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புவியியல் 

இயற்கை புவியியல் 

1] சூரியக்குடும்பம் 

பபரண்டம் 

 க ோடிக் ணக் ோன விண்மீன் ளின் த ோகுதிகே அண்டம் எனப்படும். பல 
க ோடிக் ணக் ோன அண்டங் ளைக் த ோண்ட த ோகுதிகே கபரண்டம். 

 கபரண்டத்தில்  ோணப்படும் பல்கேறு அண்டங் ளில் ஒன்று போல்தேளி அண்டம். 
 பூமிக்கும் ேோனில் உள்ை சூரிேன், நட்சத்திரங் ளுக்கும் தூரத்ள  அைக்  ஒளிேோண்டு 

என்ற அலகு பேன்படுகிறது. 
 சூரிேனின் ஒளி பூமிளே ேந் ளடே 8.33 நிமிடங் ள் ஆகின்றன. 
 சூரிே குடும்பத்திற்கு அருகில் உள்ை நட்சத்திரம் பிரோக்ஸிமோ தசண்டரி(4.3 ஒளிேோண்டு 

தூரத்தில் உள்ைது) 
 சூரிேக் குடும்பம் போல்ேழி அண்டம் ஆகும். 

பால்வெளி அண்டம் 

 இரவு ேோனில் ஒளிப்புள்ளி ள் கபோலப் புலப்படும் விண்மீன் ள் எல்லோம் த ோளலவில் 
உள்ை சூரிேன் ள் ஆகும். இேற்றுள் பல, சூரிேளனப்கபோல நூறு அல்லது ஆயிரம் 
மடங்கு தபரிே விண்மீன் ள். இளே மி மி த் த ோளலவில் உள்ை ோல் தேறும் 
ஒளிப்புள்ளி ைோ த் த ரிகின்றன. 

 சூரிேன் உட்பட  ண் ளுக்குப் புலப்படும் விண்மீன் ள் எல்லோம் போல்தேளி 
அண்டத்ள ச் சோர்ந் ளே. இ ளன நமது முன்கனோர் ‘ஆ ோே  ங்ள ’ எனவும் 
அளைத் னர். 

 போல்தேளியும் மி  அடர்த்திேோன விண்மீன் த ோகுதி ோன். இந்  விண்மீன் ள் தேகு 
த ோளலவில் உள்ை ோல் புள்ளிகபோலக்  ோட்சி  ருகின்றன. 

சூரியன் 

 சூரிேக்குடும்பத்தின் ளமேத்தில் சூரிேன் உள்ைது. இது மி  மி ப் தபரிே, மி  தேப்பமோன 
ேோயுப்பந்து. இ ன் ஈர்ப்பு சக்தி ோன் சூரிேக் குடும்பத்ள ப் பிளணத்து ளேத்துள்ைது. 

 சூரிேக் குடும்பத்தின் ஒளி மற்றும் தேப்பத்திற்கு மூல ஆ ோரம் சூரிேன் ோன். இது 
பூமியிலிருந்து சுமோர் 15 க ோடி கி.மீ த ோளலவில் உள்ைது. எனகே, சூரிேன் மிகுந்  
தேப்பமோ  இருந் ோலும் மி மோனதேப்பகம பூமிளே ேந் ளடகிறது. 
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 சூரிேக் குடும்பத்தில்  ோகன ஒளிரும் ஒகர ேோன்தபோருள் சூரிேன். 
 சூரிேனின் நிளறேோனது புவியின் நிளறளேவிட 3,30,3000 மடங்கு ஆகும். 
 சூரிேனின் கமற்பரப்பு தேப்பம் 6000°C, மய்ேத்தில் 15,000,000°C. 
 சூரிேன் ளைட்ரஜனும் ஹீலிேமும்  லந்  ஒரு ேோயுக்  லளேேோகும். (92% ளைட்ரஜன், 

7.8% ஹீலிேம், 0.2% இ ர ேோயுக் ள்) 
 நடுேேதுளடே நட்சத்திரம் என்பது சூரிேன் ஆகும். 
 சூரிேனுக்கு தமோத் ம் 8 க ோள் ள்: பு ன், தேள்ளி, பூமி, தசவ்ேோய், விேோைன், சனி, 

யுகரனஸ், தநப்டியூன் 
 சூரிேக் குடும்பத்தின் க ோள் ளை திடக்க ோள் ள், ேோயுக்க ோள் ள் என 2 பிரிவு ைோ ப் 

பிரிக் லோம். 
 பு ன், தேள்ளி, பூமி, தசவ்ேோய் ஆகிே நோன்கும் திடக்க ோள் ள். விேோைன், சனி, 

யுகரனஸ், தநப்டியூன் ஆகிே நோன்கும் ேோயுக்க ோள் ள் 
 சூரிேனின் ேட துருேத்திற்கு கமகல தசன்று போர்த் ோல் எல்லோக் க ோள் ளும் 

 டி ோரத்தின் எதிர்த்திளசயில் சுற்றி ேருேது கபோலப் புலப்படும். எல்லோக் க ோள் ளும் 
சூரிேளனச் சுற்றி ேரும்  ோலம் ஒன்றுக்த ோன்று கேறுபட்டிருக்கும். சூரிேக் குடும்பம் 
என்பது சூரிேன், எட்டுக்க ோள் ள், துளணக் க ோள் ள், குள்ைக்க ோள் ள், 
குறுங்க ோள் ள், ேோல்நட்சத்திரங் ள், எரி ற் ள் ஆகிேன அடங்கிேது. 

நட்சத்திரங்ைள் 

 நட்சத்திரங் ள்  ோனோ  ஒளிரும்  ன்ளம த ோண்டளே. 
 சந்திரன் ஒவ்தேோரு நோளும் தேவ்கேறு விண்மீன் ளுக்கு அருக   ட்சி  ரும். 

விண்மீன் ள்  விர, இரவு ேோனில் நமது  ோட்சிக்குப் புலப்படுேன க ோள் ள். 

பைாள்ைகையும் விண்மீன்ைகையும் பிரித்து இனம் ைாணல் 

1. விண்மீன் ள் மினுமினுக்கும். ஆனோல், க ோள் ள் சீரோ  ஒளிர்ந் படி  ோட்சி  ரும். 
க ோள் ளுக்கு  ோனோ  ஒளி உமிழும்  ன்ளம இல்ளல. சூரிே ஒளிளேகே அளே 
பிரதிபலிக்கின்றன. 

2. க ோள் ள் ஒகர நிளலயில் இருப்பதில்ளல. இன்று ஒரு விண்மீன் அருக   ோட்சி  ரும் 
குறிப்பிட்ட க ோள், சிறிது  ோலத்திற்குப்பின், கேதறோரு விண்மீனுக் ருக   ோட்சி  ரும். 

பைாள்ைள் – சுற்றும் ைாலம்-சூரியகனச் சுற்றும் ைாலம் 

 விண்மீன் ளின் பின்னணியில் க ோள் ளில் நிளல மோறிமோறி அளமயும். 
 க ோள் ள் சூரிேளனச் சுற்றி ேருகின்றன. 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 3 of 321 

 த ோளலகநோக்கி இல்லோமல், தேறும்  ண் ைோல் பு ன், தேள்ளி, தசேோய், விேோைன், சனி 
ஆகிே ஐந்து க ோள் ளை மட்டுகம போர்க்  முடியும். ஆனோல் யுகரனஸ் மற்றும் தநப்டியூன் 
ஆகிே க ோள் ளைத் த ோளலகநோக்கிேோல் மட்டுகம  ோண இேலும். 

 பு ன், தேள்ளி ஆகிே க ோள் ள் சூரிே உ ேத்திற்குச் சற்று முபும் மோளலயில்  மளறந்  
பின்பும் புலப்படும்.அளே சிறிது கநரத்திற்கு த ோடுேோனம் அருக  மட்டும் புலப்படும். 

 தசவ்ேோய், விேோைன், சனி ஆகிே மூன்று க ோள் ளும் இரவு ேோனில் கிைக்கிகலோ, 
 ளலக்கு கமலோ கேோ, கமற்கிகலோ தேறும்  ண் ளுக்குத் த ரியும். 

 பூமி கமற்கிலிருந்து கிைக்கு கநோக்கிச் சுைல்ே ோல் ோன் சூரிேனும் விண்மீன் ளும் மற்றும் 
ேோன்தபோருள் ளும் கிைக்கிலிருந்து கமற்கு கநோக்கிச் தசல்ேது கபோன்ற க ோற்றம் 
கிளடக்கிறது. 

புதன் 

 சூரிேனுக்கு மி  அருகில் உள்ை மு ல் க ோள் 
 ப லில் 35°C  தேப்பமும் இரவில் -17°C தேப்பமும் நிலவுகிறது. 
 இது மி  விளரேோ  சூரிேளனச் சுற்றும் க ோள் 
 சூரிேளனச் சுைன்றேோறு சுற்றிேரும்  ோலம் 87.97 நோள் ள் 
 சூரிேனிடமிருந்து த ோளலவு 5.79 க ோடி கி.மீ. 
 க ோளின்  ற்சுைற்சிக்  ோலம் 58.6 நோள் ள் 

வெள்ளி 

 சூரிேனிலிருந்து இரண்டோேது க ோள் 
 சூரிே குடும்பத்தில் அதி  அைவு தேப்பம் த ோண்ட க ோள்(48°C) 
 இக்க ோள் விடிவெள்ளி, மாகல நட்சத்திரம் என அளைக் ப்படுகிறது. 
 கிைக்கிலிருந்து கமற் ோ  சுைலும் ஒகர திடக்க ோள் தேள்ளி. 
 சூரிேளனச் சுைன்றேோறு சுற்றிேரும்  ோல்ம் 224.7 நோள் ள் 
 சூரிேனிடமிருந்து த ோளலவு 10.82 க ோடி கி.மீ. 
 க ோளின்  ற்சுைற்சிக்  ோலம் (-) 243 நோள் ள் 

பூமி 

 சூரிேனிலிருந்து மூன்றேது இடத்தில் உள்ைது. 
 71% நீரும் 29% நிலமும் த ோண்ட புவி உயிர்ேோை ஏற்ற  ட்பதேப்ப நிளல 

த ோண்டுள்ை ோல் உயிர்க்க ோைம் என்ற சிறப்புப் தபேர் உண்டு. 
  ோற்று மண்டலத்தில் 78% ளநட்ரஜன், 21% ஆக்ஸிஜன், 1%  ரிேமிலேோயுவும் உள்ைன. 
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 பூமியின் சுற்றைவு 40,067 கி.மீ 
 சூரிேளனச் சுைன்றேோறு சுற்றிேரும்  ோலம் 365.24 நோள் ள் 
 சூரிேனிடமிருந்து த ோளலவு 15 க ோடி கி.மீ 
 க ோளின்  ற்சுைற்சிக்  ோலம் 23 மணி 56 நிமிடங் ள் 

வசவ்ொய் 

 ப லில் 23°C தேப்பமும் இரவில் – 101°C தேப்பமும் இருக்கிறது. 
 இங்கு உள்ை போளற ளிலும் மண்ணிலும் இரும்பு ஆக்ளைடு உள்ை புழுதிப்படலம் 

 ோணப்படுே ோல் சிேப்பு க ோள் என்கிகறோம். 
 சூரிேளனச் சுைன்றேோறு சுற்றிேரும்  ோலம் 687 நோள் ள் 
 சூரிேனிடமிருந்து த ோளலவு 22.79 க ோடி கி.மீ 
 க ோளின்  ற்சுைற்சிக்  ோலம் 24 மணி 36 நிமிடங் ள் 

வியாழன் 

 அைவில் தபரிே க ோைோகும். 
 சூரிேனது உருவில் பத்தில் ஒரு பங்கு உள்ைது. 
 2° மட்டுகம சோய்ேோ  உள்ை ோல் பருே ோலங் ள் இங்கு இல்ளல. 
 சூரிேளனச் சுைன்றேோறு சுற்றிேரும்  ோலம் 11 ஆண்டு ள் 10 மோ ங் ள் 
 சூரிேனிடமிருந்து த ோளலவு 77.83 க ோடி கி.மீ 
 க ோளின்  ற்சுைற்சிக்  ோலம் 9 மணி 55 நிமிடங் ள் 

சனி 

 ஆறோேது இடத்தில் உள்ை இது இரண்டோேது தபரிே க ோள் 
 சுற்றிலும் ேளைேங் ள்  ோணப்படும். 
 சூரிேளனச் சுைன்றேோறு சுற்றிேரும்  ோலம் 29 ஆண்டு ள் 5 மோ ங் ள் 
 சூரிேனிடமிருந்து த ோளலவு 142.7 க ோடி கி.மீ 
 க ோளின்  ற்சுைற்சிக்  ோலம் 10 மணி 40 நிமிடங் ள் 

சனிக்பைாளின் ெகையம் 

 த ோளலகநோக்கி ேழிகே போர்த் ோல், சனிக் க ோளைச்சுற்றி ேளைேம் கபோன்ற அளமப்பு 
 ோணப்படும். நுண் ற் ளும் தூசும் பனியும் த ோண்ட த ோகுதிகே இந்  ேளைேம். 

 சனியின் ேளைேம்  ோன் எடுப்போனது என்றோலும் விேோைன், யுகரனஸ், தநப்டியூன் ஆகிே 
க ோள் ளுக்கும் ேளைேங் ள் உள்ைன. 
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யுபரனஸ் 

 சூரிேனிலிருந்து ஏைோேது க ோள். 
 98° சோய்ந்துள்ைது. 
 சூரிேளனச் சுைன்றேோறு சுற்றிேரும்  ோலம் 88 ஆண்டு ள் 
 சூரிேனிடமிருந்து த ோளலவு 287.1 க ோடி கி.மீ 
 க ோளின்  ற்சுைற்சிக்  ோலம் (-) 17 மணி 14 நிமிடங் ள் 

பைாள் துகணக்பைாள்ைள் 

பு ன் 0 

தேள்ளி 0 

பூமி 1 

தசவ்ேோய் 2 

விேோைன் 63 

சனி 60 

யுகரனஸ் 27 

தநப்டியூன் 13 

 

வநப்டியூன் 

 சூரிேனிலிருந்து எட்டோேது க ோள்.1846 ல்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. 
 சூரிேளனச் சுைன்றேோறு சுற்றிேரும்  ோலம் 164 ஆண்டு ள் 9 மோ ங் ள். 
 சூரிேனிடமிருந்து த ோளலவு 449.7 க ோடி கி.மீ. 
 க ோளின்  ற்சுைற்சிக்  ோலம் 16 மணி. 

(-) குறிப்பிட்ட தேள்ளி மற்றும் யுகரனஸ் க ோள் ள்  ற்சுைற்சியில் கிைக்கிலிருந்து 
கமற் ோ ச் சுற்றுகின்றன. ஆனோல் மற்ற அளனத்துக் க ோள் ளும்  ற்சுைற்சியில் 
கமற்கிலிருந்து கிைக் ோ ச் சுற்றுகின்றன. 

 தேள்ளியும், பு னும் மிகுந்  தேப்பம் த ோண்ட க ோள் ள் 
 தசவ்ேோய், விேோைன், சனி, யுகரனஸ், தநப்டியூன் ஆகிே க ோள் ள் சூரிேனிலிருந்து 

தேகுத ோளலவில் இருப்ப ோல்  டுங்குளிர் நிலவுகிறது. 
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குள்ைக்பைாள்ைள் 

 புளூட்கடோ, தசரஸ், ஏரிஸ், கமக்கமக், ைவ்மீகே மு லிேன 2006 ம் ஆண்டு 
குள்ைக்க ோள் ள் என ேள ப்படுத் ப்பட்டுள்ைன. 

 சந்திரளன விட அைவில் மி ச் சிறிே இளேயும் சூரிேளனச் சுற்றி ேருகின்றன. 
 புளூட்கடோ 1930 ல்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. 

குறுங்பைாள்ைள்  / எரிைற்ைள்: 

 தசவ்ேோய்க் க ோளுக்கும் விேோைன் க ோளுக்கும் இளடயில் உள்ை சிறுசிறு  ற் ள், 
தபரும்போளற மு ல் 300-400 கி.மீ விட்டம் உளடே தபரும் ேோன்தபோருள் ள் ஆகிேேற்றின் 
த ோகுதிகே இந் க் குறுங்க ோள் ள். இேற்ளற பறக்கும் மளல ள் என்கின்றனர். 

 இேற்றில் சிலேற்றுக்கு இந்திேப் தபேர் ளும் அளித்துள்ைனர். இந்திேோவின் 
ேோனவிேல் அறிஞர் ளேணுபோப்பு, அணுசக்தித் துளறயின்  ந்ள  சோரோபோய், 
 ணி கமள  இரோமோனுஜம் ஆகிகேோரின் தபேர் ளில் குறுங்க ோள் ள் உள்ைன. 

 போளறத்துண்டு ள் புவி ஈர்ப்பு ளமேத்திற்குள் ேரும்கபோது ஏற்படும் உரோய்வின் 
 ோரணமோ  எரிகிறது. இவ்ேோறு எரிந்து விழும் போளறத் துண்டு கை எரிைற்ைள் 
எனப்படுகிறது. 

 எரி ற் ள் கே மோ  பூமிளே கநோக்கி ேருே ோல் முழுளமேோ  எரிேோமல் புவியின் 
கமற்பரப்பில் விழுகின்றன. இது வீழ்ைற்ைள் எனப்படும். 

சந்திரன் 

 சந்திரன் மற்றும் க ோள் ளைப் தபோறுத் ேளர  ற்சுைற்சி மட்டுமல்லோமல், கிைக்கு 
கநோக்கிே இேக் த்தின்  ோரணமோ வும் அேற்றின் ந ர்வு நமக்குத் த ரிகிறது. 

 சந்திரன் சூரிேளன கநரடிேோ ச் சுற்றுேதில்ளல. அது பூமிளேத் ோன் சுற்றி ேருகிறது. 
எனகே, சந்திரளனத் துளணக்க ோள் என அளைக்கின்றனர். 

 ஒவ்தேோரு நோளும் சந்திரனின் ேடிேம் மோறுகிறது. சிறு பிளற ேடிவிலிருந்து ேைர்ந்து 
ேைர்ந்து முழுச்சந்திரன் எனவும், பின்னர்த் க ய்ந்து க ய்ந்து அமோேோளச எனவும் 
சந்திரன் பல க ோற்றங் ளில்  ட்சி  ரும். 

 சந்திரன், பூமியின் விட்டத்தில் சுமோர்  ோல்பங்கு அைவு மட்டுகம உள்ை க ோைமோகும். 
பூமிக்கு மி  அருக  உள்ை ோல் ோன் அது தபரிே ோ ப் புலப்படுகிறது. அது, சரோசரி 3,24,401 
கி.மீ த ோளலவில் பூமிளேச் சுற்றி ேருகிறது. 
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 சந்திரன், பூமிளேச் சுற்றிேர ஏறத் ோை 27.3 நோட் ளும் சந்திரன்  ன்ளனத் ோகன 
சுற்றிக்த ோள்ை ஏறத் ோை 27.3 நோட் ளும் எடுத்துக் த ோள்கிறது. எனகே ோன், 
பூமியிலிருந்து போர்த் ோல் சந்திரனின் ஒரு பக் ம் மட்டுகம த ரிகிறது. 

 சந்திரனின் மறுபக் த்ள  ரஷ்ே நோட்டின் லூனோ 3 என்ற தசேற்ள க்க ோள் ோன் 1959ல் 
மு ன்மு லில் புள ப்படம் எடுத் து. 

 மி  உேரமோன மளலச்சி ரம் (10,660 மீ) நிலவில் உள்ைது. 
 ப லில் 100°C தேப்பநிளலயும் இரவில் -173°C தேப்பநிளலயும் நிலவுகிறது. 
 பூமியில் உள்ைது கபோன்ற ேளிமண்டலம்/  ோற்று சந்திரனில் இல்ளல. சந்திரனில் 

ஈரப்பளச உள்ைது. ஆனோல், திரே நிளலயில் நீர் இல்ளல. பூமியில் உள்ைதுகபோல் 
மளல ள், சமதேளி ள், பள்ைத் ோக்கு ள் எனப் பல நிலத்க ோற்றங் ள் சந்திரனில் 
உள்ைன. 

 சந்திரனின் சிறப்பம்சம் அ ன் கிண்ணக் குழி ள் ஆகும். விண் ற் ள் சந்திரனில் 
கமோதிகமோதி இந் க் குழி ள் ஏற்பட்டுள்ைன. எரிமளல தேடிப்புக் ைோலும் பல குழி ள் 
ஏற்பட்டுள்ைன. 

 சந்திரன், பூமிளேச் சுற்றி ேரும்கபோது அ ன் இருள் பகுதி பூமிளே கநோக்கி அளமேக  
அமோேோளச, அமோேோளசேன்று பூமிக்கும் சூரிேனுக்கும் இளடகே சந்திரன் அளமகிறது. 

 அ ன் ஒளிபடர்ந்  பகுதி முழுளமேோ ப் பூமிளே கநோக்கி அளமேக  முழுச்சந்திரன் 
(தபௌர்ணமி). முழுச்சந்திரன் அன்று சூரிேனுக்கு எதிர்த்திளசயில் சந்திரன்  ோட்சி 
அளிக்கிறது. 

 சூரிேனுக்கும், நிலவுக்கும் இளடயில் புவி ேரும்கபோது முழுச்சந்திரன். 
 நிலவின் பரப்பு சமமோ  இல்லோ  ோல் சூரிேனின் ஒளிளே முழுளமேோ  

பிரதிபலிப்பதில்ளல. ஆ கே நிலதேோளி இ மோ  இருக்கிறது. 
 நிலவில் மு லில்  ோலடி பதித் ேர் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங். 

கிரைணம் 

 சூரிே ஒளிளே நிலகேோ, பூமிகேோ மளறக்கும் கபோது ஒளிமளறப்பு ஏற்படுகிறது. 

நிலவொளி மகைப்பு 

 நிலவுக்கும், சூரிேனுக்கும் நடுவில் புவி ஒகர கநர்க ோட்டில் அளமந்து பூமியின் நிைல் 
நிலவின் மீது படும். இது தபௌர்ணமி நோட் ளில் மட்டும் நடக்கும். 

சூரிய ஒளிமகைப்பு 
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 சூரிேனுக்கும், புவிக்கும் நடுவில் நிலவு ேந்து ஒகர கநர்க ோட்டில் அளமந்து நிலவின் 
நிைல் பூமியின் மீது படும். இது அமோேோளச நோைோ  இருக்  கேண்டும். 

 புவி சூரிேனுக்கு அருகில் ேரும்கபோது நிலவு த ோளலவில் அளமகிறது. அப்கபோது 
நிலேோல் சூரிேளன முழுளமேோ  மளறக்  இேலோது. இ னோல் சூரிேனின் பிர ோசமோன 
ளமேப்பகுதி மட்டுகம நிலேோல் மளறக் ப்படும். இது ேளைே ஒளிமளறப்பு. 

 முழு நிலதேோளி மளறப்பு 100 நிமிடங் ள் நளடதபறும். முழு சூரிே ஒளி மளறப்பு 8 
நிமிடங் ள் மட்டுகம நடக்கும். 

சூரிய ஒளி 

 சந்திரனில் சூரிே ஒளி படரும்கபோது சரிபோதி ப லோ வும், சரிபோதி இரேோ வும் எப்கபோதும் 
இருக்கும். பூமியிலிருந்து நமக்குத் த ரியும் க ோணத்திற்கு ஏற்ப சந்திரனின் பிளறேடிேம் 
மோறுபடும். 

எரி நட்சத்திரம் 

 இரவு ேோனில் ேோல்நட்சத்திரங் ள் விட்டுச்தசன்ற து ள் ள் பூமியின் ேளிமண்டலத்தின் 
மீது உரோய்ே ோல் ஏற்படும் ஒளிக்கீற்று ‘எரிநட்சத்திரம்’. இளே உண்ளமயில் கீகை விழும் 
விண்மீன் ள் அல்ல. இதுகே ஒளிக்கீற்றோய்ப் புலப்படுகிறது. 

ொல் நட்சத்திரம் 

 ேோல்நட்சத்திரம் என்பது ஒரு விண்மீன் இல்ளல. பனி, தூசு மு லிே தபோருள் ள் 
நிளறந்  பனிப்போளற ோன் அது. சூரிேனுக்கு அருக  அது ேரும்கபோது பனி உருகி 
ஆவிேோ லோலும், சூரிே ஒளிளே பிரதிபலிப்ப ோலும் ேோல்கபோல் நீண்டு க ோன்றுகிறது. 

 புளூட்கடோ க ோளுக்கு அப்போல் இருந்து விேோைன் க ோளின் ஈர்ப்பு விளசயில் ேந்து 
உளறந்து கபோகும் நட்சத்திரங் ள், அவ்ேோறு உளறயும் கபோது போளறத்துண்டு ளையும் 
உகலோ ங் ளையும்  ன்னுள் இறுக்கிக் த ோள்கிறது. இளே பனிப்பந்துைள் எனப்படும். 
இப்பந்து சூரிேனுக்கு அருகில் ேரும்கபோது உளறந்து கபோன ேோயுக் ள் ஆவிேோகின்றன. 
இந்  ேோயுக் ள் சூரிே தேளிச்சத்தில் ஒளிருகின்றன. இது பைாமா  எனப்படும். 

 க ோமோவிலிருந்து தேளிப்படும்  திர்வீச்சு நுண்து ள் ைோ   ள்ைப்படுகின்றன. 
ேோல்நட்சத்திரத்திலிருந்து தேளிப்படும் ஆவியின் மீது கமோதுே ோல் ேோல்பகுதி 
உருேோகிறது. 

 ேோல்நட்சத்திரத்தின் ேோல் எப்கபோதும் சூரிேனுக்கு எதிர்த்திளசயில் அளமயும். 
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 கைலி ேோல் நட்சத்திரம் 1682 ம் ஆண்டு எட்மாண்ட் பேலி என்பேர் போர்த்  நட்சத்திரம். 
இது 76 ஆண்டு ளுக்கு ஒருமுளற க ோன்றும். மீண்டும் 1758, 1986-ம் ஆண்டு த ன்பட்டது. 
அடுத்து 2062 ம் ஆண்டு த ன்படும். 

2] பூமி தற்சுழற்சி மற்றும் சுற்றி ெருதல் 

பூமி எப்கபோதும் பற்பல இேக் ங் ள், ந ர்வு ளைக் த ோண்டது. இேற்றுள்  ற்சுைற்சி 
மற்றும் சூரிேளனச் சுற்றி ேரு ல் ஆகிே இேக் ங் ள் முக்கிேமோனளே. 

தற்சுழற்சி 

 க ோள் ள் ேோவும்  ன்ளனத் ோகன சுற்றிக்த ோண்டு சூரிேளனயும் சுற்றுகிறது. 
 பூமியின் சுைல் அச்சு பூமி சூரிேளனச் சுற்றிேரும்  ைத்தின் கநர்குத்திற்கு 23½° 

சோய்ந்துள்ைது. இப்படிச் சோய்ேோ  இருப்ப ோல் ோன் பருே ோல மோற்றம் ஏற்படுகிறது. 
 ஒரு முளற சுைல சுமோர் 23 மணி 56 நிமிடம் அல்லது 86,000 தநோடி ள் ஆகும். இ ன் 

 ோரணமோ த் ோன் ப ல் இரவு மோற்றம் ஏற்படுகிறது. பூமியின் எல்லோப் பகுதி ளிலும் ஒகர 
கநரத்தில் அல்லது இரவு ஏற்படோது. 

 பூமி ஒரு மணி கநரத்திற்கு 1670 கி.மீ கே த்தில் சுற்றுகிறது. 
 சூரிேளன கநோக்கி உள்ை பூமியின் போதிப்பகுதி ப ல் தபோழு ோ வும், சூரிேனுக்கு 

மறுபுறம் உள்ை பூமியின் மீதிப்பகுதி இரேோ  அளமயும். 
 1500 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு ேோழ்ந்  ேோனவிேல் அறிஞர் ஆரிேப்பட்டர் பூமி 

 ன்ளனத் ோகன சுற்றுகிறது என்றும் சூரிேன் நிளலேோ  இருக்கிறது. பூமி  ன்ளன ோகன 
சுற்றும்கபோது, நிளலேோன சூரிேன் பூமிளேச் சுற்றி ேருேள ப் கபோன்ற க ோற்றம் 
ஏற்படுகிறது என்று அேர் கூறினோர். 

 முற் ோலத்தில், சூரிேனின் மு ல்நோள் உ ேத்திலிருந்து அடுத் நோள் உ ேம் ேளரயிலோன 
 ோல இளடதேளிளேத்  ோன் ஒருநோள் எனக்  ணக்கிட்டு ேந் னர். ஆனோல், இப்கபோது 
நோம் நள்ளிரவு 12 மணி மு ல் த ோடங்கி, மறுநோள் இரவு 12 மணிேளர ஒருநோள் எனக் 
 ணக்கிடுகிகறோம். 

 பூமியின் அச்சு நிலத்தின் மீது ேளரேப்பட்ட க ோடு இல்ளல. பூமியின் ேட துேத்ள யும், 
த ன் துருேத்ள யும் இளணக்கும்  ற்பளனக்க ோடு ோன் அச்சு. 

 பூமியின் அச்சு, அ ன் நீள்ேட்டச் சுற்றுப்போ யில் படுக்ள  ேசமோ  அளமந்திருந் ோல், 
அது சூரிேளனச் சுற்றிேர எடுக்கும்  ோலத்தில் 6 மோ ம் ப லோ வும், 6 மோ ம் இரேோ வும் 
இருக்கும். 

சுற்றிெருதல் 
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 பூமி  ன்ளனத் ோகன சுற்றுேது மட்டுமல்லோமல், சூரிேளன நீள்ேட்ட ேடிேப் போள யில் 
சுற்றி ேருகிறது. 

 பூமி, சூரிேளன ஒருமுளற சுற்றிேர எடுக்கும்  ோல இளடதேளிளேத் ோன் ஓர் ஆண்டு 
என்கிகறோம். 

 சூரிேளன பூமி சுற்றிேர சரிேோ  365.24 நோள் ள் ஆகும். நமது ேசதிக் ோ  365 நோள் ள் என 
அளமத்துக் த ோண்டிருக்கிகறோம். மீ முள்ை சுமோர் 0.24 நோள் அல்லது ¼ நோளை 4 
ஆண்டு ளுக்கு ஒருமுளற கூட்டி, ஒருநோளை கூடு லோ ச் கசர்த்து லீப் ஆண்டு 
என்கிகறோம். 

 லீப் ஆண்டில் மட்டும் பிப்ரேரி மோ த்தில் 29 என்ற க திளேக் கூடு லோ ச் கசர்த்துக் 
த ோள்கிகறோம். அ ோேது குறிப்பிட்ட ஆண்ளட மீதியின்றி நோன் ோல் ேகுக்  
முடியுமோனோல் அது லீப் ஆண்டு என்கிகறோம். இப்படிச் தசய் ோலும் சிறு  ேறு கநரிடுகிறது. 

 இ ளனயும்  விர்க் , கபோப் கிரி ோரி என்பேர் 16 ம் நூற்றோண்டில் ஒரு திருத் ம் தசய் ோர். 
இ ன்படி நூற்றோண்டு ளை(1800, 1900, 2000 கபோன்ற ஆண்டு ள்) ;லீப் ேருடம் என எடுத்துக் 
த ோள்ே ோனோல் அது நோன் ோல் ேகுபட்டோல் மட்டும் கபோ ோது. 400 ஆலும் ேகுபட 
கேண்டும். 

 பூமி சூரிேளனச் சுற்றி ேரும் சுற்றுப்போள  நீள்ேட்டமோனது. எனகே, ஒருசமேம் பூமி 
சூரிேனுக்கு அருக  அளமயும். ஒருசமேம் சூரிேனுக்குத் த ோளலவில் அளமயும். இ ன் 
 ோரணமோ த் ோன் பருே ோல மோற்றங் ள் ஏற்படுகின்றன என்று பலரும்  ேறோ க் 
 ருதுகின்றனர். 

 ஜூளல மோ த்தில் பூமி சூரிேனுக்கு தேகுத ோளலவில் இருக்கும். ஜனேரி மோ த்தில் மி  
அருக  இருக்கும். இ னோல் ோன் பருே ோலம் ஏற்படுகிறது எனில், ஜூளல மோ ம் குளிர் 
 ோலமோ வும், ஜனேரி மோ ம் க ோளடக் ோலமோ வும் அளமே கேண்டும். ஆனோல், 
ேடக ோைத்தில் உள்ை  மிை த்தில் டிசம்பர் மோ ம் குளிர் ோலமோ  இருக்கும். அக  சமேம், 
த ன்க ோைத்தில் உள்ை  ஆஸ்திகரலிேோவுக்கு க ோளடக்  ோலமோகும். 

 பூமி முழுேதும் ஒகர பருே ோலம் எப்கபோதும் அளமேதில்ளல. ேடக ோைத்தில் 
க ோளடக் ோலம் என்றோல் த ன்க ோைத்தில் குளிர் ோலம், ேடக ோைத்தில் குளிர் ோலம் 
என்றோல் த ன்க ோைத்தில் க ோளடக் ோலம் என மோறிமோறி அளமயும். 

 பூமியின் அச்சு சோய்ேோ  இருப்ப ோல், பருே ோல மோற்றம் ஏற்படுகிறது. பூமியின் அச்சு 
சோய்ேோ  உள்ைகபோது பூமியின் ேட, த ன் க ோைங் ளில் படியும் சூரிே ஒளியின் அைவு 
கேறுபட்டு அளமகிறது. 

 டிசம்பர் 22 அன்று அதி பட்ச த ன்கிைக்குப் புள்ளியில் உதிக்கும் சூரிேனின் உ ேப்புள்ளி 
ேடக்கு கநோக்கி ந ரத் த ோடங்கும். அதுகே ேடஓட்டம்(உத்ரோேனம்) என ேைங் ப்படுகிறது. 
அன்றுமு ல் ேடக்கு கநோக்கி உ ேப்புள்ளி ந ர்ந்து ந ர்ந்து, ஜூன் 21 அன்று அதி பட்ச 
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ேடகிைக்குப் புள்ளிளே (ேட அேனக்க ோட்டுக்கு கநரோ ) அளடயும். அ ன்பின், சூரிே 
உ ேப்புள்ளியின் த ற்கு கநோக்கிே ந ர்வு த ோடங்கும். இதுகே த ன் ஓட்டம் 
( ட்சிணோேனம்) எனப்படும். 

 இக் ோலத்தில் ேட அளரக்க ோைத்தில் நீண்ட ப ல் தபோழுதும் குறுகிே இரவும் 
 ோணப்படும் இதுகே கேனிற் ோலம். 

 மோர்ச் 21 மற்றும் தசப்டம்பர் 23 ஆகிளேரு நோள் ள் சூரிேன் புவியிளடக்க ோட்டில் 
தசங்குத் ோ  பிர ோசிக்கிறது. எனகே சம இரவு-ப ல் நோள் ைோ  இருக்கும். அந்நோள் ளில் 
இரவு 12 மணிகநரமும் ப ல் 12 மணிகநரமும் சமமோ  அளமகின்றன. 

 பூமியின் அச்சு சோய்ேோ  உள்ை ோல் ேடக ோைம் ஜூன் மோ த்திலும், த ன்க ோைம் ஆறு 
மோ ம்  டந்  பின் டிசம்பர் மோ த்திலும் சூரிேளன கநோக்கி அளமயும். 

 ேடக ோைம் சூரிேளன கநோக்கி இருக்கும்கபோது சூரிேனின் ேடக ோைத்தில் கநர் கமலோ  
அளமே ோல் சூரிே ஒளி கநரோ ப் படரும். அங்கு (ஜூன், ஜூளல, ஆ ஸ்ட்) 
க ோடக் ோலமோ  இருக்கும். அப்கபோது அங்கு நீண்ட ப ல் தபோழு ோ வும் குளறந்  இரவுப் 
தபோழு ோ வும் இருக்கும். 

 ேட அளரக்க ோைத்தில் தசப்டம்பர், அக்கடோப்ர், நேம்பர் ஆகிே 3 மோ ங் ளுக்கு 
இளலயுதிர்க் ோலம் அச்சமேம் த ன் அளரக்க ோைத்தில் ேசந்  ோலம். 

 டிசம்பர் 22 ல் சூரிேனின்  திர் ள் த ன் அளரக்க ோைத்தில் த ன் அேனக ோட்டிற்கு 
தசங்குத் ோ  விழும். த ன்க ோைம் சூரிேளன கநோக்கி அளமயும்கபோது அங்கு 
க ோளடக் ோலமோ  இருக்கும். அக் ோலத்தில் சூரிேனின் ஒளிக் திர் ள் ேடக ோைத்தில் 
சோய்ேோ  விழும். ஆ லோல் அப்கபோது ேடக ோைத்தில் குளிர் ோலமோ  அளமயும். அங்கு 
நீண்ட இரவும் தபோழு ோ வும் குளறந்  ப ல் தபோழு ோ வும் இருக்கும். ேட 
அளரக்க ோைத்தில் நீண்ட இரவும், குறுகிே ப லும்  ோணப்படும். இதுகே ேடதுேத்தில் 
குளிர் ோலம் எனப்படும். 

 ஜூன் மோ த்தில் ேடக ோைம் சூரிேளன கநோக்கி உள்ைது. அத்துடன் ப ல்-இரவுக் 
க ோட்ளடயும் கசர்த்துப் போர்க் , ேடதுருேப் பகுதி முழுளமயும் ப ல் தபோழு ோ கே 
உள்ைது. பூமி  னது அச்சில் சுைலும்கபோது, நிலநடுக்க ோட்டுப் பகுதி ளில் ப ல்-இரவு 
மோற்றம் ஏற்பட்டோலும், ேடதுருேப் பகுதியில் எப்கபோதும் ப ல் ோன். அக சமேம், 
த ந்துருேப் பகுதி முழுேதும் இரவுப் தபோழு ோ கே இருக்கும். 

 டிசம்பர் மோ த்தில் த ன்க ோைம் சூரிேளன கநோக்கி அளமந்  நிளல. இங்கு ேடதுருேம் 
முழுளமயும் இரவுப் பகுதிேோ வும், த ன்க ோைம் முழுளமயும் ப ல் தபோழு ோ வும் 
உள்ைது. 

 ேட அளரக்க ோைத்தில் டிசம்பர், ஜனேரி, பிப்ரேரி மோ ங் ள் குளிர் ோலம் ஆகும். 
இக் ோலம் த ன் க ோைத்தில் கேனிற் ோலம். 
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 ேட அளரக்க ோைத்தில் மோர்ச், ஏப்ரல், கம ஆகிே  மோ ங் ளுக்கு ேசந்  ோலம் நிலவுகிறது. 
அப்கபோது த ன் அளரக்க ோைத்தில் இளலயுதிர் ோலம் எனப்படும். 

 பூமியின் அச்சு சோய்ேோ  உள்ை ன்  ோரணமோ ப் பருேக் ோல மோற்றம் மட்டுமல்லோமல், 
துருேப் பகுதி ளில்  மோ   ோலம் ப லோ வும்  6 மோ   ோலம் இரேோ வும் இருக்கிறது. 

  மிழ் மரபின்படி பருே ோலங் ள் ஒவ்தேோன்றும் 2 மோ ங் ள் த ோண்ட 6 
பருே ோலங் ைோ  உள்ைன. இது  ோர்(மளை), குளிர், முன்பனி, பின்பனி, இைகேனில், 
முதுகேனில் என்பளே. 

 உல ைோவிே போர்ளேயில் 4 பருே  ோலங் ளை ேகுத்துள்ைோர் ள்,. அளே இளலயுதிர் 
 ோலம், க ோளடக் ோலம், ேசந்  ோலம், குளிர் ோலம் என்பளே ஆகும். 

அட்சக்பைாடுைள், தீர்க்ைக்பைாடுைள் 

 அட்சக்க ோடு ள், தீர்க் க்க ோடு ள் ஒரு  ற்பளனேோ  ேளரேப்பட்ட க ோடு ள். 

அட்சக்பைாடுைள் 

 கிைக்கு கமற் ோ  ேளரேப்பட்ட க ோடு ள். 
 0° அட்சக்க ோடு புவியிளடக்க ோடு/ பூமத்திே கரள  எனப்படும். 
 புவியிளடக்க ோடு பூமிளே இரு சம அளரக் க ோைங் ைோ  பிரிக்கிறது. 
 புவியிளடக்க ோட்டிற்கு ேடக்க யுள்ை ேட அளரக்க ோைம், ேட அட்சக்க ோடு ள் எனவும், 

த ற்க யுள்ை த ன் அளரக்க ோைம், த ன் அட்சக்க ோடு ள் எனவும் 
அளைக் ப்படுகின்றன. 

 90° ேட அட்சக்க ோடு ேட துருேத்ள யும், 90° த ன் அட்சக்க ோடு த ன் துருேத்ள யும் 
குறிப்பிடுகின்றன. 

 23 ½ ° ேட அட்சக்க ோடு ேட அேனக்க ோடு ( ட கரள ) என்றும், 23 ½° த ன் அட்சக்க ோடு 
த ன் அேனக்க ோடு (ம ரகரள ) எனவும் குறிப்பிடுகின்கறோம். 

 66 ½° ேட அட்சக்க ோடு ஆர்டிக் ேட்டம் என்றும் 66 ½° த ன் அட்சக்க ோடு அண்டோர்டிக் 
ேட்டம் என அளைக்கிகறோம். 

தீர்க்ைக்பைாடுைள் 

 ேட த ன் துருேங் ளை இளணக்கும்  ற்பளனக்க ோடு தீர்க் க்க ோடு எனப்படும். 
 0° தீர்க் க்க ோடு புவிக் க ோைத்ள  கிைக்கு கமற் ோ  இரண்டு அளரக் க ோைங் ைோ  

பிரிக்கின்றன. இது லண்டன் கீர்ன்விச் ேழிகே தசல்ே ோல் கீரீன்விச் தீர்க் க்க ோடு என 
அளைக்கிகறோம். 
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 முழுக்க ோைத்தில் தமோத் ம் 360 தீர்க் க் க ோடு ள் ேளரேப்பட்டிருக்கும். கிைக்கில் 180 ம் 
கமற்கில் 180 ம் இருக்கும். ஒவ்தேோரு க ோடும் ஒரு டிகிரி எனக் த ோள்ைப்படும். 

 முழுக்க ோைத்தில் 0° தீர்க் க்க ோடும் 360° தீர்க் க்க ோடும் ஒகர தீர்க் க்க ோடோகும். 
அளரக்க ோைத்தில் 180° கமற்கு தீர்க் க்க ோடும், 180° கிைக்கு தீர்க் க் க ோடும் ஒகர 
தீர்க் க்க ோடோகும். 

பநரமண்டலங்ைள் 

 பூமி சூரிேளன கநோக்கிே ேண்ணம் ஒருமுளற சுைல 24 மணி கநரம் எடுத்துக் 
த ோள்கின்றது. அ ோேது 360° தீர்க் க் க ோடு ளை  டக்  24 மணி கநரம் அல்லது 1440 
நிமிடங் ள் (24×60=1440). எனகே ஒரு தீர்க் க் க ோட்ளட  டக்  4 நிமிடங் ள் ஆகின்றன. 

 இந்திேோவில் தமோத் ம் 30 தீர்க் க்க ோடு ள் உள்ைன. 
 இந்திேோவின் ளமே தீர்க் க்க ோடு 82°30 கி. தீர்க் க்க ோடு ஆகும். இந்  க ோட்டின் மீது 

சூரிேக்  திர் ள் கநரோக் விழும் கநரம் நண்ப ல் 12 மணிேோ  த ோண்டு ‘உலை திட்ட 
பநரம்’  ணக்கிடப்படுகிறது. 

 தீர்க் க்க ோடு ளை பேன்படுத்தி உலகில் கநரங் ள்  ணக்கிடப்படுகின்றன. 
 கீரீன்விச் க ோட்டிற்கு கிைக்க  தசல்லச் தசல்ல கநரம் அதி ரித்துக்த ோண்டும், கமற்க  

தசல்லச் தசல்ல குளறந்து த ோண்கட ேரும். 
 அளரக்க ோைத்தில் அளமந்துள்ை ஜப்போனிேர் ள் சூரிே உ ேத்ள  மு ன்மு லில் 

போர்க்கின்றனர். ஆ லோல் ஜப்போன் நோடு சூரிே உ ே நோடு என அளைக் ப்படுகிறது. 
 உலகில் தமோத் ம் 24 கநர மண்டலங் ள் உள்ைன. ரஷ்ேோவில் 11 கநர மண்டலங் ளும், 

அதமரிக் ோவில் 5 கநர மண்டங் ளும் உள்ைன. 

3] நாம் ொழும் பூமி 

 மளல ள், பீடபூமி ள், சமதேளி ள் ஆகிேளே பூமியின் முக்கிே நில அளமப்பு ள் 
ஆகும். 

1. மகலைள் 

 உேரமோன மு டு ளுடன் கூடிே நில அளமப்கப மளல. பல மளல ள் த ோடர்ச்சிேோ  
அளமயும்கபோது அது மளலத்த ோடர் என ேைங் ப்படுகிறது. 

 உலகின் மி  உேரமோன மளலத்த ோடர் இந்திேோவின் ேட எல்ளலேோன இமேமளலத் 
த ோடர் ஆகும். 

மகலைளின் ெகைைள் 
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மடிப்பு மகலைள் 

 இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு கமற்பட்ட நிலவிேல் பலேள  ளின் கமோ ல்  ோரணமோ  
இரண்டு  ண்ட ப் பகுதி ளுக்கு இளடகே அளமந்துள்ை போளற ளில் மடிப்பு ள் ஏற்பட்டு 
கமகல உந் ப்படுகின்றன. 

 இமேமளல ஒரு மடிப்பு மளலேோகும். 
 போஞ்சிேோவில் உள்ை தடத்திஸ்  டல் மளறந் கபோது ஆப்பிரிக்  ஐகரோப்பிே  ண்ட ப் 

பலள  ளின் கமோ லினோல் ஆல்ப்ஸ் மகல  உருேோனது. 

இகடமுறிவு மகலைள் 

 நிலவிேல் விளச ைோல் போளற ள்  ங் ள் ேலுவிளன இைந்து இளடமுறிவு ள் ஏற்பட்டு 
விரிசல் அளடகின்றன. இதில் ஏற்படும் துண்டு ள் கீழ்கநோக்கி சரிந்து பள்ைம் 
ஏற்படுகின்றன. இப்பள்ைம் கிரோபன் எனப்படும். கமதலழுந்து நிற்கும் போளற ள் ைோர்ஸ்ட் 
எனப்படும். 

 ைோர்ஸ்ட் எனப்படும் போளறத்துண்டு ள் நீள் மளலத்த ோடர் ைோ  உருேோகின்றன. 
இத் ள ே மளலத்த ோடர் ள் இளடமுறிவு மளல எனப்படும். (எ. ோ) கமற்கு அதமரிக்  
ஐக்கிே நோட்டிலுள்ை பள்ைங் ளும் கமடு ளும். 

  ண்டங் ளின் மீது அளமந்துள்ை மளலத் த ோடர் ளை ஈர்க்கின்றன பள்ைத் ோக்கு ள் 
கீழ்மு ப் பள்ைத் ோக்கு ள் எனப்படும். இளே இரண்டு  ண்ட கமகலோட்டுப் பகுதி ள் 
கமோதுேதினோல் உருேோகின்றன. கீழ்மு  மடிப்பு ள் பள்ைத் ோக்கு ைோ வும், கமல்மு  
மடிப்பு ள் மளல ைோ வும் உள்ைன. 

 ஒரு பள்ைத் ோக்கின் உருேோக் ம் அள ச் சுற்றியுள்ை மளல ளின் உருேோக் த்துடன் 
கநரடிேோ  த ோடர்புளடேளே. இவ்ேோறு உருேோகும் பள்ைத் ோக்கு மரண பள்ைத் ோக்கு 
எனப்படும். (எ. ோ) அதமரிக்  ஐக்கிே நோட்டில் உள்ை மரண பள்ைத் ோக்கு, இப்பகுதி 
அதமரிக்  ஐக்கிே நோட்டிகலகே மி த்  ோழ்ேோன பகுதிேோ  உள்ைது. 

2. பீடபூமி 

 சுற்றியுள்ை நிலப்பகுதி ளைவிடச் சற்கற உேரமோ வும் அ ன் கமற்பகுதி  ட்ளடேோ வும் 
உள்ை நில அளமப்பு பீடபூமி எனப்படுகிறது. திதபத் பீடபூமி ோன் உலகின் மி  உேரமோன 
பீடபூமி ஆகும். எனகே உலகின் கூளர எனப்படுகிறது. 

3. சமவெளிைள் 

 பரந்து விரிந்   ோழ்ேோன சமமோன நிலப்பரப்பு சமதேளி எனப்படுகிறது. 
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  ங்ள  ஆறு போயும் ேட இந்திேப் பகுதி உலகின் முக்கிேச் சமதேளி ளில் ஒன்று. 
 சமதேளி ல் 3: ஆற்றுச் சமதேளி,  ோற்றடி ேண்டல் சமதேளி,  டற் ளரச் சமதேளி. 
 அதி ம் மக் ள் தநருக் ம் த ோண்ட பகுதி ள் சமதேளி ள் ஆகும். 

நீர்க்பைாைம் 

 தபருங் டல் ள்,  டல் ள், குைம், ஏரி இளேேோவும் இதில் அடங்கும். 
 97% உேர் நீரோ வும், 3% நன்னீரோ வும் உள்ைது. 

ைண்டங்ைள் 

  டல் ள் இன்றித் த ோடர்ச்சிேோன அ ண்ட நிலப்பரப்பு ள்  ோன்  ண்டங் ள் 
எனப்படுகின்றன. 

ஏழு ைண்டங்ைள் 

1. ஆசியா 

 ஏழு  ண்டங் ளில் மி ப் தபரிேது ஆசிேோ. இது பூமியின் ேட அளரக்க ோைத்தில் உள்ைது. 
 நோம் ேோழும் இந்திேோ ஆசிேோக்  ண்டத்தில் உள்ைது. 
 க ோபி குளிர்ப்போளலேனம், உேரமோன இமேமளலத்த ோடர் மு லிேளே இக் ண்டத்தில் 

உள்ைன. 

2. ஆப்பிரிக்ைா 

 பரப்பைவில் இரண்டோேது தபரிே  ண்டம் ஆகும். இந் க்  ண்டம் ேட 
அளரக்க ோைத்திலும், த ன் அளரக் க ோைத்திலும் பரவியுள்ைது. 

 நிலநடுக்க ோடு இந் க்  ண்டத்ள  இரண்டோ ப் பிரிக்கிறது. 
 உலகில் மி  நீைமோன ளநல் நதி(6695 கி.மீ) இக் ண்டத்தில் போய்கிறது. மி ப்தபரிே 

போளலேனமோன ச ோரவும் இக் ண்டத்தில்  ோன் உள்ைது. 
 அடர்ந்   ோடு ள் மற்றும்  னிம ேைங் ளின் தசறிவுமிக் து இக் ண்டம். 

3. ெட அவமரிக்ைா 

 அட்லோண்டிக், பசிபிக் மற்றும் ஆர்டிக் தபருங் டல் ைோல் சூைப்பட்ட  ண்டம். 
 இ ன் கமற்குப் பகுதியிலுள்ை ரோக்கி மளலத் த ோடர் மி  நீண்ட மளலத்த ோடர். 

4. வதன் அவமரிக்ைா 
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 இக் ண்டம் தபரும் அைவு த ன் அளரக்க ோைத்தில் அளமந்துள்ைது. 
 உலகின் நீைமோன ஆண்டிஸ் மளலத்த ோடர் இந் க்  ண்டத்தில் ோன் உள்ைது. 
 உலகின் மி  அ ன்ற அகமசோன் ஆறு (6586 கி.மீ நீைம்) இக் ண்டத்தில் உள்ைது. 

5. ஐபராப்பா 

 ஆசிேோவின் கமற்குப் பகுதியில் அளமந்துள்ை  ண்டம். ஆல்ப்ஸ் மளலத்த ோடர் உள்ைது. 

6. ஆஸ்திபரலியா 

 நோன்கு பக் மும்  டல் ைோல் சூைப்பட்ட ஆஸ்திகரலிேோ ஒரு தீவுக் ண்டம். 
 இக் ண்டம் நியூசிலோந்து, பிஜித் தீவு ள், போப்புேோ, நியூகினிேோ மு லிே தீவு ள் 

தபோதுேோ  ஓசிேோனிேத் தீவு ள் என அளைக் ப்படுகின்றன. 
 கிகரட் போரிேர் ரீப் எனப்படும் உலகின் மி ப்தபரிே பேைப்போளற ஆஸ்திகரலிேக் 

 டற் ளரயில் உள்ைது. 

7. அண்டார்டிைா 

 த ன் துருேப் பகுதியில் உள்ை இக் ண்டம் முழுேதும் பனி படர்ந்துள்ைது. இது மி க் 
குளிர்ந்  பகுதி, தபன்குவின் பறளே, சீல் கபோன்ற உயிரினங் ளின் ேோழ்விடம் இது. 

 இங்கு ஆய்வு ள் கமற்த ோள்ே ற் ோ  ; ட்ச்ண்  ங்க ோத்ரி’ மற்றும் ‘ளமத்கரயி’ எனும் 
ஆய்வுக் குடியிருப்பு ளை நம் நோடு நிறுவியுள்ைது. 

தீவு 

 நோன்கு பக் ங் ளும் நீரோல் சூைப்பட்ட நிலப்பகுதிளேத் தீவு எனக் கூறுகிகறோம். இலங்ள  
ஒரு தீவு. பல தீவு ல் கசர்ந்து அளமேப் தபற்றோல் அளே தீவுக் கூட்டங் ள் 
எனப்படுகின்றன. 

தீபைற்பம் 

 மூன்று பக் ங் ள் நீரோலும், ஒரு பக் ம் நிலத் ோலும் சூைப்பட்ட பகுதிக்குத் தீப ற்பம் என்று 
தபேர். இந்திேோ ஒரு தீப ற்பம். 

நீர்ச்சந்தி 

 இரண்டு நீர்ப்பரப்பு ளை இளணக்கும் குறுகிே நீர்ப்பகுதிக்கு நீர்ச்சந்தி என்று தபேர். 
இந்திேோ, இலங்ள  இரண்டுக்கும் இளடயில் போக் நீர்ச்ச்ந்தி உள்ைது. 
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நிலச்சந்தி 

 விரிந்  இரண்டு நிலப்பரப்பு ளுடன் மி க் குறுகிே நிலப்பரப்பு இளணந்திருந் ோல் அது 
நிலச்சந்தி எனப்படும். 

 த ன் அதமரிக் ோ மற்றும் ேட அதமரிக் ோளே இளணப்பது பனோமோ நிலச்சந்தி. 

விரிகுடா, ெகைகுடா 

 மூன்று பக் ங் ளும் நிலமோ வும், ஒரு பக் ம்  டலோ வும் அளமந்  நீர்ப்பரப்புக்கு 
விரிகுடோ என்று தபேர். ேங் ோை விரிகுடோ 

 அைவில் சற்கற சிறிே ோ  இருந் ோல் ேளைகுடோ. 

நிலம், நீர் ைாற்று 

  டல்  விர ஆறு, குைம், குட்ளட, ஏரி எனப் பலேள ேோன நீர்நிளல ள் உள்ைன. 
 இமேமளல மு டு, ேடதுருே ஆர்டிக் பகுதி, த ன் துருே அண்டோர்டிக் பகுதி ஆகிே 

இடங் ளில் நீர் திரேமோ  இல்லோமல் பனி ேடிவில் உளறந்துள்ைது. 
 நீர்  ோற்றில் ஈரப்ப மோ வும், கம த்தில் நீரோவிேோ வும் உள்ைது. 
 நிலப்பகுதி ள் த ோண்ட பூமியின் கமற்பகுதி நிலக்க ோைம் எனவும், நீர் க ங்கிே 

பகுதி ள் நீர்க்க ோைம் எனவும்,  ோற்று ப்டர்ந்  பகுதி ேளிமண்டலம் எனவும் கூறப்படும். 
 நிலம், நீர்,  ோற்று  விரப் பூமியின் சிறப்பு அ ன்மீது பரவியுள்ை உயிர் ள். இவ்ேோறு 

உயிர் ள் தசறிந்  பகுதி பகுதி உயிர்க்க ோைம் எனவும் ேைங் ப்படுகிறது. 
 நிலக்க ோைம்,நீர்க்க ோைம் மற்றும் ேளிமண்டலம் எனும் 3 க ோைக் ளின் கூட்டு 

விளைவு ோன் உயிர்க்க ோைம் ஆகும். 

வபருங்ைடல்ைள் 

 பூமியின் தமோத் ப்பரப்பில் 71% மற்றும் பூமியின் தமோத்  நீரில் 97% த ோண்டிருக்கின்றது. 
தபரும்பரப்பிலோன நீரினோல் சூழ்ப்பட்டிருக்கும் பகுதிளே கபரோழி(தபருங் டல்) என 
அளைக்கின்கறோம். 

 புவிப்பரப்பில் சுமோர் 360 மி.ச.கி.மீ பரப்பு தபருங் டல் பரப்பு ைோ  உள்ைன. 
 த ன் அளரக்க ோைத்தில் அதி ப்படிேோன நீர்ப்பரப்பு உள்ைது. ேட அளரக்க ோைத்தில் 

நிலம் மற்றும் தபருங் டல் விகி ம் 1:1.5 எனவும், த ன் அளரக்க ோைத்தில் நிலம் மற்றும் 
தபருங் டல் விகி ம் 1:4 எனவும் உள்ைது. 

 உலகில் 5 தபருங் டல் ள் உள்ைன. தபருங் டல் ளை ேசதிக் ோ க்  டல் ள் எனப் 
பிரித்து ேகுத்துக் த ோள்கிகறோம். 
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  மிை த்தின் கிைக்க  உள்ை பகுதிளே ேங் ோை விரிகுடோ எனவும், க ரைத்தின் கமற்க  
உள்ை  டல் பகுதிளே அரபிக் டல் எனவும் கூறுகிகறோம். 

 கபரோழி  னிம ேைங் ளின் கிடங் ோ  உள்ைது. 
 கபரோழி என்பது கிகரக் ச் தசோல் “ஒக னஸ்” கபரோழி ள் என்பது ஒரு உேர்பிே நீரின் 

தபரும் பகுதி. 

பபராழியியல் 

 கபரோழியிேல் என்பது  டல் நீரின் இேற்ள  மற்றும் கேதித் ன்ளம, ஆைம், தேப்பநிளல, 
உேர்ப்பிேம்,  டல் நீகரோட்டங் ள் மற்றும்  டலடி பகுதியில்  ோணப்படும்  ோேர மற்றும் 
விலக்கினம் பற்றி படிக் க்கூடிே ஒரு அறிவிேலோகும். 

 பூமிேோனது நீக்க ோைம் எனவும் அளைக் ப்படுகின்றது. சூரிேக்குடும்பத்தில் பூமியின் 
கபரோழி ைோனது  னித்துேமோன ோ  உள்ைது. சூரிேக் குடும்பத்தில் உள்ை மற்ற க ோள் ள் 
நீளரக் த ோண்டிருப்பதில்ளல.(சமீப  ோல ஆய்வு ள் விேோைன் க ோைோனது நீளரக் 
த ோண்டிருக் லோம் எனத் த ரிவிக்கின்றன.) 

 புவியின் பல்கேறு இேக் ங் ளுக்கு கபரோழி ள்  ோரணமோகின்றன. ேோனிளல மற்றும் 
தேப்பநிளலயிளன போதிக்கின்றன. சூரிேக்  திர் ளை உட் ேரு ன் மூலம் புவியின் 
தேப்பநிளலயிளன இளே மோற்றிேளமக்கின, கமலும் உட் ேரப்பட்ட தேப்ப ஆற்றளல 
 டல் நீகரோட்டங் ள் உல ம் முழுேதும்  டத்துகின்றன. 

1. பசிபிக் பபராழி 

 பசிபிக் கபரோழிேோனது முக்க ோண ேடிே அளமப்ளப தபற்றுள்ைது மற்றும் அது புவியின் 
தமோத்  கமற்பரப்பில் 33%(புவிப்பரப்பில் 1/3 பங்கு)  ன்ன த்க  த ோண்டுள்ைது. 

 பசிபிக் கபரோழிேோனது தபருங் டல் ளுள் மி ப் தபரிேதும் மற்றும் ஆைமோன கபரோழியும் 
ஆகும். இது அட்லோண்டிக்  டளலக்  ோட்டிலும் இரு மடங்கு தபரிேது. 

 இ ன் சரோசரி ஆைம் 5000 மீட்டர் ள் ஆகும். 
 இது கமற்கில் ஆசிேோ மற்றும் ஆஸ்திகரலிேோ, கிைக்கில் ேட அதமரிக் ோ, த ற்கில் 

அண்டோர்டி ோளேயும் எல்ளல ைோ  த ோண்டுள்ைது. 
 த ன் பசிபிக்கில் உள்ை கசலஞ்சர் ஆழிக்குழிகே(மரிேோனோ ஆழிக்குழி) உலகின் 

ஆைமோன பகுதி ஆகும். இ ன் ஆைம் 11033 மீட்டர் ள்(36201 ft./ 6033.5 fathoms)(Pressure 8 
tonne/     ). 

 பசிபிக் கபரோழியில் ஏறக்குளறே 20,000 தீவு ள் உள்ைன. நியுசிலோந்து, இந்க ோகனஷிேோ, 
ஜப்போன் மற்றும் ைேோய் ஆகிே தீவு ள். 
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 தபரும்போன்ளமேோன தீவு ளில் தசேல்படும் எரிமளல ள் தநருப்புக் குைம்ளபக் 
 க்குே ோல் இப்பகுதி தநருப்பு ேளைேம் என்று அளைக் ப்படுகிறது. 

2. அட்லாண்டிக் பபராழி 

 இரண்டோேது தபரிே தபருங் டலோன அட்லோண்டிக் ‘S’ ேடிேத்திளன த ோண்டது. 
 இது புவியின் தமோத் ப் பரப்பில் 16.5% ேளர பரவிக்  ோணப்படுகிறது. இது பசிபிக் 

கபரோழியின் 50% பரப்பு ஆகும். 
 மி  ேலிளம த ோண்ட சூறோேளி ள் இப்தபருங் டலில் அதி மோ த் க ோன்றுகின்றன. 
 இது கமற்க  ேட மற்றும் த ன் அதமரிக் ோேோலும், கிைக்க  ஐகரோப்போ மற்றும் 

ஆப்பிரிக் ோேோலும் சூைப்பட்டுள்ைது. 
 முக்கிேத் தீவு ள்: கீரின்லோந்து, பிரிட்டிஷ் தீவு ள், நியூபவுண்ட்லோந்து, கமற்கு இந்திேத் 

தீவு ள், தேர்சிமுளன மற்றும்  ோன்ரீஸ். 
 அட்லோண்டிக் கபரோழியின் ேர்த்   ேழிேோனது உலகின் மி வும் கபோக்குேரத்து நிளறந்  

ஒன்றோ   ரு ப்படுகிறது. 
 இது ஆைமற்ற  டல் ளை  ரீபிேன், போல்டிக், ஆர்க்டிக், தமக்ஸிக ோ ேளைகுடோ 

கபோன்றேற்ளற உள்ைடக்கியுள்ைது. 
 அகமசோன், மிஸிஸிப்பி, தசயிண்ட் லோரன்ஸ்  ோக்க ோ மு லோன ஆறு ள் அட்லோண்டிக் 

தபருங் டலில்  லக்கின்றன. 

3. இந்திய பபராழி 

 இது உலகின் மூன்றோேது தபரிே தபருங் டல். 
 உலகில் உள்ை அளனத்து கபரோழி ள் தமோத்  பரப்பில் 20% த ோண்டுள்ைது. 
 ேடக்க  இந்திேோ, போகிஸ் ோன், கிைக்க  ஆஸ்திகரலிேோ, சுந் ோ தீவு ள் மற்றும் மகலசிேோ, 

கமற்கில் அகரபிே தீப ற்பம் மற்றும் ஆப்பிரிக் ோ ஆகிேன இ ன் எல்ளல ைோ  
அளமந்துள்ைது. 

 இந்திே கபரோழிேோனது ஆப்பிரிக் ோவின் த ன்முளனயில் அட்லோண்டிக் கபரோழியுடனும், 
கிைக்கு மற்றும் த ன்கிைக்கில் பசிபிக் கபரோழியுடனும் இளணகின்றது. 

 சரோசரி ஆைம் 4,000 மீட்டர் ைோகும். 
 அந் மோன் நிக்க ோபர், மோலத்தீவு, மட ோஸ் ர், இலங்ள , சுமத்ரோ மற்றும் ஜோேோ ஆகிேன 

இந்திே கபரோழியின் தீவு ைோகும். 
 இது ஒரு நோட்டின் தபேரினோல அளைக் ப்படும் கபரோழி மற்ற்ம் ேரலோற்று  ோலந்த ோட்கட 

ேணி ர் ளின் பரிச்சேமோன ேனி  ேழிேோ  இருந்து ேருகின்றது. 
 இக் டல் ஆப்பிரிக் ோ மற்றும் ஆசிேக்  ண்டங் ளினோல் சூைப்பட்டுள்ைது. 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 20 of 321 

 நிலநடுக்க ோட்டிற்கு அரு ோளமயில் உள்ை ோல் இ ன் கமற்பரப்பு தேப்பநிளல அதி மோ  
உள்ைது. 

 இப்தபருங் டலில் உருேோகும் பருேக் ோற்று மளையினோல் ோன் இந்திேோ ேைம் 
தபறுகிறது. 

4.அண்டார்டிைா பபராழி 

 இது நோன் ோேது தபரிே, குளிரோன மற்றும் த ன்க ோடி முளனயில் அண்டோர்டி ோ 
 ண்டத்திளன சுற்றி அளமந்துள்ை கபரோழி ஆகும். 

 த ன் அளரக்க ோைத்தில் 55° த ன் அட்சத்தில் அளமந்துள்ை அளனத்து 
நீர்ப்பரப்பிளனயும் த ன் தபருங் டல் ள் என அளைக்கிகறோம். 

 இ ன் சரோசரி ஆைம் 4,500 மீட்டர் ைோகும். தேப்பநிளலேோனது 10° தசல்சிேல் மு ல் -2° 
தசல்சிேஸ் ேளர கேறுபடுகிறது. 

 குளிர் ோலத்தில் இப்கபரோழியின் கமல் பகுதிேோனது போதிக்கும் கமல் பனிக் ட்டிேோ  
உளறந்திருக்கும். 

 அதலக்ைோண்டர் தீவு ள், போலினி தீவு ள் மற்றும் கரோஸ் தீவு ள் இப்கபரோழியில் உள்ை 
சில தீவு ைோகும். 

5. ஆர்டிக் பபராழி 

 ேடதுருேப் பகுதியில் அளமந்துள்ை மி ச் சிறிே தபருங் டல், இங்குப் பனிப்போளற ள் 
மிகுந்துள்ைன. 

 ஏறக்குளறே ேட்டேடிவில் புவியின் ேடதுருேத்தில் அளமந்துள்ைது. 
 இ ன் தமோத்  பரப்பு 14 மில்லிேன் சதுர கிகலோ மீட்டர் ைோகும். 
 இ ன் சரோசரி ஆைம் 4,000 மீட்டர் ைோகும். 
 முக்கிே தீவு ள்: விக்கடோரிேோ தீவு ள், எலிசபத் தீவு ள், ஐஸ்லோந்து ஸ்பிட்தபர்தஜன் 

மற்றும் கநோேோ ோ கசோம்லிேோ. 

உலைத்தின் ைடல்ைள் 

 குளறந்  அைவுநீர் பரப்பிளனக் த ோண்ட நிலத்தினோல் சூைப்பட்டுள்ை பகுதிளே 
 டல் ள் என்கின்கறோம். 

 த ன் சீனக் டல்,  ரிபீேன்  டல், மத்திே  ளரக் டல் ஆகிேன உலகின் முக்கிேமோன 
 டல் ைோகும். 

பபராழியின் தகர அகமப்பு/ நிலத்பதாற்ற்ைங்ைள் 
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 நிலமும்  டலும் சந்திக்கின்ற இடத்தில் கபரோழியின்  ளரேோனது ஆரம்பிக்கின்றது. 
 டகலோர பகுதி நிளலேோனது அல்ல. ஒவ்தேோரு அளல ள் மற்றும் ஓ ங் ளின் கபோதும் 
மோற்றி அளமக் ப்படுகின்றன. 

 கபரோழியின்  ளர அளமப்போனது 3 பிரிவு ைோ  பிரிக் ப்படுகின்றது. 
1.  ண்டத்திட்டு   2.  ண்டச் சரிவு       3.  டல்  ளர 

1. ைண்டத் திட்டு 

  டற் ளர ஓரத்தின் ஆைம் குளறந்  பகுதிேோகும். 
 இ ன் ஆைம் 100-200 மீட்டர் ள் ஆகும். 
 அ ண்ட  ண்டத்திட்டு பகுதிேோனது மி ச்சிறந்  மீன்பிடித் ைமோ  விைங்குகின்றது. 

இங்கு மீன் ளின் உணேோன  டல்ேோழ் நுள்ளூயிரி ள் அதி  அைவு  ண்டத்திட்டு 
பகுதி ளில் நிளறந்து  ோணப்படுகின்றன. 

 ேட அதமரிக் ோவின் கிைக்கு  டற் ளர, ஐகரோப்போவின் ேடகமற்கு  டற் ளர, ஜப்போளனச் 
சுற்றியுள்ை பகுதி ள் சிறந்  மீன்பிடி  ைங் ைோ  உள்ைன. எ. ோ: நியு பவுண்ட்லோந்தில் 
உள்ை கிரோண்ட் கபங் மற்றும் பிரிட்டனில் உள்ை டோ ர் திட்டு ைோகும். 

 இக் ண்டத் திட்டு பகுதி ளில் தபட்கரோலிே ஆழ்குைோய் கிணறு ள்  ோணப்படுகின்றன. 
எ. ோ: மும்ளப ளை(இந்திேோ). 

2. ைண்டச்சரிவு 

  ண்டதிட்ளட அடுத்து தசங்குத்து சரிேோ  கபரோழியின்  ளர அளடகின்றது. 
  ண்டத் திட்ளடயும் ஆைத்திலுள்ை  டல்  ளரளேயும் இளணக்கிறது. 
  ண்டச்சரிவு மற்றும்  ண்டத்திட்டு பகுதி ளை  ண்ட விளிம்பு என அளைக்கின்கறோம். 

இ ன் சரோசரி ஆைம் 155 மீட்டர் ள் ஆகும். 
 ஒழுங் ற்ற  டற் ளர மற்றும் ஆைமோன சரிவு ள் ஆகிேன இேற்ள  துளறமு ம் அளமே 

அேசிேமோகின்றது. உ. ோ: த ோச்சின் மற்றும் மும்ளப துளறமு ங் ள். 
  ண்டச்சரிவில் குறுகிே பள்ைத் ோக்கு, ஓங் ல் மற்றும் கசறு ேழி ல் ஆகிேன 

 ோணப்படுகின்றன. 

3. ைடல் தகர/ ஆழ்ைடல் சமவெளி 

 இப்பகுதியில் புள ந்து கபோன எரிமளலயின் உச்சிப்பகுதி ள் ஆங் ோங்க  இருக்கும். 
 இவ்ேள  க ோற்றங் ள் எல்லோ தபருங் டல் ளிலும் உள்ைன. 
 பசிபிக் தபருங் டளலக்  ோட்டிலும் அட்லோண்டிக் தபருக் டலில் மி ப் பரந்  ஆழ் டல் 

சமதேளி ள் பல உள்ைன. 
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  டலடிக் குன்று ளைச் சுற்றி கீழ் மட்டத்தில் ஆழ் டல் சமதேளி உள்ைது. இந்  ஆழ் டல் 
சமதேளி உயிரினங் ளின் அழுகிே  ரிமப் தபோருட் ைோல் மூடப்பட்டுள்ைது. நடுக் டல் 
மளலத் த ோடரோனது  ண்டத்திட்டு விளசயினோல் ஏற்படுகின்றன. 

வபருங்ைடல் தாழ்ச்சி 

  ண்டச் சரிவு தபருங் டல்  ோழ்ச்சிேோ  முடிேளடகிறது. 
 இதில் மளலத் த ோடர் ளும், பீடபூமி ளும், ஆைமோன பள்ைத் ோக்கு ளும், சமதேளி ளும் 

உள்ைன. 
 தபருங் டல் பரப்பின் தமோத் ப்பரப்பில் 40% உள்ைது. 
 மத்திே அட்லோண்டிக் மளலத்த ோடர் மி ப் தபரிேது. 14,000 கி.மீ. நீைம் த ோண்டது. 
 பசிபிக் தபருங் டலில் உள்ை ைேோய் தீவு ள், அட்லோண்டிக் தபருங் டலில் உள்ை 

அகஜோர்ஸ் தீவு ளும்  டலடியில் தேடித்து உருேோனளே ஆகும். 
 தபருங் டல்  ோழ்ச்சியில் உள்ை குறுகிே குழி ள் அ ழி ள் எனப்படும். 
 தபருங் டல் ளைப் பற்றிே ஆரோய்ச்சி 1872 மு ல் 1876 ேளர சோலஞ்சர்  ப்பலில் 

கமற்த ோள்ைப்பட்டது. 

ைடல் மகலைள் 

  டலின் அடிப்பகுதியில் உள்ை எரிமளலயின் ஒவ்தேோரு சீற்றத்தின் கபோதுேைர்ந்து 
உருேோகிறது. இக் டல் மளல ள்  டல் நீரின் கமற்பரப்பிற்கு கமல் த ரிேள  தீவு என 
அளைக்கிகறோம். 

  டல் மட்டத்திற்கு கமல் உள்ை தீவு ள் அளல மற்றும் ேோனிளல தசேல் ைோல் 
அளிக் ப்பட்டு கீழ்ப்பகுதிக்கு தசன்றிருந் ோல் அளே  ேோட் என அளைக் ப்படுகின்றது. 

அைழிைள் 

 கபரோழியின் அ ழி ள் என்பளே கபரோழியின் ஆைமோன பகுதிேோகும். 
 இரு  ண்டத்திட்டு ள் ஒன்கறோடு ஒன்று கமோதும் கபோது அடர்த்திஅதி மோன  ட்டின் 

அழுத் த் ோல் அடர்த்தி குளறேோன  ட்டிற்கு கீழ் அடர்த்தி அதி மோன  ட்டு 
தசல்ே ோல் அ ழி ள் உருேோகிறது. 

நீர் சுழற்சி 

 நீர் சுைற்சி என்பது நீர், நிலத்திலிருந்து ேளிமண்டலத்ள  அளடந்து மீண்டும் நிலத்ள  
அளடயும் தசேலோகும். 
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 மளைநீரின் ஒரு பகுதிேோனது நிலத் ோல் உறிஞ்சப்பட்டு போளற அல்லது  ளிமண் 
அடுக்கிற்கு இளடகே க ங்குகிறது. இளே நிலத் டி நீர் என அளைக் ப்படுகின்றது. 

பபராழிைள் உெர்ப்பது 

 புவியில் உள்ை போளற மற்றும் ஆஅற்று படுள யின் மண் ளில் உள்ை உப்போனது 
மளைநீரினோல்  ளரக் ப்பட்டு ஆறு ளில் போய்கின்றது. கபரோழி ள் மற்றும்  டல் ளில் 
சிறி ைவு உப்பு  லந்  நீரோ   லக்கின்றது. ஆவிேோ லின் தசேலினோல்  டல்நீர் 
ஆவிேோேதுடன் உப்பு ஆவிேோ ோமல்  ங்கி விடுகிறது. எனகே ோன்  டல்நீர் உப்புத் 
 ன்ளமயுடன்  ோணப்படுகிறது. 

உெர்ப்பியம் 

 உேர்ப்பிேம் என்பது ஒரு லிட்டர் நீரில் எத் ளன கிரோம் அைவு உப்பு  லந்துள்ைது 
என்பள  குறிப்பிடுே ோகும்(குறியீடு %). உலகில் உள்ை கபரோழி ளின் சரோசரி உேர்ப்பிேம் 
35 கிரோம் ஆகும். 

 சோக் டல், தசங் டல் மற்றும் தபரிசிேன் ேளைகுடோவின் உப்பைவு மி  அதி மோகும். 
இங்கு உேர்ப்பிேத்தின் அைவு 40 கிரோம் ஆகும். ( ோரணம் மி  அதி மோ  நீரோவிே ோலும் 
மற்றும் குளறந்  அைவு நன்னீர் கசர்க்ள யும் ஆகும்). 

  டல் ளிகலகே சோக் டலில் மி  அதி  அைவு உேர்ப்பிேம் உள்ைது. 
 துருே பிரக சங் ளில் உள்ை  டல் ளில் உேர்ப்பிேம் மி  குளறேோ  இருப்ப ற்கு பனி 

உருகு லும் மற்றும் அதி  மளைப்தபோழிவும்  ோரணமோகும். 

ைடல் நீரின் இயல்பு 

  டல்நீரில்  ளரக் ப்படும் ேோயுக் ளின் அைவு ளை அந்நீரின் தேப்ப நிளலயும் 
உப்பைவும் நிர்ணயிக்கின்றன.  டல் நீரில் தேப்பம் மற்றும் தேப்பம் மற்றும் தேப்பநிளல 
அதி ரித் ோல் அந்நீரில்  ளரக் ப்படும் ேோயுக் ளின் அைவு குளறயும். 

  டல் நீரில்  ளரந்துள்ை ேோயுக் ள் ளநட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன்,  ோர்பண்ளட-ஆக்ளைடு, 
ஆர் ோன், ஹீலிேம், நிேோன். 

  ோன்பண்ளட-ஆக்ளைடு  டல்நீரில் மி  அதி மோ   ளரந்துள்ைது. 
  டல் நீரில் கசோடிேம் குகைோளரடு, தமக்னீசிேம் குகைோளரடு, தமக்னீசிேம் சல்கபட், 

 ோஅல்சிேம் சல்கபட், தபோட்டோசிேம் சல்கபட்,  ோல்சிேம்  ோர்பகனட் மற்றும் தமக்னீசிேம் 
புகரோளமட் ஆகிே உப்பு ள் தபருமைவு  லந்துள்ைன. 

 99%  டல் உப்பு ள் ஆறு ேள   னிமங் ைோலும், கசர்மங் ைோலும் ஆனளே. குகைோரின், 
கசோடிேம், சல்பர், தமக்னீசிேம்,  ோல்சிேம், தபோட்டோசிேம் ஆகும். 
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  டல் நீரில்  ோணப்படும் 50% உப்பைவில் அதி ம் இருப்பது குகைோரின் அேனி ள் ஆகும். 

பபராழியின் வெப்பநிகல 

 கபரோழியில் உள்ை உயிரினங் ளின் பண்பு ளை நிர்ணயிப்பதில் கபரோழியின் 
தேப்பநிளல முக்கிே பங்கு ேகிக்கின்றன. 

  டல்நீரின் தேப்பநிளல மோறுபோகட கபரோழியில் நீகரோட்டங் ள் உருேோ   ோரணமோய் 
அளமகிறது. 

 கபரோழி ள் சூரிே ஆற்றளல கசமித்து ளேக்கும் திறன் த ோண்டுள்ை ோல் புவியின் 
தேப்பச் சமநிளலயிளன சீர்தசய்ேதில் முக்கிே பங் ோற்றுகின்றன. 

 கபரோழியின் கமற்பரப்பு தேப்ப நிளலயிளன பல்கேறு  ோரணி ள்  ட்டுப்படுத்துகின்றன. 
அளே அட்சகரள  ள், கபரோழி நீகரோட்டங் ள், வீசும்  ோற்று ள் மற்றும் உள்ளூர் 
ேோனிளல ஆகிேனேோகும். 

அகலைள் 

 கபரோழி ளில் நீரின் கமலும் கீழுமோன அளசகே அளல ள் என அளைக் ப்படுகிறது. 
இேற்ள ேோன அளல ள்  ோற்கறோட்டத் ோல் க ோற்ற்விக் ப்படுகின்றன. 

 அளல ள் சில குறிப்பிட்ட திளச ளில் பேணிக்கின்றன. ஆனோல் நீரோனது அளல கைோடு 
பேணிப்பதில்ளல. 

பபராழி நீபராட்டங்ைள் 

 ஒரு நீர்ப்பரப்பின் கமல்  ோற்று குறுக் ோ  வீசும் கபோது அந்நீர் ந ரத் துேங்கும். மு லில் 
நுண் அளல ைோ  க ோன்றி தூரினக்கீறல் கபோன்ற சிற்றளல ைோ  நீர்ப்பரப்பில் 
உருேோகின்றன. த ோடர்ந்து வீசும்  ோற்றினோல் தபரிே அளல ள் க ோன்றுகின்றன. இந்  
அளல ளின் உந்துவிளச அக் டல் நீருக்கு  டத் ப்படுே ோல் அந்நீர் ந ரத்துேங்குகிறது. 
இதுகே தபருங் டல் நீகரோட்டங் ள் எனப்படும். 

 கபரோழி நீகரோட்டங் ள் தபோதுேோ  ஒரு குறிப்பிட்ட திளசயில் தபரிே பரப்பில் ந ரும் 
நீரிளன குறிக்கும். 

 கபரோழி நீகரோட்டமோனது கபரோழியில் இேல்போ  ஓடும் நீரோகும். இப்கபரோழி நீகரோட்டங் ள் 
குறிப்பிட்ட போள  மற்றும் கே த்தில் போய்கின்றன. 

 கபரோழி நீகரோட்டங் ள் இரண்டு ேள ப்படும். அளே தேப்ப மற்றும் குளிர் நீகரோட்டங் ள் 
ஆகும். 
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 தேப்ப நீகரோட்டங் ள்  ோழ் அட்சகரள யிலிருந்து உருேோகி துருேங் ளை கநோக்கி 
ஓடுகின்றன. 

 குளிர் நீகரோட்டங் ள் உேர் அட்சகரள  பகுதி ளில் உருேோகி பூமத்திேகரள ளே கநோக்கி 
ஓடுகின்றன. 
1. கமற்பரப்பு நீகரோட்டம்  2. ஆழ் டல் நீகரோட்டம். 

1 பமற்பரப்பு நீபராட்டங்ைள் 

புவிப்பரப்பின் மீது வீசும் க ோள் ோற்று ள் தபருங் டல் பரப்பு ளின் மீது நிளலேோன 
நீகரோட்டங் ளை உருேோக்குகின்றன. 

 த ோரிகேோலிஸ் விளசயினோல் கமற்பரப்பு நீகரோட்டங் ள் ேட அளரக்க ோைத்தில் 
 டல்நீர்  ோற்று வீசும் திளசக்கு ேலதுபுறம் திருப்பப்படுகிறது. எனகே, கமற்பரப்பு 
நீகரோட்டங் ள்  ோற்று வீசும் திளசக்கு 45° க ோணத்தில் ந ருகின்றன. 

சுழல்: ேட்ட ேடிவில் உருேோகிற கமற்பரப்பு நீகரோட்டகம சுைல் எனப்படும். 

 சுைலில் 4 ேள ேோன நீகரோட்டங் ள் உள்ைன. 
1. ேடக்கு-த ற் ோ   ண்ட எல்ளல ளுக்கு இளணேோ  போய்கிற இரண்டு எல்ளல 
நீகரோட்டங் ள். இது சுைலின் கமல் பகுதியில் போய்கிறது. 
கிைக்கு-கமற் ோ  போய்கிற இரண்டு எல்ளல நீகரோட்டங் ள். இது சுைலின் 
கீழ்பகுதியில் போய்கிறது. 

 அட்சங் ளுக்கிளடகே தேப்ப ஆற்றளல பரப்புேதில் எல்ளல நீகரோட்டங் ள் 
தபரும்பங்கு ேகிக்கின்றன. 

துகண வெப்ப மண்டல சுழல் 

 30° ேட, த ன் அட்சங் ளில் அளமந்துள்ை இச்சுைல் ளில்  ோணப்படும் 
நீகரோட்டங் ள் துளண தேப்ப மண்டல உேரழுத்  த ோகுதி லினோல் க ோன்றுகிற 
ேளிமண்டல க ோைோற்றினோல் முன்கநோக்கி ந ர்கிறது. 

பமற்கு எல்கல நீபராட்டம் 

 நிலநடுக்க ோட்டிலிருந்து உேர் அட்சங் ளை கநோக்கி போய்கிற நீகரோட்டங் ள் கமற்கு 
எல்ளல நீகரோட்டங் ைோகும். இளே நோதைோன்றுக்கு 40-120 கி.மீ ேளர தஜட் 
கபோன்று போய்கின்றன. 

 கமற்கு எல்ளல நீகரோட்டங் ள் மி  ஆைத்தில் தசல்லக்கூடிே நீகரோட்டங் ைோகும். 
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 ேட அட்லோண்டிக்,  ல்ஃப் நீகரோட்டங் ள், ேட பசிபிகியுகரஷிேோ, த ன் அட்லோண்டி-
பிகரசில், த ன் பசிபிக்-கிைக்கு ஆஸ்திகரலிேோ, இந்திேப் தபருங் டல்-
அகுல்ைோஸ் நீகரோட்டம். 

கிழ்க்கு எல்கல நீபராட்டம் 

 உேர் அட்சத்திலிருந்து நில நடுக்க ோட்ளட கநோக்கி போய்கின்ற நீகரோட்டங் ள் கிைக்கு 
எல்ளல நீகரோட்டங் ள் ஆகும். 

 அ லமோன நீகரோட்டங் ைோன இளே ஆைமற்ற பகுதியில் நோதைோன்றுக்கு 3 லிருந்து 7 கி.மீ 
கே த்தில் போய்கின்றன. 

 இந்  குளிர் நீகரோட்டங் ள்,ேட அட்லோண்டிக்- ோனரி, ேடபசிபிக்- லிகபோர்னிேோ, த ன் 
அட்லோண்டிக்-தபங்குலோ, த ன்பசிபிக்-தபரு, இந்திேப் தபருக் டல்-கமற்கு ஆஸ்திகரலிே 
நீகரோட்டம். 

கிழக்கு-பமற்கு நீபராட்டங்ைள் 

 ேட அளரக்க ோைத்தில் கமற்கு எல்ளல நீகரோட்டங் ள் சுமந்து ேருகிற நீளர, கிைக்கு 
கநோக்கி போய்கிற ேடபசிபிக் நீகரோட்டமும், ேட அட்லோண்டிக் நீர்பிரிவும், கிைக்கு எல்ளல 
நீகரோட்டங் ள் துேங்குகிற இடத்திற்கு எடுத்து தசல்கின்றன. 

 ேட அட்லோண்டிக் மற்றும் பசிபிக் தபருங் டல் ளில் 50° ேடக்கில் சிறிே சுைல் ள் 
 ோணப்படுகின்றன. இளே துருே  ோழ் அழுத்  ளமேத்தினோல் உருேோகிற  ோற்று 
சுைற்சியினோல் ஏற்படுகிறது 

 இவ்ேோறோன சுைற்சி த ன் அளரக்க ோைத்தில் நி ழ்ேதில்ளல. ஏதனன்றோல் 
இந்நீகரோட்டங் ளை  டுத்து அேற்றின் திளசளே திருப்பும் அைவிற்கு நிலப்பரப்பு ள் 
தபரிே ோ  இல்ளல. 

2. ஆழ்ைடல் நீபராட்டங்ைள் 

 ஆழ் டல் நீகரோட்டங் ள்  டல் நீரின் அடர்த்தி கேறுபோடு ளினோல் இேக் ப்படுகின்றன. 
 தபருங் டல் ளின் தேப்பநிளலயும், உப்பைவும் மோறுபடுே ோல் அந்நீரின் அடர்த்தி 

கேறுபடுகிறது. 
 உேர் அட்சக் க ோடு ளில் மி க்குளறந்  தேப்பநிளல நிலவுே ோல் அங்கு  டல்நீரின் 

அடர்த்தி கேறுபடுகிறது. 
 தபருங் டல் ளிலுள்ை நீரில் 90% நீளர ஆக்கிரமித்துள்ை ஆழ் டல் நீகரோட்டங் ள் 

த ோரிகேோலிஸ் விளசயினோல் போதிப்பளடேதில்ளல. 
 ஆழ் டல் நீகரோட்டங் ள் மி  தமதுேோ  ஓடுகின்றன. 
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 தபருங் டல்  ளரயில்  ோணப்படும் நிலத் க ோற்றங் ைோன த ோடர் ளும், பள்ைங் ளும் 
ஆழ் டல் நீகரோட்டத்ள   ோம ப்படுத்துகின்றன. 

பபராழிைளில் உருொகும் நீபராட்டங்ைகை பாதிக்கும் ைாரணிைள் 

 தேப்பநிளலயில் கேறுபோடு, கபரோழி நீரின் அடர்த்தி(உேர்ப்பிேம்),  ோற்று மற்றும் 
ேளிமண்டல அழுத் ம், த ோரிேோலிஸ் விளச, புவியீர்ப்பு விளச, மளை வீழ்ச்சி மற்றும் 
ஆவிேோ ல், பனி உருகு ல். 

ஓதங்ைள் 

  சூரிேன் மற்றும் சந்திரனின் ஈர்ப்பு விளசயினோல் ஒவ்தேோரு நோளும் 6 மணி கநர 
இளடதேளியில்  டல்நீரின் மட்டம் உேர்ந்து  ோழ்ேள  ஓ ம் என அளைக்கிகறோம். 

  டல் மட்டம் உேர்ேள  உேர் ஓ ம் என்றும்  ோழ்ேள   ோழ் ஓ ம் என்று அளைக்கிகறோம். 
 மி ளே ஓ மோனது அமோேோளச மற்றும் தபௌர்ணமி நோட் ளில் ஏற்படுகிறது.  இந்  

நோட் ளில் சூரிேன், சந்திரன் மற்றும் பூமி ஆகிேன ஒகர கநர்க்க ோட்டில் இருக்கின்றன. 
அத் ள ே நோட் ளில் ச்ந்திரன் மற்றும் சூரிேனின் ஈர்ப்பு விளசேோல் ஈர்க் ப்படுகின்றன. 
இக் ோலங் ளில் உேர் ஓ ம் மி  உேர்ந்தும் மற்றும்  ோழ் ஓ ம் மி த்  ோழ்ந்தும்  ோணப்படும். 

  ோழ்ளே ஓ மோனது நிலவின் மு ல் மற்றும் மூன்றோேது ேைர்ச்சி நிளலயில் 
ஏற்படுகின்றது. இந்நிளலயில் சூரிேன் சூரிேன், சந்திரன் மற்றும் பூமி ஆகிேன 
தசங்க ோணத்தில் இருக்கின்றன. இ ன் விளைேோ  நிலவின் ஈர்ப்பு விளசயில் இருந்து 
ஒன்றுக்த ோன்று தசங்க ோணத்தில் அளமகின்றன, இந்கநரங் ளில் உேர் ஓ ம் மி த் 
 ோழ்ந்தும் மற்றும்  ோழ் ஓ ம் மி  உேர்ந்தும்  ோணப்படும். 

மனித ொழ்வில் பபராழிைளின் ஆதிக்ைம் 

  ோலநிளலளே  ட்டுப்படுத்துேதிலும், ஆக்ஸிஜளன சுேோசிப்ப ற்கும், உண்ணும் 
உணவு, தபோருைோ ோர, சமூ , அரசிேல், இரோணுே நிளலயிளனயும் தீர்மோனிக்கின்றன. 

 புர  சத்து மிகுந்  மீன் உணவிளன த ோண்டுள்ைது. மதிப்புமிக்  உகலோ ங் ைோன 
 ங் ம், தேள்ளி, மோங் னீசு, தபட்கரோல் மற்றும் முத்து ஆகிேன  ோணப்படுகிறது. 

  டல் நீரில் தமக்னீசிேம், புகரோமின் மற்றும் கசோடிேம் குகைோளரடு(அல்லது) சோ ோரண 
உப்பு ஆகிே  ோது உப்பு ளும் உள்ைன. 

  டற் ளரகேோரப் பகுதி ளில் உள்ை எண்தணய் மற்றும் இேற்ள  ேோயு ேைங் ள் 
உல  தபட்கரோலிே உற்பத்தியில் 17% அளிக்கின்றன. 

 கபரோழி ள் மோற்று சக்தி ேை ஆ ோரமோ  பேன்படுத்துே ற் ோன ேோய்ப்பிளனயும் 
த ோண்டிருக்கின்றன. 
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  டல் சூரிே தேப்பத்திளன உட் ேருே ோல் கபரோழி ள் தேப்பப்படுத் ப்பட்டு 
நீகரோட்டங் ள் ஏற்படுகின்றன. இள  மின்னோற்றலோ  மோற்ற இேலும். 
இந்நி ழ்ச்சிேோனது கபரோழியின் தேப்ப ஆற்றல் மோற்றம் என அளைக் ப்படுகிறது. 
 

பெைத் வதாடர்ைள் 
  னித்துக்  ோணப்படும் பேை உயிரினங் ள் போலிப்பு ள் எனப்படும். இந்  போலிப்பு ளின் 

கூட்டகம பெைம் எனப்படுகிறது. 
 போலிப்பு ள் அதி  சுண்ணோம்புச் சத்து உள்ைளே. பேைப் போலிப்பு ளும்  டற்போசியும் 

ஒன்ளறதேோன்று சோர்ந்து  ேோழ்கின்றன. 
 பேைங் ளை உருேோக்கும் போலிப்பு எனப்படும் பேைப் போலிப்பு ள் ஒரு 

முதுத லும்பில்லோ உயிரினம் ஆகும். 
 ஆயிரக் ணக் ோன பேைங் ள் கூட்டு ள்கசர்ந்து குழுமி இருப்பள  பெைக்ைாலணிைள் 

என்கிகறோம். 
 அரண் பேைத் த ோடர் ள் ேைருகிற இடங் ளைப் தபோருத்து தேவ்கேறு தபேர் ளில் 

அளைக் ப்படுகிறது. 
 நாடாத்வதாடர்:  ண்ட திட்டு ளில் விளிம்பு ளில் ேைரும்  பேலத் த ோடர் ள். 
 பமகடத் வதாடர்:  ண்ட சரிவு ளில் ேைரும் பேைத்த ோடர் ள். 
 விளிம்புத்வதாடர்:  ண்ட தீவு ள் அல்லது மு ன்ளம  ண்ட விளிம்பு ளில் ேைரும் 

பேைத்த ோடர் ள். 
 ஆைம் குளறந்   டலடி  ைத்திலிருந்து நீர்மட்டத்திற்கு கமல் தேளிகே  ோணப்படும் 

பேைப்போளற ள் பெைத்வதாடர்ைள் எனப்படுகின்றன. 
 தேப்ப மற்றும் துளண தேப்ப மண்டல தபருங் டலின் நீர்ப்பரப்பில் பேைத்த ோடர் ள் 

தசரிந்து அதி மோ   ோண்பபடும். 
 உேர் நீரில்  டல் நீரில் மட்டுகம பேையினங் ள் ேைரும். 
 21°C மு ல் 30°C (70°F-85°C) ேளரேோன தேப்பமும் சூரிே ஒளி எளி ோ  பு க்கூடிே 

த ளிேோன, குளறந்  ஆைம் த ோண்ட  டல் பகுதி ள் இப்பேைப் போளற ளுக்கு ஏற்ற 
 ோல நிளலேோகும். 

 கமற்கு அட்லோண்டிக் மற்றும் இந்திே-பசிபிக் தபருங் டல் ளின் தேப்ப, துளண தேப்பப் 
பகுதி ளில் பேைங் ள் சி றி  ோணப்படுகின்றன. 

 30°ேட மற்றும் 30° த ன் அட்சக்க ோடு ளுக்கிளடகே பேைங் ள்  ோணப்படுகின்றன. 
 ேளிமண்டலத்தில்  ோணப்படுகிற  ோர்பன்-ளட-ஆக்ளைடு ேோயுவின் அைளே 

நிர்ணயிப்பதில் பேைத ோடர் ள் பங்கு ேகிக்கின்றன. 
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 சூசோந்க லி என்னும்  டற்போசி பேைங் ளுக்கு க ளேேோன 98% சக்தியிளன 
ேைங்குகின்றது. 

 பேைங் ளிலிருந்து சூசோந்த லி போசி தேளிகேற்றப்படும் கபோது அப்பேைம் 
தேளிறிகபோகிறது. 

 தஜல்லி மீன்,  டற்பஞ்சு கபோன்றேற்றுக்கு இருப்பிடங் ள் பேைப்போற ள் ஆகும். 
 ஆஸ்திகரலிேோவில் ேடகிைக்கு  டற் ளரகேோரமோ  அளமந்துள்ை வபரிய பெை அரண் 
வதாடர்ைள் உலகிகலகே தபரிே ஒன்றோகும். 

 5000 மு ல் 10000 ேளர ேேது த ோண்ட பேைப்போளற ள் நன்கு ேைர்ச்சி தபற்றளே. 
 இந்திேோவில் ரோகமஸ்ேரம்  டற்பகுதியிலும், மன்னோர் ேளைகுடோப் 

பகுதியிலும்,அந் மோன் நிக ோபர் தீவு ளைச் சுற்றிலும் பேைப்போளற ள் உள்ைன. 

4] பூமி அகமப்பு மற்றும் நைர்வு 

நோம் ேோழும் பூமிேோனது ( ோய்க்க ோைம்) சூரிே குடும்பத்தில் ஒரு முக்கிேமோன க ோைோகும். 

 பூமிேோனது  டலின் மீது மி க்கும் ஒரு க ோைமோ  எகிப்திேர் ள்  ருதினோர் ள் 
 நிலவிலிருந்து பூமிளே போர்த் ோர் பூமி நீலமுத்து கபோல  ோட்சிேளிப்ப ோ  கூறேேர் நீல் 

ஆம்ஸ்ட்ரோங். 
 பூமி நீல ேண்ணமோ  த ரிே ற்கு  ோரணம் சமுத்திரங் ளும்,  டல் ளும் சூரிே ஒளிளே 

பிரதிப்பலிப்ப ோல்  ோன். 
 புவியின் மு ல் உயிரினங் ள் (நீலப்பச்ளசப் போசி ள்)  டலில்  ோன் க ோன்றின. 

புவி நைர்வுைள் 

 ஆல்ஃபிரட் தேய்னர் என்ற தஜர்மோனிே ஆரோய்ச்சிேோைர் 1912 – ஆம் ஆண்டு  ண்டப் 
கபோக்கு க ோட்போடு (Continental Draft) ஒன்ளற கூறினோர். அேர் கூற்றுப்படி  ண்டம் 
என்பது போஞ்சிேோ. நோைளடவில் அந்   ண்டம் உளடந்து பிரிந்து இப்கபோதுள்ை 
அளமப்பிளன தபற்றுள்ைது என்றோர். 

 1960 – ம் ஆண்டு ‘ டல் ளர விரிேோக் ம்’ என்ற க ோட்போடு அறிமு ப்படுத் ப்பட்டது. 
இ ன்படி  ேச அடுக்கிலிருந்து தபோங்கும் மோக்மோ (Magma) கநர் கமகல  ோணப்படுகிற 
புவி கமகலோட்டுப் பகுதியில் மளலத்த ோடர் ள் அளமகின்றன என்ப ோகும். 

 1968 – ஆம் ஆண்டு நிலவிேல் பலேள க் க ோட்போடு (Theory of Plate Teconics) 
தேளியிடப்பட்டது. இ ன்படி திண்ளமேோன போளறத் துண்டு ள் ந ரும்  ன்ளம 
த ோண்டளே. இளே ஒன்றுடன் ஒன்று கமோதிக் த ோள்ளும், அல்லது விலகிச் தசல்லும் 
அல்லது கிளடேோ  ந ர்ந்து நழுவிச் தசல்லும்  ன்ளம த ோண்டளே. 
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 நிலவிேல் பலள  ளின் (Tectonic Plates) ந ர் லினோல், தபரும்போலும் கமோ ல் ளினோல் 
மளலத் த ோடர் ள் உருேோகின்றன. 

 ஒரு மளலத்த ோகுதிளே க ோற்றுவிக்கிற தசேல்முளற ள் அளனத்தும் ஒகரோதஜனிசிஸ் 
(Orogenesis) என அளைக் ப்படுகின்றன. 

 ஒகரோதஜனிசிஸ் என்பது ஓகரோஸ் (மளல) என்றும் தஜனிைஸ் (ேரு ல்) என்ற கிகரக்  
தமோழி தசோற் ைோல் உருேோனளே. 

வபரு வெடிப்புக் வைாள்கை 

 பூமி மற்றும் மற்ற க ோள் ளின் க ோற்றம் பற்றி ‘தபரு தேடிப்புக் த ோள்ள ’ (Big Bang 
Theory) க ோட்போகட தபரும்போன்ளமயினரோல் ஏற்றுக்த ோள்ைப்பட்ட ஒன்றோகும். 

 கபரண்டம் ஒரு  ோலத்தில் மி  தநருக் மோ வும், அடர்த்திேோ வும் மற்றும் தேப்பமோ வும் 
இருந் து என இக்த ோள்ள  விைக்குகிறது. 

 10 பில்லிேன் மு ல் 20 பில்லிேன் ஆண்டு ளுக்கு முன்பு  ோஸ்மிக் தேடிப்பு நி ழ்ந் து. 
இந்நி ழ்கே ‘தபரு தேடிப்புக் த ோள்ள ’ ஆகும் இவ்தேடிப்பிலிருந்து ோன் நமது பூமி 
உள்பட கபரண்டம் உருேோனது. 

 கபரண்டமோனது இன்னும் விரிேளடந்து த ோண்டு ோன் ேருகிறது என்றும்  ோலம் 
தசல்லச் தசல்ல அண்டங் ள் ஒன்ளறதேோன்று விலகிச் தசல்கின்றன என்றும் 
அதமரிக்  ேோனிளல ஆரோய்ச்சிேோைர் ‘‘எட்வின் ைபிள்’’ விைக்கினோர். 

 கம மோ ம் 30, 2010 – ஆம் ஆண்டு அறிவிேல் அறிஞர் ள் ‘லோர்ஜ்’ தைட்ரோன் த ோலோய்டர்’ 
(Large Hadran Collider – LHC) என்ற  ருவிளே உருேோக்கி தபரு தேடிப்புக் த ோள்ள ளே 
பரிகசோ ளன தசய்து போர்த் ோர் ள். இது பூமி உருேோன ர சிேங் ளை நோம் 
புரிந்துத ோள்ை உ ேக்கூடும். 

ைண்டங்ைள் மற்றும் பபராழிைள் உருொக்குதல் 

 பூமியில் உள்ை நில மற்றும் நீர் பரேலோனது எப்தபோழுதும் ஒகர நிளலயில் 
இருந் தில்ளல. சில மில்லிேன் ஆண்டு ளுக்கு முன்பு  ற்தபோழுது உள்ை அளனத்து 
 ண்டங் ளும் த ன் துருேத்தில் ஒன்றிளணந்து இருந் து. இப்தபரிே நிலப்பரப்பு 
‘போன்ஜிேோ’ (Pangea) என்று அளைக் ப்பட்டது. 

 போன்ஜிேோ என்பது ஒகர கிகரக் ச் தசோல். இ ன் தபோருள் ‘எல்லோ நிலமும்’ (All Earth) 
என்ப ோகும். 

 இந்நிலப்பரப்ளப சுற்று இருந்  தபரிே கபரோழி ‘தபந் லோசோ’ (Penthalassa) அல்லது 
பிரம்மோண்டமோன கபரோழி என்று அளைக் ப்பட்டது. தபந் லோசோ என்பதும் ஒரு கிகரக் ச் 
தசோல். இ ன் தபோருள் ‘எல்லோ நீரும்’ (All water) என்ப ோகும். 
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 போன்ஜிேோ பல  ட்டு ைோ  உளடந் து. இவ்ேோறு உளடந்  இத் ட்டு கை நிலக்க ோள் 
 ட்டு ள் (Lithosphere Plate) என அறிேப்படுகிறது. இத் ட்டு ள் தமதுேோ  ஒரு சில 
மில்லி மீட்டர் மு ல் தசன்டி மீட்டர் ேளர ஒவ்தேோரு ஆண்டும் ந ர்கிறது. 

 பசிபிக்  ட்டு ோன் மி ப்தபரிே  ட்டு ஆகும். இது 1/5 பங்கு புவி கமற்பரப்ளப உள்ைடக் க் 
கூடிே ோ  உள்ைது. 

 போன்ஜிேோ 7 தபரிே  ட்டு ைோ  உளடப்பட்டுள்ைன. யுகரசிேோ, அண்டோர்டி ோ, ேட 
அதமரிக் ோ, த ன் அதமரிக் ோ, பசிபிக், ஆப்ரிக் ோ மற்றும் இந்க ோ-ஆஸ்திகரலிேோ 
கபோன்றளே. 

  ரீபிேன் பிலிப்ளபன்ஸ், க ோக ோஸ் மற்றும் நோஸ் ோ கபோன்றளே சிறிே  ட்டு ைோகும். 
இத் ட்டு ள் ஒன்ளற ஒன்று கநோக்கி த ோடர்ந்து ந ர்ந்து த ோண்டிக்கின்றன. 

 இந்க ோ – ஆஸ்திகரலிேன்  ட்டு 67 மில்லி மீட்டர் அைவிற்கு ஒவ்தேோரு ஆண்டும் 
ந ர்கிறது. இ னோல் இமேமளல 5 மில்லி மீட்டர் அைவிற்கு ஒவ்தேோரு ஆண்டும் 
உேர்கிறது. அடுத்  10 மில்லிேன் ஆண்டு ளில் இளே 1500 கி.மீ அைவிற்கு 
ஆசிேோவிற்குள் பேணிக் க் கூடும். 

புவியின் உள்ைகமப்பு 

 4.2 பில்லிேன் ஆண்டு ளுக்கு முன்னர்  ண்டங் ள் க ோன்றியிருக் லோம். 
 நிலநடுக் த்தின் கபோது நில அதிர்வுமோனியில் (Seismogram) பதிேோன விேரங் ளை 

அறிவிேல் அறிஞர் ள் ஆரோய்ந்து போர்க்கும் தபோழுது புவி மூன்று 
அடுக்கு ைோ /ஓடு ைோ  உள்ைது என  ண்டறிந் ோர் ள். 

 பூமி (உள்ைளமப்பு) அளமப்புப் பற்றிே க ோட்போட்ளட மு லில் உருேோக்கிேேர் ‘ஐசக் 
நியூட்டன்’ ஆேோர். 

 பூமியின் உட்பகுதிேோனது கேதிப்தபோருட் ளின்  ட்டளமப்பு மற்றும் பண்பு ளின் 
அடிப்பளடயில் 3 அடுக்கு ைோ  பிரிக் ப்படுகிறது. அளே பூமி கமகலோடு,  ேசம் மற்றும் 
 ருேம் ஆகும். 

 சூேஸ் என்ற ஆஸ்திரிேோ நோட்டின் புவி அளமப்பிேல் ேல்லுநர் கமகலோடு,  ேசம் மற்றும் 
 ருேத்திற்கு சிேோல், சிமோ மற்றும் ளநஃப் என முளறகே தபேரிட்டுள்ைோர். 

பமபலாடு (Crust) 

 பூமியின் கமற்பரப்பு கமகலோடு (Crust) அல்லது நிலக்க ோைம் (Lithosphere) என 
அளைக் ப்படுகிறது. 

 மி  தமல்லிே கமல் அடுக்கு பூமி ஓடு (Crust) எனப்படுகிறது. இறுகி தநோறுங்கும் 
 ன்ளமயுளடேது. 
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  டல் ளும்  ண்டங் ளும், இந்  கமகலோட்டில் ோன் அளமந்துள்ைன. 
  ேச அடுக்கின் கமல் மி ந்து த ோண்டுள்ை இது இ ர அடுக்கு ளுடன் ஒப்பிடும் கபோது 

மி க் குளிர்ச்சிேோனது. 
 பூமியின் கமகலோடு  ண்டப்பகுதியில் அதி   டிமனோ வும் (சுமோர் 30 மு ல் 50 கி.மீ ேளர) 

மற்றும்  டல் பகுதியில் தமலி ோ வும் (சுமோர் 5 மு ல் 10 கி.மீ ேளர) உள்ைது. 
 சிேோல் அடுக் ோனது சிமோ அடுக்கின் மீது மி ந்து த ோண்டு உள்ைது. சிேோலின் சரோசரி 

ஆைம் 20 கி.மீ ஆ வும் சிமோவின் சரோசரி ஆைம் 25 கி.மீ ஆ வும் உள்ைது. 
 கமகலோட்டின் சரோசரி அடர்த்தி எண் 3gm/cc ஆகும். 
 கமகலோடு இரு பகுதி ளைக் த ோண்டது. 

1.  ண்ட ஓடு 2. தபருங் டல் ஓடு 

ைண்ட ஓடு 

  ண்டத்தின் கமல் அடுக் ோனது 80% சிலி ோளேயும், 15% அலுமினிேத்ள யும் த ோண்டது. 
எனகே சிேோல் (SIAL) எனப்படுகிறது. 

 அடர்த்தி குளறந் , இகலசோன சிேோல் ேள ப் போளற ள் கிரோளனட் ேள ளே 
சோர்ந் ளே. 

 மளலத்த ோடர் ளுக்கு அடியில்  ண்ட ஓடு மி வும் தமல்லிே ோ  இருக்கும். 
 புவி கமகலோட்டின் அடிப்பகுதியில்,  னமோன சிமோ போளறயும் அ ன் கமல் சிேோல் 

போளறயும்  ோணப்படுகின்றன. 

வபருங்ைடல் ஓடு 

  டலடி கமகலோடு பசோல்ட் அடுக்கு ைோல் உருேோனது. இது ‘சிமோ’ (SIMA) என்று 
ஆளைக் ப்படுகிறது. இது சிலிக் ோ மற்றும் தமக்னீசிேத் ோல் ஆனது. (40% சிலிக் ோ, 40% 
மக்னீசிேம், 20% இரும்பு மற்றும் இ ர  னிமங் ள்) 

 அடர்த்தி மிகுந் ,  னமோன சிமோ போளற ள் பசோல்ட் ேள ளேச் சோர்ந் து. 
 சிமோ போளற ள்  டல்  ளர ளில் த ோடர்ச்சிேோ   ோணப்படுகிறது. 

ைெசம் (Mantle) 

 ளமேக் ருவிற்கு கமல் தமன் இளட மண்டலம் (Mantle) என்ற அடுக்கு இருக்கிறது. 
 பூமியின் 85%  னிமப் தபோருள் ள் இந்  அடுக்கில் ோன் உள்ைன. 
 இந்  அடுக்கு முழுேதும் போளறப்தபோருள் ள் இைகிே நிளலயிலும் திட நிளலயிலும் 

நிளறந்துள்ைன. 
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  ேசம் பூமியின் கமகலோட்டிற்கும்  ருேத்திற்கும் இளடயில் ( ருேத்ள  சுற்றி) 
அளமந்துள்ைது. 

 இக் ேசம் பூமியின் எளடயில் 83 ச வீ த்ள  த ோண்டுள்ைது. 
 பல  ட்டு ைோல் உருேோக் ப்பட்ட இளே  ண்ட ந ர்ளே உருேோக்குகிறது. 
 இரும்பு, மக்னீசிேம், அலுமினிேம், சிலி ோன் ஆகிேளே உள்ைன. 
 2900 கி.மீட்டர் விட்டத்ள க் த ோண்டது. இவ்ேடுக்கு 900 கி.மீ. அப்போல் ஒகர மோதிரிேோ  

 ோணப்படுகிறது. 
 இ ன் சரோசரி அடர்த்தி எண் 8gm/cc ஆகும். 
 இது  ேச கமடுக்கு,  ேசக் கீைடுக்கு என இரண்டு பகுதி ைோ  பிரிக் ப்பட்டுள்ைது. 

ைெச பமலடுக்கு 

 இவ்ேடுக்கின் கமல் பகுதி (100 மு ல் 200 கி.மீ ேளர) ‘அஸ்திகனோஸ்பிேர்’ (Asthenosphere) 
என்று அளைக் ப்படுகிறது. 

 இது 700 கி.மீ ஆைம் ேளர பரவிக்  ோணப்படுகிறது. 

ைெச கீழடுக்கு 

  ேச கமலடுக்கிலிருந்து கீழ் கநோக்கி 700 கி.மீ மு ல் 2900 கி.மீ ஆைம் ேளர உள்ைது. 
 இக் ேச அடுக்கின் கீழ்ப்பகுதி குைம்பு (Magma) நிளலளேயும், அதி  தேப்பத்ள யும் 

மற்றும் தநகிழும்  ன்ளமளேயும் த ோண்டுள்ைது. 
 இங்குள்ை  னிமங் ள் இ ர பகுதிக்  னிமங் ளிலிருந்து கேறுபடுகின்றன. 

ைருெம் (Core) 

 இது புவியின் ளமேப் பகுதிேோகும். சுமோர் 7000 கி.மீ விட்டம் உளடேது. 
 பூமியின் உள் ளமே அடுக்கு  ருேம் அல்லது ‘கபரிஸ்பிேர்’ (Barysphere) என 

அளைக் ப்படுகிறது. 
 பூமியின் ளமேப்பகுதி குைம்பு கபோன்று உள்ைது. நிக் ல் மற்றும் இரும்பு கபோன்ற 

உகலோங் ள் இந்  ளமேப்பகுதியில் தசறிேோ  இருப்ப ன்  ோரணமோ  இது ளநஃப் (NIFE) 
எனவும் கூறப்படுகிறது. 

 உருகிே உகலோக் குைம்பு இங்குச் சூழ்ந்து  ோணப்படுகிறது. 
 இரும்புத்  ோதுவினோல் ஆன இப்பகுதியின் தேப்பம் மி  அதி ம், சுமோர் 5000 தசல்சிேல் 

தேப்பம் உள்ைது. 
 இவ்ேடுகுக்கு பூமியின்  ோந்  விளசளே உற்பத்தி தசய்கிறது. 
 இதில் இரண்டு பிரிவு ள் உள்ைன. அளே தேளிக்  ருேம் மற்றும் உட் ருேம் ஆகும். 
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 உள்  ருேத்தில் சுற்றியுள்ை அடுக்கு ளின் அழுத் த்தின்  ோரணமோ  தபோருட் ள் திட 
நிளலயில்  ோணப்படுகிறது.  

 தேளிக் ருேப் பகுதியில் போளற ள் திரே நிளலயில் உள்ைன. இதில் சல்பர் 10% உள்ைது. 
 தேளிக் ருேப் பகுதி 2250கி.மீ விட்டம் த ோண்டது. 
 இ ன் சரோசரி அடர்த்தி எண் 12gm/cc ஆகும். 

புவி கமயப்பகுதியின் வெப்பநிகல 

 எரிமளல  க்கு ல், தேப்ப நீர் ஊற்று மற்றும் சுரங் ங் ள் மூலமோ  கிளடத்  
ஆ ோரத்ள க் த ோண்டு போர்க்கும் கபோது தேப்ப நிளலேோனது புவியின் 
கமகலோட்டிலிருந்து கீழ்கநோக்கிச் தசல்ல அதி ரித்துக் த ோண்ட தசல்கின்றன. 

 புவியின் ளமேப்பகுதியில் தேப்பநிளலேோனது 5000•C இருக்கும் என 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இேல்போன தபருவிகி  (Normal Gain Rate) தேப்பநிளலேோனது 
ஒவ்தேோரு 32 மீட்டர் ஆைத்திற்கும் 1•C அதி ரிக்கிறது. 

பூமியின் இயக்ை சக்திைள் 

 பூமியின் கமகலோடு நிளலேோனது அல்ல.  ற்தபோழுது உள்ை தபரும்போலோன 
நிலத்க ோற்றங் ள் முற் ோலத்தில்  டலுக்கு அடியில் இருந் ன. பூமியின் கமற்பரப்பில் 
த ோடர்ந்து மோற்றங் ள் நி ழ்ந்து த ோண்ட உள்ைது.  ற்கபோள ே இமேமளலேோனது 
முன்தனோரு ோலத்தில் ஆைம் குளறந்  ‘தடத்திஸ்’ (Tethys)  டல் பகுதிேோ  இருந் து. 

 அங் ோரோ மற்றும் க ோண்டுேோனோ என்ற இரண்டு தபரிே நிலப்பகுதி ளுக்கு இளடகே 
அளமந்திருந்  ஆைம் குளறந்   டல் பகுதி தடத்திஸ் ஆகும். 

 இந்  மோற்றங் ள் த ோடர்ந்தும், தமதுேோ வும் சில கநரங் ளில் திடீர் எனவும் ஏற்படுகிறது. 
இம்மோற்றங் ள் இருகேறு சக்தி ைோல் ஏற்படுகிறது. 

எண்படாவெனிக் (அல்லது உள் இயக்ை சக்தி 

 இச்சக்தி பூமியின் உட்பகுதியில் க ோன்றி தசேல்படுகிறது. இளே பூமியின் கமகலோட்ளட 
உருக்குளலேச் தசய்ேக ோடு, ஒழுங் ற்ற நிலத்க ோற்றங் ளையும் பூமியின் மீது 
உருேோக்குகின்றது. 

 புவிகேோட்டின் மீது தபரிேைவு மோற்றங் ள் ஏற்படுேக  எண்கடோதஜனிக் அல்லது  ண்ட 
ந ர்வு ள் (Tectonic Movements). இந்ந ர் ள் இரு ேள ப்படும். 

1.கடயட்பராப்பிஸம் அல்லது வமதுொை நைர்தல் 
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 ளடேட்கரோப்பிைம் (ஒட்டுருவு அழி ல்) என்பது தமதுேோ  ேளை ல், மடி ல், ேைர் ல் 
மற்றும் உளட ல் என தபோருள்படும். 

 தசங்குத்து ந ர்ேோனது பூமியின் கமகலோட்டு பகுதிளே கமல் கநோக்கி அல்லது கீழ் 
கநோக்கி பலவீனமோன க ோட்டின் ேழிேோ  தசல்ேள கே ‘பிைவு ள்’ (Faults) என்கிகறோம். 
பிைவுக ோட்டிற்கு இளடகே  ோணப்படும் பகுதி கமல் கநோக்கி  ள்ைப்பட்டோல் அது ஒரு 
பிதிர்வு மளல (Block Mountain) அல்லது பூடபூமி (Plateau) எனவும் மோறோ  கீழ்கநோக்கி 
 ள்ைப்பட்டோல் அது பிைவு பள்ைத் ோக்கு த ோப்பளர (Basin of Rift Valley) எனவும் 
அளைக் ப்படுகிறது. 
 பூமியின் கமகலோட்டில் மி ப் தபரிேைவிற்கு தசங்குத்து ந ர்வு ஏற்படுேது ‘ ண்ட 

ஆக்  அல்லது எபிகரோதஜனிக் ந ர்வு’ என்று அளைக் ப்படுகிறது. 
 ஆப்பிரிக் ோவின் தபரிே பிைவு பள்ைத் ோக்கு த ோப்பளர மற்றும் நர்ம ோ பள்ைத் ோக்கு 

ஆகிேன இவ்ேள ேோன ேடி நிலங் ளுக்குச் சிறந்  உ ோரணங் ள்  

2.ஒபராவெனிக் அல்லது மகலயாக்ை நைர்வு 

 கிளடமட்டமோ  ந ரும் புவிகேோட்டில் மடிப்பு ள் ஏற்படவும் மற்றும் போளற அடுக்கு ள் 
இடம் மோறுே ற்கும்  ோரணமோகிறது. 

 சோ ோரண மடிப்பு ள் ஒரு கமல் ேளைளேயும் (Anticline) மற்றும் ஒரு கீழ் ேளைளேயும் 
(Syncline) த ோண்டிருக்கும். இவ்ேள ேோன மடிப்பு ள் அரி ோ கே க ோன்றும். 

 புவிகேோட்டில் மி ப்தபரிே அைவிற்கு கிளடமட்ட ந ர்வு ஏற்படுேது மளலேோக்  ந ர்வு’ 
என்று அளைக் ப்படுகிறது. உலகின் மடிப்பு மளல ள் க ோன்றுே ற்கு இதுகே 
 ோரணமோகும். உ ோரணம் இமேமளல. 

எக்பஸாவெனிக் அல்லது வெளி இயக்ை சக்தி 

 இச்சக்தி பூமியின் கமகலோட்டு பகுதியில் உருேோகி தசேல்படுகிறது. 
 இது பூமியின் கமகலோட்டில் உள்ை ஒழுங் ற்ற நிலப்பரப்பு ளை  ளைந்து சமநிளலளே 

உருேோக்குகிறது. 
 இவ்ேள  ந ர்வு ள் பூமியின் கமகலோட்டிலும் மற்றும் உள் அடுக்கிலும் திடீர் மோற்றங் ளை 

ஏற்படுத்துகின்றன. 
 இவ்ேள ேோன ந ர்வு ள் அழிவு ளை ஏற்படுத்துேது இேல்போன ோகும். 
 மி ப்தபரிே அழிவு ள் ஏற்படுே ற்கு நிலநடுக் ம் மற்றும் எரிமளலச் தசேல் கை 

 ோரணமோகும். 

எல்கலபயாரப் பகுதிைளின் ெகைைள் 
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1.விரிெகடயும் எல்கலப் பகுதி (Spreading Zones) 

  ேச அடுக்கிலிருந்து கமதலழுகிற போளற குைம்பு (Magma) இரண்டு நில பலள  ளை 
பிரிக்கின்றன. தபரும்போலும் இது  டற்பகுதி ளில் நளடதபறும். 

 ேட் அதமரிக் ோ, யுகரசிே பலள  ள் மத்திே அட்லோண்டிக் த ோடளர ஒட்டி பிரிக்கிறது. 

2.உருமாறும் இகடமுறிவு (Transform Faults) 

 நில பலள  ள் ஒன்ளறவிட்டு ஒட்டு விலகியும் நழுவியும் தசல்கிறது. 
  லிகபோர்னிேோ  டற் ளர, ேடகமற்கு தமக்ஸிக ோளே ஒட்டிே சோன் ஆண்டிரிேஸ் பகுதி. 

3.கீழ் அமிழ்கிை எல்கலப் பகுதி (Subduction Zone) 

 ஒரு நில பலள  மற்தறோரு நில பலள யின் மீது மி ந்து தசல்லும் அல்லது கீகை 
அழுத்தும். 

 அதமரிக்  ஐக்கிே நோட்டில் ேடகமற்கு  டற் ளர, கமற்கு  னடோ, த ற்கு அலோஸ் ோ, 
த ற்கு அலுசிேன் தீவு ள். 

நில நடுக்ைங்ைள் 

 நிலவிேல் பலள  ள் ஒன்ளற ஒட்டி ஒன்று நழுவுே ோலும் சறுக்குே ோலும் 
நிலநடுக் ங் ள் ஏற்படுகின்றன. 

 நிலநடுக் ம் என்பது புவிகமகலோட்டில் திடீதரன நி ழும் அளச ல் அல்லது நடுங்கு ல் 
ஆகும். இ ன் விளைேோ  நடுக் ம் அல்லது அதிர்வு ள் ஏற்படுகின்றது. 

 இது எரிமளல நிலநடுக் ம் (Volcanic Earthquke) மற்றும்  ண்ட ந ர்வு நிலநடுக் ம் 
(Tectonic Earthquake) என இருேள ப்படும். 

 எரிமளல தேடிக்கும் கபோக ோ அல்லது தேடிப்ப ற்கு முன்போ கேோ ஏற்படும் அதிர்வு ள் 
எரிமளல நிலநடுக் ம் எனப்படும். 

  ண்ட ந ர்வு, நிலநடுக் ம் போளற ளின் அளமப்பு மோற்றமளடே ற்கும், 
உருக்குளலே ற்கும் அல்லது இடம்தபேர்ே ற்கும்  ோரணமோ  அளமகிறது. 

 நிலத் டியில் அதிர்ேோற்றல் ஏற்படுகிறது. அவ்ேோறு ஆற்றல் தேளிப்படும் இடத்ள  
‘நிலநடுக்  ளமேம்’ (Focus) என்றும், நிலநடுக்  ளமேத்திற்கு கநர் எதிகர பூமியின் 
கமற்பரப்பில் அளமந்திருக்கும் புள்ளி ‘தேளி ளமேம்’ (Epicenter) என்றும் 
அளைக் ப்படுகிறது. 
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 உலகில் ஒவ்தேோரு ஆண்டும் 8000 மு ல் 10000 ேளரயிலோன நிலநடுக் ங் ள் 
ஏற்படுகின்றன. ஒவ்தேோரு மணி கநரத்திற்கும் ஒரு நிலநடுக் ம் ஏற்படுே ோ  
 ணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 

 2001 ஜனேரி 26-ம் நோள் குஜரோத் மோநிலம் பூஜ் என்ற இடத்தில் நிலநடுக் ம் ஏற்பட்டது. 
 சீஸ்கமோகிரோம் என்ற  ருவிளேக் த ோண்டு நிலநடுக் த்தின் அளல ள் பதிவு 

தசய்ேப்படுகிறது. 
 நிலநடுக் த்ள  மதிப்பீடு தசய்ே ரிக்டர் அைவுக ோல் பேன்படுத் ப்படுகிறது. இ ன் அலகு 

0 மு ல் 9 ரிக்டர் அைளே ேளர ஆகும். 

நிலநடுக்ை அகலைளின் ெகைைள் 

 இவ்ேளல ளை உட்புற அளல ள் (Body Waves) என்றும் கமற்புற அளல ள் (Surface 
Waves) என்று இரு ேள ேோ ப் பிரிக் லோம். 

உட்புை அகலைள் 

 உட்புற அளல ள் நிலநடுக்  ளமேத்திலிருந்து ஆற்றல் தேளிப்படுே ன் மூலமோ  
உற்பத்திேோகி பூமியின் அளனத்து திளச ளிலும் பரவுகிறது. 

 போளறக் க ோைத்ள  ஊடுருவி பேணிக்கும். இேற்ளற P அளல ள் S அளல ள் என 
இரண்டு ேள ேோ  பிரிக் லோம். 

1.முதல் நிகல அகலைள் (P அகலைள்) 

  ோய்ப் போளற ள் விரிேளடந்து சுருங்குே ோல் உருேோகின்றன. 
 மு ல் நிளல அளல ள் மி  கே மோ  பேணிக்கிறது. 
 இளே ஒலி அளல ளைப் கபோன்கற ேோயு, திரே மற்றும் திட நிளலயிலுள்ை 

தபோருட் ளில் ஊடுருவிச் தசல்லும். 
 P அளல ள் பேணம் தசய்யும் திளசயிலுள்ை பூமியின் தபோருட் ளை முன்னும் பின்னும் 

அழுத்திக் த ோண்டு தசல்கிறது. 
 போளறக்க ோைத்தில் வினோடிக்கு 5 மு ல் 7கி.மீ கே த்திலும், அஸ்திகனோஸ்பிேரில் 

வினோடிக்கு 8 கி.மீ கே த்திலும் பேணிக்கும். 

2.இரண்டாம் நிகல அகலைள் (S அகலைள்) 

 இளே P அளல ளை விட தமதுேோ  பேணிப்பளே. 
 திட நிளலயில் உள்ை தபோருட் ளில் மட்டுகம ஊடுருவிச் தசல்லும்  ன்ளமயுளடேது. 
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 இளே ஏற்படும் தபோழுது,  ோன் பேணம் தசய்யும் திளசயில் உள்ை பூமியின் 
தபோருட் ளை தசங்க ோண திளசயில் அளசத்துக் த ோண்டு தசல்லும். இவ்ேளல ள் 
 யிற்ளற ஒரு பக் த்திலிருந்து மற்தறோரு பக் த்திற்கு ந ர்த்துேள  கபோன்று 
தசேல்படுகிறது. 

 இது ஒரு தநோடிக்கு 5 கி.மீ கே த்தில் பேணம் தசய்ேக் கூடிே ோகும்  

பமற்புை அகலைள் (L அகலைள்) 

 இவ்ேளல ள் ஒரு தநோடிக்கு 4 கி.மீ. கே த்தில் புவியின் கமற்பரப்பில் பேணிப்பளே. 
 கமற்புற அளல ள் நிலநடுக்  மோனியில் இறுதிேோ  பதிேோகிறது. 
 பூமியில் மி  அதி ப்படிேோன அழிவு ள் ஏற்படுே ற்கு  ோரணமோ  அளமகிறது. 
 நில பலள  ள் சந்திக்கிற எல்ளலகேோரங் ளில் நிலநடுக் ங் ள் ஏற்படுகின்றன. 

எரிமகலைள் 

 புவியின் கமற்பரப்பிலிருந்து 50 மு ல் 160 கி.மீ ஆைத்தில் தேப்பமோன போளறக் குைம்ள  
(Magma) ஒரு திறப்பு (Vent) அல்லது துளைேழிகே பூமியின் கமற்பரப்பின் மீது 
படிேளேப்பள  எரிமளல என்கிகறோம். 

 அவ்ேோறு உமிழும் (Eruption) போளறக்குைம்பு லோேோ (Lava) என அளைக் ப்டுகிறது. 
 பூமியின் அடிப்பகுதியில் உள்ை தபோருட் ள் எரிமளல சத் மோ  தேடித் ல் மூலமோ வும் 

அல்லது அளமதிேோ வும் பூமியின் கமற்பரப்ளப அளடகிறது. 
 பூமியிலிருந்து தேளிேரும் மோக்மோ சுற்றுப்புற போளற ளில் பிைவு ளை ஏற்படுத்துகிறது. 

அந்  பிைவு ள் உருகுே ோல் புவிப் பரப்பிற்கு அருகில் (3 கி. மீ)  ண்ணளற (Chamber) 
உருேோகிறது. இத் ள ே  ண்ணளற ள் மோக்மோளே கச ரித்து ளேக்கும் க க் ம் கபோல 
தசேல்படுகிறது. 

 மோக்மோவும் ேோயுக் ளும் கசர்ந்து தசல்குைோயின் ேழிகே கமதலழுந்து புவியின் 
கமற்பரப்ளப ேந் ளடயும் கபோது ஏற்படும் துேோரம் மத்திே மு ட்டுேோய் (Central Vent) என 
அளைக் ப்படுகிறது. 

 எரிமளல தேடித்து ஓய்ந்  பின்னர் அம்மளலயின் உச்சியில் கிண்ணத்ள  ஒத்  
க ோற்றம் ஒன்று  ோணப்படுகிறது. நீர் நிரம்பிே எரிமளல ேோளே ‘தபருேோய் ஏரி’ (Crater) 
என அளைக் ப்படுகிறது. 
எரிமளல ள் அளே தசேல்படும்  ன்ளமளே தபோருத்து 3 ேள ேோ  பிரிக் ப்படுகிறது. 

வசயல்படும் எரிமகலைள் (Active Volcano) 

 இளே அவ்ேப்தபோழுது சீரோ  லோேோளே தேளிகேற்றுகிறது. 
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 மி  அதி மோ  தசேல்படும் எரிமளல ள்  டலடி மளலத்த ோடர் ளின்  ோணப்படுகிறது. 
 5 க டே எரிமளல ள் ஒன்று கசர்ந்து உருேோக்கியுள்ை ைேோய் தீவில் உள்ை கமோனோ 

கலோேோ உலகிகலகே மி ப்தபரிே தசேல்படும் எரிமளல ஆகும். 
 இந்திேோவில் உள்ை ஒகர ஒரு தசேல்படும் எரிமளல அந் மோன்  டலில் உள்ை போரன் 

தீவில் உள்ைது. 
 இந்திேோவிலுள்ை  க் ோண பீடபூமியின் ேடகமற்கு பகுதிேோனது எரிமளலக் குைம்போல் 

உருேோக் ப்பட்டது. 
 பசோல்ட் லோேோவினோல் உருேோன பீடபூமி ள்: எத்திகேோப்பிேோ, கசோமோலிேோ, கமற்கு 

அதமரிக்  ஐக்கிே நோடு, பரோனோ ேடி ோல், ஐஸ்லோந்து ஆகிேளே. 

உைங்கும்/ தணிந்த எரிமகலைள் (Dormant Volcano) 

 இது பல ஆண்டு ளுக்கு முன்புேளர தசேல்பட்டு த ோண்டு இருந் து.  ற்தபோழுது லோேோ 
உமிழ்ேள  நிறுத்தி உள்ைது. ஆனோல் எதிர் ோலத்தில் எப்தபோழுது கேண்டுமோனோலும் 
எரிமளல குைம்ளப உமிைலோம். 

 இத் ோலியிலுள்ை தேசூவிேஸ் (Vesuvius) எரிமளல மற்றும் ைேோய் தீவிலுள்ை 
தமௌனகிேோ (Mauna Kea) எரிமளல ள் என்று அளைக் ப்படுகிறது. 

 இளே முன்பு உமிழ்ந்து த ோண்டிருந் து. ஆனோல்  ற்தபோழுது அவ்ேோறு உமிழ்ேது 
இல்ளல. எதிர் ோலத்திலும் உமிைோது என எதிர்போர்க் ப்படுகிறது. 

 ஆப்பிரிக் ோவில் உள்ை மவுண்ட் கிளிமோஞ்சகரோ மற்றும் இந்திேோவில் உள்ை நோர் ண்டம் 
தீவு. இது ேடக்கு அந் மோன் தீவின் ேடகிைக்கு பகுதியில் அளமந்துள்ைது. 

  மிழ்நோட்டிலுள்ை பு ழ்தபற்ற திருேண்ணோமளல குன்று மற்றும் 
ஆந்திரப்பிரக சத்திலுள்ை பன ோ குன்று ஆகிேன இந்திே நிலப்பகுதியில்  ோணப்படும் 
இறந்  எரிமளல ள். 
  எரிமளல ளின் ேடிேங் ளை அடிப்பளடேோ க் த ோண்டு 3 ேள  ைோ  பிரிக் லோம். 

1. பைடய எரிமகலைள் (Sheild Volcanoes)  
  எரிமளலயின் மு ட்டு ேோய் ேழிேோ  லோேோ ேழிந்து தபருமைவில் பரவுகிற தபோழுது 
அந்  எரிமளல கும்மட்ட (Dome) ேடிவில் இருக்கும். இவ்ேள  எரிமளல ள் க டே 
எரிமளல ள் எனப்படும். 
  இவ்ேள  எரிமளல ள் பசோல்டிக் லோேோவினோல்  ட்டப்படுகிறது. 

2. ைரி சிட்டக் கூம்புைள் (Cinder Cones) 
 உருேத்தில் 100 மு ல் 400 மீட்டர் ேளர உேரம் த ோண்டு உருேத்தில் சிறிேளே. 
  லிகபோர்னிேோவில் சிறிே ஏரி எரிமளல, தமக்ஸிக ோவின் பிரோக்யூடின் எரிமளல 

கபோன்றளே இவ்ேள யிளனச் சோர்ந் து. 
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3. பல்சிட்டக் கூம்புைள் (Composite Cone) 
 புவியின் பரப்பில்  ோணப்படும் எரிமளல ளில் ஓவிேம் கபோன்ற க ோற்றத்ள க் 

த ோண்டளே. 
 இ ன் உேரம் 100 மீ மு ல் 3500 மீட்டர் ேளர  ோணப்படும். 
 இ ன் மோக்மோ பசோல்ட் மு ல் கிரோளனட் ேளரயிலோன மோறுப்பட்ட பண்பு ளைக் 

த ோண்டிருக்கும். தீவிரமோ  தசேல்படும். 

5] புவியின் பமற்பரப்பு 

  ோலநிளல  ோரணி ைோன தேப்பநிளல, மளைப்தபோழிவு மற்றும் உளறபனி மற்றும் இேற்ள  
சக்தி ைோன ஆறு ள்,  ோற்று, பனிேோறு ள், மற்றும்  டல் அளல ள் ஆகிே நிலத்க ோற்றங் ள் 
மோற்றங் ளை ஏற்படுத்துேதில் முக்கிே பங்கு ேகிக்கிறன. 

ொனிகலச் சிகதவு 

 போளற ள் உளட ல் அல்லது சிள ேளட ல் தசேகல ேோனிளலச் சிள வு என்கிகறோம். 
ேோனிளலச் சிள ேோனது தபௌதீ , இரசோேன மற்றும் உயிரின தசேல்முளற ளின் கூட்டு 
தசேற்ள யினோல் புவியின் கமற்பரப்பில் உள்ை போளறேோனது மோற்றம் அளடே ோகும். 

 ேோனிளலச் சிள ேோனது தபௌதீ  (உருேமோற்ற) சிள வு, இரசோேன மற்றும் உயிரின 
சிள வு என ேள ப்படுத் ப்படுகிறது. 

வபௌதீை (அல்லது உருமாற்ை) சிகதவு 

  தபௌதீ  சிள வு என்பது போளற ள் இரசோேன மோற்றம் அளடேோமல் சிள ேளடேள  
குறிப்ப ோகும். 

 தபௌதீ  சிள யில் மு ன்ளம தசேல்முளற அரித்து தின்னல் ஆகும். 

வெப்ப அழுத்தம் 

 பல ரப்பட்ட  ோதுக் ளின் கூட்டளமப்கப போளற ைோகும். தேப்பநிளல கேறுபோட்டின் 
 ோரணமோ  ஒ்தேோரு  ோதுவும் விரிேளடகிறது மற்றும் சுருங்குகிறது. இவ்ேோறு போளற ள் 
த ோடர்ச்சிேோ  விரிேளடேதும், சுருங்குேதுமோன தசேல் ள் நீடிப்ப ோல் போளற ளின் 
அழுத் ம் ஏற்பட்டு உளடகின்றன. 

 இந்  தசேல்முளறேோனது தேப்ப அழுத்  சிள வு என அளைக் ப்படுகிறது. இ ன் 
இரண்டு முக்கிே ேள  ைோனது, தேப்ப அதிர்ச்சி (Thermal Shock) மற்றும் தேப்ப  ணிவு 
(Thermal Fatigue) ஆகிேனேோகும். போளலேன பிரக சங் ளில் அவ்ேள  சிள ேோனது 
இேல்போ  நளடதபறுகின்றது. 
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 உளறபனி நிலவும் மளலப்பகுதி ளின் இந்  ேள  சிள வு  ோணப்படுகின்றன. சில 
கநரங் ளில் விரிசல் ள் உள்ை போளற ளின் மளைப்தபோழிவின்  ோரணமோ  நீரோனது 
நிரம்புகிறது. இரவு கநரங் ளில் நிலவும் தேப்பநிளலயின்  ோரணமோ  இந்  நீரோனது 
உளறந்து பனிக் ட்டிேோ  மோறும் மற்றும் ப ல் கநரங் ளின் உருகும்.பனிக் ட்டிேோனது ஒரு 
திடப்தபோருைோ  இருப்ப ோல் போளற ளின் உளடப்பட்ட பகுதி ளின் அது அதி  
அழுத் த்ள  உருேோக்கும். ஆ லோல் போளறயின் விரிசல் கமலும் அதி ரிக்கும். உளற ல் 
மற்றும் உருகு ல் தசேல்முளறேோனது த ோடர்ந்து நளடதபறுே ோல் போளற ள் 
சிறுபகுதி ைோ  உளடக் ப்படுகின்றன. 

உப்பு படிைங்ைளின் ெைர்ச்சி 

 உப்பு படி ோ ளல ைோகலோஹிலோஸ்டி (Haloclasty) என அளைக் ப்படுகிறது. உளடந்  
போளற ளின் உள்ை தேடிப்பு மற்றும் இளணப்பு ளின் ேழிேோ  உட்புகும் உப்பு  லந்  நீர் 
ஆவிேோகும் கபோது உப்போனது  ங்கி படி மோ  மோறுகிறது. 

 பீடப்போளறயின் கமற்பரப்பு உப்பு படி மோ லின்  ோரணமோ  க ன் கூட்டு அளமப்ளப 
தபறுகிறது. உ ோரணம், ள ேோனில் அளமந்துள்ை ஏகிலு. 

இரசாயனச் சிகதவு  

 கேதிப்தபோருட் ள் மோற்றி அளமக் ப்படுேதின்  ோரணமோ  போளற ள் சிள ேளடேது 
அல்லது உளடபடுேது. 

 இந்  தசேல்முளறயில் ஆக்ஸி ரணம் மற்றும் நீரின் கசர்க்ள  ஆகிேன மி வும் 
தபோதுேோன நி ழ்வு ைோகும். 

ைகரதல் 

 ேளிமண்டல  ோர்பன் ளட ஆக்ளைடு அல்லது சல்பர் ளட ஆக்ளைடு அல்லது 
ளநட்ரஜன் ளட ஆக்ளைடு மளைப் தபோழிவில்  ளரயும் தபோழுது அமிலமோ  
மோறுகின்றது. அளே சுண்ணோம்புக் ல் அல்லது சுண்ணோம்பு பிரக சங் ளில்  ோதுக் ள் 
 ளர ளலயும் மற்றும் போளற ளின் சிள ளேயும் ஏற்படுத்துகின்றன. 

தாது நீர்வைாள்ைல் 

  ோது நீர் த ோள்ைல் என்பது நீர் உட்கிரகித்  ஆகும். இது நீர் அேனி மற்ற  ோதுக் கைோடு 
ஒன்று கசர்ந்து போளற ளில்  ோணப்படுே ோகும். இந்  இளணப்போனது  ோதுக் ளின்  ன 
அைவிளன அதி ரிக் வும், அளே உருேமற்ற அழுத்  சிள வு ஏற்பட்வும் ேழி 
ேகுக்கின்றன. 
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நீரின் பசர்க்கை 

 நீரின் கசர்க்ள ேோல் சிலிக ட்  ோதுக் ள் போதிப்பளடயும் இவ்ேோறோன எதிர் 
தசேல் ளினோல் ளைட்ரஜன் மற்றும் ளைட்ரோக்ளைடு அைனி ைோல் சிலிக்க ட்டு ள் 
 ளிமண்  ோதுக் ைோ  மோற்றப்படுகின்றன. 

ஆக்ஸிைரணம் 

 உகலோ த்க ோடு  ோணப்படும் போளற ைோனது ஆக்ஸிஜன் மற்றும் நீகரோடு கசர்ந்து 
ஆக்ஸி ரணம் (துடிப்பித்த் ல்) அளடகின்றது. 

 இது போளற ளை பலவீனப்படுத்துேக ோடு மட்டுமின்றி அேற்ளற சிறிே து ள் ைோ  
மோற்றிேளமக்கின்றன. 

உயிரினச் சிகதவு  

 உயிரினச் சிள விற்கு தபோதுேோ   ோேரங் ள் மற்றும் மரங் ளின் ேைர்ச்சி பல்கேறுபட்ட 
சுரங் ங் ள் அளமத் ல்,  ட்டிடங் ள்  ட்டு ல் மற்றும் சோளல ள் அளமத் ல் ஆகிேன 
 ோரணமோகின்றது. 

ஆறு 

ஆறுைளின் பணிைள்  

ஓடும் நீர் 

 அறு என்பது ஓடும் நீரோகும். ேைக் மோ  நன்னீ் உேர் நிலப்பகுதி ளில் உருேோகி ஆறு, ஏரி, 
 டல், அல்லது கபரோலிளே கநோக்கி போய்கின்றது. 

 ஆறோனது அரித் ல் தசேலில் மி வும் முக்கிேமோன  ோரணிேோ  இருக்கின்றது. ஆறு ள் 
போயும் கபோது அரித் ல்,  டத்து ல் மற்றும் படிே ளேத் ல் ஆகிே பணி ளை 
தசய்கின்றன. 

அரிப்புச் வசயல்  

 ஆறு  ன்னுளடே அரிப்பு பணியிளன பல்கேறு தசேல் ள் மூலமோ  தசய்கின்றன. 

நீர் தாக்ைம் 

 நீரோனது த ோடர்ந்து ஓடி ேரும்கபோது அ னுளடே  ோக் த் ோல் போளற ள் உளடபடு கல 
நீர் ோக் ச் தசேலோகும். 
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அரித்துத் தின்னல் (Erodion)  

 ஆற்று நீரின் அளரத் லோல் ஆற்றினுளடே படுள  மற்றும் அ ன்  ளரகேோரங் ள் 
அரித்து அடித்து தசல்லப்படுகின்றன. 

அரித்த டுத் ல் மூன்று ேழி ளில் நளடதபறுகிறது. 

1.  ைர்ேோ  உள்ைேற்ளற தூக்கிச் தசல்லு ல் (Lifting). 
2. உரோய்ந்து க ய்த்த டுத் ல் (by abrasion)  
3.  ளரத்த டுத் ல் 
 கூைோங் ற் ளும், மணல் து ள் ளும் உரோய்ந்து க ய்கிகிற  ருவி ைோகும். இவ்ேோறு 

உரோய்வினோல் ஏற்படும் சிறிே துளை ள் நோைளடவில் தபரிே துளை ைோ  பள்ைங் ைோ  
மோறுகின்றன. அளே “பாகை துகைைள்” என அளைக் ப்படுகின்றன. 

பமாதி உகடதல் 

 ஆற்றினோல்  டத் ப்படும் போளறத் து ள் ள் ஆற்றுநீரின் தசல்லும் கபோது  ளரயில் 
உருளுே ோலும் மற்றும் ஒன்கறோடு ஒன்று கமோதுே ோலும் பளறத் துளை ளில் உரோய் ல் 
மற்றும் க ய் ல் ஆகிேன நளடதபறுகின்றன. 

ைகரதல் 

 நீரின் இரசோேன அல்லது  ளரத்க்கும் ஆற்றலினோல் போளற ள் முழுளமேோ கேோ 
அல்லது பகுதிேோ கேோ  ளரக் ப்படுே ோகும். 

ஆறுைளின் ைடத்தும் பணிைள் (Transportstion) 

 தபோருட் ளின் அதி பட்சமோ   டத்துகிற தசேல்திறன் அ ன் திறன வு (Competence) 
எனப்படும். அத்திறனைவு கே த்ள ப் தபோறுத்து அளமகிறது. 

 ஆற்றின் கே ம் இரட்டிப்போனோல் திறனைவு நோன்கு மடங் ோ  அதி ரிக்கும் (Square) 3 
மடங் ோனோல் திறனைவு 9 மடங் ோ  அதி ரிக்கும். 

இழுத்து வசல்லல் 

 தபரும் போளற ளையும் மற்றும் கூைோங் ற் ளையும் அ னுளடே படுள யிலும் மற்றும் 
ஆற்றுப் பள்ைத் ோக்கின் ஓரங் ளிலும் இழுத்து தசல்கின்றன. 

தாவுதல் 
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 நடுத் ர  ன அைவுள்ை சில தபோருட் ள்  ோவியும் மற்றும் குதித்தும் ஆற்றுப் 
பள்ைத் ோக்கின் படுள யில் தசல்கின்ற இச்தசேளல  ோவு ல் என்கிகறோம். 

வதாங்கும் நிகல (Suspension) 

 சிறிே அைவுள்ை து ள் ள்  ளரயில் படோமல் த ோங்கும் நிளலயில் ஆற்று நீரில் 
 டத் ப்படுகின்றன. 

படியகெத்தல் (Deposition)  

 ஆற்றின் கே ம் எப்கபோழுதும் குளறகிறக ோ அப்கபோழுது அ ன் திறனைவும் குளறயும் 
அப்கபோது ஒகர அைவுள்ை தபோருட் ள் படிேத் துேங்குகின்றன. 

o ஒரு ஆற்றினோல் நன்கு  ரம் பிரிக் ப்பட்டு படிகிற ஒகர மோதிரிேோன படிேப் தபோருள் 
ேண்டல் என அளைக் ப்படுகிறது. 

o தபோதுேோ  ேண்டல் படிவு ளை மூன்று இடங் ளில்  ோணலோம். மளலேடிேோரம் படிவு ள், 
ஆற்றுப் படுள ப் படிவு ள், சமதேளிப் படிவு ள். 

o சமதேளிப்படிவு ளின் ேடிேம் வடல்டாக்ைள் எனப்படும். 

ஆற்ைலைவு (Capacity)  

   அதி பட்சமோ  எந்  அைவு திடப் தபோருளை  டத்திக் த ோண்டு ேர இேலுகமோ     அந்  அைவு 
ஆற்றலைவு எனப்படுகிறது. ஆற்றின் நீர் அதி ரிக்கும்கபோது அ ன் சுளம இழுத்துச் தசல்லும் 
ஆற்றலும் அதி ரிக்கும். 

ஆற்றின் நிகலைள் 

1. பமல்நிகல 
  உேர் நிலங் ளில் துேங்கும் இது சிறிே ஆரம்பித்து மளலக்குன்று ளையும், 
பளற ளையும் ஊடுருவி மி க் குறு லோன ேடி ோளல அளமக்கும். இது நோைளடவில் “V 
ேடிே பள்ைத் ோக்ள  உருேோக்குகிறது. 

 ‘V” ேடிே பள்ைத் ோக்கு மி  ஆைமோன தசங்குத்துச் சரிவுடன்  ோணப்படுேது  
வைன்யான்ைள் என அளைக் ப்படும். 

 Conyon (த ன்ேோன்) என்பது ஸ்போனிே தசோல்லோம். இ ன் தபோருள் குைோய். 
 கே மோ  ஆற்றலுடன் நீரோட்டத்ள க் த ோண்டிருக்கும் ஆறு  னது அது மளலயிடுக்கு 

(Gorges) எனப்படுகிறது. 
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 த ன்ேோன் ள் க ோன்றுே ற்கு  ோரணமோன ஆறு ள், மளை மண்டலங் ளில் 
தபோழிகின்ற மளையினகலோ அல்லது உருகுகிற பனியினோகலோ க ோன்றுகின்றன. 

 த ன்ேோன் ளின் சுேர் ள்  ரடுமுரடோ வும் தசங்குத் ோ வும் இருக்கிறது. 
 கிரோண்ட் த ன்ேோன் அதமரிக்  ஐக்கிே நோட்டில், ேட அரிகசோனோவில் உள்ைது. 

2.மத்திய நிகல 

 தமன்சரிவுடன் பரப்பின் மீது மி  தமதுேோ  தசல்கிறது. 
 இந்  நிளலயில் “U” ேடிே பள்ைத் ோக்கு உருேோகிறது. 
 “S” ேடிவில் ேளைந்து தநளிந்து தசல்கிறது. அ ன் ேளைேங் கை ேளைதநளிவு ள் 

(Meanders) எனப்படுகின்றன. 
 குதிளர குைம்பு ஏரி ள். 

3.தாழ் நிகல 

 அ ன்ற ேைமோன சமதேளி ஒன்ளற ஏற்படுத்துகிறது. 

வெள்கைச் சமவெளி 

 ஆற்றுப் பள்ைத் ோக்கில் எந் ப்பகுதி தேள்ை நீரினோல் மூழ் டிக் ப்படுகிறக ோ அந்  
பகுதிகே தேள்ைச் சமதேளிேோகும். 

 அளணக்  ளர ளுக்கு அப்போல் தேள்ைநீர் ேழிந்து தசல்ேதில்ளல. எனகே 
அப்பகுதியில் சதுப்பு ள் (Marshes) என அளைக் ப்படும் கசற்று பின் நிலங் ள் (Back 
Swangs) உருேோகின்றன. 

ஆபைாடு வதாடர்புகடய நிலத்பதாற்ைங்ைள் 

மகலப்பாகத 

 தசங்குத்து சரிவு மற்றும் ஆற்றின் அதி  கே ம்  ோரணமோ  தசங்குத்து அரித்துத் 
தின்னல் தசேல் இங்கு மு ன்ளமேோ  இருக்கிறது. 

 போளற இடுக்கு ஆற்றுப் பள்ைத் ோக்கு ள் மற்றும் V – ேடிே பள்ைத் ோக்கு ள் 
உருேோகின்றன. 

ஆற்று ைெர்வு  

 இது ஆற்று  ேர்வு (River Piracy)  அல்லது ஆற்றின்  ளலதிளச மோற்றம் (River Beheading) 
எனவும் அறிேப்படுகிறது. அ னுளடே ேைர்ச்சி ஆற்றின் பல்கேறு ேள யின் 
 ளலத்திளச அரிப்பின் அைளே சோர்ந்து மோறுபடுகின்றது. 
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நிலத்தடி நீர்  

 ேன்சரிவு ளில் தபய்கிற  னமளை நிலத்தினுள் ஊடுருவிச் தசல்வில்ளல. 
தமன்சரிவு ளில் தபய்கிற  னமளை நிலத்தினுள் ஊடுருவிச் தசல்லும். 

 நிலத் டியில் உள்ை  ோய்போளற, படிவு ள், மண் கபோன்றேற்றில் உள்ை இடங் ள் (Porus 
Pock) என அளைக் ப்படுகின்றன. 

நுண்துகை இயல்பு (Porosity)  

 ஒரு போளறயில் உள்ை நுண்துளை இடங் ளின் த ோள்ைைவு மற்றும் அப்போளறயின் 
தமோத்  த ோள்ைைவு ஆகிேேற்றிற்கு இளடகேேோன விகி ம் நுண்துளை இேல்பு 
எனப்படும். 

  ளிமண் படிவு ளின் நுண்துளை இேல்பு அதி மோ வும், பரேல் படிவு ளின் நுண்துளை 
இேல்பு குளறேோ வும் உள்ைன. 

 தபரும்போலோன தீப்போளற ளும், உருமோறி போளற ளும், ஒரு சில படிவுப்போளற ளும் 
நுண்துளை இேல்ளப மி  குளறந்  அைகே தபற்றிருக்கின்றன. 

ஊடுருெம் இடந்தரும் இயல்பு (Permiamility) 

  ஒரு போளறயில் அல்லது படிவில் உள்ை நுண்துளையிடங் ளின் ேழிேோ  நீர்  சிந்து 
தசல்ே ற்கு அனுமதிக்கிற திறளன ஊடுருே இடந் ரும் இேல்பு என்கிகறோம்.  

  ளிமண் ஊடுருே இடந் ரும் இேல்பற்றளே. பரல் ைோல் ஆன துருக் ல் மண் (Laterate 
Soil) ஊடுருே இடந் ரும் இேல்பு த ோண்டளே. 

 ஊடுருே இடந் ரும் போளற ளை (மணல், பரல் ள்) (அ) படிவு ளை உறிஞ்சுப்போளற ள் 
(aquifers) என்றும், ஊடுருே இடந் ரோ   ளிமண் போளற ளே (அ) படிவு ளை 
உறிஞ்சோப்போளற ள் (aqucludes) என்று அளைக்கிகறோம். 

நிலத்தடி நீர்மட்டம் 

  மளை நீளர  க் ளேக்கும் மண் தசறிவுற்ற பிறகு அம்மண்ணின் இருந்து உபரிநீர் மண்ணிற்கு 
கீகை  சிகிறது .இந்நீர் போளற ள், படிவு ைல் உள்ை நுண்துளை ளை நிரப்புகிறது. இவ்ேோறு நீர் 
நிரம்பிே நுண்துளை இடங் ளை த ோண்டிருக்கிற பகுதிளே தசறிவு மண்டலம் (Saturation 
Zone) என்கிகறோம். 
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 நிலத் டி நீர் மட்டத்தின் கமல் எல்ளல நீர் மட்டம் (Watertable) எனப்படும். அந்நீர் 
நீர்மட்டத்திலிருந்து கமல்கநோக்கி விரிேளடகிற மண்டலத்ள  இகடப்பட்ட மண்டலம் 
(Intermediate Zone) என்கிகறோம். 

 நீரில் எளி ோ   ளரக் கூடிே போளற சுண்ணோம்புப் போளற ஆகும். சுத் மோன 
நீரில் ளரேோ  சுண்ணோம்புப் போளற  ோர்பன் - ளட – ஆக்ளைடு  லந்  நீரில் எளி ோ க் 
 ளரந்து விடுகிறது. 

  ோர்பன் – ளட – ஆக்ளைடு மளை நீருடன்  லந்து  ோர்போனி அமிலமோ  மோறுகிறது. இந்  
நீரில் உள்ை  ோர்போனி அமிலம் சுண்ணோம்புப் போளற ளிலுள்ை  ோல்ளசட்டுடன் 
எதிர்விளன புரிே ன் விளைேோ  சுண்ணோம்புப் போளற ள்  ோல்சிேம் எதிர்விளன 
புரிே ன் விளைேோ  சுண்ணோம்புப் போளற ள்  ோல்சிேம்  ோர்பகனட்டு ைோ  
மோறுகின்றன. 

நிலத்தடிக் குகைைள் (Caverns)  

நிலத் டி நீரின்  ளரத்திறனோல் உருேோகிற அரித் ல் க ோற்றம்  ோன் நிலத் டிக் குள  ள் ஆகும். 

 அதமரிக் ோ ஐக்கிே நோட்டின், த ன்டகி என்னும் இடத்திலுள்ை கமகமோத் (Mammoth) 
என்னும் குள  உலகிகலகே தபரிேது. 

 இக்குள  ளுக்குள் உள்ை தசோட்டுக் ற் ள் த ோங்கு ஊசிப் பளற ள் / பசாடா 
உறிஞ்சிைள்  என்று அளைக் ப்படுகின்றன. 

 குள யின்  ளரயில் உருேோகி  ைத்ள  கநோக்கி ேைருகிற தசோட்டுக்  ற் ளை தபோங்கு 
ஊசிப்போளற ள் என்கிகறோம். 

 குள  ளுக்குள் உருேோ ம் த ோங்கு ஊசிப் போளற ள், தபோங்கு ஊசிப் போளற ள் 
கபோன்ற தசோட்டுக்  ற் ளை குகைக்ைணலிைள் என அளைக்கிகறோம். 

ைார்ட்ஸ் நிலத்பதாற்ைம் (Karst Topography)  

  பல பள்ைங் ளுடன் ஒழுங் ற்று  ோட்சிேளிக்கும் ஒரு சுண்ணோம்புப் பரப்பு  ோர்ஸ்ட் 
நிலத்க ோற்றம் என அளைக் ப்படுகிறது. 

 நிலத் டி நீரின் அரித்த டுத் ல் ஆற்றலினோல் நி ழ்கிறது. 
 யுக ோஸ்கலவிேோவில், ஸ்கலோகேனிேோ என்ற இடத்தில் உள்ை ஏப்ரிேோட்டிக்  டலின் 

ேடகிைக்கு  டற் ளரளே ஒட்டி அளமந்துள்ைது. 
  ோர்ஸ்ட் நிலத்க ோற்றம் உருேோ  சுண்ணோம்புப் போளறயும் அ ற்கு கீகை மண்ணும் இருக்  

கேண்டும். 
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அமிழ் துகைைள் (Sink holes)  

  ோர்ஸ்ட் நிலப்பரப்பில்  ரடுமுரடோன நில அளமப்புடன் ேட்ட ேடிேப் பள்ைங் ைோ   ோட்சி 
அளிக்கும் இளே வின்டர் போர்க் என்னுமிடத்தில் உள்ை அமிழ்துளை உலகிகலகே 
தபரிேது. 

சிறு நீர்வீழ்ச்சி, துள்ைல்ைள், வபரிய வசங்குத்தான நீர் வீழ்ச்சிைள், நீர்வீழ்ச்சிைள்  

 ஆற்றின் கபோக்கில் மோறி மோறி அளமந்துள்ை  டின மற்றும் தமன் போளற ள் ேழிகே 
ஆற்றுநீர் ஓடிேரும் கபோது  டின போளறயின் கமற்பரப்பில் நீர்பட்டு குதித்து கீகை ஆற்றின் 
விழுகிறது. இது சிறிே நீர்வீழ்ச்சி (துள்ைல் ள்) எனப்படுகிறது. 

 இந்நீர் வீழ்ச்சி சற்று தபரிே அைவில் அளமயும் கபோது அள  தபரிே தசங்குத் ோன 
நீர்வீழ்ச்சி என அளைக்கிகறோம். ஆற்றின் நீரோனது தபரிே அைவில் சற்று உேரத்திலிருந்து 
கீகை விழுந் ோல் அள  நீர்வீழ்ச்சி என்கிகறோம். 

பள்ைத்தாக்கு பாகத 

 இங்கு தசங்குத்து அரித்து தின்னல் தசேல் நிளலமோறி பக் ேோட்டு அரித்து தின்னல் 
தசேல் ஏற்படுகிறது. துரி மோன அரித் ல் தசேலோல் “V” ேடிே பள்ைத் ோக்கின்  ளர ள் 
அ லமோகின்றன. 

குருட்டாறுைள் 

 குருட்டோறு ள் என்பது ஆற்றின் ேளைந்து தசல்லும் போள  ளிலுள்ை ஒரு ேளைேோகும். 
ஆற்றுநீர் தசல்லும் கபோது அ ன் தேளிப்புற  ளரளே நீண்ட  ோலமோ  அரித்து 
பள்ைத் ோக்ள  அ லப்படுத்துேள கே குருட்டோறு ள் என்கிகறோம். 

 ஆற்று நீர் புவிஈர்ப்பு விளசயினோல் ஓடும்கபோது அது கநரோ  நீண்ட தூரத்திற்கு ஓடுேது 
குருட்டோறு ள் உருேோகின்றன. 

ஆற்று ஓங்ைல்ைள் 

 ஆற்று ேளைவில் ஆற்றுநீர் தசல்லும்கபோது அது ேளைவின் கமல் கநரடிேோ  கமோதி 
அரித்து ேன்சரிவுளடே ஆற்று ஓங் ளல ஏற்படுத்துகிறது. 

 ஆறு ள் ஓடும் கபோக்கில் குருட்டோற்றின் ேளைேோனது தேளிபுறமோ  ேைர்ச்சி 
அளடகின்றது. குருட்டோற்றின் கபோக்கில்  ோணப்படும் கிளை குன்று ளின் பக் ேோட்டு 
அரிப்கப இ ற்கு  ோரணமோகும். 

சமவெளிப் பாகத 
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 இங்கு ஆற்றின் முக்கிே பணி படிேளேத் ல், ஆற்றின்  ளரளே விரிவுபடுத் ல் மற்றும் 
பரந்  சமதேளிளே உருேோக்குே லோகும். 

 பல துளண ஆறு ள் மு ன்ளம ஆற்றில் இளணே ோல் ஆற்றுநீரின்  னஅைவு 
அதி ரிக்கின்றது. 

 ஆற்றின் மு த்துேோரத்ள  கநோக்கிய் பருப்தபோருட் ள் இழுத்து ேரப்படும் நுண்ணிே 
படிவு ளை தூக்கிக் த ோண்டும் ஆற்றுநீர் தசல்கிறது. 

 ஆறோனது தபரிே அைவில் பருப்தபோருட் ளை சமதேளி பகுதி ளில் படிே இதுகே 
பின்னிே ஆறு ள் (Braided Streams) எனப்படுகின்றன. 

வெள்ைச் சமவெளி  

 ஆறோனது மூப்பு நிளலயில் அதி  அைவு படிவு ளை த ோண்டிருக்கிறது. 
தேள்ைப்தபருக்கு ஏற்படும் தபோழுது, இந்  படிவு ைோனது அரு ோளமயில் உள்ை 
பகுதி ளில் பரவுகின்றது. தபரும் பரப்பிலோன படிவு ள் ஒவ்தேோரு தேள்ைப் தபருக்கின் 
கபோதும் த ோடர்ந்து படிே ோல் தமதுேோ  இந்  ேைமோன தேள்ைச் சமதேளி உருேோகிறது. 

 ஆற்றுநீர் இேல்போ  தசல்லும் கபோது அது த ோண்டு ேந்  படிவு ள் மற்றும் 
பருப்தபோருட் ள் ஆற்றின்  ளரயில் படிே ோல் அ ன்  ளர உேருகிறது. இ ளன 
தலவிஸ் (Levees) என்கிகறோம். 

குதிகர குைம்பு ஏரி 

 ஆற்று ேளைேோனது ஆற்றின் மூப்பு நிளலயில் அதி  அைவு துடிப்புடன் 
 ோணப்படுகிறது. அ ன் தேளிப்புற  ளர அல்லது உட்குழிந்   ளர துரி மோ  
அரிக் ப்பட்டு அது ஒரு முழுளமேோன ேளைேம் கபோல மோற ஆரம்பிக்கிறது. 
இந்நிளலயில் நீரோனது ஆற்று ேளைவின் குறிகிே  ழுத்து பகுதிளே உளடத்  கநரோ  
தசல்ே ோல், அ னோல் விடப்பட்ட ேளைவுப் பகுதி குதிளர குைம்பு ஏரி எனப்படுகிறது. 

வடல்டா 

 ஆறு  டளல அளடயும் தபோழுது நுண்ணிே பருப்தபோருட் ள் கமற்த ோண்டு இழுத்து 
தசல்லோமல் மற்றும் படிே ளேக் ோமல் ஆற்றின் மு த்துேோரப் பகுதியில் விசிறி ேடிவில் 
ேண்டளல படிே ளேக்கிறது. இதுகே தடல்டோ எனப்படுகிறது.  

 பல்கேறு ேள  தடல்டோக் ள் உள்ைன. பறளே போ  தடல்டோ (Bird Foot Delta), வில்/விசிறி 
ேடிே தடல்டோ (Arute or Fanshaped Delta), தபோங்குமு  தடல்டோ (Estuarine Delta) மற்றும் 
கூம்பு ேடிே தடல்டோ (Cone shaped Delta)/ 
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 ேட அதமரிக் ோவின் 3,730 கி.மீ நீைமுள்ை மி  நீண்ட ஆறு மிசிசிபி ஆகும். ேட 
அதமரிக் ோவில் உள்ை மிகனோஸ்டோவின் இட்ஸ் ோ ஏரியில் உருேோகிறது. இது உலகின் 
நோன் ோேது நீண்ட ஆறோ வும் மற்றும் பத் ோேது மி  அதி  சக்கி ேோய்ந்  ஆறோ வும் 
உள்ைது. 

  ங் ள  இந்திே துளணக் ண்டத்தின் நீண்ட ஆறு, ேட இந்திேோவிலிருந்து  ங்ள ச் 
சமதேளி ேழிேோ  கிைக்கு கநோக்கி ஓடி பங் ைோக ளச அளடகிறது. 

 உத்ர ோண்டிலுள்ை இமேமளலயில் இருந்து 2500 கி.மீ நீைம் த ோண்ட  ங்ள  ஆறு 
உருேோகிறது. 

  ங்ள  ஆறோனது 10,00,000 சதுர கிகலோ மீட்டர் ேடிநிலத்ள ப் தபற்று உல த் திறனுளடே 
அதி மோன மக் ள் த ோள  அடர்த்திளே உருேோக்குகிறது. 

 இந்திேோவின் க சிே ஆறோ   ங்ள  ஆறு அறிவிக் ப்பட்டுள்ைது. 

அகலைள் 

    டற் ளர பகுதியில்  ோணப்படும் அரிப்பிற்கு முக்கிே  ோரணி அளல ள் ஆகும். அளல ள் 
 டற் ளரளே சுற்றிலும் அரித் ல்,  டத்து ல் மற்றும் படிேளேத் ல் ஆகிே பணி ளை 
தசய்கின்றன. 

ைடல் அரிப்பு 

அரித்து தின்னல் 

 அளலயின் விளசகேோடு கசர்ந்  போளறத்து ள் ள் ஓங் ல் மீது கமோதி உளடத்து 
து ள் ைோக் ப்பட்டு திருப்புகிறது. 

பமாதி உகடத்தல் 

 அளல ள் அரிக் ப்பட்ட தபோருட் ளை  டத்தும் கபோது அளே ஒன்றுடன் ஒன்று கமோதி 
கமலும் சிறிே து ள் ைோ  உளடகின்றன. 

நீர் தாக்ை வசயல் 

 அளல ள்  டற் ளரக்கு எதிரோ  கமோதும் கபோது நீரோனது போளற ளின் விரிசல் ளின் 
உள்கை நுளைகிறது. இ னோல் உள்கையுள்ை  ோற்று அழுத் ப்பட்டு இறுக் மளடகிறது. 
அளல ள் பின்ேோங்குகின்ற கபோது உள்கை இருந்   ோற்றோனது அதி  விளசயுடனும் 
மற்றும் தபரும் ஒலியுடனும் விரிேளடகின்றன. 

ைகரத்தல் வசயல் 
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  ளரத் ல் தசேல் மூலம் போளற ளில் இரசோேன மோற்றம் ஏற்படுத் ப்பட்டு 
சிள ேளடகின்றன. 

வபருங்ைடல் அகலைள் (Ocean Waves) 

 நீர்நிளல ளின் மீது  ோற்றின் கீழ்கநோக்கிே அழுத் விளசயும், இழுவிளசயும் நீர்ப்பரப்பின் 
மீது கூட்டோ  தசேல்படும்கபோது அளல ள் க ோன்றுகின்றன. 

  டலளல ளை தசங்குத் ோ த்  ோங்கிப் பிடித்துக் த ோள்கிற அந்  அளலயின் மு ப்புப் 
பகுதி நிளல குளலயும் கபோது உளடந்து சி றுகிற அளலயின் பகுதிளே தேள்ளை (Surf) 
எனப்படுகிறது. உரோய்ந்து க ய்கிற தசேல்  டகலோரங் ளில் நுளரதிரள் பகுதியில் 
தசறிேளடந்து  ோணப்படுகிறது. 

ைடல் அரிப்புடன் வதாடர்புகடய நிலத்பதாற்ைங்ைள் 

ெகைகுடாக்ைள் 

  டற் ளரயின் தேளிப்புறத்தின் கமல் த ோடர்ச்சிேோ  அளல ைோனது கமோதுகின்ற கபோது 
போளற ளின்  டினத்  ன்ளமக்கு ஏற்ப  டற் ளர பகுதிேோனது அரிக் ப்பட்டு ஒழுங் ற்று 
 ோணப்படுகிறது. 

 மோறி மோறி  ோணப்படுகின்ற கிரோளனட், சுண்ணோம்புக் ல், மண் மற்றும் கசறு ஆகிேளே 
ஒன்றிளணந்து  ோணப்படும் இடத்தில் இளே அதி மோ   ோணப்படுகின்றன. 

ஓங்ைல் 

  டற் ளரயில் உள்ை நிலங் ளை அரித்து ஓங் ல் ைோ  (Cliff) மோற்றி அளமக்கின்றன. 
 தசங்குத் ோன போளற  டளல கநோக்கி அளமயும் கபோது ஓங் ல் ஏற்படுகின்றது. 

அகல அரிபமகடைள் 

 ஓங் ள் ளின் அடர் ைத்ள  அளல ள் த ோடர்ந்து அரித்த டுத்து அ ன் கமல் த ோங்கிக் 
த ோன்டிருக்கிற தேட்டுத் ைம் சீர்குளலந்து வீழ்ே ோல் ஓங் ள் பின்னளடகிறது. இ னோல் 
நீண்டத ோரு இருக்ள ளேப் கபோல ஒரு க ோற்றம்  உருேோகிேது. அத்க ோற்றம் “அளல 
அரிகமளட” (Wave cut platform) என அளைக் ப்படுகிறது. 

குகைைள் 

 த ோடர்ச்சிேோன அளல ைோனது ஒங் லின் அடிமட்டத்தில் குளடந்து குள  கபோன்ற 
க ோற்றத்ள  ஏற்படுத்துகின்றன. 
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  டகலோரங் ளின் கமோதிஉளடகிற அளல ள் அக் டளல கநோக்கி விரிேளடந்து 
 ோணப்படுகிற நீட்டு நிலங் ளை அதி  ேலுவுடன்  ோக்குகின்றன. அவ்ேோறு கமோதி 
 ோக்குே ோல் உளடகிற அளல ளின் நுளரதிரள் நேமோனதும் அதி  பிைவு ளைக் 
த ோண்டதுமோன போளற ளை மட்டும் அரித்த டுக்கின்றன. அ ன் விளைேோ  
 டற்குள  ள் உருேோகின்றன. 

ைடல் ெகைவு / பமல் ெகைவுைள். 

 இரண்டு குள  ள் ஒன்கறோடு ஒன்று  கசரும்கபோது  டல் ேளைவு உருேோகின்றன. கமலும் 
அளல ைோல் ஏற்படுகின்ற த ோடர் அரிப்பினது  டல் ேளைளே முழுேதுமோ  தநோறுங்கி 
கபோ  ேழிேகுக்கிறது. 

 ந்ீட்டு நிலற் ளுக்கு எதிர் திளசயில் உருேோன இரண்டு குள  ளும் ஒன்றிளணயும் 
கபோது  டல் கமல்ேளைவு ஒன்று உருேோகிறது. 

ைடல் தூண்  

 எஞ்சி  இருக்கின்ற போளற, தூளணப் கபோல் இருப்ப ோல் அேற்ளற  டல் தூண் 
என்கிகறோம். 

எஞ்சிய பாகை  

 த ோடர்ந்து  டல் தூண் ள் அரிக் ப்படுே ோல் எஞ்சிே போளற உருேோக்கின்றன. அளே 
 டல் மட்டத்திலிருந்து சற்கற போர்க் க் கூடிே மட்டகம இருக்கும். 

அகலயின் படிவித்தபலாடு வதாடர்புகடய நிலத் பதாற்ைங்ைள்  

ைாயல் 

  டற் ளரளேச் சுற்றிலும் மண் படிேளேத் லோல் க ோற்றுவிக் ப்படும் நிலத் க ோற்றகம 
 ோேல் எனப்படும்.  ோேலோனது தபோமுேோ  மி  நுட்பமோன மணற்து ள் ைோல் ஆனது. 

 உலகின் நீண்ட  டற் ளர அதமரிக் ோவின் மிேோமி  டற் ளர, அ ளன அடுத்  தபரிே 
 டற் ளர தசன்ளனயில் உள்ை தமரினோ  டற் ளரேோகும். 

மணல் திட்டுக்ைள் 

  டல் அளல ளினோல் அரிக் ப்பட்ட து ள் ள்  டத் ப்படும் கபோது ஏக னும் குறுக்கீடு ள் 
ஏற்படுமோயின் அவ்விடத்திகலகே து ள் ள் படிே ளேக் ப்படுகின்றன.  

 கமலும் படிேளேத் ல் த ோடரும் கபோது நீண்ட  டுப்பு கபோலவும் மற்றும் நோக்கு கபோன்ற 
அளமப்போ வும்  டற் ளர ளிலிருந்து  டலிளன கநோக்கி ேைர்கின்றன. இது கபோன்ற 
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அளமப்பு ஆற்று மு த்துேோரத்தில் உருேோகுகமேோனோல் அது குடோ என்று 
அளைக் ப்படுகிறது. 

நீரடி மண்ைகர: 

 நீள்ேோக்கில்  ோணப்படுகிற மண்ணோலோன த ோடர் ளை நீரடி மண் ளர (Spits) என 
அளைக்கிகறோம். 

ெகைகுடா மண்திட்டு 

 ேளைகுடோவின் குறுக்க  உருேோகி, அந்  ேளைகுடோளே தபருங் டலில் இருந்து 
பிரிக்கிற மணல்திட்டு ேளைகுடோ மணல்திட்டு எனப்படும். 

டாம்பபாபலா 

 எந் ப் பகுதி ளில் நீகரோட்டங் ளின் ேலிளம குன்றி இருக்கிறக ோ அந் ப் 
பகுதி ளிலுள்ை ேளைகுடோ பக் ங் ளின் குறுக்க  நீரடி மண் ளர உருேோகும். 

பனியாறுைள் (Glaciers) 

 துருே குளிர்மண்டலம், உேர்ந்  மளலப் பள்ைத் ோக்கு ஆகிே இடங் ளில் தமதுேோ  
ந ருகிற மி ப்தபரிே பனிக் ட்டி ந ர் கல பனிேோறு ள் என அளைக் ப்படுகிறது. உளற 
நிளலக்கும் குளறேோன தேப்பநிளல உள்ை பகுதி ளில் பனிேோறு ள் பரவிக் 
 ோணப்படுகின்றன. 

 பனிேோறு ள் ஆஸ்திகரலிேோளேத்  விர அளனத்து  ண்டங் ளிலும்  ோணப்படுகின்றன. 
 உலகில் அதி  பனிேோறு ள் ஐகரோப்போவில் உள்ைன. உலகின் மி ப்தபரிே மலோஸ்பீனோ 

பனிேோறு அலோஸ் ோவின் ேோகூட் ேளைகுடோவில் உள்ைது. 
 உளறபனிக் க ோட்டிற்கு கமல் அளமந்துள்ை பிரக சங் ளில் குவியும் 

பனித்து ள் ைோனது திடநிளலளே அளடே ோல் உருேோகும் அழுத் த்தின் 
 ோரணமோ வும், ஈர்ப்பு விளசயினோலும் பள்ைத் ோக்கு ளின் ேழிேோ  தமதுேோ  
ந ருகின்றது. 

 க ோளட ோலத்தில் உருகும் பனியின் அைளேக்  ோட்டிலும் குளிர் ோலத்தில் தபோழியும் 
பனியின் அைவு அதி மோ  இருக்கிற இடங் ளில் பனி அதி மோ  கசருகிறது. இவ்ேோறு 
த ோடர்ந்து பல ஆண்டு ள் நி ழ்ந்து பரப்பு ளிகலகே  ங்கிவிடுகிறது. இளே பனி 
ேேல் ள் (Snow field) எனப்படுகின்றன. 

 சரோசரிேோ  பனிக்  ட்டிேோ  மோற 25 மு ல் 100 ஆண்டு ள் ேளர ஆகின்றன. 
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 உேர் நிலங் ளையும், பீடபூமி ளையும் மூடியுள்ை பனிேோறு ள் பனி விப்பு ள் (icecaps) 
எனப்படும். 

 ஒரு நிலப்பரப்ளப பனிேோறு ள்  டந்து தசல்லும் கபோது நிலப்பரப்ளப அரித்த டுத்து 
அதில் உள்ை போளறத் து ள் ளை  டத்தி படிே ளேக்கிறது. அவ்ேோறு சீரற்ற 
நிலப்பரப்ளபப் பனிேோறு ள்  டந்து தசல்லும் கபோது பனிேோற்றின் கமற்பரப்பில் 
விரிசல் ள் க ோன்றும். இளே பனிேோற்றுப் பிைவு ள் (Crevasses) எனப்படும். 

  ைர்ேோன போளற மீது பேணிக்கும் பணிேோறு அேற்ளற  ன்னுடன் எடுத்துச் தசல்லும், 
இது பறிக்த டுத் ல் (Plucking) எனப்படும். 

 உராய்ந்து பதய்த்தல்: பனிேோறு ள் போளறயின் மீது உரோய்ந்து க ய்க்கும் கபோது 
போளறயும் க ய்ந்து தபோடிேோன மோவு கபோன்ற தபோருளை  ருகின்றன. அது போளற மோவு 
(Rock flour) எனப்படும். 

 போளறமோவு அதி மோ  உற்பத்திேோனோல் பணிேோற்றில் இருந்து உருகி ஆறோ  ஓடுகிற நீர் 
சோம்பல் நிறத்தில்  ோட்சிேளிக்கும். 

 ஒரு பனிேோறு தபோருட் ளை அரித்த டுக்கும் வீ ன் கேறுபடுே ற்கு  ோரணி ைோ  
அளமேது: பனிேோறு ந ரும் கே ம், பனிக் ட்டியின் பருமன், போளறயின் ேடிேம், 
 டினத் ன்ளம, அைவு, பனிேோற்றின் அடியில் உள்ை நிலப்பரப்பின்  ன்ளம. 

பனியாறுைளின் ெகைைள் 

o பள்ைத் ோக்கு பனிேோறு ள் (Valley Glaciers) 
o  ண்டப் பணிேோறு ள் (Continental Glaciers) 
o மளலேடிேோரப் பனிேோறு ள் (Piedmont Glaciers) 

என ேள ப்படுத் ப்படுகின்றன. 

பள்ைத்தாக்கு பனியாறுைள் 

 மளல ளின் கமல் அளமந்துள்ை உேரமோன பள்ைத் ோக்கு ளில்  ோணப்படும் இளே 
குறுகிே அளமப்ளபக் த ோண்டளே. இளே ஆல்ஃளபன் பனிேோறு ள் எனவும் 
அளைக் ப்படுகின்றன. 

 துருேப் பிரக சங் ளில் பனித் து ள் ைோனது பரந்  அைவில் பரவிக்  ோணப்படுகின்றன. 
இவ்ேோறு பரவிக்  ோணப்படும் பனித் து ள் ளின் த ோகுப்கப  ண்டப் பனிேோறு ள் என 
அளைக் ப்படுகிறது. 

 த ன் அதமரிக் ோவில் ேடக்கு ஆண்டிஸ் மளல பள்ைத் ோக்கு பனிேோறு ஐகரோப்போவில் 
உள்ை ஆல்ப்ஸ். த ன் ஆல்ப்ஸ் நியூசிலோந்தில் உள்ைது. 
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ைண்டப்பனியாறுைள் 

 இளே பனி விரிப்பு ள் எனப்படும். அ லமோ வும், பருமனோ வும் இருக்கின்றன. துருே 
மண்டலங் ளுக்கு அருகில் உள்ை  ண்டங் ளில் உள்ைன. 

 ேட அளரக்க ோைத்தில் அளமந்துள்ை கீரீன்லோந்தில் 80% பனிவிரிப்பு உள்ைது. இளே 1500 
மீ பருமளனக் த ோண்டது. 

 த ன் துருேத்தில் 4300 மீ. பருமளனக் த ோண்ட அண்டோர்டிக் பனிவிரிப்பு உள்ைது. 
இந்திேோளேப் கபோன்று 12 மடங்கு தபரிே பனிவிரிப்ளப த ோண்டுள்ைது. 

 பனிக் ட்டியின் தமோத்  இருப்பில் 90% அண்டோர்டி ோவிலுள்ை பணிேோற்றில் உள்ைது. 
கமலும் உலகின் தமோத்  நன்னீர் இருப்பில் 75% உள்ைது. 

மகலயடிொரப் பனியாறுைள் 

 மளலேடிேோரப் பகுதி ள் பனித்து ள் ள் குவிே ோல் உருேோகும் பனிேோறு ள். 
 பனிேோறு ள் தசல்லும் ேழியில் அரித் ல்,  டத்து ல் மற்றும் படிேளேத் ல் ஆகிே 

கூட்டு தசேல் ளைச் தசய்கின்றது. 

பனியாறுைளின் அரிப்புச் வசயல் நிைழ்வுைள் 

உகைபனி உகடப்பு 

 போளற ளில் பனி உளறே ோலும் மற்றும் உருகுே ோலும் சிள ப்படும் நி ழ்கே உளறபனி 
உளடப்பு என அளைக் ப்படுகிறது. 

பறித்வதடுத்தல் 

உகைபனி உகடப்பு 

 போளற ளில் பனி உளறே ோலும் மற்றும் உருகுே ோலும் சிள ப்படும் நி ழ்கே உளறபனி 
உளடப்பு என அளைக் ப்படுகிறது. 

பறித்வதடுத்தல் 

 பனிேோறு ந ரும்கபோது அ ன் போள யில் உள்ைேற்ளற அடிகேோடு 
தபேர்த்த டுக் ப்படு கல பறித்த டுத் ல் ஆகும். 

உராய்ந்து அரித்தல் 
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 உரோய்ந்து அரித் ல் என்பது பறித்த டுக் ப்பட்ட போளறத் து ள் ளின் மூலம் 
 ளரப்பகுதிேோனது உரோய்ந்து அரிக் ப்படுே ோகும். 

பனியாறுைள் அரிந்வதடுத்தலால் உருொகும் நிலத்பதாற்ைங்ைள் 

  ண்ட பனிேோறு ள் அைவில் தபரி ோ  இருக்கும் கபோது அ ன் அரித் ல் திறனும் 
அதி மோ  அளமகிறது. 

 மளலப் போங் ோன பிரக சங் ளில்  ோணப்படும்  ரடுமுரடோன க ோற்றங் ள் பனிேோற்றின் 
அரித்த டுத் ல் மூலம் உருேோகிறது. 

சர்க் 

 பள்ைத் ோக்கின்  ளலப்பகுதியிலுள்ை பனிேோறு, மளல ளின் பக் ங் ளை 
அரித்த டுகிறது. அக  கநரத்தில் உளறபனி நுளைவு (Frost Wedging)  ோக் த்தினோலும் 
பிரித்த டுக் ப்படுேதினோலும் பனிேோற்றின் அடிப்பகுதியும் அரித்த டுக் ப்படுகிறது. 
இ னோல் ஒரு பள்ைம் க ோன்றி ஒரு ள  நோற் ோலியின் (Arm chair) க ோற்றத்ள க் 
த ோண்டுள்ைது. இது சர்க் எனப்படும். 

 இந்  சர்க் உள்ை இடத்தில் பனிக் ட்டி உருகி பின்னர் அந்  பள்ைத்தில் ஒரு ஏரிேோ  
உருேோகிறது. அந்  ஏரிளே டோர்ன் (Tarn) என்கிகறோம். 

ஆவரட்டுைள் மற்றும் பிரமிடு சிைரங்ைள் 

 இரண்டு சர்க்கு ள் ேைர்ந்து விரிேளடயும் கபோது  த்திகபோன்ற குறுகிே பரப்பு த ோண்ட 
குறுகிற பிரிகமடு கை ஆவரட்டுைைாகும். 

 அரு ருக  உள்ை இரண்டுக்கும் கமற்பட்ட சர்க்கு ைோல் இளணக் ப்பட்டுள்ை பகுதி 
உளடந்து உேர்ந்து நிற்கும் சிேரம் கபோன்ற அளமப்கப பிரமிடு சி ரமோகும். 

 பனிேோற்று பள்ைத் ோக்கு ள் நிற்கும் சி ரம் கபோன்ற அளமப்கப பிரமிடு சி ரமோகும். 
 பனிேோற்று பள்ைத் ோக்கு ள்  விர சிறிே கூர்ளமேோன விரிப்பு ளைக் த ோண்டு 

ேளைந்து தநளிந்து தசல்கிற த ோர் ள் (Aretes) எனப்படும். இேற்றில்  ோணப்படும் 
பிரமிடு ளை ஒத்  க ோற்றங் ள் ைோர்ன் ள் (Horns) எனப்படும். 

   சர்க்கு ள் (Cirques) விரிேளடகிற தபோழுது தரட்டு ளும், ைோர்ன் ளும் க ோன்றுகின்றன. 

ஸ்விட்ைர்லோந்தில் ஆல்ப்ஸ் மளலயில் கமட்டர்ைோர்ன் உள்ைது. 

பள்ைத்தாக்குபனியாறு 

U – ெடிெ பள்ைத்தாக்கு 
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   பள்ைத் ோக் ோனது பனிேோற்றினோல் அரிக் ப்பட்டு ஆைப்படுத்துே ோல் உருேோகும் 
நிலத்க ோற்றகம V – ேடிே பள்ைத் ோக்கு ஆகும். 

“V” ேடிே பள்ைத் ோக்கு நோைளடவில் பள்ைத் ோக்கு பனிேோற்றின் அரித் ல்  ோரணமோ  “U” 
ேடிேமோ  மோறுகின்றன. 

வதாங்கும்பள்ைத்தாக்கு (Hanging valley) 

மு ன்ளம ண்டப்பனிேோறு, துளணப் பனிேோற்றிளன விட அதி  அைவு அரிப்புத்திறன் 
த ோண்டிருக்கும் கபோது த ோங்கும் பள்ைத் ோக்கு உருேோகின்றது. 

துளண ஆற்றில் உள்ை பனி உருகிே பின்பு அது மு ன்ளமேோற்றின் மீது 
த ோங்கிக்த ோண்டிருப்பது கபோல்  ோட்சிேளிக்கும். இவ்ேோறோன துளண ஆறு த ோங்கும் 
பள்ைத் ோக்கு என அளைக் ப்படுகின்றது. 

பனிேோறு  னினோல் உருேோக் ப்படும் மற்றநிலத் க ோற்றங் ைோேன, 

o தசம்மறி ஆட்டுப்போளற (RockeMoutonnee). 
o ேோல்ேடிேபோளற(Crag & Tail). தபோருந் ோப்போளறஅல்லதுதிரியும்போளற (Boulder Clay or 

Glacial Till) 
o எரோடிக் ள் (Erractics). 

பனியாற்றினால் படிவுைள் (Deposits) 

 பனிேோற்றினோல்கநரடிேோ படிேளேக் ப்படுகிறதபோருள் ள்பனிேடிக் ளிமணல் 
(Tills)எனப்படுகிறது. 

வமாகரன்ைள் 

 பனிேோற்றின்படிேளேத் ல்தசேலினோல்உருேோக் ப்படும்நிலத்க ோற்றங் ளைதமோளரன்
 ள்எனஅளைக்கிகறோம். 

 தமோளரன் ள் எனப்படுபளே போளறத்து ள் ள், துண்டு ன், போளற உருண்ளட ள் மற்றம் 
கசறு ைோல் ஆனளே. 

வமாகரன்ைளின் ெகைைள் 

விளிம்பு வமாகரன்ைள் (Terminal Moraines): பள்ைத் ோக்கு மற்றும்  ண்ட பனிேோறு ள் 
சந்திக்குமிடங் ளில் உருேோகின்ற பனிேடி  ளிமணல் த ோடர் ள் விளிம்பு தமோளரன் ள் 
எனப்படும். 
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படுகைவமாகரன்ைள் (Lateral Moraines): பனி உருகிச் தசல்லும் கபோது தபரிே அைவில் பனிேடி 
 ளிமணல் படிே ளேக் ப்படுே ோல் அப்பகுதியில் சி றுண்ட போளற ளை த ோண்ட 
கமடுபள்ைமோன சமதேளி ஒன்று உருேோகிறது. இவ்ேோறு பணேோற்றின் மு ப்பு பின்னளடயும் 
கபோது, படிே ளேக் ப்படுகிற சீரற்ற பனிேடிக்  ளிமணல் அடுக்கிளன படுள  தமோளரன் ள் 
என அளைக்கிகறோம். 

பக்ை வமாகரன்ைள்: ஒரு பள்ைத் ோக்கு பனிேோறு கீழ்கநோக்கி ந ரும் கபோது, அ ன் பக் ங் ள் 
அரிந்த டுக் ப்படுகின்றன. பனிேோறு ந ர்ந்து பனிேோற்றின் விளிம்பு ளில் குவிக் ப்பட்ட போளற 
து ள் ள் பள்ைத் ோக்கின் சுேர் ளில் படிகிறது. இந்  பனிேடி  ளிமணல் த ோடர் ள் 
பள்ைத் ோக்கின் பக் ங் ளுக்கு இளணேோ  அளமந்திருப்ப ோல் அேற்ளை பக்  தமோளரன் ள் 
என அளைக்கிகறோம். 

மத்திய வமாகரன்ைள் (Medial Moraines): இரண்டு பள்ைத் ோக்கு பனிேோறு ள் ஒன்று கசர்ந்து 
ஒகர பணிேோறோ  மோறும் தபோழுது,  னித் னிேோ  சுமந்து ேந்  பக்  தமோளரன் ளும் ஒன்று 
கசர்கின்றன.  ளடசிேோ  பனிக் ட்டி உருகி தேளிகேறும் கபோது ஒன்று கசர்ந்து புதி ோ  
உருேோன பள்ைத் ோக்கின் மத்தியில் படிவு ளை விட்டுச் தசல்கின்றன. இப்படிவு கை மத்திே 
தமோளரன் ள் என அளைக் ப்படுகின்றன. இவ்ேள  தமோளரன் ள் பள்ைத் ோக்கு பனிேோற்றின் 
க ோற்றங் ளில் சிறப்போனது. 

  மணலோலும், பரல் ைோலும் ஆன நீண்ட குறு லோன த ோடர் ள் எஸ் ர்ஸ் எனப்படும். 

டிரம்லின்ைள் 

 போளறத்து ள் மற்றும் கசறு  லளேேோலோன நீள் ேட்ட ேடிே, சிறுகுன்று கபோன்ற 
நிலத்க ோற்றகம டிரம்லின் ள். இளே போர்ப்ப ற்கு முட்ளட ள் புள த்துள்ைது கபோல் 
க ோற்றமளிக்கும். இளே கூட்டமோ  இருந் ோல் ட்ரம்லின் ேேல் ள் எனப்படும். 

 ேண்டல் சமதேளி, எஸ் ர் ள் ஆகிேன படிவித் லோல் உருேோக் ப்படும் 
நிலத்க ோற்றங் ள். 

ைாற்று 

 புவியின் கமற்பரப்பில் கிளடேோ  ந ருகிற ேோயுகே  ோற்று என அளைப்படுகிறது. 
  ோற்றோனது போளல மற்றும் அளரப் போளலேனங் ளில் க யுறு ளல ஏற்படுத்துேதில் 

ேலிளமேோன  ோரணிேோகும். ஏதனனில், குளறந்  அைவு மளைப்தபோழிவு மற்றும் தசோற்ப 
அைவு இேற்ள த்  ோேரங் ள் இருப்பக   ோரணமோகும். 

அரித்தலின் வசயல்பாடுைள் 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 59 of 321 

1. புகடத்வதடுத்தல் (by deflation): 
உதிரிேோன மணல் து ள் ள் அளே இருக்கும் இடத்திலிருந்து  ோற்றினோல் தூக்கி 
தசல்லப்படும் தசேகல புளடத்த டுத் லோகும்.  
த ட்டிப்படோமல் மி வும்  ைர்ேோ  இருக்கிற தபோருள் ளை தூக்கி அப்தபோருள் ளை 
அங்கிருந்து அ ற்றி விடும். இ ன் விளைேோ  ஆைமற்ற பள்ைங் கை உருேோகும். 
இளே ஊது பள்ைங் ள் (Bow outs) எனப்படும். 

2. அரித்து தின்னல்/உராய்ந்து பதய்த்தல் (by abrasion) 
  போளறத் து ள் ைோனது  ோற்றினோல் எடுத்து தசல்லப்பட்டு எதிரிலுள்ை 
போளற ளின் மீது கமோதி சிள ப்பக  அரித்து தின்னலோகும். 
   ோற்று த ோண்டு ேருகிற மணல், ேறண்ட மற்றும்  டகலோர பகுதி ளில் தேளிகே 
த ரிகிற போளற ளில் கமோதி அேற்ளற க ய்க்கின்றன. இ னோல் உருேோகும்  ற் ள் 
பட்ளடக்  ற் ள் (Ventifacts) எனப்படும். 

3. பமாதி உகடதல் 
    ோற்றினோல்  டத் ப்படும் போளறத்து ள் ள் ஒன்றுடன் ஒன்று கமோதி சிள ேளடேது 
கமோதி உளட லோகும். 

உேரம் அதி ரிக்  அதி ரிக்   ோற்றின் கே ம் அதி ரிக்கும் 
1. படுள ச் சுளம:  ோற்று எடுத்துச் தசல்லும் படுள ச் சுளம மணல் ஆகும். 
 மணல் புேல் (Sand Storm) – மணல் புேல் போளலேனங் ளுடன் த ோடர்பு த ோண்டளே. 

அதிகே மோ  வீசும்  ோற்று மண்டலத்தில்  லந்து விடுகிறது. 3 மீட்டரிலிருந்து 15 மீட்டர் 
ேளர வீசும்  ன்ளம த ோண்டது. 

1. மி ளேச் சுளம: தூசு ளை  ோற்று ேளிமண்டலத்தில் அதி  உேரத்திற்கு எடுத்து 
தசல்கிறது. 

 புழுதிப்புேல் (Dust Storm) – கேைோண் நிலங் ளுடன் த ோடர்பு த ோண்டளே. 

ைடத்தல் வசயல் முகைைள் 

  டத் ல் தசேலோனது,  ோவு ல் (Sallation), த ோங்கு ல் (Suspension) நி ழ்வு ள் முலம் 
நளடதபறுகிறது. 

ைாற்றினால் வசய்யப்படும் அரிப்புச் வசயல்ைள் 

  ோற்றோனது புளடத்த டுத் ல் (Deflation), அரித்து தின்னல் (Abrassion) ஆகிே தசேல் ள் 
மூலம் பல்கேறு ேள ேோன நிலத்க ோற்றங் ளை குறிப்போ  போளலேனப் பகுதி ளில் 
உருேோக்குகின்றது. 
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பீடப்பாகைைள் அல்லது ைாைான் பாகைைள் 

  டின மற்றும் தமன்ளமேோன அடுக்கு ைோல் ஆன போளறேோனது  ோற்றினோல்  டத்தி 
த ோண்டு ேரப்படும் மணல் து ள் ளினோல்  ோக் ப்படுகின்றது. அப்கபோது தமன் 
அடுக்கு ைோனது கீழ் பகுதியில் இருப்பின் கமகல உள்ை  டின அடுக்கிளனவிட கே மோ  
அரிக் ப்படுகிறது. இவ்ேோறோன நீண்ட ோல அரிப்பினோல் போளறத்தூணோனது  ோைோன் 
கபோன்று க ோற்றமளிக்கிறது. இவ்ேோறோன போளற ள் பீடப்போளற ள் எனவும் 
அளைக் ப்படுகிறது. 

சூைன் 

 தமன்போளற அடுக்கின் கமல்  ட்ளடேோன  டினப்போளற அடுக்கு ள் கிளடேோ  
அளமந்திருந் ோல் அளே  ோற்றினோல் குறுக் ோ  அரிக் ப்பட்டு நீண்ட குன்று 
க ோன்றுகிறது. இந்   டினப்போளறயின் க ோற்றம் கமளட கபோன்று  ோட்டிேளிக்கும். அ ன் 
உச்சி சூ ன் எனப்படும். 

யார்டாங் 

 போளலேனச் சூைலில்  ோற்றினோல் அரிக் ப்பட்டு நீண்ட மளலத்த ோடர் கபோல 
 ோணப்படும் நிலத்க ோற்றகம ேோர்டோங் ஆகும். ேோர்டோங்கு ள் அ ன்ற நீள்ேட்ட 
ேடிேமுளடே நிலத் க ோற்றங் ைோகும். கமலிருந்து போர்ப்ப ற்கு  விழ்த்து ளேக் ப்பட்ட 
படகு கபோன்று  ோட்சிேளிக்கும். 

இன்சல்பர்க்குள் 

 அரிக் ப்படோ  எஞ்சிே குன்று ைோ   ளரப்பகுதியிலுருந்து உேர்ந்து  ோணப்படும் 
நிலத்க ோற்றகம இன்சல்போக்கு ள் ஆகும். இளே தசங்குத்து சரிவு ளையும் மற்றும் ேட்ட 
ேடிே உச்சி பகுதி ளையும் த ோண்டிருக்கும்.  

  ோற்றின் அரிப்கபோடு த ோடர்புளடே மற்ற நிலத்க ோற்றங் ைோேன, கமசோ (Mesa), பட்டிஸ் 
(Buttes), பட்ளடக் ற் ள் (Ventifacts), முப்பட்ளடக்  ற் ள் (Dreikanter) மற்றும் ஊது 
பள்ைங் ள் (Deflation Hallows)/ 
 ோற்றின் படிே ளேத் ல் நிலத் க ோற்றங் ள் 
(1) மணல் குன்று ள் (2)  ோற்றோடி ேண்டல் 

மணல் குன்றுைள் (Sand Dunes): 

    ோற்று எடுத்து ேரும் மணளல அக் ோற்று ஒரு குன்று கபோல படிே ளேக்கிறது. மணல் 
குண்று ள் 3 ேள ப்படும். 
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1. பிகை மணல் குன்றுைள்/பர்ைான் (Barchan Dunes) 

ேளரேளறக்கு உட்பட்ட மணல் படிவு ளும், சமமோன திடமோன நிலப்பரப்பு ளும் 
 ோணப்படுகிற இடங் ளில் பிளற மணல் குன்று ள் உருேோகின்றன. பிளற ேடிவுடன், 
கீழ்கநோக்கிே முளன ளையும் த ோண்டிருக்கிற  னித்  மணல் குன்ளற பிளறச்சந்திர 
மணல் குன்று என அளைக்கிகறோம். 

  ோற்று வீசும் திளசக்கு ஏற்ப நிளலேோ  ந ரும்  ன்ளம த ோண்டளே,  ோற்று வீசும் 
திளசேோனது ேன் சரிவிளனயும், எதிர் திளசேோனது தமன் சரிவிளனயும் 
த ோண்டிருக்கும். 

  ோற்ைறு வீசும் திளசக்கு கநரடிேோ  தபோருந் ோவிடில் மணல் குன்றின் ஒரு முளன 
மற்தறோரு முளனளே விட நீைமோ  அளமயும். 

2. குறுக்கு மணல் குன்றுைள் (Transverse Dunes): 
 க ோள்  ோற்று ள் ஒகர சீரோ  வீசுகிற கபோதும், மணல் அபரிமி மோ  இருக்கிற கபோதும் 

மி  தசோற்பமோன  ோேரங் ைற்ற நிலப்பரப்பு ளில் குறுக்கு மணல் குன்று ள் நீண்ட 
த ோடரோ  ேரிளசேோ  உருேோகிறது. 

 இளே க ோள் ோற்று வீசும் திளசக்கு தசங்குத்து க ோணத்தில் உருேோகின்றன. 
 தபரும்போலும்  டகலோரத்திலுள்ை மணல் குன்று ள் இவ்ேடிேத்தில் உள்ைன. 

3. தசஃப்/நீள் மளலக் குன்று ள் (Logitudinal Dunes)  
 நிளலேோன  ோற்று திளசயும், படிகிற மணல் ேளரேளறக்கு உட்பட்டும் இருப்பின் 

அப்பகுதி ளில் நீள் மணல் குன்று ள் க ோன்றுகின்றன. 
  ோற்று வீசும் திளசக்கு இளணேோ  பல கிகலோ மீட்டர் ள் நீைத்திற்கு அளமந்திருக்கும் 

குறு லோன மணற்குன்று கை தசஃப் அல்லது நீள் ேடிே மணற்குன்று ள் ஆகும். 

பலாயஸ்/ைாற்ைடி ெண்டல் (Loess) 

 போளலேனத்திற்கு அரு ோளமயிலுள்ை பகுதி ளில் படிந்திருக்கும் நுண்ணிே மணல் 
து ள் கை கலோேஸ் ஆகும். இளே மி வும் ேைமோன, நுட்பமோன மற்றும் மஞ்சள் 
நிறமுள்ை மணல் து ள் ைோகும். 

 பல ஆண்டு ைோ  புழுதிப் புேல் ைோல் த ோண்டு ேரப்பட்டு, படிே ளேக் ப்படுகிற 
தபோருட் ளை  ோற்றடி ேண்டல் என்கிகறோம். போளலேனங் ளும், பனிேோற்றுப் 
படிவு ளும் இ னோல் உருேோனளே. 

 உலகின் மி ப்தபரிே  ோற்றடி ேண்டல் கமற்கு மற்றும் ேடக்கு சீனோவில் உள்ைது. 
சீனோவின் மஞ்சைோறும் மஞ்சள்  டல் இ ன்  ோரணமோ  இப்தபேர் தபற்றன. 

 சீனோவின்  ோற்றடி ேண்டலுக்கு மத்திே ஆசிேோவின் போளலேனப்பரப்கப ஆ ோரமோகும். 
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 அதமரிக்  ஐக்கிே நோடு மற்றும் ஐகரோப்போவில்  ோணப்படும்  ோற்றடி ேண்டல் 
பனிேோற்றின் மளறமு  தசேலினோல் க ோன்றிேது. 

பாகைைள் 

புவி கமகலோட்டின் கீகையுள்ை போளற ள் திரே நிளலயில் (Magma) உள்ைன. 

பாகைைளின் ெகைைள் 

1.தீப்போளற 2.படிவுப்பளற 3.உருேமோறிே போளற 

1. தீப்பாகை (Ignesious Rock) 

 இக்னிேஸ் என்ற லத்தீன் தமோழிச் தசோல் தீ என தபோருள்படும். 
 அதி  தேப்பத்ள  உளடே திரே நிளலயிலுள்ை தபோருட் ைோல் ஆனது. 
 தீப்போளறயின் ேள  ள் பசோல்ட் போளற மற்றும் கிரோளனட் போளற ஆகும். 
 பசோல்ட் போளற  ளலயீடு போளறப் பிரிளேச் சோர்ந் து. 

உந்துப்பாகைைள் 

 புவியின் கமற்பரப்பிற்கு ேந்து கசர்கிற எரிமளலக் குைம்போன மோக்மோவினோல் 
இப்போளற ள் உருேோகின்றன. 

 லோேோ ேள  ள் அதிகே மோ  குளிர்ந்து விடுே னோல் மி  நுண்ணிே படி ங் ளைக் 
த ோண்டிருக்கின்றன. 

 இவ்ேள ப் போளற ள் ைேோய் மற்றும் ஐஸ்லோந்து கபோன்ற பகுதி ளில் அதி ம் உள்ைன. 

தகலயீடு பாகை 

 இவ்ேள ப்போளற ள் விரிப்பு கபோன்றும், உருேத்தில் தபரிே ோ வும் உள்ைன. 
 இ ன் ேள  ள்: 
(i) இகடப்பாகை (Dyke): புவி கமகலோட்டில்  ோணப்படும் விரிசல் ளில் தமல்லிே நரம்பு 

கபோன்று தசங்குத் ோ  உருேோகும். 
(ii) சமக்கிகடப் பாகைைள் (Sill): படிேப்போளற அடுக்கு ளின் கமற்பரப்பில் அேற்றிற்கு 

இளணேோ  கிளடேோ  இறுகிப் கபோன மோக்மோ சமக்கிளடப் போளற எனப்படும். 
(iii) கும்மட்டப் பாகைைள் (Laccolith): படிேப் போளற ளில் மோக்மோ ஊடுருவும் கபோது 

உருேோகிறது. 
(iv) நீர்ெரிப்பாகைைள் (Batholith):  ளலயீடு போளற ளில் மி ப் தபரிேது. 
(v) எரிமகலக் குழாய் (Volcanic Pipe) 
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2.படிெப் பாகைைள் (Sedimentary Rock) 

  ோற்று,தேப்பம், நீர், மற்றும் பனிக் ட்டி கபோன்றேற்றோல் சிள க் ப்படும் கபோது சிறு சிறு 
 ற் ைோ வும், மணலோ வும் மோறி நீருடன்  லந்து அடித்துச் தசல்லப்படுகின்றன. இவ்ேோறு 
அடித்துச் தசல்லப்படுகின்ற தபோருட் ள் ஒரிடத்தில் படியும் கபோது இவ்ேள ப் படிேங் ள் 
உருேோகின்றன. 

 இந் ப் படிேங் ள் ஆரம்பத்தில் மிருதுேோ வும்,  ைர்ேோ வும் உள்ைன. 
 பல படிேங் ள் த ோண்ட அடுக்கு ளைக் த ோண்டது. இந்  அடுக்கு ள் ஒன்றன் கமல் 

ஒன்றோ  படிே படிே அந்  படிவு ள்  டினமோ /திடமோன ோ  மோறுகிறது. இதுகே இறுதியில் 
படிவுப் போளற ைோ  உருதபறுகிறது. 

 மணற்போளற (Sand Stone) என்பது சோ ோரண/பரேலோன ஒரு ேள  படிவுப்போளறேோகும். 
 பல்கூட்டுப்போளற (Coglomerate) என்பது கூைோங் ள், போளற துண்டு ள் ஆகிேேற்றோல் 

உருேோனளே. 
 புவியின் கமம்போட்டில்  ோணப்படும் போளற ளில், படிவுப்போளற ள் 5% ஆனோல் 

நிலப்பரப்பில் 75% படிவுப்போளற ள் உள்ைன. 

3.உருமாறியப் பாகைைள் (Metamorphic) 

   புவியில் ஏற்படும் தேப்பம், அழுத் ம்,  ோரணமோ  தீப்போளற ளிலிருந்தும், படிவுப் 
போளற ளிலுருந்தும் இவ்ேள ப் போளற ள் உருேோகின்றன. 

 தமட்டோ மோர்பிக் என்ற கிகரக் ச் தசோல் ேடிே மோற்றம் எனப் தபோருள்படும். 
 உருமோறிே போளற ள் ேள  ளில் அதி மோ   ோணப்படும் ேள  க்ளநஸ் (Gnesis) 

எனப்படும் ேள ேோகும். 
 அழுத் த்தின்  ோரணமோ  பிட்டுமினஸ் நிலக் ரி ஆன்த்ரளைட் நிலக் ரிேோ  மோறுகிறது. 
 பிட்டுமினஸ் நிலக் ரி மிருதுேோனது. ஆன்த்ரளைட் நிலக் ரி  டினமோனது. 
 சுண்ணோம்பு போளறயின் மீது ஏற்படும் அழுத் த்தின்  ோரணமோ வும், இ னூகட  சிந்து 

ஒழுகுகிற நீரினோல் சலளேக்  ற் ள் (Granite) உருேோகின்றன. 

படிைக் ைற்ைள் (Quartzite) 

   மணற் போளறயிலுள்ை (Sand Stone) மண்து ள்  ோலப்கபோக்கில் படி மோ  மோறி, ஒவ்தேோன்றும், 
மற்தறோன்றுடன் பின்னிக் த ோள்ே ோல் இவ்ேள ப் படி க்  ற் ள் உருேோகின்றன. 

பாகைைளின் பயன்ைள் 

 சுண்ணோம்பு போளற ளிலிருந்து சிதமண்ட் தபறப்படுகிறது. 
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 அலுமினிேம், இரும்பு, ஈேம் கபோன்ற  ோதுக் ள் கிளடக்கின்றன. இத் ோதுக் ளிலிருந்து 
 திரிேக்  கூறு ைோன கரடிேமும், யுகரனிேமும் கிளடக்கிறது. 

 தபரிகடோட் என்ற போளறயிலிருந்து ளேரங் ள் எடுக் ப்படுகிறது. இவ்ேள ப் போளற ள் 
ஆப்பிரிக் ோ மற்றும் அர் ன்சோஸ் சுரங் ங் ளில் அதி ம் உள்ைது. 

  ருப்பு நிற, சுண்ணோம்புப் போளற ளிலிருந்து மர  ம் (Emarald) கிளடக்கிறது. 
 போளற ளையும்,  னிமங் ளையும் தபோழுதுகபோக் ோ  கசமிப்பேர் ள் ‘பாகைகய 
பெட்கடயாடுபெர்’ (Rock Hounds) என அளைக் ப்படுகின்றனர். 

மண் 

போளற ள் சிள ந்து மண் உருேோகிறது.தேப்பம், மளை,  ோற்று,  டலளல, விலங்கு ள் மற்றும் 
 ோேரங் ள் அளனத்தும் போளறளே சிள க்கும் இேற்ள ச் சக்தி ள் ஆகும். 

 தினமும் ப லில் தேப்பத்தினோல் விரிேளடந்து இரவில் குளிரும் போளற  ோலப்கபோக்கில் 
விரிசல் விட்டு உளடந்து  ற் ைோகின்றன. 

மண் அடுக்கு 

  ளரளே ஒட்டிே மு ல் அடுக்கு மண்ணில் இளல மக்கு அதி ம் உள்ைன. இரண்டோம் 
அடுக்கு மண் அடர்ந்  நிறத்ள  த ோண்ட மண் ஆகும். மூன்றோம் அடுக்கு உலர்ந்  
போளற ள் உள்ை பகுதிேோகும். நோன் ோம் அடுக்கு போளற ளை உளடேது. 

மண் ெகைைள் 

1.மணல் 

 நீளரத் க க்கி ளேக் ோது ஈரத்ள   ோங்கும் சக்தி மி க் குளறவு. 
 த ன்ளன, முந்திரி, சவுக்கு கபோன்றளே ேைரும். 

2.ெண்டல் மண் 

 நீளர உள்கை ஈர்க்கும்  ன்ளம குளறவு, ஈரத்ள   க்  ளேக்கும்  ன்ளம மி க் குளறவு. 
 தபோட்டோசிேம் சத்து மிக் து. போஸ்பரஸ் சத்து குளறவு. 
 தநல்,  ரும்பு, ேோளை விளைச்சலுக்கு ஏற்ற மண். 

3.வசம்மண் 

 நீளர உறிஞ்சும்  ன்ளம உண்டு, ஈரத்ள  க க்கி ளேக்கும் சக்தி குளறவு. 
 இரும்பு சத்து அதி ம் உள்ை ோல் சிேப்போ  உள்ைது (இரும்பு ஆக்ளைடு ள்) 
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 போஸ்பரஸ் ளநட்ரஜன், சுண்ணோம்பு குளறந்தும் அமிலத்  ன்ளம அதி மோ  இருக்கும். 
 அேளர, துேளர,  டளல, ஆமணக்கு கபோன்றளே பயிர் தசய்ே மி வும் ஏற்ற மண். 

4.ைரிசல் மண் 

 நீளர விளரேோ  உறிஞ்சோது, ஈரப்ப த்ள  அதி  நோள்  ோங் ம்  ன்ளம உளடேது. 
 சுண்ணோம்புச் சத்து, இரும்பு, தபோட்டோசிேம், அலுமினிேம்,  ோல்சிேம், மக்னீசிேம், 

 ோர்பகனட்டு கபோன்றளே மிகுதிேோ  உள்ைது. 
 போஸ்பரஸ் மற்றும் ளநட்ரஜன் குளறேோ  உள்ைது. 
 பருத்தி, புள யிளல, மிை ோய், எண்தணய் வித்துக் ள்,  ம்பு, கசோைம், திளன 

கபோன்றளே நன்கு ேைரும். 

6] ொனிகல மற்றும் ைாலநிகல  

ொனிகல 

  ேோனிளல என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் 24 மணி கநரத்திற்குள் நிலவும் ேளிமண்டலத்தின் 
நிளலேோகும், அளே தேப்பம்,  ோற்றழுத் ம், ஈரப்ப ம், மளைேைவு, கம  மூட்டம்,  ோற்றின் 
கே ம் மற்றும் அ ன் திளச ஆகிேேற்றோல் ேளரேறுக் ப்படுகிறது. 

 இ ன் கேறுபோடு ைோனது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் விழும் சூரிே தேப்பக்  திர் ள் 
க ோணத்ள ப் தபோருத்து அளமகின்றது. அளே தேப்ப மண்டலத்திலிருந்து ஒவ்தேோரு 
அட்சகரள க்கும் கேறுபடுகின்றது. 

ைாலநிகல 

    ோலநிளல என்பது தபோதுேோ  ஒரு குறிப்பிட்ட நீண்ட  ோலத்தில் மற்றும் ஒரு தபரும் 
பரப்பைவில்  ோணப்படும் ேோனிளலயின் சரோசரி ஆகும். ஒரு திட்டமோன சரோசரி  ோலம் என்பது 30 
– 35 ஆண்டு ைோகும். 

  ோலநிளல என்ற தசோல் கிளைமோ (Klima) என்ற கிகரக் ச் தசோல்லிலிருந்து தபறப்பட்டது. 
இ ன் தபோருள் ஒழுங்கிலிருந்து விலகு ல் என்ப ோகும். 

ைாலநிகலகய பாதிக்கும் ைாரணிைள் 

1.அட்சபரகை 

 நிலநடுக்க ோட்டுப் பகுதிேோனது சூரிேனின் தேப்பக் திர் ளை கநர்க் திர் ைோ ப் 
தபறுகின்றது. அளே ஒரு சிறிே பரப்பில் மட்டுகம விழுகின்றது. துருேப் பகுதி ள் 
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சூரிேனின் சோய்வுக்  திர் ளைப் தபறுகின்றது. கமலும், அளே ஒரு தபரும் பரப்பைவில் 
விழுகின்றது. இ ன் விளைேோ  நிலநடுக்க ோட்டுப் பகுதியில் துருேப் பகுதி ளைக் 
 ோட்டிலும் தேப்பம் அதி மோ க்  ோணப்படுகிறது. 

2.உயரம் 

 உேரமோன பகுதி ளில் அளமந்துள்ை இடங் ள் சமதேளிப் பகுதி ளை விட குளிர்ந்து 
 ோணப்படுகிறது. இ ற்கு  ோரணம், மளல ளில்  ோற்றின் அடர்த்தி குளறவு கமலும் அளே 
குளறந்  அைவு தேப்பத்திளனகே கிரகிக்கும்  ன்ளம த ோண்டது. 

3.ைடலிலிருந்து தூரம் 

  டலோனது  ோம மோ  தேப்பமளடந்து, கிரகித்  தேப்பத்திளன தேளியிட நீண்ட கநரம் 
எடுத்துக் த ோள்ளும்.  டற் ளரகேோரப் பகுதி ளில் குளிர்ந்  ஈரப்ப ம் நிளறந்   ோற்று 
ஆண்டு முழுேதும் வீசுே ோல் க ோளட மற்றும் குளிர்க் ோலங் ளில் நிலவும் 
 ட்பதேப்பத்திளன மோற்றிேளமக்கின்றன. இவ்ேள ேோன  ோலநிளலளே சீரோன 
 ோலநிளல (Equable Climate) அல்லது  டலோதிக் க்  ோலநிளல (Maritime Climate) 
என்றளைக் லோம். 

 நிலப்பரப்போனது கே மோ  தேப்பமும் குளிர்ச்சியும் அளடகின்றது. உள்நோட்டு 
நிலப்பரப்போனது அப்கபோது ேறண்ட தேப்பக் ோற்றிளன உணர்கின்றது. அங்கு 
க ோளடயில் தேப்பம்  டுளமேோ வும் மற்றும் குளிர் ோலத்தில் குளிர்  டுளமேோ வும் 
நிலவுகிறது. இவ்ேள ேோன  ோலநிளலளே தீவிரக்  ோலநிளல (Exteremes of climate) 
மற்றும்  ண்டக்  ோலநிளல (Continentel Climate) என்றும் அளைக் லோம். 

4.ைடல் நீபராட்டங்ைள் 

  டல் நீகரோட்டங் ைோனது தேப்பநிளலளேப் தபோறுத்து, தேப்ப நீகரோட்டங் ள் மற்றும் 
குளிர் நீகரோட்டங் ள் என ேள ப்படுத் ப்பட்டுள்ைது. 

 தேப்ப நீகரோட்டங் ைோனது  டற் ளரப் பகுதி ளை பனிப்போளற ள் உருேோ ோமல் 
 டுக்கின்றன. ஆனோல், குளிர் நீகரோட்டமோனது குளிர்ந் , ேறண்ட ேோனிளலகேோடு 
 டலில் பனிப்போளற ளையும் உருேோக்குகின்றது. 

 தேப்ப மற்றும் குளிர் நீகரோட்டங் ள் சந்திக்கின்ற இடங் ள் மு ன்ளமேோன 
மீன்பிடித் ைங் ைோ  இருப்ப ற்குக்  ோரணம் மீன் ளின் உணேோன  டல்ேோழ் 
நுண்ணுயிரி ள் (Plankton) ேைர இங்கு  க்  சூழ்நிளல நிலவுகிறது. அங்கு உருேோகும் 
அடர் மூடுபனியும் (Fog) மற்றும்  ோழ் முகில் ளும்  டல் கபோக்குேரத்ள ப் போதிக்கின்றன. 

5.ைாற்பைாட்டங்ைளின் திகச 
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  டல் பகுதியிலிருந்து வீசும்  ோற்றோனது அதி  ஈரப்ப த்திளனக் த ோண்டு குளிர்ந்  
ஈரமோன  ோற்றோ  வீசுகின்றது. உ. ோ: த ன்கமற்கு பருேக்  ோற்று ள், 

 நிலத்திலிருந்து வீசும்  ோற்று ள் தேப்பத்துடன் ேறண்ட தேப்பக்  ோற்றோ  வீசுகிறது. 
உ. ோ: ேடகிைக்கு பருேக் ோற்று ள். 

6.எல்நிபனா விகைவு 

 நமது நோட்டில் ‘பருேக் ோற்று தபோய்த் ல்’ (Monsoon failure) என்ப ற்கு பல்கேறு 
 ோரணங் ள் இருப்பினும், எல்நிகனோ என்ற  ோரணியும் முக்கிேமோனது. 

 எல்நிகனோ என்றோல் ஸ்போனிே தமோழியில் ‘குழுந்ள  ஏசு’ (Christ child) என்று தபோருள். 
 இது கிருஸ்துமஸ்  ோலங் ளில் க ோன்றி, சில மோ ங் ள் நீடிக்கும். இந்  

 ோலக் ட்டங் ளில் சுமோர் 5 மு ல் 6 ஆண்டு ளுக்கு ஒருமுளற தேப்ப நிளலேோனது 
தபரு மற்றும் ஈக்ேடோர் நோட்டுக்  டற்  ளரகேோரங் ளில் துரி மோ  அளனத்து 
திளச ளிலிருந்தும்  ோற்றிளன ஈர்க்கின்றது. இ ன் விளைேோ , பசிபிக் கபரோழி மற்றும் 
இந்திே கபரோழி ளில் விேோபோரக்  ோற்று ள் ேலுவிைந்து திளச விலக் மளடே ோல், 
நீண்ட ேறட்சிேோன நிளலளே இந்திேோவில் ஏற்படுத்துகிறது. 

 எல்நிகனோவின் மற்ற விளைவு ைோேன, ஆஸ்திகரலிேோவில் ஏற்பட்ட பு ர் தீ மற்றும் 
ேறட்சி, இந்க ோகனஷிேோவில் ஏற்பட்ட பஞ்சம், பிகரசில் மற்றும் த ன்கிைக்கு ஆசிேோவில் 
ஏற்பட்ட  ோட்டுத்தீ. 

 நம்முளடே ேோழ்க்ள ப் கபோக்கில் த ோழிற்புரட்சிேோனது தபரிே மோற்றங் ளை 
ஏற்படுத்தியுள்ைன. இ ன் விளைேோ  புவி தேப்பமோ ல் (Global Warming), பசுங்குடில் 
விளைவு (Green House Effect), மோசளட ல் (Pollution) கபோன்றளே  ரிேமில ேோயுளே 
(Carbon-di-Oxide)  ோற்றில் அதி ரிக் ச் தசய்துள்ை ோ  உணர்கின்கறோம். இந்  மனி னின் 
ஆதிக் ம் ந ர தேப்பத் தீவு ளை உருேோக்குகின்றன. ந ர தேப்பத்தீவு (Urban Heat 
Island) என்பது ஒரு தபரு ந ரமோனது அ ளனச் சுற்றியுள்ை பகுதி ளைக்  ோட்டிலும் 
அதி  தேப்பத்துடகன இருப்ப ோகும். 

புவியின் ெளிமண்டலம் 

 புவியின் ேளிமண்டலமோனது ேோயுக் ைோல் சூைப்பட்டு, புவிஈர்ப்பு விளசயினோல் நிளல 
நிறுத் ப்பட்டுள்ைன. 

 ேளிமண்டலத்தில்  ோணப்படும் முக்கிே ேோயுக் ைோனது, ளநட்ரஜன் மற்றும் 
ஆக்சிஜனோகும், ஆர் ோன், நிேோன், ஹீலிேம், கிரப்டோன்,  ோர்பன்ளட ஆக்ளைடு மற்றும் 
ஓகசோன் ஆகிேளே குளறந்  அைவு  ோணப்படும் ேோயுக் ைோகும். இளே ளைத்  விர 
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நீரோவி மற்றும் தூசுக் ளும் ேளிமண்டலத்தில்  ோணப்படுகின்றன. இளேகே ேோனிளல 
மோற்றத்திற்கு  ோரணமோ  அளமகின்றன. 

 ேளிமண்டலத்தின் உேரத்திற்கு ஏற்ப ேோயுக் ளின் அைேோனது கேறுபடுகின்றது அளே 
பூமியின் கமற்பரப்பிற்கு அருகில் அடர்த்தி அதி மோ வும் உேரம் அதி ரிக்  அதி ரிக்  
குளறந்தும்  ோணப்படுகிறது. 

 ேளிமண்டலத்திளன பண்பு ளின் அடிப்பளடயில் 4 அடுக்கு ைோ  பிரிக் ைோம். 

1.அடியடுக்கு (Troposphere) 

 புவியின் கமற்பரப்பிலிருந்து துருேப் பகுதி ளில் 8 கி.மீ ேளரயிலும், பூமத்திே 
கரள ப்பகுதியில் 18 கி.மீ. ேளரயிலும் பரவிக்  ோணப்படுகிறது. 

 ேோனிளல மூலங் ைோன தேப்பநிளல,  ோற்று,  ோற்றின் அழுத் ம், கம ங் ளின் 
உருேோக் ம் மற்றும் மளைப்தபோழிவு ஆகிே அளனத்து மோற்றங் ளும் இந்  
அடுக்கிகலகே நளடதபறுகின்றது. 

 இந்  அடுக்கில் மட்டும் உேரம் அதி ரப்பிற்கு ஏற்ப தேப்பநிளல குளறயும். 
 கசணிளட அடுக்கு (Tropopause) என்ற தமல்லிே அடுக் ோனது அடிேடுக்கு மற்றும் 

பளடேடுக்கு இளேயினிளடகே அளமந்துள்ைது. 

2.பகடயடுக்கு (Stratosphere) 

 புவியின் கமற்பரப்பிலிருந்து சுமோர் 80 கி.மீ ேளர பரவி  ோணப்படுகிறது. 
 தஜட் விமோனங் ள் இந்  அடுக்கில் பேணிக்கின்றன. 
 பளடேடுக்கின் உச்சி விளிம்பில் ஓகசோன் ேோயு அதி  அைவில்  ோணப்படுகிறது. இளே, 

சூரிேனிடமிருந்து ேரும் ேடி ட்டப்படோ   திர் ைோனது உயிரினங் ளின் திசுக் ளை 
அழிக்கும் ஆற்றல் த ோண்டளே. புவியின் மீது ேோழும் அளனத்து உயிரினங் ளுக்கும் 
ஓகசோன் ேோயு மி  முக்கிேமோன ோகும். 

 இந்  அடுக்கு சமதேப்ப அடுக்கு (Isothermal Layer) மற்றும் ஓகசோன் அடுக்கு எனவும் 
அளைக் ப்படுகிறது. 

 பளடேடுக்கிளன த ோடர்ந்து மீண்டும் ஒரு தமல்லிே அடுக்கு  ோணப்படுகின்றது. இது 
மீேளி இளடேடுக்கு (Stratopause) என அளைக் ப்படுகிறது. 

3. அயனியடுக்கு (Ionosphere) 

 புவியின் கமற்பரப்பிலிருந்து 80 கி.மீ மு ல் 500 கி.மீ ேளர  ோணப்படுகிறது. 
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 இது அேனிேடுக்கு என அளைக் ப்படக்  ோரணம், ேளிமண்டலத்தின் இப்பகுதியில் சூரிே 
 திர் ள் மின்தசறிவூட்டப்படுே ோலோகும் (Ions), இளே ேோதனோலி அளல ளை பூமிக்கு 
திருப்பி அனுப்புே ோல் நவீன த ோளல த ோர்பிற்கு மி வும் உ வுகின்றது. 

 ஒரு திறப்தபோன்தனன்றளைக் ப்படும் (Auroras) ேண்ணமேமோன  ோட்ேளமப்பிளன 
ேடக ோைத்தில் ேடமுளன ேைதரோளி (Northern Lights) அல்லது ேடதுருே விண்தணோளி 
(Southern lights) அல்லை த ன்துருே விண்தணோளி (Aurora Australis) ஆகிேளேயும் 
இங்க   ோணப்படுகின்றன. 

 ைதிர்வீசலியல் (Aerology) என்பது ேோனிளலயிேலின் (Metecrology) ஒரு பிரிவு ஆகும். 
ேளிமண்டலத்திளன பலூன் ள், ேோனூத்தி ள் மற்றும் தசேற்ள க் க ோள் ளை 
பேன்படுத்தி ஆரோய்ேது,  திர் வீசலிேலோனது ஓகசோன் அடுக்கு, சூரிே  திர்வீச்சு, நீண்ட 
அளல ேரிளசயிளனக் த ோண்ட  திர்வீச்சு ஆகிேேற்றிளன ஆரோய்கின்றது. 
ேளிமண்டலத்தின் கமல் அடுக்கிளனப் பற்றி படிப்பது.  

4.வெளியடுக்கு (Exosphere) 

 இது ேளிமண்டலத்தின் மி  உேரமோன அடுக் ோகும். 
 எக்கைோஸ்பிேர் அடுக் ோனது தபருமைவு ளைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலிேம் ேோயுக் ளை 

த ோண்டுள்ைது. இளே அண்டதேளியின் புறப்பகுதிேோ கே  ரு ப்படுகின்றது. 

ெளிமண்டல வெப்ப நிகல 

 புவி தபறும் ஒளி மற்றும் தேப்பத்திற்கு மூலோ ோரம் சூரிேனோகும். புவிேோனது மி க் 
குளறந்  அைவு சூரிே  திர்வீசளலகே தபறுகின்றது. 

 சூரிேனிடமிருந்து ேரும் சூரிே  திர்வீசகல தேப்பம் என அளைக் ப்படுகிறது. 
 ஒரு நோளில் நிலவும் அதி  அைவு மற்றும் குளறந்  அைவு தேப்ப நிளலக்கு இளடகே 

உள்ை தேப்பநிளல கேறுபோகட தினசரி தேப்ப விேோப்தி (Diurnal Range of Temperature) 
என அளைக் ப்படுகிறது. 

 சூரிே  திர்வீசலிலிருந்து பூமி தபறும் தேப்ப ஆற்றலோனது 3 ேழி ளில் தசேல்படுகிறது. 
1. ேளிமண்டலத்தில்  திர்வீச்சு (Radiation) முளறயிலும், 
2. நிலத்தில்  டத் ல் (Conduction) முளறயிலும்,  
3. நீரில் தேப்பச் சலன (Convection) முளறயிலும் நளடதபறுகிறது.  

 பூமியின் ேளிமண்டலமோனது சூரிே  திர்வீசளலவிட (Insolation) புவிக்  திர்வீசலோல் 
(Terrestrial Radiation) அதி ம் தேப்பமளடகிறது. 

 ஒரு ேருடத்தில் நிலவும் தேப்பமோன மோ த்திற்கும் குளிரோன மோ த்திற்கும் இளடகேேோன 
கேறுபோகட ேருடோந்திர தேப்ப விேோப்தி (Annual Range of Temperature) எனப்படும். 
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 சூரிேனிடமிருந்து ேரும் ஒளிக் திர் ள் இரு ேள ப்படும்:  
1.தேண்ணிற (7ேண்ணங் ள்) ஒளிக் திர் ள். 
2.  ண் ளுக்குப் புலப்படோ   ோமோ  திர் ள், எக்ஸ்  திர் ள், புறஊ ோ  திர் ள், அ ச்சிேப்பு 
 திர் ள் மற்றும் ேோதனோலி அளல ள் ஆகும். 

 சூரிேனின் ஒளிக் திர் ள் குளறந்  அளல நீைம் த ோண்டளே. தேப்பமளடந்  பூமி 
அந்  தேப்பத்ள  நீண்ட அளல நீைம் த ோண்ட தேப்ப அளல ைோ  
ேளிமண்டலத்திற்கு அனுப்புகிறது. 

 ஓர் இடத்தின் தேப்பநிளல என்பது அந்  இடத்தின்  ளரப்பகுதிக்கு கமல் 15 மீட்டர் 
உேரத்தில் உள்ை  ோற்றின் தேப்பநிளல ஆகும். 

 ஒரு ேருடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தின் கமற்பரப்பில் தபற்ற தேப்பமும் இைந்  
தேப்பமும் ஏறத் ோை சமமோ  உள்ைது. இது புவியின் சமதேப்பநிளல என்கிகறோம். 

 புவி சூரிேனிடமிருந்து தபறும் தேப்பநிளலளே  ோளல 5 மணிக்கும், அதி  தேப்ப 
அைவிளன மதிேம் 2 மணிக்கும் பதிவு தசய்து, இரண்டிற்கும் உள்ை கேறு போட்டிளனகே 
தினசரி தேப்பநிளல கேறுபோடு என்கிகறோம். 

வெப்பநிகல மண்டலங்ைள் 

தேப்பநிளலளே குறிக்கும் க ோட்டிற்கு சமதேப்பப்க ோடு ள் (Isotherms) என்று தபேர். 

1. வெப்ப மண்டலம் 

  ட கரள க்கும் (231/2o ே) ம ர கரள க்கும் (231/2oத ) இளடப்பட்ட பகுதியில் தேப்ப 
மண்டலமோனது  ோணப்படுகிறது. 

 இப்பகுதியில் தபரும்போலோன கநரம் சூரிேனின்  திர் ள் தசங்குத் ோ  விழுே ோல் மற்ற 
மண்டலங் ளை விட தேப்பமோ   ோணப்படுகிறது. க ோளட ோலத்தில் அதி  தேப்பமும் 
குளிர் ோலத்தில் மி மோன தேப்பமும் நிலவுகிறது. 

2. மிதவெப்ப மண்டலம் 

  ட  கரள க்கும் (231/2oே) ஆர்டிக் ேட்டத்திற்கும் (661/2oே) இளடப்பட்ட பகுதி ேட மி தேப்ப 
மண்டலம் (North Temperate Zone) என்றும், ம ர கரள க்கும் (231/2oத ) அண்டோர்டிக் 
ேட்டத்திற்கும் (661/2oத ) இளடப்பட்ட பகுதிளே த ன் மி தேப்ப மண்டலம் என்றும் 
கூறுகிகறோம். 

 இப்பகுதி எப்தபோழுதும் சோய்ேோன சூரிே  திர்வீசளலப் தபறுே ோல் தேப்ப மண்டலத்ள  
விட குளறேோன தேப்ப நிளலளேகே த ோண்டிருக்கிறது. 
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3.குளிர் மண்டலம் (Frigid Zone) 

 ஆர்டிக் ேட்டத்திற்கும் (661/2o ே) ேட துருேத்திற்கும் (90o ே) இளடப்பட்ட பகுதிளேயும் 
அண்டோர்டிக் ேட்டத்திற்கும் (661/2° த ) த ன் துருேத்திற்கும் (90o த ) இளடப்பட்ட 
பகுதிளேயும் குளிர் மண்டலம் என்று அளைக்கின்கறோம். 

 எப்கபோதும் மி வும் சோய்ேோன சூரிே தேப்பக்  திர் வீசளலப் தபறுே ோல் மற்ற இரண்டு 
மண்டலங் ளையும் விட குளிர்ச்சிேோ   ோணப்படுகிறது. 

அழுத்த மண்டலங்ைள் 

 ோலநிளலளே 6 தபரும் பிரிவு ைோ  பிரிக் லோம். 

1.பூமத்தியபரகை தாழ் அழுத்த மண்டலம் 

 5° ேடக்கு மு ல் 5° த ற்கு அட்சகரள  பகுதி ளில் அளமந்துள்ைது. 
 ஆண்டின் சரோசரி தேப்பம் 27° ஆ வும் மளைப்தபோழிவு 250 தச.மீ. ஆ வும் உள்ைது. 
 இப்பகுதி ளில் சூரிே  திர் ள் ஆண்டு முழுேதும் தசங்குத் ோ  விழுே ோல் ப ல் இரவு 

கநரங் ள் சமமோ  உள்ைன. குளிர்  ோலம் இல்ளல. 
 அதி  தேப்பநிளலயின்  ோரணமோ  அங்குள்ை  ோற்று தேப்பமளடே ோல் கலசோகி 

கமதலழும்பி  ோழ்ேழுத்  நிளலளே உருேோக்குகிறது. இந்  மண்டலத்திளன ‘அளமதி 
மண்டலம்’ (Belt of calm) அல்லது கடோல்டுரோம்ஸ் என்றளைப்பர். 

 தேப்பச் சலன மளை, தினமும் மோளல 4 மணிேைவில் தபோழியும். 

2.வெப்பமண்டலக் ைாலநிகல 

 5° மு ல் 25° ேட த ன் அட்சம் ேளர இக் ோலநிளல நி ழும். 
 சூரிே  திர் ள் ேட அளரக்க ோைத்தில் பிர ோசிக்கும் கபோது அங்கு க ோளடக் ோலம் 

நிலவுகிறது. 
 சரோசரி தேப்பநிளல 23°C சரோசரி மளைேைவு 160°C 
 விேோபோரக்  ோற்றின் விளைேோல் தபோழியும் மளைேைவு இடத்திற்கு இடம் மோறுபடும்.  
 க ோளடக்  ோலத்தில் சூரிேனின்  திர் ள் தசங்குத் ோ  விழுே ோல் அதி  தேப்பமும் 

குளிர் ோலத்தில் சோய்ேோ  விழுே ோல் குளறேோன தேப்பமும் இருக்கும். 
க ோளடக் ோலத்தில் ஈரப்ப மோன  ோற்று,  டலிலிருந்து, நிலத்ள  கநோக்கி வீசுே ோல் 
மளைப்தபோழிவு ஏற்படுகிறது. 

3.துகண அயன உயர் அழுத்த மண்டலம் 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 72 of 321 

 இந்  மண்டலமோனது 25° மு ல் 35° ேளர ேடக்கு த ற்கு அட்சகரள  ளுக்கு இளடயில் 
அளமந்துள்ைது. 

 இங்கு சூரிேக்  திர் ள் ஆண்டு முழுேதும் சோய்ேோ  விழுே ோல் மி மோன தேப்பம் 
நிலவுகிறது. 

 தேப்பமண்டலத்திலிருந்து கமதலழும்பிே  ோற்று, குளறந்  தேப்பநிளலயின் 
 ோரணமோ  குளிர்ந்து 30° - 35° அட்சகரள ப் பகுதி ளில்  ளரப்பகுதிளே கநோக்கி 
கீழிறங்குகிறது. 

 இவ்ேோறு உேரும்  ோற்று புவியின் சுைற்சி  ோரணமோ  ேடபுறம் இடமோ வும், த ன்புறம் 
ேலமோ வும் திரும்பி வீசுகிறது. இக் ோற்று உேரமோன பகுதி ளை அளடந் வுடன் குளிர்ந்து 
சுருங்கி 30° ேட த ன் அட்சங் ளில் கீழிறங்குகிறது. எனகே இப்பகுதி ளின்  ோற்றின் 
அடர்த்தி அதி ரிக்கின்றது. 

 பண்ளடேக்  ோலங் ளில் ேணி ர் ள் இந்  மண்டலத்தின் ேழிேோ  அளமதி 
மண்டலத்ள  கநோக்கி  ப்பல் பேணம் தசய்யும்கபோது  ப்பலின் எளடயிளன 
குளறப்ப ற் ோ  குதிளர ளை  டலில் வீசியுள்ைோர் ள். எனகே இம்மண்டலமோனது 
குதிளர அட்சகரள  (Horse Latitudes) என்றளைக் ப்படுகிறது. 

 சம அழுத் க் க ோடு ள் என்பளே ஒகர அைவுள்ை  ோற்றழுத் த்திளன த ோண்ட 
தேவ்கேறு இடங் ளை இளணக்கும்  ற் ளனக் க ோடு ைோகும். 

 க ோளடக் ோலம் மி  தேப்பமோ வும் குளிர் ோலம் குளிரோ வும் உள்ைது. குளிர் ோலத்தில் 
ப ல் கநரத்ள  விட இரவு கநரம் அதி மோ  இருக்கும். 

 ஆண்டு சரோசரி மளைேைவு 90 தச.மீ குளறவு. 
 க ோளட மற்றும் குளிர் ோல தேப்ப கேறுபோடும், ப ல் இரவு தேப்ப கேறுபோடும் அதி மோ  

இருக்கும். 

4.மிதவெப்ப மண்டலக் ைாலநிகல 

 35° மு ல் 60° ேளர ேட, த ன் அட்சம் ேளர இக் ோலநிளல நிலவுகிறது. க ோளடக் ோலம் 
மி  தேப்பமும், குளிர் ோலம் மி க்குளிரோ வும் உள்ைது. 

 க ோளட மற்றும் குளிர் ோல தேப்ப கேறுபோடும், ப ல் மற்றும் இரவு கநர தேப்ப 
கேறுபோடும் அதி மோ  உள்ைது. 

 ஆண்டு முழுேதும் மி  தேப்பம் இங்கு நிலவுே ோல் இப்பகுதி மி  தேப்ப மண்டலம் 
எனப்படுகிறது. 

 ஆண்டின் சரோசரி மளைேைவு 75 தச.மீ ஆகும். 

5. துகண துருெ தாழ் அழுத்த மண்டலம் 
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 இந்  மண்டலமோனது 60° மு ல் 65° ேளர ேட மற்றும் த ன் க ோைங் ளில் 
அளமந்துள்ைது. 

 க ோளடக் ோல தேப்பம் 6° ேளர உேரும். ஆண்டின் சரோசரி மளை அைவு 55 தச.மீ. 
 புவியின் சுைற்சி  ோரணமோ  இங்குள்ை  ோற்று தேளிகேறுே ோல்  ோழ் அழுத் ம் 

உருேோகிறது. 

6. துருெ உயர் அழுத்த மண்டலம் 

 65° மு ல் 90° ேளர ேட, த ன் அட்சம் ேளர துருேப் பகுதி ளில் இந்  அழுத்  
மண்டலமோனது அளமந்துள்ைது. 

 க ோளடக் ோலத்தில் இரவு என்பக  இல்ளல. 6 மோ ங் ள் தேளிச்சமோ வும், 6 மோ ங் ள் 
இருட்டோ வும் இருக்கும். 

 சூரிேக்  திர் ைோனது மி வும் சோய்ந்  நிளலயில் துருேப் பகுதி ளின் மீது விழுே ோல் 
இப்பகுதி ஆண்டு முழுேதும் உளறநிளலக்கு கீழ் (below 0°C) தேப்பநிளல நிலவுகின்றது. 
 னமோன  ோற்றும் மற்றும் உேர் அழுத் த்ள யும் உருேோக்குகின்றது.  

வெப்ப பெறுபாடு  

  டல் மட்டத்திலிருந்து உேகர தசல்லச்தசல்ல 1000மீட்டருக்கு 6.5°C வீ ம் தேப்பம் 
குளறயும். 

 ஒகர அட்சத்தில் உள்ை இடங் ளுக்கு இளடயிலும் தேப்ப கேறுபோடு உள்ைது.  
 பனிப்படர்ந்  பிரக சங் ளில் தேப்பக்  திர் ள் பிரதிபலிக்கின்றன. எனகே குளறேோன 

தேப்பத்ள  அதி ம் ஈர்க்கும் சக்தித ோண்டளே. எனகே போளலேனங் ளில் அதி  
தேப்பம் நிலவுகின்றன. 

 ேட அளரக்க ோைத்திலுள்ை மளல ள் ேடக்கு கநோக்கி சரிவிளனயும், த ன் 
அளரக்க ோைத்திலுள்ை மளல ள் த ற்கு கநோக்கி சரிவிளனயும் த ோண்ட ோல் சூரிே 
ஒளிவிளன அதி ம் தபறுேதில்ளல. எனகே இங்கு தேப்பம் குளறவு. 

ைாற்று 

  ோற்று (ேளி/ேோயு) அதி  அழுத் ப் பகுதியிலிருந்து குளறந்  அழுத் ப் பகுதிக்கு 
கிளடமட்டமோ  (Horizontal) ந ர்ேள கே  ோற்று என்கிகறோம். 

  ோற்றின் கே மோனது நிலப்பரப்பில் கிகலோ மீட்டர் ளில் அல்லது ளமல் ளிலும் மற்றும் 
 டல் ளில்  டல் ளமல் ள் (Knots) என்ற அைளே ளிலும் குறிக் ப்படுகிறது. 

 பூமியின் மீது ந ரும் தபோருட் ள் அளனத்தும்  ோற்று மற்றும் கபரோழி நீகரோட்டங் ள் 
உட்பட புவி சுைற்சியின்  ோரணமோ  ேடக ோைத்தில் ேலப்புறமோ வும், த ன்க ோைத்தில் 
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இடப்புறமோ வும் விலகிச் தசல்கிறது. இந்  மோற்றமில்லோ  விதி ‘ஃதபரல் விதி’ (Ferral Law) 
அல்லது ‘த ோரிேோலிஸ் விளச’ என்றளைக் ப்படுகிறது. 

  ோற்றின் கே த்ள யும், திளசளேயும்  ட்டுப்படுத்தும்  ோரணி ள் அழுத் ச் சரிவு மற்றும் 
புவியின் சுைற்சி ஆகும். 

 சம அழுத் க் க ோடு ளுக்கிளடகே உள்ை தூரம் அதி மோ  இருந் ோல் சரிவு குளறேோ  
இருக்கும். எனகே  ோற்றின் கே ம் குளறேோ  இருக்கும். 

  ோற்றின் கே ம் மற்றும் வீசும் திளசயிளன அைவிட  ோற்றுமோனி (Anemometer) என்ற 
 ருவி பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

  ோற்று வீசும் திளசயிளன குறிப்ப ற்கு  ோற்று திளசக் ோட்டி (Wind vane) என்ற  ருவி 
பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

ைாற்றிகன ெகைப்படுத்துதல் 

 ோற்று உருேோகும் இடம் மற்றும் வீசும்  ோலம் ஆகிேேற்ளற அடிப்பளடேோ க் த ோண்டு 
கீழ் ண்டேோறு ேள ப்படுத் ப்படுகிறது. 

1.பைாள் ைாற்றுைள்: விேோபோரக்  ோற்று ள் கமளலக்  ோற்று ள், துருேக்  ோற்று ள், 

2.பருெைால மற்றும் பகுதி பநரக் ைாற்றுைள்: பருேக்  ோற்று ள், நிலக் ோற்று ள்,  டல்  ோற்று ள் 

3.  லக்  ோற்று ள்: இது தேவ்கேறு இடங் ளில் தேவ்கேறு தபேர் ளில் அளைக் ப்படுகிறது. 

4. மோறும்  ோற்று ள்: சூறோேளி ள், எதிர் சூறோேளி ள். 

1. நிகலயான அல்லது பைாள் ைாற்றுைள் 

 ஆண்டு முழுேதும் ஒரு குறிப்பிட்ட திளசளே கநோக்கி வீசும்  ோற்று ளுக்கு க ோள் 
 ோற்று ள் என்று தபேர். இக் ோற்று புவி முழுேதும் வீசுகின்றன. 

 அட்சப் பகுதி ளில் ஏற்படும் தேப்ப மற்றும் அழுத்  மோறுபோட்டின்  ோரணமோ  இளே 
க ோன்றுகின்றன. 

முதன்கமயான பைாள் ைாற்றுைள் 

1. கிைக்கு  ோற்று ள் (அ) விேோபோரக்  ோற்று ள் 
2. கமற்கு  ோற்று ள் அல்லது எதிர்விேோபோரக்  ோற்று ள். 
3. துருேக்  ோற்று ள். 

1.கிழக்கு ைாற்றுைள் (அ) வியாபாரக் ைாற்றுைள் 
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 விேோபோரக்  ோற்று ள் (Trade Winds) அேன மண்டலங் ளுக்கு இளடகே வீசுகின்றன. 
இளே ேடக ோைத்தில் ேடகிைக்கு விேோபோரக்  ோற்று ைோ வும் மற்றும் த ன் க ோைத்தில் 
த ன்கிைக்கு விேோபோரக்  ோற்று ைோ வும் வீசுகின்றன. 

 ேரலோற்று  ோலங் ளில்  டற்பேணம் கமற்த ோள்பேர் ளுக்கு பேனுள்ை ோ  இருந்  ோல் 
அவ்ேோறு அளைக் ப்பட்டது. 

 சீரோன ோ  மற்றும் நிளலேோன ோ வும் குறிப்போ   டற்பரப்பில் வீசக்கூடிேது. 
 ஃதபரல் விதியின்படி இவ்ேள ேோன  ோற்றோனது விலகி வீசுகின்றது. 

2.பமற்கு ைாற்றுைள் அல்லது எதிர்வியாபாரக் ைாற்றுைள் 

கமற்குக் ோற்று ள் என்பது 40° அட்சம் மு ல் 60° ேளர இரு அளரக்க ோணங் ளிலும் 
வீசுகின்றன. 

 இக் ோற்று ேட அளரக்க ோைத்தில் தமதுேோ  வீசுகிறது. 
 த ன் அளரக்க ோைத்தில் தமதுேோ  வீசுகிறது. 
 த ன் அளரக்க ோைத்தில் அதி  அைவில் நீர்ப்பரப்பு உள்ை ோல் இக் ோற்று ள் மி  

கே மோ வும், தபரும் சுத் த்துடனும் வீசுகின்றன. எனகே  ர்ஜிக்கும் நோற்பது (Roaring 
Forty) என அளைக் ப்படுகிறது. 

3.துருெக் ைாற்றுைள் (Polar Winds) 

 துருேக்  ோற்று ள் துருே உேர்ேழுத் ப் பகுதியிலிருந்து துளண துருே  ோழ்ேழுத் ப் 
பகுதிளே கநோக்கி கீளைக்  ோற்று ைோ  (Easterlies) வீசுகின்றது. இளே  டுங்குளிர் 
 ோற்று ைோகும். இந் க்  ோற்று ள் உள்நோட்டுப் பகுதி ளை கநோக்கி ஊடுருவுகின்றன. உ. ோ: 
அதமரிக்  ஐக்கிே நோடு ள். ஆனோல் இந்திேோவில் இளே இமேமளல த ோடர் ளினோல் 
 டுக் ப்படுகின்றன. 

 கமளலக்  ோற்று ைோனது (Westerlies) இரு க ோைங் ளிலும் துளண அேன மண்டல 
உேரழுத்  பகுதியிலிருந்து துளண துருே  ோழ்ேழுத் ப் பகுதிளே கநோக்கி வீசுகின்றது. 
ேட க ோைத்தில் த ன் கமளலக்  ோற்று ைோ வும் மற்றும் த ன் க ோைத்தில் ேடகமளலக் 
 ோற்று ைோ வும் வீசுகின்றது. பூமியின் சுைற்சி  ோரணமோ  இவ்ேள ேோன  ோற்று ள் 
கமற்கிலிருந்து கிைக் ோ  வீசுகின்றது. 

II. பருெ ைால மற்றும் பகுதி பநரக் ைாற்றுைள் 

 புவியின் மீது ஏற்படும் தேப்பப்படுத்து ல் மற்றும் குறிரோ ல் நி ழ்ச்சி ளினோல் 
உருேோக் ப்படும் கேறுபோட்டின்  ோரணமோ  இக் ோற்று ள் க ோற்றுவிக் ப்படுகின்றன. 
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 ஒரு நோளின் ஒரு பகுதியில் அல்லது ஒரு ஆண்டின் ஒரு பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
பகுதியில் வீசும். 

பருெக் ைாற்றுைள் (Monsoon) 

 ‘மோன்சூன்’ என்ற தசோல்லோனது ‘மவுசிம்’ (Mausim) என்ற அகரபிே தசோல்லிலிருந்து 
தபறப்பட்டது. அ ன் தபோருள் ‘பருேங் ள்’ (Seasons) என்ப ோகும். 

 பருேக்  ோற்று ைோனது த ன்கமற்குப் பருேக் ோற்று ள் மற்றும் ேடகிைக்குப் 
பருேக் ோற்று ள் என பிரிக் ப்படுகின்றன. 

 இக் ோற்று 6 மோ ங் ள் த ன்கமற்கு திளசயிலிருந்தும், அடுத்  6 மோ ங் ள் ேடகிைக்கு 
திளசயிலிருந்தும் வீசுகிறது. 

 த ன்கமற்கு பருேக் ோற்றோனது த ன் இந்திே மற்றும் த ன் பசிபிக் கபரோழி ளில் 
இருந்து ஆசிேப் பகுதி ளை கநோக்கி வீசுகின்றது. ேடகிைக்குப் பருேக் ோற்று ள் 
ஆசிேோவின் உேர் அழுத் ப் பகுதி ளில் இருந்து இந்திேோ மற்றும் பசிபிக் கபரோழி ளை 
கநோக்கி வீசுகின்றது. 

1.வதன்பமற்கு பருெக்ைாற்று 

  மிை ம் மற்றும்  டற் ளரப் பகுதி ளைத்  விர இந்திேோவின் அளனத்துப் 
பகுதி ளிலும் நல்ல மளைளேத்  ருகிறது 

2.ெடகிழக்குப் பருெக்ைாற்று 
 இக் ோற்றினோல் இந்திேோவில் கிைக்கு  டற் ளர,  மிை ம் மளை தபறுகின்றன. 

ைடல் ைாற்றுைள் 

 ப ல் தபோழுதில் நிலமோனது நீர்நிளல ளைவிட தேப்பமோ  உள்ைது.அ ன் விளைேோ  
 ோழ்ேழுத் ம் நிலத்தின் மீதும் உேரழுத் ம் நீர்ப்பரப்பின் மீதும் உருேோகின்றது.                                                       

 இ ன்  ோரணமோ  ஈரப்ப ம் மிக்  குளிர்ந்  த ன்றலோனது பிந்திே மோளலப் தபோழுதில் 
 டலிலிருந்து நிலத்ள  கநோக்கி வீசுகின்றது.             

 நீர்ப்பகுதி ள் தேப்பச் சலன முளறயில் தேப்பமளடகிறது. 

 நிலக் ைாற்றுைள் 

 இரவுப் தபோழுதில் நிலமோனது நீர்நிளல ளை விட குளிர்ச்சிேோ  உள்ைது. அ னோல் 
நிலத்தின் மீது உேரழுத் மும் மற்றும் நீர் பரப்பின் மீது  ோழ்ேழுத் மும் உருேோகின்றது. 
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எனகே, குளிர்ந்  ேறண்ட  ோற்றோனது அதி ோளலப் தபோழுதில் நிலத்திலிருந்து 
நீர்ப்பரப்ளப கநோக்கி வீசுகின்றது. 

 மீனேர் ளுக்கு நிலக் ோற்று மீன்பிடிக்  உ வுகிறது. 

மாறும் ைாற்றுைள் 

 ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வீசோமல், அ ன் இடத்ள யும் மோற்றிக் த ோண்டு வீசுே ோல் 
அளே மோறும்  ோற்று ள் என அளைக் ப்படுகின்றன.(எ. ோ.) புேல்  ோற்று, எதிர் புேல் 
 ோற்று. 

புயல் ைாற்று 

 புேல் என்பது  ோழ்ேழுத்  அளமப்பின் ளமேமோகும்.  ோற்றிளன அளனத்து 
திளச ளிலிருந்தும் ஈர்க்கின்றது. கமலும் அளே அதிகே க்  ோற்று ளுடன்  னத்  
மளைளேக் த ோடுக்கும்  ன்ளம த ோண்டளே.புேலின் ளமேப்பகுதி ‘புேல்  ண்’ (Eye of 
the cyclone) எனப்படுகிறது.அளே ேடக ோைத்தில் எதிர்  டி ோரச் சுற்று திளசயிலும் 
மற்றும் த ன் க ோைத்தில்  டி ோரச் சுற்றோ வும் ந ர்கின்றன.இந்   ோழ்ேழுத்  அளமப்பு 
நீர்ப்பரப்பில் உருேோகும் கபோது அளே மி வும் ேன்ளமேோன ோ வும் மற்றும் மளைப் 
தபோழிளேயும் உருேோக்குகின்றது. 

புயல்ைாற்றின் பெறு வபயர்ைள்    

ேட அதமரிக் ோ, கமற்கு இந்திேத்  தீவு ள் ைரிக்க ன்ஸ் 
ளசனோ மற்றும் ஜப்போன் ளடபூன் 
இந்திேோ  புேல்  
ஆஸ்திகரலிேோ  வில்லி வில்லி 
அகரபிேோ  சமுனஸ் 
எதிர் சூைாெளிைள் / எதிர்புயுல் ைாற்று 

 எதிர் சூறோேோளி ள் என்பது அழுத்  அளமப்பின் ளமேமோகும். இங்கிருந்து  ோற்று 
தேளித்திளசளே கநோக்கி ந ர்கின்றது. இளே த ளிேோன ேோநிளலகேோடு 
த ோடர்புளடே ோல் மளைப்தபோழிளே த ோடுப்பதில்ளல.  

 எதிர் சூறோேளி ள் ேட க ோைத்தில்  டி ோரச் சுற்று திளசயிலும், த ன் க ோைத்தில் எதிர் 
 டி ோரச் சுற்று திளசயிலும் ந ர்கின்றன. 

 இளே நிலப்பரப்பின் கமல் உருேோே ோல் அளே ேறண்கட  ோணப்படுகிறது. 

தலக் ைாற்றுைள் 
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  லக்  ோற்று ள் ஒரு பரப்பைவில் குறுகிே  ோலத்திற்கு சில சிறப்போன 
குணோதிசேங் கைோடு வீசுகின்றன. 

 இவ்ேள ேோன  ோற்று ள் தபரும்போலும் பகுதி கநரக்  ோற்று ைோ வும் 
 லப்தபேர் ளையும் த ோண்டுள்ைன. 
 
  
      வெப்ப தலக் ைாற்றுைள்               இடங்ைள் 
ஃபிரிக் பீல்டர்  ஆஸ்திகரலிேோ 
சின்னூக்  அதமரிக் ோ ஐக்கிே நோடு ள் 
ஃபோன் ேடக்கு இத் ோலி 
சிரோக்க ோ ச ோரோ போளலேனம்  
லூ இந்திேோவின்  ோர்போளலேனம் 
 
     
      குளிர்தலக் ைாற்றுைள்               இடங்ைள் 
ஆர்மத் ோன் மத்திே ஆப்பிர்க் ோ 
மிஸ்ட்ரல் ஆல்ப்ஸ் மளல 
புர் ோ இரஷ்ேோ 
நோர்ட் தமக்சிக ோ ேளைகுடோ 
ஃபோம்தபகரோ அர்தஜன்ளடனோ 

வெப்பக்ைாற்றுைள் 

1. ஃகபோன் (Foen) ஆல்ப்ஸ் மளலயின் மளை மளறச் சரிவு ளில் வீசும் இது ேறண்ட 
தேப்பக் ோற்றோகும். இக் ோலத்தினோல் பனி ள் உருகி புற் ள் ேைர உ வுே ோல் ஆடு 
கமய்ச்சலுக்கு உ வுகிறது. 

2. லூ (Loo) : கம ஜீன் மோ ங் ளில் ேட இந்திே சமதேளி ளின் வீசும் இக் ோற்று 450 – 500  

தேப்ப நிளலளேக் த ோண்டிருக்கும். 
3. சினூக் (Chinook) ேட அதமரிக் ோவின் ரோக்கி மளலச்சரிவிலருந்து பிதரய்ரி புல்தேளிக்கு 

வீசும் இக் ோற்று பனிப்படலங் ளை உரு  ளேப்ப ோல் பனி தின்றும்  ோற்று என்று 
 னடோவில் அளைக் ப்படுகிறது. 

4. சிரோக்க ோ (Ciraco) – ச ோரோ போளலேனத்திலிருந்து ேட திளசயில் மத்திே  ளர டல் 
ேழிேோ  இத் ோலியின் த ன் பகுதிளே கநோக்கி வீசும் இக் ோற்றினோல் திரோட்ளச மற்றும் 
ஆயில் க ோட்டங் ள் போதிப்புக்குள்ைோகின்றன. 
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குளிர்க்ைாற்றுைள் 

1. மிஸ்ட்ரல் (Mistral) – 100 கி.மீ கே த்தில் ஆல்ப்ஸ்லிருந்து பிரோன்சின் கரோன் பள்ைத் ோக்கு 
ேழிேோ  மத்திே  ளரக் டல் கநோக்கி வீசுகிறது. 

2. கபோகரோ (Boro) – குளிர்ச்சிேோன ேறண்ட (Cold dry) இக் ோற்று ஐகரோப்போவிலிருந்து 
யுக ோஸ்கலவிேோ ேழிேோ  மத்திே  ளரக் டல் கநோக்கி வீசுகிறது. 

ைாற்றின் அழுத்தம் 

  ோற்றின் அழுத் மோனது பூமியின் கமற்பரப்பில்  ோற்றின் நிளறயினோல் ஏற்படுத் ப்படும் 
அழுத் கம ஆகும். 

 ஒரு தபோருளின் எளட என்பது நிளற X புவி ஈர்ப்பு விளசகே ஆகும். 
 நிளற அதி ரித் ோல் எளடயும் அதி ரிக்கும். 
  டல் மட்டத்தின்  ோற்றின் எளட சரோசரிேோ  1 சதுர தசன்டி மீட்டருக்கு 1 கிகலோகிரோம் 

ஆகும். 
  ோற்றின் அழுத் த்ள  அைக்  அழுத் மோனி என்ற சரோசரி அைவு 1,013 மில்லி போர் ைோகும். 
  ோற்றழுத் த்தின் கிளடமட்ட பரேலோனது ஒரு இடத்தில் நிலவும் 

தேப்பநிளலயினோகலகே தீர்மோனிக் ப்படுகிறது. 
 ேளிமண்டல அழுத் த்ள  அைவிடப் பேன்படும்  ருவி அழுத் மோனி (Barometer) ஆகும். 
 ேளிமண்டலத்தின்  அழுத் மோனது எப்தபோழுதும் ேளிமண்டலங் ள் குளறந்  

தேப்பநிளல நிலவும் பகுதி ளின் உருேோக்கின்றன. 
 ஐகசோபோர் (Isobar) – பூமியில் உள்ை சமமோன  ோற்று அழுத் முள்ை பல்கேறு இடங் ளை 

இளணக்கும்  ற்பளனக் க ோடு ைோகும். 

ைாற்றின் அழுத்தத்கத பாதிக்கும் ைாரணிைள் 

1. உயரம் 
 உேரம் அதி மோ   ோற்றின் அழுத் ம் குளறயும்,  ோற்றின் அழுத் ம் ஒவ்தேோறு 10 மீட்டர் 
உேரத்திற்கும் 1 மல்லி போர் குளறந்து த ோண்கட தசல்லும். 

2. வெப்பம் 
தேப்பம் அதி மோ  ஆகும் கபோது  ோற்று விரிேளடயும். எனகே தேப்பம் அதி மோ  உள்ை 
இடங் ளில் ேளிமண்டல அழுத் ம் குளறேோ வும், தேப்பம் குளறேோ , குளிர்ச்சிேோன 
இடங் ளின் ேளிமண்டல  ோற்றின் அழுத் ம் அதி மோ வும் இருக்கும் 

அழுத்தச் சரிவு 
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 இரு இடங் ளின் உள்ை அழுத் ங் ளுக்கிளடகே உள்ை கேறுபோட்டிளன அழுத் ச் சரிவு 
என்கிகறோம். 

 குறிப்பிட்ட தூரத்தில் உள்ை இரு இடங் ளின்  ோற்றழுத் ங் ளுக்கு இளடகே அதி  அைவு 
கேறுபோடு  ோணப்பட்டோல் அழுத் ச் சரிவு அதி மோ  இருக்கும். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் உள்ை இரு இடங் ளின்  ோற்றழுத் ங் ளுக்கு இளடகே 
குளறந்  அைவு கேறுபோடு  ோணோமப்பட்டோல் அழுத் ச்சரிவு குளறேோ  இருக்கும். 

 அழுத் ச் சரிவு அதி மோ  இருந் ோல்  ோற்றின் கே மும் இருக்கும். அழுத் ச் சரிவு 
குளறேோ  இருந் ோல்  ோற்றின் கே மும் குளறேோ  இருக்கும். 

பமைங்ைள் அல்லது முகில்ைள் 

   ேளிமண்டலத்திலுள்ை நீரோவிேோனது நீர் சுருங்கு ல் மூலம் நுண்ணிே நீர்    
திேளல ைோ கேோ, பனிப்படி ங் ைோ கேோ மற்றப்படுேதின் த ோகுப்கப கம ங் ள் என 
ேள ப்படுத் ப்படுகிறது. 

உயர் மட்ட பமைங்ைள் / கீற்று பமைங்ைள் (Cirrus)  

 கீற்று கம ங் ள் உேர் கம ங் ள் என அளைக் ப்படுகிறது. இளே  டல் மட்டத்திலிருந்து 
ஏறத் ோை 5000 – 12,000 மீட்டர் உேரத்தில் உருேோகின்றன. 

 இளே ேறண்டும் பனிக் ட்டி ளைக் த ோண்டும் உள்ை ோல் மளைப்தபோழிவிளன 
த ோடுப்பதில்ளல. 

 நீண்டளேேோ வும் நோர் கபோன்ற அளமப்பிளனக் த ோண்ட ோ வும் ேளைந்தும் 
முளன ளில் சுருள் கபோன்ற அளமப்பு இல்லோ  ோ வும்  ோணப்படும். 

 தேண்ளமேோ  பஞ்சுப்தபோதி கபோன்ற க ோற்றம் த ோண்டு, ஒளி ஊடுருவும்  ன்ளம 
த ோண்டது. 

கீழ்மட்ட பமைங்ைள் / பகட பமைங்ைள்  

  டல் மட்டத்திலிருந்து 2000 மீட்டருக்கும் இளடயிகலகே உருேோே ோல்  ோழ் கம ங் ள் 
எனப்படுகிறது. 

 அடர்த்திேோன நீர்த்திேளல ள், பனித்துளி ள், தூசுக் ள் இருப்ப ோல் அடர்ந்  நிறத்ள க் 
த ோண்டிருக்கும். 

 ஒகர மோதிரிேோ வும் அடர் சோம்பல் நிற விரிப்பு கபோன்ற க ோற்றத்ள யும் த ோண்டிருக்கும். 
இளே சிறு தூறல் ளைகேோ மற்றும் பனிப் தபோழிவிளனகேோ த ோன்டுக் ேல்லது. 

இகட மட்ட பமைங்ைள் / திரள் பமைங்ைள் 
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 திரள் கம ங் ள் நடுத் ர கம ங் ைோகும். இ ன் க ோற்றமோனது மிருதுேோன தேடித்  
பருத்திளேப் கபோன்று  ோணப்படும். 

 தேண்ளமேோ வும் அடர்த்திேோ வும் இருக்கும் அதில் நீர்த்திேளல ளும் 
பனித்து ள் ளும்  ோணப்படும். 

  னித் னிேோ கேோ அல்லது அணிேோ கேோ அல்லது ச றிகேோ  ோணப்படும். 
 இவ்ேள ேோன கம ங் ள் மளைப்தபோழிவு, மின்னல் மற்றும் இடி ஆகிேேற்கறோடு 

த ோடர்புளடேளேேோகும். 
  டல் மட்டத்திலிருந்து சுமோர் 12,000 மீட்ட் உேரம் ேளர  ோணப்படும். 

வசங்குத்து பமைங்ைள் / ைார்பகட பமைங்ைள் 

 புவியின் கமற்பரப்பிலிருந்து விளரேோ  கமகல எழும்பும்  ோற்றினோல் தசங்குத்து 
கம ங் ள் உருேோகும். இது  டுளமேோன, மி  அடர்த்திேோன நீர்த்துளி ள் தூசுக் ளை 
த ோண்டிருக்கும். 

 குறுகிே  ோல இடி, மின்னல், மளை  ரும் ஆலங் ட்டி மளை தபய்யும் இளே புேல் அல்லது 
மளை கம ங் ள் என சோம்பல் நிறத்தில் அடர்த்திேோ   ோணப்படும். 

மகழப் வபாழிவு 

 மளைப்தபோழிவின் இேக் மோனது நீர் ஆவிேோ லில் த ோடரங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட 
உேரத்தில் நீர் சுருங்கு லோ  த ோடர்கிறது. பிறகு முகில் ள் உருேோகி அளே 
மளைப்தபோழிவிற்கு  ோரணமோகிறது. 

 மளை அைளே அைவிடப் பேன்படும்  ருவி மளைமோனி ஆகும். ேளரபடத்தில் ஒகர 
அைவுளடே மளை அைளே த ோண்டிருக்கும் இடங் ளை இளணக்கும்  ற்பளன 
க ோட்டிற்கு சம மளைக்க ோடு ள் என்று தபேர். 

 மளைப்தபோழிவு தேப்பச்சலன மளை, மளலத் டுப்பு மளை மற்றும் புேல் மளை என 
ேள ப்படுத் ப்படுகிறது. 

மகழயின் ெகைைள் 

வெப்பச் சலன மகழ 

 சூரிேக்  திர் ள் பூமத்திேகரள ப் பகுதியில் தசங்குத் ோ  விழுே ோல் தேப்பமோன 
பகுதிேோ  உள்ைது. இ னோல்  ோற்று விரிேளடந்து தசங்குத் ோ  கமதலழும்புகிறது. 

 உேரம் தசல்லச் தசல்ல தேப்ப நிளல படிப்படிேோ க் குளறேோல்  ோற்று 
குளிர்ச்சிேளடந்து முகில் ள் உருேோகின்றன. இந்  முகில் ள் பனி விழும் நிளலளே 
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அளடயும் கபோது மளைப்தபோழிவு உருேோகிறது. இதுகே தேப்பச் சலன மளை 
எனப்படுகிறது. 

 இவ்ேள ேோன மளைப்தபோழிவு இடி மற்றும் மின்னலிளனக் த ோண்டிருக்கும்.  ேைக் மோ  
இம்மளைப் தபோழிேோனது மோளல கநரங் ளில் குறிப்போ  4 மணிக்கு ேருே ோல், மோளல 
கநர நோன்கு மணி மளைப்தபோழிவு (4“0 clock rain fall) என்று அளைக் ப்படுகின்றது. 

 இந்  ேள  மளைகே புவிப் பரப்பில் அதி ம் தபோழிகிறது. 

நில அகமப்பு / மகலத்தகட மகழ 

  டற்பகுதியிலிருந்து வீசும் ஈரப்ப ம் மிக்   ோற்றிளன மளலச் சரிவு ள் எதிர்த ோள்ளும் 
கபோது அந் க்  ோற்று கமதலழுப்பப்படுகிறது. அ ன் பின்பு அளே குளிர்ந்து  ோற்றுமு ப் 
பகுதியில் அதி  மளைளே உருேோக்குகிறது. பிறகு அளே எதிர்மு க்  ோற்று திளசயில் 
அல்லது மளைப்தபோழிவிளனகேோ த ோடுக்கிறது. 

 க ரைோ மற்றும்  மிழ்நோடு ஒகர அட்சகரள யில் அளமந்திருந் ோலும் க ரைோ அதி  
மளைப் தபோழிளே தபறுகின்றது. ஏதனனில் க ரைோ  ோற்றுமு ப் பகுதியிலும்  மிழ்நோடு 
எதிர்மு   ோற்று திளசயிலும் அளமந்துள்ைக   ோரணமோகும். 

புயல் மகழ 

 தேப்பமோன பகுதியிலுள்ை  ோற்றோனது கமலும் தேப்பப்பத் ப்பட்டு கமதலழும்புகிறது. 
ஆள யினோல்  ோழ் அழுத் ப்பகுதி உருேோகி அரு ோளமயிலுள்ை உேரழுத் ப் 
பகுதி ளிலிருந்து  ோற்றிளன ஈர்க்கின்றது. 

 பூமி சுைற்சியின்  ோரணமோ   ோற்றோனது திளச விலக் ப்பட்டு சுைல் ேடிேத்தில் 
உருேோகின்றது. கமதலம்பிே  ோற்றோனது திளச விலக் ப்பட்டு சுைல் ேடிேத்தில் 
உருேோகின்றது. கமதலழும்பிே  ோற்றோனது, புனல் ேடிேத்ள  அளடகின்றது. 
கமதலழும்பிே  ோற்று குளிர்ச்சிேளடந்து ஏற்படுகிறது. இளே  னத்  மளையிளன 
 ோழ்ேழுத் ப் பகுதி ளில் த ோண்டு ேருகிறது. மோ ங் ளில்  மிழ்நோடு, ஆந்திர பிக சம் 
மற்றும் ஒடிசோ  டற் ளரகேோரங் ளில் அதி  எண்ணிக்ள யிலோன புேல் ள் 
உருேோகின்றன. 

மின்னல் 

 கநர் மற்றும் எதிர் மின்னூட்ட பண்பு ளைக் த ோண்ட கம ங் ள் ஒன்றுக்த ோன்று 
சந்திக்கும் கபோது மின்னலோனது உருேோகும். 

 மின்னல் ஒரு தநோடிக்கு 96,560 ளமல் ள் கே த்தில் பணிக்கின்றது. 
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 மின்ளலப் பற்றி படிக்கும் அறிவிேலோனது மின்னலிேல் என்றும். மின்னளலப்பற்றி 
படிப்பேளர மின்னலிேல் அறிஞர் என்றும் குறிப்பிடுகிகறோம். 

 ஆண்தடோன்றுக்கு சுமோர் 16 மில்லிேன் மின்னல் ள் க ோன்றுகின்றன. 
 தேப்பச் சலன மளை புேல் மளை மற்றும் எரிமளல முகில் கைோ இளணந்து மன்னல் 

ஏற்படுகிறது. 

இடியுடன் கூடிய புயல் 

 ேளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்கு ளில் தேம்ளம மற்றும் ஈரபத்துடன் கூடிே  ோற்று 
ேளிமண்டலத்தின் நிளலேற்ற  ன்ளம, தீவிர தேப்பச் சலன தசேல்போடு ஆகிேன 
இடியுடன் கூடிே புேல் உருேோே ற்கு ஏதுேோன சூழ்நிளலேோகும். 

 இடியுடன் கூடிே புேலின்கபோது ேோனிளலயின் அளனத்து மூல ங் ளும் இளணந்து 
தேளிப்படுே ோல் இளே ேோனிளல அறிஞர் ைோல் “ேோனிளல த ோழிற்சோளல” 
என்றளைக் ப்படுகிறது பூமியின் கமற்பரப்பிலிருந்து 4 மு ல் 20 கிகலோ மீட்டர் உேரத்தில் 
இளே உருேோகின்றன. 

இயற்கைத் தாெரங்ைள் 

மனி ரின் ஈடுபோடு எதுவும் இன்றி இேற்ள ேோ  சூழ்நிளலயில்  ோனோ  முன்ேந்து ேைரும் 
 ோேரங் ள் இேற்ள த்  ோேரங் ள் எனப்படும். 

 புவியிேல்  ோணப்படும் இேற்ள த்  ோேரங் ள் 4 ேள  ைோப் பிரிக் லோம். 
1.  ோடு ள் 
2. புல்தேளி 
3. போளலேனத்  ோேரங் ள் 
4. துருேப் பிரக சத்  ோேரங் ள் 

ைாடுைளின் ெகைைள்  

இேற்ள   ோேரங் ளை 6 ேள ேோ ப் பிரிக் லோம். 

1. அேன மண்டலப் பசுளம மோறோக்  ோடு ள் 
2. அேன மண்டல அ ன்ற இளலக்  ோடு ள் 
3. குறுங் ோடு மற்றும் முட்பு ர்  ோடு ள் 
4. சதுப்புநிலக்  ோடு ள்  
5. மளலே க்  ோடு ள் 
6. போளலேனத்  ோேரம். 
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1.அயன மண்டலப் பசுகம மாைாக் ைாடுைள் 

 எப்தபோழுகுகம இக் ோடு ளின்  மரங் ள் இளல ளை உதிர்க் ோமல் இருப்ப ோல் பசுளம 
மோறோக் ோடு ள் என அளைக் ப்படுகின்றன. 

 இவ்ேள க்  ோடு ள் பூமத்திேகரள ப் பகுதியில்  ோணப்படுகின்றன. 
 இக் ோடு ள் த ன் அதமரிக் ோவிலுள்ை அகமசோன்,ஆப்பிரிக் ோவிலுள்ை  ங்க ோ 

பகுதி ளின்  ோணப்படுகிறன.. 
 ஆண்டிற்கு மளைப் தபோழிவு 200 தச.மீ கமல் இருக்கின்ற பகுதி ளின்  இக் ோடு ள் 

 ோணப்படுகின்றன. 
 இக் ோடு ள் மி  அடர்ந்து  ோணப்படுேதுடன் 60 மீட்டர் உேரம் ேளரேைர்க்கூடிே 

மரங் ளைக் த ோண்டது .அடர்ந்தி மிகுந்து  ோணப்படுே ோல் சூரிே ஒளி ஊடுருே 
முடிேோது. ஆ கே நீர் ஆவிேோ ல் குளறேோ வும்,  ளரப்பகுதி ஈரத் ன்ளமயுடனும் 
இருக்கின்றது. 

 45 மீட்டருக்கும் அதி மோன உேரமுளடே மரங் ள், அந்  மரங் ளுக்கிளடகே 5 மு ல் 15 
மீட்டர் உேரமுளடே மூங்கில் ள் பர்ன், தசடி ள், த ோடி ள், புற் ள் ேைர்கின்றன. இது 
அடுக்குத் தாெரங்ைள் எனப்படும். 

 எகேோனி, க க்கு, தசம்மரம்,  ருங் ோலி, மோக ோ னி, கரோஸ்வுட், ரப்பர், சின்க ோனோ, 
மூங்கில் மற்றும் லேனோஸ் கபோன்ற மரங் ள் இங்க   ோணப்படுகின்றன. 

2.அயன மண்டல அைன்ை இகலக் ைாடுைள் 

 ஆண்டிற்கு மளைப்தபோழிவு 100 தச.மீ இருந்து 200 தச.மீ இருக்கின்ற பகுதி ைளில் 
இக் ோடு ள்  ோணப்படும். 

 இக் ோடு ள் தேப்ப மண்டல பருேக் ோற்று மளைப் தபோழிவு பகுதி ளில் உள்ைன. எனகே 
இது பருெைாற்று ைாடுைள் எனவும் அளைக் ப்படுகின்றன. 

  இக் ோடு ளின் உள்ை மரங் ள் ேசந்   ோலத்திலும் க ோளட  ோலத்தின் முற்பகுதியிலும் 
சுமோர் 6 மு ல் 8 ேோரங் ளுக்குள், க ோளடக்  ோலத்தில் ஈரப்பத்தின் இைப்ளபத்  விர்க்  
இக் ோடு ளில் உள்ை மரங் ள்  இளல ளை உதிர்த்து விடுகின்றன. எனகே இக் ோடு ளை 
இளலயுதிர்  ோடு ள் என்றும் அளைப்பர். 

 இக் ோடு ளில் பல்கேறு ேள ேோன குட்ளடேோன, உேரமோன, தமன்ளமேோன மற்றும் 
 டினமோன மரங் ள்  ோணப்படுகின்றன. 
தேப்பமண்டல பருேக் ோற்று  ோடு ள் ேணி ரீதிேோ  மி  முக்கிேமோனது. ஏதனனில் 
இளே மதிப்புமிக்  மரங் ங் ளையும் பல்கேறு வி மோன  ோட்டுப்தபோருள் ளையும் 
நமக்கு அளிக்கிறது. 
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 தேப்பமண்டல பருே ோற்று  ோடு ள் ேணி த்திற் ோ  மி  அதி மோ  தேட்டு ல் 
அதி மோ  கமய்ச்சலுக்கு உட்படுத்து ல்  ோட்டுத்தீ கபோன்ற உயிரின  ோரயி ைோல் 
 டுளமேோ  போதிக் ப்படுகின்றன. 

வெப்பமண்டல இகலயுதிர் ைாடுைள் 

 ேறட்சிளேத்  ோக்குப்பிடிக்  இளல ளை உதிர் து விடுகின்றன. 

மித வெப்ப மண்டல இகலயுதிர் ைாடுைள் 

 குளிர் ோல  டுங்குளிளர சமோளிக்  இளல ளை உதிர் து விடுகின்றன. 
 ஓக், ளசகரஸ், கமப்பிள், ஆலிவ் மரங் ள் நன்கு ேைரும். 

3.குறுங்ைாடு மற்றும் முட்புதர் ைாடுைள் 

 நீண்ட ேறண்ட  ோலமும், 75 தச.மீக்குக் குளறேோன மளைப் தபோழிவும்  உள்ை இடங் ளில் 
இளே  ோணப்படுகின்றன. 

 சி றிே குட்ளடேோன மரங் ளும், பு ர் ளும் இக் ோடு ளில்  ோணப்படுகின்றன. 
 இம்மரங் ள் நிலத் டியில் தேகு ஆைத்தில் உள்ை நீளர உறிஞ்சக் கூடிே நீண்ட கேர் ளை 

த ோண்டளேேோ  உள்ைன. 
  னமோன  ண்டு அளமப்பும், முட் ளுடன்  ோணப்படும்  டித்  மரப்பட்ளட ள் மற்றும் 

சள ப்பற்றுள்ை இளல ள் ேறண்ட  ோல நிளலளே எதிர்த ோள்ளும் ேள யில் 
இவ்ேள   ோடு ள் அளமந்துள்ைன. 

 இங்குள்ை மரங் ள் : அக்க சிேோ, பளன மற்றும்  ள்ளி ஆகிேளே. மற்ற முக்கிேமோன 
மரங் ள்  யிர், போபூல், போலோஸ்,  க்ரி,  ஜீரி கபோன்றளேேோகும். 

4.சதுப்பு நிலக் ைாடுைள் / ஓதக் ைாடுைள் / மாங்குபராவ் ைாடுைள் 

 அேன மண்டல, உப அேன மண்டலப் பகுதி ளில் ஆற்று மு த்துேோரம், அதி  உப்பைவு 
நீர் த ோண்ட ஒ ப் தபருக்கு பகுதி ளில் சதுப்பு நிலக்  ோடு ள்  ோணப்படுகின்றன. 

 இம்மரங் ளின் அடிப்பகுதிளே உேர் ஓ த்தின் கபோது, நீருக் டியில்  ோணப்படும். 
எண்ணற்ற கேர் ள்  ோக்கிக் த ோள்கின்றன. இவ்கேர் ளை  ோழ் ஒ த்தின் கபோது  ோன் 
 ோண இேலும். 

 இக் ோடு ளின் மரங் ள்  டினமோன ோ வும், ேலுேோன ோ வும் நீண்ட நோட் ளுக்கு பேன் 
படுத்துேர். 

 இக் ோடு ள் விளல மதிப்பு மிக்  எரிதபோருைோ வும் அளமகின்றன. 

5.மகலயைக் ைாடுைள் 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 86 of 321 

 மளைப்தபோழிவு அதி மோ  உள்ை மளலச்சரிவு ளில் அக் ோடு ள்  ோணப்படுகின்றன. 
 மரங் ளை  விர்த்து சிறிே பு ர் ேள  ள், ஏறு த ோடி ள், படரும் த ோடி ேள  ள் இங்கு 

 ோணப்படுகின்றன 

6.பாகலெனத் தாெரம் 

 மளை அைவு 25 தச.மீ க்கு்  குளறேோன உள்ை பகுதி ளில் போளலேனத்  ோேரங் ள் 
அளமந்துள்ைன. 

 இவ்ேள   ோரேரங் ளுள் தபரும்போலும் மரங் ள் அடங்கியுள்ை. இம்மரங் ள் 6 லிருந்து 
10 மீ ேளர உேரமுள்ைது. ஆனோல் ஆைமோன கேர் ளுடன்,  ோல்நளட ளிலிருந்து  ம்ளம 
போது ோத்துக் த ோள்ப ற்கு  டினமோ  முட் ளையும் த ோண்டிருக்கிறது. 

 போபுல் மரங் ள் க ோந்து தபோருட் ளையும் அ ன் மரப்பட்ளட ள் க ோல் போனிடுே ற்கும் 
பேன்படுகின்றன. 

வெப்பப் பாகலெனம் 

 சப்போத்திக் ள்ளி,  ற்றோளை, முட்பு ர் ள் கபோன்றளே இங்கு ேைர்கின்றன. 
இத் ோேரங் ள் ஆப்பிரிக் ோவிலுள்ை ச ோரோ,  ல்போரி போளலேனங் ளிலும், இந்திேோவின் 
 ோர் போளலேனத்திலும், ஆஸ்திகரலிேோவிலுள்ை தபரிே ஆஸ்திகரலிேோ 
போளலேனத்திலும்  ோணப்படுகின்றன. 

குளிர்ப் பாகலெனம் 

 மளைப் தபோழிவு இல்லோ  உேர் அட்சப் பகுதி ளில்  ோணப்படுகின்றன. 
 க ோபி போளலேனம் (ளசனோ),  ோக்லம ோன் (திதபத்), படுக ோனிேன் போளலேனம் (த ன் 

அதமரி  ோ). 
 கமோசஸ், லிச்சன் கபோன்ற துந்திர  ோேரங் ள் பகுதி ளில்  ோணப்படுகின்றன. 

ஊசிமகலக் ைாடுைள் 

 துளண துருேப் பகுதி ளில்  ோணப்படுகின்றன. 
 கூம்பு ேடிே மரங் ளும், இளல ளும் ஊசியிளனப் கபோன்றும்  ோணப்படும். ஃபிர் லோர்ச் 

கபோன்றளே நன்கு ேைரும். 

புள்வெளிைள் 

  ஆண்டிற்கு 100 தச.மீட்டருக்கும் குளறேோன மளைப்தபோழிவு தபறும் இடங் ளில் புல்தேளி 
 ோணப்படும். இது இரு ேள ப்படும். தேப்பமண்டல புள்தேளி, மி  தேப்பமண்டல புல்தேளி. 
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வெப்பமண்டல புல்வெளி 

   இது சேோனப் புல்தேளி எனவும் அளைக் ப்படும். 2 மு ல் 3 மீட்டர் உேரம் புற் ள் ேைரும். 
ஆப்பிரிக் ோ  ண்டத்தின் தேப்பமண்டலப் பகுதியில் சேோனோ புல்தேளி அதி ம்  ோணப்படும். 

மித வெப்ப மண்டலப் புல்வெளி 

   உேரம் குளறேோன இப்புல்தேளி ரஷ்ேோவில் – ஸ்வடப்பி (Steppe) என்றும் ேட அதமரிக் ோவில் 
பிவரய்ரி என்றும், அர்தஜன்தடனோவில் பாம்பாஸ் என்றும், ஆஸ்திகரலிேோவில் டவுன்ஸ் என்றும் 
அளைக் ப்படுகின்றன. 

7] பபரிடர் 

கபரிடர் என்ற ஒரு நி ழ்ேோனது சமூ ம் அல்லது சுற்றுச்சூைலின் மீது எதிர்மளறேோன 
விளைவு ளை உருேோக்குேள  குறிக்கும்.  

 ஐக்கிே நோடு கூட்டளமப்பு ளின் விைக் வுளர: ‘சமூ த்தின் நடேடிக்ள  த ோடர்ந்து 
 ளடபடுேதும், மனி ர் ளுக்கும், தபோருட் ளுக்கும், சுற்றுச்சூைலுக்கும் இைப்பிளன 
உருேோக்குேதும் அ ன் அழிவிலிருந்து சுேதிறன் மற்றும் ேைங் ளின் உ வியுடன் 
மீண்தடழுேதுமோகும். 

 இடர் (Hazard) என்பது ஒரு இேற்ள  நி ழ்ேோகும். இடரின் விளைேோ  உண்டோகும் தசேல் 
கபரழிவு/கபரிடர் (Disaster) எனப்படும். 

 மக் ள் ேசிக் ோ   டகலோரப் பகுதி ளை  ோக்குகிற புேல் ோற்று கபரிடரோ க் 
 ரு ப்படுேதில்ளல. அது ஒரு இடர் மட்டுகம. 

 ஒரு கபரிடர் நி ழ்ச்சிக்கு, ஒரு இடரின் உள்நிளலேோற்றகல (Potential) ஆ ோரமோ  உள்ைது. 

பபரிடர்ைளின் ெகைைள் (Types of Disaster) 

   கபரிடர் ள், இேற்ள  கபரிடர் (Natural Disaster). மனி னோல் உருேோக் ப்படும் கபரிடர் (Man 
Made Disaster) என ேள ப்படுத் ப்படுகின்றன. 

இயற்கையான பபரிடர்ைள் 

(I) ேோனிளலவிேல் – புேல், சூறோேளி, சூளற ோற்று, பனிப்புேல் 
(II) புவிபுற அளமப்பிேல் – நிலச்சரிவு, பனிப்போளற வீழ்ச்சி, நிலநடுக் ம், எரிமளல 

தேடிப்பு,  டற்க ோள் (Tsunami). 
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(III) உயிரிேல் – த ோள்ளைகநோய்,  ோலரோ 
(IV) நீரிேல் – தேள்ைம், ேறட்சி 

மனிதனால் உருொக்ைப்படும் பபரிடர்ைள் 

கபோர், சோதி  லேரம், குண்டு தேடிப்பு ள், இரோசேன த ோழில், அணு கபரிடர் ள், திடீர் தீ, எரிேோயு 
 சிவு, தீ-விபத்து ள், சோளல விபத்து ள்,  ப்பல் மூழ்கு ல், அணுகுண்டு தேடிப்பு ள், மின்சோர 
விபத்து ள். 

 தீடீவரனத் தாக்கும் ைடும் இடர்ைள்: நிலநடுக் ம், எரிமளலதேடிப்பு, நிலச்சரிவு, தேள்ைம், 
அேன மண்டலப் புேல் மற்றும் பனிப்போளறச் சரிவு. 

 படிப்படியாை தாக்கும் இடர்ைள்: ேறட்சி ள், பஞ்சம், சுற்றுப்புறச் சூைல் சீர்க டு, 
பூச்சிக்த ோல்லி  ோக் ம் மற்றும் போளலேனமோ ல். 

 வைாள்கை பநாய்ைள்: நீர்ேோழ் விளைவுகநோய், ஒரு நபரிடமிருந்து மற்ற ஒரு நபருக்கு 
த ோற்றும் கநோய் ள் மற்றும் நுண்ணுயிர் விளைவி கநோய் ள் (Vector Borne Diseases). 

 வதாழில் நுட்பவியல் விபத்துைள்: இேந்திர அளமப்பு குளறபோடு, தீ, தபரும் தேடிப்பு, 
ரசோேன  சிவு. 

 கபரிடர் ேள ேோன பனிப்போளற சரிவு ள், பனிப்புேல் ள், சூளறக் ோற்று கபோன்றளே 
ேளறேறுக் ப்பட்ட ஒரு பரப்பில் மட்டும் நி ழ்கிறது. 

 2005 – ம் ஆண்டு பிப்ரேரி 20 அன்று த ன்  ோஷ்மீர் பகுதியில் அனந் நோக் மோேட்டத்தில் 
பனிப்போளற சரிவு ஏற்பட்டது. 

 சூளல 16, 2004 கும்பக ோணம் பள்ளி தீ விபத்து நடந் து. 
 தசர்கனோளபல் (USSR) அணுத் த ோழில் விபத்து ள் அதி  இடர் ேோய்ந் து. 

நிலநடுக்ைம் 

 பூமியினுளடே கமகலோட்டில் ஏற்படும் அதிர்கே நிலநடுக் ம் ஆகும். 
 புவித் ட்டு ந ர்வு ள், எரிமளல தேடிப்பு ள், பருப்தபோருள் சிள வு, நிலச்சரிவு ள் மற்றும் 

நிலப்பிைவு ள் ஆகிே  ோரணங் ைோல் நிலநடுக் ம் ஏற்படுகின்றன. 
 நிலநடுக் த்தினோல் பல வி மோன தீ விபத்து அளணக் ட்டு உளடே ோல் ஏற்படும் 

கபோக்கிளனயும் மோற்றலோம். 
 கபரிடர் ளில் அதி  ஆபத்ள   ரக்கூடிேது நிலநடுக் ங் ள் ஆகும். 
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 ரிக்டர் அைளேயில் 6.0 என்ற அைவீட்டிற்கு கமல் உள்ை நிலநடுக் ங் ள் மி வும் 
ஆபத் ோனளே. 

 நிலநடுக் ங் ள் எப்தபோழுது நி ழும் என்பள  முன்னகர அறிந்து த ோள்ை முடிேோது. 
 நமது நோட்டின் தமோத் ப் பரப்பில் சுமோர் 50 – 60% பரப்பு நில அதிர்ேளல ளின் 

 ோக் ங் ளுக்கு உட்படுகிறது. 

அதிர்ெகல மண்டலங்ைள் (Seismic Zone) 

மண்டலங் ள் ேள  ள் அதிர்ேளல ஏற்படும் பகுதி ள் 
ஐந்து மி  அதி  அபோே கநர்வு 

மண்டலம் 
 ோஷ்மீர், பஞ்சோப், கமற்கு மற்றும் 
மத்திே இமேமளலப் பகுதி ள், 
ேடகிைக்கு இந்திேப் பகுதி மற்றும் 
ரோணோப்  ட்ச் பகுதி ள் 

நோன்கு அதி  அபோே கநர்வு மண்டலம் சிந்து  ங்ள  சமதேளி, தடல்லி, 
ஜம்மு, பீ ோர் 

மூன்று மி மோன அபோே கநர்வு 
மண்டலம் 

அந் மோன் நிக்க ோபர் தீவு ள் 
மற்றும் கமற்கு இமேமளலப் 
பகுதி ள் 

இரண்டு குளறேோன அபோே கநர்வு 
மண்டலம் 

 க் ோண பீடபூமி,  மிழ்நோடு 

 

   ஜனேரி 26, 2001 இல் 51ேது குடிேரசு தின விைோவின்கபோது குஜரோத்தில் மி ப்தபரிே நிலநடுக் ம் 
ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அைவுக ோலில் 7.6 மற்றும் 8.1 – க்கும் இளடப்பட்ட அைவில் பதிேோகிேது. 
நிலநடுக்  அளல ள் 700 கி.மீ தூரம் ேளர பரவி 21 மோேட்டங் ளை போதித் து மற்றும் 6,00,000 
மக் ள் வீடு ளை இைந் னர். 19,727 மக் ள் உயிரிைந் னர். 1,66,001 மக் ள் இடிபோடு ளில் சிக்கி 
 ோேமளடந் னர். 90 ச வீ ம் வீடு ள், எட்டு பள்ளி ள், இரண்டு மருத்துேமளன ள் மற்றும் 
ேரலோற்று சிறப்புமிக்  சுேோமி நோரோேணன் க ோவில் ஆகிேன கச மளடந் ன. 

எரிமகல வெடிப்புைள் 
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 எரிமளல தேடிப்பு ளை, அளே தேடிப்ப ற்கு முன் அேற்றிலிருந்து தேளிேரும் புள , 
ேோயுக் ள் தேளிகேற்றம், மோக்மோ ேழி ல் மற்றும் கலசோன அதிர்வு ள் மூலமோ  
மூன்ன ோ கே அறிந்து த ோள்ை முடியும். 

 எரிமளல அழிளே ஏற்படுத்தினோலும் இது நன்ளம ளையும் கூட தசய்கிறது. எரிமளலக் 
தபோருட் ள் த ோழிற்சோளல ளுக்கு மூலப்தபோருட் ைோ வும், இரசோேன தபோருட் ளை 
உருேோக் வும்,  ற்குைம்பினோல் உருேோக் ப்படும் போளற ள்,  ட்டடங் ள், சோளல ள் 
அளமப்ப ற்கும் பேன்படுகின்றன. 

 சிள ேளடந்  எரிமளல து ள்கிளினோல் மண் ேைம் அதி ரிக்கிறது. எரிமளலயிலிருந்து 
தேளிகேறும் நீகரோளட மற்றும் தேன்னீர் ஊற்றோனது புவி தேப்பசக்கிதிளே (Geothermal 
Energy)  ேோரிக் ப் பேன்படுகின்றது. 

 நேம்பர் 13, 1985 – இல் த ோலம்பிேோவில் தநேோடோ தடல் ருச் பகுதியில் ( Nevada del Ruiz) 
ஏற்பட்ட எரிமளல தேடிப்பினோல் 40,000 மக் ள் இறந் னர். அவ்தேடிப்பினோல் அர்கமகரோ 
ந ரம் முழுேதும் புள யுண்டு கபோனது. 

 ஏப்ரல் 14, 2010 ஆம் ஆண்டு ஐஸ்லோந்தில் ஏற்பட்ட எரிமளல தேடிப்பு மி ப் பரந்  அைவில் 
சோம்பலுடன் புள ளேக்  க்கிே ோல் (பனிப் போளறயிலிருந்து தேளிகேறிே 
 ற்குைம்பினோல்) 20-க்கும் கமற்பட்ட ஐகரோப்பிே நோடு ளின் விமோன நிளலேங் ள் 
மூடப்பட்டன. 

 எரிமளல பரேளல அறிேப் பேன்படும்  ருவி சோய்வு மோனி (Tilt Meter). 

ைடற் பைாள்ைள் (Tsunamis) 

  டலடியில்/ டகலோர நிலநடுக் ங் ள், எரிமளல தேடிப்பு ள் அல்லது  டலடி 
நிலச்சரிவினோல் க ோன்றும் மி ப்தபரிே அளல ள் அல்லது உயில் த ோல்லும் 
அளல கை  டற்க ோள் ள் (சுனோமி) ஆகும். 

 இவ்ேளல ள் 15 மீட்டல் அல்லது அ ற்கு கமலும் உேரத்ள க் த ோண்டிருக்கும். 
 டல்/தபருங் டலில் நில நடுக் ம் ஏற்படும்கபோது அளல ள் பல மீட்டர் ள் ேளர 
உேர்ந்து சில நிமிடங் ளில்  டற் ளரளே அளடேலோம். மி ப்தபரிே நிலநடுக் த்திற்குப் 
பிறகும் பல மணி கநரங் ளுக்கு ( டற்க ோள்) சுனோமி க ோன்றுே ற் ோன அபோேம் 
இருக் க்கூடும். 
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  டற்க ோளின் ஆங்கிலச்தசோல் சுனோமி (Tsunami). இச்தசோல் ஜப்போனிே தமோழியிலிருந்து 
ேந் து. ‘Tsu’ என்ப ன் தபோருள் Harbour (துளறமு ம்), ‘Nami’ என்ப ன் தபோருள் Waves 
(அளல ள்). 

 சுனோமி அளல ள் மணிக்கு 320 கி.மீ கே த்தில் பேணிக்கும் ஆற்றல் த ோண்டளே. 
இளே  ண்டங் ளை தநருங்கும் கபோது கே ம் அதி ரிக்கும். 

 இந்திேோவில் சுனோமி எச்சரிக்ள  ளமேம் ளை ரோபோத்தில் நிறுேப்பட்டுள்ைது. 
 டிசம்பர் 26, 2004 இல் த ன் கிைக்கு ஆசிே நோடு ளில் ஏற்பட்ட சுனோமி இந்திேப் 

தபருங் டளல  டந் து. 1,50,000க்கும் கமற்பட்கடோர் இறந் னர்.  டந்  40 ேருடங் ளில் 
ஏற்பட்ட நிலநடுக் ங் ளில் இதுகே மி ப் தபரிே ோகும். இ னோல் கிைக்கு  டற் ளரயில் 
உள்ை க ோரமண்டல்  டற் ளர போதிக் ப்பட்டது. 

  ோவிரிபூம்பட்டினம் மற்றும்  போடபுரம் கபோன்ற இடங் ள்  டற்க ோளினோல் 
மூழ்கிப்கபோயின என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

  டகலோரத்ள   ோக்கும்  டற்க ோள் ளின் மு ல் அளல மி ப் தபரிே ோ  அளமேது 
இல்ளல. 

  டற்க ோள் மி  குளறேோன ஆைம் த ோண்ட பகுதிளே அளடயும் கபோது அ ன் கே ம் 
குளறந்து உேரம் அதி ரிக்கும். 

நிலச்சரிவுைள் (Land Slides) 

 போளற ள் மற்றும் போளறத்து ள் ள் கீழ்கநோக்கி ந ர்ேக  நிலச்சரிவு ஆகும். 
போளறத்து ள் ள் நீருடன் கசர்ந்து ந ர்ேள  கசறு ேழி ல் (Debris flow) என்கிகறோம். 
அதி மோ  கசறுேழி லும், போளற வீழ் லும் இமேமளலப் பகுதி ளில் நளடதபறுகிறது. 

 நிலச்சரிவுைள் நைழ ைாரணம்: சரிவின் நிளலேற்ற  ன்ளம,  னத்  மளைப் தபோழிவு, 
தேள்ைம், நிலநடுக் ங் ள், எரிமளல தேடிப்பு ள்,  ோடு ள் அழிப்பு, முளறக டோன  ட்டிட 
அளமப்பு, ந ரமேமோ ல்,  ரமற்று கபோன  ழிவு நீர் குைய் ள் ஆகிேன. 

 நிலச்சரிவினோல் நீகரோளட ளின் கபோக்கு கேறு திளசயில் மோற்றப்படுகின்றன. 
 குேமோன் இமோசலப் பகுதியில்  ோளி ஆற்றின் ேடக்கில் மோல்போ கிரோமம் அளமந்துள்ைது. 

இங்கு அடிக் டி நிலச்சரிவு ஏற்படும். ஆ ஸ்டு 17, 1998 ல் நி ழ்ந்  போளறச்சரிவு மோல்போ 
துேரம் எனப்படுகிறது. 

 போளற சரிவு பள்ைத் ோக்கு நீலகிரியில் உள்ைது. 

பனிப்பாகை வீழ்ச்சி 
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 ஒரு தபரிே பனித் த ோகுதி/பனிப்போளற மளலச் சரிளே கநோக்கி ந ர்ேக  பனிப்போளற 
வீழ்ச்சி. இளே உேர் அட்சப் பகுதி ளிலும், உேரமோன மளலப்பகுதி ளிலும் 
ஏற்படுகின்றன. 

 நிலநடுக் ங் ள், அதி  மளை வீழ்ச்சி, மனி  தசேல் ளினோல் உருேோக் ப்படக்கூடிே 
அதி  இளரச்சல், கே மோன பனிச்சறுக்கு விளைேோட்டு மற்றும் தேடிப்தபோருட் ளை 
தேடிப்பது ஆகிே  ோரணங் ைோல் பனிப்போளற வீழ்ச்சி ள் ஏற்படுகின்றன. 

 பனிப்போளற வீழ்ச்சி ள் ஏற்படும் பகுதி ளில் அதி  பனிப்தபோழிவு ஏற்படும்கபோது அ ன் 
 ோக் ம் கமலும் தீவிரமோகிறது. 

 பனிப் போளற ளின் வீழ்ச்சி ளை நிறுத்துேக ோ,  டுப்பக ோ  டினமோனது. ஆனோல் 
பனிப்போளற வீழ்ச்சி ளை நிறுத்துேக ோ,  டுப்பக ோ  டினமோனது. ஆனோல் பனிப்போளற 
வீழ்ச்சியின் சக்திளே குளறப்ப ன் மூலம் அ ன்  ோக் த்ள  குளறக் லோம். 

புயல்ைள் 

 த ன்னிந்திே  டற் ளரப் பகுதி ள் அதி மோ  புேலோல் போதிக் ப்படுகின்றன. கசோை 
மண்டல  டற் ளரப் பகுதியில் சில உயிரிைப்பு ள் ஏற்படுகின்றன, குறிப்போ  ஆந்திர 
பிரக சம் மற்றும் ஒடிசோ. 

 உலகில் புேலோல் போதிக் க் கூடிே 6 முக்கிே பகுதி ளில் இந்திே  டற் ளரப் பகுதியும் 
ஒன்று. 

  ோழ்ேழுத் ப் பகுதியில் தேப்ப மற்றும் குளிர் ேளிமு ங் ள் சந்திப்ப ோல் உருேோகும் 
பலத் க்  ோற்ளறகே புேல் ள் என்கிகறோம்.  டல் மற்றும் கபரோழி ளில் அளல ள் 
க ோன்றும்கபோது அளே தீவிரமளடகின்றன. அப்பகுதியில் புேல்  ோற்றிளன  ளட தசய்ே 
எவ்வி   டுப்பும் இல்லோ க  இ ற்கு  ோரணமோகும். 

 இந்திேோவில் தபோதுேோ  ஏப்ரல் – கம (முன் பருே ோலம்) மற்றும் அக்கடோபர் – டிசம்பர் (பின் 
பருே ோலம்) மோ ங் ளில் புேல் ள்  ோக்குகின்றன. 

 புேல் எப்தபோழுதும் பலத்   ோற்றுடன் தபரும் மளைளேயும் மற்றும் அ னோல் தேள்ைப் 
தபருக்ள யும் ஏற்படுத்துகின்றன. 

 1999 அக்கடோபர் 29 இல் ேங் ோை விரிகுடோவில் ஏற்பட்ட  ோழ் அழுத் த்தினோல் ஒடிசோவில் 
மோதபரும் புேல் (Super Cyclone) மணிக்கு 260 கி.மீட்டர் ளுக்கும் 300கி.மீட்டர் ளுக்கும் 
இளடப்பட்ட கே த்தில் வீசிேது. ஒடிசோ  டற் ளரேோனது ஏறத் ோை 144 கி.மீ தூரம் ேளர 
போதித் து. இப்புேலோல்  டல் நீர்மட்டம் இேல்ளப விட 12 மீட்டர் உேர்ந் து. இந்  மோதபரும் 
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புேல் உள்நோட்டு பகுதியில் 36 மணி கநரத்தில் 250 கி.மீட்டருக்கு கமல் பேணித் து. 
இ னோல் 20 மில்லிேன் தைக்கடர் விளைநிலங் ள் போதிக் ப்பட்டன. இது தசன்ற 
நூற்றோண்டில் இந்திேோ கமற்த ோண்ட கபரிடர் ளிகலகே மி  கமோசமோன ஒன்றோ  
 ரு ப்படுகிறது. 

 கிைக்கு  டற் ளர ேங் ோை விரிகுடோவில் க ோன்றும் தேப்பமண்டல புேல் ளின் 
 ோக்கு லுக்கும் ஆைோகின்றன. 

 இந்திேோவில் ஏற்படுகின்ற தமோத் ப் புேல் ளில் சுமோர் 80% இந்திேோவின் கிைக்கு 
 டகலோரத்ள   ோக்குகிறது.  

 தேப்பமண்டலப் புேல் ள் அதிகே  ேலுவுடன்  ோற்றுடன்  னத்  மளைளேத்  ருகிறது. 
  மிை த்தின்  ோற்று மற்றும் புேல் மண்டலங் ள்:  
1. தசன்ளன,  டலூர், நோ ப்பட்டினம்,ரோஜமடம்,  னுஷ்க ோடி, த ோண்டி ஆகிே மண்டலங் ள் 

மி  தீவிரமோன சூறோேளி  ோற்று மண்டலங் ள் (மணிக்கு 117 கி.மீ க்கும் அதி மோ ). 
2. தீவிரமோன சூறோேளிக் ோற்று என்பது மணிக்கு 69 – 117 கி.மீ கே த்தில் வீசும். 
3. புேல்  ோற்று மணிக்கு 62 – 68 கி.மீ கே த்தில் வீசும். 

வெள்ைப் வபருக்குைள் 

 அைவுக்கு அதி மோ  ேழிந்க ோடும் நீளரகே தேள்ைப் தபருக்கு ள் என்கிகறோம். மி  
அதி  மளைப்தபோழிவு, புேல், பனி உருகு ல், சுனோமி மற்றும் அளணக் ட்டு ள் உளட ல் 
ஆகிே  ோரணங் ைோல் தேள்ைப்தபருக்கு ள் ஏற்படுகின்றன. 

 ஒரு ஆறு/சிற்கறோளடயின் ேடிநிலத்திற்குட்பட்ட பரப்பில் மணிக்கு 2.5 தச.மீ கமலோ  மளை 
தபோழியும் கேளை ளில் திடீதரன தேள்ைம் ஏற்படும். 

 ேடகிைக்கு பருே  ோலங் ளில் தபய்யும் மி  அதி  மளையினோல் பருே  ோலங் ளில் 
தபோய்யும் மி  அதி  மளையினோல்  மிழ்நோடு,ஆந்திரபிரக சம் மற்றும் ஒடிசோ 
மோநிலங் ளிலும் த ன்கமற்கு பருே  ோலங் ளில் மும்ளப பகுதி ளிலும் தபோதுேோ  
தேள்ைப் தபருக்கு ள் ஏற்படுகின்றன. 

 த ன்னிந்திே நதி ளைக்  ோட்டிலும் ேட இந்திே நதி ளில் ஒவ்தேோரு ேருடமும் 
தேள்ைப்தபருக்கு ள் ஏற்படுகின்றன.  ங்ள  (15.36 மி.தை. பரப்பு), பிரம்மபுத்திரோ (8.82 
மி.தை.பரப்பு) ேடிநிளலப் பரப்பில் தபரும்பகுதி தேள்ைப் தபருக்கிற்குச் சோ  மோ  
இருக்கிறது. 
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 உத்திரப் பிரக சம், பீ ோர், கமற்கு ேங் ோைம், அஸ்ைோம் ஆகிே மோநிலங் ளில் தேள்ைப் 
தபருக்கு  ோலந் ேறோமல் ஏற்படுகிறது. 

 தேள்ைப் தபருக்கு ள் மற்றும் ேறட்சி ள் ஆகிே இரண்டு இடர் ளும் பருே  ோல 
மோறுபோட்டினோல் ஏற்படுகின்றன. 

 நமது நோட்டில் ஏறக்குளறே 40 மில்லிேன் தைக்கடர் நிலம் தேள்ைத்திற்கு சோ  மோ  
உள்ைது. 

 இந்திேோவில் ஏற்படும் தேள்ைப் தபருக்கு ள் இரு ேள ப்படும். 
1. பருே மளை தேள்ைப் தபருக்கு ள்: மளை அல்லது  னத்  மளையினோல் 

பருே ோலங் ளில் தீவிரமளடந்து தேள்ைம் ஏற்படுகிறது. 
2. புேல் மளை தேள்ைப் தபருக்கு ள்: ேங் ோை விரிகுடோ  டலில் க ோன்றும் புேல் 

 ோரணமோ   டகலோரப் பகுதி ளில் ஏற்படுகிறது. 
 நமது நோட்டின் தமோத்  ஆற்று நீரில் 60%, சிந்து- ங்ள -பிரம்மபுத்திரோவில் உள்ைது. 
 கிைக்கு கநோக்கி போய்கிற ம ோநதி, கிருஷ்ணோ, க ோ ோேரி,  ோவிரி ஆறு ள் உள்ை 

மத்திே இந்திே பகுதி ள்,  க் ோண பீடபூமி பகுதி ள் தேள்ைப் தபருக் த்திற்கு 
சோ  மோ  உள்ைன. 

ெைட்சி 

 ேறட்சி என்பது படிப்படிேோ  நளடதபறுகிற ஒரு நி ழ்வு ஆகும். 
 ெைட்சி ஏற்படுத்தும் ைாரணிைள்:  ோம மோன/தசோற்பமோன மளைப்தபோழிவு அழிக் ப்படும் 

 ோடு ள், அதி  கமய்ச்சல், மண் அரிமோனம், எல்ளலகேோர நிலங் ளில் கேைோண்ளம 
விரிேோக் ம், நீர்மட்டம்  ோழ்ந்து கபோ ல். 

 சோ ோரணமோ  கிளடக்கும் நீரின் அைவிளன ஒப்பிட்டு பற்றோக்குளற ஏற்படின் அதுகே 
ேறட்சி எனப்படுகிறது. 

 1976 – ம் ேருடம் துேக் ப்பட்ட க சிே கேைோண்ளம ஆளணேம் ேறட்சிளே 3 ேள ேோ  
பிரித்துள்ைது. 
1.ொனியல் ெைட்சி: ஒரு பரப்பில் சோ ோரணமோ  தபோழிகிற மளையின் அைளேக் 
 ோட்டிலும் 25% கமற்பட்டு குளறேோ  இருக்குமோனோல் அப்பரப்பு ேோனிளலளே ேறட்சி 
எனப்படும். 
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2.நீரிேல் ேறட்சி: ேோனிேல் ேறட்சி நீடிக்குமோனோல் அது நீரிேல் ேறட்சிேோ  மோறும் இ ன் 
 ோரணமோ  கமற்பரப்பு நீர்மட்டம் குளற ல், க க் ங் ள், ஏரி ள், ஆறு ள் ேறண்டு 
கபோகிறது. நிலத் டி நீர்மட்டம் குளறகிறது. 
3.கேைோண்ளம ேறட்சி: நீரிேல் ேறட்சி த ோடர்ந் ோல் கேைோண்ளம பயிர் ள் தசழிப்போ  
ேைரத் க ளேேோன ஈரமண் மற்றும் மளைேைவு ஆகிேேற்றில் பற்றோக்குளற ஏற்பட்டு 
கேைோண்ளம ேறட்சி ஏற்படுகிறது. 

ெைட்சி ஆண்டாை ைருதுெதற்ைாண ைாரணிைள் 

o பருே ோல மளைேைவு 10% குளறேோன (அ) அள விட கமோசமோன அைவு. 
o மளை பற்றோக்குளறேோல் அந்நோட்டின் தமோத் ப் பரப்பில் போதிக் ப்படும் பரப்பைவு 20% (அ) 

அ ற்கு கமற்பட்ட பரப்பைவு இருந் ோல். 
  மிழ்நோடு சரோசரிேோ  ஒவ்தேோரு ஆண்டும் 979 மி.மீ மளைளே தபறுகிறது. த ன்கமற்கு 

பருே  ோற்றினோல் 33% மும், ேடகிைக்கு பருே ோற்றினோல் 48% மளைளேயும் தபறுகிறது. 
 2002 – ம் ஆண்டு  டந்  30 ஆண்டு ளில் மி மி க் குளறேோன 745.7 மி.மீ பதிேோனது. 

சூகைக்ைாற்றுைள் (Tornadoes) 

 திவீர சுைற்சியுடன் சுைலும்  ோற்றுத் த ோகுதியிளன சூளறக் ோற்று ள் என்கிகறோம். 
இக் ோற்றினோல் உருேோகும்  ோர் திரள் கம ம் பூமியின்  ளரப்பகுதிளே புனல் ேடிேத்தில் 
த ோட்டுக் த ோண்டிருக்கும். 

 இக் ோற்று சுைற்சியின் அ லம் சில மீட்டரிலிருந்து ஒரு கிகலோ மீட்டருக்கு கமலோ  
உள்ைது. இ ன் சுைற்சியின் அ லம் சில மீட்டரிலிருந்து ஒரு கிகலோ மீட்டருக்கு கமலோ  
உள்ைது, இ ன் சுைற்சி கே ம் மணிக்கு 64 – 509 கி.மீ. 

 தீவிர  ோழ் அழுத் த்தின்  ோரணமோ  இளே உருேோகின்றன. சுைல் ோற்று துரி மோ  
உருேோகின்றன. நிலத்தின் மீது உருேோகும்கபோது கே மோன சுைல்  ோற்றிளன 
க ோற்றுவிக்கின்றன. அளே தேப்ப மற்றும் குளிர்  ோற்று ள் சந்திக்கும்கபோது 
உருேோகின்றன. புேளலப் கபோல இளே கச ங் ளை ஏற்படுத்துகின்றன. 

 மோர்ச் 25, 1998 இல் கமற்கு ேங் ோைம் மற்றும் ஒடிசோவின் கிைக்கு  டற் ளரகேோர 
மோேட்டங் ளில் 20  டற் ளரகேோர கிரோமங் ளை தீவிர சூளறக் ோற்று ள்  ோக்கின. 
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 ஒடிசோவில் பலசூர் மோேட்டத்திலுள்ை க ோபுர் ோட்டோ என்ற ஊரில் சூளறக் ோற்றினோல் 
பள்ளிக் ட்டிடத்தின் கூளர இடிந் தில் 35 பள்ளிச் சிறுேர் ள் நசுங்கி மோண்டனர். 15,000 
வீடு ள் க சமளடந் ன மற்றும் 10,000க்கும் கமலோன மக் ள் வீடு ளை இைந்து  வித் னர். 

 சூறோேளி முன்னறிவிப்பு 48 மணி கநரத்திற்கு முன் அறிவிக் ப்படும். இரண்டோேது 
அறிவிப்பு 24 மணி கநரத்திற்கு முன் அறிவிக் ப்படும். 

 சுருள் கபோல் சுைன்று புனல் ேடிே கம த்திளன உருேோக்குே ோல் சூளறக் ோற்றிளன 
அதமரிக்  ஐக்கிே நோட்டில் டுவிஸ்டர் என அளைக்கின்றனர். 

இடர் தணித்தல் 

 கபரிடர்  ணித் ல் என்பது கபரிடர் நி ழ்விற்கும் முன்பும், பின்பும் எடுக் ப்படும் 
நடேடிக்ள  ஆகும். 

பபரிடர் பமலாண்கமயின் 4 படிநிகலைள் 

1.  ணிப்பு (Mitigation) 
2.  ேோர்நிளல/ஆேத் ப்படல் (Preparedness) 
3. எதிர்ச்தசேல் 
4. மீட்பு 

8. ெகரபடங்ைளும் உலை உருண்கடயும் 

   பூமிேோனது மி ப் தபரிே க ோைம், நிலநடுக்க ோட்டுப் பகுதியில் விரிந்தும், ேடத ன் 
துருேங் ளில் குவிந்து சற்று  ட்ளடேோ வும் உள்ை ஓர் ேடிேம்  ோன் பூமி. நமது பூமியின் ேடிேம் 
 னித் ன்ளம ேோய்ந் து. ஆங்கிலத்தில் அள  ஜிேோய்ட் (Geoid) என்கிறோர் ள். 

ெகரபடங்ைள் 

 ஆங்கிலத்தில் கமப் (Map) என்பள த்  மிழில் ேளரபடம் என்கிகறோம்.  ண்முன் த ரியும் 
பூமிப் பரப்ளப ஒரு குறிப்பிட்ட அைவு முளறயில்  ோளில் அல்லது துணியில் ேளரேக  
ேளரபடம் ஆகும். 

குறிப்பிட்ட அைவு முகையில் ெகரெது 
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 பூமியில் ஒரு கிகலோமீட்டர் நீைமுள்ை ஒரு சோளல இருந் ோல்,  ோளில் அள  ஒரு தசன்டி 
மீட்டர் நீைமுள்ை க ோடோ  ேளரகிகறோம். அப்படிகே ஊரின் ேளரபடம் முழுேள யும் 
ேளரந்து, இந்  ேளரபடம் ஒரு தச.மீ = 1 கி.மீட்டர் என்கிற அைவு முளறயும் 
ேளரேப்பட்ட ோ க் கூறுகிகறோம். 

 இடப்தபேர்வு ோன் ேளரபடங் ளின் க ளேளே உண்டோக்கிேது. 
 அைளே ள் இல்லோ  படம் மோதிரி ேளரபடம் (Sketch) என்று தபேர். 
 புதி ோ க்  ட்டடங் ள்  ட்டுே ற்கு முன்  ட்டடப் தபோறிேோைர் ஒரு படம் ேளரேோர். 

அ ற்குத் திட்ட ேளரபடம் (Plan) என்று தபேர். 
 கமம்பட்ட ேடிேமோ  உல  ேளரபடம் மற்றும் நோடு ளின் ேளரபடங் ள் உள்ைன. அதில் 

திளசளேப் புரிந்து த ோள்ைவும் பூமியின் கமல் உள்ை தபோருள் ளைப் 
புரிந்துத ோள்ைவும் அைளே ளும் குறியீடு ளும் உ வுகின்றன. 

அைகெ 

 ேளரபடத்தில் இரண்டு புள்ளி ளுக்கும் இளடகே உள்ை தூரத்திற்கும்,  ளரயில் அ ோேது 
பூமியின்மீது, அக  இரண்டு புள்ளி ளுக்கும் இளடகே உள்ை தூரத்திற்கும் உள்ை 
விகி கம அைளே எனப்படும். 

குறியீடுைள் 

 பூமிப்பரப்பின் மீதுள்ை மளல ள்,  ோடு ள், ஆறு ள், சோளல ள், போலங் ள்,  ட்டடங் ள், 
இருப்புப் போள  ள் மற்றும் பிறவும் ேளரபடத்தில் சில குறியீடு ள் மூலம் 
ேளரேப்படுகின்றன. 

ெகரபடங்ைளின் ெகைைள்: 

1. இயற்கை அகமப்பு ெகரபடங்ைள் 
 மளல ள், பீடபூமி ள், ஆறு ள்,  டல் ள் கபோன்ற இேற்ள க் கூறு ளை ேளரந்து 

 ோட்டுேது இேற்ள  அளமப்பு ேளரபடங் ள் (Physical maps) எனப்படும். (எ. ோ.) இந்திேோ 
இேற்ள  அளமப்பு ேளரபடம். 

2. அரசியல் ெகரபடங்ைள் 
 நோடு ள், மோநிலங் ள், மோேட்டங் ள், ந ரங் ள், கிரோமங் ள் இேற்றின் 

எல்ளல ளைக் ோட்டி ேளரேப்படும் படங் ள் அரசிேல் ேளரபடங் ள் (Political Maps) 
எனப்படும். (எ. ோ.)  மிழ்நோடு அரசிேல் ேளரபடம். 
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3. ைருத்துசார் ெகரபடங்ைள் 
 தேப்பநிளலளேக் குறிக்கும் ேளரபடம்,  ோடு ளைப் பற்றி மட்டும்  ோட்டும் ேளரபடம், 

 னிம ேைங் ள், கபோக்குேரத்து மற்றும் த ோழில் ள் என ஒரு  ருத்திளன ளமேமோ க் 
த ோண்டு ேளரேப்படும் படங் ள்  ருத்துசோர் ேளரபடங் ள் (Thematic Maps) எனப்படும். 
எ. ோ: இந்திேோ கபோக்குேரத்து,  

ெகரபடங்ைளின் பயன்ைள் 

1. ஒர் இடத்தின் அளமவிடத்ள யும், பூமியில் உள்ை ேைங் ளின் அளமவிடங் ளையும் 
அறிே உ வும். 

2. இரோணுேத்தில் பளட ள் இடம் விட்டு இடம் தபேர்ந்து தசல்ல உ வும். 
3. பல்கேறு திட்டமிடலுக்கு உ வும். 
4. விண்ணில் க ோள் ளின் இேக் ம், விண் லங் ளின் ந ர்வு கபோன்றேற்ளற அறிே 

உ வும். 
5. ேகுப்பளறயில்  ற்றல்,  ற்பித் லுக்குத் துளண தசய்யும்.  

உலை உருண்கட 

 தபருங் டல் ள்,  ண்டங் ள், தீவு ள் கபோன்ற நில அளமப்பு ள், அளே அளமந்துள்ை 
அட்சங் ள், தீர்க் ங் ள் இேற்ளற நோம் த ளிேோ  அறிந்து த ோள்ை ஏதுேோ  
ேடிேளமக் ப்பட்ட மோதிரிகே உல  உருண்ளட. 

 உல  உருண்ளடயில் (ேளரபடத்திலும்கூட) கிளடேசமோ  அல்லது கிைக்கு கமற் ோ ச் 
தசல்லும்  ற் ளனக்க ோட்டிற்கு அட்சக்க ோடு (Latitude) என்று தபேர். தசங்குத் ோ  
அல்லது த ற்கு ேடக் ோ ச் தசல்லும் க ோட்டிற்குத் தீர்க் க்க ோடு (Longitude) என்று தபேர். 

 மு ன்மு லோ  ேளரபடத்தில் அட்சக் க ோடு தீர்க் க் க ோடு ளை ேளரந் ேர் கி.பி. 2 ஆம் 
நூற்றோண்டில் ேோழ்ந்  கிகரக்  ேோனிவிேல் அறிஞர் டோமலி. 

9. ெை ஆதாரங்ைள் 

ெை ஆதாரங்ைளும் அதன் ெகைைளும் 

நமது புவிக்க ோள் போளறக்க ோைம் அல்லது நிலம், நீர்க்க ோைம் அல்லது நீர் மற்றும் 
ேளிக்க ோைம் அல்லது புவிளேச் சுற்றியுள்ை  ோற்று மண்டலம் என 3 முக்கிே கூறு ைோல் 
உருேோக் ப்பட்டுள்ைது. 
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 ேைர்ச்சியின் அடிப்பளடயில் ேை ஆ ோரங் ள், இேலோற்றல் ேை ஆ ோரங் ள் என்றும் 
ேைர்ச்சியுற்ற ேை ஆ ோரங் ள் என்றும் 2 பிரிவு ைோ ப் பிரிக் ப்படுகின்றன. 

 மக் ைோல் பேன்படுத் ப்பட முடிேோ  சூைலில் உள்ை ேை ஆ ோரங் ள் ‘இேலோற்றல் ேை 
ஆ ோரங் ள்’ என அளைக் ப்படுகின்றன. எ. ோ: ளசபீரிேோ, அண்டோர்டிக் ோ கபோன்ற 
இடங் ளில்  ோணப்படும் ேை ஆ ோரங் ள். 

 மனி ர் ைோல் பேன்படுத் ப்படும் ேை ஆ ோரங் ளை ‘’ேைர்ச்சியுற்ற ேை ஆ ோரங் ள்’’ 
என்று அளைக் ப்படுகின்றன. எ. ோ: நிலக் ரி, இரும்புத் ோது 

 புதுப்பித் ல் அடிப்பளடயில், ேை ஆ ோரங் ளை புதுப்பிக்  இேலோ /இருப்பு ேைங் ள் 
என்றும் புதுப்பிக் க்கூடிே/ேற்றோ  ேைங் ள் என்றும் இரு பிரிவு ைோ ப் பிரிக் லோம். 

புதுப்பிக்ை இயலாத ெை ஆதாரங்ைள் 

 புதுப்பிக்  இேலோ  ேை ஆ ோரங் ள் ேற்றக்கூடிே (தீர்ந்து கபோ க்கூடிே) ேை ஆ ோரங் ள் 
என அளைக் ப்படுகிறது. இவ்ேைங் ளின் இரும்பு நிர்ணயிக் ப்பட்டளே ஆகும். 

 இேற்ள யில் இவ்ேைங் ள் உருேோ  எடுத்துக் த ோள்ளும்  ோலத்ள விட கே மோ  
நம்மோல் அவ்ேைங் ள் நு ரப்படுகின்றன. எ. ோ. புவியின்  னிம சுரங் ங் ளிலிருந்து ஒரு 
முளற எடுக் ப்பட்ட  னிம ேைங் ள் எடுக் ப்பட்டளேகே. அேற்ளற மீண்டும் நம்மோல் 
உருேோக் கேோ அல்லது திரும்பப்தபறகேோ இேலோது. 

 அதி மோ ப் பேன்படுத்திக் த ோண்டிருக்கும்  னிமங் ளின் ேள  ள் 
o உகலோ க்  னிமங் ள்: உகலோ த்  ோதுக் ள் அடங்கிே மூலப்தபோருட் ள். 
o உகலோ மற்ற  னிமங் ள்: உகலோ த்  ோதுக் ள் அற்ற மூலப்தபோருட் ள் 
o எரிதபோருள்  னிமங் ள்: ஆற்றளல உருேோக்கும்  னிமங் ள். 

 ஒரு நோட்டின் தபோருைோ ோர கமம்போட்டிற்கு அந்நோட்டின் எரிதபோருள்  னிமங் கை மி  
முக்கிேப்பங்கு ேகிப்ப ோல்  னிம ேள  ளுள் எரிதபோருள்  னிமேைம் முக்கிேமோனது. 

 நிலக் ரி, எண்தணய், இேற்ள ேோயு மற்றும் அணுசக்தி  னிமங் ள் ஆகிேளே 
விளரவில் தீர்ந்து கபோகும் முக்கிேமோன எரிதபோருள்  னிமங் ள் ஆகும். 

நிலக்ைரி 

 நிலக் ரி பல மில்லிேன் ேருடங் ைோ  உருேோன  னிமம், எனகே இது ‘புள  எரிதபோருள்’ 
என அளைக் ப்படுகிறது. 
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 புவி அளமப்பில் ஏற்பட்ட மோறு ல் ளினோல் மி ப்தபரிே பரப்புக்  ோடு ள் படிவுப் 
படுள  ளில் புள ந்து கபோன  ோேரங் ள் நிலக் ரிேோ  மோற்றம் அளடந் ன. 

 நிலக் ரியின்  ரம் மற்றும்  ோர்பன் அைவின் அடிப்பளடயில் பல ேள  ைோ  
பிரிக் ப்படுகிறது. அளேேோேன ஆந் ரளசட், பிட்டுமினஸ், லிக்ளனட், மரக் ரி. 

 உலகின் மி  முக்கிேமோன நிலக் ரி ேேல் ள் அதமரிக்  ஐக்கிே நோடு ள், இரஷ்ேோ, 
தஜர்மனி, ஐக்கிே அரசு கபோன்ற நோடு ளில்  ோணப்படுகின்றன. 

 ஆசிேோவின் நிலக் ரி ேேல் ள் சீனோ, இந்திேோவில் உள்ைது. 
  மிழ்நோட்டில் உள்ை தநய்கேலியில் லிக்ளனட்/பழுப்பு நிலக் ரி கிளடக்கிறது. 

எண்வணய் மற்றும் இயற்கை ொயு 

 தபோதுேோ  எண்தணய்  டலுப்படியிலுள்ை படிவுப்போளற ைோன கசற்று மண் படிவு ள் 
(Mudstone) தமன் ளி ல் (Shale), மணப்போளற (Sandstone) கபோன்ற அடுக்கு ளில் 
 ோணப்படும். 

 புவியின் அடியில் புள ந்துள்ை  ோேரம் மற்றும் சுண்ணோம்பு ஓடுள்ை விலங்கு ளின் 
படிமங் ள் புவியின் தேப்பம் மற்றம் அழுத் த்திற்கு உட்படுத் ப்படுகின்றன. இளே 
எண்தணேோ  மோறி போளற இடுக்கு ளிலும், போளறத் துளை ளிலும்  ோணப்படுகிறது.  

 எண்தணய் அடுக்கிற்கு கமல் கலசோன ளைட்கரோ  ோர்பன், இேற்ள  ேோயு ேடிவில் 
 ோணப்படுகிறது. 

 எண்தணய் படிவு ள் நிலப்பகுதி ளிலும் (Onshore)  டல் பகுதி ளிலும் (Oddshore) 
 ோணப்படுகின்றன. எடுத்துக் ோட்டு ள்: த ன்கமற்கு ஆசிேோவின் நிலப்பகுதி ளில் 
 ோணப்படும் எண்தணய் ேேல் ள். 

 இந்திேோவில் முக்கிேமோன எண்தணய் ேேர் ள் அஸ்ைோம் நிலப்பகுதியில் 
 ோணப்படுகின்றன. 

 இந்திேோவின் மி ப்தபரிே ‘மும்ளப ளை’ என்னும் என்னும் எண்தணய் ேேல் 
 டற்பகுதியில் அளமந்துள்ைது. 

  மிழ்நோட்டில்  ோவிரி தடல்டோ பகுதி ளில் எண்தணய் ேைம்  ண்டறிேப்பட்டுள்ைது. 

அணு சக்திக் ைனிமங்ைள் 

 யுகரனிேம், க ோரிேம் கபோன்ற  னிமங் ள் அணுசக்திளே உற்பத்தி தசய்ேப் 
பேன்படுகின்றன. 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 101 of 321 

 நமீபிேோ,  ஜ ஸ் ோன் மற்றும்  னடோ கபோன்ற நோடு ளில் யுகரனிேம் அதி  அைவில் 
உள்ைது. 

 உலகிகலகே அதி ைவு (30%) அணுசக்திளே உற்பத்தி தசய்யும் நோடு அதமரிக்  ஐக்கிே 
நோடு. 

 அணுசக்தி எரிதபோருளை அதி ைவில் (75%) பேன்படுத்தும் நோடு பிரோன்சு. 

புதுப்பிக்ைக்கூடிய ெை ஆதாரங்ைள் 

 அதி மோ   ோணப்படுேதுடன் த ோடர்ந்து இேற்ள ேோ கே புதுப்பிக் ப்படுகிறது. 
  ோற்றோற்றல், புதுப்பிக் க்கூடிே ேை ஆ ோரங் ளுள் மி  முக்கிே ேைமோ க் 

 ரு ப்படுகின்றது. 

நீர் மின்சக்தி 

 நீர் மின்சக்தி, புதுப்பிக் க்கூடிே ேை ஆ ோரங் ளுள் ேைர்ச்சிேளடந்  ேைம். 
 உலகில் மி ப்தபரிே ஆறு ள் அதி மோ  உள்ை பகுதி ளில் நீர் மின்சக்தி அதி மோ ப் 

பேன்படுத் ப்படுகிறது. 
 சீனோவில் உள்ை ேோங்டிசி ஆற்றின் குறுக்க  அளமந்திருக்கும் ‘முப்பள்ைத் ோக்கு’ 

அளணயில் உலகின் மி ப்தபரிே நீர் மின்சக்தி நிளலேம் அளமந்துள்ைது. 
 இந்திேோவில் மி ப்தபரிே நீர் மின்சக்தி நிளலேம் பக்ரோநங் ல் அளணயில் உள்ைது. 

சூரிய ஆற்ைல் 

 ஒளிமின் கேோல்டோ மின் லம் (Photo voltaic cells) சூரிே சக்திளே கசமிப்ப ற்கு 
க ளேப்படுகிறது. 

 உலகில் அதி  அைவு சூரிே ஆற்றளல மி  அதி  அைவில் உற்பத்தி தசய்ே ஏதுேோ  
அளமந்துள்ைது. 

ைாற்று ஆற்ைல் 

  ோற்று கே மோ  த ோடர்ந்து வீசும் பகுதி ளில் விளசப்தபோறி உருளை (Turbine) 
பேன்படுத்தி  ோற்றோற்றல் உற்பத்தி தசய்ேப்படுகிறது. 

 ஐகரோப்போ  ண்டம்  ோற்று ஆற்றளல அதி  அைவில் பேன்படுத்துகிறது. 
 தடன்மோர்க்கின் 20% மின்சோரம்  ோற்று ஆற்றல் மூலமோ ப் தபறப்படுகிறது. 
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உயிரி ஆற்ைல் 

 மரங் ள், பயிர் ள், கேைோண் மற்றும் விலங்கு ளிலிருந்து கிளடக்கும்  ழிவுப் 
தபோருட் ள் உயிரி ஆற்றலுக்கு முக்கிே ஆ ோரமோ த் தி ழ்கின்றன. 

 இவ்ேளனத்து ஆ ோரங் ளில் மர எரிதபோருகை (விறகு) ேைரும் நோடு ளில் மி  
முக்கிேமோ த் தி ழ்கிறது. 

 சோண எரிேோயு/மீத்க ன் மோட்டுச் சோணத்திலிருந்து உற்பத்தி தசய்ேப்படுகின்றன. 
  ற்தபோழுது உயிரி எரிதபோருள்  ரும்பிலிருந்தும், ஆமணக்கு ேள   ோேரங் ளிலிருந்தும் 

உற்பத்தி தசய்ேப்படுகின்றன. 

ெை ஆதாரங்ைளும் வபாருைாதார நடெடிக்கைைளும் 

புவியில் மனி ர் ளின் த ோழில் ளை தேவ்கேறு பகுதி ளில் கிளடக்கும் ேை ஆ ோரங் கை 
நிர்ணயிக்கின்றன. அேற்றுள் உணவு கச ரித் ல், கேட்ளடேோடு ல், மீன்பிடித் ல், 
சுரங் த்த ோழில் எனகே, இத்ள ே மனி ர் ளின் நடேடிக்ள  ள் ‘தபோருைோ ோர நடேடிக்ள  ள்’ 
என்று அளைக் ப்படுகிறது. 

 இத்த ோழில் ளை, இ ன் பரிணோம ேைர்ச்சியின் அடிப்பளடயில் 5 பிரிவு ைோ ப் 
பிரிக் லோம். 

முதல்நிகல வதாழில்ைள் 

 மனி ர் ள் இேற்ள  ேை ஆ ோரங் கைோடு கநரிளடேோ  இளணந்து தசேல்படும் 
இேற்ளற பைளமேோன த ோழில் நடேடிக்ள  எனலோம். 

 உணவு கச ரித் ல், விலங்கு ளை கேட்ளடேோடு ல்,  ோல்நளட ளை கமய்த் ல், 
 னிமங் ளை தேட்டிதேடுத் ல், மீன்பிடித் ல், மரம் தேட்டு ல், கேைோண்ளம 

 இத்த ோழில் ளில் ஈடுபடுபேர் ளை ‘சிேப்பு  ழுத்துப்பட்ளட பணிேோைர் ள்’ (Red Collar 
Workers) என்று அளைக்கின்கறோம். 

இரண்டாம் நிகல வதாழில்ைள் 

 மனி ர் ள் மூலப்தபோருட் ளை உற்பத்தி முளற ளுக்கு உட்படுத்தி அேற்ளற முடிவுற்ற 
தபோருைோ  மோற்றுே ன் மூலம் மூலப்தபோருள் ளின் பேன்போட்டிளனயும் 
தபருக்குகின்றனர். 
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  ரும்பிலிருந்து  ேோரிக் ப்படும் சர்க் ளர, இரும்புத்  ோதுவிலிருந்து கிளடக்கும் இரும்பு 
எஃகு கபோன்றளே. 

 உற்பத்தி தசேல் ள் இரண்டோம் நிளல த ோழில் ள் என்றும் இத்த ோழில் புரியும் 
பணிேோைர் ள் ‘நீல  ழுத்துப்பட்ளட பணிேோைர் ள்’ (Blue Collar Workers) எனவும் 
அளைக் ப்படுகின்றனர். 

 மூன்ைாம் நிகல வதாழில்ைள் 

 இரண்டோம் நிளல த ோழில் ளின் ேைர்ச்சிளே கமம்படுத்தும் ேணி ம், கபோக்குேரத்து, 
  ேல் த ோடர்பு கசளே ள் மூன்றோம் நிளல த ோழில் ள் என அளைக் ப்படுகின்றன. 

 த ோழில் நுட்பத்தில் சிறப்பு மிக்  த ோழில்நுட்ப பணிேோைர் ளும், ேங்கிப் 
பணிேோைர் ளும் மூன்றோம் நிளல த ோழில் ளில் ஈடுபடுத் ப்படுகின்றனர். 

 இத்த ோழில் ளில் பணிபுரிகேோளர ‘தேளிர்சிேப்பு  ழுத்துப்பட்ளட பணிேோைர் ள்’ (Pink 
Collar Workers) என்று அளைக்கிகறோம்.    

நான்ைாம் நிகல வதாழில்ைள் 

  ல்வித்துளற, நீதித்துளற, மருத்துேம், தபோழுதுகபோக்கு, க ளிக்ள  ள், நிர்ேோ ம், 
ஆரோய்ச்சி மற்றும் ேைர்ச்சி ஆகிே  னித் ன்ளம த ோண்ட சூைல் ளில் கசளே புரிகேோர். 

 இத்துளறயில் பணிேோைர் ள் ‘தேள்ளை  ழுத்துப்பட்ளட பணிேோைர் ள்’ (White Collar 
Workers) என்றளைக் ப்படுேர். 

 இத்த ோழில் ள் தபோதுேோ  ந ரங் ளில் அதி மோ   ோணப்படும். 

ஐந்தாம் நிகல வதாழில்ைள் 

 ஆகலோசளன ேைங்குகேோர் மற்றும் திட்டம் ேகுப்கபோர், அரசு மற்றும்  னிேோர் துளற ளில் 
உள்ை தீர்மோனிக்கும் திறன் த ோண்ட அறிவுளர ேைங்குகேோரும், சட்டப்பூர்ேமோன 
அதி ோரி ளும் அடங்குேர். 

 இேர் ள் ‘ ங்   ழுத்துப்பட்ளட பணிேோைர் ள்’ (Gold Collar Workers) என 
அளைக் ப்படுேர். 

 இந்நிளலத் த ோழிலோைர் ள் தபரு ந ரங் ளில் அதி மோ க்  ோணப்படுகின்றனர். 
ேைர்ந்து ேரும் நோடு ளில் மு ல்நிளல மற்றும் இரண்டோம் நிளல த ோழில் ளிலும், 
ேைர்ச்சிேளடந்  நோடு ளில் மூன்று, நோன்கு மற்றும் ஐந் ோம் நிளல த ோழில் ளிலும் 
மக் ள் அதி மோ  ஈடுபட்டுள்ைனர்.       
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10. முதல்நிகல வதாழில் 

முதல்நிகலத் வதாழிலின் ெகைைள் 

 மனி ர் ள்  மக்த ன ஒரு நிளலேோன ேோழ்க்ள ளே ஏற்படுத்திக் த ோள்ே ற்கு முன் 
கேட்ளடேோடு ல், உணவு கச ரித் ல், கமய்த் ல் மற்றும் மீன்பிடித் ல் கபோன்றேற்ளறச் சோர்ந்து 
இருந் னர். இத் ள ே தசேல் ளை மனி ன் கநரடிேோ  இேற்ள ளேச் சோர்ந்து தபற்றோன். 
இ ளன மு ன்ளமத் த ோழில் ள் என அளைக் லோம். 

உணவு பசைரித்தல் 

 மக் ள்  ங் ளுக்கு க ளேேோன உணளே (பைங் ள், கிைங்கு ள்) இேற்ள யிடமிருந்து 
கச ரித் னர். சில கநரங் ளில் கேட்ளடேோடியும் உணவுப் தபோருட் ளை கச ரித் னர். 

 இவ்ேள  தசேல் ள் மற்றேருடன் த ோடர்பு இல்லோ  இடங் ளில் ேசிக்கும் மரபுேழி 
குடிமக் ளிடம்  ோணப்படுகின்றன. எ. ோ: ஆப்பிரிக்   ோடு ளில் ேசிக்கும் புஷ்தமன் 
இனத் ேர் ள், அந் மோன் நிக்க ோபோரின் பைம்தபரும் மக் ைோன ஜோர்ேோஸ் மற்றும் 
ஓஞ்சஸ். 

பெட்கடயாடுதல் 

 கேட்ளடேோடு ல் மு ன்ளமத் த ோழிலின் ஒருேள  ஆகும். இ ன் மூலம் 
விலங்கினங் ளின் இளறச்சி மற்றும் க ோலிளன தபறுகின்றனர். 

 இவ்ேள ேோன த ோழில் இன்றும் பரேலோ  பல இடங் ளில் குறிப்போ த் த ோடர்பு 
த ோள்ைோ  முடிேோ  இடங் ளில்  னித்து ேோழும் மக் ளிளடகே  ோணப்படுகிறது. எ. ோ: 
ஆப்பிரிக்  பிக்மிக் ள், அகமசோன் ேடிநிலப் பகுதியின் அதமரிண்டிேன் மற்றும் 
 னடோவின் எஸ்கிகமோஸ். 

பமய்த்தல் 

 பசுளமேோன, புதிே கமய்ச்சல் நிலங் ளைத் க டி பருே  ோலத்திற்கு ஏற்ப நோகடோடி ைோ  
மந்ள  கைோடு மக் ள் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்தறோரு பகுதிக்கு இடந ர்வு தசய்ேர். 

நாபடாடிைள் இடம் விலங்குைள் 

மசோய் ஆப்பிரிக்  - த ன்ேோ, டோன்கசனிேோ  ோல்நளட ள் 
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பகடோயின் அகரபிேோ ஒட்ட ம் 

கலப்ஸ் ஸ் ோண்டிகநவிேோ  ளலமோன் 

டோதரக்ஸ் ஆப்பிரிக் ோ, த .கம. ஆசிேோ ஒட்ட ம் 

 ோட்ஸ் கமற்கு ஆசிேோ ஆடு, தசம்மறி ஆடு 

இரோபரி இந்திேோ - இரோஜஸ் ோன் ஒட்ட ம் 

 

 கமய்த் ல் த ோழில் ேட்டோரத்திற்கு ேட்டோரம் மோறுபோடு உளடே ோ  உள்ைது. 
 ஆப்பிரிக் ோ மற்றும் மத்திே ஆசிேோவில் கமய்த் ல் த ோழில் தசய்பேர் ள் 

பருேநிளலக்கு ஏற்பவும், கிளடக்கும் கமய்ச்சல் நிலத்திற்கு ஏற்றேோறும் இட ந ர்வு 
தசய்கின்றனர். 

 ேட அதமரிக் ோ, த ன் அதமரிக் ோ மற்றும் ஆஸ்திகரலிேோவில் தீேனங் ள் 
விளைவிக் ப் தபரும் பண்ளண ள் உள்ைன.அ னோல்,  ோல்நளட ள் இேற்ள  
 ோேரங் ளை சோர்ந்து இருப்பதில்ளல. இந்  பண்ளண ள் மி  அதி மோன 
எண்ணிக்ள யிலோன  ோல்நளட ளை ேைர்க் ப் பேன்படுகின்றன. 

மீன்பிடித்தல் 

 மீன்பிடித் ல் ஆறு ள், ஏரி ள் மற்றும்  டற் ளரப் பகுதி ளில் நளடதபறும் முக்கிேமோன 
மு ல்நிளலத் த ோழிலோகும். 

 உள்நோட்டு மீன்பிடித் ல் த ோழிலோனது சிறிேைவில் எளிே முளறயில் நளடதபறுகிறது. 
 உலகின் மி ப்தபரிே உள்நோட்டு மீன்பிடி ஏரி கடோன்கல சோப் (Donle sap). 
  ண்டத்திட்டுப் பகுதி ளிலும், ஆைமற்ற பகுதி ளிலும் பிைோங்டன் எனப்படும் மீன் உணவு 

தபருமைவில் கிளடக்கிறது. த ோழிற்  ப்பல் ள் எனப்படும் தபருங் ப்பல் ள் 
மோ க் ணக்கில் மீன்பிடிப்ப ற் ோ   டலிகலகே தசேல்படுகின்றன. 

 மீன் ள் கிளடக்கும் இடங் ளைக்  ண்டறியும் நவீன த ோழில் நுட்பத்ள ப் பேன்படுத்தி 
மீன்பிடித் ல் த ோழில் உலகின் பல பகுதி ளில் அைவுக்கு அதி மோ கே நளடதபற்று 
ேருகிறது. 
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 ஜப்போன், தபரு,  னடோ, ேட டல் பகுதி மற்றும் ேடகமற்கு அட்லோண்டிக்  டல் ஆகிே 
பகுதி ள் முக்கிே மீன்பிடித்  ைங் ைோகும். 

மரம் வெட்டுதல்  

 இத்த ோழிலின் மூலம்  ோடு ளில் இருந்து தபறப்படும் மரங் ள் எரிதபோருைோ வும், 
இருக்ள  ள் தசய்ேவும்,  ோகி ம் மற்றும்  ோகி க்கூழ் த ோழிற்சோளல ளிலும் 
பேன்படுகிறது. 

 மி  தேப்பமண்டலக்  ோடு ள், இரு ேள  ளில் மி ப் பரேலோ ப் பேன்படுகின்றன. 
இக் ோடு ளில் தமன்ளமேோன மரங் ளும் மற்றும் ஒகர ேள  ஊசியிளலக்  ோட்டு 
மரங் ளும்  ோணப்படுகின்றன. 

 இரஷ்ேோ,  னடோ மற்றும் அதமரிக்  ஐக்கிே நோடு ள் (அ.ஐ.நோ.) அதி  மரேைம் த ோண்ட 
நோடு ைோ த் தி ழ்கின்றன. 

 உலகில் த ோழிற்சோளல ளுக்குப் பேன்படும் மரங் ளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு 
மி தேப்ப மண்டல  ோடு ளிலிருந்து தபறப்படுகின்றன 

 தேப்பமண்டலக்  ோடு ளில் விளல மதிப்புமிக்  க க்கு மற்றும்  ருங் ோலி மரங் ள் 
 ோணப்படுகின்றன. விளலயுேர்ந்  மரங் ள் தபரும்போலும்  ோடு ளில் கூட்டமோ க் 
 ோணப்படோமல், ஆங் ோங்க   ோணப்படுே ோல் மரம் தேட்டு ல் ஒரு முக்கிேத் 
த ோழிலோ  இங்கு கமற்த ோள்ைப்படுேதில்ளல.    

 
முதல்நிகல வதாழில் – சுரங்ைத்வதாழில் 

  சுரங் த் த ோழில் என்பது புவியிலிருந்து விளல மதிப்புமிக்   னிமங் ளையும், புவி 
அளமப்பிேல் சோர்ந்  தபோருட் ளையும் க ோண்டிதேடுக்கும் தசேலோகும். 

  னிமேைங் ள் ஒரு புதுப்பிக்  முடிேோ   ேைமோகும். எனகே சுரங் த் த ோழில் ஒரு 
“த ோள்ளைத் த ோழில்” என்று அளைக் ப்படுகின்றது. ஏதனனில், ஒருமுளற பேனுக் ோ  
க ோண்டி எடுக் ப்பட்டு  னிமங் ளைத் திருப்பி ளேக்  இேலோது. 

ைனிமங்ைளின் ெகைைள்    

  னிமங் ளை அளே உள்ைடக்கிே  ோதுக் ளைக் த ோண்டு உகலோ க்  னிமம், 
உகலோ மற்ற  னிமம் மற்றும் எரிதபோருள்  னிமம் என ேள ப்படுத் லோம். 
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 இரும்புத் ோது ஒரு உகலோ க்  னிமம், ஏதனனில், அது இரும்பு உதலோ த்ள க் 
த ோண்டுள்ைது. ஆனோல் சுண்ணோம்புக் ல் கபோன்ற  னிமங் ள் உகலோ மற்றுக் 
 ோணப்படுகின்றன. 

 எரிதபோருள்  னிமங் ள் உகலோ மற்ற  னிம ேள ேோகும். 

  னிமத்  ோது ள் போளற ளின் தேடிப்பு ளிலும், இளடமுறிவு ளிலும் இளணப்புப் 
பகுதி ளிலும் படிவு ைோ க்  ோணப்படுகின்றன. 

  னிமத் ோது படிேங் ள் அளமயும் இடத்திற்கு ஏற்றோற்கபோல், போளற ளினூகட குளறந்  
அைவு இருப்பின் அது குளறந்  அைவு  ோதுப்படுள  எனவும், அதி  அைவில் இருப்பின் 
தபருமோைவு  ோதுப்படுள  எனவும் ேள ப்படுத் ப்படுகின்றன.  வி சில  ோதுக் ள் 
அடுக்கு ைோ வும் மற்றும் ேண்டல் ைோ வும் படிேளேக் ப்படுே ோலும் 
ேள ப்படுத் ப்படுகின்றன. 

சுரங்ைத் வதாழிலின் ெகைைள்    

 புவியின் கமற்பரப்பில் தேட்டி எடுக் ப்படும் முளற ள், சுரங் த் த ோழில் திறந்  தேளி 
முளற, பட்ளட ைோ  எடுத் ல் முளற மற்றும் ேண்டல் பிரித் ல் முளற என 
ேள ப்படுத் ப்படுகின்றன. 

 இம்முளற ள் புவியின் கமற்பரப்புக்கு அருளமயிகலகே கிளடக்கும்  னிமங் ளை 
தேட்டிதேடுக்கும் முளற ைோகும். 

 திைந்த வெளி முகை: புவியின் கமற்பரப்பிகலகே கிளடக்கும்  னிமங் ள் க ோண்டி 
எடுக் ப்படுகிறது. 

 பட்கடைைாை எடுத்தல் முகை: கமற்படிந்  நீள் ேடிவில் மண் மற்றும் போளற ளை 
அ ற்றிேபின்  னிமங் ள் தேட்டிதேடுக் ப்படுகின்றன. 

 ெண்டல் பிரித்தல் முகை:  னிமங் ளை சலித்க ோ, சுைற்றிகேோ, த ளிேளேக் ப்படுப் 
பிரித்து எடுக் ப்படும் முளறேோகும். இம்முளற ள் ஆற்று படுள  ளில் அதி  அைேல் 

  உகலோ முள்ைளே    உகலோ மற்றளே எரிதபோருள்  னிமங் ள் 
இரும்பு  ந்  ம் நிலக் ரி 
தசம்பு ளமக் ோ தபட்கரோலிேம் 
 ங் ம் ளநட்கரட்  இேற்ள சோயு 
  ரம் சுண்ணோம்பு ல் யுகரனிேம் 
அலுமினிேம் ஆஸ்டிதபஸ்டோஸ் க ோரிேம் 
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 லந்து  ோணப்படும்.  னிமங் ளை மி க்கும் இேந்திரங் ள் த ோண்டு பிரித்து எடுக்  
இம்முளற பேன்படுகிறது. 

 குொரியிங் / வெட்டிவயடுத்தல் முகை: சுண்ணோம்புக் ல் கபோன்ற  ட்டடப் தபோருள் ளை 
புவி கமற்பரப்பிலிருந்து எடுக்கும் முளறேோகும். 

 நிலத்தடி சுரங்ைத்வதாழில் முகை:  ோதுக் ள் புவிக்கு உட்பகுதியில் அதி  
ஆைத்திலிருந்து தேட்டிதேடுக்கும் தசேல்முளற கமற்த ோள்ைப்படுகிறது இம்முளற 
திறந் தேளி சுரங்த்த ோழில் முளறளேக்  ோட்டிலும் தசலவு அதி மோகும் முளறேோகும். 

 எ. ோ: நிலக் ரிச் சுரங் ங் ளில் நிலத்திற்கு அடியில்  ோணப்படுே ோல், தீப்பிடிக்கும் 
ேோய்ப்பு ள் உள்ைன. ஆ லோல் போது ோப்பு ஏற்போடு ள் மி  முக்கிேமோ க்   ப்படுகிறது. 

 துகையிடுதல் முகை:  ச்சோ எண்தணய் மற்றும் இேற்ள  ேோயு ஆகிே எரிதபோருள் 
 னிமங் ள் துளைத்து எடுக் ப்படுகின்றன. 

 எண்தணய் கிணறு ளில் இருந்து துளைத்து எண்தணய் எடுக்  எண்தணய் ரிக் (rigs) 
எனப்படும் ஒருேள  கமளடளேப் பேன்படுத்துேர். துளையிட்டு எண்தணய் எடுக்கும் 
எண்தணய் ேேல் ள் இருக்கும் இடங் ளை, அங்கு  ோணப்படும் தடரிக் எனப்படும் 
இேந்திரங் ளினோல் ஆன க ோபுரம் கபோன்று க ோற்றமளிக்கும்  ட்டளமப்பு ளைக் 
த ோண்டு  ோணலோம். 

ைனிமங்ைளின் பரெல் – உபலாைக் ைனிமங்ைள். 

இரும்புத்தாது 

 இரும்புத்  ோதுவின் ேள : கமக்னளடட், கைமளடட், லிகமோளனட், சிடளரட். 
 இரும்புத் ோது அளே த ோண்டுள்ை இரும்பின் அைளேப் தபோருத்து 

ேள ப்படுத் ப்படுகின்றன. 
 இரும்புத் ோது உலகில் அதமரிக் ோ ஐக்கிே நோடு,  னடோ, ஆஸ்திகரலிேோ, சீனோ, பிகரசில், 

இந்திேோ மற்றும்  ஜ ஸ் ோன் ஆகிே நோடு ளில் அதி  இடங் ளில் பரவியுள்ைன. 

வசம்பு 

 இத் ோது திறந்  தேளி சுரங் த்த ோழி முளற மூலம் எடுக் ப்படுகிறது. 
 அதமரிக் ோ ஐக்கிே நோடு ள், தமக்சிக ோ, சோம்பிேோ, சிலி மற்றும் இந்க ோகனஷிேோ ஆகிே 

இடங் ளில் தசம்பு படிேங் ள் அதி மோ க்  ோணப்படுகின்றன. 
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பாக்கஸட் 

 போக்ளைட் அலுமினிேத்தின்  ோது ஆகும். போக்ளைட் திறந் தேளிச் சரங் முளற மூலம் 
எடுக் ப்படுகிறது. 

 ஆஸ்திகரலிேோ, பிகரசில், ஜளமக் ோ மற்றும் கினிேோ ஆகிே நோடு ளில் மி ப்பரந்  
போக்ளைட் இருப்பு ள்  ோணப்படுகின்றன. 

தைரம்  

   ரத்தின்  ோது க சிடளரட் (Cassiterite) ஆகும். 
 இது ேண்டல் பிரித் ல் முளற மூலமோ  பிரித்த டுக் ப்படுகிறது. 
 மகலசிேோ, தபோலிவிேோ, இந்க ோகனஷிேோ, சீனோ, ரஷ்ேோ, ளநஜீரிேோ மற்றும்  ோங்க ோ 

ஆ ஜே நோடு ளில் எடுக் ப்படுகிறடுது. 

தங்ைம் 

  ங் ம் தபரும்போலும் ேண்டல் பிரித் ல் முளற மூலம் பிரித்து எடுக் ப்படுகிறது. 
  ோரட் (carat)  ங் த்தின் தூே  ன்ளமளேத் த ரிந்து த ோள்ைப் பேன்னடுத் ப்படுகிறது. 
 உலகில்  ங் ம் அதி  அைவில் த ன் ஆப்பிரிக் ோ,  னடோ, அதமரிக் ோ ஐக்கிே நோடு ள், 

ஆஸ்திகரலிேோ மற்றும்  ோனோ ஆகிே நோடு ளில் உற்பத்தி தசய்ேப்படுகிறது. 

உபலாைமற்ை ைனிமங்ைள் 

 உப்பு, தபோட்டோசிேம், ளநட்கரட், சல்பர், போளற உப்பு மற்றும் போஸ்கபட் கபோன்ற  னிமங் ள் 
உகலோ மற்றக்  னிமங் ள் ஆகும். 

 மோணிக் ம் மற்றும் ளேரம் கபோன்றளே உகலோ மற்ற  னிம ேள ளேச் சோர்ந்  ோகும். 

ைந்தைம் 

 இது நிலத் டி சுரங் முளற மூலம் தேட்டிதேடுக் ப்படுகிறது. 
 இது பளீர் மஞ்சள் நிறத்தில் கிளடக்கும்  னிமமோகும். 
  னர  இரசோேன த ோழில ங் ள், கேதியிேல் தபோருள் ள்  ேோலிக்  

பேன்படுத் ப்படுகிறது. 
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 அதமரிக்  ஐக்கிே நோடு ள், தமக்சிக ோ, இத் ோலி, மற்றும் ஜப்போன் ஆகிே நோடு ள் 
 ந்  த்ள  அதி ம் உற்பத்தி தசய்யும் நோடு ைோகும். 

கமக்ைா 

 ளமக் ோ  ருப்பு நிறமுளடே, ஒளிபுகும்  ன்ளம த ோண்ட  னிமமோகும். 
 இது மி  எளிதில் அடுக்கு ைோ வும், பட்ளட ைோ வும் பிைவுபடும்  ன்ளம த ோண்டது. 
 இது மின்சக்தி  ேோரிக்கும் த ோழிற்சோளல ளில் பேன்படுத் ப்படுகிறது. 
 அதமரிக்  ஐக்கிே நோடு ள், இந்திேோ, நோர்கே, பிகரசில் மற்றும் ரஷ்ேோ ஆகிே நோடு ள் 

முக்கிே உற்பத்தி நோடு ைோ த் தி ழ்கின்றன. 

ஆஸ்வபஸ்டாஸ் 

 இது தபோதுேோ த் திறந் தேளிச் சுரங் ங் ளிலிருந்து தேட்டி எடுக் ப்படுகிறது. 
 இது எளிதில் தீ பிடித்துக் த ோள்ைோப் தபோருள் ள்  ேோரிக் ப் பேன்படுகிறது. 
  னடோ, ரஷ்ேோ,பிகரசில், த ன் ஆப்பிரிக் ோ,தரோடீஷிேோ, சீனோ, அதமரிக்  ஐக்கிே  ோடு 

மற்றும் இத் ோலி ஆகிே நோடு ள் அதி  அைவு தேட்டி எடுக் ப்படுகிறது. 

எரிவபாருள் ைனிமங்ைள் 

 நிரக் ரி, எண்தணய் மற்றும் இேற்ள  ேோயு ஆகிே மூன்று மி  முக்கிேமோன எரிதபோருள் 
 னிம ேைங் ள் ஆகும். இளே உகலோ மற்ற  னிமங் ளின் ேள யில் அடங்கும். 
 

முதல் நிகல வதாழில் – பெைாண்கம 

கேைோண்ளம என்ப்படுேது, பயிர் ைட மற்றும் மரங் ளை ேைர்ப்பக ோடு மட்டுமின்றி 
விலங்கு ள் பரோமரிப்பள யும் உள்ைடக்கிே ோகும். கேைோண் நிலங் ளைத்  ேோர்படுத்தி, 
விள  ள் விள த்து, நீர் போசனம் தசய்து, உேர்ர  விள  ளைப் பேன் படுத்தி ேைர்ந்து ேரும் 
மக் ள் த ோள க்கு ஏற்ப உணவுப் பயிர் ளை உற்பத்தி தசய் ல், கேைோண்ளமத் த ோழிலில் 
உள்ைடக்கிே தசேல் முளற ைோகும். 
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 பணப் பயிர் ள் உணவு கபோல் நு ர்ப்படோமல் அேற்ளற கமலும் ப ப்படுத்தும் ேள யில் 
மூலோப் தபோருள் ைோ  பேன்படுத் ப்படுகிறது. (எ. ோ : இரப்பர், சின்க ோனோ மற்றும் 
பருத்தி). 

  உணவுப் பயிர் ள்  ன்னிளறவுப் பயிர் ைோ கேோ அல்லது ேணி ப் பயிர் ைோ கேோ 
ேைர்க் ப்படுகின்றன. 

பெைாண் வதாழிகல நிர்ணயிக்கும் புவியியல் ைாரணிைள் 

  ோலநிளல, நிலத்க ோற்றம், மண்ேைம், நீர்ேைம் மற்றும் பணிேோைர் ள் ஆகிே 
 ோரணி ள் கேைோண் த ோழில் ளில் கேறுபோடு ளையும், பரேளலயும் நிர்ணயிக்கும் 
 ோரணி ைோ  அளமகின்றன. 

ைாலநிகல 

 தேப்ப மற்றும் மளையின் அைவு, கேைோண் த ோழிளல போதிக்கும்  ோலநிளல 
 ோரணி ைோகும். 

வெப்பநிகல 

 80 தசன்டிகிகரடுக்கு குளறேோ  நிலவும் தேப்பநிளலேல் மண் குளிர்ந்து உளறந்து 
கபோே ோல் தசடி ள் அவ்தேப்பநிளலயில் ேோர இேலோது. 

 தேவ்கேறு  ோலநிளல ேட்டோரங் ளில் தேவ்கேறு வி மோன பயிர் ள் 
விளைவிக் படுகின்றன. 

  டல் மட்டத்திலிருந்து நிளலங் ளில் உேரம் மோறுபடுே ோல் உேர்த்திற்க ற்ப 
தேப்பநிளல மோறுபோடுளடே ோ  உள்ைது. அது கேைோண் த ோழிளல 
போதிப்புக்குள்ைோக்கிறது. அேன மண்டலத்திலுள்ை உேர் பகுதி ளில் மி தேப்ப மண்டல 
பயிரோகிே  ோரட் கபோன்ற பயிர் ளை விளைவிக் லோம். 

 பயிருக்கு பயிர், ேைர்ச்சிக்  ோலம் மோறுபடும். பருத்தி கபோன்ற பயிர் ள் முழுளமேோன 
ேைர்ச்சி தபற 200 பனி தபோழிேற்ற நோட் ள் க ளேப்படுே ோல் குளறந்  தேப்பம் 
நிலவும் பருே  ோலங் ளில் விளைவிக் ப்படுகிறது. 

மகழயைவு 
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  ோற்றிலுள்ை ஈரப்ப ம் அப்பகுதியில் விளையும் விளையும் பயிர்ேள , பயிர் ேைர்ே ற்கு 
ஏற்ற  ோலம் கபோன்றேற்ளற நிர்ணயிக்கின்றன. 

 பருே ோல மளைப்தபோழிவு என்பது மி வும் முக்கிேமோன ஒன்றோகும். ஆனோல் 
மளைப்தபோழிவு  குந்   ோலங் ளில் அளமேவில்ளலதேனில், அது பயிர் 
ேைர்ச்சியிளன தேவ்கேறு  ட்டங் ளில் நீரின் அைவு ளேப்படுே ோல் 
மளைப்தபோழிவு ளில் ஏற்படும் மோற்றம் பயிர் ளுக்கு அேசிேமோன ஒன்று. ஆள ேோல் 
பருேநிளலக்கு ஏற்ற மளைப்தபோழிவு முக்கிேமோனது என புலப்படுகிறது. எ. ோ:  ோப்பிக்கு 
அறுேளடயின் கபோதும், முன்பும் ேறண்ட நிளல க ளே அக  பருேத்தில் கசோைப்பிர் 
விளைே நீர் க ளேேோய் உள்ைது. 

 ஒரு பகுதியில் விளையும் பயிளர அங்கு தபய்யும் மளைேைகே நிர்மோணிக்கிறது. 
தநற்பயிர் அதி மோ  அளைப்தபோழியும் இடங் ளிலும், திளன ேள  ள் ேறண்ட 
பகுதி ளிலும் விளைவிக் ப்படுகிறது. 

பயிர் விகைவிக்கும் முகைைள் 

ஒரு பயிர் விகைவிக்கும் முகை 

 இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கும் கமற்பட்ட பயிர் ளை ஒகர விளைநிலத்தில் ஒகர 
பருே ோலத்தில் விளைவித் ோல், அது பல்பயிர் விளைவிக்கும் முளற என 
அளைக் ப்படுகிறது. எ. ோ  ோர்ேோல் இமேமளலப் பகுதியில் ஒகர விளைநிலத்தில் 12 க்கும் 
கமற்பட்ட பல்கேறு வி மோன பீன்ஸ், பருப்பு மற்றும் திளனேள  பயிர் ள் பயிர் 
தசய்ேப்படுகிறது. 

நீர்ப்பாசனம் 

 மளைக் குளறேோ  தபோழியும் இடங் ளில் அல்லது மளை தபோய்க்கும் இடங் ளில் 
கேைோண் த ோழில் தசய்ே நீர்ப்போசனம் க ளேப்படுகிறது. 

நீர்ப்பாசன ெகைைள் 

ைால்ொய் நீர்ப்பாசனம் 
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  ோல்ேோய் ள் மூலம் ேேல் ளுக்கு நீர்ப் போய்ச்சு முளறயிளன  ோல்ேோய்ப் போசனம் 
என்கிகறோம். 

வதளிப்பான் பாசனம் 

 ேேலில் ளேக் ப்பட்டிருக்கும் த ளிப்போன் ள் மூலம் ேேலுக்கு நீர் த ளித் ல் 
முளறயிளன த ளிப்போன் போசனம் என்கிகறோம். 

கமயசுழற்சி நீர்ப்பாசனம் 

 சுைலச்சிளனக் த ோண்டு ேட்டப்போள யில் நீரிளனத் த ளிக்கும் முளறயிளன 
ளமேசுைற்சி நீர்ப்போசனம் என்கிகறோம். எனகே நோம் உேரத்திலிருந்து  

      போர்க்கும்தபோழுது பயிர் ள் ேட்டேடிவில் விளைவிக் ப்பட்டிருக்கும். 

வசாட்டு நீர்ப்பாசன முகை 

 தசோட்டு நீர்ப்போசன முளறயில், நீர் தசோட்டு தசோட்டோ  தசடி ளின் கேருக்கு 
கநரடிேோ கேோ அல்லது அரு ோளமயிகலோ தசலுத் ப்படுகிறது. 

2.நிலத்பதாற்ைங்ைள் 

 மளல ள், பீடபூமி ள் மற்றும் சமதேளி ள் ஆகிேளே முக்கிேமோன நிலத்க ோற்றங் ள் 
ஆகும். அேற்றுள் சமமோன நிலப்பரப்புடன் கூடிே ேண்டல் மண் நிளறந்  சமதேளி 
கேைோண் த ோழில் தசய்ே மி வும் ஏற்ற ோகும். 

 உலகின் சமதேளிப் பகுதி ள் மி  அதி  அைவில் பயிர் விளைவிக்கும் நிலங்ைோ  
தி ழ்கின்றன. எ. ோ : ேட இந்திேோ சமதேளி,இச்சமதேளி கேைோண் த ோழில் தசய்ே 
உ ந்  நிலப்பரப்போகும். மளலப்பகுதி ளில் சமபோப்பப் பகுதி ள் மி க் குளறேோள ேோல் 
த ோழில் குளறேோ க்  ோணப்படுகிறது. 

 மளலச்சரிவு ள்  ோப்பி மற்றும் க யிளல பயிர் ள் ேைர உ ந்  இடமோகிறது. 
 இப்பயிர் ேைர நீர் ேழிந்க ோடும், நீர்  ங் ோ  மளலச்சரிவு க ளேேோ  உள்ைது. 

மண் ெைம் 
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 பயிர் ேைர மண்ேைம் ஒரு முக்கிே  ோரணிேோகும் ஏதனனில் தேவ்கேறு பயிர் ேைர்க்  
தேவ்கேறு மண்ேள  க ளேப்படுகின்றது. 

 ேண்டல் மண் ஒரு ேைமிக்  மண்ணோகும் அளே த ோடர்ந்து உருேோகிக் த ோண்கட 
இருக்கும்  ன்ளம த ோண்டது.  ரிசல் மண் மற்றும் புல்தேளி மண் கபோன்ற மண் 
ேள  ள் கேைோண்ளமக்குப் பரேலோ ப் பேன்படும் ேைமோன மண் ேள  ைோகும். 

பெைாண் வதாழிலின் ெகைைள்  

 மோற்றிட கேைோண் த ோழில்,  ன்னிளறவு கேைோண் த ோழில், தீவிர கேைோண் த ோழில், 
மற்றும்  லப்பு கேைோண்ளம என கேைோண்ளமத் த ோழில் ேள ப்படுத் ப்படு உள்ைன. 

 கேைோண்ளம ேள  என்பது ஒருங்கிளணப்புத்  ன்ளமளேயும், கேைோண்ளமளேக் 
ள ேோளும் முளறயிளனயும், அங்கு விளையும் பயிளரயும் தபோறுத்து 
குறிப்பிடப்பட்டுகின்றன. 

1.தன்னிகைவு பெைாண்கம 

 விேசோயி ள்  ங் ளுக்கு  ங் ள் குடும்பங் ளுக்கும் க ளேேோன அைவு பயிர் ளை 
விளைவிப்பர். 

  ன்னிளறவு கேைோண்ளம இரு பிரிவு ைோ ப் பிரிக் ப்படுகிறது. அளே எளிே 
 ன்னிளறவு கேைோண்ளம மற்றும் தீவிர ன்னிளறவு கேைோண்ளம ஆகும் 

 எளிே  ன்னிளறவு கேேோண்ளம முளற மளலேோழ் மக் ளுள் சிறிே குழுமங் ைோல் 
கமற்த ோள்ைப்படும் கேைோண் முளறேோகும். 

 மோற்றிட கேைோண் முளற இடப்தபேர்வு கேைோண்ளம எனவும் அளைக் ப்படுகிறது. 
விேசோயி ள்  ங் ளின் எரித்து அப்பகுதியில் திளன ேள  ள் மற்றும் கிைங்கு ள் 
கபோன்ற எளிே பயிர் ளை ேைர்ப்பர். சில ேருடங் ளுக்குப் பிறகு அந்  நிலங் ளை 
விட்டுவிட்டுக்  ோட்டில் மற்தறோரு பகுதிளே க ர்ந்த டுத்து கமற்கூறிே அக  
தசேல்முளறயில் விேசோேம் கமற்க்த ோள்ேர். 

 மோற்றிட கேைோண் த ோழில் தேவ்கேறு இடங் ளில் தேவ்கேறு தபேர் ளுடன் 
அளைக் ப்படுகிறது. பிகரசிலில் தரோக்க ோ எனவும், ஜீம், கபேோர் மற்றும் கபோடோ என 
இந்திேோவிலும், மில்போ என மத்திே அதமரிக் ோவிலும் அளைக் ப்படுகிறது. 

தீவிர பெைாண் வதாழில் 
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 மக் ள் அடர்த்தி அதி மோ  உள்ை பருேமளை தபறும் ஆசிேப் பகுதி ளில் இம்முளற 
 ோணப்படுகிறது. 

 தநற்பயிகர அதி மோ  விளைவிக் ப்படும் பயிரோகும். விளை நிலம் சிறிே ோ  இருக்கும். 
ஆனோல் அேற்றில் விேசோயி ள் தீவிர கேைோண் சோகுபடி தசய்ேர். உரங் ள் அதி  
ம சூல்  ரும் உேர்ர  விள  ள் பேன்படுத்தியும், குடும்பத்திலுள்ைேர் ளை கேைோண் 
பணியில் ஈடுபடுத்தியும், ேளைநிலத்ள  ஒரு கபோதும் தேற்றோ  விடோமலும், தீவிர 
முளறயில் பயிர்விளைவிப்பர். ம சூல் அதி மோ கே இருக்கும். 

3.ெணிை பெைாண் வதாழில் 

 இவ்ேள  கேைோண் த ோழில் பரந்  கேைோண் த ோழில் எனவும் அளைக் ப்படுகிறது. 
 இவ்ேள  கேைோண் த ோழிலில் பயிர் ள் அதி  அைவில் பயிரிடப்படும். 

இேந்திரங் ளைப் பியிரிடும் முளறக்கு பேன்படுத்தியும் பயிர் ள் 
விளைவிக் ப்படுகின்றன. க ோதுளம இம்முளறயில் அதி  அைவு பயிரிடப்படும் 
பயிரோகும். ஆனோல் ம சூல் குளறகே. 

 ேட அதமரிக் ோ, த ன் அதமரிக் ோ மற்றும் அர்தஜன்ளடன கபோன்ற பகுதி ளில் 
இம்முளற தேகுேோ க்  ோணப்படுகிறது. 

4.பதாட்டப்பயிர்ைள் 

 க ோட்டப்பயிர் ள் அேன மண்டலப் பகுதி ளில் தபரிே நிலப்பரப்பு ளில் 
கமற்க்த ோள்ைப்படும் முளறேோகும். 

 அதி  மு லீடு தசய்ேப்பட்டு க யிளல,  ோப்பி, இரப்பர், கபோன்ற பயிர் ளை மட்டுகம 
விளைவிப்பள   ருத் ோ க் த ோண்டு விளைவிக்கும் முளறேோகும்.இவ்ேள  பயிர் ள் 
த ோடர்ந்து பல ேருடங் ளுக்கு பேனளிப்ப ோ  உள்ைது. 

 க ோட்டப்பயிர் கேைோண்ளம இலங்ள , மகலசிேோ, இந்திேோ இந்க ோகனஷிேோ மற்றும் 
பல நோடு ளில்  ோணப்படுகிறது. 

5.ைலப்புப் பண்கண 

 இவ்கேைோண்முளற ஒரு சிறந்  கேைோண் முளறேோகும் ஏதனனில், இதில் பயிர் 
விளைவித் ல் மற்றும்  ோல்நளட ேைர்த் ல் ஆகிே இரண்டும் நளடதபறுகிறது. 

 உலகில் நன்கு ேைச்சிேளடந்  பகுதிகில் பின்பற்றபடுகிறது. 
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 கமற்கு ஐகரோப்போவில் இத் ள ே  லப்புப் பண்ளண முளற ஒரு தபோதுேோன கேைோண் 
த ோழிலோகும். 

முதல் நிகல வதாழில் – பயிர்ைள் 

  மோவுச்சத்து த ோண்ட விள  ளையும்  ோனிே ேள  ள் புல்ேள   ோேரங் ைோகும். தநல், 
க ோதுளம, கசோைம் மற்றும் திளன ேள  ள், தபோதுேோன  ோனிே ேள  ள் ஆகும். 

வநல் 

 உலகில் தபரும்போன்ளமேோன மக் ளின் முக்கிே உணவு அரிசி ஆகும். ஆசிேோ மற்றும் 
இலத்தீன் அதமரிக் ப் பகுதி ளில் உள்ை மக் ள் அரிசிளே முக்கிே உணேோ  
த ோண்டுள்ைனர்.  

 தநல் அேன மண்டலத்தில் விளைவிக் ப்படும் மு ன்ளம பயிரோகும். ஏதனனில், அதி  
தேப்பமும், அதி ைவு நீரும் தநய்பயிர் ேைர க ளேப்படுகிறது. 

 இப்பயிரின் மூலம் த ற்கு ஆசிேப் பகுதியிலிருந்து ேந்திருக்கும் என  ரு ப்படுகிறது 
சீனோவின் ேோங்டிசி ஆற்றுச சமதேளியில் இப்பயிரின் பேன்போடு மு ன் மு லில் 
த ோடங் ப்பட்டது என்ற  ருத்தும் நிலவுகிறது. 

வநல் ெைர்ச்சிக்குத் பதகெயான சூழ்நிகலைள்  

 தநல் ேைரே ற்கு சரோசரிேோ  240தச.  ட்படிேப்பநிளலயும், சரோசரிேோ 150 தச.மீ 
மளைேைவும் க ளேப்படுகிறது. 

 தநல் விளைவிக்  சமமோன நிலம் க ளே க ங்கிே  ண்ணீரில், ேைர்ச்சியுறுகிறது. 
உேரமோன நிலப்பகுதி ளில், தநல் விளைவிக்  சரிவு ளை சமப்படுத்தி  ோழ்நிலங் ளின் 
பயிரிடுேது கபோல் நீர் க ங்கி நிற்  படிக் ட்டு முளறளேப் பேன்படுத்துகின்றனர். 

 ஆற்றின் தடல்டோ பகுதி ளில் தநய்பயிர் முப்கபோ ம் விளைவிக் ப்படுகிறது. 
 ேண்டல் மண்ணில் சத்து மிகுந்துள்ை ோல் தநய்பயிர் விளைவிக்  உ ந்  மண். 
 ஆசிேோ அதி  அைவு தநல் உற்பத்தி தசய்கிறது 98% விேசோயி ள் ஆசிேோவில் தநல் 

உற்பத்தியில் பங்கு தபறுகின்றனர். 
 தநல் உற்பத்தியில் சீனோ, இந்திேோ, இந்க ோகனஷிேோ மற்றும் ேங் ோைக சம் ஆகிே 

நோடு ள் உலகில் மு ல் 4 உற்பத்தி நோடு ைோ த் தி ழ்கின்றன. 
 இந்திேோவில் தநய்பயிர் அளனத்து தபரிே ஆற்று சமதேளி ளிலும் பயிரிடப்படுகிறது. 
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பைாதுகம 

 க ோதுளம ஒரு மி  தேப்ப மண்டலப் பகுதியின் முக்கிே உணவுப்பயிர். 
 உலகின் 20% நிலப்பகுதி க ோதுளம ேைர்க்  பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

பைாதுகம ெைர்ச்சிக்குத் பதகெயான சூழ்நிகலைள் 

 க ோதுளமப் பயிர் ேைர ஆரம்பிக்  ோல ட்டத்தில் மி மோன தேப்பமும், ஈரப்ப மும் க ளே 
ேைர்ச்சியின் பிற்பகுதிளின் சூரிே தேப்பமும், உலர்ந்  நிளலயும் க ளேப்படுகிறது. 

 க ோதுளமப் பயிருக்கு 150 தச.லிருந்து 200 தச.ேளர உள்ை (குளிர்ந்   ோலநிளல)  ட்ப 
தேப்பநிளலகே சரிேோன தேப்பத் க ளே ஆகும். 

 இ ற்கு 50 – 60 தச.மீ சரோசரி மளை அைவு க ளேப்படுகின்றது. 
  ளிமண் அல்லது ேண்டல் மண்  லந்   ளிமண் க ோதுளம ேைர உ ந்  மண்ணோகும் 
 உலகின் சிறந்  ேள  க ோதுளமப் பயிர் ள் மி தேப்ப மண்டல புல்தேளி ளிலுருந்து 

கிளடக் ப் தபறுகிறது. ஏதனனில் அங்குள்ை மண்ணில் அதி  அைவு உயிர்ச் சத்து 
மிகுந்து  ோணப்படுகிறது. க ோதுளம ேைர்ப்புக்கு இேந்திரங் ள் க ளேப்படுகிறது. 
அேற்றின் தபரிே சமனற்ற கமல்கீழ் நிலப் பகுதி ளிலும் விளைவிக் ப்படுகிறது. 

 உலகின் மி ப் தபரிே க ோதுளம விளைவிக்கும் பகுதி ள் மற்றும் அ.ஐ.நோ. சீனோ, உக்கரன், 
 னடோ, அர்தஜன்ளடனோ, ஆஸ்திகரலிேோ, இந்திேோ மற்றும் போகிஸ் பன் ஆகும். 

இகழப் பயிர்ைள் 

 பருத்தி, சணல் மற்றும் ஆளிவிள ச் தசடி. 

பருத்தி 

 பருத்தி அேன மற்றும் துளண அேனப் பகுதியில் மட்டுகம விளைவிக்கும் இளைப் 
பயிரோகும். 

 பருத்தி தசடியில் விள  ள் மூடிே, மிருதுேோன, பகுதிேோ  விளைகிறது. 
 இளையிலிருந்து விள  ளைப் பிரித்த டுக்கும் முளற என்ற தசேல்முளற. 

பருத்தி ெைர்ச்சிக்குத் பதகெயான சூழ்நிகல 
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  ட்பதேப்பநிளல 200மு ல் 300 இருக்கும் அேன மண்டலப் பகுதி ளில், 500- 1000 தச.மீ 
மளை அைவு உள்ை பகுதி ளில் பருத்தி விளைகிறது. 

  ரிசல் மண் மற்றும் ேண்டல் மண் பருத்திப் பயிர் விளைே ஏற்ற மண்ணோகும். 
 அதமரிக்  ஐக்கிே நோடு ள், உஸ்தபகிஸ் ோன், பகரசில் மற்றும் போகிஸ் ோன் ஆகிேளே 

பருத்தி உற்பத்தி மு ல் இடம் ேகிக்கும் நோடு ைோகும். 

சணல் 

 சணல் என்பது மிருதுேோன, நீைமோன, பைபைக்கும்  ோேர இளைேோகும். 
 இது  யிறு, சணற்ளப ள்,  ளர விரிப்பு ள் மற்றும் இளை ள் மற்றும் பல தபோருட் ள் 

 ேோரிக்  சணல் பேன்படுகிறது. 

சணல்ைள் ெைருெதற்கு ஏற்ை சூழ்நிகல 

 300 தச. உள்ை அதி  தேப்பமும், 150 தச.மீ கமலோன மளைேைவும் க ளேப்படுகிறது. 
 ேண்டல் மண் சணல் விளைவிக்  ஏற்ற மண்ணோகும். 
 சணல் தசடி ளை நீரில் ஊரளேத்து, மக் ச்தசய்து இளை ளைப் பிரித்த டுக்கும் 

தசய்ள க்கு  த ோழிலோைர் க ளேப்படுகின்றனர். 
 ஊறளேத்து மக் ச் தசய் ல் என்பது ஒரு சணல்  ோேரத்தின் கமற்பகுதிளே மிருதுேோக்  

2-3 ேோரங் ள் நீரில் ஊரளேத்து மக் ச் தசய்  பின்னர் இளை ள் 
பிரித்த டுக் ப்படுகின்றது. 

ைரும்பு 

  ரும்பு ஒரு உேரமோன (3.5 மீட்டர்) புல்ேள த்  ோேரமோகும். 
 அேன மற்றும் துளண அேன மண்டலப் பகுதி ளில் ேைர்க் ப்படும் பயிரோகும். 

ைரும்பு ெைர்க்ை ஏற்ை சூழ்நிகல 

  ருப்பு ேைர சரோசரிேோ  24° தச. தேப்பம் ஆண்டு முழுேதும் க ளேப்படுகிறது. 130 தச.மீ 
மளைேைவும் நல்ல ேைமோன மண்ணும் இப்பயில் ேைர க ளேப்படுகிறது. 

 இப்பயில் அறுேளட தசய்யும்  ோலத்தில் அதி ைவு கேைோண் த ோழிலோைர் ள் 
க ளேப்படுகின்றனர். 
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பதயிகல 

 க ோயிளலயின் இளல ள் போனம்  ேோரிக்  பல ேருடங் ளுக்கு பேன்  ரக்கூடிே அேன 
மண்டலச் தசடிேோகும். 

 க யிளலளேப் பறிக் வும் புதிே இளல ள் த ோடர்ந்து முளைக் வும் க யிளலச் தசடி ள் 
1.5 மீ உேரத்திற்கு தேட்டிவிடப்படுகின்றன. 

பதயிகல ெைர ஏற்ை சூழ்நிகல 

 அேன மற்றும் துளண அேனப் பகுதி ளின் மளல ளின் சரிவுப்பகுதி ளில் க யிளல 
ேைர்க் ப்படுகிறது. 

 சரோசரிேோன 21° தச. தேப்பமும், 150 தச.மீ. மளையும், நல்ல மண் ேைமும் 
க ளேப்படுகிறது. 

 அதி  பனி தசடி ளை வீழ்த் வும், இப்பயிர் த ோழிலோைர் ள் சோர்ந்  பயிரோகும். 
 டுளமேோன  ோற்று மற்றும் அதி  தேப்பத்ள க்  ோங்கும் திறன் க யிளலச் தசடி ளுக்கு 
இருப்ப ோல், மளலச்சரிவு ளில்  ோற்று வீசும் திளசயில் இது ேைர்க் ப்படுகிறது. 

 சீனோ, இந்திேோ மற்றும் இலங்ள  ஆகிே நோடு ள் க யிளலளே அதி  உற்பத்தி தசய்யும் 
நோடு ைோகும். 

11] இரண்டாம் நிகல வதாழில் - வதாழிற்சாகலைள் 

 பாடக்குறிப்புைள் 

 அறிவிேல் மற்றும் த ோழில் நுட்பத்தின் முன்கனற்ற த் ோல் ேை ஆ ோரங் ளை மனி ன் 

க ளேக் ோ  இேற்ள யில் கிளடக்கும் ேைங் ளை சில தசேல்முளறக்கு உட்படுத் ப்பட்டுப் 

பேன்  ரும் தபோருள் ைோ  மோற்றும் இடகம த ோழிற்சோளல என்றளைக் ப்படுகிறது. 

 மூலப்தபோருள் ளை முடிவுற்ற தபோருட் ைோ  மோற்றும் தசேல் ள் இரண்டோம் நிளல 

த ோழில் என அளைக் ப்படுகிறது. இவ்வுற்பத்தித்துளற இரண்டோம் நிளல த ோழில் ள் 

என்று அளைக் ப்படுகிறது. 
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 ேோ ன உற்பத்தி, இரசோேனப் தபோருள் ள் மற்றும் தபோறியிேல் த ோழிற்சோளல ள், 

ேோனூர்தி  ேோரிக்கும் த ோழிற்சோளல, ேடிேப்போளல ள்,  ப்பல்  ட்டு ல் கபோன்ற 

த ோழில் ள் இரண்டோம் நிளல த ோழில் ள் ஆகும். 

 உற்பத்தி த ோழிற்சோளல ள் தபோருைோ ோரத்தில் முக்கிேமோன தசல்ே ேைம் த ோழிக்கும் 

பகுதி ஆகும். 

 பதிதனட்டு மற்றும் பத்த ோன்ப ோம் நூற்றோண்டு ளில் ஏற்பட்ட த ோழில்நுட்ப ேைர்ச்சி 

மற்றும் அ னோல் உருேோன த ோழிற்சோளல ளினோல் கமற் த்திே நோடு ளில் மி  அதி  

அைவில் தபோருள் ள் உற்பத்தி தசய்ேப்பட்டன. இதுகே “த ோழிற்புரட்சி” 

என்றளைக் ப்பட்டது. 

 நிலக் ரி த ோழிற்புரட்சிளே ஏற்படுத்திே மு ல் எரிதபோருள் ஆகும். 

வதாழிற்சாகலயின் அகமவிடக் ைாரணிைள் 

 இளே புவியிேல்  ோரணி ைோ கேோ, மக் ளின் ேோழ்விேல்  ோரணி ைோ கேோ இருக் லோ. 

மூலப்வபாருட்ைள் 

 சில த ோழிற்சோளல ளுக்குக்  னமோன, அதி ைவு மூலப்தபோருட் ள் க ளேப்படும். 

அத் ள ே த ோழிற்சோளல ள் கநரம் மற்றும் கபோக்குேரத்துச் தசலளே குளறப்ப ற் ோ  

அம்மூலப் தபோருள் ள் கிளடக்கும் இடங் ளின் அருகிகலகே நிறுேப்படுகிறது. 

 இரும்பு மற்றும் எஃகு த ோழிற்சோளல ள் தபரும்போலும் நிலக் ரி அல்லது இரும்பு 

கிளடக்கும் சுரங் ங் ளுக்கு அருகிகலகே அளமக் ப்படும். டோடோ இரும்பு எஃகு 

த ோழிற்சோளல, இரோணி ன்ச், ஜோரிேோ மற்றும் தபோக் ோகரோ நிலக் ரி ேேல் ளுக்கு 

அருகிகலகே அளமந்துள்ைது. 
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பணியாைர்ைள் 

 த ோழிற்சோளல ள் இேங்  அதி  எண்ணிள யிலோன குளறந்  ஊதிேம் தபற்றுக் 

த ோள்ளும் பணிேோைர் ள் அதி மோ த் க ளேப்படுகின்றனர். எனகே த ோழிற்சோளல ள் 

மக் ள்த ோள  அதி மோ  உள்ை இடங் ளில் அளமக் ப்படுகிறது. 

 இந்திேோ மற்றும் சீனோ கபோன்ற நோடு ள் அதி  எண்ணிக்ள க் த ோண்ட குளறந்  

ஊதிேம் தபற்றுக் த ோள்ளும் பணிேோைர் ளைக் த ோண்ட நோடு ைோகும். 

 ளேரம் அறுக்கும் த ோழிற்சோளலக்கு அத்த ோழில்நுட்பம் மிக்  பணிேோைர் ள் க ளே. 

ஆனோல் தபோருள் ளை அடுக்கிக் ட்டும் த ோழிற்சோளல ளுக்கு குறிப்பிட்ட த ோழிநுட்பம் 

த ரிந்  பணிேோைர் ள் க ளே என்ற அேசிேம் இல்ளல. 

எரிவபாருள் 

 த ோழிற்துளற, உலகின் 70% எரிதபோருள் சக்திளே இேந்திரங் ள் இேக் ப் பேன்படுத்திக் 

த ோள்கிறது. 

 அனல் மின்சக்தி(நிலக் ரி) மற்றும் நீர்மின்சக்தி ஆகிேளே த ோழிற்சோளல ளுக்குத் 

க ளேப்படும் முக்கிேமோன எரிதபோருள் ைோகும். இவ்தேரிதபோருட் ள் எளி ோ க் 

கிளடக்கும் இடங் ளில் த ோழிற்சோளல ள் நிறுேப்படுகின்றன. 

மூலதனம் 

 மூல னம் அல்லது பணம், த ோழிற்சோளல ளுக்குத் க ளேேோன அளனத்து இடு 

தபோருட் ளை ேோங்  இது க ளேப்படுகிறது. 
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 அதி  உற்பத்தித்திறன் தபருகுள யில் மூல மும் அதி ரிக்கிறது. எங்கு மு லீடு 

தசய்ே ற்கு மூல னம் அதி மோ  கிளடக்கிறக ோ, அங்கு த ோழிற்சோளல ள் 

ேைர்ச்சிேளடயும். 

பபாக்குெரத்து 

 த ோழிற்சோளல ளில் உற்பத்தி தசய்ேத் க ளேப்படும் மூலப்தபோருள் ள், அது 

கிளடக்கும் இடத்திலிருந்து த ோழிற்சோளலக்குக் த ோண்டு தசல்லவும், உற்பத்தி 

தசய்ேப்பட்ட தபோருட் ளை சந்ள க்கு எடுத்துச் தசல்லவும் கபோக்குேரத்து 

முக்கிேமோனது ஆகும். கபோக்குேரத்து ேைர்ச்சி அதி ம் உள்ை பகுதி ளில் 

த ோழிற்சோளல ள் நிறுேப்படுகிறது. 

சந்கத 

 உதிரிப்போ ங் ளை இளணத்துப் பல தபோருள் ளை உற்பத்தி தசய்யும் சில 

த ோழிற்சோளல ள் சந்ள க்கு அருகிகலகே நிறுேப்படுகிறது. 

 எ. ோ: ேோ ன உற்பத்தி த ோழிற்சோளல, போல் தபோருள் ளை உற்பத்தி தசய்யும் 

த ோழிற்சோளல எளிதில் உளடேக்கூடிே நுட்பமோன  ண்ணோடி தபோருள் ளை  ேோரிக்கும் 

த ோழிற்சோளல ளும் சந்ள க்கு அருகிகலகே நிறுேப்படுகின்றன. ஏதனனில், அளே 

விளரவில் அழு க்கூடிேதும்(போல், பைம் கபோன்ற தபோருட் ள்) உளடேக்கூடிே ( ண்ணோடி) 

தபோருட் ைோகும். 

வதாழிலைங்ைளின் ெகைைள் 
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 த ோழில ங் ள் மூலப்தபோருள், அளமவிடம், உற்பத்தி அைவு, உற்பத்தி தசய்யும் 

முளற ள், பணி ளின்  ன்ளம மற்றும் உளடளம ஆகிேேற்றின் அடிப்பளடயில் 

ேள ப்படுத் ப்படுகின்றன. 

மூலப்வபாருள்ைளின் அடிப்பகடயில் உள்ை ெகைைள் 

  ோடு ள் சோர்ந்  த ோழில ம், கேைோண்ளம சோர்ந்  த ோழில ம் மற்றும்  னிமம் சோர்ந்  

த ோழில ம் என பிரிக் ப்பட்டு ேள ப்படுத் ப்படுகின்றன. 

அ. ைாடுைள் சார்ந்த வதாழிலைம் 

 இவ்ேள  த ோழில ங் ளுக்கு  ோடு ளிலிருந்து மூலப்தபோருள் ள் கிளடக் ப் 

தபறுகின்றன. எ. ோ:  ோகி த் த ோழிற்சோளல, அளற லன் இருக்ள  ள் தசய் ல். 

ஆ. பெைாண்வபாருள் சார்ந்த வதாழிலைங்ைள் 

 கேைோண் தபோருள் ளை மூல னமோ க் த ோண்டு பருத்தி மற்றும் சணல் தபோருள் ள் 

மற்றும் சர்க் ளர கபோன்ற தபோருள் ளை உற்பத்தி தசய்கின்றன. 

இ. ைனிமங்ைள் சார்ந்த வதாழிலைங்ைள் 

 இரும்பு, எஃகு, சிதமண்ட், அலுமினிேம் மற்றும் இரசோேனப் தபோருள் ள் இவ்ேள  

த ோழில ங் ைோகும். 

2. அகமவிட ைாரணம் சார்ந்த வதாழிலைங்ைள் 

மூலப்வபாருள் தன்கம வபாறுத்து வசயல்படும் வதாழிலைங்ைள் 
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 மூலப்தபோருள் ள் கிளடக்குமிடத்திற்கு அருகிகலகே நிறுேப்படுகின்றன. ஏதனனில் 

சில மூலப்தபோருள் ள்  னமோன மூலப் தபோருைோ கேோ  னித் ன்ளம த ோண்ட 

மூலப்தபோருைோ கேோ இருக் லோம். 

 இரும்பு, எஃகுத் த ோழிற்சோளல ள், நிலக் ரி மற்றும் இ ர  னமோன மூலப்தபோருள் 

கிளடக்குமிடங் ளின் அரு ோளமயில் அளமகின்றன. சர்க் ளர த ோழிற்சோளல  ரும்பு 

விளையும் ேேல் ளுக்கு அரு ோளமயில் நிறுேப்படுகின்றன. ஏதனனில்  ரும்பு 

அறுேளட தசய்ேப்பட்டு  ரும்புச்சோளற சரிேோன கநரத்திற்குள் அ ளன ப ப்படுத்  

கேண்டிே அேசிேம் உள்ைது. இல்ளலதேனில்  ரும்பின் இனிப்புத் ன்ளம குளறே 

ேோய்ப்புள்ைது. 

சந்கத சார்ந்த வதாழிலைங்ைள் 

 தபோருட் ள் அழுகும்  ன்ளம அல்லது த ட்டுப்கபோகும்  ன்ளம உளடே ோ  மோற ேோய்ப்பு 

உள்ை த ோழில ங் ள் சந்ள க்கு அரு ோளமயிகலகே நிறுேப்படுகின்றன. 

 பிஸ் ட்,க க் கபோன்ற தபோருள் ள், குளிரூட்டப்படோ  அல்லது ப ப்படுத் ப்பட்டு 

அளடக் ப்படோமல், சளமத்  இளறச்சிப் தபோருள் ள். 

சிதறி ைாணப்படும் வதாழிலைங்ைள் 

 இது எவ்விடத்திலும் நிறுேப்படலோம். இ ன் மூலப்தபோருள் ள் இேந்திரங் ள் மற்றும் 

அ ன் போ ங் ள் ஆகும். எ. ோ:  டி ோரம்  ேோரிக்கும் த ோழில ங் ள். 

3. உற்பத்தித்திைன் அைவு அடிப்ப்கடயில் உள்ை ெகைைள் 

வபரிய அைவில் உற்பத்தித் திைன் வைாண்ட வதாழிலைங்ைள் 
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 இ ற்கு தபரிே அைவில் மூல னம்,  னமோன இேந்திரங் ள் மற்றும் அதி  அைவில் 

பணிேோைர் எண்ணிக்ள  அேசிேமோகிறது. எ. ோ: இரயி தபட்டி த ோழிற்சோளல- 

தசன்ளன, டோடோ இரும்பு எஃகு த ோழிற்சோளல-ஜோம்தெட்பூர், BHEL-திருச்சி, SAIL-கசலம். 

மிதமான அைவு உற்பத்தி வசய்யும் வதாழிற்சாகல 

 இத் ள ே த ோழிற்சோளல அைவில் குளறேோ   ோணப்படினும் மூல னம், த ோழில் 

நுட்பத்ள யும் சோர்ந்க  அளமக் ப்ப்டுகிறது.  ணினி த ோழில ங் ள், மின்னணு 

த ோழில ங் ள் ஆகிேளே. 

சிறிய அைவு உபத்தி வசய்யும் வதாழிலைங்ைள் 

 சிறிே அைவு மூல னங் ளையும், குளறந்  பணிேோைர் ளையும் த ோண்டு 

 ோணப்படுகிறது. வீட்டுப் பேன்போட்டுப் தபோருள் ள் ள விளனப் தபோருள் ள், எழுதுதபோருள் ள் 

கபோன்ற  ேோரிப்பு ள் இத் ள ே த ோழில ங் ள் உற்பத்தி தசய்ேப்படலோம். 

கைத்வதாழிலைள் 

 குளறந்  மூல னம் த ோண்ட மி ச்சிறிே அைவில் ஒரு சிறிே குழுமகமோ அல்லது 

குடும்பம் சோர்ந் ேர் ள் இத் ள ே த ோழில ங் ளை ளேத்திருப்பர். 

 ள த் றி, போய் பின்னு ல், மூங்கில், மரப்பட்ளட சோர்ந்  தபோருள் ள்  ேோரித் ல், போளன 

தசய் ல். 

4. உற்பத்தி வசயல்முகைைள் சார்ந்த வதாழிலைங்ைள் 

ைனரை வதாழிற்சாகல 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 126 of 321 

 அதி  மூல னமும், ேன த ோழில ங் ளும், அதி  உற்பத்தி தசய்யும் த ோழில ங் ைோ  

விைங்குகின்றன. டிஸ்க ோ(TISCO) என அளைக் ப்படும் இரும்பு எஃகுத் த ோழில ங் ள், 

தபல்(BHEL) 

 எ. ோ:  னர த் த ோழில ம் மற்றும் ேோ னத் த ோழில் ம் 

ைனமற்ை வதாழிலைங்ைள் 

 மூலப்தபோருள் ளும், முடிவுற்ற உற்பத்தி தபோருள் ளும் அதி   னமின்றி கலசோன 

தபோருள் ைோ  இருக்கும். 

 குளறந்  மூல னத்துடன் நு ர்கேோர் சோர்ந்  த ோழில் ைோ  இருக்கும். எ. ோ:  டி ோரம் 

 ேோரித் ல், உளற ள்  ேோரிக்கும் த ோழில் மற்றும் வீட்டு சோமோன் ள். 

5. பணிைளின் தன்கம சார்ந்த வதாழிலைங்ைள் 

 பணி ளின்  ன்ளமளேக் த ோண்டு, த ோழில ங் ள் ப ப்படுத்தும் த ோழில ங் ள், 

உற்பத்தி தசய்யும் த ோழில ங் ள், போ ங் ள் இளணக்கும் த ோழில ங் ள் என 

ேள ப்படுத் ப்படுகின்றன. 

பதப்படுத்தும் வதாழிலைங்ைள் 

 க ோல் ப னிடும் த ோழில ங் ளில் க ோலிளன ப ப்படுத்தி க ோல் தபோருள் ைோ  

மோற்றும் தசேல் ள், பஞ்சிலிருந்து விள  ளைப் பிரித்த டுக்கும் தசேல் ள் மற்றும் 

உகலோ  மூலப்தபோருள் ளிலிருந்து உகலோ த்ள  உருக்கும் தசேல் ள். 

உற்பத்தி வசய்யும் வதாழிலைங்ைள் 
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 லப்தபோருள் ளை அல்லது முடிவுற்ற தபோருள் ளை உற்பத்திப் தபோருள் ைோ  

மோற்றும் பணியிளனச் தசய்கின்றன. 

 நூலிளை ளை துணி ைோ  மோற்றும் ஜவுளித் த ோழில ங் ள், இரும்பு எஃகு 

உருக் ோளல ள், இரும்ளப இேந்திரங் ைோ  தசய் ல், மரத்ள  மரப்தபோருள் ைோ ச் 

தசய் ல். 

பாைங்ைகை இகணக்கும் வதாழிலைங்ைள் 

  முடியுற்ற தபோருள் ளை இளணத்து புதிே தபோருள் ளைத்  ேோரிக்கும் 

த ோழிற்சோளல ள், போ ங் ள் இளணக்கும் த ோழில ங் ள் என 

அளைக் ப்படுகின்றன. 

 எ. ோ: ேோ ன த ோழில ங் ள் மற்றும்  ணினி போ ங் ள் இளணக்கும் த ோழில ங் ள். 

6. உகடகமத் தன்கம 

 உளடளமத்  ன்ளமளேப் தபோறுத்து தபோதுத்துளற த ோழில ங் ள் மற்றும்  னிேோர் 

துளற த ோழில ங் ள் என இரு ேள  ைோ ப் பிரிக் ப்படுகின்றன. 

வபாதுத்துகை 

 இவ்ேள  த ோழில ங் ள் அரசோங் த்திற்கு தசோந் மோன ோகும். BHEL மற்றும் SAIL ஆகிே 

த ோழில ங் ள். 

தனியார் துகை 

 இவ்ேள  த ோழில ங் ள்,  னிமனி ன் தசோந் மோ கேோ அல்லது ஒரு சிறு 

குழுமமோ கேோ தசேல்படும் த ோழில ங் ைோகும். 
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 உற்பத்தி தசய்யும் த ோழில ங் ள் தபோருைோ ோரத்தின் அதி  தபோரும் மற்றும் நலன் 

 ரும் துளறேோகும். 

தபோருைோ ோர கமம்போடு அளடந்  நோடு ள் என்பன மி  சிறப்போ  ேைர்ந்  

த ோழிற்துளற ள்  ோணப்படும் நோடு ைோகும். 

12] மூன்ைாம் நிகலத் வதாழில் 

ெணிைம்/ெர்த்தைம் 

 ேணி ம் எனப்படுேது ஒரு நோட்டிற்குள்கைகேோ அல்லது பல நோடு ளுக்கு இளடகேகேோ 

தபோருட் ளின் மற்றும் கசளே பரிமோற்றம் ஆகும். 

 ஓரிடத்தில் இருக்கும் உபரிேோன தபோருள் ள் மற்றும் மற்றுதமோரு இடத்தில் ஏற்படும் 

அப்தபோருளுக் ோனத் க ளே ஆகிேளே ேணி ம் நளடதபறக்  ோரணமோ  உள்ைது. 

 நோடு ளிளடகே  ோணப்படும் இேற்ள  ேை ஆ ோரங் ளின் கேறுபோடு ள், 

அேற்றிற்கிளடகே நளடதபறும் ேணி த்திற்கு அடிப்பளடேோ  அளமந்துள்ைது. 

 உல ைவில் ேணி ம் தசய்ேப்படும் தபோருள் ள் இரண்டு பிரிவு ைோ ப் 

பிரிக் ப்பட்டுள்ைது. 

முதல்நிகல உற்பத்தி வபாருள்ைள் 

 உணவுப் தபோருள் ள்(பருப்பு ேள  ள், பைங் ள்) மற்றும் த ோழிற்சோளல ளுக்குப் 

பேன்படும் மூலப்தபோருள் ள்( ோதுக் ள், நோர்தபோருள் ள்) ஆகிேளே மு ல்நிளல 

உற்பத்திப் தபோருள் ைோகும். 

இரண்டாம் நிகல உற்பத்தி வபாருள்ைள் 

 இரண்டோம் நிளல உற்பத்தி தபோருள் ள் உற்பத்தி தசய்ேப்பட்ட தபோருள் ைோகும். 
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ேணி ம் ஒரு நோட்டிற்குள்கையும்(உள்நோட்டு ேணி ம்) பல நோடு ளுக்கிளடகேயும் 

(பன்னோட்டு ேணி ம்) நளடதபறும். 

உள்நாட்டு ெணிைம்(அ) தாய்நிலத்தின் ெணிைம் 

 ஒரு நோட்டின் உள்பகுதி ளுக்கிளடகே கமற்த ோள்ைப்படும் உபரிப் தபோருட் ளின் 

பரிமோற்றம் உள்நோட்டு ேணி ம் / உள்ளூர் ேணி ம் எனப்படுகிறது. 

 சோளல ேழி ளும் இரயில் போள  ளும் இதில் முக்கிே பங்கு ேகிக்கின்றன. இந் ேள  

ேணி த்தில் க சிே தசலோேணி உபகேோகிக் ப்படுகிறது. 

 எ. ோ: அஸ்ைோமிலிருந்து க யிளல,  ர்நோட த்திலிருந்து  ோப்பி, க ரைோவிலிருந்து 

ேோசளனப் தபோருட் ள், ஜோர் ண்ட், ஒடிசோ, கமற்கு ேங் த்திலிருந்து  னிமங் ள் நோட்டின் 

பல்கேறு பகுதி ளுக்கும் கிளடக்  ேழி தசய்ேப்படுகிறது. 

பன்னாட்டு ெணிைம் (அ) வெளிநாட்டு ெணிைம் 

 ஒரு நோட்டின் புவி எல்ளலளே  டந்து அேல்நோடு ளுடன் நளடதபறும் ேணி ம் 

பன்னோட்டு ேணி ம் எனப்படும். இ ளன இரு ரப்பு ேணி ம் என்றும் கூறுேர். 

 பநரிகண ெணிைம்:  உலகின் இரு நோடு ளுக்கிளடகே நளடதபறும் ேணி ம் 

ஈரிளண/இருநோட்டு ேணி ம் எனவும்,  

 பல்கிகை ெணிைம்: பல நோடு ளுக்கிளடகே நளடதபறும் ேனி த்திளன பன்னோட்டு 

ேணி ம் எனவும் அளைக் லோம். பன்னோட்டு தசலோேணி ள் உபகேோ ப்படுத் ப்பட்டு 

ேர்த்  ம் நளடதபறுகிறது. 

 பன்னோட்டு ேணி த்தில்  டல்ேழி கபோக்குேரத்து முக்கிே பங்கு ேகிக்கிறது. 

 இவ்ேணி த்ள  எளி ோ  நளடமுளறப்படுத்திட OPEC, ASEAN மற்றும் SPATA கபோன்ற 

ேணி  கூட்டளமப்பு ள் உருேோக் ப்பட்டுள்ைன. 
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ெணிைத்தின் கூறுைள் 

 ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி இவ்விரண்டும் ேணி த்தின் முக்கிே கூறு ைோகும். 

 ஏற்றுமதி என்பது நம் நோட்டின் உபரிப்தபோருட் ளையும், கசளே ளையும் அந்நிே 

தசலோேணிக் ோ  தேளிநோட்டிற்கு விற்ப ோகும். 

 இறக்குமதி என்பது நமக்கு க ளேேோன தபோருட் ளையும், கசளே ளையும் 

தேளிநோட்டிலிருந்து ேோங்குே ோகும். 

ெணிைச் சமநிகல 

 நோணே மதிப்பிர்கும் இறக்குமதிேோகும் தபோருட் ளின் நோணே மதிப்பிற்கும் இளடகே 

உள்ை கேறுபோகட ேணி ச் சமநிளல எனப்படும். 

 ஏற்றுமதிேோகும் தபோருட் ளின், மதிப்பு இறக்குமதிேோகும் தபோருட் ளின் மதிப்ளபவிட 

அதி மிருந் ோல் அ ளன சோ  மோன ேணி ச் சமநிளல என்கிகறோம். எ. ோ: ஜப்போன், 

 இறக்குமதிேோகும் தபோருட் ளின் மதிப்பு ஏற்றுமதிேோகும் தபோருட் ளின் மதிப்ளபவிட 

அதி மோ  இருந் ோல் போ  மோன ேணி ச் சமநிளல என்கிகறோம். எ. ோ: இந்திேோ. 

ெணிைத்கத நிர்ணயிக்கும் ைாரணிைள் 

சீரற்றுக் ைாணப்படும் இயற்கை ெை ஆதாரங்ைள் 

  ோலநிளல, நிலத்க ோற்றம், மண், இேர்ள த் ோேரங் ள் மற்றும், னிமேைங் ள் 

கபோன்றேற்றில்  ோணப்படும் கேறுபோடு ள் ேணி ம் ஏற்படக்  ோரணமோகிறது. 

வதாழில்துகை / வபாருைாதாரத்துகை ெைர்ச்சிநிகல 
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 த ோழில்மேமோன நோடு ள், உற்பத்தி தசய்  முடிவுப் தபோருள் ளை த ோழில்துளற 

ேைர்ச்சியில் குளறந்  நோடு ளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்கின்றன. த ோழில்துளற ேைர்ச்சி 

குளறந்  நோடு ள், மூலப்தபோருள் ள் மற்றும் உணவுப் தபோருள் ளை ஏற்றுமதி 

தசய்கின்றன. 

ைாலநிகல பெறுபாடு 

  ோலநிளலயில் ஏற்படும் கேறுபோடு கேைோண்ளம ேள  ளிலும், விலங்கு ள் 

மற்றும் ோட்டுப் தபோருள் ளிலும் கேற்றுளமளே ஏற்படுத்துகிறது. எ. ோ: மி தேப்ப 

மண்டல பகுதி ள் மிருதுேோன மரங் ள் மற்றும் போல் தபோருள் ளையும், அேன மண்டல 

பகுதி ள்  டினமோன மரங் ள் மற்றும் தேப்பமண்டலப் பயிர் ளையும் ஏற்றுமதி 

தசய்கிறது. 

மக்ைளிகடபய ைாணப்படும் பெறுபாடு 

 ஒவ்தேோரு நோடும்  ங் ள் பைளமேோன மரபு ளுக்கு ஏற்ப தபோருள் ளை உற்பத்தி 

தசய்ேர். எ. ோ: சீனோவில் உற்பத்திேோகும் பட்டோளட ள் மற்றும் சுவுட்சர்லோந்தில் 

உற்பத்திேோகும் ள க் டி ோரங் ள். 

 மக் ள் அடர்த்தி அதி ம் உள்ை நோடு ளில் அேர் ளின் உள்நோட்டு நு ர்வு அதி மோ வும், 

எஞ்சிேதபோருள் ள் குளறேோ வும் இருப்ப ோல் பன்னோட்டு ேணி ம் குளறேோ கே 

இருக்கும். இருப்பினும், த ோழிலோைர் ள் அதி மோ  ஈடுபட்டுத்  ேோரிக்கும் தபோருள் ளை 

ஏற்றுமதி தசய்ேர். எ. ோ:க யிளல 

பபாக்குெரத்து 
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 சோளலப் கபோக்குேரத்து, எண்தணய் குைோய் கபோக்குேரத்து கபோன்றேற்றில் ஏற்பட்டுள்ை 

ேைர்ச்சி ள் பல ரப்பட்ட  னமோன தபோருள் ளைத் துளறமு ங் ளுக்கு எடுத்துச்தசன்று 

பன்னோட்டு ேணி ம் நடத்  ஏதுேோய் ஆளமகிறது. 

அரசுத் திட்டங்ைள் 

 ேணி த்ள  கமன்கமலும் உேர்த்துே ற்கு அண்ளட நோடு ளுடன் ஒன்றிளணந்து ஒரு 

குழுேோ  தசேல்படுேள  ேணி க் கூட்டளமப்பு ள் என்றளைக் ப்படுகிறது. எ. ோ: 

த ன்கிைக்கு ஆசிே கூட்டளமப்பு நோடு ள் (ASEAN) ஐகரோப்பிே கூட்டளமப்பு கபோன்றளே. 

பன்னாட்டு ெணிைப்பபாக்கு 

 பன்னோட்டு ேணி ப்கபோக்கு புவியிேல், தபோருைோ ோர மற்றும் அரசிேல்  ோரணி ைோல் 

 ட்டுப்படுத் ப்படுகின்றன. 

 கேைோண் தபோருள் ள் மற்றும்  னிமப் தபோருள் ளை உற்பத்தி தசய்து ேணி ம் 

தசய்ே ன் மூலம் பல நோடு ள் அளமவிடம் கபோன்ற புவியிேல் நன்ளமயிளன 

அளடகிறது. எனகே சில தபோருள் ளின் விேோபோரப்கபோக்கு சில நோடு ளில் சிறப்போ  

உள்ைது. மத்திே கிைக்கு நோடு ளிலிருந்து தபறப்படும் எண்தணய்,  னடோ மற்றும் 

ஸ்வீடனிலிருந்து கிளடக்கும்  ோகி ம் மற்றும்  ோகி க்கூழ் மற்றும் மகலசிேோவிலிருந்து 

கிளடக்கும் இரப்பர் மற்றும்   ரம் ஆகிேளே இ ற்கு எடுத்துக் ோட்டு ைோகும். 

ெணிை ெட்டாரங்ைள் 

ஐபராப்பா 

 ஐகரோப்போ, ஒரு மக் ள் அடர்த்து மிகுந் , த ோழில் ேைர்ச்சி மிகுந்  மற்றும் ேணி  

அடர்த்தி(30%) மிகுந்  பகுதிேோகும். இங்கிருந்து ஏற்றுமதி தசய்ேப்படும் தபோருள் ள் 
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அளனத்து முடிவுற்ற தபோருள் ள் மற்றும் ஓரைவு மோற்றப்பட்ட மூலப்தபோருள் ளுகம 

ஆகும். த ோழிற்சோளலக்குத் க ளேேோன மூலப்தபோருள் ள் ஐகரோப்போவின் முக்கிேமோன 

இறக்குமதிப் தபோருைோகும். 

ெட அவமரிக்ைா 

 அ.ஐ.நோடும்,  னடோவும் அதி  அைவு ேணி ம் தசய்யும் நோடு ைோகும். இந்நோடு ள் 

இளணந்து இேந்திரங் ள், ேோ னங் ள், இரசோேனப் தபோருள் ள் கபோன்ற தபோருட் ளை 

ஏற்றுமதி தசய்ேக ோடு பலவி மோன தபோருள் ளை இறக்குமதி தசய்து த ோள்கின்றன. 

இலத்தீன் அவமரிக்ைா 

 இவ்ேட்டோரம்  ரீபிேன் தீவு ள், மத்திே மற்றும் த ன் அதமரிக்  நோடு ள் ஆகிே 

நோடு ளை உள்ைடக்கிே ோகும். 

 இப்பகுதி ள் உணவுப் தபோருள் ள் மற்றும் மூலப்தபோருள் ளை ஏற்றுமதி தசய்யும் 

நோடு ைோ வும், உற்பத்தி தசய்ேப்பட்ட தபோருள் ளை இறக்குமதி தசய்யும் நோடு ைோ வும் 

தி ழ்கின்றன. 

ஆப்பிரிக்ைா 

  னிமத்  ோதுக் ளையும், அேன மண்டலத்தின் மூலப்தபோருள் ளையும் ஏற்றுமதி 

தசய்யும் நோடு ைோ வும், உற்பத்தி தசய்ேப்பட்ட தபோருள் ளை இறக்குமதி தசய்யும் 

நோடு ைோ வும் தி ழ்கிறது. 

ஆசியா 
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 ஆசிே நோடு ள் மூலப்தபோருள் ளும் மற்றும்  னிம ேைங் ளும் அதி மோ  உள்ை 

நோடு ள் ஆகும். 

 ஜப்போன் நோட்ளடத்  விர பிற ஆசிே நோடு ள் உற்பத்தி தசய்ேப்பட்ட தபோருள் ளை 

இறக்குமதி தசய்யும் நோடு ைோகும். 

ஆஸ்திபரலியா 

 கேைோண்ளம தபோருள் ள் மற்றும்  னிமங் ளை ஏற்றுமதி, தசய்ேதுடன் உணவு 

 ோனிேங் ள், எண்தணய் மற்றும் இேந்திரங் ளை இறக்குமதி தசய்கின்றது. 

பபாக்குெரத்து மற்றும் தைெல் வதாடர்புைள் 

 ஒரு நல்ல கபோக்குேரத்துத் த ோகுதி அப்பகுதியிலுள்ை ேை ஆ ோரங் ள் மற்றும் மனி  

சக்திளே எடுத்துச் தசல்லவும் பரிமோறிக் த ோள்ைவும் பேன்படுகிறது. 

முக்கிய பபாக்குெரத்து வதாகுதிைள்: 

சாகலப் பபாக்குெரத்து 

 சோளல ளின் அடர்த்தி(ஒரு நோட்டின் தமோத்  பரப்பிற்கும் அந்நோட்டின் சோளல ளின் 

தமோத்  நீைத்திர்கும் உள்ை விகி ம்) மக் ள் அடர்த்தி (ஒரு நோட்டின் தமோத் ப் பரப்பிற்கும் 

அந்நோட்டின் தமோத்  மக் ள் த ோள க்கும் உள்ை விகி ம்) மற்றும் ஒரு நோட்டின் 

தபோருைோ ோர ேைர்ச்சி நிளல ஆகிேளே ஒரு நல்ல த ோடர்புளடேனேோ  தி ழ்கின்றன. 

 சோளல ளை  ண்டங் ளுக்கு இளடகேேோன சோளல ள், க சிே சோளல ள் மற்றும் 

உள்ளூர் சோளல ள் என ேள ப்படுத் லோம். 

  ண்டங் ளுக்கு இளடகேேோன சோளல ள் ஒரு எல்ளலயிலிருந்து மற்தறோரு 

எல்ளலளே இளணக்கும் நீண்ட சோளல ள் ஆகும். டிரோன்ஸ்  னடிேன் தநடுஞ்சோளல, 
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அலோஸ் ன் தநடுஞ்சோளல மற்றும் ஆஸ்திகரலிே டிரோன்ஸ் தநடுஞ்சோளல ஆகிேளே 

இ ற்கு எடுத்துக் ோட்டு ைோகும். 

 ேோ ன கே ம் மற்றும் ேோ ன எண்ணிக்ள யின் ேைர்ச்சி ஆகிே இரண்டும் அதி ரித்துக் 

த ோண்டிருப்ப ோல், பல்ேழி க சிே தநடுஞ்சோளல ேைர்ச்சிக்கு ேழிேகுத்துள்ைது. 

தஜர்மனியில் உள்ை ‘ஆட்கடோபோன்ஸ் சோளல ள்’ மு லில் அளமக் ப்பட்ட இத் ள ே 

சோளல ள் ஆகும் 

இந்தியாவின் கிராண்ட் டிரங்க் சாகல 

 2500 கி.மீ நீைமுள்ை கிரோண்ட் டிரங்க் சோளல இந்திேோவின் நீைமோன, மு ன்ளமேோன 

சோளலேோகும். இந்தநடுஞ்சோளல ேங் ோை க சத்திலுள்ை கசோனோர் ள் என்ற 

இடத்திலிருந்து போகிஸ் ோனிலுள்ை தபெோேர் என்ற இடத்திற்கு ேட இந்திேோவின் 

ேழிேோ  இளணக் ப்பட்டுள்ைது. 

  மிழ்நோடு மற்றும் க ரைோ  டற் ளரப் பகுதி ளிலும், கமற்கு ேங் ோைம், பஞ்சோப், 

அரிேோனோ மற்றும் உத்திரப்பிரக சம் ஆகிே மோநிலங் ளிலும் சோளலப்கபோக்குேரத்து 

ேளலேளமப்பு மி  அடர்த்திேோ க்  ோணப்படுகிறது. 

இரயில் பபாக்குெரத்து 

  னமோன தபோருட் ளை நீண்ட தூரத்திற்கு, கே மோ வும், குளறந்  தசலவிலும் த ோண்டு 

தசல்ே ற்குப் இப்கபோக்குேரத்து பேன்படும். 

 மி வும் ேைர்ச்சிேளடந்  த ோழிற்சோளலப் பகுதி ைோன ஐகரோப்போ மற்றும் ேட 

அதமரிக் ோ நோடு ளில் இரயில் கபோக்குேரத்து ேளலேளமப்பு மி வும் அடர்த்திேோ  

உள்ைது. 
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 ஜப்போன், இந்திேோ, த ன்கிைக்கு, ஆஸ்திகரலிேோ மற்றும் அர்தஜண்டினோ  டற் ளரப் 

பகுதி ளில் இரயில் கபோக்குேரத்து ேளலேளமப்பு மி மோன அடர்த்தியுடன் 

அளமந்துள்ைது. 

 டிரோன்ஸ் ளசபீரிேன் இரயில் போள   ண்டங் ளுக்கு இளடகேேோன ஒரு இருப்புப் 

போள ேோகும், இது இரஷ்ேோவின் போல்டிக்  டற் ளரயில் அளமந்துள்ை தலனின்கிரோட் 

என்ற இடத்திளன, பசிபிக்  டற் ளரப் பகுதியில் அளமந்துள்ை விைோடிேோஸ்டோக் என்ற 

இடத்துடன் இளணக்கிறது. 

 டிரோன்ஸ்  னடிேன் இரயில் கபோக்குேரத்து  னடோவின் கிைக்கு மற்றும் கமற்கு  டற் ளரப் 

பகுதியிளன இளணக்கிறது. ஆண்டிேன் இருப்புப்போள  

பிகேோனகைர்ஸ்(அர்தஜண்டினோ) பகுதிளே ேோல்பளரகசோ(சிலி) பகுதியுடன் 

இளணக்கிறது. 

 டிரோன்ஸ் ஆசிே இரயில் கபோக்குேரத்து சிங் ப்பூரிளன, 28 நோடு ளின் ேழிேோ  18,000 கி.மீ 

த ோளலவில் உள்ை துருக்கியின் இஸ் ோன்புல் பகுதியுடன் இளணக்கிறது. 

 இந்திேோவின் இரயில் கபோக்குேரத்து ஆசிேோ  ண்டத்திகலகே மி ப் தபரிேது. கமலும் 

உலகில் இரண்டோேது இடத்ள  ேகிக்கின்றது. 

  ங்ள ச் சமதேளியில் உள்ை உத்திரப்பிரக சம், பீ ோர் மற்றும் கமற்குேக் ோைம் ஆகிே 

இடங் ளில் இரயில் கபோக்குேரத்து மி வும் அடர்த்திேோ  உள்ைது. 

 உலகிகலகே மி  அதி ைவு கேளல ேோய்ப்பிளன இந்திே இரயில் கபோக்குேரத்து 

அளிக்கிறது. 

 எம்.ஆர்.டி.எஸ் என்பது  மிழ்நோட்டில், தசன்ளனயில் அளமக் ப்பட்டுள்ை, உேர்பகுதியில் 

அளமந்துள்ை இரயில் கபோக்குேரத்து ஆகும்.  ற்கபோது இச்கசளே 17 இரயில் 
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நிளலேங் கைோடு தசன்ளன  டற் ளர இரயில் நிளலேத்திலிருந்து கேைச்கசரி இரயில் 

நிளலேம் ேளரயிலோன 25 கி.மீ தூரத்திற்கு தசேல்படுகிறது. 

நீர் ெழிப் பபாக்குெரத்து 

 மலிேோன கபோக்குேரத்து ேழிேோகும். அேற்ளற உள்நோட்டு நீர்ேழி மற்றும்  டல்ேழிப் 

கபோக்குேரத்து என இரு பிரிவு ைோ ப் பிரிக் லோம். 

 மி  முக்கிேமோன உள்நோட்டு நீர் ேழி ள், த ோழில் துளறயின் முன்கனறிே கமற்கு 

ஐகரோப்பிே நோடு ள்(ளரன், கரோன், டோன்யூப் மற்றும் எல்ப் ஆறு ள்) ேட அதமரிக் ோ 

மற்றும்  னடோவில் (தபரிே ஏரி ள்)  ோணப்படுகின்றன. இவ்வுள்ளூர் நீர்ேழி ள் இரயில் 

கபோக்குேரத்துடன் இளணந்து த ோழில் ேட்டோரங் ளுக்கு அதி  அைவு தபோருள் ளை 

குளறந்  விளலயில் எடுத்துச் தசல்ல உ வுகிறது. 

 இந்திேோவில் உள்நோட்டு நீர்ேழி ள் அஸ்ைோமிலுள்ை பிரம்மபுத்ரோ ஆற்றிலும்  ங்ள  

மற்றும் அ ன் துளண ஆறு ள் போயும் உத்திரப்பிரக சம் மற்றும் பீ ோரில்  ோணப்படுகிறது. 

 பக்கிங் ோம்  ோல்ேோய்  மிழ்நோட்டில் ஒரு முக்கிேமோன உள்நோட்டு நீர் ேழிேோய் இருந் து. 

இக் ோல்ேோய் கபோக்குேரத்து தநல்லூருக்கும் மரக் ோணத்திற்கும் இளடகே தபோருள் ளை 

த ோண்டு தசல்ல பேன்படுத் ப்பட்டது. ஆனோல், இவ்ேழி  ற்கபோது மோசளடந்து 

ேருந் த் க்  ோய் உள்ைது. 

ைடல்ெழி பபாக்குெரத்து 

  ண்டங் ளுக்கிளடகே பேணம் தசய்ே ற்கு  டல்ேழிப் கபோக்குேரத்து முக்கிேமோன 

ஒன்றோ க்  ரு ப்பட்டது. ஆனோல், இன்று அதி  எளடயுள்ை தபோருள் ளை எடுத்துச் 

தசல்ே ற்கு மட்டுகம பேன்படுகிறது. 
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உலகின் முக்கிய ைப்பல் பபாக்குெரத்து ெழிைள் 

 ெட அட்லாண்டிக் ெழி: இது மக் ள் நிளறந்  பகுதிேோகிே கமற்கு ஐகரோப்பிே 

நோடு ளையும் ேட அதமரிக் ோவில் கிைக்குப் பகுதி ளியும் இளணக்கும் ேழிேோகும். 

 பனாமா ைால்ொய் ெழி:  இதுேட மற்றும் த ன் அதமரிக் ோவின் கமற்கு  டற் ளரப் 

பகுதி ளை அக் ண்டங் ளின் கிைக்கு பகுதி கைோடு இளணக்கும் ேழிேோகும். 

 டிரான்ஸ் பசிபிக் ெழி: இது கிைக் ோசிே துளறமு ங் ளை ேட அதமரிக் ோவின் கமற்கு 

 டற் ளர துளறமு ங் கைோடு இளணக்கும் ேழிேோகும். 

 த ோல் த் ோ, போரதிப், விசோ ப்பட்டினம், தசன்ளன, தூத்துக்குட, த ோச்சின், மங் ளூர், 

க ோேோ, மும்ளப மற்றும்  ோண்ட்லோ ஆகிேளே இந்திேோவில் உள்ை சில முக்கிேத் 

துளறமு ங் ைோகும். 

ொன் ெழிப் பபாக்குெரத்து 

 கநரத்ள  கசமிப்பது மட்டுமல்லோமல் த ோளலதூரத்திற்கு  ளைப்பின்றி தேகு விரிவில் 

தசன்றளடே ஏதுேோ  இருப்ப ோல், மி வும் பு ழ்தபற்ற ஒரு கசளேேோ க்  ரு ப்படுகிறது. 

குழாய் பபாக்குெரத்து 

 எண்தணய் மற்றும் இேற்ள  ேோயுளே ஓரிடத்திலிருந்து மற்தறோரு இடத்திற்குக் 

த ோண்டு தசல்ல பேன்படுகிறது. 

சில எண்வணய் குழாய் பபாக்குெரத்துைள் 

 தபரிே இன்ச் ளலன் தடக்சோஸ் மு ல் நியூதஜர்சி ேளர தசல்லும் குைோய் ேழி டோப்ஸ் ேட 

அதமரிக் ோவின் டிரோன்ஸ் அலோஸ் ோ குைோய் கபோக்குேரத்து டோப் ளலன் சவுதி 
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அகரபிேோவின் ள சுமோ பகுதியிலிருந்து தலபனோனில் உள்ை ளசடன் பகுதி ேளர 1214 

கி.மீ தூரத்திற்கு அளமந்துள்ை குைோய்ப் கபோக்குேரத்து ஆகும். 

தைெல் வதாடர்பு 

   ேல் த ோடர்பு எனப்படுேது ேோர்த்ள  ளும், தசய்தி ளும் ஒளிபரப்பப்படுே ோகும். 

  ேல் த ோடர்பு எனப்படுேது இருேள  ைோகும். அளே த ோளல த ோடர்பு மற்றும் 

மக் ள் த ோடர்பு ஆகும். 

   ேல் த ோடர்பின் மு ற்ேைர்ச்சி 1844 ல்  ண்டுபிடிக் ப்பட்ட  ந்தித் த ோடர்பு ஆகும். 1875 

ல்  ண்டுபிடிக் ப்பட்ட த ோளலகபசி த ோளலத் த ோடர்பில் அடுத்  முக்கிே 

ேைர்ச்சிேோகும். 

 1935  ல்  ந்தி த ோடர்பில் ஏற்பட்ட ேைர்ச்சி தசய்தி ளை ஒரு இடத்தில்  ட்தடழுதி 

த ோளலவுப் பகுதி ளுக்கு அனுப்பும்கபோது, அளே த ோளல அச்சில் தசய்தி ைோ ப் 

தபறப்பட்டன. 

 தபருமைவு மக் ளுக்கு தசய்தி ளை எடுத்துச் தசல்லும் ேடிேளமக் ப்பட்ட ஊட  

த ோடர்பு சோ னங் ள் மக் ள் த ோடர்பு சோ னங் ள் என அளைக் ப்படுகின்றன. 

 மக் ள் த ோடர்பு சோ னங் ள் இரு ேள ப்படுகின்றன. அளே அச்சிடப்படும் 

ஊட ங் ள்(தசய்தித் ோள் ள், புத்  ங் ள், ேோர மற்றும் மோ ப் பத்திரிக்ள  ள்) எனவும் 

மின்னணு ஊட ங் ள்(ேோதனோலி, த ோளலக் ோட்சி த ோளலத்த ோடர்பு, இளணே ைம்) 

எனவும் பிரிக் ப்பட்டுள்ைன. 

13] மக்ைள்வதாகை ெைர்ச்சியும் ெை ஆதாரங்ைளும் 

 மக் ள் கேைோண் த ோழிளல தசய்ேத் த ோடங்கிேபின் உருேோன தபோருைோ ோர மோறுபோடு 

ஏற்பட்ட  ோலம் மு ல், மனி ர் ளுக்கும் அேர் ளை சோர்ந்  சுற்றுப்புற சூைலுக்குமோன 
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த ோடர்பு ள் மோற்றிேளமக் ப்பட்டன. அக் ோலம் மு ல் மக் ள் த ோள  ேைர்ச்சிேளடே 

த ோடங்கின. 

மக்ைள் வதாகை ெைர்ச்சி 

 உல  மக் ள் த ோள  1850 ம் ஆண்டு சுமோர் 500 மில்லிேளன எட்டிேது. அப்தபோழுது மு ல் 

மக் ள் த ோள  அதி மோ  ேைர்ச்சிேளடே த ோடங்கிேது. 

 உல  மக் ள் த ோள  மு ன்மு லில் 1804 ஆம் ஆண்டு ஒரு மில்லிேளன எட்டிேது. 1927 ம் 

ஆண்டு 2 பில்லிேனோ  123 ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு அதி ரித் து. 

 1950 ஆம் ஆண்டு மு ல் மக் ள் த ோள  ேைர்ச்சித் த ோடர்ந்து அதி ரித்துக் த ோண்கட 

ேந்துள்ைது. 

ெருடம் உலை மக்ைள்வதாகை  

(பில்லியன்) 

அடுத்த பில்லியன் 

மக்ைள்வதாகை 

அதிைரிக்ை எடுத்துக் 

வைாண்ட ைாலம் 

1804 1  

1927 2 123 

1960 3 33 

1974 4 14 

1987 5 13 

1999 6 12 

2011 7 12 
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 த ோழில்துளற மற்றும் கேைோண் துளறயில் ஏற்பட்ட ேைர்ச்சி தபோருைோ ோரத்தின் 

ேைர்ச்சியிளன கமம்படுத்திேது. மருத்துே நலம், உடல்நலம், தேள்ைத் டுப்பு, தீ 

விபத்தி ளிலிருந்து போது ோப்பு கபோன்றேற்றில் ஏற்பட்ட முன்கனற்றம் இேற்ள யில் 

ஏற்படும் மக் ளின் இைப்ளபக்  ட்டுப்படுத்திேது. எனகே, இறப்பு ள் குளறந்து 

பிறப்பு ள் அதி மோ  ஆரம்பித் ன. 

 மக் ள்த ோள  ேைர்ச்சி பிறப்பு விகி ம் மற்றும் இறப்பு விகி த்திளன தபோறுத்க  

அளமயும். 

 உலகின் ேைர்ச்சிேளடந்  நோடு ளின் பிறப்பு விகி ம் மற்றும் இறப்பு விகி ம் 

குளறேோ  உள்ைது. ேைர்ந்து ேரும் நோடு ளின், இறப்பு விகி ம் குளறேோ வும், பிறப்பு 

விகி ம் அதி மோ வும் இருப்ப ோல், அதி  மக் ள்த ோள   ோணப்படுகிறது. எனகே, 

அந்நோடு ள் ேைர்ந்துேரும் மக் ள் த ோள ளே  ட்டுப்படுத்  பிறப்பு விகி த்திளனக் 

 ட்டுப்படுத்தும் முேற்சியிளன கமற்த ோண்டு ேருகிறது. 

மக்ைள் வதாகைப் பரெல் மற்றும் அடர்த்தி 

 புவியில், மக் ள் பரவிக்  ோணப்படும் நிளலயிளனகே மக் ள்த ோள ப் பரேல் 

என்கிகறோம். புவியில் 90% மக் ள் 10% நிலப்பரப்பிகல ேோழ்ந்து த ோண்டிருக்கிறோர் ள். 

 தமோனோக ோ மி ச்சிறிே நோடோ  (1.95 சதுர கி.மீ) இருப்பினும், அ ன் மக் ள் அடர்த்தி 

மி வும் அதி மோகும். 

 மக் ள்த ோள  அடர்த்தி மி  அதி ம் உள்ை நோடு ேங் ோைக சமோகும். 

 உலகில் மக் ள் அடர்த்தி மி  குளறேோ  உள்ை நோடு மங்க ோலிேோ ஆகும். இங்கு சதுர 

கிகலோ மீட்டருக்கு  1.7 மக் ள் ேோழ்கின்றனர். 
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 ஆஸ்திகரலிேோ 1 சதுர கிகலோ மீட்டருக்கு 2.9 மக் ளைக் த ோண்டு இரண்டோம் 

நிளலயில் உள்ைது. 

மக்ைள் வதாகைப் பரெல், அடர்த்தியிளன போதிக்கும்  ோரணி ள் 

இயற்கைக் ைாரணிைள்: புறத்க ோற்றம்,  ோலநிளல, ேை ஆ ோரங் ள் 

மனித ைாரணிைள்: அரசிேல், சமு ோேம், தபோருைோ ோரம் 

மக்ைள் பரெல் மற்றும் அடர்த்தி(ைண்டங்ைள்) 

ைண்டம் மக்ைள் வதாகை 

(மில்லியன்) 

உலை மக்ைள் 

வதாகை(%) 

அடர்த்தி 

ஆசிேோ 3800 60 203 

ஆப்பிரிக் ோ 840 12 65 

ஐகரோப்போ 710 11 134 

ேடஅதமரிக் ோ 514 08 32 

த ன் அதமரிக் ோ 371 5.3 73 

ஆஸ்திகரலிேோ 21 0.3 6.4 

 தபருகிேரும் மக் ள்த ோள  கிளடக் ப்தபறுகிற ேைங் ள், நிலம் மற்றும் நீர்ேைத்தில் 

அதி  அழுத் த்ள  ஏற்படுத்து உள்ைது. 

 ேைருகின்ற நோடு ள் அதி  மற்றும் ேைருகின்ற மக் ள் த ோள ேோல் குளறந் , ேட்டோர 

சூழ்நிளலயில் அளமந்துள்ை குளறந்  அைவு ேைங் ளின் மீது அழுத் ம் 

ஏற்படுத்துகின்றன. இத் ள ே நோடு ள் மிகுந்  கபோரோட்டத்துடன், உணவு, நன்னீர், 
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மரஙக்ள் மற்றும் எரிதபோருள் கபோன்ற ேைருகின்ற க ளே ளை சந்திப்ப ற் ோ  

இனிளமேோன சுற்றுச்சூைளல மோற்றி அளமக்கின்றன. 

 ேைர்ந்துவிட்ட நோடு ளிடம் புவியின் ேைங் ள் இருப்பதுடன் அதி  அைவும் அேற்ளற 

பேன்படுத்துகின்றன. 

நன்னீர் 

  டந்  நூற்றோண்டில் நீரின் உபகேோ த்தின் அைவு மக் ள்த ோள  ேைர்ச்சிளே விட 

இரட்டிப்பு ஆகும். உலகின் பகுதி ளில் நீர்த்க ளே நீர் அளிப்ளப மிஞ்சி உள்ைது. 

 உலகில் 0.03% நன்னீர் மட்டுகம கிளடக் ப் தபறுகிறது. 

 ேைரும் நோடு ளில் 95%  ழிவு நீர் ஆறு ளில் கசர்க் ப்படுகிறது. 

 கி.பி. 2025 ஆம் ஆண்டு 5 பில்லிேன் மக் ள் தீவிர நீர் பற்றோக்குளறக்கு ஆட்படுேர். 

 இந்திேோ 20% மக் ள் த ோள ளே த ோண்டிருக்கிறது. ஆனோல் 4%ன் நீகர கிளடக்கிறது. 

உணவு அளித்தல் மற்றும் கிகடக்ைப்வபற்ை நிலம் 

 ஆப்பிரிக் ோ ஆசிேோ ஆகிே நோடு ளில் கிரோம மக் ள் த ோள  1950 ஆம் ஆண்டு மு ல் 

1985 ம் ஆண்டு ளுக்குள் இரட்டிப்போனது. அ னோல் அ ற்கிளணேோ  கிளடக் ப்தபற்ற 

நிலத்தின் அைவு குளறேோ  உள்ைது. 

 ந ரங் ளில் ஏற்படும் தநருக் ம்  ோரணமோ  பயிரிடும் நிலங் ள் 

குளறக் ப்பட்டுவிடுகிறது. மக் ள்  ோடு ளை பயிடுே ற் ோ  அழிக்கின்றனர். 

ைாடுைளின் அழிவு 

 உலகின் 80% இேற்ள   ோடு ள் மரங் ளுக் ோ வும், கேைோண் த ோழிலின் 

பேன்போட்டிற் ோ வும், கமய்ச்சல் நில உபகேோ த்திற் ோ வும் அழிக் ப்படுகின்றன.. 
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 ேறட்சி, மண், அரிப்பு, தேள்ைம் மற்றும் தேப்பமேமோ ல் ஆகிேளே  ோடு ளை 

அழிப்ப ோல் ஏற்படும் விளைவு ைோகும். 

பாகலெனமாதல் 

 மூன்றில் ஒரு பகுதி (35%) போளலேனமோ  மோறுே ோல், போளலேனமோ ல் 110 நோடு ளில் 

ேோழ்கின்ற தபரும்போலோன மக் ளை போதிக்கின்றது. 

ைனிமங்ைள் 

  னிமங் ளின் க ளே அதி ரிப்ப ோல்  னிமங் ள் மி  அதி  ஆைத்திற்கு அடியிலிருந்து 

க ோண்டி எடுக் ப்படுகிறது. இது நிலத் டிளே மோசுபடுத்துேது மட்டுமின்ரி நீர்மட்ட 

அைவிளனயும் குளறத்து விடுகிறது. 

எரிவபாருள் 

 உலகின் 80% ேணி  பேன்போட்டு ஆற்றல் புதுப்பிக்  முடிேோ  நிலக் ரி எண்தணய் 

மற்றும் இேற்ள  ேோயு கபோன்ற எரிதபோருள் ளிலிருந்து கிளடக் ப் தபறுகிறது. 

நிலம் பாழகடதல் 

 அதி மோன அைவு  ோடு ளின் அழிவினோல் நிலச்சரிவும், மண் அரிப்பு, மண்ணின் 

 ரக்குளறவு, அதி  நீர்க க்கு ல், நீர்ப்போசனப் பகுதி ளில் உப்பு படி ல், சுரங் ங் ளில் 

முளறக டற்ற சுரங் முளற ள், குேோரிங், சோளலகபோடு ல் மற்றும் உபகேோ மற்ற 

தபோருள் ளையும் குப்ளப ளையும் த ோட்டு ல் கபோன்ற தசேல் ைோல் நிலம் மி வும் 

போதிக் ப்பட்டுள்ைது. 

வதாகல நுண்ணுணர்வு நுட்பங்ைளும் ெை ஆதாரங்ைளும் 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 145 of 321 

 மனி  நலம் கமம்பட உலகில் கிளடக்கும் குளறந்து ேரும் ேை ஆ ோரங் ள் 

ஒருங்கிளணந்து, திட்டமிட்டு பகிர்ந்து த ோள்ளும் அேசிேம் ஏற்பட்டுள்ைது. இ ற்கு 

ேைங் ளில் பரேல் ளையும் அேற்றின் இருப்பு ளின் அைவு ளையும் பற்றி புரி ல் 

என்பது ஆகும். 

 மு ல் தசேற்ள  க ோள் ஸ்புட்னிக்-1 என்பது கசோவிேத் யூனிேனோல் 1951 ஆம் ஆண்டு 

மு லில் தசலுத் ப்பட்ட தசேற்ள  க ோைோகும். 

 த ோளல நுண்ணுணர்வு தசேற்ள  க ோள் ள் இேற்ள  ேை ஆய்வு ளிலும், 

சுற்றுச்சூைல்  ண் ோணிப்பிலும் கமலோண்ளம பேன்போட்டிலும் முக்கிே பங்கு 

ேகிக்கின்றன. 

 அதமரிக்  ஐக்கிே நோட்டின் லோண்ட் சோட், பிரோன்சின் ஸ்போட்,  ோரிேோவின் கிட்சோட் மற்றும் 

சீனோவின் ேங் ோன் ஆகிே தசேற்ள க் க ோள் ள் த ோளல நுண்ணுணர்வு தசேற்ள  

க ோள் ளில் முக்கிேமோன ோகும். 

 இந்திேோவின் மு ல் த ோளல நுண்ணுணர்வு தசேற்ள க் க ோைோகிே IRS-1A எனப்படும் 

தசேற்ள க்க ோள் 1988 ம் ஆண்டு விண்ணில் தசலுத் ப்பட்டது. இ ளன த ோடர்ந்து IRS-

1B, 1C,1D,P3,P5,P6  ோர்கடோசோட்(CARTOSAT) மற்றும் ரிகசோர்ஸ்சோட்(RESOURCESAT) ஆகிேளே 

தசலுத் ப்பட்டுள்ைன. 

 த ோலஒ நுண்ணுணர்வு புள்ளி விேரங் ள் மதிப்புள்ை பேனுள்ை   ேல் ளைத் 

 ருகிறது. உவி அளமப்பிேல், மண்ேைம், இேற்ள   ோேரங் ளின், பரப்பு நீர்நிளல ள், 

 னிமங் ள் ஆகிே நில ேைத்திளன பற்றிே   ேல் ளை  ருகிறது. இத் ள ே 

  ேல் ள் கபணத் குந்  எதிர் ோலத்திற்கு திட்டமிட பேன்போடு உளடே ோ  அளமகிறது. 

14] தமிழ்நாடு புவியியல் 

தமிழ்நாடு 
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 த ன் இந்திேோவின் கிைக்கு  டகலோரப் பகுதியில் அளமந்துள்ை  மிழ்நோடு, புதுச்கசரி, 

க ரைோ,  ர்நோட ம், ஆந்திரப் பிரக சம் ஆகிே மோநிலங் ளை எல்ளல ைோ  

த ோண்டுள்ைது. 

 கிைக்கில் ேங் ோை விரிகுடோளேயும், த ற்கில் இந்திேப் தபருங் டளலயும், கமற்கில் 

க ரைோளேயும், ேடக்கில்  ர்நோட ம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரக சத்திளனயும்  மிை ம் 

எல்ளல ைோ க் த ோண்டுள்ைது. 

 மோநிலத்தின் ஆட்சி தமோழிேோன  மிழ் 1958 ம் ஆண்டு ஜனேரி மு ல் நளடமுளறக்கு 

த ோண்டு ேரப்பட்டது. 

 இந்திேோவின் தமோத்  மக் ள் த ோள யில் ஆறோேது இடத்ள  தபற்றுள்ை  மிை ம், 

விேசோேம் மற்றும் இேந்திர தபோருட் ள் உற்பத்தியில் முன்னணி மோநிலங் ளில் 

ஒன்றோ த் தி ழ்கிறது. 

  மிழ்நோடு ேடக்க  8°05’ அட்சத்திலிருந்து 13°09’ அட்சம் ேளரயிலும், கிைக்க  76°15’ 

தீர்க் த்திலிருந்து 80°20’ தீர்க் ம் ேளர பரவியுள்ைது. 

  மிழ்நோடு பரப்பைவில் இந்திே மோந்லங் ளில் 11 ேது இடத்ள  ேகிக்கின்றது. 

 இந்திே யூனிேனின் த ன் எல்ளலேோ   ரு ப்பட்ட இந்திரோ முளன 2004 ஆம் ஆண்டு 

ஆழிப்கபரளேயின்(சுனோமி)  ோரணமோ   டலுக் டியில் மூழ்கிேது. 

 இந்திேோவில் ந ரமேமோ லில் அதி  ேைர்ச்சிேளடந்  மோநிலங் ளில் ஒன்றோ த் 

 மிழ்நோடு தி ழ்கின்றது. 

ஆட்சிப் பிரிவுைள் 

  மிழ்நோட்டின் தமோத்  நிலப்பரப்பு 1,30,058 சதுர கிகலோ மீட்டர் ள். இது இந்திேோவின் 

தமோத்  பரப்பில் 4 % ஆகும். 
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தமிழ்நாட்டின் மாெட்டங்ைளின் வபயர்ைள் 

அரிேலூர் தசன்ளன 

க ோேம்புத்தூர்  டலூர் 

 ருமபுரி திண்டுக் ல் 

ஈகரோடு  ோஞ்சிபுரம் 

 ன்னிேோகுமரி  ரூர் 

கிருஷ்ணகிரி மதுளர 

நோ ப்பட்டினம் நோமக் ல் 

நீலகிரி தபரம்பலூர் 

புதுக்க ோட்ளட இரோமநோ புரம் 

கசலம் சிே ங்ள  

 ஞ்சோவூர் க னி 

திருச்சிரோப்பள்ளி திருதநல்கேலி 

திருேள்ளூர் திருேண்ணோமளல 

திருேோரூர் தூத்துக்குடி 

திருப்பூர் கேலூர் 

விழுப்புரம் விருதுந ர் 

தமிழ்நாட்டின் உள்ைாட்சி அகமப்பு 

மக் ைளே த ோகுதி ள் 39 

சட்டமன்ற த ோகுதி ள்  234 

மோேட்டங் ள் 32 
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மோந ரோட்சி ள் 10 

ஊரோட்சி ஒன்றிேங் ள் 152 

ந ர பஞ்சோேத்து ள் 611 

கிரோமப் பஞ்சோேத்துக் ள் 12618 

 

15] தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அகமப்பு 

  மிழ்நோட்டின் கமற்கு மற்றும் ேடகமற்குப் பகுதி ளில், கமற்கு மளலத் த ோடர் ைோலும், 

கிைக்குப் பகுதியில் ேங் க் டல் மற்றும் அ ளன ஒட்டியுள்ை கிைக்கு த ோடர்ச்சி 

மளல ைோலும், த ற்குப் பகுதியில் இந்திேப் தபருங் டலோலும் சூைப்பட்டுள்ைது. 

  மிழ்நோட்டின் இேற்ள ேளமப்பு தபோதுேோ  அ ன்ற உேர் நிலப்பரப்போ   ோணப்படுகிறது. 

இதில் அதி ம் அரிக் ப்படோ  மளலத் த ோடர் ளின் எஞ்சிே பகுதி ளும், அ ன்ற ஆைம் 

குளறேோன பள்ைத் ோக்கு ளும் மற்றும் ஆற்றுச் சமதேளி ளும்  ோணப்படுகின்றன. 

இயற்கை அகமப்பு 

  மிழ்நோட்டின் இேற்ள  அளமப்ளப 4 பிரிவு ைோ ப் பிரிக் லோம். 

1. மளல ள் (கமற்கு த ோடர்ச்சி மளல ள், கிைக்கு த ோடர்ச்சி மளல ள்) 

2. பீடபூமி பகுதி 

3. சமதேளிப் பகுதி ள் 

4.  டகலோரப் பகுதி ள் 

தமிழ்நாட்டின் மகலைள் 
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  மிழ்நோட்டில் கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளல நீலகிரி மோேட்டம் ேழிேோ  நுளைந்து 

 ன்னிேோகுமரி மோேட்டம் ேளர நீண்டுள்ைது. 

 கிைக்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளை விட கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளல ள் மோறுபட்ட 

அளமப்புடன்  ோணப்படுகின்றது. 

 இ ன் சரரோசரி உேரம் 1000மீட்டர் ள் மு ல் 1500 மீட்டர் ள் ேளர உள்ைன. 

  மிழ்நோட்டில் மளலத் த ோடரின் அதி பட்ச உேரமோன சி ரங் ள் த ோட்டதபட்டோ (2620 

மீட்டர் ள்) மற்றும் முக்கூர்த்தி (2524 மீட்டர் ள்) ஆகும். 

 கமற்கு மளலத் த ோடரின் ேடகமற்குப் பகுதியில் நீலகிரி உேர்நிலப் பகுதி சுமோர் 2500 சதுர 

மீட்டர் ள் பரப்பில் பரவிக்  ோணப்படுகின்றது. இவ்வுேர்நிலப் பகுதியின் சரோசரி உேரம் 

1800 மீட்டர் மு ல் 2400 மீட்டர் ஆகும். அேற்றில் த ோட்டதபட்டோ சி ரம்  மிழ்நோட்டின் மி  

உேர்ந்  சி ரமோகும். 

 கமற்கு மளலத் த ோடரும், கிைக்கு மளலத் த ோடரும் நீலகிரி மளலப்பகுதியில் ஒன்று 

கசர்க்கின்றன. 

  மிழ்நோட்டின் நீலகிரியிலிருந்தும் க ரைோவின் ஆளனமுடி மளலயிலிருந்தும் ஓர் 

கிளைத்த ோடர் குன்று கநோக்கி சுமோர் 1500 மீட்டர் ள் மு ல் 2000 மீட்டர் உேரம் ேளர 

கிைக்கு கநோக்கி தசல்கின்றது. இ ற்கு பைனிக் குன்று ள் என்று தபேர். 

 பைனிக் குன்று ளுக்கு த ற்க  ேருச நோடு, ஆண்டிப்பட்டி என்ற இரு மளலத் 

த ோடர் ளுக்கு இளடகே போலக் ோடு அருக  25 கி.மீ நீைத்தில் ஓர்  ணேோய் உள்ைது. 

 போலக் ோட்டு  ணேோய்க்குத் த ற்க  ஆண்டிப்பட்டி மளல, ஏலமளல, அ த்திே மளல 

ஆகிே மளல ள்  ோணப்படுகின்றன. ஏலமளலத் த ோகுதியில் தசழிப்பு மிக்   ம்பம் 

பள்ைத் ோக்கு அளமந்துள்ைது. 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 150 of 321 

 ேருசநோடு மளலக்கும் அ த்திேர் மளலக்கும் இளடகே  ோணப்படும் இளடதேளி 

தசங்க ோட்ளட  ணேோய் எனப்படுகின்றது. 

 சமதேளி ளையும், பீடபூமி ளையும் பிரிக்கும்  மிழ்நோட்டின் மளல ளுக்கு இளடகே 

இரண்டு இளடதேளி ள்  ோணப்படுகின்றன. அளே த ற்கில் ஆத்தூர்  ணேோய் என்றும், 

ேடக்கில் தசங் ம்  ணேோய் என்றும் அளைக் ப்படுகிறது. இக் ணேோய் ள்  டலூர் 

மோேட்டத்ள  சமதேளி பகுதிகேோடும், கசலம் மோேட்டத்ள  பீடபூமி பகுதிகேோடும் 

இளணக்கிறது. 

 போலக் ோடு தசங்க ோட்ளடயும் கமற்கு த ோடர்ச்சி மளல ளின்  ணேோய் ள் ஆகும். 

 கமற்கு த ோடர்ச்சி மளல கைோடு ஒப்பிடும்கபோது கிைக்கு த ோடர்ச்சி மளல ள் 

த ோடர்ச்சிேற்ற மளல ைோ   ோணப்படுகின்றது. 

 இளடதேளிவிட்டு  ோணப்படும்  னித்  மளலப்பகுதி ள் ேடகிைக்கில் இருந்து த ன் 

கமற் ோ  கேலூர்,  ருமபுரி மற்றும் ஈகரோடு மோேட்டங் ளில் விரவி  ோணப்படுகிறது. 

இம்மளல ளின் சரோசரி உேரம் 1100 மீட்டர் ள் மு ல் 1600 மீட்டர் ள் ேளர ஆகும். 

கிழக்கு வதாடர்ச்சிமகலப் பகுதிைள் வெவ்பெறு பகுதிைளில் அகழக்ைப்படும் வபயர்ைள் 

மாெட்டம் வபயர்ைள் 

கேலூர் ஜவ்ேோது மற்றும் ஏலகிரி மளல 

கசலம் கசர்ேரோேன் மளல 

விழுப்புரம்  ல்ேரோேன் மளல 

திருச்சிரோப்பள்ளி பச்ளச மளல 

நோமக் ல் த ோல்லிமளல 

 ருமபுரி மற்றும் கசலம் சித்க ரி மளல 
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திருேண்ணோமளல தசஞ்சிமளல 

 

 கமற்குறிப்பிட்ட மளல ள் அளனத்தும் கூட்டோ   மிழ்நோட்டின் மளல ள் என 

அளைக் ப்படுகின்றன. 

 கிைக்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளில் உேர்ந்  மளல-கசர்ேரோேன் மளல (1500-1600 மீட்டர்). 

  மிழ்நோட்டில் கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளில் உேர்ந்  சி ரம்-த ோட்டதபட்டோ(2620 மீட்டர்) 

 கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளில் உேர்ந்  மளல- ஆளனமளல(2700 மீட்டர்) 

தமிழ்நாட்டின் பீடபூமிைள் 

 கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளும், கிைக்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளும் நீலகிரி பீடபூமியில் 

சந்திக்கின்றன. இப்பீடபூமியில் இருந்து 4 கிகலோ மீட்டர் த ோளலவில் கீழ் கநோக்கி சுமோர் 

1800 மீட்டர் உேரத்தில் க ோேம்புத்தூர் பீடபூமிளே கநோக்கி இவுேர்நிலம் சரிகின்றது. 

 அங்கிருந்து கமலும் சரிந்து கசர்ேரோேன் உேர்நிலங் ளுக்கு கமற் ோ  போரோமைோல் 

பீடபூமி என்று அளைக் ப்படும்  ருமபுரி பீடபூமி அளமகிறது. இப்பீடபூமியின் சரோசரி உேரம் 

சுமோர் 300 மு ல் 700 மீட்டர் ஆகும். இளே கமற்கில் ளமசூர் பீடபூமியுடன் 

இளணகிறது.தபோதுேோ   மிழ்நோட்டின் பீடபூமி ளின் சரோசரி உேரம் கிைக்கில் இருந்து 

சுமோர் 120 மீட்டர் ளில் இருந்து கமற் ோ  300 மு ல் 400 மீட்டர் ேளர உேர்ந்து 

 ோணப்படுகிறது. 

  மிழ்நோட்டின் பீடபூமி ளை க ோேம்புத்தூர் பீடபூமி மற்றும் மதுளர பீடபூமி என்று இரு 

பிரிவு ைோ  பிரிக் லோம். இவ்விரு பீடபூமி பிரிவு ளுக்கு இளடகே பல  னித் க் 

குன்று ள்  ோணப்படுகின்றன. இவ்ேள  குன்று ளுள் ஒன்று ஈகரோடு மோேட்டத்தில் 

உள்ை தசன்னிமளல ஆகும். 
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தமிழ்நாட்டின் சமவெளி பகுதிைள் 

  மிழ்நோட்டின் சமதேளி ளை ஆற்றுச் சமதேளி மற்றும்  டகலோர சமதேளி என 

இருபிரிவு ைோ  பிரிக் லோம். 

  டகலோரச் சமதேளி ள் ேடக்க  பைகேற் ோடு ஏரியில் இருந்து த ற்க   ன்னிேோகுமரி 

ேளர சுமோர் 1000 கிகலோ மீட்டர் நீைத்தில் பரவியுள்ைது. 

 இச்சமதேளியின் சரோசரி உேரம் 50 மீட்டர் ஆகும். ஆற்று சமதேளி ள்  மிழ்நோட்டின் 

முக்கிே ஆறு ளின் தசய்ள ேோல் அளமேப்தபற்றுள்ைது. 

 ேடக்கில் போலோறு, தசய்ேோறு, தபண்ணோறு மற்றும் தேள்ைோறு ஆகிே  மிை  ஆற்கறோரச் 

சமதேளி  ோவிரி மற்றும் அ ன் துளண ஆறு ைோல் உண்டோக் ப்பட்டுள்ைது. 

 த ற்குப் பகுதியில் போயும் ளேள , ளேப்போர் மற்றும்  ோமிரபரணி ஆகிே நதி ள் 

த ன்ன  ஆற்றுச் சமதேளி ளை உருேோக்கியுள்ைது. 

 திருேள்ளூர்,  ோஞ்சிபுரம்,  டலூர் மற்றும் விழுப்புரம் மோேட்டத்தில் உள்ை  டகலோர 

சமதேளி த ோன்றுத ோட்டு கசோை மண்டல சமதேளி என்ற தபேரோல் அளைக் ப்படுகிறது. 

  மிழ்நோட்டில் 2  டற் ளர ள் குறிப்பிடத் க்  ோகும். அளே  

1. தமரினோ  டற் ளர    

2. இரோகமஸ்ேரம்  டற் ளர 

வமரினா ைடற்ைகர 

 உலகின் இரண்டோேது அைகிே தபரிே  டற் ளரேோன தமரினோ சுமோர் 13 

கிகலோமீட்டர் நீைம் ேளர பரவியுள்ைது. 

இராபமஸ்ெரம் ைடற்ைகர 
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 அைகிே  டல் நிலத் க ோற்றங் ளுக்கும் அளலயில்லோக்  டற்பரப்பிற்கும் இக் டற் ளர 

பு ழ் தபற்ற ோகும். 

 இங்கு  டல் அளல ள் 3 தச.மீட்டருக்கும் மி ோ  அைவிற்கு எழும்புே ோல் இது 

போர்ப்ப ற்கு ஓர் மி ப் தபரிே ஆறு கபோன்ற க ோற்றத்ள  அளிக்கின்றது. 

தமிழ்நாட்டின் ஆறுைள் 

  மிழ்நோட்டின் ேடக்க  ஆரணிேோறு, த ோற்றளலேோறு, போலோறு, தசய்ேோறு, த டிலம் ஆறு, 

மணிமுத் ோறு மற்றும் த ன்தபண்ளணேோறு ஆகிே நதி ள் போய்ந்து 

ேைப்படுத்துகின்றன. 

  மிழ்நோட்டின் முக்கிே ஆறோன  ோவிரி,  ர்நோட  மோநிலத்தில் குடகு மோேட்டத்தில் (கூர்க்) 

உற்பத்திேோகிறது. 

  ோவிரி ஆறு  ர்மபுரி மோேட்டம் ஒக னக் ல் நீர்வீழ்ச்சிக்கு அருகில்  மிை த்திற்குள் 

நுளைகிறது. 

  ோவிரியும் அ ன் துளண ஆறு ைோன பேோனி, தநோய்ேல், கமோேர் மற்றும் அமரோேதி 

ஆகிே ஆறு ள் திருச்சி,  ஞ்ளச, திருேோரூர் மற்றும் நோ ப்பட்டினம் மோேட்டங் ளின் நீர் 

ஆ ோரமோ  விைக்குகின்றது. 

  மிை த்தின் மத்திேப் பகுதிளே  ோவிரி த ோள்ளிடம் மற்றும் தேள்ைோறு ஆகிே நதி ள் 

ேைப்படுத்துகின்றன. 

  ோவிரி ஆறுக்கும் அ ன் மு ன்ளம கிளைேோறு ஆகிே த ோள்ளிடத்திற்கும் இளடகே 

ஸ்ரீரங் ம் அளமேப் தபற்றுள்ைது. 

  ோவிரி தடல்டோ பகுதியில் த ோள்ளிடம், மண்ணிேோறு, தேண்ணோறு, தேட்டோறு, 

அரசலோறு, நட்டோறு, மணிக்த ோண்டைோறு, குடமுருட்டி மற்றும் வீரகசோைனோறு ஆகிே 
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கிளைேோறு ள் நோற் ர ேடிவில் உள்ை ஓர் ேண்டல் சமதேளிப் பகுதிளே 

உருேோக்கியுள்ைன. 

  மிை த்தின் த ன்பகுதியில் போயும் ஆறு ள் பின்ேருமோறு: ளேள (மதுளர), ளேப்போர் 

(விருதுந ர்),  ோமிரேருணி (திருதநல்கேலி), குண்டோறு(தூத்துக்குடி, இரோமநோ புரம்), 

சிற்றோறு(திருதநல்கேலி) மற்றும் க ோள ேோறு ( ன்னிேோகுமரி) 

  மிை த்தின் தபரும்போன்ளம சமதேளி பகுதியின் ேண்டல் மண் கிைக்கு கநோக்கி போயும் 

ஆறு ைோல் உற்பத்தி தசய்ேப்பட்டக  ஆகும். 

16. தமிழ்நாட்டின் ைாலநிகல 

ைாலநிகலகயத் தீர்மானிக்கும் ைாரணிைள் 

  மிழ்நோட்டின்  ோலநிளல தபோதுேோ  அேன மண்டல  ோலநிளல ேள ளே சோர்ந்  ோகும். 
 ஆண்டுக்கு இருமுளற சூரிேனின் தசங்குத் ோன ஒளிக் திர் ள்  மிழ்நோட்டில் விழும். 
  மிழ்நோட்டின்  ோலநிளலளேப் போதிக் க்கூடிே  ோரணி ள் இரண்டு ஆகும். சூரிேனின் 

 திர் ள் பூமியில் படும் க ோணம். மளைளேத்  ருவிக்கும் பருேக்  ோற்று ளினோல் 
உண்டோகும் கநரடி  ோக் ம். 

 புவியிேல் அளமவிடத்தின் ( டகலோரம் மற்றும் உள்நோட்டு அளமவிடம்) முக்கிேத்துேத்ள  
தபரிதும் உணர்த்தும் ஒர் புவியிேல் பிரக சமோ   மிை ம் விைங்குகிறது. 

  மிழ்நோடு அேன மண்டலக்  ோலநிளல பிரக சத்தில் அளமேப் தபற்றோலும், அ ன் 
உள்நோட்டு ேோனிளல, சூைல்  ோரணமோ  தேப்பநிளல, ஈரப்ப ம், கம ங் ளின் அளமப்பு 
மற்றும்  ோற்று வீசும் திளச ஆகிே  ோரணி ைோல் பிற அேன மண்டலப் 
பிரக சங் ளிலிருந்து தபரிதும் கேறுபடுகிறது. 

 பிப்ரேரி இரண்டோம் ேோரத்திலிருந்து உேர த ோடங்கும் தேப்ப அைவு ஒகர சீரோ  உேர்ந்து 
மோர்ச்சு, ஏப்ரல் மற்றும் ஜீன் மோ ங் ளின் முடிவில் க ோளடப் பருேத்திற் ோன உச்ச 
அைளே எட்டுகிறது. அ ன் பிறகு ஜீன் இரண்டோம் ேோரத்திலிருந்து தேப்பம் தமல்ல, 
தமல்ல குளறேத் த ோடங்கி அக்கடோபர் மு ல் ேோரத்தில் ேடகிைக்கு பருேக்  ோற்று 
மளைேோல் கமலும்  
குளறந்து அந்நிளல பிப்ரேரி மோ ம் ேளர நீடிக்கின்றது.  மிழ்நோட்டில் கம மோ ம் 
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தேப்பமிகு மோ மோ வும், ஜனேரி மோ ம் குளிர் மிகுந்  மோ மோ வும் உள்ைது.  மிழ்நோட்டின் 
தேப்பநிளல தபோதுலோ  கமற்குறிப்பிட்ட முளறயில் இருந் ோலும், அ ன்  ோலநிளல, 
 டற் ளர சமதேளி உள்நோட்டுச் சமதேளி. 

பீடபூமி மற்றும் மகலப்பகுதிைளில் பருெ ைால மாறுபாடு: 

புவியில் 
அளமவிடம் 

ேோனிளல 
நிளலேங் ள் 

க ோளட  ோலம் குளிர் ோலம் மளைக் ோலம் 

 டகலோரப்பகுதி தசன்ளன 40° தச 22° தச 25° தச 
உள்நோட்டு 
சமதேளி 

கேலூர் 42° தச 21° தச 22° தச 

உள்நோட்டுப் 
பகுதி 

திருச்சி 42° தச 20° தச 23° தச 

மளலப்பகுதி த ோளடக் ோனல் 11° தச 6° தச 14° தச 
பீடபூமி க ோேம்புத்தூர் 32° தச 26° தச 21° தச 

  

 ஒப்பு ஈரப்ப ம் க ோளடக்  ோல மோ ங் ளை விட குளிர்  ோலத்தில் அதி மோ கே உள்ைது. 
 கம மோ த்தில்  ோற்றின் சரோசரி ஈரப்ப ம் 68 ச வீ மோ வும், ஜனேரி மோ த்தில் 82 

ச வீ மோ வும் உள்ைது. 
 அக்கடோபர், நேம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மோ ங் ளில் மளைப்தபோழிவு  ரும் கம ங் ள் 

தபருமைவில்  ோணப்படுகின்றன. 

பருெங்ைள் தமிழ் பருெங்ைள் தமிழ் மாதங்ைள் 
க ோளட (ஏப்ரல் மு ல் 

ஆ ஸ்ட் ேளர) 
இைகேனில் சித்திளர, ளே ோசி 
முதுகேனில் ஆனி, ஆடி 

மளைக் ோலம் (ஆ ஸ்டு 
மு ல் டிசம்பர் ேளர) 

 ோர் ோலம் ஆேணி, புரட்டோசி 
குளிர்  ோலம் ஐப்பசி,  ோர்த்திள  

குளிர் ோலம் (டிசம்பர் மு ல் 
ஏப்ரல் ேளர) 

முன்பனி மோர் ழி, ள  
பின்பனி மோசி, பங்குனி 

 

தமிழ்நாட்டின் மகழப் வபாழிவு 3 ைாலக் ைட்டங்ைளில் வபைப்படுகிைது 
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1. த ன்கமற்குப் பருேக்  ோற்று மளைப் தபோழிவு 
2. ேடகிைக்கு பருேக்  ோற்று மளைப் தபோழிவு 
3. சூறோேளி மளைப் தபோழிவு 

வதன்பமற்குப் பருெக் ைாற்று மகழப் வபாழிவு 

 த ன்கமற்குப் பருேக் ோற்று  ோலம் ஜீன் மு ல் தசப்டம்பர் மோ ம் ேளர நிலவுகின்றது 

நீலகிரி,  ன்னிேோகுமரி, க ோளே மோேட்டத்தின் கமற்குப் பகுதி,  ருமபுரி மற்றும் கசலம் 
மோேட்டங் ள் இம்மளைப் தபோழிேோல் பேனளடகின்றன. 

 த ன்கமற்கு பருேக் ோற்று மளை கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளலயின் கமற்குப் பகுதியில் 
மு லில் த ோடங்குே ோல் அங்  சரோசரிேோ  150 தச.மீ. மளை தபோழிகின்றது. 

 பருேக் ோற்று த ன் கமற்கு திளசயில் வீசுே ன்  ோரணமோ ,  மிழ்நோட்டின் கிைக்கு 
மற்றும் உட்பகுதி ள் இப்பருே மளைக்கு மளறவு பிரக சமோகிறது. 

 தபோதுேோ  மளையின் அைவு கமற்கிலிருந்து கிைக்கு கநோக்கி தசல்ல தசல்ல குளறகிறது. 
அதி பட்ச அைேோ  70 ச வீ ம் மளை நீலகிரி மோேட்டத்திலும் அ ளனத் த ோடர்ந்து 
கசலம் மற்றும் ஈகரோடு மோேட்டங் ள் அதி  அைவு மளைளேப் தபறுகிறது. 

ெடகிழக்குப் பருெக்ைாற்று மகழப் வபாழிவு 

  மிழ்நோட்டில் அக்கடோபர் மு ல் டிசம்பர் ேளர ேடகிைக்குப் பருே மளைப்தபோழிவு 
 ோணப்படுகின்றது. 

 இப்பருே மளைேோல்  மிழ்நோட்டின்  டகலோர மற்றும் உள்நோட்டு சமதேளிப் பகுதி ள் 
அதி  மளைப்தபோழிளே தபறுகின்றன. 

 தபோதுேோ  இப்பருே  ோலத்தில் ேடகிைக்கு பருே மளையும் சூறோேளி மளையும் 
இளணந்க  மளைப்தபோழிளேத்  ருகின்றன. 

 இப்பருே மளையின் கபோது கிைக்கிலிருந்து கமற் ோ  மளைப் தபோழிவின் அைவு குளறந்து 
த ோண்கட ேருகிறது. 

 கிைக்கு மோேட்டங் ள் அதி  மளைப் தபோழிளேயும், மத்திே கமற்கு மோேட்டங் ள் 
குளறேோன மளைப் தபோழிளேயும் தபறுகின்றது. 

  ன்னிேோகுமரிளேத்  விர மற்ற  டற் ளர மோேட்டங் ைோன தசன்ளன,  டலூர், 
திருேள்ளூர்,  ோஞ்சிபுரம், நோ ப்பட்டினம், திருேோரூர், திருதநல்கேலி மோேட்டங் ள் 150 
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தச.மீ மு ல் 200 தச.மீ ேளர மளைப்தபோழிளேயும் ேடகிைக்குப் பருேமளையின் மூலம் 
தபறுகின்றது. 

 திருச்சிரோப்பள்ளி, கசலம் மற்றும் ஈகரோடு மோேட்டங் ளும் 100 தச.மீ மு ல் 150 தச.மீ ேளர 
இப்பருே  ோலத்தில் மளைளேப் தபறுகின்றன. 

சூைாெளி மகழப்வபாழிவு 

  மிழ்நோட்டிற்கு நேம்பர் மோ ம் சூறோேளி மளைப்தபோழிவு மோ மோகும். ேங் க்  டலின் 
த ன் பகுதியில் ஏற்படுகின்ற ேளிமண்டல அழுத்  கேறுபோட்டினோல்  ோழ் அழுத்  பகுதி 
உண்டோகி, அது கமன்கமலும் தீவிரமளடந்து சூறோேளிேோ  மோறுகின்றது. 

 ேடகிைக்கு பருே மளையும் சூறோேளி மளைதபோழிவும் சமமோன அைவில்  டகலோர 
மோேட்டங் ளுக்கு மளைப் தபோழிளேத்  ருகின்றன. 

த ன் கமற்குப் பருேக்  ோற்று  ோலம் 22% 
ேடகிைக்குப் பருேக்  ோற்று  ோலம் 57% 

சூறோேளி மளைப் தபோழிவு 21% 
 

தமிழ்நாட்டின் ஐந்து மகழ மண்டலங்ைள் 

  டகலோர மோேட்டங் ளும் நீலகிரி மோேட்டமும் ஆண்டிற்கு சுமோர் 1400 மி. மீட்டருக்கு கமல் 
மளைப் தபறுகிறது. 

  மிை  மோேட்டங் ளுள்  ன்னிேோகுமரி மோேட்டம் மட்டுகம மூன்றுப் பருேக் 
 ோலங் ளிலும் மளைளேப் தபறும் மோேட்டமோகும். 

மகழப்வபாழிவு மாெட்டம் 
மி க் குளறேோன மளைப்தபோழிவு (800 

மி.மீ. க்கு கீழ்) 
க ோேம்புத்தூர் 

குளறேோன மளைப் தபோழிவு (800 மி.மீ 
மு ல் 1000 மி.மீ ேளர) 

நோமக் ல்,  ரூர் தூத்துக்குடி, ஈகரோடு, 
 ருமபுரி, மதுளர, திருச்சிரோப்பள்ளி, 

தபரம்பலூர், கிருஷ்ணகிரி 
மி மோன மளைப் தபோழிவு (1000 மி.மீ மு ல் 

1200 மி.மீ ேளர) 
புதுக்க ோட்ளட, விருதுந ர், சிே ங்ள , 
 ஞ்சோவூர், கசலம், இரோமநோ புரம், 
திண்டுக் ல், க னி, கேலூர் 

அதி  மளைப் தபோழிவு (1200 மி.மீ மு ல் திருதநல்கேலி, திருேண்ணோமளல, 
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1400 மி.மீ ேளர)  ன்னிேோகுமரி 
மி  அதி  மளைப்தபோழிவு (1400 மி.மீ. க்கு 

கமல்) 
 ோஞ்சிபுரம், தசன்ளன, விழுப்புரம், 
திருேள்ளூர், திருேோரூர்,  டலூர், 

நோ ப்பட்டினம், நீலகிரி 
 

இயற்கைத் தாெரங்ைள் 

 க சிேக்  ோடு ள் த ோள்ள ப்படி ஒரு பகுதியின் தமோத் ப் பரப்பில் குளறந்  பட்சம் 33% 
 ோடு ள் இருத் ல் கேண்டும். ஆனோல்  மிழ்நோட்டின்  ோட்டுப் பகுதியின் விகி ோச்சோரம் 
17.59 ச வீ கம ஆகும். 

  மிை த்தின்  ோடு ள் கமற்கு மளலத்த ோடர் மற்றும் பிற மளலப்பகுதி ளிலுகம 
 ோணப்படுகின்றன. 

 நீலகிரி மோேட்டம், மோநிலங் ளிகலகே அதி  ச வீ  நிலப்பரப்ளப  ோட்டுப் பகுதிேோ  
த ோண்டுள்ைது. இ ளனத் த ோடர்ந்து க னி,  ருமபுரி மற்றும்  ன்னிேோகுமரி 
மோேட்டங் ளும் அதி  அைவிலோன  ோடு ளை த ோண்டுள்ைது. 

  டற் ளரகேோரங் ளில்  ோணப்படும்  டகலோரப் பகுதி ளில் ேறண்ட தேப்பநிளலயும், 
ேைமற்ற மண்ணின்  ன்ளமயும் சவுக்கு மரம் மட்டுகம ேைர்ே ற்கு ஏதுேோ  
அளமகின்றது. 

 அதி  மளைப்தபோழிவு தபறும் பகுதி ளில் குறிப்பிடத் க்  அைவு அேன மண்டலக் 
 ோடு ளும், பசுளம மோறோக்  ோடு ளும்  ோணப்படுகின்றன. 

ைாடுைளின் பரெல் 

  மிை  மோேட்டங் ளில்  ோடு ளின் பரேல் ச வீ ம் சமமற்ற நிளலயில்  ோணப்படுகிறது. 
 கமற்கு மோேட்டங் ளிலும், கசலம், கேலூர் மோேட்டத்தின் ஜவ்ேோது மளலக் 

குன்று ளிலுகம  ோடு ளின் அடர்த்திளே  ோண முடிகின்றது. 
 நீலகிரி மோேட்டத்தின் தமோத் ப் பரப்பில் 50 ச வீ த்திற்கும் கமற்பட்ட பரப்பு, 

 ோடு ைோ கே உள்ைன. மற்ற மோேட்டங் ளில்  ோடு ள் 1 மு ல் 5 ச வீ ம் ேளர 
 ோணப்படுகின்றன. 

  மிழ்நோட்டின்  ோடு ளில் பல்கேறு ேள ேோன மரங் ள்  ோணப்படுகின்றன. ேறண்ட 
பருேத்தில் தபரும்போலோன மரங் ள் இளல ளை உதிர்த்து விடுகின்றன. 
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  மிழ்நோட்டில் 5,88,000 எக்கடர் பரப்பைவில் சந் ன மரக் ோடு ள் உள்ைன. க ோேம்புத்தூர், 
நீலகிரி மற்றும்  ன்னிேோகுமரி மோேட்டங் ளில் மரங் ள் அடர்ந்துக்  ோணப்படுகின்றன.  

  ற்பூர மற்றும் ள ல மரங் ளுக்கு நீலகிரி மோேட்டம் தபேர் தபற்ற ோகும். 
 கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளலத் த ோடரின் அடிேோரம் மற்றும் திருதநல்கேலி, மதுளர 

மோேட்டங் ளில் தசறிந்து  ோணப்படும் மரங் ள் தீக்குச்சி ள் தசய்ே பேன்படுகின்றது. 
இளேேல்லோது அரசு நோேல், பலோ, தநல்லிக் ோய் கபோன்ற பைேள  மரங் ளும் 
மோநிலதமங் ம்  ோணப்படுகின்றன. 

ைாடுைளின் ெகைைள் 

இேற்ள   ோேரங் ளை 5 ேள ேோ ப் பிரிக் லோம்: 

1. அேன மண்டலப் பசுளம மோறோக்  ோடு ள் 
2. அேன மண்டல அ ன்ற இளலக்  ோடு ள் 
3. முட்பு ர்  ோடு ள் 
4. சதுப்புநிலக்  ோடு ள் 
5. மளலே க்  ோடு ள் 

1. அயன மண்டல பசுகம மாைாக் ைாடுைள் 

  மிழ்நோட்டில் நீலகிரி, ஆளனமளலச் சரிவு ளிலும்,  டகலோரப் பகுதி ளிலும் இக் ோடு ள் 
 ோணப்படுகின்றன. 

2. அயன மண்டல அைன்ை இகலக் ைாடுைள் 

 கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளையின் கிைக்குச் சரிவிலும் தபரும்போன்ளமேோ   ோடு ள் 
 ோணப்படுகின்றன. 

3. குறுங்ைாடு மற்றும் முட்புதர் ைாடுைள் 

 கமற்கு த ோடர்ச்சி மளலயின் மளை மளறவு பகுதி ைோன மைோரோஷ்டிரம்,  ர்நோட ம், 
ஆந்திரப்பிரக சம் மற்றும்  மிழ்நோடு ஆகிே பகுதி ளில் உள்ைன. 

4. சதுப்பு நிலக் ைாடுைள் / ஓதக் ைாடுைள் 
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  மிை த்தில் பிச்சோேரம், க ோடிேக் ளர மற்றும் கே ோரண்ேம் ஆகிே பகுதி ளில் 
 ோணப்படுகிறது. 

 பிச்சோேரம் சதுப்பு நிலக்  ோடு ள் 25 ச.கி.மீட்டர் பரப்பிலும், க ோடிேக் ளரயில் 17 ச.கி.மீ 
பரப்பிலும் பரவியுள்ைன. 

 பிச்சோேரம் சதுப்பு  ோடு ள் மோநிலத்தின் மி  முக்கிே தபரிே  ோடு ைோகும்.  டலூர் 
மோேட்டத்தில் சி ம்பரம் ந ர் அருக  ேங் ோை விரிகுடோ  டலின் அமிழ்ந்  நிலப்பகுதியில் 
இக் ோடு ள் சுமோர் 1,214 தைக்கடர் நிலப்பரப்பில் அளமந்துள்ைன. இங்கு சிறுச் சிறு 
தீவு ைோ  உள்ை மரக் கூட்டங் ைோல் அேன மண்டல மற்றும் பசுளம மோறோ மரங் ளும் 
பு ர் ேள  ளும்  ோணப்படுகின்றன. இளே ளரகசோகபோரோ  ோேர குடும்பத்ள ச் 
சோர்ந் ளே ைோகும். 

5. மகலயைக் ைாடுைள் 

  மிை ப் பகுதியிலுள்ை ஆளனமளலப் பகுதியிலும், நீலகிரி மளல ளிலும் 
 ோணப்படுகிறது.     

17. தமிழ்நாட்டின் ெைங்ைள் 

 மனி னின் முேற்சியின்றி இேற்ள ேோ கே மனி ப் பேன்போட்டிற்கு புவியில் கிளடக்கும் 
தபோருட் ள் ேைங் ள் என்றளைக் ப்படுகிறது. 

 ேைங் ள் இேற்ள க் கூறு ைோ  (போளற ள் மற்றும்  னிமத்  ோதுக் ள்) புவியின் 
கமற்புறத்திலும், உட்புறத்திலும் உள்ைது. 

 ேோழ்ே ற்கு ஆ ோரமோன நீர், ஏரி ைோ , ஆறு ைோ  மற்றும்  டல் ைோ  விரிந்து 
பரந்துள்ைது. 

ெைங்ைளின் பண்புைள் (வபௌதிைம் மற்றும் இரசாயன பண்புைள்) 

 ேைங் ள் 3 முக்கிேப் பண்பு ளைக் த ோண்டுள்ைன. 
1. பேன்படும்  ன்ளம 
2. பேன்போட்டு இருப்பைவு 
3. பேன்போட்டு அைவு 

 ேைங் ளை அேற்றின் உருேோக் த்தின் அடிப்பளடயில் உயிருள்ைது, உயிரற்றது என இரு 
ேள ேோ ப் பிரிக் லோம். 
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உயிரின ெைங்ைள் 

 உயிர்க ோைத்தினின்று தபறப்படுபளே உயிரின ேைங் ள் எனப்படும். 
 எ. ோ:  ோடு ளிலிருந்து தபறப்படும் தபோருட் ள், விலங்கினம் மற்றும் 

பறளேயினத்திலிருந்து தபறப்படும் தபோருட் ள், மீன் மற்றும்  டல்ேோழ் உயிரினங் ள். 
 இேற்ள ேோ கே அழிந்து, அழுத் ப்பட்ட உயிரினங் ளிலிருந்து தபறப்படுே ோல்,  னிம 

 ோதுக் ைோன நிலக் ரியும், தபட்கரோலிேமும் இேற்ள  ேைங் ைோ க்  ரு ப்படுகிறது. 

உயிரற்ை ெைங்ைள் 

 நிலம், நீர்,  ோற்று மற்றும்  னிமத்  ோதுக் ைோன  ங் ம், இரும்பு, தசம்பு, தேள்ளி 
கபோன்றளே உயிரற்ற ேைங் ைோகும். 

   ேைங் ளை அ ன் உருேோக் த்தின் அடிப்பளடயில் நில ேைங் ள், மண் ேைங் ள்,  னிம 
ேைங் ள், நீர் ேைங் ள் என பிரிக் லோம். 

நில ெைங்ைள் 

  மிை  நில ேைங் ள் தபோதுேோ  9 பேன்போட்டு ேள  ைோ ப் பிரிக் ப்படுகிறது. 
  மிழ்நோட்டின் மோேட்டங் ளுள், ஈகரோடு மோேட்டத்தில்  ோன் மி  அதி  அைவு (10%) 

கிருட்டிணகிரி (9.6%)  ருமபுரி (7.7%) திருேண்ணோமளல (7.2%) மற்றும் கேலூர் (7.1%) 
உள்ைன.  

 மி  அதி ப் பரப்பிலோன உபகேோ மற்ற நிலங் ள் விழுப்புரம், க னி மற்றும் கசலம் 
மோேட்டத்தில் உள்ைன. 

 தசன்ளன மோேட்டத்தின் 90% நிலம், விேசோேமல்லோ  உபகேோ ங் ைோன, குடியிருப்பு, 
த ோழிற்சோளல பேன்போட்டில் உள்ைது. 

 விேசோேமற்ற பேன்போட்டில், தசன்ளனக்கு அடுத் படிேோ   ோஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் மற்றும் 
புதுக்க ோட்ளட மோேட்டங் ள் உள்ைன. 

 நடப்பு தரிசு (Current Fallow) : ஓர் குறிப்பிட்ட ஆண்டில்  ற் ோலி மோ  விளைவிக் ப்படோ  
நிலங் ளை குறிக்கின்றன. இப்பேன்போடு க ோேம்புத்தூர் மற்றும் ஈகரோடு மோேட்டங் ளில் 
அதி மோ ப் பிற  ரிசு நிலங் ள் திருதநல்கேலி மோேட்டத்தில் மிகுதிேோ வும் 
 ோணப்படுகின்றன. 

தமிழ்நாட்டின் நிலப்பயன்பாடு 
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ெகைப்பாடு பரப்பு தைக்கடர் % 
 ோடு ள் 21,10,703 16.2 

உபகேோ மற்ற நிலங் ள் 5,03255 3.9 
விேசோேம் அல்லோ  நிலங் ள் 21,38,679 16.4 
உபகேோ த்திலுள்ை நிலங் ள் 3,68,661 2.8 
நிரந் ர கமய்ச்சல் நிலங் ள் 1,10,309 0.8 

நி ர விளை நிலத்க ோடு கசர்க் ப் படோ  மரங் ள், 
பயிர் ள் மற்றும் பு ர்ச் தசடி ள் 

2,74,351 2.1 

நடப்பு  ரிசு நிலம் 7,58,840 5.8 
மற்ற  ரிசு நிலம் 15,18,008 11.7 
நி ர விளைநிலம் 52,43,839 40.3 
புவியிேல் பரப்பு 1,30,26,645 100.0 

 

மண் ெைங்ைள் 

 விேசோேத்தின் ேைர்ச்சிளேத் தீர்மோனிப்பதில் மண்ேைம் முக்கிேப் பங்கிளன 
ஆற்றுகின்றது.  

  ற்போளற ளிலுள்ை  னிம  ோதுக் ளின் மூலம் தபறப்படும் நுண்ணிே சத்து ள் 
 ோேரங் ளின் ேைர்ச்சிளே ஊக்குவிக்கின்றது. 

 மண் ேைத்ள  உருேோக்கும்  ோரணி ள்: மு ன்ளம போளற,  ோலநிளல, நிலத்க ோற்றம், 
 ோலம்,  ோேரம், விலங்கினம் மற்றும் நுண்ணுயிர் ள். 

 ஒரு தச.மீ மண் உற்பத்திேோே ற்கு 100 ஆண்டு ள் க ளேப்படுகிறது. 

தமிழ்நாட்டின் மண் ெைங்ைள் 

   மிழ்நோட்டின் மண் ேைங் ளை 5 ேள ேோ ப் பிரிக் லோம். 

ேண்டல் மண்  ஞ்சோவூர், திருேோரூர், நோ ப்பட்டினம், விழுப்புரம்,  டலூர், 
திருதநல்கேலி மற்றும்  ன்னிேோகுமரி. 

 ரிசல் மண் க ோேம்புத்தூர், மதுளர, இரோமநோ புரம் மற்றும் திருதநல்கேலி 
தசம்மண் சிே ங்ள , இரோமநோ புரம், கசலம், ஈகரோடு 
சரளை மண்  ோஞ்சிபுரம், திருேள்ளூர்,  ஞ்சோவூர், கமற்கு த ோடர்ச்சி மற்றும் 

கிைக்கு த ோடர்ச்சியின் மளல உச்சி 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 163 of 321 

உேர் மண் கே ோரண்ேத்தின் தபரும்போன்ளமப் பகுதி, கசோைமண்டலக் 
 டற் ளர மற்றும் ஒவ்தேோரு  டகலோர மோேட்டங் ளில் சுமோர் 10 கி.மீ 
பரப்பிலோன  டகலோரப் பகுதி 

 

ைாட்டு ெைங்ைள் 

  ோேர, விலங்கின ேைங் ள்  மிழ்நோட்டில் அ ன் மளலே ப் பகுதியிலும்,  ோட்டு 
பகுதியிலும்  ோணப்படுகிறது. 

 ேன சரணோலேங் ளுள் ஒன்றோன முதுமளலயும் ஆளனமளலயும் (இந்திரோ  ோந்தி ேன 
விலங்கு சரணோலேம்) ேோளன ள், புலி ள்,  ோட்தடருளம ள் மற்றும் குரங்கு ள் 
ேோழ்விடமோ  உள்ைது. 

  மிழ்நோட்டில் 3000 த்திற்கும் கமற்பட்ட  ோேர இனங் ள் உள்ைன. அேற்றுள் 
தபரும்போன்ளமேோனளே அ ன்ற இளல,  லப்பினக்  ோட்டுப் பகுதியில் 
 ோணப்படுகின்றன. 

 த ோளடக் ோனல் பகுதியில் 12 ேருடங் ளுக்கு ஒருமுளற பூக்கும் குறிஞ்சி மலர் உள்ைது. 
எனகே  ோன் இம்மலளர  மிை  அரசு சிறப்பு மிக்  மலரோ  அங்கீ ோரம் தசய்து 
தபருளமப்படுத்தி உள்ைது. 

 மகலரிேோ கநோளே  ட்டுப்படுத் , சின்க ோனோ மரத்திலிருந்து குளனன் (qunine) என்ற 
மருந்துப் தபோருள்  ேோரிக் ப்படுகிறது. 

 சோ ோரண  பம், உடல்ேலிளே குணப்படுத்  நீலகிரி மளலயில் அபரிமி மோ  ேைரும் 
யூ லிப்டஸ் மரத்திலிருந்து ள ல எண்தணய் எடுக் ப்படுகிறது. 

 பைனி மளல மற்றும் குற்றோல மளலப் பகுதி ளில் மருத்துே மூலிள  ள் மிகுந்து 
 ோணப்படுகின்றது. 

 திருதநல்கேலி மோேட்ட விேசோயி ளின் உபத ோழிலோ  பளனமரம் ேைர்த் ல் 
விைங்குகிறது.  

 அரிே ேள  மணம் மிக்  சந் ன மரங் ள் கேலூர் மோேட்டத்தின், ஜவ்ேோது 
மளலப்பகுதியில் அடர்ந்து ேைர்கின்றன. 

 திருேண்ணோமளல மற்றும் திருதநல்கேலி மோேட்டத்தில் அழிக் ப்பட்டு ேரும் 
 ோட்டுப்பகுதிளே மோநில அரசின்  ோட்டு இலோ ோ, புனரளமப்பு தசய்து மரங் ளை 
போது ோக் வும், மறு உற்பத்தி தசய்ேவும்  க்  முேற்சி ளை கமற்த ோண்டுள்ைது. 
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 ேன விலங்கு ளின் முக்கிேத்துேத்ள  உணர்த்  ஒவ்தேோரு ேருடமும் அக்கடோபர் 
மோ த்தில் ‘‘ேன மக ோத்சேம்’’ என்ற விைோ எடுக் ப்படுகிறது. 

o உல  ேனவிலங்கு தினம் – அக்கடோபர் – 4 
o உல   ோடு ள் தினம் – மோர்ச் – 21 
o உல  நீர் தினம் – மோர்ச் – 22 

தமிழ்நாட்டில் நீர் ெைங்ைள் 

நீர் ஆ ோரங் ள் எண்ணிக்ள  
ஆறு ள் 17 
ஏரி ள் 15 
குைங் ள் 40319 
குட்ளட ள் 21205 
 ோல்ேோய் ள் 2395 
நீர் க க் ங் ள் 71 
கிணறு ள் 1908695 

 

மகழநீர் பசைரித்தல் 

 குைோய் மூலம் வீட்டின் கமல் பகுதியில் விழும் நீளர ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் கசமிக்கும் 
முளறகே மளைநீர் கச ரித் ல். இம்முளறயில் நிலத் டி நீளர புத்துயிர்ப்பு தசய் ல் 
என்றும் ேைங்குேர். சரோசரிேோ  ஒரு நோளில் 2 மணிகநர மளைப்தபோழிவு 8000 லிட்டர் 
நீளர நிலத் டிக்கு கசமிப்போ  அளிக்கின்றது. 

விலங்கின ெைங்ைள் 

 உணவுத்  ோனிேங் ள் மட்டும் அல்லோது இளறச்சி, முட்ளட மற்றும் போல் தபோருட் ளும் 
மனி னின் உணவில் அடிப்பளடக் கூறோ  விைங்கிறது. 

 ேைர்ப்பு விலங் ளிடமிருந்து தபறப்படும்  ம்பளி கரோமம் மற்றும் க ோல் ஆகிேளே 
ஆளட ள்,  ோலணி ள் மற்றும் பிற க ோல் தபோருட் ள் தசய்ே  ச்சோப் தபோருைோ  
விைங்குகிறது. 

தமிழ்நாட்டின் ைால்நகடைள் 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 165 of 321 

மோடு ள் 91,41,043 
ஆடு ள் 16,50,343 

தசம்மறிேோடு ள் 55,93,485 
தேள்ைோடு ள் 81,77,420 

பதசியப் பூங்ைா 

 ஒன்கறோ அல்லது ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட சூழ்நிளலகேோ த ோண்ட இேற்ள ப் பகுதி ேன 
விலங்கு ள் அேற்றுக்கு ஏற்ற சூழ்நிளல ேருங் ோலத்திலும் நி ழ் ோலத்திலும் 
ேோழ்ே ற்கு ஏற்றேோறு போது ோக் ப்பட்டோல் அப்பகுதி க சிேப் பூங் ோ எனப்படும். 

ைனிம ெைங்ைள் 

 இேற்ள யிலுள்ை ஒரு மூல ம் அல்லது பல மூல ங் ளின் கூட்டுப் தபோருைோனது  ோதுப் 
தபோருள் அல்லது  னிமம் எனப்படும். 

  னிமங் ள் உற்பத்தித்  ைங் ள் உயிருள்ைளேேோ கேோ அல்லது உயிரற்றளேேோ கேோ 
இருக் க்கூடும். ஒவ்தேோரு  னிமமும் அ ற்க  உரித் ோன  னித்  இரசோேன 
கூட்டளமப்பும், தபௌதி  குணநலன் ளையும் தபற்றுள்ைது. 

 தபரும்போலோன  னிமங் ள் போளற ளில் படி ங் ைோ  அளமந்துள்ைது. புவியில் 
 ோணப்படும் ஒவ்தேோரு போளறயும் ஒன்று அல்லது அ ற்கு கமற்பட்ட  னிமங் ளை 
 ன்னுள் த ோண்டுள்ைது. 

 இேற்ள ேோ  கிளடக்கும்  னிமப் தபோருட் ள்  ோதுக் ள் எனவும்  ோதுக் ளை 
சுத்  ரித் ப் பிறகு கிளடக்கும் தபோருகை  னிமங் ள் எனப்படும். 

 உணவில் பேன்படுத் ப்படும் உப்பு மற்றும் தபன்சில்  ேோரிக் ப் பேன்படும் கிரோளபட் 
ஆகிேளே  ழிழ்நோட்டில் பரவிக்  ோணப்படும் முக்கிே  னிம ேைங் ைோகும். 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை உபலாைக் ைனிமங்ைள் 

ைனிமங்ைள் மாெட்டங்ைள் 
இரும்புத் ோது கசலம், நோமக் ல், திருேண்ணோமளல 

தசம்பு கசலம், நீலகிரி, க ோேம்புத்தூர், மதுளர மற்றும் மோமண்டூர் 
போக்ளைட் கசலம், நீலகிரி, க ோேம்புத்தூர், கேலூர், மதுளர,  ருமபுரி, 

விழுப்பும் 
 ங் ம் க ோேம்புத்தூர், நீலகிரி 
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குகரோளமட் கசலம், நோமக் ல், திருச்சிரோப்பள்ளி மற்றும் ஈகரோடு 
ளபளரட் விழுப்புரம் 

 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை அபலாை ைனிமங்ைள் 

சுண்ணோம்புக் ல் விருதுந ர், தூத்துக்குடி, திருதநல்கேலி, திருச்சிரோப்பள்ளி, 
 ோஞ்சிபுரம், கசலம் 

ளமக் ோ திருச்சிரோப்பள்ளி, க ோேம்புத்தூர், இரோமநோ புரம் 
மோக்னளசட் கசலம், நோமக் ல், க ோேம்புத்தூர், ஈகரோடு 
ஸ்டீேளடட் கேலூர்,  டலூர், க ோேம்புத்தூர், கசலம், திருச்சிரோப்பள்ளி 

உப்பு தசன்ளன, தூத்துக்குடி,  டலூர், நோ ப்பட்டினம், திருேோரூர் 
 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை ைனிம எரிவபாருட்ைள் 

தபட்கரோலிேம் திருேோரூர் (பனங்குடி), நரிமணம் ( ோவிரி 
தடல்டோ பகுதி) 

லிக்ளனட்  டலூர் (தநய்கேலி) 
 

சக்தி ெைங்ைள் 

 எரிப் தபோருைோ வும் மின் ஒளிப் தபறவும் உபகேோ ப்படுத் ப்படும் ேைங் ளை சக்தி 
ேைங் ள் எனப்படும். 

 சக்தி ேைங் ளை இரண்டோ ப் பிரிக் லோம். 
1. மரபுச் சோர்ந்  சக்தி ேைங் ள் 
2. மரபுச் சோரோ சக்தி ேைங் ள் 

மரபுச் சார்ந்த எரிசக்தி ெைங்ைள் 

 போரம்பரிேமோ  த ோன்று த ோட்டு மனி னோல் உபகேோ ப்படுத் ப்படும் த ோல்லுயிர் 
(Fossils) சக்தி ைோன நிலக் ரி, இேற்ள  ேோயு, தபட்கரோலிேம் மற்றும் அணு மின்சக்தி 
ஆகிேளே மரபுச் சோர்ந்  எரிசக்தி ேைங் ைோகும். 
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மூன்று முக்கிய மரபுச் சார்ந்த எரிசக்தி ெைங்ைைாென: 

1. அனல் மின்சக்தி ேைங் ள் 
2. புனல் (நீர்) மின்சக்தி ேைங் ள் 
3. அணு மின்சக்தி ேைங் ள் 

அனல் மின்சக்தி ெைங்ைள் 

 புதுப்பிக்  இேலோ  ேைங் ைோன நிலக் ரி, தபட்கரோலிேம், இேற்ள  
ேோயுக் ளிலிருந்க ோ அல்லது புதுப்பிக் க்கூடிே ேைங் ைோன புவி தேப்ப சக்தி (Geo 
Thermal Energy) சூரிே சக்தி (Solar Energy) மற்றும் ஓ  தபருக்கு சக்தியின் மூலமோ கேோ 
எரிசக்தி உற்பத்தி தசய்ேப்படுகிறது. 

  னிம அணுக் ளின் ந ர்வு மற்ற அதி  ஓட்டத்தின் கபோது தேளிப்படும் ஆற்றளல 
தேப்பமோ  மோற்றும் கபோது அளே எரி சக்தி ைோகின்றன. 

புனல் (நீர்) மின்சக்தி ெைங்ைள் 

 கே மோ  ஓடி ேரும் ஆற்று நீளர விளசச் சுற்றுக்  லன் ளில் சுற்றச் தசய்ே ன் மூலம் 
தேளிப்படும் இேந்திர சக்திளே ஆற்றலோ  மோற்றி உபகேோகிப்பள  நீர் மின்சக்தி 
என்கிகறோம். ஆரம்பக்  ோலத்தில் இத் ள ே நீர் சுைற்சி சக் ரங் ள் அரளே 
ஆளல ளிலும், நூற்பு ஆளல ளிலும் கநரடி உபகேோ த்தில் இருந் து. 

 2010 ேருட  ணக்த டுப்பின்படி ஆண்டிற்கு சரோசரிேோ  2,297 மில்லிேன் ேோட்நீர் மின்சக்தி 
உற்பத்திச் தசய்ேப்படுகிறது. 

தமிழ்நாட்டில் நீர் மின் நிகலயங்ைள் 

நீர் மின்நிளலேங் ள் ஆறு ள் மில்லிேன் ேோட் ள் 
குந் ோ பேோனி 500 
கமட்டூர்  ோவிரி 840 
ஆழிேோர் ஆழிேோர் 60 

க ோள ேோர் க ோள ேோர் 100 
கசோளலேோர் கசோளலேோர் 95 
 ோடம்போளற  ோடம்போளற 400 
கீழ்கமட்டூர்  ோவிரி 120 
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போபநோசம் நீர்மின்சக்தி போபனோசம் 32 
ளப ரோ ளப ரோ 150 
தமோத் ம்  2297 

 

அனு மின்சக்தி ெைங்ைள் 

 அணுக் ளைப் பிைக்கும் கபோது தேளிப்படும் மிகுந்  தேப்பகம அணுசக்திேோகும். 
 ஊது உளல ளில் (Reactor) அணுவிலுள்ை  ருப்தபோருளை மோற்றிேளமக்கும் கபோதும், 

அணுளேப் பிைக்கும் கபோதும் அணுசக்தி தேளிப்படுகிறது. 
  மிழ்நோட்டின் மு ல் அணு மின்நிளலேம் தசன்ளனக்கு அருகில் உள்ை  ல்போக் ம் 

ஆகும். 
 அணு மின் உற்பத்தி, எரிப்தபோருளை மறு சுத்தி ரிப்பு தசய் ல், அணுக்  ழிவு ளை 

பத்திரப்படுத் ல் ஆகிே தசேல்போடு ளை கமற்த ோள்ளும் புளுடோனிேன் மி  அதிகே  
ஊது உளல ளை த ோண்டக ோர் ஓர் ஒருங்கிளணப்பு அளமப்போகும் 

 இந்திேோவில் முழுளமேோ  உள்நோட்டிகலகே ேடிேளமக் ப்பட்ட மு ல் அணு மின் 
நிளலேமோ   ல்போக் ம் விைங்குகிறது. 500 மில்லிேன் ேோட் மின் உற்பத்தித் திறன் 
த ோண்ட இரண்டு பிரிவு ள் இங்கு உள்ைன. 

 திருதநல்கேலி மோேட்டத்தில் கூடங்குைம் என்னும் இடத்தில் மற்தறோரு அணு 
மின்நிளலேம்  ட்டி முடிக்கும் நிளலயில் உள்ைது. ஒவ்தேோன்றும் 1000 மில்லிேன் ேோட் 
உற்பத்தி திறன் த ோண்ட 4 ஊது உளல ள் இந்நிளலேத்தில் அளமக் ப்பட்டு உள்ைன. 

மரபுச் சாரா சக்தி ெைங்ைள் 

 சூரிே சக்திகே மரபு சோரோ எரிசக்தி ேைங் ளில் மி ப்தபரிே சக்தி ேைமோகும். 
கபோட்டோன் ள் (Photons) மூலம் சக்தி தபறப்படுகிறது. 

 இந்திேோவில் ேருடத்திற்கு 250 மு ல் 300 நோட் ள் ேளர சூரிே ஒளி அபரிமி மோ க் 
கிளடக்கின்றது. 

 சூரிே ஆற்றளல மின் தேப்ப ஆற்றலோ  மோற்ற கபோட்கடோேோல்டோயிக் தசல் ள் 
பேன்படுத் ப்படுகின்றன. 

 குறிப்பிடத் க்  மரபுசோரோ சக்தி ேைங் ள்: சூரிே சக்தி,  ோற்றடி சக்தி, ஓ  அளல சக்தி, புவி 
தேப்ப சக்தி, உயிர் எரிசக்தி,  ரும்புச் சக்ள யிலிருந்து தபறப்படும் சக்தி 
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 ஓ  அளல சக்தி மற்றும் புவி தேப்ப சக்திளே  விர்த்து மற்ற மரபு சோரோ சக்தி ேைங் ள் 
 மிை த்தில் உபகேோ ப்படுகின்றன. 

சூரிய சக்தி 

  சூரிே ஒளியிலிருந்து தபறப்படும் சூரிே சக்தி கபோட்கடோ கேோல்ட் தசல் ளிலிருந்து கநரடிேோ  
அல்லது கசமிப்புக்  லன் ளிலிருந்து (Concentrating solar Power) மளறமு மோ  தபறப்படுகிறது. 

  இத் ள ே சூரிே சக்தி நிளலேங் ள் திண்டுக் ல், கிருஷ்ணகிரி,  ருமபுரி ஆகிே 
மோேட்டங் ளில் தசேல்போட்டில் உள்ைது. 

சூரியசக்தியின் உபபயாைங்ைள் 

 தீர்ந்து கபோ ோ த் ன்ளம, மோசற்ற சக்தி ேைம் 

இடர்பாடுைள் 

 பணச் தசலவு மிகுந் து, மின் உற்பத்தி  ைங் ளை ஒருங்கிளணக்  முடிேோ  நிளல 

ைாற்ைாடிச் சக்தி 

  ோற்று விளச சுற்றுக்  லன் ளிலிருந்து (Wind Turbines) தபறப்படும் இேந்திர ஆற்றல், 
மின் ஆற்றலோ  மோற்றப்பட்டு நீர் அரிப்பு,  ழிவு நீர் சுத்  ரிப்பு மற்றும்  ப்பல் ளின் 
துடுப்பு அளசப்ப ற்கு என பல்கேறு பேன்போட்டில்  ோற்றடிச் சக்தி 
உபகேோ ப்படுத் ப்படுகிறது. 

  மிழ்நோட்டில் ேருடத்திற்கு சரோசரிேோ  5,208 மில்லிேன் ேோட்  ோற்றடி சக்தி உற்பத்தி 
தசய்ேப்படுகின்றது. 

  மிழ்நோட்டில்  ன்னிேோகுமரி மோேட்டத்தில் உள்ை ஆரல்ேோய்தமோழி என்னும் பகுதியில் 
உலகின் மி ப்தபரிே  ோற்றோளல நிறுேனம் உள்ைது. 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை ைாற்ைாடி சக்தியின் தைங்ைள் மற்றும் உற்பத்தி அைவு 

தைங்ைள் உற்பத்தி மில்லியன் 
ொட்ைள் 

ஆரல்ேோய்தமோழி  ணேோய் (முப்பந் ல் பகுதி) 
 ன்னிேோகுமரி, திருதநல்கேலி மோேட்டம் 

1,658 
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தசங்க ோட்ளட  ணேோய் ( ேத் ோறு பகுதி) 
திருதநல்கேலி, தூத்துக்குடி மோேட்டம் 

1,105 

போலக் ோட்டு  ணேோய் (கீத் னூர் பகுதி) க ோேம்புத்தூர் 1,995 
தசன்ளனயின்  டகலோரப் பகுதி மற்றும் இரோமநோ புரம் 
மோேட்டத்தில் இரோகமசுேரம் பிறப் பகுதி ள் (க னி, 

பைனி) 

450 

தமோத் ம் 5,208 
 ோற்றோடிச் சக்தியின் உபகேோ ங் ள் & இடர்போடு ள் 

உபகேோ ங் ள் இடர்போடு ள் 
குளறந்  தசலவில் தபறப்படும் சக்தி  ோற்றோடி ளை நிறுே அதி ப் பண மு லீடு 

க ளே 
போது ோப்போன சு ோ ோரமோன சக்திேைம் ேோதனோலி மற்றும் த ோளலக் ோட்சி ஒலி, 

ஒளி அளல ளுக்கு குறுக்கீடோ  அளம ல் 
தீர்க்  இேலோ து ேனவிலங்குள் ேோழும் இடங் ளை 

அழிக்கும் 
ஓத அகலச் சக்தி 

  டகலோர பகுதி ளில் ஓ  அளல ளுக்குக் குறுகிேத் துளை ளை உளடே  டுப்பு 
அளண ளைக்  ட்டுே ன் மூலம் ஓ ச் சக்திளே உற்பத்திச் தசய்ே முடிகிறது. உேர் ஓ  
அளல ள் எழும்கபோது, அளண ளிலுள்ை விளச சுற்றுக்  லன் ளை சுற்றுே ன் மூலம் 
மின்சக்தி உற்பத்திச் தசய்ேப்படுகிறது. 

 மு ல் ஓ ச் சக்தி நிளலேம் பிரோன்சில்  ட்டப்பட்டது. 

ஓத அகலயின் உபபயாைங்ைள் 

 சுத் மோன, சூழ்நிளல ஒத்  எல்லோ  ோலங் ளிலும் கிளடக் க் கூடிே சக்திேோகும்.  
 மற்ற சக்தி ேைங் கைோடு ஒப்பிடும்கபோது மலிேோனது. 

ஓத அகலயின் இடர்பாடுைள் 

 ந ரங் ளில் இருந்து தேகு தூரத்தில் உற்பத்தி நிளலேங் ள் அளமந்து இருப்ப ோல் 
மின்சக்திளேக் த ோண்டு தசல்ல அதி  தசலவீனமோகும். 

  ோற்று கே மோ  வீசும் நோட் ளில் மட்டுகம உற்பத்தி தசய்ே முடியும். 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 171 of 321 

புவி வெப்ப சக்தி 

 புவி உள்ளுளற தேப்பத்ள  மின்சக்தி உற்பத்திக்குப் பேன்படுத்துேக  புவி தேப்பச் 
சக்தி ஆகும். 

 எரிமளலப் பகுதி ளில் தேப்பம் மிகுந்  மோக்மோ  ற்போளற ளுடன் த ோடர்புத ோள்ளும் 
கபோது இச்சக்தி தேளிப்படுகிறது. மளைப்தபோழிவின் கபோது, இப்போளற ளில் விழும் நீர் 
துளி ைோனது நீரோவிேோ  மோறி தேப்பநீர் ஊற்று ைோ  தேளிேருகின்றன. 

 தேப்ப நீர் ஊற்றுப் பகுதி ளில் தேளிேோகும் நீரோவிளே மின் உற்பத்தி தசய்ேப் 
பேன்படுத்துகின்றனர். 

உயிர் எரிச் சக்தி 

 உயிர் தபோருட் ைோன திரே எரிப்தபோருள் மற்றும் உயிர் ேோயுக் ள் ஆகும். 
  மிழ்நோட்டில் 130 மில்லிேன் ேோட் மின்சோர உற்பத்தி தசய்யும் 13 நிளலேங் ள் உள்ைன. 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை உயிர் எரிசக்தி நிகலயங்ைள் 

மோேட்டங் ள் மின் உற்பத்தி நிளலேங் ள் 
சிே ோசி 2 

புதுக்க ோட்ளட 2 
திருேண்ணோமளல 1 

திண்டுக் ல் 1 
க னி 1 

 ஞ்சோவூர் 1 
மதுளர 1 

விருதுந ர் 1 
திருேள்ளூர் 1 
 ோஞ்சிபுரம் 1 
கிருஷ்ணகிரி 1 

ைரும்புச் சக்கையிலிருந்து எரிப்வபாருள் 

  ரும்புச் சோற்ளறப் பிழிந் பின் கிளடக்கும் சக்ள யிலிருந்து எரிதபோருள் 
 ேோரிக் ப்படுகிறது. 
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  மிழ்நோட்டில் சுமோர் 411 மில்லிேன் ேோட் மின்சோரம் 19 சர்க் ளர ஆளல ளில் உற்பத்திச் 
தசய்ேப்படுகிறது. 

தமிழ்நாடு எரிசக்தி ெைர்ச்சி 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை சர்க்ைகர ஆகலைளின் இகண உற்பத்தி நிகலயங்ைள் 

சர்க் ளர ஆளல மோேட்டம் உற்பத்தி மி.ேோட் 
எம்.ஆர்.க . கூட்டுறவு சர்க் ளர 

ஆளல நிறுேனம் 
 டலூர் 7.50 

தசய்ேோறு கூட்டுறவு சர்க் ளர ஆளல திருேண்ணோமளல 7.50 
 ரணி சர்க் ளர மற்றும் இரசோேன 

நிறுேனம் 
திருதநல்கேலி 15.00 

இரோஜஸ்ரீ சர்க் ளர மற்றும் இரசோேன 
நிறுேனம் 

க னி 12.00 

க ோத் ோரி சர்க் ளர மற்றும் இரசோேன 
நிறுேனம் 

க னி 12.00 

தடலி எனர்ஜி நிறுேனம்  டலூர் 26.42 
எஸ்.வி.சர்க் ளர ஆளல நிறுேனம்  ோஞ்சிபுரம் 45.00 
சுப்ரமணிே சிேோ கூட்டுறவு சர்க் ளர 

ஆளல நிறுேனம் 
 ர்மபுரி 5.00 

தடரி எனர்ஜி நிறுேனம்  ஞ்சோவூர் 16.68 
EID போரி இந்திேோ நிறுேனம்  டலூர் 30.00 
சக்தி சர்க் ளர ஆளல சிே ங்ள  5.50 

அருணோச்சலம் சர்க் ளர ஆளல 
நிறுேனம் 

திருேண்ணோமளல 19.00 

பன்னோரி அம்மன் சர்க் ளர 
நிறுேனம் 

ஈகரோடு 20.00 

ஆகரோ சக்தி நிறுேனம் நோ ப்பட்டினம் 16.00 
ஸ்ரீ அம்பி ோ சர்க் ளர ஆளல  டலூர் 40.00 
சக்தி சர்க் ளர ஆளல  னிேோர் 

நிறுேனம் 
ஈகரோடு 32.00 

இரோஜஸ்ரீ சர்க் ளர இரசோேன விழுப்புரம் 22.00 
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நிறுேனம் 
இ.ஐ.டி போரி இந்திேோ நிறுேனம் புதுக்க ோட்ளட 18.00 

க ோத் ோரி சர்க் ளர மற்றும் இரசோேன 
நிறுேனம் 

அரிேலூர் 22.00 

 

18. தமிழ்நாட்டின் பெைாண்கம 

  கேைோண்ளம என்பது மனி னோல் உணவுக் ோ வும் மற்ற பேன்போட்டிற் ோ வும் பயிர் ளை 
அதி  அைவில் ேைர்க்கும் தசேலோகும். 

  கேைோண்ளம என்பது பயிர் ேைர்ப்கபோடு, பிரோணி ேைர்ப்பு, பறளே, மீன் மற்றும்  ோடு ேைர்ப்பு 
கபோன்ற தசேல்போடு ள் உள்ைடக்கிே ோகும். 

  ோல்நளட ேைர்த் ல் – போல்ேைம்  
 பட்டுப்புழு ேைர்த் ல் – தசரிக் ல்சர் (Sericilture) 
 பறளே ேைர்த் ல் – பண்ளண ேைர்ப்பு (Poultry) 
 பைமரங் ள் ேைர்த் ல் – க ோட்ட விேசோேம் (Orchard) 
 க னீ ேைர்த் ல் – அப்பி ல்சர் (Apiculture) 
 பூக் ள் ேைர்த் ல் – ஃபுகலோரி ல்சர் (Floriculture) 
 திரோட்ளச ேைர்த் ல் – விட்டி  ல்சர் (Viticulture) 
  மிழ்நோட்டின் தமோத்  மக் ள் த ோள யில் 56 ச வீ  மக் ள் விேசோேத்ள  த ோழிலோ க் 

த ோண்டுள்ைனர். 

பயிர் ெைர்ப்பு முகைைள் 

 பயிர் ேைர்ப்பு முளற அந் ந்  பகுதிக்கு ஏற்றேோறு மோறுபடுகிறது. அம்மோறுபோட்டின் பயிர் 
ேைர்க்கும் முளறளே ேள ப்படுத் லோம். 

தீவிர தன்னிகைவு விெசாயம் 

 சிறிே அைவிலோன விளைநிலத்தில் சுேக ளேக்கு மட்டுகம உணவு  ோனிேங் ளை 
ேைர்க்கும் முளறக்கு தீவிர  ன்னிளறவு விேசோேம் என்று தபேர். 

  மிழ்நோட்டின் தபரும்போன்ளமேோன விேசோயி ள் இம்முளறளேகே பின்பற்றுகின்றன. 
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 நீர்ப்போசன ஆ ோரங் ளின்  ன்ளம மற்றும் பேனீட்டைவு ஆகிேேற்ளறக் த ோண்டு 
விேசோே முளற ேள  ள்: நன்தசய் விேசோேம், புன்தசய் விேசோேம், நீர்ப்போசன 
விேசோேம். 

நன்வசய் விெசாயம் புன்வசய் விெசாயம் 
ஆண்டு முழுேதும் மளைேோகலோ போசன 
ேசதிேோகலோ, நீர் கிளடக்கும் நிலங் ளில் 

தசய்ேப்படும் விேசோேம் நன்தசய் 
விேசோேமோகும். 

போசனமற்று பருே மளைளே மட்டுகம 
நம்பியிருக்கும் நிலங் ளில் 

தசய்ேப்படும் விேசோேம் புன்தசய் 
விேசோேமோகும். 

தநல்  ரும்பு சிறு  ோனிேங் ள் 
 மிழ்நோட்டில் தபரும்போலோன ஆற்று 

படுக்ள  ளில் இவ்விேசோேம் 
நளடதபறுகிறது. 

ேறண்ட மோேட்டங் ைோன, கேலூர், 
திருேண்ணோமளல, இரோமநோ புரம் 
மற்றும் திருதநல்கேலியின் மளை 
மளறவு பிரக சங் ளில் இம்முளற 

நளடதபறுகிறது. 
நீர்ப்பாசன விெசாயம் 

 போசன விேசோேம் என்பது மனி னோல் கிணறு, குைம் மற்றும்  ோல்ேோயின் மூலம் ஆண்டு 
முழுே ற்கும் ேேலுக்கு  ண்ணீளரக் த ோணரும்படி தசய்து பயிர் ேைர்ப்ப ோகும். 

  மிழ்நோட்டில் தபரும்போலோன விேசோயி ள் தீவிர  ன்னிளறவு விேசோே முளறளேகே 
பின்பற்றுகின்றனர். பயிர் ளின் நீர் க ளே மோறுபடுே ோல் போசன ேசதிளேப் தபோறுத்க  
 மிழ்நோட்டின் கேைோண்ளம ேைர்ச்சி அளமகிறது. 

பதாட்டப் பயிர் விெசாயம் (Plantation farming) 

 மி ப்தபரிே க ோட்டத்தில் (அ) பண்ளண ளில் பயிர் சோகுபடி தசய்ேப்படுகிறது. 
க யிளல,  ோபி, இரப்பர் மற்றும் மிைகு கபோன்ற பயிர் ள்  மிழ்நோட்டின் மளலச்சரிவு ளில் 
க ோட்டப் பயிரோ  சோகுபடி தசய்ேப்படுகிறது. 

ைலப்பு விெசாயம் (Mixed Farming) 

 மி ப்தபரிே அைவிலோன விளைநிலங் ளில் பல பயிர் ளை ேைர்ப்பதுடன்,  ோல்நளட, 
மீன், க னீ மற்றும் பறளே ளையும் ேைர்க்கும் முளறேோகும். இம்முளற விேசோேம் 
விேசோயி ளுக்கு நிரந் ர ேருமோனம்  ரும். 
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சந்கத பதாட்டப் பயிர் விெசாயம் (Market gardening) 

  ோய்,  னி மற்றும் பூக் ளை ந ரச் சந்ள யில் விற்ப ற் ோ  தபரிே க ோட்டங் ளில் 
ேைர்க் ப்படுகிறது. 

 மதுளர, நீலகிரி, திருேள்ளூர் மற்றும்  ோஞ்சிபுரம் மோேட்டங் ளில் இவ்ேள  விேசோேம் 
அதி ைவில்  ோணப்படுகிறது. 

தமிழ்நாட்டின் சாகுபடி பருெங்ைள் 

 விேசோயி ள்,  ோலநிளல மற்றும் மண்ேைம் ஆகிேேற்ளறப் தபோருத்து பயிர் ளை க ர்வு 
தசய்து 3 தேவ்கேறு பருேங் ளில் சோகுபடி தசய்கின்றனர். 

o தசோர்ண ேோரி – சித்திளரப்பட்டம் 
o சம்போ பருேம் – ஆடிப்பட்டம் 
o நேளர பருேம் –  ோர்த்திள ப் பட்டம் 

வசார்ணொரி, சித்திகரப்பட்டம் 

 சித்திளரயில் நடவு நட்டு, புரட்டோசியில் அறுேளட தசய்ேப்படும் பருேம் சித்திளரப் பட்டம் 
என்று அளைக் ப்படுகிறது. 

 இப்பருேத்திற்கு  ரீப் என்ற மற்தறோரு தபேரும் உண்டு. கம மோ த்தில் விள க் ப்பட்டு, 
அக்கடோபர் மோ த்தில் அறுேளட தசய்ேப்படுகிறது. 

 விள ப்பு  ோலமோன கம மோ ம்  மிழ் மோ மோன சித்திளர மோ மோ  இருப்ப ோல் இப்பருேம் 
சித்திளரப் பட்டம் என்றளைக் ப்படுகிறது. 

சம்பா பருெம் – ஆடிப்பட்டம் 

 ஜீளல மோ த்தில் விள த்து ஜனேரியில் அறுேளட தசய்ேப்படும் பருேம். 
 விள ப்பு  ோலமோன ஜீளல மோ ம்,  மிழ் மோ மோன ஆடி மோ த்தில் இருப்ப ோல் 

இப்பட்டத்ள  ஆடிப்பட்டம் என்று அளைக்கின்றனர். 

நெகரப் பருெம் – ைார்த்திகைப் பட்டம் 

 இப்பருேத்திற்கு ரபி (Rabi) (குளிர்  ோலம்) என்று மற்தறோரு தபேரும் உண்டு. 
 நேம்பர் மோ த்தில் விள த்து மோர்ச்சு மோ த்தில் அறுேளட தசய்யும் பருேகம நேளர 

பருேமோகும். 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 176 of 321 

 விள க்கும்  ோலம்  மிழ் மோ மோன  ோர்த்திள  மோ ம் என்ப ோல்  ோர்த்திள ப் பட்டம் 
என்று அளைக் ப்படுகிறது. 

விெசாயத்கத நிர்ணயிக்கும் ைாரணிைள் 

 இயற்கை ைாரணிைள்: மண் ேள ,  ட்பதேப்பம், மளை அைவு, ஈரப்ப ம், நிலத்தின் சரிவு 
(அ) சமன் அைவு கபோன்றளே 

 சமூை ைாரணிைள்: விேசோேம் சோர்ந்  போரம்பரிே அறிவு, நம்பிக்ள , நிலத்தின் அைவு 
மற்றும் உரிளம, விேசோயி ளின் மோற்றங் ளை ஏற்றுக்த ோள்ளும் மனப்போன்ளம. 

 வபாருைாதார ைாரணிைள்: விேசோேக்  டனு வி, அரசு மோனிேம் மற்றும் ஊக் த் த ோள . 

தமிழ்நாட்டின் பாசன ஆதாரங்ைள் 

  ோல்ேோய் ள், குைங் ள் மற்றும் கிணறு ள் 

ைால்ொய்ைள் 

 ஆறு ளிலிருந்தும், அளணக் ட்டு ளிலிருந்தும் நீரிளன ேேலுக்கு த ோண்டு தசல்ல 
மனி னோல் ஏற்படுத் ப்பட்ட நீர்ேழித்  டங் ளை  ோல்ேோய் என்கிகறோம்.  ோவிரி மற்றும் 
 ோமிரேருணி படுள  ளில்  ோல்ேோய் போசனம் நளடதபறுகிறது. 

  மிழ்நோட்டில் 27% நிலங் ளில் பயிர் சோகுபடி  ோல்ேோய் போசன முளற மூலம் 
நளடதபறுகிறது. 

தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பாசன ைால்ொய்ைள் 

  ோவிரியின் முக்கிே  ோல்ேோய் ைோன பேோனி ஆற்று  ோல்ேோய், அரு ன் க ோட்ளட, 
 ோடப்பள்ளி மற்றும்  லிங் ரோேன்  ோல்ேோய் ள்  மிை த்தில் முக்கிே 
 ோல்ேோய் ைோகும். 

 கமட்டூர் அளண  ோல்ேோய் ள் சுமோர் 2.7 இலட்சம் தைக்கடர் சோகுபடி பரப்பிற்கு நீர் 
ஆ ோரோமோ  விைங்குகிறது. திருச்சியில்  ோவிரி ஆற்றில்  ட்டப்பட்டுள்ை  ல்லளண 
 ோவிரி ஆற்று படுள  முழுளமக்கும் நீர் போசன ேசதிளே அளிக்கின்றது. 

 திருச்சியின் அருகில் மி ப் பிரம்மோண்டமோன, மு லோம் நூற்றோண்டில்  ரி ோலனோல் 
 ட்டப்பட்ட,  ல்லளண  மிை த்தில்  ோல்ேோய் போசனம் த ோன்றுக்த ோட்டு 
பேன்படுத் ப்பட்டு ேந்  ற் ோன சரித்திர சோன்றோகும். இன்று ேளர பேன்படுத் ப்பட்டு 
ேரும்  ல்லளண உலகின் மி ப் பைளமேோன நீர் கமலோண்ளம திட்டமோகும். 
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  ல்லளண  ோவிரி ஆற்றுப் படுள யின் தடல்டோ பகுதி முழுளமக்கும் ஐந்து 
 ோல்ேோய் ளின் மூலம் நீர் போசன ேசதிக்கு ேள  தசய்கிறது. 

  ோமிரேருணி ஆற்றின் துளணேோறு ள் திருதநல்கேலி மோேட்ட  ோல்ேோய் 
போசனத்திற்கு மி வும் பேன்படுகின்றன. 

  ோமிரேருணி ஆற்றிலிருந்து, க ோள  கமலடி ள், நதியுண்ணி,  னடிேன்  ோல்ேோய், 
த ோட ன்  ோல்ேோய், போைேன்  ோல்ேோய், திருதநல்கேலி  ோல்ேோய் மற்றும் மருதூர் 
 ோல்ேோய் என ஒன்பது  ோல்ேோய் ள் உள்ைன. இளே அல்லோது சித் ோற்றிலிருந்து 17 
 ோல்ேோய் ளும், பச்ளசேோற்றிலிருந்து 9  ோல்ேோய் ளும் நீர்ப்போசனத்ள  
அளிக்கின்றன. 

குைங்ைள் 

 ஏரி ள் இேற்ள ேோ கே அளமந்  நீர் ஆ ோரங் ளுள் ஒன்றோகும். 
  மிழ் நோட்டில் தமோத் ம் 39,202 நீர்ப்போசன குைங் ள் உள்ைன. இளே தமோத்  நீர் போசன 

பரப்பில் 19 ச வீ  நிலங் ளுக்கு நீர் ஆ ோரத்ள  அளிக்கின்றன. 
  ோஞ்சிபுரம், கேலூர், திருேண்ணோமளல, புதுக்க ோட்ளட, இரோமநோ புரம் மற்றும் 

திருதநல்கேலி மோேட்டங் ளில் குைங் ள் தபரும் எண்ணிக்ள யில் உள்ைன. 
 இரோமநோ புரத்தில் மி  அதி மோன குைங் ள் உள்ைன. 
 குைங் ளை தசய்முளற அளமப்பு குைங் ள் மற்றும் பிற குைங் ள் என 

இருேள ப்படுத் லோம். 
 தசய்முளற அளமப்பு குைங் ள் அப்பகுதியிலுள்ை  ோல்ேோய் அல்லது ஆற்றிலிருந்து 

நீர்ேரத்து த ோண்டுேரப்பட்டுச் தசேல்படுகிறது. பிற குைங் ள் அப்பகுதியில் தபய்யும் 
மளைளே மட்டுகம ஆ ோரமோ க் த ோண்டுள்ைன. 

  மிழ்நோட்டில் முக்கிே ஏரி ள்: தசங்குன்றம், தசம்பரம்போக் ம், வீரோணம், மதுரோந்  ம், 
த ோைளே, அம்பத்தூர், த ோளடக் ோனல், ஊட்டி. 

கிணறுைள் 

  மிழ்நோட்டின் நீர் போசன ஆ ோரங் ளுள் கிணற்று போசனம் மி  முக்கிேமோன ோகும். சுமோர் 
52% விேசோே நிலம் கிணற்று நீர் போசனத்ள  சோர்ந்திருக்கிறது. 

 நீர்ப்போசனக் கிணறு ளை  ளரக்கிணறு, ஆழ்குைோய் கிணறு என்று ேள ப்படுத் லோம். 
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  ளரக் கிணறு ள் தபரும்போலும் திறந் தேளிக் கிணறோ   ளரமட்டத்திலிருந்து 
நீர்மட்டம் ேளர சில மீட்டர் ஆைத்திலுள்ை நிலத் டி நீரிளனப் பேன்படுத்தும் ேள யில் 
க ோண்டப்படுகிறது. 

 ஆழ்குைோய் கிணறு ள் நிலத்தில் அதி  ஆைத்தில் அளமந்துள்ை, நீர்த ோள் படுள  ளில் 
இருந்து மின்சோர கமோட்டோர் ள் மூலம் நீரிளன கமல்த ோண்டு ேந்து போசனத்திற்கு ேள  
தசய்கின்றன. 

  மிழ்நோட்டில் தமோத் ம் 1,62,11,391  ளர கிணறு ளும், 2,87,304 ஆழ்குைோய் கிணறு ளும் நீர் 
போசனத்திற்கு பேன்படுத் ப்படுகின்றன. 

 அதி  அைவில் நீர் இருப்பைவு த ோண்ட ஆர்டிசிேன் நீர்த ோள் படுள   மிழ்நோட்டில் 
 டலூர், சி ம்பரம், விருத் ோச்சலம் பகுதியில் அளமந்துள்ைது. 

 தநய்கேலி லிக்ளனட் நிலக் ரி சுரங் ப் பகுதியிலுள்ை இப்படுள  ளில் இருந்து, 24 மணி 
கநரமும் நீர் பம்பு ளின் மூலம் எடுக் ப்பட்டு சுற்றியுள்ை விேசோே நிலங் ளுக்கும், குடிநீர் 
க ளேக் ோ வும் பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

  ோவிரி மற்றும் ளேள  படுள யில் சில இடங் ளில் ஊற்று நீரிளனயும் போசனத்திற் ோ  
பேன்படுத்தும் ேைக் ம் நளடமுளறயில் உள்ைது. 

தமிழ்நாட்டில் பயில் பரெல் 

  மிழ்நோடு அேன மண்டல பிரக சத்தில் அளமந்திருப்ப ோல் அேன மண்டல பயிர் ள் 
அளனத்தும் பயிரிடப்படுகிறது. 

உணவுப் பயிர் 

  ோனிேங் ள், பயிறு ேள  ள் மற்றும் குறுந் ோனிேங் ள் உணவுப் பயிர் ேள ளேச் 
சோர்ந்  ோகும். 

 தநற்பயிர்  மிழ்நோட்டில் மு ன்ளமேோன உணவுப் பயிரோகும். தநற்பயிர் ேைர்ச்சிக்கு 
சம ைம், அதி  தேப்பம், த ோடர்ச்சிேோன நீர் போசனம் க ளேப்படுகிறது. 

 தபோன்னி, கிச்சிலி சம்போ கபோன்ற இர ங் ள்  மிழ்நோட்டில் விளையும் போரம்பரிே 
தநற்பயிர் ேள  ைோகும். 

 தஜேோ, ஐ.ஆர் 50 கபோன்ற புதிே அதி வீரிே விளைச்சல்  ரும் இர ங் ளும்  மிழ்நோட்டில் 
பயிரிடப்படுகிறது. 
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 மோேட்டங் ளுக்குள்  ஞ்சோவூர், திருேோரூர், நோ ப்பட்டினம் ஆகிேளே விளைப் 
பரப்பைவிலும், உற்பத்தியிலும் மு ன்ளமேோ  விைங்குகிறது. 

  ோவிரி தடல்டோ பகுதி ‘’த ன் இந்திேோவின் தநற் ைஞ்சிேம்’’ என்று அளைக் ப்படுகிறது. 
 ஞ்சோவூர் மோேட்டத்தில் தநல் 4 பருேங் ளில் பயிரிடப்படுகிறது. 

தமிழ்நாட்டில் வநல் உற்பத்தி 

  மிழ்நோட்டிலுள்ை தநல்  ைஞ்சிேம் எனப்படும்  ஞ்சோவூர் மோேட்டம் தநல் உற்பத்தியில் 
சில சிறப்போன அம்சங் ளைப் தபற்றுள்ைது. 

 தநல் ேைர்ச்சிக்கு எடுத்துக்த ோள்ளும்  ோலத்தின் அடிப்பளடயில் சம்போ, குறுளே,  ோைடி 
என ஒரு ஆண்டில் 3 ேள  ளில் தநல் உற்பத்தி தசய்ேப்படுகிறது. 

 சம்போ என்பது நீண்ட ோலப் பயிர் இது 5 மு ல் 6 மோ ங் ள் ேளர ேைர்கிறது. 
 குறுளே 3 மு ல் 4 மோ ங் ளுக்குள் ேைர்கிறது. 
 முன்னர் அறுேளட தசய்ேப்பட்ட நிலத்தில் உள்ை தநல்  ோள் ளுடன் உழுது பயிர் 

தசய்யும் முளறளே  ோை என்று உள்ளூர் ேைக்குச் தசோல்லில் கூறப்படுகிறது. 
 தநல் பயிர் உற்பத்தி தசய்யும் இம்முளற  ற்கபோதும் நளடதபறுகிறது என்றோலும், நவீன 

சோகுபடி முளற ள் சில மோற்றங் ளை ஏற்படுத்துயுள்ைன. 

தமிழ்நாட்டில் முதன்கம உணவுப் பயிர்ைள் 

  மிழ்நோட்டில் தநல் ஆரோய்ச்சி நிறுேனம் ஆடுதுளறயில் அளமந்துள்ைது. 
  மிழ்நோடு விேசோே பல் ளலக் ை த்தின் திருேோரூர் கிளை TNRH 174 என்ற புதிே தநல் 

இர த்ள  அறிமு ப்படுத்தியுள்ைது. இந்தநல்ேள  ஏக் ருக்கு 4500கிகலோ தநல் உற்பத்தி 
தசய்ேேல்லது என்பது இ ன் சிறப்பு அம்சமோகும். 

கசோைம் க ோேம்புத்தூர், திருச்சி, திண்டுக் ல் 
 ம்பு விழுப்புரம், தூத்துக்குடி 

க ழ்ேரகு கிருஷ்ணகிரி,  ர்மபுரி, கசலம் 
கசோைம் தபரம்பலூர், திண்டுக் ல் 

க ோரோ (திளண) கசலம், நோமக் ல் 
 

பயறு ெகைைள் மாெட்டம் 
சிறு டளல க ோேம்புத்தூர் 
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துேளர கேலூர், கிருஷ்ணகிரி 
 குறு ோனிேங் ைோன (Mililets)  ம்பு, க ழ்ேரகு, ேரகு, திளன, சோளம மற்றும் கசோைம் 

 மிழ்நோட்டின் ேறண்ட பகுதியில் சோகுபடி தசய்ேப்படுகின்றன. 

மற்ை பயிர்ைள் 

இகழ பயிர்ைள் 

 சணல் மற்றும் பருத்திளே இளை பயிர் என்கிகறோம்.  மிழ்நோட்டின் மி  முக்கிே இளை 
பயிர் பருத்தி. 

 பருத்திக்கு உ ந்  மண்  ரிசல் மண்ணோகும். 
 க ோேம்புத்தூர், திருதநல்கேலி,  டலூர் மற்றும் விழுப்புரம் மோேட்டங் ளில் பருத்தி அதி  

அைவில் பயிரிடப்படுகிறது. 
 எம்.சி.யூ 4, எம்.சி.யூ 5, ஆர். எ 5166 கபோன்ற பருத்தி இர ங் ள்  மிழ்நோட்டில் 

பயிரிடப்படுகின்றன.  

பணப்பயிர் 

 சுே க ளேக்கு அல்லோது, சந்ள  கநோக்குடன் ேைர்க் ப்படும் பயிர் ளை பணப்பயிர் ள் 
என்கின்றனர். 

  மிழ்நோட்டில்  ரும்பு, புள யிளல, எண்தணய் வித்துக் ள், மசோலோ தபோருட் ைோன 
மிை ோய், மஞ்சள், த ோத்துமல்லி ஆகிேளே பணப்பயிர் ைோ  சோகுபடி 
தசய்ேப்படுகின்றன. 

  மிழ்நோட்டின் மு ன்ளம பணப்பயிரோன  ரும்பு மி ப்தபரிே பரப்பைவில் 
பயிரிடப்படுகிறது. ஒன்பது மோ  பயிரோன  ரும்பு சோகுபடிக்கு, அதி  ேைமுள்ை மண், அதி  
தேப்பம், பூக்கும்  ோலம் ேளர அதி  நீர் போசனம் ஆகிேளே க ளேப்படுகிறது. 

 க ோேம்புத்தூர்,  ரூர், விழுப்புரம், திருேள்ளூர் மற்றும்  டலூர் மோேட்டங் ளில்  ரும்பு 
மிள ேோ  சோகுபடி தசய்ேப்படுகிறது. 

  மிழ்நோட்டின் இரண்டோேது முக்கிே பணப்பயிர் புள யிளலேோகும். 
 புள யிளல திண்டுக் ல், க னி மற்றும் மதுளர மோேட்டங் ளில் பரேலோ  

பயிரிடப்படுகிறது. 
 கேர்க் டளல, சூரிே  ோந்தி, குசும்பு அேளர (Saffola) ஆமணக்கு, க ங் ோய் மற்றும் 

பருத்தி விள  ஆகிேளே  மிழ்நோட்டின் முக்கிே எண்தணய் வித்துப் பயிர் ைோகும். 
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பதாட்டப் பயிர் 

 க யிளல,  ோபி, இரப்பர், மிைகு மற்றும் முந்திரி ஆகிேளே  மிழ்நோட்டின் முக்கிே 
க ோட்டப் பயிர் ைோகும். 

 க சிே அைவில் அஸ்ைோம் மோநிலத்ள  த ோடர்ந்து க யிளல பயிரிடும் பரப்பிலும், 
உற்பத்தியிலும்  மிழ்நோடு இரண்டோம் நிளல ேகிக்கிறது. 

  ோபி சோகுபடியில்  ர்நோட த்திளன அடுத்து  மிழ்நோடு க சிே அைவில் இரண்டோம் 
நிளலயில் உள்ைது. 

 கமற்கு மளலத் த ோடர்ச்சியிலும், கிைக்கு மளலத் த ோடர்ச்சியிலும்  ோபி 
பயிரிடப்படுகிறது. நீலகிரி, மதுளர, க னி மற்றும் கசலம் மோேட்டங் ளில் உள்ை மளலச் 
சரிவு ளில் பயிரிடப்படுகிறது. ஆண்டிப்பட்டி, சிறுமளல, கசர்ேரோேன் மளலப்பகுதியிலும் 
 ோபி சோகுபடி தசய்ேப்படுகிறது. 

 இரப்பர்  மிழ்நோட்டில்  ன்னிேோகுமரி மோேட்டத்திலும், மிைகு  ன்னிேோகுமரி மற்றும் 
திருதநல்கேலி மளலச்சரிவு ளிலும், முந்திரி  டலூர் மோேட்டத்திலும் பயிரிடப்படுகிறது. 

பதாட்டக்ைகல பயிர்ைள் (Horticulture) 

 க ோட்டக் ளல பயிர் ள்  ற் ோல நோ ரீ த்தின்படி,  ோய்,  னி மற்றும் பூ சோகுபடி மி  அதி  
பரப்பைவில் ேைர்க் ப்படுகிறது. 

 மோ, பலோ, ேோளை, த ோய்ேோ மற்றும் திரோட்ளச பைங் ள் தபரிே க ோப்பு ளில் 
பயிரிடப்படுகின்றன. 

 கிருஷ்ணகிரியில் மோங் ோய் மற்றும் மோம்பைம் சோகுபடியிலும், க ோேம்புத்தூர் மற்றும் 
ஈகரோடு ேோளை சோகுபடியிலும், க னி திரோட்ளச சோகுபடியிலும் தபேர் கபோன ோகும். 

 ஏளனே மோேட்டங் ளை விட  ருமபுரி மோேட்டம்  ோய்,  னி மற்றும் பூ சோகுபடியில் 
மு ன்ளம நிளலயில் உள்ைது. 

ைால்நகட ெைர்ப்பு 

 போல், மோமிசம் மற்றும் க ோலிற் ோ  ஆடு மோடு ளை ேைர்ப்பள   ோல்நளட ேைர்த் ல் 
என்கிகறோம். 

  மிழ்நோடு போல் உற்பத்தி தசய்கேோர் கூட்டளமப்பு (ஆவின்) மோநிலத்திற்கு க ளேேோன 
போல் மற்றும் போல் தபோருட் ளைத்  ேோரிக்கிறது. 
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 ஆவின் அளமப்பு ஒரு நோளில் சுமோர் 26.10 இலட்சம் லிட்டர் போளல ப னம் தசய்கின்றது. 
அவ்ேோறு ப ப்படுத்திே போலிளன 7682 ளமேங் ள் மூலம் தமோத்   மிழ்நோட்டிற்கும் 
விநிகேோ ம் தசய்கிறது. 

  மிழ்நோட்டின் 2007 – 2008 க் ோன போல் உற்பத்தி 55.86 மில்லிேன் டன் ஆகும். சரோசரிேோ  
நோள் ஒன்றின் போல் நு ர்வு சுமோர் 233 கிரோமோகும். 

மீன் ெைர்ப்பு 

 க சிே அைவில்  மிழ்நோடு மீன் ேைர்ப்பில் நோன் ோேது மோநிலமோ த் தி ழ்கிறது. 
 மி  நீண்ட  டற் ளரயும் (1076 கி.மீ) அ லமோன  ண்டத்திட்டும்,  டல் சோர்ந்  மீன் 

ேைர்ப்ளப ஊக்குவிக்கிறது. 
  டற் ளரளேதேோட்டி சுமோர் 591 மீனே கிரோமங் ள் உள்ைன. அளே 13 மோேட்டங் ளில் 

பரந்து கிடக்கின்றன. 
  டலில் மூழ்கி முத்த டுத் ல் மன்னோர் ேளைகுடோவின் சிறப்பு அம்சமோகும். 
 தூத்துக்குடி மோேட்டம்  மிழ்நோட்டின் மு ன்ளம மீன்பிடி துளறமு மோகும்.அ ளன 

த ோடர்ந்து தசன்ளன, சின்னமுட்டம் ( ன்னிேோகுமரி மோேட்டம்) மீன்பிடி 
துளறமு ங் ைோ  தசேல்படுகின்றன. 

 சிறிே அைவில் பளைேோளற, ேோலி கநோக் ம், த ோைச்சல் மற்றும் நோ ப்பட்டினம் சிறு 
மீன்பிடி துளறமு ங் ைோ  தசேல்படுகின்றன. 

ஆழ் டல் மீன்பிடித் ல் உள்நோட்டு மீன்பிடித் ல் 
 டல் மற்றும் கபரோழி ளில் மீன் 
பிடித் ளல ஆழ் டல் மீன்பிடித் ல் 

என்கிகறோம். 

உள்நோட்டிலுள்ை குைம், குட்ளட, ஆறு ள், 
மு த்துேோரம், சதுப்பு நிலங் ள் ஆகிே 
இடங் ளில் மீன் பிடித் ளல உள்நோட்டு 

மீன்பிடித் ல் என்கிகறோம். 
இரோட்ச  இேந்திர படகு ள் இவ்ேள  

மீன்பிடித் லில் 
பேன்படுத் ப்படுகின்றது. 

 ட்டுமரம், சிறிே மரப்படகு ள், டீசல் 
படகு ள், மி ளே ள், ேளல ள் 

ஆகிேளே இவ்ேள யில் 
பேன்படுத் ப்படுகின்றது. 

சுறோ, த ளுத்தி, த ண்ளட, தேள்ளி 
த ண்ளட 

விலோங்கு, மிர் ல்,  ட்லோ, கரோக் 

  டல்சோர் மீன்பிடி உற்பத்தியில் 40% நோ ப்பட்டினம்,  ஞ்சோவூர், திருேோரூர் மற்றும் 
இரோமநோ புரம் மோேட்டங் ளில் இருந்து தபறப்படுகிறது. 
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  மிழ்நோட்டில் 370 தைக்கடர் பரப்பில் உள்நோட்டு நீர்நிளல ள் 63,000 தைக்கடர் நதி 
மு த்துேோரம்,  ோேல் ள், சதுப்பு நிலங் ள் உள்ைன. எண்ணூர் மற்றும் புலி ோட் 
ஏரி ளில் இறோல் மீன் தசேற்ள  முளறயில் ேைர்க் ப்படுகிறது. 

 மோ ோணத்திகலகே 10% மீன்பிடிப்புடன் கேலூர் மோேட்டம் மோேட்டங் ளுக்குள் மு ல் 
நிளலயில் உள்ைது. 

  டலூர், சிே ங்ள , விருதுந ர் ஆகிே மோேட்டங் ள் 9% மீன்பிடிப்புடன் இரண்டோம் 
நிளலயில் உள்ைன. 

  மிழ்நோடு மீன் ேைத்துளற பல புதிே திட்டங் ளை தீட்டியுள்ைது. அளே 
o ேேல்தேளி ளிலும், போசனக் குைங் ளிலும் மீன்ேைர்ப்பு 
o மீன் விளச ேங்கி அளமத் ல் 
o கூடு ளில் மீன் முட்ளட ளை ேைர்த் ல் 
o அலங் ோர மீன்ேள  ேைர்த் ல். 

  ோளரக் ோலில் அளமந்துள்ை மீன்ேைப்கபோர் முன்கனற்ற ேைர்ச்சி  ை ம் விேசோயி ளை 
‘மீளன ேைர் மீகனோடு ேைர்’ என்ற முைக்  ேோச த்ள க் த ோடுத்து ஊக் ப்படுத்துகிறது. 

பெைாண்கம முன்பனற்ைம் 

 சு ந்திரத்திற்கு பின் கேைோண்ளம துளறயில் அதி  மோற்றமும், முன்கனற்றமும் 
நி ழ்ந்துள்ைது. 

 ஐந் ோண்டு திட்டங் ளின் மூலம் நீர்ப்போசன ஆ ோரங் ள் தபரிதும் முன்கனற்றம்  ண்டன. 
 பசுளம புரட்சியின்  ோரணமோ  அதி  வீரிே ஒட்டு ர ங் ள் அறிமு ம் தசய்ேப்பட்டன. பல 

இரசோேன உரங் ள் புைக் த்தில் ேந் ன. இ ன்  ோரணமோ   மிழ்நோட்டில் கேைோண்ளம 
உற்பத்தி மி ப்தபரிே முன்கனற்றம்  ண்டது. 

பெைாண்கம வதாழிலில் மாறிெரும் பபாக்கு 

 மிழ்நோட்டில் அறிவிேல் மற்றும் த ோழில்நுட்பம் சோர்ந்  முளற ள் தமதுேோ  போரம்பரிே 
விேசோே முளற ளை இடம் தபேர தசய்துள்ைது. இந்நி ழ்வு “பளைேன  ழி லும் புதிேன 
புகு லும்” என்று இல்லோமல் பளைே போரம்பரிேத்தின் இடர்போடு ளை  ளைந்து, புதிே 
முளற ளின் நன்ளம ள் விேசோயி ளை தசன்றளடே பயிற்சி ளமேங் ள்  மிழ்நோட்டில் 
பல்கேறு நிளல ளில் தசேல்படுகின்றன. க ோேம்புத்தூரில் உள்ை கேைோண் 
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பல் ளலக் ை மும்,  ரமணியில் உள்ை எம்.எஸ். சுேோமிநோ ன் ஆரோய்ச்சி ளமேமும் 
இவ்ேள  முேற்சியில் நிளலத்  முன்கனற்றம் அளடே ேழிேகுக்கின்றன. 

நுண்ணிய நீர்ப்பாசனம் (Micro Irrigation) 

 ஒருங்கிளணந்  பயிர் போது ோப்பு (Integrated pests control management) 
 அகசோலோ கபோன்ற நுண்ணுயிர் ேைர்ப்பு 
 புவியிேல்   ேல் அளமப்பு (GIS) மற்றும் உல ைோவிே இடம்  ட்டும் அளமப்ளப (GPS) 

த ோண்டு தசேல்படும் துல்லிே கேைோண்ளம முளறேோகும். 

மணிச்சத்து  ளைச்சத்து கசர்ப்ப ோல் மண்ணின் நீர் த ோள்ளும்  ன்ளம அதி ரிக்கும். 
இ னோல் நுண்ணுயிர் தசேல்போடு அதி ரிக்கும். கேருக்குத் க ளேேோன ஊட்டச்சத்து 
இம்முளறேோல் தபருகும். பயிர் நன்கு ேைர ேோய்ப்பு அதி ரிக்கும். 

விெசாய முன்பனற்ைத்திற்ைான அரசின் வசயல் முயற்சிைள் 

  ரச் சோன்றி ழ் தபற்ற விள  ள் அரசோல் விநிகேோகிக் ப்படுகிறது. க ளேேோன 
மணிச்சத்து, நுண்ணுயிர் சத்து மோனிேமோ  அளிக் ப்படுகிறது. 

 அரகச  ோனிேங் ளுக்கு விளல நிர்ணேம் தசய்கிறது. இேற்ள  இடர் ள் கநரும்கபோது 
அரகச விேசோே  டளனத்  ள்ளுபடி தசய்கிறது.  

 பயிர்  ோப்பீட்டுத் திட்டம் நளடமுளறயில் உள்ைது. 
 நீலகிரியிலும், கிருஷ்ணகிரியிலும், விேசோே ஏற்றுமதி மண்டலத்ள  அரசு 

அளமத்துள்ைது. 

19. தமிழ்நாடு – உற்பத்தி வதாழில் 

   இரண்டோம் நிளலத் த ோழிலோன உற்பத்தித் த ோழில்  மிழ்நோட்டில் கே மோ  ேைர்ந்து ேரும் 
த ோழிலோகும். 

 மைோரோஷ்டிரோ குஜரோத்ள  அடுத்து  மிை ம் த ோழில் ேைர்ச்சியில் மூன்றோம் இடத்ள  
ேகிக்கின்றது. 

 மூலப்தபோருட் ளை ஒரு முழுளமேோன பேன்போடு தபோருைோ  மோற்றும் தசேலிளன 
உற்பத்தி என்கிகறோம். 

  னித்  உற்பத்தி த ோழிற்சோளல த ோழிற்கூடம் என அளைக் ப்படுகிறது. 
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 ஒகர வி மோன தபோருட் ளை உற்பத்திச் தசய்யும் பல த ோழிற்கூட்டங் ள் ஓர் பரந்  
நிலப்பரப்பில் அளமபுமோனோல் அளே த ோழிற்சோளல ள் என அளைக் ப்படுகின்றன. 
உ. ோ: இலட்சுமி ஆளல மற்றும் மதுரோ க ோட்ஸ். 

 மோநிலத்தில் தமோத்  ேருமோனத்தில் 24% த ோழில் துளறயின் மூலம் கிளடக்கிறது. 

வதாழிற்சாகலைளின் ெகைைள் 

1.மூலப்வபாருட்ைகை அடிப்பகடயாைக் வைாண்ட வதாழிற்சாகலைள் 

 விேசோேப் தபோருட் ளிளன மூலப்தபோருைோ க் த ோண்டு உற்பத்தி தசய்யும் 
த ோழிற்சோளல ள் விேசோேம் சோர்ந்  த ோழிற்சோளல ள் எனப்படுகிறது. பருத்தி ஆளல, 
சர்க் ளர ஆளல, உணவு ப ப்படுத் ல் த ோழிற்சோளல ள் ஆகிேளே. 

  ோடு ளிலிருந்து கிளடக்கும் தபோருட் ளைக் த ோண்டு உற்பத்தி தசய்யும் 
த ோழிற்சோளல ள்,  ோடு ள் சோர்ந்  த ோழிற்சோளல ள் ஆகும். எ. ோ.  ோகி  மற்றும்  ோகி  
கூல் ஆளல, க ன் மற்றும் சந் ன மரப்தபோருட் ள். 

  னிம ேைங் ளைக் த ோண்டு இரும்பு உற்பத்தி, பீங் ோன் உற்பத்தி, சிதமண்ட் உற்பத்தி 
தசய்ே ோல் இளே  னிமம் சோர்ந்  த ோழிற்சோளல ைோகும். 

2.வதாழில் உரிமத்கத அடிப்பகடயாைக்வைாண்ட வதாழிற்சாகலைள் 

  னித்க ோ அல்லது கூட்டுச் கசர்ந்க ோ த ோழில் நடத் ப்பட்டோல் அளே  னிேோர் 
த ோழிற்சோளல எனப்படுகிறது. 

 அரசோங் த் ோல் நிர்ேகிக் ப்படும் த ோழிற்சோளல ள் தபோதுத்துளறயின் கீழ் அடங்கும். 
 மிழ்நோடு தசய்தித் ோள் நிறுேனம் (TNPL) தபோதுத்துளறேோ   மிழ் நோட்டில் இேங்கி ேரும் 
நிறுேனம் ஆகும். 

  மிழ்நோட்டில் தபரும்போன்ளமேோன சர்க் ளர ஆளல ள் கூட்டுறவுத் துளறேோ  இேங்கி 
ேருகின்றன. 

 இருகேறு நிறுேனங் ளின் கூட்டு முேற்சிேோல் தசேல்படும் ஓர் த ோழிற்சோளல 
இளணத்துளறளேச் சோர்ந்  ோகும். திருதநல்கேலி மோேட்டம் கூட்டங்குைத்தின் அருக  
நிறுேப்பட்டுள்ை அணுசக்தி நிளலேம் இந்திே – ருசிே அரசின் அரசின் முேற்சிேோல் 
நிறுேப்பட்ட ோகும். 

3. மூலதன அைவின் அடிப்பகடயில் வைாண்ட வதாழிற்சாகலைள் 
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  ட்டளமப்பு ேசதியிலும், மூல னத்திலும் அதி  பண மு லீடு தசய்யும் 
த ோழிற்சோளல ள் தபருநிளல த ோழிற்சோளல ள் ஆகும். உ. ோ: இரும்புத் த ோழிற்சோளல. 

 ஒரு க ோடி மு ல் 10 க ோடி ேளர மு லீடு தசய்யும் த ோழிற்சோளல ள் மத்திே நிளல 
த ோழிற்சோளல ைோகும். 

 ஒரு க ோடி ரூபோய்க்கு குளறேோ  மு வீடு தசய்யும் த ோழிற்சோளல ள் சிறுநிளலத் 
த ோழிற்சோளல என்ற ேள ளேச் சோரும். 

 தபரும்போலும் சிறு த ோழில் ள் மூலப் தபோருட் ளை சுத்தி ரித்து ப ப்படுத்தும் 
த ோழிளலச் தசய்கின்றன. ஆளட ள், மரச்சோமோன் ள், சளமேல் எண்தணய் க ோல் 
தபோருட் ள் கபோன்றளே சிறுத ோழில். 

 குடிளமத் த ோழில் என்பது மி க் குளறந்  மு லீடு த ோண்டது. தேளி கேளலேோளை 
ளேத்துக் த ோள்ைோமல், குடும்பம் முழுளமயும் கேளலளேப் பகிர்ந்து தசய்யும் 
த ோழிலோகும். உற்பத்திேோைோர் ள்  ோங் ள் ேோழும் சூைலில் மலிந்து கிளடக்கும் 
தபோருட் ளை, மூலப்தபோருட் ளைக் த ோண்டு த ோழில் தசய்ே ோல் உற்பத்தி தசலவும், 
அைவும் குளறந்து இருக்கும். 

4.உற்பத்திப் வபாருட்ைகை அடிப்பகடயாைக் வைாண்ட வதாழிற்சாகலைள் 

 த ோழிற்சோளல ளில் இருந்து நு ர்கேோளர கநரடிேோ ச் தசன்றளடயும் தபோருட் ள் 
நு ர்வு தபோருட் ள் எனப்படும். அழுகிவிடக் கூடிே போல் மற்றும் பிற உணவு தபோருட் ளை 
இவ்ேள க்கு உ ோரணமோ ச் தசோல்லலோம். 

 இளடநிளல தபோருட் ள் என்பது த ோழிற்சோளல மூலப்தபோருைோ ப் 
பேன்படுத்துே ோகும். உ ோரணமோ  பருத்தி பஞ்சிலிருந்து தநய்ேப்படும் பருத்தி 
இளை ள் ஆளட உற்பத்தி த ோழிற்சோளலக்கு மூலப்தபோருைோகிறது. 

 மி ப்தபரிே அைவில் உள்நோட்டுத் க ளேக் ோ வும், தேளிநோட்டு ஏற்றுமதிக் ோ வும் 
உற்பத்தி தசய்ேப்படும் தபோருட் ளை அடிப்பளட தபோருட் ள் என்பர். (எ. ோ. இரும்பு, எஃகு, 
இரசோேனப் தபோருட் ளை அடிப்பளடேோ க் த ோண்ட தபோருட் ள், தநய்ேப்பட்ட 
துணிேள  ள்). 

5.வதாழில் அகமவிடத்கத நிர்ணயிக்கும் ைாரணிைள் 

 மூலப்தபோருள், எரிசக்தி, மூல னம், த ோழிலோைர், கபோக்குேரத்து, சந்ள  ேசதி  
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 இேற்ள  ேைங் ைோன நீர்,  னிமம் எரிசக்தி கபோன்றளே ஒரு த ோழிற்கூட்டத்தின் 
அளமவிடத்ள  தீர்மோனிக்கும். தநசவுத் த ோழில், க ோல் ப னிடு ல்,  ோகி த் 
த ோழிற்சோளல ள் கபோன்றேற்றிற்கு அதி  அைவில்  ண்ணீர் க ளே இருப்ப ோல் 
அளே தபரும்போலும் நீர்நிளல ளின் அரு ோளமயில் அளமந்துள்ைன. 

 சிதமண்ட், பீங் ோன், தபட்கரோலிேப் தபோருள்  ேோரிக்கும் த ோழிற்கூடங் ள் 
மூலப்தபோருள் கிளடக்கும் இடத்திற்கு அரு ோளமயில் அளமகின்றன. 

 அலுமினிேத் த ோழிற்சோளல, இரசோேனத் த ோழிற்சோளல ள், தமன்தபோருள் 
த ோழிற்சோளல ள் கபோன்றளே  டங் லற்ற மின்சக்தி கிளடக்கும் இடங் ளில் 
அளமந்துள்ைன.  

தமிழ்நாட்டின் முக்கியத் வதாழிற்சாகலைளின் பரெல் 

 தநசேோளல ள், சர்க் ளர ஆளல ள்,  ோகி  உற்பத்தி க ோல் தபோருட் ள் உற்பத்தி, 
சிதமண்ட், மின் உப ரணங் ள் கமோட்டோர் ேோ னம்,   ேல் த ோழில்நுட்பம் மற்றும் 
சுற்றுலோ ஆகிேளே  ழிழ்நோட்டின் முக்கிே த ோழில் துளற ைோகும். 

வநசவுத் வதாழிற்சாகல 

 இந்திே தநசவுத் த ோழில் துளறயில் பருத்தி நூல், இளை மற்றும் துணி உற்பத்தியில் 
இந்திேோவின் தமோத்  உற்பத்தியில் 25 விழுக் ோடு  மிை த்தின் பங் ளிப்போகும். 

 அேன மண்டல  ோலநிளல, எளி ோ க் கிளடக்கும் மூலப்தபோருள், சந்ள யில் 
பருத்திக் ோன க ளே,  ணக் ற்ற மின்திட்டங் ளின் மூலம் கிளடக்கும்  டங் லற்ற மின் 
விநிகேோ ம், அதி  எண்ணிக்ள யில் குளறந்  ஊதிேத்தில் கிளடக்கும் த ோழிலோைர் ள் 
ஆகிேளே  மிழ்நோட்டில் பரவிக்  ோணப்படும் தநசேோளல ள் அளமே ற் ோன 
 ோரணங் ைோகும். 

 க ோேம்புத்தூர், தபோள்ைோட்சி, உடுமளலப்கபட்ளட, திருப்பூர்,  ோரமளட, ஈகரோடு, பேோனி, 
திண்டுக் ல், திருமங் லம், மதுளர, போளைேங்க ோட்ளட, போபநோசம் மற்றும் க னி 
ஆகிேளே தநசவுத் த ோழிலின் ளமேப்பகுதி ைோகும். 

 க ோேம்புத்தூர் மண்டலம் மி ப்தபரிே அைவில் தநசவுத் த ோழிலில் ஈடுபட்டுள்ை ோல் 
இ ளன ‘’த ன் இந்திேோவின் மோன்தசஸ்டர்’’ என்று அளைக்கின்றனர். 
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 திருப்பூர், ஈகரோடு, க ோேம்புத்தூர் ஆகிே மூன்று மோேட்டங் ள் தநசவுத் த ோழிலின் மூலம் 
மோநிலத்தின் தபோருைோ ரத்தில் தபரும் பங்கு ேகிப்ப ோல், இப்பகுதி  மிழ்நோட்டின் 
‘’தநசவு பள்ைத் ோக்கு’’ என்று அளைக் ப்படுகிறது. 

 திருப்பூர்  மிழ்நோட்டின் 70% உள்ைோளட ஏற்றுமதி தசய்கிறது. 
 ஆளட மற்றும் படுக்ள  விரிப்பு ளின் உற்பத்தியில் ஈகரோடு மோேட்டம் முன்னிளல 

ேகிக்கிறது. 
  மிழ்நோட்டின் தநசவுத்  ளலந ரம் என்ற சிறப்பு தபேளர  ரூர் ந ரம் தபற்றுள்ைது. 
 நோட்டின் பட்டு தநசவுத் த ோழில் உற்பத்தியில்  மிழ்நோடு நோன் ோம் இடத்ள  தபற்றுள்ைது. 
  மிழ்நோட்டில்  ோஞ்சிபுரம், போரம்பரிேம் மிக் ,  னித்  தநசவுத்  ரத்திற் ோ  

உல தமங்கிலும் பு ழ் தபற்றுள்ைது. ஆரணி, இரோசிபுரம் மற்றும் திருபுேனம் ஆகிேளே 
குறிப்பிடத் க்  பட்டு தநசவு ளமேங் ைோகும். 

 ஓசூரில் உள்ை பட்டுப்புழு ேைர்ப்பு பயிற்சி ளமேம் விேோசயி ளுக்கு, விேசோேத்துடன் 
பட்டுப்புழு ேைர்ப்பு பயிற்சி அளித்து ஊர த்தின் உற்பத்தி திரளன உேர்த்  ேள  
தசய்கின்றது. 

 தசேற்ள  இளை ஆளட உற்பத்தியில் கமட்டூர், மதுளர மற்றும் இரோமநோ புரம் ஆகிே 
பகுதி ள் சிறப்புடன் விைங்குகிறது. 

சர்க்ைகர ஆகலைள் 

 இந்திேோவின் 10% சர்க் ளர உற்பத்தி  மிழ்நோட்டில் உற்பத்திேோகிறது 
  ோலநிளல, அதி  ம சூளலத்  ரும் தபோருத் மோன மண் ேைம், போசன ேசதி, 

கபோக்குேரத்து, சந்ள  மற்றும் ஒழுங்குப்படுத் ப்பட்ட கூட்டுறவு சங் ங் ள் கபோன்ற 
ஆ ோரமோன  ோரணி ைோல்  மிழ்நோட்டில் சர்க் ளர ஆளல ள் பல இடங் ளிலும் பரவி 
இருக்கின்றன. 

  மிழ்நோட்டில் தமோத் ம் 42 சர்க் ளர ஆளல ள் உள்ைன. அேற்றில் 16 கூட்டுறவு சங் மும், 
3 அரசோலும், 23  னிேோரோலும் நிர்ேகிக் ப்படுகின்றன. 

 விழுப்புரம்,  டலூர், கேலூர், திருேண்ணோமளல, திருச்சி  ஞ்சோவூர் மற்றும் மதுளர 
மோேட்டங் ள் சர்க் ளர ஆளல ள் அதி முள்ை மோேட்டங் ைோகும். 

 தேல்லம்,  ல் ண்டு, சர்க் ளர ஆகிேளே  ரும்பிலிருந்து கிளடக்கும் உற்பத்தி 
தபோருட் ைோம். சோறு பிழிந் வுடன் கிளடக்கும்  ரும்புச் சக்ள  (Bagesse)  ோகி  
த ோழிற்சோளலக்கு மூலப்தபோருைோ  பேன்படுத் ப்படுகிறது. 
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தபேர்  ோலு ோ மோேட்டம் 
க ோத் ோரி - ச மங் லம் அரிேோலூர் அரிேலூர் 
ரோஜஸ்ரீ - தசம்கமடு தசஞ்சி விழுப்புரம் 
 ரணி -  ளலேநல்லூர் சங் ரோபுரம் விழுப்புரம் 
சக்தி - தமோடக்குறிச்சி ஈகரோடு ஈகரோடு 
எம்.ஈ.சு ர் – இளடக் ல் அம்போசமுத்திரம் திருதநல்கேலி 
ஸ்ரீ அம்பி ோ – மன்ஜினி ஆத்தூர் கசலம் 
 னதலட்சுமி ஸ்ரீநிேோசம் – உடும்பிேம் கேப்பந் ட்ளட தபரம்பலூர் 
பன்னோரி அம்மன் - த ோலுத் ோன்பட்டு  ண்டரோம்பட்டு திருேண்ணோமளல 

 

உணவு பதப்படுத்தும் வதாழில் 

 உணவு ப ப்படுத்தும் த ோழில்  மிழ்நோட்டில் மி ச் சிறப்போ  ேைர்ந்திருக்கிறது. மோம்பை 
இரசம் ப ப்படுத் ப்பட்டு ஏற்றுமதி தசய்ேப்படுகிறது. விளரவில் சளமத்து உண்ணும் 
ேள யில் பலவி மோன திடீர் உணவுப் தபோட்டலங் ள் மற்றும் உணவிற்கு க ளேேோன 
மசோலோ தபோடி ள்  ேோரிக் ப்பட்டு விநிகேோகிக் ப்படுகிறது. 

 தநோறுக்கு ேள  பல ோரங் ளும், பிஸ் ட்டு ளும் அதி  அைவில் உற்பத்தி 
தசய்ேப்படுகிறது.  டல்சோர் தபோருட் ளும் உற்பத்தி தசய்ேப்படுகிறது. 

ைாகித வதாழிற்சாகல 

 இந்திேோவின்  ோகி  உற்பத்தியில் ஆந்திரோவிற்கு அடுத் படிேோ   மிை ம் இரண்டோம் 
நிளலயில் (12%) உள்ைது. 

 மூங்கில், புற் ள்,  ரும்புச் சக்ள  ஆகிேேற்ளற மூலப்தபோருைோ க் த ோண்டு  ோகி ம் 
 ேோரிக் ப்படுகிறது. 

  ோகி  உற்பத்திக்கு, கசோடோ , கசோடோ உப்பு, குகைோரின்,  ந்  ம், மரக்கூழ் அதி  அைவில் 
 ண்ணீர் ஆகிேளே க ளே. 

  மிழ்நோட்டின் புக் ோத்துளற ( ோஞ்சிபுரம்) பேோனிசோ ர், பள்ளிபோளைேம், பு ளூர், பரமத்தி 
கேலூர், க ோேம்புத்தூர், உடுமளலப்கபட்ளட, த ோப்பம்பட்டி, நிலக்க ோட்ளட மற்றும் 
கசோன்மோக வி ஆகிே இடங் ளில்  ோகி  த ோழிற்சோளல ள் அளமந்துள்ைன. 

  மிழ்நோடு தசய்தித் ோள் மற்றும்  ோகி  நிறுேனம் (TNPL) உல  ேங்கியின் உ வியுடன் 1979 
ஆம் ஆண்டு  ரூர் மோேட்டத்தில் பு ளூருக்கு அரு ோளமயில் நிறுேப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 
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ஒரு மில்லிேன் டன்  ரும்புச் சக்ள ளே மூலப்தபோருைோ க் த ோண்டு  ோகி மோ த் 
 ேோரிப்பதில், உலகிகலகே மி ப்தபரிே ஆளலேோ  இவ்ேோளல தி ழ்கிறது. 

 தசய்தித் ோள்  விர  ோகி ம், த ோளலகபசி ள கேடு,  ணினி அச்சுத் ோள், சுேதரோட்டி 
 ோள் ள் மற்றும் ந ல் அச்சுத் ோள் உற்பத்தியிலும் இந்நிறுேனம் ஈடுபட்டுள்ைது. 

பதால் பதனிடுதல் வதாழில் 

 இந்திேோவின் 70% க ோல் ப னிடும் ஆளல ள்  மிழ்நோட்டில் உள்ைன. இந்திேோவின் 
தமோத்  ஏற்றுமதியில் 60%  மிழ்நோட்டில் இருந்து ஏற்றுமதிேோகிறது. 

 கேளல ேோய்ப்பும், ஏற்றுமதிக் ோன ேோய்ப்பும் உள்ை ோல் க ோல் ப னிடும் 
த ோழிற்சோளல ள்  மிை ம் எங்கும் பரவியிருக்கிறது. 

 தபரிே விலங்கு ள் மற்றும் மோடு ளின் க ோலிளன ‘’hide’’ என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுேர். 
சிறிே விலங்கு ளின் க ோலிளன ‘’skin’’ என்று கூறுேர். 

 விலங்கு ளின் க ோளல ‘’டோனின்’’ என்ற அமிலப் தபோருள் த ோண்டு ப ப்படுத்து ளல 
‘’டோனிங்’’ என்று குறிப்பிடுேர். 

 க ோளலப் ப னிடுே ோல், க ோல் இலக்கு ன்ளமயுடனும், நீரில்  ளரேோ  நிளலயில், 
பூஞ்சோன்  ோக்கு லுக்கு ஆட்படோமல்  ரம் நிளலத்து நிற்கும். க ோளலப் ப னிட  ோேரப் 
தபோருைோன மரப்பட்ளட ளை பேன்படுத்தும் கபோது க ோல் அதி  இலகு  ன்ளமயுடன் 
இருக்கும். இம்முளறக்கு  ோேர ப னிடு ல் முளற என்று தபேர். இளே மர இருக்ள யில் 
அமர்வு இடத்தில் தபோருந்ந ப்படுகிறது. 

 அமில தபோருட் ள், குகரோமிேம் மற்றும் மிரு க் த ோழுப்பு த ோண்டு ப னிடும் முளறளே 
“ஈரநிளல முளற” அல்லது “இரசோேன ப னிடு ல் முளற (Wet blue process or Chemical 
Tanning)” என்பர். இம்முளறயில் ப னிடப்படும் க ோல் அதி  இழுளேத் ன்ளம 
உளடே ோல் இளே ள ப்ளப ள் மற்றும் க ோல் ஆளட ள் தசய்ேப் 
பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

 தசன்ளன, கேலூர், ஆம்பூர், இரோணிப்கபட்ளட, ேோணிேம்போடி,  ோஞ்சிபும். திருேோரூர், 
திருச்சிரோப்பள்ளி, திண்டுக் ல் மற்றும் மதுளர ந ரங் ளில் க ோல் ப னிடும் 
த ோழிற்சோளல ள் பரவிக்  ோணப்படுகிறது. 

சிவமண்ட் வதாழிற்சாகல 
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 க சிே அைவில் சிதமண்ட் உற்பத்தியில் நோன் ோம் இடத்திளனப் தபற்று,  மிழ்நோடு சுமோர் 
10% சிதமண்ட் உற்பத்தி தசய்கிறது. 

  மிழ்நோடு சிதமண்ட் கூட்டுறவு நிறுேனம் (Tancem)  மிை  அரசோல் நிர்ேகிக் ப்படும் 
தபோதுத்துளறளேச் சோர்ந்  ோகும். இங்கு, இந்திே  ர நிர்ணேத்ள க்  ோட்டிலும் மி  
உேர்ந்   ரத்தில் இருேள ேோன சிதமண்ட்  ேோரிக் ப்படுகிறது. அளே சோ ோரண 
கபோர்கலண்ட் சிதமண்ட் (Ordinary Portland Cement) மற்றும் சூப்பர் ஸ்டோர் 
சிதமண்ட்டோகும். 

 சுண்ணோம்புக் ல், டோலளமட், ஜிப்சம்,  ளிமண், நிலக் ரி ஆகிேளே 
இத்த ோழிற்சோளலயின் மூலப்தபோருட் ைோகும். 

 சங் கிரி, மதுக் ளர, புலியூர், குன்னம், தசந்துளற, அரிேலூர், டோல்மிேோபுரம், 
மோனோமதுளர, துலுக் ப்பட்டி, ஆலங்குைம், சங் ர் ந ர்,  ோளையூத்து கபோன்றளே 
 மிழ்நோட்டின் சிதமண்ட் உற்பத்தி தசய்யும் ளமேங் ைோகும். 

பமாட்டார் ொைன வதாழிற்சாகலைள் 

  மிழ்நோட்டின் தபோது ேைர்ச்சி குறியீட்டில் (GDP) 8% கமோட்டோர் ேோ னத் த ோழிலின் மூலம் 
கிளடக்கிறது. இந்திேோவின் 21% பேணி ள்  ோர் மற்றும் 33% ேணி  ேோ னங் ள் 
 மிழ்நோட்டில்  ேோரிக் ப்படுகிறது. 

 இந்திேோவின் 30% த ோழில் ளுக்கும் 35% ஆட்கடோ உபரி போ ங் ள் உற்பத்திக்கும் 
தசன்ளனயில் த ோழிற்கூடங் ள் அளமந்துள்ைன. இ ன்  ோரணமோ  தசன்ளன 
“த ற் ோசிேோவின் தடட்ரோய்ட்” (Detroit of South Asia) என்று அளைக் ப்படுகிறது. 

இரசாயன வதாழிற்சாகலைள் 

 இரசோேனம், மருந்து, உரம், தபட்கரோலிேம் தபோருட் ள், கசோப்பு, அைகுப்தபோருட் ள், 
தசேற்ள  இரப்பர், பிைோஸ்டிக் உற்பத்தி ஆகிேளே இரசோேன த ோழில் ளில் 
உள்ைடங்கிே ோகும். 

 தசன்ளன அருகில் மணலி,  டலூர், பனங்குடி, (நோ ப்பட்டினம்) மற்றும் தூத்துக்குடியில் 
இரசோேன த ோழிற்சோளல பரேலோ  அளமந்துள்ைது. 

 ஸ்பிக் (SPIC)  மிழ்நோட்டில் மட்டுமல்லோது இந்திேோவிகலகே மி  அதி  அைவில் உரம் 
உற்பத்தி தசய்யும் த ோழிற்சோளல ஆகும். இந்நிறுேனம் பன்னிதரண்டு ேருடத்திற்கு 
இரண்டு மில்லிேன் டன் உரத்ள  இந்நிறுேனம் உற்பத்தி தசய்கிறது. 
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 பிசர் போர்மோகியூடிக் ல்ஸ்  ம்தபனியும், டவ் த மிக் ல்  ம்தபனியும் தசன்ளனயில் 
ஆரோய்ச்சி ளமேங் ளை நிறுவியுள்ை. 

மின்சார மற்றும் மின்னனு உபைரணத் வதாழிற்சாகலைள் 

 மின்னனு த ோழில்  மிழ்நோட்டில் ஓர் ேைர்ந்து ேரும் த ோழிலோகும். உல ைோவிே 
த ோளலத ோடர்பு சோ ன நிறுேனங் ைோன கநோக்கிேோ, பிைக்ஸ்ட்ரோனிக்ஸ் மற்றும் தடல் 
ஆகிே நிறுேனங் ள் தசன்ளனளே  னது உற்பத்தித்  லமோ  த ோண்டுள்ைன. 

 மின்சுற்று பலள   ேோரிப்பும், ள ப்கபசி  ேோரிப்பும் இந்நிறுேனங் ளின் உற்ப்பத்தியில் 
முக்கிே அங் ம் ேகிக்கின்றது. 

 போர  உேர்மின் உற்பத்தி  ை ம்  னது ஆறு தபரிே உற்பத்தி  லங் ளுள் ஒன்ளற 
திருச்சியில் நிறுவியுள்ைது. நீர் மின்சக்தி நிளலேங் ளுக்கு க ளேேோன 
த ோதி லன் ள், தஜனகரட்டர் ள், விளசச் சுற்று  லன் ள் ஆகிேேற்ளற இந்நிறுேனம் 
உற்பத்தி தசய்கிறது. 

வமன்வபாருள் வதாழிலைம் 

 இந்திேோவின் இரண்டோேது தமன்தபோருள் ஏற்றுமதிேோைரோ   மிழ்நோடு அளமந்துள்ைது. 
  ர்நோட த்ள த் த ோடர்ந்து  மிழ்நோட்டில்  ோன் அதி  அைவிலோன தேளி ேர்த்   

தசேல்போடு ளை ள ேோளு ல் நளடதபறுகிறது. 
 தசன்ளனயிலுள்ை முக்கிே க சிே மற்றும் உல ைவிே நிறுேனங் ள், தேரிகசோன், 

ஹீவிலட் போக் ர்ட், IBM அக்ைந்சூர், RAMCO SYSTEM,COMPUTER SCIENCE CORPRATION, 
 ோக்ளனசன்ட், டோடோ  ன்ைல்டன்ஸி, இன்கபோசிஸ், விப்கரோ, HCI, தடக்மகைந்திரோ, 
கபோலோரீஸ் அரிதசண்ட் கமோப்சிஸ் அக்மி தடக்னோலஜி லிட், க ோேன்சிஸ், ஃகபோர்டு 
இன்பர்கமென் தடக்னோலஜி, INS, I-SOFT, ஐதநௌட்ரிஸ், எதலக்ட்ரோனிக்ஸ் கடட்டோ சிஸ்டம் 
மற்றும் போலி. 

 சிங் ப்பூளர  ளலளமயிடமோ க் த ோண்ட அைன்டோஸ் நிறுேனமும்  மிழ்நோடு த ோழில் 
ேைர்ச்சி  ை மும் இளணந்து இந்திேோவின் மி ப்தபரிே   ேல் த ோழில்நுட்ப 
ேைோ த்ள  தசன்ளன  ரமணியில் அளமந்துள்ைன. 

தமிழ்நாட்டின் குறிப்பிடத்தக்ை பிை வதாழிற்சாகலைள் 

 தபரம்பூர், இளணப்பு தபட்டி த ோழிற்சோளல ஆசிேோவின் மி ப்தபரிே 
த ோழிற்சோளல ளுள் ஒன்றோகும். 
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 “Armoured Vehicles and ammunition Depot. AVADI”  இரோணுே ேோ னங் ள் மற்றும் 
இரோணுே  ைேோடங் ள்  ேோரிக்கும் நிறுேனம் தசன்ளனயிலிருந்து 25 கி.மீ. ேடக்க  
ஆேடியில் அளமந்துள்ைது. இங்குள்ை  னர  ேோ ன த ோழிற்சோளல இரோணுே 
பீரங்கி ளை உற்பத்தி தசய்கிறது. 

 விருதுந ர் மோேட்டத்திலுள்ை சிே ோசி ஓர் மி ப்தபரிே த ோழில் பிக சமோ  
விைங்குகிறது. பட்டோசு மற்றும் தேடி ேள  ள், தீப்தபோட்டி  ேோரிப்பில் இந்ந ரம் 
உல ப்பு ழ் தபற்ற ோகும். ஆஃப்தசட் எனப்படும் ேண்ண விைம்பர அச்சு  ேோரிப்பிலும் 
இந்ந ரம் மு ன்ளமேோ  விைங்குகிறது. இ ன்  ோரணமோ கேோ இந்  ந ரத்ள  “குட்டி 
ஜப்போன்” என அளைக்கின்றனர். 

 தநய்கேலி, அனல் மின் உற்பத்திளேயும்  ன்ன த்க  த ோண்டுள்ைது. 
 தேண் லச் சிளல மற்றும் இளசக் ருவி ள்  ேோரிப்பில்  ஞ்சோவூர் மற்றும் கும்பக ோணம் 

சிறந்  விைங்குகிறது. 
 சிறந்  ேளரேளற தசய்ேப்பட்ட உயிர் த ோழில்நுட்ப  க ோட்பட்ளட நிளலநிறுத்  

அளனத்து ம ளிர் உயிர் த ோழில்நுட்ப பூங் ோளே அளமத்  மு ல் மோநிலம்  மிழ்நோடு. 
 தேள்ளித்திளர மற்றும் சின்னத்திளர  ோேோரிப்பிலும் தசன்ளன, மும்ளபக்கு 

அடுத் ப்படிேோ  இரண்டோேது இடத்தில் உள்ைது. 

சுற்றுலாத்துகை 

 சுற்றுலோத்துளற கேளல ேோய்ப்பு ளையும், அந்நிே தசலோேணிளே ஈட்டி  ருேதிலும் 
மி  முக்கிேப் பங்கு ேகிக்கிது. 

 16 ச வீ  ேைர்ச்சி விகி த்ள க் த ோண்ட  மிை  சுற்றுலோத்துளற நோட்டின் இரண்டோேது 
இடத்ள  ேகிக்கின்றது. 

 சுற்றுலோ த ோழிலின் ஓர் அங் மோன மருத்துே சுற்றுலோ  மிழ்நோட்டின் முக்கிே மருத்துே 
கசளே ளமேங் ைோல் தபரிதும் ேைர்ச்சியுற்றுள்ைது. 

  ஏற்றுமதிக் ோன த ோழில் அடித் ைத்ள  உருேோக்   மிை  அரசு பல்கேறு சிறப்பு 
மண்டலங் ளுள் ஒன்று சிறப்பு தபோருைோ ோர மண்டலமோகும். உல ைோவிே ேர்த்  த்ள  
அந்நிே மு லீட்டோைர் மூலம் ஈர்க் , உற்பத்திக்கு க ளேேோன அளனத்து ேசதி ளையும் 
அரசோங் ம் இம்மண்டலத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ைது. 

  மிை த்தின் சிறப்பு தபோருைோ ோர மண்டலங் ள் : 
o ஸ்ரீ தபரும்புதூர் த ோழிற்பூங் ோ 
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o இருங் ோட்டுக் க ோட்ளட  ோலணி பூங் ோ. 
o ஒர டம் த ோழில் ேைர்ச்சி ளமேம் ( ோஞ்சிபுரம்) 
o இரோணிப்கபட்ளட க ோல்துளற சிறப்பு மண்டலம் 
o தசய்ேோர் கமோட்டோர் ேோ னம்  ோனிேங்கி உப ரணங் ள் உற்பத்தி சிறப்பு மண்டலம் 
o  ங்ள த ோண்டோன் கபோக்குேரத்து தபோறியிேல் உப ரணங் ள் சிறப்பு மண்டலம். 

            தபோதுத்துளற நிறுேனமோன மோநில த ோழில் கமம்போட்டுக்  ை ம் (SIPCOT) 1972 இல் 
த ோடங் ப்பட்டது. இது பல சிறிே நடுத் ர மற்றும் தபரிே த ோழிற்சோளல ளின் ேைர்ச்சிக்கு 
ஊக்குவிக்கும்  ோரணிேோ  அளமந்துள்ைது. 

20. பபாக்குெரத்து மற்றும் தைெல் பரிமாற்ைம் 

    கபோக்குேரத்து மற்றும்   ேல் பரிமோற்றம்  மிழ்நோட்டின் தபோருைோ ோர ேைர்ச்சியில் முக்கிேப் 
பங்கு ேகிக்கிறது. க சிே ேைர்ச்சிக்கு இது உயிகரோட்டமோ  இருக்கிறது. 

கபோக்குேரத்து அளமப்பு 4 ேள ப்படும். 

1. சோளலப் கபோக்குேரத்து  
2. இருப்புப்போள  கபோக்குேரத்து 
3. நீர்ேழிப் கபோக்குேரத்து 
4. ஆ ோேேழிப் கபோக்குேரத்து 

சாகலப் பபாக்குெரத்து 

 எல்லோ மோநிலங் ளையும் விட சோளலப்கபோக்குேரத்து மி ச்சிறப்போ  நளடதபறும் 
மோநிலமோ   மிழ்நோடு விைங்குகிறது. 

 மோநிலத்தின் தபோருைோ ோர ேைர்ச்சிக்கு உ வும் அளணத்து துளற ளும் 
சோளலப்கபோக்குேரத்து மூலம் இளணக் ப்பட்டுள்ைது. மக் ள் கபோக்குேரத்துக்கு அரசு 
கபோக்குேரத்து நிறுேனங் ள்  னிேோர் கபோக்குேரத்து நிறுேனங் கைோடு இளணந்து 
தசேல்பட்டு ேருகிறது. 

 பிற மோநிலங் கைோடு ஒப்பிடும் கபோது,  மிழ்நோடு கபோக்குேரத்துக்  ை ம் கபோக்குேரத்து 
கசளேளே முழு அைவில் திறம்பட தசய்து ேருகிறது. 

 சோளல்கபோக்குேரத்து 4 வி மோ ப் பிரிக் ப்பட்டுள்ைது. 
o க சிே தநடுஞ்சோளல ள் 
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o மோநில் தநடுஞ்சோளல ள்  
o மோேட்டச் சோளல ள் மற்றும் 
o கிரோமச்சோளல ள் 

  மிழ்நோட்டின் 25 க சிே தநடுஞ்சோளல ள் 4500 கி.மீ த ோளலதூரத்ள  இளணக்கின்றது. 
 இந்திே அரசோங் ம் உருேோக்கிே  ங்  நோற் ர சோளலத் திட்டத்தின் முடிவிடமோ   மிழ்நோடு 

விைங்குகிறது. 
  மிழ்நோட்டின் 64 கபோக்குேரத்து ேோ ன மண்டலங் ள் உள்ைன. சோளலப்கபோக்குேரத்து 

அலுேல  ளமேங் ளில், தசன்ளன அதி பட்சமோ  61 ளமேங் ளைத்  ன்ன த்க  
த ோண்டுள்ைது. 

சமீப ைாலத்தில் ஏற்பட்டுள்ை பயள்ை சாகல பபாக்குெரத்தின் ெைர்ச்சி 

 மோநில தநடுஞ்சோளலயின் ஒரு ேழிப்கபோக்குேரத்து, இருேழி மற்றும் பலேழி சோளலப் 
கபோக்குேரத் ோ  மோற்றப்பட்டுள்ைது. 

 அளடேோரிலுள்ை மத்திே ள லோஷ் என்ற பகுதியிலிருந்து பளைே ம ோபலிபுரம் 
சோளலயிலுள்ை சிறுகசரி ேளர 2 கி.மீ நீைத்திற்கு சோளல ள் அ லப்படுத் ப்பட்டு 
முன்கனற்றம் அளடந்  த ோழில்நுட்ப விளரவு ேழித் டமோ  மோற்றப்பட்டுள்ைது. 

 ேங் ோை விரிகுடோ  ளரகேோர பகுதியில் தசன்ளனளேயும்  டலூளரயும் போண்டிச்கசரி 
ேழிேோ  இளணக்கும் கிைக்கு  டற் ளரச்சோளல அளமக் ப்பட்டிருக் ம்.  ற்தபோழுது 
கிைக்கு  டற் ளரச்சோளல சி ம்பரம். நோ ப்பட்டினம், இரோமநோ புரம் மற்றும் தூத்துக்குடி 
ேளர விரிக் ப்பட்டுள்ைது. 

 க சிே தநடுஞ்சோளலயின்  ங்  நோற் ர சோளலத்திட்டம்  மிழ்நோட்டில் 1232  கி.மீ 
த ோளலவிற்கு அளமக் ப்பட்டுள்ைது. 

 தசன்ளன க ோேம்கபட்டில் அளமந்துள்ை புறந ர் கபருந்து நிளலேம் ஆசிேோவிகலகே 
மி ப்தபரிே கபருந்து நிளலேமோகும். 

இரயில் பாகதைள் 

  மிழ்நோட்டின் இரயில்கே கபோக்குேரத்து த ன்னிந்திே இரயில்கேயின் ஒரு பகுதிேோ  
தசன்ளனத்  ளலளமயிடமோ க் த ோண்டு நன்கு தசேல்பட்டு ேருகிறது. 

 இரயில் போள  ள் ேள  – நீைம் 
அ லப்போள  – 1.67 மீட்டர் 
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மீட்டர் போள  – 1.மீட்டர் 
குறுகிே போள  – 0.76 மீட்டர் 

  மிழ்நோட்டில் தமோத்  இரயில்கே போள யின் நீைம் ஏறத் ோை 5952 கிகலோ மீட்டரோ வும் 
தமோத்  இரயில் நிளலேங் ளின் எண்ணிக்ள  532 ஆ வும் உள்ைது. 

 இளே  மிழ்நோட்டின் முக்கிே இரயில்கே சந்திப்பு ைோேன : தசன்ளன, ஈகரோடு, 
க ோேம்பத்தூர், திருதநல்கேலி, மதுளர, திருச்சிரோப்பள்ளி மற்றும் கசலம் ஆகும். 

  மிழ்நோட்டின் இரயில்கே மண்டலங் ள் 6 பிரிவு ைோ ப் பிரிக் ப்பட்டுள்ைன. அளே 
தசன்ளன, மதுளர, கசலம், போலக் ோடு, திருேனந் புரம் மற்றும் திருச்சிரோப்பள்ளி. 

 தசன்ளன ந ர புறந ர இரயில் கபோக்குேரத்து – 3 முக்கிே ேழித் டங் ள் 
1. தசன்ளன – அரங்க ோணம் இளணப்பு 
2. தசன்ளன – தசங் ல்பட்டு இளணப்பு 
3. தசன்ளன  டற் ளர – கேைச்கசரி அதிகே  இரயில் கபோக்குேரத்து திட்டம். 

சமீப ைாலத்தில் ஏற்பட்டுள்ை பயனுள்ை இரயில் பாகதைளின் ெைர்ச்சி  

 அளனத்து மீட்டர் இருப்பு போள  ளும் அ லப் போள ேோ  மோற்றப்பட்டு அதில் 26 
விழுக் ோடு நீைமுள்ை போள  ள் மின்மேமோக் ப்பட்டுள்ைது. 

 அ லப்போள  மோற்றத் திட்டம் தசன்ளன  டற் ளரயிலிருந்து  ோம்பரம், தசங் ல்பட்டு 
மற்றும் புறந ர் பகுதி ளுக்கு விரிேோக் ம் தசய்ேப்பட்டுள்ைது. 

நீர்ெழிப் பபாக்குெரத்து 

  மிழ்நோடு ஏற்க்குளறே 1000 கி.மீ நீைமுள்ை  டற் ளரளேக் த ோண்டுள்ைது. 
 மிழ்நோட்டின் மூன்று தபரிே துளறமு ங் ள், தசன்ளன, தூத்துக்குடி மற்றும் எண்ணூர் 
ஆகும். அளே மோநிலத்திற் ோன கசளே ளை ேைங்குேதில்ளல தபரும் பங்கு 
ேகிக்கின்றன. 

 சிறிே துளறமு ங் ள்  ப்பல் ள் நங்கூரமிட்டு தபோருள் ளை  ப்பலிலிருந்து  ளரக்கு 
த ோண்டு தசல்ல உ வுகின்றன.  டலூர், நோ ப்பட்டினம், த ோைச்சல் மற்றும் 
இரோகமஸ்ேரம் ஆகிேளே சிறிே துளறமு ங் ைோகும். 

வபரிய துகைமுைங்ைள் கையாளும் சரத்துைள் 

தசன்ளன 57.15 (மில்லிேன் டன்) 
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தூத்துக்குடி 21.62 (மில்லிேன் டன்)  
எண்ணூர் 11.56 (மில்லிேன் டன்) 

 

நீர்ெழிப் பபாக்குெரத்திி்ைான திட்டங்ைள் 

பசது சமுத்திரக் ைால்ொய் திட்டம் 

 இ ன் முக்கிே கநோக் ம் இந்திேப் தபருங் டலிலிருந்து, மன்னோர் ேளைகுடோ, ஆ ம்ஸ் 
போலம், போக் ேளைகுடோ, போக் ஜலசந்தி ேழிேோ  ேங் ோை விரிகுடோளே அளடே ஓர்  ப்பல் 
கபோக்குேரத்து  ோல்ேோளே உருேோக்குேக ேோகும். இது அருகில் உள்ை அண்ளடக் 
 ண்டங் ளையும் நோடு ளையும் இளணக் க் கூடிேது. ஆ லோல் இது அதி  முக்கிேத் 
திட்டமோ க்  ரு ப்படுகிறது. இத்திட்டம் நளடமுளறக்கு ேந் ோல் த ோழில் மற்றும் ேர்த்   
ேைர்ச்சி, விளரேோன  ப்பல் கபோக்குேரத்து, கேளலேோய்ப்பு ஆகிேேற்ளற ஊக்குவிக்கும் 
 ோரணிேோ  விைங்கும் என எதிர்போர்க் ப்படுகிறது. 

 விழுப்புரம் மோேட்டத்தில் உள்ை மரக் ோணத்ள யும், ஆந்திரோவில் உள்ை 
விஜேேோடோளேயும் இைந்துள்ைது. 

 கே ோரண்ேத்ள யும், நோ ப்பட்டினத்ள யும் இளணக்கும் கே ோரண்ேம்  ோல்ேோயும் 
 னது முக்கிேத்துேத்ள  இளணக்கும் போக்கிங் ோம்  ோல்ேோய்  ற்தபோழுது அ ன் 
முக்கிேத்துேத்ள  இைந்துள்ைது. 

ஆைாயெழிப் பபாக்குெரத்து 

 ஆ ோேேழி மக் ளையும் மற்ற தபோருட் ளையும்,  போல் ளையும் துரி  கே த்தில் 
த ோண்டு தசல்லும் விளல உேர்ந்  மோர்க் மோகும். இது உள்ளூர் பகுதி, ேட்டோரப் பகுதி 
மற்றும் க சிே பன்னோட்டு விமோன நிளலேம் அண்ணோ விமோன நிளலேமோகும் 
இவ்விமோன நிளலேம் 19 நோடு ளுக் ோன விமோன கபோக்குேரத்து கசளே புரிகின்றது. ஒரு 
ேோரத்தில் 169க்கும் கமற்பட்ட கநரடி விமோனப் கபோக்குேரத்ள யும் இது ள ேோளுகிறது. 

 இந்திேோவில் மும்ளப, தடல்லிக்கு பிறகு மூன்றோேது தபரிே விமோன நிளலேம் 
தசன்ளனயில் அளமந்துள்ை விமோன நிளலேேமோகும். 

 இலங்ள , தஜர்மணி, ஜோ ோர்த் ோ, மகலசிேோ, இங்கிலோந்து, மோலத்தீவு ள். சவுதி அகரபிேோ 
மற்றும் சிங் ப்பூர் ஆகிே நோடு ளுக்கு தசன்ளனயிலிருந்து கநரடி கபோக்குேரத்து கசளே 
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நளடதபறுகிறது. இக  கபோன்று உள்நோட்டில் கசலம் ேழிேோ  க ோேம்பத்தூர் தசல்லும் 
ேோன்ேழித் டம், கசலம் கமட்டூர் பகுதி ளின் ேைர்ச்சிக்குப் தபரிதும் உ வுகிறது. 

பன்னாட்டு விமான நிகலயங்ைள் 

 தசன்ளன (அண்ணோ), க ோேம்புத்தூர், திருச்சிரோப்பள்ளி. 

உள்நாட்டு விமான நிகலயங்ைள் 

 தசன்ளன ( ோமரோஜர்), மதுளர, கசலம், தூத்தூக்குடி. 

தைெல் பரிமாற்ைம் 

 எண்ணங் ளையும்,   ேல் ளையும் பரிமோறிக் த ோள்ளும் ேழிமுளறகே   ேல் 
பறிமோற்றமோகும். அளே  னிப்பட்ட   ேல் பரிமோற்றம், தபோது   ேல் பரிமோற்றம் என 
இருேள ப்படும். 

  னிப்பட்ட   ேல் பரிமோற்றம் என்பது, அஞ்சல் கசளே,  ந்தி. த ோளலகபசி, 
இளணே ைம், மின் அஞ்சல் மற்றும் த ோளலதூர ந ல் ஆகும். 

 தபோது   ேல் பரிமோற்றம் அரசு நிறுேனங் ைோல் தசேல்படுத் ப்படுகிறது. அளேேோேன : 
தசய்தி அச்சுத்துளற (புத்  ங் ள், பத்திரிக்ள  ள், நூல் ள் மற்றும் நோகைடு ள்) 

 மின்னணுத் துளற (ேோதனோலி, த ோளலக் ோட்சிப் தபட்டி, த ோளலத் த ோடர்பு, ள கபசி, 
மின்னஞ்சல், மின் ேர்த்  ம், தடலிபிரிண்டர்) 

தபால் தந்தித்துகை  

  மிழ்நோட்டின்4 அஞ்சல் மோேட்டங் ள் உள்ைன. 

              மண்டலம்            தகலகம இடம் 
தசன்ளன தசன்ளன 
கமற்கு மண்டலம் க ோேம்புத்தூர் 
மத்திே மண்டலம் திருச்சி 
த ன் மண்டலம் மதுளர 

 

தமிழ்நாட்டில் உள்ை அஞ்சல் தந்தி அலுெலைங்ைள் 
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 அஞ்சல் அலுேல ங் ளின் எண்ணிக்ள  மட்டும் – 12, 115  
 அஞ்சல் மற்றும்  ந்தி அலுேல ங் ளின் எண்ணிக்ள  – 3504 
 இந்திேோவில்   ேல் பரிமோற்றத்தில் போரத் சஞ்சோர் நி ோம் முக்கிே கசளே தசய்து 

ேருகிறது. நோடு முழுேதிலும் கநரடித் த ோளல த ோடர்புக்கு மூலமும் , உள்ளூர் த ோளல 
த ோடர்புக்கு தபோது த ோளலகபசி STD மூலமும், பன்னோட்டு த ோளலத் த ோடர்புக்கு ISD 
மூலமோ  தசய்ேப்பட்டுள்ைது. 

   மிழ்நோட்டின் சுமோர் த ோளலகபசி இளணப்ப ங் ள் – 2,408 த ோளலகபசி 
ேோடிக்ள ேோைர் ள் – 33.46,906 

வதாகலத் வதாடர்பு 

 த ோளலத் த ோடர்புத் துளறயின் ேைர்ச்சி   ேல் த ோழில்நுட்ப துளறயுடன் 
தநருக் மோன த ோடர்புளடேது. 

  மிழ்நோடு உள்நோட்டு த ோளலகபசி இளணப்பு ளின் எண்ணிக்ள யிலும்,  ளரேழி 
த ோளலகபசி ளின் இளணப்பு ளின் எண்ணிக்ள யிலும் அபரிமி மோன ேைர்ச்சிளேக் 
 ண்டுள்ைது. 

 கே மோ  விரிேோக் ம்  ண்டுள்ை த ோளலத் த ோடர்புத்துளற அ னுடன் இளணேோன 
த ோழிநுட்ப மோறு ல் ளையும்  ண்டுள்ைது. ள கபசி அந்  த ோழில்நுட்ப 
முன்கனற்றத்திற்கு ஒரு உ ோரணமோகும். 

  ற்தபோழுது ேைர்ந்து ேரும்   ேல் பறிமோற்றத்தினோல் உல ம் மி ச் சுருங்கி விட்டது. 

பாரத் சஞ்சார் நிைாமின் பசகெைள் 

 ேோடிக்ள ேோைர் ளுக்கு கடட்டோ ஓன் பிரோட்கபண்ட் என்ற தபேரின் மூலம் இளணே ை 
ேசதிளே ேைங்குகிறது. 

 அரசு மற்றும்  னிேோர் நிறுேனங் ள் மூலம் முன் / பின் பணம் தசலுத்தும் ள கபசி 
கசளே ேைங் ப்படுகிறது. 

   மிழ்நோட்டில் உபகேோகித்தில் உள்ை ள கபசி ளின் எண்ணிக்ள  – 3337087 

அகில இந்திய ொவனாலி நிகலயம் 

 இந்திே ேோதனோலி ஒலிபரப்பு 1927 ஆம் ஆண்டு த ோடங் ப்பட்டது. பின்பு அது அகில 
இந்திே ேோதனோலி என்ற தபேளர 1936 ஆம் ஆண்டு தபற்றது. 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 200 of 321 

  மிழ்நோட்டில் 15 ேோதனோலி ஒலிபரப்பு நிறுேனங் ள் உள்ைன.  னிேோர் ஒலிபரப்பு 
நிளலேங் ள் அளமத்து அ ன் மூலம்  ல்வி, விேசோேம் மற்றும் க ளிக்ள  நி ழ்ச்சி ள் 
கபோன்ற பல்கேறு நி ழ்ச்சி ள் ஒலிபரப்படுகின்றன. 

வதாகலக்ைாட்சி 

 ேோன்தேளி ஒளிபரப்பு ளிகலகே மி ப்தபரிே கசளே த ோளலக் ோட்சி ஒளிப்பரப்போகும். 
எல்லோ கநரடி க சிே மற்றும் பன்னோட்டு ஒளிபரப்பு நி ழ்ச்சி ளை ஒளிபரப்பு ன் மூலம் 
உல  த ோளலக் ோட்சி போர்ளேேோைர் ள் அளனேளரயும் ஒரு குளடயின் கீழ் த ோண்டு 
ேர முடிகிறது. 

 எடுசோட் மூலம் பள்ளிக்கூடங் ளுக்கும், பல் ளலக்  ைங் ளுக்குமோன  ல்வி நி ழ்ச்சி ள் 
ஒளிரப்பப்படுகிறது. 

வபாது இகணயதைம் மற்றும் தனித்த இகணயதைம் (Internet and Intranet) 

 அளனத்து மின்னணு ேளலப்பின்னல் ஒன்றிளணக்கும் இளணே ைம்  ல்விப் 
பணியிலும் மற்றும் அறிேோற்றளல பரிமோறிக் த ள்ேதிலும் முக்கிேப் பங்கு ேகிக்கிறது. 
INTRANE எனும்  னிேோர் இளணே ை ேளலப்பின்னல் மூலம் அந் ந்  
நிறுேேங் ளுக்கு தசோந் மோன உள் ட்டளமப்பு ள் மூலம் குறிப்பிட்ட அந்  
நிறுேனத்திலுள்கைோர் மட்டுகம ஒருேருடன் ஒருேர் த ோடர்பு த ோள்ை முடியும். 

 இந்திே   ேல் பரிமோற்றம் இரண்டு முக்கிே தசேற்ள க் க ோள் ைோன இந்திே க சிே 
தசேற்ள க்க ோள் மற்றும் இந்திே த ோளல நுண்ணுர்வு தசேற்ள க்க ோள் 
ஆகிேேற்றின் மூலம் நளடதபறுகிறது. இந்  இரண்டு தசேற்ள க்க ோள் ளும்,   ேல் 
பரிமோற்றத்ள த்  விர, ேோனிளல முன்னறிவிப்பிற்கு, இேற்ள  ேைங் ளின் 
கமண்ளமக்கும் உ வுகிறது. 

வசய்தி அச்சுத் துகை 

 தசய்தி ளைப் பலரும் அறிே த ரிேப்படுத்துேதில் மி ப்தபரிே சக்தி ேோய்ந்  சோ னமோ  
தசய்தி அச்சுத்துளற விைங்குகிறது. இேற்றுள் முக்கிேமோனளே இந்திே தசய்தி 
நிறுேனம், யுளனட்டட் நியூஸ் ஆப் இந்திே மற்றும்   ேல்த் துளற ஆகும். 

தைெர் பரிமாற்ை வதாழில்நுட்பமும் அதன் பலன்ைளும் 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 201 of 321 

 கேளல ேோய்ப்பு, பல் ளலக்  ை ங் ளில் கசர்க்ள , பிறப்பு இறப்பு சோன்றி ழ் ளை மின் 
அஞ்சல் மூலம் தபறவும், அனுப்பவும் ேழிேள  தசய்கிறது. 

  ற் ோலத்தில் ேளல ைம் மூலமோ  தபோருட் ளை விற்பளன தசய்ேதும், ேோங்குேதும் 
(மின்-ேர்த்  ம்) உபகேோ த்தில் உள்ைது. 

 த ோளல த ோடர்பு மருத்துேம் எளிதில் அணு  முடிேோ  பகுதியில் ேசிக்கும் மக் ளுக்கு 
கூட சரிேோன கநரத்தில் உடனடிேோ  குணப்படுத் க்கூடிே மருத்துே கசளேளே 
அளிக்கிறது. 

 த ோளலகபசிக்  ட்டணம், மின்சோரக்  ட்டணம், பேணச்சீட்டு பதிவு தசய் ல் ஆகிேளே 
 ணினி உபகேோகித்து இளணே ைம் மூலம் தசலுத்  முடிகிறது. 

 இளணே ைம் மூலம் பங்குசந்ள யில் பங்கு ளை DMAT படிேத்தில் ேோங்  விற்  
முடிகிறது. மற்றும் இளணே ைத்தின் மூலம் த ோளலதூரத்தில் உள்ைேர் ள் அல்லது 
ஆய்வு மோநோடு ளில் ேளல ை படம் பிடிக்கும்  ருவி (Web camera) மூலம்  லந் ோய்வு 
விேோ த்தில் பங்க ற்  முடிகிறது. 

 ஜி.பி.ஆர்.எஸ் எனும்  ருவி மூலம் தசய்தி ளை ேோதனோலி அளல ளின் மூலம் தசோந் க் 
குரல் தசய்திேோ  (Voice Mail) அனுப்ப முடியும். ள கபசி கபோன்ற ேடிவில் உள்ை ஜி.பி.எஸ் 
என்ற  ருவி பல்கேறு தசேற்ள க் க ோள் ளிலிருந்து சமிக்ள  ளை (Signals) தபற்று 
பல்கேறு இடங் ளின் புவியிேல் அளமவிடங் ளை க ளேப்படும் பலருக்கு த ளிேோ  
உணர்த்துகிறது. 

21. தமிழ்நாட்டின் ெர்த்தைம் 

   ேர்த்  ம் என்பது ஒரு நோட்டின் தபோருைோ ோர ேைர்ச்சிளே நிர்ணயிக்கும் அடிப்பளட 
 ோரணி. 

 ேர்த்  ம் என்பது உபரி தபோருட் ளை உள்நோட்டினுள் இருகேறு பகுதி ளுக்கு 
இளடகே பரிமோறிக் த ோள்ே ோகும் (ேோங்குேதும் விற்பதும்). அது உள்ளூர் 
பகுதியிலிம், க சிே அைவிலும், பன்னோட்டு அைவிலும் கமற்த ோள்ைப்படுே ோகும். 

ஏற்றுமதி 

 ஒரு நோட்டில் உற்பத்தி தசய்யும் தபோருளை மற்தறோரு நோட்டிற்கு தேளிநோட்டுப் 
பணத்திற்கு விற்பது ஏற்றுமதி. 
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 தேளிநோட்டு ேர்த்   பரிமோற்றத்ள  அதி ரிக்கும் ஒரு நோடு அந்நிே தசலோேணி 
ள யிருப்ளப அதி மோ க் த ோண்டிருக்கும். 

முக்கிய ஏற்றுமதி வபாருட்ைள் 

   துணி ேள  ளும் ஆேத்  ஆளட ளும், மருந்து ள் மற்றும் மருத்துேப் தபோருட் ள், 
இரசோேனப் தபோருட் ள், க ோல் மற்றும் க ோல் தபோருட் ள், இேந்திரப் தபோருட் ள் மற்றும் ஸ்டீல் 
ேள  ள்,  ோதுக் ள்,  னிமங் ள், தமன் தபோருள் மற்றும் மின்னணுப் தபோருட் ள். 

இைக்குமதி 

  இறக்குமதி என்பது தபோருட் ளையும், கசளே ளையும் தேளிநோடு ளிலிருந்து 
ேோங்குே ோகும். 

முக்கிய இைக்குமதி வபாருட்ைள் 

எரிதபோருள் மற்றும்  ோதுக் ள் எண்தணய், மின்சோர இேந்திரக்  ருவி ள் மற்றும் உ ரி போ ங் ள், 
இரும்பு, எஃகு மற்றும் அ ன் தபோருட் ளும், இேற்ள  மற்றும் தசேற்ள  முத்துக் ள்,  ோேர 
இரசோேனப் தபோருட் ள், பிைோஸ்டிக் மற்றும் பிைோஸ்டிக் தபோருட் ள்,  ோேரக் த ோழுப்பு மற்றும் 
எண்தணய் தபோருட் ள் 

தமிழ்நாட்டின் ெர்த்தைம் 

 மோநிலத்தில் தபோருட் ளை விற்பளன தசய்ே ற் ோ  பல்கேறு விேோபோர சங் ங் ளும் 
மற்றும் ஒழுங்குமுளற விற்பளனக் கூடங் ளும் மோேட்டம் க ோறும் நிறுேப்பட்டுள்ைன. 
ஒவ்தேோரு விேோபோர சங் மும் பேனோளி ைோல் க ர்ந்த டுக் ப்பட்டுள்ை 
உறுப்பினர் ளைக் த ோண்டு நிர்ேகிக் ப்படுகிறது. 

 உறுப்பினர் ள்  ங் ளுக்குள் ஓர் நபளரத்  ளலேரோ  க ர்ந்த டுக்கின்றனர். 
தபோருட் ளின் விற்பளனளேக் ள ேோளுே ற்கும், நிேோேமோன விளலளே நிர்ணேம் 
தசய்ே ற்கும் அளமக் ப்பட்ட சுமோர் 21 விேோபோரச் சங் ங் ள்  மிை ம் எங்கும் இேங்கி 
ேருகின்றன. 

 313 விேசோே தபோருட் ளுக் ோன விற்பளன ளமேங் ள், பல்கேறு மோேட்டங் ளில் 
தசேல்பட்டு ேருகின்றன. இவ்விற்பளன ளமேங் ள் மூன்று ேள  ைோ , மு ன்ளம 
மற்றும் இரண்டோம் நிளல முளறப்படுத் ப்பட்ட விற்பளனக் கூட்டங் ள் மற்றும் 
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முளறப்படுத் ப்படோ  விற்பளனக் கூடங் ள் எனப் பிரிக் ப்பட்டுள்ைன. (அக்மோர்க் தநட் 
2010 புள்ளி விேரம்) 

 ஈகரோடு மோேட்டம் அதி ப்படிேோன 34 முளறப்படுத் ப்பட்ட விற்பளனக் கூடங் ளைக் 
த ோண்டுள்ைது. 

 க ோேம்புத்தூர் மற்றும்  ஞ்சோவூர் மோேட்டம், 21 முளறபடுத் ப்பட்ட விற்பளன 
ளமேங் ளைக் த ோண்டுள்ைது. 

 விேசோேப் தபோருட் ளின் கநரடி த ோள்மு ல் மற்றும் விற்பளனக் ோ வும், 
இளடத் ர ர் ள் இன்றி உற்பத்திேோைர் ளும் நு ர்கேோரும் பேனளடயும் ேள யில் 1999 
ஆம் ஆண்டு மு ன் மு லில் மதுளரயில் உைேர் சந்ள  திட்டம் அறிமு ப்படுத் ப்பட்டது. 

 நடப்பு ஆண்டு நிலேரப்படி மோநிலதமங்கும் சுமோர் 103 உைேர் சந்ள  ள் இேங்கி 
ேருகின்றன. இளே நோள் ஒன்றுக்கு சரோசரிேோ  ரூ.191.77 இலட்சம் மதிப்பிலோன 1609 
மில்லிேன் டன் ள்  ோய் னி ேள  ளை விற்பளன தசய்கின்றது. இத்திட்டம் 
நோதைோன்றுக்கு சுமோர் 7526 விேசோே உற்பத்திேோைர் ளிடம் இருந்து த ோள்மு ல் 
தசய்ேப்பட்ட தபோருட் ளை 2,71,685 நு ர்கேோருக்கு உைேர் சந்ள  ள் மூலம் விநிகேோ ம் 
தசய்கிறது. (2008-2009 புள்ளி விேரம்) 

 விேோபோரக் குழுமங் ளும், விற்பளனக் கூடங் ளும், கிடங்கு ளை அளமத்துள்ைன. 
  மிழ்நோடு கூட்டுறவு பட்டு உற்பத்திேோைர் சங் ம்  ோஞ்சிபுரத்ள   ளலளமயிடமோ க் 

த ோண்டு தசேல்பட்டு ேருகிறது. இவ்ேளமப்பு பட்டுநூல்  ச்சோ பட்ளட தபற்று, ள த் றி 
கூட்டுறவு தநசேோைர் சங் ங் ளும் மற்ற தநசேோைர் சங் ங் ளுக்கும் விநிகேோ ம் 
தசய்கிறது. 

 த ோழில் கூட்டுறவு சங் ங் ள்  மிழ்நோடு அரசின் த ோழில் மற்றும் ேணி த் துளறயின் 
ஓர் அங் மோ ச் தசேல்பட்டு, கிரோம த ோழில் முளனகேோருக்கும், ள விளனஞர் ள் 
கூட்டுறவு சங் ங் ளுக்கும், க ளேேோன விற்பளன ேசதி ளைச் தசய்து ேருகின்றது. 
 மிழ்நோட்டில் மோநில த ோழில் ேைர்ச்சி  ை மோன (SIPCOT) சிப் ோட், த ோழில் 
ேைர்ச்சிக்கும், விற்பளன ஊக்குவிக்கும் ேள யில், த ோழில் ளமேங் ள் மற்றும் 
பூங் ோக் ளை அளமத்துள்ைது. 

  மிழ்நோட்டின் ஏற்றுமதி, நம் நோட்டின் தமோத்  ஏற்றுமதிளேவிட அதி  அைவில் கே மோ  
அதி ரித்துக் த ோண்கட ேருகிறது. 

  மிழ்நோட்டில்   ேல் த ோழில்நுட்ப நிறுேனங் ள், தமன்தபோருள் உற்பத்தியின் மூலம் 
ஏற்றுமதியின் மதிப்பு அைளே அண்ளமக்  ோலங் ளில் அதி ப்படுத்தியிருக்கின்றன. 
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ெர்த்தைம் என்பது ெைர்ச்சிகய இயக்கும் இயந்திரமாகும் 

 ேர்த்  ம், தபோருள் ள் அதி  அைவில் புைக் த்திற்கு ேர உ வுகிறது. 
 ஏற்றுமதியின் அைவில் ஒரு அதிகே  மோற்றத்ள  ஏற்படுத்துகிறது. 
 இரண்டு நோடு ளுக்கு இளடகே த ோழில்நுட்ப பரிமோற்றத்ள  அதி ரித்து நோட்டின் 

தமோத்  உற்பத்திளே அதி ப்படுத்துகிறது. 

22. தமிழ்நாட்டில் மக்ைள் வதாகை 

 ஒரு பகுதியில் ேோழும் தமோத்  மக் ளின் எண்ணிக்ள கே மக் ள் த ோள  

எனப்படுகிறது. 

 மக் ள் த ோள  குறித்  போடங் ளைப் படிப்பள  மக் ட் புவியிேல் என்கிகறோம். இள  

ஆங்குலத்தில் “தடகமோகிரோபி” (demography) என்கின்றனர். 

 இேற்ள யில் கிளடக்கும் ேைங் ளை உபகேோ முள்ை தபோருட் ைோ  மோற்றும் 

ேல்லளமேோல் மனி ன் ேைங் ளுக்குள் மி ச் சிறந்  ேைமோ க்  ரு ப்படுகிறோன். 

 மனி  ஆற்றல், அறிவு மற்றும் சக்தி இளே அளனத்தும்   னி மனி ளன மட்டுமல்லோது, 

அேன் சோர்ந்  சமூ ம் மற்றும் ேோழும் நோட்டிளனயும் உேர்த்துகிறது. 

 ஒவ்தேோரு நோட்டின் ேைர்ச்சிப் போள ளே, அந்  நோட்டில் ேோழும் மக் ளின்  னித்   ல்வி 

நிளல, ஆதரோக்கிேம் மற்றும் உளைப்புத் திறன் ஆகிேேற்ளறச் சோர்ந்துள்ைது. இ ன் 

 ோரணமோ கே ஒவ்தேோரு நோடும்  ங் ைது மக் ளின்  ரம் மற்றும் எண்ணிக்ள ளே 

நிளல நிறுத்துேள  என்னுளடே முக்கிே குறிக்க ோைோ க் த ோண்டுள்ைது. 

தமிழ்நாட்டில் மக்ைள் வதாகை 

 2001 ம் ஆண்டு மக் ட் த ோள   ணக்த டுப்பின்படி  மிழ்நோட்டில் தமோத்  மக் ளின் 

எண்ணிக்ள  6,24,05,679 ஆகும். இதில் 3,14,00,909 ஆண் ளும், 3,10,04,770 தபண் ளும் 
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உள்ைனர். க சிே அைவில் நோட்டின் தமோத்  மக் ள் த ோள யில் இது 6.05 விழுக் ோடு 

ஆகும். 

 2011 ஆம் ஆண்டு மக் ட் த ோள   ணக்த டுப்பின்படி  மிழ்நோட்டில் தமோத்  மக் ளின் 

எண்ணிக்ள  7,21,38,958 ஆகும். இதில் 3,61,58,871 ஆண் ளும், 3,59,80,087 தபண் ளும் 

உள்ைனர். 

மக்ைள் வதாகை இயல் சார்ந்த முக்கிய பைாட்பாடுைள் 

 ஆயிரம் மக் ளின் எண்ணிக்ள யில் உயிருடன் பிறந்  குைந்ள  ளின் எண்ணிக்ள கே 

 ச்சோ பிறப்பு விகி மோகும். 

 ஆயிரம் மக் ளின் எண்ணிக்ள யில் உயிர் இைந் ேர் ளின் எண்ணிக்ள கே  ச்சோ 

இறப்பு விகி மோகும். 

 ஓர் ஆண்டில் பிறந்  ஆயிரம் குைந்ள  ளில் ஒரு ேேதிற்குள் இறந்  குைந்ள  ளின் 

எண்ணிக்ள கே குைந்ள  இறப்பு விகி மோகும். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட  ோலத்தில் ேோழ்ந்  மக் லின் ேோழ்நோள்  ோலத்ள க்  ணக்கில் த ோண்டு 

ஒரு நபர் சரோசரிேோ  ேோழும்   ோலத்ள க்  ணக்கிடுேது ேோழ்நோள் மதிப்பீடு ஆகும். 

 5 ேேதிற்கு உட்பட்ட குைந்ள  ளின் எண்ணிக்ள க்கும், பதிளனந்து மு ல் நோற்பத்தி 

ஐந்து ேளரயுள்ை (இன விருத்திக் ோன ேேது) தபண் ளுக்கும் இளடகே உள்ை 

விகி த்ள  ஆயிரம் கபருக்கு என  ணக்கிடுேக   ருேை விகி மோகும்.  மிழ்நோட்டின் 

 ருேை விகி ம் 1.7 ஆகும்.  மிழ்நோட்டின் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விகி ம் முளறகே 16.2 

மற்றும் 7.5 (2006 ஆம் ஆண்டு) ஆகும். குைந்ள  ள் இறப்பு விகி ம் 37 ஆ  உள்ைது. 

மக்ைள் வதாகை ெைர்ச்சி 
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  மிழ்நட்டின் மக் ள் த ோள   டந்  50 ஆண்டு ளில் (1951-2001) இருமடங் ோ  

உேர்ந்துள்ைது. 

 பிறப்பு விகி த்திலிருந்து இறப்பு விகி த்ள   ழித்து,  ணக்கிடுே ன் மூலம் 

இேற்ள ேோன ேைர்ச்சி விகி த்ள  அறிே முடியும். இ ளன விழுக் ோட்டில்  ணக்கிட்டோல் 

ஆண்டு ேைர்ச்சி விகி ம் ஆகும். 

  மிழ்நோட்டின் ஆண்டு ேைர்ச்சி விகி ம் 1.1% ஆகும். இது க சிே ேைர்ச்சி விகி த்திற்கும் 

குளறந்  அைகேேோகும். 

 ஒரு நோட்டின் பிறப்பு விகி ம் த ோடர்ந்து அதி ரித்து ேந் ோல் அந்நோடு பிறக்கும் அத் ளன 

குைந்ள  ளுக்கும்  ல்வி, சு ோ ோரம் கபோன்ற கசளே ளை அளிக்  கேண்டியுள்ைது. 

மக் ள் த ோள  உேர உேர, சூழ்நிளல க டு ளும் மிகுதிேோகின்றன. ஏளனே 

மோநிலங் ளை விட  மிழ்நோடு ேைர்ச்சி விகி த்ள  மிகுதிேோ க் குளறத்துக் 

த ோண்டுள்ைது. 

மக்ைள் வதாகைப் பரெல் 

  மிழ்நோட்டில் தமோத்  மக் ள் த ோள யில் அதி  அைேோன 6.96 விழுக் ோட்ளட தசன்ளன 

மோேட்டம் தபற்றுள்ைது. இ ளனத் த ோடர்ந்து க ோேம்புத்தூர், கேலூர் மற்றும் கசலம் 

மோேட்டங் ள் அதி  எண்ணிக்ள யிலோன மக் ளை த ோண்டுள்ைன. மி க் குளறந்  

மக் ள் த ோள ளே உளடே மோேட்டம் தபரம்பலூர்(0.069%)  மோேட்டமோகும். 

மக்ைள் வதாகைப் பரெகலக் ைட்டுப்படுத்தும் ைாரணிைள் 

 ேோழ்ே ற்க ற்ற  ோலநிளலளே சமதேளி பகுதி ள் த ோண்டுள்ை ோல், அங்கு மக் ள் 

த ோள ப் பரேல் அதி ம்  ோணப்படுகிறது. 
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 மி மோன  ட்ப தேப்ப நிளலளேயும் தபோருைோ ோர தசேல்போட்டுக்கு ஏதுேோன 

சூழ்நிளலளேயும்  டகலோர சமதேளிப் பகுதி ள் த ோண்டுள்ை ோல் அப்பகுதி அதி  

மக் ள் த ோள ளே ஊக்குவிக்கிறது. 

 தபரிே ந ரங் ளும், மோந ரங் ளும்  ற்கறோர்,  ல்லோக ோர் ஆகிே இரு பிரிவினருக்கும் 

ஏற்ற கேளலேோய்ப்பிளன அளித்து மக் ளை  ேர்ந்து இழுக்கின்றன. 

 ேறண்ட பகுதி ளில் தபோதுேோ  குளறந்  மக் ள் த ோள கே  ோணப்படுகிறது. 

 தசங்குத் ோன சரிளேயும், அடர்ந்   ோடு ளையும் த ோண்ட மளலப்பிரக சம் மி க் 

குளறந்  மக் ள் த ோள கே  ோணப்படுகிறது. 

மக்ைைடர்த்தி 

 ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ேோழும் மக் ளின் எண்ணிக்ள ளேக்  ணக்கிட்டு அ ளன 

ஒரு சதுர கிகலோ மீட்டருக்கு எவ்ேைவு என்பள  அறிேக  மக் ைடர்த்திேோகும். 

  மிழ்நோட்டில் 8 மோேட்டங் ள் அதி  மக் ள் அடர்த்திளேயும், 17 மோேட்டங் ள் மி  மக் ள் 

அடர்த்திளேயும் 5 மோேட்டங் ள் குளறந்  மக் ள் அடர்த்திளேயும் த ோண்டுள்ைது. 

 மோநிலத்தின்  ளலந ரமோன தசன்ளன மோந ரம், நிர்ேோ ம்,  ல்வி, த ோழில்ேைம், 

ேணி ம், ேர்த்  ம், தபோழுதுகபோக்கு ஆகிே அம்சங் ளை த ோண்டிருப்ப ோல் மி  அதி  

மக் ள் அடர்த்திளேப் தபற்றுள்ைது. 

 சிே ங்ள  மோேட்டம் மிக்குளறந்  மக் ைடர்த்தி த ோண்டுள்ைது. 

தமிழ்நாட்டின் மக்ைள் வதாகை ைட்டகமப்பு 

 2011 ம் ஆண்டு மக் ள் த ோள   ணக்த டுப்பின்படி  மிழ்நோட்டில் போலின விகி ம் 995. 

(2001 ஆம் ஆண்டு மக் ள் த ோள   ணக்த டுப்பின்படி 987). 
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 2001 ஆம் ஆண்டு மக் ள் த ோள   ணக்த டுப்பின்படி தூத்துக்குடி மோேட்டம் அதி  

போலின விகி த்ள யும் (1050), கசலம் மோேட்டம்(929) மிக்குளறந்  போலின விகி த்ள யும் 

த ோண்டுள்ைது. 

 2011 ஆம் ஆண்டு மக் ள் த ோள   ணக்த டுப்பின்படி நீலகிரி மோேட்டம் அதி  போலின 

விகி த்ள யும் (1041),  ருமபுரி மோேட்டம்(946) மி க் குளறந்  போலின விகி த்ள யும் 

த ோண்டுள்ைது. 

 16 மோேட்டங் ளில் ஆண் ளைவிட தபண் ள் அதி மோ  உள்ைனர். 

  மிழ்நோட்டின் தமோத்  மக் ள் த ோள யில் 51.55% ஊர ப் பகுதியிலும் 48.45% ந ரத்திலும் 

ேசிக்கின்றனர். 

ைல்வியறிவு 

 1951 மு ல் 2011 ேளரயிலோன  ோலக் ட்டத்தில்,  மிழ்நோட்டு மக் ளின்  ல்விேறிவு 

விழுக் ோடு மும்மடங் ோ ப் தபருகியுள்ைது. 

 2011,  மிழ்நோட்டில் 80.33% (2001 ல் 73.5%) விழுக் ோடு மக் ள்  ல்விேரிவு தபற்றேரோ த் 

தி ழ்கின்றனர். 

  ர்மபுரி மோேட்டத்தில் மி க்குளறந்  அைவு  ற்கறோர் (64.71%) உள்ைனர். 

  ன்னிேோகுமரி மோேட்டத்தில் ோன் அதி பட்சமோன (92.14 விழுக் ோடு)  ற்கறோர் உள்ைனர். 

 16 மோேட்டங் ளின் 80 விழுக் ோட்டுக்கு கமற்பட்கடோர்  ல்விேறிவுளடேேர் ள். 

வதாழில் 

முக்கிே த ோழில் புரிகேோர் 26.4% 

பயிர் தசய்கேோர் 5.7% 

விேசோே கூலி ள் 9.6% 
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வீட்டுகேளல த ோழில் 1.7% 

பிற த ோழிலோைர் ள் 14% 

நிரந் ரமில்லோ த ோழிலோைர் 4.5% 

கேளலயில்லோக ோர் 38.2% 

 

 விேசோேம் சோர்ந்  த ோழில்புரிகேோரின் எண்ணிக்ள  குளறந்து த ோண்டு 

ேருகிறது. 

  ட்டுமோனப் பணியிலும், மூன்றோம் நிளல த ோழிலோைர் ளின் எண்ணிக்ள  

அதி மோகிறது. இது ந ரமேமோ லின் கபோக்கிளன எடுத்துக் ோட்டுகிறது. 2000 ஆம் 

ஆண்டில் கேளலேற்கறோரின் எண்ணிக்ள  2.4 விழுக் ோடு ஆகும். 

மைளிர் முன்பனற்ைமும், வபாருைாதாரத்தில் அெர்ைளின் பங்கும் 

 க சிே அைவில் தபண் ளுக்கு சட்டப்பூர்ேமோ  அதி ோரத்ள  அளித்  மு ல் 

மோநிலம்  மிை கம ஆகும். 

வபண்ைளுக்ைான சட்டபூர்ெ அதிைாரம் என்பது, 

o சுேமதிப்ளப தபண் ள் உணரச் தசய் ல் 

o ேோய்ப்புக் ளை க ர்ந்த டுக் வும், தீர்மோனிக் வும் உரிளம அளித் ல். 

o ேைங் ளையும், அேற்ளற அணுகும் ேோய்ப்பு ளைப் தபறும் உரிளம 

மற்றும் 

o வீட்டிலும் தேளி ேோழ்விலும்  ங் ைது நிளலளேத் தீர்மோனித் ல். 

தமிழை அரசின் மைளிருக்ைான அதிைார பமம்பாட்டுத் திட்டங்ைள் 
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  மிை  அரசு ம ளிரின் கமம்போட்டுக் ோ  பல்கேறு நலத்திட்டங் ளைக் த ோண்டு 

ேந்துள்ைது. அறிவிேல் ந ரம் தபண் ளுக் ோன த ோழில் முளணவு 

முன்கனற்றத்துக் ோன திட்டத்ள  தசேல்படுத்தி ேருகிறது. கமலும் த ோழில் 

முளனவு விழிப்புணர்வு மு ோம் ள் நடத்துே ன் மூலம் தபண் ளின் 

 னித்திறளம ளை தேளிக்த ோணர்ந்து அேர் ைது ஆற்றளல நிரூபணம் தசய்ே 

உ வி தசய்கின்றது. 

 ம ளிர் சுே உ விக்குழுத் திட்டம் ேறுளமளே ஒழிப்ப ற் ோன  மிழ்நோட்டில் 

அறிமு ப்படுத் ப்பட்டது. 

  மிழ்நோட்டில் 1989 ஆம் ஆண்டு  ர்மபுரி மோேட்டத்தில் ோன் மு ன்மு லில் இக்குழு 

தசேல்படத் த ோடங்கிேது.  ற்கபோது  மிழ்நோட்டில் 14 இலட்சம் குழுக் ள், 23.83 

இலட்சம் உறுப்பினர் ளுடன் தசேல்பட்டு ேருகிறது. சுே உ விக் குழுவின் முலம் 

தபோருைோ ோர கமம்போட்டிளன  ண்ட மு ல் மோநிலமோ   மிழ்நோடு தி ழ்கிறது. 

 ஐக்கிே நோட்டுச் சளபயின் முன்னோள் தசேலோைர் க ோஃபி அனோன் கூறிே ோேது: 

போலினச் சமத்துேம் என்பக  ஓர் இலக்கு. ேறுளம ஒழிப்பிற்கும், நீடித்  ேைர்ச்சி 

த ோண்டு ேருே ற்கும், திறளமேோன ஆளுளமத் ன்ளம அளடே ற்கும் 

முன்னிளறேோ  போலினச் சமத்துேம் அளமகிறது. 

மனிதெை பமலாண்கம 

 மனி ேை கமலோண்ளம, ஒவ்தேோரு மனி னுளடே  னித் ன்ளமளே கமம்படுத்தி 

அ ளன நோட்டிற்கும், உல  சமோ ோனத்திற்கும் ஏற்ற ேள யில்  ன் பங்ள  ஆற்ற 

ேழிேகுக்கிறது. 

23. சுற்றுச் சூழலும் ெைர்ச்சியும் 
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உயிரினங் ள் ஒன்கறோதடோன்று உடன்பட்டு ேோழும் சூைளலத் ோன் சுற்றுப்புறச் சூைல் என்று 

கூறுகிகறோம். எல்லோ உயிரினங் ளும் ஒன்ளற ஒன்று சோர்ந்க  ேோழ்கின்றன. மனி ன்  னது 

அடிப்பளடத் க ளே ளுக்கு சுற்றுச்சூைளலகே சோர்ந்திருக்கின்றோன். 

 மக் ள்த ோள ப் தபருக் த்தின்  ோரணமோ  தபருகிேரும் க ளே ளுக்க ற்ப, 

சுற்றுச்சூைல் நமக் ளித்துள்ை எல்லோ இேற்ள  ேைங் ளும் அதிகே மோ  

பேன்படுத் ப்பட்டு ேருே ோல் புதுப்பிக்  இேலோ  ேைங் ள் தீர்ந்து கபோேக ோடு 

மிகுந்  இேற்ள  சீர்க்க ட்ளட உருேோக்குகிறது. இந்  சீர்க டு ள்  ோலப்கபோக்கில் 

மனி  இனத்ள  முழுளமேோ  போதித்து விடக்கூடும். 

முக்கிய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிகனைள் 

நைரமயமாதல் 

 ந ரமேமோ ளல விேசோேமல்லோ  மற்றத் த ோழில் ளைச் தசய்பேர் ளின் 

எண்ணிக்ள  மற்றும் மிகுந்  மக் ள்த ோள  அடர்த்திளேக் த ோண்டு அறிேலோம். 

நைரமயமாதகல ஊக்குவிக்கும் ைாரணிைள் 

 த ோழில்மேமோ ல், ேர்த்  மேமோ ல் மற்றும் அதி ப் கபோக்குேரத்து கசளே ள் 

மற்றும்   ேல் பரிமோற்றமுகம ஆகும். 

  மிழ்நோட்டின் ந ரமேமோ லின் அைவு மக் ள் த ோள   ணக்குப்படி ஏறக்குளறே 

48.45% (2001 ல் 44.04%) ஆகும். 

 இந்திேோவில்  மிழ்நோடு ந ரமேமோ லில் இரண்டோேது இட த்தில் இருக்கின்றது. 

  மிழ்நோட்டில் ஸ்ரீதபரும்புதூர்,  ோஞ்சிப்ரம், அரக்க ோணம் ஆகிே பகுதி ள் 

கே மோன த ோழில் ேைர்ச்சிேோலும், தசன்ளன ந ரத்திற்கு அரு ோளமயில் 
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இருப்ப னோலும் அதிகே மோ  ந ரமேமோக் ப்பட்டிருக்கிறது. இ னோல் அந் ப் 

பகுதி ள் அதி  அைவு சுற்றுச்சூைல் சீர்க்த ட்ளட சந்தித்து ேருகின்றது. 

குறிப்பிடத்தக்ை விகைவுைள் 

 ஆக்கிரமிப்பு ள், முளறப்படுத் ப்படோ  குடிளச ள் தபருகு ல் ஆகிேளே ந ர்புற 

சூைலுக்கு பல்கேறு சீர்க டு ளை ஏற்படுத்துகின்றன. 

 குடிளசப்பகுதி ள் ஆற்கறோரங் ளிலும், இருப்பு போள  ளின் அரு ோளமயில் 

ேைர்ச்சியுறுேள த்  டுக் ,  மிழ்நோடு குடிளச மோற்று ேோரிேம் சுமோர் 3000 

குடியிருப்புப் பகுதி ளை உருேோக்கி உள்ைது. 

ஆறுைள் குடிகசொழ் குடும்பங்ைள் 

கூேம் 8266 

பக்கிங் ோம்  ோல்ேோய் 18423 

அளடேோர் ஆறு 6624 

 

 ந ரமேமோ லின்  ோரணமோ  ந ரப்பகுதி ளை சுற்றியுள்ை விேசோே 

நிலங் ள் மற்றும் புல்தேளி ள் ஆகிேளே த ோழிற்சோளல மற்றும் 

குடியிருப்பு பகுதிேோ  மோற்றப்பட்டுள்ைது. 

 தபருகிேரும் கபோக்குேரத்தும் மற்றும் அ ன் தநரிசலும் சுற்றுச்சூைல் 

மோசுபடு லுக்கு  ோரணமோகின்றன. 

 எரிதபோருள் க ளேக் ோ  மரங் ளும் பு ர் ளும் அழிக் ப்படுே ோல் 

பசும்புல்தேளி ள் குளறந்து மளைக்குளறவும் ஏற்படுகிறது. 
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 உயிரினங் ள் ேோழும் இடங் ைோன பசுளமப்பகுதி ள் அழிக் ப்படுே ோல், 

ந ரப்பகுதி ளில் பிரோணேோயுவின் அைவு குளறந்து  ோற்று மோசுபடுகிறது. 

 கே மோ ப் தபருகிேரும் ந ர மக் ள் தபருக் த்தினோல் மோந ர, ந ர 

சு ோ ோர ேசதி ள் போதிக் ப்படுேக ோடு, கசளே ேசதி ளின் 

குளறபோடு ளும் உருேோகின்றன. 

 நிலத்தின் க ளேக்கு ஏற்படும் கபோட்டியினோல் நிலத்தின் மதிப்பீடு 

அதி ரித்து வீட்டு ேோடள யும் உேர்கிறது. 

ைாடுைள் அழிக்ைப்படுதல் 

 மரங் ள் தேட்டப்படுேக   ோடு ள் அழிக் ப்படுே ோகும். இ ன்  ோரணமோ  

தேப்பம் அதி ரித் ல், குளறந்  மளைப்தபோழிவு, மண் அரிப்பு, பல்கேறு, உயிரினங் ள் 

அழிந்து கபோ ல் ஆகிேளே ஏற்பட்டு சுற்றுச்சூைல்  ரம் தேகுதீவிரமோ க் குளறகின்றது. 

மரங் ள் இேற்ள  சமநிளல நிளலநிறுத்  தபரிதும் உ வுகின்றன. 

நீண்டைால பபாக்கில் ஏற்படும் தீய விகைவுைள் 

 பருேநிளல மோற்றமும், உயிரின கேற்றுளம அழி லுகம நீண்ட ோல விளைவு ள் 

ஆகும்.  ோலநிளல மோற்றத்திற்கு முக்கிே  ோரணம் அதி  அைவு  ரிேமில ேோயு 

தேளிகேற்றப்படுேக  ஆகும். 

  ரிேமில ேோயுவினோல் புவி தேப்பம் அதி மோகி பருேநிளல மோற்றம் ஏற்படுகிறது. 

  ோடு ள் அழிக் ப்படுே ோல் விலங்கினங் ள் மற்றும்  ோேரங் ளின் இருப்பிடங் ள் 

கச ப்படுத் ப்பட்டு அளே அழிே ற்கு  ோரணமோகின்றன. 

  ோடு ள் அழிக் ப்படுே ோல் ஒரு இடத்தின் இேற்ள  அைகு போதிக் ப்பட்டு அது 

சுற்றுச்சூைளல தபரிதும் போதிக்கிறது. 
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குறுகிய ைாலத்தில் ஏற்படும் தீய விகைவுைள் 

  ோடு ள் கே மோ க் குளறந்து ேருே ோல் கிரோமப்பகுதி ளில் மக் ள் குளறந்  

தேப்பத்ள க்  ரக்கூடிே எரிதபோருளை உபகேோக்கிக்கின்றனர். 

  ோடு ள் குளறந்து ேருே ோல் மக் ள் அதி  அைவு இேற்ள  உரங் ளைத் 

 விர்த்து சந்ள யில் கிளடக்கும் இரசோேன உரங் ளை உபகேோகிக்கும் நிளலக்குத் 

 ள்ைப்படுகிறோர் ள். 

 ஆடுமோடு ளுக்கு க ளேேோன உணவும் குளறே ோல், நோைளடவில் அ ன் 

எண்ணிக்ள யும் குளறகிறது. 

 பசுளமேோன  ோட்டுப் பகுதி ள் அழியும்கபோது மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு மண்ேைம் 

குளறகிறது. 

 த ோடர்ந்து  ோடு ள் தேட்டப்படுே ோல் நிலச்சரிவு ஏற்படுகிறது. உ ோரோணம் ஊட்டி 

மற்றும் குன்னூர். 

உயிரின பெற்றுகம 

 இேற்ள யில்  ோணப்படும் பல்கேறு உயிரினங் ைோகிே  ோேரங் ள், விலங்கு ள் 

மற்றும் நுண்ணிே உயிரினங் ள் அளனத்தும் கூட்டோ  உயிரின கேற்றுளம 

எனப்படுகிறது. உயிரின கேற்றுளம ள் அழிே ர்கும், இேற்ள க்கு மோறோன 

உயிரின நடேடிக்ள  ளுக்கும் மனி  தசேல் கை முக்கிே  ோரணமோகும். 

உயிரின பெற்றுகம அழிந்து பபாதல் 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 215 of 321 

 இேற்ள ேோன  ோரணங் ைோலும் மனி னுளடே தசேல்போடு ைோலும் 

 ோேரங் ளும் விலங்கினங் ளும் அழிேள கே நோம் உயிரின கேற்றுளம அழிந்து 

கபோ ல் என்று கூறுகிகறோம். 

தமிழ்நாட்டில் உயிரின பெற்றுகமகய பாதிக்கும் ைாரணிைள்: 

  டுக் ப்படோ  ேர்த்   கநோக்க ோடு அழிக் ப்படும்  ோடு ள்,  டகலோரப் பகுதி ள், 

சதுப்பு நிலங் ள் மற்றும் உயிரினங் ளின் ேோழுவிடங் ளை மோற்றிேளமத் ல் 

ஆகிேளே கேற்றுளமளேப் போதிக்கின்றன. 

 குடியிருப்பு பகுதி ள் மற்றும் த ோழிற்சோளல ளை அளமக்  உயிரின கேற்றுளம 

நிளறந்து  ோணப்படும் பகுதி ளை ஆகிரமிப்பு தசய் லோகும். 

 உயிர் க ோைத்ள யும், அ ன் உயிரின கேற்றுளமளேயும் போது ோக்  நீலகிரி 

ேனப்பகுதியிலும், மன்னோர் ேளைகுடோ பகுதியிலும் போது ோப்பு ளமேங் ள் 

அளமக் ப்பட்டுள்ைன. 

உயிரின பெற்றுகம பாதுைாப்பு கமயங்ைளின் பநாக்ைங்ைள்: 

 மரபு கேற்றுளம உளடே பல்கேறு உயிரினங் ளை அது ேோழும் சூழ்நிளலயில் 

எந் வி  இேர்ள  நிளல மோறுபோடு இல்லோமல் போது ோத் ல். 

 இம்ளமேங் ள் நிளலத்  ேைர்ச்சிளே தசேல்படுத்தும் ஓர் மோற்று தீர்ேோ  

பேன்படுகிறது. 

விலங்குைகை வைான்று வபைப்படும் வீட்டுப் வபாருட்ைள் 

 ேர்ணம் பூசும் தூரிள -  ோட்டுப்பன்றி, கீரிப்பிள்ளை 

 பட்டு- 100 கிரோம் பட்டு  ேோரிக்  1500 பட்டுப்புழுக் ள் த ோல்லப்படுகின்றன. 
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 தேள்ளிச்சுருள் – எரிதின் குடல் 

 அரக்கு- 300000 பூச்சி ள் த ோல்லப்படுகின்றன. 

புவி வெப்பமயமாதல் 

 சூைல் போதிப்பு ளில்  ளலேோனது புவி தேப்பமளட லோகும்.  ோற்றில்  ரிேமில 

ேோயுவின் அைவு அதி ரித்து பசுளம விளைவில் மோற்றம் ஏற்படுே ோல் பூமிக்கு 

அருகில் உள்ை ேளி மண்டலம் தேப்பமளடேக  புவி தேப்பமேமோ ல் ஆகும். 

 புவி தேப்பமேமோ லின் முக்கிே  ோரணங் ள்:  ரிேமில ேோயு மீத்க ன், ளநட்ரஸ் 

ஆக்ளசட் மற்றும் குகைோகரோ ஃப்கைோகரோ  ோர்பன்  ோற்றில்  லக்கும் நிளல. 

புவி வெப்பமயமாதலால் ஏற்படும் விகைவுைள் 

 தேப்ப  ோற்றும் மோறுபட்ட பருேநிளலயினோல் ஏற்படும் கநோய் ள் மற்றும் ேட, 

த ன் துருே  டல் பகுதி ள் தேப்பமளட ல். 

 பனி ஆறு ள் உருகுே ோல்  டல் மட்டம் உேர்ந்து  டகலோரப் பகுதி ளில் தேள்ைம் 

ஏற்படுகிறது. 

 சுற்றுச்சூைல் மோற்றத்தினோல் பேைப்போளற ள் நிறம் மோற்றமளடந்து அழிந்து 

கபோ த் த ோடங்குகிறது. 

 அடிக் டி ஏற்படும் ேறட்சி, தீ மற்றும் அதி  அைவு பனிப்தபோழிவு. 

புவி வெப்பமயமாதகலக் ைட்டுப்படுத்தும் ெழிமுகைைள் 

 புதுப்பிக்  இேலோ  எரிசக்தி ேைங் ளுக்கு மோற்றோ  புதுப்பிக்  இேலும் எரிசக்தி 

ேைங் ளை பேன்படுத்து ல். 
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 பசுளம வீட்டிற்கு போதிப்ளப நச்சுத் ன்ளம ேோயுக் ளின் தேளிகேற்றத்ள  

 டுத் ல்.  ோடு ேைர்த் ல் மற்றும் அரசு கபோக்குேரத்ள  உபகேோகிக்  மக் ளை 

ஊக்குவித் ல். 

சுற்றுச்சூழகல பாதுைாப்பதில் மனிதனின் பங்கீடு 

 இேற்ள கேோடு இணிஅந்  ேோழ்க்ள  முளறளே  ளடபிடித்து, சுற்றுச்சூைளல 

போது ோத் ல். 

 உயிரினச் சூைல் முன்கனற்றம், உயிரினச் சூைலின் திறன், உயிரினங் ளுக்கு 

இணக் மோன த ோழில்நுட்பம் ஆகிேேற்றின் மூலம் இேற்ள  ேைங் ளை 

போது ோத் ல்.  

 மக் ள் த ோள ப் தபருக் த்ள  சீரோ  ளேத்திருத் ல். இேற்ள  ேைங் ளை 

க ளேக்கு அதி மோ  உபகேோகிப்பள   ட்டுப்படுத்து ல், பல்கேறுபட்ட 

உயிரினங் ளை போது ோத் ல். 

மாசகடதல் 

 சுற்றுப்புறச் சூைலில் ேோழும் உயிரினங் ள் மற்றும்  ட்டிட அளமப்பு ளுக்கு தீளம 

விளைவிக்கும் தபோருட் ளை மோசுபடு ல் என்கிகறோம். மோசுபடுத்தும் தபோருளை 

மோசுக் ள் என்கிகறோம். 

 மோசுபடுத்தும்  ோரணி ள் இரண்டு ேள ப்படும். இரசோேனம்,  ோேர மற்றும் பிற 

உயிரினங் ள்,  

 நம் பூமி, த ோழிற்சோளல ளிலிருந்தும், ேோ ன கபோக்குேரத் ோலும் தேளியிடும் 

நச்சுத் ன்ளம த ோண்ட ேோயு தபோருட் ளினோல் மோசுபடுகிறது. 

 மக் ள் த ோள  நிளறந்  ந ரப்பகுதி ளில் மோசுபடு லின்  ோக் ம் மி  அதி ம். 
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 மோசுக் ளை அளே உருேோகும் ஆ ோரங் ளைக் த ோண்டு 3 ேள ேோ ப் 

பிரிக் லோம்.  1.  ோற்று மோசளட ல்  2. நீர் மோசளட ல்  3. ஒலி மோசளட ல் 

ைாற்று மாசுபடுதல் 

 சு ோ ோர சீர்க ட்ளட விளைவிக்கும் ேோயுக் ள், திரே மற்றும் திடக் ழிவு 

தபோருட் ள் இருக்கும்  ோற்ளற மோசுபட்ட  ோற்று என்கிகறோம்.  ோற்றின் இந்  

 ன்ளமளே மோற்றும் கூறு ளினோல் உயிரினங் ளின் சு ோ ோரம் போதிக் ப்படுகிறது. 

ைாற்கை மாசுபடுத்தும் முக்கிய ைாரணிைள் 

 த ோழிற்சோளலக்  ழிவு ள்,  ோனிேங்கி ேோ னங் :, வீடு ளில் இருந்து 

தேளிகேற்றப்படும்  ழிவு ள், அணுகுண்டு தேடிப்பு ள், எரிமளலக்  ழிவு ள் 

மற்றும்  ோட்டுத்தீ. 

 அதி  எண்ணிக்ள யில் உள்ை ேோ னங் கை ந ர்ப்புறங் ளில்  ோற்று 

மோசுபடுே ற்கு  ோரணமோகும். அதி  அைவில் உள்ை த ோழிற்சோளல ளும், அனல் 

மின் நிளலேங் ளும்  ோரணமோ  அளமகின்றன. 

  ோற்று மோசுபடுே ற்கு முக்கிே உந்து லோ  இருப்பளே: த ோழில்மேமோ ல், 

ேோ னங் ளின் எண்ணிக்ள  அதி ரித் ல்,  ட்டுப்போடில்லோமல் எரிக் ப்படும் 

குப்ளப மற்றும்  ழிவுப் தபோருட் ளுகம  ோரணமோகும். 

ைாற்று மாசுபடுதலின் விகைவுைள் 

உல  தேப்பமேமோ ல், அமில மளை, ஓகசோன் படலம்  ளர ல், புள  மூடுபனி, சு ோ ோரப் 

பிரச்சிளன ள் 

தீகம விகைவிக்கும் சில இரசாயனங்ைள் 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 219 of 321 

 ஈேம்-  ல்லீரல் மற்றும் உணவுக்குடல் பகுதிளேப் போதித் ல் 

  ோரீேம் – மன ேைர்ச்சி குன்று லும், பக் ேோ ம் ஏற்படு லும். 

  ோர்பன் கமோனோக்ளசடு- இரத் த்தில் பிரோணேோயுவின் அைளே குளறத் ல். 

 ளநட்ரஜன் ளட ஆக்ளசடு-  ண்ணில் எரிச்சல் ஏற்படுத்து ல் 

 சல்பர் ளட ஆக்ளசடு- நுளரயீரல் போதிப்பு 

 ளைட்ரஜன் சல்ளபடு- த ோண்ளடப்புண், இரத் த்தில் இரும்பு சத்ள  எடுத் ல். 

   ரம் –திசுக் ளை பலவீனப்படுத்து ல் 

நீர் மாசுபடுதல் 

மோசுக் ள்  லப்ப ோல்  ண்ணீர்  ரம் குளறகின்றது. 

o வீட்டுக்  ழிவு ள் மற்றும்  ழிவு நீர் குைோய் ள் 

o பூச்சிக் த ோல்லி ளும், கேைோண்ளமக்  ழிவு ளும் 

o த ோழிற்சோளலக்  ழிவு ள் 

o அணு ஆரோய்ச்சிக்  ழிவு ள் 

o எண்ளணக்  சிவு 

 நீர் மாசுபடுதலின் தீகமைள் 

 நீரில் ேோழும் நுண்ணுயிர் ள் அழிக் ப்பட்டு, நீர்ேோழ் உயிரினங் ளின் உனவுச் சங்கிலி 

போதிக் ப்படு ல். 

 நீரினோல் பரேக்கூடிே விேோதி ைோன  ோலரோ, மஞ்சள்  ோமோளல, ேயிற்றுப்கபோக்கு மற்றும் 

ளடபோய்டு உண்டோ க்  ோரணமோகிறது. 

 பயிர் நோசம், விளைச்சல், மண்ேைம் மற்றும் மண்ணின்  ரம் குளறே  ோரணமோகிறது. 
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  டல் பரப்பில் ஏற்படும் எண்தணய்  சிவு  டல்ேோழ் உயிரினங் ளின் அழிவுக்கு 

 ோரணமோகிறது. 

தமிழ்நாட்டின் ஆறுைள் மாசகடெதற்ைான ைாரணங்ைள் 

 நிரந் ரமற்ற  ண்ணீர் ேைத்தின்  ோரணமோ  க ோல் த ோழிற்சோளல ள், துணி 

த ோழிற்சோளல ள், சோேப் பட்டளற ள் மற்றும் மருத்துேமளன ள்  ங் ள்  ழிவு ளை 

ஆற்றுப்பகுதியில் த ோட்டி விடுகின்றன. 

 ஈகரோடு, திருப்பூர் மற்றும்  ரூர் பகுதி ளில் உள்ை சோேப்பட்டளற ளிலிருந்து 

தேளிகேறும்  ழிவு நீரோனது, தநோய்ேல் மற்றும் அமரோேதி ஆற்றுப் பகுதியின் நீர் 

சூைளலப் தபரிதும் போதிக்கின்றது. 

 கேலூர் மோேட்டத்தில் போயும் போலோற்றின் படுள ப் பகுதியின் சூைல் நீர்க்க ட்டிற்கு 

அங்குள்ை க ோல் ப னிடும் த ோழிற்சோளல கை தபரிதும்  ோரணமோகும். 

  மிழ்நோட்டில் போயும் 4 முக்கிே நதி ளின்  ளரகேோரம் அளமந்துள்ை ந ரங் ளிலிருந்து 

தேளிகேறும்  ழிவு நீர் அேற்ளற மிகுந்  அைவில் மோசளடேச் தசய்துள்ைன. 

  ோவிரி ஆற்றங் ளரகேோரத்தில் 11 ந ரங் ளும், போலோற்றங் ளரயில் 6 ந ரங் ளும், 

ளேள  ஆற்றங் ளரயில் 5 ந ரங் ளும்,  ோமிரபரணி ஆற்றங் ளரயில் அளமந்துள்ை 3 

ந ரங் ளும் இவ்ேோறு ளின் நீளர மோசளடேச் தசய்து உள்ைன. 

  மிழ்நோட்டின் முக்கிே ஆறு ைோன  ோகேரி மற்றும் அ ன் துளண ஆறு ளும் 

தபண்ளணேோறு, போலோறு, ளேள  மற்றும்  ோமிரபரணி நதிக்  ளரப்பகுதி ளிலும் 

அதி ைவு மோசுபடுத்தும் த ோழிற்சோளல ளுக்கு அரசோங் ம்  ளட விதித்துள்ைது. 

 அதி மோ  மோசுபடுத்தும் த ோழிற்சோளல ளை  ண் ோணிக்   னி  ண் ோணிப்புப் 

பிரிளே  மிழ்நோடு மோசுக் ட்டுப்போடு ேோரிேம் அளமந்துள்ைது. 
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 உ  மண்டலம், த ோளடக் ோனல், ஏற் ோடு பகுதி ளில் உள்ை ஏரி ளை  ண் ோணிக்  

 னி  ண் ோணிப்பு பிரிளே  மிழ்நோடு மோசுக் ட்டுப்போட்டு ேோரிேம் தஜம்ஸ்(GEMS- Global 

Environment Monitoring System) என்ற மத்திே அரசின் நிதி உ வி தபற்ற நிறுேனத்தின் 

மூலம்  ண் ோணிக்கிறது. 

 தசன்ளன ந ர நதிப் போதுக் ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் கூேம், பக்கிங் ோம், அளடேோர், 

ஓட்கடரிநல்லோ மற்றும் மோம்பலம்  ோல்ேோய் பகுதி ள் மறுசீரளமப்பு படுத் ப்படுகின்றன. 

தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நைரங்ைளும் அெற்றின் திடக்ைழிவு உற்பத்தியும் 

நைரம் டன்ைள்/ நாள் ஒன்றுக்கு 

தசன்ளன 3500 

மதுளர 771 

க ோேம்புத்தூர் 710 

திருச்சி 408 

கசலம் 330 

திருதநல்கேலி 210 

 

நிலம் மற்றும் மண் மாசுபடுதல் 

 நிலம் மோசுபடுேது என்பது திடக் ழிவினோல் நிலம் தூய்ளம த டுேக ேோகும். எந்  

தபோருள் நிலத்தின் உற்பத்தித்திறளன குளறக்கிறக ோ அதுகே நிலத்ள  

மோசுபடுத்தும் தபோருைோகும். இந்  தசேல்போட்ளடகே மண் மோசுபடு ல் என்று 

கூறுகிகறோம். 

மண் மற்றும் நிலம் மாசுபடுதலுக்ைான ஆதாரங்ைள் 
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 த ோழிற்சோளல  ழிவு ளும், விேசோேக்  ழிவு ளும், ந ர்புற்த்திலிருந்து ேரும் 

திடக் ழிவும் ஒரு இடத்தில் குவித்து ளேப்ப ன் மூலம் நிலம் மோசு அளடகிறது. 

 அதி  அைவில் தசேற்ள ேோன இரசோேன உரங் ளும், பூச்சிக் த ோல்லி ளும் 

உபகேோ ப்படுத் ப்படுே ோல் அளே மண்ளண மக்  ளேக்கும் போக்டீரிேோக் ளை 

அழிக்கின்றன. 

மண் மாசுபடுதலின் விகைவுைள் 

 இரசோேனப் தபோருட் ள் நிலத்ள யும் அ ன் கமல்பரப்பில் ஓடும் நீளரயும் 

மோசுபடுத்துகிறது. 

 பூச்சிக்த ோல்லி ள் மனி னது மத்திே நரம்பு மண்டலம், நுளரயீரல் மற்றும் 

இனப்தபருக்  உறுப்பு ளையும் போதிக்கிறது. 

ஒலி மாசுபாடு 

 க ளேயில்லோ  மற்றும் தபோறுத்துக்த ோள்ை முடிேோ  ஒலிளேகே ஒலி மோசுபோடு 

என்கிகறோம். இவ்ேள  மோசு த ோழில்மேமோன மக் ள் அடர்த்தி மிகுந்  

ந ரமேமோக் ப்பட்ட பகுதி ளில் அதி மோ  உணர முடிகிறது. 

 தசன்ளனயில் ஒலிக்கும் ஒலி அைவு 75 மு ல் 80 தடசிபலோ வும், க ோேம்புத்தூரில் 

80 மு ல் 85 ேளரயிலும், மதுளரயில் 70 மு ல் 75 ஆ வும் உள்ைது. 

ஒலி மாசுபாட்டினால் ஏற்படும் தீய விகைவுைள் 

 க ட்கும் திறன் இைப்பு  ளலேலி, மனநிளல போதிப்பும் மன அழுத் மும் 

 அதி  ஒலி  ட்டிடங் ளில் அதிர்ளே ஏற்படுத்துகிறது 

 தூக் த்ள  போதித்து நரம்புத்  ைர்ச்சிளேயும், எரிச்சளலயும் உண்டோக்குகிறது. 
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 ஒலி மோசுபோடு உயிரினங் ளின் இனப்தபருக் த்திளன தேகுேோ  குளறக்கின்றது. 

சுற்றுச் சூழகல பாதுைாக்ை அரசாங்ைம் எடுத்துள்ை நடெடிக்கைைள் 

 க சிே பசுளமக் குழு என்கறோர் அளமப்பில் நிறுவி பள்ளி குைந்ள  ளிடம் சுற்றுச் 

சூைல் பற்றிே விழிப்புணர்ளே ஏற்படுத்  முளனந்துள்ைது. இ ற்கு 29 

மோேட்டங் ளில், மோேட்டம் ஒவ்தேோன்றிலும் 100 பள்ளி ள் வீ ம் க ர்ந்த டுத்து 

உள்ைது. இந்திே அரசோங் ம் இத்திட்டத்திற் ோ  ஒவ்தேோரு ஆண்டும் ஒவ்தேோரு 

பள்ளிக்கும் ரூ.1000/- வீ ம் மோனிேம் ேைங்கி ேருகிறது. சுமோர் 3 இலட்சம் 

குைந்ள  ள் இத்திட்டத்தில் பங்க ற்றுள்ைனர். 

 உயிரின விைோ, சுற்றுச்சூைல் போசளற, கபோட்டி ள், பந் ேங் ள் ஆகிேளே 

நடத் ப்படுகின்றன. மக் ளிளடகே சுற்றுச்சூைல் விழிப்புணர்வு ஏற்பட புவிநோள் 

(ஏப்ரல் 22 ஆம் நோள்), உல  சுற்றுச் சூைல் தினம்(சூன் 5 ஆம் நோள்), ஓகசோன் தினம் 

(தசப்டம்பர் 16 ஆம் நோள்) ஆகிேளே த ோண்டோடப்படுகிறது. 

 திடக்  ழிவு ள் பல்கேறு ேள ேோ ப் பிரிப்ப ன் மூலம் திடக் ழிவு கமலோண்ளம 

எளி ோகிறது. 

 ேைர்ந்து ேரும்   ேல் த ோழில்நுட்பம் உற்பத்தி தசய்யும் 70 ச வீ  மின்னணு 

 ழிவு ளை  மிழ்நோடு மோசுக் ட்டுப்போட்டு ேோரிேம் மறுசுைற்சி முளறயில் 

அப்புறப்படுத்திட கேண்டும். 

 சரக்கு ேோ னங் ள் தேளிகேற்றும் மோசுக் ளை  ன் ோணிக்   மிழ்நோடு மோசு 

 ட்டுப்போடு ேோரிேம்  ண் ோணிப்பு நிளலேங் ளை ஏற்படுத்தி உள்ைது. 

தசன்ளனயில் ஆலந்தூர் , மோ ோேரம் மற்றும் அம்பத்தூரிலும் பிற மோேட்டங் ளில் 

நீலகிரி, திண்டுக் ல், பைனி மற்றும் தசங் ல்பட்டு ஆகிே இடங் ளில் 
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நிறுேப்பட்டுள்ைது. இளேேல்லோது, ேோ னப் கபோக்குேரத்தின் மோசு 

தேளிகேற்றத்ள க்  ண் ோணிக்  தசன்ளனயில், கிண்டி, விேோசர்போடி மற்றும் 

திருமங் லம் ஆகிே இடங் ளில்  ண் ோணிப்பு நிளலேங் ள் உள்ைன. 

 வீட்டு சிட்டுக்குருவி ள்  ற்கபோது அதி  அைவில்  ோணப்படோ  ற்கு  ோரணம் 

மின்னஞ்சல் க ோபுரங் ள் தேளியிடும் மின் அளல கை ஆகும். 

24. ெைங்ைகை பாதுைாத்தல் 

மதிப்புமிக்  ேைங் ளை மனி னுக்கு அத்திேோேசிேமோன ோகும். ஒரு ேைத்தின் 

இருப்பைவு மற்றும் அ ன்  லப்படமற்ற தூய்ளம மற்ற ேைத்தின் நிளலப்போட்ளட 

போதிக்கும் வி த்தில் ஒன்கறோடு ஒன்று த ோடர்புளடே ோகும். ேைங் ளின் மோறுபட்ட 

நிளல மனி ளன போதிக்கின்றது. எனகே சுற்றுச்சூைளல அ ன்  னித் ன்ளமகேோடு 

போது ோக்   குந்  கமலோண்ளம முளற ளைக் ள ேோண்டு போது ோக்  கேண்டும். 

 இேற்ள  ேைங் ளை  ோத் ல் என்பதும் நிளலேோன திட்டமிட்ட முளறயில் ேைங் ளை 

பேன்படுத்துே ன் மூலம் பின்ேரும் சந் தியினருக்கும் உபகேோ ப்படும் அைவிற்கு 

போது ோத்து விட்டு ளேத் ல் ஆகும். 

 மனி னின் அளனத்து தசேல் ளும் மண்ளணகே ஆ ோரமோ க் த ோண்டுள்ை ோல், 

மண்ேைம் மி ச்சிறந்  ேைமோ க்  ரு ப்படுகிறது. 

  ம்பம் பள்ைத் ோக்கு திருதநல்கேலி, தூத்துக்குடி மற்றும் இரோமநோ புரத்தின் சில 

பகுதி ளில்  ோற்றோல் மண் அரிப்பு அதி ம்  ோணப்படுகிறது. 

 தபோதுேோ  மண் போது ோப்பு இருேழி ளில் ள ேோைப்படுகிறது. அளே ஒன்று, மண் 

அரிப்ளப  டுத் ல், மற்தறோன்று மண்ேைத்ள   க்  ளேத் ல். 

தமிழைத்தில் ைாடு மற்றும் விலங்குைளின் பாதுைாப்பு 
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  மிை த்தில் 17.59 நிலப்பகுதியில்  ோடு ள் பரவியிருக்கின்றது. மளை நீளர அறுேளட 

தசய்ேவும், மண்ேைத்ள  புதுப்பிக் வும், நிலத் டியில் நீரிளனத் க க்கி ளேக் வும், பல 

உயிரினங் ளின் ேோழுமிடமோ வும், சுற்றுச்சூைளல நிளலப்படுத் வும்  ோடு ள் தபரும் 

பங்கு ேகிக்கின்றன. இளேேல்லோது  ோட்டுப் தபோருட் லின் உற்பத்தி சீரோ  அளமேவும், 

நிலத்தின் மூன்றில் ஒரு பங்கு  ோடு ள் இருக்  கேண்டும். 

 சமூ க்  ோடு ள் ேைர்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மரங் ள் சோளலகேோரங் ளிலும், இரயில் போள  

ஓரங் ளிலும், ஆற்றங் ளரகேோரங் ளிலும், நீர்பிடிப்பு பகுதி ளிலும் ேைர்க் ப்படுகிறது. 

 க ர்ந்த டுக் ப்பட்ட சில பகுதி ளில், சூைல் சமநிளலளேப் போதுக் ோக் வும், உயிரின 

கேற்றுளமளேக்  ோக் வும்  மிை  அரசு மக் ள் பங்க ற்பு திட்டங் ளை தசேல்படுத்தி 

ேருகின்றது. 

  மிழ்நோட்டில் 13 பறளே ள் சரணோலேங் ள், 5 க சிே பூங் ோக் ள் மற்றும் 7 ேனவிலங்கு 

சரணோலேங் ள் உள்ைன. 

 ஆண்டு க ோறும் ஆர்டிக் பகுதியிலிருந்து குளிர் ோலங் ளில் பறளே ள்  மிழ்நோட்டிற்கு 

இனப்தபருக் த்திற் ோ  ேந்து  ங்கி தசல்கின்றன. 

 புலி ளைப் போது ோக்  “ப்ரோதஜக்ட் ளட ர்” ஏற்படுத்திேது கபோல ேோளன ளை 

அழிவிலிருந்து  ோப்போற்ற “ப்ரோதஜக்ட் ேோளன” என்ற போது ோப்புத் திட்டம் 

அறிமு ப்படுத் ப்பட்டுள்ைது. 

தமிழைத்தில் சரணாலயங்ைள் 

வபயர் மாெட்டம் 

சித்திரங்குடி பறளே ள் சரணோலேம் இரோமநோ புரம் 

 ஞ்சிரோங்குைம் இரோமநோ புரம் 
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கமலதசல்ேனூர் கீைதசல்ேனூர் 

பறளே ள் சரணோலேம் 

இரோமநோ புரம் 

மன்னோர்  டல்சோர் க சிே பூங் ோ இரோமநோ புரம் 

 ளரதேட்டி பறளே ள் சரணோலேம் அரிேலூர் 

கூடங்குைம்(கூந் ன்குைம்) பறளே ள் 

சரணோலேம் (மி ப்தபரிே இருப்பு) 

திருதநல்கேலி 

முண்டந்துளற சரணோலேம் திருதநல்கேலி 

 ைக் ோடு ேனவிலங்கு சரணோலேம் திருதநல்கேலி 

க ோடிேக் ளர பறளே ள் 

சரணோலேம்(Point Calimere) 

 ஞ்சோவூர் 

பைகேற் ோடு பறளே ள் 

சரணோலேம்(Pulicut) 

திருேள்ளூர் 

உ ேமோர்த் ோண்டபுரம் பறளே ள் 

சரணோலேம் 

திருேோரூர் 

ேடுவூர் பறளே ள் சரணோலேம் நோ ப்பட்டினம் 

கேடந் ோங் ல் பறளே ள் சரணோலேம்  ோஞ்சிபுரம் 

தேள்கைோடு பறளே ள் சரணோலேம் ஈகரோடு 

சத்திேமங் லம் பறளே ள் சரணோலேம் ஈகரோடு 

கேட்டங்குடி பறளே ள் சரணோலேம் சிே ங்ள  

முதுமளல க சிே பூங் ோ நீலகிரி 

முக்குறுத்தி க சிே பூங் ோ நீலகிரி 
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முதுமளல சரணோலேம் நீலகிரி 

கிண்டி க சிே பூங் ோ தசன்ளன 

பைனி மளல க சிே பூங் ோ திண்டுக் ல் 

சோம்பல் நிற அணில் ள் சரணோலேம் விருதுந ர் 

இந்திரோ ோந்தி ேனவிலங்கு சரணோலேம் க ோேம்புத்தூர் 

 ன்னிேோகுமரி ேனவிலங்கு சரணோலேம்  ன்னிேோகுமரி 

  

 பனங்த ோட்ளட தசறவி, மட்டி மூக்கு தசறவி மற்றும் கிலுேோய் ேோத்து பிற 

நோட்டிலிருந்து குளிர் ோலத்தில்  மிழ்நோட்டிற்கு ேருடந்க ோறும் ேரும் பறளே ள். 

அபிக்பைா இயக்ைம் 

 சிப்க ோ இேக் ம் கபோன்று அபிக்க ோ என்ற இேக் ம்  ர்நோட  மோநிலத்தில் 

த ோடங் ப்பட்டுள்ைது. 

 இவ்விேக் ம் கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளலயிலிருந்து, கிைக்கு த ோடர்ச்சி மளல ேளர 

ேனப்போது ோப்பு இேக் மோ  தசேல்படுகிறது. 

 இது ஒரு முழுளமேோன மக் ள் பங்க ற்பு இேக் மோகும். இவ்விேக் த்தின் முக்கிே 

குறிக்க ோள், எஞ்சியுள்ை அேனமண்டல ஈரக் ோடு ளை போது ோப்ப ோகும். அழியும் 

நிலயில் உள்ை பகுதி ளை  க் ளேக் வும்,  ோட்டுப் தபோருட் ளை சீரோன ேழியில் 

சிக் னமோ  உபகேோக்கி வும்  ோட்டு ேைத்ள  ஆக்கிரமிப்பு தசய்ே ோல் உண்டோகும் 

அழுத் த்ள  விடுவிக் வும் நடேடிக்ள  ள் கமற்த ோள்ைப்பட்டுள்ைது. 

 இவ்விேக் த்தின் மி  பிரபலமோன முைக்  ேோச ம்: “போது ோக் , ேைர்க் , 

விகே மோ  உபகேோகிக் ” 
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 இவ்விேக் த் ோல் த னிந்திே கிரோமப்புறங் ளில் அறிமு ப்படுத் ப்பட்ட மோற்று 

சக்தி ஆ ோரங் ள் வீடு ளில் பேன்படுத் ப்படும் விறகு ளின் அைவு சுமோர் 40% 

குளறந்துள்ைது. 

உயிர்பைாை பசமிப்பு வபட்டைங்ைள்(Biosphere-reserve) 

 1977 ஆம் ஆண்டு யுனக ோ நிறுேனம் “மனி னும் உயிர் க ோைமும்” என்ற 

திட்டத்திளன உருேோக்கிேது. 

 த ோடர்புளடே அளனத்து ஆய்வுத் துளற ளை இளணந்து, பயிற்சி அளிப்ப ன் 

மூலம் சூைளல போது ோத்து சீரோன முளறயில் ேைங் ளை உபகேோ ப்படுத்தும் 

ேழிமுளற ளை  ண்டறிே இத்திட்டம் த ோடங் ப்பட்டது. இ ன் விளைேோ  

உலகிலுள்ை 107 நோடு ளில் 553 உயிர்க ோை கசமிப்பு ளமேங் ள் 

உருேோக் ப்பட்டுள்ைன. 

 உயிர்க்க ோை கசமிப்பு தபட்ட ம் என்பது ஒரு போது ோக் ப்பட்ட பிரத்திகே  புவிப் 

பகுதி ளின் உல ைோவிே ேளல அளமப்போகும். 

 இவ்ேளமப்பின் மோதிரி தசேல்போடு 3 பகுதி ளைக் த ோண்டது 

1. நன்கு போது ோக் ப்பட்ட ளமேப்பகுதி 

2.  ல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆரோய்ச்சிக் ோ  பேன்படுத் ப்படும் தசேல்போட்டுப் பகுதி 

3. சுற்றுலோவுக் ோ வும், தபோழுதுகபோக்கிற் ோ வும் பேன்படுத் ப்படும் 

மோற்றமளடயும் தேளிப்பகுதி. 

  மிழ்நோட்டில் உள்ை 3 உயிர்க ோை கசமிப்பு தபட்ட ப் பகுதி ள்: நீலகிரி, மன்னோர் 

ேளைகுடோ, அ த்திே மளல ஆகும். 
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 அரசு மற்றும் அரசு சோரோ அளமப்பு ள்  மிழ்நோட்டின் மருத்துே குணம் த ோண்ட 

தசடி ளை போது ோக்  முளனந்துள்ைன. 

1. ேட்டோர ஆகரோக்கிே பைக்  ேைக் ங் ளுக்கு புத்துயிர்ப்பு அளிக்கும் நிறுேனம் (FRLHT- 

Foundation for Revitatization of Local Health and Tradition) 

2.  மிழ்நோடு ேனத்துளற 

3. டச்சு நோட்டின் உல ைோவிே ேைர்ச்சி குழுமம் (DANDA- Danish International Development 

Agency) 

  மிை  ேனத்துளற அரசு சோரோ நிறுேனங் ளின் உ விகேோடு மருத்துே 

 ோேரங் ளைப் போது ோக்கும் முேற்சியில் ஈடுபட்டுள்ைது. போது ோக் ப்பட கேண்டிே 

மருத்துே  ோேரங் ள் மற்றும் அப்பகுதி ளை (MPCA- Medical Plant Consetvation 

Area)  ண்டறிந்து அழிவின் அபோேத்திலிருந்து  ோேரங் ளை  ோக்கும் தசேலில் 

ஈடுபட்டுள்ைது. இ ற்த ன 11 ளமேங் ள் தசேல்படுகின்றன. 

1. அை ர் க ோயில் 2. த ோளடக் ோனல் 

3. த ோல்லிமளல 4. குரம்போரம் 

5. அம்போசமுத்திரம் 6. முண்டந்துளற 

7. அம்போசமுத்திரம் 8. கபச்சிப்போளற 

9.  னிப்போளற 10. த ன்மளல 

11. டோப்ஸ்லிப்  

 அழியும் நிளலயில் உள்ை  ோேர இனங் ளை அப்பகுதிேோழ் மக் ளின் 

துளணகேோடு அபிவிருத்தி தசய்யும் ளமேங் ள் 8 இடங் ளில் தசேல்படுகின்றன. 

1. ஆத்தூர் 2. தசங் ல்பட்டு 
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3. க ோேம்புத்தூர் 4.  ர்மபுரி 

5. த ோட்டதபட்டோ 6. மதுளர 

7. கசலம்  8. கேலூர் 

சளிளேயும், இருமளலயும் குணப்படுத்தும் துைசி மருத்துே குணம் நிளறந்  

 ோேரமோகும். 

சதுப்புநிலப் பாதுைாப்பு 

 6 அடி ஆைத்தில் நிரந் ரமோ கேோ அல்லது  ற் ோலி மோ கேோ நீர் க ங்கிே 

பகுதிளே சதுப்பு நிலம் எனலோம். 

 நிலத் டி நீரிளன ேைப்படுத்து லில் இவ்ேள  நிலம் தபரும்பங்கு ேகிக்கிறது. 

  மிழ்நோட்டின் சில முக்கிே சதுப்பு நிலங் ள்: க ோடிேக் ளர,  ழுகேலி(விழுப்புரம் 

மோேட்டம்), பள்ளிக் ரளண (தசன்ளன), முத்துப்கபட்ளட, பிச்சோேரம் மற்றும் 

இரோமநோ புரத்தின் சில பகுதி ைோகும். 

நீர்ெைப் பாதுைாப்பு 

 ேோழ்க்ள க்கு நீர் ஆ ோரமோ  உள்ைது. நீர் ேைம் மோசுபடோமல், போது ோத் லும் 

பரோமரித் லும் அேசிேம். 

 நீர் பிரிகமடு என்பது அதி  மளைதபோழிவின் கபோதும், ஆறு ள், ஏரி ள் நிரம்பு 

ேழியும் கபோதும் மட்டுமல்லோது ேறண்ட  ோலங் ளிலும் த ோடர்ந்து க ளேேோன 

நீர் கிளடக்கும்படி தசய்ே ோகும். 

 ேற்றோ  நதி ளை ேற்றும் நதி கைோடும் ஏளனே நீர்நிளல கைோடும் இளணக்கும் 

திட்டமோனது, இரட்ளட பிரச்சிளனேோன தேள்ைப் தபருக்ள யும் ேறட்சிளேயும் 

தீர்க்  உ வும் அறிவு சோர்ந்  ேழிமுளறேோகும். 



Geography                     Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 231 of 321 

நீர்ெை பாதுைாப்பு முகைைள் 

 மளை நீர் கசமிப்பு முளற, சிறு  டுப்பு அளண ள்  ட்டு ல் ஆகிேளே, மளைநீர் 

வீணோேள   டுத்து நிலத் டி நீர்மட்டத்ள  உேர்த்  ேழி தசய்கின்றன. 

  ழிவுநீளர முடிந் ேளரயில் சுத்தி ரித்து, குறிப்பிட்ட தசேல் ளுக்குப் 

பேன்படுத்து ல். 

 மரங் ளை அதி  அைவில் ேைர்த் ோல் அளே அதி  அைவில் நீரிளன ஈர்த்து 

நிலத் டி நீர் மட்டத்ள  உேர்த்தி புதுப்பிக்கும். 

எரிவபாருள் பாதுைாப்பு 

 உயிர்- ேோயு ேைர்ச்சி திட்டத்தின் மூலம் 2008 ஆம் ஆண்டு மோர்ச்சு மோ  நிலேரப்படி 

 மிழ்நோட்டில் 1285 உயிர்-ேோயு நிளலேங் ள் உள்ைன. 

 உயிர் எரிசக்தி தசய்யும் ஒன்பது மோநிலங் ளில்  மிை ம், மு ன்ளம நிளலயில் 5 

விழுக் ோடு எத் னோல்  லப்பு ேோ ன எரிதபோருளை 2003 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

பேன்படுத்துகிறது. 

  மிை  ேனத்துளற  ரஞ்சோவ்ல் (புங் ம்) இருந்து  ேோரிக்கும் உயிர் எரிதபோருள் 

எஸ்டரிபிக ென் நிளலேங் ள் மூன்று ஓழூரிலும், தூத்துக்குடியிலும் 

அளமந்துள்ைது. இளே  மிழ்நோடு கேைோண்ளம பல் ளலக் ை ம் 

பரிந்துளரத்துள்ை மோதிரியில் அளமக் ப்பட்டுள்ைன. 

 எஸ்டரிபிக ென் என்ற ப ம் இரு எதிர்மோற்ற தசேல் ளுக்கு இளடகே உண்டோன 

இரசோேன விளைவின் மூலம் உருேோகும் ஒரு தபோருளைக்  (ester) குறிக்கின்றது. 

எஸ்டர் ேோசளன திரவிே த ோழிற்சோளல ளில், அருளமேோன ேோசளன 

அளிப்ப ோல் பேன்படுத் ப்படுகிறது. 
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  ோட்டோமணக்கு விள  ளைக் த ோண்டு உயிர் எரிசக்தி  ேோரிக் ப்படுகிறது. இது 

 விர கேம்பு,  ரஞ்சோ(புங் ம்) விள  ளில் இருந்தும் உயிர் எரிதபோருள் 

 ேோரிக் ப்படுகிறது. 

 ஓர் பகுதிளே ேைர்ச்சிேளடே தீட்டப்படும் எந் தேோரு ேைர்ச்சித் திட்டமும், 

 ற்கபோள ே க ளே ளைப் பூர்த்தி தசய்ேள  மட்டும் கநோக் மோ க் த ோள்ைோமல், 

எதிர் ோல  ளலமுளறயினரின் ேை உரிளம போது ோப்ளபயும் மனதில் த ோள்ை 

கேண்டும். இத் ள ே ேைர்ச்சித் திட்டங் கை நிளலப்படுத் ப்பட்ட ேைர்ச்சிக்கு 

(Sustainable Development) ேழி ேகுக்கும். 

இந்திய புவியியல் 

25. இந்தியா – அகமவிடமும் இயற்கை அகமப்பும் 

அகமவிடம் 

 இந்திேோ ஆசிேோக்  ண்டத்தின் த ன் பகுதியில் அளமந்துள்ைது. 
 இந்திேோ சிந்து ஆற்றின் தபேரோல் ‘’இந்துஸ் ோன்’’ என்று அளைக் ப்பட்டது 

ஐகரோப்பிேர் ள் ‘சிந்து’ என்ற தசோல்லின் அடிப்பளடயில் இந்திேோ என்று தபேரிட்டனர். 

இந்தியா – ஒரு துகணக் ைண்டம் 

   ண்டம் என்பது பல்கேறு ேள ேோன இேற்ள  அளமப்பு பிரிவு ளையும்,  ோலநிளல ளையும், 
இேற்ள த்  ோேரங் ளையும்,  னிம ேைங் ளையும், மனி  ேோழிடங் ளையும்,  லோச்சோர 
கூறு ளையும், முற் ோல இனங் ளையும் தமோழி ளையும், மி ப்பரந்  நிலப் பரப்ளபயும் 
த ோண்டது. 

 ஒரு  ண்டத்திற்குரிே பண்பு ள் அளனத்தும் இந்திேோவில்  ோணப்படுே ோல், 
இந்திேோளே ‘ஒரு துளணக் ண்டம்’ என்று அளைக்கிகறோம். 

அகமவிடமும் பரப்பைவும் 

 இந்திேோ 8°4’ ேட அட்சம் ேளரயிலும் 68°7’ கிைக்கு தீர்க் ம் மு ல் 97°25’ கிைக்கு தீர்க் ம் 
ேளரயிலும் பரவியுள்ைது. 
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 231/2 ேடக்கு அட்சமோன  ட கரள  இந்திேோவின் குறுக் ோ  தசன்று நோட்ளட இரு 
பகுதி ைோ  பிரிக்கின்றது. 

 இந்திேோ 32,87,263 ச.கி.மீ பரப்பைளேக் த ோண்டுள்ைது. 2011 இல் மக் ள் த ோள  
 ணக்த டுப்பின்படி 1210 மில்லிேன் மக் ள்த ோள ளேப் தபற்றுள்ைது. 

 இந்திேோ ேடக்க   ோஷ்மீர் மு ல் த ற்க   ன்னிேோகுமரி ேளர 3214 கி.மீ நீைத்ள யும், 
கமற்க  குஜரோத் மு ல் கிைக்க  அருணோசலப்பிரக சம் ேளர 2933 கி.மீ அ லத்ள யும் 
த ோண்டுள்ைது. 

 இந்திேக்  டற் ளரயின் நீைம் 6000 கி.மீ (அந் மோன் நிக்க ோபோர், இலட்சத்தீவு 
 டற் ளரளேயும் கசர்த்து 7516 கி.மீ) நீைம் த ோண்டுள்ைது. 

 ஐகரோப்பிே நோடு ளுடன், சூேஸ்  ோல்ேோய் ேழிேோ வும், ேணி ம் மற்றும் தபோருைோ ோர 
தசேல் ளில் ஈடுபட இந்திேோவின் அளமவிடம் ஏதுேோ  உள்ைது 

 ஆசிேோவிகலகே இரண்டோேது மி ப்தபரிே நோடு இந்திேோ, இது போகிஸ் ோளனவிட 4 
மடங்கும் ஜப்போளன விட 8 மடங்கும், இங்கிலோந்ள விட 12 மடங்கும் தபரிேது. ஆனோல், 
ஐக்கிே அதமரிக்  நோட்ளடவிட 3 மடங்கு சிறிேது. 

இந்தியத் திட்டபநரம் 

 அல ோபோத் ேழிேோ  தசல்லும் 82° 30’ கிைக்குத் தீர்க் ம் இந்திேத் திட்ட கநரத்ள  
 ணக்கிட உ வும் தீர்க் ம். 

 இந்திேத் திட்ட கநரம் கிரின்விச் 0° தீர்க்  கநரத்ள விட 5 மணி 30 நிமிடம் முன்ன ோ  
உள்ைது. 

 இந் ேோவின் கிைக்கு கமற்கு பரேல் சுமோர் 30° தீர்க் ங் ளைக் த ோண்டது. இம்மி ப்தபரிே 
தீர்க் ப் பரேலோல் சூரிேன் இந்திேோவின் கமற்கு பகுதிளேக்  ோட்டிலும் கிைக்குப் 
பகுதியில் 2 மணிகநரம் முன்ன ோ  உதிக் கேோ அல்லது மளறேகேோ தசய்கின்றது. 
இ னோல் நம் நோட்டில் ஒவ்தேோரு இடத்திலும் ஒவ்தேோரு கநரமிருந் ோல் கநரிடும் 
குைப்பத்ள த்  விர்ப்ப ற் ோ  நோட்டின் நடுவில் தசல்லும் 82°30’ கிைக்குத் தீர்க் த்ள  
க ர்வு தசய்து அப்பகுதியில் நிலவும் கநரத்ள கே நோடு முழுே ற்கும் திட்ட கநரமோ  
பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

இந்தியாவும் அதன் அண்கட நாடுைளும் 

 கிைக்க  உள்ை மளலத் த ோடர் ள் இந்திேோளே மிேோன்மோரிலிருந்து பிரிக்கிறது. 
 இந்தியாவின் அண்கட நாடுைள்: கமற்கில் போகிஸ் ோன், ேடகமற்கில் ஆப் ோனிஸ் ோன், 

ேடகிைக்கில் கநபோைம், பூடோன் மற்றும் சீனோ, கிைக்கில் ேங் ோைக சம் மற்றும் மிேோன்மர். 
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 இந்திேோ த ன் கமற்கு திளசயில் அரபிக்  டலோலும், கிைக்கு மற்றும் த ன்கிைக்கில் 
ேங் ோை விரிகுடோேோலும், த ற்கில் இந்திேப் தபருங் டலோலும் சூைப்பட்டுள்ைது. இந்திே 
தீப ற் த்தின் த ன்முளனேோ   ன்னிேோகுமரி அளமந்துள்ைது. 

 இந்திேோவிலிருந்து த ற்கில் உள்ை இலங்ள ளே போக் நீர்ச்சந்தி பிரிக்கிறது. 
 இந்துகுஷ் மற்றும்  ோரக ோரம் மளல ளைக் த ோண்ட இமேமளலத் த ோடர் ள் 

இந்திேோவின் ேடக்கு இேற்ள  எல்ளலேோ  அளமந்து உள்ைன. 

இந்தியா – அரசியல் பிரிவுைள் 

 இந்திேோ 29 மோநிலங் ைோ வும், 7 யூனிேன் பிரக சங் ைோ வும், தமோழி அடிப்பளடயில் 
நிர்ேோ  ேசதிக் ோ  பிரிக் ப்பட்டுள்ைது. 

இந்தியாவின் இயற்கையகமப்பு 

 ஒரு நோட்டின் இேற்ள  நிலத்க ோற்றங் ளைப் பற்றி விேரிப்பக  இேற்ள ளேளமப்பு 
எனப்படும். 

 இந்திேோ தபரிதும் மோறுபட்ட நிலத்க ோற்றங் ளைக் த ோண்ட நோடு ஆகும். 
 இந்திே தீப ற்ப பீடபூமி புவியிலுள்ை நிளலேோன, த ோன்ளமேோன போளற 

அளமப்பு ளில் ஒன்றோ  விைங்குகிறது. 
 இந்திே தேப்ப மண்டலத்திலிருந்து மி  தேப்ப மண்டலம் ேளர மோறுபட்ட 

 ோலநிளலளேக் த ோண்டுள்ைது. 
 கேறுபட்ட இேற்ள ச் சூழ்நிளலேம்,  ோலநிளலயும் இந்திேோளே பல்கேறு ேள ேோன 

 ோேரங் ளுக்கும், விலங்கு ளுக்கும் உ ந்  ஓர் ேோழிடமோ த் தி ைச் தசய்கின்றது. 

இந்தியாவின் இயற்கை அகமப்புப் பிரிவுைள் 

 நிலத்க ோற்றங் ளின் அடிப்பளடயில் 5 பிரிவு ைோ ப் பிரிக் லோம். 
1. ேடக்கு மளல ள் 
2. ேட இந்திே தபரும் சமதேளி ள் 
3. தீப ற்ப பீடபூமி 
4.  டற் ளரச்சமதேளி ள் 
5. தீவு ள் 

1.இமயமகலைள் 

 ேடக்கு மளல ள் என்பது இமே மளல ளை குறிக்கும். இது உலகிகலகே மி  உேர்ந்  
மளல ைோகும். 
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 இம்மளல ளின் உேர்ந்  சரிவுப் பகுதி ள் எப்கபோதும் நிரந் ரமோன பனிேோல் 
மூடியுள்ை ோல் இமேமளல ளை ‘’பனி உளறவிடம்’’ என்று அளைப்போர் ள். 

 இமேமளல ள் ‘வில்’ கபோன்ற ேடிேத்தில் 2500 கி.மீ நீைத்திற்கு கமற்கு கிைக் ோ  
அளமந்துள்ைன. 

 கமற்க  ஜம்மு  ோஷ்மீரில் உள்ை சிந்து பள்ைத் ோக்கிலிருந்து கிைக்க  அருணோச்சலப் 
பிரக சத்திலுள்ை பிரம்மபுத்திரோ பள்ைத் ோக்கு ேளர நீண்டு தசல்கின்றன. 

 இங்குள்ை பல மளல ள்  டல் மட்டத்திலிருந்து 8000 மீட்டருக்கு கமல் உேரம் 
த ோண்டளே. 

 இம்மளல ள் ஜம்மு  ோஷ்மீர், இமோச்சலப் பிரக சம், உத்திரப்பிரக சம், உத்ரோஞ்சல், கமற்கு 
ேங் ோைம், சிக்கிம் மற்றும் அருணோச்சலப்பிரக சம் ஆகிே மோநிலங் ளிளடகே 
பரவியுள்ைன. 

இமயமகல உருொன விதம் 

 இமேமளல ள் ஒகர த ோடர்ச்சிேோன மளலத்த ோடர் அல்ல. பல மளல ள் இளணே வும் 
பள்ைத் ோக்கு ைோலும் பீடபூமி ைோலும் பிரிக் ப்பட்டுள்ைன. 

 பல மில்லிேன் ேருடங் ளுக்கு முன்பு ஒகர ஒரு நிலப்பகுதி ோன் இருந் து. இள ச்சுற்றி 
தபருங் டல் ள் சூழ்ந்திருந் ன. இவ்ேோறு இருந்  நிலப்பகுதிக்கு ‘போஞ்சிேோ’ என்றும் 
அள ச் சுற்றியுள்ை நீர்ப் பகுதிக்கு ‘போந் லசோ’ என்றும் அளைக் ப்பட்டது. இவ்ேோறு பரந்  
நிலப்பகுதி இரு பகுதி ைோ ப் பிரிந் து. ேடபகுதி ‘அங் ோரோ’ என்றும் த ன்பகுதி 
‘க ோண்டுேோணோ’ என்றும் தபேரிடப்பட்டன. இந்  இரண்டு நிலப்பகுதிளே பிரிக்கும் 
நீர்ப்பகுதி ‘தடத்தீஸ்  டல்’ என்று அளைக் ப்பட்டது. இக் டல் கிைக்கு கமற் ோ  
பரவியிருந் து. அங் ோரோ மற்றும் க ோண்டுேோணோ பகுதியிலிருந்து உருேோகி ேரும் 
ஆறு ள்,  ோன் த ோண்டு ேந்  படிவு ளை தடத்தீஸ்  டலில் படிே ளேத் ன. நீண்ட 
 ோலத்திற்கு பிறகு இப்படிவு ள் புவிேன் உள் இேக்  சக்தி விளச ைோல் (Denudation) 
உேர்ந்து இமேமளல ள் என்றளைக் ப்படும் மடிப்பு மளல ளை உருேோக்கின. 

 இந்திேோவிலுள்ை ஆரேல்லி மளலத்த ோடர் உலகின் பைளமேோன மளலத் த ோடர் ளுள் 
ஒன்று. 

 இமேமளல ளை கமற்கிலிருந்து கிைக் ோ  கமலும் 3 பிரிவு ைோ  பிரிக் லோம். 

       1.கமற்கு இமேமளல ள் 2.மத்திே இமேமளல ள் 3.கிைக்கு இமேமளல ள் 

பமற்கு இமயமகலைள் 
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 ேட கமற்கு இந்திேோவிலுள்ை போமீர் முடிச்சிலிருந்து கிைக் ோ   ோரக ோரம் மளல ள் 
தசல்கின்றன. 

 த ன் கமற்கு  ோஷ்மீரில் அளமந்துள்ை இமேமளல ள் ஆப் ோனிஸ் ோனத்திற்கும், 
சீனோவிற்கும் இளடயில் இந்திே எல்ளல ைோ  அளமந்துள்ைன. 

 உலகின் இரண்டோேது உேர்ந்  சி ரமோன K2 எனப்படும்  ோட்வின் ஆஸ்டின் இம்மளலத் 
த ோடரில் அளமந்துள்ைது. 

 பல்கடோரோ மற்றும் சிேோச்சின் எனும் இருதபரும் பனிேோறு ளும்  ோரக ோரம் மளல ளின் 
த ற்க  அளமந்துள்ைன. லடோக் மற்றும் ஜோஸ் ர் என்ற இரு மளலத் த ோடர் ளுக்கு 
இளணேோ  அளமந்துள்ைன. 

 ேடகமற்கு  ோஷ்மீரில் அளமந்துள்ை லடோக் மளலத்த ோடரின் த ோடர்ச்சி லடோக் பீடபூமி 
எனவும் அதுகே இந்திேோவிலுள்ை மி  உேர்ந்  பீடபூமிேோ வும் அளமகிறது.  

மத்திய இமயமகலத் வதாடர்ைள் 

 போமீர் முடிச்சிலிருந்து த ன்கிைக்கு திளச கநோக்கிச் தசல்லும் இமேமளல ளை மத்திே 
இமேமளல ள் என்கிகறோம். 

 இம்மளல ளின் அ லம் கமற்கில் 400 கி.மீ மு ல் கிைக்க  தசல்லச் தசல்ல 50 கி.மீ. ேளர 
மோறுபடுகிறது. 

 இ ன் உேரம் கமற்கிலிருந்து கிைக் ோ  அதி ரித்துக் த ோண்கட தசல்கிறது. 
 இமேமளல ள் இைம் மடிப்பு மளல ைோல் ஆனது என்பள  மத்திே இமேமளல ளிலுள்ை 

உேர்ந்  சி ரங் ள் அதி மோ  இருப்பள க் த ோண்கட அறிேலோம். 
 இம்மளலத் த ோடர் ள் பள்ைத் ோக்கு ைோலும், பீடபூமி ைோலும் அறுபட்டுக் 

 ோணப்படுகின்றன. 
 மத்திே இமேமளல ளில் ேடக்கு த ற் ோ  மூன்று இளணேோன மளலத்த ோடர் ள் 

 ோணப்படுகின்றன. 1.ஹிமோத்ரி 2.ஹிமோச்சல் 3.சிேோலிக் 

ஹிமாத்ரி 

 இமேமளலயின் ேடக்கு மளலத்த ோடளர ஹிமோத்ரி என்கிகறோம். 
 இ ன் சரோசரி உேரம் 6000 மீ. ஆகும். 
 இது ேடகமற்க  சிந்து பள்ைத் ோக்கிலிருந்து ேடகிைக்கில் உள்ை பிரம்மபுத்திரோ 

பள்ைத் ோக்கு ேளர நீண்டு தசல்கின்றன. 
 உலகிலுள்ை மி  உேர்ந்  சி ரங் ளில் பல இம்மளலத் த ோடரில் அளமந்துள்ைன. 
 கநபோைத்திலுள்ை உலகிகலகே மி  உேரமுள்ை எேதரஸ்ட் சி ரம் (8848 மீ) இங்கு 

அளமந்துள்ைது. 
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  ஞ்சன் ஜங் ோ, நங் பர்ேத்,  ேைகிரி மற்றும் நந் க வி ஆகிே சி ரங் ளும் இங்கு 
அளமந்துள்ைன. 

 பல ஆறு ளின் உருேோக் த்திற்கு ஆ ோரமோ  விைங்கும் பனிேோறு ள் இங்  
அளமந்துள்ைன. 

  ங்ள யின் பிறப்பிடமோன  ங்க ோத்ரி பனிேோறும், ேமுளனயின் பிறப்பிடமோன 
ேமுகனோத்திரி பனிேோறும் இங்க  அளமந்துள்ைன. 

 மளல ளின் குறுக்க   ோணப்படும் இேற்ள ப் போள  ளை  ணேோய் ள் என்கிகறோம். 
அளே அண்ளட நோடு ளுக்குச் தசல்ல உ வும் போள  ைோ  உள்ைன.  ோஷ்மீரிலுள்ை 
தசோஜிலோ  ணேோய், இமோச்சல பிரக சத்திலுள்ை ஷிப்கிலோ  ணேோய், சிக்கிமில் உள்ை 
நோதுலோ மற்றும் ஜலப்புலோ கபோன்றளே ஹிமோத்திலியிலுள்ை முக்கிே  ணேோய் ைோகும். 

மளலச் சி ரங் ள் 

சி ரம் உேரம் (மீட்டர்) 
எேதரஸ்ட் 8848 

K2 8611 
 ஞ்சன் ஜங் ோ 8598 
 ேைகிரி 8172 
நங் பர்ேத் 8126 
நந் க வி 7817 
 ோதமட் 7756 
நம்சபர்ே 7756 

 

இமாச்சல் 

 ேடக்க  இமோத்ரி மளலக்கும் த ற்க  சிேோலிக் மளலக்கும், இளடகே இமோச்சல் 
மளலத்த ோடர் அளமந்துள்ைது. 

 சரோசரி அ லம் 80 கி.மீ. ஆகும். சரோசரி உேரம் 3700 மீ மு ல் 4500 மீ ேளர. 
 இது குன்று ளையும் பிைவுபட்ட கமட்டு நிலங் ளையும் மி வும்  ரடுமுரடோன 

 ளரேளமப்ளபயும் த ோண்டது. இப்பகுதியில் உள்ை நீண்ட மளலத்த ோடரோ  
 ோஷ்மீரின் பீர்போஞ்சோல் த ோடர் உள்ைது. 

 இமோச்சலப் பிரக சத்தில் ஜம்மு- ோஷ்மீரில் இருந்து ேரும்  வ்ல ோர் மளலத்த ோடர் 
நீண்டு தசல்கிறது. 
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 இம்மளலத் த ோடர் ளுக்கு இளடகே  ோஷ்மீர்,  ோங்கிரோ, குலு பள்ைத் ோக்கு ள் 
அளமந்துள்ைன. 

 மளல ேோழிடங் ைோன ஸ்ரீந ர் போ ல் ம், குல்மோர்க், முதசௌரி மற்றும் ளநனிடோல் 
கபோன்றளேயும் இங்கு அளமந்துள்ைன. புனி  இடங் ைோன அமர்நோத், க ோ ர்நோத், 
பத்ரிநோத், மற்றும் ளேஷ்ணவிக வி க ோவில் ளும் சிறப்பு மிக்  இடங் ைோ  
இமோச்சல் மளலத்த ோடரில் அளமந்துள்ைன. 

சிொலிக் 

 இமேமளலயின் த ன்பகுதியில் உள்ை சிேோலிக் மளல ளின் சரோசரி உேரம் 1000 மீ. 
ஆகும். 

 இது  ளிமண்ணோலும், தமன்போளற ைோலும் ஆன த ோடர்ச்சிேற்ற மளலேோகும். 
 குறு லோன நீண்ட டூன் எனப்படும் பள்ைத் ோக்கு ள் சிேோலிக் மளலத்த ோடரில் 

 ோணப்படுகின்றன. (கடரோடூன்)  
 ஆறு ைோல் த ோண்டு ேரப்படும் கூைோங் ற் ள், போளற ளும் சிேோலிக் மளல ளின் அடி 

ேோரத் ல் படிே ளேக் ப்படுகின்றன. 
 சிேோலிக்கின் த ன்பகுதியில் தமன்து ள் உருேோக்கும் படிவு ள்  ரோய் சம தேளி அடர்ந்  

 ோடு ள் ேைர்ே ற்க்கும் சதுப்பு நிலங் ள் உருேோே ற்கும் துளணபுரிகின்றன. 

கிழக்கு இமய மகலைள் 

 பிரம்மபுத்திரோ ஆறு இமேமளல ளின் கிைக்க ோரப் புவி எல்ளலேோ  அளமகிறது. 
 இந்திேோவின் கிைக்கு எல்ளல ளுடன் உள்ை .இம்மளல ளை “பூர்ேோச்சர்” என்று 

அளைக்கிகறோம். 
 நடுத் ர உேரம் த ோண்டளே. ேடக்கில் பட் ோய் மற்றும் நோ ோ குன்று ளும், த ற்கில் 

மீகசோ குன்று ளும் கிைக்கு இமேமளலயில் அடங்கியுள்ைன. 
 இம்மளல ள் இளடயில் கமற்கு மு மோ  திரும்பி கம ோலேவில் உள்ை ேங் க ச எல்ளல 

ேழிேோ ச் தசல்கிறது. 
 தஜேந்திேோ,  ோகரோ மற்றும்  ோசி குன்று ள் கிைக்கு கமற் ோ   ோணப்படுகின்றன. 

ெட வபரும் சமவெளி 

 இமேமளலயின் த ற்க  அளமந்துள்ைளே ேட தபரும் சமதேளி ைோகும். 
 சிந்து  ங்ள  மற்றும் பிரம்மபுத்திரோ ஆறு ளின் படிவு ைோல் உருேோன ோகும். 
 இச்சமதேளி 24000 ச. கி.மீ. அைவிற்கு நீைம் த ோண்டது. ஏற்த் ோை 7 இலட்சம் ச.கி.மீ. 

அைவிற்கு பரவியுள்ைது. 
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 இப்படிவு ள்  ோ ர் (Khadar) எனபப்டும், பதிே ேண்டல் படிவு ளையும்,  ோரோய் எனப்படும் 
பளைே ேண்டல் படிவு ளையும் த ோண்டது. 

  ோ ர் மண் படிவு ள் மளலேடிேோரத்தில் ஏறத் ோை 8 கி.மீ. மு ல் 16 கி.மீ. ேளர அ லத்திற்கு 
படிந்துள்ைது. 

 மளல ளிலிருந்து ேரும் ஆறு ள்  ோங் ள் த ோண்டு ேரும் படிவு ளை ேண்டல் 
விசிறி ைோ  மளலேடிேோரற் ளில் படிே ளேக்கின்றன. இப்படிவு ளின் நுண் துளை ள் 
நீரோ  ஓடுகின்றன. இ னோல் ஆற்றின் கமற்பரப்பில் ேறண்ட ஆற்றுப் பகுதிேோ க் 
 ோணப்படுகின்றது. 

தாரய் 

  ரோய் என்பது கசறும் ச தியும் த ோண்ட ஒரு நிலப்பகுதி ஆகும். 
 போ ர் படிவு ளின் மளறந்திருந்  ஆறு ள் மீண்டும் இப்பகுதியில் க ோன்றுகின்றன. 

இத் ரோய், போ ர் பகுதிக்கு த ற்கில் அளமந்துள்ைது. 
 இது சுமோர் 15 கி.மீ மு ல் 30 கி.மீ ேளர அ லம் த ோண்டது. இது ஈரப்ப ம் த ோண்ட 

பகுதிேோகும். 
 இது  ோடு ள் ேைர்ே ற்கு, பல்கேறு வி மோன  ோட்டு விலங்கு ள் ேோழ்ே ற்கும் 

துளணபுரிகின்றன. 
 பங் ோர் என்பது ேண்டல் படிவு ைோல் உருேோன நிலத்க ோற்றம். இங்குள்ை படிவு ள் 

ேோவும் பளைே ேண்டல் மண்ணோல் ஆனளே. இளே தேள்ைப்கபோக்குச் சமதேளி ளில் 
அளமந்துள்ைன. இளே தபரும்போலும்  ளிமண்ணோல் ஆனளே. 

  ோடர் என்பது ஆறு ைோல் த ோண்டு ேரப்படும் புதிே ேண்டல் மண் .இது 
தேள்ைப்தபருக்கு ஏற்படும்  ோலங் ளில் இப்படிவு ள் மீது கமலும் புதிே படிவு ள் ேந்து 
கசருகின்றன. 

 ேட இந்திேச் சமதேளிளே 4 பிரிவு ைோ ப் பிரிக் லோம். ரோஜஸ் ோன் சமதேளி, பஞ்சோப்-
ைரிேோனோ சமதேளி,  ங்ள ச் சமதேளி,பிரம்மபுத்ரோ சமதேளி 

ராெஸ்தான் சமவெளி 

 இது ஆரேல்லி மளலத்த ோடருக்கு கமற்கில் அளமந்துள்ைது. சரோசரிேோ  300 கி.மீ. 
அ லத்துடன் 640 கி.மீ தூரத்திற்குப் பரவியுள்ைது. 

 மூன்றில் இரண்டு பகுதி போளலேனமோ க்  ோணப்படும் கமற்கு ரோஜஸ் ோன் 
இச்சமதேளியில் அடங்கும். 
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 இது  டல் மட்டத்திலிருந்து சுமோர் 300 மீட்டர் உேரம் த ோண்டது. தபோதுேோ  
போளலேனத்தின் கிைக்குப் பகுதி போளற ைோ வும், கமற்குப் பகுதி ந ரும் மணல் 
திட்டு ைோ வும் உள்ைன. 

 ஆரேல்லி மளலத் த ோடரிலிருந்து உருேோகும் பற்பல பருே ோல நீகரோளட ள், 
இச்சமதேளியில்  ோணப்படுகின்றன. இப்பகுதியின் முக்கிே ஆறோ த் தி ழ்ேது “லூனி 
ஆறு” இது  ட்ச் குடோவில்  லக்கிறது. 

 லூனி ஆற்றின் ேடபகுதி உள்நோட்டு ேடி ோல் அளமப்பு ள் த ோண்டு தபரும் பகுதிேோ  
 ோணப்படுகிறது. 

ஆறு மகைகிைது 

 சமீபத்தில் புவி அளமப்பில் ேரலோற்றுக்  ோலத்தில் இருந்  பல ஆறு ள் மளறந்து 
கபோயின. சில ஆறு ள்  ங் ைது கபோக்ள  மோற்றிக் த ோண்டன. சில ஆறு ள் 
முழுேதுமோ  மளறந்க  கபோயின. 

 கே   ோலத்திலும் கே த்திற்கு முற்பட்ட  ோலத்திலும் ேலிளமேோன ஆறோ  இருந்  
“சரஸ்ேதி ஆறு” தபருகி ேரும் போளலேனப் பரப்பிற்குள் சிறிது சிறி ோ  மளறந்து 
கபோயிற்று.  ற்கபோது உள்ை “ ோக்ரோ” ஆறு மளறந்து கபோன சரஸ்ேதி ஆற்றின் த ோடர்ச்சி 
என்று நம்பப்படுகிறது. 

 பல உப்பு ஏரி ளும் ரோஜஸ் ோன் சமதேளியில் அளமந்துள்ைன. இவ்ேோறு தஜய்ப்பூருக்கு 
கமற்க  சுமோர் 65 கி.மீ தூரத்தில் அளமந்துள்ை “சோம்போர் ஏரி” மி ப்தபரிே ஏரிேோகும். 

பஞ்சாப் – ேரியானா சமவெளிைள் 

 ேைமோன இச்சமதேளி ள் இந்திேப் போளலேனத்தின் ேடகிைக்க  அளமந்துள்ைன. 
 ேடக்கிலிருந்து த ன்கமற் ோ  சுமோர் 640 கி.மீ தூரத்திற்கும் கமற்கிலிருந்து கிைக் ோ  

சுமோர் 300 கி.மீ தூரத்திற்கும் பரவியுள்ைது. தடல்லி மு டு பஞ்சோப் – ைரிேோனோ 
சமதேளி ளை  ங்ள ச் சமதேளியிலிருந்து பிரிக்கிறது. 

 இச்சமதேளி, சட்தலஜ், பிேோஸ், ரோவி ஆறு ைோல் ஏற்படும் படிவு ைோல் ஆனது. 
ரோஜஸ் ோன் சமதேளிளே ஒட்டியுள்ை இச்சமதேளியின் த ன்கிைக்கு பகுதி 
மணற்போங் ோனவிலுள்ை  ோக்ரோ நதிக்கும் ேமுனோ நதிக்கும் இளடப்பட்ட நிலப்பரப்கப 
ைரிேோனோ சமதேளிேோ  அளமகிறது. 

ைங்கை சமவெளி 
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  ங்ள ச் சமதேளி மி ப் பரந்  சமதேளி, இது கமற்கிலுள்ை ேமுனோ ஆற்றிலிருந்து 
கிைக்கிலுள்ை ேங் க சம் 1500 கி.மீ. நீைத்துடனும், சரோசரி 300 கி.மீ. அ லத்துடனும் 
பரவியுள்ைது. 

 இது உத்திரப்பிரக சம், பீ ோர் மற்றும் கமற்கு ேங் ம் கபோன்ற மோநிலங் ளில் பரவியுள்ைது. 
 ரோம் ங் ோ, க ோமதி,  ோக்ரோ,  ோண்டக், க ோசி, ேமுனோ கபோன்ற நதி ள் ேடக்கிலிருந்து, 

கசோன், சம்பல், பீடேோ கபோன்ற நதி ள் த ற்கிலிருந்தும் உருேோகி  ங்ள  ஆற்றின் 
துளணேோறு ைோ   ங்ள யுடன் கசருகின்றன. இவ்ேோறு ள் முளறகே 
மளல ளிலிருந்து பீடபூமி ளிலிருந்து அதி  அைவில் மணளலயும் ேண்டளலயும் படிே 
ளேத்து மி ப்தபரிே சமதேளிளே உருேோக்குகின்றன. 

  ங்ள ச் சமதேளியினுளடே சரிவு கிைக்கு மற்றும் த ன்கிைக்கு கநோக்கி தமன்சரிேோ  
அளமந்துள்ைது. இ ன் சரோசரி உேரம் 200 மீட்டர். 

 இச்சமதேளியின் கிைக்கில் கரோஹில் ண்ட்  ோழ்நிலம் அளமந்துள்ைது. ஆற்றுப் 
போள யின் ளமேப்பகுதியில் படிவு ள் நிளறந்துள்ை ோல், ஆற்றுநீரின் கபோக்கு மோறிக் 
த ோண்கட ேருகிறது. இ னோல், இப்பகுதி முழுேதும் அடிக் டி தேள்ைப்தபருக்கு ஏற்பட 
ேோய்ப்பு உள்ைது. 

  ங்ள  மற்றும் ேமுளன ஆறு ளின்  ளரப்பகுதி ளில் ைரித்துேோர், மதுரோ, ேோரனோசி, 
அல ோபோத் கபோன்ற புனி த் லங் ள் உருேோக் ப்பட்டுள்ைன. 

 பீ ோரின் துேரம் என்றளைக் ப்படும் க ோசி ஆறு  ன் ஆற்றுப்கபோக்ள  சமீப ோலத்தில் 
சுமோர் 100 கி.மீ. ேளர மோற்றிேளமத்துள்ைது. 

  ங்ள ச் சமதேளியின்  ோழ்ந்  பகுதியில்  ங் ோ – பிரம்மபுத்திரோ ஆறு ள் பல்கேறு 
இளணேோறு ைோ ப் பிரிந்து, உலகிகலகே மி ப் பரந்  சமதேளிளே உருேோக்கி உள்ைன. 

 இச்சமதேளியின்  ோழ்பகுதி சுந் ரேனம் என அளைக் ப்படுகிறது. இப்பகுதி ஓ த் ோல் 
ஏற்படும் அடர்ந்  சதுப்புநிலக்  ோடு ளைக் த ோண்டுள்ைது. 

 இச்சமதேளி  ழிமு ங் ள், சதுப்புநிலக் ோடு ள், மணல் திட்டுக் ள் மற்றும் தீவு ளைக் 
த ோண்டுள்ைது. 

பிரம்மபுத்ரா சமவெளி 

 இது ேடதபரும் சமதேளியின் கிைக்க ோரப்பகுதி பிரம்மபுத்திரோ ஆற்றிளனயும் அ ன் 
பல்கேறு துளணேோறு ளையும் த ோண்டுள்ைது. 

 பிரம்மபுத்ரோ ஆறு சோங்கபோ என்ற தபேருடன் திதபத்தில் உருேோகிேது. அது 
இந்திேோவிற்குள் நுளையுமுன்  “தி ோங்” ஆைப் பள்ைத் ோக்ள  உருேோக்கி ஆஸ்ைோம் 
பள்ைத் ோகில் நுளைகிறது. 
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 இச்சமதேளி 720 கி.மீ. நீைத்ள யும் சுமோர் 60 மு ல் 100 கி.மீ அ லத்ள யும் தபற்றுள்ைது. 
இச்சமதேளி ேடக்கிலிருந்து த ன் கமற்கு கநோக்கி சரிந்து  ோணப்படுகிறது. கமற்குப் 
பகுதிளேத்  விர இச்சமதேளி உேர்ந்  மளல ைோல் சூைப்பட்டுள்ைது. 

 ேட கிைக்கிலுள்ை அஸ்ைோம் குன்று ளிலிருந்து பல்கேறு துளணேோறு ள் க ோன்றி 
பிரம்மபுத்ரோ சதுப்பு நிலங் ள் மி  அதி  அைவில்  ோணப்படுகின்றன 

தீபைற்ப பீடபூமி 

 தீப ற்ப பீடபூமி ேட இந்திேோ சமதேளிக்கு த ற்க  அளமந்துள்ைது. 
 இது முக்க ோண ேடிேம் த ோண்டது. சுமோர் 16 லட்சம் ச.கி.மீ. பரப்பைளேக் த ோண்டது. 

இ ளனச் சுற்றி ேடக்க  ஆரேல்லி, விந்திேோ, சோத்பூரோ, ரோஜ்ம ோல் மளலத்த ோடர் ளும், 
கமற்க  த ோடர்ச்சி மளல ளும், கிைக்க  கிைக்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளும் 
அளமந்துள்ைன. 

 இது  டல் மட்டத்திலிருந்து சரோசரிேோ  600 – 900 மீட்டர் உேரத்ள க் த ோண்டது. 
பகுதி ளில் கிைக்கிலிருந்து கமற் ோ  சரிந்துள்ைது. 

 நர்மள  ஆறு தீப ற்ப பீடபூமிளே இரு சமமற்ற பகுதி ைோ ப் பிரிக்கின்றது. இ ன் ேட 
பகுதிளே மத்திே உேர்நிலங் ள் என்றும், த ன் பகுதிளே  க் ோண பீடபூமி என்றும் 
அளமப்பர். 

மத்திய உயர்நிலங்ைள் 

மாைெ பீடபூமி 

 ஆரேல்லி மளல, விந்திே மளல மற்றும் பண்டல் ோன்ட் ஆகிேேற்றோல் சூைப்பட்டுள்ைது. 
இது லோேோ எனப்படும் எரிமளலக் குைம்போல் உருேோகி  ருப்பு மண்ணோல் ஆன 
பகுதிேோகும். சோம்பல் நதியும் அ ன் துளணேோறு ளும் கசர்ந்து பீடபூமியின் பல 
பிைவு ளை(ravines) உண்டோக்கியுள்ைது. 

பண்டல்ைான்ட் உயர்நிலம் 

 இது ேமுளனேோற்றின் த ன் பகுதியில் அளமந்துள்ைது. 
 இது தீப்போளற ைோலும் உருமோறிே போளற ைோலும் ஆக் ப்படட்டது. இ ன் ேடபகுதியில் 

 ங் ோ மற்றும் ேமுளன ஆறு ள் ேண்டல் மண்ளணப் படிே ளேக்கின்றன. இ ன் 
குன்றுப்பகுதி ள் மணற்போளற ைோலும்,  ருங் ற் ைோலும் ஆக் ப்பட்டளே. பீட்ேோ 
மற்றும் தசன் கபோன்ற ஆறு ள்ஆைமோன பள்ைத் ோக்கு ளை உருேோக்கியுள்ைன. 

பாைல்ைண்ட் 
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 போ ல் ண்ட் ளமக் ோலோ மளலத்த ோடரின் கிைக்க  அளமந்துள்ைது. இது கமற்கில் 
மணற்போளற ைோலும் சுண்ணோம்பு போளற ைோலும் கிைக்கில்  ருங் ற் ைோலும் ஆனது. 
பீடபூமியின் மத்திேப்பகுதி கசோன் ஆற்றுக்கும் ம ோநதி ஆற்றுக்கும் இளடகே 
நீர்ப்பிரிகமடோ  அமந்துள்ைது. 

பசாட்டாநாைபுரி பீடபூமி 

 கசோட்டோ நோ புரி பீடபூமி மத்திே உேர்நிலங் ளின் ேடகிைக்குப் பகுதியில் 
அளமந்துள்ைது.  ோகமோ ர், சுபர்ணகர ோ, க ோேல் மற்றும் பரோக் ர் ஆறு ள் இ ன் 
ேழிேோ ப் போய்கின்றன. 

 இப்பகுதியின் மத்தியில்  ோகமோ ர் ஆறு கமற்கிலிருந்து கிைக் ோ ப் போய்கிறது. இப்பகுதி 
பீடபூமி ைோலும். மளல ைோலும் சூைப்பட்டுள்ைது. ைசரிபோக் பீடபூமி,  ோகமோ ர் ஆற்றின் 
ேடக்கிலும், ரோஞ்சி பீடபூமி த ற்குப் பகுதியிலும் இரோஜ்ம ோல் குன்று ள் ேடகிைக்கிலும் 
அளமந்துள்ைன. 

தக்ைாண பீடபூமி 

 சுமோர் 5 இலட்சம் ச.கி.மீ. பரப்பைவில்  க் ோணப் பீடபூமி அளமந்துள்ைது. ேடகமற்கு 
திளசயில் விந்திே சோத்பூரோ மளலத் த ோடர் ளையும் ேடக்கில் ம ோக வ் மற்றும் 
ளமக் ோல மளலத் த ோடர் ளையும் கமற்கில் கமற்க்குத் த ோடர்ச்சி மளலளேயும் 
எல்ளல ைோ  த ோண்டுள்ைது. 

  க் ோண பீடபூமியின் ேடபகுதி தீப்போளற ளையும்  ரிசல் மண்ளணயும் த ோண்டுள்ைது. 
 இப்பீடபூமியின் த ன்பகுதிேோன  ர்நோட ோ பீடபூமி நீலகிரி மளலத்த ோடருடன் 

இளணகிறது. 
 த லுங் ோனோ பீடபூமியிலிருந்து க ோ ோேரி, கிருஷ்ணோ மற்றும் தபண்ணோறு ஆறு ள் 

ஓடுகின்றன. 

தீபைற்ப இந்தியாவிலுள்ை மகலத்வதாடர்ைள் 

 ஆரேல்லி மளலத்த ோடர் உலகிகலகே மி ப்பைளமேோன மடிப்பு மளலத்த ோடரோகும். இது 
ேடகிைக்கிலிருந்து த ன்கமற் ோ  சுமோர் 800 கி.மீ. ேளர பரவியுள்ைது. ேடக்கில் 
சரோசரிேோ  சுமோர் 400 மீ. உேரத்ள யும் த ோண்டுள்ைது. 

 ஆரேல்லி மளலத் த ோடரின் மி  உேர்ந்  ‘குருசி ோர்’ (1/22 மீ.) சி ரம் அபு மளலயில் 
அளமந்துள்ைது. ஆரேல்லி மளலத்த ோடர் தபரிதும் அரிக் ப்பட்டும் பிைவுபட்டும் 
 ோணப்படுகிறது. 

விந்திய மகலத்வதாடர் 
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 விந்திே மளலத்த ோடர் நர்மள  ஆற்றின் பள்ைத் ோக்கிற்கு கமல் தசங்குத்து சரிேோ  
உேர்ந்து  ோணப்படுகின்றது. 

 இது நர்மள  ஆற்றிற்கு இளணேோ  கிைக்கிலிருந்து கமற் ோ  சுமோர் 1200 கி.மீ. ேளர 
நீண்டு தசல்கிறது. 

 இம்மளல மணற்போளற ள், சுண்ணோம்பு போளற ள் மற்றும் தமன்  ளிமண்ணோலும் 
உருேோக் ப்பட்டுள்ைது. 

 இம்மளலத் த ோடர்  ங்ள ேோற்றின் த ோகுதி ளுக்கும் த ன்னிந்திே ஆறு ளுக்கும் 
இளடகே நீர்ப்பிரிகமடோ  இருக்கிறது. 

சாத்பூரா மகலத்வதாடர் 

 இம்மளலத்த ோடர் நர்மள  மற்றும்  பதி ஆறு ளுக்கு நடுவில் அளமந்துள்ைது. 
 இது ஏழு மளல ளைக் த ோண்ட மளலத் த ோடர்ச்சிேோகும். இது சுமோர் 900 கி.மீ. ேளர 

நீண்டு  ோணப்படுகின்றது. 
 சோத்பூரோ மளலத்த ோரின் உேரம் 900 மீ. கமல் உள்ைது. 

பமற்குத் வதாடர்ச்சி மகலத் வதாடர்ைள் 

 கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளலத் த ோடர் ள் ேடக்கு த ற் ோ  நீண்டு,  க் ோண பீடபூமிக்கு 
கமற்கு எல்ளலேோ  அளமகின்றன. 

 இளே ேடக்க   பதி நதியிலிருந்து த ற்க   ன்னிேோகுமரி ேளர சுமோர் 1600 கி.மீ. ேளர 
பரவியுள்ைன. கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளலேோனது கமற்கு  டற் ளரச் சமதேளியில் 
தசங்குத் ோ  உேர்ந்து  ோணப்படுகின்றது. இ ன்  ோரணமோ , கமற்கில் நதி ள் கே மோ  
போய்கின்றன. சோரோேதி ஆற்றில் கஜோக் நீர்வீழ்ச்சி (270 மீ.) கபோன்ற நீர்வீழ்ச்சி ளை 
உருேோக்குகின்றன. 

 இம்மளலத்த ோடரின் கிைக்குப் பகுதி தமன்சரிேோ க்  ோணப்படுகிறது க ோ ோரவி 
கிருஷ்ணோ மற்றும்  ோவிரி ஆறு ள் கிைக்குச் சரிவுவில் உருேோகி கிைக் ோ ப் போய்ந்து 
ேங் ோை விரிகுடோவில்  லக்கின்றன. 

  ோல்  ணேோய், கபோர்  ணேோய் மற்றும் போலக் ோட்டு  ணேோய் ஆகிேளே கமற்குத் 
த ோடர்ச்சி மளலயின்  ோணப்படும் முக்கிே  ணேோய் ள் ஆகும். கமற்கில் த ோங் ண 
 டற் ளரப் பகுதிக்கும் கிைக்கில்  க் ோண பீட பூமிக்கும் இளடயில் சோளல ள் மற்றும் 
இரயில் கபோக்குேரத்திற்கு இக் ணேோய் ள் தபரிதும் பேன்படுகின்றன. 

 கிைக்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளும், கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளும் நீலகிரி மளலயில் 
ஒன்றிளணகின்றன. இங்கு மி  உேரமோன த ோட்டதபட்டோ (2637 மீ) மளலச்சி ரம் 
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அளமந்துள்து. உ  மண்டலம் நீலகிரி மளலயில் உள்ை த ோட்டதபட்டோ சி ரத்தின் 
அடிேோரத்தில் அளமந்துள்ைது 

 கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளலயின் த ன் பகுதியில் உள்ை போலக் ோட்டு  ணேோய் க ரை 
 டற் ளரளே  மிழ்நோடுடன் சோளல ள் மற்றும் இரயில் போள  ள் மூலம் இளணக்கிறது. 

 த ன்னிந்திேோவின் மி  உேரமோன சி ரம் ஆளனமுடி (2695 மீ) இதிலிருந்து ேடக்கில் 
ஆளனமளலயும், ேட கிைக்கில் பைனி மளலயும் மற்றும் த ற்கில் ஏலமளலயும் பிரித்து 
தசல்கின்றன. 

 த ோளடக் ோனல் பைனி மளலயின் த ன்முளனயில் அளமந்துள்ைது. கமற்குத ோடர்ச்சி 
மளல  ன்னிேோகுமோரிக்கு 20 கி.மீ தூரத்தில் முடிேளடகிறது. 

கிழக்குத் வதாடர்ச்சி மகலத்வதாடர்  

 கிைக்குத் த ோடர்ச்சி மளலத்த ோடர் தபரும்போலும் கிைக்கு  டற் ளரக்கு இளணேோ ச் 
தசல்லுகின்றன. 

 இளே ஒடிசோவிலுள்ை ம ோநதிக்கும்,  மிழ்நோட்டிலுள்ை ளேள  ஆற்றிற்கும் இளடயில் 
பிைவுபட்ட குன்று ைோ   ோணப்படுகின்றன. இளே த ோடர்ச்சிேோன மளல ள் அல்ல.  

 க ோ ோேரி மற்றும் கிருஷ்ணோ ஆறு ளுக்கு இளடப்பட்ட பகுதியில் இம்மளல ள் 
 ோணப்படவில்ளல. 

 க ோ ோேரி ஆற்றுப் பள்ைத் ோக்கு கிைக்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளை ேடபகுதி மற்றும் 
த ன்பகுதி இரு பிரிவு ைோ ப் பிரிக்கிறது. 

 இ ன் ேடக்குப் பகுதி 200 கி.மீ அ லத்ள யும், த ன் பகுதி 100 கி.மீ அ லத்ள யும் 
த ோண்டுள்ைது. 

 இ ன் ேடக்குப் பகுதியில் மி  உேர்ந்  மக ந்திரகிரி (1501 மீ) என்ற சி ரம்  ோணப்படுகிறது.  
 த ன் பகுதியில் நல்லமளல என்ற பிரசித்திதபற்ற த ோடர் உள்ைது. இது பளிங்கு மற்றும் 

 ளிமண்ணின் ஒருேள  சிகலட்டு மண்ணோல் உருேோனது. 
  கிைக்குத் த ோடர்ச்சி மளலயின் த ன்பகுதியிலுள்ை குன்று ளும் பீடபூமி ளும் உேரம் 

குளறந்து நீலகிரியில் கமற்கு த ோடர்ச்சி மளலயுடன் இளணத்து விடுகிறது. 

ைடற்ைகர சமவெளிைள் 

 தீப ற்ப பீடபூமிளேச் சுற்றியுள்ை  டற் ளர சமதேளி ள் மோறுபட்ட அ லத்ள க் 
த ோண்டளே. இது கமற்கில் ரோன் ஆப்  ட்சிலிருந்து கிைக்க   ங்ள -பிரம்மபுத்ரோ 
சமதேளி ேளர 6000 கி.மீ தூரம் பரவிக்  ோணப்படுகின்றது. 

 கமற்கு மற்றும் கிைக்குக்  டற் ளரச் சமதேளி ள் இந்திேோவின் த ன்க ோடியில் 
 ன்னிேோகுமரியில் சந்திக்கின்றன. 
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பமற்குக் ைடற்ைகரச் சமவெளி 

 கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளலக்கும் அரபிக்  டலுக்கும் இளடப்பட்ட நிலப்பகுதி கமற்குக் 
 டற் ளரச் சமதேளி எனப்படுகிறது. 

  கமற்குக்  டற் ளரச் சமதேளி ேடக்கில்  ட்ச் பகுதியில் உள்ை ரோன் மு ல் த ற்க  
 ன்னிேோகுமரி ேளர நீண்டுள்ைது. இது குஜரோத்ள த்  விர மற்ற பகுதி ளில் குறு லோ  
இறுக்கிறது. இ ன் சரோசரி அ லம் சுமோர் 65 கி.மீ. ஆகும். 

 குஜரோத் சமதேளி,  ட்ச் மற்றும்  த்திேேோர் பகுதி ளின் கிைக்குப் பகுதியில் நர்மள , 
 பதி, மோகி மற்றும் சபர்மதி ஆறு ைோல் உருேோக் ப்பட்டது. குஜரோத்தின் த ன்பகுதி 
மற்றும்  ைம்பட்டின்  டற் ளரப் பகுதியும் கசர்ந்து குஜரோத் சமதேளி 
என்றளைக் ப்படுகிறது. இது சதுப்பு நிலங் ளின் த ோடர்ச்சிேோகும், உேர் ஓ ங் ளின் 
கபோது  டற் ளரயில் தேள்ைப்தபருக்கு ஏற்படுகிறது. 

 த ோங் ண சமதேளி, குஜரோத்திற்கு த ற்கிலிருந்து க ோேோ ேளர சுமோர் 500 கி.மீ. ேளர 
பரவியுள்ைது. இ ன் அ லம் சுமோர் 50 மு ல் 80 கி.மீ. ேளர  ோணப்படுகிறது. இங்கு 
 டலளல அரிப்பு ைோல் உருேோன ஓங் ல் (cliff), முருள  ள் (reef) மற்றும் தீவு ள் 
மும்ளபக்கு த ற்கில்  ோணப்படுகின்றன. த ோங் ண  டற் ளர ேளைகுடோக் ள் 
மணற் டற்  ளர ளின் த ோடர்ச்சிேோகும். இ ன் ேடபகுதி மணற்போங் ோ வும், த ன்பகுதி 
 ரடுமுரடோன போளற ைோ வும்  ோணப்படுகிறது. 

  ர்நோட  சமதேளி, க ோேோவிலிருந்து மங் ளூர் ேளர சரோசரி அ லம் 30 லிருந்து 50 கி.மீ 
ேளர நீண்டு  ோணப்படுகிறது. இச்சமதேளி சில இடங் ளில் தசங்குத்துச் சரிளே 
த ோண்டுள்ை ோல் நீர்வீழ்ச்சி ளை உருேோக்குகின்றது. 

 மலபோர் சமதேளி, மங் ளூருக்கும்  ன்னிேோகுமரிக்கும் நடுகே அளமந்துள்ைது. இங்கு 
சிறப்பு அம்சங் ைோ  ஏரி ள், சுழி ள் மற்றும்  ோேல் ள் (backwater)  ோணப்படுகின்றன. 

 கேம்பநோடு ஏரி க ரைோவின் மி ப்தபரிே ஏரிேோகும். 
 தபரும்போலும்,  ோேல் ள்  டற் ளரக்கு இளணேோ க்  ோணப்படுகின்றன. சுழி ளும் 

 ோேல் ளும்  ோல்ேோய் ைோல் இளணக் ப்பட்டு, சிறு படகு ைோல் எளி ோன 
கபோக்குேரத்திற்கு உ வுகின்றன. 

கிழக்குக் ைடற்ைகரச் சமவெளி 

 கிைக்குத் த ோடர்ச்சி மளலக்கும் ேங் ோை விரிகுடோவிற்கும் இளடப்பட்ட நிலப்பகுதி 
கிைக்குக்  டற் ளரச் சமதேளி எனப்படுகிறது. 

 கிைக்கு  டற் ளர சமதேளி கமற்கு ேங்  ஆற்றுச் சமதேளியிலிருந்து  ன்னிேோகுமரி 
ேளர பரவியுள்ைது. 
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 கிைக்கு  டற் ளர சமதேளிேோனது, கமற்கு  டற் ளர சமதேளிளேவிட பரந்தும் 
அ லமோ வும்  ோணப்படுகிறது. இ ன் சரோசரி அ லம் 120 கி.மீ ஆனோல் 
மு த்துேோரங் ளில் இ ன் அ லம் 200 கி.மீ ேளர  ோணப்படுகின்றது. 

 இது கநரோன  டற் ளரளேயும், ேளரேறுக் ப்பட்ட தசன்ளனயின் தமரினோ  டற் ளர 
கபோன்ற  டற் ளரச் சமதேளிளேயும் த ோண்டிருக்கிறது. 

 ம ோநதி மற்றும் கிருஷ்ணோ ஆறு ளுக்கு இளடகே  ோணப்படும்  டற் ளர ேடசர்க் ோர் 
 டற் ளர எனவும் கிருஷ்ணோ மற்றும்  ோவிரி ஆறு ளுக்கு இளடகே உள்ை  டற் ளர 
கசோைமண்டல  டற் ளர எனவும் அளைக் ப்படுகிறது. 

 உத் ல் சமதமளி ஒடிசோ  டற் ளரயிலுருந்து 400 கி.மீ. தூரம் நீண்டு ம ோநதி ஆற்று 
சமதேளிளேயும் உள்ைடக்கிே ோ க்  ோணப்படுகின்றது. இ ன்  டற் ளர, கநரோ வும் 
மணற்குன்று ளை எல்ளல ைோ க் த ோண்டும்  ோணப்படுகிறது. ‘சிலி ோ ஏரி’ ம ோநதி 
ஆற்றின் த ற்க  அளமந்துள்ை இந்திேோவின் மி ப்தபரிே ஏரிேோகும். 

 ஆந்திரச் சமதேளி தபர் ம்பூர் மற்றும் புலி ோட் ஏரிக்கு இளடயில் அளமந்துள்ைது. 
இச்சமதேளி, க ோ ோேரி, கிருஷ்ணோ ஆற்றுச் சமதேளி ைோல் ஆனது. 

 ஆந்திர  டற் ளரச் சமதேளி கநரோ வும் துளறமு  அளமவிடத்திற்கு ஏற்ற ோ வும் 
உள்ைது. விசோ ப்பட்டினம் மற்றும் மசூலிப்படினம் கபோன்றளே குறிப்பிடத் க்  
துளறமு ங் ைோகும். ஆந்திர  டற் ளரச் சமதேளியில் த ோல்கலரு ஏரி 
அளமந்துள்ைது. 

  மிழ்நோட்டுச் சமதேளி புலி ோட் ஏரியிலிருந்து  ன்னிேோகுமரி ேளர 992 கி.மீ நீண்டு 
பரவியுள்ைது. இ ன் சரோசரி அ லம் சுமோர் 100 கி.மீ ஆகும். ேைமிக்  மண் மற்றும் 
கமம்படுத் ப்பட்ட நீர்ப்போசன ேசதி ள் ஆற்றுச் சமதேளிளே த ன்னிந்திேோவின் 
 ைஞ்சிேமோ  மோற்றியுள்ைது. 

இந்தியத் தீவுைள் 

 அந் மோன் மற்றும் நிக்க ோபோர் தீவு ள் ேங் ைோ விரிகுடோவிலும் இலட்சத்தீவு ள் 
அரபிக் டலிலும் அளமந்துள்ைன. 

அந்தமான் நிக்பைாபார் தீவுைள் 

 அந் மோன் நிக்க ோபோர் தீவு ள் 60ே மு ல் 140 ேட அட்சம் ேளரயிலும் 920கி மு ல் 940 கி 
தீர்க் ம் ேளரயிலும் அளமந்துள்ைன. 

 இளே சிறிேதும் தபரிேதுமோன 572 தீவு ளைக் த ோண்டளே. இேற்றின் 38 தீவு ள் 
மட்டுகம ேோழிடங் ைோ  உள்ைன. இ ன் தமோத் ப் பரப்பு 8249 ச.கி.மீ. 
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 அந் மோன் தீவுக் கூட்டங் ளை நிக ோபர் தீவுக் கூட்டங் ளிலிருந்து 100 ேடக்கு  ோல்ேோய் 
பிரிக்கிறது. 

 அந் மோன்நிக்க ோபோரின் த ன்க ோடி முளனளே இந்திரோ முளன என்றளைக்கின்றனர். 
அந் மோன் தீவு ள் ஒன்றுடன் ஒன்று இளணந்  அளமப்போ க்  ோணப்படுகின்றன. 
அதிலுள்ை 25 தீவு ளில் மட்டுகம மக் ள் ேசிக்கின்றனர். நிக்க ோபோர் தீவுக் 
கூட்டங் ளிலும் 13 தீவு ளில் மட்டுகம மக் ள் ேசிக்கின்றனர். 

 தீவுக் கூட்டங் ளில் பல மணற்போளற ள், சுண்ணோம்புப்போளற மற்றும்  ளிமண்ணோல் 
ஆக் ப்பட்டளே. 

 இங்குள்ை தீவு ளில் தபரும்போலோனளே எரிமளல ைோ வும் சில முருள ப் போளற ைோல் 
ஆனளேேோ வும் உள்ைது. 

 சில தீவு ள் அதி பட்சம் 750 மீட்டர் உேரம் த ோண்ட  ோலநிளல இருப்ப ோல் அடர்ந்  
 ோடு ளும், த ன்னந்க ோப்பு ளும்  ோணப்படுகின்றன. 

இலட்சத் தீவுைள் 

 அரபிக் டலில் அளமந்துள்ை இலட்சத்தீவுக் கூட்டங் ளிலுள்ை 27 தீவு ளில் 11 தீவு ளில் 
மட்டுகம மனி ர் ள் ேசிக்கின்றனர். 

 கலக் டில்ஸ், மினிக் ோய் மற்றும் அமினிதிவி தீவுக் கூட்டங் ளை 1973 ஆம் ஆண்டு 
இலட்சத் தீவு ள் என மறுதபேரிட்டு அளைத் னர். 

 இத்தீவுக் கூட்டங் ள் 110 ச.கி.மீ. பரப்பைவில் சி றிக்  ோணப்படுகின்றன. 
 இலட்சத்தீவு ள் க ரைக்  டற் ளரக்கு த ன்கமற்கில் 200 மு ல் 500 கி.மீ. தூரத்தில் 

அளமந்துள்ைன. இளேேளனத்தும் முருள ப் போளற ைோல் உருேோனளே. 

இந்திய நிலத்பதாற்ைகமப்பின் முக்கியத்துெம் 

 இந்திேோவின் ேடபகுதியில் உள்ை இமேமளல ள் த ன்கமற்கு பருேக்  ோற்றிளனத் 
 டுத்து, நல்லமளைப் தபோழிளேயும், பனிப்தபோழிளேயும் நமக்குத்  ருகிறது. 
இம்மளல ள் இல்லோதிருப்பின், இந்திேத் துளணக்  ண்டத்தின் தபரும்பகுதி 
தேப்பமோன ோ வும், ேறண்ட போளலேனமோ வும் மோறியிருக் க்கூடும். 

 இமேமளல ள் இந்திேத்துளண  ண்டத்தின் இேற்ள  எல்ளலேோ  அளமந்துள்ைன. 
இங்கு பனி எப்தபோழுதும் உளறந்து  ோணப்படுே ோல் அந்நிே பளடதேடுப்ளப  டுகிறது. 

 ேட இந்திே சமதேளி தபோருைோ ோர மற்றும் சமூ  முக்கிேத்துேம் ேோய்ந் ளே. 
ஏதனனில் அ ன் ேைமிக்  ேண்டல் மண். சம ைமோன நில அளமப்பு, தமதுேோ ச் 
தசல்லும் ேற்றோ  நதி ள், சோ  மோன  ோலநிளல கபோன்றேற்றோல் கேைோண்ளமயும், 
ேணி மும் கமகலோங்கி தி ழ்கின்றன. 
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 தீப ற்ப பீடபூமி இரும்பு, மோங் னீசு,  ோமிரம், போக்ளைட், ளமக் ோ, குகரோமிேம், 
சுண்ணோம்புப் போளற ள் கபோன்ற  னிம ேைங் ளை அதி ம் தபற்றுள்ைது. 

ெடிைால் – ஆறுைள் மற்றும் ஏரிைள் 

 ஆறு ள் மளல ளிலிருந்து ேண்டல் படிவு ளை சமதேளி ளிலும் தடல்டோ 
பகுதி ளிலும் படிே ளேக்கிறது. இப்பகுதி ளில் உள்ை ேண்டல் மண் ஒவ்தேோரு 
முளறயும் தேள்ைப்தபருக்கு ஏற்படும்கபோதும் புதுப்பிக் ப்படுகிறது. 

ஆறுைளின் பிைப்பும், அகமவிடமும் 

 மளல ள் மி  அதி மோ  மளைளேப் தபறுகின்றன. இ னோல் தபரும்போலோன ஆறு ள் 
அங்கு உருேோகி கிளை ஆறு ளுடன் கசர்ந்து மு ன்ளம ஆறோ  உருேோகி, அளே 
தேவ்கேறு இடங் ளில் அ ன் கபோக்கில்  டலில்  லக்கின்றன. இதில் 
மு ன்ளமேோனளே ஆறு என்றும் மற்றளே கிளை ஆறு ள் என்றும் அளைக் ப்படுகிறது. 
இளே ஒன்று கசர்ந்து ஆறு ளின் அளமப்போகிறது. 

 ேடி ோல் அளமப்பு நிலத்தின் சரிவு, நில அளமப்பு, நீரின் த ோள்ைைவு, நீரின் கே ம் 
இேற்ளறப் தபோறுத்து  டலிகலோ அல்லது உள்நோட்டு ஏரி ளிகலோ  லக்கிறது. 

உள்ைநாட்டு ெடிைால் 

 ஆரேல்லி மளலத்த ோடருக்கு கமற்க  உள்நோட்டு ேடி ோல்  ோணப்படுகிறது. இப்பகுயில் 
லூனி ஆறு ஓடுகிறது. இந்  ஆறு ஆஜ்மீருக்கு த ன்கமற்க  ஆரேல்லி மளலத்த ோடரில் 
உருேோகிறது. இந்  ஆறு க ோவிந் ோர்க் என்னுமிடத்ள   டந்து சரஸ்ேதி ஆற்றுடன் 
 லக்கிறது. இந்  சரஸ்ேதி ஆறு புஸ் ர் ஏரியில் உருேோகிறது. இ ற்கு இரண்டு துளண 
ஆறு ள் உள்ைன. அளே ஆரேல்லி மளலத்த ோடரில் உருேோகிறது. இளே  க்ரி நதி 
மற்றும் பகுதியில் உள்ை ரோனின்  ளலப்பகுதியில் உள்ை சதுப்பு நிலப்பகுதியில் 
மளறகிறது. இந்  ஆறு ேறண்ட த ற்கு ரோஜஸ் ோன் பகுதிக்கு மி வும் நன்ளம 
அளிக்கிறது. 

 லூனி ஆற்றின் நீர் போகலோட்டிரோ ேளர சுளேேோ  இருந் கபோதிலும், ரோன் ஆப்  ட்ச் 
பகுதியில் உப்புத் ன்ளமயுடன்  ோணப்படுகிறது. 

தபேர் நீைம் 
கி.மீ 

பரப்பு 
ச.கி.மீ 

ஆற்றின் பிறப்பிடம்  லக்குமிடம் பேனளடயும் 
பகுதி 

சிந்து 3100 321290 ள லோஷ் 
மளலத்த ோடர் 

அரபிக் டல் இந்திேோ, 
போகிஸ் ோன் 
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 ங்ள  2480 337000  ங்க ோத்ரி ேங் ோை 
விரிகுடோ 

உத்திரப்பிரக சம், 
பீ ோர், 

கமற்குேங் ம் 
ேமுளன 1370 359000 ேமுகனோத்ரி ேங் ோை 

விரிகுடோ 
தடல்லி, 

ைரிேோனோ, 
உத்திரபிரக சம் 

பிரம்மபுத்ரோ 725 240000 ஆங்சி பனிேோறு 
மோனசகரோேர் ஏரி 

ேங் ோை 
விரிகுடோ 

ேடகிைக்கு 
மோநிலங் ள் 

 ோவிரி 800 87900 குடகுமளல ேங் ோை 
விரிகுடோ 

 ர்நோட ம், 
 மிழ்நோடு 

க ோ ோேரி 1465 312812 நோசிக்குன்று ள் ேங் ோை 
விரிகுடோ 

ஆந்திரப் 
பிரக சத்தின் 
த ன்கிைக்குப் 
பகுதி, ஒடிசோ 

கிருஷ்ணோ 1400 259000 ம ோபகலஸ்ேரர் 
மளல 

ேங் ோை 
விரிகுடோ 

ம ோரோஷ்டிரோ, 
ஆந்திரப்பிரக சம் 

நர்மள  1312 98796 அமர் ண்டோக் மளல அரபிக் டல் மத்திேப்பிரக சம், 
ம ோரோஷ்டிரோ 

 பதி 724 65145 தபட்டூல் அரபிக் டல் மத்திேப்பிரக சம், 
ம ோரோஷ்டிரோ 

ம ோநதி 858 141600 அமர் ண்டோ பீடபூமி ேங் ோை 
விரிகுடோ 

சட்டிஸ் ர், 
ஜோர் ண்ட், ஒடிசோ 

ளேள  240 7000 கமற்குத் த ோடர்ச்சி 
மளல 

ேங் ோை 
விரிகுடோ 

 மிழ்நோடு 

தபரிேோறு 244 5398  ோர்டமன் மளல ேங் ோை 
விரிகுடோ 

 மிழ்நோடு, க ரைோ 

 ோமிரபரணி 123 4400 அ த்திேர் மளல ேங் ோை 
விரிகுடோ 

 மிழ்நோடு 

இமயமகல ஆறுைளுக்கும் தீபைற்ப ஆறுைளுக்கும் உள்ை பெறுபாடுைள் 

இமேமளலயில் உருேோகும் ஆறு ள் தீப ற்ப ஆறு ள் 
இமேமளலயில் உருேோகும் சிந்து,  ங்ள , 
பிரம்மபுத்திரோ ஆறு ள் பனி உளறந்  

தீப ற்ப ஆறு ைோன ம ோநதி, க ோ ோேரி, 
கிருஷ்ணோ,  ோவிரி நர்ம ோ மற்றும்  பதி 
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மளல ளில் உருேோகின்றன. ஆறு ள் தீப ற்ப பீடபூமியில் உள்ை 
மளல ளில் இருந்து உருேோகின்றன. 

இளே தபரிே ஆற்று ேடிநிலங் ளையும், 
நீர்பிடிப்பு ளையும் த ோண்டளே. 

இளே சிறிே நீர்பிடிப்பு ளையும் சிறிே 
ஆற்றுேடி நிலங் ளையும் த ோண்டளே. 

இளே ஆைமோன ‘1’ ேடிே குறுகிேப்பள்ைத் 
 ோக்கு ள் ேழிேோ  போய்கின்றன. 

இளே அ லமோ  ஆைமற்ற 
பள்ைத் ோக்கு ள் ேழிகே போய்கின்றன. 

இந்  ஆறு ள் ேற்றோ  ஆறு ைோகும். 
இளே பருேமளையிலிருந்தும் பனி 
உருகுே ோலும் நீளரப் தபறுகின்றன. 

இந்  ஆறு ள் பருே  ோலங் ளில் மட்டுகம 
ஓடுகின்றன. பருேமளைளே நம்பிகே 

நீளரப் தபறுகின்றன. 
இளே ேற்றோ  ஆறு ைோ  இருப்ப ோல் 

நீர்ப்பசோனத்திற்கு உ வுகின்றன. 
பருேமளையிலிருந்து நீளரப் தபறுே ோல் 
நீர்ப்போசனத்திற்கு பேன்படுேதில்ளல. 

இளே சமதேளியில் ஓடுே ோல் 
கபோக்குேரத்திற்கு உ வுகின்றன. 

இளே சீரற்ற பீடபூமியில் ஓடுே ோல் 
கபோக்குேரத்திற்கு பேன்படுேதில்ளல. 

 ங் ோ-பிரம்மபுத்திரோ ஆறு ள் 
ஆற்றுமு த்துேோரத்தில் தபரிே ேண்டல் 

தடல்டோக் ளை உருேோக்குகிறது. 

கமற்கு கநோக்கி ஓடும் ஆறு ள் சிறிே 
 ழிமு ங் ளையும் சிறிே 

தடல்டோக் ளையும் உருேோக்குகின்றன. 
 

துளண ஆறு ள் ஒரு ஆறோனது அருகிலுள்ை மளலப்பகுதியில் உருேோகி அது 
மு ன்ளம ஆற்றுடன் ஒன்று கசருகிறது. உ ோரணமோ  ேமுளன 
ஆறு  ங்ள யின் துளண ஆறு, பேோனி, அமரோேதி, தநோய்ேல் 

ஆகிே ஆறு ள்  ோவிரியின் துளண ஆறு ள் 
கிளை ஆறு ள் ஒரு ஆறு அ ன்  ளடப்பகுதியில்  டளல கசருகின்ற பகுதி ள் 

மு ன்ளம ஆறோனது பல கிளை ைோ  பிரிந்து  டலில்  லக்கிறது. 
உ ோரணம்-ஹீக்ளி ஆறு. 

தடல்டோ ஆறு ள் ஆற்றின் மு த்துேோரத்தில்  ோணப்படும் முக்க ோண ேடிவிலோன 
ேண்டல் படி ளை தடல்டோ என்கிகறோம் 

 ழிமு ம் ஆற்று மு த்துேோரத்தில் ஓ ங் ளின்  ோரணமோ  ஆற்றின் நல்ல 
நீரும்  டலின் உப்பு நீரும் ஒன்று  லக்கிறது. இப்பகுதி 

தடல்டோகபோல் இல்லோமல் ஆைமோ  இருக்கும். உ. ோ: நர்மள  
ஆற்றின்  ழிமு ப்பகுதி.  
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26. இந்திய - ைாலநிகல 

   ோலநிளல ஓரிடத்திற்கும் மற்தறோரு இடத்திற்கும் மோறுபட்டு  ோணப்படுகிறது. இந்திேோவின் 
பல்கேறுபட்ட இேற்ள  நிலத்க ோற்றங் ள் பல்கேறு  ோலநிளலளே உருேோக்குகின்றன. 

ஓரிடத்தின் ைாலநிகலகயக் நிர்ணயிக்கும் ைாரணிைள் 

  அட்சங் ள், உேரம்,  டலிலிருந்து தூரம்,  ோற்று, மளல ளின் அளமவு 

அட்சங்ைள் 

 இந்திேோ 8°4’ ேட அட்சத்திற்கும் 37° 6’ ேட அட்சத்திற்கும் இளடகே அளமந்துள்ைது. 23°30’ 
ேட அட்சமோன  ட கரள  நோட்டின் குறுக்க  தசல்கிறது.  ட  கரள க்கு த ற்க  
அளமந்துள்ை பகுதி ள் பூமத்திே கரள க்கு மி  அருக  உள்ை ோல் ஆண்டு முழுேதும் 
அதி மோன தேப்பத்ள ப் தபறுகிறது. 

  ட கரள க்கு ேடக்க யுள்ை பகுதி ள் மி தேப்ப மண்டலத்தில் அளமந்துள்ைது. 
எனகே இப்பகுதி ள் குளிர் ோலங் ளில் குளறந்  தேப்பத்ள ப் தபறுகிறது. 

உயரம் 

 புவிப்பரப்பிலிருந்து உேகர தசல்லச் தசல்ல 165 மீட்டர் உேரத்திற்கு 1°தச, வீ ம் தேப்பம் 
குளறந்துத ோண்கட தசல்கிறது. எனகே உேரமோன இடங் ள் சமதேளி ளைக்  ோட்டிலும் 
குளிர்ந்து  ோணப்படுகின்றன. 

ைடலிலிருந்து தூரம் 

  டலிலிருந்து தேகுத ோளலவில் அளமந்திருப்ப ோல் இந்திேோவில்  ட கரள க்கு 
ேடக்கிலுள்ை இடங் ளில் ‘ ண்ட  ோலநிளல’ நிலவுகிறது. க ோளட ோலத்தில் அதி  
தேப்பமோ வும் குளிர் ோலத்தில் அதி  குளிரோ வும் உள்ை  ோலநிளலளேக் ‘ ண்ட 
 ோலநிளல’ என்கிகறோம். 

  ட கரள க்கு த ற்கில் அளமந்துள்ை இடங் ள் கமற்கில் அரபிக்  டலோலும், கிைக்கில் 
ேங் ோை விரிகுடோேோலும், த ற்கில் இந்திேப் தபருங் டலோலும் சூைப்பட்டுள்ை ோல் மி  
தேப்பக் ோலநிளல  ோணப்படுகிறது. 

ைாற்று 

 கமற்குக்  ோற்று ள் மத்திேத்  ளரக் டலில் உருேோகி இந்திேோவின் ேடகமற்கு பகுதிளே 
கநோக்கி வீசுகிறது. இக் ோற்று பஞ்சோப், ைரிேோனோ மோநிலங் ளுக்கு மளைளேத்  ருகிறது. 
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 தேப்பமண்டல புேல் ோற்று ேங் ைோ விரிகுடோவில் உருேோகி இந்திேோவின் கிைக்கு 
 டற் ளரளே கநோக்கி வீசுகிறது. 

வெட் ைாற்று 

 ேளிமண்டலத்தின் உேர் அடுக்கு ளில்  ோணப்படும்  ோற்கறோட்டத்திளன தஜட் 
 ோற்கறோட்டம் என்கிகறோம். 

 இது இந்திேோவில் பருேக்  ோற்றின் த ோடக் க்  ோலத்ள யும், முடிேளடயும்  ோலத்ள யும் 
நிர்ணயிக்கிறது. 

மகலைளின் அகமவு 

 ேட இந்திேோவில் உள்ை உேர்ந்  இமேமளலத் த ோடர், மத்திே ஆசிேோவில் இருந்து 
இந்திேோளே கநோக்கி வீசும்  டும் குளிர்  ோற்ளறத்  டுக்கிறது. 

 மளைளேக் த ோண்டுேரும் த ன்கமற்குப் பருேக்  ோற்றிளன இமேமளலத் த ோடர் 
 டுத்து,  ோற்றின் உள்ை ஈரப்ப த்திளன ேடகிைக்கு மற்றும் சிந்து  ங்ள  சமதேளிக்கு 
மளைேோ ப் தபோழிே ேழி ேகுக்கின்றன. 

 ஆரேல்லி மளலத்த ோடர் த ன்கமற்குப் பருேக்  ோற்றின் ேங் ோை விரிகுடோ கிளைளே 
 டுப்ப ோல் இ ன் கமற்குப் பகுதி மி க் குளறந்  மளைப்தபோழிளேப் தபற்று 
போளலேனமோ  உள்ைது. 

 எல்-நிகனோ (El – Nino) நி ழ்வு: இந்திேோவின் த ன் கமற்கு பருேக் ோற்று வீச 
ஆரம்பிப்பதில் இது  ோல ோம த்ள  ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்தியாவின் ைாலநிகல 

 இந்திேோவின்  ோலநிளலக்கு முக்கிே  ோரணிேோ  விைங்குேது பருேக் ோற்று ஆகும். 
 ‘மோன்சூன்’  ோற்றுத் த ோகுதி ளை குறிப்பிடுே ற்கு பேன்படுத் ப்பட்டது. 
 இப்பருேக் ோற்றினோல் இந்திேோவில் ‘தேப்பமண்டல பருேக் ோற்று’  ோலநிளல 

நிலவுகிறது. 

வெப்பமண்டல பருெக்ைாற்று ைாலநிகலயின் முக்கிய அம்சங்ைள் 

 பருேக் ோற்றிளன அது வீசும் திளசளே அடிப்பளடேோ க் த ோண்டு த ன் 
கமற்குப்பருேக் ோற்று மற்றும் ேடகிைக்கு பருேக் ோற்று என இருேள  ைோ ப் 
பிரிக் லோம். 

 இளே நிலம் மற்றும்  டல் தேப்பம் அளடே ோல் ஏற்படும் மோறுபோட்டோல் உருேோகின்றன. 
 பருே ோலங் ளை மோற்றி அளமப்பக  பருேக் ோற்று ளின் முக்கிே அம்சமோகும். 
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பருெ ைாலம் 

இந்திேோவின்  ோலநிளலளே 4 பருே  ோலங் ைோ ப் பிரிக் லோம். 

1. குளிர் ோலம் (டிசம்பர் மு ல் பிப்ரேரி ேளர) 
2. க ோளட ோலம் (மோர்ச் மு ல் கம ேளர) 
3. த ன்கமற்கு பருே ோற்று (ஜீன் மு ல் தசப்டம்பர் ேளர) 
4. ேடகிைக்கு பருேக் ோற்று (அக்கடோபர் மு ல் நேம்பர் ேளர) 

குளிர்ைாலம் (டிசம்பர் முதல் பிப்ரெரி ெகர) 

 குளிர் ோலத்தில், சூரிேனின் தசங்குத்து  திர் ள் ம ர கரள யின் மீது விழுகிறது. 
இ னோல் ேட இந்திே நிலப்பகுதி மி வும் குளிர்ேளடந்து சரோசரி தேப்பம் 21° தச 
குளறந்து  ோணப்படுகிறது. 

 ப ல் மற்றும் இரவு கநர தேப்பநிளலயில் கேறுபோடு இல்ளல. 
 இ ற்கிளடயில் இந்திேோவின் ேடகமற்கு பகுதியில் குளறந்  தேப்பம்  ோணப்படுே ோல் 

அங்கு உேர் அழுத் ம் உருேோகிறது. இ ற்கு மோறோ  த ன் இந்திேோவில் அரபிக் டல் 
மற்றும் ேங் ோை விரிகுடோ ஆகிே பகுதி ளில்  ோழ்வு அழுத் ம் உருேோகிறது. இ ன் 
விளைேோ   ோற்றோனது உேர் அழுத் ப் பகுதியிலிருந்து த ன் இந்திேோளே கநோக்கி 
வீசுகிறது. இந் க்  ோற்றுக்கு பின்னளடயும் பருேக் ோற்று என்று தபேர். 

 இக் ோற்று நிலத்திலிருந்து  டளல கநோக்கி வீசுே ோல் மளை அதி ம்  ருேதில்ளல. 
ஆனோல் இக் ோற்று ேங் ோை விரிகுடோளே  டக்கும்தபோழுது சிறி ைவு ஈரப்ப த்ள ப் 
தபறுே ோல்  மிழ்நோடு மற்றும் த ற்கு ஆந்திரப் பிரக சத்திற்கு குளிர் ோல மளைளேத் 
 ருகிறது. இதுகே பின்னளடயும் பருேக் ோற்றின் முக்கிே அம்சம் ஆகும். 

 இந்திேோவின் குளிர் ோலத்தில் மத்திேத்  ளரக் டலில் ஒரு  ோழ் அழுத் ம் உருேோகி 
கிைக்கு கநோக்கி ந ர்ந்து ஈரோன் மற்றும் ஆப் ோனிஸ் ோளனக்  டந்து இந்திேோளே 
ேந் ளடகிறது. இத் ோழ்வு அழுத் ம் ‘கமற் த்திே இளடயூறு ோற்று’ என்றளைக் ப்படுகிறது. 
இத் ோழ் அழுத் த்ள  இந்திேோவிற்கு த ோண்டு ேருேதில் தஜட்  ோற்கறோட்டம் முக்கிேப் 
பங்கு ேகிக்கிறது. 

 இ ன்  ோரணமோ  பஞ்சோப் மற்றும் ைரிேோனோ, இமோச்சலப் பிரக சத்திற்கு 
மளைப்தபோழிவு ஏற்படுகிறது. இம்மளை க ோதுளம விளைச்சலுக்கு மி வும் 
பேனளிக்கிறது. அது ஜம்மு  ோஷ்மீர் குன்று ளுக்குப் பனிப்தபோழிளேத்  ருகிறது. 

பைாகடைாலம் (மார்ச் முதல் பம ெகர) 
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 மோர்ச் மு ல் த ோடங்கி கம மோ ம் ேளர நீடிக்கும் இப்பருேத்தில் சூரிேனின் தசங்குத்த்து 
 திர் ள்  ட கரள யின் மீது விழுகிறது. இ னோல் இந்திேோவின் ேடபகுதியில் ப ல் கநர 
தேப்பத்தின் அைவு அதி மோகிறது. ேட கமற்கு இந்திேோவின் சில பகுதி ளின் ப ல் கநர 
தேப்பம் 450 தச ேளர உேர்கிறது. இந்  அதி  தேப்பம்  ோரணமோ  ேட இந்திேோவில் 
குளறந்   ோற்றழுத்த் ோழும் உருேோகிறது. 

 இ ற்கு மோறோ , த ன்னிந்திே பகுதி ளில் மி மோன  ோலநிளலகே  ோணப்படுகிறது. 
ஏதனனில் இப்பகுதி  டலுக்கு அரு ோளமயில் அளமந்துள்ைது. இங்கு அதி பட்ச 
தேப்பம் 26° தச மு ல் 30° தச ேளர கேறுபடுகிறது. ேட இந்திேோளேக்  ோட்டிலும் இங்கு 
குளறந்  தேப்பம் நிலவுே ோல் உேர்  ோற்றழுத் ம் உருேோகிறது. 

 ேளிமண்டல அழுத்  நிளலயின்  ோரணமோ   ோற்றோனது த ன்கமற்கிலிருந்து 
ேடகிைக் ோ  அரபிக் டல் மற்றும் ேங் ோை விரிகுடோவில் வீசுகிறது. இது கம மோ த்தில் 
கமற்கு  டற் ளரப் பகுதி ளுக்கு முன் பருே மளைளேத்  ருகிறது. 

 ‘மோஞ்சோரல்’ (mango showers) என்றளைக் ப்படும் இடியுடன் கூடிே மளைேோனது க ரைோ 
மற்றும்  ர்நோட ோ  டற் ளரப் பகுதி ளில் விளையும் மோங் ோய் ள் விளரவில் 
முதிர்ே ற்கு உ வுகிறது. 

 ேடகிைக்கு இந்திேப் பகுதி ளில் வீசும்  லக் ோற்று ‘நோர்தேஸ்டர்’ என்றளைக் ப்படுகிறது.  
இத் லக் ோற்று பஞ்சோபில்  ோல்ளபசோகி (ளபசோகி மோ  சீரைவு (Kalbaisagi) 
என்றளைக் ப்படுகிறது. 

 இந்திேோவின் ேடக்கு மற்றும் ேடகமற்கு பகுதி ளில் க ோளட ோலத்தில் ப ல் கநரத்தில் 
வீசும் ேலிளமேோன தேப்பக் ோற்று ‘லூ’ என்றளைக் ப்படுகிறது. 

வதன்பமற்கு பருெக்ைாற்று (ஜீன் முதல் வசப்படம் ெகர) 

 க ோளடக் ோலத்திற்கு பின், த ன் கமற்குப் பருேக் ோற்றின் த ோடக் த்துடன் 
மளைக் ோலம் த ோடங்குகிறது. அதி  தேப்பத் ோல் குளறேழுத் ம் உருேோகிறது. 

 கம மோ  இறுதிக்குள் இந்திேோவின் ேடகமற்கு பகுதியின் தபரும்பரப்பில்  ோழ்ேழுத் ம் 
அளமகிறது. அக  கநரத்தில் தபருங் டல் ள் குளிர்ேளடே ோல் அங்கு உேர் அழுத் ம் 
ஏற்படுகிறது.  ோற்று ஏப்தபோழுதும் உேர் அழுத் ப் பகுதியிலிருந்து  ோழ்ேழுத்  பகுதிளே 
கநோக்கி வீசும். எனகே  ோற்று  டலில் இருந்து இந்திே நிலப்பகுதிளே கநோக்கி வீசுகிறது. 
இக் ோற்ளறகே த ற்கமற்கு பருேக் ோற்று என்று அளைக்கிகறோம். 

 இக் ோற்று பூமத்திே கரள ேளே  டக்கும்கபோது அ ன் திளச மோற்றப்பட்டு த ன்கமற்கு 
பருேக் ோற்றோ  வீசுகிறது. இக் ோற்று இந்திேப் தபருங் டலிலிருந்து க ோன்றுே ோல் 
அதி  தேப்பத்ள   ோங்கிே  ோற்றோ  உள்ைது. க ரோைோவின் த ன்பகுதிளே 
அளடயும்கபோது பலத்  இடி மின்னலுடன் கூடிே மளைளே அளிப்ப ன் மூலம் 
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த ன்கமற்கு பருே ோலம் ஆரம்பிப்பள   ோட்டுகிறது. இ ளன பருேமளை தேடிப்பு 
(Monsoon burst) என்பர். 

 த ன்கமற்கு பருேக் ோற்று இந்திே தீப ற்ப அளமப்போல் இரு கிளை ைோ  பிரிக்கிறது. 
1. அரபிக் டல் கிளை, 2. ேங் ோை விரிகுடோ கிளை 

அரபிக்ைடல் கிகை 

 பருேக் ோற்றின் அரபிக்  டல் கிளை ஓர் ேலிளமமிக்   ோற்று, இது அதி  
மளைப்தபோழிளே  ருகிறது. அரபிக் டலில் இருந்து வீசும் இக் ோற்றின் ஒரு பகுதி 
மு லில் கமற்கு த ோடர்ச்சி மளல மீது கமோதுகிறது. ஈரப்ப மிக்  இக் ோற்று 
மளலச்சரிவு ளின் ேழிகே உேகர எழும்பி, குளிர்ேளடந்து கமற்கு  டற் ளர பகுதிக்கு 
பலத்  மளைளேத்  ருகிறது. 

 கமற்கு த ோடர்ச்சி மளலயின்  ோற்று கமோதும் திளசயில் அளமந்துள்ை மும்ளப 150 தச.மீ. 
மளைளேயும் கமற்கு த ோடர்ச்சி மளலயின் மளறவிலுள்ை மளை மளறவு பிரக சத்தில் 
உள்ை புகன 50 தச.மீ. மளைளேயும் தபறுகின்றன. 

 ைாற்று பமாதும் பக்ைம்:  ோற்று வீசும் திளசளே கநோக்கியுள்ை மளலச்சரிளே  ோற்று 
கமோதும் பக் ம் என்கிகறோம். இது அதி  மளைளேப் தபறுகிறது. 

 ைாற்று பமாதாப் பக்ைம்: மளலயின் மறுபக் ச் சரிவு  ோற்று வீசும் திளசக்கு மளறேோ  
உள்ை ோல் அ ளன  ோற்று கமோ ோப் பக் ம் என்கிகறோம். 

மகழ மகைவுப் பகுதி 

 மளையின்  ோற்று கமோ ோப் பகுதியில் உள்ை மி க் குளறந்  மளைதபறும் பகுதி மளை 
மளறவுப் பகுதி எனப்படும். 

 இ ன் இரண்டோேது பகுதி விந்திே சோத்பூரோ மளல ளின் ேழிகே தசன்று ரோஜ்ம ோல் 
குன்று ளின் மீது கமோதி கசோட்டோ நோ புரி பீடபூமிக்கு அதி  மளைப்தபோழிளேத் 
 ருகிறது. 

 இக் ோற்றின் மூன்றோேது பகுதி ரோஜஸ் ோளன கநோக்கி ந ர்கிறது. அங்கு ஆரேல்லி 
மளலத்த ோடர்  ோற்று வீசும் திளசக்கு இளணேோ  உள்ைது. அ னோல் இக் ோற்று மளல 
மீது கமோ  இேலோ  ோல், ரோஜஸ் ோனுக்கு மளைப்தபோழிளே  ருேதில்ளல. 
இ னோல் ோன் கமற்கு ரோஜஸ் ோன் ஒரு பகுதி போளலேனமோ  அளமந்துள்ைது. 
இப்பிரிேோனது இமோசலபிரக சத்ள  அளடந்து, பின் ேங் ோை விரிகுடோ கிளைக் 
 ோற்றுடன்  லந்து விடுகிறது. இளே சிேோலிக் குன்று ைோல்  டுக் ப்படுே ோல் 
அேற்றின் மளலேடிேோரத்தில் நல்ல மளைப்தபோழிளே  ருகின்றன. 
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ெங்ைாை விரிகுடா கிகை 

 ேங் ோை விரிகுடோவில் இருந்  வீசும் இக் ோற்றோனது ஈரப்ப த்ள   ோங்கிேரும்  ோற்றோகும். 
இது  ோசி,  ோகரோ, தஜேந்திேோ குன்று ளின் மீது கமோதுகிறது. ஈரப்ப ம்  ோங்கிேரும் 
இக் ோற்றோனது புனல்ேடிே குன்று ளின் மீது கமோதி திடீதரன கமல் எழும்புே ோல் 
இந்திேோவிகலகே அதி  மளை தபறும் இடமோன சிரபுஞ்சிக்கு (1023.5 cm)  னமளைளேத் 
 ருகிறது. 

 இக் ோற்றின் ஒரு பகுதி இமேமளல ைோல்  டுக் ப்பட்டு கமற்கு கநோக்கி ந ர்ந்து  ங்ள  
சமதேளிக்கு மளைளேத்  ருகிறது. கமற்கு கநோக்கி ந ர  ம்மிடமுள்ை ஈரப்ப த்ள  
இைப்ப ோல் பஞ்சோப் மற்றும் ைரிேோனோவிற்கு மி க் குளறந்  அைவு மளைளேத் 
 ருகிறது. 

 ேங் ோை விரிகுடோ கிளை  ோற்று அரபிக் டல் கிளையுடன் கசர்ந்து இமேமளலயின் 
அடிேோரமோன சிேோலிக் குன்று பகுதி ளுக்கு அதி  மளைப்தபோழிளேத்  ருகின்றன. 
இந் ப் பருேத்தில்  மிழ்நோட்டில் ேறண்ட நிளலகே  ோணப்படுகிறது. ஏதனோனில் இது 
அரபிக் டல் கிளை  ோற்றுக்கு மளை மளறவுப் பகுதியிலும், ேங் ோை விரிகுடோ கிளை 
 ோற்றுக்கு இளணேோ வும் அளமந்துள்ைது. 

ெடகிழக்கு பருெ ைாற்று (அக்படாபர் – நெம்பர்) 

 சூரிேன் ம ரகரள ளே கநோக்கி ந ர ஆரம்பிப்ப ோ, த ன்கமற்கு பருே ோற்று ேட 
இந்திேோவில் இருந்து தசப்டம்பர் மோ ம் இரண்டோேது ேோரத்தில் பின்கனோக்கி ேர 
ஆரம்பிக்கிறது. 

 இந்திே நிலப்பகுதி தேப்பத்ள  இைக்கிறது. நிலத்தின் தேப்பநிளல குளறந்து 
தசன்றோலும்  டலின் தேப்பம் இன்னும் மி மோ கே உள்ைது. இ னோல்  டல் பகுதியில் 
குளறந்  அழுத் மும், நிலப்பகுதியில் உேர் அழுத் ழும் ஏற்படுகிறது. இ னோல்  ோற்று 
உேர் அழுத் த்தில் இருந்து (நிலத்திலிருந்து) குளறந்  அழுத் த்ள  ( டளல) கநோக்கி 
வீசுகிறது. ஆனோல் இது குளிர்ந்  ேறண்ட  ோற்று என்ப ோல் நிலப்பகுதிக்கு மளைளேத் 
 ருேதில்ளல, ஆனோல் இது ேங் ோைவிரிகுடோளேக்  டக்கும்தபோழுது ஈரப்ப த்ள  
உறிஞ்சி, கசோைமண்டலக்  டற் ளரக்கு  னத்  மளைளேத்  ருகிறது. அ னோல் ஆந்திரப் 
பிரக சமும்,  மிழ்நோடும் குளிர் ோலத்தில் நல்ல மளைளேப் தபறுகின்றன. 

 இப்பருேத்தில் ேங் ைோவிரிகுடோவில் அடிக் டி புேல் ள் உருேோகி கசோைமண்டல 
 டற் ளரளே ஒட்டியுள்ை பகுதி ளுக்கு உயிர் கச த்ள யும், தபோருள் கச த்ள யும் 
உண்டு பண்ணுகின்றன. 

பருெைாற்றின் இயல்புைள் 
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ஆண்டு முழுெதும் சீரற்ை மகழப்பரெல் 

 நம் நோட்டின் 80% மளைப்தபோழிவிற்கு  ோரணமோ  அளமேது ஜீன் மு ல் தசப்டம்பர் ேளர 
வீசும் த ன்கமற்கு பருேக் ோற்று ஆகும். 

 பருேக்  ோற்று வீசும்  ோலம் தபோதுேோ  2 மு ல் 4 மோ ங் ள் ேளர கேறுபடுகிறது. 
 தபோதுேோ  பருேக் ோற்று தசப்டம்பர் மோ த் த ோடக் த்தில் ேடகமற்கு திளசயிலிருந்தும், 

அக்கடோபர் மோ  இறுதிக்குள் நோட்டின் மற்ற பகுதி ளிலிருந்தும் நேம்பர் மோ த்தில் சில 
பகுதி ளிலிருந்தும் பின்கனோக்கிச் தசல்ல ஆரம்பிக்கிறது. 

மகலைளின் வசல்ொக்கு 

  ோற்று, குஜரோத் மற்றும் ரோஜஸ் ோன் ேழிேோ  வீசினோலும், மளல ள் குறுக்க  
 ோணப்படோ  ோல் மளைப்தபோழிவு ஏற்படுேதில்ளல. கமற்குக்  டற் ளரகேோரத்தில் உள்ை 
கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளல ளின் மீது கமோதி  ோற்று வீசுே ோல் அதி  மளைப்தபோழிளேப் 
தபறுகிறது. 

வெப்பமண்டலப் புயல் ைாற்று 

 மளையின் தீவிரமும், மளை பரேலும் த ோடர்ச்சிேோ  ஏற்படும் தேப்ப மண்டல 
குளறேழுத்  அளமப்போல் நிர்ணயிக் ப்படுகின்றன. இளே ேங் ோை விரிகுடோவின் 
ேடபகுதியில் உருேோகி நம் நோட்டின் கமற்கு மற்றும் ேடகமற்கு பகுதி ளை கநோக்கி 
வீசுகின்றன. 

 சரோசரிேோ  இதுகபோன்ற 8 தேப்ப மண்டல குளறந்  அழுத் ங் ள் ஜீன் மு ல் தசப்டம்பர் 
ேளர ேங் ோை விரிகுடோவில் க ோன்றிே நிலப்பகுதிளே  டந்து தசல்கின்றன. 

மகழப்வபாழிவின் நிகலயற்ை தன்கம 

 ஒரு பருே ோலத்தில் அதி  மளைதபறும் அக  பகுதி அடுத்  பருே ோலத்தில் ேறட்சிளே 
அனுபவிக் லோம். பருேமளைத் துேக் ம்  ோல ோம ம். ஜீளல மற்றும் ஆ ஸ்ட் மோ ங் ளில் 
ஒரு ேோரத்திற்க ோ அல்லது அ ற்கு கமகலோ மளை தபய்ேோமலிருந்து பருே மளையின் 
த ோடர்ச்சியில் இளடதேளி ஏற்படலோம். பருேமளை ேைக் மோன  ோலத்திற்கு முன்னகர 
முடிேளடேலோம் அல்லது ேைக் த்ள க்  ோட்டிலும் நீடித்துப் தபய்ேலோம். 

நாட்டின் வபாருைாதாரத்தில் பருெமகழயின் தாக்ைம் 

 இந்திே நோட்டின் ேைளம, பருேமளை தபய்ேள கேோ அல்லது தபோய்ப்பள கேோ, 
தபோறுத்து ஏற்பட்டோலும் இேல்போ  நல்ல மளைநீளரப் தபறும் பகுதி ள் கூட 
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போளலேனங் ைோ  மோறக்கூடும். உ ோரணமோ  குஜரோத் மற்றும்  க் ோண பீடபூமி 
கபோன்றளே ேறட்சிளேப் தபறும் இடங் ைோகுமட். 

 குளறந்  மளைப்தபோழிவின்  ோரணமோ  நீர்மின்சக்தி உற்பத்தி நிளலேங் ள்  டுளமேோ  
போதிக் ப்படுகிறன. 

பைாகடைால மகழ 

 ஒரு ஆண்டின் மளைப்தபோழிவு சரோசரிேோ  1187 தச.மீ மு ல் 25 தச.மீ ேளர மோறுபடும். 
உலகிகலகே அதி  மளைதபறும் தமௌசின்ரோம் (கம ோலேோ) என்ற இடம் சிரபுஞ்சிக்கு 
கமற்கில் 16 கிகலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ைது. .இ ன் சரோசரி மளைப்தபோழிவு 1187 தச.மீ. 

 ரோஜஸ் ோனின் “ ோர் போளலேனம்” 25 தச.மீ க்கும் குளறேோன மளைப்தபோழிளேப் 
தபறுகிறது. 

குளிர்ைால மகழப்வபாழிவு 

  மிழ்நோட்டில் ேடகிைக்கு  ோற்றோனது ேங் ோை விரிகுடோவில் அக்கடோபர் மோ த்தில் 
உருேோகி பின்னளடயும் க ோளட பருேக் ோற்றுடன்  லக்கிறது. இந் க்  ோற்கறோட்டமோனது 
ேங் ோை விரிகுடோளேச் சுற்றிக்த ோண்டு  மிழ்நோட்டின்  டற் ளரளே கநோக்கி வீசுகிறது. 
இ னோல் அதி  மளைப்தபோழிளே அளிப்பதுடன் ஒரு ேருடத்திகலகே தபரும் 
இளடயூறு ளையும்  ரும் (முக்கிேமோ  அக்கடோபரிலிருந்து நேம்பர் ேளர) 
ேோனிளலேோ  அளமகிறது. 

  டற் ளரகேோரங் ளில் வீசும்  னமளையுடன் கூடிே பலத்   ோற்று விளைந்  பயிர் ளை 
அழிப்பதுடம் கபோக்குேரத்து அளமப்ளபயும் தபரிதும் மோற்றி தச.மீட்டரில் 100 தச.மீ. 
மளைளே குளிர் ோலத்தில் தபறுகிறது. 

 உள்நோட்டு பகுதி ளைவிட  டற் ளரகேோர பகுதி ள் அதி  மளைளேப் தபறுகின்றன. 
உள்நோட்ளட கநோக்கிச் தசல்ல தசல்ல மளைேைவு குளறகிறது. ளமசூர் பீடபூமிேோனது 3 
மு ல் 4 தச.மீ மளைேைகே தபறுகிறது. 

மகழப்பரெல் 

 நோட்டின் மளைப்பரேல் 2 முக்கிே  ோரணி ைோல் நிர்ணயிக் ப்படுகிறது. 
1. மளைளேத் ோங்கி ேரும்  ோற்றின் திளச 2. மளல ளின் அளமவு 
 இ ன்  ோரணமோ  நோட்டின் தமோத் ப் பரப்பில் 30 ச வீ ம் 15 தச.மீ மு ல் 80 தச.மீ. 

ேளரயும், 40 ச வீ ம் 80 தச.மீ. மு ல் 120 தச.மீ. ேளரயும், 20 ச வீ ம் 120 தச.மீ மு ல் 180 
தச.மீ ேளரயும், 10 ச வீ ம் 200 தச.மீ. கமல் மளைளேப் தபறுகின்றன. 

 மளைப்தபோழிவின் அடிப்பளடயில் நம்நோட்ளட பின்ேரும் 4 பிரிவு ைோ  பிரக் லோம். 
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1.மிை அதிை மகழ வபறும் பகுதிைள் (400 வச.மீ. க்கும் அதிைம்) 

 கிைக்கு இமேமளலயின் த ற்கு சரிவு அஸ்ைோம், கமற்கு ேங் ோைம், த ோங் ணம் மற்றும் 
மலபோர்  டற் ளரளே உள்ைடக்கிே கமற்கு  டற் ளரப் பகுதி ள் ஆகும். 

2.அதிை மகழ வபறும் பகுதிைள் (200 வச.மீ. முதல் 300 வச.மீ.) 

 மத்திே  ங்ள ச்சமதேளி, கமற்குமளலத் த ோடர், கிைக்கு மைோரோஷ்டிரம், மத்திே 
பிரக சம் மற்றும் ஒடிசோ. 

3.மிதமான மகழவபறும் பகுதிைள் (100 வச.மீ. முதல் 200 வச.மீ. ெகர) 

 கமல்  ங் ள ப் பள்ைத் ோக்கு, கிைக்கு ரோஜஸ் ோன், பஞ்சோப்,  ர்நோட ம், ஆந்திரப் 
பிரக சம் மற்றும்  மிழ்நோடு அடங்கிே த ன்  க் ோண பீடபூமிப் பகுதி ள் ஆகும். 

4.குகைொன மகழ வபறும் பகுதிைள் (50வச.மீ. க்கும் குகைொை) 

  ோஷ்மீரின் ேடபகுதி, கமற்கு ரோஜஸ் ோன், த ன் பஞ்சோப் மற்றும் கமற்கு த ோடர்ச்சி 
மளல ளின் மளைமளறவுப் பகுதியிலுள்ை  க் ோண பீடபூமிப் பகுதி ள். 

நீர் பமலாண்கம 

 கிளடக் க் கூடிே நீர்ேைத்ள  நன்முளறயில் மக் ள் நலனுக் ோ  பேன்படுத்துேதும், 
நீர்சீரழிளேயும், நீர்  ட்டுப்போட்ளடயும்  ட்டுப்படுத்துேது, நம் எதிர் ோலத் க ளேளேப் 
பூர்த்தி தசய்யும் ேள யில் நிர்ேகிப்பதும் நீர் கமலோண்ளம ஆகும். 

27. இயற்கை ெைங்ைள் 

  அன்றோட ேோழ்வில் க ளே ளை நிளறவு தசய்ே இேற்ள யிலிருந்து தபறப்படும் அளனத்து 
தபோருட் ளையும் இேற்ள  ேைங் ள் என்கிகறோம். 

  நிலம்,  ோற்று, நீர், சூரிே ஒளி, மண்,  னிமங் ள், நிலக் ரி,  ச்சோ எண்தணய்,  ோேரங் ள் 
மற்றும் விலங்கு ள் ஆகிேளே, மனி ர் ள்  ோங் ள் உயிர்ேோை இவ்ேைங் ள் கநரடிேோ கேோ 
அல்லது மளறமு ங் ைோ கேோ பேன்படுத்துகிறது 

இயற்கை ெைங்ைகை இருவபரும் பிரிொைப் பிரிக்ைலாம் 

புதுப்பிக்ைத்தக்ை ெைங்ைள் 

 மீண்டும் மீண்டும் எளி ோ  உற்பத்தி தசய்ேக்கூடிே ேைங் ளை புதுப்பிக் த் க்  
ேைங் ள் என்கிகறோம். எ. ோ : சூரிே ஒளி,  ோற்று,  ண்ணீர் கபோன்றளே த ோடர்ந்து 
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கிளடக் க்கூடிே ேைங் ள் ஆனோல் அேற்றின் அைவு மனி னின் நு ர்வினோல் 
குளறந்துவிடுகின்றன. 

 புதுபிக் த் க்  ேைங் ள்  ங் ளை மீண்டும் புதுபித்து த ோள்ே ற்கு எடுத்துக்த ோள்ளும் 
 ோலம் ஒரு ேைத்திற்கும் மற்தறோரு ேைத்திற்கும் கேறுபடுகிறது. 

புதுபிக்ை இயலாத ெைங்ைள் 

 பேன்போட்டிற்கு பிறகு மீண்டும் கிளடக்  இேலோ  ேைங் ளைப் புதுப்பிக்  இேலோ  
ேைங் ள் என்பர். 

  னிமங் ள் மற்றும் படிம எரிதபோருள் ள் இவ்ேள யில் அடங்கும் இளே மி வும் 
தமதுேோ கேோ உருேோே ோல், எளிதில் புதுபிக்  இேலுேதில்ளல. 

மண் ெைம் 

 மண் ஒரு இன்றிேளமேோ  புதுபிக் த் க்  இேற்ள  ேைமோகும். 
 இது  ோேரங் ளின் ேைர்ச்சிக்கு ஓர் ஊட மோ வும், பரவியிலுள்ை பல்கேறு ேள ேோன 

உயிரினங் ளுக்கு ஆ ோரமோ வும் அளமகிறது. 
 புவியின் கமற்பரப்பில் அளமந்துள்ை உதிரிேோன து ள் ள் “மண்” எனப்படுறது. இது 

ேளரேறுக் ப்பட்ட நிளலேோன கூட்டுப் தபோருள் ைோ  இல்ளல. 
 மண்ணில் அடங்கியுள்ை தபோருட் ைோேன, மக்கிே  ோேரங் ள்? விலங்கின தபோருட் ள், 

சிலி ோ,  ளிமண், சுண்ணோம்பு கபோன்ற  னிமங் ள் மற்றும் இளல மக்கு எனப்படும் 
உயிர்ச்சத்துப் தபோருட் ள். 

மண் ெைகம 

 மண்ணிலுள்ை சத்துப்தபோருட் ளின் அைவிளனக் குறிப்பது மண்ணின் தசழுளம 
எனப்படும். 

 மண்ணிலுள்ை தபரும் சத்துப் தபோருட் ளும் மற்றும் நுண்சத்துப் தபோருட் ளும் 
மண்ணின் தசழுளமளே நிர்ணயிக்கின்றன. 

 மி  நுண்ணிே சத்துக் ைோன  ந்  ம், குகைோரின், தசம்பு, மோங் னிஸ், மோலிப்தீனம், 
கபோரோன், இரும்பு, க ோபோல்ட், துத் நோ ம் கபோன்றளேயும் தபரிே சத்”துப் தபோருட் ைோன 
ளநட்ரஜன், தபோட்டோசிேம் மற்றும் போஸ்கபட் ள் கபோன்றளேயும் மண்ணில் இருக்  
கேண்டிே சத்துப்தபோருட் ைோகும். 

 மண்ணின் உயிர்ப் தபோருட் ளின் அைவு அதி ரிக்  அதி ரிக்  மண்ணின் தசழுளமயும் 
அதி ரிக்கிறது. 

முக்கிய மண் ெகைைள் 
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1. ெண்டல் மண் 

 ேண்டல் மண் ஆற்றுப் படுக்ள  ள் தேள்ைப் தபருக்குச் சமதேளி, தடல்டோ மற்றும் 
 டற் ளர சமதேளி கபோன்றேற்ளற ஆறு ைோல் படிே ளேக்கிற படிவு ைோகும். இம்மண் 
இந்திே கேைோண் தபோருள் உற்பத்திக்கு தபரும் பங் ளிக்கிறது. 

 ேண்டல் மண் 2 ேள ேோ  பிரிக் ப்படுகிறது. அளே  ோ ர் மற்றும் போங் ர் ஆகும்.  ோ ர் 
மண் புதி ோ  படிேளேக் ப்பட்ட தேளிர்நிறத்துடன் கூடிே ேண்டல் மண்ணோகும். போங் ர் 
மண்  ளிமண் கூடிே ேண்டல் மண்ணோகும். ேண்டல் மண் து ள் ளின் அளமப்ளபப் 
தபோறுத்து மோறுபடுகிறது. இது தநல், க ோதுளம,  ரும்பு, பருத்தி மற்றும் எண்தணய் 
வித்துக் ள் பயிரிடுே ற்கு ஏற்ற மண்ணோகும்.  ங்ள -பிரம்மபுத்திரோ  ோழ்ந்  ஆற்றுச் 
சமதேளி சணல் பயிரிட பேன்படுகிறது. 

 சட்தலஜ்,  ங்ள , ேமுனோ,  ண்டக்,  ோக்ரோ மற்றும் பல ஆறு ளினோல் த ோண்டு ேரப்படும் 
ேண்டல் மண் இப்பள்ைத் ோக்கில்  ோணப்படுகிறது. பஞ்சோப், ைரிேோனோ 
இப்பள்ைத் ோக்கில் அளமந்துள்ைன. த ன்னிந்திேோவில்  ோவிரி ஆறு அ ன் 
படுக்ள யில் ேண்டல் மண்ளண படிேளேக்கிறது. 

2. மண் ெைம் 

  ரிசல் மண் தீப்போளற ள் சிள வுறுே ோல் உருேோகிறது. 
 இம்மண் க ோ ேரி, நர்ம ோ மற்றும்  பதி ஆற்றுப் பள்ைத் ோக்கு ளில்  ோணப்படுகிறது. 
 இம்மண் சுமோர் 6 மீட்டர் ஆைத்திற்கு படிந்துள்ைது.  ருப்பு நிறம் மு ல் பழுப்பு நிறம் ேளர 

 ோணப்பட்டு ேருகிறது. 
 தபோதுேோ , சுண்ணோம்பு, இரும்பு, தபோட்டோசிேம், அலுமினிேம்,  ோல்சிேம் மற்றும் 

தமக்னீசிேம்  ோர்பகனட்டு ளை அதி ம் த ோண்ட ோ  உள்ைது. ஆனோல், போஸ்பரஸ் 
ளநட்ரஜன் மற்றும் உயிரிப் தபோருட் ள் இன்றி  ோணப்படுகின்றது. 

 இம்மண் ஈரப்ப த்ள த்  ன்னுள் க க்கிளேக்கும் சிறப்புத் ன்ளம தபற்ற ோல் 
புள யிளல, எண்தணய் விபத்துக் ளின் குறிப்போ   டுகு, சூரிே ோந்தி, பைங் ள் மற்றும் 
 ோய் றி ள் விளைே ற்கு ஏற்ற ோ  அளமகிறது. 

 இம்மண் பருத்தி, தநல், க ோதுளம, கசோைம், திளணேள  ள் மற்றும்  ருப்பு மு லிே 
பயிர் விளைே மி வும் ஏற்றது. 

  ரிசல் மண் தபருமைவில் ம ரோஷ்டிரம், குஜரோத், மத்திே பிரக சத்தில் ஒரு பகுதி 
ஆந்திரப்பிரக சம் மற்றும்  மிழ்நோட்டின் த ன் மோேட்டங் ள் ஆகிே பகுதி ளை 
உள்ைடக்கிே  க் ோண பீடபூமி பகுதியில்  ோணப்படுகிறது. 

 வசம்மண் 
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 பைங் லோ படிவுப் போளற ள் மற்றும் உருமோறிே போளற ள் சிள யுறுே ோல் உருேோனளே 
தசம்மண்ணோகும். 

 இரும்புச் சத்து அதி  அைவில்  ோணபடுே ோல் தசம்மண் சிேப்பு நிறமோ  உள்ைது. 
இம்மண்ணின் நிறம் பழுப்பு மு ல் மஞ்சள் ேளர கேறுபடுகிறது. 

 தசம்மண் நுண்து ள் ளை உளடே ோல் ஈரப்ப த்ள   க்  ளேக்துக்த ோள்ை 
முடிேதில்ளல. 

 இம்மண் சுண்ணோம்புச் சத்து, ளநட்ரஜன், போஸ்பரஸ் கபோன்றேற்ளறக் குளறேோ கே 
தபற்றுள்ைது. ஆனோல் இம்மண்ணின் ஏற்ற உரேள  ளை இடுே ோல் இேற்ளற ேைமிக்  
மண்ணோ  மோற்றலோம். 

 க ோதுளம, தநல், பருத்தி,  ரும்பு மற்றும் பருப்பு ேள  ள் இம்மண்ணின் 
பயிரிடப்படுகிறன்றன. 

  மிழ்நோட்டில் தபரும் பகுதி ள்  ர்நோட ோவின் த ன்பகுதி க ோேோ, ேடகிைக்கு 
ஆந்திரோ,மத்திேப் பிரக சம் மற்றும் ஒடிசோ ஆகிே பகுதி ளின் தசம்மண் பரவி 
 ோணப்படுகிறது. 

சரகை மண் 

 சரளை மண் தேப்ப மண்டல பருேக் ோற்று  ோலநிளலயில் உருேோகின்றன. இது தீப ற்ப 
பீடபூமியில் தபருமைவில்  ோணப்படுகிறது. 

 அதி  தேப்பமும் அதி  மளையும் மற்றும் ேறண்ட  ோலநிளல த ோண்ட பகுதி ளில் 
சரளை மண் உருேோகிறது. 

 நுண்து ள் ளைக் த ோண்டிருப்ப ோல் இதிலுள்ை சிலி ோ கேதியிேல் விளனேோல் 
நீக் ப்படுகிறது. 

  டின அளமப்ளபக் த ோண்ட ோ வும் இதில் சிறிது இரும்பு ஆக்ளைடு இருப்ப ோல் சிேப்பு 
நிறம் த ோண்ட ோ   ோணப்படுகிறது. 

  ோப்பி, இரப்பர், முந்திரி, மற்றும் மரேள்ளி மு லிே பயிர் ள் பயிரிடப்படுகின்றன. 
 ஆந்திரப்பிரக சம்,  மிழ்நோடு,  ர்நோட ோ, கிைக்கு த ோடர்ச்சி மளலயின் உச்சி ள் மற்றும் 

ஒடிசோ, க ரைோ மற்றும் அசோமின் சில பகுதி ளிலும்  ோணப்படுகிறது. 

மகல மண் 

  இம்மண் கிைக்கு மற்றும் கமற்குத் த ோடர்ச்சி மளல, இமோச்சலம் மற்றும் சிேோலிக் மளலத் 
த ோடர் ளில்  ோணப்படுகிறது. 

 இம்மண்ணில் க யிளல,  ோபி மற்றம் இரப்பர் பயிர்ிப்படுகிறது. 
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 இந்திேோவில் அஸ்ைோம், கமற்கு ேங் ோைம், க ரைோ மற்றும்  மிழ்நோடு ஆகிே 
மோநிலங் ளில் ேைர்க் ப்படுகிறது. 

ெைண்ட பாகல மண் 

 ேரண்ட போளலேன மண் ேடகமற்கு இந்திே பகுதி ைோன இரோஜஸ் ோன், குஜரோத் மற்றும் 
த ன் பஞ்சோப் ஆகிே பகுதி ளில்  ோணப்படுகிறது. இம்மண் இேற்ள ேோ கே 
மணலோ வும்,  லோச்சோரத்ள ப் தபற்ற ோ வும், நுண்துளைக் த ோண்ட ோ வும் உள்ைது. 
இம்மண் ேைமில்லோ  மண்ணோ  இருச் ோலும் நீர் போசன ேசதியுடன் சில பகுதி ளின் 
கேைோண்ளம தசய்ேப்படுகிறது. க ோதுளம, தநல், போர்லி, திரோட்ளச மற்றும்  ர்பூசணி 
கபோன்றளே விளைவிக் ப்படுகின்றன. 

மண் அரிப்பு 

 இேற்ள  மற்றும் மனி னின் தசேல்போடு ளை மண் நீக் ப்படுேது மண் அரிப்பு 
எனப்படும். 

 ஓடும் ந்ீர்,  ோற்று மனி  இனம் கபோன்றளே மண் அரிப்பிற்கு மு ன்ளம  ோரணி ைோ  
அளமகின்றன. 

 மண் அரிப்பின்  ன்ளம மண்ணின்  ன்ளமளேயும், மண்ணின் து ள் அளமப்ளபயும் 
தபோறுத்க  மோறுபடுகிறது.  கமலும்  ோலநிளல, நிலத்தின் சரிவு, முளற மற்றும் இ ர 
 ோரணி ளைப் தபோறுத்க  அளமகிறது. 

நிகலநிறுத்தக்கூடிய ெைர்ச்சி (Sustainable development) 

 நிளலநிறுத் க்கூடிே ேைர்ச்சி சுற்றுப்புற சூழ்நிளலளே சீரழிக் ோமல் ேைர்ச்சிளே 
கமற்த ோள்ேதுடன்  ற் ோல க ளேயிளன பூர்த்தி தசய்ே ன் தபோருட்டு, எதிர் ோல 
சந் தியினரின் க ளே ளைப் போதிக் ோமல் இருப்பக  ஆகும். 

மண்ெைப் பாதுைாப்பு 

 மண்ேைத்ள த்  க் ளேத்துக் த ோள்ளுே ற் ோ  மனி ர் ள் எடுக்கும் முேற்சிகே 
மண்ேைப் போது ோப்போகும். இ னோல் மண் அரிப்ளப முற்றிலும்  டுக்  இேலோது. ஆனோல் 
 க்  நடேடிக்ள  ளின் மூலம் அரிப்பின் கே த்ள க் குளறக் லோம். 

மண் ெைத்கத பாதுைாக்கும் சில ெழிமுகைைள் 

 ஆறு ளின் போள  ளின்  டுப்பளண ள் கூட்டு ல். 
 படிக் ட்டு கேைோண்ளம மூலம் மண் அரிப்ளபக் குளறத் ல். 
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  ோண்டூர் எனப்படும் சம உேரமுள்ை இடங் ளுக்கு ஏற்ப மண் அளண ளைக்  ட்டு ல். 
 அதி  கமய்ச்சளலத்  ளட தசய் ல். 
 மரங் ள்  ோற்றின் கே த்ள க் குளறத்து மண் து ள் ள்  ோற்றின் அடித்துச் தசல்ேள த் 

 டுக்கிறது. 
 மரங் ள், தசடி ள், பற் ள், ஆகிேேற்றின் கேர் ளின் பிளணப்ப ோல் மண் 

இறுகிவிடுகிறது. ஆள ேோல் மரம் ேைர்ப்பள  அதி ரிக்  கேண்டும். 
 மரங் ள், புற் ள் மற்றும் பு ர் ள் நீரின் ஓடும் கே த்ள   ட்டுப்படுத்துகிறது. 
 தசேற்ள  கேதி உரங் ளை விளைநிலங் ளுக்கு பேன்படுத் ோமல் இேற்ள  உரங் ளை 

த ோடர்ந்து பேன்படுேது ஒரு சிறந்  மண்ேைப் போது ோப்பு முளறேோகும் 

இயற்கைத் தாெரம் 

இந்தியாவின் ென ெைங்ைள் 

 இந்திேோவின்  ோடு ளின் தமோத்  பரப்பைவு 63.72 மில்லிேன் சதுர கி.மீ இந்திே 
பரப்பைவில் சுமோர் 19.39% த ோண்ட இக் ோடு ள் உலகின் தபரும்போலோன நோடு ளில் உள்ை 
 ோடு ளின் பரப்பிளன ஒப்பிடும்கபோது மி வும் குளறேோ  இருக்கிறது. 

  ோடு ளின் பரப்பு சில மோநிலங் ளின் தமோத்  பரப்பைவில் 60%  ோடு ைோ வும் மற்றும் 
சில மோநிலங் ள் 3%  ோடு ள் மட்டுகம  ோணப்படுகின்றன. 

இயற்கைத் தாெர ெகைைள் 

  இந்திேவிலுள்ை இேற்ள   ோேரத்தின் ேைர்ச்சி  ோலநிளல, தேப்பம், மளைப்தபோழிவு,  ளர 
அளமப்பு மற்றும் மண் கபோன்ற புவியிேல்  ோரணி ைோல்  ட்டுப்படுத் ப்படுகிறது. 

1. தேப்பமண்டல பசுளம மோறோக்  ோடு ள் 
2. தேப்பமண்டல பருேக் ோற்று  ோடு ள் 
3. குறுங் ோடு மற்றும் முட்பு ர்  ோடு ள் 
4. போளலேனத்  ேரங் ள்  
5. மோங்குகரோவ்  ோடு ள் (சதுப்புநிலக் ோடு ள்) 
6. மளல  ோடு ள் 

1. வெப்பமண்டல பசுகம மாைாக்ைாடுைள் 

 கமற்கு த ோடர்ச்சி மளலயின் கமற்கு பகுதியிலும் மற்றும் அந் மோன் நிக்க ோபோர் 
தீவு ளின், மளலயின்  ோழ்ந்  சரிவு ளிலும், அஸ்ைோம், ஒடிசோவின் சில பகுதி ளின் 
 ோணப்படுகின்றன. 
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2. வெப்பமண்டல பருெக்ைாற்று ைாடுைள் 

 ஈரமோன பருேக் ோற்றுக்  ோடு ள் ேட கிைக்கு மோநிலங் ளிலும், இமேமளலயின் 
அடிேோரங் ளிலும் ஜோர் ண்ட், கமற்கு ஒடிசோ, சட்டீஸ் ர் மற்றும் கமற்கு த ோடர்ச்சி 
மளலயின் கிைக்குச் சரிவு ள் கபோன்ற பகுதி ளிலும்  ோணப்படுகின்றன. 

 ேறண்ட பருேக் ோற்று சமதேளி பகுதி ளிலும்  ோணப்படுகின்றன. 

3. குறுங்ைாடு மற்றும் முட்புதர்ைாடுைள் 

 நோட்டின் ேடகமற்கு பகுதி ளிலுள்ை அளர போளலேனம் பகுதி ைோன குஜரோத், 
இரோஜஸ் ோன் மத்திே பிக சம், உத்திரப்பிரக சம், கமற்கு பஞ்சோப் மற்றும் கமற்கு 
ஹிேோனோ ஆகிே பகுதி ளில் உள்ைன. 

4. பாகலெனத் தாெரம் 

 முட்பு ர் ள் அக்க சிேோ, ஈச்சமரம் மற்றும் போபுல் கபோன்ற மரங் ள் அடங்கிள்ைன. 
 இரோஜஸ் ோன்,  ட்ச் மற்றும் குஜரோத்திலுள்ை தசௌரோஷ்டிரோ த ன்கமற்கு பஞ்சோப் மற்றும் 

 க் ோண பீடபூமி பகுதி ளில் போபுல் மரங் ள் ேைர்கின்றன. 

5. மாங்னுபராவ் ைாடுைள் (சதுப்புநிலக் ைாடுைள்) 

 இவ்ேள   ோடு ள்,  ங்ள , ம ோநதி, க ோ ோேரி, கிருஷ்ணோ மற்றும்  ோவிரி ஆற்றின் 
தடல்லோ பகுதி ளிலும், அந் மோன நிக்க ோபோர் தீவு ளின்  டற் ளர பகுதி ளிலும் 
 ோணப்படுகின்றன. கமற்கு ேங் ோைத் ல் இக் ோடு ளை சுந் ரேனம் என அளைப்பர். 

6. மகலக் ைாடுைள் 

 மளலக் ோடு ளில்  ோணப்படும் இேற்ள த்  ோேரங் ள்  டல் மட்டத்திலிருந்து உேகர 
தசல்லச்தசல்ல குளறயும் தேப்பத்தினோல் ேைரக்கூடிேளே. 

 இவ்ேள க்  ோடு ளை இரு பிரிவு ைோ  பிரிக் லோம். 

1. இமேமளலத் த ோடரிலுள்ை மளல  ோடு ள் 
2. தீப ற்ப பீடபூமி மற்றும் அங்குள்ை மளலத் த ோடர் ளில்  ோணப்படும்  ோடு ள் 

இமயமகலத் வதாடரிலுள்ை மகல ைாடுைள் 

 இமேமளலத் த ோடரில் 1000 மீ உேரத்திலிருந்து 2000 மீ உேரம் ேளர  ோணப்படுகின்றன. 
 இங்கு ஓக், தசஸ்தநட் கபோன்ற பசுளம மோறோ  அ ன்ற இளலக் ோடு ள் முக்கிேமோ  

 ோணப்படுகிறன. 
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 1500 மீட்டரிலிருந்து 3000 மீ உேரம் ேளர ளபன், டிகேோடர், சில்ேர், பீர், ஸ்பூருஸ் மற்றும் 
தடசர் கபோன்ற ஊசியிளல மரங் ள் உள்ைன. 

 ஊசியிளலக்  ோடு ள் இேமளலயின் த ற்கு சரிவு ள் மற்றும் கமல் ஊசியிளலக் 
 ோடு ளும் புல்தேளி ளையும்  ோண்டி ஆல்ளபன்  ோேரங் ள்  ோணப்படுகின்றன. இங்கு 
சில்ேர்ஃபிர், ஜீனிதபர்ஸ், ளபன், பிர்ச்சஸ் கபோன்ற தபோதுேள  மரங் ள் ேைர்கின்றன. 
மி  உேரம் த ோண்ட பகுதி ளில் கமோசஸ் மற்றும் லிச்சன்ஸ், கபோன்றளேகே 
 ோேரங் ளின் பகுதிேோ  அளமகின்றன. 

 தீப ற்ப இந்திேோவில் மளல  ோடு ள்3 பகுதி ளில்  ோணப்படுகின்றன 
1. கமற்கு த ோடர்ச்சி மளல ள் 
2. விந்திே மளலப்பகுதி  
3. நீலகிரி மளலப்பகுதி  

 நீலகிரியில் தேப்பமண்டலக்  ோடு ளை கசோலோஸ் என்று உள்ளூர் தபேரில் 
அளைக்கிறோர் ள். இவ்ேள க்  ோடு ள் சோத்பூரோ மற்றும் ளமக் லோ தமளலத்த ோடர் ளில் 
 ோணப்படுகின்றன. இங்கு ேைரும் முக்கிேமோன மரங் ள் கமக்கனோலிேோ, லோரல், 
சின்க ோனோ மற்றும் கேட்டில் கபோன்றளே ஆகும். 

புல்வெளிைள் 

 இந்திேோவில் ேைரும் புல்தேளி ளை சேோனோ அல்லது ஸ்தடப்பி புல்தேளி ள் ஈரமோன 
மண் உள்ை  ளரப்பகுதி ளிலும், உப்புப் பகுதி ளிலும் சில குன்றுப்பகுதி ளிலும் 
 ோணப்படுகின்றன. இப்புல்தேளி ளை இரு ேள  ைோ ப் பிரிக் லோம்.  
1.  ோழ்நிலப் புல்தேளி 
2. கமட்டுநிலப் புல்தேளி 

தாழ்நிலப்புல்வெளி 

 இளே 30 தச.மீ மு ல் 200 தச.மீ ேளர ஆண்டு சரோசரி மளைேைவும், அதி மோன க ோளட 
 ோல தேப்பமும் த ோண்ட பகுதி ளில் ேைருகின்றன. இவ்ேள ப் புல்தேளி ள் 
பல்கேறு மண்ேள  ளிலும் ேைருகின்றன. இப்புல்தேளி ள்  ோல்நளட ளின் 
ேைர்ச்சிக்கு உ ந் து. 

 இந்திே சமதேளி ள் அளமந்துள்ை பஞ்சோப், உத்திரப்பிரக சம், ைரிேோனோ, பீ ோர் மற்றும் 
ேட கமற்கு அஸ்ைோம் பகுதி ளிலும்  ோணப்படுகின்றன. 

பமட்டுநிலப் புல்வெளிைள் 
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 இப்புல்தேளி ள் 1000 மீ. உேரத்திற்கு கமல் உள்ை இமேமளலப் பகுதி ளிலும் 
 ர்நோட ோவிலுள்ை கமற்கு த ோடர்ச்சி மளலயில்  ோடு ள் அழிக் ப்பட்ட பகுதி ளிலும் 
ேைருகின்றன. த ன்னிந்திேோவில் கசோளல  ோடு ளின் சிறுபகுதி ளிலும் 
இப்புல்தேளி ள்  ோணப்படுகின்றன. 

ைாடுைளின் முக்கியத்துெம் 

  ோடு ள் வீட்டுத் க ளேக்கும் ேணி த்திற்கும் க ளேேோன விளலயுேர்ந்  
மரங் ளையும், த ோழிற்சோளலக்கு க ளேேோன மூலப்தபோருட் ளையும் அளிக்கின்றன. 

 அரக்கு, க ோந்து, பிசின், க ோல் ப னீட்டுப் தபோருட் ள், மருந்து ள், மூலிள  ள் க ன் 
மற்றும் நறுமணப் தபோருட் ள் ஆகிேேற்ளற நமக்கு அளிக்கிறது. 

 ேனப்தபோருட் ளை தேளிநோடு ளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்ே ன் மூலம் அந்நிே 
தசலோேணிளே ஈட்டுகிறது. 

  ோடு ளில்  ோல்நளட ளை கமய்ப்ப ன் மூலம் போல் பண்ளணப் தபோருட் ள் உற்பத்திக்கு 
உ விபுரிகின்றன. 

  ோடு ள் ேளிமண்டலத்திலுள்ை  ோர்பன் ளட ஆக்ளைளட உட்த ோண்டு  ோற்று 
மோசுபடு ளல  ட்டுப்படுத்துகின்றன.  ோடு ள் மண்ணிரிப்பிளன  ட்டுப்படுத்து ல், 
நிலங் ளை ஏற்புளடே ோக் ல் மற்றும் தேள்ைப் தபருக்கிளன  ட்டுப்படுத்து ல் 
கபோன்றேற்றிற்கு உ விேோ  உள்ைன. 

 நீர், பூமியின் உள்கை தசல்லவும் அ ன்மூலம் நிலத் டி நீரின் அைளே பரோமரிக் வும் 
 ோடு ள் பேன்படுகிறன்றன. தேப்பம், ஈரப்ப ம் மற்றும் மளைப் தபோழிவில்  மது 
 ோக் த்ள  ஏற்படுத்துகின்றது. 

 நோட்டின் எரிசக்தி க ளேளே 40%  ோடு ள் பூர்த்தி தசய்கின்றன. 
 இந்திேோவில் உள்ை தபருமைவு  ோடு ளும் ேனவிலங்கின் ளும், இந்திே 

ேனத்துளறயினரோல் பரோமரிக் ப்பட்டு ேருகின்றன. அளே கீழ்க் ண்டேோறு இரண்டு 
ேள  ைோ  பிரிக் ப்படுகின்றன. 

 ஒதுக் ப்பட்டக்  ோடு ள் (Reserve Forests)  ோடு ளின் என்று தமோத் ப் பரப்பில் போதிக்கும் 
கமலுள்ை  ோடு கை ஒதுக் ப்பட்ட  ோடு ள் என்று அரசோல் அறிவிக் ப்பட்டுள்ைன. 
இக் ோடு ளை நிரந் ரக்  ோடு ள் என்றும் அளைக்கின்றனர். ஒதுக் ப்பட்டக்  ோடு ளையும் 
ேனவிலங்கு ளையும் போது ோப்ப ோல் மி வும் மதிப்பு மிக்  ோ   ரு ப்படுகின்றன. 

 போது ோக் ப்பட்டக்  ோடு ள் (Protected Forests) ேனத்துளறேோல் அறிவிக் ப்பட்டக் 
 ோடு ைோகும். தமோத் ப் பரப்பில் தபரும்போலும் 3 இல் 1 பகுதி போது ோக் ப்பட்டக் 
 ோடு ைோகும். இங்கு மரம் தேட்டுே ற்கு அனுமதி அளிக் ப்படுேதில்ளல. 
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ைாடுைளின் பாதுைாப்பும் பமலாண்கமயும் 

  ோடு ள் அழித் லும்,  ோடு ளைக் குளறப்பதும், அதி ரித்துக் த ோண்கட தசல்ே ோல் 
பரந்  அைவில் மண் அளரிப்பும், நிளலேற்ற அதி ரித்துக் த ோண்கட தசல்ே ோல் பரந்  
அைவில் மண் அரிப்பும், நிளலேற்ற மளைப் தபோழிவும், மீண்டும் மீண்டும் தேள்ைமும் 
ஏற்ப்படுகின்றன. 

  ோடு ளை அழித்து,  ோட்டு நிலப்பரப்பு ளை  ோடு ள் சோரோ  பணி ளுக்கு 
பேன்படுத்துேள  நிறுத்துே ற்கு. 1980 ஆம் ஆண்டு “ேனப்போது ோப்புச் சட்டம்” 
ஏற்படுத் ப்பட்டது. 1988 ஆண்டில் கமலும் திருத் ப்பட்டு இச்சட்டத்தில்  ோடு ள் போது ோப்புச் 
சட்டத்திற்கு எதிரோ  தசேல்படுபேர் ளுக்கு, உரிே  டுளமேோன  ண்டளன பற்றி 
கூறப்பட்டுள்ைது. 

பதசிய ெனக் வைாள்கை 

  ோடு ளைப் போது ோக்  திட்டங் ளை உருேோக்கும் ஒரு சில உல  நோடு ளில் இந்திேோவும் 
ஒன்று. 

 இந்திேோ 1894 ஆம் ஆண்டில் க சிே ேனக் த ோள்ள  ஒன்ளற ஏற்படுத்திேது. 
 மீண்டும் 1952 ஆம் ஆண்டிலும் 1988 ஆண்டிலும் இக்த ோள்ள  திருத்தி அளமக் ப்பட்டது. 

பதசிய ெனக் வைாள்கையின் முக்கிய பநாக்ைங்ைள் 

 33 ச வீ ம் நிலப்பரப்பிளன  ோடு ைோ  மோற்றுேது ( ற்கபோது  ோடு ளின் பரப்பு 20 
ச வீ ம்)  

 சுற்றுச்சூைலிேல் சமநிளல போதிக் ப்பட்ட இடங் ளில் சூைளல நிளலநிறுத்  
பரோமரிப்ளப கமற்த ோள்ேது. 

 நோட்டின் உயிரினப் பன்ளமளேப் போது ோப்பது. 
 மண்ணரிப்பு மற்றும் போளலேன விரிேோக் த்ள த்  டுத்து தேள்ைம் மற்றும் ேறட்சிளேக் 

குளறத் ல். 
 சமூ க்  ோடு ள் மற்றும் பண்ளணக்  ோடு ள் மூலம்  ோடு ளின் பரப்ளப அதி ரிக் ச் 

தசய் ல். 
  ோடு ளிலிருந்து மரம் எரிதபோருள்  ோல்நளடத் தீேனங் ள் கபோன்றேற்றில் 

உற்பத்திளேப் தபருக்கு ல். 
 மரக் ன்று ள் நடு ல் மற்றும் மரம் தேட்டு ளல நிறுத்து ல் கபோன்றேற்றின் 

தபண் ளை ஈடுபடுத்து ல். 
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 இவ்ேோறு நம் நோட்டின் இேற்ள த்  ோேரங் ளைப் போது ோத் ல் நம் அளனேரின் 
 ளலேோே  டளமேோகும். 

ைனிம ெைங்ைள் 

  னிம ேைங் ளை இருதபரும் பிரிவு ைோ  ேள ப்படுத் லோம், அளேேோேன,. 
1. உகலோ க்  னிமங் ள் 
2. உகலோ மல்லோ   னிமங் ள் 

உபலாைக் ைனிமங்ைள் 

 இளே இரும்பு, தசம்பு, மோங் னீசு, போக்ளசட் மற்றும்  ங் ம் கபோன்ற உகலோ ங் ளைக் 
த ோண்டுள்ைன. 

 இேற்ளற கமலும் இரும்பு சோர்ந்   னிமங் ள் மற்றும் இரும்பு சோரோ   னிமங் ள் என 
இருேள ேோ  பிரிக் லோம். 

இரும்பு சார்ந்த ைனிமங்ைள் 

  னிமங் ளில் இரும்பு உள்ைடங்கியிருந் ோல் அேற்ளற இரும்பு சோர்ந்   னிமங் ள் 
என்கிகறோம். உ ோரணமோ  இரும்பு, மோங் னீசு, நிக்கில், க ோபோல்ட், மற்றும் டங்ஸ்டன் 
கபோன்றளேேோகும். 

இரும்பு சாராத ைனிமங்ைள் 

   னிமங் ளின் இரும்பு  லக் ோமல் உள்ைேற்ளற இரும்பு சோரோ   னிமங் ள் என்கிகறோம். 
எ. ோ :  ங் ம், தேள்ளி, தசம்பு, போக்ளசட். 

உபலாைமல்லாத ைனிமங்ைள் 

 ளமக் ோ, சுண்ணோம்புக் ல், ஜிப்சம், தபோட்டோசிேம், நிலக் ரி மற்றும் தபட்கரோலிேம். 

இரும்புத்தாது 

 நோட்டின் ேைர்ச்சிக்கு ஆ ோரமோ  ேைமோ  இருப்பது இரும்புத் ோது, இரும்பு நோ ரீ த்தின் 
முதுத ழும்பு என ேர்ணிக் ப்படுகிறது. 

 உலகின் தமோத்  இரும்புத் ோது இருப்பில் 20% இரும்புத் ோது இந்திேோவில் அளமந்துள்ைது. 
இரும்புத் ோது இருப்பில் ரஷ்ேோவிற்கு அடுத்து இந்திேோ இரண்டோேது இடத்ள  
ேகிக்கிறது. இந்திேோவின் இரும்புத் ோது மி  உேர்ந்   ரம் ேோய்ந் து. 
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 இந்திேோவில் சட்டீஸ் ர் மோநிலத்தில் துர்க் பகுதியும், ஜோர் ண்ட்டில் உள்ை சிங்புர் 
மோேட்டம், க ோேோ,  ர்நோட ோ,  மிழ்நோடு ஆகிே மோநிலங் ளில் சில பகுதி ளிலும் 
இரும்புத் ோது  ோணப்படுகிறது. 

மாங்ைனீசு 

 மோங் னீசு உற்பத்தியில் இந்திேோ ஐந் ோேது இடத்ள ப் தபற்றுள்ைது. 
 உலகில் மோங் னீசு படிவு ளில் 20% இந்திேோவில் உள்ைது. 
  டினமோன துருப்பிடிக் ோ  இரும்பு எஃகிளன  ேோரிக்  மோங் னீசு க ளேேோ  இருப்ப ோல் 

இரும்பு எஃகு த ோழிற்சோளல ளில் மோங் னீசு முக்கிே பங் ோற்றுகிறது. உலர் 
மின் லன் ள்  ேோரிக்  மோங் னீசு- ளட-ஆக்ளைடு பேன்படுகிறது. 

 பிளீச்சிங் தூள் மற்றும் ேண்ணப்பூச்சு ள்  ேோரிப்பிற்கு மோங் னீசு பேன்படுகிறது. 
  மத்திே பிரக சத்திலுள்ை போல் ோட்டிலும், ஒடிசோவில் கிகேோஞ்சோர், கபோளன ோர்க் 

பகுதியிலும்,  ர்நோட த்தில் தபல்லோரி, சித்ர துர்க் ோ சிகமோ ோவிலும்,  மிழ்நோடு 
ம ோரோஷ்டிரம், குஜரோத், பீ ோர் ஆகிே மோநிலங் ளிலும் கிளடக்கின்றன. 

பாக்கசட் 

 போக்ளசட் அலுமினிேத்தின்  ோது ஆகும். 
 அலுமினிேம் சிலிக ட் நிளறந்  போளற ள் சிள வுறுே ோல் உருேோகும் கலசோன 

உகலோ கம அலுமினிேம் ஆகும். 
 இது ஒரு நல்ல எளிதில்  டத்திேோ வும் மி  ேளையும்  ன்ளம த ோண்ட ோ வும் மி  

கலசோ  இருப்ப ோலும், அதி  அைவில் த ோழிற்சோளல ளுக்கு பேன்படுகிறது. 
 சட்டீஸ் ர் மோநிலத்தில், பிலோஸ்பூர், ஒடிசோ மோநிலத்தில் சம்பல்பூர் மற்றும் 

மோநிலங் ளில் போக்ளசட் கிளடக்கிறது. 

தாமிரம் 

  ோமிரம் சிறந்  தேப்பக் டத்திேோ வும், மின்  டத்திேோ வும் இேற்ள யில்  ோணப்படும் 
மற்தறோரு உகலோ ம் 

 மின் ருவி ள்  ேோரிப்பு த ோழிற்சோளல ளில்  ோமிரம் தபரும் பங் ோற்றுகிறது. 
  ோமிரம் மற்ற உகலோ ங் ளுடன் கசர்ந்து  லப்பு உகலோ ம் தசய்ேப்படுகிறது. 
 ஜோர் ண்ட் மோநிலத்திலுள்ை சிங்புமிலும், ஆந்திரப் பிரக சத்திலுள்ை குண்டூர் மற்றும் 

தநல்லூரிலும், மத்திே பிரக சத்திலுள்ை போல ோட், ரோஜஸ் ோன் மற்றும்  ர்நோட ோ 
மோநிலங் ளில் சில பகுதி ளிலும்  ோமிரம் கிளடக்கிறது. 

கமக்ைா 
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 ளமக் ோ மின் சோரத்ள   டத் ோ  தபோருைோ  இருப்ப ோல் மின்தபோருட் ள் உற்பத்திக்கு 
பேன்படுகிறது. 

 உலகில் ளமக் ோ உற்பத்தியில் இந்திேோ 60 ச வீ ம் பங் ளிக்கிறது. 
 ஆந்திரோப் பிரக சம், ஜோர் ண்ட், பீ ோர் மற்றும் ரோஜஸ் ோன் ஆகிே மோநிலங் ள் ளமக் ோ 

உற்பத்தி தசய்யும் மோநிலங் ைோகும். 

ைனிம ெைப் பாதுைாப்பு 

 பேன்படுத் க் கூடிே நிளலயிலுள்ை  னிமப் தபோருளின் தமோத்   ன அைவு 
புவிகேோட்டின் தமோத்   ன அைவில் ஒரு ச வீ ம் மட்டுகம ஆகும். 

  னிம ேைங் ளை திட்டமிட்டு நிளலேோ  பேன்படுத்துே ற்குரிே த ோடர் முேற்சி ளை 
கமற்த ோள்ை கேண்டும். 

 குளறந்  விளலயில் கிளடக் க்கூடிே குளறந்   ரம் ேோய்ந்   ோதுக் ளைப் பேன்படுத்  
புதிே த ோழில்நுட்ப முளற ளை உருேோக்கு ல் கேண்டும். 

 உளடந்  உகலோ த் துண்டு ளை மறுசுைற்சி மூலம் ேைங் ளை போது ோத் ல் அேசிேம். 

எரிசக்தி ெைங்ைள் 

 எரிசக்தி, தபோருைோ ோர மற்றும் த ோழில்நுட்ப ேைர்ச்சிக்கு இன்றிேளமேோ  ஒரு கூறோகும். 
நிலக் ரி, தபட்கரோலிேம், இேற்ள  எரிேோயு, சூரிேசக்தி கபோன்றளே சில எரிசக்தி 
ேைங் ைோகும். 

 எரிசக்தி ேைங் ளை புதுப்பிக் த் க்  ேைஙங் ள் எனவும் புதுப்பிக்  இேலோ  ேைங் ள் 
எனவும் பிரிக் லோம். 

புதுப்பிக்ை இயலாத எரிசக்தி ெைங்ைள் 

நிலக்ைரி 

 இந்திேோவின் முக்கிே எரிசக்தி ேைம் நிலக் ரிேோகும். 
 67 ச வீ ம் நோட்டின் எரிசக்தி க ளே நிலக் ரி மூலம் பூர்த்தி தசய்ேப்படுகிறது. 
 நிலக் ரி முக்கிே இரும்பு எஃகு த ோழிற்சோளல ளின் பேன்படுத் ப்படுகிறது. நிலக் ரி 

 ருப்புத்  ங் ம் எனவும் அளைக் ப்படுகிறது. 
 நிலக் ரி சுரங் ங் ளில் தபரும்போலோனளே ேடகிைக்கு இந்திேோவில் அளமந்துள்ைது. 

இதில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நிலக் ரி, ஜோர் ண்ட் மத்திேப்பிரக சம், சட்டிஸ் ர் மற்றும் 
ஒடிசோவில் உற்பத்திேோகிறது. மீ முள்ை ஒரு பங்கு நிலக் ரி ஆந்திரப்பிரக சம், 
கமற்குேங் ம், உத்திரப்பிரக சத்திலிருந்து கிளடக்கிறது. 
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வபட்பராலியம் 

  னிம எண்தணய் என்றளைக் ப்படும் தபட்கரோலிேம் படிேப் போளற ளிலிருந்து 
எடுக் ப்படுகிறது. 

 இந்திேோவில் 4000 மில்லிேன் டன் இருப்ளபப் தபற்றுள்ைது. ஆனோல், அதில் 25 ச வீ ம் 
மட்டுகம தேளிக்த ோணர இேலும். 

 இந்திேோவில் ஆண்டிற்கு 33 மில்லிேன் டன் தபட்கரோலிேம் மட்டுகம சரங் த்திலிருந்து 
தபற இேலும். 63 ச வீ ம் மும்ளப – ளையிலிருந்தும், 18 ச வீ ம் குஜரோத்திலிருந்தும், 16 
ச வீ ம் அஸ்ைோமிலிருந்தும் தபறப்படுகிறது. மீ முள்ை 3 ச வீ ம் மட்டுகம அருணோசலப் 
பிரக சம், ஆந்திரப் பிரக சம் மற்றும்  மிழ்நோடு கபோன்ற மோநிலங் ளிலிருந்து 
கிளடக்கிறது. 

இயற்கை எரிொயு 

 இது புவியின் கமற்பரப்பில்  னிேோ கேோ அல்லது தபட்கரோலிேத்துடன் கசோர்ந்க ோ 
 ோணப்படுகின்றது. 

 இந்திேோ 23 பில்லிேன்  ன மீட்டர் இேற்ள  எரிேோயுளே பேன்படுத்துகிறது. 
 இந்திேோவின் இேற்ள  எரிேோயு இருப்பு 700 மில்லிேன்  .மீ. மட்டுகம ஆகும். 
 ஆந்திரப்பிரக சம், ம ோரோஷ்டிரம், குஜரோத், அஸ்ைோம், அந் மோன் – நிக்க ோபோர் தீவு ளில் 

தபரும்போலோன இேற்ள  எரிேோயு இருப்பு  ோணப்படுகிறது. 
 அந் மோன் தீவு ளில் மட்டுகம 47.6 மில்லிேன்  .மீ. இருப்பு உள்ைது. சமீபத்தில் கிருஷ்ணோ, 

க ோ ோேரி ேடிநிலங் ளில் அதி  அைவு இேற்ள  எரிேோயு இருப்பு உள்ை ோ  
 ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ைது. 

மின் சக்தி 

 ஒரு நோட்டின் ேைர்ச்சி மற்றும் முன்கனற்றத்தில் மின்சக்தியின் பங்கு மி ப்தபரிே ோகும். 
மின்சக்தி 3 ேழி ளில் உற்பத்தி தசய்ேப்படுகிறது. அளே, அனல் மின்சக்தி, நீர் மின்சக்தி, 
அணு மின்சக்தி. 

அனல் மின்சக்தி 

 அனல் மின்சக்தி, நிலக் ரி, தபட்கரோலிேம், இேற்ள  எரிேோயு கபோன்றேற்றிலிருந்து 
உற்பத்தி தசய்ேப்படுகிறது. அஸ்ைோம், ஜோர்க் ண்ட், உத்திரப்பிரக சம், கமற்குேங் ம் 
மற்றும்  மிழ்நோடு ஆகிே மோநிலங் ள் அனல் மின்சக்திளே தபரிதும் சோர்ந்துள்ைது. 
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பஞ்சோப், ைரிேோனோ, ரோஜஸ் ோன்,  ர்நோட ோ, க ரைோ, ஒடிசோ மற்றும் தடல்லி ஆகிே 
மோநிலங் ள் அனல் மின்சக்திளே உற்பத்தி தசய்கின்றன. 

 இந்திேோவின் தமோத்  மின் உற்பத்தியில் 70 ச வீ ம் அனல் மின் நிளலேங் ளிலிருந்து 
தபறப்படுகிறது. 

நீர்மின்சக்தி 

 இந்திேோவின் மு ல் நீர்மின் நிளலேம் 1897 ஆம் ஆண்டில் டோர்ஜிலிங்கில் நிறுேப்பட்டது. 
 மற்தறோரு நிளலேம் 1902 ஆம் ஆண்டு  ோகேரி ஆற்றில் உள்ை சிேசமுத்திரம் 

நீர்வீழ்ச்சியில் நிறுேப்பட்டது. 
  ற்கபோது இந்திேோவின் 25% மின்சக்தி, நீர்மின் நிளலேங் ளில்  ேோரிக் ப்படுகிறது. 
 இமோச்சலப்பிரக சம்,  ர்நோட ோ, க ரைோ, ஜம்மு  ோஷ்மீர், திரிபுரோ, கம ோலேோ மற்றும் 

சிக்கிம் ஆகிே மோநிலங் ளில் நீர்மின் சக்தி உற்பத்தி தசய்ேப்படுகிறது. 
 க ரைோ மின் உற்பத்திக்கு நீர் உற்பத்தி திட்டங் ளைகே மி வும் சோர்ந்துள்ைது. 

அணு மின்சக்தி 

 யுகரனிேம் மற்றும் க ோரிேம்  னிடத்திலிருந்து அணுமின்சக்தி உற்பத்தி 
தசய்ேப்படுகிறது. இக் னிமங் ள் ஜோர் ண்ட் மற்றும் ஆரேல்லி மளலைா்த ோடர் ளில் 
ரோஜஸ் ோனிலிருந்து ஏற்க் ப்படுகிறது. க ரைக்  டற் ளறயின் மண்ணில் உள்ை 
கமோனளசட்டிலிருந்து யுகரனிேம் தபறப்படுகிறுது. 

 இந்திேோவில்  மிழ்நோடு மற்றும் க ரைோக்  டற் ளர மணற்பரப்பு ளில் இல்மளனட் 
அதி ைவு  ோணப்படுகிறது. 

 உலகின் க ோரிேப் படிவு ளில் இந்திேோவில் 50% உள்ைது. 
 இந்திேோவில்  ோரோபூர் (ம ோரோஷ்டிரம்),  ல்போக் ம் ( மிழ்நோடு), ரோேத்பட்டோ (க ோட்டோ-

இரோஜஸ் ோன்) நகரோரோ (உத்திரப்பிரக சம்)  ோக்ரபரோ (குஜரோத்) ள க் ோ ( ர்நோட ோ) ஆகிே 
இடங் ளில் அணுமின்சக்தி நிளலேங் ள் உள்ைன. 

 இந்திேோ ஆண்டிற்கு 272 தம ோேோட் அணுமின்சக்திளே உற்பத்தி தசய்கிறது. 

புதுப்பிக்ைத்தக்ை ெைங்ைள் 

 சக்தியின் க ளே அதி ரிக்  அதி ரிக் , புதுப்பிக் த் க்  சக்தி ேைங் ைோன சூரிே ஒளி, 
 ோற்று, ஓ ங் ம் கபோன்றேற்றின் முக்கிேத்துேமும் அதி ரித்துக்த ோண்கட உள்ைது. 

   இச்சக்தி ேைங் ளின் சிறப்பம்சங் ள் எளி ோ  கிளடகிறது. புதுப்பிக் க்கூடிேது. 
சுற்றுச்சூைலுக்கு தீங்கு விளைவிக் ோ து, மோசு ளை ஏற்படுத் ோது, குளறந்  உற்பத்தி 
தசலவு, த ோடர்ந்து கிளடக் க்கூடிேது. 
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சூரிய சக்தி 

 இந்திேோ அேன மண்டலத்தில் அளமந்துள்ை ோல் அைவிட முடிேோ  சூரிே சக்திளேப் 
தபறுகின்றது. 

 சூரிே ஒளிளே கநரடிேோ  மின்சக்திேோ  கபோட்கடோகேோல்டோயிக் த ோழில்நுட்பம் மூலம் 
மோற்ற முடியும். இம்முளறயின் மூலம் 20 தம ோேோட் சூரிே சக்திளே 1 ச.கி.மீ பரப்பைவிற்கு 
உற்பத்தி தசய்ேமுடியும். தபோதுேோ  சளமேல் மற்றும் விைக்கு ள் எரிே ற்கு 
பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

 தபரிே அைவில் சூரிே சக்திளே மின்சக்திேோ  மோற்றும் ளமேம் குஜரோத்திலுள்ை பூஜ் 
அருக  அளமந்துள்ை மோ ோபுரிேோகும். 

ைாற்று சக்தி 

 இந்திேோவில் ம ோரோட்டிரம் மற்றும்  மிழ்நோட்டில்  ோற்று ஆற்றல் உற்பத்தி 
தசய்ேப்படுகிறது. 

 ஆந்திரபிரக சம்,  ர்நோட ோ, குஜரோத், க ரைோ, மத்திேபிரக சம், ம ோரோஷ்டிரம் கபோன்ற 
மோநிலங் ளிலும் இலட்சத்தீவிலும்  ோற்றுசக்தி உற்பத்தி ளமேங் ள் 
அளமக் ப்பட்டுள்ைன. 

உயிரினச் சக்தி 

 பு ர் ள், பயிர் ளிலிருந்து தபறும்  ழிவு, மனி ன் மற்றும் விலங்கு ளின்  ழிவு 
கபோன்றளேப் பேன்படுத்தி உயிரினச்சக்தி தசய்ேப்படுகிறது. 

 இச்சக்தி கிரோமப்புறங் ளில் வீட்டு உபகேோ த்திற் ோ  உற்பத்தி தசய்ேப்படுகிறது. 
மண்தணண்தணய் மற்றும் மரக் ரிளே விட உயிரி சக்தி அதி  தேப்பத்திளன 
அளிக்கும். 

 ஒத சக்தி 

 இந்திேோ 8000 – 9000 தம ோேோட் ஒ சக்தி திறளனக் த ோண்டுள்ை ோ  
மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது.  ோம்கப ேளைகுடோ 7000 தம ோேோட் சக்தி திறளனப் தபற ஏற்ற 
இடமோகும். கமலும்  ட்சி ேளைகுடோ (1000 தம ோேோட்) மற்றும் சுந் ரேனப் பகுதி ளில் (100 
தம ோேோட்) இச்சக்திளே உற்பத்தி தசய்ேலோம். 

அகல சக்தி 

 இந்திேோ 40000 தம ோேோட் அளலசக்தித் திறன் த ோண்டுள்ை ோ   ணக்கிடப்பட்டுள்ைது. 
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 திருேனந் புரத்திற்கு அருகில் உள்ை “விழிஞ்ஞம்” என்ற இடத்தில் 150 தம ோேோட் 
அளலசக்தி உற்பத்தி நிளலேம் அந் மோன் – நிக்க ோபோர் தீவு ளிலும் நிறுேப்பட உள்ைது. 

சக்தி ெைங்ைளின் பாதுைாப்பு 

 நோட்டின் தபோருைோ ோர துளற ைோன கேைோண்ளம, த ோழிற்சோளல, கபோக்குேரத்து, 
ேர்த்  ம் கபோன்றேற்றிற்கு வீட்டு உபகேோ த்திற்கும் சக்தி ேைங் ள் உள்ளீட்டு 
தபோருைோ  க ளேப்படுகின்றன. 

 சக்திளே நு ரும் அைவு அதி ரித்துக்த ோண்கட தசல்கிறது. இத் ள ே சூழ்நிளலயில் 
சக்தி ேைங் ளைப் கபணக்கூடிே க ளே ஏற்பட்டுள்ைது. சக்தி ேைங் ளின் போது ோப்பு 
மற்றும் புதுப்பிக் க்கூடிே சக்தி ேைங் ளின் உற்பத்தி தபருக் ம், இரண்டோம் 
கபணத் ரக்கு சக்தி கமலோண்ளமயின் இரு போ ங் ைோகும். 

 இந்திேோ உலகில் குளறந்  அைவு சக்தி உற்பத்தி தசய்யும் நோடு ளில் ஒன்றோ  உள்ைது. 

சக்தி பாதுைாப்பு ெழிைள் 

  னிப்பட்ட ேோ னங் ளைப் பேன்படுத் ோமல் தபோதுத்துளற கபோக்குேரத்து 
அளமப்பு ளைப் பேன்படுத்து ல். 

 சக்தி கசமிப்பு சோ னங் ளைப் பேன்படுத்து ல். 
 மரபு சோரோ  சக்தி ேைங் ளைப் பேன்படுத்து ல் ஏதனனில் “சக்தி கசமித் ல் என்பது 

சக்தி உற்பத்தி தசய் ல்” எனப்படும். 

28. பெைாண் வதாழில் 

 கேைோண் த ோழில் இந்திே சமூ  தபோருைோ ோர ேைர்ச்சியில் முக்கிே பங்கு ேகிக்கிறது. 
இந்திேர் ளின் ேோழ்விற்கும், உணவு போது ோப்பிற்கும் ஆ ோரமோ  கேைோண்ளம 
விைங்குகிறது. நம் நோட்டின் க சிே ேருமோனத்தின் தபரும் பங்கிளன கேைோண் த ோழில் 
ஈட்டித்  ருகிறது. இந்திேோவின் தமோத்  பணித்திறனில் போதிக்குகமல் கேைோண் 
த ோழிலில் ஈடுபட்டுள்ை ோல் த ோழில் மற்றும் ேர்த்  த் துளற ளின் ேைர்ச்சி 
கேைோண்ளம ேைர்ச்சிளேகே சோர்ந்துள்ைன. 

 பல்கேறு புவியிேல்  ோரணி ைோல் இந்திேோவில் தேவ்கேறு சோகுபடி முளற ள் 
பின்பற்றப்பட்டு ேருகின்றன. 

பெைாண் வதாழிகல நிர்ணயிக்கும் ைாரணிைள் 

 நிலத்க ோற்றம்,  ோலநிளல, மண்ேள , நீர் 

நிலத்பதாற்ைம் 
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 கேைோண் உற்பத்திளே அதி ரித்துத்  ரும் தசழுளமேோன ேண்டல் மண் நிளறந்  
சமதேளி ள் கேைோண்ளமக்கு உ ந் ளே. எடுத்துக் ோட்டோ   ங்ள  மற்றும்  ோவிரி 
ஆற்றச் சமதேளி ள். 

ைாலநிகல 

 இந்திேோவின் தபரும்பகுதி தேப்ப மண்டலத்தில் அளமந்து, தேப்ப மண்டலப் 
பருேக் ோற்று  ோலநிளலளேப் தபற்றுள்ைது. 

 ேருடம் முழுேதும் பயிர் ள் ேைர ஏற்ற சூரிேசக்தி இங்கு கிளடக்கிறது. பருேமளையுடன் 
நீர்ப்போசன ேசதி ளும் இளணந்து அளனத்துப் பருேங் ளிலும் பயிர் விளைச்சல் 
கமற்த ோள்ை ேழிேகுக்கிறது. மளைப்தபோழிவின் அைவு பயிர்சோகுபடி முளறளே 
நிர்ணயிக்கிறது. 

 க ோதுளம பயிருக்கு மி  தேப்பம் க ளே. ஆனோல் தநற்பயிருக்கு அதி  தேப்பம் 
க ளே. ஆள ேோல், பஞ்சோப் மோநிலத்தில் க ோதுளமயும்,  மிழ்நோட்டில் தநல்லும் 
பயிரிடப்படுகிறது. 

மண் ெகைைள் 

 கேைோண் சோகுபடி முளறளேத் தீர்மோனிக்கின்ற மி  முக்கிேமோன புவியிேல் 
 ோரணி ளுள் ஒன்றோ  மண் விைங்குகிறது. ேைமிக்  ேண்டல் மண், தநல் மற்றும் 
 ரும்பு விளைச்சலுக்கும்,  ரிசல் மண் பருத்தி விளைவிக் வும் ஏற்ற ோ  உள்ைன. 

நீர் 

 நீர் அதி ம் க ளேப்படும் பயிர் ள் மளை அதி மோ  தபறும் பகுதி ளிகலோ அல்லது 
நீர்ப்போசன ேசதியுடன்கூடிே பகுதி ளிகலோ பயிர் தசய்ேப்படுகிறது. 

பெைாண்கமயின் ெகைைள் 

 நம் நோட்டில் 4 ேள ேோன கேைோண்முளற பின்பற்றப்படுகிறது: 
1. பைளமேோன கேைோண்ளம 
2.  ன்னிளறவு கேைோண்ளம 
3. ேனி  கேைோண்ளம 
4. க ோட்ட கேைோண்ளம 

பழகமயான பெைாண்கம 
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 இம்முளற அதி  மளைதபறும்  ோடு ளில் பின்பற்றப்படுகிறது.  ோட்டின் ஒரு பகுதி 
கேைோண்ளமக் ோ  சுத் ம் தசய்ேப்பட்டு 2 அல்லது 3 ஆண்டு ளுக்குப் பயிர் 
தசய்ேப்படுகிறது. பின்னகர அவ்விடத்ள  விடுத்து கேறிடத்திற்குச் தசன்று பயிர் 
தசய்கின்றனர். 

 இம்முளறளே ேடகிைக்கி மோநிலங் ள், மத்திேரப்பிரக சம், ஒடிசோ, ஆந்திரப்பிரக சம் 
மற்றும் க ரைோ மோநிலங் ளில் சிறிே அைவில் நளடமுளறப்படுத்துக்கின்றனர். 

 பைளமேோன கேைோண் முளற பல்கேறு தபேர் ளில் அளைக் ப்படுகிறது. அஸ்ைோமில் 
இம்முளறளே ேடகிைக்கி மோநிலங் ள், மத்திேரப்பிரக சம், ஒடிசோ, ஆந்திரப்பிரக சம் 
மற்றும் க ரைோ மோநிலங் ளில் சிறிே அைவில் நளடமுளறப்படுத்துக்கின்றனர். 

 பைளமேோன கேைோண் முளற பல்கேறு தபேர் ளில் அளைக் ப்படுகிறது. அஸ்ைோமில் 
‘ஜீம்’ எனவும், ஒடிசோ மற்றும் ஆந்திரப்பிரக சத்தில் ‘தபோடு’ எனவும் மத்திேப் பிரக சத்தில் 
‘மோசன்’ எனவும், க ரைோவில் ‘தபோன்னம்’ எனவும் அளைக் ப்படுகிறது. 

தன்னிகைவு பெைாண்கம 

 இந்திே கேைோண்ளமயில் அதி  இடம் தபற்றுள்ை கேைோண்ளம ேள   ன்னிளறவு 
கேைோண்ளம ஆகும். இதிலிருந்து கிளடக்கும் கேைோண் தபோருட் ளின் உற்பத்தியில் 
சுமோர் போதிேைவு விேசோயி ளின் குடும்பத் க ளேளே நிளறவு தசய்ே ோல், மீதி அைவு 
அருகிலுன்ன சந்ள  ளில் விற் ப்படுகின்றது. 

 இம்முளறயில் விேசோயி ள் தநல் மற்றும் க ோதுளம கபோன்ற  ோனிேங் ளைகே 
அதி மோ  விளைவிக்கின்றனர். 

 ேட ங்ள ச் சமதேளி, த ன்  ோவிரி, கிருஷ்ணோ, க ோ ோேரி மற்றும் ம ோநதி 
சமதேளி ளில் இம்முளற  ோணப்படுகிறது. 

 விேசோயி ள் கிளடக் க்கூடிே குளறந்  அைவு நிலத்தில் ரசோேன உரங் ள், எரு,  லப்பின 
விள  ேள  ள், நவீன இேந்திரங் ள் மற்றும் நீர்ப்போசன ேசதி ளைப் பேன்படுத்தி 
அதி  விளைச்சளலப் தபற முேற்சிக்கின்றனர். 

 த ன் இந்திேோவின் முக்கிே உணேோன அரிசி 44 மில்லிேன் தைக்கடர் நிலத்தில் 
விளைவிக் ப்படுகிறது. இது உலகின் அரிசி விளைவிக் ப்படும் மி ப்தபரிே பரப்போகும். 

 1977 ஆம் ஆண்கட அரிசி உற்பத்தியில் இந்திேோ  ன்னிளறவு அளடந்துவிட்டது. உேர் ர 
போசுமதி அரிசி குளறந்  அைவில் ஏற்றுமதியும் தசய்ேப்படுகிறது. 

 இம்முளற கேைோண்ளமளே தீவிர கேைோண்ளம (Intensive agriculture)  என்கிகறோம். 
இவ்கேைோண் முளற ேண்டல் மண் பகுதி ளிகலகே தபரும்போலும் நளடதபறுகிறது. 

ெணிை பெைாண்கம/பரந்த பெைாண்கம 
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க ளே அதி மோ வுள்ை பயிர் ளை ேணி  கேைோண்ளமயில் விளைவிக்கின்றனர், 

 இம்முளற பஞ்சோப், குஜரோத், ம ோரோஷ்டிரம் மற்றும்  மிழ்நோடு ஆகிே மோநிலங் ளில் 
பின்பற்றப்படுகிறது. இத் ள ே கேைோண்ளமளே ‘பரந்  கேைோண்ளம’ என்றும் 
குறிப்பிடுேர். 

 ேணி  கேைோண்ளமப் பயிர் ள் கேைோண் அடிப்பளட த ோழிற்சோளல ளுக்கு 
மூலப்தபோருட் ைோ ப் பேன்படுத் ப்படுகின்றன. எ. ோ:  ோனிேங் ள், பருத்தி,  ரும்பு, 
சணல் கபோன்றளே. 

பதாட்ட பெைாண்கம 

 கேைோண்ளமயில் மி ப்பரந்  நிலத்தில் ஒகர ஒரு பயிர் மட்டும் விளைவிக் ப்படுகிறது. 
 க ோட்டங் ள் கேைோண்ளமளேயும் த ோழிற்சோளலளேயும் இளணப்பளேேோ  

அளமகின்றன. 
 க யிளல,  ோப்பி, இரப்பர் கபோன்றளே க ோட்டப் பயிர் ைோகும். 
 மளலப்பிரக சங் ைோன ேடகிைக்  மோநிலங் ளின் குன்றுப்பகுதி ளில், கமற்குேங் ோைம் 

மற்றும் த ன்னிந்திேோவில் நீலகிரி, ஆளனமளல மற்றும் ஏலமளலச் சரிவு ளிலும் 
பயிரிடப்படுகின்றன. 

பயிர் சாகுபடி முகைைள் 

 தேப்பநிளல, மளைப்தபோழிவு, மண்ேள  ள் ஆகிேேற்ளறப் தபோறுத்து பலவி  
உணவுப் பயிர் ள் பயிரிடப்படுகின்றன. 

சாகுபடி முகை – பயிர்ைள் 

 ஒரு பயிர் சோகுபடிமுளற: தநல்,  ரும்பு, மக் ோச்கசோைம், எண்தணய் வித்து ள் 
 இரு பயிர் சோகுபடிமுளற: தநல், உளுந்து, க ோதுளம,  டுகு 
 பல பயிர் சோகுபடி: தநல், உளுந்து, போர்லி,  டுகு, க ோதுளம, கசோைம்,  ம்பு, நிலக் டளல 

இந்திய பெைாண்கமயின் பருெைாலங்ைள் 

 கேைோண்ளம நடேடிக் ள  ள் பருேமளை தபோழிேத்துேங்கும் ஜீன் மோ த்தில் 
ஆரம்பிக்கிறது. இந்திேோவில் ஒரு ஆண்டில் 3 பயிர் ள் விளைவிக் ப்படுகின்றன: 

தபேர் விள க்கும் பருேம் அறுேளட  ோலம் முக்கிேப் பயிர் ள் 
 ோரிஃப் ஜீன் (பருே மளை 

த ோடங்கும்  ோலம்) 
நேம்பர் மோ  துேக் ம் தநல், கசோைம், பருத்தி, 

சணல்,  ரும்பு,  டளல 
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ரோபி 
பயிர் ள் 

நேம்பர் (குளிர்  ோலத் 
துேக் ம்) 

மோர்ச் (க ோளட 
ஆரம்பம்) 

க ோதுளம, புள யிளல, 
 டுகு, பருப்பு ேள , 
 ோனிேங் ள் 

ளசேத் 
பயிர் ள் 

மோர்ச் (க ோளட துேக் ம்) ஜீன் (பருேமளை 
ஆரம்பம்) 

பைங் ள்,  ோய் றி ள், 
 ண்ணீர் பைம். 

 

உணவுப் பயிர்ைள் 

வநல் 

 இந்திேோவின் முக்கிேமோன உணவுப் பயிர் தநல் ஆகும். 
 உலகில் தநல் உற்பத்தியில் இந்திேோ இரண்டோம் இடத்ள  ேகிக்கிறது. 
 இந்திேோவும், சீனோவும் உல  தநல் உற்பத்தியில் 90 ச வீ த்ள  உற்பத்தி தசய்கின்றன. 
 சு ந்த் – 5, சுக்ர ோரோ – 1 கபோன்ற வீரிே  லப்பின விள  ேள  ள் ைரிேோனோ, தடல்லி, 

ஜம்மு  ோஷ்மீர், இமோச்சலபிரக சத்தின் உேர்நிலங் ள், உத்ரோஞ்சல் பகுதி ளில் 
பயிரிடப்படுகின்றன. 

 ேட இந்திேோவில் கமற்கு ேங் ம், பஞ்சோப், உத்திரப்பிரக சம், பீ ோர் மற்றும் ஒடிசோ ஆகிே 
மோநிலங் ளிலும் த ன்னிந்திேோவில்  மிழ்நோடு, ஆந்திரப்பிரக சம் கபோன்ற 
மோநிலங் ளிலும் தநல் விளைவிக் ப்படுகின்றது. 

 அதி  மக் ள் த ோள யில் தநல் உற்பத்தி முழுேதும் நோட்டின் க ளேளேப் பூர்த்தி 
தசய்ே ற்க  கபோதுமோன ோ  உள்ைது. ம ோநதி, க ோ ோேரி, கிருஷ்ணோ மற்றும்  ோவிரி 
தடல்டோ பகுதி ளில் ஆண்டிற்கு 3 முளற தநல்பயிர் சோகுபடி தசய்ேப்படுகிறது. 

 இந்திே விேசோே ஆரோய்ச்சிக்  ை ம் (ICAR) 1929 ஆம் ஆண்டு த ோடங் ப்பட்டது. உணவுப் 
பற்றோக்குளறயில் இருந்  இந்திேோளே உபரி உணவு உற்பத்தி நோடோ  மோற்றிே ற்கு 
இந்திே விேசோே ஆரோய்ச்சிக்  ை ம்  ோரணமோ  விைங்குகிறது. இது  மது பண்ளணத் 
த ோழில்நுட்பங் ளை கசோ ளனக்கூட்டத்திலிருந்து விேசோே நிலங் ளுக்கு துரி மோ  
மோற்றிேது. 

பைாதுகம பயிர் 

 க ோதுளம ஒரு முக்கிே உணவுப் பயிர் ஆகும். இந்திேோவின் ேடக்கு மற்றும் ேடகமற்கு 
மோநிலங் ளில் க ோதுளமப் பயிர் குளிர் ோலம் மற்றும் ேசந்  ோலப் பயிரோ வும் 
பயிரிடப்படுகிறது. 
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 க ோதுளம அதி  அைவில் உற்பத்தி தசய்யும் மோநிலங் ள் உத்திரப்பிரக சம், ரோஜஸ் ோன், 
மத்திே பிரக சம், சட்டீஸ் ர், ம ோரோஷ்டிரம், குஜரோத் மற்றும் ஆந்திரப் பிரக சம் ஆகும். 

 பஞ்சோப் மற்றும் ைரிேோனோ மோநிலங் ளில் பசுளமப் புரட்சியின்  ோக் த்தினோல் 
உற்பத்தியின் அைவு அதி மோ  இருக்கிறது. 

  ற்சமேம் இந்திேோ க ோதுளம ஏற்றுமதி தசய்யும் அைவிற்கு உேர்ந்துள்ைது. 

திகண ெகைைள் 

 உணவுப் பயிர் உற்பத்தி தசய்ேதில் தநல் மற்றும் க ோதுளமக்கு அடுத்  ோ  திளண 
ேள  ள் முக்கிே பங்கு ேகிக்கின்றன. 

 ேைமற்ற மண்ணிலும் இளே நன்கு ேைர்கின்றன. இளே ேறட்சிளேத்  ோங்கும் பயிர் ள். 
 ோனிேப் பயிரோன திளண ேள  ள் தநல் மற்றும் க ோதுளமக்  இளடப்பட்ட பயிரோகும். 
இதில் கசோைம்,  ம்பு, க ழ்ேரகு கபோன்றளே கிளை ேள  ைோகும். 

 திளண ேள  ள் தசழிப்பற்ற மண்ணில் ேைரக் கூடிேளே. 
 க ோதுளம மற்றும் தநல்ளலக்  ோட்டிலும் அதி ச் சத்து மிக் ளே. இளே 

 ோல்நளட ளுக்கும் தீேனமோகிறது. 
 திளண ேள  ள் எல்லோ மோநிலங் ளிலும்  ோணப்பட்டோலும் மத்திேப்பிரக சம், 

ஆந்திரப்பிரக சம்,  மிழ்நோடு, உத்திரப்பிரக சம்,  ர்நோட ோ, ஒடிசோ, பீ ோர், ம ோரோஷ்டிரம் 
மற்றும் குஜரோத் கபோன்றளே உற்பத்தி மோநிலங் ைோ  உள்ைன. 

பருப்பு ெகைைள் 

 புர ச்சத்துமிக்  அேளரயினத்ள ச் சோர்ந்  பயிர் ேள  கை பருப்பு ேள  ள் ஆகும். 
பட்டோணி, துேளர, உளுந்து, பச்ளசப்பயிறு, த ோள்ளு கபோன்றளே. 

 நீர்ப்போசன ேசதி இருப்பினும் இல்லோவிடினும் எத் ள ே  ோலநிளலயிலும் ேறட்சியிலும் 
கூட பருப்பு ேள  ள் ேைரக் கூடிேளே. 

 மி மோன குளிர்  ோலநிளல மு ல் மி மோன குளறந்  மளைப்தபோழிவு  ேறட்சியிலும் கூட 
பருப்பு ேள  ள் ேைரக் கூடிேளே. 

 மி மோன குளிர்  ோலநிளல மு ல் மி மோன குளறந்  மளைப்தபோழிவு – பருப்பு விளைேத் 
க ளேப்படுகிறது. 

 மத்திேப்பிரக சம், ரோஜஸ் ோன், ைரிேோனோ, பஞ்சோப் ம ோரோஷ்டிரம், குஜரோத், 
ஆந்திரபிரக சம் மற்றும்  மிழ்நோடு ஆகிே மோநிலங் ளில் அதி  அைவில் 
பயிரிடப்படுகிறது. 

பணப்பயிர்ைள் 
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  ரும்பு, பருத்தி, சணல், க யிளல,  ோப்பி, எண்தணய் வித்து ள், புள யிளல மற்றும் 
ரப்பர் கபோன்றளே குறிப்பிடத் க்  ேணி ப் பயிர் ைோகும். அத் ள ே பயிர் ள் 
த ோழிற்சோளலக்குத் க ளேேோன மூலப்தபோருட் ளை அளிப்பது மட்டுமன்றி ஏற்றுமதி 
மூலம் அந்நிே தசலோேணிளே நம்நோட்டிற்கு ஈட்டித்  ருகின்றன. ஆள யினோல் 
இப்பயிர் ள் பணப்பயிர் ள் என்றளைக் ப்படுகின்றன. 

ைரும்பு 

  ரும்பு ஒரு தேப்ப மண்டலப் பயிரோகும். இது அதி  தேப்பமும் ஈரப்ப மும் த ோண்ட 
 ோலநிளலயில் நன்கு பயிரோகின்றது. 

 இந்திேோ  ரும்பு உற்பத்தியின் பிறப்பிடமோகும்.  ரும்பு உற்பத்தியில் பிகரசிலுக்கு அடுத்  
இடத்தில் இந்திேோ உள்ைது. உத்திரபிரக சம்,  மிழ்நோடு, ஆந்திரபிரக சம்,  ர்நோட ோ, 
குஜரோத், ம ோரோஷ்டிரம், பீ ோர், பஞ்சோப் மற்றும் ைரிேோனோ ஆகிேளே  ரும்பு பயிரிடும் 
மோநிலங் ைோகும். 

 இலத்தீன் அதமரிக் ோ மற்றும் த ன் மற்றும் கிைக்கு ஆசிே பகுதி ள்  ரும்பிளன 
உற்பத்தி தசய்யும் முக்கிேமோன நோடு ைோகும். 

 இந்திேோ, போகிஸ் ோன், இந்க ோகனஷிேோ, பிகரசில் ஆகிே நோடு ளும்  ரும்பு உற்பத்தியில் 
முக்கிேப் பங்கு ேகிக்கின்றன. 

பருத்தி 

 பருத்தி இந்திேோவின் முக்கிேமோன இளைப்பயிர் ஆகும். இது பருத்திேோளலத் 
க ளேேோன மூலப்தபோருளை அளிக்கிறது. 

 இது தேப்ப மற்றும் மி  தேப்ப மண்டல  ோலநிளலயில் நன்றோ  ேைர்கிறது. 
  ரிசல் மண், பருத்தி பயிரிடுே ற்கு ஏற்ற மண் ஆகும். 
 பருத்தி உற்பத்தியில் இந்திேோ நோன் ோம் இடத்ள  ேகிக்கின்றது. 
 குஜரோத், ம ோரோஷ்டிரம், ஆந்திரப்பிரக சம்,  ர்நோட ோ,  மிழ்நோடு, மத்திேப்பிரக சம், 

பஞ்சோப் மற்றும் ைரிேோனோ இரோஜஸ் ோனின் ஒரு சில பகுதி ளிலும் பருத்தி 
விளைவிக் ப்படுகிறது. 

சணல் பயிர் 

 சணல் பருத்திக்கு அடுத் ப்படிேோ  உள்ை மி  முக்கிேமோன இளைப்பயிர். 
 இது  ங்  இளை பயிர் என அளைக் ப்படுகிறது. சணலின் தமன்ளம, ேலிளம, நீைம் 

மற்றும் அ ன் சீரோன ன்ளம கபோன்றேற்றோல் சணல்-மலிேோன மற்றும் ேணி த் 
க ளேமிக்  ோ க்  ோணப்படுகிறது. 
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 சோக்குப்ளப ள்,  ம்பைங் ள்,  யிறு, நூலிளை ள், கபோர்ளே ள், சணல், துணி ள் மற்றும் 
 ோர் போலின்  ேோரிக்  சணல் க ளேப்படுகிறது. 

 சணல் பயிர் கமற்கு ேங் த்திலுள்ை  ங் ோ பிரம்மபுத்திரோ சமதேளி ளிலும், பீ ோர், ஒடிசோ, 
அஸ்ைோம் மற்றும் கம ோலேோ ஆகிே பகுதி ளில் மட்டுகம பயிரோகிறது. ஏதனனில் 
இப்பயிருக்கு தேப்பமும் ஈரப்ப மும் த ோண்ட  ோலநிளல க ளே. 

 சணல் பயிர் ேைர ஒவ்தேோரு ஆண்டும் புதுப்பிக் ப்படும் ேண்டல் மண்ளணக் 
த ோண்டுள்ை தேள்ைச் சமதேளி ளில் உள்ை மண், நீர்ேடியும் தசழிப்போன மண்ணோ  
இருக்  கேண்டும். 

 இந்திேோவும் ேங் ோைக சமும் சணல் உற்பத்தியில் மு லிடம் ேகிக்கும் நோடு ைோகும். 

புகையிகல 

 புள யிளல 1508 ஆம் ஆண்டு கபோர்ச்சுகீசிேரோல் மு ன் மு லோ  இந்திேோவிற்கு த ோண்டு 
ேரப்பட்டது எனக் கூறுேர். 

 அ ன் பின் இப்பயிர் படிப்படிேோ  நோட்டின் எல்லோப் பகுதி ளிலிம் பயிரிடப்பட்டு ேருகிறது. 
புள யிளல உற்பத்தியில் இந்திேோ மூன்றோேது இடத்ள ப் தபறுகிறது. மற்ற இரு 
முன்னணி ேகிக்கும் நோடு ள்: சீனோ மற்றும் அதமரிக் ோ ஐக்கிே நோடு ள் ஆகும். 
இந்திேோவில் புள யிளல உற்பத்தி தசய்யும் மோநிலங் ள்  மிழ்நோடு, ஆந்திரப்பிரக சம் 
மற்றும்  ர்நோட ம். 

எண்வணய் வித்துக்ைள் 

 உலகில் எண்தணய் வித்துக் ள் உற்பத்தி தசய்யும் நோடு ளில் இந்திேோவும் ஒன்று. 
இந்திேோவில் ஆலிவ் எண்தணய்  விர எல்லோவி மோன எண்தணய் வித்துக் ள் 
தபரும்போலும் தேப்ப மற்றும் மி  தேப்ப மண்டலங் ளில் விளைவிக் ப்படுகின்றன. 

 நிலக் டளல, எள்,  டுகு, சூரிே ோந்தி, ஆமணக்கு, க ங் ோய், கசோேோபீன்ஸ் கபோன்றளே 
இந்திேோவில் பயிரோகும் எண்தணய் வித்து ள் ஆகும். 

 இந்திே உணவில் எண்தணய் முக்கிே பங்கு ேகிக்கிறது. எண்தணய் வித்து ள் பல்கேறு 
தபோருட் ளைத்  ேோரிப்ப ற்கு பேன்படும் மூலப்தபோருட் ைோ வும்,  ோல்நளட 
தீேனமோ வும், எருேோ வும் பேன்படுத் ப்படுகின்றன. 

 எண்தணய் வித்துக் ள் உற்பத்தியில் முக்கிே இடம் தபறும் மோநிலங் ள் குஜரோத், 
ம ோரோஷ்டிரம்,  மிழ்நோடு, ஆந்திரப்பிரக சம், மத்திேப்பிரக சம், ஒடிசோ மற்றும்  ர்நோட ம். 

பதாட்டப்பயிர்ைள் 

பதயிகல 
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 க யிளல முக்கிே பணப்பயிரோகும். க யிளலச் தசடி ஆைமுள்ை, தசழிப்போன 
மண்ணுடன் கூடிே தேப்பமண்டல அல்லது துளண தேப்ப மண்டல  ோலநிளலயில் 
பயிரோகிறது. 3000 அடி மு ல் 4000 அடி ேளர உேரங் ளுக்கு இளடகேயுள்ை 
மளலச்சரிவு ள் இப்பயிர் ேைர ஏற்றளேேோகும். 

 அஸ்ைோம், கமற்குேங் ம், க ரைோ மற்றும்  மிழ்நோடு ஆகிே மோநிலங் ள் க யிளல பயிர் 
உற்பத்தியில் முக்கிே இடம் ேகிக்கின்றன. 

ைாப்பி 

  ோப்பி மி  முக்கிேமோன பணப் பயிர். இந்திேோவில் பயிரிடப்படும்  ோப்பி  ரத்திற்குப் பு ழ் 
தபற்றது. இந்திேோவின் 60%  ோப்பி  ர்நோட த்தில் உற்பத்தி தசய்ேப்படுகிறது.  ோப்பி 
பயிரோகும் மற்ற மோநிலங் ள்  மிழ்நோடு மற்றும் க ரைோ. 

இரப்பர் 

 இரப்பர் மரத்திலிருந்து எடுக் ப்படும் போல் கபோன்ற தபோருளிலிருந்து இரப்பர் 
 ேோரிக் ப்படுகிறது. 

 இரப்பர் பயிரிடப்படும் பரப்பைவில் இந்திேோ ஆறோேது இடத்ள யும், இரப்பர் உற்பத்தியில் 
ஐந் ோேது இடத்ள யும் தபற்றுள்ைது. 

 இரப்பர் க ோட்டங் ள் த ன்னிந்திேோவில் அதி மோ க்  ோணப்படுகின்றன. அேற்றுள் 95% 
இரப்பர் மரத்திலிருந்து எடுக் ப்படும் போல் கபோன்ற தபோருளிலிருந்து இரப்பர் 
 ேோரிக் ப்படுகிறது. 

 இரப்பர் பயிரிடப்படும் பரப்பைவில் இந்திேோ ஆறோேது இடத்ள யும், இரப்பர் உற்பத்தியில் 
ஐந் ோேது இடத்ள யும் தபற்றுள்ைது. 

 இரப்பர் க ோட்டங் ள் த ன்னிந்திேோவில் அதி மோ க்  ோணப்படுகின்றன. அேற்றுள் 95% 
பரப்பு க ரை மோநிலத்தின் கமற்கு த ோடர்ச்சி மளல அடிேோரத்திலும், 5% %  மிழ்நோடு, 
 ர்நோட ம் மற்றும் அந் மோன் நிக்க ோபோர் தீவு ளிலும்  ோணப்படுகின்றது. 

பழங்ைள் மற்றும் ைாய்ைறிைள் 

 பைங் ளும்,  ோய் றி ளும் மனி னின் உணவுடன் நலேேோழ்விற்குத் க ளேேோன 
 ோதுக் ள், ளேட்டமின் ள் மற்றும் நோர் தபோருட் ளை ேைங்குகின்றன. 

 பைங் ள் மற்றும்  ோய் றி ள் உற்பத்தியில் இந்திேோ இரண்டோம் இடத்ள  ேகிக்கிறது. 
 ஆப்பிள் இமோச்சலப்பிரக சம்,  ோஷ்மீர் மற்றும் உத்ரோஞ்சல் ஆகிே மோநிலங் ளிலும், 

ேோளைப்பைம்  மிழ்நோடு மற்றும் ம ோரோஷ்டிர மோநிலங் லும், ஆரஞ்சுப்பைம் ம ோரோஷ்டிரம், 
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உத்ரோஞ்சல், இமோச்சலப்பிரக சம், ஜம்மு- ோஷ்மீர், ஆந்திரப்பிரக சம்,  மிழ்நோடு மற்றும் 
 ர்நோட ம் ஆகிே மோநிலங் ளில் அதி  அைவில் உற்பத்திேோகிறது. 

 உல   ோய் றி ள் உற்பத்தியில் 13 ச வீ த்ள  இந்திேோ அளிக்கிறது. 

ைால்நகட ெைர்த்தலும், மீன்பிடித் வதாழிலும் 

  ோல்நளட ேைர்த் ல் நோட்டின் சமூ  தபோருைோ ோர ேைர்ச்சியிலும் வீட்டின் 
ேருமோனத்திலும் முக்கிே பங்கு ஆற்றுகின்றது. 

 நிலமற்ற விேசோயி ள், சிறு விேசோ ள், கூலித் த ோழிலோைர் ள் மற்றும் தபண் ள் 
கபோன்ற கிரோமப்புறங் ளில் ேோழ்கேோருக்கு கேளலேோய்ப்பு ளை உருேோக்கித்  ருகிறது. 

  லப்பின மோடு ளின் உற்பத்தி தபருக் த் ோல் போல் உற்பத்தி உேர்ந்துள்ைது. 
 மரபணு முளற ளில் ஏற்பட்டுள்ை முன்கனற்றத் ோலும், மி ச் சிறந்  கேைோண்ளம 

முளற ைோலும் க ோழிப்பண்ளண மற்றும் முட்ளட உற்பத்தியில் தபரும் மோற்றம் 
ஏற்பட்டுள்ைது. 

 விேசோே உற்பத்தித்திறனில் 25%  ோல்நளட ேைர்ப்பின் மூலம் கிளடக்கிறது. 
 மீன்பிடித் த ோழிலின் பங்கு மி ச்சிறிேது. இருந் கபோதிலும் பல அடுக்கு மீன் ேைர்த் ல் 

(Multi Layer Fish Culture) மூலம்  டந்  பத் ோண்டு ளில் ஆண்டு மீன் உற்பத்தி மி  அதி  
ேைர்ச்சிேளடந்துள்ைது. 

தாெர உயிர் நுட்பவியல் ெைர்ச்சி 

  ோேர உயிர் நுட்பவிேலில் ஆய்வு ளை கமற்த ோள்ைவும் மூல  உயிரிேல் (Molecular 
Biology) மற்றும் உயிர் நுட்பவிேல் ஆகிேேற்றில்  ற்பித் ல் மற்றும் பயிற்சிளே 
அளிக் வும் 1985 ஆம் ஆண்டு க சிே ஆரோய்ச்சி ளமேம் த ோடங் ப்பட்டது. 

உயிரி வதாழில்நுட்பத்தின் நன்கமைள் 

 உயிரி த ோழில் நுட்பத்திளனப் பேன்படுத்துே ன் மூலம் சுற்றுப்புறச் சூைளல 
போது ோப்போ  ளேக்  உ வும். 

 விேசோயி ளுக்கு உற்பத்திச் தசலளே குளறக்  முடியும். 
 பயிர் ளுக்கு நீர் க ளேளேக் குளறக்  முடியும். 
 இள  பேன்படுத்துே ன் மூலம் பேர் ளுக்கு பூச்சி ளினோல் ஏற்படும் கநோய் ளையும் 

 டுக்  முடியும். 
 பயிர் உற்பத்தி அைளே அதி ரிக்  முடியும். 
 விேசோயி ள் அதி  ேருமோனத்ள  இத்த ோழ்நுட்பத்தின் மூலம் தபறமுடியும். 

இந்திய பெைாண்கமயில் உள்ை சொல்ைள் 
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 இந்திே கேைோண்ளம ஒரு பருேக் ோற்றின் சூ ோட்டம் என ேர்ணிக் ப்படுகிறது. 
பருேக் ோற்று ள் ஒழுங் ோ வும் சீரோ வும், குறித்   ோலத்திலும் வீசுேதில்ளல. இ னோல் 
கேைோண்ளமக்கு சோ  மோன சூழ்நிளல அளமேதில்ளல. 

 தபருகிேரும் சோளல ள், ரயில் போள  ள் மற்றும்  ோல்ேோய் ளின்  ட்டுமோனப் பணிேோல் 
மளைநீரின் இேல்போன ஓட்டம்  டுக் ப்பட்டு அ னோல் தேள்ைப்தபருக்கு ஏற்பட்டு, 
இேற்ள ேோன ேடி ோல் அளமப்பில் நீகரோட்டத்  ளட ஏற்படுகிறது. இ னோல் 
க ோளட ோலப் பயிர் ள் மி ப்தபரிே அைவில் அழிேதுடன், குளிர் ோலப் பயிர் ள் 
பயிரிடுேதிலும்  ோம ம் ஏற்படுகிறது. 

 த ோழிற்சோளல ளும், குடியிருப்பு  ட்டடங் ளும்  ட்டப்பட்டு ேருே ோல் கேைோண் 
நிலங் ளின் பரப்பும் குளறந்து த ோண்கட ேருகிறது. 

 உல  அைவில் ஏற்பட்டுள்ை  ோலநிளல மோற்றங் ள் கநரடிேோ வும், மளறமு மோ வும் 
 ோக் த்ள  ஏற்படுத்துே ோல் அேற்றின் மூலம் கேைோண்ளமயும் போதிக் ப்படுகின்றது. 

 இந்திேோ, உணவு உற்பத்தியில்  ன்னிளறவு தபற்றுள்ைது. ஆனோல் த ோழிற்சோளல ள் 
மற்றும் கசளேத் துளற ளைக்  ோட்டிலும், கேைோண்துளறயின் ேைர்ச்சி குளறேோ  
உள்ைது. 

 இந்திேோவின் மக் ள்த ோள  2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் சுமோர் 1300 மில்லிேன் அைவு 
உேரக்கூடும். அச்சமேத்தில் இேற்ள  ேைங் ளை தசல்லும் நிளலளே அதி ரிப்ப ோலும், 
கேைோண்ளமக் ல்வி அளிப்ப ோலும் மட்டுகம, தபருகிேரும் க ளேளே பூர்த்தி தசய்ே 
இேலும். 

29. வதாழிலைங்ைள் 

இந்திேோ ஒரு இேற்ள  ேைமிக்  நோடோகும். இவ்ேைங் ள் ேனப்தபோருட் ள், கேைோண் 
தபோருட் ள் மற்றும்  னிமங் ளை உள்ைடக்கியுள்ைது. இேற்றுள் சில ேைங் ளை 
கநரிளடேோ ப் பேன்படுத்  முடியும். ஆனோல் சிலேற்றிளன முளறப்படுத்  கேண்டும். 
உ ோரணமோ , பருத்திளே முளறப்படுத்தி, முடிக் ப்பட்ட தபோருைோ  மோற்றிே பின்னகர 
பேன்படுத்  இேலும். 

 பருத்தி என்பது கேைோண் மூலப்தபோருைோகும். அக கபோன்று  ச்சோ எண்தணளே 
முளறப்படி சுத்தி ரிப்ப ன் மூலம் தபட்கரோல், டீசல், மண்தணண்தணய் மற்றும் உேர் 
தபட்கரோல் தபறப்படுகிறது. 

 இந்திே மக் ளின் முக்கிேத் த ோழில் கேைோண் த ோழிலோ  இருந் கபோதிலும், 
ஐந் ோண்டு திட்டங் ளின் மூலம் த ோழில ங் ள் தபரும் ேைர்ச்சி தபற்றிருப்பதுடன் 
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மக் ளுக்கு தபருமைவில் கேளலேோய்ளபயும் ேைங்கியுள்ைன. இ னோல் மக் ளின் 
ேோழ்க்ள த்  ரமும் உேர்ந்து த ோண்டு ேருகிறது. 

வதாழிலை அகமவிடக் ைாரணிைள் 

   மூலப்தபோருட் ள், எரிசக்தி, கபோக்குேரத்து, மனி சக்தி, நீர்ேைம், சந்ள , அரசோங் க் 
த ோள்ள  ள். 

மூலப் வபாருட்ைள் 

 த ோழில ங் ள் மூலப்தபோருட் ள் கிளடக்கும் இடங் ளை தபோறுத்து 
அளமக் ப்படுகின்றன 

  ரும்போளல ள் மூலப்தபோருட் ள் ( ரும்பு விளைநிலம்) கிளடக்கும் இடங் ளுக்கு 
அருகிலகே அளமந்துள்ைன. ஏதனனில்,  ரும்பு எளட இைக்கும் தபோருைோகும். கமலும் 
 ரும்பிளன முளறப்படுத் லின்கபோது அ ன் எளடயில் 10 ச வீ ம் மட்டுகம சர்க் ளர 
கிளடக்கிறது. 

எரிசக்தி 

 தபரும்போலோன த ோழி ங் ள் எரிசக்தி கிளடக்கும் இடங் ளுக்கு அரு ோளமயில் 
அளமந்துள்ைன. மூலப்தபோருட் ளை முளறப்படுத்துே ற்கு எரிசக்தி க ளேப்படுகிறது. 

 இரும்பு எஃகு ஆளல ள், நிலக் ரி சுரங் ளுக்கு அருகில் உள்ைன. ஏதனனில் 1 டன் 
இரும்புத் ோதுளே உருக்  5 டன் ள் நிலக் ரி க ளேப்படுகிறது. 

பபாக்குெரத்து 

 மூலப்தபோருட் ளை த ோழில ங் ளுக்கும், உற்பத்திேோன தபோருட் ளை சந்ள  ளுக்கும் 
த ோண்டு தசல்ல கபோக்குேரத்து ஒரு முக்கிேமோன  ோரணிேோ  தசேல்படுகிறது. 

 இரும்பு எஃகு ஆளல ள், மற்றும் எண்தணய் சுத்தி ரிப்பு நிளலேங் ள் இரயில் 
நிளலேத்திற்கு அருகில் அல்லது துளறமு த்திற்கு அருகில் அளமக் ப்படுே ன் 
 ோரணம், அேற்ளற எடுத்துச் தசல்ல கபோக்குேரத்து தசலவு அதி மோகிறது. 

மனித சக்தி 

 கிளடக் க்கூடிே திறன் உளடே மற்றும் திறன் அற்ற மனி சக்தி என்பது த ோழிற்சோளல 
அளமே ற்கு ஒரு முக்கிே  ோரணிேோகும். கபோதுமோன அைவு திறன் அற்ற 
த ோழிலோைர் ள் ந ர பகுதி ளில் கிளடப்ப ற்கு  ோரணம் கிரோம-ந ர மக் ள் இடந ர்வு 
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ஆகும். உ ோரணமோ  மும்ளப மற்றும் தசன்ளன கபோன்ற ந ரங் ள் அருகில் உள்ை 
கிரோமப்பகுதி ளில் இருந்து மனி  சக்திளே தபறுகின்றன. 

நீர் ெைம் 

 நீர்ேைம் இரும்பு எஃகு தநசேோளல ள், கரேோன்  ோகி ம் கபோன்றேற்றிற்கு மி  
அேசிேமோனது. எடுத்துக் ோட்டோ  1 டன் எஃகிளன குளிரச் தசய்ே 300 டன் நீர் 
க ளேேோகிறது. எனகே கமற் ண்ட த ோழில ங் ள் ஆறு ள்,  ோல்ேோய் அல்லது 
ஏரி ளுக்கு அருகில் அளமந்துள்ைன. 

சந்கத 

 அதி த் க ளே மற்றும் ேோங்கும் திறன் இரண்டும் சந்ள ளே நிர்ணயிக்கின்றன. 
ஆள ேோல் தபரும்போன்ளமேோன த ோழில ங் ள் நு ர்கேோர் அதி முள்ை இடங் ளில் 
 ோணப்படுகின்றன. ஏதனனில் கபோக்குேரத்து தசலவு குளறேது. மட்டுமல்லோது மலிேோன 
விளலயில் தபோருட் ள் கிளடக்கின்றன. 

அரசாங்ைக் வைாள்கைைள் 

 மண்டல கேறுபோடு ளை  ளைே ற் ோ  மோநில அரசு குறிப்பிட்ட பகுதி ளில் த ோழில் 
மண்டலங் ைோ  அளடேோைப்படுத்தியுள்ைது. இத்த ோழில் மண்டலங் ள் அரசு 
சலுள  ளை தபறுேதுடன் பின் ங்கிே பகுதி ளில் த ோழில ங் ள் ேைர்ச்சி 
அளடேவும் உ விபுரிகின்றன. 

 சமீப  ோலங் ளில் அறிவிேல் த ோழில்நுட்ப ேைர்ச்சியினோல் புவியிேல்  ோரணி ள், 
மனி ேைம் மற்றும் எரிசக்தி த ோழில் ள் அளமவிடத்தில் இேற்றின் முக்கிேத்துேம் 
குளறந்துள்ைது. அவ்விடத்தில் புதிே  ோலணி ைோன திறளமேோன கமலோண்ளம, 
மூல னம் மற்றும்  ரமோன ஏற்றுமதி தபோருட் ள் ஆகிேளே முக்கிே பங்கு ேகிக்கின்றன. 

வதாழிலைங்ைளின் ெகைப்பாடு 

 மூலப்தபோருட் ளை அடிப்பளடேோ க் த ோண்டு த ோழில ங் ளை கேைோண் சோர்ந்  
த ோழில ங் ள், ேைப்தபோருட் ள் சோர்ந்  த ோழில ங் ள் மற்றும்  னிமங் ள் சோர்ந்  
த ோழில ங் ள் என ேள ப்படுத் லோம். 

பெைாண் சார்ந்த வதாழிலைங்ைள் 
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 இளே கேைோண் தபோருட் ளை மூலப்தபோருட் ைோ  பேன்படுத்துகின்றன. 
எடுத்துக் ோட்டோ , பருத்திேோளல ள், சணல் ஆளல ள் மற்றும் சர்க் ளர ஆளல ளைக் 
கூறலோம். 

பருத்தி ஆகலைள் 

 பருத்தி ஆளல ள் நம்நோட்டில் விளையும் பருத்திளே மூலப்தபோருட் ைோ  
பேன்படுத்துகின்றன. பருத்திேோளல ள் 14 ச வீ ம் உற்பத்திப் தபோருட் ளையும் 35 
மில்லிேன் த ோழிலோைர் ளுக்கு கேளல ேோய்ளபயும் க சிே தமோத்  உற்பத்தியில் 4 
ச வீ த்ள யும் ேைங்குகிறது. 

 ம ோரோஷ்டிரத்திலுள்ை, மும்ளப பருத்தி ஆளல ள் முன்னிளல ேகிக்கின்றது. கமலும் இது 
இந்திேோவின் மோன்தசஸ்டர் என அளைக் ப்படுகிறது. 

மும்கப பருத்தி ஆகலைளுக்கு சாதைமாை உள்ை ைாரணிைள் 

o துளறமு த்தின் அளமவிடம் தபோருட் ளை ஏற்றுமதி தசய்ே ஏதுேோ  உள்ைது. 
o க ளேேோன இரயில் மற்றும் சோளல கபோக்குேரத்து இளணப்பு உள்ைது. 
o நூலிளை  ேோரிப்பிற்கு ஈரப்ப ம் த ோண்ட  ோலநிளல உ வுகிறது. 
o மூல னப் தபோருட் ள், நிதி ேசதி எளி ோ  கிளடக்கின்றன. 
o பணிேோட் ள் ஏரோைமோ  கிளடக்கின்றனர். 
 பருத்தியாகலைள் வசறிந்து ைாணப்படும் மாநிலங்ைள்: ம ோரோஷ்டிரம், குஜரோத், கமற்கு 

ேங் ோைம், உத்திர பிரக சம் மற்றும்  மிழ்நோடு ஆகும்.  மிழ்நோட்டில், க ோேம்புத்தூர், 
ஈகரோடு, திருப்பூர்,  ரூர், தசன்ளன, திருதநல்கேலி, தூத்துக்குடி, கசலம் மற்றும் 
விருதுந ர் ஆகிே இடங் ள் பருத்திேோளல ளமேங் ைோகும், 

 உலகில் பருத்திேோளட உற்பத்தி தசய்யும் நோடு ளில் இந்திேோ மூன்றோம் இடத்ள யும் 
பருத்திேோளட ேணி த்தில் இரண்டோம் இடத்ள யும். இந்திே த ோழிற்சோளல ளில் மு ல் 
இடத்திலும் உள்ைது. 

சணல் ஆகலைள் 

 சணல் உற்பத்தி இந்திே நோட்டின் தபோருைோ ரத்தில் முக்கிே பங்கு ேகிக்கிறது. 
 இது கேைோண் மற்றும் த ோழிற்துளற இரண்டிலும் அதி  அைவில் கேளலேோய்ப்பிளன 

ேைங்குகிறது. 
 சுமோர் 4 மில்லிேம் விேசோயி ள் சண்ல் பயிரிடுேதில் ஈடுபட்டுள்ைனர். 
 சணல் உற்பத்தியில் இந்திேோ மு லிடம் ேகிக்கிறது. ஏற்றுமதியில் ேங் ோைக சத்திற்கு 

அடுத்து உள்ைது. 
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 சணல் தபோருட் ள், சணல் ளப ள், கூடோரோத்துணி, சிப்பப்ளப ள், ேளலப்ளப ள், 
க ோணிப்ளப ள் த ட்டிேோன துணி மற்றும் பல  ற்தபோழுது சணல் கசர்த்து துணி ள் 
 ேோரிப்பதிலும் பேன்படுத் ப்படுகிறது. பருத்தியிளையுடன் சணல் கசர்த்து  ம்பைங் ள் 
மற்றும் விரிப்பு ள்  ேோரிக் ப்படுகின்றன. 

 90% சணல் ஆளல ள் கமற்கு ேங் த்தில் ஹீக்ளி ஆற்றங் ளரயில் அளமந்துள்ைன. 
உத்திரபிரக சம், பீ ோர் மற்றும் ஆந்திரப்பிரக சம் ஆகிே மோநிலங் ளில் சணல் 
ஆளல ளின் பரேல்  ோணப்படுகின்றது. 

சர்க்ைகர ஆகலைள் 

 சர்க் ளர ஆளல ள் இந்திேோவின் இரண்டோேது மி ப்தபரிே த ோழிலோகும். சர்க் ளர 
ஆளல ள்  ரும்பு பயிரிடப்படுமிடங் ளில் அளமக் ப்படுகின்றன. ஏதனனில்,  ரும்பு 
எளட இைக்கும் தபோருைோகும். 

  ரும்புச்சோற்றில் சுப்கரோஸ் அைவு குளறே ோல் அதி  நோட் ள் போது ோத்து 
ளேத்திருக் முடிேோது. 

 அதி  தூரத்திற்கு எடுத்துச்தசல்ல முடிேோது. 
  ரும்பு அறுேளட மற்றும் சோறு பிழி ல் இரண்டும் குறிப்பிட்ட  ோலத்திற்குள் முடிே ோல் 

மற்ற  ோலங் ளில் சர்க் ளர ஆளல கேளலயின்றி இருக்கும். 
 இந்திேோவின் சர்க் ளர உற்பத்தியில் 70% சர்க் ளரயிளன உத்திரபிரக சம் மற்றும் பீ ோர் 

மோநிலங் ள் மட்டுகம உற்பத்தி தசய்கின்றன. ஆள யினோல் இந்  பகுதி சர்க் ளர 
மண்டலம் என அளைக் ப்படுகிறது. ம ோரோஷ்டிரம், பஞ்சோப், ைரிேோனோ,  ர்நோட ோ, 
 மிழ்நோடு மற்றும் ஆந்திரப்பிரக சம் ஆகிே மோநிலங் ளில் சர்க் ளர ஆளல ள் அதி  
அைவில்  ோணப்படுகின்றன. 

  மிழ்நோட்டில் தநல்லிக்குப்பம், பு ளூர், க ோேம்புத்தூர் மற்றும் போண்டிேரோஜபுரம் சர்க் ளர 
உற்பத்திக்கு பு ழ்தபற்ற இடங் ைோகும். 

 இந்திே அரசோங் ம் சர்க் ளர விற்பளனயில் இரட்ளட விளல முளறளேப் 
பேன்படுத்துகிறது. சர்க் ளர ஆளல  னது உற்பத்தியில் 40% அரசோங் த்திற்கு 
நிர்ணயித்  விளலயில்  ர கேண்டும். இ ளன அரசோங் ம் நிேோேவிளலக்  ளட ள் 
மூலம் விநிகேோகிக்கிறது. மீதி 60% சர்க் ளர உற்பத்திளே ஆளல சந்ள  ளில் அதி  
விளலயில் விற்கின்றது. 

 சர்க் ளர உற்பத்தியில் உலகில் இந்திேோ நோன் ோேது இடத்தில் உள்ைது. மற்ற மூன்று 
நோடு ள், கியூபோ, பிகரசில் மற்றும் ரஷ்ேோ 

 இந்திேோ உபரி சர்க் ளரளே அதமரிக்  ஐக்கிே நோடு ள், ஐக்கிே அரசு, இந்க ோகனசிேோ, 
மகலசிேோ, ஈரோன் மற்றும் இலங்ள  ஆகிே நோடு ளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்கிறது. 
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ெனப்வபாருட்ைள் சார்ந்த வதாழிலைங்ைள் 

 ேனப் தபோருட் ளை மூலப்தபோருட் ைோ ப் பேன்படுத்தும் ஆளல ளுள்  ோகி  
ஆளல ள் மி  முக்கிேமோன ோகும். 

ைாகித ஆகல 

  ோகி  ஆளல மரக்கூல், மூங்கில் மற்றும் சோபோய் புற் ள், உபகேோகிக் ப்பட்ட  ோகி ங் ள், 
 ரும்புச்சக்ள  கபோன்றேற்ளற மூலப்தபோருட் ைோ ப் பேன்படுத்துகிறது. இ ன் 
அளமவிடம்  னமோன மூலப்தபோருட் ளை அதி  அைவிலும் சந்ள ளே மி க் குளறந்  
அைவிலும் சோர்ந்துள்ைது. 

 இந்திேோ  ோகி  உற்பத்தியில் உலகின் 15 நோடு ளில் ஒன்றோ  உள்ைது. 
  ோகி  உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ை மோநிலங் ள் கமற்கு ேங் ோைம், ம ோரோஷ்டிரம், 

மத்திேப்பிரக சம்,  ர்நோட ோ மற்றும் ஆந்திரப்பிரக சம் ஆகும். 

ைனிம ெைம் சார்ந்த வதாழிலைங்ைள் 

  னிம ேைம் சோர்ந்  த ோழில ங் ள் உகலோ  மற்றும் உகலோ மற்ற தபோருட் ளை 
மூலப்தபோருட் ைோ  பேன்படுத்துகின்றன.  னிம ேைம் சோர்ந்  த ோழில ங் ளில் 
முக்கிேமோனது இரும்பு எஃகு த ோழில ங் ள் ஆகும். 

இரும்பு எஃகு வதாழிலைங்ைள் 

 இந்திேோவில் முக்கிேமோன இரும்பு எஃகு த ோழில ங் ள் நிலக் ரி சுரங் ளுக்கு 
அருகிகலோ அல்லது இரும்புத் ோது தேட்டிதேடுக் ப்படும் இடங் ளுக்கு அருகிகலோ 
அளமந்துள்ைன. தபரும்போலோன இரும்பு எஃகு த ோழில ங் ள் கசோடோநோ புரி பீடபூமி 
பகுதியில் அளமந்துள்ைன. 

 கசோடோநோ புரி ேட்டோரத்தில், நம் நோட்டின் தபரும்போலோன இரும்பு எஃகு த ோழில ங் ள் 
 ோணப்படுகின்றன என்பள  விைக்குகின்றது. 

 உேர் ர இரும்புத் ோது ஜோர் ண்ட், பீ ோர், ஒடிசோ, மத்திேப்பிரக சம், சட்டீஸ் ர் மற்றும் 
 ர்நோட ோ மோநிலங் ளிலிருந்து தபறப்படுகிறது. 

 ஜோர் ண்டில் ஜோரிேோ, சிங்பும், கமற்கு ேங் த்தில் ரோணி ஞ்ச் ஆகிே இடங் ளில்  ரமோன 
நிலக் ரி ஏரோைமோ க் கிளடப்ப ோல் உேர்ர  எஃகு உற்பத்திக்கு ஏதுேோ  உள்ைது. 

 உகலோ த்ள  எளிதில் உருக் க்கூடிே இைக்கி கமற்கு ேங் ம் மற்றும் ஜோர் ண்ட் 
மோநிலங் ளில் கிளடக்கிறது. 
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 ரோஞ்சியின் சுண்ணோம்புக் ல், ஜபல்பூர் மற்றும்  ன்போத்தின் சிலிக் ோ, மத்திேப் 
பிரக சத்தின் டோலளமட், பீ ோரின் குேோர்ட்ஸ் சுரங் ங் ள் அளனத்தும் அருகிகலகே 
அளமந்துள்ைன. 

இரும்பு எஃகு வதாழிலைங்ைளின் பரெல் 

 இந்திேவில் 11 ஒருங்கிளணக் ப்ட்ட எஃகு த ோழில ங் ளும் 150 சிறிே எஃகு ஆளல ளும் 
அதி  எண்ணிக்ள யில் சிறிே உருளை ஆளல ளும் இருக்கின்றன. 

டாடா இரும்பு எஃகு வதாழிலைம் 

 1907 ஆம் ஆண்டில் டோடோ இரும்பு எஃகு  ம்தபனி ஜோம்தெட்பூரில் த ோடங் ப்பட்டது. 
 ற்தபோழுது இது டோடோ எஃகு குழுமம் என அளைக் ப்படுகிறது. 

 இது இந்திேோவில் பைளமேோன தபரிே ஒருங்கிளணந்  இரும்பு எஃகு ஆளலேோகும். 
 டோடோ எஃகு நிறேனம் உலகின் இரும்பு எஃகு உற்பத்தியில் பத் ோேது இடத்ள  ேகிக்கிறது. 

இந்திய இரும்பு எஃகு குழுமம் 

 குல்டி, போன்பூர் மற்றும் ஹிரோபூர் எஃகு ஆளல ள் ஒருகிளணக் ப்பட்டு இந்திே இரும்பு 
எஃகு நிறுேனம் 1919 ஆம் ஆண்டு பர்ன்பூரில் அளமக் ப்பட்டது. இது 
ஒருங்கிளணக் ப்பட்ட குழுமமோகும். இந்  குழுமம் 1972 இல் க சிேமேமோக் ப்பட்டு இந்திே 
எஃகு ஆளணேத்தின் கீழ் த ோண்டு ேரப்பட்டது. (குல்டி, போன்பூர் மற்றும் ஹிரோபூர் எஃகு 
ஆளல ள் ஒருகிளணக் ப்பட்டு இந்திே இரும்பு எஃகு நிறுேனம் 1919 ஆம் ஆண்டு 
பர்ன்பூரில் அளமக் ப்பட்டது. இது ஒருங்கிளணக் ப்பட்ட குழுமமோகும். இந்  குழுமம் 1972 
இல் க சிேமேமோக் ப்பட்டு இந்திே எஃகு ஆளணேத்தின் கீழ் த ோண்டு ேரப்பட்டது. (SAIL 
– Steel Authority of india Ltd) இது எஃகு மற்றும் இரும்பிளன  ேோரிக்கிறது. 

விஸ்பெஸ்ெகரயா இரும்பு எஃகு நிறுெனம் 

 1923 ஆம் ஆண்டு (ளமசூர் எஃகு நிறுேனம்) விஸ்கேஸ்ேளரேோ இரும்பு எஃகு நிறுேனம் 
 ர்நோட ோவிலுள்ை ஷிகமோ ோ மோேட்டத்தின் பத்ரோேதி என்ற இடத்தில் 
அளமக் ப்பட்டுள்ைது. 

 இ ன் முக்கிேமோன உற்பத்தி தபோருட் ள் உகலோ க் லளே மற்றும் உேர் ர எஃகு ஆகும். 

இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுெனம் – பிலாய் 

 சட்டீஸ் ர் மோநிலத்தில் துர்க் மோேட்டத்தில் பிலோய் என்ற இடத்தில் 1959 ஆம் ஆண்டு 
பிலோய் நிறுேனம் த ோடங் ப்பட்டது. 
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 உலகில் அதிநவீனமோன  ட்டுமோன தபோருட் ள் ரயில்  ைேோடங் ள் இங்கு அதி  
அைவில் உற்பத்தி தசய்ேப்படுகின்றன. 

  ப்பல்  ட்டுே ற்குத் க ளேேோன எஃகு   டு ள் இங்கு  ேோரிக் ப்படுகின்றன. 

இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுெனம் – ரூர்பைலா 

 இந்  நிறுேனம் 1965இல் ஒடிசோவில் உள்ை சுந் ர்  ோர்க் மோேட்டத்தில் ரூர்க லோ 
என்னுமிடத்தில் த ோடங் ப்பட்டது. சூகடற்றிே மற்றும் குளிரச் தசய்  எஃகு உருளை ள், 
மின்முலோம் பூசப்பட்ட   டு ள் மற்றும் மின் எஃகுத்   டு ள் இங்கு அதி மோ   ேோர் 
தசய்ேப்படுகின்றன. 

இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுெனம் – துர்க்ைாபூர் 

 துர்க் ோப்பூர் எஃகு நிறுேனம் கமற்கு ேங் ம் ேர் மோன் மோேட்டத்தில் 1959இல் 
அளமக் ப்பட்டது. 1962இல் இது உற்பத்திளே ஆரம்பித் து. 

 உகலோ க்  லளேயில் தசய்ேப்பட்ட  ட்டுமோன தபோருட் ள், ரோயிலில் பேன்படுத் ப்படும் 
சக் ரம் சுைலும் இருசும் ரயில்  ண்டேோைங் ளைத்  ோங்கி நிற்கும் இரும்புச் சட்டங் ள் 
 ேோரிப்பில்  னிச்சிறப்பு ேோய்ந்  ோகும். 

இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுெனம் - வபாைாபரா 

 இந்  நிறுேனம் ஜோர் ண்ட் மோநிலத்தில் ைசரிபோக் மோேட்டத்திலுள்ை தபோ ோகரோவில் 1972 
ஆம் ஆண்டு மு ல் இேங்கி ேருகிறது. 

 எஃகு  ேோரிப்பில் உருேோகும்  ழிவு தபோருட் ள் சிந்திரி உரத் த ோழில த்தில் உர 
உற்பத்திக்குப் பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

பசலம் எஃகு ஆகல 

  மிழ்நோட்டில் கசலத்தில் எஃகு நிறுேனம் அளமக் ப்பட்டு 1981 மு ல் எஃகு உற்பத்தி தசய்து 
ேருகின்றது. 

 உல த் ரம் ேோய்ந்  துருப்பிடிக் ோ  எஃகு  ேோரிப்பில் முக்கிே இடம் ேகிக்கிறது. இங்கு 
 ேோரிக் ப்படும் எஃகு கமற் த்திே நோடு ளுக்  ஏற்றுமதி தசய்ேப்படுகிறது. 

விஷயநைர் எஃகு ஆகல 

  ர்நோட ோவிலுள்ை கைோஸ்பட் மோேட்டத்தில் கடோர்ந ல் என்ற இடத்தில் எஃகு நிறுேனம் 
த ோடங் ப்பட்டது. 

விசாைப்பட்டினம் எஃகு ஆகல 
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 விசோ ப்பட்டினத்தில் இந்துஸ் ோன் எஃகு நிறுேனம் 1992 மு ல் இேங்கி ேருகிறது. 
 இது  டற் ளரகேோரத்தில் அளமக் ப்பட்டுள்ை மு ல் இரும்பு எஃகு ஆளல ஆகும். 
 நம் நோட்டின்  ரம் உேர்த் ப்பட்ட ஒருங்கிளணக் ப்பட்ட நவீன இரும்பு எஃகு 

த ோழில மோகும். இது ஏற்றுமதிளே கநோக் மோ க் த ோண்ட எஃகு த ோழில மோகும். 

சிறிய எஃகு வதாழிலைங்ைள் 

 இளே பரேலோ   ோணப்படுகின்ற இரண்டோம் நிளல சிறிே த ோழில ங் ைோகும். 
இளே10.000 டன் ளிலிருந்து 5 லட்சம் டன் ள் ேளர  ேோரிக்கின்றன. 

 இளே மின் உளல ளைப் பேன்னடுத்தி  ழிவு மற்றும் பளைே இரும்ளப 
மூலப்தபோருட் ைோ  பேன்படுத்துகின்றன. இரும்பிளன மறுசுைற்சிக்கு 
பேன்படுத்துேதுடன் மூலம்  ழிவுப்தபோருட் ளை பேனுளடே ோ வும், இலோப ரமோ வும் 
மோற்ற உ வி புரிகின்றன. 

 மி  எஃகு உகலோ க் லளே மற்றும்  ருக் ோ  எஃகு  ேோரிக்கின்றன. 150 சிறு 
நிறுேனங் ள் 120 லட்சம் டன் எஃகிளன ேருடத்திற்கு உற்பத்தி தசய்கின்றன. 

 தபரும்போன்ளமேோன சிறு நிறுேனங்னெ ள் தபரிே நிறுேனங் ளின் 
அளமவிடத்திலிருந்து தேகு பூர்த்தி தசய்ே இேலும். கமலும் இேற்றிற்கு குளறந்  அைவு 
மூல னம் க ளேப்படுே ோல் இந்திே தபோருைோ ோரத்திற்கு ஏற்றளே இத்த ோழில் 
நடத்துே ற்கு குளறந்  அைவு இடகம கபோதுமோன ோகும். ஆ கே இளே ந ரங் ளில் 
ேசதிேோ  அளமக் ப்படுகின்றன. 

ொைனத் வதாழிலைம் 

 இந்திேோ சு ந்திரமளடந்  பின் ேோ ைத் த ோழில ங் ள் ேைர்ச்சி அளடேத் த ோடங்கின. 
மு ல் ேோ ன த ோழில ம் 1947 ஆம் ஆண்டு குர்லோவில் (மும்ளப) பிரிமிேர் ஆட்கடோ 
தமோளபல் என்ற தபேரில் த ோடங் ப்பட்டது. 

 1948 ஆம் ஆண்டு இந்துஸ் ோன் கமோட்டோர் நிறுேனம் உத் ரபோரோ (த ோல் த் ோ) வில் 
நிறுேப்பட்டது. ேோ ன த ோழில ம்  டந்  30 ஆண்டு ளில் அசுர ேைர்ச்சி 
அளடந்துள்ைது. ேணி  ேோ னங் ள், பேணி ள் ேோ னம், இருசக் ர மற்றும் மூன்று 
சக் ர ேோ னங் ள்  ேோரிக் ப்படுகின்றன. 

 ேோ ன உற்பத்தி தசய்யும் ளமேங் ள் மும்ளப, தசன்ளன, த ோல் த் ோ, தடல்லி, புகன, 
அ ம ோபோத், லக்கனோ, ச ோரோ மற்றும் ளமசூர். 

 தபோருைோ ோர  ோரோைமேமோக் ல் த ோள்ள யினோல் பல்கேறு தேளிநோட்டு 
மு லீட்டோைர் ளின் கூட்டளமப்பில் ேோ னத்  ேோரிப்புத் துளறயில் ஈடுபட்டுள்ைனர். 
உல ப் பு ழ்தபற்ற நிறுேைங் ைோன சு கி, தஜனரல் கமோட்டோர்ஸ், ஃகபோர்டு, மிட்சுபிஷி, 
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கைோண்டோ, க வு, தமர்ஸிடஸ், நிைோன், மகிந்திரோ, மற்றும் மகிந்திரோ, மில்லினீேம் 
கமோட்டோர் கபோன்றளேயும் ேோ ன உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ைன. 

மின்னியல் வதாழிலைம் 

 மன்னிேல் த ோழில ம் மு ன்மு லோ  1850 ஆம் ஆண்டில் ேோதனோலி  ேோரிப்ளப 
ஆரம்பித் து. 

 1950 ஆம் ஆண்டு இந்திே த ோளலகபசி நிறுேனம் தபங் ளூரில் ஆரம்பித்  பின், 
இத்த ோழில ம் புத்துணர்வு தபற்றது. இத்த ோழில ம் அஞ்சல், த ோளலகபசி, போது ோப்பு, 
இரயில் கபோக்குேரத்து, மின்சோரம், ேோனிளல ஆரோய்ச்சி கபோன்றேற்றிற்கு க ளேேோன 
தபோருட் ளைத்  ேோரிக்கின்றது. 

 மின்னிேல் தபோருட் ள்  ேோரிப்பில் தபங் ளூர் மு லிடம் ேக்கிகிறது. ஆள ேோல், 
தபங் ளூரு மின்னிேல்  ளலந ரம் என்றளைக் ப்படுகின்றது. 

 மின்னிேல் த ோழில ங் ள்  ோணப்படும் ந ரங் ள் ளை ரோபோத், தடல்லி, மும்ளப, 
தசன்ளன, த ோல் த் ோ,  ோன்பூர், புகன, லக்கனோ, தஜய்ப்பூர் மற்றும் க ேம்புத்தூர். 

வமன்வபாருள் வதாழிலைம் 

 தமன்தபோருள் த ோழில ம் இந்திேப் தபோருைோ ோரத்தில் முக்கிே த ோழிலோ மோ  
க ோன்றி, ேைர்ந்து ேருகின்றது. நம் நோட்டில் குளறந்  ஊதிேத்திற்கு கிளடக்கும் 
திறன்மிகு இைம் தபோறியிேல் ேல்லுநர் ள் இத்த ோழில ம் கே மோ  ேைர  ோரணமோகும். 

 மின்னிேல் துளற மின்னிேல் பூங் ோக் ளை நிறுவிே ளமேங் ள் தசன்ளன, 
க ோேம்புத்தூர், திருேனந் புரம், தபங் ளூரு, ளமசுர், ளை ரோபோத், விசோ ப்பட்டினம், 
மும்ளப, புகன, புேகனஸ்ேர், இந்தூர்,  ோந்திந ர், தஜய்ப்பூர், த ோல் த் ோ, தநோய்டோ, 
தமோ ோலி மற்றும் ஸ்ரீந ர்.  ற்சமேம் 500க்கும் கமற்ப்பட்ட தமன்தபோருள் நிறுேனங் ள் 
நம் நோட்டில் உள்ைன. 

 இப்தபோழுது தமன்தபோருள் த ோழில ம் தமன்தபோருள் மற்றும் கசளேளே கிட்டத் ட்ட 
உல தமங்கிலும் உள்ை 95 நோடு ளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்கிறது. 

30. சுற்றுச் சூழல் 

  சுற்றுச் சூைல் எனும் தசோல் தபோதுேோ  இேற்ள  சூழ்நிளலளே விேரிக்கும் 
தசோல்லோகும். இேற்ள  சூழ்நிளல எனப்படுேது நம்ளமச் சுற்றியுள்ை ஒட்டுதமோத்  உயிருள்ை 
மற்றும் உயிரற்ற கூறு ளை குறிப்ப ோகும். 
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 அதிகே மோன மக் ள் த ோள  ேைர்ச்சி, த ோழில்மேமோ ல் ஆகிே இரண்டும் 
பிரச்சிளனக் ளுக்கு  ோரணமோய் உள்ைன. 

 1947 ல் 300 மில்லிேன் என இருந்  மக் ள் த ோள   ற்தபோழுது 1210 மில்லிேளனயும் விட 
அதி மோகி உள்ைது. இத் ள ே பிரச்ளசளன ள் சுற்றுச்சூைலில் அழிவு, மோசளட ல் 
மற்றும்  ோலநிளல மோற்றம் என கநரடி  ோக் ங் ளை ஏற்படுத்துகின்றன. 

சுற்றுச்சூழல் மாசகடதல் 

 சுற்றுச்சூைல் மோசளட ல் என்பது சுற்றுச்சூைல் போதிப்பு அளட ல் ஆகும். இ ன் 
 ோரணமோ  ேசதியின்ளம, நிளலேற்ற ஒழுங் ற்ற  ன்ளம ஏற்படுேதுடன் இளே தீங்கு 
விளைவிக் க்கூடிே  ோக் ங் ளை, நமது புவியிேற் த ோகுதியிலும் மற்றும் ேோழும் 
உயிரினங் ளுக்கு இளடகேயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

 மோசளட ல் கேதியிேல் தபோருட் கைோ அல்லது சப் ம், தேப்பம் மற்றும் ஒளி ஆற்றல் 
மூலமோ கேோ ஏற்படலோம். இம்மோசு சூைலில் உள்ை சூைளலகே போதிப்புக்கு 
உள்ைோக்குகிறது. அேற்றுள் சில 

o  ோற்று மோசளட ல் 
o நீர் மோசளட ல் 
o நிலம் மோசளட ல் 
o ஒலியினோல் ஏற்படும் மோசு 
o உயிரி-மருத்துே  ழிவு ைோல் ஏற்படும் மோசு ள் 
o மின்னிேல்  ழிவு ைோல் ஏற்படும் மோசளட ல் 
o சுரங் ம் க ோண்டுே ோல் ஏற்படும் மோசளட ல் 

ைாற்று மாசகடதல் 

 தீங்கு விளைவிக் க்கூடிே தபோருள் ள் தேளியிடப்படுே ோல்  ோற்று மோசளடகிறது. இது 
மக் ளின் நலேோழ்விளனப் போதிக்கிறது. ஒவ்தேோரு நோளும் மனி ன் சரோசரிேோ  2200 
முளற சுேோசிக்கின்றோன். ஒரு நோளுக்கு 16 கிகலோ கிரோம்  ோற்ளற உள்ளிழுக்கிறோன். 
ஒவ்தேோரு முளறயும் மோசளடந்   ோற்ளறகே சுேோசிக்கிறோன். 

 தீங்கு விளைவிக் க்கூடிேளே ேயுக் ைோ கேோ அல்லது நுண்தபோருட் ைோ கேோ 
இருக் லோம்.  ோற்றிலுள்ை மோசுக் ள் இேற்ள ேோலும் மனி ர் ைோலும் 
உண்டோக் ப்படுகின்றன. இேர்ள யில்  ோற்று மோசளட ல் அதி  அைவில் கிளடேோது. 
கமலும் இளே குளறேோன போதிப்பு ளைகே மனி ர் ளின் ஆகரோக்கிேத்திற்கும், 
சுற்றுச்சூைல் அளமப்பிற்கும் ஏற்படுத்துகிறது. 
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 எரிமளல தேடிப்பு,  ோற்றரிப்பு, ம ரந் ப் பரேல், உயிர் ளின் கூட்டுப்தபோருள் ள் 
ஆவிேோ லோல் உண்டோகும் ேோயு மற்றும் அணுக் திர்வீச்சு கபோன்றளேேோல்  ோற்று 
மோசளடகிறது. இேற்ள யினோல் மோசளடயும்  ோற்று அதி  போதிப்ளப 
உண்டோக்குேதில்ளல. 

 சமீபத்தில் தைலன் எரிமளல தேடிப்பில் தேளிகேற்றிே புள , ஒரு அனல் 
மின்நிளலேம் ஒரு ஆண்டில் தேளிகேற்றம் தசய்ேப்படும் புள  அைவு இருந்து. 

 ேோ னங் ளிலிருந்து தேளிகேறும்  ோர்பன், அனல் மின் நிளலேங் ளிலிருந்து 
தேளிகேரும்  ோர்பன் புள , த ோழில ங் ள் மற்றும் சுத்தி ரிப்பு ஆளல ளிலிருந்து 
தேளிகேறும்  ோர்பன் புள , த ோழில ங் ள் மற்றும் சுத்தி ரிப்பு ஆளல ளிலிருந்து 
தேளிகேறும்  ோர்பன் இளேேளனத்தும் மனி ர் ைோல் ஏற்படுத்தும்  ோற்று 
மோசளட லோகும். 

  ோற்று மோசளட லுக்கு 70 ச வீ ம் ேோ னங் ள் தேளிகேற்றும் புள கே  ோரணம். 
ேோ னங் ள் சுற்றுச்சூைலுக்கு தீங்கு விளைவிக் ோ ேண்ணம் அளம ல் கேண்டும். 
இ ற்கு போரத் II மற்றும் III  ரச்சோன்று அளிக் ப்படுகிறது. 

 போரத் நிளல I-IV ேோ னப்புள  நிளல விதி ள்  ோனிேங்கி ேோ னங் ளிலிருந்து 
தேளிகேறும் மோசுக் ள் மற்றும் மற்ளறே ேோ னங் ளில் இருந்து தேளிகேறும் 
மோசுக் ளை ஒழுங்குபடுத்துேதில்   ேனம் தசலுத்துகிறது. 

 நிலக் ரிளேப் பேன்படுத்தும் மின் நிளலேங் ளிலிருந்து  ந்  -ளட-ஆக்ளசடு 
தேளிகேறுகிறது. கமோட்டோர் ேோ னங் ளிலிருந்து ளநட்ரஜன் ஆக்ளசடு தேளிேோகிறது. 

 முக்கிே  ோற்று மோசுக் ல்:  ந்  -ளட-ஆக்ளசடு, ளநட்ரஜன் ஆக்ளசடு,  ோர்பன் கமோகனோ 
ஆக்ளசடு மற்றும் அங்   கேதியிேல் தபோருட் ள் ஆவிேோ ல் மூலம் ேளிமண்டலத்தில் 
நுளைகின்றன. 

  ோர்பன் புள  அதி  அைவில் தேளிகேற்றும் நோடு ளில் இந்திேோ 5ேது இடத்தில் 
உள்ைது. 

 உலகில் நி ழ்ந்  த ோழில  கபரழிவில், 1984 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் கபோபோல் ேோயுக்  சிவு 
நி ழ்வில் 8000 மக் ள் உயிரிைந் னர். 

  ோற்றில் உள்ை மோசுக் ளை சுேோசிப்ப ன் மூலம் நீர், உணவு மற்றும் க ோல் மூலம் 
ஊடுருவி த ோற்றுகநோளே உண்டோக்குகிறது. 

  ோற்றில் உள்ை மோசுக் ள் இரத் க்குைோய் மற்றும் மூச்சுக்குைல் மூலம் உள்கை நுளைந்து 
மனி ர் ளுக்கு சுேோசக்க ோைோறு, நுளரயீரல் கநோய், ஒவ்ேோளம இ ே கநோய் 
கபோன்றேற்றிற்கு  ோரணமோகிறது. 

மாசுக் ைாற்றினால் ஏற்படும் தீகமைள் 
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ஓபசான் அடுக்கு சீரழிவு 

 ஓகசோன் படலம் தீளம விளைவிக்கும் சூரிேனின் புற ஊ ோக் திர் ளைக் கிரகிக்கிறது. 
ஓகசோன் படலத்ள  குளிர்சோ ப் தபோருட் ளில் பேன்படுத்தும் குகைோகரோ புளுகரோ  ோர்பன் 
கச ப்படுத்தி ேருகிறது. 

 அண்டோர்டி ோ  ண்டத்திலுள்ை ஓகசோன்  ண் ோணிப்பு நிளலேங் ள் சரோசரிேோ  30%-40% 
ஓகசோன் அைவு இழ்ந்துள்ை ோ   ண்டறிந்துள்ைன. 1% ஓகசோன் இைப்பு 2% ச வீ  புற 
ஊ ோக் திர் வீசலுக்குக்  ோரணமோகிறது. 

 இ ன்  ோரணமோ  கநோய் எதிர்ப்பு சக்தி குளரவு,  ன்கநோய் மற்றும் க ோல் புற்றுகநோய் 
ஏற்படுகின்றன. 

உலை வெப்பமயமாதல் 

 பசுளம வீடு ேோயுக் ள் என அளைக் ப்படும்  ோர்பன் ளட ஆக்ளசடு, மீத்க ன், நீரோவி, 
குகைோகரோ புளுகரோ  ோர்பன் கபோன்றேற்றோல் ேளிமண்டலத்தில் தேப்பக க் ம் 
ஏற்படுகிரது. அதி ரித்துக் த ோண்டுேரும் தேப்பத் ோல் உலகில் பருே மோற்றங் ள் 
ஏற்படுகின்றன. 

 தேப்பம் அதி ரிப்பு, துருேங் ளிலுள்ை பனிளே உரு ச் தசய்கிறது. இ னோல்  டல் 
மட்டம் உேருகிறது.  டல் மட்டம் உேர்ே ோல்  டற் ளரகேோரங் ளில் நிலப்பேன்போடு 
மோறுகிறது.  டற் ளர அளமப்பு, துளறமு  ேசதி மற்றும் நீர்கமலோண்ளம ஆகிேேற்றிற்கு 
ஆபத்ள  ஏற்படுத்துகிரது. உல  தேப்பமேமோ ல் கேைோண்ளமளேப் போதிக்கிறது. 

அமில மகழ 

 அமில மளை 1852 ல் மு ன் மு லில்  ண்டறிேப்பட்டது. 
 ேோ னங் ளிலிருந்தும், நிலக் ரி எரிக் ப்படு ல் மூலமோ வும் தேளிகேறும்  ண்ணுக்குத் 

த ரிேோ  ேோயுக் ள் மூலம் அமில மளை ஏற்படுகிறது. இது மி ப்தபரிே சுற்றுச்சூைல் 
பிரச்சிளனேோகும். 

 அமிலமளைக்குக்  ோரணமோன ேோயுக் ள்  ந்  -ளட-ஆக்ளசடு மற்றும் ளநட்ரஜன் 
ஆக்ளசடு ஆகும். இளே நீரோவிகேோடு கசர்ந்து ஆக்சிஜன் மற்றும் சூரிே ஒளிேோல் நீர்த்  
 ந்   மற்றும் ளநட்ரிக் அமிலமோ  மோறுகிறது. இந் க்  லளே மளைேோகும்கபோது 
அமிலமளை எனப்படுகிறது. 

 தீ மற்றும் தபோருள் ள் அழுகுே ோல் ஏற்படும் ேோயுக் ள் இேற்ள   ோரணி ைோகும். இளே 
 ோற்றில் ளநட்ரஜன் ஆக்ளசளட அதி ரிக் ச் தசய்கின்றன. 

அமில மகழயால் இயற்வதாகுதியில் ஏற்படும் பாதிப்புைள் 
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 அமில மளையினோல்  டலிலுள்ை மி  நுண்ணிே உயிரி ைோன பிைோங் டன் உயிர்ேோை 
இேலோது. மீன் உணேோன பிைோங்டன் இல்லோவிட்டோல்   டல்ேோழ் உயிரினங் ள் 
போதிக் ப்படும். கமலும் உணவுச் சங்கிலியும் போதிக் ப்படும். 

  டல் தேப்பம் அதி ரித் ோல் பேைப் போளற ளின் ேைர்ச்சி போதிக் ப்படும். பேைப் 
போளற ள்  டல்நீரிலுள்ை  ோர்பளன சுண்ணோம்புக்  ட்டு ைோ  மோற்றி  ோர்பனின் 
அைளே  ட்டுப்போட்டிற்குள் ளேத்திருக்கின்றன. கமலும் 10° தசல்சிேஸ் தேப்பத்திற்கு 
கமல் ோன் முருள  ள் ேைர்கின்றன. 

 இேற்ள த ோகுதி ைோன  ோடு ள் மற்றும் போளலேனங் ளும் அமில மளைேோல் 
போதிக் ப்படுகின்றன. உயிரினபன்ளம இைப்பு மற்றும் இனமளறவு ள் இ னோல் 
ஏற்படுகின்றன. 

 மண்ணில் அமில மளை விழும்கபோது மண்ணின் சத்து அரிக் ப்படுகிறது. இேற்ள  
 ோேரங் ளையும் போதிக்கின்றன. 

 மண்ட்ரிேல் மற்றும் விேன்னோவில் 30 நோடு ள் பங்க ற்ற கூட்டத்தில் குகைோகரோ 
ஃபுகைோகரோ  ோர்பன் பேன்போட்டிளனக் குளரத்து ஓகசோன் படலத்ள  போது ோப்பது என்ற 
முடிவு எடுக் ப்பட்டது. 

 அளனத்து ேள  மளைப் தபோழிவிலும் அமிலம்  லப்ப ோல் அளே, இேற்ள  மற்றும் 
மனி ர் ைோல் உருேோக் ப்பட்ட அளனத்திலும் போதிப்ளப ஏற்படுத்தி அழித்துவிடுகிறது. 

 தீங்கு விளைவிக்கும் ேோயுக் ள் மளைநீகரோடு பூமிக்கு ேரும்கபோது  டல்நீர், ஏரி ள், 
ஓளட ைோகிேேற்றில் அமிலத் ன்ளம அதி மோகி விடுகிறது. இது நீர்ேோழ் 
உயிரினங் ளைப் போதிக்கிறது. 

  டலில் அமிலமளைப் தபோழிவின்  ோரணமோ  இலட்சத்தீவு மற்றும் அந் மோன் 
தீவு ளிலுள்ை 70% பேைப்போளற ள் அழிந்துவிட்டன.  ோடு ளின் கமல் அமில மளை 
தபோழியும் கபோது  ோடு ள் போதிக் ப்படுகின்றன. 

அமில மகழகயக் ைட்டுப்படுத்த பமற்வைாள்லும் நடெடிக்கைைள் 

  ந்  த்ள  சுத்தி ரிக்கும் இேந்திரங் ளை த ோழில ங் ளில் நிறுவுே ன் மூலமூம், 
நிலக் ரிளேப் பேன்படுத்  புதிே ேழிமுளற ள்  ண்டறிே ன் மூலம் அமில மளைளேக் 
குளறக் லோம். 

 எரிசக்தியிளனக் குளறேோ  பேன்படுத்துே ன் மூலம்  ழிவிளனக் குளறக் லோம். தீங்கு 
விளைவிக் ோ  எரிசக்தி உற்பத்திக்கு மோறலோம். 

நச்சுப்புகை 
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 புள யும், மூடுபனியும்  லந்   லளேகே நச்சுப்புள  எனப்படும். இது புள  மற்றும் 
இருட்டோன ேளிமண்டலத்திற்கு  ோரணமோகும். போர்ளேக் குளறேோன மற்றும் மந் மோன 
சூழ்நிளலளே உருேோக்கும். 

 ேோ னப்புள , தீ,  ழிவு கமலோண்ளம, எண்தணய் உற்பத்தி, த ோழிற்சோளல  ழிவு, 
ேர்ணக் லளே மற்றும் ேர்ணப்பூச்சு ஆகிேன முக்கிே  ோரணி ைோகும். 

 நச்சுப்புள யில் உள்ை மோசுக் ள்  ோர்பன் கமோனோக்ளசடு, தூசு, அழுக்குத் து ள், ஓகசோன் 
கபோன்றளே. சூரிே ஒளியில் ளைட்கரோ ோர்பன் மற்றும் ளநட்ரஜன் ஆக்ளசளட 
கசர்ே ோல் இது உருேோகிறது. 

 நச்சுப்புள யினோல் நுளரயீரல் கநோய் மற்றும் நிகமோனிேோ ஏற்படுகிறது. நச்சுப்புள  
ந ரங் ளுக்கு மட்டும் பிரச்சிளன அல்ல.  ோற்றினோல் மற்ற பகுதி ளுக்கும் எடுத்துச் 
தசல்லப்படுகிறது. நச்சுப்புள யினோல் கேைோண்ளமயும் போதிக் ப்படுகிறது. 

ைாற்று மாசகடதகலக் குகைத்தல் 

 ஏகரோகசோல் பேன்போட்டிளனக் குளறக் லோம். 
 வீட்ளடச்சுற்றி மரங் ளை ேைர்க் லோம். 
  ோரிேமற்ற தபட்கரோலிேத்ள ப் பேன்படுத் லோம். 
  ோர் ளில் விளனயூக்கிக்  ருவி ளைப் தபோருத் லோம். 

நீர் மாசகடதல் 

 நீர் மோசளட ல் என்பது கேதியிேல், இேற்பிேல் அல்லது உயிரிேல் மோற்றம் நன்னீரின் 
 ரத்தில் ஏற்படுே ோகும். 

மகழநீர் மாசுக்ைள் 

நீர் மாசகடய ைாரணங்ைள் 

 கநோய்க் ோன  ோரணி ள்: போக்டீரிேோ, ளேரஸ் கிருமி ள், புகரோட்கடோகசோேோ மற்றும் 
ஒட்டுண்ணி ள் புழுக் ள் ஆகிேன.  ழிவு நீர் மூலமும், சுத்திரி ரிக் ப்படோ   ழிவுநீர் 
மூலமும் பரவுகின்றன. 

 ஆக்சிஜன் உறிஞ்சும்போக்டீரிேோ – இளே தபோருள் ளை அழு ச் தசய்ே ன் மூலம் 
ஆக்சிஜளனப் தபறுகின்றன. இவ்ேள  போக்டீரிேோக் ள் அதி  அைவில் நீர் நிளலயில் 
 ோணப்படுகின்றன. இளே மீன் கபோன்ற நீர்ேோழ் உயிரி ள் இறப்ப ற்குக் 
 ோரணமோகின்றன. 
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 நீர் மாசுக்ைள்: நீரில்  ளரேக்கூடிே உயிரற்ற மோசுக் ள், அமிலங் ள், உப்பு மற்றும் நச்சு 
உகலோ ங் ள் கபோன்றளே. 

 நீர் எண்ணற்ற கேதியிேல் கூட்டுப் தபோருட் ைோல் மோசளடகிறது.(எ. ோ) எண்தணய், 
பிைோஸ்டிக், பூச்சிக்த ோல்லி கபோன்றளே ைோல் மோசளடயும் நீர், மனி ர் ள் மற்றும் 
நீர்ேோழ் விலங்கினங் ளுக்கும் தீங்கு விளைவிக் க் கூடிே ோகும். 

 நீர், மோசுக் ளை ஓரிடத்திலிருந்து மற்தறோரு இடத்திற்கு எளி ோ க் த ோண்டு தசல்கிறது. 
ஒவ்தேோரு ஆண்டும் 6,356,000 டன் ள்  ழிவுநீர், குப்ளப மற்றும் கசறு உலகிலுள்ை 
தபருங் டல் ளில் த ோட்டப்படுகின்றன.  ங்ள  நதிகேோரம் 400 மில்லிேன் மக் ள் 
ேோழ்கின்றனர். 2000000 மக் ள்  ங்ள யில் தினமும் புனி  நீரோடுகின்றனர். ஆனோல் 
 ங்ள யில் இரசோேனக் ழிவு ள், சோக் ளட மற்றும் மனி  மிரு க்  ழிவு ளும் 
த ோட்டப்படுகின்றன. 

 க சிே  ங்ள  ஆற்று ேடிநிலம் ஆளணேம் ரூ. 500 க ோடி க சிே சுத்தி ரிப்பு ஆற்றல் 
நிதியிலிருந்து  ங்ள  ஆற்ளறச் சுத் ம் தசய்ேப் பேன்படுத்துகிறது. 

 மோசளடந்  நீர், நீர்நிளல சூழ் த ோகுதிளே போதிக்கிறது. இேற்ள  உணவுச் 
சங்கிலிளேயும் இது போதிக்கிறது.  ோரீேம்,  ோட்மிேம் ஆகிே மோசுக் ளை சிறிே 
உயிரினங் ள் உணவுடன் தசர்த்து உட்த ோள்கின்றன. இந்  உயிரினங் ள் மீன் ள் மற்றும் 
கூடு மீன் ளுக்கு உணேோகின்றன. இேற்ளற மனி ர் ள் உண்ப ோல் ேயிறு சம்பந் மோன 
எண்ணற்ற தநோய் ளுக்கு ஆைோகின்றனர். இவ்ேோறு உணவு சங்கிலிக்குள் மோசுக் ள் 
புகுந்து விடுகின்றன. 

 நச்சுப் தபோருட் ள் ஏரி ள், ஓளட ள்,  டல் ளில்,  ளரசலோ க்  லந்துவிடுகின்றன. இளே 
நீர்நிளல ளைப் போதிக்கின்றன. கமலும் நிலத்தில் ஊடுருவி நிலத் டி நீளரயும் 
மோசுபடுத்தி விடுகிறது. 

மிகையூட்ட ெைமுறுதல் 

 மனி ர் ள்  அதி  உற்பத்திக் ோ ப் பேன்படுத்தும் உர ேள  ள் நீரில் அடித்துச் 
தசல்லப்பட்டு நீர்நீளல ளைச் தசன்றளடேள  மிள யுட்ட ேைமுறு ல் என்கிகறோம். 
இளே ஓளட ள் மற்றும் ஏரி ளில் அதி மோ   ோணப்படுகின்றன. இவ்ேள  
உரங் ளினோல் போசி ள் அதி  அைவில் நீர்நிளல ளில் ேைர்கின்றன. எனகே சூரிே ஒளி 
ஊடுருே முடிேோது. 

 இ ன்விளைேோ  நீரிலுள்ை குளறந்  வீரிேம் உள்ை போக்ரீேோ அதி  வீரிேமுள்ை ோகி, 
நீரிலுள்ை ஆக்சிஜளன முழுேதுமோ  எடுத்துக் த ோள்கிறது. அ னோல் நீரிலுள்ை 
உயிரினங் ள் அழிந்து விடுேக ோடு, உற்பத்தி தபருக் மும் குளறந்து விடுகிறது. 
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நிலம் மாசகடதல் 

  ந ரக் ழிவு ள் ஓரிடத்தில் த ோட்டப்படுே ோலும், சோக் ளட அளடபட்டு, உளடபட்டு 
இருப்ப ோலும் பூச்சிக்த ோல்லி பேன்படுத்துே ோலும்  எண்தணய் மற்றும் எரிதபோருள் 
த ோட்டப்படுே ோலும், த ோழில க்  ழிவு ள் கநரடிேோ  மண்ணில்  லப்ப ோலும் நிலம் 
மோசளடகிறது. 

நிலம் மாசகடெகத தடுத்தல் 

 வீட்டுக் ழிவு ளை மறுபேன்போடு மற்றும் மறுசுைற்சி தசய்ேலோம். இரசோேனக்  ழிவு ளை 
குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து த ோளலவில் த ோட்டலோம். இரசோேனக்  ழிவு ளையும் 
மறுசுைற்சி மூலம் பேன்படுத் லோம். 

ஒலி மாசகடதல் 

 மனி ர் ள் அல்லது இேந்திரங் ளினோல் ஏற்படும் ஒலி தசேல்போடு ளுக்கு இளடயூறோ  
உள்ைது. மனி , விலங்கு ளின் சமநிளலளேப் போதிக்கிறது. இ ளன ஒலி மோசளட ல் 
என்கிகறோம். 

 க ளேேற்ற சப் ம் மனி ர் ைது ஆகரோக்கிேம் மற்றும் மனநிளலளேப் போதிக்கும். 
அதி மோன அழுத் ம், படபடப்பு, க ட்கும் திறன் குளர ல், அதி  மன அழுத் ம் கபோன்ற 
தீளம ளை அதி  ஒலி ஏற்படுத்துகிறது. 

ஒலி மாசகடதகலக் ைட்டுப்படுத்தல் 

 பசுளம மண்டலங் ளை உருேோக்குே ன் மூலம் ஒலி அைளேக் குளறக் லோம். 
தநடுஞ்சோளல ஓரங் ளிலும், மக் ள் கூட்டம் அதி முள்ை இடங் ளிலும் தடசிபல் மீட்டர் 
 ருவி ளைப் தபோருட் லோம். வீடு ள், பள்ளி ள், மருத்துேமளன கபோன்ற இடங் ளில் 
மதிற்சுேளர ஒட்டி மரங் ள் ேைர்க் லோம். 

உயிரி-மருத்துெக் ைழிவுைள் 

  இளே உயிருக்கு ஆபத் ோன கநோய் ளைப் பரப்புக் கூடிேது. 2010 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மோ  
த ோடக் த்தில் தடல்லி மருத்துேமளனயில்  திரிேக்  சிகிச்ளசேோ ப் பேன்படுத் ப்பட்ட 
இேந்திரத்ள  (cobalt-60-A)  ழிவுப்தபோருட் ள் த ோட்டும் இடத்திற்கு அனுப்பினர். 
 திரிேக்  இேந்திரட்தினோல் அங்கு கேளல தசய் ேர் ளுக்கு இறப்பு ஏற்பட்டது. 

மின்னியல் ைழிவுைள் 
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 இந்திேோவில் 380000 டன் ள் மின்னிேல்  ழிவு ள் உற்பத்திேோகின்றன. த ோளலக் ோட்சிப் 
தபட்டி ள், ள கபசி,  ணினி, குளிர்சோ ோனப் தபட்டி, அச்சு இேந்திரங் ள் கபோன்றளே 
இேற்றுள் அடங்கும். சுற்றுச்சூைல் மோசளட லில் இ ன் பங்கு அதி மோகி உள்ைது. 

 சுற்றுச்சூைல் மோசளட லுக்கு சுரங் த் த ோழிலும் முக்கிே  ோரணமோகும். ம ோநதி 
நிலக் ரிச் சுரங் ங் ள் நோள் ஒன்றுக்கு 25 க ோடி லிட்டர் நீளர பிரோமனி நதியிலிருந்து 
எடுத்துபேன்படுத்திேபின்,  ஆயிரக் ணக் ோன  ோலன்  ழிவு நீளர நோதிர் நதியில் 
விடுகின்றனர். 

 இந் க்  ழிவுநீரில் சோம்பல், எண்தணய்,  ன உகலோ ங் ள், மசகு எண்தணய், போஸ்பரஸ், 
அம்கமோனிேோ, யூரிேோ மறும்  ந்   அமிலம் ஆகிேளே உள்ைன. இரோஜஸ் ோனிலுள்ை 
ஆரேல்லி குன்று ளிலிருந்தும், ைரிேோனோ பகுதியிலுள்ை தபரிே அைவிலோன சுரங் த் 
த ோழில் ைோல் 90%  ோடு ள் அழிக் ப்படுகின்றன. கிணறு ள் ேறண்டு கேைோண்ளம 
போதிக் ப்படுகின்றது. 

உயிரினப் பன்கம 

 சுரங் ங் ளுக் ோன நிலங் ளை ள ே ப்படுத்துேது உயிரினப் பன்ளமளே போதிக்கிறது. 
உயிரினப் பன்ளமயின் கேறுபோட்டின் அைவு அச்சூழ் த ோகுதியில் ேோழ்கின்ற 
உயிரினங் ளைப் தபோறுத்க  அளமகிறது. இப்புவிக்க ோைம் முழுேதும் சுற்றுச்சூைலில் 
ஏற்பட்டுள்ை கே மோன மோற்றத்திற்கு சுரங் ங் ள் மற்றும் அளணக் ட்டு ல் கபோன்ற 
நடேடிக்ள  ள் இன மளறவிற்கு  ோரணமோகின்றன. 

31. ெணிைம், பபாக்குெரத்து தைெல் வதாடர்பு 

ேைங் ளின் பரேல் சீரற்றிருப்ப ோல் நோட்டின் ஒரு பகுதியில் உபரிேோன ேைங் ளும் 
மற்தறோரு பகுதியில் பற்றோக்குளறயும்  ோணப்படுகிறது. இ னோல் ேணி ம் என்ற 
தசேல்முளற மூலம் உபரிேோ  உள்ை தபோருட் ளை பற்றோக்குளறேோ  உள்ை 
இடங் ளுக்கு எடுத்துச் தசல்ல கநரிடுகிறது. 

இந்தியாவின் ஏற்றுமதி வபாருட்ைள் 

 இந்திேோ ஏறத் ோை 7500 வி மோன தபோருட் ளை உலகின் சுமோர் 190 நோடு ளுக்கு ஏற்றுமதி 
தசய்கிறது. 
விேசோேப் தபோருட் ள்  ோனிேங் ள், பருப்பு ேள  ள், 

க யிளல,  ோப்பி, ேோசளனப் 
தபோருட் ள், த ோட்ளட ள், விள  ள், 
சர்க் ளர, தேல்லம், ப ப்படுத் ப்பட்ட 
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உணவு, இளறச்சி. 
 

 ோதுக் ள்,  னிமங் ள் இரும்புத் ோது, நிலக் ரி, மோங் னீசு, 
ளமக் ோ, போக்ளசட் 

க ோல் தபோருட் ள் ள ப்ளப, பணப்ளப,  ோலணி ள், 
ேோர்ப்புபட்ளட, ள யுளற 

இரசோேனப் தபோருட் ள் மருந்து ள், அைகு சோ னப் 
தபோருட் ள், ரப்பர்,  ண்ணோடி 

நேரத்தின  ற் ள், ஆபரணங் ள் விளலயுேர்ந்  ஆபரணக் ற் ள், 
 ங் ம்,  ங்  நள  ள், அலங் ோர 
மற்றும் பைளமேோன ஆபரணங் ள். 

இேந்திரப் தபோருட் ள் இரும்பு, எஃகு, மின்னிேல் தபோருட் ள் 
 ணினி தமன்தபோருள் 

ஆளட ள், ள விளனப் தபோருட் ள் ஆேத்  ஆளட ள், பருத்தி இளை ள், 
ஜரிள ப் தபோருட் ள் 

 
இந்தியா இைக்குமதி வசய்யும் வபாருட்ைள் 

 சுமோர் 6000 வி மோன தபோருட் ளை 140 நோடு ளில்ருந்து இறக்குமதி தசய்கிறது. 
 கபோக்குேரத்து சோ னங் ள், இேந்திர  ருவி ள், மின்னிேல் மற்றும் மின் இேந்திரங் ள் 

க ோதுளம, மருந்து ள், தபட்கரோலிேம், உரங் ள், தசய்தித் ோள். 
 இந்திேோவின் பன்னோட்டு ேணி ம் உல ச்சந்ள யில் இந்திேப் தபோருைோ ோரம் ேைர்ந்து 

ேருேள ப் பிரதிபலிக்கிறது. இந்திே பன்னோட்டு ேணி த்ள  உேர்த்தும் கநோக்க ோடு 2004 
ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்திே அரசோங் ம்  ோரோை  ேணி க் த ோள்ள ளே பின்பற்றி 
ேருகிறது. 
இந்திய அரசின் ெணிைக் வைாள்கையின் சிைப்பு அம்சங்ைள் 

 தபோருட் ளின் விற்பளன இரு மடங்கு தபருகி உள்ைது. 
 புறந ர் பகுதி ளிலும், கிரோமப்பகுதி ளிலும் கேளலேோய்ப்பிளன ஏற்படுத்   ேனம் 

தசலுத் ப்படுகிறது. 
 ேணி த்திற் ோன விதிமுளற ள்  ைர்த் ப்பட்டுள்ைது. சுங் ேரி குளறக் ப்பட்டுள்ைது. 
 இந்திேோ உல  ேணி  ளமேமோ  உருேோ  கேண்டும் என்பதில்  னிக் ேனம் 

தசலுத் ப்படுகிறது. 
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 பைங் ள்,  ோய் றி ள், மலர் ள் மற்றும் சில ேனப் தபோருட் ளை ஏற்றுமதி தசய்ே சிறப்பு 
விேசோே உற்பத்தி ேைர்ச்சி திட்டம் விகசஷ் கிருஷீ உபோஞ்கேோஜனோ 
அறிமு ப்படுத் ப்பட்டது. 

இந்தியப் பபாக்குெரத்து அகமப்பு 

 ஒரு நோட்டின் ேைர்ச்சி தபோருட் ளின் உற்பத்தி மற்றும் கசளே ளை மட்டுமின்றி 
ேலுேோன கபோக்குேரத்து அளமப்பு ளையும் சோர்ந்திருக்கிறது. 

 துரி  கபோக்குேரத்து ேழி ைோலும், ேைர்ச்சிேளடந்    ேல் த ோடர்பு அளமப்பினோலும் 
இந்திேோ மற்ற உல  நோடு ளுடன் தநருங்கிே த ோடர்பு த ோண்டுள்ைது. 

ொன்ெழி பபாக்குெரத்து 

 உள்நோட்டு ேோன்ேழி கபோக்குேரத்து, தேளிநோட்டு ேோன்ேழி கபோக்குேரத்து. 

சாகல பபாக்குெரத்து 

 சோளல ள் நோட்டின் எல்லோத்  ரப்பினரும் பேன்படுத் க்கூடிேது. இந்திே சோளல 
ேழிப்கபோக்குேரத்து 3315 மில்லிேன் கி.மீ நீைம் த ோண்டு உலகின் இரண்டோேது தபரிே 
சோளல கபோக்குேரத்து அளமந்துள்ைது. 

 கிரோம சோளல ள், மோேட்ட சோளல ள், மோநில தநடுஞ்சோளல ள், க சிே 
தநடுஞ்சோளல ள்,  ங்  நோற் ர உேர் ர தநடுஞ்சோளல, விளரவு தநடுஞ்சோளல ள், 
எல்ளலகேோர சோளல ள் மற்றும் பன்னோட்டு தநடுஞ்சோளல ள் என ேள ப்படுத் ப்பட்டு 
உள்ைன. 

கிராமச் சாகலைள் 

 கிரோமசோளல ள் பல்கேறு கிரோமங் ளை, ந ரங் ளுடன் இளணக்கும் சோளல ைோகும்.  
இச்சோளல ள் கிரோம பஞ்சோேத் ோல் பரோமரிக் ப்பட்டு ேருகின்றன. இந்திேோவில் 26,50,000 
கி.மீ நீைமுள்ை கிரோமசோளல ள்  ோணப்படுகின்றன. 

மாெட்டச் சாகலைள் 

 மோேட்ட சோளல ள் கிரோமங் ளை மோேட்டத்தின்  ளலந ரங் ளுடன் இளணக்கின்றன. 
இேற்ளற மோந ரோட்சி ளும் ந ரோட்சி ளும் பரோமரிக்கின்றன. இந்திேோவில் 
மோேட்டசோளல ள் 4,67,763 கி.மீ நீைத்திற்கு அளமந்துள்ைன. 

மாநில வநடுஞ்சாகலைள் 
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 மோநில தநடுஞ்சோளல ள் மோநிலத்தின்  ளலந ரத்துடன் பல்கேறு மோேட்டத் 
 ளலந ரங் ளை இளணக்கிறது. மோநில தபோதுப்பணி துளறேோல் அளமக் ப்பட்டு, 
பரோமரிக் ப்படுகின்றன. மோநில தநடுஞ்சோளல ள் 1,31,899 கி.மீ நீைத்திற்கு இந்திேோவில் 
அளமந்துள்ைன. மோநில தநடுஞ்சோளல ளுக்கு எடுத்துக் ோட்டோ ,  டலூர் சித்தூர் 
சோளலளேக் கூறலோம். 

பதசிய வநடுஞ்சாகலைள் 

 மோநில  ளலந ரங் ளை க சிே  ளலந ரத்துடன் இளணக்கும் சோளல கை, க சிே 
தநடுஞ்சோளல ைோகும். இளே நம் நோட்டின் மு ன்ளம சோளல அளமப்பு ைோ  உள்ைன. 
இேற்ளற மத்திே தபோதுப்பணித்துளற பரோமரித்து ேருகிறது. இந்திேோவில் 7.07,548 கி.மீ 
தூரத்திற்கு க சிே தநடுஞ்சோளல ள் அளமந்துள்ைன. உ ோரணமோ  க சிே 
தநடுஞ்சோளல ள் 47 என்பது  மிழ்நோட்ளடயும் க ரைோளேயும் இளணக்கும் க சிே 
தநடுஞ்சோளலேோகும். இ ன் தமோத்  நீைமோ  650 கி.மீ 224 கி.மீ நீைமுள்ை சோளல ள் 
 மிழ்நோட்டு மோநிலத்திற்குள் தசல்கின்றன. 

 க சிே தநடுஞ்சோளலயில் குளறேோன நீைமுளடே NH47A (5.9 கி.மீ) எர்ணோகுைம் – 
த ோச்சி துளறமு த்ள  இளணக்கிறது. 

 அதி  நீைமுளடே க சிே தநடுஞ்சோளல NH7. இது உத்திரப்பிரத சத்திலுள்ை 
ேோரணோசியிலிருந்து,  ன்னிேோகுமரி ேளர தசல்கிறது. இ ன் நீைம் 2369  கி.மீ 
இந்தநடுஞ்சோளல ஜபல்பூர், நோக்பூர், ளை ரோபோத் மற்றும் தபங் ளூர் ஆகிே 
மோந ரங் ளை இளணக்கிறது. 

தங்ை நாற்ைர சிைப்பு வநடுஞ்சாகலைள் 

 இந்திே அரசினோல் ஆரம்பிக் ப்பட்ட மோதபரும் சோளல ேைர்ச்சித்திட்டமோ   ங் நோற் ர 
சிறப்பு க சிே தநடுஞ்சோளல ள் அளமகின்றன. இளே ஏறத் ோை 14,846 கி.மீ நீைத்திற்கு 
இந்திேோவின் முக்கிே ந ரங் ளை இளணக்கும் சோளல ைோ  அளமந்துள்ைன. 

ஆறுெழி சிைப்புச் சாகலைள் 

 சுமோர் 5846 கி.மீ தூரத்திற்கு அளமக் ப்பட்டுள்ைது. தசன்ளன, மும்ளப, தடல்லி, 
த ோல் த் ோ ஆகிே மோந ரங் ளை இளணக்கிறது. 

ெடவதன் பகுதிைகை இகணக்கும் சாகலைள் 
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 ஸ்ரீந ளரயும்  ன்னிேோகுமரிளேயும் இளணக்கிறது. கிைக்கு கமற்கு பகுதி ளை 
இளணக்கும் சோளல ள் சில் ோர்-கபோர்பந் ளர இளணக்கிறது. இேற்றின் தமோத்  நீைம் 
7300கி.மீ. 

 முக்கிே துளறமு ங் ளை  ங்  நோற் ர சோளல ளுடனும், முக்கிே 
இளணசோளல ளுடனும் 363 கி.மீ நீைத்திற்கு இளணக்கிறது.  ங்  நோற் ர சிறப்பு க சிே 
இளணப்பு தநடுஞ்சோளல ளின் முக்கிே கநோக் ம் ‘கே ம்’, ‘போது ோப்பு’ மற்றும் 
‘கநரச்கசமிப்பு’ இளே பேணகநரத்ள  குளறத்து மோந ரங் ளை தநருக் மோ  
இளணப்ப ற் ோ  அளமக் ப்பட்டளே. இச்தசேல் திட்டங் ள் அளனத்தும் இந்திே க சிே 
தநடுஞ்சோளல ஆளணேத்தில் தசேல்படுத் ப்பட்டு ேருகிறது. இச்தசேல் திட்டத்திற்கு 
அதி  மு லீட்ளட ஈடுபடுத்  கேண்டியிருப்ப ோல் அரசு  னிேோர் நிறுேனங் ளிடம் 
மு லீடு தசய்ேவும், தநடுஞ்சோளலளே கமம்படுத்தி பரோமரிக்கும் தபோறுப்ளபயும் 
த ோடுத்துள்ைது. ‘ ட்டு, தசேல்படுத்து மோற்று’ (Build. Operate and Transfer- BOT) என்ற 
 ருத்தின் அடிப்பளடயில் ஒப்பந் ம் தசய்ேப்படுள்ைது.  னிேோர் நிறுேனங் ள்  ங் ள் 
ஒப்பந்   ோலத்திற்குள்  ட்டுமோனச் தசலவு தசய்  யும், லோபத்ள யும் தபற்றபின் 
அரசிடம் தபோறுப்பு ளை ஒப்பளடத்துவிடும். 

விகரவுெழிச் சாகலைள் 

 விளரவு ேழிச்சோளல ள் என்பது கமம்படுத் ப்பட்ட த ோழில் நுட்பத்துடன் கூடிே உேர் ர 
இந்திே சோளல ேளலேளமப்பு ஆகும். இளே 200 கி.மீ தூரத்திற்கு அதி மோன நீைமோன 
ஆறுேழிச் சோளல ைோகும். எடுத்துக் ோட்டு மும்ளபயிலிருந்து புகன தசல்லும் 
விளரவுேழிச் சோளல. 

எல்கலபயாரச் சாகலைள்(Border roads) 

 எல்ளலகேோரச் சோளல ள் நம் நோட்டின் ேடக்கு மற்றும் ேடகிைக்கு எல்ளல ளில் 
அளமக் ப்பட்டுள்ைது. இந்திே அரசு 1960 ஆம் ஆண்டில் அளமக் ப்பட்ட எல்ளலகேோர 
அளமப்பு இச்சோளல ளைப் பரோமரிக்கிறது. இவ்ேளமப்பு (BRO) க சிேேைர்ச்சிக்கும் 
க சிேஒற்றுளமக்கும் ஒரு அளடேோை சின்னமோ வும், க சிே போது ோப்பிளன 
பரோமரிப்ப ற்கும் இந்திேோவின் ஓர் பிரிக் முடிேோ  கூறோ வும்  ரு ப்படுகிறது. 
இவ்ேளமப்பு 46,780 கி.மீ நீைங்த ோண்ட சோளல ள்  டினமோன நில அளமப்பு ளில் 
உள்ைது. 

 எல்ளலகேோர சோளல அளமப்போல் BRO உல த்திகலகே உேரமோன இடத்தில் (4270 மீ 
உேரத்தில் அளமக் ப்பட்டுள்ைது) மனலிளேயும் (இமோச்சலப் பிரக சம்)  ோஷ்மீரிலுள்ை 
கல என்ற இடத்ள யும் இளணத்துள்ைது. 
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பன்னாட்டு வநடுஞ்சாகல 

 இது நம் நோட்ளட, அண்ளட நோடு ளுடன் இளணக்கிறது. 

இரயில் பபாக்குெரத்து 

 இரயில் கபோக்குேரத்து பேணி மற்றும் சரக்கு ளை ஓரிடத்திலிருந்து மற்தறோரு 
இடத்திற்கு த ோண்டு தசல்லும் மி ச் சிறந்  கபோக்குேரத்து சோ னமோகும். 

 மு ல் நீரோவி இரயில் (இரயில் கபோக்குேரத்து) மும்ளபக்கும்  ோகனக்கும் இளடகே 1853 
ஆம் ஆண்டு 35 கி.மீ தூரத்திற்கு அளமக் ப்பட்டது. 

 1947 ஆம் ஆண்டு ேளர 42 இரயில் கபோக்குேரத்து த ோகுதி ள் 37  னிேோர் 
நிறுேனங் ைோல் நிர்ேகிக் ப்பட்டன. 

 1951 ஆம் ஆண்டு அளனத்தும் க சிேமேமோக் ப்பட்டு இந்திே இரயில்கே என 
ஒருங்கிளணக் ப்பட்டது. 

 கபோபோல்-ச ோப்தி இரயில் இந்திேோவிகலகே அதிவிளரவு இரயில் ஆகும். இது மணிக்கு 150 
கி.மீ கே த்தில் கபோபோல்-தில்லி இளடகே தசல்கிறது. 

 இந்திே இரயில் கபோக்குேரத்து துளறேோனது உல ைவில் நோன் ோேது இடத்ள யும், 
ஆசிேோவில் இரண்டோேது இடத்ள யும் ேகிக்கிறது. இது குறுக்கிலும் தநடுக்கிலுமோ  63,273 
கி.மீ 7025 இரயில் நிளலேங் ளை இளணக்கிறது. 

 ரயில் கபோக்குேரத்து தினந்க ோறும் 20 மில்லிேன் பேணி ளையும் 2 மில்லிேன் 
டன்னுக்கும் கமற்பட்ட சரக்கு ளையும் ஏற்றிச் தசல்கிறது. 

 இரயில் கபோக்குேரத்து ேளலேோனது அ லப்போள , மீட்டர் போள , குறுகிே போள  ளில் 
தசேல்படுகிறது. 
இந்திய இரயில் பபாக்குெரத்து 17 மண்டலங்ைைாைப் பிரிக்ைப்பட்டுள்ைது 
மண்டலங்ைள் தகலகமயிடங்ைள் 
மத்திய ரயில்பெ மும்ளப 
கிைக்கு ரயில்கே த ோல் த் ோ 
கிைக்கு மத்திே ரயில்கே போட்னோ 
கிைக்கு  டற் ளர ரயில்கே புேகனஸ்ேர் 
த ோங் ன் ரயில்கே நவிமும்ளப 
ேடக்கு ரயில்கே தடல்லி 
ேடகமற்கு ரயில்கே தஜய்ப்பூர் 
ேடக்கு மத்திே ரயில்கே அல ோபோத் 
ேடகிைக்கு க ோரக்பூர் 
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ேடகிைக்கு எல்ளலகேோர ரயில்கே மோலி ோன் 
த ற்கு மத்திே ரயில்கே தச ந் ரோபோத் 
த ன்கிைக்கு ரயில்கே த ோல் த் ோ 
த ன்கிைக்கு மத்திே ரயில்கே பிலோஸ்பூர் 
த ன்கமற்கு ரயில்கே ஹூப்ளி 
கமற்கு ரயில்கே மும்ளப 
கமற்கு மத்திே ரயில்கே ஜபல்பூர் 
 
இந்திய இரயில் பபாக்குெரத்து வதாகுதியில் இயற்கையகமப்பின் பங்கு 

 இந்திேோவின் இேற்ள  அளமப்பு இரயில் கபோக்குேரத்து அளமப்பில் தபரும் பங்கு 
ேகிக்கிறது. 

  ரடுமுரடோன நிலப்பரப்ளபக் த ோண்ட இமேமளல பகுதி ளில் இரயில் போள  
அளமப்பது மி வும்  டினமோன தசேல் இருப்பினும் மூன்று இரயில் போள  ள் மட்டுகம 
 ோணப்படுகின்றன. 

 கமற்கு ரோஜஸ் ோனின் ேறட்சி, பிரம்மபுத்திரோ பள்ைத் ோக்கில் அடிக் டி ஏற்படும் தேள்ைம், 
ேடகிைக்கு இந்திேோவின் அடர்ந்   ோடு ள் மற்றும்  ரடுமுரடோன  ளரேளமப்பு 
கபோன்றேற்றோல் இப்பகுதி ளில் குளறந்  எண்ணிக்ள யில் இரயில் போள  ள் அளமே 
ேழி ேகுத்துள்ைது. 

 ேடஇந்திே சமதேளி ேைமிக்  ேண்டல்மண் த ோண்ட சமநிலம், அதி  மக் ள் த ோள  
த ோண்டது. ேைர்ச்சி தபற்ற விேசோே நிலங் ளும், த ோழில ப்பகுதி ளும் 
நிளறந்துள்ைன. அ னோல் இப்பகுதி அடர்ந்  இரயில் போள  ேளலேளமப்ளப த ோண்ட 
பகுதிேோ  அளமந்துள்ைது. 

 தீப ற்ப இந்திேோ கமடுபள்ைங் ளைக் த ோண்ட பீடபூமிப் பகுதிளே உளடேது. எனகே 
மி மோன இரயில் ேளலேளமப்கப  ோணப்படுகின்றது. 

புைநைர் இரயில் பபாக்குெரத்து 

 மும்ளப, தசன்ளன, த ோல் த் ோ மற்றும் தடல்லி ஆகிே தபருந ரங் ளில் புறந ரிரயில் 
கபோக்குேரத்திற்த ன  னிேோ  இரயில் போள  ள் உள்ைன.  ோன்பூர், ளை ரோபோத் 
மற்றும் புகன ந ரங் ளில் புறந ர் இரயில் ளுக் ோன  னி இரயில் போள  ள் இல்ளல. 
அளே நீண்ட தூரம் தசல்லும் இரயில் ள் தசல்லும் போள ளேகே பகிர்ந்து 
த ோள்கின்றன. புறந ர் இரயில் ள் புறந ர் பகுதி மக் ளை ந ரத்க ோடு 
இளணக்கின்றன. அளே தபரும்போலும் மின்சோர இரயில் ைோகும். அளே சோ ோரணமோ  
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ஒன்பது தபட்டி ளைக் த ோண்டிருக்கும். கூட்ட கநரங் ளில் தநரிசளலத்  விர்ப்ப ற்கு 
கூடு லோ  தபட்டி ள் இளணக் ப்படுகின்றன. 

வமட்பரா இரயில்ைள் (Mass Rapid Transit System-MRTS) வசன்கன 

 தமட்கரோ இரயில் என்பது உேரத்தில் அளமக் ப்பட்ட இரயில் போள யில் தசல்பளே. 
தமட்கரோ இரயில் ள் ளமே அரசோல் நிர்ேகிக் ப்படும். இளே த ற்கு இரயில் 
மண்டலத் ோல் இேக் ப்படுகிறது.  ற்சமேம் தசன்ளன  டற் ளரயிலிருந்து கேைச்கசரி 
ேளர 25 கி.மீ தூரட்திற்கு (17 இரயில் நிளலேங் ள்) தசல்கிறது. 

இந்திய வபாருைாதாரத்தில் இரயில் பபாக்குெரத்தின் பங்கு 

 அதி  எளடயுள்ை தபோருட் ளை தபருமைவில் எடுத்துச் தசல்ல இரயில் கபோக்குேரத்து 
உ வி புரிகிறது. (இரும்பு, எஃகு, எண்தணய்,  ட்டுமோனப் தபோருட் ள், நிலக் ரி மற்றும் 
உகலோ  மூலப்தபோருட் ள்) 

 கேறுபோடு இல்லோ  க சிே சந்ள , சமமோன விளல, உள் மற்றும் தேளிநோடு ளுடன் 
ேணி  ேைர்ச்சி ஆகிேேற்றிற்கு இரயில் கபோக்குேரத்து உ வி புரிகிறது. 

 ேறட்சி  ோலங் ளில் அத்திேோேசிேப் தபோருட் ளை விளரேோ  த ோண்டு தசல்ல இரயில் 
கபோக்குேரத்து மி வும் உ விேோ  உள்ைது. 

குழாய்ெழி பபாக்குெரத்து 

 முற் ோலத்தில் நீளர ந ரங் ளுக்குக் த ோண்டு தசல்ல குைோய்ேழி கபோக்குேரத்து 
பேன்படுத் ப்பட்டது.  ற்கபோது, எண்தணய் மற்றும் ேோயுக் ளைக் த ோண்டு தசல்லப் 
பேன்படுகின்றன. எண்தணய் மற்றும் இேற்ள ேோயு  ைங் ளிலிருந்து 
சுத்தி ரிக் ப்படோ  எண்தணய் மற்றும் இேற்ள  ேோயுளே சுத்தி ரிப்பு ஆளல ளுக்கும் 
இரசோேன உரத் த ோழில ங் ளுக்கும், அனல் மின் நிளலேங் ளுக்கும் எடுத்துச்தசல்ல 
குைோய் ேழி கபோக்குேரத்து பேன்படுகிறது. 
குழாய் பபாக்குெரத்தின் பயன்ைள் 

  ரடுமுரடோன  ளரப்பகுதியிலும் நீருக் டியிலும் குைோய்ேழி கபோக்குேரத்ள  அளமக்  
இேலும். 

 குைோய் கபோக்குேரத்ள  அளமப்ப ற்கு மு லில் ஆகும் தசலவு அதி ம். ஆனோல்  
த ோடர்ந்து பரோமரிப்ப ற்கும் இேக்குே ற்கும் தசலவு குளறேோகும். 

 இது  ங்கு ளடேற்ற கபோக்குேரத்ள  உறுதி தசய்ேதுடன்  ப்பலில் ஏற்றி இறக்கும்கபோது 
ஏற்படும் இைப்ளபயும் மற்றும்  ோம த்ள யும் குளறக்கிறது. 

 இ ளன இேக்குே ற்கு குளறந்  அைகே எரிதபோருள் க ளேப்படுகிறது. 
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 நம் நோட்டில் 3 முக்கிேமோன குைோய் ேழிப்கபோக்குேரத்து ேளல  ோணப்படுகின்றது. 
1. கமல் அஸ்ைோம் எண்தணய் கிணறு ளிலிருந்து த ௌைோத்தி, பரூள், அல ோபோத் 
ேழிேோ  உத்திரபிரக சத்திலுள்ை  ோன்பூர் ேளர. 
2. குஜரோத்திலுள்ை சலோேோவிலிருந்து விரோம் ம், மதுரோ, தடல்லி, கசோனிபோத் ேழிேோ  
பஞ்சோபிலுள்ை ஜலந் ர் ேளர. 
3. எரிேோயு குைோய் கபோக்குேரத்து- குஜரோத்திலுள்ை ைஜிரோவிலிருந்து மத்திே 
பிரக சத்தின் விஜய்ப்பூர் ேழிேோ  உத்திரபிரக சத்திலுள்ை தஜ திஷ்பூர் ேளர. 

 மும்ளப   டலிலுள்ை ‘மும்ளப ளை’ எண்தணய் கிணறு ளிலிருந்து மும்ளபக்கும், 
மும்ளபயிலிருந்து புகனக்கும் இளடயில் அளமந்துள்ை குைோய் ேழி ளும் இதில் 
அடங்கும். 

நீர்ெழிப் பபாக்குெரத்து 

 நீர்ேழிப் கபோக்குேரத்து, மலிேோன கபோக்குேரத்து ஆகும். அதி  எளடயுள்ை  னமோன 
தபோருள் ளை குளறந்  தசலவில் த ோண்டு தசல்ல  குந்  ேழி நீர்ேழிேோகும். 
எரிதபோருள் சிக் னமோ வும் சுற்றுச்சூைலுக்கு க டு விளைவிக் ோமலும் உள்ை 
கபோக்குேரத்து ஆகும். 

இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்ெழிப் பபாக்குெரத்து 

 இந்திேோ, ஆறு ளையும்,  ோல்ேோய் ளையும் மற்றும்  ோேல் ளையும் உள்ைடக்கிே 
தபரும் ேளலேளமப்ளபக் த ோண்ட ோகும். 

 நீர்ேழிப் கபோக்குேரத்து தமோத் ம் 14500 கி.மீ தூரம் நளடதபறுகிறது. அதில் 5685 கி.மீ 
தூரம் ஆறு ளிலும் 400 கி.மீ தூரம்  ோல்ேோய் ளிலும் எந்திரப்படகு ள் மூலம் 
நளடதபறுகிறது. 

இந்திய நீர்ெழி ஆகணயம் 5 பதசிய நீர்ெழிைகை ைண்டறிந்துள்ைது. 

 க சிே நீர்ேழி எண். 1  ங்ள யில் உள்ை அல ோபோத்-ைோல்டிேோபோள . 
 க சிே நீர்ேழி எண். 2 பிரம்மபுத்திரோவில் உள்ை ளசேதிேோ-துபரி போள  
 க சிே நீர்ேழி எண். 3. கமற்கு டற் ளரயில் சம்பக் ோர  ோல்ேோய் மற்றும் உத்கேோ  

மண்டல்  ோல்ேோய்-த ோல்லம்-க ோட்டோபுரம் போள . 
 க சிே நீர்ேழி எண். 4 கிருஷ்ணோ, க ோ ோேரி ஆறு ளில் உள்ை ேசீரோபோத், விஜேேோடோ 

போள ,  ோக்கிநோடோ-புதுச்கசரி போள , பத்ரோசலம் ரோஜமுந்திரிப் போள . 
 க சிே நீர்ேழி எண். 5: ம ோநதி, பிரோமணி ஆறு ளின்  ல்சோர்- ம்மோரோ போள , கிைக்குக் 

 டற் ளர  ோல்ேோய் மங் ல் ோடி-போரதீப் ேளர நீடித்திருக்கிறது. 
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ைடல்ெழிப் பபாக்குெரத்து 

 இந்திேோவின்  டற் ளரயின் தமோத்  நீைம் 7516 கி.மீ ஆகும். இதில் 13 தபரிே 
துளறமு ங் ளும் 187 நடுத் ர மற்றும் சிறிே துளறமு ங் ளும் த ோண்டு 
அளமந்துள்ைது. இத்துளறமு ங் ளின் ேழிேோ  95% தேளிநோட்டு ேணி ம் 
நளடதபறுகிறது. 

 தபரிே துளறமு ங் ள் அளனத்தும் மத்திே அரசின்  ட்டுப்போட்டிலுள்ை துளறமு  
தபோறுப்புக்  ை த் ோல் நிர்ேகிக் ப்படுகின்றன. நடுத் ர மற்றும் சிறிே துளறமு ங் ள் 
மோநில அரசோல் நிர்ேகிக் ப்படுகின்றன. 

 கமற்கு  டற் ளரயில் அளமந்துள்ை தபரிே துளறமு ங் ள்  ண்ட்லோ, மும்ளப, 
மர்மக ோேோ, புது மங் ளூர் மற்றும் த ோச்சி ஆகிேனேோகும். கிைக்கு  டற் ளரயில் 
அளமந்துள்ை தபரிே துளறமு ங் ள் தூத்துக்குடி, தசன்ளன, எண்ணூர், 
விசோ ப்பட்டினம், போரதீப், ைோஸ்திேோ மற்றும் த ோல் த் ோ ஆகிேளே. 

 இந்திேோ  ப்பல்  ட்டும் த ோழிலில் ஆசிேோவில் இரண்டோம் இடத்திலும், உலகில் 16ேது 
இடத்ள யும் தபறுகிறது. இந்திேோவில் 4 முக்கிே  ப்பல்  ட்டும்  ைங் ள் உள்ைன. 

 இந்துஸ் ோன்  ப்பல் ட்டும்  ைம்-விசோ ப்பட்டினம் 
  ோர்டன் ரீச் த ோழிற்சோளல- த ோல் த் ோ 
 கமச ோண்டோக்-மும்ளப 
 த ோச்சி  ப்பல்  ட்டும்  ைம்-த ோச்சி 
 இந்திே அரசு துளறமு த்துளறயில்  னிேோர் மு லீடு தசய்ே ற் ோன விதிமுளற ளை 

ேைங்கியுள்ைது. இந்திே துளறமு ச் சட்டம் 1908 மற்றும் துளறமு ச் சட்டம் 1963 இளே 
இரண்டும்  னிேோர் மு லீடு தசய்ே ற்கு ேழிக ோலின. 

ொன்ெழிப் பபாக்குெரத்து 

 ேோன்ேழிப் கபோக்குேரத்து விளரேோன, விளலயுேர்ந் , ேசதிேோன மற்றும் நவீன 
கபோக்குேரத் ோகும். 

 மு ல் ேோன்ேழிப் கபோக்குேரத்து இந்திேவில் 1911 ஆம் ஆண்டு த ோடங்கிேது. ஆனோல் 
உண்ளமேோன த ோடக் ம் 1932 ல் கஜ.ஆர்.டி.டோடோ அேர் ைோல் டோடோ ஏர்ளலன்ஸ் 
த ோடங் ப்பட்டது. இது 1946 ம் ஆண்டு ஏர் இந்திேோ என்று தபேர் மோற்றப்பட்டு, பின்னர் 
1953 ல் ேோன்ேழி கபோக்குேரத்து க சிேமேமோக் ப்பட்டது. 

 இந்திேன் ஏர்ளலன்ஸ் உள்நோட்டு கபோக்குேரத்திற்கும் ஏர் இந்திேோ தேளிநோட்டு 
கபோக்குேரத்திற்கும் ஏற்படுத் ப்பட்டது. இவ்விரண்டு ேோன்ேழி நிறுேனங் ள் மட்டுகம 
இந்திே ேோன்ேழிச் கசளேளே 1986 ஆம் ஆண்டு ேளர கமற்த ோண்டு ேந் ன. பின்னர் 
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 ோரோைமேமோக் ல் த ோள்ள யினோல் பல  னிேோர் ேோன்ேழி நிறுேனங் ளும் இதில் 
இளணந்து த ோண்டன. 

 2007 ஆம் ஆண்டு இந்திே அரசு ஏர் இந்திேோ மற்றும் இந்திேன் ஏர்ளலன்ஸ் 
நிறுேனங் ளை ஒன்றிளணத்து கநெனல் ஏவிகேென்  ோர்ப்பகரென் ஆப் இந்த்ேோ 
லிமிதடட் என்ற தபேரில் உருேோனது. 

 NACIL (National Aviation Company of India Limited) பன்னோட்டு விமோன கசளே ளையும் 
NACIL  உள்நோட்டு மற்றும் ஆசிேோ நோடு த ன்கிைக்கு மற்றும் மத்திே கிைக்கு 
நோடு ளுக்கும் தசல்லு விமோனங் ளை இேக்கி ேருகிறது. 159 ேோனூர்தி ளையும் 
கபோயிங் விமோனங் ளையும் இது இேக்குகிறது. இந்திே ந ரங் ளை உலகின் தபரும் 
ந ரங் ளுடன் இளணப்பதில் இது முக்கிே பங்கு ேகிக்கிறது. NACIL ஐத்  விர  னிேோர் 
நிறுேனங் ைோன கிங்பிெர், ஸ்ளபஸ் தஜட், இண்டர்குகைோப் ஏவிகேென் கபோன்றளே 
உள்நோட்டு ேோன்ேழி கசளே ளைச் தசய்து ேருகின்றன. 

 இந்திே விமோன நிளலே தபோருப்பு ஆளணேம் (Airport Authority of India) 1985ல் 
அளமக் ப்பட்டது. இது உல த்  ரத்திற்கு இந்திே விமோன நிளலேங் ளுக்குப் 
போது ோப்ளப அளிப்ப ற்கு நிறுேப்பட்டது.  ற்சமேம் 129 விமோன நிளலேங் ளை 
இேக்கி ேருகிறது. இதில் 17 பன்னோட்டு விமோன நிளலேங் ள் ஆகும். 

 பேோன் ைோன்ஸ் தைலி ோப்டர் லிமிதடட் என்ற தபோதுத்துளற நிறுேனம் எண்தணய் 
மற்றும் எரிேோயு  ை த்தின்  டல் சோர்ந்  பணி ளுக்கு தைலிக் ோப்டர் கசளேளே 
அளிக்கிறது. இந்நிறுேனம் பல்கேறு மோநில அரசு ளுக்கும் கசளே புரிகிறது. 
குறிப்போ , ேடகிைக்கு மோநிலங் ளிலுள்ை எளிதில் தசல்ல முடிேோ  பகுதி ளையும் 
த ோடர்பு த ோள்ைச் தசய்கிறது. 

தைெல் வதாடர்பு 

   ேல் ள், எண்ணங் ள்,  ருத்துக் ளின் பரிமோற்றம் இேற்ளற உள்ைடக்கிேக    ேல் 
த ோடர்பு என்கிகறோம். 

தனிநபர் தைெல்வதாடர்பு 

  னிநபர்   ேல் த ோடர்பு என்பது இரு நபர் ளுக்கு இளடகே   ேல் ளைப் பரிமோறிக் 
த ோள்ே ோகும். அஞ்சல்,  ந்தி, த ோளலகபசி, ள கபசி, பிரதி ள். 

அஞ்சல் பசகெ 

 இந்திே அஞ்சல் கசளே 1857 ஆம் ஆண்டு த ோடங் ப்பட்டது. 
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 மு ல் ேகுப்பு அஞ்சலில் அஞ்சல் அட்ளட, உள்நோட்டு அஞ்சல் மற்றும் அஞ்சல் 
உளற ள் அடங்கும். 

 இரண்டோம் ேகுப்பு அஞ்சலில் புத்  க் ட்டு ள், பதிவு தசய்ேப்பட்ட தசய்தித் ோள் 
மற்றும் பருே இ ழ் ள் அடங்கும். இளே அஞ்சல் கசளேயில் இரு இடங் ளுக்கு 
இளடயில் எவ்வி  கூடு ல்  ட்டணமும் இன்றி ேோன் ேழிேோ வும் எடுத்துச் 
தசல்லப்படுகிறது. 

 அஞ்சல் மூலமோ  தபோருள் ள் அனுப்புே ர்கும் (VPP) மின்னணு அனுப்பும் கசளே, 
மின்னஞ்சல், மின்னணு  ட்டண கசளே, துரி  ட்டு ள் மற்றும் துரி  அஞ்சல் 
நிலேழிேோ  எடுத்துச் தசல்லப்படுகின்றன. 

 1,55,618 அஞ்சல் அலுேல ங் ளுடன் இந்திேோ மி ப்தபரிேோ அஞ்சல் 
ேளலேளமப்பிளன தபற்றுள்ைது. 

பிரதிைள் 

 பிரதி அஞ்சல் என்பது ஒரு மின்னணு  ருவிேோகும்.   ேல் ள் எழு ப்பட்டு., 
அச்சடிக் ப்பட்ட அல்லது க ோட்டுப் படங் ள் அல்லது ேளரபடங் ள் ஆகிேேற்ளற 
த ோளலகபசி மூலம் உடனடிேோ  அனுப்பகேோ, தபறகேோ, முடிகிறது. இளணே ை பிரதி 
என்பது, பதிகேடு ளை இளணே ை உ வியுடன் அனுப்புே ோகும். 

 மக் ள் த ோடர்பு சோ னம் என்பது ஒகர கநரத்தில் மில்லிேன்  ணக் ோன மக் ள் 
  ேல் ளைப் தபறுே ோகும். ேோதனோலி, த ோளலக் ோட்சி, தசய்தித் ோள்,இளணே 
 ைம். 

ொவனாலி 

 இந்திேோவில் 1927 ஆம் ஆண்டு மு ல் ேோதனோலி ஒலிபரப்பப்பட்டது. 
 1938 ஆம் ஆண்டு ‘அகில இந்திேோ ேதனோலி’ எனப் தபேர் மோற்றப்பட்டது. 
 1957 மு ல் ஆ ோசேோணி என்றளைக் ப்படுகிறது. 

வதாகலக்ைாட்சி 

 இந்திேோவில் த ோளலக் ோட்சி ‘தூர் ர்ென்’ என அளைக் ப்படுகிறது. உலகிகலகே 
மி ப்தபரிே ேளலேளமப்போகும். 

 த ோளலக் ோட்சி அளனத்துத்  ரப்பு மக் ளையும் தசன்றளடயும் ேண்ணம் க சிே, 
மண்டல மற்றும் உள்ளூர் என 3 ேள ேோன நி ழ்ச்சி ள் ஒளிபரப்பப்படுகிறது. 

வசய்தித்தாள் 
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 தசய்தித் ோள் எல்கலோரோலும் தபோதுேோ  பேன்படுத் ப்படும் சக்தி ேோய்ந்    ேல் 
த ோடர்பு சோ னமோகும். 

 இந்திேோ கபோன்ற மக் ைோட்சி நளடதபறும் நோடு ளில் மக் ளின்  ருத்துக் ளையும் 
எண்ணங் ளையும் அறிந்துத ோள்ை சக்தி ேோய்ந்   ருவிேோ  பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

இகணயதைம் 

 இளணே ைம் என்பது  ணினி ளின் மி ப்பரந்  ேளலேளமப்போகும். 
 ஆரம்பத்தில் எழுத்துப்பூர்ேமோன தசய்தி ளை மின்னணு தசய்திேோ  அனுப்பவும், 

தபறவும் பேன்படுத் ப்பட்டது. ஆனோல்  ற்சமேம் இது பல்கேறு ஊட ங் ளை 
அடிப்பளடேோ க் த ோண்டு படங் ள், பதிமங் ள்,  ோட்சி, குரல் கபோன்றேற்றின் மூலம் 
தேளியிடுகிறது. 

 இளணே ைத்தின் முக்கிே கசளேேோ  இருப்பளே: மின்னணு அஞ்சல், உல ைோவிே 
ேளலத் லம் மற்றும் இளணே ை த ோளலகபசி. 

தைெல் வதாடர்பு ெகலயகமப்பின் பயன்ைள் 

   ேல் யு த்திற் ோன ேழிளேத் திறந்திருக்கிறது. தபோருைோ ோர, சமு ோே ேைர்ச்சியில் 
தபரும் பங் ோற்றுகின்றன. 

  ல்விளே ஒளிபரப்பும் தசேற்ள க்க ோள் மூலம்  ல்விளே கமம்படுத்தியுள்ைது. 
 கேறுபட்ட திறன் ளைக் த ோண்ட ஊட ங் ள் (அச்சு மற்றும் மின்னிேல்) மி  கே மோ  

ேைர்ந்துள்ைன. 

32. வதாகல நுண்ணுணர்வு 

குறுகிே  ோலத்தில், புவியின் எந்  ஒரு தபோருளையும் கநரடிேோ த் த ோடர்பு த ோள்ைோமல் 
புவியின் விேரங் ளை த ோளலவிலிருந்து கச ரிப்பது த ோளல நுண்ணுணர்ேோகும். 

 புவியிேலோைர் ள் த ோளல நுண்ணுணர்வு நுட்பத்திளனப் பேன்படுத்தி புவியின் 
போளறக்க ோைம், நீர்க்க ோைம், ேளிக்க ோைம் மற்றும் உயிர்க்க ோைம் ஆகிேேற்றிளன 
அைவிடுகின்றனர். 

 புவியிேலோைர் ள் த ோளல உணர்வி ள் என்ற  ருவி ளைப் பேன்படுத்தி புவிளேப் 
பற்றிே விேரங் ளைச் கச ரிக்கின்றனர். 

வதாகல நுண்ணுணர்வின் ஆரம்பம்  
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 ேோன்ேழி புள ப்படங் ள், த ோளல நுண்ணுணர்வு நுட்பத்தின் ஆரம்பமோகும். 
கமப்பிேலோைர் ள் ேோன்ேழிப் புள ப்படங் ளைப் பேன்படுத்தி ேளரபடம் ேளரந் னர். 

 1859 ஆம் ஆண்டு பிதரஞ்சு கமப்பிேலோைர் ள் பலூன் ளையும் புள ப்படக்  ருவி ள் 
தபோருத் ப்பட்ட விமோனங் ளையும் பேன்படுத்தி நிலத்க ோற்றங் ளை சோய்க ோணத்தில் 
படம்பிடித் னர். 

 புள ப்படங் ள் எதிரிநோட்டின் ரோணுே நடமோட்டத்ள க்  ண் ோணிக் வும், நிளலளே 
அறிந்து த ோள்ைவும் எடுக் ப்பட்டன. கபோருக்குப்பின் ேோன்ேழிப் பதிமங் ள் 
ஆக் ப்பூர்ேமோன பணி ளுக்குப் பேன்படுத்  எடுக் ப்பட்டது. 

 கமப்பிேலோைர் ள் கேறு கேறு க ோணங் ளில் எடுக் ப்பட்ட புள ப்படங் ளை ஒப்பிட்டு 
போர்த்து குறிப்பிட்ட எல்ளலக்குட்பட்ட பரப்பிளன சரிேோன விேரங் ளைக் த ோண்ட 
ேளரபடங் ளை உருேோக்கும் திறளம தபற்றிருந் னர். தேவ்கேறு க ோணங் ளில் 
எடுக் ப்பட்ட படங் ளை ஒப்பிட்டு, சரிேோன அைளே ளைத் தீர்மோனிக்கிர முளறக்குப் 
புள ப்பட அைளே என்று தபேர். 

 ேோன்ேழி படங் ளைப் பேன்படுத்தி ேளரேப்படுகின்ற நிலேளர படங் ள் அல்லது 
கமப்பிற்கு தசங்குத்து ேளரபடங் ள்(orthophoto map) எனப்படுகின்றன. 

 1960  ளில் த ோளல நுண்ணுணர்வு நுட்பத்துளறயில் தசேற்ள க்க ோளைப் 
பேன்படுத்திே பின் ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டது. தசேற்ள க்க ோளின் உேரத்திலிருந்து 
புவியின் தபரும்பரப்ளப  புள ப்படம் எடுக் முடிகிறது. 

 மு ல் ேோனிளலச் தசேற்ள க்க ோள் (TIROS-1- Television and Infrared Observation Satelite) 
அதமரிக்  ஐக்கிே நோட்டு அரசோல் விண்ணில் ஏேப்பட்டது. 

 1970 ஆம் ஆண்டு புவி ேைநுட்ப தசேற்ள  க ோள்(ERTS) ஏேப்பட்ட ன் மூலம் த ோளல 
நுண்ணுணர்வு நுட்பத்துளறயில் இரண்டோேது புரட்சி ஏற்படது. 1975 ல் இ ன் த ோடர்ச்சி 
கலண்ட்சோட் எனப் தபேரிடப்பட்டது. 

 1986 ல் பிதரஞ்சு நோட்டின் ஸ்போட் தசேற்ள க்க ோள்  ன் பணியிளனத் த ோடங்கிேது. 
ஐந்து பிதரஞ்சு தசேற்ள  க ோள் ள் விண்ணில் ஏேப்பட்டு 10 மில்லிேனுக்கு கமல் 
பதிமங் ளை எடுத்துள்ைன. 

வதாகல நுண்ணுணர்வின் பகுதிைள் 

1. இலக்கு: எந் ப் தபோருளைப் பற்றி   ேல் கபச விரும்புகிகறோகமோ அ ளன இலக்கு 
என்கிகறோம். புவியின் தபோருட் ளை கநரடிேோ  த ோடர்பு த ோள்ைோமல்   ேல் ளை 
கச ரித்து பதிவு தசய்ேது இத்த ோகுதியின் கேளலேோகும். 
2. ஆற்ைல் மூலம்: ஆற்றல் மூலமோ க்  ரு ப்படுேது சூரிேனோகும். சூரிேன் மின் ோந்  
ஒளிக் ற்ளற ளை புவிக்கூறு ளுக்கு ேைங்குகிறது. இவ்ேோற்றல், இேற்ள  முளற 
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மற்றும் தசேற்ள  முளற என இருேள ேோ  பிரிக் ப்படுகிறது. இேற்ள  முளற என்பது 
சூரிே ஒளியில் தபோருட் ளின் பிரதிபலிப்பு, தசேற்ள  முளறயில் கரடோர்  ருவி மூலம் 
தபறப்படும் ஒலிளே பிரதிபலிப்பது ஆகும். இேற்றுள் மி க் குறுகிே அளலநீைம் 
த ோண்ட  ோமோ  திர் ள் மு ல் கரடிகேோ அளல ள் ேளர உள்ைன. 
3. பிரதிபலிக்கும் ெழி:  இலக்கின் பண்ளபயும் பிரதிபலிப்ளபயும் தபோறுத்து மின்  ோந்  
அளல ள் இலக்குடன் தசேல்படுகிறது. புவிக்கூறு ளின் மீது விழும் சூரிே ஒளிேோனது 
மீண்டும் ேளி மண்டலத்திற்கு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. இவ்ேோறு பிரதிபலிப்பின் 
மூலம் இலக்ள ப் பற்றிே   ேல் ள் உணர்வி லுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. 
4. உணர்வி: மின் ோந்  ஒளிக் ற்ளற ளை  ண்டறிகிரது. உணர்வி ள் தபறுகின்ற 
ஆற்றளல அடிப்பளடேோ க் த ோண்டு துரி  உணர்வி ள் மற்றும் மந்  உணர்வி ள் என 
ேள ப்படுத் ப்படுகின்றன. மந்  உணர்வி ள் இேற்ள ேோன தேப்ப ஆற்றல் 
பிரதிபலிப்பள   ண்டறிகிரது. துரி  உணர்வி ள் இலக்கிலிருந்து குறியீடு ளை 
தேளிப்படுத்தி பிரதிபலித்து ஆற்றளலயும் அைக்  தசய்கிறது. எ. ோ: கரடோர்  ருவி. 
வதாகல நுண்ணுணர்வுத் வதாகுதிைள் 
1. சூரியன் ஒரு ஆற்ைல் ெைம் 
 த ோளல நுண்ணுணர்வில் மி த் க ளேேோன ஒன்று சூரிே ஆற்றல். இவ்ேோற்றல் 

தபோருட் ளை ஒளிரச் தசய்கிறது. அ ன்மூலம் தபோருட் ளுக்குத் க ளேேோன 
மின் ோந்  ஆற்றளல ேைங்குகிறது. 

2. சூரிய ஆற்ைலுடன் ெளிமண்டலக் கூறுைளின் இகடச்வசால் 

 சூரிே ஆற்றல் ஆ ோரத்திலிருந்து இலக்கிற்கு ேந் ளடயுமுன் பல்கேறு 
ேளிமண்டலக் கூறு ளை சந்தித்து இளடச்தசேல் புரிகின்றது. அ ோேது மின் ோந் த் 
த ோகுப்பில் ஒரு பகுதியிளன ேளிமண்டலத்தில் உள்ை ேோயுக் ள் கிரகிக்கின்றன. 
இக  தசேல் மீண்டும் புவிப்பரப்பிலிருந்து பிரதிபலிக்கும் கபோதும் நளடதபறுகிறது. 

3. புவிப்பரப்புத் பதாற்ைங்ைளுடன் சூறிய ஒளியின் இகடச்வசால் 

 சூரிே ஆற்றல் இலக்கிளன கநோக்கி ேளிமண்டலத்தின் ேழிகே ேருகிறது. இலக்குடன் 
தசேல்புரிகிறது. இச்தசேல் இலக்கின்  ன்ளமளேயும்,  திர் ளின்  ன்ளமளேயும் 
தபோருத்து அளமகிறது. 

4. தைெல் அல்லது புள்ளி விெரம் பசைரிப்பு 

 இலக்கிலிருந்து ஆற்றல் சி றகேோ அல்லது தேளிப்படும் தபோழுது உணரி இலக்கின் 
தேகு தூரத்திலிருந்தும் மின் ோந்  அளல ளை கச ரித்து பதிவு தசய்து த ோள்கிறது. 
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5. பதிமத்கத முகைப்படுத்துதல் 

 கச ரிக் ப்பட்ட மின் ோந்  அளல ளை மின் குறியீடு ைோ  மோற்றி 
புவிநிளலேத்திற்கு அனுப்புகின்றன. உணரி ளிலிருந்து தபறப்படும் மின்குறியீடு ள் 
பல்கேறு புதிே எண்ணோ  மோற்றப்படுகின்றன. 

6. விெரணம் வசய்தல் 

 முளறப்படுத் ப்பட்ட தசேற்ள க்க ோள் பதிமங் ளைப் பகுப்போய்வு தசய்து   ேல் 
த ோகுப்பிளன பேன்படுத்து ல். 

7. பயன்பாடுைள் 

 த ோளல நுண்ணுணர்வின் மூலம் தபறப்பட்ட புதிே   ேல் ள் பல்கேறு 
சூழ்நிளல ைோல் எழுகின்ற பிரச்சிளன ளுக்கு தீர்ேோ  அளமகின்றன. 

வதாகல நுண்ணுணர்வின் பயன்ைள் 

 விரிந்  நிலப்பரப்பிளன பற்றிே விேரங் ளை சுருக் மோ  அளிக்கின்றன. அணு  
முடிேோ  புவிப்பகுதியின் விேரங் ளை த ோளலநுண்ணுணர்வி ளின் மூலம் 
 ண்டறிேலோம். எ. ோ: ஆப்பிரிக்  அடர்ந்   ோடு ள் 

 புவிப்பகுதியின் விேரங் ளை எளி ோ வும், கே மோ வும், சரிேோ வும், த ோடர்ந்தும் 
திரட்டித்  ருகிறது. எடுத்துக் ோட்டோ , விேசோயி ளுக்குத் க ளேேோன   ேல் ைோன 
பயிர் ளைத்  ோக்கும் பூச்சி ள் மற்றும் கநோய் ளைத் திரட்டி  ருகிறது. 

 நோட்டு நலத்திட்டங் ள் தீட்டவும், தீட்டிே திட்டங் ளை முழுளமேோ  தசேல்படுத் வும் 
உ வுகிறது. எடுத்துக் ோட்டோ  இேற்ள ச் சீற்றங் ைோன சுனோமி, ேறட்சி, தேள்ைம், 
புேல் ஏற்படும் இடங் ளைக்  ண்டறிேவும் போதிக் ப்பட்கடோருக்கு நிேோரணம் 
அளிக் வும், மறுசீரளமப்பு ேளர எல்லோ தசேல் ளிலும் பேன்படுகிறது. 

 மக் ைடர்த்தி, மண்ேள  கபோன்ற  ருத்து நிலேளர படங் ளை மி த் துல்லிேமோ வும், 
விளரேோ வும் ேளரே ஏதுேோயுள்ைன. 

புவித் தைெல் வதாகுதி 

 புவித்   ேல் த ோகுதி ள்  ணினி, தமன்  ட்டளைத் த ோகுப்பு மற்றும் பரப்புசோர் 
புள்ளி விேரங் ள் ஒருங்கிளணக் ப்பட்ட த ோகுப்போகும். இத்த ோகுப்பு ள் புவிசோர்பு 
  ேல் ளைத் திரட்டவும், கசமிக் வும், ேள ப்படுத் வும், போர்த்து அறிேச் தசய்ேவுயும், 
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ள ேோைவும், நி ழ் ோலம் ேளர சரி தசய்ேவும், பகுப்போய்வு தசய்ேவும் 
பேன்படுகின்றன. 

புவி தைெல் வதாகுதியின் முக்கிய அம்சங்ைள் 

 ஒரு புவித்   ேல் த ோகுதி  ணினியினோல் ேளரேப்பட்ட கமப்ளபயும் புள்ளி விேரப் 
கபளைளேயும் இளணக்கிரது. இந்  விைக் ப்படம் புவித்  ேல் த ோகுதியின் மூன்று 
துளணத் த ோகுதி ளை விைக்குகிறது. 

1. இடு வபாருள் 

 உள்ளீட்டுத் த ோகுதி கச ரிக் ப்பட்ட புள்ளி விேரங் ளை உள்ளீடு தபோருைோ ப் 
பகுப்போய்விற்கு பேன்படுத்துகிறது. 

2. ைணினி ென்வபாருள் மற்றும் வமன் ைட்டகைத் வதாகுதி 

 இளே இரண்டும் புள்ளி விேரங் ளை கச ரித்தும் பகுப்போய்வு தசய்தும் 
விேரப்கபளைேோ  மோற்றி, பின் பரப்பு சோர்ந்  புள்ளி விேர கபளைளே 
உருேோக்குகிறது. இவ்விரண்டு கபளை ளையும் த ோடர்புபடுத்  நோம் ேளரே 
கேண்டிே நிலேரப் படத்ள ப் தபறுகிகறோம். 

3. வெளியீட்டுத் வதாகுதி 

 அச்சிடப்தபற்ற ேளரபடங் ளையும், பதிமங் ளையும் மற்றும் இ ர தேளியீட்டு 
விேரங் ளையும் அளிக்கிறது. 

புவித்தைெல் வதாகுதிைளின் பயன்பாடுைள் 

 சுரங் ங் ள் க ோண்டுே ற்கும்  னிமேைங் ளைக்  ண்டறிேவும் பேன்படுகிறது. 
 மின்சக்தி நிறுேனங் ள் குறிப்பிட்ட பகுதியில் மின்சக்தியின் அைவு மற்றும் மின் 

 ம்பியின் ேளலேளமப்ளப  ண் ோணிக் வும், ஆரோேவும் பேன்படுத்துகிறோர் ள். 
 கபோக்குேரத்து நிறுேனங் ள் மி க் குளறந்  தூரமுளடே மோற்றுேழி ளைக் 

 ண்டறிந்து  ங் ளுளடே தபோருட் ளை விளரவில் த ோண்டு தசன்று கநரத்ள  
மிச்சப்படுத்துகிறோர் ள். 

 குற்றங் ளை ஆரோய்ந்து அதி மோ  குற்றங் ள் நளடதபறும் வி ங் ளையும், 
பகுதி ளையும் நிலேளர படத்தில் குறிக்கின்றனர். 

 சூழிேல் நிபுணர் ள் இனங் ளின் பரேல் மற்றும் ேோழிடங் ளை அளடேோைம் 
 ோட்டுே ற்குப் பேன்படுத்துகின்றனர். 
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உலை அகமவிடங்ைள் ைண்டறியும் வதாகுதி 

 இது புறதேளி சோர்ந்  உல ைோவிே தசேற்ள க்க ோள் ேழி நடத்தும் த ோகுதி ஆகும். 
 இது அளமவிடம், ேோ ம் மற்றும்  ோலம் ஆகிேேற்ளறப் பற்றிே   ேல் ளை எல்லோ 

கநரமும், எல்லோ  ோலநிளல ளிலும் 24 தசேற்ள க்க ோள் ள் அதமரிக்  ஐக்கிே 
நோட்டினரின் போது ோப்பு பளடயினரோல் ேடிேளமக் ப்பட்டு இேக் ப்பட்டு ேருகின்றன. 

 1973 ஆம் ஆண்டு உல  அளமவிடங் ள்  ண்டறியும் த ோகுதி பளைே 
முளற ளிலிருந்  குளற ள் நீக் ப்பட்டு பேன்போட்டுக்கு ேந் து. இதில் உல  
அளமவிடங் ள்  ண்டறியும் த ோகுதி ளுக் ோன 24 தசேற்ள க்க ோள் ள் புவிளே 
ேலம் ேந்து த ோண்டிருக்கின்றன. 

 உல  அளமவிடங் ள்  ண்டறியும் த ோகுதி சோர்ந்  3 தபரும் பிரிவு ள் உள்ைன. 

1. பரப்புப் பிரிவு: 24 மு ல் 32 தசேற்ள க ோள் ளை உள்ைடக்கிேது. 
இச்தசேற்ள க்க ோள் ள் புவிேலப் போள யில் ேலம் ேருகின்றன. புவிேலப் 
போள யில் தசேற்ள க்க ோளை ஏவு ற்கு திறளன உேர்த்தும்  ருவி ள் 
தபோருத் ப்பட்டுள்ைன. 

2. தகலகம பின் வதாடர் ெசதி: மோற்று  ளலளம பின் த ோடர் ேசதி  ளலளமக் 
 ட்டுப்போட்டுத் ைம் ேலப்போள  புள்ளிவிேரங் ளையும், அண்ளட தேளிேோ னங் ள் 
கரடிகேோ சங்க  ங் ளையும் உல  அளமவிடங் ள்  ண்டறியும் த ோகுதி 
தபறுேோன் ளுக்கு அனுப்பி ளேக்கின்றன. 

3. பயன்படுத்துபெர் பிரிவு: உல  அளமவிடங் ள்  ண்டறியும் த ோகுதி 
தபறுேோன் ளையும் பேன்படுத்தும் மக் ளையும் உள்ைடக்கிேது. இரோணுேம், 
தபோதுமக் ள், ேர்த்  ம் மற்றும் அறிவிேல்  ோரணங் ளுக் ோ  உல  அளமவிடங் ள் 
 ண்டறியும் த ோகுதி பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

உலை அகமவிடங்ைள் ைண்டறியும் வதாகுதி- அடிப்பகடக் ைருத்து 

 உல  அளமவிடங் ள்  ண்டறியும் த ோகுதி தபறுேோன் ள் அளமவிடம் மற்றும் 
அளலப்பரேல் விேரங் ள், தசேற்ள க்க ோள் ளில் தபோருத் ப்பட்டிருக்கும் துல்லிே 
 டி ோரங் ளைச் சோர்ந்து எல்லோ நிளலேங் ளுக்கும் அனுப்புகின்றன. 

 தசேற்ள க்க ோள் ளில் இருந்து ேரும் சங்க  ங் ள்,அளமவிடம்,  ோலம் மற்றும் 
கே ம் என 3 பரிமோணங் ளை  ணக்கிட குளறந் து 3 தசேற்ள க ோள் ைோேது 
க ளேப்படும். 
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உலை அகமவிடங்ைள் ைண்டறியும் வதாகுதி பயன்பாடுைள் 

 உல  அளமவிடங் ள்  ண்டறியும் த ோகுதி இரட்ளடப்பேன்போடு (ரோனூேம் மற்றும் 
தபோதுமக் ள்) த ோண்ட ோ க்  ரு ப்படுகிறது. 

 நில அைளே, கமப் ேளர ல்,  டல்ேழி கபோக்குேரத்து ள கபசி, மற்றும் GEO FENCING 
ஆகிேேற்றில் (GPS) தபோதுமக் ள் பேன்படுத்துகின்றனர். போது ோப்பு  ோரணங் ைோன 
ேழிநடத்து ல், ஏவு ளண, மீட்புப்பணி, எதிரி நோட்டின் ரோனுே பலம் இேற்றிற் ோ வும் 
பேன்படுகின்றன. 

 ேர்த்  ம், அறிவிேல் பேன்போடு ள், போள  ள், கமற்போர்ளே கபோன்ற விேரங் ளில் 
முக்கிேமோன  ருவிேோ  பேன்படுத் ப்படுகிறது. 

 உல  அளமவிடம்  ண்டறியும் த ோகுதி துல்லிேமோ  கநரட்ள க்  ோட்டுே ோல், 
அன்றோட நடேடிக்ள  ளில் ேங்கி, ள கபசி  ட்டுப்போட்டு ளமேங் ல், ஆற்றல் 
 ட்டுப்போட்டு த ோகுதி ள், விேசோயி ள் ஆகிகேோரோல் பேன்படுத் ப்படுகிறது. 


