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புவியின் வளிமண்டல அடுக்குகள் 

புவியின் வளிமண்டலம் ன்து பூநினின் ஈர்ப்புச் சக்தினிால் அதனச் சூழ்ந்து 
இருக்கும்டி அனநந்துள் ல்வயறு யாபக்கின் டநாகும்.  

இது ஐந்தில் நான்கு பங்கு நநட்ரஜநையும், ஐந்தில் ஒரு பங்கு ஆக்ஸிஜநையும் 
மிகக் குநறந்த அளவில் கரியமில வாயு உட்ட்ட வநலும்  யாபக்கனபம் 
ககாண்டுள்து.  

சூரினக் கதிர்யசீ்சிிருக்கும் புஊதாக் கதிர்கன உிஞ்சிக் ககாள்யதன் பபம், 
கல், இபவு வபங்களுக்கு இனடவனனா கயப்ின வயறுாடுகனக் 
குனப்தன் பபம் யிநண்டம் பூநினில் உனிர் யாழ்னயக் காத்து யருகிது. 

யிநண்டத்தின் அடர்த்தி டிப்டினாகக் குனந்து யந்து இல்ாநல் வாய் 
யிடுகிது. யிநண்டத்துக்கும், ஆகான கயிக்கும் இனடவன யனபனறுக்கப்ட்ட 
ல்ன துவும் இல்ன.  

யிநண்டத்தின் பக்கால் குதித் திணிவு புயினின் வநற்பப்ிிருந்து 11 
கிலலாமீட்டர் தூரத்துக்குள் அடங்கிபள்து.  

ஐக்கின அகநரிக்காயில் 80.5 கி.மீட்டர்களுக்கு வநல் கசல்லும் யரும் 
யிண்கயியபீர்கள்  யனகப்டுத்தப்ட்டுள்ர்.  

யிண்கயினிிருந்து திரும்பும் வாது யிநண்டத்தின் ாதிப்புப் புப்டத் 
கதாடங்குநிடம் 120 கிமீ உனபத்தில் உள்தாகவும் கருதப்டுகிது. 100 கிமீ 
உனபத்திலுள் கர்நான் வகாடு ப்டும் வகாடும் யிநண்டத்துக்கும் 
யிண்கயிக்கும் இனடனிா ல்னனாகக் கருதப்டுயதுண்டு. 

பூிின் வரிண்டய கூறுகள் பின்வருாறு: 
 

 புயினின் யிநண்டம் னட்பஜன் நற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகினயற்னவன 
கூடுதாகக் ககாண்டுள்து. இதனத் தயிப ஆர்கன், ீபாயி நற்றும்  
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யாபக்கள் புயினின் யிநண்டத்தில் குனந்த அயில் 
காணப்டுகின்.பூிின் வரிண்டய கூறுகள் பின்வருாறு: 

 

வாயு கைஅளவு 

னட்பஜன் (N2) 780,840 ppmv (78.084%) 

ஆக்சிஜன் (O2) 209,460 ppmv (20.946%) 

ஆர்கன் (Ar) 9,340 ppmv (0.9340%) 

 
வரிண்டய அடுக்குகள்: 
 
வரிண்டயம் தனித்த அடுக்குகளர உருவாக்குகிமது. அணுக்கள் ற்றும் 
மூயக்கூறுகள் அடுக்குக்குள் விளவாக செல்கின்மன, ஆனால் ிக சதுவாக 
அடுக்குகளுக்கு இளடில் ட்டும செல்கின்மன. வாயு மூயக்கூறுகரின் 
சவப்பநிளய ஒவ்கயாரு அடுக்குகிலும் நாறுடுகிது  

 
1. அடியிநண்டம் (Troposphere) 
2. னடநண்டம் (Stratosphere) 
3. இனட நண்டம் (mesosphere) 
4. கயப் யிநண்டம் (thermosphere) 
5. புயி நண்டம் (exosphere) 
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1. அடிவளிமண்டலம் (Troposphere) 
 
 அடியிநண்டம் (Troposphere) ன்து புயினின் யிநண்டத்தின் நிகவும் 

கீவமபள் அடுக்கு ஆகும்.  
 யிநண்டத்தின் கநாத்தத் திணியின் 75 யதீபம்; ீபாயி, கதாங்கல் 

ினனில் உள் தூசித் துணிக்னககள் ஆகினயற்ின் 99 யதீபம் 
அடியிநண்டத்திவவன உள்.  

 இந்த அடுக்கில் கயப்ச்சுற்றுத் கதாடர்ந்து ிகழ்ந்தயண்ணம் உள்து. 
ிடுக்வகாட்டுப் குதினில் அடியிநண்டத்தின் சபாசரித் தடிப்பு சுநார் 17 
கிவாநீட்டர் (10 னநல்கள்) ஆகும்.  

 கயப்யனப் குதிகில் இதன் தடிப்பு 20 கிவாநீட்டர் (12 னநல்கள்) 
அவுக்குப் பந்துள்து. துருயப் குதிகில் வகானடனில் 7 கிவாநீட்டர் (4 
னநல்கள்) அயாகக் காணப்டும் இதன் தடிப்பு நாரி காங்கில் 
கதியற்தாக உள்து. 

 வநற்பப்ிிருந்து 7 கிநீ கதாடக்கம் 17 கிநீ யனப, அகாங்குகள் நற்றும் 
காின சார்ந்த காபணிகனப் காறுத்து உனபத்துடன் கயப்ின 
குனயனடகின்து. யினிலுள் யாபக்கில் 90% காணப்டும் 

 லலப்ஸ் விகிதம் - ஒரு கிமயாீட்டர் (கிீ) க்கு 6.5 டிகிரி செல்ெிஸ்  
 
2. பநடமண்டலம் 

 
 னடநண்டம் (Stratosphere) ன்து புயினின் யிநண்டத்தில் 

இபண்டாயதாக உள் அடுக்கு ஆகும்.  
 இது அடியிநண்டத்திற்கும் இனட நண்டத்திற்கும் டுவய 

காணப்டுகின்து. 
 அடியிநண்டத்துக்கு வநல் 50 கி.நீ யனப உனபம் அதிகரிக்க கயப்ின 

கூடுகின்து. 
 இதிவவன ஓவசான் னடபம் காணப்டுகின்து. 

 
3. இநட மண்டலம் 
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 இனட நண்டம் (mesosphere) ன்து புயினின் யிநண்டத்தில் 

பன்ாயதாக உள் அடுக்கு ஆகும்.  
 50 கி.நீட்டரிிருந்து 80 - 85 கிநீ யனபனா குதிக்குள் உனபம் அதிகரிக்க 

கயப்ின குனகின்து. 
 இது  னட நண்டத்திற்கும்  கயப் நண்டத்திற்கும் டுவய 

காணப்டுகின்து. 

 

4. வவப்ப வளிமண்டலம் 
  

 கயப் யிநண்டம் (thermosphere) ன்து புயினின் யிநண்டத்தில் 
ான்காயதாக உள் அடுக்கு ஆகும்.  

 80 - 85 கிநீ பதல் 640+ கிநீ யனப கயப்ின உனபத்துடன் அதிகரிக்கின்து. 
யாகாி அனகள் இம்நண்டத்தில் கதிப்னடந்து பூநினன அனடபம் 

 இது இனட நண்டத்திற்கும் புயி நண்டத்திற்கும் டுவய 
காணப்டுகின்து. 

 

5. புறவளி மண்டலம் 
 புயி நண்டம் (exosphere) ன்து புயினின் யிநண்டத்தில் ஐந்தாயதாக 

உள் அடுக்கு ஆகும். 

 வநற்டி குதிகளுக்கினடனா ல்னகள் அடியி ல்ன (tropopause), 
அடுக்ககல்ன (stratopause), இனடகனல்ன (mesopause) ப்டுகின். 

 பூநினின் வநற்பப்ில் யிநண்டத்தின் சபாசரி கயப்ின 14 °C ஆகும். 
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