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கற்ைல் ரநாக்கஙகள்
இப்்ோைத்திலனக �றக்ோர்

  உயிரினங�ள் ைறறும் அைறறின் 
சூழ்நிலை�ளுககிலைகயயோன சதோைர்ல் 
புரிநது ச�ோள்ளவும்

  உயிர் ைறறும் உயிரறற �ோரணி�ள் 
உயிரித்சதோல� இயக�த்தின் மீது ஏற்டுத்தும் 
தோக�த்லத விைரிக�வும்

  உயிரினங�ள் எவ்ைோறு சூழல் 
ைோறறங�ளுகக�ற்த் 
த�ைலைத்துக ச�ோள்கின்றன 
என்்லத விளக�வும்

  ் ல்கைறு ைல� �னி�ளின் 
அலைப்பு ைறறும் விலத 
்ரவுதல் முலற�லளப் ்றறி 
அறிநது ச�ோள்ளவும் இயலும்

அைகு IX: �ாவ�ச் சூழ்நிலையியல்
்ோைம்6 சூழ்நிலையியல்

ரகாட்பாடுகள்

உயிரினங�ளுககும் சூழலுககும் இலைகயயுள்ள 
சதோைர்பிலனப் ்றறிய உயிரியல் பிரிவு 
சூழ்நிலையியல் எனப்்டும். இலதத் தனிப்்டை 
உயிரினம், உயிரித்சதோல�, குழுைம், உயிர்ைம் 
அல்ைது உயிர்கக�ோளம் ைறறும் அைறறின் சூழல் 
ஆகியைறலறக �ருத்தில் ச�ோண்டு ஆய்வு 
செய்யைோம். சைவ்கைறு ைல�யோன நைது 
சூழ்நிலை�லள கநோககும் க்ோது ஒருைர் 
இவ்ைோறோன வினோக�லளக க�ட�ைோம். 
•  ஏன் தோைரங�ள் அல்ைது விைஙகு�ள் 

இைங�லளப் ச்ோறுத்து கைறு்டுகின்றன?
•  சைவ்கைறு இைங�ளின் உயிரி ்ன்ைம் 

ைோறு்டுைதற�ோன �ோரணங�ள் யோலை?

•  ைண்,�ோைநிலை ைறறும் பிற புவி அம்ெங�ள் 
எவ்ைோறு தோைர ைறறும் விைஙகினங�லளப் 
்ோதிககின்றன?

இநநிலையோனது கநர் எதிரோ�வும் நலைச்றுகிறது.

இது க்ோன்ற வினோக�ளுககு சூழ்நிலையியல் 
்டிப்பின் மூைம் சிறப்்ோ�ப் ்திைளிக� முடியும். 
சூழலுகக�ற் உயிரினங�ள் எவ்ைோறு நைநது 
ச�ோள்கின்றன என்்னைறலறக �ண்ைறிதலுககுறிய 
க�ோட்ோடு�லளப் புரிநது ச�ோள்ளும் முககியச் செயல் 
அறிவியைோ�ச் சூழ்நிலையியல் ஆய்வு�ள் 
தி�ழ்கின்றன.

6.1 சூழ்நிலையியல் (Ecology)
சூழ்நிலையியல் (Oekologie) 
என்்து oikos (வீடு அல்ைது 
குடியிருப்பு) ைறறும் logos 
(்டித்தல்) என்ற இரண்டு 
செோற�ளோல் ஆனது. இது 
முதலில் ச�ய்ட்டர (1868) 
எ ன் ் ை ர ோ ல் 
மு ன் ச ை ோ ழி ய ப் ் ட ை து . 
சூழ்நிலையியல் ்றறிய 
்ரைைோ� ஏறறுக ச�ோள்ளப்்டை 
ைலரயலற எரெஸட் சைக்சகல் (1869) என்்ைரோல் 
உருைோக�ப்்டைது.

அசைக்ொணடர வான் அம்ரபால்ட் -  சூழ்நிலையியலின் 
தநலத

யூஜின் P. ஓடம் - தற�ோைச் சூழ்நிலையியலின் தநலத
R. மிஸ�ா - இநதியச் சூழ்நிலையியலின் தநலத

6.1.1. சூழ்நிலையியல் வல�யலை
இயறல� ைோழிைங�ள் அல்ைது 
உலறவிைங�ளிலுள்ள உயிரினங�ளோன, 
தோைரங�ள் ைறறும் விைஙகு�லளப்்றறிய ்டிப்பு 
இதுைோகும். - ச�ய்ட்டர (1885)

உயிரினங�ளுககும் அைறறின் சூழலுககும் 
இலைகயயோன ்ரஸ்்ர உறவு ்றறிய ்டிப்க் 
சூழ்நிலையியல் எனப்்டுகிறது.
 - எரெஸட் சைக்சகல் (1889)

R. மிஸ்ரோ6.1 சூழ்நிலையியல் 
6.2 சூழ்நிலையியல் �ோரணி�ள்
6.3 சூழ்நிலையியல் த� அலைவு�ள்
6.4 �னி�ள் ைறறும் விலத�ள் ்ரவுதல்

பாட உள்ைடக்கம்
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6.1.2 சூழ்நிலையியல் படிகள் (Ecological 
hierarchy) 
சூழ்நிலையியல் படிகள் 
அல்ைது உயிரினங�ளின் 
சூழ்நிலையியல் படிகள் 
என்்லை, சூழகைோடு 
உ யி ரி ன ங � ள் 
செயல்்டுைதோல் ஏற்டும் 
உயிரினத் சதோகுதி�ள் 
ஆகும். சூழ்நிலையியல் 
்டிநிலை அலைப்பின் 
அடிப்்லை அைகு ஒரு 
தனித்த உயிரினம் ஆகும். 
சூழ்நிலையியல் அலைப்பின் 
்ல்கைறு ்டி�ள் கீகழ 
வி ள க � ை ோ � க 
ச�ோடுக�ப்்டடுள்ளது.

6.1.3 சூழ்நிலையியலின் வலககள்
சூழ்நிலையியல் முககியைோ� இரண்டு பிரிவு�ளோ�ப் 
பிரிக�ப்்டடுள்ளது. அலை சுய சூழ்நிலையியல் 
ைறறும் கூடடுச் சூழ்நிலையியல் ஆகும்.
1. சுய சூழ்நிலையியல் (Autecology) : ஒரு தனிச் 
சிறறினத்தின் சூழ்நிலையியல், சுய சூழ்நிலையியல் 
எனப்்டும். இது சிறறினச் சூழ்நிலையியல் என்றும் 
அலழக�ப்்டுகிறது.
2. கூட்டுச் சூழ்நிலையியல் (Synecology) : ஒன்று 
அல்ைது அதறகு கைற்டை உயிரித்சதோல� அல்ைது 
உயிரினச் குழுைத்தின் சூழ்நிலையியல், கூடடுச் 
சூழ்நிலையியல் எனப்்டும். இது ெமுதோய 
சூழ்நிலையியல் என்றும் அலழக�ப்்டுகிறது.
சூழ்நிலையியல் துலறயில் ஏற்டை ்ல்கைறு 
முன்கனறறங�ள் ைறறும் ைளர்ச்சி�ளின் 
விலளைோ�, இதில் புதிய ்ரிைோணங�ளும் 
ைல��ளும் கதோன்றின. மூைககூறு சூழ்நிலையியல், 
சூழ்நிலையியல் சதோழில்நுட்ம், புள்ளியியல் 
சூழ்நிலையியல் ைறறும் சூழல் நச்சுஇயல் ஆகியன 
இைறறின் சிை கைம்்டை துலற�ளோகும்.

6.1.4 புவிவாழிடம் மற்றும் செயல்வாழிடம் 
(Habitat and niche)
புவிவாழிடம்: உயிரினங�ள் அல்ைது சிறறினங�ள் 
ைோழும் ஒரு குறிப்பிடை புறச்சூழல் �ோரணி�ள் ச்றற 
இைத்திறகு புவிைோழிைம் என்று ச்யர் ஆனோல் ஒரு 
குழுைத்தின் சூழலுககு உயிரி நிை அலமவு (Biotope) 
என்று ச்யர்.

செயல் வாழிடம்: உயிரிக�ோரணிச்சூழலில் ஓர் 
உயிரினத்தின் அலைவிைம் ைறறும் சூழ்நிலைத் 
சதோகுப்பில் அதன் விலனயோறறல் ஆகியலை ச�ோண்ை 
அலைப்பு அவ்வுயிரினத்தின் செயல் ைோழிைம் என்று 

அலழக�ப்்டுகிறது. ர�ாஸசவல் ஹில் ஜான்ென் என்ற 
இயறல�யோளர் இச்செோல்லை உருைோககினோலும், 
கில�செல் (1917) என்்ைர் இநதச் செோல்லை 
ல�யோண்ைைரோ�க �ருதப்்டுகிறது. ஒரு உயிரினத்தின் 
ைோழிைம் ைறறும் செயல் ைோழிைம் ஆகியைறலற கூடைோ� 
சூழ்நிலை அலமவு (Ecotope) என்று அலழக�ைோம். 
ைோழிைம் ைறறும் செயல் ைோழிைத்திறகிலைகயயோன 
கைறு்ோடு�ள் கீழ்�ண்ைைோறு.

ைோழிைம் செயல் ைோழிைம்
உயிரினம் (சிறறினம்) 
அலைநதிருககும் ஒரு 
குறிப்பிடை புவி இைைோகும்.

ஒகர சூழ்நிலை 
சதோகுப்பிலுள்ள ஓர் 
உயிரினம் ச்றறிருககும் 
செயலிைைோகும்.

ஒத்த ைோழிைம், ஒன்றிறகு 
கைற்டை உயிரினங�ளோல் 
(சிறறினங�ளோல்) ் கிர்நது 
ச�ோள்ளப்்டுகிறது.

ஒரு செயல் ைோழிைத்தில் 
ஒகரசயோரு சிறறினம் 
அலைநதிருககும்.

உயிரினம் புவி ைோழிைத் 
தன்லைலய 
சைளிப்்டுத்துகிறது.

உயிரினங�ள் �ோைம் 
ைறறும் ்ருை நிலைககு 
ஏற்ச் செயல் 
ைோழிைங�லள ைோறறி 
அலைத்துக ச�ோள்ளும்.

அட்டவலை 6.1: ைோழிைம் ைறறும் செயல் 
ைோழிைத்திறகிலைகயயோன கைறு்ோடு�ள் 

பயன்பாட்டு சூழ்நிலையியல் 
அல்ைது சூழல் ச�ாழில்நுட்பம் (Applied 
ecology or environmental technology) :
சூழ்நிலையியல் அறிவியல் 

்யன்்ோடு,்யன்்ோடடு சூழ்நிலையியல் அல்ைது 
சூழல் சதோழில்நுட்ம் என அலழக�ப்்டுகிறது. 
இயறல� ைளங�லள நிர்ைகிக�வும், குறிப்்ோ�ச் 
சூழல் அலைப்பு�ள், �ோடு ைன உயிரி அகியைறறின் 
்ோது�ோப்பு ைறறும் கைைோண்லை க்ோன்றைறலற 
நிர்ைகிக�வும், ்ோதுக�ோக�வும் உதவுகிறது. உயிரி 
்ன்ைப்்ோது�ோப்பு, சூழல் ைறுசீரலைப்பு, புவிைோழிை 
ைோழ்ைோதோர கைைோண்லை, ஆககிரமிப்பு 
இனங�ளின் கைைோண்லை, ்ோது�ோக�ப்்டை 
்குதி�ளின் கைைோண்லை, இயறல� 
நிைத்கதோறறத்லத திடைமிைல், சூழலின் தோக�ம், 
ைடிைலைப்பு ஆகியைறலற எதிர்�ோைச் 
சூழ்நிலை�ளுககு ஏற் உட்டுத்தப்்டுைது சூழல் 
கைைோண்லை எனப்்டுகிறது.

6.1.5 சூழ்நிலையியல் ெமாெஙகள் (Ecological 
equivalents)
ைல�ப்்ோடடியலில் கைறு்டை சிறறினங�ள் 
சைவ்கைறு புவிப் ்ரப்பு�ளில் ஒகர ைோதிரியோன 
ைோழிைங�ள் (செயல் ைோழிைங�ள்) ச்றறிருநதோல் 
அைறலறச் சூழ்நிலையியல் ெைோனங�ள் என 
அலழககின்கறோம். 

உயிரிகக�ோளம்

சூழல்ைண்ைைம் 

நிைப்்ரப்பு

உயிர்ைம்

தனி உயிரினம்

உயிரித்சதோல�

குழுைம்  
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எடுத்துக�ோடடு:
•  இநதிய கைறகுத் சதோைர்ச்சி ைலை�ளிலுள்ள 

குறிப்பிடை சிை சதோறறுதோைர ஆர்கிட 
சிறறினங�ள், சதன் அசைரிக�ோவில் உள்ள 
சதோறறுத்தோைர ஆர்கிட�ளிலிருநது 
கைறு்டுகிறது. இருப்பினும் அலை அலனத்தும் 
சதோறறு தோைரங�கள.

•  இநதிய கைறகு சதோைர்ச்சி ைலையிலுள்ள 
புல்சைளி சிறறினங�ள் அசைரிக�ோவின் குளிர் 
பிரகதெப் புல்சைளி (Steppe) சிறறினங�ளிலிருநது 
கைறு்டுகிறது. இருப்பினும் அலை அலனத்தும் 
சூழ்நிலையியல் புல்சைளி இனங�கள. இலை 
அலனத்தும் முதல்நிலை உற்த்தியோளர்�ள் 
ஆகும்.கைலும் இலை சூழ்நிலை சதோகுப்பில் ஒகர 
ைோதிரியோ�ச் செயல்்டுகின்றன.

6.2. சூழ்நிலையியல் கா�ணிகள் (Ecological 
factors)
்ல்கைறு உயிரினங�ளும் சூழகைோடு 
ஒருஙகிலணநதுள்ளன. சூழல் என்்து (சுறறுப்புறம்) 
இயறபியல், கைதியியல் ைறறும் உயிரியல் ஆகிய 
கூறு�லள உள்ளைககியது. உயிரினத்லதச் சுறறியுள்ள 
ஒரு கூறோனது ஒரு உயிரினத்தின் ைோழ்கல�லயப் 
்ோதிககும் க்ோது அது ஒரு �ோரணியோகிறது. இத்தல�ய 
அலனத்துக �ோரணி�ளும் ஒன்றோ�, சூழல் �ோரணி�ள் 
அல்ைது சூழ்நிலைக �ோரணி�ள் என 
அலழக�ப்்டுகின்றன. இநதக �ோரணி�ள் ஒரு 
உயிரினத்தின் சூழலை உருைோககும் உயிருள்ள 
ைறறும் உயிரறற �ோரணி�ள் என 
ைல�ப்்டுத்தப்்டுகின்றன. இருப்பினும் சூழல் 
�ோரணி�ள் நோன்கு ைகுப்புக�ளோ�ப் பிரிக�ப்்டுகின்றன.
இலை பின்ைறுைோறு
1. �ோை நிலை �ோரணி�ள்
2. ைண் �ோரணி�ள்
3. நிைப்்ரப்பியல் �ோரணி�ள்
4. உயிரி �ோரணி�ள்
கைற�ண்ை �ோரணி�லளப் ்றறி நோம் சுருக�ைோ� 
விைோதிப்க்ோைோ�.
6.2.1 காை நிலை கா�ணி (Climatic Factors)
�ோை நிலையோனது தோைர ைோழ்கல�யிலனக 
�டடுப்்டுத்தும் முககியைோன இயறல� �ோரணி�ளில் 
ஒன்றோகும். �ோை நிலை �ோரணி�ள் ஒளி, 
சைப்்நிலை, நீர், �ோறறு ைறறும் தீ ஆகியைறலற 
உள்ளைககியதோகும்.

்ோப்பி, சிக�ரி, கரோஜோ ைல� ைறறும் 
்ை தோைரங�ள் அதி�ோலை 
முற்குதியில் (அதி�ோலை 4 – 5 ைணி) 

ைைரும். ப்லரம் கரோஸ் அஸ்தைனம் ச்ோழுதில் 
(ைோலை 5 – 6 ைணி) ைைரும். இது தினெரிப் ் �லிரவு 
(Diurnal) நி�ழ்ைோகும்.
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படம் 6.1 தோைரங�லள ்ோதிககும் சூழல் �ோரணி�ள்
அ) ஒளி (Light)
ஒளி என்்து தோைரங�ளின் அடிப்்லை ைோழ்வியல் 
செயல்முலற�ளோன ஒளிச்கெர்கல�, நீரோவிப்க்ோககு, 
விலத முலளத்தல் ைறறும் ைைர்தல் ஆகியைறறிறகுத் 
கதலையோன நன்கு அறியப்்டை �ோரணியோகும். 
ைனிதனுககுப் புைனோகும் சூரிய ஒளியின் ்குதிகய 
சைளிச்ெம் (�ண்ணுரு ஒளி) என்று அலழக�ப்்டுகிறது. 
ஒளியில் �ோணககூடிய ்குதியின் அலைநீளம் சுைோர் 
400 nm (ஊதோ) முதல் 700 nm (சிைப்பு) ைலர 
அலைநதுள்ளது. ஒளிச்கெர்கல�யின் வீதம் நீைம் 
(400 – 500 nm) ைறறும் சிைப்பு (600 – 700 nm) 
அலைநீளத்தில் அதி�்டெைோ� உள்ளது. 
நிறைோலையில் ்ச்லெ (500 – 600 nm) அலைநீளம் 
குலறைோ�கை தோைரங�ளோல் உறிஞெப்்டுகிறது. 
ஒளியிொல் �ாவ�ஙகளுக்கு ஏற்படும் விலைவுகள்
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படம் 6.2 ஒளியினோல் ்சுநதோைரங�ளுககு ஏற்டும் விலளவு�ள்
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ஒளியின் தீவிரச் ெகிப்புத் தன்லையின் 
அடிப்்லையில் தோைரங�ள் இரண்டு ைல��ளோ�ப் 
பிரிக�ப்்டுகின்றன. அலை�ள்.
1  ஒளிநாட்டத் �ாவ�ஙகள் (Heliophytes) – 

ஒளியிலன விரும்பும் தோைரங�ள்.  
எடுத்துக�ோடடு: ஆஞசிகயோஸ்ச்ர்ம்�ள்

2.  நிழல் நாட்டத் �ாவ�ஙகள் (Sciophytes) – நிழலை 
விரும்பும் தோைரங�ள் எடுத்துக�ோடடு: 
பிலரகயோஃல்டடு�ள் ைறறும் 
சைரிகைோஃல்டடு�ள்

ஆழ்�ைலில் (> 500 மீ) சூழல் ஒளியறற இருள் 
�ோணப்்டுகிறது ைறறும் அஙகு ைசிப்்லை சூரிய 
ஆறறலின் கதலைலய அறிநதிருக� 
ைோய்ப்பில்லை.பிறகு அலை�ளுக�ோன ஆறறல் 
மூைம் எது?

ச � ா ல் க ா ை நி ல ை யி ய ல் 
(Palaeoclimatology): தறக்ோது 
புவியில் ைோழும் தோைரங�ள், 
விைஙகு�ள் ைறறும் சூழல் 
ைண்ைைம் ஆகியலை, �ற�ோைக 

�ோைச் சூழ்நிலைலய ைடிைலைக� உதவுகிறது. 
எடுத்துக�ோடடு: ்ல்ைோயிரக�ணக�ோன 
ஆண்டு�ளுககு முன் ்னி குமிழ்�ளுககுள் 
�ோணப்்டும் ை�ரநதம், ்ைளப் ்ோலற, ைறறும் 
ைடகிய விைஙகு ைறறும் தோைரங�ள் 

ஆ) சவபபநிலை:
சைப்்நிலை என்்து ஒரு உயிரினத்தின் கிடைதடை 
அலனத்து ைளர்சிலத ைோறறங�லளயும் ்ோதிககும் 
முககியக �ோரணி�ளில் ஒன்றோகும்.

உயிரினத்தின் ஒவ்சைோரு ைோழ்வியல் 
செயல்முலறயும், அதி�அளவு ைளர்சிலத ைோறற 
விகிதத்லத உண்ைோக� ஒரு உ�நத சைப்்நிலை 
கதலைப்்டுகிறது. சைப்்நிலையின் மூன்று 
ைலரயலற�ள் எநத உயிரினத்திறகும் 
அஙகி�ரிக�ப்்ைைோம். அலை
1.  குலைந� பட்ெ சவபபநிலை – குலறநத ைோழ்வியல் 

நைைடிகல��ளுககு உ�நதது.
2.  உகந� சவபபநிலை – அதி�ைோன ைோழ்வியல் 

நைைடிகல��ளுககு உ�நதது.
3.  அதிகபட்ெ சவபபநிலை – ைோழ்வியல் 

நைைடிகல��ள் தலைப்்டுகிறது.
ஒரு ்குதியில் நிைவும் சைப்்நிலையின் 

அடிப்்லையில், ரோஙகியர் (Raunkiaer) உைகின் 
தோைரங�லளப் பின்ைரும் நோன்கு ைல��ளில் 
ைல�ப்்டுத்தியுள்ளோர். அலை சை�ோசதர்ம்�ள், 
மீகெோசதர்ம்�ள், லைககரோசதர்ம்�ள் ைறறும் 

செககிஸ்டகைோசதர்ம்�ள். சைப்் நீர் ஊறறு�ளிலும், 
ஆழைோன �ைல் நீகரோடைங�ளிலும் ெரோெரி 
சைப்்நிலை 100 0 C ககு அதி�ைோ� இருககும். 

சைப்் ெகிப்பு தன்லையின் அடிப்்லையில் 
உயிரினங�ள் இரண்டு ைல��ளோ�ப் 
பிரிக�ப்்டுகின்றன. அலை
1. யூரிச�ரமல்: இலை அதி� சைப்்நிலை ஏறற 
இறக�ங�லளப் ச்ோறுத்துக ச�ோள்ளும் 
உயிரினங�ள், எடுத்துக�ோடடு ஜ�ோஸ்டீரோ (�ைல் 
ஆஞசிகயோஸ்ச்ர்ம்) ைறறும் ஆர்ட்டிமீசியோ 
ட்்ரடெனஜெட்ெோ.
2. ஸசடரொச�ரமல்: இலை குலறநத சைப்்நிலை 
ைோறு்ோடு�லள ைடடும் ச்ோருத்து ச�ோள்ளககூடிய 
உயிரினங�ள். எடுத்துக�ோடடு : ைோ ைறறும் ்லன 
(நிை ைோழ் ஆஞசிகயோஸ்ச்ர்ம்�ள்) 
சைப்் ைண்ைை நோடு�ளோன �னைோ, ைறறும் சஜர்ைனி 
க்ோன்றைறறில் ைோ தோைரைோனது ைளர்ைதுமில்லை 
�ோணப்்டுைதுமில்லை.

சவபப அடுக்கலமவு (Thermal Stratification):
ச்ோதுைோ� இது நீர் ெோர்நத ைோழ்விைத்தில் 
�ோணப்்டுகிறது. நீரின்ஆழம் அதி�ரிக� அதன் 
சைப்்நிலை அடுககுளில் ஏற்டும் ைோறறகை சைப்்நிலை 
அடுக�லைவு என அலழக�ப்்டுகிறது. மூன்று 
ைல�யோன சைப்் அடுக�லைவு�ள் �ோணப்்டுகின்றன.

படம் 6:3 குளத்தின் சைப்் அடுக�லைவு
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1.  எபிலிம்னியான் : நீரின் சைப்்ைோன கைல் அடுககு
2.  சமட்டாலிம்னியான்: நீரின் சைப்்நிலை 

்டிப்்டியோ�க குலறயும் ஒரு ைண்ைைம்
3.  லைபரபாலிம்னியான்: குளிர்நத நீருள்ள கீழ் 

அடுககு
சவபபநிலை அடிபபலடயிைாெ மணடைஙகள் 
(Temperature based zonation):

விரிை�ைம் ைறறும் குத்துயரம் ஆகியைறறில் 
உள்ள ைோறு்ோடு�ள் பூமியின் கைற்ரப்பில் 
சைப்்நிலை ைறறும் தோைரககூடைங�லள 
்ோதிககிறது. விரிை�ைம் ைறறும் குத்துயரம் 
ஆகியைறறின் அடிப்்லையில் 
தோைரககூடைங�ளோனலை ்ைங�ள் மூைம் கீகழ 
விைரிக�ப்்டடுள்ளது.
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விரிவகைம் (Latitude): விரிை�ைம் என்்து 
பூைத்திய கரல�யின் 00 முதல், துருைங�ளின் 
900 ைலரயில் �ோணப்்டும் க�ோணைோகும்.

குத்துய�ம் (Altitude): �ைல் ைடைத்திலிருநது 
எவ்ைளவு கைகை அநதப் ்குதியோனது 
அலைநதுள்ளது என்்லதக குறிப்்தோகும்.
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படம் 6.4 விரிை�ை தோைரககூடைங�ளின் ைண்ைைம் 
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படம் 6.5 குத்துயர தோைரககூடைங�ளின் ைண்ைைம்

சவபப நிலையிொல் ஏற்படும் விலைவுகள் :
கீழ்�ண்ை ைோழ்வியல் செயல் முலற�ள் 

சைப்்நிலையோல் ்ோதிககின்றன.
•	 	சைப்்நிலை ஒரு தோைர உைலில் நலைச்றும் 

அலனத்து உயிர்கைதியியல் விலன�ளுககு 
உதவும் சநோதி�ளின் செயல்்ோடலைப் 
்ோதிககின்றன.

•	 	இது உயிரியல் அலைப்பு�ளில் CO2 ைறறும் O2 
�லரதிறலன ்ோதிககிறது. சுைோெத்லத 
அதி�ரிககிறது ைறறும் நோறறுக�ளின் 
ைளர்ச்சிலயத் தூண்டுகிறது.

•	 	உயர் ஈரப்்தத்துைன் கூடிய குலறநத 
சைப்்நிலை தோைரங�ளுககிலைகய 
கநோய்�லளப் ்ரப்புகிறது.

•	 	ஈரப்்தத்துைன் ைோறு்டும் சைப்்நிலை 
தோைரககூடை ைல��ளின் ்ரைலைத் 
தீர்ைோனிககிறது.

இ) நீர (Water): 
நீர் மி�வும் முககியைோன �ோைநிலை �ோரணி�ளில் 
ஒன்றோகும். இது அலனத்து உயிரினங�ளின் 
முககியச் செயல்்ோடு�லளப் ்ோதிககின்றன. 
்ரிணோை ைளர்ச்சியின்க்ோது நீரிலிருநது தோன் 
புவியின் உயிரினங�ள் கதோன்றியதோ� 
நம்்ப்்டுகிறது. பூமியின் கைற்ரப்பு 70% ககும் 
கைற்டை நீலர உள்ளைககியுள்ளது. இயறல�யில் 
நீரோனது மூன்று விதங�ளில் தோைரங�ளுககுக 
கிலைககின்றன. அலை ைளிைண்ைை ஈரப்்தம், 
ைலழச்ோழிவு ைறறும் ைண் நீர் முதலியனைோகும்.

பசுலம மாைாக் காடுகள் (Evergreen 
forests) – இலை ஆண்டு முழுைதும் 
ைலழ ச்ய்யும் ்குதி�ளில் 
�ோணப்்டுகிறது.

ஸகிளிர�ாபில்ைஸ காடுகள் (Sclerophyllous forests): 
இலை குளிர் �ோைத்தில் அதி� ைலழலயயும் 
க�ோலை �ோைத்தில் குலறைோன ைலழலயயும் 

ச்றும் ்குதி�ள் �ோணப்்டுகிறது.
தோைரங�ளின் உற்த்தி திறன், ்ரைல், 

ஆகியலை�ள் நீர் கிலைப்்தன் அளவிலனச் 
ெோர்நதது. கைலும் நீரின் தரம் குறிப்்ோ� நீர் ைோழ் 
உயிரினங�ளுககு முககியைோனதோகும். ்ல்கைறு 
நீர்நிலை�ளில் நீரில் �ோணப்்டுகின்ற 
உப்புத்தன்லையின் சைோத்த அளவு
1.  உள் நோடடு நீர் அல்ைது நன்னீர், குடிநீர் 

ஆகியைறறில் 5 %.
2. �ைல் நீரில் 30 - 35 %
3.  உப்்ங�ழி (lagoons) – 100 % கைைோன உப்பு தன்லை
உப்பு ெகிப்புத் தன்லையின் அடிப்்லையில் 
உயிரினங�ள் இரண்டு ைல��ளோ�ப் 
பிரிக�ப்்டுகின்றன. அலை
1. யூரிைாலைன்: இலை உப்புத்தன்லை அதி�ைோன 
நீரிலும் ைோழககூடிய உயிரினங�ள். எடுத்துக�ோடடு: 
�ைல் ்ோசி�ள் ைறறும் �ைல் ைோழ் 
ஆஞசிகயோஸ்ச்ர்ம்�ள்.
2. ஸசடரொைாலைன்: இலை குலறைோன 
உப்புத்தன்லை உள்ள நீரில் ைடடுகை ைோழுககூடிய 
உயிரினங�ள். எடுத்துக�ோடடு: �ழிமு�த்துைோரத் 
தோைரங�ள்.

செோல் ைழககு சூழல் �ோரணி
ஸ்சைகனோசதர்ைல் யூரிசதர்ைல் சைப்்நிலை
ஸ்சைகனோெோலைன் யூரிெோலைன் உப்புத்தன்லை
ஸ்சைகனோசியஸ் யூரிசியஸ் ைோழிைத்கதர்வு 

(செயல் ைோழிைம்)
ஸ்லைகனோலெடரிக யூரிலெடரிக தண்ணீர்
ஸ்சைகனோஃ்ோஜிக யூரிஃ்ோஜிக உணவு
ஸ்லைகனோக்திக யூரிக்திக நீர் ைோழ் இைத்தின் 

ஆழம்
அட்டவலை 6.2: ெகிப்புத் தன்லைக�ோன சூழல் �ோரணி
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153சூழ்நிலையியல் க�ோட்ோடு�ள்

நச்சு ெகிபபுத் �ன்லமக்காெ (Tolerance to toxicity) 
எடுத்துக்காட்டு 
i. கெோயோ, தக�ோளி க்ோன்ற தோைரங�ள் �ோடமியத்லத 
பிரித்சதடுத்துச் சிை சிறப்பு கூடடுச் செல்�ளில் 
கெமித்துக �ோடமியத்தின் நச்சுத்தன்லை ைறற 
செல்�லளப் ்ோதிக�ோைல் நிர்ைகிககும் தன்லைலயப் 
ச்றறுள்ளன.
ii. சநல்,ஆ�ோயத் தோைலர க்ோன்ற தோைரங�ள் 
�ோடமியத்லத தங�ளது புரதத்கதோடு இலணயச் செய்து 
ெகிப்புத்தன்லைலய ஏற்டுத்திகச�ோள்கின்றன. 
இநதத் தோைரங�ள் ைோெலைநத ைண்ணிலிருநது 
�ோடமியத்லத அ�றறவும் ்யன்்டுகின்றன. இதறகுத் 
�ாவ�ஙகைால் சீ�லமக்கபபடு�ல் (phyto 
remediation) என்று ச்யர்.

ஈ) காற்று: 
விலெயுைன் கூடிய இயஙகும் ைளி, �ோறறு என 
அலழக�ப்்டுகிறது. இது ஒரு முககியச் சூழல் 
�ோரணியோகும். ைளிைண்ைைக �ோறறு ்ை ைளி�ள், 
து�ள்�ள் ைறறும் பிற கூறு�லளக ச�ோண்டுள்ளது. 
ைளிைண்ைைத்தில் �ோணப்்டும் ைளி�ளின் �ைலை 
கீழ்ைருைோறு : லநடரஜன் 78%, ஆகஸிஜன் 21% 
�ோர்்ன்லை ஆகலஸைடு 0.03% ஆர்�ோன் ைறறும் 
இதர ைோயுக�ள் 0.93%. நீரோவி, ைளி ைோசுக�ள், தூசி, 
புல�த்து�ள்�ள், நுண்ணியிரி�ள், ை�ரநதத் 
து�ள்�ள், வித்துக�ள் க்ோன்றலை �ோறறில் 
�ோணப்்டுகின்ற ஏலனய கூறு�ளோகும். �ோறறின் 
கை�த்லத அளவிடுைதறகுப் ்யன்்டுத்தப்்டும் 
�ருவி அனிரமாமீட்டர ஆகும்.

பசுலம இல்ை விலைவு / ஆல்பிரடா 
விலைவு: ைளிைண்ைைத்தில் 
சைளிகயறும் ைளி�ள் �ோைநிலை 
ைோறறத்லத ஏற்டுத்துகின்றன. 

சதோழிறெோலை�ள், கைோடகைோர் ைோ�னங�ள், 
�ோடடுத் தீ, �ோர்்ன் லைஆகலஸைடு ைறறும் டி.எம்.
எஸ். (லை மித்லதல் ெல்்ர்) ஆகியைறறிலிருநது 
சைளிகயறும் தூசு ஏகரோெோல்�ள் (ைளிைண்ைைத்தில் 
�ோணப்்டும் சிறிய திை அல்ைது திரைத் து�ள்�ள்) 
க்ோன்றலை எநத ஒரு ்குதியிலும் சைப்்நிலை 
அளவில் ்ோதிப்பிலன ஏற்டுத்துைதில் முககியப் 
்ஙகு ைகிககிறது.
சிறிய து�ள்�லளக ச�ோண்ை ஏகரோெோல்�ள் 
ைளிைண்ைைத்தினுள் நுலழயும் சூரியக 
�திர்வீச்சிலன பிரதி்லிககின்றன. இது ஆல்பிகைோ 
விலளவு (்சுலை இல்ை விலளவு) எனப்்டுகிறது. 
எனகை இது சைப்்நிலை (குளிர்ச்சி) ைரம்பு�ள், 
ஒளிச்கெர்கல� ைறறும் சுைோெச் செயல்�லளக 
குலறககிறது. �நத�க �ைலை�ள் ைலழ நீலர 
அமிைைோககி அமிை ைலழககுக �ோரணைோ� 
அலைகின்றன ைறறும் ஓகெோன் அழிக�ப்்ைவும் 
�ோரணைோகின்றன. 

காற்றிொல் ஏற்படும் விலைவுகள்:
•	 	�ோறறு ைலழயிலன உருைோககும் ஒரு முககியக 

�ோரணியோகும். 
•	 	இது ஏரி�ள் ைறறும் �ைல்�ளில் நீர் அலை�லள 

ஏற்டுத்துைதோல் �ோறகறோடைத்திலன 
கைம்்டுத்துகிறது.

•	 	ைலுைோன �ோறறு ைண் அரிப்ல் ஏற்டுத்துகிறது 
ைறறும் ைண்ணின் ைளத்திலனக குலறககிறது.

•	 	இது நீரோவிப் க்ோககின் கை�த்திலன அதி�ரிக�ச் 
செய்கிறது.

•	 	�ோறறின் மூைம் ை�ரநதச் கெர்கல� நலைச்றும் 
தோைரங�ளுககு இது உதவி புரிகிறது.

•	  இது �னி�ள், விலத�ள், 
வித்துக�ள் இன்னும் 
்ைைறறிலனப் ்ரைச் 
செய்ைதறகு உதவி புரிகிறது. 

•	 	ைலுைோன �ோறறு ச்ரிய 
ைரங�லள கைகரோடு ெோய்த்து 
விடுகிறது.

•	 	ஒறலறத் திலெ வீசும் 
�ோறறோனது ைரங�ளில் சகாடி 
வடிவ (flag forms) 
ைளர்ச்சியிலனத் தூண்டுகிறது.

உ) தீ (Fire): 
எரிச்ோருள்�ளின் கைதியியல் செயல் முலற 
�ோரணைோ�, சைப்்ம் ைறறும் ஒளி ஆகியலை 
சைளியிடுைதோல் ஏற்ைககூடிய சைப்் உமிழ் 
�ோரணிகய தீ எனப்்டுகிறது. இது ச்ரும்்ோலும் 
ைனிதர்�ளோல் உருைோக�ப்்டுகின்றன. சிை 
கநரங�ளில் ைரத்தின் கைற்ரப்பு�ளுககு இலைகய 
உரோய்வு ஏற்டுைதோலும் இயறல�யோ� இது 
உருைோக�ப்்டுகிறது. தீப் ச்ோதுைோ�க 
கீழ்�ண்ைைோறு பிரிக�ப்்டுகிறது. அலை
1. �ல�த் தீ (Ground fire): இது சுைறறற நிலையில் 
நிைத்தடியில் எரிகின்றன.

2. ப�பபுத் தீ (Surface fire): இது சிறு செடி�ள் ைறறும் 
புதர் செடி�லள எரிககின்றன.

3. கிரீடத் தீ (Crown fire): இது �ோடு�ளின் 
கைற்குதி�லள எரிககின்றன.

தீயின் விலைவுகள்:
•	 	தீயோனது தோைரங�ளுககு கநரடியோன 

அழிவுக�ோரணியோ� விளஙகுகிறது. 
•	 	எரி �ோயம் அல்ைது எரிதைோல் ஏற்டும் ைடுக�ள் 

ஒடடுண்ணி பூஞலெ�ள் ைறறும் பூச்சி�ள் 
நுலழைதற�ோன ச்ோருத்தைோன இைங�ளோ�த் 
தி�ழ்கின்றன.

படம் 6.6 
ைரங�ளின் 

ச�ோடி ைடிைம்
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•	 	ஒளி, ைலழ, ஊடைச்ெத்து சுழறசி, ைண்ணின் 
ைளம், லெடரஜன் அயனிச் செறிவு, (pH), ைண் 
தோைரங�ள் ைறறும் விைஙகு�ள் ஆகியைறறில் 
இது ைோறு்ோடு�லள உண்ைோககுகிறது.

•	 	எரிநத ்குதியிலுள்ள ைண்ணில் ைளரும் சிை 
ைல�யோன பூஞலெ�ள் எரிந� மண விரும்பி 
(Pyrophilous) எனப்்டுகின்றன. எடுத்துக�ோடடு: 
்ைஜரோனிமோ கனஃப்புளுடயனஸ்.

தீச் சுட்டிகாட்டிகள் (Indicators of fire): டெரிஸ் 
(ச்ரணி) ைறறும் ்ைஜரோனிமோ (பூஞலெ) 
தோைரங�ள் எரிநத ைறறும் தீயினோல் அழிநத 
்குதி�லளச் சுடடும் �ோடடி�ளோ� தி�ழ்கின்றன.  
எனகை இலை தீச் சுடடிக�ோடடி�ள் என 
அலழக�ப்்டுகின்றன.

தீத் �டுபபான்  (Fire break): தீயின் கை�த்லதக 
குலறக�வும் அல்ைது தீ முன்கனறோைல் 
நிறுத்தவும் தோைரப் ்குதி�ளுககிலைகய 
�ோணப்்டுகின்ற இலைசைளிகய ஆகும்.

இயற்லக தீத்�டுபபு (A natural fire break): 
தோைரங�ளிலைகய �ோணப்்டுகின்ற ஆறு�ள், 
ஏரி�ள், ்ள்ளத்தோககு�ள் ஆகியலை தீத்தடுப்பிறகு 
இயறல�யோ�கை அலைநதுள்ள தலை�ளோகும்

ல�ட்டிரடாம் (Rhytidome):  தோைரங�ளில் 
�ோணப்்டும் தீககு எதிரோன உைற�டைலைவு 
இதுைோகும்.  இது குறுககு ைளர்ச்சியின் முடிைோ�த் 
கதோன்றிய சூ்ரினோல் ஆன ச்ரிசைர்ம், புறணி, 
ஃபுகளோயம் திசுக�ளோன ்ை அடுககுலள 
ச�ோண்ைது.  இப்்ண்பு தீ, நீர் இழப்பு, பூச்சி�ளின் 
தோககுதல், நுண்ணுயிர் சதோறறு  
ஆகியைறறிலிருநது தோைரங�ளின் தண்டு�லளப் 
்ோது�ோககின்றன.

6.2.2 மண கா�ணிகள் (Edaphic factors):
ஒரு குறிப்பிடை ்குதியில் உருைோன ைண்ணின் 
இயறபியல் ைறறும் கைதியியல் கூறலைப்ல் ச்றற 
ஒரு உயிரறற �ோரணி ைண் �ோரணி�ள் 
எனப்்டுகின்றன. ைண்லணப் ்றறிப் ்டிககும் பிரிவு 
ச்ைோைஜி (Pedology) எனப்்டும்.
மண :
தோைரங�ள் ைளர்ைதறகு உ�நத, உதிர்ைலைநத 
புவியின் கைறபுற அடுககு ைண் எனப்்டுகிறது. இது 
நீர், �ோறறு, ைண்ைோழ் உயிரினங�ள் 
க்ோன்றைறலறக ச�ோண்ை ஒருஙகிலணநத 
கூடடுக�ைலை ஆகும். 
மண உருவாக்கம் 
சூழல் ைறறும் �ோைநிலை செயல்முலற�ளின் 
அடிப்்லையில் ்ோலற�ளிலிருநது ்டிப்்டியோ� 
சைவ்கைறு வீதங�ளில் ைண் உருைோக�ப்்டுகின்றது. 

ைண் உருைோ� ்ோலற உதிர்ைலைதல் 
முதற�ோரணைோகிறது.உயிரியல் ைழி உதிர்ைலைதல் 
(weathering) உருைோ� ைண் உயிரி�ளோன 
்ோகடீரியம், பூஞலெ, லைக�ன்�ள் ைறறும் 
தோைரங�ளின் மூைம் உருைோக�ப்்டும் சிை கைதி 
ச்ோருட�ள், அமிைங�ள் ஆகியலை உதவுகின்றன.

மணணின் வலககள்
ைண் உருைோக� (சபடாசஜனிசிஸ) அடிப்்லையில் 
ைண் பின்ைருைோறு பிரிக�ப்்டடுள்ளது. அலை
1.  வீழ்பபடி மண (Residual soils): இது உதிர்தல் 

�ோரணைோ�ப் ்ோலற சிலதவுறறுத் கதோன்றிய 
ைண் ஆகும்.

2.  இடம் சபயரந�லமந� மண (Transported soils): 
்ல்கைறு �ோரணி�ள் மூைம் இைம் ச்யர்நது 
உருைோன ைண் ஆகும்.

ைண்ணின் �ோரணி�ள் தோைரககூடைங�லள 
பின்ைருைோறு ்ோதிககின்றன.
1. மண ஈ�பப�ன்: தோைரங�ள் ைலழநீர் ைறறும் ைளி 
ைண்ைை ஈரப்்தத்திலிருநது நீலர உறிஞசுகின்றன.
2. மணணின் நீர: தோைரங�ளின் ்ரைலைப் 
்ோதிககும் ைறற சூழ்நிலை �ோரணி�லள விை ைண் 
நீர் மி�வும் முககியைோன �ோரணியோகும். ைலழ நீர் 
ைண்ணின் முககிய ஆதோரைோ� உள்ளது. ைண் 
து�ள்�ளுககு இலையில் �ோணப்்டும் நுண் துலள 
ைறறும் க�ோணங�ளில் உள்ள நுண்புலழ நீர் 
தோைரங�ளுககுக கிலைககும் முககியைோன நீரின் 
ைடிைைோகும்.

3. மண விலெகள் : ைண் அமிை அல்ைது கா� 
அல்ைது நடுநிலைத் தன்லையுைன் இருக�ைோம். 
ைண் �லரெலில் �ோணப்்டுகின்ற லநடரஜன் ைறறும் 
லெடரஜன் அயனி செறிலை (pH) ச்ோறுத்கத 
தோைரங�ளுககு ஊடைச் ெத்துக�ள் கிலைப்்து 
நிர்ணயிக�ப்்டுகிறது. ்யிர் தோைரங�ளின் 
ெோகு்டிககு மி�ச் சிறநத லெடரஜன் அயனி செறிவு 
ைதிப்பு 5.5 முதல் 6.8 ைலர ஆகும்.

4. மண ஊட்டச்ெத்து: தோைர ஊடைங�ளுககு 
கதலையோன தனிைங�ள், �ரிை ஊடைப் ச்ோருட�ள் 
ஆகியைறறிலன அயனி ைடிவில் கிலைக�ச்செய்ய 
உதவும் திறகன ைண்ணின் ைளம் ைறறும் 
உற்த்தித்திறன் எனப்்டுகிறது. 
5. மண சவபபநிலை : ஒரு ்குதியின் ைண் 
ச ை ப் ் நி ல ை ய ோ ன து 
தோைரங�ளின் புவியியல் 
்ரைலைத் தீர்ைோனிப்்தில் 
முககியப் ்ங�ோறறுகிறது. 
கைர்�ள் மூைம் தண்ணீர் 
ைறறும் திரைக�லரெல் 
உறிஞசுதலைக குலறைோன 
சைப்்நிலை குலறககிறது.
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அடுக்கு விவ�ம்
O–அடுக்கு (�ரிைப் ்குதி – இலைைடகு) இது புதிய ைறறும் ் ோதி ைடகிய �ரிைப் ச்ோருட�லளப் 

ச்றறது.
01 - புதிதோ� உதிர்நத இலை�ள், கிலள�ள், 
ைைர்�ள் ைறறும் �னி�ள் ஆகியைறலறக 
ச�ோண்ைது.
O2 - நுண்ணுயிரி�ளோல் ைடகிய தோைரங�ள், 
விைஙகு�ள் ைறறும் அதன் �ழிவுப் ச்ோருட�ள் 
ஆகியைறலறக ச�ோண்ைது.
இது ெோகு்டி நிைங�ளிலும் ்ோலைைனங�ளிலும் 
�ோணப்்டுைதில்லை.

A–அடுக்கு (திரைப் ச்ோருட�லளக 
�சியவிடும் ்குதி)
(இதன் கைற ்குதி ைண் – அதி� அளவு 
இலை ைடகு ைறறும் �னிைங�லளக 
ச�ோண்ைது)

இது இலைைடகு�ள், உயிரினங�ள் ைறறும் �னிைப் 
ச்ோருட�ள் ச�ோண்ை ைண்ணின் கைற்டை ்குதி.
A1–�ரிை ைறறும் �னிைப் ச்ோருட�ள் இரண்டும் 
அதி� அளவில் ச�ோண்ை �ருநிறப் ்குதி
A2–ச்ரிய அளவுள்ள �னிைப் ச்ோருட�லளக 
ச�ோண்ை சைளிறிய ்குதி

B–அடுக்கு (திரடசியோன ்குதி)
(இதன் அடி ைண் –குலறநத அளவு 
இலைைடகு அதி�க �னிைங�லளக 
ச�ோண்ை ்குதி)

இது இரும்பு,அலுமினியம் ைறறும் சிலிக�ோ அதி�ம் 
ச�ோண்ை �ரிைக �ைலை ச�ோண்ை �ளிைண் ்குதி.

C–அடுக்கு (்குதி உதிர்ைலைநத அடுககு)
உதிர்ைலைநத ்ோலற துண்டு�ள் – 
குலறைோன அல்ைது தோைரங�ள் 
விைஙகு�ள் அறற ்குதி

இது ைண்ணின் முதன்லைப் ச்ோருளோகும். இது 
உயிரினங�ள் �ோணப்்ைோத குலறைோன �ரிைப் 
ச்ோருட�லளக ச�ோண்ைது.

R–அடுக்கு (�ற்டுல�)
இது தோய்்ோலற எனப்்டுகிறது. 

இது முதன்லை �ற்டுல�,இதன் மீது தோன் நிை 
நீரோனது கெமிக�ப்்டுகிறது.

படம் 6.7: ைண்ணின் சநடுககுசைடடு விைரம்

6. மணவளி மணடைம்: ைண் து�ள்�ளிலைகய 
�ோணப்்டுகின்ற இலைசைளி�ள் ைண்ைளி 
ைண்ைைத்லத அலைககிறது. இது ஆகஸிஜன் ைறறும் 
�ோர்்ன் லை ஆகலஸைடு ஆகிய ைளி�லளக 
ச�ோண்டுள்ளது.

7. மண வாழ் உயிரிெஙகள்: ைண்ணில் 
�ோணப்்டுகின்ற ்ோகடீரியங�ள், பூஞலெ�ள், 
்ோசி�ள், புகரோடகைோகெோைோன்�ள், சநைடகைோட�ள், 
பூச்சி�ள் ைண் புழு ஆகியலை ைண் உயிரினங�ள் 
என அலழக�ப்்டுகின்றன.

மணணின் சநடுக்குசவட்டு விவ�ம் (Soil Profile): 
ைண் ச்ோதுைோ� சைவ்கைறு அடுககுறற 
ைண்ைைங�ளோ�,்ல்கைறு ஆழத்தில் ்ரவியுள்ளது. 
இநத அடுககு�ள் அைறறின் இயறபியல், கைதியியல் 
ைறறும் உயிரியல் ்ண்பு�ளின் அடிப்்லையில் 
கைறு்டுகின்றன. சதோைர்ச்சியோன ஒன்றின் மீது 
ஒன்றோ� அடுக�ப்்டை ைண்ணின் ்குதிகய 
ைண்ணின் சநடுக� சைடடு விைரம் என 
அலழக�ப்்டுகிறது. (்ைம் 6.7)

மண துகள்களின் வலககள்
ைண் து�ள்�ளின் ஓப்பீடைளவில் நோன்கு ைல�யோன 
ைண் ைல��ள் அலையோளம் �ோணப்்டுகின்றன.

மண 
வலக

அைவு ஓபபீட்டைவு

1 �ளிைண் 
(Clayey 
soil)

0.002 nm-
ககு 
குலறைோ�

50% �ளிைண் ைறறும் 
50% ைண்ைல் ைண் 
(குளிர்நத / �டினைோன 
ைண்)

2 ைண்ைல் 
ைண் (Silt 
soil)

0.002 முதல் 
0.02 nm 
ைலர

90% ைண்ைல் ைறறும் 
10% ைணல்

3 ்ெலை 
ைண் 
(Loamy 
soil)

0.002 முதல் 
2 nm ைலர

70% ைணல் ைறறும் 
30% �ளிைண் / 
ைண்ைல் அல்ைது 
இரண்டும் (இது 
கதோடைத்து ைண் 
எனப்்டுகிறது)

4 ைணல் 
(Sandy soil)

0.2 முதல் 2 
nm ைலர

85% ைணல் ைறறும் 
15% �ளிைண் (இது 
சைன் ைணல் 
எனப்்டுகிறது)

அட்டவலை 6.3: ைண் து�ள்�ளின் ைல��ள்
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்ெலைைண் ெோகு்டிககு ஏறற ைண் ைல�யோகும். 
இது 70% ைணல் ைறறும் 30% �ளிைண் அல்ைது 
ைண்ைல் ைண் அல்ைது இரண்டும் 
�ைநதிருப்்துஆகும் . இது நன்கு நீர் கதககுதல் 
ைறறும் சைதுைோ� ைடி�ோல் ்ண்பு�லள உறுதி 
செய்கிறது. இநத ைல� ைண்ணில் ைண் 
து�ள்�ளிலைகய இலைசைளியுைன் நல்ை 
�ோறகறோடைம் இருப்்தோல் தோைரங�ளின் கைர்�ள் 
நன்கு ைண்ணில் ஊடுருவி ைளர முடிகிறது.

ைண்ணின் நீர் கதககுத்திறன், �ோறகறோறறம் 
ைறறும் ஊடைெத்துப் ச்ோருட�ள் அடிப்்லையில் 
தோைரங�ள் கீழ்�ண்ைைோறு பிரிக�ப்்டுள்ளது.
1.  உவர ெதுபபு நிைத் �ாவ�ஙகள் (Halophytes): 

உைர் ைண்ணில் ைோழும் தோைரங�ள்
2.  மைல்பகுதி வாழும் �ாவ�ஙகள் (Psammophytes): 

ைணற்ோங�ோன ்குதியில் ைோழும் தோைரங�ள்
3.  பாலை வாழ் �ாவ�ஙகள் (Lithophytes):  

்ோலற மீது ைோழும் தோைரங�ள்
4.  பாலை இலட வாழ்த்�ாவ�ஙகள் (Chasmophytes): 

்ோலறயின் இடுககு�ளில் ைோழும் தோைரங�ள்
5.  புவியடிவாழ்த் �ாவ�ஙகள் (Cryptophytes): 

புவிப்்ரப்பின் கீழ் ைோழும் தோைரங�ள்
6.  பனி பகுதிவாழ்த் �ாவ�ஙகள் (Cryophytes): 

்னிப்்ைைம் மீது ைோழும் தோைரங�ள்
7.  அமிை நிைத் �ாவ�ஙகள் (Oxylophytes): அமிை 

ைண்ணில் ைோழும் தோைரங�ள்
8.  சுணை மண வாழ்த்�ாவ�ஙகள் (Calciphytes): 

�ோல்சியம் அதி�ைோன �ோரைண்ணில் ைோழும் 
தோைரங�ள்

ைாைாரடு (Hollard) -  ைண்ணில் 
�ோணப்்டும் சைோத்த நீர்

கிரிஸ்ாரடு (Chresard) -  தோைரங�ளுககுப் 
்யன்்டும் நீர்

எக்ைாரடு (Echard) -  தோைரங�ளுககுப் 
்யன்்ைோத நீர்

6.2.3 நிைபப�பபு வடிவலமபபுக்கா�ணிகள் 
(Topographic factors):
இது புவியின் கைற்ரப்பு ைடிைம் ைறறும் அம்ெங�லள 
ஆய்ைது ஆகும். இது இயறல� நிை அலைவு என 
அலழக�ப்்டுகிறது. சூரிய ஒளி �திர்வீச்சு, சைப்் 
நிலை, ஈரப்்தம், ைலழப்ச்ோழிவு, விரிை�ைம், 
குத்துயரம் ஆகியைறறின் ஒருங�லைப்்ோல் 
எநதசைோரு ்குதியின் தட் சைப்் நிலை இைறறோல் 
தீர்ைோனிக�ப்்டுகிறது.குலறைோன ்ரப்பில் ஏற்டும் 
�ோைநிலை ைோறறங�ள் (நுன் �ோைநிலை) மூைம் 
ைண்ணின் தன்லைலய ைோறறிஅஙகு ைோழும் 
தோைரககூடைச்செறிலை ைோறறியலைககிறது. 

நிைப்்ரப்பு �ோரணி�ள் விரிை�ைம், குத்துயரம், 
ைலையின் திலெ�ள், ைலையின் செஙகுத்து ஆகிய 
்ண்பு�லள உள்ளைககியது.

அ) விரிவகைம் மற்றும் குத்துய�ம் (Latitudes and 
altitudes):
விரிை�ைம் எனப்்டுைது பூைத்திய கரல� 
்குதியிலிருநது �ோணப்்டுகின்ற தூரம், பூைத்திய 
கரல� ்குதியில் சைப்்நிலையோனது அதி�ைோ�வும், 
துருைங�லள கநோககிப் ்டிப்்டியோ�க குலறநதும் 
�ோணப்்டுகின்றன. பூைத்திய கரல� ்குதியிலிருநது 
துருைங�லள கநோககிக �ோணப்்டுகின்ற 
சைவ்கைறு ைல�யோன தோைரககூடைங�ள் 
்ைத்துைன் கீகழ ச�ோடுக�ப்்டடுள்ளது.
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�ைல் ைடைத்திலிருநது �ோணப்்டும் உயரகை 
குத்துயரம் எனப்்டுகிறது. அதி�க குத்துயரத்தில் 
�ோறறின் கை�ம் அதி�ைோ� உள்ளது. சைப்்நிலை 
ைறறும் �ோறறின் அழுத்தம் குலறநதும், ஈரப்்தன் 
ைறறும் ஒளியின் தீவிரம் அதி�ரித்தும் 
�ோணப்்டுகின்றன. இநதக �ோரணி�ளோல் 
சைவ்கைறு குத்துயரங�ளில் தோைரங�ள் ைோறு்டடுத் 
தனித்துைைோன ைண்ைைத்லத உருைோககுகின்றன.

ஆ) மலைகளின் ரநாக்கு திலெகள் (Direction of 
Mountain):
ைைககு ைறறும் சதறகு கநோககி அலைநத ைலை�ளில் 
ஏற்டும் கைறு்டை ைலழப்ச்ோழிவு, 
ஈரப்்தன்,ஒளியின் தீவிரம், ஒளியின் �ோைஅளவு, 
அப்்குதியின் சைப்்நிலை க்ோன்ற �ோரணங�ளோல், 
்ைவிதைோன தோைரங�ள் ைறறும் விைஙகு�ள் 
�ோணப்்டுகின்றன.

ஒரு ைலையின் இரண்டு ்க�ங�ளும் 
சைவ்கைறோன சூரிய ஒளி, �திர்வீச்சு, �ோறறு 
செயல்�ள் ைலழ ஆகியைறறிலனப் ச்றுகின்றன. 
இநத இரண்டு ்க�ங�ளின் ைலழ ச்றும் ்குதியில் 
(wind word region) அதி�த் தோைரங�லளயும் ைலழ 
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ைலறவு ்குதியில் ைலழ ்றறோககுலற �ோரணைோ�க 
குலறைோன தோைரங�லளகய �ோணைோம்.

இலடச்சூழைலமபபு (Ecotone): இரண்டு சூழல் 
ைண்ைைங�ளுககு இலைகய �ோணப்்டும் 
இலைநிலை ைண்ைைம் இதுைோகும். 
எடுத்துக�ோடடு: �ோடு�ளுககும் புல்சைளி�ளுககும் 
இலைகய �ோணப்்டும் எல்லை ஆகும்.
விளிம்பு விலைவு (Edge effect): சிை சிறறினங�ள் 
இரு ைோழ்விைச் சூழலின் விலளவு �ோரணைோ� 
இலைச்சூழைலைப்பு (Ecotone) ்குதியில் 
�ோணப்்டின் அது விளிம்பு விலளவு என 
அலழக�ப்்டுகிறது. எடுத்துக�ோடடு: ஆநலத 
�ோடு�ளுககும் புல்சைளி�ளுககும் இலைகயயோன 
இலைச்சூழைலைப்பு ்குதியில் �ோணப்்டுகிறது.

இகத க்ோை நீர்நிலை�ளோன குளங�ளில் 
ைண்ணின் ெரிைலைப்பு �ோரணைோ� விளிம்பு ைறறும் 
லையப் ்குதியில் நீர் ்ல்கைறு ஆழங�லளக 
ச�ோண்டும், கைறு்டடுள்ள அலை இயக�த்தின் 
�ோரணைோ�வும் ஒகர ்ரப்்ளவில் கைறு்டை 
்குதி�ளில் ் ல்கைறு ைல�யோன உயிரினங�லளக 
ச�ோண்டுள்ளன.

இ) மலையின் செஙகுத்�ாெ பகுதி (Steepness of 
the mountain) :
குன்று அல்ைது ைலையின் செஙகுத்தோன ் குதி ைலழ 
நீலர விலரநது ஓை அனுைதிககிறது. இதன் 
விலளைோ� நீரிழப்பு ைறறும் கைல் ைண் விலரைோ� 
அ�றறப்்டடு ைண் அரிப்பு நி�ழ்கிறது. இதன் 
�ோரணைோ�க குலறநத தோைரககூடை ைளர்ச்சி இஙகு 
ஏற்டுகிறது. இதன் ைறுபுறம் உள்ள ெைசைளி ைறறும் 
்ள்ளத்தோககுப்்குதி�ளில் ைண்ணில் கைற்ரப்பு நீர் 
சைதுைோ� ைடிைதோலும் ைறறும் நீர் நன்கு 
்ரோைரிக�ப்்டுைதோலும் தோைரககூடைங�ள் இஙகு 
நிலறநதுள்ளன.
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6.2.4. உயிரி கா�ணிகள் (Biotic factors):
தோைரங�ள் ைறறும் விைஙகு�ள் ஆகிய 
உயிரினங�ளுககிலைகய ஏற்டும் இலைச்செயல் 
விலளவு�ள் உயிரிக�ோரணி�ள் என 
அலழக�ப்்டுகின்றன. அலை தோைரங�ளின் மீது 
குறிப்பிைத்தக� விலளவு�லள ஏற்டுத்தககூடும். 
விலளவு�ள் கநரடியோ�கைோ அல்ைது 
ைலறமு�ைோ�கைோ சூழலை ைோறறியலைக�ைோம். 
ச்ரும்்ோலும் தோைரங�ள் குழுைம் ஒன்றில் 
ைோழும்க்ோது ஒன்றின் மீது ஒன்று ஆதிக�ம் 
செலுத்துகின்றன. இகத க்ோைத் தோைரங�ளுைன் 
சதோைர்புலைய விைஙகு�ளும் ஒன்று அல்ைது ்ை 
ைழி�ளில் தோைரங�ளின் ைோழ்கல�யிலனப் 
்ோதிககின்றன. இைறறின் ைத்தியில் �ோணும் 
்ல்கைறு இலைச்செயல்�லள பின்ைரும் இரண்டு 
ைல��ளோ� ைல�ப்்டுத்தப்்டுத்தைோம். அலை 
கநர்ைலற இலைச்செயல்�ள் ைறறும் எதிர்ைலற 
இலைச்செயல்�ள் ஆகும்.

ரநரமலை இலடச்செயல்கள் (Positive interactions):
இவ்ைல� இலைச்செயல்�ளில், ்ஙக�றகும் 
சிறறினங�ளில் ஒன்று ைடடுகை அல்ைது இரண்டுகை 
்யன் அலைகின்றன. எடுத்துக�ோடடு: 
ஒருஙகுயிரிநிலை (Mutualism), உைன் 
உண்ணும்நிலை (Commensalism),
அ). ஒருஙகுயிரி நிலை (Mutualism)
இஙகு இரண்டு ைல�யோன சிறறினங�ளுககு 
இலையில் ஏற்டும் �டைோய இலைச்செயல்�ளோல் 
இரண்டு சிறறினங�ளும் ்யனலைகின்றன. 
இதற�ோன சிை ச்ோதுைோன எடுத்துக�ோடடு 
பின்ைருைோறு.

லநட்�ஜன் நிலைபபடுத்திகள் (Nitrogen fixation)
சைகூம் ைல� 
த ோ ை ர ங � ளி ன் 
கைர்�ளில் �ோணப்்டும் 
மு டி ச் சு � ளி ல் 
்ரஜ�ோபியம் (்ோகடீரியம்) 
ஒருஙகுயிரி நிலையில் 
ைோழ்கிறது. சைகூம் தோைர 
க ை ர் � ளி லி ரு ந து 
ல ர க ெ ோ பி ய ம் 
உ ண வி ல ன 
எ டு த் து க ச � ோ ள் கி ற து 
அதறகுப் ்திைோ� ைளி ைண்ைை லநடரஜலன 
நிலைநிறுத்தி லநடகரடைோ� ைோறறி ஓம்புயிரித் 
தோைரங�ளுககுக கிலைககுைோறு செய்கிறது. 
மற்ை உ�ா�ைஙகள்:
•	 	நீர் ச்ரணியோகிய அஜ�ோலோ ைறறும் லநடரஜலன 

நிலை நிறுத்தும் ெயகனோ ்ோகடீரியம் (அனபீனோ)
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படம் 6.10 பாக்டீரியஙகள் 
சகாணட சைகூம் �ாவ� 

ரவரின் முடிச்சுகள்
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•	 	் �கஸ் (ஜிம்கனோஸ்ச்ர்ம்) தோைரப் ்ைள கைர் 
்குதியில் �ோணப்்டுகின்ற அனபீனோ

•	 	ஆநஜதோட�ரோஸ் (பிலரகயோஃல்டடு�ள்) 
உைைத்தில் �ோணப்்டுகின்ற ெயகனோ்ோகடீரியம் 
(நோஸ்ெோக்).

•	  அத்தி ்ழங�ளில் �ோணப்்டும் குளவி�ள் (Wasp)
•	 	லைக�ன்�ள் – ஆல்�ோ ைறறும் 

பூஞலெயிலைகயயோன ஒருஙகுயிரி நிலை
•	 	லைகக�ோலரெோ – (பூஞலெகைரி�ள்) – உயர் 

தோைர கைர்�ளுககும் பூஞலெ�ளுககும் 
இலைகயயோன உறவு.

ஆ) உடன் உணணும் நிலை (Commensalism): 
இரு கைறு சிறறினங�ளுககு இலையிைோன இலைச் 
செயல்�ளோல் ஒன்று ்யன் அலைகிறது ைறசறோன்று 
்யன் அலைைதில்லை அல்ைது ்ோதிப்பு 
அலைைதில்லை. இதில் ்யன் அலைகின்ற 
சிறறினைோனது �ைன்செல் (commensal) எனவும் 
அகத ெையம் ைறற சிறறினைோனது ஓம்புயிரி (host) 
எனவும் அலழக�ப்்டுகின்றன. இைறறிறகுப் 
ச்ோதுைோன எடுத்துக�ோடடு பின்ைருைோறு.

ச�ாற்றுத் �ாவ�ஙகள் (Epiphytes):
ஒரு தோைரைோனது ைறசறோரு தோைரத்தின் மீது 
எநதசைோரு தீஙகும் விலளவிக�ோைல் சதோறறி 
ைோழ்ைது சதோறறுத் தோைரங�ள் எனப்்டும். இலை 

ச்ோதுைோ� சைப்் ைண்ைை 
ை ல ழ க � ோ டு � ளி ல் 
�ோணப்்டுகின்றன.

உயர்நிலை சதோறறுத் 
தோைரங�ள் (ஆர்கிட�ள்) 
ை ளி ை ண் ை ை த் தி லி ரு ந து 
ஊடைச்ெத்துக�ள், நீர் 
ஆகியைறலற உறிஞசும் 
கைர்�ளில் (Hygroscopic) 
�ோணப்்டும் சைைோைன் 
(Velamen) எனும் சிறப்பு ைல� திசுக�ள் மூைம் 
ச்றுகின்றன. எனகை இத்தோைரங�ள் தங�ளுககுத் 
கதலையோன உணவிலன அலை�கள தயோரித்துக 
ச�ோள்கின்றன. இலை பிற ஓம்புயிரி தோைரங�லள 
உலறவிைத்திற�ோ� ைடடும் நம்பியுள்ளன இதனோல் 
ஓம்புயிரி தோைரத்திறகு எநதத் தீஙகும் 
ஏற்டுைதில்லை.
•	 	் ைஆர்கிட�ள்,ச்ரணி�ள், ைன்ச�ோடி�ள், 

சதோஙகும் ைோஸ்�ள், டைப்ைஜரோமியோ, 
ைணித்தோைரம், அஸ்னியோ (லைக�ன்) ஆகியலை 
சதோறறுத் தோைரங�ளுக�ோன பிற 
எடுத்துக�ோடடு�ளோகும்.

•	 	ஸ்்ோனிய ைோஸ், டிலலோனஷியோ ஆகியன ஓக 
ைறறும் ல்ன் ைரப்்டலை�ளின் கைகை 
ைளர்கின்றன.

இலடச்செயல்கள் ரெரக்லக விலைவுகள் எடுத்துக்காட்டு
1.ரநரமலை இலடச்செயல்கள்
1 ஒருஙகுயிரி நிலை 

(mutualism)
(+) (+) இரண்டு சிறறினங�ளும் 

்யனலைகின்றன.
லைக�ன்�ள், 
பூஞலெகைரி�ள் முதலியன.

2 உைன் உண்ணும் 
நிலை 
(commensalism)

(+) (0) ஒரு சிறறினம் ்யனலைகிறது. 
ைறசறோரு சிறறினம் 
்யனலைைதில்லை அல்ைது 
்ோதிப்்லைைதில்லை.

ஆர்கிட�ள், ைன்ச�ோடி�ள் 
முதலியன.

2.எதிரமலை இலடச்செயல்கள்
4 ச�ோன்று உண்ணும் 

ைோழ்கல� முலற 
(predation)

(+) (-) ஒரு சிறறினம் ்யனலைகிறது. 
ைறசறோரு சிறறினம் 
்ோதிப்்லைகிறது.

ட்ரசீரோ, டநப்ைநதஸ் முதலியன.

5 ஒடடுண்ணி 
ைோழ்கல� முலற 
(parasitism)

(+) (-) ஒரு சிறறினம் ்யனலைகிறது. 
ைறசறோன்று ்ோதிப்்லைகிறது

கஸ்குட்ெோ, டுரோணெோ, விஸ்கம் 
முதலியன.

6 க்ோடடியிடுதல் 
(Competition)

(-) (-) இரண்டு சிறறினங�ளும் 
்ோதிப்்லைகின்றன

புல்சைளி சிறறினங�ள்.

7 அைன்ெோலிஸைம் 
(Amensalism)

(-) (0) ஒன்று ்ோதிப்்லைகிறது. 
ஆனோல் ைறசறோரு சிறறினம் 
்ோதிப்்லைைதில்லை.

டைனிசீலியம் ைறறும் 
ஸ்டெப்்ைஜலோ கோக்கஸ்.

(+) ்யனலைதல் (-) ்ோதிப்்லைதல்  (0) நடுநிலை
அட்டவலை 6.4: �ாவ�ஙகளின் பல்வலக இலடச்செயல்கள்
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படம் 6.11 சதோறறுத் 
தோைரம் – வோணெோ
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முன்ரொடிகூட்டுைவு 
(Proto cooperation):

இரு சைவ்கைறு சிறறினங 
�ளுககிலைகயயோன இலைச் செயல்�ளில் இரண்டும் 
்யனலைகிறது ஆனோல் ஒன்லற ஒன்று ெோர்நதிரோத 
உறவு முலற ச�ோண்ை நி�ழ்ைோகும்.எடுத்துக�ோடடு: 
ைண்ைோழ் ்ோகடீரியங�ள் / பூஞலெ�ள் ைறறும் 
தோைரங�ளுககு இலைகயயோன கூடடுறவு.

எதிரமலை இலடச்செயல்கள் (Negative interactions):
்ஙக�றகும் சிறறினங�ளில் ஒன்று ்யனலைகிறது. 
ஆனோல் ைறசறோன்று ்ோதிக�ப்்டுகிறது. இது 
எதிர்ைலற இலைச்செயல் என்று 
அலழக�ப்்டுகின்றது.

எடுத்துக�ோடடு: ச�ோன்று உண்ணும் ைோழ்கல� 
முலற, ஒடடுண்ணி ைோழ்கல�, க்ோடடியிடுதல் 
ைறறும் அைன்ெோலிஸைம்.

அ) சகான்று உணணும் வாழ்க்லக முலை 
(Predation):
இரண்டு ைல�யோன 
உயிரினங�ளுககு இலையிைோன 
இலைச்செயல்�ளில் ஒரு உயிரி 
ைறசறோன்லற அழித்து 
உணவிலனப் ச்றுகிறது. 
உயிரினங�ளில், ச�ோல்லும் 
இனங�ள் ச�ோன்று உண்ணி�ள் 
(Predator) என்றும், 
ச�ோல்ைப்்டைலை இலர 
உயிரி�ள் (prey) என்றும் 
அலழக�ப்்டுகின்றன. இதில் 
ச�ோன்றுஉண்ணி�ள் நன்லையலையும் க்ோது இலர 
உயிரி�ள் ்ோதிப்்லைகின்றன.
எடுத்துக்காட்டு:
•	 	ட்ரசிரோ (சூரியப் ்னித்துளி தோைரம்), டநப்ைநதஸ் 

(குடுலைத் தோைரம்), ்ெஜயோனியோ (வீனஸ் பூச்சி 
உண்ணும் தோைரம்), யுட்ரிகுஜலரியோ (ல் 
தோைரம்), �ோரசீனியோ க்ோன்ற ்ல்கைறு பூச்சி 
உண்ணும் தோைரங�ள் பூச்சி�ள் ைறறும் சிறு 
விைஙகு�லளச் ெோப்பிடுைதன் மூைம் 
கதலையோன லநடரஜலனப் ச்றுகின்றன.

•	 	் ை தோைர உண்ணி�ள் ச�ோன்று உண்ணி�ள் 
எனப்்டுகின்றன. �ோல்நலை�ள், ஒடை�ங�ள், 
ஆடு�ள் முதலியன அடிக�டி சிறுசெடி�ள், புதர் 
செடி�ள் ைறறும் ைரங�ளின் இளம் தோைரத் 
தண்டினுலைய இளம் துளிர்�லள கைய்கின்றன. 
ச்ோதுைோ�ப் ் ல்்ருைத்தோைரங�லளக�ோடடிலும் 
ஒரு்ருைத் தோைரங�கள அதி� அளவில் 
்ோதிப்புககு உள்ளோகின்றன. கைய்தல் ைறறும் 
இளநதுளிர் கைய்தல் தோைரச்செறிவில் 
குறிப்பிைத்தக� ைோறறங�லள எற்டுத்துகின்றன. 
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படம் 6.12 குடுலவத் 
�ாவ�ம் பூச்சியுடன்

பூச்சி�ளின் கிடைத்தடை 25 ெதவீதம் பூச்சி�ள் 
தோைரக ச�ோல்லி�ளோகும் (phyto phagus) 
தோைரெோறு ைறறும் தோைரப் ்ோ�ங�லள 
உண்ணுதல்).
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படம் 6.13 பூச்சியுணணும் �ாவ�ம் - யூடரிகுகைரியோ
•	 	தோைரங�ளில் ்ை தற�ோப்பு செயல்�ள் 

உருைோக�ப்்டுைதன் மூைம் ச�ோன்று 
உண்ணுதல் தவிர்க�ப்்டுகிறது. எடுத்துக�ோடடு: 
எருககு இதயத்லதப்்ோதிககும் 
நச்சுத்தன்லையுள்ள கிலளகக�ோலெடு�லள 
உற்த்தி செய்கிறது. புல�யிலையோனது 
நிகக�ோடிலன உற்த்தி செய்கிறது, �ோஃபி 
தோைரங�ள் �ோஃபிலன உற்த்தி செய்கிறது.

•	 	சினஜகோனோ தோைரம் குவிலனலன உற்த்தி 
செய்ைதன் மூைமும், ஜைோகனவிலலோவின் 
முட�ளும், ஒைனஷியோவின் சிறுமுட�ளும், 
�ள்ளி செடி�ளில் சுரக�ப்்டும் ்ோல் ஆகியலை 
ச�ோன்று திண்ணி�லள சைறுக�ச்செய்து 
அத்தோைரங�லளப் ்ோது�ோத்துகச�ோள்ள 
உதவுகின்றன.

ஆ) ஒட்டுணணி வாழ்க்லக (Parasitism): 
இலை இரண்டு சைவ்கைறோன சிறறனங�ளுககு 
இலையிைோன இலைச்செயல்�ளோகும். இதில் சிறிய 
கூடைோளியோனது (ஒடடுண்ணி) ச்ரிய 
கூடைோளியிைமிருநது (ஓம்புயிரி அல்ைது தோைரம்) 
உணவிலனப் ச்றுகின்றது. எனகை ஒடடுண்ணி 
சிறறினைோனது ்யன்ச்றும் க்ோது 
ஓம்புயிரியி�ளோனது ்ோதிப்்லைகின்றது. ஓம்புயிரி – 
ஒடடுண்ணி இலைச்செயல்�ளின் அடிப்்லையில் 
ஒடடுண்ணி ைோழ்கல�யோனது இரண்டு ைல��ளோ� 
ைல�ப்்டுத்தப்்டடுள்ளன. அலை முழு ஒடடுண்ணி 
ைறறும் ்ோதி ஒடடுண்ணி.

முழு ஒட்டுணணிகள் (Holoparasites):
ஒரு உயிரினைோனது தனது உணவிற�ோ� ஓம்புயிரி 
தோைரத்திலன முழுைதுைோ�ச் ெோர்நதிருநதோல் அது 
முழு ஒடடுண்ணி என அலழக�ப்்டுகிறது. இலை 
சைோத்த ஒடடுண்ணி�ள் (Total parasites) எனவும் 
அலழக�ப்்டுகின்றன.
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எடுத்துக்காட்டு: 
•	 	ஓம்புயிரி�ளோன அக்ஜகசியோ, டுரோணெோ ைறறும் 

்ல்கைறு தோைரங�ளின் மீது கஸ்குட்ெோ என்ற 
தோைரம் முழுதண்டு ஒடடுண்ணியோ�க 
�ோணப்்டுகின்றன. ைைர்தலைத் தூண்ை 
கதலையோன ெோர்கைோன்�லளக கூை கஸ்குட்ெோ, 
ஓம்புயிரி தோைரத்திலிருநது ச்றுகிறது.

•	 	உயர் தோைரங�ளின் மீது டைலஜனோஃஜைோரோ, 
ஓரைோங்கி, டரஃப்லீசியோ க்ோன்றலை முழுகைர் 
ஒடடுண்ணி�ளோ�க �ோணப்்டுகின்றன.
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படம் 6.14 அ) ஓம்புயிரியின் கைல் - கஸ்குட்ெோ  
ஆ) தண்டுைோழ் ்குதி ஒடடுண்ணி – விஸ்கம்

இ) �த்திரிக�ோய் கைரின் ஒடடுண்ணி- ஓரைோங்சி 
சிற்றினம்

பாதி ஒட்டுணணிகள் (Hemiparasites):
ஓர் உயிரினைோனது ஓம்புயிரியிலிருநது நீர் ைறறும் 
�னிைங�லள ைடடும் ச்றறு, தோகன 
ஒளிச்கெர்கல�யின் மூைைோ�த் தனககுத் 
கதலையோன உணவிலனத் தயோரித்துக 
ச�ோள்்லை ்ோதி ஒடடுண்ணி எனப்்டும். இது ்குதி 
ஒடடுண்ணி (partial parasites) எனவும் 
அலழக�ப்்டுகிறது.
எடுத்துக�ோடடு:
•	 	விஸ்கம் ைறறும் ஜலோரோனதஸ் தண்டுைோழ் ்குதி 

ஒடடுண்ணியோகும்.
•	 	ஜ�ணெலம் (ெநதனக�டலை) கைர்ைோழ் ்குதி 

ஒடடுண்ணியோகும்.
•	 	ஒடடுண்ணித் தோைரங�ள் ஓம்புயிரி தோைரத்தின் 

ைோஸ்குைத் திசுவிலிருநது ஊடைச்ெத்துக�லள 
உறிஞசுைதறகுத் கதோறறுவிககும் சிறப்்ோன 

கைர்�ள் ஒடடுண்ணி உறிஞசு கைர்�ள் 
(Haustorial roots) எனப்்டுகின்றன.

இ) ரபாட்டியிடு�ல் (Competition) :
இதில் இரு ைல�யோன உயிரினங�ள் அல்ைது 
சிறறினங�ளுககு இலையிைோன இலைச்செயல்�ளில் 
இரண்டு உயிரினங�ளும் ்ோதிப்்லைகின்றன. 
ஒழுங�றற முலறயில் ்ரவியிருககும் எநத ஒரு 
உயிரித்சதோல�யின் உயிரி�ளுககிலைகய நி�ழும் 
க்ோடடி இதறகு எடுத்துக�ோடைோகும். 
க்ோடடியிடுதைோனது ஒத்த சிறறினத்திறகிலைகய 
நி�ழும் க்ோடடி ைறறும் கைறு்டை 
சிறறினங�ளிலைகய நி�ழும் க்ோடடி என 
ைல�ப்்டுத்தப்்டுகிறது.

1.  ஒத்� சிற்றிெத்திற்கிலடரய நிகழும் ரபாட்டி 
(Intraspecific competition): இது ஒகர சிறறினத்லதச் 
கெர்நத தனி உயிரி�ளுககிலைகயயோன 
இலைச்செயல் ஆகும். இநதப்க்ோடடி மி�வும் 
�டுலையோனது ஏசனனில் இைறறின் உணவு, 
ைோழிைம், ை�ரநதச்கெர்கல� ஆகியைறறின் 
கதலை ஒகர விதத்தில் எல்ைோ உறுப்பினருககும் 
இருப்்கதயோகும். இதலனப் பூர்த்தி செய்ைதறகு 
ஒகர ைோதிரியோன த�ைலைப்பு�லளப் ச்ற 
கைண்டியுள்ளது.

2.  ரவறுபட்ட சிற்றிெஙகளிலடரய நிகழும் ரபாட்டி 
(Interspecific competiton): இது ்ல்கைறு 
உயிரினச் சிறறினங�ளுககு இலைகயயோன 
இலைச்செயல்�ளோகும். புல்சைளி�ளில் ்ல்கைறு 
புல் சிறறினங�ள் ைளர்நது அைறறிறகுத் 
கதலைப்்டும் ஊடைச்ெத்துக�ள், நீர் 
ஆகியைறலறக கூடைோ�ப் ச்றுைதோல் சிறிய 
அளவிைோன க்ோடடி �ோணப்்டுகின்றது. 
ைறடசியில் நீர் ்றறோககுலற ஏற்டும்க்ோது 
புல்சைளி�ளில் ்ல்கைறு சிறறினங�ளிலைகய 
ைோழ்ைோ, ெோைோ என்ற க்ோடடி துைஙகுகிறது. 
இநதப் க்ோடடி�ளில், உயிர் பிலழத்திருக�ப் 
க்ோதுைோன ஊடைச்ெத்துக�ளின் அளவு, நீர் 
கிலைககும் அளவு ஆகியைறலறப் ச்ற அலை 
்ல்கைறு புதிய இைங�ளுககு இைம் ச்யர 
கநரிடுகிறது. 

்ல்கைறு தோைர உண்ணி�ள், ைோர்ைோ, 
சைடடுகிளி க்ோன்றலை தங�ளுலைய 
உணவுக�ோ�ப் க்ோடடியிடுகின்றன. �ோடு�ளில் 
ைோழ்கின்ற ைரங�ள், புதர்ச்செடி�ள், சிறுசெடி�ள் 
ஆகியலை சூரிய ஒளி, நீர், ஊடைச்ெத்துப் 
ச்ோருட�ளுக�ோ� ைடடுைல்ைோைல் ை�ரநதகெர்கல� 
ைறறும் �னி, விலத ்ரவுதலுக�ோவும் 
க்ோடடியிடுகின்றன. நீர் ைோழ்த்தோைரைோகிய 
யூட்ரிகுஜலரியோ (ல்த்தோைரம்) சிறு மீன்�ள், சிறிய 
பூச்சி�ள் ைறறும் சிறிய ஓடுலைய இனங�ள் 
ஆகியைறறிற�ோ�ப் க்ோடடியிடுகின்றன.
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படம் 6.17 கூட்டுப பரிைாமம்

ஈ) அமன்ொலி்ம் (Amensalism)
இஙகு இரண்டு உயிரி�ளுககிலைகய நி�ழும் 
இலைச்செயல்�ளில் ஒரு உயிரி ஒடுக�ப்்டைோலும் 
(inhibited) ைறசறோரு உயிரி எநதப் ்யலனயும் 
அலைைதில்லை அல்ைது ்ோதிக�ப்்டுைதில்லை. 
இலைத்தலை கைதிப்ச்ோருட�ள் (Allelopathic) என்ற சிை 
கைதிப்ச்ோருட�லளச் சுரப்்து மூைம் இநத 
ஒடுக�ப்்டுதல் நி�ழ்கிறது. அைன்ெோலிஸைம் நுண்ணுயிரி 
எதிர்ப்பு (antibiosis) எனவும் அலழக�ப்்டுகின்றன.
•	 	டைனிசீலியம் ஜநோட்ஜெட்ெம் ச்னிசிலிலன 

உற்த்தி செய்து குறிப்்ோ� ஸ்டெஃப்்ைஜலோ 
கோக்கஸ் என்ற ஒரு ைல�யோன ்ோகடீரியோவின் 
ைளர்ச்சிலயத் தடுககின்றன.

•	 	அஸ்ைர்ஜிலலஸ் பூஞலெயின் ைளர்ச்சிலய 
ட்்ரக்ஜகோடெர்மோ பூஞலெ தடுககிறது.

•	 	ஜீகுலனஸ் நிக்ரோ என்ற �ருப்புைோல்சநட 
தோைரத்தின் �னி�ளின் கைல் ஓடு ைறறும் 
கைர்�ளில் ஜீகுரைான் என்ற அல்�ைோய்லைச் 
சுரநது அருகில் ைளரும் ஆப்பிள், தக�ோளி, 
ஆலஃைோலஃைோ க்ோன்ற தோைரங�ளின் 
நோறறு�ள் ைளர்ச்சியிலனத் தடுககிறது.

சிற்றிெஙகளுக்கிலடரயயாெ இலடச்செயல்கள் / 
இலைபபரிைாமக்குழு இயக்கவியல் (Interspecific 
interactions/ Co-evolutionary dynamics)
i. பாவலெ செயல்கள் (Mimicry) :
ஒரு உயிரி தனது அலைப்பு, ைடிைம், கதோறறம், 
நைத்லத ஆகியைறலற ைோறறிக ச�ோள்ைதன் 
மூைம்,ைோழும் ைோய்ப்ல்ப்ச்ருக�வும்,தன்லன 
்ோது�ோத்துகச�ோள்ளவும் நி�ழ்த்தப்்டும் ஒரு 
செயைோகும். பூக�ளில் �ோணப்்டும் ்ோைலன 
செயல்�ள் ை�ரநதச்கெர்கல�யோளர்�லளக 
�ைரவும், விைஙகு ் ோைலன செயல்�ள் ச்ரும்்ோலும் 
்ோது�ோப்பிற�ோ�வும் அலைநதலை . இயறல� கதர்வு 
முலற�லளப் க்னுைதற�ோ� நி�ழும் ைரபுைழி 
அலையும் ெடுதி ைோறறங�ளோலும் ஏற்டும் ்ோைலன 
செயல்�ள் ்ரிணோை முககியத்துைம் ச�ோண்ைலை.

படம் 6.15 ்ோைலன செயல்�ள் அ) ஃபிலலியம் 
ஃப்ரோணஜெோஸம் ஆ) கோரோசியஸ் ஜமோஜரோஸஸ்

அ) ஆ)

எடுத்துக்காட்டு:
•	 	ஒஃபிரிஸ் என்ற ஆர்கிட தோைரத்தின் ைைரோனது 

ச்ண் பூச்சியிலன ஒத்து �ோணப்்டடு, ஆண் 
பூச்சி�லளக�ைர்நது ை�ரநதச்கெர்கல�லய 
நி�ழ்த்துகின்றன. இது ைைர் ்ோைலன செயல்�ள் 
(floral mimicry) என அலழக�ப்்டுகிறது.

•	 	கோரோசியஸ் ஜமோஜரோஸஸ் என்ற குச்சி பூச்சி 
அல்ைது ஊன்றுக�ோல் பூச்சி – இது ஒரு 
்ோது�ோப்பிற�ோன ்ோைலன செயல்�ள் 
(protective mimicry) ஆகும்.

•	 	ஃபிலலியம் ஃப்ரோணஜெோஸம் என்ற இலைப்பூச்சி 
்ோது�ோப்பிற�ோன ்ோைலன செயல்�ளின் 
ைறசறோரு எடுத்துக�ோடைோகும்.

ii) மிரமிரகாஃபில்லி (Myrmecophily): எறும்பு�ள் சிை 
கநரங�ளில் ைோ, லிடசி, ஜோமுன், அக்ஜகஷியோ 
க்ோன்ற சிை தோைரங�லளத் தஙகுமிைைோ� 
எடுத்துகச�ோள்கின்றன. இநத எறும்பு�ள் அநதத் 
தோைரங�ளுககுத் சதோநதரவு அளிககும் 
உயிரினங�ளிைமிருநது �ோககும் �ோப்்ோளரோ�வும், 
இதறகுப் ்திைோ�த் தோைரங�ள் எறும்பு�ளுககு 
உணவு ைறறும் 
த ங கு மி ை த் ல த யு ம் 
அளிககின்றன. இது 
மிர்மிக�ோஃபில்லி என 
அ ல ழ க � ப் ் டு கி ற து . 
எ டு த் து க � ோ ட டு : 
அக்ஜகஷியோ ைறறும் 
அக்ஜகஷியோ எறும்பு. 
iii) கூட்டுபபரிைாமம் (Co-evolution): உயிரினங 
�ளுககு இலையிைோன 
இ ல ை ச் ச ெ ய ல் � ளி ல் 
இரு உயிரி�ளின் 
ைரபியல் ைறறும் புற 
அ ல ை ப் பி ய ல் 
்ண்பு�ளில் எற்டும் 
்ரிைோறற ைோறு்ோடு�ள் 
் ை த ல ை மு ல ற ல ய 
�ருத்தில் ச�ோண்டு 
சதோைர்கிறது. இத்தல�ய ்ரிணோைம் 
கூடடுப்்ரிணோைம் என அலழக�ப்்டுகிறது. 
இலைச்செயல் புரியும் சிறறினங�ளில் நி�ழும் 
ஒருஙகு நிலை ைோறறம் ஒருைல� கூடடுத் 
த�ைலைப்்ோகும்.

எடுத்துக�ோடடு:
•	 	் டைோம்பூச்சி�ள் ைறறும் அநதுப்பூச்சி�ள் 

(ஹோபிஜனரியோ ைறறும் கைோத்) ஆகியைறறின் 
உறிஞசும் குழலின் நீளமும்,ைைரின் 
அல்லிைடைககுழல் நீளமும் ெைைோனலை. 

•	 	் றலையின் அைகு ைடிைம் ைறறும் ைைரின் 
ைடிைம் ைறறும் அளவு. 

பிற எடுத்துக�ோடடு :
•	 	ெோர்ன் பில்�ள் ைறறும் முடபுதர்க�ோடு�ளின் 

்றலை�ள், 
•	 	அக்ோசிகனசி தோைரங�ளில் �ோணப்்டும் 

ச்ோலினியோ பிளவின் அளவும் ைறறும் பூச்சி�ளின் 
�ோலின் அளவும்.

படம் 6.16 மிரமிரகாஃபில்லி

எறும்பு
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லக�ரமான் (Kairomone)
ஃபிரிஸ் ஜரஃஜை சிறறினக �ம்்ளிப்புழு 
சைளியிடும் ல�ரகைோன் என்ற கெர்ைம் 

�ோடடுைல� முள்ளஙகியின் ைோயிைோ�, 
�ோப்புத்தன்லைலய அதன் ெநததி�ளுககுக 
�ைத்துகிறது.

6.3 சூழ்நிலையியல் �க அலமவுகள் 
(Ecological adaptations):
ஒரு சூழ்நிலையில் சைறறி�ரைோ� ைோழ 
உயிரினங�ளின் �டைலைப்பில் எற்டும் 
ைோறு்ோடு�ள் உயிரினங�ளின் த� அலைவு�ள் 
என்று அலழக�ப்்டுகின்றன. ைோழ்விைத்தில் நிைவும் 
சூழலுகக�ற் உயிரினங�ள் உயிர்ைோழ இத்த� 
அலைவு�ள் உதவுகின்றன. 

தோைரங�ளின் ைோழ்விைங�ள் ைறறும் அதற�ோன 
த�அலைவு�லளப் ச்ோறுத்து அலை கீழ்ைருைோறு 
ைல�ப்்டுத்தப்்டுகின்றன. நீர் ைோழ் தோைரங�ள், 
ைறண்ை நிை ைோழ் தோைரங�ள், ைள நிைத் 
தோைரங�ள், சதோறறுத்தோைரங�ள் ைறறும் உைர் 
ெதுப்பு நிை ைோழ் தோைரங�ள் என்்ன இலை�ளோகும்.
நீரவாழ் �ாவ�ஙகள் (Hydrophytes):
நீர் அல்ைது ஈரைோன சூழலில் ைோழ்கின்ற தோைரங�ள் 
நீர்ைோழ் தோைரங�ள் என்று அலழக�ப்்டுகின்றன. 
நீர் ைறறும் �ோறறின் சதோைர்பிலனப் ச்ோறுத்து அலை 
கீழ்�ண்ை ைல��ளோ�ப் பிரிக�ப்்டுகின்றன.
i. மிதககும் நீர்ைோழ் தோைரங�ள்
ii. கைரூன்றி மிதககும் நீர்ைோழ் தோைரங�ள்
iii. நீருள் மூழ்கி மிதககும் நீர்ைோழ் தோைரங�ள்
iv. நீருள் மூழ்கி கைரூன்றிய நீர்ைோழ் தோைரங�ள்
v. நீர், நிை ைோழ்த்தோைரங�ள் 
i. மி�க்கும் நீரவாழ் �ாவ�ஙகள் (Free floating 
hydrophytes): இவ்ைல� தோைரங�ள் நீரின் 
கைற்ரப்பில் சுதநதிரைோ� மிதககின்றன. இலை�ள் 
ைண்ணுைன் சதோைர்பு ச�ோள்ளோைல் நீர் ைறறும் 
�ோறறுைன் ைடடுகை சதோைர்பு ச�ோண்டுள்ளன. 
எடுத்துக�ோடடு: ஆ�ோயத் தோைலர (Eichhornia), 
பிஸ்டியோ ைறறும் உஃலபியோ என்ற மி�ச் சிறிய 
பூககும் தோைரம்.

ii. ரவரூன்றி மி�க்கும் நீரவாழ் �ாவ�ஙகள் (Rooted 
floating hydrophytes): இத் தோைரங�ளின் கைர்�ள் 
ைண்ணில் ்திநதுள்ளன. ஆனோல் அைறறின் 
இலை�ள் ைறறும் ைைர்�ள் நீரின் கைற்ரப்பில் 
மிதககின்றன. இத் தோைரங�ள் ைண், நீர், �ோறறு 
ஆகிய மூன்றுைன் சதோைர்பு ச�ோண்டுள்ளன. 
எடுத்துக�ோடடு: நிலம்ஜைோ (தோைலர), நிம்ப்ஃடையோ 
(அல்லி), ஜைோட்ெஜமோஜிட்ெோன ைறறும் மோர்சீலியோ 
(நீர்ைோழ்ச்ரணி) 

iii) நீருள் மூழ்கி மி�க்கும் நீரவாழ் �ாவ�ஙகள்  
உ) ட�ரட்ஜெோஃபிலலம் ஊ) யூட்ரிக்குஜலரியோ
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ii) ரவரூன்றி மி�க்கும் நீரவாழ் �ாவ�ஙகள்  
இ) அல்லி ஈ) மோர்சீலியோ

iv) நீருள் மூழ்கி ரவரூன்றிய நீரவாழ் �ாவ�ஙகள்  
எ) வோலிஸ்ஜநரியோ ஏ) ்ஹட்ரிலலோ
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i) மி�க்கும் நீரவாழ் �ாவ�ஙகள்
அ) பிஸ்டியோ  ஆ) ஆ�ோயத் தோைலர
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v) ரவர ஊன்றி சவளிபபட்ட நீரவாழ் �ாவ�ஙகள் 
ஐ) �ோஜிஜெரியோ ஒ) டரணனகுலஸ்
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படம் 6.18 நீர்ைோழ்த் தோைரங�ள் 
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தோைர உைகில் தோைலரயின் விலத�ள் தோன் 
மி�வும் நீடித்த ைோழ்நோலளக ச�ோண்ைலை.

iii. நீருள் மூழ்கி மி�க்கும் நீரவாழ் �ாவ�ஙகள் 
(Submerged floating hydrophytes): இத்தோைரங�ள் 
முறறிலும் நீரில் மூழ்கியுள்ளது. இலை�ள் ைண் 
ைறறும் �ோறகறோடு சதோைர்பு ச்றறிருப்்தில்லை. 
எடுத்துக�ோடடு: ட�ரட்ஜெோஃபிலலம் ைறறும் 
யுட்ரிக்குஜலரியோ.

iv. நீருள் மூழ்கி ரவரூன்றிய நீரவாழ் �ாவ�ஙகள் 
(Rooted- submerged hydrophytes): இத்தோைரங�ள் 
நீருள் மூழ்கி ைண்ணில் கைறூன்றி �ோறறுைன் 
சதோைர்பு ச�ோள்ளோதலை. எடுத்துக�ோடடு: 
்ஹட்ரிலலோ, வோலிஸ்ஜநரியோ ைறறும் ஐ�ோயடெஸ்.

v. நீர நிை வாழ்பலவ அல்ைது ரவர ஊன்றி 
சவளிபபட்ட நீரவாழ் �ாவ�ஙகள் (Amphibious 
hydrophytes or Rooted emergent hydrophytes): 
இத்தோைரங�ள் நீர் ைறறும் நிைப்்ரப்பு த� அலைவு 
முலற�ளுககு ஏறறைோறு ைோழ்கின்றன. இலை�ள் 
ஆழைறற நீரில் ைளர்கின்றன. எடுத்துக�ோடடு: 
டரனனகுலஸ், ்ெஃைோ ைறறும் �ோஜிஜெரியோ.

லைக்ர�ாலபட்கள் (Hygrophytes): 
ஈரத்தன்லையுலைய சூழல் ைறறும் நிழல் உள்ள 
இைங�ளில் ைளரும் தோைரங�ள் 
லெககரோஃல்ட�ள் என்று 
அலழக�ப்்டுகின்றன. எடுத்துக�ோடடு: 
ஜஹபிஜனரியோ (ஆர்கிட�ள்), ைோஸ்�ள் 
(பிலரகயோஃல்ட�ள்) முதலியன.

புை அலமபபில் �க அலமவுகள் (Morphological 
adaptations):
ரவர
•	 	ச்ோதுைோ� உலஃபியோ ைறறும் �ோலவீனியோவில் 

கைர்�ள் முறறிலும் �ோணப்்டுைதில்லை அல்ைது 
்ஹட்ரிலலோவில் குலறவுறற ைளர்ச்சியுைனும், 
ரடனனகுலஸில நன்கு ைளர்ச்சி அலைநத 
கைர்�ளும் �ோணப்்டுகின்றன.

•	 	கைர்மூடி�ளுககு ்திைோ� கைர் ல்�ள் 
அலைநதிருககிறது. எடுத்துக�ோடடு: ஆ�ோயத் 
தோைலர.

�ணடு:
•	 	நீருள்மூழ்கித்தோைரங�ளில் நீண்ை, 

மிருதுைோன,்ஞசு க்ோன்ற நீடசியலைநத தண்டு 
�ோணப்்டுகிறது.

•	 	மிதககும் தோைரங�ளில் தண்ைோனது தடித்த, 
குறுகிய, ்ஞசு க்ோன்ற ஓடு தண்டுைனும், 
கைரூன்றி மிதககும் தோைரங�ளில் இது 
கிலைைடைத் தண்ைோ�வும் (கிழஙகு)
�ோணப்்டுகிறது.

•	 	தலர்ைர் ஓடுதண்டு, தலரகீழ் உநது தண்டு, 
தலரகைல் ஓடுதண்டு, தண்டு ைறறும் கைர் 
்தியன்�ள், கிழஙகு�ள், உறஙகு நிலை நுனி�ள் 
ஆகியைறறின் மூைம் உைை இனப்ச்ருக�ம் 
நி�ழ்கிறது.

இலைகள்:
•	 	வோலிஸ்ஜநரியோவில் இலை�ள் சைல்லியலை, 

நீண்ைலை ைறறும் ்டலையோன நோைோ 
ைடிைமுலையது. டைோட்ஜெோஜமோஜிெோனில் 
இலை�ள் சைல்லியலை, நீண்ைலை.
ட�ரட்ஜெோஃபிலலம் தோைரத்தில் நுன்பிளவுறற 
இலை�ள் �ோணப்்டுகின்றன.

•	 	அல்லி (Nymphaea) ைறறும் தோைலரயில் (Nelumbo) 
மிதககும் இலை�ள் ச்ரியது ைறறும் 
தடலையோனது. ஐக்கோர்னியோ ைறறும் ட்ரோப்ைோவில் 
இலைக�ோம்பு ்ருத்தும், ்ஞசு க்ோன்று 
�ோணப்்டுகின்றன.

•	 	கைரூன்றி சைளிப்்டை நீர்ைோழ் தோைரங�ளில் 
இரு ைல�யோன இலை�ள் (நீர் ைடைத்திறகுக 
கீகழ பிளவுறற இலை�ளும், நீர் ைடைத்திறகு 
கைகை முழுலையோன இலை�ளும்) 
�ோணப்்டுகின்றன. எடுத்துக�ோடடு: 
டரனனகுலஸ், லிம்ஜனோஃபிலலோ எட்டிஜரோபிலலோ 
ைறறும் �ோஜிஜெரியோ.

உள்ளலைப்பில் த� அலைவு�ள் (Anatomical 
adaptations):
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படம் 6.19 ்ஹட்ரிலலோ தண்டு (கு.சை)
•	 	கியூடடிக�ள் முழுலையோ�க �ோணப்்ைோைகைோ 

அல்ைது �ோணப்்டைோல் சைல்லியதோ�கைோ 
அல்ைது குலறைோ�கைோ ைளர்ச்சி 
அலைநதிருத்தல். 

•	 	ஓர் அடுககு புறத்கதோல் �ோணப்்டுைது.
•	 	நன்கு ைளர்ச்சியலைநத ஏரஙல�ைோவினோல் 

ஆன புறணி �ோணப்்டுைது.
•	 	ைோஸ்குைத் திசுக�ள் குலறைோன ைளர்ச்சி 
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அலைநதுள்ளது. கைரூன்றி சைளிப்்டை நீர்ைோழ் 
தோைரங�ளில் ைோஸ்குைத்திசுக�ள் நன்கு 
ைளர்ச்சி ச்றறுள்ளது.

•	 	கைரூன்றி சைளிப்்டை நீர்ைோழ் தோைரங�லளத் 
தவிர ைறற தோைரங�ளில் ைலுலைக ச�ோடுககும் 
திசுக�ள் ச்ோதுைோ�க �ோணப்்டுைதில்லை. பித் 
செல்�ள் ஸ்கிளிரஙல�ைோவினோல் ஆனது. 

வாழ்வியல் �க அலமவுகள் (Physiological 
adaptations): 
•	 	நீர்ைோழ் தோைரங�ள் �ோறறிைோச் சூழலைத்தோஙகிக 

ச�ோள்ளும் திறன் ச�ோண்ைது.

•	 	இலை ைோயு ்ரிைோறறத்திறகு உதவும் சிறப்பு 
உறுப்பு�லளக ச�ோண்டுள்ளது.

வைணட நிைத்�ாவ�ஙகள் (Xerophytes):
உைர் அல்ைது ைறள்நிைச்சூழலில் ைோழ்கின்ற 
தோைரங�ள் ைறண்ை நிைத் தோைரங�ள் 
எனப்்டுகின்றன. ைறண்ை நிை ைோழிைங�ள் 
இருைல�யோனது. அலை,
அ) இயல்நிலை வைட்சி (Physical dryness): இவ்ைல� 
ைோழிைங�ளில் �ோணப்்டும் ைண் குலறநத 
ைலழயளவு ச்றுைதோலும் ைறறும் நீலரக குலறநத 
அளவில் கெமிககும் திறன் ச�ோண்டுள்ளதோலும் 
ைண்ணோனது சிறிதளவு நீலரகய ச்றறுள்ளது.
ஆ) செயல்நிலை வைட்சி (Physiological dryness): 
இவ்ைல� ைோழிைங�ளில் கதலைககு அதி�ைோன 
நீர் ச�ோண்டிருநதோலும் ைண்ணில் புலழசைளி�ள் 
(capillary spaces) �ோணப்்டுைதில்லை. எனகை 
நீலர கைர்�ள் உறிஞசிகச�ோள்ள முடிைதில்லை. 
எடுத்துக�ோடடு: உைர் ைறறும் அமிை ைண்ணில் 
ைோழும் தோைரங�ள்.

த� அலைவு அடிப்்லையில் ைறண்ை நிைத் 
தோைரங�ள் மூன்று ைல��ளோ� 
ைல�ப்்டுத்தப்்டுகின்றன. அலை
1. குறுகிய �ோைம் ைோழும் ஒரு ்ருைத்தோைரங�ள்
2. ெலதப்்றறுலைய அல்ைது நீலரச் கெமித்து 
லைக�க கூடிய தோைரங�ள்: 3. ெலதப்்றறறற 
அல்ைது நீலரச் கெமிக� இயைோத் தோைரங�ள்
1. குறுகிய காைம் 
வாழும் ஒரு 
ப ரு வ த் � ா வ � ங க ள் 
( E p h e m e r a l s ) : 
இலை�ள் ைறடசி 
நிலைலயத் தவிர்ககும் 
அல்ைது ெோைோளிககும் 
த ோ ை ர ங � ள் 
எனப்்டுகின்றன. இத் 
தோைரங�ள் மி�க 
குலறநத �ோைத்தில் 
(ஒரு ்ருைம்) தன் 

ைோழ்கல� சுழறசியிலன முடித்துக ச�ோள்கின்றன. 
இலை உண்லையோன ைறண்ை நிைத் தோைரங�ள் 
இல்லை. எடுத்துக�ோடடு: ஆர்ஜிஜமோன, டமோலலுஜகோ, 
ட்ரிபுலஸ் ைறறும் டெஃப்ஜரோசியோ
2). ெல�பபற்றுலடய அல்ைது நீல�ச் ரெமித்து 
லவக்கக் கூடிய �ாவ�ஙகள் (Succulents): 
இலை ைறடசிலயச் ெைோளிககும் திறனுலைய 
தோைரங�ள் எனப்்டுகின்றன. இத்தோைரங�ள் 
ைறடசியின் க்ோது அதன் உைைப் ்குதி�ளில் நீலரச் 
கெமித்து லைத்துக ச�ோள்ைதுைன் �டுலையோன 
ைறடசி நிலை�லள எதிர்ச�ோள்ளச் சிறப்்ோன சிை 
த�ைலைவு�லள ச�ோண்டுள்ளன. எடுத்துக�ோடடு: 
ஓப்ைனஷியோ, ஆஜலோ, பி்ரஜயோஃபிலலம் ைறறும் 
பிஜகோனியோ. 
3) ெல�பபற்ைற்ை அல்ைது நீல�ச் ரெமிக்க இயைாத் 
�ாவ�ஙகள் (Non succulents): இலை ைறடசிலய 
எதிர்ச�ோண்டு தோஙகிகச�ோள்ளும் தோைரங�ள்.
எனகை இலை உண்லையோன ைறண்ை நிைத் 
தோைரங�ள் என அலழக�ப்்டுகின்றன. இலை 
சைளிப்புற ைறறும் உடபுற ைறடசியிலன 
எதிர்ச�ோள்கின்றன. உைர் நிலை�லள எதிர்த்து 
ைோழப் ்ை த� அலைவு�லளக ச�ோண்டுள்ளன. 
எடுத்துக�ோடடு: ஜகசுவ்ரனோ, நீரியம்(அரளி), 
ஜிஜிைஸ் ைறறும் அக்ஜகஷியோ. 
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படம் 6.21 அ) ெலதப்்றறுலைய ைறண்ை 
நிைத்தோைரம் - ஆஜலோ 

ஆ) ெலதப்்றறறற ்ல்ைோண்டுத்தோைரம் - ஜிஜிைஸ்
புை அலமபபில் �க அலமவுகள்:
ரவர
•	 	கைர்த்சதோகுப்பு நன்கு ைளர்ச்சி அலைநதுள்ளது. 

தண்டு சதோகுப்பிலனக �ோடடிலும் கைர்த்சதோகுப்பு 
அதி� ைளர்ச்சி அலைநதுள்ளது.

•	 	கைர் தூவி�ள் ைறறும் கைர் மூடி�ள் நன்கு 
ைளர்ச்சியலைநதுள்ளன.

�ணடு
•	 	தண்டு ச்ரும்்ோலும் �டினைோனது, �டலை 

தன்லையுலையது. இது தலரகைல் அல்ைது 
தலரகீழ்க �ோணப்்ைைோம்.

படம் 6.20 ஆஞ்ஜிஜமோன 
டமக்ஸிகோனோ – குறுகிய 

�ோைம் ைோழும் ஒரு ்ருைத் 
தோைரம்
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•	 	தண்டு ைறறும் இலை�ளின் கைற்ரப்பு�ளில் 
சைழுகு பூச்சு �ோணப்்டுைதுைன் அைர்த்தியோன 
தூவி�ளும் �ோணப்்டுகின்றன.

•	 	சிை ைறண்ை நிைத் தோைரங�ளின் தண்டின் 
அலனத்துக �ணுவிலைப் ்குதி�ளும் 
ெலதப்்றறுள்ள இலை ைடிை அலைப்்ோ� 
ைோறறைலைநதுள்ளன.இலை இலைத்சதோழில் 
தண்டு (ஃபில்கைோகிளோட) (ஒப்ைனஷியோ) 
எனப்்டுகின்றன..

•	 	கைறு சிை தோைரங�ளில் ஒன்று அல்ைது அரிதோ� 
இரண்டு �ணுவிலைப் ்குதி�ள் ெலதப்்றறுள்ள 
்சுலையோன அலைப்்ோ� ைோறு்ோடு 
அலைநதுள்ளது. இலை கிளோகைோடு (ஆஸ்ைரோகஸ்) 
எனப்்டும்.

•	 	சிைைறறில் இலைக �ோம்்ோனது ெலதப்்றறுள்ள 
இலை க்ோன்று உருைோறறம் அலைநதுள்ளது. 
இது �ோம்பிலை (ஃபில்கைோடு) (அக்ஜகஷியோ 
டமலஜனோ்�லோன) என அலழக�ப்்டுகிறது. 
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்ைம் 6.22 ைறண்ை நிைத்தோைரங�ள்
அ) ெலதப்்றறுலைய ைறண்ை நிைத் தோைரம் 
ஆ) ெலதப்்றறறறது – ்ல்ைோண்டு ைோழ்்லை – டகப்ைோரிஸ்
இ) கிளகைோடு – அஸ்ைரோகஸ்
ஈ) �ோம்பிலை - அக்ஜகஷியோ

ஆ)

ஈ)

அ)

இ)

தண்டு, இலை ஆகியலை ்ை தூவி�ளோல் 
சூழப்்டடுள்ள ைறண்ை நிைத் தோைரங�ள் 
டலரகக�ோஃபில்ைஸ் தோைரங�ள் என 
அலழக�ப்்டுகின்றன.எடுத்துக�ோடடு: பூெணி 
ைல��ள். (மிஜலோத்ரியோ ைறறும் முகியோ)

இலைகள்
•	 	சூரிய ஒளி ைறறும் சைப்்த்திலனப் பிரதி்லிக� 

உதவும் கதோல் க்ோன்றும், ்ள்ளப்்ோ�வும் 
உள்ள இலை�ள் ச்ோதுைோ�க 
�ோணப்்டுகின்றன.

•	 	யூஃப்ஜைோர்பியோ, அக்ஜகஷியோ, ஜிஜிைஸ், 
டகப்ைோரிஸ் க்ோன்ற தோைரங�ளில் இலையடிச் 
செதில்�ள் முட�ளோ� ைோறு்ோடு அலைநதுள்ளன.

•	 	முழு இலை�ளும் முட�ளோ�கைோ 
(ஒைனஷியோ),ைறறும் செதில்�ளோ�கைோ 
(ஆஸ்ைரோகஸ்) ைோறறுரு அலைநது 
�ோணப்்டுகிறன.

உள்ைலமபபில் �க அலமவுகள்:
•	 	நீரோவிப் க்ோககின் �ோரணைோ� நீர் இழப்பிலனத் 

தடுப்்தற�ோ�ப் ் ல்ைடுககு புறுத்கதோலுைன் தடித்த 
கியூடடி�ளும் �ோணப்்டுகின்றன.

•	 	ஸ் கி லி ர ங ல � ை ோ வி ன ோ ை ோ ன 
புறத்கதோைடித்கதோல் (Hypodermis) நன்கு 
ைளர்ச்சி அலைநதுள்ளது.

•	 	உடகுழிநத குழி�ளில், தூவி�ளுைன் கூடிய 
உடகுழிநதலைநத இலைத்துலள�ள் (Sunken 
stomata) கீழ்புறத் கதோலில் ைடடுகை 
�ோணப்்டுகின்றன.

•	 	இரவில் திறககும் (Scota active stomata) 
ைல�யோன இலைத் துலள�ள் ெலதப்்றறுள்ள 
தோைரங�ளில் �ோணப்்டுகின்றன.

•	 	் ல்ைடுககு �றலறஉலற ச�ோண்ை ைோஸ்குைத் 
சதோகுப்பு�ள் நன்கு ைளர்ச்சி அலைநதுள்ளது.

•	 	இலையிலைத் திசுைோனது ்ோலிகெடு ைறறும் 
்ஞசு திசுைோ� நன்கு கைறு்ோடு அலைநதுள்ளது.

•	 	ெலதப்்றறுள்ளைறறில் தண்டுப்்குதியில் 
நீர்கெமிககும் திசுக�லளப்ச்றற ்குதியோ� 
விளஙகுகிறது. 
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வாழ்வியல் �க அலமவுகள்
•	 	ச்ரும்்ைோன ைோழ்வியல் நி�ழ்வு�ள் நீரோவிப் 

க்ோககிலனக குலறககின்ற ைல�யில் 
ைடிைலைக�ப்்டடுள்ளன.

•	 	ைோழ்கல� சுழறசிலயக குறுகிய �ோைத்திகைகய 
முடித்துக ச�ோள்கின்றன (குறுகிய �ோைம் ைோழும் 
ஒரு ்ருைத்தோைரங�ள்)

வைநிைத் �ாவ�ஙகள் (Mesophytes)
•	 	மிதைோன சூழ்நிலையில் (மி� ஈரைோ�கைோ அல்ைது 

மி� ைறண்கைோ அல்ைோத) ைோழும் தோைரங�ள் 
ைளநிலை தோைரங�ள் என 
அலழக�ப்்டுகின்றன.

•	 	இலை ச்ோதுைோ� நிைத் தோைரங�ள் என 
அலழக�ப்்டுகின்றன. எடுத்துக�ோடடு: கெோளம் 
(Maize) ைறறும் செம்்ருத்தி (Hibiscus).

புை அலமபபில் �க அலமவுகள்:
•	 	கைர்தூவி�ள் ைறறும் கைர் முடிச்சு�ளுைன் கைர் 

சதோகுப்்ோனது நன்கு ைளர்ச்சி அலைநதுள்ளது.
•	 	தண்டு ச்ோதுைோ�த் தலரககு கைகை தடித்து 

நன்கு கிலளத்துக �ோணப்்டுகிறது.
•	 	இலை�ள் ச்ோதுைோ�ப் ச்ரிய, ்ரநத, சைல்லிய, 

்ை ைடிைங�ளுைன் �ோணப்்டுகிறது.

உள்ைலமபபில் �க அலமவுகள்:
•	 	தலரகைல் ்குதியின் தோைரப் ்ோ�ங�ளில் 

மிதைோன கியூடடிகிள் ைளர்ச்சி அலைநது 
�ோணப்்டுகிறது.

•	 	நன்கு ைளர்ச்சியலைநத புறத்கதோல் ைறறும் 
இலைத்துலள�ள் ச்ோதுைோ� இரு 
புறத்கதோல்�ளிலும் �ோணப்்டுகின்றன.

•	 	இலையிலைத் திசு நன்கு கைறு்டை ்ோலிகெடு 
ைறறும் ்ஞசு ்ோரஙல�ைோவிலன 
ச�ோண்டுள்ளது.

•	 	ைோஸ்குைத்திசுக�ள் ைறறும் ைலுவூடடும் 
திசுக�ள் மிதைோன ைளர்ச்சியுைன் நன்கு 
கைறு்ோடு அலைநது �ோணப்்டுகிறன.

வாழ்வியல் �க அலமவுகள்
•	 	அலனத்து ைோழ்வியல் நி�ழ்வு�ளும் 

இயறல�யோ�கை �ோணப்்டுகிறது.
•	 	நீர் ்றறோககுலற ஏற்டுைோனோல் அலற சைப்் 

நிலை�ளில் தற�ோலி� ைோைல் நிலைலய 
ஏற்டுத்திச�ோள்கின்றன.

க�ோலைக �ோைங�ளில் ைறண்ை 
நிைத்தோைரங�ளோ�வும், ைலழக�ோைங�ளில் 
ைளநிைத் தோைரங�ளோ�கைோ அல்ைது நீர்ைோழ் 
தோைரங�ளோ�கைோ செயல்்டும் தோைரங�ள் 
டகரோப்க்ோல்ட�ள் (Tropophytes) என 
அலழக�ப்்டுகின்றன.

ச�ாற்றுத் �ாவ�ஙகள் (Epiphytes)
ைறற தோைரங�ளின் கைல் (ஆதோரத் தோைரங�ள்) 
சதோறறி ைோழ்்லை சதோறறுத் தோைரங�ள் 
எனப்்டுகின்றன. இதில் ஆதோரத் தோைரத்லத 
உலறவிைத்திற�ோ� ைடடுகை ்யன்்டுத்திக 
ச�ோள்கின்றன. அனோல் நீர் அல்ைது உணவிலனப் 
ச்றறுக ச�ோள்ைதில்லை. சதோறறுத் தோைரங�ள் 
ச்ோதுைோ� சைப்் ைண்ைை ைலழக �ோடு�ளில் 
அதி�ம் �ோணப்்டுகின்றன.

எடுத்துக�ோடடு: ஆர்கிடடு�ள், 
ைன்ச�ோடி�ள்(Lianas), சதோஙகும் ைோஸ்�ள், ைணி 
தோைரங�ள்.

புை அலமபபில் �க அலமவுகள்:
•	 	கைர்த் சதோகுப்பு�ள் விரிைோ� ைளர்ச்சி 

அலைநதுள்ளது. இதில் இருைல� கைர்�ள் 
�ோணப்்டுகின்றன. இலை அ).்றறு கைர்�ள் 
ைறறும் ஆ).உறிஞசும் கைர்�ள்.

•	 	சதோறறுத் தோைரங�ளின் பற்று ரவரகள் 
(Clinging roots) ஆதோரத் தோைரங�ளின் மீது 
உறுதியோ� நிலை நிறுத்த உதவுகின்றன. 

•	 	நிைபபுை ரவரகள்(Aerial roots) ்சுலையோனது. 
இலை கீழ்கநோககித் சதோஙகிக 
ச�ோண்டிருப்்லை. கைலும் இது ைளி 
ைண்ைைத்திலிருநது ஈரப்்தத்லத 
உறிஞசுைதற�ோ� சவைாமன் (Velamen)என்ற 
்ஞசு க்ோன்ற திசுவுலையது. 

•	 	சிை சதோறறுத் தோைரங�ளின் தண்டு ெலதப் 
்றறுள்ளதோ�வும் ைறறும் க்ோலி குமிழ்�லளகயோ 
அல்ைது கிழஙகு�லளகயோ உருைோககுகின்றன.

•	 	இலை�ள் ச்ோதுைோ�க குலறநத 
எண்ணிகல�யிலும்,தடிப்்ோன கதோல் க்ோன்றும் 
�ோணப்்டுகின்றன.

•	 	ச�ோன்று உண்ணி�ளிைமிருநது தன்லனக 
�ோத்துக ச�ோள்ளத் சதோறறு தோைரககூடைங�ளில் 
மிரமிரகாஃபில்லி ச்ோதுைோ�க �ோணப்்டுகிறது.

•	 	�னி�ள் ைறறும் விலத�ள் மி�வும் சிறியலை. 
ச்ோதுைோ� இலை �ோறறு, பூச்சி�ள் ைறறும் 
்றலை�ள் மூைம் ்ரவுகின்றன.

உள்ைலமபபில் �க அலமவுகள்:
•	 	் ல்ைடுககு புறத்கதோல் �ோணப்்டுகிறது. 

சைைோைன் திசுவிலன அடுத்துச் சிறப்்ோ� 
அலைநத எககெோசைர்மிஸ் (Exodermis) அடுககு 
ஒன்று �ோணப்்டுகிறது.

•	 	நீரோவிப் க்ோககிலன சைகுைோ�க 
குலறப்்தற�ோ�த் தடித்த கியூடடிகிள் ைறறும் 
உடகுழிநத இலைத்துலள�ள் ஆகியன 
�ோணப்்டுகின்றன.
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•	 	ெலதப்்றறுள்ள சதோறறுத் தோைரங�ளில் 
நீரிலனச் கெமிக� நன்கு ைளர்ச்சி அலைநத 
்ோரஙல�ைோ திசுக�ள் �ோணப்்டுகின்றன. 
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 படம் 6.25 சைைோைன் திசுக ச�ோண்டு ஆர்கிட 

நிை கைல் கைரின் குறுககுசைடடுத் கதோறறம்

வாழ்வியல் �க அலமவுகள்
•	 	நீலரச் சிறப்்ோ� உறிஞெ சைைோைன் திசு 

உதவுகிறது. 

உவர ெதுபபு நிை வாழ்த்�ாவ�ஙகள் (Halophytes):
மில�யோன உப்பு�ள் �ோணப்்டும் நிைப்்குதியில் 
ைளரும் சிறப்பு ைல� தோைரங�ள் உைர் ெதுப்பு 
நிைைோழ்த் தோைரங�ள் என அலழக�ப்்டுகின்றன.

எடுத்துக�ோடடு: ்ரஜ�ோஃஜைோரோ, ட�ோனஜரஸியோ 
ைறறும் அவிட�னனியோ

இலை �ைற�லர ஓரங�ளிலும், 
மு�த்துைோரங�ளிலும் ைோழ்கின்றன. இஙகு நிைம் 
ஈரத்தன்லைசயோடிருநதோலும் ைோழ்வியல் ரீதியோ� 
உைர்தன்லையுலையது. தோைரங�ள் உப்புநீலர 
கநரடியோ�ப் ்யன்்டுத்த முடியோது. ஆல�யோல் 
அலை உப்ல் ைடி�டடுைதற�ோ� ைோழ்வியல் 
செயல்முலற�லளப் ்யன்்டுத்த கைண்டியுள்ளது. 
இவ்ைல�யோன தோைரககூடைங�ள் 
ெதுபபுநிைககாடுகள் அல்ைது அலையாத்திக்காடுகள் 
(Mangrove forest) என அலழக�ப்்டுகின்றன. இதில் 
ைோழும் தோைரங�ள் ெதுப்புநிைத் தோைரங�ள் என 
அறியப்்டுகின்றன.

புை அலமபபில் �க அலமவுகள்:
•	 	மித சைப்்ைண்ைைப் ்குதி�ளில் �ோணப்்டும் 

உைர் ெதுப்பு நிைத்தோைரங�ள் சிறு செடி�ளோ�வும், 
சைப்் ைண்ைைப்்குதி�ளில் �ோணப்்டும் உைர் 
ெதுப்பு நிைத் தோைரங�ள் ச்ரும்்ோலும் புதர் 
செடி�ளோ�வும் �ோணப்்டுகின்றன.

•	 	இயல்்ோன கைர்�ளுைன் கூடுதைோ� முடடு 
கைர்�ள் (Stilt roots)இைறறில் கதோன்றுகின்றன.

•	 	புவிஈர்ப்புவிலெககு எதிரோ� இைறறில் கதோன்றும் 

சிறப்பு ைல� கைர்�ள் நிமட்ரடாஃரபாரகள் 
(Pneumatophores) எனப்்டுகின்றன. அதில் 
அலைநதுள்ள நிமத்ர�ாடுகள் (Pneumathodes) 
ச�ோண்டு தோைரம் அதறகுத்கதலையோன அளவு 
�ோறகறோடைத்லதப் ச்றுகிறது. இலை 
சுவாசிக்கும் ரவரகள் (Breathing roots) எனவும் 
அலழக�ப்்டுகின்றன. எடுத்துக�ோடடு: 
அவிட�னனியோ. 
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படம் 6.26 அ) நிைடகைோஃக்ோர்�ள் ச�ோண்ை ெதுப்பு 
நிைத் தோைரம்

•	 	தோைர உைைத்தின் தலரகைல் ்குதி�ள் தடித்த 
கி யூ ட டி க கி ல ள 
ச்றறுள்ளது.

•	 	இலை�ள் தடித்தலை, 
மு ழு ல ை ய ோ ன ல ை , 
ெ ல த ப் ் ற று ள் ள ல ை , 
்ள்ளப்்ோனலை. சிை 
சி ற றி ன ங � ளி ல் 
இ ல ை � ள் 
� ோ ண ப் ் டு ை தி ல் ல ை 
(Aphyllus) 

•  �னிககுள் விலத 
முலளத்தல் (Vivipary)ைல�யோன விலத 
முலளத்தல் அதோைது �னியில் உள்ளக்ோகத 
விலத�ள் முலளப்்து உைர் ெதுப்பு நிைத் 
தோைரங�ளில் �ோணப்்டுகிறது.

உள்ைலமபபில் �க அலமவுகள்:
•	 	தண்டில் �ோணப்்டும் ெதுர ைடிைப் புறத்கதோல் 

செல்�ள் மில�யோன கயூடடின் பூச்லெப் 
ச்றறிருப்்துைன் அைறறில், எண்சணய்ப் 
ச்ோருட�ள் ைறறும் ைோன்னின் நிரம்பிக 
�ோணப்்டுகின்றன.

•	 	தண்டின் புறணிப் ்குதியில் ைலுவூடைைதற�ோ� 
நடெத்திர ைடிை ஸ்கிலிலரட�ளும், ‘H’ ைடிை 
தடித்த அைர்த்தியுறற ‘ஸ்பிகியூல்�ளும்’ 
�ோணப்்டுகின்றன.

•	 	இலை�ள் இரு்க� இலை�ளோ�கைோ அல்ைது 
ெை்க� இலை�ளோ�கைோ இருப்்துைன் உப்பு 
சுரககும் சுரப்பி�லளயும்ச்றறுள்ளன. 

வாழ்வியல் �க அலமவுகள்:
•	 	சிை தோைரங�ளின் செல்�ள் அதி� அழுத்தச் 

படம் 6.26 ஆ) 
ெலதப்்றறுள்ள 

ெதுப்பு நிைத்தோைரம் 
- �ோலிஜகோர்னியோ
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ெவ்வூடு ்ரைல் அழுத்தத்லதக ச�ோண்டுள்ளன.
•	 	விலத முலளத்தைோனது �னி தோய் தோைரத்தில் 

இருககும்க்ோகத நலைச்றுகின்றது (கனிக்குள் 
வில� முலைத்�ல்)

Þ¬ô ¹™L õ†ì‹ 

º¬÷«õ˜
èQ

c˜ 

«êÁñ‡

M¬îJ¬ô
«ñŸî‡´

படம் 6.27 �னிககுள் விலத முலளத்தல் ைல� 
விலத முலளத்தல்

தமிழ்நோடடின் மூன்று 
ைோைடைங�ளில் (நோ�ப்்டடினம், 
தஞெோவூர் ைறறும் திருைோரூர்), 
இவ்ைல� �ோடு�ள் 

�ோணப்்டுகின்றன. �ஜோ புயல் (Gaja cyclone)
விலளைோ� (நைம்்ர் 2018) முத்துப்க்டலையில் 
ைடடும் (திருைோரூர் ைோைடைம்) குலறநத அளவு 
கெதகை ஏற்டைது. இதறகு அஙகுள்ள 
அலையோத்திக�ோடு�கள (உைர் ெதுப்பு 
நிைக�ோடு�ள்) �ோரணம்.

6.4 கனிகள் மற்றும் வில� ப�வு�ல் (Dispersal 
of Fruits and Seeds):
்றலை�ள், ்ோலூடடி�ள், ஊர்ைன, மீன், எறும்பு�ள் 
ைறறும் பூச்சி�ள், ைண் புழு ஆகியைறறோல் 
்ரவுைதறகுத் கதலையோன �ைர்ச்சியோன நிறம், 
நறுைணம், ைடிைம், சுலை ஆகியைறலறக �னி�ள் 
ைறறும் விலத�ள் ச்றறுள்ளன. விலத ஒன்று �ரு, 
கெ�ரிக�்டை உணவுப் ச்ோருட�ள் ைறறும் 
்ோது�ோப்பு உலறயோன விலதயுலற ஆகியைறலறக 
ச�ோண்டுள்ளது.

ஒவ்சைோரு விலதயும் உறஙகு நிலையிலுள்ள, 
எதிர்�ோைத் தோைரங�லளத் தன் உள்கள 
ச�ோண்டிருககிறது. புவியியல் ்குதி�ளில் மீது 
்ரைைோ� விலத�லள விநிகயோகிப்்தறகும், 
அைறலற நிலை நிறுவுைதறகும் விலத ்ரவுதல் ஒரு 
முககியக �ோரணியோ� விளஙகுகிறது.

ஒரு தோய் தோைரத்திலிருநது ் ல்கைறு தூரத்திறகுக 
�னி�ள் ைறறும் விலத�ள் ்ரவுதகை விலத ைறறும் 
�னி ்ரவுதல் என அலழக�ப்்டுகிறது. இது �ோறறு, 
நீர் ைறறும் விைஙகு�ள் க்ோன்ற சூழ்நிலை 
�ோரணி�ளின் உதவியுைன் நலைச்றுகிறது.

தோைர இனங�ளின் மீளுருைோக�வும் ைறறும் 
புதிய ்ரப்பில் ைளரவும், அப்க்ோது ஏற்டும் 
நோறறு�ளின் க்ோடடி ைறறும் இயறல� எதிரி�ளோன 
தோைரஉண்ணி�ள், ்ழ உண்ணி�ள் ைறறும் 
கநோய்ககிருமி�ளிைமிருநது தப்பித்துப் புதிய 
தோைரங�லளக குடிகயறறுைதறகும் கதலைப்்டும் 
ஒரு ச்ோதுைோன ைழிமுலறகய விலத ்ரவுதல் ஆகும்.

�னிமுதிர்தல் ைறறும் விலதப்்ரைல் ்ை உ�நத 
சூழல் �ோரணி�ளோல் ஊககுவிக�ப்்டுகின்றன.
க�ோலை க்ோன்ற தகுநத �ோைம், தக�ச்சூழல்,ைறறும் 
�ோைநிலைகக�ற் �ோணப்்டும் ்ரைல் 
மு�ைர்�ளோன ்றலை�ள், பூச்சி�ள் ஆகியலை 
இதறகு உதவுகின்றன. 

உை�ளவில் ்ை சூழல் ைண்ைைங�ளில் 
�ோணப்்டும் ்ல்கைறு தோைரச் ெமுதோயங�ள் 
உருைோக�த்திறகு ஏதுைோ� விலத�ள் ்ரவுதைலைய 
மு�ைர்�ள் கதலைப்்டுகின்றன. உணவு, 
ஊடைச்ெத்துமிக� ைோழ்விைங�ளில் விலத�லள 
இைம்ச்யரச் செய்யவும், தோைர ைர்ணு 
்ன்மு�த்தன்லைலய ஏற்டுத்தவும், இம்மு�ைர்�ள் 
உதவுகின்றன.

6.4.1. காற்றின் மூைம் ப�வு�ல் (Dispersal by 
Wind) (Anemochory)
தனி விலத�ள் அல்ைது முழுக �னி�ளில் கதோன்றும் 
்ை ைோறறுருக�ள் �ோறறின் மூைம் அலை ்ரை 
உதவி செய்கின்றன. உயரைோன ைரங�ளில் �னி�ள் 
ைறறும் விலத�ள் ்ரவுைது அதி�ம் நி�ழ்கிறது. 
�ோறறின் மூைம் ்ரை உதவும் 
த�அலைவு�ள்பின்ைருைோறு .
•  மி�ச்சிறிய விலத�ள் (Minute seeds) : விலத�ள் 

நுண்ணியதோ�, மி�மி�ச் சிறியதோ�, 
கைெோனதோ�, தடலையோன (inflated) 
சைளிஉலறலய ச்றறதோ� இருப்பின் 
அைறறினோல் எளிதில் ்ரவுதைலைய முடியும். 
எடுத்துக�ோடடு: ஆர்கிட�ள்.

•  இறகல��ள் (Wings) : தடலையோன அலைப்பு 
ச�ோண்ை இறகல��ள் ச�ோண்ை விலத�ள் 
ைறறும் முழுக �னி�ள் �ோணப்்டுைது. 
எடுத்துக�ோடடு: கைப்பிள், ்கஜரோகோர்ப்ைஸ், 
டிப்டிஜரோகோர்ைஸ் ைறறும் டெர்மிஜனலியோ. 

்ைம் 6.29 ்கஜரோகோர்ப்ைஸ்்ைம் 6.28 அஸ்கிலிபியோஸ்
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•  இைகு வடிவ இலை அலமபபுகள் (Feathery 
Appendages): �னி�ள் ைறறும் விலத�ளில் 
�ோணப்்டுகின்ற இறகு ைடிை 
இலணயுறுப்்லைப்பு�ள் ்ரவுதலில் மிதககும் 
திறலன அதி�ரித்து உயர்நத இைங�லள 
அலைய உதவுகின்றன. எடுத்துக�ோடடு: 
டவர்ஜனோனியோ ைறறும் அஸ்கிலிபியோஸ்.

•  காற்று விலெ உைரும் செயல்முலை (Censor 
Mechanisms) : ஒரு ைலுைோன �ோறறு மூைம் 
�னி�ள் அதிர்ைலைய செய்யும் க்ோது, அலை 
பிளக�ப்்டடு அதன் மூைம் விலத�ள் 
சைளிகயறுகின்றன. எடுத்துக�ோடடு: 
அரிஸ்ஜெோஜலோக்கியோ, ்ோப்பி.

நோன் விலத கைல்ைளர் ெலதயிலன (Caruncle) 
ச�ோண்டிருககிகறன். கைலும் நோன் எறும்பு�ள் 
மூைம் ்ரவுகிகறன். நோன் யோர்? யூகிக�

6.4.2 நீர மூைம் ப�வு�ல் (Dispersal by Water) 
(Hydrochory)
நீர் நிலை�ள் அல்ைது நீர் நிலை�ளுககு அருகில் 
ைளரும் தோைரங�ளின் விலத�ள் ைறறும் �னி�ள் 
ச்ோதுைோ� நீர் மூைைோ�ப் ்ரவுகின்றன. 

நீர மூைம் ப�வு�லின் �க அலமவுகள்.
•	 	தலைகீழ்க கூம்பு ைடிைப் பூத்தளம் (Receptacle) 

ச�ோண்டு அைறறில் �ோறறு அலற�ள் 
�ோணப்்டுதல் . எடுத்துக�ோடடு: தோைலர.

•	 	�னியில் சைல்லிய சைளியுலறயும், நோர்�ளோைோன 
நடு உலறயிலனயும் ச�ோண்டிருப்்து. 
எடுத்துக�ோடடு: கதங�ோய்.

•	 	இகைெோன சிறிய ைறறும் �ோறறிலன 
உள்ளைககிய விலதஒடடு ைளரி�லள விலத�ள் 
ச்றறிருப்்து. எடுத்துக�ோடடு: அல்லி.

•	 	உப்பியத்தன்லையுைன் கூடிய �னி�லளக 
ச�ோண்டிருத்தல். எடுத்துக�ோடடு: டஹரிட்டீரோ 
லிட்ஜெோரோலிஸ்.

•	 	தோனோ�கை �ோறறில் மிதக� இயைோத 
தன்லைச�ோண்ை விலத�ள் ஓடு நீரின் 
கை�த்தினோல் அடித்துச் செல்ைப்்டுகின்றன. 
எடுத்துக�ோடடு: கதங�ோய்.

்ைம் 6.31 கதங�ோய்்ைம் 6.30 தோைலர

6.4.3 விைஙகுகள் மூைம் ப�வு�ல் (Dispersal 
by Animals) (Zoochory):
�னி�ள் ைறறும் விலத�ள் ்ரவுதலில் ைனிதன் 
உள்ளிடை ் ோலூடடி�ள், ் றலை�ள் மி� முககியைோன 
்ஙகு ைகிககின்றன. இலை�ள் பின்ைரும் 
அலைப்பு�லளக ச�ோண்டுள்ளன.

i) சகாக்கிகளுடன் கூடிய கனிகள் (Hooked fruit): 
�னி�ள் ைறறும் விலத�ளில் �ோணப்்டும் ச�ோககி�ள் 
(�ோநதியம்) நுண்ணிலழ செதில்�ள் 
(அனட்டரோஜைோகன) முள் க்ோன்ற அலைப்பு�ள் 
(அரிஸ்டிெோ) விைஙகு�ளின் உைல்�ள் மீது அல்ைது 
ைனிதனின் உலை�ளின் மீது ஒடடி ச�ோண்டு 
எளிதில் ்ரப்புகின்றன.

ii) ஒட்டிக் சகாள்ளும் கனிகள் மற்றும் வில�கள் 
(Sticky fruits and seeds):
அ) சிை �னி�ளில் ஒடடிக ச�ோள்ளும் சுரப்புத்தூவி�ள் 
�ோணப்்டடு அைறறின் உதவியோல் கையும் 
விைஙகு�ளின் கரோைங�ள் மீது ஒடடிக ச�ோண்டு 
எளிதில் ்ரவுகின்றன. எடுத்துக�ோடடு: 
ஜைோயர்ஹோவியோ ைறறும் கிளிஜயோம்.
ஆ) �னி�ளின் மீது �ோணப்்டும் பிசுபிசுப்்ோன 
அடுககு ்றலை�ள் �னி�லள உண்ணும் க்ோது 
அைறறின் அைகு�ளில் ஒடடிக ச�ோண்டு, ்றலை�ள் 
அைகிலன ைரககிலள�ளின் மீது கதய்ககும் க்ோது 
விலத�ள் ்ரவிப் புதிய இைங�லள அலைகிறது. 
எடுத்துக�ோடடு: கோர்டியோ ைறறும் அலோஞ்சியம்.

iii) ெல�பபற்றுள்ை கனிகள் (Fleshy fruits): சிை 
்�டைோன நிறமுலைய ெலதப்்றறுள்ள �னி�ள் 
ைனிதர்�ளோல் உண்ணப்்டடுப் பின்னர் அைறறின் 
விலத�ள் சைகு சதோலைவில் வீெப்்டடுப் 
்ரவுதைலைகின்றன.

்ைம் 6.33 ்ப்்ோளி்ைம் 6.32 சூரிய�ோநதி

6.4.4 சவடித்�ல் வழிமுலை மூைம் சி�றிப 
ப�வு�ல் (Dispersal by Explosive Mechanism) 
(Autochory)
•	 	சிை �னி�ள் திடீசரன்று ஒரு விலெயுைன் 

சைடித்து அதனுலைய விலத�ள் அநதத் 
தோைரத்தின் அருகிகைகய ்ரை உதவுகிறது. 
இவ்ைல� �னி�ளில் �ோணப்்டும் த� அலைவு�ள் 
பின்ைருைோறு:
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•	 	சிை �னி�லளத் சதோடுைதன் மூைம் அலை 
திடீசரன சைடித்து விலத�ள் மிகுநத விலெயுைன் 
தூககி எறியப்்டுகின்றன. எடுத்துக�ோடடு : 
�ோசித்தும்ல் (இம்ஜைசியனஸ் -்ோல்ெம்), ஹீரோ.

•	 	சிை �னி�ளில் ைலழ தூரலுககுப்பின், 
ைலழநீருைன் சதோைர்பு ச�ோள்ளும் க்ோது 
திடீசரனச் ெத்தத்துைன் சைடித்து விலத�ளோனது 
்ரைப்்டுகின்றன. எடுத்துக�ோடடு: ருயிலலியோ 
ைறறும் கிர�ோனட்ரோ.

•	 	சிை �னி�ள், ்டைோசு க்ோன்ற அதி�ச் ெத்தத்துைன் 
சைடித்து அலனத்து திலெ�ளிலும் விலத�லளச் 
சிதறடிக�ச் செய்கின்றன. எடுத்துக�ோடடு: 
ைோஹினியோ வோஹ்லி என்ற ஒடை�ப்்ோதகச�ோடி 
(Camel’s foot climber).

•	 	�னி�ள் முதிர்ச்சியலைநதவுைன் விலத�லளச் 
சுறறியுள்ள திசுக�ள் பிசின் க்ோன்ற 
அைர்த்தியோன திரைைோ� ைோறறைலைைதோல் 
�னி�ளின் உள்கள அதி�த் விலறப்்ழுத்தம் 
(High turgor pressure) ஒன்று 
உண்ைோக�ப்்டடுக �னியோனது சைடித்து 
விலத�ள் ்ரை உதவுகிறது. எடுத்துக�ோடடு: 
எக்டைலலியம் எஜலட்டிரியோ என்ற பீய்ச்சும் 
சைள்ளரி (squirting cucumber) ்கஜரோகோர்ைஸ் 
ைறறும் டிப்டீஜரோ கோர்ப்ைஸ். 

படம் 6.35 �ோசித்தும்ல்படம் 6.34 எக்டைலலியம்

மனி� உ�வியுடன் வில� ப�வு�ல்
விலதப்்நது (Seed 
ball): �ளிைண் ைறறும் 
இ ல ை ை ட கு ை ன் 
(்சுைோடடின் ெோணம் 
உ ட ் ை ) 
விலத�லளக�ைநது 
உ ரு ை ோ க � ப் ் டு ம் 
வி ல த ப் ் ந து � ள் 
ஜப்்ோனியர்�ளின் ்ழலையோன நுட்ைோகும். 
இம்முலறயில் கநரடியோ�த் தோைரங�லளத் தக� 
சூழலில் ைளர, ச்ோருத்தைோன இைங�ளுககுக 
ச�ோண்டு கெர்க� ைனிதன் உதவுகிறோன். 

இம்முலறயோனது தோைரைறற சைறறு 
நிைங�ளில் தோைரங�லளப் மீள்உருைோக�வும், 
தோைரங�லள ்ருைைலழ �ோைத்திறகு முன் தகுநத 
்ரைல் முலறயில் அரிதோன இைங�ளில் ்ரைச் 
செய்ைதறகும் துலண புரிகின்றது.

எடடிகைோக�ோரி அல்ைது ஏக�ோரி (Atelochory or 
Achor) என்றோல் என்ன? யூகிக்க?

சூழ்நிலையியலில் முக்கிய திெஙகள்
ைோர்ச் 21 – உை� ைன தினம்
ஏப்ரல் 22 – புவி தினம் 
கை 22 – உை� உயிரி ்ன்ை தினம் 
சூன் 05 – உை� சுறறுச்சூழல் தினம்
சூலை 07 – ைன ைக�ோறெை தினம்
செப்ைம்்ர் 16 – அகிை உை� ஓகெோன் தினம்.

6.4.5 வில� ப�வலின் நன்லமகள் 
(Advantages of seed dispersal):
•	 	தோய் தோைரத்தின் அருகில் விலத�ள் 

முலளப்்லதத் தவிர்ப்்தோல் விைஙகு�ளோல் 
உண்ணப்்டுைது அல்ைது கநோயுறுைது அல்ைது 
ெ� க்ோடடி�லளத் தவிர்ப்்து க்ோன்ற 
செயல்�ளிலிருநது தோைரங�ள் தப்பிககின்றன.

•	 	விலத ்ரவுதல் விலத முலளத்தலுககு உ�நத 
இைத்திலனப் ச்றும் ைோய்ப்ல் அளிக� விலத 
்ரவுதல் உ தவுகிறது.

•	 	தன்ை�ரநதகெர்கல�லய நி�ழ்த்தும் 
தோைரங�ளில்,அைறறின் ைர்ணுக�ளின் இைம் 
ச்யர்ைதறகு உதவும் ஒகர முககியச் செயைோ� 
இது உள்ளது. அயல் ை�ரநதச் கெர்கல�யில் 
ஈடு்டும் சைளி�ைப்பு தோைரங�ளில் தோய்ைழி 
ைர்ணு ்ரிைோறறத்திறகு விலத ்ரவுதல் உதவி 
செய்கிறது.

•	 	ைனிதர்�ளோல் ைோறறியலைக�ப்்டை சூழல் 
ைண்ைைத்திலும் கூைப் ்ை சிறறினங�ளின் 
்ோது�ோப்பிறகு விைஙகின் உதவியோல் விலத 
்ரவும் செயல் உதவுகிறது. 

•	 	் ோலைைனம் முதல் ்சுலை ைோறோக �ோடு�ள் 
ைலரயிைோன ்ல்கைறு சூழல் ைண்ைைங�ளின் 
நிலை நிறுத்தம் ைறறும் செயல்்ோடு�லள அறிநது 
ச�ோள்ளவும் உயிரி ்ன்ைத்லத தக� லைத்துப் 
்ோது�ோக�வும் �னி�ள் ைறறும் விலத�ள் 
்ரவுதைலைதல் அதி�ம் உதவுகிறது. 

பாடச்சுருக்கம்
உயிரினங�ளுககும் சூழலுககும் இலைகயயுள்ள 
சதோைர்பிலனப் ்றறிய உயிரியல் பிரிவு 
சூழ்நிலையியல் எனப்்டும். சூழ்நிலையியல் 
முககியைோ� இரண்டு பிரிவு�ளோ�ப் 
பிரிக�ப்்டடுள்ளது. அலை சுய சூழ்நிலையியல் 
ைறறும் கூடடுச் சூழ்நிலையியல் ஆகும்.்ல்கைறு 
உயிரினங�ளும் சூழகைோடு ஒருஙகிலணநதுள்ளன. 
சூழல் என்்து (சுறறுப்புறம்) இயறபியல், கைதியியல் 

படம் 6.36 விலதப்்நது
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ைறறும் உயிரியல் ஆகிய கூறு�லள உள்ளைககியது. 
. இநதக �ோரணி�ள் ஒரு உயிரினத்தின் சூழலை 
உருைோககும் உயிருள்ள ைறறும் உயிரறற 
�ோரணி�ள் என ைல�ப்்டுத்தப்்டுகின்றன. 
இருப்பினும் சூழல் �ோரணி�ள் நோன்கு 
ைகுப்புக�ளோ�ப் பிரிக�ப்்டுகின்றன. இலை 
பின்ைறுைோறு 1. �ோை நிலை �ோரணி�ள், 2. ைண் 
�ோரணி�ள், 3. நிைப்்ரப்பியல் �ோரணி�ள்,
4. உயிரி �ோரணி�ள்.

�ோை நிலையோனது தோைர ைோழ்கல�யிலனக 
�டடுப்்டுத்தும் முககியைோன இயறல� �ோரணி�ளில் 
ஒன்றோகும். �ோை நிலை �ோரணி�ள் ஒளி, 
சைப்்நிலை, நீர், �ோறறு ைறறும் தீ ஆகியைறலற 
உள்ளைககியதோகும். ஒரு குறிப்பிடை ்குதியில் 
உருைோன ைண்ணின் இயறபியல் ைறறும் 
கைதியியல் கூறலைப்ல் ச்றற ஒரு உயிரறற 
�ோரணி ைண் �ோரணி�ள் எனப்்டுகின்றன. இது 
புவியின் கைற்ரப்பு ைடிைம் ைறறும் அம்ெங�லள 
ஆய்ைது ஆகும். இது இயறல� நிை அலைவு என 
அலழக�ப்்டுகிறது. சூரிய ஒளி �திர்வீச்சு, சைப்் 
நிலை, ஈரப்்தம், ைலழப்ச்ோழிவு, விரிை�ைம், 
குத்துயரம் ஆகியைறறின் ஒருங�லைப்்ோல் 
எநதசைோரு ்குதியின் தட் சைப்் நிலை இைறறோல் 
தீர்ைோனிக�ப்்டுகிறது. தோைரங�ள் ைறறும் 
விைஙகு�ள் ஆகிய உயிரினங�ளுககிலைகய 
ஏற்டும் இலைச்செயல் விலளவு�ள் 
உயிரிக�ோரணி�ள் என அலழக�ப்்டுகின்றன. 
அலை தோைரங�ளின் மீது குறிப்பிைத்தக� 
விலளவு�லள ஏற்டுத்தககூடும்.

ஒரு சூழ்நிலையில் சைறறி�ரைோ� ைோழ 
உயிரினங�ளின் �டைலைப்பில் எற்டும் 
ைோறு்ோடு�ள் உயிரினங�ளின் த� அலைவு�ள் 
என்று அலழக�ப்்டுகின்றன. ைோழ்விைத்தில் நிைவும் 
சூழலுகக�ற் உயிரினங�ள் உயிர்ைோழ இத் 
த�அலைவு�ள் உதவுகின்றன. 

தோைரங�ளின் ைோழ்விைங�ள் ைறறும் அதற�ோன 
த�அலைவு�லளப் ச்ோறுத்து அலை கீழ்ைருைோறு 
ைல�ப்்டுத்தப்்டுகின்றன. நீர் ைோழ் தோைரங�ள், 
ைறண்ை நிை ைோழ் தோைரங�ள், ைள நிைத் 
தோைரங�ள், சதோறறுத்தோைரங�ள் ைறறும் உைர் 
ெதுப்பு நிை ைோழ் தோைரங�ள் என்்ன இலை�ளோகும்.

ஒரு தோய் தோைரத்திலிருநது ்ல்கைறு 
தூரத்திறகுக �னி�ள் ைறறும் விலத�ள் ்ரவுதகை 
விலத ைறறும் �னி ் ரவுதல் என அலழக�ப்்டுகிறது. 
இது �ோறறு, நீர் ைறறும் விைஙகு�ள் க்ோன்ற 
சூழ்நிலை �ோரணி�ளின் உதவியுைன் 
நலைச்றுகிறது.

மதிபபீடு
1.  சூ ழ் நி ல ை யி ய ல் 

்டிநிலை�ளின் ெரியோன 
ைரிலெ அலைப்பிலனக 
கீ ழ் நி ல ை யி லி ரு ந து 
க ை ல் நி ல ை க கு 
ை ரி ல ெ ப் ் டு த் தி 
அலைக�வும்.

 அ)  தனி உயிரினம்  உயிரித்சதோல�  
நிைத்கதோறறம்  சூழல் ைண்ைைம்

 ஆ)  நிைத்கதோறறம்  சூழல் ைண்ைைம்  
உயிர்ைம்  உயிர்கக�ோளம்

 இ)  குழுைம்   சூழல் ைண்ைைம்  நிைத்கதோறறம் 
 உயிர்ைம்

 ஈ)  உயிரித்சதோல�  உயிரினம்  உயிர்ைம் 
 நிைத்கதோறறம்

2.  ஒரு தனிச் சிறறினத்தின் சூழ்நிலையியல் ்றறி 
்டிப்்து?

 i) குழுை சூழ்நிலையியல்
 ii) சுயச் சூழ்நிலையியல்
 iii) சிறறினச் சூழ்நிலையியல்
 iv) கூடடு சூழ்நிலையியல்
 அ) i ைடடும் ஆ) ii ைடடும்
 இ)  i ைறறும் iv ைடடும் ஈ) ii ைறறும் iii ைடடும்
3.  ஓர் உயிரினம் ஒரு குறிப்பிடை இைத்தில் அலைநது 

தனது ்னியிலனச் செயல்்டுத்தும்  சூழ்நிலைத் 
சதோகுப்பு

 அ) புவி ைோழிைம் ஆ) செயல் ைோழிைம்
 இ) நிைத்கதோறறம் ஈ) உயிர்ைம்
4.  கீகழ ச�ோடுக�ப்்டடுள்ள கூறறிலனப் ்டித்து 

அதில் ெரியோனைறலறத் கதர்நசதடுக�வும்.
 i)  நீர்ைோழ் தோைரங�லள நீரில் நிலை 

நிறுத்துைதற�ோ� ஏரஙல�ைோவிலன  
ச�ோண்டுள்ளது.

 ii)  விஸ்கம் தோைர விலத�ள் ஒளியின் உதவியோல் 
ைடடுகை முலளககிறது.

 iii)  ைண்ணின் நுண்துலள�ளில் ஈரப்்த நீர்தோன் 
ைளரும் தோைரங�ளின் கைர்�ளுககு  கிலைககிறது.

 iv)  அதி� சைப்்நிலையோனது கைர்�ள் மூைம் நீர்  
ைறறும் திரைக �லரெலை உறிஞசுைலதக 
குலறககிறது.

 அ) i, ii ைறறும் iii ைடடும்
 ஆ) ii, iii ைறறும்  iv ைடடும்
 இ) ii ைறறும்  iii ைடடும்
 ஈ) i ைறறும் ii ைடடும்
5.  கீழ்க�ண்ை எநதத் தோைரத்தில் இதயத்லதப் 

்ோதிககும் கிலளகக�ோலெடு�லள உற்த்தி 
செய்கிறது?

 அ) கஜலோட்ரோபிஸ்  ஆ) அக்ஜகசியோ
 இ) டநப்ைநதஸ் ஈ) யூட்ரிகுஜலரியோ
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6.  கீழ்�ண்ை கூறறிலனப் ்டித்துச் ெரியோன 
விலைலயத் கதர்நசதடுக�வும்.

 i)  ் ெலை ைண் தோைர ைளர்ச்சிககு ஏறற ைண் 
ைல�யோகும்.  இது ைண்ைல் ைண், ைணல் ைறறும் 
�ளிைண் ஆகியலை �ைநத �ைலையோகும்.

 ii)  அதி�ளவு லிகனின் ைறறும் செல்லுகைோஸ் 
ச�ோண்ை �ரிை ைடகு�ளில் ைடடும்  
செயல்முலற�ள் சைதுைோ� நலைச்றுகிறது.

 iii)  நுண் துலள�ளுககுள் �ோணப்்டும் 
நுண்புலழ நீர் தோைரங�ளுககுக கிலைககும் 
ஒகர நீரோகும்.

 iv)  நிழல் விரும்பும் தோைரங�ளின் செயல் 
லையத்தில் அதி�ளவு ்சுங�ணி�ங�ளிலும், 
குலறைோன அளவு ்ச்லெயம் a ைறறும் b 
ஆகியைறறிலும் ைறறும் இலை�ள் 
சைல்லியதோ�வும் �ோணப்்டுகின்றன.

 அ) i, ii ைறறும் iii ைடடும்  ஆ) ii, iii ைறறும் iv ைடடும்
 இ) i, ii ைறறும் iv ைடடும்  ஈ)  ii ைறறும் iii ைடடும்
7.  கீழ்�ண்ைைறலற ்டித்துச் ெரியோன 

விலையிலனத் கதர்நசதடுக�வும்.
  கூறறு அ: �லளச்செடியோன கஜலோட்ரோபிஸ் 

தோைரத்லதக �ோல்நலை�ள் கைய்ைதில்லை.
  கூறறு ஆ: கஜலோட்ரோபிஸ் தோைரத்தில் தோைர 

உண்ணி�ளுககு எதிரோன ்ோது�ோப்பிற�ோ�  
முட�ளும், சிறு முட�ளும் ச�ோண்டுள்ளன. 

 அ)  கூறறு அ ைறறும் ஆ ஆகிய இரு கூறறு�ளும் 
தைறோனலை.

 ஆ)  கூறறு அ ெரி. ஆனோல் கூறறு ஆ ெரியோனது அல்ை.
 இ)  கூறறு அ ைறறும் ஆ ெரி.  ஆனோல் கூறறு ஆ, 

கூறறு அ-விற�ோன ெரியோன விளக�ைல்லை.
 ஈ)  கூறறு அ ைறறும் ஆ ெரி.  ஆனோல் கூறறு ஆ, 

கூறறு அ-விற�ோன ெரியோன விளக�ைோகும்.

8.  கீழ்�ண்ை எநத ைண்ணின் நீர் தோைரங�ளுககுப் 
்யன்்டுகிறது.

 அ) புவியீர்ப்பு நீர் ஆ) கைதியியல் பிலணப்பு நீர்
 இ) நுண்புலழ நீர் ஈ) ஈரப்்த நீர்
9.  கீழ்�ண்ை கூறறு�ளில் �ோணப்்டும் க�ோடிடை 

இைங�ளுக�ோன ெரியோ விலை�லளக ச�ோண்டு 
பூர்த்தி செய்�.

 i)  ைண்ணில் �ோணப்்டும் சைோத்த நீர் 
___________

 ii)  தோைரங�ளுககுப் ்யன்்ைோத நீர் 
__________

 iii)  தோைரங�ளுககுப் ் யன்்டும் நீர் _________

i ii iii
அ) ெோைோர்டு எகெோர்டு கிரிஸ்ஸைோர்டு
அ) எகெோர்டு ெோைோர்டு கிரிஸைோர்டு
இ) கிரிஸ்ஸைோர்டு எகெோர்டு ெோைோர்டு
ஈ) ெோைோர்டு கிரிஸ்ஸைோர்டு எகெோர்டு

10.  நிரல் I-ல் ைண்ணின் அளவும், நிரல் II-ல் 
ைண்ணின் ஒப்பீடைளவும் ச�ோடுக�ப்்டடுள்ளது.  
கீழ்�ண்ைைறறில் நிரல் I ைறறும் நிரல் II-ல் ெரியோ�ப் 
ச்ோருநதியுள்ளைறலறக �ண்டுபிடிக�வும்.

 நிரல் I நிரல் II
I) 0.2 முதல் 2.00 மி.மீ. ைலர i) ைண்ைல் ைண்
II) 0.002 மி.மீ ககு குலறைோ� ii) �ளிைண்
III) 0.002 முதல் 0.02 மி.மீ. ைலர iii) ைணல்
IV) 0.002 முதல் 0.2 மி.மீ. ைலர iv) ்ெலை ைண்

I II III IV
அ) ii iii iv i
ஆ) iv i iii ii
இ) iii ii i iv
ஈ) எதுவுமில்லை

11.  எநதத் தோைர ைகுப்்ோனது ்குதி தண்ணீரிலும், 
்குதி நிைைடைத்திலும் கைல் ்குதி ைறறும் நீர் 
சதோைர்பின்றி ைோழும் த�ைலைப்பிலனப் 
ச்றறுள்ளது.

 அ) ைறண்ை நிைத் தோைரங�ள்
 ஆ) ைளநிைத் தோைரங�ள்
 இ) நீர்ைோழ் தோைரங�ள
 ஈ) உைர் ெதுப்புநிைத் தோைரங�ள்
12.  கீழ்�ண்ை அடைைலணயில் A, B, C ைறறும் D 

ஆகியைறலறக �ண்ைறியவும்.

இலடச்செயல்கள் X 
சிற்றிெத்தின் 
மீ�ாெ 
விலைவுகள்

Y 
சிற்றிெத்தின் 
மீ�ாெ 
விலைவுகள்

ஒருஙகுயிரி நிலை A (+)
B (+) (-)
க்ோடடியிடுதல் (-) C
D (-) 0

A B C D
அ) (+) ஒடடுண்ணி (-) அைன்ெோலிெம்
ஆ) (-) ஒருஙகுயிரி நிலை (+) க்ோடடியிடுதல்
இ) (+) க்ோடடியிடுதல் (0) ஒருஙகுயிரி நிலை
ஈ) (0) அைன்ெோலிெம் (+) ஒடடுண்ணி

13.  ஓபிரிஸ் என்ற ஆர்கிட தோைரத்தின் ைைரோனது 
ச்ண் பூச்சியிலன ஒத்து �ோணப்்டடு, ஆண் 
பூச்சி�லளக �ைர்நது ை�ரநதச் கெர்கல�யில் 
ஈடு்டுகின்ற செயல்முலற இதுைோகும்.

 அ) மிர்மிக�ோஃபில்லி
 ஆ) சூழ்நிலையியல் ெைோனங�ள்
 இ) ்ோைலன செயல்�ள் ஈ) எதுவுமில்லை
14.  தனித்து ைோழும் லநடரஜலன நிலைப்்டுத்தும் 

ைறறும் அஜ�ோலோ என்ற நீர் ச்ரணியில்  
ஒருஙகுயிரியோ� ைோழும் ெயகனோ்ோகடீரியம் எது?
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 அ) நோஸ்ெோக் ஆ) அனபீனோ
 இ) குஜ�ோடரலலோ ஈ) ்ரஜ�ோபியம்
15.  ச்ைோசஜனிஸிஸ் (pedagensis) என்்து எதனுைன் 

சதோைர்புலையது?
 அ) சதோல்லுயிரி ்டிைம் ஆ) நீர்
 இ) உயிரித்சதோல� ஈ) ைண்
16.  தோைர ைளர்ச்சியில் பூஞலெ கைர்�ள் எலத 

ஊககுவிககின்றன?
 அ)  தோைர ைளர்ச்சி ஒழுஙகு்டுத்தி�ளோ� 

செயல்்டுகிறது.
 ஆ)  �னிை அயனி�லள ைண்ணிலிருநது 

உறிஞசுகிறது.
 இ)  இது ைளி ைண்ைை லநடரஜன் 

்யன்்டுத்துைதில் துலணபுரிகிறது.
 ஈ)  தோைரங�லள கநோய் தோககுதலிலிருநது 

்ோது�ோககிறது.

17.  கீழ்�ண்ை எநதத் தோைரத்தில் சைழுகு பூச்சுைன் 
கூடிய தடித்த கதோல் க்ோன்ற இலை�ள் 
�ோணப்்டுகின்றன?

 அ) பி்ரஜயோஃபிலலம் ஆ) ரஸ்கஸ்
 இ) நீரியம் ஈ) கஜலோட்ஜரோைஸ்
18.  நன்னீர் குளச் சூழலில் ைோழும் கைரூன்றிய 

தறெோர்பு ஜீவி�ள்?
 அ) அல்லி ைறறும் ்ெஃைோ
 ஆ) ட�ரட்ஜெோபிலலம் ைறறும் யூட்ரிக்குஜ�ரியோ
 இ) உலஃபியோ ைறறும் பிஸ்டியோ
 ஈ) அஜ�ோலோ ைறறும் டலம்னோ
19.  கீழ்�ண்ைைறலற ச்ோருத்திச் ெரியோன 

விலைலயத் கதரநசதடு
 நிரல் I நிரல் II
 இலைச்செயல்�ள் எடுத்துக�ோடடு
I) ஒருஙகுயிரி நிலை i)  ட்்ரக்ஜகோடெர்மோ 

ைறறும் டைனிசிலியம்
II) உைன் உண்ணும் நிலை ii)  டைலஜனோஃஜைோரோ, 

ஓரைோங்கி
III) ஒடடுண்ணி iii)  ஆர்கிட ைறறும் 

ச்ரணி�ள்
IV) ச�ோன்று உண்ணும் 
 ைோழ்கல�முலற iv)  லைக�ன்  ைறறும் 

பூஞலெகைரி�ள்
V) அைன்ெோலிெம் iv)  டநப்ைநதஸ் 

ைறறும்்ெஜயோனியோ

I II III IV V
அ) i ii iii iv v
ஆ) ii iii iv v i
இ) iii iv v i ii
ஈ) iv iii ii v i

20.  எநதத் தோைரத்தின் �னி�ள் விைஙகு�ளின் 
்ோதங�ளில் ஓடடிக ச�ோள்ளக �டினைோன, 
கூர்லையோன முட�ள் ச�ோண்டிருககின்றன

 அ). ஆர்ஜிஜமோன ஆ). எக்டைலலியம்
 இ). எரிடியரோ ஈ). கிர�ோனடிரோ
21.  ஒடடிகச�ோள்ளும் சுரப்பி தூவி�லள 

ச�ோண்டுள்ள ஜைோயர்ஹோவியோ ைறறும் 
கிளிஜயோம் இைறறிறகு உதவி செய்கிறது.

 அ) �ோறறு மூைம் விலத ்ரவுதல்
 ஆ) விைஙகு�ள் மூைம் விலத ்ரவுதல்
 இ) தன்னிச்லெயோ� விலத ்ரவுதல்
 ஈ) நீர் மூைம் விலத ்ரவுதல்
22.  சூழ்நிலையியல் – ைலரயறு
23.  சூழ்நிலையியல் ்டிநிலை�ள் என்றோல் என்ன? 

்ல்கைறு சூழ்நிலையியல் ்டிநிலை�லள 
எழுது�.

24.  சூழ்நிலையியல் ெைோனங�ள் என்றோல் என்ன? 
ஓர் எடுத்துக�ோடடு தரு�.

25.  புவி ைோழிைம் ைறறும் செயல் ைோழிைம் 
கைறு்டுத்து�.

26.  சிை உயிரினங�ள் யூரிசதர்ைல் என்றும் ைறற 
சிை ஸ்சைகனோசதர்ைல் என்றும் ஏன் 
அலழக�ப்்டுகின்றன.

27.  �ைலின் ஆழைோன அடுககு�ளில் ்சும்்ோசி�ள் 
ச்ோதுைோ�க �ோணப்்டுைதில்லை ஏகதனும் ஒரு 
�ோரணம் தரு�.

28.  தோைரங�ளோல் சீரலைக�ப்்டுதல் என்றோல் 
என்ன?

29.  அல்பிகைோ விலளவு என்றோல் என்ன?  அதன் 
விலளவு�லள எழுதவும்.

30.  ச்ோதுைோ� கைளோண் நிைங�ளில் �ரிை 
அடுககு�ள் �ோணப்்டுைதில்லை.  ஏசனனில் 
உழுைதோல் �ரிைப்ச்ோருட�ள் 
புலதக�ப்்டுகின்றன.  ்ோலைைனத்தில் 
ச்ோதுைோ�க �ரிை அடுககு�ள் 
�ோணப்்டுைதில்லை. ஏன்?

31.  உயிரினங�ளோல் ைண் உருைோக�ம் எவ்ைோறு 
நலைச்றுகிறது என்்லத விைரி.

32.  ைணற்ோங�ோன ைண் ெோகு்டிககு உ�நததல்ை 
- ஏன் என விளககு�.

33.  அத்தி ைறறும்  குளவி இலையிைோன நலைச்றும் 
இலைச்செயல்�லள விளககு�.

34.  லைக�ன் ஒரு �டைோய ஒடுஙகுயிரிககு ஒரு 
சிறநத எடுத்துக�ோடடு ஆகும்.  விளககு�.

35.  ஒருஙகுயிரி என்றோல் என்ன?  கைளோண் 
துலறயில் ைர்த்த� ரீதியோ�ப் ்ோதிககும் இரு 
உதோரணங�லளக குறிப்பிைவும்.

36.  ஓம்புயிரி�ளில் சைறறி�ரைோ� ஒடடுண்ணி 
ைோழ்கல�யிலன கைறச�ோள்ள உதவும் இரண்டு 
த�ைலைப்பு ்ண்பு�லள ைரிலெப்்டுத்து�.
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37.  ச�ோன்று உண்ணும் ைோழ்கல� முலறயில் 
இயறல�யில் ஏற்டும் இரு முககியைோன 
்ண்பிலனக குறிப்பிடு�.

38.  ஓபிரிஸ் ஆர்கிட கதனீக�ளின் மூைம் எவ்ைோறு 
ை�ரநதச்கெர்கல� நி�ழ்த்துகிறது.

39.  ைோழ்ைதறகு நீர் மி� முககியைோனது.  ைறண்ை 
சூழலுககு ஏறறைோறு தோைரங�ள் தங�லள 
எவ்ைோறு த�ைலைத்துக ச�ோள்கின்றன 
என்்தற�ோன மூன்று ்ண்பு�லளக குறிப்பிடு�.

40.  ஏரியில் �ோணப்்டும் மிதககும் தோைரங�ளின் 
சைளிப்்குதி�லள விை, மூழ்கிக �ோணப்்டும் 
தோைரங�ள் குலறைோன ஒளிலயப் ச்றுைது 
ஏன்?

41.  �னிககுள் விலத முலளத்தல் என்றோல் என்ன?  
இது எநதத் தோைர ைகுப்பில் �ோணப்்டுகிறது?

42.  சைப்் அடுக�லைவு என்றோல் என்ன? அதன் 
ைல��லளக குறிப்பிடு�.

43.  தோைரங�ளில் லரடடிகைோம் அலைப்பு எவ்ைோறு 
தீககு எதிரோன ்ோது�ோப்பு அலைப்்ோ�ச் 
செயல்்டுகிறது என்்லதக குறிப்பிடு�.

44.  மிர்மிக�ோஃபில்லி என்றோல் என்ன?
45.  விலதப் ்நது என்றோல் என்ன?
46.  விைஙகு�ள் மூைம் விலத ்ரவுதைோனது �ோறறு 

மூைம் விலத ்ரவுைதிலிருநது எவ்ைோறு 
கைறு்டுகின்றது என்்லதக குறிப்பிடு�.

47.  கூடடுப் ்ரிணோைம் என்றோல் என்ன?
48.  சைப்்நிலை அடிப்்லையில் ரோஙகியர் எவ்ைோறு 

உை�த் தோைரக கூடைங�லள 
ைல�ப்்டுத்தியுள்ளோர்?

49.  தீயினோல் ஏற்டும் ஏகதனும் ஐநது 
விலளவு�லளப் ்டடியலிடு�.

50.  ைண் அடுக�லைவு என்றோல் என்ன?  ைண்ணின் 
சைவ்கைறு அடுககு�லளப் ்றறி விைரிக�வும்.

51.  ் ல்கைறு ைல�யோன ஒடடுண்ணி�லளப் ்றறி 
சதோகுத்து எழுது�.

52.  நீர்த் தோைரங�ளின் ைல��லள அதன் 
எடுத்துக�ோடடு�ளுைன் விைரிக�வும்.

53.  ைறண்ை நீர் தோைரங�ளின் உள்ளலைப்பு 
த�ைலைப்பு�லள எழுது�.

54.  உைர்ெதுப்பு நிைத்தோைரங�ளில் ஏகதனும் ஐநது 
புறத்கதோறறப் ்ண்பு�லள ைரிலெப்்டுத்து�.

55.  விலத்ரவுதலின் நன்லை�ள் யோலை?
56.  விைஙகு�ள் மூைம் �னி ைறறும் விலத�ள் 

்ரவுதல் ்றறி குறிப்பு ைலர�.

கலைச்சொல் அக�ாதி
நுணணுயிரி எதிரபபு: இரண்டு உயிரினங�ளுககு 
இலைகயயோன கூடைலைப்பில் ஒன்று தீலைலய 
விலளவிககும்.

உயிரமம்: ச்ரும்்ோன்லையோன நிைப்்ரப்ப்பு ெோர்நத 
ஒத்த உயிரினங�ள் ைறறும் சூழல் நிலைலை�லள 
ச�ோண்ை தோைரங�ள் ைறறும் விைஙகு�ள்.

உயிரிக்ரகாைம்: புவியில் �ோணப்்டும் அலனத்து 
உயிரினங�லளயும் உள்ளைககிய உலற (அடுககு).

குழுமம்: ஒகர இைத்தில் ைோழும் உயிரினங�ளின் 
சதோகுப்பு

ஃபுரைா�ா: ஒரு குறிப்பிடை ் குதியில் �ோணப்்டுகின்ற 
தோைர ைல��ள்

பழ உணணிகள்: ்ழங�லள உண்ணும் 
உயிரினங�ள்

எக்கிஸரடாச�ரம்கள்: (70°C கீழுள்ள சைப்்நிலை 
ச�ோண்ைது) மி�வும் குலறநத சைப்்நிலை ச�ோண்ை 
்குதி ைறறும் இஙகு �ோணப்்டும்ஓஙகிய 
தோைரககூடைம் ைலைமு�டு ்னிக�ோடு�ள் ஆகும்.

நிைபப�பபு: புைப்்டும் ஓர் நிைப்்ரப்பின் ்ண்பு�ள்

வன்சகாடிகள்: சைப்்�ோைநிலை ச�ோண்ை 
�ோடு�ளில் �ோணப்்டும் �டலைத்தன்லையுலைய 
பின்னுச�ோடி�ள்

சமகாச�ரம்கள்: (240°Cககு அதி�முள்ள 
சைப்்நிலை ச�ோண்ைது) ைருைம் முழுைதும் அதி� 
சைப்்நிலை ச�ோண்ை ்குதி ைறறும் இஙகு 
�ோணப்்டும் ஓஙகிய தோைரக கூடைம் சைப்்ைண்ைை 
ைலழக�ோடு�ளோகும்.

மீரொச�ரம்கள்: (170°C ைறறும் 240°Cககு 
இலைப்்டை சைப்்நிலை ச�ோண்ைது) அதி� ைறறும் 
குலறநத சைப்்நிலை�ள் ைோறிைோறி �ோணப்்டும் 
்குதி ைறறும் இஙகு �ோணப்்டும் தோைரககூடைம் 
சைப்்ைண்ைை இலையுதிர்க �ோடு�ளோகும்.

லமக்ர�ாச�ரம்கள்: (70°C ைறறும் 170°Cககு 
இலைப்்டை சைப்்நிலை ச�ோண்ைது).  குலறநத 
சைப்்நிலை ச�ோண்ை ்குதி ைறறும் இஙகு �ைப்பு 
ஊசியிலை �ோடு�லளக ச�ோண்டுள்ளது.

உயிரிெக்கூட்டம்: ஒகர சிறறினங�லளக ச�ோண்ை 
்ை சதோகுப்பு�ளோைோன உயிரினங�லளக 
ச�ோண்ைது.

இ�வில் திைக்கும் இலைத்துலை வலக: இரவு 
கநரங�ளில் திறநதும், ்�ல் கநரங�ளில் மூடியும் 
�ோணப்்டுகின்ற ெலத்றறுள்ள தோைரங�ளில் 
�ோணப்்டுகின்ற இலைத்துலள�ள்.

கனிக்குள் வில� முலைத்�ல்: விலத அல்ைது �ரு 
முலளத்தைோனது �னி  தோய்த் தோைரத்தில் 
இருககும்க்ோகத நலைச்றுைதோகும்.
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உரலி :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhavaldev.
EnvironmentalStudies

சூழ்நிலையியல் க�ோட்ோடு�ள்

்டி 2்டி 1 ்டி 3

ட�யலமு்ை
• ்டி  1:-  இச்செயலியின் மு�ப்பு திலரயில் நோன்கு விதைோன 

ைெதி�ள் ச�ோடுக�ப்்டடுள்ளது,
• ்டி 2:-  Content-ல் சூழ்நிலையியல் குறித்த  விளக�ங�ள் ்ல்கைறு தலைப்பு�ளின்கீழ் 

ச�ோடுக�ப்்டடுள்ளது.
• ்டி 3:-  அைறலற ஒவ்சைோன்றோ� செோடுககி விரும்பிய த�ைல்�லள ச்றைோம்.
• ்டி 4:- அதில் உள்ள More App மூைம் கைறு இது சதோைர்்ோன செயலி�லள ச்றைோம்.

சூழ்நிலையியல் குறித்த அதி� 
அளவில் விளக�ைளிககும் 
செயலியோகும்.

*்ைங�ள் அலையோளத்திறகு ைடடும்

இலையச்செயல்பாடு
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இப்போ்டத்திடன கறநபோர

  சூழல்மண்டலத்தின் அட்மப்பு, பசே்யலபோடு 
்மறறும் வடககடள விவரிக்கவும்.

  சூழல பிரமிட்களோன எணணிக்டக, 
உயிரித்திரள், ஆற்றல பிரமிட்கடள 
வடர்யவும்

  கோரபன் ்மறறும் போஸபரஸ சுழறசிட்ய 
விளக்கவும்

  குளச சூழல்மண்டலம் ஒரு சு்ய தன்னிட்றவு 
்மறறும் தன்டனத்தோநன சேரிபசேயயும் அட்மப்பு 
என்படத அறி்யவும்

  சூழல்மண்டலத்தின் ப்யன்போடுகள் ்மறறும் 
ந்மலோணட்ம பறறி கூரநதோ்யவும்

  சூழல்மண்டலத்தின் முக்கி்யத்துவம் ்மறறும் 
போதுகோப்பு பறறி விவோதிக்கவும்

  தோவர வழிமுட்ற வளரசசியின் கோர்ணஙகள், 
பசே்யலபோடுகள் ்மறறும் வடககடள 
விவரிக்கவும்

  இநதி்ய ்மறறும் தமிழேோட்டின் தோவர 
வடககடள வடகப்படுத்தவும் இ்யலும்

7.1   சூ ழ ல ்ம ண ்ட ல த் தி ன் 
அட்மப்பு 

7.2  சூ ழ ல ்ம ண ்ட ல த் தி ன் 
பசே்யலபோடுகள்

7.3   தோவர வழிமுட்ற 
வளரசசி 

7.4 தோவரத்பதோகுப்பு

அலகு IX: தாவரச சூழ்நிகலயியல்
போ்டம்

7 சூழல்ைண்டலம

கறறல் ்நாக்கஙகள்
உஙகடள சுறறியுள்ள பகுதிகளில கோ்ணப்படும் 
ஏரி, குளம், குட்ட்டகடள போரத்துள்ளீரகளோ? 
இடவ பலநவறு வடக்யோன கூறுகடளக் 
பகோண்ட நீரநிடலகள் என்்றடழக்கப்படுகின்்றன. 
நீரநிடலகளில கோ்ணப்படும் பபோருட்கடள 
உஙகளோல பட்டி்யலி்ட முடியு்மோ? நசேறு, 
ஊட்்டசசேத்துகள், களி்மண, கடரநத வோயுக்கள், 
மிதடவ உயிரிகள், நுணணுயிரிகள், போசிகள், 
ஹைட்ரிலோ, தோ்மடர, அலலி நபோன்்ற 
தோவரஙகள் ்மறறும் போம்புகள், சிறி்ய மீன்கள், 
பபரி்ய மீன்கள், தவடளகள், ஆட்ம, பகோக்கு 
நபோன்்ற விலஙகுகள் ஆகி்ய அடனத்துக் 
கூறுகளும் ஒன்றுநசேரநது அட்ம்யப்பபற்றநத ஒரு 
சூழல்ைண்டலைாகும (ecosystem). தோவரஙகளும் 
விலஙகுகளும் சுறறுசசூழலின் முக்கி்ய உயிரினக் 
கூறுகள் என்பது ே்மக்குத் பதரிநதநத. இடவகள் 
உயிரற்ற கூறுகளோன கோறறு, நீர, ்மண, சூரி்ய 
ஒளி நபோன்்றடவகளு்டன் பதோ்டரபு 
பகோணடுள்ளன. எடுத்துக்கோட்்டோக நீஙகள் 
பதிநனோரோம் வகுப்பில, வோழவி்யல நிகழவோன 
ஒளிசநசேரக்டகட்யப் பறறி படித்துள்ளீரகள். 
ஒளிசநசேரக்டக என்பது சூரி்ய ஒளி, நீர, கோரபன் 
ட்ட ஆக்டஸைடு, ்மணணிலுள்ள ஊட்்டப்பபோருட்கள் 
ஆகி்யவறட்றப் ப்யன்படுத்தி ஆக்ஸிஜடன 
வளி்மண்டலத்தில பவளிவிடும் ஒரு வோழவி்யல 
பசே்யலோகும். இதிலிருநது உயிருள்ள 
கூறுகளுக்கும், உயிரற்ற கூறுகளுக்கும் இட்டந்ய 
ேட்டபபறும் பபோருட்களின் பரி்மோற்றஙகடள 
அறி்யலோம். அநதநபோல, நீஙகள் இப்போ்டத்தில 
சூழல்மண்டலத்தின் அட்மப்பு, பசே்யலபோடு ்மறறும் 
அதன் வடககடள பறறி அறி்யலோம். 
‘சூழல்ைண்டலம’ என்்ற பசேோல A.G. ்டோன்ஸலி 
(1935) என்பவரோல முன்ப்மோழி்யப்பட்்டது. இது 
“சுறறுசசூழலின் அகனத்து உயிருள்ள ைறறும 
உயிரறற காரணிககள ஒருஙகிகணப்்பதன் 
விகளவாக அகைநத அகைப்்பாகும” என்று 
வடர்யட்ற பசேயதுள்ளோர. அநத சே்ம்யம், ஓ்டம் 
(1962) இதடன “சூழ்நிகலயியலின் அகைப்பு 
ைறறும மசயல்்பாடடு அலகு” என்று 
வடர்யறுத்துள்ளோர.

்பா்ட உள்ள்டக்கம

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_176-205 CH 07.indd   176 28-03-2019   13:17:34



177 சூழல்மண்டலம்

சூழல்ைண்டலத்திறகு இகணயான மசாறகள்
•  டபந்யோசீநனோசிஸ - கோரல ந்மோபி்யஸ
•  ட்மக்நரோகோஸைம் - S.A. ஃநபோரப்ஸ
•   ஜிந்யோடபந்யோசீநனோசிஸ  - V.V. ந்டோக் 

கூசபசேவ, G.P. ந்மோநரோநசேோவ
•  நஹோநலோசீன் - ஃபிரட்ரிக்ஸ
•  பந்யோசிஸ்டம் - திப்யன்்மோன்
•  பந்யோஎனரட்போடி- பவரனோட்ஸகி

7.1 சூழல்ைண்டலத்தின் அகைப்பு
சூழல்மண்டலம் இரணடு முக்கி்ய கூறுகடளக் 
பகோணடுள்ளது. அடவகளோவன.
i)  உயிரறற கூறுகள் (Abiotic (non-living) 

components): இது கோலநிடலக் கோரணிகள் 
(கோறறு, நீர, சூரி்ய ஒளி, ்மடழ, பவப்பநிடல 
்மறறும் ஈரப்பதம்), ்மண கோரணிகள் (்மண கோறறு, 
்மண நீர ்மறறும் ்மண pH) நில அட்மப்புக் 
கோரணிகள் (விரிவகலம், குத்து்யரம்); கரி்ம 
பபோருட்கள் (கோரநபோடஹட்நரட்டுகள், புரதஙகள், 
பகோழுப்புகள் ்மறறும் ்மட்குப் பபோருட்கள்), கனி்மப் 
பபோருட்கள் (C, H, O, N ்மறறும் P) ஆகி்யடவகடள 
உள்ள்டக்கி்யது. உயிரற்ற கூறுகள் 
சூழல்மண்டலத்தில மிக முக்கி்ய பஙகு 
வகிக்கின்்றன. எனநவ சூழல்மண்டலத்தின் ஒரு 
குறிப்பிட்்ட கோலத்தில கோ்ணப்படும் ப்மோத்த 
கனி்மப் பபோருட்கள் நிகலத்த தரம (standing 
quality) அலலது நிகலத்த கூறு (standing state) 
என்று அடழக்கப்படுகின்்றன.

ii)  உயிரினக் கூறுகள் (Biotic (living) components): 
இது உயிரினஙகளோன தோவரஙகள், விலஙகுகள், 
பூஞ்டசேகள், போக்டீரி்யஙகள் ஆகி்யடவகடள 
உள்ள்டக்கி்யது. இடவ சூழல்மண்டலத்தின் 
ஊட்்ட ்மட்்டஙகடள உருவோக்குகின்்றன. 
ஊட்்டசசேத்து உ்றவுகளின் அடிப்பட்டயில, 
சூழல்மண்டலத்தின் ஊட்்ட ்மட்்டஙகள் இரணடு 
கூறுகளோக அறி்யப்பட்டுள்ளன. (1) தறசேோரபு 
ஊட்்டக்கூறுகள் (2) சேோரபூட்்டக் கூறுகள்

 (1) தறசாரபுஊட்டக் கூறுகள் (Autotrophic 
components): தறசேோரபுஊட்்ட உயிரிகள் 
ஒளிசநசேரக்டக என்்ற நிகழவின் மூலம் எளி்ய 
கனி்மக்கூறுகளிலிருநது கரி்மக்கூறுகடள உறபத்தி 
பசேயகின்்றன. பபரும்போலோன சூழல்மண்டலத்தில, 
தோவரஙகநள தறசேோரபுஊட்்ட உயிரிகளோக உள்ளதோல 
இடவ உற்பத்தியாளரகள் (producers) என்று 
அடழக்கப்படுகின்்றன.
 (2) சாரபூட்டக் கூறுகள் (heterotrophic 
components): உறபத்தி்யோளரகடள உணணும் 
உயிரினஙகள் நுகர்வாரகள் (consumers) 
என்்றடழக்கப்படுகின்்றன. இடவ பபரு ்மறறும் 
நுண நுகரநவோரகள் என அறி்யப்படுகின்்றன.

ம்பரு நுகர்வாரகள் (macroconsumers) என்படவ 
தோவர உணணிகள், ஊண உணணிகள் ்மறறும் 
அடனத்துணணிகடளக் (முதலநிடல, 
இரண்டோம்நிடல ்மறறும் மூன்்றோம் நிடல 
நுகரநவோரகள்) குறிக்கும். நுண நுகர்வாரகள் 
(microconsumers) சிகதப்்பகவகள் (decomposers) 
என்்றடழக்கப்படுகின்்றன. சிடதப்படவகள் இ்றநத 
தோவரஙகடளயும், விலஙகுகடளயும் சிடதத்து கரி்ம 
்மறறும் கனி்ம ஊட்்டஙகடள சுறறுசசூழலில 
விடுவித்து மீணடும் தோவரஙகளோல 
ப்யன்படுத்தப்படுத்துவதறகு உதவுகின்்றன. 
எடுத்துக்கோட்டு: போக்டீரி்யஙகள், 
ஆக்டிநனோட்மசீட்டுகள் ்மறறும் பூஞ்டசேகள்

ஓர உயிரினக் கூட்்டத்தில ஒரு குறிப்பிட்்டக் 
கோலத்தில கோ்ணப்படும் உயிரிகளின் அளவிறகு 
நிகலத்த உயிரித்மதாகுப்பு (standing crop) என்று 
பப்யர. இது ஓர அலகு இ்டத்தில இடவகளின் 
எணணிக்டக அலலது உயிரித்திரள் அடிப்பட்டயில 
குறிப்பி்டப்படுகி்றது. உயிரித்திரள் (biomass) என்பது 
உயிரினத்தின் பசுட்ம எட்ட அலலது உலர எட்ட 
அலலது கோரபன் எட்ட்யோல அளவி்டப்படுகி்றது. 
உ்ணவுசசேஙகிலி, உ்ணவு வடல, சூழல பிரமிட்கள் 
ஆகி்யடவயின் உருவோக்கத்திறகு உயிரிக்கூறுகள் 
உதவுகின்்றன.

7.2 சூழல்ைண்டலத்தின் மசயல்்பாடுகள்
சூழல்மண்டலத்தின் ஆற்றல உருவோக்கம், ஆற்றல 
பரி்மோற்றம், உயிருள்ள, உயிரற்ற கூறுகளுக்கிட்டந்ய 
ேட்டபபறும் பபோருட்களின் சுழறசி ஆகி்யடவ 
சூழல்மண்டலச பசே்யலபோடுகளோகும்.

எநதபவோரு சூழல்மண்டலத்தின் 
உறபத்தித்தி்றடனப் பறறி படிக்கும்முன், முதல 
ஊட்்ட ்மட்்டத்தில உள்ள உறபத்தி்யோளரகளோல 
ப்யன்படுத்தப்படும் சூரி்ய ஒளியின் முக்கி்ய பஙடக 
ேோம் புரிநது பகோள்ள நவணடும். தோவரஙகளினோல 
உறபத்தி பசேய்யப்படும் ஆற்றல சூரி்ய ஒளியின் 
அளவிறகு நேரவிகிதத்தில இருக்கும். 

7.2.1 ஒளிச்சரக்ககசார மசயலூக்கக் 
கதிரவீசசு – PAR (Photosynthetically Active 
Radiation - PAR) 
தோவரஙகளின் ஒளிசநசேரக்டகக்குக் 
கிட்டக்கக்கூடி்ய ஒளியின் அளவு, ஒளிச்சரக்ககசார 
மசயலூக்கக் கதிரவீசசு எனப்படுகி்றது. இது 400 – 
700 nm க்கு இட்டப்பட்்ட அடலநீளஙகடளக் 
பகோண்ட கதிரவீசசேோகும். இது ஒளிசநசேரக்டகக்கும், 
தோவர வளரசசிக்கும் இன்றி்யட்ம்யோததோகும். இதன் 
அளவு எலலோ நேரஙகளிலும் நிடல்யோக 
இருப்பதிலடல. ஏபனன்்றோல ந்மகஙகள், ்மர 
நிழலகள், கோறறு, தூசு துகள்கள், பருவகோலஙகள், 
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விரிவகலம், பகல நேரத்தில கிட்டக்கும் ஒளியின் 
அளவு நபோன்்றடவகளோல ்மோற்ற்மட்டகி்றது. 
பபோதுவோக, தோவரஙகள் தி்றம்ப்ட ஒளிசநசேரக்டக 
பசேய்ய அதிக அளவில நீலம் ்மறறும் சிவப்பு நி்ற 
ஒளிக்கதிரகடள ஈரக்கின்்றன.

ப்மோத்த சூரி்ய ஒளியில, வளி்மண்டலத்டத 
அட்டயும் 34% மீணடும் வளி்மண்டத்திறநக 
திருப்பப்படுகி்றது. ந்மலும் 10% ஓநசேோன், நீரோவி, 
வளி்மண்டல வோயுக்களோல ஈரக்கப்பட்டு, மீதமுள்ள 
56% ்மட்டுந்ம பூமியின் ந்மறபரப்டப வநதட்டகி்றது. 
இநத 56 விழுக்கோட்டில 2 – 10 விழுக்கோடு சூரி்ய ஒளி 
்மட்டுந்ம தோவரஙகளின் ஒளிசநசேரக்டகக்கோக 
ப்யன்படுத்தப்பட்டு மீதமுள்ள பகுதி பவப்ப்மோக 
சித்றடிக்கப்படு்றது.

ஒளிசநசேரக்டகசேோர பசே்யலூக்க கதிரவீசசின் 
அளவு, சிலிகோன் ஒளிமின் கோணகலம் ஒன்றின் 
உதவி்யோல நுண அறி்யப்பட்டு மிலலிந்மோலகள் / 
சேதுரமீட்்டர / வினோடி என்்ற அலகோல குறிப்பி்டப்படுகி்றது. 
இது 400 - 700 nm அடல நீளம் பகோண்ட ஒளிட்ய 
்மட்டுந்ம நுண்ணறி்ய முடியும். ஒளிசநசேரக்டகசேோர 
பசே்யலூக்கத்திறகோன கதிரவீசசின் (PAR) அளவு 
இலக்கு 0 - 3000 மிலலிந்மோலகள் / சேதுரமீட்்டர / 
வினோடி வடர இருக்கும், இரவு நேரஙகளில PAR 
பூஜ்ய்மோகவும், நகோட்ட கோலஙகளின் ்மதி்ய 
நவடளயில PAR 2000 – 3000 மிலலிந்மோலகள் / 
சேதுரமீட்்டர / வினோடி ஆகவும் உள்ளது.

கார்பனின் வகககள்
்பசுகைக் கார்பன்: 
உயிரக்நகோளத்தில நசேமிக்கப்படும் 
கோரபன் (ஒளிசநசேரக்டக பசே்யல 

மூலம்).
சாம்பல் கார்பன்: பதோலலுயிர படிவ எரிபபோருளோக 
நசேமிக்கப்படும் கோரபன் (நிலக்கரி, எணப்ணய 
்மறறும் உயிரி வோயுக்களோக பூமிக்கடியில 
படிநதிருக்கும்).
நீல கார்பன்: வளி்மண்டலம் ்மறறும் க்டலகளில 
நசேமிக்கப்படும் கோரபன்.
்பழுப்பு கார்பன்: பதோழில ரீதி்யோக உருவோக்கப்படும் 
கோடுகளில நசேமிக்கப்படும் கோரபன் (வணிக ரீதி்யோக 
ப்யன்படுத்தப்படும் ்மரஙகள்)
கருகைக் கார்பன்: வோயு, டீசேல என்ஜின், 
நிலக்கரிட்யப் ப்யன்படுத்தும் மின் உறபத்தி 
நிடல்யஙகள் ஆகி்யவறறிலிருநது 
பவளிந்யற்றப்படும் கோரபன்.

7.2.2 சூழல்ைண்டலத்தின் உற்பத்தித்திறன்
ஓர அலகு கோலத்தில ஓர அலகுப் பரப்பில உறபத்தி 
பசேய்யப்படும் உயிரித்திரள் வீதந்ம உற்பத்தித்திறன் 
எனப்படுகி்றது. இது கிரோம் / சேதுரமீட்்டர / வரு்டம் 

அலலது கிநலோ கநலோரி / சேதுரமீட்்டர / வரு்டம் ஆகி்ய 
அலகுகளோல குறிப்பி்டப்படுகி்றது. இது கீழகண்டவோறு 
வடகப்படுத்தப்படுகி்றது.
1. முதலநிடல உறபத்தித்தி்றன்
2. இரண்டோம்நிடல உறபத்தித்தி்றன்
3. குழு்ம உறபத்தித்தி்றன்

1.  முதல்நிகல உற்பத்தித்திறன்  
(Primary productivity):

ஒளிசநசேரக்டக ்மறறும் நவதிசநசேரக்டக 
பசே்யலபோட்டின் மூலம் தறசேோரபு ஊட்்ட உயிரிகளினோல 
உறபத்தி பசேய்யப்படும் நவதி்யோற்றல அலலது கரி்ம 
கூட்டுப்பபோருட்கள் முதல்நிகல உற்பத்தித்திறன் 
எனப்படுகி்றது. இது போக்டீரி்யஙகள் முதல ்மனிதன் 
வடர உள்ள அடனத்து உயிரினஙகளுக்கும் 
கிட்டக்கும் ஆற்றல மூல்மோகும்.
அ. மைாத்த முதல்நிகல உற்பத்தித்திறன் (Gross 
primary productivity - GPP)
சூழல்மண்டலத்திலுள்ள தறசேோரபு ஊட்்ட உயிரிகளோல 
ஒளிசநசேரக்டகயின் மூலம் உறபத்தி பசேய்யப்படும் 
ப்மோத்த உ்ணவு ஆற்றல அலலது கரி்மப்பபோருட்கள் 
அலலது உயிரித்திரள் மைாத்த முதல்நிகல 
உற்பத்தித்திறன் எனப்படுகி்றது.
ஆ. நிகர முதல்நிகல உற்பத்தித்திறன்  
(Net primary productivity - NPP)
தோவரத்தின் சுவோசேச பசே்யலோல ஏறபடும் இழப்பிறகுப் 
பி்றகு எஞ்சியுள்ள ஆற்றல விகிதந்ம நிகர முதல்நிகல 
உற்பத்தித்திறன் எனப்படுகி்றது. இது 
மவளிப்்பக்டயான ஒளிச்சரக்கக என்றும் 
அடழக்கப்படுகி்றது. எனநவ GPP-க்கும் சுவோசே 
இழப்பிறகும் இட்டந்யயுள்ள நவறுபோந்ட NPP ்யோகும்.

NPP = GPP – சுவோசே இழப்பு
ப்மோத்த உயிரிக்நகோளத்தின் நிகர முதலநிடல 

உறபத்தித்தி்றன் ஒரு வரு்டத்திறகு சு்மோர 170 
மிலலி்யன் ்டன்கள் (உலர எட்ட) என 
்மதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. இதில ஒரு வரு்டத்தில ஓர 
அலகு கோலத்தில க்டலவோழ உறபத்தி்யோளரகளின் 
நிகர முதலநிடல உறபத்தித்தி்றன் ்மட்டும் 55 
மிலலி்யன் ்டன்கள் ஆகும்.

2.  இரண்டாமநிகல உற்பத்தித்திறன்  
(Secondary productivity):

சேோரபூட்்ட உயிரிகள் அலலது நுகரநவோரகளின் 
திசுக்களில நசேமித்து டவக்கப்படும் ஆற்றலின் 
அளநவ இரண்டாமநிகல உற்பத்தித்திறன் ஆகும்.
அ. மைாத்த இரண்டாமநிகல உற்பத்தித்திறன் 
(Gross secondary productivity)
தோவர உணணிகளோல உட்பகோள்ளப்படும் ப்மோத்த 
தோவரப் பபோருட்களில, அவறறினோல கழிவோக 
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பவளிந்யற்றப்படும் பபோருட்கடளக் கழித்து வரும் 
்மதிப்நப இதுவோகும்.
ஆ. நிகர இரண்டாமநிகல உற்பத்தித்திறன் (Net 
secondary productivity)
ஓர அலகு இ்டத்தில ஓர அலகு கோலத்தில சுவோசே 
இழப்பிறகுப் பி்றகு நுகரநவோரகளோல நசேமிக்கப்படும் 
ஆற்றல அலலது உயிரித்திரநள நிகர 
இரண்டாமநிகல உற்பத்தித்திறன் எனப்படுகி்றது.

3. குழுை உற்பத்தித்திறன் (Community productivity)
ஓர அலகு இ்டத்தில ஓர அலகு கோலத்தில ஒரு தோவரக் 
குழு்மத்தினோல உறபத்தி பசேய்யப்படும் நிகர கரி்ம 
பபோருட்களின் உயிரித்திரள் விகிதந்ம குழுை 
உற்பத்தித்திறன் எனப்படுகி்றது.
முதல்நிகல உற்பத்தித்திறகன ்பாதிக்கும 
காரணிகள்
முதலநிடல உறபத்தித்தி்றன் ஒரு குறிப்பிட்்ட 
இ்டத்தில கோ்ணப்படும் தோவரச சிறறினஙகள், 
அடவகளின் ஒளிசநசேரக்டகத் தி்றன், கிட்டக்கும் 
ஊட்்டசசேத்துக்களின் தன்ட்ம, சூரி்ய ஒளி, ்மடழ்யளவு, 
்மண வடக, நிலப்பரப்பு கோரணிகள் (குத்து்யரம், 
விரிவகலம், திடசேகள்) ்மறறும் பி்ற சுறறுசசூழல 
கோரணிகடளப் பபோருத்தது. இது சூழல்மண்டலத்தின் 
வடககளுக்நகறப ்மோறுபடுகி்றது.
்பல்்வறு வககயான சூழல்ைண்டலஙகளின் 
உற்பத்தித்திறன்
ஒரு சூழல்மண்டலத்தின் முதலநிடல 
உறபத்தித்தி்றன் அதன் இனத்பதோடகயின் உரு 
அளவு ்மறறும் எணணிக்டகயின் அடிப்பட்டயில 
நிர்ணயிக்கப்படுவதிலடல.
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்ப்டம 7.1: பலநவறு வடக்யோன உலக சூழல்மண்டலஙகளின் 
நிகர முதலநிடல உறபத்தித்தி்றன்

ஆனோல நிடலநிறுத்தப்படும் ப்மோத்த ஒளி ஆற்றல 
வீதத்திநல நிர்ணயிக்கப்படுகி்றது. பபோதுவோக, உலக 
சேரோசேரி நிகர உறபத்தித்தி்றன் நீர 

சூழல்மண்டலஙகளில, தி்றநத க்டறபரப்புகளிலும், 
நில சூழல்மண்டலஙகளில பவப்ப்மண்டல 
்மடழக்கோடுகளிலும் அதிக்மோக உள்ளது. வடரப்டம் 
7.1 உலகின் பலநவறு வடக்யோன 
சூழல்மண்டலஙகளின் நிகர முதலநிடல 
உறபத்தித்தி்றடன குறிக்கி்றது.

7.2.3 சூழல்ைண்டலத்தின் ஊட்டைட்டம 
மதா்டர்பான கருத்துரு 
(கிநரக்க பசேோல “Trophic” = உ்ணவு அலலது 
ஊட்்ட்மளித்தல)
உ்ணவுசசேஙகிலியில உயிரினஙகள் அட்மநதிருக்கும் 
இ்டத்டத குறிப்பநத ஊட்்ட்மட்்ட்மோகும். ஊட்்ட 
்மட்்டஙகளின் எணணிக்டக, உ்ணவுசசேஙகிலி 
படிநிடலகளின் எணணிக்டகக்குச சே்ம்மோக 
இருக்கும். முதல ஊட்்ட ்மட்்டத்தில (T1) பசுநதோவரஙகள் 
இ்டம் பபறறுள்ளதோல, அடவ உற்பத்தியாளரகள் 
(producers) எனப்படுகின்்றன. தோவரஙகள் உறபத்தி 
பசேயயும் ஆற்றடல, ப்யன்படுத்தும் தோவர 
உணணிகள் முதல்நிகல நுகர்வாரகள் (primary 
consumers) என்று அடழக்கப்படுவநதோடு, 
இரண்டோவது ஊட்்ட ்மட்்டத்தில (T2) இ்டம் 
பபறுகின்்றன. தோவரஉணணிகடள உணடு 
வோழும், ஊணஉணணிகள், மூன்்றோவது ஊட்்ட 
்மட்்டத்தில (T3) இ்டம்பபறுகின்்றன. இடவ 
இரண்டாமநிகல நுகர்வாரகள் (secondary 
consumers) அலலது முதல்நிகல ஊணஉணணிகள் 
(primary carnivores) என்றும் அடழக்கப்படுகின்்றன.
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்ப்டம 7.2: ஊட்்ட ்மட்்டஙகளின் வடரப்ட உருவட்மப்பு
ஒரு ஊண உணணிட்ய உ்ணவோகக் பகோள்ளும் 

்மறப்றோரு ஊண உணணி ேோன்கோவது ஊட்்ட 
்மட்்டத்தில (T4) இ்டம் பபறுகின்்றது. இடவ 
மூன்றாமநிகல நுகர்வாரகள் (tertiary consumers) 
அலலது இரண்டாமநிகல ஊண உணணிகள் 
(secondary carnivores) என்றும் அடழக்கப்படுகின்்றன. 
தோவரஙகள் ்மறறும் விலஙகுகள் இரணட்டயும் 
உணணும் உயிரினஙகள் அகனத்துணணிகள் 
(omnivores) (கோகம்) எனப்படுகி்றது. இநத உயிரினஙகள் 
உ்ணவுசசேஙகிலியில ஒன்றுக்கு ந்மறபட்்ட ஊட்்ட 
்மட்்டத்தில இ்டம் பபறுகின்்றன.
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7.2.4 ஆறறல் ஓட்டம
சூழல்மண்டலத்தில ஆற்றல ஊட்்ட 
்மட்்டஙகளுக்கிட்டந்ய பரி்மோற்றம் அட்டவது ஆறறல் 
ஓட்டம என குறிப்பி்டப்படுகி்றது. இது 
சூழல்மண்டலத்தின் முக்கி்ய பசே்யலபோடு ஆகும். 
உறபத்தி்யோளரகளோல சூரி்ய ஒளியிலிருநது 
பப்றப்படும் ஆற்றல நுகரநவோரகளுக்கும், 
சிடதப்படவகளுக்கும், அவறறின் ஒவபவோரு ஊட்்ட 
்மட்்டத்திறகும் பரி்மோற்றம் அட்டயும்பபோழுது சிறிதளவு 
ஆற்றல பவப்ப்மோக சித்றடிக்கப்படுகி்றது. 
சூழல்மண்டலத்தின் ஆற்றல ஓட்்டம் எப்பபோழுதும் ஓர 
திடசே சேோர ஓட்்ட்மோக உள்ளது. அதோவது ஒநர 
திடசேயில போயகி்றது.

ÅKò¡

ªõŠð‹
ªõŠð‹ ªõŠð‹

á‡ à‡Eèœ 
 

î£õóƒèœ î£õó à‡Eèœ

C¬îŠð¬õèœ

்ப்டம 7.3: ஆற்றல ஓட்்டத்தின் வடரப்ட உருவட்மப்பு
மவப்்ப இயக்கவியலின் விதிகள்
ஒரு சூழல்மண்டலத்தின் ஆற்றல நசேமிப்பு ்மறறும் 
இழப்பு பவப்ப இ்யக்கவி்யலின் இரணடு விதிகடள 
அடிப்பட்ட்யோகக் பகோண்டது.
i. மவப்்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி
ஆற்றல பவவநவறு வடிவஙகளில ஒரு அட்மப்பில 
இருநது ்மறப்றோன்றுக்கு க்டத்தப்படுகி்றது என்பநத 
முதல விதி்யோகும். ஆற்றடல ஆக்கநவோ அழிக்கநவோ 
முடி்யோது ஆனோல ஒரு வடக ஆற்றடல ்மறப்றோரு 
வடக ஆற்றலோக ்மோற்ற முடியும். இதனோல, இநத 
நபரண்டத்தில உள்ள ஆற்றலின் அளவு 
நிடல்யோனது. 
எடுத்துக்காடடு: 

ஒளிசநசேரக்டகயில விடனபடு பபோருட்கள் 
(பசடசே்யம், நீர, கோரபன் ட்டஆக்டஸைடு) 
நசேரக்டகசபசே்யல மூலம் தரசேம் (நவதி ஆற்றல) 
உருவோகி்றது. தரசேத்தில நசேகரிக்கப்படும் ஆற்றல பு்ற 
ஆதோரஙகளிலிருநது (ஒளி ஆற்றல) பப்றப்படுகி்றது. 
அதனோல, ப்மோத்த ஆற்றலில லோபமும் இலடல, 
இழப்பும் இலடல. இஙகு ஒளி ஆற்றல நவதி 
ஆற்றலோக ்மோற்றப்படுகி்றது.

பசடசே்யம் C6H12O6 + 6 O26 CO2 + 6 H2O
ஒளி

 நவதி ஆற்றலஒளி ஆற்றல
ii. மவப்்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம விதி
ஒவபவோரு ஆற்றல ்மோற்றத்தின்நபோதும் அட்மப்பில 
உள்ள கட்டிலோ ஆற்றல அளவு குட்றக்கப்படுகி்றது 
என்பநத இரண்டோம் விதி்யோகும். அதோவது ஆற்றல 
்மோற்றம் 100% முழுட்ம்யோக இருக்க முடி்யோது. 
அதனோல ஆற்றல ஒரு உயிரினத்திலிருநது 
்மறப்றோன்றிறகு, உ்ணவு வடிவில 
க்டத்தப்படும்பபோழுது, ஆற்றலின் ஒரு பகுதி 
உயிரித்திசுவில நசேகரிக்கப்படுகி்றது. அநதசே்ம்யம் 
அதிகப்படி்யோன ஆற்றல பி்றசபசே்யலின் வோயிலோக 
பவப்ப்மோக சித்றடிக்கப்படுகி்றது. ஆற்றல ்மோற்றம் ஒரு 
மீளோ தன்ட்மயுட்ட்ய இ்யறடக நிகழவோகும். 
எடுத்துக்கோட்டு: பத்து விழுக்கோடு விதி.
்பத்து விழுக்காடு விதி (Ten percent law)
இநத விதி லின்டிந்மன் (1942) என்பவரோல 
முன்ப்மோழி்யப்பட்்டது. உ்ணவுவழி ஆற்றல ஒரு 
ஊட்்ட ்மட்்டத்திலிருநது ்மறப்றோன்றிறகு 
க்டத்தப்படும்நபோது, 10% ்மட்டுந்ம ஒவபவோரு ஊட்்ட 
்மட்்டத்திலும் நசேமிக்கப்படுகி்றது. மீதமுள்ள ஆற்றல 
(90%) சுவோசித்தல, சிடதத்தல நபோன்்ற நிகழவின் 
மூலம் பவப்ப்மோக இழக்கப்படுகி்றது. எனநவ இவவிதி 
்பத்து விழுக்காடு விதி (Ten percent law) எனப்படுகி்றது.
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்ப்டம 7.4: பத்து விழுக்கோடு விதி
எடுத்துக்காட்டாக: 1000 ஜூலகள் சூரி்யஒளி 
உறபத்தி்யோளரகளோல ஈரக்கப்படுகி்றது எனக் 
பகோண்டோல, அதில ஒளிசநசேரக்டகயின் மூலம் 100 
ஜூலகள் ஆற்றல நவதி்யோற்றலோக நசேமிக்கப்பட்டு 
மீதமுள்ள 900 ஜூலகள் சுறறுசசூழலில 
இழக்கப்படுகி்றது. அடுத்த ஊட்்ட ்மட்்டத்தில தோவர 
உணணிகள், உறபத்தி்யோளரகடள உணணும்நபோது 
10 ஜூலகள் ஆற்றடல ்மட்டும் அடவ பபறுகின்்றன, 
மீதமுள்ள 90 ஜூலகள் சுறறுசசூழலில இழக்கப்படுகி்றது. 
இநத நபோல அடுத்த ஊட்்ட ்மட்்டத்தில, 
ஊணஉணணிகள், தோவர உணணிகடள 
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உணணும்நபோது 1 ஜூல ஆற்றல ்மட்டுந்ம 
நசேகரிக்கப்பட்டு மீதமுள்ள 9 ஜூலகள் 
சித்றடிக்கப்படுகி்றது. இறுதி்யோக மூன்்றோம்நிடல 
நுகரநவோரகளோல ஊண உணணிகள் 
உண்ணப்படும்பபோழுது 0.1 ஜூல ஆற்றல ்மட்டுந்ம 
நசேகரிக்கப்பட்டு மீதமுள்ள 0.9 ஜூல சுறறுசசூழலில 
இழக்கப்படுகி்றது. எனநவ ப்மோத்தத்தில 10 சேதவீத 
ஆற்றல ்மட்டும் அடுத்தடுத்த ஊட்்ட ்மட்்டஙகளில 
நசேமிக்கப்படுகி்றது.

7.2.5 உணவுசசஙகிலி (Food chain)
உறபத்தி்யோளரகளி்டமிருநது ஆற்றல இறுதி 
உணணிகள் வடர க்டத்தப்படுவது உணவுசசஙகிலி 
என்று அடழக்கப்படுகி்றது. அதோவது எநத 
உ்ணவுசசேஙகிலி்யோனோலும், ஆற்றல 
உறபத்தி்யோளரகளி்டம் இருநது முதலநிடல 
நுகரநவோரகள், பி்றகு முதலநிடல நுகரநவோரகளி்டம் 
இருநது இரண்டோம்நிடல நுகரநவோரகள் ்மறறும் 
இறுதி்யோக இரண்டோம்நிடல நுகரநவோரகளி்டமிருநது 
மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகளுக்கு க்டத்தப்படுகி்றது. 
எனநவ, இது நேரக்நகோட்டில அட்மநத பின்னல 
இட்ணப்டப பவளிப்படுத்துகி்றது. இரணடு வடக 
உ்ணவுசசேஙகிலிகள் உள்ளன, (1) ந்மயசசேல 
உ்ணவுசசேஙகிலி (2) ்மட்குப்பபோருள் உ்ணவுசசேஙகிலி.

1. ்ைய்சசல் உணவுசசஙகிலி (Grazing food chain) 
ந்மயசசேல உ்ணவுசசேஙகிலிக்கு சூரி்யநன முதன்ட்ம 
ஆற்றல மூல்மோகும். இதன் முதல இட்ணப்பு 
உறபத்தி்யோளரகளி்டமிருநது (தோவரஙகள்) 
பதோ்டஙகுகி்றது. உ்ணவுசசேஙகிலியின் இரண்டோவது 
இட்ணப்பிடன அட்மக்கும் முதலநிடல நுகரநவோரகள் 
(எலி), உறபத்தி்யோளரகளி்டமிருநது உ்ணடவப் 
பபறுகின்்றன. உ்ணவுசசேஙகிலியின் மூன்்றோவது 
இட்ணப்டப அட்மக்கும் இரண்டோம்நிடல 
நுகரநவோரகள் (போம்பு) முதலநிடல 
நுகரநவோரகளி்டமிருநது உ்ணடவப் பபறுகின்்றன. 
ேோன்கோம் இட்ணப்டப அட்மக்கும் மூன்்றோம்நிடல 
நுகரநவோரகள் (பருநது) இரண்டோம்நிடல 
நுகரநவோரகளி்டமிருநது தஙகள் உ்ணடவப் 
பபறுகின்்றன.
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்ப்டம 7.5: ந்மயசசேல உ்ணவுசசேஙகிலியின் வடரப்ட 
உருவட்மப்பு 

2. ைடகுப்ம்பாருள் (சிகதவுக்கூளம) உணவுசசஙகிலி 
(Detritus food chain) 
இநத வடக்யோன உ்ணவுசசேஙகிலி இ்றநத 
கரி்மப்பபோருட்களிலிருநது பதோ்டஙகுகி்றது. இதுநவ 

முக்கி்ய்மோன ஆற்றல மூல்மோக உள்ளது. 
அதிகப்படி்யோன கரி்மப்பபோருட்கள் இ்றநத 
தோவரஙகள், விலஙகுகள் ்மறறும் அவறறின் கழிவு 
பபோருட்களிலிருநது பப்றப்படுகி்றது. இநத வடக்யோன 
உ்ணவுசசேஙகிலி அடனத்து சூழல்மண்டலத்திறகும் 
பபோதுவோனது.

இ்றநத உயிரிகளின் கரி்மப்பபோருட்களிலிருநது 
ஆற்றல க்டத்தப்படுவது வரிடசே்யோக அட்மநத 
்மணவோழ உயிரினஙகளோன ்மட்குணணிகள் - 
சிறி்ய ஊணஉணணிகள் – பபரி்ய (இறுதி) 
ஊணஉணணிகள் முட்றந்ய உணணுதலோலும், 
உண்ணப்படுதலோலும் நிகழகி்றது. இநத பதோ்டர 
சேஙகிலிந்ய ைடகுப்ம்பாருள் உணவுசசஙகிலி 
எனப்படுகி்றது.
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்ப்டம 7.6: ்மட்குப்பபோருள் உ்ணவுசசேஙகிலியின் 
வடரப்ட உருவட்மப்பு

7.2.6 உணவு வகல (Food web)
உ்ணவுசசேஙகிலிகள் ஒன்ந்றோப்டோன்று 
பின்னிப்பிட்ணநது வடல நபோல அட்மநதிருநதோல 
அது உணவு வகல எனப்படுகி்றது. ஒரு 
சூழல்மண்டலத்தின் அடிப்பட்ட அலகோக இருப்பது்டன் 
அதன் நிடலத்தன்ட்மட்ய தக்கடவக்க உதவுகி்றது. 
இதறகு சைநிகல அக்டதல் என்று பப்யர.
எடுத்துக்காடடு: புலபவளியில கோ்ணப்படும் ந்மயசசேல 
உ்ணவுசசேஙகிலியில மு்யல இலலோதநபோது எலி 
உ்ணவு தோனி்யஙகடள உணணும். அநதசே்ம்யம் 
எலி நேரடி்யோக பருநதோல அலலது போம்பினோல 
உண்ணப்ப்டலோம். ந்மலும் போம்பு நேரடி்யோக 
பருநதோல உண்ணப்ப்டலோம். இவவோறு பின்னப்பட்்ட 
நிடலயிலுள்ள உ்ணவுசசேஙகிலிந்ய உ்ணவு 
வடல்யோகும். சில இ்யறடகத் தட்டகள் ஏறபடினும், 
சூழல்மண்டலத்திலுள்ள சிறறினஙகளின் 
சே்மநிடலட்யத் தக்கடவக்க உ்ணவு வடல 
உதவுகி்றது. 
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்ப்டம 7.7: புலபவளி சூழல்மண்டல உ்ணவு 
வடலயின் வடரப்ட உருவட்மப்பு
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உணவு வகலயின் முக்கியத்துவம
•  நேரடி இட்டசபசே்யல எனப்படும் சிறறினஙகளுக்–

கிட்டந்ய நிகழும் இட்டவிடளடவ விளக்கநவ 
உ்ணவு வடல உருவோக்கப்படுகி்றது.

•  இது நவறுபட்்ட சிறறினஙகளுக்கிட்டந்யயுள்ள 
்மட்றமுக பதோ்டரபுகடள விளக்க ப்யன்படுகி்றது.

•  குழு்ம கட்்டட்மப்பின் கீழநிடல - உ்யரநிடல 
அலலது உ்யரநிடல - கீழநிடல 
கட்டுப்போட்டுகடள அறி்ய இது ப்யன்படுகி்றது.

•  நில ்மறறும் நீரவோழ சூழல்மண்டலஙகளின் 
நவறுபட்்ட ஆற்றல பரி்மோற்றஙகடள 
பவளிப்படுத்த இது ப்யன்படுகி்றது.

7.2.7 சூழியல் பிரமிடகள்
ஒரு சூழல்மண்டலத்தின் அடுத்தடுத்த ஊட்்ட 
்மட்்டஙகளின் அட்மப்பு ்மறறும் பசே்யலபோடுகடள 
குறிக்கும் திட்்ட வடரப்டஙகள் சூழியல் பிரமிடகள் 
என்று அடழக்கப்படுகின்்றன. இக்கருத்து சேோரலஸ 
எல்டன் (1927) என்பவரோல அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது. 
இதனோல அடவ எல்்்டானியின் பிரமிடகள் எனவும் 
அடழக்கப்படுகின்்றன. 

இதில மூன்று வடககள் உள்ளன. 
(1) எணணிக்டக பிரமிட் (2) உயிரித்திரள் பிரமிட் 
(3) ஆற்றல பிரமிட்
1. எணணிக்கக பிரமிட (Pyramid of number) 
ஒரு சூழல்மண்டலத்தின் அடுத்தடுத்த 
ஊட்்ட்மட்்டஙகளில கோ்ணப்படும் உயிரினஙகளின் 
எணணிக்டகட்ய குறிக்கும் திட்்ட வடரப்டம் 
எணணிக்கக பிரமிட என்று அடழக்கப்படுகி்றது. 
இது நேரோன, கதிரிடழ ்மறறும் தடலகீழ பிரமிட்கள் 
என மூன்று பவவநவறு வடிவஙகளில 
கோ்ணப்படுகி்றது.

உறபத்தி்யோளரகளில பதோ்டஙகி முதலநிடல 
நுகரநவோரகள், பி்றகு இரண்டோம்நிடல 

நுகரநவோரகள் ்மறறும் இறுதி்யோக மூன்்றோம்நிடல 
நுகரநவோரகள் வடர ஒவபவோரு ஊட்்ட ்மட்்டத்திலும் 
உயிரினஙகளின் எணணிக்டக குட்றநது 
வருகி்றது. எனநவ, புல்மவளி ைறறும குளச 
சூழல்ைண்டலம ஆகி்யவறறின் பிரமிட்கள் எப்நபோதும் 
்நரானகவ (ப்டம் 7.8 அ, ஆ).

வனச சூழல்ைண்டலத்தின் எணணிக்டக பிரமிட் 
சேறறு நவறுபட்்ட வடிவத்டத பகோணடிருக்கி்றது. 
ஏபனன்்றோல பிரமிடின் அடிப்பகுதி (T1) குட்றவோன 
எணணிக்டகயிலோன பபரி்ய ்மரஙகடள 
பகோணடுள்ளது. இரண்டோவது ஊட்்ட ்மட்்டத்தில 
இ்டம் பபறறுள்ள தோவர உணணிகள் (T2) (பழம் 
உணணும் ப்றடவகள், ்யோடன, ்மோன்) 
உறபத்தி்யோளரகடளவி்ட அதிக எணணிக்டகட்ய 
பகோணடுள்ளது. இறுதி ஊட்்ட ்மட்்டத்தில (T4) 
கோ்ணப்படும் மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள் (சிஙகம்) 
மூன்்றோம் ஊட்்ட ்மட்்டத்தில (T3) உள்ள 
இரண்டோம்நிடல நுகரநவோரகடள வி்ட (ேரி ்மறறும் 
போம்பு) குட்றவோன எணணிக்டகட்ய 
பகோணடுள்ளது. எனநவ வனச சூழல்மண்டலத்தின் 
எணணிக்டக பிரமிட் கதிரிகழ வடிவத்தில 
நதோன்றுகி்றது. (ப்டம் 7.8 இ).

ஒடடுணணி சூழல்ைண்டலத்தின் எணணிக்டக 
பிரமிட் எப்பபோழுதும் தகழகீழானது, தனி ்மரம் 
ஒன்றிலிருநது பதோ்டஙகுவநத இதறகுக் கோர்ண்மோகும். 
எனநவ, உயிரினஙகளின் எணணிக்டக 
படிப்படி்யோக அடுத்தடுத்த ஊட்்ட ்மட்்டஙகளில 
உறபதி்யோளரகள் முதல மூன்்றோம்நிடல 
நுகரநவோரகள் வடர படிப்படி்யோக அதிகரிக்கி்றது. 
(ப்டம் 7.8 ஈ).
2. உயிரித்திரள் பிரமிட (Pyramid of biomass)
ஒரு சூழல்மண்டலத்தின் அடுத்தடுத்த ஊட்்ட 
்மட்்டஙகளில கோ்ணப்படும் கரி்மப்பபோருட்களின் 
(உயிரித்திரள்) அளடவ குறிக்கும் திட்்ட வடரப்டம் 
உயிரித்திரள் பிரமிட என்று அடழக்கப்படுகி்றது.

T1 - உறபத்தி்யோளரகள் | T2 – தோவர உணணிகள் | T3 – இரண்டோம்நிடல நுகரநவோரகள் | T4 – மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள்
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்ப்டம 7.8: பலநவறு வடக்யோன சூழல்மண்டலஙகளில எணணிக்டக பிரமிட் (ஓர அலகு இ்டத்தில கோ்ணப்படும் உயிரினஙகள்)
்நரானது – அ) புலபவளி சூழல்மண்டலம் ஆ) குளச சூழல்மண்டலம்,

கதிர வடிவம – இ) வனச சூழல்மண்டலம், தகலகீழானது – ஈ) ஒட்டுணணி சூழல்மண்டலம்.
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புல்மவளி ைறறும வனச சூழல்ைண்டலத்தில் 
உயிரிதிரளின் அளவு அடுத்தடுத்த ஊட்்ட ்மட்்டஙகளில, 
உறபத்தி்யோளரகளில பதோ்டஙகி இறுதி உணணிகள் 
(மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோர) வடர படிப்படி்யோகக் 
குட்றகி்றது. எனநவ இநத இரணடு 
சூழல்மண்டலஙகளிலும் உயிரித்திரள் பிரமிட் 
்நரான பிரமிட்்டோக உள்ளது. (ப்டம் 7.9 அ, ஆ).

எனினும், குளச சூழல்ைண்டலத்தில் பிரமிட்டின் 
அடிப்பகுதியில உள்ள உறபத்தி்யோளரகள் 
நுணணுயிரிகளோக குட்றவோன உயிரித்திரடளக் 
பகோணடுள்ளது. ந்மலும் உயிரித்திரள் ்மதிப்பு 
பிரமிட்டின் இறுதிவடர படிப்படி்யோக அதிகரிக்கி்றது. 
எனநவ இநத உயிரித்திரள் பிரமிட் எப்பபோழுதும் 
தகழகீழ் வடிவத்தில கோ்ணப்படும். (ப்டம் 7.9 இ).

3. ஆறறல் பிரமிட (Pyramid of energy)
ஒரு சூழலநிடல்மண்டலத்தில ஒவபவோரு அடுத்தடுத்த 
ஊட்்ட ்மட்்டஙகளில ஆற்றல ஓட்்டத்டத குறிக்கும் திட்்ட 
வடரப்டம் ஆறறல் பிரமிட என்று அடழக்கப்படுகி்றது. 
ஆற்றல பிரமிட்டின் அடிப்பகுதியில உள்ள 
உறபத்தி்யோளரகள் முதல இறுதி ்மட்்டம் வடரயுள்ள 
அடுத்தடுத்த ஊட்்ட ்மட்்டஙகளில ஆற்றல க்டத்தல 
படிப்படி்யோக குட்றகி்றது. எனநவ, ஆற்றல பிரமிட் 
எப்ம்பாழுதும ்நரானது.

்ப்டம 7.10: ஆற்றல பிரமிட் 
(கிநலோ கநலோரி/அலகு இ்டம் / அலகு நேரம்)
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7.2.8 சிகதத்தல் (Decomposition)
சிடதவுக்கூளஙகள் (இ்றநத தோவரஙகள், விலஙகுகள் 
்மறறும் அதன் கழிவுகள்) சிடதப்படவகளோல, சிறி்ய 
கரி்மப்பபோருளோக உட்டக்கப்படும் பசே்யலமுட்றக்கு 
சிகதத்தல் என்று பப்யர. இது, ஒரு சூழல்மண்டலத்தில 
ஊட்்டஙகளின் ்மறுசுழறசிக்கும் சே்மநிடலப்போட்டிறகும் 
நதடவப்படும் முக்கி்ய்மோன பசே்யலோக உள்ளது.

சிகதவின் இயல்பு
சிடதவு பசே்யலமுட்ற கரி்மக்கூறுகளின் 
தன்ட்மட்யப் பபோருத்து நவறுபடுகி்றது. அதோவது 
பசேலலுநலோஸ, லிக்னின், டகட்டின், உநரோ்மஙகள், 
எலும்புகள் ஆகி்யவறட்ற வி்ட கோரநபோஹட்நரட், 
பகோழுப்பு, புரதம் நபோன்்ற கரி்மசநசேர்மஙகள் 
விடரவோக சிடதவட்டகின்்றன.

சிகதவு மசயல்முகறகள்
சிடதவு என்பது பேோதிகளின் பசே்யலபோட்்டோல 
படிப்படி்யோக ேட்டபப்றக்கூடி்ய ஒரு நிடல்யழிவுச 
பசே்யலோகும். சிடதவுக்கூளஙகள் சிடதத்தலுக்கு 
உதவும் மூலப்பபோருட்களோக பசே்யலபடுகின்்றன. இது 
கீழகண்ட நிடலகளில ேட்டபபறுகி்றது.
அ.  துணுக்காதல் (Fragmentation): 

சிடதப்படவகளோக உள்ள போக்டீரி்யஙகள், 
பூஞ்டசேகள் ்மறறும் ்மண புழுக்களிகளோல 
சிடதவுக்கூளஙகள் சிறி்ய துணடுகளோக 
உட்டபடுவதறகு துணுக்காதல் என்று பப்யர. 
இநத சிடதப்படவகள் துணுக்கோதடல 
விடரவுபடுத்த சில பபோருட்கடளச சுரக்கின்்றன. 
துணுக்கோதலோல சிடதவுக்கூளத் துகள்களின் 
ப்மோத்தப் பரப்பளவு அதிகரிக்கி்றது. 

ஆ.  சிகதைாறறம (Catabolism): சிடதப்படவகள் 
பசேலபவளி பேோதிகள் சிலவறட்ற அவறறின் 
சுறறுப்பு்றத்தில சுரநது அஙகுள்ள சிக்கலோன 
கரி்ம ்மறறும் கனி்மசநசேர்மஙகடள எளி்ய 
ஒன்்றோக உட்டக்க உதவுகின்்றன. இது 
சிகதைாறறம என்று அடழக்கப்படுகி்றது.

T1 - உறபத்தி்யோளரகள் | T2 – தோவர உணணிகள் | T3 – இரண்டோம்நிடல நுகரநவோரகள் | T4 – மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள்

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

்ப்டம 7.9: பலநவறு சூழல்மண்டலஙகளில உயிரத்திரள் பிரமிட் (ஓர அலகு இ்டத்தில உலர எட்ட)
்நரானது – அ) புலபவளி சூழல்மண்டலம் ஆ) வனச சூழல்மண்டலம், தகலகீழானது – இ) குளச சூழல்மண்டலம்

அ ஆ இ
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இ.  கசிந்தாடுதல் (Leaching) அல்லது வடிதல் 
(Eluviation): சிடதநத, நீரில கடரயும் கரி்ம ்மறறும் 
கனி்மப்பபோருட்கள் ்மணணின் 
ந்மறபரப்பிலிருநது கீழ அடுக்கிறகு இ்டப்பப்யரசசி 
அட்டதலுக்கு அலலது நீரினோல எடுத்து 
பசேலலப்படுவதறகு கசிந்தாடுதல் அல்லது 
வடிதல் என்று பப்யர.

ஈ.  ைடகாதல் (Humification): எளிட்ம்யோக்கப்பட்்ட 
சிடதவுக்கூளஙகள் கருட்ம்யோன படிக 
உருவ்மற்ற பபோருளோன ்மட்கோக ்மோற்ற்மட்டயும் 
பசே்யலுக்கு ைடகாதல் என்று பப்யர. இது அதிக 
நுணணியிர எதிரப்புத் தி்றன் பபறறிருப்பதோல 
சிடதத்தல மிகவும் ப்மதுவோக ேட்டபபறுகி்றது. 
இது ஊட்்டசசேத்து நதக்க்மோகக் கருதப்படுகி்றது.

உ.  கனிைைாக்கம (Mineralisation): சில 
நுணணுயிரிகள் ்மணணின் கரி்ம ்மட்கிலிருநது 
கனி்ம ஊட்்டசசேத்துகடள பவளிந்யறறுவதில 
ஈடுபடுகின்்றன. அத்தடக்ய பசே்யலமுட்ற 
கனிைைாக்கல் என்று அடழக்கப்படுகி்றது.

சிகதவுச மசயகலப் ்பாதிக்கும காரணிகள்:
பவப்பநிடல, ்மண ஈரப்பதம், ்மண pH, ஆக்ஸிஜன் 
ஆகி்ய கோலநிடலக் கோரணிகளோலும் 
சிடதவுக்கூளஙகளின் நவதித்தன்ட்மயினோலும் 
சிடதவுச பசே்யல போதிக்கப்படுகி்றது.

7.2.9. உயிரி புவி ்வதிசசுழறசி 
(Biogeochemical cycle) அல்லது ஊட்டஙகளின் 
சுழறசி (Nutrient cycle)
உயிரினஙகளுக்கும் அதன் சுறறுசசூழலுக்கும் 
இட்டந்ய நிகழும் ஊட்்டஙகளின் பரி்மோற்றம் ஒரு 
சூழல்மண்டலத்தின் முக்கி்ய அம்சேஙகளில ஒன்்றோகும். 

அடனத்து உயிரினஙகளுக்கும் அவறறின் வளரசசி, 
உருவோக்கம், பரோ்மரிப்பு, இனப்பபருக்கம் 
ஆகி்யவறறிறகு ஊட்்டஙகள் நதடவப்படுகி்றது. 
சூழல்மண்டலம் அலலது 
உயிரநகோளத்திறகுள்நள்யோன ஊட்்டஙகளின் சுழறசி 
‘உயிரி புவி ்வதிசசுழறசி’ என்று அடழக்கப்படுகி்றது. 
‘ம்பாருடகளின் சுழறசி’ எனவும் இது 
அடழக்கப்படுகி்றது. இதில இரணடு அடிப்பட்ட 
வடககள் உள்ளன.
1.  வளி சுழறசி (Gaseous cycle) – வளி்மண்டல 

ஆக்ஸிஜன், கோரபன், டேட்ரஜன் ஆகி்யவறறின் 
சுழறசிகள் இதில அ்டஙகும்.

2.  ்படிை சுழறசி (Sedimentary cycle) – புவியில 
படி்மஙகளோக உள்ள போஸபரஸ, சேலபர, கோலசி்யம் 
ஆகி்யவறறின் சுழறசிகள் இதில அ்டஙகும்.

ந்மநல குறிப்பிட்டுள்ள பபரும்போலோன சுழறசிகள் பறறி 
முநடத்ய வகுப்புகளில படித்துள்ளீரகள். எனநவ 
இப்போ்டத்தில கோரபன் ்மறறும் போஸபரஸ சுழறசிகள் 
்மட்டுந்ம விளக்கப்பட்டுள்ளது.
கார்பன் சுழறசி (Carbon cycle)
உயிரினஙகளுக்கும் சுறறுசசூழலுக்கும் இட்டந்ய 
ேட்டபபறும் கோரபன் ஓட்்டத்திறகு கார்பன் சுழறசி 
என்று பப்யர. கோரபன் அடனத்து உயிரி 
மூலக்கூறுகளின் ஒரு தவிரக்க முடி்யோத 
பகுதிக்கூ்றோகும். இது உலகளோவி்ய கோலநிடல 
்மோற்றத்தினோல கணிசே்மோன விடளவுகளுக்கு 
உள்ளோகி்றது. உயிரினஙகளுக்கும் 
வளி்மண்டலத்திறகும் இட்டயில கோரபன் 
சுழறசி்யட்டதல, ஒளிசநசேரக்டக ்மறறும் பசேல 
சுவோசேம் ஆகி்ய இரு வோழவி்யல பசே்யலபோடுகளின் 
பரஸபர விடளவோகும்.

்ப்டம 7.11: வடரப்ட உருவட்மப்பு – சிடதவு பசே்யலமுட்றகள் ்மறறும் ஊட்்டசசேத்து சுழறசி்யோதல

துணுக்கோதல

உதிரதல

சிடதத்தலுக்கோன மூலப்பபோருட்கள் சிடத்மோற்றம்

்மட்கோதலகனி்ம்மோக்கம்

தோவரஙகள் மூலம் 
உறிஞ்சுதல கசிநநதோடுதல

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_176-205 CH 07.indd   184 28-03-2019   13:18:44



185 சூழல்மண்டலம்

்பாஸ்பரஸ சுழறசி 
(Phosphorus cycle)
இது படி்ம சுழறசியின் 
ஒரு வடக்யோகும். 
அ ட ன த் து 
உ யி ரி ன ங க ளி லு ம் 
கோ்ணப்படும் DNA, 
RNA, ATP, NADP 
்மறறும் அடனத்து 
ப ோ ஸ ந ப ோ லி ப் பி ட் 
நபோன்்ற உயிரி்ய 
மூ ல க் கூ று க ளி ல 
போஸபரஸ இருப்பது 
ஏறகனநவ ே்மக்கு 
பதரிநதநத. போஸபரஸ 
உ யி ரி க் ந க ோ ள த் தி ல 
அதிக அளவில 
கோ்ணப்படுவதிலடல, 
அநத சே்ம்யம் போட்ற படிவுகள், க்டல படிவுகள், க்டல 
அருகு வோழ ப்றடவகளின் எசசேஙகள் நபோன்்றவறறில 
அதிகப்படி்யோன போஸபரஸ கோ்ணப்படுகி்றது. 
உதிரதல சிடதவு மூலம் இப்படி்மஙகளிலிருநது இது 
பவளிவி்டப்படுகி்றது. அதன் பி்றகு நிலபவளியிலும், 
நீர பவளியிலும் சுழறசி அட்டகி்றது. 
உறபத்தி்யோளரகள் போஸநபட் அ்யனிகளோக 
போஸபரடஸை உள்பளடுப்பதன் மூலம் 
உ்ணவுசேஙகலியின் ஒவபவோரு, ஊட்்ட ்மட்்டத்திறகும் 
உ்ணவு மூல்மோக க்டத்தப்படுகி்றது. உயிரினஙகளின் 

இ்றப்பு ்மறறும் இ்றப்பினோல உண்டோன எசசேஙகள் 
சிடதப்படவகளின் பசே்யலபோட்டினோல 
சிடதக்கப்பட்டு மீணடும் போஸபரஸ நிலபவளியிலும் 
நீரபவளியிலும் திருப்பப்பட்டு போஸபரஸ சுழறசி 
தக்கடவக்கப்படுகி்றது. (ப்டம் 7.13)

7.2.10 சூழல்ைண்டலத்தின் வகககள்
உயிரிக்நகோளம் பலநவறு வடக்யோன 
சூழல்மண்டலஙகடள தன்னகத்நத பகோணடுள்ளது. 
அடவ பின்வரு்மோறு:

èK

Gô‚èK

â‡ªíŒ ñŸÁ‹ õ£» 

õOñ‡ìô CO2

ðó¾î™ ðó¾î™ ðó¾î™ 

âKñ¬ô ªõ®Š¹èœ

ðó¾î™

²õ£Cˆî™²õ£Cˆî™

åO„«ê˜‚¬è

Þø‰î èKñŠªð£¼œ
«êIˆî™ / ð®î™

åO„«ê˜‚¬è åO„«ê˜‚¬è åO„«ê˜‚¬è 

è£†´ˆb

Þø‰î èKñŠªð£¼œ

C¬îˆî™

åO„«ê˜‚¬è åO„«ê˜‚¬è 

²õ£Cˆî™

âKˆî™

Gô‚èK

ªî£™½JK
âKŠªð£¼œ

èKèKèKèK

C¬îˆî™C¬îˆî™C¬îˆî™

Þø‰î èKñ
ªð£¼†èœ (DOM)

â´ˆ¶„ªê™½î™
(DOM)

்ப்டம 7.12: கோரபன் சுழறசி

ïèó‹ / ªî£NŸê£¬ôèœ ¬ôèœ¬ôèœ
àí¾

àF˜î™ 
èìô¼° 

ðø¬õèO¡
â„ê‹

ð®¾èœ

ð£‚¯Kòƒèœ

ÞøŠ¹
èN¾èœ

Þø‰î
èKñ
ªð£¼œ 

ñ‡
àœª÷´ˆî™

ð£v«ð†
ð£¬øèœ

C¬îˆî™
èQññ£‚è‹

‡

PI

PI

PI

PI

ÞÞÞ

PO
°°

PI

PI

P1 = èQñ ð£v«ð†èœ 
Po = èKñ ð£v«ð†èœ

£
¬

ð£
ð£¬�ர

�
க�

ெத
ா�

�
 PIPP����

�
�

�
�

 உ
ர�

க� 

்ப்டம 7.13: போஸபரஸ சுழறசி

பதோலலுயிர எசசே 
எரிபபோருட்கடள எரிப்பது, 
வனஅழிவு, கோட்டுத்தீ, 
எரி்மடல பவடிப்புகள், 
இ்றநத கரி்மப்பபோருட்களின் 
சிடதவு நபோன்்றடவகளோல 
கோரபன் மிடக்யோக 
ப வ ளி வி ்ட ப் ப டு வ த ோ ல 
வளி்மண்டலத்தில இதன் 
அளவு அதிகரிக்கி்றது. 
கோரபன் சுழறசியின் 
விவரஙகள் ப்டத்தில 
ப க ோ டு க் க ப் ப ட் டு ள் ள ன . 
(ப்டம் 7.12).
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மசயறகக அல்லது ைனிதனால் 
உருவாக்கப்்பட்ட சூழல்ைண்டலம 

(பசே்யறடக்யோக ்மனிதனோல 
பரோ்மரிக்கப்படுவது)

எடுத்துக்காடடு: பேல வ்யல 
்மறறும் ்மக்கோசநசேோள வ்யல

நீர 
சூழல்ைண்டலம 

(தி்றநத நீர 
நிடல)

நிலச சூழல்ைண்டலம 
எடுத்துக்காடடு:

வனச சூழல்மண்டலம்,
புலபவளி சூழல்மண்டலம் 

போடலவன சூழல்மண்டலம்

நன்னீர சூழல்ைண்டலம க்டல் சூழல்ைண்டலம

இயறககச 
சூழல்ைண்டலம 

(்மனித 
தடலயீடு பபற்ற 
அலலது பப்றோத)

்லாடிக்
(ஓடு நீர நிடலகள்) 

எடுத்துக்காடடு: ஆறு, 
நீரூறறு ்மறறும் ஓட்ட

மலன்டிக் 
(நிடல நீர நிடலகள்) 

எடுத்துக்காடடு:
குளம் ்மறறும் ஏரி

்ப்டம 7.14: சூழல்மண்டல வடககள்
சூழல்மண்டலத்தின் பலவடககள் ந்மநல 

குறிப்பி்டப்பட்டுள்ள அட்்டவட்ணயில இருநதோலும் 
கூ்ட குளச சூழல்மண்டலம் ்மட்டுந்ம கீநழ 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

குளச சூழல்ைண்டலத்தின் அகைப்பு
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்ப்டம 7.15: உயிரற்ற ்மறறும் உயிருள்ள கூறுகடளக் 
பகோண்ட குளச சூழல்மண்டலத்டதக் கோட்டும் வடரப்டம்
ேன்னீர, நிடல நீர பபற்ற இ்யறடக்யோன நீர 
சூழல்மண்டலத்திறகு சி்றநத எடுத்துக்கோட்டு 
இதுவோகும். இது சூழல்மண்டலத்தின் கட்்டட்மப்பு 
்மறறும் பசே்யலபோட்ட்ட புரிநதுக் பகோள்ள மிக 
உதவுகி்றது. ஓரளவிறகு குழி்யோன பகுதிகளில ்மடழ 
நீர நசேகரிக்கபடும் பபோழுது ஒரு குறிப்பிட்்ட கோலத்தில 
படிப்படி்யோக பலநவறு வடக்யோன உயிரினஙகள் 
(நுணணியிரிகள், தோவரஙகள், விலஙகுகள்) 
இசசூழல்மண்டலத்தின் ஒரு பகுதி்யோக ்மோறுகின்்றன. 
இது ஒரு தன்னிட்றவு பபற்ற ்மறறும் 

தன்டனத்தோநன சேரிபசேயது பகோள்ளும் தகுதிபபற்ற 
ேன்னீர சூழல்மண்டல்மோகும். இதிலுள்ள உயிரற்ற 
்மறறும் உயிருள்ள கூறுகளுக்கிட்டந்ய ஒரு 
சிக்கலோன கூட்டுசபசே்யல கோ்ணப்படுகி்றது.

பசே்யலபோடு

அருகோட்மயிலுள்ள நீரநிடலகளிலிருநது ஒரு 
சில உயிரி ்மறறும் உயிரற்ற கூறுகடள நசேகரி.

உயிரறற கூறுகள் (Abiotic components)
ஒரு குளச சூழல்மண்டலம் கடரநத கனி்ம (CO2, O2, 
Ca, N, போஸநபட்) ்மறறும் இ்றநத கரி்மப் 
பபோருட்களிலிருநது உருவோகும் கரி்மசநசேர்மஙகள் 
(அமிநனோ அமிலஙகள், கரி்ம ்மட்கு அமிலம்) 
ஆகி்யவறட்றக் பகோணடுள்ளது. ஒரு குளச 
சூழல்மண்டலத்தின் பசே்யலபோடு அஙகு நிலவும் 
ஒளியின் அளவு, பவப்பநிடல, நீரின் pH ்மதிப்பு 
்மறறும் பி்ற கோலநிடலத்தன்ட்ம நபோன்்ற 
கோரணிகளோல ஒழுஙகுப்படுத்தப்படுகி்றது.

உயிருள்ள கூறுகள் (Biotic components)
இது உறபத்தி்யோளரகள், பலநவறு வடகயிலோன 
நுகரநவோரகள் ்மறறும் சிடதப்படவகள் 
(நுணணுயிரிகள்) ஆகி்யவறட்றக் பகோணடுள்ளது.

அ. உற்பத்தியாளரகள்
ஆசிலேகைாரியா, அ்கப்ா, யூகைாஹர்ா, 
வாலவாக்ஸ, ையாட்ைம நபோன்்ற பலநவறு வடக்யோன 
மிதடவ உயிரிகள்; யூகோத்ரிக்ஸ, ஸஹபகராஹேரா, 
கி�ாஃகைாகபாரா, ஊகைாகோனியம நபோன்்ற இடழ 
உ்டலப்போசிகள்; மிதடவ தோவரஙகளோன அக�ாோ, 
�ாலவியா, பிஸடியா, உலபியா ்மறறும் ஐகோரனியா; 
நீரில மூழகி்ய தோவரஙகளோன லபாட்ைக்மாஜியாட்ைான 
்மறறும் பிராக்க்மட்டிஸ; நவரூன்றி்ய மிதடவ 
தோவரஙகளோன தோ்மடர ்மறறும் அலலி; பபரும் 
தோவரஙகளோன ஹைபா ்மறறும் ஐகபாமியா ஆகி்யன 
குளச சூழல்மண்டலத்தின் முக்கி்ய 
உறபத்தி்யோளரகளோக உள்ளன.

ஆ. நுகர்வாரகள்
விலஙகுகள் ஒரு குளச சூழல்மண்டலத்தின் 
நுகரநவோரகடளக் குறிக்கின்்றன. இதில 
பரக்மாசியம, ைாஃ்பனியா (முதலநிடல நுகரநவோர) 
நபோன்்ற விலஙகு மிதடவ உயிரிகள்; ப்மலலு்டலிகள் 
்மறறும் வடளதடசேப் புழுக்கள் (கீநழ வோழும் 
விலஙகுகள்) நபோன்்ற ஆழநீர வோழிகள் அலலது 
அடித்தள உயிரினஙகள்; நீர வணடுகள்; தவடளகள் 
நபோன்்ற இரண்டோம்நிடல நுகரநவோரகள்; வோத்து, 
பகோக்கு நபோன்்ற மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள் 
(ஊண உணணிகள்) ்மறறும் சில உசசேநிடல ஊண 
உணணிகளோன பபரி்ய மீன்கள், பருநது, ்மனிதன் 
நபோன்்றடவகள் அ்டஙகும்.
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கழிமுகம் ்மறறும் க்டநலோர 
சூ ழ நி ட ல ்ம ண ்ட ல ங க ளி ல 
கோ்ணப்படும் க்டறபுறகள் ்மறறும் 
சேதுப்பு நிலத் தோவரஙகள் அதிக 

கோரபன் நசேகரிக்கும் தி்றன் பகோண்டடவ. எனநவ 
இடவ நீல கார்பன் சூழல்ைண்டலஙகள் என்று 
அடழக்கப்படுகின்்றன. இடவ உலக அளவில 
அதிக உயிரி வளஙடள பகோணடிருநதோலும், சேரிவர 

ப்யன்படுத்துவதும், பரோ்மரிக்கப்படுவதும் இலடல.
இ. சிகதப்்பகவகள்
இடவ நுணநுகரநவோரகள் என அடழக்கப்படுகி்றது. 
சூழல்மண்டலத்தில ஊட்்டசசேத்துகடள ்மறுசுழறசி 
பசேய்ய இடவ உதவுகின்்றன. சிடதப்படவகள் 
நசேறறுநீர ்மறறும் குளத்தின் அடித்தளத்தில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. எடுத்துக்கோட்டு, போக்டீரி்யஙகள் 
்மறறும் பூஞ்டசேகள். குளச சூழல்மண்டலத்திலுள்ள 
ஊட்்டச சேத்துகடள பசேறிவூட்்ட சிடதப்போன்கள் 
சிடதவு பசே்யலமுட்றட்ய பசே்யலபடுத்துகி்றது.

நன்னீரியல் (Limnology)
இது உள்நில (க்டறகடர–
ந்யோரத்திறகு அப்போல) ேன்னீர 

சூழல்மண்டலத்தின் உயிரி்யல, நவதியி்யல, 
உ்டறகூறு ்மறறும் புவியி்யல கூறுகடள பறறி 
படிக்கும் பிரிவு ஆகும் (குளம், ஏரிகள் முதலி்யன).
க்டலியல் (Oceanography)
இது க்டலின் உயிரி்யல, நவதியி்யல, உ்டறகூறு 
்மறறும் புவியி்யல கூறுகடள பறறி படிக்கும் 
பிரிவோகும்.

குளச சூழல்மண்டலத்தில உயிரற்ற ்மறறும் 
உயிருள்ள கூறுகளுக்கிட்டந்ய ஊட்்டசசேத்துக்களின் 
சுழறசி பதளிவோக உள்ளதோல, தன்னிட்றவு ்மறறும் 
தோநன இ்யஙகவலல அட்மப்போக குளச 
சூழல்மண்டலம் தன்டன உருவோக்கிக் பகோள்கி்றது.
குளச சூழல்ைண்டலத்தின் அடுக்ககைவு
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்ப்டம 7.16: குளச சூழல்மண்டலத்தின் 
அடுக்கட்மடவக் கோட்டும் வடரப்டம்

இது கடரயிலிருநது அட்மயும் பதோடலவு, ஒளி 
ஊடுருவல, நீரின் ஆழம், கோ்ணப்படும் தோவரஙகள், 
விலஙகுகள் ஆகி்யவறறின் அடிப்பட்டயில 
கடரந்யோரம், ந்மலநிடல மிதடவ (லிம்பனடிக்) 
்மறறும் ஆழமிகு்மண்டலம் என மூன்று வடக 
அடுக்குகளோக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கடரக்கு 
அருகிலுள்ள ஆழ்மற்ற, எளிதில ஒளி ஊடுருவும் பகுதி 
ககர்யாரம எனப்படுகி்றது. இது சூ்டோன நீர ்மறறும் 
நவரூன்றி்ய தோவர சிறறினஙகளோல 
ஆக்கிரமிக்கப்படுள்ளது. லிம்பனடிக் ்மண்டலம் 
ேன்்றோக ஒளி ஊடுருவும் ்மறறும் மிதடவ 
தோவரஙகளோல ஆதிக்கம் பசேயயும் குளத்தின் தி்றநத 
நீரப்பகுதிட்யக் குறிக்கி்றது. லிம்பனடிக் ்மண்டலத்திகு 
கீநழ கோ்ணப்படும் குளத்தின் ஆழ்மோன பகுதி ஆழ்மிகு 
ைண்டலம எனப்படுகி்றது. இது ப்யனுள்ள ஒளி 
ஊடுருவல இலலோததோல சேோரபூட்்ட உயிரிகடள 
பகோணடுள்ளது. குளத்தின் அடிப்பகுதி ம்பன்திக் என 
குறிப்பி்டப்படுகி்றது. ஆழநீரவோழவிகள் (வழக்க்மோக 
்மட்குணணிகள்) என்்றடழக்கப்படும் உயிரி 
குழு்மஙகடளக் பகோணடுள்ளது. அதிக ஒளி 
ஊடுருவலினோல ஒளிசநசேரக்டகயின் மூலம் 
உருவோகும் முதலநிடல உறபத்திதி்றன் ஆழமிகு 
்மண்டலத்டத வி்ட கடரந்யோர ்மறறும் ந்மலநிடல 
மிதடவ ்மண்டலஙகளில அதிக்மோகும்.

7.2.11 சூழல்ைண்டலத்தின் ்சகவகள் 
சூழல்மண்டலத்தின் நசேடவகள், ்மக்கள் 
இ்யறடகயிருநது பபறும் ேன்ட்மகளோக 
வடர்யறுக்கப்படுகின்்றன. ரோபரட் கோன்ஸ்டோன்ஸைோ 
்மறறும் அவரது குழுவினர (1927) “நீர, நிலம், 
தோவரத்பதோகுப்பு ஆகி்யவறட்ற உள்ள்டக்கி்ய 
சுறறுசசூழலின் பசேோத்துக்கள், இன்றி்யட்ம்யோ 
பபோருட்கள் ்மறறும் நசேடவகளோக ஓட்்ட்மட்டதல 
மூலம் ்மனிதனுக்கு சூழல்மண்டலத்தின் ேன்ட்மகள் 
்மறறும் நசேடவகள் கிட்டக்கப்பபறுகின்்றன” எனக் 
கூறினர.

சூழல்மண்டலத்தின் நசேடவகள் பறறி்ய ஆயவு, 
சூழல்மண்டல ேன்ட்மகள் ்மறறும் அவறறின் நீடித்த 
ப்யன் பறறி்ய அறிடவப் பப்ற ஒரு சி்றநத கருவி்யோகச 
பசே்யலபடுகி்றது. இத்தடக்ய அறிவோற்றடலப் 
பப்றவிலடலப்யன்்றோல, எநத சூழல்மண்டலத்தின் 
அட்மப்பும் ஆபத்டதச சேநதிப்பநதோடு எதிரகோலத்தில 
அடவ ே்மக்கு வழஙகும் ேன்ட்மகடளப் 
போழோக்கிவிடும்.

சூழல்மண்டலத்திலிருநது பப்றப்படும் பலநவறு 
வடக்யோன ேன்ட்மகள் கீழகண்ட ேோன்கு 
பிரிவுகளோக வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (ப்டம் 7.17).
ைனிதனின் மசயல்கள் சூழல்ைண்டல ்சகவககள 
எவவாறு ்பாதிக்கின்றன?
தறநபோது ே்மது நதடவக்கு அதிக்மோக 
சூழல்மண்டலத்டத ேோம் அடனவரும் 
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ப்யன்படுத்துகிந்றோம். “க்டநத 50 ஆணடுகளில, 
்மனித வரலோறறில ஒப்பி்டக்கூடி்ய கோல அளவிறகும் 
ந்மலோக, ்மனிதரகள் சூழல்மண்டலத்டத மிக 
விடரவோகவும், விரிவோகவும் ்மோறறியுள்ளனர 
என்படத 2005–இன் மிலலினி்யம் சூழல்மண்டல 
்மதிப்பீடு கோட்டுகி்றது. இது பபரும்போலும் நவக்மோக 
வளரநதுவரும் நதடவகளோன உ்ணவு, தூ்யநீர, 
்மருநது, ்மரக்கட்ட்ட, ேோரகள் ்மறறும் எரிபபோருள் 
நதடவக்களுக்கோகநவ என்படதயும் 
கண்டறிநதுள்ளது".

பபோதுவோக கீழகண்ட ்மனித பசே்யலபோடுகள் 
ஒவபவோரு ேோளும் சூழல்மண்டலத்டத 
போதிக்கின்்றன அலலது ்மோறறி்யட்மக்கின்்றன.
• புவி வோழி்டத்டத அழித்தல
• வனஅழிப்பு ்மறறும் மிடக ந்மயசசேல
• ்மண அரிப்பு
• அ்யலேோட்டுத் தோவரஙகடள அறிமுகப்படுத்துதல
•  நதடவக்கு அதிக்மோக தோவரப் பபோருட்கடள 

அறுவட்ட பசேயதல
• நில, நீர ்மறறும் கோறறு ்மோசுபோடு
•  பூசசிக் பகோலலிகள், உரஙகள் ்மறறும் விலஙகுக் 

கழிவுகள் வழிநநதோ்டல.
சூழல்ைண்டலத்தின் மீள்திறன்

சூழல்மண்டலம் தீ, பவள்ளம், 
பகோன்றுணணுதல, நேோயத்பதோறறு, 

வ்றட்சி முதலி்யவறறின் போதிப்போல அதிக அளவிலோன 
உயிரித்திரடள இழக்கி்றது. எனினும், 
சூழல்மண்டலம் நசேத எதிரப்டபயும், விடரவோன 
மீட்சித் தி்றடனயும் தன்னகத்நத பகோணடிருக்கி்றது. 
சூழல்மண்டலத்தின் இத்தி்றநன சூழல்ைண்டல 
மீள்திறன் அலலது சூழல்ைண்டல வீரியம என்று 
அடழக்கப்படுகி்றது.

சூழல்ைண்டலத்கதப் ்பாதுகாப்்பது எப்்படி?
தனி ்மனிதன், நிறுவனஙகள் ்மறறும் அரசு 
்மட்்டஙகளில, இ்யறடக ்மறறும் ்மனிதரகளின் 
ேன்ட்மக்கோக சூழல்மண்டலத்டத போதுகோப்பது ஒரு 

சூழல்மண்டல நசேடவகள்

வழஙகு ்சகவகள்
•  உ்ணவு ேோர 

்மறறும் எரிபபோருள்
• ்மரபணுவளஙகள்
•  உயிரி 

நவதிப்பபோருட்கள்
• ேன்னீர
• ்மருநதுகள்

கலாசசார ்சகவகள்
•  ஆன்மீக ்மறறும் ்மத 

்மதிப்புகள்
• அறிவு 
• கலவி, ஊக்கமூட்டுதல
•  பபோழுதுநபோக்கு, 

அழகுசேோர ்மதிப்புகள்
• சூழல சுறறுலோ

உதவிச ்சகவகள்
• முதலநிடல உறபத்தி
•  புவி வோழி்டஙகடள ஏறபடுத்துதல
• ஊட்்டச சுழறசி
•  ்மண உருவோக்கம் ்மறறும் 

போதுகோத்தல
•  வளி்மண்டல ஆக்ஸிஜன் 

உறபத்தி
• நீரசுழறசி

ஒழுஙகுப்்படுத்தும ்சகவகள்
• ஊடுருவல எதிரப்பு
•  தோவர உணணி ்மகரநதச நசேரக்டக
• விடத பரவுதல
• கோலநிடல கட்டுப்போடு
• பூசசி ஒழுஙகுமுட்ற கட்டுப்போடு
• நேோயக் கட்டுப்போடு
• ்மண்ணரிப்பு கட்டுப்போடு
• நீர சுத்திகரிப்பு
• இ்யறடகத் தீஙகு போதுகோப்பு

்ப்டம 7.17: சூழல்மண்டலச நசேடவகளின் வடககள்

இரோபரட் கோணஸ்டோன்சேோ 
்மறறும் அவருட்ட்ய குழுவினர 
பலநவறு அளவுநகோலகளின் 
அடிப்பட்டயில உலகளோவி்ய 

சூழல்மண்டலத்தின் நசேடவகளின் ்மதிப்டப 
்மதிப்பீடு பசேயதனர. அவரகளின் ஆயவின்படி 
1997ஆம் ஆணடில, சூழல்மண்டல நசேடவகளின் 
உலகளோவி்ய சேரோசேரி ்மதிப்பீடு 33 டிரிலலி்யன் 
அப்மரிக்க ்டோலரோக இருநதது. 2011ஆம் ஆணடில 
உலகளோவி்ய சூழல்மண்டல நசேடவகளுக்கோன 
ந்மம்படுத்தபட்்ட ப்மோத்த ்மதிப்பீடு 125 டிரிலலி்யன் 
அப்மரிக்க ்டோலரகள் என உ்யரநதிருப்பது, 1997 
முதல 2011 வடர சூழல்மண்டல நசேடவகள் 
ேோன்கு ்ம்டஙகு அதிகரித்திருப்படதச 
சுட்டிக்கோட்டுகி்றது.

சதுப்பு நில சூழல்ைண்டலத்தின் ்சகவகள்
•  வ ோ ழி ்ட த் ட த 

வ ழ ங கு வ து ்ட ன் , 
நீரவோழ தோவரஙகள் 
்ம ற று ம் 
வி ல ங கு க ளு க் க ோ ன 
ேோற்றஙகோலகளோகத் 
திகழகி்றது.

•  ்மருநதுகள், எரி கட்ட்டகள் ்மறறும் 
்மரக்கட்ட்டகள் ஆகி்யவறட்ற வழஙகுகி்றது.

•  வண்டல படிதல ்மறறும் ்மண அரிப்டப 
சே்மநிடலப்படுத்துவதன் மூலம் க்டலுக்கும் 
ேதிகளுக்கும் இட்டயில ஒரு போல்மோக 
பசே்யலபடுகி்றது.

•  சூ்றோவளி, ஆழிப்நபரடல ்மறறும் உ்யர 
அடலக்கோலஙகளில நீரின் விடசேட்யக் 
குட்றக்க உதவுகி்றது. 

•  கோறறுத்தடுப்பு, ஆக்ஸிஜன் உறபத்தி, கோரபன் 
நசேகரிப்பு ்மறறும் அடலகளிலிருநது உப்பு 
பதளிப்டபத் தடுக்க உதவுகி்றது
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ேட்டமுட்ற்யோகும். ்மனித பசே்யலகள், புவி 
பவப்ப்மட்டதல, ்மோசுபோடு நபோன்்ற தீஙகு 
விடளவிக்கும் பல அசசுறுத்தலகள் 
சூழல்மண்டலத்திறகு ஏறபடுகி்றது. எனநவ, ே்மது 
அன்்றோ்ட வோழக்டக முட்றட்ய ேோம் ்மோறறி 
அட்மத்தோல ே்மது புவிக்நகோடளயும் அதன் 
சூழல்மண்டலத்டதயும் போதுகோக்க முடியும்.

“சுறறுசசூழகலப் ்பாதுகாப்்பதில் நாம ்தால்வி 
அக்டநதால், நம சநததிககள காப்்பாறறுவதிலும 
்தால்வி அக்ட்வாம.”
எனநவ அன்்றோ்ட வோழவில ேோம் கீழக்கண்டவறட்ற 
பின்பற்ற நவணடும்.
•  சூழல ேட்புட்ட்யப்பபோருட்கடள ்மட்டுந்ம வோஙகுதல, 

ப்யன்படுத்துதல ்மறறும் ்மறுசுழறசி பசேயதல.
• அதிக ்மரஙகடள வளரத்தல
•  நீடித்த நிடலத்த பணட்ணப் பபோருட்கடளத் 

நதரநபதடுத்தல (கோயகறிகள், பழஙகள், கீடரகள் 
முதலி்யன)

•  இ்யறடக வளஙகடளப் ப்யன்படுத்துவடதக் 
குட்றத்தல.

•  கழிவுகடள ்மறுசுழறசி பசேயதல ்மறறும் கழிவு 
உறபத்தி அளடவக் குட்றத்தல.

•  நீர ்மறறும் மின்சேோர நுகரடவ குட்றத்தல.
•  வீட்டில ப்யன்படுத்தப்படும் நவதிப்பபோருட்கள் 

்மறறும் பூசசிக்பகோலலிகடளக் குட்றத்தல அலலது 
தவிரத்தல

•  உஙகள் ்மகிழுநது ்மறறும் வோகனஙகடள 
சேரி்யோக பரோ்மரித்தல (கோரபன் உமிழடவக் 
குட்றப்பதறகு)

•  உஙகள் ேணபரகள் ்மறறும் குடும்ப உறுப்பினரகள் 
இட்டந்ய சூழல்மண்டலம் பறறி்ய விழிப்பு்ணரவு, 
அதன் போதுகோப்பு பறறி்ய கலவி அறிடவ அளித்தல 
்மறறும் இப்பிரசசிடனட்யக் குட்றக்க தீரவு 
கோ்ணல.

7.2.12 சூழல்ைண்டல ்ைலாணகை
தறநபோடத்ய ்மறறும் எதிரகோலத் நதடவகடளப் 
பூரத்தி பசேயவதறகும் சூழல்மண்டலத்தின் தரத்டத 
தக்கடவத்து ந்மம்படுத்துவதறகும், சூழலி்யல, சேமூக 
பபோருளோதோரம், தனி்யோர நிறுவனஙகள் நபோன்்ற 
கோரணிகடள ஒரு விரிவோன வியூகம் மூல்மோக 
ஒருஙகிட்ணக்கும் பசே்யலமுட்ற இதுவோகும்.

்மனிதனின் முட்ற்யோன ப்யன்போடு ்மறறும் 
குட்றவோன இட்டயூறுகளின் மூலம் ஏறப்டக்கூடி்ய 
நீடித்த நிடல்யோன ேன்ட்மட்ய சூழல்மண்டல 
ந்மலோணட்ம வலியுறுத்துகி்றது. சுறறுசசூழல அழிவு 
்மறறும் உயிரிப்பன்்ம இழப்பு ஆகி்யன இ்யறடக 
வளஙகளின் குட்றவிறகு வழிவகுப்பநதோடு, 
இறுதி்யோக ்மனிதனின் வோழவோதோரத்டத போதிக்கி்றது.

“2025ஆம் ஆண்டளவில, 
குட்றநதபட்சேம் 3.5 பிலலி்யன் 
்மக்கள்-உலக ்மக்கட்பதோடகயில 
கிட்்டத்தட்்ட 50 விழுக்கோடு-நீர 

பற்றோக்குட்றட்யச சேநதிப்பர” – IUCN
“உலகளோவி்ய உயிரி பன்்மத்தின் 50 

விழுக்கோட்ட்ட வனஙகள் பபறறுள்ளன. 
குட்றநதபட்சேம் 300 மிலலி்யன் ்மக்கள் தஙகள் 
நீடித்த நிடல்யோன வோழவோதோரத்திறகு 
கோடுகளிலிருநது பபறும் பபோருட்கள் ்மறறும் 
நசேடவட்ய சேோரநதுள்ளனர.” - IUCN

சூழல்ைண்டல ்ைலாணகை உத்திகள்
•  இது சூழல்மண்டலத்தின் உயிரிப்பன்்மத்டதப் 

பரோ்மரிக்க உதவுகி்றது.
•  நசேத்மட்டநத சூழல்மண்டலத்டத சுட்டிக்கோட்்ட 

இது உதவுகி்றது. (சில உயிரினஙகள் 
சூழல்மண்டலத்தின் ஆநரோக்கி்யத்டத 
குறிக்கின்்றன. இத்தடக்யச சிறறினஙகள் 
“தகலகை இனஙகள்” (flagship species) என 
அடழக்கப்படுகின்்றன).

•  இது சூழல்மண்டலத்தின் தவிரக்கவி்யலோத 
்மோற்றத்டத அட்ட்யோளம் கோ்ணவும் அதறநகறப 
திட்்டம் தீட்்டவும் ப்யன்படுகி்றது.

•  இது நீடித்த நிடல்யோன 
வளரசசி திட்்டத்தின் மூலம் 
சூ ழ ல ்ம ண ்ட ல த் தி ன் 
நி ட ல த் த ன் ட ்ம ட ்ய 
அ ட ்ட வ த ற க ோ ன 
கருவிகளில ஒன்்றோகும்.

இது சுறறுசசூழலின் 
்ப ா து க ா ப் பி ற க ா க வு ம , 
நன்கைக்காகவும ஒருவர 
தனது வாழ்க்கக 
முகறகய ைாறறிக் 
மகாள்வகதக் குறிக்கிறது.
(குகறத்தல், ைறு ்பயன்்பாடு, ைறு சுழறசி)
• பசுட்மட்யப் நபோறறுதலும், நபணுதலும்
•  ப்யன்படுத்தோதநபோது தணணீர குழோட்ய மூடுதல
•  ப்யன்படுத்தோதநபோது மின்சேோதனப் பபோருட்கடள 

அட்ணத்து டவத்தல.
•  பேகிழிட்ய ஒருநபோதும் ப்யன்படுத்தோ்மல, 

அவறறிறகு ்மோற்றோக உயிரி்ய சிடதவட்டயும் 
பபோருட்கடள ப்யன்படுத்துல.

•  சூழல ேட்புட்ட்ய பதோழிறநுட்பத்டதயும், 
பபோருட்கடளயும் எப்நபோதும் ப்யன்படுத்துதல.

“சூழல்மண்டலத்டதப் ப்யன்படுத்து. ஆனோல இழக்கோநத; 
அடத நீடித்த ்மறறும் நிடல்யோனதோக ்மோறறு”.

்பசுகைக்குச 
மசல்லுஙகள்
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•  புனரட்மப்பு நதடவப்படுகி்ற சூழல்மண்டலஙகடள 
அட்ட்யோளம் கோ்ண இது உதவுகி்றது.

•  அரசு நிறுவனஙகள், உள்ளுர ்மக்கள், குழு்மஙகள் 
்மறறும் அரசு சேோரோ நிறுவனஙகளின் 
ஒருஙகிட்ணநத நிரவோகத்து்டன் இது 
பதோ்டரபுட்ட்யது.

•  சூழல்மண்டல ந்மலோணட்ம ே்டவடிக்டககள் 
முடிநத பின்னரும் நீண்ட கோல்மோக பசே்யலப்ட 
உள்ளூர நிறுவனஙகள் ்மறறும் சேமுதோ்ய 
குழுக்கள் பபோறுப்நபறகும் தி்றன் ந்மம்ப்ட இது 
உதவுகி்றது.

7.3 தாவர வழிமுகற வளரசசி 
(Plant succession)
இ்யறடக நபரழிவு (பவள்ளம், பூகம்பம்), ்மனிதச 
பசே்யலபோடுகள் (தீ, மிடக ந்மயசசேல, ்மரஙகடள 
பவட்டுதல) ஆகி்யவற்றோல கோடுகளும், நிலஙகளும் 
கடுட்ம்யோக போதிக்கப்படுவடத ேோம் கோணகிந்றோம். 
இநத கோர்ணஙகளோல ஒரு பகுதியின் அடனத்து 
தோவரஙகளும் அழிக்கப்பட்டு அப்பகுதி தரிசு நில்மோக 
்மோறிவிடுகி்றது. இப்பகுதிட்ய ேோம் கணகோணிக்கும் 
நபோது ஒரு கோலத்தில இது படிப்படி்யோக தோவர 
குழு்மத்தோல மூ்டப்பட்டு வள்மோனதோக ்மோறிவிடுவடதக் 
கோ்ணலோம். ஒரு குறிப்பிட்்ட வடக தோவர குழு்மம் 
்மறப்றோரு வடக குழு்மத்டத அடுத்துடுத்து அநத 
இ்டத்தில இ்டம் பப்றச பசேயதல தாவர வழிமுகற 
வளரசசி எனப்படும். ஒரு தரிசு நிலத்தில முதலில 
குடிபுகும் தோவரஙகள் முன்்னாடிகள் என்று 
அடழக்கப்படுகின்்றன. ்மறுபு்றம், ஒரு குறிப்பிட்்ட 
இ்டத்தில ஒன்்றன்பின் ஒன்்றோக நதோன்றும் 
இட்டநிடல வளரசசித் தோவர குழு்மஙகள் ்படிநிகல 
மதா்டரிக் குழுைஙகள் (seral communities) என்று 
அடழக்கப்படுகின்்றன. இறுதியில, உசசேநிடல ்மறறும் 
உசசேநிடலத் தோவரக்குழு்மம் அட்மவது முட்றந்ய 
உசசம ்மறறும் உசசக் குழுைம என அடழக்கப்படுகி்றது.

7.3.1 வழிமுகற வளரசசிக்கான காரணஙகள்
உயிரித்நதோற்றம் ஆரம்ப்மோன கோலம் முதல 
உயிரினப் பரி்ணோ்மமும் சுறறுசசூழல வழிமுட்ற 
வளரசசியும் இட்ண்யோக ேட்டபபறறு வருகின்்றன. 
சுறறுசசூழல வழிமுட்ற வளரசசி ஒரு சிக்கலோன 
பசே்யலமுட்ற்யோகும். எநதபவோரு சுறறுசசூழல 
வழிமுட்ற வளரசசிக்கும் மூன்று கோர்ணஙகள் 
உள்ளன. அடவகளோவன:
அ. துவக்கக் காரணஙகள் (Initiating causes) - 
உயிரற்ற கோரணிகளின் (ஒளி, பவப்பநிடல, நீர, தீ, 
்மண அரிப்பு ்மறறும் கோறறு) பசே்யலபோடு, உயிரிக் 
கோரணிகளின் (உயிரினஙகளுக்கிட்டந்ய 
ேட்டபபறும் நபோட்டி) பசே்யலபோடு நபோன்்றவற்றோல 
நதோன்றும் பவறறுநிலம் அலலது ஒரு குறிப்பிட்்ட 
தோவர குழு்ம அழிவுள்ள இ்டத்தில முட்றந்ய 
முதலநிடல வழிமுட்ற வளரசசி அலலது 
இரண்டோம்நிடல வழிமுட்ற வளரசசி நிகழத் 
பதோ்டஙகுகி்றது.
ஆ. மதா்டரகாரணஙகள் (Continuing causes) - 
வலடசே பப்யரவு, திரட்சி, நபோட்டி, எதிரவிடன 
நபோன்்ற பதோ்டரசசி்யோன கோர்ணஙகளின் 
பசே்யலகளோல, ஒரு இ்டத்திலுள்ள தோவர குழு்மஙகள் 
்மறறும் ்மணணின் தன்ட்ம ்மோ்ற வழிவகுக்கி்றது.
இ நிகலக் காரணஙகள் (Stabilizing causes) - ஒரு 
இ்டத்திலுள்ள தோவர குழு்மஙகடள நிடலப்படுத்த 
பல கோரணிகள் இருப்பினும் கோலநிடல கோரணிகநள 
முதன்ட்ம்யோனதோகும். 

நகரபுற சூழல்ைண்டல ைறுசீரகைப்பு ைாதிரி (Urban 
ecosystem restoration model)
அட்ட்யோர பூஙகோ பசேன்டனயில அட்மநதுள்ளது. 
இது அட்ட்யோறு சிறந்றோட்ட (க்டறகழி) ்மறறும் 
கழிமுகத்துவோரத்டத சுறறி, ஏ்றத்தோழ 358 ஏக்கர 
பரப்பளடவக் பகோண்டது. இதில 58 ஏக்கர 
சுறறுசசூழல ்மறுசீரட்மப்பிறகோக தமிழேோடு அரசு 
ஆதரவின் கீழ பகோணடுவரப்பட்டு, பசேன்டன 
ேதிகள் ்மறுசீரட்மப்பு அ்றக்கட்்டடள (CRRT) 
மூலம் பரோ்மரிக்கப்படுகி்றது. முன்னர இது ஒரு 
குப்டபக் கி்டஙகோக இருநதது.

தறபபோழுது இது 6 உவரநிலத் தோவர 
சிறறினஙகடளயும் ஏ்றத்தோழ 170 க்டறகடரந்யோர 
்மறறும் பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட பசுட்ம்மோ்றோக் 
கோடுகளின் சிறறினஙகடளயும் பகோண்ட ஒரு 
நீடித்த நிடல்யோன சூழல்மண்டல்மோக 
நிடலப்பபறறுள்ளது. இநத தோவர ்மறுசீரட்மப்பின் 
மூலம், சூழல்மண்டலத்திறகுரி்ய பட்்டோம்பூசசிகள், 
ப்றடவகள், ஊரவன, நீர நில வோழவன ்மறறும் 
பி்ற போலூட்டிகள் நபோன்்ற விலஙகுகடளயும் 
பகோணடு வநதுள்ளது.

தறநபோது அட்ட்யோர பூஙகோவோனது பள்ளி, 
கலலூரி ்மோ்ணவரகள் ்மறறும் பபோது்மக்களுக்கோன 
சுறறுசசூழல சேோர கலவி ட்ம்ய்மோக பசே்யலபடுகி்றது. 
தமிழேோட்டில ேகரபு்ற ்மறுசீரட்மப்புக்கோன சி்றநத 
எடுத்துக்கோட்டுகளில ஒன்்றோக இநத முழு பகுதியும் 
திகழகி்றது.

அட்ட்யோர பூஙகோ
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7.3.2 சூழலியல் வழிமுகற வளரசசியின் 
்பணபுகள் 
•  தோவர குழு்மத்தின் குறிப்பிட்்ட அட்மப்பில 

்மோற்றஙகடள ஏறபடுத்தும் ஒரு முட்ற்யோன 
பசே்யலமுட்ற்யோக விளஙகுகி்றது.

•  உயிரற்ற ்மறறும் உயிருள்ள கோரணிகளின் 
்மோற்றஙகள் விடளவோக உருவோகி்றது.

•  நிடல்யற்ற குழு்மத்டத நிடல்யோன குழு்ம்மோக 
்மோறறி அட்மக்கி்றது.

•  சிறறின பன்்மம், ப்மோத்த உயிரிஎட்ட, 
பசே்யலவோழி்டத்தன்ட்ம, ்மணணின் கரி்ம ்மட்கு 
நபோன்்றவறறில படிப்படி்யோக முன்நனற்றம் 
கோ்ணப்படுகி்றது.

•  எளி்ய உ்ணவுசசேஙகிலியிருநது சிக்கலோன 
உ்ணவு வடலக்கு முன்நனறுகி்றது.

•  கீழநிடல ்மறறும் எளி்ய உயிரினஙகடள 
முன்நனறி்ய உ்யர உயிரினஙகளோக 
்மோறறி்யட்மக்கி்றது.

•  தோவரஙகள் ்மறறும் விலஙகுகளுக்கிட்டந்ய 
இட்டசசேோரடப உருவோக்குகி்றது.

7.3.3 வழிமுகற வளரசசியின் வகககள் 
(Types of succession)
வழிமுட்ற வளரசசி, பலநவறு அம்சேஙகளின் 
அடிப்பட்டயில பவவநவறு வடககளோக 
வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அடவ பின்வரு்மோறு:
1. முதல்நிகல வழிமுகற வளரசசி (Primary 
succession) - எநதபவோரு உயிரின சேமுதோ்யமும் 
இலலோத ஒரு பவறறுப் பகுதியில தோவர குழு்மம் 
வளரசசி அட்டவதறகு முதல்நிகல வழிமுகற 
வளரசசி என்று பப்யர. பவறறுப் பரப்பில முதலில 
குடிந்யறும் தோவரஙகள் முன்்னாடி சிறறினஙகள் 
(pioneer species) அலலது முதல்நிகல குழுைம (primary 
community) அலலது முதல்நிகல காலனிகள் (primary 
colonies) என்று அடழக்கப்படுகின்்றன. பபோதுவோக 
முதலநிடல வழிமுட்ற வளரசசி எநதபவோரு 
பகுதியிலும் மிக நீண்டகோல்மோக ேட்டபபறும்.
எடுத்துக்காடடு: நுணணுயிரிகள், டலக்கன், ்மோஸகள் 

2. இரண்டாமநிகல வழிமுகற வளரசசி 
(Secondary succession) - ஒரு இ்டத்திலுள்ள 
ஏறகனநவ வளரநத குழு்மம் சில இ்யறடக 
இட்டயூறுகளோல (தீ, பவள்ளப் பபருக்கு, ்மனித 
பசே்யலகள்), அழிக்கப்பட்டு அநத இ்டத்தில ஒரு தோவர 
குழு்மம் வளரசசி அட்டவதறகு இரண்டாமநிகல 
வழிமுகற வளரசசி என்று பப்யர. பபோதுவோக, 
முதலநிடல வழிமுட்ற வளரசசி எடுத்துக்பகோள்ளும் 
கோலத்டதவி்ட குட்றவோன கோலத்டதந்ய இது 
எடுத்துக் பகோள்ளும்.
எடுத்துக்காடடு: தீ ்மறறும் அதிகப்படி்யோன ்மரஙகடள 
பவட்டுதல ஆகி்யவற்றோல அழிக்கப்பட்்ட கோடுகள், 
கோலப்நபோக்கில சிறு பசேடிகளோல மீணடும் 
ஆக்கிரமிக்கப்ப்டலோம். (ப்டம் 7.18)

வ. 
எண

முதல்நிகல வழிமுகற 
வளரசசி

இரண்டாமநிகல 
வழிமுகற வளரசசி

1 பவறறு நிலஙகளில 
ஆக்க்மட்டதல.

போதிக்கப்பட்்ட பகுதிகளில 
ஆக்க்மட்டதல.

2 உயிரி்ய ்மறறும் பி்ற 
பவளிப்பு்றக் கோரணிகளோல 
பதோ்டஙகி டவக்கப்படுகி்றது.

பு்றக்கோரணிகளோல 
்மட்டுந்ம பதோ்டஙகி 
டவக்கப்படுகி்றது.

3 ்மண இலலோத 
இ்டஙகளிலும் முதலநிடல 
வழிமுட்ற வளரசசி 
பதோ்டஙக முடியும்.

ஏறகனநவ ்மண உள்ள 
இ்டஙகளில ்மட்டுந்ம இது 
நிகழகி்றது.

4 முன்நனோடித் தோவரஙகள் 
பவளிச சூழலில இருநது 
வருகின்்றன.

முன்நனோடித் தோவரஙகள் 
நிலவிவரும் 
உட்சூழலிலிருநது 
உருவோக்கப்படுகின்்றன.

5 இது முடிவட்ட்ய அதிக 
கோலம் எடுத்துக் 
பகோள்கி்றது.

இது முடிவட்ட்ய 
ஒப்பீட்்டளவில குட்றநத 
கோலத்டதந்ய எடுத்துக் 
பகோள்ளகி்றது.

அட்டவகண 1: முதலநிடல ்மறறும் இரண்டோம்நிடல 
வழிமுட்ற வளரசசிகளுக்கு இட்டந்யயுள்ள நவறுபோடுகள்

3. சுய வழிமுகற வளரசசி (Autogenic succession)
உயிரிக் கோரணிகளின் விடளவோல இது 
ேட்டபபறுகி்றது. தோவரத்பதோகுப்பு ஒன்று அதன் 

சுறறுசசூழலு்டன் பசே்யலபட்டு, 
நிலவும் சூழடல 
்மோறறி்யட்மப்பதோல இருநத 
த ோ வ ர ங க ட ள 
இ்டப்பப்யரவட்ட்யச பசேயது புதி்ய 
குழு்மம் நதோன்றுகி்றது. இதறகு 
சுய வழிமுகற வளரசசி என்று 
பப்யர.
எடுத்துக்காடடு: வனச 
சூழல்மண்டலத்தில அகன்்ற 
இடலகடளக் பகோண்ட பபரி்ய 
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்மரஙகள் கோட்டின் தடரப்பகுதிக்கு நிழடலத் 
தருகின்்றன. அதிகப்படி்யோன ஒளி (ஒளி விரும்பு 
தோவரஙகள்) நதடவப்படும் சிறுபசேடி ்மறறும் 
புதரசபசேடிகடள இது போதிக்கி்றது. ஆனோல நிழடலப் 
பபோருத்துக் பகோள்ளும் தோவரஙகள் (நிழல விரும்பு 
தோவரஙகள்) ேன்்றோக வளர உதவுகி்றது.

4. ் வறறு வழிமுகற வளரசசி (Allogenic succession)
உயிரற்ற கோரணிகளின் விடளவோல இது 
ேட்டபபறுகி்றது தறநபோதுள்ள குழு்மம், 
பு்றக்கோரணிகளோல (்மண அரிப்பு, ஓடும் நீரினோல 
்மண தனி்மஙகள் கசிநநதோடுதல) ்மோறறி 
அட்மக்கப்படுகின்்றன. ஆனோல தறநபோதுள்ள 
உயிரினஙகளோல அலல.
எடுத்துக்காடடு: ஒரு வனச சூழல்மண்டலத்தில, ்மண 
அரிப்பு ்மறறும் கசிநநதோடுதல ஆகி்யடவ ்மணணின் 
ஊட்்டசசேத்து ்மதிப்டப ்மோறறி்யட்மத்து அப்பகுதியின் 
தோவரத்பதோகுப்பு ்மோற்றத்திறகு வழிவகுக்கி்றது.

5. தறசாரப்புஊட்ட வழிமுகற வளரசசி (Autotrophic 
succession)
வழிமுட்ற வளரசசியின் ஆரம்ப நிடலகளில தறசேோரபு 
ஊட்்ட உயிரிகளோன பசுநதோவரஙகள் ஆதிக்கம் 
பசேலுத்தினோல அது தறசாரபு ஊட்ட வழிமுகற 
வளரசசி என அடழக்கப்படுகி்றது. இது கனி்ம 
பபோருட்கள் நிட்றநத வோழி்டஙகளில ேட்டபபறுகி்றது. 
இநத வழிமுட்ற வளரசசியின் ஆரம்ப நிடலகளில 
பசுநதோவரஙகள் ஆதிக்கம் பசேலுத்துவதோல 
சூழல்மண்டலத்தின் கரி்மப் பபோருட்களின் அளவு 
படிப்படி்யோக அதிகரித்து அதன் விடளவோக ஆற்றல 
ஓட்்டமும் படிப்படி்யோக அதிகரிக்கி்றது. 
6. சாரபூட்ட வழிமுகற வளரசசி (Heterotrophic 
succession)
இதன் ஆரம்ப நிடலகளில போக்டீரி்யஙகள், 
பூஞ்டசேகள், ஆக்டிநனோட்மசீட்ஸ, விலஙகுகள் 
நபோன்்ற சேோரபூட்்ட உயிரிகள் ஆதிக்கம் 
பசேலுத்துகின்்றன. இது கரி்மப்பபோருட்கள் நிட்றநத 
வோழி்டஙகளில ேட்டபபறுகி்றது. இநத வழிமுட்ற 
வளரசசியின் ஆரம்ப நிடலகளில சேோரபூட்்ட உயிரிகள் 
ஆதிக்கம் பசேலுத்துவதோல, படிப்படி்யோக கனி்மப் 
பபோருட்கள் ்மறறும் ஆற்றலின் அளவு குட்றகி்றது.

7.3.4 வழிமுகற வளரசசியின் மசயல்முகறகள்
முதலநிடல தறசேோரபுஊட்்ட வழிமுட்ற வளரசசியில 
பல பதோ்டரசசி்யோன பசே்யலமுட்றகள் உள்ளன. 
அடவகளோவன: (1) தரிசேோதல (2) குடிபுகல  
(3) நிடலப்படுதல (4) திரளுதல (5) நபோட்டியி்டல  
(6) எதிரவிடன்யட்டதல (7) நிடலப்போடுறுதல 
(உசசே நிடல).
1. தரிசாதல் (Nudation) - இது எவவித்மோன 
உயிரினமும் இலலோத இ்டம் உருவோதலோகும். நில 
அட்மப்பு (்மண அரிப்பு, கோறறு பசே்யலபோடு), கோலநிடல 
(ஆலஙகட்டி, பு்யல, தீ) ்மறறும் உயிரிகோரணிகள் 
(்மனிதச பசே்யலகள், பதோறறுநேோயகள் முதலி்யன) 
நபோன்்றடவகளோல தரிசு நிலஙகள் உருவோகலோம்.
2. குடிபுகல் (Invasion) - சிறறினஙகள் நவறு 
எநதபவோரு பகுதியிலிருநதும் தரிசு நிலத்டத 
வநதட்டதல குடிபுகல் என்று அடழக்கப்படுகி்றது. 
விடதகள், வித்துக்கள் அலலது பி்ற தோவர 
இனப்பபருக்க உறுப்புகள், கோறறு, நீர ்மறறும் 
பலநவறு கோரணிகளின் மூலம் தரிசு நிலஙகடள 
அட்டவதறகு உள்்பக்டமயடுப்பு என்று பப்யர.
3. நிகலப்்படுதல் (Ecesis) - புதி்ய இ்டத்டத அட்டநத 
பி்றகு, இப்பகுதியில நிலவும் நிடலட்மக்நகறப 
சிறறினஙகள் பவறறிகர்மோக தஙகடள சேரிபசேயது 
நிடலப்படுத்தலுக்கு நிகலப்்படுதல் என்று பப்யர. 
இதன் பின்னநர குடிபுகுநத தோவரஙகள் அநத 
குறிப்பிட்்ட பகுதியில போலினப்பபருக்கம் பசேய்ய 
முடியும்.
4. திரளுதல் (Aggregation) - இனப்பபருக்கத்தினோல 
உயிரினஙகளின் எணணிக்டக முநடத்ய 
நிடலட்யவி்ட அதிகரிப்பதன் விடளவோக குடிபுகுநத 
சிறறினஙகள் நிடலப்படுத்தப்படுதலுக்கு திரளுதல் 
என்று பப்யர.
5. ்்பாடடியி்டல் (Competition) - சிறறினஙகள் 
திரளுற்ற பின்னர நீர, உ்ணவு, ஒளி ஆற்றல, 
கோரபன்-ட்ட-ஆக்டஸைடு, ஆக்ஸிஜன், வோழி்டம் 
ஆகி்யவறறிறகு சிறறினஙகளுக்கிட்டந்யயும் 
சிறறினஙகளுக்குள்நளயும் உள்ள தனி 
ேபரகளுக்கிட்டந்ய ஏறபடும் நபோட்டிட்ய இது 
குறிக்கி்றது.

வழிமுகற வளரசசியின் வகககள்

முதல்நிகல 
வழிமுகற வளரசசி

தரிசு  
நிலஙகளில தோவர 

குழு்மஙகள் 
நதோன்றுவது

இரண்டாமநிகல 
வழிமுகற வளரசசி

போதிக்கப்பட்்ட 
பகுதிகளில தோவர 

குழு்மஙகள் 
நதோன்றுவது

சுய வழிமுகற 
வளரசசி

உயிரிக் 
கோரணிகளோல 

கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது

்வறறு வழிமுகற 
வளரசசி

உயிரற்ற 
கோரணிகளோல 

கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது

தறசாரபு ஊட்ட 
வழிமுகற வளரசசி

இது கனி்ம 
பபோருட்கள் 
நிட்றநத 

இ்டஙகளில 
ேட்டபபறுகி்றது

சாரபூட்ட 
வழிமுகற 
வளரசசி

இது கரி்ம 
பபோருட்கள் 
நிட்றநத 

இ்டஙகளில 
ேட்டபபறுகி்றது

்ப்டம 7.19: வழிமுட்ற வளரசசியின் வடககள்
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6. எதிரவிகனயக்டதல் (Reaction) - ஏறபகனநவ 
உள்ள சிறறினக் குழு்மத்டத ்மறப்றோன்று 
்மோறறுவதோல, ஆக்கிரமித்துள்ள சிறறினஙகள் 
படிப்படி்யோக வோழி்ட சுறறுசசூழல நிடலட்ய 
்மோறறிவிடுகி்றது. இநத ்மோற்றத்திறகு கோர்ண்மோன 
சிறறினக் குழு்மத்திறகு ்படிநிகல மதா்டரிக் குழுைம 
(seral community) என்று பப்யர.
7. நிகலப்்பாடுறுதல் (Stabilization) / உசச நிகல 
(Climax) - தோவரக் குழு்மத்தின் இறுதி பசே்யலோக்கந்ம 
நிகலப்்பாடுறுதல் என்று அடழக்கப்படுகி்றது. இநத 
பசே்யலோக்கம் உசசேநிடலயு்டன் கூடி்ய சே்மநிடலட்யப் 
பரோ்மரிக்கவும் பி்ற இனஙகளோல ்மோறறி அட்மக்க 
முடி்யோத உசசேநிடலக் குழு்மத்டத ஒரு பகுதியில 
ஏறபடுத்தவும் உதவுகி்றது. இநத நிடலக்கு உசசேநிடல 
என்றும் அஙகு நிலவும் தோவரத்பதோகுப்பிறகு 
உசசநிகலக் குழுைம என்றும் பப்யர.

7.3.5 தாவர வழிமுகற வளரசசியின் வகககள்
நீரநிடல வழிமுட்ற வளரசசி ்மறறும் போட்ற 
வழிமுட்ற வளரசசி விரிவோக கீநழ 
விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீரநிகல 
வழிமுகற வளரசசி

(நீர அதிக்மோக 
கோ்ணப்படும் 
இ்டஙகளில 
பதோ்டரும் 

வழிமுட்ற வளரசசி)
எடுத்துக்கோட்டு: 

குளஙகள், ஏரிகள், 
ஓட்டகள், சேதுப்பு 

நிலஙகள்

இக்டநிகல 
வழிமுகற 
வளரசசி

நபோது்மோன 
அளவு 

ஈரப்பதமுள்ள 
இ்டஙகளில 
பதோ்டஙகும் 
வழிமுட்ற 
வளரசசி

வறள்நில 
வழிமுகற 
வளரசசி

குட்றநத அளவு 
ஈரப்பதத்து்டன் 
கூடி்ய நீருள்ள 

இ்டஙகளில 
பதோ்டஙகும் 
வழிமுட்ற 
வளரசசி

்பாகற வழிமுகற 
வளரசசி
பவறறுப் 

போட்றகளின் மீது 
பதோ்டஙகும்

உவர 
வழிமுகற 
வளரசசி

உப்பு நீரில 
பதோ்டஙகும்

ைணல் 
வழிமுகற 
வளரசசி

்ம்ணல மீது 
பதோ்டஙகும்

தாவர வழிமுகற வளரசசி

்ப்டம 7.20: தோவர வழிமுட்ற வளரசசியின் வடககள்

நீரநிகல வழிமுகற வளரசசி (Hydrosere)
ஒரு ேன்னீர சூழல்மண்டலத்தில ேட்டபபறும் 
வழிமுட்ற வளரசசி நீரநிகல வழிமுகற வளரசசி 
என குறிப்பி்டப்படுகி்றது. குளச சூழல்மண்டலம் 
ஒன்றின் வழிமுட்ற வளரசசி முன்நனோடித் 
தோவரஙகளோன மிதடவ உயிரிகளின் 
குடிந்யற்றத்தில பதோ்டஙகி இறுதி்யோக உசசேக் 
குழு்மம் பபற்ற கோடு நிடல நதோன்றுவதில 
முடிவட்டகி்றது. இது கீழகண்ட நிடலகடளக் 
பகோணடுள்ளது (ப்டம் 7.21).

1. தாவர மிதகவ உயிரிநிகல (Phytoplankton stage)- 
நீலப்பசும்போசிகள், போக்டீரி்யஙகள், சே்யநனோ 
போக்டீரி்யஙகள், பசும்போசிகள், ்ட்யட்்டம், நபோன்்ற 
முன்நனோடி குழு்மஙகடளக் பகோண்ட வழிமுட்ற 
வளரசசியின் முதலநிடல இதுவோகும். இநத 
உயிரினஙகளின் குடிபப்யரவு, வோழக்டக 
பசே்யலமுட்றகள், இ்றப்பின் மூல்மோக குளத்தின் கரி்ம 
பபோருளின் அளவு ்மறறும் ஊட்்டசசேத்து 
பசேறிவட்டகி்றது. இது வளரசசியின் அடுத்த படிநிடல 
வளரசசிக்கு உதவுகி்றது.
2. நீருள் மூழ்கிய தாவர நிகல (Submerged plant 
stage) - மிதடவ உயிரிகளின் இ்றப்பு ்மறறும் 
்மட்குதலின் விடளவோலும், ்மடழநீர மூலம் 
நிலத்திலிருநது ்மண துகள்கள் அடித்து 
வரப்படுவதோலும், குளத்தின் அடிப்பகுதியில ஒரு 
தளரவோன ்மண உருவோக வழி வகுக்கி்றது. எனநவ 
நவரூன்றி நீருள் மூழகி வோழும் நீரவோழத் தோவரஙகள் 
புதி்ய வோழதளத்தில நதோன்்ற ஆரம்பிக்கி்றது. 
எடுத்துக்கோட்டுகள்: கேரா, யூட்ரிகுகேரியா, 
வாலிஸகநேரியா, ஹைட்ரிலோ முதலி்யன. இநத 
தோவரஙகளின் இ்றப்பு ்மறறும் சிடதவு குளத்தின் 
அடித்தளத்டத உ்யரத்துவதோல குளம் 
ஆழற்ற்மற்றதோக ்மோறுகி்றது. எனநவ இநத வோழி்டம் 
நீருள் மூழகி மிதக்கும் நிடலயிலுள்ள 
நவறுவடக்யோன தோவரஙகள் குடிந்யறுவதறகு 
ஏதுவோக அட்மகி்றது.
3. நீருள் மூழ்கி மிதக்கும நிகல (Submerged free floating 
stage) - இநத நிடலயில குளத்தின் ஆழம் கிட்்டத்தட்்ட 2 
– 5 அடி்யோக இருக்கும். எனநவ, நவரூன்றி்ய நீரவோழத் 
தோவரஙகள் ்மறறும் பபரி்ய இடலகளு்டன் கூடி்ய 
மிதக்கும் தோவரஙகள் குளத்தில குடிந்ய்ற 
ஆரம்பிக்கின்்றன. எடுத்துக்கோட்்டோக, நவரூன்றி்ய 
மிதக்கும் தோவரஙகளோன தோ்மடர, அலலி ்மறறும் ட்ராபா; 
மிதக்கும் தோவரஙகளோன அக�ாோ, லேம்ா, 
உலஃபியா. பிஸடியா நபோன்்றடவ இநத நிடலயில 
உள்ளன. இநத தோவரஙகளின் இ்றப்பு ்மறறும் 
சிடதத்தல மூலம் குளத்தின் ஆழம் ந்மலும் குட்றகி்றது. 
இதன் கோர்ண்மோக மிதக்கும் தோவரஙகள் படிப்படி்யோக 
பி்ற இனஙகளோல ்மோறறி அட்மக்கப்படுவதோல புதி்ய 
நிடல ஒன்று உருவோகி்றது.
4. நாணற சதுப்பு நிகல (Reed-swamp stage) - இது 
நீர-நில வோழநிடல எனவும் அடழக்கப்படுகின்்றது. 
இநத நிடலயில நவரூன்றி்ய மிதக்கும் தோவரஙகள் 
பி்ற தோவரஙகளோல ்மோறறி்யட்மக்கப்படுகி்றது. இது 
நீரசூழநிடலயிலும், நில சூழநிடலயிலும் 
பவறறிகர்மோக வோழக்கூடி்யது. எடுத்துக்கோட்டு: 
ஹைஃபா, பிராக்மிட்டிஸ, க�ஜிட்கைரியா ்மறறும் 
ஸகிர்பபஸ முதலி்யன. இநத நிடலயின் இறுதியில 
நீரின் அளவு மிகவும் குட்றவநதோடு, நீர-நில வோழத் 
தோவரஙகளின் பதோ்டரசசி்யோன வளரசசிக்கு 
தகுதி்யற்றதோகி்றது.
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5. சதுப்பு புல்மவளி நிகல (Marsh meadow stage) - 
நீரின் அளவு குட்றவதோல, குளத்தின் ஆழம் 
குட்றயும்பபோழுது டசேப்பநரசி ்மறறும் நபோந்யசி 
சிறறினஙகளோன கேலரக்ஸ, ஜனேஸ, ஹ�லபரஸ. 
எலிகயாகேரிஸ நபோன்்றடவ அப்பகுதியில 
குடிந்யறுகின்்றன. இவறறின் அதிகம் கிடளத்த 
நவரகளின் உதவி்யோல போய விரித்தது நபோன்்ற 
தோவரத்பதோகுப்பு ஒன்று உருவோகி்றது. இது அதிக 
அளவு நீர உறிஞ்சுவதறகும், நீர இழப்பிறகும் வழி 
வகுக்கி்றது. இநத நிடலயின் முடிவில ்மண வ்றணடு, 
சேதுப்புநிலத் தோவரஙகள் படிப்படி்யோக ்மட்றநது 
புதரசபசேடிகள் குடிபுக வழிவகுக்கி்றது.
6. புதரசமசடி நிகல (Shrub stage) - சேதுப்பு நிலத் 
தோவரஙகள் பதோ்டரநது ்மட்றவதோல, ்மண வ்றணடு 
நபோகி்றது. எனநவ இநத பகுதிகளில நிலவோழத் 
தோவரஙகளோன புதரசபசேடிகள் (�ாலிக்ஸ ்மறறும் 
ோர்ஸ) ்மறறும் ்மரஙகள் (பா்பபுேஸ ்மறறும் 
அல்ஸ) ஆகி்யடவ பட்டப்யடுக்கின்்றன. இநத 
தோவரஙகள் அதிக அளவிலோன நீடர உறிஞ்சி, 
வ்றண்ட வோழி்டத்டத உருவோக்குகின்்றன. அத்து்டன் 
பசேழுட்ம்யோன நுணணுயிரிகளு்டன் கூடி்ய கரி்ம 
்மட்கு நசேகர்மட்டவதோல ்மணணில கனி்மவளம் 
அதிகரிக்கி்றது. இறுதியில அப்பகுதி புதி்ய ்மர 
இனஙகளின் வருடகக்கு சேோதக்மோகி்றது.
7. காடு நிகல (Forest stage) - நீரவழிமுட்ற வளரசசியின் 
உசசேநிடல குழு்மம் இதுவோகும். இநத நிடலயின்நபோது 
பலநவறு வடக்யோன ்மரஙகள் பட்டப்யடுப்பநதோடு 
ஏதோவது ஒரு வடக்யோன தோவரத்பதோகுப்பு உருவோகி்றது. 
எடுத்துக்கோட்டு: குளிர ்மண்டலக் கலப்புக்கோடு (அல்மஸ, 
ஏ�ர, குரேஸ), பவப்ப்மண்டல ்மடழக்கோடுகள் 
(ஆரகைாக்ோரபஸ, சின்க்மா்மம), பவப்ப்மண்டல 
இடலயுதிரக் கோடுகள் (மூஙகில, நதக்கு) முதலி்யன.

நீரநிடல வழிமுட்ற வளரசசியின் இநத ஏழு 
நிடலகளில, நிடல 1 முன்நனோடி குழு்மத்தினோல 
ஆக்கிரமிக்கப்படுகி்றது, நிடல 7 உசசேநிடல 
குழு்மத்தினோல ஆக்கிரமிக்கப்படுகி்றது. 2 முதல 6 
வடரயிலோன நிடலகள் படிநிடல பதோ்டரிக் 
குழு்மஙகளோல ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்்றன.
்பாகற வழிமுகற வளரசசி (Lithosere)
போட்ற வழிமுட்ற வளரசசி என்பது பவறறுப் 
போட்றப்பரப்பில துவஙகும் வ்றள்நிடல வழிமுட்ற 
வளரசசியின் ஒரு வடக்யோகும். பவறறுப்போட்ற நீர 
்மறறும் கனி்மப் பபோருட்கள் அற்றது. உதிரதலின் 
கோர்ண்மோக ஒரு பவறறுப்போட்றயின் மீது கனி்மப் 
பபோருட்கள் படி்யத் பதோ்டஙகுகின்்றன. இதன் 
விடளவோக முன்நனோடி உயிரினஙகளோன 
கிரஸந்டோஸ டலக்கன்கள் குடிந்யறுகின்்றன. 
அடுத்தடுத்த பதோ்டரசசி்யோன நிடலகளின் மூலம் 
இறுதி்யோக கோடு நிடல (உசசே குழு்மம்) 
அட்ட்யப்படுகி்றது. இநத பதோ்டரசசி்யோன நிடலகள் 
கீநழ பகோடுக்கப்பட்டுள்ளது (ப்டம் 7.22).
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1. கிரஸ்்டாஸ கலக்கன் நிகல (Crustose lichen 
stage) - முன்நனோடி்யோன கிரஸந்டோஸ டலக்கன்கள் 
(ஹரக�ாோரபான ்மறறும் கேேக்ாரா) சில 
அமிலஙகடள சுரநது போட்றயின் உதிரவுசபசே்யடல 
ஊக்குவிக்கி்றது. இநத பதோ்டர உதிரவுசபசே்யலோல 
சிறி்ய ்மண துகள்கள் உருவோகின்்றன. இவறறு்டன் 
அழுகி்யச சிடதயும் டலக்கன்கள் நசேரநது ப்மலலி்ய 
்மண அடுக்கு ஒன்று போட்றப்பரப்பின் மீது 
உருவோகி்றது. இநத பசே்யலமுட்ற மிகவும் ப்மதுவோக 
நிகழகி்றது. இறுதியில இநத வோழி்டம் ஏறகனநவ 
இருநத டலக்கன்களுக்கு ஏறபுட்ட்யதோக 
அட்ம்யோ்மல படிப்படி்யோக ஃநபோலிந்யோஸ 
டலக்கன்களுக்கு ஏறபுட்ட்யதோக 
்மோறறி்யட்மக்கப்படுகி்றது.
2. ஃ்்பாலி்யாஸ கலக்கன் நிகல (Foliose lichen 
stage) - படிப்படி்யோக கிரஸந்டோஸ டலக்கன்கள் 
்மட்றநது ஃநபோலிந்யோஸ டலக்கன்களோன 
பாரமிலியா ்மறறும் லைர்மட்கைாோரபான 
முதலி்யவற்றோல ்மோறறி்யட்மக்கப்படுகி்றது. இநத 
டலக்கன்கள் இடல நபோன்்ற அட்மப்டபக் 
பகோணடுள்ளன. இடவ சுரக்கும் அமிலஙகளோல 
போட்ற ந்மலும் உதிரவுறறு சிறி்ய ்மண துகள்களோக 
தளரத்தப்படுகி்றது. இநத பசே்யலமுட்ற வோழி்டத்தின் 
நீரபிடிப்பு தி்றடன அதிகரிப்பது்டன் அதிக அளவில 
்மணதுகள்கள் ்மறறும் கரி்ம ்மட்கு திரள்வதறகு 
கோர்ண்மோகி்றது. இநத ்மோற்றஙகள் ஏறகனநவ 
இருக்கும் ஃநபோலிந்யோஸ டலக்கனுக்கு சேோதக்மற்ற 
பகுதி்யோக ்மோற்றப்படுகி்றது.
3. ைாஸ நிகல (Moss stage) - வோழி்டம் ்மோற்றப்படும் 
பபோழுது, முன்பிருநத ஃநபோலிந்யோஸ டலக்கன்கள் 
்மட்ற்யத் பதோ்டஙகுகின்்றன. சில வ்றள்நில 
்மோஸகளோன பாலிட்ஹரக்ேம, கைாரடுோ, கிரிமியா 
நபோன்்றடவகள் வளர சேோதக்மோக அட்மகி்றது. 
பசேழுட்ம்யோன ்மோஸின் வளரசசி டலக்கனு்டன் 
நபோட்டியிடுகி்றது. ்மோஸகளின் இ்றப்பு ்மறறும் 
சிடதவுகளோல வோழி்டத்தின் கரி்ம ்மட்கு ்மறறும் 
ஈரப்பதம் ந்மலும் அதிகரிக்கி்றது. எனநவ, அடுத்த 
படிநிடல பதோ்டரிக் குழு்மம் ்மோஸ குழு்மத்டத 
்மோறறி்யட்மக்க மு்யறசிக்கி்றது.
4. சிறுசமசடி நிகல (Herb stage) - ்மோஸநிடல 
படிப்படி்யோக ்மட்றயும்நபோது சிறுசபசேடி தோவர 
குழு்மஙகள் நபோன்்ற அரிஸடிைா, லபஸடுோ ்மறறும் 
கபாவா முதலி்யன வோழி்டத்தில குடிபுகுகின்்றன. 
பரவலோக வளரும் இநத சிறுசபசேடிகளின் வளரசசி 
வோழி்டத்டத ்மோறறி்யட்மக்கின்்றன. 
அழுகிசசிடதகின்்ற இடலகள், தணடுகள், நவரகள் 
்மறறும் தோவரத்தின் பி்ற பகுதிகள் ்மணணின் 
ந்மறபரப்பில கரி்ம ்மட்கு வடிவில படிகின்்றன. இது 
்மணணின் நீரப் பிடிப்புத் தி்றடன ந்மலும் அதிகரிக்கச 
பசேயகி்றது. இநநிடல புதரசபசேடிகளுக்கு மிகவும் 
ஏற்றதோக அட்மகி்றது.
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5. புதரசமசடி நிகல (Shrub stage) - வோழி்ட ்மோற்றத்தின் 
விடளவோக புதரசபசேடிகளோன ரஸ, ஜுஜிபஸ, ே்பபாரிஸ 
நபோன்்றடவகள் குடிந்யறி புதர தோவரஙகளின் 
ஆதிக்கம் பபற்ற பகுதி்யோக ்மோறுகி்றது. புதரசபசேடிகளின் 
இ்றப்பு ்மறறும் அழுகிசசிடததல, ்மண ்மறறும் கரி்ம 
்மட்டக அதிகரித்து வோழி்டத்டத வளப்படுத்துகின்்றன. 
எனநவ, புதரசபசேடிகள் ்மரஙகளினோல 
்மோறறி்யட்மக்கப்படுவது்டன், இறுதியில உசசேக்குழு்மம் 
ஒன்று உருவோகி்றது.
6. காடு நிகல (Forest stage) - வ்றண்ட நிடலயில 
வோழும் தி்றன் பகோண்ட ்மரஙகள் புதரசபசேடிகளோல 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்்ட பகுதிக்கு பட்டப்யடுக்க மு்யறசி 
பசேயகின்்றன. ்மணணில கரி்ம ்மட்கு ந்மலும் அதிகரித்து 
அதிகப்படி்யோன ்மரஙகளின் வருடக ஏறபட்டு 
இட்டநிடலத் தோவரஙகளுக்கு சேோதக்மோன வோழி்ட்மோக 
்மோறுகி்றது. இறுதி்யோக இநநிடலயில ேன்கு கிடளத்த 
்மறறும் ஆழ்மோக நவரூன்றி்ய ்மரஙகள் நதோன்றி 
அடவகள் அதிகப்படி்யோன நீர ்மறறும் 
ஊட்்டசசேத்துக்கடள உறிஞ்சுகின்்றன. நீண்ட 
இட்டபவளிக்குப் பி்றகு தோவரக்குழு்மஙகளின் 
்மத்தியில ஒரு முழுட்ம்யோன ஒருஙகிட்ணப்பு 
ஏறபடுத்தப்படுகி்றது. சில முக்கி்ய சுறறுசசூழல 
்மோற்றஙகள் இலலோதவடர உசசே நிடல ்மோ்றோ்மல 
உள்ளது.

போட்ற வழிமுட்ற வளரசசியின் 6 நிடலகளில, 
நிடல 1 முன்நனோடி குழு்மத்தோல 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. நிடல 6 உசசேநிடல 
குழு்மத்தோல ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 2 முதல 5 
வடரயிலோன நிடலகள் படிநிடல பதோ்டரிக் 
குழு்மஙகளோல ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்்றன. பதோ்டரி 
நிடலகள் அநத போட்றயின் ந்மறபரப்பில 
ேட்டபபறுகி்றது. 

7.3.6 தாவர வழிமுகற வளரசசியின் முக்கியத்துவம
•  இது இ்யக்கநிடலயில உள்ள ஒரு 

பசே்யலமுட்ற்யோகும். எனநவ ஒரு குறிப்பிட்்ட 
பகுதியில கோ்ணப்படும் ஒரு தோவர குழு்மத்டத பறறி 
சுறறுசசூழலி்யலோர தீர்மோனிக்கவும், படிநிடல 
பதோ்டரிக் குழு்மஙகடள படித்தறி்யவும் ஏதுவோகி்றது.

•  சுறறுசசூழல சேோர வழிமுட்ற வளரசசி பறறி்ய அறிவு, 
கோடுகளில ஒன்று அலலது அதறகு ந்மறபட்்ட 
சிறறினஙகளின் கட்டுப்போட்்டோன வளரசசிட்யப் 
புரிநது பகோள்ள உதவுகி்றது.

•  வழிமுட்ற வளரசசி பறறி்ய அறிடவ 
ப்யன்படுத்துவதன் மூலம், வண்டல படிவிலிருநது 
அட்ணகடள போதுகோக்கலோம்.

•  கோடுகடள மீட்ப்டடுத்தல, புதி்ய 
கோடுகடள வளரத்தலில 
ப்யன்படுத்தப்படும் நுட்பஙகடளப் 
பறறி்ய தகவலகடள இது 
வழஙகுகி்றது.

•  ந்மயசசேல நிலஙகளின் பரோ்மரிப்புக்கு இது 
உதவுகி்றது.

•  உயிரினஙகளின் உயிரிபன்்மத்டத ஒரு 
சூழல்மண்டலத்தில பரோ்மரிக்க இது உதவுகி்றது.

•  வள ஆதோரம் கிட்டக்கும் அளவு ்மறறும் பலநவறு 
கோரணிகளின் இட்டயூறுகளோல வழிமுட்ற 
வளரசசியின்நபோது உருவோகும் 
உயிரிபன்்மத்தன்ட்மகள் தோக்கத்திறகு 
உள்ளோகின்்றன.

•  உயிரினஙகள் இலலோத ஒரு வோழவி்டப் பகுதியில 
குடிந்யறி கோலனிகள் நதோன்்ற முதலநிடல 
வழிமுட்ற வளரசசி உதவுகி்றது.

•  நசேத்மட்டநத பகுதி ்மறறும் வோழி்டத்தில ஒரு தோவர 
குழு்மத்டத ்மறுசீரட்மப்பதில இரண்டோம்நிடல 
வழிமுட்ற வளரசசி ஈடுபடுகி்றது.

•  உலபகஙகிலும் ேோம் போரக்கும் கோடுகள் ்மறறும் 
தோவரஙகள் அடனத்தும் தோவர வழிமுட்ற 
வளரசசியினோல நதோன்றி்யடவந்ய்யோகும்.

7.4 தாவரத்மதாகுப்பு (Vegetation)
ஒரு பகுதியில பரவியிருக்கும் தோவரத்டத இது 
குறிக்கி்றது. புவியி்யல ரீதி்யோக இநதி்யோ ஒரு 
பவப்ப்மண்டல ேோ்டோகும். வலு்மோன பருவ 
கோலநிடலகடளக் பகோணடுள்ளதோல ்மற்ற உலக 
பவப்ப்மண்டலப் பகுதிகளிலிருநது நவறுபடுகி்றது. 
இநதி்யோ ேோன்கு கோலநிடல ்மண்டலஙகடளக் 
பகோணடுள்ளது. அடவ ஈர்மோன ்மண்டலம், 
இட்டநிடல ்மண்டலம், உலர ்மண்டலம் ்மறறும் 
வ்றண்ட ்மண்டலம் என்பனவோகும். இப்பகுதிகள் 
பலநவறு வடக்யோன இ்யறடகத் தோவரத் 
பதோகுப்புகளோல பணபறி்யப்படுகின்்றன. இஙகுள்ள 
தோவரஙகளின் இ்யலபு அவறறின் குத்து்யரம், தோவர 
வடககள், விலஙகுகள், கோலநிடல, ்மணவடக 
முதலி்யவற்றோல தீர்மோனிக்கப்படுகி்றது. இநதி்ய 
துட்ணக்கண்டத்தின் தோவரத்பதோகுப்புகள் உயிரி 
கோரணிகளோலும் நீண்டகோல்மோக இருக்கும் ்மனித 
கலோசசேோரஙகளோலும் போதிக்கப்படுகின்்றன. 
தோவரத்பதோகுப்புகள் உருவோக்கம் ்மறறும் பரவலகள் 
ஆகி்யவறறில ்மனிதனோல விடளயும் தோக்கஙகள் 
ைனித விகளவுகள் (Anthropogenic effect) என்று 
அடழக்கப்படுகின்்றன.

தமிழேோட்டில ்மன்னோர வடளகு்டோவிலிருநது 
ந்மறகுத் பதோ்டரசசி ்மடல வடர ஒரு வள்மோன 
உயிரிபன்்மம் கோ்ணப்படுகி்றது. தமிழேோடு, ந்மறகு 
பதோ்டரசசி ்மடல்யடிவோரஙகடள நகரளோ, கரேோ்டகோ, 
நகோவோ, ்மகோரோஷ்டிரோ, குஜரோத் ஆகி்ய ்மோநிலஙகளு்டன் 
பகிரநதுக் பகோள்கி்றது. கிழக்குத் பதோ்டரசசி ்மடலட்ய 
ஆநதிர ்மோநிலத்து்டன் பகிரநதுக் பகோள்கி்றது.

இநதி்யோவில கோ்ணப்படும் 10 புவியி்யல 
்மண்டலஙகளில தமிழேோட்டில பகோர்மண்டல 
எனப்படும் கிழக்கு க்டறகடரயும் ந்மறகுத் பதோ்டரசசி 
்மடலகளும் உள்ளன.
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7.4.1 இநதியா ைறறும தமிழ்நாடடின் தாவரத் 
மதாகுப்புகளின் வகககள்
இநதி்யோ ்மறறும் தமிழேோடு பலநவறு வடக்யோன 
தோவரத் பதோகுப்புகடளயும், பசேறிநத 
உயிரிபன்்மத்டதயும் பகோணடுள்ளன. இது பின்வரும் 
ேோன்கு வடகளில வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
இவறறின் தனித்துவ்மோன பணபுகள் ்மறறும் பரவல 
பறறி்ய விளக்கஙகடளக் பகோணடு இடவ 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
1. வனத் தோவரத்பதோகுப்பு 
2. புலபவளித் தோவரத்பதோகுப்பு 
3. கடரந்யோரம் வோழும் தோவரத்பதோகுப்பு 
4. நீர ்மறறும் நீரநில வோழத் தோவரத்பதோகுப்பு 

1. வனத் தாவரத்மதாகுப்பு (Forest vegetation)
சேோம்பி்யன் ்மறறும் நசேத் (1968) ஆகிந்யோரோல 
இநதி்யோவில ப்மோத்தம் 16 வடக கோடுகளும், அநத 
சே்ம்யம் 9 வடககள் தமிழேோட்டிலும் 
இன்மறி்யப்பட்டுள்ளன.
I) ஈரைான மவப்்பைண்டலக் காடுகள்
இடவ பவப்ப்மோன சே்மபவளிப்பகுதிகளில உள்ள 
கோடுகளோகும். இடவ மிகவும் அ்டரத்தி்யோன, பல 
்மட்்டஙகளில அட்மநத பலநவறு ்மரஙகள், புதரச 
பசேடிகள், பகோடியினஙகள், முட்புதரகள் என 
பணபறி்யப்படுகின்்றன. இவறறில அதிக ்மடழ 
்மறறும் வ்றண்ட கோலநிடல நிலவுகி்றது. 
ஈரப்பதனத்தின் அடிப்பட்டயில கீழகண்டவோறு 
இடவ வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
1. மவப்்பைண்டல ்பசுகைைாறாக் காடுகள்
சு்மோர 1500 மீ குத்து்யரத்தில, ்மடல ்மறறும் 
்மடலசசேரிவுகளில கோ்ணப்படும். இடவ 
மவப்்பைண்டல ைகழக்காடுகள் அலலது 
மவப்்பைண்டல ்பசுகைைாறாக் காடுகள் எனவும் 
அடழக்கப்படுகின்்றன. இஙகு ஆணடுக்கு 250 
பசே.மீக்கும் அதிக்மோன ்மடழப்பபோழிவு இருக்கும். 45 
மீட்்டருக்கு ந்மல உ்யரமுள்ள பசேழிப்போக வளரும் 
பபரி்ய ்மரஙகள், புதரசபசேடிகள், பகோடியினஙகள், 
ஏரோள்மோன பதோறறுத் தோவரஙகள் நபோன்்ற பல 
தோவர வடககடள இது பகோணடுள்ளது. பபோதுவோன 
தோவரஙகள் டிகராோரபஸ, ஆரகைாோரபஸ, 
்மாஞசிஃலபரா, எமபிளிோ, இக்கஸாரா நபோன்்றடவ. 
இக்கோடுகள் அநத்மோன் - நிக்நகோபோர தீவுகள், 
ந்மறகுக் க்டறகடர, ஆடன்மடலக் குன்றுகள், 
அசேோம் ஆகி்ய பகுதிகளில கோ்ணப்படுகின்்றன. 
தமிழேோட்டின் ந்மறகுத்பதோ்டரசசி ்மடலப்பகுதிகளோன 
திருபேலநவலி, கன்னி்யோகு்மரி, ஆடன்மடலக் 
குன்றுகள் ஆகி்யவறறில இவவடகக் கோடுகள் 
கோ்ணப்படுகின்்றன.

2. மவப்்பைண்டல ்பகுதி – ்பசுகைைாறாக் காடுகள்
இடவ ்மடல ்மறறும் ்மடலசசேரிவுகளில பபோதுவோக 
1000 மீ. உ்யரம் வடர கோ்ணப்படுகின்்றன. 
இக்கோடுகளில ஆணடு ்மடழ்யளவு 200 முதல 250 
பசே.மீ. வடர இருக்கும். பசேழித்து வளரக்கூடி்ய 
பசுட்ம்மோ்றோ தன்ட்ம பபற்ற பபரி்ய ்மர வடககள் 
்மறறும் புதரசபசேடிகள் ஆகி்யடவகடளக் 
பகோணடுள்ளது. பபோதுவோக கோ்ணப்படும் ்மர 
இனஙகள் லைரமி்ாலியா, பாமபூ�ா, இக்கஸாரா, 
ஆரகைாோரபஸ, ஹ்மக்கீலியா, யூஜினியா, க�ாரியா. 
இத்து்டன் ஆரகிட்கள், பபரணிகள், சில புறகள், 
சிறுசபசேடிகள் ஆகி்யன ந்மலோதிக்கம் 
பசேலுத்துகின்்றன. ந்மறகுக் க்டறகடரகள், கிழக்கு 
ஒடிசேோ ்மறறும் அசேோமின் ந்மறகுப்பகுதிகளில 
இக்கோடுகள் கோ்ணப்படுகின்்றன. இவவடகக் 
கோடுகள் தமிழேோட்டின் நகோ்யமுத்தூர, 
திருபேலநவலி, கன்னி்யோகு்மரி ஆகி்ய 
்மோவட்்டஙகளில கோ்ணப்படுகின்்றன.
3. மவப்்பைண்டல ஈர இகலயுதிரக் காடுகள்
இது ஆணடு ்மடழ்யளவு 100 முதல 200 பசே.மீ. 
பகோண்ட குறுகி்ய வ்றண்ட கோலத்டத பகோண்ட 
கோடுகளோகும். ேோட்டின் ஒரு பரநதுவிரிநத பகுதி்யோக 
இக்கோடுகள் உள்ளன. இவறறில பல தோவரஙகள் 
பவப்ப்மோன நகோட்டக் கோலஙகளில தஙகளுட்ட்ய 
இடலகடள உதிரக்கின்்றன. சில பசுட்ம்மோ்றோ 
்மறறும் பகுதி பசுட்ம்மோ்றோ தோவரஙகடளயும் இடவ 
பகோணடுள்ளன.இஙகு கோ்ணப்படும் பபோதுவோன 
தோவர இனஙகள் லைரமி்ாலியா, க்ரூவியா, 
அஹை்ா, மீலியா, அலபிஜியா, ைாலலபரஜியா ்மறறும் 
க�ாரியா ஆகி்யனவோகும். மிக அதிகம் கோ்ணப்படும் 
்மரஙகள் லைக்கைா்ா ்மறறும் சேோல. நகரளோ, 
கரேோ்டகோ, பதன் ்மத்தி்யப்பிரநதசேம், பீகோர, பபஙகோல, 
ஒடிசேோ, அசேோம் ஆகி்ய பகுதிகளிலும் இக்கோடுகள் 
கோ்ணப்படுகின்்றன. தமிழேோட்டில கன்னி்யோகு்மரி, 
நதனி, க்டலூர, திணடுக்கல, ்மதுடர, நீலகிரி ஆகி்ய 
இ்டஙகளில இடவ கோ்ணப்படுகின்்றன.
4. க்ட்லார ைறறும சதுப்பு நிலக்காடுகள்
க்டறகடரக் கோடுகள், அடல்யோத்திக் கோடுகள் 
்மறறும் ேன்னீர சேதுப்புநிலக் கோடுகள் ஆகி்யடவ 
இதில அ்டஙகும்.
அ. க்டறககரக் காடுகள்
இக்கோடுகள் க்டறகடரந்யோரஙகளிலும் ஆறறுப் 
படுடககளிலும் கோ்ணப்படுகின்்றன. இநத பகுதிகள் 
அதிகப்படி்யோன சுண்ணோம்பு ்மறறும் உப்புகள் 
பகோண்ட ்ம்ணல நிட்றநத ஆனோல டேட்ரஜன் 
்மறறும் பி்ற கனி்மசசேத்துகடள குட்றவோகப் பபற்ற 
பகுதிகளோக உள்ளன. ்மடழப்பபோழிவு 75 முதல 
500 பசே.மீ. வடர நவறுபடுவது்டன் மித்மோன 
பவப்பநிடல கோ்ணப்படுகி்றது. இஙகுள்ள பபோதுவோன 
தோவரஙகள் கேசுஹர்ா, லபாரா�ஸ, கபானிக்ஸ, 
பானை்ஸ, ல்மாரிணைா ்மறறும் லெஸபீசீயா 
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இவறறு்டன் பல பின்னுக் பகோடிகளும், 
ஏறுக்பகோடிகளும் கோ்ணப்படுகின்்றன.
ஆ. அகலயாத்தி அல்லது சதுப்புநிலக் 
காடுகள்
இடவ முகத்துவோரஙகள், தீவுகளின் 
சேதுப்பு நில ஓரஙகளிலும், 
க்டறகடரந்யோரஙகளுக்கு அருநகயும் 
வளரும் கோடுகளோகும். இஙகு 
உவரநிலத் தோவரஙகள் அதிகம் 
கோ்ணப்படுகின்்றன. இடவ தோஙகு 
நவரகள், சுவோசே நவரகள் ்மறறும் 
கனிக்குள் விடத முடளத்தல 
(விவிபோரி) ஆகி்ய பணபுகடளக் 
பகோணடுள்ளன. இஙகு கோ்ணப்படும் 
பபோதுவோன தோவரஙகள் 
ஹரக�ாகபாரா, அவிசினியா, 
ல�ா்கரசியா ஆகி்யடவகளோகும். 
இக்கோடுகள், குஜரோத், கஙடக, ்மகோேதி, 
நகோதோவரி, கிருஷ்்ணோ ஆகி்ய 
ேதிகளின் ப்டல்டோ, சுநதரவனப் 
பகுதிகளிலும் தமிழேோட்டில 
பழநவறகோடு, பிசசேோவரம், 
இரோ்மேோதபுரம் ஆகி்ய பகுதிகளிலும் 
கோ்ணப்படுகின்்றன.
இ. நன்னீர சதுப்புநிலக் காடுகள்
இவவடகக்கோடுகள் ்மடழ அலலது 
ஆறறுநீர சில கோலஙகள் நசேமித்து 
டவக்கப்படும் தோழவோன படுடககளில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. எனநவ 
நிலத்தடிநீர பூமியின் ந்மறபரப்பிறகு 
அருகில உள்ளது. இஙகுள்ள 
பபோதுவோன தோவரஙகள் �ாலிக்ஸ, 
ஏ�ர, ஹபேஸ ்மறறும் அடனத்து 
வடக்யோன புறகளும், புல நபோன்்ற 
தோவரஙகளும் ஆகும். இக்கோடுகள் 
தமிழேோட்டில கோஞ்சிபுரம், 

IV. ைகலயக குளிரைண்டலக் காடுகள்
11. ்மடல்யக ஈர குளிர்மண்டலக் கோடுகள்
12. இ்ம்ய்மடல ஈரப்பதமிக்க குளிர்மண்டலக் கோடுகள்
13. இ்ம்ய்மடல வ்றண்ட குளிர்மண்டலக் கோடுகள்

V.  துகண ்பனிைகலக் 
காடுகள்

14.  துட்ண பனி்மடலக் 
கோடுகள்

VI.  ்பனிைகல புதரக்காடுகள்
15.  ஈரப்பத பனி்மடல புதரக்கோடுகள்
16.  வ்றண்ட பனி்மடல புதரக்கோடுகள்

I. ஈரைான மவப்்பைண்டலக் காடுகள்
1.  பவப்ப்மண்டல ஈர பசுட்ம்மோ்றோக் கோடுகள்
2. பவப்ப்மண்டல பகுதி பசுட்ம்மோ்றோக் 
கோடுகள்
3.  பவப்ப்மண்டல ஈர இடலயுதிரக் கோடுகள்
4.  க்டநலோர ்மறறும் சேதுப்பு நிலக்கோடுகள்

II.  வறண்ட மவப்்பைண்டலக் காடுகள்
5. பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட 
இடலயுதிரக் கோடுகள்
6. பவப்ப்மண்டல முட்கோடுகள்
7. பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட பசுட்ம 
்மோ்றோக் கோடுகள்

III.  ைகலயக மித மவப்்பைண்டலக் காடுகள்
8.  மித பவப்ப்மண்டல அகன்்ற 

இடலக்கோடுகள்
9.  மித பவப்ப்மண்டல ஊசியிடலக் கோடுகள்
10.  மித பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட 

பசுட்ம்மோ்றோக் கோடுகள்

இநதிய காடுகளின் வகககள்
்சமபியன் ைறறும ்சத் (1968)

்ப்டம 7.23: இநதி்ய கோடுகளின் வடககடள குறிக்கும் வடரப்ப்டம்.
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கன்னி்யோகு்மரி ஆகி்யவறறின் 
ஈர நிலஙகளில 
கோ்ணப்படுகின்்றன.
II. வறண்ட மவப்்பைண்டலக் 
காடுகள்
இடவ பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட 
இடலயுதிர கோடுகள், 
பவப்ப்மண்டல முட்கோடுகள், 
பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட 
பசுட்ம்மோ்றோக் கோடுகள் என 
மூன்று வடககளோக 
வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
5. மவப்்பைண்டல வறண்ட 
இகலயுதிரக் காடுகள்
இவவடகக் கோடுகள் க்டல 
்மட்்டத்திலிருநது (MSL) 400 
முதல 800 மீ உ்யரத்தில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. ஆணடு 
்மடழப்பபோழிவு 70 முதல 100 
பசே.மீ வடர குட்றவோக உள்ள 
பகுதிகளில இடவ 
கோ்ணப்படுகின்்றன. ேோட்டின் 
மிகப்பபரி்ய வனப்பகுதி 
பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட 
இடலயுதிரக் கோடுகளோல 
ஆ க் கி ர மி க் க ப் ப ட் டு ள் ள து . 
வ்றண்ட பருவம் மிக நீண்டது 
்மறறும் பபரும்போலோன ்மரஙகள் 
இ ப் ப ரு வ த் தி ல 
இடலகளற்றதோகநவ உள்ளன. 
இநத கோட்டில கோ்ணப்படும் 
்மரஙகள் அ்டரத்தி்யோனடவ 
அலல, ந்மலும் 10 முதல 15 மீ. 
உ்யரம் வடர வளரபடவ. 
இஙகுள்ள பபோதுவோன 
தோவரஙகள் ைாலலபரஜியா, 
ைகயாஸஹபரஸ, லைரமி்ாலியா, 
அக்கேஷியா குக�ாகராஹ�ோன, 
பாஹினியா ்மறறும் ஜுஜிபஸ 
ஆகி்யனவோகும். ஏறுபகோடிகளோன 

தமிழக காடுகளின் வகககள்
்சமபியன் ைறறும ்சத் (1968)

I. ஈரைான மவப்்பைண்டலக் காடுகள்
1.  பவப்ப்மண்டல ஈர பசுட்ம்மோ்றோக் கோடுகள்
2. பவப்ப்மண்டல பகுதி பசுட்ம்மோ்றோக் கோடுகள்
3. பவப்ப்மண்டல ஈரஇடலயுதிர கோடுகள்
4. க்டநலோர ்மறறும் சேதுப்பு நிலக்கோடுகள்

II. வறண்ட மவப்்பைண்டலக் காடுகள்
5.  பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட 

இடலயுதிரக் கோடுகள்
6. பவப்ப்மண்டல முட்கோடுகள்
7.  பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட பசுட்ம 

்மோ்றோக் கோடுகள்

III.  ைகலயக மித 
மவப்்பைண்டலக் 
காடுகள்

8.  மித பவப்ப்மண்டல 
அகன்்ற 
இடலக்கோடுகள்

IV.  ைகலயக 
குளிரைண்டலக் 
காடுகள்

்ப்டம 7.24: தமிழேோட்டு கோடு வடககடளக் குறிக்கும் வடரப்ப்டம்
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ோமபிரிட்ைம, ஹி்பகைஜ்; சிறு பசேடிகளோன அபுட்டிோன, 
அக்கிராநெஸ, ட்ரிபுேஸ ஆகி்ய சிலவும் 
கோ்ணப்படுகின்்றன. ஆநதிரபிரநதசேம், பஞ்சேோப், 
உத்திரபிரநதசேம், பீகோர, ஒடிசேோ, ்மத்தி்ய பிரநதசேம் 
்மறறும் தமிழேோட்டின் அடனத்து ்மோவட்்டஙகளின் 
தோழவோன இ்டஙகளில இக்கோடுகள் 
கோ்ணப்படுகின்்றன.
6. மவப்்பைண்டல முடகாடுகள்
இவவடகக் கோடுகள் சே்மபவளிப்பகுதிகளிருநது 400 
மீ. உ்யரம் வடர பரவி உள்ளன. இநத இ்டஙகளில 
ஆணடு ்மடழ்யளவு 20 பசே.மீ. - 70 பசே.மீட்்டருக்கு 
இட்டப்பட்்டது. வ்றண்ட பருவம் அதிகபவப்ப்மோனது 
்மறறும் மிகவும் நீண்டது. சிறி்ய ்மரஙகள் 8 முதல 10 
மீ. நீளம் ்மறறும் பபரி்ய முட்கள் அலலது சிறி்ய 
முட்கடளயுட்ட்ய புதரசபசேடிகள் நபோன்்ற வளரசசி 
குன்றி்ய தி்றநத பவளித் தோவரஙகடள இடவ 
பகோணடுள்ளன. இஙகுள்ள தோவரஙகள் ஆணடின் 
பபரும்போலோன ேோட்களில இடலகளறறும், 
நலட்்டக்ஸ பகோண்ட பல சிறறினஙகளும் 
கோ்ணப்படுகின்்றன. ்மடழக்கோலஙகளில பசேழித்து 
வளரும் குறுகி்ய கோல சிறுசபசேடிகள் ்மறறும் புறகடள 
இடவ பகோணடுள்ளன. இஙகு கோ்ணப்படும் 
பபோதுவோன தோவரஙகள் அக்கேஷியா, கேசியா, 
ேகோட்ராபிஸ, அலபிசியா, ஜுஜிபஸ, 
ஹைக்கராஸைாக்கிஸ, யூகபாரபியா, ே்பபாரிஸ ்மறறும் 
பல உண்ண இ்யலோச சிறறினஙகளும் ஆகும். 
இக்கோடுகள் கரேோ்டகோ, ஆநதிரப்பிரநதசேம், 
்மகோரோஷ்டிரோ, பதன் பஞ்சேோப், இரோஜஸதோனின் 
பபரும்போலோன பகுதிகள், குஜரோத்தின் ஒரு பகுதி 
்மறறும் தமிழேோட்டில திருபேலநவலியிலும் 
கோ்ணப்படுகின்்றன.
7. மவப்்பைண்டல வறண்ட ்பசுகைைாறாக் காடுகள்
இவவடக்யோன கோடுகள் ஆணடு ்மடழ்யளவு 
அதி்மோக இருக்கும் இ்டஙகளில கோ்ணப்படுகின்்றன. 
ஆனோல வ்றண்ட பருவம் ஒப்பீட்்டளவில அதிக்மோகக் 
கோ்ணப்படும். இவறறில அ்டரத்தி்யோன, பசுட்ம்மோ்றோ, 
குட்ட்ட்யோன 10 முதல 15 மீ. உ்யரம் வடர வளரும் 
்மரஙகள் கோ்ணப்படுகின்்றன. இஙகுள்ள பபோதுவோன 
தோவரஙகள் ்மனிலோரா, வாலசுரா, ஹைகயாஸஹபரஸ, 
ல்மமிஹ�ோன ஆகும். இவவடகத் தோவரஙகள் 
தமிழேோட்டின் கிழக்குக் க்டறகடர பகுதிகளில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. இடவ தமிழேோட்டின் க்டறகடர 
்மோவட்்டஙகளோன திருவள்ளூரிலிருநது 
ேோகப்பட்டி்ணம் வடர கோ்ணப்படுகின்்றன.
III. ைகலயக மிதமவப்்பைண்டலக் காடுகள்
இக்கோடுகள் அதிக ்மடழ பபறும் பகுதிகளில 
உள்ளன. ஆனோல பவப்ப்மண்டலஙகடள வி்ட 
குளிரோகவும், குளிர்மண்டலக் கோடுகடள வி்ட 
பவப்பம் மிகுநதும் இருக்கும் பகுதிகளில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. இடவ 1000 மீ. முதல 2000 மீ. 
வடர உ்யரமுள்ள பகுதிகளில கோ்ணப்படுகின்்றன. 

இக்கோடுகள் யூஜினியா, ஹ�சிஜியம, டூ்ா நபோன்்ற 
பசுட்ம்மோ்றோ தோவரஙகடள பகோணடுள்ளன. 
பதோறறுத் தோவரஙகளோக உள்ள பலநவறு ஆரகிட்கள் 
்மறறும் பபரணிகள் கோ்ணப்படுகின்்றன. இடவ 
நீலகிரி, ்மகோபநலஷ்வர, அசேோம், ்மணிப்பூர ஆகி்ய 
இ்டஙகளில கோ்ணப்படுகின்்றன. தமிழேோட்டில 
கிழக்கு பதோ்டரசசி ்மடலயின் நசேரவரோ்யன் ்மடல, 
பகோலலி்மடல ்மறறும் பசடசே்மடலயின் ந்மல சேரிவு 
்மறறும் உ்யரநத சே்மபவளி பகுதிகளில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. இடவ, 
8. மித மவப்்பைண்டல அகன்ற இகலக்காடுகள் 
(தமிழேோடு, நகரளோ, கரேோ்டகம் ்மறறும் அசேோம்)
9. மித மவப்்பைண்டல ஊசியிகலக் காடுகள் (பஞ்சேோப், 
உத்திரபிரநதசேம் ்மறறும் சிக்கிம்மின் ஒரு பகுதி) 
10. மித மவப்்பைண்டல வறண்ட ்பசுகைைாறாக் 
காடுகள் (சிவோலிக் ்மறறும் ந்மறகு இ்ம்ய்மடலயின் 
அடிக் குன்றுகள்) என வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
IV). ைகலயக குளிரைண்டலக் காடுகள்
இவவடகக் கோடுகள் ஈரப்பதம் ்மறறும் பவப்பநிடல 
ஒப்பீட்்டளவில குட்றவோக இருக்கும் பகுதிகளில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. மிகவும் அ்டரநத, பரநதுவிரிநத 
புறகளின் வளரசசி ்மறறும் 15 முதல 45 மீட்்டர வடர 
உ்யரமுள்ள பசுட்ம்மோ்றோ ்மரஙகள் இக்கோடுகளில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. பபோதுவோக ஆரகைாோரபஸ, 
பிோக்ாோரபஸ, டீகராோரபஸ, மிரிஸடிோ, 
வன்பகோடிகள், பபரணிகள், பதோறறுத் தோவரஙகள் 
ஆகி்யடவ இவறறில கோ்ணப்படுகின்்றன. இடவ 
்மடல்யக ஈர குளிர்மண்டலக் கோடுகள் எனவும் 
அடழக்கப்படுகின்்றன. இக்கோடுகள் இ்ம்ய்மடலப் 
பகுதிகளில அதிகம் கோ்ணப்படுகின்்றன. இடவ ந்மலும் 
11.  ைகலயக ஈர குளிரைண்டலக் காடுகள் 
12.  இையைகல ஈரப்்பதமிக்க குளிரைண்டலக் காடுகள்
13.  இையைகல வறண்ட குளிரைண்டலக் காடுகள் 

என வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
தமிழேோட்டில ்மடல்யக குளிர்மண்டலக் கோடுகள் 

ஆடன்மடல, நீலகிரி, பழனி ்மடலகளில 1000 
மீட்்டர உ்யரத்திறகு ந்மலுள்ள ஈர்மோன 
பள்ளத்தோக்குகள், குறும்பள்ளத்தோக்குகள் ஆகி்ய 
இ்டஙகளில கோ்ணப்படுகின்்றன. தமிழகத்தில இடவ 
‘்சாகலகள்’ (sholas) என்று அடழக்கப்படுகின்்றன. 
பபோதுவோக ஐேக்ஸ, ஹ�சிஜியம, ஹ்மக்கேலியா, 
யூரயா, கராகைாலைணட்ரான நபோன்்ற தோவரஙகள் 
இஙகு கோ்ணப்படுகின்்றன.
V. துகண ்பனிைகலக் காடுகள்
14. துகண ்பனிைகலக் காடுகள்
இநத வடகக் கோடுகள் 2900 மீ. முதல 3500 மீ. 
உ்யரத்தில கோ்ணப்படுகின்்றன. இஙகு ஒரு ஆணடின் 
பல வோரஙகளில பனிப்பபோழிவும் 65 பசே.மீட்்டருக்கு 
குட்றவோன ்மடழப்பபோழிவும் கோ்ணப்படுகி்றது. 
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எனநவ வரு்டத்தின் பபரும்போலோன நேரஙகளில 0° 
Cக்கு குட்றவோகவும், பலத்த கோறறும் வீசுகி்றது. 
இவறறில பபோதுவோக ஏபிஸ, ஹப்ஸ, லபட்டுோ, 
குரோஸ, �ாலிக்ஸ, கராகைாலைணட்ரான நபோன்்ற 
்மரஙகளும், அதிகப்படி்யோன பதோறறுத் 
தோவரஙகளோன ஆரகிட்கள், ்மோஸகள், டலக்கன்கள் 
ஆகி்யடவயும் கோ்ணப்படுகின்்றன. இடவ 
இ்ம்ய்மடலயின் ல்டோக்கின் ந்மறகுப் பகுதியிலிருநது 
அரு்ணோசேலப்பிரநதசேம், கிழக்கு வஙகோளம் வடரயும், 
உத்திரப்பிரநதசேம், அசேோம், ஜம்மு ்மறறும் கோஷ்மீர 
ஆகி்ய பகுதிகளிலும் கோ்ணப்படுகின்்றன.
VI. ்பனிைகல – புதர காடுகள்
இநத வடக கோடுகள் இ்ம்ய்மடலயின் 3600 மீ. 
முதல 4900 மீ. உ்யரத்தில கோ்ணப்படுகின்்றன. 
உ்யரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ்மரத்தின் உ்யரம் 
குட்றகி்றது. பபோதுவோக சிறி்ய வடக தோவரஙகளோன  
சிைம, பிஹரமுோ, �ாக்்ஸஃ்பகரோ, 
கராகைாலைணட்ரான, ஜுனிலபரஸ ்மறறும் பல 
வடக்யோன டலக்கன்கள் ஆகி்யடவ இவறறில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. இடவ ந்மலும் 
15. ஈரப்்பத ்பனிைகல புதரக்காடுகள் 
16.  வறண்ட ்பனிைகல புதரக்காடுகள் என 

வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
2. புல்மவளி தாவரத்மதாகுப்பு
இஙகு புறகள் ்மறறும் புறகள் ஒத்த தோவரஙகள் 
ஆதிக்கம் பசேலுத்துகின்்றன. இடவ க்டல்மட்்டத்திறகு 
ந்மல 150 முதல 2000 மீ. உ்யரத்தில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. முக்கி்ய தோவர குடும்பஙகளோன 
நபோந்யசி, டசேபநரசி, நபநபசி, பஜன்டி்யநனசி ்மறறும் 
ஆஸ்டநரசி ஆகி்யன பபோதுவோக கோ்ணப்படுகி்றது. 
இடவ புலஇனத் தோவரஙகடள ்மட்டும் 
பகோணடிருப்பதிலடல. ந்மலும் பலநவறு வடக்யோன 
நுண ்மறறும் பபரி்ய விலஙகுகளின், 
வோழவி்டஙகளோகவும் இடவ உள்ளன. ்மடலயின் 
உ்யரத்தின் அடிப்பட்டயில புலபவளிகள், 
தோழபுலபவளிகள், உ்யரபுலபவளிகள் என 
வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

்மனிதனோல உருவோக்கப்பட்டு, 
பரோ்மரிக்கப்படும் புலபவளிகள் 
்மனித இனத்தோல நதோன்றி்ய 
புலபவளிகள் (Anthropogenic 

grasslands) எனப்படுகின்்றன.
அ. தாழ் புல்மவளிகள்
இவவடக்யோன புலபவளிகள் 1000 மீ. உ்யரம் வடர 
கோ்ணப்படுகின்்றன. இஙகுள்ள பபோதுவோன 
தோவரஙகள் ைாகோஹபரம, கோட்டுச �க்ோரம, 
அருனடில்லோ, லைட்டிகராகபாேன ்மறறும் 
கிஹரக�ாகபாேன நபோன்்றடவகடளக் 
பகோணடுள்ளன. இநத வடக்யோன புலபவளிகள் 

க்டநலோரப் பகுதிகள், ஆறறுப் போடதகள் ்மறறும் 
வண்டல படுடககளோன ப்டக்கோன் பீ்டபூமி, 
நசேோட்்டோேோக்பூர பீ்டபூமி, கஙடக பிரம்்மபுத்திரோ 
சே்மபவளி, கிழக்குத் பதோ்டரசசி ்மடலகள் நபோன்்ற 
இ்டஙகளில பரவிக் கோ்ணப்படுகின்்றன. தமிழேோட்டில 
கிழக்குத் பதோ்டரசசி ்மடலகளில கோ்ணப்படுகின்்றன. 
இடவகள், உள்ளூர கோடுகநளோடு சிதறி ்மறறும் 
இட்டயிட்டந்ய கலநது கோ்ணப்படுகின்்றன. 
இவவடகப் புலபவளிகள் பலநவறு 
உயிரினஙகளினோல கணிசே்மோகப் 
போதிக்கப்படுகின்்றன. வ்றண்ட ்மோதஙகளில தீ 
உருவோதல என்பது இஙகு பபோதுவோக  
நிகழக்கூடி்யது.
ஆ. உயர புல்மவளிகள்
இவவடகப் புலபவளிகள் 1000 மீ. உ்யரத்திறகு 
ந ்ம ல 
கோ்ணப்படுகின்்றன. 
இ ங கு ள் ள 
ப ப ோ து வ ோ ன 
த ோ வ ர ங க ள் 
கிஹரக�ாகபாேன, 
அ ரு ன டி ல ் ல ே ா , 
ஆனட்கராகபாேன, 
லைட்டிகராகபாேன, 
சிமபகபாேன, இமபிராட்ைா, லபஸடுோ ்மறறும் 
அக்கராஸடிஸ ஆகி்யடவ்யோகும். இது 
இ்ம்ய்மடலயின் பதறகு சேரிவுகள், இ்ம்ய்மடலயின் 
துட்ண எலடலகள் ேோகோலோநது, ஹி்மோசசேல 
பிரநதசேம் ்மறறும் ந்மறகுத் பதோ்டரசசி ்மடல 
பகுதிகளிலும் பரவிக் கோ்ணப்படுகின்்றன.

தமிழேோட்டில ந்மறகுத் பதோ்டரசசி ்மடலயின் 
உ்யரநத பகுதிகளிலும், பள்ளத்தோக்குகளின் 
தோழவோன ்மறறும் நீர உருணந்டோடும் பகுதிகளில 
ஏறபடும் சிறு பள்ளஙகளிலும் கோ்ணப்படுகின்்றன 
எனநவ இப்புலபவளிகள் உருண்்டாடும 
புல்மவளிகள் (rolling grasslands) அலலது ் சாகலசூழ் 
புல்மவளிகள் (shola grasslands) என 
அடழக்கப்படுகின்்றன. புறகள், சிறுசபசேடிகள், சில 
புதரசபசேடிகள், வளரசசி குன்றி்ய ்மரஙகள் நபோன்்ற 
பலநவறு வடக்யோன தோவர வடககள் இஙகு 
கோ்ணப்படுகின்்றன.

நீலகிரியில சேரோசேரி 
க்டல்மட்்டத்திறகு ந்மல (MSL) 
7000 அடி உ்யரமுள்ள ்மடல 
உசசியில ஒநர கோலநிடல 

தோக்கத்தினோல இரணடு உசசேநிடல குழு்மஙகள் 
கோ்ணப்படுகின்்றன. எடுத்துக்காடடுகள்: 
நசேோடலகள் ்மறறும் புலபவளிகள்.

்ப்டம 7.24: உ்யர புலபவளிகள்
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3. ககர்யாரம வாழும தாவரத்மதாகுப்பு
இவவடக்யோன தோவரஙகள் ஓட்டகள் ்மறறும் ஆறு 
நபோன்்ற பகுதிகளின் கடரந்யோரஙகளில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. இஙகு பபோதுவோன தோவர 
இனஙகளோக லைரமிக்லியா, ஹைகயாஸஹபரஸ, 
�ாலிக்ஸ, ஹபேஸ ்மறறும் புறகள் நபோன்்றடவ 
கோ்ணப்படுகின்்றன. இது நகோதோவரி, கிருஷ்்ணோ, 
கஙடக, பிரம்்மபுத்திரோ, ேர்மதோ, ்யமுனோ 
ேதிக்கடரந்யோரஙகளிலும் ்மறறும் தமிழேோட்டின் 
கோவிரிக் கடரந்யோர படுடகயிலும், தோமிரபரணி 
ஆறறின் ஓரஙகளிலும் கோ்ணப்படுகின்்றன.

பசே்யலபோடு

அருகிலுள்ள கோடு ்மறறும் நீரநிடலகடள 
போரடவயிட்டு, கோ்ணப்படும் இனஙகடள உறறு 
நேோக்கி, பலநவறு வடக்யோன தோவர 
பதோகுப்புகடள அட்ட்யோளம் கோண.

4. நீர ைறறும நீர-நிலம வாழ் தாவரத்மதாகுப்பு 
இநத வடக தோவரஙகள் ஏரிகள், குளஙகள், 
குட்ட்டகள், சேதுப்பு நிலஙகள் ஆகி்ய இ்டஙகளில 
கோ்ணப்படுகின்்றன. இஙகுள்ள பபோதுவோன 
தோவரஙகள் நிேமகபா, நிமஃஹபயா, பகோபா, 
ஹைஃபா, பாணை்ஸ, ஹ�்பரஸ, அஸகீ்ாமின, 
ஹைட்ரிலோ, அபக்ாஜிைான ்மறறும் 
லபாட்ைக்மாஜிட்ைான ஆகி்யனவோகும். இது 
தமிழேோட்டின் பலநவறு பகுதிகளில கோ்ணப்படுகி்றது.

்பா்டசசுருக்கம
சுறறுசசூழலிலுள்ள உயிரி ்மறறும் உயிரற்ற 
கூறுகளுக்கிட்டந்ய்யோன பதோ்டரபு சூழல்மண்டலம் 
என்று அடழக்கப்படுகி்றது. தறசேோரபு ஊட்்ட உயிரிகள் 
்மறறும் சேோரபூட்்ட உயிரிகள் முட்றந்ய 
உறபத்தி்யோளரகள் ்மறறும் நுகரநவோரகள் 
எனப்படுகின்்றன. சூழல்மண்டலத்தின் 
பசே்யலபோடுகள் ஆற்றல உருவோக்கம், ஆற்றல ஓட்்டம் 
்மறறும் ஊட்்டஙகளின் சுழறசி ஆகி்யவறட்ற 
குறிக்கின்்றன. ஒளிசநசேரக்டகக்கு ப்யன்படும் 
ஒளியின் அளவு ஒளிசநசேரக்டகசேோர பசே்யலூக்க 
கதிரவீசசு என்று அடழக்கப்படுகி்றது. இது 
சூழல்மண்டலத்தின் உறபத்திட்ய அதிகரிப்பதறகு 
அவசி்ய்மோகும். ஓர குறிப்பிட்்ட கோலத்தில ஓர 
குறிப்பிட்்ட அலகு இ்டத்தில உறபத்தி பசேய்யப்படும் 
உயிரித்திரள் வீதந்ம உறபத்தித்தி்றன் எனப்படுகி்றது. 
இது முதலநிடல உறபத்தித்தி்றன், இரண்டோம்நிடல 
உறபத்தித்தி்றன் ்மறறும் குழு்ம உறபத்தித்தி்றன் 
என வடகப்படுத்தப்படுகி்றது. சூழல்மண்டலத்தில 
நிகழும் ஆற்றல பரி்மோற்றந்ம ஆற்றல ஓட்்டம் 
எனப்படுகி்றது. ஆற்றல ஓட்்டம் உ்ணவுசசேஙகிலி, 
உ்ணவு வடல, சூழி்யல பிரமிட்கள் (எணணிக்டக 
பிரமிட், உயிரித்திரள் பிரமிட், ஆற்றல பிரமிட்) ்மறறும் 
உயிரிபுவி நவதிசசுழறசி ஆகி்யவறறின் மூலம் 

விளக்கப்படுகி்றது. குளச சூழல்மண்டலத்தில 
உயிரற்ற ்மறறும் உயிரி கூறுகளுக்கிட்டந்ய 
ஊட்்டசசேத்துகளின் சுழறசி பதளிவோக உள்ளதோல, 
தன்னிட்றவு ்மறறும் தன்டனத்தோநன சேரிபசேயயும் 
அட்மப்போக தன்டன ்மோறறிக்பகோள்கி்றது. 
வருஙகோல சேநததிகளுக்கோன சூழல்மண்டலப் 
போதுகோப்பு, சூழல்மண்டல ந்மலோணட்ம என்று 
அடழக்கப்படுகி்றது.

ஒரு குறிப்பிட்்ட வடக தோவர குழு்மம் ்மறப்றோரு 
வடக குழு்மத்டத அடுத்தடுத்து அநத இ்டத்தில 
இ்டம்பப்றச பசேயதல தோவர வழிமுட்ற வளரசசி 
எனப்படுகி்றது. ஒரு பவறறு நிலத்தில முதலில 
குடிபுகும் தோவரஙகள் முன்நனோடிக் குழு்மஙகள் 
என்று அடழக்கப்படுகின்்றன. ்மறுபு்றம் ஒரு 
குறிப்பிட்்ட இ்டத்தில ஒன்்றன்பின் ஒன்்றோக பதோ்டரநது 
நதோன்றும் இட்டநிடல தோவரக் குழு்மஙகள் 
படிநிடல பதோ்டரிக் குழு்மஙகள் என்று 
அடழக்கப்படுகின்்றன. இறுதியில உசசேநிடல 
்மறறும் உசசேநிடல தோவரக் குழு்மம் அட்மவது 
முட்றந்ய உசசேம் ்மறறும் உசசே குழு்மம் என 
அடழக்கப்படுகி்றது. வழிமுட்ற வளரசசி முதலநிடல 
வழிமுட்ற வளரசசி, இரண்டோம்நிடல வழிமுட்ற 
வளரசசி, சு்ய வழிமுட்ற வளரசசி, நவறறு வழிமுட்ற 
வளரசசி, தறசேோரபுஊட்்ட வழிமுட்ற வளரசசி, 
சேோரபூட்்டவழிமுட்ற வளரசசி என 
வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தோவர வழிமுட்ற வளரசசி 
நீரநிடல வழிமுட்ற வளரசசி, இட்டநிடல 
வழிமுட்ற வளரசசி, வ்றள்நிடல வழிமுட்ற வளரசசி 
எனவும் வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வ்றள்நிடல 
வழிமுட்ற வளரசசி போட்ற வழிமுட்ற வளரசசி, 
உவர வழிமுட்ற வளரசசி ்மறறும் ்ம்ணல வழிமுட்ற 
வளரசசி என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தோவரத்பதோகுப்பு என்பது ஒரு பகுதியில இருக்கும் 
தோவரப் பரவடலக் குறிக்கி்றது. புவியி்யல ரீதி்யோக 
இநதி்யோ ்மறறும் தமிழேோடு பவப்ப்மண்டல 
கோலநிடலகடளக் கோட்டுகி்றது. எனநவ இடவ 
பசேழிப்போன தோவரத்பதோகுப்புகடளக் பகோணடுள்ளன. 
(வனத் தோவரத்பதோகுப்பு, புலபவளித் தோவரத் 
பதோகுப்பு, கடரந்யோரம் வோழும் தோவரத்பதோகுப்பு, நீர 
்மறறும் நீர-நில வோழ தோவரத்பதோகுப்பு). சேோம்பி்யன் 
்மறறும் நசேத் (1968) என்பவரகள் இநதி்யோ ்மறறும் 
தமிழேோட்டில உள்ள கோடுகடள முட்றந்ய 16 ்மறறும் 
9 வடககளோக வடகப்படுத்தியுள்ளனர.
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ைதிப்பீடு:
1.  கீழக்கண்டவறறில எது 

சூ ழ ல ்ம ண ்ட ல த் தி ன் 
உயிரற்ற கூறு அலல?

 அ) போக்டீரி்யஙகள் 
 ஆ) கருட்ம்யோன படிக 
உருவ்மற்ற ்மட்கு
 இ) கரி்மக்கூறுகள் 
 ஈ) கனி்மக்கூறுகள்
2.  கீழகண்டவறறில எது / எடவ இ்யறடக 

சூழல்மண்டலம் அலல?
 அ) வனச சூழல்மண்டலம் 
 ஆ) பேலவ்யல
 இ) புலபவளி சூழல்மண்டலம் 
 ஈ) போடலவன சூழல்மண்டலம்
3. குளம் ஒரு வடக்யோன 
 அ) வனச சூழல்மண்டலம் 
 ஆ) புலபவளி சூழல்மண்டலம்
 இ) க்டல சூழல்மண்டலம் 
 ஈ) ேன்னீர சூழல்மண்டலம்
4. குளச சூழல்மண்டலம் ஒரு
 அ)  தன்னிட்றவிலலோ ்மறறும் தன்டனத்தோநன 

சேரி பசேயதுக்பகோள்ளும் தகுதி பபற்றது
 ஆ)  பகுதி தன்னிட்றவு ்மறறும் தன்டனத்தோநன 

சேரி பசேயதுக்பகோள்ளும்
 இ)  தன்னிட்றவு ்மறறும் தன்டனத்தோநன சேரி 

பசேயதுக்பகோள்ளும் தகுதி பபற்றதலல.
 ஈ)  தன்னிட்றவு ்மறறும் தன்டனத்தோநன 

சேரிபசேயதுக்பகோள்ளும் தகுதி பபற்றடவ.
5.  குளச சூழல்மண்டலத்தின் ஆழமிகு ்மண்டலம் 

முக்கி்ய்மோக சேோரபூட்்ட உயிரிகடள 
பகோணடுள்ளது. ஏபனன்்றோல 

 அ) மிடக ஒளி ஊடுருவல தன்ட்ம
 ஆ) ப்யனுள்ள ஒளி ஊடுருவல இலடல
 இ) ஒளி ஊடுருவல இலடல
 ஈ) அ ்மறறும் ஆ
6.  தோவரஙகளின் ஒளிசநசேரக்டகக்கு ்மட்டுந்ம 

ப்யன்படுத்தபடும் சூரி்ய ஒளி அளவு
 அ) 2-8%  ஆ) 2 – 10%
 இ) 3 – 10%  ஈ) 2 – 9%
7.  கீழகண்ட எநத சூழல்மண்டலம் அதிகப்படி்யோன 

முதலநிடல உறபத்தித்தி்றடனக் 
பகோணடுள்ளது?

 அ) குளச சூழல்மண்டலம்
 ஆ) ஏரி சூழல்மண்டலம்
 இ) புலபவளி சூழல்மண்டலம் 
 ஈ) வனச சூழல்மண்டலம்
8.  சூழல்மண்டலம் பகோணடிருப்பது.
 அ) சிடதப்படவகள் ஆ) உறபத்தி்யோளரகள்
 இ) நுகரநவோரகள் ஈ) ந்மறகூறி்ய அடனத்தும் 
9.  எநத ஒன்று, உ்ணவுசசேஙகிலியின் இ்றஙகு 

வரிடசே ஆகும்.
 அ)  உறபத்தி்யோளரகள்  இரண்டோம்நிடல 

நுகரநவோரகள்  முதலநிடல நுகரநவோரகள் 
மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள்.

 ஆ)  மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள்  
முதலநிடல நுகரநவோரகள்  
இரண்டோம்நிடல நுகரநவோரகள்  
உறபத்தி்யோளரகள்

 இ)  மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள்  
இரண்டோம்நிடல நுகரநவோரகள்  
முதலநிடல நுகரநவோரகள்  
உறபத்தி்யோளரகள்

 ஈ)  மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள்  
உறபத்தி்யோளரகள்  முதலநிடல 
நுகரநவோரகள்  இரண்டோம்நிடல 
நுகரநவோரகள் 

10. உ்ணவு வடலயின் முக்கி்யத்துவம்?
 அ)  இது இ்யறடகயின் சே்மநிடலட்ய தக்க 

டவப்பதிலடல.
 ஆ)  இது ஆற்றல பரி்மோற்றஙகடள 

பவளிப்படுத்துகி்றது.
 இ)  சிறறினஙகளுக்கிட்டந்ய நிகழும் 

இட்டவிடளடவ விளக்குகி்றது.
 ஈ) ஆ ்மறறும் இ
11. கீழகண்ட வடரப்ப்டம் குறிப்பது?

T1

T2

T3

T4

 அ)  ஒரு புலபவளி சூழல்மண்டலத்தின் 
எணணிக்டக பிரமிட்

 ஆ)  ஒரு குளச சூழல்மண்டலத்தின் எணணிக்டக 
பிரமிட்
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204  சூழல்மண்டலம்

 இ)  ஒரு வனச சூழல்மண்டலத்தின் எணணிக்டக 
பிரமிட்

 ஈ)  ஒரு குளச சூழல்மண்டலத்தின் உயிரித்திரள் 
பிரமிட்

12.  கீழகண்டவறறில எது சிடதவு பசே்யலமுட்றகள் 
அலல.

 அ) வடிதல  ஆ) சிடத்மோற்றம்
 இ) வளர்மோற்றம் ஈ) துணுக்கோதல
13. கீழகண்டவறறுள் எது படி்ம சுழறசி்யலல.
 அ) டேட்ரஜன் சுழறசி ஆ) போஸபரஸ சுழறசி
 இ) சேலபர சுழறசி ஈ) கோலசி்யம் சுழறசி
14.  கீழகண்டடவகளில எது சூழல்மண்டல 

நசேடவகளில ஒழுஙகுபடுத்தும் நசேடவ்யலல.
 i) ்மரபணு வளஙகள்
 ii) பபோழுதுநபோக்கு ்மறறும் அழகுசேோர ்மதிப்புகள்
 iii) ஊடுருவல எதிரப்பு
 iv) கோலநிடல கட்டுப்போடு
 அ) i ்மறறும் iii  ஆ) ii ்மறறும் iv
 இ) i ்மறறும் ii ஈ) i ்மறறும் iv
15.  ஆழமிகு ்மண்டலத்தின் உறபத்தித்தி்றன் 

குட்றவோக இருக்கும். ஏன்?
16.  நிகர முதலநிடல உறபத்தி தி்றடனவி்ட ப்மோத்த 

முதலநிடல உறபத்தித்தி்றன் மிகவும் தி்றன் 
வோயநதது. விவோதி.

17.  ஆற்றல பிரமிட் எப்பபோழுது நேரோனடவ. கோர்ணம் 
கூறு.

18.  துட்ண பனி்மடலக் கோடுகளில கோ்ணப்படும் சில 
தோவரஙகளின் பப்யரகடள எழுதுக.

19.  சூழல்மண்டலத்திலிருநது அடனத்து 
உறபத்தி்யோளரகடளயும் நீக்கிவிட்்டோல என்ன 
ேட்டபபறும்?

20. கீழகண்ட தரவுகடளக் பகோணடு உ்ணவு 
சேஙகிலிட்யச உண்டோக்குக.

 பருநது, தோவரஙகள், தவடள, போம்பு, பவட்டுக்கிளி
21.  அடனத்து சூழல்மண்டலஙகளிலும் பபோதுவோக 

கோ்ணப்படும் உ்ணவுசசேஙகிலியின் பப்யடர 
கண்டறிநது விளக்குக. அதன் முக்கி்யத்துவத்டத 
எழுதுக.

22.  ஒரு குறிப்பிட்்ட சூழல்மண்டலத்தின் பிரமிட் 
வடிவ்மோனது எப்பபோழுதும் ்மோறுபட்்ட 
வடிவத்டதக் பகோணடுள்ளது. அதடன 
எடுத்துக்கோட்டு்டன் விளக்குக.

23.  பபோதுவோக ்மனிதனின் பசே்யலபோடுகள் சூழல 
்மண்டலத்திறகு எதிரோகநவ உள்ளது. ஒரு 
்மோ்ணவனோக நீ சூழல்மண்டல போதுகோப்பிறகு 
எவவோறு உதவுவோய?

24.  பபோதுவோக நகோட்டக்கோலஙகளில 
இ்யறடகயில ஏறபடும் தீயினோல கோடுகள் 

போதிக்கப்படுகி்றது. இப்பகுதி வழிமுட்ற வளரசசி 
என்்ற நிகழவின் மூலம் ஒரு கோலத்தில 
படிப்படி்யோக தோநன புதுப்பித்துக் பகோள்கி்றது. 
அநத வழிமுட்ற வளரசசியின் வடகட்யக் 
கண்டறிநது விளக்குக.

25.  கீழகண்ட விவரஙகடளக் பகோணடு ஒரு பிரமிட் 
வடரநது சுருக்க்மோக விளக்குக.

   உயிரினஙகளின் எணணிக்டக 
பகோடுக்கப்பட்டுள்ளது – பருநது - 50, தோவரஙகள் 
-1000, மு்யல ்மறறும் எலி – 250 + 250, போம்பு 
்மறறும் ஓ்ணோன் 100 + 50.

26.  வழிமுட்ற வளரசசியின் பலநவறு நிடலகள் 
கீநழ பகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதடன முட்றப்படி 
வரிடசேப்படுத்தி, வழிமுட்ற வளரசசியின் 
வடகட்யக் கண்டறிநது விளக்குக.

   ேோ்ணற சேதுப்பு நிடல, தோவர மிதடவ உயிரிநிடல, 
புதரபசேடி நிடல, நீருள் மூழகி்ய தோவர நிடல, 
கோடுநிடல, நீருள் மூழகி மிதக்கும் நிடல, சேதுப்பு 
புலபவளி நிடல.

ககலசமசால் அகராதி
சூழல்ைண்டலம: உயிருள்ள ்மறறும் உயிரற்ற 
கூறுகளுக்கிட்டந்ய உள்ள பதோ்டரடபப் பறறி படிப்பது.
நிகலத்த தரம: எநதபவோரு சூழல்மண்டலத்தின் ஒரு 
குறிப்பிட்்ட கோலம் ்மறறும் பகுதியில கோ்ணப்படும் 
ப்மோத்த கனி்மப்பபோருட்கள்.
நிகல உயிரித்மதாகுப்பு: ஓர உயிரினக் கூட்்டத்தில ஒரு 
குறிப்பிட்்ட கோலத்தில கோ்ணப்படும் உயிரிகளின் அளவு
உயிரித்திரள்: உயிரினத்தின் பசுட்ம எட்ட அலலது 
உலர எட்டயில அளவி்டப்படுகி்றது.
ம்பன்திக்: குளத்தின் அடிப்பகுதி
ஊட்டைட்டம: உ்ணவுசசேஙகிலியில உயிரினஙகள் 
அட்மநதிருக்கும் இ்டத்டதக் குறிப்பது.
அகனத்துணணிகள்: தோவரஙகள் ்மறறும் விலஙகுகள் 
இரணட்டயும் உணணும் உயிரினஙகள்.
உணவுசசஙகிலி: ஆற்றல 
உறபத்தி்யோளரகளி்டமிருநது இறுதி உணணிகள் 
வடர க்டத்தப்படுவடத குறிப்பது.
உணவு வகல: உ்ணவுசசேஙகிலிகள் ஒன்ந்றோப்டோன்று 
பின்னிப்பிட்ணநது வடல நபோல அட்மநதிருப்பது.
எணணிக்கக பிரமிட: அடுத்தடுத்த ஊட்்ட்மட்்டஙகளில 
கோ்ணப்படும் உயிரினஙகளின் எணணிக்டகட்யக் 
குறிக்கும்.
உயிரித்திரள் பிரமிட: அடுத்தடுத்த ஊட்்ட ்மட்்டஙகளில 
கோ்ணப்படும் கரி்மப்பபோருட்களின் அளடவக் 
குறிக்கும்.
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ஆறறல் பிரமிட: அடுத்தடுத்த ஊட்்ட ்மட்்டஙகளில 
ஆற்றல ஓட்்டத்டத குறிக்கும்.
்பத்து விழுக்காடு விதி: ஒவபவோரு ஊட்்ட்மட்்டத்திலும் 
10 விழுக்கோடு ஆற்றல ்மட்டுந்ம நசேமிக்கப்படுவடத 
குறிப்பது.
உயிரி புவி ்வதிசசுழறசி: உயிரினஙகளுக்கும் 
அதன் சுறறுசசூழலுக்கும் இட்டந்ய நிகழும் 
ஊட்்டஙகளின் பரி்மோற்றம்.
கார்பன் சுழறசி: உயிரினஙகளுக்கும் 
சுறறுசசூழலுக்கும் இட்டந்ய ேட்டபபறும் கோரபன் 
ஓட்்டம்.
க்டலருகு வாழ் ்பறகவகளின் எசசம: க்டல ப்றடவகள் 
்மறறும் பவௌவோல எசசேஙகளின் ஒரு பதோகுப்பு.
்பாஸ்பரஸ சுழறசி: உயிரினஙகளுக்கும் சுறறுசசூழலுக்கும் 
இட்டந்ய ேட்டபபறும் போஸபரஸ சுழறசி.

வழிமுகற வளரசசி: பவறறு அலலது போதிக்கப்பட்்ட 
பகுதிகளில ஒரு குறிப்பிட்்ட வடக தோவர குழு்மம் 
்மறப்றோரு வடக குழு்மத்டத அடுத்தடுத்து அநத 
இ்டத்தில இ்டம்பப்றச பசேயதல.
முன்்னாடிகள்: பவறறு நிலத்தில குடிப்புகும் 
தோவரஙகள்.
முதல்நிகல வழிமுகற வளரசசி: பவறறு பகுதியில 
தோவரஙகள் குடிந்யறும் நிகழவு.
இரண்டாமநிகல வழிமுகற வளரசசி: போதிக்கப்பட்்ட 
பகுதியில தோவரஙகள் குடிந்யறும் நிகழவு.
உசச சமுதாயம: ்மற்ற தோவரஙகளோல ்மோறறி 
அட்மக்க முடி்யோத நிடலநிறுத்தப்பட்்ட உசசேநிடல 
தோவர சேமுதோ்யம்.

உரலி: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ksolve.ecologyfree

 சூழல்மண்டலம்

பசே்யலமுட்ற
படி 1: பசே்யலிட்ய தி்றநதவு்டநன ேோன்கு வசேதிகள் Learn,Flash Cards,Test,About பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
படி 2:  Learn-போ்டப்பபோருள் சேோரநத அடனத்து விவரஙகளும் திடரயில விரியும்,விரும்பினோல அடவ 

படிக்கப்படும்.
படி 3:  Flashcards-போ்டக்கருத்துகள் எளிட்ம்யோக புரியும் வண்ணம் ப்டஙகளோக கோட்்டப்பட்டிருக்கும்
படி 4:  Test-இப்பகுதியில quiz நபோல நகள்விகள் நதோன்றும் அதில சேரி்யோனடத நதரவு 

பசேய்யலோம்,இறுதியில ேோம் பபற்ற ்மதிப்பபணகள் கோட்்டப்படும்.

B I O L O G Y - E C O L O G Y -
சூழல்மண்டலம் குறித்து எளிட்ம்யோக 
கறக உதவும் பசே்யலி்யோகும்.

படி 3 படி 4படி 1 படி 2

இகணயசமசயல்்பாடு

*ப்டஙகள் அட்ட்யோளத்திறகு ்மட்டும்
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உ்லகில் காணககூடிய பிரதாைச் 
சூழல்ைண்்ட்லஙகளின் அனைப்பு ைற்றும் 
்சயல்பாடுகனை அறிநதுள்ை நின்லயில், ைாணவச் 
சமுதாயம் தஙகைது வட்டார, வதசிய, சர்வவதச 
அைவி்லாை சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைனய உற்று 
வநாககி அவற்ன்ற நன்கு புரிநது ்காள்ளுதல் 
வவண்டும்.

கீவழ ்காடுககப்படடுள்ை சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சினைகள் சி்லவற்ன்ற இஙகு அறிநது ் காள்வவாம் 
(காண்வபாம்)

படம் 8.1: சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள்

நீர், ஆற்்றல், உணவு பற்்றாககுன்ற

்தாழில் ையைாதல், 
நகரையைாதலின் தாககம்

பசுனை இல்்ல வாயுககள்

ைககள் ்தானக ்பருககம்

ஓவசான் குன்றதல்

கா்லநின்லயில் ைாற்்றம்
காடுகனை அழித்தல்

உ்டல்ந்லம் சார்நத பிரச்சினைகள்

கழிவுநீர் ்வளிவயற்்றம்
அனைத்து வனகயாை ைாசுபாடுகள்

பா்டம்8
அ்லகு IX: தாெரச் சூழநிம்லயியல

சுறறுச்சூழல பிரச்சிமன்கள்

இப்பா்டத்தினை கற்வபார்
  சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகனை ைடடுப்படுத்த 

அதிகைவில் தாவரஙகள் வைர்கக 
வவண்டியதன் அவசியத்னத உணரவும்

  இ்டவனர தாவரஙகனையும், அழிவின் 
விளிம்பிலுள்ை தாவரஙகனை அதன்  
முககியத்துவம் ைற்றும் பாதுகாப்பின் 
அடிப்பன்டயில் வவறுபடுத்தவும்

  வவைாண்னை, வைவியல் துன்றகளில் 
்தாழில்நுடபஙகளின் பயன்பாடன்ட 
உணரவும்

  சுற்றுச்சூழல் ைாசுப்பாடடினை கனையச் 
சமூகத்து்டன் இனணநது பணியாற்்றவும்

  நீர்நின்லகனைப் பாதுகாககவும், தாவரஙகள் 
்தா்டர்நது வைரவும் வதனவயாை புதிய 
யுகதிகனை உருவாககவும்

  அன்்றா்ட வாழவின் வதனவகனைப் பூர்த்தி 
்சய்யச் ்சயற்னககவகாள் ்தாழில்நுடப 
அறினவப் பயன்படுத்தவும் இயலும்.

8.1  பசுனை இல்்ல வினைவும் 
புவி ்வப்பைன்டதலும்

8.2 வைவியல்
8.3 கா்டழிப்பு
8.4 புதிய காடு வைர்ப்பு
8.5  வவைாண் வவதி 

்பாருடகளும் அதன் 
வினைவுகளும்

8.6  ஆககிரமிப்பு ்சய்துள்ை அயல்நாடடு 
தாவரஙகள்

8.7 பாதுகாத்தல்
8.8  கார்பன் கவரப்படுதல் ைற்றும் வசமித்தல் 

(CCS)

பாட உள்ைடக்கம்

்கறைல ்ைாக்கங்கள் 8.9 ைனழநீர் வசகரிப்பு
8.10 கழிவுநீர் ்வளிவயற்்றம்
8.11 சுற்றுச்சூழல் தாககத்தின் ைதிப்பீடு (EIA)

ைனிதனின் சிநதிககாத ்சயல்கைால் ஏற்படும் தீய 
வினைவுகவை சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகைாகின்்றை. 
வைலும் இயற்னகயில் கின்டககும் வின்லைதிப்புமிகக 
வை ஆதாரஙகனைப் ்பருைைவில் பயன்படுத்துவதால் 
பிரச்சினைகள் எழுகின்்றை. தற்வபாது எதிர்்காள்ளும் 
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகனை ைாணவர்கள் அறிநது 
்காள்வது்டன், அவற்ன்றக குன்றப்பதற்கும், சரி 
்சய்வதற்கும் தீர்வு காண வவண்டும்.
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CH4

20%

CFC
14%

CO2

60% Others 6%

படம் 8.2: பசுனை இல்்ல 
வாயுககளின் சார்பு பஙகளிப்பு

உ்லக நாடுகள் அனைத்தும் சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சினைகனைக கனைய வவண்டியதன் 
அவசியத்னத ஏற்றுக்காண்டிருககின்்றை. 
உ்லகைாவிய உச்சி ைாநாடுகள், க்லநதாய்வு 
கூட்டஙகள், ைாநாடுகள் வபான்்றவற்ன்ற அவவப்வபாது 
ஐககிய நாடுகள் ந்டத்தி வருகின்்றை. ைனிதனின் 
வாயி்லாக உண்்டாககப்படும் பிரச்சினைகனைக 
குன்றககும் ஒப்பநதத்தில் சுைார் 150 நாடுகள் 
னக்யாப்பமிடடுள்ைை.

்சயல்பாடு 

ைாணவர்கள் இனணநது சூழல் குழு 
(ECOGROUP) ஒன்ன்ற உருவாககுவதன் மூ்லம், 
பள்ளி வைாகத்தில் எழும் சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சினைகனை விவாதித்து அதற்குத் தீர்வு 
காண முய்ல வவண்டும். குப்னபகள் வசகரைாதல், 
நீர் வதஙகுதல், உ்டல்ந்லம் ைற்றும் சுகாதாரம் 
சார்நத பிரச்சினைகளுககு அவர்கைாகவவ தீர்வு 
காண முயற்சிகக்லாம். இவற்று்டன் பள்ளி 
வைாகத்தில் ்சடிகனை நடடு, பராைரித்து, 
பசுனையாககி்ட முயற்சிகக்லாம்.

தீவிர ைககட்தானகப் அதிகரிப்பால், உணவுப் 
்பாருடகள், நார்கள், எரி்பாருள் வபான்்றவற்றின் 
வதனவ அதிகரிககி்றது.  இத்தனகய காரணஙகளுககாக 
விவசாய நி்லஙகனை ைாற்றிப் பண்படுத்தும் வபாது, 
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் ஏற்படடு உயிரி 
பன்முகத்தன்னை குன்றதல், நி்லவைம் குன்றுதல், 
நன்னீர் வைம் குன்றதல் வபான்்றனவகளுககு 
ைனிதகு்லம் காரணைாகி்றது. உண்்டாககப்படும் பசுனை 
இல்்ல வாயுககள் தடப்வப்ப நின்லயில் ்பரும் 
ைாற்்றத்னத ஏற்படுத்தி ைனிதைால் ஏற்படுத்தப்படும் புவி 
்வப்பையைாவதற்குக காரணைாகி்றது.

8.1 பசுமை இல்ல விமைவும் புவி 
வெபபைமடதலும் (Green House effect and 
Global Warming)
சூரியனி்டமிருநது வரககூடிய ்வப்பககதிர்கள் 
வளிைண்்ட்ல வாயுககைால் கவரப்படடு 
வளிைண்்ட்லத்தில் ்வப்பம் அதிகரிககும் நிகழனவப் 
பசுமை இல்ல விமைவு 
என்கிவ்றாம். ்வப்பக 
க தி ர் க ன ை க 
க வ ர் ந தி ழு க கு ம் 
வாயுககனைப் பசுமை 
இல்ல ொயுக்கள் (Green 
House Gases) எை 
அனழககப்படுகின்்றை. 
இவற்றுள் கார்பன்-
ன்ட-ஆகனஸைடு (CO2), 

மீத்வதன் (CH4), னநடரஸ் ஆகனஸைடு (N20) ஆகியனவ 
அ்டஙகும். வைலும் ்சயற்னக வவதி ்பாருடகைாகிய 
குவைாவராஃபுவைாவரா கார்பன் (CFC) 
வபான்்றனவகளும் ்வப்பக கதிர்கனைக கவர்நது 
புவியின் ்வப்பத்னத அதிகரிககின்்றை. இத்தனகய 
வாயுககளின் அதிகரிப்பு பருவநின்ல ைாற்்றம், ்பரும் 
சூழல்ைண்்ட்லஙகள் ைாற்்றம் வபான்்றவற்ன்ற 
ஏற்படுத்துகின்்றை. ்வப்பத்திைால் ்பருைைவில் 
பாதிககப்படுவது பவழப் பான்றகள் அதிகம் நின்றநத 
சூழல்ைண்்ட்லஙகைாகும். எடுத்துககாட்டாக: பெழப 
பாமை்கள் வெளிரதல (coral bleaching) தமிழநாடடில் 
ைன்ைார் வனைகு்டா பகுதியில் கண்்டறியப்படடுள்ைது.
பசுமை இல்ல விமைமெ உணடாககும் ைனிதச் 
வெயலபாடு்கள்
•	 	் தால்லுயிர் படிை எரி்பாருடகனை எரிககும் 

வபாது CO2 ைற்றும் CH4 அதிகம் ்வளிப்படுதல்
•	 	வவைாண் ைற்றும் கால்நன்ட வைர்ப்பு 

வபான்்றவற்றின் ்சயல்முன்றகளில் 
ைாற்்றஙகனை உண்்டாககுதல்

•	 	குளிர்சாதைப் ்படடி, காற்று குளிர்விப்பான்கள் 
வபான்்ற மின்ைணு சாதைஙகளிலிருநது 
குவைாவராஃபுவைாவரா கார்பன் ்வளிவயறுதல்

•	 	வவைாண் நி்லஙகளில் பயன்படுத்தப்படும் 
உரஙகளில் இருநது N2O ்வளிப்படுதல்

•	 	தானியஙகி வாகைஙகளில் இருநது ்வளிவரும் 
புனக
பசுனை இல்்ல வாயுககளின் அ்டர்த்தி அதிகரிககும் 

வபாது புவியின் சராசரி ்வப்பநின்லயும் உயர்கின்்றது 
(அதிகபடசம் 4000 வரு்டஙகள்). இதுவவ புவி 
வெபபைமடதல (global warming) எை 
அனழககப்படுகின்்றது.

்பருகிவரும் ைககள் ்தானககவகற்ப உணவுப் 
்பாருடகளின் உற்பத்தி, நார் ்பாருடகள் ைற்றும் 
எரிப்்பாருடகளின் வதனவயும் அதிகரிககப்ப்ட 
வவண்டியுள்ைது. இதுவவ புவி ்வப்பைன்டதலுககு 
முககிய காரணைாகக கருதப்படுகி்றது.

வைகஙகள் ைற்றும் 
தூசுத்துகள்களும் பசுனை இல்்ல வாயு 
வினைவினைத் வதாற்றுவிககின்்றை. 

அதன் காரணைாகவவ வைகஙகள், தூசுகள் ைற்றும் 
ஈரப்பத இரவுகள், ்தளிவாை உ்லர் இரவுகனை வி்ட 
அதிக ்வப்பத்து்டன் காணப்படுகி்றது.

8.1.1. புவி வெபபைமடதலின் விமைவு்கள்
•	 	புவியின் ்வப்பம் அதிகரிககும் வபாது துருவப் 

பகுதியில் பனிககுன்றுகள் ைற்றும் பனிககடடிகள் 
உருகத் ்தா்டஙகுகின்்றை. இதன் காரணைாகக 
க்டல்நீர் ைட்டம் உயர்நது உ்லகின் ப்ல 
பகுதிகளிலுள்ை க்டவ்லார நகரஙகள் மூழகும் 
நின்ல ஏற்படும்.
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•	 	கா்லநின்லயில் தீவிர ைாற்்றஙகள் ஏற்படடு அதன் 
மூ்லம் கடும் ்வள்ைப்்பருககு, அதிக வ்றடசி 
வபான்்றனவ நி்லவும்.

•	 	உயிரிபன்னைத் தன்னை குன்றநது வருவவதாடு, 
சி்ல சிற்றிைஙகள் அழியும் நின்ல ஏற்படும். ்வப்ப 
ைண்்ட்ல ைற்றும் மித ்வப்பைண்்ட்லப் 
பிரவதசஙகளில் உணவு உற்பத்தி குன்றயும்.

8.1.2 பசுமை இல்ல ொயுக்கள் வெளிவிடும் 
மூ்லங்கள் (இயறம்க ைறறும் ைனித இனம் 
மூ்லம்) (Sources of Green House Gases 
Emission - Natural and Anthropogenic)
CO2 (்காரபன்-மட-ஆகமஸைடு)
•	 	நி்லககரினயச் சார்நதுள்ை மின் உற்பத்தி 

நின்லயஙகளில் ்தால்லுயிர் படிை 
எரிப்்பாருடகள் எரிககப்படும் வபாது

•	 	தானியஙகி வாகைஙகள், வணிக ஊர்திகள், 
வானூர்திகள் வபான்்றவற்றின் எரிப்்பாருடகள் 
எரிககப்படுவதால் புவி ்வப்பைன்டதல் 
அதிகைவில் ஏற்படுகி்றது.

•	 	வவைாண் நி்லஙகளில் அறுவன்டயின்வபாது 
எஞ்சி நிற்கும் அடிககடன்டப் பயிர்கனை 
எரிப்பதாலும் CO2 ்வளிவயற்்றப்படுகின்்றது.

•	 	கரிைப்்பாருடகள், எரிைன்லகள், மித 
்வப்பகக்டல்கள் ைற்றும் வீழபடிவஙகள் மூ்லம் 
இயற்னகயாக உருவாதல்

புவி வெபபைாத்லால தாெரங்களில ஏறபடும் 
விமைவு்கள்
•  ் வப்ப ைண்்ட்லப் பிரவதசஙகளில் உணவு 

உற்பத்தி குன்றதல்
•  வளி ைண்்ட்லத்தில் அதிகைவில் ்வப்பக 

கதிர்கள் (heat waves) வீசுதல் (கனைகள், 
பூச்சிகள் ைற்றும் பூஞ்னசகளுககு அதிக ்வப்பம் 
வதனவப்படுகி்றது)

•  வநாய் க்டத்திகள் ைற்றும் ்தாற்றுவநாய்கள் 
அதிகம் பரவுதல்

•  ப்லத்த சூ்றாவளிககாற்றும், கடுனையாை 
்வள்ைப்்பருககும் ஏற்படுதல்

•  தண்ணீர் தடடுப்பாடு ைற்றும் நீர்பாசைக 
குன்றபாடு

•  பூககள் வதான்றும் கா்லஙகள் ைற்றும் 
ைகரநதச்வசர்ப்பிகளில் ைாற்்றஙகள் நிகழதல்

•  தாவரப் பரவல் பிரவதசஙகளின் சிற்றிைஙகளில் 
ைாற்்றஙகள் காணப்படுதல்

• தாவரஙகள் அழிநது வருதல்

மீத்தன்
மீத்வதன், CO2-னவக காடடிலும் 20 ை்டஙகு 
்வப்பத்னத வளி ைண்்ட்லத்தில் கூடடுகி்றது. ்நல் 
பயிரி்டல், கால்நன்ட வைர்ப்பு, நீர்நின்லகளில் வாழும் 

பாகடீரியஙகள் ைற்றும் ்தால்லுயிர் படிை 
எரி்பாருடகளின் உற்பத்தி, க்டல், ஈரத்தன்னையற்்ற 
நி்லம், காடடுத்தீ வாயி்லாக மீத்வதன் உருவாகி்றது.
N2O (மைடரஸ் ஆகமஸைட)
இயற்னகயில் ்பருஙக்டல்களிலிருநதும், ைனழக 
காடுகளிலிருநதும் N2O உருவாகி்றது. னந்லான், 
னநடரிக அமி்ல உற்பத்தி, வவைாண் உரஙகனைப் 
பயன்படுத்துதல், வினைவவக ைாற்றிகள் 
்பாருத்தப்பட்ட ைகிழுநதுகனைப் பயன்படுத்துதல் 
ைற்றும் கரிைப்்பாருடகனை எரித்தல் வபான்்றவற்றின் 
மூ்லம் N2O ்சயற்னகயாக உருவாகி்றது.

8.1.3 புவி வெபபைமடதம்லத தடுககும் 
ெழிமுமை்கள்
•	 	புவிப் பரப்பின் மீது தாவரப் வபார்னவனய 

அதிகரித்தல், அதிக ைரஙகனை வைர்த்தல்
•	 	் தால்லுயிர் படிை எரி ்பாருடகள், பசுனை இல்்ல 

வாயுககள் பயன்பாடன்டக குன்றத்தல்
•	 	புதுப்பிககத்தகக ஆற்்றல் வை ஆதாரஙகனைப் 

்பருககுதல்
•	 	னநடரஜன் உரஙகள் ைற்றும் ஏவராசால் (aerosol) 

குன்றநத அைவு பயன்படுத்துதல்
8.1.4 ஓ்ொன் குமைதல (Ozone depletion)
ஓவசான் அடுககு புவியின் மீவளிைண்்ட்ல அடுககின் 
(stratosphere) ஒரு பகுதியாக அனைநதுள்ைது. இது 
சூரியனி்டமிருநது வரககூடிய பு்ற ஊதாக கதிர்கனைப் 
்பருைைவில் கவர்நது ்காள்கி்றது. இதைால் 
இவவடுககினை ஓ்ொன் ்கெெம் (Ozone Shield) 
என்றும் அனழகக்லாம். இவவடுககுப் பு்ற ஊதாக 
கதிர்கனைத் தடுத்து நிறுத்திப் புவியில் வாழும் 
உயிரிைஙகனைப் பாதுகாககும் அடுககாக 
விைஙகுகி்றது.

வளி ைண்்ட்லத்தின் வைற்பகுதியில் இரண்டு 
அடுககுகள் காணப்படுகின்்றை. அனவயாவை 
அடிவளி ைண்்ட்லம் (troposphere) (கீழடுககு) ைற்றும் 
மீவளி ைண்்ட்லம் (stratosphere) (வை்லடுககு) அடிவளி 
ைண்்ட்லப் பகுதியில் காணககூடிய ஓ்ொன் பட்லம் 
பயைற்்றதாகும் (bad ozone). அவத சையம் வை்லடுககில் 
காணப்படும் ஓ்ொன் பட்லம் ைன்மைததரும் 
அடுக்காகும் (good ozone). ஏ்ைனில் இவவடுககு 
ைடடுவை சூரியனி்டமிருநது ் வளிப்படும் UV கதிர்கனை, 
்பருைைவில் தடுத்து நிறுத்தி DNA சினதவிைால் 
உயிரிைஙகளில் தீஙகுண்்டாவது தடுககப்படுகி்றது. 
ஓவசான் அடுககின் தடிைண் டாபஸைன் அ்லகு்கைால 
(Dobson Units) அைவி்டப்படுகின்்றை. இதன்மூ்லம் 
புவிப் பரப்பிலிருநது வளி ைண்்ட்லத்தின் ்வளிப்பகுதி 
வனரயிலும் காற்றில் க்லநதுள்ை ஓவசான் ப்ட்லத்னத 
அைவி்ட முடியும்.
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சி்ல வனகயாை வவதிப் ்பாருடகள் வளி 
ைண்்ட்லத்தில் ்வளியி்டப்படும் வபாது ஓவசான் ப்ட்லம் 
்தா்டர்நது பாதிப்பிற்குள்ைாகி்றது. குறிப்பாக, 
குளிர்சாதைப் ்படடிகளிலிருநது ்வளிவயறும் 
குவைாவராஃபுவைாவரா கார்பன், ஏவராசால், 
்தாழிற்சான்லகளில் அழுககு நீககும் வவதிப் 
்பாருடகள் வபான்்றனவ இத்தனகய பாதிப்பினை 
ஏற்படுத்துகின்்றை. ஓவசான் அடுககின் அ்டர்வு 
்வகுவாகக குன்றநது காணப்படும் பகுதிகள் 
அபாயகரைாை பகுதியாகக கண்்டறியப்படடு 
அப்பகுதினய ஓ்ொன் துமை (Ozone hole) எை 
அனழககப்படுகின்்றை.

்சப்்்டம்பர் 16 - உ்லக ஓவசான் திைம்

மீவளிைண்்ட்ல அடுககில் ஓவசான் அைவு 
குன்றநதுவரும் நின்லயில் அதிகப்படியாை பு்ற ஊதாக 
கதிர்கள் குறிப்பாக UV B கதிர்கள் புவினய 
வநதன்டகின்்றை. இககதிர்கள் உயிர் 

மூ்லககூறுகனையும், உயிர்ச் ்சல்கனையும் 
அழிககின்்றை (வதால் மூப்பன்டதல்). UV –C என்பது 
அதிகைவு வசதம் வினைவிககும் UV கதிரியகக 
வனகயாகும். ஆைால் ஓவசான் ப்ட்லத்தால் இது 
முற்றிலும் தடுககப்படுகி்றது. 95 சதவீத UV கதிரியககம் 
வதாலின் நி்றைாற்்றம், வதால் கருகுதல் ைற்றும் வதால் 
புற்றுவநாய் வபான்்றவற்ன்றத் தூண்்டவும் 
காரணைாகி்றது. இதன்வாயி்லாகப் புவியில் 
உயிரிைஙகள் அனைத்தும் ஆவராககியைாக வாழ 
ஓவசான் அடுககு சீராக இருப்பது ஒன்வ்ற தீர்வாகும் 
என்று உணர முடிகி்றது.

1970-ஆம் ஆண்டு ந்டத்தப்பட்ட ஆய்வு முடிவில் 
ைனிதன் வாயி்லாக ்வளியி்டப்படும் 
குவைாவராஃபுவைாவரா கார்பன் (CFC) ஓவசான் 
மூ்லககூறுகனை அதிகைவில் சினதத்து 
வளிைண்்ட்லத்தின் ஓவசான் அைனவ ்வகுவாகக 
குன்றத்துவிடுவது கண்்டறியப்பட்டது. இத்தனகய 
ஓவசான் குன்றபாடு ைற்றும் ஆபத்து சர்வவதச அைவில் 
அச்சுறுத்தன்ல உண்்டாககும் முககியைாை 
பிரச்சினையாக உள்ை்தை உ்லக வானின்ல ஆய்வு 
அனைப்பும், ஐககிய நாடுகள் சனபயும் எடுத்துனரத்தை. 
1985-ஆம் ஆண்டில் நன்ட்பற்்ற வியன்ைா ைாநாடடில் 
நின்றவவற்்றப்பட்ட ஒப்பநதஙகள் (ந்டவடிகனககள்) 
1988-ல் தீவிரைாக நன்டமுன்றப்படுத்தப்பட்டது. 
சுற்றுச்சூழன்லப் பாதுகாகக ஏற்படுத்தப்பட்ட வியன்ைா 
கூட்டத்தில் ஆககப்பூர்வைாை ஒழுஙகு நன்டமுன்றகள் 
ஒப்பநதம் (உ்டன்படிகனககள்) வகுககப்பட்டது. 
பிற்கா்லத்தில் இநதச் ்சயல்முன்றகள் அனைத்தும் 
சர்வவதச அைவி்லாை ைான்டரியல ஒபபநதம் 
(உடன்படிகம்க) (Montreal Protocol) எை 
அனழககப்பட்டது. 1987-ல் கை்டாவில் நன்ட்பற்்ற 
சர்வவதசப் பிரதிநிதிகள் குழு கூட்டத்தில், 
வளிைண்்ட்லத்தில் ஓ்ொன் பட்லதமதச் ் ெதபபடுததும் 
வபாருட்கமைக கனைவது குறித்தும் படிப்படியாக 
அத்தனகய ்பாருடகள் உற்பத்தினய நிறுத்தி, 
பயன்பாடன்டக குன்றககவும் குறிகவகாைாகக 
்காண்டு விவாதிககப்பட்டது

தூய்மை ்ைம்பாடு வெயலதிடடம் (Clean 
Development Mechanism - CDM) க்யாட்டா ஒபபநதம் 
/ உடன்படிகம்க (Kyoto Protocol) (2007) எைவும் 
இதனை வனரயறுகக்லாம். இதில் சரியாை 
குறிகவகாளுககாக ்சயல்திட்டம் வகுககப்படடு 
நன்டமுன்றப்படுத்தப்படடு வருகி்றது. அதாவது 
வானின்ல ைாற்்றத்தின் வினைவால் ஏற்படும் 
அபாயத்திலிருநது பாதுகாப்பது ைற்றும் பசுனை இல்்ல 
வாயுககள் வளி ைண்்ட்லத்தில் ்வளியி்டப்படுவனதக 
குன்றப்பது வபான்்ற முககிய குறிகவகாள்களுககாை 
்சயல் திட்டம் உருவாககப்படடுள்ைது. CDM 
திட்டத்தின் மூ்லம் பல்வவறு நாடுகளில் நச்சு 
வாயுககளின் ்வளிவயற்்றம் குன்றநதிருப்பவதாடு 
சுற்றுச்சூழல் ்தா்டர்நது வைம்பா்டன்டய 
ஊககுவிககப்படடும் வருகி்றது.

ஓவசான் ஒரு நி்றைற்்ற வாயு. இது காற்றின் 
ைாசுப்்பாருடகளு்டன் துரிதைாக வினை 
புரியககூடியது. இது இரப்பரில் ்வடிப்புகனையும், 
தாவர உயிரிகளில் காயத்னதயும் ைற்றும் நுனரயீரல் 
திசுககளில் சினதவினையும் 
ஏற்படுத்தககூடியதாகும். சூரிய ஒளியிலிருநது UV – 
a ைற்றும் UV – b எனும் தீஙகு வினைவிககும் 
கதிரியககத்னத ஓவசான் உடகிரகிககும் 
தன்னையுன்டயது.
டாபஸைன் அ்லகு என்ைால என்ன? ்ைாத்த ஓவசான் 
அைவி்ட உதவும் ஓர் அ்லகு ்டாப்ஸைன் அ்லகு 
எைப்படும். 0° ்வப்பநின்லயில் 1 வளிைண்்ட்ல 
அழுத்தத்தில் (புவிப்பரப்பின் மீதுள்ை காற்்றழுத்தம்) 
0.01 மில்லிமீட்டர் தடிைன் ்காண்்ட தூய ஓவசான் 
அடுகனக உருவாககத் வதனவப்படும் ஓவசான் 
மூ்லககூறுகள் எண்ணிகனக ஒரு ்டாப்ஸைன் அ்லகு 
(0.001 atm. cm) எைப்படும். புவிப்பரப்பின் மீது 
காணப்படும் ் ைாத்த ஓவசான் அடுககு 0.3 ் ச.மீ. (3 மி.மீ.) 
த டி ப் பு ள் ை து 
ஆகும். இது 300 
DU எைக 
குறிப்பி்டப்படும்.
புவியின் வைாதத 
ஓ ் ெ ா ன் 
அ ம ை ப ம ப க 
்க ா ண பி க கு ம் 
வ ப ா ய் 
நிைத்தாறைம்
ஊதா ைற்றும் நீ்ல 
நி்றஙகள் ஓவசான் மிகக குன்றநத பகுதியாகும். 
ைஞ்சள் ைற்றும் சிவப்பு நி்றப் பகுதிகள் ஓவசான் மிகு 
பகுதி்யை அறிய்லாம்.

படம் 8.3: புவியின் ்ைாத்த ஓவசான் 
அனைப்னபக காண்பிககும் ்பாய் 

நி்றத்வதாற்்றம்
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CDM திட்டத்தில் குறிப்பி்டத்தகக ்சயலுககு 
எடுத்துககாட்டாகச் சூரிய ஒளியிலிருநது அல்்லது 
வலினையாை ்காதிக்லன்களிலிருநதும் மின்சாரம் 
தயாரிககப்படுவனதக குறிப்பி்ட்லாம். இனவ ைரபுசார் 
மின்சார உற்பத்திககுச் சி்றநத ைாற்்றாக அனைகின்்றை. 
வைற்குறிப்பிட்ட திட்டஙகள் ்சயல்படுத்தப்படும்வபாது 
வளிைண்்ட்லத்தில் ைாசு குன்றவதால் அனவ 
சான்்றளிககப்பட்ட உமிழவு குன்றப்பு (Certified Emission 
Reduction - CER) விருதுகனையும், சான்றிதழகள் 
ைற்றும் தர ைதிப்்பண்கனையும் ்பறுகின்்றை. 
ஒவ்வாரு தர எண்ணும் ஒரு ்டன் CO2-விற்கு 
இனணயாகக கருதப்படுகி்றது. இனவ கவயாடவ்டா 
(Kyoto) இ்லககினை அன்டய உதவி புரிகின்்றை. 

தாெரக சுடடிக்காடடி்கள்
சி்ல தாவரஙகளின் இருப்பு அல்்லது இல்்லானை 
அஙகு நி்லவும் சூழன்லச் சுடடிககாடடும் விதத்தில் 
காணப்படும். தனித்தாவர சிற்றிைவைா அல்்லது 
தாவரத் ்தாகுப்வபா சூழல் நின்லகனைக கண்டு 
அைவி்ட உதவுகின்்றை. அனவ 
உயிரிகசுடடிககாடடிகள் அல்்லது தாவரக 
சுடடிககாடடிகள் எைப்படும். உதாரணைாக 

தாெரங்கள் குறி்காடடுெது
1 ன்லககன்கள், ஃபைகஸ், 

பீனுஸ், வராஜா
சல்ஃபர்-ன்ட-ஆகனஸைடு 
சுடடிககாடடிகள்

2 பைட்டூனியா, 
கபரைசாந்திமம்

னநடவரட குறிகாடடி 
சுடடிககாடடி

3 க்ளேடி்யாலஸ் ஃப்ளூனரட ைாசுபாடு 
சுடடிககாடடி

4 பரைாபீனியா 
சூ்�ாஅ்கசியா

 கை உவ்லாகத் 
தூய்னைகவகடன்டக 
சுடடிககாடடும்

8.1.5 ஓ்ொன் குமைதலின் விமைவு்கள்
முககிய விமைவு்கைாென:
•	 	கண்ணில் புனர உண்்டாதல், வதால் புற்றுவநாய் 

அதிகைவில் வதான்றுதல், ைனிதனின் 
வநா்யதிர்ப்பு சகதி குன்றநதுவிடுதல்

•	 	இைனைககா்லஙகளிவ்லவய வி்லஙகிைஙகள் 
ைடிநது வபாதல்

•	 சடுதி ைாற்்றஙகள் அடிககடி ஏற்படுதல்
•	 	ஒளிச்வசர்கனக வவதிப்்பாருடகள் பாதிககப்படடு 

அதன் மூ்லம் தாவரஙகளின் ஒளிச்வசர்கனக 
தன்டப்படுகி்றது. ஒளிச்வசர்கனக அைவு குன்றநது 
வரும் வவனையில் உணவு உற்பத்தி குன்றநது 
உணவு பற்்றாககுன்ற ஏற்படும். வைலும் வளி 
ைண்்ட்லத்தில் CO2 அைவு அதிகரித்துப் புவி 
்வப்பைன்டயும். 

•	 	் வப்பநின்ல அதிகரிககும் வபாது வானின்ல, 
ைனழப்்பாழிவு வபான்்ற கா்லநின்லயில் ைாற்்றம் 

ஏற்படும். இதன் வினைவால் ்வள்ைப்்பருககு, 
வ்றடசி, க்டல்ைட்டம் உயர்தல் வபான்்றனவ 
ஏற்படும். சூழல்ைண்்ட்லஙகள் நடுநின்லத்தன்னை 
இழநது தாவரஙகளும், வி்லஙகுகளும் 
பாதிப்பிற்குள்ைாகும்.

8.2 ெனவியல

8.2.1 ்ெைாண ்காடு்கள்
வவைாண் காடுகள் என்பது ஒரு நி்லப்பகுதியில் 
காணப்படும் ைரஙகள், பயிர்கள் ைற்றும் 
கால்நன்டகளின் ஒருஙகினணப்பாகும். 
அவற்றிற்கின்டவயயுள்ை ்தா்டர்புகனை அறிவவத 
இதன் முககிய வநாககைாகும். எடுத்துககாடடு: பல்வவறு 
வனகயாை ைரஙகள் ைற்றும் புதர் ்சடிகளுககின்டவய 
ஒன்று அல்்லது அதற்கு வைற்பட்ட பயிர்கனை ஊடு 
பயிரிடுதல், இனவ அதிக வினைச்சன்லத் தருவவதாடு 
பராைரிப்பு ்ச்லனவயும் குன்றககி்றது. இநத வவைாண் 
ைற்றும் வைவியல் கூடடு ்சயல்பாடு உயிரிபன்ைம் 
அதிகரிப்பவதாடு ைண் அரிப்னபத் தடுத்தல் வபான்்ற 
பல்வவறு வனகயாை நன்னைகனைத் தருகி்றது. 

வணிக ரீதியாக வைர்ககப்படும் வவைாண் 
காடுகளில் சி்ல முககியத் தாவரச் சிற்றிைஙகைாை 
்கசுபரைனா, யூககளிப�ஸ், ைன்ல வவம்பு, வதககு, 
க்டம்பு ஆகியனவகள் அ்டஙகும். அனவகளில் 20 ைரச் 
சிற்றிைஙகள் வணிக ரீதியாை ்வடடுைரஙகைாக 
அன்டயாைம் காணப்படடுள்ைது. இனவகள் ைரம் 
சார்நத ்தாழிற்சான்லகளில் ்பரும் முககியத்துவம் 
வாய்நதனவ.
்ெைாண ்காடு்களின் ைன்மை்கள்
•	 	இது ைண் பிரச்சினைனயத் தீர்ப்பவதாடு நீர் 

வசகரிப்பு ைற்றும் ைண்ணின் 
நின்லப்புத்தன்னைனய நின்ல நிறுத்தவும் 
(உவர்தன்னை ைற்றும் நீர்ைட்டம்), நி்லச்சரிவு 
ைற்றும் நீரின் ஓட்டத்னதயும் குன்றககின்்றை.

•	 	உயிரிைஙகளுககு இன்டவயயாை ஊட்டச் 
சுழற்சினய வைம்படுத்துவவதாடு கரிைப் 
்பாருடகனையும் பராைரிகக உதவுகின்்றை.

•	 	ைரஙகள் பயிர்களுககு நுண் கா்லநின்லனயக 
்காடுப்பவதாடு ஒவர சீராை O2 – CO2 சைநின்ல, 
வளிைண்்ட்ல ்வப்பநின்ல ைற்றும் ஒப்பு 
ஈரப்பதத்னதயும் பராைரிககின்்றை.

•	 	குன்றநதபடசம் ைனழயைவு காணப்படும் வ்றண்்ட 
நி்லஙகளுககுப் ்பாருத்தைாைது. ஆனகயால் 
இம்முன்ற ஒரு சி்றநத ைாற்று நி்லப் பயன்பாடடு 
முன்றயாகும்.

•	 	ப்ல வநாககுப் பயனுன்டய அக்கஷியா வபான்்ற 
ைர வனககள் ைரககூழ, வதால் பதனிடுதல், 
காகிதம் ைற்றும் வி்றகாகவும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றை.

•	 	பின்வரும் வநாககஙகளுககாக வவைாண் 
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காடுகள் பரிநதுனரககப்படுகி்றது. வைஙகள் 
விரிவாககம் ்சய்வதற்காகப் பண்னணக 
காடுகைாகவும், க்லப்பு காடுகைாகவும், காடடு 
வினசத் தடுப்பரண்கைாகவும், ்நடுககுத்துண்டு 
நி்லஙகளில் வதாட்டத்தாவர வைர்ப்பு 
வபான்்றவற்றிற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

நிம்லயழிநத ெனங்கள் ைறறும் வபாழுது்பாககுக 
்காடு்கமைப புனரமைததல

புற்களு்டன் கடன்டத்தன்னையுன்டய 
தாவரஙகனை வைர்ககும் முன்ற ைரப்புல்்வளி 
(Silvopasture) எைக குறிப்பி்டப்படுகி்றது. ைரஙகள் 
ைற்றும் புதர் ்சடிகள் கால்நன்டகளுககுத் தீவைஙகள் 
தயாரிப்பதில் முதன்னையாகப் பயன்படுத்தப்ப்ட்லாம் 
அல்்லது இனவகள் ்வடடுைரம், எரிககடன்ட ைற்றும் 
பழம் அல்்லது ைண்ணின் தரத்னத வைம்படுத்த 
வைர்ககப்ப்ட்லாம்.
இது கீழககண்்டவாறு வனகப்படுத்தப்படுகி்றது
i.  புரத ெஙகி (Protein bank): தீவை உற்பத்திககாகப் 

பல்வநாககுன்டய ைரஙகனை வவைாண் ைற்றும் 
சுற்றுப்பு்ற நி்லஙகளின் உள் ைற்றும் எல்்லாப் 
பககஙகளிலும் ந்டவு ்சய்து வைர்ககப்படுகி்றது. 

  எடுததுக்காடடு: அக்கஷியா நி்லாடிகா, 
அல்பிஜியா பலபைக, அசாடிரைாக�ா இண்டிகா, 
கிபளேரிசிடியா சிபியம், பசஸ்்ைனியா 
கிரைாண்டிஃபு்ளோரைா.

ii.  உயிரி ்ெலி ைறறும் ்காபபரணா்கத தீென 
ைரங்கள் (Live fence of fodder trees and hedges): 
்வளி வி்லஙகுகள் அல்்லது பி்ற உயிரிக 
காரணிகளின் தாககத்திலிருநது ் சாத்துககனைப் 
பாதுகாககப் பல்வவறுவனகயாை தீவை ைரஙகள் 
ைற்றும் காப்பரண்கள் ஆகியை உயிரி வவலியாக 
வைர்ககப்படுகி்றது.

  எடுததுக்காடடு: கிளேரிசிடியா சிபியம், பசஸ்்ைனியா 
கிரைாண்டிஃபு்ளோரைா, எரிதபரைனா சிற்றிைம், 
அக்கஷியா சிற்றிைம்.

8.2.2. ெமூ்கக ்காடு்கள் (Social forestry)
உள்ளூர் சமூகத்தால் நீடித்த நின்லத்த காடுகனைப் 
பராைரிப்பதன் வநாககம் வளிக கார்பன் வசகரிப்பு, 
ைாற்்றஙகனைக குன்றத்தல், ைாசுபாடு நீககம், கா்டழிப்பு, 
காடுகள் மீட்்டடுப்பு ைற்றும் இனைஞர்களுககு 
ைன்றமுக வவன்லவாய்ப்பு ஆகியவற்ன்றக குறிககும். 
சமூகககாடு வைர்ப்பு ்வற்று நி்லஙகளில் காடுகள் 
பராைரிப்பு ைற்றும் காடு வைர்ப்பு ஆகியவற்ன்றக 
குறிப்பவதாடு சுற்றுச்சூழல், சமூகம் ைற்றும் கிராைப்பு்ற 
வைர்ச்சி ஆகிய நன்னைகளுககு உதவுகி்றது. காடு 
வைர்ப்புத் திட்டம் ைககளின் நன்னைககாகவும், 
அவர்கள் பஙகு ்பறுவதற்கும் ்சயல்படுத்தப்படுகி்றது. 
அரசியல் ைற்றும் ்பாது நிறுவைஙகள் மூ்லம் 
காடுகளுககு ் வளிவய ைரஙகள் வைர்ப்பது காடுகளின் 
மீதுள்ை தாககத்னதக குன்றககி்றது.

காடுகளுககு ்வளிவய ைரம் வைர்ப்பனத 
ஊககுவிகக, 2007 – 08 முதல் 2011 – 12 வனர ைாநி்ல 
அரசால் தனியார் நி்லஙகளில் ைர வைர்ப்பு என்்ற 
முன்ற ்சயல்படுத்தபட்டது. இ்லாபகரைாை 
ைரவனககைாை வதககு, ்கசுபரைனா, எயலாந்்தஸ், 
சில்வர் ஓக முதலியவற்ன்றத் ்தாகுதி ந்டவு ைற்றும் 
ஊடுபயிர் ந்டவு மூ்லம் விவசாய நி்லஙகளில் 
்சயல்முன்றபடுத்தப்படுவவதாடு கனரகளில் ந்டவு 
்சய்வதற்காக இ்லாபகரைாை ைர இைஙகள் 
இ்லவசைாக இதற்காக வழஙகப்படுகின்்றை. 
தமிழநாடடில் நீர்நின்லக கனரவயாரத் வதாட்டத்தாவர 
வைர்ப்பு எரிப்்பாருளுககாை முககிய ஆதாரைாக 
விைஙகுகி்றது. தமிழநாடடிலுள்ை 32 வை விரிவாகக 
னையஙகள் கிராைப்பு்றஙகளில் ைரம் வைர்ககத் 
வதனவயாை ் தாழில்நுடப ஆதரனவ வழஙகுகின்்றை. 
இநத னையஙகளில் தரைாை முடகள் / முடகைற்்ற ைரக 
கன்றுகள் மூஙகில், ்கசுபரைனா, வதககு, வவம்பு, 
மீலியா டுபியா, ஒடடு ரகப் புளி ைற்றும் ்நல்லி 
முதலியவற்ன்ற வழஙகித் தனியார் நி்லஙகளில் 
வைர்ப்பவதாடு பயிற்சி / முகாம்கள் மூ்லம் 
ைாணவர்களுககின்டவய விழிப்புணர்னவ 
ஏற்படுத்தவும் உதவுகின்்றை.

8.2.3 ென விரிொக்க மையங்களின் முககியச் 
வெயலபாடு்கள்
•	 ைர வைர்ப்பு பயிற்சி அளித்தல்
•	 	ைர வைர்ப்பு பற்றிய விைம்பரமும், பிரச்சாரமும் 

்சய்தல்
•	 ந்டவு கைஙகனை உருவாககி விைககுதல்
•	 	ைலிவு வின்லயில் நாற்றுகள் வழஙகுவனத 

அதிகரித்தல்
•	 	பயிற்சி ைற்றும் முகாம்களின் மூ்லம் பள்ளி 

ைாணவர்கள் ைற்றும் இனைஞர்களுககுக 
காடுகளின் முககியத்துவம் பற்றிய 
விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துதல்

8.3 ்காடழிபபு (Deforestation)
கா்டழிப்பு பசுனை இல்்ல வினைனவயும், புவி ்வப்ப 
ையைாதன்லயும் அதிகரிப்பதில் முககியப் 
பஙகளிப்பாைர்களில் ஒன்்றாகும். காடுள்ை 
பகுதிகனைக கா்டற்்ற பகுதிகைாக ைாற்்றப்படுவதற்குக 
கா்டழிப்பு என்று ்பயர். ்வடடு ைரம், காகிதம், ைருநது 
ைற்றும் ்தாழிற்சான்ல தயாரிப்புகள் வபான்்ற 
்பாருடகள் உடப்டப் ப்ல நன்னைகனை நைககு 
வழஙகுகின்்றை.
்காடழிபபிற்கான ்காரணங்கள்
•	 	காடுகள் விவசாயத் வதாட்டஙகள் ைற்றும் 

கால்நன்ட வைர்ப்பு நி்லஙகைாக ைாற்்றப்படுதல் 
ஆகியை முககியைாை கா்டழிப்பிற்காை 
காரணஙகைாகும்.
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•	 	ைரத்துண்டுகளுககாக ்வடடுதல்
•	 	சான்ல வைம்பாடு, மின் வகாபுரம் அனைத்தல் 

ைற்றும் அனண கடடுதல் வபான்்ற வைம்பாடடு 
ந்டவடிகனககளுககாக அழித்தல்

•	 	ைககள் ்தானக அதிகரிப்பு,்தாழில் ையைாககம், 
நகர ையைாககல் ைற்றும் அதிகரித்து வரும் 
உ்லகைாவிய வதனவகளுககாகக காடுகனை 
அழித்தல்.

்காடழிபபின் விமைவு்கள்
•	 	காடடு ைரககடன்டகனை எரிப்பதால் வசகரிககபட்ட 

கார்பன் ்வளிவிடுவவதாடு இது கார்பன் 
வசகரிப்புககு எதிர் வினைனவத் தருகி்றது.

•	 	ைரஙகளும் தாவரஙகளும் ைண் துகள்கனைப் 
பினணகக உதவுகின்்றை. காடுகனை அகற்றுவது 
ைண் அரிப்பினை அதிகரிப்பவதாடு ைண் 
வைத்னதயும் குன்றககி்றது. கா்டழிப்பு வ்றண்்ட 
பகுதிகளில் பான்லவைஙகனை உருவாகக 
வழிவகுககின்்றது.

•	 	நீரின் ஓட்டம் ைண் அரிப்னப அதிகரிப்பவதாடு 
திடீர் ் வள்ைப்்பருகனக ஏற்படுத்துகி்றது. இனவ 
ஈரப்பதம் ைற்றும் ஈரத்தன்னைனயக குன்றககி்றது.

•	 	உள்ளூர் ைனழயைவு ைாற்்றத்தின் காரணைாகப் 
ப்ல பகுதிகளின் வ்றண்்ட நின்லககு வழி 
வகுககி்றது. இது எதிர்கா்லக கா்லநின்லனயத் 
தூண்டுவவதாடு சூழல்ைண்்ட்லத்தின் நீர் 
சுழற்சினயயும் ைாற்றி அனைககி்றது.

•	 	உயிரிைஙகளின் வாழி்டம் பாதிககப்படுவதாலும் 
ஊட்டச்சுழற்சித் தகர்வு ஏற்படுவதாலும் 
குறிப்பி்டத்தகக அைவில் உயிரிப்பன்ைம் 
குன்றகி்றது.

•	 	கிராைப்பு்ற ைற்றும் காடுகளில் வாழபவர்களின் 
வாழவாதாரம் பாதிககப்படுகி்றது.

•	 	மூன்றில் ஒரு பஙகு கார்பன் ் வளியி்டப்படுவதால் 
உ்லக ்வப்பையைாதல் அதிகரிககின்்றை.

•	 	வாழவாதார மூ்லஙகைாை எரி்பாருள், ைருத்துவ 
மூலினககள் ைற்றும் இயல்சூழலில் காணப்படும் 
உண்ணத்தகக கனிகள் ஆகியை இழககப்படும்.

8.4 புதிய ்காடு ெைரபபு (Afforestation)
தாவரத்்தாகுப்னப மீட்்டடுககச் சரியாை 
தாவரஙகனை ஏற்கைவவ தாவரஙகள் இல்்லாத 
பகுதியிலும் காடு அல்்லாத நி்லஙகளிலும் தாவரஙகள் 
ந்டவு ்சய்தவ்ல காடு வைர்ப்பு ஆகும். எடுத்துககாடடு: 
அனணகளின் சரிவுகளில் உருவாககப்படும் 
இககாடுகைால் நீர் வழிநவதாடுதல், ைண் அரிப்பு, ைண் 
படிதல் வபான்்றவற்ன்றக குன்றகக உதவுகி்றது. 
வைலும் பல்வவறு சூழல் வசனவகைாை கார்பன் 
வசகரிப்பு ைற்றும் நீர் வசமிப்னபயும் அளிககி்றது.

ஒரு தனி ைனிதன் அடரநத ்காடமட 
உருொககினார.
ஜாதவ “வைா்லாய்” பவயங (1963 ஆம் ஆண்டு 
பி்றநதவர்) என்்ற சுற்றுச்சூழல் ஆர்வ்லர் தனி 
ைனிதைாக ஒரு ்வற்று பயன்ப்டாத நி்லத்தின் 
ைத்தியில் தாவரஙகனை ந்டவு ்சய்து காடன்ட 
உருவாககிைார். இநதியாவின் வை ைனிதன் 
என்்றனழககப்படும் இவர் இநதியாவின் முககிய 
நதிகளில் ஒன்்றாை பிரம்ைபுத்திராவில் 
அனைநதுள்ை உ்லகத்தின் ்பரிய ஆற்றுத் தீவாை 
ைஜீலினய அ்டர்நத காடுகைாக ைாற்றியதன் 
வினைவாகக காண்்டாமிருகஙகள், ைான்கள், 
யானைகள், புலிகள் ைற்றும் ப்றனவகளின் 
புகலி்டைாக இது விைஙகுகி்றது. இன்று இது 
ைத்தியத் வதாட்டத்னத வி்டப் ்பரியது.
ஜவஹர்்லால் வநரு பல்கன்லககழகத்தின் 
முன்ைாள் துனணவவநதர் சுதிர்குைார் வசாவபாரி 
என்பவரால் ஜாதவ “வைா்லாய்ப் பவயங” அகவ்டாபர் 
2013 ஆண்டு ‘இநதிய ென ைனிதன்’ என்று 
அனழககப்பட்டார். வை இநதிய வை்லாண்னை 
நிறுவைத்தின் ஆண்டு நிகழவில் இவர் 
கவுரவிககப்பட்டார்.
2015 ஆம் ஆண்டு இநதியாவின் நான்காவது 
மிகப்்பரிய குடிைகன் விருதாை பத்ைஸ்ரீ விருது 
இவருககு வழஙகப்பட்டது. இவருன்டய 
பஙகளிப்பிற்காக அஸ்ஸைாம் வவைாண் 
பல்கன்லககழகம் ைற்றும் காசிரஙகா 
பல்கன்லககழகம் இவருககுக ்கௌரவ ்டாக்டர் 
பட்டம் வழஙகியது.

புதிய ்காடு ெைரபபின் ்ைாக்கங்கள்
•	 	காடுகளின் பரப்பைனவ அதிகரித்தல், அதிக 

ைரஙகனை ந்டவு ்சய்தல், ஆகஸிஜன் 
உற்பத்தினய அதிகரித்தல் ைற்றும் காற்றின் 
தரத்னத உயர்த்துதல்.

•	 	வைஙகுன்றிய காடுகனைப் புைரனைப்பதைால் 
கார்பன் நின்லநிறுத்துதன்ல அதிகரித்தல் ைற்றும் 
வளி ைண்்ட்லக கார்பன்ன்டஆகனஸைன்ட 
குன்றத்தல்

•	 	மூஙகில் வதாட்டஙகனை வைர்த்தல்
•	 	சிறிய வைவைப் ்பாருடகள் உற்பத்தி ைற்றும் 

ைருத்துவத் தாவரஙகனை ந்டவு ்சய்தல்.
•	 	உள்ளூர் சிறு ்சடி / புதர்ச் ்சடிகனை 

மீளுருவாககுதல்.
•	 	விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், கண்காணித்தல் 

ைற்றும் ைதிப்பீடு ்சய்தல்.
•	 	நீர்ைட்டம் அல்்லது நி்லத்தடி நீர் ைட்டத்னத 

உயர்த்துதல், ைண்ணில் னநடரஜன் 
வழிநவதாடுவனதயும், குடிநீரில் னநடரஜன் 
க்லப்பனதயும் குன்றத்தல். அதன் காரணைாக 
னநடரஜன் ைாசற்்ற தூய நீர் உருவாதல்.
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•	 	இயற்னகயின் துனண ்காண்டு ்சயற்னக 
மீளுருவாககம் சாத்தியைாகி்றது.

்சயல்பாடு 

தமிழைாடு புதிய ்காடு ெைரபபுததிடடம் (Tamil 
Nadu Afforestation Project – TAP)
சூழலியல் ைறுசீரனைப்பிற்காகவும், பாதிககப்பட்ட 
காடுகள் ைற்றும் பி்ற நி்லஙகளிலுள்ை 
உயிரிைஙகனை வைம்படுத்தவும் தமிழநாடு 
அரசால் இரண்டு நின்லகளில் Tap I (1997 – 
2005) என்்ற திட்டம் வைற்கூறிய 
வநாககஙகளு்டன் ்தா்டஙகப்பட்டது. 
வைப்பகுதிகள் அருகில் உள்ை கிராை ைககளின் 
தரம் ைற்றும் வாழவாதாரத்னத வைம்படுத்துதலும் 
தமிழநாடடின் பாதிககப்பட்ட காடுகனை 
மீட்்டடுத்தலும் இதன் முககிய வநாககஙகைாகும். 
இனவ ஒரு மிகப்்பரிய கூடடு வை வை்லாண்னை 
திட்டைாகும். Tap II (2005 – 2013) இரண்டுமுககிய 
குறிகவகாள்கனைக ்காண்்டது.
•	 	தமிழநாடடிலுள்ை வைம்சார் கிராைஙகள், 

நீர்பிடிப்பு பகுதிகள் ைற்றும் காடுகளின் 
சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றில் சைநின்லனய 
ைறுசீரனைத்தல்.

•	 	காடுகனை மீளுருவாககத்தின் மூ்லம் அஙகு 
வசிப்பவர்களின் உயர் வாழகனகத்தரம், நீர் 
பாதுகாப்பு ைற்றும் ்தா்டர் சமூகச் 
்சயல்பாடுகள் மூ்லம்  வைம்படுத்துதல்.

அ. தடுப்பனண ஆ. வழிநவதாடும் குைம்
படம் 8.4: TAP திட்டத்தின் கீழக கட்டப்பட்ட கடடுைாைஙகள்

அ ஆ

குறிக்்காள் அமடவு்கள் / ொதமன்கள்
•	 	சினதவுற்்ற காடுகள் ைறுசீரனைககப்படடுள்ைை.
•	 	சமூகச் ்சாத்துககைாை வைல்நின்ல ்தாடடிகள், 

ஆழதுனை கிணறுகள், னக பம்புகள், சமுதாயக 
கூ்டஙகள், நூ்லகஙகள் முதலியை 
நிறுவப்படடுள்ைது.

•	 	சுற்றுசூழநின்லயியல் ைற்றும் சூழலியல் 
நின்லப்புதன்னை பராைரிககப்படடுள்ைது.

•	 	உயிரிபன்ைம், வை உயிரிகள் ைற்றும் ைரபணு 
மூ்லஙகள் பாதுகாககப்படடுள்ைை.

•	 	காடு வை்லாண்னையில் சமூக ஈடுபாடு குறிப்பாகப் 
்பண்கள் பஙகு குறிப்பி்டத்தககது.

8.5 ்ெைாண ்ெதிப வபாருட்களும் அதன் 
விமைவு்களும்
வவைாண் வவதி ்பாருடகனை வவைாண் 
வை்லாண்னை ைற்றும் பயிரி்டப்படும் பகுதிகளில் 
பயன்படுத்துவது சுற்றுச்சூழலின் முககியப் 
பிரச்சினைகளில் ஒன்்றாகும். வவைாண் 
வவதிப்்பாருடகள் எைப்படுவது உரங்கள், 
சுணணக்க்லபபு ைறறும் அமி்லைாககும் ்காரணி்கள், 
ைண பாஙகுபடுததும் வபாருட்கள் (soil conditioners), 
பூச்சிக வ்காலலி்கள் ைறறும் வி்லஙகு வைர்ப்பில் 
உபவயாகப்படுத்தப்படும் ்ெதிபவபாருட்கள் ஆகும்.

அதிகப்படியாை உரஙகள், பூச்சிக்கால்லிகனைப் 
பயன்படுத்துவது நி்லத்தடி நீனர ைாசுபடுத்துவவதாடு 
குடிகக இய்லாததாகவும், இறுதியாக ைண்ணின் 
வைத்னதயும் பாதிககி்றது. ்பரும்பா்லாை வவதிய 
உரஙகள் தாவரஙகளின் வைர்ச்சிககுத் வதனவயாை 
னநடரஜன், பாஸ்பரஸ், ்பாட்டாசியம் ைற்றும் 
ஊட்டச்சத்துககள் வபான்்றவற்ன்ற வவறுபட்ட அைவில் 
்காண்டிருககி்றது. ைண்ணின் அமி்லத்தன்னை 
நுண்ணியிரிகனை பாதிப்பதன் மூ்லம் கார்பன் ைற்றும் 
னநடரஜன் சுழற்சியின் மீது தாககத்னத ஏற்படுத்துவவதாடு 
பசுனை இல்்ல வாயு ைண்ணில் உள் ்சன்று 
உயிரிைஙகளுககுத் வதனவப்படும் னநடரஜன், 
பாஸ்பரஸ், சல்பர் வபான்்ற முககிய ஊட்டஙகனைப் 
பாதிககி்றது. இது ைண்ணின் அமி்ல அல்்லது 
காரத்தன்னைனய கூடடுவதால் தாவரஙகள் 
வாழவதற்குக கடிைைாகி்றது. இதன் எச்சஙகள் ைற்றும் 
்சயற்னகயாை வவதி ் பாருடகள் வபான்்ற ன்டகுவைாவரா 
ன்டபீனைல் டனரகுவைாவரா ஈத்வதன் (DDT), 
பாலிகுவைாரின் னப பீனைல் (POB) ஆகியை ஊட்டச்சத்து, 
pH ஏற்்றத்தாழவு ைற்றும் வவைாண் ்பாருடகளின் 
தரத்னதயும் பாதிககி்றது. இப்பிரச்சினைனய நீடித்த 
நின்லயாை வவைாண்னை மூ்லம் குன்றகக்லாம்.
பூச்சிக்கால்லிகள் மூனைச்சாவு, இரத்தப் புற்றுவநாய், 
நரம்பு நச்சுதன்னை, நடுகக வாதம் வபான்்ற அறிகுறிகள், 
ை்லடடுத்தன்னை, பி்றவிக குன்றபாடுகள், இைப்்பருகக 
ைற்றும் ந்டத்னத பி்றழவுகள் ஆகியனவகனை 
அதிகரிககி்றது.

உரஙகளிலிருநது வரும் னநடவரட 
ஹீவைாகுவைாபினு்டன் வினை புரிநது 
மீத்னதல் ஹீவைாகுவைாபினை 

உருவாககுகி்றது. இது ஆகஸிஜன் எடுத்துச் ்சல்வனதக 
குன்றப்பவதாடு நீ்லககுழநனத, கூடடுவநாய் ைற்றும் 
ஆகஸிஜன் பற்்றாககுன்றனய உருவாககுகி்றது. 
னநடவரடகள் இரத்தநாை விரிவாககத்னத 
ஏற்படுத்துவதால் இரத்த அழுத்தம் குன்றகி்றது.
•	 உயிரிவழி பல்்பருககம்: நீரில் ைாசுபடுத்திகள், நச்சுப் 
்பாருடகளின் உயர்அைவு ஒரு உணவுசஙகிலியிலிருநது 
ப்லவற்றிற்கும் நகர்நது இறுதியாக ைனிதனிலும் 
அதிகரிககும் இநநிகழவு அல்்லது அைவு ்பருககைன்டவது 

உயிரிவழி பல்்பருககம் என்று அனழககப்படுகி்றது.
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8.6 ஆககிரமிபபு வெய்துள்ை அயலைாடடு 
தாெரங்கள்
அன்னிய ஆககிரமிப்பு அல்்லது அறிமுகப்படுத்தப்படும் 
சிற்றிைஙகள் சூழல்ைண்்ட்ல ்சயல்முன்றகனைத் 
தடுத்தல், உயிரிபன்ைத் தன்னைனய அச்சுறுத்தல், 
பி்றப்பி்டச் சிறு ்சடிகனைக குன்றத்தவ்லாடு அதைால் 
சூழல்ைண்்ட்ல வசனவகனையும் (நன்னைகனையும்) 
குன்றககி்றது. இநதச் சிற்றிைஙகனை அழிககப் 
பயன்படும் வவதிப்்பாருடகள் பசுனை இல்்ல 
வாயுககனை அதிகரிப்பவதாடு, ்ைதுவாக 
நுண்கா்லநின்ல, ைண்ணின்தன்னை 
சூழல்ைண்்ட்லத்னத ைாற்றி அனைககி்றது. எைவவ 
பி்றப்பி்டத் தாவரஙகள் வைர்வதற்கு ஏற்்றதல்்லாத 
நின்ல ஏற்படுகி்றது. ைனிதர்களுககு உ்டல்ந்லகவகடு 
வபான்்ற ஒவவாத்தன்னையும், உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் 
அழிவு ைற்றும் முககியைாை உள்ளூர் சிற்றிைஙகள் 
இழப்னபயும் ஏற்படுத்துகி்றது.

உ்லகப் பாதுகாப்பு சஙகத்தின்படி அன்னிய 
ஆககிரமிப்புத் தாவரஙகள் வாழவி்ட இழப்பிற்கும் 
ைற்றும் உயிரி பன்ைத்திற்கும் ஏற்படுத்தும் 
இரண்்டாவது மிக முககிய அச்சுறுத்த்லாகும்.
ஆககிரமிபபுத தாெரங்கள் என்ைால என்ன?
உள்ளூர் அல்்லாத ஒரு சிற்றிைம் இயற்னகயாகவவ 
சூழல் ்தாகுப்பில் அல்்லது குறிப்பிட்ட நாடடில் பரவி, 
உள்ளூர் சிற்றிைஙகளின் உயிரியல் ைற்றும் 
வாழநின்லயில் குறுககீடு ்சய்வது ைற்றும் 
சூழத்்தாகுப்பிற்கு ஒரு ்பரிய அச்சுறுத்தன்ல 
ஏற்படுத்தி, ்பாருைாதார இழப்னபயும் 
ஏற்படுத்துவதாகும். காற்று, வான் அல்்லது க்டல் 
வழியாகத் துன்றமுகஙகள் மூ்லம் ப்ல ஆககிரமிப்பு 
இைஙகள் தற்்சய்லாக அறிமுகைாகியனவ எை 
நின்லநிறுத்தப்பட்டது. சி்ல ஆராய்ச்சி நிறுவைஙகள் 
காடடு இயல்வனககளின் ைரபணுவைககூறுகனை 
(germplasm) இ்றககுைதி ்சய்யும்வபாதும் இனவ 
அறிமுகப்படுத்தப்படடுள்ைை. வழககைாக ஆககிரமிப்புத் 
தாவரஙகளின் உண்ணத் தகுநத பழஙகள் 
ப்றனவகளின் மூ்லம் பரப்பப்படுகின்்றை.

ஆககிரமிப்புத் தாவரஙகள் வவகைாக 
வைரககூடியதாகவும், எளிதில் தகவனைத்துக 
்காள்வதாகவும் உள்ைது. இனவகள் இன்லைடகுத் 
தரத்னத ைாற்றுவதன் மூ்லம் ைண்ணின் சமூக 
அனைப்னப ைாற்றி ைண்ணிலுள்ை உயிரிைஙகள், 
ைண் வி்லஙகுகள் ைற்றும் சூழல்ைண்்ட்ல 
்சயல்பாடுகனைப் பாதிககி்றது.

இனவ ைண்ணில் சினதத்தலின் மீது எதிர்ைன்ற 
வினைனவ ஏற்படுத்தி அருகிலுள்ை உள்ளூர் 
சிற்றிைஙகளுககு அழுத்தத்னதக ்காடுககி்றது. 
சுற்றுசூழல் பிரச்சினைகனை ஏற்படுத்தும் சி்ல 
ஆககிரமிப்புத் தாவரஙகனைப் பற்றி கீவழ 
விவாதிககப்படடுள்ைது.

ஐ்்காரனியா கிராஸிபஸ்
இது ்தன் 
அ ் ை ரி க க ா ன வ ப் 
புகலி்டைாகக ்காண்்ட 
ஆ க கி ர மி ப் பு த் 
தாவரைாகும். இது 
நீர்நின்ல அ்லஙகாரத் 
த ா வ ர ை ா க 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
இனவ ஆண்டு 
முழுவதும் வவகைாக வைர்கி்றது. இதன் பரநதுவிரிநத 
வைர்ச்சி, உ்லகைவி்லாை உயிரிபன்ைத்தின் 
இழப்பிற்குக காரணைாகி்றது. இது தாவர மிதனவ 
உயிரிகளின் வைர்ச்சினயப் பாதிப்பவதாடு இறுதியாக 
நீர் சூழல்ைண்்ட்லத்னதவய ைாற்றிவிடுகி்றது.
நீர்நின்லகளில் ஆகஸிஜனின் அைனவ குன்றப்பவதாடு 
ஊட்ட மிகுத்தலுககும் வழிவகுககி்றது. இது ைனித 
உ்டல்ந்லத்திற்கு அச்சுறுத்த்லாக உள்ைது. ஏ்ைனில் 
இது வநானய உருவாககும் ்காசுககளின் (குறிப்பாக 
அ்னாபிலிஸ்) இைப்்பருககம் ்சய்யும் 
உன்றவி்டைாகவும், தனியாக மிதககும் அ்டர்நத 
வவர்களும், பாதி மூழகிய இன்லகளில் நத்னதகளும் 
உள்ைை. இது ஆழநின்லககுச் சூரிய ஒளி 
ஊடுருவுவனதத் தன்ட ்சய்வவதாடு நீர் வழிகளுககு 
இன்டயூ்றாகவும், விவசாயம், மீன் பிடித்தல், 
்பாழுதுவபாககு ைற்றும் நீர் மின்சாரம் உற்பத்தினயயும் 
பாதிககி்றது.
்்லணடானா ்கைாரா
உ்லக ஆககிரமிப்பு 
சிற்றிைஙகளின் தரவுத்தை 
அனைப்பு மூ்லம் மிகவும் 
வைாசைாை ஆககிரமிப்புச் 
சிற்றிைைாக இது 
அ ன ்ட ய ா ை ம் 
காணப்படடுள்ைது. இது 
வ்ட அ்ைரிககாவிலிருநது 
அழகுத் தாவரைாக 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆககிரமிப்பு சிற்றிைாகும். 
இது பரவ்லாகத் தகவனைவுன்டய பல்வவறு 
வாழி்டத்னத ஆககிரமிககி்றது.

இது ப்றனவகள் மூ்லம் பரவுகி்றது. வவர்சுரப்பு 
உயிர்வவதி வினைனவ (allelepathic) இனவ 
ஏற்படுத்துவதால் சுற்றிக காணப்படும் தாவர வினத 
முனைத்தல் ைற்றும் வவர் நீடசியன்டதலின் 
வைர்ச்சினயத் தடுககி்றது. வவர்கனை நீககுதல் ைற்றும் 
உயிரிவழிக கடடுப்படுத்துதல் ஆகியை இதனைக 
கடடுப்படுத்தும் சி்றநத முன்றகைாகும். தற்வபாது 
ைன்லவாழ ைககளுககு இவற்றின் தண்டுகனை 
உபவயாகித்து  வீடடு உபவயாகப் ்பாருடகைாை 
கூன்டகள், ைரச்சாைான்கள் (கடடில் உடப்ட) தயாரிககப் 
பயிற்சி அளிககப்படுகி்றது.

படம் 8.5: ஐ்கார்னியா 
கிரைாஸிைஸ்

படம் 8.6: 
்லண்�ானா கமாரைா
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பாரததீனியம் ஹிஸ்டி்ராஃ்பாரஸ்
்தன் அ்ைரிககானவ 
இருப்பி்டைாகக ்காண்்ட 
ை ா ர் த தீ னி ய ம் 
ஹி ஸ் டி ் ரை ா ஃ ் ை ா ரை ஸ் 
இ்றககுைதி ்சய்யப்பட்ட 
உ ண வு த் 
த ா னி ய ங க ளு ்ட ன் 
எதிர்பாராத விதைாகக 
க்லநது உ்லகின் 
பல்வவறு பகுதிகளில் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது காடுகளில் காணப்படும் 
தீஙகு வினைவிககககூடிய கனைச் ் சடியாகும். இனவ 
பி்றப்பி்டச் சிற்றிைஙகளின் வைர்ச்சினயக 
குன்றப்பவதாடு வி்லஙகுகளுககுக கின்டககும் 
தீவைஙகனையும் குன்றககி்றது. வைய்ச்சல் ைற்றும் 
வினைநி்லஙளிலும் ்பாதுவாக அதன் வினைச்சன்லக 
குன்றககி்றது. இத்தாவரஙகைால் வவரில் உற்பத்தி 
்சய்யப்படும் உயிர்வவதிப் ்பாருடகள் பயிர் ைற்றும் 
பி்றப்பி்டத் தாவரஙகளின் வைர்ச்சினய ஒடுககுகி்றது. 
இதன் ைகரநதத்துகள்கள் ைனிதர்களில் நாசியழற்சி, 
ஆஸ்துைா, வதா்லழற்சி வபான்்றவற்ன்ற ஏற்படுத்துகி்றது.
பு்ராொபிஸ் ஜுலிஃப்ைாரா
பு்ரைாசாபிஸ் ஜுலிஃப்ளோரைா ் ைகஸிவகா ைற்றும் ் தன் 
அ்ைரிககாவிலிருநது வநத ஆககிரமிப்புத் தாவரைாகும். 
இது குஜராத்தில் முதன்முத்லாகப் பான்லவைப் 
பரவன்லத் தடுகக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பி்றகு 
ஆநதிரப்பிரவதசம் ைற்றும் தமிழநாடடில் எரி்பாருைாக 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இது ஒரு வலினைமிகு ஆககிரமிப்பு குடிவயறியாகும். 
இதன் வினைவாக வாழவி்டஙகள் இச்சிற்றிைஙகைால் 
வினரவாக ஆககிரமிககப்படுகி்றது. இதன் ஆககிரமிப்பு 
வைரி்டவாழ ைருத்துவ மூலினகச் சிற்றிைஙகளின் 
வைர்பரப்னபக குன்றககி்றது. இது காற்றுவழி ைண்  
அரிைாணத்னதத் தடுககவும், பான்லவை ைற்றும் 
க்டற்கனரவயாரஙகளில் காணப்படும் ைணற் 
குன்றுகள் நின்ல்ப்றவும் உதவுகி்றது. இனவ 
ைண்ணில் காணப்படும் தீஙகு வினைவிககககூடிய 
அபாயகரைாை வவதிப்்பாருடகனை உறிஞ்சுவவதாடு 
ைரககரி உருவாககத்திற்கு முககிய மூ்ல ஆதாரைாகவும் 
விைஙகுகி்றது.

படம் 8.7: ைார்ததீனியம் 
ஹிஸ்டி்ரைாஃ்ைாரைஸ்

8.7 பாது்காபபு
நி்லப்பரப்பு, புவியியல் ைற்றும் கா்லநின்ல வடிவஙகள், 
முன்றகள் ஆகியவற்்றால் இநதியா பல்வவறுபட்ட 
உயிரி வனககனைக ்காண்டுள்ைை. இம்ைா்பரும் 
பன்முகத்தன்னை ப்ல சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் 
காரணைாக தற்வபாது  அச்சுறுத்தலுககு 
உள்ைாகியுள்ைது. இதற்குப் பாதுகாப்பு என்்ற ஒரு 
முககிய கருவினய நைது ்சாநத ைண்ணிலிருநது ப்ல 
இைஙகள் இழத்தன்லக குன்றப்பதற்குப் 
பயன்படுத்த்லாம். இைச்்சல் வைககூறு பாதுகாப்பு, 
வாழி்டப் வபணுனக(in situ) , பு்ற வாழி்டப் வபணுனக 
(ex situ), ஆய்வுககூ்ட வைர்ப்பு முன்றைாதிரிகள் (in 
vitro), ஆகிய வை்லாண்னை உத்திகனைப் 
பயன்படுத்துவதன் மூ்லம் இ்டவனர (endemic) ைற்றும் 
அச்சுறுத்தப்படும் சிற்றிைஙகள் பாதுகாககப்படுகின்்றை.
ொழிடப ்பணும்க பாது்காபபு (insitu conservation)
இனவ இயற்னக வாழி்டஙகளில் காணப்படும் ைரபியல் 
ஆதாரஙகளின் வை்லாண்னை ைற்றும் பாதுகாப்பு 
என்பதாகும். இஙகுத் தாவரஙகள் அல்்லது 
வி்லஙகிைஙகள் தற்வபாதுள்ை வாழவி்டஙகளிவ்லவய 
பாதுகாககப்படுகின்்றை. இப்பாதுகாப்பு முன்ற மூ்லம் 
அச்சுறுத்தலுககுடபட்ட வை ைரஙகள், ைருத்துவ ைற்றும் 
நறுைணத்தாவரஙகள் பாதுகாககப்படுகின்்றை. 
சமுதாயம் அல்்லது ைாநி்லப் பாதுகாப்பு மூ்லம் 
வைவி்லஙகு, வதசியப் பூஙகா ைற்றும் உயிர்வகாை 
காப்பகஙகள் உள்ை்டககியனவ 
்சயல்படுத்தப்படுகின்்றை. சுற்றுச்சூழல் ரிதீயாக 
தனித்துவம் ்பற்்ற ைற்றும் பல்வனகனை நின்றநத 
பகுதிகள் சட்டப்பூர்வைாக வை வி்லஙகு 
சரணா்லயஙகள், வதசியப் பூஙகாககள் ைற்றும் 
உயிர்வகாைம், உயிரியல் காப்பகஙகைாகப் 
பாதுகாககப்படுகின்்றை. வைகைன்ல , சத்தியைஙக்லம் 
வை உயிரி காப்பகம், கிண்டி ைற்றும் ்பரியார் 
வதசியப்பூஙகா , வைற்கு ்தா்டர்ச்சி ைன்ல , நீ்லகிரி, 
அகஸ்திய ைன்ல ைற்றும் ைன்ைார் வனைகு்டா 
ஆகியனவ தமிழநாடடின் உயிர்வகாை காப்பகஙகள் 
ஆகும்.
்்காயில ்காடு்கள் (sacred groves)
இனவ சமூகஙகைால் பாதுகாககப்படடு வைர்ககப்பட்ட 
ைரஙகளின் ்தாகுப்புகைாகவவா அல்்லது 
வதாட்டஙகைாகவவா சமூகத்தின் பாதுகாப்பிற்காக 
ஒருகுறிப்பிட்ட சையச் சித்தாநதஙகனைக 
்காண்டிருககும் வலுவாை ைத நம்பிகனக ்காண்்ட 
அனைப்புகனை அடிப்பன்டயாகக ்காண்்டனவ. 
்பரும்பாலும் ஒவ்வாரு கிராைத்துக 
வகாயில்காடுகளும் ஐயைார் அல்்லது அம்ைன் வபான்்ற 
கிராை ஆண், ் பண் ் தய்வஙகளின் உன்றவி்டைாகவவ 
இனவ கருதப்படுகின்்றை. தமிழநாடு முழுவதும் 448 
வகாயில் காடுகள் ஆவணப்படுத்தப்படடுள்ைை. இதில் 
ஆறு வகாயில் காடுகள் விரிவாை தாவர ைற்றும் 
வி்லஙகிை வனக (floristic and faunistic) ஆய்வுகளுககு படம் 8.8: பு்ரைாசாபிஸ் ஜுலிஃப்ளோரைா
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உயிரிபபன்ைப பாது்காபபு

வாழி்டப் வபணுனக பு்றவாழி்டப் வபணுனக

பாதுகாககப்பட்ட 
பகுதி வன்லயனைபு

சையச்சார்புன்டத் தாவரஙகள், 
வீடடுத் வதாட்டஙகள்

வினத வஙகி, ைகரநத 
வஙகி, கை ைரபணு வஙகி, 

குளிர்பாதுகாப்பு

தாவரவியல் வதாட்டஙகள், 
ைரப்பூஙகா, வைவி்லஙகுப் பூஙகா, 

மீன்காடசியகஙகள்

சமூகப் (வபணிககாத்தல்) 
பாதுகாப்பு

அரசுப்பாதுகாப்பு

வகாவில் (வதாப்பு) 
காடுகள், வகாவில் 

குைஙகள்

உயிர்கவகாைக 
காப்பகஙகள்

வதசியப் பூஙகாககள் வைவி்லஙகு 
சரணா்லயஙகள்

நி்லவாழ க்டல்வாழ

படம் 8.9: உயிரிபன்ைக பாதுகாப்பின் ்தா்டர் வனரப்டம்

எடுத்துக்காள்ைப்படடுள்ைை. (பைஙகுடிவசான்ல, 
திருகுறுஙகுடி ைற்றும் உதயஙகுடிகாடு, 
சித்தன்ைவாசல், புத்துப்படடு ைற்றும் வதவதாைம்). 
இனவ நீர்பாசைம், தீவைம், ைருத்துவத் தாவரஙகள் 
ைற்றும் நுண்கா்லநின்ல கடடுப்பாடு ஆகியவற்ன்றப் 
பாதுகாப்பதன் மூ்லம் ஏராைைாை சுற்றுச்சூழல் 
அனைப்புச்வசனவகனை அண்ன்ட பகுதிகளுககு 
வழஙகுகின்்றை.
புை ொழிடப ்பணும்க (Ex-situ conservation)
இப்பாதுகாப்பு முன்றயில் சிற்றிைஙகள் 
இயற்னகச்சூழலுககு ்வளிவய 
பாதுககாககப்படுகின்்றை.இனவ தாவரவியல் 
வதாட்டஙகள், வி்லஙகியல் பூஙகாககனைத் 
வதாற்றுவித்தல், பாதுகாப்பு உத்திகைாை ைரபணு, 
ைகரநதம், வினத, அகவைர் முன்ற பாதுகாப்பு, உன்ற 
குளிர் பாதுகாப்பு , நாற்றுகள், திசு வைர்ப்பு ைற்றும் DNA 
வஙகிகள் மூ்லம் பாதுகாககப்படுகின்்றை. இநத 
வசதிகள் அச்சுருத்தலுககுண்்டாை சிற்றிைஙகளுககு 
உன்றவி்டம் ைற்றும் பராைரிப்பு வழஙகுவவதாடு 
ைடடுைல்்லாைல் சமுதாயத்திற்காை கல்வி ைற்றும் 
்பாழுதுவபாககு அம்சஙகனையும் ் பற்றுத் தருகின்்றை.

8.7.1 இயறம்க பாது்காபபிற்கான பன்னாடடு 
ஒன்றியம் (International Union for Conservation 
of Nature - IUCN) 
இயற்னக பாதுகாப்பிற்காை பன்ைாடடு ஒன்றியம் 
(IUCN) 1948 அம் ஆண்டு வதாற்றுவிககப்பட்ட உ்லகின் 
பழனையாை சுற்றுச்சூழல் அனைப்பாகும். இதன் 
தன்லனையகம் சுவிடஸைர்்லாநது நாடடிலுள்ை க்லாநது 
எனும் இ்டத்திலுள்ைது. இது அரசு, அரசு சாரா 
நிறுவைஙகள், விஞ்ஞானிகள், வணிகம் ைற்றும் 
உள்ைாடசி சமுதாயஙகளுககும் ஒரு நடுநின்ல 

அனைப்பாக விைஙகுகி்றது. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 
ைற்றும் நின்லயாை வைர்ச்சியு்டன் ்தா்டர்புன்டய 
்காள்னககனை நன்டமுன்றப்படுத்தும் வநாககத்து்டன் 
இது உருவாககப்படடுள்ைது. 
IUCN சிெபபு படடியல (வெம்படடியல)
இப் படடியலின் பிரிவுகள், தாவர ைற்றும் வி்லஙகிை 
வைஙகளுககு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களின் விகிதம் 
ைற்றும் பாதுகாப்பு முன்னுரினைகள் ஆகியவற்ன்ற 
ைதிப்பீடு ்சய்ய நைககு உதவுகி்றது.
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ப்டம் 8.10: IUCN சிவப்புப் படடியல் வனகப்பாடுகள்
இது உ்லக்லாவிய அனைத்துத் தாவர ைற்றும் 

வி்லஙகிைச் சிற்றிைஙகளின் அச்சுறுத்தலுககு உள்ை 
பாதுகாப்பினை வழஙக அரசினை இணஙக 
னவப்பதற்கு உதவும் ஒரு சகதிவாய்நத கருவியாகும் . 
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IUCN பாதுகாககப்பட்ட பகுதிகனை உருவாககி ைற்றும் 
அச்சுறுத்தலுககு உள்ைாை சிற்றிைஙகனைப் 
பாதுகாகக உயிரிைஙகளுககுத் தகுநத 
அடிப்பன்டகனை உருவாககியுள்ைை. அதன் 
அடிப்பன்டகள் பின்வருைாறு:
அ - உயிரிைத்்தானக குன்றப்பு
ஆ  - புவியியல் வரம்பு
இ - சிறிய உயிரிைத்்தானக அைவு ைற்றும் சரிவு
ஈ -  மிகவும் சிறிய அல்்லது குறுககப்பட்ட 

உயிரிைத்்தானக
உ - அைவு பகுப்பாய்வு
IUCN சிெபபுப படடியல ெம்கபபாடு்கள்
அழிநதமெ (Extinct - EX)
கன்டசி தனி உயிரியின் இ்றப்பிற்கு எநத நியாயைாை 
சநவதகமும் இல்்லாத வபாது அநத வனகப்பாடடின் 
அ்லகு (taxon) அழிநதுவிட்டது எைக கருதப்படும். மிக 
விரிவாை கை ஆய்வுகள், முன்வப பதிவு ்சய்யப்பட்ட 
இ்டஙகளிலும், அத்தனகய பி்ற வாழி்டஙகளிலும் 
்பாருத்தைாை கா்லஙகளில் (நாள், பருவம், ைற்றும் 
ஆண்டு முழுவதும்) பரவல் எல்ன்லகள் முழுவதும் ஒரு 
தனிச் சிற்றிைத்னதப் பதிவு ்சய்யத் தவறிைால் அநத 
உயிரிைம் முற்றிலும் அழிநததாகக கருதப்படும். 
எடுத்துககாடடு: நியூரைகாந்்தஸ் நீசியானஸ்.
இயலொழிடததில அழிநதமெ (Exinct in the wild - EW)
ஒரு வனகப்பாடடு அ்லகு இயற்னக சூழலில் 
அழிநதுவிட்ட வபாதிலும் க்டநதகா்லப் பரவல் 
வரம்புகளுககு ்வளிவய வைர்ப்பு சூழலிவ்லா அல்்லது 
இயல்சூழல் ையப்பட்ட உயிரித் ்தானகயாகவவா, 
அதனுன்டய பனழய பரவல் வரம்பிற்கு மிக ்வளிவய 
(உயிரித்்தானக) ைடடும் உயிர் வாழககூடியனவ. 
எடுத்துககாடடு: ஜின்கா பை்லாைா.
அழி விளிம்பில உள்ைமெ (Critically Endangered – CR)
ஒரு வனகப்பாடடு அ்லகு கின்டககின்்ற சி்றநத 
சான்றுகளின் அடிப்பன்டயில் அ முதல் உ வனரயி்லாை 
காரணிகளில் அழிவிளிம்பு காரணிககாை 
அம்சஙகனைப் ்பறுைாயின் அழிவிளிம்பில் 
உள்ைதாகக கருதப்படும். இநதப் படடியலில் உள்ை 
தாவரஙகள் ைா்பரும் அழிவு வினைனவ 
வநாககியதாகக கருதப்படும் (இயல் சூழலில்). 
எடுத்துககாடடு: யூஃ்ைார்பியா சாந்்தபைாயி, பைபைர் 
ைார்பைரி, பசஜீஜியம் ்கம்பிலியானம்.

அழிநிம்லத தாெரங்கள் (Endangered – EN)
ஒரு வனகப்பாடடு அ்லகு கின்டககின்்ற சான்றுகளின் 
அடிப்பன்டயில் அ முதல் உ வனரயி்லாை காரணிகளில் 
ஏவதனும் ஒன்றின் அழிநின்லககாை அம்சஙகளுககுப் 
்பாருநதுைாயின் அது அழிநின்ல தாவரைாகக 
கருதப்படுகி்றது. அனவ இயற்னகச்சூழலில் அழியும் 
கடுனையாை அழிவுகனை எதிர் வநாககியதாகவவ 
கருதப்படுகின்்றை. எடுத்துககாடடு: இலி்யாகார்ைஸ் 

பெனுஸ்�ஸ், ்ைா்காஸ்ப�மான நீல்கிரிகஸ், 
யூஜீனியா சிஙகம்ைட்டியானா.

பாது்காபபு இயக்கம்
ஒரு சமூக நின்லயி்லாை பஙகளிப்பு நைது 
சுற்றுச்சூழலின் வபணுனக ைற்றும் பாதுகாப்பிற்கு 
உதவுகி்றது. பூமியிலுள்ை அனைத்து 
உயிரிைஙகளுககும் நம்முன்டய சுற்றுச்சூழல் ஒரு 
்பாதுவாை ்பாககிஷைாகும். ஒவ்வாரு தனி 
நபரும் இதுபற்றி எச்சரிகனகயாக இருகக வவண்டும் 
ைற்றும் உள்ளூர் சூழன்லப் பாதுகாப்பிற்காக 
வடிவனைககப்பட்ட திட்டஙகளில் தீவிரைாகப் 
பஙவகற்க வவண்டும். சுற்றுச்சூழன்லப் 
பாதுகாப்பதற்காகப் ப்ல ைககள் இயககஙகனை 
இநதிய வர்லாறு கண்டிருககி்றது.
சிப்்கா இயக்கம்
1972-ஆம் ஆண்டு இையைன்ல பகுதியிலுள்ை 
பழஙகுடி ்பண்கள் காடுகள் சுரண்்டப்படுவதற்கு 
எதிர்ப்பு ் தரிவித்தைர். 1974-ஆம் ஆண்டு சாவைாலி 
ைாவட்டத்திலுள்ை ைண்்டல் கிராைத்தில் சுநதர்்லால் 
பகுகுைா என்பவரால் இது சிப்வகா இயககம் எை 
ைாற்்றப்பட்டது. ஒரு வினையாடடுப் ் பாருள் தயாரிப்பு 
நிறுவைம் ைரஙகனை ்வடடுவதற்கு எதிராக 
ைரஙகனை ஒன்்றாகக கடடித்தழுவி ைககள் 
எதிர்ப்னபத் ்தரிவித்தைர். சிப்வகா இயககத்தின் 
முககிய அம்சஙகள்.
•	 	இநத இயககம் அரசியல் சார்பற்்றது.
•	 	இது காநதியச் சிநதனைகள் அடிப்பன்டயி்லாை 

தன்ைார்வ இயககைாகும்.
•	 	சிப்வகா இயககத்தின் பிரதாை வநாககஙகைாை 

உணவு, தீவைம், எரி்பாருள், நார் ைற்றும் 
உரம் ஆகிய ஐநது முழககஙகள் (Five F’s Food, 
Fodder, Fuel, Fibre and Fertilizer) மூ்லம் தஙகள் 
அடிப்பன்ட வதனவகளுககாை தன்னின்றனவ 
ஏற்படுத்துவதாகும்.

அபபிக்்கா இயக்கம்
இையைன்லயிலுள்ை உத்தரகாண்டில் புகழ்பற்்ற 
சிப்வகா இயககத்தால் ஈர்ககப்படடு உத்தரக 
கர்நா்டகாவின் கிராைவாசிகள் தஙகளுன்டய 
காடுகனைக காப்பாற்றுவதற்காக இவத வபான்்ற 
இயககத்தினைத் ் தா்டஙகிைார்கள். இநத இயககம் 
கர்நா்டகாவில் சிர்சிககு அருகிலுள்ை குப்பிகடவ்ட 
என்்ற ஒரு சிறிய கிராைத்தில் பாண்டுரஙக 
்ஹகவ்டவிைால் ்தா்டஙகப்பட்டது. இநத இயககம் 
ைரஙகனை ்வடடுதல், ஒற்ன்றச் சிற்்றை வைர்ப்பு 
வைக்காள்னக, காடு அழிப்பு ஆகியவற்றிற்கு 
எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் ந்டத்தத் ்தா்டஙகியது.

பாதிபபிறகு உடபடடமெ (Vulnerable - VU)
ஒரு வனகப்பாடடு அ்லகு ஏவதனும் கின்டககின்்ற 
சி்றநத சான்றுகளின் அடிப்பன்டயில் அ முதல் உ 
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வனரயி்லாை காரணிகளில் ஏவதனும் ஒரு 
பாதிப்பிற்காை அம்சஙகளுககுப் ்பாருநதுைாயின் அது 
பாதிப்பிற்குடபட்ட தாவரைாகக கருதப்படும். எைவவ 
இயற்னக சூழலில் அழிவின் பாதிப்பிற்கு உடபட்டதாகக 
கருதப்படும். எடுத்துககாடடு: �ால்பைர்ஜியா 
லாட்டிஃ்ைாலியா, சாண்�லம் ஆல்ைம், 
கு்ளோ்ரைாபைலான சுவிட்டினாயா.

அழிவு அன்மைததாெரங்கள் (Near Threatened - NT)
ஒரு வனகப்பாடடு அ்லகு கின்டககின்்ற சி்றநத 
சான்றுகளின் அடிப்பன்டயில் அ முதல் உ வனரயி்லாை 
காரணிகளில் ஏவதனும் ஒன்றின் அம்சஙகளுககு 
அழிவு அன்னை அ்லகின் தன்னைககுப் ் பாருநதுைாயின் 
அது அழிவு அன்னை தாவரைாகக கருதப்படும். 
இத்தனகய தாவரஙகள் எதிர்கா்லத்தில் அழிவு 
அச்சுறுத்தலுககு உடபடும் தாவரஙகைாகும்.
குமைநத ்கெனததிறகு உடபடடமெ (Least 
concerned - LC)
ஒரு வனகப்பாடடின் அ்லகு வைற்கண்்ட அ்லகுகளுககு 
அப்பாற்பட்டனவயாய் இருப்பின், அது குமைநத 
்கெனததிறகு உடபடடமெ எைக கருதப்படுகி்றது. 
த்கெல குமைபாடு உள்ைமெ (Date Deficient - DD)
ஒரு வனகப்பாடடின் அ்லகின் அழிநின்லகனைப் பற்றி 
அதனுன்டய பரவல் ைற்றும் 
உ யி ரி த் ் த ா ன க யி ன் 
அடிப்பன்டயில் வநரடியாகவவா 
அல்்லது ைன்றமுகைாகவவா 
ைதிப்பிடுவதற்குப் வபாதுைாை 
தரவுகள் இல்்லாத 
தாவரஙகளுககுத் த்கெல 
குமைபாடு உள்ைதா்கக 
கருதப்படுகி்றது.

ைதிபபிடபபடாதது (Not Evaluated - NE)
வைற்கண்்ட காரணிகளின் அடிப்பன்டயில் உரிய 
ைதிப்பி்டப்ப்டாத வனகப்பாடடின் அ்லகு ைதிப்பீடு 
்சய்யப்ப்டாதனவ எைக கருதப்படுகி்றது

8.7.2 இடெமரமையங்கள் ைறறும் இடெமர 
தாெரங்கள் (Endemic centres and endemic 
plants )
ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் பகுதியில்ைடடும் காணப்படும் 
தாவரஙகள் ைற்றும் வி்லஙகுகள் இ்டவனர 
சிற்்றைஙகள் எைப்படுகின்்றை. புவியின் ்பரிய 
அல்்லது சிறிய பகுதிகளில் இ்டவனர சிற்றிைஙகள் 
காணப்ப்ட்லாம். சி்ல இ்டவனரத் தாவரஙகள் ஒரு 
குறிப்பிட்ட கண்்டத்திலும் அல்்லது ஒரு கண்்டத்தின் 
ஒரு பகுதியிலும் ைற்்றனவ ஒரு தனித் தீவிலும் 
காணப்ப்ட்லாம்.

ஒரு குறிப்பிட்ட புவி பரப்பின் வரம்பிற்குடபட்ட எநத 
ஒரு சிற்றிைமும் இ்டவனர சிற்றிைம் எைக 
குறிப்பி்டப்படுகின்்றை. இதற்குத் தனினைப்படுதல், 

சிற்றிைஙகளுககு இன்டவயயாை இன்டச்்சயல்கள், 
வினத பரவுதலில் சிககல்கள்,ஒரு குறிப்பிட்டஇ்டம் தை 
விவச்டத்துவம், ைற்றும் ப்ல சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் 
சூழநின்லயியல் பிரச்சினைகள் வபான்்ற பல்வவறு 
காரணஙகைாக இருகக்லாம். மூன்று ்பரிய இ்டவனர 
னையஙகள் ைற்றும் 27 நுண்ணியஇ்டவனர 
னையஙகள் இநதியாவில் காணப்படுகின்்றை. 
இநதியாவில் சுைார் மூன்றில் ஒரு பஙகு இ்டவனரத் 
தாவர இைஙகைாக அன்டயாைம் காணப்படடுள்ைை 
ைற்றும் இநதியாவின் மூன்று முககிய தாவரவியல் 
ைண்்ட்லஙகளில், அதாவது இநதிய இையைன்ல, 
தீபகற்ப இநதியா ைற்றும் அநதைான் நிகவகாபார் 
தீவுகளில் பரவிக காணப்படுகின்்றை. குறிப்பாக 
வைற்குத் ்தா்டர்ச்சி ைன்லப் பகுதியில் அதிகைாை 
்சறிவில் இ்டவனர தாவரஙகள் காணப்படுகின்்றை. 
ஹார்ட்விககியா பை்னட்�ா ைற்றும் பைனடிககியா 
பகாண்�பைனா ஆகியை இ்டவனரத் தாவரஙகளுககுச் 
சி்றநத எடுத்துககாடடுகைாகும். ஃவபாவயஸி, 
ஏப்பிவயஸி , ஆஸ்டவரஸி ைற்றும் ஆர்ககிவ்டஸி 
குடும்பத்னதச் சார்நத சிறு ்சடிகவை அதிகச் 
சதவீதத்தில் காணப்படும் இ்டவனர தாவரஙகைாகும்.

இடெமரத தாெரங்கள் ெைரியலபு இடெமரமையம்
ைககாரியா 
குற்ாலனசிஸ் 

ைரம் வைற்குத்்தா்டர்ச்சி 
ைன்லயின் ்தற்கு 
பகுதி 

அகஸ்தியமபலயயா 
ைாசிஃப்ளோரைா

ைரம் தீபகற்ப இநதியா

ஹார்ட்விககியா 
பை்னட்�ா

ைரம் தீபகற்பம் ைற்றும் வ்ட 
இநதியா பகுதி

பைனடிககியா 
பகாண்�பைனா

ைரம் தமிழநாடு ைற்றும் 
வகரைாவின் வைற்குத் 
்தா்டர்ச்சி ைன்லகள்

பெபைந்்தஸ் 
காசியானா 

வன்்காடி காசி ைன்லகள் ைற்றும் 
வைகா்லயா

குறுகிய குறிப்பிட்ட வசிப்பி்டம், குன்றவாை வினத 
உற்பத்தி, குன்றநத பரவல் விகிதம், குன்றநத வாழும் 
தன்னையுன்டயனவ ைற்றும் ைனிதக குறுககீடுகள் 
ஆகியை ்பரும்பாலும் இ்டவனரத் தாவரச் 
சிற்றிைஙகளின் அச்சுறுத்தலுககு முககிய காரணஙகள் 
ஆகும் . இவற்றின் பாதுகாப்பிற்குத் தீவிர முயற்சிகனை 
வைற்்காள்ைப்ப்டாவிடின் உ்லகைவில் 
இச்சிற்றிைஙகள் அழிவது உறுதியாகும்.

படம் 8.11: இ்டவனரத் தாவரஙகள்
அ. பைனடிககியா பகாண்�பைனா

ஆ. ைககாரியா குற்ாலனசிஸ்

ஆஅ
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8.8 ்காரபன் ்கெரபபடுதல ைறறும் ்ெமிபபு 
(Carbon capture and Storage – CCS)
கார்பன் கவரப்படுதல் ைற்றும் வசமிப்பு என்பது 
வளிைண்்ட்லத்தின் கார்பன் ன்டஆகனஸைன்ட 
உயிரி்தாழில்நுடபம் மூ்லைாகக னகப்பற்றி ஒரு 
கிவ்லாமீட்டர் அல்்லது அதற்குக கீழாை ஆழத்தில் உள்ை 
நி்லத்தடிப் பான்றகளுககின்டவய உட்சலுத்திச் 
வசமிககும் முன்றயாகும். ்பரும் மூ்லஙகைாை 
்தாழிற்சான்லகள் ைற்றும் மின் ஆன்லகளிலிருநது 
்வளிவயற்்றப்படும் கார்பன் ன்டஆகனஸைன்ட 
வளிைண்்ட்லத்திற்கு வி்டாைல் இறுதியாகச் வசமித்தல் 
மூ்லம் புவி ்வப்பைாதன்ல ைடடுப்படுத்தும் ஓர் 
அணுகுமுன்றயாகும். பல்வவறு ஆழநத புவியியல் 
அனைப்புகளில் நின்லத்த வசமிப்பிற்காகப் ப்ல 
பாதுகாககப்ப்ட வவண்டிய இ்டஙகள் இதற்காகத் வதர்வு 
்சய்யப்படடுள்ைை. ்பருஙக்டல்களில், திரவச் 
வசமிப்பாகவும், உவ்லாக ஆகனஸைன்டப் பயன்படுத்திக 
கார்பன் ன்டஆகனஸைன்ட குன்றத்தல் மூ்லம் தி்டைாை 
கார்பவைட்டாக ைாற்றி உ்லர் அல்்லது தி்டச் வசமிப்பாகவும் 
வசமித்து னவககப்படுகி்றது. இது புவியியல் வசகரிப்பு 
என்றும் அறியப்படுகி்றது ைற்றும் நி்லத்தடி புவியியல் 
அனைப்புகளில் கார்பன் ன்டஆகனஸைன்ட வநரடியாக 
உட்சலுத்துதன்ல உள்ை்டககிய முன்றயாகும். 
குன்றநது வரும் எண்்ணய் வயல்கள், எரிவாயு 
(வயல்கள்) துன்றகள், உவர் நீரூற்றுகள் ைற்றும் 
அகழவிற்கு உகாத நி்லககரி சுரஙகஙகள் வபான்்றனவ 
வசமிப்பு இ்டஙகைாகப் 
பரிநதுனரககப்படடுள்ைை.
்காரபன் ்ெ்கரிபபு (Carbon 
sequestration)
கார்பன் வசகரிப்பு என்பது 
வ ளி ை ண் ்ட ்ல க 
கரியமி்லவாயுனவக குன்றககும் 
வநாககில் வளிக கார்பனைப் 
பிரித்்தடுத்துச் வசமிககும் ஒரு 
்சயல்முன்றயாகும்.

தாவரஙகளிலும், க்டலிலும் இயற்னகயாகவவ 
கார்பன் வசகரிப்பு நிகழகி்றது. வை ைற்றும் ைண் 
பாதுகாப்பு ்சயல்முன்றகள் கார்பன் வசகரிப்னப 
அதிகரிப்பதன் மூ்லம் நி்லககார்பன் வசகரிப்பு ைற்றும் 
வசமிப்னபப் ்பாதுவாக நின்றவன்டயச் ்சய்கின்்றை.

எடுத்துககாட்டாக நுண் பாசிகளின் 
சிற்றிைஙகைாை கு்ளோபரைல்லா, பசனிப�ஸ்மஸ், 
கரூககாககஸ் ைற்றும் கிளோமி்�ா்மானஸ் 
உ்லக்ைஙகும் கரியமி்ல வாயுவின் கார்பனைச் 
வசகரிப்பதற்கு உதவிப் புரிகின்்றை. யுபஜனியா 
்கர்்யாஃபில்்லட்�ா, ப�க்காமா ஸ்்�னஸ், 
சினன்மாமம் ்ெரைம் ஆகிய ைரஙகள் அதிகைவு 
கார்பன் வசகரிப்புத் தி்றன் ்பற்றுள்ைை. 
க்டற்்பரும்பாசிகள், க்டற்புற்கள் ைற்றும் சதுப்புநி்லக 
காடுகளும் கரியமி்ல வாயுனவக கடடுப்படுத்த அதிகத் 
தி்றன் ்பற்றுள்ைை.
்காரபன் ெழிததடம் (Carbon Footprint)
ைனிதனின் ஒவ்வாரு ்சயலும் நம் கா்லடிச்சுவடு 
வபால் ஓர் த்டத்தினைத் வதாற்றுவிககின்்றை. விவசாயம், 
்தாழிற்சான்லகள், கா்டழிப்பு, கழிவுநீககம், ்தால்படிவ 
எரி்பாருனை எரித்தல் வபான்்ற ைானு்ட ந்டவடிகனககள் 
மூ்லம் வநரடியாகவவா அல்்லது ைன்றமுகைாகவவா 
பசுனை இல்்ல வாயுப் ்பாருடகனை ்ைாத்தைாக 
உருவாககுதல் ‘கார்பன் வழித்த்டம்’ எைப்படுகி்றது. 
இதனை ஒரு தனி நபர், குடும்பம், நிறுவைம் வபான்்ற 
்தாழிற்சான்லகள் ஆகிய நின்லகளில் ைற்றும் ைாநி்ல 
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படம் 8.12: கார்பன் வழித்த்டம்

்காரபன் ்தககி (Carbon sink)
வளி ைண்்ட்லத்தில் உள்ை 
கார்பனைக குறிப்பிட்ட கா்ல 
இன்ட்வளியில் கரியமி்ல 
வாயுவாக ்வளிவய்றாைல் 
தடுத்துச் வசமித்து னவககும் 
தி்றன்்பற்்ற அனைப்புகள் 
கார்பன் வதககி எைப்படுகி்றது. 
எடுத்துககாடடு: காடுகள், 
ைண், க்டல் ஆகியை 
இயற்னக வதககிகைாகவும், 
நி்லத்வதககிகள் ்சயற்னக 
வ த க கி க ை ா க வு ம் 
அறியப்படுகின்்றை.
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அல்்லது வதசிய அைவில் கணககிடடுக குறிப்பி்டப்படுகி்றது. 
இதனை ஒரு வரு்டத்தில் கரியமி்லவாயு ்டன் 
அைனவயில் கணககிடடுப் ் பாதுவாக ைதிப்பி்டப்படுகி்றது. 
்தால்படிவ எரி்பாருனை எரித்தல் மூ்லம் கரியமி்லவாயு 
ைற்றும் பசுனை இல்்ல வாயுககள் ் வளியி்டப்படுகின்்றை. 
இநத வாயுப்்பாருடகள் சூரிய ஆற்்றன்லத் தடுப்பதன் 
காரணைாக உ்லக ்வப்பநின்ல அதிகரிககச் ்சய்து 
பனிககடடிகள் கனரதல், அதைால் ப்ல தாழவாை 
பகுதிகள் நீரில் மூழகுதல் ைற்றும் தீவிரக கா்லநின்ல 
ஏற்்றத்தாழவுகளின் காரணைாகப் புயல், காற்று ைற்றும் 
ஆழிப்வபரன்ல ஏற்ப்ட வழி வகுககின்்றை. கார்பன் 
வழித்த்டத்தினைக குன்றககக கீழககாணும் 
முன்றகனைப் பின்பற்்ற்லாம். (i) உள்நாடடில் வினையும் 
கனிகள் ைற்றும் உற்பத்தியாகும் ்பாருடகனை 
உண்ணுதல் (ii) மின்ைணு சாதைஙகளின் 
பயன்பாடன்டக குன்றத்தல் (iii) பயணஙகனைக 
குன்றத்தல் (iv) துரித ைற்றும் பாதுகாககப்பட்ட, 
பதப்படுத்துப்பட்ட, ்படடியிலி்டப்பட்ட உணவுப் 
்பாருடகனைத் தவிர்த்தல் (v) வதாட்டஙகனை 
உருவாககுதல் (vi) இன்றச்சி ைற்றும் க்டல் உணவுகள் 
உட்காள்வனதக குன்றத்தல். வகாழி வைர்ப்பு கால்நன்ட 
வைர்ப்னபவி்டக குன்றநத அைவு வைர் இ்டத்தினையும், 
ஊட்டப்்பாருடகள் வதனவ ைற்றும் குன்றவாை 
ைாசுபாடடினை ஏற்படுத்துகி்றது (vii) ைடிககணினி 
பயன்பாடடினைக குன்றத்தல் (8 ைணி வநரப் பயன்பாடு 
2 கி.கிராம் அைவு கரியமி்ல வாயுவினை ஒரு வரு்டத்தில் 
்வளியிடுகி்றது). (viii) துணிகனைக ்காடிகளில் 
உ்லர்த்துதல் ஆகியவற்றின் மூ்லம் குன்றகக்லாம். 
(எடுத்துககாட்டாக ‘கிவி’ வபான்்ற இ்றககுைதி ் சய்யப்பட்ட 
பழஙகனை வாஙகிைால், அது ைன்றமுகைாகக கார்பன் 
வழித்த்டத்னத ஊககுவித்த்லாகும். எவவா்்றனில் 
இப்பழம் கப்பல் அல்்லது வான்வழிவய ்நடுநதூரம் 
பயணிப்பதால் பல்்லாயிர கிவ்லாகிராம் கரியமி்ல 
வாயுனவ ்வளியி்ட ஏதுவாகி்றது.
உயிரிைரக்கரிைம் (Biochar)
உயிரிைரகரிைம் என்பது கார்பனைச் வசகரிககப் 
பயன்படும் ஒரு நீண்்டகா்ல முன்றயாகும்.  தாவரஙகளின் 
கார்பன் மூ்லப்்பாருள் வசமிப்புத்தி்றன் அதிகரிப்பு மூ்லம் 
ைரம் ைற்றும் பயிர்ககழிவுப் ்பாருடகள் ஓரைவு 
எரிககப்படடுக கார்பன் மிகுநத, ்ைதுவாக ைடகும் 
்பாருைாக ைாற்றி உயிரிககரிைம் உருவாககப்படுகி்றது.  
இது ைண்ணின் வைத்னதச் சீரனைகக / திருத்தியனைகக 
உதவும் ஓர் வனக கரிச்வசர்ைம் ஆகும்.  இது ஒரு 
தி்டைாை, உறுதியாை, கார்பன் மிகுநத பல்்லாயிரம் 
ஆண்டு ைண்ணில் நீடித்து நின்லத்திருககககூடிய 
ஒன்்றாகும்.  ்பரும்பா்லாை ைரககரி வபா்ல உயிரிய 
கரிைமும் உயிரித்திரள்கனை குன்றநத அைவு 
பிராணவாயுவு்டன் எரித்து உருவாககும் 
வழிமுன்றயாகும்.  இதன் மூ்லம் ைரம் முற்றிலும் எரிநது 
விடுவது தவிர்ககப்படுகி்றது.  எைவவ  உயிரியககரிைம் 
கரிைச் வசகரிப்புத்தி்றன் மூ்லம் சுற்றுச்சூழல் ைாசுபாடன்ட 
ைடடுப்படுத்த உதவுகி்றது.  உயிரிய கரிைத்னதத் 

தனித்வத அமி்ல ைண்ணில் வசர்ககப்பட்டாலும் அது 
ைண்ணின் வைத்னதக கூடடுவவதா்டல்்லாைல் அதிக 
விவசாய ைகசூல் தநது, சி்ல தனழ ைற்றும் ைண் மூ்லம் 
பரவும் வநாய்ககாரணிகளி்டமிருநதும் பாதுகாப்பினை 
அளிககி்றது.  இது ைரககழிவு ைற்றும் ைரத்துண்டுகள் 
இயற்னகயாகச் சினதவுறுவனதத் தவிர்த்துக கார்பன் 
வசமிப்பு மூ்லப்்பாருைாக உயிரிய கரிைத்னத 
ைாற்றியனைககும் ஓர் சி்றநத முன்றயாகும்.

8.9 ைமழநீர ்ெ்கரிபபு (Rainwater harvesting)
(தணணீர தடடுபபாடடிற்கான தீரவு – ஒரு 
சுறறுச்சூழல பிரச்சிமன)

ைனழநீர் வழிநவதாடுவனத அனுைதியாது 
மீண்டும் பயன்படுத்தும் விதத்தில் வசகரித்து, 
வசமித்து னவப்பது ைனழநீர் வசகரிப்பு எைப்படும். 
நதிகள் ைற்றும் ைாடிக கூனரகளிலிருநது ைனழநீர்

ñí™ õ®è†®

I°c˜
°ö£Œ

(AíŸPŸ°)

AíÁ

c˜G¬ôˆ ªî£†®

îQïð˜ i†®Ÿè£ù
ñ¬öc˜ «êèKŠ¹

ñ¬öc˜‚ è£™õ£Œ

õ®°ö£Œ

படம் 8.13: வீடடில் ைனழநீர் வசகரிப்பு கட்டனைப்பு
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படம் 8.14: நீர் வழஙகல் மூ்லஙகளில் ைனழநீர் வசகரிப்பு கட்டனைப்பு
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சமுதாயத்தின் கூடடுப் ்பாறுப்பாகும். நீர் பிடிப்பு 
பகுதிகனை நாம் அறிநது ்காள்வதன் மூ்லம் 
நீர்நின்லகனைச் சீரழிவிலிருநது தடுகக இயலும் 
ைற்றும் ைாசன்டவிலிருநது பாதுககாககவும் இயலும்.
்ொழெரம் ஏரி: திருவள்ளூர் ைாவட்டத்தின் 
்பான்வைரி வட்டத்தில் அனைநதுள்ைது. ைனழநீரால் 
நிரப்பப்படும் இநத ஏரிலிருநது ்சன்னைககாை 
குடிநீர் ்ப்றப்படடு வழஙகப்படுகி்றது. 65.5 அடி 
்காள்ைைவு தி்றன் ்பற்்றது. பிரித்தானியர்கள் 
கா்லத்தில் கட்டப்பட்ட இநத ஏரி, நீர் வினையாடடு 
முகவர்கனை ைகிழவிககவும் ்பாறுப்வபற்கி்றது. 
வைலும் பல்வனகத் தாவர ைற்றும் வி்லஙகிைச் 
சிற்றிைஙகனை அதிக அைவு ்பற்றுக 
காணப்படுகி்றது.
வெம்பரம்பாக்கம் ஏரி: ்சன்னையிலிருநது 25 கிவ்லா 
மீட்டர் ்தான்லவில் அனைநதுள்ைது. 500 வரு்டப் 
பழனை வாய்நத இநத ஏரி ைனழநீரால் நிரம்பும் 
ஏ ரி ய ா க வு ம் , 
் ச ன் ன ை யி ன் 
குடிநீர் வழஙகலுககும் 
உதவுகி்றது. இநத 
ஏ ரி யி லி ரு ந து 
மு த ன் ன ை ய ா க 
்வளிவயறும் நீர் 
‘ அ ன ்ட ய ா று ’ 
எ ன் ்ற ன ழ க க ப் ப டு ம் 
ஆறு வதான்றுமி்டைாகவும் விைஙகுகி்றது. இது 15 
சதுரக கிவ்லா மீட்டர் அைவு பரநத விரிநத ஏரியாக 
உள்ைது.
ைதுராநத்கம் ஏரி: ைனிதைால் உருவாககப்பட்ட இநத 
ஏரி காஞ்சிபுரம் ைாவட்டத்தில் அனைநதுள்ைது. 
ைான்ல வநரப் ்பாழுதுவபாககி்டைாகவும், 
அனைதியாகக காடசியளிககும் உன்ைத இ்டைாகவும், 
அகன்்ற தூய நீரினைப் ் பற்்ற ஏரியாகத் திகழகி்றது. 
23.3 அடி முழுக்காள்ைவு ்பற்்ற ஒரு 
நீர்த்வதககைாகும். இம்ைதுராநதக ஏரியிலிருநது 
‘கிளியாறு’ என்்ற ஒரு சிற்்றாறு வதான்றுகி்றது. 2908 
ஏககர் பரப்பைவில் உத்தைச்வசாழைால் 
கட்டப்பட்டதாகும். (12960 அடி பரநத அனைப்புன்டயது). 
இதன் கனரகள் பிரித்தானியர்கைால் வலுவூட்டப்படடு, 
690 மில்லியம் கை அடி வசமிப்புத் தி்றனுன்டயது. 
்சய்யாறு, திருவண்ணாைன்ல ைற்றும் 
வநதவாசியிலிருநது ்ப்றப்படும் ைனழநீர் இநத 
ஏரினய அன்டகி்றது.

8.10 ்கழிவுநீர வெளி்யறைம் (Sewage 
Disposal)
கழிவுப்்பாருள் நீககச் ்சயல்முன்றகள் 
மூ்லககழிப்்பாருடகனை எளிதில் நிர்வகிககக 
கூடியதாக ைாற்றியனைகக உதவுகி்றது ைற்றும் 

படம் 8.15: 
்சம்பரம்பாககம் ஏரி

வசகரிககப்படடு ஆழகுழிகளுககுத் திருப்பப்படடுச் 
வசமிககப்படுகி்றது. நீர் வழிநது ஊடுருவிப் 
பள்ைஙகளில் வசமிககப்படுகி்றது. ைனழநீர் வசகரிப்பு 
நகரப்பகுதிகளில் ைடடுைல்்லாைல் விவசாய 
நி்லஙகளில் நி்லத்தடி நீர் வை்லாண்னை 
வழிமுன்றயாக நன்டமுன்றப்படுத்தப்படுகி்றது. இது 
வருஙகா்லஙகளில் ஓர் முககிய, சிககைைாை ைற்றும் 
குன்றநத ்ச்லவுன்டய முன்றயாக அனையும்.

8.9.1 ைமழநீர ்ெ்கரிபபின் சுறறுச்சூழல 
பயன்்கள்
•	 	வதனவயாை அைவு நி்லத்தடி நீர்த் வதனவ 

ைற்றும் நீர் பாதுகாப்பிற்கு ஊககுவிககின்்றது.
•	 	வ்றடசியின் கடுனைனய ைடடுப்படுத்துகி்றது.
•	 	பரப்பில் வழிநவதாடுவனதத் தடுப்பதால் ைண் 

அரிப்பு குன்றககப்படுகி்றது.
•	 	் வள்ை அபாயத்னதக குன்றககி்றது.
•	 	நி்லத்தடி நீர் தரம் ைற்றும் நி்லத்தடி நீர்ைட்டம் 

வைம்படுத்தப்படுகி்றது, உவர்தன்னைனய 
குன்றககின்்றது.

•	 	நீர் வசமிப்பின்வபாது நி்லப்பரப்பு வீணாவதில்ன்ல 
ைற்றும் ைககள் இ்டப்்பயர்வும் தவிர்ககப்படுகி்றது.

•	 	நி்லத்தடி நீர் வசமிப்பு ஒரு சி்றப்பாை சுற்றுச்சூழல் 
முன்றயாகும் ைற்றும் உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 
உகநத நின்லயாை நீர் வசமிப்பு யுகதியின் ஒரு 
பகுதியாகும்.

8.9.2. ஏரி்களின் முககியததுெம்
ஏரிகள், குைஙகள் வபான்்ற நீர்நின்ல ்தாகுப்புகள் 
பல்வவறு சுற்றுச்சூழல் பயன்பாடுகனை 
அளிப்பவதா்டல்்லாைல் நம் ்பாருைாதாரத்னத 
ப்லப்படுத்தி நம் தரைாை சுகாதார வாழவிற்கும் 
வழிவகுககின்்றது. ஏரிகள் ைனழநீனரச் வசமித்து 
நைககுக குடிநீர் அளிககி்றது ைற்றும் நி்லத்தடி 
நீர்ைட்டத்னத வைம்படுத்தி நன்னீர் 
உயிர்ப்பன்ைத்னதயும் ஏரி அனைநதுள்ை 
வாழவி்டஙகனையும் பாதுகாகக உதவுகி்றது.

வசனவகனைப் ்பாருத்தைடடில் ஏரிகள் நீர் 
பராைரிப்பு ைற்றும் கா்லநின்ல தாககஙகள் வபான்்ற 
முககிய பிரச்சினைகளுககும், ்தா்டர் தீர்வுகனை 
அளித்து வருகின்்றை. வைலும் நுண்ணூட்டப் 
்பாருடகனைத் வதககி னவப்பதற்கும் உள்ளூர் 
ைனழ ் பாழிவிற்கு வழிவனக ் சய்வதும், ைாசுககனை 
அகற்்றவும் பாஸ்பரஸ், னநடரஜன் ைற்றும் கார்பன் 
வசகரிப்பிற்கும் இனவ உதவுகின்்றை.
தமிழைாடடின் முககிய ஏரி்கள்
ஏரிகள் ைனிதைால் உருவாககப்பட்ட பரப்புநீர் 
வசகரிப்பு அனைப்புகைாகும். அனவ விவசாயம், குடிநீர், 
மீன்பிடிப்பு ைற்றும் ்பாழுதுவபாககிற்கும் 
உதவுகின்்றை. நீர்நின்லகனைப் பராைரித்தலும், 
நிர்வகித்தலும் ஒவ்வாருவரின் ைற்றும் 
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கழிவு நீககம் ்சய்யப்பட்ட 
்பாருடகனை மீடடு மீண்டும் 
பயன்படுத்த உதவுகி்றது. 
கார்பன்ன்ட ஆகனஸைட, 
மீத்வதன், னநடரஸ் ஆகனஸைட 
வபான்்ற பசுனை இல்்ல 
வாயுககள் கழிவு நீர் 
சுத்திகரிப்பின்வபாது உற்பத்தி 
்சய்யப்படுகின்்றை. இது வளி 
ைண்்ட்லத்தில் ஏற்படுத்தும் 
தாககம் ைடடுைல்்லாைல் 
நகர்ப்பு்றச் சூழல் அனைப்பு 
ைற்றும் நீர்வாழ சூழல் 
அனைப்னபயும் பாதிககின்்றை. 
வைம்பட்ட கழிவுப் ்பாருள் 
சுத்திகரிப்பு நின்லயஙகள் 
பயன்படுத்துவதன் மூ்லம் கா்லநின்ல ைாற்்றம் 
ைற்றும் ைாசுபாடுகனைக குன்றகக இயலும்.

வீடு ைற்றும் ்தாழிற்சான்லகளில் இருநது 
்வளிவரும் கழிவுப் ்பாருடகனை, ை்லககழிவு 
அல்்லது அழுககன்டநத நீர் வபான்்றனவ கழிவுநீர் 
குழாய்கள் மூ்லம் பாய்கி்றது. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 
என்பது முழுனையாை வீடு சார்நத ைாசுககனைக 
கழிவுநீரிலிருநது அகற்றும் ்சயல்முன்றயாகும். 
இயற்பியல், வவதியியல் ைற்றும் உயிரியல் 
்சயல்முன்றகள் ஆகியனவ ைாசுபடுதன்ல 
அகற்றுவவதாடு, சுத்திகரிககப்பட்ட கழிவுநீனர 
உருவாககிச் சுற்றுச்சூழலுககு ஏற்்ற வனகயில் 
ைாற்றி அனைத்து உதவுகின்்றை. கழிவுநீர் அதிக 
அைவில் கரிைப் ்பாருடகைாலும் ைற்றும் 
நுண்ணுயிரிகனையும் ் காண்டுள்ைை. நீவரான்டகள், 
ஆறுகள் வபான்்ற இயற்னக நீர்நின்லகளுககு 
வநரடியாக இவற்ன்ற ்வளிவயற்்ற முடியாது. 

எைவவ கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நின்லயஙகள் 
கழிவுநீனரக குன்றவாை ைாசன்டவதாக 
ைாற்றியனைகக உதவுகின்்றை.

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ்பாதுவாக மூன்று 
வனககனை உள்ை்டககியது. இனவ முதன்னை, 
இரண்்டாம் ைற்றும் மூன்்றாம்நின்ல சுத்திகரிப்பு 
என்று அனழககப்படுகின்்றை.

திடக்கழிவு ்ை்லாணமை (Solid waste 
management)
தி்டககழிவு எைப்படுவது திரவைல்்லாத கழிவுகனைக 
குறிப்பிடுவதாகும். சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் ைற்றும் 
ைாசுபாடடிற்கு வழிவகுககும் விரும்பத் தகாத 
வாழகனகச் சூழன்ல ஏற்படுத்துகி்றது. தி்டககழிவு 
வை்லாண்னை தி்டைாை கழிவுகனைச் வசகரித்தல் 
ைற்றும் சுத்திகரித்தல் ்சயல்முன்றனய 
உள்ை்டககியது. இககழிவுகள் பயனுள்ை வைஙகைாக 

ைாற்றியனைககப்படடு ைறுசுழற்சி 
்சய்யப்படுவது எப்படி என்பனதக 
குறிப்பதாகும். 
நி்லத்தில் நிரப்புதல், எரித்துச் 
சாம்ப்லாககுதல், மீடபு, ைறுசுழற்சி, 
உரைாககுதல் ைற்றும் உயர்்வப்பச் 
சினதவு ஆகிய முன்றகனைத் 
தி்டககழிவு வை்லாண்னை 
உள்ை்டககியதாகும். 
•	 	தி்டககழிவுப் ்பாருள் 

சுத்திகரிப்பு ைற்றும் 
அ க ற் று வ த ற் க ா ை 
்தாழில்நுடப முன்வைற்்றம் 
புதுப்பிககத்தகக ஆற்்றல் 
ைற்றும் கரிை எருவாக 
ை ா ற் றி ய ன ை க க 
உதவுகி்றது.
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படம் 8.16: கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நின்லயத்தின் ்சயல்முன்ற விைககப்ப்டம்

படம் 8.17: நி்ல நிரப்புதல்
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•	 	உயிரிகைால் சினதகக முடியாத 
நச்சுத்தன்னையினைக ்காண்்ட மின்ைணுக 
கழிவுகள், ைனிதந்லத்னத அச்சுறுத்துதலுககு 
உடபடுத்துவது்டன் ைறுசுழற்சியின் வபாது 
்வளியிடும் புனக ்வளிவயற்்றம் ைற்றும் 
அவற்றின் கசிதல், நீர் நின்லகளுககு மிகப்்பரிய 
அச்சுறுத்தன்ல உருவாககுகின்்றை. இநதப் 
பிரச்சினைகனைக குன்றகக வவைாண் நி்ல 
நிரப்புதவ்ல ஒரு சி்றநத முன்றயாகும்.

திரெக ்கழிவு ்ை்லாணமை (Liquid waste 
management)
திரவக கழிவு என்பது மூ்ல ஆதாரஙகள் (point 
source) ைற்றும் மூ்லைறியா ஆதாரஙகள் (non-point 
source) மூ்லம் ் வளிவயற்்றப்படும் ் வள்ைநீர் ைற்றும் 
கழிவுநீர் ஆகியவற்ன்ற உள்ை்டககியதாகும். 
வீடுகளிலிருநது ்வளிவயறும் கழிவுநீர், 
்தாழிற்சான்லகளில் சுத்தப்படுத்தப் பயன்படும் 
கழிவுநீர் திரவஙகள், வீணடிககப்பட்ட அழுககு 
நீககிகள் ஆகியவை திரவக கழிவுகளுககு 
எடுத்துககாடடுகைாகும்.
நகராடசி கழிவுகளிலிருநது ்வளிவயற்்றப்படும் நீர் 
தீஙகு வினைவிககககூடிய வநாய் கிருமிகனைக 
்காண்டுள்ைது. இதுவும் பயனுறு நீர் (grey water ) 
எைப்படும். கழிப்பன்ற நீஙக்லாக வீடடு உபவயாகக 
கருவிகளிலிருநது (குளியல் ்தாடடி, குளியல் 
நீர்த்தூவிகள், சனைய்லன்ற கழுவித் ்தாடடிகள் 
ைற்றும் துணி துனவககும் இயநதிரம்) ்வளிவயறும் 
நீரும் பயனுறு நீர் எைப்படும். நகராடசி கழிவுகள் 
உயிரியல் முன்றயில் நச்சுககள் நீககப்படடுப் பி்றகு 
ைறுச்சுழற்சி ்சய்யப்படுகின்்றை. வீடடு உபவயாகக 
கழுவு நீர் ைறுசுழற்சி ் சய்யப்படடுத் வதாட்டஙகளுககுப் 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றை.

8.11 சுறறுச்சூழல தாக்க ைதிபபீடு (Environmental 
Impact Assesment – EIA)
சுற்றுச்சூழல் தாகக ைதிப்பீடு என்பது சுற்றுச்சூழல் 
வை்லாண்னையின் ஒரு உபாயைாகும். சூழல்ைண்்ட்லம் 
ைற்றும் உயிரியல் சமுதாயஙகள் மீது ஏற்படுத்தப்படும் 
தாககத்னத ்வகுவாகக குன்றககவும், இயற்னக 
வைஙகனை உகநத அைவு பயன்படுத்தவும், 
கடடுப்படுத்தவும் பரிநதுனரகக உதவி புரிகி்றது. 
வருஙகா்ல நிதிசார் வைர்ச்சித் திட்டஙகள், 
அனணககடடுகள், ்நடுஞ்சான்லத் திட்டஙகள், 
முன்்ைாழியப்பட்ட வைர்ச்சித் திட்டஙகைால் ஏற்படும் 
சுற்றுச்சூழல் வினைவுகனை முன்ைவர கணிககப் 
பயன்படுகி்றது. சமூக, ்பாருைாதார, க்லாச்சார ைற்றும் 
ைனிதந்லத்தாககம் ஆகியவற்ன்றக கருத்தில் 
்காண்டு அறியப்படுகி்றது. பிராநதியச் 
சூழநின்லகளுகவகற்்றவாறு திட்டஙகளுககுரிய 
வடிவத்தினை அளிககவும், சுற்றுச்சூழல் 
தாககத்தினைக குன்றககவும் உதவுகி்றது. வைலும் 

உறுதியாை சுற்றுச்சூழல் சீரழிவினைத் தவிர்ககவும், 
கழிவுப் ்பாருடகனை அகற்றுவதற்கும் இயற்னக 
ஆதாரஙகனை உகநத அைவு பயன்படுத்தவும் 
வழிவகுககின்்றது.
ெமூ்கததிறகுச் சுறறுச்சூழல தாக்க ைதிபபீடடினால 
ஏறபடும் பயன்்கள்:
•	 ஓர் ஆவராககியைாை சுற்றுசூழல்
•	 உயிரிப்பன்ைத் ்தாகுப்பினைப் பராைரித்தல்
•	 குன்றநதைவு வைஙகள் பயன்பாடு
•	 	குன்றநத அைவு வாயு ்வளிவயற்்றம் ைற்றும் 

சுற்றுசூழல் வசதம், ஆகிய பயன்கள் 
ஏற்படுகின்்றை.

8.11.1 உயிரிபபன்ைத தாக்க ைதிபபீடு 
(Biodiversity Impact Assessment – BIA)
உயிரிப்பன்ைத் தாகக ைதிப்பீடு வைர்ச்சி, திட்டமி்டல் 
ைற்றும் ் சயல்படுத்தலுககும், முடிவுகளுககும் உதவும் 
ஒரு கருவியாகும். இது வைர்ச்சி திட்டஙகளுககு 
உறுதியளிப்பனதக குறிகவகாைாகக ்காண்டுள்ைது. 
வைலும் இது உயிரிபன்ைம் ்தா்டர்பாை 
ஆவ்லாசனைகனை ஒருஙகினணககவும் உதவுகி்றது. 
வைலும் இனவகள் உயிரிபன்ை ஆதாரஙகனைப் 
பாதுகாககும் ்சயல்முன்றகளுககாை சட்ட 
இணககத்னத அளிககவும் உயிரிபன்ை நன்னைகனை, 
சைைாை, நியாயைாை முன்றயில் பயன்கனைப் 
பகிர்தன்லயும் வழஙகுகி்றது.
உயிரிபபன்ைத தாக்க ைதிபபீடடு பயன்்கள்
•	 நி்லைாற்்றம் ைற்றும் பயன்பாடு காப்பதிலும்
•	 	நி்லத் துண்்டாககுதல் ைற்றும் 

தனினைப்படுத்துதலும்
•	 வைஙகள் பிரித்்தடுத்தல்
•	 	புனக ் வளிவயற்்றம் , கழிவுகள், வவதி ் பாருடகள் 

பு்ற உள்ளீடு ்சய்யவும்
•	 	ைரபு ைாற்்றப்பட்ட சிற்றிைஙகள், அநநிய ைற்றும் 

ஆககிரமிப்பு சிற்றிைஙகனை அறிமுகப்படுத்துதல்
•	 	இ்டவனர ைற்றும் அச்சுறுத்தலுககுடபடும் தாவர 

ைற்றும் வி்லஙகிைஙகளின் மீது ஏற்படும் தாககம் 
ஆகியவற்றிற்கு உதவுகின்்றை.

8.12 புவியியலொர த்கெல அமைபபு்கள் 
(Geographic Information System)
புவிப்பரப்பின் மீதுள்ை அனைப்பு சார்நத தகவல்கனை 
(GIS) ப்டம்பிடிகக, வசமிகக, வசாதிகக ைற்றும் 
காடசிப்படுத்த உதவும் தகவல்சார் கணினிசார் ஓர் 
அனைப்பாகும். வைலும் புவிசார்நத தகவல், புவி ைற்றும் 
வான்சார் தகவல்கள் அளிககவும், தி்றம்ப்டக 
னகயாள்வதற்கும், பகுத்தறிதலுககும், நிர்வகிககவும் 
உதவுகி்றது. பூமிப்பரப்பின் மீதுள்ை ஒரு ்பாருளின் 
நின்லனய நிர்ணயிகக உதவும் ்சயற்னககவகாள் 
வழிகாடடும் ஓர் அனைப்பாகும்.
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உயிரி ்கண்காணிபபு (Biomonitoring)
சூழல்்தாகுப்பு, உயிரி பன்ைககூறுகள், இயற்னக 
வாழி்டஙகள், சிற்றிைம் ைற்றும் உயிரிைத்்தானக 
சார்நத நி்லப்பரப்பு ஆகியவற்றில் நன்ட்பற்றுக 
்காண்டிருககும் ைாற்்றஙகள் ைற்றும் அவற்றின் 
தற்வபானதய நின்ல குறித்துக கண்காணிககவும், 
ைதிப்பி்டவும் உதவும் ஒரு ்சய்லாகும்.
ஆளில்்லா வவைாண் ப்றககும் இயநதிரம் (drone) 
என்பது பயன்ப்டாடுன்டய பயிர் ்பருககம் ைற்றும் 
பயிர் வைர்ச்சினயக கண்காணிககும், 
வவைாண்னைககு உதவும் ஒரு ஆளில்்லா 
வானூர்தியாகும். விவசாயிகளுககு இவவவைாண் 
இயநதிரம் விவசாயிகள் தஙகைது நி்லஙகனை 
வானிலிருநது கண்காணிககும் வாய்ப்பினை 
வழஙகுகி்றது. நீர்பாசை பிரச்சினைகள், ைண்ணின் 
ைாற்்றஙகள், பூச்சி ைற்றும் பூஞ்னசத் தாககஙகள் 
முதலிய ்தால்ன்லகனைக கூரிய பார்னவயால் 
(bird’s eye view) ்தளிவுபடுத்த உதவுகி்றது. 
பாதுகாப்பாை, சிககைைாை, அபாயஙகைற்்ற பூச்சி 
ைருநது ைற்றும் உரஙகனைப் பயன்படுத்துவதற்கு 
உதவும் வைலும் ஒரு எளிய முன்றயாகும்.

படம் 8.18: ஆளில்்லா வவைாண் ப்றககும் இயநதிரம்

புவியின் மீதுள்ை ஓர் அனைவி்டத்னத ைககள் 
துல்லியைாகக கண்டுணரப் பயன்படும் சை 
இன்ட்வளியில் நின்ல நிறுத்தப்படடுள்ை பூமியின் மீது 
சுற்றிவரும் நடசத்திரக கூட்டம் வபான்்ற 30 
்சயற்னககவகாள்கள் ஒருஙகனைநத 
கூட்டனைப்பாகும்.

சுரஙகம், வான்பயணம், வவைாண் ைற்றும் 
க்டல்சார் சூழல் ்தாகுப்பு உ்லகம் முழுவதும் 
அைநதறியும் தற்வபானதய பயன்பாடடிலுள்ை 
்சயலிகைாகும்.
புவியியலொர த்கெல அமைபபு்களின் முககியததுெம்
•	 சூழல் தாகக ைதிப்பீடு
•	 	இயற்னக சீற்்றம் வை்லாண்னை, நி்லச்சரிவு 

அபாயஙகனை வனரயறுகக
•	 நி்லப்பரப்பு ைற்றும் பயன்பாடு தீர்ைானிகக
•	 ்வள்ை அபாயப் பாதிப்புகனை ைதிப்பி்ட
•	 இயற்னக வைஙகனை வை்லாண்னை ்சய்ய
•	 ைண் வனரப்டம் உருவாகக
•	 ஈரநி்ல வனரப்டத் தயாரிப்பு
•	 	நீர்பாசை வை்லாண்னை ைற்றும் எரிைன்ல 

அபாயஙகனை கண்்டறிய

•	 	அச்சுறுத்தலுககுடபட்ட ைற்றும் இ்டவனர 
சிற்றிைஙகள் வைலும் தாவரக கூட்டஙகளின் 
வனரப்டம் தயாரிககவும் பயன்படுகி்றது

வதாம்லஉணரி (Remote sensing)
்தான்லஉணரி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இ்டத்தின் 
இயற்பியப் பண்புனை கண்டுபிடிககவும் ைற்றும் 
கண்காணிககவும் உதவும் ஒரு ் சயல்முன்றயாகும். 
இது ஒரு குறிப்பிட்ட இ்டத்திலிருநது கதிரியகக 
உமிழவு ைறுப்பிரதிபலித்தன்லத் ்தான்லவிலிருநது 
குறிப்பிட்ட இ்டத்னத அைவி்ட உதவுகி்றது. ஒரு தனி 
ைரம் முதல் ்பரிய தாவரத்்தாகுப்பு ைற்றும் வை 
உயிரிகனைப் பாதுகாககின்்ற ்சயல் முன்றகளின் 
சரியாை ப்டககுறிப்பு ைற்றும் தகவல்கள் மூ்லம் 
கண்்டறிதல் கருவியாகும். நி்லப்பயன்பாடடு 
முன்றகளின் வனகப்பாடடிற்கும் ைற்றும் அவற்ன்ற 
அறிநது ்காள்வதற்கும் உயிரி பன்ைம் குன்றநத 
அல்்லது அதிகப் பரப்பிலுள்ை தாவரஙகள் 
இைஙகாணுதலுககும், பணப்பயிர், ைருத்துவத் 
தாவரஙகள், அச்சுறுத்தலுககுடபட்ட தாவரஙகளில் 
பல்வவறு சிற்றிைஙகனை வருஙகா்லஙகளில் 
பாதுகாககவும், பராைரிககவும் உதவுகி்றது.
சிைபபுப பயன்்கள்
•	 	விரும்பத்தகக சூழன்ல நிர்ணயிககவும், வநாய் 

பரவுதல் ைற்றும் கடடுப்படுத்துதல் முதலியவற்ன்ற 
அறிய உதவுகி்றது.

•	 	வைத்தீ ைற்றும் சிற்றிைப் பரவன்ல 
வனரப்டைாககப் பயன்படுகி்றது.

•	 	நகரப்பகுதி வைர்ச்சி ைற்றும் வவைாண் நி்லம் 
அல்்லது காடுகளில் ப்ல வரு்டஙகளில் நிகழும் 
ைாறுபாடுகனையும் கண்காணிகக உதவுகி்றது.

•	 	க்ட்லடிைட்டம் ைற்றும் அவற்றின் வைஙகனையும் 
ப்டமி்டப் பயன்படுகி்றது.

வெயறம்கக்்காள்்களின் பயன்பாடு்கள்
வெயறம்கக்்காளின் 
வபயர 

ஏெபபடட 
ஆணடு

பயன்பாடு

SCATSAT - I ்சப்்்டம்பர் 
2016

கா்லநின்ல 
முன்ைறிவிப்பு, புயல் 
கணிப்பு ைற்றும் 
இநதியாவில் கணிப்பு 
வசனவ

INSAT - 3DR ்சப்்்டம்பர் 
2016

இயற்னகச்சீற்்ற 
வை்லாண்னை

CARTOSAT - 2 சைவரி 2018 புவி உற்றுவநாககல்
GSAT - 6A ைார்ச் 2018 தகவல் ்தா்டர்பு
CARTOSAT -2 
(நூ்றாவது 
்சயற்னககவகாள்)

சைவரி 2018 எல்ன்லப்பாதுகாப்னப 
கண்காணிகக
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பாடச்சுருக்கம்
பசுனை இல்்ல வினைவு கா்லநின்ல ைாற்்றஙகனைத் 
வதாற்றுவித்து உ்லக ் வப்பைாதன்ல உருவாககுகி்றது. 
காடுகனை அழிப்பதால் ைண் அரிப்பு ஏற்படுதலும், புதிய 
காடுகள் உருவாககுவதிைால் தாவரக கூட்டஙகனை 
மீட்்டடுககவும் நி்லத்தடி நீர் ைட்டத்தினை 
உயர்த்தி்டவும் உதவுகி்றது. உரஙகள், 
பூச்சிக்கால்லிகள் வபான்்ற வவைாண் வவதி 
்பாருடகள் நி்லத்தில் வழிநவதாடுவதால் ைண் 
ை்லடடுத்தன்னை உருவாகித் தாவரஙகளின் வைர்ச்சி 
குன்றுகி்றது. அரசு தாவரக கூட்டஙகனை மீட்்டடுகக 
இது உதவுகி்றது. சமூகம் ைற்றும் அரசின் பஙகளிப்பால் 
வவைாண் காடு வைர்ப்பு மூ்லம் ைரஙகள் மீளுறுவாககப் 
பயன்படுகி்றது. தாவரஙகள் ைற்றும் வி்லஙகுகனை 
அவற்றின் இயற்னகயாை வைரி்டஙகளில் 
பாதுகாத்தி்ட உதவுகி்றது. வைலும் ைனித முயற்சியால் 
உருவாக வை உயிரி பூஙகாககள் ைற்றும் வதசியப் 
பூஙகாககள் வபான்்ற சூழல்கனையும் பாதுகாகக 
இயலுகி்றது. பன்ைாடடு இயற்னக பாதுகாப்பு 
கூட்டனைப்பு (IUCN) பழனையாை சூழல் அனைப்பாகும். 
இது இ்டவனர ைற்றும் அச்சுறுத்தலுககுடபட்ட 
சிற்றிைஙகனைப் பாதுகாகக உதவுகி்றது. 
வளிைண்்ட்லத்தில் கார்பன் அைவினைச் வசகரிப்பு 
மூ்லம் குன்றவு்றச் ்சய்யவும் உதவுகி்றது. ைனழநீர் 
வசகரிப்பு மூ்லம் நி்லத்தடி நீர் ைட்டம் வைம்பா்டன்டய 
வழிவகாலும். நகரஙகளில் குடிநீர் வழஙகி்டவும், 
தமிழநாடடின் ஏரிகளின் முககியத்துவம் வபணவும் 
உதவுகி்றது. இயற்னகச்சீற்்ற வவைாண்னை, அபாயப் 
பகுத்தாய்வு பயி்லவும், சூழல் ைற்றும் உயிரிப்பன்ைம் 
ைதிப்பி்ட உதவுகி்றது. புவியிய தகவ்லனைப்பு ைறும் 
்தான்லயுணரி மூ்லம் காடுகளின் பரப்னபக 
கண்காணிககப் பயன்படுகி்றது.

ைதிபபீடு
1.  பசுனை இல்்ல வினைவினை 

அதிக அைவிவ்ல குன்றப்பது 
கீழகண்்டவற்றுள் எது எைக 
குறிப்பிடுக.

 அ)  ்வப்பைண்்ட்லக 
க ா டு க ன ை க 
கால்நன்டககாை வைய்ச்சல் நி்லஙகைாக 
ைாற்றுதல்

 ஆ)  அதிகப்படியாை ்பாதிககும் தாள்கனை 
எரித்துச் சாம்பா்லாககிப் புனதத்தன்ல 
உறுதிப்படுத்துவது

 இ)  ைறுவடிவனைப்பு மூ்லம் நி்ல நிரப்பு அன்டதல் 
மீத்வதன் வசமிகக அனுைதித்தல்

 ஈ)  ் பாதுப் வபாககுவரத்தினை வி்டத் தனியார் 
வபாககுவரத்தினைப் பயன்படுத்துல் 
ஊககுவித்தல்

2. ஆகாயத் தாைனரனயப் ்பாறுத்தவனர
  கூற்று I – வதஙகும் நீரில் வைர்நது காணப்படுகி்றது 

ைற்றும் இது நீரிலுள்ை ஆகஸிஜனை முற்றிலும் 
்வளிவயற்றுகி்றது.

  கூற்று II – இது நைது நாடடின் உள்நாடடு 
தாவரைாகும்.

 அ)  கூற்று I சரியாைது ைற்றும் கூற்று II தவ்றாைது
 ஆ)  கூற்று I ைற்றும் II - இரண்டு கூறுகளும் 

சரியாைது
 இ) கூற்று I தவ்றாைது ைற்றும் கூற்று II சரியாைது
 ஈ) கூற்று I ைற்றும் II – இரு கூறுகளும் தவ்றாைது
3. தவ்றாை இனணயினணயினை கண்்டறிக
 அ)  இ்டவன்ற – சிற்றிைஙகள் ஒரு குறிப்பிட்ட 

எல்ன்லககுள் காணப்படும் ைற்றும் வவ்்றஙகும் 
காணப்படுவதில்ன்ல

 ஆ)  மிகு வைஙகள் – வைற்கு ்தா்டர்ச்சிைன்ல
 இ)  ் வளி வாழி்டப் வபணுனக – வி்லஙகிைப் 

பூஙகாககள்
 ஈ)  வகாயில் வதாட்டஙகள் – இராஜஸ்தானின் 

்சயின்த்ரி குன்று 
 உ)  இநதியாவின் அன்னிய ஆககிரமிப்பு 

சிற்றிைஙகள் – ஆகாயத் தாைனர
4.  வதால் புற்றுவநானய அதிகரிககும் நிகழவு எநத 

வளிைண்்ட்ல வாயு குன்றவு காரணைாக 
ஏற்படுகி்றது?

 அ) அம்வைானியா ஆ) மீத்வதன்
 இ) னநடரஸ் ஆகனஸைட ஈ) ஓவசான்
5.  14% ைற்றும் 6% பசுனை இல்்ல வாயுககள் புவி 

்வப்பையைாதலுககுக காரணைாை முன்றவய
 அ) N20 ைற்றும் CO2  ஆ) CFCs ைற்றும் N20 
 இ) CH4 ைற்றும் CO2  ஈ) CH4 ைற்றும் CFCs
6.  கீழகண்்டவற்றில் எது அச்சுறுத்தும் சிற்றிைஙகள் 

உண்்டாவனதக குன்றககும் முககிய காரணைாகக 
கருதப்படுவது?

 அ)  அதிகப்படியாை வவடன்டயாடுதல் ைற்றும் 
அத்துமீ்றல்கள்

 ஆ) பசுனை இல்்ல வினைவு
 இ) வபாடடியிடுதல் ைற்றும் ்கான்று உண்ணுதல்
 ஈ) வாழி்ட அழிவு
7. காடுகள் அழிககப்படுதல் எைப்படுவது
 அ)  காடுகைற்்ற பகுதிகளில் வைரும் தாவரஙகள் 

ைற்றும் ைரஙகள்
 ஆ)  காடுகள் அழிநத பகுதிகளில் வைரும் 

தாவரஙகள் ைற்றும் ைரஙகள்
 இ)  குைஙகளில் வைரும் தாவரஙகள் ைற்றும் 

ைரஙகள்
 ஈ)  தாவரஙகள் ைற்றும் ைரஙகள் ஆகியவற்ன்ற 

அகற்றுதல்
8.  காடுகள் அழித்தல் எனத முன்னிறுத்திச் 

்சல்வதில்ன்ல?
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 அ) வவகைாை ஊட்டசத்து சுழற்சி
 ஆ) ைண் அரிப்பு
 இ) ைாற்றியனைககப்பட்ட உள்ளூர் வானின்ல
 ஈ) இயற்னக வாழி்ட வானின்ல நின்ல அழிதல்
9. ஓவசானின் தடிைனை அைவிடும் அ்லகு?
 அ) ஜூல் ஆ) கிவ்லா
 இ) ்டாப்சன் ஈ) வாட
10.  இநதிய இராணுவத் தைத்திற்கு அருகில் 

ஆஙகிவ்லயச் சகாப்தத்தில் உருவாககப்பட்ட ஏரி?
 அ) வீராணம் ஏரி ஆ) ைதுராநதகம் ஏரி
 இ) வசாழவரம் ஏரி ஈ) ்சம்பரம்பாககம் ஏரி
11.  கர்நா்டகாவின் சிர்சி என்னும் இ்டத்தில் சூழன்லப் 

பாதுகாககும் ைககளின் இயககம் யாது?
 அ) சிப்வகா இயககம்
 ஆ) அமிர்தா வதவி பிஷவாஸ் இயககம்
 இ) அப்பிகவகா இயககம்
 ஈ) வைற்்காண்்ட எதுவுமில்ன்ல
12.  பிலிப்னபன்சிலிருநது இநதியாவில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆககிரமிப்பு சிற்றிைம்?
 அ) பலண்�ானா ஆ) பு்ரைாசாபபிஸ்
 இ) ைார்ததீனியம் ஈ) கபைாஃபைபெகஸ்
13.  எள் ைற்றும் கம்பு வபான்்ற பணப்பயிர் 

வைர்ச்சிகனைத் தடுககும் தாவரம்?
 அ) கபைாஃபைகஸ் ஆ) ைார்ததீனியம்
 இ) பலண்�ானா ஈ) பு்ரைாசாபபிஸ்
14.  ைரத்தீவைத்திற்காக வைர்ககப்படுகின்்ற தாவரம் 

எது?
 அ) பசஸ்்ைனியா மறறும் அக்கசியா
 ஆ) பசாலானம் மறறும் கு்ரைாட்�்லரியா
 இ) கிபளேட்்�ாரியா மறறும் பி்கானியா
 ஈ) ்்தககு மறறும் சந்்தனம்
15.  IUCN சிவப்பு படடியல் அ்லகுகளில் அச்சுறுத்தும் 

சிற்றிைப் படியில் C எனதக குறிப்பிடுகி்றது?
 அ) புவியில் வனர
 ஆ) எண்ணிகனகசார் பகுப்பாய்வு
 இ)  சிறிய தாவரக கூட்டத்தின் அைவு ைற்றும் வீழச்சி
 ஈ) தாவரககூட்டம் குன்றத்தல்
16. ஓவசான் துனை என்்றால் என்ை?
17.  வணிக வவைாண் காடு வைர்ப்பு மூ்லம் 

வைர்ககப்படும் நான்கு தாவர 
எடுத்துககாடடுகனைத் தருக.

18. வவைாண் வவதி ்பாருடகள் என்்றால் என்ை?
19.  கார்பன் கவரப்படுதல் ைற்றும் வசகரித்தல் (CCS) 

என்்றால் என்ை?
20.  கா்லநின்லயினை நிர்வகிப்பதில் காடுகள் 

எவவாறு உதவிபுரிகின்்றை?
21.  பன்ை பாதுகாப்பில் வகாவில் காடுகள் எவவாறு 

உதவிபுரிகின்்றை?

22.  ் பாதுவாை நான்கு பசுனை இல்்ல வாயுககளில் 
மிக அதிகைாகக காணப்படுகின்்ற வாயு எது? இநத 
வாயு தாவரத்தின் வைர்ச்சினய எவவாறு 
பாதிககி்றது என்பனதக குறிப்பிடுக.

23.  அச்சுறுத்தலுககு உடபட்டது, பாதிப்பிற்கு உடபட்டது 
ைற்றும் அரிதாை சிற்றிைஙகள். இவற்ன்ற 
வவறுபடுத்துக.

24.  நீர் பற்்றாககுன்ற தீர்னவ ஆவ்லாசித்து அதன் 
நன்னைகனை விைககவும்.

25.  புதிய காடுகள் வதாற்றுவித்தலில் தனி ஆய்வுகள் 
குறித்து விைககுக.

26.  மீண்டும் காடுகள் உருவாககுவதால் ஏற்படும் 
வினைவுகள் யானவ ைற்றும் வவைாண் காடு 
வைர்ப்பின் நன்னைகள் யானவ?

்கம்லச்வொல அ்கராதி
பாசி்களின் ை்லரச்சி: நீரின் வவதிய ைாற்்றத்திற்கு 
காரணியாகவும் நீரின் தன்னை பாதிப்பிற்கு 
காரணைாகவும் அனையும் தீஙகு வினைவிககும் 
பாசிகளின் திடீர் வைர்ச்சி ‘பாசிகளின் ை்லர்ச்சி’ 
எைப்படும்.

ெளி ைணட்லம்: சூழல் ்தாகுதியின் ஒத்த வாழி்டப் 
பகுதியில் வாழும் தாவர, வி்லஙகு ைற்றும் உயிரிைத் 
்தாகுதிகளின் சுற்றுச்சூழல் நின்ல

உயிரி்கைால சிமதவுறும் ்கழிவு்கள்: தாவர ைற்றும் 
வி்லஙகு மூ்லஙகள் சீரிய உயிரிைஙகைால் 
சினதவு்றககூடிய கரிைக கழிவு

உயிரி்்காைம்: உயிரிகளுககு உயிராதாஙகனை 
அளிககும் பூமியின் வளிைண்்ட்லம் அ்டஙகிய ஒரு பகுதி

்கழிவுநீரக ்கசிவு ெடி்கால: சி்ல கழிவுநீர் 
்தாடடிகளிலிருநதும், ்தாழிற்சான்லகளிலிருநதும் 
்வளிவயறும் கழிவுநீர் கசிநவதாடும் வடிகால்

நி்லததில நிரபபுதல: சூழல் பாதுகாப்பு முகனையகத்தால் 
உரிைம் ்பற்்ற கழிவுகனை நிரப்ப வடிவனைககபட்ட 
நி்லப்பரப்பு

எணமணய் ்கசிவு: ்ைதுவாக நீரின் மூ்லம் 
சுற்றுச்சூழலுககு ்வளிவயற்்றப்படும் தீஙகு 
வினைவிககககூடிய எண்்ணய் கசிவு. இவற்ன்ற 
அகற்றுவது மிகவும் கடிைம் ைற்றும் இனவ ப்றனவகள், 
மீன்கள் ைற்றும் வை உயிரிைஙகனை அழிப்பதாகும்.

்கதிரவீச்சு: இயற்னகயாகவவா அல்்லது 
்சயற்னகயாகவவா துகள்களினூவ்ட நுனழநது 
்சல்்லத்தகக ஆற்்றல் மிகக கதிர்கள் முன்றவய 
சூரியன் ைற்றும் பூமியிலிருநது உருவாகககூடிய 
அல்்லது X-கதிர் இயநதிரத்திலிருநது உருவாகும் 
கதிர்கைாகும்.
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உரலி :
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity

சுறறுச்சூழல பிரச்சிமன்கள்

படி 2படி 1 படி 3 படி 4

வெயலமுமை
படி 1:   ் சயலினய தி்றநதவு்டவை நைது பூமி சுழல்வது ் தரியும்,அதனைச் சுற்றி நாசாவின் ் சயற்னகவகாள்கள் 

சுற்றிவருவதும் ்தரியும்.
படி 2:  அநத ்சயற்னகவகாள்கனை ்சாடுககிைால் அதன் வடிவம் ைற்றும் அதன் ்சயல்பாடுகனை அறிநது 

்காள்ை்லாம். 
படி- 3:  Vital Signs என்பனத ்சாடுககிைால் கார்பன் ன்ட ஆகனசடு,கார்பன் வைாைாகனசடு,ஓவசான் 

வபான்்றனவ விரவியுள்ைனத காண்லாம்.
படி- 4:  Details-என்பதனை ்சாடுகக இநத ்சயலி பற்றியும் ்சயற்னகவகாள்கள் பற்றியும் தகவல்கள் 

இருககும்

EARTH NOW - நாசாவால் ்வளியி்டப்பட்ட 
்சயலியாகும், இது நைது பூமியின் மீது நிகழும் 
சின்ை ைாற்்றஙகனையும் நைககு உ்டைடியாக 
காடடுகி்றது.

*ப்டஙகள் அன்டயாைத்திற்கு ைடடும்

இமணயச்வெயலபாடு

்கதிரியக்கமுறைமெ: ்பாருடகள் கதிர்வீச்சினை 
்வளிவயற்றிைால் அனவ கதிரியககமுற்்றனவ 
என்பர்.

ைறுசுழறசி: பழுதுபட்ட அல்்லது பயன்படுத்தப்பட்ட 
கழிவுப் ்பாருடகனை மீண்டும் புதுப்பித்து 
உபவயாகிககும் முன்றயாகும்.

ொக்கமட நீர அல்லது ்கழிவுநீர: ப்லதரப்பட்ட வீடடு 
ைற்றும் ்தாழிற்சான்லகளிலிருநது ்வளிவயற்்றப்படும் 
திரவககழிவு நீர்நின்லகளில் க்லநதுள்ை பல்வவறு 
கழிவுகள்

வதாடரபயன்தரும் ெைரச்சி: ஆற்்றல் ஆதாரஙகனை 
ைககளின் இன்ன்றய வதனவனய பூர்த்தி 
்சய்வவதா்டல்்லாைல், வருஙகா்ல சநததிகளுககும் 
குன்றவு்றாைல் ்ப்ற பயன்படும் வைர்ச்சி, ‘்தா்டர் 
பயன்தரும் வைர்ச்சி’ ஆகும்.
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