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அணிந்துரை. 

தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொழி ஆக் நான்கு ஆண்டு: 

“கள் ஆ௫விட்டன. குறிப்பிட்ட லெ கல்லூரிகளில் பி,ஏ. 

வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் துமி 

லேயே கற்று வருகன்ருர்கள் தொடக்கத்தில் இருந்த இட்ட 

பாடுகள் மெல்ல மெல்ல மறைந்து வருஒன்றன. நாடுமுழுது. : 

பரந்துள்ள - மாணவர்களின் ஆர்வம், தமிழிலேயே கற்பிட் 

போம் ” என முன் வந்துள்ள கல்வி ஆ௫ிரியர்களின் ஊக்கம்,” 

பிற பல துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் இதற்கெனத். 

தந்த உழைப்பு, தங்கள் ஒறப்புத் துறைகளில் நூல்கள் 

எழுதத் தர முன்வந்த நூலா?ரியர்கள் தொண்டுணர்ச்9--. 

இவை காரணமாக இத்திட்டம் நம்மிடையே இருப்திகரமாக 

நடை பெற்று வருஒிறது. 

பல" துறைகளில் பணி புரியும் பேராசிரியர்கள் 

எத்தனையோ நேருக்கடிகளுக்கடையே குறுகிய காலத்தில், 

அரிய முறையில் நூல்கள் எழுதத் தந்துள்ளார்கள். இவற்றுள் 

ஒன்றான * ஆசியாவின் புவியியல் ? என்னும் இந்நூலை 

: அனைவரும் வரவேற்பார்கள் என ஈம்புகறோம். 

கல்லூரித் தமிழ்க் குழுவின் சார்பில் வெளியான 87 நூல் 

களுடன் இதுவரை வரலாறு, அரியல், உளவியல், 

பொருளாதாரம், புவியியல், வேதியியல், உயிரியல், வானியல், 

“புள்ளியியல், தத்துவம் ஆய பல துறைகளிலும் 05 நூல்கள் 

வெளி வந்துள்ளன.



iv 

இத்துறையை இன்னும் விரிவுபடுத்தச் சென்னை அரசினர், 

தமிழ் . வெளியீட்டுக் கழகம் ஒன்றை நிறுவியுள்ளனர். 

: அதன்மூலம் இன்னும் வேறு பல நூல்கள் தமிழில் வெளிவர 

! இருக்கின்றன. 

கணக்கலடங்காத் தடைகளை எல்லாம் அகற்றித் 

தமிழன்னை கல்லூரிக் கலையாசனத்தில் அமர்ந்துள்ளாள். 

எனவே, .இவ்வன்னையை வாழ்த்துவோமாக | * உழைப்பின் “ 

வாரா: உறுதிகள் உளவோ ?' ஆதலின், உழைத்து வெற்றி 

காண்போம். 

தமிழைப் பயிலும் மாணவர்கள், உலக மாணவர் 

களிடையே றந்த இடம் பெற வேண்டும். அதுவே 

தமிழன்னையின் குறிக்கோளுமாகும். சென்னைப் பல்கலைக் 

கழகத்தின் பலவகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் ஈம் 

மனம் கலந்த நன்றி உரித்தாகுக. 

எம். பக்தவத்ஸலம் 
தமிழக முதலமைச்சர்



முன்னுரை 

தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் 

டவண்டும் ? என விரும்பிய கவியரசர் பாரதியாரின் கருத்தினை 

ஒட்டித் தமிழ்நாட்டின் உயர்கலைக் கல்லூரிகளிலும் தமிழோசை 

ஒலிக்கச் செய்யவேண்டும் : மாணவர்கட்குப் பல நற்சாத்திரங்களை 

யும் நற்றமிழிலே பயிற்றுவித்தல் வேண்டும் என்ற : உயரிய குறிக் 

கோளை மையமாகக்கொண்ட சென்னை மாநில அரசு, அதைச் செயல் 

முறையில் காட்ட விரும்பிக் கோவை அரசினர் கலைக் கல்லூரியில் 

சோதனை நிமித்தம் தமிழிலே சமூகத்துறைபற்றிய கலைகளை 

எல்லாம் பயிற்றுவிக்கும் இட்டம் தொடங்கிய து. 

“பயிற்றுமொழி மாற்றம் பெயரளவில் மட்டும் ஏற்பட்டு 

விடுதல் போதாது; தமிழிலே உயர்கலைகள்பற்றிய இறந்த நூல்கள் 

உயர்நிலைக் கல்வி கற்போருக்கு ஏற்ற தகுதியுடையனவாகவும் 

இயற்றப்பெற வேண்டும் என்ற கருத்துடன் சென்னை மாநில அரசு, 

1962ஆம் ஆண்டு கோவை அரடனர் கலைக்கல்லூரியில் தமிழில் 

பயிற்றுவிக்கும் கல்லூரிப் பேராிரியர்கள், விரிவுரையாளருள் 

சிலருக்கு ₹ நூலாக்கும் பணியில் முழு முயற்சியுடன் ஈடுபட, 

வாய்ப்பளித்தது. 

ஆயாவின் புவியியலை இரண்டு பாகங்களில் பி,ஏ., வகுப்பு 

மாணவர்கட்குப் பயன்படத்தக்க முறையில் தரம் குன்றாமலும், அதே 

சமயத்துத் தெளிவாகவும், பல பட விளக்கங்களுடனும் எழுத 

முயற்சி செய்துள்ளேன். 

2 ஆசியப் புவியியலை விவரிக்கும் இரண்டாம் பாகமாகிய இந்நூல் 

தென் ஆசியா, தென்கிழக்கு ஆயா, தூரக்கிழக்கு நாடுகள்,



சோவியத் யூனியன் ஆகயவைபற்றிய அகலவுரையைத் தன்னுள் 

அடக்கயிருக்கன்றது. தமிழிலே புதிய முயற் என்ற அளவிலும், 

கல்லூரிப் பாட நூல் என்ற முறையிலும் இந்நூலுக்கு நல்வரவேற்புக் 

இடைக்கும் என நம்புகிறேன். 

நூலின் எழுத்துப் பிரதியில் கண்ட மோழிக்குற்றம் களையப் 

பெருந்துணை செய்த கோவை அரடனர் கல்லூரித் தமிழ் வீரிவுரை 

யாளர் திரு. ௧, பெரியசாமி அவர்கட்கும், அச்சுப் பிரதிகளில் 

ஏற்பட்ட குற்றங்கள் களையப் பேருதவீ புரிந்த திரு. அன்பு கணபதி : 

அவர்கட்கும் என் நன்றி உரித்தாகும், இந்நூலிற் காணும் சில படங்” 

களையும் இற்ில பகுஇகளையும் வரைந்துதவிய எனது மாணவர் நால் 

வர்க்கும் என் . நன்றி உரித்து, இந்நூலை அழகுற .அ௮ச்சேற்றிய 

பிரிமியர் ஆர்ட் பிரஸ் உரிமையாளர் அவர்கட்கும் என் நன்றி 

உரியது, மற்றும் இந்நூலை வெளியீட உதவிய தமிழ் வெளியீட்டுக் 

கழகத்இற்கு யான் பெரிதும் கடப்பாடுடையேன். 

௮ரூனர் கலைக் seam 
கோவை--ம். ட ஆக்கியோன்
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ஆ௫யாவின் புவியியல் 

இரண்டாம் பாகம்



பரப்பளவு : 

மக்கள் தொகை : 

செலாவணி அலகு £ 

அரசியலமைப்பு : 

தலைநகர் : 
.தேசீய்.வருமானம் : ... 

    
பகுதி-98 

தென் ஆசியா 

பாகிஸ்தான் 

(Pakistan) 

5,64, 787 சதுர மைல்கள் 

் 99, 812,000 

பாகிஸ்தான் ரூபாய் 

குடியரசு 

agréA (Karachi) 

240 கோடி பாகிஸ்தான் ரூபாய்கள் :..



பாகிஸ்தான் 

(Pakistan) , 

மக்கள்தொகையில் பெரும்பாலோர் (85-9%) முகம்மதியர் 

களாகவுள்ள, இந்திய உபகண்டத்தின் சில பகுதிகளே பாகிஸ்தான் 

சேடியரசில் ல் அடங்கி உள்ளன. இந்நாட்டில் அத்தகைய பரப்புக் 

கள் இரண்டுள. தனித்தனியாகவுள்ள அவ்விரு பகுதிகளும், இந் 
தியாவின் மூலம் வேருக்கப்பட்டுள்ளன. பாகிஸ்தான் நாட்டின் 

மேற்குப்பகுதி இந்து ஆற்று வடிநிலத்தின் பெரும்பரப்பா லாகியது. 

கிழக்குப் பாகிஸ்தானை விட இதன் பரப்பு அதிகம். ஆனால் அளவில் 

சிறிய கிழக்குப் பாகிஸ்தான், மக்கள்தொகை அதிகங்கொண்டது. 

இப்பகுதிக்குக் கிழக்கு வங்காளம் என்ற பெயரும் வழங்கி வருகிறது. 
கீழ்கங்கைச் சமவெளியில் அமைந்துகிடக்கும் கிழக்குப் பாகிஸ்தான் 

பொருளாதாரத் துறையில் மேற்குப் பாகிஸ்தானைவிடச் சீரிய முன் 

னேற்றமடைந்துள்ளது. 

கீழ் சிந்துச் சமநிலத்திற்கு மேற்கில், பலுசிஸ்தானத்திலுள்ள 

மலைப்பாங்கான பரப்பும், அரைகுறைப் பாலைகளும் பாகிஸ்தான் நாட் 

டில்தான் அமைந்துள்ளன. 

கிழக்குப் பாகிஸ்தான் சுமார் 54,501] சதுர மைல்கள் பரப் 

புடையது. இதன் மக்கள்தொகை சுமார் 48 மில்லியன்களாகும். 
கங்கை ஆற்றின் டெல்டாவில் எண்ணிறந்த இஷா ஆறுகள் காணப் 
படுகின்றன. கங்கை டெல்டா மிக நன்ருகவமைந்த சமநிலமாக 
இருப்பதால், அக்கிளையாறுகள் அடிக்கடித் தங்கள் போக்கில் மாற்ற 
முறுகின்றன. ஆகையால் இப்பகுதியிலுள்ள பெரும்பாலான விஜ 
நிலப் பரப்புக்களுக்கு ஆறுகளே எல்லையாக விருப்பதால், அந்நிலப் 
பரப்புக்களுடன் உரிமை கொண்டாடுவோர்க்குப் பொருள் நஷ்டம் 
அதிகமேற்படுகிறது. வங்காள விரிகுடாவினை ஒட்டிய பகுதிகளில் 
“மாங்க்ரோவ்? (Mangrove) சதுப்பு நிலங்களைக்கொண்ட சுந்தர 
வனக்காடுகள் (8008108086) காணப்படுகின்றன. நீர்-ஜிப்ஸிகள்
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(Water-Gypsies) என் அழைக்கப்படும், மீன் பிடித்தல் தொழிலில் 

ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் சிலரே இக்காடுகளில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். 

இம்மாங்க்ரோவ் மரங்களின் பட்டைகளிலிருந்து டேனிக் அமிலம் 

(Tannic Acid) இடைக்கிறது. இப்பகுதிகளிளெல்லாம். ஆறுகளில் 

மிதந்துகொண்டு வரும் தாவரத் தீவுகள் (8]8ற08 of Vegetation) 

இவ்வாறுகளில் கப்பல் ஓட்டுவதைத் தடுக்கின்றன. நீர் ஹயேசின்த் . 

(Water Hyacinth) என்ற ஒரு தாவரம் இத்தகைய இடையூறுகளை 

ஏற்படுத்துகிறது. இத்தாவரம் பிரேஸிலில் இருந்து கல்கத்தாவிலுள்ள 
செடித் தோட்டத்திற்குக் (13௦௦1 கோறோ5) கொண்டுவரப்பட்டது. 

. பின்னர் இத்தாவரம் கங்கை டெல்டா முழுவதிலுமே பரவி, ஆறு 

களின் போக்குகளை யெல்லாம் தடுத்து நீரைத் தேங்க வைக்கின்றது. 

இப்பகுதியிலுள்ள விளைநிலங்களில் கூட இத்தாவரம் பரவியுள்ளது. 

ஆற்றுநீர் நன்கு பாய்ந்தோட இயலாது இத்தாவரத்து வளர்ச் சியின் 

மூலம் தேங்கியுள்ளதால், இப்பகுதியில் மலேரியா, காலரா (Cholera) 

போன்ற நோய்கள் பரவிக் காணப்படுகின்றன. ஆனால் இச்செடி: 

யினால் இப்பிரதேசத்திற்கு ஒருவகையில் நன்மையும் ஏற்படுகிறது. 

இதனை நிலத்திற்கு உரமாகவும், கால்நடைகளுக்குத் தீவனமாகவும் 

பயன்படுத்தலாம். 

கங்கை டெல்டாவின் பாகிஸ்தானைச் சார்ந்த பகுதி மிகப்பெரிய 

வேளாண்மைத் தொழில் சிறந்துள்ள ஒரு பிரதேசமாக இருக் 

கின்றது. நெற்பயிர் இப்பிரதேசத்தின் பரப்பு முழுவதிலும் சாதாரண 

மாகக் காணப்படுவதொன்ருகும். ஆனால் இங்கு விளைவனவற்றுள் 

சணலே (80௩6) மிகவும் முக்கியமான பயிராகும். இப்பகுதியிலுள்ள 

மொத்த விளைபரப்பில் சுமார் 20 மில்லியன் ஏக்கர்களில் நெல் பயிரிடப் 

படுறது. சணல் பயிர் சுமார் 2 மில்லியன் ஏக்கர்களில் விக்கிறது. 

உலக உற்பத்தியில் 60 சத வீதத்திற்கும் மேலான அளவு சணலை 

இப்பகுதிதான் விளைத்துக்கொடுக்கிறது. கங்கை, பிரமபுத்திரா 

ஆஇய ஆறுகளின் மூலம் இங்குக் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் மண், சணற் 

பயிரின் விளைச்சலுக்குத் தக்கதாகவுள்ளது $ இவ்வாறுகளில் அடிக் 

கடி வெள்ளங்கள் ஏற்படுவதால், அம்மண் நன்கு புதுப்பிக்கப்பெறு 

கிறது, இப்பகுதியில் மழையளவும் ஓராண்டில் 60 அங்குலங்களுக் 

கும் மேலாகவுள்ளது. சணல் நிறைய விளைத்துக்கொடுக்கும் இப்பிர 

தேசத்தில் மக்களடர்த்தி மிகவதிகமாக இருப்பதால், அப்பயிரின் 

அறுவடைக்காலத்தில் தேவையான உழைப்பாளிகள் பெருமளவில் 

கிடைக்கின்றனர். சிட்டகாங் (பேர்ற்கத0த) என்ற துறைமுகம் சணல் 

ஏற்றுமதிக்குப் பெயர்பெற்றது. 

கங்கை டெல்டாவிற்கு வடக்கே, தக்கணப் பீடபூமியின் வட 

இழக்கு முனைக்கும், காசிக் குன்றுகளுக்கும் (வக 111115) இடையே
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ஒரு தாழ்நிலப்பகுதி காணப்படுகிறது. இத்தாழ்நிலத்தில் ஆறுகளே 
இல்லாதிருப்பது வியப்பிற்குரியது. இந்நிலப்பகுதியின் மேற்கோரத் 

தில் கங்கை ஆறும், கிழக்கோரத்தில் பிரம்புத்திராவும் ஓடுகின்றன. 

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட இரு நிலப்பிரிவுகளுக்கிடையேயுள்ள புனல் 

போன்ற வடிவுடைய இடைவெளியினுள் தென்மேற்குப் பருவக்காற்று 

கள் புகுந்து, வடக்கு நோக்கி இம௰யமலைகள் வரை வீசுகின்றன. 

கிழக்குப் பாகிஸ்தானில் நெற்பயிரையும் சணலையும் தவிர்த்துப் 

பருப்புவகைகள் (Pulses), எண்ணெய்வித்துக்கள், மிளகாய் ஆகி 

யவை மற்ற முக்கியமான பயிர்களாகும். மேலும் இங்கு ஓராண்டில் 

8 மில்லியன் _-:2ள் வீதம் கரும்பு விளைகிறது. இதன் இயமலைக், 

கருகேயுள்ள பகுதிகளில் தேயிலை, புகையிலை, ஹெம்ப், கோதுமை, 

பார்லி முதலியவை பயிராகின்றன. வனங்களிலிருந்தும் பல முக்கிய 

மான பொருள்கள் கிடைக்கின்றன. உதாரணமாக இங்குள்ள காடு 

கள் சுமார் 15 மில்லியன் கன அடி மரத்தையும், பல மில்லியன் 

கன அடி கொண்ட மூங்கிலையும் தருகின்றன. 

கிழக்கு வங்காளத்தில் உள்ள இருமுக்கியமான நகரங்கள் டாக்கா 

௫௧௦௦), சிட்டகாங் ஆகியவை. டாக்கா இப்பகுதிக்குத் தலைநக 

ராகவும், மஸ்லின் துணிகளுக்குப் பெயர்பெற்றதாகவும் விளங்குகிறது. 

இந்தியாவினின்று பாகிஸ்தான் பிரிந்ததன் பின்னர் சிட்டகாங் தனது 

சணல் ஏற்றுமதியின் வாயிலாக முக்கியத்துவம் பெற்றது. 

மேற்குப் பஞ்சாப்: இங்கு ஓராண்டில் 20 அங்குலத்திற்கும் குறை 

வாகவே மழை பெய்வதாலும், அதன் பெரும்பகுதி கோடையிலேயே 

பெய்து விடுவதாலும், இதன் பரப்பு முழுவதிலும் வேளாண்மை சிறக்க 

நீர்ப்பாசனம் தேவைப்படுகிறது. இங்குக் கால்வாய்ப் பாசனம் சிறக் 
கத்தகும் வகையில் ஆறுகள் பாய்ந்தோடுகன்றன. இங்குள்ள ஆறு 

கள் இதன் தென்மேற்குப் பகுதியில் ஒன்றுகூடிப் பின்னர் தெற்காகச் 

செல்கின்றன. இவை ஒவ்வொன்றும் பல பெருங் கால்வாய்களா 

லும், சிறு கால்வாய்களாலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறுகள் 

இமயமலையினைவிட்டுச் சமநிலத்தில் சஞ்சரிக்கப் புகும் இடங்களில் 

அணைகள் கட்டப்பட்டு, நீர்த்தேக்கங்கள் பல அமைக்கப்பட்டுள்ளன . 

இவைகளின் மூலம் இங்குச் சுமார் 18 மில்லியன் ஏக்கர்களுக்கு நீர் 

வசதி கிடைக்கிறது. ஒரு காலத்தில் மக்கள் நடமாட்டமற்றுக் காணப் 

பட்ட இந்த ஸ்டெப் நிலத்தில் இப்போது மக்களடர்த்தி ஒரு சதுர 
மைலுக்கு 800 பேர்களுக்கும் மேலாக உள்ளது. 

.... இங்குக் கோதுமையே சிறந்த பயிராகும். அதிலும் ' குளிர்கால 

வகையைச்சார்ந்த கோதுமை: பெருவாரியாகப் பயிரிடப்படுகிறது.
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இங்கு 7 மில்லியன் ஏக்கர் கொண்ட விளைபரப்பிலிருந்து 8-5 மில்லி 

யன் டன் கோதுமை கிடைக்கிறது. 

வெப்பநிலைகள் சாதாரணமாக 60க்கும் மேல் இருப்பதால், 

கோதுமைப் பயிருக்குப் போதுமான சூரிய ஒளி கிட்டுகிறது. 

உணவுப் பயிர்கள் யாவும் சேர்ந்து, பயிரிடப்படும் நிலத்தில் 5: 

பாகத்தில் விளைகின்றன. பஜ்ரா (ஹ்க) என்ற ஒரு தினைவகை,. 
மக்காச்சோளம், நெல் ஆகியவை முறையே 13, $, 1 மில்லியன் 

ஏக்கர் பரப்புக்களில் விளாகன்றண. உணவுப் பயிர்களல்லாத மற்றப். 

பயிர்களுள் இங்குப் பருத்தியே முதன்மையானது. இது கோடைப். 

பருவத்திலேயே பயிரிடப்படுகிறது. இங்குச் சுமார் 1 மில்லியன் 

ஏக்கர்களில் உற்பத்தியாகும் பருத்தியின் அளவு 3: மில்லியன் பேல். 

களுக்கும் சிறிது அதிகமாகும். இப்பருத்தி நீண்ட சிம்பு வகையைச் 

சார்ந்ததாகும். தக்கணப் பீடபூமியில் விளையும் பருத்தியைவிட இது 

உயர்ந்தது. பருத்தியைத் தவிர்த்துக் கரும்பும் இங்குப் பயிராகின்றது . 

மேல் சிந்து ஆற்றுச் சமவெளியில் உள்ள கால்வாய்களின் மூலம், 

கரும்பு விசாதிலங்களுக்குத் தேவையான நீர் வருடம் முழுவதுமே. 

கிடைக்கிறது. இந்தியாவைச் சார்ந்த கிழக்குப் பஞ்சாப் பகுதியில். 

காணப்படும் கரும்பு மண்டலம்தான் மேற்குப் பஞ்சாபிலும் சிறிது 

தொலைவிற்குத் தொடர்கின்றது. 

இப்பகுதியின் முக்கிய நகரான லாகூர் இதன் வடகிழக்குப். 

பகுதியில் அமைந்துள்ளது. . இப்பகுதியில் உள்ள நீர்ப்பாசனத் 

திட்டங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் இடமாக இந்நகர் அமைகின்றது. 

இதற்குத் தென்மேற்கில் மூல்தான் (யீ) என்ற நகரம் அமைந் 

துள்ளது. மேலும் சியால்கோட் (818110) என்ற மற்றொரு நகரம் 

விளையாட்டுச் சாமான்களின் தயாரிப்பிற்குப் பெயர்பெற்ற இடமாகும்." 

இங்குச் செய்யப்படும் கிரிக்கெட் பந்துகளும் கால்பந்துகளும் இங் 

கிலாந்திற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. 

தீழ்சிந்து ஆற்றுச் சமநிலம் (5100) 

பல அமிசங்களில் இப்பள்ளத்தாக்கு எகிப்து, இராக் போன்ற 

நாடுகளை ஒத்துள்ளது. அவ்விரண்டு நாடுகளிலும் இருந்த இரு 
தொன்மையான 'கலாசாரங்களைப் போன்றதொரு கலாசாரம் இப் 

பள்ளத்தாக்கிலும் சுமார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சிறப்புப் 

பெற்று விளங்கியது. அக்காலத்தில் டைக்ரிஸ், சிந்து ஆறுகளின் 

தாழ் நிலங்களுக்கடையே வர்த்தகம் தழைத்தோங்கியது. மொஹெஞ் 

சா தாரோவில் கிடைத்த .புதைபொருள்களில் சுமேரிய நாட்டைக்.
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சார்ந்த முத்திரைகளின் (98818) மூலம் இதன் உண்மை உணரப்படு 

கிறது. சிந்தா (00௧) என அழைக்கப்படும் இந்தியப் பருத்தி 

வகை பாபிலோனியாவில், பயிரிடப்பட்டு வந்தது என்பதையும் சான்று 

கள் செப்புகின்றன. 

சிந்து ஆறு பாய்ந்தோடும் இச்சமவெளியைச் சிந்து ஆற்றின் 

. நன்கொடை என அழைக்க வேண்டும். இப்பகுதியில் ஓராண்டில் 5 

அங்குலங்களுக்கும் குறைவான மழைதான் பெய்கிறது. மேலும் 

கோடைகாலத்தில் பகல் நேரத்தில் வெப்பநிலை 110%ஃ-க்கும் மேற் 

சென்று விடுகின்றது. ஆகையால் இப்பகுதியை முன்னேற்றமடையச் ப 

செய்ய மேற்கொள்ளப்படும் திட்டங்கள் யாவும் சிந்து ஆற்றிலிருந்து 

கிடைக்கும் நீரினயே அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இப்பகுதியின் 

பெரும் பரப்பு குறிப்பிடத்தகும் வகையில் இன்னும் முன்னேற்றமடை 

யாது இருக்கிறது. பழங்கால நீர்ச்சக்கரங்களே (88% 7௦8௨) 

இங்கு இன்னும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. போக்குவரவு 

பெரும்பாலும் ஒட்டகங்களின் மூலந்தான் நடைபெற்று வருகிறது. 

சிந்து ஆற்றினைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சிக்கல்கள் அதிகமுள. 

கோடைகாலத்தில் இது தன்போக்கில் அடிக்கடி மாறி ஓடுகிறது. 

இதனைத் தடுப்பதற்காக இதன் கரைகளில் மரங்களை நட்டுள்ளனர். 

சுக்கூர் (யில) என்ற இடத்தில் உள்ள லாயிட் அணை (11௦0 
நமவாகஐ௦யின் மூலம் இப்பகுதியில் 8] மில்லியன் ஏக்கர்களுக்கும் 
மேலான நிலப்பரப்பு சாகுபடிக்குக் கொணர்ப்பட்டி ருக்கிறது. 
இவ்வணையினால் சுமார் 5$ மில்லியன் ஏக்கர்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதி 
கிடைத்துள்ளது. சுமார் 1] மைல் நீளங் கொண்ட இவ்வணையி 
லிருந்து ஆற்றின் வலப்புறமாக 8 கால்வாய்களும், இடப்புறமாக 4 
கால்வாய்களும் செல்கின்றன. குளிர்காலப் பயிர்களுள் கோதுமையும், 
கோடைப் பருவப்பயிர்களுள் பருத்தியும் இங்கு முக்கியத்துவம் 
பெற்றுள்ளன. பருத்தியின்கீழ் * மில்லியன் ஏக்கர்களும், கோதுமை 
யின்கீழ் 1 மில்லியன் ஏக்கர்களும் சாகுபடியில் உள்ளன. சிந்து 
ஆற்றின் கீழ்ப்பாட்டைகளிலும், டெல்டாப் பிரதேசத்திலும் சுமார் 
13 மில்லியன் ஏக்கர்ப் பரப்பில் நெல் சாகுபடி நடைபெறுகிறது. 

இப்பிரதேசம் உடலுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கக் கூடியதொன் 
ரக விளங்குகிறது. இந்தியாவில் இறப்பு வீதம் 1000-க்கு 29 ஆக 
இருக்க, இங்கு அந்த அளவு 1000-க்கு 1] ஆக உள்ளது. 

இங்குள்ள நகரங்களில் பாகிஸ்தானின் தலைநகரான கராச்சியே 
முதன்மையானது. இதன் மக்கள் தோகை 1 மில்லியனுக்கு மேலாக 
உள்ளது. போர்க்காலத்தில் வடமேற்கு எல்லை மாநிலத்திற்கும்,
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பலுசிஸ்தானத்திற்கும் வேண்டிய யுத்த தளவாடங்களையும், .போர் 
வீரர்களையும் அனுப்புவதற்கென்றே முதன்முதலில் கராச்சித் துறை 

முகம் பயன்பட்டது. தற்போது இதன் முக்கியத்துவம் ஓங்கியுள்ள.து . 

இதன் மூலம் தோல் சாமான்கள், கோதுமை ஆகியவை மிகுந்த 

அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருவதே இதன் சிறப்பிற்குக் 

காரணமாகும். மேலும் இத்துறைமுகத்திற்கருகில் உப்புத் தயாரிக்கும் 

தொழில் பெருமளவில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. ஐரோப்பாவிலிருந்து 

தூரக்கிழக்கு நாடுகளை அடையும் ஆகாயப் போக்குவரவு மார்க்கத். 

தில் கராச்சி ஒரு முக்கியமான விமான நிலையமாகவும் அமைநீ: 

துள்ளது. 

மேற்கிலுள்ள மலைகளடங்கிய பகுஇ 

மேற்குப் பாகிஸ்தானின் மேற்கிலுள்ள மலைத்தொடர்கள் வறண் 

டும், பெரும்பாலும் முட்புதர்கள் அடங்கியனவாகவும் காணப்ப்டுகின் 

றன. வஸீரிஸ் (3/8ர்ர£) எனப்படும் கொள்ளாக் கூட்டத்தினர் 

இங்கு வாழும் மக்களாவர். இங்குள்ள சில பள்ளத்தாக்குகளில்: 

   

    

குறைந்த அளவில் கோதுமை, பார்லி, தினைவகைகள் ஆகிய 

பயிராஏின்றன. ஆனால் வேளாண்மைப் பொருள்களில் பீச், : ஏம்ரீ 
காட் (ஸோோர்௦௦%), திராட்சை போன்ற பழவகைகளே முதலிடம் பப்று 

கின்றன. மக்ரான் பகுதியிலிருந்து மிகச் சிறந்த பேரீச்சம்பழம் 

கிடைக்கிறது. இங்கு மக்களடர்த்தி ஒரு சதுர மைலுக்கு 5 அல்லது 

6 எனவுள்ளது. குவெட்டா (மெள்ர்க) என்ற நகரில்தான் மக்கள் 

தொகை அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. போலன் கணவாய்க்கு 

அருகிலமைந்துள்ள இந்நகர் அவ்வழியினைக் காக்கும் இராணுவத் 

தளமாக விளங்குகிறது. 

    

வடமேற்கு எல்லைமாநிலம் ஒரு ஸ்டெப் நிலமாகும். போர் முக் 

கியத்துவம் நிறையப்பெற்ற இம்பகுதியில்தான், பிரிட்டிஷ்நாடு இந்தி 

யாவை ஆண்டபொழுது, தனது இராணுவப்படையைக் குவித்து 

வைத்திருந்தது. அப்பொழுது பெஷாவர்' முக்கியமான படைத்தள 

மாக விளங்கி வந்தது. கைபர்க் கணவாயின் வழியாகச் செல்லும் 

ஓர் ஓட்டகப்பாதை (கோகாகாு 0ம் பெஷாவரையும், மத்திய 

ஆசியாவையும் இணைக்கிறது. ஒவ்வோர் ஆண்டிலும் மத்திய ஆசி 

யாவைச் சார்ந்த வியாபாரிகள் இப்பாதையைப் பயன்படுத்திக் 

கொண்டு, தங்கள் வியாபாரப் பொருள்களைக் கொணர்ந்து இந்தியா 

முழுவதிலும் வாணிபம் நடத்துகின்றனர். 

இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முடிந்த பின்னர் பலுசிஸ்தான் 

பாகிஸ்தானோடு இணைந்தது. பலுசிஸ்தானை ஐந்து பகுதிகளாகப்
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பிரிக்கலாம். (1) வடக்கிலுள்ள் Creda Garmacr (The Chagel 

Hills), (2) ageir ustrerth. (Kharan Depression) : இது ஒரு மலை 

யிடைப்பட்ட தாழ்நிலம். மலைகளினின்று இழிதரும் ஆறுகள் இத் 

தாழ்நிலத்தை அடைந்து, மணற்பாங்கான இத்தாழ்நிலத்திலோ, 

இங்குள்ள மேயோடேக் (388107கத) என்ற உப்பு ஏரியிலோ புகுந்து 

முடிவுறுகின்றன. (85) மத்தியிலுள்ள சுலைமான் மலைத்தொடர்கள் 

இங்குள்ள நிலப்பகுதியினை வடமேற்கிலும் தென்கிழக்கிலுமாக உள்ள 

இருபகுதிகளாகப் பிரிக்கன்றன. இம்மலைத் தொடர்களில்தான் 

போலன் கணவாய் அமைந்துள்ளது. (4) சிந்து ஆற்றுச் சமவெளி 

யின் ஒரு குறுகிய பாகம் வடமேற்காக போலன் கணவாயினை 

நோக்கி அமைந்திருக்கிறது. (5) மென்சரிவு கொண்ட மக்ரான் 

தாழ்நிலம் தெற்கிலுள்ள கடற்கரையையொட்டிக் காணப்படுகிறது. 

இப்பகுதியில் வேகம்மிக்க சிறிய ஆறுகள் பல ஓடுகின்றன, 

இவற்றின் இருமருங்கிலும் பல குடியிருப்புக்கள் காணப்படுகின்றன . 

இங்குள்ள காலநிலை மிகவும் கடுமையானது. மழையளவு மிகக் 

குறைவாக உள்ளது. ஆகையால் சுமார் 185,000 சதுர மைல்கள் 

பரப்புடைய இப்பகுதியில் 900,000 மக்கள்தாம் வாழ்கிருர்கள். 

பழவகைகள், கோதுமை, பார்லி ஆகியவையே இங்குப் பயிராவன 

வற்றுள் சிறப்புப் பெற்றவையாகும்.



  

பரப்பளவு : 

மக்கள் தொகை: 

செலாவணி அலகு : 

அரசியலமைப்பு : 

தலைநகர்: 

தேசீய வருவாய் ₹: 

் 

ஆப்கானிஸ்தானம் 

2௦0,000 சதுர மைல்கள் 

சுமார் 12 மில்லியன்கள் 
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ஆப்கானிஸ்தானம் 

{ Afghanistan) . 

 ஆப்கானிஸ்தானம் உள் நாட்டுப் பகுதியில் அமைந்துள்ளன ஒரு 

நாடாகும். இந்நாட்டின் வடக்கே சோவியத் பூனியனிலுள்ள சில 

குடியரசுகளும், மேற்கில் பாரசீகமும், கிழக்கிலும் தென்கீழக்கிலும் 

பாகிஸ்தானும், வடகிழக்கில் காஷ்மீரமும் சீனாவும் இதன் எல்லைப் 

புறத்திலுள்ள நாடுகளாகும். முடியாட்சி நடத்தும் இந்நாடு 
ஐக்கிய நாட்டுச் சபையில் அங்கம் வகிக்கிறது. இதன் பரப்பு சுமார் 

250,000 சதுர மைல்களாகும். இது நார்வேயின் பரப்பினை விட 

ஏறக்குறைய இரு மடங்காகும். 

ஆப்கானிஸ்தானம் மிகவும் மலைப் பாங்கானதொரு நாடாகும், 

பாரசீகப் பீடபூமியின் ஒரு தொடர்ச்சியாகவே இருக்கும் இந்நாடு 

பாரசீகத்தினைப் போன்றே அடர்ந்த காடுகளடங்கிய மலைத் தொடர் 

கைக்கொண்டு விளங்குகிறது. இந்நாட்டினை ஒரு மிகப்பெரிய, முட்டை 

வடிவுடைய கிண்ணத்திற்கு (1) ஒப்பிடலாம். இதன் முக்கிய 

அச்சு வடகழக்கிலிருந்து தென்மேற்கு நோக்கிஅதிக தூரத்திற்கு விரிநீ 

துள்ளது. வடகிழக்கில் கிண்ண வடிவுடைய அப்பகுதியில் சுமார் 180 

மைல்கள் நீளமுடைய வகான் (/வீஸ்காட் எனப்படும் மிகக் குறுகிய 

ஒரு பள்ளத்தாக்கு, சுமார் 25,000 அடி உயரமுடைய இந்துகுஷ் 

மலைப் பிரதேசத்தில் அமைந்து கிடக்கின்றது. இம்மலைத் தொடர்கள் 

ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டினுள்ளும் தொடர்ந்துள்ளன., இந்நாட்டின் 

தலைநகராய காபூலிற்கு வடக்கே 15,000 அடியிலிருந்து 20,000 அடி 

வரையுள்ள உயரமுடைய பல சிகரங்கள் காணப்படுகின்றன. இம் 

மலைத் தொடர்களினின்று கிளம்பும் பல கிளாகள் இந்நாடு முழுவதிலும் 

பரவி அவற்றை அடைகின்றன. தென்மேற்கிலுள்ள ஸியிஸ்தான் 

(வங்க) என்ற பாலைவனப் பகுதியில்தான் இவை தங்களுயரத்தில் 

குறைவுபடுகின்றன. ் 

இந்நாட்டின் வடமேற்கே ஹெரட் (1182) என்ற இடத்தினைச் 
சுற்றிலுமுள்ள பகுதியில் ஹரி ரட் (பீகார் ல) என்ற ஆற்றின் மேல்
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பாட்டை தாணப்படுகின்றது, தென்மேற்கில் ஹெல்மண்ட் (ஸஹ) 
என்ற ஆறு பாழ்நீது, பாரசீக எல்லைக்கருகேயுள்ள சதுப்பு நிலங்களில். 

மறைந்துபடுகின்றது. காபூல் (றம!) எனும் ஆறு கிழக்காக ஓடிப் 
பாகிஸ்தானில் சிந்து ஆற்றோடு கலக்கிறது. மேற்கு ஆசிய ஆறு 

களுள் மேற்கூறப்பட்ட ஆறுகள் சிறப்பு மிக்கவையாக இருப்பினும், 

இவை யாவும் ஆப்கானிஸ்தானத்தில் கப்பல் ஓட்டத் தகுந்தவையாக. 

இல்லை. ஆனால் இவ்வாறுகளும் அவற்றின் துணை ஆறுகளும். இத் 
நாட்டின் பெரும்பரப்பில் பாய்ந்து அதனை வளங்கொழிக்கச்செய்வது 

மன்றி, நீர்மின் சக்தியை நிறைய அளிக்கும் மூலங்களாகவும் திகழ் 

கின்றன. 

ஆப்கானிஸ்தானில் ஓராண்டில் பெய்யும் மழையின் .அளவு. 

மிகவும் குறைவாகத்தானுள்ளது. கோடைகாலம் முழுவதும் வறட்சி" 

யான நிலையைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் இப்பருவத்தில் பாசனத் 

திற்குத் தேவையான நீர் இங்குள்ள மலைகளில் பனி உருகுவதன் 

மூலம் கிடைக்கிறது. அமித காலநிலைகள் ஆப்கானிஸ்தானத்தில் 

வெகு சாதாரணமாக நிலவுகின்றன. பீடபூமிப் பகுதியில் குளிர்ப் 

பருவத்தில் வெப்பநிலைகள் (01.க்கும் கீழ்ச்சென்றுவிடுகின்றன. 

ஆக்ஸஸ் (0௦௨6) ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கில் கோடையில் வெப்ப அளவு 

கள் 12011 ஆக இருக்கின்றன. 

ஆப்கானிஸ்தானும் பாரசீகமும் புவியியல் அடிப்படையில் ஒன்றை 

யொன்று நன்கு ஒத்திருப்பது அவற்றின் பொருளாதார அமைப்பி 

னின்று நன்கு தெளிவாகிறது, பாரசீகத்தைப் போன்றே, ஆப்கானிஸ் 

தானின் பெரும் பரப்பு மலைப்பாங்கானதாகவும், வறண்டதாகவும் 

இருப்பதால், பயிர்த்தொழில் பெரும்பாலும் அந்நாட்டின்கண் உள்ள 

சில வளம் மிக்க பள்ளத்தாக்குகளிலும், சமநிலங்களிலுமேதான் 

நடைபெறுகிறது. சிறு ஆறுகள், இங்குள்ள கிணறுகள் ஆகியவை 

பாசனத்திற்குத் தேவையான நீரினைத் தந்துதவுகின்றன. ட் 

சமீபத்தில் நிலப்பயன்பாடு பற்றிக் இடைக்கப்பெற்ற *புள்ளி 
விவரங்களின்படி, ஆப்கானிஸ்தானின் பரப்பில் 76% பயன்படா நில 

மாகவும் மேய்ச்சல் நிலங்களாகவும், 1-5) வனங்களாகவும், 14% 

சாகுபடியின் கீழும், எஞ்சியுள்ள 8:5% பயிரிடப்படாதொழிந்த 
தாகவும் உள்ளன. 

உணவுப் பயிர்களைப் பொறுத்தவரையில், ஆப்கானிஸ்தான் 
தன்னிறைவு உடையதாக இருக்கின்றது. கோதுமை, பார்லி, தெல், 

தினைவகைகள், மக்காச்சோளம் ஆகியவை இங்கு விளைவிக்கப்படும் ' 

சில உணவுப் பயிர்களாகும். மேலும் திராட்சை, ஆப்ரிகாட், med
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(Figs) போன்ற பழவகைகள். ஆண்டு- முழுவதும் பயிரிடப்பட்டு வரு 

கின்றன. ஆப்கானிஸ்தான். நாட்டு மகிகளின் : உணவுப் பொருள்களில் 

anne வகைகள் சிறப்பிடம் seg tens 

_ இங்குப் பயிராகும் கோதுமையின் அளவு — 60° மில்லியன் 

புஷெல்களாகும்.”: :800,000 டன் நெல் ஆண்டு தோறும் 

உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. ':இங்கு: சுமார் 20,000 டன் 
அளவுக்குத் திராட்சை: பயிரிடப்படுகிறது.. இந்நாட்டின் வடபகுதியி 

லுள்ள ஆக்ஸஸ் ' (0ஊ). பள்ளத்தாக்கில் .சுமார் '200,000 ஏக்கர் 
பரப்பில் பருத்தி விளைகிறது. இரண்டாம் உலகப்போருக்கு முன்பு 

அப்பரப்பிலிருந்து 20,000 டன்கள் பருத்தி விதையும் 10,000 டன்கள் 

கொட்டை நீக்கியும் உற்பத்தியாயின. : தற்போது சுமார் 12,000 டன் 

பருத்தி உற்பத்தி செய்யப்பட்டு .வருகிறது. இவ்வளவில் 7000 
டன்கள் படகு கோனியத் யூனியனுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படு 

ர ண்ட்தன் 

ஆப்கானிஸ்தானில்: மேய்ச்சல் தொழில் மக்கள் வாழ்க்கையில் 

ஒரு சிறப்பிடத்தினை வகிக்கிறது. இங்கு 6 மில்லியன் வெள்ளாடு 
களும், 14 மில்லியன் செம்மறியாடுகளும், 2% மில்லியன் கால்நடை 

களும் வளர்க்கப்பட்டுவருகன்றன. மேலும் 500,000 குதிரைகளும், 

950,000 ஒட்டகங்களும் இருப்புப்பாதைப் போக்குவரவின் சிறப்புப் 

பெறாத ஆப்கானிஸ்தானில் பெரிய அளவுக்குப் பயன்படுகின்றன. 

ஆப்கானிஸ்தானில் இரு வகையான ஆடுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. 

தடித்த வால்கொண்ட ஆடு பெரும்பாலும் இறைச்சிக்கென்றே 

வளர்க்கப்பட்டுவருகிறது. இதனின்று ஓரளவு முரட்டு வகையினைச் 

சார்ந்த உரோமமும் கிடைக்கிறது. மற்ருரு வகைச் செம்மறியாடு 

கராகுல் (கோவிலம்) என அழைக்கப்படுகிறது, இதன் ஆட்டுக் 

'குட்டிகள் பிறந்தவுடன் கொல்லப்பட்டு, அவற்றினின்று அஸ்ட்ரகான் 

(Astrakhan) எனப்படும் கருத்த உரோமம் எடுக்கப்படுகிறது. 

ஆண்டொன்றுக்குச் சுமார் 8,000 டன் உரோமம் ஆப்கானிஸ்தானில் 

உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதில் 6,000 டன்கள் ஏற்றுமதி செய்யப் 

படுகின்றன. இவற்றின் ஏற்றுமதி மூலம் கிடைத்த வருவாயான 

55 மில்லியன் டாலர்கள்தாம் மிகவும் உயர்ந்த தொகையாகும். 

இத்தொகையும், பழைய ஏற்றுமதியினின்று கிடைக்கப்பெற்ற தொகை 

யும் சேர்ந்து மொத்த வருமானத்தில் சுமார் 80 சதவீதமாகும். 

பருத்தி, கம்பளங்கள் ஆகியவை குறைந்த அளவில் ஏற்றுமதி 

யாகின்றன. : இந்நாட்டில் இறக்குமதியாகும் பொருள்களில் இயந் 

'திரங்கள், ஜவுளி ஆடைகள், பெட்ரோல் ஆகியவையும், இந்தியாவி 

னின்று. பெறப்படும் செபி, காப்பி, . சர்க்கரை . ஆகியவையும் 

முக்கியமானவை. et ee eee ae ட டம். my
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ஆப்கானிஸ்தானில் கனிப்பொருள்கள்” நிறையக் காணப்படினுழ், 

அவை . அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. வட ஆப்கானிஸ் “ 

தானத்தில் நிறையச் செம்புக் கனிகள் அமைந்து கிடக்கின்றன. 

காரீயமும், இரும்பும்: இந்நாட்டின் - பல பாகங்களில் :இடைக்கின்றன. 

இத்துகுஷ். மலைப்பிர்தே சத்தில் : நிலக்கரி வைப்புக்கள். பூல காணப்படு 

தின்றன. .இவற்றின்: வடசரிவுகளில். . உள்ள ' நிலக்கரி. வைப்புக்கள் 

போவும்... தரமுயர்ந்தன. மேலும் கோர்பண்டு ' (மேன) பள்ளத் 

தரக்கிலும்,... லீடாப்ண்டிற்கு . அருகிலும் தரம்-. குறைந்த நிலக்கரி 
இருப்பதாகத் தெரியவந்துள்ளது. 'ஹெரட், (பி எ௨யடிற்கு அருகிலும் 

வட ஆப்கானிஸ்தானிலும் வடிகட்டாத  :பெட்ரோலியம். . கண்டு 
பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வெண்ணெய் இருப்புக்களைப் பயன்துய்ப் 

் பதற்கு ருஷ்ய், : ர௬ுமேனியத் தொழில்நிபுணர்கள் பேருதவி அளித்து 

‘mug Ser part. கட்கான் : (88ங்கஜ/்காட -:என்ற . இட்த்தில் . இரும்பு 
'சிற்றளவில்-உருக்கப்படுகிறது. இந்நாட்டின் வடப.குதியில் இயற்கை 

வாயு இருப்புக்கள்- இறைய அமைந்து கிடக்கின்றன. Re 

சதாழில் துறையில் ஆப்கானிஸ்தான் ் 'குறிப்பிடத்தகும் 

வகையில் முன்னேற்றமடையாது உள்ளது, அதன். தலைநகராகிய 

காபூலில்தான் பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

தீக்குச்சிகள், பொத்தான், காலணிகள், மரச்சாமான்கள் ஆகியவை 

தயாரிக்கும் சிறு ஆலைகள் இங்கு உள. மோட்டார் வண்டிகளுக்குத் 

தேவைப்படும் முதற்பாகங்கள் தயாரிக்கும் இயந்திரசாலை 

யொன்று ருஷ்யர்களின் உதவியுடன் நிறுவப்பட்டுள்ளது. கான் : 

Gianrt (Kandahar), காபூல் ஆகிய நகரங்களில் ஆட்டு உரோமத் 

தொழிற்சாலைகளும்,' குவுண்டுஸ் (றொெமா2) என்னுமிடத்தில் பருத்தி 

ஆலையும், குல்பஹார் (யேகா) என்னுமிடத்தில் ஜெர்மானியர் 

களால் கட்டப்பட்ட ஒரு நவீன ஜவுளி ஆலையும் ஆப்கானிஸ்தா 

உற்பத்தியாகும் ஆடைகளின் பெரும்பாகத்தைத் தயாரிக்கின்ற 

    

பக்லான் (18௧2௧௩) என்னும் நகரில் ஒரு மீட் சர்க்கரைத் . 

தொழிற்சாலையும், ஜலஹாபாத் (வி/ஸ்ற்கம்)தில் கரும்பு ஆலையும் 

உள்ளன. _காண்டேஹாரில் பழவகைகளைப் பக்குவப்படுத்தும் ஒரு. 

தொழிற்சாலை கட்டுப்பட்டு வருகிறது. 

ஆப்கானிஸ்தானின் வடக்கிலும் தென்பகுதியிலும் இருக்கும் 

மலைகளில் அமைந்துள்ள கணவாய்களின் மூலமாகவேதான் வெளி 

நாடுகளிலிருந்து இந்நாட்டினை அடைதல்கூடும். பாகிஸ்தானின் 

வடமேற்கு எல்லைப்புறத்தில் உள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவமுடைய 

கணவாய்: காபூல், பெஷாவர் (0ஸ்கா) ஆகிய இரு நகரங்களையும் 

இணைக்கிறது. கோஜேக் (1801௧1), போலன் (1801௧), சிபி (மம)



ஆசியாவின் புவியியல்... 

  

ஆகியவை காண்டேஹாரிலிருந்து தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் சில 
முதன்மையான வழிகளாகும். 

ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள போக்கு வரவுச் சாலைகள் நன்கு 

சீர்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அமெரிக்கர்களின் செயல்துணிவின் 

மூலம் காண்டேஹாரிலிருந்து சாமன் (0்காக;) வரையுள்ள பாதை 

மூழுவதும் தாரிடப்பட்டுள்ளது (asphalted). இங்குள்ள மாநிலங் 
களின் தலைநகரங்கள் யாவும் காபூலுடன் மோட்டார் செல்லத்தக்க 

சாலைகளின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நாட்டில் இருப்புப் 

பாதைகள் எதுவும் இல்லாமல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

ஆப்கானிஸ்தானத்தின் மக்கள்தொகை சுமார் 19 மில்லியன் 

என  மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இத்தொகையில் சுமார் 8 மில்லியன் 

நாடோடிக் கூட்டத்தினராவர். மக்களடர்த்தி ஏறக்குறைய ஐக்கிய 

அமெரிக்க நாடுகளில் இருப்பதைப் போன்றுள்ளது. இந்நாட்டிலுள்ள 

நகரங்களுள் மிகப் பெரியதும், இதன் தலைநகருமான காபூலில் 

206,208 மக்கள் வசிக்கின்றனர். இந்நகர் வர்த்தகத் துறையில்: 

சிறந்து விளங்குவதன்றிப் பாகிஸ்தான், இந்தியா ஆ௫யவிற்றிலிருந்து 
ஆப்கானிஸ்தானத்திற்கு ஒரு நுழைவாயில் போன்றும் திகழ்கிறது.



    > 
இலங்கை 

(Ceylon) 

பரப்பளவு : ் 25,3382 சதுர மைல்கள் 

மக்கள் தொகை £₹ - 96,25,000 

செலாவணி அலகு : இலங்கை ரூபாய் (0ஸ1௦௩ 
Rupee) 

அரசியலமைப்பு : குடியரசு 

தலைநகர் : கொழும்பு 

தேசீய வருவாய் : 1,611,000,000 

் (1961-62 மதிப்பீடு) _ 
pA, 2—2



இலங்கை 

(Ceylon) 

இலங்கைத்தீவு தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து குறுகிய, ஆழமற்ற, 
யாக் ஜலசந்தியின் மூலம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதலில் கடற் 

கரையோரக் குடியிருப்புகளும், பின்பு இலங்கை முழுவதும் பிரிட்டிஷ் 

ஆதிக்கத்தின்கீழ் வந்தது. வடகோளார்த்தத்தில் 5£55?லிருந்து 

9550” வரை இத்தீவு வியாபித்துள்ளது. ஏறக்குறைய பூமத்திய 

"6 ரகைக் கோட்டிற்கு அருகிலேயிருப்பதால் இங்குப் பூமத்தியரேகைப் 

பகு திக்குரிய நிலைகள் காணப்படுகின்றன. இக்காரணம் பற்றியே 

். இலங்கைத் தீவினைப்பற்றியதொரு தனியான படிப்பும் அவசிய 

மாகிறது. இத்தீவின் பரப்பு 2௦,882 சதுர மைல்களாகும். வடக்குத் 

தெற்காக இதன் நீளம் 270 மைல்கள். 

இத்தீவின் மத்தியப் பகுதியில் மலைத்தொகுதியும், அதைச் 

சூழ்ந்து அகன்ற கடற்கரைச் சமவெளிகளும் உள்ளன. 6,000 அடி 

உயரத்திற்கு எழுந்துள்ள மலைத்தொடர்கள் இம்மலைத் தொகுதியி 

லுள்ளன. நுவரேலியா என்னும் மலைவாசத்தலத்தின் எதிரே 

உயர்ந்து நிற்கும் பிதுருதலகலா (11மமாரந்திக2வக) என்னும் சிகரம் 
8,292 அடி ஓங்கியுள்ளது. கிரிகல் போட்டா (Kirigulpotta), 
ஆடம்ஸ் பீக் (&ம்கரட்க 16௧1), நமுனுகுலா (Namunukula) ereruer 
மற்றச் சிகரங்களாகும். வடக்கிலுள்ள கடற்கரைச் சமவெளி 
ஏறக்குறையச் சமமாகேவே அமைந்துள்ள தெனலாம். மற்றப் 

பகுதிகளில் சில ஓழுங்கீனங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆறுகள் 
மத்திய மலைகளில் தோன்றி நாற்றிசையிலும் பாய்கின்றன. இவை 
நீளம் குறைந்தவையாகும். இந்நாட்டின் வறட்சியான பகுதிகளில் 
இந்த ஆறுகளின் குறுக்காக அணைகள் கட்டப்பட்டுக் குளங்கள் 
அதிக அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆறுகள் கடற் 
கரைப் பகுதியிலமைந்துள்ள ஆழங்குறைந்த காயல்களில் சென்று 
முடிகின்றன.



இலங்கை 19 

பிரீகேம்பிரியன் (12௦-கேோரரஹ) காலத்திற்குரிய படிகப் பாறை 

களானவையே இலங்கையிலுள்ள மலைத்தொடர்கள். இவை இந்தியா 

விலுள்ள மலைப்பகுதிகளையொத்துக் காணப்படுகின்றன. மேலும் 

இவை இந்தியாவுடன் ஒரு காலத்தில் சேர்ந்திருந்த பகுதிகளாகும். 

இப் பழம்பாறைகளில் விலை மதித்தற்கரிய இரத்தினங்கள் (160100 . 

ஜயல) கிடைக்கின்றன. நல்ல அழகிய நீலநிறக் கற்களுக்கு 

இவை பெயர் பெற்றவையாகும். இக்கற்கள் வானிலைச் சிதைவிற்கு 
ஆளான பாறைப் பகுதிகளிலிருந்தும், மலைப்பகுதியின் மேற்குச் 

சரிவுககாயொட்டி அமைந்த வண்டல் படிவுகளிலிருந்தும் வெட்டி 

யெடுக்கப்படுகின்றன. சிறுசிறு சுரங்கங்களை யேற்படுத்தி இவற்றை 

“செட்டியெடுக்கின்றனர் . உயர்ந்தரகக் கற்கள் ஐரோப்பா, 

அமெரிக்கா முதலிய நாடுகளுக்கும், சற்றுத் தரங் குறைந்தவை 

இந்தியாவிற்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. இச்சுரங்கங்களி 

லிருந்து ஆண்டுக்கு 2,000,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள கற்கள் உற்பத்தி 

செய்யப்படுகின்றன. கிராபைட் மற்றொரு முக்கியத் தாதுவாகும். 

இதுவும் "இப்பழம் பாறைகளிலேயே கிடைக்கின்றது. இதே வகைப் 
பாறைகளே கடற்கரைச் சமவெளிகளின் அடித்தளத்திலும் அமைந் 

திருக்கின்றன. ஆயின் அவை யாவும் கனத்த லேட்டரைட் அடுக் 

கால் மூடப்பட்டுள்ளன. லேட்டரைட்டினது முழுமையான தன்மையை 

இலங்கையிற் காணவியலுகிறது. மழைக்காலமும் வறண்ட பருவமும் 

மாறிமாறி நிலவும் வெப்பமான நாடுகளிலேயே லேட்டரைட் அமை 

“கிறது. மழைப் பருவத்தில் மழைநீர் புவியின் மேலடுக்கிலுள்ள 

மண்ணினைப் பாதிப்பதால் பல உப்புக்கள் அந்நீரில் கரைகின்றன. 

வறட்சிப் பருவத்தில் மேலடுக்கு நீர்ப்பசையின்றிப் போவதால் 

அலுமினியம், இரும்பு முதலியவற்றின் உப்புக்கள் மேற்பரப்பிற் 

படிந்துவிடுகின்றன. மேற்பரப்பிலிருக்கும் நீர் ஆவியாவதால், $ழ்ப் 

பகுதிகளிலிருந்து நீர் தந்துகிக் குழாய் முறையில் மேலே வருகிறது. 
இச்செயலால் விளையும் லேட்டரைட் பஞ்சு போன்று உள்ளது. பெரும் 

பாலும் இரும்பு ஆக்ஸைடுகள் ஏற்படுகின்றன. குவார்ட்ஸ் படிகங் 

கள் மீதஇப் பொருள்களாகப் படிகின்றன. இவை மழைநீரில் அடித்துச் 

செல்லப்படுகின்றன. வளிமண்டலத்தின் நிலைகளுக்கு இலக்காகி 
லேட்டரைட் உறுதி வாய்ந்ததாக மாறுகிறது. அதிக மழை பெறும் 

(பிரதேசங்களில் லேட்டரைட்டினா லேற்பட்ட செம்மண் காணப்படு 
கிறது. இது வளம் மிக்கது. கடற்கரைச் சமவெளியின் சில பகுதி 

களில் அடித்தளப் பாறை வெளியே தென்படுகிறது. இந்நாட்டின் 

வடபகுதியில் இப்பாறைகள் டெர்ஷரி காலத்திய சுண்ணாம்புப் . 

பொருளால் மூடப்பட்டுள்ளன. இலங்கைத் தீவினைச் சுற்றிலும் மணற் 

குன்றுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இம்மணற்பாங்கான பகுதிக்குப் பின் 

புறம் உப்புநீர்க் காயல்கள் விரிந்த பரப்பில் அமைந்துள்ளன. 
இலங்கையின் வடபகுதியில் மணலாலாய தீபகற்பங்கள் பலவுள்ளன .



26 ஆசியாவின் புவியியல்-- 2 

அவற்றுளொன்று யாழ்ப்பாணமாகும் (88௨). மன்னார் தீபகற்பம் 

இந்தியாவினைச் சேர்ந்த தனுஷ்கோடி முனையிலிருந்து 22 மைல் 

தொலைவிலுள்ளது. இவ்விரு பகுதிகளும் * ஆடம் ured’? (Adam’s 
நார்தே£) எனப்படும் மணற்கரைகளினாலும் பாறைகளினாலும் இணைக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன எனலாம். மணற்பாங்காயிருப்பதால் இலங்கையின் 

கடற்கரை ஆழமற்றுள்ளது. அடித்தளப் பாறை வெளிப்படுமிடங் 

களில் உயரத்திலமைந்த கடற்கரைகளுள்ளன. உதாரணமாகப் 

பழைய காலி (0116) துறைமுகத்தின் நுழைவாயிலிலுள்ள காலி முனை 

awd (Point de கே!!6) கூறலாம். பெரிய காயல்கள் சில கடலுடன் 

இணைந்து கடற்கரையில் பல நெளிவுகளை யேற்படுத்தியுள்ளன . 

முருகைகள் இத்தவினைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மிகுதியாக வளர் 
கின்றன. எண்ணற்ற முருகைப்பார்கள் உள்ளன. இவற்றின் சிதைந்த 

பகுதிகள் மணலிற் கலந்திருப்பதையுங்காணலாம். 

காலநிலை : அயன மண்டலத்தைச் சார்ந்ததெனினும் இலங்கை 

யின் காலநிலை இதமானதாகவுளது. புவி நடுக்கோட்டினருகே 

அமைந்து கடப்பதால் வருட முழுவதும் வெப்பநிலை உயர்ந்திருப்பினும், 

இந்தியாவின் சில பகுதிகளைக் காட்டிலும் இங்கு வெப்பத்தின் கடுமை 

குறைவேயாகும். கடலாற் சூழப்பட்டிருப்பதே இதற்குக் காரண 

மாகும். கடலிலிருந்து வீசுங் காற்றினைக் கடற்கரைப் பகுஇகளில் 

நன்கு உணர முடிகிறது. தின வெப்ப வியாப்தி குறைவாக, MST 

வது 12” ஆக இருக்கிறது. வருட வியாப்தியுங் குறைவாகும். குளிர்” 

மிகு மாதமாக ஜனவரியும், வெப்பம் மிகுந்ததாக மே மாதமும் 

உள்ளன. ஆயின் கடற்கரைக்கருகில் இவ்விரு மாத சராசரிகளுக் 

கிடையே 5? அளவில்தான் வித்தியாசமேற்படுகிறது. கடற்கரையைச் 

சார்ந்துள்ள மாவட்டங்களில் வருட சராசரி வெப்பநிலை 81 17 ஆகும். 

உள்நாட்டில் அமைந்துள்ள நுவரேலியா (ரகக 181௨) போன்ற 

மலைவாசத்தலங்களில் 6வப்பநிலை குறைவாக, இதமானதாக 

உள்ளது. ப் 

பரப்பில் சிறியதாயினும் இலங்கையில் மழையளவில் மிக்க வேறு 

பாடுகள் புலப்படுகின்றன. 40 அங்குல மழை பெறும் பிரதேசம் 

முதல் 200 ௮ங்குல மழை பெறும் பிரதேசம் வரை பல பகுதிகள், 

உள்ளன. தென்மேற்கு, வடகிழக்கு ஆகிய இரு பருவக்காற்றுகளும் 

இலங்கைக்கு மழையை அளிக்கின்றன. மேற்கு, தென்மேற்குக் கரை 

களிலும், மலைப்பகுதிகளிலும் தென்மேற்குப் பருவக்காற்றின் மூலம் 

ஜுன், அக்டோபர்' ஆகிய மாதங்களில் பெருமழை பெய்கிறது. வட 

கிழக்குப் பருவக்காற்று நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் வடகிழக்குக் 

கடற்கரை, மலைப்பகுதியின் கழக்குச் சரிவுகள் ஆகியவற்றிற்கு மழை 

கொடுக்கறது. குளிர்ப் பருவத்தில் மலைப்பாங்கான பகுதிகள் பனி



இலங்கை தர் 

மூடிக்கிடக்கின்றன. இலங்கையின் வடபகுதியில் மழைக்காற்றைத் 

தடுக்கவல்ல மலைகளின்மையால் அப்பிரதேசம் வறட்சி கொண்டிருக் 

கிறது. தென்கிழக்குப் பிரதேசமும் இவ்வாறே வறண்டுள்ளது. 

தாவரம்: காலநிலையினையொட்டி இயற்கைத் தாவரமும் பல 

வாக வேறுபடுகிறது. மலைகளின் கீழ்ச்சரிவுகளில் பசுமையிலை 

கொண்ட மழைக்காடுகள் எழுந்திருந்தன. தற்பொழுது அவை 

இரப்பர், தேயிலை முதலிய பயிர்களுக்காக அழிக்கப்பட்டு விட்டதால் 

, ee குறைந்த அளலிலேயே மரங்கள் உள்ளன. மழை மிகுந்த 

தாழ்நிலங்களிலும் இதே வகைக் காடுகளுள்ளன. வறண்ட பகுதி 

களில் புதர்கள் மண்டிக் கடக்கும் காடுகள் வளர்ந்துள்ளன. எஞ்சி 

யுள்ள காடுககா அரசாங்கத்தார் மேற்பார்வை செய்துவருகின் றனர், 

இவைகளிலிருந்து இருப்புப் பாதைகளுக்கும், மற்றத் துறைகளுக்கும் 

தேவையான மரமும் விறகும் டைக்கின்றன, குறைந்துகொண்டே 

வரும் இவற்றின் அளிப்பை (Supply), இறக்குமதியாகும் நிலக்கரி 

ஒருவாறு ஈடுசெய்கறது. அயனமண்டல, உறுதியான மரவகையே 

இங்குப் பெரும்பாலும் இருப்பினும், யூகலிப்டஸ், ஊசியிலை மரம் 

போன்றவை தோட்டங்களில் வளர்க்கப்படுகன்றன. ' 

சாட்டின் வுட் டூ Wood), எபனி (1) என்பன 

வறண்ட காடுகளிலுள்ள, மெதுவாக வளரும் மரங்களாகும். மழைமிகு 

பிரதேசங்களில் பெரும்பாலானவை நெல், தென்னை ஆகியவை 

பயிரிடவே பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வறண்ட பிரதேசங்கள் 

இன்னும் பயன் படுத்தப்படாமலேயே இருக்கின் றன. 

இலங்கையின் மொத்தப் பரப்பில் 3 பங்கு பயிரிடும் நிலமாகவும், 

* பங்கு காடுகளாகவும் உள்ளன. ஹெனா (115) எனப் பெயர் 

பெறும் இடம்,பெயரும் உழவுத் தொழில்முறை உயர்நிலங்களில் மிகுதி 

யாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. எனினும் பயிர் செய்யத்தக்க, 

ஆயின் தற்பொழுது உபயோகிக்கப்படாத நிலம், பெருமளவில் 

உள்ளது. 

மக்கள் தொகை : இலங்கையிலுள்ள இனத்தவரில் முக்கியமான 

வர்கள் சிங்களவரே (81௦6). இவர்கள் கி. மு. 6-ம் நூற்றாண்டில் 

வடக்கிலிருந்து இந்நாட்டிற்கு வந்து இதனை வெற்றி கொண்டவர்.
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இவ்வினத்தவருள் இரு பிரிவுகளுண்டு. கீழைநாட்டுச் சிங்களவர், 

கண்டியைச் (கோ) சார்ந்த சிங்களவர் என்பன அவை. இவர் 

கள் பெளத்தர்களாவர். கண்டி நகரம் பழந்தலைநகராகும். இங் 

குள்ள கோவிலொன்றில் புத்தரின் பல் பாதுகாக்கப்பட்டு வரு 

கின்றது. இலங்கையின் வடபகுதியில் இந்து மதத்தைச் சார்ந்த 

தமிழரிகள் வசிக்கின்றனர். இவர்கள் பெரும்பாலும் இங்குள்ள தோட் 

டங்களில் வேலை செய்யும்பொருட்டுக் குடியேறினவர்களே. இவர் 

களும் இலங்கைத் தமிழர்களெனவும், இந்தியத் தமிழர்களெனவும் 

இரு பிரிவாக்கப்படுகின்றனர். வட ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இங்கு 

வந்து தங்கிய மூர் இனத்தவர் (Moors) வியாபாரிகளாகவும், செம் 

படவர்களாவும் பணிபுரிகின்றனர், இவர்கள் முகம்மதிய இனத்தைச் 

சேர்ந்தவர்கள். வேடர்கள், பிரிட்டிஷார், ஐரோப்பியர் போன்ற பிற 

ரும் இலங்கையில் வாழ்சன்றனர். இவர்களின் மக்கள் தொகையைப் 

பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு : சிங்களவர் 56,21,3382 ; தமிழர் 

18,92,009; வேடர்கள் 800; இதரர் 5,74,768 ஆவர். 

பொருளாதாரம் : பயிர் செய்யப்படும் நிலத்தின் பரப்பு 8% மில்லி 

யன் ஏக்கர்கள், தென்னை, நெல், தேயிலை, இரப்பர், கோக்கோ, 

இலவங்கம் முதலியன முக்கியப்பயிர்களாகும். கால்நடைகளின் எண் 

ணிக்கை 1] மில்லியன்களாக இருக்கிறது. இலங்கையின் தேயிலைத் 

தோட்டங்கள் பெரும்பாலும் கண்டிக்கும் நுவரேலியாவிற்கும் இடையி 

லுள்ள மலைப்பகுதியிலேயே காணப்படுகின்றன. இரப்பர் மிகுதியாக 

விளையினும் அதிக உற்பத்தி செய்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் இன்னும் 

இருக்கின்றன. 

தென்மேற்குப் பகுதியிலுள்ள தாழ்நிலங்களிலும், மலைகளின் 

கீழ்ச்சரிவுகளிலும் இரப்பர்த் தோட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

$ீகாக்கோ வடக்கிலும், வடமேற்கிலுமுள்ள மலைப்பாங்கான பகுதியில் 

விளைகின்றது. வசந்தகாலம், இலையுதிர்காலம் ஆகிய இரு பருவங்' 

களிலும் கோக்கோ பயிராகிறது. காப்பித் தோட்டங்கள் ஒரு காலத் 

தில் சிறப்புப் பெற்றிருந்தன. தற்பொழுது பிரேஸில், ஜாவா போன்ற 

நாடுகளின் போட்டியினால் இத்தொழில் மறைந்தே போயிற்று. நெல் 

மூக்கிய விளைபொருளாகும். ஆயினும் இதன் உற்பத்தி சுய தேவைப் 

பகத செய்வதாயில்லை. பருவ காலங்களை யொட்டி நெல் பயிரா 
றது.
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இங்குள்ள முக்கியத் தொழில்கள் வேளாண்மையைச் சார்ந்தன 

வாகவே உள்ளன. இரத்தினக் கற்களுக்குப் பட்டை தீட்டுதல், VBS 

வுத் தொழில் ஆகியவை குறைந்த முக்கியத்துவம் கொண்டுள்ளன... - 

மீன் பிடிக்குந் தொழில் இங்கு ஓரளவிற்குச் சிறப்பாக நடைபெறு: 

கிறது. ஆயின் மீன் பிடிக்கச் செல்லப் பயன்படும் படகுகள் நல்ல... 

முறையில் அமையாததால் கிடைக்கும் மீன்களின் எண்ணிக்கை. 

குறைவாகத்தானுள்ளது. உப்பு எடுக்குந் தொழிலில் உற்பத்தி பெருகி' 

வருகிறது. முத்துக் குளிப்பும் திரிகோண மலையருகேயுள்ள தம்பலேகம். 

பகுதியில் நடைபெறுகிறது. 

தேயிலை, இரப்பர், தென்னையிலிருந்து கிடைக்கும் பொருள்கள் 

முதலியன ஏற்றுமதியில் முதலிடம் பெறுகின்றன. நெல், கோதுமை, 

பருத்திப்பொருள்கள் ஆகியவற்றை இலங்கை, மற்ற நாடுகளிலிருந்து: 

இறக்குமதி செய்துகொள்கிறது. கொழும்பு முக்கியத் துறைமுகமாகும்... 

காலி, திரிகோணமலை, தலைமன்னார். ஆகியவையும் போக்குவரவுத் 

துறைமுகங்களாகப் பயன்படுகின்றன .
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பர்மா, தாய்லாந்து, இந்தோசீனா, மலேயா, பிரிட்டிஷ் 

வட போர்னியோ, இந்தோனேசியா, பிலிப்பைன் தீவுகள். 

தென்கிழக்கு ஆசியா 

கிழக்கு ஆசியாவில் கடக ரேகைக்குத் தெற்காக அமைந்துள்ள 

நாடுகளையும் (பர்மா, சயாம், இந்தோ சீனா, மலேயா), அவற்றை | 

அடுத்தாற் போல் கிழக்கு நோக்கிப் பரவலாக அமைந்திருக்கும் ₹நியு 

கீனித்தீவு* வரை உள்ள தீவுக் கூட்டங்களையும் “தென்கிழக்கு ஆசியா” 

எனக்குறிப்பிடும் வழக்கம், 1941-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1945-ம்ஆண்டு 

வரை நிகழ்ந்த தூரக் கிழக்கு நாடுகளின் போரின்போதுதான் பெரும் 

பாலும் தொடங்கியது. மீகாங் (162002) நதியின் முகத்துவாரத்திற்குச் 

சற்றுத் தள்ளி யிருக்கும் ஓரிடத்தை மையமாகக்கொண்டு வரையப் 

படும் 1,500 ஆரமுள்ள வட்டப் பகுதிக்குள்ளாகவே தென்கிழக்கு 

ஆசியாவின் பூமத்திய ரேகைக்குக் குறுக்காகச் சீரற்றுப் பரந்து 

கிடக்கும் தீவுப்பகுதிகள் அடங்கிவிடுகின்றன. இப் பகுதி, ஆப்ரிக்கா 
விற்கு வடக்கிலுள்ள கடல்களும், ஐரோப்பிய நாடுகள் அனைத்தும் 

கூடிய பகுதியைப் போன்றே அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியிலுள்ள நாடு 

களில் ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவும், இயற்கைத்! 
தடைகளும் இந்நாடுகளின் புவியியல் தொடர்புகளைப் பெரிதும் பாதிக் 

கின்றன. 

aS 

வ 

தென் கிழக்கில் ஆசியாவின் மையத்தில் அமைந்திருக்கும் 
“சுந்தா மேடை? (பத 18140) எனப்படும் பகுதியே இப் 

பிரதேசத்திலுள்ள பலநாடுகளிடையேமுக்கியப் புவியியல் தொடர்பாக 

விளங்குகிறது, இப்பிரதேசம்தான் ஆசியாவின் தென்கோடியிலுள்ள
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கண்டப்பகுதியாகும். புவியமைப்பில் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு வந்த 
காலந்தொட்டே இப் பிரதேசம் புவியோட்டிற்குரிய அமைதிக்குலைவு: 

6546 (Minor tectonic disturbanses) Qwaard வந்துள்ளது. 

எனவே புவியமைப்பு அடிப்படையில் இப் பிரதேசத்தை தக்ஷணப் 

பீடபூமி, அரேபிய கண்டப் பகுதி, லாரென்ஷியன் வட்டம் (11% 

1, ஊரந 8110) இவற்றோடு ஒப்பிடலாம். போர்னியோ, கிழக்கு 

சுமத்ரா, வடக்கு ஜாவா, மலேயா இவற்றின் இயற்கை நிலக்கூறு 

இவ்வடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளதைக் காணலாகும். கிழக் 
் கிந்தியத் தீவுக் கூட்டங்களுக்குக் இழக்காக அமைந்திருக்கும் 
“சந்தா மேடை” போன்றே உள்ள மேடைப் பகுதியைத்தான் 

*ஸாகுல் அறை: (81 5617) என அழைக்கின்றனர். 

இயற்கை அமைப்பு அடிப்படையில் தென்கிழக்கு ஆசியாவைப் 

பின்வரும் மூன்று பிரிவுகளாகப் பகுக்கலாம், .(1) “சுந்தா மேடை 

(The Sunda Platform), (2) ‘ar@Geo sjmp’ (Sahul Shelf), 

(8) முதிர்ச்சியடையாத மலைத் தொடர்கள் கொண்ட பகுதி-- 

இம் மூன்ருவதாகக் கூறப்பட்ட பகுதி மற்ற இருபகுதிகளுக்கு இடை 

யிலும், அவற்றை அடுத்தும் உள்ள பகுதியிலுள்ள பிரதேசங்களையே 

குறிக்கும். 

1, & sm Gwen (The Sunda Platform) 

இமயமலைத்தொடர்களின் நீட்சிபோல கிழக்கில் தென் சீனாவில் ' 

சீனக்கடலை நோக்கி அமைந்திருப்பவையே *நான்லிங் தொடர்கள்” 

(Nanaling கத) ஆகும். இவ்விடைப்பட்ட பகுதியின் தெற்கில் 

இயற்கை அமைப்புக்கள் பெரும்பாலும் வடக்குத் தெற்காகப் பட்ரு 

வதையே காண்கிறோம். * மேடை யின் நடுப்பகுதியிலுள்ள 

மலேயா, போர்னியோ போன்ற பிரதேசங்களில் முதிர்ச்சி 

யடைந்து தேய்வுற்ற மலைத்தொடர்கள் கொண்ட இயற்கைத் 

தோற்றமே வலியுறுத்தப்படுகிறது. இம் மேடைப் பகுதி பல காலமாக 

உறுதியாக இருந்துவந்த போதிலும், இப்போது இதன் பெரும் பகுதி 

கடல்கோளுக்கு ஆளாகிவிட்டதால் உயரமிகுந்த பகுதிகள் மட்டுமே 

கடல் மட்டத்திற்குமேல் நிமிர்ந்து நிற்கின்றன. எனவே இம்மேடைப் 

பகுதி * பினிப்ளெய்ன் ? (இகர) எனப்படும் வகையைச் சார்ந்தது 

என்பதை ஆழமற்ற கடல்களான தென்சீனக்கடல், மலக்கா ஜலசந்தி 

(Malacca Strait), ஜாவாக்கடல் போன்றவற்றின் ஒரே சீரான 

ஆழமும் உறுதிப்படுத்துது. எரிமலை கக்கல், புவியதிர்ச்சி போன்ற 

இயற்கை நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றும் இப்பகுதியில் ஏற்படுவதில்லை.
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2. ஸாகுல் அறைப்பகுது (116 5ம் 5610) 

தன்னுடைய அமைப்பில் சுந்தா மேடையை இத்திருப்பினும், 

இது ஆஸ்திரேலியக் கண்டத் தொகுதியின் (&மந்ாவிர்க. Continental 

18875) வடக்குப் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள நீட்சி போலவே கருதப்படல் 

வேண்டும். இப்பிரதேசத்திலும் சுந்தா மேடைப் பகுதியைப் போன்றே 

எரிமலை கக்கலின் விளைவாக ஏற்படக்கூடிய படிவுகள் ஏதும் காணப் 

படுவதில்லை; எனவே உறுதியான நில அமைப்புடையதாகவே 

அமைந்துள்ளது. ஸாகுல் அறைப் பிரதேசத்தின் வட எல்லை ஓரமாக 

* மலையமைதல் ? (]ரீ௦யர்கர்டி யய 011௦) ஏற்பட்டு வருகிறதென்பதைக் 

காண இயலும். 

8. முதிர்ச்சியடை.யாத மலைத்தொடர்கள் நிரம்பிய பகுத 

(The Young Mountains Blck) 

தோரணங்கள் போன்று அமைந்துள்ள இம் மலைத்தொடர்கள் 

௬ுந்தா மேடை, ஸாகுல் அறை இப் பிரதேசங்களைச் சுற்றி வளைத்துக் 

கொண்டுள்ளன. இவைகள் இந்துப் பெருங்கடல், பசிபிக் பெருங் 

கடல் இவற்றின் அடித்தளங்களிலிருந்தே (91௦00 ௦ரீ 41 Sea) 

செங்குத்தாக உயர்ந்துகொண்டு சென்று சில இடங்களில் கடல் 

மட்டத்தினின்றும் 15,000 அடி வரை கூட உயர்ந்து நிற்கின்றன. 

கடல்களின் அடித்தரையினின்றே தொடங்குவதால், இவைகளின் 

மிக உயரமான பகுதிகளே தீவுக் கூட்டங்களாகக் காட்சி 

தருகின்றீன . பிளவுகளும் (1௨1115), மடிப்புகளும் (Folds) ha aha 
மாக உடைய இம்மலைத்தொடர்கள் மிகவும் சிக்கலானதொரு அமைப் 

புடையனவாக இருக்கின்றன. இருப்பினும் இச்சிக்கலான அமைப் 

பினூடே சில தெளிவாகக் காணக்கூடிய போக்குகள் (அிர்ஜுராராாம்5) 

உள்ளதைக் காணலாம். 

(a) uitiom—sgreur ait. apytny (The Burma—Java Loop). 
இந்திய-பர்மா எல்லைகளின்றும் துவங்கி, மேற்குச்சுமத்ரா, Soir 
ஜாவா இவற்றின் ஊடே அமைந்துள்ள *பிளவு-மடிப்பு*” அமைப்புக் 

கொண்ட சிக்கலான வடிவுடைய தொடர்களாக நீண்டு, கிழக்கில் 

மாலையில் கோக்கப்பட்ட மணிகள் போன்றுள்ள தீவுக்கூட்டங்களாக 

முற்றுப் பெறுகிறது. இவ் *வட்ட முடிப்பு” 

(6) -பசிபிக் பெருங்கடலின் இடைப்பகுதிகளில் வில்கள்போல் 
தோன்றி பிலிப்பைன்ஸ், வடக்கு நியூகினி முதலிய தீவுகளூடே 
சென்று, ஆழமான கடல் அடித்தளங்களைத்தமக்குள்ளே கொண்டுள்ள
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சிறு சிறு தீவுகளை யெல்லாம் ஒரே வரிசையாக இணைத்துக்கொண்டு 
அமைந்திருப்பவை இன்னொரு வகைப் போக்குடைய மலைத்தொடர் 

களாகும், இத்தீவுகளுள் பிலிப்பைனில் உள்ள புகழ்பெற்ற. 

“பிலிப்பைன் அகழி? (The Philippine Trench) ஏறக்குறைய. 

? மைல் ஆழம் உடையது. 

(0) ஸெலுபிஸ்-மொலுக்கஸ் தீவுக்கூட்டங்களிடையே -காணப் 

படும் சிறு வில்களும் முடிச்சுக்களும் கொண்ட சிக்கலான மற்றொரு. 

போக்குள்ள மலைத்தொடர்களையும் காணலாகும். இங்கும், 16,500: 

அடி ஆழமுள்ள மொலுக்காக் கடல் போன்ற பல ஆழமான கடல் 

அடித்தளங்கள் கொண்ட பகுதிகள் இந்த வில் போன்ற அமைம்: 

புடைய மலைத்தொடர்களிடையே கட்டுண்டு கிடக்கின்றன. இப் 

பகுதியில் காணப்படும் கிழக்கு மேற்கான போக்குடைய மலைத்தொடர் 

வளைவுகளும், வடக்குத்தெற்கான போக்குடைய மலைத்தொடர் வளைவு 

களும் ஒன்றை ஒன்று வெட்டுவதாலேயே மொலுக்கஸ் தீவு ஒரு 

விசித்திரமான வடிவுடையதாயிருக்கன்றது. 

எனவே இப்பகுதி குறைவடைந்த முகடுகளுடைய பிரதேச 

iot@b (Zone of crustal deformation). மேலும் இப்பிரதேசம் முழு: 

வதிலும் ஆங்காங்கே இன்னும் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்'எரிமலை. 

கள் அமைந்திருப்பதையும் காண இயலும். இங்கு மிகவும் அதிக 

மான பரப்பளவுடைய நிலப்பரப்புக்கள் எரிமலைக் குழம்பாலும், பிற. 

எரிதன்மையுடைய பொருள்களாலும் மேற்பரப்பு முழுவதிலும். 

மூடப்பட்டுள்ளன . 

தட்பவெப்ப நிலை 

ஆண்டு முழுவதும் பெரும்பாலும் ஒரே சீரான வெப்பநிலை 

அளவுகள் அமைந்திருப்பதே பெரும் பரப்புக்கொண்ட தென்கிழக்கு. 

ஆசியாவின் தட்பவெப்பநிலையின் ஒரு சிறப்பான பண்பாகும். 

ஆங்காங்கே உயர் ஏற்றத்தாழ்வுகளால் ஏற்படும் மாற்றங்களைத். 

தவிர்த்து, பெரும்பாலும் இப்பிரதேசத்தின் எல்லாப் பகுதிகளிலும். 

எல்லாப் பருவகாலங்களிலும் சராசரி மாத வெப்பநிலை அளவு ஏறக்: 

குறைய 801/-க்கு அருகிலேயே இருந்து வருகிறது. வடிவில் பூமத்திய: 

ரேகைக்கு இரு புறங்களிலும் சமச்சீருடைய நிலத்தொகுதிகளும், 

நீர்ப்பரப்புகளால் சிதறடிக்கப்பட்ட நிலப்பிரிவுகளும் இப்பிரதேசத்தில் 

அமைந்திருப்பதே 'இத்தகைய ஒரே சீரான வெப்பநிலைக்குக் காரண 

மாகும். 

ஒரே தன்மைகொண்ட இரு வளிப் பகுதிகள் can mass) தென் 

கிழக்கு ஆசியாவின் வழியே வீசுகின்றன. -:
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(2) வட அயனமண்டல வளிப்பகுதி (The Northern Tropical 

Air mass) sortuQag சாதாரணமாக வடகிழக்கு வியாபாரக் 

காற்றுகள் என்ற பெயரில் கடகரேகையினின்றும் தெற்காக வீசு 

கின்றன. 
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இழக்கந்தியத் தீவுகளில் வீசும் காற்றுகள் (குளிர்காலம்) 
  

௫ தென் அயனமண்டல வளிப்பகுதி (115 Sonthern 

ர்க] தீன் றக) எனப்படுவது பெரும்பாலும் தென்கிழக்கு வியா 

பாரக்காற்றுகள் என்ற பெயரில் மகர ரேகையினின்றும் துவங்கிப் 

பூமத்திய ரேகையை நோக்கி வடக்காக வீசுகின்றன. 

பெரும் பரப்புக்கொண்ட வெப்பமிகு கடல்களின் குறுக்கே 

வீசுவதால் ஒரே சீரான வெப்பமும், ஈரத்தன்மையும் கொண்டு 

இவ்விரு வளிப்பகுதிகளும் ஒன்றையொன்று நெருங்குகையில் 

(Converging) gpu@h sels (Front) gre, இடை அயன



eeereee லகம் 
தென்கிழக்கு ஆசியா---அறிமுகம் ae 

eerie oiahapaei (Inter Tropical Front) crar sonpsatiu@angi- 

இவ்விரு காற்றரோட்டங்களின் (௨ காக) இயற்கை நிலைகளின் 

ஒத்த தன்மையால் இவ்வளிமுகத்தருகே அடிக்கடி பயன் 

(வேய) உருவாகிவிடுகின்றது. 
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ror தீவுகளில் வீசும். காற்றுகள் (Ceara அவிர் 

               
ஆயினும் இவ்வித எளிய அமைப்பு, வேறு இரு தூண்டல் சக்தி 

களால் சிக்கலானதாக மாறிவிடுகிறது. முதலாவதாக ஆண்டு 

தோறும் ஏற்படும் கதிரவனின்நகர்வை ஒட்டி இக்காற்றோட்டங்கள் 

பூமத்தியரேகைக்கு அருகே இடம்பெயர்க்கப்பட்டு விடுகின்றன. 

இதன் விசளாவாக ஓவ்வொரு பருவ மாறுதலின்போதும் மேற்கூறப் 

பட்ட இடை அயனமண்டல வளிமுகம் வடக்காகவும், தெற்காகவும். 

இழுக்கப்பட்டு விடுகிறது. ஆசியாவிலும், ஆஸ்திரேலியாவிலும். 

அடிக்கடி உருவாகும் குறைந்த அழுத்த மண்டலங்கள், இக்கண்டங்: 

களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள தென்கிழக்கு ஆசியா 
வின் வளிமண்டலத்தில் பருவங்களுக்கு ஏற்பத் காற்றோட்டங்களில்
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மாறுதல் ஏற்படத் தூண்டுகின்றன. தென்கிழக்கு ஆசியாவின் இவ் 

வளிப்பகுதிகளின்மீது இப்பிரதேசத்தின் நிலத்தோற்றம் (161192) 

ஏற்படுத்தும் விளைவினால், இங்குப் பெரும் பகுதிகளில் ஆண்டுக்கு 

80 அங்குலங்களுக்கு மேற்பட்ட மழைவீழ்ச்சி உண்டாகிறது. மலைத் 

தொடர்களால் தடைசெய்யப்பட்டு அமைந்திருக்கும் வறட்சி வட் 

டத்தில் அடங்கும் பர்மாவின் மேல்பகுதியும், தாய்லாந்தின் நடுப் 

பகுதியின் தென்பாகமுமே குறைந்த மழைவீழ்ச்சிப் பகுதிகளாகும். 

மேலும் கிழக்கிந்தியத் தீவுக் கூட்டங்களில் கிழக்கே செல்லச் செல்ல, 

சிறப்பாக மத்திய ஜாவாவிற்குக் கிழக்காக உள்ள பகுதிகளில் மொத்த 

மழைவீழ்ச்சி, பெரிதும் குறைந்து விடுகிறது. தென்கிழக்கு ஆசியா 

வில், பூமத்தியரேகையை நெருங்கிச் செல்லச் செல்ல, மழைவீழ்ச்சி 

என்பது பெருஞ்சேதம் விளைவிக்கும் மிகக் கொடூரமான இடிப்புயல் 

(மந) களுடன் சேர்ந்துதான் ஏற்படுகின்றது. 

கிழக்கு ஆசியாவிற்கு அடுத்த. பிரதேசங்களில் ஏற்படும் அயன 

மண்டலச் சூருவளிகளைப் (1010௧1 0100) பெருஞ்சூருவளிகள் 

(Typhoons) toré amet. தென்கிழக்கு ஆசியாவின் வடகோடியி 
லுள்ள பகுதிகளே இத்தகைய சூருவளிகளினால் பெரிதும் பாதிக்கப் 

படுகின்றன. பிலிப்பைன் தீவுகளிலும், இந்தோசீனாவிலுமே இத் 

தகைய பெருஞ்சூருவளிகள் அடிக்கடி வீசுகின்றன. இப்பெருஞ் 

சூரூவளிகள் ஜூலையில் தொடங்கி நவம்பரில், இறுதியடையும் பருவத் 

தில் தான் மிக அதிக வலிமையுடன் வீசுகின்றன. 

தென்கிழக்கு ஆசியாவிலுள்ள பிரதேசங்களில் ஆண்டில் பெரும் 

பகுதி மேகமூட்டம் நிரம்பியதாகவும், சிறிது கால அளவில் நல்ல 

சூரிய ஓளி கொண்டதாகவும் அமைந்துள்ளது. வளி மண்டலத்தி 

லுள்ள அதிக அளவு ஈரப்பதத்தின் (11105) காரணமாகக் 

கதிரொளியின் பயன் மேலும் குறைந்து விடுகிறது. சிங்கப்பூரில் 

ஆண்டில் பாதி நாட்களில் பகற்பொழுதில் கதிரவனொாளியை மேகக் 

கூட்டங்கள் தடுத்து மறைத்துவிடுகின்றன. தென்டுழக்கு ஆசியா 

முழுவதும் மிக அதிகமான ஈரப்பத அளவுகள் இருந்தபோதிலும், 

இவை அடிக்கடி மாறுதல்களுக்கு உள்ளாகின்றன. உள் நிலப்பகுதி 

களைவிடக் கரையோரப் பகுதிகளும், சமவெளிகளைக் காட்டிலும் உயர் 

நிலப்பகுதிகளும் ஈரப்பசை மிகுந்தவையாயுள்ளன. மிக வறட்சி 

யான கோடையை உடைய இடங்களில் ஈரப்பதம் மிகக் குறைவாக 

இருப்பதுடன் வெப்ப அளவுகளும் மிக அதிகமாக உயர்ந்திருப்பதைக் 

காண இயலும். 

ஆங்காங்குப் பெய்யும் மழையளவுகளை அடிப்படையாகக் 
கொண்டு. இப்பிரதேசம் ணட கடட கழகமான அமைந்து 
விடுவதையுணரலாகும்.



தென்கிழக்கு ஆ௫ியா--அறிமுகம் SB 

(a) ஆண்டிற்கு 80 அங்குலங்களுக்கு மேற்பட்ட மழையளவு 

உடைய உயர்ந்த மழைவீழ்ச்சிப் பெரும்பகுதிகள் . இவ்விடங்களில் 

ஆண்டிற்கு இருமுறை உச்சஅளவு மழை கிடைக்கிறது. இவற்றுள் 

வறட்சியானது என்று எந்த மாதத்தையும் வருணிக்க இயலாது. 

இப்பகுதி பெரும்பாலும் பூமத்தியரேகையைச் சார்ந்ததேயாகும். 

0) அநேகமாக ஆண்டு முழுவதும் மழை வீழ்ச்சியுடையதா 

யும், குளிர்மாதங்களில் ஓன்றிலாவது 2-4 அங்குலத்திற்குக் குறை 

வான மழைவீழ்ச்சி பெறுவதாயும் உள்ள பகுதிகள். இங்கு ஆண்டின் 

வெவ்வேறு காலங்களில் ஏற்படும் காற்றோட்ட மாறுபாடுகளுக் 

கேற்பவே வறட்சியான பருவகாலங்கள் அமைகின்றன. 

வடிகாலமைப்பு 

தென்கிழக்கு ஆசியாவின் பெரும்பாலான ஆறுகள் ஒரு சில 

நூறுமைல்களே நீளமுடையவை. ஆனால் ஐராவதி, சால்வீன், 

மீனாம், மீகாங் என்ற ஆறுகள்தாம் இப்பகுதியிலுள்ள மிக நீண்ட ஆறு 

களாகும். இந்த நான்கு பெரிய ஆறுகளும் புவி அசைவினால் 

Carer Mus oig HomwseGerr® (Tectonic Basins) தொடர்புடையவை 

இதன் நில அமைப்பு முழுதும் சிறு ஆறுகள்:தோன்றவே வாய்ப்பளிப் 

பதாகவுள்ளது. ் 

இங்குப் பெய்யும் கனத்த மழையினால் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் 

ஆறுகளில் நீரளவு மிகவும் அதிகம். இதன் விளைவாக இவ்வாறுகள் 

அரிப்புச்சக்தி மிக்கவையாக விளங்குகின்றன. விளைநிலங்களின் 

மேற் பெய்யும் மழைநீர் வழிந்தோடிவிடும் இ: ஆனால் குன்றுகளில் 

இதனால் நிலச்சரிவு ஏற்பட வழியுண்டு. இவ்வாறுகளின் பளு மிகுதி 

யாக இருப்பதால் இவை விரைவில் பெரிய டெல்டாக்களை (108188) 

ஏற்படுத்துகின்றன : படிவினால் பொங்கு முகங்களும் (4மகார்) 

ஏற்படுகின்றன $; சிற்சில சமயங்களில் உள்நாட்டிலும் பேரளவு 

வண்டல்மண் படிவு ஏற்படுவதுண்டு. மேலும் பேய்மழையாகவும் 

. செறிந்தும் பெய்வதோடன்றி மழையளவு பருவங்கட்கேற்ப வேறுபடு 

கின்றது. இதனால் மேல் பர்மாவிலும் (பீறறள Burma), wsHw 

சயாம், மற்றும் கிழக்கு: ஜாவா முதலிய பிரதேசங்களிலும் பல ஆறுகள் 

வறண்டு காணப்படுவதும், திடீரென வெள்ளப் பெருக்கெடுத்து ' 

ஓடுவதுமாக இருப்பதைக் காண்கின்றோம். இத்தகு மாறுபாடே உள் 

நாட்டில் வண்டல்மண் படிவினைத் தூண்டுகின்றது. இதனால் பல நீர் 

வழிகளின் குறுக்கே பெரிய வண்டல்மண் கரைகள் (311 banks) 

அமைந்து கிடப்பதையும், பரந்த வண்டல் விசிறிகள் ஏற்பட்டிருப்ப.
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தையும் காண்கின்றோம். இவ்வண்டல் விசிறிகள், மலைகட்கும் சம 

வெளிகட்கும் இடையே அமைந்து கிடக்ன்றன. 

இவ்வாறு தென்கிழக்காசியாவின் வடிகாலமைப்பில் மண்ணரிப் 

பாலும், புவியசைவாலும் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பல வேறுபாடுகளைத். 

தோற்றுவித்துள்ளன. மேலும், சமீபகாலத்தில் ஆறுகளின் பகுதி 

கள் கடல்நீரால் மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அடிக்கடி ஒழுங் 

கான ஒரு கால இடைவெளியில் கடல்மட்டம் தாழ்வதால் இப்பிரதே 

சத்தின் ஆறுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதன் விளைவாகச் 

சுந்தா உயர்நிலத்தில் (ர்க ந/க71ாம) பாயும் எல்லா ஆறுகளின் 

அரிமட்டமும் (18௨௨௦ 10ல் ௦ரீ 1௦1011) தாழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. 

இயற்கைத் தாவரம் (Natural Vegetation) 

தென்கிழக்கு ஆசியாவில் மழை அதிகமாகவும் சமமான பரவ 

லுடனும் பொழிகின்றது. வெப்பநிலையும் மிக உயர்ந்தும் நிலையாகவும் 

இருக்கின்றது. இவை யாவும் தொடர்ச்சியான தாவர வளர்ச்சிக்கு 

உதவுகின்றன. மேலும் இங்கு வளரும் தாவரங்கள் பல்வேறு வகைம்: 

பட்டவையாகவும் உள்ளன. ஆண்டு முழுதும் வளர் பருவமாக 

இருப்பதால் தாவர வளர்ச்சியின் விகதம் மிகவும் அதிகம். இப்பிர 

தேசத்தில்தான் மிக அதிகமான தாவர இனங்கள் (8௦0165) காணப். 

படுகின்றன. சுமார் 85,000 பூக்கும் தாவர இனங்கள் இருப்பதாகக் 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. போர்னியோவில் மட்டும் 11,000 தாவர 

இனங்கள் இருக்கின்றன. மேலும் இங்கு மரவகைகளும் அதிகம். 

தாவர இனங்களில் 15% மரவகைகளே.' இம்மரங்களின் நன்கு 

முதிர்ந்த sQurh (Trunk) of @b 16 அங்குலம் விட்டம் உடைய 

தாக இருக்கின்றது. இவ்வாறு இங்குத் தாவர இனங்கள் மண்டிக் 

கிடக்க நான்கு காரணங்கள் உண்டு. அவை: 

(௨) எங்கும் பரவியுள்ள வெதுவெதுப்பான ஈரப்பசை மிக்க 

are flay (Warm, Moist climate) 

(௦) இவ்வகைக் காலநிலை நீண்டகாலத்துக்குத் தொடர்ந்து 

திலவுதல். 

(0) இப்பகுதியின் நில அமைப்பும், இங்கு நிறைந்துள்ள 
தீவுகளும். 

(6) ஆசியாவிலிருந்தும், ஆிகவைகியானிககுற்றம் தாவரங்கள் 
இங்குக் கொண்டுவரப்பட்டமை,



தென்கிழக்கு ஆசியா--அறிமுகம் த்த: 

பொதுவாகத் தென்கிழக்கு ஆசியா முழுதும் காடுகள் அடர்ந்து 

காணப்படுகின்றன. ஆனால் சில காலமாக நவீன கருவிகளைக் 

கொண்டு காடழித்தலில் இப்பகுதியில்வாழ் மக்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்... 

முன்னர்ப் பூர்வீக மக்கள் தங்கட்கு வேண்டிய விறகுக்காக மட்டுமே | 

காடழித்து வந்தனர். அதனால் அதிக அளவில் காடழித்தல் நடை. 

பெற வழியிருக்கவில்லை. 

இப்போது காடழித்தல் நடைபெற்றுச் சில பகுதிகளில் மக்கள்: 
நிரந்தரமாக வேளாண்மை ((0யேப்ச்க*401) செய்து வருகின்றனர். 

ஆனால் பெரும்பாலான காடழிப்பு மீண்டும் போற்றப்படாமல் விடப் 

* பூடுவதால் அங்கு மீண்டும் காடுகள் மண்டிவிடுகின்றன. இம்மாதிரி: 

மான தற்காலிகக் காடழிப்பு வேலை இடப்பெயர்ச்சி வேளாண்மை. 

(Shifting Cultivation) யினால் விளைந்ததொன்றாகும். 

தென்கிழக்கு ஆசியாவில் இரண்டு வகைக் காடுகள் முக்கிய 

மாகக் காணப்படுகின்றன, அவை :-- 1. பசுமையிலைக் காடுகள் : 

புவி நடுக்கோட்டின் (3௯௨௩௦0) இரண்டு புறங்களிலும் பரவியுள்ள 

பிரதேசங்களில் இவ்வகைக் காடுகளைக் கண்ணுறலாம். இப்பகுதியில். 

* வறண்ட பருவம் ? (மரு 508801) என்றழைக்கும் பருவம் இல்லை 

யாகையாலும், அதிகமான மழை பெய்வதாலும் காடுகள் மிக Hip 

. தும், என்றும் பசுமையான தோற்றத்துடனும் விளங்குகின்றன. இக். 

* காடுகளில் அதிகமான மர இனங்கள் ($ற6௦4௯ ௦7 47௦06) வளர்ந். 

துள்ளன. மரங்கள் உயர்ந்தும் அடர்ந்த இலைககாயுடையன வாகவும். 

விளங்குகின்றன இவ்வகைக் காட்டை அ௮அயனமண்டல மழைக். 

arQaer (Tropical rain forest) எனவும் வழங்குவர். இக்காடுகட்கு 

வழங்கும் மற்றொரு பெயர் * ஸெல்வாஸ் £? (Selvas) என்பதாம்... 

2, இலையுதிர்க் காடுகள் (Deciduous Forests): நீண்ட வறண்ட 

பருவம் கொண்ட பகுதிகளில் இவ்வகைக் காடுகள் வளர்கின்றன, 

இவை முன்னர்க் கண்ட பசுமையிலைக் காடுகளைப் போல் அடர்ந்தவை: 

யல்ல. மேலும் இவற்றில் ஒரு சில இனங்ககா£த் தழுவிய மரங்களே 

காணப்படுகின்றன. இவ்வகைக் காடுகள் யாவும் இலையினை உதிர்க்கும் 

தன்மையன. இவற்றை மான்சூன் காடுகள் எனவும் வழங்குவர். இக் 

காடுகள் கிழக்கு ஜாவா, பர்மா, சயாம், இந்தோ €னா முதலிய: 

பாகங்களில் பெரும்பரப்பில் வளர்ந்துள்ளன. 

வேளாண்மைத் தொழில் 

உலகப் பரப்பில் மக்களின் சிறப்புத் தொழிலாக வேளாண்மை 

இருக்கும் பகுதிகளில் தென்கிழக்கு ஆசியா ஒன்றாகும், பல காலங் 

களாகவே இங்குள்ள மக்கள் வேளாண்மைத் தொழிலைக் கடைப் 

ODE, 2—3
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பிடித்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். ஆகையால் இங்குப் பலவகையான 

உழவு முறைகள் காணப்படுவது இயற்கையே. அவை யாவும் ஆங் 

காங்கே அத்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தைப் பொறுத்தவை 

யாகும். இப்பிரதேசத்தில் பயிராகும் பெரும்பான்மைப் பயிர்கள் 

வெளிநாடுகளினின்றும் கொண்டுவந்து புகுத்தப்பட்டவையாகும். 

மிகவும் இன்றியமையாப் பயிர்களான நெல், கரும்பு, தேயிலை, காப்பி, 

பருத்தி, இரப்பர், மற்றும் சோளம் முதலியன கூட வெளிநாடுகளினின்று 

கொண்டுவரப்பட்டவையே, இவை யாவும் பிறநாடுகட்கு ஏற்றுமதிக் 

கெனவே பயிராக்கப்படுகின்றன. இங்குப் பின்பற்றப்படும் இடப் 

அபயர்ச்சி முறை விவசாயம் மற்ற ஆசியப் பகுதிகளிலிருந்து இங்குக் 

குடியேறிய மக்கட் கூட்டத்தால் புகுத்தப்பட்டது. v 

இடப் QuutéA Cousrredrenu (Shifting Agriculture): Gadpe 

பயிர்முறைகளினும் இப்பயிர் முறையில் இப்பிரதேச மக்கள் ஒரு 

தனிப் பற்றினைக் கொண்டுள்ளனர். ஏனெனில் மக்கள் வேட்டை 

யாடுதல், உணவு சேகரித்து வாழ்தல் ஆகிய நிலைகளிலிருந்து படிப் 

படியாக முன்னேறி இறுதியில் நிலைத்த நன்கமைந்த பயிர்முறையைச் 

இசய்ய முற்பட்டனர். இத்தகைய வளர்ச்சி ஏற்பட்ட இந் நீண்டகாலப் 

பகுதியில், இடையிலமைந்த ஒரு படியாக விளங்குவதே அவர்கள் இப் 

பயிர் முறையில் கொண்டுள்ள பற்றுக்குக் காரணம். இப்பயிர் முறையி 

னுள்ளும் சில வேற்றுமைகள் நிலவி வருகின்றன. நிலைத்து ஒரே 

கிராமத்தில் வாழும் குடியானவர் சிலர் தாங்கள் பயிர்செய்யும் நிலத் 

தினை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டே வருவர். ஒரு புதிய சாகுபடி 

செய்யத் துவங்கும்போது முன்னர்ப் பயிர்செய்த நிலத்தை விட்டு 
விடுவர். அது தரிசாகவே கிடக்கும். இந்தப் பயிர்முறை மிக நீண்ட 

காலமாகவே ஜாவா, பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோசீனா முதலிய நாடு 

களில் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது. 

இவ்வகைப் பயிர்முறை வளம் குறைந்த மண் மிகுந்த பகுதிகளி 

லும், மண்ணரிப்பு மிக்குள்ள பகுதிகளிலும் பரவியுள்ளது. இனி 

அப்பகுதிகளில் மக்கள் தொகை மிகவும் பெருகிவிடும்போது மேலும் ' 

காட்டை அழிப்பர். இதன் விளைவாக மண்ணரிப்பின் வீதம் இன்னும் 

அதிகமாகின்றது. இவ்வாறு அதிகமாகும் மண்ணரிப்பைத் தடுக்க 

(வேண்டியே காடழித்தல் தடை செய்யப்பட்டிருப்பினும், அணுகு 

வதற்கு இயலாப் பகுதிகளில் மக்கள் இன்றும் காட்டை அழித்து 

விளை நிலங்களாக மாற்றி வருகின்றனர். இவ்வாறு தென்கிழக்காசியா 

வில் இன்றும் சுமார் 5 மில்லியன் ஏக்கர்கள் வரை காடுகள் அழிக்கப் 

பட்டுப் பயிர்செய்யப்பட்டு வருகின்றன. 

க
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தன்பயன் GurGiLGa wigréac (Subsistence Farming): 

நிலையாக ஓரிடத்திலேயே பயிராக்கல் முறை (60ஸேர்சம்ர 

Farming), மக்கள்- தொகை அதிகரித்ததால் ஏற்பட்டது. மக்கள் 

இடமாற்றுப் பயிர் முறையினின்றும் இம்முறையைக் கைக்கொண்ட 

னர். நிரந்தரமாகப் பயிர் செய்யும் முறைக்கு முக்கியமாகத் 

தேவைப்படும் நிலைகள் : 1. அங்கு மண்ணரிப்பு ஏற்படக்கூடாது. 

2. மண் வளமற்றுப் போகக்கூடாது. இப்பயிர் முறை ஆண்டில் 

நீண்டகாலம் வறண்டு காணப்படும் பகுதிகளில் மிகுதியாகப் 

பரவியிருக்கின்றது. இம்மாதிரி வறண்ட காலநிலை, பருவக்காற்று நாடு 

கவின் ஓரங்களில் காணப்படுகின்றது. மேலும் இங்குள்ள வண்டற் 

சமநிலங்கள் சமமாக இருப்பதால் மண்ணரிப்பு ஏற்படுவதில்லை $ 

வண்டல் மண்ணும், எரிமலை மண்ணும் (7௦10வரம்௦ 801) நீண்டகாலத் 

திற்கு வளம் குன்ருமல் இருக்கின்றன. இவ்வகைப்பட்ட காரணங் 

களால் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் இன்று 97 மில்லியன் ஏக்கரில் இச் 

சாகுபடி முறை பரவியிருக்கின்றது. 

இப்பயிர் முறை பரவியிருக்கும் பிரதேசங்களில் சுமார் $ பாகம் 

நிலப்பரப்பில் தன்பயன் பொருட்டுப் பயிராக்கல் நடைபெறுகின்றது. 

அதிலும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் எங்கும் Asda Cu (Rice) uit 

செய்கின்றனர். இம்மரபு இப்பிரதேச மக்களின் குருதியில் நன்கு 

ஊறி .நிலைத்துவிட்டது எனலாம். மொத்தமாகத் தன்பயன்பொருட் 

டுப் பயிராக்கல் முறையில் 90% நெல்லே சாகுபடியாகின்றது. 

பணப்பயிர்களைப் பயிராக்குவதை இம்மக்கள் அண்மைக்காலத்தி 

லேயே அறிந்தனர். பண்டைக்காலத்தில் இப்பிரதேச மக்கள் வாச 

னைத் திரவியங்ககாயே பயிரிட்டு வாணிபம் நடத்திவந்தனர். இதனால் 

இவர்களிடையே ஏற்றுமதியை விடப் பிறபொருள்களை இறக்குமதி 

செய்வதே மிகுதியும் நிலவியிருந்தது. ஆனால் சென்ற' 100 ஆண்டு 

களாக இந்நிலைமை மாறிப் பணப்பயிர்களைப் (Cash Crops) பயிர் 

செய்ய மூனைந்துள்ளனர். தற்போது ஏறக்குறைய பாதி நிலப்பரப்பில் 

பணப்பயிர்களைப் பயிரிடுகின்றனர். மேலும் இங்கு விசையும் கூலங்கள் 

(Ocreals- 2 sor ay d தானியங்கள்) இப்பிரதேசத்தின் தோட்டப் பயிர் 

வளர்ச்சிக்கும், சுரங்கத்தொழில் (மீமம்பத) வளர்ச்சிக்கும் மிகவும் 

இன்றியமையாதனவாகின்றன . அத்துடன் இன்றுதென்கிழக்கு ஆசியா 

வின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு 

வருவதால் அதன் அபிவிருத்திக்கென அப்பகுதிகட்கு அரிசியை 

ஏற்றுமதி செய்கின்றனர். முக்கியமாக இந்தியா, சீனா மலேயா 

போன்ற நாடுகள் இவற்றை இறக்குமதி செய்துகொள்ளுகின்றன. 

இந்த அரிசி முழுதும் பர்மாவினின்றும், சயாமினின்றும் ஏற்று
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மதி செய்யப்பெறுகின்றது. மேலும் அரிசி ஏற்றுமதி சிறிது சிறிதாக 

அதிகரித்துக்கொண்டே வருகின்றது. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இவ் 

வதிகரிப்பு இன்னும் உயர்ந்திருக்கின்றது. 

வாணிபப் பயிர்களில் அரிசியை அடுத்துக் கரும்பு, காபி, டீ, 

மற்றும் கொய்னா மரம் (00௦௦௨) போன்றவை பயிர்செய்யப்படு 

இன்றன. இவை பயிராகும் பரப்பு மிகவும் குறைவே. மேலும் இப் 

பயிர்கள் யாவும் ஐரோப்பியர்களால் இந்நாட்டுக் கொண்டுவரப்பட்டன 

ஆகும். மேனாட்டு முறைகளிலேயே பயிர்செய்யப்பட்டாலும் இப்பயிர் 

களா எந்திரங்களைப் பயன்படுத்திச் சாகுபடி செய்வது இயலவில்லை. 

இத்தோட்டங்களில் வேலைசெய்யவேண்டிய கூலியாட்கள் வெளிநாடு 

களிலிருந்து வரவழைக்கப்படுகின்றனர். உதாரணமாக இந்தியாவி 

லிருந்து மலேயாவுக்கும், இலங்கைக்கும் சென்று தேயிலைத் தோட் 

டங்களிலும், இரப்பர்க் காடுகளிலும் வேலை செய்பவர்களைக் குறிப் 

பிடலாம். 

தோட்டப் பயிர்முறை மற்ற நாடுகக*க் காட்டிலும் இங்கு ஒரு 

தனிச்சிறப்புப் பெற்றுள்ளது. இதற்குரிய முதன்மையான காரணம் 

காலநிலையாகும். இப்பிரதேசத்தின் நில அமைப்பில் ஏற்றத்தாழ்வு 

கள் மிகுதி. இதனால் பூமத்தியரேகையிலிருந்து அயனமண்டலம்வரை 

காணப்படும் எல்லாக் காலநிலை வகைகளும் ஈண்டுக் காணப்படு 

கின்றன. அத்துடன் எரிமலைச் செய்கை (701௦ம் &௦41௦0) மிக்க 
மண் மிகவும் வளம் நிறைந்தது. இவை எல்லாவற்றினும் முக்கியத் 

துவம் மிக்கதாகக் கருதப்படும் மற்ரொரு,காரணம் இங்குக் கிடைக்கும் 

கூலியாட்களே. இவர்கள் திறமை மிக்கவர்களாகவும், அமைதி 

நிறைந்தவர்களாகவும் (19௦06 & இிவ1101) இருப்பதோடன்றி ஏராள 

மான எண்ணிக்கையிலும் கிடைக்கின்றனர். இந்நிலை ஜாவா, 

லூஸான் (120), பிலிப்பைன் தீவுகளில்: காணப்படுகின்றன. 

19-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னர்இப்பிரதேசத்தில் தோட்டப்பயிர் 

முறை பரவவில்லை. அப்போது அமெரிக்காவின் அயனமண்டலப் 

பிரதேசத்திலும், மேற்கு இந்தியத் தீவுகளிலுமே காணப்பட்டது. 

ஆனால் அமெரிக்காவில்இருந்த அடிமை முறை ஒழிக்கப்பட்டதாலும். 

அமெரிக்கக் குடியேற்றங்கள் (06101ம௦8) விடுதலை யடைந்ததாலும் 

. அமெரிக்காவில் இத்தொழிலில் நெருக்கடி ஏற்பட்டது. இதைக்கண்ட 

ஐரோப்பியர்கள் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் தங்கள் கவனத்தைச் 

செலுத்தினர். இந்தோனேஷியாவில் இப்பயிர் முறைக்குச் சாதக 

மான சூழ்நிலை நிலவுவதையும் கண்டனர். 

இங்குக்“ காணப்படும் பெரும்பாலான தோட்டங்களின் (11வம்க- 

*4004) பரப்பு 120 ஏக்கர்கட்குமேலிருக்கின்றது. சில தோட்டங்கள்



தென்மேற்கு ஆசியா--அறிமுகம் 93 

750 ஏக். பரப்புடையனவாகவும் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும் 

இவை அதிகமாகத் தனிப்பட்டவர்கட்குச் சொந்தமாக இருப்பதில்லை. 

ஒரு சில பங்குதாரர்களுக்கோ, கூட்டுப் பங்குக் கம்பெனிகட்கோ 

(௦ம் 8400 ஊேோழலாம்) சொந்தமாக இருக்கின்றன. இவைகளில் 

குறித்த அளவு முதலே (கேற1681) புழக்கத்திலுள்ளது. 

1870-க்கு முன்னர் ஜாவா, மேற்குச் சுமத்ரா போன்ற பகுதி 
களில் மட்டுமே இத்தோட்டங்கள் காணப்பட்டன. பின்னர்ப் படிப்படி 

யாக' இப்பிரதேசத்தில் பரவத்தொடங்கி இன்று ஊஸ்ட்கஸ்டு (0௦9- 
12080), சுமத்ரா, மற்றும் மலேயா தீபகற்பத்தின் மேற்குப்பகுதி இங் 

கெல்லாம் இத்தோட்டங்கள் மிக அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. 

இங்கு விஞ்ஞான முறைப்படி சாகுபடி செய்து, தோட்டப் பயிர் 

முறையை வளர்த்து வருகின்றனர். டச்சுக்காரர்கள் (ாந்ம்) நிறைய 

முயற்சி எடுத்துக்கொண்டனர். ஜாவாவிலிருக்கும் பியூடென்ஸார்க் 

(யந்த) என்ற இடம் ஈண்டுக் குறிப்பிடத்தக்கது. பலவிதமான 

பயிர்களையும் கொண்டுவந்து வளர்த்து அவற்றின் வளர்ச்சியை இங் 

குத்தான் ஆராய்ந்து வந்தனர். இங்குள்ள தாவர இயல் பூங்கா 

(Botanical Gardens) இன்று ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஆராய்ச்சி நிலைய 

மாகத் திகழ்கின்றது. இதை இவ்வாறு மாற்றியவர் ட்ரூப் (லம்) 

என்னும், அந்நிலையத்தின் இயக்குநர்களில் (19௦0௦8) ஒருவரே. 

"பல ஆராய்ச்சிக் கூடங்களை இவர் ஏற்படுத்தி மேனாட்டினரை வர 

வழைத்து ஆய்வுகள் நடத்தினார். 

சீனாவினின்றும் தேயிலைச்செடியும், ஐப்பானின்றும் காப்பிச் செடி 

யும் கொண்டுவரப்பட்டு இங்குப் பரிசோதிக்கப்பட்டன. அதனுடன் 

அமையாது இவ்வறிஞர் மேலும் பல தனியார் நிறுவனங்களாயும் இம் 

மாதிரியான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடச்செய்தார். 

இரப்பர் : வாணிபத்திற்கெனப் பயிராகும் பயிர்களில் இரப்பர் 

சிறந்த இடம் பெறுகின்றது. மேலும் இது தொழில் துறையில் பயன் 

படும் பயிரும் ஆகும். தோட்டப்பயிர் முறை பேரளவில் பெருகத் 

தொடங்கிய காலம் முதல் இரப்பர் ஈண்டுப் பயிர்செய்யப்படுகின்றது. 

பெட்ரோலைச் சார்ந்து இயக்கப்பெறும் பல வகை இயந்திரங்களும் 

இரப்பரையும் சார்ந்திருக்கின்றன. தோட்டப் பயிர்களில் இரப்பர் 

பெருவாரியாகப் பயிராக்கப்படும் பயிராகும். இது பெரும்பாலும் பிற 

நாட்டினராலேயே ஈண்டு வீளைவிக்கப்படுகின்றது. 

தென்கிழக்கு ஆசியாவில் மட்டும் சுமார் 6 மில்லியன் ஏக்கர்கட்கு 

மேற்பட்ட பரப்பில் இரப்பர் பயிராக்கப்படுகின்றது. அதிலும்மலேயா 

வில் மட்டும் இதில் பெரும் பகுதிப்பரப்பு அடங்கிக் கிடக்கின்றது.
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இரப்பரின் விளைச்சல் அதன் விலையில் ஏற்படும் ஏற்றத் தாழ்வுகளைப் 

பொறுத்தே அமைகின்றது. 

இவ்வகையான வாணிபப் பயிர்களைப் பயிர்செய்வதில் மாற்றங் 
கள் ஏற்படுவதுண்டு. நெல்லைத் தவிர மற்றப் பயிர்கக£ப் பயிர் 

செய்வதில் இம்மாற்றங்கள் மார்க்கெட்டில் அவற்றின் விலையைப் 

பொறுத்து அமையும். மேலும் இதனால் உற்பத்திப் பெருக்கமும் 

குறைவும் கட்டுப்படுத்தப் பெறுன்றன. நெல் பயிர்செய்வதில் பல 

வித புதிய முறைகலப் புகுத்தி ஆய்ந்து வந்தனர். இருப்பினும் 
வில்ச்சல் (31816) குறைந்துவரத் தொடங்கியது. காரணம் என்ன 

வெனில் ஒன்று நிலத்தின் தரம் கெட்டுப்போயிருக்கலாம் $ அல்லீது 
விளைவைப் பெருக்குவதில் கவனம் குறைபட்டுப்போயிருக்கலாம். எவ் 

வாறு இருப்பினும் நெல் விளைச்சலில் குறிப்பிடத்தக்க மாறுதல் எதுவும் 

இல்லாமற் போயிற்று. 

கடந்த 80 ஆண்டுகளில் இப்பகுதிகளில் அரிசி நுகர்வு குறைந்து 

கொண்டே வந்திருக்கின்றது. இது பெரும்பாலும் மக்களின் உணவு 

கொள்ளும் முறையில் ஏற்பட்ட மாறுதலால் நேர்ந்ததே. அரிசி உட் 

கொள்வதினின்றும் தினை வகைகள், உருகைக்கிழங்கு, மரவள்ளிக் 

கிழங்கு போன்ற இன்ன பிறஉணவுப் பொருள்களின்"நுகர்வு அதிகரித் 

தது. இதனால் அரிசியின் ஏற்றுமதி அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. 

இரண்டாம் உலகப் பெரும்போர்க்காலத்தில் பர்மா, மலேயா 
ஆகிய நாடுகளில் போர் அடிக்கடி நடக்கவே, தென்கிழக்கு ஆசியா 
வின் பல பகுதிகளில் போக்குவரவுச் சாதனங்களும், மற்றும் 
வாணிப வழிகளும் அழிந்துபட்டன.' எனவே பிறநாடுகளுடன் மட்டு 
மன்றி இந்நாடுகள் தமக்குள்ளேயே வாணிபம் நடாத்துவது தடைப் 
பட்டது. விளைவு வாணிபப்பொருள்கள் ஏற்றுமதி செய்ய வழியின் றித் 
தேங்கிக்கிடக்க நேரிட்டன. இப்போரில் ஏற்பட்ட முதல் விளைவு 
மக்கள் வாணிபத்தின் பொருட்டும், தன்பயன் பொருட்டும் விவசாயம் 
செய்வதில் நம்பிக்கை -இழந்தனர். 1946-ல் அரிசியின் ஏற்றுமதி 
இப்பகுதிகளிலிருந்து சுமார் ஒரு மில்லியன் டன்கள், 1986-.40-ல்” 
இது ஆண்டுக்கு 5:7 மில்லியன் டன்கள், இக்குறைவு வீதம் பர்மா 
வைப் பொறுத்தவரை மிகவும் அதிகம். ஏனெனில் அங்குப் போரின் 
கொடுமைகள் ஏராளம். ' இப்போருக்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் பொது 
வாக அரிசி விளைச்சலில் குறைந்து செல்லும்நிலை காணப்பட்டது: 
மேலும் ஏராளமான. கால் நடைகள். அழிந்துபட்டன. இதனால் மலேயா 
போன்ற நாடுகளில் அரிசி.விளைச்சல் மேலும் குறைந்துபட்டது: அத 

னுடன். அமையாது. உணவுப்பொருள்கள் அல்லாது மற்ற. வாணிபத்
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திற்குரிய தானியங்களைப் பயிர் செய்துவந்த மலேயா ஓரளவு அரிசியை 

இறக்குமதி செய்யும் நிலையையும் அடைந்தது. 

இவ்வாறு நேர்ந்த இடையூறுகளால் தென்கிழக்கு ஆசியா தன் 

பயன் பொருட்டுப் பயிராக்குவதையே முதன்மையாகக் கொண்டது. 

இதன் வழி, உணவுப் பொருள்களின் அளிப்பு (மற]) கட்டுப்படுத். 

தப்பட்டது. அதனுடன் நில்லாது மக்கள்தொகை வேறு 10 ஆண்டு 

களில் 20 மில்லியன் என்ற வீதத்தில் பெருக்கமடைந்து வந்தது. 

இருப்பினும் இப்போது இந்நாடுகள் எல்லாம் எத்தடை எழுந்தாலும் 

சமாளிக்கும் திறமையைப் பெற்றுவிட்டன . 
e 

தென்கிழக்கு ஆசிய மக்களின் உணவில் மீன் முக்கிய இடம். 

பெறுகின்றது. அரிசிக்கு ஈடு செய்யும் உணவுப் பொருளாக (0௦0- 

plement 1௦ ரர்) மீன் பயன்படுகின்றது. மீனிலிருந்தும் குடியான 

வர்கள் மற்ற வகைகளில் பெறமுடியாத கால்ஷியம், அயோடின், 

மற்றும் புரதம் முதலிய சத்துப் பொருள்களை நிறையப் பெறுகின்றனர். . 

காய்கறிகள் இவர்களின் உணவுவகைகளில் குறைந்த இடமே பெறு 

கின்றன. மலேயாவில் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆண்டொன்றுக்கு 80: 

பவுண்டு அளவுக்கு மேற்பட்ட மீன் உட்கொள்ளுகின்றான். பெரும்: 

பாலும் இங்கெல்லாம் ஏற்றுமதிக்கென மீன் பிடிக்கும் தொழில் நடை 

பெறவில்லை $ தன் பயன்பொருட்டே இத்தொழில் மேற்கொள்ளப் பெற் 

றிருக்கின்றது. நெல் வயல்களிலும் மற்றும் நீர்ப்பகுதிகளிலும் குடி. 

யானவர்கள் தங்கள் உணவுக்கென மீன் பிடிக்கின்றனர். மீன் ஏற்று 

மதி செய்ய வழிவகைகள்: . இருப்பினும், போக்குவரவு வசதியில். 

குறைபாடும்,மற்றும் நுகர்வுச் சந்தைகட்கு எவ் வகைகளில் கொண்டு 
செல்வது என்பதில் பலவித இடர்ப்பாடுகளும் காணப்பெறுகின் றன. 

மேலும் இவற்றை வீணாக்காமல் பாதுகாத்துவைக்க உகந்த சாதனங் 

களும் இப்பிரதேசத்தில் இல்லை.



  
பார்மா 

(Burma) 

பரப்பளவு : 261,789 சதுர மைல்கள் 

மக்கள் தொகை : 19,265,042 (1960) 

செலாவணி அலகு : Aum (Kyat) 

அரசியலமைப்பு ₹ குடியரசு 

தலைநகர் : இரங்கூன் 

(தேசீய வருவாய் : 1078-1 மில்லியன் 

் கியாட்டுகள் (189848)



பர்மா 

e புவியியற் சூழ்நிலை அடிப்படையில் நோக்குங்கால் பர்மா நாடு; 

தென்கிழக்கு ஆசியத் தீவுகளின் “மேடைப்பகுதி” அமைப்பிற்கும்; 

இமயமலைத் தொடர்கள் போன்ற மடிப்பு மலைத்தொடர்கள் கொண்ட: 

வட இந்திய உபகண்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட தன்மையுடையதாக. 

விளங்குகிறது என்பதை அறியலாகும். 

பர்மாவின் புறநிலத்தோற்றம் (1ல் த1ு) பார்வைக்கு ‘V’ 

என்ற ஆங்கில எழுத்தைத் தலைகீழாக வைத்தது போலுள்ள ஓரமைப் 

பினை உடையதாயிருக்கிறது. புறநிலத் தோற்ற அடிப்படையில் 

பர்மாவைப் பின்வரும் முப்பெரும் பிரிவுகளாகப் பகுக்கலாம். அவை 

(1) மேற்கிலுள்ள மலைத்தொடர்களும் அவை சார்ந்த பகுதிகளும், 

(2) ஷான் பீடபூமியும் (5௨௩ 7]8ங்கம), தெற்கில் அதை அடுத்த 

பகுதிகளும், (8) டெனாஸெரீம் (1 ஊக), ஐராவதி (ரககம) 

ஆறுகளின் படுகைப் பகுதிகளும் ஆகும். 

மேற்கிலுள்ள மலைப்பாங்கான பகுதிகள் 
(The Western Mountains) 

புட்டாவோவுக்கு (2£1%௧௦) வடக்கிலுள்ள மலைமுடிச்சு மிகச் சிக்க 

லான அமைப்புடையதாக இருப்பினும் அதன் மலைக்குறிக்கோடுகள் 

(10ம் 110௦8) பர்மாவில் பெரும்பாலும் வடக்குத் தெற்கான போக் 

குடையனவாக இருக்கின்றன. இவற்றுள் மேற்குப் பகுதியில் 

அமைந்துள்ள மலைத்தொடர்க் கூட்டங்கள்தாம் பர்மாவில் முக்கியத் 

துவம் பெற்றுள்ளவையாகும். இம்மலைக் கூட்டங்களுள் மிக உயர 

மான சிகரம், இந்திய-பர்மிய எல்லைக்கோடு செல்லும் வழியில் 

அமைந்திருக்கும். 12,557 அடி உயரமுடைய சாரமதி (Saramethi) 
சிகரமே ஆகும். அரக்கான் யோமா (தக $0ாத) மலைத் 

தொடர்கள் அடங்கிய இம்மலைப் பகுதி, அநேக இடங்களில் 
6,000 அடிக்கு மேற்பட்ட உயரமுடையதாக இருப்பதுடன், வடக்குப் 

பகுதியில் அகலம் அதிகமாகவும், தெற்கே செல்லச் செல்லக் குறுகிக்
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கொண்டு செல்வதாகவும் அமைந்து, பின்னர்க் கடலுக்கு மேலாக 

அந்தமான், நிக்கோபார் தீவுக் கூட்டங்களாகவும் காட்சி தருகிறது. 

இப்பகுதி பல இடங்களில் ஆறுகளால் குறுக்குவாட்டில் (17௧0 8௭௭86) 

வெட்டப்பட்ட பள்ளத்தாக்குககா உடைய இணையான மலைத்தொடர் 

களைக் கொண்டதாகவே தோன்றுகிறது. இப்பகுதியின் வடபாகத் 

தில் அமைந்துள்ள பட்காய் (நிர்), லூஷாய் (லக்க), சின் 
(ம) ஆகிய குன்றுகள் பின்னர் ஒன்றாய் இணைந்து இப்பிரதேசத் 

தின் மத்தியிலுள்ள அரக்கான் யோமா மலைத்தொடர்களாகத் 

தோன்றுகின்றன. இம்மலைத் தொகுதிகளில் சில, மேற்கிலுள்ள 

மலைகள் வளர்ச்சி பெறுமுன்பு நிகழ்ந்த படிப்படியான மாறுதல்களிற் 

சிக்குண்டு சிதறிய பழம் பெரும் மலையமைப்புக்களாகவே இருக்கக் 

கூடும் என்று கருதப்படுகிறது. குறைந்த தூரமே அதிக வேகமுடன் 

ஓடிக் கடலில் கலந்துவிடும் சிற்ருறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட 

குறுகலான, கரிசல் மண் செறிந்த படிவுச் சமவெளிகளும் (&11மரர்த1 

யி1ஸ்5), காடுகள் நிறைந்த ஓங்கல்கள் (08ீ£) பலவும் அமைந்துள்ள 
அரக்கான் கரையோரப் பகுதியில்தான் மடிப்பு மலைத்தொடர்கள் 

கடற்கரைக்கு இணையாக அதனை ஒட்டியிருக்கின்றன. இங்கு வட 

பகுதியில் பல உயரமான சிகரங்கள் இருந்தபோதிலும் பனியாறுகள் 

கொண்ட இயற்கைத் தோற்றம் (01க0்கந்கம் 6148) 27” அட்ச 

ரேகைக்கு வடக்கிலேயே காணப்படுகிறது. 

ஷான் பீடபூமி (The Shan Platean) 

மிகவும் ஆழமாக வெட்டுண்டதும், சராசரிக் கடல் மட்டத்தி 

லிருந்து 8,000 அடி உயரமுடையதுமான இப்பீடபூமிப் பகுதி. 
சிட்டாங்--ஐராவதி ஆறுகளின் படிதல் பிரதேசத்தினின்றும் திடீரென 

உயர எழுந்து காணப்படுகின்றது. இப்பகுதி வடக்குத் தெற்காக 

மிக அதிகமான மடிப்புக்களையுடையதாக இருக்கிறது, இப்பீடபூமிப் 

பகுதியில் அமைந்துள்ள பாறைகளும், பிற அமைப்புக்களும் பர்மா 

வின் பிற அமைப்புக்களைவிட முதிர்ச்சியடைந்துள்ளன. மேலும் 

இவை தோற்றத்தில் _ சுந்தா மேடைப்பகுதியிலுள்ள அமைப்புக் 

களுடன் தொடர்புடையனவாகவும் காட்சியளிக்கின்றன. இப்பீட 

பூமியீன் அதிக உயரமான பகுதிகளில் வெகுநீண்ட தூரம் வரை 

மிகுந்த. அளவில் சுண்ணாம்புக்கல் மலைகளும், மணற்பாறைகளும், 

மாற்றுருப் பாறைகளும், கருங்கற் பாறைகளும் தொடர்ச்சியாக 
மாறிமாறி வருவதைக் காணலாகும். ஷான் பீடபூமியின் உயர் 

நிலங்கள், வடக்கில் ஆறுகளால் ஆழமாக அறுக்கப்பட்டு உருவான 

மலையிடுக்குகளின் மூலம். வடக்குத் தெற்காக: வெட்டுண்டு கிடக்கும் 

மலைப்பாங்கான மேல்நிலங்களுடன் ' இரண்டறக் ' கலந்துவிடுகின்றன. 

பெரும் பர்ப்புமீது சீராக அமைந்திருக்கும் சுண்ணாம்புக்கல் மலைகள்
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நிலத்தோற்ற வகைகளுக்கு நல்ல சான்றுகளாக விளங்குகின்றன 

பரந்த அளவில் சுண்ணாம்புக்கற் குகைகள் இருப்பதை மெளல்மீன். 
(Moulmein), sere (Kalaw), ode (Singgu) wgau இடங்களில் 

காணலாகும். 

ஐராவத ஆற்றுப்படுகை 

இப்பிரதேசம் பர்மாவின் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் உள்ள உயர 

மதிகமான நிலத்தோற்ற வகைகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது. 

இதை ஒரு பெரிய நதிப் பள்ளத்தாக்கு என்றோ, கடலையடுத்த ஒரு 

பழம் வளைகுடாவைச் சார்ந்த பகுதி என்ரு எளிதிற் கூறிவி 

இயலாது. இப்பிரதேசத்தின் பாறைகளும் .பிற அமைப்புக்களு ர் 

முற்றிலும் தனித்தன்மையுடையனவாகவும், சிற்சில இடங்களில் மிக்க 

அடர்த்தியும் நெருக்கமும் கொண்டனவாகவும் உள்ள மிகப் பழமை: 

யான புவியியல் அமைப்புக்களாகும். முன்பு இப்பிரதேசம், இரு. 
புறமும் வெட்டுண்ட பள்ளத்தாக்குகளால் சூழப்பட்ட ஒரு பிளவு 

(660௦0௦ 14) எனக் கருதப்பட்டது; களிமண், மாக்கல், மணற். 

பாறைகள் ஆய பாறைப் படைகளின்மீதே இவ்வாற்றுப் படுகை. 

உருவாகியது? இவ்வடித்தளப் படுகைகளின் வகையிலும் தன்மையி: 

லும் ஏற்படும் மாறுதல்களுக்கேற்பவும், அவை வெளியில் தெரியும். 

அளவுகளைப் பொறுத்தும் புறத்தோற்றங்களில் மாறுதல்களைக்காட்டக் ' 

கூடிய தன்மைபடைத்த மடிவுற்ற அமைப்புக்களே (1௦1060 8%ம0%பா5) 

இந்த ஐராவதியாற்றுப் படுகையாம் என் இப்போது புவியியல் அநிஞ 

ரால் பொதுவாக ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. 

ஐராவதி ஆற்றுப் படுகைக்கு இன்னும் தெற்கிலுள்ள பகுதியில் 

வெவ்வேறு அடர்த்தியும், நெருக்கமும் உடைய பலவகை சார்ந்த 

வண்டற் படிவுகள், குன்றுகளின் அருகே கரடுமுரடான கருங்: 

கற்களாகவும், மத்தியிலும் தென்பகுதியிலும் மிகவும் இலேசான 

படிதல்மண் போலவும் அமைந்திருப்பதை அறியலாம். 

பர்மாவின் தட்பவெப்பநிலை 

பர்மாவின் தட்பவெப்பநிலை பவித்மான இயற்கைக் கூறுகளால் 

மாறுபாடடைடறது. 

1. பூமத்தியரேகையினின்று அதிக தூரம் விலகி இருப்பதாலும், 

கடல் மட்டத்திலிருந்து அதிக உயரத்திலிருப்பதாலும், கண்டத்தின் 

உள்நிலப் பகுதியைச் சார்ந்திருப்பதாலும் தென்கிழக்கு ஆசியா 
வின் பிற பகுதிகளில் உள்ள வெப்ப அளவைவிடக் குறைந்த வெப்ப



நிலையே 

ஆசியாவின் புவியியல்..-2: 

பர்மாவில் உணரப்படுகிறது. பர்மா நாடு முழுவதிலும் 

இதமான வெப்பதிலையே எப்போதும் இருந்து. வருவதை யுணரலாம். 
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பர்மாவின் இயற்கைப் பிரதேசங்கள் 

மேற்கிலுள்ள மலை, குன்றுப் பிரதேசம் 

வட குன்றுப் பிரதேசம் 

ஷான் பீடபூமி 
டெனாளெீம் 
டெல்டாப் பிரதேசம் 

வறண்ட பகுதி
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2. கடற்கரையை யொட்டிய பகுதிகளிலும், பிற மேல்நிலப் 
பகுதிகளிலும் பெய்யும் மழையினால் அவ்விடங்களில் வறட்சி ஓரளவு 

குறைக்கப்படினும், பொதுவாகப் பர்மாவின் எல்லா இடங்களிலும். 

ஒரு வறட்சியான பருவம் இருப்பதைத் தெள்வாக உணரலாம். 

பர்மாவின் சராசரி மழையளவுக்கும் குறைவான மழைபெறும் பகுதி 

களில் இவ்வறட்சி மிகுந்த பருவத்தின் நிகழ்வை அதிகமாக உணர 
லாம். 

8. இப்பிரதேசத்தின் புற அமைப்பு வடக்குத் தெற்கான 

போக்குடையதாக இருப்பதால் பர்மாவின்மீது வீசும் காற்றோட்டங் 

களின் திசைக்குக் குறுக்கீடு ஏற்படுத்தி விடுவதுடன், மத்திய ஐராவதி 

ஆற்றுப்படுகை, ஆண்டின் பெரும்பகுதியில் மழை மறைவுப் பிரதேச 

மாக இருக்கும்படியும் நேர்ந்துவிடுகிறது. 

நிலத்தின் புற அமைப்பைப் பொறுத்தே மழைவீழ்ச்சி ஏற்படு 

கிறது. தென்மேற்குப் பருவக்காற்றுக்கள் வீசும் பருவத்தில் மேற்கி' 
லுள்ள மலைத்தொடர்களின்மீது இதமான வெப்பமும், ஈரப்பதமும் 

கொண்ட காற்றுத்தொகுதிகள் மோதுவதால் அரக்கான், டெனா 

ஸெரீம் பகுதிகளில் கனத்த மழை வீழ்ச்சி (சில சமயங்களில். 

ஆண்டுக்கு 200 அங்குலங்கள் வரை) ஏற்படுகிறது. அரக்கான் 

யோமாவின் கிழக்குப் பக்கத்தில் அப்போது மழை வீழ்ச்சி குறைந்து 

விடினும், இழக்கிலுள்ள உயர் நிலங்களில் மறுமுறையும் மழைவீழ்ச்சி 

அதிகரித்து விடுகிறது. ஐராவதி ஆற்றுப் படுகையைவிட மிகவும். 

அதிகவுயரத்தில் ஷான் பீடபூமி அமைந்து இடப்பதே அதற்குக் 
காரணமாகின்றது. 

ஆண்டிற்கு இருபத்தைந்து அங்குலத்திற்கும் குறைவான மழை 
யளவு உடைய வறட்சி மிகுந்த பகுதிகளில் பெறப்படும் மழை முழுவ 

தும் சில சமயங்களில் புயல்களாலேயே கிடைக்கிறது. இருப்பினும் 

இக்குறைந்த அளவு மழையும் தவருது பொழியும் என்று உறுதியாகச் 

சொல்வதற்கில்லை. இவ்வாறு மழை வீழ்ச்சியின் உறுதியற்ற நிலையி 

னால் ஏற்படும் இடுக்கணைத் தவிர்க்க இங்குப் பலதரப்பட்ட சாகுபடி 
முறை கையாளப்படுவதால் ஆண்டுக்கு ஒரு போகமாவது கணிச 

மான விளைச்சல் கிடைக்கிறது. வறண்ட பகுதி எனப் பர்மாவின் 

மத்தியப் பகுதியையே குறிப்பிடினும், அரக்கான், டெனாஸெரீம். 

பிரதேசங்களைவிட நீண்ட மழையற்ற பருவத்தைக் கொண்ட ஐராவதி' 

டெல்டாப் பகுதியிலும் வறட்சிநிலை தோன்றுவதற்குரிய சாத்தியக் 

கூறுகள் அமைந்திருக்கின்றன. இங்கு ஜூலை மாதமே மழைவீழ்ச்சி 

மிகுந்த மாதமாகும். வறட்சியான பருவம் டிசம்பரில் தொடங்கி: 

மார்ச்சு வரை நீடிக்கிறது.
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- நவம்பரிலிருந்து மே மாதம் வரையுள்ள காலத்தில் வட இந்தியா 

.வின்மீது இழக்குமுகமாக நகரும் சூருவளித்தன்மை கொண்ட 

காற்றோட்டங்களால் வடபர்மாவின் காலநிலையில் இலேசான மாற்றங் 

கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. தென்சீனக் கடல்களின்மீது உரு 

வாகும் சில சிறு அழுத்தக் குறைகளால் ஏற்படும் காற்றோட்டங்கள் 

வடபர்மாவின் வழியே ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையுள்ள காலங் 

களில் கடந்து செல்லுகையில் ஆங்காங்கே மழைவீழ்ச்சி ஏற்படச் 

-செய்கின்றன. 

இயற்கைத் தாவரம் 

. அரக்கான் யோமா மலைத்தொடரின் மேற்குப்பகுதி முழுவதிலும், 

பெகுயோமாவின் தென்பகுதியிலும், ஸிட்டாங் பள்ளத்தாக்கின் தென் 

பாதியை ஒட்டினாற்போல்: அமைந்திருக்கும் ஷான் பீடபூமியின் 

.டூமற்கு எல்லையிலும் மழை மிகுந்த அயனமண்டலக் காடுகள் அடர்ந்து 

வளருகின்றன. ் 

80 அங்குல மாரிக்கோடு, முக்கியமாக இங்குள்ள தேக்குமரம் 

போன்ற கடின வைரம் கொண்ட மாவகைகள் வளரும் மான்சூன் பிர 

தேச இலையுதிர்க் (14005000) 1960401008) காடுகளின் தன்மையைப் 

பொறுத்துப் பிரிக்கும் ஓர் எல்லை கோடாகவே விளங்குகிறது. இப் 

பிரதேசத்தில் இருவகைப்பட்ட தேக்கு மரக்காடுகள் இருப்பது தெளி 

வாக உணரற்பாலது $ மூங்கிற்புதர்கள் மலிந்த வறட்சியான பகுதி 

களில்காணப்படுவன ஒருவகை? டெனாளெரீமின் வடபகுதி, பெகு 

.யோமா, பர்மாவின் மேற்குப் பகுதிகளில் மழை அதிகம் கிடைக்கும் 

பிரதேசங்களில் செழித்து வளர்ந்து வியாபார அடிப்படையில் பயன் 

துய்க்கக் கூடியதாக உள்ள தேக்குமரக் காடுகள் மற்ருரு வகை 

யாகும். அரக்கான் யோமா மலைத்தொடர்களின்மீதும் ஊசியிலை 

மரங்கள் காணப்படுகின்றன. 

ஷான் பீடபூமியெங்கும் * சவானா £ புல்வெளிகளும் காடுகளும் 

மாறிமாறிக் காணப்படுகின்றன. இதற்குக் காரணம் அங்குள்ள அடி 

மண் எளிதில் காற்றுப்புகக் கூடிய நுண்ணிய துளைகள் கொண்டு, 

பிணைப்பின்றி இருப்பதும், மாற்றுமுறைச் சாகுபடி செய்வோர் 

(Shifting Cultivators) 2 ragh தாவரங்களின் மேற்பகுதியை மட் 

டுமே அதிகமாக வெட்டிக் கொண்டே செல்வதுமேயாகும். 

வறட்சி மிகுந்த ஐராவதி ஆற்றுப் படுகைப் பிரதேசத்தில் ஆண் 

டுக்கு 85 அங்குல மழையளவுக் கோட்டிற்குட்பட்ட பகுதிகளில் 

மட்டுமே “முட்புதர்க்காடுகள்? (ஸாம் 10௯8) காட்சியளிக்கின் றன.
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வறட்சிப் பிரதேசத்தின் நடுப்பகுதியில் பெரும்பாலும் அகேஷியா 

(Acacia), பூஃபோர்பியா (ெற௦1க) போன்ற முட்செடிகளும், 

நீர்நிலகளுக்கருகிலுள்ள இடங்களில் மட்டும் பனைமரங்களும் வளரு ' 

வதைக் காணலாம். வடகோடியில் செழிப்பான காடுகள் ' தோன்று: - 

வதற்கு, அந்த இடங்கள் உயரமதிகமாகவும், (கண்ட) உண்ணாட் 

டுக் காலநிலையை (௦ேோரம்டரந்க] ோக௩%ஒ) உடையதாகவும் இருப்ப 

துமே காரணங்களாகும். இக்காடுகளில் ஃபிர் (111) மிக உயரமாக 

வளரும். பார்மோஸா நாட்டைச் Ceiss muss (Formosan 

3௨) : மரங்களுடன் மேக்னோலியா (14௨௭௭௦1188) , மேப்பிள் (17௧1) 

வகை மரங்களை வெகு எளிதிற் காணலாம். தென்கிழக்கு ஆசியா 

வின் பிறபகுதிகஃரில் வளரும்-சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் வளரும்-தாவர 

இனங்களைப் போன்றே பர்மாவின் கரையோரப் பகுதிகளிலும், டெல் 

டாப் பகுதிகளிலும் அடர்த்தி மிகுந்த சதுப்புநிலத் தாவரங்கள் 

செழித்து வளருகின்றன. : 

பர்மியக் காடுகளினின்றும் வர்த்தத நோக்குடன் வெட்டி 

யெடுக்கப்படும் மரவகைகளுள் தேக்கும், இரும்பு மரமுமே (1100 wood) 

முக்கியமானவையாகும். பர்மிய மக்களின் இல்லங்களில் மூங்கில் 

களும், பல்வகைப் பனையோலைகளும் மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. 

தேக்கு மரங்கள் பெரும்பரப்புக்களில் செழித்து வளருவதால் 

இதுவே பர்மியரின் முக்கிய வாணிபச் சரக்காக இருக்கிறது. இக் 

காடுகளிலிருந்து ஆண்டொன்றுக்குச் சுமார் 400,000 டன் எடை 

யுள்ள மரங்கள் கிடைக்கன்றன. தரவாடி-புரோம் காடுகள் (11%81௨- 

waddy 0௦2 1070818), பயின்மானா ($ங்ாமலம),டெளங்கு (17௦01200), 

காதா (௧௩௯), சிண்டுவின் பள்ளத்தாக்கு (மேரு % வி) 

முதலிய இடங்களிலுள்ள காடுகள், ஷான் பீடபூமியின் உயர்நிலப் 

பகுதிகள், ஸால்வீன் பிரதேசத்தின் தாழ்வான இடங்கள் முதலிய 

வையே இவ்வாறு தேக்குமரம் பெருமளவில் வாணிபச் சரக்காக 

வெட்டியெடுக்கப்படும் இடங்களாகும். பெரிய தேக்கு மரங்கள் இங் 

குள்ள காடுகளிலிருந்து ஆற்றங்கரைகளுக்கு யானைகக£க் கொண்டு 

இழுத்துவரச் செய்து, பின்னர் ஆற்றின் போக்கில் தள்ளிவிட்டு விடு 

கின்றனர். ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரை நீடிக்கும் மாரிக் காலத் 

தில் ஐராவதி, ஸிட்டாங், ஸால்வீன் போன்ற பேராறுகளும், நீர்வழி 

களும் (ஷு) பெரிய மரக்கட்டைகளை இழுத்துச் செல்கின்றன . 

இவ்வாறு நதிகளில் மிதந்துவரும் கட்டைகள் பர்மாவின் வாணிபத் 

தலைநகரமான இரங்கூனை அணுகும்போது சேகரிக்கப்பட்டு, நவம்பர். 

முதல் பிப்ரவரி மாதம்வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. மிதந்து' 

வரும் தேக்கு மரக்கட்டைகளைச் சேகரிக்கும் தொழில் மாண்டலே 

(Mandalay), uGaré@ (Pakokku), yGrmb (2010௦), டெஎங்கு
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ாஸத௦௦) முதலிய இடங்களிலும், பின்னர் அவற்றை வாணிபம் 

செய்வதற்குரிய பலகைகளாக அறுக்கும் தொழில் பெரும்பாலும் இரங் 

் கூனிலும், அதையடுத்த மெளல்மீனிலும் (24௦10௦) நடைபெறுகின் 

றன. பர்மாவின் தேக்குமர உற்பத்தியில் முக்கால் பங்குக்கு மேற் 

பட்ட அளவு இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதியாகிறது. உலகப்பெரும் 

போருக்கு முன்னர், தென்கிழக்கு ஆசியாவின் பிறபகுதிகளில் எல் 

லாம் சேர்ந்து உற்பத்தியாகும் தேக்கு மரத்தின் அளவு, பர்மாவின் 

உற்பத்தியின் மூன்றில் ஒரு பங்குக்கும் குறைவாகவே இருந்தது . 

கடந்த இருபது ஆண்டுகளாகப் பர்மாவில் வெட்டியெடுக்கப்படும் 

இதரவகை மரங்களின் அளவு தேக்குமர உற்பத்தியைவிட அதி 

கரித்துவிட்ட போதிலும், அவ்விதர வகை மரங்கள் முழுவதும் பர்மா 

விலேயே பயன்துய்க்கப்பட்டு விடுகின்றன. இத்தகைய இதரவகை 

மரங்களுள் சில சிறந்த இனங்கள், நீரைக் காட்டிலும் இன எடை 

(Relative Density) அதிகமாக இருப்பதால், இவற்றை மூழ்காமல் 

மிதக்கவிட வேண்டுமென்றால் பிற இலேசான மரவகைகக4ா அடித் 

தளத்தில் வைத்துக் காப்புச் செய்தாக வேண்டும். 

பர்மிய அரசாங்கத்தின் வருமானத்தில் 20 சதவிகிதம் அந்நாட் 

டின்- காடுவளத்தினின்றே பெறப்படுவதால், பர்மாவில் நெல் சாகு 

படிக்கு அடுத்தாற் போல், காடுகள் பராமரிப்பே முக்கியத்துவம் 
பெற்றிருக்கிறது. பர்மாவில் காடுவளம் பேணல் முக்கியத்துவம் பெற் 

நிருப்பதையும், மலேயா, கிழக்கிந்தியத்தீவுகள் முதலிய பூமத்திய 

ரேகையை அடுத்த பிரதேசங்களில் காடுகள் அந்நாடுகளின் முன் 

னேற்றத்திற்கு இடையூரூக அமைந்திருப்பதையும் இங்கு ஒப்பு 
தோக்கி ஆராயத்தகும். 

பர்மாவின் கனிவளம் 

பர்மா தொழில் துறையில் முன்னேற்றமடையாதிருக்கின்றது. 

நிலக்கரி போன்ற எரிபொருள்கள் ஏதும் இல்லாமைதான் பர்மாவின் 

தொழில் மயமாக்கலுக்குத் தடையாக இருந்து வந்துள்ளது. ஷான் 

பீடபூமியின் வடபகுதியிலுள்ள மாநிலங்களில் soraPGur (Lashio), 

நாம்மா (கமாக) ஆகிய இடங்களுக்கருகிலும், அரக்கான் யோமா 

மலையடிவாரப் பிரதேசங்களில் மின்பூ (லய, ஹென்ஸாடா 

(மஸக்க2௨) இடங்களுக்கருகிலும் மட்டரக நிலக்கரி வைப்புக்கள் 

காணப்பெறுகின்றன. பர்மாவின் முக்கயமான கனிப்பொருளான 

பெட்ரோலியம் பெகுயோமா மலைத்தொடர்களின் வடமேற்குப் பகுதியி 

லுள்ள மேல்நோக்கிய வளைவுடைய, குமிழ்வடிவு கொண்ட அமைப் 

புக்களிலேயே காணப்படுகிறது. இங்குத்தான் 1942-ஆம் ஆண்டு 

வரை இண்டோ (1000ஈ)விலிருந்து துவங்கி, ஸிங்கு (Sinngt)



பார்மர் ச 

வழியே யெனங்யுவாங் (%ஸ௨ஜுரமகஜத) வரை அமைந்திருந்த எண்: 

ணெய் வயல்கள் பயன்துய்க்கப்பெற்று, வந்தன. 1989440-ஆம் 

ஆண்டில் உற்பத்தியான 275 மில்லியன் காலன்களுக்கும் அதிக 
மான எண்ணைய்ச் சத்து, இரங்கூனிலிருந்து ஆற்றின் குறுக்காகக். 

குழாய்கள்மூலம் எதிர்ப்பக்கத்தில் ஸிரியம் என்னுமிடத்தில் அமைந். : 

திருந்த எண்ணெய்ச் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது.' 

் இது அகல உலகப் பெட்ரோலிய உற்பத்தியில் ஒரு சதவிகதத்திற்கும். 

குறைவானதாகவே இருப்பினும், இந்த எண்ணெய் வயல்கள் இந்தி 

பாவுக்குப் பெட்ரோலியம் கிடைக்கவும், தாரக்கிழக்கு நாடுகளுக்குப் 

பாரஃபின் வகை மெழுகும், எரியக்கூடிய மெழுகுவர்த்திகளும் எளி 

தில் கிடைக்கவும் வசதியாக அமைந்துள்ளன. 1942-ஆம் ஆண்டு 

உலகப் பெரும்போரினால் தாக்குண்டு சேதமடைந்த இவ்வயல்களைத். 

தேசியமயமாக்கித் திரும்பவும் அத்தொழிலைத் துவக்குவதற்கான 

ஆயத்தங்களைப் பர்மிய அரசாங்கம் செய்து வருகிறது. தேசீயமய 

மாக்கப் பெற்றபின் இந்த எண்ணெய் வயல்களினின்று 1947-ஆம். 

ஆண்டில் 27 மில்லியன் காலன் எண்ணெய்ச்சத்து மட்டுமே உற்பத்தி 
யாகியது. 

பர்மிய மரபுகளில் ஒரு சிறப்பான இடம் பெற்றுள்ள கோமேதகம். 

(கமர்) போன்ற விலையுயர்ந்த கற்கள் மலேயாவுக்கு வடகஇழக்கி 
லுள்ள மோகாக் (140த01) சுரங்கங்களில் கிடைக்கின்றன. ஆனால். 

. இவை பர்மாவின் பொருளாதாரத்தில் அவ்வளவு முக்கியத்துவம். 
உடையவையல்ல. ஷான் பீடபூமியின் வடக்குப் பகுதியிலுள்ள 

் மாநிலங்களில் முன்னொரு காலம் தொழிற்படுத்தப்பட்டு வந்த முறை. 

கத் தொடர்ந்து பாடுவின் (கமா) என்னுமிடத்தில் நவீன 

முறையில் அமைக்கப்பட்ட வெள்ளீயச் சுரங்கங்கள் நன்கு பயன்படுத். 

தப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றினின்று ஆண்டிற்கு 7000 டன்கள் 

வெள்ளீயம் முழுவதும் ஏற்றுமதிக்கென்றே உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. 

இவ்வுற்பத்தி மொத்த உலக வெள்ளீய உற்பத்தியில் சுமார் ஆறில்: 

ஒரு பங்காகும். ் 

டெனாஸெரீம், காரென் (கோர) பிரதேசங்களில் மேற்கிலுள்ள மலை. 

யடிவாரங்களில் காணப்படும் கருங்கற்பாறை அமைப்புக்களும் ஆங் 

காங்கே தோன்றும் வெள்ளீயக் கற்களும் (71% Gravels), sub ip 

கூத் தெற்கே உள்ள மலேயாவில் வெள்ளீயம் அகப்படும் பிரதேசத் 

திற் காணும் தன்மைகளையே பெற்றுள்ளன. ஆனால் டேவாய்க்குக் 

(௨௦௦3) கிழக்கில் வெள்ளீயமும், டங்ஸ்ட்டன் (7ுஜ்கூ உலோக 

மும் சேர்ந்தே அகப்படுகின்றன. மெர்க்குவி (ரீளஜஹ0)யிலிருந்து 

விக்டோரியா முனை (710௫0௧ ௦ம்) வரை அமைந்திருக்கும் கனி 

கள் அனைத்திலும் வெள்ளீயம் மட்டுமே தோண்டியெடுக்கப்படுகிறது. 

ஆசி-2--4
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இங்ஙனம் வெட்டியெடுக்கப்படும் வெள்ளீயம் முதலில் டெனாஸெரீமி 

விருந்து இரங்கூனுக்கும், பின்னர் அங்கிருந்து பினாங்கு (1௯௨௭) 

அல்லது சிங்கப்பூரிலுள்ள வெள்ளீயத்தை உருக்கும் ஆலைகளுக்கும் 

அனுப்பப்படுகிறது. 
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பர்மா 

கூட்டாகக் காணும்போது பர்மாவின் கனிப்பொருளுற்பத்தி மிக: 

வும் குறைந்த அளவினதாகவே இருப்பதையும், அதனால் அது நாட். 
டின் நல்வாழ்வில் அவ்வளவு முக்கியப் பங்கு பெற்றிருக்கவில்லை என்: 

பதையும் அறியலாகும். மேலும் இவற்றைக் கொண்டு பர்மாவைத் 

தொழில் மயமாக்கவும் இயலாது. ஏனெனில் உலகப் பெரும்போரில் 
உற்பத்திச் சாதனங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன. பர்மா 

வின் மற்றக் கனிப் பொருள்களின் பெரும்பகுதி ஏற்கெனவே குடைத்: 

தெடுக்கப்பட்டுவிட்டது என்றே கொள்ளலாகும். 

பர்மாவில் உழவுத்தொழில் (&ா10014ம7௦) 

பர்மியச் சாகுபடி முறைகள் மூன்று வகைப்படும். அவை 

வருமாறு : 

(1) மலைப்பகுதியில் நடைபெறும் உழவு முறைகள். 

(2) வறட்சி மிகு பகுதிகளில் பின்பற்றப்படும் சாகுபடிமுறைகள். 

(8) டெல்டாப் பகுதிகளில் கையாளப்பெறும் உழவுமுறைகள். 

இம்மூன்று வகைகளுள் பர்மிய மக்களின் வாழ்க்கை மரபுகளை 

யொட்டியதும், தனிச் சிறப்புப் பெற்றுள்ளதுமான முறை வறட்சிமிகு 

பகுதிகளில் பின்பற்றப் பெறுகின்ற உழவு முறையே ஆகும். டெல் 

டாப் பகுதியில் நடைபெறும் உழவுத் தொழிலில் வெளி உல$ூற்கே 

அதிக அக்கறை உண்டு; ஏனெனில் இங்குத்தான் ஏற்றுமதி செய்யு 

மளவிற்கு உபரியாக நெற்பயிர் விளைவிக்கப்படுகிறது. மலைப்பகுதி 

களில் நடைபெறும் உழவுத் தொழிலில் பங்கு கொள்வோரும், அதில் 

அக்கறை உடையவர்களும் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையினரே 

பாவர். 

மண் வளமற்றுள்ள வறண்ட பாலைப்பகுதியில்தான் பர்மியக் : 

கலாசாரமும் பண்பாடும் உருவாகி வளர்ச்சியுற்று நிலைத்து வந்துளது 

என்பதை உன்னும்போது வியப்பு மேலிடுகிறது. இந்த வறட்சிமிகு 

பகுதியின் வளர்ச்சிக்குக் காரணம் புரிந்து கொள்வதற்கரிய இயற் 

கைச் சூழல், மரபு முதலியவற்றை அடியாகக்கொண்ட சில செல் 

வாக்குகளேயாகும். முதலில் இங்குக் குடியேறிய பர்மிய மக்கள் 

வட் பகுதிகளிலிருந்தே வந்தனராதலின் தம்முடன் வறட்சிமிகு 
சூழ்நிலைகளில் கைக்கொள்ளப்படும் உழவுமுறைபற்றிய கருத்துக் 

களையும் உடன்கொணர்ந்தனர். இதனால்தான் பர்மாவின் வறண்ட 

பகுதி அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான பிரதேசமாகியது. மேற் 
கூறிய மரபுபற்றிய செல்வாக்கைத் தவிர இயற்கைச் வல் செல் 
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வாக்கினைப் பற்றியும் சிறிது காண்போம். மேடுபள்ளங்கள் நிறைந்த 

சமவெளிகளும், ஒழுங்கற்ற போக்குடைய ஆறுகளும், தாழ்ந்த 

குன்றுகளும், பல தரப்பட்ட கனமற்ற மண் வகைகளும் இப்பகுதி 

யைப் பலவகைப்பட்ட உழவுத் தொழிலுக்கு உகந்ததாகச் செய்துள் 

ளன. ஆகையால், இங்குப் பெரும்பாலும் பலவகையினைச் சார்ந்த சாகு 

படியே நடைபெற்று வருகின்றது. ஐராவதி ஆற்றின் நடுவே இருக்கும் 

வறட்சிமிகு பகுதி தனது அமைப்பின் மூலம் சிண்டுவின் (Chindwin), 

ஐராவதி, ஸிட்டாங் ஆறுகளின் போக்கினூடே நகரும் மக்களின் 

சந்திப்பு இடமாக இருந்துவிட்டது ; மேலும் மக்களைத் தன்னை நோக்கி 

ஈர்த்து ஓன்று சேர்க்கும் சக்தியினால் பர்மிய கலாசாரம், பண்பாடு 

ஆகியவற்றைக் காத்து வளர்க்கப் பெருந்துணையாகவும் இருந்தது. 

உழவுத்தொழில் ஆங்காங்கே நடைபெறுவதுடன், பண்படுத்தப்படும் 

நிலங்களும் இங்குச் சிறு சிறு பிரிவுகளாகக் கிழமையாளர்களால் 

துண்டாடப்பட்டுக் கிடக்கின்றன. குறுகிய பள்ளத்தாக்கிலுள்ள நீர் 

வசதிகளைப் பயன்படுத்திக் 'கொள்ளவேண்டி ஆங்காங்கே 

சிதறுண்ட பகுதிகளிலேயே நெல் பயிரிடுந்தொழில் நடைபெறுகிறது. 

குளங்களிலிருந்து நீர்ப்பாசனம் நடைபெறுவதை இங்குச் சாதாரண 

மாகக் காணலாம். சற்றேறக்குறைய 10:6 மில்லியன் ஏக்கர் நிலப் 

பகுதிகள் நெல் சாகுபடியின் கீழ் உள்ளன ; இவற்றுள் ஒரு பகுதியில் 

நாற்று நடவு ஏப்ரல்-மே மாதங்களில் நிகழ்கிறது. 

இங்கு மழைவீழ்ச்சி மிகக் குறைவாகவும், இலேசான வண்டல் 

கலந்த மண்வகைகள் அதிகமாகவும் இருப்பதால், பயீர்ச் சாகுபடி 

வரிசையில் நிலக்கடலை, ஸெஸேமம் (காமா) போன்று, மழை 

அதிகம் வேண்டாத ஆழ்ந்த வேருடைய பயிர்களே முக்கிய இடம் 

வகிக்கின்றன. இவ்வாறு கிடைக்கும் எண்ணெய் வித்துக்களாக் 

கொண்டுதான் பர்மாவின் முழுப்பரப்பிலும் வசிக்கும் மக்களின் 

அன்ர௫ட உணவுத் தயாரிப்புக்குப் பயன்படும் எண்ணெய் பெறப்படு 

கிறது. இங்கு வாழும் மக்களின் பிற முக்கிய உணவுப் பொருள் 

களான பீன்ஸ் அல்லது அவரை, துவரை போன்ற பருப்பு வகைகள், 

தினைவகைப் பயிர்கள், மிளகாய் போன்றனவும் பயிராக்கப்படுகின் 

per. மூன்று மில்லியன் ஏக்கர் பரப்பில்--சிற்சில சமயங்களில் 

5 மில்லியன் ஏக்கர் பரப்புடைய நிலங்களில்-தினைவகைகள் பயிராக் 

கப்படுகின்றன என்பதிலிருந்தே இப்பிரதேசத்தின் வறண்ட தன்மை 

யையும், மண்வகைகளின் கனமநிற தன்மையையும் எளிதில் ஊகித் 

தறியலாம். தினைவகைப் பயிர்கள் இப்பகுதி மக்களின் உணவில் 

பலவிதங்களில் பயன்படுகின்றன. மேலும் தினைவலைப் பயிர்களின் 

சாகுபடி, நவம்பரில் நெற்பயிர் அறுவடைக்குப் பின்னரே தொடங்கு 

கிறது. ஆகையால் நெநற்பயிர்ச் சாகுபடியில் நல்ல விளைச்சல் காண 

இயலாதவர்கள் தினவகைகளைக் சாகுபடி செய்வதன் மூலம் தமக்கு



பர்மா oe 

ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை விரைவில் ஈடுகட்டிக் கொண்டுவிட இம்முறைச் 

சாகுபடி ஏற்றதாகவிருக்கிறது. இதனால் தினைவகைகள் சாகுபடி, 

செய்யப்படும் நிலப்பரப்பு ஆண்டுக்கு ஆண்டு மாறிக்கொண்டேயிருக்:. 

கிறது$ மேலும் தினைவகைகள் குடியானவர்களுக்கு நிச்சயமான 

வருவாயைத் தரக்கூடினவாயுள . 5! 

இவ்வாறு வறட்சிமிகு பகுதியில் நடைபெறும் பலரகப்பட்ட பயிர் 

களின் சாகுபடி பெரும்பாலும் தன்பயன் பொருட்டுப் பயிராக்கலாகவே 

நடந்து வருகிறது; ஏனெனில் அவ்வவ்விடங்களில் மக்களின் இல் 

வாழ்வுக்குத் தேவைப்படும் பொருள்களை மட்டுமே சிறு அளவில் உற் 

பத்தி செய்கின்றனர். இதனால் குடியானவர்களுக்கும், சிறுநிலக்கிழார் 

களுக்கும் ஓரு நிரந்தரமான ஊதியம் கிடைத்து வருகின்றது. இங் 

குள்ள குடியானவருள் பெரும்பாலோர் சொந்தநிலம் வைத்திருப்பவர் 

களாவர்$; ஆனால் அவர்கள் தம் வசமுள்ள நிலப்பரப்பில் மூன்றில் 

ஒரு பங்கை ஆண்டு முழுவதிலும் தரிசாக வைத்திருக்கின்றனர். பயிர் 

மாற்று முறையைக் ‘Rotation ௦10008) கடைப்பிடித்தல் இங்குப் 

பழக்கத்திலிருக்கிறது. 

வறட்சிமிகு பகுதியில் உழவுத்தொழில் மட்டுமன்றி முற்றிலும் 

வாணிபத் தொடர்புடைய சில செயல்களும் நடைபெறுகின்றன. நெல் 

.. அரைத்தல், இப்பிரதேசத்தில் வெட்டப்பட்ட தேக்கு மரங்களை ஆறு 

களின் மூலம் கடத்திச் செல்லல், யெனங்யுவாங்கிலுள்ள. எண்ணெய்க் 

கிணறுகளைத் தொழிற்படுத்தல்௫ போன்றனவே மேற்கூறப்பட்ட 

வாணிபத் தொடர்புடைய செயல்கள் ஆகும். ஆனால் இத்தொழில்கள் 

பர்மியக் குடியானவர்ககாக் கொண்டல்லாது, பிழைக்கும் நிமித்தம் 

அயல்நாடுகளிலிருந்து இங்குக் குடியேறியுள்ள தொழிலாளர்களைக் 

கொண்டே நடத்தப்பெறுகின்றன. இத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

ஏற்றுமதித் துறையிலும், வர்த்தகத் துறையிலும் முக்கிய இடம் பெற் 

றிருந்தாலும் கூட, இப்பகுதியிலுள்ள மக்களின் வாழ்வில் எந்த ஒரு 

முக்கியமான செல்வாக்கினையும் பெற்றிருக்கவில்லை. 

டெல்டாப் பிரதேச உழவுத்தொழில் 

டெல்டாப் பிரதேச உழவுத்தொழில் முறை என்பதில் அரக் 
கான், டெனாலெரீம் கரையோரங்களிலும், ஐராவதி, ஸிட்டாங், 
ஸால்வீன் ஆற்றுப் படுகைப் பகுதிகளிலும் நடைபெறும் உழவுத் 
தொழில் முறைகளும் அடங்கும். ஐராவதி டெல்டாப் பகுதியில் 
நடைபெறும் உழவுத் தொழில் முறையின் தன்மையையே, பர்மாவின் 
வறண்ட பகுதி முழுவதிலும் நடைபெறும் உழவுத் தொழிலும் 
பெற்றிருக்கிறது. ர
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பெரும்பாலும் விற்பனை செய்யும் நோக்குடன் அரிசி போன்ற 

ஏதோ ஒரு பயிரை மட்டும் பெரிய அளவில் சாகுபடி செய்வதில்தான் 

ஐராவதி டெல்டாவில் நடைபெறும் உழவுத்தொழிலின் அடிப்படை 

அடங்கியிருக்கிறது. குடியானவர்கள் தம் வாழ்விற்குத் தேவைப்படும் 

பிற உணவுப் பொருள்களைப்பெறுவதற்கு அரிசிவிற்பனை மூலம் கிடைக் 

கும் ஊதியத்தை நம்பியிருக்க வேண்டுவதால், இந்த டெல்டாப் பகுதி 

களில் அரிசியைத் தவிரப் பழவகைகளும், காய்கறிகளும் மிகச் சிறிய 

அளவிலேயே பயிராக்கப்படுகின்றன. உலக&ல் விற்பனையாகும் அரிசி 

யில் பாதிக்கு மேற்பட்ட பகுதி இந்த டெல்டாப் பகுதியில் விளை 

வித்ததாகவே இருந்தது ; ஆனால் இந்நிலை 1980-க்கு முன்னர் இருந்த 
காலத்்தலாகும். இன்றைய நிலை வேறு. அப்போது பர்மாவில் சுழார் 

10 மில்லியன் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அரிசி விளைவிக்கப்பட்டது. 

இவ்வாறு பணமாக்குவதற்கென்று அரிசி விளைவிப்பது என்பது 

சமீபகாலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றமாகும் : ஏனெனில் சென்ற நூற் 

ரண்டின் தொடக்கத்தில் பர்மிய மக்களின் முக்கிய உணவு அரிசி 

யாக இருந்தபோதிலும்கூட வறட்சிமிகு பகுதியின் தற்பயன் பொருட் 

டுப் பயிராக்கலுடன், டெல்டாப் பிரதேசத்தில் விலாவிக்கப்பட்ட 

அரிசியையும் ஏற்றுமதி செய்யப்படக் கூடாதென பர்மிய அரசர் 

களின் தடையும் சேர்ந்துகொண்டதால், டெல்டாப் பிரதேசத்தின் 

மிகக் குறைவான உபரி அரிசி, வறட்சிமிகு பகுதியின் பற்றாக்குறை 

யைச் சமாளிக்கவே பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டது. டெல்டாப் பிர 

தேசத்தில் மக்களின் ஊடுருவலும் குடியேற்றமும் 19-ஆம் நூற்றாண் 

டின் நடுப்பகுதியிலேதான் பெரிய அளவில் ஏற்பட்டது, 1866-ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து 1950 வரை பர்மாவில் நெல் விளைவிக்கப்பட்டு வந்த 

நிலப்பரப்பு அதிகரித்து வந்துள்ளதை அறியலாம். 19-ஆம் நூற்றாண் 

டின் கடைசி இருபது ஆண்டுகளுக்குள்தான் நெற்பயிரிடப்படும் நீலப் 

பரப்பளவில் ஆண்டுதோறும் ஏற்பட்டு வந்த அதிகரிப்பு ஒரு 

உச்சநிலையை அடைந்தது, இன்று பர்மாவின் டெல்டாப் பிரதேசத் 

தில் நெற்பயிரிடப்படும் பெருநிலப்பரப்பு, எருமைகளையும் எருதுகளை 

யுமே துணையாகக் கொண்டு அயராது சலியாது உழைத்த 

“இலட்சக்கணக்கான பர்மியக் குடியானவர்களின் முயற்சிக்கும் 

சாதனைகளுக்கும் ஒரு நினைவுச் சின்னம் போல இருக்கிறது. 

இவ்வாறு உழவுத்தொழில் டெல்டாப் பகுதியில் சிறக்கத் 

தொடங்கவே, மக்களும் வடக்கிலுள்ள வறட்சிமிகு பகுதியினின்றும் 

தெற்குமுகமாக நகரத் துவங்கினர் $ மேலும் உழவுத்தொழில் இவ் 

(வாறு அடைந்த முன்னேற்றத்திற்குப் பர்மியக் குடியானவர்களின் 

உடலுழைப்பே முக்கியக் காரணமாக இருந்தது.
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பின்னர் நாளடைவில் தொழிலாளர் பிரச்சினைகள் தலைதூக்கத் 

தொடங்கின. மரபுமுறைகளில் தோய்ந்த பர்மியக் குடும்பங்களால் 

சமாளிக்க இயலாத அளவுக்கு நெல் பயிராக்கப்படும் ' நிலப்பரப்புப் 

பெருகிவிட்டது. இத்தகைய பெரிய நிலப்பரப்புக்ககசா அறுவடை. 

செய்து அடுத்த நடவுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்குப் போதிய ஆள்பலம் ' 

இடைக்கவில்லை. மேலும் உள்நாட்டு நுகர்வுக்கு என்று அல்லாது 

ரொக்க விற்பனைக்கென்றே நெற்பயிரிடல் நடந்துவந்ததால், இந்தியா 

வைச் சேர்ந்தவர்களைப் பயிர்த்தொழிலில் கூலிவேலைக்கு அமர்த்திக். 

கொள்வது என்பது தவிர்க்கமுடியாததொன்றுயிற்று. நிலத்தை: 

உழுவதற்கென அமர்த்தப்பட்ட கூலியாட்களுக்குக் கொடுப்பதற்குப்: 
பேரதிய ஊதியம் கிட்டாமையால், குடியானவர்கள் வெளியார்களிட 

மும், பெருநிலக்கிழார்களிடமும் தம் சொந்தநிலத்தை அடகுவைதீ் 

துக் கடன் பெறவேண்டிய நிலையேற்பட்டது. இவ்வாறு பல உழவு 

நிலங்கள் உழுபவர்களுக்குச் சொந்தமாக இருந்த நிலை மாறி, பெரு 

நிலக்கிழார்களிடமும், அடமானத்இின் பேரில் கடன் தருவோரிடமும் 

சென்றடைந்துவிட்டன . ் 

இவ்வாறு டெல்டாப் பகுதியில் உழவுத்தொழில் விரிவடைந்த: 

தன் விகாவாக முதன்முதலில் பர்மியரின் உழவுமுறையான தம் நிலத் 

தைத் தாமே உழுதல், சமுதாயக் கூட்டுறவு என்பன போன்ற. 

பழக்கங்களெல்லாம் சிதைவடைந்தன. ஆனால் இம்முறைகள் 

இன்றும் வறட்சிமிகு பகுதியில் குன்றாது சிதையாது நின்று நிலவி: 

வருகின்றன. ஆயினும் இப்பகுதியிலுள்ள நெல் பயிரிடப்படும் நிலம் 

பரப்புக்களினின்றுதான் பர்மியரின் முக்கியமான வாணிபச் சரக்கான 

அரிசியின் பெரும்பகுதி பெறப்படுகிறது. 

இரண்டாம் உலகப் பெரும்போரின் முக்கிய விகாைவு, பர்மாவின் 

கீழ்ப்பகுதிகளில் நிலவிவந்த உறுதியற்ற உழவுத்தொழில் அமைம். 

பினைச் சீர்குலைத்தமையே ? இச்சீர்குலைவினால் பர்மாவில் நெல் விசையும் 
நிலப்பரப்பு மிகக் குறைந்துவிட்டது. இருப்பினும் விரைவிலேயே இந்: 

நிலை சீர்ப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. பல புதிய நிலப்பரப்புக்களில் நெல்- 

சாகுபடி தொடங்கப்பட்டதுடன், பர்மிய மக்களின் சமூகவாழ்வில் 

- ஏற்பட்ட மாறுதல்களின் காரணமாகவும் பர்மாவினின்றும் வாணிபத் 

இற்கென வெளியே அனுப்பப்படும் அரிசியின் அளவு மிகப் பெருகி 

விட்டது. . 

டெல்டாப் பகுதியில் விகாவிக்கும் அரிசியில் பெரும் பங்கு, 

பர்மாவின் கீழ்ப்பகுதியில் பெய்யும் மழைவீழ்ச்சியின் முழுப்பயனால் 

வெள்ளத்தின்: உருவிற் பெறும் சதுப்புநிலப்பகுதிகளினின்றே கிடைக் 

கின்றது. இவ்வாறு பெரூமளவில் வெள்ளநீர் இச்சதுப்புநிலங் களின்:.
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வழியே ஓடுவதால், ஐராவதி ஆற்றின் நீரால் பயன்பெறும் நிலங்கள் 

மிகச் சிலவேயாகும். மேலும் பர்மாவின் பெரிய ஆறுகள் எல்லாம் 

இத்தகைய மழைநீரால் மூழ்கடிக்கப்படும் நிலங்கசாவிட உயரமான 

மட்டத்திலேயே ஓடுகின்றன. இதனால் ஐராவதி ஆற்றுப் படுகையில் 

சாகுபடி செய்வோரனைவரும் தம் நிலங்கள் ஆற்று நீரால் மூழ்கடிக்கப் 

படாமல் காக்கவேண்டிய பொறுப்பினை ஏற்கவேண்டியுள்ள து. 

பர்மாவில் நெல் பயிரிடும் முறைக்கும் பிற தென்கிழக்காசிய 

நாடுகளில் அதைப் பயிராக்கும் முறைக்கும் வேறுபாடொன்று 

மில்லை. பெண்டிரின் துணைகொண்டு பெரும்பாலும் ஒரு விதைத் 

தோட்டம் (மகார) அல்லது விதைநிலத்தினின்றுதான் நாற்றை 

எடுத்து டெல்டாப் பிரதேச முழுவதிலும் நடுகின்றனர். சிறிதளவு 

நிலத்தைக்கூட தரிசு போடுவதில்லை யாதலாலும், மாற்று முறைப் 

பயிரிடுகையைக் கைக்கொள்ளாமையாலும், பல இடங்களில் மண் 

ணினது சத்துக்குறைவின் அறிகுறிகள் காணத் தொடங்கிவிட்டன. 

பரந்த அளவில் விதை தெளித்தல்முறை அக்யாப் பகுதியில் மட்டுமே 

நடைபெறுகிறது ; ஆயின் நாற்றுநடவு முறை பின்பற்றப்படும் பகுதி 
களின் விளைவுவிகிதம், பரந்த அளவு விதை தெளித்தல் முறை பின் 

பற்றப்படும் பகுதிகளின் விராவைவிட அதிகமாகவே இருக்கின்றது. 

பர்மாவின் கீழ்ப்பகுதிகளின் அரிசி உற்பத்தியில் 95 சதவிகிதம் 

குளிர்காலப் பயிராக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இப்பகுதிகளில் 

நாற்று நடும் வேலைகள் ஜூலை மாதத்திலும், அறுவடை வேலைகள் 

நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களிலுயும் தான் உச்சநிலையை அடை 

கின்றன. . டிசம்பர் மாத மத்தியிலிருந்து ஜனவரி மாதம் இரண்டாம் 

வாரம் வரையில் இங்ஙனம் அறுவடையான நெல், முதற்கண் 

வண்டிகளால் பல நெல் சேகரிப்பு நிலையங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப் 

பட்டுப் பின்னர் நீர்வழிகள் மூலம் நெல் அறைக்கும் ஆலைத்தலங் 

.தலங்களுக்குக் கொண்டுபோகப்படுகின்றது. பர்மாவின் அரிசி 

வாணிபத்தில் இந்த நாட்டின் ஆற்றுநீர் வழிகள் பெரும் பங்கு 

கொண்டுள $ ஏனெனில் விசளவிக்கப்படும் நெல்லின் பெரும் பகுதி 

இத்தகைய நீர்வழிகள் மூலமே ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத் 

திற்குக் கடத்தப்படுகின்றது. இத்தகைய நீர்ப்போக்கு வசதிகள் 

இருந்திருக்கவில்லை யெனில் பர்மாவின் அரிசி வாணிபம் இத்துணை 

தூரம் விரிவடைந்திருக்க இயலாது $; ஏனெனில் அரிசி வாணிபத் 

தைத் தொடர்ந்து நடத்துவதற்காக 19-ஆம் நூற்ருண்டு முழுவதிலும் 
அரிசியைப் பர்மியர் மிகக்குறைந்த விலைக்கே விற்க வேண்டியிருந்தது 

இத்தகைய வசதிகள் இன்மையால்தான் என்பது காண்க. 

பர்மாவில் நெல் அறைத்தலே ஒரு தனித்தொழிலாக விளங்கு 

கிறது. இத் தொழிலின் பண்பில் தொடர்ச்சியாக மாறுதல்கள்
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ஏற்பட்டுக்கொண்டே வந்திருக்கின்றன. கரை யோரப்பகுதிகளில் 

துறைமுகப் பட்டினங்களிலேயே இயங்கி வந்த இத்தொழில், 19-ஆம் 

நூற்றாண்டு முழுவதும் ஐரோப்பியர்கள் வசமே இருந்துவந்தது. 

ஆனால் இந்நூற்றாண்டில் இந்நாட்டு மக்களுக்கே சொந்தமான சிறிய 

அளவுடைய பல நெல் அறைக்கும் தொழில் ஆலைகள், பெரிய ஆறு 

களின் போக்கினருகே நெல் பயிராக்கப்படும் இடங்களின் கேந்திரத் 

தலங்களில் எழுப்பப்பட்டுள்ளன . ர 

இரண்டாம் உலகப் பெரும் போருக்குமுன் பர்மாவின் ஏற்றுமதி 

வர்த்தக மதிப்பில் 40 சதவிகிதம் அரிசியாக இருந்தது. 

இருப்பினும் மிக்க அளவில் அரிசியைப் பர்மாவினின்றும் பிற நாடு 

களுக்குக் கடத்த வேண்டியிருந்ததால் பர்மாவுக்கும் பிற நாடுகளுக்கு 

மிடையே கப்பல் போக்குவரவு மிகவும் பெருகியது. இதன் மூலம் 

அரிசி உற்பத்தி மேலும் முக்கியத்துவம் பெற்றது. உற்பத்தியான 

அரிசியில் சுமார்?0 சதவிகிதம் இரங்கூன் வழியேதான்பர்மாவினின்றும் 

பிற நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது. நெல் விளையும் மற்றப் பகுதி 

களின் துறைமுகங்களான பாஸீன் (13௧881), அக்யாப் (Akyab), 

Quereifer (Moulmein) osu இடங்கள்வழியே பெரும்பாலும் 

ஐராவதி ஆற்றுப்படுகையில் விளைந்த நெல் மட்டுமே அனுப்பப்பட்ட 

தால், அவற்றின் மூலம் அிறிதளவு நெல் மட்டுமே ஏற்றுமதியாயிற்று. 

தன்னைச் சுற்றியமைந்துள்ள நாடுகளின் நெல் விளைச்சலைப் 

பொறுத்தே பர்மாவின் அரிசி ஏற்றுமதி வாணிபம் நடைபெற்று வந்த 

போதிலும், அநேகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படும் அரிசியில் ஏறக் 

குறைய அரைப்பங்கு இந்தியாவுக்கும், சிறிதளவு இலங்கை, மலேயா 

போன்ற நாடுகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டு வந்தது. ஆனால் நெடுந்தூரம் 

சென்று அரிசி வாணிபம் செய்தல் இன்னும் பர்மாவில் அவ்வளவு 

பெரியஅளவில் தொடங்கப்படவில்லை எனினும் ஹாலந்து, இங்கிலாந்து, 

ஜெர்மனி, சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு, 6வெகு தூரத்திலிருந்து அரிசி 

ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளுள் பர்மாவே முக்கியமானதாக இருந்து 

வந்திருக்கிறது. 

குன்றுகள் செறிந்த பகுதியில் நடைபெறும் உழவுத் 

தொழில் 

பர்மாவின் குன்றுகள் செறிந்த பகுதிகளில்தான் £ மாற்று 

முறைப் பயிரிடல் * முதற்கொண்டு, “நிலைத்த பயிரிடு முறை? (18- 

nent cultivation) amr AusiGaun சாகுபடி முறைகள் உருவாகி 

யிருப்பதைக் காணலாம். இங்கு மாற்று முறைப் பயிரிடுகையை 

டாங்யா (1) என அழைக்கின்றனர்.
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மலை செறிந்த பகுதிகளில் தேக்கு மரக்காடுகளின் வளர்ச்சிக்காக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகள்: தவிரப் பிற இடங்களில் வசிக்கும் 

மக்கள் பெரும்பாலும் மரபு பற்றிய டாங்யா முறை அடிப்படையி 

லேயே சாகுபடி செய்துவருகின்றனர். வெகு காலத்திற்கு மன்பு 

மாற்றுமுறைப் பயிரிடுகை ஐராவதி ஆற்றுப் படுகைப் பகுதியிலும் 

வழக்கிலிருந்து வந்தது. இம்முறையை இடப்பெயர்ச்சி உழவு முறை 

எனக் கூறலே பொருத்தமுடைத்து. பர்மாவின் குன்றுப் பகுதிகளில் 

பல நூற்றாண்டுகளாக அங்குள்ள பல பழங்குடி மக்கள் நாடோடி 

களாகவே வாழ்ந்ததற்கு இத்தகைய இடப்பெயர்ச்சி உழவு முறையும் 

ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்க வேண்டும். 

ஆனால் இதுவரை பர்மாவின் இயற்கை நிலத்தன் மையில் இத்தகைய 

இடப்பெயர்ச்சி உழவு முறைகளால் ஏற்பட்டுள்ள மண் அரிப்பைப் 

பற்றிய ஆராய்ச்சி ஏதும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. ஆண்டின் 

எச்சமயத்தில் காணினும் தரிசாகக் கிடக்கும் ௬ுமார் 14 மில்லியன் 

ஏக்கர் நிலப்பரப்பானது இங்குக் கொட்டும் அடை மழையின் முழுத் 

தீவிரத்தையும் ஏற்கவேண்டியுள்ளது. இதனுடன் கடந்த 150 ஆண்டு 

களில் குன்று செறிந்த இப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் தொகையும் 

அதிகரித்துக்கொண்டே வந்துள்ளது $ மேலும் ஸிட்டாங் ஆற்றின் 

கீழ்ப்பகுதிகள் சமீப காலங்களில் அடிக்கடி மேடுற்றுவிடுவதையும் 

காணலாம். இவை இரண்டும், மண் அரிப்பு இப்பகுதியில் அதி | 

கரித்து வருவதைக் குறிக்கின்றன. ஏனெனில் மலையை மூடியிருக்கும் 

காடுகளை இப்பகுதி மக்கள் அழித்து நாடாக்கி வருவதால், மண் கடுமை 

யான மழையின் நேரடித்தாக்குதலுக்கு ஆளாகிப் பின்னர் மண்ணரிப் 

பில் முடிகிறது. இப்போது பர்மாவில் குறைந்த அளவில் 21 மில்லியன் 

மக்களாவது டாங்யா (Taungya) அல்லது இடப்பெயர்ச்சி உழவு 

முறையைப் பின்பற்றுவோராக இருக்கின்றனர். இத்தகைய அளவில் 

இவ்வளவு விரிவான முறையில் இடப்பெயர்ச்சி உழவு முறை இங்குத் 

தவிரத் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் வேறெந்தப் பகுதியிலும் மேற் 

கொள்ளப்படுவதில்லை. 

மக்கள் தொகை 

பர்மாவின் மக்கள் தொகையிற் பெரும்பகுதி வேளாண்மைத் 

தொழிலையே கடைப்பிடித்து வருவதால், அத்தொழில் சிறப்புற்று 

விளங்குகின்ற பகுதிகளில்தான் பர்மியர்களின். எண்ணிக்கை அதிக 
மாகவுள்ளது. அவ்வாறு இருந்தபோதிலும், பயிரிடப்பட்டுள்ள ஒவ் 

வோர் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் வசிக்கும் மக்கள், பர்மாவில்தான் மற்றத் 

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளெல்லாவற்றையும் விடக் குறைவு. ஹென் 

ஸாடா (Henzada), பாஸ்ஸீன் (1888), இரங்கூன். ஆகிய நகரங்
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களை அடைக்கும் முக்கோணப் பகுதியிலும், ஐராவதி ஆற்றின் 

டெல்டாவினது வடக்கு, தெற்குப் பகுதிகளிலும்தான் மிக வுயர்ந்த 

மக்களடர்த்தி காணப்பெறுகன்றது, இங்கெல்லாம் ஒரு சதுர மைல்: 

பரப்பில் 250 லிருந்து 500 பேர்வரை வசிக்கின்றனர். டெல்டாவின் 

'பிற பகுதிகளிலும், தாபெய்க்யின் (7விஷா்ப) வரையுள்ள ஐராவதி 

ஆற்றுப்படுகையின் பெரும்பாலான பரப்பிலும் மக்களடர்த்தி ஒரு. 

சதுர மைலுக்கு 125 லிருந்து 250 வரையுள்ளது. இப் பரப்புக்களை 

ஒழித்து, எஞ்சியுள்ள பகுதிகளில்- அஃதாவது பர்மாவின் மிக வடக்கே. 

யுள்ள பகுதி, ஷான் உயர்நிலங்கள் ஆூயவற்றில் - மக்கள் தொகை. 

மிகக் குறைந்துள்ளது. இவ்வாறே மேற்கு நோக்கிச் செல்லுகை. 

யிலும், மக்களடர்த்தி குறைவுற்று முடிவில் மேற்கிலுள்ள மலைத். 

தொடர்ப் பகுதிகளிலெல்லாம் மக்களடர்த்தி ஒரு சதுர மைலுக்கு 25 

பேர் என்ற அளவிற்கும்கீழ்ச் சென்றுவிடுகிறது. 

பர்மாவில் காணப்படும் பக்கள் கூட்டங்களில் பர்மியர்களின் 

எண்ணிக்கைதான் மொத்த மக்கள் தொகையில் 60 சத வீதத்திற்கும். 

மேற்படுகிறது. மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வெளியேறிய மக்கள் கூட் 

டங்கள் பலவும் ஓரளவுக்குப் பர்மாவில் ஐராவதி ஆற்றுப்பகுதியிற் 

் குடிபுகுந்துள்ளன. ஆனால் தென் பர்மாவிலுள்ள பாமோ (நதா) 

என்னும் இடம் வரையிலும் உள்ள பரப்பு முழுவதிலும் பர்மியர்களின் 

எண்ணிக்கைதான் மிகவும் அதிகமானதாக இருக்கின்றது. 

பர்மாவின் வறண்ட பகுதிதான் தற்காலப் பர்மியரின் மையப்பகுதி: 

யாகவுள்ளது. அங்குத்தான் அவர்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். 

மேலும் இப்பகுதியினின்றே பர்மியர் பர்மாவின் தென்பகுதிகளில். 

குடியேறப் புகுந்தனர். இம்மக்களின் உடற்கட்டு, பண்பாடு, நடை 

உடை பாவனைகளனைத்தும், அவர்கள் மங்கோலிய இனத்தைச் 

சார்ந்தவராக இருக்கக்கூடும் என்பதை எடுத்துரைக்கின்றன. பர்மியர் 

மொழி பலவகைகளில் திபெத்தில் வழங்வரும் மொழியைப்: 

போன்றுள்ளது. 

பர்மியர்களாத் தவிர, வேறு பல குடிகளும் பர்மாவின் வடபகுதி: 

களிலிருந்து தென்பகுதிகளில் குடியேறலாயினர். அவர்களுள் ஷான் 

என்ற இனத்தைச் சார்ந்தொழுகியோர் கிழக்கிலுள்ள உயர் நிலங்களில்: 

தங்கள் உறைவிடங்களை ஏற்படுத்திக்கொண்டனர். கரென். (கால).
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என்னுமொரு மங்கோலிய இனம் தெற்கிலுள்ள உயர்நிலங்களிலும், 

பெகு யோமா மலைப்பகுதிகளிலும் குடிபுகுந்தது. இம்மூன்று. மக்கட் 

கூட்டங்களுக்கு இடையே காணப்பெறும் வேறுபாடுகளனைத்தும், 

அவர்கள் வாழ்விடங்களின் தனித்தன்மையாலும் (isolation), uti 

நாட்டின் போக்குவரவிலுள்ள சில சிக்கல்களினாலும் மறையாது 

வேரூன்றி நிற்கின்றன. பர்மாவின் மக்கள் தொகையில் ஷான் கூட் 

டத்தின் தொகை சுமார் 9 சத வீதமாகவும், கரென் மக்களின் 

தொகை 7 சத வீதமாகவுமுள்ளது. 

கடந்த சில ஆண்டுகட்கு முன்பு பர்மாவுடன் இந்தியர்களின் 

தொடர்பு அதிகமாக இருந்துவந்தது. இந்தியாவிற்கும் சீனாவுக்கும் 

இடையே நிலமார்க்கமாகப் பல நூற்ரறுண்டுகளாகச் சிறப்புற்று விளங் 

கிய வர்த்தகப் போக்குவரவு பர்மாவின் வழியாக நடைபெற்று 

வந்தது. மேலும் கப்பல்களும் பர்மாவின் கிழக்குக் கடற்கரையின் மீது 

அமைந்துள்ள துறைமுகங்களின் வழியாகவே சென்று இந்தியாவை 

யும் சீனாவையுமடைந்தன. இத்தகைய தொடர்புகளின் வாயிலாக 

இந்தியர்கள் பர்மாவின் பகுதிகளில் குடியேறினர். கிழக்கிந்தியக் 

கம்பெனி இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டதன் பின்னர் ௮க்கம்பெனி இந்தியா 

விற்கும் சீனாவிற்குமிடையே இருந்த வர்த்தகத்தினைப் படிப்படியாகக் 

கட்டுப்படுத்தத் துவங்கியது. இதன்மூலம் ஆங்கிலேயர் பர்மாவின் 

தென்பகுதிகளில் குடியேறினர் . 

இதனையடுத்துப் பர்மாவின் டெல்டாப் பகுதியிலும், மற்றுமுள்ள 

தென்பகுதிகளிலும் பயிரிடத்தக்க நிலங்கள் அதிகமான அளவுக்கு 

மீட்கப்பட்டன. இம்முயற்சிகளில் பர்மியர்களே முன்னோடிகளாகத் 

திகழ்ந்தனர். இதன்மூலம் விவசாயத்துறையில் பணப்பயிர் முறை 

(Cash agricultural system) pmer_YympsG வந்தது. வேலையாட் 

களின் தேவை இப்பகுதிகளில் அதிகமாக உணரப்பட்டது. எனவே 

அவளிநாடுகளிலிருந்து உழைப்பாளிகளை இறக்குமதி செய்யவேண்டிய 

நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது. போர்க்காலத்திற்கு முன்னர் வங்காளத்தி 

லிருந்தும், சென்னையிலிருந்தும் மக்கள் சிற்சில பருவங்களில் பர்மாவை 

'தோக்கிச் செல்லலாயினர். தற்போது இத்தகைய மக்கட் போக்குவரவு 

மிகவும் குறைந்துவிட்டது. 

இவ்வாறு பர்மாவின் டெல்டாப் பகுதி வர்த்தகமயமாக்கப்பட்ட 

தன் விளைவாகத்தான் வெளிநாட்டினர் பர்மாவில் பெருவாரியாகக்



  

பர்மா 

குடியேற முற்பட்டனர். அவ்வாறு குடிபுகுந்த நாட்டினரில் இந்தியர் 

களின் எண்ணிக்கைதான் மிகுதியாக இருந்தது. ஹிந்துஸ்தானி 

மொழி பர்மாவின் இரண்டாம் முதன்மையான மொழியாக ஏற்றுக் 

கொள்ளப்பட்டது என்ற ஒன்றுமட்டுமே இந்தியர்களின் மிகுந்த எண் 

ணிக்கைக்குச் சிறந்த சான்றாக விளங்குகின்றதன்ர ? 

பர்மாவிலுள்ள நகரங்களில் இரங்கூனும், மாண்டலேயும்தான் அள 

வில் பெரியவை ; சிறப்பு மிக்கவையுங்கூட. இவற்றைத் தவிர்த்துச் 

சிறிய நகரங்களான அக்யாப், மெளல்மீன், பாஸீன் ஆகியவற்றில் 

. மக்கள்தொகை 40,000 என்ற அளவிற்குச் சிறிது மேலாகவுள்ளது, 

மேலும் ஐராவதி ஆற்றின்மீது பல சிறிய துறைமுக நகரங்கள் அமைந் 

திருக்கின்றன. ஐராவதி ஆற்றில் அதன் முகத்துவாரத்திலிருந்து 

900 மைல்கள் தூரத்திற்கு உள்நாடு நோக்கிக் கப்பல்களை ஓட்டத் 

தகுந்த நிலைகள் இருப்பதுதான் அச்சிறிய துறைமுக நகரங்களின் 

எழுச்சிக்குக் காரணமாக அமைகின்றது. 
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தாய்லாந்து 
(Thailand) 

மற்றத் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளினின்று ஒருவகையில் தாய் 

லாந்து சிறப்பாக. வேறுபட்டுள்ளது. அண்மைக்காலத்தில் இந்நாடு 

மட்டுமே வெளிநாட்டு வல்லரசுகளின் ஆட்சிக்குக் கீழ்ப்படாதிருந்த 

பெருமையுடையதாகும். பிரான்சு, இங்கிலாந்து, ஹாலண்டு ஆகிய 

நாடுகளிடையே இந்தோ சீனா, பர்மா ஆகியவற்றை ஆக்கிரமித்தல் 

பற்றிய சண்டைகளின்போது, தாய்லாந்து அவற்றிற்கிடையே ஓர் 

இணைப்பு நாடாக விளங்கிவந்தது. இருப்பினும், பிரிட்டன், பிரான்சு 

முதலிய வல்லரசுகள் இந்நாட்டினுள்ளும் மெதுவாகத் தமது கட்டுப் 

பாடுகளை நிறுவ முயன்றன. ஆனால், அவைதம் ஆதிக்கம் நிலைபெற்று 

இருந்த மற்றத் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் வழக்கிலிருக்கும் பயிர் 

முறைகளோ பயிர்களோ இங்கு இல்லை. எஸ்டேட் வேளாண்மை 

முறை இந்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை. பர்மா, இந்தோ சீனா 

ஆகியவற்றில் இருப்பதை விட இங்கு நெற்பயிர் அதிக முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ததாகும். தாய்லாந்தின் ஓரிரு பகுதிகளில் மட்டுமே தோட்டப் 

பயிர்களான இரப்பரும், தேங்காயும் பயிரிடப்படுகின்றன. 

தொழில் துறையில் தாய்லாந்து தனது அண்டை நாடுகளைப் 

போன்று அத்துணை முன்னேற்றம் அடையாதுள்ளது. இங்குள்ள 

இயற்கை வளங்கள் ஐரோப்பிய வல்லரசுகளால் முக்கியத்துவம் 

குறைந்தவை எனக் கருதப்பட்டதன் விளாவாகத் தாய்லாந்து அவ் 

வல்லரசுகளின் கவனத்தை இழுக்க இயலவில்லை.. ஆசியாவின் 

*தன்பகுதியிலுள்ள சிறப்புப்பெற்ற வர்த்தக வழிகளினின்று இந்நாடு 

விலகி யமைந்திருப்பதே அதன் முன்னேற்றத்திற்குப் பெருந்தடை. 

யாக இருந்தது. சிங்கப்பூருக்கும் ஹாங்காங்கிற்கும் இடையேயுள்ள 

கப்பல் பாதையினின்று தாய்லாந்தின் முக்கிய நகரான பாங்காக் 

(Bangkok) 700 மைல் தொலைவில் அமைந்து கிடக்கின்றது. 

வேளாண்மையல்லாத பிற வளங்களின் அளவு தாய்லாந்தில் 

குறைவுதான். தாய்லாந்தின் தீபகற்பப் பகுதியிலுள்ளவையும்,'
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கருங்கற்களாலாகியவையுமான மலைகளினின்று கொணர்ந்து மலை 

போல் குவிக்கப்பட்ட வண்டல் படிவுகளே தாய்லாந்தில் கிடைக்கும் 

வெள்ளீயக் கனிகளுக்கு (1) மூலங்களாகத் திகழ்கின்றன. தாய் 

லாந்து நாட்டின் ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில் வெள்ளீயம் இரண்டாம் 

இடத்தை வகித்துவருகிறது. 

தாய்லாந்து நாட்டின்கண் வாழ்நீத பழங்குடிமக்களைப் பற்றிப் 

பேசும் இலக்கியம் மிகக்குறைவு. ஆயினும் அவர்கள் யாவரும் 

நீக்ரிீடோ இனத்தவர்களாகத்தான் இருந்திருக்கவேண்டும் எனப் 

பொதுவாகக் கருதப்படுகிறது. பின்னர் அக்குடிகள் இந்நாட்டை 

நோக்கித் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட மங்கோலிய இனத்தாரின் குடியிறக்கங் 

கள் மூலம் வெளியே துரத்தப்பட்டனர் என்ற கருத்தும் நிலவி வரு 

கிறது. அவ்வாறு பேரளவில் குடியிறங்கிய மங்கோலியரின் சந்ததி 

யார்தாம் இன்று இந்நாட்டில் உறைந்துவரும் மான்: (1800), கம் 

Gury.wit (Cambodians), அன்னமியர் (அ கா0௦86) ஆகிய மக்கட் 

கூட்டத்தினராவர். அவர்களுக்குப் பின்னர் கிறித்தவ யுகத்திற்கு 

முன்பாக வேரொரு மக்கட் கூட்டம் தாய்லாந்தை யடைந்து அங்குத் 

தனது குடியிருப்புக்களை அமைத்துக்கொண்டது. ஐராவதி ஆற்றின் 

வழியே தெற்காகக் குடிபெயர்ந்த திபெத்தியர், பர்மியர் ஆகியோர் 

கலப்பின் விகாவாகத் தோன்றிய மக்கட் கூட்டமே தாய்லாந்தில் 

புகுந்த அப்புதுக்குடிகளாகும். மேலும் இந்திய மக்களும், இந்தியா. 
வில் சிறப்புப்பெற்று விளங்கிய பண்பாடுகளும் ஆரும் நூற்றாண்டில் 

தாய்லாந்தில் இடம்பெற்றன. இன்னுமொரு கூட்டம் யாங்ட்ஸி ஆற் 

றுப் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து பெயர்ந்து தாய்லாந்தை அடைந்தது. 

பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டில் குப்ள கான் (015 ௩௦௨1) மூலம் தோற் 

கடிக்கப்பட்ட லாவோ டாய் (16௦-181) எனப் பெறும் இக்குடிகள் 

சீனாவினின்று வெளியேற்றப்பட்டனர். இவர்களின் வழிப்பிறந்தோரே 

தாய்லாந்தில் இன்று வாழ்ந்துவரும் * தாய் ? (Thai) எனக் கூறப் 

படும் மக்களாவர் . 

இந்நாடு 5,14,000 சதுர கிலோ மீட்டர்கள் பரப்பு உடையது. 

1960-ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட மக்கள் கணிப்பின்படி இதன் , 

மக்கட்தொகை 26,519,965 ஆகும். ஆகையால், இதன் சராசரி 

மக்களடர்த்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்குச் சுமார் 51 பேர் ஆக 

விருக்கிறது. ஆனால், இந்நாடு முழுவதிலும் மக்கட்பரவல் ஒரே 

சீராக இல்லை. பெரும்பாலான மக்கள் பாங்காங் (18க௩ஜி௦%) நகரைச் 

சுற்றியுள்ள சமநிலங்களிலேயே அதிகமாகச் செறிந்துள்ளனர். 

தாய்லாந்தின் மக்கள் தொகையில் 70 சதவீதம் கிராமக் குடி 

களாகவே காணப்படுகின் றனர் .
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மலைப்பாங்கான பகுதிகளே தாய்லாந்தின் மேற்கு, வடக்கு,. 

வடகிழக்கு ஆகிய பகுதிகளில் அந்நாட்டின் எல்லைகளாக விளங்கு. 

கின்றன. அதன் கிழக்குப் பகுதியில் மீகாங் ஆறு (16 ]ர௨%௦ஐ: 

மாள) அதன் எல்லையாக அமைகிறது, மீனாம் (18ளலு) எனப்: 

பெறும் ஆறு ஒன்று மட்டும்தான் அதன் போக்கு முழுவதையும்: 

தாய்லாந்து நாட்டிலேயே கொண்டுள்ளது. உண்மையில் . இந்த. 

ஆற்றின் பெயர் சாவோ ஃபையா (0௧௦ 131௨) என்பதாகும். மீகாங்:.. : 

ஆற்றினது சில சிறிய கிளையாறுகள் வடகிழக்குப் பகுதியில் பாய்ந். 

தோடுகின்றன. 

தாய்லாந்தில் காணப்பெறும் மலைகள் யாவும் திபெத்தினின்று- 

யுன்னான், பர்மா ஆகிய பிரதேசங்களினூடே. தெற்காகத் தொடர் 

கின்ற மலையமைப்பின் தொடர்ச்சியே. வட தாய்லாந்தில்தான் இம். 

மலைகள் மிக வுயர்ந்து காணப்படுகின்றன. இங்குள்ள சில சிகரங்கள் — 

8,000 அடிக்கும் மேலாக அமைந்துள்ளன. இவ்வட பகுதியில்: 

வடக்குத் தெற்காக உள்ள இணையான தொடர்குன்றுகளும்; 

பள்ளத்தாக்குகளுமே காணப் பெறுகின்றன. தெற்கில் தொடர்ந்து: 

வருகின்ற மலைத்தொடர்கள் டெனாஸெரீம் (கர்ம) தொடர்கள் - 

எனப் பெறுகின்றன. இந்நாட்டின் வடகிழக்குப் பகுதி உயரத்தில்: 

சிறிது குறைந்து நீண்டுள்ள மலைகளால் சூழப்பெற்றுள்ளது. மேற்- 

கூறப்பெற்ற இம்மலைகள் அனைத்துஞ் சேர்ந்து தாய்லாந்தின் பரப்பில். 

“மூன்றிலொரு பங்கினை அடைக்கின்றன. 

இந்நாட்டில் சமநிலப் பரப்புக்கள் எங்கெங்கு அமைந்துள்ளன ' 

என்பதும் இங்குக் குறிக்கப்பெறுதல் வேண்டும். இங்குப் பாயும்- : 
மூன்று ஆறுகளையொட்டியே அதன் முதன்மையான வண்டல் மண் 

நிரம்பிய சமநிலங்கள் இருக்கின்றன. பாங்காங் நகரைச் சுற்றியுள்ள 

மீனாம்--மீக்லாங் (1191490௦௩2) தாழ்நிலம் சுமார் 175 மைல்கள் அகலத். 

திற்கும். 250 மைல்கள் நீளத்திற்கும் பரந்திருக்கிறது. மத்தியக் 

கிழக்குத் தாய்லாந்து என்பது கம்போடியாவிலுள்ள தாழ்ந்த சம. 

வெளிகளின் வடபகுதியேயாம். 

எஞ்சியுள்ள நிலப்பரப்பு முழுவதும் மென்சரிவுடைய குன்று 

களாகவும், ஆங்காங்கே எழுந்துள்ள அரிப்பாலாகிய சமநிலங்களாக 

வும் லல) காட்சியளிக்கின்றது. இவற்றுள் வடகிழக்கிலுள்ள 

Garg. (Korat) என்னும் பீடபூமியே மிகவும் சிறப்புப்பெற்றது. 

இது சில நூறடி உயரம் எழுந்துள்ள வெட்டுண்ட ஒரு பீடபூமியாகும்$ 

கடையடுக்குகளாகவமைந்த சிவந்த மணற்பாறைகளாலும், ட்ரை 

யேஸிக் (71837௦) காலத்தைச் சார்ந்த படிவுப் பாறைகளாலும். 

ஆகியது. ் 

ஆசி-2--5
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தாய்லாந்தின் காலநிலையினை மூன்று பருவங்களாகக் கருதலாம். 

ஏப்ரல் மாத இறுதியிலிருந்து அக்டோபர் இறுதிவரை நீடிக்கின்ற 

. மழை பெறும் பருவம், அதனையடுத்த வறண்ட குளிர்ப்பருவம், 

பின்னர் வெப்பம் மிகவுயர்ந்த கோடைப் பருவம் ஆகியவையே ௮ம் 

மூன்று பருவங்களாம். தென்மேற்கு மான்சூன் காற்றுக்களினாலே 

தான் இந்நாட்டில் மழை கொணரப்படுகின்றது. 

தாய்லாந்தின் காலநிலை மான்சூன் வகையின்பாற்பட்டது 

எனப் பொதுப்படையாகக் கூறப்படினும், வேறுபாடுகள் நிறையக் 

காணப்படுகின்றன. புவியின் வெப்பம் மிக உயர்ந்த மண்டலம் 

அமைகின்ற இடத்திற்குத் தக்கவாறு பூமத்தியரேகை அமைதி 
மண்டலம் தாய்லாந்தினை ஆண்டில் இரு முறை கடக்கின்றது. இதன் 

வழி இடியுடன் கூடிய புயல்களின் மூலமே தாய்லாந்தில் மழை 

ஏற்படுகிறது. எப்போதாவது சில சமயங்களில் தென்சீனக் கடலின் 

வழியே சில டைஃபூன்கள் தாய்லாந்தின் அடைகின்றன. இவற்றின் 

மூலம் இங்குச் ௬ுமாரான மழை பெய்கிறது. குளிர்ப்பருவத்தில் 

மத்திய ஆசியாவின் உயரழுத்திலிருந்து வீசும் காற்றுக்களே தாய்லாந் 

தின் உள்நாட்டுப் பகுதியின் மிகத் தாழ்ந்த வெப்பநிலைகளுக்குக் 

காரணமாகவுள்ளன. ் 

தாய்லாந்தில் வெப்பநிலைகள் சுமாராக உயர்ந்துள்ளன. மார்ச்சு 

மாத இறுதியிலிருந்து மே மாதத்தின் துவக்கம் வரைப்பட்ட காலத். 

திலேதான் மிகவுயர்ந்த வெப்பநிலைகள் குறிக்கப்படுகின்றன. மே 

மாதத்தில் மழை பொழிய ஆரம்பித்ததும், வெப்பநிலைகள் சிறிது 

தணிகின்றன. தாய்லாந்தின் மத்திய, தென்கிழக்கு, தீபகற்பப் 

பகுதிகள் ஆகியவற்றில் எல்லாம் உச்ச வெப்பநிலைகள் 100“8-க்கு 

மேற் செல்லுவதில்லை $ மிகத் தாழ்ந்த வெப்பநிலைகள் எப்பொழுதும் 

.5551.க்குக் கீழ்ச் சென்று விடுவதில்லை. 

வடக்குத் தாய்லாந்தில் வெப்ப வியாப்திகள் மற்றப் பிரதேசங் 

களில் இருப்பதனைவிட அதிகமாகவே உள்ளன. அப்பிரதேசம் 

கடலிலிருந்து மிகத் தொலைவில் அமைந்திருப்பதோடு, அதனைச் 

சற்றி வளைத்துள்ள மலைகள் அப்பகுதியினை மழைதரும் காற்றுத் 

தொகுதிகள் எவையும் அடையவொணாது தடுக்கின்றன. 

தாய்லாந்தில் பெய்கின்ற வருட சராசரி மழையளவு 80 அங் 

குலங்களிலிருந்து 120 அங்குலங்கள் வரை மாறுபடுகின்றது. தாய் 

.லாந்தின் தெற்குத் தீபகற்பப் பகுதியில் வறண்ட காலம் குறைந்த 

நாட்களுக்கே நீடிக்கின்றது. இப்பகுதியின் மேற்குக் கடற்கரைக்கும் 

மலைகளின் மேற்குச் சரிவுகளுக்கும் மே மாதத்திலிருந்து செப்டெம்பர் 

வரை வங்காள விரிகுடாவிலிருந்து வீசும் மான்சூன் காற்றுக்களால்
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பெருமழை கிட்டுகிறது. ஆனால், தீபகற்பத்தின் கிழக்குக் கடற் 

கரையிலோவெனில், வடகிழக்கு வாணிபக் காற்றுக்களால் அக் 

€ேடோபர்--ஜனவரி மாதங்களுக்கு இடைப்பட்ட பருவத்தில் மழை 

பொழிகிறது. தென்கிழக்குத் தாய்லாந்தில் பெய்கின்ற மழை 

யினளவு, அதன் தோற்றம் ஆகியவை தீபகற்பத் தாய்லாந்தின் 

. மேற்பகுதியிலிருப்பதைப் போன்றே இருக்கின்றன. 

மத்தியத் தாய்லாந்தில் மழை பெரும்பாலும் வெப்பச் சலனத் 

தாலும், தென் மேற்கிலிருந்து வீசும் காற்றுக்களாலுமேதான் ஏற்படு 

கிறது. இச்சம நிலத்தில் சராசரி மழையளவு 40 அங்குலங்களாக 

இருக்றெது. பாங்காக் பகுதியில் கோடைக்காலங்களில் வெது 

வெதுப்பான கடற்காற்றுக்கள் வீசுகின்றன. வறண்ட குளிர்ப் 

பருவங்களில் பெரும்பாலும் வடகிழக்குத் திசையினின்றே காற்றுக்கள் 

வீசுகின்றன. 

தாய்லாந்தின் கலாசாரம் நெற்பயிரை அடிப்படையாகக் :. 

கொண்டு உருவாகியதாகும் எனக் கூறல் மிகையன்று. இந்நாட்டு 

மக்களில் 90 சதவீதத்தினை நெற்பயிரைச் சார்ந்துள்ள தொழில் 

களே காத்து வருகின்றன எனக் கூறல் வேண்டும். இப்பயிரே 

இந்நாட்டின் முக்கிய விளாபொருளாகத் திகழ்கிறது. அரிசியே 

மக்களின் உணவாகவும் இருக்கின்றது. இங்குள்ள பயிர்விசாயும் 

வரப்பில் 95 சதவீதத்தில் நெற்பயிரே விளைகிறது. இப்பயிரின் 

உற்பத்தியில் ஏற்பட்டுவரும் போக்கினைக் கீழ்க் குறிப்பிடப்பெற்: 
ள்ள அட்டவணையில் காணலாம் : 

  

  

ர நெல் வீளைபரப்பு மொத்த அரிச உற்பத்தி 
ஆண்டு (மல்லியன் ஏக்கரில்) | (மெட்ரிக் டன்களில்) 

956 14-4 5, 892, 908 

1957 10°7 8, 620, 572 

1958 1 2-8 4, 582, 241 

1959 18-0 4, 720, 000     
உலக நெல்லுற்பத்தியில் 5 சதவீதத்திற்கே தாய்லாந்து காரண 

மாகவிருப்பினுங்கூட, உலகில் இது நெல் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடு 

களுள் மூன்றாவது இடத்தினை வகித்து வருகிறது. இந்நாடு 1958-ஆம் 
ஆண்டில் 1,140,000 மெட்ரிக் டன்களையும், 1959-ல் 1,101,000'



டன்களையும் ஏற்றுமதி செய்தது. ஏற்றுமதிப் பொருள்களின் மதிப்பு 

அடிப்படையில் கருதின், ஏற்றுமதியாகும் பொருள்களின் மூலம் 

கிடைக்கும் வருவாயில் 48 சதவீதம் அரிசி ஏற்றுமதியின் மூலம் 

தாய்லாந்திற்குக் கிட்டுகிறது. ஏற்றுமதியாகின்ற அரிசியின் அளவில் 

ஏறக்குறைய முழுவதும் மற்ற ஆசிய நாட்டுச் சந்தைகளிலேயே 

விலை போய்விடுகிறது. 

இந்நாட்டில் நெல் பயிரிடுதலில் இன்னும் தொன்மையான 

உழவு முறைகளே கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. பெரும்பாலான 

நெற்பயிர் விசாநிலங்களில் கோடைக்காலங்கள் போதுமான அளவு 

மழையைப் பெறுவதில்லை. ஆகையால் ஓராண்டிற்கு ஒரு போகம் 

தான் நெல் பயிராகிறது. சினங்மை (0ம்றற ஜகம்) பள்ளத்தஈக்கு 

மட்டிலுந்தான் இருபோகங்கள் நெற்பயிர் விளைநீதுகொடுக்கின்றது. 

தாய்லாந்துக் குடியானவர்கள் கவனம் முழுவதும் நெல் பயிரிடு 

தலிலேயே செலுத்தப்படுவதன் மூலம் பயிரிடத்தக்க நிலைகள் காணப் 

பெற்ற போதிலும் பருத்தி போன்ற சில பயிர்கள் இங்கு அதிகமாகப் 

பயிரிடப்படாது போகின்றன. அவை யாவும் நெற்பயிரைப் போன்று 

முக்கியத்துவம் பெறாது இருக்கின்றன. 

தாய்லாந்தின் பரப்பில் 60 சதவீதத்தில் காடுகள் வளர்ந்துள் 

ளன. வடபகுதியில் கலப்பு இலையுதிர்க் காட்டுவகைகள் எழுந்துள் 

ளன. இக்காடுகளில் டெக்டோனா கிராண்டிஸ் (760௦0௨ Grandisy~ 

என்ற வகையைச் சார்ந்த தேக்கு மரத்தோடு கலந்து இதர இனங் 

களும் காணப்படுகின்றன. வடகிழக்குப் பகுதியில் ஷோரியா ஒப்ட் 

யூஸா (1076௧ 08), கர்ஸ் (யாச) போன்ற தடித்த, உறுதியான 
மரவகைகள் வளர்கின்றன. இவை டிப்டெரோகார்பஸ் (190%௦௦- 

கவோறா5) என்ற இனமரத்தின்பாற்பட்டவையாகும். நாட்டின் மற்றப் 

பகுதிகளிலெல்லாம் அயனமண்டலப் பசுமையிலைக் காடுகளே காணப் 

படுகின்றன. இவற்றுள் வணிகத்தில் ஈடுபடுத்தப்படும் சிறந்த மர 

மாகிய யாங் (Yang) என்பதே பேரளவில் பயன்துய்க்கப்படுகிறது. 

வடதாய்லாந்திலேயே தேக்குமரம் வெட்டியெடுத்தல் நன்கு நடை 

பெறுகிறது. இம்மரங்கள் ஆறுகளில் மிதக்கவிடப்பட்டுப் யாங்காங் 

கிற்கு அனுப்பப்படுகின்றன. இவற்றில் ஓரளவு சால்வீன் ($க1௭௦௯. 

ஆற்றின் வழியே பர்மாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. 1958-ஆம் 

ஆண்டில் மொத்தம் 2588-8 மில்லியன் பாட் (கம்) தேக்குமரம் 

தாய்லாந்திலிருந்து ஏற்றுமதியாயிற்று. இதரவகை மரங்களின் ஏற்று 

மதியளவு 89 மில்லியன் பாட் (8கம்)டுக்களாகத்தானிருக்கிறது . 

தாய்லாந்து முழுவதிலும் தாதுப்பொருள் வளங்கள் பரந்தமைந்து 

காணப்படுகின்றன. அவற்றுள் வெள்ளீயம் மிகச் சிறப்புப் பொருந்தி



தாய்லாந்து 69. 

யது. தாய்லாந்தின் ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில் வெள்ளீயத் தாதுக்கள் 

அரிசிக்கு அடுத்தபடியான இடத்தை வகிக்கின்றன. இந்நாட்டின். 

* தீபகற்பப் பகுதியிலேயே வெள்ளீய உற்பத்தித் தொழில் நடைபெற்று 

வருகிறது. 1960-ஆம் ஆண்டில் 12,080 டன்கள் வெள்ளீயம் இங்கு 

உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. இது தவிர இதர உலோகங்களிற் சில 
வாகிய தங்கம், இரும்பு, காரீயம், மங்கனீசு ஆகியனவும் வெட்டி 

யெடுக்கப்படுகின்றன . 

தொழில் துறையில் இந்நாடு நன்னிலையை அடையாது இருந்து 

வருவதற்குக் காரணம் இங்குத் தேவையான அளவிற்கு எரிபொருள் 

கிடைக்காமையே. பெட்ரோலிய வைப்புக்களே இந்நாட்டில் இல்லை. 

மேலும் இங்கு நிலக்கரி பழுப்பு நிலக்கரியாகத்தான் அகப்படுகின்றது, 

ஆகையால் தொழில் முன்னேற்றம் இறக்குமதி வர்த்தகத்தையே 

பெரிதும் நம்பியிருக்கிறது. 

" போக்குவரவுத் துறையில் தாய்லாந்து ஓரளவிற்கு முக்கியத் 

துவத்தினைப் பெற்றுள்ளது. கிரா பூசந்திப் பகுதியில் ($7க ]140100௦) 

மலேயா தீபகற்பத்தின் மிகக் குறுகிய பகுதியானது தாய்லாந்தில் 

அடங்கியிருப்பது அந்நாட்டின் பெரும்பேருகக் கருதபடவேண்டும். 

இப்பாகத்தில் ஒரு கால்வாய் கட்டுவதற்கான் திட்டத்தினைப்பற்றி 

இப்பகுதியில் இருந்த ஆங்கில, பிரெஞ்சு, ஐப்பானிய வல்லரசுகள் 

“யாவும் பல காலமாக எண்ணிக்கொண்டு வந்தன என்பது இங்குக் 

குறிக்கற்பாலது. அக்கால்வாய் வழி அமைக்கப்படின், அதன்மூலம் 

ஐரோப்பாவிற்கும் கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் இடையேயுள்ள தூரம் 

மேலும் 600 மைல்கள் குறையும். ஆசியக்கடல் வழிகளில் சிங்கப் 

பூர் துறைமுகத்தின் முக்கியத்துவத்தினை ஓரளவிற்கு இப்பகுதி பிடித் 
துக்கொள்ள இயலும். 

இந்நாட்டிலுள்ள இருப்புப்பாதைகள் யாவும் மீட்டர் கேஜ் பாதை 

களாகவே இருக்கின்றன. அவை பாங்காக் நகரிலிருந்து வெவ்வேறு 

திசைகளில் பிரிகின்றன. ஒரு பாதை மேற்காகவும் தெற்காகவுஞ் 

சென்று சிங்கப்பூரினை அடைகிறது; மற்றொன்று கிழக்காஆத் தாய்லாந்து 

நாட்டினை இந்தோ சீனாவோடு இணைக்கின்றது; மேலும் மற்றொரு கிளை 

வடக்காகச் சென்று பர்மாவோடு தொடர்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

தற்போது இந்நாட்டிலுள்ள இருப்புப்பாதைகளின் மொத்த நீளம் 

5495 கிலோ மீட்டர்களாகும். இப்பாதைகள் எல்லாம் அரசினரின் 

கண்காணிப்பின்கீழ் இருந்து வருகின்றன. 1959-ஆம் ஆண்டில் 

இரயில்வேக்களிலிருந்து இந்நாட்டிற்குக் கிட்டிய மொத்த வருமானம் 

த17,926,547 பாட்கள் ($ஷ்%௫5) ஆகும். 1959-ஆம் ஆண்டில் இந் 

நாட்டில் கப்பியிடப்பட்ட சாலைகளின் நீளம் 8285 கிலோ மீட்டர் 

களாக இருந்தது.
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இந்தோ சீனா 

வட வியட்நாம், தென் வியட்நாம், கம்போடியோ, மற்றும் ' 

லாவோஸ் ஆகிய நாடுகள் இந்தோ சீனா என அழைக்கப்படுகின்றன.. 

1862-1907-ஆம் ஆண்டுகளில் பிரான்ஸ் நாடு, இந்தோ சீனாவின் 

பெரும் பகுதியில் தனது ஆசியக் காலனியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. 

இரண்டாம் உலகப் பெரும் போர் முடியும் வரை இந்தோ சீனா 

பிரஞ்சு-இந்தோ சீனா என்ற பெயராலேயே அழைக்கப்பட்டு 

வந்தது. இதில் பல அரசியல் பிரிவுகளும், இயற்கையமைப்புக்களும், 

இனங்களும், பொருளாதார நிலைகளும் நிலவுகின்றன. ஜப்பானியர் 

இப்பகுதியை ஆக்கிரமித்தபொழுது இத்தகைய நிலைகளின் தன்மை 

மேலும் அதிகரித்தது. அன்னமைட் (&றராகாயர்றவ) . அல்லது வியட் 

நாமியர் எனப்படும் இன மக்கள் அரசியல் பொறுப்பேற்ற பொழுதும் 

இவை சீராக அமைக்கப்படவில்லை. பிரான்ஸிற்கு இந்நாட்டை 

ஆளுதல் கடினமாக அமையவே, அது கம்போடியா, லாவோஸ், 

வியட்நாம் ஆகிய பகுதிகளில் சுயாட்சி நடைபெற அதிகாரம் அளித் 

த்து. 1954-ஆம் ஆண்டு இந்நாடுகள் விடுதலை பெற்றன. அதே 

ஆண்டில் பிரஞ்சு அரசாங்கத்திற்கும், வட இந்தோ சீனாவிலுள்ள 

வியட்--மின் (710 நரி என்னும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் இடைபே 

விளைந்த பூசலின் காரணமாக வியட்நாம் இரு கூரறாக்கப்பட்டது. 

வட வியட்நாம் பகுதி வியட்-மின் எனவும், தென் வியட்நாம் குடியரசு 

நாடு எனவும் அழைக்கப்பட்டன. இவ்வாறு இந்தோசீனா என்ற ஓர் 

அரசாங்கம், நான்கு அரசியற் பிரிவுகளாயிற்று. இந்நான்கு நாடு 

களும் குடியரசு பெற்றிருக்கும் தன்மையினால் அவை ஒவ்வொன்றைப் 

பற்றியும் தனியே கூறவேண்டும். பொருளாதாரச் சிக்கல்கள், பொது 

முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை நோக்கின் அவையனைத்தையும் ஒருங்கே 

கருதுதல் எளிதாக அமையலாம். மேலும் இந்நாடுகள் பற்றிய 

விவரங்கள் பிரஞ்சு ஆதிக்கத்தின் கீழ் ஒரே நாடாக இருந்தபொழுது 

கிடைத்தவையாக இருப்பதால் இவற்றை ஒருங்கே கருதுதல் சாலச் 

சிறந்தது.
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பிரான்ஸ் நாடு ஆசியாவில் தனது செல்வாக்கினை நிலை நாட்டு 

வதனையே தலையாய குறிக்கோளாகக் கொண்டிருந்ததேயன்றி; 

இநீதேோரசீனாவின் வளங்களைப் பெருக்கவும், அதன் 

முன்னேற்றத்திற்கு வழி காணவும் முயற்சிகள் எடுத்துக்கொள்ள 

வில்லை. 1862-ல் தென் வியட்நாமிலுள்ள QaréAsr-Fey (Cochin- 

க) வில் பிரான்ஸ் தனது அதிகாரத்தை ஏற்படுத்தியது, 1885-ல் 
அன்னம் பேரரசு, டான்கின் (19/40) பகுதி ஆ௫யவற்நிலும், 

1867-ல் கம்போடியாவிலும் பிரஞ்சு ஆதிக்கம் பரவியது, 1904-ல் 

தாய்லாந்தினைச் சார்ந்திருந்த கம்போடியாவும் லாவோஸும் பிரான் 

ஸிற்கு உட்பட்டன. பிரான்ஸ் நாடு தென் சீனாவினுட் புகுந்து, 

இந்தோ சீனாவினைப்போன்றே சீனாவையும் தன் ஆதிக்கத்தினுட் 

.;கொண்டுவர விரும்பியது. ஆயின் அண்டை: நாடான பர்மாவில் 
ஆங்கிலேயரின் ஆதிக்கம் பெருகத் துவங்கியதும், சீனாவினைச் சார்ந்த 

யுன்னான் பிரதேசத்தில் பிரிட்டிஷ் அதிகாரம் ஏற்படாமல் தடுக்க 

பிரஞ்சு அரசாங்கம் முயன்றது. *தாய்லாந்தினைத் தங்கள் 

வசமாக்கிக்கொள்ள இவ்விரு பேரரசுகளும் போட்டியிட்டன. தாய் 

லாந்து அன்னிய ஆதிகத்தை எதிர்த்து நின்று அதற்குட்படாமல் 

உரிமை பெற்ற நாடாக, தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே இவ்வாறு 

உரிமை பெற்ற ஓரே நாடாக விளங்கியது. இரண்டாம் உலகப் பெரும் 

போர் வரை அதன் பொருளாதாரத் துறைகளில் ஆங்கிலேயரின் 

செல்வாக்கு மிகுந்திருந்தது என்பதும் மறுக்கமுடியாததாகும். 

1980-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகுதான் இந்தோ சீனாவின் 

பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றத்திற்குரிய அறிகுறிகள் தோன்றின. 

ஏனெனில் இதற்குமுன் இந்தோசீனாவில் பிரான்ஸின் கொள்கை 

மிகவும் மாறுபட்டதாயிருந்ததே காரணமாகும். நெல் விளைச்சலைப் 

பெருக்குவதே முக்கிய நோக்கமாக அமைந்தது. நெல் இந்தோ 

சீனாவின் பொருளாதாரத்தில் மிக முக்கிய அங்கம் வ$ூக்கும் ஒரு 

பயிராகும். ஆயினும் இம்முயற்சிகள் மூலம் இந்தோசீன மக்களின் 

வாழ்க்கையில் எத்தகைய குறிப்பிடத்தக்க மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. 

மற்றைத் தெற்கு, தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளைப்போன்றே இங்கும் 

பல்வேறு சமூகங்கள் ஒருங்கே காணப்படுகின்றன இந்தோசீனக் 

குடியானவர்கள் அன்னிய முதலாளிகளுக்காக உழைத்தனர். மேலும் 

சீனர்கள் அன்னியச் செல்வந்தர்களுக்கும், குடியானவர்களுக்கும் 

இடைப்பட்ட நிலையில் இருப்பதால் குடியானவர்கள் நிலை மிகவும் 

வருந்தத்தக்கதாயுள்ளது. 

இந்தோசீனரிடையே, பல இனங்களைச் சார்ந்த பல்வேறு சமூகங் 

கள் இருக்கின்றன. இதில் வியட்நாமியரின் எண்ணிக்கையே அதிகம். 

1950-ல் இவர்களின் எண்ணிக்கை 265 மில்லியன்களாகும். அடுத்துக்
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கம்போடியர்கள் அதிக அளவில் வசிக்கின்றனர். கம்போடிய 

வமிசத்தினர் இந்தோசீனாவின் தென்பகுதி, தாய்லாந்து, பர்மாவின் 

சில பகுதிகள் முதலியவற்றை யடக்கிய ஒரு Aug Guy Adin,’ + 

ஆண்டு வந்தவர்களாவர். 1950-ல் இவர்களின் எண்ணிக்கை 8.5... 

மில்லியன்களாகும். லாவோஸினைச் சார்ந்த லாவோ-தாய் மக்கள் : 

மூன்ராவதாக எண்ணிக்கையில் மிகுந்துள்ளனர். :75 மில்லியன் 

எண்ணிக்கையுள்ள இவர்கள் தாய்லாந்திலுள்ள * தாய் £ மக்களுடன் 

நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவராவர். தாழ்நிலங்களில் வதியும் 

மேற்கூறிய இனமக்களைத்தவிர, உயர்நிலங்களில் வாழும் 8 மில்லி 

யன் அளவுள்ள பழங்குடி மக்களான மலைத்தாயிகள், (Hill Thai), 

-@war (The Man), Bujwrm (Muong), Gur (Meo) GurerGat 

இருக்கின்றனர். இவர்கள் தென் சீனாவிலிருந்து சமீப காலத்தில் இப் 

பகுதிகளை வந்தடைந்தவர்களாவர். சாம் (நேய), சாம் மலேயர்கள் 

(Cham Malays), தென் இந்தோ சீனாவிலுள்ளனர். இவர்களின் முன் 

னோர்கள் கம்போடியர்களுடனும், வியட்நாமியர்களுடனும், தென் 

இந்தோசீனாவினைக் கைப்பற்றுதற் பொருட்டுப் போரிட்டுக்கொண்டே 

யிருந்தனர். இந்தோசீனாவின் பூர்விகக் குடிகளெனப்படும் கா (Kha) 

அல்லது மாய் (4௦) என்னும் மக்கள் மற்ற இனங்களுடன் தொடர் 

பற்றவர். இறுதியாகச் சீனர்கள் இங்குப் பெருமளவில் வாழ்கின்றனர். 

இவர்கள் முக்கிய நகரங்களில் அதிகமாக உள்ளனர். மற்றத் தென் 

கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலிருப்பதைப் போன்றே இங்கு இவர்கள் 

தொழில் வல்லுநர்களாகவும், தோட்ட வேலையில் தேர்ந்தவர்களாகவும் 

இருந்து பணி புரிகின்றனர். இந்தோசீனாவின் கலாசாரம் பல இன 

மக்கள் இங்கு வாழ்வதால் மட்டுமன்றி, இங்குச் செல்வாக்குப் 

பெற்றிருந்த பல நாகரிகங்களாலும் பல வேறு வகைப் 

பட்டதாக உள்ளது. கி. பி. முதலாம் நூற்றாண்டில் தெற்கு, 

மேற்கு இந்தோசீனாவில் இந்து, புத்த மதங்கள் செல்வாக்குடன் 

திகழ்ந்தன. இந்திய நாகரிகத்தின் சாயல் கொண்ட சம்பா (கேவல), 

ஃபியூநான் (0-௨) என்னும் கம்போடிய அரசுகள் இருந்தமைக்குச் 

சான்றாக அங்கோர் (&யஜி:0ா) என்னுமிடத்திலுள்ள 12-ம் நூற்றாண் 

டைச் சேர்ந்த கோவிலின் எஞ்சிய சின்னங்களுள்ளன . தற்போதைய 

- லாவோஸ், கம்போடியா ஆகிய நாடுகளும், பர்மா; தாய்லாந்து 

* ஆகியவற்றைப் போன்றே தேரவாடா புத்த மதத்தைச் (Theravada 

Buddhist) srtgsmuur Gb. QsHwensy யடுத்து முக்கியம் பெறு 

பவர் சீனர்களே. ஹான் வமிசம் அரசு புரிந்தபொழுது டான்கின், 

அன்னம் முதலிய பகுதிகளில் அதன் செல்வாக்குப் பெருகியிருந்தது. 

பிரான்ஸ் ஆதிக்கம் நிலவும் வரையில் இந்நிலை நீடித்திருந்தது. வியட் 

நாமியர் சீன இனத்திலிருந்து தோன்றியவரெனக் கூறப்படுகிறது. 

அன்னமியர் , எனப்படும் வியட்நாமியர் தங்கள் ஆதிக்கத்தைக் 

கொச்சின் சீனு வரை பரப்பிக் கம்போடியர்களின் வளர்ச்சியைத்
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தடை செய்தனர். எனவே இந்தோசீனாவின் தெற்குப் பகுதியில் 

இந்திய, சீன நாகரிகங்கள் நிலைத்த தன்மைபெறப் போட்டியிட்டன. 

பிரான்ஸ் நாட்டின் ஆதிக்கம் தோன்றும் வரை, . சீன முன்னோரைக் 

கொண்ட அன்னமிஸ் நாகரிகம் இந்தோசீனா முழுவதையும் 

ஆட்கொள்ளவாரம்பித்தது. கம்போடியர்களும், லாவோஸியர்களும் 

இவர்களுக்கு அஞ்சி வாழும்படியாக இவர்களின் தாகரிகம் தனி 

யாட்சி செலுத்திவந்தது . 

நிலத்தோற்றமும் வடிகால் அமைப்பும் 

பல தொழில்கள் நடைபெறுவதற்கேற்ப, இந்தோசீனாவின் நிலப் 

பாங்கு வேறுபாடுகளமைந்து விளங்குகிறது. செவ்வாற்றிற்கும் (1௨ம் 

ன) டான்கின் பகுதிக்கும் தெற்கிலிருந்து, மீகாங் (Mekong) 

'ஆற்றுக் கழிமுகப் பிரதேசம் வரை பரவியுள்ள மேட்டு நிலப் பகுதி 
நிலத்தோற்றத்தின் பிரதான அங்கமாகும். கரடு முரடான அமைப் 

புடைய இதனை மேற்கு நோக்கச் சரிந்துள்ள 8000 அடி உயரங் 

கொண்ட பீடபூமியாகக் கருதலாம். செயின் அன்னமி டிக்யூ 

(Chaine Annamitique) என்பது இதன் பெயர். இப்பீடபூமியில் 

17” வடக்கு அட்சாம்சத்திற்கு வடக்கில் Bev (Gneiss), விஸ்ட் 

டூம்ர்ச்), கிரானைட் (ரோஹரச) முதலிய பாறைகள், அரிப்பினால் மண் 

மூட்டம் அகற்றப்பெற்று வெளியே தோன்றுகின்றன. தெற்குக் கோடி 

யில் பழைய படிகப் பாறைப் பகுதிகளுள்ளன. இவைகளின் வழியே 

பெசால்ட் வழிந்து பழைய பாறைகளை மூடியுள்ளது. மேற்கில் மீகாங் 

ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கின் அடைகையில் இப்பீடபூமி, மணற் பாறை 

யாலும், சுண்ணாம்புப் பாறையாலுமான மேடை நிலங்களின் வழியாக 

மெதுவாகச் சரிகிறது. அது கிழக்கில் செங்குத்துச் சரிவு கொண்ட 

குன்றுத் தொடராக எழுகின்றது. இதனால் கிழக்கில் போக்கு வரவு 

நடைபெறுதல் எளிதாக இல்லை; குறு£ய, சிறு கணவாய்கள் மூலமே 

போக்கு வரவு நடைபெறுகிறது. கடற்கரைச் சமவெளியின் அகல 

மூம் இக் குன்றுத் தொடரால் குறைக்கப்படுகிறது. 8000 அடி 

உயரத்திலமைந்த பல கணவாய்கள் மலையரணைக் கடக்க உதவு 

கின்றன. 

செயின் அன்னமிடிக்யூ உயர்நிலத்தின் மத்திய, வடக்குப் பகுதி 

களில் மணற்பாறைகளும், சுண்ணாம்புப் பாறைகளும் காணப்படு 

கின்றன. வடமேற்கில் இவை, அறுக்கப்பட்ட விரிந்த பரப்புடைய 

ஓர் உயர்நிலத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றன. வட லாவோஸ் பகுதி 

வரை இவை பரவியுள்ளன. யுன்னான், தாய்லாந்து, பர்மா ஆகிய 

வற்றிலுள்ளதைப் போன்றே இதன் உயரம் 4000 முதல் 6500 அடி 

யாக இருக்கிறது. இப்பீடபூமி மீகாங், செவ்வாறு (66 மர)
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ஆகியவற்றிற்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ளது. டான்கின் 

தாழ்நிலத்தைச் சீனாவிலிருந்து பிரிக்கும் மலைத்தொடர்கள், அக்கினிப். 

பாறைகளால் ஆனவை. இவை சில பகுதிகளில் ஆறுகளின் அரிம் 

பிற்கு இலக்காகியுள்ளன. சீனாவிலுள்ள யாங்ட்ஸி, யூசெள 

௫ுஸ்ஸ) . ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ளதைப் போன்றே 

இங்கும் அரிப்பினால் விளைந்த விநோத உருவங் கொண்ட நிலவமைப் - 

புக்களைக் காணலாம். ஹைஃபாங் (பிஹ்றம்0த) பகுதிக்குக் கிழக்கில் 

பெய்-டி-அலாங் (1௨/6 4! .&1௦0ஐ) என்னும் தீவாக இவை முடிகின் 

றன. கம்போடியாவின் தென்மேற்கிலுள்ள ஏல (Cardamom) மலை 

. 6dr, war mavecr (Elephant mountains) Msawer கம்போடி 

யச்.சமவெளிக்குக் கிழக்கே, ஸீயாம் வளைகுடாவிலிருந்து திடீரென 

உயர்ந்து 5000 அடிக்கும் மேற்பட்ட உயரத்துக்கு எழுந்துள்ளன. 

1000 முதல் 2500 அடி உயரங் கொண்டதும் 200 மைல்கள் நீள 

மூடையதுமான டாங்ரெக் (0தா௦%) செங்குத்துச் சரிவு, வடகிழக் 

குத் தாய்லாந்தின் கோராட் (18086) பீடபூமியின் விளிம்பாக அமை. 

கிறது. இந்தோசீனாவின் மொத்த நிலப்பரப்பில் 85% உயர்நிலமாக 

இருப்பினும், சமநிலங்களிலேயே மக்கள் தொகை மிகுந்து காணப்படு, 

கிறது. வடக்கிலுள்ள டான்கின் சமநிலம், தெற்கிலுள்ள மீகாங் 

ஆற்றின் டெல்டாப் பிரதேசம் ஆகிய இரண்டும் இந்தோசீனாவின் 

முக்கியத் தாழ்நிலங்களாகும். டான்கின் தாழ்நிலம் 6000 ௪. மைல் 

-பரப்புக் கொண்ட சிறிய சமநிலமாகும். இத்தாழ்நிலம் ' ஏற்படக். 

காரணமான செவ்வாறு யுன்னான் பீடபூமியிலிருந்து வடமேற்கு, தென் 

கிழக்குத் திசையில் பெரும் பிளவிடையே பாய்கிறது. இதன் முக்கியத். 

துணையாறுகளான பிளேக் ஆறு (1810% ஈன), இளியர் ஆறு (618 

ரர்ஊ) ஆகியவை முறையே தெற்கிலிருந்தும், வடக்கிலிருந்தும் வந்து 

இதனை அடைகின்றன. இவைகள் சேர்ந்த பிறகு மீகாங் ஆற்றின் 

டெல்டா, ஆற்று வளைவுகளாலும் கிளையாறுகளாலும் அமைக்கப் 

படுகிறது. இக்கிளையாறுகள் வெள்ளச் சமவெளியினைக். 

காட்டிலும் * அதிக உயரத்தில் பாய்கின்றன. அவைகளுக்குக் 

கரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறுகளிலிருந்து வெள்ளப்: 

பாதுகாப்பிற்காகவும், பாசனத்திற்காகவும், நீரை வடிக்கவும் இக். 

இளையாறுகளிலிருந்து கால்வாய்கள் எடுத்துச் செல்லப்படுகின் றன . 

இவ்வாறுகளின் நீரளவு பருவங்களுக்கேற்ப வேறுபடுகிறது. ஜுன் 

முதல் செப்டெம்பர் மாதம் வரை வெள்ளம் ஏற்படுகிறது. மீகாங் ஆறு 

ஆண்டுக்கு 180 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் நிறையுள்ள வண்டலைச் 

௬மந்து செல்வதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இச்சுமையின் காரண 

மாக இவ்வாற்று நீரின் நிறமும் மாறியமைந்துள்ளது. இவ்வண்டல் 

முழுவதும் கிளயாறுகளின் படுகைகளிலும், கழிமுகங்களிலும் படிவு 

தால் டெல்டா கடலை நோக்கி முன்னேறி வரு$றது. ஆசியாவினைச் 

சேர்ந்த ஆறுகளில் மீகாங் ஒன்ருகும். இது திபேத்தியப் பீடபீமியின்
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கிழக்கில் தோன்றி 2600 மைல்கள் ஓடித் தென்சீனக் கடலில் கலக் 

றது. இந்த ஆறு "லாவோஸிற்கும் தாய்லாந்திற்கும் இடையே — 
எல்லையாக அமைகிறது. லாவோஸிய மன்னர்களின் தலைநகரான 

லுவாங் பிரபாங் (றத கற்காத) அருகிலுள்ளதைப் போன்று, 

பயிரிடத்தக்க சிறு சமநிலப் பகுதிகளை மீகாங் பள்ளத்தாக்கின் தலைப் 

பகுதிகளிற் காணலாம். மீகாங் பள்ளத்தாக்கின் மத்தியப் பகுதி 

களிலும் பெருஞ் சமநிலப் பரப்புக்கள் காணக்கிடக்கின்றன. ஆயின் 

இப்பகுதிகளில் துள்ளல்களும், அருவிகளும் பெருமளவிலுருப்பது 

சிறிது இன்னல் விகாப்பதாக இருக்கிறது. வியன்டியேனிற்கும் 

(Vientiane) சவான்னா கெட்டுக்கும் (8ஊலய விக்) இடையேயும், 

பாக்ஸே (78156) பகுதிக்கும் கோன் (1௩0௦16) அருவிக்கும் இடை 

யேயும் மீகாங் ஆறு போக்குவரவுக்குப் பயன்படுகிறது. கிராடி 

(168145) என்னுமிடத்திற்குத் தெற்கிலிருந்தும், நாம் பென் (Pnom 

நலம்) பகுதியிலிருந்தும் கடல் வரை போக்குவரவு நடைபெறுகிறது. 

இப்பகுதிமீல் ஆற்றின் இரு கரைகளிலும் இயற்கையாயமைந்த உய 

ரணைகளும், வெள்ளச் சமநிலங்களும் உள்ளன. வசந்த காலத்தில் 

இப்பகுதிகள் வெள்ளத்திற்கு இலக்காகின்றன. நாம்பென்னிற்கு 
அருகில் மீகாங் ஆற்றின் முக்கியக் கிகாயாருன பஸாக் ஆறு 

(18௨௧௦ மான) பிரிகிறது. இப்பகுதியில் பிரஞ்சுக்காரருடைய 

ஆணையின்படிப் பல கால்வாய்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளன. மீகாங் 

டெல்டா 14,000 ௪. மைல் பரப்பில் விரிந்துள்ளது. இங்கமைந்துள்ள 

கால்வாய்கள் வெள்ளக் காலத்தில் சமநிலங்களில் தேங்கும் நீரை 

வடிக்கப் பயன்படுகின்றன. மீகாங் ஆறு வெள்ளத்தினால் அதிகச் 

சேதங்களை ஏற்படுத்துவதில்லை. இதற்கு இரு காரணங்களுண்டு. 

டான்கின் தாழ்நிலத்தைவிடக் குறைந்த அளவில் இங்கு வாழும் 

மக்கள், தாய்லாந்துச் சமவெளியிலிருப்போரைப் போன்று வெள்ள 

நீரை நன்கு பயன்படுத்துகின்றனர் ஆற்றுநீர், டோன்லே ஸாப் 

ஆற்றிலும் (7௦206 இக அள), பெரிய ஏரியிலும் (ரோம் 1௨86) 

வடிந்து விடுவதால் சேதம் குறைவெனக் கூறப்படுகிறது. வெள்ளக் 

காலத்தில் டோன்லே ஸாப் ஆறு வெள்ள நீரின் பெரும் பகுதியை ஏரி 

யில் சேர்க்கிறது. வெள்ளம் குறையும் காலத்தில் ஏரியிவிருந்து நீர் 

வடிந்து திரும்பவும் டோன்லே ஸாப் ஆறு வழியாகவே மீகாங் ஆற்றி . 

னச் சென்றடைந்து விடுகிறது. டெல்டாப் பிரதேசத்திலும் இவ் 

வாறே சைகான் (ூகர20ா), வெய்கோ (77௧௩௦௦) ஆறுகளால் வெள்ளநீர் 

வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்தோசீனாவின் தாழ் நிலத்தில் ஒரு 
பகுதியே மீகாங் ஆற்றின் வண்டல் மண்ணாலானது. கம்போடியச் 
சமவெளி மீகாங் டெல்டாவினைவிடப் பரப்பில் விரிந்து, கிடையாக 

் அமைந்த மணற்பாறையடுக்குகளாலும் பழைய வண்டல் மண்ணாலும் 
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சமநிலம் டாங் ரெக் பீடபூமியில் முடி 

. வடைகிறது,. , வடக்கிலும் தெற்கிலும் அமைந்த சமவெளிகளுக்கிடை 
யில் தொடர்ச்சியான பல வண்டல் வ*ாவுகள் அமைந்துள்ளன.
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இந்தோ€ீனாவின் காலநிலை 

இந்தோசீனாவின் தெற்குப் பகுதியில், வறண்ட குளிர்காலமும் 

மழைமிகப் பெய்யும் கோடையும் கொண்ட அயனமண்டலப் பருவக் 

காற்றுப் பிரதேசக் காலநிலை நிலவுகிறது. கோடையில் தெற்குக். 

காற்றுகளைக் கொணரும் பருவக்காற்று தாய்லாந்தினைப். 

போன்றே இதனையும் மெதுவாகவே வந்தடைூறது. சைகான் 

பகுதியில் மாதவெப்பவியாப்தி 41/-க்கும் குறைவாக உள்ளது.. 

ஜனவரி, ஜுலை ஆகிய இரு மாதங்களிலும் இதன் வெப்பநிலை ஒரே 

மாதிரியாக இருக்கிறது. மழை பருவகாலப் பரவலையே கொண்டுள்: 

ளது. சைகானின் மழையளவான 80 அங்குலம் ஏப்ரலிலிருந்து 

அக்டோபர் வரையுள்ள மாதங்களிலேயே பெறப்படுகிறது. சூரிய 

னின் வடக்கு, தெற்கு நோக்கிய போக்குகளையொட்டி ஜான், 

செப்டெம்பர் ஆகிய் இரு மாதங்களில் உச்ச அளவு மழைவீழ்ச்சி 

ஏற்படுகிறது. ஆண்டு முழுவதும் ஈரப்பத்ம் மிகுந்து இருக்கிறது. 
கம்போடியச் சமவெளியிலும், கொச்சின் சீனாவிலும் இத்தகைய நிலை 

காணப்படுகிறது. வடக்கு, மேற்கு நோக்கிச் செல்லின் ஆண்டு 

மழையளவு குறைகிறது. கம்போடியாவின் மேற்குப் பகுதியில் 
மழையளவு 50 அங்குலங்களாகும். உயர்நிலங்களில் மழையளவு, 

அதிகரிக்கிறது. ஏலமலைகள், யானை மலைகள் ஆகியவற்றின் மேற்குச் 

சரிவுகளில் மழையளவு 120 அங்குலங்களுக்கும் மேலாகக் காணப் 

படுகிறது. செயின் அன்னமிடிக்யூ பீடபூமியின் காற்று மோதாப் 

பக்கத்தில் தென் இந்தோசீனா அமைந்திருப்பது குளிர்காலத்தின் 

வறட்சியை மேலும் அதிகப்படுத்துகிறது. 

வடஇந்தோசீனாவிலும் பருவக்காற்றுக் காலநிலையே நிலவினும் 

இங்குள்ள நிலைகள் தென்சீனாவிலுள்ளவற்றைப் பெரிதும் ஒத்துள்ளன. 

ஹஞாய் (1180௦) அருகில் மாத வெப்பவியாப்தி 20” ஆக உள்ளது. 

உள்நாட்டினை நோக்கிச் செல்கையிலும், உயரமான பகுதிகளிலும் 

வெப்ப வியாப்தி அதிகரிக்கிறது. டான்கின் டெல்டாப் பிரதேசத்தில்: 

குளிர்காலத்தில் உயரழுத்தப் பகுதி இருப்பினும், இதன் பயன் பயிர் 

வளர்வதற்குப் போதுமானதாக இல்லை. மே முதல் செப்டெம்பர் 

வரை மழைக்காலம் நீடிக்கிறது. ஹனாய்க்கு அருகில் ஆண்டில் 

சராசரி 72 அங்குல மழை பெய்கிறது. குறைவழுத்த சைக்ளோன் 

கள் குளிர்காலத்தில் இப்பிரதேசத்தினை அடிக்கடிக் கடப்பதால் ஏற் 

படும் மழை, அதிக மழை பெறும் குளிர்காலத்திற்கும், குறைந்த மழை 

பெறும் குளிர்காலத்திற்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடுகளைக் குறைக் 

கிறது. வட்க்கில் பெய்யும் மழையளவில் ஏற்படும் மழையளவிலுள்ள 

வேறுபாடுகள் பயிர்த்தொழிலைப் பெரிதும் பாதிக்கின்றன. டான்கின் 

டெல்டாவிற்கு மேற்கில் மழையளவு அதிகமாகவுள்ளது. உயர் 

நிலங்களிலும் அதிகரிக்கிறது. மீகாங் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியிலும்...
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லாவோஸிலும் மழையளவு குறைய ஆரம்பிக்கிறது. மக்கள் நெருங்கி 

வாழும் லாவோஸ் பகுதியில் மழையளவு 50 அங்குலமாகும். 

அன்னம் கடற்கரையில் வேறுவகையான நிலை காணப்படுகறது. 

குளிர்காலத்தில் வெப்பமாக இருக்கும் தென்சீனக் கடலிலிருந்து ஈரப் 

பதத்தையேற்று வீசும் வடகிழக்குப் பருவக்காற்றுக்கு நேர் எதிரே, 

தென்கிழக்கிலிருந்து வடமேற்காக இப்பிரதேசம் அமைந்திருப்பதால், 

ஹியூ 071௨) என்னுமிடத்தில் ஆண்டுக்கு 116 அங்குல மழை 

பெய்கிறது. இம்மழை மலையரண்களின் விளைவால் ஏற்பட்டதாகும். 

குளிர்காலத்தின் இறுதிப் பகுதியிலேயே இம்மழை பெய்கிறது. உச்ச 

மழையளவு இலையுதிர் காலத்தில்தான் இடைக்கிறது. மிக்க மழை 

யினைக் கொணரும் அயனமண்டலச் சூருவளிகளே இதற்குக் காரணம். 

இந்நிலைக்கு நேரெதிரான நிலையை மீகாங் டெல்டாவையொட்டிய 

தெற்கு, மேற்குப் பகுதிகள் வறண்டு காணப்படுகின்றன. அங்கு 

மழையளவு 80 அங்குலத்திற்கும் குறைவாகவே இருக்கிறது. 

மண்வகைகளும் தாவரமும் 

தென்௫ழக்கு ஆசிய நாடுகளிலும், தென்சீனாவிலுமுள்ளவை 

போன்ற மண்வகைகளே இங்கும் அமைந்துள்ளன. பெரும்பகுதி 

மண் லேட்டரைட்டாக மாறியதனால் ஏற்பட்டதாகும். எனவே மண் 

ணில் அய, அலுமினியச் சத்து அதிகம் காணப்படுகிறது. உயர் 

நிலங்களிலுள்ள மண்வகைகள் யாவும் வளமற்ற, லேட்டரைட் வகை 

யைச் சார்ந்தவையாகும். சுண்ணாம்புப் பாறையடுக்குகளின் மேற் 

படிந்த மண், குறைந்த கனமுடையதாகவும் பொறைத் தன்மை 

வாய்ந்ததாகவும் வறண்டும் இருக்கறது. லாவோஸ், கம்போடியா 

ஆ$யவற்றின் தாழ்நிலங்களிலும், மணற்பாங்கான பீடபூமிகளிலும் 

வானிலைச் சிதைவினால் விளைந்த சாம்பல் நிறமுடைய வளங்குறைந்த 

மண் காணப்படுகிறது. சைகானுக்கு வடக்கிலுள்ள பெசால்ட் பாறை 

யுள்ள உயர்நிலங்களில் வானிலைச் சிதைவினாலேற்பட்ட டெர்ரா 

ரோஸா (ராக 1௦88) எனப்படும் செம்மண் வகை அமைந்துள்ளது. 

இது வளமிக்கதாகும். ஆறுகள் கொண்டுவரும் படிவுகளில், இலை 

மக்கும் தாவரங்களுக்குத் தேதேவையான உயிர்ச்சத்தும் இருப்பதால் 

ஆற்று வண்டல்மண்ணுடைய பகுதிகளையே வளங்கொழிக்கும் பகுதி 

களெனலாம். எனவே மீகாங், செவ்வாறு ஆகியவற்றின் டெல்டாக் 

களும், மற்றைய ஆறுகளின் வெள்ளச் சமவெளிகளும் செழிப்பு 

வாய்ந்த பகுதிகளாகும். 

மழையளவு அதிகமாக இருப்பதால் இந்தோசீனா வனவளஞ் 

செறிந்து காணப்படுகிறது. அயனமண்டல மழைக்காடுகள் இங்கு
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எழுந்துள்ளன. மழையளவு குறைவாகவும், பருவவாரிப் பரவலை 

யுடையதாகவும் உள்ள பகுதிகளில் பசுமையிலைக் காடுகளும், அகன்ற . 

இலைக்காடுகளும் கலந்த பருவக் காற்றுக்காடுகள் தோன்றியுள்ளன. 

லாவோஸ் தவிர மற்ற நாடுகளில் தேக்குமரங்கள் அதிக அளவில் 

இருக்கின்றன. முதலிலிருந்த காடுகள் யாவும் அழிக்கப்பட்டுவிட்ட 

தால் தற்பொழுதுள்ள காட்டுமரங்களின் தன்மை உயர்ந்ததாக 

இல்லை. காட்டு நிலத்தில் 50% அழிக்கப்பட்டு சவான்னாப் போன்ற 

திறநீத காடுகள் எஞ்சியுள்ளன. இம்பெரேட்டா சிலின்டிரிகா. 
(கங்க நேர) எனப்படும் புல்வகை மற்றப் பகுதிகளில் 

பெருமளவில் வளர்ந்துள்ளது. பெரிய ஏரியைச் சுற்றிச் சதுப்பு நிலக் 

காடுகளும், மீகாங், டோன்கின் டெல்டாக்களில் மாங்குரோவ் காடு 

களும் எழுந்துள்ளன. பலவகையான மரங்களிருப்பதும், அணுகுதல் 

அரிதாயிருப்பதும், விறகு தவிர மற்ற வனப்பொருட்களுக்குத் தேவை 
யும் மார்க்கெட்டும் இல்லாதிருப்பதும் வனத்தொழில் வளரத் தடையா 

யுள்ளனவாயினும், வனங்கள் பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க 

இடம் பெறுகின்றன. 

நிலப்பயன்பாடும் குடியிருப்பும் 

இந்தோ சீனாவின் பெரும்பகுதி மக்கள் வாழ்வதற்கேற்றதாக 

அமையவில்லை. மொத்த நிலப்பரப்பில் 15% நிலம் தான் வேளாண் 

மைக்கும் மக்கள் வசிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. நெல் பயிரிடல் இந் 

நாடுகளின் முக்கியத் தொழிலாகும். மொத்தப் பயிர் நிலத்தில் 87% 

பரப்பில் நெல் பயிராகிறது. இந்தோசீன மக்களுக்கு அரிசி முக்கிய 

உணவாக அமைகிறது. எனவே பொருளாதாரத்திலும் பெரும்பங்கு 

பெறுகிறது. நெல் பயிராக்குவதை யொட்டி நிலப் பயன்பாட்டினை 
நான்கு பிரிவுகளாக்கலாம். அவை வட அன்னம் நெல் விளையும் 

பகுதி, தென் அன்னம் நெற்பயிர்ப்பகுதி, கம்போடிய லாவோஸிய 

நல் பயிராகும் பிரதேசம், உயர்நிலங்கள் என்பன. 

வட அன்னப்பகுதி : டான்கின் தாழ்நிலம், தென்சீனக் கடலை 

யொட்டியுள்ள தாழ்நிலங்கள் ஆகியன இதன் முக்கியப் பகுதிகளா 

கும். 2700 சதுர மைல் பரப்புக்கொண்ட டான்கின் டெல்டா நெல் 

விளைச்சலின் மையம் போன்று விளங்குகிறது. உலகின் மக்கடளர்த்தி 

மிக்க பகுதிகளுள் டான்கின் டெல்டாப் பிரதேசம் ஒன்றாகும். இங்கு 

மக்களடர்த்தி சதுர மைலுக்கு 1500-க்கும் மேற்பட்டதாகும். கட்டுக் 

கோப்பான அமைப்புடைய நெற்புலங்கள் சூழ்ந்த சிறு குடியிருப்புக் 
கள் தோன்றியுள்ளன. சீனாவிலுள்ள குவாங்டங் மாநிலத்தையொத்த 
நிலத்தோற்றத்தினையே இப்பகுதியில் காணலாம். அன்னம் தாழ்நிலங் 

களில் மக்களடர்த்தி குறைவாக இருக்கிறது. இங்கு மக்களடர்த்தி'
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சதுர மைலுக்கு 500 ஆகும். இங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள பாசன 

வசதிகள் மூலமும், குளிர்காலத்தில் பெய்யும் மழையின் மூலமும் 

அதிக அளவு நீர் கிடைப்பதாலும், மேகமூட்டம் ஆவியாதலைத் 

தடுப்பதாலும் இருபோகம் சாகுபடி செய்தல் சாத்தியமாகிறது. நெற் 

பயிராகும் 2-6 மில்லியன் ஏக்கர்களில் 50 சதவீதம் நிலத்தில் இரு 

போகச் சாகுபடி நடக்கிறது. உரங்களும் பெருமளவிற் பயன்படுத்தப் 

படுவதால் விளைச்சலின் அளவு அதிகமாக உள்ளது. கம்போடி 

யாவில்1960-ஆம் ஆண்டு விளைச்சல் 1,449 மெட்ரிக் டன்களாகவும், 

வியட்நாமில் 5,092 மெட்ரிக் டன்களாகவும் இருந்தது. பாசன வசதி 

யிருப்பின் நெல்வயல்களிலேயே வறட்சியைத் தாங்கும் பயிர்கள் 

பயிரிட முடியும். செறிந்த வேளாண்மை நடைபெறுகிறது. மேலும் 

சிறிதளவு நிலத்தையும் வீணாக்காது சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு, 

பீன்ஸ், மல்பெரி, காய்கறிகள் ஆகியவை பயிரிடப்படுகின்றன . 

சீனாவிலுள்ளது போன்றே இங்கும் வயல்கள் பரப்பிலே சிறியவை. 

டான்ன் டெல்டாவில் 85 சத வீதம் பண்ணைகளில் வயல்கள் 4-5 

ஏக்கர் பரப்புக்கொண்டுள்ளன. தனித்தனி வயல்களின் பரப்பு மிகவும் 

குறைந்திருக்கிறது. இவ்வாறு டான்கின் டெல்டாவில் 16 மில்லியன் 

சிறு வயல்கள் இருப்பதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. தென் அன்னப் 

பகுதியில் பண்ணைகளின் அளவு பெரியதாக இருக்கிறது. டெல்டாக் 

களின் விளிம்புப் பகுதிகளில் மக்களடர்த்தி குறையத் துவங்குகிறது. 

டான்கின் பகுதியிலுள்ள சில திடல்களிலும், பழையவண்டல் திட்டு 

களிலும் நெல் விளைந்தபோதிலும் பாசன வசதி குறைவாயிருப்பதால், 

மழையையே பயிர் பெரிதும் நம்பியுள்ளது. 

தென்அன்னப் பகுதி : இங்கு மீகாங் டெல்டாப் பிரதேசம் 

முதன்மை வகிக்கிறது. வடஅன்னப் பகுதிக்கும் இதற்குமிடையே 

பல வேறுபாடுகளுள்ளன. மக்கள் தொகை குறைவான இப்பிரதே 

சத்தில் செறிந்த வேளாண்மை முறை பின்பற்றப்படுவதில்லை. 

இங்கு விளாச்சலில் உபரி அதிகம் இடைக்கிறது. வடக்குப் பகுதியில் 

சில சமயங்களில் பற்றாக்குறைகூட ஏற்படுகிறது. தெற்குப் பகுதி 

யில் மக்களடர்த்தி சதுரமைலுக்கு 100 ஆகும். நெற்பயிர்த் தொழில் 

மிகவும் முன்னேறியுள்ள கொச்சின் சீனாவில் மக்களடர்த்தி சதுர 

மைலுக்கு 420 ஆக இருக்கிறது. இது வடக்குப் பகுதியின் சராசரி 

அடர்த்தியைவிட மிகவும் குறைவாகும். இங்கு இருபோகச் சாகு 

படி நடை பெறுவதில்லை. பயிரிடத்தக்க நிலப்பகுதிகள் சில நிரந்தர 

மாகப் பயிரிடப்படாமல் வீணாக்கப்படுகின்றன. இங்குள்ள மக்கள் 

உலகப்போருக்குப் பின்புகிராமங்களைவிட்டு நகர்களிற் குடியேறினர். 

எனவே பயிரிடப்படாத நிலங்களின் அளவும் அதிகரித்தது. 

1955-க்குப் பிறகு திரும்பவும் கிராமங்களையடைந்த மக்கள் பயிர்த்



இந்தோ சீனா BF: 

தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மீகாங், பஸாக் ஆறுகளில் ஏற்படும்:. 

வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக நாற்றுப் பிடுங்கி நடுதல் மேற். 

கொள்ளப்படுகிறது. வடக்குப் பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் இங்கு 

நீரளவு மிகுதியாகும். அறுவடைக் காலத்திலும் வயல்களில் தேங்கும். 

நீரினாலும் சேதமேற்படுகிறது. வயல்களிலுள்ள நீரினை வெளியேற்ற. 

விடாமல் வயல்களைச் சுற்றியமைந்த கரைகள் தடுக்கின்றன. 20 

களில் நீரளவு அதிகரிக்கும் பொழுதும், கடலருகிலுள்ள பகுதிகளில். 

ஓதங்களினால் ஆற்றுநீர் வயல்களா நோக்கித் திருப்பப்படுவதாலும். 

வயல்கள் நீர் மிகுதியினால் அடிக்கடி பாதிக்கப்படுகின்றன. இப்பகுதி' 

யில் நில அடிநீர் உவர்ப்பாக இருப்பதால், உவர்ப்பைத் தாங்கும். 

நெல் வகைள் இங்குப் பயிரிடப்படுகின்றன. பாசனவசதிகள் 

கால்வாய்கள் மூலம் அளிக்கப்படுகின்றன. கம்போடிய வியட்நாமிய: 

எல்லையருகில் நீரில்மிதக்கும் நெற்பயிர் வகை விகாகின்றது. குறைந்த 

அளவிலேதான் உரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வட அன்னப்” 

பகுதியின் விளைச்சலில் 3 பங்குதான் இங்கு விளைகிறது. ச் 

நீர்வழிகசாயொட்டிக் குடியிருப்புக்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. கால் 

வாய்களுக்கு இணையாக இவை அமைந்துள்ளன. வெள்ளத்தி 

லிருந்து தப்புவதற்காக இவை தரையிலிருந்து சிறிது உயரத்தில் 
கட்டப்பட்டுள்ளன. பெரிய வயல்கள் இப்பகுதியில் அமைந்துள்ளன 

50 ஹெக்டர் பரப்புள்ள பண்ணைகள் இங்குப் பெரும் அளவிலுள்ளன.. 

விளைச்சல் குறைவாக இருப்பினும் உபரி கிடைக்கிறதெனக்: 

கண்டோம். போருக்கு முன்னர் ஆண்டுதோறும் 750 ஆயிரம் மெட் 

ரிக் டன் அளவு நெல் ஏற்றுமதியாகி வந்தது. கொலோன் (01௦100): 

என்னுமிடத்தில் நெல் அரைக்கும் ஆலைகள் பல உள்ளன. 

கம்போடிய லாவோஸியப் பிரதேசம் : லாவோஸ், கம்போ 

டியா ஆகயவற்றின் மொத்தப் பரப்பான 161,500 சதுரமைல்,. 

களில் 86,000சதுரமைல் பரப்பில் வியாபித்துள்ள லாவோஸ்: 

தாழ்நிலமும், கம்போடியத் தாழ்நிலமும் முக்கயேத்துவம் பெறு 

கின்றன. மீகாங், அதன் துணையாறுகள், பெரிய ஏரி ஆகிய 

நீர்ப்பரப்புக்களையொட்டியே இவை அமைந்துள்ளன. சவான்னாப் 

புல்வெளிகளடங்கிய இப்பிரதேசத்தில் இடம் பெயரும் உழவுத் தொழி. 

லும், கால்நடை வளர்த்தலும் முக்கியம் பெறுகின்றன. சதுர 

மைலுக்கு 8 என்ற அடர்த்தி கொண்ட பெரும் பகுதிகள் இப்பிரதே 

சத்திலுள்ளன. ஆற்றங்கரைககாயொட்டி மக்களடர்த்தி மிகுந்து 

காணப்படுகிறது. ஆயினும் சராசரி அடர்த்தி சதுரமைலுக்கு 172. 

ஆகும். கம்போடியாவின் இப்பிரதேசத்தில் மக்கள் தொகை 4:5.. 
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மில்லியன்களாகும். 8:5 மில்லியன் ஏக்கர்களுக்கும் குறைவான 

பரப்பில் நெல் பயிரிடப்படுகிறது. மொத்தமாய் பயிரிடப்பட்ட நிலத் 

தில் 80% பரப்பில் நெற்பயிர் விளாகறது. ஆயின் தற்பொழுது இத 

னுற்பத்தி குறைந்து வருகிறது. ஏற்றுமதி செய்யுமளவு குறைவாக 
இருப்பதே இதற்குக் காரணமெனக் கூறப்படுகிறது. உரங்கள் 

அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. அறுவடைக்குப் பிறகு 

கால்நடைகளை வயலில் மேயவிடுவதால் சாணம் உரமாகப் பயன்படு 

கிறது. இருபோகம் பயிரிடப்படுவதில்லை. நெல்லும், சோளமும் 

சில இடங்களிற் பயிராகின்றன. கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை 

அதிகமாக இருக்கிறது. நெல் விளைச்சலின் அளவு குறைவாகும். 

தென்அன்னப் பகுதியினைவிட இங்கு விளைச்சல் குறைவு. மண்ணின் 

வளக்குறைவே இதற்குக் காரணமாகும். பயிர் செய்யப்படும் நிலத் 

தின் பரப்பை அதிகரிப்பதாலோ அல்லது விளைச்சலைப் பெருக்கு 

வதன் மூலமோ கம்போடியாவின் மொத்த நெல் உற்பத்தியைப் 

பெருக்குதல் சாத்தியமாகும். அங்குப் பேரரசு ஒன்று வீழ்ந்ததற்கு 
நிலத்தின் வளமற்ற தன்மையும் ஒரு காரணமாகக் கருதப்படுகிறது. 

லாவோஸில் விளையும் நெல் கூழ்த்தன்மை மிக்கதாகும். லாவோ 

ஸில் ஏற்றுமதி செய்யத்தக்க அளவில் நெல் விளைவதில்லை. சில 

போழ்தில் நெல் இறக்குமதியும் செய்யப்படுகிறது. பெரிய ஏரியிலிருந்து 

கடைக்கும் மீன்கள் கம்போடியாவின் உணவுப் பற்றாக் குறையை 

ஓரளவு நீக்குகின்றன. பிப்ரவரி மாதத்தில் ஏரியின் நீர் வடியும் 

பொழுது மீன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் இவ்வேரியிலிருந்து 

கம்போடியாவில் கிடைக்கும் மீனில் 50% பிடிக்கப்படுஒறது. கெமர் 

குடிகள் மீன்கசா உணவாகப் பயன்படுத்துவதால் அவர்களது குடி 

யிருப்புக்கள் ஏரியின் கரையருகிலேயே அமைந்துள்ளன. மீன் பிடிக்கும் 

தொழிலில் முக்கியமாகச் சீனர்களும், அன்னமியர்களும் ஈடுபட்டுள்ள 

னர். ஏரியில் ஆண்டுக்கு 50,000 டன் மீன்கள் பிடிக்கப்படுகின்றன. 

அதில் 25,000 டன் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் மற்ற நாடுகளுக்கு 

அனுப்பப்படுகின்றன. 

உயர் நிலங்கள் : இந்தோசீனாவின் உயர் நிலங்களில் மக்கள் 

தொகை மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. இடமழித்துப் பயிர்த்தொழில் 

செய்யும் பழங்குடி மக்கள் இங்கு வாழ்கின்றனர். இவ்வுயர் நிலங்களில் 

மலேரியா நோய் பரவியுள்ளது. எனவே இந்நோய்க்கு அஞ்சி மக்கள் 

உயர்நிலங்களிற்குடியேராமல் தாழ்நிலங்களிலேயேதங்கிவிடுகின்றனர், 

நெல் முக்கியப் பயிராயினும், சோளம், பருத்தி, கரும்பு, பீன்ஸ் முதலி 

யவையும் உயர் நிலங்களில் விகாகின்றன. தாழ் நிலத்திலிருந்து உயர்
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.நிலம் துவங்கும் எல்லையில் திடல்களில் நிலையாக விவசாயம் செய்யும் 

மியாங் குடிகள் வசிக்கின்றனர். இங்கு வாழும் குடியானவன் தனது. 

நிலத்தில் வேளாண்மை செய்துகொண்டே அருகிலுள்ள காட்டு நிலங். 

களைச் சீர்திருத்தும் பணியிலும் ஈடுபடுகிருன். உயர் நிலங்களில் . 

உள்ள மக்களில் பெரும்பாலோர் சீனாவிலிருந்து குடியேறியவர்களே . 

தெற்குப் பகுதியிலுள்ள உயர் நிலங்களில் மலேயாவினின்று 

குடியேறிய மக்கள் வாழ்கின்றனர். 

சைகானின் வடக்கு, மேற்குப் பகுதிகளிலுள்ள உயர் நிலங்களில் 

பிரஞ்சுக்காரர்கள் இரப்பர்த் தோட்டங்கக ஏற்படுத்தியுள்ளனர். 

ஆசியாவில் அதிக உற்பத்தி செய்யும் தோட்டங்களில் இவையும் 

இடம் பெறுகின்றன. 4,00,000 ஏக்கர்களில் இரப்பர் விளைகிறது. சமீப 

காலத்தில் இரப்பர் பணப் பயிராகக் கருதப்படுவதால் கம்போடி, 

யாவின் மேற்குப் பகுதியில் தற்பொழுது இரப்பர்த் தோட்டங்கள் 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சீனர்களே இத்தொழிலில் அதிக அக்கறை 

கொண்டுள்ளனர். கம்போடிய மலைப்பகுதிகளில் மிளகு பெருமள 

வில் விளைகிறது. 

இந்தோ€னாவின் கனிவளமும் ஆக்கத் தொழில்களும் 

இங்குள்ள இயற்கை வளங்கள்யாவும் இன்னும் பயன்படுத்தப்படா 
மலேயே இருக்கின்றன. அவற்றுள் வனவளம் தாதுப்பொருள் வளம், 

நீர்மின் விசை ஆகியவை முக்கியம். விறகுக்காகக் காட்டு மரங்கள் 

பயன்படுகின்றன. வடபகுதியில் மென்மையான மரங்கள் காகிதத் 

தொழிலுக்கு உபயோகமாகின்றன. இடம் பெயரும் உழவுத் தொழில் 

புரிவோர் காடுகளை அழித்து வருகின்றனர். மரத் தொழிலில் 

ஊக்கங்காட்டி, ஒரேவகையான மரங்களை நட்டு வனவளத்தைப் 

பெருக்கினால் முன்னேற்றங்கள் காணுதல் எளிதாகும். 

இந்தோசீனாவில் தாதுப்பொருள்கள் இருக்கின்றன 6வெனினும் 

ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படாமையால் என்ன என்ன கனிப் 

பொருள்கள் கிடைக்கின்றன எனக் கூறுவது இயலாததாயுள் 

ளது. டான்கின் பகுதியில் மட்டும் ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட் 

டுள்ளன. இங்கு நிலக்கரிப் படைகள் அமைந்துள்ளன. அவற்றுள் 

குவாங்--யென் (மெகா ராட் பகுதி முக்கியமாகும். உயர்ந்தரக 

அனல்மலி நிலக்கரி இங்குங் கிடைக்கிறது. இதன் இருப்பு 20 பில்லி 

யன் டன்களென்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 1940-ல் நிலக்கரி 

யுற்பத்தி 2:5 மில்லியன் மெட்ரிக் டன்களாகும். அதில் 1:5 மில்லி 

யன் டன்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. டான்கின் 

வளைகுடாவிலுள்ள ஹாங்கே (110084), கேம்ஃபா (Campha) - 

முதலியன முக்கியத் துறைமுகங்களாகும்.
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ஆற்றுநீரைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுவ 

தில்லை. நிலக்கரியிலிருந்தும், வெளிநாட்டிலிருந்தும், இறக்குமதி” 

யாகும் பெட்ரேலியத்திலிருந்தும் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப் 

ப்டுகிறது. 

எரிபொருள்களல்லாத தாதுப்பொருள்களில் வெள்ளீயமும், 

துத்தநாகமும் அதிக அளவில் கிடைக்கின்றன. சீன எல்லைக்கருகில் 

டான்கினின் வடபகுதியில் வெள்ளீயமும், டான்கினின் மத்தியப் 

பகுதியிலும் வடபகுதியிலும் துத்தநாகமும் வெட்டியெடுக்கப்படு 

கின்றன. உலகப் பெரும் போருக்குப் பின்னால் உற்பத்தியினளவு 

குறைந்துவிட்டது. லாவோஸின் வடகிழக்குப் பகுதியில் உப்ப, 

தங்கம், இரும்பு, ஆண்டிமனி, பாஸ்பேட்டுகள் ஆகியவை சிறிய 

அளவில் கிடைக்கின்றன. 

பெரிய நகர்களுக்கருகிலேயே செய்தொழிற் பொருள் தொழிற் 

சாலைகள் அமைந்துள்ளன. ஹனாய், ஹைஃபாங், சைகான், 

கொலோன் ஆகியவற்றில் சிமெண்ட், சுண்ணாம்பு முதலிய தொழிற் 

சாலைகளும் நெசவாலைகளும் இருக்கின்றன. வேளாண் தொழிலிற் 

கிடைக்கும் பொருள்களைப் பக்குவப்படுத்தும் தொழில் அதிகம் 

காணப்படுகிறது. நெல் அரைக்கும் தொழிற்சாலைகளும் அரிசியி 

லிருந்து ஆல்கஹால் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளும், சர்க்கரைத் 

தொழிற்சாலைகளும் டான்கின், கொச்சின் சீனா, சைகான் ஆகிய 

வற்றில் இயங்கி வருகின்றன. குடிசைத் தொழில்களும் பல நடை 

பெறுகின்றன. பட்டு, பருத்தி நெசவும், கண்ணாடி, மட்பாண்டங் 

களும், ஓடு, பாய் முதலியன தயாரித்தலும் இங்குள்ள சில குடிசைத் 

தொழில்களாகும். வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதியாகும் பொருள் 

களுடன் இவை போட்டியிட வேண்டியிருப்பதால் இவைகளின் 

வளர்ச்சி இப்போது குன்றிவருகிறது ; 

இந்தோசீனா பெரும்பாலும் பிரான்ஸுடன் வர்த்தகம் நடத்தி 

வந்தது. இந்தோனீசியா, மலேயா, பிலிப்பைன் தீவுகள் ஆகியவற்று 

டனும் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. இறக்குமதியில் ஜவுளிப் பொருள் 

களே முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. ஏற்றுமதியில் விவசாயப் பொருள் - 

களும், கச்சாப் பொருள்களும் பெரும்பங்கு பெறுகின்றன, சோளம், 

இரப்பர், நிலக்கரி, உலர்ந்த மீன், மிளகு, தோல் முதலியனவும் ஏற்று 

மதியாகின்றன. 1-5 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் அரிசி ஹாங்காங், 

சீனா முதலிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகிறது. ஆயின் இந்தோ 
சீனாவின் அரசி தரங் குறைந்திருப்பதால், உலக மார்க்கெட்டில் 

இடம் பெறுவதில்லை. உலகப்போரினால் இதன் வர்த்தகம் பெருமளவு 

பாதிக்கப்பட்டுவிட்டது.
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இந்தோ €ீனாவிலுள்ள பல மாநிலங்கள் 

கம்போடியா, அன்னம், டான்கின், கொச்தின் சீனா ஆகியன 

பிரஞ்சு ஆதிக்கம் வருமுன்பிருந்த அரசியல் அமைப்புக்களாகும். 

உலகப்போருக்குப் பின்னர் 1949-ல் இந்தோ சீனா கம்போடியா, 

.லாவோஸ், வியட்நாம் எனப்பிரிக்கப்பட்டது. வியட்நாம் பிறகு வட, 

இதென்பகுதிகளென இரண்டாக்கப்பட்டது. 

தென்வியட்நாம்: மீகாங் ஆற்றின் டெல்டாப்பகுதியும், 

முந்தைய கொச்சின் சீனாக் காலனியும் முக்கியப் பகுதி 

களாகும். இந்நாட்டின் பரப்பு 654,000 சதுர மைல்களாகும். 

மக்கள் தொகை 1] மில்லியன்களாகும். சைகான்ட, 

கொலோன் என்பன முக்கிய இரட்டை நகரங்களாகும். இவற்றின் 

மக்கள் தொகை 1-6 மில்லியன் ஆகும். தென்சீனக் கடலிலிருந்து 

5 மைல் தொலைவில் சைகான் ஆற்றங்கரையில் சைகான்நகர் அமைந் 

துள்ளது. தென்கிழக்கு ஆசியாவிலுள்ள பெரிய நகரங்களில் 

சைகான் ஒன்றாகும். கொலோன்நகர் சைகானுக்கு மேற்கிலமைந் 

துள்ளது. சீனர்கள் இங்குக் குடியிருப்புக்களை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். 

சைகான் கம்போடியாவிற்கும், தென்வியட்நாமிற்கும் சிறந்த துறை 

முகமாகப் பயன்படுகிறது. 

கம்போடியா : உலகப்போரினால் கம்போடியா அதிகமாகப் 

பாதிக்கப்படவில்லை. இதன்பரப்பு 71,000 சதுர மைல்களெனவும், 

மக்கள் தொகை 4-1 மில்லியன் எனவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. 

நல், இரப்பர் ஆகியவற்றின் உற்பத்தி இந்நாட்டில் அதிகமாக உள் 
எது. வியட்தநாமிற்கும் கம்போடியாவிற்குமிடையே நல்லுறவு 

.நிலவுவதில்லை. ரியம் (1௦௧௨) என்பது தாய்லாந்து வளைகுடாவில் 

அமைந்த முக்கியத் துறைமுகமாகும். கம்போடியா தாய்லாந்துடன் 

நாம்பென் பகுதிவழியே செல்லும் இருப்புப் பாதையால் இணைக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

லாவோஸ் : இந்நாட்டில் பல இனங்ககச் சார்ந்த மக்கள் 

வசிக்கின்றனர். இதன் பரப்பு 90,500 சதுர மைல்களாகும். 

லாவோ--தை எனப்படும் மக்கள் இந்நாட்டின் மக்கள் தொகையில் 50 

சதவீதத்திற்குக் குறைவாக உள்ளனர். மொத்த மக்கள் தொகை 

௬மார் 8 மில்லியன்களாகும். சீனாவின் தெற்கெல்லையின் தெற்குப் 

பகுதியில் இது அமைந்துள்ளது. எனவே இங்குள்ள மக்களில் 

பெரும்பாலோர் சீன நாட்டில் தோன்றி இங்கு வந்து தங்கி வாழ்பவர் 

களாவர். சீனாவுடன் இங்குள்ள மக்கள் நல்லுறவு பூண்டுள்ளனர். 

பர்மா, தாய்லாந்து, கம்போடியா முதலியன புத்தமதச் சார்பின் 

மூலம், கலாசாரத் தொடர்பு கொண்ட நாடுகளாக விளங்குகின்றன.



வடவியட்நாம் அல்லது வியட்மின் : இங்கு மக்களடர்த்தி 

மிக அதிகம். 64,000 சதுரமைல் பரப்புக்கொண்ட இந்நாட்டின் 

மக்கள் தொகை 18 மில்லியன்களாகும். உயர்நிலங்களில் வாழும் 

பழங்குடி மக்கள் தவிர, இங்குள்ள மக்கள் அன்னாமியரேயாவர். 

சீனரின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைந்த அளவிலேயேயுள்ளது. 

வியட்மின்பகுதி பொருளாதாரத் துறையிற் சிறந்து நிற்கிறது. 

நிலக்கரிச் சுரங்கங்களும், சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகளும், நெசவாலை 

களும் இங்கு நடைபெறுகின்றன. போக்குவரவு வசதிகளும் 

நிறைந்த அளவிற் பெருகியுள்ளன. இந்நாடு சீனாவுடன் சாலைகளின் 

மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஹனாய், ஹைஃபாங் ஆகியன முக் 

கிய நகரங்களாகும். ஹைபாங் முக்கியத் துறைமுகமாகும். இசன் 

மக்கள் தொகை 189,000 ஆகும். ஹனாய்நகர் பிரஞ்சுப் பாணியில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. போக்குவரவு வழிகளின் கூடலாக இப்பகுதி 

அமைந்துள்ளது. உள்நாட்டு மார்க்கெட்டுக்களாகவும், வர்த்தக 

மையங்களாகவும் திகழும் சிறு நகரங்கள் பல இங்குள்ளன. அதிக 

மக்கள் தொகை வியட்மின்னுக்குப் பெரும் .பிரச்சினையாக உள்ளது. 

ஆயினும் இயற்கை வளங்கள் நிறையப் பெற்றுள்ள இந்நாட்டிற்குப் 

பொருளாதார முன்னேற்றமடையப் பெருவாய்ப்புக்களுள்ளன.



பரப்பளவு : 

மக்கள் தொகை : 

. செலாவணி அலகு : 

அரசியலமைப்பு : 

தலைநகர் : 

தேசிய வருவாய் : 

  

மலேயா 

(Malaya) 

௨0,700 சதுர மைல்கள் 

6,909,009 

wGewer _oreot (Malayan Dollar) 

Gite (Federation) 

Garerebyyt (Kuala Lumpur) 

982,152 மில்லியன் மலேய டாலர்கள்:



மலேயா 

4 

மலேயா அரசு 50,690 சதுர மைல் பரப்புடையது. இலங்கைத் 

தீவினைப் போன்று இருமடங்குப் பரப்புடையது. தென்சீனக் கடலுக் 

கும் இந்துப் பெருங்கடலுக்குமிடையே அமைந்துள்ள கிரா (187௨) 

என்னும் பூசந்தியிலிருந்து ஆசியாவின் தென்கிழக்கு முனைவரையில் 

மலேயா பரவியுள்ளது. மலேயாவின் தென் கோடியிலிருந்து $ மைல் 

தொலைவில் சிங்கப்பூர்த் தீவு உள்ளது. இதன் பரப்பு 224 சதுரமைல் 

களாகும். சிங்கப்பூரும், அண்மையிலுள்ள சிறு தீவுகளும் சிங்கப் 

பூர்க் காலனி யெனக் குறிக்கப்படுகின்றன. வடக்கே தாய்லாந்தி 

லிருந்தும், தென்மேற்கில் இந்தோனீசியாவைச் சேர்ந்த சுமத்திராத் 

தீவிலிருந்தும் மலேயா பிரிக்கப்படுகிறது. எனவே தென்கிழக்கு _ 

ஆசியாவின் நடுப்பகுதியில் மலேயா அமைந்துள்ளது $ அஃதாவது, 

கண்டப் பகுதிகளும் தீவுகளும் கூடுமிடத்தில் இருக்கிறது. இந்துப் 

பெருங்கடலில் தோன்றும் பருவக் காற்றுக்கள் தென் சீனாவைச் 

சார்ந்த காற்றுக்களுடன் குவியுமிடத்தில் உள்ளது. இத்தகைய 

சாதகமான இருப்பிடத்தின் காரணமாக மலேயா வெகு காலமாகப் 

பொருளாதார முக்கியத்துவம் உடையதாயிருக்கிறது. மேலும் அதிக 

மக்கள் தொகை கொண்ட இந்தியா, சீனா என்ற இரு பெரு நிலப் 

பரப்புக்களை இணைக்கும் கடல் வழியின் நடுவிலும், ஆஸ்திரேலியாவிற் 

கும் பசிபிக் கடலுக்கும் அருகிலும் அமைந்திருப்பதால் இந்நாடு 

(போர் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் இருக்கிறது. 

மலேயா, பூமத்தியரேகைக்கு மீக அருகில் அமைந்துள்ளது. இது 

1 வடக்கு முதல் 7? வடக்குவரை பரவியுள்ளது. 100” &ழக்கி 

லிருந்து 105 கிழக்கு வரையுள்ள தீர்க்க ரேகைகளில் இது பரவி 

யுள்ளது. எனவே இங்குப் பூமத்தியரேகைக் காலநிலையம்சங்களான 

கனத்த மழையும், அதிக ஈரப்பதமும், அதிக வேறுபாடில்லாத 

வெப்பநிலையும் காணப்படுகின்றன. உயர் அட்சாம்சங்களிலுள்ள 

கோடை, குளிர் காலங்களாயொத்து மலேயாவில், தென்மேற்குப் 

பரூவக் காற்றுக்காலம், வடகிழக்குப் பருவக் காற்றுக்காலம் என இரு



மலேயா 869. 

பருவங்கள் காணப்பெறுகின்றன. ஆனால் மலேயாவின் இழக்குக் 

கடற்கரையைத் தவிர மற்றப் பகுதிகளில் பருவக்காற்றுக் காலநிலை 

அதிகமாக உணரப்படுவதில்லை. மேற்கூறிய இரு பருவங்களுக்கும் 

இடைப்பட்ட காலத்தில் மலேயாவின் பெரும்பகுதி மிகுந்த மழையைப் 

பெறுகிறது. கடற்கரையைச் சார்ந்த பகுதிகளில் மழைபெறும் காலம் 

வேறுபடுகிறது. வருட சராசரி மழையளவு சுமார் 100 அங்குலங் 

களாகும். இடத்திற்கு இடம், வருடத்திற்கு வருடம் மழையளவில் 

வேறுபாடுகள் காணப்பெறுகின்றன. நெக்ரி செம்பிலானில் (16ம் 

ஒர 311) உள்ள ஜெலெபு (66180) என்னும் இடம்தான் மலேயாவி 

. லேயே மிக வறண்ட பகுதியாகும். இங்கு வருட மழையளவு சராசரி 

65 அங்குலங்களாகும். வருடத்திற்குச் சராசரி 198 அங்குல 

மழையைப் பெறும் மாக்ஸ்வெல்ஸ் ஹில் (18க௨௮155 17111) என்னும் 

இடம் மிகுந்த மழையைப் பெறும் பகுதியாகும். சமவெளிகளில் 

சராசரி உச்ச வெப்பநிலை 90”11_க்குக் குறைவாகவும், மிகத் தாழ்ந்த 

வெப்பநிலை 70:11 ஆகவும் உள்ளன. மலைகளின்மேல் அமைந்துள்ள 

இடங்களில் வெப்பநிலைகள் தாழ்ந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாகக் 

காமரான் உயர்நிலங்களில் (கே௱௦௦1 11121௨௧005) உச்ச நீச வெப்ப 

நிலைகள் முறையே 79]! ஆகவும் 865]! ஆக்வுமுள்ளன $ ஃப்ரே 

ஸர்ஸ் ஹில் (Fraser’s Hill) என்னுமிடத்தில் அவை 8117 ஆகவும் 

53°F ஆகவும் இருக்கின்றன. மலேயாவின் மொத்தப் பரப்பில் $ பங் 

-குப் பரப்பில் அடர்ந்த காடுகள் உள்ளன. காடுகள் வளர்ந்திருக்கு 

மிடங்கள் பெரும்பாலும் சதுப்பு நிலங்களாகவே உள்ளன. தரையி 

லிருந்து 100 அடிக்கும் மேலாக இக்காட்டிலுள்ள மரங்கள் உயர்ந்து 

காணப்பெறுகின்றன. மலேயா தீபகற்பத்தின் நடுப்பகுதியில் ஏறக் 

குறைய வடக்குத் தெற்காக உள்ள மலைத்தொடர்கள் அமைந்திருக் 

கின்றன. இவை சில இடங்களில் 7000 அடிக்கு மேலுயர்ந்த-சிகரங் 

களக் கொண்டுள்ளன. இச்சிகரங்கள் பெரும்பாலும் காடுகள் 

மூடிக்கிடக்கின்றன . 

இங்கு ஓடும் ஆறுகள், ஆங்கில ஆதிக்கம் பரவுவதற்கு முன்பு 
பெரும் போக்குவரவு வழிகளாகப் பயன்படுத்தப்பெற்று வந்தன. 

மலேயாவில் காணப்பெறும் மாநிலங்கள் ஆறுகளின் வடிகால் தாழ் 

'நிலங்களிலேயே அமைந்துள்ளன, மேலும் அம்மாநிலங்களின் பெயர் 

களும் அங்குப் பாயும்ஆறுகளின் பெயரையொட்டியே ஏற்பட்டுள்ளன. 

தோன்றுமிடங்களுக்கு அருகிலும், மேல் பகுதிகளிலும் அவ்வாறுகள் 

மிகுந்த விசையுடனும் குறுகிய மலையிடுக்குக்களின் வழியாகவும் பாய் 

கின்றன. கடற்கரைச் சமநிலங்களை அடைகையில் ஆறுகளில் 

வண்டலின் அளவு அதிகமாவதால் நீரின் நிறம் வேறுபடுகிறது $ 

மேலும் கடலைச் சென்றடையுமுன் அவற்றில் எண்ணற்ற மியாண் 

டர்கள் காணப்படுகின்றன. காடுகள் மண்டிக் கிடவாமல் உள்ள
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பகுதிகள் எவையெனில் அவை மேற்குக் கடற்கரையை யொட்டிக் 

காணப்படும் பெரும்பரப்பும், வடக்கிலுள்ள ஒரு பகுதியும் ஆறுகளின் 

வடி நிலங்களுமேயாகும். இவையே நெல் உற்பத்தியிற் சிறந்து 

விளங்குகின்றன. அவற்றுள் முக்கியமாகக் குறிப்பிடத்தக்கவை 

கெடா (0660௧1, பெர்லிஸ் (118), கெலேன்டன் (1868ம்) முத 

லிய வண்டற் சமநிலங்களே. மலேயாவின் பரப்பில் 3 பங்குப் பரப்பு 

நிலம் இரப்பர்த் தோட்டங்கள், வெள்ளீயச் சுரங்கங்கள், எண் 

ணெய்ப் பனைகள் (01 நவிய£), தென்னைகள் ஆகியவைகளுக்காகச் 

சீர்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவைகளிலிருந்து மலேயா அரசுக்குப் பெரு 

வருவாய் கிட்டுகிறது. 

மலேயா நாட்டினது கடற்கரையின் நீளம் ஓராயிரம் மைல்களுக் 

கும் மேலாகும். மேற்குக் கடற்கரையில் ஏறக்குறையத் தொடர்ச்சி 

யாக மாங்குரோவ் காடுகளையும் சமமட்டமான சதுப்பு நிலங்களையும் 

காணலாம். இக்கடற்கரையில் அதிக வளைவுகளைக் காண வியலாது. 

கிழக்குக் கடற்கரை அறுபடாமல் ஒழுங்காகவுள்ளது. மணற் பரப் 

பிற்கு வரம்பு அமைத்தாற் போன்று வளர்ந்திருக்கும் கடற்கரைத் 

தாவரங்கள் சித்திரம் தீட்டியது போன்று கவின்பெற்று விளங்கு 

கின்றன. இத்தகைய காட்சியீனை அயன மண்டலத்தின் வேறெந்தப் 

பகுதியிலும் பார்க்க வியலாது எனக் கூறலாம். மலாக்கா ஜலசந்தி 

ஓர் உள்நாட்டுக் கடல் போன்று விளங்குவதால் மேற்குக் கடற்கரை 

யில் சில துறைமுகங்கள் தோன்றி நன்கு வளர்ந்துள்ளன. கிழக்கில்! 

காற்று அதிக விசையுடன் வீசுவதாலும், கடல் அமைதியின்றி 

இருப்பதாலும் துறைமுகங்கள் அதிகமாக அமையவில்லை. முக்கியத் 

துறைமுகங்களெனச் சொல்லக்கூடியவையே கிழக்குக் கரையில் 

இல்லை யெனலாம். 

மக்கள் தொகை 

சீனா, இந்தியா, மற்றும் பிற ஆசிய நாடுகளிலிருந்து மலேயாவில் 

மக்கள் பெருமளவில் குடியேறினர். மலேயாவில் மண்டிக் கிடந்த 

இயற்கை வளமும் அரசியற் பாதுகாப்பும் மக்களை வரவேற்றன. 

மத்திய ஆசியாவிலிருந்து தென்சீனக் கடலில் அமைந்துள்ள நிலப் 

பகுதிகளுக்கு மக்கள் செல்ல இது ஒரு வழியாகப் பயன்படுத்தட்' 

பட்டது. பல இனமக்களும், பல்வேறு கலாசாரங்களும் கலந்ததன் 

விளைவாக இங்குப் புராதனமான மலேய நாகரிகம் தோன்றியது. தற் 

பொழுது உள்ள மலேயர்கள் இந்நாகரிகத்தினைச் சேர்ந்தவர்களே. 

funds (Semang), ¢arus (Sakai), gQraeér (Jakun) என்பவர்கள் 

காடுகளிலே வாழும் பழங்குடி மக்களாவர். இம்மக்கள் மலேய நாக 

ரிகத்துடன் தொடர்பு கொண்டவரல்லர் என மலேயர்கள் கருது 

கின்றனர்.



மலேயா oF 

பழங்காலத்தில் இத்தீபகற்பத்துடன் இந்தியாவும் சீனாவும் வர்த்த 

கத் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கொண்டிருந்ததால் அவ்விரு நாடுகளை 

யும் சேர்ந்த மக்கள் இந்நாட்டில் வந்து குடியேறி யிருந்தனர். இன் 

னுங்கூட அவர்கள் மலேயாவில் காணப்பெறுகின்றனர். இந்நாட்டின் 

மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் சீனராகவே உள்ளனர். 

கி. பி. முதல் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு வரை இந் 

திய வர்த்தகர்களும் குடிகளும் மலேயாவின் கடற்கரைப் பகுதிகளில் 

தங்கள் குடியிருப்புக்கசா அமைத்துக்கொண்டு வந்தனர். பண்பாடு, 

பொருளாதாரம் ஆகிய இரு துறைகளிலும் இவர்கள் தங்களின், மேன் 

மையினை நிலைநாட்டினர். இதன் விளைவாக மலேயாவில் இந்து மதத் 

தின் சமூக, அரசியற் கொள்கைகள் பரவின. இக்கொள்கைகளும், 

வாழ்க்கை முறைகளும், தொன்றுதொட்டு இருந்துவரும் மலேயா 

மக்களின் பழக்க வழக்கங்களும் கலந்தன. இக்கலப்பின் மூலம் உரு 

வாகிய ஒரு சமூகம் மலேயாவின் பல பாகங்களில் இன்றுங்கூடக். 

காணப்பெறுகிறது. பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இங்கு முகம்மதியர் 

செல்வாக்குப் பரவ ஆரம்பித்தது, பதினேழாம் நூற்றுண்டிற்குள் 

பெரும்பாலான மலேயர்கள் இஸ்லாம் மதத்தைத் தழுவினர். அதே 

சமயத்தில் அதுவரையில் வழக்கிலிருந்து வந்த இந்திய நாட்டு லிபி 

யின் இடத்தை அரேபிய லிபி பிடித்துக்கொண்டது. 

மலேயாவுடன் முதன்முதலில் நேரடியான தொடர்பினை ஏற்படுத் 

-திய மேனாடுகளுள் ஒன்ரளான போர்ச்சுகல்1511-ஆம்ஆண்டில்மலாக்கா 

(71௨௦௦௧) வினைக் கைப்பற்றி, அங்கு ஒரு வியாபாரத் தலத்தினை 

நிறுவியது. பதினேழாம் நூற்றாண்டில் டச்சுக்காரர்களால் கைப்பற்றப் 

படும் வரையில், போர்ச்சுகேசியர்கள் மலாக்காவினைத் தங்கள் இருப் 

பிடமாகக் கொண்டிருந்தனர். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முடிவு: 

வரையில் மலேயாவில் மேனாடுகளில் செல்வாக்கு நன்கு உணர்த்தப் 

படவில்லை. அதன் பின்னரே மேனாடுகள்--சிறப்பாக இங்கி 

லாந்து--தங்கள் ஆதிக்கத்தை இத்தீபகற்பத்தின் பின்னிலப்பகு தியிற். 

பரப்பின. 

பிரிட்டிஷ் நிர்வாகத்தின்கீழ் மலேயாவில் அமைதியும் பாதுகாப்: 

பும் நிலபெறத் துவங்கவே, அவற்றைத் தொடர்ந்து அதன் பொருளா 

(தார சமூகத் துண்றகளில் விரைவான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. இத 

னைக் கண்டு வெளிநாடுகளிலிருந்து, அதிலும் பெரும்பாலும் இந்தியா, 

சீனா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து ஏராளமான மக்கள் இந்நாட்டிற் குடி. 

யிறங்கினர். முதல் உலகப்போருக்கு முற்பட்ட நாற்பது ஆண்டு 

களுக்குள் மலேயா நாட்டிலிருந்த மலாய் மக்களின் அளவு, மொத்த 

மக்கள் தொகையில் முதலிலிருந்த அளவான 90 சதவீதத்திலிருந்து: 

54 சதவீதமாகக் குறைந்தது. குடியிறங்கெய மக்கள் அந்நாட்டின் 

பொருளாதார மேம்பாட்டிற்குப் பெருங்காரணராக இருந்தனர்
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ஆனால் குடியிறங்கய இனத்தவரிடையே மதம், மரபு, தொழில் ஆகிய 

வற்றில் காணப்பட்ட வேறுபாடுகளனைத்தும் அவர்களிடையே சமூகத் 

தொடர்பு ஏற்படுவதனைத் தடுத்ததோடன்றி, இந்நாட்டில் சுயாட்சி 

.நிறுவப்படுதற்கு முதலில் தேவைப்படுவதான தேசீய ஒற்றுமை ஏற்படு 

வதனையும் சிக்கல் மிகுந்ததொன்றுகச் செய்தன. 

மலேயா நன்கு விழித்துக்கொண்டு விரைவாக முன்னேரியுள்ளது. 

எனினும், அந்நாட்டில் வாழும் மலாயன், மிகச் சிறிய பரப்பினை 

யுடைய நிலத்தினை. உழுது அதனின்று கடைத்தனவற்றை உண்டு 

களிப்போனாகவோ, மீன் பிடித்தல் தொழிலில் ஈடுபடுபவனாகவோ 

தான் இன்னும் இருந்து வருகிறான். நகர வாழ்க்கை அவனை எந்த் 

வகையிலும் தூண்டவில்லை. இன்னும் நாட்டுப்புற வாழ்க்கையைத் 

தழுவியவனுகவே வாழ்ந்து வருகிறான். சுரங்கங்களிலும், தோட்டங் 

களிலும் பணியாற்ற மலேயன் முன்வருவதில்லை. இந்தியர்களும் சீனர் 

களுமே மற்றையத் தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொழில், வர்த்த 

கம் ஆகிய துறைகளில் சீனர்களே நெடுங்காலமாகக் கவனஞ் 

செலுத்தி வந்துள்ளனர். அரசியல் துறைகளிலும், இரப்பர்த் தோட்டங் 

களிலும் இந்தியர்கள் பணிபுரிந்து 'வருகிறார்கள். கடைகளைக் கண் 

காணிப்பவரும் இந்தியரே . 

1955-ல் மலேயாவின் மக்கள்தொகை 6,058,817. இதில் 

2,967,233 Gut மலேயர்; 2,286,688 பேர் சீனர்; 718,210 போ் 

இந்தியர்களும் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்தவர்களும்; 90,891 பேர் மற் 

றைய இனங்களைச் சேர்ந்தவர். 1956-ல் மலேயாவின் மக்கள் 

தொகை 6,252,000 ஆகப் பெருகியது, 

(பொருளாதார வளர்ச்சி 

ஆட்சியாளர்கள், தனியார் துறையினர் ஆகியோர் ஒத்துழைப் 

புடன் மலேயப் பொருளாதாரம் கடந்த தொண்ணூறு ஆண்டுக் கால 

. மாக விரைந்து மூன்னேறி வருூகறது. போக்குவரவு வழிககாத் 

திறம்பட அமைப்பதிலும், நாட்டுப்புறப் பகுதிகளை முன்னேற்றுவதி 

லும், பாசன வசதியும்: வடிகால் வசதியும் அமைப்பதிலும், பொது 

துறையில் அதிக வேலை வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தித் தருவதிலும் 

அரசாங்கம் முயன்றது. வர்த்தகத் துறையில் கருத்துடைய தனியார் 

துறையினர் சுரங்கங்கள், தொழிற்சாலைகள், தோட்டங்கள் ஆகதய 

வற்றின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு நன்கு 

உணர்த்தி, நாடு நலம்பெற மூலதனம் ஈந்து ஊக்குவித்தனர். இங்கி 

லாந்து நாட்டிலிருந்துதான் மூலதனத்தின் பெரும் பகுதியும் தொழில் 
நுட்ப அறிவும் கிடைத்தன. இங்கிலாந்து துணிவுடன் மலேயாவில்
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பெருமூலதனம் வைத்துத் தொழிலையும், வர்த்தகத்தையும் வளர்ப்ப: 

தில் அக்கறை காட்டிப் பெரும் பொருளீட்டியது, தனியார் துறைக்கு, 

விதிக்கப்பட்ட உள்ளூர்வரி, செலவு வரி ஆ௫யவை பொதுத். 

துறைக்கு முக்கிய வருவாயாகும். இதனைக் கொண்டு நாட்டின் 

முன்னேற்றம் விரைந்து சென்றது. பொதுவாக மக்களின் வாழ்க்கைத் 

தரத்தையுயர்த்தவே இப் பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆங்கி 

லேயர் பேரூக்கம் காட்டினரெனினும், சுரங்கத்தொழில்களும் தோட். 

டங்களும் அவர்களின் ஏகபோக உரிமையாக விடவில்லை. இரு 

உலகப் போர்க்களுக்கடையே உள்ள காலத்தில் மலேயாவிலுள்ள 

௩திரப்பர்த் தோட்டங்களில் $ பங்கிலும், வெள்ளீயச் சுரங்கங்களில் 

் பங்கிலும் ஆசிய மக்களே உரிமையுடன் தொழில் நடத்தி வந்தன 

ரெனக் கூறப்படுகிறது. 1955-ல் உற்பத்தியான மொத்த வெள்ளீயத். 

தில் 40 சதவீதமும் இரப்பரில் 45 சதவீதமும் ஆசிய மக்களின் 

உரிமைகளிலிருந்து இடைத்தன. பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், அமெரிக்கா 

முதலிய நாடுகள் தோட்டத் தொழிலிலும், ஆஸ்திரேலியா சுரங்கத். 

தொழிலிலும் முதலீடு செய்தன. அயல்நாடுகள் மலேயாவில் 

மூலதனம் வைத்துத் தொழில் நடத்துவதைத் தடுக்கும் சட்டங்க 

ளெவையும் இங்கில்லை. இலண்டனில் அமைந்திருக்கும் பதிவு பெற்ற: 

கம்பெனிகளின் உரிமையையே மற்றவைகளும் பெற்றுத் தொழிலை. 

வளர்த்தன. மூலப்பொருள்கள் இங்கிலாந்திற்குக் கிடைத்த 

ஷலையிலேயே மற்ற நாடுகளுக்கும் கிடைத்தன. இனி, பொருளாதார 

முன்னேற்றம் பல்வேறு துறைகளால் எவ்வாறு ஏற்பட்டதெனக் 

காண்போம். 

போக்குவரவு முறைகளைச் செவ்வனே அமைத்த பெருமை 

ஆட்சியாளரையே சாரும். 1874-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு ஆறுகள் 

வழியாகத்தான் உள்நாட்டில் போக்குவரவு நடைபெற்று வந்தது. 

இம்முறைக்குக் காடுகளும், புயல்களின் விளைவாகக் கீழே விழுந்து 

பாதையை அடைத்துக் கொள்ளும் மரங்களும் பெரிய தடைகளாக 

விருந்தன. இத்தகைய இடர்களைக் க&ந்து வசதி செய்து தரப்பட்ட 

துடன், சாலைகளும் இருப்புப் பாதைகளும் போடப்பட்டு, விமான 

நிலையங்களும் துறைமுகங்களும் கட்டப்பெற்று அஞ்சல், தொலை 

நேச வசதிகள் அமைக்கப்பட்டன . 

மேற்குக் கடற்கரையில் அமைந்த துறைமுகங்ககாயும், உள் 

நாட்டிலுள்ள வெள்ளீயச் சுரங்கங்களையும் இணைக்கும் இருப்புப் 

பாதைகள் முதன்முதலில் போடப்பட்டன. இதன் மூலம் வெள்ளீயம் 

மிகுதியாக ஏற்றுமதி செய்யப்பெற்றது. அரசாங்கத்திற்கும் அதிக 

வரிகளால் பெருவருவாய் கிட்டியது. எட்டு மைல் நீளமுள்ள 

டாய்பிங் (7வ்றஐ) என்னுமிடத்திற்கும் போர்ட் வெல்டு (௦1% 14/84)
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-க்குமிடையே 1855-ல் முதன்முதலில் இருப்புப்பாதை அமைக்கப் 

பட்டது. 1898-ஆம் ஆண்டுக்குள் போர்ட் டிக்ஸன் (1௦௩ 191500), 

செரம்பான் (லக), கோலாலம்பூர் (க வற்றா), போர்ட் 

‘efi _séranria (Sweetenham), Qaré ஆன்ஸன் (1விம Anson) 

ஆகிய பகுதிகளை இருப்புப்பாதை இணைத்தது. மேற்குக் கடற்கரையி 

லுள்ள புகை வண்டி நிலையங்கள் இணைக்கப்பட்டு 840 மைல்கள் 

நீளமுள்ள ஓர் இருப்புப் பாதத போக்குவரவுக்குப் பயன்பட ஆரம் 

பித்தது. மேற்கூறிய பாதையின் மூலம் பெனாங் (1௨), பெரக் 

(Perak), செலோங்கோர் (888020), நெக்ரி செம்பிலான் ஆ யன, 

இணைக்கப்பட்டன. இது வடக்கில் சீயாமிய இருப்புப் பாதையடன் 

இணைக்கப் பெற்றது. சிங்கப்பூர், ஜொஹோர் பஹ்ரூ (2௦110:6 Sahrud 

ஆகியவற்றை இணைத்து இருப்புப் பாதையும் சாலையும் அமைக்கப் 

பட்டன. 1987-ல் மலேயாவிலிருந்த மொத்த இருப்புப் பாதையின் 

நீளம் 1000 மைல்களுக்கும் மேலாக இருந்தது. ஜப்பானியரின் 

ஆதிக்கத்திலிருந்தபொழுது இருப்புப் பாதைகளும் பாலங்களும் 

நாசமாக்கப்பட்டன. கிழக்குக் கடற்கரையில் போடப்பட்டிருந்த - 

200 மைல் நீளமுள்ள இருப்புப் பாதை முழுவதும் சேதமாக்கப் 

பட்டது. /955ஆம் ஆண்டில் இருப்புப் பாதையைப் புதுப்பிக்கும் 

திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக முடிவுற்று, இருப்புப் பாதைகளின் மொத்த 

நீளம் 1028 மைல்களாக ஆயின . 

S 

இருப்புப் பாதைகளுடன் சாலைகளும் அமைக்கப்பட்டன. 

வாகனங்களின் எண்ணிக்கை வளர வளரச் சாலைகளும் வளர்ந்தன. 

1955-0 மொத்தச் சாலைகளின் நீளம் 6,884 மைல்களாகும். 

மோட்டார். வாகனங்களின் எண்ணிக்கை 1,00,577 ஆகும் 
தற்பொழுது சாலைகளின் நீளமும் வாகனங்களும் விரைவாகப் பெருகி 

சிங்கப்பூர் முக்கியத் துறைமுகமாகும். சதுப்பு நிலமான, மக்கள் 
குடி.பிருப்பற்ற சங்கைத் தீவின் ஒரு பகுதியான சிங்கப்பூர், வர்த்தகக் 
கேந்திரமாகவும், மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை 
கொண்ட இடமாகவும் விளங்கும் பெருநகராகும். வ௫திகளனைத்தும் 
வாய்க்கப்பெற்ற சிறந்த உலகத் துறைமுகங்களுள் ஓன்ராக இலங்கு5 
சிங்கப்பூரில் பாங்கு (வய), கிடங்கு ஆகிய வசதிகளும் வர்த்தக 
வசதிகளும் பெருகியுள்ளன. பெனாங்கும் இத்தகைய வசதிகளைச் 
சிறிய அளவில் பெற்றிருக்கும் மற்றொரு சிறந்த துறைமுகமாகும். 
மலேயா இருப்புப்பாதை நிருவாகத் துறையினர் போர்ட் ஸ்வீட்டன் 
ஹாம், டெலுக் ஆன்ஸன், போர்ட் டிக்ஸன் ஆகியவற்றை நிர்வகிக் 
கின்றனர். போர்ட் ஸ்வீட்டன்ஹாம் முக்கியத் துறைமுகமாகும். 
இத்துறைமுகத்திற்குச் சிறிது வடக்கே, கிலாங் ஜலசந்தியில் (1182)
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Strait) am துறைமுகம் கட்டப்படுவதற்கான திட்டம் 9559-ல் மேற் 

கொள்ளப்பட்டது. 

ஜப்பானியரின் ஆட்சியில் துறைமுகங்கள் கவனிப்பாரற்றுக் 

கிடந்தன ; சில அழிக்கப்பட்டன. 1945-க்குப் பிறகு அவை நன்கு 

கண்காணிக்கப்பட்டுப் புதுப்பிக்கப்பட்டன. சிங்கப்பூர் விரைவில் 
முன்னேறியதன் காரணமாக 1946-ல் போக்குவரவுக்குப் பெரு 

மளவிற் பயன்பட்டது. கடல்வழித் துறை (ரீகாண்கி நிஞகாக்களம்) 

தீபகற்பத்தின் எல்லாக் கடற்கரைகளையும் அமைத்தது. விமான 

. நிலையங்கள் பல அமைந்துள்ளன. மலேயா நாட்டில் எல்லா வசதி 

களும் பொருந்திய எட்டு விமான நிலையங்களுள்ளன. கோலாலம்பூர் 

உலக விமானவழியில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய விமான நிலைய 

மாகும். பெனாங், மலாக்கா, சிங்கப்பூர், கோலாலம்பூர், ஈப்போ 

யூ ஆகிய இடங்களில் வானொலி நிலையங்கள் நிறுவப்பட்டுள் 

ளன. ஆங்கிலம், மலேயம், 5 'சீன மொழிகள், தமிழ் ஆகியவை 

ஒலிபரப்பாகும் மொழிகளாகும். 

வேளாண்மை, மீன்துறை, வனவளம் 

மலேயா ஒரு விவசாய நாடாகும். நாட்டின் செல்வநிலைக்குக் 

காரணமாய் விளங்கும் இரப்பரே இதன் முக்கிய விகாபொருளாகும். 

இரப்பருக்கு அடுத்தபடியாக வெள்ளீயம் மலேயப் பொருளாதாரத்தில் . 

முக்கியத்துவம் வகிக்கிறது. ஆங்கிலேயரால் இரப்பர் இங்குக் கொண 

ரப்பட்டதாகும். ஏற்றுமதிப் பொருள்களிலிருந்து கிடைத்த வரு 

வாயில் 85% மேற்கூறிய இருபொருள்களிலிருந்தே கிட்டியது. இரப்பர் 

விளைவிக்கப்படாததற்கு முன்பே மலேயாவில் ஏற்றுமதிக்கான விவ 

சாயப் பொருளைப் பயிரிடும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தன் 

பொருட்டுப் பயிராக்கல் முறையிலேயே மலேயர் அதிகக் கவனஞ் 

செலுத்தினர்; தோட்டத் தொழிலில் ஊக்கங்காட்டவில்லை. ஐரோப் 

பியரான, போர்ச்சுகேஸியர், டச்சுக்காரர், ஆங்கிலேயர் ஆகி 

யோரே இரப்பர்ப் பயிரைப் புகுத்தி விவசாயத்தைப் பெருக்கி, ஏற்று 

மதியில் வேளாண்துறைப் பொருள்களை இடம்பெறச் செய்தவராவர். 

-அலேயாவில் வாழ்ந்த சீனர் இதில் பெரும் அக்கறை கொண்டு ஈடு 

ப்ட்டனர். 

1250-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்புவரை மிளகு முக்கிய விகாபொரு 

ளாகத் திகழ்ந்தது. இலவங்கம், ஜாதிக்காய் ஆகியனவும் மிகுதி 

யாக விளைந்தன. 1860-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு செடிகளுக்கு வந்த 

தோயின் காரணமாக இத்தொழில் நசித்தது. வெல்லெஸ்லி (14/611681-) 

மாநிலத்திலும், பெனாங்கிலும் சர்க்கரை உற்பத்தித் தொழில் 40 

ஆண்டுக்காலம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. 1918-ஆம் ஆண்டில்
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இத்தொழில் மறைந்தது. அடுத்துக் காப்பிப் பயிர் முக்கியத்துவம் 

பெற்றது. ஜலசந்திக்கருகிலுள்ள குடியிருப்புக்களில் சாதகமான 

சூழ்நிலைகள் காணப்படாமையினால் பெராக், செலேங்கோர் ஆகிய 

பகுதிகளுக்குக் காப்பிப் பயிர் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அங்கு 

விளைச்சல் அதிகமாக இருந்தாலும் விலைகளில் ஏற்பட்ட ஏற்ற இறக் 

கங்களாலும், பயிர்க்கு விளைந்த நோய்களாலும் இத்தொழிலும் மங்க 

வாரம்பித்தது. இத்தருணத்தில்தான் இரப்பர்ப் பயிரைப்பற்றி மக்கள் 

அறிந்து அதனை Morals sori. 1855-ஆம் ஆண்டில் Sup (Kew) 

என்னுமிடத்திலுள்ள தாவரவியல் தோட்டத்தில் இரப்பர்ச்செடி முதலில் 

ஊன்றப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு இச்செடி இரப்பர்ப் பொருளாதாரத் 

தின் கருவாக அமைந்து, வர்த்தகத்திற்கெனப் பயிரிடத் துவங்கப் 

பெற்றது. 1895-ம் ஆண்டில் இரப்பர் வில்ச்சல் பன்மடங்காகப் 

பெருகியது . 

தீபகற்பத்தின் மேற்குப் பகுதியிலுள்ள மாநிலங்களான 

கெடா, பெரக், நெக்ரிசெம்பிலான், மலாக்கா, ஜொழஹோர் முதலிய 

வற்றில் இரப்பர் பெருமளவில் விசைகின்றது. மொத்தம் 8-5 மில்லியன் 

ஏக்கர் நிலத்தில் இரப்பர் பயிராகிறது. 1960-ல் இரப்பர் உற்பத்தி 

706,018 டன்களாகும். உள்நாட்டிலேயே இது பதப்படுத்தப்பட்டு, 

வெளிநாடுகளுக்குப் பெரிய தகடுகளாக அனுப்பப்படுகிறது. லேடக்ஸ் 

(ஜ்) எனப்படும் இரப்பர்ப்பாலும் ஓரளவு ஏற்றுமதியாகிறது. முதன் 

முதலில் 1897-ஆம் ஆண்டில் இரப்பர் 845 ஏக்கர் பரப்பில்தான் விளை 

விக்கப்பட்டது. மண்வளமும் காலநிலையும் தக்கனவாக இருக்கவே, 

இத்தொழில் விரைவில் முன்னேற ஆரம்பித்து, வாகனங்கள் தயாரிக் 

கும் தொழிலில் காணப்பட்ட தேவையினால் பல்கிப் பெருகியது. 

19௨0-ல் 196,000 டன்கள் இரப்பர் ஏற்றுமதியாயிற்று, இது உலக 

மொத்த உற்பத்தியில் 50%க்கும் மேலாகும். 1989ல் 1வ்வுற்பத்தி 

861,484 டன்களாவும், 1941-ல் 600,000 டன்களாகவும் பெரு 

கியது. 

விரைவாக முன்னேற்றம் எய்தினும் இரப்பர்த் தொழில் பல 

இன்னல்களை எதிர்த்துப் போராட வேண்டியிருந்தது. 1921-ஆம் ஆண் 

டில் வர்த்தகம் பின்தங்க ஆரம்பித்ததால் இத்தொழில் நசித்துவிடு! 

மளவுக்குக் குறைந்தது, 1920-ஆம் ஆண்டில் உலகப் பொருளா 

தாரத்தில் தேக்கம் ஏற்பட்டபொழுது இரப்பர்ப் பயிரின் நிலைமை மிகவும் 

பாதிக்கப்பட்டது. 1988-ஆம் ஆண்டு உலக உடன்படிக்கை ஒன்று 

ஏற்படுத்தப்பட்டு இத்தொழிலின் சிறப்பு மீட்கப்பெற்றது. ஜப்பானி 

யர் இந்நாட்டினைக் கைப்பற்றியதன் காரணமாக இத்தொழில் சிறிது 

சேதமுற்றது. விடுதலைக்குப்பின்பு மிக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. 

1946-ல் 408,207 டன்களும், 1948ல் 696,978 டன்களும் உற்பத்தி



மலேயா 
௦௪: 

யாயின. 1986-88 ஆண்டுவரை சராசரி உற்பத்தி 408,000 டன் 

களாகும். தற்பொழுது செயற்கை இரப்பர் தயாரிக்குந் தொழில்: 

மலேயாவின் தொழிலுடன் போட்டியிடத் துவங்கியுள்ளது. அமெரிக்க. 

ஐக்கிய நாடுகளுடன் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுவதற்காக மலேயா 

தனது உற்பத்தியின் தரத்தினை உயர்த்தி வருகிறது இதன் பொருட். 
டுப் பேரளவைத் திட்டங்களும், அதிக அளவுக்குப் பயன்தரும் மரங்: 

கா நடும் திட்டங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அரசியலார் 

நிதிகள் வழங்கி இத்தொழிலினை வளர்க்கப் பாடுபட்டுவருகின் றனர் . 

அகில உலகப் பாங்கனைச் சார்ந்த குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டு: 

மலேயாவின் இரப்பர்த் தொழில் பாதுகாக்கப்பட்டது. 

இரப்பர்த் தொழிலைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சிகளா உள்நாட்டு: 

வேளாண்துறையும், இரப்பர் ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் ,_மேற்கொண்டன . 

இரப்பர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அரசாங்கத்திலிருந்து இரப்பர் விளைச் : 

சலுக்குரிய ஆராய்ச்சிகளை நடத்தும் பொறுப்பையும், ஆலோசனை: 

களை வழங்கும் கடமையையும் 1 928-ல் ஏற்றுக் கொண்டது. இரப்பர் 

ஏற்றுமதியின்மேல் விதிக்கப்படும், வரியிலிருந்து வருவாய்பெறும் 

இந்நிறுவனம் இரப்பர் உற்பத்தியைப் பெருக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள் 

ளது. அரசியலைச் சார்ந்த வேளாண்துறை மக்களுக்குப் பயிர்த். 

தொழிலறிவைப் போஇத்து வருகிறது. 

இரப்பரைத் தவிர, எண்ணெய்ப் பனை, தென்னை, அன்னாசிப்பழம். 

ஆகியவை இந்நாட்டுப் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய இடம் பெறுகின் 

றன. இரப்பர்த் தொழிலைப் போன்று பெருவருவாய் இப்பொருள்கள் 

விற்பனைமூலம் கிடைக்காவிடினும், நாட்டின் வருமானத்தில் இவை: 

பெரும்பங்கு பெறுகின்றன. 

எண்ணெய்ப் பனைகள் எஸ்டேட்டுகளில் வளர்க்கப்படுகின்றன. 

1955-ல் 51 எஸ்டேட்டுகளில் மொத்தம் 111,000 ஏக்கர்களில் இவை 

பயிராகின. 54,000 டன் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. 

1960ஆம் ஆண்டில் இங்கு உற்பத்தியாகிய பனை எண்ணெயினளவு 

௮0,848 டன்கள் ஆகும். இவை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதால் 40:8 

'மில்லியன் மலேய நாணயங்கள் வருவாய் கிடைத்தது. தென்னைகள் 

சிறுசிறு நிலப்பகுதிகளில் வளர்க்கப்படுகன்றன. 1870-க்குப் பிறகு 

கொப்பரை ஏற்றுமதி முக்கியத்துவம் பெற ஆரம்பித்தது. 73,613 

டன் தேங்காய் எண்ணெய் 1960ஆம் ஆண்டில் உற்பத்தியாகியது. 

ஜப்பானியர் வருகையால் மங்கிய தோட்டத் தொழில்களை முன் 

னேற்றுவதற்கான திட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டபொழுது இத்தொழில் 

விரைவில் முன்னேறியது. 

ஆசி. 2--7
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அன்னாசிப் பழங்கள் ஏறக்குறைய நாடு முழுவதிலும் பயிராகின் 

றன. இப்பழவகைகள் ஜொஹோர் கெலேங்கோர், பெரக் ஆகிய 

பகுதிகளில் மட்டும் பக்குவப்படுத்துவதற்கெனவே பயிராகின்் றன. 

ட் SKS வாகனக் 

(4? iF 102 104, 

      
  

மலேயா--பொருளாதார வளங்கள் 

1. இரப்பர், 2. நெல், 8. வெள்ளீயம், 

4. பனைவகைகள், 5. தென்னை, 6. அன்னாடூப் பழங்கள், 

மலேயாவில் 1888-ம் ஆண்டுஅன்னாசி பதப்படுத்தும் தொழில் நிறுவப் 
பட்டது. இரண்டாம் உலகப்போருக்கு முன்பு ஓர் ஆண்டுக்கு 2-5 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான டின்களில் அடைக்கப்பட்டு இப்பழம் 

ஏற்றுமதியாயிற்று, போரினால் பல தொழிற்சாலைகள் அழிந்துபட்ட 

தால் 1955-ல் 1-2 மில்லியன் டின்கள் ஏற்றுமதியாயின, தற்பொழுது
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அன்னாசிப் பயிர் பெரும்பரப்பில் பயிரிடப்பட்டு அதனைப் பக்குவப் 

படுத்தும் தொழிலும் மிகச் சிறந்து வளர்ந்து வருகிறது. 

மலேயாவில் வாழும் மக்களிற் பெரும்பான்மையோருக்கு அரிசி 

முக்கிய உணவுப் பொருளாகும், தனிநிலச் சொந்தக்கரரர்களே 

நெல் உற்பத்தி செய்கின்றனர். அரசியல் வேளாண்துறையும், 

பாசன; வடிகால்துறையும் இவர்களுக்கு உதவிசெய்கின்றன. ௬ய 

தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வண்ணம் உற்பத்தி அமைந்திருக்க 

(வேண்டும் என்பதற்காக அரசாங்கம் பல அணைகளைக் கட்டி நெல் 

_ சாகுபடியாகும் பரப்பினைப் பெருக்க முயற்சிகள் செய்துள்ளது. 

1960-ல் 984,580 ஏக்கர்ப் பரப்பில் நெல் பயிராகிறது. மொத்தம் 

560,150 டன்கள் அரிசி உற்பத்தியாகியது. 1955-ல் சிங்கப்பூர், 

மலேயா ஆகியவற்றின் நெல் இறக்குமதி அளவு' 484,000 டன் 

களாகும். மலேயாத் தீபகற்பத்தினைச் சூழ்ந்துள்ள கடற்பகுதிகளில் 

கடற்கரையினின்று 85 மைல்கள் தொலைவுவரைப்பட்ட நீர்ப்பரப்பில் 

மீன்பிடிக்குந் தொழில் நடைபெறுகிறது. மீன் இந்நாட்டின் உணவுப் 

பொருள்களில் ஒன்ராக அமைகிறது. உள்நாட்டு நீர்நிலைகளிலும் 

மீன் பிடிக்கும் தொழில் வளர்ந்து வருகிறது. 2-ஆம் உலகப்போருக் 

குப் பின்பு மீன்துறையினர் கடற்கரைகளில் மீன் பிடிப்பதனை ஊக்கு 

விக்க, வசதிகள் பெற்ற கலங்களையும் பல திட்டங்களையும் 

அமைத்துள்ளனர். 1955-ல் கிழக்குக் கடற்கரையில் 81,757 டன் 

மீன்களும், மேற்குக் கடற்கரையில் 77,௨65 டன் மீன்களும் பிடிக் 

கப்பட்டன. 1959ஆம் ஆண்டில் 118,622 அளவு கொண்ட மீன் 

கள் பிடிக்கப்பட்டன. சிங்கப்பூரில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பிராந் 

கியக் கடல்வழி ஆராய்ச்சி HAvounb (Regional Marine Research 

ஸே) மீன் பிடிக்குந் தொழிலை வர்த்தக முக்கியத்வம் பெறச்செய்யப் 

பேரூக்கம் காட்டி வருகிறது. மலாக்காவிலும் இத்தகைய நிலைய 

இமான்று இப்போது நிறுவப்பட்டது. 

உள்நாட்டிலேயே தேவைப்படும் பல நுகர்வுப் பொருள்களும் 

மலேயாவில் உற்பத்தியாகின்றன. அவை சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு. 

மரவள்ளிக்கிழங்கு, காய்கறிகள், அயனமண்டலத்தில் பயிராகும் 

பழவகைள், காப்பி, புகையிலை முதலியவையாகும். கலப்புப்பண்ணை 

“முறை நல்ல முறையில் அமையப்பெருவிடினும் ஓரளவிற்குக் கால் 

நடைகளும் வளர்க்கப்படுகின்றன. இயற்கைப் புல்வெளிகள் மிகக் 

குறைவாகவே காணப்படுவதால் கால்நடைகளின் எண்ணிக்கையும் 

குறைந்திருக்கிறது. சீனர்கள் தங்கள் பண்ணைகளில் பன்றிகளை 

அதிகமாக வளர்க்கின்றனர் . 

சுமார் 87,500 சதுர மைல் பரப்பில் மலேயாவில் வனங்கள் 

இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்பரப்பில் 18,875 சதுர
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மைல்கள் ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் (௯0 Forest) வகையினைச் 

சார்ந்தன. மண்பாதுகாப்பிற் கெனவும் (Soil Conservation), Baoré 

Ces qu ustysears (Catchment Areas) கட்டுவதன் மூலம் 

நீர்நிலை இருப்புக்களைச் சேமித்தற்கெனவும், நல்ல மரங்களை வளர்ப் 

பதற்கெனவும் அப்பரப்பு ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டுள்ளது. 

மலேயாவில் ஏற்பட்ட பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் வேகத்தி 

னால் அந்நாட்டிலேயே மரத்திற்கு நிறையத் தேவை ஏற்பட்டது. 

1955-ஆம் ஆண்டில் மலேயாவிலிருந்து ஏற்றுமதியாகிய மரத்தின் 

அளவு 1,42,259 டன்களாகும். அவற்றின் மூலம் 26-7 மில்லியன் 

மலேயா டாலர்கள் மலேயா நாட்டிற்குக் கிடைத்தது. 

சுரங்கத் தொழிலும் செய்தொழில்களும் 

மலேயாவின் விவசாயத் துறையில் இரப்பர் எவ்வாறு முதன்மை 

பெற்று விளங்குறதோ அவ்வாறே, அந்நாட்டில் வெள்ளீயம் (Tin) 

வெட்டியெடுத்தல் பிற சுரங்கத் தொழில்களைவிட அதிகச் சிறப்புப் 

பெற்றது. மற்றத் தாதுப் ,பொருட்களான நிலக்கரி, இரும்பு, அலு 

Malu, தங்கம், டைடேனியம் (Titanium), f@& sofluner 

(01ம் 0185) முதலியனவும் சிறு அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படு 

இன்றன. 

1960ஆம் ஆண்டில் மலேயா நாடு மொத்தம் 52,000 டன்கள் 

வெள்ளீயத்தை உற்பத்தி செய்தது. ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குச் 

சொந்தமான சுரங்கங்களிலிருந்து இவ்வுற்பத்தியில் 58 சதவீதமும் 

ஆசிய நாடுகளுக்குரிமையான சுரங்கங்களிலிருந்து எஞ்சிய 42 சத 

வீதமும் கடைத்தன. சீன நாட்டுச் சுரங்கங்களின் உற்பத்தி மற்ற 

வற்றைவிட அதிகம். 

மலேயாவில் பல நூற்றாண்டுகளாகவே வெள்ளீயம் வெட்டி 

வயெடுக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் ஆங்கிலேயர் வருகைக்கு முன்பு 

வரை, மலேயா வெள்ளீய ஏற்றுமதியில் சிறப்பிடம் பெற்றிருக்க 

வில்லை. அந்நாட்டின் அரசியல் துறையில் கண்ட அமைதியின்மை 

யும், நவீனகாலப் போக்குவரவு மூலங்கள் இன்மையுமே அதனை 

விளக்கியுரைக்கின்றன. முதன்முதலில் இங்கு இத்தொழிலில் 

ஏற்பட்ட வளர்ச்சி சீன மக்களின் தொழில் திறமை, இடையரு 

உழைப்பு ஆகியவற்றால்தான் உண்டாயிற்று. 1912ஆம் ஆண்டு 

வரை மொத்த உற்பத்தில் 80 சதவீதம் சீனர்கள் உழைப்பின் 

மூலம் இடைத்தது. மலேயாவிலுள்ள மாநில அரசாங்கங்கள் சாலை 

களையும் இருப்புப் பாதைகளையும் முன்னேற்றியதன் மூலம் வெள்ளீய
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உற்பத்தி மேன்மேலும் பெருகியது. 1900ஆம் ஆண்டில் உலக 

உற்பத்தியில் 54 சதவீத அளவு வெள்ளீயம் மலேயாவில் உற்பத்தி 

செய்யப்பட்டது. 

இருபதாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்திலிருந்து ஐரோப்பியரின் 

சிறப்பாகப் பிரிட்டிஷாரின்--மூலதனம் அவர்தம் தொழில் நுட்பம் 

ஆகியவை மலேயாவிற்குக் கிடைக்கவே, அதுவரையில் பின்தங்கிய 

பகுதிகள் யாவும் சிறிது தலைதூக்க முற்பட்டன. இரு உலகப் 

போர்களுக்கு இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் நன்மைகளும் தீமைகளும் 

மாறிமாறி ஏற்பட்டபோதிலும், வெள்ளீய உற்பத்தித் தொழில் தடைப் 

படாது மூன்னேற்றப் பாதையில் சென்றுகொண்டிருந்தது. 1940, 

41ஆம் ஆண்டுகளில் போர்த் தேவைகள் பெருகிய காரணமாகச் 

சுமார் 80,000 டன்கள் வெள்ளீயத் தாது மலோயாவில் உற்பத்தி 

செய்யப்பட்டது. 

இரண்டாம் உலகப்போர் முடிவிற்குப் பின்னரிருந்து ஐரோப்பிய 

நாடுகளுக்குஞ் சீனர்களுக்குஞ் சொந்தமான இத்தொழிலின் பல்வேறு 

பிரிவுகள் மேன்மேலும் சீராக்கப்படுவதற்கு மலேய அரசாங்கம் நிதி 

௧௯ வாரிவழங்க முன்வந்தது. வெள்ளீயம் நிறைந்த தாதுக்களின் 

உற்பத்தி 1946-ல் 8482 டன்களாக விருந்து 1948-ல் 44,800 டன் 

களாகப் பெருகியது. 1960ஆம் ஆண்டில் அவற்றின் உற்பத்தி 

௪2,000 டன்களாக விருந்தது. 

மலேயாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் இதரக் கனிப்பொருள்கள் 

பற்றிய விவரங்களைக் கீழ்க்காணும் அட்டவணை நன்கு தெளிவு 

படுத்துகிறது: 
  

    

    

மதிப்பு 
உற்பத்தி அல்லது| (மில்லியன் 

பொருள் ஏற்றுமதியினளவு மலேயா குறிப்புக்கள் 
(1000 டன்களில்)) டாலர்களில்) 

($ M) 
நிலக்கரி 194-8 5°8 இந்நாட்டிலேயே 

பயன்படுத்தப்படு 
கிறது. லெலாங் 
கோருக்கு அளிக் 
கப்படும் உரிமைத் 
தொகை மதிப்பு 
$M 50,878. 

இரும்பு 1592-5 30-6 ஜப்பானுக்கு 
ஏற்றுமதி செய்யப் 

படுகிறது; செலுத் 
தப்படும் வரித்தொ 
கைகளின் மதிப்பு 
$M 2°8 மில்லியன்.  
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அலுமினியம் 259°4 

தங்கம் 22, 888(அவுன்சு) 

| 

] 
டங்ஸ்டன் +1 

டைடேனியம் 53°9   

4°9 

2:3 

1-6 

ஆசியாவின் புவியியல்--2 

ஏற்றுமதி யாகின் 

றது; செலுத்தப் 
படும் வரித்தொகை 
களின் மதிப்பு $]4 
47௨, 499. 

இதனை உற்பத்தி 
செய்யும் மாநிலங் 

கட்குச் செலுத்தப் 
படும் உரிமைத் 

தொஷகைகளின் 
மதிப்பு£1199,555. 

படுகிறது. வரித் 
Q5 TOS & ail or 

' மதிப்பு $ 184 38760. 

ஏற்றுமதியாகிறது. 

வரிகளின் மதிப்பு 
$M 149,918.   

  

வெள்ளீயத்தாதுக்களிலிருந்து தூய வெள்ளீயத்தைத் தனியே 

பிரித்தெடுக்குந் தொழில் மலேயாவில் விரைவாக முன்னேறியது. இத் 

தொழில் வெள்ளீயக் கனிகளை எடுக்கும் சுரங்கத்தொழிலின் ஒரு 
துணைப்பொருளாகவே எழுந்தது. 

சில வாண்டுகட்கு முன்பு நிறுவப்பட்ட ஒரு சிற்றளவு வெள்ளீய 

உருக்குத் தொழிலின் பகுதிகள் யாவற்றையும் ஒரு கம்பெனி தனக் 

குச் சொந்தமாக்கிக்கொண்டது. 

வெள்ளீயத்தினை வாங்கி விற்போர் நிலையங்கள் (களோ). அக்கம் 

பெனியின் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்டன. 

1887-ஆம் ஆண்டில் அதற்குச் 

மலாய் மாநிலங்கள் முழுவதிலும் 

இஃதொருபுறமிருக்க, இரு 

ஏற்றுமதியாக்கப் 

எட 

பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இத்தொழிலைப் பொறுத்தவரை , 

யில் தலைப்படத் துவங்கய ஒரு போக்கு இங்குக் குறிப்பிடற்பாலது. 

அமெரிக்க நாட்டுத் தொழிற்றுணிவுடையோர் சிலர் வெள்ளீயம் உருக் 

குந் தொழிலை மலேயாவினின்றும் அகற்றி, அதனை ஐக்கிய அமெரிக்க 

நாடுகளுக்குக் கொண்டு செல்லவேண்டும் என்ற விருப்பங்கொண்டு 

அதற்காவன செய்ய முற்பட்டனர். 

2260) M (LN SH LOM oor முயற்சிகளும் 

இவ்வமெரிக்கரின் எண்ணமும் 

அவ்வெண்ணத்தினை நிறைவேற்றுதற்பொருட்டு அவர்கள் கையாண்ட 

வெளிப்பட்டுவிடவே, ஓலசந்திக்



மலேயா ; 1:02 

குடியிருப்புக்களின் அரசாங்கம் (Gevernment of the Straits Settle- 

௦ம்) அவற்றுக்கெல்லாம் ஒரு முட்டுக்கட்டை இட்டது $ வெள்ளீ 

யம் மலேயாவைவிட்டு வெளியே கடத்தப்படுவதனை அறவே அகற் 

றும்பொருட்டு ஒரு தடுப்பு வரி (1௦16 மெர்ரி) விதிக்கப்பட்டது. 

மேலும் அத்தொழில் மலேயாவிலேயே வேரூன் நி வளர்வதனை ஊக்கு 

விக்கும் வண்ணம், ஜ்லசந்திக் குடியிருப்புக்களில் வெள்ளீயம் உருக். 

குந் தொழிலுக்குச் சில சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டன. மலேய அர 

சாங்கத்தின் கூரிய நுண்ணறிவிற்குக் காட்டாக விளங்கிய இச்செயல் 

களின் வாயிலாக, மலேயாவில் நடைபெற்ற வெள்ளீயத் தொழிலிற்: 

குப் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டது. அமெரிக்கரின் முயற்சிகளுக்கு 

* மலேயா விட்டுக்கொடுத்திருந்தால், நிச்சயமாக மலேயா இன்று பெற் 

றுள்ள் சிறப்பினை இழந்து ஒளியிழந்த நாடாக மாறியிருக்கும் என்பதற் 

சிறிதேனும் ஐயப்பாடு இல்லை. பெனாங் (௯௨ஐ), சிங்கப்பூர், பட்டர் 

வொர்த் (13%) ஆகிய மூன்றும் இன்று இத்தொழில் நடை 

பெற்றுவரும் இடங்களாக இருக்கின்றன. மலேயாவினின்றே குடைந் 

தெடுக்கப்படும் வவள்ளீயக் கனிகளும், இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற. 

உயர்ந்தரகக் கனிகளும் இத்தொழிற் புலங்களில் உருக்கப்படு 

கின்றன. 

இதர இரண்டாந்தரத் தொழில்களுள், இரப்பரைப் பதப்படுத்தல்,. 

கொப்பரை ஆட்டுதல் (றாக ]11]102) பைன் ஆப்பிள் பழங்ககப் 
அபட்டியிலடைத்தல் போன்ற தொழில்களடங்கும். மேலும் சில 

பொறியியல் தொழில்களும் மலேயாவில் எழுந்துள்ளன. சுரங்கத். 

தொழில், இரப்பரைப் பதப்படுத்தும் தொழில் ஆகியனவற்றில் பயன் 

படுத்தப்படும் இயந்திர சாதனங்கள் வேலைத்திறமையில் குறைவுபடின் 

அக்குறைகளை இப்பொறியியல் தொழிலமைப்புக்களே பழுது பார்க் 

கின்றன. 

உள்நாட்டு நுகர்விற்கெனச் சில பொருள்ககா எண்ணிறந்த பல 

சிறிய தொழில் நிறுவனங்கள் படைக்கின்றன. உதாரணமாகப் பிஸ் 
கட்டுகள், ஊறுகாய்கள் ,ஜஸ்கிரீம் போன்றஉணவுப்பொருள் கரையும், 

செங்கற்கள், ஓடுகள், சுகாதார நலத்திற்குத் தேவையான பொருள் 

கள் போன்றவற்றையும் அந்நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்கின்றன. 

மேலும் மட்பாண்டங்கள், சாராயம் போல்வனவற்றைத் தயாரிக்கும் 

தொழிலமைப்புக்களும், இரப்பர் டயர்கள் (79௨), இரப்பராலாகிய 

காலணி, சோப்பு (608), தீக்குச்சிகள், சிகரெட்டுகள், புகையிலை 

ஆகியவை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளும் பரவர் காணப்படு 

கின்றன. 

கடந்த பத்தாண்டுகளில் மலேயாவின் விவசாயத் துறையில். 

மிகச் சீரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டு அரசாங்கத்.
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தின் சர்ர்பில் கட்டப்பட்ட வடிகால், நீர்ப்பாசன அமைப்புக்களின் 

மூலமேதான் ௮ம்முன்னேற்றம் சாத்தியமாயிற்று எனக் கூறல் மிகை 

ன்று, 1982ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1987ஆம் ஆண்டு. வரைப்பட்ட 

காலத்தில் மலேய அரசாங்கம் அந்நாட்டிலிருந்த நீர்ப்பாசன வசதி 

யுடைய நிலத்தின் பரப்பினை 40,209 ஏக்கராகப் பெருக்கற்று.மொத்த 

மாக நீர்ப்பாசன வசதி பெற்ற நிலத்தின் பரப்பு 142,212 ஏக்க 

ராகும். இதன்மூலம் சிறு நிலாக்கிழார்களின் தென்னந் தோப்புக்களில் 

சில குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டன. மேலும் ரப்பர்த் 

ோட்டங்களினின்று அரிக்கப்பட்டுக் கொண்டுவரப்படும் மண்ணா 

லும், சுரங்கங்களிலிருந்து வெளிப்படும் தூசுப் பொருள்களாலும் 

(Tailings) 9@u@ ஓடும் ஆறுகளுக்கு ஏற்படும் சேதத்தைப் a ‘ 

இந்நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் உதவிபுரிந்தன. 

195௪ஆம் ஆண்டு வரைப்பட்ட 5 ஆண்டுகளுக்குள் 86 புதிய 

நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. 1955ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில் 219,500 ஏக்கர் நெல் விளையும் பரப்பிற்கு நீர்வசதி அளிக் 

கப்பட்டது. மேலும் 21 மில்லியன் மலேய டாலர் செலவில் 55,600 

ஏக்கர் பரப்புடைய நிலப்பரப்புப் புதிதாக நெற் சாகுபடியின் கீழ்க் 

அகாணரப்பட்டது. 

மலேயக் கூட்டாட்சிக்குக் கிட்டும் வருவாயில் 40 சதவீதம் 

வெள்ளீயம், இரப்பர் ஆகிய இரண்டின் ஏற்றுமதியின்மீதும்,புகையிலை,- 

சிகரெட்டு, சுருட்டு ஆகியவற்றின் இறக்குமதியின் மீதும் விதிக்கப்படும் 

வரித்தொகைகளினின்றே பெறப்படுகின்றது. இந்நாட்டின் வர்த்தகம், 

பொதுநிதி (மம்11௦ ]11ரலா0௦) ஆகியவற்றிற்கு இடையே நெருங்கிய 

"தொடர்பு காணப்படுகிறது.



  

இந்தோனீடுயா 
(Indonesia) 

பரப்பளவு : 1:9 மில்லியன் சதுரக் கிலோ மீட்டர் 

மக்கள் தொகை : 95,899,000 

அடங்கியுள்ள தீவுகள் : சுமத்திரா, ஜாவா, மதுரை (140மல) , 

நுஸா டென்காரா (Nusa Ten- 

௨), மொலூக்கஸ், ஸெலிபீஸ், 

போர்னியோ மற்றும் 8000 சிறு 

தீவுகள். 

செலாவணி அலகு : ருபியா (௩ம்) 

அரசியலமைப்பு : குடியரசு, 

தலைநகர் : ஜகார்த்தா (28%க௩௨) 

தேசீய வருவாய் : 61,010 மில்லியன் ர௬ுபியாக்கள்



இந்தோனீசியா 

ட் 

உலகிலுள்ள பெரிய நாடுகளுள் இந்தோனீசியாவும் ஒன்றுகும். 

ஆசியாக் கண்டத்தின் கிழக்கு ஓரத்தில் அமைத்திருப்பதால், பிலிப் 

பைன் தீவுகளைப் போன்று இந்தோனீசியாவும் ஆசியாவுடன் ஓரள 

வுக்குத் தனது தொடர்பினை அறுத்துக்கொண்டுள்ளது. பல காலத் 

திற்கு இது டச்சுக்காரர்களின் குடியேற்ற நாடாகவே இருந்துவந்தது. 

இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பின்னர் இந்தோனீசிய மக்களிடையே 
கொதித்து எழுந்த தேசீயவுணர்ச்சியின் மூலம் டச்சுக்காரர்கள் 

ஆட்சி ஒழிக்கப்பட்டு, 1949ஆம் ஆண்டு இந்தோனீசியா ஒரு குடி 
யரசு நாடாக மாறியது. 

தென்கிழக்கு ஆசியாவிலுள்ள வேறெந்நாட்டிலும் இல்லாத அள 

வுக்கு இந்தோனீசியாவில் பிரதேச CoH moe (Regional Diversity) 

காணப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியான ஜாவாவில் மக்கள்தொகை 

மிகவுமதிகமாக இருக்கிறது. அங்குள்ள இயற்கை நிலைகள் சாதக 

மாக இருப்பதன்மூலம், பயிர்த்தொழில் சிறந்த வகையில் நடைபெற்று 

வருகிறது. மற்றப் பரப்புக்களில், உதாரணமாகப் போர்னீயோவில், 

மக்கள் குடியேற்றமே இல்லாத பகுதிகள் பலவுள. இவ்வாறு மிகுந்த 

முன்னேற்றமும் பின்தங்கிய நிலையும் அடைந்துள்ள பரப்புக்கள் இந் 

நாட்டில் கலந்து காணப்படுவதன் மூலம், இக்குடியரசில் பல சிக்கல் 

கள் ஏற்பட்டுள்ளன . 

தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே இந்தோனீசியாவே மிகப் பெரிய 

நாடு. சுமார் 8000 மைல்கள் தொலைவிற்குப் பரவ இருக்கிறது. 

இத்தீவுக் கூட்டங்களின் மொத்தப் பரப்பு 5,75,895 சதுர மல் 

களாகும். 

இந்தோனீசியாவின் புவியமைப்பில் கண்ணோட்டம் செலுத்தின் 

மூன்று பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. சுந்தாத் திட்டுப் பிரதேசம்
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(The Sunda Shelf Region), ¢ram~e (Sahul) ALO Wreseh, 

அவ்விரு திட்டுக்களுக்கும் இடைப்பட்ட பிரதேசம் ஆகிய அம். 

மூன்றும் ஒரளவிற்கு ஆழம் குறைந்த கடல்களால் மூடப்பட்டுள்ளன. 

இத்திட்டுக்களினின்று பழம் புவியமைப்புக் காலங்களின் படிவுகள் 

மூலம் தோன்றிய மலைகள் எழுந்துள்ளன. சிக்கலான அமைப்புடைய 

பாறைகளால் அம்மலைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

அத் திட்டுக்களுக்கிடையிலும் அவற்றைச் சுற்றிலும் இளமை: 

யான படிவுப் பாறைகளாலாகிய அமைப்புக்கள். இணையான 

தோரணம் போன்ற உருவினை ஓத்துக் காணப்படுகின்றன. தோரண 

உருக்கொண்ட இவ்விணயான மலைத்தொடர்கள் ஆழமான அகழி 

களின் மூலம் தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கெல்லாம். 

ஏற்படும் நிலநடுக்கங்கள் இப்பிரதேசத்தின் உறுதியற்ற தன்மையை 

நன்கு எடுத்துக்காட்டுகின்றன. அம்மலைகளின் பரப்பிற் காணப்படும். 

வலிவு குறைந்த மென்பாறைகளின் வழியே குமுறிக்கொண்டு வரும். 

குழம்புப் பொருள்களின் மூலம் பல எரிமலைக் கூம்புகள் எழுந்துள்ளன. 

இம்மலைச் சிகரங்களிலிருந்து ஏற்பட்ட லாவா வழிதலின் வாயிலாக. 

வும், எரிமலைப் பொருள்களின் வெடிப்புக்களாலும் பல பகுதிகளில் 

வளம் மிக்க மண் உருவாகியுள்ளது. ஜாவா வேளாண்மைத். 

துறையில் முன்னணியில் நிற்பதற்கு அவ்வெரிமலைப் படிவுகளாலாகிய: 

மண்தான் காரணம். இத்தகு மண்செறிந்த நிலப்பரப்புக்கள் சுந்தா 

மேடையின் மேற்கு, தெற்கு ஓரங்களில் பெரும்பாலும் அமைந்து: 

கிடக்கின்றன. 

இந்தோனீசியாவின் பெரும் பரப்பு அண்மைக் காலத்தில் எழுநீ 

துள்ளமையால், நிலத்தோற்றம் பலவகைப்படுகிறது. மேலும் சம 

நிலங்களின் பரப்பு மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. ஓரளவிற்குச் 

சரிவு மிகுந்த இந்நிலப் பரப்புகளின் வளம் மிக்க தன்மையை இந்தோ 

னீசிய மக்கள் அறிந்து, அவற்றைத் திட்டுக்களாக (Terraces). 

மாற்றி அமைத்து விவசாயத்திற்கு உகந்தனவாகச் செய்துள்ளனர். 

இவ்வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலங்களில்தாம் மக்கள் அட்ர்த்தி 

ஒரு சதுர மைலுக்கு 8000-த்திலிருந்து 4000 வரை காணப்படுகிறது. 

பெரும்பாலும் பூமத்தியரேகைப் பிரதேசக் காலநிலை நிலவுகின்ற. 

இந்தோனிசியாவில் ஆண்டு முழுவதும் வெப்பநிலைகள் உயர்ந்தே 

காணப்படுகின்றன. மேலும் இங்குப் பொழியும் மழையின் அளவும் 

மிகுதியாக உள்ளது. ஏறக்குறைய ஆண்டு முழுவதிலும் சூரியக். 

கதிர்களின் படுகோணம் ஒரே அளவாகவேதான் இருக்கிறது. 

ஜகார்த்தா (ீ௨காரல) எனும் அதன் தலைநகரில் வருட சராசரி வெப்ப: 

வியாப்தி 2 அல்லது 8 டிகிரிகள்தாம். வெப்பநிலைகள் உயர்ந்து:
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காணப்பட்டாலும், அவை பொறுக்க முடியாத அளவிற்கு இல்லை 

எனக் கூறவேண்டும், ஐகார்த்தாவில் குறிக்கப்பட்டுள்ள மிகவுயர்ந்த 

அவப்பநிலை 9631 தான். 

இந்தோனீசியாவில் பெய்யும் மழை அதன் விவசாயத் 

தொழிலிற்குப் போதுமானதாகவுள்ளது. மழையளவு இடத்திற்கிடம் 

வேறுபடுகிறது. இடத்தின் உயரத்தினைப் பொறுத்து அதன் அளவு 

மாறுகிறது. பூமத்தியரேகைப் பிரதேசமான கிழக்கு சுமத்திரா, 

போர்னியோ ஆகியவற்றைத் தவிர்த்து மற்றப் பகுதிகளிலெல்லாம் 

வறண்ட் பருவம் என வரையறுக்கத் தக்க பருவமொன்றுள்ளது. 

ஜகார்த்தாவில் வருட சராசரி மழையளவு 80 அங்குலங்கள். என 

இருப்பினும், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அங்கு இரண்டே அங்குல மழை 

தான் பொழிகின்றது. ் 

இத்தோனீசியாவில் பெய்யும் மழை பெரும்பாலும் மாலை வேளை 

களில் ஏற்படுகிறது. இது சலன முறையின் மூலம் தோன்றும் மழை 

வகையின்பாற்படுகிறது. மழையளவினைப் பொறுத்தமட்டில் காணப் 

படும் பருவ வேறுபாடுகள், ஆசியாவின் மான்சூன் காற்றரட்டங் 

களாலும், அயனமண்டல வளிப்பகுதிகளின் நெருங்கலர்லும் தோன்று 

பவையாகும். இந்தோனீசியாவின் காலநிலை ஆஸ்திரேலியா, 

மங்கோலியா ஆகியவற்றில் நிலவும் அழுத்தங்களின் மூலம் நிகழும்:- 

காற்றோட்டங்களால்தான் நிருணயிக்கப்படுகிறது எனப் பல காலமாக 

எண்ணப்பட்டு வந்தது. அதிக எடுகோள்கள் ' கிடைக்கப்பெறவே, 

வேறு காரணங்கள் தற்போது தரப்படுகின்றன. பூமத்தியரேகைக்கு 

வடக்கிலும், தெற்கிலிருந்து வீசும் அயனமண்டல வளிப்பகுதிகள் 

நெருங்கும் பகுதியாகவுள்ள இடைஅயன மண்டல வளிமுகத்தின் , 

(Intertropical front) மூலமே இந்தோனீசியாவிற்கு மழை கிட்டு 

கிறது. அவ்வளிமுகம் இந்தோனீசியாவின்மீது அமைகையில், 

கடலினின்று வரும் வெப்பமான காற்று அவ்வளிமுகத்தின் வழியாக 

டமேலெழுந்து குளிர்ச்சியடைந்து மழைவீழ்ச்சிக்குக் காரணமா 

கின்றது. 

இந்தோனீசியாவின் மலைப்பகுதிகளில் நிலவும் தாழ்ந்த வெப்ப 4 

நிலைகளும், உயர்ந்த மழையளவும், பள்ளத்தாக்குகளில் நிலவும் 

உயர்ந்த வெப்பநிலைகளும், தாழ்ந்த மழையளவும் அங்கெல்லாம் 

உள்ள இயற்கைத் தாவரத்தில் வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 

இந்தோனீசியாவில் வறண்ட பருவத்தைக் கொண்ட சில பாகங்களில் 

ஸவான்னாப் புல்வெளிகளும்; மான்சூன் காடுகளும், மிகுந்த மழை 

வினையும் குறுகிய வறட்சிக்காலத்தையும் உடைய பகுதிகளில் 

அடர்த்தியான மரங்களுடைய அயனமண்டலக் காடுகளும் காணப் 

படுகின்றன. தென்சீனக் கடல், ஜாவாக் கடல் ஆகியவற்றை
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யொட்டிய மழை மிகுந்த பகுதிகளில் மாங்க்ரோவ் சதுப்பு நிலங்கள் 

எழுந்துள்ளன . 

இந்தோனீசியாவில் வேளாண்மை இரு வழிகளில் நடைபெறு 

கிறது. பெரிய எஸ்டேட்டுக்களில் நடைபெறுவது ஒன்று; சிறு 

பண்ணைகளில் மேற்கொள்ளப்படுந் தொழில் மற்றொன்று. எஸ்டேட் 

வேளாண்மை முறை ஆசியாவின் இப்பகுதியில் சமீபகாலத்தில்தான் 

புகுத்தப்பட்டது. மேனாட்டவரான டச்சுக்காரர்களே அவ்வெஸ். 

டேட்டுக்களை நிருமாணித்தனர்; அவற்றில் நிறைய மூலதனமிட்டு 

தோட்டப் பயிர்களைப் பேரளவில் பயிரிடத் தொடங்கினர். இத் 

தோட்டங்களிலெல்லாம் வேலை செய்வதற்குப் பிற ஆசிய நாடுகளி: 

லிருந்து தொழிலாளர்கள் கொண்டுவரப்பட்டனர் . 

இந்தோனீசியாவில் எஸ்டேட் வேளாண்மைப் பரப்பு 1957-ல் 

1,818,900 ஹெக்டர்களாக இருந்தது. மொத்தம் இருந்த எஸ்டேட் 

டுக்களின் எண்ணிக்கை 1195 ஆகும். எஸ்டேட்டுக்களும் சிறு 

பண்ணைகளுஞ் சேர்ந்து உற்பத்தி செய்த உழவுத் தொழிற்பொருள் 

களின் விவரங்கள் கீழ்வருமாறு : 

  

மொத்த விசசச்சல் 

  

உள Gong (1000 டன்களில்) 

சர்க்கரை 676 
நெல் 7,975 

தேயிலை 63 
காப்பி 90 

மக்காச்சோளம் 2,092 
பனை எண்ணெய் 137 

பட்டாணி 256 
கொப்பரை 105 

இரப்பர் 718 
கஸ்ஸாவா 12,697 

சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு 2,719 
சோயா பீன்ஸ் 451   
  

ஜாவாவினைப் பற்றிய புவியியற் குறிப்பில் மேற்கூறிய பயிர்களின் 

விளைவிடங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அப்பயிர்களிடையே அதிக 

முக்கியத்துவம் கொண்ட விளைபொருளான கரும்பின் உற்பத்தித் 

தொழிலைப் பற்றி மட்டும் இங்குக் காண்போம், 1960-61ஆம் 

ஆண்டில் இந்தோனிசியாவில் மொத்தமாக 676,000 டன் சர்க்கரை 

உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. இவ்வுற்பத்தியிற் பெருமளவு ஜாவாவின் 

மத்தியப் பகுதியிலிருந்தே கிடைத்தது. செரிபான் (821௦௦) என்னு
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மிடத்திற்குக் கிழக்கேயுள்ள தாழ்நிலமே--சிறப்பாக டெகால் (1116௨1) , 

Quéermacr (Pekalongan) ஆகிய இரு பகுதிகளை$யொட்டியன - மிக 

வுயர்ந்த விளைச்சலுக்குக் காரணமாகயிருந்தது. இங்குக் கரும்பு 

நன்கு விளைவதற்குத் தக்க சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றன. ஜாவாவின் 

வட கடற்கரைப் பகுதியிலுள்ள செரிபானில் ஆண்டொன்றுக்கு 86 

அங்குல மழை பொழியினுங்கூட கரும்புப் பயிர் முதிர்ச்சியடைவதற் 

குத் தேவையான வறண்ட பருவமுள்ளது. மேலும் இங்குக் கரும்பு 

விலாயும் நிலங்களுக்கு அளிக்கப்படும் நீர்ப்பாசன வசதி நன்கு 

செம்மையாக்கப்பட்டுள்ளது. இங்குக் கரும்பு பயிராகும் நிலங்கள் 

அனைத்தும் 650 அடிக்கும் கீழுள்ள உயரத்தினைக் கொண்டன. 

மேலும் இங்குப் பல பகுதிகளில் கரும்பும் புகையிலையும் ஒருங்கே 

பயிரிடப்படுகன்றன. இனி இந்தோனீசியாவின் சர்க்கரை ஆலைத் 

தொழிலக் கருதுவோம். 

இந்தோனீ௫ியாவின் சர்க்கரையாலைத் தொழில் 

(Sugar Industry of Indonesia) 

பல ஆண்டுகளாக இந்தோனேசியா சர்க்கரையுற்பத்திக்குப் பெயர் 

பெற்றிருந்தது. இந்நாட்டுச் சர்க்கரையின் விலை மிகவும் குறைவா 

யிருந்ததன் காரணமாக மற்ற உலக நாடுகளுடனிட்ட -போட்டியில் 

வெற்றியையே கண்டு வந்தது. ஆயின் தொழில் திறமை பெற்றிருப்பி 

னும் அத்தொழிலிலேற்பட்ட மந்த நிலையை அதனால் சமாளிக்க முடிய - 

வில்லை. 1981-ல் 200,000 ஹெக்டர் பரப்பில் பயிரான கரும்பினளவு 

1985-ல் 27,600 ஹெக்டராகக் குறைந்தது. 1989-ம் ஆண்டு அப் 

பரப்பு 94,900 ஹெக்டராக அதிகரித்தது. ஜாவாத் தீவு, சர்க்கரை 

உற்பத்தியில் சிறந்து விளங்குகிறது, உலக நாடுகளிடையே 

சர்க்கரை ஏற்றுமதியில் 2-வதுஇடத்தை வகித்து வந்த இந்தோனீசியா 

இம்மதிப்பினை யிழந்தது. ஐரோப்பியா நாடுகளில் நடைபெற்று வந்த 

பீட் சர்க்கரைத் தொழிலும் இவ்வாறே முக்கியத்துவமிழந்தது . 

எனவே -மேனாட்டில் சர்க்கரை உற்பத்தியின் அளவு பெருக ஆரம் 

பித்தது. போருக்குப் பின்னர் நிகழ்ந்த இந் நிலைக்குப் பிறகும் தப்பிப் 

பிழைத்திருந்த சர்க்கரைத் தொழிலின் ஒரு சிறு பகுதியும், 1948-49 , 

ஆண்டுகளில் நடந்த விடுதலைப் போராட்டத்தில் சீர்குலைந்து. ப் 

1980ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு ஜாவா அரசாங்கத்திற்குச் சர்க்கரை 

ஏற்றுமதியின் வாயிலாக மொத்த வருவாயில் கால்பங்கு கிடைத்தது. 

திடீரென ஏற்பட்ட விலைத் தாழ்வின் காரணமாக அரசாங்க நிதிக்குப் 

'6பராபத்து நிகழ்ந்திருக்கும். ஆனால் அப்பொழுது துவங்கிய கொரி 

யாப்போரின் காரணமாகப் பெருமளவிலுயர்ந்த இரப்பரின்விலை அந் 

நஷ்டத்தை ஈடுசெய்தது. ஆசியாவிலுள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் மலை
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போலத் தோன்றிய பொருளாதார முன்னேற்றப் புனருத்தாரண 

நிலைமைகளுக்கு இந்தோனேசியாவும் இலக்கானது. போருக்கு முன் 

ஆண்டுக்கு மில்லியன் டன்களுக்கு மேல் ஏற்றுமதி செய்துவந்த சர்க் 

கரைத் தொழிலில் ஏற்பட்ட தாழ்வை நீக்கி உயிர்ப்பிப்பதே இந்நாட்டு 

மக்களின் முக்கியப் பணியாயிற்று. இச்செயலிலும் எண்ணற்ற இடை 

யூறுகள் எழுந்தன. எரிந்துபோன ஆலைகளைக் கட்டவேண்டிய நிர்ப் 

பந்தம் ஏற்பட்டது. ஆயின் எதிர்காலம் எவ்வாறிருக்குமோ,; அந்நி 

யர் முதலீடு செய்வரோ என அஸஞ்சியதால் சீரமைப்பு வேலைகள் 

விரைவு பெறவில்லை. மேலும் எந்திரங்கள் குறித்தகாலத்தில் கிடைக் 

கப் பெறவில்லை. ஜாவா நாட்டின் பல பகுதிகளில் திருடர் பயம் அதி 

கரித்தீது. கரும்பு, விளையும்பொழுதே களவாடிச் செல்லப்பட்டன . 

கம்பெனிச் சொத்துக்களும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இத்தகைய 

உள்நாட்டு இன்னல்களுடன் உலகில் சர்க்கரை உற்பத்தியின் அளவு 

பெருகி, இந்தோனீசியாவின் உற்பத்திக்கு மார்க்கெட் கிடைப்பது 

அரிதாகியது. 1958-ல் திரும்பவும் நிலவிய இதே பயங்கர நிலைமை 

யின் காரணமாக ஓர் ஓப்பந்தத்தை யேற்படுத்திக்கொள்ள இந்தோ 

னீசியர் ஊக்கங் காட்டினர். குவிந்து கிடந்த உபரியையும், விலைத் 

தாழ்வையும் சீர் செய்ய அகில உலக சர்க்கரைக் கட்டுப்பாடும் ஒப் 

பந்தமும் தோன்றின. 

ஜாவாவில் கரும்பு உற்பத்தி (Samll-holder Cane) 

  

  

அறுவடை கரும்பு 

யான உற்பத்தி ஒரு ஹெக்டரில் விளைந்த 

ல் பரப்பு (1000 கரும்பு (குவின்டல் 

ஆண்டு (1000 மெட்ரிக் படிகங்களில்- 
ஹெக்டர் டன் Quintals Crystals) 

களில், களில்) 

193! 8°7 53°8 62 

1938 725] O12 76 

- 1950 85 — _— 

1951 16:5 117°2 71 

1952 21-6 182-2 68 

1953 2:23 202-8 75 

1954 27°7 198-4 72
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சர்க்கரைத்தொழிலின் அமைப்பும், இருப்பிடமும் 

இந்தோனீசியாவின் சர்க்கரையாலைத் தொழிலில், சர்க்கரை உற் 

பத்தி செய்யும் நாடுகளிலிருந்து வேற்றுமைப்படுத்தத்தக்க சிலஅமிசங் 
கள் உண்டு.' இந்தோனீசியாவில் நிலவும் மற்றத்தொழில்களும் இத 

னின்றுபெரிதும் வேறுபட்டுள்ளன.சீனர்களே இத்தொழிலில் பெருமள 

வில்ஈடுபட்டுள்ளனர்.டச்சுக்கழக்குக்கம்பெனி நிறுவப்பட்டதிலிருந்தே 

சீனத் தொழிலாளிகள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் . எனவே சர்க்கரை 

யாலைத் தொழிலின் ஸ்தாபகர்கள் சீனர்களேயெனலாம். ஐரோப்பியக் 

கம்பெனிகள் பல தோன்றினவெனினும், போரினால் டச்சுக் கம்பெனி 

கள் அழிந்துபட்டதால், 1989ஆம் ஆண்டினை விடத் தற்பொழுது 

சீனர்கள் உரிமையிலுள்ள கம்பெனிகளின் எண்ணிக்கை அதிக 

மாகும். பத்து ஆலைகளை இயக்கும் கியான்-க்வான் (1848௩ Gwan) 

கம்பெனி சீனர் நிர்வகிக்கும் பெரிய நிறுவனமாகும். ஜாவாவிலுள்ள 

வடக்குச் சமவெளியிலுள்ள ஆலைகள் பல இக்கம்பெனித் தொகுதி 

யைச் சார்ந்தனவாகும். 

இந்தோனீசியாவிலுள்ள 1-8 மில்லியன் ஹெக்டர் பரப்பில் 

விரிந்த தோட்டத்தில் $ பங்கு ஜாவாவிலுள்ளது. ஜாவாவின் தோட் 

டங்களில் ழ பங்கு garisSsrafand (Jakarta), QurGarfayh 

(௦0), மேற்கு ஜாவாவிலுள்ள பிரயன்கன் (1ரகர்தல) பகுதியிலும் 

அமைந்துள்ளன. ஜாவாவில் கிழக்குப் பகுதியிலும் மத்தியப்பகுதி_ 

யிலும் 49,000 ஹெக்டர் பரப்பில் கரும்பு விலாகிறது. கரும்புச் சாகு 

படி ஜாவாவின் காலநிலையைப் பெரும்பாலும் சார்ந்துள்ளது. கரும்பு 

விளாச்சலுக்குத் திட்டமான ஒரு வறண்ட காலம் தேவைப்படுகிறது. 

இந்நிலை மேற்சொன்ன பகுதிகளிலேயே காணப்படுகிறது. ஜாவாவின் 

மேற்குப்பகுதி குறைந்த மழையளவினையே பெற்றாலும், அங்கு 

வறட்சியானதெனப் படக்கூடிய காலம் ஒன்றில்லை. ஜாவாவில் ஜிம 

ay (Tjimanuk) என்னும் பகுதி கரும்பு வேளாண்மையின் மேற் 

கெல்லையாக அமைகிறது. தற்பொழுது ஜெரிபான் நகருக்கு மேற்கே 

கரூம்புச் சாகுபடி அதிக முக்கியத்துவம் பெறவில்லை. மத்திய ஜாவாவி 

லும் வறண்டகாலத்தின் முழுத்தன்மை நிலவாதபடியால், வடக்கி 

லுள்ள கடற்கரைச் சமவெளியிலும் கிழக்கிலும் கரும்புப் பயிர் 

முதன்மை பெறுகிறது. மாடின் (௧0101), கெடிரி (Kediri), மலாங் * 

(விக), சுரபஜா, பெசுகி (டீயின்) முதலியன கரும்பினைப் பேரள 

வில் உற்பத்தி செய்யும் பிரதேசங்களாகும். 

சர்க்கரைத் தொழிலின் இருப்பிடத்தில், பல மாறுதல்கள் நிகழ்ந்து 

கொண்டே யிருக்கின்றன. வியாபாரத்திற்குப் பயிராகும் கரும்புப் 

பயிரின் பரவல் தற்பொழுது புதுப்பிக்கப்பட்டு வரும் ஆலைகளின் 

இருப்பிடத்தைப் பொறுத்தேயுள்ளது. ஜாவாவின் ஆலைகள் விடுதலைப் 

போரினால் பெருஞ்சேத முற்றன. போருக்கு முன்பு சுரபஜாப் பகுதியே
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அதிக உற்பத்தி செய்து வந்தது. போருக்குந் பின்பு மலாங், பெருக: 

மூதலிய பகுதிகள் முதலிடத்தைப் பெறத் துவங்கின. ஜாவாவின்' 

சர்க்கரைத் தொழில் அந்நாட்டிற்கிடைக்கும் நீரைச் சார்ந்துள்ளது . 

கரும்பிற்கு நீர்ப்பாசனம் மிக இன்றியமையாததாகும். இங்குக் 

கட்டப்பட்டுள்ள அணைகள் மூலமும், சமீப காலத்தில் இங்குப் பெய்த. 

மழையின் வாயிலாகவும் ஜாவாவில் நீர்ப் பற்றாக்குறை யேற்பட. 

வில்லை. மக்கள் தொகை மிதமிஞ்சிப் பெருகினாலும், அல்லது வறண்ட. 

காலம் அதிகமாக நீடித்தாலும் நீர் போதாமையால் ஜாவா துயர்ப்பட. 

நேரிடும். 

ஜாவா உற்பத்தி செய்த சர்க்கரையின் தரம் மிகவும் உயர்ந்த: 

தாகும். மார்க்கெட் கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்திருப்பதால்- 

கரும்பின் தரமும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது உற்பத்தியி. 

னளவு போருக்கு முன்பிருந்த அளவினை விடக் குறைந்ததாகும்... 

எனினும் பிலிப்பைன் தீவு, urtGurewr (Formosa), பிஜி (Fiji) 

பியூடோ ரீகோ (12௩௦ 1400) ஆகியவற்றைவிட இந்தோனீசியாவின். 

ணட அதிகம் எனலாம். 

நல்ல உரங்களும், சிறந்த நிர்ப்பாசன வசதியும், உயர்ந்த ரகப். 

பயிர் நடப்படுதலும் இந்தோனீசியாவின் அதிக உற்பத்திக்குக் 

காரணங்களாகும். பசுருவான் (காரக) என்னுமிடத்தில் 

அமைக்கப்பட்டுள்ள கரும்பு ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் சேவை இந்தோ 

னீசியாவிற்கு மட்டுமன்றி, உலக முழுவதற்கும் சிறந்த முறையில்: 

பயனளிக்கிறது. 

. கரும்புப் பயிர்களுக்கு நைட்ரஜன் உரங்களும், அம்மோனியம் 

ஸல்பேட்டு, சோடியம் நைட்ரேட்டு முதலியவையும், பசுந்தழை 

யுரங்களும் இடப்படுகின்றன. பயிர்களைச் சிறந்த முறையில் கண் 

காணித்துப் பெருமளவு உற்பத்தி செய்வதே இந்தோனீசியர் குறிக் 

கோளாக உள்ளதெனலாம். 

இந்தோனீசியாவில் கனிப்பொருள் உற்பத்தியும் ஓரளவிற்குச் 

சிறப்புப் பெற்றுள்ளது. ஆசிய நாடுகளில் பாக்ஸைட் உற்பத்திக்கு 

இந்தோனீசியா சிறப்பு வாய்ந்ததொன்றாகும், மேலும் வெள்ளீயமும் 

இங்குக் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. மலேயாவில் வெள்ளீயம் அமைந்து 

கிடக்கும் கனிப்பொருள் மண்டலத்தின் ஒரு தொடர்ச்சியாகவே 

இந்தோனீசியாவிலுள்ள வெள்ளீயக் கனிகள் கருதப்பட்டு வருகின் 

றன. பங்க்கா (ஹஜ) விலுள்ள வெள்ளீயச் சுரங்கங்களில் நடை 

பெறும் வேலைகள் அனைத்தும் அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன. பில்லிடன் (13411௦) என்னும் இடத்திலுள்ள சுரங்கங் 

களை அரசாங்கமும், தனியார் துறையினருஞ் சேர்ந்து பயன்படுத்து 

ஆசி-2--8
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இன்றனர். ரியா (34), சுமத்திரா ஆகியவற்றிலுள்ள வெள்ளீயக் 

கனிச் சுரங்கங்கள் முழுவதும் தனியார் துறைக்குச் சொந்தமானவை. 

1960ஆம் ஆண்டில் இச்சுரங்கங்கள் யாவுஞ் சேர்ந்து 22,607 டன் 

கள் வெள்ளீயத்தை வெட்டியெடுத்தன. ஆனால் 1961-ஆம் ஆண்டு 
அதன் உற்பத்தி 18,000 டன்களாகக் குறைந்துள்ளது. மேலும் 

இந்தோனீசியாவில் இதர கனிப்பொருள்களான பாக்ஸைட், நிலக்கரி, 

மங்கனீசு ஆகியவற்றின் உற்பத்தி முறையே 889,000 டன்களும், 

687,000 டன்களும், 10,909 டன்களும் ஆகும். 

இந்தோனீசியாவின் பொருளாதாரத்தில் பெட்ரோலியம் மிகப் 

பெரும் பங்கினைத் தாங்கி வருகிறது. அந்நாட்டிற்கு மிகுந்த வரு 

வாயினைத் தேடித் தருவதோடன்றி,50,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கட்கு 
அப்பெட்ரோலியத் தொழில் வேலை அளித்துள்ளது, தூரக் கழக்கு 

நாடுகளிலேயே இந்தோனீசியாதான் பெட்ரோலியம் உற்பத்தியில் 

தலைசிறந்து விளங்குகிறது. சுமத்திரா, இந்தோனீசியாவின் போர்னி 

யோப் பகுதியிலுள்ள Gacdurcdrnor (Kalimantan), grur ஆகிய 

பகுதிகளில் பெட்ரோலியம் எடுக்கப்படுகிறது. இங்குள்ள எண் 

ணெய்க் கிணறுகளினின்று எண்ணெயினை எடுக்கும் தொழிலில் 

இங்கிலாந்து, டச்சு, அமெரிக்க நாட்டுக் கம்பெனிகள் யாவும் பெரும் 

பங்கு கொண்டுள்ளன. 1961-ல் 21,277,000 மெட்ரிக் டன்கள் 

அளவு வடிகட்டப்படாத பெட்ரோலியம் இங்கு உற்பத்தி செய்யப். 

பட்டது. இங்குள்ள பெட்ரோலியம் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளின் திறன் 

ஆண்டொன்றுக்கு 15 மில்லியன் டன்களாக இருக்கிறது. 1960-ஆம் 

ஆண்டில் பிரகடனம் செய்யப்பட்ட அரசினது சட்டப்படி, இந்தோனீசி 

யாவில் நடைபெற்றுவரும் எண்ணெய்த் தொழிலின் பகுதிகள் 

எல்லாம் தேசீயமயமாக்கப்பட்டன. 1661-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

இந்தோனீசியாவில் மேனாட்டுக் கம்பெனியாரெல்லாம் அரசாங்கத்தின் 

ஒப்பந்தக்காரர்களாகவே (0011௧0௩078) வேலையாற்றி வருகின்றனர். 

இத்தொழிலினின்று கிடைக்கும் மொத்த இலாபத்தில் 60 சதவீதம் 

இந்தோனீசிய அரசாங்கத்தினைச் சாரும். 

இந்தோனீசியாவின் கடற்கரைத் துறைமுகங்களான ஜகார்த்தா. 

சுரபஜா, செமரேங், அம்பாய்னா (௦0௧) ஆகியவற்றில் சிறிய அள 

வில் கப்பல் கட்டுந் தொழில் நடைபெற்று வருகிறது. அதனைத் 

தவிர்த்து இந்நகரங்களில் பல நெசவாலைகள், காகிதத் தொழிற்சாலை 

கள், தீக்குச்சி ஆலைகள், மோட்டார், சைகிள் போன்றவற்றைத் 

தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், ஆண்டிற்கு 400,000 டன்கள் உற்பத்தி 

செய்யவல்ல ஓரு சிமெண்ட் தொழிற்சாலை, கண்ணாடி, டயர் (131715) 

ஆகியவற்றைத் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளெல்லாம் காணப்படு 
கின்றன,



இந்தோனீசியா LED; 

இந்தோனீசியாவினது முக்கிய ஏற்றுமதிப் பொருள்களையும், 
அவற்றின் மூலம் அந்நாட்டிற்குக் கிட்டும் வருவாயினையும் பற்றிய சில் 

புள்ளிவிவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன : 

  

      

. 5 கிட்டும் மொத்த 

coasts, அவதன அவ். அருவாய் கு (ரூபியாக்களில்) 

இரப்பர் - 718,000 4,758 மில்லியன் 
மெட்ரிக் டன்கள் ருபியாக்கள் 

ஒபீட்ரோலியம் 10,568,000 2,687 மில்லியன் 
மெட்ரிக் டன்கள் ருபியாக்கள் 

கொப்பரை 248,000 868 மில்லியன் 
மெட்ரிக் டன்கள் ருபியாக்கள் 

வெள்ளீயத் தாது 21,000 408 மில்லியன் 
மெட்ரிக் டன்கள் ரூபியாக்கள் 

புகையிலை 15,000 278 மில்லியன்: 

் மெட்ரிக் டன்கள் ருபியாக்கள் 

பனை எண்ணெய் 136,000 276 மில்லியன் 
மெட்ரிக் டன்கள் ருபியாக்கள்       

இந்தோனீசியத் தீவுக்கூட்டங்களில் மிகவும் முக்கியமானதாகக் 

கருதப்படுகின்ற ஜாவா, இந்தோனீசியாவின் புவியியற் கூறுகள் 
அனைத்தையும் முழுமையாகப் பெற்றுள்ளது. இப்பகுதியே இந்தோ 

னிசியத் தீவுகளின் மையமாகவும் விளங்குகிறது. இந்தோனீசியா 

வின் தலைநகராய ஜகார்த்தாவும் (௨கார*க) ஜாவாவிலேதான் அமைநீ 

திருக்கின்றது. இக்காரணங்களின்மூலம் ஜாவாவின் புவியியலை அறிய 

முற்படுதல் இங்கு எவ்வகையிலும் பொருத்தமுடைத்து. 

இத்தீவு இந்தோனீசியாவின் பரப்பில் 1/14 பங்காக விருப்பினுங் 

கூட, அதன் மக்கள் தொகையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு இந்த ஒரு 

தீவினுள்ளேயே வாழ்கின்றனர். ஜாவாவின் மக்கள்தொகை 50 மில் 

் லியனிற்கும் சிறிது அதிகமாக இருக்கின்றது. இங்வலொந்தின் பரப் 

பினைக் கொண்ட ஒரு பகுதியிலேயே இவ்வளவினிற் பெரும்பாலோர் 

வசிக்கின்றனர். இத்தகைய மிக வுயர்ந்த மக்களடர்த்தி உலகன் 

வேவறு எப்பகுயிலுமில்லை யென்றே கூறிவிடலாம்.
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இத்தீவின்கண் காணப்படும் எரிமலைத்தொடர்கள் இதன் முது 

கெலும்பு போன்று விளங்குகின்றன. அவ்வெரிமலைகளினின்று வெளி 

யேறும் லாவாவும், சாம்பலும் ஜாவாவின் செழிப்பிற்குக் காரணமாக 

அமைூன்றன. மென்சரிவுடைய மலைச்சரிவுகளில் திட்டுக்களும், 

செம்மையான வடிகால்களும் அமைக்கப்பட்டதால், காப்பி, தேயிலை, 

இரப்பர், கொய்னா மரம்போன்ற தோட்டப் பயிர்கள் சென்ற நூற்றாண் 

டில்: இங்குப் புகுத்தப்பட்டன. அதன் மூலம் அம்மலைச் சரிவுகளில் 

மக்கள்தொகை அதிகரித்தது. செறிந்த வேளாண்மை முறைகள் 

அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. மேலும் கரும்பு, புகையிலை 

போன்ற பணப்பயிர்கள் பேரளவில் பயிராக்கப்பட்டன. வேளாண் 

மைக்கு உகந்த நிலத்தின் பரப்பு ஜாவாவில் பெருக்கப்பட்டது. இந் 

தோனீசியாவிலுள்ள விளைபரப்பில் மூன்றில் இரு பங்கு ஜாவாவி 
லேயே காணப்படுகிறது. தற்போது அதன் மக்கள் தொகை 50 மில் 

லியன்களுக்கும் அதிகமாகவுள்ளது. அந்நாட்டின் விவசாயத்துறை 

யில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களே அவ்வுயர்ந்த மக்கள் தொகைக் 

குக் காரணமாகின்றன. 

புவியமைப்பு, நிலத்தோற்றம் ஆகியனவற்றில் காணப்படுகின்ற 

வேறுபாடுகள் யாவும் இத்தீவினுள் நில உருவத்தில் வேற்றுமைகளை 

ஏற்படுத்துகின்றன. சுண்ணாம்புப் பாறைகளால் ஆகிய குன்றுகள், 

எரிமலைகள், வட கடற்கரைப்பகுதியில் உள்ள சமநிலங்கள் ஆகியன 

அவற்றில் சிலவாகும், ஜாவாவின் பெரும்பாலான பரப்புச் சரிவு 

மிக்கதாகவுள்ளது, இந்நாட்டிற் காணப்படுகின்ற சரிவுகள் திட்டுக் 

களாக மாற்றப்பட்டிருப்பதன் மூலம் நெல் வயல்களாகப் பயன்படுத் 

தப்பட்டு வருகின்றன. 

ஜ்வாவின் புவியியலுறுப்புக்களில் காணக்கிடக்கும் மாறுபாடு 

களுக்குக் காலநிலையும் ஒரு முக்கிய காரணமாகும். பெய்யும் மழை 
யின் அடிப்படையில் நோக்கின் ஜாவாவில் பலவிதமான பருவ 
அமைப்பு, அளவு ஆகியவற்றைக் கொண்ட பிரதேசங்கள் இருப்பது 

அறியப்படும். இந்நாட்டின் கிழக்குப் பகுதியில் வறண்ட பருவம் 
நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கின்றது. ஆகலானும் இங்கு வேளாண் 
மைத் தொழிலைக் கடைப்பிடித்தல் அவ்வளவு எளிதன்று. 

ஜாவாவில் நடைபெறும் உழவுத் தொழிலில் நெற்பயிரே அதிகப் 
பரப்பில் நிறைய விளைந்து கொடுக்கின்றது. ஜாவாவிற்கு ஒரு 
காலத்தில் வழங்கி வந்ததொரு பெயர் ₹ நெல் தீவு? என்னும் 
பொருள் பட்டது எனில் நெல் அந்நாட்டில் பெற்றுள்ள சிறப்பு எத் 

தகையது என்பதனை நாம் உணர முடி௫ன்றது. சாகுபடி செய்யப் 

படும் நிலத்தில் 40சேதவீதத்தில் இப்பயிர்தான் விளைகின்றது. வடக்கே
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யுள்ள கடற்கரைச் சமநிலங்கள் மலையிடைப்பட்ட படுகைகள், மலைச் 

சரிவுகளிடையே சிக்குண்ட பள்ளத்தாக்குகளின் உயர்ந்த பகுதிகள் 

ஆகியனவே நெல் களஞ்சியங்களாக விளங்குகன்றன. ஏறக்குறைய 

ஆண்டு முழுவதும் நெற்பயிர் ஜாவாவில் விளைவிக்கப்படுகிறது. நெல் 

விளைகின்ற பரப்பில் ஐந்தில் ஒரு பங்கில் இப்பயிர் இருபோகங்கள் 

விந்து கொடுக்கிறது. பாசனத்திற்குத் தேவையான நீர் அதிக 

மாகக் கடைக்காமையாலும், தாழ்நிலங்களிலுள்ள வயல்கள் சிறந்த 

வடிகாலமைப்பினைக் கொண்டிராமையாலும் பல இடங்களில் நெல். 

ஒரு போகம்தான் விகாகிறது. 

பெரும்பாலும் மே, ஜூன் ஆகிய மாதங்களில்தான் நெல் அறு 

வடை நடைபெறுகிறது. அம்மாதங்கள்தாம் வறண்ட பருவத்தின் 

தொடக்கமாகும். நீர்வசதி ஒழுங்காகக் கிடைக்கப்பெறும் இடங்களி 

லெல்லாம் இப்பயிரது அறுவடை ஆண்டு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. 

நெல் விளைபரப்பில் 20 சதவிதத்திற்குத் தற்காலப் பேரளவு நீர்ப் 

பாசனத் திட்டங்களின் மூலம் தேவையான நீர் கிடைக்கிறது. இத் 

திட்டங்கள் யாவும் பெரும்பாலும் டச்சுக்காரர்களால் வகுக்கப் 

பெற்றுக் கட்டப்பட்டவையாகும். இத்திட்டங்களின் மூலம் பய 

னடையா வயல்கள், ஆறுகள் திருப்பப்படுவதன் வாயிலாகவும் 

மழையினாலுமேதான் தம் நீர்த்தேவைகளைப் பூர்த்தி , செய்து 

கொள்ளுகின்றன. 

ஜாவாவில் உணவுப்பொருள்களின் உற்பத்இ 

நெல், மக்காச்சோளம், கஸ்ஸாவா (0௧8௨௭௯), சோயபீன்ஸ் 
($0306818), பட்டாணி, சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ஆகயவற்றினின்று 

கடைக்கும் உணவுப்பொருள்கள்தாம் ஜாவாவாழ் மக்கள் உண 

விற் பெரும்பங்கு பெறுகின்றன. 

ஜாவாவில் வேளாண்மைத் தொழிலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு 

வரும் நிலப்பரப்புக் குறைவுதான் எனினும், அந்நிலத்தினைப் பண் 

படுத்திச் சாகுபடி செய்வதில் அந்நாட்டினர் பேரூக்கம் காட்டி வரு 

கின்றனர். இதன் விளைவாகச் சில பயிர்களினுற்பத்தியில் ஜாவா 

முன்னணியில் நிற்கின்றது . 

ஜாவாவில் நிலப்பயன்பாட்டில் இரு முக்கியமான நிலவகைகளுள. 

அவை : (1) சாவா (டூல்) என அழைக்கப்படும் பாசன வசதி 

யுடைய நிலங்கள், (2) பாசன வசதியைக் கொண்டிரா நிலங்கள் 

[ டெகால் (Tegal) J. ஜாவாவில் சாகுபடியின் கீழுள்ள நிலப்பரப் 

பாய 84,884,000 ஹெக்டர்களில் சுமார் 42% சாவா நிலமாக 

வுள்ளது. இத்தகைய நிலம்தான் டெகால் நிலத்தினைவிட அதிக
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உற்பத்தித்திறன் வாய்ந்தது ; மேலும் சாவா நிலத்தில்தான் நெற் 

பயிருக்குத் தகுந்த நிலைகள் காணப்டடுவதன் மூலம், அங்கு 

நல் பயிராகின் றது. 

ஜாவாவில் * பலவகைப் பயிரிடல் முறை * (3யிர்்ற16 Cropping) 
சிறப்புமிக்க தொன்றாக விளங்குகின்றது. இதன்மூலம் அறுவடை 

யாகும் பரப்புப்பெருகுன்றது. பெரும்பாலும் சாவா நிலங்களில்தாம் 

இம்முறைச் சாகுபடி பின்பற்றப்படுகன்றது. இம்முறை நடைபெறும் 

இடங்களிளெல்லாம் நிலப்பயன்பாடு செறிவு மிக்கதாகவுள்ளது. 

சாவா நிலப்பயன்பாட்டு முறை ழக்கு ஜாவாவில் அதிகமாக வழக்க 

லுள்ளது. இங்குப் பல இடங்களில் மொத்த சாவாநிலப் பரப்பில் 

ஏறக்குறைய 175 சதவீதப் பரப்பு அறுவடையாகின்றது. இல்ற் 

லறத் தவிர வடகடற்கரையில் பேண்டுங் (13ஊ01த)கலிருந்து சுரபஜா 

($யகக1௨) வரையிலும் உள்ள பகுதியிலும், மத்திய ஜாவாவில் சில 

பரப்புக்களிலும் சாவா நிலங்களில் அறுவடையாகும் பரப்பு உயர்ந் 

துள்ளது. 

அடிப்படை உணவுப் பொருள்களனைத்தும் சாவா நிலத்திற்றான் 

அதிகச் செறிவுடன் பயிரிடப்படுகன்றன. குறைந்த செறிவுடைய 

டெகால் (762௨1) பரப்புக்கள் பொதுவாக ஜாவாவின் மேற்குப்பகுதியி 

Qe ar ore 

ஜாவாவின் பொருளாதாரப் புவீயியலை நன்குணர, அந்நாட்டின் 

பரப்பிற் பயிரிடப்படும் பயிர்கள் எவையென்பதையும், எவ்வெப்பயிர் 

களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பயிர்ப்பிரதேசத்தினை ஆக்குகின்றன வென் 

பதையும் அப்பயிர்ப்பிரதேசங்களில் பயிராவனவற்றில் முதலிடம் 

பெறுகின்ற பயிரெது என்பதனையும் படித்தறிதல் வேண்டற்பாலது. 

ஜாவாவில் உழத்தகு நிலப்பயன்பாட்டில் நெற்பயிர்தான் அதிக 

முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது, ஜாவாவில் * கேபுபேடென்ஸ் * (௩ 

patens) எனப்படுகின்ற 86 பயிர்ப்பிரதேசங்களுக்குள் 68 பயிர்ப் 

பிரதேசங்களில் நெல்தான் முதன்மை பெற்று விளங்குகின்றது, இவற் 

றில் பதின்மூன்றில் நெல் மட்டுந்தான் பயிரிடப்படுகன்றது. மேற்கு 

ஜாவாவின் வட கடற்கரையில் டேன்ஜெரேங் (Tangetang) என்ற 

தலத்திலிருந்து ஜெரிபான் (1௭1௦௦௩) என்ற இடம்வரையுள்ள பகுதி 

யில்தான் ஒற்றைப் பயிர்ப்பிரதேசங்கள் மிக்குள்ளன. மேற்குப் 

பகுதியிலுள்ள பேண்டுங் கேபுபேடெனும், டெமாக்கு (Demak), 

பேன்ஜுமாஸ் (13ஊர்மாக8), ஜிலட்ஜேப் (Tjiletjab) ஆகிய மத்திய 

ஜாவாவின் பகுதிகளும்தான் உள்நாட்டிலமைந்து கடக்கும் நெற் 

பயிரைமட்டூம் விசாவிப்பன. இழக்கு ஜாவாவில் ௬ரபஜா நகரினைத் 
தவிர்த்து ஏனைய பகுதிகளில் நெல்மட்டும் பயீராகும் பரப்பு மிகக் 

குறைவு.
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ஆனால் இரட்டைப்பயிர்ப் பரப்புக்கள் பெரும்பாலும் ஜாவாவின் 

மத்திய, இழக்குப் பகுதிகளில்தாம் அதிமுள்ளன. செமரேங் ($008- 

rang) என்ற விடத்தின் வழியாகச் செல்லும் தீர்க்க ரேகைக்குக் 

இழக்கில் நெல், மக்காச்சோளம் ஆகியவை யிரண்டும் பயிரிடப்படு 

இன்றன. மேலும் நெல், ஜாவாவின் உள்நாட்டு மத்தியப்பகுதியி 

லுள்ள *கேபுபேடென்?களிலும் விளைகிறது. நெல்லும், கஸ்ஸாவாப் 

பயிரும் தெற்குக் கடற்கரையை யொட்டித் தாஸிக் மலேயா (78516 

நர௨1:௨) முதல் குலன் பிராங்கோ (8ய/கற றா௦020) வரையில் இரட் 

டைப் பயிர்களாகச் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. செமரேங் நகரி 

லும் இவ்விரு பயிர்களும் பயிராகின்றன. 

நெல் முதன்மைப் பயிராகும் $ மற்றப் பயிர்கக£க் காட்டிலும் 

விரிந்த பரப்பில் விளகறது. 86 பயிர்ப்பிரதேசங்களில் 68ல் நெல் 

பயிராகிறது. இதன் முக்கயத்வம் வேறுபாடுகளமைந்து காணப்படு 

கிறது. ஜெரிபான் பகுதிக்கு மேற்கே நெல் மொத்தப் பயிர்நிலத்தில் 

60 சதவீத அளவில் பயிராஇறது. ஜெரிபானுக்கும், செமரேங்குக்கும். 

இடையே 70 சதவீதம் நிலத்தில் நெல் பயிர்செய்யப்படுகன் றது. 

எனினும் பாசனம் செய்யத்தக்க சாவாநிலங்களில்தான் நெற்பயிர் 

விகாவிக்கப்படுகிறது. 

மக்காச்சோளம் இரண்டாவதாக முக்கியத்துவம் பெறும் பயிரா 

Yen. 1958-ல் மொத்த ஏக்கர்ப் பரப்பில் 22 சத வீதத்தில் இப்பயிர் 

விளைந்தது. சாவா நிலங்களில் வறண்டகாலப் பயிராகவும், டெகால் 

நிலங்களில் மழைகாலப் பயிராகவும் மக்காச்சோளம் பயிரிடப்படு 

கிறது. ஜாவாவில் நெல்லும் மக்காச்சோளமும் ஒரே அளவுப் பரப்பில் 

பயிராவதில்லை. கிழக்கு ஓரப்பகுதிகளிலும், ரெம்பேங்-ட்யூபான் 

(Rembang-Tuban) பகுதியிலும், மத்தியப் பகுதியிலும் மக்காச் 

சோளம் அதிக அளவில் விளைவிக்கப்படுகிறது. 

மக்காச்சோளப் பயிரின் அறுவடையில் 729 டெகால் நிலங்களி 

லேயே நடைபெறுகிறது, கிழக்கு ஜாவாவில் இது முதன்மைப் பயி 

ராக விளங்குகிறது. இதன் கடற்கரையினை யொட்டி ரெம்பேங் 

(இம்கஐ) வரையிலும் விரிந்துள்ள டெகால் நிலப்பரப்பில் அரைப் 

பங்கில் மக்காச்சோளம்தான் விளைந்து காணப்படுகிறது. 

கஸ்ஸாவாப் பயிர் ஜாவாவில் மூன்றாவது இடத்தைப் பெறுகிறது, 

மத்தியத் தெற்கு ஜாவாவிலே இப்பயிர்தான் சிறப்புப்பெறுகிறது. இங்கு. 

அறுவடை செய்யப்படும் பரப்பில் 25 சத வீதத்தில் இப்பயிரே விளை 

கிறது. இது பெரும்பாலும் டெகால் நிலங்களில்தான் பயிராகிறது. 

ஐகார்த்தா, செமரேங் ஆகிய நகரப்பகுதிகளுக்கு இது மிகுந்த முக். 

இயத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது.
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அடுத்த பயிராகிய சோயா பீன்ஸ் ஜாவாவில் அறுவடையாகும் 
பயிர் நிலப்பரப்பில் 6 சதவீதத்தில் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. 
சாவா நிலப்பரப்பில் இரு போகங்கள் விளை ந்துகொடுக்கும் நிலங்களில் 
இது இரண்டாவது பயிராக வளர்கிறது. செமரேங்கிற்கும். ஜோக்ஐ 
கர்த்தாவிற்கும் கிழக்கிலுள்ள பகுதியில்தான் இது பெருமளவில் பயிரா 
கிறது, இப்பிரதேசத்திற்கூட, சுரபஜா, மலாங் (8௨/௨2) ஆூய 
இரு இடங்களில் இப்பயிரது உற்பத்தி செறிந்து காணப்படுகிறது, 

பட்டாணிப் பயிர் ஜாவா முழுவதிலும் சிறு சிறு பரப்புக்களில் 
விளைகின்றது, செமரேங், ஜோக்ஜஐகர்த்தா, சுரபஜா ஆகிய மூன்று 
நகரங்களையும் சேர்க்கன் உள்ளடங்கும் பகுதியிலே இதன் முக்கயத் 
துவம் நன்கு உணரப்படுகிறது. நகரப்பகுதிகளில் இப்பயிர் குறைந்த 
அளவில்தான் நுகரப்படுகிறது. இப்பிரதேசத்தினைத் தவிர்த்து இந் 
நாட்டின் வட கடற்கரையினை யொட்டியும் ஜகார்த்தாவிற்கு இரு பக் 
கங்களிலும்அமைந்துள்ள பகுதிகளிலும்இப்பயிர் பரந்த வேளாண்மை 
முறையின் மூலம் விளைவிக்கப்படுகிறது. 

ஜாவாவில் சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கும் பியிரிடப்படுறது. பட் 
டாணிப் பயிர் விளையும் நிலப்பரப்பும், இது விளையும் பரப்பும் ஏறக் 
குறைய ஒரே அளவினையுடையன (2,174,000 ஹெக்டர்கள்). இந் 
நாட்டில் விளையும் சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கில் 60 சதவீதம் டெகால், 
,நிலங்களிலேயே பயீராகிறது. இப்பயிர் ஜாவாவின் வட கடற்கரை 
யில் நன்கு சிறப்புப்பெற்று விளங்குகிறது. 

மேற்கூறப்பட்ட பயீர்களைத் தவிர்த்து ஜாவாநாட்டு உழவர்கள் 
தம் வீடுகளுக்கு அண்மையில் பழத்தோட்டங்கள், காய்கறித் 
தோட்டங்கள் முதலியவற்றை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். இவற்றினின்று 
கிடைப்பனவற்றை நெல், மக்காச்சோளம் முதலியவற்றோடு சேர்த்து 
உண்ணும் பழக்கத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டுள்ளனர். 

தன்பயன் பொருட்டு உணவுப்பயீர்களைப் பயிரிடல் முறைமட்டு 
மல்லாது, இந்நாட்டில் வர்த்தகப் பயிர்முறையும் காணப்படுகிறது;” 
இம்முறையினின்று பெறப்படும் பொருள்களின் மூலம் ஜாவாவிற்கு 
நிறைய வருவாய் கிட்டுகிறது. பணப் பயிர்கள் விளாயும் எஸ்டேட்டு 
கள் ஜாவாவின் மேட்டு நிலங்களில் அமைந்துள்ளன. இவற்றின் 
தாழ்ந்த பகுதிகளில், சுமார் 500 அடியிலிருந்து 1500 வரையுள்ள 
உயரங்களில், இரப்பர் பயிரிடப்படுகிறது. அதற்கும் மேற்பட்ட உயரங் : 
களில் தேயிலைப்பயிர் சிறப்புப்பெற்று விளங்குகிறது. கேபக் (88ற௦%) 
சிங்கோனா (Cinchona) ஆகிய தோட்டப் பயிர்களும் இவ்வுயர் நிலங்
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களில் பயிரிடப்படுகின்றன. மண், காலநிலை ஆகியவை நன் கமையப் 

பெற்றுள்ள பகுதிகளான கிழக்கு, மத்திய ஜாவாக்களில் புகையிலை, 

கரும்பு ஆகிய பணப்பயிர்கள் நன்கு விளைகின்றன. டச்சுக்காரர்கள் 

ஜாவாவிளையாளுகையில் வழக்கிலிருந்த * பண்பாட்டு முறை ? (Cul- 

ture System) ororusér goo. ஜாவா நாட்டுக் குடியானவர்கள் 

அனைவரும் ஏற்றுமதிக்கென்றே புகையிலை, கரும்பு, காப்பி (லே) 

ஆகியவற்றை பயிரிடவேண்டிய௰ கட்டாயம் ஏற்பட்டிருந்தது. இம், 

முறை டச்சுக்காரர்களுக்கு நிறையச் செல்வத்தை அளித்தது . ஆனால் 

இம்முறை பின்னர்க் கைவிடப்பட்டபோதிலும், ஜாவாக் குடியானவர் 

_ களிடையே வர்த்தகப் பயிர்களைச் சாகுபடி செய்யும் பழக்கத்தை 

இதுதான் ஏற்படுத்திச் சென்றது,



   
ட என்து வன்க. 

பிரிட்டிஷ் வடபோர்னியோ 
| (British North Borneo) 

பரப்பளவு : 29,888 சதுர மைல்கள் 

மக்கள் தொகை : 454,328 

செலாவணி அலகு : மலேயா டாலர் 

அரசியலமைப்பு : பிரிட்டிஷ் காலனி அரசு 

தலைநகர் £ ஜெஸ்லெல்டன் (456100) 

தேசீய வருவாய் : 58,246,846 மலேய 

டாலர்கள்



பிரிட்டிஷ் வடபோர்னியோ 

பிரிட்டனது கட்டுப்பாட்டின் கீழுள்ள போர்னியோவின் பகுதி 
களாகிய பிரிட்டிஷ் வடபோர்னியோ, புரூநை (3ல்), சராவாக் 
(Sarawak) ஆகியவை பொருளாதாரத் துறையிலும், அவற்றின் 
நிருவாதத் துறையிலும் மலேயாவோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண் 
டுள்ளன. இந்நாடுகளின் வர்த்தகம் பெரும்பாலும் சிங்கப்பூரின் 
மூலமே நடைபெற்று வருகிறது. “ வடபோர்னியோவும், சரா 
வாக்கும் 1946ஆம் ஆண்டிலிருந்து பிரிட்டிஷ் காலனிகளாக 
இருந்து வருகின்றன ; புருநை சுல்தானால் ஆளப்பட்டு வரும் ஓர் 

அரசாக இருந்து வருகிறது. 

80,000 சதுர மைல்கள் பரப்புடைய பிரிட்டிஷ் போர்னியோ, 

போர்னியோவின் வடக்கு, வடமேற்கு ஆகிய ஓரங்களைத் தொட்டு 
அமைந்துள்ளது. போர்னியோவின் பரப்பில் சுமார் நான்கில் ஒரு 

பங்கினை இப்பகுதி அடைக்கிறது. பல வகைகளில் பிரிட்டிஷ் 

பார்னியோ முன்னேற்றமடையாது இருக்கும் ஒரு பிரதேசமாகும். 

அதன் மக்கள் தொகையான சுமார் 1] மில்லியனில் பெரும்பாலோர் 

உள் நாட்டின்கண் எழுந்துள்ள வனங்களில் வேட்டையாடுதல், மீன் 

பிடித்தல், இடப்பெயர்ச்சி உழவுமுறை போன்ற தொழில்களைக். 

கடைப்பிடித்து வாழ்வோராகவே காணப்படுகின்றனர். ஒரு காலத் 

தில் போர்னியோ முழுவதனையும் ஆண்ட மலாய் மக்கள் கடற்கரைப் 

பகுதிகளிற் குடியேறி, ஆங்கே மின்பிடித்தல், நெல் பயிரிடல் ஆகிய 

தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இத்தகைய பழங்குடிகளுக்கு 

அடுத்தாற்போல், பிரிட்டிஷ் போர்னியோவில் அதிக எண்ணிக்கை 

கொண்ட மக்கள் கூட்டத்தினர் சீனர்களாவர். இவர் பெரும்பாலும் 

இப்பிரதேசத்திலுள்ள நகரங்களிலும், இவற்றைச் சார்ந்த நிலங் 

தளிலுமே வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்நாட்டின் வர்த்தகத் துறையில் 

சீனரே பெரும்பங்குடையோராக விளங்குகின்றனர். 

இப்பிரதேசத்தில் ஆறுகளின் செய்கையால் உருவாகிய தாழ் 

நிலங்களில் சுமார் 100,000 ஏக்கர் பரப்பில் நெல் பயிரிடப்படுகிறது. 

ஆனால் இப்பிரதேசத்திலுள்ள மூன்று பகுதிகளிலும் அவற்றின் நெல் 
தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாது இருப்பதால், இறக்குமதி செய்யப் 

படுவனவற்றுள் நெல் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. பணப்பயிர் 

களுள் இரப்பர் முதன்மையானதாகும். இது சுமார் 880,000 ஏக்கர்
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களில் பயிராகிறது. சிங்கப்பூருக்கு ஏற்றுமதியாகும் ரப்பரின் மூலம் 

கிடைக்கும் அந்நிய நாட்டுச் செலவாணி (மாவு. exchange) 

இரண்டாவது இடத்தைப் பெறுகிறது. மிளகுப் பயிர் (ஸல), 

வேளாண்மைத் தொழிற் பொருள்களின் ஏற்றுமதியில் சிறப்புப் பெற்று 

விள்ங்குகிறது. இவ்வியாபாரத்தைப் பெரும்பாலும் சீனர்களே நடத்தி 

வருகின்றனர் . 

பிரிட்டிஷ் போர்னியோவின் சிறப்பு அப்பிரதேசத்திற் கிடைக்கும் 

பெட்ரோலியத்தினால் ஏற்பட்டதாகும். 1955ஆம் ஆண்டில் சுமார் 

5-2 மில்லியன் டன்கள் வடிகட்டாத எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யப். 

பட்டது. புரூநையின் தென்மேற்கு முனையிலுள்ள ஸெரியா (௭4௨), 

ஸலெரியாவிற்குந் தென்மேற்கில் சராவாக்கில் உள்ள மிரி (144) என்ற 

இரு இடங்களிலுமுள்ள எண்ணெய் வயல்களே பெருமளவு படைக் 

கின்றன. இவ்விருவயல்களிலுமிருந்து சராவாக்கிலுள்ள லியூடாங் 

பற்றாத) என்ற எண்ணெய்ச் சுத்திகரிப்பு ஆலைக்குப் பெட்ரோலியம் 

அனுப்பப்படுகிறது. இவ்வாலையின் கொள்ளளவு ஒரு நாளுக்கு 

38,000 பேரல்கள் எண்ணெயாகும். எண்ணெய், அதனின்று கிடைக் 

கும் பல பொருள்கள் ஆகியவற்றினைச் சிங்கப்பூருக்கும், ஓரளவிற்கு 

'லேபூவானிற்கும் (1ம் ஏற்றுமதி செய்வதற்கு மிரி என்ற துறை 

முகமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிரிட்டிஷ் போர்னியோவின் எண் 

ணெய் உற்பத்தி 1940-ல் இருந்ததனைப் போல் நான்கு மடங்கா.தழ், * 

பெருகியுள்ளது. 

இப்பிரதேசத்தினின்று ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பெட்ரோலியம், 

இரப்பர், கொப்பரை, ஜவ்வரிசி மாவு (82௦ 110), அயன மண்டலக் 

காட்டு மரவகைகள் ஆகியவற்றின் மூலம் பிரிட்டிஷ் போர்னியோ 

விற்குக் கிட்டும் வருவாயினைப் பயன்படுத்தி, இப்பிரதேசத்தின் 

இயற்கை வளங்களை நன்முறையிற் பயன்துய்ப்பதற்கான ஆராய்ச்சி 

கள் இன்னும் இங்கு நடத்தப்பட வேண்டியுள்ளன. போக்குவரவு 

நன்கு அமையப் பெறவில்லை :: கப்பல் போக்குவரவு ஓரளவிற்கு 

நடைபெற்றுவரினும், ஜெஸ்ஸெல்டன் (விநாடி, சண்டாகன் 

(Sandakan), m¢Ac (Kuching) ஆகிய துறைமுகங்களைத் தவிர்த்து, 

மற்றவையாவம் வசதிகளற்றுக் காணப்படுகின்றன. போர்னியோ 

முழுவதிலும் லேபூவான் என்ற நகரே வியாபாரத் துணிவுடைய Bis 
மாக இன்றும் விளங்கிவருகிறது. இங்குள்ள முக்கியமான நகரங் 

களிலிருந்து ஹாங்காங், மலேயா, இந்தோனீசியா ஆகியவற்றிற்கு 

விமானப் போக்குவரவு நன்கு நடைபெற்று வருகிறது. 

வளங் குறைந்த மண், உப்புநீர் மிக்க சதுப்பு நிலங்கள், 

அடர்த்தியான மேகமூட்டம், பின்தங்கிய பொறி முறைகள் ஆகிய 

னவே பிரிட்டிஷ் போர்னியோவின் விவசாயம் முன்னேற்றமடை 

வதற்குத் தடையாக விளங்குகின்றன.
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பிலிப்பைன் வுகள் 

(Philippine Islands) 

பரப்பளவு : 115,707 சதுர மைல்கள் 

மக்கள் தொகை £ 24,012,000 

செலாவணி அலகு : பீஸோ (Peso) 

அரசியலமைப்பு : குடியரசு 

தலைநகர் ₹ மணிலா (11௧) 

தேசீய வருவாய் : 1,484,000,000 பிலிப்பைன் 

பீஸோ



பிலிப்பைன் கேவுகள் | 
தென்கிழக்கு! ஆசியாவின் பிற பகுதிகளில் காணக்கூடிய! 

ஐரோப்பிய இனத்தவரின் செல்வாக்கை விடப் பிலிப்பைன் தீவுகளில் 

ஐரோப்பிய இனத்தவரின் வருகையினால் ஏற்பட்டிருக்கும் செல்வாக்கு 

மிக முக்கியமானது. இத்தீவுகளில் பற்பல மொழிகள் பேசப்பட்டு 

வந்த போதிலும் பண்பாட்டு அடிப்படையில் ஒருமையுணர்வு நிலவுதலை 

அறியலாகும். பிலிப்பைன் நாட்டவர் பல நூற்றாண்டுகளாகவே 

சீனா போன்ற பிற கீழ்த்திசை நாட்டவருடன் வணிகத்தொடர்பு 

பூண்டிருந்தனர். 1565-ல் தொடங்கிய ஸ்பானிஷ் ஆதிக்கம் கடந்த 

நானூறு ஆண்டுகளுக்குள் இத்தீவுகளில் வாழ்பவரில் பெரும். 

பாலோரைக் கிறித்தவர்களாகவும், ஸ்பெயின் நாட்டின் பண்பாட்டைப், 

பின்பற்றுபவராகவும் மாற்றிவிட்டது. இருப்பினும் இதனூடே அவ்வப்' 

போது இவ்விடத்து மக்களிடையே மலாய் நாட்டுப் பண்பின் சாயல் 

தலைதூக்குவதையும் காணலாம். ஸ்பானியருக்குப் பின் வந்த 

அமெரிக்கர் இத்தீவுக்கூட்டங்களுக்குச் ௬ய ஆட்சி நல்கினர்,1946.ல் 

தான் பிலிப்பைன் தீவுகள் ஒரு சுதந்திர நாடாக உருவாயின. 

அமெரிக்க நாட்டினரின் ஆதிக்கம் இந்நாட்டின் முக்கிய வர்த்தகப் 

பொருள்களான சர்க்கரை, தேங்காயெண்ணெய், கொப்பரை, 

புகையிலை, மணிலாக்கொட்டை (Manila Hemp) போன்றவற்றின் 

வணிகப் பெருக்கத்திற்கு மேலும் உதவியாகவிருந்தது. அமெரிக்கா 

வுடன் வாணிப அபிவிருத்திக்கு அவர்கள் அளித்த ஏற்றுமதி, 
இறக்குமதி வரிச் .-சலுகைகளே காரணமாகும், இவ்வாறு எளிதில்" 
செல்வம் சேர்க்க வாய்ப்புக் கிட்டியதால், அண்டைநாடான ஜாவாவில் 

ஓர் ஏக்கரில் விமாவிக்கப்படும் அளவு சர்க்கரையில் மூன்றில் ஒரு 

பங்கே இங்கு விளைவிக்கப்படும் அளவுக்கு உழவுத்தொழிலில் ஊக்கம் 

குறைந்துவிட்டது. புதிய முறைகளையும், இயந்திர சாதனங்களையும் 
உழவுத்தொழிலில்கையாளுவதில் அரசாங்கமும் மக்களும் அதக அக் 

கறை காட்டவில்லை. எனவே உற்பத்திச் செலவு கூடுதலாக ஆனதால்
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அகிலஉலகச் சந்தையில் பிலிப்பைன் நாட்டுப் பொருள்களை அதிக 

விலைகொடுத்து வாங்க எந்த நாடும் விரும்பவில்லை ? முன்வரவுமில்லை. 

இதன்விளைவாகவே சுதந்திரம் பெற்ற பின்பும் பிலிப்பைன் தீவுகளுக்கு 

அமெரிக்கா வரிச் சலுகைகள் காட்டவேண்டுமென்ற கோரிக்கை 

ஏற்பட்டது. 1941-ல் நிகழ்ந்த ஜப்பானியத் தாக்குதல் பிலிப்பைன் 

தீவுகள் இராணுவ வலிமை அற்றவை என்பதையும், அமெரிக் 

காவை மேற்குப் பஸிபிக் கடற்கரை வழியே எளிதில் தாக்கிவிட 

முடியும் என்பதையும் உணர்த்திவிட்டது. சீரற்ற பொளாதார நிலை 

வேறு, இந்நாட்டின் சுதந்திர நிலைக்குப் பெரும் சோதனையாக வாய்த் 

_ திருக்கிறது. அமெரிக்காவின் இராணுவ வலிமையைப் பாதுகாக்கவும் 

ட பிலிப்பைன் தீவுகள் மிகவும் தேவையாக இருக்கின்றன. 

பிலிப்பைன் தீவுகளுக்கு வருங்காலத்தில் நல்ல பொருளாதாரச் 

செழிப்பு தோன்றச் சிறந்த வாய்ப்பிருக்கிறது. ஏனெனில் மண்வளம், 

கனி வளம், புவியியல் அமைப்பு, மிகக் குறைந்த மக்கள் தொகை 

அடர்த்தி, மிகப் பரந்த நிலப்பரப்புப்போன்ற பல இயற்கை நலன்களை 

இந்நாடு பெற்றிருக்கிறது. ஆயினும் இந்நாடு ஒரு செழிப்பான நிலையை 

அடையுமுன் சீராக்கப்பெறவேண்டிய சிக்கல் பல உள. ஆங்காங்கே 

சிதறிக்கிடக்கும் சில பழங்குடி மக்களைத் தவிரப் பெரும்பாலும் இந் 

நாட்டவர் மங்கோலிய இனத்தவராகவும் மலாய் நாட்டுப் பண்பாடு 

படைத்தவராகவுமே இருக்கின்றனர். மக்கள் தொகைக் Bors 

இகடுப்புக்களில் கிறித்தவர், கிறித்தவரல்லாதார் என இரு 

'கூருகவே இந்நாட்டவர் பிரிக்கப்படுகின்றனர். எனவே விசயன் 

ஸீட்ஷகா, தகலோக் (72௨1௦2), இலோகனோ (11௦௦௦) போன்ற 

பல மொழி பேசும் மக்கள் எல்லாம் ஓர் இனத்தவராகவே 

கருதப்பெற்றுவிடுகன்றனர். பிற இன த் தவர் இஸ்லாமியர், 

நீக்ரோக்கள், எம்மதச்சார்பும் அற்ற * @Ganrsre.’ (Igorots) 

என்னும் பழங்குடி மக்கள் ஆவர். ஏறக்குறைய 87 மொழி 

கள் வழக்கிலிருப்பினும், 25 சதவிகிதத்தினரால் பேசப்பட்டுவரும் 

‘gaGourd? (Togalog) மொழியே தேசிய மொழியென நிருணயிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. 1909ஆம் ஆண்டில் 76 இலட்சமாக இருந்த மக்கள் 

தொகை 1940-ல் ஒரு கோடியே பதினாறு இலட்சமாகப் பெருகியிருக் 

கிறது. இது 1960-ல் 2 கோடி ஆகிவிட்டது, மொத்த நிலப்பரப்பு 

1,15,707 சதுர மைல்களே ஆதலால் 1960-ல் மக்கள் தொகை 

அடர்த்தி சதுர மைலுக்கு 211 ஆகவிருந்தது. ஆயினும் இது ஸெபுத் 

தீவில் (ஸ்ட ]18]ஹ0) சதுர மைலுக்கு 628 வரை உயர்ந்தும், 

மிண்டனாவ் தீவில் (088௭௦௦ Island) சதுர மைலுக்கு 84 பேர் 

வரை தாழ்ந்தும் இருக்கின்றது. மக்கள் தொகையில் சுமார் 12 

சதவி௰தத்தினராக இருக்கும் சீனர்களிடமே இன்றும் சிறுதர வாணிகம் 

பெரும்பாலும் இருந்துவருகிறது. ஜப்பானிய இனத்தவரான மக்கள் 

சுமார் 80,000 பேர்கள்; இவர்கள் தென்கோடியிலுள்ள “டாவோ”
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(0௨௨௦) தீவுகளில் வாழ்கின்றனர். ஏறக்குறைய ஒரு இலட்சம் 

பிலிப்பைன் நாட்டு மக்கள் அமெரிக்காவிலும், ஹவாய்த்தீவுகளிலும் 

அடைக்கலம் புகுந்துவிட்டனர். இன்னும் சில ஆண்டுகளில் இந் 

நாட்டின் மக்கள் தொகை ஜப்பான் நாட்டின் மக்கள் தொகை 

அளவை எட்டிப் பிடித்தாலும் வியப்பதற்கில்லை. அமெரிக்கரின் 

கூட்டுறவால் பிலிப்பைன் நாட்டவர் பெற்ற நலன்கள் நல்ல பெருஞ் 

சாலைகள், கல்வி பயிலும் கலைக்கூடங்கள், மக்களின் நல்வாழ்க்கைக் 

குத் தேவையான சுகாதார வசதிகள் போன்றனவே. முன்பு இந்நாட் 

டின் தலைநகரான மணிலாவில் குழந்தை இறப்பு 100-க்கு 90 ஆக 

இருந்ததிலிருந்து இப்போது 100-க்கு 6 ஆகக் குறைந்துவிட்டது. 

7,085 தீவுகள் கொண்ட இந்நாட்டின் நிலபரப்பில் பெரும் பகுதி 
acura (Luzon), மிண்டனாவ் (18400410)-(சுமார் 40,900 சதுர மைல் 

கள்).என்னும் இரு தீவுகளில் மட்டுமே இருக்கின்றது. மத்திய விசயன் 

தீவுக் கூட்டங்களையும், மேற்கிலுள்ள பேலவான் (Palawan) Sah 

கூட்டங்களையும் சேர்ந்த பிற முக்கியமான தீவுதள் மிண்டோரா 

(Mindoro), we (Penay), @s&Crren (Negros), oy (Cebu), 

GurGanres (Bohol), Qeoidiy. (Leyte), wrurt (Samar) 9 GuorGa. 

இங்குள்ள தீவுகளில் பெயரிடும் அளவுக்குப் பெரியனவாக இருப் 

பவை மொத்த எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பங்கேயாகும் : மேலும் 

1,095 தீவுகளில் மட்டுமே மக்கள் வாழ்கின்றனர். 

இந்நாட்டில் மலைத்தொடர்களின் அமைப்பு வடக்குத் தெற்கான 

போக்குடைய மடிப்புக்களாகவும், பிளவுப் பகுதிகளாகவும், எரிமலைத் 

தொடர்களாகவும் இருக்கக்காணலாம். இத்தீவுகளின் மையப்பகுதி 

களில் கீழ் நோக்கி வளவுடைய பல படுகைப் பகுதிகள் கடல் மட்டத் 

திற்குக் கீழே இருப்பதால்தான் இத்தீவுகள் தனித்தனியே பிரிந்தும் 
வளைகுடாக்களால் சூழப்பட்டும் அமைந்திருக்கின்றன. சற்றேறக் 

குறைய 20 எரிமலைகள் இத்தீவுகளில் இன்னும் இயங்கிவருகின் றன. 

மிகவும் சமச்சீருடைய கூம்பு வடிவமலையை லூஸானின் (10201151௧௦) 

மாயோன் (வர௦) மலைத் தொடரில் காணலாம். மிண்டனாவ் தீவி 

லிருக்கும் ஆபோ (&ற௦) எனப்பெறும் தொடர்தான் 9,450 அடி 

உயர்ந்து இருக்கறது. பூமி அதிர்வு அடிக்கடி ஏற்பட்ட போதிலும்! 
இங்குப் பின்பற்றப்பெறும் ஒரு சிறப்பான வீடுகட்டு முறையினால் 

அதிகச் சேதம் ஏற்படுவதில்லை. கிழக்கிந்தியத் தீவுகள், ஜப்பான் 

போன்று இத்தீவுக் கூட்டங்களும் கடலினின்றும் மேலெழுந்த.மலைத் 

தொடர்களால் ஏற்பட்டவையே ஆகும். தென் கிழக்கிலிருக்கும் 

மிண்டனாவ் பள்ளத்திற்கு (55,410 அடி ஆழம்) அருகில்தான் கடல் 

மிக ஆழமுடையதாக இருக்கறது. இந்நாட்டில் எங்கும் மலைப்பகுதி 

களே அதிகமாக இருக்கின்றன. கரையோரப் பகுதிகளைவிட உள்.
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நிலப்பகுதியில் பள்ளத்தாக்குகளிலேதான் சம தரைகளைக் காண 

இயலும். 

தீவுக்கூட்டங்களின் காலநிலைப் பிரதேசங்கள் யாவும் பெரும் 

பாலும் வெப்ப ஏற்றத்தாழ்வுகளை விட மழை வீழ்ச்சிப் பருவங்களையே 

பெரிதும்சார்ந்துஅமைகின்றன. குளிர்காலத்தில் உண்மையாக சற்றுக் 

குளிர்ச்சியாக இருக்கும் பகுதி வட கோடியிலேயே அமைந்துள்ளது. 

மேற்குக்கரை ஓரத்திலுள்ள பிரதேசங்களில் வறட்சிமிகு பருவம் நவம் 

பரிலிருந்து மார்ச்சு மாதத்தில் சில நாட்கள் வரை நீடிக்கிறது, பின்னர் 

மார்ச்சிலிருந்து ஜூன் மாதம் வரை மேலும் வெப்பம் மிகுதியாக -இருப் 

பினும் எப்போதும் வெப்பநிலை 100“1-க்கு மேலே செல்வதில்லை.மாரிக் 

காலம் ஜூனிலிருந்து தொடங்கி அக்டோபர் வரை: ஒரே மப்பும்' 

மந்தாரமுமாக இருக்கின்றது. ஈரப்பதம் கொண்ட காற்றுக்கள் வீசும் 

போக்கில் மலைகள் அமைந்திருக்கும் இடங்களில் மட்டுமே மாரிக் 

காலம் மூன் பின்னாக மாறுபடும். இழக்குக் கடற்கரை யோரப். 

பகுதிகளில் மழை வீழ்ச்சிமிகு நாட்களும், குளிர்மிகு நாட்களுமே 

உணரப்படுகின்றன. அன்றிக் கோடையில் கூட வெப்பமிகு நாட்களை 

உணர இயலுவதில்லை. தென்பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் மழை 

பொழிகிறது. மலைகள் சூழ்ந்த உள்நிலப் பள்ளத்தாக்குகள் கரை 

யோரப் பகுதிகளைவிடக் குறைந்த மழை வீழ்ச்சியையே பெறுகின்றன. 

ஆனால் எங்கும் ஏதாகிலும் பயிரிடத்தகுந்த காலநிலையே அமைந் 

துள்ளது. இருப்பினும் நீர்ப்பாசன வசதிகள் அமைக்கப்படல் 

வேண்டும், 

பிலிப்பைன் தீவுகள் சூரூவளிகளின் சுவடுகளில் அமைந்துள்ளன. 

ஆசியாவின் எப்பகுதி மீதும் இத்துணை எண்ணிக்கையும், வலிமையும், 

கடுமையும் கொண்ட பெருஞ் சூரூவளிகள் (13010௦05) வீசுவதில்லை. 

மிண்டனாவ் தீவில் இவை வீசுவதேயிீல்லை ; எனினும் பிற பகுதிகளில் 

(மத்திய, வடபகுதிகளில் சிறப்பாக) இவை ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் 

வரை வீசுகின்றன. இவை முதலில் கேரொலைன் (கோ௦ி1), 

மேரியானா (Mariana) தீவுகளுக்கருகில் துவங்கி வட மேற்காக நகர் 

ஒனிறன. இவை கொண்டுவரும் வேகமிகு காற்றும், பலத்த மழையும், 
௱்னந் தோப்புக்களுக்கும், கரும்பு விளையும் நிலங்களுக்கும், நெல் 

வளையும் நிலங்களில் செய்யப்பெற்றிருக்கும் நீர்ப்பாசன வசதிகளுக் 

கும் பெருந்தீங்கு விளைவிப்பதுடன், கப்பல் போக்குவரவிற்கும் 

பெருந்தடையாகவுள்ளன. 

தீவுக் கூட்டங்களில் 58 சதவி$தப் பரப்பைக் காடுகளும், 

18 சதவிகிதப்பரப்பை மேய்ச்சல் வெளிகளும் அடைத்துக் கொண்டுள் 

ளன. 22 சதவிதெப்பரப்பு பயிரிடப்படும் நிலங்களாக இருப்பினும் 

இதில் , மூன்றிலொரு பங்கிலேதான் தானியங்கள் விளைவிக்கப் 

பெறுன்றன. பண்படுத்த்த் தகுதியுடைய பாம்ப இர! ° 

ஆசி.2--0
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54 சதவிதம் எனக் கணக்கிடப்பெற்றுள்ளது. மிகச் சிறந்த வைர 

முடைய அயன மண்டல மரவகைகள் (பிலிப்பைன் மேஹொகனி 

போன்றவை) இந்நாட்டிலிருந்து அமெரிக்கா, ஜப்பான், சீனா முதலிய 

நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியான்றன. இன்னும் சிறப்பான உறுதி 

வாய்ந்த மர வகைகள் அணுகுதற்கரிய இடங்களிலேயே அழைந். 

துள்ளன. மேஹொகனி வகை மரங்கள் பயிரிடலும் இப்போது மேற் 

அகொள்ளப்பெற்று நன்கு நடைபெற்றுவருகிறது. 

இங்கு விளைவிக்கப்படும் பொருள்களுள் தன் பயன் பொருட்டுப் 

பயிராக்கப்படும் நெல், ஏற்றுமதி செய்யப்படும் சர்க்கரை, தங்காய் 

சம்பந்தப்பட்ட பொருள்கள், அபக்கே (4௦௨௦௨) எனப்பெறுகின்ற 

மணிலாக் கொட்டை (18811௧ பணு),புகையிலை போன்றனவே முக்கிய 

மானவையாகும். அந்நியரால் நிருவகிக்கப்படும் பெருந் தோட்டங்கள் 

பிலிப்பைன் நாட்டு அரசினரது கொள்கையின் காரணமாக எண்ணிக் 

கையில் மிகக் குறைவாகவே இருக்கின்றன. அந்நிய மூலதனம் அதி 

கரிப்பின் நாட்டின் சுதந்திரம் பறிபோய்விடக்கூடும் என்ற அச்சமே 

இதன்காரணம். இங்கு செழிப்பான பள்ளத்தாக்குகளில் விளைவிக்கப் 

“பெறும் பயிர்களில் அரிசியும் புகையிலையுமே முதலிடம் பெறுகின்றன. 

மணற்பாங்கான கடற்கரையோரச் சமவெளிகளிலும், ஆயிரம் ௮ 

அல்லது அதற்குமேல் உயரமான மலைச்சரிவுகளிலும் தென்னைமரங்கள் 
வளர்க்கப்படுகின்றன. அபக்கேப் பயிர் ஈரம் மிகுந்துள்ள கிழக்குச் 

சரிவுப்பகுதிகளிலும், குறிப்பாக மிண்டனாவ் தீவிலும் பயிராக்கப்பெறு 

கிறது. வறண்டு, நீர்ப்பாசனம் அற்று இருக்கும் பிரதேசங்களில் 

சோளம், சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு போன்றவை பயிராகின்றன. 

மிண்டனாவ் தீவில் குட்இயர் (0000 3680) நிறுவனத்திற்குச் சொந்த 

மான ஒரு இரப்பர்த்தோட்டம் இருப்பினும் இரப்பர் பயிரிடல் அவ்வளவு, 

விரிவான் அளவில் நடைபெறுவதில்லை. இத்தீவில் விளைவிக்கப்பெறு” 
அன்னாசிப் பழங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது டெல்மாண்டி 

1௦016) நகர் வழியேதான். 

பிலிப்பைன் தீவுகளில் விளைநிலத்தின் பெரும் பகுதி லூஸ். 
தீவின் மத்தியப் பகுதி, தென் பகுதி, பனாய்த் தீவின் தென் பகுதி,ஸிடிக 

தீவு, நெக்ரோஸ் தீவின் மேற்குப் பகுதி, லெய்டி தீவு இவற்றுள் 
ளேயே அடங்கிவிடுகிறது. மிண்டனாவ்,பேலவான், லூஸானின் வடக்கி 
லுள்ள மலைப் பகுதிகள் ஆகியவற்றில் பயீர்நிலங்கள் அவற்றின் பரப் 
பில் பத்தில் ஒரு பங்கே ஆகும். இரு போகம் விகரந்துகொடுக்கும் 

நிலப்பரப்பு மிகக் குறைவாகவே இருப்பதிலிருந்து இங்கு இன்னும் 
பயிர் நிலப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுவிடவில்லை என உணரலாகும். 

பயிர் , நிலப்பரப்பில், நான்கில் ஒரு பகுதிக்கே நல்ல நீர்ப்பாசன வசதி



பிலிப்பைன் தீவுகள் ந்தர் 

பயிரிடப்பெறும் நிலப்பரப்பில் ௬மார் 8 மில்லியன் ஏக்கரில் நெற் 

பயிர் விளைகிறது. இப்பயிர் பின்வரும் நான்கு முறைகளில் விளைவிக் 

கப் பெறுகிறது. (1) :அதிக நீர் பாய்ச்சப் பெற்றிருக்கும் நிலத்தில் : 

விதைப் ப்ண்ணைகளிலிருந்து நாற்றுக்களைப் பிடுங்கி நடுவது 3 (2( 

நீர் நிறைந்த நிலங்களின்மீது மேலெழுந்த வாரியாக விதைகளை 

அகலமாகப் பரவும்படித் தெளித்துவிடுவது (இது “ஸெபோக் முறை * 

—Sabag Method எனப்பெறும்): (8) வறண்ட மேல்நிலப்பகுதிகளில் 

நன்கு பண்படுத்தப்பெற்ற வயல்களில் ‘QearG@’ (Secano) என் 

னும் முறையில் பயிரிடுவது $ (4) காடு திருத்தி நாடாக்கி, உழவுக்கு 

அற்றதாகச் செய்யப்படும் நிலங்களில் குழிகள் தோண்டி அதில் 

. விதைகளை நட்டுப் பயிரிடுவது. இவையே இந்நான்கு முறைகளா 

கும். வறண்8. பகுதிகளில் நெல்லிற்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் 

விளையும் பயிர் சோளவகைப் பயிர்களே. ஸிபு, போஹோல் தீவுகளில் 

மண் பவழப்படிவுகளால் ஏற்பட்டதாதலின் நீர்ப்பாசனத்திற்கு 

ஏற்றவை அல்ல. எனவே பெரும்பாலும் நநெல்லிற்குப் பதிலாகச் 

சோளவகைப் பயிர்களே இங்கு விகாகின்றன. 

உழவுத் தொழில் மூலம் பெறப்படும் பொருள்கள் அனைத்தும் 

அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கென்றே உற்பத்தி செய்யப்படு 

கின்றன. மக்கள் தொகையில் பாதிக்கு மேற்பட்டவர் தம் வருவா 

ஆயத் தேங்காய் சம்பந்தப்பட்ட பொருள்கள், சர்க்கரை, அபக்கே, 

புகையிலை, பின்னல் வேலை முத்லியவற்றிலிருந்தே பெறுகின்றனர். 

இதன் விளைவாக இத்தீவில் வாழும் மக்கள் உணவு உற்பத்தியில் 

தன்னிறைவு பெற்றிருப்பதில்லையாதலால் உணவுப் பொருள் இறக்கு 

- மதிக்குப் பெரும் தொகையைச் செலவு செய்கின்றனர். 

பயிரிடப்பெறும் நிலப்பரப்பில் 15 சதவிகிதத்தில் மட்டுமே 

தென்னை மரங்கள் வளர்கின்றன. எனினும் நெல், சோளவகைப் 

பயிர்களுக்குப் பின்னர் அதிகம் பயிரிடப்படுவது தென்னை மரங்களே 

ஆகும். ' லூஸான் தீவின் வடகிழக்குப் பகுதியில் பெருத்த சேதம் 

விளைவிக்கக்கூடிய சூரூுவளிகள் அதிகம் வீசுமாதலின் அதைத் 

கூவிர்த்து மற்றுள்ள கரையோரப் பகுதிகளிலெல்லாம் தென்னை மரங் 

கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. பிலிப்பைன் தீவுகள் உலகில் தேங்கா 

யெண்ணெய் ஏற்றுமதியில் முதலிடமும், கொப்பரை ஏற்றுமதியில் 

கிழக்கிந்தியத் தீவுகளுக்கடுத்த இடமும் பெற்றுள்ளன. மணிலாவின் 

இென்கிழக்கிலுள்ள காடுகளே மனிதனால் எழுப்பப்பெற்ற காடுகளுள் 

உலகிலேயே மிகப் பெரியவை. தென்னை மரங்களை வளர்க்க மண் 

வளமும், மழைவீழ்ச்சியும் எத்துணை முக்கியத்துவமுடையனவோ 

அத்துணை முக்கியத்துவத்தை. நிலநீர்ச் சுவறலும், நிலத்தின் உயரமும் 

பெற்றிருக்கின்றன... இதனால்தான். கரையோரசி : ச்ம்வெளிகள்* மணற்:
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பாங்கானவையாக இருப்பினும் கூட உள்நிலக் குன்றுப் பகுதி 

களினின்றும் சவறிவரும்நில நீர் (௦0 /க௩ன) இருப்பதால் அச் சம 

வெளிகள் தென்னை மர வளர்ப்புக்கு ஏற்றவையாயிருக்கின்றன. 

இங்குத் தென்னை மரங்கள் ஆறிலிருந்து ஏழு ஆண்டுகளுக்குள் பலன் 

தரத் துவங்கி 40லிருந்து 60 ஆண்டுகள் வரை தேங்காய்கள் ஈந்து 

வருவதைக் காணலாம். கொப்பரை தயாரிக்கத் தேங்காயின் உள் 

பருப்பானது அதன் வெளியிலிருக்கும் மட்டையை எரித்து எழுப்பப் 

பெறும் தீயில் வாட்டப்படுகிறது. ஏற்றுமதி முக்கியத்துவம் மட்டு 
மன்றி இம்மரங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு உணவு, உடை, உறைவிடம் 

ஆகியவற்றை நல்குவதிலும் பெருந்துணையாக இருக்கின்றன. at ie 
கத்தில் மிக முக்கியமான தாவர எண்ணெயான தேங்காயெண்ணெய் 
சோப்பு செய்வதிலும், மார்ஜரீன் (ூரீகாகாரற6) என்னும். வெண்ணெய் 
போன்ற கொழுப்புப் பொருள் உற்பத்தி செய்வதிலும் மிகவும் பயன் 

படுத்தப் பெறுகிறது. 

தேங்காயெண்ணெய் உற்பத்திக்கு அடுத்தாற்போல் முக்கியத் 
துவம் பெற்றுள்ள சர்க்கரை தயாரித்தல் 1920-லிருந்து 1984 வரை இந். 
நாட்டிற்கு அமெரிக்கா அளித்துவந்த இறக்குமதி வரிச்சலுகையினா 
லும், ஏகபோக உரிமைகளாலும் மிகவும் முன்னேற்றமடைந்திருந்தது. 

இதனால் முதலில் உலகச் சர்க்கரை உற்பத்தியில் 2 சதவிகிதமே 
இங்கு உற்பத்தி செய்யுமளவுக்கு மேலும் மேலும் முன்னேற்றம் ஏற் 
பட்டது. நவீன வசதிகள் கொண்டு நீராவியால் இயக்கப்ெறுடச' 
சர்க்கரை ஆலைகள் பல இங்குச் செயல்பட்டு வருகின்றன. உழவர் 
களால் விஃாவிக்கப்பெற்றுப் பின்னர் ஆலைகள் வைத்திருப்பவர்களுக் 
குக் கரும்பு விற்கப்படுகின்றது. ஆனால் ஜாவா போன்ற கிழக்கிந் 
தியத் தீவுகளில் கரும்பு விளைவிப்பதிலிருந்து சர்க்கரை தயாரிப்பு 
வரை எல்லாம் ஒரு நிருவாகத்தின் கீழேயே இருந்து வருவதால்தான், 
ஜாவாவினால் பிலிப்பைனைவிட அதிக அளவினை உற்பத்தி செய்தல் 
இயலுகிறது. இறுகிவிட்ட எரிமலைக் குழம்பினாலான மண் வளமிக்க 
நெக்ரோஸ் தீவும், மத்திய லூஸான் தீவும் பொருத்தமான அளவுக்கு 
நீண்ட கோடைப் பருவத்தைப் பெற்றிருப்பதால் கரும்பு விளைச் 
சலுக்கு மிகவும் உகந்தவையாயிருக்டுன்றன. ஆயினும் முன் கூறி 
யதுபோல மற்ற நாடுகளைவிட இங்கு விளைச்சல் மிகக் குறைவாகவே 
கிடைக்கிறது. சர்க்கரை இந்நாட்டில் ஒரு பணப்பயிராக முக்கியத் 
துவம் பெற்றிருக்கிறது என்பதை, இந்நாட்டின் மொத்த ஏற்றுமதியில் 
௨0 சதவிகித இடத்தை அது பெறுவதிலிருந்தே அறிதல் கூடும். 
1985-ல் மட்டும் 114 மில்லியன் டாலர்கள் மதிப்புள்ள 1-5 மில்லியன் 
டன் சர்க்கரை ஏற்றுமதியாகியிருக்கிறது. ஆனால் நாட்டிற்கு அர 
சியற் சுதந்திரம் கிடைத்ததன் மூலம் அமெரிக்காவினிடத்துப் பெற்று 
வந்த ஏஃபோக வர்த்தகச் சலுகைகள் நின்று வருவதால் இத்தொழில் 
முன்னேறுவது கடினமாக இருக்கறது. உலகச் சந்தையில் போட்டி
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யிடப் பிலிப்பையினால் இயலாது. இதனால் இழக்கப்படும் பொருள் 
இந்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மிகவும் பாதிக்கக்கூடும். 

உலகின் வேறெந்தப் பகுதியிலும் அவ்வளவு விரிவாகப் பயிரிடப் 

படாத அளவில் இங்கு மட்டும் பயிரிடப்படும் அபக்கே (4௦0௨) இத் 

தீவுகளில் விமாயும் ஒரு தனிச்சிறப்புடைய பயிராகும், வாழை 

இனத்தைச் சேர்ந்த இம் மணிலாக்கொட்டையின் நார்கள் 8ஃலிருந்து 

10 அடி நீளம் வரை வளருகின்றன. இதன் நார் நல்ல உறுதியான 

தாகவும், இழுத்த இழுப்புக்கு வரக்கூடியதாகவும், உப்புநீரில் ஊறி 

னும் கெடாமல் இருப்பதாகவும் உள்ளதால் கப்பல்களில் கட்டுவதற் 

குப் பயன்படுத்தக்கூடிய கயிறுகள் செய்ய மிகவும் ஏற்றதாயிருக் 

கின்றது. இது * மணிலா ஹெம்ப் ? (மணிலாக் கொட்டை) என்ற 

வாணிபப் பெயரில் விற்கப்படுகிறது. இது விளைவிக்கப்படும் இடங்கள் 

பெரும்பாலும் மிண்டனாவ் தீவிலும், வேகமான காற்றுக்கள் வீசாத 

அயன மண்டலக் காலநிலை கொண்டதும் ஈரப்பசை மிகப் பெற்றதும் 

சிறந்த மண்வளமுடையதுமான லூஸான் தீவின் தென்பகுதியிலுமே 

உள்ளன. டாவோத் (08௭௧௦) தீவில் இப்பயிரின் உற்பத்தித் 

தொழில் ஐப்பானியரிடமே இருந்து வந்தது. கரும்பு விளைவிக்கப் 

படும் நிலப்பரப்பைவிட இப்பயிர் விளைவிக்கப்படும் நிலத்தின் பரப் 

பளவு சிறிதுதான் குறைவு (445,000 ஏக்கர்கள்). மேலும் இப் 

பயிரின் விளைச்சலில் 25 சதவிகிதம் மட்டுமே அமெரிக்காவுக்கு 

அற்றுமதியாவதால் பெருமளவிற்கு இழக்கப்பட்ட வரிச் சலுகைகள் 

இப்பயிரின் உற்பத்தியைப் பாதிக்கவில்லை. இது போன்ற மற்ரரு 

பயிரிலிருந்து எடுக்கப்படுவதுதான் பிலிப்பைன் ஸிஸால் (18௨1) என் 
னும் நாராகும். 

ஸ்பானியரின் ஆட்சியிலிருக்கையில் முக்கிய விளைபொருளாக 

விளங்கி வந்த புகையிலை, இன்று பயிரிடப்படும் நிலப்பரப்பில் 2 சத 

வித நிலப்பரப்பில் மட்டுமே பயிராகிறது. புகையிலை அதிகம் பயிரா 

கும் இடங்கள் வடக்கு லூஸானின் கேகயன் பள்ளத்தாக்கிலேயே 

(Cagayan 7௧11) அமைந்துள்ளன. 

பிலிப்பைன் நாட்டினர் மேற்கூறப்பட்டவை தவிர பருத்தி, மறி 

வள்ளிக்கிழங்கு, காப்பி, பழங்கள், வனப்பொருட்கள், கேபொகீ 

‘?Kapok) ரப்பர் போன்றவற்றையும் சிறிதளவாகிலும் உற்பத்தி செய் 

கின்றனர். உற்பத்தி முறைகள் இன்னும் சீராக்கப்படும்வரையிலும் 

இந்நாட்டின் பொருளாதார நிலை சீர்குலையாமலிருக்க வேண்டுவதற் 

காக அமெரிக்கா இன்னும் சில வரிச்சலுகைகளைக் காட்டி வருகிறது. 

சுரங்கத் தொழில் வளரீச்சி பிலிப்பைன் தீவுகளில் வியக்கத்தக்க 

முறையில் முன்னேற்றம் பெற்றுள்ளது. உலக நாடுகளிடையே தங்க 

உலோகக்கனிகளின் உற்பத்தியில் ஓருயர்ந்த இடத்தை வகித்து 

வரும் அலாஸ்காவினையும் பிலிப்பைன் தீவுகள் விஞ்சுகின்றன.
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இத்தீவுகளில் தற்போது 410,618 அவுன்ஸ் தங்கம் வெட்டியெடுக்கப் 

படுகிறது. தங்கக் கனிகளோடு சேர்ந்தே வெள்ளியும் இங்கு அகப் 

படுகின்றது. வடக்கு லூஸானிலுள்ள பென்க்வெட் மாவட்டம் 

ஹைக் லார்) இவற்றின் உற்பத்திக்குப் பெயர்பெற்றது. பாகு 

யிவோ (ஜும்) என்ற இடத்திற்கு அண்மையில்தான் அக்கனிச் 

சுரங்கங்கள் அமைந்து கிடக்கின்றன. 

இரும்பு உற்பத்தியும் இங்கு நன்கு பெருகியுள்ளது. இத்தீவு 
களின் இன்றைய சாரசரி இரும்பு உற்பத்தி 1,1 88,986 மெட்ரிக் டன் 

களாகவுள்ளது. கேமரைன்ஸ் Gprit. (Camarines Norte), சமர் 

(ஸதா) தீவு, கிழக்கு மிண்டனாவிலுள்ள சுரிகாவ் ($யா1த௨0) ஆகியத. 

னவே முதன்மையான உற்பத்திப் பிரதேசங்களாக விளங்கி வருகன் 

றன. இவை மூன்றனில் கடைசியிற் குறிக்கப்பட்ட *பிரதேசத்தில் 

சுமார் 500 மில்லியன் டன்களுக்கு இரும்பு இருப்புக்கள் இருப்பதாக 

மதிப்பிடப் பெற்றுள்ளது. இச்சுரங்கத்திற் புதைந்து கிடக்கும் 

இரும்பு, லேட்டரைட் தாதுக்களது வகையினைச் சார்ந்தது. இத்தாது 

வில் சிலிகா, கந்தகம், பாஸ்ஃபரஸ் ஆகியவற்றின் அளவு குறைவு. 

மொத்தமுள்ள சுத்தமான இரும்புத் தாதுவினளவு 48 சதவீதமாகவே 

இருப்பினும், இக்கனிகள் வெட்டியெடுத்தல் இங்கு எளிதிற் சாத்திய 

மாகிறது. . 

பிலிப்பைன்" தீவுகளிற் கிடைக்கும் குரோமியத் தாதுவே அத்தீவு 

களுக்குப் பெருமையினைத் தேடித் தந்துள்ளது. 1985ஆம் ஆண்டு 

வரையில் பிலிப்பைன் தீவுகளில் குரோமியம் அமைந்துள்ள இடங் 

களே கண்டுபிடிக்கப்படாது இருந்தன. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நான்கு 

ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே பிலிப்பைன் தீவுகள் மொத்தமாக 164,000 

மெட்ரிக் டன்கள் குரோமியத் தாதுவினை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கி 

விட்டன. உலக நாடுகளிடையே இதனுற்பத்தியில் ஐந்தாமிடத்தினை 

வகிக்கும் நிலையினைச் சில ஆண்டுகட்கு முன்பு இத்தீவுகள் எட்டிப் 

பிடித்திருந்தன. 1960ஆம் ஆண்டில் 416,810 டன்கள் குரோ 

மியத் தாது இங்கு வெட்டியெடுக்கப்பட்டது. மேற்கு லூஸானிலுள்ள 

ஸேம்பேல்ஸ் (288168) வைப்புக்கள் உலகிலேயே மிகவுயர்ந்த 

அளவிற்கு இத்தாதுவைப் பெற்றுள்ளன. இவ்வைப்புக்களில் 10 

மில்லியன் டன்கள் குரோமியத் தாது இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. 

மேற்கூறப்பட்டவை தவிர்த்து மாங்கனீசு, செம்பு, ஈயம், துத்த 

நாகம் போன்ற உலோகங்களும் இங்குக் கிடைக்கின்றன. ஆனால் 

அவற்றின் அளவெல்லாம் குறைவாக இருப்பதன்மூலம் பிலிப்பைன் 

தீவுகளது ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில் அவை சிறப்பாகப் பங்கு பெறு 

வதில்லை. 

பிலிப்பைன் தீவுக் கூட்டத்திலேயே பல்வேறு சூழ்நிலைகளும், 

பேரளவில் வேறுபடும் நிலப்பயன்பாட்டு வகைகளும் மிகுதியாகக்
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காணக்கிடக்கின்றன. இத்தீவுகளிலேயே நன்கு அறியப்பட்டதும், 
அவற்றினுள்ளே மிகப் பெரியதுமான தீவாகிய லூஸான் என்பதன் 

புவியியலை அறிதல் இங்குச் சிறப்புடைத்து. இத்தீவினுள் முன்னேற்றம் 
நன்கடைந்துள்ள சமநிலங்களும், பிற்போக்கான நிலையிலுள்ள மலைப் 
பிரதேசங்களும் அருகருகே காணப்படுகின்றன. இங்குள்ள மிகப் . 
பெரிய நகராகிய மணிலா (ரீகாரி௨)வினின்று 50 மைல்கள் தொலை 
விற்குள்ளாகவே, வில்லையும் அம்புகளையும் பயன்படுத்தும் பின்தங் 
கிய குடிகளாகிய நிக்ரிடோக்கள் (311௦5) வாழும் குடியிருப்புக்கள் 

இருக்கின்றன. 

வட லூஸானினூடே இரு மலைத்தொடர்கள் செல்கின்றன. இவற் 
; நிற்கு இடையிற் சிக்கிய பள்ளத்தாக்குத்தான் பிலிப்பைன் தீவுகளி 
லேயே மிக நீளத்திற்குப் பரவியுள்ள Caauer (Cagayan) usrars 
தாக்கு ஆகும். இப்பள்ளத்தாக்கிற் படிந்துள்ள வளஞ்செறிந்த மண் 
இதனை ஒரு மூக்கேயேமான புகையிலைப் பயிர்ப் பிரதேசமாக ஆக்கியுள் 
ளது. இப்பள்ளத்தாக்கினது மலையிடைச்சிக்கிய அமைப்பின் காரண 
மாக இங்கு ஏற்படும் வறண்ட பருவம் சுமாரான நீடிப்பின உடைய 
தாக இருக்கிறது. இந்நிலைகள் புகையிலைப் பயிருக்கு இன்றியமை 
யாதன. ் 

கேகயன் பள்ளத்தாக்கிற்கு மேற்கில் மலைப்பாங்கான : பிரதேச 

மொன்று காணப்படுகிறது. இதன் சராசரி உயரம் சுமார் 4,000 அடி 

களாகும். ஆகையால் இங்கு நிலவும் காலநிலை மிதமான வகையி 

னைச் சார்ந்தது. லூஸானிலேயே மிகவுயர்ந்த சிகரமாகிய பியுலாக் 

(1. நய௦ஐ) இங்குத்தானுள்ளது. இச்சிகரம் 9,400 அடி உயரத் 

திற்கு எழுந்துள்ளது. பாகுயிவோ என்ற நகர் ஒரு சிறந்த கோடைக் 

கால வாசத்தலமாக விளங்குகிறது. 

லூஸானிலுள்ள  பயிர்விளையும் நிலப்பரப்பின் பெரும்பகுதி 

மணிலா விரிகுடாவை ஒட்டிய மத்தியத் தாழ்நிலங்களிலும், லிங்கே 

யென் வளைகுடாவிற்கு (1421 மேப்) வடக்கிலும் காணப்படுகின் 

றது. மொத்த நிலப்பரப்பில் 40 சதவீதம் பயிர்களது சாகுபடியின்: 

கீழ் இருந்து வருறது. அவற்றுள் நெற்பயிரே மிகச் சிறப்பு வாய்ந் 

தது. மேலும் இத்தீவின் வடபகுதியில் கரும்பும், தென்பகுதியில் 

தென்னை மரங்களும் பயிராகின்றன. 

இத்தீவிலுள்ள மணிலா நகரே பிலிப்பைன் தீவுகளின். மிக 

முக்கியமான நகராகும். இதன் மக்கள் தொகை 1-2 மில்லியனாக 

இருக்கிறது. இவ்வெண்ணிக்கை இதற்கடுத்த பெரிய நகரான ஸெபு 

வினது மக்கள் தொகையின் (209,000) அறு மடங்கிற்குச் சமமா 

கிறது. பாஸிக் (76 நஜ/த) ஆற்றின் டெல்டாவில் மணிலாநகர் 

அமைந்துள்ளது. இதற்கருகிலுள்ள மணிலா விரிகுடா ஆழத்திற் 
சிறிது குறைந்ததாகும். பாஸிக் ஆற்றின் ஒரு பக்கத்திலுள்ள உடை 

நீர்ப்பகு திகளில் (137818 ஈகா) மணிலாத் துறைமுகம் கட்டப் 

பட்டுள்ளது. 
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பகுத்--5 

தூரக்கிழக்கு நாடுகள் 

சீனா 
(China) 

ஙரப்பளவு : 8,736,000 sar கிலோமீட்டர்கள் _ 

மக்கள் தொகை : 716 மில்லியன் (1961ஆம் 

ஆண்டின் மதிப்பீடு) 
செலாவணி அலகு : யுவன் (78) 

அரசியலமைப்பு : மக்கட் குடியரசு 

தலைநகர் ₹ பீக்கிங் (2842) 

1$தசீய வருவாய் : 70,020 மில்லியன் யுவன்கள் 

(Yuans)—1960



சீனா 

சீன காட்டின் வரலாறு எப்பொழுது துவங்கியிருக்கக்கூடும், Id 

காலத்திலிருந்து அது அடைந்துவந்த பரப்பு என்ன என்ற அறிவினை 

யடைவதுதான் சீனாவைப்பற்றிய முழு அறிவினைப் பெறுதற்கு அடிப் 

படையாகும். இந்நாட்டிற் காணப்படும் செயற்கையாலமைந்த நிலத் 

தோற்றத்தின் பல்வேறு அம்சங்கள் யாவும் பெருத்த மாறுதல்கள் 

அடைந்திருக்கன்றன. ஏறக்குறைய எல்லாவிடங்களிலும் மிகப் 

பழங்காலத்திலேயே மனிதன் தன்னிடத்தேயிருந்த கருவிகளைக் 

கொண்டு தன்னால் இயன்ற வரையில் இயற்கை வளங்களைப் பயன் 

படுத்தினான் என்பதனைப் பல ஆதாரங்கள்' இயம்புகின்றன. இந்நாட் 

டில் பல நூற்றுண்டுகளாகவே ஏற்பட்டுவரும் பஞ்சத்தினாலும், பல 

படையெடுப்புக்களாலும் மக்கள் அதிகமாகக் முழுமியிருந்த பகுதி 

களிலிருந்து இந்நாட்டின் வேறு இடங்களிற் சென்று குடியேற நேர்ந் 

தது. இயற்கைச் சூழ்நிலைகளோடு மக்கள் நன்கு ஒன்றிச் செயல் 

பட்டனர் என்பதனைச் சீன நாட்டுச் செயற்கை நிலத்தோற்றம் இன்றும் 

உணர்த்தி நிற்கின்றது. இயற்கையுடன் பல காலமாக அனுசரித்துச் 

சென்ற சீன மக்களது வாழ்க்கை, சிறந்த வகையான சமூகத் 

தொடர்புகளை ஏற்படுத்துவதற்கும், நிலத்தினின்று பேரளவு வருவாயை 

அளிப்பதற்கும் வழிகாட்டியது. இவ்வாறு இயற்கை வளங்களை 

முழுமையாகப் பயன் துய்க்கும் தொன்மையானதும் உறுதிபெற்றது 

மான ஒரு நாகரிகமே சீனமக்கள் நாகரிகமாகும். 

சீன மக்களுடைய சமுதாயமும்,பண்பாடும் தோன்றிய வகையினை 

யறிதல் கடினமாகவேயுளது. மத்திய ஆசியாவின் ஒரு பகுதியில் 

தான் இவர்கள் தோன்றிப் பின்னர் பரவியிருத்தல்வேண்டும் என ' 

வொரு சாரார் நினைக்க முற்படுகின்றனர். ஆனால் மத்திய ஆசியாவி 

லுறைந்த மக்கட்கூட்டத்தினரின் நாடோடி வாழ்வை மேற்கொண்ட 

மக்களைச் சீனரிடையே காண்பது அரிதாகவுள்ளமையால் மேற்கூறப் 

பெற்ற கூற்றை உண்மையெனக்கொள்ள இயலுவதில்லை. ' இப்போது 

அவர்கள் வசித்துவருகின்ற நிலத்திலேயே அவர்கள் ஒரு மக்கட் 

கூட்டமாக உருவாகியிருக்கலாம் என்பதற்கு ஆதாரங்கள் பலவுள: 
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1928ஆம் ஆண்டில் பீக்கிங்கிற்கு அருகில் இடைத்த :பீக்கிங் 

மனிதன் ? (1 ]8ீ௨ற) எனப்படும் முற்கால மனிதனுடைய சடல 

மானது, மனிதன் தோன்றி முதன்முதலில் வசிக்க முற்பட்ட இடங் 

களுள் சீன நாடும் ஒன்றாகும் என்பதையே சுட்டி யுரைக்கின்றது. 

சீனாவின் வரலாற்றைப் படித்தறியுங்காலை, வெளியுலகோடு அந் 

நாடு அதிகத் தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளவில்லை என்பது புலப்படு 

கின்றது. அந்நாட்டைச் சுற்றியமைந்துள்ள அதன் எல்லைகளே, 

சீனா மற்றைய நாடுகளைப்பற்றியும் ஐரோப்பிய நாடுகள் சீனாவைப் 

பற்றியும் அறியமுடியா வண்ணம் தடுக்கின்றன. தற்செயலாகச் சில 

சீன யாத்திரிகர்கள் இந்தியா, மேற்கு ஆசியா ஆகிய பகுதிகளையும், 

வீரச்செயல் புரிவோர் தூரக் கிழக்கு நாடுகளையும் அடைந்து. தத்தம் 
அறிவினைப் பரிமாறிக் கொண்டதனைத் தவிர்த்து, மற்ற வகையில் சீன 

நாடு வேற்றுநாடுகளுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளவில்லை . 

அயன மண்டலக் காடுகள், வானளாவிய மலைகள், அகன்ற பாலைகள், 

பரந்த ஆழிகள் ஆகியவை சீன நாட்டு ஒற்றுமையையும் தனித் 

தன்மையையும் நிலைக்கச்' செய்துள்ளன. இதனால் *தாம்? என்ற 

உணர்ச்சி அபரிமிதமான அளவுக்குச் சீன மக்களிடையே காணப்படு 

வதில் வியப்பொன்றுமில்லை. 

| HSS கடலெல்லைகளுடன் சீனா பூண்டிருந்த தொடர்பில் ஏற்பட்ட 

திருப்பம் அந்நாட்டின் தற்கால வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான 

இடத்தைப் பெறுஇன்றது. முன்பெல்லாம் வேற்று” நாடுகளோடு சீனா 

வினுடைய வினைகள் அனைத்தும் வடக்காகவும் மேற்காகவுமே 

ஏற்பட்டுவந்தன. பசிபிக் பெருங்கடல் முதன்மையான ஒரு போக்கு 

வரவு வழியாகக் கருதப்பெறவில்லை. கான்சூ (கறிய) மாநிலத்தில் 

முடிவுபெறும். பெருஞ் சுவருக்கு (7௦ Great Wall) அண்மையிலுள்ள 

£ குதிரை வாயில் ? (4806 0௩௦) என்பதுதான் சீனாவின் முதன்மை 

யான போக்குவரவு வழியாக இருந்தது. மேலும்' வடமேற்கலுள்ள 

மாநிலங்கள்தாம் சீன வரலாற்றில் பெரும்பங்கனைப் பெற்றன. 

இன்று இந்நிலைகள் யாவும் உருத்தெரியா வண்ணம் மாறியுள்ளன. 

பசிபிக் பெருங்கடலின் மேன்மையினைச் சீனர் உணரத்தலைப்பட்ட 

தன் விளைவாக மேற்கூறப்பட்ட நில நீர் வழிகளின் சிறப்பு மங்கியது. 

இப் பெருங்கடல் ஒரு தலைசிறந்த நீர்வழியினைச் சீனாவுக்கு அளித்து 

அதனை மேன்மையுறச்செய்துள்ளது. ஷாங்காய், கேண்டன் போன்ற 

மாபெரும் துறைமுகங்கள் இக்கடற்கரைமீது எழுந்துள்ளன. பீக்கிங் 

தனது சிறப்பிற் குன்றியது. பல பெரு நாவாய்கள் சீனாவின் துறை 

முகங்களை அடைகின்றன ; சீனாவில் படைக்கப்படும் பொருள்கள் 

அவற்றின் வாயிலாக உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு எடுத்துச்
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செல்லப்படுகின்றன. இந் நீர்வழிதான் சீனாவின் வர்த்தகமும் வெளி 

நாட்டுறவும் தழைத்தோங்கற்கு ஏ துவாயிற்று. 

3,657,765 egy மைல்கள் பரப்புடைய சீனா உலகில் மூன்றாவது 

பெரிய நாடாக விளங்குகிறது. அவ்வாறு பெரியதொரு நாடாக 

விருப்பினும், அதன் பெரும்பகுதி பயனற்றது. உயரிய மலைகளும், 
வன்சரிவுடைய குன்றுகளும், குளிர்ந்த பீடபூமிகளும் ஆங்காங்கே 

காணப்படுவதால், பயன்படக்கூடிய நிலத்தினை அவை மிகவும் 

குறைக்கின்றன. சமநிலங்கள் வடி நிலங்கள் ஆகிய இரு நிலத் 
தோற்றங்களும் சேர்ந்து நிலப்பரப்பின் அரைப் பகுதியை ஆக்கு 

கின்றன. ஆனால் இதில் மூன்றில் இரு பங்கு வறண்டுள்ளது. மொத்த 

மாகச் சீனாவின் பரப்பில் 15 சதவீகிதமே வேளாண்மைக்குகந்தது. 

உலகப்படத்தைக் காண்போருக்குச் சீனா கவர்ச்சிகரமான 

தோற்றத்தையளிப்பினும், உண்மையில் அந்நாட்டின் 650 மில்லியன் 

மக்கள் இடர்மிகுந்த இயற்கைச் சூழ்நிலைகளின்கீழ் வாழ்ந்து 

வருகின்றனர். : 

நிலவமைப்புக் கூறுகளிற் காணும் வேறுபாடுகள் சீனாவிலும் 

மிகுதி. வெவ்வேறு வகைப்பட்ட நிலக்கூறுகளான பனியாறுகள் 

செறிந்த மலைகள், ஒன்றும் விளையாப் பாலை நிலங்கள், விரிந்த 

பிரெய்ரி புல் தரைகள், உப அயன மண்டலக் காடுகள் சீனுவின் 

மண்டிக்கிடக்கின் றன. a 

உலகிலேயே மிகவுயர்ந்த சிகரமான எவரெஸ்ட் (29, 028. ain 

நேபாளத்தைத் தவிர்த்துச் சீனாவிற்கும் உரியதாகும். .. மேலும் உல) 

லேயே இரண்டாவது மிகக்குறைந்த உயரம் (--928 அடி--கடல் 

மட்டத்திற்கும் கீழ்) கொண்ட நிலத்தோற்றமாகிய டூர்ஃபான் பள்ளம் 

(ியரீரு ஞா) சீனாவில்தானுள்ளது. இவ்வாறு மிகவுயர்ந்ததும் 

மிகத்தாழ்ந்ததுமான இவ்விரு நிலத்தோற்றங்களுக்கும். இடையே 

யுள்ள 6 மைல் தூர உயர வேறுபாடுகொண்ட நிலத்தில் பல வகை 

யான நிலக்கூறுகள் காணப்பெறுகின்றன. . பாலைவனங்களில் மணற்: 

குன்றுகளும், உயரிய மலைகளில் மலைப்பனியாறுகளும்,பரந்த வண்டல்: 

படிந்த சமநிலங்களும், ஆழமான மலையிடுக்குக்களும், லெஸ் (1,௦68) 

மணலால் ஆகிய குன்றுகளுமே வேறுபட்ட அதந்நிலக்கூறுகளாகும்.. 

கண்டப் பனியாறுகள் (லேஃமறளந்த] கேக்க), கக்கும் எரிமலைகள் 

ஆகிய இடவிவரஅமைப்புக்கள்தாம் சீனாவில் இல்லை.உள் நாட்டிலுள்ள 

உயர் நிலங்களிலிருந்து உலூன் மூன்று பேராறுகளான யாங்ட்ஸி, 

ஹவாங்ஹோ, ஆமூர் இழிதருகின்றன. இந்த ஆறுகள் பாயும் 
பரப்பில்தான் கடலையடையும் வடிகால் அமைந்துள்ளது. மற்றம் 

பரப்புக்களில் ஆவியாதலின் அளவு மழை வீழ்ச்சியைவிட அதிகமாக 

இருப்பதால் உள்நாட்டு வடிகாலேதான் காணப்பெறுகின்றது. இப்
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பிரதேசத்தில் ஓடும் ஆறுகள் அவற்றின் வடிநிலங்களின் மத்தியப் 

பகுதியினை அடைவதற்கு முன்னரே வறண்டு விடுகின்றன. 

எளிய வாழ்க்கை நடத்தும் வேளாண் குடியிருப்புக்களும், நகர்ப் 

புறங்களும் சீனாவில்அருகருகே அமைந்துள்ளன.தற்கால விஞ்ஞானச் 

சாதனங்களசாக்கொண்ட ஆலைகளும், எளிய முறையில் அமைந்த 

பண்ணைகளும் ஒன்றோடொன்று நெருங்கியமைந்துள்ள பகுதிகள் சீனா 

வில் மிகுதி. 

வேறுபாடுகளை நிறையக் கொண்டதும், சிறப்பியல்புகஃா 

உடையதுமான இரு தனிக்கூறுகளாகச் சீன நாட்டைப் பிரித்தல் 

மரபு. அவையே வட, தென் சீனாக்களாகும். பல ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் இந்நாட்டை அடைந்த மார்க்கோபோலோ அவ்விரு கூறு 

களுக்குமிடையே காணப்பெற்ற வேற்றுமைகளைக் கண்டு வியந்து, 

அவற்றைத் தனித்தனியான பெயர்கள் கொண்டு அழைத்தார். வட 

பகுதிக்குக் கேதே (கேர) எனவும், தென் பகுதிக்கு மாஞ்சி 

(8௨71) எனவும் அவர் பெயரிட்டார். 

தென் சீனா மிகுந்த மழை பெறும் பகுதியாக இருத்தலின் மூலம் 

பயிரிடத்தக்க நிலம் முழுவதிலும் செறிந்த வேளாண்மைமுறை பின் 

பற்றப்பட்டுவருகிறது. கால்வாய்கள் நிறையக் காணப்படும் இந்நிலம் 

எல்லாப் பருவங்களிலும் பசுமையாகவே காட்சி அளிக்கின்றது. 

அநல் விளையும் பகுதிகளும், மூங்கில் நிறைந்த நிலங்களும் இங்கு 

,நிறைந்துள. இப்பகுதியில்தான் மக்களின் அடர்த்தியும், அவர்களது 

“தொகையும் அதிகம். அவர்களிற் பெரும்பாலோர் நகரங்களுக்கே 

சென்று குடியேறுகின்றனர். உயரத்திற் குறைந்த தென்சீன மக்கள் 

பல மொழிகளைப் பேசுகின்றனர். 

ஆனால் வடசீனாவைப் பொறுத்தமட்டில், இயற்கை யன்னை தாராள 

மாகத் தனது பரிசுகளை வழங்கவில்லை. இங்குப் பெய்யும் மழை 

குறைவாக இருப்பதோடு மட்டுமன்றி, நிலையற்ற தன்மையினையுடை 
யது. பெரும் பரப்புடைய சம நிலங்கள் மிக்கிருப்பினும், வேளாண்மை 
இடையூறுகளினின்று எளிதாக நடைபெறுவதற்கான சூழ்நிலை 
களில்லை. இங்கு அடிக்கடி நேரும் பஞ்சங்களின் மூலம் இப்பகுதி 
சீனாவின் துயரக் கடலாகவுள்ளது. இனைவகைகள், கேயோலியாங் 
(Kaoliang), சோயாபீன்ஸ் (ஜகா) ஆகியனவே இங்கு 
முதன்மையான பயிர்களாகும். இங்குவாழ் மக்கள் தென்சீனரை 
விட உயர்ந்தவராகவும், GC insosr G_ fst (Mandarin ) என்ற ஒரே மொழி 

யைப் பேசுபவராகவு முள்ளனர். 

தென் சீனாவில் பயிர் வளருங்காலம் 9 மாதங்களுக்கு நீடிக்கையில் 
-வட சீனாவில் 4 அல்லது 6 மாதங்களுக்குத்தான் நீடிக்கிறது. இதன்



சீனு ் ரகர. 

விளைவாகத் தென்சீனா ஓராண்டில் இரண்டு அல்லது மூன்று போகப் 

கள் விளைந்துகொடுக்கிறது. வட சினாவிலோ சாதாரணமாக 

ஓராண்டில் ஒரு போகம்தான் விளைகிறது. 

இவற்றிற்கிடையே திட்டவட்டமாக வரையறை செய்து காட்டத் 

தகும் எல்லை இல்லை. பொதுவாக 34-வது அட்ச ரேகையினை ஒட்டி 

யாங்ட்ஸி, ஹவாங்ஹோ ஆறுகளுக்கிடையேயுள்ள பகுதியில்தான் 

மாறுதல் ஏற்படத் துவங்குகின்றது. புவியியல் பிரதேசங்களைச் சுட்டும் 

தலப்படத்தில், வட தென் சீனாக்களைப் பிரிக்கும் எல்லை, மத்திய மலைப் 

பகுதியின் வட எல்லைகளுடனும் யாங்ட்ஸி ஆற்றின் சம நிலத்துடனும் 

ஒன்றுபடுகிறது. 
ட 1 

சீனாவின் இயற்கையமைப்பு 

ஆசியாவின் மையப்பகுதியில் காணப்பெறும் பீடபூமித் தொடர் 

களுக்குக் இழக்கே அமைந்துள்ள நாடான சீனதாட்டின் இயற்கை 

அமைப்பை ஆராயின் (மஞ்சூரியாவை விடுத்து), அது ஐஹவாங்ஹோ, 

யாங்ட்ஸி, சிக்கியாங் ஆகிய மூன்று பேராறுகளின் வடிநிலங்களா 

லாகியதொன்றுகத்தான் விளங்குகிறது எனக் கூறலாம். இம்மூன்று 

ஆறுகளின் வடிநிலங்கள்தாம் தொன்றுதொட்டு இருந்துவரும் சீனா 

வின் பிரிவுகளாகிய தென், மத்திய, வடசீனாவைப் பிரிப்பனவாக. 

இருக்கின்றன. 

இந்நாட்டின் வடமேற்கிலுள்ள நிலத்தோற்றம் புவியியல் அடிப் 

படையில் மங்கோலியப் பீடபூமியின் ஒரு பகுதியாகும். யாங்ட்ஸி, 

ஹவாங்ஹோ ஆகிய ஆறுகளின் வடிநிலங்களை சின்லிங் (112) 

என்னும் மலைத்தொடர்கள் பிரிக்கின்றன. இவை ஆசியாவின் மத்தி 
யிலுள்ள மலைத்தொடர்களின் கிளாக்குன்றுகளாகும். யாங்ட்ஸி, சிக் 

. கியாங் வடிநிலங்களைத் தென்சீனப் பீடபூமிகள் எனப்பெறும் ஓர் 

அகன்ற மலைப்பாங்கான நிலத்தொகுதி பிரிக்கிறது. சீனாவின் தென் 

மேற்கில் யுன்னான் பீடபூமி அமைந்து கிடக்கிறது. மிக மேற்கேயுள்ள 

சீனாவின் எல்லைப் பகுதியில் ஸெக்வான் ஆல்ப்ஸ் எனப்பெறும் திபெத் 

மலைதொடர்களின் பெரும்பகுதி காணப்பெறுகிறது. இந்நாட்டின் 

கிழக்கேயுள்ள ஷாண்டங் (இூம்காற்றாத) தீற்கற்பத்திலுள்ள பழங்கால 

மலைப்பகுதி முன்குறிப்பிடப் பெற்றனவற்றுள் சேராத ஒரு தனியான 

இயற்கைப் பிரிவாகும். 

ஆகையால், மஞ்சூரியாவும் மேற்கூறப்பெற்ற முப்பெரு ஆறு 

களின் வடிநிலங்களும் சேர்ந்து சீனாவை நான்கு பெரும் பிரிவு 

களாக்குகின்றன என்பது தெளிவு. ஆனால் அவற்றைவிடச் சிறிய 

நில உருவப் பிரிவுகளாகவோ, இயற்கைப் பிரிவுகளாகவோ: சீனு
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வைப் பகுத்தலில் பல சிக்கல்கள் உள்ளன. ஆறுகளின் பள்ளத் 

தாக்குகளுக்கும், அவற்றைப் பிரிக்கும் ' மலைத்தொடர்களுக்கு 

மிடையே வேறுபாடுகள் நிறையக் காணப்படுவதால், அவற்றைத் 

தனித்தனியாக இருகூருகப் பகுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற் 

படுகிறது. ் 

எல். டி. ஸ்டாம்ப் என்பார் சீனாவைக் கீழ்க்காணும் இயற்கைப் 

பிரிவுகளாகப் பகுத்துள்ளார். வடசீனாவில் காண்பன : 

(1) வடமேற்கிலுள்ள லெஸ் பீடபூமி. இதன் வழியேதான் ஓர் 

ஆழமான, குறுகிய பள்ளத்தாக்கை ஏற்படுத்திக்கொண்டு வெய் ஹோ 

ல் 11௦) பாய்கிறது. 

(ஐ. பீக்கிங்கிற்கு வடக்கேயுள்ள, மங்கோலியப் பீடநூமியின் 

தென்௫ழக்கு ஓரம். 

(8) வெய்ஹோ ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு. சீனாவின் தொட்டில் 

எனப்பெறும் இப்பரப்பு லெஸ் பீடபூமிக்கும், தெற்கிலுள்ள ஸின்லிங் 

மலைகளுக்கும் இடையில் சிக்கியுள்ளது . 

(49) வடசீனச் சமவெளி. 

(5) ஷாண்டங் மலைகள். 

வடசீனாவிற்கும் மத்திய சீனாவிற்கும் இடையேயுள்ள நிலத் 

தோற்ற உறுப்பு மத்தியிலுள்ள ஸின்லிங் மலைத்தொடர் ஆகும். 

யாங்ட்ஸி, ஹவாங்ஹோ ஆஃயே ஆறுகளின் பள்ளத்தாக்குகக£ இம் 

மலைகள்தாம் பிரிக்கின்றன. 

திபெத் பீடபீமியின் வட ஓரங்களான ஸெக்வான் ஆல்ப்ஸ், செவ் 

aig. Goon (Red Basin), மத்திய யாங்ட்ஸி வடிநிலங்கள், யாங்ட்ஸி 

டெல்டா ஆகியன மத்திய சீனாவிலுள்ள ! நிலத்தோற்றப் பிரிவு 

களாகும். செவ்வடிநிலம் சீனாவின் மூக்யயெமான பிரதேசங்களுள் 

ஒன்று, இது ஸெக்வான் மாநிலத்தின் பெரும்பரப்பை அடைக்கிறது. 

இம்மா நிலத்தின் கிழக்கெல்லைகளுக்கு அருகில் வடக்கிலும் தெற்கிலு 

முள்ள மலைத்தொடர்கள் ஒன்றையொன்று நெருங்கிக் காணப்பெறு 

கின்றன. இவைகளுக்கடையே உள்ள பெரு மலையிடுக்கின் (2ம் 

௨2௦) வழியாகத்தான் யாங்ட்ஸி ஆறு மலைகளினின்று தப்பித்துச் 

சமநிலத்தை அடைகிறது. மத்திய யாங்ட்ஸி வடிநிலங்கள் avs 

வான் வடிநிலத்தினின்று பெரிய மலையிடுக்கின் மூலம் பிரிக்கப்படுகின் 

per. anrerQasr (Hankow) என்னும் இடமே இவ்வடிநிலங்களின் 

மையமாக அமைகிறது. 

சிக்கலான அமைப்புடைய தென்சீனப் பீடபூமிகள் Ager Fea 

Gb, மத்தியச் சீனாவிற்கும் .இடைபட்டுள்ளன. - இப்பீடபூமிகளின் 

Cibpuping ஒழுங்கற்று! மிகவும்: கரடுமுர்டாக உள்ளது: ்கென்சீனாவி,
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விள்ள இயற்கைப் பிரிவுகள் பின்வருவன : (1) தென்மேற்கில் 

யுன்னான் மாநிலத்திலுள்ள யுன்னான் பீடபூமி; (2) சிக்கியாங் 

ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கும், அதன் டெல்டாவும்$ (8) தென் 

கிழக்குக் கடற்கரைப்பகு தி. 

பழம்பாறைக எடங்கியவையும், ஷாண்டங் தீபகற்பத்தின் ஒரு 

தொடர்ச்சியுமான கிழக்கு உயர்நிலங்கள், மத்திய மஞ்சூரியத் தாழ் 

நிலங்கள், மங்கோலியப் பீடபூமியின் ஒரு பகுதியான மேற்கு மஞ் 

சூரியப் பீடபூமி ஆகிய இயற்கைப் பிரிவுகள் மஞ்சூரியப் பகுதியில் 

காணப்பெறுகின்றன. 

சீனாவிலுள்ள ஆறுகள் அந்நாட்டிற்கு நன்மையுடன் தீமையையும் 

விளைவிக்கின்றன. அவை நிலத்தினைச் செழிப்புறச் செய்ய வழி 

புரிவதோடன்றி, சீன நாட்டில் உள் நாட்டுப் போக்குவரவிற்கும் பெருந் 

துணையாக விளங்குகின்றன. இவைஒரு புறமிருக்க, இவ்வாறுகள் அத் 

நாட்டில் தாம் பாய்ந்தோடுகின்ற நிலத்தில் அடிக்கடி வெள்ளத்தின் 

மூலம் சேதத்தை விளைவிக்கின்றன $ மக்கள் பலர் உயிரிழக்கவும் 

நேரிடுகிறது. இவ்வாறுகளில் புவள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகையில் 

நிலத்தின் குறுக்கே புகுந்து அதன் பெரும் பரப்பை வெள்ளத்தில் 

முழ்கடிக்கச் செய்கின்றன. கிழக்கு மேற்காக மூன்று மிகப் பெரிய 

ஆறுகள் சீனாவைக் கடக்கின்றன. வடக்கில் ஹோ என்னும் ஆறு 

பாய்ந்தோடுகிறது. இதற்கு * மஞ்சள் ஆறு * (3811௦௯ 1344௦) என்ற 

மற்றொரு பெயரும் வழங்குவதுண்டு. ஏனெனில் இதனுடைய நீருடன் 

லெஸ் படிவு அடித்துக்கொண்டு வரப்படுவதால் அம்மண் அதன் 

நீருக்கு மஞ்சள் நிறத்தைக் கொடுக்கிறது. திபெத் உயர்நிலங்களில் 

துவங்கும் இவ் ஆறு, சுமார் 2,500 மைல்களுக்கும் மேலாகப் பாய்ந் 

தோடிச் சீனக் கடற்கரையை அடைவதற்கு முன்னர், வெகு வேக 

மான ஓட்டத்தினையும் மிக மெதுவான போக்கினையும் மாறிமாறி 

உடையதாகக் காணப்படுகிறது. துள்ளல்களும் ஆழங்குறைந்த 

பகுதிகளும் அதன் போக்கு முழுவதிலுங் கலந்து இருப்பதால், கப்ப 

லோட்டல் சாத்தியமாவதில்லை. இந்த ஆற்றின் கீழ்ப்பாட்டைகளில் 

கொண்டுவந்து குவிக்கப்படும் வண்டலின் அளவு அபரிமிதமாக 

இருப்பதனால், இதன் அடித்தளம் அதைச் சுற்றியுள்ள சம நிலத்தை 

 ஏிடச் சற்று அதிக உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. ஆற்றின் அடித் 
தளத்தையும் டெல்டாச் சம நிலத்தையும் சில டைக்குகளே (37%) 

பிரிக்கின்றன. இவ்வாற்றில் பெரு வெள்ளங்கள் அடிக்கடி ஏற்படுவ 

தாலும், அப்பொழுதெல்லாம் இந்த ஆறு தனது போக்கை மாற்றிக் 

கொண்டு பிறிதொரு பாட்டையில் ஓடும் இயல்பைக் கொண்டிருப்ப 

தாலும் பல: காலமாக ஹவாங்ஹோ ஆறு “சீனாவின் துயரம் * என 

அழைக்கப்பெற்று வருகிறது :/ 1. பட்ட உ வட
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இந்த ஆற்றின் நீளத்தில் அரைப் பங்குநீளத்தையுடைய (1,200 
மைல்கள்) மற்ருரு சீன ஆறு சிக்$யாங் ($ய/4கஜ) ஆகும். இது 

ஹவாங்ஹோவை விட அமைதி மிக்கது? மக்களுக்கு ஆறுதல் 

அளிப்பதுங்கூட. மேற்கு ஆறு எனவும் கூறப்படும் சிக்கியாங் தென் 

சீனாவில் பாய்கின்றது. யுன்னான் உயர்நிலங்களில் தோன்றி, 

குவாங்ஸி மாநிலத்தின் uyfCw urd ssi, GuTe cm (Kwang-tung) 

மாநிலத்தில் தொடர்ந்து, பின்னர் ஒரு மிகப் பெரிய டெல்டாவை 

ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு விரிந்து கடலோடு கலக்கிறது. குவாங்டங் 

மாநிலத்திற்றான் சிக்கியாங் ஆறு பீக்கியாங் (விர்கயஜ) என்பதனோடு 

சேர்ந்து தனது டெல்டாவை உருவாக்குகிறது. இதன் முகத்துவாரத் 

தில்தான் காண்டன் (ஸோம) நகரம் அமைந்துள்ளது. இம்முகத் 

துவாரத்திற்கு நேராகக் கடற்கரையை அடுத்து ஹாங்காங் தீவு 

அமைந்துகிடக்கிறது. காண்டன் சீனத் துறைமுகங்களில்” மிகப் 

பெரியதொன்ருகும். கடலில் செல்லும் மிகப்பெரிய கப்பல்கள் பல 

இத்துறைமுகத்தினுட் புகுந்து தங்கற்குரிய நிலை இருப்பதால், 
இங்குப் பெரூங் கப்பல்கள் வருகின்றன. பெருங்கப்பல்கள் 

வேம்போவா (34/௦௧) என்னுமிடத்திலேயே நங்கூரம் பாய்ச்சிவிடு 

கின்றன. சிறிய கப்பல்கள் இவ்வாற்றில் அதன் எதிர்ப்பாட்டையில் 

சுமார் 200 மைல்களுக்கும் மேலாக உள்ள தொலைவு வரை உள்நாடு 

நோக்கிச் செல்கின்றன. 

சீன ஆறுகளிலேயே யாங்ட்ஸிகியாங் (கட்ஜு ஹஜ) என்பதே 

மிகவும் நீளமான ஆறு ஆகும். சுமார் 8,200 மைல் நீளத்திற்குப் 

பாயும் இந்த ஆறு வர்த்தகத் துறையில் மேற்கூறப்பெற்ற இரு ஆறு 
களையும் விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. திஏபத் பீடபூமியில் 

தோன்றும் யாங்ட்ஸி மத்திய சினப் பகுதிகளில் ஓடி. முடிவில் 

ஷாங்ஹாய் (Shanghai) 6@ அருகில் கடலுடன் கலக்கிறது. 

கோடைக்காலங்களில் ஏப்ரலிலிருந்து அக்டோபர் வரையில் இதன் 

முகத்துவாரத்திலிருந்து இவ்வாற்றினை எதிர்த்து ஹேங்கெள (17 க1180) 

வரையில் அதாவது சுமார் 700 மைல்கள் தூரக்கழக்கு நாடுகளை 

யடையும் பெரும் கப்பல்கள் செல்லமுடியும். இரண்டாம் உலகப் 

போருக்கு முன்பு இவ்விரு துறைமுகங்களுக்குமிடையே பல கப்பல் 

கள் அடிக்கடி சென்றன. அக்காலத்தில் இரு ஆங்கிலேயக் கம்பெனி 

கள் ஐரோப்பாவிற்கும் ஹேங்கெளவிற்கும் இடையே கப்பல் போக்கு 

வரவை ஏற்படுத்தி அதனை நன்கு நடத்தி வந்தன. குளிர்காலங் 

களில் இவ்வாற்றில் ஆழம் குறைவுறுவதால், பளுக் குறைந்த கப்பல் 

களே இதிற் செல்ல இயலுகின்றது. நீர் நிறைய ஓடும் பருவத்தில் 
15 அடி உயரத்திற்குச் சுமைகளைக் கொண்டுள்ள கப்பல்கள் (14ஜும் 
Draught Steamers) ஹேங்கெளவினையுந் தாண்டிக் கடலிலிருந்து 

சுமார்1,000 மைல்கள் தூரத்தில் உள்நாட்டில் இசாங் (10/2) வரை
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யிலுங்கூடச் செல்லுகின்றன. இதற்கும் மேலாகக் கப்பல்களை ஓட்டிச் 

செல்லல் ஆற்றில் துள்ளல்கள் மிக்கிருப்பதனால் கடினமாகின்றது.. 

. மேலும் இசாங் என்ற இடம் யாங்ட்ஸி ஆற்றுச் சமநிலத்தின் மேற்கு. 

எல்லையில் அமைந்துள்ளது. அதற்கும் மேற்கில் நிலம் மலைப்பாங்கான- 

தாக இருப்பதால் நிலப்போக்குவரவும் ஓரளவிற்குக் கடினமா: 

கின்றது. இம்மலைப்பாங்கான பகுதிகளுக்கடையே சிக்குண்ட வடி 

நிலம்தான் ₹ஸெக்வானின் செவ் ong Heid? (Red Basin of 

Szechwan) எனப்படுகிறது. இப்பகுதிகளுக்கும் சமநிலப் பகுதி 

“ களுக்குமிடையே மக்கள் தேவைப் பொருள்களின் போக்குவரவு: 

. அவசியம் ஏற்பட வேண்டியிருக்கிறது. ஆகையால் சிக்கல்கள் பல- 

 விருப்பினுங்கூட, இசாங்கிற்கும் மேற்காக யாங்ட்ஸி ஆற்றின்மீது: 
400 மைல்கூள் தூரம் வரை கப்பல் போக்குவரவு நடைபெற்றுவரு. 

கிறது. இதன் மூலம் மண்வளம், மக்கள் தொகை ஆகிய விரண்டும். 

அதிகமுள்ள செக்வானின் தலைநகராகிய சுங்கிங்குடன் (போறத 140). 
சமநிலப்பகுதிகள் வர்த்தகப் போக்குவரவினை ஏற்படுத்திக். 

கொண்டுள்ளன. 

யாங்ட்ஸி ஆற்றின் மேற்பாட்டைகளில் காணப்படும் துள்ளல்- 

களின்மீதுங்கூடச் செல்வதற்கென்றே தட்டையான அடிப்பாகம். 

கொண்ட சில கப்பல்கள் கட்டப்பட்டு, அவை சுங்கிங் வரையி' 

லும் செல்கின்றன. சீனாவில் யாங்ட்ஸி ஆற்றில் செல்லும் கப்பல் 
KS om sir ஜங்குகள் (ய) என்பவை சீனாவிற்கே உரிய சில படகு. 

களாகும். இத்தகு படகுகள் யாங்ட்ஸி ஆற்றினை எதிர்த்துச் செங்குத். 

தான சரிவுகளையுடைய மலை இடுக்குக்களின் வழயாகக் கூலியாட் 

களால் ஓட்டப்படுகின்றன. சுங்கிங்கலிருந்து இசாங்கிற்கு நீண்ட 

நேரம் பிடிப்பதில்லை, ஆனால்.ஆற்றின் போக்கினுடன் இப்பகு தியிற்: 

கப்பல் ஓட்டுவது அபாயகரமானது. சில சமயங்களில் கப்பல்கள் 

மூழ்கிவிடவும் ஏதுவாகின்றது. அதன் மூலம் பெருத்த சேதம் விள 

கிறது. இத்தகைய பெரிய இடர்ப்பாடுகள் இருந்த போதிலும், சினா. 

வின் மிகவுயர்ந்த மக்கள் தொகையின் அன்ருடத் தேவைகளை 

நிறைவு செய்தற் பொருட்டு, இப்போக்குவரவு நடைபெறத்தான் 

வேண்டியுளது ; இன்றும் நடைபெற்றுக்கொண்டுதான் வருகிறது. 

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட முப்பெரு நீர்வழிகளைத் தவிர்த்துப் பல 

சிறிய ஆறுகளும் போக்குவரவுத் துறையில் முக்கியமான பங்கினை 

வகித்துவருகின்றன. கிழக்குச் சமவெளிப் பிரதேசத்திலுள்ள பல 

கால்வாய்கள் சீனப் பெருளாதாரத்தின் முதுகெலும்புகள் எனக்கருதப் 

படுகின்றன. இம்பீரியல் கால்வாய் (1௧1 கோக!) எனப்படுவதான 

ஒரு பழம் பெரும் கால்வாய் வடக்குத் தெற்காகச் சுமார் 700 மைல் 
தூரத்திற்கு ஓடுகிறது. இக்கால்வாய் யாங்ட்ஸியது பொங்கு 

ஆசி-2--10 ட்
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முகத்திற்குத் தெற்கேயுள்ள Griutrer Canwaeer (Hangchow) 

விலிருந்து துவங்கி, யாங்ட்ஸி, ஹோவாங்ஹோ ஆகிய இரு ஆறுகளை 

யூம் கடந்து, பெய்ஹோ ஆற்றின் முகத்திற்கு அண்மையிலுள்ள 

டியெண்ட்ஸின் (1/௯) என்ற நகர் வரையில் செல்கின்றது. 

டியெண்ட்ஸின் நகரே மீக்கிங்கிற்கு முக்கியமான துறைமுக 

மாகத் திகழ்கிறது. 

இனாவின் காலநிலை 

வேளாண்மை சிறப்புப்பெற்று விளங்கும் இந்நாட்டில் மக்கள் 

நலம் பெருமளவிற்குக் காலநிலையோடு இயைந்துள்ளது. சீனாவின் 

வடபாகத்தின் பெரும்பான்மையான பரப்பைப் பொறுத்தவரையி 

காலநிலை மக்கள் வாழ்க்கையினைப் பாதிக்கின்றது என்பது தெளி 

இப்பகுதிகளில் ஓராண்டில் சுமார் 20 அங்குல மழைதான் பொ! 

கின்றது. ஆகையால் இந்த அளவு குறைவுபடின் அல்லது இயல் 
பான மழைபெறும் காலத்தில் மழை தவறின் இப்பகுதிகள். அல்லலுற 

'$நரிடுகிறது. 

சீனாவின் காலநிலையை நிருணயிக்கும் காரணங்களுள் அந்நாட் 

ன் இருப்பிடமே (1௦841௦) முதன்மையானது. அதன் பெரும்பகுதி 

மத்திய அட்சாம்சங்களிலமைந்துள்ளது. இவ்வட்சாம்சங்களி லெல் 

லாம் வளிமண்டலத்தின் காற்றோட்டம் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி” 

யுள்ளது. ஆ௫யாக் கண்டத்தின் கிழக்குக் கரையிலமைந்து கிடக் 

கும் சீனாவின் காலநிலையை ஆசியாவினுட் பகுதியிலுள்ள நிலைகள் 

தாம் நிறைந்த அளவுக்குப் பாதிக்கின்றன. காலநிலைமீது பசிபிக் 

பெருங்கடலது செல்வாக்கு அதிகமாக இந்நாட்டில் உணரப்படுவ 

தில்லை. ஆகையால் சீனாவிற்கும், அதே அட்சாம்சங்களிலுள்ள 

ஐரோப்பாக் கண்டத்தின் பகுதிகட்குமிடையே காலநிலை வேறுபாடு 

கள் நிறையவுள. ஐரோப்பியப் பகுதிகளில் சீனாவைப் போன்றல்லா 

மல் கடலின்மூலம் ஏற்படும் செல்வாக்கு சிறப்பெய்துகிறது. 

கோடையில் நீரினின்று நிலம்நோக்கியும், குளிர்ப்பருவத்தில் 

'நிலமிருந்து நீரினை நோக்கியும் உள்ள காற்றோட்டம் ஆசியாவில் அடை 

யப்பெற்றுள்ளதனைப் போன்று வேறு எக்கண்டத்திலும் அவ்வளவு 
சிறப்பாக அமையவில்லை. இத்தகு காற்றோட்டம் சீனாவின் கால 

"நிலையில் மிகவும் முக்கியமான அமிசமாகும். 

குளிர்ப் பருவத்தில் இங்குக் காற்றுக்கள் வடசீனாவில் வடமேற்கி 

லிருந்தும், மத்திய சீனாவில் வடக்கிருந்தும், தென்சீனாவில் வடகிழக்கி 
லிருந்தும் வீசுகின்றன. ஆனால் கோடையில் சீனா முழுவதிலும்
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காற்றுக்கள் தெற்கிலிருந்தோ அல்லது ஜென்கிழக்கிலிருந்தோதான் 
விசுகின்றன. 

- அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து மார்ச்சு வரையில் பைகால் ஏரியினை” 
யும், அதற்கருகிலுள்ள சைபீரியப் பகுதிகளையும் அடைக்கும் வகை: 

யில் ஓர் உயர்ந்த அழுத்தப்பகுதி ஏற்பட்டு நிலைக்கின்றது. அதன” 
ளவு சுமார் 770 மில்லிமீட்டர்களாகவுள்ளது. அதன் மையத்தி 

லிருந்து கண்டத்தின் பிறபகுதிகளை நோக்கி அழுத்தம் கிரமமாகக் 

குறைகின்றது. ஆகையால் சையபீரியாவினின்றே காற்றுக்கள் 

வெளிப்படுகின்றன. அவை யாவும் குளிர்ந்தும் உலர்ந்துமுள்ளன. 

பிறகு மே மாதத்திலிருந்து ஆகஸ்டு வரையிலும் இந்நிலைகள் முழுதும் 
மாற்றமடைந்து, ஆசியாவின் உள்நாட்டுப் பகுதியில் ஒரு குறைந்த 

அழுத்தவ் பகுதிக்கு இடமளிக்கின்றன. அதேவமயத்தில் இந்திய, 

பசிபிக் பெருங்கடல்களில் அழுத்தம் ஒப்பாக அதிகமாக உள்ளது. 

ஆகையால் வெப்பத்தையும், ஈரப்பசையையுங் கொண்ட காற்றுக்க 

ஆசியாக்கேகண்டத்தினை நோக்கி வீசத் தொடங்குகின்றன. 

    

சீனாவின் காலநிலையைப் பாதிப்பனவாகவுள்ள வளிப்பகுதிகளை 

இங்கு நோக்கலாம். குளிர்காலக் காலநிலை ௦, 11௦ ஆகியவற்றாலும், 

(கோடைப் பருவக் காலநிலை 1, 11) ஆகிய வளிப்பகுதிகளாலும் 

ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன. குளிர்காலம் முழுவதிலும்--சில ௪ம் 

௩பங்களிற் கோடையிலும்கூட- துருவம் சார்ந்த கண்ட வளிப் 

பகுதிகள் (12௦ கர்ராரக8808) வீசுகின்றன. இவை சைபீரியாவிலிருந்து 

சிங்கியாங், மங்கோலியா ஆகியவற்றின் வழியாகச் சீனாவை வநீ 

துடைகின்றன. மலையிடைக் கணவாய்களின் வழியே வீசுகையில் 

இக்காற்றுகளின் வேகம் மணிக்கு 60 மைல்களுக்கும் மேலாக 

வுள்ளது. 

மேற்கூறியவாறு பருவத்திற்குப் பருவம் திசைமாறி இயங்கும் 

வளிப்பகுதிகளினால் ஏற்படும் மாற்றங்கள்தாம் சீனாவின் காலநிலையின் 

அடிப்படையான: அமைப்பாக விளங்குகின்றன. அரையாண்டுக் 

காலத்திற்கு ஆசியாக் கண்டத்தின் உட்பகுதி காலநிலையைக் கட்டுப் 

படுத்துகின்றது. எஞ்சிய அரையாண்டில் சீனாவில் உப அயனமண் 

டலக் கடற்காலநிலை நிலவுகின்றது. அழுத்தம், வெப்பநிலை ஆகிய 
வற்றின் அளவுகளில் சோவியத் யூனியனைத் தவிர்த்து வேறு எந்நாட் 

டிலும் சீனாவிலுள்ளதைப் போன்று பெருத்த வேறுபாடுகள் காணப்படு 

,வதில்லை. மேலும் மழைப்பருவம் நீடிக்கும் காலமும், மழையின் 

செறிவும் (Intensity) மிகவுமதிகமாக மாறுகின்றன. இவற்றின் 
மூலம் சீனாவிலுள்ள விளைநிலங்கள் வானம்பார்த்த பூமி என்பதும், 

அந்நாட்டு உழவர் பேரளவுக்கு வானத்திருந்து பொழியும் மழையை 

எதிர்நோக்கியுள்ளனர் என்பதும் தெளிவாகின்றது.
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சைக்லோன் புயல்களின் (0701001௦ 8%011௭08) தன்மைகள் சமீப 

காலத்திற்றான் ஆசியாவில் அறியப்பட்டுள்ளன. சீனாவிலுள்ள சைக் 

லோன்கள் எங்குத் தோன்றுகின்றன என்பது இதுவரையில் தெரிய 

வரவில்லை. அவற்றில் பெரும்பாலானவை யாங்ட்ஷ் ஹேயாங்ஹோ 

ஆறுகளின் மத்தியப் பாட்டைகளில் உருப்பெற்று, கிழக்குமுகமாகச் 

சென்று, ஜப்பானைக் கடந்து பசிபிக் பெருங்கடலையடைகின்றன. சில 

சைக்லோன்கள் ஐரோப்பாவில் தோன்றி, ஆசியாவினுட் புகுந்தவை 

யாகவிருக்கலாம். மற்றுஞ் சில திபெத் பீடபூமியின் கிழக்கு ஓரங் 

களில் தோன்றியிருக்கலாம். 
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குறைவழுத்தப்பகுதிகள் சீனாவின் வழியாகக் கிழக்கு முகமாக 

இயங்குகையில், அவற்றின் தென்கழக்குப் பகுதியிலிருந்து (000-
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rant) ஈரம்மிக்க அயனமண்டல வளிப்பகுதியும், பின்பகுதியிலிருந்து 

௯) குளிர்ந்த காற்றும் குறைந்த அழுத்த மையங்களை நோக்கி 

இழுக்கப்படுகின்றன. கோடைக்காலத்தில் தென்திசை மான்சூன் 

வலுப்பெறுவதன்மூலம்,மான்சூன் காற்றுத்தொகுதிகள் வெப்பமுயர்ந்த 

தும் ஈரப்பதம் மிக்கதுமான பசிபிக் பெருங்கடலினின்று வீசும் வளிப் 

பகுதிகளுடன் சேர்ந்து, சைக்லோன் புயல்களது தென்கிழக்குப் 

பகுதியில் வானிலை நிகழ்ச்சிகளை அதிகமாக ஏற்படுத்துகின்றன. 

ஆனால் குளிர்ப்பருவத்தில் ஏற்கெனவே சைக்லோனை நோக்கி வீசி 

வரும் குளிர்ந்த வடகிழக்குக் காற்றுக்களுடன், கண்டத்தினின்று 

புறப்பட்ட குளிர்கால மான்சூன் வளிப்பகுதிகளும் கலக்கின்றது. 

இதன்மூலம் இப்பகுதியில் ஒரு * குளிர் அலை ? (014 7௧௭௦) ஏற்படு 

கின்றது. 

சீனாவில் காணப்படும் சைக்லோன்கள் சராசரி 1460 கிலோ 

மீட்டர்கள் விட்டம் கொண்டனவாகவுள்ளன. அவை பல பாதை 

களை மேற்கொண்டு இயங்குவதால், சீனாவின் பரப்பு முழுவதிலுமே 

அவற்றின் பலன்கள் ஏதேனும் ஒரு நேரத்திலாவது உணரப்படுகின் 

றன. அவற்றின் சராசரி வேகம் ஒரு மணிக்கு 24 மைல்களாகும். 

சிலவமயங்களில் இச் சைக்லோன்கள் இயக்கமில்லாது நீண்ட நேரத் 

திற்கு நிலத்தவையாகவுள்ளன (4க%ம0ஐகா3)$வேறு சில சமயங்களில் 

அவை தமது இயல்பான வேகத்தைவிட நான்குமடங்கு வேகமுடை 

யவையாக நகருகன்றன. 

சீனாவில் வீசும் அயனமண்டலப் பெருஞ் சூருவளிகள் (1701001ட) 

அந்நாட்டின் காலநிலையில் மூன்றாவதாகவுள்ள மூலக் கூறாகும். 

அவையனைத்தும் அளவிற் சிறியனவாயிருப்பினும், செறிவுமிக்க 

அழுத்தக் குறைகளாகவுள்ளன. அவற்றின் மையப்பகுதியில் நில 

வும் மிகத்தாழ்ந்த அழுத்தங்களும், வன்மையான அழுத்தச் சரிவு 

களும், மணிக்கு 145 மைல்களுக்கும் மேற்பட்ட வேகமும் அச்சூரு 

வளிகள் வீசும் பகுதியில் அமைதிக்குலைவு ஏற்படுவதற்குக் காரணங் 

களாகவுள்ளன. சீனாவின் வரலாற்றில் இவை பற்றிய குறிப்புக்கள் 

காணப்படுன்றன. 1281-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 17-ஆம் நாளன்று, 

ஐப்பான்மீது படையெடுத்த குப்லகானது ேம்1௧ 1) கப்பற்படை 

இச்சூருவளியிற் சிக்குண்டதன் விளைவாக, 8500 கப்பல்கள் நாச 

மடைந்தன $ 100,000 சிப்பாய்கள் மாண்டனர் என்பது வரலாற்று 

ஏடுகள் இயம்பும் செய்தியாம். 

சீனக் கடற்கரையையே அதிகமாகப் பாதிக்கும் டைஃபூன்கள் 

பிலிப்பைன் தீவுகளுக்குக் கிழக்கே உருவாகிப் பின்னர் மேற்காக 

ஆசியாவை நோக்கி இயங்குகின்றன. ஓராண்டில் 10லிருந்து 40 

டைஃபூன்கள் வரை சீனக் கடற்கரையை அடைகின்றன. Gy
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மாதத்தில் ஹைனான் (1781௦௨) தீவினைச் சில சூருவளிகள் பாதிக்கின் 

por. GourmGmCKwangtung), ஃபியூகியென் (Fukien— &or@ior es 

Lig. StiupaPQuer), AesAurms (Chekiang—gfafurm), கியேங்ஸ* 

(ஜு ஆகிய மாநிலங்களில் இச்சூருவளிகளால் மிகுந்தசேதம் 

விளாவிக்கப்படுகிறது. இவை கனத்தமழை பொழியக் காரணமாயுள் 

  
  

        _ } 99% ட 2 

சீனாவின் குறுக்கே பெருஞ் சூருவளிகளின் சுவடுகள் 

    
  

ளன. சீனக் கடற்கரைப் பகுதியினை இச்சூருவளிகள் வந்தடையுந் 
தருணத்தில் சாதாரணமாக ஒரு மணி நேரத்திற்குள் ஓர் அங்குல 

மழை பொழியும். சீனாவின் தெற்குக் கடற்கரையிற் பெய்யும் மழை 

யின் பெரும்பகுதி டைஃபூன் மழை வகையின் பாற்பட்டதேயாம். 

ஹைனான்தீவு பெறும் மழையின் 85 சதவீதமும், தென்கிழக்குக் கரை 

யிற் பெய்யும் மழையில் 20-லிருந்து 80 சதவீதம் வரையிலும், மேலும்
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வடக்குப் பகுதியிற் பெய்வதில் 20 சதவீத அளவும் டைஃபூன்களால் 

ஏற்பட்டனவேயாகும். கடற்கரையினின்று உள்நாடு நோக்கிச் சில 

மைல் தொலைவிற்குமேல் இச்சூருவளிகள் செல்வதில்லையெனினும், 

அவற்ரூடு இயைந்த காற்றுகளின்மூலம் தென்சீனாவின் பெரும் 

பகுதிக்குக் கனத்தமழை கிட்டுகிறது. ௪ 

800 அங்குலங்களிலிருந்து பூஜ்யம் வரையிலும் வேறுபடும் மழை: 

யினை ஓராண்டில் பெறுகின்ற இடங்கள் சீனாவிற் பலவுள. பெய்யும் 

மழையினைக் கொண்டு சீனாவின் பகுதிகளை வகைப்படுத்த வேண்டின், 

பொதுவாகத் தென்சீனாவினை ஈரம்மிகுந்ததெனவும், வடசீனாவை ஈரம் 

சிறிது குறைந்ததெனவும் ($யம்ந்யாமர்ம) , வடமேற்குச் சீனாவினை 

வறண்டூெனவும் கூறலாம். சீனாவின் தென்பகுதி முழுவதிலுமே 

ஏறக்குறைய 50 அங்குலமழை பொழிகின்றது. efler ois (Tsin Ling) 

மலையரணிற்கு வடக்கில்தான் மழையின் அளவு ௨0 அங்குலங்களுக் 

கும் கீழாகக் குறைகிறது. 

  
சீனாவின் காலநிலை--வருடாந்திர மழையளவு (அங்குலங்களில்) 

சீனாவின் உள்நாட்டுப் பகுதியில் கோடைப்பருவத்தில்: 

மழை, வடக்கிலிருந்து இப்பகு தியினை வந்தடையும் வறண்ட, துருவ 

வளிப்பகுதிகளினாற்றான் ஏற்படுகிறது.
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கோடையில் இந்நாட்டில் பெய்யும் மழை தென்சீனக் கடலிலிருந் 

தும், பிலிப்பைன், இந்தோனீசியத் தீவுகளைச் சுற்றிய கடற்பகுதியி 

- லிருந்தும் கொண்டு வரப்படுகிறது. கடற்காற்றுகள் தோன்றுமிடத் 

திற்கருகில் தென்சீனா அமைந்திருப்பதால், அங்கு நிறைய மழை 

பெய்கிறது இக்கடற்காற்றுகள் சீனாவின் குறுக்கே வடக்காக வீசு 

கையில் ஈரப்பதத்துிற் குறையுறுவதால் மழைவீழ்ச்சி வடக்கு 

நோக்கிப் படிப்படியாகக் குறைகின்றது. மேலும் இவை சீனாவின் 

வடமேற்குப் பகுதியைஅடைவதற்கு முன்பு இவற்றின் பாதைக்கிடை 

பில் குறுக்கிடும் ஸின்லிங் மலைகளைத் தாண்டிச் செல்ல நேரிடுகிறது. 

அவற்றைக் கடப்பதன்மூலம் இவற்றிடத்தே சேமித்து வைக்கப்பட் 

டுள்ள ஈரப்பசை இழக்கப்படுகிறது. இறுதியில் இக்காற்றுகள் 

மிகவும் உலர்ந்த மழையைத் தரவியலாக் காற்றுகளாக வடமேற்குச் 

சீனாவை வந்தடைகின்றன. பெருஞ் சூருவளிகள் மிகமிகக் குறைந்த 

அளவுக்கே வடசீனாவை அடைவதால், அவற்றால் பொழிவிக்கப் 

படும் மழையும் மிகக் குறைவு, மலைகளிடைச் சிக்கிய பகுதியாக 

இருப்பதனால் வெளிச்சீனா (0ர்ளா ம்ோக)வின் பெரும்பரப்பு ஒன்றும் 

அிகாயாப் பாலையாகவுள்ளது. 

சீனாவில் மழை அதிகங் கொண்ட பருவமெனக் கோடைப்பரு 

வமே கருதப்படுகின்றது. சிறப்பாக இந்நாட்டின் வடபகுதியிலுள்ள 

யல இடங்களில் அவைபெறும் வருடாந்திர மழையில் 80 சதவீதம் 

ஜுன், ஜூலை, ஆகஸ்டு ஆகிய மாதங்களிலேயே பெறப்படுகிறது. 

தென்சீனாவின் பெரும்பரப்பில் ஏறக்குறைய ஆண்டு முழுவதிலுமே 

மழையேற்படுகிறது. கீழ் யாங்ட்ஸி சமநிலத்தில்தான் மழையின் 

பரவல் மிகச் சீராக உள்ளது. வடமேற்குச் சீனா மிதவறட்சியுடை 

யது. ஓராண்டிற் பெய்யும் மழையினளவு குறைவாக இருந்த போதி 

லும், இங்கு விளைவிக்கப்படும் பயிர்களுக்குத் தக்க தருணத்தில் அம் 

மழை பெய்வது மிகவும் அனுகூலமாயுள்ளது. 

சீனநாட்டினை வெப்பமிக்க தொன்றெனவேதான் கூறவேண்டி 

யுளது. உச்ச வெப்பநிலைகளைக் குறிக்கும் சீனாவின் தலப்படமொன் 

றில் 951 சமவப்ப அளவுக்கோடு ஏறக்குறைய அந்நாடு முழுவதை 

Wb சுற்றி வளைத்துள்ளதனைக் கண்டறியலாம். மஞ்சூரியாவிலும், 

சீனாவின் மிகத் தெற்குப் பகுதியிலும் வெப்பநிலைகள் 100511.க்கும் 

மேற்பட்ட அளவுகளை எட்டிப் பிடிக்கின்றன. ஹார்பின் (Harbin) 

என்றவிடத்தில் 971, முக்டெனில் (31:0௮) 99°F வெப்பநிலை 

உள்ளது. ஹோயாங்கோ ஆறுபாயும் சமநிலத்தில் சிலவமயங்களில் 

வெப்பநிலைகள் 11017 என்ற அளவையும்விட அதிகமாயுள்ளன. 
யாங்ட்ஸிப் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள ஷாங்ஹாம், snrerGar (Hankow), 
சங்க்கிங் (மருத்த) ஆகிய விடங்களில் முறையே 10451,
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1061111171 வெப்பநிலைகள் நிலவுகின்றன. சீனாவிலேயே 
மிகவுயர்ந்த வெப்பநிலை (1181, டூர்ஃபான் (ஊா%௰) என்னும் 

இடத்தில் 1940ஆம் ஆண்டு ஜூலைத்திங்கள் நான்காம் 'நாளன்று 

குறிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு கோடையில் மிகவுமுயர்ந்து காணப் 

படும் வெப்பநிலைகள் யாவும் தெற்கேயுள்ள கடல்களினின்று இப் 
பகுதியை நோக்கி வீசும் மான்சூன்களால் நேர்ந்தவையாகும். 

தென் சீனக்கடலின்மீது வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதன் மிகவுயர்ந் 

துள்ளதால், கதிரவனது ஓளி இயல்பானதைவிடக் குறைந்த அளவே 

பெறப்படுகிறது. வடசீனாவில் வளிமண்டலம் வறண்டு காணப்படுவ 
தால் வெயில் மிகவுமதிகமாகவுள்ளது. 

a 

  

  

  

    
சீனாவின் கால நிலை--ஜனவரி, ஜூலை மாதங்களுக்கான 

சமவெப்பக்கோடுகள் 

கோடையில் வெப்பநிலையைப் பொறுத்தவரையில் சீனாவில் 

காணப்பெறும் சீரான தன்மை குளிர்காலத்தில் காணப்படற்கில்லை, 

அதற்குப்பதிலாகப் பிரதேசத்திற்குப் பிரதேசம் குளிர்கால வெப்ப 

நிலைகள் பெரிதும் வேறுபடுகின்றன. இவ்வேறுபாடுகள் யாவும் 

தெற்கிலிருந்து வடக்காக ஏற்படுகின்றன. வேறு எந்நாட்டிலும் 

தெற்கிலிருந்து வடக்கு நோக்கிய வேறுபாடுகள்இத்துணை அளவிற்குக் 

காணப்படுவதில்லை. ஆகையால் குளிர்கால வெப்ப அளவினை அடிப் 

படையாகக் கொண்டுமட்டுமே சீனாவினைப் பல தரப்பட்ட வெப்ப 

நிலைப் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கவியலும். மிகக்குறைந்த வெப்ப 

நிலையான 82911-ஐக் குறிக்கும் சமவெப்ப. அளவுக்கோடு கேண்டனுகி a 
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குச் சிறிது தெற்கிலமைந்துள்ளது. ஷாங்ஹாய் நகரினில் வெப்பநிலை 

10°F ஆகவுளது. 

கோடை, குளிர்ப் பருவங்களுக்கிடையே காணப்படும் வேறுபாடு 

ear ஜனவரி, ஜூலைத் திங்கள்களுக்கான சமவெப்பக் கோடு 

களின் படத்தினின்று நன்குணரலாம். ஜனவரி மாதத்து வெப்பநிலைப் 

படத்தில் சமவெப்ப அளவுக்கோடுகள் யாவும் நேராக மேற்கு--கிழக் 

காகவுள்ள போக்கினைக் கொண்டும், இணையாகவும், ஒவ்வொன்றுக்கு 

மிடையில் சம தூரத்தைக் கொண்டும் உள்ளன. 681.ஐக்குறிக்கும் 

கோடு ஹைனான் தீவு வழியே ஓடுகிறது. ஆனால் வட மஞ்சூரியா 

விலோ வெப்பநிலைகள் 25°F என்ற அளவினவாக இருக்கின்றன. 

ஐக்கிய அமெரிக்க அரசுகளையும், சீனாவையும் குளிர்கால-வெப்நிலை 

யில் இங்கு ஒப்பிடல் எவ்வகையிலும் பொருந்தும். இவ்விரு நாடு 

களிலும் ஒரே அட்சரேகையிலள்ள சராசரிக் குளிர்கால வெப்பநிலை 

யைக் கணக்இடின், அந்த அளவு சீனாவிலேயே மிகவும் குறைவாக 

உள்ளது. சீனாவில் சில இடங்களில் பிப்ரவரித் திங்கள் கடுமையான 

குளிருடையதாக இருக்கின்றது. 

ஜுலை மாத வெப்பநிலைகள் வியக்கத்தகும் அளவிற்குச் சீராக 

வுள்ளன. சம வெப்ப அளவுக்கோடுகள் தென்வடலாகச் செல் 

இன்றன. மேலும் அவற்றிற்கிடையே காணும் இடைவெளி மிகவு 

. மதிகம். இதன் மூலம் சீனாவில் கோடையில் தென்பகுதியிலும் வட . 

பகுதியிலும்' ஒரே மாதிரியான வெப்பநிலையே நிலவுகிறது என்பதும், 

தீர்க்கரேகைக்குத்தகவே வேறபாடுகள் ஏற்படுகின்றன என்பதும், 

வெப்பநிலைகள் நன்கு சீராக உள்ளன என்பதும் அறியப்படுகின்றன. 

62°F வெப்பநிலைக் கோடு சீனக் கடற்கரைக்கு இணையாக ஓடி, 
வேளாண்மை சிறக்கும் சீனாவின் பகுதி முழுவதினையுமே அடைத்து 

நிற்கின்றது. பீக்கிங் சிறிது வடக்கே யமைந்துள்ள போதினும், 

அதற்குத் தெற்கேயுள்ள ஷாங்ஹாயது 801 வப்பநிலையைவிட 1°F 

தான் குறைந்த வெப்ப அளவைக் கொண்டிருக்கன்றது. மேலும் 84°F 

கொண்ட கேண்டனைவிடப் பீக்கிங் 51! தான் குளிர்ந்துள்ளது. 

வட, தென் சீனாக்களுக்கிடையேயுள்ள காலநிலை வேற்றுமைகளை 

உறைபனியற்ற காலத்தின் நீட்சி மேலும் வலியுறுத்துகின்றது. 

ஈக்கியாங் (51/42) பள்ளத்தாக்கில் உறைபனி (110) அரிது. 

இங்குப் பயிர்வளருங்காலம் ஓராண்டில் 850 நாட்களுக்கு நீடிக் 

கின்றது. யாங்ட்ஸிப் பள்ளத்தாக்கில் உறைபனியற்ற காலம் 250 

நாட்களுக்கும், ஸெக்வான் (260௨1) வடிநிலத்தில் 800 நாட் 

களுக்கு மேலும் நீடிக்கின்றது. ஹோயாங்ஹோக் கழிமுகத்தில் 

பயிர்வளருங்காலம்225 நாட்களுக்கு நீடித்து வடக்காகவும், மேற்காக 

வும் குறைவுபடுகிறது. மஞ்சூரியச் சமநிலத்தில் அது 150 நாட் 

களுக்கும் குறைவாகவுள்ளது. சீனாவின் மேற்குப்பகுதியின் மிகுதி



சீனா 155 

யான உயரத்தினால் வெப்பநிலைகள் தாழ்ந்துள்ளன? ஆகையால் இங்கு 

வேளாண்மை நடைபெறுவது கடினமாகிறது. 

காலநிலைப் பிரதேசங்கள் 

சீனநாடு பரந்ததொன்று மட்டுமன்றி வேறுபாடுகள் மிக்கதொன்று 
மாம். ஆர்க்டிக் கடலையடுத்துள்ள வடசீனா, தெற்கிலுள்ள அயன 

மண்டலப் பகுதி, மேலும் கடற்கரை, உள்நாட்டின்௧ண் உள்ள் 

உயரிய மலைகள் முதலியவற்றை மிகத் தெளிவாகவமைந்த காலநிலை 

வேற்றுமைகள் வேறுபடுத்திக்காட்டுகின்றன . 

  

௫ தேவின் தால லை மண்டலங்கள், 

  

  

      
காலநிலை வகைப்பாடுகள் பல'இதுவரையில் தெரியவந்துள்ளன.. 

அவற்றுள் கூப்பன் (மறற) என்பாரது வகைப்பாட்டின் கருத்துக் 

களை &. லூ (ய என்பார் பயன்படுத்திச் சீனாவின் காலநிலைகளை 

வகைப்படுத்தி உள்ளார். அவரது வகைப்பாட்டின்படிப் பல கால. 

நிலைகள் சீனாவில் நிலவுகின்றன. 

உயர்ந்த வெப்பநிலைகளையும், வருடம் முழுவதிலும் கனத்த மழை. 

யையும் கொண்ட *&? வகைக் காலநிலைகள் ஹைனானிலும், ஃபார்' 

மோஸாவின் தென்பகுதியிலும் காணப்படுகின்றன. ₹”₹ என்ற. 

குறியெழுத்து வறண்ட காலநிலைகளைச் ௬ட்டியுரைக்கின்றது. 

அதனையே ஸ்டெப் வகை (5), பால்வகை 0, என இருகூருக்க. 

லாம். சிங்கியாங் ($மபப/கறத), மங்கோலியா, ஹோயாங்ஹோவின் 

கீழ்ப்பாட்டை முதலியன இவ்விருவகைகளைச் சார்ந்தவற்றுள் சில, 

02, “5 ஆய வகைகள் மிதமான வெப்பநிலைகளையும், போது:
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மான அளவு மழையையும் கொண்டனவாகும். 0 வகையில் கோடை 

கள் நீண்டும் வெப்ப முயர்ந்தனவாகவும், குளிர்ப்பருவம் மிதமான 

தாகவும் இருக்கின்றன. 1) வகைப்பட்ட காலநிலை குறுகிய கோடை 

யினையும், கடுங் குளிர்காலத்தையும் பெற்றுள்ளது. திூப்த்திற்குக் 
கிழக்கிலுள்ள தென்சீனா முழுவதிலும் 0 வகையின்பாற்பட்ட கால 

நிலையும், மஞ்சூரியா, ஸின்லிங் மலையின் உயர்நிலங்கள், தென்கிழக் 

குத் திபெத் ஆகியவற்றில் 1) வகைக் காலநிலையும் நிலவுகின்றன. 

திபெத், வெளிமங்கோலியாவின் எல்லைகள் முதலியவற்றிற் காணப்படு 

வதுபோன்ற மலைப்பகுதிக் காலநிலை (ரிமாங்க்ட கந), துருவக் 

ereopao (Polar Climate) ஆகியன 1 என்ற எழுத்தின் மூலம் 

.குறிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு கோப்பனது காலநிலை வகைப் 

பாட்டிற் காணக்கூடிய காலநிலைகள் யாவும் சீன நாட்டிலுள்ளன 

என்பது வெள்ளிடை மலை. 

மண் வகைள் 

ஒரு நாட்டிற் காணப்படும் இயற்கைத் தாவரம் அதன் காலநிலை, 

நிலத்தோற்றம், நிலத்தின் உயரம் ஆகியவற்றை நன்கு உணர்த்தி 

நிற்பது போன்று, சீனாவிலுள்ள மண்வகைகள் அதன் இயற்கைத் 

தாவரத்தின்மூலம் ஏற்பட்டவையேயாகும். சீனாவின் மண்வகை 

களை வகைப்பாடு செய்யின், அவற்றில் இரு பெரும்பிரிவுகள் கிடைக், 
கின்றன. வடசீனா, தென்சீனாக்களுக்கிடையே இயற்கை நிலைகளிற்* 

காணும் வேறுபாடுகளாலேயே அவ்விரு பெரும் மண்குழுக்கள் எழுந் 

துள்ளன. ஹவை (1௧4) ஆற்றுக்கு வடக்கே மழையளவு குறைவு 

படுவதால், ஆங்குள்ள மண்கள் ௬ண்ணாம்புப் பொருள் மிக்கனவாயும் 

- கரையக்கூடிய தாவர சத்துப்பொருள்கள் மிகுந்தனவாயும் இருப் 

பதோடல்லாமல், புரைகள் நிறையக் கொண்டனவாயிருத்தலால் நீர் 

புகுந்தன்மையன. 

தென்சீனு கனத்த மழையைப் பெறுகிறது. ஆகையால் மண் 

புரைகளின் வழியாக ஈரப்பதன் கீழ்ப்பகுதிகளையடைகிறது. 
ஆகையால் எளிதிற் கரையுந் திறன்கொண்ட தாவரசத்துப் பொருள் 

கள் சுவறப்படுகின்றன. வெப்ப அளவுகளும் உயர்ந்திருப்பதால், 

அவை கரைதல் ஏற்படுவதற்குத் துணைபுரிறது. இதற்கெதிராக, 
-வடசீனாவின் பெரும்பகுதி வறண்டுள்ளது; அதன் மண்களும் soups 

பட்டவையாகவுள்ளன. மஞ்சள் ஆறு எனப்படும் ஹோவாங்ஹோ 

பாயும் சமநிலத்தில் சுமாரான மழைபெய்வதால், சுண்ணாம்பும், மற்றக் 

கரையும் தாதுப்பொருள்களும் தரைக்குக் கீழுள்ள % அடுக்கல் குவிக் 
கப்படுகின்றன. 

குறைந்த மழையும் ஈரப்பதமும் உள்ள பகுதியில், மண்ணி 
ள்ள ஈரத்தின் போக்குக் கீழிருந்து மேலாக மண்ணிலுள்ள புரை
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களின் வழியே நடைபெறுகிறது. மேற்பகுதியையடைந்த ஈரம் ஆவி' 

யாகும்போது, மண்ணிலுள்ள இரசாயனப் பொருள்கள் மேற்பரப்பின் 

மீது விட்டுச் செல்லப்படுகின்றன. மிதவறட்சியுடைய பிரதேசங்: 

களில்-காட்டாகமங்கோலிய எல்லைப்புற நிலப்பகு திகளில்-மேலடுக்குக். 
களில் அபரிமிதமான அளவுக்குத் தாதுப்பொருள்கள் குவிந்துவிடு 

கின்றன. ௮ம் மண்வகைகள் காரத்தன்மையுடையனவாக இருப்பின் 

தாவரங்களுக்குத் தீங்கிழைக்கின்றன. 

தென்சீனாவிற் காணப்படும் சுவறப்பட்ட மண் நெல் பயிரிடுதலுக். 

குச் சிறந்தது. கால்ஸியம் உப்புக்கள் நிறைந்த வடசீன மண்வகை 

களில் கோதுமை நன்கு. விளைகிறது. வடசீனாவின் மேற்குப் பகுதியில்: 

மஞ்சள் நிறங்கொண்ட லெஸ் என்ற ஓரு வகைமண் காணப்படு: 

கின்றது. இம்மண் கடத்தப்பட்ட மண் வகையினைச் சார்ந்ததாகும். 

(ரஹஹாாக்கம 5௦0) மேற்கிலுள்ள கோபிப் பாலைவனத்தினின்று வீசும்: 

காற்றுகள் மிக நுண்ணிய மணலைச் சுமந்து கொண்டுவந்து உயரமதிக . 

மான இப்பகுதியிற் குவிக்கின்றன. நீர்ப்பாசனவசதி இருப்பின், 

இம்மண் நிறைந்த பயன் அளிக்கும். 

மத்திய, தென்சீனாக்களிலுள்ள ஆறுகளின் பள்ளத்தாக்குக்களி' 

லும் டெல்டாக்களிலும் நிறைய வண்டற்படிவுகள் காணப்படுகின்றன .. 

இவை யாவும் நன்கு முதிர்ச்சியடையா மண் வகைகளாகும். 

"இயற்கைத் தாவரம் 

சீனாவின் பெரும்பாலான பகுதியீல் எழுந்துள்ள இயற்கைத். 

தாவரம், மனிதனது செயல்களால் ஏறக்குறைய முழுவதும் அகற்றப்: 

பட்டுக் காணப்படுகிறது. காலநிலை மிகவும் கடுமையாக இருக்கும் 

பகுதிகளில்தான் அத்தாவரம் தனது இயற்கை உருவினை இழக்காது 

இருக்கின்றது. 

வேளாண்மை சிறப்புப்பெற்று விளங்கும் மஞ்சள் ஆறு, ஹவை, 

யாங்ட்ஸி ஆய ஆறுகளின் சமநிலங்களில், மண் அடிக்கடி புதுப்பிக் 

கப்படுவதால், அங்கெல்லாம் இயற்கைத் தாவரம் எழுவதற்கே வழி 

பில்லை. வடக்கில் சில இடங்களில் பைன், பாப்லார் (018), 

ல்லோ (14110) ஆகிய மரங்கள் ஓங்கி நிற்டன்றன. 

சீனாவிள்ள பாலைவனங்களான கோபி, ஓர்டோஸ் (0௦8), டக்ல 

warer (Takla Makan) ஆகியவற்றில் மணற்குன்றுகள் மண்டிக்கிடக் 

இன்றன. இவற்றின்மீது வளரும் தாவரத்தின் அடர்த்தி மிகக் 

குறைவு. முள்தாவரங்களும், குட்டையான புல்வகைகளும், 

கோடையிற் பெய்யும் சிறிது மழையினால் வளரும் சில பூச்செடிகளுமே
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இப்பாலைகளிலெல்லாம் காணப்படுகின்றன. உள்மங்கோலியாவி 

லுள்ள சுயுவான் ($ய்$மகப), சஹார் (கேக்கா) ஆகிய மாநிலங்கள், 

திபெத்தின் தென்பகுதி, சிங்கியாங் ஆகிய பகுதிகளிலெல்லாம் 

குட்டையான புல்லடங்கிய ஸ்டெப் தாவரம் வளர்கிறது. கோபிப் 

பாலைவனத்திற்குத் தென்கிழக்குப் பகுதியை நோக்கி ஈரப்பசை அதி 

கரிப்பதால் பாலைவனத்திற்குரிய தாவரங்கள் மறைந்து மிதவறட்சிப் 

பாலைத் தாவரங்கள் தோன்றுகின்றன. இப்பிரதேசங்களிலிருந்து 

மேலும் தென்கிழக்காகவும் கிழக்காகவும் செல்லின், உயரமான 

புல்வகைககளாயுடைய ஸ்டெப் தாவரம் காணப்படுகிறது. 

சீனாவில் மூன்று பரப்புக்களிற் காடுகள் காணப்படுகின்றன. 

அவையாவன : (1) நான்லிங் அல்லது நான்ஷான் மலைகள் இவை 

மேற்கிலுள்ள யுன்னான் பீடபூமியின் ஒரு தொடர்ச்சியாகும்--இக்காடு 

களில் பைன், கருங்காலி (௦5௦௦௦0), மூங்கில் ஆகிய மரங்கள் 

நன்கு வளர்கின்றன. (2) ஸெக்வான் மாநிலத்தின் வடபகுதியி 

லிருந்து ஹியூபே வரையிலும் நீடித்துள்ள சின்லிங் மலைகளிலுள்ள 

காடுகள்; (8) மேற்கிலுள்ள ஸெக்வான், யுன்னான் ஆகிய பீடபூமி 

களிலுள்ள காடுகள். 

தென்சீனாவிலுள்ள தாழ்நிலங்களில் தடித்த மரங்கள் படைத்த 

அ௮யனமண்டல மான்சூன் காடுகள் காணப்படுகின்றன. தென்யுன் 

னனிலுள்ள பள்ளத்தாக்குக்கள், ஹெனான்தீவு, தென்கிழக்கில் கடற் 

கரையை அடுத்தமைந்துள்ள மலைகளின் தென்சரிவுகள் ஆசியவற்றின்! 

இக்காடுகள் எழுந்துள்ளன. கற்பூர மரங்கள் (கே 11௦௦0), க்ரிப் 

டோமேரியா (Cryptomeria) மேக்னோலியா (184௧9௩௦11௧) ஆகியன 

இவற்றில் வளரும் மரஙகளுள் முக்கியமானவை. 

சீனாவின் மற்றப் பகுதிகளில், ஊசியிலை மரங்கள், இலையுதிர்க் 

கும் தன்மைபெற்ற தடித்த மரங்கள் (11௧௦௦0 1௦௯), பசுமையான 

தடித்த காட்டு மரங்கள் ஆகியவை கலந்த வனங்களே பெரும்பாலும் 

காணப்படுகின்றன. பைன், ஃபிர் ஸிப்ரூஸ், லார்ச், ஹெம்லாக் 

ணி) ஆகிய ஊசியிலை மரங்கள் சிறப்பாக வடசீனாவிலும், தென் 

சீனாவில் உயர்ந்த இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. ஓக், எல்ம்(11101), 

மேபிள் (185ற1௦), பர்ச் (0) ,பாப்லார் (Poplar), ames. (Walnut), 

ஆகியவை கடின மரவகையைச் (11கா௭௦௦ 47௦65) சார்ந்தவை. 

our Gur & ஸெக்வானில் பர்ச் மரங்கள் கொண்ட பெரிய வனங்கள் 

நிறைந்துள்ளன. மத்திய சீனாவில் மூங்கில் மரங்கள் மிகுதி. 

ஒனாவின் பயிர்த்தொழில் 

சீனமக்களது பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையே பயிர்த்தொழில் 

தான். இந்நாட்டின் விளைநிலங்கள் மக்களின் சலியா உழைப்பிற்குச்
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சிறந்த சான்ருகவுள்ளன. மனிதனுடைய நேரிடையான உபயோகத் 

திற்கான பயிர்களே இவ்விளை நிலங்களிற் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. 

ஏறக்குறைய மொத்த மக்கள் தொகையில் 3 பங்கு சீனக் குடியான 

வர்களே எனக் கணக்இடப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வேளாண் குடி௰ி 

னரே சீனாவின் உண்மைப் பிரதிநிதிகளாம். 

வேலியற்ற வயல்கள் சிறுசிறு பகுதிகளாகத் துண்டாடப்பெற்று 

நாடெங்கும் சிதறிக் கிடக்கின்றன, விவசாயப் பண்ணைகள் சாதா 

ரணமாகப் பதினேழு ஏக்கருக்கு மேலிருப்பதில்லை. us (Buck) ster 

பாரது சர்வேயின்படி 1 ஏக்கர் பண்ணை 85 சிறு பகுதிகளாகப் பிரிக் 

கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தி அறியப்பட்டது. இவ்வாறு பரவிக் 

கிடக்கும் சிறு வயல்கள் குடியிருப்பிலிருந்து சராசரி $ மைல் தொலைவி 

லுள்ளன. தென்சீனாவைவிட வடசீனாவில் இத்தொலைவும் வயல் 

களின் பரப்பும் அதிகம். 

வடசீனாவிலுள்ள குடியானவர் மண் வீடுகளிலும், தென்சீனாவி 

லுள்ளோர் மூங்கிலாலாகிய வீடுகளிலும் வாழ்கின்றனர். வீடுகள் 

யாவும் தனித்தனியாக வயல்களில் கட்டப்படவில்லை, பல வீடுகள் 

ஒன்று சேர்நீத சிற்றூர்கள் சீனநாடங்கும் காணப்படுகின்றன. வள 

முள்ள நிலங்கள் பயிர்த் தொழிலிற்கே பயன்படுத்தப் பெறுவதால் 

சீனக்குடியானவனது இல்லம் குறுகிய இடத்திலேயே கட்டப்பட்டுள் 

டளது. ஆகையால் இவ்வில்லங்களின் முகப்பை அழகு செய்யப் 

பசும்புற்றரைகளோ, வண்ணப் பூந்தோட்டங்களோ இல்லை. ஒரு 

முற்றத்தைச் சூழ்ந்து பல வீடுகள் அமைந்திருக்கும். இவற்றில் 
வெளிப்புறமாக அமைந்த சன்னல்கள் இல்லை. 

கோதுமை, நெல், சோயாபீன்ஸ், மக்காச்சோளம், தினைவகைகள் 

பார்லி, பருத்தி, புகையிலை முதலிய பயிர்கள் நாடெங்கும் பயிரிடப்படி 

னும், இவை யாவற்றையும்விட கேயோலியாங் என்ற தானியமே சீன 
மக்களது முதன்மையான உணவுப் பொருளாம். வறட்சி மிகுந்த 

வடசீனாவில் கோதுமை, கேயோலியாங், தின் வகைகள் ஆகியன 

பயிராக்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஈரம்மிகுந்த தென்சீனாவில் நெற் 

.பயிரே முக்கியமான விளைபொருளாகத் திகழ்கிறது. இவ்விகளா 

பொருள்களின் தட்டைகளும், வைக்கோலும் எரிபொருளாகவும், வீடு 

கட்டவும், தீவனமாகவும் பயன்படுகின்றன. விளைநிலங்கள் சிறியன 

வாக இருந்த போதிலும் இருபோகப் பயிரிடுவதால் விளைச்சல் அதி 

கரிக்கப்படுகிறது; தென்சீனாவில் இருபோக விளைச்சல் பெரும்பாலும் 

எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகிறது. 

வடசீனாவிலுள்ள பண்ணைகளில் சுமார் 52%-ல் எருதுகளே ஏர் 

உழப் பயன்படுகின்றன. ஆனால் மத்தியக் இழக்குப் பகுதியில் 81%
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பண்ணைகளில் எருதுகள் வயல்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சீன 

மக்களது மூதாதையரின் கல்லறைகள் ஊர்ப்புற நிலத்தோற்றத்தின் 

ஒரு முக்கிய அமிசமாக விளங்குகின்றன. இவை மண்ணாலாகிய 

சிறு கூம்புவடிவக் குன்றுகள்$; பல இடங்களில் இக்குன்றுகள் நல்ல 

விளைநிலங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளன$; சராசரியாகப் பண்ணை களில் 

2:6 சதவீதத்தில் இடம் பெறுகின்றன எனப் புள்ளிவிவரங்கள் 

உரைக்கின்றன. சிற்சில இடங்களில் 7:8 அல்லது 9:1 வரை 

மிகுதிப்பட்டும் காணப்படும். 

பயிர்த்தொழிலின் அடிப்படைகள் 

நிலவளம்: சீனாவின் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிலுள்ள பரந்த 

வண்டற் சமநிலங்கள், உயர்நிலங்களில் ஆறுகளின் இரு மருங்கிலும் 

காணப்படும் சமநிலங்கள் ஆகியனவே இந்நாட்டின் பயிர்த்தொழி 

லுக்கு முதன்மையான அடிப்படையாகும். மலைப்பாங்கான இடங் 

களிற்கூடத்தன் திறன் மிகுந்த உழைப்பால் சரிவுகளைச் சிறு திடல் 

களாக மாற்றிச் சீனக் குடியானவன் பயிர்செய்கின்றான். யாங்ட்ஸி, 

சிங்கியாங் டெல்டாக்களிலிருந்து கிடைப்பதனைத்தவிர்த்துச் சீனாவில் 

விளையும் பெருமளவு நெல் இத்திடல் நெல் வயல்களிலிருந்தே பெறப் 

படுகிறது. இத்திடல்கள் ஒன்றன் மேலொன்றாக அடுக்குகள் போன்று 

அமைந்து இருப்பதால் ஒன்றிலிருந்து மற்ரறான்றுக்கு ஈர்ப்புத் திறனால் 

நீர் செலுத்தப்படுகிறது. வடமேற்குச் சீனாவிலுள்ள் லெஸ் மண் மிக்க 

பிரதேசத்திலும் இத்திடல் பயிர் முறையைக் காணலாம். 

சீனநாட்டது நிலத்தோற்றத்தைப் போன்று அதன் மண்வளமும் 

பல்வேறுபட்டது. பொதுவாக இந்நாட்டின் மண்ணில் இலைமக்கு 

குறைந்த விகிதத்தில்தான் காணப்படுகிறது. மேலும் அதன் நீர் 

கொள்திறனும் மிகக்குறைவு. ஸி (514), யாங்ட்ஸி, ஹோயாங் ஹோ, 

லியோ முதலிய ஆறுகளால் உருவாகிய சமவெளிகள் வண்டல் 

மண்ணைக்கொண்டுள்ளன. இவைதாம் சீனநாட்டின் உயர்ந்த சதவீத 
விளைநிலத்தை ஆக்குகின்றன. இவ்வண்டல் மண் பயிர்த்தொழிலிற் 

கேற்ற வளம் மிக்க மண்ணாகும். சிற்சில இடங்களில் இம்மண் மிகுந்த 

மணற்பாங்காய் இருப்பதோடன்றிக் காலந்தவருமல் வரும் வெள்ளத் 

திற்கும் இலக்காகிறது. சீனநாட்டின் மிகச் சிறந்த மண் எனக் கருதப் 

படுவது வடமேற்கலுள்ள காற்றடி வண்டலே. இம்மண் தொன்று 

தொட்டுப் பயிர் செய்யினும் குன்ருவளமுடையதும், நீரைத்தேக்கும் 

தன்மையுடையதும் ஆகும். இவ்விடங்களிற் சற்றே மிகுதியான 

மழையிருப்பின் உலக மண் வகைகளிலேயே லெஸ் முதலிடம் பெறு 

வது திண்ணம்.
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வப்ப அளவும், மழையளவும் பயிர்கள் வளரப் பெரிதும் துணை 

செய் காலநிலைக்காரணங்களாகும். வடசீனாவில் பயிர் வளருங்காலம் 

200 நாட்களாவும், யாங்ட்ஸி சமநிலத்தில் 800 நாட்களாகவும் உள் 

ளன. இதென் சீனாவில் ஏறக்குறைய ஓராண்டு முழுவதுமே பயிர் 

செய்யத்தகு காலமாகவும் உள்ளது. 

0.7. பேகர் (வ) என்பார் சீனா, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆகியவற்றில் மக்கட்கும், விளாநிலத்திற்குமுள்ள விகிதத்தைக் கீழ் 

வரும் புள்ளி விவரங்களின் மூலம் விளக்குஇருர் : 

சீனா : 

(1) மோத்தப் பரப்பில் சுமார் 29%பயிர் செய்யத்தகு நிலமாகும். 

(2) மக்கள் தொகை 716 மில்லியன் (1 96ல்). 

(8) தனி நபருக்குள்ள பயிர் செய்யத்தக்க நிலம், 18 ஏக்கர். 

(A) மொத்த விளைநிலம் 192,060 சதுர மைல்கள். 

ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

(1) மொத்தப்பரப்பில் சுமார் 51% பயிரிடத்தகு நிலம். 

(2) மக்கள்தொகை 180 மில்லியன். 

(8) தலையொன்றிக்குள்ள பயிர் செய்யத்தக்க நிலம் 8:1 ஏக்கர், 

(4) மொத்த விளைநிலம் 865 மில்லியன் ஏக்கர். 

உலக நாடுகளிலேயே உணவு தானிய விளைச்சலில் சீனாவே 

முதலிடம் பெறுகிறது எனக் கூறலாம். கேயோலியாங், சோயாபீன்ஸ், 

தினவகைகள், பார்லி, டீ ஆகியவையே இதன் முக்கியப் பயிர் 

களாகும். விவசாயமே இந்நாட்டின் முதன்மையான தொழிலாக 

விருப்பினும் ஆண்டு தோறும் ஏனைய நாடுகளிலிருந்து சர்க்கரை, 

கோதுமை, அரிசி முதலியவற்றை ஏராளமாக இறக்குமதி செய்ய 

வேண்டியுளது. 

உணவுப்பொருள்களில் நெற்பயிரே முதலிடம் பெறுகிறது. 

இதுவே தென்சீனரின் முக்கிய உணவு. மணற்பாங்கான மண், 

பாசன வசதிக்கேற்ற நிலம் இல்லாமை, மக்களின் பழக்கம் முதலிய 

காரணங்களால் வடசீனாவில் நெல்சாகுபடி முக்கியத்துவம் பெற 

வில்லை. யாங்ட்ஸி பள்ளத்தாக்கில் நெல் ஒரு போகமும், அதற்குத் 

தெற்கில் 2 அல்லது 8 போகமும் பயிரிடப்படுகிறது. ஓர் ஏக்கருக்குச் 

சராசரி விகாச்சல் 2,498 இராத்தல்களாகும். இது உலகசராசரியைப் 

போன்று இரு மடங்காகும். 

ஆசி. 211
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உலகப்போருக்கு முன்பு சீனாவில் 50 மில்லியன் ஏக்கர் நிலப் 

பரப்பு இப்பயிரின் கீழிருந்தது. மொத்த உற்பத்தி 50 மில்லியன் 

மெட்ரிக் டன்களாக இருந்தது. 1960-61ல் பார்மோஸா அல்லது 

சீனாவின் முதல் நிலத்தில் மட்டும் 85,000,000 டன் நெல் உற் 

பத்தி செய்யப்பட்டது. 

சீனாவில் ஓர் ஏக்கர் நெல் விளைநிலத்திலிருந்து 67 புஷெல்கள் 

(Bushels) நெல் கிடைக்கிறது. ஐப்பானிலும், இந்தியாவிலும் முறையே 

68, 29 புஷெல்கள் கிடைக்கின்றன . 

ஓராண்டில் 40 அங்குலங்களுக்கும் அதிகமான அளவு மழை 

அபய்யும் பிரதேசத்திலேயே நெற்பயிர் தடையேதுமிலாது- வளர்கிறது. 

இந்த அடிப்படையில் சீனாவினை ஆராயின், தென் சீனாவே நெற்கள 

மாக இருக்கும் என்பது தெளிவு. ஏனெனில் வடசீனா வறண்டிருப்ப 

தால், நீர்ப்பாசன வசதி இல்லையேல், அங்கு நெல் பயிரிடுந் தொழில் 

நடைபெற வியலாது. 

மத்திய யாங்ட்ஸி சமநிலத்திலுள்ள சங்ஷா (00௨௩2௨), நான் 

erm: (Nanchang), apane (Wuhu) dw ug Hsdardarag Haun 

50 oufurad காணப்படுகிறது. கடற்கரை மீதமைந்த டியெண்ட் 

ஸின் (11) நகரிலிருந்து காண்டன் வரையுள்ள டெல்டாப் பகுதி 

களிளெல்லாம் நெல் தேவைக்குக் குறைவாகவே உற்பத்தியாகிறது. 

சீனாவில் நெற்பயிரைவிடக் கோதுமையே அதிகமான பரப்பில் 

விளைகிறது. 1950ஆம் ஆண்டில் 52]; மில்லியன் ஏக்கர் பரப்பில் 

கோதுமை பயிரிடப்பட்டது. நெற்பயிரின் விளைபரப்பு 45 மில்லியன் 

ஏக்கர்களாகவே இருந்தபோதிலுங் கூட, நெல் உற்பத்தி கோது 

மையை விட இரு மடங்காக இருந்தது. கோதுமையின் உலக உற் 

பத்தியான 200 மில்லியன் டன்களில் 11 சத வீதத்தினைச் சீனா சாகு 

படி செய்கிறது. இந்நாட்டில் கோதுமை பெரும்பாலும் உள்நாட்டுத் 
தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காகவே பயிரிடப்படுகிறது. கோது 

மைப் பயிர், அது விளையும் பரப்பின் வளத்தை அதிகரிக்கும் பொருட் 

டுச் சில கொடிப்பயிர்களுடன் (1,620 Plants) Gersgr ud 

ராக்கப்படுகிறது. 

சீனாவில் கோதுமை மண்டலம் உள்நாட்டுப் பகுதியில் மிக விரிந் 

தும் கடற்கரைக்கருகில் செல்லச் செல்ல மிகக் குறுகியும் செல்லுகின்ற 

பகுதியாகக் காணப்படுகிறது. இப்பயிர் மூன்று முக்கியமான பிரதே 

சங்களில் நன்கு விளைந்து கொடுக்கிறது. மத்திய யாங்ட்ஸி பள்ளத்
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தாக்கு, ஸெக்வானிலுள்ள செம்படுகை, வடமேற்கிலுள்ள லெஸ் மண்; 

மிக்க பிரதேசம் ஆகியனவே அவையாகும். 

தடிப்பானவகைக் கோதுமை, மெல்லியவகை சார்ந்த கோதுமை 

என்ற இரு விதமான கோதுமையும் சீனாவில் விளைகிறது. 

  

  

      

சீனாவின் பயிர்த்தொழில் மண்டலங்கள் 

[ன
ு 

க தென்மேற்கிலுள்ள நெல்விளைபரப்பு 

இருபோக நெல் விளைபரப்பு 

2.  நெல்-தேயிலை விளைபரப்பு 

ஸெக்வான் நெல் விளைபரப்பு 

யாங்ட்ஸி பிரதேச நெல்-கோதுமை விளை பரப்பு 

குளிர்காலக் கோதுமை-கேயோலியாங் விளைபரப்பு 

குளிர்காலக் கோதுமை-தினைவகைகள் விசளைபரப்பு 

வசந்தகாலக் கோதுமை விசளைபரப்பு 

to
 

O
N
O
A
O
N
 

ஹோவாங் ஹோ ஆற்றுச் சமநிலத்தின் தென்பகுதியிலுள்ள 

குளிர்காலக் கோதுமை மண்டலத்திலும் (நல "9ம் ௭), 

பெருஞ் சுவருக்கும் மஞ்சூரியாவிற்கும் இடையிலுள்ள வசந்தகாலக்
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கோதுமை மண்டலத்திலும் தடிப்பான வகைக் கோதுமை (Hard 

Wheat) மிகுந்த அளவில் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது. மெல்லிய வகைக் 

கோதுமை (80% 4௯%) குளிர்காலங்களில் பயிரிடப்படுகிறது. 

யாங்ட்ஸி பள்ளத்தாக்கிலும் தென் சீனாவிலுமுள்ள நெல் வயல்களி 

லேயே இக்கோதுமை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. 

குளிர்பருவத்தில் இவ்வயல்களில் நெல் பயிரிடப்படாததின் 

காரணத்தால், அந்நிலங்களிளெல்லாம் கோதுமை விக£விக்கப்படு 

கிறது. ஸெக்வான், ஹவை ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்கு (2ம் வ) 

ஆகிய பிரதேசங்களில் நடுத்தர 2- oF (Medium Hardness) urWi5s 

கோதுமை விரை8றது. சீனாவில் ஓர் ஏக்கரிலிருந்து ஏறக்குறைய 16 

புஷெல்கள் கோதுமை கிடைக்கிறது. இது ஐக்கிய அமெரிக்க நாடு 

களில் ஓர் ஏக்கரிலிருந்து கிடைக்கும் கோதுமையை விடீச் சிறிது 
அதிகம். 

கோதுமைக்கு அடுத்தாற்போல் குளிர்காலப் பயிர்களுள் பார்லி 

இரண்டாவது இடத்தை வகிக்கிறது. சீனாவில் பயிராகும் பார்லி 

அதன் கோதுமை உற்பத்தியில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்குச் சமமாக 

இருக்கிறது. யாங்ட்ஸி டெல்டாவில்தான் பெரும்பாலான அளவு 

பார்லி விளைகிறது. 

சீனாவின் முதன்மையான பயிீர்களுள் கேயோலியாங் என்பதும் 

ஒன்று என்பதனை முன்னரே கண்டோம். இது சோளத்தைப் போன் 

றுள்ள ஒரு பயிராகும். இப்பயிர் சுமார் 10 அடி உயரமுள்ள ஒரு 

செடியாக வளர்கின்றது. வறட்சியான நிலைகளின் கீழ்க்கூட இப்பயிர் 

வளர்வதனால், அந்நிலகளுடைய சீனாவின் வடக்கு, வட கிழக்குப் 

பகுதிகளிற் பெருமளவிற் பயிரிடப்படுகிறது. இது சீன மக்களிடையே 

ஓர் உணவுப் பொருளாகவும், கால்நடைகளுக்குத் தீவனமாகவும், 

ஓயின் (8106) தயாரிப்பதற்கும் பயன் படுத்தப்படுகிறது. இப்பயிரின் 

தண்டுகள் எரிபொருளாவும், வீடு கட்ட உதவும் பொருள்களாவும் 

உபயோகப்படுகின்றன. வசந்த காலத்தில்தான் இப்பயிர் விதைக்கப் 

படுகிறது. 

சீனாவிலிருந்து உற்பத்தியாகும் கேயோலியாங் பயிரின் அளவு 

11-8 மில்லியன் டன்களாகும். இந்த அளவுப் பயிர் சுமார் 22 மில்லி 

யன் ஏக்கர் விகாநிலப் பரப்பிலிருந்து கிடைத்தது. 

சீனாவில் தினைவகைகளின் பரவல் ஒருவகையில் கோயோ 

லியாங்கினது பரவலை ஒத்துள்ளது. வறண்ட கால நிலையினை வெற்றி 

கொண்டு வளரும் தன்மைத்து $ வளங் குறைந்த மண்ணிற் கூட இப் 

பயிர்கள் வளரும் ? மேலும் விதைக்கப்பட்டதிலிருந்து மூன்று மாதங்
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களுக்குள்ளாகவே இப்பயிர் முதிர்ச்சி யடைந்துவிடுகின்றது. இந் 

நாட்டில் சுமார் 25 மில்லியன் ஏக்கர்களில் 11] மில்லியன் டன்களுக்குச் 

சிறிது அதிகமான அளவு தினைவகைகள் ஓராண்டில் இந்நாட்டில் 

உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன . 

். மக்காச்சோள உற்பத்தியில் சீனாஜ,க்கிய அமெரிக்க நாடுகளுக்கு 

அடுத்து மிகவுமதிகமான அளவினைப் படைக்கிறது. இந்நாட்டின் 

கிழக்கு, தெற்கு ஆகிய பகுதிகளில் நெற்பயிரும் கோதுமையும் முக் 

கியத்துவம் பெற்றிருப்பதாலும், அதிக இலாபகரமான தொழிலாக 

இருப்பதாலும்இங்கெல்லாம் மக்காச்சோளம் பயிராவதில்லை.ஹோவாங் . 

ஹோ ஆற்றின் முகத்துவாரத்திலிருந்து கிழக்கு யுன்னான் வரையில் 
ஒரு கோடு வரையப்படின், அதற்கு மேற்கில் காணப்படும் பல 

மாவட்டங்களில் சாகுபடி ஆகும் பரப்பில் 14 பங்கில் மக்காச்சோளம் 

பயிரிடப்படுகிறது. இங்குப் பயிர் செய்யப்படும் வகைகள் குறைந்த 

விளைச்சலையே அளித்தன. அமெரிக்க நாடுகளில் அதிகமாகப் 

பயிரிடப்பட்டு வரும் ₹ கலப்பு மக்காச்சோளத்தை ? (மிரர் 0) 

இங்கு விமாவிப்பதற்கான பரிசீலனைகள் நடத்தப்பட்டன. அவற்றின் 

விகாவாக, மற்ற வகைகளிலிருந்து கிடைத்த விளைச்சலை விட 40 சத 

விகிதம் அதிகமாகவே கிடைத்தது. 

சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கும் பெரும்பரப்பில் விளைகிறது. சீனாவி 

லுள்ள ஏழைக் குடியானவரது உணவாக இப்பயிர் பயன்படுத்தப்படு 

கிறது. போர்க்களத்திற்கு முன்பு சராசரியாக 19 மில்லியன் டன்கள் 

சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு உற்பத்தியாகியது. இதில் மூன்றில் ஒரு 

பங்கு கால்நடைகளுக்கெனவே ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறது. . இப் 

பயிர் இந்நாட்டில் முதன்முதலில் பிலிப்பைன்தீவுகளிலிருந்து கொண்டு 

வரப்பட்டு விளைவிக்கப்பெற்றது. 

உணவுப்பொருளாகவும், தொழில்களிலும் உபயோகிக்கப் பெறு 

வதற்கெனப் பலவகையான தாவர எண்ணெய்கள் (76தல்௨16 oils) 

சீனாவில் கிடைக்கின்றன. துங் oles (Tung Seed), ஹெம்ப் விதை 

(Hemp 5௦0),ஆளி விதை (14 8ய) ஆகியவை தொழில்களுக்குத் 

தேவையான சில எண்ணெய்களை அளிக்கின்றன. சோயாமீன்ஸ், 

ஸெஸாமி விதை (8௨6 8860), பட்டாணி, பருத்தி விதை ஆகிய 

வற்றிலிருந்து கிடைக்கும் எண்ணெய் வகைகள் உணவுப் எயாருனா 

கப் பயன்படுகின் றன. 

சீனாவில் விளையும் பிறிதொரு பயிராகிய சோயாபீன்ஸ் (803௨ 

8) உணவுப் பொருளாகப் பயன்படுவதோடு மட்டுமல்லாது, பல 

விதமான தொழில்களுக்கு முதற்பொருளாகவும் விளங்குகின்றது; ...
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இவற்றிலிருந்து தயிர், செயற்கைப் பால் முதலியன தயாரிக்கப் பெறு 

கின்றன. பிளாஸ்டிக் சாமான்களைச் செய்யும் தொழில்கள் சோப் 

தயாரிப்பதற்கான உயர்ந்த ரக எண்ணெய்களை ஆக்கும் தொழில்கள் 

இரசாயன, சாயத் தொழில்கள் ஆகியவற்றிலெல்லாம் பெரும் அளவிற் 

குச் சோயாபீன்ஸ் பயன்படுத்தப் பெறுகின்றது. ஓராண்டில் சராசரி 

யாக 925,000,000 புஷெல்கள் சோயாபீன்ஸ் பயிரிடப்பெறுகின்றது. 

ஒன்றிரண்டு இடங்ககாத் தவிர உலகில் வெறறங்கிலும் காணப் 

படாத “டுங் எண்ணெயைத் (Tung Oil) sq@b பயிர் சீனாவிற்கே 

உரித்தானதொன்று ஆகும். விளக்குகளை எரிக்கவும், சாயங்களையும் 

வார்னிஷ்களையும் உலரச் செய்வதற்கும் இந்த எண்ணெய் அதிக 

மாகப் பயன்படுகிறது. ஜப்பானோடு மூண்ட போரின்போது 

கேஸொலீனிற்குப் பதிலீட்டுப் பொருளாக உபயோகப்பட்டது. 

1946-ஆம் ஆண்டில் 219,480 மெட்ரிக் டன்கள் அளவு எண்ணெய் 

உற்பத்தியாக்கப் பெற்றது. இதில் அரைப்பங்கிற்கும் மேலாக 

ஏற்றுமதியாகியது. ஸெக்வான் ($2601:8௩) மாநிலமும் யாங்ட்ஸி 

பள்ளத்தாக்கனை யொட்டி அமைந்துள்ள மாநிலங்களும்தான் இவ் 

வெண்ணெயைப் பெருமளவிற் படைப்பனவாகும். இவ்வெண்ணெயை 

அளிக்கும் மரங்கள் குன்றுகளின் சரிவுகளில் பயிரிடப் பெறுகின்றன . 

பருத்திப் பயிரே சீனாவின் முதன்மையான நார்ப் பொருளாக 

(றாக) விளங்கி வருகிறது. இரண்டாம் உலகப் போருக்கு முன்பு 

பருத்தி உற்பத்தியில் சீனா உலக நாடுகளிடையே மூன்றாவது 

இடத்தை வகித்தது. உலக உற்பத்தியில் 10 சதவீதமே இங்கு 

உற்பத்தியாகியது. இது உள்நாட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய 

முடியாது போகவே, பருத்தியும் பருத்தி ஆடைகளும் இறக்குமதி 

செய்யப்பெற்று வந்தன. உலகப் போருக்கு முற்பட்ட காலங்களில் 

சீனாவில் சராசரி 9:8 மில்லியன் ஏக்கர் நிலப் பரப்பில் பருத்தி 

பயிரிடப் பெற்றது. இடைத்த பருத்தியின் அளவு 8,09,500 டன் 

களாக இருந்தது. 1959ஆம் ஆண்டில் 2:41 மில்லியன் டன்கள் 

பருத்தி சீனாவீல் விளைந்தது. வளம் மிக்க வண்டல் மண் கொண்ட 

யாங்ட்ஸி, ஹோவாங்ஹோ, மற்றும் சீனாவின் தென், மத்தியப் 

பகுதிலுள்ள - ஆறுகளின் பள்ளத்தாக்குகளிலெல்லாம் பருத்தி 

பயிரிடப் பெறுகிறது. மற்றப் பகுதிகளாவிடத் தென் சீனாவில் சிறிது 

குறைந்த அளவிற்ருன் பருத்தி சாகுபடி செய்யப்பெறுகிறது. 

இயாங்ஸு, ஹோபெய், ஹோனான், ஷாண்டங் ஆகிய மாநிலங்களே 

பருத்தி உற்பத்தியில் முன்னணியில் நிற்ுன்றன. இப்பகுதிகளில் 

காலநிலை பருத்தி விகாவதற்கேற்றதாக இருக்கிறது. ஆனாலும், 
பருத்தி விதைகளின் தரக் குறைவினாலும், பிற்போக்கான உழவு 

முறைகளாலும், மேலும் நற்சூழ்நிலைகளையுடைய நிலமனைத்தும்



சீனா 167 

உணவுப் பயிர்களின் உற்பத்திக்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாலும். 

இறுதியில் கிடைக்கும் பருத்தி தரம் குறைந்ததாகவுள்ளது. சீனாவின் 

பருத்தியில் பெருமளவு குட்டைச் சிம்பு (ந் ஐந்ஹ16ம்ு) வகை 

யினையே சார்ந்துள்ளது. 

பட்டுப்பூச்சிகளை வளர்க்குந் தொழில் (ூ௭ர்மய]ா5) முதன் 

முதலில் சீன நாட்டில்தான் தோன்றியது. சீன வரலாற்றின் பக்கங் 

களைப் புரட்டிப் பார்க்கின், சி லிங் (94-1112) என்பார் கி. மு. 

2700-ஆம் ஆண்டிலேயே பட்டு நூற்றல், பட்டு நெய்தல் (ூறர்மம்பத 

and Weaving) ஆகிய இரு கலைகளையும் கண்டுபிடித்தார் எனக் 

கூறப்பெறும் செய்தியைக் காணலாம். 8000 ஆண்டுகளுக்கும் 

மேலாக அக்கலையின் நுணுக்கத்தை மற்ற நாடுகளுக்குப் போதிக் 

காது, சீன நாடு பட்டுப்பூச்சி வளர்த்தலிலுள்ள முறைகளை இரகசிய 

மாக வைத்திருந்தது. பின்னர் கி. பி. 200-ல் இத்தொழில் சீனாவி 

லிருந்து ஐப்பானிற்கும், பின்னர் மெதுவாக இந்தியா, மேற்கு ஆசியா, 

தெற்கு ஐரோப்பா ஆகிய பகுதிகளுக்கும் பரவியது. 

சீனாவில் பல இடங்களில் பட்டுப்பூச்சி வளர்த்தல் காணப்பெற்று 

வரினும், 80 வடக்கிலிருந்து 85” வடக்கு வரையுள்ள சீனாவின் 

மத்திய மாநிலங்களில் மிகவும் அதிகமாகவும், தெற்கிலுள்ள 

குவாங்டங் மாநிலத்தில் சாதாரணமாகவும் நடைபெற்று வரு$றது. 

சீனாவில் பட்டு உற்பத்தி பற்றிய சரியான புள்ளி விவரங்கள் இல் 

லாமையால், அதைப்பற்றிப் பலவாருக மதிப்பீடுகள் தரப்பட்டு வரு 

கின்றன. சீனாதான் உலகில் பட்டு உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் 

முதலிடம் வகிக்கிறது எனச் சில மதிப்பீடுகள் செப்புகின்றன. இருப் 

பினும் வர்த்தகக் கண்கொண்டு நோக்கின், ஜப்பானிற்கு அடுத்தாற் 

போலுள்ள இடத்தைத்தான் சீனா பெறுகிறது. 

பட்டுப்பூச்சி வளர்க்குந் தொழிலைச் சிறப்பாகக் கொண்ட பிர 

தேசங்கள் சீனாவில் மொத்தம் நான்காகும். அவையாவன : 

(1) யாங்ட்ஸி ஆறு, அதன் துணையாறுகள் ஆகியவற்றின் மத்திய, 

கீழ்ப் பள்ளத்தாக்குகள், (2) காண்டன் வடிநிலம் அமைந்துள்ள 

சிக்கியாங் பள்ளத்தாக்கு, (8) ஃபூசெள படுகை (9௦௦0௦௭ வடி 

அமைந்து கிடக்கும் மின் பள்ளத்தாக்கு (11 ௨1), (4) ஷாண் 

டங் தீபகற்பம். ஷாண்டங் தீபகற்பத்திலும், சீனாவின் வட பகுதியி 

லுள்ள சிறிய மாவட்டங்களிலும் ஓக் மரத்தின் இலைகளை உண்டு 

வளர்ந்த புழுக்களிலிருந்து ஒரு முரட்டுவகைப் பட்டு (Wild Silk) 

உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அத்தகைய புழுக்களிலிருநீ்து கிடைக் 

கும் பட்டு உறுதிவாய்ந்த, முரட்டு ரகமான, ஒழுங்கற்ற (Uneven) 

நார்ப் பொருளாகவுள்ளது. இப்பொருளிலுள்ள பசை எளிதில்.
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இழக்கப்படுவதில்லை. இப்பட்டு நூல் பாஞ்சீ (1௯2௦6) என்ற ஒரு 

தனி வகையான மெல்லிய பட்டுத்துணியைத் தயாரிக்க உதவுகிறது. 

பட்டுப்பூச்சி வளர்க்குந் தொழில் நடைபெறும் மற்ற பகுதிகளில் 

முசுக்கொட்டை மரம் சிறந்த முறையில் வெகு கவனத்துடன் 

பயிரிடப்பட்டு வருகிறது. சில இடங்களில் மொத்த விரை நிலப் 

பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பாகத்தில் இம்மரங்களே பயிரிடப்பெற்றுள்ளன. 

முசுக்கொட்டை பெரிய மரம்போன்று வளரக்கூடியது. ஆகையால் 

தரையிலிருந்து அச்செடி மூன்று அடி உயரத்திற்கு விட்டுவைக்கப் 

பட்டு மிகுதியுள்ள பகுதி வெட்டப்படுகிறது. இத்தகைய மரங்கள் 

மலைச்சரிவுகளில் சுமார் 6 அடி இடைவெளியில் வரிசையக நடை 

பெறுகின்றன. கழிவுப் பொருள்களும் கால்வாய்கள் குட்டைகள் 
முதலியவற்றிற் படிந்துள்ள சேறு ஆகியனவும் இம்மரங்களுக்குச் 
சிறந்த உரங்களாகப் பயன்படுத்தப் பெறுகின்றன. ஓராண்டில் 
மூன்று முறை பட்டுப்பூச்சிகளை வளர்க்கத் தேவையான இலைகளைத் 
தரும் முசுக்கொட்டை மரங்கள் யாங்ட்ஸி பள்ளத்தாக்கின் கீழ்ப்பகு தி 
uso (The Lower Yangtze Valley) மிக நன்ராக வளர்கின்றன. 

சிக்கியாங் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் பெய்யும் கனத்த மழை. 
அதன் சீரான பரவல், உயர்ந்த வெப்பநிலைகள் ஆகியவற்றின் 
காரணமாக ஓராண்டில் சுமார் 7 அல்லது 8 தடவை பட்டுப் 
மூச்சிகசா வளர்த்தலுக்குத் தேவையான இலைகளை இம்மரங்கள் 
அளிக்கின்றன. 

ஜப்பானில் நடைபெறும் பட்டுப்பூச்சி வளர்க்குந் தொழிலைச் 
சீன நாட்டுடன் ஒப்பிடல் இங்கு வேண்டற்பாலது. பட்டுப் புழுக்களை 
வளர்க்கும் முறைகளும், பட்டைத் தயாரித்தலும் சீனாவில் சிறந்த 
முறையில் நடைபெறுவதில்லை. பட்டுப்பூச்சிகளின் முட்டைகளைக் 
குடியானவர்கள் வியாபாரிகளிடமிருந்தே பெறுகின்றனர். அவ் 
வியாபாரியோ மற்றக் குடியானவர்களிடமிருந்து அவற்றை வீலைக்கு 
வாங்கியிருப்பான். இவ்வாறு வாங்கப்படும் பூச்சி முட்டைகளுள் 
'நோய்வாய்ப்பட்டவை பல இருக்கலாம். இதனால் பல பூச்சிகள் 
நிறைய உணவினை எடுத்துக்கொண்ட பின்னர் முதற் பட்டு இழை 
யினைத் (0௦௦௦௦1) தருவதற்கு முன்பே இறந்துபட நேரிடலாம். 
சீனாவில் ஓர் அவுன்ஸ் எடை கொண்ட முட்டைகளினின்று வெளிப் 
படும் புழுக்கள் 25 பவுண்டு எடையுள்ள பட்டு இழையை அளிக்கின் 
றன. ஆனால், ஜப்பான், இத்தாலி ஆகிய நாடுகளில் அவற்றி 
லிருந்து 100 முதல் 180 பவுண்டுகள் பட்டு நூலிழை வரை பெறப் 

- படுகிறது. ஆகையால் நோய்வாய்ப்பட்டிராத முட்டைகளைப் பயன்
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படுத்துவதின் மூலம், கிடைக்கும் பட்டின் அளவைப் பன்மடங்கு 

பெருக்குதல்கூடும். இத்தொழிலை நடாத்தி வரும் சீனக் குடியான 

வர்களுக்குப் பட்டு வளர்க்குந் தொழில்பற்றிய அறிவைப் போதிப் 

பதற்கான முயற்சிகளைச் சீன அரசாங்கம் எடுத்துக் கொள்வதாகவும் 

தொழில் திறமை மிக்கவர்களைா இதில் புகுத்திக் கொள்வதாகவும் 

தெரியவில்லை. யாங்ட்ஸி, மின், சிக்கியாங் ஆகிய பள்ளத்தாக்கு 

களில் நிறுவப்பெற்றுள்ள சில உழவுத் துறைப் பள்ளிகளும், 

பல்கலைக் கழகங்களும் அந்நாட்டு அரசாங்கம் இத்துறைக்குத் 

தனது கவனத்தைத் திருப்பிக்கொண்டு வருகின்றது என்பதற்குச் 

சான்றுகளாகவுள்ளன. சிக்கியாங் பள்ளத்தாக்கில் பட்டு வளர்க்குந் 

தொழில் சீரிய முறைகளைப் பின்பற்றி ஒழு வருகிறது. ஒரு காலத். 

தில் €னாவில் உற்பத்தியாகய பட்டு நூல் முழுவதும் கைகளாலேயே 

சுருட்டப்பெற்று வந்தது. ஆனால், இப்போது பெரிய நகரங்களில் 

அமைக்கப்பெற்றுள்ள நவீன வசதிகளடங்கிய தொழிற்சாலைகளே 

கமாக) அவ்வேலையினை ஆற்றி வருகின்றன. ஆயினும் உள் 

நாட்டுத் தேவையான பட்டு முழுவதும் கரங்களினுதவியாலேயே 

சுருட்டப்பெற்று நெய்யப் பெறுகின்றன. 

உலகப் போருக்கு முன்பு சீனாவில் பட்டு உற்பத்திக்குப் பெயர் 

பெற்ற முக்கியமான புலன்களிலிருந்து 12,885 டன்கள் பட்டு 

உற்பத்தியாகியது. இதில் அரைப்பகுதி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 

செய்யப்பெற்துது. ஆனால், ஐப்பானில் 1984-ஆம் ஆண்டு 45,248 

டன்கள் பட்டு உற்பத்தி செய்யப்பெற்றது. சனாவில் சுமார் 8,80,000 - 

ஏக்கர் நிலத்தில் மூசுக்கொட்டை மரங்கள் வளர்க்கப் பெறுகின்றன. 

ஒவ்வோர் ஏக்கரிலிருந்தும் 20,000 பவுண்டு எடையுள்ள முசுக் 

கொட்டை இலைகள் கிடைக்கின்றன. 

1900-ஆம் ஆண்டில் இனா, ஜப்பான் ஆகியவிரண்டும் ஒரே 

அளவுப் பட்டுத் துணியை ஏற்றுமதி செய்தன. ஆனால், இப்போது 

அப்பெருமையினை €னா இழந்து விட்டிருக்கிறது. பட்டுத் தொழில் 

தோன்றிய விடமாக விளங்கிய இந்நாட்டில் பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு 

முறைகளும், முசுக்கொட்டை மரங்களைப் பயிரிடும் முறைகளும் 

பிற்போக்கானவையாகவுள்ளன. இத்தொழிலில் €ன மக்களது 

கவனக் குறைவும் ஓரளவுக்கு அதன் பின்தங்கிய நிலையினை விளக்கு 

கின்றது. 

தேயிலைப் பயிர்: சினநாட்டில் கி.பி நான்காம் நூற்றாண்டின் 

இடைக்காலத்திலிருந்து தேயிலை பயிரிடப்பெற்றுவருகிறது. சீனத் 

தேயிலை (0%ம௩௦8871௦௧) என்னும் பெயர்கொண்டு அழைக்கப்படும் அள 
விற்குச் சிறப்புப் பெற்றுள்ள ஓரு தனிவகையான தேயிலைப் பயிர்இங்கு ....
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விளைகிறது. இவ்வகைத் தேயிலை இங்குத்தான் முதன்முதலில் பயிரிடப் 

பெற்றது. ஐரோப்பியர்களும் சீனாவிற்றான் முதன்முதலில் இப்பயிரைக் 

கண்டறிந்தனர். 1544ஆம் ஆண்டில் காண்டன் நகரையடைந்த 

பிண்டோ (Pinto) tarp ஐரோப்பியப் பிரயாணிதான் இதைப்பற்றி 

முதன்முதலில் தெரிவித்தவராவர். 

இந்நாட்டில் தேயிலை பயிரிடல் இன்றுங்கூட ஒரு குடும்பத் 

தொழில் துணிவாக (தறாயிநு நிறந்மாறார56) இருந்துவருகிறது. சிறு 
தோட்டங்களிலும், மிகச் சிறிய துண்டு நிலங்களிலும் கைகளின் 

மூலமே தேயிலை பயிரிடப்பெற்றுவருகறது. அதனை அங்காடிகளுக்கு 

அனுப்பத் தகுந்த நிலைக்குக் கொண்டுவருதலும் பெரும்பாலும் 

மனிதனது கைகளால்தான் ஆகின்றது. சீனாவில் பயிராகும் தேயிலை 

முழுவதுமே ஏறக்குறைய அந்நாட்டிலேயே நுகரப்பெற்றுவிடுகிறது. 

மிகுதியுள்ள தேயிலை டிரான்ஸ் சைபீரியன் இருப்புப்பாதை கட்டப் 

பெற்றதன் பின்னர், ஓரளவுக்கு ருஷ்யாவிற்கும் சில ஐரோப்பிய 

நாடுகளுக்கும் அனுப்பப்பெற்றுவருகிறது. 

சீனாவிலேயே தேயிலைக்கு அதிகத் தேவையிருப்பதன் மூலம் 

உலகிலேயே சீனாதான் தேயிலை விளையும் நிலப்பரப்பின் அளவிலும், 

அதன் உற்பத்தியிலும் முதலிடம் வகிக்கிறது. இங்குப் பயிராகுந் 

தேயிலையில் பெரும்பாலான அளவு யாங்ட்ஸி பள்ளத்தாக்கின் வட 

பகுதிக்கும், சிக்கியாங் ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்கின் வடபகுதிக்கும் 

இடைப்பட்ட பிரதேசத்தில் சிறப்பாக வளர்கின்றது. 

இப்பிரதேசத்தில் தேயிலை பயிரிடல் இயற்கைச் சூழ்நிலைகளோடு 

நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ளது. தேயிலை முக்கியமாகக் 

குன்றோரங்களில் வளரும் பயிராகும். ஆயினும் பல காலநிலைகளின் 

கீழ்க்கூடத் தேயிஸை விளையும். வடசீனாவிலிருப்பதைப் போன்ற 

கடுமையான உறைபனி இப்பயிரை அழிப்பதில்லை $ அதன் வளர்ச்சி 

யைச் சிறிது தடுத்து விளைச்சலைக் குறைக்கும். இவ்வாறு தேயிலைப் 

பயிருக்குச் சூழ்நிலைகளுக்குத் தகவமையும் திறன் அதிகம். 

தேயிலை விளையுமிடங்கள் மலைச்சரிவுகளில் அமைந்திருப்பதால் 

மழைநீர் அங்குத் தேங்காது வழிந்தோடிவிடுகிறது. தகுந்த சூழ்நிலை 
களக்கொண்ட நிலங்களில் உணவுப்பொருள்களைப்பயிரிடுதலே அதிக 

முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஆகையால் தேயிலை பயிரிடுந்தொழில் 

சூழ்நிலைகள் அவ்வளவாக நன்கமையப்பெறாத மலைச்சரிவுகளில் நடை 

பெறுகிறது. அதிக உயரங்களில் பயிராகும் தேயிலை தாழ்ந்த மட்டங் 
களில் விளவதனை விடச் சிறந்தது. அயம் மிகுந்த செம்மண் (15௦0 

Earth) கொண்ட நிலங்கள்தாம் தேயிலை நன்கு விளையத்தக்கன.
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ஓராண்டில் 50 அங்குலங்களுக்கும் சிறிது மேலான அளவு மழை 

தேயிலை வளரப்போதுமானது. அந்த அளவிறி பெரும்பகுதி கோடைப் 

பருவத்தில் பெய்தல் சாலச்சிறந்தது, இவற்றோடு பயிர் வளருங்காலத் 

தின் இடைப்பகுதியில் வெப்பநிலைகள் மிகவுயர்ந்திருப்பின், தேயிலைச் 

செடியின் இலைகள் விரைவாகத் தளிர்க்கின்றன. 

தேயிலை நன்கு வளரக் காலநிலை, மண் ஆகியன இரண்டு கூறுகள் 

மட்டும் தகுந்தனவாக இருந்தாற் போதா. அங்காடிகளுக்குத் 

தேயிலையை அனுப்புவதற்குக் கைவேலை (118௩௦ கர்வம்) அதிகம் 

தேவைப்படுகிறது. ஆகையால் எளிய கூலியின் பேரில் உழைக்க 

முன்வரும் மக்கள் நிறைய வாழும் பகுதிகளிலேயே தேயிலை பயிரிடல் 

இலாபகரமாகிறது. இக்காரணத்தினால்தான் சீனா, இந்தியா, இந்தோ 

னீசியா, ஐப்பான் ஆகிய மக்கள் தொகை மிக்குள்ள நாடுகளே 
தேயிலையுற்பத்தியில் முன்னனியில் நிற்கின்றன. ° 

சீனாவில் தேயிலைச் செடி விதைக்கப்பெற்ற மூன்றாவது ஆண்டில் 

தான் முதல் அறுவடை நடைபெறுகிறது. செடி மூழுதும் பறிக்கப் 

படாது காக்கப்பெறுகிறது. செடியின் அடிப்பகுதி அறுக்கப்படாது 

விடப்படுகிறது. ஏப்ரல் மாதத்திற்ருன் முதன்முதலில் தேயிலை பறிக்கப் 
படுகிறது. வசந்த கால மழை பெய்த பின்னரே பறிக்கும் வேலை 

துவங்குகிறது. இவ்வேலையைப் பெரும்பாலும் பெண்களும், வயது 

வந்த குழந்தைகளும் செய்கின்றனர். முதல் பயிரினின்று கிடைத்த 

தேயிலைதான் மிகவுயர்ந்த தரங்கொண்டது. கனத்த மழை பெறும் 

மே, ஜான் மாதங்களில் பறிக்கப்பட்ட தேயிலைச் செடியின் இலைகள் 

பெரியனவாகவும் தடித்துமுள்ளன. இவ்விலைகளிலிருந்து அடர்த்தி 

மிகுந்த தேநீர் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஆகஸ்டு, செப்டெம்பர் ஆகிய 

மாதங்களில் நடைபெறும் மூன்ருவது நான்காவது பறிப்புக்களிலிருந்து 

தரங்குறைந்த தேயிலை கிடைக்கிறது. இவ்வகைத் தேயிலை பெரும் 

பாலும் சீனக் குடும்பங்களிலேயே பயன்படுத்தப் பெறுகிறது. 

இயற்கைச் சூழ்நிலைகள் நன்கமைந்துள்ள இடங்களிலெல்லாம் 

ஓராண்டில் நான்கு தடவைகளுக்கும் மேலாகச் சீன மக்கள் தேயிலை 

யைப் பறிக்கன்ருர்கள். 

சீனாவில் தேயிலை பயிரிடுதலும், அதனைப் பயன்படுத்தத்தக்க 

முறைக்கு அதனைப் பக்குவப்படுத்தித் தயாரித்தலும் சீரிய முறையில் 

நடைபெறுவதில்லை. மலைச்சரிவுகளின் மீதுள்ள சிறிய தேயிலைத் 

தோட்டங்களை அங்கு வாழ்வோர் தமது ஓய்வு நேரத்தில்தாம். 
கவனிக்கின்றனர். தேயிலை நன்ருக வளரவேண்டுமெனில் அது 

விதைத்தெழுந்து 4 அல்லது 5 அடி உயரத்திற்கு வளர்ந்தவுடன் 
அதனை வெட்டிவிடவேண்டும். இத்தகைய முறை சீனாவில் பெரும்.
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பாலான சீனத் தேயிலைத் தோட்டங்களில் பின்பற்றப்படுவதில்லை. 

உரங்கள் அதிகமாகஇத்தோட்டங்களில் பயன் படுத்தப்பெறுவதில்லை . 

மேலும் தேயிலைச் செடிகளிடையே தேயிலையல்லாத வெற்றுச் செடிகள் 

(யல) சரிவர அகற்றப்படுவதில்லை. பொதுவாகத் தேயிலைச் செடி 

யின் இலைகள் கவனமாகப் பறிக்கப்படுவதில்லை. மக்களது தேவை 

களை நிறைவு செய்தது போக மிகுந்த தேயிலை, கூலியாட்களின் 

மூலமும், ஆற்றுப் போக்குவரவின் வாயிலாகவும் தேயிலையை 

வகைப்படுத்தும் நிலையங்களை அடைகிறது. அங்கு எல்லா வகை 

களும் ஒன்றாகக் கலக்கப்பெறுவதன் மூலம், ஒரே தரம் கொண்ட 

தேயிலையைப் பெறுவது முடிவதில்லை. இவ்வாறு சீனாவினின்று ஏற்று 

மதி யாகும் தேயிலையின் தரம் உயர்ந்ததாக இல்லை. 3 

தேயிலையை அங்காடிக்குத் தயாரிப்பதற்குப் பல வேலைகள் 

இசெய்யப்பெறவேண்டியுள்ளன. தேயிலையின் நிறத்திற்குத் தக BIE 

செயல்கள் வேறுபடுகின்றன. தேயிலைப் பயிரின் இலைகள் இரும்பா 

லாகிய தட்டொன்றிலிடப்பட்டு நன்கு வறுக்கப்படுகின்றன. பின்னர் 

அவை ஓரளவுக்குச் சுருட்டப்பெறுகன்றன. இச் செயலைப் பல 

தடவைகள் திரும்பச் செய்வதனால் அந்த இலைகள் முழுமையாக 

உலர்ந்துவிடுகின்றன. இந்தியாவிலும், இலங்கையிலும் எழுந்த 

தேயிலைத் தொழிலிலிருந்து சீனாவோடு ஏற்பட்ட போட்டியின் மூலம், 

1898ஆம் ஆண்டிலிருந்து சீனாவில் தேயிலையைச் சுருட்டுவதற் 

இகன்றுள்ள பொறிகள் புகுத்தப்பெற்றன. 

இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் தேயிலை உற்பத்தி அதிகரித்ததன் 
மூலம் சீனாவின் தொழில் பாதிக்கப்பட்டது. தேயிலையைச் சிறந்த 
முறையில் தயாரிக்கவல்ல நவீன சாதனங்கள் இல்லாமையாலும், 
போக்குவரவு வசதிக் குறைவாலும் முன்னேற்றம் தடைப்பட்டது. 
1959ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 88,500 டன்கள் தேயிலை உற்பத்தி 

செய்யப்பெற்றது. 

1881ஆம் ஆண்டில் சீனாவிலிருந்து 300 மில்லியன் பவுண்டு தேயிலை 
ஏழற்றுமதியாகியது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிக்குள் 

அதன் அளவு 1881ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுமதியாகியதில் மூன்றில் ஒரு 

பங்காயிற்று. இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் ஏற்றுமதியில் கண்ட குறைவு 

நீடித்தது. இரண்டாம் உலகப்போர்க்காலத்திற்கு முன்பு கடலின் 

மூலமாக--சீனாவின் ஏற்றுமதியில் பெருமளவு இவ்வழியாகவே நடை. 

பெறுறது--ஏற்றுமதியாகிய தேயிலையின் அளவு 90 மில்லியன் 

பவுண்டுகளாகும். இரண்டாம் உலகப்போரின் போதும் அதனைத் 

இதாடர்ந்தும் ஏற்றுமதியினளவு மேலும் குன்றியது.
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சீனாவிலிருந்து கிடைக்கும் தேயிலையில் கருந் தேயிலை (181௨0% Tea), 

பசுந்தேயிலை (00௨௦௩ 17௦8), செங்கல்லினது உருக்கொண்ட தேயிலை 

(Brick Tea) carp வகைகளுள்ளன. தேயிலையைத் தயாரிப்பதிற் 

பின்பற்றப்படும் முறைக்குத்தகத் தேயிலையின் வகையும் வேறுபடு 

கிறது. கருந்தேயிலையைத் தயாரிப்பதற்குத் தேயிலைச் செடியின் இலை 

கள் பறிக்கப்பட்டவுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு அவை 

சூடாக்கப்பெறுகின்றன. அதன் பின்னரே அவை பக்குவப் 

படுத்தப்பட்டுத் தயாரிக்கப்பெறுகின்றன. பசுந்தேயிலை கிடைக்க 

வேண்டுமெனில், இலைகளை முழுமையாக உலரச் செய்யவேண்டும். 

அப்பொழுதுதான் அவற்றின் நிறமும் மணமும் முதலிலிருந்தவாறே 

இருக்கும். சீனாவில் இவ்விருவகைத் தேயிலை சில பரப்புகளில்தான் 

தயாரிக்கப்பெறுகிறது. செங்கல் போன்ற உருக்கொண்ட தேயிலை 

எளிதாகக் கூலியாட்களாலும் பிராணிகளின் மீதும் தூக்கிச் செல்லப் 

படும் பொருட்டுத் தயாரிக்கப்பெறுகிறது. தரங்குறைந்த இலைகள், 

தேயிலைத் தூள், தேயிலைச் செடியின் தண்டு ஆகியவை நீராவிப் பொறி 

களின் மூலம் அமுக்கப்பட்டு, இவ்வகைத் தேயிலையாக மாற்றப்படு 

கின்றன. முன்னர் ரஷ்யாவிற்கு அதிக அளவில் இத்தேயிலை சீனாவி 

விருந்து அனுப்பப்பெற்று வந்தது. தற்போது இங்கிருந்து இருப்புப் 
பாதைகளின் வழியாகத் தேயிலை மத்திய ஆசியாவிற்கு அனுப்பப். 

பெற்று வருகிறது, 

பயிர்த் தொழிலிலுள்ள சிக்கல்கள் : பயிர்த் தொழிலே மற்றத் 

தொழில்களைவிடச் சீனாவில் அதிகச் சிறப்புப் பெற்றிருப்பினும், இத் 

தொழிலில் சிக்கல்கள் பல இருக்கின்றன. 

சீனக் குடியானவனாக இருக்க ஒருவன் படிக்க வேண்டுவதில்லை. 

தனது சுற்றத்தான் செய்வதுபோன்று செய்யின் போதும் என்பது சீன 

முதுமொழி. இத்தகு மனப்பான்மையில் மிகத் தொன்மையான பயிர்த் 

தொழில் முறையையே மக்கள் பின்பற்றியதால் விவசாய முன்னேற்றம் 

தடைப்பட்டது. கூட்டுறவுப் பண்ணைமுறை வளர வழி யேற்பட 

வில்லை. ஏனெனில் வயல்கள் மிகச் சிறியனதாகவும், குடியானவரது 

குடும்பங்கள் பெரியனவாகவும் இருப்பதால் கூட்டுறவுப் பண்ணை 

முறையைப் பின்பற்ற மக்கள் தயங்கினர். மேலும் பயிர்த் தொழில் 

முன்னேற்றத்திற்கேற்ற மூலதனம் கிடைப்பதும் அரிதாகவுள்ளது. 

நீண்டகாலந்தொட்டு நிலம் பயிர் செய்யப்பெற்று வருவதால், 

மண்வளம் குன்றி விளைச்சலும் குறைவுபட ஆரம்பித்துள்ளது. சீனா 

வின் வடக்கிலும், வடமேற்கிலும் பயிர்த்தொழிலின் வியாபனத்திற் 

கான வசதிகளுள்ளன. எடுத்துக்காட்டுகளாகச் சதுப்பு நிலங்களை 

நன்னிலங்களாக மாற்றி, வறண்ட நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதி 

அளித்து, மலைச்சரிவுகளைப் பண்படுத்தி விளைநிலங்களாக மாற்றலாம்.
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செயற்கை உரம், இயந்திரங்களைக் கொண்டு பயிர் செய்தல் ஆகிய 

வற்ளால் விளைச்சலை அதிகரிக்கலாம். ஆனால் இதற்குப் பொருளாதார 

நிலை வசதியளிப்பதாக இல்லை. தேர்ந்த விதைகளும், நல்ல முறையில் 

பண்ணையைக் கண்காணிக்கும் திறனுமிருப்பின் விளைச்சல் அதிகரிக் 

கும். ஆனால் தற்போதைக்குச் சீனாவினது முக்கிய பிரச்சினை 

உடனடியாக மக்கள் குறைப்பு அல்லது உற்பத்திப் பெருக்கமே 

ஆகும். சீனநாடு மக்கள் பெருக்கத்திற்கும் உணவு உற்பத்திக்கும் 

ஈடுகாண முடியாத நிலையில் இருக்கறது. ஏனைய நாடுகளிற் குடியேறல் 

இப்பிரச்சினையைத் தீர்க்கமுடியாது. ஏனெனில் பெருமளவு குடி 

யேற்றத்திற்குத் தகுந்த நிலப்பகுதிகள் அருகிற் கிடையா. 

எனநாட்டின் இயற்கைச் செல்வங்களை நோக்குமிடத்து ஆக்கத் 

தொழிலை விடப் பயிர்த்தொழிலையே அந்நாட்டுப் பொருளாதாரத்தின் 

முதுகெலும்பு எனக் கூறல்வேண்டும். 

சீனாவின் இயற்கை வளங்கள் 

ஒரு நாட்டின் மண்வளம், அதன் அரசியலமைப்பு, மதம், பண் 

பாடு ஆகியன அந்நாட்டிற்கு வலிமையையும் மேன்மையையும் 

தேடித் தரக்கூடும். அவற்றின் மூலம் அந்நாடு பீடு நடைபோட்டு 
- நடக்கலாம். இவற்றோடு சேர்ந்து கனிவளமும் மிக்கிருப்பின், அது 

மற்ற நாடுகளிடையே ஒரு தனிச் சிறப்பினை எய்துகின்றது. 

உலகில் மக்கள் அறிந்துள்ள சிறந்த பண்பாடுகளுள் சீன நாட்ட 

தும் ஒன்றாகும். ஆயினும் அந்நாடு அங்குள்ளார்ந்து கிடக்கும், இயற் 
கைத் தாதுக்களின் பயனை அறியாதிருந்தபோதிலும் கூட அப் பண் 

பாட்டினை உருவாக்கிச் சீர்பெற்று வளர ஆவன செய்தது. இவ்விரு 

பதாம் நூற்றாண்டு ஆகிய அறிவியற் காலமெனக் கூறப் பெறுகிறது. 

ஆகையால் ஒரு நாடு எவ்வளவினையுடையதாக இருப்பினுஞ் சரி, 
தற்காலத்தில் அதன் முன்னேற்றம் அதன் கனிவளங்களான; நிலக்கரி, 

இரும்பு, செம்பு, மண்ணெண்ணெய் ஆகியவற்றினையும் மற்றும் பல 

தாதுப் பொருட்களையுமேதான் பெருமளவுக்குச் சார்ந்திருக்கின்றது, 

சீனாவின் மக்கள் திறன் (18றரல) அதிகமிருப்பினும், அதன் 

கனிப்பொருளுற்பத்தி பெருக்கப்படவேண்டும். இல்லையெனில் அந் 

நாட்டு மக்களது வாழ்க்கைத்தரம் மிகக் குறைந்துதானிருக்கும். 

இதன் மூலம் அந்நாடு செழித்தோங்கல் தடைப்படக்கூடும். தற்போது 

சீனாவில் தலைக்கு உற்பத்தி செய்யப்பெறும் சக்தி (௪ Capita- 

ஐ) மேற்குலகிலுள்ளதனில் ஒரு மிகச் சிறிய பகுதியாகவுள்ளது.
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இரண்டாம் போர்க்காலத்திற்கு முன்னர் அதனளவு சீனாவில் ஓராண் 

டிற்குச் சுமார் 129 கிலோவாட் மணிகளாக விருந்தது. ஆனால் ஐப் 

பானிலோ: அது 1799 கிலோவாட் மணிகளாகவும், ஐக்கிய அமெரிக்க 

நாடுகளில் 10,286 கிலோவாட் மணிகளாகவும் இருந்தன. 

தற்போது சீனாவில் அதன் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்யு மளவிற்கு 

அதனிடத்து இயற்கை வளங்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. 

ஆனால் மேற்கு நாடுகளையும், சோவியத் யூனியனையும் இதனுடன் ஓப். 

பிடுகையில், சீனா அவற்றுடன் எந்நாளும் போட்டியிட முடியாது. சீனா 

வின் பல பகுதிகள் விரைவாகத்தொழில் மயமாக்கப் பெற்று வரு 

"தின்றன. அன்ஷானில் நிறுவப்பெற்று நன்கு வளர்ந்துவரும் இரும்பு 

எஃகு உருக்குத் தொழிற்சாலையினை இதற்கு மேற்கோளாகச்' 

சுட்டலாம். 

சீன நாட்டின் புவியமைப்பியல் பற்றிய விவரங்கள் குறைவுதான் 

எனினும், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளைப் போன்று அந்நாடு நிறையக் 

கனிவளங்களைக் கொண்டுள்ளது எனக்கூறற்கில்லை. இரும்பு உருக் 

குத் தொழில் சீனர்கள் அறியாததொன்றல்ல ; வெகு காலமாகவே 

் அவர்கள் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர் என்பதனை மார்க்கோ 

போலோவினது செலவுக் குறிப்புக்களின் வாயிலாக நாம் அறிய முடி 

கின்றது. சீனாவில் பல நூருண்டுகளாகவே நிலக்கரி, இரும்பு, 

வெள்ளீயம் (ரல, செம்பு ஆகியன உற்பத்தி செய்யப்பெற்று வரு 

கின்றன. 1916-ஆம் ஆண்டில் இந்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பெற்ற 

புவியமைப்பியல் சர்வேயின் மூலம் சீனாவின் புவியமைப்புப் பெருமள 

விற்குத் தெளிவாக்கப் பெற்றுள்ளது. 

கடந்த சில பத்து ஆண்டுகளில் சீனாவில் தாதுப்பொருளுற்பத்தி 

ஆண்டிற்காண்டு வெகு அதிகமாக மாறுபட்டுள்ளது. 1980-ஆம் 

ஆண்டின் இடைப்பகுதியிற்றான் அவற்றினுற்பத்தியில் அதிகமான 

ஏற்ற இறக்கங்கள் (1100௧14௦06) ஏற்படவில்லை. இரண்டாமுலகப் 

போருக்குப் பின்னர்,தாதுக்களின் உற்பத்தி போர்க்காலத்திற்கு முன் 

பிருந்ததனைவிடப் பன்மடங்கு பெருகியிருக்கின்றது. சமீபகாலத்தில் 

உற்பத்தி செய்யப்பெற்ற நிலக்கரியினளவு 60,000,000 மெட்ரிக் டன் 

களாகவும், இரும்பினளவு 3,000,000 டன்களாகளாகவும், எஃகி 

னளவு சுமார் 2,000,000 மெட்ரிக் டன்களாகவும் உள்ளன. : 

நிலக்கரி : விசையினை உற்பத்தி செய்தற்கு நிலக்கரி இன்றி 

யமையாததொரு கனிப்பொருளாக விளங்குகின்றது. வெப்பத்தை 

அளிக்கும் மூலங்களுள் இது முதன்மையாகத் திகழ்ன்றது. மேலும் 

இரசாயனத் தொழிகளனைத்துமே ஏறக்குறைய நிலக்கரியின் அளவி 

னைத்தான் பெரிதும்எதிர்நோக்கியுள்ளன.மண்ணெண்ணெய்,
 இயற்கை
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வாயு, நீர்மின் - சக்தி ஆகியனவிருந்தபோதிலும், நிலக்கரியின் 

முதன்மை எப்பொழுதும், எத்தொழிலிலும், எந்நாட்டிலும் அறியப் 

பெறும். சீனாவினைத் தொழில் மயமாக்கும் திட்டம் நிலக்கரியினை 

அடிப்படையாகக்கொண்டுதான் வகுக்கப்பெற்றுள்ளது. 

நிலக்கரி இருப்புக்களின்' அளவில் சீனா உலக நாடுகளுள் நான்கா 

வது இடத்தை வூக்கின்றது. இந்நாட்டிலுள்ள நிலக்கரி இருப்புக் 

கள் 268,041 ,000,000 டன்களாகும். இந்த அளவில் ஆறில் ஒரு பங்கு 

அனல்மலி நிலக்கரியாக விருப்பது €ன நாட்டின் பெரும் பேருகும். 

நற்றரமுடய சுட்ட நிலக்கரி இருப்புக்கள் சிறிது குறைவாகத்தா 

னுள்ளன. மேலும் அவை யாவும் €ரற்ற பரவலைக்கொண்டு அத்நாடு : 

முழுவதிலுமே சிதறிக் கிடக்கின்றன. 5 

மக்கிய தாவரம் அதிகமாகக் கூடிக் காணப்பெறும் சதுப்பு நிலங் 

களிலுள்ள படிவுப் பாறைகளினின்றுதான் நிலக்கரி கட்டுகின்றது 

எனப் புவிப்புறவியல் உரைக்கின்றது. சீனாவின் பெரும்பகுதியில் 

நிலக்கரிப் படுகைகள் நன்கமைவதற்கான சூழ்நிலைகள் வெகு கால 

மாகவே காணப்பெற்று வருகின்றன. அப்படுகைகளில் பெரும்பர் 

லானவை கார்பானிஃபெரஸ் (கோரா) காலத்தில் உருவாகி 

- யவையாகும். அப்படுகைகளிலிருந்து கிடைக்கும் நிலக்கரியின் தரம் 

மிகவுயர்ந்ததாக இருக்கின்றது. 

1944-ஆம் ஆண்டில்தான் சீனாவில் நிலக்கரியுற்பத்தி உச்ச 

அளவை எட்டியது. பார்மோஸாவினின்று உற்பத்தியாகிய நிலக்கரி 

யினையும் கணக்கில் கொள்ளின் மொத்தம் 62,464,956 மெட்ரிக் டன் 

கள் நிலக்கரி உற்பத்தியாகியது. சீனாவிலுள்ள நிலக்கரி இருப்புக்கள் 

இன்னும் பல நூற்றாண்டுக் காலத்திற்கு அந்நாட்டின் தேவைகளைப் 

பூர்த்தி செய்யும். ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் சிறிது நிலக் 

கரி இருக்கத்தான் செய்கின்றது. சீனாவின் தென்கிழக்குப்பகுதி 

மட்டுமேதான் மிகக் குறைந்த நிலக்கரிச் செல்வத்தைப் பெற்றுள்ளது. 

ஷான்ஸி (நக்), ஷென்ஸி (ஊம்) ஆகிய மாநிலங்களிலும், 

லெஸ் குன்றுப் பகுதியிலும் சீனாவின் இருப்புக்களில் 70 சத வீதம் 

அடங்கிக் கிடக்கின்றது. ஆனால் இப்பரப்பினை எளுதில் அணுக 

முடிவதில்லையாகையால், பெரும்பாலான சுரங்கங்கள் கடற்கரைக்கு 

அருகிலோ முக்கியமான இருப்புப்பாதைத் தொடர்க யொட்டியோ 

தான் அமைந்துள்ளன. சீனாவிலுள்ள பெரும்பாலான நிலக்கரிச் சுரங் 

கங்களில் வெளிநாட்டினரது மூலதனத்தின் பேரில்தான் கனிப்பொருள் 

வெட்டியெடுப்பு வேலை நடைபெற்று வருகிறது. 

மஞ்சூரியாவிலுள்ள மாநிலங்கள்தாம் ஓராண்டில் மிகவுமதிக 

மான நிலக்கரியை உற்பத்தி செய்கின்றன. இங்குள்ள 40 நிலக்கரிச் 
~
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சுரங்கங்களிலிருந்து சுமார் 25 மில்லியன் டன்கள் உற்பத்தி செய்யம் 

பெறுகின்றன. லையோனிங் (14க௦ம்ஐ) என்னும் மாநிலத்திலுள்ள 

மூக்டன் (Mukden) நகரத்திற்குக் கிழக்கேயமைந்து கிடக்கும் 

ஃப்யூஷன் (மம்மா) சுரங்கங்களே ஓராண்டில் மிகவுயர்ந்த அளவான- 
10 மில்லியன் டன்கள் நிலக்கரியை வெட்டியெடுக்கின்றன. 

GanrQuus (Hopei),Ganr@eér (Honan), opreortm (Shantung): 

ஆகிய மாநிலங்களிலுள்ள 50 சுரங்கங்களினின்று சுமார் 20 மில்லியன் 

டன்கள் நிலக்கரி வெட்டி யெடுக்கப்படுகின்றன. சீனாவின் நிலக்கரி: 

இருப்புக்களில் 25 சதவீதம் ஷென்ஸி மாநிலத்திலேயே அடங்கியுள்ள: 

தெனினும், அம்மாநிலத்தில் மிகப்பெரிய நிலக்கரிச் சுரங்கங்கள்” 

இல்லாமை வியம்பிற்குரியதாகும். 

தென் சீனாவில் 500,000 டன்களுக்கும் மேலான அளவு நிலக். 

கரியைத் தரும் சுரங்கங்களே இல்லையெனக் கூறலாம். கியாங்ஸி, 

கேத்), ஸெக்குவான் (Szechwan), Qurmew> (Kiangsu) 3, fur 

மாநிலங்களிலுள்ள சுரங்கங்களே இப்பகுதியில் முதன்மை பெற்றவை. 

நிலக்கரி வெட்டியெடுக்குந் தொழிலை மென்மேலும் முன்னேற்ற: 

மடையச் செய்வதில் சில இடர்ப்பாடுகள் உள்ளன. சுரங்கங்களுக்கு. 

ஆதாரமாகப் பயன்பெறும் மரத்தின் . பற்ருக்குறை அத்தொழிலின்: 

பெருக்கத்தைப் பெரிதும் தடைசெய்கின்றது. வட €னாவில் அணுகத்: 

தகுந்த வனங்கள் கிழக்கு மஞ்சூரியப் பகுதியில் மட்டுந்தான் காணப்: 

பெறுகின்றன. ஷான்ஸி, ஷென்ஸி ஆகிய மாநிலங்களிலுள்ள லெஸ்- 

குன்றுகள் வெற்றுநிலங்களாக இருக்கின்றன. மேலும் இங்கு மழை. 

யளவு மிகக் குறைவாக இருத்தலினால் மரங்ககா வளர்த்தலும் கடின 

மாகின்றது. 

மண்ணெண்ணெய் : இயற்கை, .€ன நாட்டிற்கு அதிக எண் 

ணெய் வளத்தைக் கொடுக்கவில்லை. . அந்நாட்டில் காணப்பெறும்: 

இருப்புக்கள் பெரும்பாலும் னுவின் எல்லைப் பகுதிகளிலேயே இருக் 

இன்றன. 

சீனாவின் நிலத்தோற்றம் பெரும்பாலும் அக்கினிப் பாறைகளால் 

ஏ.ற்பட்டு இருப்பதன் மூலம், அங்கு எண்ணெய்ப் படிவுகள். பெரு. 

மளவில் தோன்றுவதற்கு இடமில்லை. எண்ணெய் வளங்களின் இருப் 

பிடங்களைக் கண்டுபிடித்ததற் பொருட்டு அந்நாட்டின் புவியமைப்பு 

அண்மைக் காலத்தில் தீவிரமாக ஆராயப்பெற்று வருகிறது. 

நான் ஷான் (18௩ 81௨) மலைகளின் அடிவாரங்களுக்கருகே 

கான்ஸு மாநிலத்தின் மேற்குப் பகுதியிலுள்ள யூமென் (31) 

ஆசி. 2--12
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என்னுமிடத்திலிருந்துதான் பெரும்பாலான அளவு எண்ணெய். 
உற்பத்தி செய்யப் பெறுகிறது. இங்கு எண்ணெய் அடங்கிய மண்ட 
லம் சுமார் 700 மைல்கள் தொலைவிற்கு இவ்விடத்திலிருந்து வியாபித் 
துள்ளதாகக் கருதப் பெறுகிறது. இவ்வயலினின்று ஒரு நாளில் பல 
ஆயிரம் பீப்பாய்கள் எண்ணெய் உற்பத்தி ஆகின்றது. 

பார்மோஸாவிலும் மண்ணெண்ணெய் 1904ஆம் ஆண்டி 

லிருந்தே உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இத்தீவின் மேற்கி' 

லுள்ள மலைகளின் அடிவாரங்ககா யொட்டிப் பல எண்ணெய் 
“வயல்கள் காணப்பெறுகின்றன. ஆனால், இப்போது நாளொன்றுக்கு 
ஆயிரம் பேரல்கட்கும் குறைவான அளவு பவனை அவ் இங்கு 

உற்பத்தி செய்யப்பெறுகிறது. 

ஃப்யூஷனிலுள்ள நிலக்கரிப் படைகளின் மீதமைந்த களிமண் 
பாறைகளிலிருந்தும் (Oilshales) எண்ணெய் அகப்படுகின்றது. 
இவை  சீனாவிற்குப் பெரும்பாலான எண்ணெயினை அளித்து 
வருகின்றன. 1945-ஆம் ஆண்டில் இதன் உற்பத்தி 8,08,000 
பேரல்களாகவிருந்தது. இத்தகைய எண்ணெய் ' இருப்புக்களின் 
அளவு சுமார் 8 மில்லியன் பேரல்கள் என மதிப்பிடப்பெற்றுள் ளது. 

1954-ஆம் ஆண்டில் சீனாவில் உற்பத்தியாகிய மண்ணெண் . 
ணெய் 4,00,000 மெட்ரிக் டன்களாகும். உலக எண்ணெய் 
உற்பத்தியில் இந்த அளவு 1/100 பங்காகின்றது. 1958-ஆம் 
ஆண்டில் மொத்தமாக 8-7 மில்லியன் டன் எண்ணெய் உற்பத்தி 
செய்யப் பெற்றதாகத் தெரிகிறது. 

நீர் மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்வதற்கான இயற்கை நிலைகளினை 
ஆராயின், அவை சீனாவின் தெற்கு, மேற்கு ஆகிய பகுதிகளில் 
நன்கமைந்துள்ளன என்பது உணரப்பெறும். இப்பகுதிகளில் மழை 
யதிகமாகவுள்ளது $ மேலும் சரிவு மிகக் கொண்ட பாட்டைகளுடை 
யனவும், நீரளவு மிகக் கொண்டனவுமான ஆறுகள் இப்பகுதிகளிற் 
ரம் அதிகமாகப் பாய்கின்றன. 

சீனாவில் 22,000,000 கிலோவாட்டுகள் நீர் மின்சாரம் தேங்கிக் 
கிடப்பதாக மதிப்பிடப் பெற்றுள்ளது. ஆனால், இவ்வளவில் மிகச் 
சிறிய பகுதியேதான் உற்பத்தி செய்யப்பெற்று வருகிறது. 
ஹவாங்ஹோ ஆற்றின் மீதுள்ள ஹுகோ அருவியிலும் (170120 
11௨115), யாங்ட்ஸி ஆற்றின் பாட்டையிற் காணப்பெறும் மலையிடுக்கு 
களிலும் அணைகள் கட்டுவதற்காக வகுக்கப்பெற்ற திட்டங்கள் 
,நிறைவேற்றுப்பெற்று வருகின்றன. இவ்விரண்டு பகுதிகளிலும்
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4,000,000 குதிரை சக்தி நீர்மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யப்பெறு 

வதற்கு இடமுள்ளது. ஜப்பானியர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளின் 
மூலம், மஞ்சூரியாவில்தான் அதிகமான அளவு தநீர்மின்சாரம் 

எடுக்கப்படுகிறது. சுங்கரி ($தகாம்) என்னும் ஆற்றின் மேற்பாட் 

டையின்மீது கட்டப்பட்டுள்ள ஹிஸியோஃபெங்மேன் (1181௧௦790௧) - 

அணையிலும், யாலூ (Yalu) ஆற்றின் மீதுள்ள ௬புங் (மாத) 

அணையிலிருந்தும் நீர்மின்சாரம் கிடைக்கிறது. மஞ்சூரியாவிலுள்ள 

நீர்மின் நிலையங்களின் மொத்தக் கொள்ளளவு ஒரு மில்லியன் 

கிலோவாட்டுகளுக்கும் மேலாகும். 

  

    

ங் 

நீக்க.       

சீனாவில் நிலக்கரி இரும்பு வைப்புக்கள் 

1. பாயே, 2. உன்ஷான், 

5. துங்பியென்டாவோ 4.  ஃப்யூஷன், 

௨. பென்ச்சிஹு, 6. கைலான். 

1946-ஆம் ஆண்டில் சீனா 1,200,000,000 அலோவாட் 

மணிகள் அளவுகொண்ட, நீர்மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்தது. இந்த 

அளவு ஏறக்குறைய அந்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பெற்ற வெப்ப 

மின்சாரத்திற்குச் சமமாகவுள்ளது.
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இரும்பு : சீனாவில் இரும்புக் கனிகள் பேரளவில் இருக்கக் 

காணப்பெறினும், அவற்றில் ஒரு சிறிய பகுதியே பயன்படக் கூடிய 

தாகவுள்ளது. €னாவின் தற்போதைய இரும்புத் தேவைகளை நிறைவு 

செய்யும் அளவுக்குத்தான் இரும்பு வெட்டியெடுத்தல் தொழில் அந் 

நாட்டில் நடந்துவருகிறது. இரும்பு உற்பத்தியில் னா எந்நாளும் 
தொழிற்றுறையிற் சிறந்து விளங்கும் மேற்கு நாடுகளை வென்றி 

கொள்ள முடியாது. இந்நாட்டின் இரும்பு எஃகுத் தொழிலில் இரும்பு, 

சுட்ட நிலக்கரியைத் தரத்தகு நிலக்கரி ஆகியனவிரண்டும் கடைக்கும் 

இடங்களுக்கு இடையேயுள்ள பெருந் தொலைவுதான் பெரும் சிக்கலாக 

உள்ளது. நிலக்கரி கிடைக்கும் பகுதியிலேயே இரும்புக் கனிகள் , 

கிடைத்தால் ஒழிய, அந்நாட்டின் இரும்பு உருக்குத் தொழில் அதிக 
மாக முன்னேற்றம் அடையாது எனத்தான் கூறவேண்டும். 

னா முழுவதிலுமுள்ள இரும்புக் கனிகள் : இருப்புக்களின் 

அளவு மொத்தம் 2,184,765,000 மெட்ரிக் டன்களாகும். இதில் 

மூன்றில் இரு பங்கான 1,417,590,000 டன்கள் மஞ்சூரியாவி 

லுள்ளன என மதிப்பிடப்பெற்றுள்ளது. ஆனால், மஞ்சூரியாவில் 

அகப்படும் கனிகள் தரங்குறைந்தவை; அவற்றில் 80 அல்லது 40 

சதம்வீதம்தான் இரும்பாகவுள்ளது. மிகுதியுள்ள அளவிற் பெரும் 

பகுதி ஸிலிகா (41106) வாக உள்ளது. 

சனாவில் பலவகையான இரும்புக் கனிகளுள்ளன. தென் 

மஞ்சூரியா, வட ஹோபெய் (ரல), தெற்குச் சஹார் ((Chahar) 

ஆகியவிடங்களிலுள்ள கனிகள்தாம் அதிகமாக வெட்டியெடுக்கப் 

படுகின்றன. ஆனால், ஏற்கெனவே கூறியதுபோல, -இவற்றின் 

இரும்பளவினை அதிகப்படுத்த அவற்றைப் பதப்படுத்த வேண்டி 

யுள்ளது. அதன் பின்னரே அவை ஊது உலைகளில் பயன் 

படுத்தப் பெறத்தக்கன . 

லையோனிங் மாநிலத்திலுள்ள அன்ஷான் (18181) என்ற 

இடமே இரும்பு உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கின்றது. இங்கு ஜப்பானி 

யர் ஷோவா எஃகுத் தொழிற்சாலையை (80௭௯ 8௦61 ௦11) 

நிர்மாணித்தனர். இத்தொழிற்சாலை 1,400,000 டன்கள் வார்ப்ச 
பிரும்பை உற்பத்தி செய்தது. அன்ஷானைச் சுற்றி சுமார் 8$ மைல்கள் 

ஆழத்தில் மொத்தமாகப் பதினொரு இரும்புச் சுரங்கங்கள் உள்ளன. ் 

இங்குள்ள இரும்புத் தாதுவில் இரும்பின் அளவு 25 லிருந்து 84 சத 

வீதம் வரையுள்ளது. இவ்விடத்திற்கு அருகில் பெஞ்சி (௯1ம்) 

என்ற பிறிதோர் இடத்திலும் இரும்பு வெட்டி யெடுக்கப்படுகிறது- 

மஞ்சூரியாவினின்று கிடைக்கும் இரும்புக் கனிகளின் அளவு னாவின் 

உற்பத்தியில் 75 சதவீதத்திற்கும் மேலாகின்றது.
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மத்திய யாங்ட்ஸி ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கில், -ஹுபே (பஸ்) 
மாநிலத்தில் ஹேன்கோவிற்குக் கிழக்கிலுள்ள டாயே (1ல்) என்ற 

இடத்தில் மிகவுயர்ந்த தரங்கொண்ட இரும்புத் தாதுக்கள் கடைக் 

கின்றன. மேலும் ஆன்ஹ்வெய் (அல்) மாநிலத்தில் வியூஹு 

ரம்ழ விற்கு அருகிலுள்ள டாங்டூ (11) என்னுமிடத்திலும் 

இரும்பு கிடைக்கின்றது. இவ்விரண்டு வயல்களிலிருந்து ஏராளமான 

இரும்புக் கனிகள் ஜப்பானுக்கு அனுப்பப்பெற்று வருகின்றன. டாயே 

என்ற இடத்தில் ஊதுஉலைகள் கட்டப்பெற்றுள்ளன. Quy ear 

மூலம் வார்ப்பிரும்பு கிடைக்கின்றது. ஆனால், இவ்வுலைகள் வார்ப் 

பிரும்பினத் தயாரிக்கத் தேவையான சுட்ட நிலக்கரியைப் பெற 

அதிகச் செலவாகின்றது. மேலும் இவற்றின் நிர்வாகமும் சிறந்த 

முறையில் நடைபெருது வரு$றது. ஆகையால் இவ்வுலைகள் அதிக 

மாகச் செயல்படுவதில்லை. 

ஹைனான் தீவிலுங்கூட நல்லதரம் கொண்ட இரும்புக் கனிகள் 

உள்ளன. உலகப் போருக்கு முன்பு இக்கனிச் சுரங்கங்களினின்றும் 

பல ஆயிரம் டன்கள் இரும்பு ஜப்பானிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பெற்றது. 

1958-ஆம் ஆண்டில் €னாவில் சுமார் 29:9 மில்லியன் 

மெட்ரிக் டன்கள் இரும்புத் தாது உற்பத்தியாகியது. இங்கு 

உற்பத்தியாகிய வார்ப்பிரும்பின் (212 நாக) அளவு 18:6 

மில்லியன் டன்களும், எஃகு 11:2 மில்லியன் டன்களுமாகும். 

இவற்றை உற்பத்தி செய்யும் எஃகுத் தொழிற்சாலைகள் 
அன்ஷானிலும் (கற்க), ஹுபெய் மாநிலத்தின் தலைநகராகிய 

வியூஹான் (க) என்னுமிடத்திலும், உள் மங்கோலியா (மா 

ரஹூஎ௦11௨)விலுள்ள பாவோட்டோ (௨௦%௦௭)விலும் அமைந்துள்ளன. 

எனாவிலுள்ள இரும்புக் கனிகளின் இருப்புக்கள் 19,840 மில்லியன் 

டன்களாகும் என மதிப்பிடப் பெற்றுள்ளன. 

வெள்ளீயம் (Tin), டங்ஸ்டன் (Tungsten), ஆண்டிமனி 

(Antimony) 44w garg 2 Caraiiaeph €னாவில் ஏராளமாகக் 

கிடைக்கின்றன. உள்நாட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ததுபோக 

மிகுதியானதைச் €னா வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது. இவ் 

வுலோகங்களின் ஏற்றுமதி மூலம் கிடைக்கும் வருவாயைக் 

(கொண்டே €ன நாடு தனக்குத் தேவையான செய்தொழிற் பொருள் 

களை வாங்கிக்கொள்கிறது. 

இரும்பிற்கு அடுத்தாற்போல், வெள்ளீயமே. சீனாவில் மிகவும் 

முக்கியமான உலோகமாக எண்ணப்பெற்று வருகிறது. உலகிலேயே 

மலேயாவில்தான் மிகவுமதிகமான அளவு வெள்ளீயம் கிடைக்கிறது. 

இந்நாட்டில் வெள்ளீயத் தாதுக்களான காஸிட்டரைட் (0௦88/1%1%6) 

அமைந்து கிடக்கும் பரப்பு பர்மாவின் வழியாகத் தொடர்ந்து தென்
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மேற்குச் சீனா வரையில் பரவியுள்ளது. யுன்னான், குவாங்ஸி 

ஸத்) ஆகிய இரு மாநிலங்களிலும் இவ்வெள்ளீய மண்டலம் 

காணப்பெறுகிறது. 

யுன்னான் மாநிலம்தான் சீனாவிலேயே உயர்ந்த அளவு வெள்ளீ 

யத்தை உற்பத்தி ஆக்குகின்றது. கோச்சியு (Kochiu) என்ற 

-இடத்தில் அதன் முதன்மையான சுரங்கம் அமைந்துள்ளது. இம் 

மாநிலத்தின்கண் இருக்கின்ற சுரங்களிளெல்லாம் வெள்ளீயத்தை 

வெட்டியெடுக்கத் தகு நிலைகள் நன்கு அமையவில்லை. பெரும்பாலான 

சுரங்கங்கள் மிகக் குறுகயுள்ளதால், அவற்றில் செயல்படும் தொழிலா 

ளர்கள் நிலத்தில் ஊர்ந்து சென்று அவ்வுலோகத்தை வெட்டியெடுக்க ; 

டூநருகிறது. வெட்டியெடுப்பு முறைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படின், 

ஓரளவுக்கு இதுவரை பயன்துய்க்கப்பெரு வெள்ளீயச் சுரங்கங்களி 

னின்று அதனைப் பெற இயலும். 

சீனாவில் வெள்ளீய உற்பத்தி கடந்த சில ஆண்டுகளுக்குள் 

நிறைய வேறுபாடுகளை அடைந்துள்ளது. சர்வதேச அங்காடிகளில் 

வெள்ளீயத்தின் விலையில் ஏற்பட்ட சில மாறுதல்களாலும்;, இந்நாட் 

டின் அரசியல் அமைதிக் குலைவினாலும் இத்தகைய மாறுதல்கள், 

அடிக்கடி ஏற்பட்டுக்கொண்டு வருகின்றன. 1988-ஆம் ஆண்டில் 

இந்நாட்டில் 15,540 டன்கள் வெள்ளீயம் உற்பத்தி செய்யப்பெற்றது. 

இந்த அளவு, உலக உற்பத்தியில் 7 சத வீதத்திற்குச் சமமாக விருந் 

தது. தற்போது இந்நாட்டின் உற்பத்தி ஓராண்டில் 4800 டன்களாக 

இருக்கிறது. இந்நாட்டின் வெள்ளீய இருப்புக்களைப் பற்றிப் பலவாறான 

மதிப்பீடுகள் கொடுக்கப்பெறுகின்றன. இங்கு 652,000டன்னிலிருந்து 

1,878,370 டன் வரையில் வெள்ளீயம்] இருப்பதாக எண்ணப் 
பெறுகிறது. 

எஃகினை உறுதி வாய்ந்ததாகச் செய்யவும், உலோகக் கலவை 

கள் (411055) தயாரிப்பதற்கும் டங்ஸ்டன் என்னும் உலோகம் பயனா 

கின்றது. மின்சார விளக்குகளினுள் காணப்பெறும் சிறு கம்பிகளை 

ஆக்குவதற்கும் இது தேவைப்படுகிறது உலகிலேயே மிகவதிகமான 

இருப்புக்கள்சீனாவில்தான் உள்ளன (2,468,924 மில்லியன் டன்கள்). 

இதிற் பெரும்பகுதி கியாங்ஸி என்ற மாநிலத்தில் டாயு (1 ஹு என்ற! 

நகரருகே காணப்பெறுகறது. 1956-ஆம் ஆண்டு சீனாவில் (7,960 

டன்கள் டங்ஸ்டன் உற்பத்தி செய்யப்பெற்றது. தற்போது டங்ஸ்டன் 

உற்பத்தியில் சீனாதான் உலக நாடுகளுள் முதலிடத்தை வகிக்கிறது. 

ஆண்டிமனியும் சீனாவில் கிடைக்கும் உலோகங்களுள் மிகச்சிறப் 

புப்பெற்றது. பொலிவியா, மெக்ஸிகோ ஆகிய இரு நாடுகளுக்கு 

அடுத்தாற்போல் €னாதான் பெருமளவு ஆண்டிமனியை உற்பத்தி
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செய்கிறது. உலக உற்பத்தியில் சுமார் 20 சதவீத ஆண்டிமனி இந் 

நாட்டிலிருந்தே கிடைக்கிறது. தென் ஹியூனானில் (மக) உள்ள 

சிக்வாங்ஷான் (151௨ எஹதங்காடு பிரதேசத்திலிருந்துதான் பெரும்பா 

லான ஆண்டிமனி கிடைக்கிறது. இந்நாட்டிலுள்ள இவ்வுலோக இருப் 

புக்கள் 1,415,500 டன்களாக இருப்பதால், இவற்றின் உற்பத்தி 

தொடர்ந்து பல ஆண்டுக்காலத்திற்கு இருந்துவரும். 

செம்பு, அலுமினியம், காரீயம், துத்தநாகம், உப்புக்கள் ஆக 

யனவே னாவிற் கிடைக்கும் இதர உலோகங்களாகும். சுமார் 2500 

ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே ௫ீனாவில் செம்பு பயன்படுத்தப்பெற்று 

வருகிறது. ஆனால் இந்நாட்டில் கிடைக்கும் செம்புப் படிவுகள் அள 

விற் சிறியனவாகவும், சிதறிய பரவலுடையனவாகவும் அமைநீ 

துள்ளன. “ஸெக்வான், யுன்னான் ஆகிய இரு மாநிலங்களே பல 

ஆண்டுகளாகப் பெரும்பாலான அளவு செசம்பினை உற்பத்தி செய்து 

வருகின்றன. அண்மையிற் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிக்காங் (பத) 

சுரங்கங்களில் சுமார் 1,824,000 டன்கள் செம்பு இருப்பதாக மதிப் 

பிடப்பெற்றுள்ளது. காரீயமும், துத்தநாகமும் ஹியூனானிலுள்ள 

ap uf Oasarazrefanh (Shuikoushan), இந்நாட்டின் தென்மேற்கில் 

சில பகுதிகளிலும் வெட்டி யெடுக்கப்படுகின் றன. 

மங்கனீசு உலோகம் குவாங்ஸியில் உற்பத்தி செய்யப்பெறுகிறது. 

இம்மாநிலத்தைத் தவிர ஹியூனான், கியாங்ஸி, லையோனிங் ஆகிய 

மாநிலங்களிலும் மங்கனீசு காணப்படுகிறது. 1960-ஆம் ஆண்டில் 

@@ 1,380,000 டன்கள் மங்கனீசத்தாதுவை வெட்டியெடுத்தது. 

இந்நாட்டிலுள்ள மங்கனீச இருப்புக்கள் அதன் தேவைகளைப் பல 

ஆண்டுகளுக்கு நிறைவுசெய்யப் போதுமானவை. 

சனாவில் மிகப் பெரிய பரப்பில் உள்நாட்டில் நுகரப்பெறுவதற் 

கென்றே உப்பு எடுக்கப்படுகிறது. ஐப்பானின் உப்புத் தேவைகளை 

ஓரளவுக்குச் சீனாதான் அளித்துவருகிறது. உப்பு எடுக்குந் தொழிலை 
அந்நாட்டு அரசாங்கமே முழுதும் கட்டுப்படுத்தி வருகிறது. உப்புக் 

களின் இன்றியமையாமையை அந்தாடு நன்கு உணர்ந்துள்ளது. 

இவற்றின் உற்பத்தி ஆண்டிற்காண்டு பெருகிக்கொண்டு வருகிறது. 

1957-0 8-27 மில்லியன் டன்களும், 1958:ல் 10:4 மில்லியன் 

டன்களும், 1959-ல் 11:04 மில்லியன் டன்களும் உப்பு உற்பத்தி 

செய்யப்பெற்றது. 

கடல்நீர் ஆவியாதலின் மூலம் கிடைக்கும் உப்புக்கள்தாம் னா 

வின் உற்பத்தியில் பெருமளவுக்குக் காரணங்களாகவுள்ளன . 

யாங்ட்ஸி ஆற்றின் முகத்துவாரத்திற்கு வடக்கேயுள்ள கடற்கரையில் 

ஏராளமாக உப்பு எடுக்கப்பெறுகிறது. இப்பகுதியில் ஈரப்பதம் குறை
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வாக விருப்பதே இதற்குக் காரணம். காற்ருடிகளின் மூலமோ பம்பு 

களின் மூலமோ கடல்நீர், கடற்கரைப்ப குதிகளில் அமைக்கப்பெற் 

றுள்ள பள்ளங்களுக்குள் தூக்கி இறைக்கப்படுகிறது. அந்நீர் ஆவி 
யானபின், கீழ்த்தங்கியுள்ள உப்பு எடுக்கப்பெறுகிறது. இத்தகைய 

உப்பளங்கள் மத்திய €னக் கடற்கரையில் நிறையக் காணப்பெறு 

இன்றன. முன்னாளைய மஞ்சூரியாவின் மேற்குப் பகுதி, மங்கோலியப் 

பகுதி, தென் ஷான்ஸி ஆகியவற்றிலுள்ள உப்புநீர் ஏரிகளிலிருந்தும் 

ஓரளவு உப்பு கிடைக்கின்றது. ஸெக்வானில் எண்ணிறந்த உப்புக் 

கணறுகள் : உள்ளன. வசந்த காலத்திலும், இலையுதிர் காலத் 

திலுமே உப்பு எடுத்தல் தொழில் நடைபெறுகிறது. 

  

கனி வளம்.     
    

      
1. அன்ஷான், 2. பென்ச்சிஹு, 8. டாயே, 

4.  சங்க்ஸிங், 5. பீக்கிங் ஸிண்டிகேட். 

மேலே குறிப்பிடப்பெற்றவை தவிர்த்து இன்னும் €னாவில் கந்த 
கம், தங்கம், வெள்ளி, மாலிப்டீனம், யுரேனியம், வனேடியம், ஆர் 

சனிக், பிஸ்மத் ஆகிய உலோங்ககளும் கிடைக்கின்றன. ஆனால் 

அவற்றின் உற்பத்தி மிகக் குறைவு. ஆகையால் €னாவின் கனிப் 

பொருள்களின் மீது ஒரு பொதுவான கண்ணோட்டம் விடுத்தால், 

அதன் வளங்கள் இரு பரப்புகளில் செறிந்து காணப்பெறுகின்றன என் 

பது அறியப்படுகிறது. நிலக்கரியும் இரும்பும் வடபகுதியீலேயே-- 

சிறப்பாக ஹோவாங் ஹோ ஆற்றின் வடிநிலத்திலும், அது சார்ந்த 

பகுதியிலுமே--கிடைக்கன்றன. அயம் கலப்பற்ற உலோகங்கள்
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யாவும் பெரும்பாலும் யாங்ட்ஸி ஆற்றுக்குத் தெற்கிலேயே அகப்படு 

கின்றன. இத்தென்பகுதிகளில் போதுமான நிலக்கரி கிடைக்காத 

தால், இங்குத் தொழில் முன்னேற்றம் பெருமளவிற்குத் தடைப்பட் 

டுள்ளது. அதைப் பொறுத்தவரையில் வடபகுதியில் தொழில் அபி 

விருத்திக்கு வேண்டிய முதன்மையான கச்சாப்பொருட்கள் கிடைப் 

பது ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். ஆனால் இங்குக் கூட இரும்பும், 

நிலக்கரியும் கிடைக்குமிடங்கள் அருகாமையிலில்லை. ஆகையால் 

இச்சிக்கலைத் தவிர்ப்பதற்கு அந்நாட்டின் போக்கு வரவுத் துறையில் 

ரிய முன்னேற்றங்கள் ஏற்படவேண்டும் என்பது கண்கூடு. அப் 

பொழுதுதான் சனா தொழில் முன்னேற்றத்திலும், அதன் உற்பத்தி 
யிலும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், ருஷ்யா ஆகியவற்றுடன் சரியா 

கப் போட்டியிட முடியும், 

சனாவில் இரும்பு எஃகுத் தொழில் 

இரும்பு, எஃகு உற்பத்தி செய்யத் தேவையான இயற்கை வளங் 

கப் பெற்றிருக்கும் நாடுகள், அவ்வளங்களைப் பெருக்குவதின் 

மூலம் துணைத்தொழில்களையும் நன்கு வளரச் செய்யமுடியும். 10 மில் 

லியனுக்குமேல் மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகள் பொருளாதார 

முன்னேற்றமடைய எண்ணின், இரும்பு எஃகுத் தொழிலை வளர்த்தல் 

இன்றியமையாததாகும். இரும்புத்தாது, நிலக்கரி, சுண்ணாம்புக்கல், 

டாலமைட் (Dolomite) adwu கச்சாப்பொருள்களும், வீடுகளிற் 

பயன் படுத்தப்படும் இரும்பிற்கு நல்ல மார்க்கெட்டும் இருக்குமாயின் 

இவ்வாக்கத்தொழில் தடையின்றி வளரவியலும். 

னத் தலைவர்கள் 1958-ல் பேரளவு முன்னேற்றத் திட்டத்தைத் 

தோற்றுவித்தனர். நாட்டிற்குத் தேவையான பண்டங்களும் படைக் 

கருவிகளும் செய்வதற்கென ஐந்தாண்டுத் திட்டமொன்று வகுக்கப் 

பெற்றது. இரும்பு அத்திட்டத்தில் சிறந்த இடம்பெற்றது. 

னாவின் தொழில்ககப்பற்றிய நம்பத்தக்க விவரங்கள் கிடைக் 

காமை ஒரு பெருங்குறையேயாகும். செய்திகளைச் சேகரித்தல் எளி 

தாக இல்லையென்பதே இதற்குக் காரணம். கிடைத்த சில விவரங் 

களைக்கொண்டு சீனாவின் ஆக்கத்தொழில் முன்னேற்றத்தினைப்பற்றி 

யறிந்துகொள்ளலாம். 

இரும்புத்தாது, நிலக்கரி, மட்டரக இரும்பு (82) ஆ௫ியவையும் 

மற்ற சில பொருள்களும் இரும்புத் தொழிலுக்குத் தேவையான கச் 

சாப் பொருள்களாம், €னாவில் சுமார் 4888 மில்லியன் டன்கள் இரும். 

புத்தாது இருப்பதாகவும் அதில் மட்டரக இரும்பு 1587 மில்லியன்
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கள் எனவும் கணக்கிடப்பெற்றிருக்கிறது. மொத்தத் தாதுப் 

பொருள் மூலங்களில், 81 87 மில்லியன் டன்கள் மஞ்சூரியாவில் கிடைக் 

கின்றது. “அதில் 1000 மில்லியன் டன் இரும்புத்தாது ஆகும். சாஹர் 

(நெஸ்கா), சூயான் டூ), ஹைனான் (பிக்க) தீவு, ஹுபே 

ுஞஸ்) ஆகியவற்றிலும் இரும்புத்தாது நிறையக் கிடைக்கிறது. 

குறைந்த செலவில் இரும்பு தயாரிக்கத்தக்க தர்துவைச் சிக்கனத்தாது 

(௦00௦0௦ 00௦) எனக் குறிப்பிடலாம். சீனாவிலுள்ள மொத்த தாதுப் 

பொருளில் * பங்கு இவ்வாறு குறிப்பிடக்கூடியதெனலாம். 

1951--54-ல் நடந்த தீவிர ஆராய்ச்சியின் விளவாகச் சூயான், 

ஷான்ஸி (றல்), ஹுபே ஆகிய பகுதிகளிலும், கியாங்ஸிக்கும் - 

ஜ்) ஹியூனானுக்கும்(11100௧0) இடையிலுள்ள பகுதியிலும் தாதுப் 

படிவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பெற்றுள்ளன . 

நிலக்கரி : சீனாவில் பெருமளவில் கிடைக்கும் தாதுப்பொருள் 

நிலக்கரியாகும். நிலக்கரி மூலங்களைப்பற்றிய விவரங்களில் கருத்து 

வேறுபாடுகளுள்ளன . அண்மையில் சேகரித்த புள்ளி விவரங்களின் 

படி நிலக்கரி இருப்பு 265, 811 மில்லியன் டன்கள், 444,067 மில்லி 
யன் டன்கள், 240, 847மில்லியன் டன்கள் எனப் பலவாறு கூறப்பெறு 

கின்றன. 1947க்குப் பிறகு ஏற்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளைப் பற்றிய 

விவரங்கள் இவற்றிற் சேர்க்கப்பெராமையால், இவற்றைச் சரி நுட்ப 

மான செய்திகள் எனக் கூறற்கில்லை. ஆயினும் வேறுபட்ட, விவரங்*த 

கக் கொண்ட €னா, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிற்கும், ருஷ்யா 

விற்கும் அடுத்த தானத்தை வூக்கறது. 

அனல்மலி நிலக்கரியும், புகைமலி நிலக்கரியும் €னாவில் பெரு 

மளவிற் கிடைக்கின்றன. 5 மில்லியன் டன்கள் அளவிற் கிடைக்கும் 

கோக்கு செய்யும் நிலக்கரி (0௦142 ௦௧1)மூலங்கள், 10 ஆண்டுகட்கு 

சீனாவின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யப் போதுமானவையாகும். இனிக் 

கோக்குசெய்யும் நிலக்கரியைப்பொறுத்தவரையிலுள்ள இடர்ப்பாடுகள் 

எவையெனக்காண்போம். நிலக்கரித் தாது கிடைக்கும் இடத்திலிருந்து 

நிலக்கரியைத் தயார் செய்யும் உலைக்களங்களுக்கு உள்ள தொலைவு 

ஓன்று. தொலைவு வெகு அதிகமில்லையெனினும் €னாவில் போக்கு 

வரவு வசதிகள் நன்கு அமையப்பெருததால் இப்பொருள்களைத் 

தயாரிக்கச் செலவு அதிகமாகின்றது ? விலையும் உயர்ந்துவிடுகிறது. 

கிடைக்கும் தாதுவின் தரம் மற்றோர் இடர்ப்பாடாகும், பொதுவாக 

நல்ல தரத்தைப் பெற்றிருப்பினும், தாதுவில் சாம்பலின் அளவு மிகுதி 

யாக இருக்கிறது. 

மஞ்சூரியா, Fo ஆசியவற்றின் மொத்த நிலக்கரி உற்பத்தி 

1925-ல் 24.8 மில்லியன் டன்களிலிருந்து 1955-ல் 85.8 மில்லியன்
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டன்களாகப் பெருயது. 1942-ல் நடந்த பசிபிக் போரின் விகா£வாக. 

அவற்றின் உற்பத்தி 65.1 மில்லியன் டன்களாக உயர்ந்தது. 1946ல் 

உற்பத்தி வெகுவாகக் குறைந்து, 14.00 மில்லியன் டன்களாயிற்று. 

7949 ஆம் ஆண்டில் கம்யூனிஸ அரசாங்கம் ஏற்பட்ட பின்னர் 

இவ்வுற்பத்தியில் சிறந்ததொரு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. 1954-ல். 

மொத்தம் 80 மில்லியன் டன் நிலக்கரி உற்பத்தியாகயது. 

மட்ட இரும்பு (8௯௧) : போதுமான அளவு மட்ட இரும்பு 

சீனாவில் கிடைப்பதில்லை யாகையால் அதன் இரும்பு உற்பத்தித். 

தொழில் முன்னேற்றம் பாதிக்கப்படுகிறது. சனா இரும்பை 

யும் எஐஃகையும் குறைந்த அளவிலேயே பயன்படுத்திவந்தது. மட்ட 

இரும்பின் அளிப்புப் போதுமானதாக இராததால், அது வெளிநாடு 

களிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பெறுகிறது. தற்போது மெல்லிரும்பு: 

(80% 11௦௦) ஒரு பதிலீட்டும் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பெறுகிறது .. 

உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலமைந்த நாடுகளின் துறைமுகங்களோடு 

சீனா தொடர்பு வைத்துக்கொண்டிருக்கிறது. சீனா சில கப்பல்களை 

விலைக்கு வாங்கி வேற்றுநாடுகளிலிருந்து தனக்கு வேண்டிய மட்ட. 

இரும்பை இறக்குமதி செய்துகொள்ளுகிறது. Gacwrter (Canton) 

துறைமுகத்திலிருந்து இருப்புப்பாதை மூலம் இது வடக்கில் அமைந்: 
துள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பெறுகிறது. 

திறந்த ஊது உலைகளில் (0றஊ 1158௫ 1 மா1௧௦6) குறைந்த. 

சதவிகிதத்திற்குத்தான் மெல்லிரும்பு பதிலிடப்பெற முடியும். அதன் 

சதவிகிதம் அதிகரிப்பின் உற்பத்திப் பொருளது தரங்குறைய ஏதுவா 

இன்றது. உலை வேலை செய்யத் தேவையான அளவு இரும்புத் தாதுக்: 

களின் விவரம் வருமாறு : 50-60 சதவீதம் இரும்புப் பாளமும் (Pig 

Iron), 80-40 சதவீதம் மட்ட இரும்பும் தேவைப்படுகின்றன . 

ஆயின் மட்ட இரும்பு 20லிருந்து 30 சதவீதம் வரைதான் கிடைக். 

கிறது. மெல்லிரும்பு 10 சதவீத அளவிற்குப் பதிலிடப்பெறுகிறது , 

ஆகவே இறக்குமதி செய்யவேண்டிய மட்ட இரும்பு 10 சதவீதம் 

ஆகும். 

பழங்கால முறை, குரூப்-ரென் (யற-ஸா)) என்ற இரண்டு 

விதங்களில் இரும்பு தயாரிக்கப்பெறுகிறது. ஷான்ஸி, ஷென்ஸி, 

ஸக்வான் ஆஇிய மாநிலங்களிலுள்ள சில மாவட்டங்களில் பல. 

நூற்றாண்டுகளாக இரும்பு தயாரிப்பதில் பழங்கால முறையே பின் 

பற்றப்பட்டு வருகிறது. குறைந்த குறுக்களவுடைய களிமண் பாண்டத். 

தில் தாதுவும், அதன் நிறையில் பாதிகொண்ட நிலக்கரியும் இடம் 

பெற்று மூன்று நாட்களுக்கு வெப்ப மேற்றப்படுகின்றன. 250 மட் 

பாண்டங்கள் ஒரு சூளை (க்குள் வைக்கப்படுகின்றன. நிலக்கரி 

அச்சூளையைச் சூழ்ந்து இடம் பெறுகிறது, கடைசியாகக் கிடைக்கும்.
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பொருளினின்று வார்ப்பிரும்பு செய்யப்பெறுகிறது ; பின்னர் வார்ப் 

பிரும்பிலிருந்து எஃகு உற்பத்தி செய்யப்பெறுகிறது. 

குரூப்-ரென் முறையில் தரங்குறைந்த தாது, சுழலும் சூக்களில் 
இடப்பெற்றுப் பதப்படுத்தப்படுகிறது. எரி உலை முறையைக்காட்டிலும் 

இம்முறை சிறந்ததெனக் கருதப்பெறுகிறது. இம்முறையில் எந்த 
எரிபொருளும் பயன்படுத்தப் பெறலாம் $ தரங் குறைந்த தாதுப் 

பொருளும் திருத்தப்பெறுகிறது. ஆயின் இதில் எஃகின் உற்பத்திச் 

செலவு அதிகம். மேலும் உற்பத்தி செய்விக்கப்பெற்ற பொருள்கள் 

ஒரே சீராக அமைவதில்லை. உற்பத்திப் பொருள்களின் மீது இரும்புத் 

துகள்கள் ஓட்டிக்கொள்வதால் அப்பொருட்களை மற்றொரு முறையின் 

மூலம் சுத்தி செய்ய நேரிடுகிறது. குறைந்த அளவில் கந்தகம் கலந்த 

இரும்புத் தாதுவினைத்தான் இத்திறந்த உலையில் பயன்படுத்த முடியும். 

சீனாவில் முன்னர் 10 குரூப்-ரென் உலைகளை ஜப்பானியர் கட்டி 

னர். மஞ்சூரியாவிலுள்ள அன்ஷானில் (௱ாஹக) 4 உலைகளும், 

Aciupezeie (Fushun) 2 2 sep, Ganrii@uuIe (Hopeh) 

உள்ள டாங்ஷானில் (7ஊஜா்)) 2 உலைகளும், ஷான்ஸியிலமைநீ 
துள்ள டாயூவானில் (நமக) 2 உலைகளும் இருக்கின்றன. 

வருடத்தில் 140,000 டன் இரும்பு இவ்வுலைகளில் உற்பத்தி 

செய்யமுடியும். இயந்திரங்களில் ஏற்படும் கோளாறுகளின் காரண 

மாக ஏறக்குறைய இவ்வுலைகள் யாவும் உச்ச அளவு இரும்பை 

உற்பத்தி செய்வதில்லை. 1946-ல் ரஷ்யர்கள் மஞ்சூரியாவில் அமைந் 

திருந்த சில உலைககா அப்புறப்படுத்தி: விட்டனர். ஹோப்பே, 

ஷான்ஸி ஆகியவிடங்களில் திரும்பவும் அமைக்கப்பெற்ற உலை 

கள் நன்முறையிற் பணியாற்றிவருகின்றன. குரூப்-ரென் முறையை 

“மேலும் சிறந்ததாகச் செய்வதற்கான ஆராய்ச்சிகளைச் For 

அரசாங்கம் ஊக்குவித்துவருகின்றது. போர்க்காலங்களில் மட்ட 

.இரும்பிற்கு ஏற்படும் பற்றாக்குறையின் காரணமாக இவ்வுலைகளில் . 

சிமெண்டினைப் பயன்படுத்தச் சீன அரசாங்கம் திட்டமிட்டிருக்கிறது 

பஞ்சிரும்பு (20026 1௦), ஹோகனாஸ் முறையில் (11௦2க௩கக 

1100685) தயாரிக்கப்பெறுகிறது. நிலக்கரி, ௬ண்ணாம்புக்கல், இரும்புத் 

தாது ஆகியவை அதற்கென அமைக்கப்பெற்ற தொங்கிகளில் 

(இகதா) இடப்பெற்று, 80 மணி நேரத்திற்கு 21 0053 வெப்பநிலையில் 

வைக்கப்படுகின்றன. 96 சதவீதம் பஞ்சிரும்பும், 2 சதவீதம் 

உயிர்க்காற்றும் (02), 2 சதவீதம் இதர மூலங்களும் உற்பத்தி. 

யாகின்றன. மஞ்சூரியாவிலமைந்திருக்கும் பெஞ்சிஹு (ரூம) 

என்னுமிடத்தில் வருடத்திற்கு 2000 டன்கள் உற்பத்தி செய்யும் 

ஆலையை ஜப்பானியர் கட்டினர். இவ்வாலைகளின் உச்ச உற்பத்தியி
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னளவு 1942ஆம் ஆண்டில் 1766 டன்களாக் இருந்தது. ருஷ்யர்கள் 

இவ்வாலைகளுக்கு எவ்வித இடையூறும் செய்யவில்லை. இவற்றின் 

உற்பத்திப் பொருளில் ஒரு பகுதி எ.:.கு உலைகளிலும், நல்ல தரங் 

கொண்ட பொருள் இரும்புப் பொடி. (00 10௯2) தயாரிக்கவும் 

பயன்படுகிறது. ் 

் இரும்பு எ.-.குத் தொழிலில் பயன்படும் சுண்ணாம்புக்கல் (1406: 

௯௨), டோலாமைட் (Dolomite) ஆூயவை சீனாவில் பெருமளவில் 

கிடைக்கின்றன. மஞ்சூரியாவிலிருக்கும் மூலங்கள் குறிப்பிடத்தக்க 

சிறப்பு வாய்ந்தவையாம். ௭.-.குத் தயாரிக்க மங்கனீசும் பயன்படு 

கிறது. 1 டன் எஃடற்குப் 14 பவுண்டு எடையுள்ள இரும்பு கலந்த. 

மங்கனீஸ்*4(]னா௦ 10502௨0௦8௦) தேவைப்படுகிறது. இரும்பு உலோகக். 

கலவைகள் (னா௦ க11௦8) செய்யவும் மங்கனீசு தேவைப்படுகிறது. 

சீனாவில் எ.-.குத் தொழிலுக்குப் போதுமான அளவு மங்கனீச: 

கிடைக்கிறது. பல புதிய மங்கனீசுப் படிவுகள் கண்டுபிடிக்கப்: 

பெற்றுள்ளன. திறந்த வயல் வெட்டியெடுக்கும் முறையிலே மங்கனீசு 

குடைந்தெடுக்கப்படுகிறது. இது கிடைக்கும் களங்கள் ஆலைகளுக். 

கும், இருப்புப்பாதைகளுக்கும், நீர் வழிகட்கும் அண்மையில் அமைந். 

துள்ளன வெனுஞ்செய்தி இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். மங்கனீச௬: 

தவிரக் குரோம் (Chrome), saan, மாலிப்டினம், டங்ஸ்டன், 

வனேடியம் (7ஊ.0ம்ம) ஆகியன இரும்பின் சில உலோகக் கலவை 

களாகும். ஜப்பானியர்களே மஞ்சூரியாவிலிருக்கும் குரோம் படிவு 

களைக் கண்டறிந்தனர். சீனாவிற்குத் தேவையான குரோம் இந்தோ: 

சீனாவினின்று இறக்குமதி செய்யப்பெறுகிறது. நிக்கல் படிவுகள் 

சீகாங் மாநிலத்தில் மட்டும் அமைந்துள்ளன. ஆயினும் குறைந்த 

அளவிலும், போக்குவரவு வசதிகள் அமையப்பெரு இடங்களிலும் 

இது கிடைப்பதால், அதனை வெட்டியெடுக்கும் தொழில் சிறப்புப் பெற: 

வில்லை. மாலிப்டினப் படிவுகள் மஞ்சூரியா, செக்கியாங் (0614௧௧), 

-.ப்யூகியென் (17/4) , குவாங்டங் (Kwangtung), ஆகிய இடங் 

களில் காணப்பெறுகின்றன. சீனாவின் தேவையை நிறைவு செய்ய 

இந்த அளவு போதுமானதாகும். 

உலகிலேயே சீனாவில்தான் அதிக அளவில் டங்ஸ்டன் படிவுகள் 

விரிந்த பரப்பில் அகப்படுகின்றன. உலக உற்பத்தியில் 40 சதவீத 

அளவு டங்ஸ்டன் சீனாவிலிருந்து கிடைக்கப்பெறுகிறது. வனேடியம் 

ஜெஹோலவில் (76௦1) இரும்புடன் சேர்ந்து காணப்பெறுகிறது. — 

செம்பு, வெள்ளீயம், துத்தநாகம் ஆகியன எ.*.கின்மேல் பூசு 

தலுக்குப் பயன்படுகின்றன. இந்நாட்டில் செப்பு- இரும்புக்கம்பி, 

வெள்ளீயத் தகடு, நாகம் பூசிய தகடுகள் ஆகியன தயாரிக்கப்பெறு
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கின்றன. மேற்கூறிய உலோகங்கள் யாவும் சீனாவிற்குப் போதுமான 

அளவில் கிடைக்கின்றன. 

உற்பத்தி வசதிகள் : சீனாவிலமைந்துள்ள சிறந்ந இரும்பு ஆலை 

களின் இருப்பிடங்களைப் பற்றிய படிப்பில், அத்தொழில் நடைபெறத் 

"தேவையான சூழ்நிலைகள் நன்கு அறியப்பெறும். ஜப்பானியர்களால் 

.நிறுவப்பெற்ற ஆலைகள் நன்முறையில் அமைந்து, திறம்படச் செயல் 

பட்டு வருகின்றன. புதிய எரி உலைகளும், இரும்பு ஆலைகளும் 
  

          

3 955 

சீனாவின் இரும்பு எஃகுத் தொழிற்சாலைகள் 

1, அன்ஷான், 10, பெஞ்சிஹு 

2. விஹ்சிங்ஷான் 11. முக்டென் 

8. டாயூவான் 12. லுவான் ! 

4. பாவோட்டோ 18, டியெண்ட்ஸின் 

௨. மான்ஷான் 14. ஷாங்ஹாய் 

6. ஹுவாங்ஷீஷ் 15. ஃ&பைளலிங் 

7... குன்மிங் 16. ஹோச்சியாங் 

8. ஆன்னிங் 17. வெயூவான் 

9. சியாங் 18. யுங்சுவான்
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அமைக்கத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பெற்றுள்ளன. ருஷ்ய முறைப்படி 

இவை அமைக்கப்பெறும். ஹியுவாங்ஷி (மகாலி, மான்ஷான் 

(Maanshan), urGeurt_Gi (Paotou) ஆகிய இடங்களில் பல ஆலை 

கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளன . 

தென் மஞ்சூரியாவிலமைந்த அன்ஷான் 

இரும்பு எஃகு ஆலை 

சைபீரியாவிலுள்ள கஸ்னெட்ஸ்க் (ஸுவ), இந்தியாவிலுள்ள 

டாடா ஆலை, ஐப்பானிலுள்ள யவாட்டா a0 (Yawata) 2) 

வற்றிற்கு அடுத்தபடியாக உலகில் இவ்வாலை சிறந்து விளங்குகிறது. 

ஆசியாவிலேயே அதிக இரும்பினை உருக்கும் ஆலையாகவும் இது 

சிறப்புப் பெற்றுள்ளது. அன்ஷான் நகரம் டெய்ரெனினின்று 

(மண்ண) 200 மைல்கள் தொலைவிலும், கொரியா எல்லையிலிருந்து 

150 மைல்கள் தொலைவிலும், €னத் தலைநகராம் பிக்கிங்கிலிருத்து 

5௨00 மைல்கள் தொலைவிலும் அமைந்து கிடக்கிறது. சிறந்த மார்க் 

கெட்டுகள் இதற்கருகில் இருக்கின்றன. முதற் பொருள்களும் 

அண்மையிலேயே கிடைக்கின்றன. இங்குப் போக்குவரவு வசதி 

களும் நன்கு அமையப் பெற்றுள்ளன. 

அன்ஷான் இரும்பு உருக்குத் தொழிற்சாலை வளர்ந்த கதையை 
இனி நோக்குவோம். ஒரு சிறந்த ஆலையினை அன்ஷானில் அமைக்க 
வெகு ஆண்டுகளாகவே €னாவில் திட்டங்கள் வகுக்கப்பெற்று இருந் 
தன. 1917-ஆம் ஆண்டு ஜப்பானியர் 2 உலைககாக் கட்டினர். 
முதற் பொருட்கள், நீர் ஆகியவற்றின் பற்ருக்குறை காரணமாக 
இவற்றில் ஓன்று மட்டும்தான் செயல்படுத்தப்பெற்றது. இதனது உற் 

பத்தித்திறன் அதிகமிருப்பினும் மொத்த உற்பத்தி சிறிது குறை 
வாகவேதான் இருந்தது. 1980-ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க முறையினை 

யொட்டி ஓர் உலை அமைக்கப்பெற்றது. 1987-ல் ஜப்பானியர் மஞ்சூரி 
யாவினைக் கைப்பற்றிய பிறகு அன்ஷானில் வார்ப்பிரும்பு உற்பத்தி 
பெருகியது. திறந்த உலைகள் பல அமைக்கப்டுபற்றன. 1945-ஆம் 
ஆண்டிற்குள் அன்ஷான் உருக்குத் தொழிற்சாலை 1-8 மில்லியன் டன் 
கள் இரும்பினை உற்பத்தி செய்தது. 

இரண்டாம் உலகப்போரின்போது நேசப் படைகள் இப்பகுதிகளிற் 

குண்டுகளை எறிந்ததனால் அன்ஷானிலிருந்த ஊது உலைகள் ஓரளவுக் 
குச் சேதமடைந்தன. அதனைத் தொடர்ந்து ரூஷ்யப் படையினர் மஞ் 
சூரியாவினைக் கைப்பற்றி, அப்பகுதிகளிலிருந்த தொழிற்கருவிகளை 
யெல்லாம் அவ்விடங்களிலிருந்து அகற்றினர். இதன் விளைவாக அன் 
ஷான் தொழிற்சாலை அதன் முக்கியத்தினை இழந்தது. முன்னர் உற்
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பத்தி செய்யப்பெற்ற அளவில் 25 சத வீதத்தினைத்தான் ௮வ்வாலை 

உற்பத்தி செயதது ;$ 1947-ஆம் ஆண்டில் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் 

சுமார் 8600 டன்கள் ௮ளவு எஃகுப் பொருள்கள் தயாரிக்கப் 

பெற்றன. 

மஞ்சூரியாவில் சீனர்களின் ஆட்சி திரும்பவும் நிறுவப்பெற்ற 

வுடன், அன்ஷான் தொழிற்சாலை புத்துயீர் பெற்றெழுந்தது. எதிர் 

பாராத வகையில் சீனவரசாங்கம் அத்தொழிற்சாலையின் புனரமைப் 

பினிற் பங்குகொள முன்வந்து அத்தொழில் ரிய முறையில் செயல் 

படத் தேவைப்படும் கருவிகளை அளித்தது. ஆகையால் மஞ்சூரியா 

வினைக் கைப்பற்றிய கம்யூனிஸ்ட்டுகள் அன்ஷான் தொழிற்சாலையினது 

சீரமைப்பினைச் சிரமேல் கொண்டனர். 1951-ஆம் ஆண்டில் இரு 

ஊது உலைகள் வேலையாற்றி வந்தன. ஜப்பானிற்கு இரும்பு ஓரள 

விற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பெற்றது. அதன் பின்னர் அன்ஷானின் 

இரும்பு எஃகுத் தொழில் தேவைகளனைத்தும் உடனுக்குடன் அளிக் 

கப்பெற்று வந்தன. அத்தொழிற்சாலை தீவிரமாக முன்னேற்றமடைந்து 

வரத் தொடங்கியது. வேலையாட்கள் அதிக அளவிற் சேர்த்துக்கொள் 

ளப்பெற்றனர். 1954-ஆம் ஆண்டில் அன்ஷானில் செயல்பட்டுவந்த 

ஐந்து ஊது உலைகள் அவ்வாண்டிற்குப் பின்னர் சராசரி ஓராண்டில் 

]-த மில்லியன் டன்கள் இரும்பினை உற்பத்திசெய்தன. 

அன்ஷான் தொழிற்சாலைக்கு வேண்டிய கச்சாப் பொருட்களைப் 

பெறுவதில் முதலில் பல சிக்கல்கள் இருந்தன. : அன்ஷானிற்கு அண் 

மையிலிருந்த நிலக்கரி வைப்புக்கள் பெரும்பாலும் இரும்பு தயாரிக்கத் 

தகுந்த கோக் (0016) கரியை அளிக்கவல்லனவாக வில்லை ; மேலும் 

அங்குக் கிடைத்த இரும்பும் சிறந்த வகையைச் சார்ந்ததாக இல்லை. 

தற்போது அன்ஷானிற்குத் தேவையான கோக் முழுவதும் வட?னாவி 

லுள்ள கைலான் (18௨௨0), பீப்பியாவ் (மஹ்றரக௦), வட மஞ்சூரியாவி 

லுள்ள மிஷான் (1418௨௦) ஹாவ்காங் (0௧௦௧2) ஆகிய சுரங்களி 

னின்றுதான் பெறப்படுசன்றது. இவ்வயல்களிலிருந்து இருப்புப்பாதை 

களின் மூலம்தான் நிலக்கரி அன்ஷானை அடைகின்றது. எரிபொருள் 

(Fuel Coal) ஃப்யூஸின் (Fuhsin),  dupapeir (Fushun) 2dw 

இரண்டு இடங்களிலிருந்து ஏற்றுமதியாஃன்றது. 1950-ஆம் ஆண் 

டிலிரூந்து அனல்மலி நிலக்கரியும், எரிபொருள் நிலக்கரியும் தேவைக் 

குப்போதுமானதாக அமைந்தன. அன்ஷானில் உபயோகப்படுத்தப் 

படும் இரும்பு கீழ்க்கண்ட மூன்று இடங்களினின்று கொணரப்பெற்றது : 

1. தென் சாஹரிலுள்ள ஹுசுவன்ஹு வா (145ப81ம்11௨) 

2. கொரியாவின் எல்லையிலுள்ள டுங்பியெண்டாவோ (102- 

pientao) 

8. அன்ஷான் குங்சாங்லிங் (கறுக்க மத பேதி)
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. இம் மூன்று இடங்களினின்று கிடைக்கும் இரும்புத் தாதுக்களில் 

முதலிரண்டு இடங்களிலுள்ள தாதுப் பொருள்களில் இரும்பு அதிக 

மாக உள்ளது. மூன்றாவது இடத்தில் குறைவாகவே காணப்பெறு 

இன்றது. இவ்விடங்கள் யாவற்றிலும் மேற்பரப்பை அகழ்நீதே கனி: 

யானது வெட்டி யெடுக்கப்படுகின்றது (Opendit minin). 

அன்ஷானிலுள்ள உருக்கு ஆலைகளுக்குச் சுண்ணாம்புக்கல் சாங் 

டெய்ட்சு (0நஹதர்கர்சய)  என்னுமிடத்திலுள்ள பள்ளத்தினின்று 

கொணரப்படுகின்றது. இவ்விடம் ஆலைகளுக்கு வடகிழக்கில் 85 கல் 

தொலைவில் அமைந்துள்ளது. நின்ஸின்்ஷான்  (Ninhsinshan)- 

என்னுமிடத்தில் ஆலைகளுக்குத் தேவையான டாலமைட் (Dolomite). 

கிடைக்கிறது. 

தற்பொழுது அன்ஷானில் 5 ஊது உலைகள் செயல்படுகின்றன. 

மேலும் இரு ஊது உலைகள் திருத்தி யமைக்கப்பெற்றுள்ளன. ஆக. 

600 டன்களை உருக்கக்கூடிய இரு ஆலைகளும் 700 டன்களை உருக். 

கக்கூடிய 5 ஆலைகளும் இப்பொழுது இயங்குகின்றன. 19௦4-ஆம். 

ஆண்டு 1,450,000 டன்கள் உருக்கிரும்பும், (த 1100) 1,400,000: 

டன்கள் எஃகும் உற்பத்தி செய்யப்பெற்றன . 

அன்ஷானில், ஒரு டன் தேனிரும்பை உற்பத்தி செய்வதற்கான 

இரும்புத்தாது, நிலக்கரி, சுண்ணாம்புக்கல் இவைகளைக் கொண்டு வரு 

வதற்கான போக்கு வரவுத்தேவை 882 டன்மைல்கள் (Ton miles} 

எனக் கணக்கிடப்பெற்றுள்ளது. 

இரும்புக்கனி குறைவாக உள்ள நிலையின் காரணமாக ஒரு டன்: 

- உருக்கிரும்பை உற்பத்தி செய்வதற்கு உலகின் மற்ற இடங்களோரடு: 

ஒப்பிடுகையில் அன்ஷானில் செலவு அதிகரிக்கின்றது. அன்ஷானின் 

உற்பத்திச்செலவு பிட்ஸ்பெர்க்கைவிடச் சிறிது அதிகமாகவும், ஜாம். 

ஷெட்பூர், கஸ்நெட்ஸ்க் ஆகியவற்றை விட மிக அதிகமாகவும் 

காணப்பெறுகின்றது. 

பென்௫ஹு தென்மஞ்சூரியா 

இது னாவின் ' மஞ்சூரியாப் பகுதியிலுள்ள ஊது உலைகளில் 

இரண்டாவது மிகப் பெரியது. இது இரும்புக்கனி மிகுந் : 

துள்ள இடத்தில் முக்டனிலிருந்து ஆண்டங் (தறியா) செல். 

லும் இருப்புப்பாதையின்மீது அமைந்துள்ளது. : இதற்குப் 16 

மைல் தெற்கில் மியாயெர்கான் (144௧௦௯4180) இரும்புப் படிவுகள் . 

உள்ளன. மேலும் பாபன்லிங் (£ஹஊலயிா1ஐ) என்னுமிடத்தினின்று 

தென்மேற்காக 22 மைலிலும், QenwiGoyrer (Waitoushan) என்னு 

மிடத்தினின்று 18 மைல் வடக்கிலும் உள்ளது. ் 

ஆசி-2--1 8
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இவற்றுள் மியாயெர்கான் வைப்பே முக்கியமானது. இங்குள்ள 

படிவுகளில் 64% இரும்புத் தாது உள்ள கனி ₹7,500,000 டன்களும் 

92% இரும்புத்தாதுள்ள கனி 440,000,000 டன்களும் உள்ளன. 

இங்குள்ள சுரங்கங்கள் அன்ஷான் சுரங்கங்களினின்று வேறு 

யட்டவையாகும். ஏனெனில் இங்குள்ளவை அதிகமான மேக்ன 

டைட்டையும் குறைந்த அளவு பாஸ்பரஸையும் கொண்டுள்ளன. 

இதனால் இங்குக் கடைக்கும் உலோகத்தினின்று கிட்டும் தேனிரும் 

.பினைக்கொண்டு எஃகு செய்யஇயலுகிறது. பென்சிஹுவுக்கு, பாபன் 

லிங்கினின்று 121,000 டன் சிறந்த கனியும் 84,000 டன்கனியும் 

1944-ஆம் ஆண்டில் கிடைத்தது. கோக்காக்கும் நிலக்கரியானது 

பெருமளவில் பென்சிஹு நிலக்கரி வயலினின்று கிடைத்தது. இவ்வய 

.லானது மொத்தத்தில் 560 அடி கனம்கொண்ட 1 7நிலக்கரிப் படைகளை 

(Seams)éQarcr@b, 9444 ஏக்கர்ப் பரப்பளவை உடையதாயும் 

உள்ளது. நிலக்கரியின் மொத்த இருப்பு 225 மில்லியன் டன்கள் 

எனக் கணக்கிடப்பெற்றுள்ளது. இங்குள்ள நிலக்கரி அதிகமான 

சாம்பலையும் கந்தகத்தையும் உடையதாக இருப்பினும் €னாவில் 

கிடைக்கும் சிறந்த நிலக்கரி வகைகளில் இது ஒன்றாகக் கருதப்பெறு 

கிறது. சுண்ணாம்புக் கல்லானது இங்கிருந்து ஒரு மைல் தொலைவி 

லுள்ள பள்ளத்தினின்று எடுக்கப்பெறுகின்றது. இது ஊது உலைகளுக்கு 

வார் வழிகளின்மூலம் (86% ஸமோரலுள) கடத்தப்படுகின்றது. இது 
- யாலு (7010 ஆற்றின் மின்சக்தி நிலையத்தோடு இணைக்கப்பெற்றுள்ள 

தால் குறைந்த செலவில். மின்சாரம் கடைக்கின்றது. 

உருக்கிரும்பு செய்வதற்குத் தேவையானவற்றை எளிதில் 

சேகரிக்கும் இடத்தில் பென்சிஹா அமைந்துள்ளது. இதன் இருப் 

பிடத்தை அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் அலபாமா மாநிலத்திலுள்ள 

பர்மிங்ஹாமுடன் (Birmingham) goditerbh. gm Ler உருக்கு 

இரும்பு செய்வதற்கான உற்பத்திச் செலவு--அஃதாவது இவ்வாலை 

தன்னால் இயன்ற உற்பத்தி செய்யுமானால்--2,400 டாலர்கள் வரை 

ஆகும் எனக் கணக்கிடப் பெற்றுள்ளது. இவ்விடத்தின் தற் 

போதையத் தேனிரும்பு உற்பத்தி ஆண்டிற்கு 8,50,000 டன்கள் 

எனக் கணக்கிடப் பெற்றுள்ளது. கச்சாப் பொருள்களின் அருகாமை 

ak
 

யும், மார்க்கெட்டுகளின் அருகாமையும் பென்சிஹுவினை இரும்பு 

எஃகு செய்வதற்குச் சிறத்த இடமாக்குகன்றன. 

ஷிசிங்வான் ஆலை--ஹோபே 

(Shihchingshan Plant-Hopeh) 

இங்குள்ள தொழில்கள் யாவும் பீகிங்கிற்கு மேற்காகப் 11 மைல் 

தொலைவில் அமைந்துள்ளன. இங்குள்ள உருக்காலையானது பீக்சிங்-
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பாவோட்டோ, பீக்ங்--ஹான்கெள பெருவழிகளோடு இரு கிளை 

வழிகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உருக்கு ஆலை ' அமைந்துள்ள 

இடம் நிலக்கரிப் படிவுகளுக்கருகிலேயே உள்ளது. இதற்கு ௮௬8 

லேயே உருக்கிரும்புக்கும் எஃகிற்கும் நல்ல மார்க்கெட்டும் அமைந் 

துள்ளது. ர 

இரும்புக் கனியானது லங்யன் (று) சுரங்கத்தினின்று 

கொணரப் பெறுகின்றது. இவ்விடத்திலுள்ள படிவுகள் 6 இடங்களில் 

சிதறிக் காணப்படுகின்றன. ஆலையினின்று மிகத் தொலைவிலுள்ள 

சுரங்கத்திற்கு அமைக்கப்பெற்ற இரும்புப் பாதையின் நீஎம் 130 

மைல்களாகும். இந்த 6 சுரங்கங்களிலுமுள்ள கனிப் பொருளின் 

இருப்பு 5:57 மில்லியன் டன்களாகும். இதில் 50% இரும்புத் 

தாது அடங்கியுள்ளது. இது குறைந்த அளவு கந்தகமும் பாஸ்பரசும் 

கொண்ட ஹெம்டைட் இரும்பு ஆகும். 

கோக்காக்கும் நிலக்கரியானது இரயில் பாதையின் மூலம் 

170 மைல்கள் தொலைவிலுள்ள கைலான் (வக) சுரங்கத்தினின்று 

கொண்டுவரப்படுகின்றது, அங்கு 690 மில்லியன் டன்கள் நிலக்கரி 

wrerg (Steam 0௦31) ஷிசிங்ஷானுக்குத் தென் மேற்கிலுள்ள 

@uerGteraQaeer (Mentoukou) அனல்மலி நிலக்கரிச் சுரங்கத்தி 

னின்று கிடைக்கின்றது. சுண்ணாம்புக்கல்லும் மென்டெளகெளவைச் 

சுற்றியுள்ள குன்றுகளினின்று கிடைக்கின்றது. ஷிசிங்ஷானில் 

சுமார் 4,00,000 டன்கள் உருக்கிரும்பும், 8,00,000 டன்கள் 

எஃகும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின் றன. 

பாவோட்டோ (1௨௦௦ : இது மஞ்சள் ஆற்றுக்கு அருகில் 

மத்தியச் ௬ுயியுவானில் (இஷ்ாகட) அமைந்துள்ளது. இங்கிருந்து 

பீக்கிங்கிற்கு 150 மைல் தொலைவிலுள்ள ஓர் இருப்புப்பாதையும் 

அமைந்துள்ளது. சுயியுவான் சீனாவில் முன்னேற்றமடையாத நாடாக 

இருந்து கம்யூளிஸ்டுகளால் முன்னேற்றப்பட்ட பகுதியாகும், இது 

பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது. இது யெல் 

(81) ஆற்றினின்று 650 மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ளதால் 

ஆகாய விமானங்களினின்று பாதுகாக்கப் பெறுகின்றது. 

பாயுன்போக்டோ (ஷ்முூ1௦)வின் அதிகமான இரும்புக் 

கனிப் படிவுகள் பாவோட்டோ (£க௦௦டவிற்கு வடக்கில் 100 மைல் 

தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இங்கு 60% இரும்புத் தாதுகொண்ட 

89 மில்லியன் டன்களும், 86% இரும்புத் தாதுகொண்ட 118 மில்லி 

யன் டன்களும் உள்ளன. அதிக இரும்புத் தாது அடங்கிய கனி 

யானது கால்ஷியம் கார்பனேட்டை ஓரளவு கொண்டுள்ளதால் 

தானாகவே உருகும் தன்மையைச் சிறிது பெற்றுள்ளது.
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பாவோட்டோவிற்கு வடமேற்கில் 60 மைல் தொலைவில் அமைந் 

துள்ள ஆன்பெய் (அறல்) என்னும் இடத்திலுள்ள மூன்று நிலக்கரிப் 

படிவுகளும் 100 மில்லியன் டன்கள் புகைமலி (ம1யாம்018) நிலக்கரி 

யையும் சிறிதளவு அனல்மலி நிலக்கரி (அர்த் யையும் கொண் 

டுள்ளன. பாவோட்டோவினின்று வடஇழக்கில் 20 மைல் தொலைவி 

லுள்ள ஷிக்குவை (81144) என்னுமிடத்தில் 85 மில்லியன் டன்கள் 
புகைமலி நிலக்கரி காணப்பெறுகின்றது. கியூவைசுயி (ஸர்லம்) 

மாவட்டத்தில் 85 மில்லியன் டன்கள் புகைமலி நிலக்கரியும், 

15 மில்லியன் டன்கள் பழுப்பு நிலக்கரியும் (Lignite) உள்ளதாகக் 

கண்டுபிடிக்கப் பெற்றுள்ளது. 

இரும்பு, எஃகின் உற்பத்திச் செலவு அன்ஷானில் உள்ளதைப் 

போலவே மாறவேண்டுமானால், நல்ல கோக்காக்கும் நிலக்கரியானது 

பாவோட்டாவிற்கு 280 மைல்களுக்கப்பாலுள்ள டாடுங் (78்ஐ) 

நிலக்கரிச் சுரங்கத்தினின்று கொணரப்பெற வேண்டும். இந்த இடத் 

தில் நல்ல கோக்காக்கும் நிலக்கரியைக் காணச் னர்கள் : முழு 
மூச்சுடன் முனைந்துள்ளனர். 

ஷான்ஸி மாகாணத்தின் தலைநகரான டாய்யூவான் (7ஷ்ராமம) 

அம்மாநிலத்தின் நடுப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இந்நகரில் நான்கு 

ஊதுஉலைகள் உள்ளன. ஜப்பானியர் வருவதற்கு முன்னரே 

இவற்றில் ஒன்று இங்கிருந்தது. டாய்யூவானுக்கு அருகில், மத்திய 
ஷான்ஷியில் 20 மில்லியன் டன் இரும்புத்தாது இருப்பதாகக் கூறப் 

பெறுகின்றது. இம்மாகாணம் முழுவதிலும் 800 மில்லியன் டன் 

உள்ளதாகக் கணக்கிடப் பெற்றிருப்பினும் அவை வெகு ஆழத்தி 

லும், சிதறியும் அமைந்துள்ளன. இத் தாதுக்களின் தரமும் சிறந்த 
தாக இல்லை. டாய்யூவான் நகரைச் சுற்றிலும் நிலக்கரி கிடைக்கின் 

றது. 160 மைல் ஆழத்தில் டாய்யூவானைச் சுற்றிலும் அனல்மலி 

நிலக்கரியும், புகைமலி நிலக்கரியும் 100 மில்லியன் அளவிற்குப் 

படிந்துள்ளன . 

ஆகவே இவ்விடத்தைச் சிறந்த தொழில் நகரமாக மாற்றச் 

சீனத் ஐலைவர்கள் முன்வந்துள்ளனர். இங்கு இயந்திரங்களை 

உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை நிறுவப் பெற்றுள்ளது. எஃகுத் 

தொழிலும் முன்னேற்றம் பெற்றிருக்கின்றது. இங்கு 80,000 டன்கள் 

உருக்கிரும்பும், 2,00,000 டன்கள் எஃகும் உற்பத்தி செய்யப் 

பெறுகின் றன. 

ஷாங்ஹாய் (கியாங்ஸு) : ஷாங்ஹாயில் 1950-ஆம் ஆண்டு 

இரும்பு எல்குப் பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யும் 80 நிறுவனங்கள்
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இருந்தன. அவற்றுள் ஏழில் மட்டும் எஃகை உருக்கும் வசதி . 

இருந்தது. எல்லா நிறுவனங்களும் ஒரே கம்பெனியின் நிர்வாகத்தில் 

இருந்தன, அது ஓராண்டில் 16,200 டன்கள் உருக்கிரும்பும், 

75,000 டன்கள் சாதாரண எஃகும், 12,000 டன்கள் எலக்ட்ரிக் 

எஃகும் உற்பத்தி செய்யும் திறன் வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது. 

மான்ஷான் (ஆன்ஹ்வீ மாநிலம்) 

இது டாங்டு (7ஹஜுயவுக்கு ஒரு மைல் தொலைவில் அமைநீ 

துள்ளது. ஐப்பானிடம் இருந்துவந்த பகையின் மூலம் தடுக்கப்பட்டு 

வந்த எஃகுத் தொழிற்சாலைக்கான திட்டம் கம்யூனிஸ ஆட்சியின் 

கீழ்ப் பரிசீலனைக்குக் கொணரப்பெற்றது. அதன் விளைவாக நவீன 

இயந்திர வசதியுடன் கூடிய பெரும் ஊதுஉலை ஒன்று நிறுவப் 

பெற்றுள்ளது. அது 1:58 மில்லியன் டன்கள் உருக்கிரும்பையும் 

1-5 மில்லியன் டன்கள் எஃகையும் உற்பத்தி செய்யும் திறமை 

பெற்றது. 

மான்ஷானுக்குத் தேவையான இரும்புத் தாது கீழ்யாங்ட்ஸி 

படிவுகளினின்று குறைந்த செலவில் நீர்வழிகளின் மூலம் கொண்டு 

செல்லப்படுகின்றது. இரும்பு கிடைக்கும் பகுதியானது நான்கிங் 

(ஊிய்ஜிகினின்று கிழக்காக யாங்ட்ஸி ஆற்றின் தென்கரையில் 

50 மைல் தொலைவுவரை பரந்துள்ளது. இப்படிவுகளில் 52:23 

மில்லியன் டன்கள் தாது உள்ளது. அதில் 16:7 மில்லியன் 

டன்கள் அதிகமான இரும்பு இருப்பை உடையன. இப்பொழுது 

கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ள இருப்புக்கள், ஊதுஉலைகளின் 15 ஆண்டு 

காலத்திற்கான முழுத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும். கோக்காக்கும் 

நிலக்கரியானது வட சீனாவினின்று கடலில் செல்லும் கலங்களின் 

மூலம் எடுத்துச் செல்லப்படலாம். opreorGm (Shantung) கிலுள்ள 

சங்க்ஸிங் (போற ஜிஐ) சுரங்கத்திலும் கோக்காக்கும் நிலக்கரி 

எடுக்கலாம். நீர்வழி மூலம் சங்கஸிங்குக்கும் மான்ஷானுக்கும் 

உள்ள தொலைவு 400 மைல்களாகும். ஆனால் கெய்லானிலிருந்து 

மான்ஷானுக்கு 1000 மைல் தொலைவாகும். இதனால் போக்குவரவு 

சாதகமாக சங்க்ஸிங்கில் உள்ளது. ஆனால் அங்குள்ள நிலக்கரியின் 

தரம் கெய்லானில் உள்ளதைப் போன்று அவ்வளவு சிறந்ததல்ல. 

ஹான்கெள பகுதி (11801:௦௭ ௨௦8) : இங்கு இரு ஆலைகள் கட்டப் 

பெற்றுள்ளன. ஒன்று ஹான்கெளவின் வட எல்லைக்கருகில் உள்ள 

ஹான்யாங் (17௫) கில் உள்ளது. இரண்டாவது ஆலை ஹாங் 

கெளவினின்று 60 மைல் தொலைவில் ஷிஹ்ஹன்யாவ் (11411813௧௦) வி 

லுள்ள டாயே (8ல்) என்ற இடத்திற்கருகல் அமைந்துள்ளது. இவை 

இரண்டும் யாங்ட்ஸி ஆற்றின்மேல் அமைந்துள்ளன.
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ன அரசாங்கம், ஹாங்கெளவிற்குக் கீழே 5௨5௨ மைல் தொலைவில் 

யாங்ட்ஸியின் மேல் ஹியுவேங்ஷி (மகஜ) என்னுமிடத்தில் பெரிய 

இரும்பு எஃகுத் தொழிற்சாலை ஒன்றினை நிறுவத் திட்டுமிடுகின்றது. 
ஹாங்கெள-வூசாங் (ம்ை2ஜ-டாயே (7ல்) பகுதிகள் வருங் 

காலத்தில் சீனாவின் தொழில் மைய நகரங்களாக மாறக்கூடும். 

டிராக்டர் (11௧௨௦௦), மோட்டார் தொழிற்சாலைகள் ஆகியன இங்கு 

நிறுவப்பெறத் திட்டமிடப்பெற்றுள்ளது. அதன்படி ஹியுவேங்ஷிக்குத் 

தேவையான இரும்புத் தாது டாயேவினின்று எடுத்துக்கொள்ளப் 

பெறும். இது புகைவண்டிகளின் மூலம் 20 மைல்கள் தூரத்திலுள்ள 

அவ்வைப்புகளினின்று எடுத்து வரப்படும். ் 

டாயேவில் 45:8 மில்லியன் டன்கள் இறந்த இரும்புத்தாது 

உள்ளது. இதன் உலோக இருப்பு 55 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகம். 

-இச்சுரங்கள் பழங்காலந்தொட்டே செயல்படுகன்றன. ஆனால் 

ஹுபேயில் (11ல்) நிலக்கரிப் படிவுகள் இல்லை. தரம் குறைந்த நிலக் 

கரியானது பிங்ஸியாங் (ஜவ) மாவட்டத்திலுள்ள அன்யுவான் 

(மக) சுரங்கங்களினின்று 850 மைல்கள் புகைவண்டியின் மூலம் 
கொணரப் பெறவேண்டும். 

பங்ஸியாங்கில் கிடைக்கும் நிலக்கரியானது குறைந்த அளவு 

கரிமப்பொருளையே கொண்டுள்ளது. (54:1./5). 21./. சாம்பலும் 

28-50 நீராவிப் பொருட்களும் கொண்டதாக இருக்கும் இத்தாது 
குறைந்த தரமுள்ள கோக்காக்கும் நிலக்கரியையே கொடுக்கின்றது. 

ஹான்கெளவிற்கருகில் பல இடங்களில் சுண்ணாம்பு கிடைக்கின்றது. 

அவைகளிற் பெரும்பகுதி டாயேவில் அமைந்துள்ளது. 

சங்கிங் (மேதி) ; 1989-ம் ஆண்டினின்று 1945ம் ஆண்டு 

வரையில் "சிறு இரும்பு எஃகுத் தொழிற்சாலைகள் பல செக்வானில் 
நிறுவப்பெற்றன. ஜப்பானின் பகைமை தீர்ந்தவுடன் அங்கு 89 ஊது 

உலைகள் இருந்தன. 1947-ல் அவற்றுள் பெரும்பாலானவை செயலற் 

றுப்போய்விட்டன. எனவே எல்கின் உற்பத்திச் செலவு அதிகமாகி 
யது. மேலும் அதிக அளவில் கரிமம் கொண்ட தேனிரும்பு இவற்றின் 

எல்குத்தொழிலைப் பாதித்தது. கம்யூனிஸ்டுகள் இரு உலைகளைப் 

பழுதுபார்த்து அவற்றைச் செயல்பட வைத்தனர். இவ்வாலைகளிலெல் 

லாம் வேலை நன்கு நடைபெறுவதற்கான முயற்சிகள் தீவிரமாக எடுத் 

துக்கொள்ளப்பட்டதன் விளைவாக எஃகு உற்பத்தி 1952-ம் ஆண்டை 

விட 1959-ம் ஆண்டு 88% உயர்ந்தது. 

சங்கிங்கற்கு அருகில் மூன்று இரும்புத் தாதுப் படிவுகள் 

உள்ளன. அவையாவன :--
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1, சங்கிங்கிற்குக் கிழக்காக 105 தொலைவில் அமைந்துள்ள 

குவாங்ஷான் (6 பகரா) : இது ஆற்று வழிகளாலும், சாலைகளினா 

லும் இணைக்கப்பெற்றுள்ளது. 

2. 70 மைல் தெற்கில் அமைந்துள்ள சிக்கியாங். 

8. 187 மைல் வட கிழக்காக அமைந்துள்ள லையேஞ்செய்சேங் 

(Liancheichang). ் 

இவற்றின் மொத்த இருப்பு 16-8 மில்லியன் டன்களாகக் கணக் 

கிடப்பெற்றுள்ளது. இதில் 18:5 மில்லியன் டன்கள் சிக்கியாங்கில் 

உள்ளன, இரும்புத்தாது எடுத்துச் செல்லுவதற்காக இருப்புப்பாதை. 

அமைக்கவேண்டிய அவசியம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இப்படிவுகளின் 

அளவு அமையவில்லை. 

செக்வான் தாழ்நிலத்தில் 5761 மில்லியன் டன்கள் புகையலி 

நிலக்கரியும், 225 மில்லியன் டன் பழுப்புநிலக்கரியும் உள்ளனஎனக் 

கணக்கிடப்பெற்றுள்ளது. உருக்குவதற்கு உகந்த சிறந்த தரமுள்ள 

நிலக்கரி சிறிய பரப்பிலேயேதான் காணப்பெறுகின்றது. தற்பொழுது 

சங்கிங் உலைகளுக்குத் தேவையான நிலக்கரியானது நான்ஷான் 

இவுகளினின்று எடுத்துக்கொள்ளப்பெறுகின் றது . 

- குன்மிங் (8மறாமர்றஜ) பகுதியில் குன்மிங்கில் ஒன்றும், ஆன்னிங் 

(கறாம்பஜ)கில் ஒன்றுமாக இரு ஆலைகள் உள்ளன இரும்பும் நிலக் 

கரியும் இவைகளுக்கு 100 மைல்களுக்குட்பட்ட இடத்திலேயே 

கிடைக்கன்றன, போக்குவரவு வசதி குன்மிங் பகுதியில் நன்கு. 

அமையப்பெருது இருக்கிறது. 

இரும்பு, சுண்ணாம்பு, நிலக்கரி ஆகியவை மலைப்பாங்கான பகுதி 

களில் டிரக்குகள் (1108) மூலம் உலைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப் 

பெறவேண்டும். யுன்னான் மாநிலம் இருப்புப் பாதைகளால் இணைக்கப் 

பெறவில்லை. யுன்னானின் சந்தையானது (Market) of இரும்பு 

,*௭ஃகுத் தொழிற்சாலையைப் பேணிக்காக்கும் அளவிற்குப் பெரிதாக 

இல்லை. ஆகவே போக்கு வரவுத் தொல்லைகள் ஒழிக்கப்பட்டாலும் 

இதனால் பயன் ஏற்படாது. 

சீனாவில் இரும்பு எஃகின் உற்பத்தியும் நுகர்வும் 

1999ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பாகச் €னாவில் இரும்பு எஃகு உற் 

பத்தி செய்யப்பெறவில்லை. 1980-க்கு முன்பாகச் €னாவில் எஃகின் 

நுகர்வானது ஒரு மனிதனுக்கு 2 அல்லது 8 பவுண்டுகளாகவே .இருந்
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தது. 1958-ல் 6 மில்லியன் டன்கள் எஃகு உற்பத்தி செய்ய anf 

'வகுக்கப்பெற்றது. அதாவது ஒருவனுக்கு 20 பவுண்டுகள் வீதம் 

650 மில்லியன் மக்களுக்குத் தேவையான அளவு செய்யமுற்பட்டது. 

இதை மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடுகையில் ஐக்கிய நாடுகளில் தலா 

நுகர்வு 1847பவுண்டுகளாக 1957-ல் இருந்தது. ரஷியாவில் 1981ல் 

4542 பவுண்டுகளாக இருந்தது. ஆகவே சீனா மேற்கூறிய அளவு 

உற்பத்தி செய்தாலும் அது குறைவாகவே தோன்றும். உருக்கிரும்பு, 

எஃகு ஆகியவற்றின் உற்பத்திக்கான புள்ளி விவரத்தினின்று நாம் 

கீழ்க்கண்டவற்றை அறியலாம்: 

1. இரும்பு உற்பத்தியானது தொன்றுதொட்டே எஃகு உற்பத் 

பத்தியை விட அதிகமாக இருந்துவருகிறது. இந்த வேறுபாடு வருங் 
காலத்தில் குறையக்கூடும். 

2. சீனா குறைந்த அளவு தேனிரும்பை ரஷியாவுக்கு அனுப்பி 

அங்குத் தொழில் முறைப்படுத்தப்பெற்றபின் திரும்பவும் வாங்கக் 

கூடும். ஓரளவு ரூஷ்யாவினின்று வாங்கிய சாதனங்களுக்காகக் 

கொடுக்கப்பெறும். 

3. சீனாவின் இரும்பு எஃகுத் தொழிலானது அனேக விரிவு, 

சுருங்கல் ஆகியவற்றுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பெரும் எல்குத் 

தொழிற்சாலை ஒன்றனைக் கட்ட முன்னர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட 

முயற்சி தோல்வியுற்றது. சீனாவின் அரசியல் நிலமை தற்பொழுது 

உறுதி பெற்றதாக உள்ளதால் அத்துறை வேகமாக செயல்படு 

கின்றது. 

உலகிலுள்ள மற்ற பெரும் எஃகு உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளோடு 

வைத்துச் சீனா எண்ணப் பெருவிடினும் அதன் முக்கியத்துவம் அதிக 

மாகிக்கொண்டே செல்லுகின்றது. இந்த முன்னேற்றமானது பல் 

வேறு காரணிகளைக்கொண்டு நோக்குமிடத்துக் குறிப்பிடத்தக்கதாக 

அமைந்துள்ளது. சீனாவின் பொருளாதார அமைப்பே இதற்குக் 

காரணமாகும். எங்ஙனமெனில் €ன அரசாங்கம், இயற்கையான 

பொருளாதாரத் தடைகளைக்கொண்டிருந்தாலும், அது தொழிற்சாலை: 

களை விரிவுபடுத்தக்கூடிய நிலையில் அமைந்துள்ளது. இயந்திரங் 

களாகவும், தொழில் அறிவாகவும், மூலதனமாகவும் கிடைத்த ரூஷ்ய 

உதவியானது €னாவின் இரும்பு எ.'.குத் தொழிற்சாலைக்குப் பெரிதும் 

பயன்தந்திருக்கின்றது. 

வெகு காலமாகவே சீனாவின் மக்கள்தொகை மிகவுமுயர்நீத 

தாகத்தான் இருந்து வருகிறது. வரலாற்றுக் குறிப்புக்களின்று கிறிஸ்து 
பிறந்த ஆண்டில் சீனாவின் மக்கள்தொகை 60 மில்லியன்களாக இருநீ
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தது என அறியப் பெறுகிறது. 1761-ஆம் ஆண்டில் சுமார் 148 மில் 

லியன்கள்; 1851-ல் 482 மில்லியன்கள் எனவும் மதிப்புக்கள் தரப் 

பட்டன. 1958-ல். €னக் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கத்தின் மூலம் வெளி 

யிடப்பட்ட செய்திகளின் வாயிலாக அந்நாட்டின் மக்கள்தொகை 

582, 608, 417 என அறியப்பட்டது. 1961-ஆம் ஆண்டில் இதன் 

மக்கள்தொகை 716 மின்லியன்கள் எனச் சில மதிப்பீடுகள் தெரி 

விக்கின்றன. 

€ீனாவின் மக்கள் தொகையில் . ஆண்களின் எண்ணிக்கையே 

அதிகமாகவுள்ளது. 1980ஆம் ஆண்டில் நாட்டுப்புறங்களில் ஆண் 

கள் பெண்கள் விகிதம் முறையே 110 : 100 எனவிருந்தது. ஆண் 

களின் அள்வு நகரங்களில் இவ்விகிதத்தை விட அதிகமாக இருக் 

கின்றது. ஷாங்ஹாய் நகரில் ஒவ்வொரு. 100 பெண்களுக்கு 128 

ஆண்கள் என்றவாறு அவ்விகிதம் அமைந்துள்ளது. பிறப்பு, இறப்பு 

, ஆகிய இரு விகிதங்களும் சீனாவில் உயர்ந்துள்ளன. 1980ஆம் ஆண் 

டில் சீனாவில் சுபிட்சம் நிலவியதுபோது இறப்பு விகிதம் 1000 பேருக்கு 

30 என்றவாறு இருந்தது. இயல்பான பிறப்பு, இறப்பு விகிதங்களை 

1000-க்கு முறையே 40, 80 எனக்கொள்ளின், வருடாந்திர மக்கள் 

தொகைப் பெருக்கம் 1000-க்கு 10 என இருக்கவேண்டும். €னாவின் ' 
மக்கள்தொகை சுமார்716மில்லியன் ஆகவுள்ளதால், அதன் வருடாந் 

திரப் பெருக்கம் 7 மில்லியன் என்னும் அளவாகின்றது. ஆனால் சீன 

நாட்டு அரசாங்கத்தின் மதிப்பீடுகளின்படி அப்பெருக்கம் 1954-ல் 12 

மில்லியன்களாக இருந்தது. இத்தகைய வருடாந்திர அதிகரிப்பின் 

மூலம் சீனாவில் பல சிக்கல்கள் தோன்றியுள்ளன. தற்போதுள்ள 

உணவுப் பொருள்களின் உற்பத்தியை இரு மடங்காகப் பெருக்கினும் 

கூட பெருகிவரும் மக்கள் தொகைக்குப் போதுமான உணவு 

கிடைக்காது எனக் கூறப்படுகிறது. 

சீனாவிலுள்ள அபரிமிதமான மக்கள்தொகை-எவ்வாறு அந்நாட் 

டில் பரவியுள்ளது. பெருஞ் சுவருக்குத் தெற்காகப் “பெரும் ஹிசிங் 

Guwer? (Great Hsing-an) மலைகளின் கிழக்கு ஓரத்தினை யொட்டினாற் 

போலும், பெருஞ் சுவரையொட்டி லான்-செள (0ஸ-0௦ய) வரை 

யிலும், பின்னர்த் தெற்காகத் திபெத் பீடபூமியின் கிழக்கு எல்லையோர 

மாகவும் வரையப்பெறும் ஒரு கோட்டிற்குக் கிழக்கேயுள்ள பகுதியில் 

சீனாவின் மக்களில் 10 மில்லியன்களைத் தவிர்த்து மற்றெல்லாரும் வாழ் 

கின்றனர் என்பது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. அந்தப் பத்து மில்லி 
யன் மக்கள் மேற்கூறப்பெற்ற கோட்டிற்கு மேற்கிலுள்ள €னாவின் 

பெரும்பரப்பில் மிகவும் சிதறிய பரவலைக் கொண்டுள்ளனர். மக்கள் 

தொகையிற் பெரும்பகுதி €னாவின் கிழக்குப்பாகத்தில் விவசாயத்தில் 

சிறப்புப்பெற்று விளங்கும் தாழ்நிலங்களில் குழுமியுள்ளனர். இக் 

கிழக்குப் பகுதியிலேயே மக்கள்தொகை அடர்த்தி மிக்குள்ள Cap
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திரங்கள் முக்கியமாக ஆறும், மேலும் தொகை மிகுந்த இடங்கள் 

பலவும் காணப்பெறுகின்றன. பயிர் விளையத்தகுந்த நிலத்தின் பரப் 

பினை யொட்டியே மக்கட் பரவலும் காணப்பெறுகிறது. கீழ் யாங்ட்ஸி 

சமநிலத்திற்றான் மக்கள் மிகவும் அடர்த்தியாகக் காணப்பெறும் 

பரப்பு அமைந்துள்ளது. இதற்கு அடுத்தாற்போல் வடசீனச் Fu 

வெளி, மத்திய பாகத்திலுள்ள ஏரி வடிநிலங்கள், தென் மஞ்சூரியா, 

ஸெக்வான் வடிநிலம், சிக்கியாங் டெல்டா ஆகியனவும் மக்களடர்த்தி 

மிக்கன. தெற்கிலுள்ள யுன்னான் பீடபூமிப் பகுதி, உள் மங்கோலியா, 

வடமேற்கு ஸெஸ் பகுதி ஆகியவற்றிலெல்லாம் மக்கள்தொகை 

அடர்த்தி வெகுவாகக் குறைந்திருக்கின்றது. 

சீன நாட்டில் சராசரி மக்கள்தொகை அடர்த்தி ஒரு சதுர 

கிலோ மீட்டர் பரப்பிற்கு 70 பேர்களுக்கும் மேற்படுகன்றது. இந்த 

அளவு சீனாவில் ஏற்பட்டுள்ள மக்கள்தொகை நெெருக்கடியினை 

எடுத்துக் கூறுவதாக இல்லை. ஆனால் உண்மையில் சீனாவிலுள்ள நிலை : 

வேறு, இதன் கிழக்குப் பகுதிகளாக் கருதுகையில், அங்கு ஏற் 

பட்டுள்ள நெருக்கடியை அறிதல் இயலும். வளம்பொருந்திய பயிர் 

நிலங்கள் அடங்கிய கிழக்குச் €னாவில் மக்களடர்த்தி சீனாவின் சராசரி 

அடர்த்தியைப் போல் 4 அல்லது 5 மடங்குகளாக இருக்கிறது. 

எடுத்துக்காட்டாக மஞ்சள் ஆற்றுச் சம நிலத்தில் ஒரு சதுர மைல் 

நிலப்பரப்பில் சுமார் 700 Cut வாழ்கின்றனர் ; மேலும் இங்குப் 

பயிரிடப்பெற்றுள்ள நிலப்பரப்பில் ஓவ்வொரு சதுர மைலிலும் மக்க 

ளடர்த்தி 1000-க்கும் மேற்பட்டுள்ளது. பயிர் செய்யும் நிலப்பரப்பில் 

உள்ள மக்கள் தொகை: அடர்த்தி சீனாவில் சராசரியாக ஒரு சதுர 

மைலில் 1500 பேர்கட்கு மேலாக இருக்கின்றது, €ன நாட்டில் நபர் 

ஒன்றுக்குக் கிடைக்கும் பயிர்விளை நிலப்பரப்பு :2 ஏக்கர்கட்கும் 

குறைவாக இருக்கின்றது, 

ஆண்டு தோறும் வெகுவாகப் பெருகிவரும் மக்கள் தொகையீன் 

மூலம் €ன நாடு பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகியுள்ளது. நாடு முழு 

வதிலுமே உணவுப்பற்றாக்குறை தலைப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தொகை 

அதிகரிப்பின் வீதத்தினைக் குறைத்தற் பொருட்டு மால்தஸ் அறிவுறுத் 
திய சில வழிகளையெல்லாம் €னர் பல காலமாகக் கடைப்பிடித்து 

வந்துள்ளனர். இங்கு ஏற்பட்ட, வெள்ளங்களினாலும் பஞ்சங்களாலும் 

நிறைந்த மக்கள் சென்ற நூற்ரடாண்டில் உயிரை இழந்தனர். இருப் 

பினுங் கூட அதன் மக்கள் தொகை இன்னும் சமாளிக்க முடியாத 

அளவிற்குப் பெருகிக்கொண்டுதான் வருகிறது. 

இந்நாட்டில் தொழிற்றுறையில் முன்னேற்றங்கள் மிகவும் விரை 

வாகப் பெருமளவில் ஏற்படின் இச்சிக்கலை ஓரளவிற்கு வெற்றிகொள்ள
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முடியும். சீனாவின் ஓரத்திற் காணப்பெறும் fos Her (Marginal 

Land) பயிர்த்தொழிலின்கீழ்க் கொண்டுவருதலின் மூலமும், பயிர்களது 

விளைச்சலை அதிகரிப்பதன் மூலமும் சில ஆண்டுகளுக்குத்தான் 

விவசாய உற்பத்தியில் அதிகரிப்பினைக் காணமுடியும். 

சீனாவின் மக்கள் தொகையில் 77:82 மில்லியன் மக்கள்தாம் 

அதன் நகர்ப்புறங்களில் வாழ்கின்றனர். இதனளவு மொத்தத்தில் 

18:8% ஆகின்றது. எஞ்சியுள்ள 505-8 மில்லியன் மக்களும் நாட்டுப் 

புறங்களில் வாழ்வோராகவே உள்ளனர். 

இத்நாட்டில் ஒரு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை 

கொண்ட நகரங்கள் 15 ஆகும். அவற்றினைப் பற்றிய விவரங்கள் 

கீழ்வருமாறு: 

ஷாங்ஹாய் 6:9 மில்லியன்கள் 

பீக்கிங் 5°42 i 

டியென்ட்ஸின் (11ம்) 59-22 8 

@eyerurm (Shenyang) 2°41 3s 

alujomrer (Wuhan) 2:14 நு 

 e-udm (Chungking) 2-12 க 

குவாங்செள (Kwangchow) 1°84 a 

ஹார்பின் (Harbin) 1°55 கி 

லூடா (Luta) 1-51 > 

நான்கிங் 1-42 ai 

சியான் (கோம் 1°31 ன 

’ Adina (Tsingtao) 1°12 ae 

செங்டு (Chengtu) 1.11 ae 

Lordujarer (Taiyuan) 1:02 53 

னாவில் பஞ்சத்துன் கொடுமை 

சீனா பஞ்சத்தினால் அடிக்கடி பாதிக்கப்படுகிறது. வடக்குப் பகுதி 

யிலும், வடமேற்குப் பகுதியிலும் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் 

இடைவெளியில் பஞ்சங்கள் தோன்றுகின்றன. பஞ்சம் பல காரணங் 

களின் அடிப்படையில் தோன்றுகிறது. இயற்கைக் காரணிகள், சமூ. 

கத்தினடிப்படையில் தோன்றுபவை, பொருளியலைச் சார்ந்தவை, 

அரசியலோடு தொடர்புடையவை என அவற்றை வகைப்படுத்தல்: 

இயலும். 

சினாவின் பெரும் பான்மையான பகுதி வறட்சி மிகக் கொண்டு 

விளங்குகிறது. அப்பகுதிகளில் பெய்யும் குறைந்த மழையளவே
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இதற்குக் காரணமாகும். மழையனவிற் பெரும் வேறுபாடு காணப் 

பெறுகிறது. சீனா, இந்தியாவினைப் போன்றே பருவக் காற்றால் பயன் 

பெறும் நாடாகும். அதனால் பருவக் காற்றினால் விளையும் சில தீமை 

களையும் எதிர்க்கவேண்டியுள்ளது. பருவக்காற்று காலந் தவறின் 

பயிர்கள் காய்ந்து விடுகின்றன. மலையினின்று இழிதரும் எண்ணற்ற 

  

  

      

சீனநாட்டின் பஞ்சப் பிரதேசம் 

ஆறுகள் சீனாவின் நீர் வளத்தைப் பெருக்குகின்றன. ஆயின் 

அவையே வெள்ளப் பெருக்கெடுத்தோடி மக்களைக் கண்ணீர் வெள்ளத் 

திலும் ஆழ்த்துகின்றன. ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகள், சமவெலிகளைக் 

காட்டிலும் உயர்ந்த மட்டத்தில் அமைந்திருப்பதால் தாழ் நிலங்கள், 

வெள்ளமேற்படும் காலங்களில் நீருள் மூழ்கின்றன. ஆறுகள் தோன்று 

.மிடங்களில்,பெய்யும் மிகுந்த மழை வெள்ளங்களைத் தோற்றுவிக்கிறது. 

வளமிக்க லெஸ் மண் பிரதேசத்தில் செறிந்து கடந்த காடுகள் பெரும் 

பாலும் அழிக்கப்பட்டுவிட்டதன் காரணமாக மண்ணரிப்பு தடையின் றி 

நிகழ்கிறது. அதன்வழி மண்ணின் வளம் நீக்கப்படுகிறது. 

அறுவடைக்குத் தயாராக இருக்கும் பயிரின் பகை வெட்டுக் 

கிளி போன்ற பூச்சியினங்களாகும். இவை வயலை நோக்கிப் படை 

யெடுத்துப் பயிர்களை யழிக்கின்றன $ உணவுப் பொருள்கள் பாழாக்கப் 

படுகின்றன. வடமேற்குச் சீனாவில் லெஸ் பகுதியிலமைந்த கான்சூ 

மாகாணம், புன்னான் பீடபூமி ஆகியன புவியதிர்ச்சிக்கு உள்ளா
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கின்றன. பயிர் நிலங்களுடன், குடியிருப்புக்களும் அழிந்து விடு 
கின்றன. கோடையில் டைஃபூன் என்னுஞ் சூருவளி பிலிப்பைன் 

தீவுகளில் தோன்றி மேற்கு நோக்கிச் சீனாவைத் தாக்குகிறது. 

விவசாயம் இதனாற் பெரிதும் துயருறுகிறது. 

சீனா மக்கள் தொகை மிக அதிகமாகக்கொண்டுள்ள நாடாகை 
யால், வேளாண்மையின் உழ்பத்தி அதற்கேற்றாற் போல் அமைய 

வில்லை. மேலும் அதன் மக்கள், சேமிப்பு நாட்டங்கொண்டவரு 

மல்லர். உற்பத்தியைப் பெருக்கும் ஆர்வம் மக்களிடையே குறைந்த 

அளவிற்குக் காணப்பெறுகிறது. அரிசியும், மீனும் முக்கிய உணவுப் 

பொருள்களாயிருப்பதால் அதிகத் தேவை யேற்படுகிறது. அறுவடைக் 

காலத்திலேயே உற்பத்தியின் பெரும் பங்கு பயன்படுத்தப்பெற்று 

விடுவதால், பிறகாலங்களில் பற்ருக்குறை தோன்றுகிறது. இன்னொரு 

முக்கியக் காரணம் மக்களிடையே ஒற்றுமையில்லாத மனப்பான்மை 

யாகும். இதனால் பயிர்நிலங்களின் அளவு குறை$ூறது. மேலும் 

கல்லறைகள் விளைநிலங்களிலேயே அமைக்கப்பெறுவதால் நிலம் 

வீணாக்கப்படுகிறது. வடசீனாவில் பயிர் நிலத்தில் 79% பரப்பை இக் 

கல்லறைகளே ஆக்கிரமிப்பதாகக் கணக்கிடப்பெற்றுள்ளது. 

சீன மக்கள் வறுமையுற்ற நிலையிலுள்ளனர். இங்கு ஒரு மனித 

னுக்கும் பயிர் செய்ய அளிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலத்தினளவு மிகக் 

குறைவாகும். அதிக மக்கள் தொகை வேலையீல்லாத் திண்டாட்டத் 

தைத் தோற்றுவிக்கிறது. உழைப்பின்அளிப்புக் குறைவாகவும், 
உழைப்பு உபரி அதிகமாகவும் இருக்கின்றன. நுகர்வின் அளவுங் 

குறைகிறதெனவே முன்னேற்றம் தடைப்படுகிறது. கடன் கொடுத் 

துதவவும், மூலதனம் போடவும் பெருஞ் செல்வந்தர்கள் இங்கு முன் 

வருவதில்லை. போக்குவரவுச் சாதனங்கள் நல்ல நிலையில் இல்லாத 

தால் உற்பத்தி எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் சமமாகப் பங்கிடப்பெறுவ 

தென்பது இயலாததாக இருக்கிறது. 

சீனாவில் 1911-ம் ஆண்டு அரசியற் புரட்சி தோன்றியது. 
அதற்குமுன் களஞ்சியத்தில் உணவுப் பொருள்கள் சேமித்து வைக் 

கும் பழக்கமிருந்தது. புரட்சிக்குப் பின் அந்நிலை மறைந்தது. 
இராணுவம் பெரியதாக இருந்ததால் உணவுப் பங்கீடு பாதிக்கப் 

பட்டது மேற் கூறிய காரணங்களை ஆராய்ந்து அவற்றை வெற்றி 

கொள்தலும் இயலும். ஆற்று வடிகால்களின் மேற்பகுதியில் மரங் 

களை வளர்த்து மண்ணரிப்பைத் தடுக்கலாம், பயிர் செய்பப்பெருத 

நிலங்களையும் சதுப்பு நிலக்களையுஞ் சீராக்கிப் பயிர்த்தொழிலை வளர்க்க 

லாம். புது முறைகளைக் கையாண்டு விளைச்சலைப் பெருக்குதலும் 

முடியும். அதிக உற்பத்தி செய்யும் பகுதிகள் பிற பகுதிகளுக்குப் 

பங்கீடு செய்தல் வேண்டும். மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்தக்
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கல்வியறிவு அவசியம். எனவே, சீன வேளாண்மையின் பெருமையை 

யுணர்ந்து, அதன் மூலம் பொருளாதார முன்னேற்றங் காணும் வழி 

வகைகளை மேற்கொள்ளல் வேண்டற்பாலது. 

மாறிவரும் சீனா 

சீன அரசாங்கம் சீனாவைப் பெரும் தொழில் நகரமாக மாற்ற 

எண்ணங் கொண்டுள்ளதால் இன்று சீனா மிக வேகமாக மாற்ற 

மடைந்து கொண்டு வருகின்றது. இரு ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் 

(51-56, 57-62) நாட்டின் இயற்கை வளத்தை முன்னேற்றச் செயல் 

பட்டன. தொழிற்சாலைக்கு இன்றியமையாத நிலக்கரி இரும்பு ஆகிய 

வற்றின் இருப்பு முன்னேற்றமடைந்துள்ள மற்ற நாடுகளின் இருப்பைப் 

போலவே உள்ளது. இவைகளின் பெரும்பகுதி சீனாவின் வடபகுதி 

யில் காணப்பெறுகின்றது. தெற்கிலும் மேற்கிலுமுள்ள மலைகளில் 

அரிய உலோகங்களான வுல்ஃப்ராம் (9/011௧1௦) , மாங்கனீசு, வெள் 

ளீயம் (71), செம்பு முதலியன கிடைக்கின்றன. 

ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் இரும்பு, எஃகு உற்பத்தியை அடிப் 

படையாகக் கொண்ட கனரகத் தொழிற்சாலைகளை முன்னேற்றுவதி 

லேயே முதற்கவனத்தைச் செலுத்துகின்றன. பாலங்கள், தண்ட 

வாளங்கள், இயந்திரங்கள், லாரிகள் முதலியன, வடகிழக்கில் அன் 

ஷானிலும், ஹோவாங்ஹோவிலுள்ள பாவோட்டா (8௦%0)விலும், 

யாங்ட்ஸியின்மேல் அமைந்துள்ள சங்கிங், ஹன்யான் முதலிய இடங் 

களிலும் உற்பத்தி செய்யப்பெறுகின்றன. இங்குள்ள தொழீற்சாலை 

களுக்குத் தேவையான பொறிகளும், தொழில் நுணுக்க அறிவும் 

ருஷியாவினின்று கிடைக்கின்றன. ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் இரண் 

டாவது நோக்கமாகச் சீனாவில் சிறு தொழில்களின் முன்னேற்றம் 

அமைந்துள்ளது. 

எனாவின் வடபகுதியிலுள்ள தொழிற்சாலைகள் அங்குக் கிடைக் 

கும் நிலக்கரியையும் இரும்பையும் கொண்டு 50 ஆண்டுகளாகச் 

செயல்பட்டு வருன்றன. ஜப்பானியர் அவ்விடத்தை அடைந்த 

வுடன் அவர்களால் இவை முன்னேற்றப்பட்டன. 1949ஆம் ஆண் 

டிலிருநீ்து, மக்களடர்த்தியற்ற பிற்போக்கான நிலையிலுள்ள வட 

மேற்குச் சீனாவின் ஹான்்கெள, பாவோட்டோ போன்ற இடங்களில் 

தொழில் நகரங்கள் அமைக்கப்பெற்று வருகின்றன. இப்பகுதி 

யினின்றுதான் சீனாவின் 90% எண்ணெய் எடுக்கப்பெறுகின்றது. 

இங்குக் கிடைக்கும் பொருள்கள் மரம் (11%) ,கம்பளம் (787001), 

பருத்தி (0௦0௦0), கோதுமை (8௦௧௩) ஆகியனவாகும். ஸெக் 

வானும், அங்குள்ள இரும்பு, நிலக்கரி, எண்ணெய் ஆகியவற்றைக்
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கொண்டு முக்கியத் தொழில் நகரமாக மர்றிக் கொண்டு வருகின்றது. 

தொழில் வளத்தை வேகமாக முன்னேற்றத் தேவையான சாலைகள், 

இருப்புப்பாதைகள் ஆகியவற்றின் முன்னேற்றம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத் 

தின் முக்கியப் பகுதியாக அமைந்துள்ளது. செக்வானிலிருந்து 

தெற்காகக் கரடுமுரடான மலைப்பாங்கான வழியில் யுன்னானிலுள்ள 

குன்மிங் நகருக்கு இருப்புப்பாததை அமைப்பதற்கான முயற்சிகளும் 

இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் இடம் பெற்றன. யாங்ட்ஸி 

ஆற்றின் கீழ்ப்பகுதியில், முப்பெரும் நகரங்களான ஹன்யாங், வுசாங் 

(Wuchang) anrarQaer (18170௭) ஆகியவை அமைந்துள்ள இடத் 

தில் 1957-ல் யாங்ட்ஸி ஆற்றின்மேல் ஒரு பாலம் கட்டப் 

பட்டது. ஓரு மைல் நீளமுள்ள இப்பாலம் 8 கண்மாய்களையும் 

ோஸக), 6 லாரிகள் ஒன்றுகக் செல்லக் கூடிய அகலத்தையும் 

கொண்டுள்ளது. 2000 மைல் நீளத்திற்குச் 2னாவில் ஓடும் இவ்வாற் 
றின்மேல் கட்டப்பெற்றுள்ள இந்த ஒரே பாலம், காண்டனைப் மீகிங் 

கோடு இருப்புப்பாதையின் மூலம் நேரடியாக இணைக்கக் கட்டப்பெற்ற 

தொன்றுகும். இவ்விரண்டு இடங்களுக்குமுள்ள தொலைவு 1500 

மைல்களாகும். வடக்கில் கிடைக்கும் கோதுமை, பருத்தி, இரும்பு, 

நிலக்கரி ஆகியவற்றைத் தெற்குப் பகுதிக்கு அனுப்பவும், தெற்கில் 

கிடைக்கும் நெல், கனிப்பொருட்கள் ஆகியவற்றை வடபகுதிக்கு 

அனுப்பவும் இப்பாலம் உதவுகின்றது. 

வெள்ளப் பெருக்கும் பண்ணை முறையும் 

கடந்த நூற்றாண்டுகளில் வெள்ளப் பெருக்கும், பஞ்சமும் பல 

ஆயிரம் €னர்களை அழித்துள்ளன. தற்பொழுது ஆறுகளின் வெள்ளப் 

பெருக்கைக் கட்டுப்படுத்தி சக்திக்காகவும் நீர்பாசனத்திற்காகவும் 

செலவிடப் பெரும் முயற்சிகள் எடுத்துக்கொள்ளப் பெற்றுள்ளன. 

* இனாவின் துயரம்? என அழைக்கப்பெறும் ஹ்வாங்ஹோ ஆருனது 

ஓர் ஆண்டில், வடமேற்கிலுள்ள காற்றெரி வண்டல் (1,௦68) பீடபூமி 

யினின்று 1880 மில்லியன் டன் வண்டலை வடசீனச் சமவெளிக்கு 

எடுத்துச் செல்லுகின்றன. இதனால் பீடபூமிகளின் வளம் குறை 

கின்றது. மேலும் சமவெளிகளில், ஆற்றுப்படுகை வண்டலால் நிரப்பப் 

பெறுவதால் வெள்ள நீர், கரைகளைத் தாண்டி வழிந்தோடுகின்றது. 

1952-ஆம் ஆண்டு ஆற்றின் ஒவ்வொரு மைலும் சர்வே செய்யப் 

பெற்று ஆற்றுத் தாழ்நிலத்தை முன்னேற்ற, பெரும் திட்டமிடப் 
பெற்ற இத்திட்டத்தை முடிக்க 50 ஆண்டுக்காலம் ஆகும். அதன் 

முதல்நிலை தற்போது துவக்கப்பெற்றுள்ளது. ஆற்றினால் அரிக்கப் 

பட்ட மலைப்பகுதிகளில் புல்லும் மரமும், வளம் மிகுந்த மண் மேலும். 

எடுத்துச் செல்லப்படாமல் காக்கப்படுவதற்காக நடப்பெறலாம். இத்
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திட்டத்தில் 44 அணைகள் கட்டப்பெறும். அவை நீர் மின்சக்தி 

எடுக்கவும், நீர்ப்பாசனத்திற்காகவும், மேலும் ஆற்றில் நீரின் 

போக்கைக் கட்டுப்படுத்தவும் உபயோகப்படும். 

யாங்ட்ஸி ஆற்றில், ஜெஹாங் (பில்வ) மலையீடுக்கு வழியின் 
கிழக்கு மூலையில் ஓர் அணையைக் கட்டத் திட்டமிடப்பெற்றுள்ளது. 

ஆற்றின் போக்கில் அமைந்துள்ள பழங்கரைகள் பலப்படுத்தப் 

பெற்றுள்ளன. மரங்களை மண்டலவாரியாக வறண்டவையும் புழுதி 

மிக்கவையுமான இடங்களில் நட்டு மண் அரிப்பைத் தடுப்பதும் 

ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் இணைக்கப் பெற்றுள்ளது. மேலும் இதன் 

மூலம் கண்டத்தின் மையப் பகுதியினின்று வரும் காற்றின் வேகமும் 

கட்டுப்படுத்தப்படும். 

சீனுவின் மக்கள் தொகை 716 மில்லியன்களாகும். இது ஓர் 
ஆண்டிற்குப் 12 மில்லியன்களாக அதிகரிக்கின்றது. ஆக்கத் 

தொழில்களிலும் விவசாயத்திலும் ஏற்பட்டுள்ள உற்பத்தியின் 

அதிகரிப்பினால், இன்னும் 50 ஆண்டுகளில் சீனாவானது _சக்தி 

மிகுந்த பெரும் அரசுகளில் ஒன்றாக மாறிவிடும். 

ஹாங்காங் (11002 Kong) 

இத்தீவு இன்றுகூட ஆங்கிலேயரது ஆதிக்கத்தின் கீழ்த்தானிருக் 
இறது. 1889-ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பெல்லாம் இத்தீவு சீனர்கள் 

வசம் இருந்தது. மேலும் அக்காலத்தில் அவர்கள் வேற்று “ 

நாட்டின ரெவர்க்கும் இங்குக் குடிபுக அனுமதி மறுத்தனர், 

1841-ஆம் ஆண்டு ஆங்கில நாட்டுக் கடற்படை னர்களின்மீது 

போர் தொடுத்ததின் மூலம், ஹாங்காங் தீவு ஆங்கிலப் பேரரசின் 

கீழ்ப்பட்டது. 

இத்தீவு, பாறைகள் மிகச் செறிந்ததும் மலைப்பாங்கானதுமாகிய 

தொன்ருகும். ஆங்கிலேயர் சீனருடன் price போரில் கண்ட 

வெற்றியின் மூலம் இத்தீவைப் பெற்றபொழுது, 32 சதுர மைல் 

களுக்குப் பரவிக் காணப்பட்ட இத்தீவில் சில செம்படவர்களையும், 

கொள்ளைக் கூட்டத்தினரையும் தவிர்த்து வேறு மனிதர்களற்று 

இருந்தனைக் கண்ணுற்றனர். இத்தீவின் எதிர்காலம் சிறப்பு வாய்ந்த 

தாகவிராது என்றவெண்ணம் ஆங்கில நாட்டுப் படையதிகாரிக 

ளிடையே வலுத்தது. அதன் விகாவாகப் பல ஆண்டுக் காலத்திற்கு 

இத்தீவு வளங்கள் பல கொண்டிருப்பினும் பின்தங்கிய நிலையிலிருநீ் 

தது. ஆனால், அவ்வதிகாரிகளுள் ஒருவரும், ஆங்கிலக் கடற்படைத் 

தலைவருமாகிய கேப்டன் இலியட் (Captain Eliot) என்பார் தமது 

கூரிய அறிவின்மூலம் இத்தீவினிருப்பிடத்து முக்கியத்துவத்தினைப்
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செவ்வனேயுணர்ந்தார். இத்தீவுத் துறைமுகத்திற் காணப்பெற்ற. 

நற்காப்புடை .நிலைகளினைச் சீன நாட்டுக் கடற்கரை மீதுள்ள வேறு: 

எத்துறைமுகமும் பெற்றிருக்கவில்லை. 

36 அடி ஆழம் வரையிலு மமிழ்ந்துள்ள பெரும் வியாபாரக் 

கப்பல்களும் கூட நங்கூரம் பாய்ச்சித் தங்குவதற்கான சிறப். 

புப் பெற்ற துறைமுகம் ஹாங்காங் ஆகும். 1898ஆம் ஆண் 

டில் முதல்நிலத்தின் (]484்பி௨௩0) சில பகுதிகளுட்படச் சில புதிய. 

பிரதேசங்களும் (எரர்) இதனோடு சேர்க்கப்பெறவே, ஹாங். 

காங் ₹ முடிக் காலனி? (௦1 (01003) யது பரப்பு 296 சதுர 

மைல்களாகியது. இத்தீவின் வரலாற்றினது முதல் நூறு ஆண்டுகளில். 

அங்கு ஏற்பட்ட வளர்ச்சி வியப்பூட்டுவதொன்று. 1 841 ஆம் ஆண்டில் 

அதன் மக்கள் தொகை 4850 ஆகத்தான் இருந்தது. ஆனால் 1951-ல். 

அத்தொகை 1-6 மில்லியன்களாகியது. இத்தொகையிற் பெரும் 

பகுதியினர் ஜப்பான் சீனாவின்மீது படையெடுத்ததன் மூலம் சீனாவி 

னின்று வெளியேறி அருகே அமைந்துகிடந்த ஹாங்காங்கிற் குடி 

புகுந்த அகதிகளாவர். இத்தீவின் மக்கள் தொகையில் 98 சதவிகிதம். 

sreirt_efiuteer (Contonese), anéatacr (Hakkas) எனப்பெறும் 

சீனக்குடிகளாவர். சீனக் குடியரசினை த் தோற்றுவித்த பெருமை 

கொண்ட டாக்டர் சன் யாட் ஸென் (0. 80 அம் 8ம் இத் 

தீவின்பாற்கண்ட முன்னேற்றத்தினை வியந்து கூறினார், * கடினமான 

(வேற்றுப் பாறைகளாலான ஹாங்காங் தீவினை இவ்வளவு உயந்த, 

போற்றத்தகு முறையில் 70, 80 ஆண்டுகளுக்குள் எவ்வாறு ஆங்கி: 

லேயர்கள் முன்னேற்றப் பாதையில் அமைத்தனர்? 4000 ஆண்டு 

களாக மக்களின் உறைவிடமாகத் திகழ்ந்து வருகின்ற நமது மாபெரும். 

நாட்டில் ஹாங்காங் போன்ற இடமே யில்லாமலிருப்பது வருந்தத்தக்க 

தன்றோ?” என்று. இத்தீவில் நிறுவப்பெற்ற மேன்மையானதுரைத்தனத் 

தின் மூலம் இங்குக் குடிபுகுந்த மக்களனைவருக்கும் இருக்க விடம் 

கிடைத்தது. அவர்களிற் பெரும்பாலோர் பல வகையான சிறு 

தொழில்களில் புக வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுப் பயனளிக்கும் ஒரு பொரு 

ளாதார அமைப்பு உருவாக்கப்பெற்றது. 

இக்காலனியிலுள்ள விக்டோரியா (371%0118),கோலூன் (Kowloon). 

ஆகிய இருபெரு நகரங்களும் ஹாங்காங் துறைமுகத்தின் இரு மருங்கி 

லும் அமைந்துள்ளன. இவற்றின் வடக்கே கோஜலூன் குன்றுகள் . 

உயர்ந்த அரண்போன்றும், தெற்கில் பாறைப் பாங்கான ஹாங்காங் 

தீவும் காணப்பெறுகின்றன. இதன் அரைப்பகுதி Bi fo ob gb, 

காற்பகுதி சரிவு மிகுந்த குன்றுகள் செறிந்தும் காணப்பெறுவது ஒரு 

புறமிருக்க, இங்கு 2 மில்லியன்களுக்கும் அதிகமான மக்கள் வாழ்., 

கின்றனர் என்பது நோக்கற்பாலது. 

ஆசி-2ை-1 4
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தென் சீனாவில் தழைத்தோங்கிய வர்த்தகத்தின் குவியிடமாக 

(Focus) 9589) நூறாண்டுகளுக்கு முன்னர் எங்ஙனம் தெரிந்தெடுக்கப் 

பற்றது, உலகிலுள்ள பெரிய துறைமுகங்களுள் இதுவுமொன்றென 

எண்ணப்பெறும் நிலை எங்ஙனம் ஏற்பட்டது, மேலும் புதிய 

பிரதேசங்களில் ? (New Tertitories) காணும் பின்னிலப் பரப்பு 

எங்ஙனம் இப்பொழுது அது வகிக்கும் முக்கியத்துவத்தினை அடைந் 

திருக்கக்கூடும் என்பன போன்ற வினாக்களுக்கு விடையிறுத்தல் அத் 

தீவினது புவியல், வரலாற்றுச் சூழ்நிலககா ஆராய்தலின் மூலம் 

இயலும், இயற்கை நிலைகள் “ஓரளவுக்கு இங்கு ஏற்பட்டுள்ள 

முன்னேற்றத்திற்கு உறுகாரணக் கூறுகளாக இருந்தபோதிலும், சீன 

மக்களது சலியாவுழைப்பு, வர்த்தக நுண்ணறிவு ஆகியவற்றோடு 

சேர்ந்த பிரிட்டிஷ் மக்களது பற்றற்ற பற்றும், நிர்வாகத்திறனும் 
தான் : அவ்வெற்றியில் பெரும் பங்கு: பெறுகின்றன எனக்கூற 

வண்டும். 

114? 10? கிழக்குத் தீர்க்கரேகையும், 22” 17* வடக்கு அட்ச 

ரேகையும் இத்துறைமுகத்தின் மத்தியப் பகுதியில் குறுக்கிடுகின் றன . 

ஹாங்காங்கின் நிலவமைப்பினைக் காண்கையில் அமில லாவா 

வின் தன்மை கொண்ட பாறைகளும், உள்நுழைந்த கிரானைட் 

பாறைத் தொகுதிகளும் முதன்மை பெறுகின் றன. மொத்தப் பரப்பில் . 

த சத விகிதத்தில் படிவுப் பாறைகள் படிந்துள்ளன. இவை சிக்க. 

லான அமைப்பைக்கொண்டு விளங்குகின்றன. முப்பெரும் நில 

வசைவுகளால் இப்படிவுப் பாறைகள் பாதிக்கப்பட்டமையால் மடிப் 

புப் பெற்று விளங்குகின்றன. கட்டடம் அமைக்கத் தேவையான 

நற்கற்களை நல்கும் பாறைகளும் இங்குள்ளன. இயற்கைத் தாவர 

மான காடுகள் அழிக்கப்பட்ட பகுதியில் அரிப்பு நிகழ்ந்து வெற்றுப் 

பாறைகள் வெளித் தோன்றுகின்றன. ஈயம், இரும்பு, வுல்ஃப்ராம் 

(Wolfram) வெள்ளீயம் ஆகியவை இங்குக் கிடைக்கும் சில தாதுப் 

பொருள்களாகும். களிமண் படிவுகள் ஓடு, செங்கல் ஆகியன தயா 

ரிக்கவும், உயர்ந்த ரக வெண் களிமண் ஐப்பானுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய. 

வும் பயன்படுன்றன. மலைப்பாங்கான பிரதேசமாகையால் செங்குத் 

துச் சரிவுகொண்ட சிகரங்களுள்ளன. வடமேற்கு, வடக்கு முதலிய - 

பகுதிகளிலுள்ள வண்டல் விசிறிகளிலும், தாழ்நிலங்களிலும் நெற் 

பயிர் சிறப்புப் பெறுகிறது. மலைச்சரிவுகளிற் காய்கறிகள் பயிராகின் 

றன. இந்நகரம் விரிவடைதலென்பது சிறிது கடினமாக உள்ளது. 

கடல் நோக்கி நிலத்தைச் சீர்திருத்திப் பெருக் வருவதால் அப்பகுதி 
களிலேயே முக்கியத் தொழிற்சாலைகளும் வர்த்தக நிலையங்களும் 

அபருமளவிலமைந்துள்ளன.
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மலைப்பாங்கான தன்மை யிருப்பதால் விமானநிலை யமைத்தல் * 

எளிதாக இல்லை. : எனவே கடல்வழிப் போக்குவரவே மிகுதியாகும். 

காண்டன், ஷாங்ஹாய் முதலிய துறைமுகங்கள் அடைக்கப்பட்டு 

விட்டபடியால், ஷாங்காங் வழியாகவே வெளிநாட்டு வர்த்தகமும், 

கப்பல் போக்கு வரவும் நடைபெறுகின்றன. டைஃபூன் சூராவளியி 

லிருந்து காக்கப்பட்ட அமைப்பையும், நீண்ட காலத்திற்குக் கப்பல் 

தங்க அனுமதிக்கும்படியான ஓத மட்டங்களையும் கொண்டுள்ளதால் 
இத்துறைமுகம் சிறப்புடன் இலங் குகறது. 

ஹாங்காங்கில் அயனமண்டல மான்சூன் காலநிலை நிலவுகிறது. 

இங்குப் பெருத்த மழை பெய்கிறது. மேலும் வெப்பநிலைகளும் உயர்நீ 

துள்ளன. ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரையுள்ள காலமே மழைப் 

பருவமாகும். 

இங்கு மீன் பிடித்தல் முக்கியத்தொழிலாக விளங்குகிறது. காய் 

கறிகளும், பழங்களும் நிறைந்த அளவில் விளைகின்றன. நெல் இரு 

போகம் பயிராகிறது. நெல்லுடன் சேர்ந்து காய்கறிகளும் விளை 

கின்றன. நன்கு பேணி வளர்க்கப்பெறும் மாடுகளிடமிருந்து அதிக 

அளவில், தரமுயர்ந்த பால் கடைக்கின்றது. 

ஹாங்காங்கில் கப்பல் கட்டுந்தொழில் விரைவாக முன்னேறி 

_ வருவதொன்றாுகும். வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதியாகும் கச்சாப் 

பொருட்ககாக் கொண்டு நடைபெறும் தொழில்களுள் சிமெண்டுத் 

தொழில், சர்க்கரை சுத்தி செய்யுந்தொழில், பட்டு, பருத்தி நெசவு, 

வெள்ளீயம் பிரித்தெடுத்தல் முதலியவை சிறப்புப்பெறுகின் றன. விக் 

டோரியா, கோலூன் முதலியன அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட 

பெரு நகரங்களெனக் கண்டோம். இவற்றில் போக்குவரவு வசதி 

கள் நன்கு அமையப்பெற்றுள்ளன. கோலூனிலிருந்து காண்டனுக்கு 

இருப்புப்பாதை அமைப்பதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பெற்றுள்ளன. 

ஹாங்காங் துறைமுகத்தில் மது, புகையிலை, எண்ணெய் போன்ற 

வற்றிற்குத் தவிர மற்றப் பொருள்களுக்கு வரி கிடையாது. உள்நாட்டு 

உற்பத்திப் பொருள்களே ஹாங்காங் தீவின் வர்த்தகத்தில் முதன்மை 

அங்கம் வகிக்கின்றன எனத்தக்க அளவு இத்தீவு முன்னேற்றமடைநீ 

துள்ளது.
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கொரியா 

(Korea) 

Quurauraserte CrrQaver (Chosen) என அழைக்கப்பெறு . 

கின்ற நாடாகிய கொரியா மிக நீண்ட ஆனால் குறுகயவொரு தீபகற்ப 

மாக இருக்கறது, இந்நாடு வடக்குத் தெற்காகச் சுமார் 600 மைல் 

களுக்கும், ழக்கு மேற்காகச் சுமார் 150 மைல்கள் தொலைவிற்கும் 

பரவியுள்ளது. ஜப்பான் கடலிற்கும் மஞ்சள் கடலிற்கும் எத்தகைய 

இணைப்புமே இல்லையோ என வியக்குறும் அளவுக்குக் கொரியா 

வானது ஜப்பான் தீவுகளது தென்மேற்கு முனையை நெருங்கியமைநீ 

துள்ளது. பல நூற்ருண்டுகளாக இந்நாடு சீனாவின் ஆதிக்கத்திற்குக் 

் கீழ் இருந்துவந்தது. ஆனால் அக்காலத்தில் இந்நாட்டிற்கெனத் தனி 
யான ஓர் அரசன் இருந்தான், பின்னர்க் கொரியா இந்நூற்றாண்டில் 

ஐப்பானின் ஆட்சிக்குக்கீழ்ப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப்போருக் 

குப் பின்னர், இந்நாடு சுயேச்சை அடைவதற்கு முன்பு தற்காலிக 

மாக நேச நாடுகளால் ஆளப்பெற்று வந்தது. அவ்வமயத்தில் இந் 

நாட்டின் வடபாதி ருஷ்யர்களுக்குக் கீழும், தென்பாதி அமெரிக்கர் 

களின் ஆதிக்கத்திற்குக் கீழும் இருந்தன. 88-வது அட்ச ரேகையே 

இவ்விரு பகுதிகளையும் பிரிக்கும் எல்லைக் கோடாக விளங்கியது. 

இந்நேச நாடுகளுக்கிடையே ஓர் ஒப்பந்தம் ஏற்படாமற் போகவே, 

கொரியா தென் கொரியா, வட கொரியா என்ற இரு குடியரசு நாடு 

களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. இப்பகுதிகளிலிருந்த வெளிநாட்டு இராணு 

வப்படையினர் அனைவரும் வெளியேறினர். 1950-ஆம் ஆண் 

டில் வட கொரியாத் துருப்புக்கள் தென் கொரியாவின்மீது 

போர் தொடுத்தன. இது மூன்றாம் உலகப் போராக மாறிவிடுமோ 

என அஞ்சும் அளவுக்கு வட தென் கொரியாக்களுக்கு இடையில் 

போர் நடந்தது, ஐக்கிய நாட்டுச் சபை தென்கொரியாவின் பக்கம் 

பேசியது. 1958-ஆம் ஆண்டில்தான் போர்நிறுத்தம் ஏற்பட்டது. 

அடர்ந்த வனங்கள் செறிந்த டைஹாகு (லம) எனுமொரூ 

மலைத்தொடர் இந்நாட்டின் “இழக்குக் கரையினை யொட்டி அமைநீ
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துள்ளது. பின்னர் அதே மலைத்தொடர் இத்தீபகற்ப நாட்டின் தென் 

மேற்கு முனையினை நோக்கி வகாகூறது, இதன் வடபகுதி எரிமலைக் 

குழம்பு நிரம்பிக்காணும் பரப்பாகத் தோற்றமளிக்கிறது. 100 லிருந்து 

150 அடி வரை தடிப்பும், 40 மைல்கள் நீளமும் உடைய எரிமல்ப் 

படிவுகளாலானது அப்பரப்பு. பழங்காலத்தில் இப்பகுதியில் எரிமலை 

கக்குதல் இருந்தனையே இது சுட்டிக் காட்டுகிறது. இந்நாட்டின் வட 

எல்லைக்கருகில் இத்தொடர் muds-GQ-ovrcr (Paik-tu-San) sors, 

மலையில் மிக அதிக உயரத்தை (8500) அடைறது. 

இந்நாட்டின் கிழக்குக்கரை பாறைப்பாங்கானது. இங்குத் துறை 

முகங்கள் மிகக் குறைவு, இங்குப் பாயும் ஆறுகள் சிறியனவாகவும் 

ஆனால் வேகம் மிக்கிருப்பனவாகவு முள்ளன. ஆனால் இத்தீப 

கற்பத்தின் மேற்குப் பகுதியில் ௮ம்மலைத் தொடர்களுக்கு அடுத்தாற் 

போல் நன்கு அகன்றுள்ள ஒரு கடற்கரைச் சமவெளி காணப் பெறு 

கிறது. இதன் வழியாகவே அம்மலைத் தொடர்களின் மேற்குப்பகுதி 

களில் இழிதரும் ஆறுகள் கடலையடைகின்றன. கடற்கரைப் பகுதி 

யில் சதுப்பு நிலங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. கடற்கரைக்குச் சிறிது தொலை 

வில் எண்ணிறந்த தீவுகள் காணப்பெறுகின்றன. இம்மேற்குக் கடற் 

கரை குளிர்காலத்தில் பனிமூடிக் காணப்படுகிறது. மற்றப் பருவங் 

களில் இங்கு 40 அடி உயரத்திற்குக் கூட வேலையேற்றம் (3186) 

ஏற்படுகிறது. 

கொரியாவின் காலநிலை ஏறக்குறைய மத்திய, வட னப்பகுதி 

களில் உள்ளதனையே ஒத்துள்ளது. சிறிய நாடாகவே இருந்தபோதி 

லும், இதன் பரப்பில் கோடை குளிர்காலங்களுக்கு இடையே வேறு 

பாடுகள் நிறையக் காணப்படுகின்றன. ஆசியாவின் குளிர்கால 

உயரழுத்தத்தின் கிழக்கு எல்லையில் கொரியா அமைந்திருப்பதால், 

இப்பருவத்தில் வடக்கிலும், மேற்கிலுமிருந்து குளிர்ந்த வறண்ட காந் 

றுக்கள் கொரியாவை நோக்கி வீசுகின்றன. இந்நாட்டினைத் தாண் 

டச் சில சைக்லோன்களும் இயங்குவதால், குளிர்காலக் காலநிலை 

அடிக்கடி மாற்றமடைகிறது. இப்புயல்களின் மூலம் கொரியாவின் 

தென்பகுதியே நிறைய மழையைப் பெறுகின்.றது. ஆனால் பெரும் 

பாலும் கொரியாவில் கோடையில்தான் அதிக மழை பொழிகின்றது. 

வடகொரியாவில் குளிர்காலத்தில் தரையின்மீதுகூடப் பனிப்படிவு 

காணப்பெறுகிறது. இந்நாட்டின் தென்பகுயில்தான் ஜனவரி மாதத் 

தில் வெப்ப ரிலைகள் 821-க்குமேல் இருக்கின்றன. காட்டாக, வட 

கொரியாவிலுள்ள டியோகோடின் (Tyokotin) என்னுமிடத்தில் 

ஓராண்டில் 180 நாட்களுக்கு உறைபனி ஏற்படுவதில்லை. மத்திய 

பாகத்திலுள்ள கெய்ஜோ (௦) என்னும் நகரில் உறைபனியற்ற 

காலம் 178 நாட்களுக்கும், தென்கொரியாவிலுள்ள ஃப்யூஸானில் 

226 நாட்களுக்கும் நீடிக்கிறது.
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கோடைக்காலங்கள் வெப்பமாகவும், ஈரக்கசிவு மிக்கவையாகவு 

முள்ளன. இப்பருவத்திலேயே ஆண்டின் பெரும்பாலான மழை யேந் 

படுறது. வெப்ப நிலைகளில் வேறுபாடுகள் குறைவர்கவே காணப் 

பெறுகின்றன. கொரியாவின் வடகிழக்குக் கடற்கரையும், மிக. 

வடக்கேயுள்ள பகுதியும்தான் சிறிது குளிர்ந்து உள்ளன. 

தெற்கிலுள்ள ஸியோஹாகு, (30110) என்னும் மலைத்தொடரில் 

60 அங்குலங்களுக்கும் மேலான அளவு மழை பெய்கிறது. மலை 

யிடைப்பட்டதான டூயூமென் (யரா) என்னும் வடிநிலத்தில்தான் 

மிகக் குறைந்த அளவு மழை(25-அங்.) பொழிகிறது. பயிர்கள் வளருங் 

காலத்திலேயே பெரும்பாலான அளவு மழை யேற்படுவதால், 

வேளாண்மைத் தொழில் பெரும் நன்மை யடைகிறது. 

கொரியா வேளாண்மைத் தொழிலையே பெரிதும் நம்பி வாழ்கிறது. 

அதன் மக்களில் பெரும்பாலோர் வேளாண் குடிகளாகவே செயல் 

பட்டு வருகின்றனர். சுரங்கத்தொழில், செய்தொழில், வனவகைத் 

தொழில் ஆகியவை அவர்களுக்கு அதிக ஊதியத்தை அளிப்பதில்லை. 

கொரிய மக்கள் செறிந்த வேளாண்மை முறையையே கடைப்பிடித்து. 

வருகின்றனர். 

இந்நாட்டிலுள்ள பள்ளத்தாக்குகளிலும், Fw நிலங்களிலும். 

உள்ள மண் வளமிக்கது. அவற்றில் பல வகையான பயிர்கள் பயி 

ரிடப் பெற்றுவருகின்றன. இதன் தெற்கிலும், மத்தியப் பகுதியிலும்: 

தாழ்ந்த உயரங்களில் நெல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அதிக 

உயரங்களில் அமைந்துள்ள பள்ளத்தாக்குகளில் தினைவகைகள், 

பீன்ஸ், கோதுமை, மக்காச்சோளம், பருத்த, மற்றும் புகையிலை ஆகி 

யன விளைகின்றன. இயற்கைச் சூழ்நிலைகள் வேண்டத்தகும் அளவிற் 

குச் சாதகமாகவிராத வடபாகத்தில் நெற்பயிருக்குப் பதிலாக 

பார்லி, ஒட்ஸ், உருளைக் கிழங்கு ஆகியவை விளைகின்றன. 

வேளாண் பயிர்களுள் ஜின்செங் (மேத) என்பது தூரக்கிழக்கு 

நாடுகளில் மிகச்சிறப்புப் பொருந்தியதாகும். இப்பயிரின் வேர் உட 

லுக்கு நன்மை பயக்கும் மருந்தாகப் பயன்படுத்தற்கு உகந்ததாக 

இருப்பதே அதன் சிறப்பாகும். 

கொரியாவில் கனிவளம் பெருமளவில் காணப்பெறினும், அது 

'அதிகமாகப் பயன்துய்க்கப்பட்டில்லை. அவ்வாறு இருந்தபோதிலும் 

இந்நாட்டிலிருந்து ஆண்டு தவருது தங்கம் ஏற்றுமதியாகிறது. அனல் 

மலி கரியைத் (றக்க) தரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நிலக்கரிச் 

சுரங்கம் இந்நாட்டில் உள்ளது.
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கொரியாவின் மொத்தப் பரப்பு சுமார் 85,266 சதுர மைல்களா 

கும். இது பெரும் பிரிட்டனது பரப்பினைவிடச் சிறிது குறைவாகும், 

இதில் வடகொரியாவே பரப்பு அதிகமுடையது. (46,814 சதுர 

மைல்கள்). இது ஏறக்குறைய இங்கிலாந்தினை ஒத்துள்ளது. தென் 

கொரியாவானது ஸ்காட்லாந்து, வேல்ஸ் ஆகிய இரண்டினையும் விடச் 

சிறியதாக விருப்பினும், தென் கொரியாவில்தான் கொரியாவின் 

மொத்த மக்கட் தொகையில் (82:9 மில்லியன்), சுமார் 759; சதவீதம் 

வாழ்கின்றனர் (24:9 மில்). 

கொரியாவில் நான்கில் மூன்று பாகம் வனங்களாக வகைப்படுூத் 

தப் பெற்றுள்ளது. பயிரிடத்தக்க நிலத்தின் பரப்பு மொத்தத்தில் 

ஐந்தில் ஒரு பங்குதான் உள்ளது, நெற்பயீரே கொரியாவின் முதன் 

மையான பயிராகும். 

இரண்டாம் உலகப்போருக்கு முன்பு கொரியாவில் பயிரிடத்தக்க 

தாக விருந்த 11 மில்லியன் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில், 4 மில்லியன் ஏக்கரில் 

இப்பயீர் விளைவிக்கப்பெற்றது- இதிலிருந்து சுமார் 8:7 மில்லி 

யன் டன் நெல் உற்பத்தியாகியது. கொரியாவின் ஏற்றுமதியில் 

நெற்பயீர் அரைப்பங்காகும், இந்நாட்டின் ஏற்றுமதி வர்த்தகம் பெரும் 

பாலும் ஜப்பானோடு மட்டுந்தான் நடைபெற்று வருகிறது. ஐப்பானில் 

பெருகிவரும் மக்களுக்கு வேண்டிய நெல் அதிக அளவில் இந்நாட்டி. 

லிருந்தே பெறப்படுகிறது. நெல் விளையும் பரப்பு, நெற்பயீரின் உற்பத்தி 

ஆகிய விரண்டையும் பொறுத்தவரையீல் மொத்தத்தில் 7/5 சத வீதம் 

தென்கொரியாவில் காணப்பெறுகிறது. இரண்டாம் உலகப்போரின் 

மூலம் தென்கொரியாவின் முக்கியத்துவம் எந்த வகையிலும் குறைந்து 

படவில்லை. 1959-ஆம் ஆண்டில் தென்கொரியாவில் சுமார் 2 மில்லி 

யன் ஏக்கர் விளைபரப்பிலிருந்து சுமார் 8:2 மில்லியன் டன்களுக்கும் 

மேலான அளவு நெல் உற்பத்தியாகியது. 

நெற்பயிரை அடுத்துப் பார்லி கொரியாவின் இரண்டாவது முக்கிய 

மான பயிராக உள்ளது. உலகப்போருக்கு முன்பு சுமார் 55 மில்லி 

யன் ஏக்கர் பரப்பில் மொத்தமாக 900,000 டன்கள் பார்லி பயிரா 

கியது. இதில் 85 சதவீதம் தென்கொரியாவிலிருந்தே கிடைத்தது. 

போரின் முடிவுக்குப் பின்னர் பார்லி விளைந்த பரப்பு 2 மில்லியன் 

ஏக்கர்களாகவும், மொத்த உற்பத்தி 650,000 டன்களாகவும் குறைந் 

தது. தென்கொரியாவிலேயே ஏறக்குறைய 1:78 மில்லியன் ஏக்கர் 

பார்லி விளைபரப்பு இருந்தது. தென்கொரியாவின் சிறிது வெப்ப 

மான காலநிலையே இதற்கெல்லாம் காரணமெனில் அதுமிகையாகாது. 

கோதுமைப் பயிருக்குக் கொரியாவில் அதிக முக்கியத்துவம் 
இல்லை. இப்பயிர் வடகொரியாவிலேயே அதிகப் பரப்பில் விளைவிக்
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கப் பெறுகிறது. கொரியா முழுவதிலும் சுமார் 750,000 ஏக்கர்களி 

லிருந்து 250,000 டன்கள் கோதுமை கிடைத்தது. இவற்றில் வட 

கொரியாவின் பங்கு சுமார் 150,000 டன்களும், 500,000 ஏக்கர் 

களுமாகும். கோதுமையை விட அதிகம் விளைந்து கொடுக்கும் 

உருளைக்கிழங்கு ௬ுமார் 250,000 ஏக்கர்களில் பயிரிடப்பெற்றது. 

அப்பரப்பிலிருந்து 650,000 டன்கள் உருளைக்கிழங்கு கிடைத்தது. 

கடந்த சில ஆண்டுகளாகத் தென்கொரியாவில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 

200,000 டன்கள் உருளைக்கிழங்கு பயிராகிக்கொண்டு வருகிறது. 

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொரியாவில் சுமார் $ மில்லியன் 

ஏக்கர்களில் 70,000 டன்கள் பருத்தி விதையும், 8௦,000 டன்கள் 

கொட்டை நீக்கிய பருத்தியும் உற்பத்தியாக்கப்பெற்றன. தென் 

கொரியாவில் பருத்தி விளைந்த பரப்பு உலகப்போருக்கு முன்பு 

880,000 ஏக்கர்களாக இருந்தது. இப்பரப்பினின்று கிடைத்த 

பருத்திவிதையின் அளவு 60,000 டன்களாகவும், கொட்டை நீக்கிய 

பருத்தி 80,000 டன்களாகவும் இருந்தன. 

கொரியா நாட்டுக் குடியானவனது துணைத்தொழிலாகச் சிறப்புற்று 

விளங்குவது பட்டு நெசவுத் தொழிலாகும். ஐப்பான் நாட்டைப் 
போன்றே இந்நாட்டிலும் இத்தொழில் மிகச் செறிந்த முறையில் நடை 

பெற்றுவருகிறது, இத்தொழில் வெகு காலமாகவே இங்குக் கடைப் 

பிடிக்கப் பெற்றுவருகிறது. மேலும் ஜப்பான் நாடு கொரியாவிற்கு 

அண்மையில் அமைந்திருப்பதால், ஜப்பானியரது செல்வாக்கின் மூலம் 

கொரியாவில் பட்டு நெசவு ஒரு முக்கியமான தொழிலாக முன்னேற்ற 

மடைந்துள்ளது. ஏறக்குறைய இந்நாட்டின் பரப்பு முழுவதிலுமே 
இத்தொழில் சிதறிக் காணப்பெறினும், சில பிரதேசங்களில் மட்டும் 

குறிப்பாக இத்தொழில் செறிந்துள்ளது . 

இத்தொழில், பண்ணைகளில் வேலையாற்றும் பெண்மணிகளுக்கும், 

சிறுவர் சிறுமியர்க்கும் நிறைய வருவாயை அளிக்கின்றது. இநீ 

நாட்டின் நிலத்தோற்றம், மண்வளம், காலநிலை முதலியன மூசுக் 

கொட்டைச் செடியினையும், பட்டுப் பூச்சிகளையும் நன்கு வளர்நீது 

முதிர்ச்சியடையச் செய்கின்றன. இங்குள்ள சிறு சிறு பண்ணைகளைச் 

சுற்றியுள்ள் வேலிகளிலோ, அல்லது நிலச் சரிவுகளிலோ முசுக் 

கொட்டை மரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. பட்டு நெசவுத் தொழி 

லின் பல பகுதிகள் அந்நாட்டு அரசாங்கத்தாரால் கண்காணிக்கப் 

பெற்று வருகின்றன. பட்டுப் பூச்சிகள் இடுகின்ற முட்டைகள் நோய் 

களால் பீடிக்கப்படாத பூச்சிகளிலிருந்துதான் கிடைத்தனவா என்பது 

வெகு கவனமாகப் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. திறமை மிக்க உழைப்பு, 

நன்கமைந்த இயற்கை நிலைகள், அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாடு
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ஆகியவற்றின்' மூலம் கொரியாவில் பட்டு நெசவுத்தொழில் மேன்: 

மேலும் முன்னேற்றமடைந்து வருகிறது. இதில் ஈடுபட்டுள்ளோர் 

தொகை இரு மடங்காகப் பெருகியுள்ளது ; உற்பத்தி செய்யப்பெறும் 

பட்டு நூலிழையின் அளவு நான்கு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 

1959-ஆம்ஆண்டில் சுமார் 8-6 மில்லியன் சதுரகெஜம் அளவிற்குப் 

பட்டாடைகள் தென் கொரியாவில் நெய்யப்பட்டன. 

வேளாண் துறையில் மேற்கூறப்பெற்ற நிலைகள் யாவும் அதிகமான 

மாறுபாடு அடையாது 1950-ஆம் ஆண்டு வரை நீடித்தன. ஆனால் 

அவ்வாண்டில், சகோதரர்களாகிய வட, தென்கொரியர்களுக்கு 

இடையே போர் மூண்டது. இதன் மூலம் தென்கொாரியாவே அதிகச் 

சேதத்தினை அடைந்தது. வேளாண்மைத் துறையீல் அதன் வளர்ச்சி 

தடைப்பட்டது. விளைநிலங்கள் அழிக்கப்பட்டுச் சீர்குலைந்தன. 

போர் மூண்டதைத் தொடர்ந்து ஐக்கிய நாடுகள் இதில் தலை 

யிட்டதன் காரணமாக, வடகொரியாவின் பக்கம் சீனாவும் ரஷ்யாவும் 

சேரவே சிறிய அளவில் நடந்துவந்த போர் பெரும் போராக மாறியது. 

இந்நாட்டின் தொழில், வர்த்தகம் ஆகிய துறைகளுக்குப் பெருந்தீங்கு 

இழைக்கப்பட்டது. வேளாண் துறையில் சிறப்புற்று விளங்கிய தென் 

கொரியா ஒருபுறமிருக்க, மற்றொரு புறம் கனரகத் தொழில் 

களைத் தன்னிடத்தே கொண்ட வடகொரியா இருந்தது. 

தென்கொரியாவில் சிறிய தொழிற்சாலைகள்தாம் இருந்தன. ஆனால் 

தென்கொரியாவில்தான் மக்கள் தொகை அடர்த்தியும், நகரங்களின் 

எண்ணிக்கையும் அதிகம். 1950-ஆம் ஆண்டில் தென்கொரியாவின் - 

தலைநகரான ஸியோலில் (8௨011) 14 மில்லியன் மக்கள் வாழ்ந்தனர் 

என  மதிப்பிடப்பெற்றது. இந்நாட்டின் தென்கிழக்கு முனையில் 

அமைந்திருந்த முதன்மையான துறைமுக நகராகிய புயூசானின் 

(மாகா) மக்கள் தொகை $ மில்லியன்களாக இருந்தது. 

வடகொரியாவிலோ அவ்வமயத்தில் அதன் தலைநகராய புயோங்- 

யாங் (7200-3102) கில் 300,000 மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். 

ஆனால் 1950-ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த கொரியப்போரின் மூலம் மற்றத் 

துறைகளைப்போன்றே மக்கட் பரவலிலும், அவர்களின் தொகையிலும் 

வியக்கத்தகு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. ஸியோல் நகரம் இடிந்து 

பாழாகியது, 1951-ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

இதனை மீட்ட பிறகு, இந்நகரத்தின் மக்கள்தொகை 50,000 ஆக
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- விருந்தது. மாண்ட மக்களின் எண்ணிக்கையை நினைத்துப் பார்ப் 

பதற்கே மனம் அஞ்சுகிறது, அதன் பிறகு ஓராண்டிற்குள்ளாக நாடு: 

முழுவதிலும் பிரகடனம் செய்யப்பட்ட சட்டங்களையும் மீறி, ஸியோ 

லில் ஏராளமான அகதிகள் வந்து குடியேறினர். அதன் மக்கள் 

தொகை 750,000 என மதிப்பிடப்பெற்றுள்ளது. இதே சமயத்தில்: 

ஸியோலைப் போன்றே புயூசானிலும் அகதிகள் பெருவாரியாகக் குடி 

யிறங்கியதன் வாயிலாகப் புயூசான் கொரியாவிலேயே மிகப்பெரிய 

நகரம் என அழைக்கப்படும் நிலையை அடைந்தது, 

இத்தகைய அமைதிக்குலைவுகளுக்கு இடையே, வலிகுன்றிப்: 

போன தனது பொருளாதாரத்தை முன்பிருந்த நிலைக்குக் கொண்டு: 

வரத் தென்கொரியா அரும்பாடுபட்டு வருகிறது. கடல் வாணிபத்தை 

நிலைநாட்டற்பொருட்டுத் தென்கொரியா, பல பெரும் வாணிபக் 

கப்பல்களை வாங்கி வருகிறது.



euuTer (Japan) 

Lig ition ey : 869,642 சதுர கிலோமீட்டர்கள் 

மக்கள் தொகை: 94,280,000 (1961 அக்டோபர் 

மாத மதிப்பீடு) 

செலாவணி அலகு : யென் (7) 

அரசியலமைப்பு : ் முடியாட்சி 

தலைநகர் : டோக்கியோ (Tokyo) 

டூதசீய வருவாய் : 1,240,366 மில்லியன் யென்கள்



ஜப்பான் 

கிழக்கு ஆசியாவில் ஐப்பானது இருப்பிடம் அந்நாட்டிற்குப் 

பெரும் முக்கியத்துவத்தை அளிக்கின்றது. ஜப்பானைக் கொரியாவி: 

லிருந்து பிரிக்கின்ற சுஷிமா (]லடீர்ம்மக), கொரியா (8௦௦௨) ஆகிய: 

ஜலசந்திகள் சுமார் 116 மைல்கள் அகலமே உடையவை. ஐப்பான் 

கடல் ழக்கு மேற்காக 550 மைல் உச்ச அகலம் கொண்டு விளங்கு 

கிறது. மேலும் ஹொக்கைடோ தீவிலிருந்து சோவியத் யூனியனது 

முதல் நிலத்திற்கு இடையே உள்ள தொலைவு 180 மைல்கள்தாம். 

இவ்வாறு ஜப்பான் சோவியத் பூனியனிற்கு அருகாமையில் இருப் 

பதுவே அதன் அரசியற் புவியியலை (௦11/4௦௧1 (66௦தஜு) அறிவ 

தனில் ஒரு முதன்மையான கூருகும். 

ஹொக்கைடோ (00410௦), ஹோன்ஷு (1101), ஷிகோகு. 

(Shikoku), Supo3> (Kyushu) wu நான்கு பெருந் தீவுகளும். 

மற்றும் சில சிறிய தீவுகளும் அடங்கிய தீவுக் கூட்டமே ஜப்பான் 

நாடாகும். பசிபிக் போருக்கு முன்பு ஐப்பான் பேரரசில் மஞ்சூரியா, 

பார்மோஸா, ஸாகாலின், ரையூக்யூ, இயூரைல் போன்ற பகுதிகள் 

எல்லாம் அடங்கியிருந்தன. ஆனால், அப்போரின் விளைவாக அது 

அப்பகுதிகள் யாவற்றையும் இழக்க நேரிட்டது. 1956-ஆம் ஆண்டு 

இகாடுக்கப்பெற்ற விவரப்படி ஐப்பானது நிலப்பரப்பு 1,42,000 சதுர 

“மைல்களாகும். 

கடல் வழியே இிழக்காசியாவிற்கும் வட அமெரிக்காவின் 

மேற்குக் கடற்கரைக்கும் இடையே குறுகிய தூரத்தில் அமைந்திருப். 

பதே ஐப்பான் இராணுவ முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பதன் காரண 

மாகும். மேற்கு ஐரோப்பாவிலிருந்து சூயஸ் கால்வாய் மார்க்க 

மாகக் கிழக்கு உலகினை அடைகின்ற கடல்வழியின் கிழக்கு முனை 

யின் இறுதி எல்லையாக அமைந்துள்ளது இது. மேலும் ஜப்பான் 

நாடானது, பஸிபிக் பெருங் கடலின்மீது ருஷ்யா, சீனா போன்ற 

பொதுவுடைமை நாடுகளின் ஆதிக்கம் ஓங்கிவிடாது தடுக்கும் ஒரு. 

ஜனநாயக அரண் போன்றும் விளங்குகிறது. இருப்பிட த்தினை: 

அடிப்படையாகக்கொண்டு ஒப்பிடப்பெற்றால் பிரிட்டிஷ் தீவுகளை...
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ஓத்திருப்பதை உணரலாகும். அவற்றின் அருகே அமைந்திருக்கக் 

கூடிய பெருங்கண்டங்களினின்றும் மிகக் குறுகிய ஐலசந்தியினால் 

பிரிக்கப்பட்டு இருப்பதும், மக்கள் தொகை அடர்த்தி மிக்கு இருப்ப 

துமே இவ்விரு நாடுகளின் அமைப்பில் காணும் ஓற்றுமைகளாகும். 

ஆனால், இவற்றின் இயற்கையமைப்பு, அவற்றுக்கு அண்மையி 
லுள்ள கண்டத்தின் முதல் நிலப்பகுதியின் தன்மைகள் ஆ&£யன 

வற்றைப் பொறுத்தவரையில் தெளிவான வேறுபாடுககாக் காண 

இயலும். வெளிநாடுகளுடன் இங்கிலாந்து தனது வர்த்தகத்தை 

விரிவுபடுத்தியதன் பின்னரே அந்நாடு பொருளாதாரத் துறையில் 

சீரிய முறையில் முன்னேறத் துவங்கியது. அம்முன்னேற்றம் 

ஏற்படப் பெரும் காரணம் இங்கிலாந்தின் இயற்கை வளங்களே. 

ஆனால், ஜப்பானின் நிலையை ஆராய்கையில், தன் பயன் பொருட்டுப் 

பயிராக்கலை முதன்மையாகக் கொண்ட உழவுமுறைகளைக் கடைப் 

பிடித்து வந்திருப்பது தெளிவாகும். அண்மையில்தான் ஜப்பான் 

நாட்டின் தொழில் துறை சிறப்புற வளர்ச்சிபெறத் தொடங்கியுள்ளது. 

1867-ஆம் ஆண்டுடன் இறுதியடைந்த 200 ஆண்டுக் காலத்தில் 

ஜப்பான் உலக நாடுகளுடன் எத்தகைய தொடர்புகளையுமே கொண் 

ருக்கவில்லை. வெளி நாடுகளுடன் வர்த்தகத் தொடர்புகள் மிகக் 

குறைந்த அளவிலேயே கொள்ளப்பட்டு வந்தன. இருப்பினும் 

உலகினை அச்சுறுத்தும் ஒரு மாபெரும் வல்லரசாக இத்தகைய 

இயற்கை வளம் குன்றிய ஒரு நாடு மாறிவிட்டது என்பது வியப்புக் 

குரிய செய்தியாகும். 

ஜப்பான், பஸிபிக் கடலின் மேற்குப் பகுதியில் சங்கிலித் தொடர் 

போல் அமைந்திருக்கும் தீபகற்பம், தீவுகள் இவைகளின் கூட்டமைப் 

பில் ஒரு முக்ய இடம் பெற்றுள்ளது. அது மட்டுமின்றிப் பஸிபிக் 

பெருங்கடலைச் சுற்றி வளைத்துக்கொண்டிருக்கும் எரிமலைத் தொடர் 

களில் ஒரு பகுதி ஜப்பானில் அமைந்துள்ளது. இந்நாட்டின் 

புவியியல் அமைப்பு, இயற்கையமைப்பு ஆகியன இரண்டும் பழங் 

காலங்களிலிருந்து இன்றுவரை இந்நாட்டில் ஏற்பட்டு வந்திருக்கும் 

எரிமலை கக்கலின் விளைவுகளை நன்கு எடுத்துக் காட்டுமாறு அமைந் 

துள்ளன. ஐப்பானில் இன்றும் கக்கும் எரிமலைகள் சுமார் ஜம்பது 

உள. இவை அனைத்தும் பெரும்பாலும் ஹொக்கைடோவின் தென் 

பகுதி, ஷோன்ஷுவின் வட மத்தியப் பகுதி ஆகியவற்நிலேயே 

காணப்படுகின்றன. 

புறநிலத்தோற்றத்தில் ஐப்பான் வன்சரிவுகள் கொண்டது. 

இதன் நிலப்பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பகுதி மலைப்பாங்கானது. பஸிபிக் 

பெருங்கடலின் அடித்தளத்திலிருந்து எழுகின்ற மலைத்தொடர்களின் 

உச்சிகளாக ஜப்பான் தீவுக் கூட்டங்கள் இருக்கின்றன. 84,000
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. அடிக்கு மேற்பட்ட ஆழத்தைக்கொண்ட ஒரு பகுதி ஜப்பானுக்குக் 

கிழக்கே அமைந்துள்ளது. ஜப்பானுக்கு மேற்கில்தான் பஸிபிக் 

பெருங்கடலின் ஒரு பகுதியாகிய ஜப்பான் கடல் இருக்கிறது. இவ் 

வாறு மலைகளும், நீர்நிலைகளும் ஒன்றை ஒன்று அடுத்திருப்பது 

போன்ற அமைப்புடைய ஜப்பான் நாட்டில் “இயற்கைத் தோற்றம்? 

என்னும் பொருளைக் குறிக்கும் ஐப்பானியச் சொல்லான ஸான்ஸு*வி 

என்பதற்கு “மலை, நீர்: என்பதுதான் பொருளாகும். 

இங்கு மக்கள் குடியிருப்புக்கள் தாழ்நிலப் பகுதிகளிலேயே 

குவிந்து கிடக்கின்றன. சிறப்பாகக் கடற்கரையோரப் பகுதிகளிலும் 

மலையிடைப்பட்ட தாழ்வரைகளிலுமே குடியிருப்புக்கள் மிகுந்துள்ளன. 

இவ்வாறு மக்கள் தொகையடர்ந்த தாழ்நிலங்களின் மொத்தப்பரப்பு 

நாட்டின் மொத்தப் பரப்பில் ஆறில் ஒரு பங்கேயாகும். கிழக்கு 

ஹோன்ஷுவிலுள்ள குவாண்டோ சமநிலம் (1௦), ஹொக்கை 

டோவிலுள்ள இஷீகாரி (711) தாழ்நிலம், வடமேற்கு ஹொன் 

ஷுவிலுள்ள நிகாட்டா (1௨42௨௨) சமநிலம் போன்றவையே இவற்றுள் 

முதன்மை பெறுகின்றன. இவை ஒவ்வொன்றும் ஆறுகளின் செயற் 

கையால் உருவாகியனவேயாகும். ஆங்காங்கே கடலினது செல் 

வாக்கும் ஓரளவுக்கு உணரப் பெற்றிருக்கிறது. 

இந்நாட்டின் நில உருவம், இதன் பரப்பு முழுவதிலும் பெறப்படு 
இன்ற பெருமழை ஆகிய இரண்டையும் இங்குக் காணக்கடக்கும் 

வடிகால் அமைப்புக்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. இதன் நிலத் 

தோற்றத்திற்கு ஒப்ப இங்குப் பாயும் ஆறுகள் குறைந்த நீளமுடை 

யன: வேகம் மிகுந்தன. அவற்றின் போக்குகளெல்லாம் வன்சரி 

வுடையன, மழையளவில் ஏற்படுகின்ற பருவ வேறுபாடுகளுக்கு 

இணங்க, அவற்றில் பாய்ந்தோடுகின்ற நீரின் அளவு குறையவும் 

அதிகரிக்கவும் செய்கிறது. 200 மைல்களுக்குமேல் நீளம் கொண்ட 

ஆறுகள் ஜப்பானில் இரண்டுதாம் உள்ளன. நிகாட்டா சமநிலத்தை 

வளம் கொழிக்கச் செய்கின்ற ஷினானோ ($1ம௦௦) ஆறு ஒன்று$ 

மேற்கு ஹொக்கைடோவில் விரைந்தோடும் இஷிக்காரி ஆறு 

மற்றொன்று. இவ்வாறுகளிலெல்லாம் வெள்ளங்கள் வெகு சாதாரண 

மாக ஏற்படுசன்றன. ஆகையால் தாழ்நிலங்களில் உழவுத்தொழில் 

சிறப்புற நடைபெறுவதற்கு அவ்வெள்ளங்கள் இடையூறுகளாக 

அமைூன்றன. ஆனால், இவ்வாறுகள் பாயும் படுகை, அவற்றின் 

இரு மருங்கிலும் உள்ள சமநிலங்களைவிட அதிகவுயரத்தில் இருப்ப 

தன் மூலம், நெல் வயல்களுக்கு ஆறுகளினின்று நீரைப் பாய்ச்சுதல் 

எளிதாகின்றது. ஆனால், ஆழம் குறைந்த இந்த ஆறுகள் கப்பல்கள் 
செல்லத்தக்கவையல்ல. ஆயினும் 17,000 மைல்களுக்கும் மேற் 

பட்ட நீளமுடைய ஐப்பான் நாட்டுக் கடற்கரை, பல விரிகுடாக்களைக்।
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கொண்டதாக இருப்பதால், இந்நாட்டில் எண்ணிலடங்காத் 

துறைமுகங்கள் இருக்கின்றன. தாழ்நிலச் சமநிலங்கள் கடல்வரை 

பரவிக் காணப்படும் பகுதிகளில் வண்டல் படிவதன் மூலம் 

தொல்லை ஏற்படுவதனால் பெரும் இயற்கைத் துறைமுகங்கள் அங் 

கெல்லாம் ஏற்படவில்லை. இத்தகைய ஆற்றுப் படிவுகள் துறைமுகத் 

திற்கு அருகிலிருக்கும் நீர்ப்பகுதியின் ஆழத்தை நன்கு குறைத்து 
விடுன்றன. இத்தகு நிலைகளுடைய ஆழங்குறைந்த துறைமுகங் 

களாய டோக்கியோ (70-40), gevrar (Osaka) ஆகியவற்றின் 

சில தேவைகள், அவற்றிற்கண்மையிலுள்ள மயோகஹாமா 

(37012வ௯ல௮௨), கோப் (௩௦௦6) ஆகிய ஆழம் மிகுந்த துறைமுகங்களின் 

மூலம் நிறைவு செய்யப்பெறுகின்றன. இவ்விரு துறைமுகங்களில் 

வண்டல் படிவுகள் மிகுந்த சிக்கலை ஏற்படுத்தும் வகையில் இல்லை. 

ஐப்பானிலுள்ள நிலவமைப்புக்கள் யாவும், வடக்குத் தெற்காகத் 

தொடர்ச்சியாக ஓடும் மலைவளைவு (&1௦) களின் உருவேற்றுள்ளன. 

இவற்றின் கூறுகளை அடிப்படையாக ஏற்று eure (Watanabe) 

என்பவர் ஜப்பானது நிலத்தோற்றங்களை நான்கு பெரும் பிரிவுகளின் 

கீழ் அடக்குகின்றார். ஹொக்கைடோ, வடகிழக்கு ஐப்பான், மத்திய 

ஐப்பான், தென்மேற்குப் பகுதி ஆகியனவே அப்பிரிவுகளாம். 

ஐப்பான் தீவிலுள்ள தென்மேற்குத் தீபகற்பப்பகுதியைத் தவிர்த்த 

பிற பாகம் முழுவதும் ஹொக்கைடோவின் முதன்மைப் பகுதியின்கீழ் 

அடங்குகின்றது. °“V? போன்ற உருவினைக்கொண்ட இப்பிரதேசம் © 

இரு மலைவளைவுகளை உடையது. அவற்றுள் ஒன்று கரஃப்யூடோ 

கவரிர்௦) விலிருந்து வடக்கு நோக்்ஃயும், மற்றொன்று குயூரைல் தீவு 

களிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கியும் பரவியிருப்பனவாகக் காண் 

இன்றன. இவ்வளைவுகளிரண்டும் கூடுமிடத்திற்டான் இஷிகாரி சம 

நிலம் ஏற்பட்டுள்ளது. இப்பிரதேசத்தின் அிழக்குப்பாகம் எரிமலைகள் 

நிறையக்கொண்டுள்ளது. ஏறக்குறைய இவை யாவும் இன்னும் 

இயங்குவனவாக விருக்கின்றன. 

ஹஷஹோன்ஷாுவினது வடபகுதியும், ஹொக்கைடோவின் தென்மேற் 

குப் பகுதியும் இரண்டாவது பிர்தேசமாகிய வடகிழக்குப் பிரதேசத் 

தின்கீழ் வருகின்றன. இதன் ஷஹோன்ஷாப் பகுதியில் மிகக் குறுகயன 

வும் அறுபட்டனவுமான கடற்கரைச் சமவெளிகளும், பல தாழ்நிலங் 

களினாற் பிரிக்கப்பட்டனவும் வடக்கிருந்து தெற்கு நோக்கிச் செல் 

வனவுமான மூன்று மலைத்தொடர்களும் காணப்பெறுகின்றன. இப் 

பிரதேசத்தின் மேற்குப் பகுதியில் ஐப்பான் கடலையொட்டி அறுபட்ட 

கரைகளையுடைய கடற்கரைச் சமவெளிகள் காணப்பெறுகன்றன. 

ஆனால் இதன் கழக்குப் பகுதியிலோ இரண்டு தனிப்பட்ட வன்சரிவு 

கொண்ட மேட்டுநிலங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. மேற்குப் பகுதி
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யைப் போன்றே இவை உயரம் மிகுந்தனவாயிருப்பினும், பெரும். 

பாலும் படிகப் பாறைகளாலானவையே. இப்பகுதியில் எரிமலைகள்: : 

ஏதுமில்லையென்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஐப்பானின் மூன்றாவது இயற்கைப்பகுதியான அதன் மத்திய: 

மண்டலம் மிகச் சிக்கலான அமைப்புடைய பல மலைகள் கொண்டது. 

இம்மலைத் தொடர்களை மூன்று பெரும் பிரிவுகளில் அடக்கலாம்... 

அவையாவன : (1) வடகிழக்குத்தொகுதி, (2) தென்மேற்குத் 

தொகுதி, (8) மரியானா (ூரீகார்காக) தொகுதி. இப்பிரதேச.த்தினூடே.. 
வடக்குத் தெற்காகத் தொடர்கின்ற மிகப்பெரிய பிளவுப்பள்ளத்தாக்கு _ 

இருக்கிறது. &போஸ்ஸா மாக்னா (17088க.]]கஹல) எனப்பெறும் இப்: 

பள்ளத்தில் பல எரிமலைகளின் உச்சிகள் காணப்படுகின்றன. இவற்: 

றுள் தென்பகுதியிலுள்ள ஃபூஜியாமா (யுஙு/காாக) தான் அளவிற்: , 

பெரியது. 

மேற்கூறியனவற்தைத் தவிர்த்துள்ள பிற பகுதிகளான தென்- 

மேற்கு ஹோன்ஷு, ஷிகோகு, கியூஷு ஆகியவை தென்மேற்குப் பிர: 

, தேசத்தின்கீழ் வருவன. தென் கியூஷு பகுதியில் எரிமலைகளின் 

இயக்கம் அதிகமாக இருக்கின்றது. இதன் வடபகுதி கருங்கற்பாறை. 

களாலான குன்றுகளையும், முதிர்ந்த நிலையடைந்த மலைகளையும். 

உடையதாக விளங்குகிறது. மேலும் இங்குத்தான் ஐப்பானது உள்: 

நாட்டுக் கடல் (ரம ௨0 88) அமைந்திருக்கிறது. 

ஜப்பானின் காலநிலை 

ஐப்பான் நாடு மத்திய அட்சாம்சத்தில் அமைந்இருப்பதொன்ரு: 

கும்.' தெளிவாக வரையறுக்கத்தக்க குளிர், கோடைப் பருவங்களை: 

இந்நாடு பெற்றிருக்கிறது. இந்நாட்டின் காலநிலை ஏறக்குறைய வட. 

அமெரிக்காவின் கிழக்குக் கடற்கரையில் நிலவிவரும் காலநிலையைப்: 

போன்றதே. ஐப்பானது தென்பகுதி மட்டுமே துணை அயனமண்டலப் 

பகுதியின்கீழ் வருகிறது. உயர்ந்த அட்சாம்சங்களுக்குரிய பண்பு: : 

களை ஹொக்கைடோ பெற்றிருக்கிறது. இங்குக் கோடைப் பருவத். 

தின் நீட்சி குறைவாகவும், குளிர்காலங்கள் கடுமையானவாக நீண்டு: , 

முள்ளன. உறைபனியற்ற நாட்களின் எண்ணிக்கையை நோக்கின் 

இவ்வேறுபாடுகள் தெளிவாகப் புலனாகும். வட ஹொக்கைடோவில். 

உறைபனியற்ற பருவம் 140 நாட்களும், தென் ஜப்பானில் 800 நாட் 

களும் நீடிக்கின்றது. ஆசியாவின் கண்டப் பகுதியினின்றும் ஒதுங்கி: 

ஒரு தீவாக அமைந்திருப்பதால் ஜப்பானின் பருவ கால மாறுதல்கள் . 

தெளிவாகத் தெரிகின்றன. குளிர்பருவத்தில் இத்தீவினை நோக்கி 

ஆசியாவின் முதல்நிலப்பகுதியினின்றும் குளிர்ந்த துருவ வளிப்பகுதி:. 

ஆசி-2--185 '
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கள் மேல்காற்றுக்களாக வீசுகின்றன. ஜப்பானின் பெரும் பரப்பு 

குளிர்காலங்களில் வறட்சி மிகுந்து காண்கிறது. சான்றாக ஓசாகா, 

குளிர்பருவத்தில் சுமார் 2 அங். மழையினையே பெறுகின்றது. ஆனால் 

கோடையில் இங்குச் சுமார் 8 அங். மழை பொழிகின்றது. 

கோடைப் பருவத்தில் காற்றுக்களது திசை தெற்கு--தென் கிழக் 

காக மாறுகின்றது ஜ$ அதனால் ஈரம் மிகுந்த அயனமண்டலக் கடற் 

  

    
   

   

   
50௦ பி.மீ£; மேல். 

200500 Feeds + 
ma 200408, Big 

ஐப்பான் ராடீடின் குளிர்கால மழையளவு, 
( பூசம்பரீ 5 பிபீரவரி],     
  

பகுதிகளைச் சார்ந்த வளிப்பகுதிகளின் மூலம் ஜப்பானில் கனத்த 

மழை ஏற்படுகின்றது. இவற்றைத் தவிர்த்துக் குளிர்பருவங்களில் 

ஆசியாவினின்றும் கிழக்காக ஜப்பானின் குறுக்கே இயங்கும் சைக் 

லோன் இயல்பு பெற்ற அழுத்தக் குறைகளின் மூலம் ஓரளவு மழை 

பய்கின்றது. ஆகவே மழையளவைப் பொறுத்தவரையில் கோடைக் 

கும் குளிர்பருவத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு இந்த
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சைக்லோன் மழைமூலம் அதிகம் உணரப்படுவதில்லை. மத்திய on 

ஜப்பான் பகுதிகளில் குளிர்பருவங்களில் பெய்யும் மழை முழுவதும் 

பனி உருகுவதனாலேயே ஏற்படுகின்றது. தென் கோடியிலுள்ள பகுதி 

களில் பனிபெய்வது அரிது. 

ஜப்பானது கடற்கரைகளையொட்டி ஓடுகின்ற கடல் நீரோட்டங் 

கள் அதன் காலநிலையை ஓரளவுக்கு பாதிக்கின்றன. ஐப்பானது 

தெற்கு, தென்கிழக்குக் கடற்கரைகள் சீனக் கடலினின்று வடக்காகக் 

கிளம்புகின்ற கியூரோஷியோ (18ப௦வம0) எனும் வெப்ப நீரோட்டத் 

௮ 

    — Be- sods Gam. 

--- By gy pani மோடு. ர 

    
ஐப்பான் நாட்டின் காலநிலை 

தின் விளைவுகலா உணர்கின்றன. குளிர்பருவத்தில் இப்9வெப்ப 

நீரோட்டம் சுமார் ௦8:11 வெப்ப நிலையையுடையது. ஆகையால் 
தென் கியூஷு, ஷிகோகு, ஹொன்ஷு ஆய பகுதிகளின் கடற்கரை 
கள் இதன் செல்வாக்னைப் பெறுகின்றன. டோக்கியோ அமைந் 

துள்ள அட்சாம்சம் வரை இந்நீரோட்டத்தின் பலன் உணரப்பெறு 
அன்றது. இதற்கெதிராகக் கோடைக்காலத்தில் பெரிங் கடலிலிருந்து 

ay சிவர
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தெற்காகச் செல்லும் ஓயா ஷியோ (03௨ Shio) எனப்பெறும் குளிர்ந்த 

நீரோட்டம் ஹொக்கைடோவின் கடற்கரைப் பகுதியைப் பாதிக் 

கின்றது. 

காலநிலையைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஜப்பான் கடல் வலிவு 

மிகுந்தவொரு காரணியாக விளங்குகிறது. குளிர்பருவத்தில் அது 

சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றது. இக்காலத்தில் ஜப்பானை நோக்கி 

வீசும் குளிர்ந்த, நிலப்பண்புடைய வளிப்பகுதிகள் ஜப்பான் கடலின் 

மீது வீச நேரிடுகையில், அவற்றின் கீழடுக்குகள் மிகு வெப்பமான 

ஜப்பான் கடலின் மூலம் வெப்பமாக்கப் பெறுகின்றன. அதனால். 

அவை உறுதியற்ற சமநிலையிலுள்ள வளிப்பகுதிகளாக மாறுவதோ 

டன்றி கடலினின்று ஆவியாகும் நீரினையும் பெறுகின்றன. இவ்வளிப் 

பகுதிகள் ஹோன்ஷு*வின் மேற்குப் பகுதியினை அடைகையில் மழை 

மினைப் பெய்விக்கன்றன. ஜப்பான் கடலை ஒட்டிய ஜப்பானது பகுதி 

கள் ஏறக்குறைய ஆண்டு முழுவதுமே கனத்த மழையைப் பெறு 

கின்றன. 

பிலிப்பைன் கடலில் உருவாகும் சில பெருஞ் சூருவளிகளும் 

(ரு) ஜப்பானிற்கு மழையைக் கொண்டுவருன்றன . இச் 

சூரூுவளிகள் பெரும்பாலும் கோடையிலும், இலையுதிர்காலத்தின் 

தொடக்கத்திலும்தான் அதிகமாகத் தோன்றுின்றன. இவற்றினைத் 

தொடர்ந்து மிகக் கனத்த மழை, பெரு வேகமுடைய காற்றுக்கள் 

வெள்ளங்கள் ஆகியன ஏற்படுகின்றன. 

டிரெவார்த்தா (110ஊலா%வ) என்பாரது கூற்றுப்படி ஜப்பானில் 

மூன்று முதன்மையான காலநிலைப் பிரதேசங்கள் இருக்கின்றன. 

ஹொக்கைடோ முழுவதும் 10% என்ற பிரிவினுள்ளும், ஹோன்ஷு 

வின் வடபாகம், மலைகள் செறிந்த அதன் மத்திய பாகம் ஆகியன 

விரண்டும் Daf எனும் பிரிவினுள்ளும், ஜப்பானது பிற பகுதிகள் 

யாவும் கேர எனும் காலநிலைப் பிரிவினுள்ளும் அடக்கக் குறிக்கப் 

பெற்றுள்ளன. 

மண் வகைகள் 

காலநிலை, சரிவு, தொன்மை, அடித்தளப் பாறையடுக்கு, இயதீ” 

கைத் தாவரம் ஆகியவையே மண்ணமைதலுக்குக் காரணங்களாக 

நிற்கின்றன. இவற்றுள் காலநிலையே அதிக முக்கியத்துவம் பெறு 

இன்றது. ஜப்பானில் காணப்பெறும் மண் வகைகள் பெரும்பாலும் 

கால நிலையிலுள்ள வேறுபாடுகளை உணர்த்தி Host par, Qos 

யால் ஐப்பானிலுள்ள காலநிலை மண்டலங்களுக்கு ஏற்ப, ஐப்பானைச் 

சில மண்மண்டலங்களாகவும் பிரிக்கவியலும். ஐப்பானின் வடபாதி
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தில் சாம்பல் நிறமுடைய மெல்லிய பாட்ஸால் மண் களும், தென்பாகத் 

தில் லேட்டரைட் ஏறிய சிவந்த நிறமுடைய மண்களும் காணப்பெறு 

கின்றன. வன்சரிவு பெற்ற ஜப்பானது பெரும்பரப்பில் மண்ணடுக்கின் 

ஆழம் மிகக் குறைவாகும். பொதுவாக ஜப்பானது மத்திய, வடபகுதி 

களில் மண்குழுக்கள் யாவும் பாட்ஸாலாகுதல் (Podzolisation) rapid 

செய்கை ஏற்பட்டிருப்பதனைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றன . 

இவற்றைத் தவிர :*ஆண்டோ? (400௦) என்ற மண்வகை 

ஜப்பானிற்கே உரித்தானதொன்ளறுகும், இம்மண் எரிமலைகளின் வழி 

வினால் அமைந்ததாகும். இவ்வகைமண் கருநிறமுடையதாகவும், 

வளங்குறைந்ததாகவும் உள்ளது. தென் கியூஷு, தென்கிழக்கு 

ஹொக்கைடோ ஆகிய பிரதேசங்களில் இம்மண் காணப்பெறுகிறது. 

இப்பிரதேசங்களிலுள்ள எரிமலைகள் அமிலத்தன்மை கொண்ட சாம் 

பலைக் கக்குவதன் மூலம், அவற்றினால் உருவாகும் மண்பரப்பு வள 

மற்றதாகவே இருக்கிறது. இவற்றைத் தவிர்த்து, ஐப்பானது கடற் 

கரைப்பகுதிகளில் மணலும், வண்டல் weorgih (Sandy Loams) 

அமைந்து கடக்கின்றன. 

மேலே குறிப்பிடப்பெற்ற மண் வகைகளனைத்திலும் அந்நாட்டில் 

காணப்பெறும் வண்டல் மண் படிவுகளே, ஜப்பானியர்க்கு அதிக முக் 

.இியத்துவம் வாய்ந்தன. ஜப்பானது நிலப்பரப்பில் 16 சத வீதத்தினை 

இவ்வண்டல் படிவுகள் நிரப்புகின்றன. இவ்வண்டல் மண் இல்லை 

யேல் ஜப்பானில் வேளாண்மை இல்லை. இம்மண் வகைகள் முதிரா 

வகைப்பட்டன என்றபோதிலும், மலைகளினின்று இழிதரும் ஆறு 

களால் குவிக்கப்பெறும் வண்டலாலும், களிமண்ணாலும் நன்கு 

புதுப்பிக்கப்பெறுகன்றன. ஆகையால் அவை தமது வளத்தில் குன் 

ரது என்றும் நின்று பயனளிக்கின்றன. ஆனால் இவ்வண்டல் பரப்புக் 

களில் சாதகமற்ற சூழ்நிலைகளும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. இவை 

நல்ல வடிகாலமைப்பினைக் கொண்டவையல்ல $; மேலும் இங்குப் 

பெய்யும் கனத்த மழையின் காரணமாக மண்ணரிப்புத் தவருது நிகழ் 

கின்றது. இவை மட்டுமல்ல ; தாழ்நிலப் பகுதிகளில் ஓடி. அவற்றைச் 

பிசழிப்புறச் செய்யும் ஆறுகளின் பாட்டை அவை பாயும் தாழ்நிலங் 

*களின் உயரத்தைவிட ஓரளவிற்கு அதிக வுயரத்திலுள்ளது. ஆகவே 

மழை மிகும் பருவத்தில் ஆற்றின் நீர்மட்டம் உயர்வது இயல்பு. அவ் 

வமயங்களில் ஆற்றல் மிக்க ஜப்பானிய ஆறுகளில் வெள்ளம் கரை 

புரண்டு ஓடுகிறது. வெள்ளங்களால் தாழ்நிலங்களிலுள்ள மண் 

தனது வளத்தில் அதிகரிக்கின்றது என்பது முன்னர்க் கூறப்பட்டது. 

ஆனால் அளவிற்கு மீறினால் அமிர்தமும் கூட நஞ்சாக மாறும் என்பது 

உலகறிந்தது. நிலத்திலுள்ள மண்ணினைப் புதுப்பிக்கச் , செய்கின்ற. 

அவ்வெள்ளங்களே அளவினை மீறுகையில் வளத்தில் திளைக்கும், நிலத்:
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தைப் பாழாக்கவும் கூடும். பயனெதுவும் அளியா மணலும், பரல் 

கற்களும் ஐப்பானில் அவ்வெள்ளங்களின்போது பயனுறு விசளைநிலத் 

தின்மீது படின் றன. 

ஜப்பான் நாட்டின் இயற்கைவளங்களைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியை 

மேற்கொள்கையில், அதன் வனவளத்தைப் பற்றிப் பேசாதிருத்தல் 

முடியாது. சராசரி மழையளவு அதிகங்கொண்ட ஜப்பானில் 

பயனளித்துவரும் காட்டு வளங்கள் நாட்டின் மொத்தப் பரப்பில் 60 

சத வீதத்தை அடைக்கின்றன. இக்காடுகளில் 1100-க்கும் மேற் 

பட்ட இனங்களைச் சார்ந்த மரங்கள் காணப்பெறுகின்றன. பல கால 

மாக இவ்வனங்கள் மூலம் ஜப்பான் பெருஞ் செல்வத்தைப் பெற்று 

வருகிறது. 

சிற்சில மரங்களது பெருவாரியான எண்ணிக்கை; அவை 

எழுந்துள்ள பிரதேசங்களில் நிலவுன்ற காலநிலை ஆகியவற்றை 

அடிப்படையாகக் கொண்டு நோக்குகையில், ஜப்பானிலுள்ள வனங் 

கள் மூவகையாகப் பிரிபடுகின்றன. ஹெர்க்கைடோவிலும், வட 

ஹோன்ஷுவின் உயர்நிலப் பகுதிகளிலும் இருக்கின்ற மரங்களடர்நீத 

வடபகுதியே முதல் இயற்கைப் பிரதேசமாகும். இப்பிரதேசத்தின் 

கண் ஸ்புரூஸ் ($றாம06), பர்ச் (மட, ஃபிர் (110) போன்ற மரங்கள் 

ஏராளம். இதனை யடுத்துத் தெற்டுல் கலப்பு வனங்கள் காணப் பெறு. 

கின்றன. இவை பெரும்பாலும் இலையுதிர்காடுகளே, மத்திய ஹோன் 

ஷாவிலிருந்து தெற்காக ஜப்பானது உள்நாட்டுக் கடற்பிரதேசம் வரை 

யில் இவ்விரண்டாவது மண்டலம் விரிந்துள்ளது. ஓக், மேபிள் 

(8ஷ1ல), பீச் ஆகியன இங்கு வளர்ந்துள்ளனவற்றுள் முதன்மை 

பெறுகின்றன. ஜப்பான் நாட்டிற்கே உரித்தான “சுகி? (யத்) எனப் 

பெறும் சிடார் (00௨) என்னும் மரவகை இக்கலப்பு வனங்களில் 

உள்ள ஊசியிலைக் காட்டைச் சேர்ந்தவையாகும். ஜப்பானின் மிகத் 

தெற்கேயுள்ள பகுதியை யடைகையில் இயற்கைத் தாவரத்திலேற் 

படும் வேறுபாடுகள் தெளிவாகப் புலப்படுகின் றன. அயனமண்டலம், 

பூமத்தியரேகைப் பிரதேசம் ஆகியவற்றில் சிறப்பாக உள்ள காடுகள் 

இத் தென்பகுதியில் காணப்பெறுன்றன. அகன்ற இலைகொண்ட 

இப் பசுமையிலைக் காடுகள், உறுதி வாய்ந்த நடுப்பகுதியையுடையு் 

மரங்களை நிறையப்பெற்றுள்ளன. ஓக், லாரெல் (Laurel) Guireir p 

மரங்கள் அவற்றுட் சிறப்பு மிக்கவை. ஆங்காங்கே துணை அயன 

மண்டல  மரவினங்கள்-எடுத்துக்காட்டாகக் கற்பூர மரங்கள் 

(Comphor trees) - இடையிடையே எழுந்துள்ளன. 

இத்தகைய மர வகைகள் அடைக்கும் பரப்புக்கள் பற்றிய விவ 

ரங்களை யறிதல் இன்றியமையாதது, வனப் பரப்பில் அரைப்பங்கு 

அகன்ற இலைகொண்ட மரங்களுடையதாகவும், 80 சத வீதம் ஊசி!
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யிலைக் காடுகளைக்: கொண்டதாகவும், எஞ்சிய பரப்பு கலப்பு வனப் 

களின்பாற் பட்டதாகவும் காணப்பெறுகிறது. 

ஜப்பானிற்கு இம்மரங்கள் எவ்வகையில் பயனுடைத்தாயிருக் 

கின்றன என்பதை ஈண்டு ஆய்வோம். அகன்ற இலைகள் பெற்ற: 

நடுமண்டலக் காடுகள் பெரும்பாலும் விறகுத் தேவையை நிறைவு 

செய்வனவே. சந்தைகளுக்கு அனுப்பத்தகும் மரங்களை மிகச் சிறிய 

அளவிலேயே இக்காடுகள் அளிக்கின்றன. ஆகையால் ஜப்பானது 

மர அளிப்பு முழுவதும் ஏறக்குறைய ஊசியிலைக் காடுகளிலிருந்தே 

இடைக்கப் பெறுகிறது. 

இக்காடுகள் அணுகுதற்கெளியனவா என்பதும் நோக்கற்பாலது. 

மொத்த வனப்பரப்பாகிய 62 மில்லியன் ஏக்கரில் 10 சதவீதம் 

அணுகுதற்கரிதாயுள்ளதென வகைப்படுத்தப் பெறுகிறது. ஆனால், 

இது ஜப்பானிற்குப் பெருமளவில் மரத்தை நல்கக் கூடிய பகுதியாக 

விளங்குகிறது. இவற்றின் பயன்பாடு மிகுதியாக்கப்பெற வேண்டு 

மாயின் இவற்றை நோக்கிப் போக்குவரவு வசதிகள் செம்மையாக 

அமையப் பெறவேண்டும். ஜப்பானில் சுமார் 6 மில்லியன் ஏக்கரில் 

பரந்துள்ள காடுகள் பயன்துய்க்கப்படாது ஜப்பானிய அரசாங்கத் 

தால் காக்கப்பெற்று வருன்றன. ஆனால், பொதுவாகக் கூறுமிடத்து 

அணுகுதற்குரிய காடுகளனைத்தும் நன்கு பயன்படுத்தப்பெறுகின்றன . 

வட ஹோன்்ஷு, கிழக்கு ஹொக்கைடோ ஆகிய பகுதிகளில் 

எல்லாம். காட்டு வளங்களைப் பயன்துய்த்தல் நன்கு நடைபெருது 

உள்ளது. 

மரமும், மரத்தினின்று கிட்டும் பல்வேறு பொருள்களும் ஜப்பானி' 

யரது பொருளாதாரத்திலும், அவர்கள்து வாழ்க்கையிலும் மிகவும் 

முக்கியமான அடிப்படைகளாக விளங்குகின்றன. பெருநகரங்களி' 

லுள்ள சில தொழில் நிறுவனங்கள், பொதுக் கட்டடங்கள் ஆகியன 

தவிர்த்து மற்ற இருக்கை வசதிகள் யாவும் ஐப்பானில் மரத்தைக் 

கொண்டே அமைக்கப்பெற்று வருகின்றன. மெல்லிய மரங்களி' 

னின்று அடையப்பெறும் ஸெல்லுலோஸ் (Cellulose) staph Gum gar 

ஜப்பானின் ரேயான், காகிதம் ஆகின தயாரிக்கும் தொழில்களுக்கு 

மிகவும் தேவையான கச்சாப் பொருளாகும். இரண்டாம் உலகப் 

போருக்கு முன்பு உலூல் மரக்கூழ் தயாரிக்கன்ற நாடுகளுள் ஜப்பான் 

ஆருவது இடத்தை வகித்து வந்தது. மேலும் ஜப்பானிலுள்ள வீடுக 

ளனைத்திலும் மரமுங் கரியுந்தான் முக்கிய எரி பொருட்களாகப் பயன் 

பட்டு வருகின்றன. 

ஜப்பானின் மரத் தேவை முழுவதும் - நிறைவு செய்யப்பெற. 

வேண்டுமெனில், ஆண்டொன்றுக்கு 2:6 பில்லியன் கன அடி மரம்:
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"தேவைப்படும். இந்த அளவில் 1-6 பில்லியன் கன அடி அதன் 

எரிபொருள் தேவையை நிறைவாக்குகிறது. ஆனால், 10 சதவீதமே 

மரக்கூழ் தயாரித்தல் போன்ற வேலைகளில் ஈடுபடுத்தப்பெறுகிறது. 

காடுகள் ஓரளவிற்கு முன்னேற்றமடைந்த முறைகளின் வாயிலாகவே 

பயன்படுத்தப்பெறினுங்கூட, ஜப்பான் மரத்தைப் பெருமளவில் 

இறக்குமதி செய்யத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. ஏனெனில், அதன் 

மரக்கூழ் தயாரிக்குந் தொழில் ஆண்டுதோறும் பெருகி வருகிறது. 

இந்நாட்டில் பயன்படுகன்ற காடுகளது வளர்ச்சி வீதம் ஆண் 

டுக்கு 1-7 பில்லியன் கன அடி மரத்தினைக் கொடுப்பதாகவே இருக் 

கிறது. ஆனால், ஜப்பானின் தேவையோ இதற்குமேல் சென்று 

விடுகின்றது. ஆகையால், தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பெற்று வரும் 

காடழித்தல் முறைகள் சீர்திருத்தம் பெற்றால்தான் அதன் மரப்பற்றுக் 

குறை நீங்கும். இரண்டாம் உலகப் போருக்கு முன்பு இத்துறையில் 

பற்ருக்குறை இருந்ததில்லை. எங்ஙனமெனில் தென் சாகாலின், 

மஞ்சூரியா, கொரியா முதலிய நாடுகளினின்று ஜப்பான் தனக்குத் 

தேவையான மரத்தைப் பெற்று வந்தது. தற்பொழுது அவ்வளிப்பு 

மூலங்களை ஜப்பான் இழந்துவிடவே, அதன் வன வகைத் தொழில் 

பாதிக்கப் பெற்றுள்ளது. 

ஜப்பானில் உழவுத் தொழில் 

ஆூயொாவிலுள்ள பிற நாடுகளெல்லாவற்றையும்விட அதிக 

அளவில் தொழில்துறை முன்னேற்றத்தை ஜப்பான் அடைந்துவிட்ட 

போதிலும், இன்றும் உழவுத் தொழிலே இந்நாட்டு மக்களின் முக்கியத் 

தொழிலாகவும், இந்நாட்டின் பொருளாதாரச் செழிப்புக்கு நல்ல 

அடிப்படையாகவும் விளங்கி வருகிறது. 1960-ஆம் ஆண்டில் 

ஜப்பானின் மக்கள் தொகையில் சுமார் 87 சத விகிதத்தினர் (சுமார் 

(94-4 மில்லியன் மக்கள்) உழவுத் தொழிலிலேயே ஈடுபட்டிருந்தனர். 

1950-ஆம் ஆண்டில் 45 சத விகிதத்தனர் (சுமார். 87-8 மில்லியன் 

மக்கள்) உழவுத் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தனர் என்பது இங்குக் 

குறிப்பிடத் தக்கது.) 

ஐப்பானில் மக்கள் தொகை அடர்த்தி மிக அதிகமாதலால் 

அநேகமாக எங்குமே அடர்த்தி குறைந்த பகுதிகளைக் காண இயலாது 

என்றே பொதுவாக எண்ணப்பெறும். ஆனால், இக்கருத்து ஐப்பானைப் 

பொறுத்தவரையில் சரியாகாது. ஏனெனில், இந்நாட்டின் நிலப் 

பயன்பாட்டுத் தலப்படத்தை நோக்கினால் அதன் மொத்த நிலப்பரப் 

பில் 75 சத விகிதத்தில் மக்கள் தொகை அடர்த்தி மிகக் குறை 

வாகவேயிருப்பதை உணரலாகும்.
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ஓரிடத்திற் செறிவும், முனைவுமே (000௦0ம்ரக14௦0 and locali- 

2௨7400) ஜப்பானின் உழவுத் தொழிலின் முக்கியப் பண்புகளாகும். 

இதன் மற்ருரு முக்கியப் பண்பு பண்படுத்தப்பெற்ற நிலப்பரப்புக்கும் 

மக்கள் தொகை அடர்த்தி, எண்ணிக்கை முதலிய இரண்டிற்குமுள்ள 

மிக நெருங்கிய தொடர்புமேயாகும். மக்கள் வாழும் பகுதிகளின் 

தலப்படம் வரையப்பெற்றால் அதுவே பண்படுத்தப்பெற்ற நிலப்பரப் 

பின் தலப்படமாகவும் அமைந்து விடுவதை இதனால் காணலாம். 

உழவுத் தொழிலுக்குப் பயன்படும் நிலப்பரப்பு ஐப்பானில் மிகவும் 

சுருங்கிய அளவேயாகும். நிலையாக உழவுத் தொழிலுக்குப் பயன் 

பட்டு வரும் நிலப்பரப்பு சுமார் 5-4 மில்லியன் ஹெக்டர்களேயாகும். 

இப்பரப்பு ஜப்பானின் மொத்த நிலப்பரப்பில் சுமார் 16 சத விகிதம் 

தான். இவ்வாறு உழவுத் தொழிலுக்குப் பயன்பட்டு வரும் நிலப் 

பரப்பில்கூட பெரும் பகுதி இங்குள்ள முக்கியத் தாழ்நிலப் பகுதிகளி 

லும், சிறிதளவு கடற்கரையடுத்த சமவெளிகளிலும், ஐப்பானின் 

மக்கள் தொகையின் பெரும் பகுதி அடைந்து கிடக்கும் மலையிடைப் 

பட்ட படுகைப் பகுதிகளிலுமே அமைந்திருப்பது அறிதற்பால 

சாகுபடியிலிருக்கும் நிலப்பரப்பில் பெரும்பகுதி குவாண்டோ 

ஜலா), நோபை (400), ஸெண்டை (Sendai), இஷிகாரி 

(Ishikari), Garo (Niigata), சுகுஷி பீல்) போன்ற சம 

அவளிப் பிரதேசீங்களிலேயே இருக்கிறது. அநேகமாகப் பண்படுத்தப் 

படாத சமதரைப் பகுதியே ஐப்பானில் இல்லையென்று கூறிவிடலாம். 

- தாழ்ந்த சமநிலங்களா ஒட்டியமைந்திருக்கும் சரிவுகளில்கூடச் 

ச் 

சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது, / 

இன்று ஜப்பானியச் சாகுபடி முறையின் முக்கிய நோக்கம் ஓர் 

அடிப்படை. அலகு நிலப்பரப்பில் அதிகபட்ச உற்பத்தி காணவேண்டு 

மென்ற கருத்துக்கொண்ட ஆழ்முறைச் சாகுபடியே. ஜப்பான் நாட்டு 

உழவுத் தொழிலுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட சில சாகுபடி 

முறைகளாக்கொண்டே, இங்குப் பண்படுத்தப்பெற்ற நிலத்தின்மீது 

ஏற்பட்டிருக்கும் பெருஞ்சுமை தெளிவாகும். 

ஜப்பானில் சாகுபடியில் இருக்கும் நிலப்பரப்பில் 

பாதிக்குமேல் நீர்ப்பாசன வசதிகள் பெற்றுள்ளது. இவ்வாறு 

நல்ல நீர்ப்பாசன வசதி பெற்றிருக்கும் பரப்புக்களில் மட்டுமே 

நெல் பயிராகிறது. சாகுபடியின்கீழ் இருக்கும் நிலப்பரப்பில் 

60 சத விகிதப் பரப்பில் பயிராவது நெற்பயிர் மட்டுமே ஆகும். 

இவ்வாறு நெல் விகைவிக்கப்பெறும் நிலப்பரப்பு சுமார் 8 மில்லியன் 

ஹெக்டர்களாகும். பிற தென் கிழக்காசிய நாடுகளைப் போலல்லாது 

ஜப்பர்னில் சீராக்கப்பெருத நீர்ப்பாசன அமைப்பே , இல்லை எனலாம்... 

ஜப்பானின் மலைகளினின்று இழிதரும், அருவிகளும்; . சிற்ருறுகளும்'
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அவற்றின் போக்கின் குறுக்கே அணைகளால் தடுக்கப்பட்டுச் சீரான 

கால்வாய்த் தொகுப்பமைப்புக்களால் நெல் விளையும் நிலங்களுக்கு 

நீர்ப்பாசன வசதி அளிக்கப் பயன்படுத்தப்பெறுகின்றன. சரிவுகளில் 

கூடத் திட்டுக்கள் எழுப்பிப் பியிரிடல் முறை? (நினாகம்2) கையாளப் 

படுவதிலிருந்து இங்கு உழவுத் தொழிலிற் காட்டப்பெறும் ஊக்கமும், 

கவனமும் தெளிவாகும். மலைப் பாங்கான ஜப்பான் எங்கிலும், மிகவும் 

சம நிலமாயிருக்கும் பகுதிகளைத் தவிர்த்துப் பிற இடங்களிலெல்லாம் 

மேற்கூறப்பெற்ற திட்டுக்கள் எழுப்பிப் பயிரிடல் வழக்காற்றிலிருந்து 

வருகிறது. ஏறக்குறையச் சம நிலமாயிருக்கும் பகுதிகளில் கூட நீர்ப் 

பாசன வசதியுடன் நெல் பயிராக்கப்படும் இடங்களில் இம்முறை 

பயன்படுத்தப்பெறுகிறது. சில இடங்களில் உழவுத் தொழில் செய்ய 

மிகவும் கடினமான செங்குத்தான சரிவுப்பகுதிகளில் திட்டுப் பயிரிடல் 

முறை அல்லாது வானவாரிப் பயிர் முறைதான் கையாளப்படுகிறது. 

இந்நாட்டின் சாகுபடி முறையின் மற்றொரு சிறப்பான பண்பு 

“பல போகங்கள் ? (Multiple Cropping) பயிரிடல் ஆகும். 

சாகுபடியிலிருக்கும் நிலப்பரப்பில் ஏறக்குறைய மூன்றில் ஒரு பங்கில் 

இரு போகம் வீளைவிக்கப்பெறுகின்றது. இதனால் இந்நாட்டின் * பயர் 

விளைவிப்புக் குறியீட்டு எண் ? (Cropping 10) 188 சதவிகிதமாக 

இருக்கறது. ஆசியாவில் நாடு முழுவதற்குமாகப் பல போக விளைவிப் 

பில் பயிர் விளாவிப்புக் குறியீட்டு எண் மிக அதிகமாக இருப்பது 

ஐப்பானில்தான் . 87-ஆம்  அட்சாம்சத்திற்குத் - தெற்கிலுள்ள 

பிரதேசத்தில் இரு போக விளைச்சல் சாதாரணமாகக் காணப்பெறு 

கிறது. ஆனால் 87-ஆம் அட்சாம்சத்திற்கு வடக்கிலுள்ள பகுதிகளில் 

பயிர் விளைவிக்கக்கூடிய காலத்தின் நீடிப்பு ஒரே வயலில் இரு முறை 

பயிரிடப் போதுமானதாக இல்லாமையால், இப்பகுதிகளில் இரு போக 

விளைச்சலை வெகு சில இடங்களிலேயே காணலாம். 

பல போகம் பயிரிடல் முறையினின்றும் சிறிதளவு மாறுபட்டதும், 

சாகுபடியிலிருக்கும் சுருங்கிய நிலப்பரப்பிலிருந்து நிறைந்த பலன் 

காணப் பின்பற்றப்படுவதுமான *இடைப் பயிரிடல்? (Inter cropping) 

இங்கு நிலவிவரும் மற்றோர் உழவு முறையாகும். முன்பே விதைக்கப் 

க்
ஷ 

பெற்ற தானியத்தின் இரு: வரிசைகளுக்கிடையே பின்னர் மற்றொரு . 

பயிரின் விதைகளும் நடப்பெறும். இதனால் பயிரிடக்கூடிய பருவத்தி 

லேயே இரு விதப் பயிர்களையும் சாகுபடி செய்து ஒரே சமயத்தில் 

அறுவடை செய்தலும் சாத்தியமாகிறது. ஆனால் இம்முறை பெரும் 

பாலும் நீர்ப்பாசனமற்ற நிலங்களிலேயே கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

மேலும் இவை தவிர நாற்று மாற்றி நடும் முறை (Transplantation ) uj 

வழக்கிலிருக்றது. இம்முறையில் மிகவும் பக்குவமான முறையில் 

பண் படுத்தப்பட்ட விதை நிலப்பகுதிகளில் தானிய விதை நடப்படும்.
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சில வாரங்கள் கழிந்த பின்னர் அவை மெதுவாக வேருடன் பிடுங்கப் 

பெற்றுப் பெரும் நெல்வயல்களில் நடப்படுகின் றன . 

ஆசியாவின் பிற நாடுகளைவிட இங்குத்தான் நிலங்களுக்கு நிறைய 

உரமிடுதல் உழவுத்தொழிலில் ஒரு சிறப்பான பண்பாகக் காணப்படு 

இறது. அரிசி உற்பத்திக்கு ஆகும் செலவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு 

இரசாயன, பசுந்தழை உரங்களுக்குமட்டுமே ஆகிறது எனில் இங்கு 

எருப்போடல் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது என்பதை. 

உணரல் இயலும். ஜப்பான் தாவரத்தொடர்பற்ற இரசாயன உரங் 

காப் பெருமளவில் பயன்படுத்துகிறது. இவ்வாறு ஐப்பானில் 

நிலையாக அதிக விளைச்சலைப் பெற வேண்டி ஆண்டு தோறும் 2.25 

மில்லியன் டன்கள் அம்போனியம் ஸல்பேட்டு உரமும், 1-7 மில்லியன் 

டன்கள் ஸுபர் பாஸ்பேட் உரமும், சுமார் 0:45 மில்லியன் டன்கள் 

பொட்டாஷ் உரமும் தேவைப்படுகின்றன. 

ஆசியாவின் பிரதேசங்களைப் போன்றே ஜப்பானிய, உழவுத் 

தொழிலிலும், உட்கொள்வோருக்கு அதிக “ எரி சக்தி? (பிரத. 

0௦17௪ 13௦0ம௩ஐ) கிடைக்கச்செய்யும் பயிர்களுக்கே முக்கியத்துவம் 

அளிக்கப்படுகிறது. இங்கு ஓவ்வோர் ஆண்டிலும் பயிராக்கப்பெறும் 

நிலப்பரப்பில் சற்றேறக்குறைய 90 சதவிகித நிலப்பரப்பில் உணவுத் 

தானியங்களே பயிராகின்றன. 5 சதவிகிதப்பரப்பில்தான் தொழிற் 

பயிர்கள் சாகுபடியாகின்றன. 

ஐப்பானில் விளைவிக்கப்பெறும் நிலப்பரப்பு, விளைபொருளின் 

மதிப்பு, சமூகத்துறையில் பெற்றிருக்கும் முக்கியத்துவம் என எந்த. 

அடிப்படையில் நோக்கினும் அரிசியே முதலிடம் பெறுவதை உணர 

லாம். ஜப்பானில் நெல் விளையும் நிலப்பரப்பில் 5 சதவிகிதத்திற்கும் 

குறைவான அளவிற்கு மட்டுமே நீர்ப்பாசன வசதிகள் இல்லை மற்ற 

எல்லாவற்றுக்கும் நீர்ப்பாசன வசதிகள் நன்கு அமைந்துள்ளன. 

நெல் அதிகமாக விளைவிக்கப்பெறம் பகுதிகளின் பரவலுக்கும் மக்கள் 

தொகை அடர்த்தி மிகுந்திருக்கும் தாழ்நிலப்பகு திகளுக்கும் மிக 

நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. பண்படுத்தப்பெற்ற நிலப்பரப்பில்: 

55 சதவிகிதம் நெல் விளையும் நிலமாகவே இருக்கிறது. கீழே. 

கொடுக்கப்பெற்றிருக்கும் அட்டவணையினின்று ஒவ்வோர் ஆண்டிலும் 

உற்பத்தி செய்யப்பெற்ற அரிசியின் அளவினை அறியலாம் : 

  

  ஆண்டு உற்பத்தி அளவு 

ட 1934-38 9.2 மில்லியன் டன்கள் 

1948-52 : 9:59 gs வ 

1955 12:88 ,, ளி 

1960 | 9 1BB5 ya 
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ஜப்பானில் சாகுபடி செய்யப்பெறும் பயிர்களுள் அரிசிக்கு 

அடுத்தபடி முக்கியத்துவம் பெறுபவை கோதுமையும் பார்லியுமே 

யாகும். இவ்விரண்டு பயிர்களும் விஃாவிக்கப்பெறும் நிலப்பரப்பின் 

மொத்த அளவு அரிசி விளையும் நிலப்பரப்பில் சற்றக்குறையப் பாதி 

அளவேயாகும். ஜப்பான் முழுவதிலும் கோதுமை பயிராக்கப்பெற்ற 

போதிலும், 87-ஆம் அட்சாம்சத்திற்குத் தெற்கிலுள்ள பகுதி 

களிலேயே இது அதிக அளவில், நெல் வயல்களிலேயே இரண்டாம் 

.போகமாகவும், குளிர்காலப் பயிராகவுமே சாகுபடியாகிறது. இங்கு 

ஓர் ஆண்டில் விளையும் கோதுமையின் அளவு 1-5 மில்லியன் டன்கள் 

ஆகும். பார்லியும் அதிக அளவில் 57-ஆம் அட்சாம்சத்திற்குத் 

தெற்கிலேயே குளிர்காலப் பயீராகச் சாகுபடி செய்யப்பெற்ற 

போதிலும், ஹொக்கைடோவில் (17௦128210௦) இது ஒரு கோடைப் 

பயிராகவே சாகுபடி செய்யப்பெறுகிறது. உலக நாடுகளின் 

கண்ணோட்டத்தில் ஜப்பானில் ஓர் ஏக்கரில் மிக அதிக அளவு 

கோதுமையும், பார்லியும் விளவதாகக் கூறப்பெறுகறது. 

இந்நாட்டில் விளைவிக்கப்பெறும் பிற முக்கிய உணவுப் பயிர்கள் 

் மாவுச்சத்து மிகுந்த தண்டுவகையைச் சேர்ந்த பயிர்களே ஆகும். 

இவற்றுள் சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு முக்கியமானதாகும். சர்க்கரை 

வள்ளிக்கிழங்கு அதிகம் பயிராக்கப்பெறும் இடங்களும் 87-ஆம் 

அட்சாம்சத்திற்குத் தெற்கிலுள்ள குவாண்டோ (8௭௧௦), குயூஷு 

(Kyushu) ஆகியவற்றில் மணற் பாங்காகவும், அரிசி விளைவிக்க 

ஏற்றனவல்லாதவுமானபிரதேசங்களிலேயேஅமைந்துள்ளன. உருளைக் 

இிழங்கும் (வெள்கா உருஷை-4/0ரநக ௦௩௧௩௦) பரவலாகப் பயிராக்கப் 

பெற்றாலும் ஹொக்கைடோவில்தான் இது அதிக அளவில் பயிராக்கப் 

பெறுகிறது ; அங்கு இது அரிசியைப்போல மக்களுக்கு முக்கிய 

உணவுப்பொருளாக விளங்குகிறது. அண்மைக்காலத்தில் சர்க்கரை 

வள்ளிக்கிழங்கு பயிராக்கப்பெறும் நிலப் பரப்பு அதிகரித்துவருவதி 

லிருந்து ஜப்பானில் மட்டுமின்றிச் சீனாவிலும், தென்கிழக்கு ஆசியா 

முழுவதிலும் அதிக எரி சக்தி தரக்கூடிய உணவுப் பயீர்களுக்கு 

அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவம் புலனாகும். 

தொழில் துறைத் தொடர்புடையனவும், நார் உரித்து எடுக்கக் 

கூடியனவுமான பயீர்கள் மொத்தப் பயிர் நிலப்பரப்பில் 5 சதவிகிதப் . 

பரப்பிலேயே பயிராகின்றன. இவற்றுள் முக்கியமானது பட்டுப் பூச்சி 

களுக்கு உணவாகக்கூடிய முசுக்கொட்டைச் செடி (Mulberry) 

ஆகும். ஐப்பானியக் குடியானவருக்குப் பட்டுப்பூச்சி வளர்த்தல் 

மற்றொரு வருவாய்த் துறையாக இருந்துவந்தது. ஆனால் 1920ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பின்னர் உலகச் சந்தைகளில் இரசாயனக் கூட்டுப் 

அபாருள்களால் தயாரிக்கப்பெற்ற பட்டுப் போன்ற துணிகள் வந்த
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பின்னர் ஜப்பானின். இயற்கைப் பட்டு விலையிறங்கிவிட்டது. ஈ 

இத்தகைய முசுக்கொட்டை மரங்கள் அதிகமாக வளர்க்கப்பெறுவது 

மத்திய ஹோன்ஷு போன்ற மலையிடைப்பட்ட படுகைப்பகுதஇகளி 

லேயே ஆகும். 

தொழில்துறை தொடர்புடைய தேயிலையும் இந்நாட்டில் விரையும். 

பயிர்களில் ஒன்றாகும். தேயிலை உற்பத்தியில் பெரும் பகுதி 

ஷிசுயோகா (12௭௦18) வில்தான் நடைபெறுகிறது. * 57-ஆம். 

அட்சாம்சத்திற்கு. வடக்கில் மிகச்சிறிய அளவிலேயே தேயிலை பயிரா 

கிறது. ஜீப்பானில் உற்பத்தி செய்யப்பெறும் தேயிலை பெரும்பாலும்: 

உள்நாட்டு நுகர்வுக்கே அன்றி ஏற்றுமதிக்கு அல்ல. வேறு பயிர்கள் 

வளர்ப்புக்கு ஏற்றதல்லாத உயர்நிலப்பகுதிகளின் சரிவுகளிலேயே 

தேயிலைச் செடிகள் வளர்க்கப்பெறுகின்றன. 1910-ஆம் ஆண்டில் 

விளைவிக்கப்பெற்ற தேயிலையின் அளவுக்கும் இன்றைய உற்பக்திக்கும். 

அதிக வேறுபாடு இல்லை. வருங்காலத்தில் தேயிலை பயிராக்கல் 

ஜப்பானில் விரிவடையும் என எதிர்பார்ப்பதற்குமில்லை. 

ஜப்பானில் சாகுபடியிலிருக்கும் நிலங்களையே மக்கள் பெரிதும் 

நம்பியிருக்கன்றனர் என்பதை, இங்குக் கால்நடை வளர்ப்புக்கு 

அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படாமலிருத்தலிலிருந்து உணரலாம். 

பெரும்பாலும் இங்குக் கால் நடைடைகள் உழுவதற்கும்,. 

வண்டி யிழுப்பதற்குமே பயன்படுத்தப்பெறுகின்றன. சராசரியாகக் 

கணக்ூட்டால் ஜப்பானில் ஐந்து பண்ணைகளுக்கு இரண்டு கால்நடை 

கள் விதமே வளர்க்கப்பெறுவதாகத் தெரியவரும். பிற கால்நடை 

களின் எண்ணிக்கை பெருகிவந்தபோதிலும், குதிரைகளின் எண் 

ணிக்கை குறைந்துகொண்டே வருகிறது. 

மீன் பிடித்தல் 

உலூலேயே அதிக அளவில் மீன் பிடிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட் 

டிருக்கும் நாடு ஜப்பானேயாம். 1960-ஆம் ஆண்டில் இங்கு மீன் 

சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களின் உற்பத்தி 8:07 மில்லியன் மெட்ரிக் 

டன்களாகும். உலகப் பபெரும்போருக்குமுன் உலக நாடுகள் அனைத் 

தும் சேர்ந்து பிடித்த மீன்களின் அளவில் சற்றேறக்குறையப் பாதியி 

லிருந்து மூன்றிலிரண்டு பாகம்வரை ஐப்பானிலேயே பிடிக்கப்பெற்று 

வந்தது. இப்போது இங்குச் சராசரியாக ஆண்டுக்கு 4-9 மில்லியன் 

மெட்ரிக் டன் அளவு மின்கள் பிடிக்கப்படுகின்றன. ஜப்பான் தீவு 

ககச் சூழ்ந்துள்ள கடல் நீரில் பலவித உப்பளவுகள் கொண்டனவும், 

பல வேறு வெப்பநிலை : யுடையனவுமான நீரோட்டங்கள் சந்திக் 

கின்றன. நிறைய மீன்கள் உற்பத்தியாக இது ஏதுவாக இருப்பதில். .-
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வியப்பு ஏதுமில்லை. வடக்கிலுள்ள குளிர் மிகுந்த கடல் நீரிலிருந்து 

பெறப்படும் மீன் வகைகள் (]4காற்ற, ௦80௨) ஹெர்ரிங் (Herring), 

காடு (Cod), anre@ur. (Halibut), swrebusir (Salmon) முதலியனவே. 

தெற்கிலும், கிழக்கிலும் ஹோன்ஷு*வின் கடற்கரையோரமாக வடகிழக் 

காக விரிந்து பரவும் வெப்பம் மிகு குயுரோஷியோ (Kuroshio) 

நீரோட்டமும் அதன் கிளைகளும் இருப்பதால் ஸார்டைன் (Sordines), 

அஹர்ரிங் எனப்பெறும் இருவகை மீன்களே அதிக அளவில் கிடைக் 

கின்றன. * இவ்விரு இன மீன்களே மொத்த மின்பிடிப்பில் 25 சத 

விகிதமாகும். பிடிக்கப்பெறும் மீன்களில் 90 சதவிகிதம் உணவாகவும் 

மிகுதி எருவாகவும், எண்ணெய் எடுப்பதற்கும் பயன்படுத்தப் பெறு 

கின்றது. பிடிக்கப்பெறும் மீன்களில் பெரும்பகுதி ஜப்பானின் கடற் 

கரையினின்றும் 20 மைல் சுற்றளவுக்குள்ளேயே கிடைத்துவீடுகன்றது. 

இவ்வாறு இருந்தபோதிலும் ஜப்பானிய மீன் பிடிப்புக் கப்பல்கள் 

வடக்கிலும், மேற்கிலுமாகச் சென்று பஸிபிக் பெருங்கடலில் பல இடங் 

களில் மீன்களைத் தேடி அலைந்துள்ளன. உலகப் பெரும்போருக்கு 

முன்னர்க் கிடைத்துவந்த மீன்களின் எண்ணிக்கையில் சுமார் 15௨ சத 

விகித மீன்கள் கிடைத்த பகுதிகளான குயுரைல் (ய) , சாகாலின், 

கம்சட்கா (8கோம0்க(1க) ஆகிய தீவுகளின் கரையோரப் பகுதிகளை 

இரண்டாம் உலகப் பெரும்போரின் விளைவாக ஜப்பான் இழந்துவிட்ட 

தால் இவ்விடங்களில் மீன் பிடிக்கும் உரிமையையும் இழக்கவேண்டி 

நேரிட்டது. இப்போது கொரியா, சீனா, ரஷ்யா நாடுகளின் கரை 

வயோரப்பகுதிகளிலும் ஜப்பான் மீனவர் மீன் பிடிக்க இயலாமற் போய் 

விட்டது, இவ்வாறு இடுக்கண்கள் பல ஏற்பட்டிருந்தபோதிலும் 

இன்றும் ஜப்பானிலிருந்து ஏற்றுமதியாகும் பொருட்களின் மொத்த 

மதிப்பில் 5 சத விகிதம் மீன்களிலிருந்தே பெறப்படுகிறது. 

ஐப்பான் உணவுப்பொருள் உற்பத்தியில் தன்னிறைவு பெருதிருக் 

கின்றது, 1956-ஆம் ஆண்டில் ஜப்பான் இறக்குமதி செய்த 4:9 

மில்லியன் டன் உணவுப் பொருள்களில் பெரும்பகுதி தானியங்களா 

கும், ஓர் ஏக்கருக்குக் கிடைக்கும் விளைச்சலும், சாகுபடியிலிருக்கும் 

நிலப்பரப்பின் அளவும் உயர்ந்துகொண்டே செல்லும் இப்போதும் 

பற்றாக்குறை பெரிதும் உணரப்படுவதற்கு அந்நாட்டின் உணவு உற் 

பத்திப் பெருக்க அளவை விட, மக்கள் தொகைப் பெருக்கஅளவு பல 

மடங்குஆகிவிட்டதே காரணமாகும். உணவுத் தேவைகளை முழுவதும் 

பூர்த்திசெய்யு மளவுக்கு உணவு உற்பத்தியைப் பல மடங்கு பெருக்கு 

வதே இன்று ஜப்பானை எதிர்நோக்கியுள்ள முக்கியப் பிரச்சினையாகும். 

ஐப்பானியரின் உணவில் பிராணிப் yrséehHe0 (Animal Protein) 

நல்கும் மீன்களை மேலும் அதிக அளவில் சேர்த்துக்கொள்ளுதலே 

இவ்வுணவுப் பற்ரறுக்குறையைச் சமாளிக்க மற்றொரு வழிதுறையா கும். 

ஆனால் ஜப்பானின் மீன் பிடித்தல் தொழிலை மேலும் விரிவாக்குதல்
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என்பது, 'தற்போது நடத்தப்பெற்று வரும் அத்துறையோடு தெடார் 

புடைய ஆராய்ச்சிகளின் முடிவுகள் யாவும் அறியப்பெற்ற பின்னரே 

சாத்தியமாகும். ஆனால் இவ்வாராய்ச்சிகளின் முடிவுகள் அறியப் 

பெறுவதற்கு முன்பாகவே மற்ரொரு பிரச்சினைக்கு உடனடியாகப் பரி 

காரம் தேடவேண்டியுள்ளது. இப்போது அணுகுதற்கு எளியனவாக 

இருக்கின்ற இடங்களிலுள்ள மீன் செல்வம் முழுவதும் பயன்படுத்தப் 

பெற்று விடுவதை எவ்வாறு தடுப்பது என்பதே அந்தச் சிக்கலாகும். 

கனி வளம்: உலோகத் தாதுக்களைப் பொறுத்தவரை, ஐப் 

பானது உற்பத்தி குறைவேயாகும். உலோகத் தாதுக்கள் ஜப்பானில் 

பல இருப்பினும், அவற்றை மட்டும் நம்பி ஜப்பான் தனது தொழில் 

களை நடத்த இய்லுவதில்லை. குரோமைட், செம்பு, பொன், மக்னீசி 

யம், வெள்ளி, துத்தநாகம் ஆகியவையே போதுமான அளவில் 

கிடைக்கின்றன. ஜப்பானது புவியமைப்பியல் நன்கு ஆராய்ந்தறியப் 

படாதிருக்கிறது. எனவே, இன்னும் எங்கெல்லாம் கனிப் பொருள்கள் 

புதைந்து கிடக்கின்றன என்பது பற்றிய அறிவு முழுமை பெறவில்லை. 

ஆனால், பேரளவுக் கனியிருப்புக்கள் இனி இந்நாட்டிற் கண்டறியப்படு 

வதற்டமில்லை என்னும் கருத்தே இருந்து வரு9றது. கடல் 

நீரினின்று எடுக்கப்பெறும் பொருள்களான மக்னீசியம், வேறு பல 

வகைத் தாதுக்கள், மற்றும் உப்பு ஆகியவை பெருமளவில் மண்டிக் 

இடக்கின்றன. 

இரும்புத் தாது, தொழில் முன்னேற்றமடைந்து வருகின்ற எந் 

நாட்டிற்கும் இன்றியமையாத ஓர் உலோகமாகும். ஆனால், ஜ்ப்பா 

னில் இவ்வுலோகம் குறைந்த அளவில் கிடக்கின்றதென்பது வருந்தற் 

குரியதாகும். இங்குள்ள இரும்புக் கனியிருப்பின் அளவு 20 மில்லி 

யன் மெட்ரிக் டன்களென மதிப்பிடப் பெற்றுள்ளது. இதனில் அரைப் 

பங்கு, ஜப்பானது மிகப் பெரிய இரும்புச் சுரங்கமான கமைஷி 

(Kamaishi) oerab இடத்தில் அமைந்துள்ளது. வடகிழக்கு 

ஹோன்ஷுவிலுள்ள இச்சுரங்கத் தாதுக்கள் உயர்ந்த தரங்கொண்டன. 

தற்போதைய உற்பத்தி வீதங்கல்£க் கருதின், இச்சுரங்கத்திலுள்ள 

கனிகள் முழுவதும் 1970-ஆம் ஆண்டிற்குள் அகற்றப்பட்டுவிடும் 

என்பது கண்டு ஜப்பானியர் பீதியுற்றுள்ளனர். அதனைப் போக்கவே 

வேறு பல சுரங்கங்களை வெட்டும் முயற்சிககசா மேற்கொண்டுள்ளனர். 

ஹொக்கைடோவில் சிறிது தரங்குறைந்த இரும்பு அகப்படுகிறது. 

மொத்தமாக ஆண்டுதோறும் 1:1 மில்லியன் டன்கள் இரும்பு வெட்டி 

யெடுக்கப்படுகிறது. மணல் மிக்க அயத்தின் உருவில் ஜப்பான் 

முழுவதிலுமே பரவிக் க&டப்பதாகக் கருகுப்பெறும் இரும்பு வைப் 

புக்கள், 10 மில்லியன் டன் அளவுடைய தாதுவை அளிக்கவல்லன . 

ஆயின், வெட்டி யெடுத்தலிலுள்ள இடர்களும், அக்கனிகளது
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குறைந்த தரமும், நிறைந்த அளவு டைட்டானியமும் (7ந்காம்மாய) 

அச்சுரங்கத் தொழிலை நடைபெறவொட்டாது தடுக்கின்ற சில குறை 

பாடுகளாகும். இரும்பு அபரிமிதமான அளவில் பைரட்டுக்களாகவும் 

கிடைக்கின்றது. இத்தகைய கனியிருப்புக்கள் ஜப்பானிற்குப் 

போதுமானவையல்ல. எனவே, ஐப்பான் தனக்குத் தேவையான 

இரும்பிற் பெருமளவினை இறக்குமதி செய்துகொள்கிறது. 

  
௩ 

  

     
$ தக்கம் 
4 வெள்ளி 

a 
ws Tans 

௦ வத ராகம், 
A OnnieFusd. 

bh. Eos 

& HAs 

we Vveed , 
௩ செய ரோஸியம்       

  

ஜப்பான் நாட்டின் கனிவளம் 

இரும்பு, எஃகு உருக்குத் தொழிலில் இடம் பெறுகின்றனவும் 

முக்கயத்துவத்திற் குறைந்தனவுமான சில உலோகங்களும் ஜப்பானிற் 

இடைக்கின்றன. மங்கனீ௬ு, நிக்கல், டங்ஸ்டன், மாலிப்டினம்



ஜப்பான் கீர் 

(Molybdenum), Garuréx (Cobalt) a,awer அவற்றுட் .சில.. 

ஜப்பானில் ஏறக்குறைய பாக்ஸைட்டே இல்லையெனக் கூறிவிடலாம்... 

அலுமினியங் கலந்த களிமண் படைகள் குறைந்த அளவிற்ருன் 

காணப்பெறுகின்றன. ஜப்பானில் உலகப் போருக்கு முன்பு உற்பத்தி 

செய்யப்பெற்ற அலுமினியம் முழுவதுமே, தென்கிழக்கு ஆசியப்: 

பாக்ஸைட்டையே ஆதாரமாகக் கொண்டிருந்தது. சுமாரான அள 

வில் கிடைக்கப்பெறுகின்ற மற்ற உலோகங்களிற் செம்பு சிறப்பு 

மிக்கது. அகிடா (இரக), டொசிகி (Tochigi), 'இபராகி கென் 

(Ibaraki ட, எஹிமே கென் (மம்ம 80) ஆகியன செம்பு உற் 

பத்தியில் முன்னணியில் நிற்கின்றன. இவற்றில் முதல் மூன்று 

சுரங்கங்கள் டோக்கியோவிற்கு வடக்கிலும் வடகிழக்கிலும், நான் 

காவது வட விகோக்குவிலும் அமைந்து கிடக்கின்றன, உள் 

நாட்டுத் தேவைகளை நிறைக்குமளவிற்கு ஜ்ப்பான் குரோமைட்' 

வைப்புக்களைப் பெற்றிருக்கிறது. தென் ஹொக்கைடோவிலும், 

மத்தியத் தெற்கு ஹோன்ஷுவிலுமுள்ள இரு சுரங்கங்களான 

டொயாமா (ர7ரூகக), ஒகயாமா கென் (01நகா5 1) ஆகியவற்றி 

லும் உள்ள 800 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் இருப்புக்கள் வெட்டியெடுக்கப் 

பட்டு வருகின்றன. ஐப்பானிற்கு அவை போதுமானவையே. 

ஹொக்கைடோவிலிருந்து, கியூஷு வரையிலும் பரவிக் கிடக்கின்ற. 

இக்கனிச் சுரங்கங்களிலிருந்து பேரளவிலும், சிற்றளவிலும் சாரம் 

எடுக்கப்படுகிறது. A 

அலோகத் தாதுக்களைப்பற்றிப் பேசுகையில் அவற்றின் மேன்மை 

குறிப்பிடப் பெறுதல் வேண்டும். ஜப்பானில் கந்தகம், சுண்ணாம்புக் 

கல், களிமண் வகைகள், ஜிப்ஸம், ஆர்ஸனிக், பிஸ்மத் ஆகியன 

உலோகக் கனிகளைவிட மலிந்து கிடக்கின்றன. எரிமலை கக்கல் 

மிகுந்துள்ள ஜப்பானில் கந்தகம் கிடைப்பதில் வியப்பில்லை. ஏற்றுமதி 

செய்யத்தக்க, உபரி கிடைக்கும், தாதுப் பொருள்களில் கந்தகம் 

முதன்மை :பெறுவதாகும். பெரும்பாலான கந்தகம், பைரைட்டுக் 

கனிகளிலிருந்து கிடைக்கின்றது. 

ஜப்பானில் உப்புத் தாதுப் பற்ருக்குறை நமது கவனத்தை 

சர்க்கிறது. நான்மருங்கிலும் கடலாற் சூழப்பெற்றிருப்பினுங்கூட 

உப்பு உற்பத்தியின் அளவு குறைவேயாகும். இன்றைய உற்பத்தி 

சுமார் 500 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன்களேயாகும். ஜப்பானிலேயே 

மிகக் குறைந்த மழையளவைப் பெறும் இழக்குக் கடற்கரைகள் உப்பு 

உற்பத்தியின் உறைவிடங்களாக விளங்குகின்றன. இப்பகுதிகளிற் 

பொழியும் 40அங். மழை சீரான பரவலைக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகை 

யால், அவற்றின் உப்பு வளம் முழுவதையும் பயன்படுத்தல் இயலாமற்” 

போகின்றது. சூரிய -ஒளியிற் காயவைத்தலால் soit வப்டி 

ஆசி-2--16 ்
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கிடைப்பதில்லை. உப்பு நீரை.நிலக்கரியைப் பயன்படுத்திக் காய்ச்சு 

வதன் மூலம்: உப்பு வடித்தெடுக்கப்படுகிறது. இக்காரணங்களால் 

ஜப்பானில் -உப்பெடுத்தல் அதிகச் செலவேற்படுத்தும் தொழிலாக 

உள்ளது. - அது மட்டுமின்றி, கரி, நிலக்கரி மூதலிய எரிபொருட்களை 

இத்துறையிலும் பயன்படுத்துவது ஜப்பானுக்கு ஒரு பெருஞ்சுமையாக 

-விருக்கிறது. 

ஆற்றலை அளிக்கவல்ல இயற்கை வளங்களை ஜப்பான் அதிக 

அளவில் பெற்றிருக்கின்றது. நிலக்கரி, நீர்விசை, இயற்கைக் 

காற்று, பெட்ரோலியம், மரம் ஆகிய ஐம்பெரும் வளங்களை நோக்குங் 

காலை அவற்றினுள் பெட்ரோலியமும், இயற்கைக் காற்றும் இந்நாட் 

ஆற்கு ஓரளவிற்குப் போதா எனத்தான் கூறவேண்டியுளது. வெளி 

"நாடுகளோடு ஜ்ப்பான் கடல்வழி யுறவினை மிகுந்த அளவில் கொண் 

டிருக்கின்றது. ஆகையால் இக்கண்கொண்டு சிந்திக்கையில் பெட் 

.$ராலியப் பற்றாக்குறை கவலையூட்டுவதாக இருக்கின்றது. இரண்டாம் 

உலகப் போரில் ஜப்பான் தொடர்ச்சியாக அடைந்த தோல்விகளுக் 

குக் காரணங்களுள் பெட்ரோலியம் போதாமையும் ஒன்றுகும். 

இதுவரை அறியப் பெற்றுள்ள பெட்ரோலியம் வைப்புக்கள் செறிந் : 

திருக்கன்ற பகுதி. வடமேற்கு ஹோன்ஷுவேயாகும். நிகாட்டா 

(Niigata), யமாகாட்டா (Yamagata), அகிடாகென் ஆகியவை 

மூன்றும் இங்குள்ள சிறப்பான எண்ணெய் வயல்களாம். 1959-ஆம் 

ஆண்டில் ஜப்பானில் 8,82,500 மெட்ரிக் டன்கள் அளவு பண்படா 

எண்ணெய் உற்பத்தியாகியது. 

பெட்ரோலியத்தின் நுகர்வளவு ஆண்டிற்கு 8 மில்லியன் மெட்ரிக் 

உன்களாக இருக்கிறது. ஆகையால் பண்படா எண்ணெயை 

இறக்குமதி செய்யவேண்டிய அவசியமிருக்கிறது. இறக்குமதியாகும் 

பண்படா எண்ணெய் முழுவதும் இந்நாட்டிலுள்ள எண்ணெய்ச் சுத்தி 

கரிப்பு ஆலைகளில் வடிகட்டப் பெறுகிறது. 

ஐப்பானில் பெட்ரோலியத்தோடு கலந்து இயற்கைக் காற்று 

அகப்படுகிறது. மொத்தமாகக் கிடைக்கின்ற 507 மில்லியன் கன 

மீட்டர் அளவுள்ள இயற்கைக் காற்றின் மிகப் பெரும் பகுதி 

.ஹோன்ஷாத் தீவிலிருந்தே பெறப்படுகிறது. 

% 

உலக நாடுகள் யாவற்றையும் போன்றே, ஜப்பானிலும் நிலக் 

.கரியே பெரும்பாலான சக்தியை அளிக்கவல்ல மூலமாக விளங்கு 

கிறது. ஜப்பானிலுள்ள மொத்த நிலக்கரி இருப்புக்கள் சுமார் 17 

பில்லியன் டன்களெனச் சில மதிப்பீடுகள் கூறுகின்றன. இந்நிலக்கரி 

வைப்புக்கள் இன்று. குடைந்தெடுக்கப்பெற்று ;நுகரப்பெறும் வீதம்
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குறைவுருது: இருப்பின், அவை ஐப்பானிற்கு வருங்காலத்தில் இரு 
நூறு ஆண்டுக் காலத்குற்குத்தான் தம் பயனை அளிக்கும். 

ஜப்பானில் உற்பத்தியாகும் நிலக்கரியில் 75 சதவிகித, அளவு 

குறைந்த தரம் படைத்த பிடுமினஸ் (]8/4கயாம 10015) வகையின்பாற் 

பட்டது. மிகுதியுள்ளதனில் 4 சதவீத அளவு அனல்மிகு நிலக்கரி 

யாகவுள்ளது. பொதுவாகக் கூறின், ஐப்பானில் கிடைக்கும் நிலக் 

கரி சாம்பலின் அளவில் உயர்ந்தது ; மேலும் எளிதில் ஆவியாகக் 

கூடிய பொருட்களைக் கொண்டுள்ளது. அதன் கலோரி மதிப்பும் 

(Calorific value) @m po] Ssrer. 

வடக்குக் கியூஷாவும், மேற்கு ஹொக்கைடோவும் நிலக்கரி உற் 

_ யத்தியில் தலைசிறந்து விளங்குகின்றன. இவ்விரண்டில் வடகியூஷா 

பகுதி மொத்தத்தில் 55 சதவீத நிலக்கரியினை உற்பத்தி செய்து வரு 

றது. ஹொக்கைடோ பிரதேசத்தை நோக்கின், அது ஐப்பானில் 

எடுக்கப்பெறுகின்ற நிலக்கரியில் மூன்றிலொரு பங்கிற்குத்தான் 

காரணமாகவுள்ளது. ஹொக்கைடோப் பிரதேசத்தில் காணப்பெறும் 

'நிலக்கரி வயல்களிற் பெரும்பாலானவை மேற்கு ஹொக்கைடோவின் 

மத்தியப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இஷிகாரி என்ற பெருவயலிற்கு 

அண்மையிலேயே இருக்கின்றன. இவ்வயலின் உற்பத்தி பெருக்கப் 

படச் சாத்தியமான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. ஹொக்கைடோ 

வில் குடைந்தெடுக்கப்படும் நிலக்கரியானது கப்பல்களின்மூலம் வட 

'ஹோன்ஷுவிலுள்ள நகரங்களுக்கும் குவாண்டோ (8௨0), தநோபை 

இஸ்டி சமநிலங்கள் ஆகியவற்றின்கண் எழுந்துள்ள தொழிற் 

பேட்டைகளுக்கும் இடம் பெயர்க்கப்படுகின்றது. 

மேற்கூறப்பெற்ற இருபெரு வயல்களையுந் தவிர்த்து ஜோபன் 

(ல்க எனப்பெறும் மற்றொரு வயலும் இங்குக் கருதப்பெறத் 568 

பெறுகின்றது. எவ்வாறெனின் ஜப்பானது தலைநகராகிய டோக்கியோ 

விற்குத் தேவையான நிலக்கரி முழுவதும் இங்கிருந்தேதான் பெறப்படு 

கிறது. இவ்வயல் வடகிழக்கு ஹோன்ஷுவில் அமைந்து கிடக்கின் 

நது. அதனால் உற்பத்தி செய்யப்பெறும் நிலக்கரி பெரும்பாலும் இருப் 

யுப்பாதைகளின் மூலமாகவே டோக்கியோ நகரிற்குக் கடத்தப்படுகின் 

றது. ஷிகோகு தீவினில் நிலக்கரிப் படைகள் அமைந்துள்ளனவா 

என்பது இதுகாறும் தெளிவாக அறியப்படவில்லை. 

ஜப்பானில் கிடைக்கும் நிலக்கரி பெரும்பாலும் தரம் மிகக் 

குறைந்து காணப்பெறுகின்றது. அந்நிலக்கரி கோக் ஆக்கும் (012௦- 

ஊ்1ஒ5' பண்பினைப். பெற்றதன்று.. . ஆகையால். இந்நாட்டின்”. இரும் ப் 

எல்குத். தொழில் . 'வெளிநாடுகளிலிருந்தே - அதற்குத் “தேவையான 
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“கோக் ”ஆக்கும் நிலக்கரியைப் பெறவேண்டியிருக்கிறது. இந்நிலக் 

கரி வகை அதிகமாகச் சீனாவிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இரண்டாம் 

் உலகப் போரின்மூலம் ஜப்பான் இழந்த கராஃப்யூடோ அப்போருக்கு 

முன்பு அதன் தேவைகளை நன்கு பூர்த்திசெய்து வந்தது. 

ஏற்கெனவே கூறியவாறு நீர்ச்சக்தியினது இருப்புக்களைப் 

பொறுத்தவரையிற்ருன் ஜப்பானது நிலை திருப்திகரமானதாக இருக் 

கிறது. சுமாரான மழையளவு; வேகம் மிக்குடைய ஆறுகள், 

உயர்ந்த மலைகள் ஆகிய சாதகமான இயற்கைக் கூறுகளை இந்நாடு 

பெற்றிருப்பதன் மூலம்தான் அது தன்னிடத்தே பேரளவிற்கு நீர்ச் 

செல்வத்தை அடைந்திருக்கன்றது. இங்குள்ள நீர்ச்சக்தியின் இருப் 

புக்கள் சுமார் 12 மில்லியன் கிலோவாட்டுக்களாகும் என மதிப்பிடப் 

பெற்றுள்ளது. இதனில் 75 சதவீதம் ஏற்கெனவே ஜப்பானியரால் 

முன்னேற்றப்பட்டுவிட்டது. இங்குள்ள தீவு ஒவ்வொன்றிலுமே நீர் 

மின்சக்தித் தொழிற்சாலைகள் இருப்பினுங்கூட, அவை ஹோன்ஷுவி 

லுள்ள டோஹோகு (70101) தொழிற்சாலை ஆகியவிரண்டு மட்டும் 

இந்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பெறும் நீர்மின்சாரத்தில் சுமார் 50 சத 

வீதத்தினைப் தயாரிக்கின்றன. (48:5 மில்லியன் கலோவாட் மணி 

கள்). ஜப்பான் கடலை நோக்கிய பகுதிகளிலேயே இத்தொழிற்சாலை 

கள் அமைந்து கிடக்கின்றன. 

ஜப்பானிலுள்ள நீர்மின்சக்தித் தொழிற் கூடங்கள் சிறியனவா 

கவே இருக்கின்றன. இங்குள்ள 1450 தொழிற் கூடங்களில் 88 சத. 

விகித அளவு 10,000 கிலோவாட்டுகள் மின்சார சக்தியைப் படைக்க 

வல்லன. 50,000 கிலோவாட்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட ஆற்றலை 

அளிக்கவல்ல மின்சார நிலையங்கள் மொத்த எண்ணிக்கையில் ஒரு 

சதவிகிதத்திற்கும் குறைவு. அத்தகைய பெருந் தொழிற்சாலைகளிற் 
பெரும்பாலானவை மத்திய ஹோன்்ஷுவிலேயே அமைந்துள்ளன. 

ஆனால் சிறு தொழிற்சாலைகள் குறிப்பிட்ட இடத்தில் செறிந்திராமல் 

நாடு முழுவதிலும் பரவியுள்ளன . 

நீர் மின்சக்தியை அளிக்கின்ற மூலங்கள் நிறைவு எனக் கூறப் 

பெற்றதன் மூலம் ஜப்பானில் வருடம் முழுவதும் அச்சக்தியின் அளிப்பு 

கிட்டுகிறது எனக் கொள்ளற்கில்லை. மழையின் பரவலில் காணும் 

பருவ வேறுபாடுகள் ஐப்பானது மின்சார நிலையங்களது உற்பத்தி 

யினைப் பாதிக்கின்றன. குளிர்காலத்தில் மழையைப் பெருத :பகுதி 

களில் மின்சாரப் பற்றாக்குறை பெருமளவிற்கு உணரப்படுகிறது. 

ஆகையால் குளிர்பருவத்தில் ஜப்பானது பெரும்பரப்பில் ஏற்படும் 

நீர் மின்சாரப் பற்றாக்குறை தவிர்க்க வியலாச் சிக்கலாக இருக்கின் 

றது. மேலும் கோடைக்காலத்தில்: பொழியும் மழையினின்று கிடைக்.
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கப்பெறும் நீர்ச் செல்வமும் சேமித்து வைக்கப்பெறப் போதுமான 
சேமிப்பு நிலையங்களும் இல்லை என்பது இத்துறையிற் காணும் மற்றொரு 

பெருங்குறையாகும். அக்குறைபாடுதனை நீக்க வேண்டிய அவ 

சியத்தை ஐப்பானியர் நன்கு உணர்ந்திருந்தபோதிலும், சேமிப்பு 

வசதிகள் சீராக்கப்பெறினோ, புதிய பெருஞ் சேமிப்பு நிலையங்கள் 

அமைக்கப்பெறினோ ஏற்கனவே குறைந்த பரப்பினையுடைய பயிர் 

நிலங்களுக்குச் சேதம் விளையும் என்பதை அவர்கள் என்றும் நினைவிற் 

கொள்ளத் தவறுவதில்லை. 

இவ்வாறு பருவங்களிலும், நாட்டிலுள்ள சில பிரதேசங்களிலும் 

ஏற்படுகின்ற பற்ருக்குறையினைச் சரிக்கட்டுதற்கென்றே அனல் மின் 

சார நிலையங்கள் உருவாக்கப் பெற்றுள்ளன. 1955-ஆம் ஆண்டில் 

ஜப்பானில் 825 அனல் மின்சார நிலையங்கள் இருந்தன. இவை 

எல்லாவற்றின் மொத்தக் கொள்ளளவு 5:6 மில்லியன் கிலோ 

வாட்டுக்களாகும். இந்நிலையங்களும் இந்நாட்டிலுள்ள நீர் மின்சார 

நிலையங்களும் சேர்ந்து உற்பத்தி செய்த மின்சக்தியினளவு 14-5 

மில்லியன் கிலோவாட்டுக்களாக “இருந்தது. இவ்வளவினை மேன் 

மேலும் பெருக்குவதற்கான திட்டங்கள் ஆண்டுதோறும் தீட்டப்பெறிறு 

வருகின்றன . 

இந்நாட்டிலுள்ள அனல் மின்சார நிலையங்கள் சிறந்த முறையில் 

இயங்குவதில்லை. நீர் மின்சார அமைப்பின் துணையமைப்புக்களா 

கவோ, நீர் மின்சாரம் கிடைக்காது போகும் சமயங்களில் பதிலீடு 

சசெய்வனவாகவோ இந்நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மின் 

சாரத்திற்குத் தேவை எங்கு அதிகமாகவுள்ளதோ அங்குத்தான் 

அனல் மின்சாரத்தை அளிக்கும் பெரிய நிலையங்கள் உருவாகியுள் 

ளன. வடக்யூஷு, ஜஸாகா (0884௨) கோப் (100௦) ஆகிய விரு 

நகரங்களாயுந் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள கிங்கி பிரதேசம் (Kinki 

1362௦) முதலியவற்றின் மின்சாரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய 

நீர்மின்சக்தி நிலையங்கள் மட்டும் போதா. இவற்றைப் போன்றே 

குவாண்டோ, நோபை ஆகிய இரு பிரதேசங்களிலும் இந்நிலையங்கள் 

மிகுதியாகக் காணப்பெறுகின்றன. 

மொத்தமாக ஐப்பானில் உற்பத்தியாகும் மின் சாரசக்தியின் 

அளவை இனி நோக்குவோம். 1955ஆம் ஆண்டில் உற்பத்தியாகிய 

65-2 மில்லியன் கிலோவாட் மணிகள் மின்சாரத்தில் 75 சதவிகிதத் 

திற்கும் மேற்பட்ட அளவு, நீர்மின்சார நிலையங்களிலிருந்தே பெறப் 

பட்டது. ஜப்பானியன் ஒருவனுக்குக் கிட்டும் மொத்த சக்தியிண்டி 

அளவு 1200 கிலோவாட் மணிகளாகும். இதில்: 44 சதவிகித: 

அளவு கொண்ட சக்தி நிலக்கரியினின்றும், 87 “சதவிகிதம். தீக்.   
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மின்சாரத்இனின்றும்,. மீதமுள்ளதான 19% விறகுகளின்றும் பெறப் 

- பட்டது. உலக நாடுகளின் சராசரி அளவினைவிட ஜப்பானில் சக்தி 

யின் தலா நுகர்வு அதிகமாகவிருக்கிறது.3 ஆனால் ஐக்கிய அமெரிக்க 

அரசுகளின் தலாநுகர்வில் 10 சதவிதத்திற்கும் குறைவாக . 

இருக்கிறது. ் 

ஜப்பானில் தொழில் வளர்ச்சி 

மூர்த்தி சிறிதாயினும் கீர்த்தி பெரிது. அளவிற் சிறியதுதான் 

ஐப்பான் $ ஆனால் அது ஆற்றியுள்ள செயல்களோ பெரியன. அண் 

மைக் காலத்தில் அதன் தொழிற்றுறையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங் 

கள் யாவும் உலகினை வியப்பிலாழ்த்துகின்றன. குறைந்த அளவில் 

இயற்கை வளங்களைப் பெற்றும், இருநூறு ஆண்டுகட்கும் மேலாகத் 

தனக்கெனத் தானே விரும்பி ஏற்படுத்திக் கொண்ட தனித்தன்மை 

யைப் பூண்டும் இருந்த ஐப்பான் முப்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே 

. எவ்வாறு தொழில் வளம்மிக்க நாடாக மாறியிருக்கக்கூடும் என்பத 

னைச் சிறிது சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். 1952ஆம் ஆண்டில் 

இந்நாட்டின் தேசீய வருவாயில் மூன்றிலொரு பங்கு அதன் செய் 

தொழிற் பொருட்களின் மூலமே கிடைத்தது. 

1867ஆம் ஆண்டு ஜப்பானின் வரலாற்றில் ஒரு திருப்பமேற்பட்' 

டது. டொகுகாவா (1௦1௨௭௨) சகாப்தத்தின்போது ஐப்பான் 

தன்னை மூடி மறைத்துக் கொண்டிருந்தது. 1867ஆம் ஆண்டுத் 

துவங்கிய மெய்ஜி (ல்) ஆட்சியின்கீழ் ஐப்பான் விரைவாக 

எல்லாத் துறைகளிலும் முன்னேற்றத்தின் ஏற்படுத்த ஆவன 
செய்தது. முதலில் ஏற்றுமதித் தொழில்ககா முன்னேற்றுவது என்பது 

ஓப்பானியரது தலையாய குறிக்கோளாகவிருந்தது. ஆனால் அவ் 

வேற்றுமதித் தொழில்களனைத்தும் வேற்று நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி 
செய்யப்பெற்ற கச்சாப் பொருள்களையே பேரளவிற்கு நம்பியிருந்தன. 

அவற்றுள் அதன் பருத்தியாலைத் தொழிலை இங்குக் குறிப்பிடலாம். ' 

பருத்தியாலைத் தொழிலின் முக்கியத்துவம் மற்ற நாடுகளினுடன்” 

ஏற்பட்ட போட்டிகளின் மூலம் இங்குக் குறைய ஆரம்பித்தது. 

அதனை யடுத்து ஜப்பானது கனரகத் தொழில்கள் முன்னணிக்கு 

வந்தன. 1928-ல் மொத்தத் தொழிலுற்பத்தியின் மூலம் கிட்டிய 

வருவாயில் 45 சத விகிதத்தினை நெசவுத்தொழிற் பொருட்கள் அளித் 

தன. 1987-ம் ஆண்டிற்குள் அம்மதிப்பு 28 சத விகிதமாகக் 

குறைந்தது. நெசவுத்தொழில் மங்க ஆரம்பித்ததும், ஐப்பானது 

பெருந் தொழில்கள் நெசவுத்தொழிலின் இடத்தை ஏற்றன.
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இரண்டாம் உலகப்போரில் ஜப்பானடைந்த சேதம்: மிகுதிதான். 

அதிலுங் குறிப்பாக அந்நாட்டின் தொழிற்சாலைகள் . அதிகமாகப் 

பாதிக்கப்பட்டன. நாடு முழுவதிலும் புகுத்தப்பெற்ற சிறந்த கல்வி 

முறை, வெளிநாட்டினரது ஆலோசனைகளை யேற்றுக்கொள்வதில் 

ஐப்பானியர் காட்டிய ஊக்கம், வேண்டிய சமயங்களிளெல்லாம் அர 

சாங்கம் அளித்த பொருளுதவிகள் முதலியனவற்றின் மூலம், ஜப்பா 

னியரது உழைப்பின் தரம் உயர்ந்தது. ஆசியாவிலேயே திறமை மிக் 

கத் தொழிலாளிகள் மிகுந்த நாடு ஜப்பானே என்பது திண்ணம். அவர் 

கள் காட்டிய பேரார்வத்தின் மூலம் 1946-ம் ஆண்டிலிருந்து அதன் 

தொழில் முன்னேற்றப்பாதையில் பீடுநடை போட்டது. போர்க்காலங்: 

களுக்கு முன்பு எத்துணை அளவிற்குப் பொருட்கள் படைக்கப் 

பட்டனவோ அதனைவிட அதிகமாகவே அவை உற்பத்தி செய்யப். 

பெற்றன.. பருத்தி, பட்டு நெசவு ஆகியன போன்ற தொழில்கள் 

மட்டும் இதற்கு விதிவிலக்காக இருந்தன. 1957-ல் ஜப்பானிலிருந்த. 

கதிர்களின் எண்ணிக்கை 9 மில்லியன்களாகும். ஆனால் உலகம்: 

போருக்கு முன்பு 18 மில்லியன் கதிர்கள் இயக்கப்பட்டு வந்தன. ் 

அதே போன்று பருத்தியாடையின் உற்பத்தியை நோக்குகையில்: 

1997-ல் 4 பில்லியன் சதுர மீட்டர்களாக இருந்த உற்பத்தி, 1958-ல் 

2-6 பில்லியன் சதுர மீட்டர்களாகத்தான் இருந்தது. முன்பே 

குறிப்பிட்டவாறு ஜப்பானது பட்டு உற்பத்தியிலும் இத்தகைய மந்த 

நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. 1986-ல் ஜப்பானது ரேயான் உற்பத்தித். 

தொழில்தான் உலகிலேயே மிகப் பெரியதாக விளங்கிவந்தது: 

1958-ம் ஆண்டு ஜப்பான் உற்பத்தி செய்த 14,700 டன்கள் அளவு: 

கொண்ட கச்சாப்பட்டு, 2-ம் உலகப்போருக்கு முன்பிருந்த அளவில் 

் பங்குதான் என்பது காண்க, உலோகத் தொழில்கள் போரினால்: 

விளைந்த அதிர்ச்சியினின்று மீண்டு,போருக்கு முன்னரிருந்த நன்னிலை. 

யினையே அடைந்துள்ளன. 1959-ல் உற்பத்தியான உருக்கிரும்பின் 

அளவு 9-4 மில்லியன் டன்களாகும். ஜப்பானது கப்பல் கட்டுந்: 

தொழிலுங்கூடச் சிறந்த வகையில் அபிவிருத்தி அடைந்திருக்கிறது. 
கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாகவே ஜப்பான் நாடே இத்துறையில் உலக. 

நாடுகளிடையே முதலிடத்தை வ$ூத்து வருகிறது. 

மேலும் உற்பத்தியைப் பொறுத்தவரையில் ஜப்பான் அரசாங்கம்: 

தனது கொள்கையை மாற்றியமைத்து வருகிறது. பின்தங்கிய நாடு 

களிலுள்ள குறைந்த வருவாய்ச்சந்தைகளில் விற்கப்படுவதற்கென்றே 

ஜப்பான் பல ஆண்டுகளாகத் தயாரித்துவந்த ஆதாரமான நுகர்வுப் 

பொருள்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைத்து, உயர்தரப் பொருள்களி 

னுற்பத்தியில் தற்போது பெருங்கவனம் காட்டுறது. உலகப்போருக் 

குப் பின்னரெழுந்த ஒளிப்படக் . கருவிகள் (ஸோ) தயாரித்தல்... 
தொழில் இப்போக்கிற்குச் சான்றாக விளங்குகிறது. ஆனால், குறைந்த.
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விலை நுகர்வுப் பொருட்களுற்பத்தியை முழுவதும் இந்நாடு விட் 

டொழித்து விடவில்லை. அங்காடிப் பொருட்களாகிய பொம்மைகள், 

கண்ணாடிகள், சீப்புக்கள், மட்பாண்டங்கள் போன் றவற்றையெல்லாம் 

இப்பொழுதுங்கூட ஜப்பான் பேரளவில் தயாரித்து வருகின்றது. 

ஜப்பானது தொழிற்பிரதேசங்கள் 

ஜப்பானது தொழில்கள் முழுவதுமே ஏறக்குறைய குவாண்டோ 

விற்கும், வட கியூஷுவிற்கு மிடையேயுள்ள நகரங்கள் மிகுந்த பகுதி 

யிலேயே செறிந்துள்ளன, இப்பிரதேசத்திற்கு வெளியே வேறு செய் 

தொழிற் பொருள் படைக்கும் எந்நிறுவனமும் இல்லை யென்றே கூறி 

விடலாம். ஹோன்ஷாுவின் வடகிழக்குக் கடற்கரையிலுள்ள கமைஷி 

(Kamaishi), QanrémaGLiroigyrerer முரோரன் (ரமாக) ஆகிய 

இடங்களிலுள்ள எஃகுத் தொழிற்சாலைகள் மட்டுமே இப்பிரதேசத்தில் 
அமையாதவை. 

ப்பாள் காட்டின் உற்பத்தி மண்டலங்கள். 
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இத்தொழிற்பிரதேசத்தினுள் நான்கு முக்கியமான தொழிற் 
'பேட்டைகளுள்ளன. இந் நான்கும் சேர்ந்து மொத்தத் தொழில்துறை 

உற்பத்தியில் 80 சத விகிதத்திற்குக் காரணமாயுள்ளன. இவ்வொவ் 

வொரு பேட்டையும் ஒரு நகருடனோ அல்லது பல நகரங்களுடனோ 

இயைந்து உருவாகயதே. இவற்றுள் டோக்கியோவினை மையமாகக் 

கொண்ட குவாண்டோ அல்லது கெய்ஹின் (Kei-hin) மண்டலமே 

முதன்மை பெறுகிறது. யோகோஹாமா, கவசாகி (1கோ௱கவி), 

யோகோசுகா (7008) ஆூய நகரங்களும் இத்தொழிற்பிர 
தேசத்திலடங்குகின்றன. டோக்கியோவிற்குத் தென்கிழக்கே சிபா 

(Chiba) என்ற இடத்தில் மிகப்பெரிய இரும்பு உருக்குத் தொழிற்சாலை
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உருவாக்கப்பெற்றிருக்கிறது. டோக்கியோவைச் சூழ்ந்துள்ள சிறிய 

நகர்களனைத்திலும் முக்கயெத்துவத்திற் குறைந்த தொழிற்புலங்கள் 
காணப்பெறுகின்றன. டோக்கியோ நகரது கிழக்குப் பகுதிதான் 

மிகவும் முக்கியமானது. பெரும்பாலான தொழில்களனைத்தும் இங் 

கேயே குவிந்துள்ளன. மேலும் டோக்கியோ வளைகுடாவின் மேற்குக் 

கடற்கரையினையொட்டி யோகோஹாமா வரையிலும் இரண்டாந்தரத் 

தொழிற் கூட்டமைப்புக்களும் அமைந்திருக்கின்றன. ஜோபன் 

(Joban) நிலக்கரிச் சுறங்கங்களே இத்தொழிற்பிரதேசத்தின் எரி 

பொருட் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன. அது தவிர, மேற்கி 

லுள்ள  மலைப்பகுதிகளிலிருந்து “நீர்மின்சாரமும், டோக்கியோவி 

லேயேயுள்ள அனல் மின்சார நிலையங்களிலிருந்து மின்சக்தியும் 

கிடைக்கப்பெறுகின்றன. ஜப்பானது தொழிலுற்பத்தியில் $ பங்கு 

இப்பகுதியிலிருந்தே கிடைக்கிறது. இப்பிரதேசத்தின் உற்பத்திப் 

பொருட்கள் பலவகைப்படும். இரும்பு, எஃகுப் பொருட்கள் மட்டுமல் 

லாது பீர்பானம் (௯), உயர்தரமுடைய கண் கண்ணாடிகள் ஆகியன 

வும் அப்பொருட்களிற் சில. டோக்கியோ நகர் மிகப் பெரிய அச்சுத் 

தொழிற்சாலையினிருப்பிடமாகத் திகழ்கிறது. டோக்கியோ நகருக் 

குள்ளேயே தொழில் நடக்கத் தேவையான பாங்கிகளும் (க) 

மற்ற வசதிகளும் நிரம்பியிருப்பது தொழிற்செறிவிற்குத் துணைபுரிகிறது. 

டோக்கியோ ஐப்பானின் தலைநகராகத் திகழ்ந்து வருவதால் தொழிலா 

எர்களுக்குப் பஞ்சமில்லை யெனலாம். யோகோஹாமா டோக்கியோ, 

வின் முக்கியத் துறைமுகமாகும். கோப் (Kobe) துறைமுகம் 

யோககோஹாமா ஆகிய இரண்டும் சிறப்பில் முதலிடம் பெறப் 

போட்டியிடுகின்றன. பசிபிக் போக்குவரத்தினைப் பொறுத்தவரையில் 

யோகோஹாமா முதன்மை பெறுகிறது. 

தங்கி (117/2) எனப் பெறுவது குவாண்டோவைப் போன்ற முக்கி 

யத்துவமுடைய இரண்டாவது தொழிற்பிரதேசமாகும். இதை ஹான்- 

ஷின் (பிடி ற்ப எனவும் அழைப்பர். ஓஒஸாகா (0௯௨), கோய், 

கியோடோ (18900), நாரா (௫4காக), சகாய் (வகர) முதலியன 

இப்பகுதியிலடங்குகின்றன. இங்கும் உற்பத்திப் பொருட்கள் பல 

துறைப்பட்டனவாகவிருப்பினும் கனரகத் தொழில் முதன்மை பெறு 

கிறது. ஓஒஸாகாவில் நூற்புத்தொழிலும், மற்றவற்றில் நெய்தல் தொழி 

லும் அடிப்படைத் தொழில்களாக உள்ளன, இப்பிரதேசத்தில் நடை 

பெறும் தொழில்களுள் கப்பலுக்குத் தேவையான பாகங்கள் தயாரித் 

தல், மின்சார இயந்திரங்கள், ஆவி இயந்திரங்கள், எஃகுப் பொருட் 

கள் செய்தல், சிமெண்ட் தயாரித்தல் என்பன போன்ற குறிப்பிடத் 

தக்கவை. 

நீர்மின் விசையுற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து- தொலைவில். இப்பிந , 
தேசம் அமைந்திருப்பதால். அனல் மின்சாரத்தையே பேரிதும்' நம்பி
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யுள்ளது. .தேவையான நிலக்கரி வடக்யூஷுவிலிருந்தும், சில சமயங் 

களில் ஹொக்கைடோவிலிருந்தும் கிடைக்கறது. ஓஸாகா, கோரப் 

ஆ௫கயவற்றை டோக்கியோ, யோகோஹாமா போன்றே “இரட்டைத் 

துறைமுகங்க?ளெனலாம். 1958-ல் கோப் துறைமுகத்தின் மூலம் ஜப் 

பானின் அன்னிய வர்த்தகத்தில் 85 சத விகிதம் நடைபெற்றது. 

யோகோஹாமாவினை விட இத்துறைமுகம் நன்கு வளர்ச்சியடைந் 
துள்ளது. கியோடோவில் செய்தொழிற் பொருட்களை விடக் கலைப் 

பொருட்களும், கைவேலைப் பொருட்களுமே முக்கியமானவை. 

ஹிமேஜி ண்) என்னுமிடத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள இரும்பு, 

எஃகுத்.தொழிற்சாலை இங்கிப்பிரதேசத்தின் தேவையை நிறைவளிக் 

கிறது. ஓஸாகா நகரின் இருப்பிடமும், போக்குவரவு வசதிப் 

பெருக்கமும், நகர் பரவுவதற்குப் போதுமான அளவிற் கிடைத்த 

நிலப் பரப்பும் இதன் தொழில் முன்னேற்றத்தினை விரைவாக்கிய 
காரணிகளாக்க் கருதப்பெறலாம். கால்வாய்கள் பெருமளவில் வெட் 

டப்பட்டுள்ளபடியால் உள்ளூர்ப் போக்குவரவு நடைபெறுதல் எளி 

தாக அமைகிறது. ஆனால் டோக்கியோ நகரில் இருப்பதைப்போன்ற 

அளவுக்கு ஓஸாகாவில் தொழிற்செறிவு ஏற்படாதிருக்கிறது. 

ஜப்பானது மூன்றாவது தொழிற்பிரதேசம் நகோயா (11201௨) 

நகரை மையமாகக்கொண்டு விளங்குகிறது. ' ஒஸாகா, டோக்கியோ 

ஆகியவற்றைப் போன்றே இந்நகரும் தாழ்ந்த உயரமுடைய வண்டற் 

சமவெளியின்மீது அமைந்துள்ளது. இந்நகரின் அருகே ஓதநீரின் 

ஆழம் குறைவாகத்தான் இருக்கிறது. கியோட்டோ (187000), டோக் 

கியோ ஆகிய. இரு நகரங்களையும் இணைக்கும் ஐப்பான் நாட்டினது 

மிகவும் முக்கியமான நெெடுஞ்சாலையாகிய ApsGs கடற்சாலை 
(18கஈ%ாற 86௧ ௦80) யின்மீது அமைந்திருப்பதே நகோயாவின் சிறப் 
பிற்குக் காரணம். குவாண்டோ, கிங்கி முதலிய பிரதேசங்களில் 

உற்பத்இயாகும் தொழிற்பொருட்களின் அளவில் மூன்றில் ஒரு பங் 

இனைத்தான் நகோயா பிரதேசம் உற்பத்தி செய்கிறது. இப்பிரதேசமே 
ஜவுளித்தொழிலுக்கு முக்கியமானதாக விளங்குகிறது. அதனைத் 

தவிர்த்து இங்கு மட்பாண்டங்கள் செய்தலும், அண்மையில் எழுந்த 

மோட்டார்கார்கள் உற்பத்திசெய்தலும் நடைபெற்று வருகின்றன. 

ஜ்ப்பானது வெளிநாட்டு வர்த்தகத் துறையில் நகோயா ஒரு பிர 

தான அங்கம் வகிக்கின்றது. ஆனால் முன்னர்க் குறிப்பிடப்பெற்ற 

மூன்று துறைமுகங்களுக்கு அடுத்தாற்போல் நகோயாவைக் கருத 

வேண்டும். பெரும் நாவாய்களும் இத்துறைமுகத்தினை இடர் எதுவு 

மின்றி அடையத் தகுந்த நிலைகளை இத்துறைமுகம் பெற்றுள்ளது. 

ஜப்பானில் இருப்புப்பாதைத் தொடர்கள் நன்கு ௮மைக்கப்படுவதற்கு 

முன்பெல்லாம் இத்துறைமுகம் போக்குவரவு வசதிக்குறைவின்மூலம் 

x
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அதிகமாகப் பயன்படுத்தப் பெருதிருந்தது. மேலும் நகோயாவின் 

இருப்பிடமே ஒருவகையில் அதன் பின்தங்கிய நிலைக்குக் காரணமாக 

விருந்தது. ஒஸாகா, டோக்கியோ ஆகிய இரு நகரங்களின் பின்னி 

லப் பகுதிகளிரண்டும் இந்நகருக்குச் சிறிது அருகில் வந்து முடி 
வடைந்து விடுகின்றன. அவ்விரு பின்னிலப் பகுதிகளில் அடங்காது 

தனித்து நிற்கின்ற நகோயா பின்தங்கிய நிலையில் இருந்ததில் வியப் 

பொன்றுமில்லை. ஆனால் இன்று இப்பகுதி சீரிய வகையில் முன்னேற்ற. 

மடைந்து வருகின்றது. ஹோன்ஷாுவின் மத்திய மலைமண்டலத்தி 

லிருந்து எளிதில் மின்சக்தி இங்குக் கிடைக்கப்பெறுகிறது. வட 

கியூலஈ, ஹொக்கைடோ முதலியவற்றிலிருந்து நீர்வழியே நிலக்கரி 

இப்பகுதியை வந்தடைகிறது. 5 

வட கியூஷுவிலுள்ள தொழிற் பகுதியே ஜப்பானின் நான்காவது 

தொழிற்கேந்திரமாகும். இப்பிரதேசத்தில் சுமாரான அளவுடைய 

நகரங்கள் பல காணப்பெறுகின்றன. இப்பிரதேசத்திற்கு ௮௬8 

லுள்ள ஷிமோனோஸெகி (Shimonoseki) sarah gor sHuleir 

கரையை யொட்டி எழுந்துள்ள சில நகரங்களே இப்பிரதேசத்தின் 

உட்பகுதியாக (0௦6) விளங்குகின்றன. ஷிமோனோலெகி, மோஜி 

(Moji), Garengr (Kokura), Gurumtta (Tobata), யவாட்டா 

(ஊக்க) ஆகிய தகரங்கள் அவற்றுள் சில. மற்ற மூன்று பிரதேசங் 

களைவிட இங்குத் தொழில்கள் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தலத்திலும் 

செறிந்திராமல், கியூஷுவின் பெரும்பாலான பரப்பு முழுவதிலும். 

பரவிக் கிடக்கின்றன. 

இப்பிரதேசத்தில் ஜவுளித் தொழில்கள் முக்கியத்துவம் அடையா 

துள்ளன. கனரகத் தொழில்களின் செறிவே இதன் சிறப்பாகும். 

யவாட்டா (ல்ல) என்னும் இடத்தில் ஐப்பானின் மிகப் பெரிய 

இரும்பு எஃகுத் தொழிற்சாலையொன்று உயர்ந்த முறையில் இயங்கி 

வருகிறது. இதர தொழிற்பொருட்க£ரில் சிமெண்ட், இரசாயனப் 

பொருட்கள், கண்ணாடி, பொறிகள் ஆகியவை முதன்மை பெறுவன. 

மேலும் இப்பிரதேசத்தின் தொழிற்பாடு தன்னில் சர்க்கரை உற்பத்தி, 

நெல் அரைத்தல், மாவு அரைத்தல் போன்றனவும் இடம்பெறுகின்றன... 

வட கிஷுவிலுள்ள நிலக்கரி வயல்களே இப்பிரதேசத்திற்கு வேண்டிய 

எரிபொருளை அளித்து வருகின்றன. நீர் மின்சாரம் குறைவாகவே 

பயன்படுத்தப்பெறுகிறது. இங்குள்ள துறைமுகங்களில் மோஜி, 

வகமட்ச௬ (Wakamatsu), prae¢r (Nagasaki) saw மூன்றும் 

சிறப்புப் பொருந்தியனவாயுள்ளன. இப்பிரதேசத்தின் மூலவிடம்: 

ஐப்பானது மேற்குக்' கடற்கரையிலுள்ள நுழைவாயிலில் அமைந் 

திருப்பதால், உணவுப் பொருட்கள், கச்சாப் பொருட்கள் ஆகியவற் 

றின் இறக்குமதிக்கு இன்றியமையாதது, :தாய்லாத்து,:. பார்மோஸுஈ
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ஆகிய நாடுகளிலிருந்து அரிசியும், அமெரிக்காவிலிருந்து கோதுமை 

யும், தென்கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து இரும்புத் தாதுவும், பாரசீக 

வாகுடாவிலிருந்து பெட்ரோலியமும் இங்கு இறக்குமதி செய்யப் 

இபெறுவனவாகும். ் : 

மக்கள் தொகை 

மேற்கு மயப்படுத்தல், தொழில் மயமாக்கல் ஆகியனவிரண்டும் 

ஐப்பானது இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கொள்கைகளாக இருந்து வருகின் 

றன. இக்கொள்கைகளைக் கடைப்பிடித்துள்ளதன் வாயிலாக அந் 

நாட்டு மக்களது வாழ்விலேயே குறிப்பிடத்தக்க சில மாற்றங்கள் 

ஏற்பட்டுள்ளன. வேளாண்மையல்லாத் பிறதொழில்களில் ஈடுபட்டுள் 

(ளோர் தொகை தற்போது பெருகிக் கொண்டு வருகிறது. அதுவு 

மன்றி நகரங்களில் வாழ்வோரது தொகையும் வெகுவாக அதிகரித்து 

வருகிறது. 

ஜப்பானின் மக்கள் தொகை 94,880,000 என மதிப்பிடப் 

பெற்றுள்ளது. 1960ஆம் ஆண்டுக் கணக்கெடுப்பின்படி அதன் 

மக்கள் தொகை 98,406,880 ஆகவிருந்தது. மக்கள் தொகை 

அடர்த்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு 252-7 ஆகவிருந்தது. 5 நபர் 

களுக்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையுடைய குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை 

174 மில்லியன்களாகும். இந்நாட்டின் பிறப்பு, இறப்பு வீதங்கள் 

முறையே 1000-க்குப் 17:5 ஆகவும், 7-4 ஆகவும் இருக்கின்றன. 

அதன்வழி ஆண்டுதோறும் ஜப்பானில் ஏற்பட்டுவரும் மக்கள் 

அதாகைப் பெருக்கின் வீதம் 1000-க்குப் 10 ஆக (அஃதாவது 

அமாத்தமாக: 980,000 பேர்) இருக்கின்றது. ஏறக்குறைய இதே 

. வீதத்தில்தான் ஜப்பானது மக்கள் தொகை கடந்த சில ஆண்டு 

களாகப் பெருகிக் கொண்டு வந்துளது. இதன்மூலம் ஐப்பானது 

உணவுப் பற்ருக்குறைப் பிரச்சினை மேலும் அதிகமாகிக் கொண்டு 

வருகிறது. பெருகிவரும் மக்கள் தொகைக்குப் போதுமான உணவுப் 

பொருள்களை அளிக்க முடியாத நிலை ஐப்பானிய அரசாங்கத்திற்கு 

ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு காலத்தில் மஞ்சூரியா ஐப்பானிற்ரு உதவி 

செய்யும் வகையில், பெருகிவந்த அதன் மக்களிற் பலருக்கு வாழ 

இடமளித்து வந்தது. அந்நாடு சீனாவின் ஒரு பகுதியாக ஆகிவிடவே, 

மக்கள் குடியேற்றத்திற்கும் இப்போது வழிகளில்லை. ஆகையாற்றுன் 

அதன் கடற்கரை நிலங்கள் மீட்கப்பெறுவதற்கான திட்டங்களை அந் 

நாட்டு அரசாங்கம் வகுத்து அவற்றைச் செயற்படுத்தி வருகின்றது. 

கொஜிமா வளைகுடாப்பகுதியில் (1௦11௨ Bay) நடைபெற்றுவரும் 

.நிலமீட்சி (8ல் ௦08740) இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. 

1959ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பெற்ற புள்ளி விவரங்களின்படி 

ஐப்பானிலிருந்த உழைப்பு ஆற்றல் (1,8௦௭ 170706) 448 மில்லியன்
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மக்களாவிருந்தது. இந்த அளவில் 15-87 மில்லியன் மக்கள் உழவுத். 

தொழிலிலும், வனத்தொழிலிலும் ஈடுபட்டிருந்தனர். 580,000 மக்கள் 

மீன்பிடித்தலிலும், 610,000 பேர் சுரங்கத் தொழிலிலும், 2:28 மில். 

லியன் பலவிதமான கட்டட நிர்மாண வேலைகளிலும், 8:52 மில்லியன் 

மக்கள் செய்தொழில்களிலும், மேலும் 7:61 மில்லியன் வர்த்தக, நிதித். 

துறைகளிலும் ஈடுபட்டிருந்தனர். ஆகவே இச்செய்திககா நன்கு 

ஆராய்கையில் செய்தொழிற்றுறைகளிற் பணியாற்றுவோர் தொகை 

மொத்தத்தில் ௬மார் 20 சதவீதமாக இருப்பதைக் காணலாம்... 

1955ஆம் ஆண்டில் இத்துறையில் பணிபுரிந்தோரது தொகை 17 சத 

விதமாகவே இருந்தது. வேளாண்மைத் தொழிலில் வினையாற்று 

பவரை விடுத்து ஏனைய துறைகளில் வேலை :செய்தவரது. எண்ணிக்கை 

1959ஆம் ஆண்டில் மொத்த மக்கள் தொகையில் சுமார் 28 சதவிகித 

மாக இருந்தது. ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளில் இத்துறையில் - ஈடு 

பட்டுள்ள மக்கள் தொகையினைவிட இந்நாட்டில் அத்தகையவரது 

எண்ணிக்கை சிறிதளவே குறைவாக இருக்கிறது. இத்தொகை இன் 

னும் அதிகரிக்கவும் நல்ல வாய்ப்பிருக்கறது. மேலும் மேலும் இந் 

நாட்டில் செய்தொழிற்றுறைகளில் மக்கள் ஈடுபட விழைகன்றனர்.. 

ஐப்பானில் கல்வித்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள வியக்கத்தகு முன்னேற்றங் 

களினால் மக்களிடை. தோன்றியிருக்கும் மனமாறுதலே இப்பெரும். 

ஊக்கத்திற்குக் காரணம். 

Z இந்நாட்டில் நகர்வாழ்வோர் தொகை மொத்தத் தொகையில் 

40 சதவிகிதத்திற்கும் மேலாக இருக்கிறது. ஆசியாவிலேயே நகர் 

வாழ்வோர் அடர்த்தி வேறெங்கும் இத்துணை அளவு இருப்பதைக் 

காணவியலாது. கீழ்வரும் புள்ளி விவரங்கள் 800,000க்கு மேற் 

பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட இந்நாட்டு நகரங்களைக் குறிப்பிடு 

கின்றன : 

  

  

    

bat மக்கள் | நகர் மக்கள் 

டோக்கியோ 9,675,601 |.அமகஸாகி 405,962 
ஒஸாகா 5,011,5௨8 | கியுமமோட்டோ 873,921 

யோகோஹாமா 1,375,100 | நாகசாகி 344,079 

- தியோட்டோ 1,284,746 | ஸகாய் 889,851 

கோப் 1,118,901 | ஹமமாட்சு 833,010 

ஃயுகுயோகா 647,115 | யறாட்டா 882,107 

கவஸாகி 692,745 | ஷிஸுயோகா 828,820 

லேப்போரோ 528,887 ! ஹிமேஜி 328,784 

ஹிரோஷிமா . 881,285 | நிகாட்டா - 814,540... 

ஸென்டைய் 425,250 | கிய்ஃபூ ... 0.47 ~
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இந்நாட்டின். பெரு நகரங்களில் பெரும்பாலானவை பஸிபிக் 

கடற்கரையோரத்திலேயே காணப்படுகின்றன. குவாண்டேடோ 

சமநிலத்திலிருந்து தென்மேற்காக வடக்யூஷு வரையில் உள்ள பகுதி 

யிலேயே அவை பரவிக் கிடக்கின்றன. இப்பெருநகரங்களில் முக்கிய 

மானவை வருமாறு ?- (அடைப்புக்குள் மக்கள் தொகை தரப்பட் 

டுள்ளது.) டோக்கியோ (9-7 மில்லியன்), ஓஸாகா (8 மில்லியன் ), 

.நகோயா (1-6 மில்லியன்) யோகோஹாமா (1-4 மில்லியன்), 

.தியோட்டோ (1-8 மில்லியன்), கோப் (1 :1 மில்லியன்). 

டோக்கியோவும், யோகோஹாமாவும் இரட்டை நகரங்களாகக் 

(Twin 0104) கருதப்பெறுகின்றன. அவற்றைப் போன்றே ஒஸாகா. 

கோப் ஆகிய இரண்டையும் இரட்டை நகரங்களெனக் கூறலாம். 

டோக்கியோ நகருக்கு யோகோஹாமா எவ்வாறு முதன்மையான 

துறைமுகமாக விளங்குகன்றதோ, அதே வகையில் ஓஸாகாவிற்குக் 

"கோப் துறைமுகம் மிகவும் இன்றியமையாததாகத் திகழ்கிறது. 

ஜப்பானியர் அவ்வொவ்வொரு இரட்டை நகரத் தொகுதிக்கும் ஒரே 

ஒரு பெயரினை அளித்து அழைக்கின்றனர். உதாரணமாக டோக் 

கியோ, யோகோஹாமா இரண்டிற்குஞ் சேர்ந்து கெய்ஹின் (66-1ம்பி 

என்ற பெயரும், ஓஸாகோ கேர்ப் ஆகிய விரண்டிற்கும் ஹேன்-ஷின் 

பணம் என்ற பெயரும் வழங்கி வருகின்றன. 

"போக்குவரவு 

உலகநாடுகளில் கடல் வாணிபத்தை மிகுந்த அளவில் நடத்தி 

.வருவனவற்றுள் ஐப்பானும் ஓன்று. 1941ஆம் ஆண்டில் இந்நாடு 

தான் மிகவுயர்ந்த அளவான 6: 1 மில்லியன் டன்கள் எடை கொண்ட 

.'பொருள்கக£த் தனது வர்த்தகக் கப்பல்களின்மூலம் ஏற்றுமதி செய்தது. 

இதன் வர்த்தகக் கப்பல்களிற் பெரும்பாலானவை அண்மையில் கட் 

.டப்பெற்றவைதாம். ஆகையால் தற்காலச் சாதனங்ககா எல்லாம் 

கொண்டு விளங்கும் அக்கப்பல்களின் வாயிலாக ஐப்பான் தனது 

கடல் வர்த்தகத்தைச் சிறப்புற நடாத்தி வருகிறது. இக்கப்பல்கள் 

ஐப்பானிலிருந்து மட்டும் பொருள்களை எடுத்துச் செல்லாது, வெவ் 

“வேறு நாடுகளுக்கடையேயும் பொருள்களின் போக்குவரவு நடை 

பெறுவதற்குப் துணைபுரிகின்றன. இதன் மூலம் இந்நாட்டிற்குப் பெரு 

மளவில் அந்நியச் செலவாணி கிட்டுகிறது. 1960ஆம் ஆண்டில் 100 

டன்களுக்கும் மேற்பட்ட கொள்ளளவினைக் கொண்ட வியாபாரக் 

கப்பல்களின் எண்ணிக்கை 1919 ஆகவிருந்தது. தற்போது அந் 

நாட்டின் ஏற்றும£, இறக்குமதிப் பொருள்களில் 59 சதவிகிதம் 

அதன் கப்பல்களின் மூலமாகவே கடத்தப்படுகின்றது.
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_ 1872940 ஆண்டில்தான் ஜப்பானில். இருப்புப்பாதைப் போக்கு 

வர்வு_ஆரம்பித்தது. அவ்வாண்டில் டோக்கியோ, யோகோஹாமா 

ஆகிய இருநக்ரங்களையும்.இணைக்கும் வகையில் 29 கிலோமீட்டர்கள் 

நீளமுடைய ஓர் இருப்புப்பாதை அமைக்கப்பெற்றது.. : 1969ஆம் 

ஆண்டில் ஐப்பானில் மொத்தம் 27,787 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு 

இருப்புப்பாதைத் தொடர்கள் இருந்தன. இதில் 20,857 கிலோ 

மீட்டர்கள் நீளமுடைய தொடர்கள் அரசாங்கத்தின் உரிமையாக 

இருக்கின்றன. இதில் 2286 கிலோமீட்டர்கள் நீளத்திற்கு மின்சார 

வசதி ஏற்பட்டுள்ளது. கிழக்கு ஆசியாவிலேயே ஜப்பான்தான் 

மிகவுமதிகமான நீளத்திற்கு இருப்புப்பாதைத் தொடர்களைப் 

பெற்றுள்ளது. இந்நாட்டின் பரப்பில் ஒவ்வொரு 100 சதுர கிலோ 

மீட்டர் பரப்பிற்கும் சராசரி 7-5 கிலோமீட்டர் நீளமுடைய' இருப்புப் 

பாதைத் தொடர் இருக்கின்றது. 

இந்நாட்டிலுள்ள முதன்மையான இருப்புப்பாதைகளனைத்தும் 

கடற்கரைக்கு .. இணையாகச் செல்வனவாகவே இருக்கின்றன. 

அவற்றையெல்லாம் இணைக்கும் கிளப்பாதைகள் இந்நாட்டின் 

குறுக்கே ஓடுகின்றன. இத்தீவுகள் எல்லாவற்றிலும் அத்தகைய 

கிளப்பாதைகள் ஜப்பான் கடற்கரைக்கும், பசிபிக் கடற்கரைக்கும் 

இடையே தொடர்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 

இருப்புப்பாதை அமைப்பில் கண்ட முன்னேற்றத்தினாலும், கடற் 

கரைக் கப்பற் போக்குவரவின் சிறப்பாலும் ஜப்பானில் நெடுஞ் சாலைப் 

போக்குவரவு நன்கு கவனிக்கப்படாது இருந்தது. இங்கு மொத்த 

மாகச் சுமார் 146,675 இலோமீட்டர்கள் நீளத்திற்குச் சாலைகள் 

இருப்பினும், அவற்றுள் நன்கு கப்பியிடப்பட்ட பாதைகளின் நீளம் 

74,828 கிலோ மீட்டர்கள்தாம். இருந்தபோதிலும் பொருட்கள், 

மக்களது போக்குவரவிற்கெல்லாம் இச்சாலைகள் தற்போது அதிக 

மாகப் பயன்படுத்தப் பெற்றுவருகின்றன. 1960-ஆம் ஆண்டில்: இநீ 

நாட்டில் மொத்தம் 8-2 மில்லியன் பேருந்து வண்டிகள் (Motor 

ஈீஸ்ர்கிலு) இருந்தன. இந்த அளவு 1940-ல் இருந்ததைப்போல் மூன் 

றரை மடங்காகும். ‘ 

சாலைகள், இருப்புப்பாதைகள் ஆகியனவற்றை அமைப்பதற்கு 

ஜப்பானது புறத்தோற்றமே ஒரு பெரும் இடையூருக இருக்கிறது. 
இங்குள்ள கூகை இருப்புப்பாதைகளின் நீளம் 700 கிடூலா மீட்டர் 

களாக இருப்பதினின்றே, அதன் நிலவமைப்பு எத்துணை அளவிற்குப் 

போக்குவரவுத் துறையின் முன்னேற்றத்திற்குப் பெருந்தடையாக 

விளங்குகிறது என்பது தெளியப்பெறும். பெரும்பாலும் 'ஐப்பானிலுள்ள ... 

சாலைக்ளும், இருப்புப் ப்ர்தைக்ளும்' கடற்கரைத் "'தாழ்நிலங்களையும். ..
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ஆற்று வழிகளையும் ஒட்டியே “அமைக்கப்பெற்றுள்ளன. மேலும். 

-வடக்கு ஹோன்ஷுவிலுள்ள ஆமோரி (Aomori) என்னும் இடத்திற் 

கும் ஹொக்கைடோவிலுள்ள ஹேகொடேட் (118%௦0846) என்னு 

் மிடத்திற்கும் இடையே ஃபெர்ரிப் போக்குவரவு (ளா3 Transport) 

நடைபெற்றுவருகிறது. இதேபோன்று ஷிகோகுவிற்கும் ஹோன்ஷு 

விற்கும் இடையேயும் ஃபெர்ரிப் போக்குவரவு ஏற்படுத்தப்பெற்: 

றுள்ளதன் மூலம், இத்தீவுகளெல்லாம் - இருப்புப்பாதைகளினால் 

இணைப்புப் பெற்றுள்ளன . 

வர்த்தகம் 

ஜஐப்பானது பொருளாதாரம் மிகப்பெரும் அளவிற்கு வெளிநாடு 

களிலிருந்து இறக்குமதியாகும் முதற் பொருட்களையும், பின்னர்த் தன் 

னிடத்திருந்து ஏற்றுமதியாகும் செய்தொழிற் பொருட்களையுமே நம்பி 

யிருக்கின்றது. இரண்டாம் உலகப்போருக்கு முன்பு ஐப்பானில் 

இறக்குமதியாகிய பொருள்களில் 88 சதவீதம் முதற் பொருட்களாக 

வும், உணவுப்பொருட்களுமாக இருந்தன . அதே சமயத்தில் அதன் 

ஏற்றுமதியில் 88% செய்தொழிற் பொருட்களாக இருந்தது. ஜப்பா 

னில் பெருகிக்கொண்டு வரும் மக்கள் அனைவரையும் பேணுவதற்குப் 

போதுமான இயற்கைவளங்கள் இல்லாமையால், அது எப்போதும் 

முதற்பொருட்களை வெளிநாடுகளிலிருந்தே பெறுகின்றது. 

பாகிஸ்தானிலிருந்து சாகாலின் தீவு வரையிலும் ஒரு கோடு 

வரையப்பெறின் அதற்குக் கீழேயுள்ள ஆசிய நாடுகளே ஜப்பானது 

ஏற்றுமதிப் பொருட்களுக்கு வாடிக்கை நாடுகளாக இருக்கின் றன. 

ஐப்பானின் ஏற்றுமதியில் 40 சதவிகித அளவினை இந்நாடுகள் எடுத் 

துக்கொள்கின்றன. கொரியா, பார்மோஸா, சீனா ஆகிய நாடுகள் 

9 சத விகித அளவினைத்தான் பெற்றுக்கொள்கின்றன. இந்நாடுகளுக் 

் கும் ஜப்பானிற்கும் இடையே நிலவும் அரசியற் கருத்துக்களின் வேறு 

பாடுகளே இவ்வளவு குறைந்த அளவிற்கு ஏற்பட்டிருக்கும் வர்த்தகத் 

தொடர்பிற்குக் காரணங்களாக உள. உலகப்போருக்கு முன்பு இந் 

தியாவுடன் ஐப்பான் கொண்டிருந்த வர்த்தக உறவுகள் அதன் ஐவுளி 

ஏற்றுமதியை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தன. ஆனால் அவ்வர்த் 

தகம் இப்போது அளவில் குன்றிவிட்டது. ஏனெனில் இந்தியா தனக் 

குத் தேவையான ஜவுளிப் பொருட்கக£த் தானே தயாரித்துக்கொள்ளு 

கிறது. 5 

ஜப்பானது இறக்குமதிப் பொருட்களில் 80 சத விகிதம் உணவுப் 

பொருட்களாகவும், 40 சத விகிதம் எரிபொருளல்லாத இதர முதற் 

பொருட்களாவும், 12 சத விகிதம் எரிபொருளாகவும் இருந்தன. ஜக் 

கிய அமெரிக்க நாடுகளிலிருந்தும், தாய்லாந்திலிருந்தும் இறக்குமதி 
|
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செய்யப்பெற்ற அரி, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா ஆகியவற்றிலிருந். 

தும் கோதுமை, தென்௫ழக்கு ஆசியாவினின்று தாவர எண்ணெய்கள் 

ஆகியன உணவுப்பொருட்கள் இறக்குமதியில் முக்கியத்துவம் 

பெறுகின்றன. முதற் பொருட்களில் கச்சாப்பருத்தி அமெரிக்கா, 

பாசஸ்தான், மெக்ஸிகோ முதலியவற்றிலிருந்தும், இரும்பும் ரப்பரும்: 

தென்கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்தும், ஆஸ்திரேலியாவினின்று ஆட்டு 

உரோமமும், இந்தோனீசியாவினின்று பாக்ஸைட்டும் சிறப்பிடம் 

பெறுகின்றன. ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளும், தென்மேற்கு ஆசியா 

வும் ஐப்பானிற்குத் தேவையான் பெட்ரோலியத்தை அனுப்பித்தரும் 

மூலங்களாகவும், இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் சுட்ட நிலக்கரியின் 

மூலங்களாகவும் இருந்து வருகின்றன. 

ஏற்றுமதிப் பொருட்களை நோக்கும்போது செய்தொழிற்பொருட் 

களின் சிறப்பு' நன்கு உணரப்பெறுகிறது, 1960-ல் மொத்தம் 1:1 

மில்லியன் மெட்ரிக் டன்கள் எடைகொண்ட பருத்தி ஆடைகளும், 

795,000 டன்கள் ரேயான் துணிகளும் ஜப்பானின்று ஏற்றுமதி செய்: 

யப்பெற்றன. இந்நெசவுப் பொருட்களின் பெரும்பாகம் தெற்கு, 

தென்கிழக்கு ஆசியப்பகுதிகளுக்கே அனுப்பப்பெறுகிறது. மொத்த 

ஏற்றுமதியில் சுமார் 85 சதவீதம் அளவு உலோகச் செய்பொருட். 

களாகவும், பொறிகளாகவும் இருந்தது. இவையும் முக்கியமாக 

ஆசிய நாடுகளாலேயே பெறப்பட்டன என்பதினின்று ஆசிய நாடு 

- கள்யாவும் ஜப்பானை எத்துணை அளவிற்கு எணபாவத்துள்ள்ன என்பது 

புலப்படும். உலோகப் பொருட்களுள் ௭.*.கு. கப்பல்கள், இருப்புப்: 

பாதை அமைப்பிற்குத் தேவையான பொருட்கள் முக்கியமானவை. 

இரயில்வே பொருட்களின் மிகப்பெரும்பகு தி தாய்லாந்தினால் எடுத்துக். 

கொள்ளப்பெறுகிறது . 

பொதுவாக ஜப்பானது வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தின்மீது கண் 

ணோட்டம் விடுத்தால், 2-ம் உலகப்போருக்குப் பின் அதன் வர்த்த 

கம் அளவிற் குறைந்துபட்டுள்ளது . ஏற்றுமதி, இறக்குமதி செய்யப் 

படுகின்ற பொருட்களின் தரக் குறைவினைக் கொண்டுதான் குறைந்து 

வரும் வெளிநாட்டு வர்த்தகப்போக்கினை விளக்குதல் இயலும். 

வேறு எந்த ஆசிய நாட்டிலும் இல்லாத அளவிற்கு ஐப்பானில் 

் உள்நாட்டு வர்த்தகம் சிறப்புற நடந்து வருகிறது. உண்மையில் வெளி 

நாட்டு வர்த்தகத்தின் அளவை விட உள்நாட்டில் நடைபெறும் வர்த் 

தகமே அதிகமாக இருக்கின்றது. உணவுப் பயிர்கள் பண்ணை 

களின்று நகரங்களுக்கும், நிலக்கரி ஹொக்கைடோ, க்யூஷு ஆகிய 

பகுதிகளிலுள்ள வயல்களிலிருந்து மத்திய ஹோன்ஷாவிலுள்ள 

தொழிற்பேட்டைகளுக்கும் பெருமளவில் அனுப்பப்பெற்று வருகின்றன. 

மேலும் ஹொக்கைடோ, வட ஹோன்ஷ*விலிருந்து: மரத்தினின்று தய ் 

ரிக்கப்படும். பொருட்களை தென்பகுதிகள்.. ene aig 
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'வெளி மங்கோலியா 
(Outer Mongolia) 

பரப்பளவு : 

மக்கட்தொகை : 

அரசியலமைப்பு : 

செலாவணி அலகு 5 

தலைநகர் : 

600,000 சதுர் மைல்கள். 

1 மில்லியன். 

குடியரசு. 
டுகீரிக் (7ய ௭1) 
உலன் படோர் (018௦ Bator)



வெளி மங்கோலியா 

மங்கோலியா ஒரு மக்கட் குடியரசு நாடாகும். இவ்வதிகாரத் 

தில் கால்கா (Khalkha) எனப் பெறும் பூர்வீக மங்கோலியக் குடிகள் 

வாழும் மங்கோலியப் பீடபூமியின் வடக்குப்பகு தியைப் பற்றிமட்டும் 

விரிவாகக் கூறப்பெறுகிறது. மங்கோலிய இனமும், பண்பாடும் இந் 

நாட்டில் சிறப்பு மிகுந்துள்ளன . இந்நாட்டை வெளி மங்கோலியா 

எனவே அழைப்பர். முதலில் ருஷியர்களால் உதவப்பட்ட மங்கோ 

லிய மக்கட்குடியரசாக 1921-ல் நிறுவப்பெற்றது. 

இத்தாட்டின் பரப்பளவு 600, 000 சதுர மைல்கள் ஆகும். 1400 

மைல்கள் அளவில் கிழக்கு மேற்குப் பரவலையும், 300 முதல் ௨00 

மைல்கள். வரையில் வடக்குத். தெற்குப் பரவலையுங் கொண்டுள்ளது. 

இந்நாடு கடலிலிருந்து வெகு தொலைவில் அமைந்திருப்பதால் கண்டத் 

தினுட் பகுதி இருப்பிடத்தின் சிறப்புத் தன்மையைப் பெறுகிறது, அட் 

லாண்டிக் பெருங்கடல் மேற்ல் 4000 மைல் தொலைவிலும், இந்துப் 

பெருங்கட்ல் தெற்கில் 1500 மைல் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளன. 

வடக்கில் 1000 மைல்கள் பரப்பில் விரிந்த சோவியத் நாட்டைச் 

(சேர்ந்த ஸைபீரியச் சமவெளியுள்ளது. 

மங்கோலியாவின் பெரும்பகுதி 8000 முதல் 6000 அடி உயரத் 

திற்குள் அமைந்துள்ளது. எனவே இதனை ஏறக்குறையச் சமமாக 

அமைந்த ஒரு. பீடபூமி யெனலாம். வடகிழக்குக் கோடியிலும், மேற்கு 

ஓரத்திலும், கோபிப் பாலைவனத்தின் தென் கிழக்குப் பகுதியிலும் 

தான் 8000 அடிக்குக் குறைவான உயரங்கொண்ட நிலப்பரப்பைக் 

காணமுடியும். சீனாவினையும், மங்கோலியாவையும் பிரிக்கும் எல்லை 

கோபிப் பாரணைத்தின் வழியே செல்லுகிறது. 

மேற்குப் பகுதியிலுள்ள அடக்கும், தெற்காகச் (சசல்லும் ! ஸெயில் 

a Coe அதாடரைத் Bar Splat par sues 
11 த்தொடர்களனைத் ம். மற்கு esti ao of ம் பல ல் பத்தன்... 

யுள்ளன. மேற்கிலுள்ள. மத்திய கங்காய் 0 angai), டர்பக்: ah 
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(ற வற்கஜங்கம்), என்பன குறிப்பிடத்தக்க சிறப்புடைய மலைத்தொடர் 

களாகும். ஆல்டாய் (பிரகர்) மலைகளுக்கு வடக்கு அல்லது வட 

கிழக்கிலமைந்துள்ள கங்காய் மலைத்தொடர் குறைந்த சரிவுடன் 

10,000 அடி உயரத்திற்கு ஓங்கி நிற்கிறது. இத்தொடர் அறுக்கப் 
பட்ட அமைப்பை மிகுதியாகக் கொண்டுள்ளது. ஸைமீரியாவினை 

நோக்கி இத்தொடரின் மிகவும் குறைந்த சரிவுடைய பகுதிகள் 

உள்ளன. மேற்குச் சரிவுகள் சகோப்டோ (1004௦) கொப்பரையி 

லுள்ள உவர் ஏரியிற் சென்று முடிகின்றன. இத்தொடரின் வட சரிவு 

கள் பெரு மழை பெறுவதால் நாட்டிலுள்ள பல ஆற்றுத் தொகுதிகள் 

இப்பகுதியிலிருந்து நீரைப் பெறுகின்றன. இப்பிரதேசம், ஸைபீரியா 

விலுள்ள பைகால் ஏரியைச் சென்றடையும் ஸேலெங்கா ஆறு 

(Selenga) அதன் துணையாருன ஓர்கன் (011100) முதலியவற்றின் 

வடிநிலமாகும். மேற்கில் வடக்குத் தெற்குப் போக்குடைய பிளவும் 

பிண்டங்கள் பல கொண்ட ஆல்டாய் மலைத்தொடர் எழுந்துள்ளது. 

இப்பிளவுப் பிண்ட மலைகளின் வன்சரிவுகள் மங்கோலிய நாட்டை 
நோக்கியுள்ளன். நாட்டின் மேற்குப் பகுதியிலேயே உயரம் மிக்க 

சிகரங்களைக் காணமுடியும். 

மங்கோலியாவில் அதீத வெப்ப நிலைககாக் காணமுடிகிறது. “ 

இதற்குக் காரணங்களுள்ளன. குளிர்பருவத்தில் உயர் அழுத்தத் 

தின் மையமும், கோடையில் குறைவழுத்த மையமும் மங்கோலிய 

எல்லைக் கருகிலும் அமைந்திருப்பதே மேற்கூறிய நிலைக்குக் காரண 

மாகும். 

ஜனவரிமாதச் சராசரி வெப்பநிலைகள் --7”11 லிருந்து --95]7 ஆக. 

வுள்ளன. ஜூலை மாதத்தில் 651! சராசரி வெப்ப நிலையாகும். வடக். 
குக் காற்றுகள் மூலமே இந்நாட்டின் பெரும்பாலான மழை பெறப்படு 

கிறது. வடக்குப் பகுதியிலேயே உயரம் அதிகமுள்ள பகுதிகளிலிருப் 

பதால் அப்பிரதேசங்களிலேயே மழையளவு அதிகமாகும். வடக்கில் 

12 அங்குலமாகவுள்ள மழை தெற்கில் வரவர 2 அங். ஆகக் குறை 

கிறது, பயிர் வளருங்காலமாகிய கோடையிலேயே மழையளவின் 75 

சதவிகிதம் பெறப்படுகிறது. அதிக மழை பெறும் வடக்குப் பகுதியில் 

மட்டும் லார்ச் (காஸ்) மரங்களுள்ள காடுகள் எழுந்துள்ளன. மங் 

கோலியாவின் மற்றப் பகுதிகளிற் காடுககாக் காணலரிது, மங்கோலி 

யாவில் பயிர்த்தொழில் மூக்கியமான தொழிலல்ல. மேய்ச்சல் 

தொழிலே பிரதானமாக விளங்குகிறது. உணவுத் தேவையில் 80 

முதல் 90 சத விகிதத்தினை மேய்ச்சல் தொழிலிலிருந்தே பெறுகின்ற 

னர். எஞ்சியுள்ள 10 சத விகித அளவே சீனாவிலிருந்தும், ருஷியாவி 

_.. லிருந்தும் இறக்குமதியாகும் உணவுப் பொருட்களாகும். மேய்ச்
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சல் தொழிலை அடிப்படையாகக் கொண்டதால், மக்கட் பரவல், கால் 

நடைகளின் பரவலை யொட்டி அமைந்துள்ளது. 

1952-ல் பயிரிடப்பெற்ற நிலத்தின் பரப்பு 112,000 ஏக்கர்களுக் 

கும் குறைவாகும். கோதுமை, ஓட்ஸ், பார்லி, தினை வகைகள், 

வஸந்தகால ரை முதலியன முக்கியப் பயிர்களாகும். மழையளவி 

லுள்ள பெருத்த வேறுபாடுகளினால் விச் சலிலும் நிறைய வேறுபாடு 

களுள்ளன. பயிர் செய்யும் நிலத்தின் பரப்பை விரிவாக்குதல் இய 

லாத்தாகவே யுள்ளது. இயற்கை நிலைகள் சாதகமாகவுள்ள 

மேலெங்கா, ஓர்கன் தாழ் நிலங்களில் பாசனவசதிகளைப் பெருக்கு 

வதன் மூலம் பயிர் செய்யும் நிலத்தின் பரப்பைஅதிகப்படுத்தலியலும் 5 

அது இலாபகரமானதாவும் இருக்கும். 

மங்கோலியாவின் தொழில் வளர்ச்சி இன்னும் துவக்க நிலையி 

லேயே உள்ளது.” பிராணிகளிலிருந்து கிடைக்கும் பொருள்களைப் 

பக்குவப்படுத்தும் தொழில் இந்நாட்டில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. 

2dr uGirt (Ulan Bador), gmiiuebewrer (Chaibalsan) ஆகிய 

இடங்களில் இத்தொழில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது, மொத்த 

மக்கள் தொகையான 1 மில்லியனில், 5000 பேர் தொழிலாளர்களா 

வர். இவர்களில் 8000 பேர் மங்கோலிய இனத்தவர். நாட்டுக்குத் 

தேவையான செய்தொழிற் பொருட்களில் $ பங்கினை மங்கோலியர் 

நடத்தும் தொழிற்சாலைகள் அளிக்கின்றன. இந்நாட்டில் விளையும் 

கோதுமையில் பெரும் பகுதியைப் பக்குவப்ட:டுத்தும், மாவு அரைக் 

கும் ஆலையொன்று உலன் படோரிலுள்ளது. 

1921-க்கு முன்பு மங்கோலியா பெரும்பாலும் சீனாவுடனே வர்த்த 

கம் செய்துவந்தது. சோவியத் நாட்டின் செக்வாக்கும், அதிகாரமும் 

அதிகரித்த பிறகு இந்நிலை மாறத் துவங்கியது. 1924-27-ம் ஆண்டு 

களில் 64 ௪த விகிதம் சீனாவுடனும், 86 சத விகிதம் ர௬ுஷியாவுடனும் 

வர்த்தகம் செய்தது. 

கடந்த சில ஆண்டுகளாக மங்கோலியா ஓர் இடைப்படு நாடாக 

உள்ளது. இதன் பொருட்டுச் சீனாவிற்கும், ருஷியாவுக்குமிடையே 

பூசல் நிகழவுங் காரணமாக உள்ளது. வர்த்தகம், பொருளாதாரம் .' 

முதலியவைகளுக்கு மங்கோலியா சீனாவுடன் அதிகத். தெ ட் 
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கொண்டுள்ளது. ௮.-:.தாவது உற்பத்தியைப் எபொறுத்தவரையில் 

மங்கோலியா ருஷியாவை விட், சீனாவையே அதிகம் சார்ந்துள்ள 

தெனலாம். சோவியத் நாடு மங்கோலியாவின்மீது காட்டும் சிரத் 

தைக்குக் காரணங்களுண்டு, ரஷியாவின் தாரக் கிழக்குப் பகுதிகள் 

உணவுப் பற்றாக்குறை நிலவும் பிரதேசங்களாகும். எனவே ருஷியர் 

இப்பிரதேசத்தைப் பொருளாதார உரிமை உள்ளதாக்க விழைகின்ற 

னர். வெளிமங்கோலியத் தொடர்பு இதற்குப் பெருந்துணையாயிருக்கு 

மென்பதில் ஐயப்பாடெதுவுமில்லை. மேலும் டிரான்ஸ் சைபீரிய இருப் 

-புப்பாதை மங்கோலிய வடக்கு எல்லைக்கருகில் உள்ளது. எனவே 

மங்கோலியா எதிர்காலத்தில் சீனாவுக்கும், ருஷ்யாவிற்கும் இடையே 

நிலவும் உறவில் பெரும்பங்கு முக்கியத்வம் பெறுகிறது. ஏனெனில். 

மங்கோலியா ஓர் இடைப்படு நாடாக மட்டுமல்லாது அரசியலைப் 

பொறுத்தவரையில் ஒரு சிறந்த பரிசாவும்' அமைகிறது.



பகுதீ-6 

சொணியத் யூனியன் 
(Soviet Union) 

பரப்பளவு : 22-4 மில்லியன் சதுர கிலோ மீட்டர்- 

மக்கள் தொகை : 208-8 மில்லியன் 

செலாவணி அலகு :₹ epider (Rouble) 

அரசியலமைப்பு த குடியரசு 

தலைநகர் : மாஸ்கோ (110800) 

தேசீய வருவாய் : 81,919 மில்லியன் ரூபிள்கள்



சோவியத் யூனியன் 

ஐரோப்பாவிலுள்ள நாடுகளுள் சோவியத் யூனியனை அதன் புவி 

யியற்படி ஆராய்ந்தறிதல்தான் மிகவும் கடினமானதொரு செயல் 

ஆகும் என்பது பலரது கருத்து. ஆனால் அதன் புவியியலைப் படித் 

தறிதலின்போது ஏற்படும் இடர்ப்பாடுகள் யாவும் அந்நாட்டின் சில 

முக்கியமான பண்புக்கூறுகளைத் தெளிவாக்க உதவுகின்றன. அந் 

நாட்டின் பரப்பை நோக்கின், அது ஐரோப்பாவின் மத்தியத் தீர்க்க 

ரேகையிலிருந்து பசிபிக் பெருங் கடற்கரைவரை விரிந்தமைந்துள்ளது. 

அதன் இருப்பிடம், புவியலமைப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், 

அதற்கும் யூரேஷியாவிற்கும் நிறையத் தொடர்புகளுள. பத்தொன் 

பதாம் நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்ட காலங்களில் சோவியத் யூனியனது 

பரப்பு முழுவதனையும் பற்றிய அறிவு உலக மக்களிடையே ஓரளவுக் 

குக் குறைவாகத்தானிருந்தது. சைபீரியா எத்தகையவொரு முக் 

கியத்துவமும் கொண்ட ஒரு பகுதியாகக் கருதப்பெறவில்லை. ஆகை 

யால் அக்காலங்களில் ருஷ்யாவினைப் பற்றிய ஆய்வுரைகளனைத்தும், 

யூரல் மலைகளுக்கு மேற்கே அடங்கிக்கிடந்த ரஷ்யப் பேரரசின் ஒரு 

பகுதியை மட்டுந்தான் விளக்கிக்காட்டின. ஆனால் சைபீரியா, மத் 

திய ஆசியா ஆகிய விரண்டு பகுதிகளும் சோவியத் யூனியனின் 

பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு அடிகோலியுள்ளதால், அவற்றினைப் 

பற்றிய ஆராய்ச்சிகளும், அவற்றின் முடிவாகக் கிடைத்துள்ள குறிப் 

புக்களும் எண்ணிக்கையிற் பலவாகும். 

உலக வல்லரசுகளுள் மிகப் பெயர்பெற்றதான ருஷ்ய நாட்டினைப் 

பற்றிப் படித்தல் ஏன் அவ்வளவு கடினமாக இருக்கவேண்டும் என்ற 

ேகள்விக்கு, முன்னரே கூறியவாறு அதன் மிகப் பெரிய அளவினைத் 

(Size) தான் விடையாக அளிக்க வியலும். ' உலகத்தின் சுற்றளவில் 

சுமார் அரைப்பங்கு நீளமுடைய இந்நாடு 80” கிழக்குத் தீர்க்க 

ரேகையிலிருந்து 170” மேற்குத் தீர்க்கரேகைவரை பரவிக் கிடக் 

கின்றது. ஆனால் இப்பரப்பின் பெரும்பகுதி உயர்ந்த அட்சாம்சங்  
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களில் அமைந்து உள்ளமை இங்குக் குறிக்கற்பாலது. மேலும் அதன் 

அட்சாம்ச எல்லைககா நோக்கின், அது 85£ வடக்கு அட்சரேகையி 

லிருந்து 805 வடக்கு வரை அமைந்துள்ளது தெரியவரும், இவ்வாறு 

மிக விரிந்தமைந்துள்ள இந்நாட்டில் பலவகையான புவியியற் சூழ்நிலை 

கள் காணப்படல் இயற்கையன் ? 

சோவியத் நாட்டைப்பற்றிய நம்பத்தகுந்த செய்திகள் கிடைக் 

காமலிருப்பதைக் கண்ணுறின், மற்ற இடர்ப்பாடுகள் அனைத்தும் அத் 

துணை அளவுக்கு அந்நாட்டினைப்பற்றி அறியப் பெருந்தடைகளாக 

இல்லை. சோவியத் நாட்டைச் சார்ந்தோரல்லாத புவியியல் வல்லு 

நர்களால் முப்பது ஆண்டுகட்கும் மேலாக எவ்விதமான சர்வேயும் 

மேற்கொள்ளப் பெறவில்லை என்பது வியப்பீற்குரிய செய்தியாகின்றது. 
சோவியத் அரசாங்கம் அந்நாட்டினைப் பற்றிய புள்ளி விவரங்களை: 

அதிகமாக வெளியிடுவதில்லை. அவ்விதம் ஏதேனும் புள்ளி விவரங் 

கள் வெளியிடப்பெறினும், அவை நம்பகமான : செய்திகளாக 

இருப்பதில்லை. 

சோவியத் யூனியனை ஒரு. புவியியற் பிரதேசத்திற்கு எடுத்துக், 

காட்டாகக் காட்டலாம் இயற்கை யமைப்பின் ast Ie மேற் 

குலகிற்கும் (0௦048௭) தழக்கு்றிகுமி ப் யலடங்கியுள்ள 
சோவியத் யூனியன், பண்பாட்டுக் கண்கொண்டு நோக்கின், 

ஐரோப்பியக் கண்டத்துடன்தான் இணைந்துள்ளது. இவ்வாறு இந் 
நாட்டினை ஒரு * புவியியற் பிரதேசம் ? (0060ஜூஷறம்ம்ம 1௨21௦௩) எனக் 

கூறற்குக் காரணமென்ன ? (1) ஏறக்குறைய ஒரு பெருஞ் சமநில 

மாக அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு, (2) அதன் நான்கு 

மருங்கிலும் பெருங்கடல்கள், (8) ஓன்றும் விளையாப் பாலைகள், (4) 
வானளாவ நிமிர்ந்து நிற்கும் மலைகள் ஆகியனவற்ருல் இந்நாடு தனித் 

துள்ளமை $ இந்நாட்டின் நிலத்தோற்றத்தினையும், ஒப்பற்ற அதன் 
அரசியலமைப்பினையும் மாற்றத்தகும் அளவுக்கு வேளாண்மை, 

தொழில் துறைகளில் பிறநாடுகளும் பின்பற்றத்தகும் வகையில் 

சோவியத் யூனியன் ஆற்றியுள்ள சில செயல்கள் ஆகியன தாம் ஒரு 

புவியியற்பிரதேசத்திற்குரிப பண்பினை அந்நாட்டிற்கு ஈந்துள்ளன. 

எனக் கூறின் அதுமிகையாகாது. 

யூரேஷியா நிலப்பகுதியின் வடகிழக்கே அமைந்துள்ள சோவியத் 

யூனியன் உலகிலேயே மிகப்பெரிய நாடாகவுள்ளது. இது ஏறக்குறைய 

வட அமெரிக்கக் கண்டத்தின் பரப்பினை ஒத்துள்ளது. அமெரிக்க 

ஐக்கிய நாடுகளின்.பரப்பினைப்போல் 21 மடங்கு பெரியது இந்நாடு 

பிரிட்டிஷ் தீவுகசாப்போல் 70 மடங்குப் பரப்பினையுடையது. 8:5 
o: 

  

மில்லியன் சதுர ஸ்மல்கள் பரப்பிற்கு விரிந்துள்ள சோவியத். யூனிய 

புவியின்மீதுள்ள நிலப்பரப்பில் சுமார் $ பங்கினை - அடைக்கின்; 
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மேற்குக் கிழக்காக 6000 மைல்களுக்கும், வடக்குத் Senet 8000 

மைல்களுக்கும் பரவியுள்ளதால், இம்மாபெரும் நாட்டில் கதிரவன் 

எப்பொழுதும் ஏதேனும் 8G பகுதியில் காணத்தான் ் செய்கிருன், 

எனக் கூறின் அது பெரும்பாலும் உண்மைதாஞ்கும். மேற்கே 

_ யமைந்துள்ள லெனின்ூராடு (1.ஊம்பதாகம) என்னும் நகரில் நடுப்பக 
லாகவிருக்கையில், சோவியத் யூனியனின் கிழக்குக்கோடியிலமைந்து 

கிடக்கும் விளாடி வோஸ்டாக் (7104-70-01) என்னும் இடத்தில் 

இரவு 10 மணி யளவாக இருக்கும் எனக் கூறலின் மூலம், மேற்கண்ட 

கூற்றின் உண்மை புலப்படுகின்றது. 

சோவியத் யூனியன் உள்நாடு நோக்கித் தனித்தமைந்துள்ளமை 

யால், அதன் காலநிலை, கலாச்சார, பொருளாதாரத் தொடர்புகள் 
. ஆகியவனைத்தும் பெருமளவிற்குப் பாதிக்கப்பெறுகின்றன. அண்டை 
2: நாடுகளுக்கும் இதற்குமிடையேயுள்ள அதிகத் தொலைவினாலும், இந் 

நாட்டின் ஓரத்தேயமைந்துள்ள பகுதிகளின் தன்மையாலும், சோவி 
யத் யூனியன் தனக்கென்றே ஒரு தனிப்பட்ட பண்பாட்டினையும், 

பொருளாதார அமைப்பினையும் ஏற்படுத்திக்கொண்டுள்ளது. இதன் 

விளைவாக இந்நாட்டின் பண்பாடு த்னிப்பட்டதொன்ருக “இருக்கின்றது? 

வேற்று நாடுக்ளினது பண்பாடுகளோடு ஏற்படக்கூடிய தொடர்பையும் 

அறுத்துக்கொண்டுள்ளது . "வெளிநாடுகளில் உள்ள நற்கருத்துக் 

களும், ” அவற்றின்” பண்பாடுகளும் - சிறிதேனும் தங்கள் நாட்டினுள் 

அணுகவிடாது தமது நாட்டைக் காத்த 'ருஷ்ய “மக்கள், எவ்வாறு 

அதனை மேம்பாடுறச் செய்திருக்கின்றன்ர் என்பதனை அறிதல் மிகச் 

- சிறப்புடைத்தாம். ‘ 

இருபதாம் நூற்ருண்டின் தொடக்கத்திலேயே ஸர். மெக்கண்டர் 

(Mackindet H. ர. என்ற் ஆங்கில நாட்டுப் புவியியல் வல்லுநர், 
ருஷ்யாவின் உள்நாட்டு அமைப்பு (Interior Location) மிகவும் முக் 

கியத்துவம் வாய்நீதது எனக் கூறிச் சென்ரூர். “ரஷ்யாவின் நடுப் 
பகுதியிலுள்ள ஆறுகளினால் உருவாகிய வடிநிலங்களினை * இதயப் 

பகுதி? (11௯34) எனவும், அதன் மையத்தினை * வரலாற்றின் 

புவியிய லச்சு ? (Geographical Pivot of History) எனவும் அவர் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். இவ்வச்சு, சோவியத் நாட்டின் மையத்திற்கு 

வெகு அண்மையில்தான் அமைந்து கிடக்கின்றது. பரந்து கிடக்கும் 

இவ்விதயப் பகுதியின் நிலத்தோற்றம், காலநிலை ஆகியவையும், 

அதன் வடக்கிலும், தெற்கிலும் முறையே உறைந்து கிடக்கும் 

கடல்களும் மணல்மண்டிக் கிடக்கும் வெற்று நிலங்களும், கடற்படை 

கள் எவையும் இப்பகுதியினை அணுகாவாறு காக்கின்றன. இவ்விதயப் 

பகுதி வரலாற்றுக் காலங்கள் தொட்டே உலக வரலாற்றில் 

அழியாவிடம் பெற்றுவந்துள்ளது. ஐரோப்பாவின் மீது படைகள்



சோவியத் யூனியன் . 267 

திரட்டி, அக்கண்டத்தினில் ஆட்சி புரிந்துவந்த மன்னர் களையெல்லாம். 

முறியடித்த ஹணர்களும், டார்டார்களும் (Huns and Tartors) © grr 

பகுதியில்தான் வாழ்ந்துவந்தனர். வட ஆப்பிரிக்காவும் கூட இதயப்: 

பகுதியின் தென்மேற்கு ஓரப்பகுதிகளோடு சேர்த்துக் கூறப்பட்டது, 

இவ்வாறு யூரேஷியா, ஆப்பிரிக்கா ஆகிய கண்டங்கள் அடங்கிய 

நிலப்பகு தியினையே மெக்கிண்டர் பெருந்தகை “உலகத் தீவு” (8/௦110 

Island) எனச் சுட்டினார். இப்பகுதிகளின் முக்கியத்துவத்தினை 

யெல்லாம் அவர் தமது *இதயபகுதிக் கோட்பாடு? (1781௨0 
ஸாம்) மூலம் செம்மையுறத் தெரிவித்தார். அக்கொள்கையாவது : 

* Who rules Eastern Europe, Commands the Heartlands; 

Who rules the Heartland, Commands the World Island; 

Who rules the World Island, Commands the World.’ 

* இழக்கு ஐரோப்பாவினை ஆளுநர் யாரோ, அவரே ஆக்கிரமிப்பர்' 

இதயப் பகுதியை ; ் 

இதயப் பகுதியை ஆளுவோரே, உலகத்தீவினை ஆளுவர் $ 

உலகத்தீவினை ஆளுவோர் உலகினை ஆளுவோர் ஆவர்.? 

உலக முழுவதையும் தனது குடைக்குக் கீழே கொணரத்தகும். 

வகையில் உலகின் முக்கிய வல்லரசுகளுள் ஒன்ருகச் சோவியத் பூனி: 

யன் இருக்கக்கூடும் என்பதனைப் பல ஆண்டுகட்கு முன்பாகவே கூறிச் 

சென்ற மெக்கிண்டரது மெய்யுணர்வினை நாம் என்னவெனக் கூறுவது? 

ருஷ்யா உலகம் முழுவதனையும் அடிமைப்படுத்த “ஆற்றிவரும் செயல். 

களனைத்தும் உலக மக்களின் கண்முன்னரே நிற்கின்றன. 

[2 

ருஷ்யாவின் எல்லைகள் - 

ஐரோப்பிய ருஷ்யா, ஆசிய ருஷ்யா என இந்நாட்டினைப் பிரித்துக். 

கூறல் மரபு. ஆனால் இத்தகைய வகுப்பு புவியியலினை அடிப்படை 
யாகக்கொண்டு ஆக்கப்பட்டததுதானா என்பது கேள்விக்குரியது. 

இவ்விரு பகுதிகளின் எல்லைகள் பல தலப்படங்களில் பலவாருகக். 

குறிக்கப்பெறுகன்றன. அவற்றுக்குள்ளேயே எத்துணை வேற்றுமை. 

கள் இவற்றினைப் பிரிக்கும் எல்லைக்கோடு யூரல் மலையின் முடியினை 

யொட்டியேதான் செல்கின்றது எனக்கூறற்கில்லை். தொன்மையான 

கிரேக்கநாட்டைச் சார்ந்த புவியீயல் அறிஞர்கள் “டான்” (1)00) ஆற். 

றினையே எல்லையாகக் கொண்டிருந்தனர். சோவியத் யூனியனது. 

பெரும்பாலான நிலப்பரப்பு ஆசிய ருஷ்யாவில்தான் அமைத்திருக் 

கின்றதெனினும், வாழையடி வாழையாக அதன்: பண்பாடு ஐ்ரே! ள் 
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'வோடுதான் சேர்த்து எண்ணப்பட்டது. ஆகையால் சோவியத் யூனி 

பனை, ஆசிய உலகினோடு இயைந்த ஒரு பகுதி எனக் கருதுதற்கில்லை, 

ஆகவே இதன்படி சோவியத் யூனியன் ஆசியாவினைச் சார்ந்ததல்ல 

எனக்கொண்டு, அதற்கும் ஆசியாவிற்குமிடையே ஓடும் எல்லைகளைத் 

தெரிந்துகொளல் பொருத்தமுடைத்தது. 

இவ்வெல்லைகளின் முதற்பெருந்துண்டு கருங்கடலினையும், காஸ் 

பியன் கடலையும் பிரிக்கக்கூடிய பூசந்தியின் (%ா15) குறுக்கேசுமார் 

600 மைல்கள் நீளத்திற்கு ஓடுகின்றது. இவ்வெல்லை கருங்கடலின் 

கிழக்குக்கரையிலமைந்துள்ள பாடுமி ம்ம்) என்னுமிடத்திற்குத் 

தெற்கேயிருந்து துவங்கி சுமார் 180 மைல்களுக்குத் துருக்கி நாட் 

னை, ருஷ்யாவிலுள்ள ஜார்ஜியா : (06021௨) என்ற குடியரசினின்று 

பிரிக்கின்றது. இவ்வெல்லைக்கோடு வடி.நிலங்கள், மேட்டு நிலங்கள் 

ஆகியவற்றின் குறுக்கேயோடி, ஆர்மீனியன் பீடபூமியின் வழியே 

.சல்ன்றது. இன்னும் சிறிது கிழக்கே செல்லின், அக்கோடு 

சோவியத் நாட்டினைப் பாரசீகத்தினின்று பிரிக்கின்றது. அரக்ஸ் 

(கரவ) என்னும் ஆற்றின் போக்கினைப் பின்பற்றியே அவ்வெல்லை 

யோடுகின்றது. . இதற்கு வடக்கேதான் சோவித் யூனியனிலுள்ள 

மற்றொரு குடியரசான அஸெர்பைஜான் (௪௨11௧0) அமைந்து 

கிடக்கின்றது. 

காஸ்பியன் கடலிற்குக் கிழக்கே சுமார் 1500 மைல்கள் தொலை” 

விற்குச் சீனாவின் மேற்கு எல்லைவரை ருஷ்ய-ஆசிய எல்லைக்கோடு 

நீடிக்கின்றது. முதற்கண் கடல்மட்டத்திற்குக்கீழ் ஆரம்பித்துப் பின் 

னர் கோபெட் டாக் 6௦ல் 81) மலைகளின் உயரிய வட சிகரங்கள் 

வரை எழுகின்றது. இன்னும் கிழக்கே, இச்சர்வதேச எவ்லை ஹிந்து 

குஷ் மலைகளின் மேற்கு அடிவாரத்தினையொட்டியே சென்று, பின்னர் 

பாபீர் முடியினின்று இழிந்தோடும் ஆமு தார்யா (Amu Darya) ஆற் 

.நினையொட்டியும், அதன் பள்ளத்தாக்கின் வழியேயும் ஓடுகின்றது 

இன்னும் கிழக்காகத் தொடர்ந்து, பாமீர்களின் கிழக்குப் பகுதியில் 

For தேசத்தினையடையும் வரையில் மேல்நோக்கி எழுகின்றது. 

இதற்கு வடக்கேதான் LtéGualsvsrer (Turkmenistan), உஸ் 

Quaswsrer (Uzbekistan) ஆகிய குடியரசுகள் உள்ளன. இதி 

காறும் ஏறக்குறைய நேர்கிழக்கே சென்ற எல்லைக்கோடு வடக்கு, 

வடகிழக்கு முகமாகத் திரும்பி, சுமார் 1400 மைல்களுக்குச் 

சோவியத் யூனியனைச் சீனாவிலுள்ள Aer-Aure (Hsin Chiang) 

மாநிலத்தினின்று பிரிக்கின்றது. இதற்குத் தென்மேற்கேயும், சிறிது 

வடக்கிலும், இன்னும் வட்க்கேயும் முறையே தாஜிக்ஸ்தான் (1&0- 

ரிஸ்க், கிர்கீஸ் ((வொ்தச்த), amdavarer (Kazakhstan) முதலிய 

ரஷ்யப் பொதுவுடைமைக் குடியரசுகள் அமைந்திருக்கின்றன.
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மீண்டும் வடகிழக்காக டியென்ஷான் மலைகளினை ஒட்டியும், சுங்கேரி' 

யன் கணவாயின் (Dzungarian Pass) GmdéCaud, தர்பகடாய்: 

(Tarbagatai) மலைகளின் உச்சிப்பகுதி வழியேயும் தொடர்ந்து, 

கடைசியில் மேற்கு அல்டாய்(&118ம) மலைகளின் உச்டியிற் சென்று முடி 

கின்றது. இவ்வெல்லைக்கோடு துருக்கி, ஈரான், ஆப்கானிஸ்தான், 

மேற்குச் €னா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து சோவியத் மத்திய ஆசியா 

வினைப் பிரிக்க உதவுகிறது. இது செல்லக்கூடிய பிரதேசங்களுக்கு 

இருபுறங்களிலும் ஒரே வகையைச் சார்;நீத மக்கள் கூட்டத்தினர் 

வாழ்கன்றனர். பல நூற்றாண்டுக் காலமாக இதுவொரு தலைசிறந்த 

போக்குவரவு வழியாகப் பயன்பட்டு வந்ததேயொழிய, இருபெரும் 

பகுதிகளைக் பிரிக்கக்கூடியதொன்றாகக் கருதப்படவில்லை. 1985ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பின்னர்தான் இக்கோடு ஒரு சர்வதேச எல்லையாக 

எண்ணப்பெற்று வருகிறது. 

87? கிழக்குத் தீர்க்கரேகைக்கும் கிழக்கே, ருஷ்ய-ஆசிய எல்லை, 

நேர்கிழக்கு நோக்கிய போக்கினைக் கொண்டு, உயர்நிலப்பகுதிகளி' 

னூடே சென்று ஆழூர் (காமமா) ஆற்றின் மேற்பாட்டையின் கண் 

ணுள்ள வடிநிலமடைகின்ற்து. பிறகு, திரும்பவும் சைபீரியாவி' 

லுள்ள டைகா (18/2௨) பிரதேசத்தினையும், மங்கோலியப் பாலைநிலங் 

களையும், ஸ்டெப்ஸ் வெளிகளையும் பிரிக்கக்கூடியதாகவுள்ள சீரற்ற. 
உயர்நிலஞ்செறிந்த இடைப்பகுதியின் வழியே ஓடுகின்றது. 

ஆமூர் ஆறு 185” கிழக்குத் தீர்க்கரேகைவரை ஒரு சிறந்த சர்வ: 

தேசவெல்லையாக விளங்குகிறது. ஆமூர் ஆறும், அதற்குச் சிறிது: 

மேற்கே பாய்ந்தோடும் ஆர்குன் (கரா) ஆறும் சேர்ந்து சுமார் 

1150 மைல்கள் நீளமுடைய இயற்கையான எல்லையை ஏற்படுத்து: 

கின்றன. 185” கிழக்குத் தீர்க்கரேகையிற்றான் யூஸ்ஸுரி (Ussuri) 

எனப்பெறும் ஆறு ஆமூர்: ஆற்றோடு கலக்கின்றது. இவ்வாற்றோடு 

ரூஷ்ய-ஆசிய எல்லை தெற்காகச்- சென்று, தென்மேற்கிலுள்ள குன்று 
கள் நிறைந்த வனங்களின் வழியே தொடர்ந்து டியூமென் (70) 

ஆற்றை அடைின்றது. இச்சிற்றாறு_பசிபிக் பெருங்கடலுடன் கலத் 

, தற்கு முன்னர் சுமார் 12 வண்மை conten கொரியாவிற்கும், 

் சோவியத் பயூனியனிற்கும், ஆசியாவிற்குமிடையுள்ள நில எல்லை 

பசிபிக் பெருங்கடற்புறத்தில் இங்குத்தான் முடிவடைகின்றது. 

ஆமூர் -யூஸ்ஸுரி ஆறுகளால் ஆக்கப்பெறுன்ற எல்லைப்பகுதி 

மற்றவற்றைவிட அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. இரண்டு 

வகைகளில் அவ்வெல்லைக்கு இம்முக்கியத்துவம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

இப்பகுதியிற் பெரும்பாலும் ஆறுகள்தாம் எல்லைகளை வரையறு! 

றன மலைகளல்ல. . மேலும் இவ்வெல்லைக்கருகே... இமற்கு : நாடு,   
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சாரா மக்களின் எண்ணிக்கை குறைவு. பொருளாதார, அரசியற் 

கண்கள் கொண்டு நோக்ன், அவர்கள் யாவரும் முக்கியத்துவம் 

.குறைந்தவராகவே உள்ளனர். 

ஆர்க்டிக் ெருங்கடலே சுமார் : 6000 மைல்களுக்குச் சோவியத் 

பசூனியனது வட எல்லையாகவும், பசிபிக் பெருங்கடலே அதன் கிழக் . 

கெல்லையாகவும் விளங்குகின்றன. 

இவ்வாறு சோவியத் யூனியனது எல்லைகளையெல்லாம் ஒருங்கு 

நோக்கின் அவற்றின் பெரும்பகுதி கதவ வமவ கம உள்ளன. 

ருஷ்யாவின் வரலாறுதான் என்ன ? மக்களினங்கள் பல வாழும் 

பரந்த நாடான சோவியத் யூனியன் எவவாறு தற்போதைய நிலையினை 

அடைந்தது? பல நூற்றாண்டுக் காலமாக நிகழ்ந்த சில சம்பவங் 

களின் துணைகொண்டுதான் .இவ்விருபெரு வினஞக்க ளுக்கு விடையிறுத் 

தல்கூடும். சோவியத் யூனியனது வளர்ச்சி நெடுங்காலமாக ஏற் 

பட்டுக் கொண்டு வந்திருக்கும் ஒன்றாகும். 

ஐரோப்பிய ருஷ்யரவினை ஆசியாவின் மையப்பகுதியுடன் இணைக் 

கும் ஸ்டெப் வெளிகள் போக்குவரவிற்கு எத்தகைய இடையூருகவும் 

'இல்லாதிருந்தமையால், பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ஆசிய இனங்கள் 

ஐரோப்பிய ருஷ்யாவின் தென்பகுதியில் குடியேறின. இயேசு 

நாதர் காலத்திற்கும் முன்பிருந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டுவரை 

ஷித்தியன்கள் (Seythians), _ ஹுணர்கள் (Huns), uswrtedr 

(38௨5) ஆகிய பல கூட்டத்தார் யுக்ரேன் மாநிலத்துள்ள ஸ்டெப் 

வெளிகளை அடைந்து வந்தனர். கிரேக்க நாட்டு வர்த்தகர்கள் 

பாஸ்ஃபரஸ் (18௦8%௦10௯) டார்டெனெல்ஸ் (Dardeneles) ஜலசந்தி 

களின் வழியாகச் சென்று, கருங்கடற்கரையினைச் சுற்றிலும் கிரேக் 

கக் காலனிகளை ஏற்படுத்தினர். கார்ப்பேத்தியன் (Carpethians) 

மலைகளுக்கு வடக்கிருந்து, - ஸ்லாவ் (81878) இனத்தினர் கிழக்கு 

'நோக்கி இடம்பெயர்ந்து, . இலைசதிர்க்கு மரங்கள் கலந்த காடுகள் 

ஆடங்கிய பகுதியின், வழியாக ஓகா (018) ஆற்றின் வடிநிலத்தில் - 

தங்கள் வாழ்விடங்களை அமைத்துக் கொண்டனர். 

ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஸ்வீடன் நாட்டைச் சார்ந்த வாரங்ஃ%யர் 

கள் (Varangians) எனப்படுவோர் (QuracspsCa madam G sor 

(Vikings) என்.ற பிறிதொரு பெயரும் வழிங்கி வருகிறது.) பால்டிக் 

(Baltic) பகுதியிலிருந்து தென்கிழக்கு, நோக்ஒயும், வாரங்கியரது 

மற்றொரு . கூட்டம். es. (Rurik). என்பாரது தலைமையில் ஸ்லாவ் 

மக்கள் உறைந்துவந்த நிலங்களின் மீதும் படையெடுத்தனர். ரூரிக்
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கும், அவரது கூட்டத்தினரும் ஸ்லாவ் மக்களிடையே காணப்பெற்ற 

பல பிரிவுகளை ஒருமைப்படுத்தும் முயற்சியில் பப்ரும் வெற்றி ஃ அடைநீ 

தனர், மேலும் நீப்பர் என்னும் ஆற்றின் போக்கினையொட்டியே 

சென்று, அவர்கள். aa (Kiev) என்ற நகரில் வலுப்பெற்ற ஒரு 

மத்திய அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தினர். பின்னர் இத்தகரிற்கும் 

பைஸன்டைன் (13721௪) பேரரசிற்குமிடையே வர்த்த்க உறவுகள் 

ஏற்படலாயின, *கீவ் முதலவை? (Principality of Kiev) stor 

அழைக்கப்பெற்ற இவ்வரசு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதி 

யில் உருப்பெற்றது. 

இம் முதலவை “நுஷ்யாவிர் £ தாய் எனவும், அகற்க்கப்பெதுகிறது. 

ஆறுகளையொட்டித் தங்களுறைவிடங்களை அமைத்துக்கொண்டதன் 

மூலம், கீவ் முதலவையினை உருப்பெறச் செய்த் * கிழக்கு ஸ்லாவ் 

குடிகள் * (Eastern. Slavs) ரஷ்யப் பெருஞ் சம்நிலத்தின் மேற்குப் 

பகுதி முழுவதிலும் குடிபுகுந்தனர். 

ஸ்காண்டிநேவிய நாடுகளினின்று- சிறப்பாக டென்மார்க் நாட்டி 

லிருந்து--வந்த ரூஸ் என்பாரது ஆட்கள் ரை ௦8 1318) ருஷ்ய நாட்டு 

எல்லைக்குட் புகுந்து அங்குப். பெருவாரியாகக் குடியேறிய்த்னால்தான் 

அந்நாட்டிற்கு, ரஷ்யா எனும் பெயர் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

ia 

கீவ் முதலனையினை மையமாகக்கொண்டு . தோன்றிய ருஷ்ய 

நாட்டில், பத்திலிருந்து பன்னிரண்டு நூற்ருண்டுகள் வரைப்பட்ட 

காலத்தில், கீழ்க்கண்ட பகுதிகளடங்கியிருந்தன. அவைதாம் நீப்பர் 

ஆற்றின் மேல், நடுப் பாட்டைகள் உள்ள பகுதி, நீஸ்டர் (மம் எ) 

ஆற்றின் மேல்பாட்டை, பக் (2) ஆற்றின் தென் பகுதி, நீமென் 

(Niemen) 641 பகுதி, டுவீனா (டாங்) ஆற்றின் மேற்குப் பகுதி, 
வால்கா ஆற்றின் மேல்பாட்டை, வால்காவ் (7௦119௦ஈ) ஆற்றின் 

பகுதி ஆதியனவாகும. 

பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் | டாடார்களின் மூலம் 

ஏற்பட்ட படையெடுப்பினால், யுக்ரேக் மாநிலத்தில். ஆட்சி புரிந்து 

வத்த ஸ்லாவ் பேரரசு வீழ்ந்தது. டாடார் படைகள், _தென்பகு திகளிற் 

புகுந்து, அழிவுச் செயல்களில் ஈடுபட்டன $ விஸாடமீர் (1கயாம்£) , 

மாஸ்கோ (4௦800௭) Gu நகரங்கள் வரையில்கூட அவர்கள் 

அடைந்தனர். ஆனால் இப்பெரு நதர்கள் டாடார் கூட்டத்தினரைப் 

பேராற்றலுடன் எதிர்த்து நின்று அவர்களைஅத்நகர்களருகே வர வொட் 

டாது விரட்டின. டாடார்களின் பலம் குறையவே, மஸ்கோவைட்டு 

களது பலம் அதிகறித்தது, மாஸ்கோ ்: நகரிலிருந்து ன்படி கிழக்கு 

ஆகிய. பகுதிகளை நோக்கி, அவர்தளின் ஆதிக்கம் ப பபப்பெற்றது. 

இத்நிலை இன்னும் ப்ல ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்து ஏற்பட, * பயங்கர
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Qoirer ? (Ivan the Terrible) car அழைக்கப்பெற்ற மன்னர் தன்னை 

ருஷ்யாவின் ஸார் (788) எனக் கொண்டார். அவர்க்குப் பின்னர் 

ருஷ்யாவினையாண்ட மகா பீட்டர் (லன 146 ரோ), காதரின் அரசி 

(Catherine) ஆகியோரால் ருஷ்யா, மங்கோலியர்களது படை 

யெடுப்புக்கு இலக்காகாது காக்கப்பெற்றது. ரஷ்யப் பேரரசின் பரப்பு 

மேலும் பன்மடங்கு பரவியது. பால்டிக் கடற்கரை, கருங்கடற்கரை 

வரை அதன் எல்லை விரிந்திருந்தது. 

1680ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1725ஆம் ஆண்டுவரை ஆட்சிபீடத் 

தில் அமர்ந்திருந்த பேரரசரான பீட்டரையே ருஷ்யாவினை ஒருமைப் 

படுத்திய பெரும்பேறு சாரும். ருஷ்ய _ நாடு முழுவதினையும் மேற் 

கத்திய நாடுகளைப்போன்றாக்கும் முயற்சிகளில் பெருவெற்றி கண்ட 

பேரரசர் பீட்டர்தான் ருஷ்யாவின் முதல் புரட்சித்தலைவர் என்பது ஒரு 

முகமான கருத்தாகும். அவர் காலத்திருந்துதான் ருஷ்யா, கடல்மீது 

தனதாதிக்கத்தை நிலைநாட்டுவதில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தது. 

வேப்பமிகுந்த ஒரு துறைமுகம் அதற்குத் தேவைப்பட்டதே ௮ம் 

முயற்சிக்கு- ஒரு முக்கியக் காரணமாகும். 

பதினேழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ரஷ்யர்கள் யூரல் மலைகள், 

காஸ்பியன் கடல் ஆகியவற்றிற்கு அப்பால் கிழக்கேயுள்ள பகுதிகள் 

நோக்கிச் செல்லத் தொடங்கினர். வியாபாரிகளும், மிருகங்களை 

வேட்டையாடுவோரும் சைபீரியாவிலும் புகுந்தசர். ஆமூர் ஆற்று 

வடி.நிலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் சில ஆண்டுகளுக்கு wot éja (Manchu) 

அரசினிடமிருந்து ருஷ்யர்களுக்கு எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது. , எனினும், 

%820ஆம் ஆண்டிற்குள் கம்சட்கோ, அலாஸ்கார், ஸான் பிரான் 

ஸிஸ்கோ.(80% 117௧௦௦48௦௦) வரையுள்ள வட அமெரிக்கக் கடற்கரை 

ஆ௫ய பகுதிகளிலெல்லாம் வர்த்தக நிலையங்கள் ஏற்படுத்தப்பெற்று 

விட்டன. ருஷ்யர் சைபீரியாவைக் கைப்பற்றுவதற்குப் பல காரணங் 

கள் தூண்டுதலாக விருந்தன. அவர்கள் சைபீரியாவில் வாழ்ந்து 

வந்த ஆதிக் குடிகளை அடிமைப்படுத்தி, அங்கு அபரிமிதமாகக் 

Am ss Suit (Fur) தோலைக்கொண்டு வியாபாரம் நடத்தத் தொடங் 

Keri. டிரான்ஸ்--சைபீரிய ருப்புப்பாதை அமைக்கப்பட்டதன் 

பிறகு மக்கட் கூட்டங்கள் அதிக அளவில் சைபீரியாவிற் குடியேறி 

னர். இதனால் சைபீரியாவில் பல காலமாகப் பயன்படுத்தப்பெழு 

திருந்து வந்த கனிவளம், வனவளம், நில வளம் ஆகியவை பெரு 

மளவிற் பயன்படுத்தப்பெற வாய்ப்புக்கள் பெருகின. 

ருஷ்யாவின் மேற்கு நோக்கிய பெருக்கம் 

தற்போது பல தன்மைகளில் ஐரோப்பாவினைப் போன்றும் 

அதனோடு இணைந்தும் இருந்து வறவிட்ட் ருஷ்ய நாடு, பேரரசர் பீட்டர்
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காலத்திற்கு முன்பு எவ்வாறு ஐரோப்பாவோடு இனை ந்திராது.'ஆசியா 

வோடு சேர்ந்திருந்தது என்பதனை எண்ணிப்பார்க்குங் கால், எவரும்: 

வியப்படைவர். ருஷ்ய . மக்களிடையே தேசிய வுணர்ச்சி..வலுப்: 

பெற்றது. மேற்கு ஐரோப்பாவில் “ஏற்பட்ட சில கலாச்சார இயக்கங் 

sorrar Wginetéd) (Renaissance), o5¢ FID GSS (Reforniation),. 

அறிவியல் வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் மூலம் பாதிக்கப்படாது ருஷ்யா 

தன்னைக் காத்துக்கொண்டது,. 

பீட்டர் மன்னரது ஆட்சி சோவியத் யூனியனின் வரலாற்றில் ஒரு. 

புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. அவரது சலியா .வுழைப்பினால்: 

1721ஆம் ஆண்டிற்குள் ருஷ்ய நாடு ஐரோப்பியாவிலேயே முதன்மை” 

யான ஒரு அரசாகத் திகழத்சதுவங்கியது. ருஷ்யாவின் கப்பற்படை 

யினை முதன்முதலாக . உருப்பெறச் செய்த பெருமை பீட்டருக்கே 

உரித்தாகும் $ ஸெயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் (54. மல்ல) என்ற நகரை 

ருஷ்யாவின் தலைநகராகக்கொண்டு அங்கு ஒரு உறுதியான மத்திய: 

அரசாங்கத்தை . நிலைநாட்டினர். .ருஷ்யாவின். பொருளாதாரம் 

பீட்டரது ஆட்சிக்காலத்தில் மேம்பாடுற்றது. பற்பல புதிய கைத் 

தொழில்கள் துவக்கப்பட்டன. இத்தகைய சீர்திருத்தங்கள் யாவும் ருஷ் 

யாவின் பெருமைக்கும் வலிமைக்கும் அடிகோலின. ரஷ்யாவின் செல் 

வாக்கும், ஆதிக்கமும் அதற்கு மேற்கேயமைந்துள்ள பகுதியில் பரவுவ: 

தோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை; நெடுங் காலமாக ஸ்வீடன் நாட்டுடன் 

“நடந்த போரில் ருஷ்யாவிற்குக் கிடைத்த வெற்றியின் மூலம் பால்டிக் 

பகுதியினையும் தனது ஆட்சிக்குக் கீழ்க்கொணர்ந்தது. தெற்கில் 

கருங்கடலினையொட்டிக் காணக்கிடக்கன்ற ஸ்டெப் புல்வெளிகளிலும்,. 

கிரிமியன் தீபகற்பத்திலும் ருஷ்ய.நாட்டின் ஆட்சி பரவியது. .கிரிமியன் 

தீபகற்பத்தில் ருஷ்ய ஆட்சி நிலைபெறவே, இப்பகுதியில் ருஷ்யக் கடற் 

படை வலுப்பெற அது வழியமைத்துக்கொடுத்தது. இவ்வாறு ருஷ்யப் 

பேரரசின் பரப்பு எல்லாத் திக்குகளிலும் விரிவடைந்தது . 1660ஆம் 

ஆண்டிற்குள் காக்கஸஸ் பிரதேசம், துருக்கித்தானம், ஆமூர் 

பிரதேசம் ஆகிய பகுதிகளை நோக்கி அப்பேரரசு விரிவடைந்தது, 

இவ்வாண்டிற்றான் விளாடிவாஸ்டாக் (371௧002001) என்னும் துறை: 

முகம் ஏற்படுத்தப்பெற்றது. 19ஆம் நூற்ருண்டில் ருஷ்யா, மஞ்சூரியா 

வின் வழியே சென்ற. இருப்புப்பாதைத் தொடர்களையும் கட்டுப்படுத்த 

முற்பட்டது. ஆனால் இந்றிலை அதன் பிறகு பல்லாண்டுகளுக்கு நிலை 

பெறவில்லை : முதல் உலகப்போரில் ரூஷ்யா தோல்வியுறவே, ஸார் 

பேரரசு அழிந்தது. ் 

இரண்டாம் உலகப்போரில் அடைந்த வெற்றியின் மூலம், ருஷ்யா 

தனது பழைய நிலையை. - அடைந்தது? -இழத்த..:சில.... செல்வங்:. 

களைத் திரும்பப்பெற்றது. அப்போருக்குப் பின்னர்.சோவியதடூனி௰ஞ்;. 
ஆசி-2--18
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.தனதாதிக்கத்தை ஐரோப்பாவிற்றான், அதிகமாகப் பரப்பியுள்ளது; 

..ஃபின்லந்து (]1பகா), போலந்து (1௦810), சீனா, ஜப்பான் ஆகிய 

.நாடுகளிலிருந்தெல்லாம் சில நிலப்பரப்புகளாச் சோவியத் யூனியன் 

பெற்றது. 

தற்போது சோவியத் யூனியன் உலகின் மாபெரும் வல்லரசுகளுள் 

ஒன்றாகத் திகழ்ந்துவருகின்றதை உலகு காண்கின்றது. இதற்கு 
உலகப்போர்களும், அந்நாட்டையாளுவோரது அரசியற் புலமையும் 

அபருமளவிற்குக் காரணங்களாக விளங்குகின் றன. 

சோவியத் யூனியனில் காணும் அரசியலமைப்பு என்னவென்ப 

தைக் கூர்ந்து நோக்குகையில், அந்நாட்டில் சுயாட்சி பெற்ற பல 

வகையான அரசுகள் இருக்கின்றன என்பது ,புலப்படுகின்றது. 

“சோவியத் கூட்டாட்சியில் அடங்கியுள்ள அவ்வரசு வகைகளாவன : 

அரசியற் புனை Gyuseacr (Constituent Republics), சுயாட்சிக் 

.குடியரசுகள் (Autonomous Republics), au நிருவாகங்கொண்ட 

* ஆப்ளாஸ்ட்ஸ் £ (001௨8) எனப்படு மாநிலங்கள், தேசிய மாவட்டங் 

er (National ளோ). இம்மாதிரியான நிர்வாகக் குழுக்ககைக் 

காண்ட கூட்டாட்சிதான் சோவியத் யூனியன். 

2 
தேசீய சுயாட்சிபெற்ற அரசுகள்யாவும் தலைமை சோவியத் 

(இரா 80ர்ஸ்) என வழங்குகின்ற அவைக்குத் தங்கள் பிரதிநிதி 

க அனுப்புகின்றன, இல்வகைதான் புதிய சட்டங்களை ஏழற்படுத்துவ 

தாக விளங்குகின்றது. அரசியற் புனை குடியரசுகள் 25 பிரதிநிதி 

களையும், சுயாட்சிக் குடியரசுகள் 11 பேர்களையும், ஆப்ளாஸ்ட்ஸ் 

5 நபர்களையும், தேசீய மாவட்டங்கள் ஓவ்வொன்றும் ஓவ்வொரு பிரதி 

நிதியையும் தலைமைச் சோவியத் அவைக்கு நியமிக்கின்றன. இதனைத் 

தவிர்த்து *யூனியனது சோவியத்: (14௦௩ of the Soviet) என்னும் 

மற்ரொரு மன்றமும் சோவியத் யூனியனில் உள்ளது. இம்மன்றத்தின் 

உறுப்பினர்களனைவரும் மக்கள் தொகையினடிப்படையில் அதாவது 

800,000 பேர்களுக்கு ஒருவர் என்றவாறு தேர்ந்தெடுக்கப் பெறு 

கின்றனர். 

சோவியத் யூனியனில் மொத்தம் பதினைந்து குடியரசுகள் அடங்கி 

யுள்ளன. பின்கண்ட அட்டவணை அவற்றின் பரப்புக்களையும், 

மக்கள் தொகைகளையும் குறிக்கின்றது :



சோவியத் யூனியன் 275 

  

  

  
    

  

பரப்பு (௪. மைல்! al Sean ‘ 
குடியரசு களில்) (19௨6 கணக்குப் 

படி) ' 

ரூஷ்ய சோஷலிஸ்ட் குடியரசு 6,992,300 112,600,000 
யுக்ரேன் சோவியத் 

சோஷலிஸ்ட் குடியரசு 292,000 40,600,000 
பைலோருஷ்ய சோ, சோ. கு. 80,800 8,000,000 
எஸ்டோனிய சோ. சோ. கு. 17,400 1,100,000 
லிதுவேனிய சோ. சோ. கு. 25,100 2,700,000 
லாட்வியா சோ. சோ. கு. 24,700 2,000,000 

மால்டேவியச் சோ. சோ. கு. 13,100 2,700,000 
ஜார்ஜியா சோ. சோ. கு. 27,800 4,000,000 

ஆர்மீனியா சோ. சோ. கு. 115500 1,600,000 
அஸெர்பைஜான் சோ. சோ. கு. 33,600 8,400,000 

கஸாக்கிஸ்தான் சோ. சோ. கு. 1,067,900 8,500,000 
உஸ்பெகிஸ்தான் சோ. சோ. கு. 154,000 7,800,000 

கிர்கீஸ் சோ. சோ. கு. 76,400 1,900,000 
ஈஜிக் சோ. சோ. கு. 54,800 1,800,000 
ர்க்மென் சோ. சோ. கு. 188,400 1,400,000 

8,549,000 200,200,000 
சதுர மைல்கள் 

'டூமற் கூறப்பெற்றிருப்பவை தவிர்த்து மேலும் கிழக்கு, மேற்கு 

சைபீரியாக்களும், சோவியத் தூரக் கிழக்கு நாடுகளும் சோவியத் 

யூனியனில் அடங்கியுள்ளன. இவற்றுள் ருஷ்ய சோவியத் கூட்டாட்சி 

(சோஷலிஸ்ட் குடியரசே மிகப்பெரியது ழந வலிமை மிக்கதுங்கூட 

(சோவியத் யூனியனின் பரப்பில் 75 சதவிகிதத்தின அவ்வொரு 

குடியரசு மட்டுமே அதன் 

5,5 மில்லியன் சதுர மைல்களாகும். சோவியத் கூட்டுறவு நாடுகளின் 

அரசியல் வாழ்வின் மையமாக இக்குடியரசு திகழ்ந்துவருகின்றது. 

'சோவியத் யூனியனில் இப்பகுதிக்குத்தான் ரஷ்யா என்னும் பெயர் 

அளிக்கப்பெறலாம். ரஷ்யக் குடியரசிற்கும், சோவியத் யூனியனிற் 

கும் மாஸ்கோ தலைநகராக விளங்குகின்றது. அந்நகர் கைத்தொழில் 

கள் வளம்பெற்று நிற்கும் பிரதேசத்தின் கேந்திரமாக வுள்ளது. 

அடைகின்றது. பரப்பளவு சுமார் 

வேறு எந்நாட்டிலுமில்லா அளவிற்குச் சோவியத் பூனியன் 

அரசாங்கம் அந்நாட்டின் மக்கள் வாழ்க்கையில் ஓரு மிகப் பெரிய் 

பங்கினைத் தாங்கிச் செயலாற்றி வருகின்றது.. மக்களது வாழ்க்தை. 

முறைகளைச் கட்டுப்படுத்துவதொன்றாக அத்தாட்டரசாங்கம். இன்றும்... 
இருந்து வரு$ன்றது. ருஷ்யாவிலுள்ள விளை நிலங்களும் அவை.
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படைக்கும் பொருட்கஞ்ம் யூனியன் அரசாங்கத்தின் கண்காணிப்பி 

லும், கட்டுப்பாட்டின் ' கீழும் இருப்பதனால், அப்பயிர்ககா எவ்வாறு. 

பயன்படுத்துவது, எங்கெங்கெல்லாம் விளைவிப்பது என்பதை. 

அரசாங்கமே விதிக்கின்றது. தலைமை சோவியத் என்னும் மன்றம்- 

முதலவையாக இருப்பினும், ' அதற்குத்' தேர்ந்தெடுக்கப்பெறும் 

உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சோவியத் யூனியனிலுள்ள ஒரே கட்சி 

யான கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினாற்றான் தெரிந்தெடுக்கப்பெறுகின்ரூர்கள். 
ஆகையால் இந்நாட்டில் சோவியத் அரசாங்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் 

அளவுக்குக் a கட்சியின் பலம் அதிகரித்துள்ளது. 

புனியமைப்ப (Geology) 

சோவியத் யூனியனது த்ன்கு மூலைகளில்ம் : Gath Pusch காலத் 

திற்கு முற்பட்ட மலைப்பகுதிகள் : அமைந்து கிடக்கின்றன. அம்மலை 

களைச் சுற்றிலும் அவற்றை விட வயதிற்குறைந்த மடிப்புற்ற மலைகள் 

இருக்கின்றன. முதிர்ச்சியுற்ற மலைப்பகுதிகளில் குலைவுருப்படிவுகள் 

மிகுந்த அளவிற் . காணப்பெறுகின்றன. நான்கு மூலைகளிலுமுள்ள 
மலைகள் ஒவ்வொன்றும் அதன் அமைப்பிலும், இட விவரத்திலும் கன 

டாவிலுள்ள ' son lp ott tei பகுதியினை (Laurentian Shield) ஒத் 

துள்ளன. 

ஐரோப்பிய. ரஷ்யாவின் பெரும்பகுதி பேலியோ ஷஸோயிக் காலத் 

தினைச் சார்ந்ததும் நில அசைவுகளால் பாதிக்கப்படாததுமான 

பாறைகளாலாகிய ஒரு மிகப்பெரிய மேடையாகும். பூரல் மலைகளுக். 

குக் கிழக்கேயுள்ள மேற்கு சைபீரியத் தாழ்நிலம் பெரும்பாலும் கடற் 

படிவுகளாலும், பனியாற்றுப் படிவுகளாலும் உருவாகியதொன்று. 
யெனிஸேயிீ ஆற்றுக்குல் கிழக்கே மத்திய சைபீரிய உயர்நிலங்கள் 

அமைந்து கிடக்கின்றன. மேலைழுந்தவாரியாக சோவியத் பூனிய 

னது இயற்கைத்தோற்றத்தை நோக்குகையில், பால்டிக் கடலிலிருந்து 

லீனா ஆற்றின் பகுதிவரையிலும் பூரல் மலைகளைத் தவிர்த்து நில 

வமைப்பில் வேறு எவ்விதமான ஒஓழுங்கீனமும் காணப்படுவதில்லை. 

காஸ்பியன் கடலிற்குக் இழக்கே Gourti_tteA (Quarternery): 

காலத்துப் பாறைகளடங்கிய தாழ்நிலம் பரந்தமைந்திருக்கின்றது. 

மேலே கூறப்பட்ட தாழ்நிலங்களைச் சூழ்ந்து உயரிய மலைத் 

தொடர்கள் காணப்பெறுகின்றன. இவற்றுள் பெரும்பாலானவை. 

டெர்ஷியரி: காலத்தில்தோன்றிய வயதிற்குறைந்த மலைகளாகும். 

அவைதாம் காக்கஸஸ், ஹிந்துகுஷ், கம்சட்கா, சாகாலின் ஆகிய 

மலைத்தொடர்கள். ஓக்கட்ஸ்க் கடலிலிருந்து: லீன் ஆறுவரை செல் 

லும் மலைகள் மீஸோஸோயிக் காலத்தில் எழுந்தவையாகும்.
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சோவியத் யூனியனில்' ஏற்பட்ட: உறைபனிப்பரவலின் மூலம் 

அந்நாட்டின் நிலத்தோற்றம் ஓரளவுக்குப் பாதிக்கப்பெற்றுள்ளது. 

பிளெஸ்டோஸீன் (19164௬௦௦௯௦) கலத்தில் சோவியத் யூனியனின் 

வடமேற்குப் பகுதியில் உறைபனி பரவியது. அதேவமயத்தில் கிழக்கி 

லுள்ள பகுதி முழுவதும் நிரந்தரமாக உறைபனியால் மூடப்பட்டது. 

சோவியத் யூனியனில். குறைந்தது மூன்று கண்டப் பனியாறு 

களாவது தோன்றி யிருத்தல்வேண்டும். முதன் முதலிற்றோன் 

நிய நிலை *மிண்டெல் * (Mindel) என வழைக்கப்பட்டது.. : 

மிகவும் அதிகமான பரப்பில் ஏற் படக் காணப்பெறிற நிலை 

Mev (13) எனப்பெறும். அப்போது ஒரு பனியாறு  நீப்பர் 

ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கின் வழியாகச் சுமார் 48 வடக்கு அட்சாம்சம் 

வரையிலும் பரவியது. இவ்வட்சாம்சம்தான் அவ்வுறைபனிப் பரவ 

லின் தென் எல்லையாக அமைந்தது. மற்ருரு பனியாறு டான் 

பள்ளத்தாக்கின அடைத்தது ; இப்பனியாற்றினை மேலும் அதிகத் 

தொலைவிற்குக் கிழக்கே பரவவொணுது, வால்கா ஆற்றினை யொட்டி 

யிருக்கின்ற குன்றுகள் தடுத்தன. இவற்றைத் தவிரக் காக்கஸஸ், 

பாமீர், டீன் ஷான், பைகால் (Baikal), வெர்கோயான்ஸ்க் (Verkho- 

yansk) au uGHaaho தலப்பனியாறுகள் தோன்றின. 

இப்பனியாறுகளின் தோற்றத்தினால் அவற்றின் மறைவுக்குப் 

பின்னர் பலவிடங்களில் மொரைன் படிவுகளும் (24௦௨4்௭ம௦ Deposits), 

சதுப்பு நிலங்களும், அமைப்புக் குலைவுற்ற வடிகாலும் தோன்றின. 

ஆனால் இந்நிலத்தோற்றங்கள் உறைபனி பரவாத பகுதிகளிற் கூடக் 

காணப்பெறுகின்றன . மேற்கு சைபீரியத் தாழ்நிலத்தின் தட்டையான 

மேற்பரப்பிற்கு உறைபனிப் பரவல் மட்டும் காரணமாக இருந்திருக்க 

முடியாது எனக்கூறப்பெறுகின்றது. தென் மேற்கு சைபீரியாவில் 

உறைபனிப் பரவலிற்கு முன்னர்க் காணப்பெற்ற ஓர்ஏரியினாலும் அதீ 

தாழ்நிலத்தின் மீது வண்டல் பரப்பியிருக்கப்படவேண்டும் எனவும் 

கொள்ளப்பெறுகிறது. 

பரந்த நாடாகிய சோவியத் யூனியனில் இயற்கைச் சூழ்நிலைகள் 

நன்கு வேறுபட்டுக் காணப்பெறினும், அந்நாட்டைச் சில இயற்கைத் 

(தோற்றப் பிரிவுகளாகவே பகுத்தல் இயலும். இதன் மேற்குப் பாதி 

யின் பெரும்பகுதி ஒரு பெரும் சமநிலமாக உள்ளது. இச் 

சமநிலம் அதன் மேற்கு எல்லையிலிருந்து மத்திய சைபீரியாவில் 

யெனிஸேயீ ஆறுவரை பரவியுள்ளது. “பெரும் ருஷ்யச் சமவெளி” 

என வழைக்கப்பெறும் இத்தாழ்நிலப்பகு தி ஐரோப்பாவிலுள்ள பெரும் 

இயற்கைப் பிரிவுகளுள் ஒன்றாகும். .ரஷ்யநாட்டு_ வரலாறு இங்குத் 

தான் துவங்கியதாகக்  கூறப்பெறுகிறது. _இன்றுங்கூட இப்பகுதி:- 
(சோவியத் யூனியனில் முக்கியமானதொரன்ருகக் .கருதப்பெற்று UG
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இறது. 2 மில்லியன் சதுர மைல்கள் பரப்புடைய இத்தாழ்நிலம் 

ஐரோப்பாவின் பரப்பில் அரைப்பங்கினை விடச் சிறிது அதிகமுடை 

யது. பால்டிக் கடல், பின்லாந்து வளைகுடா, vcGrran (Ladoga), 

ஒனேகா (0௦62௨) ஆகிய ஏரிகள், வெண் கடல், பெரண்ட்ஸ் கடல் 

(காளம் 8௦8) ஆகியனவே இந்நிலப்பகுதியின் வட எல்லைகளாகும். 

அஸாஃப் கடல் (90௧ 0ரீ &௪௦ஈ), கருங்கடல், காஸ்பியன் கடல் ஆக 

யன இதன்.தெற்கிலமைந்துள்ளன. பேலியோ ஸோபிக் காலத்திய 

மடிப்புக்களாலாய தேயுற்ற யூரல் மலைகள் இதன் கிழக்கெல்லையாக 

விளங்குகின்றன. தென்கிழக்கில் இத்தாழ்நிலம் காக்கஸஸ் மலைகளின் 

அடிவாரப்பகு தியோடு முடிவு பெறுகிறது. காக்கஸஸ் மலைகள் ராக்கி, 

ஆல்ப்ஸ் ஆகிய மலைகள் எழுந்த காலத்தில் தோன்றியவையாகும். 

  

ae 
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சோவியத் யூனியன்--முதன்மையான நிலவுருவப் பிரிவுகள் 

1. மேற்குச் சமவெளி 

2. மேற்கு சைபீரியச் சமவெளி 
8. மத்திய சைபீரியப் பீடபூமி 

4. கிழக்கு சைபீரிய மலைத்தொடர்கள் 

5. தெற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளும் பீடபூமிகளும் 

இச்சமநிலம் கிழக்கு மேற்காக 1500 மைல்களும், வடக்குத் 

தெற்காக 2000 மைல்களும் வியாபித்துள்ளது. சமநிலம் என 

இப்பகுதி அழைக்கப்பெறினும், இதன் பரப்பு முழுவதிலும் நிலத் 
தோற்றம், மண்வகைகள், காலநிலை, இயற்கைத் தாவரம் ஆகியவற்: 

றைப் பொறுத்தவரையில் எவ்விதமான ஒற்றுமையும் காணப்பெறு 

வதில்லை. ஆங்காங்கே வேறுபாடுகள் நிறையவுள்ளன. இதன் வட 

ப்குதியில் பனியாற்றுக் : களிமண் படிவுகளும், மணற்படிவுகளும்,
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தென்பகுதியில் கனமதிகம் கொண்டதும் பனியாறுகளால் ஏற்பட்டது 

மான - லெஸ் படிவுகளும் காணப்பெறுகின்றன. இப்படிவுகளைக் 

கொண்ட சில இடங்கள் வளம்மிக்க கரிசல் மண்ணால் மூடப்பட் 
டுள்ளன. கோலா (06016) எனப்படும் வட ருஷ்யாவின் பகுதியிலும், 

தென்மேற்கு ருஷ்யாவிலும் இருப்பதைப்போன்று, சில பரப்புகளில் 

ருஷ்யமேடை-பின் கீழுள்ள அடுக்குகளான பெலியோஸோயிக் பாறை: 

கள் வெளிப்பட்டுள்ளன. இவ்விடங்களிற்ரறாம் தாதுப்பொருட்கள் 

நிறையக் கிடக்கின்றன . 

யூரல் மலைகளில்லையேல், ருஷ்யச் சமவெளி எவ்வகையான 

பிளவுமின்றித் தொடர்ச்சியாக அமைந்து மிகப்பெரியதொரு பரப்பினை 

அடைத்திருக்கும். இம்மலைகளே ஐரோப்பிய, ஆசியக் கண்டங் 

களைப் பிரிக்கும் எல்லைப்பகுதியாகப் பொதுவாகக் கருதப்பட்டு வரு 

கின்றன. இவை மிகத்தொன்மையான மலைகளாகும். நீண்டகால 

அரிப்பிற்கு உள்ளானதின் மூலம் இவை தங்களுயரத்திற் குறைவுற்று 

மழுங்கிய வடிவுடைய மலைகளாகக் காட்சி அளிக்கன்றன. இவை 

தோன்றிய வரலாறு, இவற்றின் அமைப்பு, நிலத்தோற்றம் ஆகியவற் 

றின் அடிப்படையில் நோக்கின், இவை வட அமெரிக்காவிலுள்ள 

அப்பலேச்சியன் மலைகளோடு. ஒப்பிடத்தக்கன. இம்மலைகள் ஆர்க். 

டிக் கடற்கரைக்குச் சிறிது அண்மையில் துவங்கித் தெற்காகச் சுமார் 

1500 மைல்களுக்கு ஓடி ஏரல், காஸ்பியன் ஆகிய கடல்களுக்கருகிற். 

சென்று முடிவடைகின்றன. இவற்றின் மிக வுயரமான பகுதி 6200அடி. 

உயரமிருப்பினும், முதிர்ச்சியடைந்த இவற்றின் இடவிவரம் போக்கு. 

வரவிற்கு எந்த வகையிலும் தடையாக இருப்பதில்லை. மத்தியப்: 

பகுதியில் இவை மிகக் குறுகியுள்ளன. இம்மலைகள் பெரும்பாலான 

இடங்களில் சுமார் 1000 உயரங்கொண்ட சிறு குன்றுகளாகவே! 

காணப்பெறுகின்றன . 

யூரல் மலைகளுக்குக் கிழக்கல்தான் அடுத்த இயற்கைப் பிரிவாகிய: 

மேற்கு சைபீரியச் சமவெளி அமைந்து கிடக்கின்றது. இதனைச் சம. 

நிலம் எனவழைத்தல் மிகப் பொருத்தமுடைத்து. இது உலகின்கண் 

ணுள்ள சமவெளிகளுள் மிகப்பெரியதொன்ருகத் திகழ்கிறது. இச்சம 

நிலம் தெற்காகக் காக்கஸஸ் .மலைகள் வரையிலும், தென்கிழக்கில் 

சோவியத் மத்திய ஆசியாவரையிலும் விரிந்துள்ளது. சோவியத் மத். 

திய ஆசியப் பகுதியில் காஸ்பியன் கடற்கருகே இச்சமநிலப்பரப்பு 

கடல் மட்டத்திற்கும் கீழேதான் தாணப்பெறுகிறது. இத்தாழ்தில த் 

தைத் துரான் தாழ்நிலம் எனக் கூறுவர். இத்தகைய பரவல்கொண்ட. 

மேற்கு சைபீரியச் சமவெளி ஓப், அதன் துணையாருகிய இர்ட்டிஷ் 

(ரஷ்) ஆகியன ஏற்படுத்தியுள்ள சமநிலம் முழுவதினையும். தன் 
னிடத்தே அடக்கிக் கொண்டுள்ளது. மேலும் யெனிஸேயீ ஆற்றையுங்



280 ஆசியாவின் புவியியல்--2 

கடந்து அதற்குச் சிறிது 'கிழக்காகக் கூடச் சிறிது தொலைவிற்கு இச் 

சமநிலம் பரவியுள்ளது. 

மேற்கூறப்பெற்ற சமநிலத்திற்குக் கிழக்கே மத்திய சைபீரிய 

உயர்நிலங்கள் காணப்படுகின்றன. உயர்நிலங்களடங்கிய இந்நிலப் 

பரப்பு சரிவக உருவினை (11கறம்மி) ஒத்தது. இதனையும் மேற்கு 

சைபீரியத் தாழ்நிலத்தையும் யெனிஸேயீ ஆறுதான் பிரிக்கின்றது. 

யெனிஸேயீ ஆற்றுப் பகுதியினின்று லீனா ஆறுவரையில் பரவியுள்ள 

இம்மேட்டு நிலங்கள் சிலவமயங்களில் அங்காரா நிலம் (ஆறஜகாக land) 

எனவும் அழைக்கப்பெறுகன்றன. இங்குள்ள அனபார் குன்றுகள் 

{Anabar 111115) இதன் நடுப்பகுதியாகக் கருதப்பெறுகின்றன. இக் 

.குன்றுப் பகுதி பேலியோஸோயிக் காலத்திய அமைப்புக்களினின்று 

தோன்றிய பெரிய நிலக்கரிப் படைகளைக்கொண்டதும், லாவா வழிதல் 

ஏற்படுவதுமான ஒரு வெட்டுண்ட பீடபூமியாகும். 

சோவியத் யூனியனின் வடகிழக்கிற் காணப்பெறும் மலைத் 

தொடர்க் கூட்டங்களே அடுத்துவரும் இயற்கைப்பிரிவினை ஆக்கு 

கின்றன. இம்மலைத் தொகுதிகளின் பல பிரிவுகள் இக்நாட்டின் 

கிழக்கு, தென்கிழக்கு; தெற்கு, வடகிழக்கோரங்களில் காணப்பெறு 

கின்றன. தெற்கு, தென்கிழக்கு, கிழக்கு ஆகிய பகுதிகளில் இம் 

மலைகளின் வழியாகத்தான் ரூஷ்யாவின் சர்வதேச எல்லை ஓடுகின்றது 

என்பதனை முன்னரே அறிந்தோம். சோவியத் யூனியனின் வட%ழக்கு 

எல்லைவரையிலும் நீடிக்கும் - மலைகளாய ஸ்டானோவாய் (௩௧௦௭௦1), 

கவெர்கோயான்ஸ்க் மலைத்தொடர்கள் பைகால் ஏரிக்குக் கிழக்கிலும் 

வடகிழக்கலும் அமைந்துள்ளன. 10,000அடி உயரத்திற்கு மேலுள்ள 

உச்சிகளைக்கொண்ட இம்மலைகள் அடங்கிய பகுதியீல் லீனா, ஆமூர் 

போன்ற பேராறுகள் ஓடுகின்றன. ் 

வடிகால் 

குஷ்டாவின் நிலப்பரப்பில் பெரும்பகுதி சமநிலமாக அமைந்து 

இடக்கிறறு என்பதனை முன்னர் அறிந்தோம். ருஷ்ய நாட்டினை ஈரப் 

பதன் மிகக்கொண்ட காலநிலையுடைய நாடு எனத்தான் கருதவேண் 

டும். ஏனெனில் இதன் பெரும்பாலான பரப்பில் இத்தகைய கால 

நிலையே சிறப்பாகக் காணப்பெறுகிறது. அதிலுஞ் சிறப்பாக இந்நாட் 

டில் பேராறுகள் தோன்றும் நிலப்பரப்புக்களிளெல்லாமுள்ள காலநிலை 

அவ்வாறுகள் பெருகி யோடுவதற்கு வழிபுரிவதாயமை$ூன்றது. இக் 

காரணங்களாற்ருன் சோவியத் யூனியனில் வடிகாலமைப்பு சிறப்பா 

கக் காணப்பெறுகிறது- 

ருஷ்ய -ஆறுகளிற் யல உலகிலேயே நீளமான ஆறுகளுள் சிலவாக 

விளங்குடன்றன. : வயெனிஸலேயீ ஆறு-ஸேலெங்கா (86௭2௨) என்னும்
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அதன் துணையாற்றோடு சேர்த்துக் கருதப்பெறின்--3500 மைல் . நீள 

முடையது. லீனா 2770 மைல்கள் நீளங்கொண்டது $: மேலும் ஆமூர், 

ஓப், வால்கா ஆகிய ஆறுகள் முறையே 2780, 2500, 2310 மைல்கள் 

நீளமுடையன. வால்கா ஆறு ஐரோப்பிய ரஷ்யாவின் ஆறுகளுள் 

மிகவும் நீளமானது என்பதை இங்குக் குறிப்பிடலாம். இவ்வாறுகள் 

யாவும் சேர்ந்து கப்பல் ஓட்டத்தகு நீர்வழிககாத் தங்களது வடி நிலங் 

களில் ஏற்படுத்தி உள்ளன. நீளமான ஆறுகளாக இருப்பதோடு 

மட்டுமல்லாமல், இவ்வாறுகள் மிக அகலமுடையனவாகவும் காணப் 

பெறுகின்றன. இவற்றின் வடிகால் அமைப்பினை இங்குக் காணலாம். 

பூரல் மலைகளின் மேற்கிலுள்ள ஆறுகள் ஆரவளைய வடிகாலை 

{Radial Drainage) உருவாக்கியுள்ளன. மாஸ்கோ நகருக்குச் சிறிது 
மேற்கில்தான் இவ்வாறுகளின் நீர்பிரிநிலம் அமைந்துள்ளது. மேற்கு 
4af@ (Western ஈம) ரீகா வரைகுடாவிற் சென்று கலக்கிறது ; 
வட டிவீனா ஆறு வடக்காகப் பாய்ந்து வெண்கடலை யடைகிறது 3 
வால்கா கிழக்காக ஓடிக் காஸ்பியன்: கடலோடு கலக்கிறது ; டான், 
நீப்பர், பக் (மம) நீஸ்டிர் (ம்) ஆகியவை கருடங்கடலை 

அடைகின்றன. ் 

ஏரல்-காஸ்பியன் ஆகிய கடல்களை ஒட்டிக் காணப்பெறுகின்ற 

துரான் தாழ்நிலப்பரப்பில் உள்நாட்டு வடிகால் அமைந்துள்ளது. சரி 

யாகக் கூறின், வால்கா ஆற்றினை சோவியத் யூனியனின் தென் 

மேற்கிலுள்ள உள்நாட்டு வடிகாலமைப்பின் ஒரு பகுதியாகவே கருத 
வேண்டும். : இவ்வடிகாலமைப்பிற் காணப்பெறும் மற்ற . ஆறுகள் 

யாவை? அரெக்ஸெஸ் (318568), குரா (மோ8),- குமா (0108) 

ஆகிய ஆறுகள் காக்கஸஸ் மலைகளில் தோன்றிக் கிழக்காக ஓடு 

கின்றன. பயூரல் மலைகளின் தென்பகுதியிற் பிறக்கும் - யூரல் ஆறு 

தெற்கு முகமாக ஓடிவருறது. ஆமுதார்யா-சிர்தார்யா மூதலியவை 

சோவியத் மத்திய ஆசியாவின் இரு முக்கியமான ஆறுகளாகும். 

இவை பாமீர்ப் பீடபூமியிலும், டிரியன்ஷான் மலையிலும் தோன்றி 

முடிவில் ஏரல் கடலுடன் கலக்கின்றன. 

ஸைபீரியாவிலுள்ள பேராறுகள் பெரும்பாலும் வடக்காகப் 

பாய்ந்து ஆர்க்டிக் கடலை அடைகின்றன. காட்டாக ஒப், இர்டிஷ், 

யெனிஸேயீ, லீனு ஆகியன. வயெனிஸேயிக்கும் லீனாவுக்குமிடையே 

ér_Tmst (Khatanga), அனபாரா, ஓலினெக் (01௯௦) ஆகிய மூன்று 

சிறியஆறுகள் நேரடியாகவடக்காகப் பாய்ந்து ஆர்க்டிக் பெருங்கடலை 

யடைகின்றன. - லீனாவுக்குக் கிழக்கே யானா (௫௨௨), இன்டிகர்கா 

(Indigirka), Qanefur (Kolyma) »@u 2 meer சாய்தின்களு? 

இவையும் ஆர்க்டிக். 'பெருங்கடலையே. அடைகின்றன. பக் அங்க : 
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ருஷ்யாவின் வடிகாலமைப்பில் அடுத்து வரும் ஆறுகள்தாம் பசி 

பிக் பெருங்கடலின் பகுதிகளாய பெரிங்கடல் (ஸார் 566), ஓக் 

கட்ஸ்க் கடல் முதலியவற்றைக் கழக்காகச் சென்றடைவனவாகும்,. 

ஆமூர் என்னும் ஆறே இவ்வமைப்பில் முதன்மையானது. இது கிழக்கு 

மங்கோலியாவில் தோன்றிக் கிழக்காக ஓடிப் பசிபிக் பெருங்கடலை 

அடைகிறது. மற்ற ஆறுகள் சிறியனவாகவும், அவை பாய்ந்தோடும் 

பாட்டைகள் வன்சரிவு கொண்டனவாகவும் உள்ளன. இவற்றுள் 

அனேடிர் (கறக), Queirafen (Penzhina) shelar aawor 

முதன் மையானவை. 

சோவியத் யூனியனின் ஆறுகள் அந்தாட்டின் வரலாற்றில் பெற்ற 

இடத்தினை முதல் தலைப்பிலேயே படித்தறிந்தோம். சைபீரியாவின் 

பெரும்பகுதி, ருஷ்யாவின் வடபகுதிகள் முதலியவை மக்களின் குடி 

யேற்றத்திற்கு உகந்தவை என்ற அறிவினை அவைகள்தாம் அந்நாட் 

டிற்குத் தருவதற்குப் பெருங்காரணமாக விருந்தன, தற்போது அந் 
நாட்டின் போக்குவரவுத் துறையில் அவ்வாறுகள் பெரும் முக்கியத் 

துவம் வகிக்கின்றன. இவ்வாறுகள் இன்றேல், சோவியத் பயூனி 

யனின் போக்குவரவுத் துறை மிகப் பின்தங்கிய நிலையிலேதான் 

இருந்திருக்கும். இவையாவும் கடக்கவியலாப் பெரும் வனங்களின் 

வழியாகச் செல்வனவாகவும், நீர்வளங் குறைந்த ஸ்டெப் புல்வெளி 

களையும் கடந்து பாய்வனவாகவுமிருத்தலினால், இவை இன்னும் சிறப் - 

புப்பொருந்தியனவாக இருக்கின்றன. : 

வால்கா ஆறு ஐரோப்பிய ருஷ்ய ஆறுகளுள் மிகப் பெரியது. 

ரைன், மிஸிஸிபி ஆகயன முறையே எவ்வாறு ஜெர்மானியருக்கும், 

அமெரிக்கருக்கும் சிறப்பு: வாய்ந்தனவோ “அதுபோன்றே வால்கா 

ஆறு ருஷ்யர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் படைத்தது. இதனை ரஷ் 
யாவின் வர்த்தகத்திற்கே உயிரளிக்கும் ஒரு நீர்வழி எனக் கூறவேண் 

டும். இப்போது இந்த ஆறு நீர்மின் சக்தியையும் பாசனத்திற்குத் 

தேவையான நீரையும் பெருமளவில் அளிக்கவல்லதாகவுள்ளது. 

இவ்வாறுகளால் நன்மைகள் பல ஏற்படினும் அவற்றைப் 

பொறுத்தவரையில் சில இடர்ப்பாடுகளும் உள்ளன. குளிர்காலத்தில் 

ஏறக்குறைய இவ்வாறுகளெல்லாம் சிறிது காலத்திற்கேனும் உறைந்து 

கிடக்ன்றன. அது மட்டுமல்ல $ சைபீரிய ஆறுகள் பல மைல் நீளங் 

கொண்ட .நீர்வழிகளை ருஷ்யாவிற்கு அளித்திருப்பினும், அவை 

யாவும் வருடத்தில் பல மாதங்களுக்குப் பனியால் உறைந்து காணப் 

பெறும் ஆர்க்டிக் பெருங்கடலைச் சென்றடைகின்றன. ருஷ்யாவின் 

தென்பகுதியிலுள்ள ஆறுகள்தாம் குளிர் பரூவத்தில் உறையா 

துள்ளன. சைபீரியாவிலுள்ள பெரும்பாலான ஆறுகள் தெற்கிலிருந்து
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வடக்கு CoréSu SiuPaimCu GpuTraIpG solsSor- ஆனால் 

முன்பெல்லாம் மனிதனது போக்கு வழிகள் இங்கு வடக்கிலிருந்து: 

தெற்காகவே இருந்தன. இதனாற்றான் யூரல் மலைகளுக்குக் கிழக்கில் 

உள்ள நிலப்பகுதி 20ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் அதிகமாக. 

-. முன்னேற்றமடையாதிருந்தது. ஆனால் ஆர்க்டிக் பெருங்கடலின் 

வழியாகச் செல்லும் வடகடல்வழியின் மூலம் வடசைபீரியா ஆறுகள் 

நன்கு பயன்படுத்தப்பட அறிகுறிகள் நிறையத் தென்படுகின்றன. 

  

உேறைபனியுள்ள காலம் 

உறைபனியற்ற தாலம் 

ருஷிய ஆறுகள்--பனிக்கட்டியால் மூடப்பட்டுள்ள காலத்தின் 

நீடிப்பு 

சோவியத் யூனியனது காலநிலை 

இந்நாட்டின் காலநிலையைக் கட்டுப்படுத்தும் காரணிகளுள் கீழ்க் 

காண்பன முதன்மையானவை: (1) அந்நாடு மிகவும் வடக்கே 

அமைந்துள்ளமை (89வ--795வ வரை). (8) அதன் நிலப்பகுதி' 

யினது வடக்கு நோக்கிய சரிவு, வடக்கில் மலைத்தொடர்கள் 

இல்லாமை. (8) கிழக்கு மேற்காக மிகத்தொலைவிற்கு அந்நாடு. 

பரவியுள்ளமை. 

உலகிலேயே மிகவும் வடக்கேயமைந்திருப்பது சோவியத். 

யூனியனாகும். இதன் நிலப்பரப்பில் $ பாகம் மிகக் குளிர்ந்த, மண்ட 

லத்திலும் (Frigid 2௦௦௦), சுமார் $-பாகம் மிகு: வெப்ப மண்டலத்திலும்: * 

(Warm Temperate Zone), மிகு.தியானது. மித ங்க்ப மண்டலத்திலும் -
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(Cool Temperate Zone) அடங்கியுள்ளன. மிகவும் வடக்கேயுள்ள 

அட்சாம்சங்களில். அமைந்திருப்பதால், இங்கெல்லாம் சூரியனது 

ஏற்றக்கோணம் அதிகமாக இருப்பதில்லை. ஆகையால் சூரியனது 

கதிர்கள் அதிகமாகச் சாய்ந்து விழுகின்றன. மேலும் குளிர் 

பருவத்தில் அவை மிகவும் சாய்ந்து விழுகின்றன. 

இந்நிலப்பகுதி வடக்கு நோக்கிச் சாய்ந்திருப்பதாலும், வட 

பகுதியில் மலைத்தொடர்கள் இல்லாமையாலும் நேரிடும் தீமை என்ன? 

துருவப் பகுதிகளிலிருந்து எவ்விதத் தடையுமின்றி மிகக் கடுமையான 

குளிர்ந்த காற்றுக்கள் இடையருது வீச ஏதுவாகின்றன. ஆகையால் 

இந்நாட்டின் பெரும்பகுதிகளில் குளிர்கால வெப்ப நிலைகள் உறை 

நிலைக்குக் கீழ் சென்றுவிடுகின்றன. குளிர்பருவம் முழுவதும் 

கடுமையான குளிருடையதாகி விடுகின்றது. தெற்கிலும், கிழக்கிலும் 

உயரிய மலைகளிருப்பதனால், தென்பகுதியிலிருந்து வெப்பமான 

காற்றுத் தொகுதிகள் எவையும் அதிகமாக வீச இயலுவதில்லை. 

சோவியத் யூனியன் மேற்காற்று மண்டலத்தில் அமைந்துள்ளது. 

ஆனால் இக்காற்றுக்கள் மேற்கு ஐரோப்பாவைக் கடந்த பின்பு 

தான் ருஷ்யாவை அடைகின்றன. ஆனால் அதனை அடைவதற்குள் 

ளாகவே அக்காற்றுக்கள் தங்களது கடற் பண்புகளையிழந்து, கண்டப் 

பண்புடைய காற்றுக்களாக--அஃதாவது உலர்ந்த, மழையற்ற 

காற்றுக்களாக--மாறிவிடுகின்றன. கோடையில் அவை வவப்பம் 

.மிகுந்தவையாகவும், குளிர் காலத்தில் கடுமையான குளிருடையன 

வாகவும் ருஷ்யாவினுள் வீசுகின்றன. இக்காரணிகளின் மூலம் 

ருஷ்யா, குளிர்ந்த கண்டக் காலநிலையுடைய நாடாகின்றது. 

வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் நோக்கின், அந்நாட்டில் பல 

வேறுபாடுகள் காணப்பெறுகின்றன. கருங்கடலின் கிழக்கு, வட 

கிழக்குக் கரைகளை ஒட்டிய ஒரு மிகச்சிறிய பரப்பில்தான் உப அயன , 

. மண்டலக் லதல நிலவுகின்றது. 

ae மாதத்தில் ஏறக்குறைய ருஷ்யா வ லவன்லுே வெப்ப 

அளவுகள் உறைநிலைக்குக் கீழுள்ளன. வடக்கு, கிழக்குப் பகுதி. 

களில் அந்த அளவு இன்னும் குறைந்துள்ளது. மாஸ்கோவில் இம் 

மாதத்திய சராசரி வெப்ப அளவு 1/8 ஆக இருக்க, யூரல் மலைகளது 

மத்தியப் பகுதியில் 8511 ஆகவும், பைகால் ஏரியின் கரையிலுள்ள 

இர்குட்ஸ்க் எனுமிடத்தில்--6]" ஆகவும், வடகிழக்குச் சைபீரியா 

ஒள யாகுட்ஸ்க் ௦ loins allied ஆகவுமுள்ளன., 

- கடல், ல் மட்டத்திற்குக் குறைக்கப்பட்ட ஜனவரி மாதச் சமவெப்ப 
சவுக் கோடுகளின்” பட்.த்தை:; நோக்கின், . பின்வரும் உண்மை
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அறியப்பெறும். கருங்கடலிலிருந்தும், அட்லாண்டிக் கடலி: 

லிருந்தும் அதிகத் தொலைவு .செல்லச் செல்ல வெப்பநிலைகள் வெகு. 

வாகக் குறைகின்றன. இதன்மூலம் குளிர்பருவத்தில் மேற்லுள்ள 
பெருங்கடல்களும், கடல்களுந்தான் வெப்பத்தைத் தரக்கூடிய மூலங் 

களாக விளங்குகின்றன... பொதுவாகச் சமவெப்ப அளவுக் கோடு: 

களின் போக்கு இப்பருவத்தில் வடக்குத் தெற்காகவுள்ளது. ஆசியா 

விலிருந்து மேற்கு நோக்கி வீசும். குளிர்ந்த காற்றுக்களும், வட 

அட்லாண்டிக் வெப்ப நீரோட்டமும் அத்தகைய போக்கு ஏற்படு 

வதற்குக் காரணங்களாக அமை$ூன்றன. சோவியத் மத்திய ஆசியா 

உயர்ந்த அட்சாம்சங்களில் அமைந்திராவிடினும், YF FT 

உண்ணுட்டுப் பண்பால் (Continentality) Aaah eQmuwrer are 

நிலையையே பெற்றிருக்கின்றது. இங்கு. nena ane Fyre i} 

வெப்ப அளவு 92 “EF ஆகும். i ் 

ஆனால் ஜுலை  பமானத்திய வெப்ப | நிலைகளைப் eg Beets 

மிகக் குறைந்த வேறுபாடுகளே: காணப்பெறுகின்றன. மாஸ்கோவில் 

இம்மாதத்தில் வெப்பநிலை 64°F ஆகவும், இர்குட்ஸ்கில் 64°F 
ஆகவும், டாஷ்கெண்டில் 61511ஆகவும், மானுடன் 66°F apa ayib,. 

உள்ளன. 

... சோவியத் பூனியனது காலநிலையை மிதமண்டலத்தது எனக் 

கூறல் அவ்வளவாகப் பொருந்தாது. அந்நாடு முழுவதிலுமே வெப்ப 

வியாப்திகள் மிகவுமதிகமாகவுள்ளன. அவை. கிழக்கு .நோக்கிச் 

செல்கையில்: அதிகரிக்கின்றன. இதற்கு முக்கியமான காரணம் 

அந்நாட்டில் குளிர்பருவத்தில் நிலவும் மிகவும் தாழ்ந்த வெப்ப 

அளவுகளேயன்றிக் கோடைக்கால வெப்பநிலைகளில் ஏற்படும் 

சிற்றளவு வேறுபாடுகளல்ல. ் 

கண்டத்தின் மிகு உள்நாட்டுப் பகுதியிலுள்ள யாகுட்ஸ் போன்ற 

இடங்களில், ஐனவரி ஜுலைமாத அளவுகளுக்கிடையே வெப்ப 

வியாப்தி மிகவுயர்ந்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக யாக்குட்ஸ்க் என்னு 

மிடத்தில் அதனளவு 112” ஆகவுள்ளது. ருஷ்யாவின் கிழக்கு, 

மேற்கு ஓரங்களில் மட்டும் கடலின் செல்வாக்கு உணர்த்தப் பெறு 

வதன் மூலம், வெப்ப வியாப்திகள் 60?க்குள்ளாகவே இருக்கின்றன. 

பொதுவாக சோவியத் யூனியனில் குளிர்காலம் மிகக் குளிர்ந். 

தும் வறண்டுமுள்ளது. கருங்கடலிற்கருகிலும், சோவியத். மத்திய 

ஆசியாவின் தென்பகுதியில் மலைகளாற் சூழப்பெற்ற பள்ளத்தாக்கு. 

களிலும்தாம் குளிர்காலங்கள் கம்பளா க்கம் சிறிது, இதமாக ன் 

முள்ளன. பைகால். எரிய்ரமாட்கி் Ni தியில் , ஒற்றி 1D 
‘ 
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ஓருயர்ந்த அழுத்தப் பகுதியினின்று குளிர்ந்த காற்றுக்கள் ஆசிய 

ரஷ்யா முழுவதிலும், சில சமயங்களில் சோவியத் மத்திய ஆசியா 

.விலுங்கூட வீசுகின்றன. ” 

கோடைக் காலங்கள் பொதுவாகக் குறுகியுள்ளன. இந்நாட்டின் 

வடக்கிலும், வடகிழக்கலும் இவை மிகமிகல் குறுகியுள்ளன. தென் 

பகுதியே மிகநீண்ட கோடையைப் பெற்றுள்ளது. 

ருஷ்யாவை மழை மிக்கதொரு நாடு என அழைத்தல் முடியாது. 

தெற்கிலுள்ள மலைகளின் மூலம் தென்கடல்களின் செல்வாக்கு இந் 

நாட்டில் உணரப்பெறுவதில்லை. ஆகையால் இங்கு மழை வீழ்ச்சி 

குறைவு. சில இடங்களிற்றான் மழையளவு ஓராண்டில் 20 அங்குலங் 

களுக்கும் மேலாகவுள்ளது. இந்நாட்டைக் கடக்கும் சைக்ளோன் 

பண்புடைய குறைவழுத்தங்களை நோக்கி அட்லாண்டிக் பெருங்கடலி 

னின்று வீசும் வளிப்பகுதிகளிற்ராுன் இங்குப் பொழியும் மழையின் 
சிபரும்பகுதி ஏற்படுகிறது. ஆகையால் கிழக்கேயும் தென்கிழக்கு 

“நோக்கியும் செல்லச் செல்ல மழையளவு குறைகிறது. மாஸ்கோவில் 

வருட சராசரி மழையளவு 21 அங்குலங்களாகும். ஏரல் கடலருகே 

5 அங்குலமும் டாம்ஸ்க் (7௯8) எனுமிடத்தில் 20 அங்குலத்துக்குக் 

குறைவாகவும், இர்குட்ஸ்கில் 14 அங்குலமும் மழை பொழிகின்றது. 

குளிர்ந்து, உறைந்து காணப்பெறும் ஆர்க்டிக் பெருங்கடலானது 

அதற்குத் தெற்கிலுள்ள நிலப்பரப்பிற்கு மிகக் குறைந்த அளவில் 

ஈரத்தைக் கொடுக்கிறது. 

பசிபிக் பெருங்கடற் பகுதியின் தென்கிழக்குக் கரையில் மழை 

அதிகமாக ஏற்படுகிறது. இம்மழை கிழக்கு ஆசிய மான்சூன் காற்றுக் 

களால் 'ஏற்படுவதாகும். விளாடிவோஸ்டாக்கில் ஒவ்வோர் ஆண்டி 

லும் 22 அங்குலத்துக்கும் மேற்பட்ட அளவு மழை பெய்கிறது . 

ரஷ்யாவின் இயற்கைத்தாவரம் 

ரஷ்யாவின் இயற்கைத் தாவரம் அந்நாட்டின் காலநிலைக௯ 

நன்கு விளக்கி உரைப்பதாகவுள்ளது. மண்டல அமைப்பு ருஷ்யா 

வில் இயற்கைத் தாவர அடிப்படையில் நன்கு காணப்பெறுகிறது. 

வடக்கில் ஆர்க்டிக் பெருங்கடலது கரைககா யொட்டித் தூந்திரப் 
பிரதேசத் தாவரம் காணப்பெறுகிறது. மிகக் குட்டையான மரங்கள் 

கொண்ட வனங்கள் இங்கு மிகுதி. மேலும் லைக்கன்களும் (114209), 

பாசிகளும். (110) இங்குள்ள இதர வகைகளாகும். இவற்றிற்குத் 

அதற்கில் * டைகா? (றவ) என அழைக்கப்பெறும் ஊசியிலைக் 
காடுகள் எழுந்துள்ளன. வட ஜரோப்பிய ருஷ்யா, சைபீரியாவின் 
ஒிபரும்பரப்பு ஆகியவற்றில் இவ்வகைத் தாவரமே சிறப்பாகவுள்ளது.
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சில விடங்களில இதன் தொடர்ச்சி ஆங்காங்கே ஏற்பட்டுள்ள சதுப்பு 
நிலங்களின் மூலம் அறுபட்டுள்ளது. இக்காடுகளின் சிறப்பான மர 

வகைகளாகிய பைன், ஃபிர் (142) ஆயன கிழக்கில் லார்ச் (கால) 

மரவகைகளுடன் கூடி வளர்ந்துள்ளன. டைகாவிற்குத் தெற்கில் 

அஃதாவது ஐரோப்பிய ரஷ்யாவிலும், தூரக்கிழக்குக் கடல் நாடு 

seaflayis (Maritine Far 19௧௨) கலப்புக் காடுகள் எழுந்துள்ளன. 

இங்கு ஊசியிலைக் காடுகளுடன் ஓக் (0௨%), மேபிள் (188.1) ஆகிய 

மரங்களடங்கிய இலையுதிர் காடுகள் ஒருங்கே காணப்பெறுகின்றன. 

இக்கலப்புக் காடுகளடங்கிய பிரதேசத்திற்குத் தெற்கில் இடைப்பட்ட 
மண்டலம் ஒன்று தென்படுகிறது. இங்கு ஸ்டெப் வனங்களும் 

(௦006ம் 510௦) , அடுத்தடுத்து ஏற்படும் வனங்களும் புற்றரைகளும் 
கலந்துள்ளன. இம்மண்டலம் சைபீரியாவரை வியாபித்துள்ளது. 

இதற்கும் தெற்கில்தான் ஸ்டெப் புல்வெளிகள் அமைந்துள்ளன. 

இவை ஏறக்குறைய ஐரோப்பிய முஷ்யாவின் தென்பகுதி முழுவதினை 

யுமே அடைத்துப் பின்னர் வட 'கஸக்ஸ்தானில் தொடர்ந்து 
ம்ங்கோலிய எல்லைக்கு வடக்கிலும் பைகால்.ஏரிக்குச் சிறிது கிழக்கிலு 

முள்ள பகுதி வரையிலும் பரவியுள்ளன. சோவியத் மத்திய ஆசியா 

் வின் பெரும் பரப்பும், காஸ்பியன் கடலது வடமேற்குக் கரைப் பகுதி 

களும் பாலைநிலங்களாகவோ அரைகுறைப் பாலைகளாகவோ காண் 

கின்றன. இவை மித மண்டலப் பாலைகளாகும். இவற்றின் வடக்கில் 

சிறிய முள்தாவரங்களும், தெற்கில் பெரும்பாலும் மணற்பாலைகளும் 

ஏற்பட்டுள்ளன, உப அயன மண்டலப் பகுதிகளின் கீழ்வரும் கருங் 

கடற் கரைப் பிரதேசங்கள்; டிரான்ஸ்காகேசியா ஆகியவற்றில் 

மத்தியதரைக்கடற் பிரதேசத் தாவரங்களான பசுமையிலைக் காடுகள் 

வளர்ந்துள்ளன. 

இந்நாட்டின் ஓரங்களில் அமைந்துள்ள மலைகளின் உயரத்திற்குத் 

தக்கவாறு இயற்கைத் தாவர வகைகளும் வேறுபடுகின்றன. மிகத் 

தாழ்ந்த உயரங்களில் பாலைகளும், முட் புதர்களும், : அவற்றிற்கு 

மேல் இலையுதிர் காடுகளும், இன்னும் உயரமான மட்டங்களில் 

ஊசியிலைக் காடுகளும், புற்றரைகளும், முடிவில் அவற்றின் உச்சி 

களில் நிரந்தரமான பனிப் போர்வையும் படிப்படியாக அமைந்திருக் 

கின்றன. 

மண் வகைகள் 

மண் பற்றிய ஆராய்ச்சித் துறையில் ருஷ்யர்கள்தாம் முன்னோடி 

களாகத் திகழ்கின்றனர், டோகுச்சேஃப் (1200010927) , ஸிபிர்ட்ஸ் 

evreett (Sibirtzev), Aefiar. (Glinka),. serore Optiet hee   
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பிராஸலாஃப் 1௧8௦௭) ஆகியோர் "மண்ணியல் துறையில் சிறந்து 

விளங்கிய ருஷ்ய விஞ்ஞானிகளாவர். - 

மண்கள் பற்றிய மண்டலக் கோட்பாடுதனை (2004 theory of Soils) 

முழுவுருப் பெறச்செய்த பெருமை ஸிபிர்ட்ஸ்ஸாஃப் அவர்களையே 

சாரும். உலகில் தட்ப வெப்பநிலை மண்டலங்களுக்கும் மண்மண்டலங் 

களுக்கு மிடையே காணக்கிடக்கின்ற நெருங்கிய தொடர்பினை அவர் 

தாம் தெள்ளிய முறையில் எடுத்துரைத்தார். மண்டல மண்வனளைகளைத் 

தவிரச் சில காரணங்களால் உலகின் பகுதிகளில் அங்குக் காணப் 

படும் நிலைகளுக்கேற்ப முதிர்ச்சியடையா மண்குழுக்களும் சிலவுள 

  

  
  

        

  

ருஷ்யாவின் மண்வகைகள் 

1. தூந்திரப் பிரதேச மண் 4. கரிசல் மண் 
2.  பாட்ஸால் மண் 8 இளஞ்சிவப்பு மண் 
8. கரும் பழுப்பு மண் 6. பாலைநில மண் 

எனவும் அவர் குறீப்பிட்டார். அவை உள் மண்டல மண்கள் (த 
Zonal ௦1418) எனப்பட்டன. கிளிங்கா என்பார் மண்களின் பண்பு 
களினையே நியதியாகக்கொண்டு தமது வகைப்பாட்டினைத் தெரிவித் 
தார். காலநிலைக் கூறுகளுக்கிணங்கி அமைந்த : மண்வகைகளை 
aut * Ecto dynamo Morphic Soils’ எனவும், புறக்காரணிகளின் 
SedarshHES GU Oturrgeisenp ‘Endo dynamo Morphic
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Soils* எனவும் அவர் அழைத்தார். கிளிங்காவின் இக் கருத்து. 

மண்ணியற் படிப்பிலேயே ஒரு புரட்சியினை ஏற்படுத்தியது. 

ரஷ்யாவின் மண் மண்டலங்கள் யாவும் மிகத் தெளிவாக வரை 

யறுக்கப்படுமாறு உள்ள அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளன. ஒரே €ரான 

வகைகள் பரந்த பரப்புகளிற் காணப்படுகின்றன. மேலும் ருஷ்ய 

நாட்டின் பெரியஅளவின் மூலம் அங்கு மண் வகைகளில் வேறுபாடு 

கள் நிறைய ஏற்பட்டிருக்க இடமுண்டு. ஆகையால் ருஷ்யர்கள் மண் 

ணியலாராய்ச்சியில் முன்னணியில் நிற்பதில் வியப்பொன்றுமில்லை. 

உலகிலுள்ள மண் வகைகளின் பெயர்களனைத்தும் ஏறக்குறைய: 

ருஷ்யாவிலுள்ள மண் வகைகளினைக் கொண்டு அமைந்தவையாகவே 

இருக்கின்றன. 

சோவியத் யூனியன் முழுவதிலும் அதன் முதன்மையான மண் 

வகைகள் யாவும் அவை உருவாகியுள்ள பகுதிகளின் புவியமைப்பு, 

காலநிலை, இயற்கைத் தாவரம் முதலியவற்றை உணர்த்தி நிற்கின்றன. 
எடுத்துக்காட்டாகத் தூந்திர வெளிகளுடன் தூந்திர மண் வகையும், 

டைகா எனப்பெறும் : ஊசியிலைக் காடுகளடங்கிய பகுதியுடன் 

பாட்ஸால் (௦0801) வகை மண்ணும், கலப்புக் காடுகளுடன் பழுப்பு: 

. மண் வகையும், ஸ்டெப் வெளிகளுடன் வளம் மிக்க செர்னோஸம். 

(0௯௦௦௧௯) மண் வகையும், பாலைவனங்களோடு அமில அல்லது: 

கார மண் வகைகளும் நன்கு இயைகின்றன. ஆகையால் சோவியத் 

யூனியனிலுள்ள மண் மண்டலங்கள் கிழக்கு மேற்காக அகல 

விரிந்தும், வடக்குத் தெற்காக மாறியும் அமைந்துள்ளன. 

ஸார் ரஷ்யாவின் தே€யப் பொருளாதார அமைப்பு 

ஸார் ருஷ்யாவில் நாட்டுச் செல்வம் மிகுதியாயிருந்தபோதிலும் 

அது பிற்போக்கான ஏழை நாடேயாகும். அதன் மக்கள் தொகைக் 

கணக்குப்படி நாட்டு வருமானத்தை ஆராய்வோமாயின், ஜெர்மனி, 

பிரிட்டன், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஆகியவற்றின் நாட்டு வரு 

மான அளவைக்காட்டிலும் ருஷ்யநாட்டின் வருமானம் மிகவும் 

குறைந்தது என்பது தெளிவாகும். 

ஸார் ருஷ்யா ஒரு விவசாய நாடாகும். அதன் மக்கள் தொகை 

யின் 5/6 பங்கு பயிர்த் தொழிலிலேயே ஈடுபட்டிருந்தது. எனினும் 

தொழில்வகைகளும் மிகக்குறைந்த அளவில் வளர்ந்திருந்தன. ஸார் 

ரூஷ்யா வலிமை மிகுத்திருந்தது $ எனினும் பொருளாதாரத்துறையில்: 

குறிப்பிடுமளவிற்குப் பிற முதலாளித்துவ நாடுககாயே தம்பியிருந்தது 3 த 

அந்நிய நாட்டுக் கடன் தொகைகளைப். பெற்று வாழ்ந்தது... , தொழிற்: 
ஆசி-2--19 ் 
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சாலைகள், ஆலைகள், சுரங்கங்கள் போன்ற பல தொழிலமைப்புக்கள் 

அவளிதாட்டு மூலதனத்தைக் கொண்டே ஆரம்பிக்கப் பெற்றன. 

ஸார் ருஷ்யாவில் உழவுத்தொழிலும் மிகவும் பிற்போக்கானதாயி 

ரூத்தது : முத்நில முறை (3 Field System), usSaetiemu, Byet 

யன உரமே இல்லையென்ற நிலைமை முதலியன குறைந்த, வளமற்ற 

பயிரினைத்தான் தந்தன. இந்நிலையிற்ருன் உழவுத்தாழிலும் 

ஆக்கமிழந்திருந்தது. ஸார் ரஷ்யாவில் மிகப்பரந்த நிலப்பரப்புக்கள் 

இருந்தன. ் 

ஸார் குஷ்யாவின் தொழில்வளமோ பிற காலனி, காலனியாதிக் 

.கத்திற்குட்பட்ட நாடுகளின் தொழில்வளத்தைப் போன்றே இருந் 

தது. ஆனால் பிரிட்டன், ஜெர்மனி, ௮. ஐ, நாடுகள் போன்ற முன் 

.னேறிய நாடுகளில் பேராலைத் தொழில்கள் (1௦௧௫ industries) Aug 

வாக வளர்ந்திருந்தன. ஜார் ரஷ்யாவில் உணவு சார்ந்த தொழில் 

களும், ஜவுளித் லு) தொழில்களுமே முக்கியத் தொழிற் பிரிவு 

களாய் அமைந்திருந்தன.  பேராலைத் தொழில்கள் நலிந்திருந்தன. 

அவற்றின் பெரும்பகுதியும் பிற நாட்டினர் மூலதனத்தினால் அடக்கியா 

ப்பட்டது. உழவு, சுரங்கம், ஆக்கத்தொழில் போன்ற தொழில்கள் 

அனைத்திற்கும் தேவையான இயந்திரக் கருவிகள் பிறநாடுகளிலிருநீது. 

"இறக்குமதி செய்யப்பெற்றன . 

சோவியத் நாட்டின் தேசியப் பொருள“) வளர்ச் 2யூடன், 

அதன் தொகுப்பில் குறிப்பிடத்தகு மாறுதல்கள் பல ஏற்பட்டன. ஸார் 

ரஷ்யாவில் விவசாயத்தினாலுண்டான உற்பத்தியின் அளவு தொழில் 

களின் உற்பத்தியளவினின்றும் மாறுபட்டிருந்தது : _ அதே சமயத் 

தில் பேராலைத்தொழில்களைவிடச் சிற்ருலைத்தொழில்கள் முக்கியத் 

துவம் பெற்றிருந்தன . 

சோவியத் நாட்டின் பயிர்த்தொழில் 

சோவியத் கூட்டாட்சியீன் நிலப்பரப்புக்களில் வேறுபாடுகளுடன் 

கூடிய இயற்கை நிலைகள் காணப்பெற்றண. இதனால் பல்வேறு பயிர் 

களப் பயிரிட வாய்ப்பேற்பட்டது (அயன மண்டலப் பயிர்வகை 

களாத்தவிர). மேலும் பல்வேறு கால்நடைப் பண்ணை களை நடத்தவும் 

சாத்தியமாயிற்று. சோவியத் கூட்டாட்சியின் காலத்தில், அதற்கு 

முன்னர் ரஷியாவில் அறியப் பெருதிருந்த இரசமிகுவகைப் பழச் 

செடிகள் (போட ுஹர்வு, தேயிலை, சணல் போன்ற இன்னும் பல பயிர் 

களைப் பயிரிட ஆரம்பித்தது. இவ்வாறு இறுதியில் சோவியத்நாடு எல் 

லாவகை முக்கியப் பயிர்களையும் விளைவிக்கத் தொடங்கயது. ,வ்வாறு 

முன்னேறிக் கோதுமை, ரை, பார்லி, ஓட்சு, ஃப்ளாக்ஸ் (பய), பீட் 
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டுச் சர்க்கரை போன்றவற்றின் விளைச்சலில் ருஷ்யநாடு இன்று உலகி 

லேயே முதலிடம் பெற்று விளங்குகிறது. 

கிடைத்துள்ள புள்ளி விவரங்களைக்கொண்டு சோவியத் நிலப் 

பரப்பில் 1/8 பங்கு உழவுத்தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்ப 

தனை அறிய முடியும். 2/8 பங்கு விவசாயத்தில் முன்னேருத நிலப் 

பரப்பாக உள்ளது என்பதும் புலப்படும். இவற்றின் பெரும் பகுதிகள் 

காடுகளாகவும், தூந்திரவெளிகளாகவும், பாலைநிலங்களாகவும், 

மலைப்பாங்கான இடங்களாகவும், சதுப்பு நிலப்பரப்புக்களாகவும் 

உள்ளன. காடுகளை அழிப்பதன் மூலமாகவும், சதுப்பு நிலங்களில் 

வடிகால் அமைப்பதன் மூலமாகவும், பாலைவனங்களில் பாசனவசதி 

ஏற்படுத்தியும் இந்நிலப்புரப்புக்களின் பெரும்பகுதியைப் பயனுடைய 

விவசாய நிலங்களாக மாற்றியமைக்க முடியும். குறிப்பாகத் தெற்கி 

லுள்ள காட்டுப் பகுதிகளை மிக எளிதாகப் பரந்த விவசாய நிலமாக்க 

வாய்ப்புக்கள் உள்ளன. ் 

ஐரோப்பிய ருஷ்யா விவசாயத்தில் மிக முன்னேறியுள்ளது. 

இங்கு உழவுக்குப் பயன்படாத பெரும் பரப்புக்கள் வடக்கிலும் (காட் 

இப் பரப்புக்கள், தூந்திரவெளிகள், சதுப்புநிலங்கள் முதலியன), 

தென் கிழக்குக் கோடியிலும் (வறட்சியான ஸ்டெப் நிலங்களும், அரை 

குறைப் பாலைப்பரப்புகளஞும்) உள்ளன. j 

60 சகவிகிதத்திற்கு மேலாக உழக்கூடிய கரிசல் மண் பரப்புக் 

களில் விவசாயம் மிகச்சிறந்து விளங்குகிறது. 

வடக்கிலுள்ள பாட்சால் (2௦0201) மண்பரப்பும், தெற்கிலுள்ள இளஞ் 

Aeutiy (Chestnut Soil) மண்பிரதேசமும் மிகக் குறைந்த பயிர்நிலங் 

காயே கொண்டுள்ளன. ஏனென்றால் இப்பகுதியிலுள்ள மொத்த 

நிலப்பரப்பில் ஏறத்தாழ 10 சதவீதமே உழுவதற்கு ஏற்றதாயுள்ளது. 

மேலும் பாட்சால் மண் பிரதேசத்தின் பெரும் பகுதியிற் காடுகளும், 

இளஞ்சிவப்பு மண்ப கூதியில் மேய்ச்சல் நிலங்களும் அடங்கியுள்ளன. 

முன்னர்ப் பண்படுத்தப்படாத நிலப்பரப்புகளிற் பல, சோவியத் 

"“கூட்டாட்சியின் காலத்தில் பயிர் நிலங்களாக மாற்றப்பட்டன. அவை 

கிழக்கில், மேற்குச் சைபிரியாவிலிருந்து, தூரக் கிழக்கு நாடுகள் வரை 

யும், வடக்கில் லாடுகள் உள்ள பரப்பு வரையிலும், தெற்கில் பாலை 

sles (Semideserts and deserts) பரப்பு வரையிலும் விரிந்து காணப் 

ug Rear nx. இவ்வாறு ஜார் மன்னர்களாண்ட காலத்தைவிடச் 

சோவியத் கூட்டாட்சியின் காலத்தில் பயிர் நிலப்பரப்புகள் பெரிதும். 

விரிவு படுத்தப்பட்டன. பண்படுத்தப்படாத நிலப் பரப்புகளின் பரு 

பகுதியை இன்னும் பயிர் நிலங்களாக மாற்றி, அமைத்தவண் 
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முன்னேற்றம் தொடர்ந்து ஏற்பட்டு வருகிறது... சோவியத் நாட்டின் 

இழக்குப் பகுதியில், குறிப்பாக கஸக்ஸ்தான் (1கசவிஸ்க்கு), சைபீ 

ரியா முதலியவற்றின் ஸ்டெப் நிலப்பரப்புக்களும், நீண்ட தரிசு நிலங் 

களும், மேலும் பல புதிய நிலப்பரப்புக்களும் பயிர்த்தொழிலின் கீழ்க். 

கொண்டு வரப்படுகின்.றன . 

சோஷலிச சமுதாயத்தால் மீண்டும் முன்னேறிய உழவுத் 

தொழில் 

ஸார்ரஷ்யாவில்867மில்லியன்ஹெக்டர் விளை நிலப்பரப்பு இருந்தது. 
இதில் 150 மில்லியன்களுக்கு மேலாக நிலப்பிரபுக்களுக்கும்,. 
மடாலயங்களுக்கும், ஸார் மன்னர் பரம்பரைக்கும் சொந்தமாய்: 

இருந்தன. ஏறத்தாழ 80 மில்லியன்கள் கூலக்கு (யவ) களுக் 

கும், 185 மில்லியன்கள் நடுத்தர வகுப்பினருக்கும், ஏழைக்குடியான 

வர்கட்கும் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. சோவியத் கூட்டாட்சியின் திறமை 

யால் நிலத்தின்மேல் தனிப்பட்டவர்களின் உரிமை நீக்கப்பட்டது ; 

நிலப்பிரபுக்கள் என்ற பிரிவிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு, அவர் 

களின் நிலங்களை உழைக்கும் உழைப்பாளிகளின் ஆளுகையின் கீழ்க். 

கொடுத்தது. 

முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் (1928). 

தனிப்பட்ட உழவன் ஒருவன் சோவியத் ருஷ்யாவின் உழவுத்தொழி 

லமைப்பில் சராசரி 4°5 ஹெக்டர் விளைநிலப்பரப்பைக் கொண்டு 

பயிரிட வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. இத்தகைய, 20 மில்லியன்களுக்கும். 

மேற்பட்ட விளைநிலப் பண்ணைகள் ரஷ்ய நாட்டில் உள்ளன. 

சோஷலிச ரஷ்யாவின் முக்கிய வேலை யொன்றுள்ளது. அது, 

தனிப்பட்டவர் சொத்துக்களை மூலதனமென நம்பிக் கையாண்டு 

வந்த பழைய பயிர்த்தொழில் முறையிலிருந்து விவசாயிகளின் பெருங் 

கூட்டத்தைப் புதிய சோஷலிசப் பாதைக்குத் திருப்புவதேயாகும். 

இப்பணியானது ஒன்றுகூடிச் செயலாற்றுவதன் மூலம் இயல்வதாகும். 

ஒன்றுகூடிச் செயலாற்றுவதாவது உழவர்கள் தாமாக முன்வந்து: 

படிப்படியாக உற்பத்தியாளர்களாய் ஓத்துழைப்பதேயாகும். ஒன்று 

கூடிச் செயலாற்றுவது, தனிப்பட்டோரின் சொத்தை நம்பிச் செயல் 

பட்ட பின்தங்கிய சிறிய பண்ணை முறையினின்று, நவீன இயந்திர 
வசதிகளோடு கூடிய சோஷலிசப் பண்ணையிலமைந்த பெரும் பண்ணை 

முறைக்கு மாறுவதாகும். இத்தகைய புதுத்திருப்பம் 1930-40 
ஆண்டுகளின் பிற்பகுதியிலுண்டாயிற்று. இதன் விலவாக 1988- 

லிருந்தே ஏற்பட்ட, ஏறத்தாழ 500 ஹெக்டர் சராசரி விளை நிலப் பரப்
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பினைக்கொண்ட “கூட்டுப்பண்ணை முறையும்? (0411601476 நீதா) , 

சற்றேறக்குறைய 2700 ஹெக்டர் சராசரி விகாநிலப் பரப்புககக் 

கொண்ட “மாநிலப்பண்ணை முறையும்? ($ங்கற்ட ரவா) பயிர்த்தொழி 

லமைப்பிற் சிறந்து விளங்கின. ஆனால் பிற நாடுகளில் இத்தனித் 

தனிப் பயிர்த்தொழில் அமைப்புகளில் உள்ள சராசரி விசா நிலப்பரப்பு 

கள் குறைவே. எடுத்துக்காட்டாக, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் 

20-22 ஹெக்டர்கள் ; பிரான்சில் 5:7 ஹெக்டர்கள் ; ஜெர்மனியில் 

அது 8-5 ஹெக்டர்களே. 

இக்கூட்டுப்பண்ணை முறையினால், ஒவ்வொரு கூட்டுப்பண்ணைக்கு 
முள்ள தனித்தனி விளை நிலப் பரப்புகளின் அளவு, உலகப்போருக்கு 

முன்னர் இருந்ததை விட மிக அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது பணப் இங் 

குக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

இவ்வாறு தனிப்பட்ட சிறிய குடியானவப்பண்ணை முறையி 

லிருந்து முன்னேறிய, சோவியத்நாடு இன்று உலகிலேயே ஒரு பெரும் 

விவசாய நாடாகத் திகழ்கின்றது. 

சோவியத் சோஷலிச நாட்டின் இப்பயிர்த்தொழில் பரவலுக்கும், 

அதன் முன்னேற்றத்திற்கும் மேற்கண்ட புது. அமைப்புத்தான் முக்கிய 

காரணம் எனில் அது மிகையாகாது. சோஷலிச சமுதாயத்தின் இப் 

'பேரவைப் பயிர்த்தொழில் உற்பத்தி பல சிக்கல்களை நீக்குவதா 

யுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ' விவசாயத்தில் இயந்திரங்களைப் 

பயன்படுத்தப் பரந்த நிலப்பரப்பு வசதியாக உள்ளது $ தவிரவும் 

நீர்ப்பாசனம், வ்டிகாலமைப்புப் போன்ற பிரச்சினைகள் எளிதில் தீர்க் 

கக் கூடியனவாய் உள்ளன. இவற்றில் மிக முக்கியப் பிரச்சினை 

யாவது விவசாயத்தில் இயந்திரக் கருவிகளைக் கையாள்வதேயாகும். 

இயந்திரக் கலப்பை உண்மையிலேயே விவசாயத்தில் ஒரு பெரும் 

புரட்சியை ஏற்படுத்திவிட்டது எனலாம், 

சோவியத் ரஷ்யாவின் சில விளைபொருட்களின் முக்கியத்துவம் 

கீழ்க்கண்டவாருகும். 

1. பயிர் நிலங்களின் மொத்தப் பரப்பும், தானியங்களின் 

மொத்த விகாச்சலும் அதிகமாகப் பெருகின. ் 

2, மொத்த விகாநிலப் பரப்பில் தானியங்களல்லாத பிற தாவரங் 

களின் ஒப்பளவு (188496 "4 ௦/திம) குறிப்பிடத்தக்க வகையில் அதி 

கரித்துள்ளது. அதுபோன்றே தானியங்கள் விளையும் . பர்ப்புக்களும்: 

அவற்றின் விளைச்சலும் பெருகியுள்ளன...
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“8. புதுரக விவசாயக் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ' 
(தாமே இயங்கும் கருவிகள், பருத்தி சேகரிக்கும் இயந்திரங்கள், 
பீட்டுச்சர்க்கரை செய்யும் கருவ்கள், உருகாக்கிழங்கு பறிக்கும் 
கருவிகள் போன்றன). புதுப் புதுப் பயீர்களும், பயனுள்ள பிராணி 

களும் அதிகரித்தன. , 

4. இதற்குமுன்னர் சோவியத் நாட்டில் கண்டிராத புது விதப் 

பயிர்களும் பயிரிடப்பெற்றன. அவற்றில் முக்கியமானவை நூலாலை 

கட்கேற்ற (1௯106 Crops) gray amaaer, (Cras - Ranick, 
கெனாஃப்-௩ஊ2ம), பயனுள்ள எண்ணெய்ச் செடிகள், இரசமுள்ள பழ 
வகைச் செடிகள், டர்க் மரம் (11மா% 71௦6) முதலியன. 

5. விளைச்சல் வெகுவாக அதிகரித்தது. 1940-ம் ஆண்டில் 
இருந்ததைக்காட்டிலும் கோதுமை, பீட்டுக்கிழங்கு, பருத்தி போன்ற 
முக்கிய விராபொருட்களின் அளவு மிகவும் பெருகியது. 

6. கால்நடைகட்கான உணவு வகைத் தாவரங்களைப் பயிரிட 
ஆரம்பித்ததன் மூலம் கால்நடைகளின் எண்ணிக்கையும் தரமும் 
பெருகின. இதன்மூலம் கால்நடைப் பண்ணை சிறந்து விளங்கின. 
பயிர்த்தொழிலிற் பயன்படுத்தப்பெறும் கருவிகளில் இன்று இயந்திரக் 
கலப்பைதான் முக்கியமானதொன்றாக உள்ளது. விவசாய உற்பத்தி 
யைப் பெருக்கவேண்டி நாட்டின் பல பகுஇகளிலும் இயந்திரக் 
கலப்பை, மற்றும் நவீன விவசாயக் கருவி நிலையங்கள் அமைக்கப் 
பட்டு, ஆங்காங்கே பயிர்த்தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 
இந்நிலையங்கள் தங்களின் விருப்பம்போல் எவ்வளவு இயந்திரங்களை 
வேண்டுமானாலும் வைத்துக்கொள்ள உரிமை பெற்றவை. அதோடு 

ஒவ்வொரு நிலையமும் ஓரு தனிப்பட்ட கூட்டுப் பண்ணையிற்றான் செயல் 

படவேண்டும் என்ற நிபந்தனை கிடையாது. அந்நிலையத்தின் எல்லைக் 

குட்பட்ட பெரும் பெரும் பண்ணைகளிலும் அவை பயன்படுத்தப்பட 
லாம். இம்முறையானது, விவசாயக் கருவிகளைத் தனிப்பட்டோரின் 
சொத்துக்களாய்க்கொண்டு விளங்கும் முதலாளித்துவ நாடுகளில், 

எண்ணிக்கூடப் பார்க்க வியலா அளவிற்கு அக்கருவிகளைப் பயன் 

படுத்தத்தக்க வாய்ப்பினை அளிக்கிறது. 

சமீபகாலம் வரை விவசாயத்தில் சிறு சிறு கூட்டுப்பண்ணை 

முறைகள் கையாளப்பட்டு வந்தன. இம்முறை உழைப்பாளிகளின் 

உற்பத்தித் திறனைப் பெருக்குவதற்கு வசதியாக இருந்தது ; அதோடு 
!இம்முறையினால் ஓவ்வொரு கூட்டுப்பண்ணியிலும் உழுவதற்கேற்ற. 

நிலப்பரப்பு 589 ஹெக்டர்களிலிருந்து 1950 ஹெக்டர்கள் வரை 

அதிகரித்தது.
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சோஷலிச சமுதாயத்தின் இப்புது முறை உழவுத்தொழிலில் 

உண்டான அடிப்படை முன்னேற்றங்களுக்குக் காரணமாகவமைந் 

தது. இவ்வடிப்படை முன்னேற்றங்களாற் கீழ்க்கண்ட விகவுகள் 

ஏற்பட்டன. 

(1) நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியிலுமுள்ள மண், காலநிலைத் 

தன்மைகள் முதலியவற்றிற்கேற்ப மாற்றுப்பயிர் முறைகள் கையாளப் 

பட்டன. ர 

(2) கால் நடைகளின் உணவுப் பயிர்கள், காய்கறிகள், இயந். 

திர. முறைப்பயிர்கள் முதலியவற்றைப் பயிரிட வாய்ப்புக்கள் 

உண்டாயீன . 

(8) செயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்த முடிந்தது. 

(4) வறண்ட பகுதிகளில் நீர்ப்பாசன வசதியும், சதுப்பு நிலங்: 

. களின் வடிகாலமைப்புகளும் ஏற்படுத்த வாய்ப்புக் கிட்டின. 

(5) தாராளமாக விவசாயக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும் கால் 

நடைபற்றியஅறிவியல் வளரவும் வாய்ப்புக்கள் தோன்றின. இவையே 

யன்றி உறைபனியை அகற்றுதல், ஊற்றுநீரை வடிந்தோடச் செய்த 
_ லின் மூலம் நிலத்திற்குத் தேவையான ஈரப்பதத்தைக் காத்துவைத்த 

லும் விவசாயத்தில் ஒரு முக்கிய வேலையாகும். தவிரவும் மண்ணரிப் 

பைத் தடுத்தலும், வறண்ட காற்றினின்று பயிர்களைக் காத்தலும் முக் 

கியம். மேலும் பயிர்களுக்கேற்படும் நோய்களைத் தடுப்பதும், நோயைப் 

பரப்பும் பூச்சிகளை அழிப்பதும் போன்ற முக்கிய வேலைகளில் கவ 

னம் செலுத்தப்பெறுகிறது. 

உலகப்போருக்கு முன்னர் இருந்த நிலையைக்காட்டிலும் சோவி 

யத் நாட்டின் உழவுத்தொழில் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளதை இயந்திர 

வசதிகளைத் தரும் நிலையங்களின் எண்ணிக்கையிலிருந்தே அறிந்து 

கொள்ளலாம். 1950-ம் ஆண்டில், 1940-ம் ஆண்டில் இருந்ததை 

விட 1-5 மடங்கு அதிகமான உற்பத்தி வேலையை இயந்திரக்கலப்பை 

- சாதித்துள்ளது. இப்பொழுது உழுவதற்கு அனேகமாக இயந்திரக் 

கலப்பையே பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவை ஏறத்தாழ 20 மில்லியன் 

மக்கள் செய்யக்கூடிய வேலையைச் செய்துவிடுகின்றன. இந்நாட்டின் 

கூட்டுப்பண்ஜை முறையில் எறத்தாழ & பங்கு வேலைகளை இவ்வியந். 

திரக் கருவிககாக்கொண்ட நிலையங்களே செய்துவருகின் றன. 

மேற்கண்ட சாதனைகள் அனைத்தும் தேவைக்கே போதுமானதாக 

இருக்கவில்லை. தற்போதைய உழவு உற்பத்திப் பொருட்கள் வளர்ந்து;
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- வரும் மக்கள் தொகையின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடியன 

வாக இல்லை, உணவுப் பொருள்களே அன்றி விவசாயத்திற்கு வேண் 

டிய கச்சாப் பொருள்களின் அளவும் போதுமானதாக இல்லை. இது 

'விவசாயத்தின் எல்லாத் துறைகளிலும் இன்னும் ஏற்படவேண்டி௰ய ' 

வளர்ச்சியின் அவசியத்தைத் தெளிவுபடுத்துகின்றது $ மேலும் எல்லா 

- வற்றிற்கும் அடிப்படையாக விளங்கும் தான்யங்கள் உற்பத்தியின் 

அதிகரிப்பு அவசியத்தைச் சுட்டிக் காட்டுவதாயுமுள்ளது. 

பேராலைகளின் முன்னேற்றத்தில் மாபெரும் வெற்றிகள் கிட்டி 

“யுள்ளன. இதன் விளைவாகச் சோவியத் நாடு, பயிர்த்தொழிலை எல்லா 

- வழிகளிலும் விரிவுபடுத்த 1958-5.4ல் ஓரு திட்டம் தீட்டி, அதன் 

பயனை உணர்ந்தது. இந்நாட்டின் கிழக்குப் பகுதியில் குறிப்பாகக் 

கஸக்ஸ்தான், மேற்கு சைபீரியா முதலிய பகுதிகளில் இதுவரை பண் 
' படுத்தப்படாத டிதிய நிலங்களும், தரிசு நிலங்களும் உள்ளன. கம்யூ 
னில்ட் கட்சியும், சோவியத் அரசும் இந்நிலங்களைப் பயன்படுத்தத் 

துணிந்து கையாண்ட முறைகள் அவற்றின் வடழகறயவைய் விளக்குவன 

- வாயுள்ளன. 

பண்ணைகளை இயந்திர மயமாக்குதல் விரிவாக முன்னேறியுள்ளது, 

1959-60ல் பயிர்த்தொழிலிற் கீழ்க்கண்ட அளவில் இயந்திரங்கள் 

.பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன: 

இயந்திரக் கலப்பைகள் (11௨௦௦78)--1 ,650,000 (151 அலகு 

கள்). 

தானிய அறுவை இயந்திரங்கள் (சேக்ஸ் லோ ௦6)-560,000. 

மக்காச்சோள அறுவடை இயந்திரங்கள் (15/26 Combines)- 
250,000. 

ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களால் பேரளவில் விவசாய உற்பத்திக்கு 

மின்சக்தி அளிப்பதும், நிலப்பண்படுத்தலுக்கு வேண்டிய இயந்திர 

வசதிகளைக் கொடுப்பதும், கால்நடை அபிவிருத்தியும், உழவுத்தொழி 

ws சார்ந்த மற்ற எல்லா வகை வசதிகஞம் கிடைக்கக்கூடும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

சோவியத் நாட்டின் விவசாயத்துறையில் உணவுப் பயிர்களின் 

உற்பத்திதான் முதலிடம் பெறுகின்றது. இது வியப்பிற்குரிய 

தொன்றல்ல $ எந்நாட்டிற்கும் உணவுப் பொருட்கள்தாம் சுபிட்சத் 

தைத் தேடித்தருகின்றன. கால்நடைப் பராமரிப்பு, தொழிற்பயிர்கள் 

விளைச்சல் ஆகியவிரண்டும் முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பினும், 

உணவுப்பொருட்களின் உற்பத்திதான் ருஷ்ய நாட்டினரின் முக்கிய 

. மான குறிக்கோளாக இருக்கின்றது. ட
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உலகிலேயே உணவுப்பயிர்கக£ப் பெருமளவில் படைக்கும் நாடு . 
களுள் சோவியத் யூனியன் ஓர் உயர்ந்த இடத்தினை வகிக்கின்றது. 
அப்பயிர்களுள் கோதுமைப் பயிரே முதன்மையானதாக இன்றும் 
விளங்கிவருகின்றது.  , 

ரை, ஒட்ஸ், பார்லி ஆகிய பயிர்களும் ருஷ்யாவில் பயிரிடப்பெறு 
கின்றன. உலகில் வேறு எந்நாட்டிலும் இங்குள்ளதனைப் போன்று 
மேற்கூறிய பயிர்கள் விைவிக்கபெறுவதில்லை. அவையாவும் 

பயிரிடப்பெற்று வரும் பரப்பும் ௬ுஷ்யாவில்தான் மிகுதியாக உள்ளது. 

இவை தவிர்த்து மக்காச்சோளம், தினைவகைகள் ஆகியன பேரளவில் 
இங்குப் பயிராகின்றன. 

சோவியத் யூனியனில் பயிராகும் கோதுமை சிறந்த வகைப் 

பயிராக உள்ளது. அப்பயிரில் ஆல்புமின் (கம) என்ற ஒரு 

வகைச் சத்துப்பொருளின் அளவு மிகவுமதிகம் $ சோவியத் நாட்டின் 

கண்டப்பண்புடைய காலநிலையே இதற்குக் காரணமாகும். செர்னோ 

ஸெம் (02௦210) மண்மிக்க ஸ்டெப் வெளியும், மரங்களடர்ந்த 

ஸ்டெப் வெளியுமேதான் ருஷ்யாவின் முக்கியமான கோதுமை 

் பயிராகும் மண்டலமாகவுள்ளது. அம்மண்டலம் தனது பகுப்பில் 

மேற்கிலிருந்து கிழக்காகக் குறுகிக்கொண்டே செல்கின்றது. 

யுக்ரேன் மாநிலம்;. டான் ஆறு பாய்ந்து செழிக்கச்செய்துள்ள நிலம், 

வால்கா வடிநிலத்தின் மத்தியப் பாகம், யூரல் மலைகளின் தென்பகுதி, 

வட கஸக்ஸ்தான், மேற்கு சைபீரியா ஆகிய பகுதிகள்தாம் அம் 

மண்டலத்தின் கீழ் வருகின்றன. இம்மண்டலம்தான் ருஷ்யாவின் 

கோதுமைக்களமாகவுள்ளது. மேலே குறிப்பிடப்பெற்ற பகுதிகளில் 

வெவ்வேறு பருவத்தில் கோதுமை பயிரிடப்பெறுகின்றது. யுக்ரேன் 

மாநிலம், மால்டேவியக் குடியரசு, காக்கஸஸ் மலைகளின் தென் 
மேற்குப் பகுதி ஆகியவற்றில் குளிர்காலக் கோதுமை (4/19% 9716௧0) 
சாகுபடியாகின்றது $? இவற்றிற்கெல்லாம் வடக்கேயமைந்துள்ள பகுதி 

களில் வசந்த காலக் கோதுமை ($றுத "*4/௦௧௩%) பயிராகின்றது. 

வால்கா ஆற்றுப் பிரதேசம், யூரல் மலைப்பிரதேசம், மேற்கு சைபீரியா, 

வட கஸக்ஸ்தான் ஆகியன உலகிலேயே மிகச் சிறந்த வசந்த காலக் 

கோதுமையினை உற்பத்தி செய்கின்றன. இப்பகுதிகளிலெல்லாம் 

மிகத்தண்மையான காலநிலை நிலவுவதால், பயிர் வளருங்காலம் மிகக் 

குறுகியது. இதனால் வெப்பமிக்க பகுதிகளிற் பயிராகும் கோதுமை 

யினின்று, இப்பகுதிகளில் விசையும் கோதுமை வேறுபடுகின்றது. 

சிறிது காலமாகப் பயிர். வளருங்காலம் -குறுகியுள்ள,,. குளிர் 

மிகுந்த வடபகுதிகளை நோக்கிக் கோதுமை விளையும் பர்ப்பு விரியத் ், 

துவங்கியுள்ளது. ஷெர்னோஸெம் மண் அற்ற பகுதிகளிலெல்லாம்
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உணவுப் பொருட்கள் விளையத்தகும் நிலமிரு ந்தபோதிலும், அப்பகுதி 

களை விடச் சிறந்த நிலைகளைக் கொண்டு தெற்லமைந்துள்ள பயிர்ப் 

பிரதேசங்களில் துரிதமாக ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்களினால் இத்தென் 

பகுதிகளினின்று உணவுப்பொருட்கள் வடபகுதியில் வந்து குவிந்தன. 

மேலும் வடபகுதியில் இக்கூலங்களைக் குறைந்த விலைகளில் விற்கவும் 

மக்கள் துணிந்தமையால், வடபகுதிகளில் பயிர்களுற்பத்தி பெரிதும் 

தடைப்பட்டது. இதனால் அங்கு வாழ்ந்த விவசாயிகளுக்கு இடுக் 

கண்கள் பல ஏற்பட்டன. ஒரு காலத்தில் நன்கு விகாந்து, மக்கட்கு 

நிறைய ஈந்த வடபகுதி தேய்ந்தது : பல பெரும் பரப்புகள் பயிரிடப் 

படாதொழிந்தன?; பயிர் விளைநிலங்களனைத்திலும் ஜுனிபெர் (8 யாம்றல), 

ஆல்டர் (பன) போன்ற பயனிலா மரங்கள் பல வளரத்தொடங்கின . 

ஆனால் தெற்கு சீரும் சிறப்பும் கொண்டு மிளிர்ந்து செல்வத்தில் தித் 

தது. இதன் மூலம் ருஷ்யப் புரட்சிக் காலத்திற்கு முன்பு ரஷ்யாவின் 

வடபகுதி முழுவதும் தென்பகுதியினையே பெரும்பாலும் நம்பி வாழ்ந்து 

வந்தது. 

சோவியத் குடியரசு உருப்பெற்று எழுந்ததன் பின்னர்தான், 

வடருஷ்யா விழித்தெழத் துவங்கியது. இப்பகுதியினை நோக்கிக் 

கோதுமை பயீரிடல் பரவ ஆரம்பித்தது. இப்பொழுது இங்கு இப் 

பயிரின் உற்பத்தி வெகுவாகப் பெருகியுள்ளது. இப்பகுதியின் 

உணவுப்பொருட் தேவைகள் நன்கு நிறைவு செய்யப்பட்டு வரு 

கின்றன. இவ்விதம் வடரூஷ்யாவில் உழவுத்தொழிலினைப் பெருக்கு 

வதில் சோவியத் அரசாங்கம் மிகுந்த அக்கறை கொள்ள 

முனைந்ததன் பலனாகக் காடுகளடர்ந்து வளர்ந்திருக்கக் காணப்பெற்ற 

பகுதிகள் திருத்தப்பெற்று, வேளாண்மைக்குகந்தனவாகச் சீராக்கப் 

பெற்றன. அறிவியலின் துணையினால் இப்பகுதிகளின் காலநிலைக் 

கேற்பத் தகுந்த கோதுமை விதைவகைகள் கண்டுபிடிக்கப்பெற்று, 

இங்கு விதைக்கப்பட்டன . இவற்றையெல்லாந் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட 

வேறுபல வேளாண்தொழிற் சீரமைப்புத் திட்டங்கள் யாவும் சோவியத் 

நாட்டினை அத்துறையில் சிறந்திலங்கச் செய்துள்ளன. 

ஐரோப்பிய ருஷ்யாவில் கீவ் (1௯), துலா (711௨), நாவ்கராடு 

(120௦0) ஆகியவிடங்களைச் சேர்க்குங் கோட்டிற்கு வடக்கேயுள்ள 

பகுதியில் ருஷ்யப் புரட்சிக்கு முன்னர் சுமார் 250,000 ஹெக்டர்கள் 

பரப்பிற்ருன் கோதுமை பயிராகியது. ஆனால் இரண்டாம் உலகப் 

போரின்போது இவ்விளைபரப்பு 8 மில்லியன் ஹெக்டர்களாக அதிகரித் 

திருந்தது. இவ்வடபகுதியின் பெரும்பரப்பில் காய்கறிவகைகள், 

உருளைக்கிழங்கு ஆகியன பயிராகிய போதிலும், உணவுப் பொருளுற் 

பத்தியும்-சிறப்பாகக் கோதுமையுற்பத்தி-பெருவாரியாக நடைபெற்று 

வருகின்றது.
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ஆகையால் ருஷ்யாவில் கோதுமை பயிராகும் பரப்பின் வட 

வெல்லை 60” அட்சாம்சத்திற்கு வடக்கேயுள்ள பகுதியில் கூட 

அமைவுறும் அளவுக்கு அப்பயிரின் உற்பத்தி பெருகியுள்ளது. 

ரஷ்யாவில் வேளாண் துறையில் கையாளப்பட்டு வரும் செறிந்த 

வேளாண்மை முறை, இத்துறையில் அதிகமான அளவுக்கு இயந்திர 

சாதனங்களைப் பயன்படுத்தல், சமீப காலத்தில் இந்நாடு முழுவதிலும் 

நிறுவப்பட்டுள்ள கூட்டுப்பண்ணைகள் ஆகியனவே கோதுமை உற்பத் 

தித் தொழிலிற் கண்டுள்ள முன்னேற்றத்திற்குக் காரணங்கள் எனக் 

கூறின் அது மிகையன்று. 

கருங்கடற்கரையிலமைந்துள்ள கெர்ஸன் (148800) , ஓடிஸ்ஸா 

(Odessa) ஆகிய $இரு துறைமுகங்களின் வாயிலாகத்தான் ருஷ்யா 

வின் கோதுமை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றது. மாஸ்கோ (14௦800) 

கார்க்கி (௦௮), ஓரன்பர்க் (ரள) ஆகிய நகரங்கள் கோதுமைக். 

குப் பெயர் பெற்ற சில கேந்திரங்களாகும். 

தொழிற் பயிர்கள் 

தொழில்களுக்குக் கச்சாப் பொருட்களாகவுள்ள தொழிற் பயிர் 

கள் ருஷ்ப வேளாண்மையில் ' பெரும்பங்கு பெறுகின்றன. பரந்து: 

கிடக்கும் இந்நாட்டின் வயல்களில் பருத்தி, சணல் நார் (1118), பீட் 

* கிழங்கு ($மகா-0௨௯) ஆகியன பயிரிடப்படுகின்றன. ருஷ்யப் புரட்சி 

யின் பின்னர், இவற்றின் உற்பத்தி நன்கு பெருகியுள்ளது. உதாரண 

மாக அப்புரட்சிக்கு முன்னர், ருஷ்ப ஜவுளி . ஆலைத்தொழிலிற்குத் 

தேவையான பருத்தியில் அரைப் பங்கிற்கும் மேற்பட்ட அளவு 

இறக்குமதி செய்யப்பட வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது Qs 

நிலையில் மாற்றம் கண்டுள்ளது : தனது தேவைகளனைத்தையும் நிறைவு 

செய்து கொண்டதோடு மட்டுமன்றி, இந்நாட்டில் விளையும் பருத்தியில் 

ஒரு பங்கினை ஏற்றுமதியில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ரஷ்யாவில் 

பருத்தி பெருவாரியாகப் பயிரிடப்படுகின்றது. 

ஸார் (7௯) மன்னர்களின் ஆட்சிக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்த ருஷிய 

ட நாட்டில் பயிராகிய பருத்தியின் அளவு தற்போது ஆறு மடங்காகப் 

பெரு53யுள்ளது. இந்தியா, பயிரிடும் பருத்தியினவிட அதிகமான 

அளவினைச் சோவியத் பூனியன் உற்பத்தி செய்கின்றது. இப்பயீர் 

நன்குவளர மிகுந்த வெப்பம் தேவைப்படுகின்றது. நாட் டின் தென் 

பகுதிகளான மத்திய ஆசிய நாடுகள், டிரான்ஸ் காகேஸியா (மஹ 

Caucasia). ஆகியவற்றில் நீர்ப்பாசன வசதிகள் மிக்க நிலத்தில்: 

பருத்தி விளைகின்றது. சோவியத் யூனியனிலேயே உஸ்பெகிஸ்தான்: 

மாநிலம் பருத்திப் பயிருக்கு மூலப் பிரதேசமாக அிளற்குசின்றக. ஆ
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பருத்தியுற்பத்தி செய்யும் முறைகளில் பல முக்கியமான மாற்றங் 

கள் புகுத்தப்பட்டுள்ளன. பழங்கால நீர்ப்பாசன முறைகள் முழுவ 

தும் விட்டொழிக்கப்பட்டு, நவீனகால முறைகள் கையாளப்பட்டு 

வரப்படுகின்றன. உழுதல், விதைநடல், பயிரிடல் ஆகிய செயல்கள் 

யாவும் பெரும்பாலும் இயந்திரங்களால் ஆழற்றப்பட்டுவருகின்றன. 

பருத்தி பறிக்கும் பொறிகள் தற்போது பருத்தி வயல்களில் செயலாற்று 

வதின் மூலம், இத்தொழில் நடைபெறுவது எளிதாக்கப்பெற்றுள்ளது. 

பருத்திப் பயிர் அறுவடையின்போது ஏற்படும் வேலையாட்களின் 

'தேவையை இப்பொறிகள் குறைத்துள்ளன. 

ருஷ்யப் புரட்சிக்கு முற்பட்ட காலத்தில் மத்திய ஆசியாவில் ஒரு 

அஹக்டர் விமா பரப்பில் சுமார் 6.7 Geer Got (Centners) 

பருத்தி விளைந்தது. ஆனால் 1958 ஆம் ஆண்டு மத்திய ஆசியக் 

குடியரசு நாடுகளுள் ஒன்றான தாஜிக்ஸ்தானில் சுமார் 27 செண்ட்னெர் 

பருத்தி விளைந்தது. 1965 ஆண்டிற்குள் தற்போதுள்ள உற்பத்தி 

40 சதவீதத்திற்கும் மேலாக அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க் 

கப்படுகின்றது. 

சணல்நார் பயிராவதற்கு இதமான கோடைகாலமும், நிறைந்த 

சூரிய ஒளியும் பெரிதும் அவசியம். சோவியத் யூனியனின் வட 

மேற்குப் பகுதிகளில் இப்பயிர் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. 

இப்பயிரின் கீழ் உள்ள வயல்களில் இயந்திரங்களின் மூலமேதான்- 

பெரும்பாலான வேலைகள் நடைபெறுகின்றன. இப்பயிரின் உற் 

பத்தியை நன்கு பெருக்குவதற்கான முயற்சிகள் ருஷ்ய ஏழாண்டுத் 

திட்டத்தின்கீழ் மேற்கொள்ளப்பட விருக்கின்றன. அவை யாவும் 

அப்பயிரின் உற்பத்தியை மேலும் 81% பெருக்கக்கூடும். 

பீட் கிழங்கின் தண்டுகளிலிருந்து சர்க்கரையும் சோவியத் 

யூனியவில் தயாரிக்கப்படுின்றது. கோதுமைப் பயிரின் வரலாற்றைப் 

“போன்றே, பீட் கிழங்கின் உற்பத்தி பற்றிய வரலாறும் சுவையான 

தொளன்றாகும். ஜார் பேரரசர்களின் காலத்தில் பீட் கிழங்கு உற்பத்தி 

யும், சர்க்கரைத் தொழிலும் யுக்ரைன் மாநிலத்தில் மட்டுமே இருக்கு 

மாறு செய்யப்பட்டன. மேலும் வால்கா வடிநிலம், மத்திய ஆசியா, 

சைபீரியா ஆகிய பிரதேசங்களில் சர்க்கரை தயாரிக்க எடுத்துக் 

கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகளையெல்லாம், யுக்ரைன் மாநிலத்தில் 

சர்க்கரை ஆலைகளை நிறுவியவர் பயன்தராது இருக்க ஆவன செய்த 

னர். ஆனால் இப்பொழுது பீட் கிழங்கு உற்பத்தி இம் மாநிலத்திற்குள் 

மட்டும் அடங்கிக் கிடக்காது தெற்கு, கிழக்கு, வடக்கு தோக்ூப் 

ப்ரவியுள்ளது. தெற்கில் இப்பயிரின் விகாச்சல் டிரான்ஸ் காக்கேஸியா 

வரை பரவியிருக்கின்றது.' யுக்ரேனில் உள்ளதைப்போன்று இம் 

மாநிலத்திலும் மண் வளம் பொருந்தியதாக இருக்கின்றது: சைபீரிய
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ஸ்டெப்ஸ் வெளிகளிலும், மத்திய ஆசியாவிலும்கூட பீட் கிழங்கு. 

பயிரிடப்பட்டுவருகின்றது. இங்கு நீர்ப்பாசன வசதி ஏற்படுத்தப்: 

பட்டுள்ள நிலத்தில் உலகிலேயே மிகவுமதிகமான விளைச்சல் காணப் 

பெற்றுள்ளது. சர்க்கரையினைப் பதப்படுத்தும் தொழில் பல புதிய: 

பிரதேசங்களிலும் நிறுவப்பெற்றுள்ளது. ் 

1917ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு பல புதிய பயிர்கள் ருஷ்ய. 

விவசாயத்தில் புகுத்தப்பெற்றுள்ளன. வறண்ட பரப்புக்களில் 

சோளம் பபிராக்கப்படுகின்றது. பாலஸ்தீனத்திலிருந்து இப்பயிர் 

இங்குக் கொணரப்பட்டது. யுக்ரைன், வட. காக்கஸஸ், தூரக் கிழக். 

குப் பகுதிகளில் பெரும் பரப்புகளில் ஆல்புமின், எண்ணெய் ஆகியன 

நிறைந்த சோயா பீன்ஸ் (803௧ 13௦௨15) உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. 

மத்திய ஆசியாவிலும், வடகாக்கஸஸ் பிரதேசத்திலும் சணவிற்குப்: 

பதிலீட்டுப் (Substitute) QurGerrsas கெனாஃப் (ஸரீ) என்ற பயிர் 

புதிதாகப் புகுத்தப்பட்டது. இப்பயிரினின்று ஆக்கப்பட்ட சர்க். 

கரையை நிரப்பிக் சர்க்கரைக்கு எத்தகைய பழுதும் ஏற்படாது 

காக்கப்படுகிறது. ௬மிஸா (மோச) என்ற €ன நாட்டுச் செடியும் 

சோவியத் யூனியனில் பயிரிடப்படுகிறது. இது கால்நடைகளுக்குச் 

சிறந்த உணவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

உப அயன மண்டலக் காலநிலை சிறந்திருக்கக் காணப்பெறும் 

தென் பகுதிகளில் அப்பகுதிகளுக்கே உரித்தான பயிர்கள் சிலவும் 

ருஷ்யாவில் வளர்கின்றன. ருஷ்யா ஒரு பேரரசாக விருந்தபொழுது 

இப்பொருள்களை இந்நாட்டிற்குள் இறக்குமதி செய்வதற்கென்றே. 

ஓரண்டில் ௬மார் 200,000,000 ரூபிள்கள் (7௦0165) செலவழிக்கப் 

பட்டன. இப்பயிர்கள் எவையும் ருஷ்யாவில் அப்பொழுது உற்பத்தி 

செய்யப்படவில்லை. சோவியத் பூனியனால் சமீப காலத்தில் விவசாயத் 

துறையில் பயிரிடப் புகுத்தப்பட்டவற்றுள் பெரும்பாலானவை உப: 

அயன மண்டலப் பயிர்கள்தாம். ருஷ்யாவில் உப அயனமண்டலப் 

பகுதிகளின் பரப்பு மிகக்குறைவு என்பது உண்மை. அப்பகுதிகளின் 

வட எல்லைக்கருகே அமைந்துள்ளன பகுதிகள்தாம் ருஷ்ய நாட்டிற் 

குள் அடங்குகின்றன. இவ்வாறு இவ்வட்சாம்சங்களிலெல்லாம் 

பயிரிடப்படும் கூலங்கள் யாவை ? 

எண்ணெயைத் தரக்கூடிய டுங் மரம் (யத 72௦6) பல ஆயிரக் 

கணக்கான ஹெக்டர்கள் நிலப்பரப்பில் விளைகின்றது. ருஷ்யப் 

புரட்சிக்கு முன்னர் ருஷ்யாவில் அரிதாகக்காணப்பட்ட மத்திய 

தரைக்கடற் பிரதேசத்தைச் சார்ந்த கார்க் ஓக் (Cork-Oak) wytb 

தற்போது மின்சாரக்கருவிகளையும், குளிர் சாதனப் பெட்டிகளையும். - 

தயாரிக்கும் தொழில்களில் பெருமளவிற் புயன்படுத்தப்படுகிறது.
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கருங்கடற்கரையீல் இம்மரங்கள் அடர்ந்த காடுகள் அதிக அளவிற் 

காணப்பெறுகின்றன . 

முன்னரெல்லாம் இலங்கையிலிருந்தும் சீனாவிலிருந்தும் ருஷ்யா 
வில் தேயிலை இறக்குமதி செய்யப்பட்டுவந்தது. ஜார்ஜியா என்ற 

மாநிலத்திலுள்ள பாடுமி (யம்) என்னும் இடத்தைச் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் இதனை விளைவிக்க முயற்சிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. 

அவை ஊக்கமூட்டும் வகையில் வெற்றியளிக்கவே, தற்போது 

ஜார்ஜியா மாநிலத்தில் பரந்த பரப்புக்களில் தேயிலை பயிராகின்றது. 

தேயிலையைப் பக்குவப்படுத்திச் சுத்தம் செய்யும் ஆலைகள் பல இங்குச் 

செயலாற்றுகின்றன. 

உஸ்பெகிஸ்தானின் தென்பகுதியிலுள்ள பள்ளத்தாக்குகளிலும், 

தாஜிக்ஸ்தானிலும் கரும்பு விளைகின்றது. இப்பாகங்களில் ஆண் 

டிற்கு 5000 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்யினும், கோடை காலத்தில் 

வறட்சியான நிலைதான் காணப்படுகிறது.. இதன் விசாவாக செயற்கை 

முறைகளின் மூலம், கரும்புவிளையும் நிலங்களுக்கு நீர்வசதி அலிக்கப் 

படவேண்டியுள்ளது. இத்தகைய இடையூறுகள் இருந்தபோதிலும், 

துரிதமாக முதிர்ச்சியடையக்கூடிய வகைப்பட்ட கரும்பினைப் பயீரிடுவ 

தாலும், இவ்வகைக் கரும்பிலை மற்ற நாடுகளில் விளையும் கரும்பு 

வகைகளுடன் கலந்து விளைவிப்பதாலும் ருஷ்யர்கள் அதிக உற்பத்தி 

செய்கின்றனர். சர்க்கரையினின்று சாராயத்தினை வடிகட்டக்கூடிய ” 

ஆலையொன்று உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ளது. 

வெகு காலமாகவே ரஷ்யாவின் மத்தியதரைக் கடற்கரைப் 

பகுதிகளில் ஆலிவ் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது. இத்தோட்டங்கள் 

கிரிமியாவில் (ரோர்றாகக) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அரசாங்கத்தால் 

கண் காணிக்கப்பட்டு வரும் ஓர் ஆலிவ் பண்ணை தென் டர்க்மெனி 

wrats (Turkmenia) நிறுவப்பட்டுள்ளது. பாகூ (வி) என்ற 

நகரருகே ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் மிலவும் அதிகமான அளவுக்கு 

'இத்தோட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

ஓரளவுக்கு அதிகமாகவே மழையைப் பெறுகின்ற இவ்வுபஅயன 

மண்டலப் பகுதிகளிலெல்லாம் விவசாயத்துறை இன்னும் பன்மடங்கு 

சிறக்க இடர்ப்பாடுகள் பலவுள. மிகுந்த மழையின் மூலம் மண்ணரிப்பு 
ஏற்பட்டு, அதனைத் தொடர்ந்து சில சிக்கல்கள் நேரிடுகின்றன. 
மேலும் இப்பகுதிகளிலெல்லாம் உறைபனியினின்று பயிர்களைக் 

காத்தல் கடிமையானதொரு செயலாகவிருக்கின்றது. ஆனால் புது 
(வகையான விதைகளை நடுவதன் முலம், இவ்விடர்ப்பாடுகளினை 

ஓரளவுக்கு வெற்றிகொள்ள முடிஇறது,
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சோவியத் பூனியனில் கால்நடை வளர்த்தல் எவ்வகையில் 

முன்னேற்றமடைந்துள்ளது என்பதனை இங்குக் காணப் புகுவோம். 

புற்றரைகள் மண்டிக்கிடக்கும் . இடங்களில் கால்நடை வளர்த்தல் 

சிறந்திருக்கிறது. ஐரோப்பிய ரூஷ்யாவின் வடபகுதிகளான 

வோலக்டா பிரதேசம் (701020௧ 156210), ஆர்க்கெஞ்சல் (47௦௨ த61) 

முதலியவற்றிலிருந்தும், மேற்கு சைபீரியாவிலிருந்தும் உயர்ந்தவகை . 

வெண்ணெயும் பாலும் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. பால்டிக் குடியரசு 

நாடுகளில் கால்நடை வளர்த்தல் தொழில் மிகச் சீரிய முறையில் 

நடைபெற்று வருகின்றது. ரஷ்யாவின் தென்கிழக்குப் பகுதியில் 

மேய்ச் சலுக்குப் பயன்படத்தகு ஸ்டெப்ஸ் புல்வெளிகளும், வறண்ட 

பகுதிகளும் கால்நடை வளர்த்தலைச் சிறப்பான தொழிலாகக் 

கொண்டுள்ளன.  கஸக்ஸ்தான், மத்திய ஆசியா, அளெர்பய்ஜான் 

ஆகிய பிரதேசங்களிலிருந்து இறைச்சி, உரோமம், தோல் ஆகியன 

பேரளவில் கிடைக்கின்றன. 

ரஷ்யாவில் விவசாயத் துறையில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்களைத் 

தொடர்ந்து, கால்நடை பராமரிப்பும் நன்கு உணரப்பட்டது. இதன் 

மூலம் அரசாங்கம் அத்துறையிலும் மிக்கக் கவனம் செலுத்தத் 

தொடங்கி, அத்துறையினை முன்னேற்றப்பாதைக்கு இழுத்துக் 

கொண்டு சென்றது. இங்கு விளையும் மக்காச் சோளம் சிறந்த 

கால்நடை உணவாக உபயோகிக்கப்படுகிறது. 1958ஆம் ஆண்டி 

விருந்து. 1959ஆம் ஆண்டிற்குள் ருஷ்யாவில் கால்நடைகளின் 

எண்ணிக்கை 1 8-8 மில்லியன் அதிகரித்தது. இறைச், பால் ஆகிய 

வற்றின் உற்பத்தி சுமார் 50 சதவீதம் அதிகரித்தது. 1958ஆம் 

ஆண்டிலிருந்தே அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளினைவிட அதிகமான 

அளவுப் பாலை உற்பத்தி செய்தது. ஏழாண்டுத் திட்டத்தில் இறைச்சி 

உற்பத்தியை இரட்டிக்கவேண்டும், பால், உரோமம் ஆகியவறீறின் 

உற்பத்தியை 80 சதவீதம் உயர்த்தவேண்டும் என்பனவெல்லாம் 

ரஷ்யர்கள் கொண்டுள்ள சில இலட்சியங்களாகும். 

சோவியத் யூனியனில் நீர்ப்பாசனம் 

சோவியத் யூனியன் மிகப் பெரியதொரு நிலப்பரப்பு என்பது 

முன்னரே கூறப்பட்டது. வேறு எந்த நாட்டிலும் இந்நாட்டினைப் 

போன்று அதிகமான பரப்பு சாகுபடிக்குக்கீழ்க் கொணரப்படவில்லை. 

சுமார் 200,000,000 andi sar மிலப்பரப்பு இப்பொழுது 

விவசாயத்துறையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய அமெரிக்க 

நாடுகள், கனடா, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய மூன்று நாடுகளிலும் 

சாகுபடி செய்யப்பட்டிருக்கும் மொத்த நிலப்பரப்புகள் முழுவதையும் 

சர்த்துப் பார்ப்பினுங்கூடச் சோவியத் யூனியனைவிடக்..குறைவாகத் 

தான் இருக்கும். ் ட ட்ட ்் poeta
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சோ-வியத் யூனியனில் பயனளிக்கக்கூடிய, ஆனால் இதுவரையில் 

பயன்்துய்க்கப்படா நிலப்பரப்பு மிகுதியாகவுள்ளது. இரண்டாம் 

உலகப்போருக்கு முன்பு, சராசரியாக ரஷ்யாவில் மொத்த நிலப் 

பரப்பில் 10 சதவீதம்தான் உழவுத் தொழிலிற்குப் பயன்படுத்தப் 

பட்டிருந்தது. அணுகுதற்கரிய கிழக்குப் பகுதிகளையும், குளிர்ச்சி 
மிக்க வடபகுதிகளாயும், நீர்வசதி குறைந்த தென்பகுதிகளையும் 

ருஷ்யர்கள் :உழவுத்தொழிலிற்கு உட்படுத்த எண்ணியுள்ளமையால், 

ருஷ்யாவினது உற்பத்தியை அதிகரிக்க வாய்ப்புக்கள் நிறைய 

வுள்ளன. 

நீர்ப்பாசன வசதியற்ற இடத்தில் அதனை ஏற்படுத்தவும், 

ஏற்கெனவே உள்ள இடத்தில் அதனை அதிகப்படுத்தவும் ருஷ்ய 

அரசாங்கம் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளின் பலனாக, மத்திய 

ஆசியக் குடியரசுகளுக்குப் பல நன்மைகள் ஏற்பட்டுள்ளன. புதிய 

பல நீர்ப்பாசன முறைகள் புகுத்தப்பட்டுள்ளன. மத்திய ஆசியாவில் 

உழவுத் தொழில் மேன்மையுறத் தேவையான உழவுக் கருவிகளை 

அரசாங்கமே அளிக்க முன்வந்துள்ளது. இப்பொழுது மத்திய 

ஆசியாவின் வயல்களில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பலவகையான 

உழவுக் கருவிகள் உபயோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. பல புதிய 

நிலப்பரப்புக்கள் சாகுபடிக்குக்கீழ்க் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. பல 

நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்களும், நீர்மின்சார நிலையங்களும் கட்டப் 

பட்டுள்ளன. இச்செயல்களின் மூலம் சாகுபடி செய்யப்படும் பரப்பும், 

சோவியத் யூனியனில் நீர்ப்பாசன வசதி பெற்ற பரப்பும் அதிகரித் 

துள்ளன. 

சோவியத் யூனியனில் கைத்தொழில் வளர்ச்சி. 

கைத்தொழில்களின் வாயிலாக உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட் 

கஜா ஐரோப்பாவிலேயே சோவியத் பூனியன்தான் மிகவுமதிமாகப் 

படைக்கின்றது ; மேலும் உலகில் இரண்டாவது இடத்தைப் பெறு 

கின்றது. ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் முதலிடத்தை வகித்து 

வருகின்ற போதிலும், அப்பொருட்களின் உற்பத்தியிற் காணப்படு 

கின்ற பெருக்கம் சோவியத் பூனியனிற்ருன் அதிகமாகவுள்ளது. 

1929-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1955 ஆம் ஆண்டிற்குள் சோவியத் 

யூனியனது கைத்தொழில்களின் மூலம் ஏற்பட்ட உற்பத்தி 20 மடங்கு 

அதிகரித்துள்ளது. 

இந்நாட்டிலுள்ள பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகள் அண்மை 

யிற்ரான் எழுந்தவை. ஆகையால் அவையாவும் நவீனகால இயந்திர 

சாதனங்களின் உதவி மூலம் பலவிதமான பொருட்களைப் படைக் 

கின்றன. அவற்றை உற்பத்தி செய்வதிலும் பல புதிய முறைகள்
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கையாளப்பட்டு வருகின்றன. அரசாங்கமே எல்லாத் தொழில்களையும். 

நடத்தி வருவதன் மூலம், அவற்றிடையே போட்டி மனப்பான்மை: 

காணப்படுவதில்லை. ஆகையால் தொழில் வளர்ச்சி நல்முறையில்: 

அமைவதற்குத் தடைகளில்லை. 

தொழிலமைப்பில் சோவியத் பூனியனில் குறிப்பிடத்தகு. 

மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. “ஜார் ? மன்னர்களின் ஆட்சிக் 

காலத்தின்போது பெரும்பாலும் உணவுப் பொருட்களைப் பதப்படுத்தும் 

தொழில்களும், ஐவுளித் தொழில்களுமேதான் கவனிக்கப்பட்டு 

வளர்ச்சியடைந்து வந்தன. கனரகத் தொழில்களை முன்னேற்ற. 

வேண்டியதன் இன்றியமையாமையை மக்கள் அதிகமாக உணர 

வில்லை. ஆனால் முடியாட்சி மறைந்து மக்களாட்சி ஏற்பட்டதும், 

அத்தொழில்கள் வெகுவிரைவாக வளரத் துவங்கின. பெருந்தொழில் 

களை இயக்கத்தேவையான இயந்திரங்களையாக்குவது அரசாங் 

கத்தின் முதற்கடமையாயிற்று. மோட்டார்கார்கள், டிராக்டர்கள்,. 

டர்பைன்கள் (1/௨), வானவூர்திகள் முதலியவற்றை உற்பத்தி 

செய்யும் தொழில்யாவும் சமீபகாலத்தில் ஏற்பட்டுள்ளவையாகும். 

இரண்டாம் உலகப்போரின் மூலம் இக்கைத்தொழில்கள் 

ஓரளவுக்குப் பாதிக்கப்பட்டபோதிலும், அப்போர் முடிவுற்ற சில 

- ஆண்டுகட்குள் முன்னரிருந்த நிலையை அந்நாடு திரும்பவும் பெற்றது . 

கீழ்க்காணும் புள்ளிவிவரங்களனைத்தும் சோவியத் யூனியனில் கடந்த 

சில ஆண்டுகளுள் ஏற்பட்டுள்ள தொழிலுற்பத்தியினைக் குறிக். 

கின்றன. 

  

(ஆண்டு உற்பத்தி மில்லியன் டன்களில்) 

பொருள் 1913 1940 1950 1955 1960 1961 

வார்ப்பிரும்பு | 412 15-0 19.0 898.0 46-8 50-9 
எஃகு 42 188 97.0. 45:-0. 68:8 70:7 
நிலக்கரி 29:0 166:0 261-:0 891-0 518:0 510:0 

31:0 88:0 71:0 . 148:0 166-0 எண்ணெய் 9:0 

மின்விசை 
(1000மில். 
கிலோவாட் | 
மணிகளில்) | 5:0 48:3 91-2 292-0 327-0 
  

மேற்குறிக்கப்பட்டுள்ள புள்ளி விவரங்கள் சோவியத் பூனியனில் 

தொழில்கள் எவ்வளவு விரைவாக முன்னேறியுள்ளன என்பதனை 

யுணர்த்துகின்றன தொழில்வளம் மிக்க நாடுகளான யு. எஸ். ஏ... 

இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, பிரான்சு ஆகியவற்றோடு :ஒப்பிடுகையில்- 

ஆசகி-2--20
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“சோவியத் யூனியனது சிறப்பு நன்கு புலப்படுகிறது. 1951லிருந்து 

7955ஆம் ஆண்டு வரைப்பட்ட காலத்தில் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடு 

களில் வார்ப்பிரும்பின் உற்பத்தி 10.6 மில்லியன் டன்கள் 

அதிகரித்தது. இங்கிலாந்து, பிரான்சு, ஜெர்மனி ஆகிய மூன்றிலுஞ் 

"சேர்ந்து அதனுற்பத்தி 18:0 மில்லியன் டன்கள்தான் பெருகியது. 

ஆனால் சோவியத் யூனியனில் வார்ப்பிரும்புற்பத்தி 140 பில்லியன் 

படன்களதிகரித்தது. அதேவமயத்தில் எஃகன் உற்பத்தியும் 18 

. மில்லியன் டன்களாகப் பெருகியது. 

ரஷ்யாவில் ஆராவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் முதன்மையான 

.குறிக்கோள்களாக இருந்தவை பின்வருவன : இரும்பு எஃகு 

உற்பத்தி, இரசாயனப் பொருட்கள், எரிபொருட்கள் முதலியன 

தயாரித்தல் ஆகிய தொழில்களைப் பெருக்குவதன் மூலம், விசை 

உற்பத்தி செய்யும் நிலையங்களை அதிகமேற்படுத்தி நாட்டின் விசைத் 

“டுதவைகளுக்கு அதிகமாகவே உற்பத்தி செய்தல் முதன்மையானது. 

இயந்திரக் கருவிகளை மிகவும் அதிகமாகப் படைக்க வேண்டுமென்பது 

. மற்றொரு குறிக்கோளாக இருந்தது. இவற்றையெல்லாம் நிறைவேற்று 
தலில் ருஷ்ய அரசாங்கம் நன்கு செயல்பட்டதன் விளைவாக 

அந்நாட்டில் மண்டிக்கிடக்கும் இயற்கை வளங்களது இருப்பிடம் 

பற்றிய செய்திகள் அறியப்பட்டன. 

.விசை மூலங்கள் 

ஒரு நாட்டிற் பயன்படுத்தப்படும் விசையின் அளவுதான் பெரும் 

பாலும் அந்நாட்டின் உற்பத்தித்திறனை நிர்ணயிக்கிறது. ஆகையால் 

அங்கமைந்துகிடக்கும் விசை மூலங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கு வேண்டிய திறனைப் படைக்கலாம் 
என்பது திண்ணம். 

தற்காலப் பொருளாதாரம் பொறிகளின் திறனையே பெரிதும் 

நம்பியுள்ளது. ஆகையால் திறம் பெற்ற பொருளாதாரம் ஏற்பட 

எரிபொருள் வளங்களும், நீர்வளங்களஞும் இன்றியமையாதன. 

அவ்வளங்கள் நிறைய இருப்பின் மட்டும் போதாது; சோவியத் 
யூனியனைப் போன்ற மிகப்பெரிய நாடுகளில் அவ்வளங்கள் சீரான 

பரவலைக்கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆகையால் மேலே கூறப்பட்டவை 

சோவியத் யூனியனில் செறிந்து அமைந்துகிடக்கும் விசை மூலங்கள் 

சீராகப் பரவி உள்ளனவா என்ற கேள்விக்கு நம்மை இழுத்துச் 

செல்கின் றன . 

சோவியத் யூனியனில் விசைமூலங்களின் பரவல் மிகவும் erm 

் தாகவுள்ளது. விசைமூலங்களற்ற பகுதியே சோவியத் யூனியனிற் 
கிடையாது எனக் கூறுமளவிற்கு அந்நாடு விசைவளங்களைப் Gath
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றுள்ளது. பூரல்மலைகளுக்குக் கிழக்குப் பகுதி 'சிறு அளவில்” எண் 

ணெய் வளங்களைக் கொண்டுள்ளது என்பது அண்மையிற் கண்டுபிடிக் 

கப்பட்டது. 

சைபீரியாவிற்ரான் ருஷ்யாவின் நிலக்கரி வயல்களிற் பெரும் 

பாலானவை காணப்படுகின்றன. கஸ்நெட்ஸ்க் (120082), ஷெரம் 

கோவோ (Cherm 161070) போன்றவை அவ்வயல்களுள் மிகப் 

பிரசித்திபெற்றவை. மேலும் இங்குப் பாய்ந்தோடும் ஓப், யெனிஸேயீ, 

லீனா, ஆஜூர் ஆகிய ஆறுகளின் மூலம் மிகவுமதிகமான நீர்விசை 

உற்பத்தியாகின்றது.மிகப்பெரிய காடுகள் சைபீரியாவில் மண்டிக்கிடக் 

இன்றன. கஸக்ஸ்தான், மத்திய ஆசியா ஆகிய பகுதிகளில் காடுகள் 

மிகமிகக் குறைவு. ஆனால் நிலக்கரி, எண்ணெய் வைப்புக்கள், நீர் 

விசை ஆகிய மிகுந்துள்ள பகுதிகள் முறையே கரகாண்டா (Kara- 

ஜல), பெர்கானாவில் (17) உள்ள நெபிட்டாக் (Nebit Dagh) 

என்றவிடம், ஆறுகளான சிர்தாரியா, ஆமுதார்யா, இர்டிஷ் ஆகிய 

வற்றின் மேற்பாட்டைகள் ஆகியனவாகும். 

ஐரோப்பிய ருஷ்யாவின் மிகத்தெற்கேயும் வடக்கேயுமுள்ளபகுதி 

களில் விசையை அளிக்ககூடிய இடங்கள் பலவுள. டானெட்ஸ் 

பகுதியிற்கிடைக்கும் நிலக்கரி, காக்கஸஸ் மலைப்பகுதியிலுள்ள எண் 

. ணெய் வைப்புக்கள், நீப்பர் ஆறு; காக்கஸஸ் மலையினின்றிழியும் ஆறு 

தள் ஆகியவற்றின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் நீர்மின்சக்தி முதலி 

யன அவ்விசை மூலங்களுட் சில. ஆனால் ஐரோப்பிய ருஷ்யாவின் 

மத்தியப் பகுதியில் விசை மூலங்கள் குறைவாகக் காணப்படுகின்றன. 

முக்யேத்துவம் குறைந்த சில எரிபொருட்கள்தாம் இங்கு அகப்படு 

கின்றன. ஆனால் இப்பகுதியிற்டான் விசை பெருமளவில் தேவைப்ப 

படுகிறது. ஏனெனில் ருஷ்பாவிலுள்ள பஞ்சாலைகள், தொழிற்சால் 

கள் ஆ௫ியவற்றின் பெரும்பாலானவை இப்பகுதியிலுள்ள மாஸ்கோ, 

இவநாவோ (18௨௦௭0), கோர்க்கி (மேவி) ஆகிய பிரதேசங்களிற் 

ரன் அமைந்துள்ளன. இவற்றின் தேவைகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு 

தான் இப்பிரதேசங்களிலிருந்து கிடைக்கின்றது. மிகுதியுள்ள மூன் 

றில் இரண்டு பங்கு எரிபொருள் மூலங்களனைத்தும் சுமார் 2000 

கிலோ மீட்டர்கள் தொலைவிலிருந்து இப்பிரதேசங்களுக்குக் கொண்டு 

- வரப்பட வேண்டியுள்ளன . 

ஆகையால் சோவியத் பனியனில் கைத்தொழில்களுக்குத் 

தேவையான எரிபொருட்களின் பெரும்பாகம் நீண்ட தூரம் இடம் 

பெயர்க்கப்படவேண்டியுள்ளது. இதன் விளைவாகக் கடத்தற் கூலி 

பெருமளவு ஆகிவிடுகிறது. எனவேதான் சோவியத் யூனியனில் 

ஆங்காங்கே உள்ள விசைமூலங்களையும், எரிபொருள் வளங்களையும்: .
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மேம்படுத்தி விரிவாக்கப் புதியபுதிய மின் விசை நிலையங்களைத் 

துவக்கி, உற்பத்தியைப் பெருக்க வேண்டியதன் அவசியம் உணரப் 

பட்டு வருகிறது. 

யூரல் மலைச்சாரல்களிலும், வால்காவீன் நடுப்பகுதியை ஒட்டி 

னாற் போலுள்ள டெல்டாப் பிரதேசங்களிலும் கிடைக்கும் எண்ணெய்ப் 

படிவுகளின் பயன் துய்ப்பும், வால்காப் பேராற்றின் குறுக்கே கட்டப் 

பட்டுள்ள பல நீர் மின்விசை நிலையங்களின் இயக்கமும், சோவியத் 

யூனியனின் நடுப்பகுதியின் விசைத்தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து வரு. 

கின்றன. வெபிஷேவ் (ப்ரஸ்), ஸடாலின்கிராட் ($4811தக0) 

் முதலியவிடங்களிலுள்ள நீர் மின்விசை நிலையங்களின் மின்விசை 

உற்பத்தியிற் பாதி (சுமார் 10,000மில்லியன் கிலோவாட்கள்) சோவி 

யத் யூனியனின் மத்திய தொழில்துறைப்பிரதேசத்திற்கு அனுப்பப்பட 

கிறது. இவ்வளவு அதிக அளவில் மின்விசையையைத் தயாரிக்க 

மின்விசை தயாரிக்கும் நிலையங்கள் ஆண்டுக்கு 10 மில்லியன் டன் 

எரி பொருள்களை உட்கொண்டுவிடும்.. 

நிலக்கரி 

தொழில் நிலையங்களுக்கு உணவு போன்ற நிலக்கரியே 

சோவியத் யூனியனின் எரிபொருள் உற்பத்தி, பயன்பாடு 

இவற்றில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு இடத்தை அடைத்துக்கொண்டுள் 

ளது. ருஷ்யப் புரட்சிக்கு முன் இருந்ததைவிட 1940-ல் 5:5 மடங்கு 

அதிக அளவு நிலக்கரி உற்பத்திசெய்யப்பட்டது. ஆனால் இது 

1950-க்குள் 1940-லிருந்ததைப் போல் இரு மடங்காூவிட்டது. 

நிலக்கரி தோண்டி எடுக்கும் முறைகளை இயந்திரமயமாக்கியதன் மூல 

மும், ஸோவியத் யூனியன் முழுவதிலும் புதிய புதிய நிலக்கரி வயல் 

கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுப் பயன்கொடுக்கத் துவங்கின. இவ்வாறு. 

சோவியத்நாட்டில் அபரிமிதமான நிலக்கரி உற்பத்திக்கு இவையே 

காரணங்களாகும். நிலக்கரி கிடைக்குமிடங்களின் வளர்ச்சி, பெரும் 

பாலும் அங்கு உள்ள நிலக்கரி இருப்புக்களின் அளவுகள், நிலக்கரி 

அடுக்குகளின், தன்மை, நிலக்கரியின் தரம், அவ்வெரிபொருளைப்: 

பயன்படுத்தும் இடங்களுக்கருகே அமைந்திருத்தல் போதிய போக்கு 

வரவு வசதிககப் பெற்றிருத்தல் போன்றவற்றையே பொறுத்துள்ளது... 

நிலக்கரி வயல்களின் இருப்புக்கள் அளவு என்பது பல மில்லி 

யன் டன்களிலிருந்து பல நூறு மில்லியன் டன்கள் வரை கூட இருக் 

கக்கூடும். பெரும் நிலக்கரி வயல்கள் மட்டுமே தேய முக்கியத் 

துவம் வாய்ந்தவை. சிறிய அளவுடைய நிலக்கரி வயல்கள் 

சுற்றியுள்ள இடங்களைப் பொறுத்த மட்டிலும் தான் முக்கியத்துவம் 

அபற்றவையாக அமைந்துள்ளன. நிலக்கரியை வெகுதூரத்தி
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லிருந்து கடத்துவதில் ஆகும் செலவைக் கருதியாவது தல முக்கியத் 

துவம் பெற்றுள்ள சிறு நிலக்கரி வயல்களை வளமாக்கிப் பயன்துய்க்க 

வேண்டிவருறது. 

நிலக்கரி அடுக்குகளைப் பொறுத்தவரை நிலக்கரி தென்படும் மண் 

அடுக்கில் ஆழமும், அடர்த்தியுமே முக்கியமானவை. இவ்வாறு ஏற் 

படும் நிலக்கரி அடுக்கு எவ்வளவுக்கெவ்வளவு மேற்பரப்புக்கு அடுத் 

தாற்போல அமைந்துளதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு நிலக்கரி உற்பத் 

தியின் செலவு குறைவாகும். நிலக்கரி தென்படும் அடுக்குகளின் 

செறிவு அல்லது அடர்த்தியில் பெரும் மாறுபாடுகள் உள்ளன. சான் 

ரக டாநெட்ஸ் (19௦0௦18) படுகையில் நிலக்கரி தென்படும் ஓர் அடுக் 

கின் அடர்த்தி அரை மீட்டர் அளவு இருந்தால் பயன்துய்க்கப் போது 

மானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் கஸ்நெட்ஸ்க் (Kuznetsk) uO 

கையில் 10 மீட்டர் செறிவுள்ள அடுக்குகள் பெருமளவில் காணப்படு 

கின்றன. எனவே இத்தகைய அடுக்குகளின் அடர்த்தி அதிகமாக 

இருந்தால் நிலக்கரி எடுத்தல் எளிதாகவும், மிகக்குறைந்த செலவிலும் 

இயலும் என்பதைக் கூறவேண்டுவதில்லை. 

இவ்வாறு பல இடங்களில் தென்படும் நிலக்கரித்தாது ஒரே மாதிரி 

யான தரமோ, தன்மையோ கொண்டது அல்ல. நிலக்கரித் தாதுக்க 

ளில் இல, உலோகங்களைத் தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் 

‘sre நிறுவனங்களில் எரிகரியாகவும் (0602), பொதுவாக எரிந்து 

வெர்பம் ஊட்டவும், அனல் மின்விசை நிலையங்களில் விசை உற்பத் 

திக்குமே பயன்படுகின்றன. இவ்விருவகைகளுள் எரிகரியே சிறந்த 

தாகும். இரசாயன நிலக்கரி (Chemical coal) எனவும், வாயு 

Beda (Gas coal) எனவும் அழைக்கப்படும் வகை, இரசா 

யனப் பொருள்கள் தயாரிக்கும் ஆலைகளால் பெரிதும் பயன் 

படுத்தப் _ படுகின்றது. ஆனால் நிலக்கரி எவ்வளவுக் கெவ்வளவு 

பிற பொருள்களுடன் சேர்ந்து கலவாமல் கிடைக்கின்றதோ 

அவ்வளவுக்கவ்வளவு தரமதிகமாக விருக்குமாதலால் முக்கியத் 

துவம் பெறும். தொழில் நிறுவனங்கள், புகைவண்டித்தொடர்கள், 

நகரங்கள் முதலியவற்றில் தேவைப் படும் நிலக்கரியை நெடுந்தூரங் 

_ களுக்குக் கடத்துதலில் செலவு அதிகமாகும் என்ற காரணத்தால் 

தேவையேற்படும் இடங்களுக்கு அருகிலும், ரயில், நீர்வழிப் போக்கு 

வரவு வசதிகளுடனும் அமைந்திருக்கும் நிலக்கரி வயல்களைம் பயன் 

படுத்தலே எவியதாகும். இதனாற்றான் பண்டுதொட்டு வரலாற்று முக் 

கியத்துவமும் போக்குவரவு வசதிகளும் கொண்ட இடங்களுக்கு 

அருகிலுள்ள பல நிலக்கரி வயல்கள் பண்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் 

சோவியத் யூனியனின் பொருளாதாரக் கொள்கை, நிலக்கரி கிடைக்: 

கும் இட்ங்களுக்குப் போக்குவரவு , வசதிகளை அமைத்தல், பின்னர்
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அங்குப் பல தொழில்களைத் துவக்குதல் என்று இருப்பதால், மக்கள் 

அடர்த்தியோ, வரலாற்று முக்கியத்துவமோ அற்ற இடங்களில் 

அமைந்துவிட்ட நிலக்கரி வயல்கள் கூட பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு 

வரப்பட்டுவிட்டன. இக்கொள்கையின் விளைவாகத்தான் சோவியத் 

யூனியனின் ஐந்தாண்டுத்திட்டகாலங்களில் கஸ்னெட்ஸ்க் நிலக்கரிப் 

படுகை வளமாக்கப்பட்டுப் பயன்தரத் துவங்கியது. 

சோவியத் யூனியனில் நிலக்கரி கிடைக்கும் பகுதிகளில் டானெட்ஸ் 

படுகை (10௨ 10௯௫ கண்டி மிக முக்கியமானதாகும்: இந்த நிலக் 

கரிப் படுகைப்பகுதி யுக்ரைனில் (01௨௦) டானெட்ஸ் குன்றுகளுக்கு 

இணையாகவும், டான் (17% ௯) ஆற்றின் துணையாருகிய டானெட்ஸ் 

ஆற்றின் வட பகுதியை ஒட்டினாற்போலும் அமைந்துள்ளது. 

டானெட்ஸ் நிலக்கரி சோவியத் யூனியனில் தேய முக்கியத்துவம் 

பெற்றிருப்பதன் காரணங்கள் வருமாறு : 

(1) இதுவே சோவியத் யூனியனின் தென்பகுதியீலுள்ள உலோக 

உருக்கு ஆலைகளுக்குத் தேவையான எரிபொருள்யும், யுக் 

ரைன் மாநிலத்திலுள்ள இரசாயனப்பொருள் தயாரிப்பு ஆலை 

களுக்குத் தேவைப்படும் கச்சாப் பொருள்களையும் கொடுத்து 

உதவுகிறது. 

(2) சோவியத் யூனியனின் ஐரோப்பியப் பிரிவின் தென்பகுதி 

யிலும், சோவியத் யூனியனின் மத்தியப்பகுதிகளிலும், 

வால்கா ஆறு பாயும் பிரதேசங்களிலும் அமைந்திருக்கும் 

கனரகத் தொழில்கள் அனைத்திற்கும் விசைமூலம் உற்பத்தி 

செய்யத் தேவைப்படும் எரிபொருளை டானெட்ஸ் படுகைம் 

பகுதியிலிருந்தே பெறுகின்றனர். 

(3) யுக்ரைன், பைலோரஷ்யா போன்ற பகுதிகளில் உள்ள 

இருப்புப்பாதை அமைப்புகளுக்குத் தேவையான நிலக்கரி 

முழுவதும் டானெட்ஸ் படுகையிலிருந்துதான் பெறப்படு 

கிறது, 

'உலகப் பெரும் போரில் ஜெர்மானியர் டாளெட்ஸ் படுகைப் பகுதி 

பிலிருந்த நிலக்கரிச் சுரங்கங்களை எல்லாம் அழித்து, சோவியத் யூனி 

யனின் பொருளாதாரத்தைச் சீர்குலைத்துவிட்டனர். ஆனால் உலகப் 

பெரும் போருக்குப் பின்னர் ஐந்தாண்டுத் திட்டகாலத்தில் புனரமைப்பு 

வேலை மும்முரமாக: நடைபெற்றதால் பெரும் போருக்கு முன் இருந்த 

நிலக்கரி உற்பத்தி அளவை எட்டியதுடன் நில்லாது அதற்கு மேலும் 

பன்மடங்கு ., அதிகரித்துவிட்டது. . சோவியத் யூனியனின் இரண்டா
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வது முக்கிய நிலக்கரி உற்பத்திப் பகுதியான கஸ்னெட்ஸ்க்: நிலக்கரிப்: 

uGmac: ugG# (The Kuznetsk Coal Basin) “ஓப்* (110௦ 00) நதியின் 

வலது புறத்தில் அமைந்திருக்கும் rth (The Tom) ஆற்றின் படுகையி 

லேயே அமைந்துள்ளது... இது பரப்பளவில் டானெட்ஸ் படுகைக்குச் 

சமமாக இருப்பினும், நிலக்கரி இருப்புகளின் அடிப்படையில் ஒப்பிடும் 

போது சோவியத் யூனியனின் மொத்த நிலக்கரி உற்பத்தியில் சுமார் 

பத்தில் மூன்று பங்குகள் இங்கிருந்துதான் பெறப்படுகின்றன என்பதை. 

யுணரலாம். மேலும் சோவியத் யூனியனில் நிலக்கரி இருப்புகளின் 

அறிவைப் பொறுத்தமட்டில் முதலிடமும், அகில உல௫ல் இரண்டா 

வது இடமும் (முதலாவது அமெரிக்காவில் உள்ள அப்பலேச்சியன் 

நிலக்கரிப் படுகையாகும்) பெற்றுள்ளது 5 ஆனால் இங்குப் பெரும்: 

அளவில் கிடைக்கும் நிலக்கரி அப்பலேச்சியன் நிலக்கரியை விட 

உயர்தரமானது. 

.. கன்னெட்ஸ்க் படுகைக்கு இத்துனை அனுகூலங்கள் இருந்த 

போதிலும் கூட (சோவியத் யூனியனின் ) முதல் ஐந்தாண்டுத்திட்ட 

காலத்தொடக்கம் வரை இதன் நிலக்கரி உற்பத்தி மிகவும் குறைவு. 

காரணம் தொழில் கேந்திரங்களினின்று தொலைவில் அமைந்திருந்த: 

மையும், சைபீரியன் இருப்புப்பாதையைத் தவிர நுகர்வோர் பிறர் 

இன்மையுமே ஆகும். யூரல்--கஸ்னெட்ஸ்க் நிறுவனம் (Urals- 

Kuznetsk 00ரய104௩9) இங்குப் பல பெரும்தரத்தொழில்களை நிர்மாணிக். 

கத் தொடங்கியதிலிருந்து கஸ்னெட்ஸ்க் நிலக்கரிக்குத்தேவை மிகவும். 

அதிகரித்துவிட்டது. எனவே இப்பிரதேசத் தொழில்கள் அனைத்தும் 

தம் நிலக்கரித் தேவைகளுக்குக் கஸ்னெட்ஸ்க் படுகையையே பெரி: 

தும் நம்பியுள்ளன, நிலக்கரியைப் பெரும் அளவில் வெட்டி யெடுக். 

கக்கூடிய பல பெரும் சுரங்கங்கள் படிப்படியாக உருவாகி வரு. 

இன்றன. மேலும் நிலக்கரி வெட்டியெடுத்தலை எந்திரமயமாக்கி மின் 

விசைத் துணைகொண்டு சுரங்கத்தொழில்' இயங்கி வருகிறது. இதனால்: 

பெரும் போருக்குப் பின் தீட்டப்பெற்ற ஐந்தாண்டுத் திட்டகாலங் 

களில் மேலும் மேலும் இப்பகுதியின் நிலக்கரி உற்பத்தி பெருகி 

வருகிறது. 

சோவியத் யூனியனின் மூன்றாவது முக்கிய நிலக்கரி எடுக்கப் 

படும் பிரதேசம் கரகாண்டா நிலக்கரிப் படுகையே (The Karaganda 

Coal வண்டி ஆகும். இன சலக்ஸ்தானின் மையப்பகுதியில் அமைநீ 

துள்ளது. லஸ்: 

இன்னும் சமீபத்திலுள்ள இப்படுகையில் கிடைக்கும் நிலக்கரி எரி' 

நிலக்கரி (0௦142 மேவி) இனமாகும். எனவே இவ்வகை நிலக்கரி: 

முழுவதும் இப்பிரதேசத்திலுள்ள (கஸக்ஸ்தானிலுள்ள) . இரும்பு அல்: 

லாத பிற உலோக உருக்கு $ஆலைகளிலும்; -போக்கு வரவு en sory 

   

  

ஈட்ஸ்க் படுிகைப் பகுதியைவிட சூரல் மலைப்பகுதிக்கு 

 



-312 ஆசியாவின் புவியியல்---2 

களிலும் மட்டுமே பயன்துய்க்கப் போதுமானதாக விருக்கிறது. பெரும் 

அளவில் நிலக்கரியை வெட்டியெடுக்க இங்கும் முயற்சிகள் எடுக்கப் 

பட்டு வருவதன் விளைவாக ஆண்டுதோறும் நிலக்கரி உற்பத்தி அட் 

கரித்து வருகிறது. 

ஆதலின் டானெட்ஸ், கஸ்னெட்ஸ்க், கரகாண்டா நிலக்கரிப் 

படுகைகள் தேசீய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக உள்ளன. ரஷ் 

யாவின் பிற பகுதிகளில் உள்ள நிலக்கரிப்படிவுகள் தலமுக்கியத் 

துவம் மட்டிலுமே உடையவையாகும். இவற்றுள் மாஸ்கோ 

நகரை அடுத்து அமைந்துள்ள மாஸ்கோப்படுகை பிரபலமானது. 

“சோவியத் புரட் க்கு முந்தைய காலத்தில் இங்குக் கிடைத்த நிலக் 

கரியின் குறைந்த வெப்ப சக்தியும், எரிபொருள் போலப் பயன்படத் 

தகுதியற்றிருந்தமையும், அதிகச் சாம்பல் உடையதாயிருந்ததும், 

சிறு சிறு அளவுகளிலேயே கிடைத்து வந்ததுமாகச் சேர்ந்து இப்படுகை 

'மேன்மையுறுவதைத் தடுத்துவிட்டன. ஆனால் இப்போது விஞ்ஞான 

வளர்ச்சியால் புதிய எரிமுறைககாக் கையாளுவதன் மூலம் மாஸ்கோ 

நிலக்கரியின்... பயன்பாடு அதிகரிக்கப்பட்டுவிட்டது. எனவேதான் 

இன்று சோவியத் யூனியனில் நிலக்கரி உற்பத்தி அளவில் நோக்கும் 

"போது - மாஸ்கோப் படுகை மூன்றாம் இடம் பெற்றிருப்பதை அறி 

இடரும், உலகப்பெரும் போருக்குப்பின் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோவி 

பத் ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களின் விளைவாக இங்கு நிலக்கரி உற்பத்தி 
மும்மடங்காகிவிட்டது. 

சமீபத்தில் ஆராய்ந்து கண்டறிந்த பெசோராப் படுகையும் 

(Pechora Basin) லெனின் கிராடுடன் இருப்புப்பாதை இணைப்புப் 

பெற்றிருப்பதால் முக்கியத்துவம் ee 

” இதுபோன்றே இஸெல் (Kizel), செல்யாபின்ஸ்க் (Chelyabinsk) 

நிலக்கரிப்படிவுகள் பிற. உலோகத் . தாதுக்களின் படிவுக்கருகிலும், 

தொழில் கேந்திரங்களுக்கு அருகிலும் அமைந்திருப்பதனால் முக்கியத் 

துவம் பெற்றுவிடுகின்றன, ' 

.. சோஷலிஸ அடிப்படையில் சமுதாய அமைப்பினை மாற்றியமைக் 

கத் தொடங்கியதிலிருந்தே, ஆங்காங்கே உள்ள நிலக்கரிச் சுரங்கங் 

களின் உற்பத்தியைப் பெருக்கும் வேலையில் பெரும் ஊக்கம் காட்டப் 

பட்டு வருகின்றது, 1951-லிருந்து 1955 வரையுள்ள கால இடை 

வெளிக்குள் நிலக்கரி உற்பத்தி இரட்டிப்பாகிவிட்டது. டானெட்ஸ் 

படுகையின் €ரமைப்பு. முற்றுப்பெற்றதுடன், கஸ்னெட்ஸ்க், யூரல், 

SYST COLA, மாஸ்கோ, பெசோரா படுகைகளிலும், பிற நிலக்கரி 

உற்பத்தி செய்யும் பகுதிகளான காக்கஸஸ் (கேகய), .பாஷ்கீரியா
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($கவ்பிண்ரக), கிர்கீஸியா (81ஜி்சர்ல), தூரக்கிழக்கு நாடுகள் போன்ற 

பகுதிகளிலும் நிலக்கரி உற்பத்தி பன்மடங்காகப் பெருகி நிலக்கரிச் 

சுரங்கத்தொழில் பெரும் அளவில் நடைபெறத் தொடங்கிவிட்டது. 

இன்னும் டானெட்ஸ் படுகையே சோவியத் யூனியனில் முதலிடம் 

வகித்தபோதிலும், பிற இடங்களிலுள்ள நிலக்கரிக் கனிகள் வளம் 

படுத்தப்பட்டுப் பெருக்கமடைந்துவிட்டதால், முன்னர் சோவியத் 

யூனியனின் மொத்த நிலக்கரி விகாவில் பாதியை ஈந்துவந்த 

,டடானெட்ல் இன்று மூன்றில் ஒரு பங்கையே தருகிறது. டானெட்ஸ், 

கஸ்னெட்ஸ்க் படுகைகளின் பெருக்கத்தின் மூலமும் கஸக்ஸ்தானிலும் 

கிழக்கு சைபீரியாவிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள புதிய நிலக்கரிப் 

படிவுகளாலும் 1960-ல் சோவியத் யூனியனின் மொத்த நிலக்கரி 

உற்பத்தி சுமார் 600 மில்லியன் டன்கள் ஆகிவிட்டது. 

சோவியத் யூனியனின் எண்ணெய் வளம் 

ஆகாய விமானங்கள், மோட்டார்கார்கள், டிராக்டர்கள் போன்ற 

பொருளாதார, பாதுகாப்பு அடிப்படைகளில் முக்கியத்துவம் பெற்ற 

எந்திரங்களில் உள்ள *உள் எரி? என்ஜின்௧களை இயக்குவதற்கு, எண் 

ணெய் முக்கியமாகத் தேவைப்படும் ஓர் எரிபொருளாகும். நவீன 

"காலப் போர்க்கருவிகளுக்கும் எண்ணெய் போன்ற எரிபொருட்கள் 

இன்றியமையாதவையாகும். இதன் விகாவாக உல$௫ல் எண்ணெய் 

வளமிக்க இடங்களின்மீது சொந்தம் கொண்டாட வேண்டிப் பல் 

வேறு எவவ வவட Seer எழுந்துகொண்டே யிருக் 
கின்றன. ' 

எண்ணெய் இருப்புகளின் அள்வைப் சஎபாறுத்தம்ப்டிக் உலக 

நாடுகளில் இரண்டாவது இடத்தை சோவியத் யூனியன் பெற்றுள் 

ளது என்பது உண்மை. 1940-லிருந்து 1925-ஆம் ஆண்டிற்குள் 

எண்ணெய் உற்பத்தி இருமடங்காகப் பெருகிவிட்டது. இதற்குரிய. 

காரணங்கள் வனுமாறு 2 ன ௭ 

எண்ணெய்த் தொழில் ர்க முறையில் மாற்றியமைக்கப் 

பட்டுள்ளது. எண்ணெய்க் கிணறுகளைத் தோண்டுவதற்கும், ஆழ 

மாக்குவதற்கும் பழைய அழுத்தக் கருவி முறைகளை விட்டு: விட்டு, 

சுழற்சி எந்திரங்கள்: கையாளப்பட்டதால் குறைந்த செலவில் அதிக 

ஆழம் வரை தோண்டுவதைச் சாதிக்க முடிந்தது. இதனால் வெகு 
ஆழத்தில் இருக்கும் எண்ணெய் அடுக்குகளைப் பயன்துய்க்க இயன்ற 

தால் நாட்டின் எண்ணெய் வளம் பெருகிவிட்டது. குறைந்த அளவு 

எண்ணெய்ச் சத்து உள்ள பகுதிகளையும் பயன்துய்க்கவும், விரைவில் 

எண்ணெயை வெளிக்கொணரவும் இப்புதிய முறைகள் பேருதவி செய் 

தன. வெளிவரும் எண்ணெய் .பீரீட்டடித்துச் சிதருவண்ணம் குழாய் :
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கள் மூலம் நேராக எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளுக்கே கொண்டு 

செல்லப்பட்டுவிடுகின்றது. எண்ணெய்க்கிணறுகளைத் தோண்டுதல், 

அமைத்தல் இவற்றில் பல புரட்சிகரமான முறைகள் புகுத்தப்பட்ட 

தால், இன்று மிக ஆழம் வரை செய்ய இயலுகிறது. எண்ணைய் சுத்தி 

கரிப்பு முறைகளிலும் தக்க கவனமும், ஆராய்ச்சியும் மேற்கொள்ளப் 

பட்டதன் விளைவாக எண்ணெய் சம்மந்தப்பட்ட பொருஷ்களின் உற் 

பத்தியும் அதிகரித்துவிட்டது.' சான்றாக எண்ணெயிலிருந்து பென்ஸீன் 

என்ற சரக்கு, பெருமளவில் காய்ச்சிவடித்தல் மூலம் பெறப்படுகிறது. 

மேலும் எண்ணெய் வயல்களிலுள்ள எந்திரங்களை மின்விசை கொண்டு 

இயக்குவதால், தலத்திலுள்ள எந்திரங்களின் என்ஜின்களை இயக்கு 

வதற்கு எண்ணெய் வீணாக்கப்படுவதில்லை. இத்தகைய முன்னேற் 

றங்களால் இந்த எண்ணெய்க் கிணறுகளில் வேலை செய்யும் தொழி 

லாளர்களின் வாழ்க்கை நிலையும் வெகுவாக உயர்ந்துவிட்டது 

utg. (The Baku), A@grtsvaf (Grazny), Gurr (Kuban), 

கருங்கடல் (13150 566) போன்ற எண்ணெய் இருப்புகள் அதிகம் 

கொண்ட இடங்கள் அமைந்திருக்கும் SrdSaovev (The Caucasus) 

பகுதியே, சோவியத் யூனியனின் மிகப் பழமையான எண்ணெய் உற் 

பத்திப் பிரதேசமாகும். காக்கஸஸ் தவிர எண்ணெய் உற்பத்தி செய் 

யப்படுமிடங்கள் பூரல் மலைத்தொடர்களின் மேற்குச் சாரல்கள், 

வால்கா ஆற்றின் போக்கில் பல இடங்கள், எம்பா (17% 1800௨) 

ஆற்றின் படுகை (மத்திய ஆசியாவைச் சேர்ந்தது), பின் ஸகாலின் 

(Sakhalin) தீவுகள் முதலியனவே. பயூரல் மலைகளுக்கும் வால்கா 

பேராற்றுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் எண்ணெய் இருப்புகள் ஏராள 

மாக இருப்பதைக் கண்டறிந்து அவ்விடத்திற்கு இரண்டாம் பாகூ 

(Second Baku) எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். எண்ணெயை அதிக அள 

வில் பயன் துய்க்கும் கிழக்குப் பகுதிகளுக்கு” மிக அருகர்மையில் 
இவ்வயல் அமைந்திருக்கும் காரணத்தினால் இரண்டாம் பாகூ இன் 

னும் அதிகமான பொருளாதார முக்கியத்துவம் பெற்றுவிட்டது. உல 

கப் பெரும் போருக்குப் பின் இரண்டாம் பாகூப்பிரதேசத்தில் அடங்கி 

யுள்ள யூரலைச்சார்ந்த பகுதிகள், பாஷ்கீரியா (Boskiria), வால்கா 

பேராற்றை ஓட்டிய பகுதிகள் இவற்றிலும், மத்திய ஆசியாவில் 

அடங்கியுள்ள டர்க்குமெனிஸ்தான்; உஸ்பெக்கஸ்தான் போன்ற 

சோவியத் குடியரசு நாடுகளிலும், யுக்ரைன் குடியரசைச் சேர்ந்த 

ஸாகாலின் ($0111511) என்ற பகுதியிலும் புதிய புதிய எண்ணெய்க் 

இணறுகளையும், வயல்களையும் கண்டறிந்து விரிவாக்கும் பணிக்கு மிக 

அதிக கவனம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இம்முயற்சிகளின் af Ber 

வாகவே சோவியத் ருஷ்யாவின் கிழக்கருப்பகுதிகள் சோவியத்தின் 

மொத்த எண்ணெய் உற்பத்தியில் தாம் கொண்டுள்ள பங்கை இன்னும் 

60 சத -விகிதம் அதிகமாக்கியுள்ளன.. இதனால். மற்ருரு விளைவு
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ஏற்பட்டுள்ளது. காக்கஸஸாக்கு எண்ணெய் உற்பத்தியில் இருந்த. 

முதலிடம் இரண்டாம் பாகூவுக்குக் கிடைத்துவிட்டது. 

இவ்வாறு ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்களின் விளைவாக, சோவியத். 

யூனியனின் எண்ணெய் உற்பத்தி போருக்குமுன் இருந்த அளவைப் 

போல 1955.ல் இருமடங்காகப் பெருகிவிட்டது. சமீபகாலத்தில்தான் 

எண்ணெய் எடுத்துச்செல்லும் நீண்ட குழாய் வழிகளும் (11ற வி) , 

பல புதிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளும் தோன்றியுள்ளன .. 

1960.ல் ஆறாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் பலனாக எண்ணெய்த் 

தொழில் மேலும் மூன்னேற்றமடைந்துவிட்டது. 1955-ஆம் ஆண்டி 

விருந்த உற்பத்தியைப் போல இரு மடங்கு (148 மில்லியன் டன்கள்) 

எண்ணெய் உற்பத்தியாகியுள்ளது. காரணம் பல $ அவற்றுள் முக்கிய 

மானவை செயற்கை அழுத்த முறைகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் 

எண்ணெயின் அளவு அதிகரிப்பு, எண்ணெய்த்தொழில் எந்திரமய 

மாக்கப்பட்டமை, எந்திரங்கள் அனைத்தும் தாமே இயங்கும்படி 

செய்யப்பட்டமை, நெடுந்தூரம் எண்ணெய் கடத்தும் குழாய் வழிகள் 

பல அமைக்கப்பட்டமை ஆகியன வேயாம். 

சதுப்பு நிலக்கரி (௦௨1) 

சோவியத் யூனியனைப்போல வேறெந்த நாட்டிலும் சதுப்புநிலக்கரி' 

வளங்கள் அத்துணைப் பெரும் அளவில் அமையவில்லை. சதுப்பு நிலக் 

கரி சோவியத் ரஷ்யாவின் விசை மூலங்களுள் அவ்வளவு முக்கிய 

மானதல்ல எனினும் சோவியத் .யூனியனின் ஐரோப்பியப் பகுதியின் 

மையத்திலுள்ள இடங்களில் இதன் முக்கியத்துவம்பெரிதும் உணரப்படு 

கிறது. சதுப்பு நிலக்கரி குறைந்த தூரம் கடத்தப்படுவதற்குக் கூட 

செலவு மிக அதிகமாவதுடன் பயனற்ற செலவாகவும் போகிவிடுமாத 

லால், சதுப்பு நிலக்கரி வயல்களுக்கு அருகிலேயே அதனை எரித்து 

அனல் மின்விசை தயாரிக்கும் நிலையங்கள் எழுப்பப்பட்டு, பின்னர்க் 

கம்பிகள் மூலம் தேவைப்படுமிடங்களுக்கு மின்விசை கடத்தப்படு 

கின்றது. உலூன் மற்ற பாகங்களை விட சோவியத் யூனியனில். 

மட்டுமே சதுப்பு நிலக்கரி வளம் மிகுந்துள்ளது என்பதுமட்டுமின் றி 

இங்குதான் அதனைப் பயன்படுத்துதலிலும் புதிய முறைகள் வழக்கி 

லுள்ளன. சதுப்பு நிலக்கரி தோண்டி எடுப்பதில் புதிய முறைகள் 

புகுத்தப்பட்டதன் விளைவாக ஏற்பட்ட உற்பத்தி அதிகரிப்பு 1940-ல் 

இருந்ததை போல 1918-ல் பன்மடங்குகள் ஆகும். மின்விசை 

உற்பத்தி நிலயங்களே பெரிதும் பயன்படுத்தும் இச்சதுப்பு நிலக்கரி 

பெருமளவில் வெட்டியெடுக்கப்படும் இடங்கள் மாஸ்கேர், இவானாவோ : 

௦), யாரோஸ்லாவல் (Yoroslavl), லெனின்கிராடுமுதலியன..
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வாயுக்கள் 
சிக்கனமானதும் அதே சமயம் மிகவும் உயர்தர 

மானதுமான எரிபொருளாகும் தன்மையுடைய வாயுக்களுக்கு 

எப்போதுமே ஒரு தனி மதிப்பு உண்டு. மேலும் இவற்றைக் சூழாய் 

வழிகள் மூலம் நெடுந்தூரம் கடத்துதலும் எளிது. சோவியத் 

யூனியனில் இவை போன்ற எரிக்கக்கூடிய இயற்கை வாயுக்கள் பெரு 

மளவில் தனியாகவும், எண்ணெயோடு சேர்ந்தும் பல இடங்களில் 

கிடைக்கின்றன. சமீப காலமாகத்தான் இவ்வாயுக்களைத் தனியே 

வெளிக்கொணர்ந்து குழாய் வழிகள் மூலம் நெடுந்தூரங்களுக்குக் 

கடத்துதல் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தகைய இயற்கை வாயுக்கலா£ 

வெளிக்கொணரும் வேலை டிரான்ஸ்காகஸியா, வடக்கு காகஸஃ பகுதி 

கள், மத்திய ஆசியா, யூரல் மலைகளின் தென்பகுதி, அதன் மையப் 

பகுதிகள், பெசோராப் பகுதிகள் முதலிய இடங்களிலேயே பெரு 

மளவில் நடைபெற்று வருகிறது. இயற்கை வாயுக்கள் வேண்டப் 

படுவது இருப்புகளின் அளவினைப் பொறுத்து மட்டுமல்லாது தல 

முக்கியத்திற்காகவும் பிறவகை எரிபொருள் அநேகமாக இல்லாத 

வால்காப் பேராறு பாயும் பகுதிகளில்தான். பெரும் போருக்குப் 

பிந்திய காலத்தில் தனியாகவும் எண்ணெயுடனும் சேர்ந்துமிருக்கும் 

இயற்கை வாயுக்களையும், நிலக்கரி எரிக்கக்கூடிய சாம்பற்கரி 

(81௨1) முதலியவற்றிலிருந்து உற்பத்தியாகும் இயற்கை வாயுக் 

களையும் பெருமளவில் உற்பத்தி செய்ய முயற்சி எடுத்துக்கொள்ளப் 

பட்டது. மேலும் இத்தகைய வாயுக்களை வீடுகளில் எரிபொருளாகவும், 

மோட்டார்ப் போக்குவரவு வாகனங்களில் எரிபொருளாகவும், 

இரசாயனப் பொருள் தயாரிப்பில் ஒரு சிறந்த கச்சாப் பொருளாகவும் 

பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளனர் ரஷ்ய மக்கள். , 

anhssénigzu erbupef (Comoburtible Shale) 
எரிக்கக்கூடிய சாம்பல்மிகு கரியினின்றும் மோட்டார் வாகனங் 

களுக்கு எரிபொருளாகும் வாயுக்கள் பெறப்படுகன்றன. மிகக் 

குறைந்த வெப்பசக்தியைக் கொண்ட இச்சாம்பல் மிகுக:3 இருப்புக் 

கள் மிகச் சாதாரணமான அளவுகளிலேயே தென்படுகின்றன. 

அவ்வாறு இருப்பினும் இவை காணப்படும் முக்கியவிடங்களான 

.எஸ்தோனியக் குடியரசு, லெனின்க5ராடு, வால்கா பேராற்றுப் பகுதி 

களில் பிற எரிபொருட்கள் எவையும் அதிகமாகக் கிடைப்பதில்லை 

யாதலால், இவ்விருப்புகள் மிகவும் முக்கியமானவை ஆகும். உலகப் 

பெரும்போரின் நிறுத்தத்திற்குப் பின்னர்தான், எஸ்தோனியாவிலும், 

லைனின்கிராடு நகரினையடுத்த பகுதிகளிலும் மோட்டார் எரிபொருள் 

(கர்மா 081). வாயுக்கள் ஆகியவற்றை உற்பத்திசெய்யப் பல 

ஆலைகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன. அதுபோலவே டாலினுக்கும் 

(Tallinn) லெனின்கிராடுக்கும் வாயுக்ககாக் கடத்தும் குழாய்
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வழிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. எரிக்கக்கூடிய சாம்பல் மிகு 

கரியைக்கொண்டு அனல்மின்விசை தயாரிப்பதற்கென்றே 1960ஆம் 

ஆண்டில் பால்டிக் மின்வீசை நிலையம் அமைக்கப்பட்டது. 

ருஷ்ய நாட்டில் மின்சக்தி உற்பத்தி 

சோவியத் புரட்சிக் காலத்தில் லெனின் (Lenin) sary oyu 

மக்களது தலைவர், கம்யூனிஸம் என்பது, சோவியத் மக்களது ஆட்சி, 

சோவியத் நாடு முழுவதற்கும் மின்சக்தி அளிக்கப்படுதல் ஆகியன 

விரண்டும் சேர்ந்த ஓரு கூட்டமைப்பேயாகும் எனக் கூறினார். 

தொழில், வேளாண்மை, போக்குவரவு ஆகிய துறைகளனைத்திலும் 

மின்சக்தியின் துணைகொண்டு இயங்கும் கருவிகள் ருஷ்யாவில் புகுத் 

தப்படின், சோவியத் நாட்டில் எழுந்த மாபெரும் புரட்சியில் ருஷ்யா 

மக்களுக்குத்தான் வெற்றிகிட்டும் என்பது திண்ணம் எனவும் லெனின் 

கூறினார். லெனினது அறிவுசான்ற கூற்றின் உட்பொருளைத் தெள்ளி 

தின் ஆராய்ந்து, அதன்வழி நன்குணர்ந்து, ருஷ்யநாடு மின்சக்தி. 
உற்பத்தி செய்யும் செயலில் நன்கு முனைந்து, அச்செயலினை ஆற்று. 

வதிற் பீடு நடைபோடுகின்றது. 

முதலுலகப் போருக்கு முன்னர் . ருஷ்யாவிவிருந்த மின் சக்தி 

நிலையங்களது கொள்ளளவு 1,098,000 கிலோவாட்டுகளாகத் 

தானிருந்தது. 1918ஆம் ஆண்டில் சுமார் 1945 மில்லியன் 

கிலோவாட் மணிகள் (8110-0) மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யப் 

பட்டது. இச்சக்இயீனை ஈந்த மின் நிலையங்களிற் பெரும்பான்மை 

யானவை தொழிற்சாலைகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தன . அவற்றி 

னின்று கிடைத்த மின்சக்தியினை முன்னரினும் அதிக அளவில் 

உற்பத்தி செய்வதில் அதிக அக்கறை காட்டப்படவில்லை: இம்மின் 

சக்தி நிலையங்களிற் பல தொழிற் புலங்களையும், பெரு நகரங்: 

களையும் சுற்றியே அமைந்துசிடந்தன. ஆனால் இந்நில ஸ்டாலி 

arg) (Stalin) ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களால் பெருத்த மாறுதல் 

அடைந்தது. அவற்றின் மூலம் ரஷ்யாவின் மின்சக்தி படைப்புத். 

திறனும் அதன் உற்பத்தியும், சில பெரிய விசை நிலையங்கள் மற்றும் 

பல சிறு நிலையங்கள் ஆ$ூயவற்றின் எழுச்சியால் பன்மடங்கு 

பெருகியது. 

நாடு முழுவதலுக்கும் மின் சக்தி அளிக்கும் முயற்சியிலிறங்கிய 

ருஷ்யா அத்துறையில் மிக விரைவாக அடைந்துள்ள முன்னேற்றம் 

அந்நாட்டிற்கு உலக வல்லரசுகளிடையே ஒரு: சிறப்பிடத்தைத் 

தேடித்தந்துளது. 1927ஆம் ஆண்டிற்கும் 1984ஆம் ஆண்டிற்கும். 

இடைப்பட்ட காலத்தில் மின்சக்தியுற்பத்தித் .- துறையில் உலகிற்
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சிறந்து விளங்கிவந்த நாடுகளான, ஸ்வீடன், இத்தாலி, கிரேட் 

பிரிட்டன், பிரான்௬, ஜப்பான், கனடா ஆகியவற்றின் உற்பத்தியினை 

விட அதிகமான அளவுச் சக்தியினை ருஷ்யா படைத்தது. 1988-ல் 

ஜெர்மானிய நாட்டில் உற்பத்தியாகியதில் 72 சதவீதம் ரஷ்யாவில் 

உற்பத்தியாகியது. பொதுவாக இத்துறையிற் கண்டுள்ள உற்பத்திப் 

பெருக்கினாலும், இரண்டாம் உலகப்போரில் ருஷ்யா கண்ட வெற்றி 

யாலும், இந்நாடு இப்பொழுது அமெரிக்க ஐக்கிய அரசுகளுக்கு 

அடுத்தபடியான இடத்தினை வத்து வருகின்றது. 
இத்தகைய முன்னேற்றம் காணப்பட்டுள்ள போதிலும், ருஷ்யா 

led தலா Hera Hush (Per Capita Power Production)- 

தொழிற்றுறையில் சிறந்திலங்கும் நாடுகளிலுள்ளதைவிட மிகவும் 

குறைந்தே காணப்படுகின்றது. சோவியத் நாட்டில் 1987ஆம் 

ஆண்டில் தலையொன்றுக்கு உற்பத்தியான அளவு 250 கிலோவாட் 

மணிகளாகும். இதேயாண்டில் ஜெர்மானிய நாட்டில் 722 கிலோவாட் 

முணிகளும், பிரான்சில் 788-ம், அமெரிக்க ஐக்கிய அரசுகளில் 1197 
இலோவாட் மணிகளும் தலையொன்றுக்கு மின்சாரம் உற்பத்தியாகியது. 

ஆனால் தற்போது தலையொன்றுக்காகும் உற்பத்தி மெதுவாக, ஆனால் 
ஒழுங்காகப் பெருகிக்கொண்டு வருகிறது. 

£ கொயல்ரோ ” (0௦6110) என்ற நிலையத்தாரால் தீட்டப்பட்ட 

திட்டமானது 1921-ல் 8வது சோவியத் காங்கிரஸால் அங்கீகரிக்கப் 

பட்டது. இத்திட்டமே மின்சக்தித் தொழிற்சாலைகளின் வளர்ச்சிக் 

குரிய அடிப்படைக் கல்லாக விளங்கியது. சோவியத் நாட்டில் 

“பேரளவு மின்சக்தி நிலையங்களை நிறுவல், நிறையச் சக்தியுடைய 

கடத்து வழிகளுடன் (High-power transmission 1116) ஆங்காங்கே 

உள்ள வளங்களைப் பயன்படுத்தும் விசை நிலையங்களினை இணைத்தல் 

ஆகியன இத்திட்டத்தின் சில தலையாய குறிக்கோள்களாகும்.- 

சோவியத் நாட்டில் நெடுந்தொலைவு மின்சக்தி நிலையங்களே 

-(Long distance power stations) முதன்மையான மின்சக்தி 

அமைப்புக்களாகக் கருதப்படுவன. 1987ஆம் ஆண்டில் இத்தகைய 

நிலையங்களினின்று கிடைத்த மின்சக்தியீனளவு மொத்தவுற்பத்தியில் 

65 சதவீதமாகும். இதேவமயத்தில் தொழிற்சாலைகளோடு மின் நிலை 

யங்கள் கொண்டிருந்த பங்கு 25 சதவீதமாகக் குறைந்துபட்டது. 

பேரளவு மின்சக்தியை உற்பத்திசெய்யும் நிலையங்கள் யாவும் தொழிற் 

சாலைகளுக்கும், பயிரிடப்படும் நிலங்களுக்கும் வேண்டிய 

- மின்சக்தியை அளிப்பதனையே முதற்பெருஞ் செயலாகக் கருது 

இன்றன. இந்நாட்டின்௧கண் விரவிக்கிடக்கும் சிறுசிறு மின்சக்தி 

நிலையங்களனைத்தும் விவசாயத்துறையின் தேவைகளை நிறைவு 

"செய்கின்றன.
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சோவியத் யூனியன் ஏழு வகையான மூலங்களிலிருந்து மின்சக்தி 

யைப் படைக்கின்றது. அச்சக்தியை யளிக்கவல்ல :அவ்வெழு 

வகை மூலங்கள் நிலக்கரி, பெட்ரோலியம், இயற்கை வாயு 

இ்யாவி த), மரம், பீட் (23), களிமண்பாறை எண்ணெய் (81516 

Oil), BF முதலியன. இவையாவும் ரஷ்யாவின் எல்லைக்குள் பெரு 

மளவிற் கிடைக்கின்றன. 

உலகிலுள்ள மொத்த நிலக்கரி இருப்புக்களின் அளவில் 20 

சதவீதம் ௬ுஷ்யாவிலிருப்பதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இயற்கை 

வாயு தயாரிப்பஇல் இன்று ருஷ்யா முன்னணியில் நிற்கின்றது. மேலும் 

சுத்தமான வாயு கிடைக்கும் இடங்கள் பல ருஷ்யாவிற் காணப்படு 

கின்றன. களிமண் பாறை எண்ணெய் உற்பத்தியில் ருஷ்யா 

உலகிலேயே இரண்டாவது இடத்தைப் பெறுகிறது. உருசிய நாட்டில் 

நீர் மின்சக்தி உற்பத்திக்குரிய மூலம் ஏராளமாகவுள்ளது. இதில் 

ஆறில் ஒரு பாகம் தொழில்வளர்ச்சி மிக்கேற்பட்டுள்ள ஐரோப்பியப் 

பகுதியிலும், எஞ்சிய பெரும்பகுதி ஆசிய ருஷ்யாவிலும் காணப்படு . 

கின்றன. ருஷ்யா முழுவதிலும் சுமார் 280,000,000 கிலோவாட்டு 

கள் நீர் மின்சக்தி இருக்கக்கூடும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற் 

கடுத்த இடத்தைத்தான் ஐக்கிய அமெரிக்க அரசுகள் பெறுகின்றன . 

இவ்வரசுகளில் 82,000,000 கிலோவாட்டுகள் அளவு சக்தி உற்பத்தி 

யாவதற்கு இடமுள்ளதெனவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

சோவியத் நாட்டின் விசைத் தொழிலில் ஏற்பட்டு வருகின்ற 

துரிதமான முன்னேற்றத்திற்கு அதன் வரம்பிலா விசை மூலங்களின் 

இருப்புக்கள்தாம் என்பதிற் சிறிதும் ஐயப்பாடில்லை. இவையொவ் 

வொன் நினையும் பயன்படுத்துமளவு சமமாகவிராது உள்ளது. ஆயினும் 

இது ஒருவகையிற் பயன்தரக் கூடியதாகவேயுளது. ஆக்கத்தொழிற் 

சாலைகளை ரூஷ்யாவில் அதிகமாக நிறுவ வேண்டும், அவையாவற்றிலும் 

மின்்சாரத்தினைப் பயன்படுத்த வேண்டும், மேலும் அதிகத் தொலைவு 

களுக்கு நிறைந்த செலவில் எரிபொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதனைத் 

தடுத்தல் வேண்டும் என்பனவெல்லாம் நனவாகிக் கொண்டுவரும் 

ருஷ்யக் கனவுகளாகும். 

1918ஆம் ஆண்டில் பெரும்பாலும் எல்லா மின் சக்தி நிலையங்களி 

லும் மின்சக்தி படைக்கப்படற்கு எரிபொருட்களே பயன்படுத்தப் 

பட்டன. ஆமலானும் நாட்டிற்கிட்டிய எரிபொருள் போதாமை 

யைத் தவிர்க்கும் பொருட்டுப் பிறநாடுகளினின்று அதனைப் பெற 

வேண்டிய நிலைக்கு ருஷ்யா உந்தப்பட்டது. ஆயினும் இவ்விரங்கத் 

தக்க நிலை சிலவாண்டுகளுக்குத்தான் நீடித்தது. வேறு வழிகளில். 

மின்சக்தியினை உற்பத்தி செய்யுந் தொழில் ரஷ்யா மறுமலர்ச்சி. 
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பெற்ற பின்னர் ஏறக்குறைய முற்றிலும் மாறின. 1987ஆம் 

ஆண்டில் உள் நாட்டிற் கிடைத்த மூலங்கக£க் கொண்டே நாட்டின் 

தேவையில் 80:9 சதவீதம் மின்சக்தியினை ருஷ்யா உற்பத்தி 

செய்தது. 

நீர்மின்சக்துயினைப் பயன் துய்த்தல் 

நீர்மின்சக்தி இருப்புகளைப் பயன்துய்த்தலில் ருஷ்யா மற்ற நாடு 

களிலிருந்து மிகவும் பின்தங்கியே காணப்படுகிறது. 1987ஆம் 

ஆண்டில் இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் முடிவுக் காலத்தில் 
இங்கு 4 மில்லியன் கிலோவாட் மணிகள் மின்சக்திதான் உற்பத்தி 

செய்யப்பட்டது. அஃதாவது ஐக்கிய அமெரிக்க அரசுகளில் உற் 

பத்தியாகிய அளவில் 12 சதவீதம்தான் ருஷ்யாவில் படைக்கப் 

பட்டது. மேலும் இது பிரான்சில் உற்பத்தியாகயதில் 52 சதவீதத் 

திற்கும், ஜெர்மனியில் படைக்கப்பட்டதில் 15:7 சதவீதத்திற்கும் 

, சமமான அளவாகின்றது. 1988ஆம் ஆண்டில் ருஷ்யாவின் மொத்த 

வுற்பத்தியில் 14:6 சதவீத அதிகரிப்புக் காணப்பட்ட போதிலும் 

அதிக முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை என்று கூறும் நிலைதான் ஏற்படு 

கின்றது. த 

ருஷ்யாவில் நீர்மின்சக்திக்குரிய வளம் சிதறிக் கிடக்கின்றது. 

அதுமட்டுமின்றி, அவ்வளம் சமச்சீரான பரவலைக் கொண்டில்லை. 

176 சதவீதம் ஐரோப்பிய ருஷ்யாவிலும், 82:4 சதவீதம் ஆசிய 

ருஷ்யாவிலும் காணப்படுகின்றது. ஐரோப்பிய ருஷ்யாவிலுள்ள . 
வளம் அப்பகுதியின் எல்லை மண்டலங்களிற்றான் காணப்படுகின்றது. 

ருஷ்யாவின் வடமேற்குப்பகுதி, காக்கஸஸ், யூரல் ஆகய பகுதிகள் 

தாம் இவ்வளங்களிற் பெருமளவினைத் தம்மிடத்தே கொண்டுள்ளன. 

இழக்கு ஐரோப்பியச் சமநிலத்தில் மின்சக்தி உற்பத்தி செய்வதற் 

கேற்ற சூழ்நிலைகளமைந்தில்லை. சிற்சில பள்ளத்தாக்குகளினரு9ல் 

சரிவுமிகுந்த பகுதிகளிற்றான் நீர்த்தேக்கங்ககா ஏற்படுத்தக்கூடும். 

தொழிற்சாலைகள் சிறந்த முறையில் நிறுவப்படற்குத் தேவையான 

சத்தியை வெப்பத்தின் மூலமாக உற்பத்தி செய்வான் வேண்டிப் 

பல வெப்ப நிலையங்களை (Thermal Stations) உருவாக்கி, 

அவற்றினைப் பலவாண்டுகளாக விசையுற்பத்திக்குப் பயன்படுத்திய 

தாற்றான் ரூஷ்யாவில் நீர்மின்சக்தி சீரிய முன்னேற்றமடையாது 

காணப்படுகிறது. 

முதல் உலகப்போருக்கு மூன்பு ரஷ்யாவில் குறிப்பிடப்படுூ 

மளவுக்கு நீர்மின்சக்தி நிலையமில்லை. சோவியத் ஆட்சிக் காலத்திற் 

ரன் ஓரளவுக்கு இத்துறையில் முன்னேற்றம் தலப்படத் துவங்கியது.
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நீர்வளம் செறிந்தும் நிலக்கரிவளம் குறைந்தும் காணப்பட்ட வட... 

மேற்கு மாவட்டங்களில்தான் முதன்முதலாக மின்சக்தி நிலையங்கள் 

நிறுவப்பட்டன. வால்கோவ் (7011௦1), ஸ்விர் ($ஈ1ம) ஆகிய ஆறு: 

களின்மீது கட்டப்பட்டுள்ளதும், அவ்வாறுகளின் பெயர்களையே தமக். 

குங் கொண்டுள்ளதுமான நிறுவனங்களினின்று (71% 3011௭௦ ஊம். 

ரர் 3) லெனின்கிராடு நகரது மின்சக்தித் தேவை பெறப்படு: 

கின்றது. லடோகா (1.௧0௦ஐ8), ஒனேகா (0௦62௨) என்ற ஏரிகளை 

யும் இணைக்கும் ஸ்விர் ஆற்றின்மீது இருமின்சக்தி நிலையங்களமைக்கத் . 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கோலா (16018) தீபகற்பத்தின் தென்பகுதி ' 

யில் நிவா (1347௨) ஆற்றின்மீது ஒரு மின்சக்தி நிலையம் கட்டப்பட்டது. . 

மேலும் வடக்கிலுள்ள துலோமா (111100௨) நிலையத்திலிருந்து மர்மான் 

ஸ்க் (மீயாமகாடி) நகரினுக்கு மின்சக்தி அளிக்கப்படுகிறது. காக்க. 

ஸஸ் பிரதேசத்தில் பிலிஸி (1%யமம்), குடைசி (Kutaisi), நால்சிக், 

(Nalchik) போன்ற நிலையங்கள் குறைந்த அளவில் மின்சக்தியை. 

உற்பத்தி செய்கின்றன. 1987-லிருந்து 1 982-ற்குள் கட்டப்பட்ட 

ஸெபொரோஷ்யே (சீஷ௦ா௦கிடுலியின்  அருகேயுள்ளதும் முன்பு “நீப் 

பர்த் திட்டம் ’ (Dnieper Project) எனவழைக்கப்பட்டதுமான லெனின் 

திட்டவேலை (1/௯ 11௦116) 580,000 கிலோவாட்டுகள் மின்சாரத். 

தினை உற்பத்தி செய்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடத்தினைப் பெற்றது. 

இத்திட்டம் வெப்பத்தினால் மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்யும்,. 

டானெட்ஸ் வடிநிலத்தின்கண்ணுள்ள நிலையங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு . 

உதவுகின்றது. மேலும் தென் ருஷ்யாவிலுள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு 

இத்திட்டம் மின்சாரத்தைத் தந்துதலி, இப்பகுதி தொழில் மயமாவ: 

“தின ஊக்குவித்தது. ' 

மத்திய ருஷ்யாவிலுள்ள தொழிற் பிரதேசத்தில் எரிபொருட்கள் ' 

குறைவாகவே கிடைத்த போதிலும், அதன் நீர்மின்சக்தி வளங்கள் 

கடைசியிற்றான் பயன் துய்க்கப்பட ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இப்பகுதி 

மில் வால்காவிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சக்திதான் பொரு. 

ளாதார மதிப்பு நிறையப் பெற்றதாகவுள்ளது. வால்கா ஆற்றின் 

கிளை ஆறுகளிலே பல நீர்த்தேக்கங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. அவை 

யொவ்வொன்றும் மிகப் பயன்தரும் வகையில் அமைந்துள்ளன. 

வால்காவில் எஞ்சிய நீர், பாசனவசதிக்குப் பயன்படுவதே॥டன்றி, 

ருஷ்ய மக்களுக்குக் கவலைதரும் வகையில் தனது நீர்மட்டத்திற் 

கூறைவுற்று வரும் காஸ்பியன் கடல் அந்நிலையை அடையாதிருக்க 

வும் பயன்படுகிறது. பெச்சோரோ  (Pechora),  விசெக்டா 

(Vychegda), aruor ஆகிய மூன்று ஆறுகளும் சேர்ந்து 98500 சதுர 

கிலோ மீட்டர்கள் பரப்பில் பாய்ந்து ஒரு பெரும் நீர்த்தேக்கத்தை. 

ஏற்படுத்தியுள்ளன. இது நீர்ப்பாசனத்திற்கு மிகவும் உபயோகமாக. 

உள்ளது. 
“ஆ 
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வால்கா ஆற்றுத்திட்டம் மேல் வால்காவில் அதிக முன்னேற்ற 

மடைந்துள்ளது. இதில் மூன்று நீர்த்தேக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. 

அவை மாஸ்கோவுக்கு வடக்கிலுள்ளன. அவை ஈவான்கோவோ 

(Ivonkovo—80,000 கிலோவாட் நிலையம்), யுக்ளிச் (Uglich- 

110,000 கிலோவாட்), ரைபின்ஸ் (133க௦1081--980,000 கிலோ 

- வாட்) முதலியவையாகும். ஆனால் இப்பொழுது வால்காவின் மத்தி 
யப் பகுதியில் கட்டப்பெற்றிருக்கும் மின்சக்தி நிலையங்களோடு ஒப் 

பிடுகையில் மேற்கூறிய மூன்று நிலையங்களும் மிகவும் சிறியவை. 

"இன்னும் இருபெருந் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட விருக்கன்றன. 

- அவற்றின் அளவு முறையே 1,900,000 கிலோவாட்டுக்கள், 

],800,000 கி.லோவாட்டுக்கள் ஆகும். 1948-ல் கார்க்கி (கேபில்) 

“மின் நிலையம் கட்ட ஆரம்பிக்கப் பெற்றது. ஆனால் இந்த நீர்த் 

தேக்கம் கட்டுவதற்குப் பெருந்: தொல்லைகள் இருந்தன. 60 மில்லி 
wer கன மீட்டர்கள் அளவு மண்ணைத் தோண்டியெடுக்க வேண்டி 

யிருந்தது. 1948-ல் காமாவின் (16க0) குறுக்காக ஒரு நீர்த்தேக்கம் 

கட்டப்பெற்றது. “ஒரு செய்தி வெளியீட்டில் மாலடோவுக்கு அருகில் 

கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இஸ்வெஸ்டியா (12414௨) அணைக் 

கட்டில் 30,000 வேலையாட்கள் வேலை செய்வதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

... இத்தகைய நீர்த்தேக்கங்களைத் தவிர ஸ்டாலின்கிராடு (வால்கா நீர்த் 

தேக்கம்), Qammafer (Kamyshin), கி்யூயபைஷேவ் போன்ற இடங் 

களிலும் மின்சக்தி உற்பத்தியாகிறது. வால்காவிலிருந்து உற்பத்தி 
யாகும் மின்சக்தி மத்திய ருஷ்யாவிலுள்ள caitlin ade 

யூரல் மாவட்டத்திற்கும் பயன் படுகிறது. 

முக்கிய மின்சக்தஇுத் இட்டங்கள் 

சோவியத் யூனியனிலுள்ள மின்சக்தி நிலையங்கள் யாவும் ஒன் 

“ரருடொன்று இணைக்கப்பெற்ற பிரதேசவாரித்' தொகுதிகளாகக். 
காணப்பெறுகின்றன. இவ்வாறு ஏற்படுத்தப் பெற்றவற்றுள் குறிக்கத் 

தக்கவை மாஸ்கோ-கார்க்கி திட்டம், நீப்பர்-டோனெட்ஸ் திட்டம், 

லெனின்கிராடு திட்டம், யூரல் திட்டம் என்பன. இரண்டாவது உல 

கப்போருக்குமுன் இந்த நான்கு திட்டங்களிலிருந்தும் சோவியத் 

யூனியனுடைய மொத்த மின் உற்பத்தியில் 80 சதவிகிதம் நீர்மின் 

சக்தி உற்பத்தியாக்கப் பெற்றது. 

மாஸ்கோ-கார்க்கித் திட்டம் : இத்திட்டம் மத்திய ரஷ்யாவி 

லுள்ள மாவட்டத்தில் அமைந்து கிடக்கிறது. இத்திட்டந்தான் 

“சோவியத் ரூஷ்யாவிலுலேயே மிகவும் பயன்தரத்தக்கதாக 

உள்ளது. இங்கு மின்சக்தி உண்டுபண்ணு வதற்குரிய
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எரிபொருட்களை அருகிலிருந்தே பெறமுடிகிறது. மாஸ்கோவை 

யும், கார்க்கியையுஞ் சுற்றியுள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு மின்சக்தி 

அளிக்கும் நிலையங்களும் இத்திட்டத்தோடு சேர்ந்தவையே. ஸ்டா 

லிஷனோே கார்ஸ்க் (200,000 கிலோவாட்) , safer (Kashira -1,860,00 
கிலோவாட்) ஆகிய இருநிலையங்களும் மாஸ்கோவிற்குத் தெற்கி 

லுள்ள  நிலக்கரியைப் பயன்படுத்துகின்றன. மேலும், சதுப்புநில 

நிலக்கரியை (பீட்) உபயோகித்து, மின்சத்தி உற்பத்தி செய்யும் 

நிலையங்கள் வடக்கில் இவ்வகை நிலக்கரி அதிகமாகக் கிடைக்கு 

மிடங்களிற் காணப்பெறுகின்றன. 

மத்திய ரஷ்யாவில் இவ்வாறு மின்சக்தி உற்பத்தி முன்னேறிக் 

காணப்பெற்றபோதிலும் ஈவானாவோ, யாரோஸ்லாவல் (௦8௨1) 

டூபான்ற இடங்கள் பின்தங்கிய நிலையிற்ரானுள்ளன. இத்தகைய பின் 
தங்கிய நிலையைப் போக்குவதற்குத் தற்போதைய ஐந்தாண்டுத்திட்டம் : . 

10 லிருந்து 15 வெப்ப மின்சக்தி நிலையங்களை நிறுவும். 

முதன்முதலாக வால்கா ஆற்றின் தலைமைடையில் (Head Lock) 

ஈவான்கோாவோ நிலையமும், யுக்ளிச் (1௦1) நிலையமும் ரைபின்ஸ்க் 

நிலையமும்தான் காணப்பட்டன.1 948-ல் கார்க்கியினருகில்மற்றொன்று 

கட்டப்பெற்றது. மேலும் 50,000 லிருந்து 100,000 கிலோவாட்டுக் 

கள் வரை உற்பத்தி செய்யும் நிலையம் ஒன்று ஓகா (01) ஆற்றிற் 

கருகில் கலூகா (கயதல) என்ற விடத்திற் கட்டப்பெற்றது. Gupenu 

ஷேவ் நிலையமும், பெரிவோலோகி (Pervoloki—!,300,000 &Genr 

வாட்டுக்கள்) நிலையமும் கட்டி முடிக்கப்பெற்றதும் மின்சக்திப் பிரச்னை 

ஒருவாறு தீர்க்கப்பட்டது. 

லெனின்கிராடூ திட்டம் : இத்திட்டத்திலிருந்து பெருமளவில் 

தொழிற்சாலைகளுக்கு மின்சக்தி அளிக்கப்பெறுவதில்லை. முற்காலங் 

களில் மின்சக்தி உற்பத்தி செய்வதற்கு இங்கிலாநீதிலிருந்து நிலக்கரி 

யையே பயன்படுத்தி வந்தனர். தற்போது இந்நிலை டோனெட்ஸ் 

நிலக்கரி யுற்பத்தியினாலும், பெட்ரோலியத்தினாலும் தகர்க்கப்பட்டு 

விட்ட தெனலாம். 

லெனின் கிராடு நகரிலேயே வெப்ப மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யும் 

இரு நிலையங்களுள்ளன. இவை எரிபொருளாக நிலக்கரியைப் பயன் 

படுத்துகின்றன. லெளின்கிராடு அருகில் ரெட் அக்டோபர் (1160 

October) carp ஒரு பெரிய பீட்சக்தி நிலையமுள்ளது. ஷிலுஸெல்பர்க் 

விஜ) என்னுமிடத்தில் 200,000 கிலோ வாட்டுக்கள் 

உற்பத்தி செய்யும் நிலையமொன்று அமைக்கப் பெற்றுள்ளது, இவை. 

யனைத்தும் லெனின்கிராடிலுள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு மின்சக்தி:



324 ஆசியாவின் புவியியல்---2 

யளிக்கின்றன. தற்பொழுது வால்கோவ் ஆற்றின் மீது நிறுவப்பெற்ற 

ஒரு மின்சக்தி நிலையம் திக்வின் என்னுமிடத்திலுள்ள அலுமினியத் 

தொழிற்சாலைக்கு மின்சக்தியளிக்கிறது. 

நீப்பர்-டோனெட்ஸ் அமைப்பு ண: டோனெட்ஸ் கொப்பரையில் 

படிந்திருக்கும் நிலக்கரியைக் கொண்டும் கிரிவாய்ரோக் (1949௦4 15௦2) 
என்னும் இடத்திலிருந்து கிடைக்கும் இரும்புக் கனிகளைக்கொண்டும் 

நிறுவப்பெற்றுள்ள ரூஷிய இரும்பு எஃகுத் தொழிற்சாலைகளுக்கு. 

நீப்பர்்.டோனெட்ஸ் அமைப்பிலிருந்து மின்சக்தியளிக்கப்பெறுகிறது . 

பல. சிறு மின் நிலையங்களுள்ள இப்பிரதேசத்தில் 100,000 கிலோ 

வாட்டுக்கள் மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யும் பெரிய நிலையங்கள் எட்டு 

உள்ளன. நீப்பருக்கு அருகிலுள்ள wrOurGyra,Gw (Zaprozhye). 

என்னும் இடத்தில் 550,000 கிலோவாட்டுக்கள். உற்பத்த செய்யும் 

நிலையமொன்றுள்ளது. 760 மீட்டர் நீளத்திலும் 87.5 மீட்டர் உயரத். 

திலும் ஒரு பெரும் நீர்த்தேக்கம் நீப்பர் ஆற்றில் எழுப்பப்பெற்றுள்ளது. 

இரண்டாவது உலகப் போரின்போது இதை இருமுறை சீர்திருத்தி 

அமைத்த போதிலும் தற்பொழுது இதன் உற்பத்தியளவு குறைந். 
துள்ளது. டோனெட்ஸ் நிலக்கரி வயலுடன் தொடர்புள்ள கிரிவாய்: 

ரோக் நிலையம், நீப்ராட் AQewtaPsravs (Dneprodzerzhinsk) நிலையம் 
போன்றவை வெப்ப மின்சக்தி உற்பத்தி நிலையங்களாகும். இவை: 

மத்திய: நிலையத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளன. மதிப்பு மிக்க. 

டோனெட்ஸ் நிலக்கரியை உபயோகிப்பதற்குப் பதிலாக அலெக் 

ஸாண்டிரியா என்னும் இடத்திற் கிடைக்கும் மென்மையான நிலக் 

கரியை உபயோகிப்பதற்காக ஒரு திட்டம் போடப்பெற்றது, நீப்பர் 
ஆற்றின் மீது எழுப்பப்பெற்றுள்ள மின்நிலையத்தைத் தவிர இத்திட்டத் 

தின் மற்றப் பகுதிகள் யாவும் டோனெட்ஸ் நிலக்கரியினைக் கொண்டு: 

தான் வேலை செய்கின்றன. 

யூரல் திட்டம் : இத்திட்டம் எல்லாத் திட்டங்களையும் விடச் 

சிறப்புப் பெற்றிருந்த போதிலும் இதனமைப்ப்பு பயன் தரத்தக்கதாக 

வில்லை. யூரல் பகுதியிலுள்ள செய்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு 

இங்கிருந்து மின்சக்தி அளிக்கப்பெறுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழுள்ள 

மின்சக்இ நிலையங்கள் தற்போது தொலைவிலிருந்து கொண்டுவரப்படும் 

நிலக்கரியைப் பயபடுத்துகின்றன. முக்கியமாகக் கிஸெல் (1261) 

என்னும் இடத்திலுள்ள நிலக்கரியைக் கொண்டுவர சுசோவயா 

(Chussovaya), @szair (Kushva) நிஷ்னிடாகில் (1442ம் ]/உளிப்1) 

என்னும் இடங்களின் வழியாக ஒரு மின்சக்தி இருப்புப் பாதை 

அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பூரலின் மத்தியப் பகுதியீல் பீட் நிலக்கரி: 

மிகுதியாக இருந்த போதிலும் அதில் சிறிதுதான் உபயோகிக்கப் 

பெறுகிறது. :காமென்ஸ்க் ($காமகாம), யூரல்ஸ்கி (51818), ஸ்வெர்ட்



லோவ்ஸ்க் ($ரலய/0ஈ8£) கின் தென்கிழக்குப் பகுதி ஆகியவற்றில் நீர் 

மின்சக்தி உற்பத்தி முன்னேறியுள்ளது. ஸ்கோவோலவ்ஸ்கோயீயி 

லுள்ள அலுமினியத் தொழிற்சாலைக்கு இவ்விடத்திலிருந்து மின்சக்தி 

அளிக்கப்பெறுகிறது. 

யூரல் மின்சக்தி அமைப்பானது மற்ற அமைப்புக்களிலிருந்து 

வேறுபட்டுக் காணப்பெறுகிறது. இத்திட்டத்தின் மத்திய நிலையம் 

செல்யாபின்ஸ்க்ில் (நே9ி௨1051) காணப்பெறுகிறது. இத்திட்டத்தி 
லிருந்து உற்பத்தியாகும் மின்சக்தியானது புதிதாகத் தோன்றிய 

தொழிற்சாலைகளுக்குப் போதுமானதாக இல்லை. தக்க முறையில் 

எரிபொருட்களைக் கொண்டுசெல்வதற்கான போக்குவரவு வசதி 

யில்லாததால் இந்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இங்குக் கட்டப்பெறும் நீர் 

மின்சக்தி நிலையங்களால் இக்குறைபாடு நிவர்த்தி செய்யப்படும். 

மற்றைய மின்சக்இ அபிவிருத்திகள் 

மேலே விவரித்த நான்கு திட்டங்களையுந் தவிர்த்து வேறு பல 

மின்சக்தி நிலையங்களும் உற்பத்தி செய்வதில் மிகவும் முன்னேறி 

யுள்ளன. \ 

காக்கஸஸ் பிரதேசம் : இங்கு நீர்ப்பரப்புகளிருப்பதால் நீர்மின் 

விசை யுற்பத்தி நிலையங்களுள்ளன. காக்கஸஸிக்கு வடக்கிலுள்ள 

ஒரு தொடரக் குன்றில் கிடைக்கும் பெட்ரோலியத்தின் முலம் மின் 

சக்தி உற்பத்தி செய்யப்பெற்று வரினும் இங்கு நீர்மின்சக்தி நிலையங் 

கஞும் பலவுள்ளன. 

காக்கஸஸ் பிரதேசத்திலுள்ள பெரிய வெப்ப மின்சக்தி நிலையங் 

கள் இரேஸ்நயாஸ்வெஸ்டா (187க812]:0370208), கிரேஸ்ஸின் (1௧3/1) 

போன்ற இடங்களில் காணப்பெறுகின்றன. இன்னும் பல மின்சக்தி 

நிலையங்கள் பாகூ (வ) மாவட்டத்திலுள்ள பெட்ரோலியம் தொழிற் 

சாலைகளுக்கு மின்சக்தியை யளிக்கின்றன. மேலும் இரு நீர் மின் 

சக்தி நிலையங்கள் டெர்ட்டெர் ஸு), குரா (யால) ஆறுகளின் மீது 

கட்டப்பெற்றுள்ளன. குரா ஆற்றின்மீதமைக்கப் பெற்றுள்ள நிலையம் 

ட்ரான்ஸ் காக்கஸஸின் சிறந்த நிலையமாகும். 

இதே சமயத்தில் வெப்ப நிலையங்கள் நீர்மின்சக்தி நிலையங் 

களோடு இணைக்கப்பெற்றுள்ளன. Gea (Thilisi), ut Ou (Batum) 

யெரிவான் (Yerevan) Gurerp 'நகரங்கள்தான் இங்குள்ள முக்கிய 

மான இடங்களாகும். இங்கு நீரிலிருந்து மின்சக்தி எடுக்கப்பெறு 

கிறது. ஆர்மினியாவிலுள்ள தீர் மின்சக்தி உற்பத்தி நிலையத்துடன் 

இவை தொடர்பு கொண்டுள்ளன. ஆர்மீனியாவில் ஸோரா-கெஸ்
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௫2௦௨-0௯), கனாகியன் (விஸ்) மின்விசையுற்பத்தி நிலையங்கள் 
சிறப்பு வாய்ந்தவை. 

மேற்குக் கோலாவும் கரேலியாத்திட்டமும் : (4/ கநா 1018 

and Karelian System): QSHUL ud மின்சக்தி உற்பத்தித்தொழிலில் 

முன்னேறியுள்ளது. துலோமா (1ய0105-148,000 கலோவாட்டுக்கள்) 

நிவா (111௨) நிலையம் போன்றவை இத்திட்டத்தில் முக்கியமானவை. 

இவை மான்சிகோர்ஸ்க்லுள்ள செம்பு, நிக்கல் தொழிற்சாலைக்கும், 

கிரோவ்ஸ்க் (1௦784) கிலுள்ள அபேடைட் (கறக) தொழிற்சாலைக் 

கும் கண்டலாட்சா (10811௨) விலுள்ள அலிமினியத் தொழிற் 
சாலைக்கும் மின்சக்தி அளிக்கின்றன. மற்றுமொரு மின்சக்தி நிலையம் 

கரேலியாவில் கட்டப்பெற்றுள்ளது. மேலும் மின்சக்தி நிலையங்கள் 

பல, மரம், நிலக்கரி ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி இயங்கு 

கின்றன. 

ஆசிய ருஷியாவில் மின்சக்தி உற்பத்தி: நீர் மின்விசை 

யுற்பத்தித் துறையில் ஆசிய ருஷ்யா மிகவும் பின் தங்கய நிலையி 

ஓள்ளது. கஸ்னெட்ஸ்க் கொப்பரைத் தாழ்வில்தான் சிறப்பான 

மின்சக்தி அமைப்புக்கள் காணப்பெறுகின்றன. இப்பிரதேசத்தி 

லுள்ள மின்சக்தி நிலையங்கள் நிலக்கரியையோ, எண்ணெயையோ 

தான் எரிபொருளாக உபயோகிக்கின்றன. இப்பிரதேசத்திற் காணப் 

பெறும் மின்விசையுற்பத்தி நிலையங்கள் அருகிலுள்ள தொழிற்சாலை 

களுக்கு மின்விசையை யளிக்கின்றன. சைபீரியாவிலுள்ள யெனிஸேயி 

- ஆற்றில் மூன்று மின்விசை உற்பத்தி நிலையங்களுள்ளன. மேலும் பல: 

நிலையங்கள் ஆசிய ரஷியாவில் கட்டப்பெற்றுவருகின்றன . 

விவசாயத்தில் மின்சக்தி: மின்சக்தி நிலையங்கள் தொழிற் 
சாலைகளுக்கும் அதேபோல் விவசாய நிலங்களுக்கும் மின்சக்தியைக் 

கொடுக்கின்றன. 1950ஆம் 'ஆண்டினிறுதியீல் விவசாயத்திற்காக 

உபயோகிக்கப்பெற்ற மின்சக்தியினளவு 2,269,700 இலோவாட்டுக் 

“களாக மாறியது. 1945-50ஆம் ஆண்டுகளில் போடப்பெற்ற 

_ ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் 50 சத விகிதத்திற்குமேல் நீர்சக்தியைக் 

கொண்டு மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பெற்றது. கிராமப்புற மின்சக்தி 

திலையங்கள் விவசாயத்திற்கே மின்சக்தி அளித்தன.
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மின்சக்இயின் நுகர்வும் முன்னேற்றமும் 

1987-ஆம் ஆண்டு ருஷ்யாவில் உற்பத்தியான மின்சக்தியில் 69: 

சதவிகிதம் மின்விசைத் தொழிற்சாலைகளுக்கே தேவைப்பட்டது. 

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், ஜெர்மனி, இங்கிலாந்துபோன்ற நாடு 

களுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த அளவு மிகவும் அதிகமாகும். தொழிற்: 

சாலைகளுக்குப் பிறகு 18:7 சதவிகிதம் சமுதாய நலன்களுக்காகப்: 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 8:8 சதவீதம் மட்டுமே போக்குவரவுக் 

காகப் (இதில் 1-1 சதவீதம் இருப்புப் பாதைகளிலும்) பயன் படுத்தப்: 

பெறுகிறது. 1987ஆம் ஆண்டில் மின்மயமாக்கப்பெற்ற இருப்புப்: 

பாதையின் மொத்த நீளம் 1642 கிலோமீட்டர்கள் ஆகும். இதே: 

ஆண்டில் ஜெர்மனியிலும் பிரான்ஸிலும் மின்மயமாக்கப்பெற்ற பாதை. 

களின் நீளம் முறையே 2284 கிலோமீட்டரும், 2946 கிலோமீட்டரு. 

மாகும். ஆனால் ரஷியாவில் தற்பொழுதுள்ள இருப்புப்பாதைத்: 

தொடர்களிற் பெரும்பாலானவற்றில் மின்சார வண்டிகளே ஓடுகின் 

றன. ரஷியாவில் முன்னேற்ற மடைந்துள்ள மின்சக்தி நிலையங்கள் 

ருஷியாவை வளம்பெறச் செய்யும் என்பதில் சிறிதேனும் ஐயமில்லை. 

கொயல்ரோ (௦௦80) திட்டமானது மின்சக்தி உற்பத்திக்கு ஒரு வழி' 

காட்டியாக நின்று அத்துறையிற் சிறந்த முன்னேற்ற மேற்படப்: 

பெருந்துணை புரிந்துள்ளது. 

இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட உலோகங்களின் உருக்குத் தொழில் 

சோவியத் யூனியன் 'பொருளாதாரமே- உலோக உற்பத்தியின்: 

அடிப்படையில்தான் அமைந்திருக்கிறது. 

உலோகங்களில் மிக முக்கியமான இரும்பு பல சமயங்களில் பல: 

இடங்களில் பெருமளவில் இடைக்கிறது. மேலும் இதை மண்ணி 

லிருந்து வெட்டிப் பிரித்தெடுத்தல் வெகு எளிது. எனவேதான் இது: 

மலிவான உலோகமாகவும் இருக்கிறது. உலகின் மொத்த உலோக 

உற்பத்தியில் இரும்புதான் முதலிடம் பெற்றுள்ளது. எந்தக் குறிப் 

பிட்ட ஒரு பண்பும் தேவையல்லாத சாதாரணக் காரியங்களுக் 

கெல்லாம் இரும்புதான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இரும்புத் தாதுவினின்று வார்ப்பிரும்பையும் (1212 11010), இரும்பு 

உருக்கையும் (54661) உற்பத்தி செய்வதில் மூன்று தொடர்ச்சியான 

Qe H2vacir (Processes) உள்ளன. இரும்புத் தயாரிப்புக்கு ஊதுலை 

qpeop (Blast furnace process) அதனை, எஃகாக்க உருக்கு வார்ப்பிட 

(perm (Steel Casting Process), உருளை மூலம் * உருட்டும் முறை * 

(The Rolling Process) . ஆகியவற்றைக் கொண்டுதான் உலோகத் :
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திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உருவம் தரப்படுகின்றது. உருக்கு வார்ப்பட 

முறையில் வார்ப்பிரும்புடன் சிதிலமடைந்த இரும்பையும் (5௨) Tron) 

இன்னொரு கச்சாப் பொருளாகப் பயன் படுத்தலாகும். இரும்புத் 

தாதுவினின்று இரும்பும், எஃகும் தயாரிக்க, உலோக எரிபொருள் 

களான எரிகரி (00/26), சாதாரணக் கரி (மேோ௦௦க1)) சுண்ஷம்புக் 

கலவைகள் மிர) மணல், தண்ணீர் போன்றவையும் தேவைப் 

படுகின்றன . 

வரலாற்று அடிப்படையீல் நோக்கும்போது ரஷ்யாவில் முதன் 

முதலில் அதன் மையப் பகுதிகளில்தான் இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட 

உலோகங்களின் தயாரிப்பு நடைபெற்றதாகத் தெரியவருகிறது. 

சாதாரணக் கரியைப் பயன்படுத்தி இயங்கிய ஊதுலைகள் 1682.ல் 

*டுலா *” (17018) எனுமிடத்திற்கு அருகில்தான் தோன்றின. பதினெட் 

டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து யூரல் மலைப்பகுதிகளில் 

சாதாரணக் கரியைக் கொண்டே இரும்பு தயாரித்தல் தொடங்கப் 

-பெஜ்றது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில்தான் டொனேட்ஸ் 

.நிலக்கரிப் படுகை மத்தியப் பகுதிகளுடன் இருப்புப்பாதை இணைப்புப் 

“பபற்றதன் விகாவாகவும், கிரிவோய் ரோக் என்னுமிடத்தில் நிலக்கரி 

"இருப்பது கண்டு பிடிக்கப்பெற்றதன் விளைவாகவும்தான், அந்நிய 

மூலதனத்தின் துணைகொண்டு தென்பகுதியில் உலோக உருக்குத் 

தொழில் பெருமளவில் தொடங்கப்பட்டது. முதலில் எரிகரியைப் 

பயன்படுத்திவந்த இப்பிரதேசமே பின்னர் நிலக்கரி உற்பத்தியில் 

“சோவியத் யூனியனிலேயே முதலிடம் பெற்றது. 

மங்கனீசு(11க12௨0௦௨6), இரும்புபோன்ற தன்மையுடைய உலோக 

மாகும். இரும்பிலிருந்து உருக்கு தயாரிப்பதில் மங்கனீசு, அவ் 

வுருக்கிற்கு வலுவையும், எதிர்க்கும் திறனையும் அளிக்கவேண்டி 

மிகவும் பயன்படுகிறது. உலகிலேயே சோவியத் யூனியனில் மங்க 

னீசத்தாது பெருமளவில் இருப்பதுடன், அதன் உற்பத்தியும் நடை 

பெறுகிறது. இது யுக்ரேனில் நிக்கோபோல் (114001) - என்னுமிடத் 

திலும், ஜார்ஜியாவில் FurGyr (Chiatura) எனுமிடத்தில் பெருமள 

விலும், மாறுபடும் அளவுகளில் upto மலைச் சாரல்களிலும், கஸக்ஸ்தா 

னிலும், ஸைபீரியாவிலும் உடைக்கிறது. சோவியத் யூனியன் சோவி 

பத் புரட்சிக்குமுன் இரும்பு உற்பத்தியில் மிகவும் பின்னணியிலேயே 

இருந்தது. இதுபோல இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட உலோகங்களின் 
உற்பத்தி பெருகியதும் பிற உலோகங்களை மிகவும் உயர்தரமான 

வகையீல் உற்பத்தி செய்யவும் கட்டட வேலைகளுக்குத் தேவைப்படும் 

உருக்கு வகைகளைத் தயார் செய்யவும் மேலும் ஊக்கம் காட்டப் 

பெற்றது. உலோக உருக்குத் தொழிலின் தொழில் நுணுக்கத்தில் 

யல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டதும், இதுவரை பயன் துய்க்கப்படாத
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பல உலோக வைப்புகள் நிறைந்த பகுதிகளிலும்கூட உலோக உருக் 

கூத் தொழில்: தொடங்கப் பட்டதுமே இத்தகைய பெருக்கத்திற்கு 

முக்கிய காரணங்களாகும். இவ்வாறு சோவியத் யூனியனில் இரும்பு 

சம்பந்தப்பட்ட உலோக உற்பத்தியில் ' முக்கியத்துவம் வகிக்கும் 

பகுதிகள் தெற்குப் பகுதிகளும், மத்தியப் பகுதிகளும், கிழக்கிலுள்ள 

யூரல் மலைச்சாரல்களும், குஸ்னெட்ஸ்க் நிலக்கரிப் படுகைப் பகுதி 

களுமேயாகும். 5 ் 
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முங்குஸ் சகாப்பரை 
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பெறாஹ்கள்.     

உ 7 ஓ புதியதாதி, 
உல, ஆறிலக்கறி 

ஷ் சுறங்கம் 
4. மிக்சக்நி நிஞமஸ்கள். 
த நஸ்கம் 
A மமம் . 
இ. குந்தநாகம் 
OF. Oey ட 
Aa. nator sul 

&- Esoy 
0 tom & aero 
டி. இத்தல் 
A PAB oA este . 
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பிரதேசங்கள் 

      
மேற்கு சைபீரியாவின் நிலக்கரிச் சுரங்கங்களும், 

புதிய தொழிற் பிரதேசங்களும்
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தெற்குப் பகுதியிலுள்ள உருக்கு ஆலைகளுள் யுக்ரேனிலும், 

ராஸ்டாப்& (1௩௦8%௦ஈ) பகுதியிலும் உள்ளவையே முக்கியமானவை 

யாகும். உலகப் பெரும்போருக்கு முன்னரே இப்பகுதிதான் சோவியத் 

யூனியனின் மொத்த இரும்பு உற்பத்தியில் மூன்றில் இரண்டு 

பாகத்தையும், மொத்த உருக்கு உற்பத்தியில் பாதிக்கு மேற்பட்ட 

பாகத்தையும் அளித்து வந்தது. தென் பகுதியில் நிலக்கரி பெரு 

மளவில் டோனெட்ஸ் படுகையிலும், இரும்பு கரிவாய் ரோக் (Krivai 

Rog), até (Kerch) ysdu இடங்களிலுமே கிடைக்கின்றன. 
தென்பகுதியில் பெரும்பாலான இரும்பு--உருக்கு ஆலைகள் நிலக்கரி 

வைப்புகள் மிகுந்திருக்கும் டோனெட்ஸ் படுக்கைப்பகுதியிலும், வேறு 

சில கிரிவாய் ரோக் அருகிலும், மிகச்சில கெர்ச் அருகிலும் அமைந் 

இருப்பதைக் காணலாம். 

மத்தியப் பகுதியில் உலோக உற்பத்தி பெருமளவில் நடைபெறு 

மிடங்கள் மாஸ்கோவும், லெனின்கிராடும்தான். இங்கும் அநேகமாக 

சிதிலமடைந்த இரும்பையே உருக்கு தயாரிக்கப் பயன்படுத்து 

கின்றனர். லிபேட்ஸ்க் (1றஸ்81), டுலா (11/௧) என்னுமிடங்களில் ஆங் 

காங்கே கிடைக்கும் தாதுவைக் கொண்டே வார்ப்பிட வேலைகளுக்குப் 

பயன்படும் இரும்பு மட்டும் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் உயர்தர 

மான உலோகங்களின் உற்பத்தியில் மத்தியப் பகுதியே முதலிடம் 

பெறுகிறது. 

கிழக்குப் பகுதி என்று குறிப்பிடப்பட்ட யூரல் மலைச்சாரலும், 

குஸ்னெட்ஸ்க் நிலக்கரிப் படுகைப் பகுதியும் ஒன்றுக்கொன்று இரண் 

டாயிரம் கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் அமைந்திருந்தபோதிலும், தம் 

கனிவளங்களைத் தமக்குள் தேவைக் கேற்றபடி பரிவர்த்தனை செய்து 

கொள்கின்றன. இதை .மனதிற் கொண்டுதான் யூரல் மலைச்சாரல் 

களிலும், குஸ்னெட்ஸ்க் நிலக்கரிப் படுகையிலுமாக இருபகுதிகளிலும் 
உலோக உற்பத்தி ஆலைகள் அமைக்கப்பட்டு இருத்தலால், ஆண்டு 

முழுவதும் இருப்புப்பாதைகள் மூலம் குஸ்னெட்ஸ்க் பகுதியீலிருந்து 

யூரல் மலைப் பகுதிகளுக்கு நிலக்கரியைக் கொண்டு செல்லும் ரயில்கள் 

யூரல்பகுதிகளிலிருந்து குஸ்னெட்ஸ்க் பிரதேசத்திற்கு இரும்புத். 

தாதுவைக்கொண்டு வருகின்றன. இத்தகைய முன்னேற்றங்களின் 
விளைவாக பயூரல் மலைச்சாரலில் முன்னர் சாதாரணக் கரியைப் பயன் 

படுத்திவந்த ஆலைகள் புனரமைக்கப்பட்டு, நல்ல உயர்தரமான 
உலோகத்தை உற்பத்தி செய்வதில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. இதற்கு 
அனுசரணையாக இருப்பகுதியில் கிடைத்த தாதுக்களும் மிக உயர்ந்த 

தரமுடையனவாக இருத்தலும், மங்கனீ௬ு, நிக்கல், குரோமியம் 

'போன்ற இரும்புத் தொடர்புடைய பல உலோகங்களும், பிற இரும்புத்
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தொடர்பற்ற உலோகங்களும் அமைந்திருந்ததும் மிகவும் நன்மை 
யாகிவிட்டது. உலகப் பெரும்போரின் சமயம் இக்கிழக்குப் பகுதியி 

லிருந்த ஆலைகளின் உற்பத்தி இருமடங்காகப் பெருகியது. 1960-ல் 

இரும்புத் தொடர்புடைய உலோகங்களின் உற்பத்தி அளவு, பெரும் 

போருக்கு முன்னிருந்ததைவிட இன்னும் அரைப்பங்கு அதிகமாகி 

விட்டது. தென்பகுதியில் இரும்புத் தொடர்புடைய ஆலைகள் மிகவும் 

விரிவாக்கப்பட்டன. மேலும் யூரல் மலைச்சாரல்கள், சைபீரியர, 

தூரக்கிழக்குப் பகுதிகள் இவ்விடங்களிலும் உலோக உற்பத்தி 

ஆலைகள் பெருக்கமடைந்தன. ஆனால் சமீப காலத்தில் 

தான் டிரான் காகேஸியா (120 Caucasia), amdcvgror, vod Sw 

ஆசியா முதலிய பகுதிகளிலும், சோவியத் யூனியனின் வடமேற்குப் 

பகுதியிலும் இரும்புத் தொடர்புடைய ஆலைகள் புதிதாக அமைக்கப் 

பெற்றுள்ளன. இத்தகைய பெரும் உற்பத்தி ஆலைகள் மட்டுமின்றி 

ஆங்காங்கே கிடைக்கும் சிதிலமடைந்த இரும்பையும், வீணாகும் 

இரும்பையும் கொண்டு இயங்கும் ஆலைகளும் தோறிறுவிக்கப் பெற். 

றள்ளன. 

இரும்புத் தொடர்பற்ற உலோகங்களின் உற்பத்தி 

இரும்புடன் தொடர்பற்ற உலோகங்கள் என்று இங்குக் குறிப்பிடப் 

பெறுபவை செம்பு, துத்தநாகம், காரீயம், நிக்கல், அலுமினியம். 

போன்றவையேயாகும். இவை இரும்பு போல அவ்வளவு இடங்: 

களிலோ, அவ்வளவு பெருமளவிலோ காணப்பெறுவதில்லை.. 

இவற்றை வெட்டியெடுத்துச் சுத்தப்படுத்துதல் மிகவும் கடினமாதலால் 

இரும்பைவிட மதிப்பு மிகுந்தவையாயுள்ளன. -இத்தகைய இரும்புத் 

தொடர்பற்ற உலோகங்கள் எல்லாம் இரும்பைவிட நீண்டநாள் துருப்: 

பிடிக்காமல் இருத்தல், வேகமாகவும் நன்கும் மின்விசையைக் கடத். 

துதல், அதிக நாட்கள் நிலைத்திருத்தல், இலேசாயிருத்தல் முதலிய: 

அருங்குணங்கள் படைத்தனவாயுள்ளதால், எங்கும் இரும்பைவிட 

அதிகம் மாற்று உலோகங்களாகப் பயன்படுசன்றன. இவ்வாறு: 

இரும்புக்கு மாற்றுக இவ்வுலோகங்கள் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்: 

பெறும் துறைகள் மின்வழிப் பொறியியல் (1316011081 Engineering), 

Qei5S AstLty (Communication), மோட்டார். ஆகாய விமானத். 

தொழில் நிறுவனங்கள் ஆகியனவே. 

ஸாரின் ஆட்சிக் காலத்தில் நாட்டில் இரும்புத் தொடர்பற்ற: 

உலோகத்தாதுக்கள் பெருமளவில் புதையுண்டு கிடந்த போதிலும், 

பெரும் பணச்செலவில் அவை இறக்குமதி செய்யப்பெற்று வந்தன. 

செம்பு உலோக வைப்புக்கள் கஸக்ஸ்தானிலேயே மிக அதிக: 

மாக இருந்த போதிலும், பூரல் மலைச்சாரல்களே இன்னும் செம்பு 

உலோக உற்பத்தியில் முன்னணியிலுள்ளன.. ஆனால். இன்னும் சிறிது
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காலத்திற்குள் கஸக்ஸ்தானில் நிறுவப்பெறப்போகும் பெரும் உலோக 
உருக்கு ஆலைகள் பூர்த்தியடைந்ததும் அப்பகுதியே செம்பு உலோக 

உற்பத்தியில் முதலிடம் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

சம்பு தோண்டியெடுப்பதிலும், சுத்தம் செய்வதிலும் ஆர்மீனியா 

அடுத்த இடம் பெறுகிறது. 

பெரும்பாலும் துத்தநாகமும், காரீயமும் ஓரே தாதுவிலும், 

“வெள்ளி, தங்கம் போன்ற பிற உலோகங்களுடன் கலந்துமே கிடைக் 

கும். கஸக்ஸ்தானில்தான், வடகாகஸஸ், பூரல் மலைச்சாரல்கள், 

“மேற்கு சைபீரியா, யுக்ரேன் பகுதிகளிலேயே துத்தநாகம் அதிகமாக 

உற்பத்தியாகிறது. 

அலுமினியம் ஒரு புதிய உலோகமாகும். சோவியத் புரட்சிக்கு 

, முன் இது ரூஷ்யாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டதேயில்லை. , நிலைத்து 

நிற்றல், இலேசாயிருத்தல் எனும் இவ்விரு முக்கியப் பண்புகள் 

-5கொண்ட இவ்வுலோகம் வீமானத் தொழிலில் அதிகம் பயன்படுகிறது. 

ஆனால் அலுமினிய உற்பத்திக்கு மின்விசை அதிகம் தேவைப்படு 

கிறது. ஒரு சிறிதளவு அலுமினியம் உற்பத்தி செய்ய மிகவும் அதிக 
.மின்விசை வேண்டும். இதன் விகாவாகவே மிகவும் சிக்கனமான 
பமின்விசை தரும், நீர் மின்விசை நிலையங்களுக்கு அருகாமையிலேயே 

அலுமினிய உலோக உற்பற்தி ஆலைகள் அமைக்கப் பெறுகின்றன. 

அலுமினியத்தைப் போன்றே நிக்கல் உலோகமும் நாட்டின் 

'பொருளாதாரத்திலும், பாதுகாப்புத் துறையிலும் முக்கியத்துவம் 

“பெற்றிருக்கிறது. உலகின் நிக்கல் உற்பத்தியில் பெரும்பகுதி கனடா 

-வில்தான் நடைபெறுகிறது. ஆனால் தொழில் மயமாகியுள்ள நாடு 

- களுள், தன் நிக்கல் தேவையைத் தானே பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் 

நாடு சோவியத் யூனியன் ஒன்றுதான். 1984ல்-தான் யூரல் மலைச் 

சாரலில் முதன்முதல் நிக்கல் ஆலை செயல்படத் துவங்கியது. பின்னர் 

நாடு முழுவதும் ஆங்காங்கே பல நிக்கல் உற்பத்தி ஆலைகள் எழுந் 

தன. ஐந்தாண்டுத் திட்ட காலங்களில்தான் அபூர்வ உலோகங்கள் 

எனப்பெறும் வெள்ளீயம், பாதரசம், ஆண்டிமனி போன்றவற்றைத் 

தேடியும், தோண்டியும் பலர் இவற்றின் உற்பத்தியைப் பெருக்கினர். 

மத்திய ஆசியாவிலும், வடகாகஸஸிலும், யூரல் மலைச்சாரல் பகுதி 

களிலுமே இவை அதிகம் உற்பத்தி செய்யப் பெற்றன. “1946லிருந்து 
1950ஆம் ஆண்டிற்குள் இரும்புத் தொடர்பற்ற உலோகங்களின் 

உற்பத்தி இருமடங்காயிற்று. மத்திய ஆசியா, யூரல், கஸக்ஸ்தான், 

சைபீரியா முதலிய இடங்களில் செம்பு, துத்தநாகம், காரீயம், நிக்கல், 

அலுமினியம் முதலிய புதிய உலோக உற்பத்தி ஆலைகள் அமைக்கப் 

“பெற்றன. 195]லிருந்து 1955ஆம் ஆண்டிற்குள் இரும்புத் தொடர் 

பற்ற உலோகங்களின் உற்பத்தி மேலும் பெருகியது.
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போக்குவரவு சாதனங்களின் முக்கயத துவம் 

பல்வேறுஇடங்களில் பலதரப்பட்ட தொழில் ஆலைகளை நிறு வவும்,. 

அவை ஒன்றுக்கொன்று உறுதுணையாக இருக்கவும் போக்குவரவு: 

சாதனங்களே முக்கியக் காரணமாகும். சான்றாக சோவியத் யூனிய- 

னின் மத்திய ஆசியப் பகுதியில் உணவு தானியப் பயிர்களை விடுத்துப்: 

பெரும் அளவில் பருத்தி மட்டுமே பயிராக்கப் பெறுகிறது. அங்கிருந்து: 

பிற பகுதிகளுக்குப் பருத்தி ஏற்றுமதி செய்யவும், அறபகுதிகளிலிருந்து: 
உணவு தானியங்களை மத்திய ஆசியாவிற்குக் கொணரவும் போது: 

மான போக்குவரவு வசதிகள் அமைந்திருப்பதாலேயே அது சாத்திய 

மாகிறது. மேலும் சோவியத் யூனியனில் பொருளாதார முக்கியத்துவம். 

பெற்றுள்ள பொருள்கள் யாவும் பரவலாகக் கிடக்கின்றன. நெடுந். 

தொலைவில் அமைந்திருக்கும் இடங்களிலிருந்தே அவையாவும் பெறப். 

பட வேண்டியிருப்பதால் போக்குவரவு வசதிகளின் முக்கியத்துவம் 

இங்கு மிகவும் உணரப் பெறுகிறது. தென் பகுதிகளில் செழித்து: 

வளரும் பயிர்களும், மரவகைகளே இல்லாதிருத்தலும், வடபகுதி 

களில் செழித்து வளரும் காடுகள், பயிர்களே இல்லாமலிருத்தலும் 

இதற்கு நல்ல சான்றாகும். இதே போல்தான் நிலக்கரி கிடைக்கும் 

டோனெட்ஸ் படுகையும், எண்ணெய் வளம்மிக்க பாகூ பகுதியும் 

இப்பொருள்களைப் பயன்படுத்தி இயங்கும் ஆலைகள் உள்ள பகுதிகளி' 

னின்று 1500லிருந்து 2000 சிலோ மீட்டர்கள் தொலைவில் அமைந் 

“ திருப்பதையும் கண்டு உணரலாம். இவையன்றி இரும்பு வளமிகு. 

யூரல் மலைச் சாரல்களும், நிலக்கரி வளமிகு கஸ்னெட்ஸ்க் படுகையும் 

தமக்கிடையே இருக்கும் இரண்டாயிரம் கிலோ மீட்டர் தொலைவையும். 

பொருட்படுத்தாது ஒன்றுக்கொன்று உற்பத்திப் பொருள்களைப் பரி 

மாறிக் கொள்வதைக் காணலாம். போக்குவரவு வசதிகள் முக்கியத் 

துவம் பெற்றுள்ளமைக்கு மிக முக்கியமான காரணங்கள் வருமாறு: 

(1) சோவியத் யூனியனின் பெரும் நிலப்பரப்பு. 

(ஐ) மிகவும் தாழ்ந்த மக்கள் தொகை அடர்த்தி. 

(8) ஏற்றத்தாழ்வுகள் மிகவும் காணப்பெறும் மக்கள் தொகை 

அடர்த்தியில் மட்டுமே) குடியேற்றப் பிரதேசங்கள் பல ஒறு சீராக. 

அமையாதிருத்தல். 

(4) புதிய இடங்களுக்கு மக்களைக் குடியேற்றி அவ்விடங்களை 

வளமாக்குதல் போன்ற திட்டங்களின் விளைவாக இன்றுகூட ஏற்படும். 

மக்களின் இடப் பெயர்ச்சி.
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போக்குவரவு சாதனங்களின் இயக்கச் செலவு எத்துணைக் குறை 

.வாக உள்ளதோ, அத்துணை அளவிற்குப் பொருள்களின் கடத்தற் 

கூலியும் குறையும் ; நெடுந்தூரங்களுக்குக் கனமதிகமான பொருள் 

களைப் பெரும் அளவில் எடுத்துச் செல்லவும் இயலும். இதலுல்தான் 

புவியியல் அடிப்படையில் (அஃதாவது ஆங்காங்கே உள்ள நலவளத் 

திற்குத் தக்க) தொழில்களைப் பாகுபாடு செய்துகொள்ள இயல 9றது. 

புவியியல் அடிப்படையில் ஆங்காங்கே தொழில் தோன்றித் திறம்படச் 

செயலாற்ற வேண்டுமெனில், சீரான போக்குவரவு சாதனங்களும், 

குறைந்த கடத்தற் கூலியும் இருக்க வேண்டும். பழங்காலங்களில் 

பொன், வெள்ளி போன்ற விலையுயர்ந்த உலோகங்கள், பட்டுத் துணி 

கள், வாசனைத் திரவியங்கள் போன்றவை மட்டுமே நிலமார்க்கமாகக் 

கடத்தப்பட்டு வந்தன. பளு அதிகமான பயிர்கள், மரவகைகள், 

உலோகத்தாதுக்கள், கட்டடப் பொருள்கள் போன்றவை நீண்ட 

தூரங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப் பெறவில்லை. போதிய வசதிகள் : 

இன்மையும், ஆகும் அதிகச் செலவுமே அதற்குக் காரணங்களாகும். 

எனவே போக்குவரவு வசதிகளின் பெருக்கம் பொருளாதார முன்னேற் 

த்திற்கு உதவுவதுடன் மட்டுமின்றி, நாட்டின் பலபகுதிகளில் 

வசிக்கும் மக்களிடையே கலாச்சாரத் தொடர்புகள் தோன்றுவதற்கும் 

உற்ற துணையாகும். இருப்புப்பாதை, நீர்வழிப் போக்குவரவு வசதி 

களின் வேகம் கூட்டப்பெற்று வருவதுடன் நிலவழியாக மோட்டார் 

வண்டிகளின் போக்குவரவும், ஆகாய விமானப் போக்குவரவும் 

கூடப் பெரு வருகின்றன. இருப்புப்பாதைகள் போன்ற நவீன 

காலப் போக்குவரவு வசதிகள் ஏற்படுமுன், நீர்வழிப் போக்குவரவு 

. வசதிகளே இந்நாட்டின் போக்குவரவு வசதிகளில் முதன்மை பெற்றி 

ருந்தன. வெவ்வேறு பிரதேசங்களுக்கிடையே ஏற்படும் தொடர்பு 

களில் “சாமான்கள் கடத்துகை? (1வஜ1ந் தமி) மிக முக்கிய 

-மானதாகும். வால்காப் பேராற்றின் வழியே வடக்கிலிருந்து தெற்கிற் 

கும், எதிராகவும் செல்லும் போக்குவரவு வசதிகள் மூலம் மரவகை 

கள், பயிர்கள் இவற்றின் கடத்துதலும், யூரல் மலைச்சாரல்கஞுக்கும் 

குஸ்னெட்ஸ்க் படுகைக்கும் இடையே செல்லும் இருப்புப்பாதை வசதி 

கள் மூலம் இரும்பு, நிலக்கரி இவற்றின் கடத்துதலும் நடைபெற்று 
வருகின்றன. இது போல் மிகப் பெரிய அளவில் சாமான்கள் கடத் 

துகை சோவியத் யூனியனின் முக்கிய நீர்வழிகள் மூலமும், இருப்புப் 

பாதைகள் மூலமுமே நடைபெற்று வருகின்றது. ஆனால் நெடுந்தூரங் 

களுக்கு அல்லாது உள் நாட்டில் ஆங்காங்கே விளையும் பொருள்களைச் 

. சிறு தூரங்களுக்குக் கடத்திச் செல்லுதலைச் சாலைப் போக்குவரவு 
- வசதிகள், கிளை இருப்புப்பாதைகள் போன்றவை மூலம் நடத்தி வரு 

ன்றனர். ஆனால் போக்குவரவு வசதிகள் சீரடைய வேண்டுமெனில் 
, எல்லா வகையான வசதிகளையும் இணைத்து ஒரு கூட்டு அமைப்பு 

. உருவாக்கப்பெற வேண்டும்.
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மிகக் கீழ்த்தரமான நிலையிலிருந்த போக்குவரவு முறைதான் 

ஸார் மன்னர்கள் ருஷ்யாவிற்கு விட்டுச் சென்ற செல்வமாகும். 

ஆகையால் அதன் பிறகு பல ஆண்டுக் காலத்திற்குச் சோவித் யூனி 

யனது பொருளாதாரம் விரைவாக முன்னேற்றமடையாது தடைபட் 

டது. ஆனால் சோவியத் பூனியனது ரெயில்வேக்களின் சாதனைகளால், 

போக்குவரவு வசதிக் குறைவின் மூலம் பொருளாதாரத் துறையில் 

நேர்ந்த நெருக்கடி. நீக்கப்பட்டது. முன்பிருந்த பாதைகளை மின் 

சாரப்படுத்தியதின் மூலம் அதிக அளவு சுமைகளைப் புகை வண்டி 

களில் அனுப்புவதும், நிறையப் புகைவண்டிகளை ஓட்டுவதும் எளிதா 

wor, பல புதிய இருப்புப்பாதைகளையும், இரட்டைப் பாதைகளை 

யும் அமைத்ததன் மூலம், சோவியத் நாட்டின் வளர்ந்து வரும் 

பொருளாதாரத்தின் போக்குவரவுத் தேவைகள் : நிறைவு செய்யப் 

பெற்று வருகின்றன. 

இரயில்வேப் போக்குவரவு 

தற்கால நிலப் போக்குவரவு சாதனங்களுள் இருப்புப்பாதைத் 

தொடர்கள்தாம் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. அவை சோவியத் 

யூனியனிற்குச் சிறப்பாகத் தேவைப்படுகின்றன. மிகப் பெரியதாக 

வுள்ள அந்நாட்டின் பல முக்கியமான பகுதிகளை இணைக்கவல்லது 

இருப்புப்பாதைத் தொடரேயாகும். 

ஸார் மன்னர்களிடமிருந்து சோவியத் ருஷ்யாவிற்குக் கிடைத்த 

இருப்புப்பாதைகளின் மொத்தநீளம் 58,500 கிலோ மீட்டர்களாக 

விருந்தது. அப்பாதைகளின் மீது இயங்கிவந்த புகை வண்டிகள் 

குறைந்த இழுக்குமாற்றலைத்தான் பெற்றிருந்தன. ஆனால் சோவியத் 
ஆட்சியின்கீழ் இத்துறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாறுதல் ஏற்பட்டுள் 

ளன. இருப்புப்பாதைகளின் மொத்தநீஎம் புரட்சிக்கு முன்பிருந்தனை 

விட இருமடங்காக்கப்பட்டது. (1961ஆம் ஆண்டில் மொத்த நீளம் 

125,800 லோ மீட்டர்கள்) . சோவியத் யூனியனில் புதிதாக நிறுவப் 

பட்ட கனரகத் தொழில்களின் மூலம் பல புதிய இரயில்வே எஞ்ஜின் 

கள், ஆயிரக்கணக்கான பெட்டிகள், சாமான் கடத்தும் கார்கள் 

(ரவ்ஜீம் கோலி ஆகியன செய்யப்பட்டன. சமீப காலத்தில் மின்சாரத் 

தினாலும், டீசல் எண்ணெயாலும் (101801 011) ஓட்டப்பட்டு வரும் 

எஞ்சின்கள் மிகவுமதிகமாகச் சோவியத் யூனியனில் இருப்புப்பாதை 

களில் புகுத்தப்பட்டுள்ளன. இருப்புப்பாதைத் தொடர்களிலிருந்து 

Gen &Gurt @Martyaor (Semaphore Signals) pEagiGu gns 

குறைய நீக்கப்பட்டு, அவற்றிற்குப் பதிலாக ஒளியின் மூலமே குறி 

காட்டும் சாதனங்கள் (1/ஜீந் 82!) பயன்படுத்தப்படுவது இத் 

. துறையிற் கண்டுள்ள ஒரு சீரிய முன்னேற்றமாகும். மேலும் கையினா



‘886 - ஆசியாவின் புவியியல்--2' 

லேயே இதுவரையில் இயக்கப்பட்டுவந்த நிறுத்திகள் (Hand Brakes) 

முழுவதும் நீக்கப்பட்டுத் தாமாகவே செயலாற்றும் திறன்படைத்த 

பிரேக்குகள் பயன்படுத்தப்பெற்று வருகின்றன. 

சோவியத் யூனியனில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட இருப்புப்பாதைத் 

தொடர்களில் பின்வருவன சிறப்பு மிக்கவை. அவையாவன : (1) 

லெனின் இராடுக்கும், நிலக்கரி, நில எண்ணெய் ஆகியன அகப்படும் 

வடிநிலமான பெச்சோரா (1௦007௧) விற்கும் இடையே ஓடும் பாத. 

இப்பாதை கிழக்கு முகமாக வட பூரல்மலைகளினூடே சென்று ஓப் 

ஆற்றின் கீழ்ப்பாட்டைகள் வரை தொடர்கின்றது. (2) யூரல்மல்ப் 

பிரதேசத்தில் வடக்கு-தெற்காகச் செல்லும் பல இருப்புப்பாதைகள் 

(Meridional Lines) பயூரல்மலையின்  வடபகுதியினையும், காஸ்பியன் 

கடற் பிரதேசத்தையும் இணைக்கும் ஒரு தொடர்ச்சியான இருப்புப் 

பாதை இதன்மூலம் தோன்றியது. (8) வால்கா ஆற்றின் வலக் கரை 

யினையொட்டிச் செல்லும் வால்காப் பெரும்பாதை(*701ஐக 11 யாப Line). 

அவ்வாற்றின் இடக்கரை யொட்டிக் கட்டப்பெற்ற பல தொடர்கள். 

இவை அஸ்ட்ரகான் (&ள்ரவிஸ்காட்--கிளில்யார் கழக) இருப்புப் 

பர்தையுடன் இணைவதன் மூலம் யூரல், வால்கா பிரதேசங்கள் காக்க 

ஸஸ் பிரதேசங்களுடன் நேரிடையாக இணைக்கப்பட்டன. (4) கருங் 

கடலின் மீதமைந்துள்ள டுவாப்ஸேயிலிருந்து ஸேம்ட்ரெடியா வரை 

Scie utes (Tuapse-Samtredia Line). இப்பாதை கட்டப் 

பட்டதன் வாயிலாக டிரான்ஸ் காக்கேசியாவின் மேற்குப் பகுதிக்கும், 

ஐரோப்பிய ரூஷ்யாவின் ஈத்தியப் பகுதிக்குமிடையே உள்ள தொலைவு 

வெகுவாகக் குறைக்கப்பட்டது. (5) பால்கான் ஏரிக்கு வடக்கே 

யுள்ள மாயிண்டி (101173) என்ற நகரிற்கும் சூ (Chey என்னும் இடத் 

திற்கும் இடையே அமைக்கப்பட்ட பாதை. 

சோவியத் யூனியனில் உற்பத்தியாகும் நிலக்கரியில் மூன்றில் 

ஒரு பங்கும், உலோகங்களில் நான்க&ல் ஒரு பங்கும் இருப்புப்பாதைப் 

போக்கு வரவுக்குத் தேவைப்படுகின்றன. சோவியத் புரட்சிக்கு முன்பு 

(1918) இருப்புப்பாதைகளின் வழியாகக் கடத்தப்பெற்ற சுமையின் 

அளவினைப்போல் ஏழு மடங்கு சுமை 1940-ல் அவற்றின்மூலம் கடத் 

தப்பெற்றது. இரயில்வேக்களிற் பயணம் செய்த பிரயாணிகளின் எண் 

ணிக்கை அதே யளவில் பெருகியது. 

சோவியத் யூனியனின் மக்கட் பரவலைப்போன்றே, அதன் இருப் 

புப்பாதைகளின் பரவலும் சீரற்றுக் காணப்படுகிறது. ஸார் மன்னர் 
களின் கீழ் உருவாகிய இருப்புப்பாதைப் போக்குவரவு முறை, அவர் 

களது . சுயநல எண்ணத்திற்கு ஓரெடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது. 

அக்காலத்தில் அவர்களது பேரரசின் தலைநகர்ப் பகுதிக்கே
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(7ா01௦0115) அதிக முக்கியத்துவமளிக்கப்பட்டு, ஓரங்களிலமைநீத. 

பிரதேசங்களும், காலனிப் பிரதேசங்களும் கவனிக்கப்படாதிருந்தன. 

ஐரோப்பிய ரஷ்யாவிற்கு அடுத்தாற்போல் இருப்புப்பாதைப் போக்கு. 

வரவு வசதி காக்கஸஸ் பிரதேசத்தில்தான் நன்கமைந்துள்ளது. 

சைபீரியாவிலும் மத்திய ஆசியாவிலும் அவற்றின் பரப்பிற்குத்தகுந்த. 

அளவுக்கு இருப்புப்பாதைகள் அமைக்கப்படாதுள்ளன . 

சைபீரியாவில் இப்போதுள்ள ஒரே ஒரு முக்கியமான இருப்புப்: 

பாதையான டிரான்ஸ்-சைபீரியன் பாதை மேற்குக்கிழக்காக ஓடுகிறது. 

சைபீரியாவின் வடபகுதியிற் பெரும்பரப்பில் இருப்புப்பாதைப்: 

போக்குவரவேயில்லை. சோவியத் மத்திய ஆசியா ஐரோப்பிய: 

ரஷ்யாவுடன் இரு பாதைகளின் மூலம் இணைக்கப்பெற்றுள்ளது. 

அவை ஒரு காலத்தில் ஓரென்பர்க் (ொறயாத) எனவழைக்கப்பட்ட 

சக்கலா 01281௦) விலிருந்து டேஷ்கெண்ட் (Tashkent) வரை: 

செல்லும் பாதையும், கிராஸ்னோவாட்ஸ் (Kranovods)& Sefer m 

erinfaésirg@ (Samarkand) வரை செல்லும் பாதையுமாகும். இவ்- 

விரண்டு பாதைகளும் சாமர்க்கண்டு-டேஷ்கெண்ட் இருப்புப்பாதைத் 

தொடரின் மூலம் ஒன்ரோூடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

மத்திய ஆசிய இருப்புப்பாதைகளுக்கும், சைபீரிய இருப்புப் 

பாதைகளுக்கும் இடையே எந்த வீதமான இணைப்புமே 1980-ஆம் 

ஆண்டு வரையில் ஏற்படாமலிருந்தது வியப்புறத்தக்கதாகும். அவ் 

வாண்டில் கட்டப்பட்ட டர்கெஸ்தான்-சைபீரிய ரெயில்வேதான் 

(Turk-Sib Railway) அவ்விணைப்பினை ஏற்படுத்தியது. இவ்விருப்புப்: 

பாதையின் நீளம் 1500 கிலோ மீட்டர்களாகும். இப்பாதை செமியே 

wy.cravé (Semiyalatinsk) st sir» இடத்திற் துவங்கி அல்மா அடா 

(Alma-Ata) வழியாக லுகோவாயா (Lugovaya) வரையிலும் செல்லு 

கிறது. வடக்கில் ஓடும் சைபீரியப் பெரும்பாதையும், தெற்கிலுள்ள 

மத்திய ஆசிய ரெயில்வேக்களும் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டன. இப் 

பாதை எழுந்ததன்மூலம் மத்திய ஆசியாவிற்குத் தேவைப்பட்ட மரம், 

நிலக்கரி, உணவுப்பொருட்கள் ஆகியனவற்றைச் சைபீரியா 

வேண்டுமளவுக்கு அளித்தது. மத்திய ஆசியாவில் விகாந்த பருத்தி 

சைபீரியாவில் நிறுவப்பட்ட ஐவுளி ஆலைகளுக்கு இப்பாதையின் மூலம் 

அனுப்பப்படுகிறது. இப்பாதை இத்தகைய பொருட்களின் போக்கு 

வரவிற்குமட்டும் இன்றியமையாததாக விளங்காது வேரருரு வகை 

யிலும் முக்கியத்துவம் பெற்றது. தென்கிழக்குக் கஸக்ஸ்தான் முழு 

வதற்ரூமே இப்பாதை உயீரளித்தது எனக் கூறவேண்டும். கஸக்ஸ் 

தான் மாநிலத்தின் தலைநகரான அல்மா அடாவின் வழியே இப்பாதை 

சென்றதன்மூலம், எவரும் அறியாதவொரு மூலையிற் கிடந்த இந்நக: 

நினை அந்நாட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டியது. இவ்வாறு கஸக்ஸ்தானதூ 

பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு இப்பாதை உறுகாரணமாக அமைந்தது. 

ஆசி-2-.-22
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- ஐரோப்பிய ரஷ்யாவிலும் கூட இருப்புப்பாதை அமைப்பின் 

அடர்த்தி சீரற்றுள்ளது. லெனின்கிராடு, ஷெர்பகாவ் (Sheherbakov), 

வால்கா ஆற்றின் மீதுள்ள ஸ்டாலின்கிராடு, ரோஸ்டாவ் (1௩௦81௦) 

ஆகிய நான்கு நகரங்களையும் வரிசையாக நேர்க்கோடுகளின் மூலம் 

சேர்த்துக் கடைக்கும் உள்ளடங்கிய பரப்பில்தான் இருப்புப்பாதைகள் 

மிகவும் அடர்த்தியாகவுள்ளன, . அதற்கு வெளியே இருப்புப்பாதை 

கள் அதிகமாக ஒன்றையொன்று நெருங்கிக் காணப்படவில்லை. இப் 

பகுதிகளிளெல்லாம் சமீப காலத்திற்றான் இருப்புப்பாதைகள் அமைக் 

கப்பெற்றுள்ளன். இருப்புப்பாதைத் தொடர்களின் அடர்த்தி யுக்ரேன் 

மாநிலத்திலும் சிறப்பாக டோனெட்ஸ் வடிநிலத்தில் ரஷ்யாவின் 

தொழிற் கேந்திரத்திலும், சிறப்பாக மாஸ்கோ பகுதியில், மீக அதிக 

மாக உள்ளது. 

சோவியத் யூனியனில் காணப்படும் சில முதன்மையான இருப்புப் 

பாதைத் தொடர்கள் பெரும்பாலும் அதன் தொழிற்கேந்திரமாகிய 

மாஸ்கோப் பிரதேசத்திலிருந்து துவங்கி அந்நாட்டின் பிற பாகங்களை 

அடைகின்றன. இப்பிரதேசத்திலிருந்து கருங்கடல், பால்டிக் கடல், 

வெண்கடல் ஆகியன மீதமைந்த துறைமுகங்களையடையும் பாதை 

கள், டோனெட்ஸ் வடிநிலத்தில் நிலக்கரி கடைக்கும் பகுதியையடை 

யும் பாதை, யுக்ரேன் மாகாணத்தின் கோதுமை விளையும் பகுதியினை 

யடையும் பாதை, வால்கா ஆற்றின் மீதமைந்துள்ள துறைமுகங் 

களுக்குச் செல்லும் பாதை, மேலும் காக்கஸஸ் ரெயில்வே, கிராவ் 

(Kirov) ரெயில்வே, துருக்கித்தான சைபீரிய இருப்புப்பாதை, 

டிரான்ஸ் சைபீரியப் பாதை ஆகியனவே மிகச் சிறப்புப் பெற்றவை. 

ரஷ்யாவின் தொழிற் பிரதேசத்திற்கும் யுக்ரேன் மாநிலத்திற்கும் 

இடையேயமைந்த பாதையின் வழியாக இப்பிரதேசங்களின் சிறப்புப் 

அபாருட்களான நிலக்கரி, உலோகங்கள், கூலங்கள், வீடுகட்ட உத 

வும் பொருள்கள் ஆகியவற்றின் போக்குவரவு நடைபெறுகிறது. 

மேலும் டோனெட்ஸ் வடிநிலத்திலிருந்து வடக்கே லெனின்கிராடு 

வரையில் நிலகீகரிப் போக்குவரவும், கிழக்கிலுள்ள கிரிவாய் ரோக் 

(Krivoi Rog) என்ற இடத்திலிருந்து நீப்பர் ஆற்றுப்பருதிக்கும், 

டோனெட்ஸ் வடிநிலத்திற்கும் இரும்புத் தாதுவின் போக்குவரவும் 

அதிக அளவில் நடைபெற்றுவருகிறது. வால்கா ஆற்றினை ஒட்டிச் 

செல்லும் இருப்புப்பாதை அப்பகுதியிற் கிடைக்கும் கூலங்களையும், 

மண்ணெண்ணெயினையும் வடபகுதிக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. சக்க 

லாவ்-டேஷ்கெண்ட் பாதையின் மூலம் பருத்தியும், பழவகைகளும் 

. வடக்கு நோக்கியும், உணவுப் பயிர்களும் மரமும் தெற்கு நோக்கியும் 

அனுப்பப்படுகின்றன. துருக்கித்தான சைபீரிய இருப்புப்பாதையின் 

வழியே மத்திய ஆசியாவிற்கு மரத்தையும் உண்வுப் பயிர்களையும் 

சைபீரியா அதிக அளவில் அனுப்பிவைக்கின் றது.
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ரஷ்யாவில் சிறப்புப்பெற்ற இருப்புப்பாதைகள் எனக் குறிப்பிடப் 

பட்டவற்றுள் டிரான்ஸ்-சைபீரியன் பாதை உலகப் புகழ்பெற்று 

விளங்குகிறது. இப்பாதை முழுவதும் மின்மயமாக்கப்பட்ட தொட 

ராகவும், உலகிலேயே மிக நீண்ட பாதையாகவும் இருத்தலே அப்புக 

ழிற்குக் காரணங்களாகும். சைபீரியாவில் இப்போது முக்கியமான 

போக்குவரவு வழியாகத் திகழ்வது அந்நிலப் பகுதியைக் கிழக்கு 

'மமற்காகக் கடக்கும் இவ்விருப்புப் பாதையேயாகும். இப் 

பாதை சைபீரியாவின் சிறப்பினை ருஷ்யா முழுவதற்கும் 

ஏன், உலகத்திற்கே--எடுத்து விளம்பிற்று எனக்கூறின் அது மிகை 

யாகாது. அதுகாறும் ரஷ்யர்களாற்கூட அறியப்படாதிருந்த சைபீரி 

யாவிற்கு ஒரு திறவுகோல் போன்று இப்பாதை யமைந்தது எனக் 

கூறலாம். வெகு காலமாகச் சைபீரியா குற்றம் புரிந்தோரனைவரும் 

கடத்தப்படுமிடமாக விளங்கிவந்தது. இப்பாதை அந்நாட்டிற் கட்டப் 

பெற்ற பின்னர்தான் சைபீரியாவின் இயற்கை வளங்கள் அறியப் 

பெற்றன. 

சமீப காலத்தில் இப்பாதை முழுவதுமே ஏறக்குறைய திரும்ப 

வமைக்கப்பட்டு, அதன் நீளம் முழுவதும் தற்போது மின்சாரப் 

புகைவண்டிகளே ஓடுகின்றன. மேலும் பலவாண்டுகளுக்கு இது 

ஒற்றைப்பாதையாகவே இருந்துவந்தது $ அண்மைக்காலத்தில் 

லெனின்கிராடிலிருந்து விளாடிவோஸ்டாக் வரை இரட்டைப்பாதை 

(லூ 1௨3௦) கட்டப்பட்டுள்ளது. 

இப்பாதையில் வேலை முதன்முதலில் விளாடிவோஸ்டாக் என்ற 

இடத்தில் துவக்கப்பட்டது. 1891ஆம் ஆண்டு மேத்திங்கள் 

பத்தொன்பதாம் நாளன்று, அவ்வமயம் ரூஷ்யப் பேரரசராகவிருந்த 

நிக்கோலஸ் (Grand Duke Nicholas) என்பார்தாம் முதற்கல் 

நாட்டினர். இப்பாதையினையமைக்கத் தேவைப்பட்ட கூலியாட்கள் 

பெரும்பாலும் சைபீரியாவினைச் சார்ந்தவர்களாகவிருந்தனர். அவர் 

களனைவரும் தங்கள்விழைவுக்கெதிராக வேலையாற்றினர். நிக்கோலஸ் 

பேரரசர் அவர்கள் யாவரையும் அச்சுறுத்திப் பாதையமைப்பு 

வேலையில் ஈடுபடுத்தினார். குறைந்த ஊதியம்தான் அவ்வுழைப்பாளி 

கட்குக் கொடுக்கப்பெற்றது, அவர்களிடையே வறுமையும் பிணியும் 

தாண்டவமாடின. இத்நிலைகளின்கீழ் அவர்கள் உழைத்ததனை ருஷ்ய 

நாட்டின் தலைசார்ந்த கவிகளுள் ஒருவராகிய நெக்ரசாவ் (Nekraosv) 

என்பார். தமது கவியொன்றில் சித்தரித்துள்ளார். அக்கவிதை. 

வருமாறு ₹ . டர



340 ஆசியாவின் புவியியல்--2 

We laboured in the heat and in the cold, 

Our backs were eternally bent, 

We lived in dug-outs, we starved and froze, 

Were soaked in rain and died of scurvy., 
The foreman flogged us, officials robbed us, 
Poverty crushed us, 

We suffered all, 

We, who are the warriors of God, — 
And the peace—loving children of toil. 

1891-ல் துவக்கப்பெற்ற இவ்விருப்புப் பாதை முடிவில் 
(அறா) ஆற்றின் கரையிலுள்ள கேபொராவ்ஸ்க் (Khaborovsk) oreéro 

இடம் வரையில் வடக்காகத் தொடர்ந்தமைக்கப்பட்டது. இப்பாதை 

யின் மேற்குப் பகுதி--அஃதாவது செல்யபின்ஸ்கிலிருந்து ஒப் ஆறு 

வரையுள்ள பாகம்--1895ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்த் திங்களில் போக்கு 

வரவிற்குகந்த நிலையினை அடைந்தது, அதன் பின்னர் இர்குட்ஸ்க் 

(ம்) வரையிலுள்ள மற்றொரு பகுதி 1898ஆம் ஆண்டு முடிந்தது. 

தொடக்கத்தில் இப்பாததையை ஆமூர் ஆற்றினது பள்ளத்தாக்கின் 

வழியாகக் கேபொராவ்ஸ்க் வரை அமைப்பதாகத் திட்டம் வகுக்கப்: 

பட்டது. ஆனால் இப்பகுதியில் இருப்புப் பாதையினை அமைப்பதில் 

பல சிக்கல்கள் இருந்தமையாலும், இப்பிரதேசம் பொருளாதாரத். 

துறையில் நன்கு முன்னேறுவதற்குத் தகுந்த இயற்கை வளங்களைப் : 

பெற்றிராமல் இருந்ததாலும் அத்திட்டம் கைவிடப்பட்டு, €னாவிட 
மிருந்துஅனுமதி கிடைத்தன் மூலம் மஞ்சூரியாவின் வழியாகச் செல்லு 

மாறு அப்பாதையினை மாற்றினர். ஸ்ரெயேடென்ஸ்க் (இஞோஞ்ஸகிய, 

வரை கிழக்காக அப்பாதை தொடர்ந்து, அவ்வீடத்திலிருந்து தென் 

கிழக்காக மஞ்சூரியாவிலுள்ள ஹார்பின் (Harbin) வரையிலும், 

பின்னர் ஹார்பின்னிலிருந்து தெற்காகப் போர்ட் ஆர்தர் (யம் 

Arthur), Guw@ssir (108௭) வரையிலும் ஓடுகின்றது. 1902ஆம் 

ஆண்டு முடிவுற்குள் இப்பாதை ஏறக்குறைய முழுவதுமே கட்டி 
முடிக்கப்பட்டது. பைகால் ஏரியின் பகுதியில்தான் இவ்விருப்புப் 
பாதையின் தொடர்பு அறுக்கப்பட்டது. சில காலத்திற்கு இப்பகுதியில் 

புகைவண்டிகளைப் பைகால் ஏரியின் குறுக்கே படகுகளின் உதவி 

கொண்டு கடத்திவந்தனர். 1904ஆம் ஆண்டிற்குள் இவ்வேரியின் 

தென் முனையினையொட்டி இருப்புப்பாதைத் தொடர் அமைக்கப் 

பட்டதன் மூலம், அப்பாதை செல்யபின்ஸ்கினின்று விளாடி 

வோஸ்டாக் வரையில் 8902 மைல் நீளமுடைய தொடராகவமைந்தது. 

மாஸ்கோவிலிருந்து தெற்கு முகமாக கியூபைஷேவ், யூஃபா (0, 
ஸ்லாடூஸ்ட் (21%), செல்யமீன்ஸ்க் (Chelyabinsk) ஆகிய நகரங் 

களின் வழியாகப் போர்ட் ஆர்தர் வரை தெற்கு முகமாகச் செல்லும்
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பழைய மார்க்கம் மொத்தம் 5475 மைல்கள் நீளமுடையதாகவுள்ளது. 
இது லெனின்கிராடினின்று சுமார் 5882 மைல்கள் தொலைவுடைய 
பாதையாகவும் அமைகின்றது. 

ஆயிரத்துத் தொளாயிரத்து ஆருமாண்டில் கட்டிமுடிக்கப்பட்ட 

'வேரரரு பாதையின் மூலமாகச் செல்லும் இவ்விருப்புப்பாதைத் 

தொடரது தொலைவு 5500 மைல்களாகும். இத்தொடரின்மீது சராவ் 

(1௦7), மாலடாவ் (14010௩௦4), ஸ்வெர்டுலாவ்ஸ்க் (80102) 

முதலிய நகரங்கள் அமைந்துகிடக்கின்றன. 1986ஆம் ஆண்டு 

ஹேன்கெளவிலிருந்து (11௦12௦) காண்டன் (ஸேம1)வரை ஒரிருப்புப் 

பாதை கட்டிமுடிக்கப்பட்டதன் மூலம், பிரான்சு நாட்டிலுள்ள கலெய் 

(Calais) நகரிலிருந்து காண்டன் வரையிலும் இருப்புப்பாதையின் 

மூலம் செல்ல முடிந்தது. மேற்கு சைபீரியாவில் ஓப் வரையிலும் 

சரிவு மிகவும் மென்மையானதாகவேயுள்ளது. இப்பகுதி வரையில் 

அதனளவு 1 85க்கு 1 ஆகவும், அதறீகுக் இழக்கில் 66க்கு 1 ஆகவு 

முள்ளன. இப்பகுதியின் சிறிது வன்மையான சரிவு, இவ்விருப்புப் 

பாதை பல ஆறுகளைக் கடந்து செல்ல வேண்டுவது ஆகியன 

இப்பாதையினைக் கட்டியபொழுது ஏற்பட்ட சிக்கல்களாகும். பைகால் 

ஏரிக்குக் கிழக்கில் யாப்ளொனாய் மலைகளினை இவ்விருப்புப்பாதை 

௬மார் 8500 அடி உயரத்திற் கடக்கின்றது. ஜுன், ஜுலை ஆகிய 

மாதங்களில் பகற்பொழுதில் இப்பகுதியில் வெப்பநிலை 7711 ஆகவும், 

இரவு நேரங்களில் 29:11 ஆகவும் உள்ளன. 

டிரான்ஸ் சைபீரியன் இருப்புப்பாதையமைப்பு வேலை பூர்த்தி 

யானதனைத் தொடர்ந்து ருஷ்யாவினின்று சைபீரியாவிற் குடியிறக்கம் 

(லவம்ஜாகர/ம) அதிவிரைவாக ஏற்பட்டது. மேலும் ருஷ்யாவில் 

மமேற்கு நோக்கி வர்த்தகம் தழைத்தோங்கத் துவங்கியது. மேற்கு 

சைபீரியாவில் அதிக மக்கள் குடியிறங்குவதனை ஊக்குவிப்பான் 

பொருட்டுக் குடியிறங்கியோரனைவருக்கும் சுமார் 40 ஏக்கர்ப் பரப் 

புடைய நிலம் பரிசாக அளிக்கப்பட்டது. அந்நிலத்தின்௧ண் 

அவர்கள் விளைவித்த பயிர்களினால் அவர்கள் ஈட்டிய செல்வத்தின் 

மீது முதல் மூன்றாண்டுகளுக்கு எவ்விதமான வரியும் விதிக்கப் 

படவில்லை. 1895-ல் இங்குக் குடிபுகுந்த மக்களின் எண்ணிக்கை 

100,000 ஆகவிருந்தது $ அதற்கடுத்த சில ஆண்டுகளுக்குள் அது 

200,000 என்ற அளவினையும் விஞ்சியது. இவர்களிற் பெரும்பாலோர் 

சைபீரியாவின் மேற்குப் பகுதியில் தங்கவே விழைந்தனர், அவர் 

களனைவரும் தங்களது தாய்த்திரு நாட்டினின்று அதிக தொலைவிற் 

செல்வதனை வெறுத்தனர் என்பதுவே இதற்குக் காரணமாக 

இருந்திருக்க வேண்டும்.
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டிரான்ஸ் சைபீரிய இருப்புப்பாதை 

1. லெனின்கிராடு, 2. மாஸ்கோ, 8. ஓம்ஸ்க், 

4. நோதுவா ஸிபிர்ஸ்க், ௨. செமிபே லேடிஸ்க், 

6. டாஷ்கெண்ட், 7. கிராஸ்னோவோட்ஸ்க், 

8. இர்குட்ஸ்க், 9. விளாடிவோஸ்டாக். 

சீனாவில் மண்டிக்கடக்கும் தேயிலையினையும், பட்டினையும் (Silk) | 
ருஷ்யாவிற் குவிக்கும் வகையில், இவ்விரண்டு நாடுகளுக்கு. _, 

மிடையே ஏற்பட்ட வர்த்தகப் போக்குவரவு நிலைத்து நிற்கவும், 

செழிக்கவும் செய்த பெருமை டிரான்ஸ் சைபீரியப் பாதையினையே 

சாரும். இது தவிர இந்த இருப்புப்பாதையின் வழியாகச் சையபீரி 

யாவிலிருந்து ஃபர் (1மா)கம்பளம் ஐரோப்பாவிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. 
சைபீரியாவின் பல பகுதிகளுக்கிடையேயுங்கூட. கோதுமை போன்ற 

முக்கியமான உணவுப் பொருட்களிலும், இறைச்சி, Gare (Hides), 

கம்பளம் (77௦0௦1), மிருகங்கள் ஆகியவற்றிலும் வர்த்தகப் போக்கு. 

வரவு ஏற்பட்டது. ஆயினும் இப்பகுதியின் ஏற்றுமதி வந்த்தகத்தில் 
வெண்ணெயே முதன்மையானது. குளிரூட்டும் பெட்டிகளில் நன்கு 

அடைக்கப்பட்டு, சைபீரியன் இருப்புப்பாதை வழியாகப் பேரள 

வில் வெண்ணெய் ஏற்றுமதியா௫ியது. 1898ஆம் ஆண்டில் சைபீரியா 

வினின்று 2500 டன்கள் வெண்ணெய் அனுப்பப்பட்டது. 1918ஆம் 

ஆண்டிற்குள் இங்கிருந்து பிரிட்டிஷ் தீவுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட 
வெண்ணெயின் மொத்த அளவே 21,000 டன்கள் ஆக உயர்ந்தது. 

இவ்விருப்புப்பாதையின் வழியே, egrdanrus (Shanghai), 
நாகசா௫ (கதவி), யோகஹாமா (*%:௦%௦1வா0௨) ஆகிய நகரங்களி 
லிருந்து மேற்கு ஐரோப்பாவீனை அடைய எண்ணின், பதினெட்டு 
அல்லது இருபது நாட்கள் பிடிக்கும். 1927-ல் ரிகா (13சல்விலிருந்து
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விளாடிவோஸ்டாக்கிற்கு வாரத்திற்கு" ஒரு முறை செல்லும் புகை 

வண்டிகள் செயல்படத் தொடங்கின. 10] நாட்களில் இப்புகை 

வண்டிகள் தங்கள் முடிவிடத்தை (1/8) அடைந்தன. 

மேலே எடுத்துரைக்கப்பெற்றவறிறைத் தவிர்த்து மற்றொரு வகை 

யிலும் இவ்விருப்புப்பாதையின் மூலம் சைபீரியா பயனடைந்துள்ள து. 

சைபீரியாவின் முதன்மையான நகரங்கள் இந்த ரெயில்வேயின் செல் 

வாக்கினை உணர்த்தி நிற்கின்றன. 1897ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப் 

பட்ட மக்கட்கணக்குப்படி, 50,000 என்ற அளவிற்கு மேலான 

மக்கட்டொகை கொண்ட நகரங்கள் சைபீரியா முழுவதிலும் டாம்ஸ்க் 

(1௯), இர்குட்ஸ்க் (11ல்) ஆகியவிரண்டுதானாகும். இவை 

முறையே மேற்கு, கிழக்கு சைபீரியாக்களின் தலைநகர்களாக — 

விளங்குகின்றன. முதல் உலகப் போருக்கு முன்பு சைபீரியாவிலுள்ள 

நகரங்கள் வெகு வேகமாக வளர்ந்து வந்தன. டிரான்ஸ் சைபீரியன் 

இருப்புப்பாதை கப்பலோட்டத்தகு ஆறுகளைக் கடக்குமிடங்களில் 

அமைந்துகிடந்த நகரங்கள்தாம் பிறவற்றைவிடச் சிறப்பாக 

வளர்ந்தன. இந்நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் நோவோ--நிகோலா 

யெவ்ஸ்க் (98௭௦-1110) என்னுமிடம் பல குடில்களினால் ஆகிய 

தொன்றாகவிருந்தது $ 1914ஆம் ஆண்டில் அதன் மக்கட்தொகை 

85000 என்ற அளவினையெட்டிப் பிடித்தது. நோவா--ஸிபிர்ஸ்க் 

௦-8 வி என இப்போது அழைக்கப்படும் அதே இடத்தில்: 

தற்போது 750,000 மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். 1902-1912: 

ஆம் ஆண்டுகளுக்கடைப்பட்ட காலத்தில் டாம்ஸ்க், யெனிஸேயீஸ்க் 

(Yeniseisk) ஆகிய இருநகரங்களின் மக்கட்தொகை இருமடங்: 

காஓயது. இவை எல்லாவற்றையும்விடச் சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள 

வளர்ச்சிதான் ஈண்டுக் குறிப்பிடத்தக்கது. 100,000க்கும் மிகைப் 

பட்ட மக்கள்தொகையுடைய சைபீரிய நகரங்கள் 1926 ஆம் 

ஆண்டில் மூன்றுதானிருந்தன. ஆனால் அதனின்று ஏழு ஆண்டுக் 

காலத்திற்குள் அவற்றின் எண்ணிக்கை ஏழு ஆகியது. ஓம்ஸ்க் 

தோ வோ ஸிபிர்ஸ்க், விளாடிவோஸ்டாக், இர்குட்ஸ்க், டாம்ஸ்க்,. 

கிராஸ்னோயார்ஸ்க் (16௭௦ லாக), பார்நெளல் (வாகா) ஆகியன 

அவ்வேழு நகரங்களாகும். இவற்றில் முதல் நான்கு நகரங்கள் 

டிரான்ஸ் சைபீரிய இருப்புப்பாதை செல்லும் வழியில் அமைந்: 

துள்ளன. 

ஆக, இந்த இருப்புப்பாதைகள் அனைத்தும் ருஷ்யப் பொருளா 

தாரத்திலேயே பெருத்த மாறுதலை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்பது தெளிவு . 

ரெயில்வேக்களை மின்சார மயமாக்குவதற்கான வேலைகள் ருஷ்யாவில்... 

முழுமூச்சுடன் நடைபெற்று வருகின்றன,;' 1961ஆம் ஆண்டின்: : 

முடிவில் ருஷ்யாவிலுள்ள இருப்புப்பாதைகளில் 42,000 கிலோமீட்டர்...
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நீளத்திற்கு மின்சாரத்தாலும், டீசல் எண்ணெயாலும் இயங்குகின்ற 

புகைவண்டிகள் செயலாற்றி வருகின்றன. இவற்றின் மூலமாகத்தான் 

ருஷ்யாவில் கடத்தப்பட்ட சாமான்களில் 51% அனுப்பப்பெற்றது. 

ஏழாண்டுத்திட்ட முடிவிற்குள் மின்சார இருப்புப்பாதைகளின் நீளத் 

தைத் தற்போதுள்ளதனைப்போல் மூன்று மடங்காக்கவேண்டும் என்ற 

ஒரு குறிக்கோளுடன் ரூஷ்ய அரசாங்கம் தீவிரமாக வேலையில் 

முனைந்துள்ளது. மாஸ்கோ--டானெட்ஸ் பாதையும், மாஸ்கோ-- 

பைகால் இருப்புப்பாதையும் சென்ற ஆண்டு மின்சாரமய மாக்கப் 

இபற்றன. 

ஆற்றுப் போக்குவரவு 

இயற்கை சோவியத் யூனியனிற்குப் பல நீர்வழிகளை அளித்துதவி 

பபுள்ளது. ஆமூர், லீனா யெனிஸேயீி, ஓப், வால்கா ஆகியவை 

அவற்றின் நீளம், வடிநிலங்கள், நீரளவு ஆகியவற்றைப் 

பொறுத்தவரையில் உலகப்புகழ் பெற்றவையாகும். சோவியத் 

யூனியனிலுள்ள ஆற்றுநீர்வழிகளின் மொத்த நீளம் 400,000 கிலோ 

மீட்டர்கள். இதில் 156,000 கிலோமீட்டர்கள் நீளமுள்ள நீர்வழிகள் 

போக்குவரவிற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகன்றன. கப்பல் ஓட்டத் 

திற்கு ஆற்றுநீர்வழிகளின் நீளம் ஏறக்குறைய ருஷ்யநாட்டு இருப் 

புப் பாதைகளின் நீளத்திற்குச் சமமாகின்றது. 

ஐரோப்பிய ருஷ்யாவில் வடக்காகவும். தெற்காகவும் ஓடும் 

பெரும்பாலான ஆறுகளின் தோன்றுமிடங்கள் யாவும் ஒன்றுக் 

கொன்று வெகு அருகிலேயே அமைந்துகிடக்்உன்றன. உதாரணமாக 

;வால்கா, டான், நீப்பர், மேற்கு டுவீனா (௨) ஆூய ஆறுகள் 

.வால்டாய்க் குன்றுகளிலும் (௧10௩ 111118), மத்திய ருஷ்ய உயர்நிலத் 

திலும் தோன்றிப் பின்னர் வெவ்வேறு திசைகளில் பாய்ந்து காஸ்பியன் 
கடல், கருங்கடல், பால்டிக் கடல் ஆஃயவற்றோடு கலக்கின்றன. இவ் 
வாறு கிழக்கு ஐரோப்பியச் சமவெளியை யொட்டிய உயர்நிலங்களில் 

அருகருகே அவற்றின் தோன்றுமிடங்களிருப்பதால், அவற்றைக் 
கால்வாய்களின் மூலம் இணைப்பதும், ஐரோப்பிய ருஷ்யாவிலவுள்ள 

கடல்களுக்கிடையே தொடர்ச்சியான நீர்வழி இணைப்பு ஏற்படுத்து 
வதும் சாத்தியமாயின. இங்குள்ள முக்கியமான கால்வாய்கள் 

வருமாறு : 

(1) லெனின் கிராடினையும், வால்கா ஆற்றினையும் சேர்ப்பதும், 

வெகுநாட்களாகவே இருந்து வருவதுமான மரீன்ஸ்கயா அமைப்பு 

(Mariinskaya System). (2) மாஸ்கோக் கால்வாய். (8) வண் 
கடல் பால்டிக் கால்வாய் -- இது வெண் கடலையும் லெனின்
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கிராடையும் இணைக்கறது. (4) நீப்பர்--பக் (Bug) ஆறு 

களை இணைக்கும் கால்வாய். (5) லெனின் வால்கா--டான் 

ardeuri: (Lenin-volga-Don Canal). வால்கா-டான் கால்வாய் 

1952-ல் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. வால்கோ கிராடி (Volgo grad) 

லிருந்து ரோஸ்டாவ் வரையிலுமுள்ள வால்கா-டான் நீர்வழி 450கிலோ 

மீட்டர்கள் நீளங்கொண்டது. இதில் வால்கா-டான் கால்வாய் 101 

இலோமீட்டர்கள்-நீளமுடைய ஒரு பகுதியாகும். பெரிய கப்பல்கள் 

வால்கா ஆற்றின் வழியாகச் செல்லுமாறு இருக்குமளவுக்கு இத்நீர்வழி 

ஆழமாக்கப்பட்டுள்ளது. வெண்கடல், பால்டிக், காஸ்பியன், - 

அஜஃப் கடல்கள், மேலும் கருங்கடல் ஆகியன யாவும் இக்கால்வாயின் 

மூலம் ஒரே.ஒரு நீர்வழி முறையாக இருக்குமாறு இணைக்கப்பட்டுள் 

ளன. 1958-ஆம் ஆண்டில் கரா-கும் (18காக-1மம) பால்வனத்தின் 

குறுக்கே ஒரு கால்வாய் அமைப்பதற்கான திட்டம் வகுக்கப்பட்டது. : 

அமு தார்யா ஆற்றின்மீதுள்ள பஸ்ஸாக் (180082) என்ற இடத்தி 

னின்று மர்காப் பாலைவனச்சோலை (Murgab Oasis) uisr வழியே 

அஷ்காபாத் (Ashkabad) 95G வடமேற்கேயுள்ள ஆர்ச்னான் 

(Archnan) என்ற இடம் வரையில் ஓடும் இக்கால்வாய் 820 கிலோ 

மீட்டர் நீளமுடையதாக விருக்கும். பருத்தி, பழவகைகள், திராட் 

சைத் தோட்டங்கள், கால் நடைகள் ஆகியவற்றிற்குத் தகுந்ததான 

200,000 ஹெக்டர்கள் நிலப்பரப்பிற்கு இக்கால்வாய் நீர்வசதி 

யளிக்கும். 

சைபீபிரியாவிலுள்ள ஆறுகளினமைப்பு ஐரோப்பிய ருஷ்ய ஆறு 

களின் அமைப்பினின்று வேறுபட்டுள்ளது. ஓப், அதன் துணையாரு5ய 

இர்டிஷ், யெனிஸெய், லேனா முதலிய ஆறுகள் தென் சைபீரியாவி 

லுள்ளமலைகளில் தோன்றி ஒன்றுக்கொன்று இணையாக வடக்கு நோக்கி 

ஓடி ஆர்க்டிக் பெருங்கடலை யடைகின்றன. ஆனால் இவ்வாறுகளின் 

துணையாறுகள் ஒன்றுக்கொன்று வெகு அருகேயும், கிழக்கு மேற்காக 

வும் ஓடுவதால் சைபீரியாவின் குறுக்கே செல்லும் ஒரு நீர் வழி 

அமைப்பதனைச் சாத்தியமாக்கயுள்ளன. காக்கஸல் மலைப்பிரதேசத் 

திலும், மத்திய ஆசியாவிலுமுள்ள ஆறுகள் கப்பல் ஓட்டத்தகுந்தவை 

யல்ல, அவை பாய்ந்தோடும் பகுதி மலைப்பாங்காக இருப்பதும், உள் 

நாட்டு வடிகால்களாக இருப்பதுமே அதற்குச் சில காரணங்களாகும். 

ருஷ்யாவில் போக்குவரவிற்கு மிகவுமதிகமாகப் பயன்படுத்தப் 

பெற்றுவரும் வால்கா ஆற்று வழியினைப் படித்தறிதல் இங்கு அவசிய 

-மாகின்றது. ருஷ்ய ஆறுகளின் வழியாகக் கடத்தப்படும் சுமையில் 

. ஏறக்குறைய அரைப் பகுதி இவ்வாற்றினையும், அதன் துணையாறுகளை 
யுமே பயன்படுத்துகிறது. வால்கா ஆற்றுவழிச் சிறப்பின் புவியியல் 

அடிப்படை என்ன ? முதற்கண் ஐரோப்பிய ருஷ்யாவிலேயே இது
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தான் மிகப்பெரிய ஆருகும். இதன் வடிநிலமே பொருளாதாரத்துறை: 
யில் முன்னணியில் நிற்பதோடு மட்டுமின்றி மக்களடர்த்தி மிகக் 

கொண்டுள்ளது. ஐரோப்பிய ரஷ்யாவின் பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங் 

கினை அடைக்கும் வால்கா வடிநிலத்தில் 60 மில்லியன் மக்கள் வசிக். 

கின்றனர். வால்கா ஆறும் அதன் துணையாறுகளான ஓகா (11 0145), 

காமா (நக கோக) ஆயெனவும் நேவா (1௭8) என்ற ஆற்றுடன் 

இணைந்துள்ளதால், மாஸ்கோவிலிருந்து கிழக்கிலுள்ள மாலடாவ்: 

(24௦1௦4௦8) வரையிலும், லெனின் கிராடிலிருந்து காஸ்பியன் கடலின் 

மீதமைந்துள்ள அஸ்ட்ரகான் வரையிலும் நீர்மூலமே செல்ல alway 

கிறது. 

வால்கா வடிநிலத்தில் காணப்பெறும் பலவகைப்பட்ட இயற்கை. 

வளங்களே அவ்வாற்று நீர்வழிக்கு முக்கியத்துவத்தினைத் தருகின்றன.. 

இவ்வாற்றின் மூலமாகத் தெற்கே கடத்தப்படும் மரமும், வடக்காக 

அனுப்பப்படும் மண்ணெண்ணெயும் அச்செல்வங்களுள் முதன்மை: 

பெருகின்றன. இவ்வாற்றின் வழியாக ஸ்டாலின்கிராடு என்ற நகரி 

லிருந்து உணவுப்பொருட்கள் பெருமளவுக்கு வடக்காக க்கியூபைஷேவ் 

வரையிலும், சிறிதளவுக்குத் தெற்காக ஆஸ்ட்ரகான் வரையிலும்: 

அனுப்பப்படுகின்றன . உணவுதானியங்களின் வடக்கு நோக்கிய 

போக்குவரவு இப்போது விரைவாகப் பெருகிவருகிறது. அஸ்ட்ரகானி' 

லிருந்து வால்காவின் மூலம் வடபகுதிகளுக்கு மீன் அனுப்பப்படு. 

கிறது. பாஸ்குன்சாக் (Baskunchak) sreirp ஏரியிலிருந்து கிட்டும் 

உப்பு வால்கா ஆற்றுக்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்டுப், பின்னர் அவ்வாறு: 

மூலம் அஸ்ட்ரகானிற்குக் கடத்தப்படுகிறது. இத்துறைமுகத்திற்: 

பிடிக்கப்படும் மீன்களைப் பக்குவப்படுத்த இவ்வுப்பு பெரிதும் தேவைப்: 

படுகிறது. கார்க்கி, செபாக்ஸரி (Cheboksary), கியூபைஷேவ், ஸ்டா 

லின் ராடு என்ற இடங்களில் வால்கா ஆற்றின் மீது எழுப்பப்பட். 

டுள்ள பேரணைகள் இவ்வாற்றினை இன்னும் ஆழப்படுத்தவும், அதில்: 

கப்பல் ஓட்டத்தகு நிலைகள் அதிகரிக்கவும் காரணமாக அமைந். 

துள்ளன. 

கடற் போக்குவரவு (Marine Transport) 

யனது நீரெல்லைகள் நில எல்லைகளின் நீளத்தைப்: 
சோவியத் யூனி 

போல் இரண்டரை மடங்குப் பெரியவை... இருப்பினும் அந்நாட்டின் 

ம் கொள்ளாது 
பெரும்பகுதி கடலோடு எந்த விதமான தொடர்பினையு 

இருக்கிறது. அந்நாட்டின் கடல்கள் எவ்வகையில் போக்குவரவிறி 

குப் பயன்படுகின்றன என்பதனை அறிய அதன் கால நிலையே அடிப்: 

படையாக விளங்குகிறது. ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் உயர்ந்த அட்சாம்.
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சத்திலிருப்பதன் மூலம் வருடத்தில் பல மாதங்களுக்குப் பனியால் 

மூடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலை போக்குவரவிற் குகந்ததல்ல. இக்கட 

லின் மேற்குப் பகுதிமட்டுமே போக்குவரவிற்குப் பயன்பட்டு வரு 
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காஸ்பியன் கடல்துறைகள் 

.கிறது. வெப்பமான வட அட்லாண்டிக் நீரோட்டத்தின் மூலம் இப் 

பகுதி கிழக்குப் பகுதியினைப் போன்று அவ்வளவாகக் குளிர்ந்இருப்ப 
தில்லை.
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இருந்தபோதிலும் கடற் போக்குவரவு சோவியத் யூனியனில் 
இன்றியமையாதவோரு வழியாகக் கருதப்பட்டு வருகிறது. போர்க். 

காலத்திற்கு முன்பு சோவியத் யூனியனின் வெளிநாட்டு வர்த்தகத் 

தில் . பங்கு கடல் போக்குவரவின் மூலமே நடைபெற்றது. இவ் 

வழியின் மூலம் அனுப்புவதிலுள்ள போக்குவரவுச் செலவு மற்றப் 

போக்குவரவு மூலங்களை விடக் குறைவாக உள்ளது. சோவியத் 

யூனியனின்று ஏற்றுமதியாகும் பொருட்கள் கனமதிகமானவையாக 

இருப்பதன் மூலம், அவற்றைக் கடத்த ஆகும் செலவை எந்த வகை 

யிலேனும் குறைப்பதனையே அந்நாடு குறிக்கோளாகக் கொண் 

டுள்ளது. மேலும் சோவியத் யூனியன் வர்த்தக உறவுகளை ஏற்படுத் 

திக்கொண்டுள்ள நாடுகளனைத்தும், அந்நாட்டினின்று கடலின் மூல 

மாக அடையக்கூடியனவா யிருக்கின் றன. 

இந்நாட்டின் வெளிநாட்டு வர்த்தகப் போக்குவரவில் 50% கருங் 

கடலின் மூலமாகவே நடைபெறுவதனால் இக்கடல் மிகவும் முக்கிய 

மானதாகின்றது. இக்கடலின்மீ தமைந்துள்ள ஓடிஸ்ஸா, கெர்ஸன், 

லெவஸ்டொபோல், கெர்ச், பேடுமி ஆகியவற்றின் மூலம் மண்ணெண் 

ணெய், உணவு தானியங்கள், நிலக்கரி ஆகியன வெளிநாடுகளுக்கு 

அனுப்பப்படுகின்றன. இக்கடலும் அஸாஃப் &t.aytb (Sea of Azov) 

போக்குவரவிற்குப் பயன்படுத்தப் பெறுவதில் பல நன்மைகளுள் 

ளன. இவற்றிலுள்ள துறைமுகங்கள் ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் துறை 

முகங்களைப்போல் பனிமூடிக் இடப்பதில்லை. மேலும் இவை யுக்ரேன், 

காக்கஸின் வடபகுதி போன்ற பயிர்ப்பிரதேசங்களுக்கும், உலோக 

உருக்குத் தொழிற்சாலைக்கும், காக்கஸஸ் பிரதேச மண்ணெண்ணெய் 

வைப்புக்களுக்கும் அருகாமையில் இருக்கின்றன. குளிர்பருவத்தில் 

மட்டும் சைக்லோன் புயல்கள் இங்கு வீசுவதால் அப்பருவத்தில் 

மட்டும்தான் கப்பல் ஓட்டுதல் தடைப்படுகிறது. 

அட்லாண்டிக், படுபிக் பெருங்கடல்களை ஆர்க்டிக் பெருங்கடலின் 

வழியாக இணைக்கும் ஒரு வடகடல் வழியினை ஏற்படுத்துதல் ஜார் 

மன்னர்களின் காலத்தில் முடியாமலிருந்தது. ஆர்க்டிக் கடலின்மூலம் 

அக்கடல்களை யடையும் முயற்சிகள் பலரால் எடுக்கப்பட்டன. ஆனால் 

குளிர்பருவத்தில் இவ்வழியாக வர்த்தகப் போக்குவரவு நடைபெற 

வியலாது. இக்கடல் வழியினை யமைக்கத் திட்டம் வகுத்துக்கொடுத்த 

பெருமை லாமொனோஸாவ் (1000108017), மென்டெலெயெவ் (Men- 

deleyev), Guagres (Makarov 50) ஆகிய ருஷ்யர்களையே சாரும். 

சோவியத் யூனியனின் வட கடற்கரையினை யொட்டிச் செல்லும் 

வழியே அட்லாண்டிக், பசிபிக் ஆகிய இரு பெருங் கடல்களுக்கு 

இடையே உள்ள குறுக்கு வழியாகும். இப் போக்குவரவு வழி 

சைபீரியாவிற்கு மிகவும் இன்றியமையாதது. வட சைபீரியாவி
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விருந்து மரமும், உலோகக் கச்சாப்பொருள்களும் மேற்குப் பகுதி 

களுக்கும், மேற்குப் பகுதியிலிருந்து சைபீசியாவிற்குத் தேவையான 

செய்தொழிற் பொருள்களும், விவசாயம், சுரங்கத்தொழில் ஆகியவற் 

திற்குத் தேவையான பொறி வகைகளும் அனுப்பப்பட இக்கடல் வழி 

பெரிதும் பயன்படுகிறது. மேலும் கிழக்கு சைபீரியாவில் உள்ள 

ஆறுகளில் போக்குவரவிற்குப் பயன்படும் நீராவிக் கப்பல்கள் 

(8௫௩௭8) இக்கடல்வழி மூலம்தான் அங்குக் கொண்டு செல்லப் 

படுகின்றன. 

இக்கடல்வழி எழுத்ததனைத் தொடர்த்து, ஆர்க்டிக் கடற்கரைமீது 

பல புதிய துறைமுகங்கள் தோன்றின. மக்கள்தொகை பெருகியது. 

பல புதிய தாதுப்பொருள் வைப்புக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன . இப் 

பகுதியில் வேளாண்மைத் தொழில் தடைபெறும் புலன்கள் பல 

தோன்றியுள்ளன. இவ்வழியில் மேற்குப்பகுதியலுள்ள மச்மான்ஸ்க் 

(Murmansk), ஆர்க்கேஞ்சல் (&ார்கறஜ₹]) ஆூய விரண்டும் தலை 

சிறந்த துறைமுகங்களாகும். க் . 

ஆற்றுப் போக்குவரவும், இருப்புப்பாதைகளும் இல்லாப் பிர 

தேசங்களில் சாலைப் போக்குவரவு முதன்மை பெறுகிறது. சோவி 

யத் யூனியனில் மிகவும் வடக்கேயுள்ள பகுதி, தென் சைபீரியாவின் 

பல பகுதிகள், கஸக்ஸ்தான், மத்திய ஆசியா ஆகியவற்றில் இருப்புப் 

பாதைகள் மிகவும் குறைந்த நீளமுடையனவாக இருக்கின்றன. 

ஆகையால் இப்பரகுதிகளிலெல்லாம் மிக நீண்ட தொலைவிற்குச் சுமை 

கள் கடத்துகைக்குச் சாலைகளே மிகவும் பயன்படுகின்றன. மோட் 

மார்ப். போக்குவரவுக்குப் பயன்படும் கப்பிப்டப்பெற்ற பாதைகளில் 

சிறப்புப் பெற்று விளங்குவன வருமாறு: யாகூடியா (விலா) வி 

லுள்ள நியயவெர்-ஆல்டன் -யாகுட்ஸ்க் நெடுஞ்சாலை (வேலா Aldan- 

Yakutsk highway ),gop-Gsry74 (Osh-Khorog), daofpur g-ovet 
வீனுபாத் (Leninabad Stalinabad) ஆகிய மத்திய ஆசியச் சாலைகள். 

ஸார்களது ஆட்சியின்போது ருஷ்யாவில் 21,800 கிலோ மீட்டர் 

கள் நீளமுடைய பெருஞ்சாலைகள் இருந்தன. 194]ஆம் ஆண்டில் 

மொத்த 1-5 மில்லியன் கிலோ மீட்டர்கள் நீளமுடைய சாலைகள் 

இருத்தன. அவற்றுள் 150,000 கிலோ மீட்டர்கள் கப்பியிடப்பெற்ற 

மோட்டாரீப் பாதைகளின் மொத்த நீளம் 271,000 கிலோ மீட்டர்கள். 

பெருஞ்சாலைகள் அதிகமாகப் போடப்பெறவே, திலப்போக்குவரத்து 

சாதனங்களும் மாறின. போக்குவரவு முழுவதுமே பொறிமயமாக் 

கப்பெற்றுள்ளது எனக் கூறலாம். சோவியத் யூனியனில் மோட்டார்ப் 

போக்குவரவு விரைவாகப் பெருகி வருகிறது. அண்மைக்காலத்தில் 
சாவியத் யூனியனில் மோட்டார் கார்களின் உற்பத்தித் தொழிலும் 
தன்கு வளர்ந்து வருகிறது. ஏற்கெனவே மாஸ்கோ, கார்கி, யாரஸ்
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லாவல் (2௦81௧1) போன்ற நகரங்களிலுள்ள மோட்டார்த் தொழிற் 

சாலைகள் பெரிதாக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் யுலியநாவ்ஸ்க் ((0138- 

novsk), @@twed (Kutaisi), Weirsvs (Minsk) au Qemaafled 
பல் புதிய தொழிற்சாலைகளும் கட்டப்பெற்றுள்ளன. 

விமானப் போக்குவரவு 

சோவியத் யூனியன் வடபகுதியில் சாலைப் போக்குவரவு .வசதி 

கூட இல்லாத இடங்கள் நிறையவுள. அவறீறிற்கிடையே விமானப் 

போக்குவரவே தொடர்பினை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆர்க்டிக் பிரதே 

சத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு விமான வழிகளே முக்கியமான காரண 

மாவன்றன. 1960-ஆம் ஆண்டில் சோவியத் யூனியனில் சுமார் 

415,000 கிலோ மீட்டர்கள் நீளமுடைய விமான வழிகளிருந்தன. 

மாஸ்கோவினின்று விளாடிவோஸ்டாக்வரையிலும், மாஸ்கோவி 

லிருந்து பிலிஸி (10]44்) வரையிற் செல்வதுமான இரு வழிகள்தாம் * 

முக்கியத்துவம் வகிக்கின்றன. 

சோவியத் யூனியனின் மக்கள் தொகை 

இந்நாட்டில் மக்களது பரவலைக் குறிக்கும் ஒரு தலப்படத்தினை 

நாம் ஆராயப்புகுவோமாயின், இதன் மிகச் சிறிய பகுதியிற்றான் 

பெரும்பாலான ருஷ்ய மக்கள் வாழ்கின்றனர் என்பதனை உணரலா 

கும். சைபீரியாவின் பெரும்பரப்பில் மக்கள்தொகை மிகவும் குறைந் 

துள்ளது. இப்பிரதேசம் பெரு வனங்களடங்கியும், தூந்திரப் பாலை 

களாகக் காணப்படுவதுமே இதற்குக் காரணங்களாகும். மேலும் 

இதனைப் போன்றே வட ஐரோப்பாவின் பரப்பிற் பெரும் பகுதியிலும் 

மக்களடர்த்தி மிகக் குறைவு. சோவியத் மத்திய ஆசியாவை நோக் 

இனாலோ அப்பகுதி மிகக் குறைந்த மக்கள் தொகையைக் கொண்ட 

பாலைநிலமாகக் காட்சி யளிக்கிறது. சோவியத் யூனியனில் மக்கள் 

தொகை மிகவுமதிகமாகக் காணப்படும் பகுதி ஒரு முக்கோண வடி 

வினை ஒத்துள்ளது. இம் முக்கோணத்தின் நீளம் குறைந்த அடித் 

தளம் பால்டிக் கடலினின்று கருங்கடல் வரையிலும் வரையப்பட்டு 

ருஷ்யாவின் மேற்கெல்லைககை ஓட்டிச் செல்லும் தெற்கோடானுல். 

இதன் உச்சி நோவோஸிபிர்ஸ்க் (Novosibirsk) sreirp இடத்திற்குக் 

இழக்கல் பைகால் ஏரியையும் தாண்டியமைந்துள்ளது. இம்முக் 

கோணத்திலடங்காத் மக்களடர்த்தி மிகக்கொண்ட ஒரு பெரும்பகுதி 

சோவியத் மத்திய ஆசியாவின் “தென் கிழக்கோரங்களில் காணப்படு 

Ang. இதைவிடச் சிறிது குறைந்த மக்கள்தொகை கொண்ட 

பரப்பு, “டிரான்ஸ் சைபீரியன் இருப்புப்பாதையின் கிழக்கு டில 

மான விளாடிவோஸ்டாக்கிற்கு அருகில் சோவியத் தூரக்கிழக்குப் 

பகுதியில் காணப்பெறுகின்றது. me oe i



852 ஆசியாவின் புவியியல்--2 

1962-ஆம் ஆண்டு ஜனவரிமாதம் முதல் தேதியன்று சோவியத் 

யூனியனது மக்கள்தொகை . 220 மில்லியன்கள் என மதிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. இதில் சுமார் 155 மில்லியன் மக்கள் ஸ்லாவ் Slavs} 

இனத்தவரெனவும், மொத்த மக்கள் தொகையில் 25 சத விஃதம் பல 

இனங்களின் குழுக்களெனவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

ரஷியாவின் பிரதான தேசீய மக்கள் குழுக்களை 7 பெரும் பிரிவு 

களாகவும், 2 சிறு பிரிவுகளாகவும் பகுக்கலாம். 

1. ருஷியர்கள் 

இத் தேசீய இன மக்கள் சோவியத் நாட்டின் மேற்குப் பகுதியில் 

உள்ளனர். மேற்கு எல்லையில் யூரல் மலைவரையும், கிழக்கு முக 

மாக, டிரான்ஸ் சைபீரிய இருப்புப்பாதைக்கு இரு புறமும் பசிபிக் 

கடல்வரை இவர்கள் பரந்துள்ளனர். ருஷியர்கள் போலந்து மக்களைப் 

போலவே ஸ்லாவ் மொழிகளைப் பேசுகின்றனர். இவை இந்தோ 

ஐரோப்பிய மொழிகளின் கிகாகளாகும். ர௬ுஷியர்களின் சில உடற்கூறு 

கள் பொதுவாக அமைந்துள்ளன. அவர்கள் கட்டான உடலையும், 

அகன்ற தலையையும் உடையவர்கள். அவர்களது தோல் வெள்ளை 

நிறமுடையதாகவும், உரோமம் அலை அமைப்பைக்கொண்டதாகவும் 

உள்ளன. இவர்களுக்குள்ளேயே சில சிறு பிரிவுகள் காணப்படு 

கின்றன, அவை மாஸ்கோப் பிரதேசத்தில் வாழ்கின்ற பெரும் ர௬ஷ்யர் 

கள் (கேங் Russians), Sout oyfodgSor மேற்பகுதியிலுள்ள 

வெள்ளை ருஷ்யர்கள், யுக்ரேனி௰ர் அல்லது சிறு ரஷ்யர்கள் என்ற 

முப்பிரிவுகளின் கீழடங்குகின்றன. முதலிற் கூறப்பட்ட இரு பிரிவு 

களுக்கடையே பேசுமொழி (1481௦௫) வேறுபாடு காணப்படுகிறது. 

ரீகா வளைகுடாவை ஒட்டிய பால்டிக் பிரதேசத்தில் நார்டிக் வகை 

யைச் சார்ந்த லாட்வியர்களும், லிதுவேனியர்களும் வாழ்கின்றனர். 

2, ஃபின்லாந்து மக்கள் (116 Finish Peoples) 

இம் மக்கள், ஃபின்லாந்து, aouGroflua (Estonia) ஆகிய நாடு 

களிலும் வால்கா, பூரல் ஆகியவை அமைந்துள்ள பிரதேசத்திலும். 

வாழ்கின்றனர். இவர்கள் ஃபின்னிஷ்--யுக்ரியன் (1ம் - ஜர்தா) 

மொழிகளைப் பேசுகின்றனர். உருவத் தோற்றத்தில் இவர்கள் மங் 
கோலியரை ஓத்திருப்பர். மஞ்சள்நிறத் தோலும், நீண்ட நேரான 

உரோமமுடைய அகன்ற தலையும் இவர்களுக்கு உரித்தானவை,
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3. துருக்கியர்கள் (71% 10146 60188) 

இம்மக்கள் மத்திய ஆசியாவில் ஏரல், காஸ்பியன் கடலுக்கருகில்: 
உள்ள பிரதேசத்தில் வாழ்கின்றனர். இவர்கள் துருக்கிய இன: மொழி: 
களைப் பேசுகின்றனர். இவர்களது உடற் கூறுகள் கலப்புடையவை.. 
இருப்பினும் இவர்கள் மஞ்சள் நிறமும், அகன்ற தலையும், நேரான 
கருமைமிக்க உரோமமும் உடையவர்கள். மங்கோலியரைப் போலவே: 
சாய்ந்த கண்ககா உடையவர்கள். இவர்களுக்குள் பல துணைப்: 
பிரிவுகள் உள்ளன. அவை வருமாறு: 

(a) கஸக்-கிர்கீஸ் (கவல் - 161211) : இவர்கள் காஸ்பியன்... 
ஏரல் கடல்களுக்கு வடக்கில் வாழும் நாடோடி இனத்தைச் சார்ந்த. 
குதிரை வீரர்கள். இவர்கள் தற்பொழுதும் மேய்ப்பர்களாகவே வாழ் 
கின்றனர். அவர்கள் குதிரைகள், ஆடுமாடுகள் ஆ$ூயவற்றை. 
வளர்க்கின்றனர். 

(௦) உஸ்பெக்குகள் (208): இவர்கள் ஆமுதாரியாவிற்கு. 
வடக்கில் ஏரல் கடலினின்று பாமீர் பிரதேசம்வரை வடகிழக்கினின்று- 

தென்கிழக்காகப் பரவியுள்ளனர். இவர்கள் துருக்கிய மொழிகளில்: 

ஒன்றைப் பேசுகின்றனர். இவர்கள் கிர்கீஸ் மக்களா விட உயரமான 

வர்கள். மேலும் இவர்கள் நீண்ட தலையையும் முகத்தையும், உறுதி: 

யான தாடை எலும்புகளையும், மஞ்சள் நிறத் தோலையும், கருமையான 

உரோமத்தையும் உடையவர்கள். மத்திய ஆசியாவிலுள்ள மற்ற: 

மக்களாப்போலவே இவர்களும் முகமதியரது செல்வாக்குக்கு, 

ஆளாகியுள்ளனர். 

(0) Lares seer (Tadjiks): Qutacr ஆமுதாரியா, சிர்தாரியா 

ஆறுகளின் மேற்பகுதியில் உள்ள பள்ளத்தாக்குகளிலும், பாமீர் 

முடிச்சு மலைகளுக்கிடையிலும் வாழ்கின்றனர். இவர்கள் நடுத்தர 

உயரமும், கருமையான உரோமமும், உயர்ந்த நெற்றியும், உறுதி 

யான தாடையும், எடுப்பான மூக்கும் உடையவர்கள். இவர்களுக்குக் 

கருமையான நிறம் மட்டும் இல்லையென்றால் ஐரோப்பியரைப்போல் 

தோற்றமளிப்பர். இஸ்லாமிய மதமும் கலாச்சாரமும் இவர்களிடம் 

செல்வாக்குப் பெற்றுள்ளன. 

(0) துருக்கிமெனியர்கள் (The Turkimenians): இவர்கள் 

ஆமுதாரியா நதியின் வளமான பள்ளத்தாக்குகளில் வாழ்கின்றனர். 

டெட்ஜென் (160/8), முர்காப் (4 பாஜ௨0௦) ஆகியவை இவர்களது 

பிரிவுகளாகும். இவர்கள் துருக்கிய இனமொழியைப்பேசுகின்றனர்.: 
இவர்கள் உயரம் மிக்கவர்கள். பழுப்பு நிறத்தையும் குறுயே 

தலையையும் உடையவர்கள். ் ் 
ஆசி-2--28 ©
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(6) யாகுட்டுகள் (%விலர*8) : லினா ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கின் 

மத்தியில் துருக்கிய மொழி பேசும் யாகுட்டுகள் வாழுகின்றனர். 

. இவர்களது வாழ்க்கை முறையும், மொழியும் இவர்க ஸ்டெப் 

புல்வெளியைச் சார்ந்தவர்களாகக் காட்டுகின்றன. இவர்கள் 

அண்மையில்தான் காடுகளிலும் தூந்திர வெளியிலும் குடியேறினர். 

குதிரைகளையும், பசுக்களையும் இவர்கள் வீட்டில் வளர்க்கின்றனர். 

இவர்கள் பெரும்பாலும் தட்டையான முகத்தையும், உறுதியான 

தாடை எலும்புகளையும், குறுகிய கண்களையும் உடைய மங்கோலிய 

இனத்தவரை ஓத்துள்ளனர். 

(0 worouniteer (The Tatars): துருக்கி இனமொழி பேசும் 

இவர்கள் ரூஷியா முழுவதிலும் பரவியுள்ளனர் ?; வெளுத்த [மஞ்சரி 

நிறமும், அகன்ற தலையும், நீண்ட முகமும், எடுப்பான மூக்கும் 

உடையவர்கள். பெரும் பகுதியினர் வால்காஆற்றின் இடைப்பட்ட 

பகுதியில் வாழ்கின்றனர். .-வட கிரிமியாவிலும் வட காகஸஸ் பகுதி 

களிலும் பால்காஷ் ஏரிக்கருகிலும் ஓப் இர்டிஷ் ஆற்றின் மேல் 

பகுதிப் பள்ளத்தாக்குகளிலும் மேற்கு சைபீரியாவிலும் டாடாரது 

பல பிரிவினர் வாழ்கின்றனர். 

4, guataer (The Tungus) 

மத்திய யெனிஸேயி பகுதியினின்று கிழக்கு முகமாக இவர்கள் 

பரவியுள்ளனர். மேலும் லினா ஆற்றுக் கொப்பரையின் மையத்தில் 

பாகுட்டுகள் இருக்கும் பகுதிககைச்சுற்றியும் வாழ்கின்றனர். துங்கஸ்கா 

(1) ஆறு யெனிஸேயி ஆற்றுடன் சேரும் பகுதியில் இவர்களின் 

முக்கிய வாழ்விடம் அமைந்துள்ளது. இவர்கள் கண் அமைப்பைத் 

தவிர மற்றக்கூறுகளில் மங்கோலியரை ஓத்துள்ளனர்.இவர்கள் மஞ்சூரி 

யாவின் எல்லையினின்று ஆர்க்குக் கடல் வரையும், ஓக்கட்ஸ்க் 

(014௦8) கடலினின்று யெனிஸேயி வரையுமாகக் கிழக்கு சைபீரியா 

முழுவதும் விரவியுள்ளனர். இவர்களிற் சிலர் திபெத்திய புத்தமதக் 

குழுவைச் சார்ந்துள்ளனர். 

5,  ஆ௫ியப் பழங்குடிகள் (116 ௦1 Asiatics) 

இவர்கள் சோவியத் ரஷியாவின் வடகிழக்குப் பகுதியில் வாழ் 

கின்றனர். பல்லாயிரக்கணக்கான இம் மக்களைப் பல தேசீய இன 

மக்களாகப் பிரித்துள்ளனர். இம் மக்கள் வட அமெரிக்காவின் இந்தியக் 

குடிமக்களையும், எஸ்கிமோக்களையும் ஒத்துள்ளனர். இவர்கள் ரெயின் 

கர் வகைகளை : வளர்க்கும் நாடோடிகளாகவும் கடற்கரை மீனவர் 

களாகவும் வாழ்கின்றனர். இவர்களது தோல் மஞ்சள் முதல் பழுப்பு 

நிறம் வரை நிறம் மாறுபட்டது. இவர்களது உரோமம் நீண்டும் ' கரு ம
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யாகவும் உள்ளது. சிலர் குறுகிய தலையும், சப்பையான முகமும், 
எடுப்பான தாடை எலும்புகளையும் கொண்டுள்ளனர். பெரிங் ஜலசந்திக் 

கரையில் இன்னுவிட்டுகள் (ாய7*8) எனத் தற்போது அழைக்கப் 

பெறும் எஸ்கிமோக்கள் வாழ்கின்றனர். இவர்கள் உயரம் குறைந்த 

வர்களாகவும், குறுகிய தலையும், முன்னர்க் கூறியவர்களை விட 

அகன்ற முகத்தைக் கொண்டவர்களாகவும் உள்ளனர். 

6. மங்கோலியர்கள் 

வட பகுதியில் வாழும் மக்களுள் பலர் மங்கோலிய இனக் கூறுகள் 

அமைந்தவர் என அறிந்தோம். : மேலும், இரு பிரிவினர் மங்கோலிய 

மொழி பேசும் மங்கோலியர் ஆவர். இவர்கள் பைகால் ஏரியைச் 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் வாழும் புர்யர் (மரக) களும், வால்கா 

இடல்டாவின் மேற்குப் பகுதியிலும், வட காகஸஸில் டெரெக் (7881) 

ஆற்றுப் பிரதேசத்திலும் வாழும் கால்மிக்குகளும் (வி) 

ஆவர். புர்யர்கள் மங்கோலியாவிலும், கோபிப் பாலை வனத்திலும் 

வாழும் மங்கோலியரின் நெருங்கிய உறவினர்களாவர். இப்பிரதேசம் 

முன்னேற்ற மடைவதற்கு முன்பாக புர்யர்கள் குதிரை வளர்ப்பவர் 

களாக இருந்தனர். ஸார் (18௨) மன்னரின் ஆட்சியில் இவர்களும் 

சைபீரியா, மத்திய ஆசியா இவற்றின் மக்களைப் போலவே கல்வியறிவு 

அற்றவர்களாகவும், முன்னேற்ற மடையாதவர்களாவும் இருந்தனர். 

கால்மிக் இனத்தவர்கள் டான், வால்கா ஆறுகளுக் கிடைப் 

பட்ட பகுதயில் உள்ள அஸ்ட்ரக்கானின் (Astrakhan) Gup@u 

பகுதியில் வாழ்கின்றனர். இவர்களிடையே புத்த மதம் செல்வாக்குப் 

பெற்றுள்ளது. 

7. காகாஸியர்கள் ((கேம௦831818) 

இச் சொல்லானது காகஸஸ் மலைகளுக்கு இருபுறமும் வாழும் 

ஐரோப்பியரைக் குறிக்காமல் புவியியல் கருத்தோடு குறிக்கப் பட்ட 

தாகும். இங்கு மொழியின் அடிப்படையில்தான் வேறுபட்ட 

இனங்கள் காணப்படுகின்றன. 

(a) ஜார்ஜியர்கள் (௦ஜி1காடி) : இந்த மலைமக்கள் 40 அகர 

வரிசை எழுத்துக்களைக் கொண்ட, ஆர்மீனியர்களின் மொழியோடு 

தொடர்புள்ள மொழியைப் பேசுகின்றனர். மேற்குக் காகஸஸின்: மக்க 

ளாகிய இவர்கள் அகன்ற தலையையும், நடுத்தர உயரத்தையும், ௧௬ 

மையான கண்களையும் உரோமத்தையும், வட்டமான .முகத்தினை 

யும், நீண்ட மூக்கையும் உடையவர்கள். வரலாற்றின் - ஜல்லாக் 

காலத்திலும் இவர்களது உடலழகு இடம் பெற்றுள்ளது. இங்குள்ள
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மக்களிடத்தில் கிரேக்க நாட்டின் பழமையான கிறித்தவ மதம் 
நான்காம் நூற்றாண்டிலிரு ந்தேசெல்வாக்குப் பெற்றுள்ளது. ஸ்டாலினும். 
ஒரு ஜார்ஜியர் என்பது இங்கு நினைவுகூரத் தக்கதாகும். 

(௦) ஆர்மீனி௰ர்கள் : இவர்கள் ஒரே குழுவினராக வாழ்கின் 
றனர். இவர்களது தலை அகலமாகவும், வட்டமாகவும் அமைந்துள் 
ளது. பின்பகுதி உயரமாக இருப்பது செங்குத்தாக இருப்பதற்கொத். 
துக் காணப்படும். பொதுவாகக் கருமை நிறமுள்ள உரோமமும், கண் 
களும், மிகவும் எடுப்பான மூக்கும் கொண்டவர்கள். இவர்களிடையே. 
ஸொராஸ்டிரிய மதம் செல்வாக்குப் பெற்றுள்ளது. பழங்காலத்தில்: 
இவர்கள் கிரேக்கர், பாரசீகர், மங்கோலியர் ஆகியவர்களால் அடக். 
கியாளப்பட்டனர். 

(௦) அஸெர்பைஜானியர் (&சனந்வர்ர்கார்காட) : இவர்கள் டிரான் 
ஸ்காகேஸியாவின் கிழக்குச் சம வெளியிலும் குரா (யல) பள்ளத் 
தாக்கிலும், பாக்குவிற் கருகலும் காணப்படுகின்றனர். இவர்கள் 
துருக்கிய மொழி பேசுகின்றனர். மங்கோலியப் பண்புகளைக் கொண் 
டுள்ளனர். நடுத்தரமான தலையும், நடுத்தர உயரமும், கருத்த உரோ 
மமும் உடையவர்கள், 

(0) வட காகஸஸின் சரிவுகளில் குபான் ஆகிய மையப் பகுதி' 
களிலும் டெரெக், குபான் ஆகியவற்றின் மேல்பள்ளத்தாக்குகளிலும் 
சிறு கூட்டங்களாக இதர மக்கள் சிலர் வாழ்கின்றனர். இவர்கள் 
பல்வேறு : மொழிகளைப் பேசுபவராகவும் கலப்பினத்தவராகவும். 
உள்ளனர். 

8, யூதர்கள் (Jews) 
சோவியத் ருஷியாவில் சுதந்திரம் பெற்ற மக்களுள் 

யூதர்கள் முக்கியமாக உள்ளனர். இவர்கள் வெள்ள ருஷ்யா 
முதல் பிரோபஜான் (Birobajan) பகுதி வரை சோவியத் 
யூனியன் முழுமையும் பரவியுள்ளனர். சோவியத் யூனியனில் யூதர் 
களின் தாயகமாக ஆமூர் ஆற்றின் வளைவு அமைந்துள்ளது. இவர்கள் 
உடலமைப்பில் வேற்றுமைகொண்டுள்ளனர். சிலர் கருப்பாகவும் 
மற்றவர்கள் அழகாகவும் உள்ளனர்$ சிலர் அகன்ற தலையும், மற்ற 
வர்கள் குறுயெ தலையும் உடையவர்கள். தற்பொழுது பலர் ருஷியர் 
களுடனும், யுக்ரேனி௰யர்களுடனும் கலப்புத் திருமணம் செய்து: 
கொள்ளுகின்றனர். 

சோவியத் நாட்டில் எல்லா இன மக்களுக்கும் சம உரிமை 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கூறிய இனங்கள் அவர்களது பழங்காலக் 

_ கலாச்சாரத்தையும், பண்புகளையும் கடைப்பிடிக்க ஊக்குவிக்கப்படு. 
கின்றனர்.
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ஆகையால் சோவியத் யூனியனது பரப்பில் பல நாடுகளைச் 

சார்ந்த மக்கள் கூட்டங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன என்பது தெளிவு. 

19௨9-ஆம் ஆண்டு மக்கள் கணிப்பின்படி மிகவுமதிகமான எண் 

அனிக்கை கொண்ட மக்கள் கூட்டங்கள் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையி 

னின்று அறியப்படும்: 

ருஷ்யர்கள் 1146 மில்லியன்கள் 

யுக்ரேனியர்கள் 970 a 

பை லோ ரூஷ்யர்கள் 7°8 58 

யுஸ்பெக்குகள் - 6:0 5 

டாடார்கள் 5:0 v8 

கஸாக்கியர்கள் 3°6 ஸு 

அஸெர்பைஜானியர் 29 ன் 

அர்மீனியர் 2°8 ணு 

ஜார்ஜியர் ் 2°65 a 

லித்வேனியர் 2-8 59 

யூதர் 2:3 >> 
மால்டேவியர் 2:2 த்து 

ஜெர்மானியர் 1°6 x5 

சுவாஷெஸ் (0117௧81165) 1-8 a 

eorlefut (Latvians. 1+4 ss 

தாஜிக்ஸ்தானியர் (15021/128) 1°4 sy 
போலந்தியர் (Poles) 1-4 a 

மார்டோவியர் 1-3 95 

துருக்கிமெனியர் 1:0 si 

u6%8it (Bashkirs) 98 93 

Si Foduit (Kirghiz) “97 த 

stevC graft (Hstonians) 96 38 

சோவியத் யூனியனின் மக்கள் தொகை பற்றிய படிப்பின் மற்ற 

சில முக்கியமான அம்சங்கள் : (1) அந்நாட்டிற் காணப்பெறும் 

உயர்ந்த வருடாந்திர மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு, (2) நகர்ப்புற 

மக்களின் எண்ணிக்கை உயர்வு,மற்றும் பெரும் நகரங்களின் வளர்ச்சி 

ஆகியனவேயாகும். 1914-ஆம் ஆண்டில் நகர்வாழ் மக்களது - 

எண்ணிக்கை மொத்த மக்கள் தொகையில் 14:6 "சத விகிதத்திற்குச் 

சமமாக விருந்தது. 1986-ஆம் ஆண்டிற்குள் அதனளவு 21 சத 

மானம் என்று ஆகியது. 1989-ல் 82 சத. விகிதமாகவும், 1952-ல் 

40 சத விகிதமாகவும் பெருகியது. ஆனால் இவ்வதிகரிப்பிற் பெரும் 

- பாகம் ஐரோப்பிய ருஷ்யாவிலுள்ள பெருநகரங்களிலேயே ஏற்பட்
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டது. உதாரணமாக மாஸ்கோவில் 1926-ல் 2 மில்லியன்களாக 

விருந்த மக்கள் தொகை, 1989-ஆம் ஆண்டிற்குள் 4 மில்லியன் 

களுக்கும் அதிகமாகவும், 1959-ல் 5 மில்லியன்களாகவும் ஆகியது. 

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட இரு சிறப்பான அம்சங்களைத் தவிர்த்து 

அந்நாட்டில் அரசாங்கத்தாரது திட்டப்படி ஏற்பட்ட, மக்களது 

பெருவாரியான உள்நாட்டு Betey (Internal Migration) அண்மைக் 

காலத்திலிருந்து காணப்பெற்று வரும் ஒரு பெரிய மாறுதலாகும். 

சோவியத் யூனியனில் முதன்முதலாக மக்கள் கணிப்பு 1926-ல் 

எடுக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 1989-ஆம் ஆண்டில் 

இரண்டாவது மக்கள் கணக்கெடுப்பு நடந்தது. அதன்படி அ௮ந்நாட் 

டின் மக்கள் தொகை 170,467,572 ஆகும். 1989,40-ஆம் 

ஆண்டுகளில் ழக்கு ஐரோப்பாவின் பெரும் பகுதிகள் ருஷ்யாவின் 

மூலம் கைப்பற்றப்படவே மக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை சுமார் 

98 மில்லியன்களாகியது. 

இரண்டாம் உலகப்போரது முடிவிற்குப் பின்னர் ஆண்டொன் 

றுக்கு 8 மில்லியன்கள் வீதம் சோவியத் யூனியனது மக்கள் தொகை 

அதிகரித்து வரலாயிற்று. 1950-ல் வெளியாகிய குறிப்புக்களில் 

அந்நாட்டது மக்கள் தொகை 200 மில்லியன்கள் எனக் கண்டிருந் 

தது, 1954-ல் அற்நாட்டில் நடைபெற்ற தேசீயத் தேர்தல்களின் 

வாயிலாக அதன் மக்களின் எண்ணிக்கை 210,000,000 என்ற 

செய்தி அறியப்பெற்றது. ஆனால், 1956-ஆம் ஆண்டில் வெளியாகிய 

ப்ள்ளிவிவர ஆண்டுப் புத்தகத்தின்படி அதன் மக்கள் தொகை 

200 மில்லியன்கள் தாம். பின்கண்ட அட்டவணை ருஷ்யாவில் 

ஏற்பட்ட மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தினைக் குறிக்கின்றது: 

1897 (ருஷ்யப் பேரரசு) 126,900,000 

1918 Cy ° os) 170,900,000 

1918 (தற்போதுள்ள 

எல்லைகளினுள்) 159,200,000 

1989 (மக்கள் கணிப்பு) 170,600,000 

1940 ( மதிப்பீடு ) 191,700,000 

1959 (மக்கள் கணிப்பு) 208,826,000 

1955.9 ஆண்டில் சோவியத் யூனியனில் பிறப்பு விகிதம் 

1000-க்கு 25-6 ஆகவும், இறப்பு விகிதம் 1000-க்கு 8-4 ஆகவூ 

மிருந்தன. இதன்படி வருடாந்திர இயல்பான பெருக்கம் வென்றாக 

increase) 1000-46 17: 2 என இருந்தது.
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1929-ஆம் ஆண்டில் சோவியத் யூனியனைத் தொழில் மயமாக்க 

எண்ணி அந்நாட்டு அரசாங்கம் முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தை 

வகுத்து. அதைததினைத் தொடர்ந்து நகர்வாழ் மக்கள் தொகை பெரு 

கியது. 1926-ல் அவர்களது எண்ணிக்கை (26,800,000) மொத்த 

மக்கள் தொகையில் 17:9 சதவீதமாக இருந்தது. 1989-ஆம் ஆண் 

டிற்குள் அவர்களின் தொகை (55,900,000) மொத்த எண்ணிக் 

கையில் 82:8 சத வீதமாகியது. 

இராமப்புற, நகர்வாழ் மக்கள் பெருக்கம் 

  

  

மொத் | ச சார அக்கன் | ட கிராம. கிராமப்புற மொத்தத்தில் 
நகர்வாழ் மக்களது நகர்வாழ் 

ஆண்டு Ai oases மக்களது எண் மக்களின் 
களில்) தொகை ணிக்கை பங்கு 

¢ 
1926 147-0 268 120-7 17°9% 

1999க்கு ் 
முன்பு) 170-5 5559 114-6 82:8% 

1989க்கு 
ப்பின் 193-0 61-0 1892-0 82% 

1945 165°0 500 115-0 50% 

1950 180:0 68:0 112:0 88% 

1956 200-0 87-0 1138-0 48%         
  

சோவியத் நாட்டின் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் காலத்தில் எவ் 

வாறு நகர்வாழ் மக்களது தொகை பெருகியதோ, அதே போன்று 

1980ஆம் ஆண்டுக் காலத்தில் அந்நாட்டில் புதிய நகரங்கள் பல 

தோன்றின. அவ்வாறு திடீரென எழுந்த நகரங்களுள் (Boom 

011௦8) எஃகு உற்பத்திக்குப் பெயர் பெற்றதும், முறையே பூரல் மலைப் 

பிரதேசத்திலும், குஸ்நெட்ஸ்க் வடிநிலத்திலும் உள்ளவையுமான 

மேக்னிடோகோர்ஸ்க் (ரீதஜர்௦20ாதி2)) ஸ்டாலின்ஸ்க் (இங்கித) - 

ஆகிய நகரங்களும், கஸக்ஸ்தானில் நிலக்கரிப் படைகளடங்கிய
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கரகாண்டா. ([கோகதகாக) நகரமும் சிறப்பு மிக்கவை. முதலிரு 

நகரங்களில் மிகவுமதிகமான அளவில் மக்கட் பெருக்கம் இரண்டாம் 

உலகப்போருக்கு முன்புதான் ஏற்பட்டது. ஆனால் அவ்விரு நகரங் 

களைப் போன்ற வியக்கத்தக்க எழுச்சியும், வளர்ச்சியும் ருஷ்யா 

வில் போர்க் காலத்திற்குப் பின்னர் காணப்படவில்லை. அவ்வாறு 

இருந்த போதிலும் நகர்வாழ் மக்களது எண்ணிக்கை மெதுவாக 

அதிகரித்து வந்தது. 

500000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகையுடைய ருஷ்ய நகரங் 

களின் அட்டவணை : 

  

மக்கள் தொகை (1000 களில்) set: Gnesi | 
ல்க ணை | 1929] 1999 | 1956 | 1959 
  

| | 

  

        

மாஸ்கோ 2,029 4,187 4,889 : 5,082 
அலனின்கிராடு 1,690 8,191 8,176 | 8,800 
கீயெஃப் 514 849 991 | 1,102 

பாகூ 4538 ;~ 809 901 968 

Carta — 222 644 876 | 942 
கேர்கோஃப் 4171 888) 877. 980 
டேஷ்கெண்ட் 8241 585| 778; 911 
"நோ வோஸிபிர்ஸ்க் 120 406 751 | 887 

கியூபைஷேஃப் -| 176) 890| 760! 806 
ஸ்வெர்ட்லாஃப்ஸ்க் 140 426 707 777 

டானெட்ஸ்க் — ம டை 701 
பிலிஸி 294 519 635 | 694 

செல்யபீன்ஸ்க் 59 278 612 | 688 
ஓஒடிஸ்ஸா 421 604 607 , 667 

நீப்ரோபெட்ராஃப்ஸ்க் 237 | 501 | 576 | 658 
Sr ever 179 402 565 | 648 
பெர்ம் மு) — — — 628 
Por — = 565 605 
டான்மீதுள்ள ராஸ்டாஃப் 308 510 552 |! 597 

வால்காகிராடு — — — |. 59] 

'மஸரடாஃப் 220 376 518 | ௨81 
ஓம்ஸ்க் 162 | 881 | 505 579 
upoout (Ufo) ன —_ — 546 
மின்ஸ்க் (11%) — — a3 509 

QuiNGeucr (Yerevan ) — — — 509 

3 |     
  

உலகப்போரின் மூலம் மேற்கு ர௬ுஷ்யாதான் அதிகமாகப் பாதிக் 

கப்பட்டது. ஆகையால் கிழக்கு ருஷ்யாவில் தொழில்களை நிறுவு



சோவியத் யூனியன் 361 

"வதில் எவ்விதமான இடையூறுகளும் நேரவில்லையாதலால் அங்குப் 
புதிய நகரங்கள் தோன்றின. 

சோவியத் யூனியனது மிகப் பெரிய நகரங்களாக விளங்கியவை 
யனைத்தும் மக்களது நகர்ப்புற நகர்வு மிகவுமதிகமாக ஏற்பட்ட காலத் 
தில் மேன்மேலும் வளரத் தொடங்கன. போர்க் காலத்தில் 
ஜெர்மானியரது படையெடுப்பின் மூலம் பாதிக்கப்படாதிருந்த, 
வால்கா ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள நகரங்களான கோர்கி, கியூ 

ஸான் (102௧௦) , கியூபைஷேஃப், ஸாரடாஃப் (காகமே) ஆகியவை. 

யும், நோவோஸ்ிபிர்ஸ்க், ஓம்ஸ்க் (008) ஆகிய சைபீரிய நகரங் 

களும் விரைவாக வளர்ந்தன. ஆனால் தீயெஃப், கேர்காஃப் 

(Kharkov), நீப்ரோபெட்ராஃப்ஸ்க் (ஞா) ஆகிய மேற்கு 

ருஷ்ய நகரங்களின் வளர்ச்சி போர். நிகழ்ந்ததன் மூலம் பெரிதும் 
தடைப்பட்டது. 

ருஷ்யாவைத் தொழில் மயமாக்கும் முயற்சியில் ரஷ்ப அரசாங்கம் 

ஈடுபடுவதற்கு முன்பு, சோவியத் நாட்டின் மக்கள் பெரும்பாலும் 

ஸ்டெப் புல்வெளி நிலத்திலும், கலப்புக் காடுகளடங்கிய பரப்பிலுமே 

வாழ்ந்தனர். அது லெனின்கிராடு, ஓடிஸ்ஸா, ஸ்வெர்ட்லாஃப்ஸ்க் 

ஆகிய மூன்று நகரங்களைச் சேர்த்துக் கிடைக்கும் முக்கோண வடி 

வொத்த பரப்பாகும். சோவியத் யூனியனின் மக்கள் தொகையிற் 

பெருமளவு இன்றுகூட இக்குத்தான் காணப்பெறுகிறது. இப்பகுதி 

யில் நன்கமைந்த இயற்கைச் சூழ்நிலைகளும், அதன் வரலாற்றுச் 

சிறப்புமே இவ்வுயர்ந்த மக்கள் தொகையினை விளக்குகின்றன. 

சோவியத் யூனியனின் பின்தங்கிய பகுதிகளை தொழிற்றுறையில் முன் 

னேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதன் மூலம், மக்க 

ளடர்த்தி மிகக் குறைவான பிரதேசங்களில் பேரளவில் மக்கள் 

சென்று குடிபுகுந்தனர். அதனை மேன்மேலும் அதிகரிப்பதற்கான 

வழிகளை அந்நாட்டரசாங்கம் மேற்கொண்டது. மக்களது பெரு 

நகர்வு கிழக்கு நோக்கியே ஏற்பட்டது. ஐரோப்பிய ருஷ்யாவின் 

வடபகுதியினை நோக்கியுங்கூட ஓரளவுக்கு மக்களது நகர்வு காணப் 

படுகிறது.
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.... ஐரோப்பிய ரூஷ்யாவில் மக்கள் தொகை மிகக் கொண்டதாக ' 

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட முக்கோணப்பகுதி முழுவதிலிருந்தும் மக் 

களின் நகர்வு சமமான அளவில் ஏற்படவில்லை. உண்மையில், 

மாஸ்கோ, லெனின்கிராடு, டானெட்ஸ் வடிநிலம் போன்ற பெருந் 

தொழிற் பிரதேசங்களில் இழக்கு ரஷ்யாவில் ஏற்பட்டதைப் போன்ற 

அளவுக்கு மக்கட் தொகை பெருகியது. மத்திய ஐரோப்பிய ருஷ்யா, 

பைலோருஷ்யா, யுக்ரைன் ஆகிய பகுதிகளில் மிதமிஞ்சிய மக்கள் 

தொகை கொண்ட வேளாண்மை சிறந்து விளங்கிய பிரதேசங்களி 

லிருந்தே மக்கள் கிழக்கு முகமாகவும், வடக்கு முகமாகவும், நகரங் 

கா நோக்கியும் சென்று குடிபுகுந்தனர்.
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(Glossary of Technical Terms) _ 

Airmasses 

Alloy 
Alluvial Fan 

Alluvium 

Baselevel of Erosion 

Basin 

Blast Furnace 

Bufferstate 

Carboniferous Period 

Cash Crops 
Cereals 

Chernozem 

Chestnut Soil 

Citrus Fruits 

Cliff 

Cloudiness 

Coke 

. ஆங்கிலம்-தமிழ் 

A 

வளிப்பகுதிகள் 

உலோகக்கலவை 

வூண்டல்விசிறி 

வண்டல் 

B 

அரிப்பின் அடிமட்டம் 

வடிநிலம் : 

ஊதுஉலை 

இடைப்படுநாடு 

கார்பானிஃபெரஸ் காலம் 

பணப்பயிர்கள் 

கூலங்கள் 

செர்னோஸம் 

இளஞ்சிவப்பு மண் 

இரசமிகு பழங்கள், 

சிட்ரஸ் பழங்கள் 

ஓங்கல் 

் மேகமூட்டம் 

-சூட்டகரி..
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‘Cold waves 

‘Concentration 

‘Continentality 

‘Convergence 

‘Cyclones 

Deciduous Forests 

Dissectcd Plateau 

Drainage 

Earthquake 

Estuary 

Extensive Agriculture 

Fault 

Fold 

Formlines 

Front 

Fuel 

‘Geology 
‘Glacier 
‘Gorge 
‘Granite 

Humidity 

Immigration 

Intercropping 
“Internal Combustion Engine 
© 
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குளிரலைகள் 

ஓரிடமுனைவு 

உள் நாட்டுப்பண்பு 

நெருங்கல் 

சைக்லோன்கள் 

D 

இலையுதிர் காடுகள் 

வெட்டுண்ட பீடபூமி 

வடிகால் 

E 

புவியதிர்ச்சி 

பொங்கு முகம் 

பரந்த வேளாண்மை 

F 

€மிளவுகள் 

மடிப்பு 

மலைக்குறிக்கோடுகள் 

வளிமுகம் 

எரிபொருள் 

G 

புவியமைப்பு 

பனியாறு 

மலையிடுக்கு 

கருங்கற்பாறை 

H 

ஈரப்பசை 

I 

குடியிறக்கம் 

இடைப்பயிரிடல் 

உள்ளெரி எஞ்சின்
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Intensive Farming 

Isotherms 

Isthmus 

Laterite 

Lava Flow 

Legumes 

Localisation 

Loess Soil 

Mainland 
Mesozoic 

Metamorphic rock 
Migration 

Mountain Building 

Natural gas 

Paleozoic 

Peat 
Pedology 

Peneplain 

Per capita consumption 

Physiography 
Plantation Farming 

Pleistocene 

Podyolisation 

Power Resources 

Public Finance 

Quarternary 

565 

செறிந்த வேளாண்மை 

சமவெப்ப அளவுக்கோடுகள் 

பூசந்தி 

L 

லேட்டரைட் 

லாவா வழிதல் 

கொடிப் பயிர்கள் 

ஓரிடச்செறிவு 

காற்றெறி வண்டல் 

M 

மீஸோஸோயிக்கு 

மாற்றுருப்பாறை 

நகர்வு 
மலையமைதல் 

N 

இயற்கை வாயு 

P 

பெலியோஸோயிக் 

சதுப்பு நிலக்கரி 

மண்ணியல் 

அரிப்பாலாகிய சமநிலம். 

தலா நுகர்வு 

புறநிலத்தோற்றம் 
தோட்டப் பயிர்முறை 

பிளெய்ஸ்டோசீன் 

பாட்சாலாகுதல் 

விசை மூலங்கள் 

பொதுநிதி 

Q 

குவார்ட்டர்னரி:



866 

(Tropical) Rainforests 
Refrigerator 

Relief 

Sandstone 

Scrap Iron 

Shale 

Shifting Agriculture 
Soil conservation 

Soil Erosion 
Sponge Iron 

Strait 

Subsistence farming 

‘Tectonic 

Thunderstorms 

Tide 

Tropic of Cancer 

“Typhoons 

Volcanic Eruption 

Waterway 
Weathering 

Zonal Soils 

ஆசியாவின்... பு வியியல்--2 

R 

(அயனமண்டல) nen paar ede 

குளிரூட்டும் பெட்டி 

நிலத்தோற்றம் 

8 

மணற்பாறை 

சிதிலமடைந்த இரும்பு 
களிமண்பாறை : 

இடப்பெயர்ச்சி வேளாண்மை 

மண் பாதுகாப்பு 

மண்ணரிப்பு 

பஞ்சிரும்பு 

ஜலசந்தி 
தன்பயன் பொருட்டுப் பயிராக்கல் 

T 

புவியோட்டிற்குரிய 

இடிப்புயல்கள் 

ஓதம் 
கடகரேகை 

பெருஞ்சூருவளிகள் 

Vv 

எரிமலை கக்கல் 

W 

நீர்வழி 
வானிலைச்சிதைவு 

Z 

மண்டல மண்கள்



கலைச்சொல் அகராது 

தமிழ்--ஆங்கிலம் 

௮ 

அகழி Trench 

அந்நியச்செலாவணி Foreign Exchange 

அமைதி மண்டலம் Belt of calms 

அயம்மிக்க செம்மண் Red Earth 

அயனமண்டலம் Tropics 

. அரிப்பாலாகிய சமநிலம் 

(ஆறுகளின்) அரிப்பின் 

அடிமட்டம் . 

அனல்மலி நிலக்கரி 

அனல்விசை 

இடப்பெயர்ச்சி வேளாண்மை 

இடிப்புயல் 

இடைப்படுநாடு 

இடைப்பயிரிடல் 

இயற்கை வாயு 

இரசமிகு பழங்கள் 

இலையுதிர் காடுகள் 

இளஞ்சிவப்பு மண் 

ஈரப்பசை 

Peneplains 

Base level of Erosion 

Anthracite 

Thermal Power 

இ 
Shifting Agriculture 
Thunder Storm 

Bufferstate 

Intercropping 

Natural Gas 

Citrus fruits 

Deciduous forests 

Chestnut Soil 

FF 

. . Humidity



868 

உலோகக் கலவை 

உள் நாட்டுப்பண்பு 

உள்ளெரி எஞ்சின் 

ஊதுஉலை 

எரிகரி 

எரிபொருள் 

எரிமலை கக்கல் 

் ஓங்கல் 

ஓதம் 
ஓரிடச்செறிவு 

ஓரிடமுனைவு 

கடகரேகை 

(மக்கள்) கணக்கெடுப்பு 

கருங்கல்பாறை 

களிமண்பாறை 

காயல் 

கார்பானிஃபெரஸ் 

காற்றெறிவண்டல் 

குடியிறக்கம் 

குவார்ட்டர்னரி 

குளிரலை 

குளிரூட்டும் பெட்டி 

கூலங்கள் 

ஆசியாவின் புவியியல் 2 

உ 

Alloy 

Continentality 

Internal Combustion Engine 
Blast Furnace 

er 

Coke 

Fuel 

Volcanic Eruption 

ஓ 

Cliff 

Tide 

Localization 

Concentration 

க 

Tropic of cancer 

Census (of Population) 

Granite 
Shale 

கா 

Lagoon 

Carboniferous 

Loess 

S 

Immigration 

Quarternary 

Cold Wave 

Refrigerator 

கூ 

Cereals



கலைச்சொல் அகராதி 

“கொடிப்பயிர்கள் 

(கோக்கு 

சதுப்புநிலக்கரி 

.சமவெப்ப அளவுக்கோடு 

சிதிலமடைந்த இரும்பு 

சட்ட நிலக்கரி 

அசர்னோஸெம் 

“செறிந்த வேளாண்மை 

அசைக்லோன்கள் 

டெல்டா 

இடர்ஷரி காலம் 

“தலா நுகர்வு 

தலைநிலம் 

தன்பயன் பொருட்டுப் 

பயிராக்கல் 

திடல் பயிரிடல் 

ஆசி-2--24 

369 

கொ 

Legumes 

Gar 

Coke 

ச் 

Peat 

Isotherm 

டசி 

«,-Serap Iron 

சு 

Coke 

Oe 

‘Chernozem 
Intensive Farming 

சை 
Cyclones 

டெ 

Delta 

Tertiary Era 

3 

Per Capita Consumption 

Mainland 

Subsistance Farming 
7 

தி 

-. Terrace Cultivation



870 

துள்ளல் 

தோட்டப் பயிர்முறை 

த்கர்வு 

நிலத்தோற்றம் 
நிலப்பயன்பாடு 

நீர்வழி 

நெருங்கல் 

பஞ்சிரும்பு 

பணப்பயிர்கள் 

பரந்த வேளாண்மை 
பருவக்காற்றுகள் 

பனியாறு 

ச் 

பாட்ஸாலாகுதல் 

பினிப்ளெய்ன் 

பிளவுகள் 

பிளெய்ஸ்டோஸீன் 

af mee 

புவியதிர்ச்சி 

புவியமைப்பு 2/1 

ஆசியாவின் புவியியல்-- 

ன. 

Rapid 

தோ 

Plantation Agriculture 

ந. 

Migration 

நி . 

Relief 

‘Landuse 
Waterway 

நெ 

_Convergence 

ett 

Sponge Iron.-. 
Cash Crops 
“Extensive Agriculture 

Monsoons 
‘Glacier 

We 
யய 

Podzolization 

பி 
Ch 

+Peneplain 

Faults 

Pleistocene 

பு 

“Earthquake 
t Geology



கலைச்செர்ல் : அகராதி . 

புவியோட்டிற்குரிய. 

புறநிலத்தோற்றம் 

பூசந்தி 
பூமத்தியரேகை 

பெருஞ்சூருவளிகள் 

'பேலியோஸோயிக் 

பொங்குமுகம் - 
பொதுநிதி 

மட்டரக இரும்பு 

மணற்பாறை 

மண்டலமண் கள் 

மண்ணரிப்பு 

மண்ணியல் 

மண்பாதுகாப்பு 

 மலைக்குறிக்கோடுகள் 

மலையமைதல் 

மலையிடுக்கு 

871 

3) Tectonic 

Physiography 

bb. 

Isthmus 

Equator 

பெ 

Typhoons 

Paleozoic 

Estuary 
Public Finance 

ம் 

Scrap Iron 

Sandstone 

Zonal Soils 

Soil Erosion 

Pedology 
Soil conservation 

Form lines 

Mountain Building 

Gorge , ் 

(அயனமண்டல) மழைக்காடுகள் (1ிர0நம்௦க1) Rain Forests 

மாற்றுருப்பாறை 

மித வறட்சி 

மியாண்டர்கள் 

மீஸோஸோயிக்கு 

முதனிலம் 

முருகைப்பார்கள் 

மா 

Metamorphic Rock 

மி 

Semiaridity 

Meanders 

uf 

Mesozoic 

மு 

் Mainland 

Coral Reefs



372 

மேகமூட்டம் 

லாவா வழிதல் 

லெஸ் மணல் 

லேட்டரைட் 

வடிகால் 

வடி.நிலம் 

வண்டல்மண் 

வண்டல்விசிறி 

வளிப்பகுதிகள் 

வளிமுகம் 

வானிலைச் சிதைவு 

விசை மூலங்கள் 

வெட்டுண்ட பீடபூமி 

வைப்புக்கள் 

ஜலசந்தி 

ஆசியாவின் புவியியல்--2 

மே 

Cloudiness 

லா 

Lava Flow 

லெ 

Loess Soil 
லே 

Laterite 

al 

Drainage 
Basin 

Alluvial Soil 

Alluvial Fan 

Airmasses 

Front 

வா 

Weathering 

வி 

Power Resources 

வெ 

Dissected plateau 

_ Deposits 

8 

Strait



பக்கம் 

2௨ 

27 

33 

56 

42 

46 

A7 

60 

65 

80 

&4 

95 

108 

108 

Pad 

114 

118 

121 

No
 

பே
 
(
ம
ு
 

D
D
 

ழக
 

க
ூ
ஸ
்

 
ரோ
 

த
ு
ர
ு
 
௫
 

பிழை திருத்தம் 

பிழை 

இந்து 
பரவி, 

இயமலைக் 

-களானவையே 

Nanalig 

ஸெலுபிஸ் 

Euator 

இந்நாட்டுக் 
Chiefs 

மாவகைகள் 

அகேஷியா 

தனித்தன்மையாலும் 

Tenaserim 

மல்பெரி 

எரிபொருள்களல்லாத 

போர்ச்சுகேஸியர் 

Millng 

எடுகோள்கள் 

Sarmll 

Biliton 

1661 

பலவகைப் 

ஜாவாவிளையாளு 

கையில் 

திருத்தம் 

சிந்து 
பரவிற்று. இது 
இமயமலைக் 

-களாலானவையே 

Nanling 

ஸெலிபீஸ் ் 

Equator 

இந்நாட்டுக்குக் 

Cliffs 

மரவகைகள் 

அகேஷா 

தனிமையாலும் 

Tennaserim 

முசுக்கொட்டை மரம் 

எரிபொருள்களல்லாத. 

போர்ச்சுகீசியர் 

Miling 

புள்ளிவிவரங்கள் 

Small 

Billiton 

1961 

பல போகப் இ 

ஜாவாவினை யாளுகை - 
யில் டப்ப
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பக்கம் 

127 

128 

129 

180 

18] 

133 

134 

137 

144 

155 

169 

181 

186 

188 

189 

193 

194 

206 

207 

290 

211 

வரி 

4&5 

11 

37 

10 

15 

24 « 

24 

387 

14 

20 

28 

33 

21 

19 

27. 

17 

பிழை 

Togalog 

மிண்டனாவ் 

Mindenco 

மிண்டனாவ் 

Mindano 

மிண்டனாவ் 

மிண்டனாவ் 

மிண்டனாவ் 

-ஸிபுத் 
மிண்டனாவ் 

ஸிபு 
Abeca 

மிண்டனாவ் 

பாகுயிவோ 

முழுமியிருந்த 
உயரத்திற்குச் 

௬மைகளை 

. கூப்பன் 

Filaturas 

Mangolia 

- Paotow 

Cossiterite 

Suiyon 

Ansha 

Vandium 

yoinin 

பென்சிஹு 

Miaoerhkon 

Yolu 

Paotow 

காற்றெரி 

_Contonese | 

- நிலையமைத்தல் : 

ஆசியாவின் புவியியல்--2 

திருத்தம் 

Tagalog 

மிண்டனாவோ 

Mindanao 

மிண்டனாவோ 

Mihdanao 

மிண்டனாவோ 

மிண்டனாவோ” 

மிண்டனா வோ 

ஸெபுத் 
மிண்டனாவோ 

ஸெபு 

Abaca 

மிண்டனாவோ 

பாகீயோ 

குழுமியிருந்த 

அமிழும் ஆழம் 

கெர்ப்பென் 

Filatures 

Mongolia 

.Paotou 

Cassiterite 

. Suiyuan 

Anshan 

Vanadium 

mining 

பென்சிஹூ, 

Miaoerkhon : 

Yalu 

Paotou 

கா ற்றெறி 

Cantonese 

- நிலையமமைத்தல்



பிழை திருத்தம். 

பக்கம் . வரி 

221 16 
223 15 

15 
27 

224. 10 

23 
230 25 

35 
238 19 
235 16 
236 28 
238 17 
241 16. 
242 18- 

“248 4 
245 25 
248 படம் 
250 2 

9 
252 36 
258 32 
254 8 

257 39 

261 15 

267 2 
10 
25 

270 33 

Meni 

கியூரைல் 

நிகாட்டா 

Naigata 

நிகாட்டா 

Yokahama . . 

கோப் 

குயூரைல் 

சிடார் 

Comphor 

நிகாட்டா 

Colorie 

வெள்ளை உரு 

குயுரைல் 
Okayame 

நிகாட்டா 

பிடுமினஸ் 

கோப் 

கோப் 

கோய் 

Hemeji 

Sand 

கோப் 

கோப் 

அடைகிறன்ன. 

Bador 

Partors 

Heartlands 

வகுப்பு 

Dardeneles 

875. 

் திருத்தம் 

கூரல் 

நியிகாடா 

Niigata 

நியிகாடா 

Yokohama 

GarGu 

கூரீல் 

டர் 

- Camphor 

- நியிகாடா 

Calorie es 

கூரீல் 

- Okayama 

_ நியிகாடா 

புகைமலி 

கோபே 

கோபே 

கோபே 

Himeji 

Land 

கோபே 

கோபே 

அடைகின்றன. 

Bator 

Tartars 

Heartland 

பகுப்பு 

Dardanelles



376 

யூக்கம் 

271 

272 

278 

274 

281 

287 

288 

298 

3829 

544 

| B47 

் 80 

படம் 

படம் | 

39 

33 

படம் 

பிழை 

Sou 

வால்காவ் 

Son 

ஒரு 

யூனியனது சோவியத் 

் நீஸ்டிர் 

Maritine 

Prasolv 

‘eal 

கொய்ரரை 

இராவ் 

ரயஸாவ் ': 

கஸாவ் 

ராஸ்டோவ் 

கர்யேவ் 

% 

ஆசியாவின் புவியியல்---2 

திருத்தம் 

கீயெஃப் 

வால்காஃப் 

San 
‘git 

சோவியத்தின்யூனியன் 

நீஸ்டர் 

_. Maritime 

Prasolov _ 

இயெஃப் 

கொப்ப்ரை 

இராஃப் 

ரயஸாஃப்' 

- கஸாஃப் 

ராஸ்டாஃப் 

கர்யேஃப்.
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