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அலகு -3 உயிரியல் வளங்கள் 

கரிமத் தன்மயமாக்கம் (carbon sequestration) 

கார்பன் வரிசைப்படுத்துதல், தாவரங்கள், மண், புவியியல் வடிவங்கள் 
மற்றும் கடலில் கார்பனின் நீண்டகால சைமிப்பு. கார்பன் 
வரிசைப்படுத்தல் இயற்சகயாகவும், மானுடவியல் சையல்பாடுகளின் 
விசளவாகவும் நிகழ்கிறது மற்றும் சபாதுவாக கார்பன் சட ஆக்சைடு 
வாயுவாக மாறுவதற்கான உடனடி ஆற்றசலக் சகாண்ட கார்பனின் 
சைமிப்சபக் குறிக்கிறது. வளிமண்டலத்தில் அதிகரித்த கார்பன் சட 
ஆக்சைடு சைறிவுகளின் விசளவாக ஏற்படும் காலநிசல மாற்றம் 
குறித்த வளர்ந்து வரும் கவசலகளுக்கு விசடயிறுக்கும் வசகயில், 

நிலப் பயன்பாடு மற்றும் வனவியல் மாற்றங்கள் மற்றும் கார்பன் பிடிப்பு 
மற்றும் சைமிப்பு. 
கார்பசனத் தக்கசவத்து பூமியின் வளிமண்டலத்திற்குள் நுசைவசதத் 
தடுக்கும் நீர்த்சதக்கங்கள் கார்பன் மூழ்கி எனப்படுகின்றன. 
எடுத்துக்காட்டாக, காடைிப்பு என்பது வளிமண்டலத்தில் கார்பன் 
சவளிசயற்றத்தின் ஒரு மூலமாகும், ஆனால் காடுகசள மீண்டும் 
வளர்ப்பது கார்பன் வரிசைப்படுத்தலின் ஒரு வடிவமாகும், காடுகள் 
கார்பன் மூழ்கி சையல்படுகின்றன. கார்பன் இயற்சகயாகசவ 
வளிமண்டலத்திலிருந்து நிலப்பரப்பு கார்பன் மூழ்கி ஒளிச்சைர்க்சக 
மூலம் மாற்றப்படுகிறது; இது நிலத்தடி உயிர்வளத்திலும் மண்ணிலும் 
சைமிக்கப்படலாம். தாவரங்களின் இயற்சகயான வளர்ச்ைிக்கு அப்பால், 

கார்பசன வரிசைப்படுத்தும் பிற நிலப்பரப்பு சையல்முசறகள், 

அைிக்கப்பட்ட நிலத்தில் மாற்று தாவரங்களின் வளர்ச்ைி, கார்பசன 
உறிஞ்சும் நில சமலாண்சம நசடமுசறகள் (கார்பன் 
வரிசைப்படுத்துதல் மற்றும் காலநிசல மாற்றத்சதக் குசறப்பசதக் 

https://ta.wiktionary.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D


கீசை காண்க), மற்றும் வளிமண்டல கார்பன் சட ஆக்சைடு அளவுகள் 
காரணமாக அதிகரித்த வளர்ச்ைி ஆகியசவ அடங்கும். மற்றும் சமம்பட்ட 
சநட்ரஜன் படிவு. மண் மற்றும் நிலத்தடி தாவரங்களில் பிரிக்கப்பட்ட 
கார்பன் நில பயன்பாடு அல்லது காலநிசல மாற்றங்கள் மூலம் மீண்டும் 
வளிமண்டலத்திற்கு சவளியிடப்படலாம் என்பசத கவனத்தில் சகாள்ள 
சவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, எரிப்பு (இது தீவிபத்துகளால் ஏற்படுகிறது) 
அல்லது ைிசதவு (நுண்ணுயிர் சையல்பாட்டின் விசளவாகும்) காடுகளில் 
சைமித்து சவக்கப்பட்டுள்ள கார்பசன வளிமண்டலத்திற்கு விடுவிக்கும். 
இரண்டு சையல்முசறகளும் கார்பன் சட ஆக்சைடு வாயுசவ 
உருவாக்க தாவர திசுக்களில் சைமிக்கப்படும் கார்பனுடன் காற்றில் 
ஆக்ஸிஜனுடன் இசணகின்றன. 

மரம் மற்றும் அவற்றின் வளங்கள் (Timber and 

their Resources) 
மரங்கள் முக்கியம், ஏசனன்றால் அசவ மரம், காகிதம் மற்றும் பைம் 
உள்ளிட்ட மதிப்புமிக்க சபாருட்கசள வைங்குகின்றன. இருப்பினும், 

காடுகள் பூமிசயச் ைமமாக விநிசயாகிக்கப்படுவதில்சல, சமலும் ைில 
பிராந்தியங்களில் மற்றவர்கசள விட அதிகமான மர வளங்கசளக் 
சகாண்ட சபாருளாதார மற்றும் ைமூக தாக்கங்கள் உள்ளன. 
மரங்களுக்கு நன்றி சைலுத்துவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. அசவ 
அைகாகவும், நிைலாகவும் இருப்பசதத் தவிர, பறசவகள், பூச்ைிகள் 
மற்றும் பிற விலங்குகளுக்கு வாழ்விடங்கசள வைங்குகின்றன, சமலும் 
அசவ ஆக்ஸிஜன் உற்பத்திக்கு அவைியமானசவ, இது பூமியில் 
வாழ்வதற்கு இன்றியசமயாதது. கூடுதலாக, அசவ மரம், காகிதம், பைம் 
மற்றும் சகாட்சடகள் சபான்ற முக்கியமான தயாரிப்புகசள 
வைங்குகின்றன. உலகளவில் 1.5 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களின் 



வாழ்வாதாரங்கள் - உலக மக்கள் சதாசகயில் சுமார் 20 ைதவதீம் சபர் 
மரங்கசள நம்பியிருக்கிறார்கள். 
காடுகள் குறிப்பிட்ட இடங்களில் குவிந்துள்ளன, ஏசனன்றால் மரங்கள், 

மற்ற தாவரங்கசளப் சபாலசவ, சைைித்து வளர குறிப்பிட்ட நிசலசமகள் 
சதசவப்படுகின்றன. வளமான மண், சபாதுமான ஊட்டச்ைத்துக்கள், சூரிய 
ஒளி, சபாதுமான மசை ஆகியசவ மரத்தின் வளர்ச்ைிக்கு முக்கியம். 
மண் தரம் குசறந்த அல்லது ஊட்டச்ைத்து இல்லாத இடங்களில், 

மரங்களின் வளர்ச்ைி தடுமாறலாம் அல்லது ஏற்படாது. உதாரணமாக, 

மசலகளின் சமல் உள்ள மரங்கள் சபாதுவாக குசறந்த உயரத்தில் 
உள்ள மரங்கசள விட மிகச் ைிறியசவ, ஏசனன்றால் மண் சைங்குத்தான 
ைரிவுகளில் ஏழ்சமயானதாக இருக்கும். அசதசபால், சபாதுமான சூரிய 
ஒளி அல்லது மசைசயப் சபறாத இடங்கள் சபரும்பாலும் மரங்கள் 
இல்லாமல் இருக்கலாம். சவப்பநிசலயும் முக்கியமானது-
பாசலவனங்கள் அல்லது நிரந்தரமாக உசறந்த நிலப்பரப்புகள் சபான்ற 
மிகவும் சவப்பமான பகுதிகளில் சபரும்பாலான வசக மரங்கள் 
ைிறப்பாக சையல்படுவதில்சல. மரங்கள் சகால்டிலாக்ஸ் சபான்றசவ: 
அசவ ைரியான நிசலசமகசள விரும்புகின்றன. 
மரங்களுக்கு சதசவயான காலநிசல நிசலகள் இருக்கும்சபாது கூட, 

பூச்ைி சதாற்று சபான்ற இயற்சக சையல்முசறகளால் அசவ 
பாதிக்கப்படலாம். உதாரணமாக, ஒரு தீவிர பூச்ைி, மசல சபன் வண்டு 
(சடன்ட்சராக்சடானஸ் பாண்சடசராைா), ஒரு கருப்பு பூச்ைி, அரிைி 
தானியத்தின் அளவு. இந்த அச்சுறுத்தல் சமற்கு அசமரிக்கா மற்றும் 
கனடாவில் 260,000 ைதுர கிசலாமீட்டர் (100,000 ைதுர சமல்) காடுகசள 
அைித்துவிட்டது. மசல சபன் வண்டு மரங்களின் இசணப்பு திசுக்கசள 
அசடத்து மரங்கசள சகால்கிறது. 
காடுகளுக்கு மற்சறாரு அச்சுறுத்தல் தீ. இடியுடன் கூடிய மின்னல் 
தாக்குதல்கள் முழு காடுகசளயும் எரிக்கச் சைய்யலாம், சமலும் பலத்த 



காற்று விசரவாக தீசய பரப்பக்கூடும். சமற்கு அசமரிக்காவில் காட்டுத் 
தீ சபருகிய முசறயில் நிகழ்கிறது, இருப்பினும் அசவ சபரும்பாலும் 
மக்களால் சதாடங்கப்படுகின்றன-ைில ைமயங்களில் சவண்டுசமன்சற 
தீக்குளித்தவர்களால் கூட. காடுகளில் தீ எப்சபாதும் இயற்சக 
சுைற்ைியின் ஒரு பகுதியாக இருந்து வருவதாக வனத்துசற நிபுணர்கள் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். இருப்பினும், வறட்ைி மற்றும் அதிக சவப்பநிசல 
அதிகமாகிவிட்டதால், காட்டுத் தீ சபரிதாகவும் ஆபத்தானதாகவும் மாறி 
வருகிறது. 

உைவு தவிர சவளாண் நசடமுசறகள் (Agricultural 

resources and practices) 
மண்ணின் நுண் கட்டசமப்பின் வளர்ச்ைிசய சநரடியாக பாதிக்கும் எனக் 
காணலாம், ஆனால் உைவு நடவடிக்சககளும் வைக்கமாக 
ைம்பந்தப்பட்டிருப்பதால், உைவிலிருந்து அடிக்கடி உடல் ரீதியான 
இசடயூறு ஏற்படக்கூடிய தனிப்பட்ட விசளவுகள் மற்றும் அம்ைங்கசள 
தனிசமப்படுத்துவது கடினம். 
மண்ணின் நுண் கட்டசமப்பில் உரமிடுதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் 
ஆகியவற்றின் விசளவுகள் சபரும்பாலும் அதிகரித்த 
உயிர்பயன்பாட்டால் விளக்கப்படுகின்றன. இது ைிறு ைிறு கட்டசமப்பின் 
வளர்ச்ைி, அதிகரித்த மண் சபாசராைிட்டி, குறிப்பாக சமக்சராசபாசராைிட்டி 
மற்றும் சைனல்களின் வளர்ச்ைிக்கு வைிவகுக்கும். கனிம சபாருட்களின் 
சைர்த்தல் சமல் மண்ணின் சைங்குத்து வளர்ச்ைிசய விசளவிக்கும் 
இடத்தில், சுயவிவரத்தில் குசறவான சுருக்கமானது ஆைமான 
பிசளசஜன் மண்சணப் சபாலசவ அப்பிடல் மண்சணயும் உருவாக்கும். 
ஒருங்கிசணந்த உரம் மற்றும் உைவு ஆகியவற்றின் நுண் கட்டசமப்பு 
மற்றும் ஒட்டுசமாத்த வளர்ச்ைியின் விசளவுகள் குசறவாகசவ புரிந்து 
சகாள்ளப்படுகின்றன. 



சபரும்பாலான விவைாய முசறகள் உரங்கசளப் பயன்படுத்துவசத 
நம்பியுள்ளன, அசவ பாரம்பரிய விவைாய முசறகளில் முக்கியமாக 
கரிம உரங்கள். பல சூழ்நிசலகளில், அவற்றின் பயன்பாடு மண்ணின் 
கரிமப் சபாருட்களின் சைறிசவக் காணமுடியாது, ஏசனனில் அதன் 
விசரவான ைிசதவு அல்லது பயிர்களால் எடுக்கப்படுகிறது. பாரட் (1967) 
நீண்ட கால கள சைாதசனகளில் சமய்ச்ைலின் கீழ் மண்ணுக்கு 
சவவ்சவறு உர உள்ளடீுகளின் விசளசவ ஆராய்ந்தார், இது மட்கிய 
வடிவம் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புசடய நுண் கட்டசமப்புகள் 
ஆகியவற்றுடன் ைிகிச்சைகள் இசடசய சவறுபட்ட சவறுபாடுகசள 
சவளிப்படுத்துகிறது. இந்த தனித்துவமான மண் சமக்சரா ஃசபப்ரிக்ஸ் 
மலம் ைார்ந்த சபாருட்களின் தன்சம மற்றும் விநிசயாகத்தில் ஏற்பட்ட 
மாற்றங்களின் விசளவாக கருதப்படுகிறது. கூடுதலாக, இந்த 
விலங்குகளின் இயக்கத்தால் எஞ்ைியிருக்கும் தடங்கள் ைிறிய 
அளவிலான சுருக்கம் அல்லது உயிரியக்கவியல் ஏற்படக்கூடும். ஒரு 
உதாரணம் பைத்சதாட்ட மண்ணின் ஒப்படீ்டு மதிப்படீு ஆகும், அங்கு 
சவளாண் நசடமுசறகள் சதாடர்பான மண்புழு சையல்பாடு 
சமக்சராஸ்சகலில் சதளிவாகக் காணப்பட்டது, சமலும் மண்புழுக்கள் 
இல்லாதிருப்பது இறுதியில் சமல் எல்சலகளில் சுருக்கத்திற்கு 
வைிவகுத்தது. மண் நுண் கட்டசமப்பில் மண்புழு சையல்பாட்டின் 
விசளசவக் கருத்தில் சகாண்டு, பயிரிடக்கூடிய கள சைாதசனகளில், 

உைவு மற்றும் உரத்தின் விசளவுகள் காரணமாக சதளிவான 
சவறுபாடுகள் உருவாகின்றன என்பசத நிரூபித்துள்ளன, கரிமப் 
சபாருட்கள் நிசறந்த திரட்டிகளின் நுண் கட்டசமப்பின் களிமண் 
சைறிவூட்டலுடன். இசவ சமய்ச்ைலுக்கு அடியில் உள்ள மண்ணில் 
சபாதுவானசவ என்று கண்டறியப்பட்டது, ஆனால் அசத மண் 
வைக்கமான ைாகுபடி உைவுக்கு உட்பட்டசபாது அல்ல. 



மண் விலங்குகளால் மண் விரிவாக புனரசமக்கப்படும் இடங்களில், 

அசர நீள்வட்ட வில் சபான்ற அம்ைங்கள் மண்புழு காஸ்ட்கசள 
ஒன்றாக சவல்டிங் சைய்வதன் விசளவாக சதான்றக்கூடும். இது 
மற்றும் பிற சைாதசன ஆய்வுகளில், பிற மண் விலங்குகளிடமிருந்து 
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மலம் சபாருட்கள் மண் திரட்டுகளாக 
அசடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. எவ்வாறாயினும், பண்சண முற்றத்தில் 
எருவுக்கு மாற்றாக கரி-சபாருட்கள் மற்றும் தசர-சபாருட்கசளப் 
பயன்படுத்துவது அதிக பயன்பாட்டின் மூலம் மண்ணின் 
அமிலமயமாக்கலுக்கு வைிவகுக்கும், இது விலங்கியல் சையல்பாட்சட 
அடக்குவதன் மூலம் சமக்சரா ஃசபப்ரிக்சக மாற்றக்கூடும். 
 
பசுமைப் புரட்சி (Green revolution) 
பசுமைப் புரட்சி அல்லது மூன்றாம் வேளாண் புரட்சி என்பது 1950 
மற்றும் 1960 களின் பிற்பகுதியில் நிகழும் ஆராய்ச்சி ததாழில்நுட்ப 
பரிமாற்ற முயற்சிகளின் ததாகுப்பாகும், இது உலகளேில் ேிேசாய 
உற்பத்தியய அதிகரித்தது, குறிப்பாக ேளரும் நாடுகளில், 1960 களின் 
பிற்பகுதியில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ேயகயில் ததாடங்கியது.  
வேதியியல் உரங்கள் மற்றும் வேளாண்-வேதிப்தபாருட்களுடன் 
இயைந்து, மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நீர் ேழங்கல் (தபாதுோக 
நீர்ப்பாசனம் சம்பந்தப்பட்டயே) மற்றும் புதிய இயந்திரமயமாக்கல் 
உட்பட சாகுபடி முயறகள். இயே அயனத்தும் வசர்ந்து 'பாரம்பரிய' 
ததாழில்நுட்பத்யத மீறுேதற்கும் ஒட்டுதமாத்தமாக 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்படுேதற்கும் ஒரு 'நயடமுயறகளின் ததாகுப்பாக' 
காைப்பட்டன. ஃவபார்டு அறக்கட்டயள மற்றும் ராக்தபல்லர் 
அறக்கட்டயள இரண்டும் தமக்சிவகாேில் அதன் ஆரம்ப ேளர்ச்சியில் 
தபரிதும் ஈடுபட்டன.  1970 களில் அயமதிக்கான வநாபல் பரியசப் தபற்ற 
"பசுயமப் புரட்சியின் தந்யத" நார்மன் வபார்லாக் ஒரு முக்கிய 
தயலேராக இருந்தார். ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கயள 



பட்டினியிலிருந்து காப்பாற்றிய தபருயம அேருக்கு உண்டு. அதிக 
தானிய ேியளச்சல் தரும் தானிய தானியங்களின் ேளர்ச்சி, நீர்ப்பாசன 
உள்கட்டயமப்பின் ேிரிோக்கம், வமலாண்யம நுட்பங்கயள 
நேனீமயமாக்குதல், கலப்பின ேியதகளின் ேிநிவயாகம், தசயற்யக 
உரங்கள் மற்றும் ேிேசாயிகளுக்கு பூச்சிக்தகால்லிகள் ஆகியயே 
அடிப்பயட அணுகுமுயறயாக இருந்தது. "பசுயம புரட்சி" என்ற தசால் 
முதன்முதலில் மார்ச் 8, 1968 அன்று அதமரிக்க சர்ேவதச வமம்பாட்டு 
முகயம (யு.எஸ்.ஏ.ஐ.டி) நிர்ோகி ேில்லியம் எஸ். கவுட் ஒரு உயரயில் 
பயன்படுத்தப்பட்டது, அேர் புதிய ததாழில்நுட்பங்களின் பரேயலக் 
குறிப்பிட்டார்: "இயே மற்றும் பிற முன்வனற்றங்கள் வேளாண் 
துயறயில் ஒரு புதிய புரட்சியின் உருோக்கம் உள்ளது. இயத பசுயமப் 
புரட்சி என்று அயழக்கிவறன். 

1961 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா சவகுஜன பஞ்ைத்தின் விளிம்பில் இருந்தது. 
நார்மன் சபார்லாக் இந்திய சவளாண் அசமச்ைர் டாக்டர் எம்.எஸ். 
சுவாமிநாதனின் ஆசலாைகரால் இந்தியாவுக்கு அசைக்கப்பட்டார். 
இந்தியாவின் தானிய ஏகசபாகங்களால் விதிக்கப்பட்ட அதிகாரத்துவ 
தசடகள் இருந்தசபாதிலும், ஃசபார்டு அறக்கட்டசளயும் இந்திய 
அரைாங்கமும் ைர்வசதை மக்காச்சைாளம் மற்றும் சகாதுசம சமம்பாட்டு 
சமயத்திலிருந்து (ைிஐஎம்ஐடி) சகாதுசம விசதகசள இறக்குமதி 
சைய்ய ஒத்துசைத்தன. நம்பகமான நீர் வைங்கல் மற்றும் விவைாய 
சவற்றியின் வரலாறு காரணமாக புதிய பயிர்கசள முயற்ைிக்கும் முதல் 
தளமாக இந்திய அரைாங்கத்தால் பஞ்ைாப் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. தாவர 
இனப்சபருக்கம், நீர்ப்பாைன சமம்பாடு மற்றும் சவளாண் 
சவதிப்சபாருட்களுக்கு நிதியளித்தல் ஆகியவற்றின் சைாந்த பசுசம 
புரட்ைி திட்டத்சத இந்தியா சதாடங்கியது.  

இந்தியா விசரவில் ஐஆர் 8 ஐ ஏற்றுக்சகாண்டது - ைர்வசதை அரிைி 
ஆராய்ச்ைி நிறுவனம் (ஐஆர்ஆர்ஐ) உருவாக்கிய அசர குள்ள அரிைி 
வசக, ைில உரங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாைனங்களுடன் வளர்க்கும்சபாது ஒரு 
ஆசலக்கு அதிக தானியங்கசள உற்பத்தி சைய்ய முடியும். [29] 1968 இல், 



இந்திய சவளாண் விஞ்ஞானி எஸ்.சக. டி தத்தா தனது 
கண்டுபிடிப்புகசள சவளியிட்டார், ஐஆர் 8 அரிைி ஒரு செக்சடருக்கு 
சுமார் 5 டன் உரங்கள் இல்லாமல், உகந்த சூழ்நிசலயில் ஒரு 
செக்சடருக்கு கிட்டத்தட்ட 10 டன் விசளச்ைல் அளித்தது. இது 
பாரம்பரிய அரிைியின் மகசூல் 10 மடங்கு ஆகும். [30] ஐஆர் 8 ஆைியா 
முழுவதும் சவற்றிகரமாக இருந்தது, சமலும் "மிராக்கிள் சரஸ்" என்று 
அசைக்கப்பட்டது. ஐஆர் 8 அசர குள்ள ஐஆர் 36 ஆகவும் 
உருவாக்கப்பட்டது 

சவள்சள புரட்ைி (White Revolution)  
செட் புரட்ைி 1970 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரைாங்கத்தால் மிகப்சபரிய 
பால் சமம்பாட்டு இயக்கங்களில் ஒன்றாகும். இது ஒரு கூட்டுறசவ 
வளர்ப்பதன் மூலம் பால் சதாைிற்துசறசய சபாருளாதார ரீதியாக 
நிசலநிறுத்த உதவுவதற்கும் சவசலவாய்ப்சப வைங்குவதற்கும் 
இந்திய அரசு எடுத்த நடவடிக்சக. ஏசை விவைாயிகளுக்கு. 

சவள்சள புரட்ைி பால் உற்பத்தித்திறசன அதிகரிக்க உதவியது மற்றும் 
பால் இப்சபாது சபாட்டி ைந்சத விசலயில் விற்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் 
ஆசராக்கியமான விலங்குகளின் வளர்ச்ைி மற்றும் உற்பத்தி, பால் 
உற்பத்தி துசறயில் நவனீ சதாைில்நுட்பத்சதப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் 
பல்சவறு ைிறு மற்றும் சபரிய அளவிலான பால் சதாைில்களுக்கு 
இசடயில் சநட்சவார்க்கிங் ஆகியவற்றிற்கான சதசவசய அதிகரித்தது. 

பசுசமப் புரட்ைியின் சவற்றிக்குப் பின்னர் சவள்சள புரட்ைி சதாடர்ந்தது 
மற்றும் சவள்சள புரட்ைியின் சநாக்கம் இந்தியாசவ உலகின் 
மிகப்சபரிய பால் உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவராக மாற்றுவதாகும். 

ஆபசரஷன் ஃப்ளட் என அசைக்கப்படும் சவள்சள புரட்ைி 1970 இல் 
சதாடங்கப்பட்டது. இது இந்தியாவின் சதைிய பால் சமம்பாட்டு 
வாரியத்தின் (என்.டி.டி.பி) ஒரு முயற்ைியாகும், இது உலகின் மிகப்சபரிய 
பால் சமம்பாட்டு திட்டமாகும். இது பால் பற்றாக்குசற உள்ள 



நாட்டிலிருந்து இந்தியாசவ உலகின் மிகப்சபரிய பால் 
உற்பத்தியாளர்களாக மாற்றியது. 

ஆபசரஷன் சவள்ளம் AMUL இன் தசலவரும் நிறுவனருமான சவர்கீஸ் 
குரியன் அசமத்த சைாதசன முசறசய அடிப்பசடயாகக் சகாண்டது, 
அவர் NDDB இன் தசலவராக நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் ஆபசரஷன் 
சவள்ளத்தின் கட்டிடக் கசலஞராகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டார். 

சவர்கீஸ் குரியனின் கீழ், இந்த திட்டம் 700 க்கும் சமற்பட்ட நகரங்கள் 
மற்றும் நகரங்களில் உள்ள நுகர்சவாருடன் இந்தியா முழுவதும் 
உற்பத்தியாளர்கசள இசணக்கும் சதைிய பால் கட்டத்சத 
உருவாக்கியது, பருவகால மற்றும் பிராந்திய விசல சவறுபாடுகசளக் 
குசறத்து, பால் உற்பத்தியாளர்கள் இறுதி நுகர்சவாரிடமிருந்து 
கிசடக்கும் வருமானத்தில் சபரும் பங்சகப் சபறுவசத உறுதிசைய்து, 
இசண அசமப்பதன் மூலம் சையல்பாடுகள். 

சவர்கீஸ் குரியன் சவள்சள புரட்ைியின் தந்சத ஆவார். அவர் 
இந்தியாவின் மிகப்சபரிய பால் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் ஒன்றான 
அமுசல நிறுவினார். குரியன், அவரது நண்பர் எச். எம். தலயாவுடன் 
சைர்ந்து, எருசம பாலில் இருந்து பால் பவுடர் மற்றும் அமுக்கப்பட்ட 
பால் தயாரிக்கும் சையல்முசறசய கண்டுபிடித்தார். அவரது 
தசலசமயில் பல நிறுவனங்கள் சதாடங்கப்பட்டன, முன்னாள் பிரதம 
மந்திரி லால் பகதூர் ைாஸ்திரி அமுலின் சமலாண்சம, வள மற்றும் 
உள்கட்டசமப்பு ஏற்பாடுகளின் அடிப்பசடயில் சதைிய பால் சமம்பாட்டு 
வாரியத்சத உருவாக்கினார். 

நீல புரட்ைி (Blue Revolution) 
மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்ைிக்கான மகத்தான சநாக்கத்சத 
உணர்ந்த இந்திய அரசு, மத்திய திட்ட திட்டத்சத நீல புரட்ைியின் 
குசடயின் கீழ் மறுைீரசமத்துள்ளது. நீல புரட்ைிக்கான 
மறுைீரசமக்கப்பட்ட மத்திய துசற திட்டம்: அரைாங்கத்தால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒருங்கிசணந்த அபிவிருத்தி மற்றும் மீன்வள 



சமலாண்சம (ைிஎஸ்எஸ்) மீன்வளத் துசறயின் கவனம் சைலுத்தும் 
வளர்ச்ைி மற்றும் சமலாண்சமக்கு மீன்வளர்ப்பு மற்றும் மீன் 
உற்பத்தித்திறன் இரண்சடயும் மீன்வளர்ப்பு மற்றும் மீன்வள 
வளங்களிலிருந்து உள்நாட்டு மற்றும் மீன்வள வளங்களிலிருந்து 
அதிகரிக்கிறது. ஆழ்கடல் மீன்பிடித்தல் உள்ளிட்ட கடல் மீன்பிடித் துசற. 

மீனவர்கள் மற்றும் மீன் விவைாயிகளின் சபாருளாதார சைைிப்சப 
அசடவதற்கும், மீன்வள சமம்பாட்டுக்கு நீர்வளங்கசள உகந்த 
முசறயில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உணவு மற்றும் ஊட்டச்ைத்து 
பாதுகாப்பிற்கு பங்களிப்பதற்கும், உயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 
கவசலகசள கருத்தில் சகாண்டு நீல புரட்ைி சையல்படுத்தப்படுகிறது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ், மீன் உற்பத்திசய 2015-16 ஆம் ஆண்டில் 107.95 
லட்ைம் டன்னிலிருந்து 2019-20 நிதியாண்டின் இறுதியில் சுமார் 150 
லட்ைம் டன்னாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்கள் 
மற்றும் மீன் விவைாயிகளுக்கு வருமானத்சத இரட்டிப்பாக்கும் இலக்சக 
அசடய ஏற்றுமதி ஓட்டத்சத அதிகரிப்பசத சமயமாகக் சகாண்டு 
ஏற்றுமதி வருவாசய அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மீன் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித்திறசன சமம்படுத்துதல் மற்றும் நீல 
புரட்ைி என்ற கருத்சத அசடய சவண்டும் என்ற சநாக்கத்துடன் அடுத்த 
5 ஆண்டுகளுக்கு விரிவான சதைிய மீன்வள சையல் திட்டம் -2020 
(என்.எஃப்.ஏ.பி) திசணக்களம் தயாரித்துள்ளது. குளங்கள் மற்றும் 
சதாட்டிகள், ஈரநிலங்கள், உப்பு நீர், குளிர்ந்த நீர், ஏரிகள் மற்றும் 
நீர்த்சதக்கங்கள், ஆறுகள் மற்றும் கால்வாய்கள் மற்றும் கடல் துசற 
சபான்ற பல்சவறு மீன்பிடி வளங்கசள கருத்தில் சகாண்டு இந்த 
அணுகுமுசற சதாடங்கப்பட்டது. 

கால்நசடகள் வளங்கள் (Livestock Resource) 
கால்நசட வளங்களில் இந்தியா முதல் இடத்தில் உள்ளது, அசதத் 
சதாடர்ந்து அசமரிக்கா. இந்தியாவில் சமாத்த கால்நசடகள்- 14% 
பசுக்கள் மற்றும் ஆக்ஸன், மற்றும் உலகின் 57% எருசமகள். 



இருப்பினும், சமாத்த நாட்டின் பால் உற்பத்தியில் எருசமகள் 53% 
பங்களிக்கின்றன. பசுக்கள் மற்றும் ஆக்ஸன்களின் எண்ணிக்சக 
(ஒழுங்கு குசறதல்) - மத்தியப் பிரசதைம்> சமற்கு வங்கம்> 
உத்தரபிரசதைம் >> மகாராஷ்டிரா. எருசமகளின் எண்ணிக்சக (ஒழுங்கு 
குசறதல்) - உத்தரபிரசதைம்> ஆந்திரா> ராஜஸ்தான்> மத்தியப் பிரசதைம். 
நாட்டின் சமாத்த விவைாய உற்பத்தியில் 29.7% கால்நசட வளர்ப்பு 
மற்றும் பிஸ்கல்ச்ைர் ஆகியவற்றால் பகிர்ந்து சகாள்ளப்படுகிறது. 
சபாருளாதாரத்தில் கால்நசட வளங்களின் முக்கியத்துவம் 

சதால், கம்பளி சபான்ற சதாைில்கசள வளர்க்க இது உதவுகிறது. 

பால் உற்பத்தி சைய்யும் மாநிலம்: உத்தரபிரசதைம்> ஆந்திரா> 
ராஜஸ்தான்> பஞ்ைாப்> குஜராத் 

• முட்சட உற்பத்தி சைய்யும் மாநிலம்: ஆந்திரா> தமிழ்நாடு> 
மகாராஷ்டிரா> ெரியானா> பஞ்ைாப் 

• இசறச்ைி உற்பத்தி சைய்யும் மாநிலம்: ஆந்திரா> மகாராஷ்டிரா> 
உத்தரப்பிரசதைம்> தமிழ்நாடு 

• கம்பளி உற்பத்தி சைய்யும் மாநிலம்: ராஜஸ்தான்> ஜம்மு-காஷ்மீர்> 
கர்நாடகா> ஆந்திரா 

 
அலகு IV புதுப்பிக்கத்தக்க அல்லாத எரிைக்தி 
வளங்கள் 

 

புசதபடிவ எரிசபாருள்கள் 
புசதபடிவ எரிசபாருள்கள் இறந்த தாவரங்கள் சபான்ற கரிமப் 
சபாருட்களின் எரியக்கூடிய புவியியல் சவப்புக்கள் மற்றும் பல ஆயிரம் 
அடி மண்ணின் கீழ் சடபாைிட் சைய்யப்பட்ட விலங்குகள் 



புசதக்கப்படுகின்றன. இந்த சவப்புக்கள் காலப்சபாக்கில் ைிசதந்து, 
இயற்சக எரிவாயு, நிலக்கரி மற்றும் சபட்சராலியமாக மாற்றப்பட்டன, 
பூமியின் சமசலாட்டத்திற்குள் இருக்கும் கடுசமயான சவப்பம் மற்றும் 
அழுத்தம் காரணமாக. அசவ புதுப்பிக்க முடியாத ஆற்றல் மூலங்கள் 
என்றும் அசைக்கப்படுகின்றன, ஏசனனில் அது நிரப்ப மிக நீண்ட சநரம் 
ஆகும். 

புசதபடிவ எரிசபாருட்களின் வசககள், உருவாக்கம் மற்றும் பயன்கள் 

புசதபடிவ எரிசபாருள்கள் பின்வரும் வசககளில் உள்ளன: 

நிலக்கரி 

சபட்சராலியம் 

இயற்சக எரிவாயு 

நிலக்கரி 

இது கார்பன், செட்ரஜன், சநட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கந்தகத்தால் 
ஆன கடினமான, கருப்பு நிற சபாருள். 

நிலக்கரியின் முக்கிய வசககள்- ஆந்த்ராசைட், பிட்மினஸ் மற்றும் 
லிக்சனட். 

ஆந்த்ராசைட் அதிக கார்பன் சைறிசவக் சகாண்டுள்ளது மற்றும் இது 
நிலக்கரியின் கடினமான வசக. 

லிக்சனட் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் செட்ரஜனின் அதிக சைறிவு சகாண்டது, 
ஆனால் கார்பனின் குசறந்த சைறிவு. 

பிற்றுமினஸ் என்பது நிலக்கரியின் மிதமான வடிவம். 

சகாக், நிலக்கரி தார் மற்றும் நிலக்கரி வாயு சபான்ற 
வைித்சதான்றல்கசளப் சபற நிலக்கரி சதாைில்துசற ரீதியாக 
சையலாக்கப்படுகிறது. 

நிலக்கரி உருவாக்கம் 



நிலக்கரிசய உருவாக்கும் சையல்முசற கார்பசனற்றம் என்று 
அசைக்கப்படுகிறது. 

தாழ்வான ஈரநிலத்தில் இருக்கும் அடர்ந்த காடு மில்லியன் கணக்கான 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியில் புசதக்கப்பட்டது. 

மண் அவர்கள் மீது சவத்துக்சகாண்சட இருந்தது, அசவ 
சுருக்கப்பட்டன. 

அசவ ஆைமாகவும் ஆைமாகவும் சைன்றசபாது, அவர்கள் அதிக 
சவப்பநிசலசயயும் அழுத்தத்சதயும் எதிர்சகாண்டனர். 

இதன் விசளவாக, சபாருட்கள் சமதுவாக நிலக்கரியாக மாற்றப்பட்டன. 

நிலக்கரியின் பயன்கள் 

ஆரம்பத்தில் ரயில்சவ என்ஜின்களில் நீராவி தயாரிக்க நிலக்கரி 
பயன்படுத்தப்பட்டது. 

இது உணவு ைசமக்க பயன்படுகிறது. 

சவப்ப ஆசலகளில் மின்ைாரம் தயாரிக்க இது பயன்படுகிறது. 

இது சதாைில்களில் எரிசபாருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

சபட்சராலியம் 

இது ஒரு சதளிவான, எண்சணய் நிசறந்த திரவமாகும், சபாதுவாக 
பச்சை அல்லது கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும். 

இது மிகவும் விைித்திரமான வாைசனசயக் சகாண்டுள்ளது மற்றும் 
சபட்சராலிய வாயு, டீைல், பாரஃபின் சமழுகு, சபட்சரால், மைகு 
எண்சணய் சபான்றவற்றின் கலசவயாகும். 

பல சதாைில்களில் அதன் பரவலான பயன்பாடுகளின் காரணமாக இது 
"கருப்பு தங்கம்" என்றும் அசைக்கப்படுகிறது. 

சபட்சராலியம் உருவாக்கம் 



கடல் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் இறந்தன, அவற்றின் உடல்கள் 
கடலின் அடிப்பகுதியில் குடிசயறின. 

மணல் மற்றும் களிமண் அடுக்குகளால் அசவ சுருக்கப்பட்டன. 

அதிக சவப்பநிசல மற்றும் அழுத்தத்துடன் அவர்கள் ைந்திப்பது 
அவர்கசள சபட்சராலியமாக மாற்றுகிறது. 

ஒரு சுத்திகரிப்பு நிசலயத்தில் சதாடர்ச்ைியான சையல்முசறகளால் 
கச்ைா எண்சணயிலிருந்து சபட்சராலியம் பிரிக்கப்படுகிறது. இது 
சபட்சராலிய சுத்திகரிப்பு என்று அசைக்கப்படுகிறது. 

சபட்சராலியத்தின் பயன்கள் 

இது உள் எரிப்பு இயந்திரங்கசள சபட்சரால் வடிவத்தில் இயக்க 
பயன்படுகிறது. 

இது கூசர, ைாசல நசடபாசதகள் மற்றும் நீர் விரட்டியாக 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இது ைவர்க்காரம், பிளாஸ்டிக், இசைகள், பாலிதீன் சபான்றவற்சற 
உற்பத்தி சைய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இயற்சக எரிவாயு 

இது ஒரு சுத்தமான மற்றும் நச்சு அல்லாத புசதபடிவ எரிசபாருள். 

இது நிறமற்றது மற்றும் மணமற்றது மற்றும் குைாய் வைியாக எளிதாக 
மாற்ற முடியும். 

இது உயர் அழுத்தத்தின் கீழ் சுருக்கப்பட்ட இயற்சக வாயுவாக 
(ைி.என்.ஜி) சைமிக்கப்படுகிறது. 

இது குசறந்த மாசுபடுத்தும் மற்றும் குசறந்த விசல புசதபடிவ 
எரிசபாருளாகும். 

மீத்சதன் மிக முக்கியமான இயற்சக வாயு. 



இயற்சக எரிவாயு உருவாக்கம் 

சபட்சடாபிளாங்க்டன் மற்றும் ஜூப்ளாங்க்டன் ஆகியசவ கடலின் 
அடிப்பகுதியில் மூழ்கி கரிமப் சபாருட்களுடன் கலந்து கரிம நிசறந்த 
மண்சண உருவாக்குகின்றன. 

அதிக வண்டல்களின் கீழ் புசதக்கப்பட்ட மண் மற்றும் ஒரு கரிம சஷல் 
உருவாக லித்திபஸீாகிறது. இது ஆக்ஸிஜசன சவளிப்படுத்துவசதத் 
தடுக்கிறது. கரிம சபாருட்கள் பாக்டீரியாவால் ைிசதவசடயாமல் 
பாதுகாக்க இது சைய்யப்படுகிறது. 

அதிகரித்து வரும் அழுத்தம் மற்றும் சவப்பநிசல சஷசல 
மண்சணண்சணய் எனப்படும் சமழுகு சபாருளாக மாற்றும்.90-160 between 
C க்கு இசடயிலான சவப்பநிசலயில் மண்சணண்சணய் இயற்சக 
வாயுவாக மாற்றப்படுகிறது. 

இயற்சக வாயுவின் பயன்கள் 

சுருக்கப்பட்ட இயற்சக எரிவாயு ைக்திசய உருவாக்க பயன்படுகிறது. 

இது வாகனங்களில் எரிசபாருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இசத ைசமயலுக்கு வடீுகளில் பயன்படுத்தலாம். 

இது ரைாயனங்கள் மற்றும் உரங்களில் ஒரு சதாடக்க சபாருளாக 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

அணுக்கரு ஆற்றல்  (Nuclear energy ) 

அணுக்கரு ஆற்றல் என்பது அணு(க்களின்) உட்கருயே பிரித்தல் (பிளப்பு) 
அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று இயைத்தலின் (பியைவு) மூலமாக 
தேளியாகிறது. அணுக்கருத் திரளில் இருந்து ஆற்றலுக்கு மாற்றுதல் 
திரள்-ஆற்றல் சமான சூத்திரம் ΔE  = Δm.c ² உடன் இயசோனதாக 
இருக்கிறது. இதில் ΔE = ஆற்றல் தேளியடீு, Δm = திறள் குயற மற்றும் c = 
தேற்றிடத்தில் (தபளதீக மாறிலி) ஒளியின் வேகம் ஆகும். 1896 ஆம் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81


ஆண்டில் பிரஞ்சு இயற்பியல் ேல்லுநர் தென்றி தபக்குதரல் மூலமாக 
அணுக்கரு ஆற்றல் முதலில் கண்டறியப்பட்டது. அக்காலத்திற்கு சற்று 
முன்பு அதாேது 1895 ஆம் ஆண்டில் கண்டறியப்பட்ட எக்ஸ்-வர 
தட்டுக்கள் வபான்ற யூவரனியத்திற்கு அருகில் உள்ள இருளில் 
ஒளிப்படத்துக்குரிய தட்டுக்கள் வசமிப்பயதக் கண்டறிந்த வபாது இயத 
அேர் கண்டறிந்தார். 

அணுக்கரு வேதியியல் இரசோதத்யத தங்கமாக மாற்றுேதற்கு 
ஏதுோக்கும் ேடிேமாக அல்லது ஒரு அணுேில் இருந்து மற்தறாரு 
அணுோக மாற்றப்படுேதற்குப் (ஆனாலும் பல படிநியலகள் மூலமாக) 
பயன்படுத்தப்படலாம்.வரடிவயாநியூக்கியளடு (கதிரியக்க ஐவசாவடாப்பு) 
உருோக்கம் தபாதுோக ஆல்பா துகள்கள், படீ்டா துகள்கள் அல்லது 
காமா கதிர்கள் ஆகியேற்றுடன் மற்தறாரு ஐவசாவடாப்பின் (அல்லது 
மிகவும் துல்லியமாக நியூக்கியளடு) கதிரியக்கத்துடன் 
ததாடர்புயடயதாக இருக்கிறது. ஒரு அணுேில் ஒவ்தோரு 
அணுக்கருத்துகளுக்கும் அதிகமான கட்டயமப்பு 
ஆற்றயல இரும்பு தகாண்டிருக்கிறது. குயற சராசரி கட்டயமப்பு 
ஆற்றாலின் அணு, உயர் சராசரி கட்டயமப்பு அணுேினுள் 
மாற்றமயடந்தால் ஆற்றல் தேளியிடப்படுகிறது. யெட்ரஜனின் 
பியைவு, கனமான அணுக்கயள உருோக்குேதற்கான இயைதல், 
ஆற்றயல தேளியிடுதல், யுவரனியப் பிளப்புச் தசய்ேதாக தபரிய 
அணுக்கருக்கயள சிறிய பகுதிகளாக உயடத்தல் ஆகியேற்யறப் 
பின்ேரும் அட்டேயை காட்டுகிறது. ஐவசாவடாப்புகளுக்கு இயடயில் 
நியலப்புத்தன்யம மாறுபடுகிறது: ஐவசாவடாப்பு U-235 என்பது மிகவும் 
தபாதுோன U-238 ஐக் காட்டிலும் மிகவும் குயறந்த நியலப்புதன்யம 
தகாண்டது. 

அணுக்கரு ஆற்றல் பின்ேரும் மூன்று தேளிவநாக்கு ஆற்றல் (அல்லது 
தேளிவநாக்கு தேப்பம் சார்) தசயல்பாடுகளால் தேளியிடப்படுகிறது: 

 கதிரியக்கச் சியதவு - இதில் கதிரியக்க அணுக்கருச் சியதவுகளில் 
நியூட்ரான் அல்லது புவராட்டான், மின்காந்த கதிர்ேசீ்சு (காமா 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%9A%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AF%81


கதிர்கள்), நியூட்ரிவனாக்கள் (அல்லது அேற்றில் அயனத்தும்) 
ஆகிய துகள்கள் உமிழ்ேதன் மூலமாகத் தானியங்குகிறது. 

 பியைவு - இரண்டு அணு உட்கரு ஒன்றுடன் ஒன்று உருகி 
கனமான அணுக்கருயே உருோக்குகிறது. 

 பிளப்பு - கனமான அணுக்கருயே இவலசான உட்கருோக 
இரண்டாகப் (அல்லது மிகவும் அரிதாக மூன்றாக) பிளத்தல் 

2012 நிலேரப்படி எரிதபாருள் பயன்பாடு (IEA, 2014) 

  நிலக்கரி/முற்றாநிலக்கரி (40.4%) 

  இயற்யக எரிோயு (22.5%) 

  புனல் (16.2%) 

  அணுக்கருப்பிளவு (10.9%) 

  எண்தைய் (5.0%) 

  மற்றயே (புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்) (5.0%) 

2015 இல் உலகளேில்  

 பத்து புதிய அணு உயலகள் மின் ததாடருடன் இயைக்கப்பட்டன 

 ஏழு அணு உயலகள் நிரந்தரமாக மூடப்பட்டன 

 441 அணு உயலகள் 382,855 தமகா ோட் மின்சார உற்பத்தி 
திறனுடன் தசயல்படுகின்றன 

 தமிழகத்தில் கூடங்குளம் இரண்டாேது அலகு உள்ளிட்ட 67 அணு 
உயலகளின் கட்டுமானம் நயடதபறுகிறது 

 நிலக்கரி பயன்பாட்டால் காற்று மாசுபாட்யட தடுப்பதற்காக மிக 
அதிக எண்ைிக்யகயில் சீனாேில் அணு உயல திட்டங்கள் 
தசயல்படுத்தப்பட்டன. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88_%E0%AE%8E%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%86%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%B2%E0%AF%8D


அக்வடாபர் மாதம் ோட்ஸ் பார் என்ற அதமரிக்க அணு உயல ேர்த்தகப் 
பயன்பாட்டுக்கு தகாண்டு ேரப்பட்டது. 

Unit -5  
சபருங்கடல் சவப்ப ஆற்றல் மாற்றம் (OTEC) 

சபருங்கடல் சவப்ப ஆற்றல் மாற்றம் (OTEC) குளிர்ந்த ஆைமான மற்றும் 
சவப்பமான ஆைமற்ற அல்லது சமற்பரப்பு கடல்நீருக்கு இசடயில் 
உள்ள கடல் சவப்ப ைாய்சவ ஒரு சவப்ப இயந்திரத்சத 
இயக்குவதற்கும் பயனுள்ள சவசலகசள உருவாக்குவதற்கும் 
பயன்படுத்துகிறது, சபாதுவாக மின்ைார வடிவத்தில். OTEC மிக அதிக 
திறன் சகாண்ட காரணியுடன் சையல்பட முடியும், எனசவ அடிப்பசட 
சுசம பயன்முசறயில் சையல்பட முடியும். 

வடக்கு அட்லாண்டிக் மற்றும் சதற்கு சபருங்கடலின் குறிப்பிட்ட 
பகுதிகளில் குளிர்ந்த வளிமண்டலத்துடன் கடல் சமற்பரப்பு நீர் சதாடர்பு 
மூலம் உருவாகும் அடர்த்தியான குளிர்ந்த நீர் சவகுஜனங்கள் ஆழ்கடல் 
படுசககளில் மூழ்கி சதர்சமாசெலின் சுைற்ைியால் முழு 
ஆழ்கடலிலும் பரவுகின்றன. ஆைமான கடலில் இருந்து குளிர்ந்த நீசர 
உயர்த்துவது குளிர்ந்த சமற்பரப்பு கடல் நீரின் வழீ்ச்ைியால் 
நிரப்பப்படுகிறது. 

கடல் எரிைக்தி ஆதாரங்களில், OTEC என்பது சதாடர்ச்ைியாக 
கிசடக்கக்கூடிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிைக்தி வளங்களில் ஒன்றாகும், இது 
அடிப்பசட-சுசம மின்ைாரம் வைங்க பங்களிக்கக்கூடும். OTEC க்கான வள 
ஆற்றல் மற்ற கடல் ஆற்றல் வடிவங்கசள விட மிகப் சபரியதாகக் 
கருதப்படுகிறது. கடலின் சவப்ப கட்டசமப்சப பாதிக்காமல் OTEC 
இலிருந்து 88,000 TWh / yr மின்ைாரம் உருவாக்க முடியும்.  

அசமப்புகள் மூடிய-சுைற்ைி அல்லது திறந்த-சுைற்ைியாக இருக்கலாம். 
மூடிய-சுைற்ைி OTEC சபாதுவாக அம்சமானியா அல்லது R-134a சபான்ற 
குளிரூட்டிகளாக கருதப்படும் சவசல சைய்யும் திரவங்கசளப் 



பயன்படுத்துகிறது. இந்த திரவங்கள் குசறந்த சகாதிநிசலகசளக் 
சகாண்டுள்ளன, எனசவ மின்ைாரத்சத உருவாக்க கணினியின் 
சஜனசரட்டசர இயக்குவதற்கு ஏற்றது. இன்றுவசர OTEC க்கு 
சபாதுவாக பயன்படுத்தப்படும் சவப்ப சுைற்ைி, குசறந்த அழுத்த 
விசையாைிசயப் பயன்படுத்தி சரங்சகன் சுைற்ைி ஆகும். திறந்த-சுைற்ைி 
இயந்திரங்கள் கடல் நீரிலிருந்து நீராவிசய சவசல சைய்யும் திரவமாகப் 
பயன்படுத்துகின்றன. 

OTEC ஒரு துசண தயாரிப்பாக குளிர்ந்த நீரின் அளசவயும் வைங்க 
முடியும். இது ஏர் கண்டிஷனிங் மற்றும் குளிர்பதனத்திற்கு 
பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் ஊட்டச்ைத்து நிசறந்த ஆைமான கடல் நீர் 
உயிரியல் சதாைில்நுட்பங்களுக்கு உணவளிக்க முடியும். மற்சறாரு 
துசண தயாரிப்பு கடலில் இருந்து வடிகட்டப்பட்ட புதிய நீர்.  

புவிவெப்ப ஆற்றல்  (Geothermal energy) 

 

புவிவெப்ப ஆற்றல் என்பது பூமியில் உருொக்கப்பட்டு 

சேமிக்கப்படும் வெப்ப ஆற்றல். வெப்ப ஆற்றல் என்பது 

வபாருளின் வெப்பநிலைலை நிர்ணயிக்கும் ஆற்றல். பூமியின் 
சேசைாட்டத்தின் புவிவெப்ப ஆற்றல் கிரகத்தின் அேல் 
உருொக்கம் ேற்றும் கதிரிைக்கச் சிலைவுகளிலிருந்து உருொகிறது 

(ைற்சபாது நிச்ேைேற்ற ஆனால் சைாராைோக ேேோன 

விகிைாச்ோரத்தில்). புவிவெப்பம் என்ற வபைரலட கிசரக்க 

செர்களிலிருந்து உருொகிறது ge (புவி) , அைாெது பூமி, ேற்றும் 

οςμος (வைர்சோஸ்), அைாெது சூடான வபாருள். பூமியின் உள் 
வெப்பம் கதிரிைக்கச் சிலைவிலிருந்து உருொகும் வெப்ப ஆற்றல் 
ேற்றும் பூமியின் உருொக்கத்திலிருந்து வைாடர்ச்சிைான வெப்ப 

இழப்பு ஆகும். சகார்-சேன்டல் எல்லையில் வெப்பநிலை 4000 ° 

C (7,200 ° F) ஐ விட அதிகோக இருக்கைாம். பூமியின் 
உட்புறத்தில் அதிக வெப்பநிலை ேற்றும் அழுத்ைம் சிை பாலறகள் 
உருகுெைற்கும் திடோன கெேம் பிளாஸ்டிக்காக நடந்து 



வகாள்ெைற்கும் காரணோகின்றன, இைன் விலளொக சேன்டலின் 
பகுதிகள் சுற்றியுள்ள பாலறலை விட இைகுொக இருப்பைால் 

சேல்சநாக்கிச் வேல்கின்றன. பாலறயும் நீரும் சேசைாட்டத்தில் 

வெப்பேலடகின்றன, சிை சநரங்களில் 370 ° C (700 ° F) ெலர 

இருக்கும். சூடான நீரூற்றுகளிலிருந்து ெரும் ைண்ணீருடன், 
புவிவெப்ப ஆற்றல் பாலிசைாலிதிக் காைத்திலிருந்து 
குளிப்பைற்கும் பண்லடை சராோனிை காைத்திலிருந்து விண்வெளி 

வெப்பேைோக்கலுக்கும் பைன்படுத்ைப்படுகிறது, ஆனால் இது 

இப்சபாது மின் உற்பத்திக்கு மிகவும் பிரபைோனது. உைகளவில், 

11,700 வேகாொட் (வேகாொட்) புவிவெப்ப ேக்தி 2013 இல் 

கிலடத்ைது. 2010 ஆம் ஆண்டு நிைெரப்படி ோெட்ட 

வெப்பமூட்டும், விண்வெளி வெப்போக்கல், ஸ்பாக்கள், 

வைாழில்துலற வேைல்முலறகள், உப்புநீக்கம் ேற்றும் விெோை 

பைன்பாடுகளுக்கு கூடுைைாக 28 ஜிகாொட் சநரடி புவிவெப்ப 

வெப்போக்கல் திறன் நிறுெப்பட்டுள்ளது. புவிவெப்ப ேக்தி 

வேைவு குலறந்ை, நம்பகோன, நிலைைான ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

நட்பு, ஆனால் ெரைாற்று ரீதிைாக வடக்சடானிக் ைட்டு 
எல்லைகளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்கு 

ேட்டுப்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. ேமீபத்திை வைாழில்நுட்ப 
முன்சனற்றங்கள் ோத்திைோன ெளங்களின் ெரம்லபயும் 

அளலெயும் விைத்ைகு முலறயில் விரிவுபடுத்தியுள்ளன, குறிப்பாக 

வீட்டு வெப்போக்கல் சபான்ற பைன்பாடுகளுக்கு, பரெைான 

சுரண்டலுக்கான திறலனத் திறக்கிறது. புவிவெப்ப கிணறுகள் 
பூமிக்குள் ஆழோக சிக்கியுள்ள கிரீன்ஹவுஸ் ொயுக்கலள 

வெளியிடுகின்றன, ஆனால் இந்ை உமிழ்வுகள் புலைபடிெ 

எரிவபாருலள விட ஆற்றல் அைகுக்கு மிகக் குலறவு. பூமியின் 
புவிவெப்ப ெளங்கள் சகாட்பாட்டளவில் ேனிைகுைத்தின் ஆற்றல் 

சைலெகலள ெழங்குெைற்கு சபாதுோனலெ, ஆனால் மிகச் சிறிை 



பகுதிசை ைாபகரோக சுரண்டப்படைாம். ஆழோன 
ெளங்களுக்கான துலளயிடுைல் ேற்றும் ஆய்வு மிகவும் விலை 

உைர்ந்ைது. புவிவெப்ப ேக்தியின் எதிர்காைத்திற்கான கணிப்புகள் 

வைாழில்நுட்பம், எரிேக்தி விலைகள், ோனிைங்கள், ைட்டு எல்லை 
இைக்கம் ேற்றும் ெட்டி விகிைங்கள் பற்றிை அனுோனங்கலளப் 

வபாறுத்ைது. கிரீன் பெர் புசராகிராமில் EWEB இன் 

ொடிக்லகைாளர் விருப்பம் சபான்ற லபைட் திட்டங்கள், 
புவிவெப்பம் சபான்ற புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிேக்தி மூைத்திற்காக 
ொடிக்லகைாளர்கள் இன்னும் வகாஞ்ேம் அதிகோக வேலுத்ை 

ைைாராக இருப்பலைக் காட்டுகின்றன. ஆனால் அரோங்கத்தின் 

உைவி ஆராய்ச்சி ேற்றும் வைாழில் அனுபெத்தின் விலளொக, 

1980 கள் ேற்றும் 1990 களில் புவிவெப்ப மின்ோரம் உற்பத்தி 

வேய்ெைற்கான வேைவு 25% குலறந்துள்ளது. 2001 ஆம் ஆண்டில், 
புவிவெப்ப ஆற்றல் ஒரு கிசைாொட் ஒன்றுக்கு இரண்டு முைல் 
பத்து அவேரிக்க வேன்ட் ெலர வேைொகிறது 

 

 


