
 

காில 

 

  
Page 1 

 
  

காில 

காில என்து ஒரு குிப்ிட்ட இடத்தில் ீண்ட காத்திற்கு இருக்கும் 
யாில ிலலநகின் ததாகுப்ப காில அல்து தட்தயப்ில 
எப்டும்.ஒரு காகட்டம் னழுயதும் அதாயது ஒபாண்டு காம் 
யலபனிா தட்தயப் ிலனாது காில என்று அலமக்கப்டுகிது. 

காில நாற்ம்:னயி தயப்ம் அலடயதால் னநினின் ருயகாில, 

தட்தயப்ில, இனற்லகச் சீற் ிகழ்வுகள் பான்யற்ில் ஏற்டும் 

நாற்ங்கப காில நாற்ம். ஒரு குதினின் சபாசரி யாிலனில் ஏற்டும் 

நாற்ம்தான் காில நாற்ம் எப்டும். 

காில யாில 

காில என்து ீண்டகாத்திற்க்கு 

சபாசரினாக ஏற்டும் யாில 

நாற்ங்கள் ஆகும். 

யாில என்ால் குறுகின காத்தில் 

யிநண்டத்தில் ஏற்டும் 

நாற்ங்கள். 

காபணங்கள்: 

காில நாற்த்திற்கு இரு காபணங்கள் உள். அலய இனற்லக காபணிகள் 

& நித காபணிகள். 

இனற்லகக் காபணிகள்: 

 சூரின கதிர்யசீின் தாக்கம்:- னயினின் இனங்குதன்லநக்குரின னெநாக 

சூரினன் காணப்டுகின்து. ீண்டகாரீதினில் நற்றும் குறுகின காரீதினில் 

சூரினின் சக்தினின் பயறுாட்டில் அல்து தீயிபத்தில் ஏற்டும் நாற்ம் 

உகின் காில நாற்த்தில் தசல்யாக்குச் தசலுத்துகின்து. 

 புயிக்ககா  ாலதனில் நாற்ங்கள்:னயினின் பகாள்ாலதனில் ஏற்டும் 

சிறு நாறுாடுகப சூரின ஒினாது தயிப்டுதல் னயினின் பநற்பப்ல 

அலடனேம் தசனற்ாடு நற்றும் அது னயினின்  குதிகில் எவ்யாறு 

தயிப்டுகிது என்யற்ில் நாற்ங்கல யிலயிக்கின்து.னயினின் 

சுற்றுயட்டப்ாலத நாற்ங்கள் னென்றுயலகனில் காணப்டுகின்.அலய 

னயினின் லநனயிகல், னயினின் சுமற்சி அச்சுச் சாய்நாக் பகாணத்திா 
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நாற்ங்கள்,னயினச்சின் னந்துலக என்.இலய அலத்தும் 

இலணலகனில் நிங்ககாயிச் சுமற்சினில உருயாக்குகின்து. இந்த 

நிங்பகாயிச் சுமற்சி தட் தயப்ிலனில் ாதிப்ல ஏற்டுத்துகின்து. 

 எரிநலனாக்கம்:னயினின் கீமடுக்கு நற்றும் பநடுக்கு 

ஆகினயற்ிிருந்து தாருட்கல அதன் பநற்பப்ிற்குக் கடத்தும் ஒரு 

தசனற்ாடு எரிநலனாக்கம் எப்டுகிது 

 எரிநல வயடிப்புக்கள்:னயினின் உட்குதினிலுள் ாலக்குமம்ாது 

னயிபனாட்டுப் ாலகின் யீப் ிவுகினூடாக தயிபனறுதல் 

எரிநல தயடிப்ன எப்டுகின்து. எரிநலகள் சல்ர் ஆக்லைடு, கார்ன் 

லட லைட்பாக்லசடு  பான் யானேக்கல தயியிடுயதிால் இலய 

னயிலன தயப்நலடன தசய்கின். எரிநல தயடிப்னக்கிால் 

தயிதனறுகின் சி யானேக்கள் யிநண்டத்தில் பசர்ந்து சூரின ஒி 
னயிலன யந்தலடயலத தலடதசய்கின். இதால் சி யருடங்களுக்கு 

குிர்லயனேம் உண்டாக்குகின். 

 கடின் நாறுடும் தன்லந:கடாது தட் தயப் அலநப்ன 

னலலநனின் அடிப்லடனா ஒரு குதினாகும் கடல்பநற்பப்ில் 

ஏற்டுகின் தயப்ிலனேடன் ததாடர்னலடன  நாற்ங்களும் காில 

நாற்த்லத ஏற்டுத்துகின்.ஏதில் சனத்திப ீபாது ஆயிிலனில் 

யிநண்டத்தில் ச்லசயடீ்டு யிலவுக்கு உதவுகின்து.கடில் 

தயப்ில அதிகரிக்குநானின் யிநண்டத்தில் ீபாயினின் அவு 

அதிகரிக்கும். கடல் பநற்பப்ில் ஏற்டுகின் தயப்ில பயறுாடுகில் 

எல்-ிபா, ா-ிா என் னக்கினநா ிகழ்வுகாகும். 

 ச்லசயடீ்டு யிலவு:சூரினிிருந்து னயிக்கு கிலடக்கும் சூரினக் 

கதிர்யசீ்சின் னெநா தயப்த்லத ச்லச யடீ்டு யானேக்கள் எ 

அலமக்கப்டும் கார்ன் லட லைட்பாக்லசடு னதின யானேக்கள் 

உிஞ்சிக்தகாண்டு னயிக்குத் பதலயனா தயப்த்லத ததாடர்ந்து பணுதல் 

ச்லச யடீ்டு யிலவு (Green House Effect) எப்டுகின்து. ல்பயறு 

டயடிக்லககிால் ச்லசயடீ்டு யானேக்கள் யிநண்டத்தில் அதிகரித்து, 

அதால் உிஞ்சப்டுகின் தயப்ிலனின் அவு அதிகரிப்தால் 

னயினினுலடன தயப்ில அதிகரித்துக் தகாண்டு தசல்கின்து. 

நித காபணிகள்: 
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 குகாகபா புகாகபா கார்ன் யிநண்டத்தில் கசர்தல்:குபாபபா 

னபாபபா கார்ன் ஒரு ச்லசயடீ்டு யானேயாக இருப்துடன் அது ஓபசான் 

லடனில் ாதிப்ல ஏற்டுத்தும் ஒரு னக்கினநா யானேயாகும். இந்த CFC 

யானேயாது ல்பயறு யிதத்தில் யிநண்டத்தில் பசர்க்கப்டுகின்து. 

ிாஸ்டிக் தாருட்கள் உற்த்தினின்பாது இனந்திபங்கால் 

தயிபனற்ப்டுதல், யி குிரூட்டல் (Refrigerator,  Air Container) 

தசனல்னலனின் பாது தயிபனற்ப்டுதல், கணிி உதிரி ாகங்கள் 

சுத்தப்டுத்தும் திபயங்கிிருந்து தயிபனற்ப்டுதல் னதின 

னலகில் யிநண்டத்தில் பசர்க்கப்டுகின்து. 

 உனிர்சுயட்டு எரிவாருட்கின் னன்ாடு:உனிர்சுயட்டு எரிதாருட்கா 

தட்பபாினப் தாருட்கள் நற்றும் ிக்கரி  பான்யற்ல ல்பயறு 

யிதத்தில் னன்டுத்தப்டுகின் பாது னயிதயப்நலடதல் 

அதிகரிக்கின்து. 

  தாயபப்கார்லய அமிக்கப்டுதல்:இனற்லகத் தாயபங்கள் 

ஒித்ததாகுப்ின்பாது கார்ன் லட லைட்பாக்லசடு  யானேலய சுயாசித்து 

ஆக்ைிஜன் யானேலய தயியிடுகின். அத்துடன் இலய லட்பஜன் 

யட்டத்திலும் ங்கிக்கின். இதால் கார்ன் லட லைட்பாக்லசடு 

நற்றும் நிலகனா லட்பஜன் பான் யானேக்கின் அவு 

கட்டுப்டுத்தப்டுகின்து. ஆால் காடமிக்கப்டுகின் பாது இலய 

அதிகயில் யிநண்டத்தில் பசர்யதற்கு யமி ஏற்டுத்தப்டுகின்து. 

 யிங்கு கநய்த்தல்:அலசபாடும் யிங்குகல பநய்க்கின் பாதும் 

அயற்ிிருந்து தயிபனறும் நீத்பதன் பான் யானேக்கள் தயப்ில 

அதிகரிக்கின். குிப்ாக நாடுகள், எருலநகள், குதிலபகள், கழுலதகள், 

பகாமி, ன்ி னதின தநது யாய் னெனம் எரு னெனம் நீத்பதன் 

யானேலய தயிபனற்றுகின். நீத்பதன் யானே ச்லசயடீ்டு யானே 

ஆலகனால் அதிகயில் யிநண்டத்தில் பசர்ந்து தயப்ில 

அதிகரிப்தற்கு யமினலநக்கின்து. 

 வல் உற்த்தி:சதுப்னத் தன்லநனேள் தற்யனல்கல ீர்ிபப்ி 
னன்டுத்துகின்பாது அந்ித்திிருந்து யிநண்டத்திற்கு நீத்பதன் 

யானே தயியிடப்டுகின்து. இதால் னயிதயப்நலடதல் 

அதிகரிக்கின்து. 

 யியசானக் கமிவுகல எரித்தல்:யியசானக் கமிவுகல அதிகயில் 

எரிப்தாலும் CO2, CH4, N2O, NOx பான் யானேக்கள் பசர்கின். 
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இலயனாவும் ச்லசயடீ்டு யானேக்காலகனால் தயப்ில அதிகரிப்தற்கு 

யமி ஏற்டுத்துகின். 

 திண்நக்கமிவுகள்:கமிவுகல தகாட்டுதல், ிம்ிபப்னதல், பான் 

தசனல்னலகிாலும் யிநண்டத்தில் நீத்பதன் யானே 

அதிகரிக்கின்து. 

காில நாற்த்திால் ஏற்டும் யிலவுகள்: 

 நலம யழீ்ச்சி நாற்ம் 

 தயப்ில உனர்யலடதல் 

 ி உருகுதல் 

 கடல்நட்டம் உனர்யலடதல் 

 உனிர் ல்ித்தன்லந குலயலடதல் 

 ததாற்றுபாய்கள் பவுதல் 

 இனற்லக அர்த்தங்கள் ஏற்டுதல்(தயப்ில அதிகரிப்தன் காபணநாக 

யட்சி,சூாயி, தயள்ப்தருக்கு பான் இனற்லக அர்த்தங்கின் 

உருயாக்கம்) 

 நித உணர்யில் நற்றும் உடினல் ரீதினாக நாற்ம் ஏற்டல் 

 நீன் ிடித்தல் ாதித்தல் 

காில நாற்த்லதக் குலப்தற்கு கநற்வகாள்கயண்டின 

டயடிக்லககள்: 

 காில நாற்த்தில் னக்கினநாக ங்கு யகிப்து காில 

னெக்கூா தயப்ிலனில் ஏற்ட்டுள் அதிகரிப்ப 

ஆகும்.னயிதயப்நலடயலதக் குலப்தற்கு யிநண்டத்தில் 

ச்லசயடீ்டு யானேக்கள் நிலகனாகச் பசருயதலக் குலக்கபயண்டும் 

1. தாயபங்கல டுதல் 

2. ஆற்ல் பசநிப்ன கருயிகல னன்டுத்துதல் 

3. நீள்னதுப்ிக்கக்கூடின சக்தினில னன்டுத்துதல் 

4. யாகப் னன்ாட்லட குலத்தல் 

5. யிமிப்னணர்வூட்டல் 

தட் வயப் ில நாற்த்திற்கா இனற்ினல் ஆதாபம்: 
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 சரித்திப நற்றும் ததால்தாருள் ஆதாபம் 

 ிக்கட்டி ஆறுகள் 

 தாயபம் 

 நப காில ஆய்யினல்:நப - காில ஆய்யினல் என்து நபங்கில் 

காணப்டும் நபயலனங்கின் யடியலநப்னக்கின் நீது டத்தப்டும் 

குப்ாய்யிால் கடந்த காத்தில் ிகழ்ந்த தட்தயப் ில நாற்ங்கல 

அினேம் தசனாகும். 

 நகபந்தப் குப்ாய்வு 

 னச்சிகள் 

 கடல் அயில் நாற்ம் 


