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(இந்தி அசு), புது தில்லி 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் (ENVIS) மநனம் 

 

இந்திா> ஆசி ாடுகளில் ஒரு லுாண பதாருபாா ல்னசாக உருாகி 

ருகிநது. பாழில்ாக்கல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ன ஆகி இண்டுக்கும் 

முக்கித்தும் அளித்துருகிநது.  

 

இந்தி அசின் ‘சுற்றுச்சூல்> ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் 

அனச்சகம்”> சுற்றுச்சூல் மனாண்ன பகாள்னககள் ற்றும் முடிபடுக்கும் 

பசல்முனநகள் மூனம் சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்பு ற்றும் உயிரிணங்களின் ாழ்க்னகத் 

ம் உர்த்ல் மதான்நற்னந மாக்காகக் பகாண்டு பசல்தடுகிநது. சரிாண 

சுற்றுச்சூல் கல் மனன உர்ந்து> ாடு முழுதும் உள்ப ஆர்னர்கள்> 

பகாள்னக குப்தாபர்கள்> கல்விாபர்கள்> ஆாய்ச்சிாபர்கள்> விஞ்ஞானிகள் 

ற்றும் பதாது க்களுக்கும் தன்தடும் மசி ற்றும் சர்மச சுற்றுச்சூல் 

கல்கனப மசகரித்து ங்கும் மாக்குடன் இந் அனச்சகம்> 1982-ஆம் ஆண்டு 

சுற்றுச்சூல் கல் ( ) னங்கனப நிறுவிது.  ாடு முழுதும் 67 சுற்றுச்சூல் 

கல் னங்கள் தல்மறு கருப்பதாருட்கனப னாகக் பகாண்டு பசல்தட்டு 

ருகின்நண. இந் னங்கள்> மசி ற்றும் சர்மச சுற்றுச்சூல் கல்கனப 

மசகரித்ல்> பாகுத்ல்> மசமித்ல்> ற்றும் அத்கல்கனப தணாளிகளிமடம 

தப்புல் ஆகி பதாதுாண மாக்கங்கனபக் பகாண்டுள்பண. 

பசன்னணப் தல்கனனக்ககத்தின் வினங்கில் துனநயில்> சுற்றுச்சூல்> 

ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் அனச்சகத்தின் கீழ் பசல்தட்டு ரும் 

சுற்றுச்சூல் கல் னம் 'நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் பதாது சுகாாத்தின் தாதிப்பு” 

என்ந னனப்பில் கல் தப்பும் அரி மசனயில் ஈடுதட்டுருகிநது. 

 

         முனணர். சி. அருள்ாசு 

(இக்குணர் ற்றும் ஒருங்கினப்தாபர்) 
 

மின்ணஞ்சல்: 
dzum@envis.nic.in 

enviscoordinator@gmail.com 
 

இனபங்கள்:  
www.dzumenvis.nic.in 

www.envismadrasuniv.org 

http://dzumenvis.nic.in/Tamil%20Home%20Page/index.html (மிழ் ததிப்பு) 

ததிப்தாசிரிர்கள் 

குழு உறுப்பிணர்கள் 

பளியீடு 

நிதியுவி 

முகப்பு அட்டை :  "க்காளி வினகள் மீது முடி! (Hair On Tomato Seeds!) 

Image credit : இன் மகான்ஸ்டாண்டிமணாவ்(Ivan Konstantinov), யூரி ஸ்டீதமணாவ்(Yury Stefanov), 
அபனக்ஸாண்டர் பகாமனவ்ஸ்கி(Aleksander Kovalevsky) ற்றும் மாமகார் மாமான்(Yegor Voronin) / 
விஷுல் சயின்ஸ் கம்பதனி(Visual Science Company) 

(ஆாம்: www.pixels.com) 

ஓச ோன் அடுக்கு போதுகோப்பதற்கோன  ர்வசத  நோள் 
16 - ச ப்டம்பர், 2018



பதொபேபடக்கம் தக்கம் ண் 

சுற்றுச்சூமின் தகயல்கள் 

 உக ஒச ோன் ோதுகோப்பு ோள் : ஒர்  ிப்பு கட்டுமப 

 சுற்றுச்சூமல் நோ ோல் இந்தினோயில் உனிரிமந்தயர்கள் 25 ட் ம்! 
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அியினல் அிசயோம் 

 உகின் மூத்த மநோமிசன தநிழ் எக் கூி அதிபயிட்ட 
ஏினன்கள் 

 கோந்தமுள்ோல் யமிடத்தப்டும் ஆமந 
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சோய்களும் அயற்மத் தடுக்கும் முமகளும் 

  பீற் உருயத் சதோற்ம் 
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ம ய்திகள் 

 மல், சகோதுமந யிமச் ம அச்சுறுத்தும் ருயிம 
நோற்ம் 

அதிகம் சூடோகும் கடல்கள்: புயி மயப்நோயமத 
கட்டுப்டுத்துயதில் புதின  ிக்கல் 
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உலக ண் நாள் 
5 டிெம்பர் - 2018 

“ண் ாசுபாட்டிற்கான தீர்வு” 



சுற்றுச்சூலின் கல்கள் 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உனகில் ொழும் உிரிணங்களப சூரிணின் 
புநஊொக் கிர் சீ்சினிபேந்து தொதுகொத்து பேம் ஏசசொன் 
தடனத்ின் தொதுகொப்தின் அசித்ள உனகக்கள் 
அளணபேக்கும் உர்த்தும் பதொபேட்டு, ஆண்டுசொறும் 
பசப்டம்தர் 16-ம் ொபிளண ஏசசொன் தடனம் தொதுகொப்பு 
ிணொக தன்ணொட்டு அளப்புகள் அனுசரித்து 
பேகின்நண. இந்ி ொணிளன ஆய்வுத்துளநின் 
பன்ண்டன ளனளகத்ில் திொற்நி  

.குந்ளசலு ற்றும் ொ. ொரிகிபேஷ்ன் இபேபேம் 
ஏசசொன் தடனம் தொதுகொப்பு ிணம் ன்ந ளனப்தில் 
கட்டுள என்நிளண டிளத்துள்பணர். அில் 
ஏசசொன் தடனத்ின் தி ற்றும் அன் அசித்ள 
உர்த்தும் ிொக அக்கட்டுளில் பி 

ளடபளநில் ழுப்தட்டுள்பது. அளண  

கீழ்கொண்சதொம். 
ண்ில் உிரிணம் திிின்நி ொழ்ந்ிட 

ிண்ில் ஏசசொன் தடனம் ஆற்நிபேம் தி 
கத்ொணது. அளண உர்ந்து அற்கு ன்நி 
ிளணக்கவும் அன் தொதுகொப்தின் அசித்ள உறுி 
பசய்ிடவும் உனகின் தல்சறு தகுிகபில் உள்ப 
தன்ணொட்டு அளப்புகள் பன்ந்துள்பண. ற்சதொது 
ஏசசொன் தடனத்ில் ற்தடும் ொற்நங்களபபம் அணொல் 
ற்தடக்கூடி சுற்றுச்சூனின் தொதுகொப்தற்ந ிளன 

குநித்தும் அளணபேம் சதசி பேகின்நணர். 
ஒச ோன் இருப்ிடம் 

பூிினிபேந்து சுொர் 15 கி.ீ. பல் 60 கி.ீ உம் 
ள உள்ப பிண்டனப்தகுி ஸ்ட்ட்சொ ஸ்தீர் 
ன்நளக்கப்தடுகிநது. இந் தகுிில் ொன் ஏசசொன் 
தடனம் அளந்துள்பது. இந் தகுிில் இல்தொக இடம் 
திடித்துள்ப திொொப பனக்கூறுகள் ீது சூரிணின் 
புந ஊொ கிர்சீ்சுக்கபின் ொக்குனொல் இண்டு 
அடக்கபொக திரிக்கப்தட்டு தின் இந் அடக்கள் 
என்நிளணபம் சதொது ஏசசொன் திொொபொக 
உபேொகின்நது. ஏசசொளண பன் பனொக 
கண்டநிந்ர் சி.ப். ஸ்சகொன்தின் ன்தொொர். 

ஏசசொன் ஸ்ட்ட்சடொஸ்திரில் உற்தத்ிொணொலும் 
இன் 90 ிழுக்கொடு ஸ்ட்ர்டசடொஸ்திரின் கீழ் 
தகுிில் ட்டுச உள்பது சலும் அன் ிடத்ன்ள 
2.5 ி.ீ பல் 3.5 ி.ீ ள இபேக்கும். 
ஒச ோன் அயிடல் 

பிண்டனத்ில் ஏசசொன் அடர்த்ி டொப்சன் 
அனகிணொல் அபிடப்தடுகிநது. இடத்ிற்சகற்த ஏசசொன் 
அபவு 230 ஈ பல் 500 ஈ ள சறுதடுகின்நது. 
ஏசசொன் அடர்த்ி கக்கிட தத்பொன்தது ளகொண 
கபேிகள் உள்பண. அற்நில் சின (1) டொப்சன் 
ஸ்சதக்ட்சொ சதொட்சடொ ீட்டர் (2) ப்பேர் ஸ்சதக்ட்சொ 
சதொட்சடொ ீட்டர் (3) ச ொடு ீட்டர் (4) தில்டர் ஏசசொன் 
ீட்டர் ம்.83 (5) தில்டர் ஏசசொன் ீட்டர் ம்.124 (6) 
ொஸ்ட் (7) ஆக்ஸ்சதொர்டு (8) சர்சதஸ் ஏசசொன் தப்பர் (9) 
னக்ட்சொ பகிக்கல் பசல் சசொன்ட். 

இந்ிொில் பன் பனொக ஏசசொன் அபிடும் 
தி சதொசிரிர் ொொன் ன்தொல் 1919-ம் ஆண்டு 
பகொளடக்கொணனில் துக்கப்தட்டது. 1957-ம் ஆண்டு 
பல் இந்ி ொணிளன ஆய்வுத்துளந ஏசசொன் 
அபிடும் திள ஆம்தித்து. இந்ி ொணிளன 
ஆய்வுத்துளநின் கீழ் சசி ஏசசொன் ளம் 
இங்கிபேகின்நது. ஏசசொன் அடர்த்ிள அபிட 
உனபகங்கிலும் சுொர் 450 ிளனங்கள் இங்கி 
பேகின்நண. இந்ிொில் பகொளடக்கொணல், வுண்ட்அபு, 
புதுபடல்னி, ஸ்ரீகர், அகொதொத், ொொசி, புசண, 
ொக்பூர், ற்றும் ிபேணந்பும் ஆகி என்தது 
இடங்கபில் இந் ிளனங்கள் இங்பேகின்நண.  

இற்நில் புதுபடல்னி, புசண ற்றும் 
ிபேணந்புத்ில் ொம் இபேபளந ஏசசொன் சசொன்ட் 
தலூன் தநக்கச் பசய்து பிண்டனத்ின் பசங்குத்ொண 
ஏசசொன் ற்றும் பப்த டிவுபேம் 

 

உயக ஓசசொன் பொதுகொப்பு நொள்: ஓர் 
சிமப்பு கட்டும 

1 

ஓச ோன் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஐயுபிஏசி பெயர்  

(IUPAC) 
விவரங்கள் 

சவதியியல் குறிப்புகள் 

CAS எண் 10028-15-6 

ெண்புகள் 

சவதியியல் வோய்ெோடு O3 

ச ோலோர் நிறற 47.998 g·mol−1 
ச ோற்றம் நீல நிற வளி ம் 

அடர்த்தி 2.144 g·L−1(0 °C), வளி ம் 

உருகுநிறல 80.7 K, −192.5 °C 

பகோதிநிறல 161.3 K, −111.9 °C 
நீரில் கறரற  0.105 g·100mL−1 (0 °C) 

 

ப ர்ச ோபகமிஸ்ட்ரி 

Std enthalpy of 
formation ΔfHo

298 
+142.3 kJ·mol−1 

Standard molar 
entropy So298 

237.7 J·K−1.mol−1 

தீநிகழ் கவு 
EU classification Oxidant (O) 

Except where noted otherwise, data are given for 
materials in their standard state 

(at 25 °C, 100 kPa) 



அபிடப்தடுகின்நண. இந்ி ொணிளன ஆய்வுத் 
துளநின் ஏசசொன் ிளனங்கபொல் ஏசசொன் 
அபிளண கண்டநி டொப்சன் ஸ்சதக்ட்சொ சதொட்சடொ 
ீட்டர், ப்பேர் ஸ்சதக்ட்சொ சதொட்சடொ ீட்டர், சர்சதஸ் 
ஏசசொன் தப்பர் ற்றும் னக்ட்சொ பகிக்கல் பசல் 
பனொண கபேிகள் தன்தடுத்ப்தடுகிநது. இந்ிொின் 
ீொண ஏசசொன் அபவு சொசரிொக 280 ஈ பல் 300 
ஈ ள சறுதடுகிநது. 
அண்டோர்டிகோயில் ஒச ோன் ஒட்மட 

அண்டொர்டிகொ தணி கண்டத்ில் ஏசசொன் அபவு 
தபேிளனக்சகற்த சிநி அபினொண ொறுலுடன் 
சொசரிொக 300 ஈ ினவுகிநது. ஆணொல் சந் 
கொனத்ில் (ஆகஸ்ட்-ம்தர்) ஏசசொன் அபவு சொசரி 
அபில் 50 பல் 60 ிழுக்கொடு ள குளநந்து 
கொப்தடுகின்நது. இந் ஏசசொன் குளநச ``ஏசசொன் 
ஏட்ளட" ன்று அளக்கப்தடுகிநது. திரிட்டிஷ் 
ிஞ்ஞொணி ப . சதொர்ன் ளனளினொண ஆய்வுக்குழு 
அண்டொர்டிகொின் ஹொசனசத ன்ந ிளனத்ில் 1970-ம் 
பேட த்ிில் ஏசசொன் அபொண அன் சொசரி 
அபவு 350 ஈ-ில் இபேந்து பகுொக குளநந்து 1986-ல் 
இன் அபவு 190 ஈ ொக குளநந்து கொப்தட்டள 
பன் பனொக கண்டநிந்ொர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஒச ோன் அடர்த்தி குமயிற்கோ கோபணங்கள் 
குபிர்கொனத்ில் அண்டொர்டிகொ தணிப்திசசம் சல் 

ினவும் துபே இவு, அிசக கொற்று ஏசசொன் பசநிவு 
ிகுந் கொற்நிளண கீழ் அட்சசளக தகுிினிபேந்து 
துபேப்திசசத்ினுள் அனுிக்கொது, இதுச சந் 
கொனத்ில் ஏசசொன் அடர்த்ி குளநந்து இபேப்தற்கு எபே 
கொொகும். ஏசசொணின் பசங்குத்ொண டிவுபேம் 
ஆய்ின் ிச அன் அடர்த்ி சுொர் 10 கி.ீ பல் 
20 கி.ீ உத்ில் குளநந்து இபேப்தது பபிொக 
கொப்தடுகின்நது. துபேப் திசசத்ில் ஏசசொன் 
அடர்த்ி குளநற்கு கொொக ிபங்குது துபே 
ஸ்ட்சடொஸ்தரிக் சகங்கள். இந் சகங்கள் ீது 
ிகழும் தல்சறு ளகொண சிில் 
பசல்தொடுகபிணொல் குசபொரின் பபிப்தடுகின்நது. இந் 
குசபொரின் அட ஏசசொனுடன் ிளணபுரிந்து குசபொரின் 
ஆக்ளசளட பபிப்தடுத்துொல் ஏசசொன் 
பசநிளடகின்நது. 

ஸ்ட்சடொஸ்திர் பிண்டனத்ில் சகங்கள் 
இல்னொொல் அிசக கொற்று சீும், ணச ப ட் 
ிொணங்கள் ொணில் திக்க இந் தகுிள 
தன்தடுத்துகின்நண. இந் தகுிில் தநக்கும் எபே ப ட் 

ிொணம் எபே ி சத்ில் சுொர் 3 டன் ளட்ரிக் 
ஆக்ளசளட பபிிடுகின்நது. இந் ளட்ரிக் ஆக்ளசடு 
ஏசசொனுடன் ிளணபுரிந்து ளட் ன் ளட 
ஆக்ளசடொகவும் திொ ொபொகவும் ொநி ஏசசொணின் 
அடர்த்ிள குளநக்கின்நண. 
குபிர்சொண பதட்டிில் தன்தடுத்தும் குசபொசொ-

புசபொசொ-கொர்தன்கள் பிண்டனத்ில் பபிப்தடும் 
சதொது தண்டிரிகபொல் சிளவுறுகிநது ற்றும் 
ஸ்ட்சடொஸ்திரின் கீழ்தகுிில் கனந்து ஏசசொனுடன் 
ிளணபுரிந்து ஏசசொணின் அடர்த்ிள குளநத்து 
குசபொரின்கபொகவும், திொொபொகவும் ொற்நி-
ிடுகின்நண. அண்ளில் தசும் கடில் ொபக்கலம் 
ஏசசொன் குளநிற்கு கொொய் இபேப்தது 
கண்டநிப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குங்குகள் மூயம் மதிம தடுக்க  
புதுவித ஆய்வு!  

தணு திருத்ப்தட்ட 5 குங்குகனப குமபானிங் 
முனநயில் சீண விஞ்ஞானிகள் உருாக்கியுள்பணர். ‘அல்னசர்’ 
அல்னது ‘அல்ஜீர்’ எணப்தடும் நதி மாய் உள்ளிட்ட தன 
மாய்கள் தணு ழிாக சந்திகளுக்கு தவுகின்நண. 
எணம இந் மான டுக்க விஞ்ஞானிகள் புதுவி 
முற்சிகனப மற்பகாண்டு ருகின்நணர். ாயின் யிற்றில் 
பர்ந் இட்னடக்குந்னகளின் மான தணுவிமனம 
நீக்கி சீண விஞ்ஞானி சானண தனடத்ார். அற்கு அங்கீகாம் 
ங்கவில்னன. அனுதி பதநால் இந் தரிமசானண 
மற்பகாண்டாக விஞ்ஞாண உனகம் குற்நம் சுத்தியிருந்து. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
இந் நினனயில் தணு மகாபாறு நீக்கப்தட்ட  

5 குங்குகனப ‘குமபானிங்’ முனநயில் சீண விஞ்ஞானிகள் 
உருாக்கியுள்பணர். இன மூனம் னிர்களுக்கு ஏற்தடும் 
தூக்கமின்ன பிச்சனண, ண அழுத்ம் ற்றும் ‘அல்னசர்’ 
எணப்தடும் நதி மாய் உள்ளிட்ட மாய்கனப டுப்தற்குரி 
ஆய்வுகள் முன்பணடுக்கப்தடவுள்பாக பரிவிக்கப்தடுகின்நது. 

ஆாம் : www.seithy.com 
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ஒச ோன் ஒட்மடனின்  நீகோத்தின ிம: 
சீத கொனங்கபில் ஏசசொன் ஏட்ளடின் தப்ளதபம் 

ஏசசொன் பசநிவு குளநிளணபம் அநிில் 
ல்லுர்கள் பசற்ளக சகொள்கள் உிபடன் 
கக்கிட்டு பேகின்நணர். அண்டொர்டிகொில் ஏசசொன் 
ஏட்ளடின் தப்பு 1980-ம் ஆண்டு பல் 
கக்கிடப்தட்டுள்பது. அண்டொர்டிகொில் அளக்கப்-

தட்டுள்ப இந்ி ொணிளன ஆய்வுத் துளநின் 
ளத்ரி ஆய்கபம் (தடம் தொர்க்க) 15 ஆண்டுகபொக 
ஏசசொன் ஏட்ளடின் ினம் குநித்து ஆய்வு பசய்து 
பேகின்நது. 2000-ம் ஆண்டு சந் கொனத்ில் (ஆகஸ்ட்-
ம்தர்) ிகக் குளநந் அபவு ஏசசொன் 113 ஈ 
இபேந்ொக இந் ஆய்வு ளம் திவு பசய்துள்பது. 

ஏசசொன் ஏட்ளடின் தப்பு ஆகஸ்ட் ொத்ில்  

10 ில்னின் ச.கி.ீ. அபில் துங்கி பசப்டம்தர் 
ற்றும் அக்சடொதர் ொங்கபில் அிக அபிற்கு 
ிரிளடந்து ம்தர் ொ இறுிில் குளந 
ஆம்தித்து டிசம்தர் பல் ொத்ில் ஏசசொன் எட்ளட 
பழுளொக ளநந்து ிடுகின்நது. கடந் 
தத்ொண்டுகபில் ஏசசொன் எட்ளடின் தப்பு அிகதட்ச 
ிளனில் 25 ில்னின் ச.கி.ீ. ஆக இபேந் ிளனொநி 
2000-ஆம் ஆண்டில் 28.3 ில்னின் ச.கி.ீ. ஆக 
அிகரித்ிபேந்து. இந் தப்தபவு ஆஸ்ிசனிொின் 
தப்தபிளண சதொல் பன்று டங்கொணது. ஆணொல்  

2002-ஆம் ஆண்டில் இன் தப்பு பகுொக குளநந்து  

15 ில்னின் ச.கி.ீ ஆக இபேந்து. இது கடந் இபேதது 
ஆண்டுகபில் ிகக் குளநந் தப்தபவு பகொண்ட 
ஏசசொன் ஏட்ளட ன்று கண்டநிப்தட்டுள்பது. 2002-ஆம் 
ஆண்டில் ஸ்ட்ட்சடொ ஸ்தரீின் கீழ்ப்தகுிின் பப்தம் 
அிகரிப்தொலும் துபே சுற்சி லுிந்ொலும் 
ஏசசொன் ஏட்ளடின் தப்பு குளநிற்கொண கொங்கள் 
ண ிஞ்ஞொணிகபொல் கண்டநிப்தட்டுள்பது. 

2003-ஆம் ஆண்டு அண்டொர்டிகொில் இல்திற்கு 
ொநொக ஏசசொன் குளநவு 6 ொங்கலக்கு பன்ணச 
துங்கிது. அற்க்கு ஸ்ட்ட்சடொஸ்தரீிரின் பப்த 
குளநப்தொடு அண்டொர்டிகொில்  உள்ப ஆஸ்ிசனி 
“ொசொன்" ஆய்கம் அபேசக சொன்நி துபே 
ஸ்ட்ட்சடொஸ்தரிக் சகங்கலம் கொொக இபேக்கனொம் 
ண கபேப்தடுகிநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ஏசசொன் பூிில் ொழும் உிரிணங்களப சூரின் 
பபிப்தடுத்தும் புந ஊொ கிர்சீ்சினிபேந்து கொப்தொற்றும் 

சதொர்ளொக (கம்தபொக) பிண்டனத்ில் இபேந்து 
பசல்தடுகிநது. இந் புந ஊொ கிர்சீ்சின் கொொக 
கண்தொர்ள குளநவும் சொனில் புற்றுசொபம் 
உண்டொகின்நது. 

பிண்டனத்ில் ஏசசொணின் அடர்த்ி குளநொல் 
சூரிணின் புந ஊொக் கிர்கள் பளொக 
உநிஞ்சப்தடொல் பூிள ந்ளடபம் சதொது பூிின் 
உிரிணங்கள் ொழ்ற்கொண சூனின் ச ிளனிலும் 
தொிப்பு ற்தடுகின்நது. பூிின் சொசரி பப்திளன 
உபேம், அச சத்ில் பிண்டனத்ில் 
கரிினொபின் அபவும் உர்கிநது. கரிின ொப 
பூி பபிப்தடுத்தும் அகச்சிப்பு கிர்சீ்சிளண உநிஞ்சி 
பூிின் சொசரி பப்திளனள சலும் 
அிகரிக்கின்நது. இணொல் தணிப்திசசங்கபில் ிகவும் 
அிகொண தணி உபேகி கடல் ட்டம் உர்கிநது. 
கடல்ட்ட உர்ின் ிளபொல் கடனபேசக உள்ப 
பூிின் பதபேம்தொன்ளொண ினப்தகுி ீொல் 
சூப்பதற்று உிரிணங்கள் ொழும் ினப்தகுி பகுொக 
குளநந்து ிடும் அதொம் பூொகொணொக பரிகின்நது. 
கடல்ொழ் உிரிணங்கள் புந ஊொக் கிர்சீ்சுக்கு 
ஆபொகி அிந்துிடக்கூடி அதொம் உள்பது. 
இவ்ிொண உிரிணங்களப ொழ்ிக்க 
பிண்டனத்ினிபேந்து பசல்தடும் ஏசசொணின் 
அடர்த்ி குளநொது கொப்தொற்ந சண்டி பதபேம் 
பதொறுப்பு ணி ர்க்கத்ிணர் அளணபேக்கும் உரிச. 
ஏசசொளண சிளக்கும் ந்பொபே பசல்தொட்ளடபம் 
பூிில் சற்பகொள்பொட்சடொம் ன்று சூலளப்சதொம். 
ஆதோபம் : www.knowledgeshareme.blogspot.com 

 

 

 

புதுடில்ி: கொற்று, ீர் உள்பிட்டள ொசளடொல் 
ற்தடும் சொய்கபொல், 2015-ல் இந்ிொில் 25.10 னட்சம் 
சதர் உிரிந்து உள்பணர். உனகில், ொசுதொட்டொல் 
உிரிந்சொர் ண்ிக்ளகில் இது ிக அிகம். 
ய்ட்ஸ், கொசசொய், சனரிொ சதொன்ந சொய்கபொல் 
உிரிந்ர்கபின் பொத் ண்ிக்ளகள ிட, 
சுற்றுச்சூல் தொிப்தொல் உிரிந்ர்கள் ொன் அிகம் 
ண சர்சச ஆய்வு ச்சரிக்ளக ிடுத்துள்பது. 

' னொன்பசட்' ன்ந பேத்து இழ், சுற்றுச்சூல் 
தொிப்பு குநித்து ஆய்ள சற் பகொண்டது. சுற்றுச்சூல் 
ிஞ்ஞொணி தினிப் னொன்ட்ரிகொன் ளனளில், 40 
சர்சச சுகொொ ற்றும் சுற்றுச்சூல் ஆய்ொபர்கள், 
ஆர்னர்கள் இளந்து இந் ஆய்ள சற் 
பகொண்டணர். இர்கள் இளந்து பொகுத், 2015ல் 
உனகின் சுற்றுச்சூல் தொிப்பு குநித் அநிக்ளக 
சீதத்ில் பபிிடப்தட்டுள்பது. 

பன்ணொள் த்ி சுற்றுச்சூல் துளந அளச்சபேம், 
கொங்கிஸ் பத் ளனபே ொண, ப ய்ொம் சஷ், 
டில்னி, ..டி., சதொசிரிர் பசகஷ் கச ஆகிசொபேம் 
இந் ஆய்நிக்ளகள இளந்து ொரித்து உள்பணர். 
ஆய்நிக்ளகில் கூநப்தட்டுள்பொது: 
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சுற்றுச்சூறல் ொசொல் இந்திொவில் 
உயிரிறந்தலர்கள் 25 யட்சம்! 

http://www.knowledgeshareme.blogspot.com/


சுற்றுச்சூல் தொிப்புகபொல், 2015-ல், உனபகங்கும்,  

90 னட்சம் சதர் உிரிந்ணர். அில், 28 சீம் சதர் 
இந்ிொில் இநந்து உள்பணர். கொற்று ொசொல் 
இநந்ர்கள், ீர் ொசொல் இநந்ர்கள் தட்டினிலும் 
இந்ிொ பனிடத்ில் உள்பது. 

கொற்று ொசுதொட்டொல் 18.10 னட்சம் சதபேம்,  

ீர் ொசொல், 6.4 னட்சம் சதபேம் இந்ிொில் 
உிரிந்ணர். உனபகங்கும் சுற்றுச்சூல் தொிப்தொல் 
இநந்ர்கபில், 92 சீம், குளநந் ற்றும் டுத் 
பேொய் உள்ப ொடுகபிலும், பொில் பர்ச்சி அிகம் 
உள்ப ொடுகபிலும் இநந்துள்பணர். 

இந்ிொ, சீணொ, தொகிஸ்ொன், ங்கசசம், பகன்ொ 
உள்பிட்ட ொடுகபில் சுற்றுச்சூல் ொசொல் க்கள் 
அிகம் சதர் இநந்துள்பணர். இந்ப் தட்டினில், 
இந்ிொவுக்கு அடுத் இடத்ில் சீணொ 
உள்பது. 

சுற்றுச்சூல் திச்சளணகபொல், தளீல் தொிப்பு, 
இ சொய்கள், தளீல் புற்றுசொய், சுொச திச்ளண 
உள்பிட்ட சொய்கபொல் உிரிப்புகள் ற்தட்டுள்பண. 
சுற்றுச்சூல் தொிப்ளத டுக்கும் டடிக்ளககளப 
ீிதடுத் சண்டி சூழ்ிளன உபேொகிபள்பது. 
இணொல் சுற்றுச்சுல் ொசு தட்டினில் உள்ப ொடுகள், 
திச்சளணின் ீித்ள உர்ந்து டடிக்ளக 
டுக்கொிட்டொல், ிகப் பதரி இப்புகளப சந்ிக்க 
சரிடும் ண அநிக்ளகில் கூநப்தட்டுள்பது. 
தீோயினோல் திணின டில்ி 

டில்னி உட்தட சசி ளனகர் தகுிில் தட்டொசு 
ிற்தளணக்கு உச்ச ீின்நம் ளட 
உத்ிட்டிபேந்தும், ீதொபி தண்டிளகொல், டில்னிில் 
கொற்நின் ம், ‛ிக சொசம்' ன்ந ிளனக்கு ள்பப்தட்டு 
உள்பது.  

ீதொபி தண்டிளகின் பன்ிணம் ொளன 6:00 ி 
ள டில்னி ற்றும் அன் சுற்றுப்தகுிகபில் கொற்நின் 
ம் க்கொகச இபேந்துள்பது. ஆணொல் இவு 7:00 
ிில் இபேந்து ள்பிவு ள தட்டொசுகள் 
அிகபில் படிக்கப்தட்டொல் கொற்நின் ம் ிக 
சொசொண ிளனக்கு ள்பப்தட்டது. சலும், எனி ொசும் 
அிகரித்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கொற்நில் தண்துகள்கபின் அபவு, அனுிக்கப்தட்ட 

அபளிட, 30 டங்கு உர்ந்து இபேந்ொக 

ொசுகட்டுதொட்டு ொரிம் பரிித்து. இற்கிளடச 
டில்னிில் ீதொபி ிணத்ன்று  

204 இடங்கபில் ீ ிதத்து ற்தட்டொக ீளப்பு 
துளநக்கு அளப்பு ந்துள்பது. இில் 

பதபேம்தொனொணள தட்டொசு படித்ொல் ற்தட்ட ீ 
ிதத்துகள். 2002-ஆம் ஆண்டில் டில்னிில் ட்டும் 243 ீ 
ிதத்துசம்தங்கள் டந்துள்பண. 
ஆதோபம் : www.dinamalar.com 

அறிவில் அறிமாம் 

 

 

 

தநிழ் 
ிழ், இந்ிொில் சதசப்தடும் பொிகபில் ிக 

ீண்ட இனக்கி, இனக்க புகளபக் பகொண்டது. 
ிழ் இனக்கிங்கபில் சின 2500 ஆண்டுகலக்கு சல் 
தளொணகல்பட்டுகள் கண்படடுக்கப்தட்டுள்ப அன் 
ிழ் ஆக்கங்கள் கிநித்துவுக்கு பன் 400-ம் ஆண்ளடச் 
சசர்ந் திொி ழுத்துகபில் ழுப்பதற்நளகபொகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95  தயதீம் கல்மயட்டு 
இந்ிொில் கிளடத்துள்ப நத்ொ 100,000 

கல்பட்டுகபில், பொல்பனழுத்துப் திவுகள் 60,000க்கு 

சல் இபேக்கும். இில் நத்ொ 95 ிழுக்கொடு ிில் 
உள்பண. ற்ந பொிகள் அளணத்தும் ந்து 
ிழுக்கொட்டுக்கும் குளநொண கல்பட்டுகளபச 
பகொண்டுள்பண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

முதன்மந மநோமி 
ிழ், பன் இந்ி ொினொண ிழ் ொட்டிலும் 

இனங்ளகின் டக்குக் கிக்குப் தகுிகபில் ொழும் 
க்கபொலும் பன் பொிொக சதசப்தடுகிநது. ிழ் 
சற்தடி ொடுகபின் திந தகுிகபிலும், குநிப்தொக, இந்ி 
ொினங்கபொண கர்ொடகம், சகபம் ற்றும் 
கொொட்டித்ிலும், இனங்ளகில் பகொழும்பு ற்றும் 
த்ி ளன ொட்டுப் தகுிகபிலும், பஸ்னிம்கள் 
ொழும் தகுிகபிலும் சதசப்தடுகிநது. 

உயகின் மூத்த பொழிச தமிழ் எனக் கூறி 
அதிவிட்ட ஏலின்கள்.! 
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ஆட் ி அங்கீகோபம் 
ிழ் இந்ி ொினொண ிழ்ொட்டின் ஆட்சி 

பொிொகும். அத்துடன் இந்ி அசினளப்தின் 
ட்டொது தட்டினில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப 22 
பொிகலள் என்நொகவும் உள்பது. இனங்ளகில் 
பன்று ஆட்சி பொிகலள் ிழும் என்று. 
இந்ிொில் ிழ்ொடு ொினத்ிலும் புதுச்சசரி 
என்நிப் தகுிிலும் ிழ் அச அலுல் பொிொக 
இபேக்கிநது. 

சிங்கப்பூர் ொட்டிலும் ொடபொி பொிகலள் 
என்நொகத் ிழ் இடம் பதற்றுள்பது. 
பன்ணொப்திரிக்கொிலும் ிழுக்கு அசினளப்பு 
அங்கீகொம் உள்பது. சனசிொிலும் பல் ொன்கு 
ஆட்சி பொிகபில் ிழும் இடம்பதற்றுள்பது. 
சனசிொில் பொடக்க இளடிளனப்தள்பிகபில் ிழ் 
கற்திக்கப்தடுகிநது. ொடு பழுதும் 523 ிழ்த் 
பொடக்கப்தள்பிகள் அசுப் தள்பிகபொக இங்குகின்நண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ிபோநினிிருந்து சதோன்ினது தற்சோது தநிழ் 
ிழ் ழுத்து பளநள எனிப்தில் 

அடிப்தளடினொணது குறுக்கம், அபபதளட, ற்றும் 
புர்ச்சி பநிகலக்கு உட்தட்சட ழுத்துகள் 
எனிக்கப்தடுகின்நண. ற்சதொள ிழ் ழுத்துபளந 
ிழ் திொிினிபேந்து சொன்நிது ஆகும். ிழ் திொி 
கொனப்சதொக்கில் ட்படழுத்ொக உபேொநிது. ஆநொம் 
தற்நொண்டினிபேந்து தத்ொம் தற்நொண்டு ளினொண 
கொனத்ில் ‘ட்படழுத்து’ பளந உபேொணது. 
ஏளனச்சுடிகபிலும், கல்னிலும் பசதுக்குற்சகற்த 
இபேந்து. 

 
 

 

 

 

 

 

 

கிபந்த எழுத்துமும 
ட்படழுத்ில் சஸ்கிபே எனிகள் குநிக்கப்தட 

படிொது ன்தொல் சஸ்கிபே எனிகளப ழுதும் 
பதொபேட்டு சின கிந் ழுத்துக்களபப் தன்தடுத்ிணர். 
இவ்பழுத்துக்களபப் தன்தடுத்துற்கு ொநொகத் 
பொல்கொப்திம் கூநிதடி அச்பசொற்களபத் ிழ்தடுத் 
சண்டும் ன்றும் எபே கபேத்து ினவுகிநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஏினன்கள் 
னின்கள் உனகில் ிள ிர்த்து தல்சறு 

பொிகள் சொன்நக் கொொக இபேந்துள்பணர். 
இர்கள் உனகில் ிகழும் ொற்நங்கலக்கும், அநிில் 
பர்ச்சிகலக்கும் பொில் தட்தத்ிற்கும் கொொகவும் 
இபேக்கின்நணர் ன்று கூநப்தடுகின்நது. 

இர்களப சற்றுகிக ொசிகள் (னின்) ன்றும் 
கூறுகின்நணர். இர்கள் ொன் உனகிற்கு தல்சறு 
இடங்கலக்கு ற்ந பொிகளபபம், அநிில் 
ஆொய்ச்சிகளபபம் தப்திபள்பணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ிக்கலுக்கு தரீ்வு 
திசபடின்கள் ொன் பொி னொறு, ிஞ்ஞொணம் 

ஆகிற்நின் பர்ச்சிக்கு கொொக இபேப்தொக 
கூநப்தடுகின்நது. னின்கள் தல்சறு ொட்டு 
க்கலடன் பொடர்தில் இபேந்ிபேப்தொக அபரிக்கொில் 
உள்ப ஆொய்ச்சி குழுிணர் கூநி பேகின்நணர்.  

உனகத்ில் ற்தடும் சிக்கல்கலக்கு ீர்வுகலம் 
திசபடின்கள் ொன் கூநிபேொக அர்கள் பரிித்து 
பேகின்நணர். 
அமநரிக்கோ குழு 

அபரிக்கொில் திசபடின்கலடன் பொடர்தில் 
உள்ப குழுிணர் உனகத்ில் ிகழும் தபேகொன ொற்நம் 

ற்றும் தல்சறு சிக்கல்கலக்கு ீர்வும் கண்டுள்பணர்.  
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இர்கள் புத்கங்கள் தடிப்தது இல்ளன. 
திச்ளணகலக்கு திசபடின்கள் பொடர்பு பகொண்டு 
ீர்வும் கண்டு பேொக கூநப்தடுகின்நது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தநிசம உகின் மூத்த மநோமி 
ீண்ட கொனொக னின்கலடன் பொடர்தில் உள்ப 

அபரிக்கொள சசர்ந் சதொசிர் அபனக்ஸ் கொனிர் 
1995-ம் ஆண்டு ணது குழுிணர்கலக்கு தொடம் டத்ிக் 
பகொண்டிபேந்ொர். 

அப்சதொது திசபடின்கபொல் ொன் ற்ந பொிகள் 
உனகிற்கு தப்ததட்டது. அர்கசப உனகின் பர்ச்சிக்கு 
கொொக இபேக்கின்நணர். உனகில் பனில் சொன்நி 
பொி ிழ் ொன் ன்று கூநிணொர். ிழ் ொன் 
சதச்சப்தட்டது. 
ஏினன்களுடன் மதோடர்பு 

உனகின் பத் பொிச ிழ் ொன் ண ணது 
குழுிணர்கலக்கு கூநிணொர். ிர்கள் னின் 
(திசபடின்) பொடர்திலும் இபேந்துள்பணர் ன்றும் 
அபனக்ஸ் கொனிர் பரிித்துள்பொர். 
சோயோம் ச ோம்ஸ்கி 

உனகின் பத் பொி ிழ் ொன் ன்று பொி 
ஆொய்ச்சிொபர் சொொம் சசொம்ஸ்கி கூநிபள்பொர். 
உகின் மூத்த மநோமி 

ிழ் ொன் உனகின் ளனசிநந் பொி ன்று 
சிநந் அந்ஸ்ளபம் பதறுகின்நது. ற்ந பொிகளப 
கொட்டிலும் தல்சறு சிநப்புகளப பதற்றுள்பது.  

ற்சதொது னின்கள் ள ிள குநித்தும் 
பரிித்துள்பணர். அர்கள் இந் பொிள ன்கு 
உர்ந்துள்பணர். 
ஆதோபம் : www.thisaikaddi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‚ொன் சதொகிசநன் ொய்டிளத் சடி‛ ன்று 
ஆிம் கிசனொீட்டபேக்கு அப்தொல் இபேக்கும் பசன்ளணக் 
கடற்களக்கு எவ்பொபே டிசம்தர் ொபம் 
பட்ளடிடத் ிபேம்புகின்நண “ஆிவ் ரிட்ி” ணப்தடும் 
தங்குணி ஆளகள். பதொதுொகச, தங்குணி ொத்ில் 
ிகக் கடற்களள இள அளடந்து பட்ளடிட்டுக் 
குஞ்சு பதொரிப்தொல் இற்ளநப் தங்குணி ஆளகள் 
ன்கின்நணர். 
தோய்நண் யோ ம் 

குநிப்திட்ட கடற்களில் திநக்கும் ஆளக்குஞ்சு 
பதுகின் ீது தண்ி ர்பனஸ் கபேிளப் 
பதொபேத்ி ஆய்வு பசய்ணர். பசற்ளகக்சகொள் பனம் 
திநந் ொள் பல் அள பசல்லும் தொளளப் திவு 

பசய்து ஆொய்ந் ிஞ்ஞொணிகள் ிந்துசதொிணர். 
எவ்பொபே பதண் ஆளபம் கபேவுற்நதும், சின ஆிம் 
கிசனொீட்டர் பொளனவு ீந்ி, பட்ளடிட்டுக் குஞ்சு 
பதொரிக்கத் நொல் ொன் திநந் அச கடற்களக்குத் 
ிபேம்புகிநது ணக் கண்டுதிடித்சதொது அநிில் 
உனகம் ிப்தில் ஆழ்ந்து. 
இடம் அிதல் 

ற்சதொது ம் எவ்பொபேபேக்கும் கூகுள்  ிதிஸ் 

(GPS) இல்னொல் தக்கத்துத்பபேவுக்குக்கூடப் சதொய் 
ி பரிொது.  அப்தடிிபேக்க ஆிம் கிசனொீட்டர் 
பொளனவு ஆழ்கடனில் ீந்ி, இந்ிொின் கிக்குக் 
கடற்களசொம் ொன் திநந் அச கடற்களக்கு ி 
நொல் ிபேம்தி, பட்ளடிட்டுக் குஞ்சு பதொரித்து 
ப்தடிப் தங்குணி ஆளகள் ிபேம்புகின்நண? 

 ிதிஸ் (GPS) சதொன்ந கபேிகபில் ொம் பூிின் 
ீது எவ்பொபே புள்பிளபம் ணித்துொகக் குநிக்க 
அட்சசளக, ீர்க்கசளகளப் தன்தடுத்துகிசநொம். 
சட்டூர், சதொர்ட் திளபர் இண்டும் சுொர் 11.7 டக்கு 
அட்சசளகில் இபேந்ொலும் அற்நின் ீர்க்கசளக 
பளநச 77.8, 92.7 ஆகும். 

கொந்தமுள்ரொல் லழிநடத்தப்படும் ஆம 
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தள்பிப் தொடத்ில் தடிக்கும் x, y அச்சு புள்பி கிொஃப் 
கிம் சதொன, இண்டு அபளகளபக் பகொண்டு 
சதப்தர் தந்ின் சற்தப்பு சதொன்ந இண்டு தரிொ 
பபிின் எவ்பொபே புள்பிளபம் ணித்து 
சறுதடுத்ி அநினொம். 

ொன் திநந் ொய்ண் ொசத்ள ிளணில் திந்து 
சரிொக அச இடத்துக்குக் கபேத்ரிக்கும் சத்ில் 
ிபேம்புள ஆங்கினத்ில் ‘Natal Homing’ ன்தொர்கள். 
திநந்து சுொர் 20-25 ஆண்டுகள் கடந் தின்ணர் 
கபேத்ரிக்கும் பதண் ஆளகள் சரிொகத் ொய்ண் 
ொசத்ள நொல் இணம் கொண்தது ப்தடி?     
ங்குி ஆமநனில் கோந்தம் 

ஆனிவ் ரிட்னிின் உடனில் ொக்பணட்ளடட் (Fe3O4) 

னும் இபேம்புத்ொது உள்பது. இந்க் கணிம் அன் 
உள்சப பதொிந்துள்ப சிறு கொந்ம் சதொல் 
பசல்தடுகிநது ன்று கொல்படக் தல்களனக்ககத்ளச் 
சசர்ந் ச ொசப் கிரிஷ்ச்சசிங்க் (Joseph Krishchvink), ொர்த் 
கசொனிணொ தல்களனக்ககத்ளச் சசர்ந் பகன்ணத் 
பனொஹ்ொன் (Kenneth Lohmann), கொரின் பனொஹ்ொன் 
(Catherine Lohmann) ஆகிசொர் கண்டுதிடித்துள்பணர்.  
அந்தக் கோ நோலுநிகள் 

டுக்கடனில் ிளச கண்டுதிடிக்க கொந்பள் கொம்தஸ் 
கபேிளப் தன்தடுத்துது சதொன ஆனிவ் ரிட்னி 
சிற்நொளக்குள் இபேக்கும் இந் உிரி கொந்பள் 
அற்றுக்கு ித்டம் கொட்டும் பசனிொகச் 
பசல்தடுகிநது. 
கோந்தச்  ரிவு 

பூி எபே கொந்ம், அன் ீது ளக்கப்தடும் கொந் 
பள் டக்கு - பற்கு சொக்கி ிளனபகொள்லம் ன்தது 
க்குத் பரிபம். இன்னும் கூர்ந்து சொக்கிணொல் கொந் 
பள்பின் டக்கு தணி சற்சந ளன சொய்ந்து 
கொப்தடும். இளக் கொந்ச் சரிவு (Magnetic dip) 

ன்தொர்கள். ன் இந்க் கொந்ச் சரிவு ற்தடுகிநது? 
ட்ளடொண டிில் பூி இல்ளன. ணச, டக்கு 

பற்கு சொக்கி ிளனபகொள்லம் கொந் பள், ந் 
துபேம் உள்பசொ அந் துபேம் சொக்கிச 
ளனசொய்ந்து அளபம் டுத்துகொட்டொக டகொந்த் 
துபேத்ின் சல் ளக்கப்தடும் கொந்பள்பின் தணிப் 
தகுி கொந் ஈர்ப்தொல் சொக ட்ட கிளப் சதொன 
டதுபேத்ள சொக்கி ிளனபகொள்லம். 

அச சதொன ினடுக்சகொட்டுக்கு அபேசக உள்ப 
கொந் பள்பின் டக்கு பற்குப் தகுிளச் ச 
அபில் ட-பன் துபேங்கள் கபேொல் 
கிளடட்டத்ில் அளபம். ணச, ினடுக்சகொட்டின் 
சல் சரிவு பூச்சிொகவும் துபேங்கபில் சல் சொக்கி 
90 டிகிரி சகொத்ிலும் அளபம். இளடப்தட்ட 
தகுிில் சரிவு சகொம் பூச்சித்துக்கும் 90 டிகிரிக்கும் 
இளடில் இபேக்கும். 

இண்டொொக, தந்து சதொன்ந டிில் பூிக்கொந்ம் 
இபேப்தொல் அன் கொந்ப் புனக் சகொடுகள் (Magnetic field) 

துபேங்கள் அபேசக ிக அடர்த்ிொகவும் 
ினடுக்சகொட்டின் (Equator) அபேசக அடர்த்ி 
குளநொகவும் இபேக்கும். ணச, பூிின் சற்தப்தில் 
ல்னொ இடங்கபிலும் கொந்ப் புன சீ்சு சரிசொக 
இபேக்கொது. பூிின் சற்தப்தில் எவ்பொபே 
புள்பிிலும் கொந்ப்புன சீ்சு  (magnetic field intensity) 

அடர்த்ிொணது 25 பல் 65 ளக்சொபடஸ்னொ அபவு 
சறுதடும். 
கோந்த யமித்தடச் ம னி 

பசன்ளணின் அட்சசளக, ீர்க்கசளக ன்தள 

13.08°N, 80.27°E,  படல்னிக்சகொ 28.70°N, 77.10°E. ணச, 
சர்சகொட்டில் ிொணம் பசன்ளணினிபேந்து படல்னி 
பசல்கிநது ன்நொல் சரிொண ிளசில் பசல்லும்சதொது 
எவ்பொபே கத்ிலும் அன் அட்சசளக உ 
சண்டும். 

 பசன்ளணின் 13.08 டிகிரிினிபேந்து  அட்சசளக 
28.70 ண உர்ந்ொல் ொன் படல்னிள அளட 
படிபம். 

அசசதொல் தத்ின்சதொது எவ்பொபே கபம் 
அன் ீர்க்கசளக குளந சண்டும். குநிப்திட்ட 
சத்ில் அன் ீர்க்கசளக உர்ந்ொல் ிொணி ொம் 
நொண ிளசில் பசல்கிசநொம் ண உர்ந்து ிளச 
ொற்நம் பசய்துபகொள்ொர். அற்கு அபேக்கு ிொணக் 
கட்டுப்தொட்டு அளநில் இபேந்து ந் ிொண 
சிக்ளகபம்  சண்டி அசிில்ளன. 

இதுசதொனொன் ன்னுள் உள்ப உிரி கொந்த்ள 
ளத்து ஆனிவ் ரிட்னி தம் சற்பகொள்கிநது. 
திநகும்சதொச ொன் திநந் கடற்களின் கொந்ச் சரிவு, 
கொந்ப்புன சீ்சு இண்டும் அன் ிளணில் 
திந்துிடுகின்நண. 

டுத்துக்கொட்டொக, பகொழும்தின் கொந்ச் சரிவு  

0° 37',  கொந்ப் புன சீ்சு 40670.4 nT; பசன்ளணின் சரிவு 

14° 17' சீ்சு 41666.3 nT. ணச, பகொழும்தினிபேந்து 
பசன்ளண  சண்டி ஆள எவ்பொபே கபம் 
ன் சரிவும் சீ்சும் உர்கிநொ ண அநிந்து ன் 
தப் தொளளக் கண்டுதிடிக்கிநது. 

அட்சசளக, ீர்க்கசளக பகொண்டு ிொணி ணது 
த ிளசளத் ொர் பசய்துசதொல் ஆளபம் ொன் 

திநக்கும்சதொச ன் ிளணில் திந்துள்ப பசன்ளணக் 
கடற்களச் சரிின் சீ்சுத் கசனொடு ொன் இப்சதொது 
இபேக்கும் புள்பிின் சரிவு சீ்ளச எப்திட்டுத் ன் 
ித்டத்ளத் ொர் பசய்கிநது. 
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ந்த் ிளசில் தத்ளத் பொடர்ந்ொல் ொன் 
திநந் கடற்களின் சரிளபம் சீ்ளசபம் அளட 
படிபம் ண எவ்பொபே கபம் கக்கீடு பசய்து 
ொன் பசல்ன சண்டி ிள இணம் கொடகிநது. 
சின தற்நொண்டுகலக்கு பன்ணர் இவ்ொறுொன் 
ஆழ்கடல் தத்ள ொலுிகள் சற்பகொண்டணர். 
ஆதோபம் : www.tamil.thehindu.com 

மாய்களும் அற்னநத் டுக்கும் முனநகளும் 

 
 

அிமுகம்  

இபே ிிகலம் தொர்ளப் புநிக்கு அபிக்கும் 
திம்தத்ின் டிின் அபவு பவ்சநொக இபேப்தச 
சீற்ந உபேத் சொற்நம் ண ளறுக்கப்தடுகிநது. 
இபே திம்தங்களப பளபொல் இளக்க 
படிில்ளன.  இணொல் எபே கூடுல் ஆிதிம்தம் 
அல்னது இட்ளடதொர்ள ற்தடுகிநது. அிக 
அபில் எத்ப் தொர்ள இன்ள இபேந்து அளத் 
பொடுில்ளன  இல்னொல் கண்ணொடிில் சீளக்கும் 
சதொது சீற்ந உபேத் சொற்நம் பதபேம்தொலும் 
உபேொகிநது. பேத்து சசொளண பனம் சீற்ந 
உபேத் சொற்நத்ளக் கண்டநிது கடிணம்.  ிகிம் 
அிகொக இபேக்கும் சதொது சீற்ந உபேத்சொற்ந சொய் 
திம்தங்கள் இளள பன்கூட்டிச டுக்கிநது. 
இற்கு சல் எபே சொொபி இபே கண்கலக்கு 
இளடில் இபேக்கும் திம்தத்ின் அபவு ற்றும் டி 
சறுதொட்ளடத் ொணொகச அபித்ல் அரிொகும். திம்த 
டித்ின் சறுதொடு 4 சிகித்துக்கு சல் 
இபேந்ொல் சீற்ந உபேத்சொற்நம் குநிப்திடத் 
க்கொகும்.  ஆணொல் 2 சிகித்துக்கும் குளநொக 
இபேக்கும் சதொது தன சொொபிகலக்கு பபிசொர் 
புனனுர்ில் ொறுதொடு அபசௌகரிொண 
இட்ளடதொர்ள அனுதத்ள உண்டொகனொம். 

இபே ிிிலும் தொர்க்கப்தடும் திம்தத்ின் உபே 
அபவு சறுதொட்ளடக் குநிக்க 1938-ல் னொன்கொஸ்ட்டர் 
சீற்ந உபேத் சொற்நம் ன்நச் பசொல்ளன 
அநிபகப்தடுத்ிணொர். அணிபசய்சகொணிொ (சீற்ந 
உபேத்சொற்நம்) ன்ந இந்ச் பசொல் அிச ோ (சீற்ந) 
ற்றும் எய்சகோன் (உபேத்சொற்நம்) ன்ந இபே 
கிசக்கச் பசொற்கபொல் உபேொணது. 

எட்டப்ோர்மயத்மதிவு ன்ந ிளனில் ிிில் 
ினகல் திள இபேக்கொது. பொளனவுப் தொர்ளக்கு 
சீளப்பும் சளப்தடொது. பண்தடனத் ிநன், 
ில்ளனத் ிநன் ற்றும் ிிசகொபத்ின் அச்சுீபம் 
ஆகி ொநிகபொல் பதபேம்தொலும் கண்ின் ினகல் 
ிநன் ீர்ொணிக்கப்தடுகிநது. ட்டப்தொர்ளத்பபிில் 
கண்ின் இந் பன்று ினகல் ிநன் கூறுகலம் 
இளந்து  கண்ின் இல்தொண ினகளன 
உபேொக்குகின்நண. ட்டப்தொர்ளத் பபிொண 
கண்ில், தொர்ள அச்சுக்கு இளொண எபிக் கிர்கள் 
ிித்ிளில் குிகின்நண. ட்டப்தொர்ளத் பபிின் 
பொளனதூப் புள்பி (அனுசரிப்பு அற்ந ிளனில் 

ிித்ிள இளவுப் புள்பி) எபே படிினி ஆகும். 
அது 6 ீட்டர்கள்.  பண்தடனபம் ிிில்ளனபம் 
எபிக்கிர்களபப் சதொதுொண அபில் குிக்கொ சதொது 
ினகல் திள ற்தடுகிநது. 

கண்ின் எபிபர் அடுக்கில் எபி சொசொகக் 
குிந்து ங்கனொண தொர்ள ற்தடுள ினகல் திள 
ன்ந பசொல் ிபக்குகிநது. இது எபே பதொதுொண கண் 
திச்சிளண. இில் கிட்டப்தொர்ள, தூப்தொர்ள, 
சிநல்தொர்ள, பதுளச்சொர் தொர்ளக்குளநவு 
ஆகிள உள்படங்கும்.  

எபிில் சீற்ந உபேத்சொற்நம், சீர்பசய்ப்தடொ 
அச்சு எத்ப்தொர்ளின்ள அல்னது சீர்பசய்ப்தட்ட 
ினகல் எத்ப்தொர்ளின்ளின் ிளபொக 
ற்தடும் ிித்ிள திம்தங்கபின் அபக்கதட்ட அபவு 
சறுதொட்ளட இது குநிக்கிநது. சீர்பசய்ப்தடொ அச்சு 
எத்ப்தொர்ளின்ள அல்னது சீர்பசய்ப்தட்ட ினகல் 
எத்ப்தொர்ளின்ளில் திம்தங்கபில் அபவு 
சறுதொடு இபேந்ொல் அது ிகக் குளநொகச 
இபேக்கும்.  இபே கண்கபிலும் திம்த அபவு எச அபொக 
இபேக்கும் சொொபிகலக்கு சீற்ந உபேத்சொற்நம் 
ற்தடும். இது எபிில் கொத்ொல் இபேப்தில்ளன. 
இது ம்தில் சீற்ந உபேத் சொற்நம் ணப்தடும். 

சீற்ந உபேத்சொற்நம் குப்தடுத்க்கூடி கண் 
உதொளொல் உபேொகிநது. குளநொணர்கள் ஆணொல் 
குநிப்திடத்க்க அபில் க்கள் தொிப்தளடகின்நணர். 
பதபேம்தொலும் கண் அறுள சிகிச்ளசளத் பொடர்ந்து 
இது ற்தடுகிநது. 

ிிில்ளனின்ள  (கண்புள அறுள சிகிச்ளச 
பசய்ப்தட்டது) அல்னது ினகல் திள அறுள 
சிகிச்ளச சதொன்நற்நின் கொொக  குநிப்திடத்க்க 
அபவு ினகல் திள குளநனொம். ஆணொல் றுகண் 
பபிொண தொர்ள பதந எபே லுொண சீர்பசய்பம் 
ில்ளன (Lens) சளப்தடுகிநது. இதுசதொன, இபே-

கண்ிலும் கண்புள அறுள சிகிச்ளச பசய்ப்தட்டு 
தின் நொண ிநன் பகொண்ட  உட்கண்ில்ளன எபே 
கண்ில் தன்தடுத்ப்-தடுலும் சீற்ந 
உபேத்சொற்நம் ற்தடும். 
சோனிகுிகள் 

சொொபிகலக்கு ற்த இந்சொின் சகிப்புத்ன்ள 
உள்பது. பதரி அபில் தொிக்கப்தட்டு இபேந்ொலும் 
சின சொொபிகபொல் சகித்துக் பகொள்ப இலும். ஆணொல் 
சிறு தொிப்சத சினபேக்கு பதபேம் அநிகுநிகளப 
உபேொக்கும். டுச்சு தொிப்பு, குநிப்தொக 
சொய்ந்ிபேந்ொல், சகிப்புத்ன்ள குளநகிநது. 

இபே கண்கலக்கும் இளடில் உபேப்பதபேக்க 
சறுதொடு அல்னது டுச்சு தொிப்பு அபவுக்கு 
அிகொக இபேந்ொல் அது அநிகுநிகளப உபேொக்கனொம். 

 ளனனி 
 கண் சசொர்வு 
 கண் உதொள அல்னது களபப்பு 
 ங்கல் தொர்ள 
 ொசிப்பு சிம் 

 எபிக்கூச்சம் 

சீற்ம உருலத் சதொற்மம் 
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 இபேிிப்தொர்ளில் சிம் 
 சிறுிசனச தொர்ளத் பபிின்ள 
 இட்ளடப்தொர்ள 
 ஆழ்தொர்ளில் சிம் 
 க்கம் 

கோபணங்கள் 

சீற்ந உபேத்சொற்நம் இற்ளகொகசொ அல்னது 
ினகல் திள சீளதொசனொ ற்தடனொம். இபே 
கண்கலக்கும் இளடில் 7%  இபேக்கும் சீற்ந உபேத் 
சொற்ந தொிப்தில் அநிகுநிகள் இபேப்தில்ளன. இது 3 
டசொப்டர் (டி) எத்ப்தொர்ளின்ளக்கு ிகொணது. 
ினகல் திளின் அபடீ்டு அனகு டசொப்டர் (டி) 
ஆகும்.  இது ீட்டர் அபில் குி தூத்ின் ளனகீழ் 
ிகிம் ஆகும். 
கோபணங்கில் அடங்குய 
I. ினினல் 

• உள்ோர்ந்தது: இது கண்ின் ினகல் 
ண்டனத்ின் குளநதொட்டொல் ற்தடுது ஆகும். 
பதொதுொக இது எத்ப்தொர்ளின்ளசொடு 
பொடர்புளடது. 
• மப்ட்டது: இது சீர்பசய்பம் ில்ளனகபொல் 
ீர்ொணிக்கப்தடுகிநது. அிப்தடும் ில்ளன, அன் 
ிநன், ிளன, டின் ற்றும் டித்ளப் பதொறுத்து 
இது அளபம். 

II. உடற்கூறு அல்து யிமித்திமப  ோர்ந்தமய 
• யிமித்திமப கூறுகின் இடப்மனர்வு: எபே 
கண்ில் இள படிச்சுப் புள்பிள சொக்கி 
இடப்பதர்வு அளடபம். 
• பம்புப்புத்திசு கூறுகள் ிரிதல்: ிித்ிளின் 
ம்புப்புநத்ிசு கூறுகள் திரிொல் சீற்ந 
உபேத்சொற்நம் ிகனொம், ிித்ிள இழுதடல், 

ிித்ிள கீ்கம் ஆகிள இனுள் அடங்கும். 
ிித்ிளில் ிழும் எபிளப் தொித்து 

ிித்ிளக் கூறுகள் தொர்க்கும் திம்தத்ளப் பதரிொக 
அல்னது சிநிொகத் சொன்நச் பசய்பம். ொறுதடும் 
ண்ிக்ளகில் எபி ற்திகள் தூண்டப்தடுொல் இது 
ிகழ்கிநது. ிித்ிளக் கண்ரீ், ிடுதடல், ளச 
ஏட்ளட, ம்புடுக்குப் திபவு, சல்ிித்ிள 
தடனம் அல்னது ளச கீ்கம் ஆகிள ிித்ிள 
சீற்ந உபேத் சொற்நத்ிற்கொண கொங்கபில் 
அடங்கும். 
III. மநனம் அல்து புணி  ோர்ந்தது 

மருமூமப் புணினின்  நற் சபசபப்  

புனுணர்வு: ிித்ிளில் திம்தங்கள் எச அபொக 
உபேொண சதொிலும் பதபேபளப அற்ளந 
சற்நொகவும் எசசத்ிலும் உர்ொல் சீற்ந 
உபேத் சொற்நம் ற்தடுகிநது. 
சோய்கண்டிகள் 

தொர்ளக் சகொபொறு பகொண்ட சொொபிகலக்கு 
பேத்து அநிகுநிகளபக் பகொண்டும் ிித்ிள 
சசொளண சற்பகொண்டும் சொய்கண்டநிப்தடுகிநது. 

பேத்துரீிொண சீற்ந உபேத்சொற்நம், 
அநிகுநிகளப ீக்கத் சளொண சீளப்பு 

சளப்தடும் சீற்ந உபேத்சொற்நத்ின் அபவு ண 
ளறுக்கப்தடுகிநது. இபே கண்கலக்கும் இளடில் 
இபேக்கும் திம்த அபின் சறுதொடு 0.75%- 
பபேங்கும்சதொது இது ற்தடுகிநது. சொய்ந் டுச்சு 
சீற்ந உபேத்சொற்நம் இபே கண்கபிலும் இளந்-

திம்தங்கபின் குத்துக்சகொடுகபின் சுல் ினகளன 
உபேொக்குகிநது. இது டுள ினகல் ண 
அளக்கப்தடும். இது 0.3˚ள அடகும்சதொது பேத்து 
பக்கித்துத்ள அளடகிநது. 
 பீற் உருயத்சதோற்த்தின் நருத்துய யமககள் 

சீற்ந உபேத்சொற்நம் இபேகங்கபில் என்நில் 
சொணொக அல்னது சற்நொக இபேக்கும். 
 ந  பீற் உருயத்சதோற்ம் 

என்நில் அளணத்துப் தரிொங்கபிலும் அல்னது 
எபே டுளில் திம்தம் என்ளநிட ற்நது பதரிொக 
இபேக்கும். டுளில் கொப்தடும் இந் சறுதொடு 
சரிந்ொக இபேக்கும். 
• முழு  பீற் உருயத்சதோற்ம்: எபே டுளில் 
ட்டும் எபே திம்தம் ற்நள ிட சற்நொக 
இபேக்கும் அல்னது சிநிொக இபேக்கும். இபே 
டுளிலும் திம்தத்ள சொக  உபேப்பதபேக்க 
சண்டும் அல்னது உபேக்குளநக்க சண்டும். 
டுயமப ோர் அல்து உரும  பீற்  

உருயத்சதோற்ம்: எபே டுளில் ட்டும் எபே 

ிிின் திம்த அபவு எபே கண்ில் ட்டும் ச 

பதரிொக அல்னது சிநிொக இபேக்கும். தொிக்கப்தட்ட 
டுள பசங்குத்ொக, இளொக அல்னது சொய்ொக 
இபேக்கும். 
• கூட்டு சீற்ந உபேத்சொற்நம்: பழு ற்றும் டுள 
சறுதொடுகபின் கூட்டொக இபேக்கும். 
 நநற்  பீற் உருயத்சதோற்ம்: 
• திம்தம் எபேசின ிகிம் ிரிளடந்து இபேக்கும். 
• தடிக ளக: எபே ிளசில் திம்த சறுதொடு 
அிகரித்துக் பகொண்டு பசல்லும். 
• குண்டூசிபத்ள ளக: ிிில்ளன இன்ளில் 
ிளக சீளப்தில் கொப்தடுது சதொல் தொர்ள 
அச்சில் இபேந்து அளணத்துத் ிளசகபிலும் அிகரித்துக் 
பகொண்டு பசல்லும். 
• தபீ்தொய் ளக: அிக கித்ல் ில்ளன சீளப்தில் 
கொப்தடுது சதொல் திம்தத் ிரிபு இபே ிளசகபிலும் 
குளநந்து பகொண்டு பசல்லும். 
• சொய்வு ளக: திம்த அபவு எச சதொல் இபேக்கும். 
ஆணொல் டித்ில் சொய்ொண ிரிபு ற்தடும். 
 பீற் உருயத்சதோற்த்துக்கோண ச ோதமகள்: 

சீற்ந உபேத்சொற்நத்ளக் கண்டநிந்து அபக்க 
உபேத்சொற்ந அபவுொணி தன்தடுத்ப்தடுகிநது. இில் 
இபே ளக உண்டு. சர்ொணி ற்றும் இடொணி. 
• சடி எப்தடீ்டு சொற்ந அபவுொணி: இன் பனம் 
எவ்பொபே கண்ின் ணிப்தட்ட சுந்ிொண கபத் 
தூண்டளன எச சத்ில் பப்தரிொத்ில் பதநனொம். 
இத் தூண்டல் இபே எத் டித்ில் அபேகபேசக 
சொன்நனொம் அல்னது எபேள பபிப்தொடொக 
இபேக்கனொம்.  
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எச அபில் சொன்றும் இபே திம்தங்கபின் அபவு 
சறுதொட்ளடக் பகொண்டு சீற்ந உபேத்சொற்நத்ின் 
தரிொத்ளக் கண்டநி படிபம். 
• இட சொற்ந அபவுொணி: பப்தரிொக் கொட்சிில் 
சீற்ந உபேத்சொற்நத்ொல் தூண்டப்தட்ட ிரிபுகபின் 
உபிற்தில் கண்டநில்  இன்பனம் 
பசய்ப்தடுகிநது.  பப்தரிொ தொர்ளக்சக இந் 
பளநளக் ளகொப படிபம். 

பேத்துரீிொக சீற்ந உபேத்சொற்நத்ள ஆொ 
பி அச்சிட்ட சடி எப்தடீ்டு சசொளணபம் கிணி 
சசொளணபம் தன்தடுத்ப் தடுகிநது. 
சோய்சநோண்மந 

பேத்துக் கண்கொிப்தின் கீசச சொய்சனொண்
ள பசய்ப்தடசண்டும். 
நருத்துய  ிகிச்ம  

சீற்ந உபேத்சொற்நபம்  தொர்ளத் 
பபிின்ளபச கண்சீளப்புக்கு ிகுக்கும் 
கொிகள் ஆகும். இபே ிிகபிலும்  ினகல் திள 
சறுதொசட சீற்ந உபேத்சொற்நத்ிற்கொண பதொதுொண 
கொம்.  

 ரீ்ம ய்யதற்கோ யமிகோட்டுதல்கள்: 
• தொர்ளத் பபிின்ள இபேந்ொல் எத்ப்தொர்ள 
இன்ளள பற்நிலுொக சீர்தடுத் சண்டும். 
• எபே ில் எத்ப்தொர்ள இன்ள 3 டி அல்னது 
அிகம் இபேந்ொல் சரிபசய்ப்தட சண்டும். 
இல்னொிட்டொல் அது 60% சொொபிகலக்கு சீற்ந 
உபேத்சொற்நத்ள ற்தடுத்தும். 
• பொடர் கணிப்புக்குப் தின்னும் 1.50 டி – 3 டி ள 
இபேந்து குளநொ எத்ப் தொர்ள இன்ளள 
சீர்தடுத் சண்டும். 
• இட்ளடப் தொர்ள பழு சீளப்ளத பிர் 
குந்ளகலம் துந்ர்கலம் ற்க இனொது. 
எத்ிளசவு பகொண்ட தொர்ளக் கூர்ள இபேந்ொலும் 
அிகப் தொர்ளக் குளநதொடு பகொண்ட கண்டக்கு 
குளநந்தட்ச தொர்ள சீளப்பு சளப்தடும். 
• பதரி அபில் ினகல் சறுதொடு இபேந்ொல் 
பொடுில்ளன சளப்தடும். கீழ்யரும் ிமனில் 
அமய ரிந்துமபக்கப்டுகின்: 
 சீற்ந உபேத் சொற்நம் இபேந்ொல். 
பொடுில்ளனகள் திம்தத்ின் அபவு 
சற்றுளளக் குளநக்கும். சொகொண 
சர்வுகபில் இபேிிப்தொர்ள எற்ளநப் 
தொர்ளள ிபேம்தவும் பதந இலும். 
 4டி அல்னது அிக ினகல் சறுதொடு உள்ப 
குந்ளகபில் எத்ப்தொர்ளின்ளொல் ற்தடும் 
தொர்ளத் பபிின்ள கொொக குந்ளகபின் 
தொர்ளக் கூர்ளில் சம்தொடு இபேக்கொது. 
 கண்ொடிசொடு எப்திடும்சதொது சசொளணத் 
பொடு ில்ளனகள் சிநந் இபேிிப் தொர்ளக்கு 
உவுகிநது. 

• குநிப்திடத்க்க அபில் எத்ப் தொர்ளின்ள 
கிட்டப் தொர்ளபள்ப சொொபிகலக்கு, சிொண 
இபேிிப் தொர்ளளப் சதத், ளன, அிகக் 

கிட்டப்தொர்ள உள்ப  கண் சொக்கி சரிந் ிளனில் 
இபேக்கும் பன்ள ிளனில் ொச்சு ிளன 
கொப்தடும் (‘தல கண்’ ிகழ்வு). 

நருத்துய  ிகிச்ம னில் அடங்குய 
• கண்ணோடிகள்: இபே கண்கபிலும் ிக அிக 
சறுதொடு 4டி ள சரிபசய்பம் கண்ொடிொல் 
சொத்ிப்தடும். 4டி–ள ிட அிகம் இபேந்ொல் 
இட்ளடப் தொர்ள உண்டொகும். சிநந் தொர்ள 
சீளப்பு சளப்தடும் 12 துக்கு உட்தட்ட 
குந்ளகலக்கு பொடுில்ளனகள் சிநந்ள. 
பதரிர்கலக்கு கண்டக்கு பொந்வு இல்னொ 
ளகில் சிநந் சீளப்ளதப் தரிந்துளக்கனொம். 
• மதோடுயில்மகள்: அிகொக எத்ப்தொர்ள-

ின்ள இபேந்ொல் பொடுில்ளனகசப சிநந்ள. 
சிறு குந்ளகலக்கு ிகவும் தனுளடது இது. 
பணணில் அிக எத்ப்தொர்ளின்ள இபேந்ொல் 
குளநப்தொர்ள கண்கபில் தொர்ளத் பபிின்ள 
ற்தடனொம். 

 

 

 

 

 

 

 

அறுமய  ிகிச்ம  
இது சிநந் சிகிச்ளச பளந, இில் அடங்குண: 

• உட்கண் யில்ம மோருத்துதல்: ிிில்ளன 
இன்ளக்கு உட்கண் ில்ளன பதொபேத்னொம். 
• யிகல் மயண்ட அறுமய  ிகிச்ம : எபே கண் 
கிட்டப்தொர்ள, தொர்ளச்சிநல் ற்றும் 
ட்டப்தொர்ளக்கு இம்பளநளப் தின்தற்நனொம். 
• எபிினகல் அறுள சிகிச்ளச, எபிினகல் 
பண்தடன அறுள சிகிச்ளச ற்றும் னொசிக் 
ஆகிள தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. 
• டிக யிமியில்ம அகற்ல்: எபேிி அி 
கிட்டப்தொர்ளக்கு தடிக ிிில்ளன 
அகற்நப்தடனொம். 
• சோி ஐ.ஒ.எல்: தடிக ிிில்ளன 
அகற்நப்தடொசனச  உட்கண் ில்ளன 
பதொபேத்ப்தடல். 
• யிமியில்ம அகற்லும் உட்கண்யில்ம  

மோருத்தலும்: இில் டிக்கக்கூடி அல்னது 
பதுகில்சுக்கும் உட்கண்ில்ளன தன்தடுத்ப்-

தடுகிநது. பதுகில்சுக்கும் உட்கண்ில்ளனில் 
என்நின்சல் என்நொக இபே உட்கண்ில்ளனகள் 
கண்ில் பதொபேத்ப்தடும். அபவு +40 டி இபேந்து அந் 
ிநன் பகொண்ட ில்ளன கிளடக்கொிட்டொல் 
இவ்ொறு பசய்ப்தடும். 
சீற்ந உபேத்சொற்நத்ிற்கொண கொம் 

ிித்ிள சொர்ந்ொக இபேந்ொல் கொத்துக்கு ற்ந 
சிகிச்ளச அபிக்க சண்டும். 
ஆதோபம் : www.ta.nhp.gov.in 
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பசய்திகள் 
 

 

புயிமன உனிர்க் சகோோகப் ோதுகோக்க இறுதி 
எச் ரிக்மக யிடுத்திருக்கிது இந்த 2018 ஆம் ஆண்டு. 

தபேிளன ொற்நத்ள ிர்பகொள்ற்கொண 
சர்சச அளப்தொண 'தபேிளன ொற்நம் பொடர்தொண 
அசுகபிளட குழு' ஏர் சிநப்பு அநிக்ளகள 2018 
அக்சடொதரில் பபிிட்டது. 

பொிற்புட்சிக்கு பன்பு இபேந்ளிட புிின் 
சொசரி பப்திளன ற்சதொது 1 டிகிரி பசல்ிஸ் 
கூடிபள்ப ிளனில், இது 1.5 டிகிரிக்கு ிகொல் 
தொதுகொக்கசண்டும் ன்று சிநப்பு அநிக்ளக இனக்கு 
ிர்ித்துள்பது. ஆணொல், இப்சதொசொ 3 டிகிரி 
உர்ள சொக்கி புிின் பப்திளன, உர்ந்து 
பகொண்டிபேக்கிநது. ணச இள குளநப்தற்கு, 
தொதூொண, பன்பணப்சதொதும் இல்னொ ளகினொண 
ொற்நங்களப சபகத்ின் ல்னொ அம்சங்கபிலும் 
பகொண்டுசண்டும் ன்ந ிளன உபேொகிபள்பது. 

இந் ொற்நங்களப பகொண்டுபேற்கு 2035க்குள் 
2.4 டிரில்னின் அபரிக்க டொனர் அபவுக்கு பசனொகும் 
ன்கிநது ஏர் அநிக்ளக. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறுகி கொனத்ில் தொர்த்ொல் இது பதரி பொளக. 
ஆணொல், இந் தற்நொண்டின் இறுிப் தகுிில் 
கரிின ொபள சூனில் இபேந்து ீக்கம் பசய்ச 
ஆகசண்டி ிளன ற்தடும்சதொது ஆகும் பசனள 
எப்திட்டொல் ற்சதொள பசனவு ிப்தடீு ிகவும் 
னிொணது ன்கிநொர் திரிட்டணின் பன்ணொள் .தி.சி.சி. 
சதச்சுொர்த்ளொபர் ஸ்டீஃதன் கொர்ணனீிஸ். 
அரி ி, சகோதுமந யிமச் மப் ோதிக்கும் 

எபேசளப 1.5 டிகிரி பசல்சிஸ் உர்வுக்குள் 
கட்டுப்தடுத் படிொல் பப்திளன உர்வு 2 டிகிரி 
அபவுக்கு பசல்லுொணொல், கடனடி தப்தொளநகள் 
பற்நிலும் அிபம். உனக கடல் ட்டம் 10 பச.ீ. 
உபேம். 1 சகொடி சதர் கூடுனொக பள்பப் தொிப்ளத 
ிர்பகொள்லம் ிளன ற்தடும். 

கடல் பப்திளன, கடல் அினத்ன்ள பகுொக 
அிகரிக்கும், அரிசி, சகொதுள, சசொபம் ஆகிற்ளந 
ிளபிக்கும் ிநன் தொிக்கப்தடும். ற்பகணச ொம் 
ந்ளடந்துள்ப, 1 டிகிரி பப்திளன அிகரிப்பு 
ன்தச அதொ கட்டம்ொன் ண இந் அநிக்ளகளத் 
ொரித் ஆொய்ச்சிொபர்கள் கூறுகின்நணர். 

3 ஆண்டு ஆய்வுக்குப் திநகு இந் அநிக்ளக 

ொரிக்கப்தட்டது. புி உிர்க்சகொபொக ீடிக்க 

சண்டுொணொல் ன்ண பசய்சண்டும் ன்தது குநித்து 
ிடுக்கப்தட்ட இறுி ச்சரிக்ளகொக இந் அநிக்ளக 
தொர்க்கப்தடுகிநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இளத் பொடர்ந்து, தபேிளன ொற்ந இனக்குகளப 
அளடது பொடர்தொக ளடபளந பசல்ிட்டங்களப 
குப்தற்கொக சதொனந்ில் 2018ல் ிகப்பதரி உனக 
ொடுகள் தங்சகற்ந ொொடு ளடபதற்றுள்பது. 
ஆதோபம் : www.bbc.com 

 

 

 

பதட்சொல் - டீசல் ஆகிற்ளந தன்தடுத்துொல் 
பபிொகும் பப்தத்ள உனகத்ின் பதபேங்கடல்கள் 
பன்பு ிளணத்ளிட அிகொக உநிஞ்சுொக 
ஆொய்ச்சிொபர்கள் கண்டுதிடித்துள்பணர். 

பன்ணர் ிளணத் அபளிட 60 சீம் 
கூடுனொண பப்தத்ள கடல்கள் உநிஞ்சுொக சச்சர் 
ஆய்வு சஞ்சிளகில் (Magazine) பபிொண புி 
ஆொய்ச்சிில் பரிந்துள்பது. 

புி பப்தொளனத் டுப்தற்கொண இனக்குகளப 
ட்டுது சலும் அிக சொல் ிளநந்ொக 
இபேக்கப்சதொகிநது ன்ததுொன் இந் ஆொய்ச்சி 
உர்த்தும் பசய்ி. 

தசுளில்ன ொபக்கள் ன்தள, புிில் இபேந்து 
பபிொகும் பப்தம் புி ண்டனத்ளக் கடந்து 
சதொகொல் டுத்து புி பப்தொற்கு 
கொொகின்நண. இளச ிஞ்ஞொணிகள் தசுள 
இல்ன ிளபவு ன்கிநொர்கள். 
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பநல், சகொதும விமரச்சமய அச்சுறுத்தும் 
பருலநிமய ொற்மம் 

அதிகம் சூடொகும் கடல்கள்: புவி பலப்பொலமத 
கட்டுப்படுத்துலதில் புதி சிக்கல் 

கடல் பப்தநினன உர்து தன கடல் ாழ் 
உயிரிணங்களுக்கு ஆதத்து. 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/


தபேிளன ொற்நம் பொடர்தொண அசுகபிளட குழு 
(.தி.சி.சி.) சீதத்ில் பசய் ிப்தடீ்டில் தசுள இல்ன 
ிளபொல் சிளநப்தட்ட ிளக பப்தத்ில் 90 
சீத்ள கடல்கள் உநிஞ்சுகின்நண ன்தது 

பரிந்துள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ஆணொல் கடந் 25 ஆண்டுகபில் உனகம் பழுதும் 

ின்சொம் ொரிப்தற்குப் தன்தடுத்ிளப் சதொன 150 
டங்கு ஆற்நளன பப்தொக ொம் கடனில் 
கனக்கிசநொம் ன்கிநது இந்ப் புி ஆொய்ச்சி. 

இது ற்பகணச பசய் ிப்தடீுகளபிட 60 
சீம் கூடுல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ணி டடிக்ளககபொல் பபிொகும் தசுள 
இல்ன ொபக்கள் வ்ளகில் பப்தத்துக்கு 
கொொகின்நண ன்தள ிப்திட்டு அன் 
அடிப்தளடில்ொன் புி வ்பவு பப்தொகிநது 
ன்று ிஞ்ஞொணிகள் கக்கிடுகின்நணர். 

புி கக்கீடுகபின்தடி ொம் ிளணத்ளிட 
தசுள இல்ன ொபக்கபொல் அிக பப்தம் உற்தத்ி 
ஆகிநது. ொம் ிளணத்ளிட அிகொண பப்தத்ள 
கடலும் உநிஞ்சுகிநது. கரிின ொபில் இபேந்து 
அிக அபவு பப்தம் ற்தடுகிநது. இவ்ொபின் 
ொக்கம் ிளணத்ளிட அிகொக புிின் ீது 
பசல்தடுகிநது. 
இதோல் என் ஆகும்? 

பொிற்புட்சிக்கு பன்பு இபேந் புி பப்த 
ிளனள ிட 1.5 டிகிரி பசல்சிசுக்கு சல் பப்த 
ிளன உொல் தொதுகொக்கசண்டும் ன்று .தி.சி.சி. 
அண்ளில் குநிப்திட்டது. தொரிஸ் தபேிளன 
உடன்தடிக்ளகிலும் புி பப்திளன உர்ளக் 
கட்டுப்தடுத்துற்கொண இனக்குகள் ிர்ிக்கப்தட்டண. 

இந் இனக்குகளப அளடது கடிணொகும் ன்தள 
புி ஆொய்ச்சிின் படிவுகள் கொட்டுகின்நண. 

இனக்குகளப அளடது கடிணொக இபேக்கும் ன்ந 
கபேத்ள னிபறுத்துகிநொர் ிபெ ப ர்சிில் உள்ப 

திரின்ஸ்டன் தல்களனக்ககத்ின் சதொசிரிர் டொக்டர் 
னொரி பஸ்திபொண்டி. 

இந் புி ஆய்ின்தடி புி பப்திளன 
அிகரிப்தள கட்டுப்தடுத்துற்கொண இனக்குகளப 
அளட சண்டும் ன்நொல் பன்பு ிளணத்ளிட 
ணி டடிக்ளககளப சலும் 25 சீம் கூடுனொக 
குளநக்கசண்டும். 

கடல்கள் அிக பப்தொொல் கடல் ீரில் 
ஆக்சி ன் அபவு குளநபம். இணொல் தன கடல் ொழ் 
உிரிணங்களபப் தொிக்கும் ன்கிநொர் அர். கடல் 
பப்த ிளன உர்ொல், பப்தத்ொல் பதொபேள்கள் 
ிரிளடபம் ன்ந ிிப்தடி கடல் ிரிளடந்து கடல் 
ட்டம் உபேம். 

சலும் கடல் பப்தம் அிகரிக்கும்சதொது அது அிக 
அபினொண கரிின ொபளபம், ஆக்சி ளணபம் 
பபிிடும்; இந் ொபக்களப க்களத்துக்பகொள்லம் 
கடனின் ிநன் குளநபம் ன்றும் கூறுகிநொர் 
பஸ்திபொண்டி. 
ஆதோபம் : www.bbc.com 
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ாம் முன்பு நினணத்ன விட கடல் ட்டம் அதிகம் 
உரும் என்கிநார்கள் கட்டுனாபர்கள். 

முன்பு நினணத்னவிட கடல் அதிக பப்தத்ன 
உறிஞ்சுாக பசால்கிநது புதி ஆய்வு. 

ஆல்வார் குல்ஸ்ட்ரான்ட்            
(Allvar Gullstrand) 

ஆல்ார் குல்ஸ்ட்ான்ட் (Allvar Gullstrand, ஜூன் 5, 
1862 - ஜூனன 28, 1930) ஒரு சுவீடி விழியினாபர் 
(கண் ருத்துர்). இர் உப்சானா தல்கனனக்ககத்தில் 1894 
முல் 1927 ன கண் ருத்தும், ற்றும் ஒளியில் 
துனநகளில் மதாசிரிாகப் தணி புரிந்து ந்ார். 

 

 

 

 
 

 

 

1911 ஆம் ஆண்டிற்காண ருத்தும் அல்னது 
உடலிங்கிலுக்காண மாபதல் தரிசினணப் பதற்நர். இர், 
கண்களில் ஏற்தடும் ஒளி சினவினணயும், ஒளியில் 
உருத்தினணயும் கண்டறி இல்கணி 
முனநகனபப்தன்தடுத்திணார். உருப்பிநழ்ச்சி (astigmatism), 
விழி அகமாக்கியினண மம்தடுத்துல் ற்றும் கண்புன 
நீக்கிபின் திருத்துவில்னனகனப உதமாகித்ல் ஆகிற்றில் 
டத்தி ஆய்விற்காக தாாட்டப்தடுகிநார். 

ஆாம் : www.ta.wikipedia.org 

http://www.bbc.com/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/


உனக வினங்குகள் திணம் ற்றும் ண வினங்குகள் 
ாம் 4 அக்மடாதர், 2018 


