.

ைபாசலகள், இருபபுப ெபாசதகள் ேற்றும 
கபாலவபாயகள் மெபான்றவற்றின் நீ்ளத்சத 
அ்ளவிடுவது எளிது. டிசவடர அலலது 
அ்ளசவயின் உதவியுடன் ம�ைடியபாக 
நிலவசைெடத்தின் தூைத்சத அ்ளவிடலபாம. 
நிலவசைெடத்தின் தூைத்சத ம�ரக்மகபாட்டின் 
உதவியுடன் அ்ளவிடலபாம. 

வசளந்த நகாட்டின அம்ைஙகள்.
வச்ளந்த மதபாற்றஙக்ளபா்ன கடற்கசை, 

ஆறுகள், சிற்றபாறு மெபான்றசவகளின் தூைத்சத 

படி2 4 சேலகள் = 63,360×4 = 253440
அஙகுலம = 2,53,440 அஙகுலம

படி3 1: = 2,53,440/2 என்ற விகிதேபாக சுருக்கவும

விசட =  பிைதி பின்்னம 1:1,26,720 அலலது 
1 /1,26,720

தீர்வு (இ) 1 பை.மீ 100 மீட்டசை குறிக்கும

படி1:  பகபாடுக்கபெட்டுள்்ள அ்ளசவசய ஒமை 
அலகபாக ேபாற்றவும 

(1 மீ = 100 பை.மீ)
படி 2:  100மீ = 10,000 பை.மீ எ்னமவ  

1பை.மீ = 10,000 பை.மீ

விசட பிரதிபின்னம் 1: 10,000 அல்லைது 1/ 10,000

நேர்க்நகாட்டு  அளசவக்கு மாற்றுதல்.
தீர்வுக்கணட எடுத்துக்காட்டு : 1: 50,000 என்ற 
அ்ளசவசய ம�ரக்மகபாட்டு அ்ளசவக்கு ேபாற்ற 
தூைத்சத கி.மீ ேற்றும மீட்டைபாக எடுத்துக் 
பகபாள்்ளவும.

(குறிபபு: நீள்  அ்ளசவக்கு 15 பை.மீ 
ம�ரக்மகபாட்சட வசைந்து  பகபாள்்ளவும)

தீர்வு
1: 50,000 என்ெதில 1 அலகு நிலவசைெடத்திலும  
50,000 அலகு நிலதூைத்சதயும அலலது 1 பை.மீ 
= 50,000 பை.மீ அலலது 0.5 கி.மீ (1 கி.மீ =1,00,000 
பை.மீ) 10 பை.மீ = 5.0 கி.மீ எ்ன குறிக்கும.

வசரதல்
 ம�ரக்மகபாட்டு அ்ளசவ வசையுமமெபாது 
10 பை.மீ நீ்ளேபா்ன மகபாட்சட வசைந்து அசத ஐந்து 
ைேேபா்ன ெகுதியபாக பிரித்து 1கி.மீ முதல 
4 கி.மீ வலது ெக்கத்தில குறிக்கவும, ஆைமெத்தில 0 
எ்ன குறிக்க மவண்டும. வலது ெகுதியில 1கி.மீ 
என்ற  அ்ளசவசய 10 ெகுதியபாக பிரித்து 0 எ்ன 
ஆைமபிக்கமவண்டும. எ்னமவ, முதன்சே 
அ்ளசவ 4 ெகுதிக்ளபாகவும, 4 கி.மீ ஆகவும 
உள்்ளது. இடது புறத்தில உள்்ள 1கி.மீ பிைதி 
பின்்னம 1:50,000 100 மீட்டர உள்்ள 10 ெகுதிக்ளபாக 
பிரிக்க மவண்டும. இதுமவ விரிவபாக்கபெட்ட 
அ்ளசவ ஆ்ன 1000 மீட்டர ஆகும.

1000 500 0 1 2 3 4

மீட்டர கிமலபா மீட்டர
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படி 1.  பீல ேற்றும மகசில �கைஙகளுக்கு இசடமய 
உள்்ள தூைத்சத அ்ளவுமகபால  அலலது 
ஒரு நூல உதவியுடன் பைன்டிமீட்டரில 
அ்ளக்கவும (எ.கபா) 2.9 பை.மீ.

படி 2.  1 பை.மீ = 10கி.மீ எ்ன மேபபின் அ்ளசவ 
எடுத்துக் பகபாள்்ளவும

படி 3.  மேபபின் அ்ளசவயபால அ்ளவிடபெட்ட 
தூைத்சத பெருக்கவும (2.9×10கி.மீ=29 
கி.மீ)

விசட இரணடு ேகரஙகளுக்கு இசடநய 
உள்ள தூரம் 29 கி.மீ ஆகும்

ஆ)  வச்ளந்த மகபாடபா்ன அ ேற்றும ஆ என்ற இரு 
புள்ளிகளுக்கு இசடமய உள்்ள தூைத்சத 
அ்ளவிடுதல. நூல உதவியுடன் வச்ளந்த 
மகபாட்டின் தூைம அ்ளவிடுதல

Fig. 1.8: A String along the irregular distance

0 1 2 3

படி 1.  ஒரு நூலின் உதவியுடன் இரு 
புள்ளிகளுக்கு இசடமய உள்்ள தூைத்சத 
அ்ளக்கவும.

படி 2.  நூசல அ்ளவு மகபால மீது சவத்து 
பை.மீட்டரில அ்ளக்கவும (எ.கபா) 3.2 கி.மீ

படி 3.  நிலவசைெடத்தில அ்ளசவ 1 பை.மீ = 1 கி.மீ 
எ்ன குறிக்கவும

படி 4.  நிலவசைெடத்தில அ்ளசவசய, 
அ்ளக்கபெட்ட தூைத்தபால பெருக்கவும 
3.2×1கி.மீ = 3.2 கி.மீ

விசட:  இரு புள்ளிகளுக்கு இசடநய உள்ள 
தூரம் 3.2 கி.மீ

மிக கவ்னேபாக அ்ளவிடுதல மவண்டும. 
வச்ளந்த அசேபபு கயிறு அலலது நூல சவத்து 
ஆைமெ புள்ளியில குறித்த பின்பு வச்ளந்த 
மகபாட்டின் இறுதி வசை அ்ளந்து தூைத்சத 
அ்ளவிடலபாம. பின்பு கயிற்சற அ்ளந்து தூைத்சத 
பதரிந்து பகபாள்்ளலபாம. மைபாட்மடபா மீட்டர என்ற 
எளிய உெகைணம ெயன்ெடுத்தி தூைத்சத 
அ்ளவிடலபாம. மைபாட்மடபா மீட்டரில உள்்ள 
ைக்கைம வச்ளந்த ெைபபின் மேல �கரத்தியும 
வச்ளந்த மகபாட்டின் தூைத்சத அ்ளவிடும 
ஆைமெம ேற்றும முடிவு வசை அ்ளசவ குறித்து 
பகபாள்்ள மவண்டும. நூல ேற்றும அ்ளவுமகபால 
உதவியுடன் வச்ளந்த மகபாட்டின் தூைம 
அ்ளவிடுதல.

உதாரணம்

அ)  பீல ேற்றும மகசில �கைஙகளுக்கு இசடமய 
உள்்ள ம�ரக்மகபாட்டு தூைத்சத அ்ளவிடுதல

0

0 1 2 3

10 20 30

நூல் மற்றும் அளவுநகாசள பயனபடுத்தி வசளநகாட்டிச்ன 
அளவிடும் முசற

வசளநகாடு

நூல்

கி.மீ

பை.மீ

ஐரிஸ் கடல்

நமன வசளகுடா

சிக்கன பாசற

பீல்

ராம்நை

டக்லைஸ்

நகசில் ேகரம்

கி.மீ

அ

ஆ
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முழு ைதுைம =10 ( நீலம),  
ஒரு சிறு ைதுைம 1 பை.மீ 2   

படி 2  அடுத்து பின்்ன ைதுைஙகச்ள எண்ணிக் 
பகபாள்்ள மவண்டும

¾ ைதுைம (ேஞைள்) = 4,  
1/2 ைதுைம (ெசசை) = 2,  
1/4 ைதுைம (இ்ளஞசிவபபு) =10

படி 3  பேபாத்த ைதுைஙகச்ள எண்ணிக்பகபாள்்ளவும.

முழு ைதுைஙகள் 10 

10 ×1 =10,
¾ ைதுை எண்ணிக்சக = 4,

4×¾ = 3
½ ைதுை எண்ணிக்சக = 2

பயிற்சி

1.  உ்னக்கு அருகில உள்்ள �கைத்திற்கும  
பைன்ச்ன �கருக்கும இசடமயயபா்ன ைபாசல 
ேற்றும பதபாடர வண்டி தூைத்சத தமிழ�பாடு 
வசைெடத்தின் உதவியுடன் அ்ளந்து ெபார.

2.  தமிழ�பாடு கடற்கசையின் நீ்ளத்சத அ்ளக்கவும

3.  தலபெடத்தில உள்்ள ஏமதனும இைண்டு 
கிைபாேஙகளுக்கு இசடமய உள்்ள தூைத்சத 
அ்ளந்து ெபாரக்கவும.

9.4.  பரப்பளசவ அளசவ பையதல்

நிலவசைெடத்தின் ெைபெ்ளசவ அ்ளவிடுவதன் 
மூலம புவியியலின் ெைபசெ அ்ளவிடலபாம. 
அவற்சற ெல விதேபா்ன முசறகளில 
அ்ளவிடலபாம. அவற்றில ைதுைஙகள் மூலம 
ெைபசெ அ்ளவிடுவது எளிய முசறயபாகும.

ைதுர முசற

 ெைபெ்ளசவ அ்ளவிட பெபாதுவபாக ைதுை 
முசற ெயன்ெடுகிறது. இமமுசறயில அ்ளவிட 
மவண்டிய ெகுதி வி்ளக்குகள் பெபாருத்தபெட்ட 
மேசை மீது கிைபாப மெபெர பெபாருத்தபெட்டு 
ைதுைஙகள் அ்ளவிடபெடுகிறது. கிைபாப மெபெரில 
உள்்ள ைதுைஙகள் அ்ளசவயபாக எடுத்துக் 
பகபாள்்ளபெடும.

எ.கா, பகபாடுக்கபெட்டுள்்ள மேபபின், அ்ளசவ 
1பை.மீ = 1கி.மீ எ்னக் பகபாண்டு, ைதுைஙகளின் 
மூலம ெைபசெக் கண்டு பிடிக்கவும. 1 சின்்ன 
ைதுைத்தின் ெைபபு = 1 கி.மீ2

படி 1  முதலில ஒவபவபாரு முழு ைதுைத்சதயும 
எண்ணிக்பகபாள்்ள மவண்டும.

பையல்பாடு

https://support.google.com/maps/
answer/1628031?co5GENIE...hl5e
மேற்கண்ட இசணய பதபாடரசெ 
ெயன்ெடுத்தி மதரந்பதடுக்கபெட்ட ஏமதனும 
இரு இடஙகளின் தூைத்சத கணக்கிடுக.
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படி 2  அடுத்து பின்்ன ைதுைஙகச்ள எண்ணிக் 
பகபாள்்ள மவண்டும

¾ ைதுைம = 2,  
½ ைதுைம = 4,  
¼ ைதுைம =2

படி 3  பேபாத்த ைதுைஙகச்ள எண்ணிக் 
பகபாள்்ளவும.

முழு ைதுைஙகள் 11 
11×1 = 11

¾ ைதுை எண்ணிக்சக,
2×¾ = 1.5

½ ைதுை எண்ணிக்சக,
4×½ = 2

¼ ைதுை எண்ணிக்சக,
2×¼ = 0.5 

படி 4  எலலபா ேதிபபுகச்ளயும கூட்ட மவண்டும. 
11+1.5+2+0.5 =15 ைதுைஙகள்

படி 5  நிலவசைெடத்தின் அ்ளசவயபால பேபாத்த 
ைதுைஙகச்ள பெருக்க மவண்டும.

15×1 =15 கி.மீ2

எ்னநவ நிலைவசரபடத்தின பரப்பு =15 கி.மீ2

9.5  நிலைவசரபடத்சத பபரிதாக்குதலும் 

சிறிதாக்குதலும்

நிலவசைெட வலலு�ரகள் விவைஙகச்ள 
மைகரித்து பதபாகுக்கும பையல முசறயின் மெபாது 
அந்த நிலவசைெடத்சத சிறியதபாகமவபா அலலது 
பெரியதபாகமவபா ேபாற்றுகின்ற்னர. 
நிலவசைெடத்சத பெரியதபாக்கும மெபாது 
நிலவசைெடம அதன் மூல அ்ளசவ விட 
பெரியதபாக கபாட்டபெடுகிறது. நிலவசைெடத்சத 
சிறியதபாக்கும மெபாது நிலவசைெடம அதன் மூல 
அ்ளசவ விட சிறியதபாக கபாட்டபெடுகிறது.

பையல்பாடு

www.makeuseof.com/ 

மேற்கண்ட இசணய பதபாடரசெப ெயன்ெடுத்தி 
மதரந்பதடுக்கபெட்ட ஏமதனும ஒரு 
கிைபாேத்தின்/ேச்னயின் ெைபெ்ளசவ 
கணக்கிடுக.

2×½ = 1
¼ ைதுை எண்ணிக்சக = 8
10×¼ =2 ½ 

படி 4  எலலபா ேதிபபுகச்ளயும கூட்ட மவண்டும. 

10+3+1+2 ½ =16 ½ ைதுைஙகள்

படி 5  நிலவசைெடத்தின்  அ்ளசவயபால பேபாத்த 
ைதுைஙகச்ளப பெருக்க மவண்டும.

16.5 ×1 =16.5 கி.மீ2

எ்னநவ நிலைவசரபடத்தின பரப்பு = 16.5 கி.மீ2 

எடுத்துக்காட்டு

பகபாடுக்கபெட்டுள்்ள ெைபசெ ைதுை அ்ளவு 
முசறயில கணக்கிடுக. 

அ்ளசவ 1பை.மீ =1கி.மீ
ஒரு சிறு ைதுைம =1 கி.மீ 2

படி 1  முதலில ஒவபவபாரு முழு ைதுைத்சதயும 
எண்ணிக்பகபாள்்ள மவண்டும.

முழு ைதுைம =11
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கீழக்கண்ட சூத்திைத்சதப  ெயன்ெடுத்தி  
புதிய நிலவசைெடத்தின் மீது வசையபெட்ட 
ைதுைஙகளின்  அ்ளசவ தீரேபானிக்கமவண்டும.

புதிய நிலவசைெட அ்ளசவ =
புதிய அ்ளசவ

×
மூல நிலவசைெட 
ைதுைத்தின் ெக்கமெசழய அ்ளசவ

எடுத்துக்காட்டு 1

அ்ளசவ 1/16,000,000 என்ற ைபாஜஸதபான் 
நிலவசைெடத்தில உள்்ள அ்ளசவசய 1/ 8,000,000 
என்ற பெரிய  அ்ளசவக்கு ேபாற்றவும.

1/8,000,000 என்ற அ்ளசவக்கு  நிலவசைெடத்சத 
பெரிதபாக்கவும. 

படி 1  1 பை.மீ  அ்ளவு பகபாண்ட ைதுைஙகச்ள மூல 
நிலவசைெடத்தின்  மேல வசையவும.

R.F= 1:16,000,000  

ராஜஸ்தான நிலைவசரபடம்

ராஜஸ்தான நிலைவசரபடம்

R.F= 1:16,000,000  

மேமல பகபாடுக்கபெட்டுள்்ள ெடம ெபாதி 
(1/2) அ்ளசவயில குசறக்கபெடும மெபாது மூல 
உருவத்சத பெரிதபாக்கும அலலது சிறிதபாக்கும 
அ்ளசவசய அ்ளசவக் கபாைணி  அலலது 
பெரிதபாக்கும அலலது சிறிதபாக்கும கபாைணிகள் 

என்கிமறபாம. இது ஒரு நிலவசைெடத்தில உள்்ள 
பெபாருளின்  அச்னத்து  ெரிணபாேஙகச்ளயும 
பெரிதபாக்கியும சிறிதபாக்கியும கபாட்டும 
நிசலயபா்ன கபாைணியபாகும. உருவம ெபாதியபாக 
குசறக்கபெடும மெபாது கபாைணி அ்ளசவயும 
ெபாதியபாக குசறகிறது.

ஓர அ்ளசவசயப ெயன்ெடுத்தி 
நிலவசைெடத்தின் ெைபசெக் கபாண்ெதற்கும 
ேற்பறபாரு அ்ளசவசய ெயன்ெடுத்துவதற்கும 
உள்்ள விகிதமும பெரிதபாக்கபெட்ட 
நிலவசைெடத்தின் அ்ளசவக்கும  சிறிதபாகபெட்ட 
நிலவசைெடத்தின் அ்ளசவக்கும உள்்ள 
விகிதமும ைேேபாகும.

நீள் அளசவ முசற

ஒத்த ைதுைஙகளின் மூலம நீள் அ்ளசவ 
முசறபெடி நிலவசைெடத்சத பெரிதபாக்கவும  
சிறியதபாக்கவும முடியும. நிலவசைெடத்சத 
சிறியதபாக்க அலலது பெரிதபாக்க ைதுை முசறமய  
பெபாதுவபா்ன ேற்றும எளிய முசறயபாகும. 
நிலவசைெடத்சத   பெரிதபாக்க   மவண்டுபேன்றபால  
மூல நிலவசைெடத்தின் மீது ைேெக்கஙகச்ளக் 
பகபாண்ட ைதுைஙகச்ள வசையமவண்டும. 
ைதுைஙகளின் அ்ளசவ அதிகரித்து புதிய 
நிலவசைெடத்தில வசைவது மூல 
நிலவசைெடத்தின் விகிதத்திற்கு ஒத்ததபாக 
இருக்கமவண்டும.

4 அலைகுகள்

4 அலைகுகள்

2 அலைகுகள்

2 அலைகுகள்
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படி 2 கணக்கிடுதல்

1 பை.மீ ைதுைத்சத 1/16,000,000 என்ற 
அ்ளசவயபாக எடுக்கவும. நிலவசைெட அ்ளசவ 
1/16,000,000 என்ெசத 1.பை.மீ அ்ளவு உள்்ள 
ைதுைஙக்ளபாக எடுத்து பகபாள்்ளபெடுகிறது.

எ்னமவ 1/8,000,000 என்ற அ்ளசவயில  
சிறிய ைதுைஙகளின் ெக்க அ்ளவு = X

X =
1/8,000,000 × 1 பை.மீ1/16,000,000

X = 1×16,000,000 = 2 பை.மீ1×8,000,000
நிலவசைெட அ்ளசவ 1/8,000,000 

என்றிருந்தபால சிறிய ைதுைத்தின் ெக்க அ்ளசவ 2 
பை.மீ ஆகும.  இபமெபாது ஒவபவபாரு ெக்கமும 2 
பை.மீ அ்ளவு பகபாண்ட ைதுைஙகச்ள வசைக. 
ைதுைஙகளின் எண்ணிக்சக மூல 
நிலவசைெடத்தில உள்்ள  பேபாத்த ைதுைஙகளுக்கு 
ைேேபாக இருக்கமவண்டும. ஒவபவபாரு ைதுைேபாக 
மூல நிலவசைெடத்தில கபாணபெடும புற 
வரிகச்ள பெரிதபாக்கபெட்ட நிலவசைெடத்தில 
வசையவும.

எடுத்துக்காட்டு 2

இது 1/8,000,000 அ்ளசவசயக் பகபாண்ட 
ேத்திய பிைமதைத்தின் நிலவசைெடம. இது 
1/16,000,000 என்ற அ்ளசவக்கு சிறியதபாக்கபெட 
மவண்டும. 

1/16,000,000 என்ற அ்ளசவசயக் பகபாண்ட 
நிலவசைெடத்சத சிறியதபாக்க 

படி 1  1 பை.மீ அ்ளவுக் பகபாண்ட ைதுைஙகச்ள மூல 
நிலவசைெடத்தின் மேல வசையவும.

படி 2 கணக்கிடுதல் 

1 பை.மீ ைதுைத்சத 1/8,000,000 என்ற 
அ்ளசவயபாக எடுக்கவும. நிலவசைெட அ்ளசவ 
1/8,000,000 என்ெசத 1.பை.மீ ெக்கம உள்்ள 
ைதுைஙக்ளபாக எடுத்துக்  பகபாள்்ளபெடுகிறது.

எ்னமவ 1/16,000,000 என்ற அ்ளசவயில  
சிறிய ைதுைஙகளின் ெக்க அ்ளவு = X

X =
1/16,000,000

× 1 பை.மீ
1/8,000,000

X =
1×8,000,000

= 0.5 பை.மீ
1×16,000,000

நிலவசைெட அ்ளசவ 1/16,000,000 
என்றிருந்தபால சிறிய ைதுைத்தின் ெக்க அ்ளசவ 
0.5 பை.மீ ஆகும. இபமெபாது ஒவபவபாரு ெக்கமும 
0.5 பை.மீ அ்ளவு பகபாண்ட ைதுைஙகச்ள 
வசையவும. ைதுைஙகளின் எண்ணிக்சக மூல 
நிலவசைெடத்தில உள்்ள  பேபாத்த ைதுைஙகளுக்கு 
ைேேபாக இருக்கமவண்டும. ஒவபவபாரு ைதுைேபாக 
மூல நிலவசைெடத்தில கபாணபெடும புற 
வரிகச்ள சிறிதபாக்கபெட்ட  நிலவசைெடத்தில 
வசையவும.

R.F= 1:16,000,000  

எடுத்துக்காட்டு 3

இது 1/32,000,000 அ்ளசவசயக் பகபாண்ட 
ஆஸதிமைலியபாவின் நிலவசைெடம. இது 
1/16,000,000 என்ற அ்ளசவக்கு பெரியதபாக்கபெட 
மவண்டும.

மத்திய பிரநதைத்தின நிலைவசரபடம்

மத்திய பிரநதைத்தின நிலைவசரபடம்

R.F = 1:8,000,000
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படி 1  ½ பை.மீ அ்ளவு பகபாண்ட ைதுைஙகச்ள மூல 
நிலவசைெடத்தின் மேல வசையவும.

படி 2 கணக்கிடுதல் 

1 பை.மீ ைதுைேபா்னது 1/16,000,000 என்ற 
அ்ளசவயபாக எடுக்கவும.  நிலவசைெட அ்ளசவ 
1/32,000,000 என்ெசத 0.5 பை.மீ அ்ளவு உள்்ள 
ைதுைஙக்ளபாக எடுத்துக்  பகபாள்்ளபெடுகிறது.

எ்னமவ 1/16,000,000 என்ற அ்ளசவயில  
சிறிய ைதுைஙகளின் ெக்க அ்ளவு =X

X = 1/16,000,000 × 0.5 பை.மீ
1/32,000,000

X = 1×32,000,000 = 2 பை.மீ
1×16,000,000

நிலவசைெட அ்ளசவ 1/16,000,000 
என்றிருந்தபால சிறிய ைதுைத்தின் ெக்க அ்ளசவ 
2 பை.மீ ஆகும. இபமெபாது ஒவபவபாரு ெக்கமும 
2 பை.மீ அ்ளவு பகபாண்ட ைதுைஙகச்ள வசைக. 
ைதுைஙகளின் எண்ணிக்சக மூல 
நிலவசைெடத்தில உள்்ள  பேபாத்த ைதுைஙகளுக்கு 
ைேேபாக இருக்கமவண்டும. ஒவபவபாரு ைதுைேபாக 
மூல நிலவசைெடத்தில கபாணபெடும புற 
வரிகச்ள பெரிதபாக்கபெட்ட நிலவசைெடத்தில 
வசையவும.

பயிற்சி 
உஙகளிடம உள்்ள நிலவசைெட 

புத்தகத்தில பகபாடுக்கபெட்டுள்்ள தமிழ�பாடு 
நிலவசைெடத்தில உள்்ள ஏமதனும இரு 
ேபாவட்டஙகளின் புற வரி நிலவசைெடத்சத 
பெரியதபாகவும சிறியதபாகவும வசையவும.

 நமற்நகாள் ைானறுகள்

1. Singh R.L. and R. Singh (2001) Map 
Work and Practical Geography, 
Central Book Depot, Allahabad.

2. Singh L.R. (2013) Fundamentals of 
Practical Geography, ShardaPustak-
Bhavan,  Allahabad.

  இசணய ைானறுகள்

1. https://www.slideshare.net/TimCor 
ner/earth-science-mappingtopogra 
phic-maps-ppt

R.F= 1:32,000,000

 ஆஸ்திநரலியாவின நிலைவசரபடம்  ஆஸ்திநரலியாவின நிலைவசரபடம்

R.F= 1:16,000,000
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10.1 அறிமு�ம்

 நிைவலரபடத்தில் பயனபடும் ்கோடடுச் 
சடடம் மற்றும் அளலவலயப்  ெபோறுத்து 
நிைவலரபடம் ஒரு இடத்தின அலனத்து 
தகவல்கலளயும் தருகிைது.  இருபரிமோண 
நிைவலரபடம் பல்்வறு முலைகளின மூைம் 
முப்பரிமோணத்்தோற்ைத்லத உருவோகக முடியும். 
இந்த முலைகள் பணலடய கோைம் முதல் 
நலடமுலையில் இருந்து வருகிைது. 

10.2 நிைதகதோறைத்தக் �ோடடும் 

 மு்ை�ள்  

 மலைககுறிக்கோடுகள் (Hachures), சம 
உயரக்கோடுகள் (Contours), உருவத்்தோற்ைக 
்கோடுகள் (form lines) சம உயரப்புள்ளிகள் (Spot 
Height), மடடககுறி (Bench mark), முக்கோண 

அததியோயக் �டடை�ம்

10.1. அறிமுகம்

10.2. நிைத்்தோற்ைத்லதக கோடடும் முலைகள்  

10.3. குறுககுெவடடுத் ்தோற்ைப்படம் 

10.4.  கோைநிலை வலரபடஙகள் 

10.5. ஒம்ப்்ரோெதர்மிக வலரபடம்  

10.6. கோற்றுப்்போககு படம் 

Learning Objectives:

•  பைவலகயோன நிைத் ்தோற்ைஙகலள  
அலடயோளம் கோணுவலதப் 
புரிந்துெகோள்ளுதல்.

•  நிைஅளலவ வலககலளப் படடியலிடுதல்.

•  சம உயரக ் கோடுகளின குறுககுெவடடுத் 
்தோற்ைத்லத வலரந்து நிை்தோற்ைத்லதக 
கணடறிதல்.

�றைல் கநோக்�ங�ள்

நிலையஙகள் (Trigonometrical station) நிழல் 
படலட முலை (Hill shading), நிைப்படலட முலை 
(layer colouring)  ் போனைலவ நிைத்்தோற்ைஙகலளக 
கோடடும் முககியமோன முலைகளோகும். 
ஒவெவோரு முலைககும், நிைத்்தோற்ைத்லத 
கோணபிககும் பணபுகளும், வலரயலைகளும் 
உணடு.

ம்ைக்குறிக்க�ோடு�ள்  (Hachures) 

 மலைச்சரிலவக கோடடும் சிறிய 
்கோடுகலள மலைககுறிக்கோடுகள் 
எனகி்ைோம். இது வனசரிலவ அடர்த்தியோன 
்கோடுகளோலும் ெமனசரிலவ ெமல்லியக 
்கோடுகளோலும் கோடடுகிைது.  சரிவின ்கோணம் 
45° ககு ்மல்  இருந்தோல் அது முற்றிலும் கருப்பு 
நிைத்தில் கோடடப்படுகிைது.

அைகு 10

நிைதகதோறைம் மறறும் �ோைநி்ை 
புள்ளிவிெரங�்ள �ோடடும் மு்ை�ள்

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500
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படம் 10.1 மலைககுறிக்கோடுகள்

சம உயரக் க�ோடு�ள் (Contours)

 கடல் மடடத்திலிருந்து சம உயரத்தில் 
இருககும் இடஙகலள இலணககும் கற்பலனக 
்கோடுகள் சமஉயரக ்கோடுகள் எனப்படும். 
இந்தக்கோடுகள் பழுப்பு நிைத்தில் 
கோடடப்படடுள்ளன. 

உருெதகதோறைக் க�ோடு�ள் (Form lines)

 சம உயரக்கோடலடப்  ்போை்வ 
அளலவககு உடபடோத நிைத்்தோற்ைத்லத சிறு 
விடுபடடக ்கோடுகளோல் கோடடுவலத 
உருவத்்தோற்ைக ்கோடுகள் எனகி்ைோம்.

சம  உயரபபுள்ளி  (Spot Height)

 சம உயரப்புள்ளி எனபது 
அளலவககுடபடட இடத்தின நிலையோன 
ெதோடககப்புள்ளிலயயும் அல்ைது கடல் 
மடடத்திலிருந்து உணலமயோன உயரத்லதயும் 
குறிப்பதோகும். இது நிைவலரப்படத்தில் 
புள்ளியுடன அதன மதிப்பும் 
குறிககப்படடிருககும்.

வபஞ்ச் மோர்க் ( Bench mark)

 ெபஞ்ச் மோர்க எனபது நிரந்தரமோக 
கோணப்படும் உயரமோன கடடிடம், தூண, போைம் 
்போனை இடஙகளின  உணலமயோன உயரத்லத 
குறிப்பதோகும். இதன உயரம் BM என 
குறிககப்படடிருககும்.

முக்க�ோண நி்ையம் 

( Trigonometrical station)

 முக்கோண நிலையம் எனபது ஒரு 
நிைத்தின உணலமயோன உயரத்லத   முக்கோண 
மதிப்பீடடு அளலவயில் நிைவலர
படத்தில் முக்கோண வடிவ குறியீடடுககுள்  
கோடடுவதோகும்.  

படம் 10.2 சம உயரக ்கோடுகள் படம் 10.3  உருவத்்தோற்ைக ்கோடுகள் 

மலைககுறிக்கோடுகள்

 சம உயரக்கோடுகள்

சம உயரக்கோடடு
 குறியீடு

சம உயரக்கோடு 
இலடெவளி

சம உயரக்கோடு
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1563 1563

Preferred First alternative

படம் 10.6 முக்கோண நிலையஙகள் 

படம் 10.4 சம உயர புள்ளிகள் 

படம்  10.5 ெபஞ்ச் மோர்க

767.6

853

877.9
72

752.9

2

6

E
S

32357
BM CI

x   3227

BM B298
x   3263
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நிழல் பட்டை மு்ை ( Hill shading)

 ஒரு குறிப்பிடட திலசயிலிருந்து ஒளி 
விழும்்போது உயரமோன பகுதிகள் தரும்  
நிழலை வலரந்து கோடடும் நிைவலரபட 
முலை்ய  நிழல் படலட முலை எனப்படுகிைது. 
வனசரிவு அடர்த்தியோன வணணத்திலும், ெமன 
சரிவு அடர்த்தி குலைவோன வணணத்திலும் 
கோடடப்படுகிைது.

100

150 100

Jesup

Gassaway

படம் 10.7 நிழல் படலட முலை 

நிைபபட்டை மு்ை ( Layer colouring)

 நிைப்படலட முலை உயரத்லத 
அடுககுகளோகக கோடடும் முலையோகும். 
ஒவெவோரு அடுககும் ெவவ்வறு நிைத்தில் 
கோடடப்படுகிைது.  நிைவலரபடப் புத்தகம்  
மற்றும் சுவர் நிை வலரபடஙகள் 
நிைத்்தோற்ைஙகலளக கோடட  இந்த முலைலய 

200 - 300

100 - 200

èì™ñ†ìˆFŸ° «ñ™  àòó‹ e†ìK™

படம் 10.8 நிைப்படலட முலை 

பயனபடுத்துகினைன. கடலின ஆழம் பல்்வறு 
அடர்த்தியில் நீை நிைத்தில் கோடடப்படுகிைது. 
இந்த வலரபடஙகளில் பயனபடுத்தப்படும் 
நிைஙகளுககு ஒரு சர்வ்தச அஙகீகோரம் 
இருககிைது. அதனபடி நீைநிைம் நீர்நிலைகலளயும்,  
பச்லசநிைம் சமெவளிலயயும், பழுப்பு நிைம் 
பல்்வறு அடர்த்தியில் ்மடடுநிைத்லதயும், 
ெவள்லள நிைம்  பனி மூடிய முகடுகலளயும் 
குறித்துக கோடடுகிைது.

சமஉயரக் க�ோடு�ள் (Contours)

 சமஉயரக ்கோடுகள் எனபலவ 
பல்்வறு நிைத்்தோற்ைத்லத கோடட 
பயனபடுத்தப்படும் உைகளோவிய முலையோகும். 
கடல் மடடத்திலிருந்து உயரத்லத மீடடர் 
அைகில் குறித்துக கோடடப்படடுள்ளது. 
இம்முலைலய பயனபடுத்துவதோல் ஏற்படும் 
நனலம  தைநிைவலரப்படத்தில் கோடடப்படும் 
பிை அம்சஙகலள இது மலைப்பதில்லை. 
சமஉயரக ்கோடுகலளப் படிககும் திைன 
உணலமயோன நிைத்்தோற்ைத்லத புரிந்து 
ெகோள்ள உதவுகிைது. சமஉயரக ்கோடுகளின 
முககிய அம்சஙகலள அறிந்து ெகோள்வதன 
மூைம் அத்திைலன ் மம்படுத்திக ெகோள்ளைோம்.

அலவ பினவருமோறு

1.  பழுபபு நிைத்தில் சம இலடெவளிகள் விடடு 
சமஉயரக ்கோடுகள் வலரயப்படுகினைன. 
இலவ ெபோதுவோக 1:50,000 அளலவயிலுள்ள  
தைபடத்தில் 20மீ இலடெவளியிலும் 1:250,000 
அளலவயிலுள்ள தைபடத்தில் 100 மீடடர் 
இலடெவளியிலும் வலரயப்படுகிைது.

2.  ஒவெவோரு ஐந்தோவது ்கோடும் அடர்த்திமிகு 
பழுப்பு நிைத்தில் வலரயப்படடு  தைநிைப்பட 
வோசிப்லப ்மம்படுத்துகிைது.

3.  சமஉயரக ்கோடடின மதிப்பு அக்கோடடின 
இலடயிலும் மற்றும் தைநிைப்பட  
விளிம்பிலும் அச்சிடப்படடுள்ளது.
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4.  ெபோதுவோக சமஉயரக ்கோடுகள் ஒனலை 
ஒனறு குறிககிடோது.  நீர் வீழ்ச்சி  மற்றும் 
ஓஙகல் இருககும் இடத்தில் அலவ ஒ்ர 
புள்ளியில்  ெதோடும்படி  வலரயப் 
படடிருககும்.  ெதோஙகும் ஓஙகல் இருககும் 
இடத்தில் ஒனலை ஒனறு குறிககிடும்படி 
கோடடப்படடிருககும்.

 படம் 10.10 சமஉயரக ்கோடுகளோல் 
கோடடப்படும் ெபோதுவோன அம்சஙகலள 
வழஙகுகிைது.

சம உயரக்க�ோடு�ளிலிருந்து குறுக்கு 
வெடடுதகதோறைம் ெ்ரதல்.

 பின வரும் படம்  சம உயர ்கோடுகளோல் 
கோடடப்படட இரு அடுத்தடுத்த குனறுகலள 
கோடடுகிைது.

அ)  சம உயரக்க�ோடு�ளோல் �ோடடைபபடடை 
இரு  அடுததடுதத குன்று�ள் 

 சம உயரக ்கோடடின குறுககு ெவடடு 
்தோற்ைத்லத ஒருவர் வலரயும் ்போது 
தைப்படத்தில் குறிககப்படட நிைத்்தோற்ைத்லத 
மிகத் துல்லியமோக அறிய இது உதவுகிைது.
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படம் 10.9 இரு அடுத்தடுத்த குனறுகள்
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படம் 10.10 பல்்வறுபடட நிைத்்தோற்ைஙகளின சம உயரக ்கோடுகள் 
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தைப்படத்திலுள்ள உணலமயோன 
நிைத்்தோற்ைத்லத அறிந்து ெகோள்ள சமஉயரக 
்கோடுகளிலிருந்து குறுககு ெவடடுத்்தோற்ைம் 
வலரதல் அவசியமோகிைது. தைப்படத்திலிருந்து 
ஒரு பகுதிலய ்தர்வு ெசயய ்வணடும். 
்தர்ந்ெதடுத்த ்கோடடில் சமஉயரக ்கோடுகள் 
ெவடடும் இடஙகலளக குறிகக ்வணடும். 
பினபு தகுந்த ெசஙகுத்து அளலவககு 
உயரத்திற்்கற்ப ெவடடும் இடஙகலளப் 
புள்ளிகளோகக குறித்து, அவற்லைக கவனமோக 
இலணத்தோல் நிைத்்தோற்ைத்லத அலடயோளம் 
கோணைோம். ெபோதுவோக ெநருஙகிய 
இலடெவளியுலடய சமஉயரக ்கோடுகள் 
வனசரிலவயும் அகனை இலடெவளியுலடய 
சமஉயரக ்கோடுகள் ெமனசரிலவயும் 
குறிககும். படஙகள் 10.11 மற்றும் 10.12 குனறு 
மற்றும் பள்ளத்தோகலகயும் கோடடுகினைன.

சம உயரக்க�ோடு�ளிலிருந்து குறுக்கு 
வெடடுதகதோறைம் ெ்ரயும் மு்ை

1.  குறுககு  ெவடடுத்்தோற்ைம் வலரய 
்வணடிய இரு புள்ளிகலள தைப்படத்தில் 
்தர்ந்ெதடுககவும்.

2.  குறுககு  ெவடடுத்்தோற்ைம் வலரய 
்வணடிய பகுதிககு AB எனை ்கோடு 
வலரயவும்.

3.  சம உயரக்கோடுகளுககு கீ்ழ 2.மி.மீ 
இலடெவளியில் ்தலவயோன 
எணணிகலகயில் கிலடமடடக ்கோடுகள் 
வலரயவும்

4.  அடித்தள ்கோடடிற்கு மிகக குலைந்த 
மதிப்லபயும் ெகோடுககப்படட படத்தின 
இலடெவளிக்கற்ப மற்ை ்கோடுகளுககு 
ஏறுமுகமோக உயரத்தின மதிப்பிலனக 
குறிககவும்.

5.  AB  எனை ்கோடடில் சமஉயரக ்கோடுகள் 
ெவடடும் புள்ளிகளிலிருந்து அதன 
உயரத்திற்குரிய கிலடமடட ்கோடடிலனத் 
ெதோடும்படி ெசஙகுத்துக்கோடுகள் 
வலரயவும்.

6.  கிலடமடடக ்கோடடிலனத் ெதோடும் 
அலடயோளமோக அலனத்துப் 
புள்ளிகலளயும்  இலணத்த  பின உருவோகும் 
நிைத்்தோற்ைத்லத கணடுபிடிககவும்.

7.  அந்நிைத்்தோற்ைத்திற்கு ஏற்ப கருப்பு நிை 
வர்ணம் தீடடி குறுககு ெவடடுப் படத்லத 
பூர்த்தி ெசயக.

சம உயரக்க�ோடு�ளோல் �ோடடைபபடும் 
அம்சங�்ள அ்டையோளம் �ோண 
வபோதுெோன அறிவு்ர�ள்

  குன்று�ள் 1000 மீடடருககுக  குலைவோன 
மதிப்பில் வடடவடிவ சம உயரக 
்கோடுகளோல் கோடடப்படும்

  உடபுை சம உயரக்கோடு சுமோரோன ெசவவக 
வடிவத்தில் 300 மீ முதல்  600 மீ வலர 
ெநருககமோன ்கோடுகளோல் உயரமோன  
நிைப்பகுதியோன பீடைபூமி கோடடப்படுகிைது. 
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படம் 10.12 பள்ளத்தோககுபடம் 10.11 குனறு
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பீடபூமி மலைகளுககு நடுவில் இருந்தோல் 
மலைகளுககு இலடயிைோன பீடபூமி 
எனறும் மலை அடிவோரத்தில் இருந்தோல் 
மலையடிவோர பீடபூமி எனறும் 
அலழககப்படுகிைது.

  ம்ைதவதோடைர் இரணடு அல்ைது அதற்கு  
்மற்படட சிகரஙகள் ெகோணட நீணட 
நீள்வடட சம உயரக ்கோடடினோல் 
கோடடப்படுகிைது. மலைத்ெதோடர்ககு 
இலடயில் அகைமோகவும் குலைந்த 
ஆழத்துடன கோணப்படும் பள்ளம் ்சடல்  
(saddle) எனறும் ஆழத்துடன கோணப்படும் 
பள்ளம் சிறியக கணவோய (col) எனவும் 
அலழககப்படுகிைது. 

  மலைப்பகுதிகளில் நதியின ெசஙகுத்து 
அரித்தைோல் ஏற்படும் வன சரிவுகலளக 
ெகோணட நீளமோன பள்ளத்லத 
பள்ளததோக்கு எனகி்ைோம். இலதக 
குறிககும் சம உயரக ்கோடுகள் 
நீ்ரோடடத்தின குறுக்க  வலளந்திருககும் 
எனபதறிக. இது V வடிவத்தில் அலமந்து 
இதன உச்சி உயர் பகுதிகலள ்நோககி 
கோணப்படும். 

  ஆற்றுப் பள்ளத்தோககில் திடீர் எனறு 
ஏற்படும் உயர ்வறுபோடடினோல் நீர் 
வீழ்ச்சி ஏற்படுகிைது. மலைச் சரிவில் ஒ்ர 
புள்ளியில் கூடும் அதிகபடச மற்றும் 
குலைந்தபடச உயர ்வறுபோடுள்ள   சம 
உயரக்கோடடோல் நீர் வீழ்ச்சிக 
கோடடப்படுகிைது.

  ெசஙகுத்தோன சரிலவ உலடய 
மலைப்பகுதிலய ஓங�ல் எனகி்ைோம். இது 
கடற்கலரயில் இருந்தோல் கடல் ஓஙகல் 
எனறு அலழககப்படுகினைது.

  அதிக உயரத்தில் உருவோகும்  
ஒரு ெசஙகுத்தோன பள்ளத்தோகலக  
ம்ையிடுக்கு எனகி்ைோம். ஆற்றின 
்போககில் குவிந்து கோணப்படும் 
ெநருககமோன சம உயரக்கோடுகள் மூைம்  
மலையிடுகலக கணடுபிடிககைோம்.

  எரிமலை வோயப் பள்ளத்லதக குறிககும் 
ெவளிப்புைத்லத விட உடபகுதியில் குலைந்த 
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படம் 10.17  ‘V’ வடிவ பள்ளத்தோககு  

சம உயரக்கோடடு மதிப்புடன   
அலடககப்படட சம உயரக்கோடுகளோல் 
எரிமலைக கோடடப்படுகிைது. 

பயிறசி 1

1.   வபோருதது�

1
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6

A

B
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D

E
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10.3.  குறுக்கு வெடடுத கதோறைபபடைம்
 புவியின ்தர்ந்ெதடுககப்படட  
நிைத்்தோற்ைஙகளுககு சம உயரக்கோடடு 
படமும் அதன குறுககுத்்தோற்ைமும் 
வலரயப்படுகிைது. ஒரு ெபரிய பரப்பில் 

்தர்ந்ெதடுககப்படட அடிப்பலடக ்கோடலடக  
ெகோணடு நிைத்்தோற்ைத்லத கோடசிப்படுத்த 
வலரயும்  முலைலய  குறுககு 
ெவடடுத்்தோற்ைப்படம் எனகி்ைோம். 

குறுக்கு வெடடுதகதோறைபபடைததின் 
ெ்��ள்

 மூனறு அல்ைது  நோனகு ்தர்ந்ெதடுக 
கப்படட தனித்த அடிப்பலடக ்கோடுகளுககு 
வலரயப்படும் குறுககு ெவடடுத்்தோற்ைம் 
த�ொடர் குறுக்கு தெட்டுத்�ொற்றப்படம் 
எனப்படும். அலனத்து ெதோடர் குறுககு 
ெவடடுத்்தோற்ைஙகலளயும்  ஒ்ர ெசஙகுத்து 
அடிப்பலடக ்கோடடில் வலரவது ்ேற்படிந� 
தெட்டுத ்�ொற்றப்படம் (Superimposed) குறுக்கு 
தெட்டுத்�ொற்றப்படம் எனப்படும். பு்றதத�றிவு 
தெட்டுத்�ொற்றப்படம் (projected profile) எனபது 
ஒரு அடிப்பலடக்கோடலடக ெகோணடு 
அடுத்தடுத்த ்கோடடின உயரமோன பகுதிலய 
மடடும் வலரவதோகும். அலனத்து ெதோடர் 
ெவடடுத்்தோற்ைப்படத்தின உச்சிப்பகுதிலய 
மடடும் இலணககும் ்கோடடிலன கூட்டு 
குறுக்குதெட்டுத்�ொற்றப்படம் (Composite profile) 
எனப்படும்.

குறுக்கு வெடடுதகதோறைபபடைததி்ன 
ெ்ரயும் மு்ை�ள் 

 மூனறு தைப்படத்திலிருந்து 10 
ெச.மீடடருககு  10 ெச.மீடடர் எனை அளவில் 
சம உயரக ்கோடுகலள வலரந்து அதன 
மதிப்புகலள  பதிவு ெசயக. 2.5 ெச.மீடடர்  
இலடெவளியில் மூனறு அடிப்பலடக 
்கோடுகலள ்தர்ந்ெதடுத்து [AB CD EF] என 
ெபயரிடவும். ெபோருத்தமோன ெசஙகுத்து 
அளலவலய மிலகப்படுத்தி உயரத்லத குறிகக 
்தலவயோன கிலடக்கோடுகள் வலரயவும். 
ெசஙகுத்து அளலவலய மிலகப்படுத்தியப் 
படத்தில் AB CD EF ஆகிய ்கோடுகளுககு 
தனித்தனி்ய முந்லதய பகுதியில் விளககியது 
்போல் குறுககு ெவடடுத்்தோற்ைப்படம் 
வலரந்து ெதோடர் ெவடடுத்்தோற்ைப்படம் எனப் 
ெபயரிடவும். ஒவெவோரு பகுதிலயயும் 
ெவவெவறு வணணத்தில் வலரவது  
ெசம்லமயோகக கோண உதவும். 
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 ்மற்படிந்த குறுககு ெவடடுத் 
்தோற்ைப்படம் வலரய  ெசஙகுத்தோக  
மிலகப்படுத்திய  பகுதியில் ஒவெவோரு 
அடிப்பலடக்கோடடிலும் முனபு 
பயனபடுத்தியது ்போை ஒ்ர மோதிரியோன 
வணணத்தில் வலரய ்வணடும்.  

 ஒரு ெபோதுவோன  ெசஙகுத்தோக 
மிலகப்படுத்திய அடிப்பலடக்கோடலட 
வலரயவும். படத்தில் முதலில் AB  
்கோடடிற்குரிய குறுககு ெவடடுத்்தோற்ைம் 
வலரயவும். CD ்கோடடிற்குரிய குறுககு 
ெவடடுத்்தோற்ைம் வலரயும் ெபோழுது AB   
்கோடடின மதிப்லபவிட உயரமோன பகுதிகலள 
மடடு்ம வலரய ்வணடும். பினபு  EF 
்கோடடிற்குரிய குறுககு ெவடடுத்்தோற்ைம் 
வலரயும் ெபோழுது CD ்கோடடின மதிப்லப விட 
உயரமோன பகுதிகலள மடடு்ம வலரய 
்வணடும். இக்கோடுகள் ்ம்ை குறிப்பிடட 
படி முலையோன வணணத்லத பயனபடுத்தி 
வலரவதோல் ெசம்லமயோகக கோடசிப்படுத்தவும் 
புரிந்து ெகோள்ளவும்  இைகுவோகிைது. இது்வ  
புைத்ெதறிவு குறுககு ெவடடுத் 
்தோற்ைப்படமோகும் ( projected profile).

 அலனத்து ெதோடர் ெவடடுத் 
்தோற்ைப்படத்தின உச்சிப்பகுதிலய மடடும் 
இலணககும்்கோடடிலன ெசஙகுத்தோக  
மிகப்படுத்தியப் படத்தில் வலரவது கூடடு 
குறுககு ெவடடுத்்தோற்ைப்படமோகும்.  இப்படம் 
ெதோலைவிலிருந்து நிைத்்தோற்ைத்லத கோணும் 
உணர்விலனத் தரும்.

500 m
600 m
700 m
800 m
900 m

A B

500 m
600 m
700 m
800 m
900 m

C D

500 m
600 m
700 m
800 m
900 m

E F

500 
600 
700 
800 
900 

500 
600 
700 
800 
900 

500 
600 
700 
800 
900 

A - B

A - B

C - D
E - F

èô¬õ Mõó‹

«ñ¡¬ñò£è FE‚èŠð†ì Mõó‹

F†ìIìŠð†ì Mõó‹.

பயிறசி 2

 கீ்ழ ெகோடுககப்படட சம உயரப் 
படத்திற்கு ெதோடர் ெவடடுத்்தோற்ைப்படம் 
(serial profile) ்மற்படிந்த ெவடடுத் 
்தோற்ைப்படம் ( super imposed profile) புைத்ெதறிவு 
ெவடடுத்்தோற்ைம்( projected profile) மற்றும் 
கூடடு ெவடடுத்்தோற்ைம் (composite profile) 
வலரயவும்.

Contour Interval 100m
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10.4. �ோைநி்ை ெ்ரபடைங�ள்

 கோைநிலை வலரபடஙகள் ஒரு 
குறிப்பிடட நிலையத்திற்கு ஒரு குறிப்பிடட 
்நரத்திற்கு  குறிப்பிடட வோனிலை கூற்றிலனக 
கோடடுகினைன. வலரபடம், படலடப்படம், 
கூடடு வலரபடம் மற்றும் கோற்று ் போககுப்படம் 
்போனைலவ கோைநிலை புள்ளிவிவரஙகலளக  
கோடட பயனபடும் கோைநிலை 
வலரபடஙகளோகும். நிலையஙகளின 
மோதோந்திர சரோசரி ெவப்பநிலைலய எளிய 

த�ொடர் தெட்டுத்�ொற்றப்படம்

்ேற்படிந� தெட்டுத்�ொற்றப்படம்

பு்றதத�றிவு தெட்டுத்�ொற்றப்படம்

கூட்டு தெட்டுத்�ொற்றப்படம்
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வலரபடம் மூைம் கோடடைோம். அதிகபடச 
மற்றும் குலைந்த படச ெவப்பநிலைலய 
மோதோந்திர சோரோசரி ெவப்பநிலை்யோடு 
ஒப்பிடும் படசத்தில் பணலம ்கோடடு 
வலரபடம் உகந்ததோகும். ெபோதுவோக தனி 
நிலையஙகளுககோன மலழப்புள்ளிவிவரத்லத  
படலடபடம் மூைம் கோடடைோம். சிை சிைப்பு 
கோைநிலை வலரபடஙகள் ் கோடடுப்படத்லதயும் 

படலடப்படத்லதயும் இலணத்து  பல்்வறு  
நிலையஙகளின கோைநிலை ்வறுபோடடிலன 
அறிய பயனபடுகினைன. எடுத்துககோடடோக,

அ. வசன்்ன நி்ையததிறகு சரோசரி 
அதி�படச மறறும் கு்ைந்த படச 
வெபபநி்ை்யக் �ோடடை ெ்ரபடைம் 
ெ்ரயவும்

வசன்்ன ஜன பிப மோர்ச் ஏப கம ஜுன் ஜு்ை ஆ� வசப அக் நெம் டிசம்

அதிக படசம் 
ெவப்பநிலை  
° ெசல்சியஸ்

29.3 30.9 32.9 34.5 37.1 37.0 35.3 34.7 34.2 32.1 29.9 28.9

குலைந்த படச 
ெவப்பநிலை 
° ெசல்சியஸ்  

21.2 22.2 24.2 26.6 28.0 27.5 26.4 25.9 25.6 24.6 23.1 21.9

X அச்சில் ஒரு ெச.மீ = ஒரு மோதம் எனை வலகயில் குறிககவும்.

Y அச்சில் குலைந்த மற்றும் அதிகமோன ெவப்பநிலை மதிப்புகலள பரிசீலித்து தகுந்த அளலவலய 
ெதறிவு ெசயத பினனர் குறிககவும்.( ஒரு ெச.மீ = 2 டிகிரி ெசல்சியஸ்)
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படம்  10.18 ெசனலன – சரோசரி அதிகபடச மற்றும் குலைந்தபடச ெவப்பநிலை. 

படம் 10.19 ெசனலன – சரோசரி ெவப்பநிலை மற்றும் மலழ  
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பயிறசி

 ஐந்து  மோவடடஙகளின 30 ஆணடிற்கோன (1971-2000) மோத சரோசரி ெவப்பநிலை 
டிகிரி ெசல்சியஸிலும் மற்றும் சரோசரி மலழ மி.மீடடரிலும் கீ்ழ ெகோடுககப்படடுள்ளன. இந்த 
மோவடடஙகளில் மலழ மற்றும் ெவப்பநிலைககோன  ெபோருத்தமோன கோைநிலை வலரபடம் வலரந்து  
ஒப்பிடடு அதற்கோன புவியியல் கோரணிகலள புரிந்து ெகோள்ளுஙகள்.

ஜன பிப மோர்ச் ஏப கம ஜுன்  ஜு்ை ஆ� வசப அக் நெம் டிசம்

கடலுர்

மலழவீழ்ச்சி Mm 15.54 10.44 12.48 20.96 57.1 41.24 64.4 99.28 147.17 204.22 165.07 133.76

ெவப்பநிலை c 25.3 26.58 28.46 30.61 31.32 30.75 30 29.34 29.03 27.89 26.45 25.36

்கோயம்புத்துர்
மலழவீழ்ச்சி Mm 7.56 13.34 23.04 85.78 178.47 481 492.64 315.2 202.82 263.57 153.53 44.03

ெவப்பநிலை c 25.4 26.43 27.89 28.77 28.06 26.37 25.55 25.68 26.17 26.21 25.99 25.29

கரூர்
மலழவீழ்ச்சி Mm 8.14 16.72 23.73 62.44 96.94 90.68 122.52 106.8 144.68 213.49 135.09 67.64

ெவப்பநிலை c 23.2 24.4 26.06 27.41 27.17 25.75 25.06 24.96 25.22 24.74 23.91 23.01

திருெநல்்வலி
மலழவீழ்ச்சி Mm 14.9 31.45 24.32 85.27 128.5 195.7 147.82 118.9 116.18 203.96 163.37 68.79

ெவப்பநிலை c 21.1 21.63 22.44 22.95 22.7 21.64 21.19 21.15 21.46 21.3 21.24 21.13

்வலூர்
மலழவீழ்ச்சி Mm 4.64 9.91 10.58 28.44 94.3 71.28 96.26 122.3 172.47 195.62 122.08 58.25

ெவப்பநிலை c 23.2 25.08 27.46 29.69 30.04 28.51 27.56 27.11 26.92 25.9 24.33 23.07

ஆதோரம்: இந்தியோ நீர் ்போர்டல் /அலனவருககும் போதுகோப்போன , நிலையோன நீர் www.indiawaterportal.org/

10.5.  ஒம்பகரோவதர்மிக் ெ்ரபடைம்  

      (Ombrothermic Diagram)

 கோைநிலை வலரபடஙகள் குலைந்தது 
30 ஆணடுகளுககோன ெவப்பநிலை மற்றும் 
மலழயளலவ ெதோகுத்து கோடடுகினைன.  
ெவப்பநிலை மற்றும் மலழயளவுககு இலட்ய 
உள்ள ெதோடர்பிலனயும் மற்றும் உைர், ஈர 
மற்றும் மிகவும் ஈரமோன கோை அளலவ   
தீர்மோனிககவும் அனுமதிககினைன.

ஓம்ப்்ரோெதர்மிக வலரபடஙகள் வோல்டர் லீத் 
வலரபடஙகள் எனவும் அலழககப்படும்.  இது 
ஒரு பகுதிககோன சரோசரி வைடசி மற்றும் 
ஈரப்பதத்லத  ஒப்பிட பயனபடுகிைது. இது 
கிடடத்தடட முப்பது 

ஆணடுகளுககோன புள்ளிவிவரஙகளின   
சரோசரியோக இருகக ்வணடும்.

1.  வலரபடத் தோளில்   X அச்சில் குளிரோன 
மோதம் ெதோடஙகி வரிலசயோக மற்ை 
மோதஙகலள குறிககவும். புள்ளிவிவரஙகள்  
வட்கோளத்தில் ்சகரிககப்படடிருந்தோல்   
ஜனவரியிலிருந்தும் ெதன ்கோளத்தில் 
்சகரிககப்படடிருந்தோல்   ஜுலையிலிருந்தும் 
ெதோடஙக ்வணடும் எனபலத நிலனவில் 
ெகோள்க.

2.  X அச்சில்  மோதஙகளின ெபயர்கலள  
எழுதுக.

3.  ஒரு பகக Y அச்சில் ெவப்பநிலைலய ° 
ெசல்சியஸிலும் மற்ெைோரு பகக Y அச்சில் 
மலழலய மி.மீடடரிலும் குறிககவும்.
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4.  ஒரு பகக Y அச்சில் 10° ெசல்சியசிலும் 
குறிககும் ்கோடு மறுபகக Y அச்சில் 20 மி.மீ 
மலழலய குறிககும் வலகயில் அளலவலய 
்தர்வு ெசயக. ெவப்பநிலைலய விட 
மலழயின அளலவ இரு மடஙகோக இருகக 
்வணடும்.

5.  ெவப்பநிலை புள்ளிவிவரஙகலள சிவப்பு  
நிைத்தில் வலரயவும்.

6.  மலழ புள்ளிவிவரஙகலள நீை நிைத்தில் 
வலரயவும்.

7.  ெவப்பநிலைக ்கோடு மலழ ்கோடடுககு 
்ம்ை இருககும்்போது அது வைடசி 
கோைமோகும். இக்கோடுகளின இலடப்படட 
பகுதிலய புள்ளிகளோல் நிரப்பவும்.

8.  ெவப்பநிலைக ்கோடு  மலழ ்கோடடிற்கு 
கீழ் இருககும்்போது  அது மலழக 
கோைமோகும். இக்கோடுகளின இலடப்படட 
பகுதிலயச் ெசஙகுத்து ்கோடுகள் ெகோணடு 
நிரப்பவும்.

9.   100 மி.மீடடருககு ்மல் உள்ள மலழ 
அளலவ  கருப்பு நிைத்தில் நிரப்பும் பழககம் 
நலடமுலையில் உள்ளது.

10.  நிலையத்தின ெபயர் மற்றும் அதன 
உயரம் ்மல் இடதுபககத்திலும், சரோசரி 
ெவப்பநிலை மற்றும் மலழயளவிலன 
்மல் வைது புைத்திலும் குறிப்பிட 
்வணடும். அதீத ெவப்பநிலைலய  
இரணடோவது வரியில் கோணபிககவும்.

அனுமோனம்

 இவவிடத்தின வைடசிககோைம் ஏப்ரல் 
முதல் அக்டோபர் வலரயிலும் மலழககோைம் 
கோைம் அக்டோபர் முதை பிப்ரவரி வலரயிலும், 
அதிகப்படியோன மலழககோைம் நவம்பர் முதல் 
பிப்ரவரி வலரயிலும் உள்ளது.
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Ombrothermic diagram

படம் 10.20 ஒம்ப்்ரோெதர்மிக வலரபடம் 

பயிறசி 3

 பினவரும் நிலையஙகளுககோன  
ஒம்ப்்ரோெதர்மிக வலரபடத்லத வலரந்து 
கீ்ழ உைர்ந்த ஈரமோன மற்றும் அதிகப்படியோன 
தணணீர் பருவத்லத அலடயோளம் கோணக

http://www/indiawaterportal.org/met_data/  100 
ஆணடுகளோக கோைநிலை புள்ளி விவரஙகள்  
இந்த இலணயதளம் வழஙகுகிைது. 

மோதிரிப்படம்
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10.6.   �ோறறுப கபோக்குப படைம்

 கோற்றுப் ்போககுப்படமோனது ஒரு 
குறிப்பிடட இடத்தின கோற்று பற்றிய 
புள்ளிவிவரத்லத கோணபிகக வலரயப்படுகிைது. 
இது நடசத்திர வடிவத்தில் இருப்பதோல் 
நடசத்திர படம் எனறும் அலழககப்படுகிைது. 
இவவலரபடம் ஒரு குறிப்பிடட இடத்தின 
கோற்றின  திலச மற்றும் சரோசரி அடுககு 
நிகழ்விலனயும் குறித்து அறிய 
வலரயப்படுகிைது. தலரமடடத்திலிருந்து 
10மீடடர் உயரத்தில் கோற்றின புள்ளிவிவரம்  
ெபோதுவோக ்சகரிககப்படுகிைது. ் தலவப்படும் 
்போது பிரத்்யோக கோரணஙகளுககு பல்்வறு 
உயரத்தில் புள்ளிவிவரஙகள்  ் சகரிககப்படும். 
இப்படத்லத  பிரதி மோதம், கோைம் மற்றும் 
ஆணடு எனத் ்தலவக்கற்ப வலரயைோம். 
்மலும் கோற்றின  ்வகத்லதயும் இப்படத்தின 
மூைம் கோணபிககைோம். சிை சமயஙகளில் 
கோற்றின ெவப்பத்லதயும் குறிககும் வழககம் 
உள்ளது. 

 விமோன நிலையத்தின ஓடுபோலத 
அலமகக கோற்று ்போககுப்படம் மிக 
அவசியமோகும். ெபோதுவோக நிரந்தர 
்கோள்கோற்று வீசும் திலசலயப் ெபோறுத்்த 
ஓடு போலத அலமககப்படும். விமோன ஒடடி 
விளககப்படத்திலும், மோலுமி 
விளககப்படத்திலும் அத்தியோவசிய உள் 
அடககப்படமோக கோற்று ்போககுப்படம் 
்சர்ககப்படுகிைது. நல்ை கோற்்ைோடடம் 
அலமய, கடடிட வல்லுநர்களும், கடடிட 
அலமப்போளர்களும் கோற்று 
்போககுப்படத்திலன ஆயவு ெசயவது மிக 
அவசியமோகிைது. சோதோரண கோற்று 
்போககுப்படத்தின கருத்து கீ்ழ 
ெகோடுககப்படடுள்ளது.

தீர்வு�ணடை எடுததுக்�ோடடு

படி1 முதலில் தகுந்த அைகிலன ெதறிவு 
ெசயயவும் (இம்மோதிரியில் 1 ெச.மீ=10 சதவீதம்)

படி2 அைகினுககு தகுந்தோர்்போல் வடடம் 
வலரயவும் (இம்மோதிரியில் 0.4 ெச.மீ 
ஆரத்திற்கு ஒரு வடடம் வலரயவும்.)

படி3 போலகமோணியின உதவியுடன 
திலசகலளக படத்திலுள்ளலதப் ்போை 
குறிககவும்.(0-வடககிற்கும், 45° வடகிழககு, 
90°கிழககு 135°ெதனகிழககு, 180-ெதற்கு, 
225°-ெதன்மற்கு, 270° ்மற்கு 315°- 
வட்மற்கு)

கோற்றின திலச
இத்திலசயிலிருந்து 

கோற்று வீசும் நோடகள் 
(சதவீதத்தில்)

வடககு 27
வடகிழககு 9
கிழககு 8
ெதனகிழககு 14
ெதற்கு 10
ெதன்மற்கு 7
்மற்கு 6
வட்மற்கு 15
அலமதி 4

4

படி4 படலட படம் வலரவது ்போை 2.7 ெச.மீ 
வட திலசயிலும், 0.9 ெச.மீ வடகிழககிலும் 
ெகோடுககப்படட அலனத்து திலசககும் ெதறிவு 
ெசயயப்படட அளலவககு வலரந்த படத்திலன 
பூர்த்தி ெசயயவும்.

படி5 அலமதியோன நோடகளின சதவிகிதத்லத 
வடடத்தின நடுவில் குறிககவும். 
வலரயப்பட்வணடிய படத்தின அளலவ 
மற்றும்  ்ம்ை குறிப்பிடடுள்ளவோறு 
திலசகலளக குறிககவும்.

Tamil_11th Geography_Unit_10 274-287.indd   286 06/06/18   7:09 PM
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



287

000

337.5

or 360o o

o

315o

292.5o

270o

247.5o

225o

202.5o

180o
157.5o

135o

112.5 o

090o

067.5o

045o

022.5o

NNW

NW

WNW

W

WSW

SW

SSW S SSE

SE

ESE

E

ENE

NE

NNEN

ெசயல்போடு கோற்று விளககப்படம் மற்றும் அதன விவரணம் பற்றி ்மலும் அறிந்து ெகோள்ள  
்மற்ககணட இலணய தளத்லதக கோணக.

பயிறசி 5

கீழ்க்�ணடை நி்ையங�ளுக்கு �ோறறு விளக்�பபடைம் ெ்ர�.

மோணெர் வசயல்போடு

கோற்றுப் ்போககுப்படம் மற்றும் அதன 
விவரணம் பற்றி கீ்ழ ெகோடுககப்படடுள்ள 
இலணயதளத்திலிருந்து ெதரிந்து 
ெகோள்ளவும். https://www.envitrans.
com/how-to-interpret-a-wind-rose.
php

�ோறறின் தி்ச / 
�ோறறு வீசும் 

நோட�ள் 

இததி்சயிலிருந்து �ோறறு வீசும் நோட�ள் (சதவீதததில்)
நி்ையங�ளிலிருந்து �ோறறு வீசும் தி்ச 

க�ோடடைோ வடைல்லி �டைலூர் வ�ோச்சின் 

வடககு 10 4 6 2

வடகிழககு 15 4 30 10

கிழககு 15 10 20 10

ெதனகிழககு 10 8 8 6

ெதற்கு 2 4 6 25

ெதன்மற்கு 2 6 6 25

்மற்கு 2 29 6 5

வட்மற்கு 4 3 6 7

அலமதி 40 10 12 10

  கமறக�ோள் சோன்று�ள்

1.    Map work and practical geography, R.L Singh 
and R. Singh

2.    Fundamentals of Practical Geography, (2013) 
L.R Singh.

  இ்ணய சோன்று�ள்

1.    https://www/ slideshare/net/TimCorner/earth-
science-mappingtopographic-maps-ppt

2.    https://www/ slideshare/net/bala 1957/use-of 
toposheets-in-civil-engineering-projects

3.    http://WWW.envitrans.com/how-to
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11.1 அறிமு்ம்

	 நிலைவ்ர்படம்	 என்்பது	 புவியின்	
யைற்்பரப்்ப	 	முழு்ை�ோ்கயவோ	 	அலலைது	ஒரு	
்பகுதி�ோ்கயவோ	 இரு	 ்பரிைோை	 யதோற்்றத்தில	
குறிப்பதோகும்.	 நிலை	 வ்ர்படம்	 ஒரு	 சி்றந்த	
வழி்கோடடி,	 ஆனோல	 அ்த	 	 மு்்ற�ோ்க	
்ப�ன்்படுத்த	 அதில	 ப்கோடு்க்கப்படடுள்ள	
தி்ச்கள்	 ைற்றும்	 த்கவல்க்ள	 ்படித்தறியும்	
தி்ற்ன	 நிலைவ்ரப்படத்்த	
்ப�ன்்படுத்து்பவர்கள்	பின்்பற்்ற	யவண்டும்.

	 நிலைவ்ர்படத்்த	 ்படித்தறிதல	 என்்பது	
நிலைத்தில	 நோம்	 ்போர்ககும்	 ஒரு	 ்பகுதி�ோனது	
நிலைவ்ர்படத்தில	 எவவோறு	
சித்தரி்க்கப்படடுள்ளது	 என்்ப்த	 அறிந்து	
ப்கோள்வதோகும்.	 இதற்கு	 சி்றந்த	 ்பயிற்சி	

அததி�ா�க் ்ட்ட்ம்

11.1. அறிமு்கம்

11.2. மு்்ற்க	குறி்களும்	
	 குறியீடு்களும்			

11.3.	வரி்ச்ககிரைைோன			நிலைவ்ர்படங்கள்		

11.4.		எல்லைய�ோர	விவரங்கள்		

11.5.	தலைப்பட	விவரைம்			

11.6.	யதரந்பதடு்க்கப்படட	 தலைப்படத்்த	
	 விவரைம்	பசயதல

Learning Objectives:

•  மு்்ற்க	குறி்கள்		ைற்றும்	குறியீடு்களின்		
மு்ககி�த்துவத்்த	புரிந்து	ப்கோள்ளுதல.

•  எல்லைய�ோர	 விவரங்க்ள	 அறிந்து	
ய்போற்றுதல.

•  நிலைவ்ர்படத்்த	 ்படித்தறியும்	 தி்ற்ன	
வளரத்து்க	ப்கோள்ளுதல.

•  தலைப்படத்திலுள்ள	 இ�ற்்்க	 ைற்றும்	
்கலைோசசோர்க	 கூறு்க்ள	 	 	 அ்ட�ோளம்	
்கோணுதல.

•  தலைப்படத்்த	விவரைம்	பசயதல.

்ற்ைல யநாக்்ங்ள்

அலகு 11

தலபபட விவரணைம்

யத்வப்படுகி்றது.	 ஒருவர	 ஒரு	 இடத்தின்	
யதோற்்றத்தி்ன	 புரிந்து	 ப்கோள்வதற்கு	 அவர	
அந்த	இடத்யதோடு	அதன்	தலைப்படத்்த	ஒபபிடடு	
்போர்க்க	யநரடி	்களப்ப�ைம்		சி்றந்த	வழி�ோகும்.

	 புவியின்	அ்னத்து	த்கவல்க்ளயும்	யநரடி	
்கள	ஆயவு	மூலைம்	யச்கரித்தல	என்்பது	ஒருவரது	
வோழநோளில	 பசய�	 முடி�ோத	 பச�லைோகும்.	
ஆனோல	 ைோைவர்கள்	 புவிப்பரபபின்	
த்கவல்க்ள	 தலைப்படங்கள்	 அலலைது	 நிலை	
வ்ர்படங்கள்	மூலைைோ்க	ப்ப்ற	முடிகி்றது.

	 தலைப்படம்	 	 என்்பது	 ப்போதுவோ்க	 தலைப்படத்	
தோள்்கள்	என	அறி�ப்படுகி்றது.	 	நிலை	அள்வ	
து்்ற�ோல	 த�ோரி்க்கப்படும்	 சி்றப்போன	
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தலைப்படைோனது	 	 	 முப்பரிைோை	 நிலைப்பரப்்ப	
தோளில	 இரு	 ்பரிைோைத்தில	 ்கோடடுகி்றது.			
இந்தி�ோவில	 நோடு	 முழு்ை்ககுைோன	
தலைப்படங்கள்	இந்தி�	நிலை	அள்வத்	து்்ற�ோல		
த�ோரி்க்கப்படுகி்றது.	இது	ப்பரும்்போலும்	1:	50,000	
என்்ற	அள்வயில	த�ோரி்க்கப்படுகி்றது.	யைலும்	
1:25,000,	 1:2,50,000,	 ைற்றும்	 1:1,000,000	
அள்வயில	த�ோரி்க்கப்படுகி்றது.

11.2 முறைக் குறி்ளும் குறியீடு்ளும் 

	 நிலைவ்ர்படத்தில			புவி்க	கூறு்கள்	மு்்ற்க	
குறி்கள்	 ைற்றும்	 குறியீடு்களோ்க	
்கோடடப்படுகின்்றன.	 இத்த்்க�்க	 குறியீடு்கள்	
புவியின்	 உண்்ை�ோன	 கூறு்களின்	 சித்தரிபபு	
ஒற்று்ை்�்க	 ப்கோண்டு	 மி்கத்பதளிவோ்க	
விள்ககுகி்றது.	 சிலை	 மு்்ற்ககுறியீடு்க்ள	
அஙகீ்கரிப்பதற்கு	 முன்பு	 அவற்்்ற	 ்கவனைோ்க	
ஆயவு	பசயதல	யவண்டும்.		

்பலயவறு	 வ்்க�ோன	 இ�ற்்்க	 ைற்றும்	
்கலைோசசோர்க	 கூறு்கள்	 புள்ளி்க	 குறியீடு்கள்,	
ய்கோடடு்க	 குறியீடு்கள்,	 ்பரபபு்க	 குறியீடு்கள்	
மூலைைோ்க	 விள்க்கப்படுகின்்றன.	 யைலும்	 இ்வ	
எழுத்து்க்கள்,	 ்படங்கள்,	 குறி்கள்	 அலலைது	
நி்றங்கள்	 ய்போன்்றவற்்றோல	 ்கோடடப்படுகின்்றன.		
இந்தி�	 நிலைஅள்வத்	 து்்ற�ோனது		
தலைநிலைவ்ரப்படத்தில	 ்ப�ன்்படுத்த	 யவண்டி�	
மு்்ற்ககுறி்கள்	 ைற்றும்	 குறியீடு்களு்க்கோன	
தரப்படுத்தப்படட	 பதோகுபபி்னத்	
த�ோரித்துள்ளது.	

இந்தி�	 நிலைஅள்வ	 து்்றயின்	 	 நிலை	
வ்ரப்படத்தில	ப்போதுவோ்க	ஏழு	வண்ைங்கள்	
்ப�ன்்படுத்தப்படுகின்்றன.	

்ருபபு 

	 நிலைவ்ர்படத்தில	 எழுத்தப்படடுள்ள	
்கடட்க	 எண்	 தவிர	 ைற்்ற	 அ்னத்து	
எழுத்து்க்களும்,	 ்கருபபு	 நி்றத்தில	
குறி்க்கப்படடிரு்ககும்	(ப்ப�ர,	எழுத்துச	சுரு்க்கம்	
அதோவது	இரயில	நி்லை�ம்,	 த்போல	நி்லை�ம்)	
ஆற்றின்	 ்க்ர	 உ்ட்படட	 நிலைம்,	 வ்றண்ட	
நீயரோ்ட,	்கை்கப்கடு்க்கப்படட	ைரங்கள்,	உ�ரம்	

ைற்றும்	 உ�ர்க	 குன்று்கள்,	 இருபபுப்போ்த,	
பதோ்லைய்பசி	 ைற்றும்	 தந்தி	 ்கம்பி்கள்,	 அடச	
ைற்றும்	தீர்க்க	ய்கோடு்கள்,	அ்னத்து	எல்லை்க	
ய்கோடு்கள்,	 எழுத்துரு	 ப்பரு்க்கம்	 அதோவது	
தி்றந்த	பவளி	புதர்கள்,		்பணி	ந்டப்பறும்	்கபபிச	
சோ்லை,	மீடடர	வழி	இரயில	்போ்த	ய்போன்்ற்வ.

பழுபபு 

	 சை	 உ�ர்கய்கோடு்கள்	 ைற்றும்	 அவற்றின்	
ைதிபபு்கள்,	 உருவத்யதோற்்ற	 ய்கோடு்கள்,	 ைைல	
நிலைத்யதோற்்றங்கள்	 ைற்றும்	 தரிசு	 நிலைப		
்போ்்ற்கள்,	 அதோவது	 ை்லை்கள்	 ைற்றும்	
ைைற்குன்று்கள்	 ்பழுபபு	 நி்றத்தில	
குறி்க்கப்படடிரு்ககும்.

நீலம்

	 	நீர	நி்லை்கள்	(ஆறு்கள்,	ஏரி்கள்,	குளங்கள்,	
குட்ட்கள்,	 கிைறு்கள்,	 யைலும்	 ்பலை)	
ய்போன்்ற்வ	நீலை	நி்றத்தில	குறி்க்கப்படடிரு்ககும்.

பச்றை

	 ைரங்களடரந்த	 ்பகுதி்கள்	ைற்றும்	்கோடு்கள்	
்பச்ச	 நி்றத்தில	 ்கோைப்படும்.	 ்பழத்யதோடடங்கள்,	
சிதறி�	 ைரங்கள்	 ைற்றும்	 புதர்கள்	 ்பச்ச	
நி்றத்தில	குறி்க்கப்படடிரு்ககும்.

மஞ்ைள்

	 யவளோண்	 நிலைங்கள்	 ைஞ்சள்	 நி்றத்தில	
குறி்க்கப்படடிரு்ககும்.

சிவபபு

	 	 குறிபபுச	 சடட்க்கய்கோடு்கள்	 (கிழ்ககு	
ைற்றும்	 வட்ககு)	 ைற்றும்	 	 அவற்றின்	 ைதிபபீடு	
(எண்்கள்),	 சோ்லை்கள்,	 ைோடடு	 வண்டிப்போ்த	
ைற்றும்	 ஒற்்்ற�டிப்போ்த,	 குடியிருபபு்கள்,	
குடி்ச்கள்	 ைற்றும்	 ்கடடிடங்கள்	 ய்போன்்ற்வ	
சிவபபு	நி்றத்தில	குறி்க்கப்படடிரு்ககும்.	

தவள்றள

	 யவளோண்்ை	 பசய�ப்படோத	 நிலைங்கள்	
ைற்றும்	 ்பனி	 உ்்றந்த	 ைற்றும்	 ்பனி	 ்படரந்த	
ை்லை்கள்	 ய்போன்்ற்வ	 பவள்்ள	 நி்ற	
திடடு்களோ்க	குறி்க்கப்படடிரு்ககும்.
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படம் 11.1 முறைக்குறியீடு்ளும் குறியீடு்ளும் 

1.	்கபபி	ய்போடட	சோ்லை	:	முதல	தரைோனது,	நடுத்தரைோனது.

2.		்கபபி	ய்போடப்படோத	சோ்லை	:	முதல	தரைோனது,	நடுத்தரைோனது,	்போலைம்,	

3.	வண்டிப்போ்த,	ப்போதிப்போ்த,	ை்லை்க	்கைவோய,	ப்போதிப்போ்த	்போலைம்.

4.	சிற்்றோறு,	சிற்்றோற்றின்	ய்போ்ககு,	்கோலவோய.

5.	அ்ை்கள்:	 ்கல	்கடடிடம்	(சிவபபுநி்றத்தில) ைண்	்கடடிடம்	(்கருபபு	நி்றத்தில	) அ்ை்க்கடடு	
(நீலை	நி்றத்தில	)

6.		ஆறு:	வ்றண்ட	ஆற்றுப	்படு்்க,	தீவு்களும்	்போ்்ற்களும்	ப்கோண்ட	ஆற்றுப	்படு்்க;	
ஓதபப்பரு்ககு்ட�	ஆறு,	

7.	சதுபபுநிலைம்,	நோைல.

8.		கிைறு்கள்:	 சுவர	 ்கடடப்படடது,	 சுவர	 ்கடடப	 ்படோதது,	 நீருற்று்கள்;	 ஏரி,	 நீர	 வற்்றோத	 ஏரி;	 நீர	
வற்றிவிடும்	ஏரி.

9.	யைடடு்க	்க்ர;	சோ்லை	அலலைது	இருபபுப்போ்த

10.		இரு	வழி	அ்கலை	இருபபு்போ்த,	ஒரு	வழி	அ்கலை	இருபபு்போ்த,	ஒரு	வழி	அ்கலை	இருபபு்போ்தய�ோடு	
இ்ைந்த	இரயில	நி்லை�ம்;	அ்கலைப்போ்த	அ்ை்க்கப்படும்		புதி�	இருபபுப்போ்த.

11.		ைற்்ற	்போ்த்கள்	:	இரட்ட,		ஒற்்்ற	வழி	்போ்த	புதிதோ்க	அ்ை்க்க்படு்ப்வ

12.		டிரோம்	வண்டிப	்போ்த,	மின்	வி்ச	்கம்பி்கள்,	இழு்வ	வண்டிப்போ்த.

13.	சை	உ�ர	ய்கோடு்கள்,	ஓங்கல.

14.		ைைல	நிலைத்யதோற்்றங்கள்,	1.	தட்ட	2.	ைைல	குன்று	(	நிரந்தரம்)	ந்கரும்	ைைல	குன்று.

15.		ந்கரம்	அலலைது	கிரோைம்;	ை்க்கள்	குடியிரு்ககும்	கிரோைம்,	்்கவிடப்படட	கிரோைம்,	ய்கோட்ட.

16.		குடி்ச்கள்	:	நிரந்தரைோனது,	தற்்கோலி்க	குடி்ச்கள்,	்போழ்டந்த	கிரோைம்.

17.		ய்கோவில,	சத்திரம்,	கிறிஸ்துவ	ஆலை�ம்,	்பள்ளிவோசல	,	ைசூதி,	்கலலை்்ற,	இடு்கோடு.

18.		்கலைங்க்ர	விள்க்கம்,	விள்ககு	ப்போருத்தப்படடுள்ள	சிறு	்படகு,	து்்ற	மு்கங்களில	்கப்பல	பசலலும்	
்போ்த்�்க	்கோடடும்	மித்வ்கள்,	விள்ககு	ப்போருத்தப்படடது,	விள்ககு	ப்போருத்தப்படோத,	நஙகூரம்.

19.		சுரங்கம்,	திரோட்ச	யதோடடம்,	புல,	புதர.

20.		்ப்ன்கள்;	்ப்ன	ைரம்,	பதன்்ன	ைரம்,	வோ்ழ,	ஊசி	இ்லை்கள்,	மூஙகில,	ைற்்ற	ைரங்கள்.

21.		சரவயதச	எல்லை்கள்.

22.		ைோநிலை	எல்லை்க	ய்கோடு,	வ்ர�ப்படட,	வ்ர�்படோத.

23.		ைோவடட	எல்லை்க	ய்கோடு,	தோலு்க்கோ	உடபிரிவு	எல்லை்க	ய்கோடு,	்கோடு்களின்	எல்லைய்கோடு.

24.		எல்லைத்தூண்்கள்,	சரயவ	பசய�ப்படடது,	எல்லைத்	தூண்்கள்,	குறி்க்கப்படோத	இடம்,	முசசந்தி.	

25.		உ�ரம்,	மு்கய்கோை	சரயவ	நி்லை�ம்,

26.		ப்பஞ்ச	ைோர்க;	 புவி	அ்ைவி�ல	 ப்பஞ்ச	ைோர்க,	 எல்லை்களின்	ப்பஞ்ச	ைோர்க,	 ்கோலவோய	 ப்பஞ்ச	
ைோர்க,

27.		த்போல	நி்லை�ம்,	தந்தி	நி்லை�ம்,	த்போல	தந்தி	நி்லை�ம்,	்கோவல	நி்லை�ம்.

28.	்ப�ணி்கள்	தஙகுமிடம்,	யைற்்போர்வ�ோளர	விடுதி,	ஓயவு	விடுதி.

29.	ைோவடட	சுற்றுப்ப�ை	விடுதி,	மு்கோம்.

30.	ஒது்க்கப்படட	்கோடு்கள்,	்போது்கோ்க்கப்படட	்கோடு்கள்.
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11.3 வரிறைக்கிரமமான நிலவறரபடங்ள்

	 யதசி�	 நிலைவ்ர்பட்க	 ப்கோள்்்க	 2005	 ன்	
்படி	 இந்தி�	 நிலை	 அள்வத்	 து்்ற	 இரண்டு	
வ்்க�ோன	 வரி்ச்ககிரைைோன			
நிலைவ்ர்படங்க்ள	பவளியிடடுள்ளது.

1. பாது்ாபபுத துறை நிலவறரபடங்ள் 
 (Defence  Series Maps)

	 இந்த	 தலைப	 ்படங்கள்	 ்பலயவறு	
அள்வ்களில	உள்ளன.	(எவபரஸ்ட	/	WGS	-84	
Datum	 and	 Polyconic/UTM	 projection).	 இந்த	
நிலைவ்ர்படங்கள்	 மு்ககி�ைோ்க	 ்போது்கோபபு	
யத்வ்க்ள	பூரத்தி	பசயகின்்றன.	நோடடிற்்கோன	

முழு	 பதோடர	 வ்ர்படங்க்ள	 ்போது்கோபபு	
அ்ைசச்கம்	வ்்கப்படுத்தியுள்ளது.

	 வரி்ச்ககிரைைோன	 தலை	 நிலை	
வ்ர்படங்க்ள	 இந்தி�	 நிலைஅள்வத்	 து்்ற	
பிரத்திய�்கைோ்க	 நோடடின்	 அடிப்ப்ட	 ைற்றும்	
கூடுதல	 வளரசசி்க்கோன	 பச�ல்போடு்க்ள	
ஊ்ககுவி்ககுவிப்பதற்்கோ்க	 பவளியிடுகி்றது.	
வரி்ச்ககிரைைோன	 தலை	 ்படங்கள்	 ்பலயவறு	
நிலைவ்ர்பட	 எண்	 ைற்றும்	 யுனிவரசல	
டிரோன்ஸ்வரஸ்	 பைரய்கடடர	 ய்கோடடுச	 சடடம்	
மீது	 WGS/84	 என்்ற	 யைற்ய்கோ்ள்க	
ப்கோண்டுள்ளது.	 குறி்க்கப்படடிரு்ககும்.	 இந்த	
வரி்ச்ககிரைைோன	 தலை	 ்படங்கள்	
்கடடுப்போடற்்றது.	

படம் 11.2 வரிறைக்கிரமமான நிலவறரபடங்ள் (Open series Maps)
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11.4. எலறலய�ார விவரங்ள் 

	 எல்லைய�ோர	 விவரங்கள்	 தலைப்படத்	 தோள்	
எண்,	அ்ைவிடம்,	குறிபபு	சடட்கம்,	அடச	தீர்க்க	
அள்வ்களின்	்பரவல,	அள்வ,	ைோவடடங்கள்	
ய்போன்்ற்வ்க்ள	 உள்ளட்ககி�து.	
எல்லைய�ோர	 விவரங்கள்	 கீழ்கண்டவோறு	
வ்்கப்படுத்தப்படடுள்ளது.

வெளி எல்லை விெரங்கள்:	 வரி்ச	 எண்்கள்,	
ைோநிலை,	 ைோவடடத்தின்	 ப்ப�ர்கள்	 	 ைற்றும்	பி்ற	
த்கவல்கள்.

இ்ைப்படை எல்லை விெரங்கள்:	குறிபபு	சடட	
எண்,	 சை	 உ�ர்க	 ய்கோடடு	 எண்,	
ய்போ்ககுவரத்தோல	 இ்ை்க்கப்படட	 அடுத்த	
மி்க	 அருகில	 உள்ள	 இடங்களின்	 ப்ப�ர்கள்	
ைற்றும்	 அவற்றின்	 தூரம்	 கியலைோ	 மீடடரில	
குறி்க்கப்படடிரு்ககும்.

உள் எல்லை விெரங்கள் அலலைது நிலைெ்ர்பை 
உட்பகுதி:	்பலயவறு	மு்்ற்ககுறியீடு்கள்		ைற்றும்	
குறி்க்ளப	 ்ப�ன்்படுத்தி	 நிலைத்யதோற்்றங்க்ள	
சித்தரிப்பது.

11.5 தலபபட விவரணைம்

	 தலைப்படம்	என்்பது	ப்போதுவோ்க	யைற்ய்கோள்	
நிலை	வ்ர்படம்	ஆகும்.	இது	 ப்போதுவோ்க	 ய்போர	
தளவோட	 நிலைவ்ர்படம்	 எனப்படும்.	 இ்வ	
ஆயவோளர்கள்,	 திடடமிடு்பவர்கள்,	
நிரவோகி்கள்,	 ்போது்கோபபு	 ்ப்டயினர,	 ந்ட	
்ப�ைம்	யைற்ப்கோள்யவோர,	சுற்றுலைோ	்ப�ணி்கள்	
ைற்றும்	வகுப்ப்்ற	்ப�ன்்போடடிற்கு	ஏற்்றதோகும்.	
இது	 ப்போதுவோ்க	 உண்்ையில	
்கை்கப்கடு்க்கப்படட	 இ�ற்்்க	 ைற்றும்	
்கலைோசசோர	 கூறு்கள்	 குறித்த	 விரிவோன	
விள்க்கத்்த	 ப்கோடு்ககி்றது.	 இவவ்்க	
நிலைவ்ர்படம்	 அள்வ்�	 அடிப்ப்ட�ோ்க்க		
ப்கோண்டு	வ்ர�ப்படுகி்றது. 

	 இந்தி�	 தலை	 ்படத்்த	 புரிந்துப்கோள்வதற்கு	
புவியி�ல	 சோரந்த	 அறிவு	 ைற்றும்	 மு்்ற்க	
குறியீடு்கள்	 ைற்றும்	 குறி்கள்	 	 ்பற்றி�	 புரிதல	
அவசி�ைோகும்.

தலை	 ்படம்	 கீழ்கோணும்	 த்லைபபு்களின்	 கீழ	
விவரைம்	பசய�ப்படுகி்றது.

•  எல்லைய�ோர	விவரங்கள்	

•  நிலைத்யதோற்்றம்

•  இ�ற்்்க�ோ்க	 ைற்றும்	 ைனிதனோல	
உருவோ்க்கப்படட	வடி்கோல	அ்ைபபு

•  தோவரங்கள்

•  நிலைப்ப�ன்்போடு

•  குடியிருபபு்கள்

•  ய்போ்ககுவரத்து	ைற்றும்	த்கவல	பதோடரபு	

எலறலய�ார விவரங்ள்

	 எல்லைய�ோர	விவரங்களோன	தலைப்பட	எண்,	
தி்ச்கள்,	அ்ைவிடம்,	குறிபபுச	சடட்க	விவரம்,	
அடச	 ைற்றும்	 தீர்க்க	 யர்்க	 ்பரவல,	 அள்வ,	
ைோவடடங்கள்,	 சை	 உ�ர்கய்கோடு்கள்	
ய்போன்்ற்வ	குறிபபிடப்படடிரு்ககும்.

நிலதயதாற்ைம்

	 ப்கோடு்க்கப்படடுள்ள	 நிலைப்பகுதியின்	
நிலைத்யதோற்்றம்	 விரிவோ்க	 விவரி்க்கப்படுகி்றது.	
முதலில	 ை்லைத்பதோடர்கள்,	 ை்லை்கள்,	
பீடபூமி்கள்,	 சி்கரங்கள்	 ைற்றும்	மு்கடு	 ய்போன்்ற	
நிலைத்யதோற்்றங்கள்	 அ்ட�ோளம்	 ்கோைப்படடு	
அவற்றின்	 ப்போதுவோன	 சோயவு	 தி்ச	
தீரைோனி்க்கப்படுகி்றது.	 சை	 உ�ர்கய்கோடு்களின்	
அ்ைபபு	 ைற்றும்	 ைதிபபு	 குறித்து	
விவரி்க்கப்படுகி்றது.	 தலை	 உ�ர	 புள்ளி்கள்,	
ப்பஞ்ச	 ைோர்ககு்கள்	 ய்போன்்ற்வ	 ஓரிடத்தின்	
உ�ரத்்த	பதரிந்துப்கோள்ள	உதவுகின்்றது.

வடி்ால

	 ஓரிடத்தின்	வடி்கோல	அ்ைப்்ப	ஆறு்கள்,	
வடிகுழோய்கள்,	 வடி்கோல	 மு்்ற	 ஆகி�வற்றின்	
்பண்பு்க்ள	உற்று		யநோ்ககுவதன்	மூலைம்	புரிந்து	
ப்கோள்ள	முடியும்.

தாவரங்ள்

	 மு்ககி�	தோவரங்கள்	சி்றபபு	குறியீடு்களோல		
்கோடடப்படுகி்றது.	 	 ைரங்கள்,	 புலபவளி்கள்,	
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புதர்கள்	 ய்போன்்றவற்றிற்கு	 ்பச்ச	 நி்றம்	
்ப�ன்்படுத்தப்படுகி்றது.	 	 யவளோண்	 நிலைங்கள்	
ைஞ்சள்	நி்றத்தில	்கோடடப்படுகி்றது.

நிலபப�னபாடு

	 நிலைப்ப�ன்்போடு	 என்்பது	 யவளோண்்ை,	
யையசசல,	 	 தரிசு	 நிலைம்	 ைற்றும்	 ்கோடு்கள்	
ய்போன்்ற	 பவவயவறு	 ்ப�ன்்போடு்க்ள	
உள்ளட்ககி�தோகும்.	 சுரங்கத்	 பதோழில	
பதோழிற்சோ்லை,	 வரத்த்கம்,	 சுற்றுலைோ,	
மீன்பிடித்தல	 ைற்றும்	 ்கோலந்ட	 வளரபபு	
ய்போன்்ற்வ	 பி்ற	 நிலைப்ப�ன்்போடு்களோகும்.	
யைலும்	 இது	 விைோன	 நி்லை�ங்கள்,	 இரயில	
நி்லை�ங்கள்,	 ்பள்ளி்கள்,	 அலுவலை்கங்கள்,	
வரத்த்க	 நிறுவனங்கள்,	 து்ை	 மின்	
நி்லை�ங்கள்	 ய்போன்்றவற்்்றயும்	
குறிபபிடுகி்றது.	 	 சிலை	 யநரங்களில	 
நிலைப்ப�ன்்போடு	 	 யநரடி�ோ்க	 குறி்க்கப்படுகி்றது.	
எடுத்து்க்கோடடோ்க,		பசங்கல	சூ்ள,	சுண்ைோம்பு	
்கல	குவோரி.

குடியிருபபு்ள்

	 குடியிருபபு்களின்	 அளவு,	 வடிவம்,	 ைோதிரி,	
தலைம்,	்ப�ன்்போடு	ய்போன்்ற்வ	விவரைம்	பசய�	
எடுத்து்க	 ப்கோள்ளப்படுகி்றது.	 ஏபனனில		
அ்னத்து	 	 கூறு்களும்	 ஒன்ய்றோபடோன்று	
பதோடரபு்ட�்வ�ோ்க	இரு்ககின்்றன.

	 குடியிருபபு்கள்	 பிரி்க்கப்படட	 அலலைது		
சிதறி�்வ�ோ்கவும்,	 	 பநரு்க்கைோன	 அலலைது	
தனித்த	 குடியிருபபு்களோ்கவும்		
வ்்கப்படுத்தப்படுகி்றது.	 இ்வ	 வடட	 வடிவ	
அலலைது	 நீள்	 வடிவ	 அ்ைப்்ப	
ப்கோண்டிரு்ககின்்றன.		யைலும்	இ்வ	அவற்றின்		
அளவு	 ைற்றும்	 ை்க்களின்	 பச�ல்போடு்களின்	
அடிப்ப்டயில	விள்க்கப்படுகி்றது.

	 நிரந்தர்க	 குடியிருபபு்கள்	 திட	
சதுரங்களோ்கவும்,	தற்்கோலி்க	குடியிருபபு்கள்	பு்ற	
வரி		சதுரங்களோ்கவும்		வ்ர�ப்படடிரு்ககும்.

கிராமபபுை குடியிருபபு்ள்

	 இ்வ	 பநரு்க்கைோன,	 பநரு்க்கம்	 கு்்றவோன,	
சிதறி�	 அலலைது	 யநர்கய்கோடடு	 அ்ைபபில	
்கோைப்படும்.

ந்ர்பபுை குடியிருபபு்ள்

	 இ்வ	 த்லைந்கரம்,	 நிரவோ்க	 ந்கரம்,	 
வரத்த்க	 ்ை�ம்,	 து்்றமு்க	 ந்கரம்,	 ைதம்	
சோரந்த்வ	 அலலைது	 சுற்றுலைோத்	 தலைங்கள்	
அலலைது	 ை்லைபபிரயதசங்கள்	 ய்போன்்ற்வ	
ஆகும்.

	 நிலைப்ப�ன்்போடடு	 அ்ைபபு	 ைற்றும்	
குடியிருபபின்	 வ்்க்க்ள்க	 ப்கோண்டு	 ை்க்கள்	
யைற்ப்கோள்ளும்	 	 பதோழில்க்ள	
புரிந்துப்கோள்ளலைோம்.	

யபாக்குவரதது மற்றும் த்வல ததாடர்பு

	 ய்போ்ககுவரத்து	 ைற்றும்	 த்கவல	 பதோடரபுப	
்ப�ன்்போட்ட	 	 யதசி�	 பநடுஞ்சோ்லை்கள்,	
ைோவடட	ைற்றும்	கிரோைபபு்ற	சோ்லை்கள்,	ைோடடு	
வண்டித்	 தடம்,	 ஒடட்கப	 ்போ்த,	 ஒற்்்ற�டிப	
்போ்த,	 இருபபுப	 ்போ்த,	 நீரவழிப்போ்த,	
பதோ்லைய்பசி	 ைற்றும்	 தந்தி	 ்கம்பி்கள்,	 த்போல		
நி்லை�ங்கள்	 ய்போன்்றவற்்்ற	 ்வத்து	
்கண்டறி�லைோம்.

 சோ்லை்கள்	 அள்வ்களு்ககு	 ஏற்்ப	
வ்ர�ப்படடிரு்க்கோது.	 ்கபபிப	 ய்போடப்படட	
சோ்லை்கள்	 இரட்ட	 ய்கோடு்களோ்க	
வ்ர�ப்படடிரு்ககும்.	 ்கபபிப	 ய்போடப்படோத		
சோ்லை்கள்	 விடு்படட	 இரட்ட	 ய்கோடு்களோ்க	
வ்ர�ப்படடிரு்ககும்.	ஒற்்்ற�டிப	்போ்த	சிவபபு	
நி்ற	 புள்ளி்களோ்கவும்	 ைற்றும்	 ைோடடு	 வண்டிப	
்போ்த	 விடு்படட	 ஒற்்்ற	 ய்கோடு்களோ்கவும்	
வ்ர�ப்படடிரு்ககும்.	 ்பலைவ்்க�ோன	 இருபபுப	
்போ்த்கள்	 பவவயவறு	 வ்்க�ோன	 
குறியீடு்களோல	குறி்க்கப்படடிரு்ககும்.

11.6  யதர்ந்ததடுக்்பபட்ட தலபபடதறத  

 விவரணைம் தையதல

மிரசோபூர	 ைற்றும்	 வோரைோசி	 ைோவடடம்,	
உத்திரபிரயதச	 ைோநிலைம்.	 வரி்ச்ககிரைைோன		
நிலைவ்ர்பட	எண்.	G44Q1263	K/12

அறிமு்ம்

	 ப்கோடு்க்கப்படடுள்ள	 வரி்ச்ககிரைைோன		
நிலைவ்ர்பட		எண்.	G44Q1263	K	/12	உத்திரபிரயதச		
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ைோநிலைத்தின்	 மிரசோபூர	 ைற்றும்	 வோரைோசி	
ைோவடடங்க்ள	உள்ளட்ககி�து.	இது	1970-71ம்	
ஆண்டின்	 நிலை	 அள்வயின்	 அடிப்ப்டயில	
உருவோ்க்கப்படடு	 1978ம்	 ஆண்டு	
பவளியிடப்படடது.	 இது	 1:50,000	 என்்ற	
அள்வயில	440	சதுர	கியலைோ	மீடடர	்பரப்்பயும்		
25°	 0‘	 அடசயர்்க	 முதல	 25°	 15‘	 அடசயர்்க	
வ்ரயிலும்		82°	30‘	தீர்க்க	யர்்க	முதல	82°	45‘	
தீர்க்க	யர்்க	வ்ர	்பரவியுள்ளது.

நிலதயதாற்ைம்

	 இப்படம்	 இரண்டு	 யவறு்படட	 இ�ற்்்க	
அ்ைபபு்க்ள	 உள்ளட்ககியுள்ளது.	 அ்வ	
்கங்்க	 சைபவளியும்	 	 ைற்றும்	 விந்தி�	
பீடபூமியுைோகும்.

	 ்கங்்கச	சைபவளியின்	்பரவலைோனது	்கங்்க	
நதியின்	 வ்ளவோன	 ய்போ்ககின்	 	 இரு	
்ப்க்கங்களிலும்	 ்கோைப்படுகி்றது.	 இதன்	 பதன்	
்பகுதி	விந்தி�	பீடபூமிவ்ர	்பரவியுள்ளது.	
சோடடர	நதி,	்கஜுரி		நதி		ைற்றும்	உஜ்ோலைோ		நதி	
ைற்றும்	 அவற்றின்	 கி்ள	 நதி்கள்	 விந்தி�	
பீடபூமியின்	 குறு்கய்க	 ்போயந்து	 பசலகின்்றன.	
இசசைபவளியின்	 சரோசரி	 உ�ரம்	 ்கடல	
ைடடத்திலிருந்து	 100	 மீ	 ஆகும்.	 மிரசோபூர	
ந்கரத்தின்	கிழ்ககு	 ்பகுதியில	ப்பஞ்ச	 	ைோர்க	 84	
மீடடர	 உ�ரத்தில	 ்கோைப்படுகி்றது.	 	 ்கங்்க	
நதியின்	 வட்ககு	 ்பகுதி்�	 பதன்	 ்பகுதிய�ோடு	
ஒபபிடும்	 ய்போது	 10	 மீடடர	 	உ�ரம்	கு்்றவோ்க	
்கோைப்படுகி்றது.	 ்கங்்கயின்	 கிழ்ககுத்	 ்பகுதி	
சுைோர	 1.5	 கி.மீ	 அலைவு்ககு	 அதி்க	 அ்கலைைோ்க	
்கோைப்படுகி்றது.	யைலும்	இந்நதி	்பரந்த	ைைல	
திரள்்களோல		சூழப்படடுள்ளது.

 விந்தி�	 பீடபூமி	 மிரசோபூர	 ைோவடடத்தின்	
பதன்	 ்பகுதியில	 ்கோைப்படுகி்றது.	 	 இது	
இத்தலைப்படத்தின்	 பைோத்த	 ்பரபபில	 50%	 வ்ர		
்பரவியுள்ளது.	 இது	 ்கடல	 ைடடத்திலிருந்து	
சரோசரி�ோ்க	சுைோர	160	மீடடர	உ�ரம்	ப்கோண்ட	
ஆறு்களோல	 குறு்க்கோ்க	 பவடடப்படட	 பீடபூமி	
ஆகும்.	 ்கங்்கச	 சைபவளியும்	 விந்தி�	
பீடபூமியும்	 யசரும்	 இடம்	 	 120	 மீடடர	
உ�ரமுள்ள	 சை	 உ�ர	 ய்கோடடோல		
குறி்க்கப்படடுள்ளது.	 இது	 பதோடர	
அ்லைய்போன்்ற	சரி்வ்க	ப்கோண்டுள்ளது.		இது	

எஞ்சி�	 தட்ட�ோன	 யைற்்பரப்்ப்க	 ப்கோண்ட	
டிய்போபுவலைோ்வ	 பதோடரந்து	 முரலி	 (203மீ),	
ரோஜ்கோட	(174மீ),	ஷோகீரோ்போ	(167மீ)	ய்போன்்ற்வ	
்கோைப்படுகின்்றன.	 ஒன்று்கப்கோன்று	
இ்ை�ோ்க	 	 ஓடும்	 ை்லைத்பதோடர்கள்	 சிறி�	
்பள்ளத்தோ்க்கோல		பிரி்க்கப்படடுள்ளது. 

வடி்ால

	 இப்பகுதியின்	மு்ககி�	 நதி	 ்கங்்க	ஆகும்.	
இதன்	 ய்போ்ககு	 வ்ளவு,	 பநளிவு்க்ள	
ப்கோண்டுள்ளது.	 ்கங்்க	 நதி	 ைற்்ற		
து்ை�ோறு்களிலிருந்து	 நீ்ரபப்பருகி்றது.	
அவற்றில	 மு்ககி�ைோன	 நதி்கள்	 சோடடர	 நதி,	
்ஜுரி	 நலைோ	 ைற்றும்	 உஜ்ோலைோ	 நலைோ	
ஆகி�்வ	ஆகும்.	இ்வ	ப்பரும்்போலும்	ை்ழ்க	
்கோலைங்களில	 நீரி்ன	 ப்பருகின்்றன.	 விந்தி�	
பீடபூமியில	 ்கோைப்படும்	 நீயரோ்ட்கள்	
்பருவ்கோலைங்களில	 யதோன்றினோலும்	 அவற்றின்	
யைற்்பரபபில	 ்பள்ளங்க்ள	
யதோற்றுவி்ககின்்றன.	இ்வ	விந்தி�	நீரவீழசசி	
ைற்றும்	 தண்டோ	 நீரவீழசசி	 ய்போன்்ற	
நீரவீழசசி்க்ள	 யதோற்றுவி்ககின்்றன.	 பீடபூமி	
்பகுதியில	 ்கோைப்படும்	 நீயரோ்ட்கள்	
ப்பரும்்போலும்	 வட	 தி்சயில	 பசன்று	 ்கங்்க	
நதியில	்கலை்ககி்றது.

தாவரங்ள்

	 யவளோண்்ை்க்கோ்க	 வட	 சைபவளி	
்பகுதியில	 தோவரங்கள்	 அழி்க்கப்படடதோல	
அப்பகுதியில	 தோவரங்கள்	 கு்்றவோ்கயவ	
்கோைப்படுகி்றது.	 சோடடர	 ைற்றும்	 ்ோ்ர	
நடி�ோ	 ்பகுதி்களில	 சிறிதளவு	 ைடடுயை	
தோவரங்கள்	 ்கோைப்படுகின்்றன.	
குடியிருபபு்களு்ககு	 அருகில	
்பழத்யதோடடங்களும்	 ைற்றும்	 பி்ற	
யதோடடங்களும்	 ்கோைப்படுகின்்றன.	 விந்தி�	
பீடபூமியில	இரண்டு	மு்ககி�	்போது்கோ்க்கப்படட	
்கோடு்கள்	 ்கோைப்படுகின்்றன.	 அ்வ:	 தண்டி	
(Danti	Reserved	 forest)	்போது்கோ்க்கப்படட	்கோடு்கள்	
ைற்றும்	 ்போர்க்கசசோ	 (Barkachha	 Reserved	 forest)	
்போது்கோ்க்கப்படட	 ்கோடு்கள்.	 இ்வ	
அடிப்ப்டயில	்கலைபபு	புதர	்கோடு்களோ்க	ை்லைச	
சரிவு்களிலும்	 உசசியிலும்	 ்பரவி	
்கோைப்படுகி்றது.  
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நீர்பாைன முறை்ள்:

	 கிைறு்கள்	 ைற்றும்	 குளங்கள்	 மூலைைோ்க	
இப்பகுதியில	 நீர்போசன	 மு்்ற்கள்	
யைற்ப்கோள்ளப்படுகி்றது.	 தற்ப்போழுது	 குழோய	
்போசனம்	 ைற்றும்	 ்கோலவோய	 ்போசனம்	 வட	
்கங்்க	 சைபவளியில	 ை்க்களின்	 ்கவனத்்த	
ஈர்ககும்	விதத்தில	அ்ைந்துள்ளது. 

குடியிருபபு்ள்
	 ைைற்்போங்கோன	 ைற்றும்	 சதுபபு	 நிலை	
்கங்்கப	 ்பகுதி,	 குறிப்போ்க	 வட	 கிழ்ககு	 ்பகுதி	
ைற்றும்	 வட்ககு	 இருபபு	 ்போ்தயின்	 இரு	
பு்றங்களிலும்	 உள்ள	 	 ்கோஜுரி	 ைற்றும்	 சோடடர	
நலைோ	 ைற்றும்	 விந்தி�ோசலைத்தின்	 எதிரில	
்கோைப்படும்	 ்பகுதி்க்ளத்	 	 தவிர	 ்கங்்கச	
சைபவளியின்	அயந்க	்பகுதியில	குடியிருபபு்கள்	
நன்கு	 வளரசசி�்டந்து	 	 ்கோைப்படுகின்்றன.	
ஆற்றின்	 பவள்ளத்தோல	 ஆண்டுயதோறும்	
இப்பகுதி	 ்போதிபபு்ககு	 உள்ளோகி்றது.	
்கபபிபய்போடட	 சோ்லை	 ஓரங்களில	 கிரோைபபு்ற	
குடியிருபபு்கள்		பநரு்க்கைோ்க	அ்ைந்துள்ளன.

	 விந்தி�	 யைடடு	 நிலைப்பகுதி	 கு்்றவோன	
குடியிருபபு்க்ள்க	 ப்கோண்டுள்ளன.	 யவளோண்	
நிலைங்கள்	 ைற்றும்	 நீர	 நி்லை்கள்	 இரு்க்க்க	 
கூடி�	 ்பகுதி்களில	 சிலை	 ப்பரி�	 தனித்த	
குடியிருபபு்கள்	்கோைப்படுகின்்றன.

	 இப்பகுதியின்	 மி்க	 மு்ககி�	 ந்கரைோன	
மிரசோபூர	 ந்கரத்தின்	 அ்ைவிடம்	 ்கங்்க	
நதியின்	 வ்ளவுப	 ்பகுதியில	 பி்்றச	 சந்திர	
வடிவில	 அ்ைந்துள்ள	 ந்கர	 அ்ைபபு	 ஆகும்.	
மிரசோபூரு்ககு	அடுத்ததோ்க	வழி்போடடு	ந்கரைோன	
விந்தி�ோசசல		ய்கோவில்களோல	சூழப்படடுள்ளது.	
இஙகு	மி்க	மு்ககி�	ய்கோவிலைோ்க	விந்தி�	வோஷினி	
ய்கோவில	உள்ளது.	வட்ககு	முதன்்ை	இருபபுப	
்போ்த	ைற்றும்	்கங்்கச	சைபவளி்ககு	இ்டயில	
விந்தி�ோசசல	்கோைப்படுகி்றது.	

	 ்கங்்கயின்	 வட	 ்பகுதியில	 சந்்த	
ந்கரங்களோன	 ்கோசவோ,	 சில	 ைற்றும்	 ்கோைரி�ோ	
ய்போன்்ற	 வோர	 சந்்த	 ந்டப்பறும்	 ந்கரங்கள்	
்கோைப்படுகின்்றன.

யபாக்குவரதது மற்றும் த்வல ததாடர்பு:

	 	 இப்பகுதியில	 இரண்டு	 மு்ககி�	 இரயில	
ய்போ்ககுவரத்து	்கோைப்படுகின்்றன.	அ்வ:	

1)		வட்ககு	முதன்்ை	இருபபுப	்போ்த	(N.R.	Main	
line)	 (மின்	 ை�ைோ்க்கப்படட	 அ்கலைப்போ்த).		
இப்போ்த	 மு்கல	 சோ்ரயிலிருந்து	 மு்ககி�	
நி்லை�ங்களோன		்ப்கோரோ,	ஜிஙகுரோ,	மிரசோபூர	
ைற்றும்	விந்தி�ோசசலைம்	வழி�ோ்க	பசலகி்றது.	

2)		வடகிழ்ககு	 இரயில	 இருபபுப	 ்போ்த	
(அ்கலைப்போ்த)	 மிரசோபூர	 ய்கட					
்பகுதியிலிருந்து	 ையதோசிங	 வ்ர	 பசலகி்றது	
(வோரைோசி	 -	 அலை்கோ்போத்).	 ஒரு	 வ்ளவுப	
்போ்த�ோனது	்ப்கோரோ	முதல	2	கி.மீ	தூரத்தில	
உள்ள	குவோரி	வ்ர	பசலகி்றது.

	 இப்பகுதி�ோனது	சோ்லைப	ய்போ்ககுவரத்தோல	
நன்கு	 இ்ை்க்கப்படடுள்ளது.	 அலை்கோ்போத்	 –
மு்கல	 சோ்ர	 தோரச	 	 சோ்லை�ோனது	 வட்ககு	
இருபபு	 ்போ்தயின்	 பதன்	 ்பகுதி	 வழி�ோ்க		
மிரசோபூ்ர	 ்கடந்து	 பசலகி்றது.	 யதசி�	
பநடுஞ்சோ்லை	எண்.7	 (ப்பரி�	த்க்கோை	சோ்லை)	
மிரசோபூரிலிருந்து	 யலைோ்கோ்கோட	 (16	 கி.மீ)	
வழி�ோ்க	 ்கன்னி�ோகுைரி	 (2300கி.மீ)	 வ்ர	
பசலகி்றது.	 ைற்ப்றோரு	 தோரச	 	 சோ்லை	மிரசோபூர	
ைற்றும்	ைோவடடத்தின்	பதன்	்பகுதி்க்ள	சோரு்க,	
ரோ்பரட்கோஞ்சி,	 ைற்றும்	 பிபரி	 வழி�ோ்க	
இ்ை்ககி்றது.	அதனருகில	ஜோன்பூர-மிரசோபூர	
சோ்லை,	சில	(மிரசோபூர்கோட)	-	ய்கோபி்கஞ்ச	சோ்லை	
ைற்றும்	 மிரசோபூர	 –	 ்பயடலி	 ஆகி�	 சோ்லை்கள்		
பசலகின்்றன.	்கபபிப	ய்போடப்படப்படோத	 	 சோ்லை	
மிரசோபூர	 -	 சூனோர	 ைற்றும்	 மிரசோபூர	 –	
ை்கரோஜ்கஞ்ச	 ஆகி�வற்்்ற	 இ்ை்ககி்றது.	
்கங்்கச	 சைபவளி	 அதன்	 யைடடு	
நிலைப்பகுதிய�ோடு	 ஒபபிடும்	 ய்போது,	 	 சோ்லை	
ய்போ்ககுவரத்து	 யச்வ	 சி்றப்போ்க	
்கோைப்படுகி்றது.
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பயிற்சி 

ப்கோடு்க்கப்படடுள்ள	 தலைப்படத்்த	 ப்கோண்டு	
கீழ்கோணும்	 வினோ்க்களு்ககு	 வி்ட�ளி்க்கவும்.	
இந்தி�	 நிலைஅள்வத்	 து்்ற	
இ்ை�த்தளத்திலிருந்து	 தலைப்படத்்த	
்பதிவி்ற்க்கம்	பசய�வும்.

http://www.Survey	 of	 India.gov.in/pages/show/86-maps-
data.

1.			  தலைப்படத்தில	உள்ள	ப்போதுவோன	குடியிருபபு	
மு்்ற	 என்ன?	 அதன்	 ப்ப�்ர்ககுறிபபிடடு	
குடியிருபபு்களு்க்கோன	 குறியீடு்க்ள	
வ்ர்க.

2.			  ப்கோடு்க்கப்படடுள்ள	 தலைப்படத்தில	
்கோைப்படும்	 சை	 உ�ர	 ய்கோடு்களின்	
இ்டபவளி	என்ன?

3.			  இரண்டு	 விதைோன	 ய்போ்ககுவரத்து	
மு்்ற்க்ள	குறிபபிடு்க.

4.			  எ்வய�னும்	 ்பத்து	 மு்்ற்ககுறியீடு்க்ள	
வ்ர்க.

6.			  நிலைத்யதோற்்றங்க்ள	 அ்ட�ோளம்	 ்கண்டு	
அவற்்்ற	விவரைம்	பசய்க.

7.			  ப்கோடு்க்கப்படடுள்ள	 தலைப்படத்திற்்கோன	
அடச	 ைற்றும்	 தீர்க்க	 யர்்க	 ்பரவ்லை	
குறிபபிடு்க.

8.			  தலைப்படத்தில	 ்கோைப்படும்	 இரண்டு	
வ்்க�ோன	தோவரங்க்ள	குறிபபிடு்க.

9.			  வடி்கோல	அ்ைபபு	்பற்றி	விவரி.

10.		  பவள்்ள	நி்றத்திடடு்க்கள்	எவவ்்க�ோன	
நிலைத்யதோற்்றத்்த	குறி்ககின்்றன.

11.		  எவவ்்க�ோன	 ப்போருளோதோர	 பச�ல்போடு்கள்	
இப்பகுதியில	ந்டப்பறுகி்றது.

  யமற்ய்ாள் ைானறு்ள்

1.		  Practical Geography , R.L Singh

2.    Practical Geography Revised edition, R.L Singh

 இறணை� ைானறு்ள்

1. www.surveyofindia.gov.in
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அததியோயக் கட்டகம் 

12.1  அறிமுகம் 
12.2  வானிரல கூறுகரள அளவிடும் 

கருவிகள் 
12.3  வானிரலக் கூறுகரள அளவிடுதலில் 

ஏறபட்டுள்ள முன்மனற்றம் 
12.4 வானிரல குறியீடுகள்  
12.5 நிரலய மாதிரிகள் 
12.6 வானிரல நிலவரைபடத்ரத படித்தறிதல் 
12.7  வானிரல நிலவரை படத்ரத விவைணம் 

வசய்தல் 
12.8 வானிரல முன்னறிவிபபு
12.9 புயலின் பாரதரய அறிதல்

•  வானிரலரய அளவிடும்  கருவிகரளப 
பறறிய விழிபபுணரரவ வபறுதல்.

•  வானிரல குறியீடுகரளக் கணடறிதல்.
•  வானிரல நிரலய மாதிரிரய வரையும் 

தி்றரன வளரத்தல்.
•  வானிரல நிலவரைபடத்ரத விவைணம் 

வசய்தல்.
•  வானிரல முன்னறிவிபபு மறறும் புயலின் 

பாரதரயக் கணடறிதலின் அறிரவ 
மமம்படுத்துதல்.

கற்றல் தநோக்கஙகள

12.1 அறிமுகம்

ஒரு குறிபபிட்ட ம�ைத்தில் ஒரு குறிபபிட்ட 
பைபபின் மமல் நிலவும் வானிரல 
மூலக்கூறுகளாகிய வவபபநிரல, வளிமணடல 
அழுத்தம், காறறின் மவகம், ஈைபபதம், 
மமகமூட்டம், மரழ, பனிமூட்டம், பாரரவ நிரல 
மபான்்றரவகளின் தன்ரமரய குறியீடுகளாக 
வவளிபபடுத்துவமத வானிரல நிலவரைபடம்  
ஆகும். வானிரல ஆைாய்ச்சி 
நிரலயஙகளிலுள்ள பயிறசி வபற்ற  
வல்லு�ரகள் ஒரு இடத்தின் வளிமணடல 
அழுத்தம், காறறின் திரச மறறும் மவகம், 

அைகு 12

வோனிழை நிைவழை்படம்

மமகம் மறறும் மரழயளவு, மபான்்றவறர்ற 
கணக்கிட்டு குறியீடுகளின் மூலம் வானிரல 
நிலவரைபடத்தில் குறிபபிடுகி்றாரகள். 
இவவாறு, வானிரல நிலவரைபடம் வானிரல 
முன்னறிவிபபிறகான முதன்ரம கருவியாகத் 
திகழந்து குறிபபிட்ட இடத்தின் வானிரல 
மூலக்கூறுகரள குறியீடுகளின் வாயிலாகத் 
வதரிவிக்கி்றது.

12.2  வோனிழைக் கூறுகழை அைவிடும் 
கருவிகள
வானிரல வளிமணடலத்தில் நிலவும் 

வவபபநிரல, வனிமணடல அழுத்தம், காறறு, 
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ஈைபபதம், மமகமூட்டம், பனிமூட்டம், பாரரவ 
நிரல ஆகியவறறின் மாறுபாட்ரடப வபாறுத்து 
மாறுகி்றது. இவவானிரலக் கூறுகள், வானிரல 
ஆைாய்ச்சி நிரலயஙகளில் பல கருவிகரளக் 
வகாணடு கணக்கிடபபட்டு வருகி்றது. அதில் சில 
முக்கிய உபகைணஙகரளக் குறித்து கீமழ 
கற்றறிமவாம்.

்வப்்பநிழை

வவபபநிரல என்பது ஒரு வபாருளின் 
வவபப அல்லது குளிர நிரலரயக் குறிக்கும். 
ஒரு குறிபபிட்ட இடத்தின் வவபபநிரல 
அட்சமைரக, உயைம், பருவநிரல, காறறின் 
மவகம், மபான்்ற பல காைணிகளால் 
மாறுபடுகி்றது. இவவவபப நிரல 
வவபபமானியால் (Thermometer)  
அளவிடபபடுகி்றது. இந்த அளரவயில்  
பயன்படுத்தபபடும் கருவிகளாவன 
வசன்டிகிமைட் வவபபமானி, பாைன்ஹீட் 
வவபபமானி, ஈைக்குமிழ வவபபமானி, உலர 
குமிழ வவபபமானி, வதாரலவதாடர வவபபமானி 
மபான்்றரவயாகும்.

உதாைணமாக, வசன்டிகிமைட் 
வவபபமானியில் வவபபநிரலயானது 0 o 
வசல்சியஸில் உர்றநிரல என்றும், 100 o 
வசல்சியஸ வகாதிநிரல என்றும்  வவபபநிரல 
அளவிடபபடுகி்றது. பாைன்ஹீட் வவபபமானியில் 
32 oFரய உர்றநிரல என்றும், 212 oFரய  
வகாதிநிரல என்றும் அளவிடபபடுகி்றது. 
ஈைக்குமிழ வவபபமானி மறறும் உலர குமிழ 
வவபபமானிகள் வவபபநிரலயின் ஈைபபதத்ரத 
அளக்க பயன்படுகி்றது. வதாரலவதாடர 
வவபபமானி கட்டிடத்தின் உள் மறறும் 
வவளிபகுதி வவபபநிரலரய வதாடரந்து பதிவு 
வசய்ய பயன்படுகி்றது. வவபபநிரல வரைபடம் 
ஒரு இடத்தின் மாறும் வவபபநிரலயின் சுவரட 
வதாடரச்சியாகத் தருகி்றது.

வளிமண்டை அழுத�ம்

வளிமணடல அழுத்தம் என்பது ஒரு 
குறிபபிட்ட இடத்தில்  நிலவுகி்ற காறறின் 
எரடயாகும். காற்றழுத்தமானி காறறின் 

அழுத்தத்ரத அளக்கப பயன்படுகி்றது. 
காற்றழுத்தமானி மறறும் திைவமற்ற காற்றழுத்த 
மானி கருவிகள் கடல்மட்டத்திறகு மமலும் 
கீழும் நிலவுகின்்ற வளிமணடல அழுத்தத்ரத 
அளவிடப பயன்படுகி்றது. உயைமானி கடல் 
மட்டத்திலிருந்து உயைமான இடத்தின் 
வளிமணடல அழுத்தத்ரத அளக்கப 
பயன்படுகி்றது. காற்றழுத்த வரைபடம்  
வதாடரச்சியாக பதிவு வசய்யபபட்ட 
காற்றழுத்தத்ரத வழஙகுகி்றது. காறறின் 
அழுத்தம் மில்லிபார என்்ற அலகில் 
அளவிடபபடுகி்றது. உலக அளவில் 
காற்றழுத்தமானது காறறு மறறும் 
வானிரலயின் தன்ரமரய வவளிபபடுத்துகி்றது. 
ஓரிடத்தின் அதிக மறறும் குர்றந்த 
அழுத்தமானது அதிகரிக்கும் அல்லது குர்றயும் 
வவபபநிரலமயாடு வதாடரபுரடயது. 

கோறறு

காறறு, புவியின் மமறபைபபில் �கரும் 
தன்ரமயுரடயது. அக்காறறு உயர காற்றழுத்த 
பகுதியிலிருந்து குர்றந்த காற்றழுத்த பகுதிரய 
ம�ாக்கி கிரடமட்டமாகமவா, வசஙகுத்தாகமவா 
�கருகி்றது. காறறின் திரசகாட்டி காறறு வீசும் 
திரசரயயும் அது வதாடஙகும் திரசரயயும் 
காட்டுகி்றது. காறறு மவகமானி காறறின் 
மவகத்ரத �ாட் (Knot) (1 �ாட் என்பது மணிக்கு 
1.852 கி.மீ மவகமுரடயது) அளவில் 
குறிபபிடுகி்றது. காறறு கூம்பு துணி குழாய் (Wind 
sock)காறறு எத்திரசரய ம�ாக்கி, எவமவகத்தில் 
வீசுகி்றது என்பரதக் காட்டுகி்றது.

ஈைப்்ப�ம்

ஈைபபதம் என்பது வளிமணடலத்தில் 
நிலவும் நீைாவிகளின் வதாகுபபாகும்.  ஈைபபதம் 
வளிமணடல அடியடுக்கில் அடரத்தியாக 
காணபபடுகி்றது. இது ம�ைம்  மறறும்  
இடத்திறமகறப மாறுபடுகி்றது. ஈைபபாதமானது 
தனிநிரல ஈைபபதம் (Absolute Humidity), தன்  
ஈைபபதம் (Specific Humidity) மறறும் ஒபபு 
ஈைபபதம் (Relative Humidity) என்று மூன்்றாக 
வரகபபடுத்தபபடுகி்றது. ஈைபபதமானி ஒபபு 
ஈைபபதத்ரத அளவிடப பயன்படுகி்றது. ஈைபபத 
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வரைபடம் (Hygrometer) வளிமணடலத்தில் 
நிலவும் ஈைபபதத்தின் மாற்றத்ரத காட்டுகி்றது. 
ஈைவவபபமானி (Hygrothrmograph) ஈைபபதத்ரதயும் 
வவபபத்ரதயும் அளவிடுகி்றது.

மமகஙகளால் சூழபபட்ட வானத்தின் 
பைபபளரவ மமகமூட்டம் என்கிம்றாம்.  
மமகஙகள் வளிமணடலத்தின் கீழடுக்குகளில் 
வவவமவறு வடிவஙகளிலும்  அளவுகளிலும், 
மாறுபட்ட உயைஙகளில் காணபபடுகின்்றன. 
மமகஙகள் உயரமட்ட, இரடமட்ட, கீழமட்ட என 
வரகபபடுத்தபபடுகின்்றன. மமக அளவுமானி 
(Ceilometer) இமலசரை (Laser) பயன்படுத்தி 
மமகத்தின் அடித்தள உயைத்ரத கணக்கிடுகி்றது. 
மமக கீழமட்ட வதாரல ம�ாக்கு கருவி (Ceiling 
Projectors) மமகத்தின் அடிபபைபரப தரைக்கு 
மமலிருந்து கணக்கிடுகி்றது. மமகக் கணணாடி 
மமக மூட்டத்தின் விகிதாசாைத்ரத அளவீடு 
வசய்கி்றது. மமகமூட்டமானது ஓக்டா (Okta)
அளவீட்டு மதிபபீட்டில் கணக்கிடபபடுகி்றது. 
ஓக்டாவின் மதிபபு பூஜயம் எனில் வதளிவான 
வானம் என்றும், ஓக்டா மதிபபு எட்டு எனில் 
முழுவதும் மமகமூட்டத்தால் நிர்றந்துள்ள 
வானம் என்றும் கருதபபடுகி்றது.

மழை

வளிமணடலத்தில் இருந்து தணணீர 
அல்லது பனிக்கட்டித்துகள்கள் தரை 
மமறபைபரப வந்தரடவரத மரழ என்று 
அரழக்கிம்றாம். இது பனித்துளிகள், 
பனிமூட்டம், மூடுபனி, தூ்றல். மரழ, பனிகலந்த 
மரழ, ஆலஙகட்டி மரழ என பல வடிவஙகளில் 
வவளிபபடுகி்றது. மரழமானி மரழயின் 
அளரவ பதிவு வசய்கி்றது. மரழயின் அளவு 
மில்லிமீட்டர அல்லது வசன்டிமீட்டர என்்ற 
அலகுகளில்  அளவீடு வசய்யபபடுகி்றது. 
தானியஙகி வானிரல ரமயஙகள் உணரவிகள் 
உதவியுடன் மரழயின் அளரவ பதிவு 
வசய்கின்்றன.

சூரிய ஒளி

சூரிய ஒளிக்கதிரகள் புவியின் 
மமறபைபபில்  காணக்கூடிய அளவில் 

வதன்படுவது சூரிய ஒளிக்கதிர அல்லது வவயில் 
என்்றரழக்கபபடுகி்றது. வவபபமானி சூரிய 
ஒளிவீச்சின் அளரவ ஒரு குறிபபிட்ட பகுதியில் 
ஒரு �ாளில் எந்த அளவுக்கு சூரிய ஒளி 
விழுகி்றது என்பரத அளவிடுகி்றது. வவயில்  
ஒவவவாரு காலநிரலக்கும் மாறுபட்டு 
காணபபடுகி்றது.

த�ோற்றத்�ளிவு ( Visibility)

ஒரு குறிபபிட்ட இடத்தில் நிலவும் 
வளிமணடல காறர்றக் காணும் நிரலரயமய  
மதாற்றத்வதளிவு என்கிம்றாம். இது 
வளிமணடலத்தில் காணபபடும் நீர, 
பனித்துகள்கள், தூசு, புரக ஆகியவறர்றப 
வபாருத்து மாறுபடும். வபாருள்களுக்கும் அதன் 
மதாற்றத்வதளிரவக் காணும் நிரலக்கும் 
உள்ள துைத்ரதப வபாறுத்து  இதன்  அளவீடு 
குறிக்கபபடுகி்றது. மதாற்றத்வதளிவின் அளரவ  
25 மீட்டருக்கு மமல் உள்ள தூைத்தில் உள்ள  
வபாருள்கரள காண இயலவில்ரல என்்றால் 
சுழியம் என்றும், 50 கி.மீ தூைத்தில் உள்ள  
வபாருள்கரளக் காண இயலுவமன்்றால் 
மதாற்றத்வதளிவின் அளரவ 9 என்றும் 
அளவிடபபடுகி்றது. வளிமணடலத்தில் இந்த 
அளவீட்டின் பயன்பாட்டினால் 
மதாற்றத்வதளிவின் அளவீடு சுழியம் முதல் 
மூன்று வரை என்்றால் மூடுபனி என்றும், 
அளவீடு �ான்கு எனில் பனிபடரந்த 
நிரலரயயும், அளவீடு 5 முதல் 9 வரை 
குர்றவாக வதரியும் நிரல முதல் வதளிவாகத்  
வதரியும் நிரலரயக் குறிக்கி்றது.

12.3  வோனிழைக் கூறுகழை 
அைவிடு�லில் ஏற்பட்டுளை 
முனதனேற்றம்

அணரமக்காலத்தில் வானிரல 
ரமயஙகள் வானில் ப்றக்கும் பலூன்கள், 
வானூரதிகள், கபபல்கள் ஆகியவறர்ற 
மமறகணட வானிரல மூலக்கூறுகரள 
அளக்கும் கருவிகரள ரவத்து வளிமணடல 
கீழடுக்கில் நிலவும் வவபபநிரல,  வளிமணடல 
அழுத்தம், ஈைபபதம் ஆகியரவ 
அளவிடபபடுகி்றது. மரழயின் அளவு, வரக, 
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மறறும் தீவிைத்ரத கணக்கிட வானிரல 
மைடாரகள் (Rador) பயன்படுத்தபபடுகின்்றன.

மைடிமயா மசாணடு (Radiosonde) (இக்கருவி 
பலூன்கமளாடு இரணக்கபபட்டு 
வளிமணடலத்தில் மைடிமயா அரலகரளப 
பயன்படுத்தி வளிமணடலத்தில் பல்மவறு 
அடுக்குகளில் நிலவும் தட்பவவபப நிரலரயக் 
கணக்கிடும்) வளிமணடலத்தில் நிலவும் 
வவபபநிரல, பனிநிரல, மறறும் காறறு 
ஆகியவறர்றக் கணக்கிடும் கருவியாகும். இது 
காறறின் மவகத்ரதயும் திரசரயயும் மைடார 
உதவியுடன் கணகாணிக்கி்றது.

இபபயன்பாட்டில் தறமபாது வானிரல 
வசயறரகக்மகாள்கள் துல்லியமாக படம் 
பிடித்து வானிரல நிலவைஙகரள தந்து  
உதவுகி்றது. அவவாறு வசயல்படும் வசயறரகக் 
மகாள்களில் பின்வருவன முக்கியமான 
ரவகளாகும். வமட்சாட் 1 அல்லது கல்பனா-1 
(METSAT-A/ KALPANA-A), ஓஷியன்சாட் -2 
(OCEANSAT-2) இன்சாட் -3டி (INSAT -3D) 
ஸகாட்சாட் -1 (SCATSAT-1).

12.4 வோனிழைக் குறியீடுகள

குறியீடுகள் என்பது உருவகஙகளின் 
பிைதிபலிபபுடன் ஒரு வபாருரளக் குறிபபதாகும். 
வானிரல வரைபடத்தில் வானிரலக் கூறுகள் 
வானிரலக் குறியீடுகளால் 
குறிபபிடபபடுகின்்றன. உலகம் முழுவதறகும் 
ஏற்ற பலக் குறியீடுகரள சரவமதச அளவில் 
உலக வானிரல ரமயம் மறறும் இயறரக 
வானிரல பணியகம் (World Meteorological 
Organization and Natural Weather Bureaus) வானிரலக் 
குறியீடுகளாகப பயன்படுத்துகி்றது. வானிரல 
வரைபடத்ரத விளக்குவதறகு வானிரலக் 
குறியீடுகள் முக்கியப பஙகாறறுகின்்றன. 
வானிரலயின் மூலக்கூறுகளான மரழ, 
காறறின் மவகம், மமகமூட்டம், மறறும் கடல் 
நிரல ஆகியவறர்றக் குறிபபிடப 
பயன்படுத்தபபடும் வானிரலக்குறியீடுகரளக்  
கீமழ காணலாம். வானிரல வரைபடத்தில் 
பயன்படுத்தபபடும் இக்குறியீடுகள் வானிரல 
முன்னறிவுபபுக்கும்  பயன்படுகி்றது.

கடல் கோைநிழைகள

வ.எண் கடல் நிழை்போடு குறியீடுகள

1. அரமதியானக் 
கடல் Cm

2. இதமானக் கடல் Sm

3. மிதமான 
காறறுள்ள கடல் Sl

4.
சறறு மவகமான 

காறறுடன் கூடிய 
கடல்

Mod

5. வகாந்தளிபபுக் கடல் Ro

6. கடுங 
வகாந்தளிபபுக் கடல் V.Ro

7. உயரவான அரலக் 
வகாந்தளிபபுக் கடல் Hi

8.
மிகவும் உயரவான 

அரலக் 
வகாந்தளிபபுக் கடல்

V.Hi

9.
கடும் 

வகாந்தளிபபான 
கடல்

Ph

,

்படம் 12.1  வோனிழை நிைவழை்பட குறியீடுகள
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12.5 நிழைய மோதிரிகள

வானிரல ரமயஙகள் வானிரல பறறிய 
அரனத்து  புள்ளிவிவைஙகரளயும் பதிவு 
வசய்து   மதிபபீடு வசய்து வதாகுத்து 
ரவக்கின்்றன. இவவாறு பதிவு வசய்யபபட்ட 
புள்ளிவிவைஙகளின்  அடிபபரடயில் வானிரலக் 
குறியீடுகரளப பயன்படுத்தி நிரலய மாதிரிகள் 
ஒவவவாரு வானிரல ரமயத்திலும் 
உருவாக்கபபடுகி்றது. உதாைணமாக, கீமழ 
வகாடுக்கபபட்டுள்ள வானிரல நிரலய மாதிரி 
எவவாறு வானிரலக் குறியீடுகரளப 
பயன்படுத்தி வானிரலப பறறிய 
புள்ளிவிவைஙகரள தருகின்்றன என்று 
பாரபமபாம்.

இந்த வானிரல நிரலய மாதிரியில் இடது 
பு்ற மமறபு்றத்தில் வவபபநிரல வசல்சியஸ 
அளவுகளில் குறிக்கபபட்டுள்ளது. மமமல 
உள்ள படத்தில் அவவவபபநிரல 12 டிகிரி 
வசல்சியஸ ஆகும். இடது பு்றத்தின் கீழபு்றத்தில் 
பனிநிரல டிகிரி வசல்சியஸ அளவில் 
குறிபபிடபபட்டுள்ளது. மமமல உள்ள நிரலய 
மாதிரியில் பனிநிரல 5 டிகிரி வசல்சியஸ ஆகும். 
அவவரைபடத்தின் ரமயத்தில் காணும் உருவம் 
மமகமூட்டத்ரத குறிக்கி்றது. மமமல உள்ள 
படத்தில் வானம் 8 ல் 7 பஙகு மமகமூட்டத்தால் 

சூழபபட்டுள்ளது. வலதுபு்ற மமறபு்றத்தில் 
வளிமணடல அழுத்தம் குறிபபிடபபட்டுள்ளது. 
இவவளிமணடல அழுத்தம் மில்லிபார  என்்ற 
அளவில் கடல் மட்ட அழுத்தக் குறியீட்டில் 
கணக்கிடபபட்டு குறிபபிடபபட்டுள்ளது. மமமல 
உள்ள நிரலய மாதிரியில் வளிமணடல 
அழுத்தம் கடல் மட்டத்திறகு மமல் 105 
மில்லிபார ஆகும். மமகமூட்டத்ரத குறிக்கும் 
ரமயபபகுதியில் அரமந்துள்ள திரசரயயும் 
குறிபபிடுகி்றது. மமமல உள்ள விவைபபடத்தில் 
இக்குறியீடு  காறறு வடகிழக்கு திரசயிலிருந்து 
வதன்மமறகு திரசம�ாக்கி 15 �ாட் (K not) 
மவகத்தில் வீசுகி்றது என்பரதச் 
சுட்டிக்காட்டுகி்றது.

12.6  வோனிழை நிைவழை்படதழ� 
்படித�றி�ல்

வகாடுக்கபபட்ட வதாடர விளக்கபடத்தின் 
அடிபபரடயில் வானிரல கூறுகள் குறித்துக் 
காட்டபபட்டுள்ளது.  வானிரல  
நிலவரைபடத்ரத படிக்கும் மபாது கீழக்காணும் 
கருத்துகள்  விளக்கபபடமவணடும்.

1. வளிமண்டை அழுத�ம்

வானிரல வபாதுவிவைபபடஙகளின் 
உதவியால் வளிமணடல அழுத்தம் 

5

12 105

்படம் 12.2  குறியீடுகழைப் ்பயன்படுததும் நிழைய மோதிரிகள

்வப்்பநிழை 
(வசல்சியஸ)

வளிமண்டை அழுத�ம் 
(மில்லிபார)

கோறறின திழை

கோறறின தவகம் 

தமகமூட்டஙகள

்பனிநிழை  
(டிகிரி வசல்சியஸ)

மழை ்்போழிவு

வோனேம் முழுவதும் 
தமகமூட்டம்
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கணக்கிடபபட்டு உயர வளிமணடல அழுத்தம் 
‘H’ என்று வானிரல வரைபடத்தில் 
குறிபபிடபபடுகி்றது. அமத வணணம் குர்றந்த ‘L’  
என்்ற குறியீட்டில்   காட்டபபடுகி்றது. ஒமை 
வளிமணடல அழுத்தம் நிலவும் பகுதிகரள  
இரணத்து சமஅழுத்தக்மகாடு 
உருவாக்கபபடுகி்றது. இந்த 
சமஅழுத்தக்மகாட்ரட  அடிபபரடயாகக் 
வகாணடு, வளிமணடல அழுத்தம் எஙகு 
மிதமாகவும் எபபகுதிகளில் அதிகமான 
அழுத்தச் சரிவாகவும் நிலவுகி்றது என்பரத 
அறிந்திட முடியும். சம அழுத்தக் மகாடுகள் 
வ�ருக்கமாக காணபபட்டால் அதிகமான 
அழுத்தச்சரிவுரடயது.  சம அழுத்தக் மகாடுகள் 
விலகிக்  காணபபட்டால் குர்றவான 
அழுத்தச்சரிவுரடயது.

2. கோறறின தவகம் மறறும் திழை
வானிரல வரைபடத்தில் காறறின் 

மவகத்ரதயும் திரசரயயும் அம்பு மபான்்ற 
காறறு மவகக் குறியீடு காட்டுகி்றது. அம்பு 
மபான்்ற காறறு மவகக் குறியீட்டில் இ்றகுகள் 
மபான்று நீணடிருக்கும் குறியீடுகள் அதன் 
மவகத்ரதக் காட்டுகி்றது.

3. வோனேததின தமமூட்டஙகள
வானத்தின் மமகமூட்டஙகள் மமக 

மூட்டத்தின் அடிபபரடயில் முழுவதுமாகமவா, 

பாதியாகமவா நிழல் வணணத்தால் 
குறிபபிடபபடுகி்றது. முழுவதும் நிழல் 
வணணமிட்டுக் காட்டபபட்டால் மமக 
மூட்டஙகளால் சூழந்துள்ளது எனவும் நிழல் 
வணணமிடவில்ரலவயனில் வதளிவான 
வானம் நிலவுகி்றது என  அறிந்து  வகாள்ளலாம்.

4. கடல் நிழைப்்போடு

கடல் நிரலபபாடு, உதாைணமாக, 
வகாந்தளிபபு என்பது Ro என்்ற குறியீட்டால் 
குறிபபிடபபடுகி்றது.

இவவா்றாக மரழ மறறும் வவபபநிரல 
அதறகான குறியீடுகளால் தினசரி இந்திய 
வானிரல நிலவரைபடத்துடன் இரணத்து 
அட்டவரணபபடுத்தபபட்டுள்ளது.

12.7  வோனிழை நிைவழை ்படதழ� 
விவைணம் ்ைய�ல் 

வானிரல நிலவரைபடம்  
வளிமணடலத்தில் நிலவும் வானிரலக் 
கூறுகரள குறியீடுகளால் குறிபபிடுவதாகும். 
ஒரு வானிரல நிலவரைபடம், சமஅழுத்தக் 
மகாடுகள், வவபபம், காறறின் திரச மறறும் 
மவகம், மமகமூட்டம், மரழயளவு, கடல் 
நிரலபபாடு ஆகியவறறின் குறியீடுகள் ஒரு 

்படம்12.3 வோனிழை நிைவழை்படக்கூறுகள

வோனிழை 
நிைவழை்படம்

வளிமண்டை 
அழுத�ம்

கோறறு

கோறறின திழை

கோறறின 
தவகம்

உயைழுத�ம்

�ோழவழுத�ம்

வோனின 
நிழைப்்போடு

மழை

தமகமூட்டஙகள வடிவம்

்பைவல்தமகததின  
�னழம

கடல் 
நிழைப்்போடு
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அைசியல் நிலவரைபடத்தில்  
குறிக்கபபட்டுள்ளது. 

வானிரல நிலவரைபடம் இவவாறு 
வானிரல ரமயஙகளில் பதிவு வசய்யபபட்ட 
வானிரல விவைஙகரள உள்ளடக்கியது. 
வானிரலக் குறியீடுகள் அடஙகிய வானிரல 
வபாதுவிவைபபடம்  ஒவவவாரு இந்திய 
வானிரல ரமயத்திலும் தயார 
வசய்யபபடுகின்்றன. அவவிவைபபடத்தில் 
கீழக்காணும் முக்கிய வானிரலக் கூறுகளான 
வவபபநிரல, காறறின் திரச மறறும் மவகம், 
மமகமூட்டம், மரழயளவு, மறறும் கடல்நிரல 

ஆகியரவ குறியீடுகளின் உதவியுடன் 
விளக்கபபடுள்ளன.

வானிரலக் கூறுகரள வானிரல 
நிலவரைபடம் மூலமாக புள்ளிவிவைஙகரள  
மதிபபீடு வசய்து வானிரல ரமயஙகள் 
வானிரலரயப பறறிய முன்னறிவிபரப 
தருகின்்றன. வானிரல வரைபடமானது ஒரு 
�ாளுக்குரிய, ஒருவாைத்திறகுரிய மமலும் ஒரு 
மாதத்தில் நிலவும் வானிரல மாற்றஙகரள 
முன்னறிவித்து, முன்வனச்சரிக்ரகயாக எடுக்க 
மவணடிய �டவடிக்ரககரள எடுக்கத் 
துரணபுரிவதில் முக்கியபபஙகாறறுகி்றது. 
வானிரல அறிக்ரக முன்னறிவிபபானது 
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்படம் 12.4 மோதிரி 1 ்பருவமழைக்கோைம்

இந்திய தினேைரி வோனிழை அறிக்ழக

அைபிக் 
கடல்

வஙகோை 
விரிகுடோ

இந்திய ்்பருஙகடல்

சீனேோ

்போகிஸ
�ோன

வானிரல நிலவரைபடம்
1992 ஆம் ஆணடு ஜுன் மாதம்  முதல்  மததி திஙகள் கிழரம  இந்திய ம�ைபபடி 

காரல  8.30 மணிக்கும்,  கிரின் வீச் ம�ைபபடி 3.00 மணியளவில்

அைழவயில் இல்ழை

வ

்�

தம கி
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விவசாயிகள், மீனவரகள், மறறும் மாலுமிகள் 
மபான்ம்றாருக்கு வானிரலப பறறிய 
தகவல்கரள முன்னறிவிக்கி்றது. இது 
வானூரதிகள் சில மணி ம�ைத்திறகு 
முன்னதாகமவ வானிரலரய கணிக்க  
உதவுகி்றது.

வோனிழை நிை வழை்பட விவைணம்

இந்திய வானிரல நில வரைபடஙகள் 
அணரட �ாடுகளான பாகிஸதான், 
ஆபகானிஸதான், சீனாவின் மமறகுபபகுதி, 
ம�பாளம், பூடான் மறறும் இலஙரக ஆகிய 
�ாடுகரள உள்ளடக்கிய இந்திய 
அைசியலரமபபு நிலவரைபடமாகும். இதில் 
பதிவு வசய்யபபட்ட வானிரல புள்ளி விவைஙகள், 
சம அழுத்த மகாடுகள் மறறும் 
குறியீடுகளுக்கான  விளக்கமும் 
தைபபட்டுள்ளன.

இந்திய வோனிழை நிை வழை்பட விவைணம்  
்பருவ மழைக்கோைம். மோதிரி 1

வானிரல நிலவரைபடமானது அரனத்து 
வானிரலக் கூறுகரளயும் உள்ளடக்கியது. 
வகாடுக்கபபட்டுள்ள வானிரல வரைபடமானது 
1992 ஆம் ஆணடு ஜுன் மாதம் முதல் மததி 
திஙகள் கிழரம இந்திய ம�ைபபடி காரல  8.30 
மணிக்கும், கிரின் வீச் ம�ைபபடி 3.00 
மணியளவில் காணபபட்ட வானிரலரய இது 
விளக்குகி்றது. வபாதுவாக, இது வதன்மமறகு 
பருவக்காறறு மரழ வபாழியும் காலமாகும். 
இவவானிரல நிலவரைபடத்தில் 
குறிபபிடபபட்டுள்ள முக்கிய வானிரல 
கூறுகளாவன,

1. ைமஅழுத�க் தகோடுகள

சமஅழுத்தக் மகாடுகள் குர்றந்த பட்சமாக  
1002 மில்லிபார அளவிலும், அதிகபட்சமாக 
1010 மில்லிபார அளவிலும் காணபபடுகி்றது. 
குர்றந்த பட்ச மதிபபுரடய 
சமஅழுத்தக்மகாடுகள் பீகார, மமறகு வஙகாளம் 
மறறும் உத்திைபபிைமதசம் ஆகிய பகுதிகளில் 
காணபபடுகி்றது. அதிகபட்ச மதிபபுரடய 
சமஅழுத்தக்மகாடுகள் அமைபியக் கடலின்  

வதன்மமறகு  எல்ரலப பகுதியில்  
காணபபடுகி்றது.

2. �ோழவழுத� ்பகுதிகள

இந்த வானிரல நிலவரைபடத்தில் 
�ான்கு தாழவழுத்தப பகுதிகள் 
கணடறியபபட்டுள்ளன. பீகார, மமறகு வஙகம், 
வடமமறகு பாகிஸதான், அஸ்ாம், 
இந்தியாவின் கிழக்குபபகுதிகள் மறறும் 
லட்சத்தீவுபபகுதிகளில் தாழவழுத்தப 
பகுதிகள் காணபபடுகின்்றன.

3. உயைழுத�ப் ்பகுதிகள

ஆபகானிஸதானில் வளிமணடல 
அழுத்தம் (1008 மில்லிபார) ஆகவும், 
வதன்மமறகு அமைபியக் கடல் பகுதியில் (1010 
மில்லிபார) ஆகவும் உள்ளது.

4. அழுத�சைரிவுப் ்பகுதிகள

அதிக அழுத்தச்சரிவு  மமறகு கடறகரைப 
பகுதிகளில் காணபபடுகி்றது.

5. கோறறின திழையும் தவகமும்

காறறு மமறகிலிருந்து கிழக்கு  ம�ாக்கி 
குறிபபாக வதன்னிந்தியாவின் கரடமகாடிப 
பகுதிரய ம�ாக்கி  �கருகி்றது. காறறு  
வடமமறகு திரசயிலிருந்து வதன்கிழக்குப 
பகுதிகளுக்கு குறிபபாக பீடபூமி பகுதிரய 
ம�ாக்கி  வீசுகி்றது. காறறின் மவகம் குர்றந்த 
பட்சம் 5 �ாட் அளவிலிரு�து அதிகபட்சமாக 
15 �ாட் அளவில் வீசுகி்றது. இந்தக் காறறு 
வடபகுதியில் பலமாக வீசவில்ரல. ஆனால் 
வதன்பகுதியில் பலமாக வீசுகி்றது.

6. தமகமூட்டஙகள

இவவானிரல நிலவரைபடத்தின்படி, 
இந்தியாவின் வட மறறும் வடகிழக்குப 
பகுதிகளில் வதளிவான வானமும், கிழக்கு 
கடறகரை மறறும் வதன்னிந்தியப பகுதிகளில் 
அதிக மமகமூட்டத்துடனும் நிர்றந்து 
காணபபடுகி்றது.
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7. கடல்நிழை

பருவக்காறறின் வடக்கு எல்ரலயானது 
அந்தமான் கடல்மீது  நிரல வகாணடுள்ளது.

8. மழை அைவு

அஸ்ாம், கர�ாடகாவின் வதன்பகுதி, 
மகைளா மறறும் இலட்சதீவுப பகுதிகளில் 
தாழவழுத்த மணடலம் நிலவுவதால் அஸ்ாம் 
மறறும் மமகாலயாவில்  மரழ வபாழிவு 
காணபபடுகி்றது. 

9. குழ்றந்� மறறும் அதிக்பட்ை ்வப்்பநிழை

கர�ாடகாவின் மமறகுப  பகுதி மறறும் 
இந்தியாவின் கிழக்குப பகுதிகளில் பகல்  
வவபபநிரல இயல்ரபவிட அதிகமாகவும், 
இந்தியாவின் வடமமறகு பகுதிகள்  மறறும் 
அதன் அருகாரமயில் உள்ள பகுதிகளில் பகல்  
வவபபநிரல இயல்ரபவிட குர்றவாக 
காணபபடுகி்றது. 

இந்திய தினேைரி வோனிழை அறிக்ழக

அைபிக் 
கடல்

வஙகோை 
விரிகுடோ

இந்திய ்்பருஙகடல்

்போகிஸ
த�ோன

வானிரல நிலவரைபடம் 1991ம் ஆணடு, �வம்பர 5ம் மததி, வசவவாய் கிழரம ,  
இந்திய ம�ைபபடி காரல 8.30 மணிக்கும் கிரீன்விச் ம�ைபபடி 3.00 மணிக்கும்

அைழவயில் இல்ழை
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முடிவு 

வதன்மமறகு பருவக்காறறின் வபாதுவான 
நிரல, நிலத்தின் மீது காணபபடும் தாழவழுத்த 
மணடலம்,கடல் மீது காணபபடும் உயர அழுத்த 
மணடலம், இந்தியாவின் வதறகு மறறும் கிழக்கு 
பகுதிகளில் வபய்யும் மரழவபாழிவு மபான்்றரவ 
வபாதுவான தன்ரமகளாகும். இது பருவ 
காறறுகாலமாக அறியபபடுகி்றது.

வோனிழை நிைவழை்பட விவைணம் - 
மோதிரி 2. ்பருவக் கோறறு கோைம்

மாதிரி 2 இந்திய வானிரல நிலவரைபடம் 
– பருவக்காறறு மரழக்காலம்

வகாடுக்கபபட்டுள்ள வானிரல 
நிலவரைபடம் 1991ம் ஆணடு, �வம்பர 5ம் மததி, 
வசவவாய் கிழரம ,  இந்திய ம�ைபபடி காரல 
8.30 மணிக்கும் கிரீன்விச் ம�ைபபடி 3.00 
மணிக்கும் எடுக்கபபட்ட வானிரல விளக்க 
படமாகும்.

அழுத�ப்  ்பைவல் 

1. �ோழவழுத�ம்

வஙகாள விரிகுடாவின் வட மறறும் 
வதன்பகுதி மறறும்  லட்சத்தீவு பகுதிகளில்(1012)  
தாழவழுத்த மணடலம் காணபபடுகி்றது.   

2. உயைழுத�ம் 

உயைழுத்தம் இந்தியாவின் மத்தியப 
பகுதிகளிலும் பீடபூமி பகுதிகளிலும் 
காணபபடுகி்றது. இது குஜைாத், ைாஜஸதான் 
மறறும் மத்தியப பகுதிகளில் நிலவுகி்றது. பி்ற  
உயைழுத்தப பகுதிகள் ஆபகானிஸதானில் 1014 
அளவிலும்  மறறும் கிழக்கிந்தியப பகுதிகளிலும் 
நிலவுகி்றது. இந்தியா முழுவதும் சீைான 
வளிமணடல அழுத்த நிரல உள்ளது. 

3. கோறறு 

ஓடிஷாவின் வடமமறகு கடறகரைப 
பகுதியில் அரமதியான வானிரல நிலவுகி்றது. 
தமிழ�ாட்டில் காறறு வடக்கு ம�ாக்கியும் 
,குஜைாத்தில் வதறகு ம�ாக்கியும் வீசுகி்றது. 

மத்திய இந்தியாவில் இது வடகிழக்கிலிருந்து 
வீசுகி்றது. 

4. வோனேம் 

வடக்கில் வானம் வதளிவாகக் 
காணபபடுகி்றது. வதறகில் சறறு 
மமகமூட்டத்துடன் காணபபடுகி்றது. கடலின் 
நிரல மிதமாக காணபபடுகி்றது. இந்தியாவின் 
வடகிழக்குப பகுதிகளுக்கு அருகில் வானம் 
வதளிவறறு காணபபடுகி்றது.

5. மழை்்போழிவு 

ஆந்திை கடறகரை, தமிழ�ாடு, மறறும் 
கர�ாடகத்தின் வதன்பகுதிகளில் மரழ அல்லது 
இடியுடன் கூடிய மரழ காணபபடுகி்றது. 
வதலுஙகானாவில்  ஓரிரு இடஙகளிலும், 
ைாயலசீமா மறறும் மகைளாவிலும் மரழ 
காணபபடுகி்றது.

6.  இயல்பு நிழையிலிருந்து ்வளிதயறும் 
அதிக்பட்ை மறறும் குழ்றந்�்பட்ை 
்வப்்பநிழை 

வடமமறகு ைாஜஸதாரன விடுத்து மற்றப 
பகுதிகளான வதன்மமறகுப பகுதிகள் இயல்பான 
வவபபநிரலரயயும், கிழக்குப பகுதிகள் 
இயல்புநிரலரய விட குர்றவான 
வவபபநிரலரயயும் பதிவு வசய்கி்றது. 

முடிவாக, தாழவழுத்த நிரலயானது 
கடலிலும், உயைழுத்த நிரலயானது 
உட்பகுதிகளிலும் நிலவுவதால், இது 
வடகிழக்குப பருவ மரழபவபாழிரவக் 
குறிக்கி்றது.

12.8 வோனிழை முனனேறிவிப்பு

வானிரல முன்னறிவிபபு வருஙகால 
வானிரலரய கணிபபதில் முக்கிய பஙகு 
வகிக்கி்றது. வருஙகால வானிரல நிலவைஙகரள 
முன்கூட்டிமய கணக்கிடுவது மிகவும் ஒரு 
சவாலான வசயலாகும். தறமபாது நிலவும் 
வானிரலரயயும் எதிரகால வானிரலரயக் 
கணிபபரதரயயும் வதாடரபுபடுத்த உதவும் 
பழக்கபபட்ட முன்னறிவிபபிறகு வானிரலயியல் 
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பறறிய முழுரமயான அறிவு அவசியமாகும். 
வபாதுவாக ஒரு குறிபபிட்ட இடத்திறகான 
வானிரல முன்னறிவிபபு 24 மணிம�ைம் முதல்  
48 மணிம�ைம் வரையிலான கால 
அளவிறகானதாகும்.

இவவானிரல முன்னறிவிபபு 
அணரமக்கால அறிவிபபு, குறுகிய 
எல்ரலக்குட்பட்ட அறிவிபபு, �டுத்தை 
எல்ரலக்குட்பட்ட அறிவிபபு, நீணட 
எல்ரலக்குட்பட்ட அறிவிபபு என்று  
வரகபபடுத்தபபடுகி்றது. அணரமக் கால 
அறிவிபபானது தறமபாரதய வானிரல 
விவைஙகரளயும், சில மணிம�ைஙகளுக்கு 
முன்பான வானிரல புள்ளிவிவைஙகரள மைடார 
கருவிகளின் உதவியுடன் முன்னறிவிபபதாகும்.

குறுகிய எல்ரலக்குட்பட்ட அறிவிபபானது  
ஒரு �ாள் அல்லது மூன்று �ாட்களுக்குட்பட்ட 
வானிரலரய 24 மணிம�ை இரடவவளியில் 
வதாகுத்து மமலும் அடுத்த மூன்று 
�ாட்களுக்கான வானிரலரய 
முன்னறிவிபபதாகும். இது முழுரமயாக  
வானிரல வபாது விவைபபடஙகரளயும் 
அதறகான அரமபபுகரளயும் சாரந்து 
வசயல்படுகி்றது.

�டுத்தை எல்ரலக்குட்பட்ட அறிவிபபானது 
எணகளின் அடிபபரடயில் மசகரிக்கபபட்ட 
வானிரலப  புள்ளிவிவைஙகரள ரமயபபடுத்தி, 
�ான்கு அல்லது பத்து �ாட்களுக்கான 
முன்னறிவிபபு வவளியிடுவதாகும்.

நீணட எல்ரலக்குட்பட்ட அறிவிபபானது  
பத்த �ாட்களுக்கும் முன்னதாகமவ ஒரு 
காலநிரலரயக் குறிபபிட்டு வசால்வதாகும். 
இது ஒரு மாதாந்திை அல்லது பருவநிரல 
மாற்றம் குறித்த முன்னறிவிபபாகும்.  உள்ளூர 

வானிரல முன்னறிவிபபானது அவவிடத்தின்   
வானிரல  ரமயத்ரதச் சுறறி சுமார 50 கி.மீட்டர 
பைபபளவுக்குரிய காலநிரலரய முன்னறிவிபபு 
வசய்வது ஆகும்.

வதாடர வானிரல முன்னறிவிபபு என்பது  
தறமபாரதய வானிரல சூழமல  
எதிரகாலத்திலும் இருக்கும் என்று கணிபபது 
ஆகும் . �ரடமுர்ற (Analog forecasting) வானிரல  
முன்னறிவிபபானது வைலாறறுபபூரவமான 
வானிரலத் தைவுகரள அடிபபரடயாகக்  
வகாணடு அமத மகாணத்தில் தறமபாரதய 
வானிரலரயக் கணித்து கூறுவதாகும். புள்ளி 
விவை வானிரல முன்னறிவிபபானது முந்தய 
கணினி மாதிரிகளின் வானிரலக் கூறுகரள 
ஆைாய்ந்து கணிபபதாகும். மபாக்கு வானிரல 
முன்னறிவிபபு என்பது புவி மமறபைபபு  
வானிரலஅரமபபுகள் அமத திரசயில் அமத 
மவகத்தில் வதாடரந்து �கரவதாக  
கணிக்கபபடுவதாகும்.

வோனிழை முனனேறிவிப்பில் �றத்போழ�ய 
சூைல்

தறமபாது வசயல்படும் வானிரல 
வசயறரகக்மகாள்கள் வானிரலக் குறித்தான 
வதளிவானப புரகபபடஙகரள எடுத்து 
அனுபபுவதால் துல்லியமான வானிரல 
விவைஙகரள கணக்கிட முடிகி்றது. காறறு, மரழ, 
கடல்மமறபைபபு வவபபநிரல ஆகிய வானிரலக் 
கூறுகரள புவியின் வவவமவறு 
அரலவரிரசகளில் உணரிகள் மூலம் 
வசயறரகக்மகாள்கள் படம்பிடித்து 
வசயறரகக்மகாள் படஙகளாகத் தருகி்றது.

புவியின் மமறபைபபு வானிரல விவைஙகரள 
மைடாரகள் மூலம் கூரந்து ம�ாக்குவதால் 

வோனிழை 
முனனேறிவிப்பு

அண்ழமக்கோை 
அறிவிப்பு

குறுகிய 
எல்ழைக்குட்்பட்ட 

அறிவிப்பு

நடுத�ை 
எல்ழைக்குட்்பட்ட 

அறிவிப்பு

நீண்ட 
எல்ழைக்குட்்பட்ட 

அறிவிப்பு
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வானிரல முன்னறிவிபபு வசய்யபபடுகி்றது. 
எணகள் அடிபபரடயிலான வானிரல 
முன்னறிவிபபானது தறமபாரதய சூழரலயும் 
கடந்தகால சூழரலயும் ஒபபிட்டு, எதிரகாலத்தில் 
எவவாறு வானிரல புள்ளி விவைஙகள் இருக்கும் 
என்று முன்கூட்டிமய தீரமானிபபதாகும். 
இவவணணமாக,(AWIPS)மமம்பட்ட வானிரல 
வதாடரபு வசயலாக்க அரமபபுகள் 
வசயறரகக்மகாள்கள், மைடாரகள். 
புவிமமறபைபரப கூரந்து ம�ாக்குதல், மறறும்  
வானிரல  முன்னறிவிபபு மாதிரிகள் 
ஆகியவறர்ற  பயன்படுத்துகி்றது.

12.9  புயலின ்போழ�ழய அறி�ல் 
(Tracking of cyclone)

வவபப மணடல புயல் முன்னறிவிபபானது  
புயலின் பாரத, அதன் தீவிைம், புயலின் 
விரளவாக ஏறபடும் மரழ, மறறும் புயலினால் 
பாதிபபுக்குள்ளாகும் பகுதிகள் மபான்்ற 
வதாடரபுரடய  அரனத்து அம்சஙகரளயும் 
உள்ளடக்கியது ஆகும். வவபப மணடல புயல் 

்படம் 12.6  அதிதவக புயல்

முன்னறிவிபபு ஒரு வதாடரந்து வளரந்து வரும் 
அறிவியல் ஆகும்.

 தி்றரமயான வானவியலாளரகள்,  
வசயறரகக்மகாள்கள், மைடாரகள் மபான்்ற 
கருவிகரளப பயன்படுத்தி அடிக்கடி 
மா்றக்கூடிய வானிரலரய க் கணடறிந்து  
கணக்கிட்டு ஒட்டுவமாத்த வடிவஙகரளயும் 
புள்ளிவிவைஙகரளயும் ஆைாய்ந்து எவவாறு 
புயல் உருவாகும் மறறும் அது பாதிபபுகரள 
ஏறபடுத்தும் என்று மதிபபிடுகின்்றனர. 
தி்றரமயான வானவியலாளரகளின் 
�ரடமுர்றக் கணகாணிபபுகள் வானிரல 
முன்கணிபபு வதாழில்நுட்பஙகளுக்கு 
முன்மனாடியாக இருக்கின்்றன.

டிைம்்பர் 9 . 2016

டிைம்்பர் 8 . 2016

்ையறக்தகோள ்படஙகள
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இன்ர்றய காலக்கட்டத்தில் புயல் 
வபரும்பாலும் வசயறரகக்மகாள்கள் 
உதவியுடன் கணகாணிக்கபபடுகின்்றன. 
வசயறரகக்மகாள் படஙகள் மசகரிக்கபபட்டு, 
பல மணி ம�ைஙகள்  தருவிக்கபபட்ட படஙகரள 
ஒழுஙகுபபடுத்தி அதில் கிரடக்கும் 
புள்ளிவிவைஙகரள  மசகரித்து  எவவாறு புயல் 
உருவாகி்றது என்று கணகாணிக்கபபடுகி்றது. 
டாபளர மைடாரகள்( Doppler Radars) புயலுடன் 
கூடிய மரழயளரவ கணக்கிட்டு, எஙகு 
சூ்றாவளிமயாடு கூடிய மரழபவபாழிவு 
ஏறபடும் என்பரத கணிக்கி்றது. 

இபபுயல் கணகாணிபபானது வானில் 
காணபபடும் மமகஙகளின் திைட்சிரயப 
வபாறுத்தும் அதன் �கரும் தீவிைத்ரதப 
வபாறுத்தும் வசயறரகக்மகாரள 
அடிபபரடயாகக் வகாணட வதாழிறநுட்பஙகளால் 
உணைபபடுகி்றது. வபாதுவாக, திைள்முகில் 
காரமமகஙகள் வவளிமுகத்தில் 
காணபபடும்மபாது அது எத்திரசயில் �கருகி்றமதா 
அத்திரசயில் உருவாகும் புயல் கண புயலின் 
மவகத்ரதக் காட்டுகி்றது.

உதாைணமாக, கீமழ வரதா புயல் எவவாறு 
கணகாணிக்கபபட்டது என்பரத �ாம் 
கற்றறிமவாம்.

வர்�ோ புயல் கண்கோணிப்பு,  டிைம்்பர் 11, வர்�ோ 
அதிக்பட்ை ்பைததுடன.

உருவோனே நோள டிசம்பர 6, 2016
புயைோக 
உருமோற்றமழடந்� 
நோள

டிசம்பர 18, 2016

அதிக கோறறு

மணிக்கு 130கி.மீ 
மவகத்தில் 3 நிமிடம் 
நீடித்தது, மணிக்கு 155 கி.
மீ ஒரு நிமிடம் நீடித்தது 
வீசியது.

குழ்றந்� அழுத�ம் 975 மில்லிபார
உயிரிைந்�வர்களின 
எண்ணிக்ழக 38

தை�ம் $ 5.1 பில்லியன்

்போதிக்கப்்பட்ட 
்பகுதிகள

தாய்லாந்து , சுமத்ைா, 
மமலசியா, அந்தமான் 
நிக்மகாபார தீவுகள், 
இலஙரக, வதன்னிந்தியா, 
மசாமாலியா.

டிைம்்பர் 10 . 2016

டிைம்்பர் 11 . 2017

டிைம்்பர் 12 . 2017
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மிக அதிதவக புயல், வர்�ோ 

மிகக் கடுரமயான �ான்காம் சூ்றாவளிப 
புயலான வரதா வட இந்தியப வபருஙகடலில் 
2016ஆம் ஆணடில் உருவானது. குர்றந்த 
காற்றழுத்தப பகுதியான மலாய் தீபகறப 
பகுதியில் டிசம்பர 3 அன்று மதான்றி, டிசம்பர 
6ல் புயலாக மாறி பின்னர டிசம்பர 8ல்   
அந்தாமான் நிக்மகாபார தீவுகள் மறறும் 
வதன்னிந்தியப பகுதிகரளத் தாக்கியது. டிசம்பர 
9 முதல் இது வலுபவபறறு தீவிைபபுயலாக மாறி , 
டிசம்பர 11 ல் மணிக்கு 130கி.மீ மவகத்தில் 
வீசக்கூடிய சூ்றாவளிப புயலாக வலுபவபற்றது. 
இந்த தீவிைப புயலுக்கு வரதா என்்ற (சிவபபு 
மைாஜா) வபயர சூட்டபபட்டது. இந்த வரதாப 
புயல் டிசம்பர 11ம் மததி முதல் 
வதன்னிந்தியாவின் பல பகுதிகளில் அதிக 
மரழபவபாழிவு தந்து வதாடரந்து டிசம்பர 13ம் 
மததி வரை நிரலவகாணடிருந்தது. டிசம்பர 12ல் 
இருந்து புயலின் மவகம் மணிக்கு 105 கி.மீ என 
குர்றந்து தாழவு அழுத்த நிரல 982 மில்லிபாரில் 
நிரலவகாணடிருந்தது. இந்திய வானிரல 
ரமயத்தின் முன்னறிவிபபு படி, வரதா புயல் 

டிசம்பர 12 ல் தமிழ�ாட்டில் குறிபபாக, 
வசன்ரனயில் வரதாப புயலின் காைணமாக 
மரழயும், காறறின் மவகம் மணிக்கு  சுமார 100 
முதல் 110 கி.மீ வரை வீசக்கூடும் என்று 
கணிக்கபபட்டது. டிசம்பர 13ம் மததி அது 
மமலும் வலுவிழந்து தாழவு நிரலயாக மாறி 
வதன் கர�ாடகா பகுதியில் மரழபவபாழிரவ  
தந்து, கர�ாடகாரவக் கடந்து  டிசம்பர மாரல 
அைபிக்கடரல வசன்்றரடந்தது. இரவ 
அரனத்தும் வசயறரகக்மகாள்களிலிருந்து 
வப்றபபட்ட வானிரல பறறிய 
நிலவரைபடஙகரள ரமயமாக ரவத்து 
கணிக்கபபட்டன.

தறமபாது தானியஙகி வானிரல 
ரமயஙகள் மறறும் அஙகு பயன்பாட்டில் உள்ள  
குறிபபாக சூபபர கம்பயூட்டர மபான்்ற பல 
வதாழில் நுட்பக் கருவிகரளப பயன்படுத்தி 
வசயறரகக்மகாள் புள்ளிவிவைஙகரள புயல் 
கணிபபுக்கும் முன்னறிவிபபுக்கும் 
பயன்படுத்துகின்்றன. வசயறரகக்மகாள்கள்  
தறமபாரதய வானிரல நிலவைஙகள்  பறறிய 

தகவல்கரள தந்து வானிரலக் கூறுகரளபறறிய 
தகவல்கரள அவவபமபாது வழஙகிவருகின்்றன. 
இன்று அறிவியலின் வளரச்சியால் �ாம் �மது 

வானிரல நிலவைஙகரள �மது 
அரலமபசியிமலமய அறிந்து வகாள்கிம்றாம்.

12. 7 வர்�ோ புயல் கண்கோணிப்பு நிைவழை்படம், டிைம்்பர் 12, 2016.( ஆ�ோைம்: IMD)
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்ையமுழ்றப் ்பயிறசிகள
I) கீதை உளை வினேோக்களுக்கு விழடயளி
1.  வானிரலக் கூறுகரள அளவிடப 

பயன்படுத்தபபடும் கருவிகள் யாரவ?

2.  வசயறரகக்மகாள்கள் எவவரகயில் 
வானிரல முன்னறிவிபபுக்கு 
இன்றியரமயாததாய் அரமகி்றது?

3.  கீழக்கட்டவறறுக்கான வானிரலக் 
குறியீடுகரள எழுது

அ. ஆலஙகட்டி மரழ
ஆ. வதன்்றல்
இ. மரழ
ஈ. அரமதியான நிரல
உ. மர்றக்கபபட்ட

4.  உடனடி வானிரல முன்னறிவிபபு என்்றால் 
என்ன?

5.  கீமழ வகாடுக்கபபட்டுள்ள காறறு 
மவகத்திரசக் குறியீட்ரட விளக்குக

6.  கீமழ வகாடுக்கபபட்டுள்ள நிரலய 
மாதிரியில் காணும் வானிரலக் கூறுகளின் 
வபயரை எழுதுக.

அ

ஆ

இ

ஈ

48

48

1/2 -13
986

=

7.  வகாடுக்கபபட்டுள்ள நிரலய மாதிரிரய  
விவைணம் வசய்.

129

76

80

8.  வகாடுக்கபபட்டுள்ள வானிரலக் 
குறியீடுகளின் மதிபபுகரள ரவத்து நிரலய 
மாதிரிரய தயார வசய்யவும்.

அ. வவபபநிரல - 22 டிகிரி வசல்சியஸ
ஆ. பனி நிரல - 18 டிகிரி வசல்சியஸ
இ. அழுத்தம் - 998 மில்லிபார

ஈ. மமகமூட்டம் - 5 ஓக்டாக்கள்

9.  வசயறரகக் மகாள் படஙகளின் உதவியுடன்  
ஓக்கி புயல் வதாடரபான  ஒரு சிறிய திட்ட 
வரைரவத்  தயார வசய்க.

II) ்பயிறசி

அ. ஒரு காறறுமானிரய தயார வசய்.

த�ழவயோனே ்்போருட்கள 
•  4 சிறிய மபபபர கபபுகள் ( Small paper cups)
•  4 பிளாஸடிக் உறிஞ்சிக்குழாய்கள் ( Straw)
•  மடப (Tape)
•  கத்தரிமகால் ( Scissor)
•  ஊசி ( Straight Pin)
•  வபன்சில் மறறும் அழிபபான் 
•  ஸமடபளர ( Stapler)
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வ.என
தநை 

இழட்வளி
சுறறுக்களின 
எண்ணிக்ழக 

1.   

2.   

3.   

4.   

  தமறதகோள ைோனறுகள

1.    Map work and practical geography, R.L Singh 
and R. Singh

2.    Fundamentals of Practical Geography, (2013) 
L.R Singh.

 இழணய ைோனறுகள

1. Imd.chennai.gov.in

்ையமுழ்றகள
1.  காறறுமானியில் உள்ள �ான்கு கபபுகள் 

காறர்ற பிடித்து காறறுமானிரய 
சுழறறுகி்றது. உள்ம�ாக்கிய வரளவு 
காறறின் வபரும்பாலான சக்திரய வபறுகி்றது. 
அதுதான் கபபுகரள இயக்குகி்றது. ஒரு 
நிமிடத்தில் அதிக எணணிக்ரகயில் கபபுகள் 
சுழன்்றால், காறறின் திரசமவகமும் 
அதிகமாக இருக்கும். 

2.  �ான்கு உறிஞ்சுக்குழாய்கரள குறுக்மக 
ரமயபபகுதியில் ஒன்்றாக ரவத்து ஒட்டவும்.

3.  மபபபர கபபுகளின் தி்றந்தப பகுதி ஒமை 
திரசரய ம�ாக்கி இருபபது மபால அவறர்ற  
ஒவவவான்்றாக �ான்கு உறிஞ்சிகுழாய்களின் 
விளிம்பில் ரவத்து ரதக்கவும்.

4.  வபன்சிலின் விளிம்பில் உள்ள 
அழிபபானுக்குள் உறிஞ்சுக்குழாய்களின் 
ரமயபபகுதி வழிமய ஊசிரய வசருகவும்.

5.  ஒரு கபபில் குறியிடவும். இது காறறுமானி 
ஒரு முர்ற சுழல்வரத அரடயாளம் காண 
உதவும்.

6.  காறறுமானிரய சுழறறி விட்டால் அது 
சுலபமாக சுறறுவதறகு ஏதுவாக இருக்கும். 
ஒரு நிமிடத்தில் காறறுமானி எத்தரனமுர்ற 
சுழலுகி்றது? காறறுமானி சுழறசியின் 
எணணிக்ரகரயயும் காறறின் மவகத்ரதயும் 
இரணத்து ஒரு வாக்கியம் அரமக்க 
முடியுமா?.
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்கோடுக்கப்்பட்டுளை  வோனிழை நிைவழை்படதழ� விவைணம் ்ையக

வோனிழை நிைவழை்படம்
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Learning Objectives:
•  புவியிைல  சார்ந்த  ்களப  பணியின் 

அவசிைத்்்த அ்டைாளம் ்காணு்தல

•  ்த்கவல மச்கரிக்கும் திற்ன வபறு்தல

•  நிைவ்ரபடத்்்த  படித்்தறியும்  திறன் 
(field  sketching) மற்றும் ்கள சுருக்்கபபடம் 
வ்ரயும் திற்ன அதி்கரித்்தல

•  குழுவா்க  இ்ண்நது  வசைலபடும் 
திற்ன வளரத்துக் வ்காளளு்தல.

•  அறிக்்்க  ்தைாரிக்கும்  திற்ன 
மமம்படுத்து்தல.

கற்றல தநபாக்கங்கள்

மு்தன்்ம  பிரிவு்களா்கப  பிரிக்்கபபடடுளளது. 
அ்வ.

1) இைற்புவியிைல 

2)  மானிடப புவியிைல அலைது ்கைாச்சார 
புவியிைல

்களபபணி புவியிைல மாணவர்களுக்்கான 
பாடம்  சார்ந்த  வ்தளிவான  புரி்தல  ஏற்பட 
உ்தவுகிறது.  இைற்புவியிை்ை  புரி்நதுவ்காளள 
்களபபணி  மி்க  முக்கிைமான்தா்கவும்  ்தவிரக்்க 
முடிைா்த்தா்கவும்  உளளது.

13.1 அறிமுகம்

புவியிைைாளர்களுக்்கான  ்கற்றல 
பகுதிைானது பர்நது  ்காணபபடுகிறது. புவியிைல 
்கற்கும்  மாணவர்கள  புவி்ைப  பற்றிை 
அறிவி்ன  வகுபப்றக்  ்கற்றல,  புத்்த்கங்கள, 
ஆய்வுக்  ்கடடு்ர்கள,  நிைவ்ரபடங்கள, 
இ்ணை்தளம்  மபான்றவற்றின்  மூைம் 
வபறுகின்றனர.  பாடபவபாருள சார்ந்த அறி்வ 
வகுபப்ற  ்கற்றல  மூைம்  மாணவர்கள 
வபறுகின்றனர.  ஆனால  வசய்மு்ற  சார்ந்த 
அறிவி்ன ்களபபணி ஆய்வு மூைமா்க மடடுமம 
முழு்மைா்க வபற முடியும்.

  ்களபபணி  என்பது  “இைற்்்க  மற்றும் 
மனி்தனால  உருவாக்்கபபடட  சூழ்நி்ைச் 
சார்ந்த  ்த்கவல்க்ள  உற்றுமோக்்கல  மூைம் 
மச்கரிபபது”  என்ப்தாகும்.  புவியிைல  இரணடு 

அத்தியபாயக் கட்டகம்

13.1 – அறிமு்கம்
13.2 – ்களபபணியின் ம்த்வ
13.3 – ்களபபணி வசைலபாடு்கள
13.4 – ்களபபணி அறிக்்்க

அைகு 13

களப்பணி மற்றும் 
அறிக்வக ேயபாரித்ேல
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8.   பாடம்  சார்ந்த  மாணவர்களின்  பார்வ்ை 
மமம்படுத்துவ்தற்கும்  மற்றும்  சுற்றுச் 
சூழ்ை  பாது்காபப்தற்கும்  ்களபபணி 
உ்தவுகிறது.

எலைாவற்றிற்கும்  மமைா்க  இது 
வவளியிடங்களுக்கு வசன்று வருவ்தற்்கான  ஒரு 
மகிழ்ச்சிைான  அனுபவமா்க இருக்கும்.

13. 3 களப்பணி செயல்பபாடுகள் 

இைற்புவியிைல  மற்றும்  மானுடப 
புவியிைல  சார்ந்த  ்களபபணி  மமற்வ்காளவதில 
சிை    மவறுபாடு்கள    ்காணபபடுகின்றன. 
இைற்புவியிைல  சார்ந்த  ்களபபணி  மேரடி 
உற்றுமோக்்கல,  பு்்கபபடம்,  ்கள சுருக்்கபபடம், 
நிை  வ்ரபபட  பைன்பாடு,  வசைற்்்கக்ம்காள 
பு்்கபபடங்கள மபான்றவற்்ற உளளடக்கிைது. 
மானுடப  புவியிைல  படிபபின்  ம்த்வைானது 
மாதிரி  ஆய்வு,  வினாத்்தாள  வ்தாகுபபு 
்தைாரித்்தல,  மேர்காணல,  புளளி  விவரப  
பகுபபாய்வு,  விளக்்கமளிக்்க    புளளி  விவர 
வ்தாழில  நுடபத்்்த  பைன்படுத்து்தல 
மபான்றவற்்ற உளளடக்கிைது.

  அ்னத்து  ்களபபணி்களும்  மூன்று 
நி்ை்க்ள உளளடக்கியுளளது. அ்வ

1. களப்பணிக்கு முன்பு

2. களப்பணியின் ச்பபாழுது

3. களப்பணிக்கு பிறகு

1. களப்பணிக்கு முன்பு

இது மு்றைான திடடமிடல,  ்தைாரித்்தல 
மற்றும்  முன்மனற்பாடு்க்ள  வசய்்தல 
மபான்றவற்்ற  உளளடக்கியுளளது. 
இபபணிைானது  ஆசிரிைர  /  பளளி  நிரவா்கம்  
அலைது  வபாறுபபாளார்களால 
மமற்வ்காளளபபடுகிறது.

்களபபைணம்  குறித்்த  ்த்கவல்க்ள 
மு்தன்்ம  ்கலவி  அலுவைர/மாவடட  ்கலவி 
அலுவைர  மற்றும்  ்களபபைணம் 

13.2 களப்பணியின் தேவை

புவியிைல  மாணவர்களுக்கு 
்களபபணிைானது மி்கவும் அவசிைம் என்ப்தற்கு 
பை ்காரணங்கள உளளன. அ்வ

1.   ்களபபணி,  மேரடி  உற்றுமோக்்கல  மூைமா்க 
ஆய்வுப  பகுதியின்  உண்மைான 
்த்கவல்க்ள மச்கரிக்்க உ்தவுகிறது.

2.   ்கள உற்றுமோக்்கமைாடு வகுபப்ற ்கற்றலும் 
இ்ண்நது  புவியிைல  பாடக்  ்கருத்துக்்க்ள 
ேன்றா்க புரி்நதுவ்காளள உ்தவுகிறது.

3.   குறிபபிடட  இ்டவவளியில  ஒமர  இடத்்்த 
மீணடும்  மீணடும்  உற்று  மோக்கும்  மபாது 
அபபகுதியில  ஏற்படும்  மாற்றத்தின் 
மபாக்கி்னப புரி்நதுவ்காளள முடிகிறது.

(எ.்கா) 

அ)  வவவமவறு  ்காைங்களில  கி்டக்்கக் கூடிை 
்தாவரங்களின் ்தரம் மற்றும் வளரச்சி

ஆ)  குளம்  மற்றும்  நீரம்தக்்கங்களில  உளள 
நீரின்  அளவு  பருவக்  ்காை  ம்ழக்கு  
முன்னும்  பின்னும்  மாறுபடுவ்்த  ்காண 
முடிகிறது.

4.   ்களபபணி  மாணவர்களிடம்  உற்றுமோக்கும் 
ஆற்ற்ை மமம்படுத்துகிறது.

5.   ்களப  பைணங்கள  மாணவர்களின் 
உளளார்ந்த ஆரவத்தி்னத் தூணடுகிறது.

6   நிைவ்ரபடத்்்த  படித்்தறியும்  திறன், 
வ்ரயும்  திறன்,  சுருக்்க  மாதிரிபபடம் 
வ்ர்தல,  மற்றும்  புவியிைல  சார்ந்த 
்கருவி்களின்  பைன்பாட்ட  மாணவர்கள 
மமம்படுத்திக் வ்காளள உ்தவுகிறது.

7   பலமவறு  வி்தமான  சூழ்நி்ை்களில 
மாணவர்கள  ்தங்க்ள  மாற்றி 
வ்காளவ்தற்்கான  வாய்பபி்ன  ்களபபணி 
வழஙகுகிறது.
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4.   மபாதுமான எணணிக்்்கயில உருபவபருக்கி  
(்பனாகுைர)  தூரத்தில  உளளவற்்ற 
பாரக்்க ம்த்வபபடுகிறது.

5.   ்கள ஆய்வுக்கு ம்த்வைான சிறிை ்கருவி்கள 
அ்தாவது அள்வ ோடா, ்கா்ந்த தி்சக்்காடடி, 
சாய்வு மானி, (GNSS – Global Navigation  satellite 
System) ்்கைடக்்கக்  ்கருவி மபான்ற்வ.

6.   வானி்ை  ்கருவி்கள  -  ்களபபைணம் 
வானி்ைமைாடு  வ்தாடரபு்டைது 
(வவபபமானி, ம்ழமானி, ்காற்றழுத்்த மானி, 
்காற்று தி்ச்காடடி)

7.   ்களபபைண  பகுதியின்  நிைவ்ரபடம், 
்தைபபடம், வசைற்்்கம்காள பு்்கபபடம்.

2.  களப்பயணத்தின் ச்பபாழுது (ேகைல 
தெகரிக்கும் முவற)

மாணவர்கள உளளூர ஆய்வுப பகுதி்ை 
அ்ட்ந்தவுடன்  உண்மைான  ்களபபணி 
வ்தாடங்கபபடடு  ்த்கவல  மச்கரிக்்கபப்தன் 
மூைமா்க

1.   விவரங்க்ள உற்றுமோக்கி குறிபபு எடுத்துக் 
வ்காளளு்தல.  மாணவர்கள  பு்்கபபடம், 
ஒலி/்காடசிப  பதிவுக்  ்கருவி்கள  மூைம் 
்த்கவல்க்ள பதிவு வசய்்தல

2.   ்கள  சுருக்்கப  படத்்்த  வணணப  வபன்சில 
வ்காணடு ்தைாரித்்த்தல.

3.   ்கருவி்க்ளக்  வ்காணடு  வ்தா்ைவு, 
வானி்ைக்  கூறு்கள,  உைரம்,  ஆழம் 
மபான்றவற்்ற அளத்்தல.

4.   ்கா்ந்த  தி்சக்்காடடி  மற்றும்  வ்ரபடங்கள 
தி்சஅ்மவு  பைன்படுத்தி  தி்ச்ை 
்கணடுபிடித்்தல.

5.   நிை  வ்ரபடத்்்த  படித்்தறியும்  திற்ன 
பயிற்சியின் மூைமா்க நி்னவூடடி வசைற்்்கக் 
ம்காள  பு்்கபபடங்கள  மற்றும்  வானிைல 
பு்்கபபடங்கள மபான்றவற்றின் விவரங்க்ள 
விவரிக்்கச் வசய்்தல.

மமற்வ்காளளும்  பகுதியின்  ்காவல 
நி்ைைத்திற்கும்  ்களபபைணத்தில  பஙம்கற்கும் 
மாணவர்கள  மற்றும்  ஆசிரிைரின்  வபைர, 
மு்கவரி, வ்தாடரபு எண்கள மபான்ற ்த்கவல்க்ள 
முன்கூடடிமை வ்தரிவிக்்க மவணடும்.

  ம்த்வைான  அளவு  உணவுப 
வபாருட்கள,  குடிநீர  மபான்றவற்றிற்்கான 
முன்மனற்பாடு்கள  வசய்்தல.  மாணவர்களுக்கு 
ம்த்வைான  உ்ட்கள  குறித்து  அறிவுறுத்்த 
மவணடும்.  (்கம்பளி,  வ்தாபபி,  ்காைணி்கள, 
்கம்பளி ஆ்ட, வ்காசு விரடடி்கள)

  ்களபபைண  மமற்வ்காளளும் 
இடத்திற்்கான  சுருக்்கப  படம்  ஆசிரிைரின்  
உ்தவியுடன்    சிறிை      மாணவர  குழுவினரால 
வ்ரைபபட  மவணடும்.  ்களபபைணம் 
மமற்வ்காளவ்தற்்கான மோக்்கம் மற்றும் இைக்கு 
குறித்து  மாணவர்களுக்கு    வ்தளிவா்க 
விளக்்கபபட  மவணடும்.  ்கள  ஆய்வு  மு்ற 
மற்றும்  ஆய்வுக்்கான  உப்கரணங்கள  குறித்து  
மாணவர்களுடன் ்கை்நது்ரைாட மவணடும்.

  ்களபபைணம்  மமற்வ்காளளும் 
இடத்திற்்கான  சுருக்்க  வ்ரபடம்  ்தைாரிக்கும் 
மு்ற  பற்றி  பைகுழுக்்களில  உளள 
மாணவர்களுடன்  ்கை்நது்ரைாட  மவணடும். 
அ்னத்து  மாணவர்களுக்கும்  அவவிடத்தின் 
நிை  வ்ரபடம்  வழங்கபபட  மவணடும். 
்களபபைணத்தின் மபாது வசய்ைக்கூடிை மற்றும் 
வசய்ைக் கூடா்த்வ பற்றி வ்தரிவிக்்க மவணடும். 
இைற்புவியிைல  சார்ந்த  ்களபபைணம் 
மமற்வ்காளள  ம்த்வைான  வபாருட்கள  கீமழ 
வ்காடுக்்கபபடடுளளன.

1.   எழுது  வபாருட்கள  (Stationery)  மோடடு 
புத்்த்கங்கள,  வபன்சில,  வமழுகு  வபன்சில, 
்காகி்தம் மற்றும் மபனா மபான்ற்வ.

2.   சிற்ந்த  வ்தாழில  நுடப  வசதிக்  வ்காணட 
பு்்கபபட ்கருவி

3.   ஒலி/்காடசி  பதிவு  ்கருவி,  பற்வ்களின் ஒலி 
மற்றும் அஙகுளள மக்்களின் குர்ை  பதிவு 
வசய்ை.
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வ்காளள  மவணடும்.  ்கணக்கீடு்கள 
மமற்வ்காளளபபடு்தல,  முடிவு்கள 
அறிைபபடு்தல, நிைவ்ரபபடம் வ்ரைபபடு்தல 
மற்றும் அறிக்்்க ்தைாரித்்தல.

13.4 களப்பணி அறிக்வக

்களப  பணியின்  ஒரு  அறிக்்்க்ை 
எழுதுவது  என்பது  உண்மயில  ்களபபணி 
பற்றிை ஒரு ஆவணமாகும். இது ஒரு மு்றைான 
மதிபபாய்வு  மு்ற  ஆகும்.  எதிர்காைத்தில 
்களபபணி  மமற்வ்காளளும்  மாணவர்களுக்கு 
ஒரு  சிற்ந்த  வழி்காடடிைான  ்கள  ஆய்வு 
அறிக்்்கைானது சுருக்்கமா்கவும், வ்தளிவா்கவும் 
மற்றும் ்த்கவல்கள வசறிவுளள்தா்கவும் கூடு்தல 
புளளி விவரங்கள, நிைவ்ரபடங்கள, மாதிரிப 
படங்கள,  பு்்கபபடங்கள  மபான்றவற்்றயும் 
வ்காணடிருக்கும்.  ்களபபைண  அறிக்்்க 
்தைாரித்்தலில  சிை  படிநி்ை்கள  உளளன. 
அ்வ,

1. ேவைபபு

்கள  ஆய்வுப  பணி்ை  மமற்வ்காளவ்தன் 
மோக்்கத்்்த  பிரதிபலிக்கும்  வ்்கயில 
்த்ைப்ப  அ்டைாளம்  ்காண  மவணடும். 
்களபபணியின்  ்த்ைப்ப  ்தடித்்த 
எழுத்துக்்களால அறிக்்்கயின்  மமல பகுதியில 
எழு்த மவணடும்.

2. அறிமுகம்

ஒவவவாரு  அறிக்்்கயின்  ஆரம்பமும் 
ஆய்வு  குறித்்த  ்த்கவ்ை  சுருக்்கமா்க  வழங்க 
மவணடும்.  இது  புவியிைல  பகுதியி்ன 
வ்தாடரபுபடுத்தி  விவரிக்்க  மவணடும்.  (எ.்கா) 
ஒரு  நீமரா்ட்ை  பற்றி  படித்்தால,  அது 
இைற்புவியிைலின் ஒரு பிரிவு என்று, குறிபபா்க 
புவிபபுறவிைலில வவளி இைக்்க வசைலபாடடால 
உருவான சி்்தவு என்றும் குறிபபிட மவணடும். 
்களபபணி  மமற்வ்காளள  திடடமிடபபடட 
்காைபபகுதி விரிவா்க கூறபபட மவணடும்.

3. ஆய்வின் தேவை

்களபபணி  மமற்வ்காளவ்தற்்கான 
்காரணத்்்த  குறிபபிட  மவணடும்.  இது 
்களபபணியின் ம்த்வ்ை குறிக்கும்.

6.   உை்களாவிை  ஊடுருவல  வசைற்்்கக்ம்காள 
அ்மபபு  (GNSS) மற்றும் இ்ணை்தளத்தின் 
அடிபப்டயிைான வசதி்க்ளப பைன்படுத்தி 
முக்கிைமான இடங்க்ளயும் பா்்த்க்ளயும் 
்கணடறி்தல.

7.   ்தனித்துவம் வாய்்ந்த பா்ற, மண, மமற்பரபபு 
நீர  மற்றும்  நிைத்்தடி  நீரின்  மாதிரி்க்ள 
மச்கரித்து பகுபபாய்வு வசய்ைவும், வகுபப்ற 
்கை்நது்ரைாடலுக்கும்,  ்கண்காடசி 
அ்மக்்கவும்  பைன்படுத்து்தல.  ்களபபணி 
மமற்வ்காளளும் இடத்திலிரு்நது ்தாவரங்கள, 
விைஙகு்கள  மற்றும்  நுணணுயிரி்கள 
மபான்றவற்்ற மச்கரிக்்கக்கூடாது.

8.   இரணடாம்  நி்ை  ்த்கவல்கள  உளளூர 
அதி்காரி்கள மற்றும் அபபகுதியின் அலுவை்க 
வபாறுபபாளர்களிடம் வபற முடியும்.

்களபபணியில  பை  ேன்்ம்களும்  சிை 
்கடடுபபாடு்களும் உளளன. அ்வ

1.   இது அதி்க மேரத்்்த எடுத்துக் வ்காளவம்தாடு 
வசைவும் அதி்கமாகும்.

2.   இ்தற்்கான  உப்கரணங்கள,  வ்ரபடங்கள, 
வசைற்்்கம்காள  பு்்கபபடங்கள, 
மபான்ற்வ  விவரணம்  வசய்ை 
ம்த்வபபடுகிறது.

3.   ்த்ட  வசய்ைபபடட  பகுதி்க்ள  பார்வயிட  
அரசு  நிறுவனங்களில  இரு்நது  வபற 
மவணடிை அனுமதி வி்ரவில கி்டக்்காமல 
்தாம்தமானால ோம் மமற்வ்காளள மவணடிை 
்களபபணி நி்ைைற்ற்தாகிவிடும்.

4.   ்களபபைணம்  மமற்வ்காளளும்  வபாழுது 
்காைநி்ை  மாற்றம்,  ்களபபைணம்  சார்ந்த 
மோய்்கள மபான்ற சிை சவால்க்ள ச்நதிக்்க 
மவணடியிருக்கும்.

3. களப்பணிக்கு பிறகு

்களபபணியின்  வபாழுது  வபறபபடட 
்த்கவல்க்ள  வரி்சயின்படி  வ்தாகுக்்க 
மவணடும். ம்த்வைான பு்்கபபடங்கள மற்றும் 
மாதிரிப  படங்கள  மபான்றவற்்ற  எடுத்துக் 
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4.   உை்களாவிை  ஊடுருவல  வசைற்்்கக்ம்காள 
அ்மபபு  (GNSS)  மூைம்  வபறபபடட  புளளி 
விவரங்கள வ்ரபடங்களா்க இருக்கும்.

பலமவறு  வடிவங்களில  மு்தன்்மப 
படுத்்தபபடடுளள  ்த்கவல்கள  எளிதில 
அ்டைாளம் ்காணபபடடு, புரி்நது வ்காளளு்தல 
மற்றும்  அவற்்ற  சரிைா்க  படடிைலிடு்தல 
மவணடும்.  பு்்கபபடங்கள,  வ்ரபடங்கள, 
அடடவ்ண்கள,  நிைவ்ரபடங்கள 
மபான்ற்வ  ்களபபணி  நி்றவ்ட்ந்தவுடன் 
வரி்சயின்படி    வ்தாகுத்து ்வக்்க  மவணடும். 
ஏவனனில  ்களபபைணம்  மமற்வ்காணட்தன் 
மோக்்கத்்்த பிரதிபலிக்கும் வ்்கயில சரிைான 
தீர்வ  வ்காடுபப்தன்  மூைம்  அ்தன்  மதிப்ப 
உைரத்தும்  வி்தத்தில  அறிக்்்க  அ்மை 
மவணடும்.

7. முடிவுவை

்களபபைணத்தின்  முடிவு்ர  சுருக்்கமா்க 
இருக்்க  மவணடும்.  மோக்்கம்,  முடிவு  அலைது 
தீரவு  மபான்ற்வ  எவவாறு 
வ்தாடரபுபடுத்்தபபடுகிறது  என்ற  கூடு்தல 
அறி்வ ்களபபைணத்தில ஈடுபடுவ்தன் மூைம் 
வபற  முடிகிறது.  மாணவர்கள  வகுபப்றயில 
்கற்ற  பாடபவபாருள  அறி்வ  ்களபபைணம் 
வாயிைா்க வ்தரி்நது வ்காளள முடியும்.

  கீமழ வ்காடுக்்கபபடடுளள அடடவ்ண 
இைற்  புவியிைலின்  கீழ்  ்களபபைண  அறிக்்்க 
்தைாரிக்்க  ஒரு  சிை  வழிமு்ற்க்ள 
வழஙகுகிறது

4. ஆய்வுப ்பகுதி

ஆய்வுப பகுதி குறித்்த விவரங்கள இஙம்க 
விளக்்கபபடடுளளன.  ஆய்வுப  பகுதியின் 
முழு்மைான  அலைது  புவியிைல  இருபபிடம், 
ஆய்வுப  பகுதியின்  ம்தரவு  மற்றும்  அ்மபபு  
ஆகிை்வ  விவரிக்்கபபட  மவணடும்.  ஆய்வுப 
பகுதியின்  மற்ற  இைற்்்க  மற்றும்  ்கைாச்சார 
விவரங்கள  இஙகு  குறிபபிடபபடடுளளன. 
நிைவ்ரபடம்,  வசைற்்்க  ம்காள  பு்்கபபடம் 
மபான்றவற்றின்  பிரதி  இ்ணக்்கபபட 
மவணடும்.

5. ்பயன்்படுத்ேப்பட்ட முவற

்களபபணி  மமற்வ்காளள 
பைன்படுத்்தபபடட  மு்ற  பற்றி  குறிபபிடபபட 
மவணடும். ஒவவவாரு ஆய்வுக்கும் ஏற்ப ்த்கவல 
மச்கரிக்கும்  மு்ற  மாறுபடும்.  அ்வ 
உற்றுமோக்்கல,  ம்கடடறி்தல  ,  மு்தல  மற்றும் 
இரணடாம்  நி்ை  ்த்கவல  மச்கரித்்தல,  ்கள 
மாதிரிப  படம்(field  sketches),  ஒலி/்காடசிப  பதிவு 
மற்றும்  பு்்கபபடங்கள,  உை்களாவிை 
ஊடுருவல வசைற்்்கக்ம்காள அ்மபபு  (GNSS) 
ஆய்வு மபான்ற்வைாகும்.

6. ேகைல ்பகுப்பபாய்வு

்களபபணியின்  மூைம்  வபறபபடட  புளளி 
விவரங்களின்  பகுபபாய்வு  எளிை  மு்றயில 
மமற்வ்காளளபபடுகிறது.  மச்கரிக்்கபபடட 
புளளிவிவரங்களின்  பிரதிபலிபபு  மு்றைா்க 
இருக்்க மவணடும். (எடுத்துக்்காடடு)

1   உற்றுமோக்்கல  மூைமா்க  வபறபபடட  புளளி 
விவரங்கள  பு்்கபபடங்களா்கவும்,  ்கள 
மாதிரிப படங்களாவும் இருக்கும்.

2.   ஆய்வின் மூைம் வபறபபடட புளளி விவரங்கள 
வ்ரபடமா்கவும்  நிைவ்ரபடமா்கவும் 
இருக்கும்.

3.   இரணடாம்  நி்ை  புளளி  விவரங்களானது 
அடடவ்ண்கள,  ம்காடடுப  படங்கள, 
வ்ரபடங்கள அலைது விளக்்கபபடங்களா்க 
இருக்கும்.
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மதிபபீடு

1.   உனது  பளளியின்  வி்ளைாடடுத்  திட்ை 
அள்நது  அ்தற்்கான  மாதிரிபபடத்்்த 
வ்ரைவும்.

2   ஒரு  ஆற்றுப  பகுதி்ை  ஆய்வுப  பகுதிைா்க 
எடுத்துக்  வ்காணடு,  அபபகுதியின்  நிை 
அ்மபபு,  நீரின்  மபாக்கு  ,  மரங்கள  மற்றும் 
பிற ்தாவரங்க்ள பகுபபாய்வு வசய்து, மாதிரிப 
படம் ்தைாரித்து, அறிக்்்க சமரபபிக்்கவும்.

3.   தினசரி  வவபபநி்ை்ை  ்கா்ை  11.00 
மணிக்கும், மா்ை 4.00 மணிக்கும் அளவீடு 
வசய்து  ஒரு  மா்தத்தித்திற்்கான  அதி்கபடச 
மற்றும்  கு்ற்ந்த  படச  வவபப  சராசரி்ை 
்கணடுபிடிக்்கவும்.

4.   அருகிலுளள ம்ைபபகுதிக்கு  ்களபபைணம் 
மமற்வ்காணடு ம்ைச்சரிவு, சாய்வு, மரங்கள 
மற்றும்  பிற  ்தாவரங்க்ள  அ்டைாளம் 
்கணடு  மாதிரிப  படம்  ்தைாரித்து 
அறிக்்்கயுடன் சமரபபிக்்கவும்.

  தமற்தகபாள் ெபான்றுகள்

1.    Map work and practical geography, R.L Singh 
and R. Singh

2.    Fundamentals of Practical Geography, (2013) 
L.R Singh.

 இவணய ெபான்றுகள்

1. educationnext.org
2.  htts://en.m.wikipedia.org
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அகழி Trench

அண்ட சுழற்சி Galactic movement

 ஆலஙகட்டி மழழ Hail

ஆணடு முழுவதும் ேதான்றும் ே�ாய் Endemic disease

ஆழக்டல் சமவவளி Abyssal plains

இயற்ழக வளம் Natural resource

புலப்ப்டாத ஆற்்றல் Dark energy

இ்டபவ்பயர்  Toponym

 ஈரப்பத அளவி Hygrometer

உப்பஙகழி / காயல் Lagoon 

உலகளாவிய அழமவி்டம் கண்டறியும் வதாகுதி Global Positioning System

ஒளி திருபபும் தி்றன் Albedo

ஓேசான் அடுக்கு Ozone layer

கழரழய அழ்டதல்  Landfall

கல் மழழ / ஆலஙகட்டி மழழ Sleet

கண்ட உயர்வு Continental rise

காநதப புலம் Magnetic field

கிரீன்விச் சராசரி  ே�ரம் Greenwich Mean Time 

ேகாழரகள் Sedges

சம உபபுக் ேகாடு Isohaline 

கழலச்வசாற்கள்
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சம�ாள் Equinox

சட்்டத்திற்கு பு்றம்்பாக ேவட்ழ்டயாடுதல் Poaching

சுவடுக் கூறுகள் Trace elements

சூரிய ்பட்வ்டாளி Solar flare

தனித்த வ்பாருளாதார மண்டலம் Exclusive Economic Zone

தணித்தல் Mitigation

தயார்நிழல Preparedness

நில வழர்ப்டவியல் Cartography

நிலச்சநதி Isthmus 

நிலவழர்ப்டக் ேகாட்டுச் சட்்டம் Map projection

நிரநதரப ்பனிக்கட்டிகள் permafrost

நீண்ட மணல் திட்டு spit

்பசுழம இல்ல விழளவு Greenhouse effect

்பாழலவனச் ேசாழல Oasis 

புல அளவீட்டு புத்தகம் Field Measurement Book

முதன்ழமத் தீர்க்கக் ேகாடு Prime meridian

முருழக / ்பவள வமாட்டுக்கள்  Coral polyps

ேமக வவடிபபு Cloud Burst

வ்டமுழனக்குறிய Boreal

வளி முகம் Air Fronts

வள ழமயம் Hot spot

 வாழி்டம் Habitat

வீக்கம் Swell

ேவகமான நீர்வீழச்சி Cataracts
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11-ம் வகுப்பு புவியியல்
நூல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மமலாயவாளர்கள்

பாடநூல் வல்லுநர்கள்
முனைவர ம்க. குமாரசாமி,  
UGC BSR மதிப்புறு பபராசிரியர, புவியியல் துனை,  
பாரதிதாசன் பல்்கனைக் ்கழ்கம், திருச்சிராப்பள்ளி.

முனைவர மரியா அனிதா ஆனந்தி,  
இனைப்பபராசிரியர(ஓய்வு),  
புவியியல் துனை, நிரமைா ம்களிர ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி), ப்காயம்புத்தூர. 

முனைவர சுமலாசசனா மச்கர,  
பபராசிரியர மற்றும் துனைத் தனைவர, புவியியல் துனை,  
தமிழநாடு மத்திய பல்்கனைக்்கழ்கம், திருவாரூர.

முனைவர ஜி.பாஸ்கரன்,  
இனைப்பபராசிரியர, புவியியல் துனை, சசன்னை பல்்கனைக்்கழ்கம், சசன்னை

ஆர. கீதா,  
உதவிப்பபராசிரியர, புவியியல் துனை,  
இராணி பமரி ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி), சசன்னை.

முனைவர பி. விஜயகுமாரி,  
உதவிப்பபராசிரியர, புவியியல் துனை,  
இராணி பமரி ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி), சசன்னை.

முனைவர டி. பபான்னியின் பசல்வி,  
உதவிப்பபராசிரியர, புவியியல் துனை,  
குநதனவ நாச்சியார அரசிைர ம்களிர ்கனைக் ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி). தஞசாவூர

பி. இரவிக்குமார, 
உதவிப்பபராசிரியர, புவியியல் துனை,  
மாநிைக் ்கல்லூரி ( தன்ைாட்சி), சசன்னை.

பி. சூரியா,  
உதவிப்பபராசிரியர, புவியியல் துனை,  
இராணி பமரி ்கல்லூரி (தன்ைாட்சி), சசன்னை.

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
ஆர. சுப்பிரமணியன், 
முது்கனை ஆசிரியர, புவியியல்,  
அரசிைர பமல்நினைப் பள்ளி, நநதைம், சசன்னை.

எஸ. பவங்கமேசன்,  
முது்கனை ஆசிரியர, புவியியல்,  
அரசிைர ஆண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி, ்கவுநதபாடி, ஈபராடு.

அ. நிரமலா,  
முது்கனை ஆசிரியர, புவியியல்,  
சபராஜினி வரதப்பன் சபண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி, பூநதமல்லி, திருவள்ளூர

என். பி. நிஷா,  
முது்கனை ஆசிரியர, புவியியல்,  
சசன்னை சபண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி, புல்ைா அசவன்யூ ,செைாய் ந்கர, 
சசன்னை.  

ஆர.பி. ஆக்ஸில்லா பிமரம் ரஜினி,  
முது்கனை ஆசிரியர, புவியியல்,  
CSI Northwick சபண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி, சசன்னை.

பி. சண்மு்கம்,  
முது்கனை ஆசிரியர, புவியியல்,  
அரசிைர பமல்நினைப் பள்ளி, ்காஙப்கயம், திருப்பூர.

ஜி. விஜய்காமாட்சி,  
முது்கனை ஆசிரியர, புவியியல்,  
சசயின்ட் பால் சபண்கள் பமல்நினைப்பள்ளி, மயிைாடுதுனை.

பி. பபான்மணி பவற்றிசபசல்வன்,  
முது்கனை ஆசிரியர, புவியியல்,  
அரசிைரஆண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி,பமச்பசரி, பசைம்.

டி. யக்னமூரத்தி,  
முது்கனை ஆசிரியர, புவியியல்,  
அறிஞர அணைா அரசிைர பமல்நினைப் பள்ளி, சவள்்ளக்ப்காவில்,  திருப்பூர.

எம். தமிழரசி,  
முது்கனை ஆசிரியர(ஓய்வு), புவியியல்,  
சசன்னை சபண்கள் பமல்நினைப் பள்ளி, புல்ைா அசவன்யூ, செைாய் ந்கர.

ICT- ஒருஙகினைப்பா்ளர
மு. ஜானகிராமன், 
பட்டதாரி ஆசிரியர, (ஆஙகிைம்),  
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநினைப் பள்ளி, தாரமங்கைம் ஒன்றியம், பசைம்.

பமைாய்வா்ளர்கள் 

முனைவர கிருஷ்ணமூரத்தி,  
முன்ைாள் தனைவர மற்றும் பபராசிரியர, புவியியல் துனை, னமசூர 
பல்்கனைக்்கழ்கம். னமசூரு.

முனைவர பி. ஈஸவரப்பா,  
முன்ைாள் தனைவர மற்றும் பபராசிரியர,  
புவியியல் துனை, சபங்களுர பல்்கனைக்்கழ்கம், சபங்களுரு.

முனைவர வி. மாதாசுமரஷ,  
பபராசிரியர, புவியியல் துனை,  
சசன்னை பல்்கனைக்்கழ்கம், சசன்னை.

ம்க. அண்்ணாமலல,  
முது்கனை ஆசிரியர, புவியியல், ப்கநதிரிய வித்யாையா, என்.1. பாைக்்காடு.

ஒருஙகினைப்பா்ளர
்காசி. ம்காமதி,  
மாவட்ட ஆசிரியர ்கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம், திருவூர, திருவள்ளூர.

சதாழில்நுட்ப ஆபைாச்கர்கள்
முனைவர. எம். ஸோலின், 
இயக்குநர, புவி – இடம் சார புள்ளிவிவர த்கவல் னமயம்,  
இநதிய நிை அ்ளனவத் துனை, சபங்களுரு.

முனைவர. எஸ. பாலசசந்திரன்,  
இயக்குநர, மணடை வானினை ஆய்வு னமயம், நுங்கம்பாக்்கம், சசன்னை.

தட்டச்சா்ளர
ந. ம்காமதி,
மாவட்ட ஆசிரியர ்கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம், ்கான்ளயார ப்காவில், 
சிவ்கஙன்க.
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வடிவலமப்பு
V2  இன�ோனேஷன்ஸ், ன�ோபோலபுரம், சென்்�

வலரபேம் 
ஆர். முத்துகுமோர்

In-House - 
ன�ோபு ரோசுனேல் 
செரோல்டு வில்ென் 
மதன் ரோஜ் 

அட்லே வடிவலமப்பு 
�திர் ஆறுமு�ம்

ஒருஙகில்ணப்பாளர 
ரனமஷ் முனிெோமி

�்ல மற்றும் ேடிே்மப்புக் குழு
த்ல்ம ஒருங்கி்ைப்பபோளர்  மற்றும் ஆக்�த் த்ல்ம
சீனிவாசன் நடராஜன்
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