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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772260165
0752151580

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

சமகால அர�ய��� ச�க வா���� 
ெதா���ப���� �க�� ���ய நட���கைள 
ஆழமாக� க�ற���ெகா���கமாக வார� 
ேதா�� �யாழ��ழைமக�� ��பக� 5.30 
ம��� ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� 
���ற�.

அர�ய�, ெதா���ப�, ச�க� என� ப�ேவ� 
பர���க�� ெத�� ெச�ய�ப�� 
தைல���க�� ஒ�ெவா� வார�� ஆழமான 
�ற�த கல��ைரயாட� இட�ெப��. 

நா� வா�� இ�த� ச�க�ைத� க�ற��� 
����ெகா�ள�� அ���த����� 
இ�ச�க�ைத வள��ெத��க�� உ�க� 
அைனவைர�� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
அைழ��ற�. 
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Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

15-11-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ப�வ�ைல மா�ற�க�� அர�ய�
ெதாட�க உைரயாட� :  ெத.ஞால���� ��ல�ேகா |

ச� ச��ரேசகர ெவ�கட ராம� 

(Chandrasekhara Venkata Raman) (நவ�ப� 7, 

1888 - நவ�ப� 21, 1970) ெப�� �க� 
நா��ய இ��ய அ��ய� அ�ஞ�. 

இவ� 1930� இய��ய� �ைற�கான ேநாப� 
ப�ைச� ெப�றா�. ஒ� ஒ� ெபா��� ஊேட 
ெச��� ெபா�� �த�� ஒ�யைலக�� 
ஏ�ப�� அைல�ள மா�ற�ைத இவ� 
க�����தா�. இ�ப�� �த�� ஒ��� 
அைல�ள மா�ற��� இராம� �ைள� 
(Raman Effect) எ�� ெபய�. 
இ�க��������� தா� இவ��� ேநாப� 
ப�� அ��க�ப�ட�. இ�க������ இ�� 
ெபா��க�� பல �தமான ப��கைள� 
க�ட�ய (ெபா���� ேக� ஏ�� ேநராம��) 
�க�� பய�ைடய�� உல�� �க� 
ெப�ற�� ஆ��1 926� இ��ய இய��ய� 
ஆ��த� (Indian Journal of Physics) 
எ��� அ��ய� இதைழ ��� அத� 
ெதா��பா��யராக�� ப����தா�. 

இவ� வய�� (���) , ��த�க� ேபா�ற 
இைச�க��க� ப���� ந�� ஆ�� ெச�� 
��� க������க� ெச���ளா�.

�. �. ராம�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

�ேயா�ேடா உட�ப��ைகைய 
நைட�ைற�ப���வத� 

ேபா�ைவ�� காப� 
ெவ���தைல வ��தமாக 

மா��னா�க�. இ� Emission 
Trading எ�� 

அைழ�க�ப�ட�. இத�ப� 
ச�ட��யாக 

ப�ேத�ய�க�ெப�க�� 
��வன�க�� 
வைர�ைறய�� 

காப�ெரா�ைச�ைட 
ெவ���டன.

��ென�ேபா�� இ�லாதள��� எ��பாராத கால�ைல, 
ப�வ�ைல மா�ற�கைள உல�� உ�ள ம�க� உண��றா�க�. 
ப�வ�க� மா�மா� வ�வ�� அள�கட�த மைழ���� 
ஒ��ற�� ேமாசமான வர�� ம��ற�� என எைத�� 
எ���ற��யாத �ைல�� இ�ைறய உலக� 
இய���ெகா�����ற�. ஆ��ேதா�� இ�வாறான 
எ��பாராத வர��, ெவ�ள�ெப��� ேபா�ற 
இய�ைக�கார�களா� ப�லா�ர� ேப� ம��றா�க�. இைவ 
ெவ�� த�ெசய� �க��கள�ல. �� ெவ�பமைடத� (Global 
Warming) ம��� ப�வ�ைல மா�ற�க� (Climate Change) 
ப�� நா� அ��க� ேக���ேறா�. மாநா�க� ஆ��ேதா�� 
நட���றன. உல�� உ�ள நா�க�� தைலவ�க� 
������ ேப��றா�க�. ஆனா� எ��� ஆ�க��வமாக 
நட�பதாக இ�ைல. ஏ�. இ�� ���ப�ைத�� ம�த 
இ��ைப�� பா�ய அ����த����ளா�� இ���� 
ப�வ�ைல மா�ற�க� ெதாட��� யா�� எைத�� 
ெச�யாதத�கான காரண�க� எ�ன எ�ப� ேக�����யேத.

�� ெவ�பமைடத�: ���ேகாள��ன� ெவ�ப�ைலயான� 
19� ��றா��� இ���ப���� இ��� அ�க��� 
வ��ற�. ���பாக 20� ��றா��� ���ேகாளமான� 0.8 °
C (1.4 °F) �டா���ள�. இத�� ம�த�� ெசய�பா�கேள 
���யமான காரணமா��. ���பாக கா�கைள அ��த�, 
மர�கைள ெவ��த�, அள��க�கமான உ���வ�� 
எ�ெபா��க�� (Fossil Fuels) பாவைன எ�பனேவ 
���யமான காரண�களா��. 21� ������ 
���ேகாளமான� ேம�� 1.1 °C �த� 6.4 °C வைர 
அ�க��க� ���. இதனா� ஆ��� ப���� உ�ள 
ப��பாள�க� உ���. இதனா� கட� ம�ட� அ�க����. 
கட� ம�ட�ேதா� இ���ற பல ��க� கட�� ��� 
இ�லாம� ேபா��. த�பெவ�ப�ைலக� மா�றமைட��. 

ப�வ�ைல மா�ற�க�: 
கால�ைல�� ஏ�ப�� 
மா�ற�கைள� ����� 
ெபா�வான ெசா�ெறாடராக 
ப�வ�ைல மா�ற�க� எ�ற 
ெசா� பய�ப��த�ப��ற�. 
ச���ர�க�� ��ேறா�ட� 
(oceanic circulation), ��ய� 
க����� (solar radiation), 
எ�மைல� ��ற�க� 
(volcanic eruptions), 
���த��க�� அைச�க� 
(plate tectonics) ம��� 
ம�தனா� ெச�ய�ப�� 
ெசய�க�� �ைள�க� 
எ�பனேவ ப�வ�ைல 
மா�ற�க��கான 
அ��பைட� கார�களா��. இைவேய �� 
ெவ�பமைடத��� காரணமா�ற�. இதனா� ம�தனா� 
ெச�ய�ப�� ெசய�களா� ஏ�ப�� மா�ற�கைள� ����� 
ெசா�லாகேவ ப�வ�ைல மா�ற�க� எ�ற ெசா� 
���க�ப��ற�.  

ப�ைச��ல �ைள�க�: ப�ைச��ல வா��க� எ�பைவ 
வ�ம�டல��� உ�ள ெவ�ப அக��வ�� ப����� உ�ள 
ெவ�ப�க����ைச உ���, உ����ற வா��களா��. 
இ��ைறேய ப�ைச��ல �ைள��கான அ��பைட� 
காரணமா��. ���� வ�ம�டல��� உ�ள ���யமான 
ப�ைச��ல வா��க� �ரா�, காப�ெரா�ைச�, �ேத�, 
ைந�ர�ஆ�ைச�, ம��� ஓேசா� ஆ�யைவயா��. ��ய 
ம�டல���, ெவ��, ெச�வா� ம��� ைடட� 
ஆ�யவ��� வ�ம�டல�க��� ப�ைச��ல 
�ைள�க���� காரணமான வா��க� உ�ளன. 

Äí¨¸ ¦¾¡¼÷À¡É ³.¿¡Å¢ý «È¢ì¨¸Ôõ 
«Ãº¢ÂÖõ

�ற�த கல��ைரயாட� | 22-11-2012 
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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� ெச�� மட�கைள� ப�ெய��க�� அ����� ப�ர�� அைனவ���� 
உ�ைம���. இ�� ெவ�வ�� ஆ�க�கைள �ல�ைத� ������ எ��� �ர���கலா�. 

ப�வ�ைல மா�ற�க�� அர�ய�
��ப�க� ெதாட���..

ப�ைச��ல வா��க� �� ெவ�ப�ைத அ�க���ற�. 
ெதா�� �ர�� ேதா��ய����� உ���வ�� 
எ�ெபா��க� எ��க�ப�வதா� வ�ம�டல��� உ�ள 
காப�ெரா�ைச��� அள� க�சமாக அ�க����ள�. 
இ� �� ெவ�பமைடத���� காரணமா���ள�. 

�� ெவ�பமைடத� ஒ� �ர�சைனயாக க�த�ப�� அ� 
ெதாட��லான �தலாவ� ச�வேதச �ய��யாக 1992 இ� 
�ேர��� �ேயா � ெஜேனாேரா�� �� உ�� மாநா� 
நடா�த�ப�ட�. இத�ேபா� ‘கால�ைலமா�ற ப����ட 
ேபரைவ’ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change [UNFCCC]) ஏ�ப��த�ப�ட�. 
இதைன� ெதாட��� 1997 இ� ய�பா�� �ேயா�ேடா 
நக�� இட�ெப�ற ��ட��� வரலா��� �ற����க 
'�ேயா�ேடா உட�ப��ைக" எ�ட�ப�ட�. 
இத�ேபா�தா� உல�� அ�கள� காப�ெரா�ைச�ைட 
ெவ���� நா�க� 2008 - 2012� ஆ�டள��  த�கள� 
ெவ�ேய�ற�ைத 1990� ஆ��� இ��த அள���� 
அத�� 6-8% �ைறவாக ெவ��டேவ��� எ�� 
��ட�ட�ப�ட�. ஆனா� அெம��கா அத�� 
உட�பட��ைல. கால�ேபா��� ெசய�படாத 
உட�ப��ைகயாக இ� மா�ய�.  

இதன��பைட�� �ேயா�ேடா உட�ப��ைகைய 
நைட�ைற�ப���வத� ேபா�ைவ�� காப� 
ெவ���தைல வ��தமாக மா��னா�க�. இ� Emission 
Trading எ�� அைழ�க�ப�ட�. இத�ப� ச�ட��யாக 
ப�ேத�ய�க�ெப�க�� ��வன�க�� வைர�ைறய�� 
காப�ெரா�ைச�ைட ெவ���டன. உ�வா�க�ப�ட ��ய 
�ைற�� ப� இ�த  காப� ெவ���த� வ��தக��� 
ஒ�ெவா� நா�� த� நா��� உ�ள காப�ெரா�ைச�ைட 
ெவ����ற ��வன�க��� அவ�களா� ஒ�ெவா� 
வ�ட�� ெவ��ட���ய காப�ெரா�ைச�ைட 
��மா����. அைவ அைத �ட �ைறவாக ெவ���� 
ேபா� அத�� ���க� (Credits) வழ�க�ப��. 
அவ�ைற� பய�ப��� அ��த ஆ�� அவ�கள� 
அள��� ேமல�கமாக அவ�களா� காப�ெரா�ைச�ைட 
ெவ��ட ����. இ�த ��ட��� கவ��க ேவ��ய 
��� �டய�க� உ�ளன. 

1. இ��ைற �ைறவாக ெவ���� ����ப���ய 
ெதாைகைய அ��த ஆ�� பய�ப���வதா� ெமா�த 
காப�ெரா�ைச�ைட ெவ����� �ைற� ஏ�பட� 
ேபாவ��ைல.
2. �தமா��வத� �ல� �ைட�க�ப���ற ���கைள 
ேவ� ��வன�க��� ��� பண� ச�பா��க ����. 
தன�� ���க�ப�ட அள��� ேமலாக 
காப�ெரா�ைச�ைட ெவ��ட ����� ��வன�க� 
ேவ� ��வன�க�ட���� ���கைள� ெப�� 
ேமல�கமாக காப�ெரா�ைச�ைட ெவ�ேய�ற ����. 
3. ��வன�க� �ழைல� பா�கா�க���ய 
ெசய���ட�கைள ��ென��பத� �ல� ேமல�க 
���கைள� ெபற ����. உதாரணமாக மர� ந�வதா� 
மர�க� �����டள� காப�ெரா�ைச�ைட 
உ�����றன. இதன��பைட�� ந���ற அள�� 
அ��பைட�� ���க� வழ�க�ப���றன. 
இ����கைள காப�ெரா�ைச�ைட ெவ��ட 
பய�ப��தலா�. 

இதனாேலேய ��றா�லக நா�க�� ப�ேத�ய� 
க�ெப�க� மர�கைள ந���றன. அைத� 
பா�கா���றன. இ�ெனா� �ற� ேம��ல�� ப�வ�ைல 
மா�ற�க� எ�ப� அற� சா��த �ர�சைனயாக 
மா�ற�ப�����ற�. அவ�க� தா�க� இ�த உலக�ைத� 
கா�க ப�க��க ேவ��� எ�� எ�ண� 
தைல�ப��றா�க�. 

 இதனா� இ�த ��வன�க� இ�ெனா� �யாபார�ைத�� 
ெச���றன. தா�க� ந���ற மர�க��� ஒ�ெவா� 
அ�சரைணயாள�கைள� ேத�� ����றா�க�. இத� �ல� 
இர�ைட லாப� பா���றா�க�.

இ�ெனா��ற� ப�வ�ைல மா�ற�க� எ�ப� ஊடக�களா� 
ஊ�� ெப����க�ப�� �டய�க� எ���, உ�ைம��  
இ�வாறான மா�ற�க��� அ���� ��யான சா�ெற��� 
இ�ைல எ��� இ�� ப�வ�ைல மா�ற�க� ெதாட�பான 
ஆ��க� ெசய�பா�க� பா�ய �யாபாரமாக மா�ற�ப�� 
வ��ற� எ��� ��ற� �ம����றன�. இவ�க� ��யான� 
கால����� கால� மா�ப�வதாக�� ம�றவ�க� 
ெசா�வ�ேபா� ம�த�� ெசய�பா�க�னா� ம��� �� 
ெவ�பமைடய��ைல என�� �����றன�. 

2009� ஆ�� நெவ�ப�� �க�ெப�ற ெகா�ப�ேஹக�  
�ழ� கா�� மாநா���கான ஏ�பா�கைள 
ெச��ெகா����த ப�கைல�கழக��� Database��� 
�ைழ�� ஆவண�க�, ��ன�ச�க� ஆ�யவ�ைற� ���ய 
Hackers அைத� ப�ர�கமாக ெவ���டன�. இ� எ�வா� 
��ஞா�க� �� ெவ�பமைடத� ���த தகவ�கைள� 
����றா�க�, யா��காக இைவ ெச�ய�பட���றன ேபா�ற 
பல தகவ�கைள� த�த�. இ� Climategate எ�� 
�க�ெப�ற�. இ�வாவண�கைள climategate.com எ�� 
வைல�தள��� இ��� பா�ைவ�ட ����. இ� ப�வ�ைல 
மா�ற�க� ஒ� க���கைத எ�ற வாத���� வ�� 
ேச��பதாக உ�ள�. 

இ� இ�வா���க 21� ��றா���கான ேபா�க� ப�வ�ைல 
மா�ற�க�னா� ஏ�ப�� ேபா�க� (Climate Wars) எ�ற 
க���� ��ைவ�க�ப�� வள��க�ப��ற�. இத�� 
அ��பைடயாக அைமய�ேபாவ� கால�ைல மா�ற�களா� 
இட�ெபய�� அக�கேள என ஆ��க� ெசா���றன. 
இவ�க� �ழ�ய� அக�க� (Environmental Refugees) 
அ�ல� கால�ைல அக�க� (Climate Refugees) என 
அைழ�க�ப��றா�க�. இ� ப��� ��ெதா� ச�த��ப��� 
பா��கலா�.  

ம�கைள கா�க மற�த கைத: ��ய அ��யாய�
(இல�ைக ெதாட�பான ஐ.நா�� அ��ைக�� 
அர�ய��)

1. இல�ைக ெதாட�பான ஐ.நா�� அ��ைக: 
அ��க�� ��ன���

2. அ��ைக ெசா�வ� எ�ன?

3. ஐ.நா�� உ�ளர�யைல �ள��� ெகா�ள�

4. வரலா���ேபா��� ஐ.நா - �வா�டாைவ �� 
�ைன�த�

5. இ� நட�க� ேபாவ�� நட�க� ��ய��

6. த�� ம�க�� எ��கால� ���� �ல 
����க�

இல�ைக ெதாட�பான ஐ.நா�� அ��ைக�� 
அர�ய��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )
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