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***********************************************************************************    

ஒரு புைம் கலிபபார்னியாவிலும் கிரீசிலும் காட்டுத்தீ பரவிக் சகாண்டிருக்க, மற்சைாரு 

புைம் பமற்கு செர்மனியில், சூணல மாதம் ஏற்பட்ட செள்ளத்ணத சதாடர்ந்து 

ஆயிரக்கைக்கான வீடுகள் மின்ொரம் இல்லாமல் தவித்துக் சகாண்டிருக்க, காலநிணல 

மாற்ைம் குறித்த ெர்ெபதெ அரொங்கக் குழுவின் (ஐபிசிசி) ஆைாெது மதிப்பீட்டு 

அறிக்ணக கடந்த திங்கள் (09/08/2021) அன்று செளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அறிக்ணக காலநிணல மாற்ைம் குறித்த ெர்ெபதெ அரொங்கக் குழுவின் ஆைாெது 

முக்கிய மதிப்பீட்டின் ஒரு பகுதியாகும். காலநிணல அறிவியலின் ெமீபத்திய 

முன்பனற்ைங்கள், செயல்முணை புரிதல்கள், உலகளாவிய மற்றும் பிராந்திய காலநிணல 

உருெகப்படுத்துதல்கள் ஆகியெற்றிலிருந்து பல ஆதாரங்கணள இணைத்து, காலநிணல 

அணமப்பு மற்றும் காலநிணல மாற்ைம் பற்றிய மிக ெமீபத்திய புரிதணல இந்த அறிக்ணக 

தருகிைது. 

கடபலார நகரங்கள், பெளாண் நிலங்கள், சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அணமப்புகள் பபான்ை 

ெமுதாய அம்ெங்கணள காலநிணல மாற்ைம் எவ்ொறு பாதிக்கும் என்பணத விெரிக்கும், 

இதன் இரண்டாெது பகுதி, 2022இல் செளியிடப்படும். அபத ஆண்டு செளியாகும் 

மூன்ைாெது பகுதி, பசுணம இல்ல ொயு உமிழ்ணெக் குணைப்பதற்கும், புவி 

செப்பமணடதணல தடுப்பதற்குமான ெழிகணள ஆராயும். 

14,000க்கும் பமற்பட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்பணடயில், உலகின் முன்னணி காலநிணல 

விஞ்ஞானிகளால் எழுதப்பட்டு, 195 பதசிய அரொங்கங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இந்த அறிக்ணகயிலிருந்து நாம் முதலில் புரிந்து சகாள்ள பெண்டியது இது தான்: 

சதாழில்துணை புரட்சி முதலான மனித செயல்பாடுகளின் ஒட்டுசமாத்த தாக்கம் 

காலநிணலக்கு விணரொன மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பபரழிவு மாற்ைங்கணள 

"ெந்பதகத்திற்கு இடமின்றி" ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

ககாள்லக வகுப்பாளர்களுக்கான சுருக்கம் (Summary for Policymakers) - சில முக்கிய 

புள்ளிகள்: 

 

1. தற்ஷபாலதய காலநிலல - The Current State of the Climate 

  



 ெளிமண்டலம், கடல் மற்றும் நிலத்ணத மனித செயல்பாடுகள் செப்பமாக்கி 

உள்ளது என்பது ெந்பதகங்களுக்கு இடமின்றி சதளிொகிைது.  

 காலநிணல அணமப்பின் தற்பபாணதய நிணல மற்றும் ெமீபத்திய மாற்ைங்கள் 

ஆகியணெ இதுெணர பல நூற்ைாண்டுகளாக முன்பபதும் கண்டிராத பமாெமான 

நிணலணய எட்டியுள்ளன.   

 மனித செயல்பாட்டால் தூண்டப்பட்ட காலநிணல மாற்ைம், உலகின் ஒவ்சொரு 

பிராந்தியங்களிலும் ஏற்கனபெ பல ொனிணல மற்றும் காலநிணல 

உச்ெநிணலகணள ஏற்படுத்த துெங்கிவிட்டது.   

 செப்ப அணலகள், கடும் மணழ, ெைட்சி, செப்பமண்டல சூைாெளிகள், பபான்ை 

காலநிணல உச்ெநிணலகளின் அதிகரிப்பு, குறிப்பாக, மனித செயல்பாடுகள் தான் 

அெற்றுக்கு பின்னணி என்பதற்கான ஆதாரங்கள் ஐந்தாெது மதிப்பீட்டு 

அறிக்ணகக்கு (2014) பின் மிகவும் பலம் அணடந்துள்ளன. 

  

 
உலகளாவிய பமற்பரப்பு செப்பநிணலயில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்ைங்கள் 

 

2. எதிர்கால காலநிலல – The Future of Climate Change 

 

 பசுணம இல்ல ொயுக்களின் உமிழ்வு எவ்ெளவு கட்டுப்படுத்தப் பட்டாலும், 

குணைந்தபட்ெம் இந்த நூற்ைாண்டின் நடுப்பகுதி ெணர உலகளாவிய பமற்பரப்பு 

செப்பநிணல சதாடர்ந்து அதிகரிக்கும்.    

 இனி ெரும் தொப்தங்களில் கரியமில ொயு மற்றும் பிை பசுணம இல்ல 

ொயுக்களின் உமிழ்ணெ அதிகளவு குணைக்காவிட்டால், புவி செப்பமணடதல் 1.5 

டிகிரி மற்றும் 2 டிகிரி செல்சியஸ் அளணெ கட்டாயம் தாண்டும்.  



 சதாடர்ச்சியாக புவி செப்பமணடதல், உலகளாவிய நீர் சுழற்சி மாறுபாடுகள், 

உலகளாவிய பருெமணழ மற்றும் ெைட்சி நிகழ்வுகணள அதிகளவு 

தீவிரப்படுத்தும் என்று கணிக்கப்பகிைது. 

 கரியமில ொயுவின் உமிழ்வு சதாடர்ந்து அதிகரிக்கும் சூழ்நிணலயில், 

ெளிமண்டலத்தில் கரியமில ொயு குவிெணதக் குணைப்பதில் கடல் மற்றும் 

நிலத்தின் கார்பன் உறிஞ்சும் செயல்திைன் குணையும் என்று கணிக்கப்பகிைது.  

 கடந்த மற்றும் எதிர்கால கரியமில ொயு உமிழ்வுகளால் ஏற்படும் பல 

மாற்ைங்கள் குறிப்பாக பனிக்கட்டிகள், கடல் மட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்ைங்கள் 

பல நூற்ைாண்டுகள் ெணர மாற்றி அணமக்க/ மீள முடியாதணெ.   

 

 
ெளிமண்டலத்தில் கரியமில ொயு குவிெணதக் குணைப்பதில் கடல் மற்றும் நிலத்தின் 

கார்பன் உறிஞ்சும் செயல்திைன் குணையும் 

 

3. எதிர்கால காலநிலல மாற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்துதல் - Limiting Climate Change in the 

Future 

 

 மனித செயல்பாட்டால் தூண்டப்பட்ட புவி செப்பமணடதணல ஒரு குறிப்பிட்ட 

அளவிற்கு கட்டுப்படுத்த, கரியமில ொயு உமிழ்ணெ குணைக்க பெண்டும், 

குணைந்தபட்ெம் நிகர பூச்சிய கரியமில உமிழ்வு net zero CO2 emission நிணலணய 

அணடய பெண்டும். பமலும், மற்ை பசுணம இல்ல ொயு உமிழ்வுக்ணள அதிகளவு 

குணைக்க பெண்டும். 

 ெலுொன, விணரொன மீத்பதன் உமிழ்வு குணைப்பும் செப்பமயமாதல் 

விணளணெயும், காற்று மாசுபாட்ணடயும் கட்டுப்படுத்தும். 

   

ஏற்பட்டுள்ள காலநிலல மாற்றங்கள் – அறிக்லக குறிப்பிடும் சில முக்கிய புள்ளிகள் 

 



 2011 - 2020 தொப்த காலத்தில் உலகளாவிய பமற்பரப்பு செப்பநிணல 1850-1900 

காலத்துடன் ஒப்பிடுணகயில் 1.09 டிகிரி அதிகமாக இருந்துள்ளது.  

 1850 முதல் தற்பபாது ெணரயான காலத்தில் கடந்த ஐந்து ெருடங்களில் தான் 

அதிக செப்பம் பதிொகியுள்ளது.  

 1901 - 1971 உடன் ஒப்பிடுணகயில் ெமீபத்திய கடல் மட்ட உயர்வு விகிதம் 

கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.   

 1990களில் இருந்து உலகளவில் பனிப்பாணைகள் உருகியதற்கும், ஆர்க்டிக் கடல் 

பனி குணைந்ததற்கும் மனித செயல்பாடுகள் தான் சுமார் 90 ெதவிகிதம் ெணர 

காரைமாக இருந்துள்ளன. 

 செப்ப அணலகள் பபான்ை செப்ப உச்ெநிணல நிகழ்வுகள் 1950க்கு பிைகு மிகவும் 

தீவிரமணடந்து ெருகின்ைன என்பது உறுதியாகிைது.  

  

 
1900 உடன் ஒப்பிடுணகயில் கடல் மட்டத்தின் ெராெரி உயர்வு 

 

 

எதிர்கால பாதிப்புகள் - அறிக்லக குறிப்பிடும் சில முக்கிய புள்ளிகள் 

 

 எவ்ொைான உமிழ்வு சூழ்நிணலகளிலும், செப்பநிணல 1850-1900 காலத்ணத விட 

1.5 டிகிரி அதிகமான அளணெ 2040க்குள் கட்டாயம் எட்டிவிடும்.   

 2050க்கு முன்னர் ஆர்க்டிக் ஒரு முணையாெது பனி இல்லா நிணலணய அணடயும்   

 1.5 டிகிரி செப்பமயமாதலில் கூட "ெரலாற்று பதிவில் கண்டிராத" அளவு தீவிர 

நிகழ்வுகள் அதிகப்படியாக நிகழும்.   

 ெமீபத்திய காலங்களில் ஒரு நூற்ைாண்டுக்கு ஒருமுணை நிகழ்ந்த தீவிர கடல் மட்ட 

உயர்வு நிகழ்வுகள் 2100இல் குணைந்தபட்ெம் ஆண்டுக்கு ஒரு முணை நிகழும் 

என்று கணிக்கப்படுகிைது 

 

எதிர்வரும் ஆபத்துகள்  



உமிழ்வுகள் எப்படி ணகயாளப்பட்டாலும் அடுத்த இரண்டு தொப்தங்களில் நாம் 

நிச்ெயமாக 1.5 டிகிரி செப்பநிணல உயர்ணெ எட்டுபொம் என்று ஐபிசிசி 

குறிப்பிடுகிைது. உமிழ்வுகணள சமதுொன விகிதத்தில் குணைத்தாபல 2 டிகிரி 

செப்பநிணல உயர்ணெ எட்ட பநரிடும். அடுத்த இரண்டு தொப்தங்களில் உமிழ்வுகள் 

வீழ்ச்சியணடயவில்ணல என்ைால் 3 டிகிரி அளவு ெணர செப்பநிணல உயரும் என 

சதரிகிைது - அது கட்டாயம் ஒரு பபரழிணெ உருொக்கும். 

 

 
ெராெரி உலக செப்பநிணலயில் கணிக்கப்படும் உயர்வு அளவுகள் 

 

பாரிஸ் பருெநிணல உடன்படிக்ணக, இந்த நூற்ைாண்டில் உலக செப்பநிணல உயர்ணெ 2 

டிகிரிக்குக் கீபழ ணெத்திருப்பணத பநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. பமலும், அணத 1.5 

டிகிரிக்குக் கீழ் ணெத்திருப்பதற்கான முயற்சிகணளத் சதாடர பெண்டும் என்றும் 

குறிப்பிடுகிைது. கிட்டத்தட்ட அணனத்து உலக நாடுகளும் 2015இல் பாரிஸ் பருெநிணல 

ஒப்பந்தத்தின் குறிக்பகாள்களில் ணகசயழுத்திட்டன. ஆனால் இந்த ஐபிசிசி அறிக்ணக, 

எப்படிப்பட்ட உமிழ்வு சூழ்நிணலகளின் கீழும், கார்பன் செளியீட்ணட மிகப்சபரும் 

அளவில் குணைக்காவிட்டால் இந்த இரண்டு இலக்குகணளயும் எட்ட முடியாது என்று 

கூறுகிைது. 

 

உலசகங்கிலும் கிட்டத்தட்ட 1 பில்லியன் மக்கள் அடிக்கடி உயிருக்கு ஆபத்தான 

செப்ப அணலகணள ெந்திக்கக் கூடும், கடுணமயான ெைட்சி காரைமாக 

நூற்றுக்கைக்கான மில்லியன் மக்கள் தண்ணீருக்காக பபாராடும் நிணல உருொகும். 

இன்று உயிருடன் இருக்கும் சில விலங்கு  மற்றும் தாெர இனங்கள் காைாமல் 

பபாகும்.  உலகின் சபரும் பகுதிகளில் மீன்ெளத்ணதத் தக்கணவுக்கும் பெளப் 

பாணைகள், அதிக அளவில் பாதிப்புகணள அடிக்கடி ெந்திக்க பநரிடும் என்று இந்த 

அறிக்ணக எச்ெரிக்கிைது.  

 

அறிக்லக குறிப்பிடும் பிராந்திய மாற்றங்கள் – ஆசியா 



  

 ஆசியாவில் குளிரின் தீவிரம் குணைந்து, செப்பத்தின் தீவிரம் அதிகரித்துள்ளது. 

ெரும் தொப்தங்களில் இபத பபாக்கு தான் சதாடரும் 

என  எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 கடல் செப்ப அணலகள் சதாடர்ந்து அதிகரிக்கும். குறிப்பாக ெட ஆசியப் 

பகுதிகளில் தீ ொனிணல காலங்கள் நீண்டு தீவிரமணடயும்.   

 ஆசியாவின் சபரும்பகுதிகளில் ெராெரி மணழசபாழிவு அளவும், தீவிர 

மணழப்சபாழிவுகளும் அதிகரிக்கும்.   

 தற்பபாது ெராெரி பமற்பரப்பு காற்றின் பெகம் குணைந்துள்ளது. 

ஆசியாவின்  மத்திய மற்றும்  ெடக்குப் பகுதிகளில் இது சதாடர்ந்து குணையும்.   

 ஆசியாணெச் சுற்றியுள்ள கடல் மட்டம் உலக ெராெரிணய விட பெகமாக 

அதிகரித்துள்ளது. கடபலாரப் பகுதி இழப்பு மற்றும் கடற்கணர பின்ொங்குதலும் 

அதிகரித்துள்ளது. பிராந்திய ெராெரி கடல் மட்டங்கள் சதாடர்ந்து உயரும்.   

 
பிராந்திய ொரியான ெராெரி செப்பநிணல மாற்ைங்கள் 

 

கதற்கு ஆசியா - இந்திய ஒன்றியப் பகுதிகள் 

  

 செப்ப அணலகள் மற்றும் செப்ப அழுத்தங்கள் 21 ஆம் நூற்ைாண்டில் மிகவும் 

தீவிரமாகவும் அடிக்கடியும் ஏற்படும்.  

 ஆண்டு மற்றும் பருெ மணழ அளவுகள் 21ஆம் நூற்ைாண்டில் சதாடர்ந்து 

அதிகரிக்கும். 

 



 
பிராந்திய ொரியான ெராெரி மணழ சபாழிவு மாற்ைங்கள் 

 

நகர்புறங்களில் ஏற்படும் பிராந்திய மாற்றங்கள் 

 

  நகரங்களின் செப்ப தீவு விணளவு காரைமாக நகர்ப்புை ணமயங்கள், சுற்றியுள்ள 

கிராமப் புைங்கணள விட செப்பமாக இருக்கும். 

 நகரமயமாக்கல் நீர் சுழற்சிணய மாற்றி மணழசபாழிவு அளணெ அதிகரிக்கிைது.   

 சபரும்பாலான கடபலார நகரங்களில் கடல் மட்டம் மற்றும் காற்றின் 

செப்பநிணல இரண்டும் உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 கடல் மட்ட உயர்வு, அதிகளவு புயல்கள் மற்றும் தீவிர் மணழசபாழிவு 

நிகழ்வுகளால் கடபலார நகரங்களில் செள்ளங்கள் அதிகளவு ஏற்படும்.  

 இன்ணைய காலத்துடன் ஒப்பிடும்பபாது, எதிர்கால நகர்ப்புை ெளர்ச்சி, செப்ப 

அணலகள் பபான்ை தீவிர காலநிணல நிகழ்வுகள் ஆகியெற்ைால், அதிக 

செப்பமான நாட்கள் மற்றும் சூடான இரவுகணள ெந்திக்க பநரிடும். 

ஒட்டுசமாத்தமாக நகரங்களில் செப்ப அழுத்தம் அதிகரிக்கும் 

.  



நகரங்கள் ெந்திக்கும் அதிகப்படியான செப்பநிணல அளவுகள் 

 

நகர்ப்புறங்களில் கவப்பமலைதல் கபருக்கத்திற்கு அறிக்லக முன்லவக்கும் மூன்று 

முக்கிய காரணிகள்: 

 

 நகரங்களில் உள்ள சநருக்கமான உயரமான கட்டிடங்கள் செப்பத்ணத உறிஞ்சி 

பெமிக்கின்ைன, பமலும் இயற்ணக காற்பைாட்டமும் குணைகிைது. 

 மனித செயல்பாடுகள், சதாழில்துணை செப்பமாக்கல், குளிரூட்டல் 

அணமப்புகள், இயங்கும் இயந்திரங்கள் காரைமாக செளியாகும் செப்பம். 

 நகரங்களில் உள்ள சபரும்பாலான சபாருட்கள் செப்பத்ணத உறிஞ்சி 

தக்கணெத்து, பின்னர் அந்த செப்பத்ணத மீண்டும் இரவில் செளியிடுகின்ைன. 

 



 
நகர்ப்புைங்களில் புவி செப்பமணடதல் தீவிரமணடய காரைங்கள் 

 

கவப்பநிலல உச்ச நிலலகளின் தீவிரம் 

 

1850 - 1900 காலத்தில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முணை மட்டுபம நடந்த செப்பநிணல 

உச்ெ ெம்பெங்கள், தற்பபாது (அதாெது 1 டிகிரி செப்பமணடதல்) 2.8 முணை நடக்கிைது. 

ெரும் காலங்களில் இது பபான்ை நிகழ்வுகள், 1.5 டிகிரி செப்பமணடதலில் 4.1 

முணையும், 2 டிகிரியில் 5.6 முணையும், 4 டிகிரி செப்பமணடதலில் 9.4 முணையும் 

நடக்கும். 

    

அபத பபால, 1850 - 1900 காலத்தில் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முணை மட்டுபம நடந்த 

செப்பநிணல உச்ெ ெம்பெங்கள், தற்பபாது (அதாெது 1 டிகிரி செப்பமணடதல்) 4.8 

முணை நடக்கிைது. ெரும் காலங்களில் இது பபான்ை நிகழ்வுகள், 1.5 டிகிரி 

செப்பமணடதலில் 8.6 முணையும், 2 டிகிரியில் 13.9 முணையும், 4 டிகிரி 

செப்பமணடதலில் 39.2 முணையும் நடக்கும்.  

 



 
செப்பநிணல உச்ெ நிணலகளின் தீவிரம் 

 

காலநிணல மாற்ைம் ெராெரி செப்பநிணல உயர்ணெ மட்டும் ஏற்படுத்தப் பபாெதில்ணல, 

அதிகப்படியான செப்ப அளணெக் சகாண்டுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்ணகணயயும் 

அதிகரித்து விடும். ஒரு ெருடத்தில் 40 டிகிரிக்கும் அதிகமான செப்பநிணலணய 

சகாண்டிருக்கும் நாட்களின் எண்ணிக்ணகயால் இணத நாம் அளவிட முடியும். 

  

'குணைந்த உமிழ்வு’ சூழ்நிணலயில் சதற்காசியாவில் இத்தணகய நாட்கள் கிட்டத்தட்ட 50 

ெதவிகிதம் அதிகரிக்க ொய்ப்புள்ளது.1850-1900 காலத்தில் ஆண்டுக்கு 40 நாட்கள் என்ை 

எண்ணிக்ணக 2081-2100 காலத்தில் ஆண்டுக்கு 59 நாட்கள் ெணர உயரும். ‘தற்பபாணதய 

உமிழ்வு உறுதிசமாழிகள் பின்பற்ைப்படுதல்’ சூழ்நிணலயில் இந்த எண்ணிக்ணக 68 

நாட்கள் ஆகும். இதுபெ ‘உயர் உமிழ்வு’ சூழ்நிணலயில், ஒவ்சொரு ஆண்டும் மூன்று 

மாதங்களுக்கு செப்பநிணல 40 டிகிரிணய விட அதிகமாக இருக்கும். 

 

தீவிர மலை கபாழிவு மற்றும் வறட்சி நிகழ்வுகள் 

  

1850-1900 காலத்தில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முணை மட்டுபம நடந்த அதிதீவிர மணழ 

சபாழிவு நிகழ்வுகள், தற்பபாது (அதாெது 1 டிகிரி செப்பமணடதல்) 1.3 முணை 

நடக்கிைது.ெரும் காலங்களில் இது பபான்ை நிகழ்வுகள், 1.5 டிகிரி செப்பமணடதலில் 

1.5 முணையும், 2 டிகிரியில் 1.7 முணையும், 4 டிகிரி செப்பமணடதலில் 2.7 முணையும் 

நடக்கும். 

    

1850 - 1900 காலத்தில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முணை மட்டுபம நடந்த ெைட்சி 

ெம்பெங்கள், தற்பபாது (அதாெது 1 டிகிரி செப்பமணடதல்) 1.7 முணை நடக்கிைது. ெரும் 

காலங்களில் இது பபான்ை நிகழ்வுகள், 1.5 டிகிரி செப்பமணடதலில் 2 முணையும், 2 

டிகிரியில் 2.4 முணையும், 4 டிகிரி செப்பமணடதலில் 4.1 முணையும் நடக்கும். 



 

 
தீவிர மணழ சபாழிவு மற்றும் ெைட்சி நிகழ்வுகள் 

 

'குணைந்த உமிழ்வு’ சூழ்நிணலயில், 2081-2100 காலத்தில் சமாத்த மணழப்சபாழிவு 

அளவு, 1850–1900 காலத்ணத விட 10.2% அதிகமாக இருக்கும். ‘தற்பபாணதய உமிழ்வு 

உறுதிசமாழிகள் பின்பற்ைப்படுதல்’ மற்றும் 'உயர் உமிழ்வு' சூழ்நிணலகளில், இந்த 

அளவு முணைபய 12.9% மற்றும் 27.6% ெணர அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிைது.  

இணத விட ெருடாந்திர அதிகபட்ெ ஒரு நாள் மணழயின் அதிகரிப்பு அளவுகள் இன்னும் 

அச்ெமணடயச் செய்கின்ைன. 'குணைந்த உமிழ்வு’ சூழ்நிணலயில், 2081 - 2100 காலத்தில், 

அதிகபட்ெ ஒரு நாள் மணழ 1850 -1900 காலத்ணத விட 15.9% அதிகமாக இருக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.  'தற்பபாணதய உமிழ்வு உறுதிசமாழிகள் பின்பற்ைப்படுதல்' 

மற்றும் 'உயர் உமிழ்வு' சூழ்நிணலகளில், இந்த அளவு முணைபய 24% மற்றும் 47.8% ெணர 

அதிகரிக்கும் என்று சதரிகிைது. இது பபான்ை மணழ அதிகரிப்பு சதன்னிந்தியாவில் 

அதிகமாக இருக்கும், ஆண்டு மணழ, பகாணட மணழ என இரண்டுபம அதிகரிக்கும், 

பருெமணழக் காலமும் அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிைது. 

 

இந்திய ஒன்றியத்தின் நிலல 

 

பல்பெறு ஐபராப்பிய நாடுகள் 2050க்குள்ளும், சீனா 2060க்குள்ளும் நிகர பூச்சிய 

உமிழ்ணெ net zero emissions அணடெணத இலக்காக சகாண்டு செயல்படுெதாக 

உறுதியளித்துள்ளன. ஆனால் சீனா சதாடர்ந்து  உள்நாட்டிலும் செளிநாட்டிலும் 

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிணலயங்கணள உருொக்கி ெருகிைது என்பது ஒருபுைம் இருக்க, 

இந்திய ஒன்றியம் இது பபான்ை எந்த ஒரு இலக்ணகயும் நிர்ையம் கூட செய்யவில்ணல 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 



பருெநிணல மாற்ைத்தின் ெமூக மற்றும் சபாருளாதார பாதிப்புகளுக்கு இந்திய 

ஒன்றியம் உள்ளாக பல காரைங்கள் உள்ளன. அதிக அடிப்பணட ெராெரி செப்பநிணல 

சகாண்ட இந்திய ஒன்றியம் பபான்சைாரு நாட்டில்,  ஒரு சிறிய செப்பநிணல உயர்வு 

கூட அதிக மனித அெவுகரியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாற்ைத்ணத ஏற்படுத்தும், மக்கள் 

ொழ்ொதாரங்கணள இழக்க ெழிெகுக்கும் மற்றும் சில ெந்தர்ப்பங்களில் முற்றிலும் 

ொழமுடியாத நிணலணயக் கூட உருொக்கலாம். இந்திய ஒன்றிய விெொயிகள் 

ொழ்ொதாரத்திற்கு சபரிதும்  நம்பியுள்ள பருெமணழ நிகழ்வுகணள காலநிணல 

மாற்ைம் சீர்குணலக்கும் நிணல உருொகும் பபாது, அது மிகப்சபரும் பபரழிணெ 

ஏற்படுத்தும். 

 

இந்திய ஒன்றியத்தின் கடபலாரப் பகுதி 7,500 கிமீ நீளமானது என்பதால், உயரும் 

கடல்மட்ட அளவுகளால் அதிகம் பாதிக்கப்படும். அறிக்ணகயின் படி, சதற்கு 

ஆசியாவில் கடல் மட்டம் ‘குணைந்த உமிழ்வு’ சூழ்நிணலயில் 0.4 மீ அளவும், 

‘தற்பபாணதய உமிழ்வு உறுதிசமாழிகள் பின்பற்ைப்படுதல்’ சூழ்நிணலயில் 0.5 மீ 

அளவும், 'உயர் உமிழ்வு' சூழ்நிணலகளில் 0.7 மீ அளவும் உயரும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இணத ெமாளிக்க, இந்திய ஒன்றியம் சிைந்த நகர்ப்புை 

திட்டமிடல் மற்றும் கடபலார பாதுகாப்பு அணமப்புகணள தயார் செய்ய பெண்டும். 

அத்துடன் கடபலார செள்ளம் மற்றும் அது சதாடர்புணடய அரிப்பிலிருந்து 

ெதுப்புநிலங்கள் பபான்ை முக்கிய சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துெம் ொய்ந்த பகுதிகணள 

பாதுகாக்கவும் முயற்சிகணள எடுத்தாக பெண்டும். 

  

240 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் (86 மில்லியன் இந்திய ஒன்றிய மக்கள்) இந்து-

குஷ் இமயமணல பிராந்தியத்தில் உள்ள பனிப்பாணைகணள தங்கள் நீர் ஆதாரமாக 

நம்பியுள்ளனர். இந்த பனிப்பாணைகள் 2100க்குள் மூன்றில் இரண்டு பங்கு குணையும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுெதால், அது அந்த பிராந்தியத்தின் விெொயத்திற்கும் 

மிகப்சபரும் பாதிப்ணப ஏற்படுத்தி, அந்த மக்களின் உைவுப் பாதுகாப்ணப 

மிகப்சபரும் பகள்விக்குரியாக்கும். 

   

அறிக்ணகயின் படி, நகரங்கள் உள்ளூர் நீர் சுழற்சிணய மாற்றுகின்ைன, இதனால் அதிக 

மணழசபாழிவு  ஏற்பட்டு, ெடிகால் அணமப்புகணளயும் மிகப்சபரும் அளவில் 

பாதிப்பணடயும். இதனால் ஒட்டுசமாத்த செள்ள அபாயம் அதிகரிக்கும். இந்திய 

ஒன்றியத்தின் நகர்ப்புை மக்கள் சதாணகயும் சதாடர்ந்து அதிகரித்து ெரும் நிணலயில், 

இந்த சூழ்நிணலகணள எவ்ொறு நகரங்கள் ெமாளிக்க பபாகின்ைன என்ை பகள்விக்கு 

தற்பபாது ெணர எந்த பதிலும் இல்ணல.  

    

புலத படிவ எரிகபாருட்கள் 

 

புவி செப்பமணடதலுக்கான மிக முக்கிய காரணிகளில் ஒன்ைாக புணத படிெ 

எரிசபாருட்கள் உள்ளன. ஆனால், முதலீட்டாளர்கள் புணதபடிெ எரிசபாருட்கணள மிக 

விணரொக ணகவிடுொர்கள் என்று பதான்ைவில்ணல. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைலில் 

முன்பனற்ைம் உள்ள பபாதிலும், நவீன சபாருளாதாரத்தின் உயிர்நாடியாக உள்ள 

எண்சைய் மற்றும் இயற்ணக எரிொயுக்கான நம்பகமான மாற்றீட்ணட உலகம் 

இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்ணல என்பபத நிதர்ெனம். 

 



எண்சைய் மற்றும் எரிொயு மற்ை எரிசபாருள் ஆதாரங்கணள விட அதிக ஆற்ைணலக் 

சகாண்டுள்ளதால், அணெ சதாழில்துணை செயல்பாடுகளுக்கு மிக முக்கியமாக 

கருதப்படுகின்ைன. உலகின் முக்கால்ொசிக்கும் அதிகமான மின்ொரமும், புணதபடிெ 

எரிசபாருட்களால் தான் உற்பத்தி செய்யப்படுகிைது என்பணதயும் கருத்தில் சகாள்ள 

பெண்டியுள்ளது. 

   

முழுெதுமாக மாற்று புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைணல பநாக்கி நகர்ெதற்கான 

குறிப்பிடத்தக்க முயற்சிகணள சபரு எரிெக்தி நிறுெனங்கள் எடுப்பதாகத் 

சதரியவில்ணல. பல சபரிய எரிெக்தி நிறுெனங்கள் கார்பன் பிடிப்பு பபான்ை ெழிகளின் 

மூலம்  தங்கள் செயல்பாடுகணள மாற்றியணமத்து உமிழ்ணெக் குணைப்பதிலும், 

இயற்ணக ொயுவிலிருந்து நீல ணைட்ரஜணன உற்பத்தி செய்ெதிலும் தான்  கெனம் 

செலுத்துகின்ைன. ஆனால், இந்த அணுகுமுணைகளும் குறிப்பிடத்தக்க காலநிணல 

அபாயங்கணளக் சகாண்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 
புவி செப்பமணடதலுக்கான முக்கிய காரணிகள் 

 

மனித கசயல்பாடுகலள கபாதுலமப் படுத்தலாமா? 

 

இந்த அறிக்ணகயின் சதாடக்கபம, புவி செப்பமணடதலுக்கு மனித செயல்பாடுகள் 

தான் காரைம் என்று நிறுவுெது தான். அறிவியல் ரீதியாக இது ெரி தான் என்ைாலும், 

எல்லா மனிதர்களும் புவி செப்பமணடய ெம அளவில் காரைம் என்று கட்டாயம் கூறி 

விட முடியாது. 

 

சபரும்பாலான புவி செப்பமணடதலுக்கு முதலாளித்துெ சபாருளாதார அணமப்பு 

தான் காரைம் என்பபத நிதர்ெனம். ஒரு பக்கம் முதலாளிகள் லாபமணடந்து 



சகாண்டிருக்க, காலநிணல சநருக்கடியால் பாதிப்பணடெது ஏணழகள் தான். உலகம் 

எரிந்து சகாண்டிருக்கும் நிணலயில், முதலாளிகள் தங்கள் லாபத்திற்காக கார்பன் 

பயன்பாட்ணட குணைக்காமல் பெடிக்ணக பார்த்துக் சகாண்டு இருக்கின்ைனர். 

      

மக்கள் பலர் புணதபடிெ முதலாளித்துெத்தின் பலன்களிலிருந்து பயனணடகிைார்கள் 

என்று ஒப்புக் சகாள்ளத் தான் பெண்டும். ஆனால், புணதபடிெ எரிசபாருள் 

பிரித்சதடுத்தல் தான் நவீன நாகரிகத்தின் அடிப்பணடயாக உள்ளது. 

முதலாளித்துெத்தின் கார்பன் ொர்ந்த தயாரிப்புகணள தான் மக்கள் நுகர்கிைார்கள். 

ஆனால், காலநிணலணய சீர்குணலக்கும், உற்பத்தி அணமப்புகள் இருக்கும் ெணர மக்கள் 

அணத நுகர்ெணத தவிர்க்க முடியாது.  

 

எண்சைய் சுத்திகரிப்பு நிணலயத்தில் பணிபுரியும் ஒரு சதாழிலாளிணய அந்த 

எண்சைய் உற்பத்தியில் இருந்து லாபம் ஈட்டும் முதலாளியுடன் ஒப்பிட முடியாது. 

நிலக்கரி சுரங்கத் திட்டணத அணமக்க ெழிெணக செய்ெதற்காக தங்கள் நிலத்திலிருந்து 

இடம் சபயர்த்தப்படும் மக்கணள, அந்த திட்டத்ணத செயல்படுத்தும் 

அரொங்கங்களுடன் ஒப்பிட முடியாது. மனித செயல்பாடு என்பது உண்ணம தான் 

என்ைாலும், குறிப்பாக முதலாளித்துெ அணமப்பு தான் ஏற்பட்டிருக்கும், 

ஏற்படவிருக்கும் பபரழிவுகளுக்கு காரைம் என்பதில் மாற்றுக் கருத்பத இல்ணல.  

  

இதுெணர சபரும்பாலும் ெளர்ச்சி அணடயாத மற்றும் ெளர்கிை நாடுகள் என்று 

குறிப்பிடப்படும் நாடுகபள காலநிணல மாற்ைத்தின் அதிகப்படியான பாதிப்புகணள 

ெந்ததித்துள்ளன என்பை கூைலாம். ஆனால் ெமீப காலங்களில் கனடா, செர்மனி , 

ெப்பான், அசமரிக்கா பபான்ை அதிக ெெதியான மற்றும் பாதுகாப்பான நாடுகளும் 

குறிப்பிடும் அளவு பாதிப்புகணள ெந்திக்கத் சதாடங்கியுள்ளன. ஆக, இது உலக மக்கள் 

அணனெருக்குமான அெெரநிணல என்பணத அரசுகள் உைரபெண்டிய பநரம் இது 

.  

220 பிராந்திய அரொங்கங்கள், 300 பன்னாட்டு ெணிகங்கள், 1.75 பில்லியன் மக்கள் என 

உலகப் சபாருளாதாரத்தின் 50 ெதவிகிதத்ணத உள்ளடக்கும் காலநிணல குழுமத்தின் 

தணலணம நிர்ொக அதிகாரி சைலன் கிளார்க்ென், "இனிபமல் எடுக்கப்படும் 

ஒவ்சொரு முடிவும், பமற்சகாள்ளப்படும் ஒவ்சொரு முதலீடும், நிர்ணையிக்கப்படும் 

ஒவ்சொரு இலக்கும், காலநிணலணய முக்கிய கருொக சகாண்டிருக்க பெண்டும்" 

என்று குறிப்பிடுகிைார்.  

  

இந்த அறிக்ணக செப்பமயமாதலின் அபாய விணளவுகள் குறித்து எச்ெரித்தாலும், 

2030க்குள் உலகளாவிய உமிழ்ணெ பாதியாக குணைத்து, 2050இல் நிகர பூச்சிய உமிழ்ணெ 

எட்டினால், செப்பநிணல உயர்ணெ நிறுத்தி விடலாம் என்றும் நம்பிக்ணக அளிக்கிைது. 

எந்த நாட்டிற்கும் எந்த குறிப்பிட்ட சகாள்ணக பரிந்துணரணயயும் இந்த அறிக்ணக 

ெழங்கவில்ணல - அரொங்கங்கள் தான் முடிவுகணள எடுக்க பெண்டும். முன்பபதும் 

இல்லாத அளவிற்கு சதளிொன ஆய்வுகளுடனும்  ொன்றுகளுடனும் விஞ்ஞானிகள் 

ஒரு உலக அெெர நிணலக்கான அபாய ஒலிணய  எழுப்பிவிட்டனர். அரசியல் 

தணலெர்கள் செயல்பட பெண்டிய பநரம் இது! 


