
www.byjusexamprep.com 
 

    
 

പ്രകൃതി അരകടങ്ങള ും ദ രന്തങ്ങള ും 

എന്താണ് ഒര  ദ രന്തും? 
 

മനുഷ്യ നിയന്ത്രണത്തിന ്അതീതമായ ശക്തികളിൽ നിന്ന ്ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു 

അന്ത്രതീക്ഷിത സംഭവമാണ ്ദുരരം, ഇത ്ഒരു അറിയിപ്ും കൂടാലത അതിവവഗം 

സംഭവിക്കുന്നു, ഇത ്വെിലയാരു വിഭാഗം ആളുകളുലട മരണവും രരിക്കും ഉൾലപ്ലടയുള്ള 

ജീവനും സവത്തിനും ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക ്കാരണമാകുന്നു, അതിനാൽ 

വിഭവങ്ങളുലട വിനയാസം ആവശയമാണ.് നിയമാനുസൃത അടിയരര വസവനങ്ങൾ 

സാധാരണയായി നൽകുന്നതിെും അപ്ുറമാണ.്' ഭൂമിശാസ്ന്ത്തരരമായ സാഹിതയം 

വളലരക്കാെമായി ന്ത്രകൃതിദത്ത കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ദുരരങ്ങലള 

കണക്കാക്കി, ന്ത്രകൃതിയുലട ശക്തമായ ശക്തികൾക്ക ്മുന്നിൽ മനുഷ്യ്ർ നിരരരാധികളും 

നിസ്സഹായരുമായ ഇരകളായി കണക്കാക്കലപ്ട്ടു. എന്നിരുന്നാെും ന്ത്രകൃതിശക്തികൾ 

മാന്ത്തമല്ല ദുരരകാരണങ്ങൾ. മനുഷ്യനല്റ ഇത്തരം ന്ത്രവൃത്തികളും ദുരരങ്ങൾക്ക ്

കാരണമാകുന്നു. 

ചിെ മനുഷ്യ ന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്ിൊക്കുന്നു, അത് ദുരരങ്ങൾക്ക ്വനരിട്ട ്

ഉത്തരവാദികളാണ.് വഭാപ്ാൽ വാതക ദുരരം, ലചർവണാബിെിലെ ആണവ ദുരരം, 

സംഘർഷ്ങ്ങൾ, സിഎഫസ്ികളുലട (വലാവറാഫ്ലൂവറാകാർബൺസ)് ന്ത്രകാശനം, ഹരിതഗൃഹ 

വാതകങ്ങളുലട വർദ്ധനവ,് ശബ്ദം, വായു, ലവള്ളം, മണ്ണ ്തുടങ്ങിയ രരിസ്ഥിതി 

മെിനീകരണം മനുഷ്യരുലട ന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ വനരിട്ട ്ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിെ ദുരരങ്ങളാണ.് 

ദുരരങ്ങലള രവരാക്ഷമായി വവഗത്തിൊക്കുന്നവതാ വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നവതാ ആയ മറ്റ ്നിരവധി 

മനുഷ്യ സവഭാവങ്ങളുണ്്ട. വനനശീകരണം, അശാസ്ന്ത്തീയമായ ഭൂവിനിവയാഗം, ലകട്ടിട 

നിർമ്മാണ ന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ മൂെം ദുർബെ ന്ത്രവദശങ്ങളിൽ ഉരുൾലരാട്ടെും 

ലവള്ളലപ്ാക്കവും രവരാക്ഷമായ മനുഷ്യ ഇടലരടെിനല്റ ഫെമായുണ്ടാകുന്ന 

അരകടങ്ങളിൽ ചിെതാണ.് 

 

പ്രകൃതി അരകടങ്ങൾ 

ആളുകൾക്കും/അലല്ലങ്കിൽ സവത്തുക്കൾക്കും നാശമുണ്ടാക്കാൻ സാധയതയുള്ള ന്ത്രകൃതി 

രരിസ്ഥിതി സാഹചരയങ്ങളുലട ഘടകങ്ങളാണ ്ന്ത്രകൃതി അരകടങ്ങൾ. സമുന്ത്ദ 

ന്ത്രവാഹങ്ങൾ, കുത്തലനയുള്ള ചരിവുകൾ, ഹിമാെയത്തിനല്റ അസ്ഥിരമായ 

ഘടനാരരമായ സവിവശഷ്തകൾ അലല്ലങ്കിൽ മരുഭൂമികളിവൊ ഹിമാനികൾ നിറഞ്ഞ 

ന്ത്രവദശങ്ങളിവൊ ഉള്ള തീന്ത്വമായ കാൊവസ്ഥാ സാഹചരയങ്ങൾ എന്നിവ വരാെുള്ള അതാത ്

കാൊവസ്ഥയുലട വവഗതവയറിയവതാ സ്ഥിരവമാ ആയ വശങ്ങളായിരിക്കാം ഇവ. 

ന്ത്രകൃതിദുരരങ്ങൾ താരതവമയന ലരലട്ടന്നുള്ള ന്ത്രകൃതി ദുരരങ്ങളുമായി 

താരതമയലപ്ടുത്തുവപാൾ വെിയ വതാതിെുള്ള, വയാരകമായ നാശം, സാമൂഹിക 

ഘടനകൾക്കും ജനങ്ങളുലട ജീവിതത്തിനും നാശമുണ്ടാക്കുന്ന സവത്തിനല്റ നഷ്ടം 

എന്നിവയ്ക്ക ്കാരണമാകുന്നു. അങ്ങലന, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശത്തിനല്റയും 

നാശത്തിനല്റയും വതാത ്വളലര ഉയർന്നതായിരിക്കുവപാൾ, ഏത ്സംഭവലത്തയും ഒരു 

ദുരരമായി തരംതിരിക്കാം. 

 

വൊകലമപാടുമുള്ള ആളുകളുലട സാമാനയവൽക്കരിച്ച അനുഭവങ്ങളാണ ്ദുരരങ്ങൾ, രണ്്ട 

ദുരരങ്ങൾ രരസ്പരം സമാനവും തുെയവുമല്ല. ഓവരാ ദുരരവും അതിലന ബാധിക്കുന്ന 

ന്ത്രാവദശിക സാമൂഹിക-രാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ, അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹിക 

ന്ത്രതികരണം, സാമൂഹിക ന്ത്ഗൂപ്ുമായും അത് എങ്ങലന രരിഹരിക്കലപ്ടുന്നു 

എന്നതിനല്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുെയമാണ.് 
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ഇന്തയയിലെ പ്രകൃതി ദ രന്തങ്ങള ും അരകടങ്ങള ും 

ഭൂകമ്പങ്ങൾ: ഭൂകപങ്ങൾ എല്ലാ ന്ത്രകൃതിദത്ത സംഭവങ്ങളിെും ഏറ്റവും അസ്ഥിരവും 

അതയരം നാശമുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ.് ലടക്വറ്റാണിക് ഉത്ഭവത്തിനല്റ ഭൂകപങ്ങൾ ഏറ്റവും 

വിനാശകരമാലണന്നും താരതവമയന വിശാെമായ സവാധീന വമഖെയാലണന്നും 

ലതളിയിക്കലപ്ട്ടിട്ടുണ്്ട. ഈ ഭൂകപങ്ങൾ ഭൂചെനങ്ങളുലട അനരരഫെമാണ,് ലടക്വറ്റാണിക് 

ന്ത്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭൂമിയുലട രുറംവതാടിൽ ലരലട്ടന്നുള്ള ഊർജ്ജം ന്ത്രകാശനം ലചയ്തു. 

 

സ നാമി: സുനാമി (തുറമുഖ തരംഗങ്ങൾ) അലല്ലങ്കിൽ ഭൂകപമുള്ള കടൽ തിരമാെകലള 

ഭൂകപങ്ങൾ എന്നും അഗ്നിരർവ്വത സ്വഫാടനങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു, ഇത ്

സമുന്ത്ദത്തിനല്റ അടിത്തട്ടിൽ ലരലട്ടന്ന ്നീങ്ങുകയും ശക്തമായ െംബ തിരമാെകളുലട 

രൂരത്തിൽ സമുന്ത്ദജെത്തിന്ലറ ലരലട്ടന്നുള്ള ചെനത്തിന ്കാരണമാവുകയും ലചയ്യുന്നു. 

രസഫിക് റിംഗ ്ഓഫ ്ഫയർ, ന്ത്രവതയകിച്ച് അൊസ്ക, ജപ്ാൻ, ഫിെിപ്ീൻസ,് മറ്റ ്

ലതക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ, ഇവരാവനഷ്യൻ, മവെഷ്യൻ, മയാൻമർ, ന്ത്ശീെങ്കൻ, ഇരയൻ 

ദവീരുകൾ മുതൊയവയുലട തീരങ്ങളിൽ സുനാമികൾ രതിവായി നിരീക്ഷിക്കലപ്ടുന്നു. 

സുനാമി തിരമാെകൾ അവയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ വെിയ ഊർജ്ജം രുറലപ്ടുവിക്കുന്നു. 

തീരത്ത ്അടിച്ചതിനുവശഷ്ം, തുറമുഖ രട്ടണങ്ങൾക്കും ന്ത്ഗാമങ്ങൾക്കും വറാഡുകൾക്കും 

വീടുകൾക്കും മറ്റ ്ജനവാസ വകന്ത്രങ്ങൾക്കും നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ലവള്ളം കരയിവെക്ക ്

ന്ത്രക്ഷുബ്ധമായി ഒഴുകുന്നു. തീരന്ത്രവദശങ്ങൾ വൊകത്ത ്വളലരയധികം 

ജനസാന്ത്രതയുള്ളതിനാൽ, അവ കനത്ത മനുഷ്യ ന്ത്രവർത്തനങ്ങളുലട വകന്ത്രങ്ങൾ 

കൂടിയായതിനാൽ, തീരന്ത്രവദശങ്ങളിലെ മറ്റ ്ന്ത്രകൃതി അരകടങ്ങലള അവരക്ഷിച്ച ്സുനാമി 

വളലര വെിയ ജീവനാശത്തിനും സവത്തിനും കാരണമാകും. 

 

ഉഷ്ണമമഖൊ ച ഴെിക്കാറ്റ:് ഉഷ്ണവമഖൊ ചുഴെിക്കാറ്റ ്അലല്ലങ്കിൽ ചുഴെിക്കാറ്റ ്സമുന്ത്ദങ്ങളും 

കടെുകളും കടന്ന ്കാറ്റ ്വശഖരിക്കുന്ന ഈർപ്ം ഘനീഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

ചൂട ്രുറത്തുവിടുന്നതിെൂലട ഊർജ്ജം െഭിക്കുന്ന ഒരു ഹീറ്റ ്എഞ്ചിൻ വരാലെയാണ്. 

 

ലെള്ളലപാക്കും: നദികളിലെ ജെനിരപ് ്വർധിച്ച ്കരയിെും ജനവാസ വകന്ത്രങ്ങളിെും 

ലവള്ളലപ്ാക്കമുണ്ടാകുന്നത ്ലവള്ളലപ്ാക്ക ന്ത്രശന്ത്തിന ്കാരണമാകുന്നു. മറ്റ ്ന്ത്രകൃതി 

ദുരരങ്ങളിൽ നിന്ന ്വയതയസ്തമായി ലവള്ളലപ്ാക്കത്തിനല്റ കാരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും 

അറിയാം. ലവള്ളലപ്ാക്കം ന്ത്കവമണ സംഭവിക്കുന്നു, കൂടുതെും നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ 

ന്ത്രവദശങ്ങളിെും ഒരു വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ ന്ത്രവചിക്കലപ്ട്ട കാെയളവിെും സംഭവിക്കുന്നു. 

ലവള്ളലപ്ാക്കം ന്ത്രാഥമികമായി സംഭവിക്കുന്നത ്നദീ ചാെുകളുലടയും അരുവികളുലടയും 

വാഹക വശഷ്ിയിൽ ജെം ഉരരിതെ ഒഴുക്കിനല്റ രൂരത്തിൽ എത്തുകയും ചുറ്റുമുള്ള 

താഴ്ന്ന ലവള്ളലപ്ാക്ക സമതെങ്ങളിവെക്ക ്ഒഴുകുകയും ലചയ്യുവപാഴാണ.് ഇത ്രെവപ്ാഴും 

തടാകങ്ങളുലടയും അവ ഒഴുകുന്ന മറ്റ ്ഉൾനാടൻ ജൊശയങ്ങളുലടയും കഴിവിനപ്ുറമാണ.് 

ഒരു ലകാടുങ്കാറ്്റ (തീരന്ത്രവദശങ്ങളിൽ), ഗണയമായ കൂടുതൽ സമയവത്തക്ക ്ഉയർന്ന 

തീന്ത്വതയുളള് മഴ, മഞ്ഞും മഞ്ഞും ഉരുകൽ, നുഴഞ്ഞുകയറ്റ നിരക്ക ്കുറയൽ, ഉയർന്ന 

മലണ്ണാെിപ് ്കാരണം ലവള്ളത്തിൽ ന്ത്ദവിച്ച വസ്തുക്കളുലട സാന്നിധയം എന്നിവയും 

ലവള്ളലപ്ാക്കത്തിന ്കാരണമാകാം. നിരക്ക.് 
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െരൾച്ചകൾ 

അരരയാപ്തമായ മഴ, അമിതമായ ബാഷ്പീകരണ നിരക്ക,് ഭൂഗർഭജെം ഉൾലപ്ലടയുള്ള 

ജെസംഭരണികളിൽ നിന്നും മറ്റ ്സംഭരണികളിൽ നിന്നുമുള്ള ജെത്തിനല്റ അമിത 

ഉരവയാഗം എന്നിവ കാരണം ജെെഭയതയുലട അഭാവം ഉണ്ടാകുവപാൾ 'വരൾച്ച' എന്ന വാക്ക ്

ദീർഘകാെവത്തക്ക ്ന്ത്രവയാഗിക്കുന്നു. 

 

കാൊെസ്ഥാ െരൾച്ച: ആവശയത്തിന ്മഴ െഭിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണിത,് അതിനല്റ 

സമയവും സ്ഥെ വിതരണവും വമാശമാണ.് 

 

കാർഷിക െരൾച്ച: മണ്ണിനല്റ ഈർപ്ം വരൾച്ച എന്നും അറിയലപ്ടുന്നു, ഇത ്വിളകൾ 

നിെനിർത്താൻ ആവശയമായ മണ്ണിലെ ഈർപ്ം കുറവായതിനാൽ വിളനാശത്തിന ്

കാരണമാകുന്നു. കൂടാലത, ഒരു ന്ത്രവദശം അതിനല്റ ലമാത്തത്തിെുള്ള കൃഷ്ിയിടത്തിന്ലറ 

30 ശതമാനത്തിെധികം ജെവസചനത്തിന ്കീഴിൊലണങ്കിൽ, ആ ന്ത്രവദശം വരൾച്ചബാധിത 

ന്ത്രവദശങ്ങളുലട രട്ടികയിൽ നിന്ന ്ഒഴിവാക്കലപ്ടും. 

 

ജെവെദയ ത െരൾച്ച: ജെസംഭരണികൾ, തടാകങ്ങൾ, ജെസംഭരണികൾ മുതൊയ 

വിവിധ സംഭരണികളിലെയും ജെസംഭരണികളിലെയും ജെവിതരണം മഴയുലട അളവ ്

നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതിെും താലഴയാകുവപാഴാണ ്ഇത ്സംഭവിക്കുന്നത്. 

 

രാരിസ്ഥിതിക െരൾച്ച: ജെക്ഷാമം കാരണം ന്ത്രകൃതിദത്ത ആവാസവയവസ്ഥയുലട 

ഉൽരാദനക്ഷമത കുറയുകയും രാരിസ്ഥിതിക ദുരിതത്തിനല്റ ഫെമായി 

ആവാസവയവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ നാശം സംഭവിക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. 

 

മണ്ണിടിച്ചിൽ 

ഉരുൾലരാട്ടൽ എന്നത ്വെിയ ശിൊരാളികളുലട ലരാടുന്നലന ലതന്നി വീഴുന്നതാണ.് 

ലരാതുവവ, ഭൂകപങ്ങൾ, അഗ്നിരർവ്വത സ്വഫാടനങ്ങൾ, സുനാമികൾ, ചുഴെിക്കാറ്റുകൾ 

എന്നിവ മൂെമുണ്ടാകുന്ന ദുരരങ്ങലള അവരക്ഷിച്ച ്മണ്ണിടിച്ചിെുകൾ മൂെമുണ്ടാകുന്ന 

ദുരരങ്ങൾ വളലര കുറവാണ,് എന്നാൽ ന്ത്രകൃതി രരിസ്ഥിതിയിെും വദശീയ സപദ്

വയവസ്ഥയിെും അവയുലട ആഘാതം കുറവല്ല. മറ്റ് അന്ത്രതീക്ഷിതവും 

ന്ത്രവചനാതീതവുമായ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന ്വയതയസ്തമായി, സ്ഥൂെ- അലല്ലങ്കിൽ വദശീയ 

സവാധീനങ്ങളാൽ വെിയ വതാതിൽ നിയന്ത്രിക്കലപ്ടുന്നു, മണ്ണിടിച്ചിെുകൾ ന്ത്രധാനമായും 

നിയന്ത്രിക്കുന്നത ്ഉയർനന് ന്ത്രാവദശികവൽക്കരിച്ച സവാധീനങ്ങളാൽ ആണ.് അതിനാൽ, 

അറിവ ്വശഖരിക്കുന്നതും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധയതകൾ ന്ത്ടാക്കുലചയ്യുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ട ്

മാന്ത്തമല്ല, അവിശവസനീയമാംവിധം ലചെവവറിയതുമാണ.് 

 

ദ രന്ത നിൊരണും 

ചുഴെിക്കാറ്റുമായി ബന്ധലപ്ട്ട അരകടങ്ങൾ, ഭൂകപങ്ങളിൽ നിന്ന ്വയതയസ്തമായി, 

സുനാമികളും അഗ്നിരർവ്വത സ്വഫാടനങ്ങളും അവയുലട സമയത്തിനല്റയും 

സ്ഥെത്തിനല്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ന്ത്രവചിക്കാവുന്നതാണ.് കൂടാലത, 

ചുഴെിക്കാറ്റുകളുലട സവഭാവം, അവയുലട ശക്തി, ദിശ, വയാപ്തി എന്നിവ 

ന്ത്ടാക്കുലചയ്യുന്നതിനുള്ള സാവങ്കതിക വിദയകൾ വികസിപ്ിക്കുന്നതിന്ലറ സഹായവത്താലട 

ചുഴെിക്കാറ്റ ്ഭീഷ്ണിലയ ഒരു രരിധിവലര നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട.  
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കാറ്റിനല്റ വവഗത കുറയ്ക്കുന്നതിന ്സസവലാൺ ലഷ്ൽട്ടറുകൾ, അണലക്കട്ടുകൾ, 

അണലക്കട്ടുകൾ, ജെസംഭരണികൾ, വനവൽക്കരണം എന്നിവയുലട നിർമ്മാണം 

എന്നിവയാണ ്നാശനഷ്ടങ്ങൾ െഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചിെ നടരടികൾ. 

തുടർച്ചയായ ലകാടുങ്കാറ്റുകളിൽ ഇരയ, ബംഗ്ലാവദശ,് മയാൻമർ തുടങ്ങിയ രാജയങ്ങളിൽ 

ജീവനല്റയും സവത്തിനല്റയും നഷ്ടം വർദ്ധിക്കുന്നത ്ന്ത്രാഥമികമായി അവരുലട തീരവദശ 

നിവാസികളുലട ഉയർന്ന അരകടസാധയത മൂെമാണ.് 

 

ദുരര നിവാരണവും വീലണ്ടടുക്കെും മൂന്ന ്ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്നു: 

 ദ രന്തത്തിന  മ മ്പ ള്ള മാമനജ്ലമന്റ:് ദുരര വിവരങ്ങളും വിവരങ്ങളും 

നിർമ്മിക്കൽ, റിസ്ക ്വസാണിംഗിനായി മാപ്ുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, ഇവലയക്കുറിച്ച ്

ജനങ്ങളുലട അവവബാധം ന്ത്രചരിപ്ിക്കൽ എന്നിവ ഉൾലപ്ടുന്നു. 

അരകടസാധയതയുള്ള ന്ത്രവദശങ്ങളിൽ സവീകരിവക്കണ്ട നിരവധി നടരടികളിൽ 

അടിയരിര ആസൂന്ത്തണം, തയ്യാലറടുപ്,് ന്ത്രതിവരാധ നടരടികൾ എന്നിവ ഉൾലപ്ടുന്നു. 

 ദ രന്തസമയത്്ത: ഒഴിപ്ിക്കൽ, ലഷ്ൽട്ടറുകൾ, ലറസ്കയൂ ലസന്ററുകൾ 

എന്നിവയുലട നിർമ്മാണം, ലവള്ളം, ഭക്ഷണം, വസ്ന്ത്തം, സവദയസഹായം തുടങ്ങിയ 

രക്ഷാന്ത്രവർത്തനങ്ങളും രക്ഷാന്ത്രവർത്തനങ്ങളും ദുരരസമയത്ത ്അടിയരിര 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തണം. 

 ദ രന്താനന്തര പ്രെർത്തനങ്ങളിൽ ഇരയുലട വീലണ്ടടുക്കെും ഉൾലപ്ടും. 

ഭാവിയിൽ എലരങ്കിെും ദുരരങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിലന വനരിടാനുള്ള വശഷ്ി 

വികസിപ്ിക്കുന്നതിെും ന്ത്ശദ്ധ വകന്ത്രീകരിക്കണം. ഭൂമിശാസ്ന്ത്തരരമായ 

വിസ്തൃ തിയുലട മൂന്നിൽ രണ്്ട ഭാഗവും ജനസംഖയയുലട തുെയ അനുരാതവുമുള്ള 

ഇരയലയവപ്ാെുള്ള ഒരു രാജയം ദുരരങ്ങൾക്ക ്ഇരയാകുവപാൾ, ഈ നടരടികൾക്ക ്

ന്ത്രവതയക ന്ത്രാധാനയമുണ്്ട. 2005-ലെ ദുരര നിവാരണ ബിൽ നടപ്ാക്കിയതും വദശീയ 

ദുരരനിവാരണ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ്രൂരീകരിച്ചതും ഇരയൻ ഗവൺലമന്റ ്സവീകരിച്ച 

നല്ല നടരടികളുലട ചിെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ.് 
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