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சுற்றுச்சூமல் நாசுாடு நற்றும் கட்டுப்டுத்தும் முறகள் 

நாசுப்டுதல்: 

 நாசு ன்து சுற்றுப்பு சூமலுக்கு கேடு யிளயிக்கும் பாருட்ேள சுற்றுப்புத்தில் பயினிடுயதாகும். பாதுயாே 

நிதின் பெனல்ாடுோல் சுற்றுப்புத்திற்கு கேடு யிளயிக்ேப்டும் பாருட்ேள பயினிடுயகத நாசுடுதல் 

ன்ேிகாம். 

 நாசுடுதல் இனற்ளே நற்றும் நித பெனல்ேள்  இரு ோபணிோல் ற்டுேின்து. 

 இனற்ளேனாே ற்டும் நாசு ம் யாழ்யில் அதிே தாக்குதள ற்டுத்தாது. பில் அளய நீண்டும் 

உனிர்த்பதழும் ஆற்ல் போண்டளய. 

 நித பெனல்ேிால் ற்டும் நாசு நிகுந்த இன்ல்ேள போடுக்ேக்கூடினளய.நக்ேள் பருக்ேபம் 

பதாமில்தட் யர்ச்ெிபம் இதற்கு பதநாகும். 

சுற்றுசூமல் நாசுப்ாட்டின் யறககள்: 

ஆறு யளேனா நாசுடுதல் 

 ிம் நாசுாடு 

 ீர் நாசுாடு 

 ோற்று நாசுாடு 

 ஒி நாசுாடு 
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 பயப்ம் நாசுாடு 

 ேதிரினக்ேம் நாசுாடு 

காற்று நாசுாடு: 

 புயினில் உனிரிம் யாழ்யதற்கு யிநண்டம் இன்ினளநனாதது. யிநண்டம்  யாபக்ேின் 

ேளயனாகும். 

 இதில் ளட்பஜன் 78.09% ஆக்ெிஜன் 20.95%,ஆர்ோன் 0.93%,ோர்ன்-ளட-ஆக்ளைடு நற்றும் ெி குளந்த அவுள் 

யாபக்ேள் அடங்ேிபள். 

 நிதனுக்கு நிேவும் அயெினநா ஆக்ெிஜன் யிநண்டத்திலுள்து. 

 யிநண்டத்திலுள் ோற்ில் ேிந நற்றும் ேரிந கயதினினல் பாருட்ோே நாசுடுத்தும் பாருட்ேள் திட, திபய 

நற்றும் யாப ிளேில் யந்து ேக்ேிது. 

காற்று நாசுப்டும் முற: 

ோற்று இரு யமிேில் நாசுடுேிது.அளய 

இனற்றக ிகழ்வுகால் காற்று நாசுப்டுதல்: 

 ரிநள பயடித்தால் பயிப்டும் தூெி, ொம்ல், புளே, ோர்ன்-ளட-ஆக்ளைடு நற்றும்  யாபக்ேள் 

பயிப்டுயதாலும் யிண்பயினில் உள் ரிேற்ேள் ஒன்றுடன் ஒன்று கநாதி யிழுயதால் கதாற்றுயிக்ேப்டும். 
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 பெடிேிிருந்து பயிப்டும் ீபாயிப்காக்ேின் ோபணநாேவும் தண்ணுனிர்ேிிருந்து பயிப்டும் ோர்ன்-ளட-

ஆக்ளைடு பபம் ிம் நற்றும் ேடிிருந்து பயியரும் உப்பு நற்றும் நண் பாருட்ோலும் ோற்று 

நாசுடுேிது. 

நித டயடிக்றககால் காற்று நாசுப்டுதல்: 

 யடீுேிலும் பதாமிற்ொளேிலும் குப்ளேள ரித்தல் பநாேவும் யாேங்ேிிருந்து பயிகனற்ப்டும் 

ச்சுக்ோற்று பபம் ற்டுேிது. 

 பதாமிற்ொளேிிருந்தும் சுபங்ேங்ேிிருந்தும் பரின ேபங்ேிிருந்தும் குயிக்ேப்டுேின் திடக் ேமிவுப் 

பாருட்ேிாலும் ற்டுேிது. 

 அணுக்ேரு உளேிிருந்து அணுெக்தி பயினாயதாலும் அணுக்ேரு ிவு கான்யற்ால் ற்டும் 

ேதிர்யசீ்ொலும் ற்டுேிது. 

காற்று நாசுப்டுதின் யிறவுகள்: 

 யாிள நற்றும் ோிள நாற்ம் 

 சுளநனில்ா யிளவு 

 உே பயப்நனநாதல்,அநி நளம,புளே பட்டப்ி,ஓகொன்  பெிதர்வு 

 புளேபட்டம் பயல் 

 நிதனுக்கு உடல் ச் ெீர்கேடு ற்டுதல்  

 தாயபங்ேளுக்கு ாதிப்புேள் ற்டுதல்  
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காற்று நாசுப்டுதறக் கட்டுப்டுத்துதல்: 

 அபசு நற்றும் அபசு ொபா ிறுயங்ேின் பம் பாதுநக்ேள் அளயருக்கும் நாசுடுதல் ற்ின யிமிப்புணர்ளய 

ற்டுத்துதல். 

 பதாடர்ந்து நாசுடுதல் ிளளனபம், அளயபம் ேண்ோணித்து அதற்கு ற் திட்டங்ேள யகுத்தல். 

 அியினல் ரீதினில் நாசுடுதலுக்கு ோபணநாே உள் பப் பாருட்ேள அிந்து அயற்ின் னன்ாட்டிளக் 

குளக்ேச் பெய்தல். 

 யடீுேள், பதாமிற்ொளேள், யாேங்ேிிருந்து பயிகனறும் புளேனின் அயிள குளந்த அயாேக் 

குளத்தல். 

 ட்டாசுேள உகனாேிப்ளதத் தயிர்த்தல். 

 குப்ளேள குப்ளத் பதாட்டினில் காட கயண்டும் ரிக்ே கூடாது. 

ீர் நாசுப்டுதல்: 

 உனிரிங்ேளுக்கு நிேவும் அடிப்ளடனா கதளயேளுள் ஒன்று ீர் ஆகும். ாம் யாழும் உனிர்க்கோநாேின 

 புயினில் உள் பநாத்த ீரில் ஒரு ெதயதீம் தான் சுத்தநா ீபாே உனிரிங்ேளுக்கு ேிளடக்ேிது. 

 ித்தடிீர் பம் பருநவு ீர் ேிளடத்தாலும் யர்ந்து யரும் நக்ேள் பதாளேனின் ோபணநாேவும் 

பதாமிற்ொளேின் ீர்த் கதளயேள் அதிேரிப்தாலும் ீரின் அவு குளயகதாடு ீரின் தபபம் குளந்து 

போண்கட யருேிது. 

ீர் நாசுப்டுத்தலுக்கா காபணங்கள்:  
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 இனற்றக:நண் அரிப்பு, ரிநள பயடிப்பு, ிச்ெரிவு, உனிரிங்ேள் அழுேிப்காதல் ஆேினயற்ால் ீர் நாசுடுதல் 

ற்டுேிது.ஆறுேள் அரித்து யரும் பாருட்ேளும் ேடத்தியரும் பாருட்ேளும் ீரில் ேந்து ீர் தூய்ளநக்கேட்ளடத் 

கதாற்றுயிக்ேிது. 

 நித டயடிக்றககள்:பதாமிற்ொளக் ேமிவுேள்,யியொனக் ேமிவுேள், பருேி யரும் 

ேபநனநாதல்,ோச்ொபம்,ேட்டளநப்புேள் ஆேினயற்ால் ற்டுேின்து. கநலும் ேபத்தின் ொக்ேளடேள், 

யியொனத்திற்கு னன்டுத்தும் இபொன உபங்ேள் நற்றும் நருந்துேள் பநாேவும் குங்ேில் ோல்ளடேள 

குிப்ாட்டுயதாலும், குப்ளேள குங்ேிலும், ஆறுேிலும் போட்டுயதாலும் ீரின் தன்ளந பரிதும் 

ாதிக்ேப்டுேிது. 

ீர் நாசுப்ாட்டின் யிறவுகள்: 

 ீர் நாசுாட்டிால் நிதர்ேள் ாதிக்ேப்டுயதுடன், யிங்குேள் நற்றும் நீன்ேள், ளயேளும் 

ாதிக்ேப்டுேின். 

 நாசுாடளடந்த தண்ணரீ் குடிப்தற்கும், யிளனாடுயதற்கும், யியொனத்திற்கும், பதாமிற்ொளேளுக்கும் 

னன்டாநல் காேிது. 

 நாெிள ற்டுத்தும் பாருட்ேள் ித்திால் உிஞ்ெப்ட்டு ித்தடி ீரிளபம் ாதிக்ேின்து. 

ீர் நாசுப்ாட்றட ததாற்றுயிப்றய: 

 பதாமிற்ொளேிிருந்து யரும் ேமிவுேள் 

 யியொனத்தின் பம் யரும் ேமிவுேள் 
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 ேபத்தின் பம் யரும் ேமிவுேள் 

 இனற்ளேனின் பம் யரும் ேமிவுேள் 

ீர் நாசுடுதின் யறககள்: 

 ித்தின் கநல் உள் ீர்நாசுடுதல் 

 ரிேில் உள் ீர்நாசுாடு 

 ித்தடி ீர் நாசுடுதல் 

 ேடல்ீர் நாசுடுதல் 

ீர் நாசுாட்டிறக் கட்டுப்டுத்துதல்: 

1. குப்ளேள பாதுக்குமாய்ேள், ேிணறுேள் நற்றும் இதப ீர் ஆதாபங்ேளுக்கு அருேில் போட்டக்கூடாது. 

2. பாதுத் தண்ணரீ் குமாய்ேள கெதப்டுத்தக்கூடாது. 

3. புிதநா ெிளேளக் ேளபக்ே அதற்பே ஒதுக்ேப்ட்டுள் இடத்தில் ேளபக்ே கயண்டும். 

4. தண்ணரீ் நாசுாட்டிளத் தடுக்கும் அளத்து ெட்டங்ேளபம் ின்ற் கயண்டும். 

ிம் நாசுடுதல்: 

 உனிர்க்கோத்தில் உள் உனிரிங்ேளுக்கு ீளபப் கான்று ித்திலுள் நண்ணும் அயெினநாே கதளயப்டும் 

பாருள் ஆகும். 
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 யநா நண்ணிிருந்துதான் உனிரிங்ேளுக்கு கதளயப்டும் உணவுப் பாருட்ேள யிளயிக்ே இனலும்.நண் 

கதான்றுயதற்கு ீண்ட ோம் கதளயப்டுேிது. 

 நித டயடிக்ளேோகா அல்து இனற்ளே யமினிகா நண்ணின் தபம் குளந்தால் அதள ிம் அல்து 

நண் நாசுப்டுதல் ன்ேிகாம். 

ி நாசுப்டுத்தலுக்கா காபணங்கள்: 

 நண் அரிப்ிாலும் தாயபங்ேில் உள் ெத்துக்ேள் குளயதாலும் நண்ணில் உள் தண் உனிரிேள் குளயதாலும் 

ஈபப்தநின்ளநனாலும் கதான்றுேிது. 

 நிே அதிேநாே னன்டுத்தப்டும் இபொன உபங்ேள், பூச்ெி நருந்துேள் கான்யற்ாலும் நாசுடிந்த ீர் 

கதங்குயதாலும், ோட்டுத் தீ ற்டுயதாலும், ேபங்ேில் குயிக்ேப்டும் ேமிவுப் பாருட்ோலும் நாசுக்ேள் 

அதிேநாக்ேப்ட்டு யருேிது. 

 பதாமிற்ொளக் ேமிவுேள் பக்ேின ோபணிோே இருப்ினும் தற்ோ கயாண்ளந பளேளும் 

நண்நாெளடதலுக்குப் பருநவு ங்ேிப்புச் பெய்ேின். 

 கயதினினல் உபங்ேள், பூச்ெிக்போல்ிேள், ேளக்போல்ிேள் பதினயற்ின் அதிேயிா னன்ாட்டிால் 

நண் பரிதும் ாதிக்ேப்ட்டுள்து.ிாஸ்டிக் ேமிவுேள் அமியதில்ள. ிாஸ்டிக் நண்ணில் ீர் யடிந்து 

பெல்யளதத் தடுக்ேிது. 

தயாண் டயடிக்றககள் மூம் நண் நாசு கட்டுப்ாடு: 

 பூச்ெிக் போல்ினின் னன்ாட்ளட குளத்தல் 
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 ெரினா அயில் உபத்திள னன்டுத்துதல் 

 னிர் யிளச்ெல் தட்த்திள அதிேரிப்தன் பம் ேள யர்ச்ெிளன தடுத்தல் 

 திப்ட்ட ஒரு குமினில் கதளயனற் பாருட்ேள குயித்தல் 

 கநய்தள ேட்டுப்டுத்துதல் நற்றும் ய கநம்ாடு 

 ோற்று அரிப்ிள தடுக்ே ோற்று தடுப்ான் அல்து ேயெத்திள அநல்டுத்துதல் 

 நண் அரிப்ிள தடுக்ே அளண நற்றும் ெரிவு குதினில் நண் ேட்டளநப்பு தாயபங்ேள் அல்து புற்ேள யர்த்தல் 

 ோடு யர்ப்பு நற்றும் நீண்டும் ய யர்ப்பு 

ஒி நாசுடுதல்: 

 அதிேநா ெப்தத்தின் ோபணநாே நிதனுக்கு ற்டும் நச்கொர்வு நற்றும் ந அளநதினின்ளநளனகன ஒி 
நாசுடுதல் ன்ேிகாம். 

 இது இனற்ளேனாேவும், நித டயடிக்ளேேள் பநாேவும் கதாற்றுயிக்ேப்டுேிது.நிே கயேநாே யர்ந்து யரும் 

பதாமில் யர்ச்ெி நற்றும் ேபநனநாதல் கான் நித பெனல்ாடுோல் ஒி நாசு ற்டுேிது. 

 அதிே அழுத்தபம் தீயிபபம் போண்ட ஒி தான் நாசுட்டஒினாேக் ேருதப்டுேிது. 

ஒி அயாது படெில்(Db) ன் அோல் அயிடப்டுேிது. 

 0 - 30 Db - நிேவும் பநதுயா ஒி 
 50-55 Db - தூக்ேத்ளத ேளக்கும் ஒி 
  60 - 90 Db – ொதாபணநா ஒி 
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 90 - 95 Db - நாற் படினாத பம்ினல் தாக்ேத்ளத கதாற்றுயிக்கும் ஒி 
 150-160 Db - ெி யிங்குேின் உனிருக்கு ஆத்து யிளயிக்ேக்கூடின ஒி 

ஒி நாசுடும் யிதத்ளத ளயத்து ேீழ்க்ேண்ட யளேேில் ிரிக்ோம். 

1. இனற்ளேனாேத் கதான்றுளய : இடி, நிே கயேநாே யசீும் ோற்று, புனல், ஆங்ேட்டி நளம, இடிபடன் கூடின ோற்று, 

ீர் யழீ்ச்ெி, அதிே நளம கான்ளய. 

2. உனிரிங்ோல் கதான்றுளய:யிங்ேிங்ேின் ெப்தம், நிதர்ேின் டயடிக்ளேேள் (ெப்தநாே 

ெண்ளடனிடுதல், ாடுதல், ெிரித்தல்) கான்ளய. 

3. பெனற்ளேனாேத் கதான்றுளய : நிதின் பெனல்ாடுோ நிகுந்த ெப்தத்துடன் இளெக்ேருயி யாெித்தல், 

ட்டாசு பயடித்தல், யிநா ஒி, பதாமிற்ொளேில் இருந்து யரும் ஒி, யாேங்ேள் கதாற்றுயிக்கும் ஒி 
கான்ளய. 

ஒி நாசுடுதிால் ஏற்டும் யிறவுகள்: 

 ோதுகோளந 

 யாழ்யினல் /உடினல் ொர்ந்த யிளவு 

 உயினல் ொர்ந்த யிளவு 

 கொர்வு நற்றும் தளயி 
 பதாமில்ரீதினா இளபச்ெல் 

 ெபே இளபச்ெல் 
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ஒி நாசுக்கட்டுப்ாடு: 

 அலுயேங்ேில் இளபச்ெல் ற்டுத்தும் ேதவுேள், நதில், கநல் பேப்பு கான்யற்ின் பதாந்தபளய 

தடுப்தற்ோ யமிளன ளேனாளுதல். 

 திளபனபங்கு நற்றும் ெிிநா கான்யற்ில் ற்டும் திபபாிளன தடுக்ே ஒி ேடத்தாப் பாருட்ேள 

னன்டுத்துதல். 

 பதாமிற்ொளனில் கயள பெய்பம் கயளனாட்ேள ாதுோக்ே ோதுேில் பாருத்தப்டும் ேருயி ளன 

னன்டுத்துதல். 

 படுஞ்ொளக்கு அருேிலுள் ேப குடினிருப்புேில் ேட்டளநப்ாது ஒித்தளடளன போண்டு அளநப்தால் 

காக்குயபத்து யாேங்ேின் இளபச்ெள குளக்ோம். 

 ஒி நாசுாட்டிள உட்ேிபேிக்ேவும், தடுக்ேவும் குடினிருப்பு குதி நற்றும் ேபப் குதி கான்யற்ள சுளந 

ேபநாே நாற் தாயபங்ேள யர்த்தல் கயண்டும். 

வயப் நாசுப்ாடு: 

 அதிே பயப் ேமிவு நற்றும் பயப் ீகபாட்டம் கான்யற்ின் ோபணத்தால் பயப் ிள நாசுாடு 

உண்டாேிது.பயப்ிள நாசுாடு ன்து நிதின் பெனால் ீரில் ற்டும் தட்பயப்ிளனின் ற்ம் 

அல்து இக்ேநாகும். 

 நின் ிளனம் நற்றும் பதாமிற்ொள உற்த்தினில் னன்டுத்தப்டும் ீரிால் பயப்ிள நாசுாடு 

உண்டாேிது. 
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யிறவுகள்: 

 பயதுபயதுப்ா ீரில் குளந்த அவு ஆக்ைிஜன் உள்து. ஆளேனால் அங்ேே பாருட்ேின் நக்கும் திாது 

குளேிது. ச்ளெ ாெினாது ிப்ச்ளெ ாெினாே நாறுேிது. 

  யிங்குேின் இம்பருக்ேம் ாதிக்ேிது.ஒரு ன்ரீ் யளே நீன்ேின் பட்ளடனிிருந்து குஞ்சு பாரித்தல் 

நற்றும் ொல்நன் இத்தின் பட்ளடனிடுதல் கான்ளய உனர் பயப்ிளனில் ற்டும் காது 

கதால்யினளடேிது. 

 தட்பயப்ிளனில் 1-2 டிேிரி பெல்ெினஸ் அவு நாற்ங்ேள் ிேழும் காது உனிரிங்ேின் யர்ெிளத 

நாற்த்திலும் நாற்ங்ேள் ற்டுேிது. 

 நற் உனிரினல் அணுக்ேளும் ாதிக்ேிது.கநலும் ெவ்வூடு பயலுக்கு பெல்லும் உனிபணுக்ேின் ஊடுருவும் 

தன்ளந,புபதத்தின் திபளும் தன்ளந,பாதி யர்ச்ெிளத நாற்ம் கான்யற்ிலும் நாற்ங்ேள் 

ற்டுேிது.இதால் இப்பருக்ேம் நற்றும் இப்பு யிேிதம் கான்யற்ில் ாதிப்பு ற்டுேிது. 

வயப் நாசுக்கட்டுப்ாடு: 

 குிர்யிக்கும் கும்:ீபாயி, ரிநாற்ம் நற்றும் ேதிரினக்ேம் கான்யற்ிால் நிதால் உருயாக்ேப்ட்ட 

குிர்யிக்கும் கும். 

 குிர்யிக்கும் கோபுபம்:ஆயினாகும் நற்றும் பயப் நாற்று பளனின் பம் கதளயனற் பயப்த்ளத 

யிநண்டத்திற்கு அனுப்புதல். 

 ஒருங்ேிளணந்த பயப்ம் நற்றும் நின்தின்:பதாமிற்ொள பயப்நாக்குதின் காக்ேத்திற்கு கதளயனற் 

பயப்த்தின் நறுசுமற்ெி பெய்பம் பெனல்பள. 
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கதிரினக்க நாசுாடு: 

 ேதிரினக்ேம் ன்து புகபாட்டான்,க்ட்பான் நற்றும் ோநா கான் ெி அணுக்ேில் இருந்து பயிப்டும் ஒரு 

யளே ஆற்ல் நிகுந்த ேதிர்யசீ்ொகும்.இந்த ேதிர்யசீ்சு தான் ேதிரினக்ே நாசுாட்டிற்கு ோபணநாகும். 

கதிரினக்க யறக:ேதிரினக்ேநாது அனி ேதிரினக்ேம், அனினாக்ே ேதிரினக்ேம்  இருயளேப்டும். 

 அனினாக்ே ேதிரினக்ேநாது ேிபேிக்கும் அணுக்ேள தாக்குேிது .இளய குளந்த ஊடுருவும் தன்ளநபளடனது. 

 அனி ேதிரினக்ேநாது அதிே ஊடுருவும் தன்ளநபளடனது.பரின பக்கூறு உளடப்ிற்கு இந்த அனி 
ேதிரினக்ேம் ோபணநாகும். 

 சுபங்ேத்பதாமில், புகாகடாினம் நற்றும் கதாரினத்தின் தூய்யிப்பு நற்றும் உற்த்தி, பயடிக்ேத்தக்ே நற்றும் 

அணுஆபதங்ேள், அணு ெக்தி ிளனம், ரிபாருள் நற்றும் ேதிரினக்ே ெநதாி உற்த்தி கான்ளய நிதால் 

உருயாக்ேப்டும் ேதிரினக்ேத்திற்கு ஆதாபங்ோகும். 

கதிரினக்க நாசுாட்டிால் உனிரினில் தாக்கம்: 

 ேதிரினக்ேத்தின் உனிரிேள ாதிக்கும் தன்ளந நற்றும் உனிபணுக்ேள உட்ேிபேிக்கும் பயிகனற்ம் தன்ளநளன 

பாருத்து இருக்கும். 

 உனிரினல் பக்கூறுேளுடன் ேதிரினக்ேம் யிளபுரிபம் காது அனிேள உருயாக்குயதால் ச்சுத்தன்ளநளன 

உண்டாக்குேிது. 

 நக்ேள் புற்றுகாய் & இபத்த புற்றுகாய் நற்றும் ி காய்ேள் கான்யற்ால் ாதித்தது ேண்டுிடிக்ேப்ட்டது. 
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 புஊதாக் கதிர்கள் ேண்யிமித்திளபனிலுள் பெல்ேள தாக்கும் காது குருட்டுத்தன்ளந ற்டுேிது. கநலும் 

இளய கதாின் யர்ச்ெி பெல்ேள ாதிக்ேிது. 

 காஸ்நிக் கதிர்கள் ஆற்ல் அதிேநாே இருப்தால் உனிபணுக்ேள ிதில் தாக்குேிது. அதிஷ்டயெநாே 

யிண்பயினின் ளட நண்டத்தில் (stratosphere) இந்த ேதிர்யசீ்சு ெிக்ேிக் போள்யதால் குளந்த அவு நட்டும் 

புயிள யந்தளடேிது. 

 நற் ேதிர்யசீ்ொ ஊடுக்ேதிர் (x - ேதிர்) இளய உனிபணுக்ேின் ஊடுருயி பெல்யதால் ல்கயறு உனிபணுக்ேின் 

ரிணாந யர்ச்ெினாது குளேிது. 

 கநலும் ேண் ார்ளய கோாறு, நட்டுத் தன்ளநளன அதிேரித்தல், கதால் புற்றுகாய் நற்றும் தளபனபீல் ேட்டி 

கான்ளய உருயாேிது. Sr-90 ன்து ோல்ெினத்தின் கோாறு. இளய லும்புேள தாக்ேி லும்பு புற்று காளன 

உருயாக்குேிது.  


