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திப்புடைர
கடல் நூல் வரிடைLயில் இச்சிறு நூல்
பெவளியிடப் டுகிறது. இந்தியக் கடல்
ஆராய்ச்சி என்னும் அடைனத்துலகத் திட்டம்
வகுக்கப் ட்டுச் சீரிய முடைறயில்
பெLயற் டுத்தப் ட்டபின் கிடைடத்த பெLய்திகள்,
உண்டை@கள், நிகழ்ந்த கண்டுபிடிப்புகள்
ஆகியடைவயும்; @ற்றும் இந்தியக் கடலின்
அடிப் டைடச் பெLய்திகளும் வடைகப் டுத்தியும்,
பெதாடைகப் டுத்தியும் இதில் கூறப் ட்டுள்ளன.
இந்தியப் பெ ருங்கடல் ற்றி முதன் முதலில்
முடைறயாக எழுதப் ட்ட நூல் இதுபேவ. ள்ளி
நூலகங்களுக்கும், பெ ாது
நூலகங்களுக்கும் தடைலவாய் நூலாக இது
பெ ரிதும் யன் டும். பெLய்தித் தாள்களின்
ஒருமித்த ாராட்டைடப் பெ ற்ற நூல் இது.
திப் கத்தார்
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1. அடை@ப்பு
கடல்கள்
ஐம்பெ ருங் கடல்களால் சூழப் ட்டபேத நாம்
வாழும் உலகம். அடைவ முடைறபேய சிபிக் கடல்,
இந்தியக் கடல், அட்லாண்டிக் கடல், ஆர்க்டிக்
கடல், அண்டார்க்டிக் கடல் ஆகும்.
இருப்பிடம்
உலகில் மூன்றாவது பெ ரிய கடல் இந்தியக்
கடல். அதற்கு பே@ற்பேக ஆப்பிரிக்காவும்,
வடக்பேக அபேரபியா, இந்தியா, @பேலயா ஆகிய
தீ கற் ங்களும்; கிழக்பேக ஆஸ்திபேரலியாவும்
உள்ளன. அதன் பெதன் குதி அண்டார்க்டிக்
கடபேலாடு கலக்கிறது. சிபிக், அட்லாண்டிக்
கடல்கள் பே ாலபேவ, ஆர்க்டிக் கடபேலாடு அது
பெதாடர்பு பெகாள்ளவில்டைல.
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இந்தியக் கடல் ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா,
ஆஸ்திபேரலியா ஆகிய மூன்று
கண்டங்களுக்கிடைடயில் உள்ளது. அதன்
வட குதி இந்தியாவால் பிரிக்கப் ட்டுள்ளது.
அது பேதாற்றத்தில் பெநருக்க@ாய் அடை@ந்த கடல்.
இங்பேதாபேனஷியாவிலிருந்து ஆப்பிரிக்காவடைர
ரவியுள்ளது. அது ருவக் காற்றுகளுக்குப்
பிறப்பிடம்.
பேதாற்றம்
அதன் ரப்பு கிட்டத்தட்ட 3 பேகாடி Lதுர
டை@ல்கள்; LராLரி ஆழம் 15,000 அடி. அது உல1–68
கின் பே@ற் ரப்பில் 14 ங்டைக அடைடத்துக்
பெகாண்டிருக்கிறது. சிபிக், அட்லாண்டிக்
கடல்கள் பே ான்று அவ்வளவு பெ ரியபேதா
ஆழ@ானபேதா அல்ல அது. அது 20 பேகாடி
ஆண்டுகளுக்கு முன் பேதான்றியது.
துடைvக் கடல்கள்
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அதற்குக் கிழக்கிலும் பே@ற்கிலும் அரபிக்
கடலும் வங்காள விரிகுடாவும் உள்ளன. பெLங்
கடலும் ாரசீக நீபேராட்டமும் அதன் உள்நாட்டுக்
கடல்கள். உலகிலுள்ள பெ ரும் சிறு கடல்கள்
அதில் கலக்கின்றன. இ@ய@டைலயில் உருகும்
னி எல்லாம் அதில் கலக்கின்றது. சிந்து, பிர@
புத்திரா, கங்டைக, ஐராவதி, காவிரி முதலிய
பே ராறுகளும் அதில் கலக்கின்றன. அதற்குப்
பெ ரிய வடிநிலம் உண்டு.
தீவுகள்
@டகாஸ்கர், இலங்டைக முதலியடைவ அதன்
பெ ரும் கண்டத் தீவுகள். இலட்Lத் தீவுகள்,
@ாலத் தீவுகள் அதன் முதன்டை@யான கடல்
தீவுகள். பெ ாதுவாக, அதன் தீவுகள் சிபிக்
கடலின் தீவுகள் பே ாலபேவ, எரி @டைலயாலும்
வழத்தாலும் ஆனடைவ.
@டைலகள்
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இந்தியக் கடலில் குண்டுங்குழிகளும், உயர்ந்த
@டைலத் பெதாடர்களும், ஆழ@ான அகழிகளும்
காvப் டுகின்றன.
சிறப் ாக, அதில் காvப் டும் வழ @டைலத்
பெதாடர்கள் சிக்கலான அடை@ப்புடைடயடைவ.
அதன் பெதன்கிழக்கு, பெதன்பே@ற்குப் குதிகடைளத்
தவிர, எஞ்சியடைவ நிலத் பெதாகுதியால் சூழப்
ட்டடைவ. அதன் பெதன் பேகாடியில்
னிக்கட்டிகளும் னிப் ாடைறகளும்
காvப் டுகின்றன.
நீபேராட்டங்கள்
இந்தியக் கடலில் காvப் டும் நீபெராட்டங்கள்
சிபிக், அட்லாண்டிக் கடல்களில் காvப் டும்
நீபேராட்டங்கள் பே ான்று அவ்வளவு விடைரவும்,
வலிடை@யும் பெகாண்டடைவ அல்ல. அதன்
பே@ற் ரப்பு கிழக்காகச் Lாய்ந்துள்ளது. @ற்றக்
கடல்கள் பே@ற்காகச் Lாய்ந்துள்ளன. ஒரு
பேகாடியில் @ட்டும் திறந்துள்ள ஒபேர
பெ ருங்கடல் இதுபேவ.
10

அதில் காvப் டும் முக்கிய
நீபேராட்டங்களாவன: நிலநடுக்பேகாட்டு
நீபேராட்டம், பெ@ாLாம் பிகுயு நீபேராட்டம்,
அகுலாஸ் நீபேராட்டம்.
வளம்
இந்தியக் கடலின் இயற்டைக வளம்
@திப்பிடற்கரியது. உலகக் கடல்களிபேலபேய
அதிக அளவுக்குப் லவடைக உயிர்ப் பெ ாருள்கள்
உள்ள கடல் இதுவாகும். அதன் மீன் வளம்
நிடைறவான பெ ாருள் வளத்டைத அளிக்கவல்லது.
தவிர, அதன் கனிவளமும் @திப்பிடற்கரியபேத.
அதன் வாணி வளமும் வரலாற்றுச்
சிறப்புடைடயபேத. பெவடிப்பு
நிலவுலகின் பே@ற் ரப்பு 45,000 டை@ல்
பெதாடைலவிற்கு பெவடித்துள்ளது என
அண்டை@யில் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது.
இவ்பெவடிப்பு அட்லாண்டிக் கடடைலக் கடந்து
ஆப்பிரிக்கா வடைர பெLல்கிறது. இந்தியக்
கடலுக்குள்ளும் அது தடைலகாட்டுகிறது.
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இடர்கள்
இந்தியக் கடலின் கடைரப் குதிகளில்
பெ ரும் ான்டை@ வாழ்வதற்கு ஏற்றதல்ல.
அங்குப் யங்கர விலங்குகளும், பெகாடிய
பேநாய்களும் உள்ளன. அதில் அடைலகளின்
பெ ரும்எழுச்சி வீழ்ச்சிகளும், யங்கர
நீபேராட்டங்களும் உள்ளன. அங்குத் பெதாடர்ந்து
வலுவான காற்றுகள் அடித்தவண்vம் உள்ளன.
இந்தியக்கடல் புயல்களுக்கும் நிடைலக்கள@ாக
உள்ளது. அதில் தீங்குதரும் கல்மீன், பெகாட்டும்
மீன், சுறா முதலியடைவ வாழ்கின்றன. இவ்வாறு
அது இடர்களும் தீங்குகளும் நிடைறந்து
காvப் டுகிறது.
பெவப் நிடைல
இந்தியக் கடல் ஆழ@ான கடல் @ட்டு@ல்ல;
பெவப் க் கடலு@ாகும். அதன் பே@ற் ரப்பு
பெவப் நிடைல 90°F F அளவுக்கு உயருகின்றது.
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12,000 அடி ஆழத்தில் அதன் சீரான பெவப் நிடைல
35°F  F. உப்புத்தன்டை@
இந்தியக் கடலும் உப்பு வளம் நிடைறந்தபேத.
அவ்வளம் நம் நாட்டின் பெ ாருள் வளத்டைத
ஓரளவுக்குப் பெ ருக்கவல்லது.
கப் ல் ஆராய்ச்சி
பேLாவியத்து அறிவியலார் அல்லது
விஞ்ஞானிகள் விட்யாஸ் என்னுங் கப் லில்
இந்தியக் கடலின் நிலக் காந்தத்தின் @டைறடைவ
அறிய 1959 ஆம் ஆண்டு வந்தனர். தங்கள்
ஆய்வுக்கு வங்காள விரிகுடாவில் @டைறவான ஒர்
இடத்டைதத் பேதர்ந்பெதடுத்தனர். ஆய்வின்
பேநாக்கம் இந்தியக் கடலின் நிலக்காந்தக்
களத்டைத அறிவபேத.
பேLாவியத்து அறிவியலார் இந்தியக் கடலின்
டை@யப் குதியில் 20,000 டை@லுக்கு பே@ல்
அளடைவ பெLய்துள்ளனர். இதனால் சில
இன்றியடை@யாச் பெLய்திகள்
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திரட்டப் ட்டுள்ளன. இவற்டைறக் பெகாண்டு
இந்தியக் கடலின் அடை@ப்பு, வரலாறு
முதலியவற்டைற நில அடை@ப்பு நூல் முடைறயில்
அறிய வாய்ப்பு ஏற் டும்.
அவர்கள் தங்கள் ஆய்வுகளிலிருந்து
பெதரிவித்திருக்கும் முடிவுகளாவன: இந்தியக்
கடலின் தடைர மிக அரிய அடை@ப்டை உடைடயது.
கிழக்கு பே@ற்குப் குதிகளில் அதன் அடை@ப்பு
பெ ரு@ளவுக்கு @ாறு டுகிறது. தடைர 8.15 மீட்டர்
நீளத்திற்கு இடைடபேய உள்ள நான்கு
உட் குதிகடைளக் பெகாண்டுள்ளது.
உட் குதிகளில் மீளும் @ாற்றங்கள்
காvப் டுகின்றன.
அவர்கள் பே@ற்பெகாண்ட நிலநடுக்க உற்று
பேநாக்கல்கள் பெவளிப் டுத்துவன:- இந்தியக்
கடலில் உள்ள தளர்ச்சியான டிவுகளின் தடி@ன்
100 மீட்டரிலிருந்து 200 மீட்டர் வடைர உள்ளது.
வாணி வழி
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தீவுக் கூட்டங்கள் நிடைறய இருப்பினும் கப் ல்
பே ாக்கு வரவிற்கு இந்தியக் கடல் மிகவும்
யன் டுகிறது. சிங்கப்பூர், ம் ாய், பெகாழும்பு,
பெLன்டைன முதலியடைவ அதன் முதன்டை@யான
துடைறமுகங்கள் ஆகும்.
1869 இல் சூயஸ் கால்வாய் திறக்கப் ட்டபின்
அதன் வாணி ம் பெ ரிய அளவில் உள்ளது.
அதன் சிறந்த வாணி ப் குதியில் சூயஸ்
கால்வாய் பெதாடர்பு பெகாள்கிறது. இக்கால்வாய்
திறக்கப் ட்டவுடன் நன்னம்பிக்டைக முடைன
வழியாகக் கப் ல்கள் பெLல்லுதல் அறபேவ
நின்றுவிட்டது. சூயஸ் கால்வாய் வழியாகச்
பெLல்வது குறுக்கு வழியாகும். வழியின்
பெதாடைலவு நன்னம்பிக்டைக முடைனயின்
வழியாகச் பெLல்வடைதக் காட்டிலும் 5000
டை@ல்கள் குடைறயும். இதனால் தற்கால
வாணி ம் ஓங்கியுள்ளது.
உலகிலுள்ள மிகப் பெ ரிய வாணி வழிகளில்
ஒன்றாக இந்தியக் கடல் உள்ளது. ண்டைடக்
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காலத்தில் இக்கடல் வழியாக
இந்தியாவிலிருந்து எகிப்து, பெ@Lப் பேடாமியா,
கிழக்கு டை@யத்தடைரக் கடல் நாடுகள்
ஆகியவற்றுடன் வாணி ம் சிறப் ாக
நடைடபெ ற்றது.
தமிழ் காட்டிலிருந்து @யில் பேதாடைக, அகில்
முதலிய பெ ாருள்கள் ாபிபேலானியா பெLன்றன
என்று கிறித்துவ @டைறயான டை பிள்
பெதரிவிக்கிறது. தமிழகத்திலிருந்து லவடைகப்
பெ ாருள்கள் உபேரா@ாபுரிக்குச் பெLன்றதாகத்
தமிழ் நூல்களும்; உபேரா@ ஆசிரியர் பிளினியின்
நூல்களும் கூறுகின்றன. யவனர்களாகிய
கிபேரக்கர்கள் காவிரிப்பூம் ட்டினம் முதலிய
தமிழ்நாட்டுத் துடைறமுகங்களுக்கு வந்து
வாணி ம் பெLய்தனர் என்றும் டை ந்தமிழ்
நூல்கள் கூறுகின்றன. பெதன்னிந்தியாவிற்கும்
கடாரம் என்னும் ர்@ாவுக்கும் வாணி த்
பெதாடர்பு இருந்ததாகப் ட்டினப் ாடைல
கூறுகிறது.
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கிறித்துவக் காலத்தின் பெதாடக்கத்தில்
பே@னாட்டுக் கப் ல்கள் இந்தியக் கடல்
வழியாகச் சீனாவிற்குச் பெLன்றன. சீனக்
கப் ல்கள் அபேரபியாவிற்குச் பெLன்றன.
கி. பி. 5 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து Lற்பேறறக்
குடைறய ஆயிரம் ஆண்டுகள் சீனாவிற்கும்
அபேரபியாவுக்கும் வாணி ம் சிறப் ாக
நடைடபெ ற்றது.
15 ஆம் நூற்றாண்டின் பெதாடக்கத்தில் சீனக்
கப் ற் டைடத் தடைலவர், பெLங்-பே…ாஸ்
என் வருடன் இந்தியா, அபேரபியா முதலிய
நாடுகளில் தம் அரLருக்காக நவரத்தினங்கள்
வாங்க இந்தியாவிற்கு வந்தார். அவருக்குப் பின்
பே ார்ச்சுக்கீசியர், டச்சுக்காரர், பிபெரஞ்சுக்காரர்,
ஆங்கிபேலயர் முதலிய பே@னாட்டார்
இந்தியாவிற்கு வாணி ம் பெLய்ய வந்தனர்.
இன்று இந்தியக் கடல் மிகப்பெ ரிய கடல்
வழியாக உள்ளது. இதனால் இந்தியாவிலும்,
அதன் அருகிலுள்ள நாடுகளிலும் மிகப்பெ ரிய
17

துடைறமுகங்கள் ஏற் ட்டுள்ளன.
இந்தியாவிலிருந்து தானியங்கள்,
@டைலத்பேதாட்டப் பெ ாருள்கள், தாதுப்
பெ ாருள்கள், கச்Lாப் பெ ாருள்கள் முதலியடைவ
@ற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்று@தி
பெLய்யப் டுகின்றன. எல்லாவற்றிற்கும் பே@லாக,
இந்தியக் கடல் இந்தியாவிற்கு இயற்டைக
அரvாகவும் திகழ்கிறது.
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2. வரலாறு
முடைறயான ஆராய்ச்சி
இந்தியக் கடல் வாணி வழியாக நீண்ட
கால@ாக இருந்து வந்திருக்கிறது. ஆனால், அது
முடைறயாக இன்னும் ஆராயப் டவில்டைல.
1873 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இரு திற்கு பே@ற் ட்ட
கப் ல்கள் கடல் ஆராய்ச்சிடைய
பே@ற்பெகாண்டுள்ளன. ஆனால், அவற்றில்
ஒன்றாவது இந்தியக் கடடைல முடைறயாகவும்
விரிவாகவும் ஆராயவில்டைல.
ஊக்கம் பிறத்தல்
இந்தியக் கடடைல ஆராயும் ஊக்கம் முதன்
முதலாக 1881 ஆம் ஆண்டு பிறந்தது.
இவ்வாண்டில் எச். எம். ஐ. எஸ்.
இன்பெவஸ்டிபேகட்டர் என்னுங் கப் ல் இந்தியக்
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கடற்கடைரயின் நீர்ப் குதிகடைள அளடைவயிட
விடப் ட்டது.
1885-1887 இல் அலாக் என் ார் பே@ற்கூறிய
கப் லில் இந்தியக் கடற் குதிகடைளச் சுற்றிச்
பெLன்றார். அவற்றிலுள்ள உயிர் வடைககடைளப்
ற்றிப் யனுள்ள பெLய்திகடைளத் திரட்டி
1888 இல் ஓர் அரிய நூல் பெவளியிட்டார். அதன்
பெ யர் ‘இந்தியக் கடற் குதிகளில் ஓர் இயற்டைக
நூல் அறிஞன்’ என் தாகும்.
ஸ்பெவல் என் ார் அபேத கப் லில் வங்காள
விரிகுடா, அரபிக் கடல் ஆகியவற்றில் ல உற்று
பேநாக்கல்கள் பெLய்தார். பே@ற்பெகாள்ளப் ட்ட
உற்று பேநாக்கல்கள் இரLாயன, வானிடைலத்
பெதாடர் ானடைவ. அவற்றின் முடிவுகடைள ஆசிய
அரLர் கழக (Royal Asiatic Society) Royal Asiatic Society)
பெவளியீடுக்களில் 1925-38 ஆம்
ஆண்டுகளுக்கிடைடபேய பெவளியிட்டார்.
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அவர் பே@ற்பெகாண்ட ஆராய்ச்சிகள் வங்காள
விரிகுடா, அரபிக் கடல் ஆகியவற்டைறப் ற்றிய
அடிப் டைட அறிடைவத் பெதளிவாக்கின.
டை@ய அரசின் முயற்சி
இந்தியக் கடற் குதிகளில் பே@லும்
ஆராய்ச்சிகள் பே@ற்பெகாள்ளப் ட, 1947 இல்
முயற்சி பெதாடங்கிற்று. இவ்வாண்டில் டை@ய
அரசினர் இராபே@சுவரத்திற்கு அருகிலுள்ள
@ண்ட ம் என்னுமிடத்தில் ஓர் ஆராய்ச்சி
நிடைலயத்டைத நிறுவினர். இது கடல் நூல் டை@ய
மீன் ஆராய்ச்சி நிடைலய@ாகும். இதற்கு இந்தியா
முழுதும் கிடைளகள் உள்ளன. இந்நிடைலயம் கடல்
மீன்கடைளப் ற்றி ஆராய்ச்சி நடத்திய வண்vம்
உள்ளது.
@ற்ற நிடைலயங்கள்
1952 இல் ஆந்திரப் ல்கடைலக் கழகம் ல கடல்
யvங்களுக்கு ஏற் ாடு பெLய்தது. இதற்கு
இந்தியக் கடற் டைட உதவிற்று. யvங்கள்
21

வங்காள விரிகுடாவில் பே@ற்பெகாள்ளப் ட்டன.
அவற்றால் கிடைடத்த முடிவுகளில் சிலவற்டைற
1954-58 இல் பெவளியிடப் ட்ட இரு கடல் நூல்
பெதாகுதிகளில் ஆந்திரப் ல்கடைலக் கழகம்
பெவளியிட்டது.
@ற்பெறாரு நிடைலயம் கடல் உயிர் ஆராய்ச்சி
நிடைலய@ாகும். இது றங்கிப்பே ட்டைடயில்
உள்ளது. அண்vா@டைலப் ல்கடைலக்
கழகத்துடன் பெதாடர்புடைடயது.
இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சித் திட்டம்
தவிர, பெLன்டைன, திருவனந்தபுரம், ம் ாய்
முதலிய ல்கடைலக் கழகங்களும் கடல் நூல்
ஆராய்ச்சி பெLய்த வண்vம் உள்ளன. டை@ய
அரசின் Lார் ாக இயங்கும் விஞ்ஞான-பெதாழில்
ஆராய்ச்சி @ன்றமும் கடல் ஆராய்ச்சிக்கு ஆவன
பெLய்து வருகிறது. இருப்பினும், முழு மூச்Lாக
இந்தியக் கடடைல உலக அளவில் ஆராயும்
திட்டம் 1959 ஆம் ஆண்டில்தான் உருவாயிற்று.
தற்பெ ாழுது அது பெLயற் ட்ட வண்vம்
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உள்ளது. இதுபேவ இந்தியக் கடல்
ஆராய்ச்சி ற்றிய வரலாறு ஆகும்.
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3. கடல் ஆராய்ச்சித்
திட்டம்
பெ யர்
இந்தியக் கடலின் இயற்டைக வளங்கடைள ஆராயத்
திட்டம் ஒன்று உலக அளவில் வகுக்கப் ட்டது.
இதற்கு அடைனத்துலக இந்தியக் கடல்
ஆராய்ச்சித் திட்டம் என்று பெ யர்.
பேதாற்றம்
இத்திட்டம் கரு நிடைலயில் 1957 ஆம்
ஆண்டிபேலபேய உருவாயிற்று. ஆனல் முழு
நிடைலயில் உருப்பெ ற்றது 1959 ஆம்
ஆண்டில்தான். அடைனத்துலக அறிவியல் கூட்டுக்
கழக @ன்றம், யுபெனஸ்பேகா, அபெ@ரிக்க
அறிவியல் முன்பேனற்றக் கழகம் ஆகியவற்றின்
நன் முயற்சியினால், அடைனத்துலகக் கடல் நூல்
பே ரடைவ 1959 இல் பெLப்டம் ர்த் திங்களில்
நியூயார்க்கில் கூடியது: கடல் நூடைல
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அறிவியலாக-விஞ்ஞான@ாக-@ாற்ற பேவண்டும்
என்று முடிவு பெLய்தது.
அடைவக் கூட்டத்தில் 45 நாடுகளிலிருந்து 1,100
அறிவியலார் கலந்து பெகாண்டனர். இந்தக்
கூட்டத்தில் அடைனத்துலக இந்தியக் கடல்
ஆராய்ச்சித் திட்டம் அறிவிக்கப் ட்டது.
இத்திட்டத்தின் ல ணிகடைளச் பெLயற் டுத்தும்
அலுவலகம் நியூயார்க்கில் உள்ளது.
இத்திட்டத்டைதப் ல அறிவியலார் பெகாண்ட ஒரு
தனிக் குழு வகுத்தது.
காலவடைர
1957 இல் உருவானாலும் இத்திட்டத்திற்குரிய
காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாகும். அதாவது
இத்திட்டம் 1960 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1964 ஆம்
ஆண்டு வடைர பெLயற் டும். காலம்
பேதடைவப் டு@ானால், பே@லும் நீட்டிக்கப் டும்.
முழு அளவில் 1962 ஆம் ஆண்டிலிருந்து
இத்திட்டம் பெLயற் டத் பெதாடங்கிற்று.
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சிறப்பு
உலக அளவில் ல நாடுகளின் கூட்டு
முயற்சியினால் நடைடபெ றும் @ாபெ ரும்
திட்ட@ாகும் இது. அடைனத்துலக நில இயல் நூல்
ஆண்டுத் திட்டத்டைத முன் @ாதிரியாகக்
பெகாண்டு பெLயற் டுத்தப் டுவது. இதுவடைர
பே@ற்பெகாள்ளப் ட்ட கடல் ஆராய்ச்சிகளில்
மிகப் பெ ரியது இது.
நில இயல் நூல் ஆண்டுத் திட்டமும் உலக
அளவில் 1957-58 ஆம் ஆண்டுகளுக்கிடைடபேய
சிறப்புடன் இனிது நிடைறபேவறிய திட்ட@ாகும்.
இதனால் நில இயல் நூல் நன்கு வளர்வதற்கு
வாய்ப்பு ஏற் ட்டது. அறிவியலின் @ற்றத்
துடைறகளும் வளரலாயின. வான்பெவளி ஆராய்ச்சி
கருவுற்று உருப்பெ ற்றது.
முதன் முதலாக இந்தியக் கடல் நிடைறவாக
அறிவியல் அடிப் டைடயில் ஆராயப் டுகிறது.
இத்திட்டத்தில் கலந்து பெகாள்ளும்
ஒவ்பெவாரு நாடும் குறிப்பிட்ட துடைறடைய,
26

சிக்கடைல ஆராயும்; அதற்பேகற்ற முடிவுகடைளக்
காணும். சிறப் ாக, வானிடைல ற்றியும்
ஆராயப் டும்.
இத்திட்டத்திற்கு ஆகும் பெLலவு 6 பேகாடி ரூ ாய்
ஆகும். இச்பெLலடைவ ஒவ்பெவாரு நாடும்
தன்னால் இயன்ற அளவுக்குப் கிர்ந்து
பெகாள்ளும்.
திட்டகாலத்தில் 1,88,000 டை@ல் பெதாடைலவிற்கு 60
கப் ல் யvங்கள் பே@ற்பெகாள்ளப் டும். 20
நாடுகளிலிருந்து 40 கப் ல்கள் இப் யvங்கடைள
பே@ற்பெகாள்ளும்; இந்தியக் கடடைல ஆராயும். ல
நாடுகளிலுள்ள 350 அறிவியலார், இத்திட்டத்தில்
கலந்து பெகாண்டு இந்தியக் கடடைல
ஆராய்வார்கள்.
இதில் கலந்து பெகாள்ளும் நாடுகளில் சில :
ஆஸ்திபேரலியா, பிரிட்டன், இலங்டைக, இந்தியா,
ாக்கிஸ்தான், பெடன்@ார்க், ார்பே@ாLா, பிரான்சு,
இந்பேதாபேனஷியா, இஸ்பேரல், 3ப் ான்,
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…ாலந்து, பெதன் ஆப்பிரிக்கா, பே@ற்கு பெ3ர்@னி,
அபெ@ரிக்கா, உருசியா.
நிடைறபேவற்றும் முடைறகள்
உற்று பேநாக்கல், ஒலித்தல், அளவுகள் எடுத்தல்,
டம் பிடித்தல், @ாதிரிப் பெ ாருள்கள் திரட்டுதல்
முதலிய ல முடைறகள் பே@ற்பெகாள்ளப் டும்.
இவற்றிற்கு எல்லாம் அடிப் டைடயாகக் கப் ற்
யvங்கபேள பே@ற்பெகாள்ளப் டும்.
சிறந்தஆராய்ச்சிக் கருவிகளாகப் ல வடைகக்
கருவிகடைளயும் உள்ளடக்கிய கப் ல்கள்
யன் டும். இறுதியாகச் பெLய்யப் ட்ட ல
வடைக ஆராய்ச்சிகளின் முடிவுகள்
பெதாகுக்கப் டும்; வடைகப் டுத்தப் ட்டு
ஒவ்பெவாரு துடைறயிலும் யன் டுத்தப் டும்.
அபெ@ரிக்கா முதலிய நாடுகள் கப் ல்கடைளயும்
கடல் நூல் அறிஞர்கடைளயும் வழங்கும்.
அபெ@ரிக்கா, திட்டத்தில் ாதி பெLலடைவயும்
ஏற்கும். சில நாடுகள் ஆராய்ச்சி பெLய்வதற்குரிய
வLதிகடைள அளிக்கும்.
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இந்தியக் கடலுக்கு அருகிலுள்ள நாடுகள் கடல்
அடைலகளின் எழுச்சி வீழ்ச்சிகளில் ஏற் டும்
@ாற்றங்கடைளயும், காற்று பே@ல் பெவளியில்
உருவாகும் வானிடைல @ாற்றங்கடைளயும் உற்று
பேநாக்கி இந்தியக் கடடைல ஆராய உதவும்.
ஆராயப் டும் துடைறகள்
இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சி ரந்த ஓர் ஆராய்ச்சி
ஆகும். ஆகபேவ, அதில் ஆய்வதற்கு எடுத்துக்
பெகாள்ளப் டும் துடைறகளும் ல
வடைகப் ட்டனவாகபேவ உள்ளன.
அத்துடைறகளில் சிறப் ானடைவ பின்வரு@ாறு :
நில அடை@ப்பு நூல்
இது ஒரு விரிந்த துடைறயாகும். இது ல
துடைறகடைள பே@லும் தன்னுள் அடக்கியது.
நில இயல் நூல்
இது மிக விரிந்த துடைறயாகும். இதிலும் பே@லும்
ல துடைறகள் அடங்குகின்றன.
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கடல் நூல்
இதுவும் ல துடைறகடைளத் தன்னுள்
அடக்கியபேத. இயற்டைகக் கடல் நூல், இடையபுக்
கடல் நூல், உயிர் கடல் நூல் எனப் ல
வடைகப் டும்.
வானிடைல நூல்
இது பே@ற்கூறிய துடைறகபேளாடு பெநருங்கிய
பெதாடர்புடைடயது.
நீரியல்
இது கடல் நூலின் ஒரு பிரிவு.
உயிரியல்
இதுவும் ஒரு விரிந்த துடைறபேய. சிறப் ாக, யிர்
நூடைலயும், விலங்கு நூடைலயும் தன்னுள்
அடக்கியது.
@ற்றும், இத்திட்டத்தில் @டைழப் பெ ாழிவு, கதிர்
வீச்சு, ஈர்ப்பு, நில நடுக்கம், பெவப் ஒட்டம்,
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காற்று (Royal Asiatic Society) பே@ல்) பெவளி, டிவுகள், காந்த @ாற்றம்,
கனி வளம் முதலியடைவ ற்றியும் விரிவாக
ஆராயப் டும்.
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4. ஆராய்ச்சி ஏன்?
இந்தியக் கடடைல ஆராய்வதற்குச் சிறந்த
காரvங்கள் ல உள்ளன. அவற்டைற இங்குக்
காண்பே ாம்.
உயிர்கள்
இறந்பெதாழிந்த ண்டைடக்கால உயிர்களின்
எச்Lமிச்Lங்கடைள இதில் பேதடிக்
கண்டுபிடிக்கலாம். அவ்வாறு
கண்டுபிடிப் தால், அக்கண்டுபிடிப்புக்கள் உயிர்
நூல், நில அடை@ப்பு நூல் முதலிய துடைறகளுக்கு
மிகவும் யன் டும். உயிர்களின் டிப் டி
வளர்ச்சிடையப் ற்றிய புதிய உண்டை@கடைள
அறியலாம்.
உலகக் கடல்களிபேலபேய அதிக அளவுக்கு உயிர்
வடைகப் பெ ாருள்கள் இதில் காvப் டுகின்றன.
சிறப் ாக, மீன் வடைககள் அதில் நிடைறய உள்ளன.
அதன் மீன்வளத்டைத அதற்கு அருகிலிருக்கும்
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நாடுகள் நன்கு யன் டுத்தவில்டைல. அவ்வாறு
யன் டுத்து@ானல், உvவுப் ற்றாக்குடைற
தீர்வது @ட்டு@ன்றிப் பெ ாருள் வளமும்
பெ ருகும்.
மீன் கூட்டங்கள் உள்ள இடம், அடைவ பே@ல்
வரும் இடம், மீன் பிடிப் தற்குரிய இடம்,
காலம் முதலியவற்டைற அறிவது மிக
இன்றியடை@யாதது. மீன்களுக்கு பேவண்டிய
ஊட்டப் பெ ாருள்களில் ஏற் டும் @ாற்றம்,
அவற்றின் தன்டை@, ரவல் முதலியடைவ
அறியப் ட பேவண்டும். தவிர, கடல்
உயிர்கடைளப் ற்றி அறியவும் வாய்ப்பு ஏற் டும்.
இக்கடலில் ாதி அளவுக்கு இன்னும் உயிர் நூல்
முடைறயில் @ாதிரி ார்க்கப் டவில்டைல.
இந்தியக் கடலில் மீன்கள் அதிக அளவுக்கு
இருப் து உண்டை@பேய. ஆனால், அடைவ டன்
கvக்கில் ல இடங்களில் @டிவதற்குக்
காரvம் என்ன என் டைத அறிய பேவண்டும்.
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1957 ஆம் ஆண்டு உருசியக் கப் ல் ஒன்று
இந்தியக் கடல் வழியாகச் பெLன்றது.
பெகாழும்பிற்கும் ஏடன் கல்ப் நீபேராட்டத்திற்கும்
இடைடபேய மில்லியன் டன் கvக்கில் மீன்கள்
@டிந்து மிதந்தடைதக் கண்டறிந்து, உடன்
அறிவித்தது. மீன்கள் மிதந்த ரப்பு 650 டை@ல்
நீளமும் 140 டை@ல் அகலமும் இருந்தது.
இதிலிருந்து இந்தியக் கடலின் பெLழுடை@ நன்கு
புலப் டுகிறது.
கடலின் கீழிருந்து பே@ல், நீர் வரும் இடங்களில்
மீன்கள் அதிக@ாக இருக்கும். இந்நீரில் ஊட்டப்
பெ ாருள்கள் மிகுதியாக இருப் பேத காரvம்.
இவ்விடங்கடைளக் கண்டறிந்து அதற்பேகற் மீன்
ண்டைvகடைள நிறுவலாம். இதனால் உvவு
வளம் பெ ருகும்.
கனி வளம்
இந்தியக் கடல் கணிப் பெ ாருள் களஞ்சிய@ாக
உள்ளது. பெ ாட்டாசியம், @க்னிசியம் முதலிய
அடிப் டைடக் கணிப் பெ ாருள்கள் அதில்அதிக
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அளவுக்கு உள்ளன என்று பெ ாதுவாக
நம் ப் டுகிறது. அவற்டைற எடுப் தற்குத் தகுந்த
முடைறகள் உருவாக்கப் ட பேவண்டும். அவ்வாறு
உருவாக்கப் டு@ானல், பே@லும் கூடுதலாக,
@ங்கனீஸ், நிக்கல், பெகா ால்ட், பெLம்பு முதலிய
மூலகங்கள் அதன் நீரிலிருந்து பிரித்து
எடுக்கப் டலாம்.
அதன் தடைரப் குதியில் சில மூலகங்கள்
புடைதந்து கிடப் தாகவும் கருதப் டுகிறது.
இந்தக் கணிப் பெ ாருள்கள் எல்லாம்
இந்தியாவின் பெ ாருள் வளத்டைதப் பெ ருக்கும்
என்று நாம் நம் லாம். இதனால், இந்தியக்
கடலுக்கு அருகிலுள்ள நாடுகளும்
யனடைடயலாம்.
எண்பெvய்ப் டிவுகளும் அதன் கடைர ஓரங்ளில்
காvப் டுகின்றன. அவற்றிலிருந்து
எண்பெvடையப் பிரித்பெதடுப்பின், அதனால்
இந்தியாவும் @ற்ற நாடுகளும் யனடைடயலாம்.
காற்றுகளும் நீபேராட்டங்களும்
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இந்தியக் கடலில் காற்றுகளும் நீபேராட்டங்களும்
முழு அளவுக்குத் திடைL @ாறுகின்றன. அவ்வாறு
@ாறுதல் ஆண்டுக்கு இரு தடடைவகள்
நடைடபெ றுகிறது. இது பே ான்று பேவறு எங்கும்
நடைடபெ றவில்டைல.
பெதன்பே@ற்கு வடகிழக்குப் ருவக் காற்றுகளால்
காற்பேறாட்டங்கள் திடைL திருப் ப் டுகின்றன.
இதனால் @ாறு டும் இடையபுள்ள
காற்று உண்டாகிறது; அடைல ஓட்டங்கள்
உண்டாகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி வானிடைல
அறிஞர்களுக்குப் புதிராக உள்ளது.
இந்தியக் கடலின் நீபேராட்டங்களின் பெLறிவு,
இருப்பிடம் ஆகியவற்டைற அறிவதில் பெ ரிய
நன்டை@ உண்டு. கப் ல்கள் பெLல்வதற்குரிய
சிக்கன@ான வழிகடைள பே@ற்பெகாள்ளலாம்.
இதனால், எரிபெ ாருள் - எண்பெvய்ச் பெLலவு
குடைறந்து, vம் மீறும். இம்முயற்சி வட
அட்லாண்டிக் கடடைலப் பெ ாறுத்தவடைர
பெவற்றியளித்துள்ளது. நீபேராட்டங்கடைள அறிந்து
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அவற்றிற்பேகற் ப் யv வழிகடைள
@ாற்றியதால், கப் ல் யvங்களுக்கு ஆகும்
எரிபெ ாருள் பெLலவில் த்துப் ங்கு குடைறக்க
முடிந்தது. இப் த்துப் ங்கிற்குரிய vச் பெLலவு
மீதியல்லவா?
இந்தியக் கடலின் நீபேராட்டங்கள் சிபிக்,
அட்லாண்டிக் கடல்களில் உள்ளது பே ான்று
அவ்வளவு வலுவுள்ளடைவ அல்ல. அடைவ
சிபிக், அட்லாண்டிக் கடல்களின்
நீபேராட்டங்களிலிருந்து வலுவிலும் விடைரவிலும்
அதிக அளவுக்கு பேவறு டுகின்றன. இடைத
பே@லும் நன்கறிந்து உறுதிப் டுத்தலாம்.
இந்தியக் கடலின் பே@ற் ரப்பு கிழக்காகச்
Lாய்ந்துள்ளது. @ற்ற கடல்கள் பே@ற்காகச்
Lாய்ந்துள்ளன. பே@ற் ரப்புச் Lாய்விற்கும்
வலுவான புடைத நீபேராட்டங்கள்
இல்லாடை@க்கும் பெதாடர்பு இருக்கலாம்.
இந்தியக் கடலின் நீபேராட்டங்கடைளத்
பெதன்பே@ற்குப் ருவக்காற்று அடிக்கும் பெ ாழுது
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ஆராய பேவண்டும். அப்பெ ாழுது தான் உண்டை@
புலப் டும்.
ருவக் காற்றுகள் திடைL@ாறி அடிப் தனல்,
கடல் நீபேராட்டங்களிலும், அதில் வாழும்
உயிர்களிலும் குறிப்பிடத்தக்க விடைளவுகள்
உண்டாக்கப் டுகின்றன.
பே@ற்கூறிய விடைளவுகளுக்குரிய காரvங்கள்
உறுதி பெLய்யப் ட பேவண்டும். இதற்கு இந்தியக்
கடடைல முழு அளவுக்கு நன்கு ஆராய
பேவண்டும். அதன் நீர் பே@லிருந்து கீழ்வடைர,
அதிலுள்ள பெ ாருள்களுடன் நன்கு ஆராயப் ட
பேவண்டும். பெ ாருள்கள் என் தில் உயிர் வடைகப்
பெ ாருள்கள் அடங்கும். தவிர, நீரின்
இயல்புகடைளயும், இடையபுகடைளயும் அறிய
பேவண்டும்.
அதன் நீருக்கும் காற்று பெவளிக்கும்
இடைடயிலுள்ள எல்டைலடையயும் ஆராய
பேவண்டும். காற்று பெவளியின் பே@ல்
குதிகடைளயும் ஆராய்தல் நலம். இவ்வாறு ல
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நிடைலகளில் ஆராய்ச்சி பெLய்வதால், இந்தியக்
கடல் பெவப் எந்திர@ாகப்
யன் டுவடைதப் ற்றி நன்கு அறிய இயலும்.
அது பெவப் எந்திர@ாக பேவடைல பெLய்வதால்,
அதற்கு பே@லுள்ள காற்பேறாட்டத்தில்
குறிப்பிடத்தக்க விடைளவு உண்டாகிறது.
இவ்வாறு எல்லாம் பெLய்வதால்
உண்டாகக்கூடிய பெ ரும் நன்டை@ இதுபேவ.
ருவக் காற்றுகள் அடிப் டைத முன் கூட்டிபேய
கூற இயலும்.
கடல் நீபேராட்டங்கடைளப் ருவக் காற்றுகள்
திருப்புகின்றன. இதனால் நீர்கள் கீழிருந்து பே@ல்
வருகின்றன. இந்நீர்களில் மீன்களுக்கு பேவண்டிய
ஊட்டப் பெ ாருள்கள் நிடைறய உள்ளன. இந்த
ஊட்டப் பெ ாருள்களின் தன்டை@ ற்றி பே@லும்
ஆராயலாம்.
சிபிக், அட்லாண்டிக் கடல்களில் குறிப்பிட்ட
ஆழங்களில் ஒரு வடைக எதிர் நீபேராட்டம்
காvப் டுகிறது. இதற்கு நிலநடுக்பேகாட்டு எதிர்
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நீபேராட்டம் என்று பெ யர். இந்த ஓட்டம்
இந்தியக் கடலிலும் இருக்கலாம் என்னும்
ஐயத்திற்கு இடமிருக்கிறது. இந்த ஐயத்டைத
ஆராய்ச்சியினால்தான் பே ாக்க இயலும்.
சுருங்கக் கூறின், ருவக் காற்றுகள் கடல்
நீபேராட்டங்கள் ஆகியடைவ ற்றிக் கடல் நூல்
பெதாடர் ான லவடைகச் பெLய்திகடைளத்
திரட்டுவதற்கு இந்த ஆராய்ச்சி வழிவடைக
பெLய்யும்.
தடைர
பெ ாதுவாகக் கடலின் தடைர ஒபேர வடைகயான
அடை@ப்டை உடைடயது அல்ல. இதற்கு இந்தியக்
கடலும் விலக்கல்ல. @டைலத் பெதாடர்களும், எரி
@டைலத் பேதாற்றமுடைடய ாடைறகளும் அதன்
தடைரயில் உள்ளன. தடைரயில் ாடைறகள்
அதிகமுள்ளன. இவற்டைறப் ற்றி பே@லும்
விரிவாக ஆராயலாம்.
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அழகிய வழ@டைலத் பெதாடர்களும் அதில்
காvப் டுகின்றன. இடைவ உலகிபேலபேய
மிகப்பெ ரியடைவ; சிக்கலான அடை@ப்பு
உடைடயடைவ. இவற்டைறப் ற்றி அறிந்தது மிகக்
குடைறவு.
இந்தியக் கடலின் அடிப் குதி 4,000 டை@ல்
அளவுக்கு முடைறயாக ஆராயப் ட பேவண்டும்.
அதன் அடிக்கும் நிலவுலகின் முடிக்கும்
இடைடயிலுள்ள டிவின் அடுக்குகடைளயும்
திட்டப் டுத்த பேவண்டும். இதற்கு நிலநடுக்க
முடைறடையப் யன் டுத்தலாம்.
நிலவுலகின் பெவடிப்பு இதில் நீண்டுள்ளது என்று
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த
உண்டை@டையயும் இந்த ஆராய்ச்சியால்
உறுதிப் டுத்தலாம்.
வானிடைல
இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சியின் சிறந்த பேநாக்கம்,
கடல் நூல் பெதாடர் ாகத் திருத்த@ான
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வானிடைலச் பெLய்திகள் திரட்டுவபேத ஆகும். இது
நில இயல் நூல் ஆண்டுத் திட்டத்தின் சிறந்த
பேநாக்கங்களில் ஒன்றாக இருந்தது.
ருவக் காற்று அடிப் டைதயும், @டைழ பெ ய்யும்
அளவில் ஏற் டும் @ாற்றங்கடைளயும் அறிய
பேவண்டும். இடைவ இரண்டைடயும் திருத்த@ாக
அறிவதால் பெவள்ளத்டைதக் கட்டுப் டுத்தலாம்.
நீர்ப் ாLனத்திற்குபேவண்டிய நீடைரச்
Lரிவரப்பெ றலாம். இவ்வாராய்ச்சி நீண்ட
எல்டைல வானிடைல முன்னறிவிப்புக்கு மிகவும்
இன்றியடை@யாதது.
சிறந்த இடம்
ல நிடைலகளிலும் ார்க்கும் பெ ாழுது, உலக
அளவில் ஆராய்ச்சி பெLய்வதற்குச் சிறந்த
இட@ாக இந்தியக்கடல் திகழ்கின்றது.
உலக அளவில் ஆராய்வதற்கு ஏற்ற, கடலாக அது
உள்ளது. ஐம்பெ ருங் கடல்களிபேலபேய மிகக்
குடைறவாக ஆராயப் ட்ட கடல் அது ஒன்பேற.
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யன் டும் நிடைல, பெகாள்டைக நிடைல என இரு
வடைககளிலும் அடைதப் ற்றி அறியப் ட்ட
விஞ்ஞான அறிவு மிகக்குடைறவு என்பேற பெLால்ல
பேவண்டும்.
அதன் ரப்பில் ஒவ்பெவாரு 90,000 Lதுர
டை@ல்களுக்கு ஓர் அளவீடுகூட
எடுக்கப் டவில்டைல. அதில் ஏற் டும் ருவக்
காற்று @ாற்றம் பே ால் உலகில் பேவறு எங்கும்
ஏற் டவில்டைல. அதன் நடத்டைத பெ ரு@ளவுக்கு
ஆசியாடைவயும் ஆப்பிரிக்காடைவயும் கவர்ந்த
வண்vம் உள்ளது.
கடல் நூல் பெதாடர் ாக உள்ள ல சிக்கல்கடைளத்
திறடை@யாக ஆராய்ந்து, அவற்றிற்குரிய
தீர்வுகடைளக் காணுதற்குரிய சிறந்த இடம்
இந்தியக் கடபேல. அவ்வடைகயில் லவடைக
ஆராய்ச்சிகள் பெLய்ய அது வாய்ப் ளிக்கிறது.
வானிடைலடையயும் தட் பெவப் நிடைலடையயும்
உண்டாக்குவதில், @ற்றக் கடல்கடைளப் பே ான்று
இதற்குச் சிறந்த இடம் உண்டு.
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தற்கால அறிவியல் வளர்ச்சியினால்
நுணுக்கங்களும் கருவிகளும் பெ ருகியுள்ளன.
இவற்டைற இந்தியக் கடடைல ஆராய்வதற்கு நன்கு
யன் டுத்தலாம். இவ்வாறு ல நிடைலகளில்
ஆராய்வதற்கு வாய்ப்பு இருப் தால்தான், @ற்ற
கடல்கடைளக் காட்டிலும் இடைத ஆராய்வதில்
அதிகக் கவனம் பெLலுத்தப் ட்டிருக்கிறது.
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5. யன்கள்
திட்டமிட்டுத் திண்ணிய முடைறயில்
பெLயற் டுத்தப் டுவது இந்தியக் கடல்
ஆராய்ச்சி. ஆகபேவ, அதனால் உண்டாகக்கூடிய
சிறந்த யன்கள் லவாகும். அடைவ யாடைவ
என் டைத இறுதியாகக் காண்பே ாம்.
பெ ாருள் வளம்
இந்தியாவின் பெ ாருள் வளம் இந்தியக் கடல்
ஆராய்ச்சியினால் பெ ருக வழிகள் ல உள்ளன.
இந்தியக் கடலின் உயிர்கள் யாவும் முடைறயாக
ஆராயப் டு@ானல், அதனால் இருவடைகயில்
நன்டை@கள் கிட்டும். முதலாவதாகக் கடல்
உயிர்களின் அறிவு பெ ருகும். இதனால் கடல்
உயிர் நூல் வளரும். இரண்டாவதாக
உண்vத்தக்க மீன் வடைககள் முழு அளவுக்குப்
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யன் டுத்தப் டு@ானல், பெ ாருள் வளமும்
பெ ருகும். உvவுப் ற்றாக்குடைறயும் நீங்கும்.
இந்தியக் கடலின் அருகில் வாழும்
நாடுகளிலுள்ள @க்கள் பெதாடைக உலக @க்கள்
பெதாடைகயில் கால் ங்கு ஆகும். இவர்களது
உvவுப் ற்றாக்குடைற நீங்கிப் பெ ாருள் வளம்
பெ ருக, இந்தியக் கடலின் மீன்வளம் நன்கு
யன் டுத்தப் ட பேவண்டும். இதற்கு
விஞ்ஞான முடைறகளில் மீன்பிடித்தல்
நடைடபெ றுதல் பேவண்டும். மீன்
ண்டைvகடைளயும் அவ்வாபேற அடை@க்க
பேவண்டும். மீன் பெதாழில் விஞ்ஞானக்
கடைலயாகபேவ @ாற பேவண்டும்.
இந்தியக் கடலின் கனி வளங்கடைளத் தீர
ஆராய்ந்து, அவற்டைறப் யன் டுத்த,
இந்தியாவின் பெ ாருள் வளம் பெ ருகும். இதற்கு
இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சி வழிவடைக பெLய்யும்
என நாம் நம் லாம். உண்டை@யில் இந்தியக்
கடலின் கனி வளங்கள் அளவிடற்கரியனவாகும்.
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சிக்கனப் யv வழிகடைள இந்தியக் கடலில்
பே@ற்பெகாள்வதால், அதிக@ாகும் vச் பெLலடைவ
எல்லா நாடுகளும் ஓரளவுக்குக் குடைறக்கலாம்.
கடல் அறிவு
இந்தியக் கடடைலப் பெ ாறுத்தவடைர கடல் நூல்
அறிவு ல வழிகளிலும் பெ ருகும் என் தில்
ஐயமில்டைல. இந்தியக் கடடைல ஆராய்வதால்
பெ றும் அறிடைவ, சிபிக், அட்லாண்டிக்
கடல்கள் முதலிய @ற்ற கடல்கடைள
ஆராய்வதற்கும் யன் டுத்தலாம்.
ல சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகள் காvலாம்
இந்தியக் கடலில் மீன்கள் அதிக அளவுக்கு
@டிகின்றன. உயிர் நூல் விஞ்ஞானிகளுக்கு இது
பெ ரும் புதிராகபேவ உள்ளது. அவ்வாறு இறத்தல்
அதிக@ாக மீன்கள் உண்டாவதா அல்லது பேவறு
காரvங் குறித்தா என்று அறியலாம்.
இந்தியக் கடலின் நீபேராட்டங்கள் சிபிக்,
அட்லாண்டிக் கடல்களில் உள்ளது பே ான்று.
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அவ்வளவு வலுவுள்ளடைவ அல்ல. அடைவ
சிபிக், அட்லாண்டிக் கடல்களின்
நீபேராட்டங்களிலிருந்து வலுவிலும் விடைரவிலும்
அதிக@ாக பேவறு டுகின்றன.
இந்தியக் கடலின் பே@ற் ரப்பு கிழக்காகச்
Lாய்ந்துள்ளது. அதன் பே@ற் ரப்புச் Lாய்விற்கும்
அதில் வலுவான புடைத நீர் ஓட்டங்கள்
இல்லாததற்கும் பெதாடர்பு இருக்கலாம்.
பே@ற்கூறிய இரு உண்டை@களும் தற்காலிக@ாகக்
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன. பே@லும்
பெLய்யப் டும் ஆராய்ச்சிகளால் அடைவ உறுதி
பெLய்யப் டும்.
1959-61 இல் இந்தியக் கடலில் பேLாவியத்து
விஞ்ஞானிகள் இரு யvங்கடைள
பே@ற்பெகாண்டனர். அவர்கள் தங்கள்
யvங்களில் பெLய்த ஆராய்ச்சிகளின்
முடிவுகடைளத் பெதரிவித்துள்ளனர். அடைவ
பின்வரு@ாறு :
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இந்தியக் கடலுக்கு அடியிலுள்ள நிலவுலக
முடியின் தடி@ன், அடை@ப்பு, தணிவு ஆகியடைவ
முதன் முதலாக உறுதி பெLய்யப் ட்டுள்ளன.
அவ்வாறு அதன் தணிடைவ ஆராய்ந்த பெ ாழுது,
இதுவடைர அறியப் டாத @டைலகளும் @டைலத்
பெதாடர்களும் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன. அதில்
எரி@டைலத் பேதாற்றங்பெகாண்ட ாடைறகள் அதிக
அளவுக்கு உள்ளன.
இந்தியக் கடலின் அடியின் இடையடை யும்
அடை@ப்டை யும் ஆராய்ந்தபெ ாழுது, அதன் பெதன்
குதியில் இரும்பு, @ாங்கனிஸ் தாதுக்கள் அதிக
அளவுக்கு இருப் து பெதரியவந்தது.
இத்தாதுக்களில். 5 ங்கு அளவுக்கு நிக்கல்,
பெகா ால்ட் முதலிய உபேலாகங்கள் உள்ளன.
இந்தியக் கடலின் இடையடை ஆராய்ந்ததிலிருந்து
உறுதிப் டுத்தப் ட்ட உண்டை@யாவது :
இந்தியக் கடலிலுள்ள மீன்களுக்கும் @ற்ற
உயிர்களுக்கும் பே ாது@ான ஆக்சி3ன் என்னும்
உயிர்க் காற்று பெ ரு@ளவுக்கு உள்ளது.
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விலக்குகள் அரபிக்கடலும், வங்காள
விரிகுடாவும் ஆகும். இங்குச் சில இடங்களில்
ஆக்சி3ன் காvப் டவில்டைல. இங்கு நீர்
பே ாது@ான அளவுக்குச் பெLங்குத்தாக ஓடாதபேத
ஆக்சி3ன் இல்லாடை@க்குக் காரv@ாகும்.
இவ்விடங்களில், உயிர்களுக்கு ஊறுதரும்
அய்டிர3ன் Lல்டை டு என்னும் வாயு அதிக@ாகக்
காvப் டுகிறது.
பெ ாதுவாகக் கடல் நூல் துடைறயில் வல்லுநர்கள்
நாளுக்கு நாள் குடைறந்து பெகாண்பேட
வருகிறார்கள். அடைத ஒருவாறு ஈடு பெLய்ய,
திறடை@மிக்க @ாvவர்கடைள ஈர்க்கும்
பெ ாருட்டு, இத்திட்டம் பெ ரு@ளவில்
பெLயற் டுத்தப் டுகிறது. அன்றியும், கடல் நூல்
துடைறயில் யில்பேவாருக்கு நிடைறந்த அறிவும்
பே ாதிய யிற்சியும் கிடைடக்க இதனால்
ஏதுவாகும்.
இந்த ஆராய்ச்சியினால் திரட்டப் டும் ல
துடைறச் பெLய்திகள் வடைகப் டுத்தப் டும்;
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கண்டுபிடிப்புக்கள் பெதாகுக்கப் டும். இடைவ
எல்லாம் இறுதியாக ஒரு நிடைலயான நூல்
வாயிலாக பெவளியிடப் டும். இந்நூல்
சிறப் ாகக் கடல் நூலில் ஆராய்ச்சி
பெLய்பேவாருக்குப் பெ ரிதும் யன் டும்.
இந்த ஆராய்ச்சியால் கடல் நூல் வளர்வது
@ட்டு@ன்றி, அதபேனாடு பெதாடர்புடைடய நில
இயல் நூல், நில அடை@ப்பு நூல், நில நூல், உயிர்
நூல், வானிடைல நூல் முதலிய அறிவுத்
துடைறகளும் வளரும் என் து பெவள்ளிடைட@டைல.
இந்தியக் கடடைல முழுடை@யாக ஆராய்வதால்
வானிடைல அறிவும், தட் பெவப் நிடைல அறிவும்,
சிறப் ாகப் பெ ருகும் என் தில் ஐயமில்டைல.
இதனால் நீண்ட எல்டைல வானிடைல
முன்னறிவிப்டை முன்கூட்டிபேய பெதரிவிக்க
இயலும். இந்தியக் கடற் குதிகடைளச் சூழ்ந்த
நாடுகளுக்கு @ட்டு@ல்லா@ல் அவற்றிற்கு
அப் ாலும் வானிடைல முன்னறிவிப்டை த்
பெதரிவிக்க இயலும், உலக வானிடைல
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முன்னறிவிப்டை த் பெதரிவிப் தில் @ற்றக்
கடல்கள் பே ான்று இந்தியக் கடலும் சிறந்த
இடத்டைதப்பெ றும்.
உலகின் புற பெவளியான வான்பெவளிடைய அறிந்த
அளவுக்கு, அதன் அக பெவளியான கடடைல
அறியவில்டைல என் து எல்பேலாரும் கூறும் ஒரு
பெ ாதுக்குடைறயாகும். இந்தக் குடைற, உலக
அளவில் தீவிரக் கூட்டு முயற்சியுடன்
பெLய்யப் டும் இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சியினால்
அறபேவ நீங்க வழியுண்டு என்று நாம்
எதிர் ார்க்கலாம். அன்றியும், இந்த ஆராய்ச்சி
@ற்றப் பெ ருங்கடல்கடைள எதிர்காலத்தில்
ஆராய்வதற்கும், முன் @ாதிரியாகக்
பெகாள்ளப் டலாம் என்றும் நாம் நம் லாம்.
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6. கடல் ஆராய்ச்சியின்
நிடைல
முழு அளவுக்கு இந்தியக் கடடைல
ஆராயாவிட்டாலும் ஓரளவுக்கு அடைத இந்தியா
ஆராய்ந்துள்ளது. கடல் நூல் அறிடைவப்
பெ ருக்கியுள்ளது.
ஆந்திரப் ல்கடைலக் கழகம்
கடல் ஆராய்ச்சிடையப் ல கிடைளகளில்
பே@ற்பெகாண்ட முதல் நிடைலயம் ஆந்திரப்
ல்கடைலக் கழக@ாகும். இந்தியக் கடற் டைட
அளித்த கப் ல்கடைளக் பெகாண்டும், அபெ@ரிக்கக்
கடல் நூல் அறிஞர் லா ாண்ட் தடைலடை@யிலும்,
ல்கடைலக்கழக அறிஞர்களும் ஆசிரியர்களும்
முடைறயாகப் ல ஆராய்ச்சிகடைளச்
பெLய்துள்ளனர்.
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பே ராசிரியர் லா ாண்ட் முதலில் 1952-53 இல்
ஆந்திரப் ல்கடைலக்கழகத்தில் ஓராண்டு
தங்கினர். மீண்டும் 1955-56 இல் புல்பிடைரட்
திட்டத்தின் ஆதரவில் ஆந்திரப்
ல்கடைலக்கழகத்திற்கு வரலானர். வந்ததின்
பேநாக்கம் இதுபேவ: வங்காள விரிகுடாவில்
முடைறயாக ஆராய்ச்சி பெLய்ய; இயற்டைகக் கடல்
நூல், கடல் நில அடை@ப்பு நூல், கடல் உயிர் நூல்
ஆகியவற்றில் முடைறயாக ஆராய்ச்சி பெLய்ய,
அவருடைடய அரும் ணிகளுக்காக டாக்டர்
என்னும் விஞ்ஞானத் துடைறச் சிறப்புப்
ட்டத்டைத, அவருக்கு ஆந்திரப்
ல்கடைலக்கழகம் அளித்தது.
கடல் ஆராய்ச்சியில் ஆந்திரப் ல்கடைலக்கழகம்
பெகாண்ட முடிவுகடைளத் தன்
பெவளியீடுகளிலும்பெவளியிட்டது.
இந்தியாவிலும் பெவளிநாடுகளிலும் உள்ள
விஞ்ஞான இதழ்களிலும் அடைவ
பெவளியிடப் ட்டன. பே@லும் ல முடிவுகள்
பெவளியிடப் டுவதற்கு ஆயத்த@ாய் உள்ளன.
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ஆந்திரப் ல்கடைலக் கழகத்தின் இயற்டைகக் கடல்
நூல் குழுவினர் இரு கருவிகடைளயும்
அடை@த்துள்ளனர். அவற்றில் ஒன்று எடைடக்
குடைறவான தர்மிஸ்டர் பெவப் @ானி ஆகும்.
கடலின் பே@ற் ரப்பு பெவப் நிடைலடையயும்;
அதன் பெகாந்தளிக்கும் அடுக்கிலுள்ள நுண்ணிய
பெவப் நிடைல @ாற்றங்கடைளயும் இடைதக்
பெகாண்டு திவு பெLய்யலாம்.
@ற்பெருரு கருவி கலங்கடைல அறியும் @ானி.
இனால் கடல் நீர்களின் ஒளி ஊடுருவும்
தன்டை@டைய ஆராயலாம்.
இயற்டைகக் கடல் நூல் ஆராய்ச்சி என் து
லவடைகச் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காvக்
கூடியது. அச்சிக்கல்கள் கடல் நீர்களின்
இயக்கத்பேதாடு பெதாடர்பு உடைடயடைவ.
பேவறு ட்ட ல @ாதங்களில் வங்காள
விரிகுடாவின் உப்புத் தன்டை@, பெவப் நிடைல
ஆகியடைவ ற்றிச் பெLய்திகள் திரட்டப் ட்டன.
காற்றுகளாலும் நீபேராட்டங்களாலும் கடற்கடைர
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நீர்களில் ருவநிடைலக்பேகற் உயர்வு தாழ்வுகள்
இருப் தாக அச்பெLய்திகள் பெதரிவித்தன. கடல்
அடைல ஆராய்ச்சிகளிலிருந்து பெவளியான
முடிவுகள், பேகாதாவரியில் காக்கிநாடா
விரிகுடாடைவ அடை@ப் தற்கும், அதற்கடுத்துள்ள
கடைரயில் கடல் அரிப்டை த் தடுப் தற்கும் உரிய
வழிவடைககடைளக் காணுவதற்கும் உதவும். கடல்
நில அடை@ப்பு நூல் துடைறயிலும் குறிப்பிடத்தக்க
ஆராய்ச்சிகள் பெLய்யப் ட்டு நல்ல முடிவுகள்
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன. கடலின்
அடியிலிருந்து எடுக்கப் டும் பெ ாருளின்
கதிரியக்கம், அடைவ இருக்கும் இடத்திற்பேகற்
@ாறு டுகிறது என்றும்
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது.
தகுந்த ஆராய்ச்சியின் வாயிலாகப் டகுகளும்
கப் ல்களும் கடல் உயிர்களால்
அரிக்கப் டுவதும் தடுக்கப் ட்டுள்ளது.
இதற்குத் தடைடயாற்றல் அதிகமுடைடய ல வடைக
@ரங்களும், சிறந்த வண்vங்களும் இரLாயனப்
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பெ ாருள்களும் பேதடைவ எனக்
கண்டுபிடிக்கப் ட்டது.
டை@ய ஆராய்ச்சி @ன்றம்
டை@ய அரபேLாடு பெதாடர்புடைடய @ன்றம் ஒன்று
உள்ளது. இதற்கு விஞ்ஞான - பெதாழில் ஆராய்ச்சி
@ன்றம் என்று பெ யர். கடல் நூல் பெதாடர் ான
ல திட்டங்களுக்கு இம்@ன்றம் ஆக்கமும்
ஊக்கமும் காட்டி வருகிறது.
கடல் ஆராய்ச்சியில் பே ர் பே ானதாக ஆந்திரப்
ல்கடைலக் கழகம் விளங்குகிறது. இடைளஞர்கள்
லர் கடல் நூல் துடைறயின் ல
பிரிவுகளில் டாக்டர் ட்டம் பெ ற்றுள்ளனர்.
உலகின் சிறந்த கடல் ஆராய்ச்சி
நிடைலயங்களிலும் அதற்குப் பின் ணியாற்றி
பே@லும் தங்களது அறிடைவப் பெ ருக்கிக்
பெகாண்டுள்ளனர்.
@ற்ற நிடைலயங்கள்
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ஆந்திரப் ல்கடைலக் கழகத்டைதத் தவிர, @ற்ற
டை@யங்கள் சிலவும் உள்ளன. அடைவயாவன :
பெLன்டைனயிலுள்ள விலங்கு நூல் ஆராய்ச்சிச்
Lாடைலகள், @ண்ட த்திலுள்ள கடல் மீன் டை@ய
ஆராய்ச்சி நிடைலயம், திருவிதாங்கூர் ல்கடைலக்
கழகத்தின் கடல் உயிர் நூல் துடைற, றங்கிப்
பே ட்டைடயிலுள்ள கடல் உயிர் நூல் நிடைலயம்.
மிதக்கும் உயிர்களான டைடயாட்டம்
முதலியவற்றின் ரவல் ற்றியும் முடைறயாக
ஆராயப் ட்டுள்ளது. இடைவ 3னவரி-3ூன்
@ாதங்களில் அதிக@ாகவும், 3ூடைல-டிLம் ர்
@ாதங்களில் குடைறவாகவும் காvப் டுகின்றன.
இடைவ மீன்களுக்குச் சிறந்த உvவாகும்.
இவற்றின் அளடைவப் பெ ாறுத்பேத மீன்களின்
அளவும் அடை@கிறது. ஆகபேவ, அவற்டைற
ஆராய்வது மிக இன்றியடை@யாதது.
றங்கிப்பே ட்டைடயிலுள்ள கடல் உயிர் நூல்
நிடைலயம் கழிமுக உயிர்கடைளப் ற்றி
ஆராய்வதில் அதிக நாட்டம் பெLலுத்தியுள்ளது.
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@ண்ட த்திலுள்ள கடல் மீன் ஆராய்ச்சி
நிடைலயமும் அதன் கிடைளகளும் வாணி
பேநாக்கில் சிறப்புடைடய மீன்கடைள ஆராய்ந்த
வண்vம் உள்ளன.
கருவிகள்
பெ ாதுவாக, இந்தியாவில் கடல் ஆராய்ச்சிக்குப்
யன் டும் கருவிகளாவன:
நீர் பெவப் நிடைல வடைரவி
இது கடலில் ல இடங்களில் பெவப் நிடைல
@ாற்றங்கடைளச் பெLங்குத்தாகப் திவு பெLய்யும்.
பேநன்Lன் சீLாக்கள்
விரும்பிய ஆழங்களில் கடல் நீடைர எடுத்து,
அதன் உப்புத் தன்டை@, இடையபு ஆகியவற்டைற
ஆராய இடைவ யன் டும்.
நீபேராட்ட அளவு@ானி
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கடலில் விரும்பிய இடத்தில் நீபேராட்ட
அளடைவக் கvக்கிட இது உதவும்.
@ாதிரி எடுக்கும் கருவிகள்
கடலின் அடியிலுள்ள டிவுகடைள @ாதிரி
எடுப் தற்கு இடைவ யன் டும். @ாதிரிகடைள
பேவறு ட்ட ஆழங்களில் எடுக்கலாம்.
வடைலகள்
கடல் உயிர்கடைளப் பிடிப் தற்கு இடைவ
யன் டும்.
பே@னாட்டுக் கருவிகள்
பே@னாடுகளில் புடைத நீர்ப் புடைகப் டப்
பெ ட்டிகள், நிலநடுக்க பெவடிப்டை ஆராயும்
கருவிகள், பெதாடைலக்காட்சிக் கருவி
அடை@ப்புக்கள் முதலியடைவ கடல்
ஆராய்ச்சிக்குப் யன் டுகின்றன. மிக
அண்டை@க்கால ஆராய்ச்சிக் கருவிகளான இடைவ
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இனி இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சிக்கும்
யன் டும்.
உலக அளவில் இந்தியக் கடடைல ஆராய
முன்பேனற்ற நாடுகள் லவும்
முடைனந்திருப் தால், இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சி
திண்ணிய முடைறயில் நடைடபெ றும். அதனால்
நல்ல ல முடிவுகளும் கிடைடக்கும். கடல் நூல்
அறிவும் பெ ருகும். கடல் நூல் அரிய
விஞ்ஞான@ாக @ாறும்.
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7. புதிய கண்டுபிடிப்புகள்
விரிவாக நடைடபெ ற்ற இந்தியக்கடல்
ஆராய்ச்சியினால் ல புதிய கண்டுபிடிப்புகள்
நிகழ்ந்துள்ளன. அடைவ பின்வரு@ாறு.
ள்ளத்தாக்குகள்
ரந்த ஒரு ள்ளத்தாக்கு இந்தியக் கடலில்
இருப் டைத அபெ@ரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள்
கண்டு பிடித்துள்ளனர். இது 6000 டை@ல் நீளமும்
25 டை@ல் அகலமும் உள்ளது. அந்த@ான் கடலில்
சு@த்ராவிற்கும் ர்@ாவிற்கும் இடைடயில் இது
காvப் டுகிறது. கடலில் சு@ார் 3 டை@ல்
ஆழத்தில் உள்ளது. இதடைன உயர@ான
@டைலயுச்சிகள் சூழ்ந்துள்ளன. இவற்றில் மிக
உயர@ானது, ள்ளத்தாக்கிற்கு பே@ல் 12000 அடி
எழும்பியுள்ளது.
கால்வாய்கள்
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ல பெ ரிய கால்வாய்களும்
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன. இடைவ பேLற்று
ஆறுகளால் அரண் பெLய்யப் ட்டுள்ளன.
இவற்றில் மிகப் பெ ரியது 4 டை@ல் அகலமும் 300
அடி ஆழமும் உள்ளது. இது வங்காள
விரிகுடாவின் பே@ற் ரப்புக்குக் கீழ் 2 டை@ல்
பெதாடைலவில் காvப் டுகிறது. இது
கங்டைகடையக் காட்டிலும் 25 @டங்கு அதிக நீடைரச்
சு@ந்து பெLல்கிறது.
@டைலத்பெதாடர்
கடலடி ஒலிப்புகளின் மூலம் இந்தியக் கடலின்
முழுத்தடைரயும் ட@ாக்கப் ட்டுள்ளது.
இதனால்,
அதில் குடைடவுகள், பெ ரிய @டைலத்பெதாடர்கள்,
தாழ்வாக அடை@ந்துள்ள L@பெவளிகள்
முதலியடைவ இருப் து
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன. தவிர, அதன்
விரிவான முதல் டமும்
உருவாக்கப் ட்டுள்ளது.
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காட்டாகச் சிபேலானுக்குத் பெதன்கிழக்காகத்
தடைரயிலிருந்து 14,400 அடி உயரத்திற்கு
எரி@டைலத் பெதாடர் ஒன்று
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. கிறித்து@ஸ்
தீவுகளுக்குத் பெதற்பேக 219 டை@ல் பெதாடைலவில்
எரி@டைலகளும் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன.
அவற்றுள் ஒன்று 2500 மீட்டர் ஆழத்திலும்
@ற்பெறன்று 3700 மீட்டர் ஆழத்திலும்
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன.
வானிடைல
வானிடைல ற்றி நிரம் ச் பெLய்திகள்
கிடைடத்துள்ளன. பெதன்பே@ற்குப் ருவக்காற்று,
வட கிழக்குப் ருவக்காற்று, பேகாடைடப்
ருவக்காற்று முதலியடைவ ஆராயப் ட்டுள்ளன.
பேகாடைடப் ருவக்காற்று மிக்க வலிடை@
வாய்ந்தது. இது வட அடைரத்திரடைளப் குதியின்
வானிடைலடையப் ாதிக்கிறது. பே@லும், கதிர்வீச்சு
அளவீடுகளும் எடுக்கப் ட்டுள்ளன.
இவற்றின் டி, அரபிக் கடலிலும் பெLங்கடலிலும்
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பேநரடிப் கலவன் கதிர் வீச்சில் 15% முதல் 23%
வடைர நீராவியினாலும் வாயுவினாலும்
உறிஞ்Lப் டுகிறது என் து பெவளியாகியுள்ள
உண்டை@யாகும். பே@கக் கூட்டங்களிலிருந்து
நிலாக்களின் வாயிலாகப் பெ ற்ற பெLய்திகடைளக்
பெகாண்டு, முழுக்கடலிலும் விழும்
கலவன் கதிர்வீச்டைLக் காணும் முடைறயிடைன
வானிடைல அறிஞர்கள் வகுக்க இயலும்.
கதிரியக்க வீச்சின் அளவு
1966-இல் நடைடபெ ற்ற பேLாவியத்து
ஆராய்ச்சியின் பேகாக்கம், பெLயற்டைக இயற்டைகக்
கதிரியக்க வீச்சுக்கடைள ஆராய்ந்து, அடைவ கடல்
நீரிலுள்ள தாவரங்கடைளயும், விலங்குகடைளயும்
எவ்வாறு ாதிக்கின்றன என் டைதக்
கண்டறிவதாகும். இவ்வாராய்ச்சியின் டி
இந்தியக் கடலின் கதிரியக்க வீச்சின் அளவு
அதிகம் என் து அதிர்ச்சி தரக்கூடிய
உண்டை@யாகும். இஃது அட்லாண்டிக் கடலில்
உள்ளடைதவிட 3 @டங்கு அதிக@ாகும். சிபிக்
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கடலில கடந்த அணு ஆயுத ஆய்வுகளின்
விடைளவாக விழுந்த கதிரியக்கத் தனி@ங்களின்
கழிவுகள், இந்த உயர்வுக்குக் காரv@ாகும்.
அட்லாண்டிக் கடல், இந்தியக் கடல் ஆகியடைவ
மீன்வளம் மிக்கடைவ. இவ்வளத்டைத
இக்கதிர்வீச்சு அதிகம் ாதிக்கும்.
குடைறந்த அளவு ஆக்சி3ன்
அரபிக்கடல் நீரில் குடைறந்த அளவு ஆக்சி3ன்
இருப் து பெ3ர்@ானிய ஆராய்ச்சியால்
பெவளியாகியுள்ள உண்டை@யாகும். இந்நிடைல
ம் ாயிலிருந்து 150 டை@ல் பெதாடைலவுவடைர
உள்ளது. பெ ாதுவாகக் குடைறந்த அளவு ஆக்சி3ன்
காvப் டும் குதிகள் இந்தியக் கடலில்
உள்ளன. இதுபே ான்று உலகின் பேவறு எந்தக்
கடலிலும் இல்டைல.
பெவப் த் துடைளகள்
பெLங்கடலில் 780 மீட்டர் ஆழத்தில் இரு
பெவப் த் துடைளகள்
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கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன. இத்துடைளகடைளச்
சூழ்ந்துள்ள குதி, அதற்கடுத்துள்ள
குதிடையவிட 8 @டங்கு அளவு உப்பு
மிகுந்ததாக உள்ளது. இடைவ பெLங்கடலின்
டை@யத்தில் உள்ளன. இவற்றில் வழக்கத்திற்கு
@ாறன இரும்புப் டிவுகள் 6000 அடி ஆழத்தில்
காvப் டுகின்றன. இங்கு பெவப் நிடைல 55.9°F C.
எவபெரஸ்ட் உச்சியில் பெவப் க்காற்டைறக்
காண் து எவ்வளவு வியப் ாக இருக்குபே@ா,
அவ்வளவு வியப் ாக இக்கண்டுபிடிப்பு
உள்ளது. இந்த ஆழத்தில் வழக்க@ாக உள்ள
பெவப் நிடைல 4-5°F C ஆகும். அபெ@ரிக்க
ஆராய்ச்சியாளர்கள் இவ்வுண்டை@யிடைன
பெவளிப் டுத்தியுள்ளனர்.
எண்பெvய் வளம்
1974-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரித் திங்கள் ம் ாய்க்
கடற்கடைரக்கு அப் ாலுள்ள கடலின் அடியில்
எண்பெvய் (Royal Asiatic Society) பெ ட்பேராலியம்) எடுக்க்ப் ட்டது.
இப் குதிக்குப் ாம்பே டை… (Royal Asiatic Society) Bombay High)
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என்று பெ யர். 1976 பே@த் திங்கள் 21-ஆம்
நாளிலிருந்து எண்பெvய் உற் த்தி பெதாடர்ந்து
நடைடபெ ற்று வருகிறது. இதன் அளவு
ஆண்டுக்காண்டு உயர்ந்த வண்vம் உள்ளது.
தமிழ்நாடு, பேகரளம், கு3ராத், ஒரிLா முதலிய
@ாநிலங்களின் கடற்கடைரப் குதிகளில்
எண்பெvய் கிடைடக்க வாய்ப்புள்ளது.
இப் ண் டா எண்பெvயிலிருந்து பெ ட்பேரால்
முதலிய எரிபெ ாருள்கள் கிடைடக்கின்றன.
மீள் வனம்
இந்தியக்கடல் மீன்வளம் மிக்கது. காட்டாக,
அரபிக் கடலில் ஒ@ன், @ஸ்கட் ஆகிய கடற்கடைர
வழியாகச் பெLன்று ஒரு தடடைவ மீன் பிடித்ததில்
45 நிமிடத்தில் 3 டன் மீன்கள் -கிடைடத்தன:
உvவுப் ஞ்Lத்டைத நீக்க, இவ்வளத்டைத நன்கு
யன் டுத்தி இந்தியா வழிவடைக
காvபேவண்டும். தவிர, இந்தியக் கடலில் 80
புதியவடைக விலங்குகள்
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன.
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கனி வளம்
1872-ஆம் ஆண்டிபேலபேய இந்தியக் கடலில்
@ாங்கனிஸ் முண்டுகள் இருப் து
கண்டுபிடிக்கப் ட்டது. 1962-64-இல் நடந்த
இந்தியக்கடல் ஆராய்ச்சியும் இதடைன
உறுதிப் டுத்தியது. இடைவ சிறிய
உருண்டைடகளிலிருந்து பெ ரிய திரள்கள் வடைர
உள்ளன. இடைவ இந்தியாவிற்கும்
ஸ்ரீலங்காவிற்கும் பெதற்பேக 4000-5000 மீட்டர்
ஆழத்தில் உள்ளன; கடலின் அடியில்
ஆண்டுபேதாறும் 10 மில்லியன் டன்கள்
உண்டாகின்றன. இவற்றில் @ாங்கனிஸ், பெLம்பு,
நிக்கல், @ாலிப்டினம் முதலிய உபேலாகங்கள்
உள்ளன.
பே@ற்குக் கடற்கடைரயில் ஊட்டச்Lத்து மிகுந்த
கரி@ப் டிவுகளும், ாஸ்பே ட் டிவுகளும்
கண்டு பிடிக்கப் ட்டுள்ளன. இடைவ சிறந்த
உர@ாக அடை@ந்து, பேவளாண்டை@த் துடைறக்கு
அதிகம் யன் டும்.
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இந்தியக் கடல் தடைர பெLங்களி@ண்ணில் 220
டிரில்லியன் டன் அலுமினியமும், 650
டிரில்லியன் டன் இரும்பும், 73 டிரில்லியன்
டிட்டானியமும், 15 டிரிலலியன் டின்,
பெவனாடியம், பேகா ால்ட், நிக்கல், பெLம்பு,
காரீயமும் வற்றாது ல ஆயிரம் ஆண்டுகள்
கிடைடக்கும் என @திப்பிடப் ட்டுள்ளது.
நிலத்திலுள்ள பேகா ால்ட் 40 ஆண்டுகளுக்கு
@ட்டுபே@ வரும். கடலுக்கடியில் உள்ளபேதா 200
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு வரும்!
தவிரச் பெLங்கடலின் அடியில் கனிப்பெ ாருள்
பெLறிவுள்ள தாதுக்கள்
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன. இடைவ எல்லா
நிறங்களிலும் காvப் டுகின்றன. இவற்றில்
பெ ான், பெவள்ளி, துத்தநாகம், பெLம்பு இரும்பு,
@ாங்கனிஸ் முதலிய உபேலாகங்கள்
அடங்கியுள்ளன. இப் டிவுகள் 7000 அடி
ஆழத்தில் கிடைடக்கின்றன.
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பெLங்கடலிலுள்ள வடி நிலங்களில் (Royal Asiatic Society) basin)
பெ ரியடைவ 8 டை@ல் நீளமும், 4 டை@ல் அகலமும்
உள்ளடைவ. இவற்றில் 50 அடி ஆழத்திற்கு நீர்
உள்ளது. இந்நீரின் பெவப் நிடைல 133°F F.
பெLங்கடல் நீரின் பெ ாதுவான பெவப் நிடைல 68°F F.
இங்குக் கடல் நீரின் உப் ளவு @ற்றக்
கடல்கடைளக் காட்டிலும் 10 @டங்கு அதிகம்
உள்ளது.
பெLங்கடலில் உள்ள கனிபெ ாருள் டுடைககளின்
தடி@ன் @ட்டும் 300 அடி ஆகும், ஒரு பெ ரிய
வடிநிலத்தில் @ட்டும் 130 மில்லியன் டன்
பெLம்பு, துத்தநாகம், பெவள்ளி, தங்கம் முதலிய
உபேலாகங்கள் உள்ளன. பே@லும், அரபிக் கடலின்
ாஸ்பே ட் அளவு @ற்றக் கடல்கடைளக்
காட்டிலு@ 5 @டங்கு அதிகம் உள்ளது.
கண்டச் Lரிவு
இந்தியக் கடலின் தடைர ற்றிப் ல புதிய
சிறப்பியல்புகள் கண்டறியப் ட்டுள்ளன.
அவற்றில் ஒன்று மிகச் பெLங்குத்தான கண்டச்
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Lரிவு (Royal Asiatic Society) continental slope) ஆகும். இஃது
உலகிபேலபேய மிக ஆழ@ானது. சிபேலான் கிழக்குக்
கடற்கடைரக்கு அப் ால் உள்ளது.
அட்லஸ்
இந்தியக் கடல் ஆராய்ச்சியினால், இந்தியக்
கடல் 2,80,00,000 Lதுர டை@ல்கள் அறிவியல்
திட் த்துடன் ஆராயப் ட்டுள்ளது. இதன் ஒரு
குதியாக, அக்கடலின் பேவதி உயிரியல் ற்றி ஓர்
அட்லஸ் தயாரிக்கப் ட்டுள்ளது. இது
கடலிலிருந்து அதிக உvவுபெ றப் பெ ரிதும்
உதவும்.
இவ்வாறு, இந்தியக் கடலின் பெகாழிக்கும் ல்
வளங்கடைளயும் யன் டுத்தி, இந்தியாவின்
பெ ாருள் வளத்டைதப் பெ ருக்குவபேத
அறிவுடைடடை@ ஆகும்.

72

8. ருவக்காற்று ஆராய்ச்சி
கலவன் விடைளவினால், ருவக்காற்று
@டைழகடைள உண்டாக்குவது இந்தியப்
பெ ருங்கடல் ஆகும். ருவக்காற்றுகடைள
ஆராயும் முயற்சிபேய ருவக்காற்று
ஆய்வு(Royal Asiatic Society) Monsoon Experiment) ஆகும் . இதடைனச்
சுருக்க@ாக பே@ானக்ஸ் (Royal Asiatic Society) Monex) எனலாம்.
வரலாறு
பே@ானக்ஸ்-79 என் து உண்டை@யில் முதல்
தடடைவயாக நடைடபெ றும் திட்ட@ன்று. கடந்த
15 ஆண்டுகளாக, அதாவது 1964-ஆம்
ஆண்டிலிருந்து இது பெதாடர் ாகத் பெதாடக்க
நிடைல ஆய்வுகள் பெLய்யப் ட்டுள்ளன.
1963-65-இல் நடந்த அடைனத்துலகக் கடல்
ஆராய்ச்சிப் யvம் (Royal Asiatic Society) IIOE), 1973-இல் முடிந்த
இந்திய பேLாவியத்து வானியல் ஆய்வு (Royal Asiatic Society) ISMEX), ),
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இந்தியக் கப் ல்களும், பேLாவியத்துக்
கப் ல்களும் கலந்து பெகாண்டு 1977-ஆம் ஆண்டு
பே@ 23-முதல் ஆகஸ்ட் 20 வடைர நடைடபெ ற்ற சிறு
பே@ானக்ஸ் ஆகியடைவ எல்லாம் தற்பெ ாழுது
நடைடபெ ற்றுக் பெகாண்டிருக்கும் பே@ானக்ஸ்-79இன் முன்பேனாடிகளாகு@.
இந்திய உற்றுபேநாக்கு ஆராய்ச்சி நிடைலயங்களின்
பெ ாது இயக்குநர் அவர்கள் @ாரிப்
ருவக்காற்றுகள், பேகாடைடப் ருவக்காற்று
ஆகியவற்றின் பேதசியப் பெ ாருளாதாரச் சிறப்டை
உvர்ந்ததாலும், 1970-இல் பிரLல்சில்
நடைடபெ ற்ற உலகத் திட்ட @ாநாட்டின் (Royal Asiatic Society) Global
Planning Conference) பே ராளராக இருந்ததாலும்,
அம்@ாநாட்டில் பெதற்கு ஆசியப் குதிக்குப்
ருவக்காற்று ஆய்வு (Royal Asiatic Society) MONEX), ) ஒன்றிடைன நடத்த
முன்பெ@ாழிந்தார். பின், இது பெ3னிவாவில்
கடந்த உலக வானிடைல ஆராய்ச்சி நிடைலயக்
கூட்டத்தில் ஏற்றுக்பெகாள்ளப் ட்டு, இன்று
பெLயற் டுகிறது.
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பேநாக்கங்கள்
இத்திட்டத்தின் அடிப் டைட பேநாக்கங்கள்
பின்வரு@ாறு: 1) நாட்டின் பேவறு ட்ட தட் பெவப் நிடைலப்
குதிகளில் ருவக்காற்று அடிக்கத் பெதாடங்கும்
நாட்கடைளத் பேதாராய@ாக அறிதல்.
2) 90 நாள் பெகாண்ட ருவக்காற்றுக் காலத்தில்
பெ றப் டும் @டைழயின் முழு அளடைவ
@திப்பிடல்.
3) நாட்டின் பேவறு ட்ட குதிகளில் 5-7 நாட்கள்
பெகாண்ட காலத்தில் அதிக@ாகவும்,
குடைறவாகவும் ஏற் டும் @டைழயிடைன அறிதல்,
சுருங்கக்கூறின் ருவக்காற்றிடைனத் பெதளிவாக
அறிவபேத பேநாக்க@ாகும்.
காரணிகள்
கலவன் கதிர்வீச்சு, புவிக் கதிர்வீச்சு,
பெ ருங்கடல்களின் இயக்கம், நிலம், கடல்
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ஆகியவற்றின் உராய்வு விடைளவுகள், @டைலகள்
முதலியடைவ ருவ @டைழக்குரிய
காரணிகளாகும். இதில் முக்கிய ங்குபெ றுவது
இ@ாலயப் குதிகள் ஆகும். இப் குதிகள்
இல்டைல எனில் உண்டை@ப் ருவக் காற்றும்
இல்டைல. ருவக்காற்றுச் சுழற்சியில் இ@ாலயப்
குதிகளின் பெவப் விடைளவுகளும், இயக்க
விடைளவுகளும் சிறந்த இடத்டைதப் பெ றுகின்றன.
இவ்விரு உண்டை@கடைள இதுகாறும்
பெLய்யப் ட்ட ஆராய்ச்சிகள்
பெவளிப் டுத்துகின்றன.
ருவக்காற்று முன்னபேர உண்டாவது
பேகாடைடயில் திபே த்தியச் L@பெவளி
பெவப் @டைடவதால் என் தும் @ற்றும் ஒரு
காரணியாகும்.
ங்குபெ றும் நாடுகளும் நிறுவனங்களும்
இத்திட்டத்திற்காக இந்திய அரசு 25 பேகாடி
ரூ ாய் ஒதுக்கியுள்ளது. இந்திய வானிடைல
ஆராய்ச்சி வரலாற்றில் இது பெ ரிய ஆய்வு
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ஆகும். இதடைன இந்தியா, உருசியா, அபெ@ரிக்கா
ஆகிய நாடுகள் நடத்துகின்றன.
இத்திட்டத்தில் கலந்துபெகாள்ளும் இந்திய
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் பின்வரு@ாறு. ம் ாய்
ா ா அணு ஆராய்ச்சி டை@யம், ம் ாய்
டாட்டா அடிப் டைட ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
அக@தா ாத் இயற்பியல் ஆராய்ச்சிக் கூடம்,
டை…தரா ாத் பெதாடைலயிட அறிநிடைலயம்.
நடைடபெ றும் முடைற
பேLாவியத்துக் கப் ல்கள் கடல் உற்று
பேநாக்கல்கள், வானிடைல உற்று பேநாக்கல்கள்
முதலியவற்டைற நடத்தும். இடைவ தம் ணிடையத்
பெதாடங்கி உள்ளன. பெதன்பே@ற்குப்
ருவக்காற்டைற உருவாக்குவதில்
ஆற்றல்வாய்ந்த பேLா@லி நீபேராட்டத்திற்குப்
ங்குண்டு என்னும் ஒரு நம்பிக்டைகயுள்ளது.
இதடைன ஆராய இக்கப் ல்கள் ஆப்பிரிக்காவின்
கிழக்குக் கடைர பெநடுக உற்று பேநாக்கல்கடைள
எடுத்த வண்vம் உள்ளன.
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இந்நீபேராட்டத்டைத ஆராய்ந்தபின், இக்கப் ல்கள்
அரபிக்கடல், வங்காள விரிகுடா ஆகிய
குதிகளுக்குச் பெLன்று, அங்குள்ள இந்தியக்
கப் ல்கபேளாடு பேLர்ந்து, பெதற்கு அல்லது
வடக்காகப் ல்பேகாvத் பேதாற்றத்டைத (Royal Asiatic Society) Polygonal
configuration) எடுக்கும்.”
அபெ@ரிக்கா, தற்கால அறிவியல் கருவிகள்
நிடைறந்த வான ஊர்தியிடைன வழங்கும். காட்டின்
குறுக்காக வட-பெதன் திடைLகளிலும் கிழக்கு
பே@ற்குத் திடைLகளிலும் இவ்வூர்தி இயங்கி,
பேவண்டிய வாபெனாலி அளவீடுகடைள எடுக்கும்.
இத்திட்டத்தில் நான்கு இந்தியக் கப் ல்களும்
ங்குபெகாள்ளும். இவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க
அளவீடுகடைள எடுக்கப் பே ாதிய கருவிகள்
உள்ளன.
அடுக்கு பெவளியில் உள்ள காற்றுகள், நிலவும்
பெவப் நிடைல ஆகியவற்றின் அளவீடுகடைள
மூன்று நிடைலயங்களிலுள்ள ஏவுகடைvகளால்
எடுக்கப் டும். அடைவ தும் ா (Royal Asiatic Society) 7°F  வ),
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ஸ்ரீகரிபேகாட்டா (Royal Asiatic Society) 16°F  வ), ாலபேLார் (Royal Asiatic Society) 22°F  வ) ஆகும்.
இந்த உற்று பேநாக்கல்கள் உருசியக் கப் ல்கள்
எடுக்கும் ஏவுகடைv உற்று பேநாக்கல்கபேளாடு
ஒப்பிடப் டும். இந்தியக் கப் ல் வானிடைல
மிதப்புகடைளப் ல இடங்களில் விட்டு, மிதப்பு
உற்று பேநாக்கல்கடைள எடுக்கும்.
பேகாஸ்-10 என் து அபெ@ரிக்க நிடைலயான நில
நிலா ஆகும். இது புவியின் சுழற்சிபேயாடு பேLர்ந்து
சுற்றுவதால் ார்ப் தற்கு நிடைலயாக இருப் து
பே ால் பெதரியும். நில நடுக்பேகாட்டில் இது 60°F ,
கிழக்கு நீள் பேகாட்டில் வலம் வரும். இந்தியப்
பெ ருங்கடல், அரபிக்கடல் ஆகியவற்றின்
குதிகடைள இது வட்டமிடும்.
பெதரியும் குதியில் பேதாராய@ாக 3 - 5 கிபேலா
மீட்டர் குப்பும், அகச்சிவப்புப் குதியில் 7
கிபேலா மீட்டர் குப்புமுள்ள பே@கப் டங்கடைள
இது அனுப்பும். இடைவ மீடிபேயாஸ்டாட்1 என்னும் நிலாவினால் ஒரு நாடைளக்கு நான்கு
தடடைவகள் ம் ாய்க்கு அஞ்Lல் பெLய்யப் டும்.
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இந்நிலா ஐபேராப்பிய வானபெவளி நிடைலயத்தின்
நிடைலயாகவுள்ள நில நிலாவாகும். இதற்காகத்
பேதர்ந்பெதடுக்கப் ட்டுள்ள @ற்ற
நிடைலயங்களுக்கு இப் டங்கள்,
ம் ாயிலிருந்து மீண்டும் அனுப் ப் டும்.
தவிர, நிடைலயான அடிப் டைடயில தா@ாகப்
டம் எடுக்கும் கருவிகள் ஏழு இந்தியாவிடம்
உள்ளது. நன்கு திட்டமிடப் ட்டிருப் தால்,
இந்த ஆராய்ச்சியினால் ல நன்டை@கள்
உண்டாக நல்வாய்ப்புள்ளது.
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பிற்பேLர்க்டைக
இந்தியக் கடல் வழியாகக்கப் ற் யvங்கள்
யvப் பெ யர்

ஆண்டு

பேLலன்3ர்1

874-75

பேகLலீ

1874-75

எலிLபெ த்

1877

இன்பெவஸ்டிபேகட்டர்

1877, 1892,1893

பெ ன்குயின்

1925,38

வாட்டர்விச்

1891

ஸ்டார்க்

1895

வால்டிவியா

1897
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காஸ்

1898-99

ஃசீலார்க்

1901-1903

பிளானட்

1906-1909

@வ்

1906

பெ@ர்லின்

1913

அமிராகிளிபேயா @ாக்னாக்சி

1920

ஆர்@ண்டி

1924

ஸபெனலியஸ்

1927

டானா

1929

பெ@ ாகிஸ்

1929-30

டிஸ்கவரி-2

1933-34

அல ாட்ராஸ்

1930, 51

Lார்காட்

1948

வில்லியம் ஸ்பேகார்ஸ்டை 1949-1950
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கலாத்தியா

1950

ஓப்

1950-52

லாபெ ரவுஸ்

1955-57

நார்Lல்

1956

ஓவன்

1955,56,57

அட்லாண்டிஸ்

1957,58

விட்யாஸ்1959-61
பெ ாருளடக்க அகரவரிடைL
அட்லஸ்

43

அலாக்

9

அடைனத்துலகக்
44
கடலாராய்ச்சிப் யvம்
இந்தியப் பெ ருங்கடல்

12-16
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ஆராய்ச்சித் திட்டம்
இ. பெ . க., இயற்டைக
வளம்

3

இ. பெ . க., இடர்கள்

4

இ. பெ . க., இருப்பிடம்

1

இ. பெ . க.,உப்புத்தன்டை@ 5
இ. பெ . க., தீவுகள்

2

இ. பெ . க.,
துடைvக்கடல்கள்

2

இ. பெ . க., பேதாற்றம்

2

இ. பெ . க.,நீபேராட்டங்கள் 3
இ. பெ . க., புதிய
கண்டுபிடிப்புகள்

4, 37-43

இ. பெ . க., @டைலகள்

2
84

இ. பெ . க., வாணி வழி 6-8
இ. பெ . க., பெவப் நிடைல 4
இன்பெவஸ்டிபேகட்டர் •

9

உலகத் திட்ட @ாநாடு

44

ஏவுகடைv நிடைலயங்கள் 47
கடல் ஆராய்ச்சி ஏன்?

17-25

கடல்
ஆராய்ச்சித்துடைறகள்

15-16

கடல் ஆராய்ச்சியின்
நிடைல

31-36

கடல் ஆராய்ச்சியின்
யன்கள்

26-30

கப் ல் ஆராய்ச்சி

5-6

85

பேகாஸ்.10

48

பெLங்-பே…ாஸ்

7

பேLா@லி நீபேராட்டம்

47

நில இயல்நூல் ஆண்டுத்
13
திட்டம்
ருவக்காற்று ஆய்வு

44

ருவ @டைழக்குரிய
காரணிகள்

45

லபேகாvத் பேதாற்றம்

47

ாம்பே டை…

40

டை பிள் -

7

புல் பிடைரட் திட்டம்

31

மீடிபேயாஸ்டாட்-1

48
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பே@ானக்ஸ்-79

44

பே@ானக்ஸ், ங்குபெ றும்
நாடுகளும்
46
நிறுவனங்களும்
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