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சுற்றுச்சூல் ற்றும் ண அமச்சகம்
இந்ி அசு

பதாமபடக்கம்
முன்னும
I.ிரின் ீர் மனாண்ம
இனக்கித்ில் ீ ர் மனாண்ம
ிரின் தாசண நுட்தங்கள் குநித்து மமனாட்டு அநிஞர்கள்
ீ ரில் சுற்சி முமந:

II.மீர் மசகரிப்பு
டுகபில்
ீ
மீ ர் மசகரிப்பு முமநகள்

குபம், ரி, ஊிகபில் மீ ர் மசகரிப்பு

III.தாமனணால்
லயநகும் ச ல யங்கள்

IV.ீர் தாதுகாப்பு

ீர் துகப்ில் நது

கடலநகள்

முன்னும

தநமகம் வதன்று வதட்டு ீர் சநண்லநனில ன்கு
கலடிடித்து யந்துள்லத ம் ன்கு அசயம்.

ரி, கண்நய்,

ஊபணி, கும், குட்லட, கல்யய், அலணக்கட்டுகள்  ல்சயறு
யமகில் ம் பன்சர்கள் ீர் ர்யகத்தல சநற்வகண்டு
சயண்லந தல

ப்பு வ ய்தர்.

ஆல் கடந்த அல தற்ண்டக பம் ம்

பகபம் ீர்

சநண்லந பலகல பநரிக்க தயனதலும் கர்பு யர்ச் 
ன் வனரில் பம்ரின ீர்லகல ழ்டுத்தனதலும் இன்று
தண்ணபேக்கக
ீ
அலபம் ல ற்ட்டு ட்டின்  குதகள்
லயங்கக ந யபேகன்.

இச் று லகசனடு ீர்சநண்லநனின் பக்கனதுயத்லத நக்கு
உணர்த்துயசதடு இி ம்ங்கு ன் ன்லத யிக்கும் 
ம்புகசம்.

ஸ். கமப்தசாி - . ம

ாி - தா. சித்ார்த்ன்

ிரின் ீர் மனாண்ம
“ீ ரின் அலநனது உகு ” ன்ர் தபேயள்ளுயர். இதல நது பன்சர்கள்
ன்கு உணர்ந்தும் புரிந்தும் லயத்தபேந்ததற்கு ஆதபநகத் தகழ்லயதன்
தநமகத்தன் கபநம் வதடங்க கபம் யலப கணப்டும் கண்நய்களும் , ரிகளும்,
குங்களும். எபே தற்ண்டுக்கு பன்பு யலப தநமகத்தல் த்தம

39,000

ரிகளும், 3,000 சகனில் குங்களும் , 5,000 ஊபேணிகளும் இபேந்ததகப் ல்சயறு
புள்ியியபங்கள் வதரியிக்கன். இயற்ன் எட்டுவநத்த வகள்வு
தநமகத்தல் இன்றுள் ய
ீ

,

வரின அலணக்கட்டுகில் சதக்கப்டும் ீரின்

வகள்லயயிட அதகம் ன்று ீரினல் யல்லுர்கள் கூறுகன்ர்.
உதபணத்தற்குச் வ ன்ல் , லயலக அலணனின் வகள்வு 614 சகடி க அடி ;
கஞ் புபம் நயட்டத்தல் உள் வ ம்பம்க்கம் ரினின் வகள்வு

364 சகடி

கஅடி.
ரிகலப் பூநனின் கண்கள்  நது பன்சர்கள் வகண்டடினிபேக்கன்ர்.
சநலும்,வபட்வடரி, வன்சரி, ங்குசரி  ரிகின் ; குபேங்கும், பம்ிக்கும்
க் குங்கின்
அலடனறு,

;

கலபயய்க்கல்,

வகள்ிடம்,

ஆமயய்க்கல்  யய்க்கல்கின்

யி  ஆறுகின் வனர்கலசன ஊர்கின்

வனர்கக இட்டதபேந்சத நது பன்சர்கள் இயற்றுக்கு வகடுத்தபேந்த
பக்கனத்துயத்லத உணர்ந்துவகள் படிபம். இதன் பம் இலய அமந்தல் அந்த
ஊர்களும் அமபம் ன்துதன் நது பன்சர்கள் நலவபேக
உணர்த்தனிபேக்கும் வ ய்த.

இனக்கித்ில் ீ ர் மனாண்ம
* தநமல் ீலபத் சதக்கும் அலநப்புத் வதடர்க பப்துக்கும் சநற்ட்ட வ ற்கள்
உள்.
* ீரின் சக்லகபம் த்தன் தன்லநலனபம் அந்து ம் பன்சர் ீர்த்
சதக்கத்லத ற்டுத்தர்.
* இபண்டு க்கப் லகல இலணத்து ட்டம் ள் ில சன்று குக்கலப
அலநத்தர் (பும். 118).
* கல்வகண்டு அலண கட்டப்ட்டலத „யபேயில ப் புல் கற் ல சல் எபேயன்
தங்கன வபேலநனலும்‟ (வதல். வபேள். 65) ன்னும் வதல்கப்ின தற்யல்
அகன்சம்.

;

* அப ன் வனரில் கும் இபேந்தலதக் “கடுந்சதர்ச் வ மனன் லடநண் வபேங்கும்
நலடீர்” (ற். 340) ன்று ற்லண வதரியிக்கன்து.
* குங்களுக்குக் கயர்கள் (நலட யரினர்கள் ,கண்நய் குடும்ன்)
னநக்கப்ட்டிபேந்தர் (அகம். 252).
* “ீர் சநதும் நதகுகல உலடன உலபெர்” (அகம். 237)  ீர் யத்சதடு
இலணத்து ஊலபச்

ப்ிக்கும் பலலனச்

ங்க இக்கனங்கில் கணம்.

ிரின் தாசண நுட்தங்கள் குநித்து மமனாட்டு அநிஞர்கள்

பசமாணி அநிஞர் ஃப். டதள்ம. ஃதிபிங் ( F.W.Fleming) :
வதன்கமக்கு ஆப்ரிக்க, ிலன்சு கணப்டும் வல்

குடி பலனிலும்  

அலநப்புக்கிலும் தநமரின் தக்கம் வதரிகன்து.

ஆய்நிஞர் தார்க்கர் (Parker) :

ரிகளுக்கு நதகு அலநப்லத 2400 ஆண்டுகளுக்கு பன்ச தநமர்கள்
யடியலநத்தயர்கள். அய்சபப்யில் 19ஆம் தற்ண்டில்தன் நதகுகள்
அலநக்கப்ட்ட ன்று கூறுகர்.
சர் ஆர்ர் காட்டன்:

“ரிக்கலபகல ஈபந கிநண் கலயனில் அலநப்து அய னம் ன்
ஆங்கசன வனர்கின் கபேத்துக்கு நக ண்லடன தநமர்கள்
ல்யிதந யிலங்கின் நண் டுத்து ல்னிபக்கணக்க ரிகல
நண் கலப (Earthern Bund) வகண்டு கட்டிபள்ர்”.
ீ ரில் சுற்சி முமந:

யன் பகந்த ீர் நலப் வமனவும்
நலப் வமந்த ீர் கடல் பப்வும்
நரி வய்பம் பேயம் சல்
ீரின்றும் த்து ற்வும்

த்தின்று ீர்ப் பப்வும்

அந்து அனப்  ண்ட ம்.

உபேத்தபங்கண்ணர், ட்டிப்ல 126-131.

நலமீர் ச கரிப்பு ன்து இந்தனயில் நக மலநனது.க.ப.

4500 ஆம் ஆண்டு

யக்கல் தர் நற்றும் பஜஸ்தன் லயங்கில் உபேயக்கப்ட்ட நகத்த
ீர்சதக்க தட்டங்கச நலம ீலப சதக்க னன்டுத்தப்ட்டு யபேகன்.
இந்தனயின் சுலந ிபசத ங்கல எட்டிசன  ின யடியி ீர்சதக்க
தட்டங்கள் யர்ந்து யந்து உள்.

ஓடி மம் பள்பத்ம மக்கி மத்து

தாரிப்தமாடு,புல் ம பள்பம் ,ினத்டி ீ மாட்டம் , ினத்துக்கு அடிில்
இமக்கும் ஆறுகள் ஆகிற்மந அநிந்து அம பகு சிநப்தாக தன்தடுத்ி தன
ஆிம் மடங்கபாக

தாரித்து ந்து உள்பணர் . ீர் சநண்லந ன்து

இந்தனலய வபேத்தயலப நக மலநன வதமல் தட்நகும். அதுசய
இந்தனயின் பக்கன அலடனபம் ,கச் ப யடியபம் ஆகும். இந்த வதமல்
தட்ம் இல்ல ில் இந்தன ன் ிபசத ம் இபேந்தபேக்கது.
இந்தனயின் ீர் சநண்லந சயத கத்துக்கும் பந்தனது. கபணம் தர் நற்றும்
பஜஸ்தில் உள் ீர் சதக்க தட்டங்கள் ல்ம் ஹபப்
கரிகத்தற்கும்(க.ப.2600)

பந்தனது.

யட்டு
ீ
கூலப ,வயட்ட வயி , கணற்று  ம் ,ஆற்று வயள்ம்  யினக்கத்தக்க
யலகனில்  த்துக்கும்

,

புமக்கத்துந ீலப பநரித்து யந்துள்ர்.

மனாண்மாபர்கபாண ிர்கமப இந் பதமமக்கும்

,

புகழுக்கும்

உமடர்கள். தங்கள் யழும் இடத்தற்கு தகுந்தர் ச தநது தலநகல
னன்டுத்துகன்ர். தநமர்கள் உகல் உள் ந்த எபே ல்கல கமகத்தலும்
டித்து இந்த ீர் சநண்லந தட்த்லத கற்கயில்ல. தல பல

ீ ர்

தலபலனக ீர் சநண்லந வதமல் தட்த்லத கற்றும்
டுத்தபம்,

, அலத வ ழுலந

தங்கள் கற்லத தங்கள் தலபலகளுக்கு கற்று வகடுத்து

யந்துள்ர். யபற்ல் ப்சவதல்ம் தண்ணபேக்க
ீ
சதலயபம்

,

அந்த

தண்ணபேக்க
ீ
யழ்யதபபம் இக்கட்ட சூமல் நக்கின் யழ்லய தத்து
உள்சத, அப்சவதல்ம்

புத்த கூர்லநபம்

, அயர்கின் புதது புதத ீர்

சநண்லந உக்தகளும் தன் நக்கல கத்து உள்து ன்லத தடக்க
ஆபய்ந்தல் அனம்.
இன்று இந்தனயில் லடபலனில் இபேக்கும் ீர் சநண்லந வதமல் தட்ம்
ன்து யபற்றுக்கும் பந்தன இந்தனயில் இபேந்து யந்ததன் வதடர்ச் 
ஆகும்.இந்த வதமல் தட்ங்கள் தன் இன்று உகம் பழுயதும் பயி
உள்து. இந்தனயில்  நகணங்கள் இபேந்தலும்

,

எவ்வயபே குதனிலும்

எவ்வயபே யலகன ீர் சநண்லந வதமல் தட்த்லத அந்த இடத்தற்கு
தகுந்தயறு அலநக்கப்ட்டு இபேப்லத ீங்கள் அனம்.ஆற்று வயள்ம்
வய்த்து சகும் கம்

,த்தடி ஆற்ல் இபேந்து ீலப ச கரித்தல்

, நலம
,த்தடி

ஊற்று ீலப ச கரித்தல் , ீபயி ஆகத அவுக்கு கணறு வயட்டி அலத த ரி
உசனகத்துக்கும்,

யிய னத்துக்கும் னன்டுத்துதல். இப்டினக

ம ீ ம

மசகரித்து அம முமநாக தாரிக்க ிமணக்கும் மம் ிப்புிக்க
சமூகத்ின் ீ ர் மனாண்ம கமனமமம்

ிழ்

,ிமுமநகமபம ித்தும்

,

தின்தற்நவும் மண்டும்.
நதுலப நயட்டத்தல் நட்டும்

50

ங்கக ரிகள் கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்.

2000

ஆண்டுகலக் கடந்தும் இலய னன்ட்டில் உள்.தண்டுக்கல்ல அடுத்துள்
ஆத்தூரில் உள் கபேங்கும் கலடக்கும் புல்வயட்டிக்கும் ன் பன்டுக்கு
கும் உள்து. 2100 ஆண்டுகளுக்கு பற்ட்ட இக்கும் இன்று யலப னன்ட்டில்
உள்து.

1000 ஆண்டுகமப கடந் சின ரிகள்
வ ம்பம்க்கம் ரி
தூ நநண்டூர் ரி
கசயரிப்க்கம் ரி
வதன்சரி
யபணம்
ீ
ரி
உத்தபசநபைர் ரி
இப

ங்கநங்கம் ரி

வபேநள் ரி
நதுபந்தகம் ரி
கடம் கும்

மீர் மசகரிப்பு
மீ ர் மசகரிப்பு – ிபக்கம்
குப்ிட்ட கங்கில் நட்டும் வய்பம் நலமீலப , குடிீரின் அய னத்லத
உணர்ந்து, சபடினக ச கரிப்தும், பூநக்குள் வ லுத்துயதுசந நலமீர்
ச கரிப்கும்.

மீ ர் மசகரிப்தின் அசிம்:
1. தண்ணர்ீ ற்க்குலலன தயிர்த்தட.
2. ீர் யத்லத அதகரித்தட.
3. த்தடி ீர் நட்டம் குலயலதத் தடுத்தட .
4. ீரின் தபத்லத அதகரித்தட.
5. கடசபப்குதகில் கடல்ீர் ஊடுயபேயலத் தயிர்த்தட .
6. வயள்ப் வபேக்லகக் கட்டுப்டுத்தட .
7. கிநண் குதகில் உள் கட்டடங்கில் உபேயகும் யிரி ல்கலத்
தயிர்த்தட.
மீ ர் மசகரிப்பு – ிமுமநகள் :
1. சபடினக த்தபங்கள், வதட்டிகில் ச ர்த்து லயத்து சதலயக்கு ற்
உசனகத்தல்.
2. நலமீலப பூநக்குள் வ லுத்த ீர் யத்லத அதகரித்தல் .
டுகபில்
ீ
மீ ர் மசகரிப்பு முமநகள் :
1. கூலபகின் சநல் சகணி, உசனகத்த

க்கு, தீன் யிரிப்பு

ஆகனயற்லபம் னன்டுத்த நலம ீலப ச கரிக்கம் .
2. கூலப, ஏடு நற்றும் வநட்லட நடினிபேந்து யபேம் நலமீலப , யடிகுமய்
யமனக யட்டில்
ீ
உள் தண்ணர்ீ வதட்டி அல்து கணறு ஆகனயற்ல் எபே
இலணப்புக் குமய் பநக வகண்டு வ ன்று ச கரித்தல் .
3. அடுக்குநடிக் குடினிபேப்புகில் நலமீலப , க ழ் லத் வதட்டி,
உசனகத்தல் உள் கணறு நற்றும் க வு ீர்க் குமகள் சன்
அலநப்புகல ற்டுத்த நலமீர் ச கரித்தல் .
4. சநலும், தலமவு யனில் யமனக யமந்சதடும் நலமீலப , யடிகல்
சன் அலநப்பு ற்டுத்த, அதல ீர்ச் ச நப்பு கணற்ல் இலணப்தன்
பம் த்தடி ீலப உனபச் வ ய்னம்.
குபம், ரி, ஊிகபில் மீ ர் மசகரிப்பு :

1. கலபலனப் ப்டுத்துதல்.
2. தூர்யரி அதன் வகள்லய அதகப்டுத்துதல் .
3. ீர் யபத்துக் கல்யய்கள் நற்றும் ீர்யமகல சுத்தப்டுத்துதல் .
4. குடிீர் டுக்க ய தனக கணறு அலநத்தல்.
டுப்பு அம அமத்து ினத்டி ீ ர் பத்ம அிகரித்ல் :
1.

ரின இடத்லத சதர்வு வ ய்தல்.

2. வரின. ன ஆறுகளுக்குக் குறுக்சக தடுப்பு அலண அலநத்தல் /
3. ீரின் சயகம் நகச்

 ப அயில் உள் இடநகத் சதர்ந்வதடுத்தல் .

4. கலபகல இபேபுபம் ப்டுத்துதல்.
5. தடுப்பு அலணலன கபேங்கல் நற்றும் வ ங்கல் வகண்டு அலநத்தல் .
ங்கமப சுற்நி சிறு குிகள் அமத்து மீ ர் மசகரித்ல்:
1. நலமீலப ச கரிக்க உதயினக, நபத்லதச் சுற்

ய்யக

ன தடுப்பு

அலநத்தல்.
2. நண் கலப அலநப்தன் பம் ீர் யணயலதத்
ீ
தடுத்தல் .
3. நபத்லதச் சுற்

று குமகள் அலநத்து ீர் ஊற்றுக்கு உதவுதல்.

துமபமடன் கூடி கசிவு ீ ர்க் குிகள் முமந (கபி ண் தகுிக்கு):
1. கிநண் குதனக இபேந்தல் க வு ீர்க் குமனின் டுயில் எபே குமய்க்
கணற்ல அலநக்க சயண்டும்.
2. கபேங்கற்கள் . கூமங்கற்கள் வகண்டு பப்ப்ட சயண்டும் /
3. இம்பல கிநண் ங்க ப்குதக்கு ற்தகும் .
ம ீ ர் மசகரிப்தின் மதாது கணத்ில் பகாள்ப மண்டிமகள்:
1. நலமீர் ச கரிக்கும் இடம் சுத்தநக இபேப்து ல்து .
2. நலமீர் ச கரிக்கப் னன்டுத்தப்டும் வபேட்கள் அலத்லதபம்
சுத்தப்டுத்தன ிகு நட்டுசந உசனகக்க சயண்டும் .
3. பதல் கலடக்கும் நலமீலப ச கரிக்கநல்,

து சபம் வயினில்

எடயிட்டு, சுத்தந ீர் கலடக்கும் சது நட்டுசந த்தபங்கில் ச நக்க
சயண்டும்.
4. நலமீலப கய்ச் க் குடிக்க சயண்டும்.
5. ச கரிக்கும் வதட்டினிபேந்து வயிசனறும் உரி ீலப உஞ்சுக் குமகள்
அலநத்து பூநக்குள் வ லுத்தம்.
6. நலமீர் ச கரிக்கப் னன்டும் த்தபங்கள் , வதட்டிகள் சன்லய,
அவ்யவ்சது சுத்தநக்கப்டுயதுடன் படி லயக்கப்ட சயண்டும் .
7. ச நக்கப்டும் நலமீரில்  டிதல் நற்றும் பூச் கள் ச ர்யலதத் தயிர்க்க
1000 ட்டபேக்கு 2 கபம் யதம்
ீ
ிிச் ங் வுடர் கக்க சயண்டும்.

8.

லநனல நற்றும் குினலனிபேந்து யபேம் கமவு ீபல்த ீலப ,
வ டிகளுக்குப் ய்ச்சுயதன் பம் த்தடி ீலப அதகரிக்கம் .

தாமனணால்
தாமனணாகும் மசாமன ணங்கள்
தநமகத்தல் கன்ினகுநரினில் இபேந்து உதலக யலப இந்த நலத் வதடரில்
நிதர்கின் புமக்கத்தற்கு யபத குன்றுகின் உச் னில் இபேக்கும் புல்வயிகள்

,

வய்பம் எவ்வயபே வ ட்டு தண்ணலபபம்
ீ
சதக்க லயக்கும் ீர்த் வதட்டிகக
இனற்லகனகசய அலநந்துள். நலச்

கபங்கில் டக்கும் நகத்த இனற்லக

கழ்லயப் புரிந்து வகண்டல் அடுத்த தலபலக்கும் தண்ணர்ீ

க்கல் யபநல்

வ ய்ன படிபம்.
நவயிலனயிட நல உச் கில் நலமப்வமவு அதகம். அயினல் டி
தண்ணர்ீ உனபந இடத்தல் இபேந்து ள்த்லத சக்க ஏடியபேம் இனல்பு
வகண்டது. ஆல் , இந்தப் புல்வயிகள் இபேக்கும் குன்றுகில் நலம வய்தல்
அயற்லத் தம் சயர்க் கல்கல் சதக்க லயக்கும் இனல்ல புல்வயிகள்
வகண்டுள்.
இக் குன்றுகின்

ரிவுகில் இபேக்கும் ச லக் கடுகள் ம் நலக்சக உரித்த

தித்தன்லந வகண்டலய. யள்ளுயன் வ ன் "அணிமற்கடு
ச லகள்தன். கதபயின் எிக்க ற்றுக்குள் புகபடினத
ச லகில் நண் உபேயகும் யிதசந
தநமகத்தன் ஆண்டுசதறும்

,

'

இந்த

ஈபப்தம் லந்த

ப்புக்குரினது.

ப ரி நலமனவு

900

ந.நீ . ஆல் ,

நக்கு

ஆண்டுக்கு 50 ட்களுக்கும் குலயகசய நலம கலடக்கது. இயற்ல ஆண்டு
பழுயதும் னன்டுத்த இனற்லக வகடுத்த வகலடதன் நலக்கடுகள்.
இலதத்தன் ம் பன்சர்கள் குஞ்  ம்  யலபனறுத்து லயத்தர்.
கடய் இபேந்த பல்ல ங்கல அமத்து நபேத  யனல்கய் நற்ன
தநமர்கள்,

குஞ்  த்லத ந்த ச தபபநன் லயத்தபேந்ததக யபறு

வ ல்கது. ந்த தபம்

நவயிகில் உற்த்தனயதல்ல. நலகில்தன்

உற்த்தனகது. சுஞ்ச லகச ஆறுகின் தய்நடி.
வயள்லனர்கள் கத்தல் நது நல யம் வகள்ல சது. இனற்லகச்
ச லகள் அமக்கப்ட்டு இக்குநத வ ய்னப்ட்ட பெகப்டஸ்

, சயட்டல், லன்,

சதனில, கி  சுலநப் லயங்கள் உபேயக்கப்ட்ட. ஏலடகள் நடிந்து
தகள் சுபேங்க. இன்னும் நச் நபேக்கும் நகக் குலந்த நலக்கடுகச
தண்ணரின்
ீ
ஆதபம். அயற்லக் கப்து ம் தலபலக்கு ச ர்த்து லயக்கும்
நகப்வரின வ த்து.
உகம் இன்று எபே சபத்லத சக்க னணித்துக் வகண்டிபேக்கது. அதுதன்
"புயி வயப்ம் '.

இதுற் அயினல் உகம் ஆழ்ந்த கயலனில் உள்து.

நிதர்கள் சதன்ன ள் பதல் வ ன் தற்ண்டின் துயக்கம் யலப பூநனின்
வயப்ல

 பக இபேந்தது.

ஆல், கடந்த 50 ஆண்டுகக பூநனின் வயப்ல உனபத் வதடங்க உள்து.
யிழும் கதபயின் எிக்க ற்றுகில் வபேம் குதலன பூந தபேப்ி அனுப்ி
யிடுகது. அந்த அசயடு ன்றுயிட்டல் பூந பழுயதும் துபேயப் குதலன
சல் உலந்து சனிபேக்கும். ஆல்
புயிலனச் சூழ்ந்துள்

,

தபேப்ி அனுப்ப்டும் வயப்த்லத

,

 யபக்கள் உள்யங்க இங்கு ஏர் இதந வயப்ம் ய

கபணநய் உள்.
இந்த யிலவு சுலநக்குடில் யிலவு ன்றும்

, அந்த யபக்கள் சுலநக்குடில்

யபக்கள் ன்றும் அலமக்கப்டுகன். கர்ன்-லட-ஆக் ûஸடு, நீ த்சதன், லட்பஸ்
ஆக்ûஸடு, ஆகனலய பக்கனந சுலநக்குடில் யபக்கள்.
கடந்த எபே தற்ண்டுக்கும் சநக வதமற் லகளும்
வயிசனற்ன கர்ன்-லட-ஆக்

,

யகங்களும்

ûஸடு புயி வயப்ம் உனர்ந்ததற்கு பக்கனக்

கபணம். உகன் துபேயப் குதகில் ிநலகள் உபேக ஆபம்ித்துயிட்ட.
இதன் யிலயக கடல் நட்டம் உனர்யசதடு பேயலனிலும் வரின நற்ம்
ற்ட்டுள்து.
சபப்யில் உள் குிர்டுகில்கூட அல் கற்று யசுகது.
ீ
வபேம் யட் 

,

வயள்ம் ஆகனலய  டுகல அச்சுறுத்துகது. யிய னம் சகள்யிக் குனக
உள்து. புதன தண் கபேநகின் சதற்த்தல் புதுப்புது சய்களுக்கு நிதகும்
உள்க்கது. துபேயக் கபடிகள் உள்ிட்ட உனிரிங்கள் யழ்யிடங்கல
இமந்துள். இநனநலனில் ி உபேகுயது வதடர்ந்தல் யடஇந்தன தகள்
அலத்தும் யண்டு சய்யிடும்.
சுநனல் தத்த  கடசப கபநங்கள் உள்ட பம்ல , வ ன்ல சன்
கபங்களும் கடல் பழ்கயிடும். இந்த சபத்தல் இபேந்து ம் சத த்லதபம்
நக்கலபம் கப்ற் ம் ன் வ ய்னப் சகசம்

? இந்தத் தபேணத்தலும்

யிமத்துக் வகள்யிட்டல் நணலும் , கற்களும்தன் நஞ்சும்.

,

ஜப்ின் கனட்சட கரில் கூடின உக ஆய்யர்கள் , உற்த்தனகும் கர்ன்லட-ஆக்ûஸடின் அலயக் குலக்க யபறுத்தர்கள். ஆல்

,

இயற்ல

வபேநவு உற்த்த வ ய்பம் அவநரிக்க சன் டுகள் லகவனழுத்தட
நறுக்கன். கடந்த டி ம்ரில் சகன்வஹகில் டந்த உக நட்டிலும் இது
ற் ச ப்ட்டது. ஆல்

,

வ னல்டுகள் வதடர்க இன்றும்

ஆனத்தநகயில்ல.
கர்ன்-லட-ஆக்ûஸடு உற்த்தலனக் குலக்க டயடிக்லக டுப்சதடு உலக
யற்புறுத்தும் கடலந பம் நக்கபேக்கது. நறுபும் இந்த பூநனின் சுலநப் பப்ல
அதகரிப்தன்பம் உற்த்தன கர்ன்-லட-ஆக் ûஸலட குலக்கச் வ ய்னம்.
குப்க, இந்த பூநனில்தன் தண்ணபேம்
ீ
, உனிர்க்கற்றும் உள்து. அதல்தன்
பூநலன உனிர்க்சகம் ன்று அலமக்கசம்.
இந்த உனிர்க் சகத்தற்குத் சதலயன ஆக்ஸஜல உற்த்த வ ய்யது உகன்
13

டுகில் உள் கடுகள்தன். அயற்ல் இந்தனவும் என்று. சநற்குத்

வதடர்ச்  நல ,

கமக்குத் வதடர்ச்  நல

,

இநனநலக் கடுகள் உகல்

உனிர்க்கற்ல உற்த்த வ ய்யதல் வபேம் ங்கு யகக்கன். இந்தக் கடுகச
வயிசனன கர்ன்-லட-ஆக்

,

ûஸலட உஞ் க் குடிக்கன். கடுகலக்

கப்ற்றுயதன் பம் உலக அச்சுறுத்தும் புயி வயப்த்தல் இபேந்து ல்
உனிர்கலபம் கப்ற் படிபம்.

உனக தாமனணாக்கல் ிர்ப்பு ிணம் [The Desertification Day ]
எவ்வயபே யபேடபம் ஜூன்

17 ஆம் தகத உக லயநக்கல் தயிர்ப்பு

தநக க்கன டுகின் லயநக்கல் தயிர்ப்பு நற்றும் சகலடனின்
யிலவுகலத் தயிர்க்கும் உடன்ட்டின் பம் ிபகடப்டுத்தபள்து.
சகல் கழ்ந்த யபட் னின் ின்ர் தன் லயநக்கம் ன்து
“நலபகந எபே சூமனல் வகள்ல சய் ”  அலமக்கப்ட்டது.
and Middleton,1994)

சகன் யபட் னின் ின்ர்

(Thomas

1977 இல் லசபினில் உள்
UNEP)

தலலந

அலுயகத்தல் லயநகுதல் ற்ன க்கன டுகள் நகடு (

United

க்கன டுகின் சூமனல் கழ்ச் த் தட்டத்தன் (
Nations’s Conference on Desertification – UNCOD) கழ்ந்தது.

லயநதல் ன்து (

Desertification)

ஈபப்தன் குலயக உள் குதகள்

யபண்ட,

எபவு யபண்ட அல்து

, கல நற்ம் உள் ீட்ட ல்சயறு

கபணங்கில் தபம் குலயலதக் குக்கும். நிதச் வ னற்டுகச இதற்கு
பதன்லநன கபணநகக் கூப்டுகன்து.
லயநதல் ற்ன கபேத்தனக்கத்தல நப்புட் (

Mabbutt – 1978) ன்யர்

யிக்கும் வழுது , லய லலநகள் வகண்ட வநன்ன் ண்ில்
ற்டும் வதடர்ச் ன நற்நகக் கணப்டுயதுடன்
தில் யழ்ச்
ீ
 நற்றும் நண்ணில் ற்டும் யிலபய

,

உனிரினல் உற்த்தத்

 பமவுகில் சூமல்

வதகுதனில் ற்டும் யம் குலந்த லலநசன லயநதல் க்
குப்ிடுகன்ர்.
தற்கத்தல் லயநதல் நகவும் சயகநக லடவறுகன்து. உகன்
ப்பப்ில் பன்ல் எபே குதலன லயம் ஆக்கபநத்துள்து.

,

கப

ககரி, அசபின, சகி, நஞ்சூரின, அற்கந, ற்சகணின, அரிச ,
சநற்கு அவுஸ்சபனப்ல ம்  உகல்

60 டுகின் ல்லலனத்

வதட்டயறு லப் பப்பு யிரிந்து வ ல்கன்து. உனிர்ப்ல்யலகலந (

Bio

Diversity) இமக்கப்டுயதும், உற்த்தத்தன் இமப்பும் லயநதன் பக்கன
தக்கங்கில் என்கும்.

அண்லநக்கங்கில் பூசக ரீதனக ற்ட்டு யபேம் யிய ன யிரியக்கலும்

,

நண்யத்தல் கடும் தப்ல ற்டுத்தபள்து. நண்ணின் உற்த்தத் தன் அதன்
ச தப் வபேட்கிலும் நண் உக்கலுசந தங்கபள்து. ஆல் யபேடந்தம்
ற்ட்டு யபேம் கன் இமப்பு இவ் உற்த்தத் தில் தப்ில
1.2 ில்னன் வஹக்டனர்

ற்டுத்தபள்து. இபண்டம் உக பத்தத்தபேந்து

10.5

நண் ம் அல்து உக தயப ப் குதனில்
டயடிக்லககில் தபநமந்துள்து. ஆ னயில்
ஆிரிக்கயில்

320

450 நல்னன் வஹக்சடனபேம் ,

நல்னன் ப்பப்புகில் நண்

இடம்வற்றுள். இத்தலகன

தயத
ீ நித

 பமவுகளும்

 பமவுகளுக்கு அதகந சநய்ச் லும்

யிய ன டயடிக்லககளும் கபணநக இபேந்தலும்

,

, கடமப்பும்

பத்த டயடிக்லககச

வரிதும் தப்ல ற்டுத்த யபேகன்.
,

இங்லகனிலும் கூட லயநதல் இடம்வற்று யபேகன்து. புத்தம்
ஹம்ந்சதட்லட சன் யபண்ட கல கணப்டும் ிபசத ங்கில்
பலனகப் லயநகும் அடிப்லட அலடனங்கள் வதன்டுயதக
அனப்ட்டுள்து. அதகயில் ய அமப்பு

, பலனற் யிய ன பலகின்

யல, யந
ீ
ீர் பகலநத்துயம் , நிதின் ங்கிப்ில் இடம் வறும்
வ னற்டுகில், நண்துகப்ற் லனின் வறுசக அதகயில் நண்
அரிப்பு, பலனக ீர் யமந்து வ ல்லந சன் லலநகள் , நண்ணின் தபம்
அற்றுப் சகன்து. புத்தத்தல் அதகவு னிர்ச் வ ய்லகனில் நக்கள்
ஈடுடுயதல் தலபக்க ழ் ீரிலப் னன்டுத்துகன்ர்கள். இதல் இத்தலபக்க ழ்
ீர் உயபதல் , நற்றும் வதடர்ச் ன னிர்ச்வ ய்லகனில் அப்குதனில் 
தரிசு ங்கள் உபேயகன யண்ணம் உள்து.
உகயின ரீதனில் ச ப்ட்டு யபேம் சூமல் ிபச் லனக லயநதல்
கபேதப்டுயதல் அதலக் குலப்தற்க யமயலககள் சநற்வகள்ப்ட்டும்
யபேகன். அதயது
சநய்த்தலச்

,

,

ப்னன்ட்டில் நற்த்லத ற்டுத்தல்

நந்லத

ரின பலனில் லடபலப்டுத்தல்.

கடமப்லத் தடுத்தல் , தட்டநட்ட பலனில் கபங்கல யிஸ்தரித்தல் ீர்ப் 
அகழ்வு சயலகில் வபேத்தந பலகலப் னன்டுத்தல்

,

யபட் லன

தர்த்து சயகநக யபக் கூடின தயபங்கல யர்த்தல் , யிய னக் கடக்கத்லத
யிஸ்தரிப்பு வ ய்தல் சன்யற்ன் பம் லயநதல எபவுக்கயது
தடுக்க படிபம். சய , லயநதன் தக்கத்தல எவ்வயபே குடிநகனும்
உணர்ந்து வ னற்டுதல் அய னநகும்.

ீ ர் தாதுகாப்பு

ீ ர் தாதுகாப்பு ன்து ீரின் உசனகத்லத குலத்து நறுசுமற்  பலனில்
சதலயனற் ீலப தனரிப்புக்கும்
னன்டுத்துயலதக் குக்கது

,

சுத்தம் வ ய்யதற்கும் ,

யிய னத்தற்கும்

யடுகில்
ீ
ீர் ச நக்கும் வதமல்தட்ம் உள்டக்கனது.
குலந்த-ீசபட்டம் ஸயர் வஹட்ஸ் (குலய



க்த

உசனகப்தலும், குலய ீர் சூடக்கப்டுயதலும்

 சபங்கில்

ர்ஜ- ஃி னண்ட் ஸயர் வஹட்ஸ் ன்றும் அலமக்கப் டுகது)

ச-ஃிஷ் டனிட்ஸ் நற்றும் கம்சஸ்டிங் டனிட்ஸ் உகன்



யபேம் டுகில் இலய யினக்கதக்க யிலவுகல ற்டுத்தபள்,
யமக்கத்தலுள் வயஸ்டர்ன் டனிட்கள் அதகப்டின ீலப
உசனகக்கன்.

உப்பு ீர் ( கடல் ீர்) அல்து நலம ீலப ஃிஸ் ங் டனிட்டுகில்



உசனகக்கம் .

குலந்த ீலப உசனகக்கும் சது ஃகட் ரிசனட்ர்ஸ் ீலப



துிகக நற்றுலய பம் "ஈபநக்கும் யிலவுகல"(வயட்டிங்

று

ஃக்டிவ்வஸ்) ற்டுத்தம்.. கூடுதல் னக லககல கழுவும் சதும்,
யி  அடிக்கும் சதும் வயிப்டும் ீலபக் குலக்கது.

சதலயனற் ீர் நறுனன் அல்து நறுசுமற்  பல, அிக்கது:




கமயலலன சுத்தநக்க அல்து சதட்டத்லத லக்க கசப

யட்டலப நறுனன் டுத்தம். நற்றும்


ீலப தூய்லநனக்கும் கங்கள் பம் சதலயனற் ீலப

நறுசுமற்  வ னயது. சநலும் ர்க்க சதலயனற் ீர் - நறுனன்


நலம ீர் ச கரிப்பு



அதக-தனுள் துணி துலயப்ிகள்



கல



வ ட்டும் பப்ர்க்குமய்களுக்கு தக, சஹஸ் ஸல் பநக ீலப

ர்ந்த ீர்  கபேயிகள்

படி லயப்து சதலயனில்த சது.

ீபது நறும் இனல்புலடனதல் லன இடத்தல் உள்

தயபங்களுக்கும், ஸயர்கல குலப்தன் பபம், ற்கல சுத்தம் வ ய்பம்
சது குமலன அலடப்தலும்

ிகம்
லன ீர்-ச நக்கும்

தங்கல ( ச-ஃிஸ் டனிசட்ஸ்) யடுகில்
ீ

நட்டுநல்நல் யணிக றுயங்கிலும் உசனகப் டுத்த ீலப ச நக்கம்.
யணிகத்தற்க நற் ீர்-ச நக்கும் வதமல்தட்ங்கள் உள்டங்கனது


ீபற் கமயல



ீபற்



அக யப்பு கதர் அல்து கல் வகண்டு இனக்கடும் குமய்கல யடு
ீ

 பேந்து கழுவுதல்

நற்றும் கமயலகில் உசனகப்தன் பம்

ன அயில் ீர்

வயினயலத தடுப்து


லடலதலன சுத்தம் வ ய்ன சஹஸ்க்கு தக ிபஸ்ஸ்லபஸ்டு
யட்டர்ிபைம்கல உசனகப்து.



க்ஸ்-சப ிம் ிபஸஸர் ரீ-ஸ்ர்குச ன்



கூங் டயர் கண்டக்டியிட்டி கண்ட்சபர்



நபேத்துயநலகில் உசனகப் டுத்தடும் யட்டர்-ச யிங் ஸ்டீம்

ஸ்டம்

ஸ்வடர்லஸர்

ிசாம்
ீபயினகுதல்,

யடிந்து வ ல்லுதல குலப்து அல்து

ரின யடிகல்

அலநப்பு பம் னிர்  த்தற்கு சதலயன ீலப பலனக னன்டுத்தம்.
த்தல்  த்தற்கு வ்யவு ீர் சதலய ன்லத இயசசபஸ்ன் சன் பம்
அனம். வயள் ீர்ப் ம் ன்து நக மலநன யலகனகும்

, எபே



குதகள் நட்டும் அதக ீலப வற்றுக் வகண்டு நற் குதகளுக்கு குலந்த அவு
ீலப நட்டும் அனுப்பும். அதகப் டின ீர்ப் ம் ன்து வ ண்டர்-வசயட்
அல்து சட்பல்-பயிங் தூயிகல வகண்டு ல் இடங்கிலும்

நநக பவும்

யலகனில் வதிப்து. வ ட்டு ீர்ப் ம் ன்து நகவும் யில உனர்ந்த நற்றும்
அதகநக

உசனகக்கடும் பலனகும் , இயற்ன் பம் ீர் தயபங்கின்

சயர்களுக்கு யணகநல்
ீ
வ ல்கது.
நறும் ீர்ப்  பலனது நகவும் யில உனர்ந்தக இபேந்தலும் துகப்பு
பலகில் கயம் வ லுத்த யிலுள் பலனில் னன்வ சயண்டும். ீள்
ள்ங்கல உபேயக்க ீர் வயினயலத தடுத்தும் , நணல்கல வகண்டு

பப்ிபம், நணல் ஈபம் நற்றும் நலம அயிப்ல வகண்டும் ீர்ப் 
பலலன


ப்தக நற்ம். [1]

நறுஊட்ட குமகள் பம் நலம ீலபபம், யமபம் ீலபபம் ச நத்து
த்தடி ீபேக்கு நறுஊட்டம் அிக்கம். இலயகள் த்தடி கணறுகல
உபேயக்க னன்டும் சநலும் நலம ீரில் ற்டும் நண் அரிப்லபம்
குலக்க உதவும்.
1. னிக்க கூடின ீர் கமப்பு ன்து னன்டு அல்து யணக்குயதகும்.
ீ
2. ீர் னன்டு குலப்பு ன்து பலன துகப்பு யமகலும் ,
னன்டுத்தும் பலகிலும் படிவு வ ய்னப் டுகது. அல்து ,
3. சநம்டுத்தட்ட ீர் சநண்லந பம் ீரின் உச்

ல

வவும்,னன்ட்லடக் குலக்கவும் படிபம். 2-3 ீர் னன்ட்டு அவு
ன்து எபே வ னகும், லடபல நற்ங்கலும், கபேயி,
வதமல்தட்ம், சநம்டுத்தட்ட யடியலநப்பு அல்து வ ய்பல பம் ீர்
உசனகம், குலவு, யணக்குயது
ீ
ஆகனயற்ல குலக்க படிபம். ீரின்
னன்தன் ீர் னன்ட்டுக்க கபேயினகும். னன்த ீர்
உசனகத்தன் யிலவு ீரின் சதலயலன குலக்கும் ீரின் பக்கனத்துயம்
நற்றும் யில-னன்தன் நற் இனற்லகனின் ய ஆதபங்களுடன்
உசனகக்கும் பல பம் அக்கப் டுகது. (.க. ஆற்ல் அல்து
சயதனினல் வபேள்கள்)

ீரின் தன்ிநன்
ீரின் னன்தது எபே குப்ிட்ட வ னல்டுக்கு சதலயன னன்ட்டிலும் ,
டுத்துக் வகள்ட்ட அவுகளுக்கு உள் வதடர்புகள் பபம் , எபே வ னல்டு,
சயல, வ ய்பல அல்து அயற்ன் படிவுகல சுட்டிகட்டுயதகவும் உள்து.

ீ ர் மனாண்மில் து

கடமகள்

தநமகத்தல் வயள்ப் வபேக்கு ற்டுயலதத் தடுக்கவும் , நலம ீலபச் ச நத்து
லயக்கவும் இபேக்கன் ரிகள், குங்கலனயது துகக்க சயண்டும் ன்
சகரிக்லக இப்வழுது யலுப்டத்வதடங்கனிபேக்கது.

ம் னன்டுத்தும் ீரின் அலயக்கணக்கட்டு வ யிடுயது இன்னலநனதது

,

எபே நிதின் அன்ட ீர்த்சதலய க ழ்க்கண்டயறு கணக்கடப்ட்டுள்து.

குடிக்க – 5 ட்டர்
லநக்க – 5 ட்டர்
குிக்க – 55 ட்டர்
துலயக்க – 20 ட்டர்
த்தபம் கழுய – 10 ட்டர்
தலப துலடக்க – 10 ட்டர்
கமயலக்கு – 30 ட்டர்

இந்த அயில தநழ்டு அபசு வதுப்ணித்துலனின் த்தடி ீர் ய ஆதப
அலநப்புப் ிரிவு அித்துள்து , இந்த அவுக்கு நகநல்சதலயக்சகற் னன்டுத்த
ீலப ச நபங்கள்.

சதலயனில்நல் குமய்கள் பம் ீர் யணயலத
ீ
தயிர்க்க சயண்டும். உலடந்த
எழுகும் குமய்கள் உடடினக

கர்ப்புங்கில் த

ரிவ ய்னப்டசயண்டும்.

க்கலட பம் யடுகிபேந்து
ீ
வயிசனற்ப்டும் கமவு

ீலப நறுசுமற்  வ ய்து யக

ங்கள் கழுவுதல்,தீனலணப்புத் துல , புல் ண்லண

சன் இதப உசனகங்களுக்கு னன்டுத்தம்.

வபேகயபேம் நக்கள் வதலகக்கு ற் யடுகள்
ீ
, ள்ிகள், அலுயகங்கள், யினப
றுயங்கள் கட்டுயதற்கக பன்சர்கள் ற்டுத்தனீர்லகள் ஆக்கபநப்பு
வ ய்னப்டுயதல்,

நலமீர் ச நக்கப்டநல் யமந்சதடி யணகயிடுகது.
ீ

ீர்லகின் ஆக்கபநப்புகல இபேம்புக்கபம் வகண்டு அகற் அலய அமனநல்
துகக்க அபசுகள் பன்யபசயண்டும்.

யடுகில்
ீ
குினல ,

லநனல நற்றும் சதட்டங்கில் நகச் க்கநக

ீலபப்னன்டுத்த ச நக்கம்.

முடிவும
நக அடிப்லடனக நது வ னல்டுகில் உடடி நற்ம் அய னநகது. ீரின்
நதப்ல ிபதக்கும் பலனில் ீபேக்குபக்கனத்துயம் அிக்கப்ட சயண்டும்.
இன்று ம் அனுயித்துக் வகண்டிபேக்கும் இசத யழ்க்லக தபத்லத யபேஙக
ந்ததனிபேக்குயிட்டுச்வ ல் சயண்டுநல் ீலப துகத்து ச நக்க
எவ்வயபேயபேக்கும் வறுப்பு இபேக்கது ன்லத உணப சயண்டும்.
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