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அறிவியணைப் பறறிய புரிந்து ககொள்ளும் திறணையும், பகுத்ொயும் 
நுடபதண்யும் மொைவரகளிடம் வளரக்கும் வி்மொக இப்புத்கம் 

உருவொக்கப்படடிருக்கிறது.  மமல்நிணை 
வகுப்புகளில் பயிை இருக்கும் அறிவியணை 
மமலும் உைரந்து ககொள்ளவும், மபொடடித 
ம்ரவுகணள எளிதில் சந்திக்கவும் இப்புத்கம் 

உ்வும்.   கறமபொணை ணமயப்படுததி 
வடிவணமக்கப்படட இந்நூல் மொைவரகளின் 

சிந்்ணைணயத தூணவம்ொடு, மைப்பொட முணறக்கு மொறறொகவும், 
கசயல்வழிக் கறறணை ஊக்குவிப்ப்ொகவும் அணமயும்.

	எடடொம் வகுப்பிறகொை இந்நூலில் 9 அைகுகள்  
உள்ளை.

	ஒவகவொரு அைகிலும் ஆசிரியரகள் கசய்து 
கொடட மவணடிய எளிய கசயல்பொடுகளும், 
ஆசிரியரகளின் வழிகொடடு்மைொடு 
மொைவரகள் மமறககொள்ள மவணடிய குழுச் 
கசயல்பொடுகளும் உள்ளை.

	்கவல் விளக்கப் படஙகளும், ்கவல் 
துணுக்குகளும் கறமபொரின் புரி்ணை மமலும் 
விரிவுபடுததும்.

	 “உஙகளுக்குத க்ரியுமொ?“ மறறும் “மமலும் அறிமவொம்” ஆகியணவ மொைவரகளின் 
மைக்கணகளில் புதிய சொளைஙகணளத திறந்து ணவக்கும்.

	அறிவியல் துணற சொரந்் கசொறகணளத க்ரிந்து ககொள்ள கணைச் கசொல்ைகைொதி 
அறிமுகப்படுத்ப்படடுள்ளது. இணைய வழிக் கறறணைச் கசம்ணமயொக்கும் வி்மொக 
இணையச் கசயல்பொடு மறறும் QR – குறியீடு  ஆகியணவயும் அறிமுகப்படுத்ப்படடுள்ளை.

QR குறியீட்ற்ட எவவாறு பயனபடுத்துவது?
	QR குறியீடடு ஸமகைணை கூகுள் play store அல்ைது ஆப்பிள் 

app store ஆகியவறணறப் பயன்படுததி உஙகள் திறன்மபசியில் 
பதிவிறக்கம் கசய்து ககொள்ளவும்.

	 பதிவிறக்கம் கசய்யப்படட QR குறியீடடு ஸமகைணை திறந்து 
ணவததுக் ககொள்ளவும்.

		ஸமகைர கபொத்ொணை அழுததியவுடன் மகமைொ மவணை கசய்யத க்ொடஙகி விடும்.  
உடமை திறன்மபசிணயப் பொடப் புத்கததில் உள்ள QR குறியீடடிறகு அருமக 
ககொணடு வைவும்.

		மகமைொ QR குறியீடணட உைரந்்றிந்்வுடன் திணையில் உைலி ம்ொன்றும்.  அந்்  
உைலிணயத க்ொடடவுடன் பொடப்கபொருள் விளக்கம் திணையில் விரியும்.

முகவுற்ர

இநநூறலப் 
பயனபடுத்துவது

எப்படி?
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1 ஒலி

கற்றல் ந�ோககஙகள்
இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:
�� ஒலி உருவபாதை்ை  புரிந்து பகபாள்ளுதைல்
�� ஒலியின் ்ரவ்ை விளக்குதைல் 
�� ஒலியின் ்ண்புக்ள ்குப்பாய்வு பெய்தைல்.
�� ஒலியின் அ்ைப ்ண்்்  விளக்குதைல்.
�� ஒலி ககட்கும் வழிமு்்ற ்றறி அறிந்து பகபாள்ளுதைல்
�� ஒலி மபாசு்பாடு மறறும் அ்தைக் கட்டுப்டுததும் வழிக்ளப ்றறி விவபாதிததைல்.

  அறிமுகம்
நம் அன்்றபாட வபாழக்்கயில் ்ைவிதைமபான 

ஒலிக்ளக் ககட்கிக்றபாம். இடி ஒ்ெ, 
்்ற்வகளின் ஒலி, விைங்குகளின் ஒலி, 
இ்ைகளின் ெைெைபபு, வபாபனபாலி மறறும் 
பதைபா்ைக்கபாட்சியில் இ்ெ மறறும் 
வபாகனங்களின் ெததைம் ஆகிய்வ நம் 
அ்னவருக்கும் பதைரிந்திருக்கும் சிை 
ஒலிகளபாகும். ஒவபவபாரு ஒலிக்கும் குறிபபிட்ட 
்ண்புகள் உள்ளன. ஒருவருக்பகபாருவர 
பதைபாடரபுபகபாள்வதைறகு ஒலி நமக்கு உதைவுகி்றது. 
விைங்குகள் தைங்கள் இனததின் மற்ற 
உறுபபினரகளுடன் ஒலியின் உதைவியுடன் 
பதைபாடரபு பகபாள்கின்்றன. இ்ெ க்பான்்ற சிை 
ஒலிகள் நமக்குப பிரியமபான்வ, அவற்்றக் 
ககட்க விரும்புகிக்றபாம்.ஆனபால் சிை ஒலிகள், 
எடுததுக்கபாட்டபாக, இ்ரசெல் விரும்்ததைகபாதைது. 
இந்தை ்பாடததில் ஒலியின் உருவபாக்கம் மறறும் 
்ரவுதைல்  ்றறி ்டிபக்பாம். மனிதை குரல்வ்ள  
அ்மபபு, ககட்டல், ஒலி மபாசு்பாடு மறறும் அ்தைக் 
கட்டுப்டுததும் வழிகள் குறிததும் ்டிபக்பாம்.

 1.1  ஒலி உருவோதல் 
ஒரு ப்பாருள் அதிரவுக்கு உட்்டுததைப்ட்டபால் 

ஒலி உருவபாகி்றது. அதிரவு என்்து ஒரு 
ப்பாருளின் முன்னும் பின்னுமபான இயக்கம் 
ஆகும். ஒரு ப்பாருளின் முன்னும் பின்னுமபான 

இயக்கம் அதிரவுக்ள உருவபாக்கும். இது 
சுறறுபபு்றததிறகு கடததைப்டும். அதிரவுகள் எந்தை  
ப்பாருளின் வழிகய கடததைப்டுகி்றகதைபா  அது 
ஊடகம் என அ்ைக்கப்டுகி்றது. ஒலி ஒரு 
ஊடகம் வழியபாக மூைப புள்ளியிலிருந்து 
ககட்்வருக்கு  நகரகி்றது. சிை பெயல்்பாடுகளின் 
உதைவியுடன் ஒலியின் உருவபாக்கத்தை நபாம் 
புரிந்து பகபாள்ள முடியும்.

 செயல்்ோடு  1

ஒரு பவறறு தீபப்ட்டியின் அட்்ட்ய 
எடுதது,  அ்தைச சுறறி ஒரு ரப்ர க்ண்்ட 
கட்டவும். பின்னர, நீட்டப்ட்ட ரப்ர க்ண்்ட 
உங்கள் ஆள்கபாட்டி விரைபால் இழுதது 
விடுங்கள். நீங்கள் என்ன உணரகிறீரகள்? 
ஏகதைனும் ஒலி ககட்கி்றதைபா?

்டம் 1.1 ரப்ர் ந்ண்ட் அதிர்வு

ஒலி1
அைகு
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2அறிவியல்

ரப்ர க்ண்்ட இழுதது விடும்க்பாது அது 
அதிரவுறும். ரப்ர க்ண்ட் அதிரவுறும் வ்ர 
கைெபான (ஹம்மிங்) ஒலி்ய நீங்கள் ககட்கைபாம். 
ரப்ர க்ண்ட் அதிரவுறுவ்தை நிறுததியவுடன் 
(ஹம்மிங்) ஒலி நின்றுவிடுகி்றது. அதிரவுறும் 
துகள்களபால் ஒலி உருவபாகி்றது என்்்தை இது  
உறுதிப்டுததுகி்றது. கிட்டபார மறறும் சிததைபார 
க்பான்்ற இ்ெக் கருவிகளில் இந்தை வ்கயபான 
அதிரவுக்ள நீங்கள் உணரைபாம்.

 செயல்்ோடு 2

ஒரு உகைபாக உள்ளீடற்ற  ் பா்ன்ய  எடுதது. 
எ்தையும் பதைபாடபாதை வ்கயில் வெதியபான 
இடததில் அ்தைத பதைபாங்க விடுங்கள். இபக்பாது, 
அ்தை ஒரு குசசியபால் தைட்டவும். உங்கள் 
ஆள்கபாட்டி விரைபால் பமதுவபாக ்பா்ன்ய 
பதைபாடவும். அதிரவுக்ள நீங்கள் 
உணரகிறீரகளபா? மீண்டும், குசசியபால் தைட்டி, 
உங்கள் ்ககளபால் இறுக்கமபாகப பிடிததுக் 
பகபாள்ளுங்கள். நீங்கள் இன்னும் ஒலி்ய 
ககட்கிறீரகளபா? ஒலி்ய உருவபாக்குவ்தை 
நிறுததிய பின் ்பா்ன பதைபாடவும். இபக்பாது 
அதிரவுக்ள உணர முடிகி்றதைபா?

்டம் 1.2 உகைபாகங்களில் ஏற்டும் அதிரவுகள் 
அதிரவுகள் ஒலி்ய உருவபாக்குகி்றது 

என்்்தை இந்தை பெயல்்பாடு கபாட்டுகி்றது. இந்தை 
மு்்றயில் ்பா்ன்ய பதைபாடுவதைன் மூைம் 
அதிரவுக்ள உணர முடியும். ஆனபால் சிை 
ெந்தைரப்ங்களில் அதிரவுக்ளப ்பாரக்க முடியும்.

்டம் 1.3 அதிரவுறும் தைட்டு தைண்ணீரில் 
அ்ைக்ள உருவபாக்குகி்றது

 செயல்்ோடு 3

ஒரு உகைபாக தைட்்ட எடுதது, அதில் சிறிது 
தைண்ணீர ஊற்றவும். அதைன் விளிம்பில்  ஒரு 
கரண்டியபால் தைட்டவும். ஏகதைனும் ஒலி 
ககட்கி்றதைபா? மீண்டும் தைட்்ட தைட்டி அ்தைத 
பதைபாடவும். தைட்டு  அதிரவுறுவ்தை நீங்கள் 
உணர முடிகி்றதைபா?  நீரின் கமற்ரப்்ப 
்பாருங்கள். நீர கமற்ரபபில் ஏகதைனும் 
அ்ெ்வக் கபாண்கிறீரகளபா? இபக்பாது,  
தைட்்ட ்கயில் பிடி. நீரின் கமற்ரபபில் 
என்ன மபாற்றத்தை நீங்கள் 
கவனிக்கிறீரகள்?

ஒரு ப்பாருள் அதிரவுக்கு உட்்டுததைப்ட்டபால் 
அது ஒலி்ய உருவபாக்குகி்றது என்்்தை 
கமறகண்ட பெயல்்பாடுகள் கபாட்டுகின்்றன. 
அதிரவு மூைம் உருவபாகும் ஒலி ஒரு 
இடததிலிருந்து இன்பனபாரு இடததிறகு 
்ரப்ப்டுகி்றது. அது நம் கபா்தை அ்டயும் க்பாது 
ஒலி்யக் ககட்கிக்றபாம்.

 1.2  ஒலி ்ரவுதல் 
பதைபா்ைவில் நிறகும் உங்கள் நண்்்ர 

நீங்கள் அ்ைக்கும்க்பாது, உங்கள் குர்ை 
உங்கள் நண்்ர ககட்க முடியும். ஒலி உங்கள் 
நண்்்ர எவவபாறு அ்டகி்றது? ஒலி ஒரு 
இடததிலிருந்து இன்பனபாரு இடததிறகு 
்யணிப்தைபால் அவரபால்  ககட்க முடிகி்றது. ஒலி 
என்்து ஒரு வ்க ஆற்றல்  மறறும் அது ்ரவ 
ஒரு ஊடகம் கதை்வ. கீகை பகபாடுக்கப்ட்டுள்ள 
பெயல்்பாட்டிலிருந்து இ்தைப புரிந்து பகபாள்ள 
முடியும்.

 செயல்்ோடு 4

மணி ஜபாடி மறறும் அ்ைக்சி்ய 
எடுததுக் பகபாள்ளுங்கள். அ்ைக்சியில் 
இ்ெ்ய இ்ெக்க பெய்து ஜபாடியில் 
்வக்கவும். இபக்பாது, ஒரு பவறறிட 
்ம்்்ப ் யன்்டுததி மணி ஜபாடியிலிருந்து 
கபாற்்ற பவளிகயற்றவும். ஜபாடியிலிருந்து 
கமலும் கமலும் கபாறறு அகற்றப்டுவதைபால், 
அ்ைக்சியிலிருந்து வரும் ஒலி கு்்றந்து 
பகபாண்கட இறுதியில் நின்று விடுகி்றது 
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படம்  1.4 மணி ஜாடி 

இந்தை கெபாதை்னயிலிருந்து ஒலி 
பவறறிடததில் ்ரவ  முடியபாது என்்து 
பதைளிவபாகி்றது, அதைறகு கபாறறு க்பான்்ற ஒரு 
ஊடகம் கதை்வ. ஒலி நீர மறறும் 
திடபப்பாருட்களிலும் ்யணிக்கி்றது. 
ஒலியின் கவகம் திரவங்க்ள விட 
திடபப்பாருட்களில் அதிகம் ஆனபால் இது 
வபாயுக்களில் மிகக் கு்்றவு. 

தைபாமஸ் ஆல்வபா எடிென், 1877 
ஆம் ஆண்டில் ஒலிப்திவு 
ெபாதைனத்தைக் கண்டுபிடிததைபார, 

இது ்திவுபெய்யப்ட்ட ஒலி்ய இயக்கும் 
ெபாதைனம் ஆகும்.

ஒலியின் கவகம் என்்து ஒரு பநபாடியில் 
அது ்யணிக்கும் தூரம். இ்தை v  என 
குறிக்கைபாம். இது v = nλ  என்்ற குறியீட்டபால் 
குறிக்கப்டுகி்றது, இங்கு n என்்து அதிரபவண் 
மறறும் λ என்்து அ்ைநீளம்.

நேலும் அறிந்துசகோள்நவோம்

அ்ைநீளம் என்்து பதைபாடரசசியபான இரண்டு 
துகள்களுக்கு இ்டயிைபான தூரம் ஆகும், 
அ்வ ஒகர கட்டததில் அதிரவுறுகின்்றன. 
இது கிகரக்க எழுததைபால் குறி க்கப்டுகி்றது. 
அ்ைநீளததின் அைகு மீட்டர (மீ) ஆகும்.
அதிரபவண் என்்து ஒரு பநபாடியில் ஏற்டும் 
அதிரவுகளின் எண்ணிக்்க ஆகும்.
இது ‘n’ அல்ைது (Hz) ஆல் குறிக்கப்டுகி்றது. 
அதிரபவண்ணின் அைகு பஹரட்ஸ் 
(பஹரட்ஸ்) ஆகும்.

கணககீடு  1
ஒரு ஒலி 50 பஹரட்ஸ் அதிரபவண் மறறும் 
10 மீ அ்ைநீளம் பகபாண்டது. ஒலியின் கவகம் 
என்ன?

தீர்வு
பகபாடுக்கப்ட்ட தைகவல்,    n = 50 Hz,  λ = 10m

       v = nλ
               v = 50 × 10 
              v = 500 ms-1

கணககீடு 2
ஒரு ஒலி 5 Hz அதிரபவண் மறறும்  25 ms-1 

கவகத்தைக் பகபாண்டுள்ளது. ஒலியின் 
அ்ைநீளம் என்ன?
தீர்வு
பகபாடுக்கப்ட்ட தைகவல், n = 5 Hz,  v = 25 ms-1

             v = nλ 
             λ = v/n = 25/5 = 5 m

 செயல்்ோடு 5

இரண்டு கறக்ள எடுதது அவற்்ற 
ஒன்க்றபாபடபான்று தைட்டி, அ்வ உருவபாக்கும் 
ஒலி்யக் ககளுங்கள். இபக்பாது கறக்ள 
நீருக்கடியில் எடுதது தைட்டவும். நீருக்கடியில் 
கறகளபால் உருவபாகும் ஒலி ்ைவீனமபாகவும் 
மறறும் மிகவும் பதைளிவபாக இல்்ை என்்்தை 
நீங்கள் உணரவீரகள்.

ஒலியின் கவகமபானது பவப்நி்ை, 
அழுததைம் மறறும் ஈரப்தைம் க்பான்்ற ் ண்புக்ளப 
ப்பாறுதது மபாறு்டும் . எந்தை ஒரு ஊடகததிலும், 
பவப்நி்ை அதிகரிக்கும் க்பாது ஒலியின் 
கவகமும் அதிகரிக்கி்றது. எடுததுக்கபாட்டபாக, 
கபாறறில் ஒலியின் கவகம் 0°C இல் 331 ms-1 
மறறும் 22°C இல் 344 ms-1 ஆகும். ்ல்கவறு 
ஊடகங்களில் ஒரு குறிபபிட்ட பவப்நி்ையில் 
ஒலியின் கவகம் அட்டவ்ண 1.1 இல் 
்ட்டியலிடப்ட்டுள்ளது

பவறறிட ்ம்பு
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அட்டவணண 1.1 பவவகவறு 
ஊடகங்களில்  25°C இல் ஒலியின் கவகம்

நிணை ச்ோருள் நவகம் (ms-1)

திடப 
ப்பாருள்

அலுமினியம் 6420

துருபபிடிக்கபாதை எஃகு 5960

இரும்பு 5950

திரவங்கள்
கடல் நீர 1530

கபாய்சசி வடிகட்டிய நீர 1498

வபாயுக்கள்
்ஹட்ரஜன் 1284

ஆக்ஸிஜன் 316

நேலும் அறிய

கபாறறில் உள்ள நீரின் அளவு ஈரப்தைம் என்று 
அ்ைக்கப்டுகி்றது. இது குளிரகபாைததில் 
கு்்றவபாகவும், ககபா்டயில் அதிகமபாகவும் 
இருக்கும். ஈரப்தைம் அதிகரிப்தைன் மூைம் 
ஒலியின் கவகம் அதிகரிக்கி்றது. ஈரப்தைம் 
அதிகரிக்கும்க்பாது கபாறறின் அடரததி  
கு்்றவகதை  இதைறகுக் கபாரணம்.

ஒலி பவவகவறு ஊடகங்களில் பவவகவறு 
கவகங்களில் ்ரவும் என்்்தை கண்கடபாம் 
இபக்பாது அது ஒரு ஊடகததில் எவவபாறு 
்யணிக்கி்றது என்்்தைப ்பாரபக்பாம். 
அதிரவுறும் ப்பாருள் அ்தைச சுறறியுள்ள 
துகள்களின் அதிரவுக்கு கபாரணமபாகி்றது 
என்்்தை நபாம் அறிகவபாம். ஒரு ப்பாருள் 
அதிரவுறும் க்பாது அதில் உள்ள  துகள்கள் நடு 
புள்ளியிலிருந்து இடபப்யரசசி அ்டகி்றது 
பின்னர அது அருகிலுள்ள துகள் மீது ஒரு 
ஆற்ற்ை கடததுகி்றது. ஒலி ஒருவரின் 
பெவிப்்்ற அ்டயும் வ்ர இந்தை 
பெயல்மு்்றயபானது பதைபாடரகி்றது.

இ்தைப புரிந்துபகபாள்வதைறகு அதிரவுறும் 
இ்ெக்க்வ்ய கருததில் பகபாள்கவபாம். ஒரு 
இ்ெக்க்வ முன்கனபாக்கி நகரும்க்பாது 
முன்னபால் உள்ள கபாற்்ற அழுததி உயர 
அழுததை ்குதி்ய உருவபாக்குகி்றது. ்டததில் 
கபாட்டப்ட்டுள்ள்டி இந்தை ்குதி ஒரு  (C) என்று 
அ்ைக்கப்டுகி்றது. இது பின்கனபாக்கி 
நகரும்க்பாது,  கு்்றந்தை அழுததை ்குதி்ய(R) 
உருவபாக்குகி்றது. இ்வ ஒலி அ்ைக்ள 

உருவபாக்குகின்்றன, இது ஊடகம் வழியபாக 
்ரவுகி்றது. 

்டம் 1.5 அதிரவுறும் இ்ெக்க்வ

 1.3  ஒலி அணைகள்

 செயல்்ோடு  6

ஒரு கல்்ை  குளததில் எறியும் க்பாது 
அ்ைக்ள உருவபாக்குகி்றது, இது நீரின் 
கமற்ரபபில் கவகமபாக ்ரவுகி்றது மறறும் 
அ்வ எல்ைபா தி்ெகளிலும் ்ரவுகின்்றன.  
துகள்கள் இடம் ப்யரகின்்றனவபா? இ்தை 
சிை மர  துகள்கள் அல்ைது இ்ைக்ள அதில்  
க்பாடுவதைன் மூைம் உணர முடியும்.  துகள்கள் 
இடம்ப்யரவதில்்ை. அதைறகு ்திைபாக 
துகள்கள் கமலும் கீழும் நகரவ்தை கபாண 
முடியும் இகதைக்பால், ஒலி  அ்ை வடிவததில் 
்யணிக்கி்றது.

ஒலி என்்து ஒரு வ்க ஆற்றைபாகும், இது 
கபாறறு அல்ைது கவறு எந்தை ஊடகததின் 
வழியபாகவும்  இயந்திர அ்ை வடிவததில் 
்ரவுகி்றது. இயந்திர அ்ை என்்து ஒரு துகள்கள்  
நடுபபுள்ளியிலுருந்து சீரபாக அதிரவுறுவதைபால்  
உருவபாகும் அ்ை ஆகும். இது துகள்களின் 
பதைபாடரசசியபான அதிரவுகளின்  கபாரணமபாக  ஒரு 
ஊடகததில் ்ரவுகி்றது. அதைபாவது ஆற்றல் ஒரு 
துகளிலிருந்து மறப்றபாரு துகள்களுக்கு அ்ை 
வடிவததில் கடததைப்டுகி்றது, இது துகள்களின் 
அதிரவுகளபால் ஏற்டுகி்றது. 
1.3.1  அணை இயககத்தின் சி்றபபியல்பு
1. அ்ை இயக்கததில், ஆற்றல் மட்டுகம 

கடததைப்டுகி்றது துகள்கள் அல்ை.
2. அ்ை இயக்கததின் கவகம் அதிரவுறும் 

துகளின் தி்ெகவகததிலிருந்து 
கவறு்ட்டது.
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3. ஒரு இயந்திர அ்ையின் ்ரவலுக்கு, 
நி்ைமம், சீரபான அடரததி,மீட்சி தைன்்ம, 
துகள்களுக்கி்டகய கு்்றந்தை உரபாய்வு 
க்பான்்ற ்ண்புக்ளக் பகபாண்டிருக்க 
கவண்டும்.

விண்பவளி வீரரகள் 
ஒருவருக்பகபாருவர எவவபாறு 
பதைபாடரபு பகபாள்கி்றபாரகள்? 

விண்பவளி வீரரகள் தைங்கள் 
தை்ைக்கவெங்களில் சிை ெபாதைனங்க்ளக் 
பகபாண்டுள்ளனர, அ்வ  ஒலி அ்ைக்ள 
கரடிகயபா அ்ைகளபாக மபாறறி  
கடததுகின்்றன

1.3.2  இயந்திர அணை வணககள்
இயந்திர அ்ையில் இரண்டு வ்ககள் 

உள்ளன.
1. குறுக்க்ை
2. பநட்ட்ை

குறுககணை
குறுக்க்ையில் துகள்கள் அதிரவுறும் 

தி்ெயபானது, அ்ை ்ரவலின் தி்ெக்கு 
பெங்குததைபாக இருக்கும். எடுததுக்கபாட்டபாக 
கம்பிகளில் அ்ைகள், ஒலி அ்ைகள்.
குறுக்க்ைகள் திட மறறும் திரவங்களில் 
மட்டுகம உருவபாகும்.

்டம் 1.6 குறுக்க்ை

குறுக்க்ை

ஆற்றல் ்ரவும் தி்ெ

துகள்கள் அதிரவுறும் 
தி்ெ

ச�ட்டணை
பநட்ட்ையில் துகள்கள் அ்ை ்ரவும் 

தி்ெக்கு இ்ணயபாக அதிரவுறுகின்்றன. 
எடுததுக்கபாட்டபாக நீரூறறுகளின் அ்ைகள், . 
பநட்ட்ை  திடபப்பாருட்களிலும், திரவங்களிலும், 
வபாயுக்களிலும் உருவபாகின்்றன

்டம் 1.6 பநட்ட்ை

ஆற்றல் ்ரவும் தி்ெ

பநட்ட்ை
துகள்கள் அதிரவுறும் 

தி்ெ

பூகம்்ததின் க்பாது 
உருவபாகும் அ்ைகள் 
பநட்ட்ைக்கு உதைபாரணம் 

ஆகும்.. பவடிபபுகள், பூகம்்ங்கள் மறறும் 
எரிம்ை பவடிபபுகள் கபாரணமபாக பூமியின் 
அடுக்குகள் வழியபாக ்ரவும்  அ்ைகள் நிை 
அதிரவு அ்ைகள் என்று 
அ்ைக்கப்டுகின்்றன. ஒரு 
்ஹட்கரபாஃக்பான் மறறும் நிை அதிரவு 
அள்வ்யப ்யன்்டுததி ஒருவர இந்தை 
அ்ைக்ளப அறிந்து அவற்்றப ்திவு 
பெய்யைபாம். Seismology  என்்து நிை 
அதிரவு அ்ைகளின் ஆய்்வக் 
்கயபாளும் அறிவியலின் கி்ள.

 1.4  ஒலியின் ்ண்புகள்

நீங்கள் ககட்கும் அ்னதது ஒலிகளும் 
ஒகர வ்க்ய ெபாரந்தை்வ அல்ை. ஒவபவபாரு 
ஒலியும் மறப்றபான்றிலிருந்து சிை ்ண்புகளில் 
கவறு்டுகின்்றன.

1.4.1 உரபபு

பமல்லிய  அல்ைது ்ைவீனமபான ஒலி்ய 
உரததை ஒலியிலிருந்து கவறு்டுததுவதைறகு 
உதைவும் ஒலியின் சி்றபபியல்க் உரபபு என 
வ்ரயறுக்கப்டுகி்றது. ஒலியின் உரபபு  அதைன் 
வீச்ெப  ப்பாறுததைது. அதிக அ்ை வீசசு 
ெபதைமபாகவும் ,கு்்றந்தை அ்ை வீசசு பமல்லிய 
ஒலியபாகவும் இருக்கும். ஒரு டிரம் (drum)
பமன்்மயபாக அடிக்கப்டும்க்பாது, பமல்லிய 
ஒலி உருவபாகி்றது. இருபபினும், அது வலுவபாக 
அடிக்கப்டும்க்பாது, உரததை ஒலி உருவபாகி்றது. 
ஒலியின் உரததைலின் அைகு படசி்ல் (dB) 
ஆகும்.
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நேலும் அறிந்து சகோள்நவோம்
அ்ையின் வீசசு என்்து ்மயபபுள்ளியில் 
இருந்து துகளின் அதிக்ட்ெ இடபப்யரசசி 
ஆகும். இ்தை ‘A’. என்்ற எழுததைபால் 
குறிக்கப்டுகி்றது வீசசின் அைகு ‘மீட்டர’ (m).

1.4.2 சுருதி
சுருதி என்்து ஒலியின் சி்றபபியல்பு ஆகும். 

இது ஒரு தைட்்டயபான ஒலி மறறும் .
பமன்்மயபான ஒலி்ய கவறு்டுததி அறிய 
உதைவுகி்றது. அதிரபவண் அதிகமபாக 
இருக்கும்க்பாது சுருதி அதிகமபாக இருக்கும். 
உயர சுருதி ஒரு ஒலிக்கு பமன்்ம்ய 
பகபாடுக்கி்றது. விசில், மணி, புல்ைபாங்குைல் 
மறறும் வயலின் ஆகியவற்றபால் உருவபாகும் 
ஒலி அதிக சுருதி பகபாண்ட ஒலிகளபாகும் .

ப்பாதுவபாக, ஒரு ப்ண்ணின் குரல் 
ஆணின் குர்ை விட உயரந்தை சுருதி 
பகபாண்டதைபாக இருக்கும். அதைனபால்தைபான் ஒரு 
ப்ண்ணின் குரல் ஆணின் குர்ை விட .
பமன்்மயபானதைபாக உள்ளது. சிங்கததின் 
கரஜ்ன மறறும் டிரம்்ஸை அடிப்து கு்்றந்தை 
சுருதி பகபாண்ட ஒலிக்கு சிை எடுததுக்கபாட்டுகள் 
ஆகும்.

1.4.3  தரம்
தைரம் என்்து ஒலியின் மறப்றபாரு சி்றபபியல்பு 

ஆகும். இது ஒகர சுருதி மறறும் வீசசு பகபாண்ட 
இரண்டு ஒலிக்ள கவறு்டுததி அறிய 
உதைவுகின்்றது உதைபாரணமபாக ஒரு 
இ்ெக்குழுவில், சிை இ்ெக்கருவிகள் 
உருவபாக்கும் ஒலிகளுக்கு ஒகர சுருதி மறறும் 
உரபபு இருக்கைபாம். ஆனபாலும், ஒவபவபாரு கருவி 
உருவபாக்கும் ஒலி்யயும் தைரததின் மூைம் 
நீங்கள் பதைளிவபாக அ்டயபாளம் கபாணைபாம்.

1.4.4  நகட்கககூடிய தன்ணே ேறறும் வரம்பு
ஒலி்ய  அதிரபவண்ணின் அடிப்்டயில் 

மூன்று  வ்கயபாக  பிரிக்கைபாம்
• ககட்ப்பாலி
• குறப்றபாலி
• மீபயபாலி

நகட்ச்ோலி
20 பஹரட்ஸ் முதைல் 20000 பஹரட்ஸ் 

வ்ரயிைபான அதிரபவண் பகபாண்ட ஒலி 

கெபானிக் ஒலி அல்ைது ககட்ப்பாலி என்று 
அ்ைக்கப்டுகி்றது. இந்தை ஒலிக்ள 
மனிதைரகளபால் மட்டுகம ககட்க முடியும். மனிதை 
கபாதுகளபால் 20 பஹரட்ஸ்க்கு கீழ உள்ள அல்ைது 
20000 பஹரட்ஸைஸுக்கு கமல் உள்ள   
அதிரபவண்களுடன் கூடிய ஒலிக்ளக் ககட்க 
முடியபாது. எனகவ, கமகை உள்ள வரம்பு 
ககட்கக்கூடிய ஒலியின் வரம்பு என 
அ்ைக்கப்டுகி்றது.
குறச்றோலி

20 பஹரட்ஸைஸுக்குக் கு்்றவபான 
அதிரபவண் பகபாண்ட ஒலி குறப்றபாலி அல்ைது 
இன்ஃபரபாகெபானிக் ஒலி என்று 
அ்ைக்கப்டுகி்றது. இந்தை ஒலி்ய 
மனிதைரகளபால் ககட்க முடியபாது, ஆனபால் நபாய், 
டபால்பின் க்பான்்ற சிை விைங்குகள் இந்தை 
அதிரபவண்ணின் ஒலிக்ளக் ககட்க முடியும். 
குறப்றபாலியின் ்யன்கள் கீகை 
பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளன.

•  இது பூமி கண்கபாணிபபு அ்மபபில் 
்யன்்டுததைப்டுகி்றது.

•  இது மனிதை இதையததின் பெயல்்பாடுகள்  
குறிததை ஆய்விலும் ் யன்்டுததைப்டுகி்றது.

மீசயோலி
20000 பஹரட்்ஸை விட அதிக அதிரபவண் 

பகபாண்ட ஒலி மீபயபாலி ஒலி என 
அ்ைக்கப்டுகி்றது. பவளவபால்கள், நபாய்கள், 
டபால்பின்கள் க்பான்்ற விைங்குகள் சிை 
மீபயபாலிக்ள ககட்க முடிகி்றது. மீபயபாலியின் 
சிை ்யன்்பாடுகள் கீகை பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளன.

•  இது ‘கெபாகனபாகிரபாம்’ க்பான்்ற மருததுவ 
்யன்்பாடுகளில் விரிவபாகப 
்யன்்டுததைப்டுகி்றது.

•  இது கெபானபார அ்மபபில் கடலின் 
ஆைத்தைக் கண்டறியவும் நீரமூழகிக் 
கப்ல்க்ளக் கண்டறியவும் 
்யன்்டுததைப்டுகி்றது.

•  இது ்பாததிரம் கழுவும் இயந்திரங்களிலும் 
்யன்்டுததைப்டுகி்றது.

•  மீபயபாலியின் மறப்றபாரு முக்கியமபான 
்யன்்பாடு கபால்டனின் விசில் ஆகும். 
இந்தை விசில் மனிதை கபாதுக்கு பெவிக்கு 
புைப்டபாது, ஆனபால் அ்தை நபாய்களபால் 
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ககட்க முடியும். இது நபாய்களுக்கு 
புைனபாய்வு ்யிறசி அளிக்க 
்யன்்டுகி்றது.

ஒரு பவௌவபால் 20,000 
பஹரட்்ஸை விட அதிக 
அதிரபவண் உ்டய 

ஒலிக்ளக் ககட்க முடியும். பவௌவபால் 
அைறும்க்பாது  மீபயபாலி்ய 
உருவபாக்குகின்்றன. இந்தை மீபயபாலி 
அ்ைகள் அவறறின் வழி்யயும் 
இ்ர்யயும் கண்டுபிடிக்க உதைவுகின்்றன.

 1.5  இணெ கருவிகள்
சிை ஒலிகள் கபாதுக்கு மகிழசசி அளிதது 

உங்க்ள மகிழவிக்கின்்றன. கபாதுக்கு 
மகிழசசியபான உணர்வத தைரும் ஒலி ‘இ்ெ’ 
என்று அ்ைக்கப்டுகி்றது. சீரபான அதிரவுகளபால் 
இ்ெ உருவபாக்கப்டுகி்றது. இ்ெக்கருவிகள் 
நபான்கு வ்ககளபாக வ்கப்டுததைப்ட்டுள்ளன.

• கபாறறுக் கருவிகள்
• நபாணல் கருவிகள்
• கம்பிக் கருவிகள்
• தைபாள வபாததியங்கள்

 கோறறுக கருவிகள்
ஒரு கபாறறுக் கருவியில் ஒரு பவறறிட 

குைபாயில் ஏற்டும் கபாறறின் அதிரவுகளபால் ஒலி 

உருவபாகி்றது. அதிரவுறும் கபாறறு தைம்்ததின் 
நீளத்தை மபாறறுவதைன் மூைம் அதிரபவண் 
மபாறு்டும். எக்கபாளம், புல்ைபாங்குைல், பெஹனபாய் 
மறறும் ெபாக்ஸைக்பான் ஆகிய்வ நன்கு 
அறியப்ட்ட சிை கபாறறு கருவிகள்.

�ோணல் கருவிகள்
நபாணல் கருவியில் ஒரு நபாணல் 

கபாணப்டும் . ஊதைப்டும் கபாறறின் கபாரணமபாக 
கருவியில் உள்ள நபாணல் அதிரவுக்கு 
உட்்டுகி்றது இது குறிபபிட்ட ஒலி்ய 
உருவபாக்குகி்றது. நபாணல் கருவிகளுக்கு 
எடுததுக்கபாட்டு ஹபாரகமபானியம் மறறும் வபாய் 
இ்ெ கருவி (Mouth-organ).

 கம்பிக கருவிகள்
கம்பி கருவிகளில் அதிரவுக்ள உருவபாக்க 

கம்பி அல்ைது இ்ைகள் ்யன்்டுகின்்றன. 
இந்தை கருவிகளில் பவறறிட ப்ட்டிகள் 
கபாணப்டுகின்்றன. இ்வ உருவபாகும் 
அதிரவுக்ள ப்ருக்கம்டயபெய்ய 
உதைவுகின்்றது  அதிரவுறும் கம்பியின் நீளத்தை 
மபாறறுவதைன் மூைம் ஒலியின் அதிரபவண் 
மபாறு்டும்.

வயலின், கிட்டபார, சிதைபார ஆகிய்வ கம்பி 
கருவிகளின் எடுததுக்கபாட்டுகள். கிட்டபார ்ை 
அதிரபவண்க்ளக் பகபாண்டுள்ளது, அது 
இயற்கயபாககவ அதிரவுறும். இந்தை 
அதிரபவண்கள் ஹபாரகமபானிக்ஸ் என்று 
அ்ைக்கப்டுகின்்றன. அதிரபவண்ணபானது 

்டம் 1.8 இ்ெக்கருவிகள்
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8அறிவியல்

கம்பியின் இழுவி்ெ, கம்பியின் கநர அடரததி 
மறறும் கம்பியின் நீளத்தை ப்பாறுததைது
 தோள வோத்தியஙகள்

தைபாள வபாததியங்கள் தைட்டும்க்பாது, 
அடிக்கும்க்பாது, உரசும்க்பாது அல்ைது கமபாதும் 
க்பாது ஒரு குறிபபிட்ட ஒலி்ய 
உருவபாக்குகின்்றன. அ்வ மிகப ்ை்மயபான 
இ்ெக்கருவிகள் ஆகும். உைபகங்கிலும் ்ை 
அறபுதைமபான தைபாள வபாததியங்கள் உள்ளன. 
டிரம் மறறும் தைக்ைபா க்பான்்ற தைபாள 
வபாததியங்கள் கதைபால் ெவ்வக் 
பகபாண்டிருக்கின்்றன, அ்வ (பரெகனட்டர) 
எனப்டும் பவறறுப ப்ட்டியின் குறுக்கக 
கட்டப்ட்டுள்ளன.  ெவவு தைட்ட்டும் க்பாது 
அதிரவ்டந்து ஒலி்ய உருவபாக்குகி்றது

 1.6  ேனிதர்களில் ஒலி உருவோதல்

ஒரு மனிதைனில், குரைபானது குரல் 
ப்ட்டியில் உருவபாகி்றது, இது குரல்வ்ள என 
அ்ைக்கப்டுகி்றது, இது பதைபாண்்டயில் 
உள்ளது. இது மூசசுக்குைபாயின் கமல் ்குதியில் 
அ்மந்துள்ளது குரல்வ்ளயில் ‘குரல் 
நபாண்கள்’ எனப்டும் இரண்டு தை்ெநபாரகள் 
உள்ளன, அதைன் குறுக்கக கட்டப்ட்டுள்ளன. 
குரல் நபாண்கள் ஒரு குறுகிய பிளவுக்ளக் 
பகபாண்டுள்ளன, இதைன் மூைம் கபாறறு 
உள்களயும் பவளிகயயும் பெல்கி்றது.. ஒரு ந்ர 
க்சும்க்பாது,   நு்ரயீரலில் இருந்து வரும் 
கபாறறு மூ சசுக்குைபாய் வழியபாக குரல்வ்ள 
வ்ர தைள்ளப்டுகி்றது.

்டம் 1.9 குரல்வ்ளயின் அ்மபபு

குரல்நபாண்

குருதபதைலும்பு

குரல்வ்ள 

மூசசுக்குைபாய்  
(கபாறறு குைபாய்)

இந்தை கபாறறு பிளவு வழியபாக பெல்லும் 
க்பாது, குரல் நபாண்கள் அதிரவ்டந்து ஒலி்ய 
உருவபாக்கத பதைபாடங்குகின்்றன. குரல்வ்ளயில் 

தைடிம்ன மபாறறுவதைன் மூைம்  பிளவுகளில் 
உள்ள கபாறறுததைம்்ததின்  நீளத்தை மபாற்றைபாம். 
இது பவவகவறு சுருதி பகபாண்ட ஒலிக்ள 
உருவபாக்குகி்றது. ஆண்களுக்கு ப்பாதுவபாக 
தைடிமனபான மறறும் நீண்ட குரல் நபாண்கள் 
உள்ளன, அ்வ ப்ண்களுடன் ஒபபிடு்கயில் 
ஆைமபான, கு்்றந்தை சுருதி பகபாண்ட ஒலி்ய 
உருவபாக்குகின்்றன.

 1.7   ேனித கோதுகள் செயல்்டும் விதம்
ப ் ரு ம் ் பா ை பா ன 

விைங்குகளில் ஒலி்ய  
ககட்க கபாது என்்ற 
முக்கியமபான உறுபபு 
உள்ளது. நம் கபாதுகள் 
வழியபாக ஒலி்யக் ககட்க 
முடிகி்றது. மனிதை கபாது 
கபாறறின் உயர அதிரபவண் அதிரவுக்ள 
உள்ளிழுதது அதிரவ்டகி்றது. நீரவபாழ 
விைங்குகளின் கபாதுகள் நீரில் அதிக அதிரபவண் 
அதிரவுக்ள ப்றும் வ்கயில் 
வடிவ்மக்கப்ட்டுள்ளன. மனிதை கபாதுகளின் 
பவளிபபு்றம் மறறும் புைப்டும் ்குதி பின்னபா 
(வ்ளந்தை வடிவததில்) என்று 
அ்ைக்கப்டுகி்றது. இது சுறறுபபு்றததில் இருந்து 
ஒலி்ய கெகரிக்கும்்டி சி்றப்பாக 
வடிவ்மக்கப்ட்டுள்ளது, பின்னர அது கபாது 
கபால்வபாய் வழியபாக கபாது டிரம்்ம (்டம்்பானிக் 
ெவவு) அ்டயும்.உள் கபாதில் இருந்து அதிரவுகள் 
சிக்னல்கள் வடிவில் மூ்ளக்கு 
அனுப்ப்டுகின்்றன. மூ்ள இந்தை 
ெமிக்்ஞைக்ள ஒலிகளபாக உணரகி்றது.

்டம் 1.10 மனிதை கபாது

கபாக்லியபா
பெவிப்்்ற

உள் கபாது

ஒலி உணரி 

யூஸ்டபாசசியன்  
குைபாய்

நடுக்கபாதுபவளிக் கபாது

அ்ர வட்ட கபால்வபாய்கள்
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9 ஒலி

 1.8  ஒலி ேோசு்ோடு

கபாதுக்கு விரும்்ததைகபாதை எந்தை ஒலியும் 
இ்ரசெல் என்று அ்ைக்கப்டுகி்றது. இது 
கதை்வயற்ற, எரிசெலூட்டும் மறறும் ெததைமபான 
ஒலி. ஒழுங்கற்ற மறறும் கபாை ஒழுங்கற்ற 
அதிரவுகளபால் (இ்ரசெல்) உருவபாகி்றது. 
இ்ரசெல் உங்களுக்கு மன அழுததைத்தைத 
தைருகி்றது. ்ல்கவறு மூைங்களிலிருந்து 
உரததை மறறும் கடு்மயபான ஒலிகளபால் 
சூைலில் உருவபாகும் இ்டயூறு ஒலி மபாசு்பாடு 
என்று அ்ைக்கப்டுகி்றது. ்ர்ரப்பான 
ெபா்ைகள், விமபானங்கள், மின் 
ெபாதைனங்களபான மிக்ெர, கி்ரண்டர, ெை்வ 
இயந்திரம் மறறும் ெரியபாக அ்ைவரி்ெ 
பெய்யப்டபாதை கரடிகயபா 
ஆகிய்வ ஒலி மபாசு்பாட்்ட 
ஏற்டுததுகின்்றன.ஒலி மபாசு்பாட்டின் முக்கிய 
ஆதைபாரம் பதைபாழிறெபா்ைகள் ஆகும் .ஒலி 
மபாசு்பாடு பதைபாழில்மயமபாதைல், நகரமயமபாக்கல் 
மறறும் நவீன நபாகரிகததின் வி்ளவு ஆகும்.

1.8.1  ஒலி ேோசு்ோட்டோல் ஏற்டும் உடல் �ை 
்ோதிபபுகள்

ஒலி மபாசு்பாட்டபால் ஏற்டும் சிை உடல் நை 
்பாதிபபுகள் கீகை ்ட்டியலிடப்ட்டுள்ளன.
•  இ்ரசெைபானது, எரிசெல், மன அழுததைம், 

்தைட்டம் மறறும் தை்ைவலி ஆகியவற்்ற 
ஏற்டுததைக்கூடும்.

•  இ்ரசெல் நீண்ட கபாைததிறகு ககட்கும்க்பாது 
ஒரு ந்ரின் தூக்க மு்்ற மபா்றக்கூடும்.

•  இ்ரசெல் பதைபாடரந்து ககட்கும்க்பாது 
பெவிபபுைன் தி்ற்ன ்பாதிக்கைபாம். சிை 
கநரங்களில், இது பெவிபபுைன் இைபபுக்கு 
வழிவகுக்கி்றது.

•  திடீபரன ஏற்டும் இ்ரசெல் மபார்டபபு  
மறறும் மயக்கத்தை ஏற்டுததைக்கூடும்.

•  இது ஒருவரின் கவ்ையில் 
கவனமின்்ம்ய ஏற்டுததுகி்றது. கூம்பு 
ஒலி ப்ருக்கிகள், ஒலி ப்ருக்கிகள் 
க்பான்்றவறறின் ெததைம், கவனமின்்ம்ய 
ஏற்டுததுகி்றது.

•  ஒலி மபாசு்பாடு ஒரு ந்ரின் மன அ்மதி்ய 
்பாதிக்கி்றது. இது நவீன வபாழவின் 
தைறக்பா்தைய ்தைட்டங்க்ள அதிகரிக்கி்றது. 
இந்தை ்தைட்டங்கள் உயர இரததை அழுததைம் 
அல்ைது ெட்படன ககபா்ப்டுதைல் க்பான்்ற 
கநபாய்களுக்கு கபாரணமபாகின்்றன.

1.8.2  ஒலி ேோசு்ோட்ணடக கட்டுப்டுத்துதல்

ஒலி மபாசு்பாட்டின் தீங்கு வி்ளவுகள் 
குறிதது நபாம் ்டிதகதைபாம்  எனகவ, அ்தைக் 
கு்்றப்து நமக்கு அவசியமபாகி்றது. பின்வரும் 
வழிமு்்றக்ளப பின்்றறுவதைன் மூைம் ஒலி 
மபாசு்பாட்்டக் கணிெமபாகக் கு்்றக்கைபாம்.

•  ெமூக, மதை மறறும் அரசியல் விைபாக்களில் 
ஒலிப்ருக்கிக்ளப ்யன்்டுததுவதைறகு 
கடு்மயபான வழிகபாட்டுதைல்கள் அ்மக்கப்ட 
கவண்டும்.

•  அ்னதது வபாகனங்களும் கு்்றவபான 
ஒலிபயழுபபும் (Silencer) ்ெைன்ெர 
பகபாண்டிருக்க கவண்டும்.

•  வபாகனம் ஓட்டும் க்பாது அதிகப்டியபாக 
(ஹபாரன்) ஒலி எழுபபும் கருவிக்ளத 
தைவிரக்க மக்க்ள ஊக்குவிக்க கவண்டும்.

•  பதைபாழில்து்்ற இயந்திரங்கள் மறறும் வீட்டு 
உ்கரணங்கள் மு்்றயபாக ்ரபாமரிக்கப்ட 
கவண்டும்.

•  அ்னதது தைகவல்பதைபாடரபு ெபாதைனங்களும் 
கு்்றந்தை ஒலியில் இயக்கப்ட கவண்டும்.

•  குடியிருபபு ்குதிகளில் கனரக வபாகனங்கள் 
பெல்வ்தை தைடுக்க கவண்டும்.

•  மபாசு கட்டுப்பாட்டு வபாரியததின் 
விதிமு்்றகளின்்டி பதைபாழிறெபா்ைக்ளச 
சுறறி ்சு்ம தைபாழவபாரங்கள் அ்மக்கப்ட 
கவண்டும்.

•  இ்ரசெைபான பதைபாழிறெபா்ைகளில் 
்ணிபுரியும் மக்கள் கபாது ் பாதுகபாப்பான்க்ள 
அணிய கவண்டும்.

•  மரங்க்ள நடவு பெய்வதைறகும், 
தி்ரசசீ்ைகள் மறறும் பமத்தைகள் 
க்பான்்ற ஒலி்ய உறிஞ்சும் ப்பாருட்க்ள 
தைங்கள் வீட்டில் ்யன்்டுததைவும் மக்க்ள 
ஊக்குவிக்க கவண்டும்.
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1.8.3  நகட்டல் இழபபு
உங்களுக்கு பதைரியபாமகைகய கபாது 

ககளபா்ம கு்்ற்பாடு இருக்கைபாம். கபாது 
ககளபா்ம அறிகுறிகள் பின்வருமபாறு.

• கபாது வலி
•  கபாதில் பமழுகு அல்ைது திரவம் இருப்து 

க்பான்்ற உணரவு.
•  கபாதுகளில் பதைபாடரந்து ஒலிப்து  க்பான்்ற 

உணரவு
கபாது ககளபா்மக்கபான கபாரணங்கள் கீகை 

பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளன.
• வயது முதிரவு
•  சிகிச்ெயளிக்கப்டபாதை கபாது பதைபாறறு 

கநபாய்
• சிை மருந்துகள்
• மர்ணு ககபாளபாறுகள்
• தை்ையில் ்ைததை அடி
• இ்ரசெல்

நிணைவில் சகோள்க

 ¾ ஒரு ஊடகததின் துகள்களின் அதிரவு மூைம் 
ஒலி உருவபாகி்றது.

 ¾ ஒலி என்்து ஒரு வ்க ஆற்றல்.
 ¾ அ்ை இயக்கததில் ஆற்றல் மட்டுகம 

மபாற்றப்டுகி்றது துகள்கள் அல்ை.
 ¾ குறுக்கு அ்ைகள் திடபப்பாருட்களிலும் 

திரவங்களிலும் மட்டுகம உருவபாகி்றது.
 ¾ ஒரு பநட்ட்ைகளில் இரண்டு அடுததைடுததை 

இறுக்கங்கள் அல்ைது இரண்டு 

தைளரசசிகளுக்கு இ்டயிைபான தூரம் அதைன் 
அ்ைநீளம் என வ்ரயறுக்கப்டுகி்றது.

 ¾ ஒரு குறுக்க்ைகளில் பதைபாடரசசியபான 
இரண்டு முகடுகள் அல்ைது இரண்டு 
பதைபாடரசசியபான அகடுகளுக்கு இ்டயிைபான 
தூரம் அதைன் அ்ைநீளம் என 
வ்ரயறுக்கப்டுகி்றது.

 ¾ ஒரு துகள் ஒரு முழு அதிரவுக்கு 
எடுததுக்பகபாள்ளும் கபாைம் அதிரவு கபாைம்  
என அ்ைக்கப்டுகி்றது.

 ¾ ஒரு அ்ையின் கவகம் என்்து ஒரு 
பநபாடியில் அந்தை அ்ை ்யணிக்கும் தூரம்.

 ¾ ஒலியின் அதிரபவண் அதிகமபானபால் 
சுருதியும் அதிகரிக்கும் 

 ¾ ஈரப்தைம் அதிகரிப்தைன் மூைம் ஒலியின் 
கவகம் அதிகரிக்கி்றது.

 ¾ ஒழுங்கபான மறறும் சீரபான அதிரவுகளபால்  
இ்ெ உருவபாக்கப்டுகி்றது

 ¾ 20 Hz முதைல் 20000 Hz வ்ரயிைபான 
அதிரபவண் பகபாண்ட ஒலி கெபானிக் ஒலி 
அல்ைது ககட்ப்பாலி  என்று 
அ்ைக்கப்டுகி்றது.

 ¾ 20 Hz ஐ விட கு்்றவபான அதிரபவண் 
பகபாண்ட ஒலி குறப்றபாலி  அல்ைது 
இன்ஃபரபாகெபானிக் ஒலி என்று 
அ்ைக்கப்டுகி்றது.

 ¾ 20000 ஐ விட அதிக அதிரபவண் பகபாண்ட 
ஒலி மீபயபாலி என அ்ைக்கப்டுகி்றது.

  செோறகளஞ்சியம் 

அணை வீச்சு ஒலி அ்ையின் அளவு.
எதிசரோலி ஒலியின் பிரதி்லிபபு
சுருதி ஒரு தைட்்டயபான ஒலி மறறும் .பமன்்மயபான ஒலி்ய  கவறு்டுததி அறிய 

உதைவுகி்றது.
ஒலி அணை துகள்களின் உயர மறறும் கு்்றந்தை அழுததை ்குதி அல்ைது அதிரவுகள் நகரும் மு்்ற.
ஒலியின் நவகம் ஒரு ப்பாருளின் வழியபாக ஒலி எவவளவு கவகமபாக ்ரவுகி்றது
அதிர்வு முன் பின் இயக்கம்.
அணைநீளம் ஒலி அ்ைகளில் அடுததைடுததை இறுக்கங்களுக்கு இ்டயிைபான நீளம்.
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I. ெரியோை விணடணயத் நதர்ந்சதடுத்து எழுதுக.
1. ஒலி அ்ைகள் எதில் மிக கவகமபாக 

்யணிக்கின்்றன
 அ) கபாறறு  ஆ) உகைபாகங்கள் 
 இ) பவறறிடம்  ஈ) திரவங்கள்
2. பின்வருவனவறறில் அதிரவுகளின் ்ண்புகள் 

யபா்வ?
 i) அதிரபவண்  ii) கபாை அளவு 
 iii) சுருதி  iv) உரபபு
 a) i மறறும் ii  b) ii மறறும் iii  
 c) (iii) மறறும் (iv)  d) (i) மறறும் (iv)
3. ஒலி அ்ைகளின் வீசசு எ்தை 

தீரமபானிக்கி்றது
 அ) கவகம்  ஆ) சுருதி  
 இ) உரபபு   ஈ) அதிரபவண்
4. சிததைபார எந்தை வ்கயபான இ்ெக்கருவி?
 அ) கம்பி  கருவி  ஆ) தைபாள வபாததியம்
 இ) கபாறறு கருவி    ஈ)  இ்வ எதுவும் 

இல்்ை
5. ப்பாருந்தைபாதை  ஒன்்்றக் கண்டுபிடி.
 அ) ஹபாரகமபானியம் 
 ஆ) புல்ைபாங்குைல் 
 இ) நபாதைஸ்வரம்  
 ஈ) வயலின்
6. உரப்் ஏற்டுததுவது
 அ) அதிக அதிரபவண் பகபாண்ட அதிரவுகள்.
 ஆ) வைக்கமபான அதிரவுகள்.
 இ) ஒழுங்கபான மறறும் சீரபான அதிரவுகள் 
 ஈ) ஒழுங்கற்ற மறறும் சீரற்ற அதிரவுகள்.
7. மனிதை கபாதுக்கு ககட்கக்கூடிய அதிரபவண் 

வரம்பு
 அ) 2Hz முதைல் 2000Hz   
 ஆ) 20Hz முதைல் 2000Hz வ்ர
 இ) 20 Hz முதைல் 20000Hz 
 ஈ) 200 Hz முதைல் 20000Hz வ்ர

8. ஒலி அ்ையின் வீசசு மறறும் அதிரபவண் 
அதிகரிததைபால், பின்வருவனவறறில் எது 
உண்்ம?

 அ)  உரபபு அதிகரிக்கி்றது மறறும் சுருதி 
அதிகமபாக இருக்கும்.

 ஆ)  உரபபு அதிகரிக்கி்றது மறறும் சுருதி 
மபா்றபாது.

 இ)  ெததைம் அதிகரிக்கி்றது மறறும் சுருதி 
கு்்றவபாக இருக்கும்.

 ஈ)  உரபபு கு்்றகி்றது மறறும் சுருதி 
கு்்றவபாக இருக்கும்.

II. நகோடிட்ட இடத்ணத நிரபபுக.
1.  ஒலி ____________ ஆல் உருவபாக்கப்டுகி்றது.
2.  தைனி ஊெலின் அதிரவுகள் ____________ 

என்றும் அ்ைக்கப்டுகின்்றன.
3.  ஒலி ____________ வடிவததில் ் யணிக்கி்றது.
4.  உங்களபால் ககட்க முடியபாதை உயர 

அதிரபவண் ஒலிகள் ____________ என 
அ்ைக்கப்டுகின்்றன.

5.  ஒலியின் சுருதி அதிரவுகளின் ____________   
ெபாரந்தைது.

6.  அதிரவுறும் கம்பியின் தைடிமன் அதிகரிததைபால், 
அதைன் சுருதி ____________ .

III. ச்ோருத்துக.
1. மீபயபாலி - 20 Hz க்கு கீழ
2. கபாறறில் ஒலியின் 

கவகம்
- ஊடகம் கதை்வ

3. இன்ஃபரபாகெபானிக்ஸ் - 331 ms-1

4. ஒலி - 20000 Hz க்கு 
கீழ கமல்

IV.  கூறறு ேறறும் கோரணம்.
1. கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் 

உண்்ம மறறும் கபாரணம் கூறறின்  
ெரியபான விளக்கம்.

 ேதிபபீடு

8th_Science_Term_III_TM_Unit-1_PHY.indd   11 11/22/2019   10:37:32 AM



12அறிவியல்

2. கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் 
உண்்ம, ஆனபால் கபாரணம் கூறறின் 
ெரியபான விளக்கம் அல்ை.

3. கூறறு உண்்ம ஆனபால் கபாரணம் 
தைவ்றபானது.

4. கூறறு தைவ்றபானது, ஆனபால் கபாரணம் 
உண்்ம.

5. கூறறு  மறறும் கபாரணம் இரண்டும் 
தைவ்றபான்வ.

1. கூறறு: மின்னல் தைபாக்கும்க்பாது மின்ன்ை 
்பாரததை சிறிது கநரம் கழிதது ஒலி 
ககட்கப்டுகி்றது.

 கோரணம்: ஒலியின் கவகத்தை விட ஒளியின் 
கவகம் அதிகம்.

2. கூறறு: ெந்திரனின் கமற்ரபபில் இரண்டு 
ந்ரகள் ஒருவருக்பகபாருவர க்ெ முடியபாது.

 கோரணம்: ெந்திரனில் வளிமண்டைம் இல்்ை.

V. சுருககேோக விணடயளி.

1. அதிரவுகள் என்்றபால் என்ன?
2. ஒளி ஒலி்ய விட கவகமபாக 

்யணிக்கி்றது என்்்தைக் கபாட்ட ஒரு 
உதைபாரணம் தைருக?

3. ஒலியின் உரப்் நபான்கு மடங்கு அதிகரிக்க, 
அதிரவுகளின் வீசசு எவவளவு மபாற்றப்ட 
கவண்டும்?

4. மீபயபாலி ஒலி என்்றபால் என்ன?
5. இ்ெக்கும் இ்ரசெலுக்கும் இரண்டு 

கவறு்பாடுக்ளத தைருக?
6. ஒலி மபாசு்பாட்டின் வி்ளவுகள்  யபா்வ?
7. ஒலி மபாசு்பாட்டி்னக் கு்்றக்க எடுக்க 

கவண்டிய இரண்டு நடவடிக்்கக்ளக் 
குறிபபிடுக?

8. பின்வரும் பெபாறக்ள வ்ரயறுக்கவும்: 
அ) வீசசு ஆ) உரபபு

9. ஒலி மபாசு்பாட்்டக் கு்்றக்க மரங்க்ள 
நடுவது எவவபாறு உதைவுகி்றது?

VI. விரிவோக விணடயளி.
1. ஒலி பவறறிடததின்  வழியபாக ் ரவ முடியபாது 

என்்்தைக் கபாட்ட ஒரு கெபாதை்ன்ய விவரி.
2. அ்ையின் ்ண்புகள் என்ன?
3. ஒலி மபாசு்பாட்டின் வி்ளவுக்ளக் கு்்றக்க 

என்ன நடவடிக்்க எடுக்க கவண்டும்?
4. மனிதை கபாதின் அ்மபபு மறறும் 

பெயல்்பாட்்ட விவரி?

VII. கணககீடு.
1. துப்பாக்கியபால் சுடப்ட்டு  2 வினபாடிக்குப 

பி்றகு நீங்கள் துப்பாக்கிச சூட்்டக் ககட்டபால், 
நீங்கள் துப்பாக்கியிலிருந்து எவவளவு 
பதைபா்ைவில் இருக்கிறீரகள்? (கபாறறில் 
ஒலியின் கவகம் 331ms-1)

2. ஒரு ஒலி அ்ை 8 வினபாடிகளில் 2000 மீ 
்யணிக்கி்றது எனில் ஒலியின் கவகம் 
என்ன?

3. கவகம் பகபாண்ட இயந்திர அ்ைகளின் 
அதிரபவண் என்ன?

4. 25 மீ/வி கவகம் மறறும் 12.5 மீ அ்ைநீளம் 
ப க பா ண் ட  இ ய ந் தி ர வி ய ல் 
அ்ையின்அதிரபவண் என்ன?

5. 500 பஹரட்ஸ் அதிரபவண் பகபாண்ட ஒரு 
அ்ை 200 மீ / வி கவகததில் ்ரவுகி்றது 
எனில் அ்ைநீளம் என்ன?

 பி்ற நூல்கள்
1. The everyday physics of hearing and vision 

by Bejamin de Mayo

2. Vibration and Waves by Anthony French

 இணணய வளஙகள்
1. www.pbslearningmedia.org
2. www.scholastic.com
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13 ஒலி

கருத்து வணர்டம்

ஒ�

ஒ� அைல�� 
வைகக�

ஒ� பயண�

ஒ��� ப��க� மத� ஒ� இைர	ச�

மத கா�� 
ெசய�பா�

மத கா�� 
அைம��• உர��

• ���
• ேக��� �ற�
• ஓைசெத�

• ஒ� மா�பா�
• உட�நல பா���
• ேக��� �ற� 
   இழ��

ஒ� உ�வா�க�

ஒலி

எளிதில் கிணடககும் ச்ோருட்களிலிருந்து 
அறிவியல் கருவிகணளத் தயோரித்து 

 அதிலிருந்து ஒலி எழுபபி ேகிழக.

உரலி: http://www.arvindguptatoys.com/simple-sounds.php

இணணயச் செயல்்ோடு

*்டங்கள் அ்டயபாளததிறகு மட்டுகம.
கதை்வபயனில் Adobe Flash ்ய அனுமதிக்க.

்டி 1  கீழக்கபாணும் உரலி / வி்ரவுக்குறி்யப ்யன்்டுததி இ்ணயப  ்க்கததிறகுச பெல்க. 
கீழக்கபாணும்  உரலி/வி்ரவுக்குறியீட்்டப ்யன்்டுததி இசபெயல்்ட்டிறகபான 
இ்ணயப ்க்கததிறகுச பெல்க.

்டி 2  Toys from Trash என்னும் முகபபுப ்க்கம் கதைபான்றும். அதைன் கீகை ்ை எளிய ஒலி 
எழுபபும் கருவிகள் பெய்தைலின் தை்ைபபுகள் பகபாடுக்கப்ட்டிருக்கும்.

்டி 3  தி்ரயில் இருக்கும் ்டவுரு்வச பெபாடுக்கினபால் எளிய ஒலி உருவபாக்கும் 
கருவிகளின் பெய்மு்்றகள் பகபாடுக்கப்ட்டிக்கும். அ்தைப ்பாரதது கருவிகள் பெய்து 
்ல்கவறு ஒலிக்ள எழுபபி மகிழந்திடுக. 
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14அறிவியல்

காந்தவியல்2

     அறிமுகம்
இரும்பு,க�ோபோல்ட், நிக�ல் ஆகிய 

உக�ோ�ங�ளைக �வர்ந்து க�ோள்ளும் 
பண்பிளைப் கபற்ற �ல், உக�ோ�ம் அல்�து 
இதரப் கபோருகை �ோந்தப் கபோருைோகும். 
இயறள�யோ�கவோ அல்�து கெயறள�யோ� 
தூண்்டப்பட்்ட முள்றயில் உள்ை  �ோந்தத்தின் 
�வரும் பண்கப ‘�ோந்தவியல்’ எை 
அளைக�ப்படுகி்றது. கேலும் �ோந்தப் பண்பு�ளை 
விவரிககும் இயறபியலின் பிரிகவ ‘�ோந்தவியல்’ 
எைவும் அளைக�ப்படுகி்றது. கதோ்டக� 
�ோ�த்தில் கேகனிசியோ என்று அளைக�ப்படும் 
ஆசியோ ளேைர் பகுதியில் �ோந்தங�ள் 
�ண்க்டடுக�ப்பட்்டதோ� உறுதியோ�த் கதரிகி்றது. 
கி.மு (கபோ ஆ மு) 200 ககு முன்கப �ோந்தத்தின் 
பண்பு�ளை சீைர்�ள் அறிந்து ளவத்துள்ைைர். 
கி.பி (கபோ ஆ பி) 1200 இல் அவர்�ள்  
�ோந்தத்திளை திளெ�ோட்டியோ�ப் பயன்படுத்தி 
உள்ைைர். �ோந்தத்திளை திளெ�ோட்டியோ�க 
க�ோண்டு, எளிளேயோ� நீண்்டதூர �்டல் 
பயணத்திளை கெய்துள்ைைர். �ோந்தங�ள் 
�ண்டுபிடிக�ப்பட்்ட பின்ைர் உ��ம் புதிய திளெ 
க�ோககி முன்கைறியது. �ம் அன்்றோ்ட வோழ்வில் 
�ோந்தங�ள் முதன்ளேயோை பஙகிளை 
வகிககி்றது. குளிர்ப் பதனி�ள், �ணினி�ள், 

ேகிழுந்து இயந்திரங�ள், மின்உயர்த்தி�ள் 
ேறறும் பி்ற ெோதைங�ளில் �ோந்தங�ள் 
பயன்படுகின்்றை. இப்போ்டத்தில் �ோந்தத்தின் 
வள��ள், பண்பு�ள் ேறறும் பயன்�ளைப் பறறி 
பயி� இருககின்க்றோம்.

  2.1    காந்தஙகளின் வகககள்
�ோந்தங�ள் இரண்டு வள��ைோ� 

வள�ப்படுத்தப்படுகின்்றை. அளவ i) இயறள�க 
�ோந்தங�ள் ii) கெயறள�க �ோந்தங�ள் 
இயறள�க �ோந்தங�ள்

இயறககக் காந்தஙகள்:
இயறள�யில் கிள்டககும் 

�ோந்தங�கை இயறள�க �ோந்தங�ள் 
என்்றளைக�ப்படுகின்்றை. அதோவது  ஒரு கபோதும் 
�ோந்தத் தி்றளை இைக�ோேல் இருப்பதோல் அளவ 
நிள�யோை �ோந்தங�ைோகும். இவவள�க 
�ோந்தங�ள் பூமியில் கவவகவறு இ்டங�ளில் 
ேணக�ோடு படிந்து �ோணப்படுகின்்றை. இரும்பின் 
தோதுவோை கேகைள்டட் (இரும்பு ஆகளஸைடு) 
என்்றளைக�ப்படும் �ோந்தக �ல்க� வலிளேயோை 
இயறள�க �ோந்தேோகும். பிர்கஹோள்டட் (இரும்பு 
ெல்ளபடு),கபர்ளரட், கூலூம்ளபட் கபோன்்ற 
�னிேங�ளும் இயறள�க �ோந்தங�ைோகும்.

அ�கு

இப்போ்டத்திளை நிள்றவு கெய்த பி்றகு ேோணவச் கெல்வங�ைோல்....
 � �ோந்தம் ேறறும் அதன் வள��ளை அறிந்து க�ோள்ை இயலும்.
 � இயறள� ேறறும் கெயறள�க �ோந்தங�ளை கவறுபடுத்தி்ட முடியும்.
 � �ோந்தப்பு�த்திளை வளரயள்ற கெய்து சீரோை ேறறும் சீரற்ற �ோந்தப்பு�ங�ளை ஒப்பி்ட இயலும்.
 � �ோந்தத்தின் பண்பு�ளை கதோகுத்தி்ட இயலும்.
 � புவிக�ோந்தம் பறறிய �ருத்திளைப் புரிந்து க�ோள்ை இயலும்.
 � �ோந்தத்தின் பயன்�ளைப் பட்டியலி்ட முடியும்.

கற்றல் ந�ாக்கஙகள்
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படம் 2.1 இயறள�க �ோந்தம்
இரும்பின் தோதுக�ள் 

மூன்று வள�ப்படும். அளவ 
கஹேள்டட் (இரும்பு 69 %), 
கேகைள்டட் (இரும்பு 72.4 %) 

ேறறும் சி்டளரட் (இரும்பு 48.2 %). கேகைள்டட் 
இரும்பின் ஒரு ஆகளஸைடு தோது, அதன் 
வோய்ப்போடு Fe3O4. இவறறில் கேகைள்டட் 
அதி�ேோை �ோந்தப் பண்பிளைப் கபறறுள்ைது.

செயறககக் காந்தஙகள் :
ஆய்வ�ம் ேறறும் கதோழிறெோள��ளில் 

ேனிதர்�ைோல் உருவோக�ப்பட்்ட 
�ோந்தங�கை கெயறள�க �ோந்தங�ள் 
ஆகும். இளவ இயறள�க �ோந்தங�ளை 
வி்ட வலிளே வோய்ந்தளவ. கெயறள�க 
�ோந்தங�ளை கவவகவறு வடிவங�ளிலும்  
பரிேோணங�ளிலும் உருவோக� முடியும். 
ெட்்டக �ோந்தங�ள், U- வடிவக �ோந்தங�ள், 
குதிளர �ோ்ட வடிவ �ோந்தங�ள், உருளை 
வடிவ �ோந்தங�ள், வட்டு ( disc ) வடிவ 
�ோந்தங�ள், வளைய வடிவ �ோந்தங�ள் ேறறும் 
மின்�ோந்தங�ள் ஆகியளவ கெயறள�க 
�ோந்தங�ளுககு எடுத்துக�ோட்டு�ைோகும். 
கெயறள�க �ோந்தங�ள் கபோதுவோ� இரும்பு, 
நிக�ல், க�ோபோல்ட், எஃகு இன்னும் பி்ற 
கபோருள்�ளைப் பயன்படுத்தி உருவோக�ப் 
படுகின்்றை. உக�ோ�க ��ளவயோை 
நிகயோடினியம் ேறறும் ெேோரியம் ஆகியவறறின் 
உக�ோ�க ��ளவளயப் பயன்படுத்தி 
கெயறள�க �ோந்தங�ளை உருவோக� இயலும். 

ப்டம் 2.2 கெயறள�க �ோந்தங�ள்

அட்்டவளண 2.1 இயறள� ேறறும் 
கெயறள�க �ோந்தங�ள் கவறுபோடு
இயறககக் 
காந்தஙகள் 

செயறககக் 
காந்தஙகள் 

இயறள�யில் 
�ோணப்படும் 
ஒழுங�ற்ற 
வடிவங�ளும் 
பரிேோணங�ளும் 
க�ோண்்ட �ோந்தங�ள்

ேனிதர்�ைோல் 
உருவோக�ப்பட்்ட 
�ோந்தங�ள். கவவகவறு 
வடிவங�ளிலும் 
பரிேோணங�ளிலும் 
உருவோககி்ட முடியும்

ேோற்ற இய�ோத 
�ன்கு தி்டேோை 
வலிளே க�ோண்்ட 
�ோந்தம் இயறள�க 
�ோந்தம்

கதளவயோை 
குறிப்பிட்்ட வலிளே 
க�ோண்்ட கெயறள�க 
�ோந்தங�ளை 
உருவோக� முடியும்

இளவ நீண்்ட �ோ�ம் 
�ோந்தப் பண்பு�ளை 
இைக�ோதளவ 

இவறறின் பண்பு�ள் 
குறிப்பிட்்ட �ோ� அைவு 
உள்டயது

இளவ மி�க 
குள்றந்த பயன்போடு 
உள்டயது

இளவ அன்்றோ்ட 
வோழ்வில் கபரும் 
அைவில் பயன்ப்டக 
கூடியது

அறியலறிஞகைத் ச்தரிநது சகாள்ளுஙகள்
வில்லியம் கில்பர்ட் �ோந்தவியல் உருவோ� 
அடித்தைமிட்்டவர். பூமிமி�ப்கபரிய �ோந்தம் 
என்பதளை வலியுறுத்தியவர். 1544 ஆம் 
ஆண்டு கே ேோதம் 24 ம் கததி வில்லியம் 
கில்பர்ட் பி்றந்தோர். இவர் முதன்முதலில் 
�ோந்தக �ல் (�ோந்த இரும்புத் 
தோது) குறித்த முள்றயோை 
ஆய்விளை கேறக�ோண்்டோர். 
தைது �ண்டுபிடிப்பு�ளை 
‘தி கேகைள்டட்’ - இல் 
கவளியிட்்டோர்

  2.2   காந்தப் பண்புகள்
ஒரு �ோந்தத்தின் பண்பு�ளை 

கீழ்க�ண்டுள்ை தள�ப்பு�ளில் விைக� இயலும். 
 • �வரும் பண்பு 
 • வி�ககும் பண்பு 
 • திளெ�ோட்டும் பண்பு
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2.2.1  கவரும் பண்பு
ஒரு �ோந்தேோைது எப்கபோழுதும் 

இரும்பு, க�ோபோல்ட் ேறறும் நிக�ல் கபோன்்ற 
கபோருள்�ளை �வரும். ஒரு �ோந்தத்தின் 
�வரும் பண்பிளை புரிந்து க�ோள்ை �ோம் ஒரு 
கெோதளைளய கெய்து போர்ப்கபோம்.

 செயல்பாடு 1

சிறிதைவு இரும்புத் து�ள்�ளை ஒரு 
தோளில் எடுத்துக க�ோண்டு அவறறின் 
அருகில் �ோந்தத்திளைக க�ோண்டு 
கெல்�வும். இரும்புத் து�ள்�ள், �ோந்தத்தோல் 
�வரப்படுவளத உங�ைோல் �ோண 
முடிகி்றதோ? �ோந்தத்தின் எப்பகுதி அவறள்றக 
�வருகி்றது?

�ோந்தத்தின் முளைப்பகுதி�ைோல் 
இரும்புத்து�ள், �வரப்படுவளத உங�ைோல் 
உறறுக�ோக� முடியும். முளைப் பகுதி�ளில் 
�ோந்தத்தின் �வரும் பண்பு அதி�ைவில் 
இருப்பளத  இது �ோட்டுகி்றது. இளவ ஒரு 
�ோந்தத்தின் முளை�ள் என்்றளைக�ப் 
படுகின்்றை. இவறறில் ஒரு முளை, வ்ட முளை 
என்றும், ேறக்றோரு முளை கதன்முளை 
என்றும் அளைக�ப்படுகி்றது. �ோந்தத்தின் 
முளை�ள் எப்கபோழுதும் இளண�ைோ� 
கெர்ந்கத இருககும். 

ப்டம் 2.3 இளணந்கத இருககும் �ோந்தமுளை�ள்

ஒரு ெட்்டக �ோந்தேோைது இரு துண்டு�ைோ�  
உள்டயும் கபோது என்ை நி�ழும்? உள்டந்த 
பகுதி�ள் ஒவகவோன்றும் தனி ெட்்டக �ோந்தேோ� 
ேோறும். ஒரு �ோந்தத்ளத கெஙகுத்தோ� பிைககும் 
கபோது, �ோந்தத்தின் நீைத்தில் ேோற்றேள்டந்து 
ஒவகவோரு பகுதியும் ஒரு �ோந்தேோ� ேோறும். 
அகதகபோல் ஒரு �ோந்தேோைது கிள்டேட்்டேோ� 
பிைககும் கபோது புதிய பகுதி�ளின் 
துருவங�ளும் அவறறின் நீைமும் ேோ்றோேல் 
இருககும். இவவிரு நி�ழ்வு�ளிலும் �ோந்தத்தின் 
வலிளேயோைது குள்றயும்.

2.2.2 வி�ககும் பண்பு

 செயல்பாடு 2

ஒரு ெட்்டக�ோந்தத்திளை 
எடுத்துக க�ோண்டு அதளை ஒரு 
தோஙகியில் கதோங�வி்டவும். ேறக்றோரு 
ெட்்டக�ோந்தத்திளை ள��ளில் பிடித்துக 
க�ோண்டு, அதளை கதோங�வி்டப்பட்டுள்ை 
�ோந்த வ்டமுளைக�ருகில் எடுத்துச் 
கெல்�வும். நீங�ள் என்ை �ோண்கிறீர்�ள்? 
கதோங�வி்டப்பட்்ட �ோந்த வ்டமுளையோைது 
வி�கிச் கெல்லும். 

பிடிப்புத் 
தோள்

�ோந்தங�ள்
நூல்

�ோந்தத்தின் ேறக்றோரு பண்போை ‘ஓரிை 
முளை�ள் ஒன்ள்றகயோன்று வி�ககும்’ 
என்பதளை இச்கெயல்போடு விைககுகி்றது. 
அதோவது வ்டமுளை, வ்டமுளைளய வி�ககும் 
ேறறும் கதன்முளை கதன்முளைளய 
வி�ககும். கதோங�வி்டப்பட்டுள்ை �ோந்த 
வ்டமுளைக�ருக� ேறக்றோரு �ோந்தத்தின்  
கதன்முளையிளை நீங�ள் க�ோண்டு கென்்றோல் 
உ்டைடியோ� அளவ �வர்ந்திழுக�ப்படுவளதக 

8th_Science_Term_III_TM_Unit-2_PHY.indd   16 11/22/2019   11:26:53 AM



17 காந்தவியல்

�ோண�ோம். இதன் மூ�ம் �ோந்தத்தின் கவறிை 
முளை�ள் ஒன்ள்றகயோன்று �வரும் என்்ற 
முடிவிறகு �ோம் வரமுடிகி்றது. அதோவது ஒரு 
�ோந்தத்தின் வ்டமுளை , ேறக்றோரு �ோந்தத்தின் 
கதன்முளையிளைக �வரும்.

2.2.3 திகெ காட்டும் பண்பு

 செயல்பாடு 3

ஒரு ெட்்டக �ோந்தத்திளை நூலிளைப் 
பயன்படுத்தி, ஒரு தோஙகியில் �ட்டித் 
கதோங�வி்டவும். அப்பகுதியில் எந்த ஒரு 
�ோந்தப் கபோருள்�ளும் இல்ள� என்பதளை 
உறுதி கெய்து, கதோங�வி்டப் பட்்டக 
�ோந்தத்திளை கேதுவோ�த் கதோ்டவும். சிறிது 
க�ரம் அள�வுறறு, மி�க குறுகிய க�ரத்தில் 
ஒரு நிள�யில் வந்து நிறகும். �ோந்தத்தின் 
வ்டமுளையோைது பூமியின் வ்டமுளை 
க�ோககி நிறபளத உங�ைோல் �ோண முடியும். 
ப�முள்ற இகதகபோல் கெய்து போர்க�வும். 
ஒவகவோரு முள்றயும் அகத திளெயில் 
�ோந்தேோைது வந்து நிறபளத உங�ைோல் 
உறறு க�ோக� முடியும்.

நூல்
பிடிப்புத் 
தோள்

இச்கெோதளையின் மூ�ம் 
கதோங�வி்டப்பட்்ட �ோந்தேோைது எப்கபோழுதும் 
புவியின் வ்ட கதன் திளெ க�ோககி நிறகும் 
என்பதளைக �ோண�ோம். எவவித இள்டயூறும் 
இல்�ோேல் கதோங�வி்டப்பட்்ட �ோந்தம் அது வந்து 
நிறகும் திளெகய புவி வ்ட - கதன் திளெயோகும். 
இதளை �ோந்தத்தின் திளெக�ோட்டும் பண்போ�  
அறிந்து க�ோள்ை�ோம். அதோவது �ோந்தத்தின் 
வ்டமுளை, புவியின் வ்டதிளெளயயும், 
�ோந்தத்தின் கதன்முளை, புவியின் கதன் 
திளெளயயும் �ோட்டுகி்றது. 

  2.3   காந்தப்புலம்

 செயல்பாடு 4

ஒரு கேளெயின் மீது ஒரு 
கவள்ளைத்தோளிளை ளவத்து அதில் 
ேண்ணிலிருந்து கெ�ரிக�ப்பட்்ட 
இரும்புத்து�ள்�ளைச் சீரோ�ப் பரப்பவும். 
கவள்ளைத்தோளிறகுக கீகை ஒரு 
ெட்்டக�ோந்தத்திளை எடுத்துச் கெல்�வும். 
கேதுவோ� கேளெளயத் தட்்டவும். 
நீங�ள் என்ை �ோண்கிறீர்�ள். ப்டத்தில் 
�ோட்டியுள்ைவோறு இரும்புத்து�ள்�ள் குறிப்பிட்்ட 
முள்றயில் ஒருஙகிளணக�ப்பட்டிருப்பளதக 
�ோணமுடியும்.

இச்கெோதளையில் �ோந்தத்ளதச் சுறறிலும் 
இருப்புத் து�ள்�ள் வளைந்த முள்றயில் 
வரிளெப் படுத்தப் பட்டிருப்பளத உறறுக�ோக� 
இயலும். �ோந்தத்ளதச் சுறறி இரும்புத்து�ள் 
சீரோ� அளேக�ப்பட்டிருககும் பகுதிகய, 
ெட்்டக �ோந்தம் உணர்த்தும் பு�ம் ஆகும். 
இதளை �ோந்தப்பு�ம் எை அளைககின்க்றோம். 
�ோந்தப்பு�ம் என்பது �ோந்தத்திளைச் சுறறி 
�ோந்த விளைவு அல்�து �ோந்த விளெ உணரும் 
பகுதி எை வளரயறுக�ப்படுகி்றது.  இதளை 
அைப்பதற�ோை அ�கு க்டஸ�ோ அல்�து �ோஸ  
ஆகும். (ஒரு க்டஸ�ோ = 10000 �ோஸ)

2.3.1 காந்தப் புலத்திகை வகை்தல்
�ோம் �ோந்தப் பு�த்திளை �ோந்த ஊசியின் 

உதவியு்டன் வளரய முடியும். ஒரு கவள்ளைத் 
தோளிளை வளரப�ள�யின் மீது ஒளி 
ஊடுருவும் ஒட்டும் க�கிழிச்சுருள் ( Cello tape 
கெல்க�ோ க்டப்) அல்�து குமிழ் ஊசி க�ோண்டு 
கபோருத்தவும். ஒரு சிறிய �ோந்த ஊசியிளை 
தோளின் விளிம்பக�ருகில் ளவத்து தோளின் 
விளிம்போைது, �ோந்த ஊசிககு இளணயோ� 
வரும் வளர வளரப�ள�யிளை சுைற்றவும். 
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�ோந்த ஊசியிளை தோளின் ளேயத்தில் ளவத்து, 
�ோந்த ஊசி அள�வு்றோ நிள�ககு வந்த 
பி்றகு, முளை�ளைக குறித்துக க�ோள்ைவும். 
இப்புள்ளி�ளை இளணககும் கபோது ஒரு 
க�ர்க�ோடு கிள்டககும். இந்த க�ர்க�ோடு 
�ோந்தத் துருவதைத்திளைக குறிககி்றது. 
தோளின் மூள�யில் முதன்ளேயோை திளெ�ள் 
N-E-S-W (வ்டககு-கிைககு-கதறகு-கேறகு) 
வளரயப்படுகின்்றை.

ஒரு ெட்்டக �ோந்தத்தின் வ்டமுளை, 
புவியின் வ்டமுளை க�ோககி இருககுேோறு 
தோளின் ளேயத்தில் வளரயப்பட்்ட க�ோட்டின் 
மீது ளவத்து, ெட்்டக �ோந்தத்திளைச் சுறறிலும் 
க�ோடி்ட கவண்டும். ெட்்டக �ோந்தத்தின் 
வ்டமுளைக�ருகில் �ோந்த ஊசியிளை க�ோண்டு 
கென்று �ோந்த ஊசியின் நிள� (வ்டமுளை) 
A எைக குறித்துக க�ோள்ைப் படுகி்றது. �ோந்த 
ஊசியிளை தறகபோது புதிய நிள�யில் ��ர்த்தி 
அதன் கதன்முளை,  முந்ளதய வ்டமுளையின் 
நிள�யிளைத் கதோடுேோறு ளவக�ப்படுகி்றது. 
இகதகபோல் �ோந்த ஊசியோைது படிப்படியோ� 
ெட்்டக �ோந்தத்தின் கதன்முளைளய அள்டயும் 
வளர ஒவகவோரு முள்றயும் பின்பற்ற கவண்டும். 
�ோந்த ஊசி வி���ள்டயும் B, C, D, E, F, G, H 
ேறறும் I ஆகிய புள்ளி�ளைக குறிக� கவண்டும். 
குறிக�ப்பட்்ட  புள்ளி�ளை இளணத்தோல் 
வளைக�ோடு கிள்டககும். 

ப்டம் 2.4 �ோந்தப்பு�ம்

இது �ோந்த விளெக க�ோட்டிளைக 
குறிககி்றது. இகதகபோல் ப� �ோந்த விளெக 
க�ோடு�ளை ப்டம் 2.4 இல் �ோட்டியவோறு 
வளரயமுடியும். இந்த ெட்்டக�ோந்தத்ளதச் சுறறிலும் 
உள்ை வளைக�ோடு�ள் �ோந்தப்பு�த்திளைக 
குறிககி்றது. அம்புகுறியோைது வளைக�ோடு�ளின் 
திளெளயக �ோட்டுகி்றது.

�ோந்தத்தின் அருகில் �ோந்த ஊசியிளைக 
க�ோண்டு கென்்றோல் அதி� அைவில் வி��ல் 
அள்டயும் என்பதளை �ம்ேோல் போர்க� 
இயலும். �ோந்தத்தின் கதோள�வு அதி�ேோ� 
இருககும்கபோது �ோந்த ஊசியின் வி�க�ம் 
சீரோ�க குள்றயும். ஒரு குறிப்பிட்்ட நிள�யில் 
�ோந்த விளெ முறறிலும் இல்�ோத �ோரணத்தோல் 
எவவித வி��லும் இருக�ோது. ஒவகவோரு 
�ோந்தமும் அதளைச் சுறறியுள்ை குறிப்பிட்்ட 
பகுதியில் �ோந்தப் பண்பிளைப் கபறறிருககும் 
என்பதளைக �ோட்டுகி்றது.

எளிதோ� சுைலும் வள�யில் 
கிள்டேட்்டத் தைத்தில் 
மி�ச்சிறிய �ோந்தம் 
ஒன்று அதன் ளேயத்தில் 

குறிமுள் வடிவத்தில் உள்ைது. இது ‘�ோந்த 
திளெ�ோட்டி  அல்�து �ோந்த ஊசி’ என்று 
அளைக�படுகி்றது. கதோரோயேோ� �ோந்த 
ஊசியின் முளை�ள், புவியின் வ்ட ேறறும் 
கதன் திளெ�ளைக குறிககின்்றை.

 2.4  காந்தப் சபாருள்கள்
�ோந்தத்தோல் �வரப்படும் கபோருள்�ளை ‘�ோந்தப் 
கபோருள்�ள்’ என்றும், �ோந்தத்தோல் �வரப்ப்டோத 
கபோருள்�ளை ‘�ோந்தம் அல்�ோத கபோருள்�ள்’ 
எைவும் அளைககிக்றோம். இஙகு �ோந்தத்தோல் 
�வரப்படும் எண்ணற்ற கபோருள்�ள் உள்ைை.
இவறள்ற �ோந்தேோக�ல் முள்றயில் நிள�யோை 
�ோந்தங�ைோ� உருவோக� முடியும். 
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சிறிதைவு குண்டூசி�ள், �ோகிதங�ளை 
இளணககும் ஊசி�ள் (stapler pins), இரும்பு 
ஆணி�ள், சிறிய  �ோகித துண்டு�ள், 
அைவுக�ோல், அழிப்போன், க�கிழியோ�ோை 
உள்ட�ளை கதோங�வி்ட உதவும் கபோருள் 
(plastic cloth hanger) ஆகியவறள்ற கேளெயின் 
மீது பரப்பி ளவக�வும். ஒரு �ோந்தத்ளத 
இப்கபோருட்�ளின் அருகில் க�ோண்டு 
கெல்�வும். நீங�ள்  என்ை �ோண்கிறீர்�ள்? 
இவறறில் �ோந்தத்தோல் �வரப்படும் ேறறும் 
�வரப்ப்டோத கபோருள்�ள் எளவ? எை 
பட்டியலிட்டு,அட்்டவளணப் படுத்தவும்.

�ோந்தப் கபோருள்�ளை வன்�ோந்தப் 
கபோருள்�ள் ேறறும் கேன்ளேயோை �ோந்தப் 
கபோருள்�ள் எை வள�ப்படுத்த�ோம். கேன் 
�ோந்தப் கபோருள்�ள் எளிதோ�க �ோந்தப்படுகின்்றை. 
வன்�ோந்தப் கபோருள்�ளும் �ோந்தத் தன்ளே 
அள்டகின்்றை. ஆைோல் அவறள்ற �ோந்தேோக� 
வலிளேயோை �ோந்தப்பு�ம் கதளவப்படுகி்றது. 
ஏகைனில் கவறுபட்்ட அணு அளேப்ளப 
க�ோண்டிருப்பதோல் வன்�ோந்தப் கபோருள்�ளை 
�ோந்தப்பு�த்தில் ளவககும் கபோது  கவவகவறு வித 
பண்பு�ளை க�ோண்டுள்ைை. �ோந்தப்பு�த்தில் 
ளவக�ப்படும் கபோது அளவ கவளிப்படுத்தும் 
பண்பு�ளை அடிப்பள்டயோ�க க�ோண்டு 
கீழ்�ண்்ட முள்றயில் வள�படுத்தப்பட்டுள்ைை.

 • ்டயோ 
 • போரோ 
 • ஃகபர்கரோ

2.4.1 டயா காந்தப் சபாருள்கள்
டயா காந்தப்சபாருள்கள் கீழக்காணும் 
பண்புககைப் சபறறுள்ைை.
 • சீரோை �ோந்தப்பு�த்தில் கதோங�வி்டப்படும் 

கபோது அளவ �ோந்தப்பு�த்திறகு கெஙகுத்தோ� 
தங�ளை சீரளேத்து வந்து நிறகும்.

 • சீரற்ற �ோந்தப்பு�த்தில் கதோங�வி்டப்படும் 
கபோது பு�த்ளத விட்டு வி�கிச் கெல்லும் 
அதோவது வலிளேமிகுந்த பகுதியிலிருந்து 
வலிளே குள்றந்த பகுதிளய க�ோககிச் 
கெல்லும். 

 • இளவ �ோந்தப்பு�த்திறகு எதிரோை 
திளெயில் �ோந்தேோகும். 

 • எடுத்துக�ோட்டு�ள் : பிஸேத், தோமிரம்,போதர
ெம்,தங�ம்,நீர்,ஆல்ஹ�ோல், �ோறறு ேறறும் 
ளஹட்ரஜன் ஆகியளவ ்டயோ �ோந்தப் 
கபோருள்�ள் ஆகும்

 • கவப்பத்திைோல் இவவள�ப்  கபோருள்�ளின் 
�ோந்தப் பண்பு�ள் ேோற்றேள்டவதில்ள�.

2.4.2 பாைா காந்தப் சபாருள்கள்
பாைா காந்தப்சபாருள்கள் கீழக்காணும் 
பண்புககைப் சபறறுள்ைை.

 • சீரோை பு்றக �ோந்தப்பு�த்தில் 
கதோங�வி்டப்படும் கபோது அளவ 
�ோந்தப்பு�த்திறகு இளணயோ� தங�ளை 
சீரளேத்து வந்து நிறகும்.

 • சீரற்ற �ோந்தப்பு�த்தில் கதோங�வி்டப்படும்  
வலிளேகுள்றந்த பகுதியிலிருந்து வலிளே 
மிகுந்த பகுதிளய க�ோககி ��ரும். 

 • இளவ �ோந்தப்பு�த்தின் திளெயில் 
�ோந்தேோகும். 

 • எடுத்துக�ோட்டு�ள்: அலுமினியம், 
பிைோட்டிைம், குகரோமியம்,ஆகசிஜன், 
ேோங�னீஸ,நிக�ல் ேறறும் இரும்பு 
ஆகியவறறின் உப்பு�ளின் �ளரெல்�ள் 
ஆகியளவ போரோ �ோந்தப் கபோருள்�ள் 
ஆகும்

 • கவப்பத்திைோல் இவவள�ப் கபோருள்�ளின் 
�ோந்தப் பண்பு�ள் ேோற்றேள்டகின்்றை.

2.4.3 ஃசபரநைா காந்தப் சபாருள்கள்
ஃசபரநைா காந்தப்சபாருள்களின் பண்புகள் 
கீநே சகாடுக்கப்பட்டுள்ைை.

 • சீரோை பு்றக �ோந்தப்பு�த்தில் 
கதோங�வி்டப்படும் கபோது அளவ 
�ோந்தப்பு�த்திறகு இளணயோ� தங�ளை 
சீரளேத்து வந்து நிறகும்.

 • சீரற்ற �ோந்தப்பு�த்தில் கதோங�வி்டப்படும்  
வலிளேகுள்றந்த பகுதியிலிருந்து வலிளே 
மிகுந்த பகுதிளய க�ோககி விளரவோ� 
��ரும். 

 • இளவ �ோந்தப்பு�த்தின் திளெயில் 
வலிளேயோை �ோந்தேோகும். 

 • எடுத்துக�ோட்டு�ள் : இரும்பு,க�ோபோல்ட், 
நிக�ல், எஃகு ேறறும் இவறறின் உக�ோ�க 
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��ளவ�ள் ஆகியளவ ஃஃகபர்ரோ �ோந்தப் 
கபோருள்�ள் ஆகும்

 • கவப்பத்திைோல் இவவள�ப் கபோருள்�ளின் 
�ோந்தப் பண்பு�ள் ேோற்றேள்டயும். கேலும் 
இவறள்ற கவப்பபடுத்தும் கபோது போரோ 
�ோந்தப்கபோருள்�ைோ� ேோற்றேள்டயும்.

நேலும் ச்தரிநது சகாள்க

எந்த ஒரு கவப்பநிள�யில் ஃகபர்கரோ 
�ோந்தப் கபோருள்�ள் போரோ �ோந்தப் கபோருைோ� 
ேோற்றேள்டகி்றகதோ அந்த கவப்பநிள� கியூரி 
கவப்பநிள� என்்றளைக�ப்படுகி்றது.

 2.5  செயறககக் காந்தஙகள்
�ோந்தத்தன்ளேக க�ோண்்டப் கபோருள்�ளைக 

க�ோண்டு கெயறள�க �ோந்தங�ள் உருவோக�ப் 
படுகின்்றை. கபோதுவோ� இரும்பு அல்�து எஃகு 
உக�ோ�க ��ளவ�ளை மின் முள்றயில் 
�ோந்தேோககி தயோரிக�ப்படுகின்்றை. கேலும் 
கேகைள்டட் அல்�து கெயறள�க �ோந்தங�ள் 
க�ோண்டு �ோந்தப் கபோருள்�ளை அடிககும்கபோது 
இவவள�க �ோந்தங�ள் உருவோகின்்றை. 
அவறறின் �ோந்தப் பண்பு�ளை தக� ளவத்துக 
க�ோள்ளும் விதத்தின் அடிப்பள்டயில் 
கெயறள�க�ோந்தங�ள் ‘நிள�யோை 
அல்�து தற�ோலி�’ �ோந்தங�ள் எை 
வள�ப்படுத்தப்படுகின்்றை.

2.5.1 ்தறகாலிக காந்தஙகள்
தற�ோலி� �ோந்தங�ள், பு்றக�ோந்தப் 

பு�த்தின் உதவியு்டன் தயோரிக�ப்படுகின்்றை. 
பு்றக �ோந்தப்பு�ம் நீக�ப்படும் கபோது இளவ 
கவகுவிளரவில் �ோந்தப் பண்பு�ளை இைககும். 
கதனிரும்பிலிருந்து தற�ோலி� �ோந்தங�ள் 
உருவோக�ப்படுகின்்றை. கதனிரும்போைது 
மின்கைோட்்டம் கெல்லும் �ம்பிச் சுருைோல், 
உருவோக�ப்படும் பு்றக�ோந்தபு�த்தோல், 
�ோந்தேோ� கெயல்படுகி்றது. மின்சுறறில் 
மின்கைோட்்டம் நிறுத்தப்படும்கபோது �ோந்தப் 
பண்பு�ளை விளரவோ� இைககும். மின்ெோர 
ேணி ேறறும் சுளேதூககி ஆகியவறறில் 
இவவள� தற�ோலி� �ோந்தங�ள் பயன்படுத்தப் 
படுகின்்றை.
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குண்டூசி�ளை ேரத்தோ�ோை ப�ள�யின் 
பரப்பி ளவத்து அதைருக� இரும்பு 
ஆணியிளைக க�ோண்டு கெல்�வும். அளவ 
�வரப்படுகின்்றைவோ? இப்கபோது ெட்்டக 
�ோந்தத்தின் ஒரு முளையிைோல் ஆணியின் 
ஒரு முளையிளைத் கதோ்டவும். கேதுவோ� 
ஆணியின் மீது ஒகர திளெயில் ேறுமுளை 
வளர ��ர்த்தவும். ப்டத்தில் �ோட்டியவோறு 
மீண்டும் இகத கபோன்று 20 அல்�து 30 முள்ற 
கெய்யகவண்டும்.  ஆணியின் மீது முன்னும் 
பின்னும் ��ர்த்தோேல் ஒகர திளெயில் ��ர்த்த 
கவண்டும்.தறகபோது குண்டூசி�ளுக�ருகில் 
இரும்பு ஆணியிளைக க�ோண்டு கென்்றோல் 
நீங�ள் என்ை �ோண்கிறீர்�ள். இரும்பு ஆணி 
தற�ோலி� �ோந்தேோ� ேோறுவதோல் குண்டூசி�ள் 
ஆணியின் மீது ஒட்டிக க�ோள்கின்்றை. 

பு்றக�ோந்தப்பு�த்தோல் ஒரு 
கபோருளிளை நிள�யோை 
அல்�து தற�ோலி� �ோந்தேோ� 
உருவோககும் முள்றகய 

�ோந்தேோக�ம் ஆகும். இது கெயறள�க 
�ோந்தங�ளை உருவோககும்  முள்ற�ளில் 
ஒன்்றோகும்.

2.5.2 நிகலயாை காந்தஙகள்
பு்றக �ோந்தப்பு�ம் இல்�ோத கபோதும் கதோ்டர்ந்து 
�ோந்தப் பண்பு�ளைத் தக� ளவத்துக 
க�ோள்ளும் தற�ோலி� �ோந்தங�ளை 
‘நிள�யோை �ோந்தங�ள்’ எை�ோம். �ைேோை 
எஃகு ேறறும் சி� உக�ோ�க ��ளவப் 
கபோருள்�ளைக க�ோண்டு இவவள�க 
�ோந்தங�ள் உருவோக�ப் படுகின்்றை.
கபோதுவோ�ப் பயன்படும் கபரும்போ�ோை 
நிள�யோை �ோந்தங�ள் அல்நிகக�ோ 
(ALNICO) (அலுமினியம்,நிக�ல் ேறறும் 
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க�ோபோல்ட் ஆகியவறறின் உக�ோ�க ��ளவ) 
உக�ோ�க��ளவயோல் தயோரிக�ப்படுகின்்றை. 
குளிர்ப் பதனி,ெட்்டக�ோந்தம், ஒலிப்கபருககி 
ேறறும் �ோந்த ஊசி ஆகியவறறில் பயன்படும் 
�ோந்தங�ள்,  நிள�யோை �ோந்தங�ளுககு சி� 
கதரிந்த எடுத்துக �ோட்டுக�ைோகும். நிகயோடிமியம் 
(Neodymium ) �ோந்தங�ள், பூமியில் �ோணப்படும் 
வலிளேயோை தி்றன்மிகுந்த �ோந்தங�ைோகும்.

புல் கேயும்கபோது எடுத்துக 
க�ோண்்ட கூர்ளேயோை 
இரும்புக�ம்பி ேறறும் 
பி்ற இரும்புப் கபோருள்�ள் 

கெரிேோைப் பகுதியில் கெதத்திளை 
உண்்டோககும். அல்நிகக�ோ எைப்படும் 
பசுக�ோந்தம் இவறள்றக �வர்ந்திழுத்து 
போது�ோக�ப் பயன்படுகி்றது..

கீழகாணும் வழிகளில் ஒரு காந்தத்தின் காந்தப் 
பண்புககை நீக்கிடலாம்.
 • பயன்படுத்தோேல் �ோந்தத்திளை நீண்்ட 

�ோ�ம் ளவத்திருத்தல்
 • �ோந்தப் கபோருள்�ளைத் கதோ்டர்ந்து அடித்தல்
 • உயரேோை பகுதியிலிருந்து �ோந்தத்திளைக 

கீகை கபோடுதல்
 • ஒரு �ோந்தத்ளத அதி� கவப்பநிள�ககு 

உட்படுத்துதல்
 • �ோந்தத்ளதச் சுறறியுள்ை �ம்பிச்சுருளில் 

கவறுபட்்ட மின்கைோட்்டத்திளை 
போயச்கெய்தல்  

 • �ோந்தத்ளத முள்றயற்ற முள்றயில் 
போது�ோத்து ளவத்தல்

 2.6  புவிக்காந்தம்
புவியோைது, மி�ப்கபரிய 

�ோந்த இருமுளையிளைக 
க�ோண்்டதோ� அறிவியல் 
அறிஞர்�ள் �றபளை 
க ெ ய் தி ரு ந் த ை ர் . 
இருந்தகபோதிலும் புவிக 
�ோந்த முளை�ளின் நிள��ளை கதளிவோ� 
வளரயறுக� அவர்�ைோல் இய�வில்ள�. 
புவியின் உட்பகுதியில் உள்ை �றபளையோை 

�ோந்தத்தின் கதன்முளையோைது, புவியியல் 
வ்டமுளைக�ருகிலும் புவிக�ோந்தத்தின் 
வ்டமுளையோைது, புவியியல் கதன்முளைக 
�ருகிலும் அளேந்துள்ைது. இந்த 
�ோந்தங�ங�ளின் துருவங�ளை இளணககும் 
க�ர்கக�ோ்டோைது �ோந்த அச்சு என்று 
அளைக�ப்படுகி்றது.

புவி 
வ்டமுளை

புவி கதன் 
முளை �ோந்தத் 

கதன்முளை

�ோந்த 
வ்டமுளை

ப்டம் 2.5 புவி ஒரு �ோந்தம்
�ோந்தத்தின் அச்ெோைது புவியியல் 

வ்டமுளையிளை ெந்திககும் புள்ளியோைது 
புவிக�ோந்த முளை அல்�து �ோந்த வ்டமுளை 
என்்றளைக�ப்படுகி்றது. �ோந்தத்தின் அச்ெோைது 
புவியியல் கதன் முளையிளை ெந்திககும் 
புள்ளியோைது புவிக�ோந்த முளை அல்�து 

கபரண்்டத்தின் போல்வழி 
விண்மீன் திரளில் 
அளேந்துள்ை கேகனிட்்டோர் 
என்று அளைக�ப்படும் �ோந்த 

நியூட்ரோன் விண்மீகை �ள்டமுள்றயில் 
�ோணப்படும் அதி� தி்றன் மிகுந்த �ோந்தேோகும். 
கேகனிட்்டோர், 20 கிக�ோ மீட்்டர் விட்்டமும், 
சூரியளைப் கபோன்று 2 அல்�து 3 ே்டஙகு 
நிள்றயும் க�ோண்்டது. இதன் மி� அதி� 
�ோந்தப்பு�ம் ஊறு விளைவிக�க கூடியது. 
அதன் நிள�யிலிருந்து ஓர் உயிரி 1000 கி.மீ 
தூரத்தில் இருந்தோலும் கூ்ட அதன் உ்டலின் 
இரத்த ஓட்்டத்தில் (ஹீகேோகுகைோபின்) 
உள்ை அளைத்து இரும்பு அணுக�ளையும் 
உறிஞ்சும் தி்றன் க�ோண்்டது.
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2.6.1 புவிக்காந்தப்புலம்
புவியின் ஒரு புள்ளியில் தள்டயின்றி 
கதோங�வி்டப்பட்்ட �ோந்த ஊசியோைது 
புவியின் வ்ட - கதன் திளெயில் கதோரோயேோ� 
வந்து நிறகும். இது பூமியோைது மி�ப்கபரிய 
�ோந்த இருமுளை�ைோ�ச் கெயல்படுகி்றது 
என்பதளையும் அதன் �ோந்த முளை�ள் 
புவியியல் துருவங�ளுககு அருகில் உள்ைை 
என்பதளையும் �ோட்டுகி்றது. ஒரு �ோந்த ஊசியின் 
வ்டமுளை கதோரோயேோ�  புவியியல் வ்ட முளை 
க�ோககி (NG) நிறகி்றது. எைகவ �ோந்தஊசியின்  
வ்டமுளை, புவியின் கதன் முளையோல் Sm 
�வரப்படும் இது புவியியல் வ்ட முளை NG 
ககு அருகில் அளேந்திருககும். அகதகபோல் 
�ோந்தஊசியின்  கதன்முளை புவியின் 
வ்டமுளையோல்(Nm) �வரப்படும் இது புவியியல் 
கதன் முளை SG ககு அருகில் அளேந்திருககும் 
. �ோந்தப் பு� வலிளேயின் எண்ேதிப்போைது 
புவிப்பரப்பின் க�டுக�த்தில் 25 லிருந்து 65 
ளேககரோ க்டஸ�ோ ஆ� இருககும்.

குளிர்பதனி �ோந்தேோைது புவி 
�ோந்தத்ளத வி்ட 20 ே்டஙகு 
தி்றன் க�ோண்்டதோகும்.

 2.7  காந்தத்தின் பயன்கள்
அன்்றோ்ட வோழ்வில் �ோந்தங�கைோடு �ோம் 
க�ருஙகிய கதோ்டர்பிளைக க�ோண்டுள்கைோம். 
அளவ பல்கவறு �ருவி�ளில் அதி� அைவில் 
பயன்படுகி்றது. அவறறின் சி� பயன்�ள் கீகை 
க�ோடுக�ப்பட்டுள்ைை. 

 • பைங�ோ�த்தில் �்டலில் பயணம் 
கெய்கவோருககு திளெயிளை அறிவதற�ோை 
‘திளெ�ோட்டும் �ல்�ோ�’ �ோந்தம் உதவி 
இருககி்றது.

 • தற�ோ�த்தில் ள்டைகேோக�ள் மூ�ம் 
மின்ெோரம் தயோரிப்பதறகு �ோந்தங�ள் 
பயன்படுகின்்றை

 • மின்�ோந்தங�ள் மி�வும் சி்றப்போை 
முள்றயில் �ேது அன்்றோ்ட வோழ்வில்  
பயன்படுகின்்றை.

 • மின்ெோர ேணி�ளிலும் 
மின்கேோட்்டோர்�ளிலும் �ோந்தங�ள் 
பயன்படுகின்்றை.

�ோந்த கதன்முளை என்்றளைக�ப்படுகி்றது.
�ோந்த அச்சு ேறறும் புவியின் அச்சு (சுைல் 
அச்சு) ஒன்றுகக�ோன்்றோ� இளணயோ� 
இருப்பதில்ள�. புவியின் அச்சிறகு 10 முதல் 15  
வளர �ோந்த அச்சிறகு ெோய்வோ� உள்ைது.

இன்்றைவிலும் புவிக�ோந்தத்திற�ோை 
�ோரணத்திளை மி�ச்ெரியோ� அறிந்து 
க�ோள்ை முடியவில்ள�. இருப்பினும் 
புவியின்�ோந்தத்தன்ளேககு �ோரணங�ைோ�, சி� 
கூறு�ள் கீகை தரப்பட்டுள்ைை. 
 • புவியில் உள்ை �ோந்தப் கபோருள்�ளின் நிள்ற
 • சூரியனிலிருந்து வரும் �திர்வீச்சு�ள்
 • நி�வின் கெயல்தி்றன்

இருப்பினும் புவியின் ஆரம் 6400 
கிக�ோமீட்்டரு்டன் ஒப்பிடும்கபோது, புவியின் 
உட்பரப்பில்  சுேோர் 3500 கிக�ோ மீட்்டர் வளர 
உள்ை�ப் பகுதியில் உருகிய நிள�யில் 
உக�ோ�ப் போய்கபோருள்�ள் இருப்பதைோல் 
புவி�ோந்தப்பு�ம் ஏறபடுவதோ� �ம்பப்படுகி்றது.

கேக�ோடு
கேண்டில்

திரவ நிள�யில் 
உள்ை உள்ை� 

கவளிப்பகுதி
தி்ட நிள�யில் 

உள்ை உள்ை� 
உட்பகுதி

ப்டம் 2.6 பூமியின் அடுககு 
பு ்ற ோ க � ளு க கு 
அெோதரணேோை நீண்்ட 
தூரம் பயணித்து திரும்பும் 
தி்றன் இருககி்றது. 

இதுவளர போர்க�ோத பகுதி�ளில் க�ோண்டு 
விட்்டோலும் புவியின் �ோந்தப்பு�த்திளை 
அறிந்திடும் கேகைள்டட் என்னும் 
�ோந்தப்பண்பு கபோதுேோை அைவிறகு 
அவறறின் அ�கு�ளில் இருப்பதோல் 
புவியின் �ோந்தப்பு�த்ளத அறியும் 
ஆற்றள�ப் கபறறுள்ைது. அத்தள�ய �ோந்த 
உணர்விளை (magneto-reception) �ோந்த 
ஏறகும் பண்பு என்று அளைக�ப்படுகி்றது.
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 • ஒலிப்கபருககி�ளிலும், நுண் 
கபசி�ளிலும் (microphones) �ோந்தங�ள்  
பயன்படுகின்்றை.

கேகலிவ (Maglev)
கதோ்டர்வண்டிககு (�ோந்த 
வி�க�ம் கதோ்டர்வண்டி) 

ெக�ரங�ள் கிள்டயோது. �ணினிவழி 
�ட்டுப்படுத்தும் மின்�ோந்தங�ள் மூ�ம் 
வலிளேயோை �ோந்த விளெயோைது 
க�ோடுக�ப்படுவதோல் தண்்டவோைங�ளுககு 
கேக� இது மிதந்து கெல்லும். உ�கிக�கய 
மி�வும் கவ�ேோை கதோ்டர்வண்டியோகும். 
இதன் கவ�ம் கதோரோயேோ� 500 கிமீ/ேணி 
என்பதளை எட்டியுள்ைது.

�்டன் அட்ள்ட / பறறு 
அட்ள்ட�ளின் பின்பு்றத்தில் 
உள்ை ஒரு �ோந்த வரி அட்ள்ட, 

இது கபரும்போலும்  ‘ேோகஸட்ளரப்’ என்று 
அளைக�ப்படுகி்றது. ேோகஸட்ளரப் என்பது 
இரும்புக �ோந்தத் து�ள்�ைோல் ஆை கேல்லிய 
க�கிழிப் ப்ட�ம் ஆகும். உண்ளேயில் 
ஒவகவோரு து�ளும் ஒரு அஙகு� நீைத்தில் 
20 மில்லியனில்  ஒரு பஙகு க�ோண்்ட  சிறிய 
ெட்்ட �ோந்தேோகும் 

 • மி�வும் தி்றன்மிக� மின்�ோந்தங�ளைப் 
பயன்படுத்தி தண்்டவோைங�ளுககு 
கேக� உயர்த்தி அதிகவ�ேோை கேகலிவ 
கதோ்டர்வண்டியோைது இயக�ப்படுகி்றது.

 • வஙகி�ளில் �ணினி�ளைக க�ோண்டு  
�ோகெோள�யில்  அச்ெடிக�ப்பட்்ட MICR 
எண்�ளை அறிந்து க�ோள்வதறகு 
�ோந்தங�ள் பயன்படுகின்்றை.

 • கதோழிறெோள��ளில்  �ோந்தப்கபோருள்�கைோடு 
��ந்திருககும் �ோந்தம் அல்�ோத �ழிவுக 
கூைப் கபோருள்�ளைப் பிரித்கதடுககும்  ‘�ோந்த 
�்டத்தும் பட்ள்டயோ�ப்’  (conveyor belts )
பயன்படுகி்றது  

 • �ோந்தங�ள் , �ணினியில் அதன் கெமிககும் 
ெோதைங�ளில் நிள�வட்டுக�ைோ� ( hard 
disks) பயன்படுத்தப்படுகின்்றை.

 • திருகு ஆணி கு்றடு�ளில் (screw drivers) 
அதன் முளை�ளில் �ோணப்படும் சிறிய 
அைவி�ோை �ோந்தப் பண்பு திருகு 
ஆணி�ளைப் பிடிக� உதவுகி்றது.

 • ேருத்துவ ேளை�ளில் வலிளேயோை 
மின்�ோந்தங�ளைப் பயன்படுத்தி MRI 
Magnetic Resonance Imaging (�ோந்த 
ஒத்ததிர்வு நிைலுரு ப்டம்) மூ�ம் குறிப்பிட்்ட 
உள்ளுறுப்பின் நிைலுருக�ளை 
உருவோககி்ட உதவுகி்றது.

ப்டம் 2.7 ஸக�ன் �ருவி

நிகைவில் சகாள்க
 ¾ �ோந்தங�ள் இரண்டு வள��ைோ� 

வள�ப்படுத்தப்படுகின்்றை. அளவ 
i) இயறள�க �ோந்தங�ள் ii) கெயறள�க 
�ோந்தங�ள்

 ¾ இயறள�யில் கிள்டககும் �ோந்தங�கை 
இ ய ற ள � க  � ோ ந் த ங � ள் 
என்்றளைக�ப்படுகின்்றை.
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 ¾ ஆய்வ�ம் ேறறும் கதோழிறெோள��ளில் 
ேனிதர்�ைோல் உருவோக�ப்பட்்ட 
�ோந்தங�கை கெயறள�க �ோந்தங�ள் 
என்்றளைக�ப்படுகின்்றை. 

 ¾ �ோந்தங�ள் �ோந்தத்தன்ளேக க�ோண்்ட 
இரும்பு கபோன்்ற கபோருள்�ளை �வரும்.

 ¾ �ோந்தத்தின் முளைப்பகுதி�ள்  அதி� 
�வரும் பண்பிளை உள்டயது.

 ¾ தஙகுதள்டயில்�ோேல் கதோங�வி்டப்பட்்ட 
�ோந்தேோைது எப்கபோழுதும் புவியின் வ்ட 
கதன் திளெ க�ோககி நிறகும்

 ¾ �ோந்தத்தின் ஓரிை முளை�ள் 
ஒன்ள்றகயோன்று வி�ககும் கவறிை 
முளை�ள் ஒன்ள்றகயோன்று �வரும். 

 ¾ �ோந்தத்தின் முளை�ள் எப்கபோழுதும் 
இளண�ைோ� கெர்ந்கத இருககும். இரு 
முளை�ளும் தனித் தனியோ� பிரிக� 
இய�ோது.

 ¾ �ோந்தத்தோல் �வரப்படும் கபோருள்�ளை  
‘�ோந்தப் கபோருள்�ள்’ என்றும், �ோந்தத்தோல் 
�வரப்ப்டோத கபோருள்�ளை  ‘�ோந்தம் 
அல்�ோத கபோருள்�ள்’ எைவும் 
அளைக�ப்படுகி்றது

 ¾ �ோந்தப்பு�த்தில் கெயல்படும் பண்பு�ளை் 
அடிப்பள்டயோ�க க�ோண்டு ்டயோ, போரோ, 

ஃகபர்கரோ �ோந்தப் கபோருள்�ைோ� 
வள�ப்படுத்தப்பட்டுள்ைை.

 ¾ �ோந்தப் பண்பு�ளை தக� ளவத்துக 
க�ோள்ளும் விதத்தின் அடிப்பள்டயில் 
கெயறள�க�ோந்தங�ள்  ‘நிள�யோை 
அல்�து தற�ோலி�’ �ோந்தங�ள் எை 
வள�ப்படுத்தப்படுகின்்றை.

 ¾ புவியின் உட்பகுதியில் உள்ை �றபளையோை 
�ோந்தத்தின் கதன்முளையோைது, புவியியல் 
வ்டமுளைக�ருகிலும் புவிக�ோந்தத்தின் 
வ்டமுளையோைது ,புவியியல் 
கதன்முளைக�ருகிலும் அளேந்துள்ைது

 ¾ பைங�ோ�த்தில் �்டலில் பயணம் 
கெய்கவோருககு திளெயிளை அறிவதற�ோை  
‘திளெ�ோட்டும் �ல்�ோ�’ �ோந்தம் உதவி 
இருககி்றது 

 ¾ மின்�ோந்தங�ள் மி�வும் சி்றப்போை 
முள்றயில்  �ேது அன்்றோ்ட வோழ்வில்  
பயன்படுகின்்றை

 ¾ �ோந்தங�ள் �ணினியில் கெமிககும் 
ெோதைங�ளில் நிள�வட்டுக�ைோ� ( hard 
disks) பயன்படுத்தப்படுகின்்றை.

 ¾ கேலும், இளவ �்டன் ேறறும் வரவு 
அட்ள்டயிலும் பயன்படுகின்்றை.

  ச�ொல்லடைவு 

அல்நிக்நகா 
(ALNICO)

 அலுமினியம்,நிக�ல் ேறறும் க�ோபோல்ட் ஆகியவறறின் உக�ோ�க ��ளவ

காந்த ஊசி எளிதோ� சுைலும் வள�யில் கிள்டேட்்டத் தைத்தில் மி�ச்சிறிய �ோந்தம் ஒன்று 
அதன் ளேயத்தில் குறிமுள் வடிவத்தில் இருப்பது

காந்தம் இரும்போ�ோைப் கபோருள்�ளை �வரும் ஒரு சிறிய இரும்பு கபோருள்
காந்த அச்சு �ோந்த முளை�ளை இளணககும் க�ோடு
காந்தப்புலம் ஒவகவோரு �ோந்தமும் அதளைச் சுறறியுள்ை குறிப்பிட்்ட பகுதியில் �ோந்த 

விளெளய உணரும் பகுதி.
காந்தவியல் �ோந்தப் பண்பு�ளை விவரிககும் இயறபியலின் பிரிகவ  ‘�ோந்தவியல்’ 

எைவும் அளைக�ப்படுகி்றது
காந்தோக்கம் பு்றக�ோந்தப்பு�த்தோல் ஒரு கபோருளிளை நிள�யோை அல்�து தற�ோலி� 

�ோந்தேோ� உருவோககும் முள்ற.
நேக்ைகடட் �ோந்தத் தன்ளேயுள்ை போள்ற
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 ேதிப்பீடு

I ெரியாை விகடகயத் ந்தரநச்தடு
1. பின்வருவைவறறுள் �ோந்தத்தோல் �வரும் 

கபோருள்.......
 அ) ேரப்கபோருள்�ள்
 ஆ) ஏகதனும் ஓர் உக�ோ�ம்
 இ) தோமிரம்
 ஈ) இரும்பு ேறறும் த�ரம்
2. கீழ்க�ண்்ட ஒன்று நிள�த்த �ோந்தத்திறகு 

எடுத்துக �ோட்்டோகும் 
  அ)  மின்�ோந்தம் ஆ) மியூகேட்்டல் 
 இ) கதனிரும்பு ஈ) நிகயோடிமியம்
3. ஒரு ெட்்டக �ோந்தத்தின் கதன்முளையும், U 

வடிவ �ோந்தத்தின் வ்டமுளையும்------
 அ) ஒன்ள்றகயோன்று �வரும்    
 ஆ) ஒன்ள்றகயோன்று வி�ககும் 
 இ)  ஒன்ள்றகயோன்று �வரகவோ வி�க�கவோ 

கெய்யோது    
 ஈ) கேற�ண்்டவறறுள் எதுவுமில்ள�
4. �றபளையோ� புவி �ோந்தப்பு� 

வடிவத்திளை ஒத்த கதோற்றமுள்டயது........
 அ) U வடிவ �ோந்தம்   
 ஆ)  மின்கைோட்்டத்ளதக �்டத்தும் 

க�ர்க�்டத்தி
 இ) வரிசுருள் 
 ஈ) ெட்்டக �ோந்தம்
5. MRI என்பதன் விரிவோக�ம் -----------
 அ) Magnetic Resonance Imaging    
 ஆ) Magnetic Running Image 
 இ) Magnetic Radio Imaging             
 ஈ) Magnetic Radar Imaging 
6. �ோந்த ஊசி ............... பயன்படுகி்றது.
 அ) �ோந்தவிளெக க�ோடு�ளை வளரய      
 ஆ)�ோந்தப்பு�த்தின் திளெளய அறிய
 இ) �்டல் பயணத்திறகு     
 ஈ) கேற�ோண் அளைத்தும்

II. நகாடிட்ட இடஙககை நிைப்புக.
1. �ோந்த வலிளே முளை�ளில் .............
2. ஒரு �ோந்தம் ........... முளை�ளைக 

க�ோண்்டது.
3. மின்ெோர உறபத்திககுப் பயன்படும் 

�ோந்தங�ள் ..........
4. �ைேோை இரும்புப் கபோருள்�ளை உயர்த்தப் 

பயன்படுவது ......
5. தள்டயின்றி கதோங�வி்டப்பட்்ட �ோந்தம் 

எப்கபோழுதும் --------- வ்ட கதன் 
முளை�ளை க�ோககி இருககும்.

III. சபாருத்துக. 
1 கேகைள்டட் �ோந்த விளெகக�ோடு�ள்
2 ஒரு சிறு சுைலும் 

�ோந்தம்
இயறள�க �ோந்தம்

3 க�ோபோல்ட் �ோந்த ஊசிப்கபட்டி
4 வளைபரப்பு�ள் ஃகபர்கரோ �ோந்தப் 

கபோருள்�ள்
5 பிஸேத் ்டயோ �ோந்தப் கபோருள்�ள்

IV.  சகாடுக்கப் பட்ட ்தகவல்ககை ஆய்நது 
விைாக்களுக்கு விகடயளி

அ) கூறறு ேறறும் �ோரணம் ஆகிய இரண்டும் 
ெரி. கேலும், �ோரணம் கூறறுககு ெரியோை 
விைக�ம்

ஆ) கூறறு ேறறும் �ோரணம் ஆகிய இரண்டும் 
ெரி. ஆைோல், �ோரணம் கூறறுககு ெரியோை  
விைக�ேல்�.

இ) கூறறு ெரியோைது. ஆைோல் �ோரணம் தவறு. 
ஈ) கூறறு தவறு ஆைோல் �ோரணம் ெரி
1. கூறறு : இரும்புத் துருவல்�ளின் கெறிவு 

துருவப் பகுதி�ளில் அதி�ம்
 காைணம்: �ோந்தங�ள் மி�வும் 

கூர்ளேயோைளவ
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2. கூறறு: புவியின் �ோந்தப்பு�ம்  அதன் 
உள்ை�த்தில் உள்ை இரும்பிைோல் 
உருவோகி்றது.

 காைணம்: உயர்கவப்பநிள�யில் ஒரு 
�ோந்தேோைது அதன் �ோந்தப்பண்பிளை 
அல்�து �ோந்தவியள� இைககும் 

V. சுருக்கோக விகடயளி. 
1. �ோந்தப்பு�ம் என்்றோல் என்ை?
2. கெயறள�க �ோந்தம் என்்றோல் என்ை? 

எடுத்துக�ோட்டு�ள் தரு�
3. இயறள� ேறறும் கெயறள�க �ோந்தங�ளை 

கவறுபடுத்து�.
4. புவியோைது மி�ப்கபரிய ெட்்டக �ோந்தேோகும்.

ஏன் �ோரணங�ளைத் தரு�.
5. �ோந்தத் தன்ளேயற்ற கபோருள்�ளை 

எவவோறு அள்டயோைம் �ோண்போய்? �ோந்தத் 
தன்ளேயற்ற கபோருளுககு ஓர் 
எடுத்துக�ோட்டு தரு�.

 பி்ற நூல்கள்
1. Electricity and Magnetism - Brijlal S. 

Subramanian - S. Chand publications
2. ICSE Physics - Lakmir Singh and Manjit 

Kaur - S. Chand publications
3. Physics concepts and connections - Art 

Hobson. Edition: Pearson Education

 இகணய வைஙகள்

1. https://www.livescience.com/38059-
magnetism.html

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetar

3. https://www.investopedia.com/terms/m/
magnetic-stripe-card.asp

கா�த�ய�

கா�த���
வைகக�

கா�த���
ப��க�

கா�த
ெபா�க�

ெசய�ைக
கா�த
க�

• இய�ைக
 கா�த
க�
• ெசய�ைக
 கா�த
க�

• கவ��� �ைச
• �ல�� �ைச
• �ைச சா��தைவ

• டயா
 கா�த�ெபா��க�
• பாரா
 கா�த�ெபா��க�
• ெப�ேரா
 கா�த�ெபா��க�

• த�கா�க கா�த�
• �ைலயான கா�த�

VI. விரிவாை விகடயளி. 
1. �ோந்தத்தின் அன்்றோ்ட வோழ்வியல் 

பயன்�ளைப் பட்டியலிடு�.
2. ஓர் ஆணிளய எவவோறு தற�ோலி� 

�ோந்தேோ� ேோறறுவோய்?
3. புவிக�ோந்தம் பறறி குறிப்கபழுது�.

VII. உயரசிந்தகை விைாக்கள்
1. பூமி மி�ப்கபரிய �ோந்தம் கபோன்று 

கெயல்பட்்டோலும் பி்ற �ோந்தப்கபோருள்�ளை 
பூமியோல் �வரமுடியவில்ள�கய ஏன்?

2. ஒரு இரும்புத் துண்டிளை ஒரு 
�ோந்தத்திளைக க�ோண்டு �ோந்தேோககும் 
கபோதும் முன்னும் பின்னும் ��ர்த்த 
அறிவுறுத்தப் படுவதில்ள�கய ஏன்?

3. தமிழ்தோர�ோ ேறறும் ெங�மித்திளர ஆகிய 
இருவரும் ெட்்டக �ோந்தத்திளைக க�ோண்டு 
விளையோடிைர். அப்கபோது �ோந்தேோைது 
கீகை விழுந்து �ோன்கு துண்டு�ைோைது. 
அவறறில் எத்தளைக �ோந்தத் துருவங�ள் 
�ோணப்படும்.

கருத்து வகைபடம்
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   அறிமுகம்
நீங்கள் எப்போதோவது இரவில் ததளிவோன 

வோனத்த போர்தது இருக்கிறீர்்களோ? 
எண்ணிலடங்கோ விண்மீன்க்ளயும், அழ்கோன 
நில்வயும் போர்க்கும்்போது நோம் மகிழ்ச்சி 
அ்டகி்�ோம். விண்மீன்க்ளப பற்றியும் 
்்கோள்்கள் மற்றும் அவற்றின இயக்்க நி்ல்கள், 
பகுதிப தபோருட்கள் ஆகியவற்்� பற்றி படிக்கும் 
அறிவியல் பிரிவு வோனியல் எனபபடும். வோனததில் 
உள்ள விண்மீன்கள், ்்கோள்்கள், சந்திரன 
மற்றும் விண்்கற்்கள், வோல்மீன்கள் ்போன� பி� 
தபோருட்கள் ஆகிய்வ வோன தபோருட்கள் எனறு 
அ்ழக்்கபபடுகின�ன.சூரியனும் அத்னச் சுற்றி 
வருகின� வோன தபோருட்களும் ்சர்ந்து சூரிய 
குடும்பத்த உருவோக்குகின�ன.

தங்களுக்கு இ்ட்ய உள்ள 
்கவர்ச்சி வி்சயினோல் பி்ைக்்கபபடட 
லடசக்்கைக்்கோன விண்மீன்க்ளக் த்கோண்ட 
ததோகுபபு விண்மீன திரள் எனபபடும். நமது 
சூரியன போல்தவளி விண்மீன திரள் என� 
விண்மீன திர்ளச் ்சர்ந்தது. இது ்போன� 
லடசக்்கைக்்கோன விண்மீன திரள்்கள் ஒனறு 
்சர்ந்து அண்டத்த உருவோக்குகின�ன. 

என்வ சூரிய குடும்பம், விண்மீன்கள், விண்மீன 
திரள்்கள் ஆகிய்வ அண்டததின பகுதி 
தபோருட்களோகும். சமீப்கோலமோ்க பல நோடு்கள் 
விண்தவளி்ய ஆரோயவதில் ஆர்வம் ்கோடடி 
வருவதுடன, சந்திரன மற்றும் பி� ் ்கோள்்களுக்கும், 
மனிதர்்கள் மற்றும் மனிதர்்கள் இல்லோத 
ரோக்த்கடடு்க்ள அனுபபி வருகின�ன.நமது 
நோடும் அதி்க எண்ணிக்்்கயில் ரோக்த்கடடு்க்ள 
விண்ணில் தசலுததி, விண்தவளி அறிவியலில் 

சீனோவில் சுமோர் 800 
ஆண்டு்களுக்கு முனபோ்க்வ 

ரோக்த்கடடு்கள் ்கண்டுபிடிக்்கபபடடுள்ளன. 
ததோடக்்கததில், மரக் குழோய்களில் 
தவடிமருந்து நிரபபபபடடு ரோக்த்கடடு்கள் 
உருவோக்்கபபடடன. இவற்்� தீ அம்பு்கள் 
(Fire Arrows) என அவர்்கள் அ்ழததனர். 
கி.பி. 1232ல் மங்்கோலிய ரோணுவ 
வீரர்்க்ள தவற்றி த்கோள்வதற்்கோ்க 
சீனர்்கள் இந்த தீ அம்பு்க்ள 
பயனபடுததினர். ரோக்த்கட உருவோக்கும் 
தி�்மயோனது வி்ரவில் மததிய கிழக்கு 
மற்றும் ஐ்ரோபபிய நோடு்களுக்குப பரவியது. 
அவர்்கள் ரோக்த்கட்ட ஒரு ்போர் 
்கருவியோ்கப பயனபடுததினர்.

இபபோடத்தக் ்கற்�பின மோைவர்்கள் தபறும் தி�ன்களோவன:
 � ரோக்த்கடடின பகுதி்கள், ரோக்த்கட எரிதபோருளின வ்்க்கள் ஆகியவற்்� 

அறிந்து த்கோள்ள இயலும்.
 � ரோக்த்கட்ட விண்ணில் தசலுததுவதற்கு பினனணியில் உள்ள தததுவத்த புரிந்து 

த்கோள்ள இயலும்.
 � இந்திய விண்தவளித திடடங்கள் சந்திரயோன மற்றும் மங்கள்யோன ஆகியவற்்�ப பற்றி 

அறிந்து த்கோள்ள முடியும்.
 � நோசோ குறிததும், நோசோவில் இந்தியர்்களின பங்களிபபு குறிததும் அறிந்துத்கோள்ள முடியும்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

அண்டமும் விண்வெளி அறிவியலும்3
அலகு
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தபருமளவு சோதிததுள்ளது. இபபோடததில் 
ரோக்த்கட்ட விண்ணில் தசலுததுதல், 
ரோக்த்கட எரிதபோருளின வ்்க்கள், இந்திய 
விண்தவளித திடடங்கள் மற்றும் நோசோ (NASA) 
ஆகியவற்்�ப பற்றி ்கற்்க உள்்ளோம்.

 3.1  ரோக்கட்டுகள்
இந்த அண்டமோனது, எல்்லோருக்கும் ஒரு 

தபரிய புதிரோ்க உள்ளது. நம்்மச் சுற்றியுள்ள 
விண்தவளி குறிதது அறிந்து த்கோள்ள, நம் மனம் 
எப்போதும் முயல்கி�து. நம்்மச் சுற்றியுள்ள 
விண்தவளி்யப புரிந்து த்கோள்வது நமக்குப பல 
வழி்களில் உதவியோ்க உள்ளது.புவியின சுற்றுச் 
சூழல் பற்றியும் ்கோலநி்ல மோற்�ம் மற்றும் 
வோனி்ல குறிதத த்கவல்்க்ளயும் வோனியல் 
ஆயவு நமக்குத தருகி�து. இன்�ய நோளில் நோம் 
எதிர்த்கோள்ளும் பல்்வறு சவோல்்களுக்கு 
வி்ட்கோை விண்தவளி ஆயவு்கள் 
உதவுகின�ன..

ரோக்த்கடடு்களின ்கண்டுபிடிபபோனது, 
அண்டததின ஒரு சிறிய பகுதி்ய நமக்்கோ்கத 
தி�ந்திருக்கி�து. சூரிய குடும்பததில் உள்ள 
்்கோள்்கள் குறிதது ஆயவு ்மற்த்கோள்ள, 
விண்தவளிக் ்கலங்க்ள அனுபப ரோக்த்கடடு்கள் 
உதவுகின�ன. அண்டத்த ஆயவு 
தசயவதற்்கோ்க, விண்ணில் இருந்து தசயல்படும் 
வ்்கயில் அ்மக்்கபபடட ததோ்ல்நோக்கி்க்ள 
விண்ணில் தசலுதத ரோக்த்கடடு்கள் 
உதவுகின�ன. இவற்றுக்த்கல்லோம் ்மலோ்க 
பல்்வறு வ்்க்களில் பயனபடும் 
தசயற்்்கக்்்கோள்்க்ள விண்ணில் 
நி்லநிறுததவும் ரோக்த்கடடு்கள் உதவுகின�ன. 
நமது நோடோனது மி்கச்சி�ந்த ரோக்த்கட ததோழில் 
நுடபத்தக் த்கோண்டுள்ளது. இத்னப 
பயனபடுததி உல்க அளவில் பல்்வறு 
விண்தவளித திடடங்க்ள தி�ம்பட தசயது 
வருகி�து.

3.1.1  ரோக்கட்டின் பகுதிகள்
ரோக்த்கட எனபது மனிதர்்க்ள அல்லது 

்கருவி்க்ள பூமிக்கு அபபோல் விண்தவளிக்கு 
த்கோண்டு தசல்வதற்்கோ்க, சக்திவோயந்த 
இயந்திரததுடன வடிவ்மக்்கபபடட ஒரு 
விண்தவளி வோ்கனம் ஆகும். ரோக்த்கடடில் 
நோனகு முக்கியமோன போ்கங்கள் அல்லது 
அ்மபபு்கள் உள்ளன.  அ்வ

•  ்கடட்மபபு அ்மபபு(Structural system)
•  பணிச்சு்ம அ்மபபு (Payload system)
•  வழி்கோடடும் அ்மபபு (Guidance system)
•  உந்து வி்ச அ்மபபு அல்லது முன 

தசலுததும் அ்மபபு(Propulsion system)

ப���ைம அைம�� 

வ�கா�� அைம�� 

எ�ெபா�� 

 ச�ட� 

ஆ��கர� 

 �ழா��
�ைன 

����க�

 உ�� ைச
 அைம��

 க�டைம�� அைம��

ப்டம் 3.1  ரோக்கட்டின் பகுதிகள்

கட்்டமைப்பு அமைப்பு
்கடட்மபபு அ்மபபு எனபது ரோக்த்கட்ட 

உள்ளடக்கிய சடடம் ஆகும்.இ்வ மி்கவும் 
வலி்மயோன, ஆனோல் எ்ட கு்�ந்த 
்டடடோனியம் அல்லது அலுமினியம் ்போன� 
தபோருட்களோல் உருவோக்்கபபடுகின�ன.ரோக்த்கட 
ப�க்கும் ்போது அதற்கு நி்லபபுததன்ம 
ஏற்படுததுவதற்்கோ்க, சில ரோக்த்கட சடடததின 
அடிபபகுதியில் துடுபபு்கள் இ்ைக்்கபபடுகின�ன.
பணிச்சுமை அமைப்பு

சுற்று வடடபபோ்தயில் விடப படுவதற்்கோ்க 
ரோக்த்கடடினோல் சுமந்து தசல்லபபடும் 
தசயற்்்கக்்்கோள்்கள் பணிச்சு்ம எனபபடும். 
இந்த பணிச்சு்மயோனது, திடடபபணி்க்ள 
சோர்ந்தது. த்கவல் ததோடர்பு, வோனி்ல ஆயவு, 
உளவு போர்ததல், ்்கோள்்க்ள ஆரோயதல் மற்றும் 
்கண்்கோணிபபு ்போன� பணி்க்ள 
்மற்த்கோள்ளும் தசயற்்்கக்்்கோள்்க்ள 
விண்ணில் தசலுததுவதற்கு ஏற்�வோறு 
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ரோக்த்கடடு்கள் மோற்றி அ்மக்்கபபடுகின�ன.
புவியின சுற்று வடடப போ்தக்கு அல்லது 

நிலவின ் மற்பரபபிற்கு மனிதர்்க்ளக் த்கோண்டு 
தசல்வதற்கு ஏற்�வோறு சி�பபு ரோக்த்கடடு்கள் 
உருவோக்்கபபடுகின�ன.

வெழிகோட்டு அமைப்பு
இந்த அ்மபபோனது, ரோக்த்கட தசல்ல 

்வண்டிய போ்த குறிதது வழி்கோடடுகி�து. 
இவவ்மபபோனது உைர்வி்கள், ்கணினி்கள், 
்ரடோர் மற்றும் ததோ்லதததோடர்பு சோதனங்கள் 
்போன�வற்்� உள்ளடக்கியது.
உந்துவிமை அமைப்பு

ரோக்த்கடடில் உள்ள தபரும்பகுதி இடத்த 
இவவ்மப்ப எடுததுக் த்கோள்கி�து. இது 
எரிதபோருள் ததோடடி்கள், 
இ்�பபோன்கள்(Pumps) மற்றும் எரியூடடும் 
அ்� ஆகியவற்்� த்கோண்டுள்ளது.இரண்டு 
முக்கியமோன உந்துவி்ச அ்மபபு்கள் 
உள்ளன அ்வ 1. திரவ உந்துவி்ச அ்மபபு               
2. திட உந்து வி்ச அ்மபபு.

துருவத து்ைக்்்கோள் 
தசலுதது வோ்கனம் (PSLV) 
மற்றும் புவிநி்லத 

து்ைக்்்கோள் தசலுதது வோ்கனம் (GSLV) 
ஆகிய்வ இந்தியோவின மி்கவும் பு்கழ்தபற்� 
ரோக்த்கட்கள் ஆகும்.

 ்ையல்போடு-1

மோைவர்்கள், தங்களுக்கு கி்டக்கும் 
வி்லமலிவோன தபோருட்க்ளக் த்கோண்டு 
ரோக்த்கட ஒனறின மோதிரி்ய உருவோக்்கவும். 
்மலும், இந்தியோவிலிருந்து விண்ணில் 
தசலுததபபடட ரோக்த்கட்களின படங்க்ளக் 
த்கோண்ட பு்்கபபடத ததோகுப்ப தயோரிக்்கவும்.

3.1.2 இயககு ்போருட்களின் வெமககள்
 இயக்குதபோருள் எனபது ஒரு 

்வதிபதபோருள் ஆகும். இபதபோருள் எரியும் 
்போது உருவோகும், அழுததபபடட வோயுக்்களின 
ஆற்�்லப பயனபடுததி ரோக்த்கடடோனது, 
புவியீர்பபு வி்சக்கு எதிரோ்க உயர்ததபபடுகி�து. 
இயக்கு தபோருளோனது எரிதபோருள்(Fuel) மற்றும் 
எரிதலுக்கு ்த்வயோன ஆக்சிஜ்ன 
வழஙகும் ஆக்ஸி்கரணி(Oxidizer) 

ஆகியவற்றின ்கல்வ ஆகும். இயக்கு 
தபோருளோனது திண்மமோ்க்வோ அல்லது 
திரவமோ்க்வோ இருக்்கலோம்.
அ) திரவெ இயககு ்போருள்கள்

திரவ இயக்கு தபோருள்்களில் எரிதபோருளும் 
ஆக்ஸி்கரைம் எரியூடடும் அ்�யில் ஒன�ோ்க 
்சர்க்்கபபடடு எரிக்்கபபடடு அதி்க வி்சயுடன 
ரோக்த்கடடின அடிபபகுதி வழியோ்க 
தவளி்யற்�பபடுகின�ன. திரவ ்ைடரஜன 
்ைடரசீன மற்றும் எததில் ஆல்்கைோல் 
ஆகிய்வ திரவ எரிதபோருட்கள் ஆகும். 
ஆக்சிஜன ஓ்சோன ்ைடரஜன தபரோக்்சடு 
மற்றும் பு்்கயும் ்நடரிக் அமிலம் ்போன�்வ 
சில ஆக்சி ்கோரணி்கள் ஆகும்.

திரவ ்ைடரஜன பு்்கயும் ்நடரிக் அமிலம்
ப்டம் 3.2  திரவ இயக்கு தபோருள்்கள்

ஆ) திணை இயககு ்போருட்கள்
திண்ம இயக்கு தபோருட்களில் 

எரிதபோருளும், ஆக்ஸி்கரணியும் ஒன�ோ்க 
்சர்தது ்வக்்கபபடடுள்ளன. இவற்்� 
எரியூடடும் ் போது அ்வ எரிந்து தவபப ஆற்�்ல 
தவளியிடுகின�ன. திண்ம இயக்குபதபோருட்கள் 
எரியத ததோடஙகிய பின அத்ன நிறுதத 
இயலோது. போலியூரிததின மற்றும் 
போலிபியூடோ்டயீன  ஆகிய்வ திண்ம 
எரிதபோருட்கள் ஆகும். ்நட்ரட மற்றும் 
கு்ளோ்ரட உபபுக்்கள் ஆக்ஸி்கரணி்களோ்க 
பயனபடுததபபடுகின�ன.

போலியூரிததீன்கள் போலிபியூடோ்டயீன
ப்டம் 3.3  திண்ம இயக்கு தபோருட்கள்
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இ) கிமரநயோ்ெனிக இயககு ்போருட்கள் (தோழ் 
்வெப்பநிமை இயககு ்போருட்கள்)

 இந்த வ்்க இயக்கு தபோருள்்களில் 
எரிதபோருள் அல்லது ஆக்ஸி்கரணி அல்லது 
இரண்டும் திரவநி்ல வோயுக்்களோ்க (Liquefied 
gases)இருக்கும். இ்வ மி்கக் கு்�ந்த 
தவபபநி்லயில் ்வக்்கபபடடிருக்கும். 
இவவ்்க இயக்கு தபோருள்்க்ள எரியூடட 
தனியோன அ்மபபு்கள் ்த்வ இல்்ல. 
இவற்்� ஒன�ோ்கச் ்சர்தது ்கலக்கும் ்போது, 
அ்வ ஒன்�ோதடோனறு வி்னபுரிந்து எரியத 
ததோடஙகுகின�ன.

 எ�ெபா��
ெதா�� 

எ�ெபா��
இைற�பா� 

 எ�ெபா��
ெச�� எ���
	

அைற

�ழா��
�ைன

எ�த���
��ைதய
�ைளெபா��க� 

 ஆ� கர� 

ப்டம் 3.4  கி்ர்யோதஜனிக் இயக்கு தபோருட்கள்

  ்ையல்போடு 2

ஒரு பலூனில் ்கோற்்� நிரபபி ்்க்களோல் 
இறு்கபபிடிததுக்   த்கோள்ள  ்வண்டும். 
தற்்போது, பிடி்யத தளர்ததி ்கோற்று 
தவளி்யறுமோறு தசயய்வண்டும்.  ்கோற்று 
தவளி்யறும் தி்சக்கு எதிர்தி்சயில் 
பலூன ந்கர்வ்தக் ்கோைலோம். ரோக்த்கடடும் 
ஏ�க்கு்�ய இ்தமு்�யில்தோன 
்மல்்நோக்கி இயஙகுகி�து.

3.1.3  துமைக நகோள் விணணில் 
்ைலுததப்படுதல்

ரோக்த்கடடோனது, விண்ணில் 
தசலுததபபடுவதற்கு முனனர் ஏவுதளததில் 
தசஙகுததோ்க இருக்கி்கள் (Clamps) மூலம் 
நி்ல நிறுததப படடிருக்கும். ஆளுள்ள 
(Manned) அல்லது ஆளில்லோ (Unmanned)
து்ைக்்்கோள்்கள் ரோக்த்கடடின உச்சியில் 
்வக்்கபபடடிருக்கும். ரோக்த்கடடின 
எரிதபோருளோனது எரியூடடபபடும் ்போது , அது 
்மல்்நோக்கிய உந்து வி்ச்ய 
உருவோக்குகி�து. இவவி்சயோனது 
ரோக்த்கடடின எ்ட்யவிட அதி்கமோகும்்போது, 
ததோ்லக் ்கடடுபபோடடுக் ்கருவியின மூலம் 
இருக்கி்கள் நீக்்கபபடடு, ரோக்த்கட ்மல்்நோக்கி 
ந்கர்கி�து. ஒவதவோரு வி்னக்கும் சமமோன 
எதிர்வி்ன உண்டு என� நியூடடனின 
மூன�ோவது இயக்்க விதியின படி, ரோக்த்கடடில் 
இருந்து வோயுக்்கள் கீழ்்நோக்கி 
தவளி்யற்�பபடும் ்போது, ரோக்த்கடடோனது 
்மல் ்நோக்கி ந்கர்ததப படுகி�து. து்ைக் 
்்கோள் ஒன்�, ஒரு குறிபபிடட வடடபபோ்தயில் 
நி்ல நிறுதத, அது சரியோன ்வ்கததில், 
சரியோன தி்சயில், குறிபபிடட உயரததிற்கு 
உயர்ததபபட ்வண்டும்.புவியின 
்மற்பரபபிற்கு அருகில், மி்க அதி்க தி்ச்வ்கம் 
ரோக்த்கடடுக்கு அளிக்்கபபடடோல், ்கோற்றின 
உரோயவு வி்சயின ்கோரைமோ்க ரோக்த்கடடில் 
தீபபிடிக்்கலோம். ்மலும் இந்த அதி்க 
தி்ச்வ்கங்க்ள ஒற்்� ரோக்த்கட்ட 
த்கோண்டு ஏற்படுதத இயலோது. என்வ பல்கடட 
ரோக்த்கடடு்கள் பயனபடுததபபடுகின�ன. 
வளிமண்டலததின அடர்ததியோன 
அடிபபகுதி்ய ஊடுருவிச் தசல்ல, 
ததோடக்்கததில் ரோக்த்கட தசஙகுததோ்க ்மல் 
்நோக்கி தசல்லும். பி�கு, வழிநடதது அ்மபபின 
மூலம் சோயவோ்க தசல்லுமோறு தசயயபபடும்..

 3.2  இந்திய விண்வெளித திட்்டஙகள்
இந்தியோ விடுத்ல அ்டந்த பின சில ஆண் 

விடுத்லய்டந்த சில ஆண்டு்களி்ல்ய, 
இந்தியோ தன விண்தவளி ஆயவு தசயல்போடு்க்ளத 
ததோடஙகிற்று. இந்திய விண்தவளித 
ததோழில்நுடபம் மற்றும் அதன பயனபோடு்க்ள 
்மம்படுததுவதற்்கோ்க 1969 ஆம் ஆண்டு இந்திய 
விண்தவளி ஆயவு நிறுவனம் ததோடங்கபபடடது.
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ததோ்லதததோடர்பு மற்றும் ததோ்ல உைர்வு 
ததோடர்போன தசயற்்்கக்்்கோள்்க்ள 
உருவோக்குவதில் இந்தியோ அதி்க ்கவனம் தசலுததி 
வருகி�து. இந்தியோ தனது முதல் 
தசயற்்்கக்்்கோளோன ஆரியபடடோ்வ 1975 ஆம் 
ஆண்டு விண்ணில் தசலுததியது. அதிலிருந்து, 
விண்தவளித திடடங்களில் இந்தியோ, வளர்ந்த 
நோடு்களுக்கு இ்ையோ்க பல்்வறு 
சோத்ன்க்ளப புரிந்து வருகி�து.

இ ந் தி ய ோ 
் ச ோ வி ய த 
ரஷயோவுடன 

இ்ைந்து நடததிய ஒரு 
விண்தவளி ஆயவுத 
திடடததில் பஞசோப 
மோநிலத்தச் ்சர்ந்த 
ரோ்்கஷ ஷர்மோ என� 
விமோனி விண்தவளிக்குச் 
தசல்ல ்தர்வு தசயயப படடோர். இதன மூலம் 
1984 ஆம் ஆண்டு ஏபரல் இரண்டோம் நோள் 
விண்தவளிக்குச் தசன� முதல் இந்தியர் 
என� தபரு்ம்யப தபற்�ோர்.

3.2.1 ைந்திரயோன் 1
சந்திர்னப பற்றிய ஆயவு்க்ள 

்மற்த்கோள்வதற்்கோ்க நமது நோடு 2008-ம் 
ஆண்டு அக்்டோபர் மோதம் 22ஆம் நோள் 
சந்திரயோன-1 என� விண்்கலத்த, ஆந்திர 
மோநிலம், ஸ்ரீைரி்்கோடடோவில் உள்ள சதீஷ 
தவோன விண்தவளி ்மயததில் இருந்து PSLV 
ரோக்த்கட மூலம் விண்ணில் தசலுததியது.
இவவிண்்கலமோனது 2008 ஆம் ஆண்டு 
நவம்பர்  8ஆம் நோள் சந்திரனின 
சுற்றுவடடபபோ்தயில் நி்ல நிறுததபபடடது.

 இது சந்திரனிலிருந்து 100 கி.மீ 
ததோ்லவில் உள்ள சுற்றுபபோ்தயில் சுற்றி 
வந்து, சந்திரனின ்வதியியல், ்கனிமவியல் 
மற்றும் புவியியல் ததோடர்போன விவரங்க்ள 
்ச்கரிததது. இததிடடமோனது, இந்திய 

 ்ையல்போடு 3

ஆசிரியரின உதவியுடன இந்திய விண்தவளி 
ஆயவுத திடட சோத்ன்க்ள ததோகுதது ஒரு 
பு்்கபபட ததோகுபபி்ன மோைவர்்கள் 
தயோர் தசய்க.

ெசய�ைக�ேகா� 

��றா� �ைல 

இர�டா� �ைல 

 இர�டா� �ைல 


த� �ைல 

 
த� �ைல எ����� அைற

எ����� அைற

ெசய�ைக�ேகா� 

ப்டம் 3.5   ரோக்த்கட விண்ணில் தசலுததபபடுதல்
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விண்தவளித திடடங்களுக்கு ஊக்்கம் 
அளிக்்கவும், சந்திர்ன ஆரோயவதற்கு உரிய 
ததோழில்நுடபத்தச் சுயமோ்க உருவோக்்கவும் 
உதவியது. சந்திரயோன-1 திடடமோனது 312  
நோட்கள் தசயல்படடு, நிர்ையிக்்கபபடட 
இலக்கு்களில் 95 சதவீதத்த முடிதது, 
திடடததின முக்கிய ்நோக்்கங்க்ள நி்�வு 
தசயதபின, 2009 ஆம் ஆண்டு ஆ்கஸ்ட மோதம் 
28ஆம் நோள், பூமியில் உள்ள  ்கடடுபபோடடு 
அ்�யுடன இருந்த ததோடர்்ப இழந்தது.

ப்டம் 3.6   சந்திரயோன 1

ைந்திரயோன்-1 திட்்டததின் ந�ோககஙகள்
•  சந்திரனில் நீர் இருபபதற்்கோன சோததியக் 

கூறு்க்ள ்கண்டறிதல்
•  சந்திரனில் உள்ள தனிமங்க்ள 

்கண்டறிதல்
•  சந்திரனில் ஹீலியம் 3 இருபப்த 

ஆரோயதல்.
•  சந்திரனின முபபரிமோன வ்ரபடத்த 

உருவோக்குதல்
•  சூரியக் குடும்பததின பரிைோம 

வளர்ச்சி்ய ஆரோயதல்

்கலோம்சோட எனபது 64 
கிரோம் மடடு்ம எ்டத்கோண்ட 
உலகின மி்கச் சிறிய தசயற்்்கக் 

்்கோள் ஆகும். இது தமிழ்கததின ்கரூர் 
ந்கருக்கு அருகில் உள்ள பள்ளபடடி என� 
சிற்றூரில் ரிபோத ஷோருக் எனனும் 18 வயது 
பள்ளி மோைவனின 
த ் ல ் ம யி ல் 
உயர்நி்லப பள்ளி 
ம ோ ை வ ர் ்க ள ோ ல் 
உருவோக்்கபபடடது. இது 
2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன 
22ஆம் நோள் நோசோ 
விண்தவளி ஆயவு ்மயம் மூலம் 
விண்ணில் தசலுததபபடடது.

அறிவியல் அறிஞமரத ்தரிந்து ்கோள்ளுஙகள்

ையில்ைோமி அணைோதுமர
மயில்சோமி அண்ைோது்ர 

்்கோயமுததூர் மோவடடம், தபோள்ளோச்சிக்கு 
அருகில் உள்ள ்்கோதவோடி எனனும் 
சிற்றூரில் 2.7.1958 அனறு 
பி�ந்தோர். இவர் தன 
இளங்க்ல தபோறியியல் 
படடத்த ்்கோயமுததூர் 
அரசு ததோழில்நுடபக் 
்கல்லூரியில் தபற்�ோர். 
1982 ஆம் ஆண்டு பிஎஸ்ஜி 
ததோழில்நுடபக் ்கல்லூரியில் முது்க்லப 
படடம் தபற்�துடன, அ்த ஆண்டில் இந்திய 
விண்தவளி ஆயவு ்மயததில் 
ஆயவோளரோ்கப பணி்யற்�ோர். பி�கு, 
்்கோயம்புததூர், அண்ைோ ததோழில்நுடபப 
பல்்க்லக்்கழ்கததில் மு்னவர் 
படடத்தயும் தபற்�ோர். இவர் 
தசயற்்்கக்்்கோள் து்�யில் முனனணி 
ததோழில்நுடப வல்லுநர் ஆவோர். இவர் 
சந்திரயோன-1, சந்திரயோன-2 மற்றும் 
மங்கள்யோன திடடங்களில் திடட 
இயக்குநரோ்கப பணியோற்றியுள்ளோர். 
கு்�ந்த தசலவில் சந்திரோய்ன 
வடிவ்மதததில் இவரது பஙகு 
குறிபபிடததக்்கது.

ைந்திரயோன்-1 திட்்டததின் ைோதமைகள்
•  சந்திரனின மைற்பரபபில் நீர் 

மூலக்கூறு்கள் இருபப்த ்கண்டறிந்தது.
•  சந்திரன முற்்கோலததில் உருகிய நி்லயில் 

இருந்த்த உறுதி தசயதது
•  அதமரிக்்கோவின விண்்கலங்கள் 

அப்போ்லோ-15 மற்றும் அப்போ்லோ-11 
ஆகிய்வ த்ரயி�ஙகிய இடங்களின 
படங்க்ள பதிவு தசயதது.

•  சந்திரனின ்கனிம வளம் பற்றிய த்கவல்்கள் 
உயர்பகுதி�ன த்கோண்ட நி�மோ்லமோனி 
மூலம் தப�பபடடன

•  X ்கதிர் படக்்கருவியின மூலம் சந்திரனில் 
அலுமினியம், மக்னீசியம் மற்றும் சிலிக்்கோன 
இருபபது ்கண்டறியபபடடது.

•  சந்திரயோன-1 பு்்கபபடக்்கருவி மூலம் 75 
நோட்களில் எடுக்்கபபடட 40 ஆயிரததிற்கும் 
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்மற்படட படங்கள் பூமிக்கு அனுபபபபடடன.
•  நிலவில் உள்ள ்மடு்கள் மற்றும் 

பள்ளங்க்ளக் த்கோண்ட படங்களிலிருந்து 
சந்திரனின ்மற்பரபபு கிண்ைக் 
குழி்க்ளக் த்கோண்டது என 
்கண்டறியபபடடது.

•  சந்திரயோன-1  பூமியின முழு வடிவத்தயும் 
முதன முதலோ்க பதிவு தசயது அனுபபியது.

•  சந்திரயோன-1 நிலவின பரபபில் 
மனிதர்்களுக்கு உ்�விடமோ்கப பயனபடும் 
பல கு்்க்க்ள ்கண்டறிந்தது

3.2.2 ைஙகள்யோன் (்ைவவெோய் வெோகைம்)
சந்திரயோன-1 தவற்றி்கரமோ்க விண்ணில் 

தசலுததபபடட்தத ததோடர்ந்து,  இந்திய 
விண்தவளி ஆயவு நிறுவனம் தசவவோயக் 
்்கோ்ளச் சுற்றி வருவதற்்கோ்க மனிதரற்� 
விண்்கலன ஒன்� அனுபபத திடடமிடடது. 
2013-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மோதம் 5 ஆம் நோள் 
PSLV ரோக்த்கட உதவியுடன, ஆந்திர மோநிலம் 
ஸ்ரீைரி்்கோடடோ, விண்தவளி ஆயவு 
்மயததிலிருந்து இவவிண்்கல்ன 
விண்ணில் தசலுததியது. இது்வ இந்தியோவின 
முதல் ்்கோள்்களுக்கு இ்ட்யயோன 
விண்தவளிததிடடம் (Interplanetary Mission) 
ஆகும். மங்கள்யோன விண்்கலத்த, 
விண்ணில் தசலுததியதன மூலம் தசவவோய 
்்கோளுக்கு விண்்கலம் அனுபபும் நோன்கோவது 
விண்தவளி ஆயவு நிறுவனம் என� 
தபரு்ம்ய இந்திய விண்தவளி ஆயவு 
நிறுவனம் தபற்�து.

ப்டம் 3.7   மங்கள்யோன
மங்கள்யோன விண்்கலமோனது, சுமோர் ஒரு 

மோதம் பூமியின வடடப போ்தயில் பயைம் 
தசயத பின, ததோடர்ச்சியோ்க அதன நி்ல 
உயர்ததபபடடு தசவவோயின சுற்றுவடடப 

போ்தக்கு ந்கர்ததபபடடது.மங்கள்யோன 
விண்்கலம் ஆனது 2014ஆம் ஆண்டு தசபடம்பர் 
24-ஆம் நோள் தசவவோயக் ்்கோளின 
சுற்றுவடடபபோ்தயில் நி்ல நிறுததபபடடது.

 மங்கள்யோன விண்்கலமோனது, 
தசவவோயக் ்்கோளின சுற்றுவடடப போ்தயில், 
மூனறு ஆண்டு்களுக்கு ்மலோ்க பயணிதது,  
திடடமிடடபபடி, தன பணி்ய ்மற்த்கோண்டு 
வருகி�து. இந்திய விண்தவளி ஆயவு 
நிறுவனமோன ISRO தசபடம்பர் 2016 வ்ரயில், 
மங்கள்யோனில் இருந்து தப�பபடட 
த்கவல்்க்ள தவளியிடடுள்ளது.

நைலும் அறிந்து ்கோள்க

சூரியனிலிருந்து நோன்கோவதோ்க 
அ்மந்துள்ள ்்கோள் தசவவோய ஆகும். இது 
சூரியக் குடும்பததில் உள்ள இரண்டோவது 
சிறிய ்்கோளோகும். இதன சிவந்த நி�ததின 
்கோரைமோ்க இது சிவபபுக் ்்கோள் எனறு 
அ்ழக்்கபபடுகி�து இக்்்கோளின 
்மற்பரபபில் உள்ள இரும்பு ஆக்்சடு மற்றும் 
அதன வளிமண்டலததில் உள்ள தூசு்கள் 
அதற்கு சிவபபு நி�த்தத தருகின�ன. இது 
தன அச்சில் 24 மணி 37 நிமிடங்களில் 
தன்னததோ்ன சுற்றி வருகி�து. ்மலும், 
687 நோட்களுக்கு ஒரு மு்� சூரிய்னயும் 
சுற்றி வருகி�து. இதன சுற்றுக்்கோலம் மற்றும் 
்கோலநி்ல ஆகிய்வ பூமி்யக் 
ஒததிருபபதோல், வோனியலோளர்்கள் 
தசவவோயக் ்்கோள் பற்றிய ஆயவு்களில் அதி்க 
ஆர்வம் ்கோடடி வருகின�னர். என்வ, 
அவர்்கள் தசவவோயின ் மற்பரபபு, ்கோலநி்ல 
மற்றும் புவியியல்  குறிதத ஆயவு்க்ள 
்மற்த்கோள்வதற்்கோ்க, பல்்வறு மனிதர் அற்� 
விண்்கலங்க்ள அனுபபி வருகின�னர்.
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 ்ையல்போடு 4

சூரிய குடும்பததில் உள்ள ்்கோள்்கள் பற்றிய 
த்கவல்்க்ளத திரடடு்க. ்மலும், சூரிய 
குடும்பததில் உள்ள அ்னதது 
்்கோள்்களுக்கும் நோம் தசல்ல முடியுமோ? 
எனபது குறிதது வகுபபில் விவோதிக்்கவும்.

அ) ைஙகள்யோன் திட்்டததின் ந�ோககஙகள்
•  ் ்கோள்்களுக்கு இ்ட்யயோன 

விண்தவளித திடடததிற்கு ்த்வயோன 
ததோழில்நுடபத்த உருவோக்குதல்

• தசவவோயின ்மற்பரப்ப ஆரோயதல்
•  தசவவோயின வளி மண்டலததில் உள்ள 

பகுதிபதபோருள்்க்ள அறிதல்
•  எதிர்்கோலததில் தசவவோயக் ்்கோளில் 

உயிரினங்கள் வோழ்வதற்்கோன சோததியக் 
கூறு்க்ளயும் ்கடந்த ்கோலங்களில் 
உயிரினங்கள் இருந்தனவோ எனபது பற்றிய 
த்கவல்்க்ளயும் அறிந்து த்கோள்ளுதல்.

ப்டம் 3.8 மங்கள்யோன அனுபபிய படங்கள்

நம் இந்திய நோடு, தசவவோயக் 
்்கோ்ள அ்டந்த முதல் ஆசிய 
நோடு என� தபரு்ம்யயும், 

உலகி்ல்ய, இச்சோத்ன்ய தன முதல் 
முயற்சியில் நி்கழ்ததிய நோடு என� 
தபரு்ம்யயும் உ்டயது.

்சோவியத விண்தவளி ஆயவு 
நிறுவனம், நோசோ, ஐ்ரோபபிய விண்தவளி 
மு்க்ம ஆகிய்வ தசவவோயக்்்கோ்ள 
அ்டந்த பி� விண்தவளி ஆயவு 
நிறுவனங்கள் ஆகும்.

3.2.3 ைந்திரயோன் - 2
சந்திரயோன -1 ஐ ததோடர்ந்து சந்திரயோன-2 

என� ததோடர் திடடத்த இந்திய விண்தவளி 
ஆயவு நிறுவனம் 2019ஆம் ஆண்டு  

ஜூ்ல 22 ஆம் நோள் தசயல்படுததியது. ISRO 
வின முந்்தய விண்தவளித திடடங்க்ள விட 
சந்திரயோன-2 அதி்க சிக்்கலோன திடடம் ஆகும். 
இது சுற்றுக்்கலம் (Orbiter), த்ரயி�ஙகி(Lander), 
மற்றும் உலவி(Rover) ஆகிய மூன்�யும் 
ஒருங்்க த்கோண்டது. இததிடடமோனது, 
தபரும்போலோன ்நரங்களில் நிழல்படிந்து 
்கோைபபடும், நிலவின ததனபகுதி்ய ஆயவு 
தசயவ்த ்நோக்்கமோ்கக் த்கோண்டது.
சுறறுககைம் (Orbiter)

 இது நிலவி்ன சுற்றி வரக் கூடியது. 
்மலும்,  ்கர்நோட்க மோநிலததில் ்பலோலு 
எனனுமிடததில் உள்ள ்கடடுபபோடடு 
அ்�யுடனும், விக்ரம்  எனபபடும் 
த்ர�யி�ஙகியுடனும் த்கவல் பரிமோற்�ம் 
தசயயும் தி�ன ப்டததது.
தமரயி்றஙகி(Lander)

இந்திய விண்தவளித திடடததின தந்்த 
Dr.விக்ரம் சோரோபோய அவர்்களின நி்னவோ்க 
இதற்கு விக்ரம் என தபயரிடபபடடுள்ளது.
உைவி (Rover)

இது பிரக்யோன  (பிரக்யோன எனபது 
சமஸ்கிருதச் தசோல், இதன தபோருள் அறிவு) 
எனனும் தபயர் த்கோண்ட, ஆறு சக்்கரங்க்ள 
உ்டய ்ரோ்போவோ்கனம் ( Robotic Vehicle) 
ஆகும். சந்திரயோன-2 ஆனது 2019ஆம் ஆண்டு 
ஆ்கஸ்ட 20-ஆம் நோள் நிலவின வடடப 
போ்தக்குள் நு்ழந்தது. திடடததின இறுதி 
நி்லயில், 2019ஆம் ஆண்டு தசபடம்பர் 7 ஆம் 
நோள், நிலவின ் மற்பரபபிலிருந்து சுமோர் 2.1 கி. மீ 
ததோ்லவிலிருந்த ்போது, பூமியில் உள்ள 
்கடடுபபோடடு அ்�யுடனோன ததோடர்்ப 
இழந்தது. இருபபினும், சுற்றுக்்கலமோனது 
தவற்றி்கரமோ்க ததோடர்ந்து தன பணி்ய 
்மற்த்கோண்டு வருகி�து.

ப்டம் 3.9   விக்ரம் த்ரயி�ஙகி
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உஙகள் அறிவியல் அறிஞமரத ்தரிந்துக 
்கோள்ளுஙகள் 
டோக்டர் ்்கலோசம் வடிவு சிவன இந்திய 
விண்தவளி ஆயவு நிறுவனததின தற்்போ்தய 
த்லவர் ஆவோர். இவர் ்கனனியோகுமரி 
மோவடடததில் உள்ள சரக்்கல்வி்ள எனனும் 
சிற்றூரில் பி�ந்தோர். இவர் வோனூர்திப 
தபோறியியல் இளங்க்ல 
படடத்த, 1980ஆம் 
ஆண்டு தசன்ன 
த த ோ ழி ல் நு ட ப 
நிறுவனததில் தபற்�ோர். 
1982 ஆம் ஆண்டு 
தன முது்க்ல 
தபோறியியல் படடத்த, 
தபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் 
நிறுவனததில் இருந்து தபற்� பின இந்திய 
விண்தவளி ஆயவு நிறுவனததில் பணியில் 
்சர்ந்தோர். ் மலும் இவர் தன மு்னவர் படடத்த, 
மும்்ப இந்திய ததோழில்நுடப நிறுவனததில் 
2006ம் ஆண்டு தபற்�ோர்.  ்கடந்த 2018ம் ஆண்டு 
ஜனவரி 10 ஆம் நோள் இந்திய விண்தவளி ஆயவு 
நிறுவனததின த்லவரோ்க நியமிக்்கபபடடோர். 
இந்திய விண்தவளித திடடங்களில் 
பயனபடுததபபடும், கி்ர்யோதஜனிக் இயந்திர 
ததோழில்நுடப ் மம்போடடிற்கு இவர் அளிதத சி�ந்த 
பங்களிபபின ்கோரைமோ்க ரோக்த்கட மனிதர் 
எனறு அ்ழக்்கபபடுகி�ோர். ஒரு விண்தவளி 
திடடததின ்போது, ஒற்்� ரோக்த்கடடின மூலம்  
104 தசயற்்்க ்்கோள்்க்ள விண்ணில் 
தசலுததியது, இவரின தி�்மக்கு மி்கச்சி�ந்த 
எடுததுக்்கோடடு ஆகும்.

நைலும் ்தரிந்து ்கோள்க

இயற்்்கயில் பூமிக்த்கன உள்ள ஒ்ர 
து்ைக்்்கோள் சந்திரன ஆகும்.இது 
பூமியிலிருந்து சுமோர் 3,84,400கி.மீ 
ததோ்லவில் உள்ளது. இதன விடடம் 3474 
கி.மீ. ஆகும். சந்திரனில் வளிமண்டலம் 
இல்்ல. சந்திரன தோமோ்க ஒளிர்வது இல்்ல. 
இது சூரியனிலிருந்து வரும் ஒளி்கதிர்்க்ள்ய 
எதிதரோளிக்கி�து. இது தன்னததோ்ன 
சுற்றிவர எடுததுக் த்கோள்ளும் ்நரமும், இது 
பூமி்யச் சுற்றிவர எடுததுக் த்கோள்ளும் 
்நரமும் சமமோ்க இருபபதோல் நோம் எப்போதும் 
சந்திரனின ஒரு பகுதி்ய்ய போர்தது 
வருகி்�ோம்.

 3.3   �ோைோ (NASA National 
Aeronautics and Space  
Administration)

நோசோ எனபது அதமரிக்்கோவின வோஷிஙடன 
ந்கரில் உள்ள பு்கழ்தபற்� விண்தவளி ஆயவு 
நிறுவனம் ஆகும். இது 1958ம் ஆண்டு 
அக்்டோபர் முதல் நோள் ததோடங்கபபடடது. தன 
10 ்மயங்கள் மூலம் இது தன பணி்க்ள 
்மற்த்கோண்டு வருகி�து. பல்்வறு நோடு்கள் 
கூடடோ்க இ்ைந்து, விண்தவளி ஆயவுப 
பணி்க்ள ்மற்த்கோண்டு வரும் பனனோடடு 
விண்தவளி நி்லயததிற்கு நோசோ  ஆதரவு 
அளிதது வருகி�து. நோசோ, தசவவோயக் 
்்கோளுக்கு உலவி்ய அனுபபி உள்ளதுடன 
வியோழன ்்கோளின வளிமண்டலத்த 
ஆரோயந்துள்ளது. சனி மற்றும் புதன 
்்கோள்்க்ளயும் ஆரோயந்துள்ளது.

 தன தமர்குரி, தஜமினி, அப்போ்லோ 
்போன� திடடங்கள் மூலம் நோசோ 
விண்தவளியில் பயணிக்கும் 
ததோழில்நுடபத்தக் அறிந்து த்கோண்டது. சூரிய 
குடும்பததில் உள்ள அ்னதது ் ்கோள்்களுக்கும், 
நோசோ ்ரோபோடடிக் விண்்கலங்க்ள அனுபபி 
உள்ளது. நோசோ அனுபபிய தசயற்்்கக்்்கோள்்கள் 
மூலம், பூமி்ய பற்றிக் கி்டதத ஏரோளமோன 
த்கவல்்களோல், பூமியின வோனி்ல அ்மப்பப 
புரிந்துத்கோள்ள முடிந்தது. நோசோவின 
ததோழில்நுடபங்கள் பு்்க உைர்வி முதல் 
மருததுவ ்சோத்ன்கள் வ்ர அன�ோட 
வோழ்வில் பயனபடடு வருகின�ன.

3.3.1 அப்நபோநைோ விண்வெளித திட்்டஙகள்
அப்போ்லோ விண்தவளி திடடங்கள் 

நோசோவின மி்கப பு்கழ்தபற்� திடடங்கள் ஆகும். 
இவற்றின மூலம், அதமரிக்்க விண்தவளி 
வீரர்்கள் நிலவில் த்ரயி�ஙகினர். இது 
ஒடடுதமோததமோ்க 17 திடடங்க்ளக் த்கோண்டது. 
இதில் அப்போ்லோ-8 மற்றும் அப்போ்லோ-11 
ஆகிய்வ குறிபபிடததகுந்த்வ. அப்போ்லோ-
8 எனபது முதனமுதலில் மனிதர்்க்ள 
நிலவுக்கு அனுபபிய திடடமோகும். இதில், 
விண்்கலம் நில்வச் சுற்றிய பின மீண்டும் 
பூமிக்கு வந்த்டந்தது.அப்போ்லோ-11 
திடடமோனது முதன முதலில் மனித்ன 
நிலவில் த்ரயி�ங்க தசயத திடடம் ஆகும். 
அப்போ்லோ -11 விண்்கலமோனது, 1969 ஆம் 

8th_Science_Term_III_TM_Unit-3_PHY.indd   35 25-11-2019   13:03:07



36அறிவியல்

ஆண்டு ஜூ்ல 20-ஆம் நோள் நிலவில் 
த்ரயி�ஙகியது. அதில் பயணிதத நீல் 
ஆம்ஸ்டரோங முதன முதலில் நிலவின 
்மற்பரபபில் ்கோலடி ்வததோர்.

ப்டம் 3.10 நோசோவின அப்போ்லோ திடடங்கள்

சந்திரனில் த்ரயி�ஙகிய 
அப்போ்லோ -11 விண்்கலததில் 
பயணிதத நீல்ஆம்ஸ்டரோங, 

புஷஆல்டிரின மற்றும் ்மக்்கல்்கோலினஸ் 
குழுவினர்.

3.3.2  ISRO உ்டன் �ோைோவின் பணிகள்
நோசோ,  ISRO உடன இ்ைந்து NISAR 

(NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)  எனும் 
தசயற்்்கக் ்்கோ்ள விண்ணில் தசலுததவும், 
தசவவோயக் ்்கோ்ள ஆரோயும் திடடங்களில் 
இ்ைந்து பணியோற்�வும் ஒபபந்தம் 
தசயதுள்ளது.

3.3.3 �ோைோவில் இந்தியரகளின் பணி
அதமரிக்்கோவில் வசிக்கும் இந்தியர்்கள் 

பலர் நோசோவில் பணிபுரிந்துள்ளனர் அவர்்கள் 
நோசோவிற்கு குறிபபிடததக்்க பங்களிப்ப 
தசயதுள்ளனர்.

கல்பைோ ைோவைோ
்கல்பனோ சோவலோ பஞசோப 

மோநிலததிலுள்ள ்கர்னோல் 
என� ஊரில் 1962 ஆம் ஆண்டு 
மோர்ச் மோதம் 17 ஆம் நோள் 
பி�ந்தோர். இவர் 1988 ஆம் 
ஆண்டு நோசோவில் இ்ைந்தோர். 
1997 ஆம் ஆண்டு த்கோலம்பியோ 
விண்தவளி திடடததில் பணிபுரிய ்தர்வு 
தசயயபபடடோர். இதன மூலம் விண்தவளிக்குச் 

தசன� முதல் இந்திய விண்தவளி வீரோங்க்ன 
என� பு்கழ் தபற்�ோர். அவர் தன இரண்டோவது 
த்கோலம்பியோ விண்தவளிப பயைததின ்போது 
ஏற்படட விபததில் உயிரிழந்தோர்.

்கல்பனோ சோவலோ 
விண்தவளியில், பூமியின 252 
சுற்று வடடபபோ்த்களில் 10.4 

மில்லியன ் மல்்கள் பயைம் தசயதுள்ளோர். 
்மலும் 372 மணி்நரததிற்கும் ்மலோ்க 
விண்தவளியில் தஙகியிருந்துள்ளோர்.

 ்ையல்போடு 5

நூல்கததிற்குச் தசனறு, ்கல்பனோ சோவலோவின 
சோத்ன்கள் குறிதது கூடுதல்  த்கவல்்க்ளத 
திரடடவும். ்மலும், ்கல்பனோ சோவலோ்வ 
நோம் ஏன முனமோதிரியோ்கக் த்கோள்ள 
்வண்டும்? எனபது குறிதது விவோதிக்்கவும்.

சுனிதோ வில்லியம்ஸ்
இவர் 1965ஆம் 

ஆண்டு தசபடம்பர் மோதம் 
19 ஆம் நோள் 
அதமரிக்்கோவில் பி�ந்தோர் 
1998ம் ஆண்டு ஆ்கஸ்ட 
மோதம் விண்தவளி வீரரோ்க 
தன பணி்ய 
ததோடஙகினோர் இவர் 
பனனோடடு விண்தவளி நி்லயததிற்கு 
இரண்டு மு்� பயைம் ்மற்த்கோண்டுள்ளோர் 
விண்தவளியில் நீண்ட தூரம் நடந்த தபண் 
என� சோத்ன்ய 2012 ஆம் ஆண்டு 
ப்டததோர் தமோததம் 50 மணி ் நரம் 40 நிமிடம் 
7 விண்தவளி பயைங்கள் ்மலும் அடுதத 
திடடமோன தசவவோயக்கு மனிதர்்க்ள அனுபபும் 
திடடததில் திடடக் குழுவில் இடம்தபற்றுள்ளோர்.

நிமைவில் ்கோள்க

 ¾ சூரியகுடும்பம், விண்மீன்கள் மற்றும் 
விண்மீனதிரள்்கள் ஆகிய்வ அண்டததின 
பகுதிப தபோருள்்கள் ஆகும்.

 ¾ ரோக்த்கட எனபது தன நி்�யில் ஒரு 
பகுதி்ய தவளி்யற்றி அதன மூலம் 
கி்டக்கும் உந்துவி்ச்யப பயனபடுததி 
விண்ணில் ப�க்கும் வோ்கனம் ஆகும்.
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 ¾ துருவத து்ைக்்்கோள் தசலுதது வோ்கனம் 
(PSLV) மற்றும் புவிநி்லத து்ைக்்்கோள் 
தசலுதது வோ்கனம் (GSLV) ஆகிய்வ 
இந்தியோவின மி்கவும் பு்கழ்தபற்� 
ரோக்த்கட்கள் ஆகும்.

 ¾ இயக்குதபோருள் எனபது ஒரு ் வதிபதபோருள் 
ஆகும். இபதபோருள் எரியும் ்போது 
உருவோகும், அழுததபபடட வோயுக்்களின 
ஆற்�்லப பயனபடுததி ரோக்த்கடடோனது, 
புவியீர்பபு வி்சக்கு எதிரோ்க 
உயர்ததபபடுகி�து.

 ¾ இயக்கு தபோருளோனது திண்மமோ்க்வோ 
அல்லது திரவமோ்க்வோ இருக்்கலோம்.

 ¾ கி்ர்யோதஜனிக் வ்்க இயக்கு 
தபோருள்்களில் எரிதபோருள் அல்லது 
ஆக்ஸி்கரணி அல்லது இரண்டும் 
திரவநி்ல வோயுக்்களோ்க (Liquefied gases)
இருக்கும். இ்வ மி்கக் கு்�ந்த 
தவபபநி்லயில் ்வக்்கபபடடிருக்கும்.

 ¾ சந்திர்னப பற்றிய ஆயவு்க்ள 
்மற்த்கோள்வதற்்கோ்க நமது நோடு 2008-ம் 
ஆண்டு அக்்டோபர் மோதம் 22ஆம் நோள் 
சந்திரயோன-1 என� விண்்கலத்த 
விண்ணில் தசலுததியது. சந்திரயோன 
எனபதற்கு நிலவு வோ்கனம் எனறு 
தபோருள்.

 ¾ சூரியனிலிருந்து நோன்கோவதோ்க 
அ்மந்துள்ள ்்கோள் தசவவோய ஆகும். இது 
சூரியக் குடும்பததில் உள்ள இரண்டோவது 
சிறிய ்்கோளோகும்.

 ¾ சந்திரயோன-1 தவற்றி்கரமோ்க விண்ணில் 
தசலுததபபடட்தத ததோடர்ந்து,  இந்திய 
விண்தவளி ஆயவு நிறுவனம் தசவவோயக் 
்்கோ்ளச் சுற்றி வருவதற்்கோ்க மனிதரற்� 
விண்்கலன ஒன்� 2013-ஆம் ஆண்டு 
நவம்பர் மோதம் 5 ஆம் நோள்  விண்ணில் 
தசலுததியது. 

 ¾ இது இந்தியோவின முதல் ்்கோள்்களுக்கு 
இ்ட்யயோன விண்தவளி திடடம் 
(Interplanetary Mission) ஆகும். 

 ¾ NASA (National Aeronautics and Space  
Administration)எனபது அதமரிக்்கோவின 
வோஷிஙடன ந்கரில் உள்ள பு்கழ்தபற்� 
விண்தவளி ஆயவு நிறுவனம் ஆகும்.

 ¾ அப்போ்லோ விண்தவளி திடடங்கள் 
நோசோவின மி்கப பு்கழ்தபற்� திடடங்கள் 
ஆகும்.

 ¾ அப்போ்லோ-8 எனபது முதனமுதலில் 
மனிதர்்க்ள நிலவுக்கு அனுபபிய 
திடடமோகும். 

 ¾ அப்போ்லோ-11 திடடமோனது முதன முதலில் 
மனித்ன நிலவில் த்ரயி�ங்க தசயத 
திடடம் ஆகும்.

ச�ொல்லடைவு

அண்டம் உலகின அ்னததுப தபோருட்க்ளயும் விண்தவளி்யயும் உள்ளடக்கியது

விண்மீனதிரள் விண்மீன கூடடம்

்கனிமவியல் ்கனிமங்க்ள பற்றிய அறிவியல்

புவியியல் புவியின நில அ்மபபு மற்றும் பகுதி தபோருட்க்ளப பற்றிய அறிவியல்

விண்்கலம் ்்கோள்்க்ளப பற்றி அறிய விண்தவளிக்கு அனுபபபபடும் வோ்கனம்

இயக்குதபோருட்கள் எரிதபோருள் அல்லது தவடிதபோருள்

கி்ர்யோதஜனிக் மி்கக் கு்�ந்த தவபபநி்ல அறிவியல்

பணிச்சு்ம விண்ணில் தசலுததபபடும் ரோக்த்கடடில் ்வக்்கபபடும் தசயற்்்கக்்்கோள்
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I.  ைரியோை விம்டமயத நதரந்்தடுதது எழுதுக.
1. பினவருவனவற்றுள் எது வோனதபோருள்?
 அ) சூரியன   ஆ) சந்திரன   
 இ) விண்மீன்கள்  ஈ) இ்வ அ்னததும்
2. சந்திரனின  விடடம்                     
 அ) 3474 மீ  ஆ)  3474 கி.மீ
 இ) 1737 மீ  ஈ) 1737 கி.மீ 
3.  சந்திரயோன – I  விண்ணில் தசலுததபபடட 

நோள்                      
 அ) 2008 அக்்டோபர் 22
 ஆ)  2008 நவம்பர் 8
 இ) 2019 ஜூ்ல 22
 ஈ) 2019 அக்்டோபர் 22
4.  சிவபபுக் ்்கோள் எனறு அ்ழக்்கபபடுவது                      
 அ) புதன   ஆ) தவள்ளி    
 இ) பூமி  ஈ) தசவவோய
5.  ரோக்த்கடடில் பயனபடும் தததுவம்                      
 அ) நியூடடனின முதல்விதி
 ஆ) நியூடடனின இரண்டோம் விதி
 இ) நியூடடனின மூன�ோம் விதி
 ஈ) இ்வ அ்னததும்
6.                        யில் கிரி்யோதஜனிக் எரிதபோருள் 

்ச்கரிதது ்வக்்கபபடுகி�து
 அ) அ்� தவபபநி்ல
 ஆ) கு்�ந்த தவபபநி்ல
 இ) மி்கக்கு்�ந்த தவபபநி்ல
 ஈ) மி்க அதி்க தவபபநி்ல
7.  நோசோவின                       திடடம் முதனமுதலில் 

மனிதர்்க்ள நிலவுக்கு அனுபபியது, 
 அ) அப்போ்லோ - 5
 ஆ) அப்போ்லோ - 8
 இ) அப்போ்லோ - 10
 ஈ) அப்போ்லோ - 11
II.  நகோடிட்்ட இ்டஙகமைப் பூரததி ்ைய்க
1. விண்மீன்க்ளப பற்றியும்,  

்்கோள்்க்ளபபற்றியும் படிக்கும் அறிவியல் 
பிரிவு                     

  ைதிப்பீடு

2. சூரியன                     விண்மீன 
திர்ளச் சோர்ந்தது, 

3. தசவவோயக்்்கோள்                     நோட்களுக்கு 
ஒருமு்� சூரிய்னச் சுற்றி வருகி�து.

4.                      இந்தியோவின முதல் 
்்கோள்்களுக்கி்ட்யயோன விண்தவளித 
திடடமோகும்.

5.                      எனபவர் நிலவின ்மற்பரபபில் 
நடந்த முதல் மனிதர் ஆவோர்.

III.  ைரியோ அல்ைது தவெ்றோ எைககூறுக. 
தவெ்றோை கூறம்றத திருததுக.

1. சூரியன மற்றும் இதர வோனதபோருள்்கள் 
்சர்ந்து சூரிய குடும்பத்த 
உருவோக்குகின�ன.

2. சந்திரயோன – I  ஸ்ரீைரி்்கோடடோ விண்தவளி 
ஆயவு ்மயததிலிருந்து விண்ணில் 
தசலுததபபடடது.

3. தசவவோயக் ்்கோள் சூரிய குடும்பததில் 
உள்ள மி்கச் சிறிய ்்கோள் ஆகும்.

4. PSLV  மற்றும் GSLV எனப்வ 
இந்தியோவின பு்கழ்தபற்� தசயற்்்கக் 
்்கோள்்கள் ஆகும்.

5. ரோக்த்கடடின இயக்கு தபோருள்்கள் 
திண்மநி்லயில் மடடு்ம ்கோைபபடும்.

IV. ்போருததுக
1. சந்திரயோன - எரிதபோருள்
2. மங்கள்யோன - சந்திரன
3. கி்ர்யோதஜனிக் - முதனமுதலில் 

மனித்ன 
நிலவுக்கு 
அனுபபிய திடடம்

4. அப்போ்லோ - 8 - முதனமுதலில் 
மனித்ன 
நிலவில் 
த்ரயி�ங்கச் 
தசயத திடடம்

5. அப்போ்லோ - 11 - தசவவோய
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V. சுருககைோக விம்டயளி.
1. வோனதபோருள்்கள் என�ோல் எனன?
2. விண்மீன திரள் வ்ரயறு
3. சந்திரயோன – 1 திடடததின ்நோக்்கங்கள் 

யோ்வ?
4. மங்கள்யோன திடடததின ்நோக்்கங்க்ள 

வரி்சபபடுதது்க.
5. கி்ர்யோதஜனிக் எரிதபோருள் என�ோல் 

எனன?
6. நோசோவில் பணியோற்றிய சில இந்தியர்்களின 

தபயர்்க்ளக் குறிபபிடு்க.

VI. விரிவெோக விம்டயளி.
1. சந்திரயோன – 1 ன சோத்ன்கள் யோ்வ?
2. ரோக்த்கடடின பகுதி்க்ள விளக்கு்க
3. நோசோவின அப்போ்லோ திடடங்கள் குறிதது 

குறிபபு வ்ர்க.

VII.  உயரசிந்தமை விைோககள்
1. நோம் எப்போதும் நிலவின ஒரு பகுதி்ய 

மடடு்ம போர்க்கி்�ோம் - ஏன?

 பி்ற நூல்கள்

1. Big Bang - By Simon Singh.
2. What are the stars? - By G. Srinivas.
3. An introduction to Astronomy - By 

Baidyanath Basu.

 இமைய வெைஙகள்
https://www.isro.gov.in/Spacecraft/
chandrayaan-1
https://www.isro.gov.in/chandrayaan2-
home-0
https://www.isro.gov.in/pslv-c25-mars-
orbiter-mission
https://www.nasa.gov/audience/
forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-
was-apollo-program-58.html

கருதது வெமரப்டம்

அ�ட�

 ரா�ெக��� ப��க�

• க�டைம�� அைம��
• ப
	�ைம அைம��
• வ�நட�� அைம�� 
• உ���ைச அைம�� 

• ��ம இய��� 
ெபா��க� 

• �ரவ இய��� 
ெபா��க� 

• �ைரேயாெஜ�� 
இய��� ெபா��க� 

இய��� ெபா��க�

• ச��ரயா� 1 

• ச��ரயா� 2 

• ம�க�யா� 

இ��ய 
��ெவ�� ��ட�க�

• அ�ேபாேலா ��ட�க� 
• ISRO உட� இைண�த 

ெச�த ப
 
• நாசா�� ப
யா��ய 

இ��ய�க�

நாசா
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நீர்4

இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:

�	நீரின் முக்கியததுவம், ்ண்புகள் மறறும் ்யன்க்ளப புரிந்து பகபாள்ளுதைல்

�	நீரில் ந்டப்றும் வவதிவி்னயில் உள்ள வவதிச் சமன்்பாடுக்ள எழுதுதைல்

�	நீ்ை தூய்மப்டுததும் மு்்றக்ள விளக்குதைல்

�	பமன்னீைபாக மபாறறுவதைறகபான ்ல்வவறு மு்்றக்ள கலந்து்ையபாடல்

�		நீரின் மபாசு்பாட்டிறகபான கபாைணிகள் மறறும் வி்ளவுக்ள பதைரிந்து பகபாள்ளுதைல்

�	நீர மபாசு்பாட்டி்ன கட்டுப்டுததும் வழிமு்்றக்ள வரி்சப்டுததுதைல்

   அறிமுகம்
நீரஇன்று அ்மயபாது உலபகனின் யபாரயபாரக்கும் 

வபான்இன்று அ்மயபாது ஒழுக்கு – கு்றள்

நீர இல்்லபயனில், பூமியல் உயிரகவள 

இருக்கபாது என்்தை்ன இததிருக்கு்றள் நமக்கு 

உணரததுகி்றது. மற்ற உயிரினஙக்ளப 

வ்பாலவவ நபாமும் உயிர வபாழ நீரி்னப ்ருக 

வவண்டும். ச்மததைல், து்வததைல், சுததைம் 

பசயதைல் மறறும் நீர்பாசனம் வ்பான்்ற ்ல 

பசயல்களுக்கும் நீர நமக்கு இன்றிய்மயபாதைதைபாக 

உள்ளது.

ஆனபால், தைறவ்பாது நீர ஒரு வியபா்பாைப 

ப்பாருளபாக மபாறியுள்ளது. ப்ருகிவரும் 

மக்கள் பதைபா்கயினபாலும் வபாழக்்கமு்்ற 

மபாற்றஙகளினபாலும் வதை்வகள் அதிகரிதது 

நீரவளம் கு்்றந்து பகபாண்வட வருகி்றது. 

நீரவளஙகளிலுள்ள மபாசுக்கள் மறறும் 

்ருவநி்ல மபாற்றஙகள் ம்ழ ப்பாழிவில் ப்ரும் 

்பாதிபபி்ன ஏற்டுததி நீர விநிவயபாகத்தை 

கு்்றததுள்ளது. நம் வபாழவிறகபாக நபாம் 

அ்னவரும் நீ்ை சபாரந்துள்வளபாம். எனவவ, 

நீரி்ன வசமிப்து நம் ஒவபவபாருவரின் 

கட்மயபாகும்.

இப்பாடததில் நீரின் வளஙகள், ்ண்புகள் 

மறறும் ்யன்க்ளப ்றறியும் நீர மபாசு்டுதைல், 

நீர சுததிகரிபபு மு்்றகள் குறிததும் நபாம் 

கபாண்வ்பாம்.

 4.1  நீரின் இயைபு
இபபுவி நபான்கில் மூன்று ்ஙகு நீரினபால் 

ஆனது. திட, திைவ மறறும் வபாயு ஆகிய மூன்று 

நி்லகளில் நீர உள்ளது. பூமியின் வமற்ைபபில் 

உள்ள நீர முக்கியமபாக ப்ருஙகடல்கள், துருவ 

்னிக்கட்டிகள் மறறும் ்னிப்பா்்றகளில் 

கபாணப்டுகி்றது. மீதைமுள்ள்வ ஏரிகள், 

ஆறுகள் மறறும் நிலததைடியில் உள்ளன. நம் 

உடல் கூட 65% நீரினபால் ஆனது. ஆனபால் அது 

பவளிப்்டயபாக பதைரிவதில்்ல.

வவதியியலின் ்டி நீர ஒரு நி்லயபான 

வசரமம். ஆனபால், மின்னபாற்ற்ல 

பசலுததும்வ்பாது ்ைட்ைஜன்(H
2
) மறறும் 

ஆக்சிஜனபாக(O
2
) பிரிகி்றது. மின்னபாற்றலின் 

மூலம் நீர மூலக்கூறுக்ள பிரிக்கும் 

பசயல்மு்்ற மின்னபாற்குததைல் எனப்டும்.

4.1.1 நீரின் மின்்னாற்பகுத்தல்
நீரின் மின்னபாற்குததை்ல ஒரு 

வசபாதை்னயின் உதைவியுடன் எளிதில் நிரூபிக்க 

முடியும் இந்தை வசபாதை்னயின் அ்மபபில் ஒரு 

கண்ணபாடி குடு்வயினுள் இைண்டு கபார்ன் 

தைண்டுகள் ப்பாருததைப்ட்டு மூன்றில் ஒரு ்ஙகு 

கற்றல் ந�னாககஙகள்

அலகு
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41 நீர்

்படம்  4.1 நீ ரி ன்  மி ன் ்னாற ்பகு த ்தல் 

நீர நிைப்ப்டுகி்றது. வநரம்்ற கபார்ன் தைண்டு 

ஆவனபாடபாகவும், எதிரம்்ற கபார்ன் தைண்டு 

வகதவதைபாடபாகவும் பசயல்்டுகி்றது. இைண்டு 

வசபாதை்ன குழபாயகள் ்டம் 4.1இல் உள்ளவபாறு 

கபார்ன் தைண்டுகளுடன் ப்பாறுததைப்ட்டிருக்கும்.

வசபாதை்னக் குழபாயகள் ஒரு குறிபபிட்ட 

வபாயுவபால் நிைப்ப்டும் வ்ை மின் தைண்டுக்ள 

மின்கலனுடன் இ்ணதது மின்னபாற்றல் 

பசலுததைப்டுகி்றது. 

நிைப்ப்ட்ட வபாயுக்க்ள எரியும் தீக்குச்சி 

்யன்்டுததி வசபாதிக்கும் வ்பாது வகதவதைபாடிலுள்ள 

வபாயு “்பாப“ என்்ற ஒலியுடன் அ்ணகி்றது. 

இந்தை வசபாதை்ன ்ைட்ைஜன் வபாயு்வ 

உறுதி பசயகி்றது. ஆவனபாடினருகில் பகபாண்டு 

பசல்லும் தீக்குச்சி வமலும் பிைகபாசமபாக எரிகி்றது, 

இது ஆக்சிஜன் வபாயு்வ உறுதி பசயகி்றது. 

்ைட்ைஜன் மறறும் ஆக்சிஜன் வபாயுவின் 

விகிதைம் 2:1 ஆகும் . எனவவ வகதவதைபாடில் 

வசகரிக்கப்டும் ஒவபவபாரு இைண்டு ்ஙகு 

்ைட்ைஜன் வபாயுவிறகும் ஆவனபாடில் ஒரு 

்ஙகு ஆக்சிஜன் வபாயு வசகரிக்கப்டுகி்றது.

2H2O
 மின்்னாற்பகுத்தல்  

2H2   +   O2

4.1.2 நீர் ்தைனாரித்தல்
1781 ஆம் ஆண்டில் பைன்றி 

வகபவன்டிஷ், என்்ற ஆஙகில விஞ்ஞபானியபால் 

நீர முதைன்முதைலில் தையபாரிக்கப்ட்டது. அதிவவக 

வி்னபுரியும் உவலபாகஙக்ள கந்தைக 

அமிலததுடன் வசரக்கும்வ்பாது ்ைட்ைஜன் 

வபாயு பவளிவயறுவ்தை கண்டறிந்தைபார. 

பவளிவயறும் ்ைட்ைஜன் எளிதில் எரியும் 

தைன்்மக்பகபாண்டது, இதை்ன எரிக்கும்வ்பாது 

நி்றமற்ற வி்னப்பாருளபான நீர உருவபாகி்றது.

Zn  +  H2SO4   ZnSO4  +  H2

2H2  +  O2   2H2O

உவலபாக ஆக்்ச்ட ்ைட்ைஜன் மூலம் 

ஒடுக்குதைல், கபாறறில் ்ைட்ைஜ்ன எரிததைல், 

கபாறறில் ்ைட்வைபாகபார்ன்க்ள எரிததைல், 

வ்பான்்றவறறிலும் நீர உருவபாகி்றது. தைபாவைஙகள் 

மற்றம் விலஙகுகளின் சுவபாசம் மூலமபாகவும் நீர 

பவளிவயற்றப ்டுகி்றது. 

C6H12O6 + 6O2    6CO2 +  6H2O + ஆற்றல்

குளுக்வகபாஸ ஆக்சிஜன் கபார்ன் நீர

  ்டஆக்்சடு

பைன்றி வகபவன்டிஷ் ஒரு 

ஆஙகில தைததுவயிலபாளர, 

அறிவியலபாளர, வவதியியலபாளர 

மறறும் இயறபியலபாளர ஆவபார. இவர 

்ைட்ைஜன் உற்ததி 

பசயதைதைன் மூலம் 

அ்னவைபாலும் அறியப்ட்டபார. 

்ைட்ைஜ்ன எளிதில் 

எரியும் கபாறறு என இவர 

அ்ழததைபார. உவலபாகஙக்ள 

பசறிவுமிக்க அமிலஙகளுடன் 

கலந்து ்ைட்ைஜ்ன உருவபாக்கினபார. 

வமலும் உவலபாகஙக்ள பசறிவுமிக்க 

கபாைஙகளுடன் வசரதது கபார்ன்்ட 

ஆக்்ச்டயும் இவர உருவபாக்கினபார.

ஆக்சிஜன் வபாயு
்ைட்ைஜன் வபாயுO2 H2

அமிலஙகலந்தை 

நீர

எதிரமின் 

தைண்டு

வநரமின் 

தைண்டு

e−

O−

ஆவனபாடு வபாயு வகதவதைபாடு வபாயு

 வசைல்்பனாடு 1

சிறிதைளவு நீைற்ற தைபாமிை (II) சல்வ்ட் 

தூ்ள கபாட்சிக் கண்ணபாடியில் 

எடுததுக்பகபாண்டு அதைனுடன் நீரி்ன 

சிறிதுசிறிதைபாகச் வசரக்கவும்.தூளின் நி்றததில் 

மபாற்றம் உள்ளதைபா? நி்றமற்ற  தூள் நீல நி்றமபாக 

மபாறுகி்றது. இது நீரி்ன கண்டறிவதைறகபான 

வசபாதை்ன ஆகும்.

நீைற்ற தைபாமிை (II) 
சல்வ்ட்

ஒளிரும் 

தீக்குச்சி

எரியும் 

தீக்குச்சி
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42அறிவிைல்

ஆயவகஙகளில் நீர் ்தைனாரித்தல்
ஆயவகஙகளில் நீரி்ன தையபாரிக்க 

வதை்வப்டும் உ்கைணஙகள் ்டததில் 

உள்ளவபாறு ப்பாருததைப்ட்டிருக்கும். 

இம்மு்்றயில் தூய ்ைட்ைஜன் வபாயு நீைற்ற 

கபால்சியம் குவளபா்ைடின் மீது நீைபாவியி்ன 

உறிந்துக்பகபாள்வதைறகபாக பசலுததைப்டுகி்றது. 

பவளிவரும் உலரந்தை ்ைட்ைஜன் வபாயு 

வ்பாதுமபான அளவு கபாறறுடன் எரிந்து 

குடு்வயின் மீது ்டும் வ்பாது நீரததுளிகள் 

உருவபாகும். இம்மு்்றயில் க்ைப்பாருளற்ற 

தூய வபா்ல வடிநீர ப்்றப்டுகி்றது.

 4.2  நீரின் ்பண்புகள்
நீைபானது நமக்கு மிகவும் ்ழக்கப்ட்ட சில 

சி்றபபுப ் ண்புக்ளக் பகபாண்டுள்ளது. அவறறுள் 

சில இயறபியல் மறறும் வவதியியல் ்ண்புகள் 

கீவழ விளக்கப்ட்டுள்ளன.

4.2.1  இைறபிைல் ்பண்புகள்
அ) ்தன்ய்ம

தூய நீைபானது ஒளி ஊடுருவக்கூடிய ஒரு 

பதைளிவபான திைவமபாகும். அதைறகு நி்றம், மணம், 

சு்வ ஆகிய்வ இல்்ல.

ஆ) வகனாதிநியை
தூய நீரின் பகபாதிநி்லயபானது ஒரு 

வளிமண்டல அழுததைததில் 1000C ஆகும். இந்தை 

பவப்நி்லயில் நீைபானது பகபாதிதது நீைபாவியபாக 

மபாறுகி்றது. அழுததைம் அதிகரிக்கும்வ்பாது நீரின் 

பகபாதிநி்ல அதிகரிக்கி்றது. உதைபாைணமபாக, 

உயர அழுததை சமயறகலனில் (Pressure 

cooker) பவப்நி்ல அதிகரிக்கப்டும்வ்பாது  

ச்மயறகலனின் உள்வள உயர அழுததைம் 

உருவபாகி்றது. இவவழுததைம் நீரின் 

பகபாதிநி்ல்ய அதிகரிக்கி்றது. எனவவ 

கலனின் உள்வள நீைபானது 1000C க்கு வமலும் 

திைவநி்லயிவலவய உள்ளது. ஆதைலபால் 

உணவு வி்ைவபாக ச்மக்கப்டுகி்றது.

தூய நீர கீழகபாணும் 

இயறபியல் ்ண்புக்ளப 

ப்றறுள்ளது.

• தூய நீரின் பகபாதிநி்லயபானது ஒரு 

வளிமண்டல அழுததைததில் 1000C ஆகும்.

•  தூய நீரின் உ்்றநி்லயபானது ஒரு 

வணிமண்டல அழுததைததில் 00C ஆகும்.

•  தூய நீரின் அடரதியபானது 1 கி/பச.மீ 
3
 

ஆகும்.

இ) உய்றநியை
நீரின் உ்்றநி்ல 00C ஆகும் 

.இவபவப்நி்லயில் நீைபானது உ்்றந்து 

்னிக்கட்டியபாக மபாறுகி்றது.. அழுததைம் 

அதிகரிக்கும்வ்பாது நீரின் உ்்றநி்ல 

கு்்றகி்றது.

ஈ) அடர்ததி
அ்்ற பவப்நி்லயில் நீருள்ள 

குவ்ளயினுள் வ்பாடப்டும் ்னிக்கட்டி 

மிதைக்கி்றது. ஏபனனில், ்னிக்கட்டியின் 

அடரததியபானது நீரின் அடரததி்ய விட 

அதிகம். குளிரகபால பவப்நி்ல 00C க்கு 

்படம்  4.2 நீ ர்  ்தைனாரி த ்தல் 

்ைட்ைஜ்ன எரிததைல் 

்ைட்ைஜன்

வபா்ல 

வடிநீர

நீைற்ற கபால்சியம் 

குவளபா்ைடு

உலர ்ைட்ைஜன் 

வபாயு 

்ைட்ைஜன் வபாயு நீலநி்ற 

சுடருடன் எரிதைல்

சூடபானநீர 

பவளியீடு

குளிரநீர உள்ளீடு 
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கீவழ பசல்லும்வ்பாது ஏரியில் உள்ள நீைபானது 

உ்்றய ஆைம்பிக்கி்றது. இவவபாறு உ்்றந்தை 

்னிக்கட்டியபானது அடரததி கு்்றவின் 

கபாைணமபாக ஏரியின் வமற்ைபபிறகு வந்து மிதைந்து 

ஏரி முழுவ்தையும் ்னிக்கட்டியபால் மூடுகி்றது. 

்னிக்கட்டியின் கு்்றவபான பவப்க்கடததும் 

்ண்்பால் ்னிக்கட்டியபானது வமறபு்ற 

பவப்நி்ல்ய கீவழ பசல்ல அனுமதிக்கபாது. 

எனவவ, ப்ரும்்பாலபான நீரவபாழ உயிரினஙகள் 

வபாழக்கூடிய ஏரியின் கீழபு்றம் ்னிக்கட்டியபாக 

மபாறுவதில்்ல. இந்தை கபாைணததைபால் தைபான் மிகக் 

கடு்மயபான ்னிபப்பாழிவு கபாலஙகளிலும் 

ஏரியில் உள்ள தைபாவை மறறும் விலஙகு மிதை்வ 

உயிரினஙகள் உயிர வபாழகின்்றன. ்ல்வவறு 

பவப்நி்லகளில் நீரின் அடரததியபானது 

அட்டவ்ண 4.1 ல் பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளது.

்படம் 4.3 நீரில் மி்தககும் ்பனிககட்டி 

அட்டவயை 4.1 வவவநவறு வவப்பநியையில் 
நீரின் அடர்ததி 

வவப்பநியை அடர்ததி

0°C 0.91 கி/பச.மீ 
3 (்னிக்கட்டி)

0°C 0.97 கி/பச.மீ 
3 (நீர)

4°C 1 கி/பச.மீ 
3

>4°C < 1 கி/பச.மீ 
3

உ) நீரின் அசனா்தனாரை விரிவனாககம் 
சமமபான நி்்றயுள்ள ்னிக்கட்டி மறறும் 

நீரி்ன எடுததுக்பகபாண்டபால்  ்னிக்கட்டியின் 

கனஅளவு நீரின் கனஅள்வ விட அதிகமபாக 

இருக்கும். இது நீரின் ஒரு அசபாதைபாைண 

இயறபியல் ்ண்்பாகும். இமயம்லயில் 

பவப்நி்ல 00C க்கு கீவழ கூட கு்்றயக்கூடும். 

இந்தை பவப்நி்லயில் நீர குழபாயகளில் உள்ள 

நீர ்னிக்கட்டியபாக உ்்றந்துவிடும். இது நீரின் 

கனஅளவில் விரிவபாக்கத்தை ஏற்டுததும். 

குழபாயகள் வலுவபாக இல்லபாவிட்டபால் விரிசல்,  

கசிவு அல்லது பவடிபபும் ஏற்டலபாம்.

ஊ) உருகு்தலின் உள்ளுய்ற வவப்பம்
ஒரு குவ்ளயில் சில ்னிக்கட்டிகள் 

பவப்்டுததைப்ட்டபால் அ்னதது ்னியும் 

உருகும் வ்ை பவப்நி்லமபானி 

பவப்நி்லயில் எந்தை உயர்வயும் 

்திவு பசயயபாது. ்னிகட்டியின் நி்ல்ய 

திடததிலிருந்து திைவ நி்லக்கு மபாறறுவதில் 

பவப் ஆற்றல் ் யன்்டுததைப்டுகி்றது. ் னிக்கட்டி 

தைண்ணீைபாக மபாறுவதைறகுத வதை்வயபான பவப் 

ஆற்றலின் அளவு ்னிக்கட்டி உருகுதைலின் 

உள்ளு்்ற பவப்ம் என்று அ்ழக்கப்டுகி்றது. 

்னிக்கட்டியபானது மிகவும் அதிக உள்ளு்்ற 

பவப்த்தைக் பகபாண்டுள்ளது. அதைன் மதிபபு 80 

கவலபாரிகள்/கிைபாம். அல்லது 336 ஜூல்/கிைபாம் 

ஆகும்.

எ) நீர் ஆவிைனா்தலின் உள்ளுய்ற வவப்பம்
நீைபானது 1000C பவப்நி்ல்ய அ்டயும் 

வ்பாது அதைனு்டய திைவ நி்லயிலிருந்து 

வபாயு நி்லக்கு மபாற்றம்டகி்றது. எனினும், 

நீரின் பவப்நி்ல 1000C க்கு வமல் உயைபாது. 

ஏபனன்்றபால், பகபாடுக்கப்டும் பவப் ஆற்றல் 

பகபாதிக்கும் நீரின் நி்ல்ய மட்டுவம 

்னிக்கட்டி வமல் நகரும் 

ஸவகட்டரகள் அதைன் மீது 

அழுததைம் பகபாடுக்கி்றபாரகள். இந்தை 

அழுததைம் ்னிக்கட்டி உ்்றநி்ல்யக் 

கு்்றக்கி்றது. இதைன் வி்ளவபாக ஸவகட்டின் 

அடியில் ்னிக்கட்டி உருகி ஸவகட்டரகளபால் 

எளிதில் ்னிக்கட்டியின் மீது சருக்க 

இயல்கி்றது. ஸவகட்டரகள் முன்வனபாக்கி 

நகரும்வ்பாது அழுததைம் கு்்றந்து நீர மீண்டும் 

்னிகட்டியபாக மபாறுகி்றது.
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மபாறறுகி்றது. இந்தை பவப் ஆற்றல் நீைபாவியினுள் 

வசமிக்கப்டுகி்றது. எனவவ இது நீர 

ஆவியபாதைலின் உள்ளு்்ற பவப்ம் எனப்டும். 

நீைபாவியபானது மிகவும் அதிக ஆவியபாதைலின் 

உள்ளு்்ற பவப்த்தைக் பகபாண்டுள்ளது. 

அதைன் மதிபபு 540 கவலபாரி/கிைபாம் அல்லது 2268 

ஜூல்/கிைபாம் ஆகும்.

ஏ) ்தன்வவப்ப ஏறபுததி்றன்
ஒரு ப்பாருளின் ஒரு அலகு பவப் 

நி்ல்ய 10C ஆக உயரததை வதை்வயபான 

பவப்ததின் அளவு அபப்பாருளின் தைன் பவப் 

ஏறபுததி்றன் எனப்டும். நீரின் தைன் பவப் 

ஏறபுததி்றன் மிகவும் அதிகம்.

ஒரு கிைபாம் நீைபானது அதைன் பவப்  

நி்ல்ய 10C க்கு உயரததை ஒரு கவலபாரி 

பவப்ம் வதை்வப்டுகி்றது. அதைன் அதிக தைன் 

பவப் ஏறபுததி்றனபால்  நீைபானது சூடபாகவும், 

குளிரச்சியபாகவும் அதிக வநைத்தை எடுததுக் 

பகபாள்ளும். இதைனபால், நீைபால் அதிகபவப்த்தை 

உறிந்து நீண்ட வநைம் தைக்க ்வததுக் 

பகபாள்ளமுடியும். நீரின் இததை்கய ்ண்்பானது 

இயந்திைஙக்ள குளிரவிக்கப ்யன்்டுகி்றது. 

வைடிவயட்டர ்ம்்் ்யன்்டுததி நீைபானது 

கபார இயந்திைததின் மீது சுழன்று பவப்த்தை 

உறிஞ்சிக்பகபாள்ளும். இதைனபால், இயந்திைம் 

மிகவும் சூடபாகபாமல் ்பாதுகபாக்கப்டும்.

்படம் 4.4 கபார இயந்திைஙகளின் குளிரவிப்பானபாக  

நீர உள்ளது

4.2.2 நவதியிைல் ்பண்புகள்

அ) லிட்்மஸ் ்தனாளின் மீது விய்
தூய நீர நடுநி்லயபானது. லிட்மஸ தைபா்ள 

எவவிதை மபாற்றமும் பசயயபாது.

ஆ) நி்லபபுததைன்்ம

நீர ஒரு நி்லயபான வசரமம். சபாதைபாைண 

பவப்நி்லயில் பவப்ப்டுததும் வ்பாது 

தைனிமஙகளபாக சி்தைவ்டவதில்்ல. 

எனினும்,  2000C யில் 0.02% நீைபானது சி்தைந்து 

்ைட்ைஜன் மறறும் ஆக்சிஜன் வபாயு்வ 

தைருகி்றது. 

2H2O
     2000° C     

2H2   +   O2

இ) வி்னயூக்கும் தைன்்ம

நீர ்ல வி்னகளில் வி்னயூக்கியபாக 

பசயல்்டுகி்றது. உலரந்தை ்ைட்ைஜன் 

மறறும் குவளபாரின் வபாயுக்கள் சூரிய ஒளியின் 

முன்னி்லயில் வி்னபுரியபாது. எனினும், 

சிறிதைளவு நீரின் முன்னி்லயில் பவடிபபுடன் 

வி்னபப்றறு ்ைட்ைஜன் குவளபா்ை்ட 

தைருகி்றது.

H2   +   Cl2   
ஈைப்தைம் 

சூரியஒளி 
   2HCl

ஈ) உநைனாகஙகளுடன் விய்
நீர சில உவலபாகஙகளுடன் வி்ன 

புரிகி்றது. அ்்ற பவப்நி்லயில் வசபாடியம் 

ப்பாட்டபாசியம் மறறும் கபால்சியம் வ்பான்்ற 

சில உவலபாகஙகளுடன் நீர அதிவவகமபாக 

வி்னபுரிகி்றது. வசபாடியம் நீருடன் 

வி்னபுரிந்து ்ைட்ைஜன் வபாயு மறறும் 

வசபாடியம் ் ைட்ைபாக்்சடு க்ைச்ல தைருகி்றது. 

மீன் மறறும் இ்்றச்சி்ய 

்னிகட்டியினுள் ்வப்தைன் 

மூலம் அதை்ன புததுணரவுடன் 

்ைபாமரிக்க முடியும். ்னிக்கட்டியின் அதிக 

உள்ளு்்ற பவப்ததைபால் ்னிக்கட்டி 

உருகும்வ்பாது மீன்களிலிருந்து அதிக அளவு 

பவப்த்தை உறிஞ்சிக் பகபாண்டு 

உணவி்ன கு்்றந்தை பவப்நி்லயில் 

நீண்ட கபாலததிறகு பகடபாமல் ்பாதுகபாக்க  

உதைவுகி்றது.
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இவவி்னயில் பவளிவயரும் பவப்ததினபால் 

்ைட்ைஜன் வபாயு தீபபிடிதது எரியும். 

2Na  +  2H2O    2NaOH  +  H2

 வசைல்்பனாடு 2

ஒரு குடு்வயி்ன நீைபால் நிைப்வும்.

கததியபால் வசபாடியத்தை சிறு துண்டுகளபாக 

பவட்டி நீரினுள் வ்பாடவும். வசபாடியம் நீருடன் 

வி்னபுரிந்து நீரின் வமற்ைபபு முழுவதும் 

நகருகி்றது. வமலும் நீரின் வமற்ைபபில் சுடர 

எரிவ்தையும் கபாணலபாம்.

பமக்னீசியம் சறறு மந்தைமபானது. இது சூடபான 

நீருடன் வி்னபுரிந்து ்ைட்ைஜன் மறறும் 

பமக்னீசியம் ்ைட்ைபாக்்சடு க்ைச்ல 

அளிக்கி்றது. 

2Mg  +  2H2O    Mg(OH)2  +  H2

்ல உவலபாகஙகள் நீருடன் வி்னபுரிந்து 

ஆக்்சடுகள் மறறும் ்ைட்ைபாக்்சடுக்ள 

உருவபாக்குகின்்றன. இரும்பு என்்து 

அததை்கய உவலபாகஙகளில் ஒன்று, இது 

இரும்பு ஆக்்ச்ட உருவபாக்கும். அதை்ன 

துரு என அ்ழக்கின்வ்றபாம். இரும்்பானது, 

நி்்றய கட்டிடஙகள், ்பாலஙகள், கப்ல்கள் 

மறறும் வபாகனஙகளில் ்யன்்டுகி்றது. 

இரும்பின் பமதுவபான மறறும் ்டிப்டியபான 

துருபபிடிததை்ல  அரிமபானம் என்றும் கூ்றலபாம். 

தைபாமிைம் எந்தை பவப்நி்லயிலும் 

நீருடன் வி்னபுரியபாது. 

ஆ்கயபால் குழபாயகள் மறறும் 

பகபாதிகலன்கள் உருவபாக்குவதில் தைபாமிைம் 

்யன்்டுததைப்டுகி்றது. 

உ) அநைனாகஙகளுடன் விய்
பசஞ்சுடபான கபார்ன் (கல்கரி) நீைபாவியுடன் 

வி்னபுரிந்து நீர வபாயு்வ (கபார்ன் 

வமபானபாக்்சடு + ் ைட்ைஜன்) உருவபாக்குகி்றது.

C  +  H2O
   1000°C   

CO  +  H2

குவளபாரின் வபாயு நீரில் க்ைந்து 

்ைட்வைபாகுவளபாரிக் அமிலத்தை தைருகி்றது.

2Cl2  +  2H2O
   சூரியஒளி  

4HCl  +  O2

 4.3  நீர் - உைகைனாவிை கயரப்பனான்
க்ைப்பான் என்்து பி்ற மூலக்கூறுக்ளயும் 

வசரமஙக்ளயும் க்ைக்கக்கூடிய ப்பாருளபாகும். 

எடுததுக்கபாட்டபாக, உபபு க்ைசலில் நீர 

க்ைப்பானபாகவும் உபபு க்ைப்பாருளபாகவும் 

திகழகி்றது. மற்ற திைவஙக்ள ஒபபிடு்கயில் 

தைண்ணீருக்கு மட்டுவம அவனக ப்பாருள்க்ள 

க்ைக்கும் தைனிததுவமபான ்ண்பு உள்ளது. இது 

உபபு, சரக்க்ை வ்பான்்ற திடபப்பாருள்க்ளயும் 

வதைன், ்பால் வ்பான்்ற திைவஙக்ளயும் மறறும் 

ஆக்சிஜன், கபார்ன்-்ட-ஆக்்சடு வ்பான்்ற 

வபாயுக்க்ளயும் க்ைக்கும் வல்ல்ம ப்ற்றது. 

கிட்டததைட்ட எல்லபா ப்பாருள்க்ளயுவம க்ைக்கும் 

தைன்்மயி்ன ப்றறுள்ளதைபால் நீர உலகளபாவிய 

க்ைப்பான் அல்லது சரவ க்ைப்பான் என்று 

அ்ழக்கப்டுகி்றது.

 வசைல்்பனாடு 3

சிறிதைளவு குழபாய நீரி்ன ஒரு சுததைமபான கபாட்சி 

கண்ணபாடியில் எடுதது ்டததில் 

கபாட்டியுள்ளவபாறு தைண்ணீ்ைக் பகபாண்ட ஒரு 

குடு்வயின் மீது ்வதது பவப்ப்டுததைவும். 

கபாட்சி கண்ணபாடியிலிருக்கும் எல்லபா நீரும் 

ஆவியபானதும் அதை்ன எரிப்பானிலிருந்து  

அகறறி குளிை ்வக்கவும். கபாட்சி 

கண்ணபாடியில் நீஙகள் கபாண்்து என்ன? 

குழபாய நீர 

சிலிக்கபா 

கண்ணபாடி 

பவப்ம் 

குழபாய நீர 

சிலிக்கபா 

கண்ணபாடி 

ஆவியபாதைலுக்குப பின் கபாட்சி 

கண்ணபாடியின் வதைபாற்றம் 

கபாட்சி கண்ணபாடியின் மீது ்ல ப்பாது்மய 

வ்ளயங்ள உஙகளபால் கபாண இயலும். 

இ்வ நீைபாவிக்குப பி்றகு எஞ்சிய க்ைந்தை 

திடபப்பாருளின் ் டிவஙகளபாகும். நீரில் உபபுகள், 

தைபாதுக்கள் மறறும் அசுததைஙகவள க்ைந்துள்ளன. 

பின்வரும் கபாைணஙகளுக்கபாக நீரில் 

க்ைந்துள்ள உபபுக்கள் முக்கியமபானதைபாகி்றது.

• அ்வ தைபாவைஙகளின் வளரச்சிக்கு அவசியம்.

• அ்வ தைண்ணீருக்கு சு்வ வசரக்கின்்றன.
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்படம் 4.5 நீரவபாழ உயிரினஙகள்

• நீரில் க்ைந்தை கபார்ன் ்ட ஆக்்சடு 

சுண்ணபாம்புடன் வி்னபுரிந்து கபால்சியம் 

்்கபார்வனட்்ட உருவபாக்குகி்றது.

• நத்தைகள்,  சிபபிகள் வ்பான்்ற 

கடல் உயிரினஙகள் கபால்சியம் 

்்கபார்வனட்டிலிருந்து கபால்சியம் 

கபார்வனட்்ட பிரிதபதைடுதது அவறறின் 

கூடுக்ள உருவபாக்கிக் பகபாள்கி்றது.

 வசைல்்பனாடு 4

ஒரு குடு்வயில் ்பாதியளவு நீரி்ன நிைபபி 

சூடபாக்கவும். நீர அதைன் பகபாதிநி்ல்ய 

அ்டவதைறகு முன்வ் குடு்வயின் 

ஓைஙகளில் சிறிய குமிழகள் வதைபான்றுவ்தை 

நீஙகள் கபாண்பீரகள். இந்தை குமிழகள் நீரில் 

க்ைந்துள்ள ஆக்சிஜன் வபாயுக்கள் ஆகும்.

நீர 

நீரில் க்ைந்துள்ள 

ஆக்சிஜன் குமிழகள்

 4.4  குடிகக உகந்த நீர்

நீ கடலில் நீந்தி  பகபாண்டிருக்கும் ப்பாழுது 

உன்்ன அறியபாமல் நீ கடல் நீ்ை அருந்தி 

விடுகி்றபாய என்்றபால் உனக்கு என்ன 

மபாதிரியபான உணரவுகள் வதைபான்றும்? வபாந்தி 

வருவது வ்பான்்ற உணரவு வதைபான்றுகி்றதைபா?  

இதைறகு நீரில் கபாணப்டும் அதிகளவிலபான 

உபபுகவள கபாைணம். ஒவபவபாரு லிட்டர கடல் 

நீரிலும் 35கி வசபாடியம் குவளபா்ைடு உபபு 

கலந்துள்ளது. இந்தை வ்கயபான நீர உபபு நீர 

• அ்வ நம் உடலுக்குத வதை்வயபான 

அததியபாவசிய தைபாதுக்க்ள வழஙகுகின்்றன.

• நம் உடலின் உயிைணுக்களில் ந்டப்றும் 

வபாழவிறகு வதை்வயபான வவதியியல் 

வி்னகள் அ்னததும் நீரின் உதைவியுடவன 

ந்டப்றுகின்்றன.

குழபாய நீர, நதி நீர மறறும் 

கிணறறு நீர க்ைந்தை 

தி ட ப ப ் பா ரு ட் க ் ள 

ப்றறுள்ளது. ஆனபால் ம்ழநீர மறறும் 

வடிகட்டிய நீரில் க்ைந்தை திடபப்பாருள்கள் 

இருப்தில்்ல. எனவவ அ்வ 

நீைபாவிக்குபபி்றகு ப்பாது்மய 

வ்ளயஙக்ள உருவபாக்குவதில்்ல.

திடபப்பாருள்கள் மறறும் தைபாதுக்கள் தைவிை, 

நீரில் கபாறறும் க்ைந்துள்ளது. அ்னதது 

இயற்க நீர ஆதைபாைஙகளிலும் க்ைந்தை 

நி்லயில் கபாறறு உள்ளது. ்நட்ைஜனின் 

க்ைதி்ற்ன விட நீரில் ஆக்சிஜனின் 

க்ைதி்றன் அதிகமபாக உள்ளது. நீரில் 

க்ைந்தை கபாறறில் ்நட்ைஜன் மறறும் கபார்ன் 

்ட ஆக்்சடுடன் சுமபார 35.6% ஆக்சிஜன் 

உள்ளது. பின்வரும் கபாைணஙகளுக்கபாக நீரில் 

க்ைந்துள்ள கபாறறு முக்கியமபானதைபாகி்றது.

• நீரில் க்ைந்துள்ள கபாறறு உயிரினஙகள் 

உயிரவபாழ இன்றிய்மயபாதைதைபாகி்றது.

• மீன் நீரிலிருந்து ஆக்சிஜ்ன 

பிரிதபதைடுதது, பசவுள்கள் வழியபாக நீ்ை 

பவளிவயறறுகி்றது. நீரில் க்ைந்தை ஆக்சிஜன் 

இருப்தைபாலவய  மீன்களபால் நீரில் வபாழ 

முடிகி்றது.

• ஒளிச்வசரக்்கக்கு நீரவபாழ தைபாவைஙகள் 

க்ைந்தை கபார்ன் ்ட ஆக்்ச்ட 

்யன்்டுததுகின்்றன.
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என்்ற்ழக்கப்டுகி்றது. இந்தை நீைபானது 

குடிப்தைறகு உகந்தைதைபாக இல்்ல. 

1 முதைல் 2கி உபபு கலந்துள்ள நீவை குடிக்க 

உகந்தை நீைபாகும்.  சபாதைபாைண உப்பான வசபாடியம் 

குவளபா்ை்ட தைவிை சிறிதைளவு கபால்சியம், 

பமக்னீசியம், ப்பாட்டபாசியம், தைபாமிைம் மறறும் 

துததைநபாக உபபுகளும் நீரில் கலந்துள்ளன. இந்தை 

தைபாது உபபுகள் நீருக்கு சு்வயுட்டுகின்்றன. 

மனிதைனின் வளரசி்தை மபாற்றததிறகு இது 

இன்றிய்மயபாதைது. வமலும், குடிநீரில் கபாறறும் 

கலந்துள்ளது.

சபாக்கடலில் (Dead Sea) நீரின் 

உபபுததைன்்ம மிக அதிகம். 

இது உபபு நி்்றந்தை ஒரு 

ஏரியபாகும். ஏபனனில் இது ஒற்்ற 

நீைபாதைபாைத்தை மட்டுவம ப்றறுள்ளது மறறும் 

ப்ருஙகடலுடன் இ்ணக்கப்டவில்்ல. 

இது நிலததைபால் சூழப்ட்டுள்ளதைபால் நீர 

ஆவியபாவதுடன் உபபுததைன்்மயின் அளவும் 

சீைபாக அதிகரிதது வருகி்றது. தைறவ்பாது 

உபபுததைன்்ம மிக அதிகமபாக இருப்தைபால் 

கடல் வபாழ உயிரினஙகள் அதில் வபாழ 

முடியபாது. அதைனபால் தைபான் இது சபாக்கடல் 

என்று அ்ழக்கப்டுகி்றது.

4.4.1  குடிகக உகந்த நீரின் ்தன்ய்மகள்
குடிநீரின் தைன்்மகளபாவன:

• குடிநீர நி்றமற்றது மறறும் மணமற்றது

• குடிநீைபானது பதைளிந்தை நி்லயில் இருக்க 

வவண்டும்.

• ்பாக்டிரியபா, ்வைஸ மறறும் 

புவைபாட்வடபாவசபாவபா வ்பான்்ற நுண்ணுயிரகள் 

நீக்கப்ட்டதைபாய இருததைல் வவண்டும்.

• மபாசுகளற்றதைபாய இருததைல் வவண்டும்.

• நமது உடலுக்கு வதை்வயபான உபபுகள் 

மறறும் தைபாதுக்கள் இருததைல் அவசியம். 

வமலும் நீரில் கலந்துள்ள வபாயுக்களும் 

நீருக்கு சு்வயுட்டுகின்்றன.

 வசைல்்பனாடு 5

இைண்டு பதைபாட்டிச் பசடிக்ள 

எடுததுக்பகபாள்ளவும். ஒரு பதைபாட்டிச்பசடிக்கு 

குழபாய நீ்ையும், மறுபதைபாட்டிச்பசடிக்கு 

கடல்நீ்ையும் ஊற்றவும். சில நபாட்கள் கழிதது 

தைபாவைஙகளின் வளரச்சி்ய கவனிக்கவும்.

4.4.2  நீர் தூயய்மைனாககல்
ஆறு ஏரி இவறறிலிருந்து 

ப்்றக்கூடிய தூயநீைபானது 

பூமியிலிருந்து ப்்றக்கூடிய 

நீரகளில் ஒரு சதைவீதைம் 

மட்டுவம. மீதைமுள்ள்வ 

் னி ப ் பா ் ்ற க ள பா க 

உள்ளன. ்னிப்பா்்றகள், 

உ்்றப்னி இவறறிலிருந்து ப்்றப்டும் நீரில் 

மபாசுக்கள் இருப்தைபால் நீைபானது குடிப்தைறவகபா 

ச்மப்தைறவகபா, து்வப்தைறவகபா குளிப்தைறவகபா 

ஏற்றதைல்ல. வமலும் இவறறில் ் பாக்டிரியபா வ்பான்்ற 

நுண்ணுயிரிகள் உள்ளது. இந்நீரி்ன நபாம் 

சுததிகரிக்கபாமல் அருந்தினபால் நீரினபால் ்ைவும் 

வநபாயகளபாகிய ்ட்பாயடு, கபாலைபா வ்பான்்ற 

வியபாதிகள் ்ைவக்கூடும். எனவவ நீரி்ன 

சுததிகரிபபு பசயதைல் அவசியமபாகும்.்டம் 4.6 ல் நீர 

சுததிகரிபபு மு்்றகளின் ் ல்வவறு ் டிநி்லகள் 

பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளது. இந்தை  வழிமு்்றக்ள 

்றறி கீவழ கபாண்வ்பாம்.

ஒவபவபாரு வருடமும் 4.6 

மில்லியன் குழந்்தைகள் 

வயிறறுபவ்பாக்கினபால் இ்றந்து 

விடுகி்றபாரகள். நமது சுகபாதைபாைம் மறறும் 

உடல்நலததிறகபாக நபாம் தூயநீ்ைவய 

்யன்்டுததை வவண்டும்.

வீழ்படிவனாககு்தல்
ஆறு மறறும் ஏரிகளிலிருந்து ப்்றப்டும் 

நீைபானது ப்ரிய கலன்களில் வசகரிக்கப்ட்டு 

பி்றகு கழிவுக்ள வீழ்டிய பசயவதைறகபாக 

எந்தைவிதை அ்சவுமின்றி நீைபானது அப்டிவய 

நி்லநிறுததைப்டுகி்றது. இதைனபால் 
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மபாசபானது பகபாள்கலனின் அடிப்குதியில் 

்டிகி்றது. சில வநைஙகளில் வீழ்டிதை்ல 

துரிதைப்டுததுவதைறகபாக ப்பாட்டபாஷ் 

்டிகபாைமபானது நீருடன் வசகரிக்கப்டுகி்றது. 

இந்நிகழவி்ன ஏற்றம் என்கிவ்றபாம். ப்பாட்டபாஷ் 

்டிகபாைமபானது மபாசுடன் வசரந்து வீழ்டிதை்ல  

துரிதைப்டுததுகி்றது.

வடிகட்டு்தல்
வீழ்டிவு பகபாள்கலனிலிருந்து  

நீைபானது வடிகட்டுதைல் கலனுக்கு நீவைற்றம் 

பசயயப்டுகி்றது. வடிகட்டுதைல் கலனின் 

அ்மப்பானது மணல், கூழபாஙகல், கல்கரி 

மறறும் கபான்கிரிட் அடுக்குகளபால் ஆனது. 

நீைபானது இந்தை அடுக்குகளின் வழியபாக 

உள்ளி்றஙகும்ப்பாழுது,  முறறிலும் மபாசுக்கள் 

நீக்கப்ட்ட நி்லயில் ப்்றப்டுகி்றது.

நுண்ணியிர் நீககம்
வடிகட்டி ப்்றப்ட்ட நீரிலிருந்து கிருமிகள் 

மறறும் ்பாக்டீரியபா நீக்கம் பசயயப்டுவதைறகபாக 

வவதி மு்்றக்குட்்டுததைப்டுகி்றது.

இந்நிகழவிறகபாக குவளபாரின் மறறும் ஓவசபான் 

்யன்்டுததைப்டுகி்றது. வ்பாதுமபானளவு 

குவளபாரின் வசரக்கப்டும் நிகழவபானது 

குவளபாரிவனற்றம் எனப்டுகி்றது. வடிகட்டுதைல் 

கலனிலிருந்து ப்்றப்ட்ட நீைபானது குவளபாரின் 

கலனில் நுண்ணுயிர நீக்கம் 

பசயயப்டுவதைறகபாக அனுப்ப்டுகி்றது. வமலும் 

கிருமிக்ள அழிப்தைறகபாக ஓவசபாவனற்றம்   

மு்்றக்குட்்டுததைப்டுகி்றது. 

நீரின் மீது கபாறறு மறறும் சூரிய ஒளி்ய 

்டச்பசயவதைன் மூலமபாகவும்  நுண்ணுயிர 

நீக்கம் பசயயலபாம். கபாறறிலிருக்கும் ஆக்சிஜன் 

மறறும் சூரிய ஒளி நீரிலுள்ள கிருமிக்ள 

அழிக்கும். கபாறறி்ன பசலுததுவன் மூலம் 

கிருமிக்ள நீக்கம் பசயயப்டும் மு்்ற 

கபாறவ்றற்றம் எனப்டும்.

எதிர சவவூடு ்ைவல் (Reverse 
Osmosis) என்்து  நீரிலிருந்து 

மபாசு மறறும் கிருமி நீக்கம் 

பசயயப்டும் மு்்றயபாகும். வமலும் இ்வ 

நீரின் சு்வ்யயும் கூட்டுகி்றது. RO 
என்்தைன் விரிவபாக்கம் Reverse Osmosis 
ஆகும். வமலும் சில RO க்களில் கிருமிக்ள 

அழிக்கக் கூடிய பு்றஊதைபா (UV) அலகுகள் 

நீ்ை சுததைப்டுததுதைலுக்கபாக இடம் 

ப்றறுள்ளன. 

4.4.3  நீரின் கடி்த்தன்ய்ம
துணிக்ள பவளுப்தைறகு நபாம் வசபாபபு 

மறறும் டிடரபஜண்்ட ்யன்்டுததுகிவ்றபாம். 

இ்வ நீருடன் நு்ை்ய உருவபாக்கி 

துணிகளிலிருக்கும் அழுக்்க எளிதில் 

அகறறுகி்றது. நீரினுள் ்ல உபபுகள் மறறும் 

தைபாதுக்கள் க்ைந்துள்ளன. கு்்றந்தைளவவ 

உபபுகள் க்ைந்துள்ள நீ்ை நபாம் பமன்னீர 

என்கிவ்றபாம். இந்நீரில் வசபாபபும் , டிடரபஜண்டும்  

எளிதில் நு்ையி்ன உருவபாக்கும்.

சில வநைஙகளில் உபபு மறறும் தைபாதுக்கள் 

அதிகளவில் க்ைந்துள்ளன. இ்வ துணிகளில் 

"ஸகம்" என்்ற ்டி்வ ஏற்டுததுகி்றது. 

இ்வ அழுக்கு நீக்குதை்ல கடினமபான 

பசயலபாக மபாறறுகி்றது. இவவ்கயபான 

நீைபானது கடின நீர என்்ற்ழக்கபடுகி்றது. 

கபால்சியம் மறறும் பமக்னீசியம் உபபுகவள 

நீரின் கடினததைன்்மக்கு கபாைணமபாகும். 

கடினததைன்்மயிலுவம நிைந்தைைம் மறறும் 

தைறகபாலிகம் என்்ற இைண்டு வ்க உண்டு. 

தைறகபாலிக கடினததைன்்ம கபால்சியம் 

பமக்னீசியததின் கபார்வனட் மறறும் 

்்கபார்வனட் உபபுகளபால் ஏற்டுகி்றது. நிைந்தைை 

கடினததைன்்மயபானது குவளபா்ைடு மறறும் 

சல்வ்ட் உபபுகளபால் ஏற்டுகி்றது.

்படம் 4.6 நீர சுததிகரிபபின் ்டிநி்லகள் 

வீழ்டிவு கலன் 

வடிகட்டும் கலன்

வீழ்டிவு மணல் தூய நீர 

குவளபாரின் 

சிலிண்டர 

கரி 

குவளபாரிவனற்றக் கலன்

நீைபாதைபாைஙகளிலிருந்து 

ப்்றப்டும் நீர 
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அ. கடி்நீரின் குய்ற்பனாடுகள்
• இ்வ சல்வ பசயவதைறகு ஏற்ற்வ 

அல்ல. இ்வ துணிகளுடன் வசரந்து 

“ஸகம்” உருவபாக்குகி்றது. வமலும் வசபாபபு 

மறறும் டிடரபஜண்ட்களின் பசயல்தி்ற்ன 

கு்்றக்கி்றது. வமலும் துணிக்ளயும் 

வசதைப்டுததுகி்றது.

• இது வசமிதது ்வக்கப்டும் ்பாததிைஙகள் 

மறறும் பகபாள்கலன்களின் மீது கடின 

்டிவுக்ள உருவபாக்கி வசதைப்டுததுகி்றது. 

• பதைபாழிறசபா்லகளில் ்யன்்டுததைப்டும் 

எந்திை ்பாகஙகளின் மீது ்டிவுக்ள 

ஏற்டுததி, அவறறின் பசயல்தி்ற்ன 

கு்்றக்கி்றது.

• நீண்ட கபாலததிறகு இந்நீ்ை ்ருகினபால் 

வயிறறு உ்பா்தைகள் ஏற்டும்.

்படம் 4.8 இயந்திை ்பாகஙகளிலுள்ள ்டிவுகள்

திைவ வசபாபபு 

சுண்ணபாம்பு சிறிதைளவு நு்ை 

உருவபாதைல்

கடின நீர 

ம்ழ நீர 

பமன்னீர 

்படம் 4.7 கடின மறறும் பமன்னீரில் நு்ை 

உருவபாதைல் 

 வசைல்்பனாடு  6

்லவிதைமபான நீர ஆதைபாைஙகளிலிருந்து 

நீ்ை (ஆறு, ஏரி, குளம், கிணறு) வசகரிக்கவும். 

பவவவவறு வசபாதை்ன குழபாயகளில் ஒவை 

அளவிலபான நீ்ை எடுததுக் பகபாள்ளவும். ஒரு 

அளவுவகபால் பகபாண்டு நீரமட்டத்தை 

குறிததுக்பகபாள்ளவும். ஒரு பசபாட்டு திைவ 

வசபாப்் அ்னதது வசபாதை்ன குழபாயகளிலும் 

வசபாக்கவும். ஐந்து மு்்ற 

வசபாதை்னக்குழபாயி்ன நன்கு குலுக்கவும். 

நு்ை வதைபான்றும் உயைத்தை 

குறிததுக்பகபாள்ளவும் இதை்ன 

அட்டவ்ணயில் ்திவு பசயயவும். இவறறில் 

எது கடினநீர? எது பமன்னீர? இதைறகபான 

கபாைணத்தை உஙகளபால் கூ்றமுடியுமபா?

நீர் ்மனாதிரி நுயரயின் உைரம் 

குழபாய நீர

கிணறறு நீர

குளதது நீர

ஆறறு நீர

ஆ. நீரின் கடி்த்தன்ய்மயை நீககு்தல்
தைறகபாலிக மறறும் நிைந்தைை 

கடினததைன்்ம்ய ப்பாறுதது 

கடினததைன்்மயி்ன நீக்கும் மு்்றயபானது 

மபாறு்டுகி்றது. அவறறுள் சில கீவழ 

பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளது.

வகனாதிகக யவத்தல்
தைறகபாலிக கடினததைன்்மயபானது  

பகபாதிக்க ்வததைல் மூலம் நீக்கப்டுகி்றது. 

சூடு்டுததைபடும்ப்பாழுது கபால்சியம் ்ைட்ைஜன் 

கபார்வனட் சி்தைவ்டந்து க்ையபாதை கபால்சியம் 

கபார்வனட் உருவபாகி்றது. வடிகட்டிகள் மூலம் 

இதை்ன நீக்கினபால் குடிப்தைறகு உகந்தை 

நன்னீைபானது கி்டக்கி்றது.

சையவச் நசனாடனாயவ நசர்த்தல்
சல்வ வசபாடபா்வ வசரப்தைன் மூலம் 

நிைந்தைை கடினத தைன்்ம்ய நீக்கலபாம். 

சல்வ வசபாடபாவபானது குவளபா்ைடு மறறும் 

சல்வ்ட்டுக்ள க்ையபாதை கபார்வனட் 

திைவ வசபாபபு 

அதிகளவு நு்ை 

உருவபாதைல்
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உபபுகளபாக மபாறறுகி்றது. வடிகட்டிகள் மூலம் 

இவற்்ற எளிதில் நீக்கிவிடலபாம்.

அைனி ்பரி்மனாற்றம்
நீரின் கடினததைன்்ம்ய 

அகறறுவதைறகபான மறப்றபாரு மு்்ற அயனி 

்ரிமபாற்றம் ஆகும். நீரி்ன அயனி ்ரிமபாற்றம் 

பசயயும் பிசின்களுள் அனுபபும் வ்பாது கபால்சியம் 

மறறும் பமக்னீசியம் அயனிகள் வசபாடியம் 

அயனிகளபாக மபாற்றப்டுகின்்றன. இது கடின 

நீ்ை பமன் நீைபாக மபாறறுகி்றது.

வனாயை வடித்தல்
தைறகபாலிக மறறும் நிைந்தைை கடினததைன்்ம 

இைண்்டயும் வடிகட்டுதைல் மு்்றயபால் 

அகற்றலபாம். இம்மு்்றக்கு உட்்டுததைப்ட்ட பின் 

ப்்றப்டும் கபாயச்சிய நீர வபா்ல வடிநீர என்று 

அ்ழக்கப்டுகி்றது. இது மிகவும் தூய்மயபான 

நீைபாகும். 

வபா்ல வடிநீர மறறும் 

கபாயச்சிய நீர சு்வயபாக 

இருப்தில்்ல. கபாறறு, கபார்ன் 

்ட ஆக்்சடு மறறும் தைபாதுக்கள் 

க்ைந்துள்ளதைபால் குடிநீர இனி்மயபான 

சு்வ ப்றறுள்ளது.

 4.5  நீர் ்மனாசு்படு்தல்
மனிதை பசயல்களின் வி்ளவபாக நீர 

நீரநி்லகளில் ஏற்டும் கலப்டத்தை நீர 

மபாசு்டுதைல் என்கிவ்றபாம். தீஙகு வி்ளவிக்கக் 

கூடிய வவதிப ப்பாருட்கள், கழிவுநீர மறறும் 

திட கழிவுகள் நீரில் வசரக்கப்டுவதைனபால் நீர 

கலப்டம் அ்டகி்றது. இக்கலப்டம் நீரில் 

இயறபியல், வவதியியல் மறறும் உயிரியல் 

மபாற்றஙக்ள ஏற்டுததுகி்றது. இது நீரின் 

தைைத்தை கு்்றதது உயிரினஙகளுக்கு 

நச்சுததைன்்ம்ய அளிக்கி்றது. மபாசு்ட்ட 

நீ்ை ்ருகுவதைனபால் மனிதை உடல்நலததில் 

கடு்மயபான வி்ளவுகள் ஏற்டும்.

4.5.1  ்தமிழகததின் நீர் ஆ்தனாரஙகள்
நன்நீர ஆதைபாைஙகள்  ஒரு சமூகததின் 

வீட்டு உ்வயபாகம், விவசபாயம் மறறும் 

பதைபாழில்து்்றக்கு ்யனுள்ளதைபாக இருக்கும். 

இவறறுள் வமற்ைபபு மறறும் நிலததைடி நீர 

அடஙகும். ஆறுகள், நீரதவதைக்கஙகள், எரிகள் 

மறறும் நீரதபதைபாட்டிகள் வமற்ைபபு நீரின் 

எடுததுக்கபாட்டுகள் ஆகும். தைமிழநபாட்டில் 61 

நீரதவதைக்கஙகள் 17 ப்ரிய ஆறறுப  ்டு்ககள் 

மறறும் வதைபாைபாயமபாக 41948 நீரதபதைபாட்டிகள் 

உள்ளன. ம்ழநீ்ை வசகரிக்க எரிகள் மறறும் 

நீரதபதைபாட்டிகள்  ்பாைம்்ரியமபாக தைமிழநபாட்டில் 

்யன்்டுததைப்ட்டு வருகின்்றன. நிலததைடி நீர 

ஆதைபாைஙகள் நீர்டு்ககள் (Aquifers) என்று 

அ்ழக்கப்டுகின்்றன. பூமிக்கு அடியிலுள்ள 

கைடுமுைடபான மணல் மறறும் சை்ளகளின் 

அடுக்குக்ள நீர்டு்ககள் என்கிவ்றபாம். 

அவறறுள் இருக்கும் சிறு து்ளகளில் ம்ழநீர 

புகுந்து வசகரிக்கப்டும். தி்றந்தை கிணறுகள் 

மறறும் து்ள கிணறுகள் வழியபாக நிலததைடி 

நீரி்ன ்யன்்டுததுவது சபாததியமபாகும்.

கி்டக்கக்கூடிய வமற்ைபபு 

நீரில் 90% விவசபாயம் 

மறறும் நீரப்பாசனததிறகபாக 

்யன்்டுததைப்டுகி்றது.

4.5.2  நீர் ்மனாசு்பனாட்டின் ஆ்தனாரஙகள்
உஙகள் சுறறுபபு்றஙகளில் உள்ள 

நீரநி்லக்ள ்பாரக்கும்வ்பாது நீர 

மபாசு்டுவ்தைக் உணரவீரகள். வதை்வயற்ற 

மறறும் தீஙகு வி்ளவிக்கும் ப்பாருட்களபான 

கழிவு மறறும் கழிவுநீர இருப்்தை  

உஙகளபால் கபாணமுடியும். இந்தை ப்பாருட்கள் 

மபாசு்டுததிகள் என்று அ்ழக்கப்டுகின்்றன. 

இந்தை மபாசு்டுததிகள் ்ல்வவறு வழிகளில் 

இருந்து பவளியிடப்டுகின்்றன. ப்பாதுவபாக  

நீர ஆதைபாைஙகள் இயற்க மறறும் மனிதைனபால் 

உருவபாக்கப்ட்ட ப்பாருட்களபால் மபாசு்டுகி்றது. 

அ்வ கீவழ வ்கப்டுததைப்ட்டுள்ளன.்படம் 4.9 மபாசு்ட்ட நீர நி்ல 
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வீட்டு உ்பநைனாக டிடர்வஜண்டுகள் 
நீர் மபாசு்பாட்டிறகு வீட்டு உ்வயபாக 

டிடரபஜண்டு ஒரு முக்கிய கபாைணம். 

பசயற்க (மக்க இயலபாதை) டிடரபஜண்டு 

வவதிபப்பாருட்க்ளக் பகபாண்டுள்ளன, அ்வ 

சி்தைந்து வ்பாகபாது, அ்வ வமற்ைபபு மறறும் 

நிலததைடி நீர இைண்்டயும் மபாசு்டுததுகின்்றன. 

டிடரபஜண்ட்டின்  அதிகப்டியபான ்யன்்பாடு 

மீன் மறறும் பி்ற உயிரினஙக்ள ்பாதிக்கி்றது. 

சில ஷபாம்பு, ஃவ்ஸ வபாஷ், ஷவர பஜல் 

மறறும் ்ற்்சயில் நுண்பநகிழிததுண்டுகள் 

வசரக்கப்ட்டுள்ளன. இ்வ ்மக்வைபாபீட்ஸ 

(microbeads) என்று அ்ழக்கப்டுகின்்றன. 

அ்வ அழுததிதவதையதைல் மறறும் சருமத்தை 

சுததைம் பசயதைல், ்றக்ள பமருகூட்டுதைல் 

வ்பான்்ற ்ல்வவறு கபாைணஙகளுக்கபாக 

வசரக்கப்டுகின்்றன. நபாம் ்மக்வைபா பீட்கள்  

பகபாண்ட தையபாரிபபுக்ளப ்யன்்டுததும்வ்பாது, 

அ்வ நம் வடிகபாலில் பசன்று நீரநி்லக்ள 

மபாசு்டுததுகின்்றன. மீன் மறறும் பி்ற விலஙகுகள் 

அவற்்ற தைறபசயலபாக உண்ணுகின்்றன.

கழிவுநீர்
வீடுகளிலிருந்து ்யன்்பாட்டிறகு 

பின் பவளிவயற்றப்டும் நீ்ை கழிவுநீர 

என்று அ்ழக்கிவ்றபாம். நதி, ஏரி வ்பான்்ற 

நீரநி்லகளில் பவளிவயற்றப்டுவதைறகு 

முன்னர  கழிவுநீ்ை சுததிகரிக்க வவண்டும். 

சுததிகரிக்கப்டபாதை கழிவுநீரில் உணவுக் 

கழிவுகளிலிருக்கும் கரிமப ப்பாருட்கள், வீட்டுப 

ப்பாருட்களிலிருக்கும் வவதிபப்பாருட்கள் 

வ்பான்்ற அசுததைஙகள் உள்ளன, வமலும் இது 

வநபா்ய உருவபாக்கும் நுண்ணுயிரிக்ளயும் 

பகபாண்டிருக்கக்கூடும்.

இந்தியபாவில் நீர மபாசு்பாட்டின் 

மிகபப்ரிய ஆதைபாைம் 

சுததிகரிக்கப்டபாதை கழிவுநீர. 

ஒரு ந்ர துணி து்வததைல், ச்மததைல், 

குளிததைல் வ்பான்்றவறறுக்கு ஒரு நபா்ளக்கு 

135 லிட்டர நீ்ைப ்யன்்டுததுகி்றபார.

்படம் 4.10 நீரின் வீட்டு உ்வயபாக ்யன்்பாடு 

வீட்டு உ்பநைனாக திட ்மறறும் வ�கிழி கழிவுகள் 

பநகிழி உள்ளிட்ட திடக் கழிவுகள் ஏரி, 

ஆறு மறறும் கடல் வ்பான்்ற நீரநி்லகளில் 

்படம் 4.11 வீடுகளிலிருந்து பவளிவயறும் 

பநகிழி கழிவுகள் 

 வசைல்்பனாடு 7

ஒரு ஷபாம்பு, ஷவர பஜல் அல்லது ்மக்வைபா 

பீட்கள் இருக்கலபாம் என்று நீஙகள் கருதும்  

தையபாரிபபுக்ள எடுததுக் பகபாள்ளுஙகள். 

இதில் இைண்டு வதைக்கைண்டி எடுதது ஒரு 

குவ்ள நீரில் கலந்து நன்கு கலக்கவும். 

இதைனுள் உள்ள ்மக்வைபாபீட்க்ள 

வடிகட்டுவதைறகபாக கருபபு துணி ஒன்றில்  

ஊற்றவும்.
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வசருகி்றது. வ�கிழிகள்   வடிகனாயை அயடதது 
மவலரியபா மறறும் படஙகு வ்பான்்ற வநபாயக்ள 

்ைபபுகி்றது. நீரநி்லகளில் உள்ள கழிவுகள் 

நீரவபாழ உயிரினஙக்ள  ்பாதிக்கின்்றன. 

கபாயகறிக்ள வளரக்க 

விவசபாயததில் வ�கிழி  தைபாள்கள் 

் ய ன் ் டு த தை ப ் டு கி ன் ்ற ன . 

அறுவ்டகபால முடிவில், இந்தை வ�கிழி 

தைபாள்கள் மீண்டும் மண்ணிவலவய 

விழுகின்்றன. வ�கிழித தைபாள்கள் சிறிய 

துண்டுகளபாக உ்டந்து பூமியிலுள்ள 

புழுக்களபால் உண்ணப்டுகின்்றன, 

இது அவறறின் ஆவைபாக்கியததிறகும் 

மண்ணுக்கும் தீஙகு வி்ளவிக்கும்.

விவசனாைம்
விவசபாயததில் ்யன்்டுததைப்டும் 

உைஙகள், பூஞ்்சக்பகபால்லிகள் மறறும் 

பூச்சிக்பகபால்லிகள் ம்ழநீரில் க்ைந்து 

ஆறுகள் மறறும் ஏரிகள் வ்பான்்ற நீரநி்லகளில் 

்பாயும். இது ்நட்வைட்டுகள் மறறும் ்பாஸவ்ட் 

வ்பான்்ற ஊட்டச்சததுக்கவளபாடு சில நச்சுத 

தைன்்மபகபாண்ட வவதிப ப்பாருட்க்ளயும்  

நீரநி்லகளில் வசரக்கின்்றன. அ்வ நீரவபாழ 

உயிரினஙகளுக்கு  தீஙகு வி்ளவிக்கும்.

்படம் 4.12 விவசபாய கழிவுகள்

வ்தனாழிறசனாயை கழிவு
்ல வ்தனாழிறசனாயைகள் ஈயம், ்பாதைைசம், 

சய்னடுகள், கபாட்மியம் வ்பான்்ற நச்சுக் 

கழிவுக்ள பவளியிடுகின்்றன. இந்தை 

கழிவு சுததிகரிக்கப்டபாமல் நீரநி்லகளில் 

பவளியிடப்ட்டபால் மனிதைரகள், தைபாவைஙகள், 

விலஙகுகள் மறறும் நீரவபாழ உயிரினஙக்ள 

்பாதிக்கி்றது.

்படம் 4.13 பதைபாழிறசபா்லயிலிருந்து 

பவளிவயறும் கழிவுநீர

எண்வைய கசிவுகள்
கடல் ்டுக்்கக்கு கீவழ ப்ரிய அளவில் 

கச்சபா எண்பணய மறறும் இயற்க எரிவபாயு 

இருபபுக்கள் உள்ளன. ப்ருஙகடல்களில் 

கச்சபா எண்பண்ய ப்்ற து்ளயிடுவதிலும், 

பகபாண்டு பசல்வதிலும் வி்ததுக்கள் 

அதிகரிததுள்ளன. எண்பணய கசிவுகள் நீர 

மபாசு்பாட்்ட ஏற்டுததுகின்்றன, இது நீரவபாழ 

உயிரினஙகளுக்கு தீஙகு வி்ளவிக்கும். 

நீர வமற்ைபபில் மிதைக்கும் எண்பணய சூரிய 

ஒளி்யத தைடுக்கி்றது, நீரில் க்ைந்திருக்கும் 

ஆக்சிஜ்னக் கு்்றதது கடல் உயிரினஙகளுக்கு 

மூச்சுத திண்ற்ல ஏற்டுததுகி்றது .

்படம் 4.14 எண்பணய கசிவுகள்

வவப்ப ்மனாசு்பனாடு
அனல் மறறும் அணு மின் நி்லயஙகள் 

மறறும் ்ல வ்தனாழிறசனாயைகளில் குளிரூட்டும் 

வநபாக்கஙகளுக்கபாக அதிக அளவு நீர 

்யன்்டுததைப்டுகி்றது. குளிரூட்டும் 

வநபாக்கஙகளுக்கபாகப ்யன்்டுததைப்ட்ட 
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அட்டவயை  4.2 ்மனாசு்படுததிகளின் வயககள்
்மனாசு்பனாடு ஆ்தனாரஙகள் வியைவுகள்

வீட்டு உ்பநைனாகம்

வசபாடியம் 

சல்வ்ட்டுகள் 

மறறும் ்பாஸவ்ட்

சல்வததூள் மனிதைரகளில் அ்வ வளரச்சி, இனபப்ருக்கம், 

நைம்பியல் நச்சுததைன்்ம மறறும் நபாளமில்லபா 

சீரகு்ல்வ ஏற்டுததுகின்்றன. ்பாஸவ்ட்டுகள் 

்பாக்டீரியபா மறறும் ஆல்கபா்வ வவகமபாக 

வளைச்பசயகின்்றன, வமலும் க்ைந்தை அ்னதது 

ஆக்சிஜ்னயும் ்யன்்டுததுகின்்றன. இது விலஙகு 

மறறும் தைபாவை ்ன்முகததைன்்ம கு்்றவதைறகு 

வழிவகுக்கி்றது.

பநகிழி 

இ்ழகள் 

மறறும் 

நுண்ணுயிரிகள்

பநகிழி ஆ்ட 

மறறும் முடி, அழகு 

மறறும் வதைபால் 

ப்பாருட்கள்

இ்வ ஏரிகள், ஆறுகள் மறறும் கடல் வ்பான்்ற 

நீரநி்லக்ள பசன்்ற்டகின்்றன. நச்சுததைன்்ம 

பகபாண்ட வவதிபப்பாருட்களபால் கவைப்டுகின்்றன. 

கடல்வபாழ உயிரினஙகள் அவற்்ற தைன் உணவபாக 

கருதி உட்பகபாள்கின்்றன. இதைனபால், இந்தை 

நச்சுபப்பாருட்கள் உணவுச்சஙகிலி முழுவதைறகும் 

பசன்்ற்டகி்றது.

நவைனாண்ய்ம 
DDT பூச்சிக்பகபால்லிகள் பூச்சிகள், விலஙகுகள் மறறும் மனிதைரகளின் மததிய 

நைம்பு மண்டலத்தை ் பாதிக்கின்்றன. இ்வ உணவுச் 

சஙகிலியின் முதைல் ்டிநி்லயிவலவய ்பாதிப்் 

ஏற்டுததுகி்றது.

்நட்வைட்டுகள் 

மறறும் ்பாஸவ்ட்

உைஙகள் ்பாக்டீரியபாக்கள் மறறும் ஆல்கபாக்கள் வவகமபாக 

வளரகின்்றன, வமலும் அ்வ க்ைந்தை அ்னதது 

ஆக்சிஜ்னயும் ்யன்்டுததுகின்்றன, இது விலஙகு 

மறறும் தைபாவை ்ன்முகததைன்்ம கு்்றவதைறகு 

வழிவகுக்கி்றது.

வ்தனாழிறசனாயை
ஈயம், பமரகுரி, 

கபாட்மியம், 

குவைபாமியம் 

மறறும் ஆரசனிக்

வவதியியல், ஜவுளி 

மறறும் வதைபால் 

பதைபாழிறசபா்லகளின் 

திடக்கழிவுகள் 

விலஙகுகள், தைபாவைஙகள் மறறும் நீரில் உள்ள 

்பாக்டீரியபாக்களுக்கு நச்சபாகி்றது. நிலததைடி நீ்ை 

மபாசு்டுததுகி்றது. மனிதை ஆவைபாக்கியத்தை 

்பாதிக்கி்றது.

நீர மீண்டும் நதிக்கு அல்லது பி்ற 

நீர ஆதைபாைஙகளுக்கு உயரததைப்ட்ட 

பவப்நி்லயிலும் வவதிப்பாருட்களுடனும்  

பவளிவயற்றப்டுகி்றது. நீரின் இந்தை 

பவப்நி்ல க்ைந்தை ஆக்சிஜனின் அள்வக் 

கு்்றக்கி்றது, இது நீரவபாழ உயிரினஙக்ள 

வமபாசமபாக ்பாதிக்கி்றது.

4.5.3  வ்பனாதுவனா் ்மனாசு்படுததிகள்
மபாசு்டுததிகள் ப்பாதுவபாக வீட்டு உ்பநைனாக 

மபாசு்டுததிகள், வவளபாண் மபாசு்டுததிகள் 

மறறும் பதைபாழிறசபா்ல மபாசு்டுததிகள் என 

வ்கப்டுததைப்டுகின்்றன. ்ல்வவறு நீர 

மபாசு்டுததிகளின் மூலஙகளும் வி்ளவுகளும் 

அட்டவ்ண 4.2 இல் கீவழ கபாட்டப்ட்டுள்ளன.
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ஒவபவபாரு நன்னீர 

மூலததிலும் நுண்ணிய 

பநகிழி  கபாணப்டுகி்றது. 

ஆரக்டிக் மறறும் அண்டபாரடிக்கின் 

உ்்ற்னி நீரிலிருந்து ஆழகடல் தைளததின் 

அடிப்குதியபான 5,000 மீட்டர ஆழம் வ்ை 

அ்வ கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்ளன. உலகம் 

முழுவதும் ்பாட்டிலில் அ்டக்கப்ட்ட நீர 

மறறும் குழபாய நீரில் நுண்ணிய பநகிழி  

கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்ளது.

 4.6   நீர் ்மனாசு்பனாட்யடக 
கட்டுப்படுதது்தல்

நீைபானது வி்லமதிப்ற்றது, அது நம் 

வபாழ்கக்கு  மிகவும்  அவசியம். ஆனபால் 

இன்று கிட்டததைட்ட ஒவபவபாரு நீரநி்லகளும் 

பநகிழிகள்  முதைல் ்ல நச்சுப ப்பாருட்கள் 

வ்ையிலபான கழிவுகளபால் மபாசு்ட்டுள்ளது.

நமது வி்லமதிப்ற்ற நீ்ை 

மபாசு்பாட்டிலிருந்து கபாப்பாற்ற நபாம் அ்னவரும் 

உடனடியபாக நடவடிக்்க எடுக்க வவண்டும் . 

நீர மபாசு்பாட்்டத தைவிரப்தைறகபான சில எளிய 

வயபாச்னகள் கீவழ பகபாடுக்கப்ட்டுள்ளது.

• மட்கும் தைன்்ம பகபாண்ட 

வவதிபப்பாருட்க்ள ்யன்்டுததுவதுடன் 

நச்சு டிடரபஜண்ட்டுக்ள தைவிரக்கவும்.

• ்ருததி வ்பான்்ற இயற்க 

இ்ழகளிலிருந்து தையபாரிக்கப்டும் 

ஆ்டக்ள அணிவதுடன், 

்நலபான் வ்பான்்ற பசயற்க 

இ்ழகளபாலபான ஆ்டகள் அணிவ்தைத 

தைவிரக்கவவண்டும்.

• பநகிழிகள் வ்பான்்ற கழிவுக்ள 

நீரநி்லகளில் வீச வவண்டபாம். வீட்டுக்  

கழிவுக்ள எபவ்பாதும் மறுசுழறசி 

பசயயக்கூடிய, மறுசுழறசி பசயய முடியபாதை 

மறறும் மட்கும் தைன்்ம பகபாண்டதைபாக 

பிரிக்கவும், இதைனபால் நீரமபாசுப்பாடு  

கட்டுப்டுததைலபாம்.

• வீட்டு கழிவு நீ்ை மு்்றயபாக சுததிகரிக்க 

வவண்டும், வமலும் தீஙகி்ன 

வி்ளவிக்கும் அ்னதது ப்பாருட்களும் 

அதிலிருந்து அகற்றப்ட வவண்டும், 

எனவவ கழிப்்்றகள் சுததைப்டுததைவும் 

வதைபாட்டஙகளுக்கும் அ்தை மீண்டும் 

்யன்்டுததைலபாம். 

• பூச்சி கட்டுப்பாட்டிறகு வவதிப 

ப்பாருட்களுக்கு ்திலபாக உயிர 

பூச்சிக்பகபால்லிக்ள (இயற்க பூச்சி 

கட்டுப்பாடு) ்யன்்டுததைலபாம்.

• மபாட்டு சபாணம், வதைபாட்டக் கழிவுகள் 

மறறும் ச்மயல்்ற கழிவுகள் 

ஆகியவறறிலிருந்து உைம் தையபாரிதது 

அவற்்ற ்யன்்டுததைலபாம்.

• பதைபாழிறசபா்லகளிலிருந்து  பவளிவயற்றப்டும் 

நீர பவளிவயற்றப்டுவதைறகு முன்பு 

சுததிகரிக்கப்ட வவண்டும்.

நிய்வில் வகனாள்க

 ¾ கபாறறுக்கு அடுததை்டியபாக, நபாம் வபாழவதைறகு  

நீர மிக முக்கியமபான வளமபாகும்.

 ¾ நீரில் ்ைட்ைஜன் மறறும் ஆக்சிஜன் 

கூறுகள் உள்ளன. அதைன் மூலக்கூறு 

வபாயப்பாடு H
2
O ஆகும்.

 ¾ மின்னபாற்குபபின் மூலம் நீர அதைன் 

அஙக உறுபபுகளபாக பிரிக்கப்டுகி்றது. 

மின்னபாற்குபபின் வ்பாது ்ைட்ைஜன் 

மறறும் ஆக்சிஜன் 2:1 என்்ற விகிதைததில் 

ப்்றப்டுகின்்றன.

 ¾ நீைபானது அதிக்ட்ச அடரததியபாக 1 கி/பச.மீ 
3யபாக  

4°Cல் உள்ளது. 4°C க்கும் கு்்றவபான 

அல்லது அதிகமபான பவப்நி்லயில், 

நீரின் அடரததி 1 கி/பச.மீ 
3
 க்கும் கு்்றவபாக 

உள்ளது. நீரின் இந்தை தைனிததுவமபான ் ண்பு  

குளிரகபாலம் மறறும் வகபா்டகபாலஙகளில் 
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நீரவபாழ உயிரினஙகளின் உயிரிவபாழவிறகு 

உதைவுகி்றது.

 ¾ கடல் நீரில் ்ல கனிமஙகள் மறறும் 

உபபுகள் உள்ளன, எனவவ இது உபபுநீர 

என்று கூ்றப்டுகி்றது.

 ¾ நீைபானது  0°C க்கு உ்்றந்து 100°C க்கு 

பகபாதிநி்ல்ய அ்டகி்றது.

 ¾ இது ்ல ப்பாருட்க்ளக் க்ைக்கும் எனவவ, 

நீர ஒரு உலகளபாவிய க்ைப்பான்.

 ¾ குடிப்தைறகுப ்யன்்டுததைப்டும் நீ்ை 

குடிக்க உகந்தை நீர என்று அ்ழக்கிவ்றபாம்.

 ¾ நீரில் க்ையக் கூடிய வபாயுக்கள் உள்ளன, 

அ்வ நீரவபாழ உயிரினஙகளபால் 

சுவபாசிக்கவும் மறறும் ஒளிச்வசரக்்கக்கும் 

்யன்்டுததைப்டுகின்்றன.

 ¾ கபால்சியம் மறறும் பமக்னீசிய  உபபுக்கள் 

இருப்தைபால் நீர கடினததைன்்ம 

உ்டயதைபாகி்றது

 ¾ வீட்டு திடக்கழிவுகள் மறறும் கழிவுநீர, 

விவசபாய கழிவுகள், பதைபாழிறசபா்லக் 

கழிவுகள் சுததிகரிக்கபாமல் ஏரிகள், ஆறுகள் 

வ்பான்்றவறறில் வசருவதைன் வி்ளவபாக 

நீர மபாசு்பாடு ஏற்டுகி்றது.

 ¾ கபால்சியம் மறறும் பமக்னீசியததின் 

க்ைந்தை உபபுக்கள் இருப்தைபால் நீரில் 

கடினததைன்்ம ஏற்டுகி்றது.

 ¾ சுததிகரிக்கப்டபாதை வீட்டு திடக்கழிவுகள் 

மறறும் கழிவுநீர, விவசபாய கழிவுகள், 

பதைபாழிறசபா்ல  கழிவுக்ள ஏரிகள், ஆறுகள் 

வ்பான்்றவறறில் வசரப்தைன்  வி்ளவபாக நீர 

மபாசு்பாடு அ்டகி்றது.

  வசனால்ையடவு 

மின்்னாற்பகுபபு மின்சபாைத்தை கடததுவதைன் மூலம் ப்பாருட்க்ள உ்டததைல்

குடிகக உகந்த நீர் குடிப்தைறகுப ்யன்்டுததைப்டும் நீர.

உபபு நீர் வசபாடியம் குவளபா்ைடு (சபாதைனவபான உபபு) பகபாண்ட நீர.

கிருமி நீககம் நீரில் இருக்கும் நுண்ணுயிரிக்ள பகபால்ல வவதிபப்பாருட்க்ள வசரததைல்.

யூட்நரனாஃபிநகஷன் அதிகப்டியபான உைஙக்ள ்யன்்டுததுவதின்   கபாைணமபாக 

நீரநி்லகளில் ஆல்கபாக்களின் வளரச்சி அதிகரிததைல்

வவப்ப ஏறபு தி்றன் ஒரு ப்பாருளின் பவப்நி்ல்ய 1°C ஆக உயரததை வதை்வயபான பவப் 

அளவு. 

உள்ளுய்ற வவப்பம் திட ்னி்ய தைண்ணீைபாக மபாற்ற வதை்வப்டும் பவப் ஆற்றலின் அளவு.

கனாறந்றற்றம் வடிகட்டப்ட்ட நீரில் கபாறறு அழுததைததுடன் பசலுததுப்டுதைல்

நீர் ்மனாசு்பனாடு வதை்வயற்ற ப்பாருட்க்ள நீரில் கலப்து.

வீட்டு கழிவுநீர் வீடுகளில் இருந்து பவளிவயற்றப்டும் கழிவு நீர

நீர் ்பனாதுகனாபபு எதிரகபாலப ்யன்்பாட்டிறகபாக நீர வசமிக்கப்டுதைல்.
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I. சரிைனா் வியடயைத ந்தர்நவ்தடுதது எழுதுக.
1.  நீர ்னிக்கட்டியபாக எந்தை பவட்்நி்லயில் 

மபாற்றம்டயும்?

a) 00C b) 1000C
c) 1020C d) 980C

2. நீரில் கபார்ன்-்ட-ஆக்்சடு க்ைதி்றன் 

அதிகமபாவது?

a) கு்்றவபான அழுததைதில்

b) அதிகமபான அழுதைததில் 

c) பவப்நி்ல உயரவபால்

d) ஏதுமில்்ல

3. நீரி்ன மின்னபாற்குக்கும் வ்பாது எதிரமின் 

வபாயில் வசகரிக்கப்டும் வபாயு?

a) ஆக்சிஜன்  b) ்ைட்ைஜன் 

c) ்நட்ைஜன் 

d) கபார்ன்- ்ட- ஆக்்சடு

4. கீழ பகபாடுக்கப்ட்டுள்ள்வகளில் எது நீ்ை 

மபாசு்டுததும்?

a) ஈயம்  b) ்டிகபாைம்  

c) ஆக்சிஜன் d) குவளபாரின்

5. நீரின் நிைந்திை கடினததைன்்மக்கு 

கபாைணமபாக இருப்்வ

a) சல்வ்ட்டுகள்  b) தூசுக்கள்

c) கபார்வனட் மறறும் ்்கபார்வனட்

d) க்ைந்துள்ள பி்ற ப்பாருள்கள்

II. நகனாடிட்ட இடதய்த நிரபபுக
1. நீர நி்றமற்றது, மணமற்றது மறறும் 

__________
2. நீரின் பகபாதிநி்ல __________
3. நீரின் தைறகபாலிக கடினததைன்்ம __________ 

மு்்றயில் நீக்கப்டுகி்றது.

4. நீர _________________ பவப்நி்லயில் 

அதிக அடரததியி்ன ப்றறிருக்கும்

5. ஏறறுதைல் _________________ நிகழ்வ 

துரிதைப்டுததுகி்றது. 

III.  சரிைனா? ்தவ்றனா? ்தவவ்றனில் திருததுக.
1. கழிவுநீரி்ன நன்கு சுததிகரிததைப 

பி்றவக நன்னீர நி்லகளில் கலக்க 

அனுமதிக்கப்டவவண்டும்.

2. கடல் நீரில் உபபுகள் க்ைந்துள்ளதைபால் 

விவசபாயததிறகு ்யன்்டுததைலபாம்.

3. வவதிஉைஙக்ள அதிக அளவில் 

்யன்்டுததுவதைபால் மண்ணின் தைைம் 

கு்்றந்து நீர மபாசு்டுகிது.

4. ்ருகுவதைறகு தைகுதியற்ற நீரி்ன குடிக்க 

உகந்தைநீர என்று அ்ழக்கிவ்றபாம்

5. கடின நீரில் வசபாபபு நன்கு நு்ையி்ன தைரும்.

IV. வ்பனாருததுக

1. சரவ க்ைப்பான் - நீர மபாசு்டுததி

2. கடினநீர -
கிருமிக்ள 

பகபாள்ளுதைல்

3. பகபாதிததைல் - ஓவசபாவனற்றம்

4. நுண்ணுயிர நீக்கம்   - நீர

5. கழிவுநீக்கம் - வயிறறு உ்பா்தைகள்

V.  கீழககனாணும் கூறறுகளுககு கனாரைம் கூறுக
1. வீழ்டிவு பதைபாட்டியில் நீருடன் ்டிகபாைம் 

வசரததைல்.

2. நீர ஒரு சரவ க்ைப்பான்.

3. ்னிக்கட்டி நீரில் மிதைததைல்.

4. நீரவபாழ விலஙகினஙகள் நீரினுள் 

சுவபாசிததைல்.

5. கடல் நீர குடிப்தைறகு உகந்தை நீைல்ல.

6. ்பாததிைஙக்ள தூய்மயபாக்க கடின நீர 

உகந்தைது அல்ல.

VI.  கீழகண்டவறய்ற விவரி

1. உருகுநி்ல

2. பகபாதிநி்ல

3. தைன் பவப் ஏறபுததி்றன்

4. ஆவியபாதைலின் உள்ளு்்ற பவப்ம்

5. குடிக்க தைகுந்தை நீர

 ்மதிபபீடு
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VII.  குறுகிை வியடைளி
1. நீரி்ன மின்னபாற்குக்கும் வ்பாது வநரமின் 

மறறும் எதிரமின்வபாயில் பவளிவயறும் 

வபாயுக்களின் ப்யர மறறும் விகிதைம்  என்ன?

2. நீரில் க்ைந்தை ஆக்சிஜன் மறறும் கபார்ன் 

்ட ஆக்்சட்டின் முக்கியததுவத்தைக் 

கூறுக.

3. நீரின் தைறகபாலிக மறறும் நிைந்திை 

கடினததைன்்மக்கபான கபாைணிகள் என்ன?

4. நீர ஆவியபாதைலின் உள்ளு்்ற பவப்ம் - 

விவரி.

5. நீரின் கடினததைன்்ம்ய நீக்கும் மு்்றகள் 

யபா்வ?

VIII. விரிவனா் வியடைளி
1. சுததிகரிபபு ஆ்லயில் நீர எவவபாறு 

சுததிகரிக்கப்டுகி்றது?

2. நிைந்திை கடினநீர என்்றபால் என்ன? 

இததைன்்ம எவவபாறு நீக்கப்டுகி்றது?

3. மின்னபாற்குததைல் என்்றபால் என்ன? நீரின் 

மின்னபாற்குததைல் மு்்ற்ய விளக்குக?

4. ்ல்வவறு நி்லகளில் நீர மபாசு்டுதை்ல 

விளக்குக?

 பி்ற நூல்கள் 

1. Water science fair projects – Madeline 
Goodstein.

2. Basic chemistry – Karen C. Timberlake & 
William Timberlake.

3. Chemistry of water treatment – Samuel D. 
Faust Osman M.Aly.

4. Textbook of Environmental Chemistry – 
Balarampani.

 இயைை வைஙகள் 

h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 
bZHymnnrSzc

h t t p : / / w w w. u n . o r g / c y b e r s c h o o l b u s /
waterquiz/waterquiz4/index.asp

h t t p : / / w w w. e x p l a i n t h a t s t u f f . c o m /
waterpollution.html

கருதது வயர்படம்

நீர் வியை ்மதிப்பற்றது, வீைனாககனாதீர், 
்மறுசுழறசி வசயவீர், சுததிகரிபபீர், 

ஒவவவனாரு துளியையும் நசமிபபீர் !

��

இைய�

• ��னா�ப��த�
• தயா�த�

• இய��ய� ப��க	
• ேவ��ய� ப��க	
• ச�வ கைர�பா�

ப��க	

• ப��க	
• ��ைமயா��த�
• க�ன��

���க உக த ��

• �� ஆதார�க	
• ெபா�வான மா�ப���
• �� மா�ப�தைல    
    க���ப���த�

�� மா�ப�த�
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
இப்பாடத்தினை கற்ற பின்பு மபாணவரகள்:
� அமிலம் மறறும் கபாரஙகனை வனரயறுக்கின்்றைர.
� அமிலஙகள் மறறும் கபாரஙகளின் ்ண்புகனை அறிந்து ககபாள்கின்்றைர.
� அமிலஙகள் மறறும் கபாரஙகனை வவறு்டுத்துகின்்றைர.
� அமிலஙகள் மறறும் கபாரஙகளின் ்யன்கனை ்ட்டியலிடுகின்்றைர.
� அமிலஙகள் மறறும் கபாரஙகளுக்கினடவயயபாை நடுநினலயபாக்கல் வினைனயப 

புரிந்துககபாள்கின்்றைர.
� அமில – கபார நி்றஙகபாட்டிகனைப ்றறி அறிந்துககபாள்கின்்றைர.

  அறிமுகம்

மபாணவரகவை! நம்முனடய அன்்றபாட 
வபாழ்வில் கவவவவறு விதமபாை 
உணவுபக்பாருட்கனைப ்யன்்டுத்தி 
வருகின்வ்றபாம். புளி, திரபாட்னசை, எலுமிசனசை 
வ்பான்்ற ்ழஙகளும், தயிரும் புளிபபுச 
சுனவயுனடயனவ. இனவ அமிலத்தன்னம 
வபாயந்தனவ எைப்டுகின்்றை. வசைபாடியம் 
ன்கபார்வைட், வசைபாபபு வ்பான்்ற சில க்பாருட்கள் 
கசைபபுச சுனவ உனடயது. இனவகள் கபாரஙகள் 
என்று அனழக்கப்டுகின்்றை. க்பாருட்கள் அமிலம் 
அல்லது கபாரத்னதக் ககபாண்டிருக்கின்்றை. 
ஆைபால் அமிலஙகள் மறறும் கபாரஙகள் என்்றபால் 
என்ை? அமிலஙகள் மறறும் கபாரஙகள் என்்து 
முக்கியமபாை வவதியியல் வசைரமஙகளில் 
ஒன்்றபாகும். அனவ அறிவியலில் ஒவகவபாரு 
துன்றயிலும் குறிபபிடத்தக்க ்ஙனகக் 
ககபாண்டுள்ைை. குளியலுக்குப ் யன்்டுத்தப்டும் 
வசைபாபபு முதல் சைனமயலன்ற  வனர உள்ை எல்லபா 
இடஙகளிலும் அமிலஙகளும், கபாரஙகளும் 
உள்ைை. அமிலஙகளும், கபாரஙகளும் 
ஒன்றுக்ககபான்று வினைபுரியக்கூடியது. இதன் 
வினைவபாக அனவ உயிரியலிலும், கதபாழில்துன்ற 
மறறும் சுறறுசசூழலிலும் முக்கியத்துவம் 
வபாயந்தனவயபாக கபாணப்டுகின்்றை. 
எடுத்துக்கபாட்டபாக நபாம் ்யன்்டுத்தும் 
மருந்துகளில் ஆஸ்பிரின் என்்ற வலி நிவபாரணி 
அமிலமபாகும். அமிலநீக்கியபாக ்யன்்டும் 
மருந்துகளின் கலனவ கபாரஙகைபாகும். அதுவ்பால 

நபாம் உண்ணும் உணவில் உள்ை ககபாழுபபுகளில் 
அமிலஙகளும் மறறும் கசைல்லின் அடிப்னட 
க்பாருட்கைபாை டி.என்.ஏ வில் கபாரஙகளும் 
உள்ைை. இந்த ்பாடத்தில் அமிலஙகள், 
கபாரஙகளின் ்ண்புகள் மறறும் அதன் 
்யன்களும், அமிலஙகள் மறறும் கபாரஙகளுக்கு 
இனடயிலபாை நடுநினலயபாக்கல் வினைகள் 
மறறும் நி்றஙகபாட்டிகள்  ்றறி கபாண்வ்பாம்.

 5.1  அமிலஙகள்
அமிலம் என்்ற கசைபால்லபாைது புளிபபு 

எைபக்பாருள்்டும் “அசிடஸ்” என்்ற இலத்தீன் 
கமபாழிச கசைபால்லில் இருந்து வருவிக்கப்ட்டது. 
எைவவ புளிபபுசசுனவ ககபாண்ட 
வவதிசவசைரமஙகள் க்பாதுவபாக அமிலஙகள் 
எைப்டுகின்்றை. அனைத்து அமிலஙகளும் 
ஒன்று அல்லது அதறகு வமற்ட்ட இடபக்யரசசி 
கசையயத்தக்க னைட்ரஜன் அணுக்கனைப 
க்றறுள்ைை. வமலும் அவறன்ற நீரில் கனரக்கும் 
க்பாழுது னைட்ரஜன் (H+) அயனிகனை 
கவளியிடுகின்்றை. எடுத்துக்கபாட்டபாக, 
னைட்வரபாகுவைபாரிக் அமிலம் (HCI), சைல்பியூரிக் 
அமிலம் (H2SO4) மறறும் னநட்ரிக் அமிலம் (HNO3). 
இவ அமிலஙகனை நீரில் கனரக்கும் க்பாழுது (H+) 
னைட்ரஜன் அயனிகனை ககபாடுக்கி்றது.
னைட்வரபா
குவைபாரிக் + நீர  னைட்வரபானியம் +குவைபானரடு 
 அமிலம்  அயனி அயனி
HCl + H2O → H3O

+ + Cl–

அமிலஙகள் மறறும் கோரஙகள்5
அலகு
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சைல்பியூரிக் 
அமிலம் + நீர → னைட்வரபானியம் + சைல்வ்ட்
  அயனி அயனி
 H2SO4 + H2O → H3O

+  + SO4
2– 

ஸ் வீ ட ன் 
ந பா ட் டு 
வவதியியலபாைர 

அரஹீனியஸ் அமிலஙககள் 
்றறிய ஒரு ககபாள்னகனய 
முன்னவத்தபார. அவரின் 
கூறறுப்டி அமிலம் என்்து 
நீரக்கனரசைலில் H+ அயனிகள் அல்லது H3O

+ 
அயனிகனைத் தரும் வவதிபக்பாருைபாகும்.

அமிலஙகள் அவறறின் மூலஙகனைப 
க்பாருத்து கரிம மறறும் கனிம அமிலஙகள் எை 
வனகப்டுத்தலபாம். சில அமிலஙகள் இயறனகயில் 
உள்ை ்ழஙகள், கபாயகறிகளில் 
கபாணப்டுகின்்றை. இனவ கரிம அமிலஙகள் 
எைப்டும்.  எடுத்துக்கபாட்டபாக சிட்ரிக் அமிலம், 
டபாரடபாரிக் அமிலம்.

அட்டவணை 5.1 கரிம அமிலஙகள் மறறும் 
அனவ உள்ை க்பாருட்கள்

அமிலத்தின் க்யர உணவுபக்பாருள்
சிட்ரிக் அமிலம் எலுமிசனசை, ஆரஞ்சசு, 

வமலும் ்ல
லபாக்டிக் அமிலம் தயிர
ஆக்சைபாலிக் அமிலம் தக்கபாளி
அசிட்டிக் அமிலம் வினிகர
மபாலிக் அமிலம் ஆபபிள்
டபாரடபாரிக் அமிலம் புளி

எ���ைச
(���� அ�ல�)

த�கா�
(ஆ�சா
�
அ�ல�)

	ரா�ைச
(டா�டா�� அ�ல�)

பா� ெபா��க�
(லா��� அ�ல�)

எ���
(ஃபா���
அ�ல�)

ஆ���
(மா
�
அ�ல�)

அ�லக��
�லக�

��க�
(அ���� அ�ல�)

ப்டம் 5.1 உணவுபக்பாருட்களில் அமிலஙகள்

மபா்றபாக, கதபாழிறசைபானலகளில் அமிலஙகனை 
மனிதன் கசையறனகயபாக உற்த்தி கசையகி்றபான். 
இந்த அமிலஙகள் கனிம அமிலஙகள் எைப்டும். 
எ.கபா. னைட்வரபாகுவைபாரிக் அமிலம் (HCl), 
சைல்பியூரிக் அமிலம் (H2SO4) னநட்ரிக் அமிலம் 
(HNO3). அமிலஙகனை வமலும் ்லவனகயபாக 
வனகப்டுத்த இயலும். அவறன்றப ்றறி நீஙகள் 
உயர வகுபபுகளில் கறபீரகள்.

5.1.1 அமிலஙகளின் பண்புகள்:
அ. இயறபியல் பண்புகள்:
• அமிலஙகள் புளிபபுசசுனவ ககபாண்டனவ.
• அமிலஙகள் அரிக்கும் தன்னம ககபாண்டனவ. 

வமலும், வலினமயபாை அமிலஙகள் 
மனிதத்வதபால்கனை மிகவும் ்பாதிக்கி்றது.

• க்பாதுவபாக அமிலஙகள் திரவ நினலயில் 
கபாணப்டும். ஒரு சில அமிலஙகள் திண்ம 
நினலயிலும் உள்ைை. எ.கபா. க்ன்சைபாயிக் 
அமிலம்.

ப்டம் 5.2 க்ன்சைபாயிக் அமிலம்
• அமிலஙகள் நி்றமற்றனவ.
• அமிலஙகள், நி்றஙகபாட்டிகளின் நி்றத்னத 

மபாறறுகின்்றை. நீல லிட்மஸ் தபானை 
சிவப்பாகவும், கமத்தில் ஆரஞ்சு கனரசைனல 
சிவப்பாகவும் மபாறறுகின்்றை.

• அமிலஙகள் நீரில் நன்கு கனரகி்றது.
• அமிலஙகளின் நீரக் கனரசைல் மின்சைபாரத்னதக் 

கடத்துகி்றது.

நம் வயிறறில் சுரக்கும் 
னைட்வரபாகுைபாரிக் அமிலம் 
நமக்கு ்சியுணரவு 
ஏற்டுவதறகு ஒரு 

கபாரணமபாகும். னைட்வரபாகுைபாரிக் 
அமிலத்தின் சுரக்கும் அைவு அதிகரித்தபால் 
வயிறறுபபுண் வதபான்றும்.
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ஆ. நவதியியல் பண்புகள்
i. உநலோகஙகளு்டன் விணை:

துத்தநபாகம், கமக்னீசியம், அலுமினியம் 
மறறும்  இரும்பு வ்பான்்ற உவலபாகஙகள் 
னைட்வரபாகுவைபாரிக் அமிலம், சைல்பியூரிக் 
அமிலஙகளுடன் (கந்தக அமிலம்) வினை்ட்டு 
உவலபாக உபபுகனையும் மறறும் னைட்ரஜன் 
வபாயுக்கனையும் தருகின்்றை.
உவலபாகம் + நீரத்த அ மிலஙகள் → உவலபாக 

உபபு + னைட்ரஜன் வபாயு
எடுத்துககோடடு:
துத்தநபாகம் + னைட்வரபாகுவைபாரிக் அமிலம் → 

துத்தநபாக குவைபானரடு + னைட்ரஜன் வபாயு
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 →

இரும்பு  + சைல்பியூரிக் அமிலம் → இரும்பு சைல்வ்ட் 
+ னைட்ரஜன் வபாயு

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 →

 செயல்போடு 1

ஒரு வசைபாதனைக் குழபாயினை தபாஙகியில் 
எடுத்துக்ககபாண்டு சிறிதைவு 
னைட்வரபாகுவைபாரிக் அமிலத்னத ஊறறு. சில 
கமக்னீசியம் நபாடபாத்துண்டுகனை கமதுவபாகச 
வசைர. நீ என்ை கபாண்கி்றபாய? இபக்பாழுது ஒரு 
எரியும் தீக்குசசினய வசைபாதனைக்குழபாயின் 
வபாயப்குதியில் கபாட்டு. ஏதபாவது ஒலினயக் 
வகட்கி்றபாயபா? இவவினையில் உருவபாகும் 
ஒரு வபாயு ‘்பாப’ என்்ற ஒலியுடன் எரிவனதக் 
கபாண்கி்றபாய அல்லவபா? நீ கசையத 
வவதிவினையில் னைட்வரபாகுவைபாரிக் 
அமிலத்துடன் கமக்னீசியம உவலபாகம் 
வினைபுரிந்து னைட்ரஜன் வபாயு 
கவளியிடப்டுகி்றது.

கபாப்ர அல்லது பித்தனைப 
்பாத்திரஙகள் கவள்ளீயம் 
என்்ற உவலபாகத்தபால் (ஈயம்) 

பூசைப்டுகின்்றை. ஏன் பூசுகி்றபாரகள் 
எனில் உணவுபக்பாருட்களிலுள்ை கரிம 
அமிலஙகள் ்பாத்திரஙகளிலுள்ை கபாப்ருடன் 
வினைபுரிந்து உணனவ நஞ்சைபாக்கிவிடும். 
கவள்ளீயம், ்பாத்திரஙகனை அமிலஙகளின் 
கசையல்்பாட்டிலிருந்து தனித்துப பிரித்து 
உணனவ நஞ்சைபாக்குவதிலிருந்து தடுக்கின்்றது.

ii.  உநலோக கோரபநைடடுகள் மறறும் 
ணபகோரபநைடடுகளு்டன் விணை:

நீரத்த அமிலஙகளுடன் உவலபாக 
கபார்வைட்டுகள் மறறும் ன்கபார்வைட்கள் 
வினை புரிந்து கபார்ன் னடஆக்னசைடு வபாயுவும் 
நீரும் உருவபாகி்றது. எடுத்துக்கபாட்டபாக, கபால்சியம் 
கபார்வைட்டபாைது சைல்பியூரிக் அமிலத்துடன் 
வினைபுரிந்து கபால்சியம் சைல்வ்ட், கபார்ன் 
னடஆக்னசைடு மறறும் நீனரக் ககபாடுக்கி்றது.
கபால்சியம் கபார்வைட் + நீரத்த சைல்பியூரிக் அமிலம் → 
கபால்சியம் சைல்வ்ட் + கபார்ன் னடஆக்னசைடு + நீர 

CaCO3 + H2SO4   → CaSO4 + CO2 + H2O

 செயல்போடு 2

ஒரு முகனவயில் எலுமிசனசைச சைபாறன்ற 
எடுத்துக்ககபாண்டு அதனுடன் சிறிதைவு 
சைனமயல் வசைபாடபானவ கமதுவபாகச வசைரக்கவும். 
என்ை கபாண்கி்றபாய? இதிலிருந்து நீ என்ை 
அறிகி்றபாய?

iii. உநலோக ஆகணஸைடுகளு்டன் விணை
்ல்வவறு உவலபாக ஆக்னசைடுகள் நீரத்த 

அமிலஙகளுடன் வினைபுரிந்து  அவறறின் 
உவலபாக உபபுகள் மறறும் நீனரத் தருகின்்றை.
உவலபாக ஆக்னசைடுகள்  + நீரத்த அமிலம் → 

உவலபாக உபபுகள் + நீர
எடுத்துககோடடு: 

கபால்சியம் ஆக்னசைடு + னைட்வரபாகுவைபாரிக் 
அமிலம் → கபால்சியம் குவைபானரடு + நீர

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

5.1.2 அமிலஙகளின் பயன்கள்
• நம் வயிறறில் னைட்வரபாகுவைபாரிக் அமிலம் 

உள்ைது. இது உணவுபக்பாருட்களின் 
கசைரிமபாைத்திறகு உதவுகி்றது.

• உணவுப க்பாருட்கள் ககட்டுபவ்பாகபாமல் 
இருக்க வினிகர (அசிட்டிக் அமிலம்) 
்யன்்டுத்தப்டுகி்றது.

• ஊறுகபாய வ்பான்்ற உணவுப க்பாருட்கள் 
ககட்டுபவ்பாகபாமல் இருக்க க்ன்சைபாயிக் 
அமிலமும் ்யன்்டுத்தப்டுகி்றது.

• குளியல் வசைபாபபுகள், சைலனவ வசைபாபபுகள் 
தயபாரிக்க உயர ககபாழுபபு அமிலஙகளின் 
வசைபாடியம் உபபுகள் அல்லது க்பாட்டபாசியம் 
உபபுகள் ்யன்்டுகி்றது.
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61 அமிலங்கள் மற்றும் ்காரங்கள்

• சைல்பியூரிக் அமிலம் வவதிபக்பாருட்களின் 
அரசைன் என்று அனழக்கப்டுகி்றது. இது மிகச 
சி்றந்த நீர நீக்கியபாக கசையல்்டுகி்றது. இது 
்ல்வவறு வனகயபாை, சைலனவ வசைபாபபுகள், 
வண்ணபபூசசுகள் (க்யிண்ட்கள்), உரஙகள் 
மறறும் ்ல வவதிபக்பாருட்கள் தயபாரிக்கும் 
கதபாழிறசைபானலகளில் ்யன்்டுத்தப்டுகி்றது.

• னைட்வரபாகுவைபாரிக் அமிலம், னநட்ரிக் 
அமிலம் மறறும் சைல்பியூரிக் அமிலஙகள் 
முக்கியமபாை ஆயவகக் கபாரணிகள் ஆக 
கசையல்்டுகி்றது.

• உயிரிைஙகளுக்கு நியூக்ளிக் அமிலம் 
மிகவும் அடிப்னடயபாைது. 

RNA
�ேபா ����� அ�ல� �- ஆ�� �ேபா ����� அ�ல�

DNA

ப்டம் 5.3 நியூக்ளிக் அமிலம்

ஊ று க பா யி ல் 
வினிகர (அசிட்டிக் 
அமிலம்) அல்லது 

க்ன்சைபாயிக் அமிலம் இருப்தபால் 
இனவகள் நீண்ட நபாட்கள் 
ககட்டுபவ்பாகபாமல் உள்ைது.

 5.2  கோரஙகள்
நபாம் குளிப்தறகும், துணிகனைத் 

துனவப்தறகும் வசைபாபபுகனைப 
்யன்்டுத்துகிவ்றபாம். இனவ வழவழபபுத் 
தன்னம உனடயது. ஏன் என்று உஙகளுக்குத் 
கதரியுமபா? வசைபாபபுகளின் வழவழபபுத் 

தன்னமக்கு கபாரணம் அவறறில் உள்ை 
கபாரஙகள் ஆகும். இனவ வதபாலில் ்ட்டபால் 
அரிக்கும் தன்னமயும் மறறும் கசைபபுச சுனவயும்  
ககபாண்டது. ்லவனகயபாை கவளுப்பான்கள், 
வசைபாபபுகள், சைலனவ வசைபாபபுகள், ்ல்வவறு 
வனகயபாை ்ற்னசைகள் மறறும் ்ல க்பாருட்கள் 
தயபாரிக்க கபாரஙகள் ்யன்்டுகி்றது. அமிலஙகள் 
நீரில் கனரந்து னைட்ரஜன் அயனிகனைத் 
தருகி்றது. இதறகு மபா்றபாக கபாரஙகள் நீரில் 
கனரந்து னைட்ரபாக்னஸைடு அயனிகனைத் 
தருகின்்றது.

நீரில் னைட்ரபாக்னசைடு அயனிகனைத் 
தரவல்ல வவதிபக்பாருட்கள் க்பாதுவபாக கபாரஙகள் 
எை அனழக்கப்டுகி்றது. எடுத்துக்கபாட்டு: வசைபாடியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு (NaOH) மறறும் க்பாட்டபாசியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு (KOH).

வசைபாடியம் னைட்ரபாக்னசைடு → வசைபாடியம் அயனி 
+ னைட்ரபாக்னசைடு அயனி

NaOH → Na+ + OH–

க்பாட்டபாசியம் னைட்ரபாக்னசைடு → க்பாட்டபாசியம் 
அயனி + னைட்ரபாக்னசைடு அயனி

KOH → K+ + OH–

நீரில் கனரயும் கபாரஙகள் அல்கலிகள் என்று 
அனழக்கப்டுகி்றது. வசைபாடியம் னைட்ரபாக்னசைடு, 
க்பாட்டபாசியம் னைட்ரபாக்னசைடு, கபால்சியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு மறறும் அம்வமபானியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு வ்பான்்ற கபாரஙகள் நீரில் அதிக 
அைவு கனரந்து னைட்ரபாக்னசைடு அயனிகனைத் 
தருகி்றது. இனவ அல்கலிகள் எை 
அனழக்கப்டுகி்றது. நீரில் சில 
வவதிசவசைரமஙகனை கனரக்கும் க்பாழுது  
னைட்ரபாக்னசைடு அயனிகனை தரபாதனவகளும் 
கபாரஙகைபாகும். எடுத்துக்கபாட்டு: வசைபாடியம் 
கபார்வைட், வசைபாடியம் ன்கபார்வைட், கபால்சியம் 
கபார்வைட் மறறும் சில.

அட்டவணை 5.2 சில க்பாதுவபாை கபாரஙகள் 
மறறும் கபாணப்டும் க்பாருட்கள்

வவதிபக்யர வபாயப்பாடு கபாணப்டும் 
க்பாருட்கள்

கமக்னீசியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு

Mg(OH)2
கமக்னீசியபாவின் 
்பால்மம்

வசைபாடியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு

NaOH சைலனவ வசைபாபபு
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அம்வமபானியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு

NH4OH

ஜன்ைல்கனை 
சுத்தம் கசையய 
்யன்்டும் 
கனரசைல்கள்

கபால்சியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு

Ca(OH)2 சுண்ணபாம்பு நீர

க்பாட்டபாசியம் 
னைட்ரபாகனசைடு

KOH வசைபாபபு

வசைபாடியம் கபார்வைட் வணிக 
ரீதியபாக சைலனவவசைபாடபா 
எைவும்,  வசைபாடியம் 

ன்கபார்வைட் வ்க்கிங வசைபாடபா எைவும், 
வசைபாடியம் னைட்ரபாக்னஸைடு கபாஸ்டிக் 
வசைபாடபா எைவும், க்பாட்டபாசியம் 
னைட்ரபாக்னஸைடு கபாஸ்டிக் க்பாட்டபாஷ் 
எைவும் அனழக்கப்டுகிை்றை.

 செயல்போடு 3

கீழ்கண்ட க்பாருள்கனை வனகப்டுத்துக
வசைபாடியம் ஆக்னசைடு, க்பாட்டபாசியம் 

னைட்ரபாக்னசைடு, கபால்சியம் னைட்ரபாக்னசைடு, 
அம்வமபானியம் னைட்ரபாக்னசைடு, க்ரரிக் 
னைட்ரபாக்னசைடு, ஜிஙக் ஆக்னசைடு

கபாரம் அல்கலி ஆக்னசைடு

5.2.1 கோரஙகளின் பண்புகள்

அ. இயறபியல் ்ண்புகள்
• க்பாதுவபாக கபாரஙகள் திண்ம நினலயில் 

கபாணப்டும். ஒரு சில கபாரஙகள் திரவ 
நினலயிலும் உள்ைை. எ.கபா. அம்வமபானியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு, கபால்சியம் னைட்ரபாக்னசைடு.

• கபாரஙகள் கசைபபுத் தன்னம ககபாண்டனவ.
• கபாரஙகள் அரிக்கும் தன்னம ககபாண்டனவ. 

இனவ வதபால்களில் ்டும்வ்பாது வலி மிகுந்த 
ககபாபபுைஙகனை ஏற்டுத்தும்.

• கபாரஙகள் நி்றமற்றனவ. 

• கபாரஙகள், நி்றஙகபாட்டிகளின் நி்றத்னத 
மபாறறுகின்்றை. சிவபபு லிட்மஸ் தபானை 
நீலமபாகவும், கமத்தில் ஆரஞ்சு கனரசைனல 
மஞ்சைைபாகவும், பிைபால்பதலீன் கனரசைனல 
இைஞ்சிவபபு (பிஙக்) நி்றமபாகவும்  
மபாறறுகின்்றை.

• கபாரஙகளின் நீரக் கனரசைல் மின்சைபாரத்னதக் 
கடத்துகி்றது.

ஆ. நவதியியல் பண்புகள்

i. உநலோகஙகளு்டன் விணை:

க்பாதுவபாக கபாரஙகள் உவலபாகஙகளுடன் 
வினைபுரிவதில்னல. அலுமினியம் மறறும் 
துத்தநபாகம் வ்பான்்ற உவலபாகஙகள் வசைபாடியம் 
னைட்ரபாக்னசைடுடன் வினைபுரிந்து வசைபாடியம் 
அலுமிவைட்னடயும் மறறும் னைட்ரஜன் 
வபாயுனவயும் தருகி்றது.

அலுமினியம் + வசைபாடியம் னைட்ரபாக்னசைடு + நீர 
→ வசைபாடியம் அலுமிவைட் + னைட்ரஜன்

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2+ 3H2

ii. உநலோக ஆகணஸைடுகளு்டன் விணை:

அனைத்துக் கபாரஙகளும் அவலபாக 
ஆக்னசைடுகளுடன் வினைபுரிந்து உபபு மறறும் 
நீனர தருகி்றது. எடுத்துக்கபாட்டபாக, வசைபாடியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு கபார்ன் னடஆக்னசைடுடன் 
வினைபுரிந்து வசைபாடியம் கபார்வைட்னடக் 
ககபாடுக்கி்றது.

வசைபாடியம் னைட்ரபாக்னசைடு + கபார்ன் 
னடஆக்னசைடு → வசைபாடியம் கபார்வைட் + நீர

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

iii. அம்நமோனிய உப்புகளு்டன் விணை:

உவலபாகஙகள் கபாரஙகளுடன் 
வினைபுரிந்து உவலபாக உபபுகள், அம்வமபானியபா 
வபாயு மறறும் நீனரத் தருகின்்றது.

வசைபாடியம் னைட்ரபாக்னசைடு + அம்வமபானியம் 
குவைபானரடு → வசைபாடியம் குவைபானரடு + 
அம்வமபானியபா வபாயு + நீர

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O
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63 அமிலங்கள் மற்றும் ்காரங்கள்

அமிலஙகளுக்கும், கபாரஙகளுக்கும் 
இனடவய வவறு்பாடுகள் ்ல  
இருந்தபாலும் சில ்ண்புகளில் அனவகள் 
ஒத்துக்கபாணப்டுகின்்றது அனவகைபாவை.
• இனவ இயறனகயில் அரிக்கும் தன்னமக் 

ககபாண்டது
• இனவகள் நீரக்கனரசைலில் 

அயனியபாக்கத்திறகு உட்்டுகின்்றை
• இனவகள் நீரக்கனரசைலில் மின்சைபாரத்னதக் 

கடத்துகின்்றை.
• இனவகள் நடுநினலயபாக்கல் வினைக்கு 

உட்்டுகின்்றை.
அமிலஙகளுக்கும் மறறும் 

கபாரஙகளுக்குமபாை இனடவயயபாை 
வவறு்பாடுகள் சில அட்டவனண 5.3ல் 
ககபாடுக்கப்ட்டுள்ைது.

அட்டவணை 5.3 அமிலஙகளுக்கும் 
கபாரஙகளுக்கும் உள்ை வவறு்பாடு

அமிலஙகள் கபாரஙகள்
இனவகள் நீரில் H+ 
அயனிகனைத் 
தருகின்்றை 

இனவகள் நீரில்  OH_ 
அயனிகனைத் 
தருகின்்றை

இனவகள் புளிபபுச 
சுனவ உனடயனவ

இனவகள் கசைபபுச 
சுனவ உனடயனவ

சில அமிலஙகள் 
திடநினலயில் 
கபாணப்டுகின்்றை.

க்ரும்்பாலபாை 
கபாரஙகள் திடநினலயில் 
கபாணப்டுகின்்றை.

அமிலஙகள் நீல 
லிட்மஸ் தபானை 
சிவப்பாக 
மபாறறுகின்்றை.

கபாரஙகள் சிவபபு 
லிட்மஸ் தபானை நீலமபாக 
மபாறறுகின்்றை.

5.2.2 கோரஙகளின் பயன்கள்
i) குளியல் வசைபாபபுகள் தயபாரிக்க க்பாட்டபாசியம் 

னைட்ரபாக்னசைடு ்யன்்டுகி்றது.
ii) சைலனவ வசைபாபபுகள் தயபாரிக்க வசைபாடியம் 

னைட்ரபாக்னசைடு ்யன்்டுகி்றது.
iii) கபாகிதத் கதபாழிறசைபானலகள், ஆனடகள் 

தயபாரிக்கும் கதபாழிறசைபானலகள், மறறும் 
மருந்துகள் தயபாரிக்க வசைபாடியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு ்யன்்டுகி்றது.

iv) கவள்னை அடிக்க கபால்சியம் னைட்ரபாக்னசைடு 
்யன்்டுகி்றது.

v) வயிறறில் உருவபாகும் அமிலத்தன்னமனய 
நடுநினலயபாக்க அலுமினியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு மறறும் கமக்னீசியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு வ்பான்்ற கபாரஙகள் 
்யன்்டுகின்்றது.

vi) உரஙகள், னநலபான்கள், கநகிழிகள் மறறும் 
இரப்ரகள் தயபாரிக்க அம்வமபானியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு ்யன்்டுகின்்றது.

சைலனவ வசைபாபபு

உரஙகள்

அமில நீக்கினநலபான்

ப்டம்  5.4 திைசைரி வபாழ்வில் கபாரஙகளின் 
்யன்்பாடுகள்

 5.3  �டுநிணலயோககல் விணை
வவறுப்ட்ட வவதிப்ண்புகனை 

ககபாண்டுள்ை இரண்டு 
வவதிபக்பாருள்களுக்கினடவய நனடக்றும் 
நடுநினல வினைவய  நடுநினலயபாக்கல் 
வினையபாகும். அமிலமும் கபாரமும் வினைபுரிந்து 
உபன்யும் நீனரயும் உருவபாக்கும் வினைவய 
நடுநினலயபாக்கல் வினை ஆகும். 
நடுநினலயபாக்கல் வினைனய கீழ்கண்டவபாறு 
குறிபபிடலபாம்.

அமிலம் + கபாரம் → உப்பு + நீர
இந்த வினையில் னைட்வரபாகுவைபாரிக் 

அமிலமபாைது H+ மறறும் Cl– அயனிகனையும், 
வசைபாடியம் னைட்ரபாக்னசைடபாைது Na+ மறறும் OH– 
அயனிகனையும்  தருகின்்றது. இந்த அயனிகள் 
இனணந்து வசைபாடியம் குவைபானரடு மறறும் நீனர 
தருகின்்றது.

அ�ல� கார� உ�� ��

ப்டம்  5.5 அமிலம் – கபாரம் வினைகள்
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64அறிவியல்

இதனை வ்பான்வ்ற மற்ற அமிலஙகளும் 
கபாரஙகளுடன் வினைபுரிந்து உபபுகனை 
தருகின்்றை. அட்டவனண 5.4 ல் 
நடுநினலயபாக்கல் வினைமூலம் உருவபாகும் 
சில உபபுகள் ககபாடுக்கப்ட்டுள்ைை.

ப்டம் 5.4  �டுநிணலயோககல் விணைமூலம் 
உருவோகும் உப்புகள்

அமிலம் கோரம் உப்பு
னைட்வரபா 
குவைபாரிக் அமிலம் 
HCl

வசைபாடியம்  
னைட்ரபாக்னஸைடு  
NaOH

வசைபாடியம் 
குவைபானரடு 
NaCl

சைல்பியூரிக் அமிலம்
H2SO4

வசைபாடியம்  
னைட்ரபாக்னஸைடு  
NaOH

வசைபாடியம் 
சைல்வ்ட் 
Na2SO4

னநட்ரிக் அமிலம்
HNO3

வசைபாடியம்  
னைட்ரபாக்னஸைடு  
NaOH

வசைபாடியம் 
னநட்வரட் 
NaNO3

அசிட்டிக் அமிலம் 
CH3COOH

வசைபாடியம்  
னைட்ரபாக்னஸைடு  
NaOH

வசைபாடியம் 
அசிட்வடட் 
CH3COONa 

5.3.1  �மது திைெரி வோழ்வில் �ண்டசபறும் 
�டுநிணலயோககல் விணைகள்

அமிலஙகனையும், கபாரஙகனையும் 
சைமநினலயில் னவத்திருப்து நமது 
ஆவரபாக்கியத்திறகும் சுறறுசசூழலுக்கும் 
முக்கியமபாைதபாகும். நமது திைசைரி வபாழ்வில் 
்ல்வவறு்ட்ட நடுநினலயபாக்கல் வினைகனை 
சைந்திக்கின்வ்றபாம். சில வினைகளின் 
முக்கியத்துவத்னதப ்றறி இஙகு கறவ்பாம்.

நேனீ சகோடடுேல்:
எறும்புஙகள் கடிக்கும் க்பாழுது அல்லது 

வதனீக்கள் ககபாட்டும் க்பாழுது வதபாலினுள் 
ஃ்பாரமிக் அமிலமபாைது வதபாலினுள் 
உட்கசைலுத்தப்டுகி்றது. இந்த அமிலமபாைது 
எரிசசைல் உணரவினையும் வலியினையும் 
உண்டபாக்குகி்றது. வலி மறறும் எரிசசைல் 
உணரவுள்ை  இடத்தில்  கபால்சியம் 
னைட்ரபாக்னசைனட (வீடுகளில் ் யன்்டுத்தப்டும் 
நீறறுச சுண்ணபாம்பு) வதயத்து ஃ்பாரமிக் 
அமிலத்னத நடுநினலயபாக்க்டுகி்றது.

ப்டம்  5.6 வதனீ ககபாட்டுதல்
குளவி சகோடடுேல்:

நம்னம குைவி ககபாட்டும் க்பாழுது,  எரிசசைல் 
வ்பான்்ற உணரவினையும் , வலியினையும்  
உணரகின்வ்றபாம். இது குைவியபால் நமது 
உடலில் கசைலுத்தப்ட்ட அல்கலி என்்ற 
கபாரபக்பாருவை கபாரணமபாகும். கபாரத்தன்னமனய 
நடுநினலயபாக்க நபாம் அமிலத்தன்னம ககபாண்ட 
வினிகனரப ்யன்்டுத்தலபாம்.

ககபாடுக்கு

ப்டம் 5.7 குைவி ககபாட்டுதல்
பறசிணேவு:

க்பாதுவபாக ஒரு நபானைக்கு இரண்டு முன்ற 
்ல் துலக்க வவண்டும் எை மருத்துவரகள் 
அறிவுறுத்துகின்்றைர. ஏகைனில் நம் வபாயில் 
இருக்கும் ்பாக்டீரியபாக்கள் ்றகளுக்கு 
இ ன ட க வ ளி க ளி ல்  சி க் கி யு ள் ை 
உணவுத்துகள்கனை சினதத்து அதன் மூலம் 
அமிலத்னத உருவபாக்குகி்றது. இது 
்றசினதவுக்கு வழி வகுக்கி்றது. இதனை தடுக்க 
நபாம் அமிலத்னத நடுநினலயபாக்க வவண்டும். 
வலினம குன்றந்த கபாரஙகனைக் ககபாண்ட 
்ல்க்பாடி அல்லது ்ற்னசைனய ககபாண்டு 
துலக்கும் வ்பாது அமிலமபாைது 
நடுநினலயபாக்கப்டுகி்றது. ஆனகயபால் ்றகள் 
வலுவபாகவும், ஆவரபாக்கியபாமபாகவும் இருக்கும்.
அமிலத்ேன்ணம:

நம் வயிறறில் சுரக்கும் னைட்வரபாகுவைபாரிக் 
அமிலம், கல்லீரல், பித்தபன் மறறும் கனணயம் 
ஆகியனவகள் சுரக்கும் என்னசைம்கள் உணவுப 
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க்பாருள்களின் கசைரிமபாைத்திறகு உதவுகின்்றை. 
சில வநரஙகளில் நம் வயிறறில் சுரக்கும் 
னைட்வரபாகுவைபாரிக் அமிலம் அதிகப்டியபாை 
சுரபபின் கபாரணமபாகவும், உணனவத் தவிரக்கும் 
சூழ்நினலயிலும், அதிகப்டியபாை எண்கணய 
மறறும் மசைபாலபாக்கள் உண்ணும் வ்பாதும்  
சுரக்கும் அமிலத்தபாலும் உணவுக்குழபாய மறறும் 
மபாரபுப ்குதிகளில் எரிசசைல் உணரவினை 
ஏற்டுத்துகி்றது . இது மீண்டும் மீண்டும் 
நடந்தபால் வயிறு மறறும் உணவுக்குழபாயகளில் 
புண் உருவபாகி நினலனமனய வமலும் 
வமபாசைமபாக்குகி்றது. இதனை நடுநினலயபாக்க 
வலினம குன்றந்த கபாரஙகைபாை கமக்னீசியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு மறறும் அலுமினியம் 
னைட்ரபாக்னசைடு இவறறின் கலனவ அமில 
நீக்கியபாக ்யன்்டுகி்றது . இதன் வினைவபாக 
அமிலத்தன்னம நீக்கப்டுகி்றது.
நவளோண்ணம:

அதிக அமிலத்தன்னம உள்ை மண் தபாவர 
வைரசசிக்கு ஏற்றதல்ல. எைவவ இதனை 
சைரிகசையவதறகு விவசைபாயிகள் சுண்ணபாம்பு, 
சுண்ணபாம்பு கறகள் அல்லது மரஙகனை 
எரித்துக் கினடத்த சைபாம்்ல் உரஙகனை 
மண்ணில் வசைரக்கின்்றைர இது மண்னை 
நடுநினலயபாக்குகி்றது.

ப்டம் 5.8 அமில மண்
சேோழில்துண்ற

கதபாழிறசைபானலகளில் இருந்து கவளிவயறும் 
கழிவுகளில் சைல்பியூரிக் அமிலம் உள்ைது. 
ஆறுகள் மறறும் நீவரபானடகளின் வழியபாக 
கழிவுகள் கவளிவயறுவதறகு முன் சுண்ணபாம்பு 
வசைரக்கப்டுகி்றது. இவதவ்பால் மின்சைபாரம் 
உற்த்தி கசையயும் நினலயஙகளில் நிலக்கரி 
வ்பான்்ற புனத்டிவ எரிக்பாருள்கள் மின்சைபாரம் 
தயபாரிக்க எரிக்கப்டுகின்்றை. எரியும் வ்பாது 
உருவபாகும் சைல்்ர னடஆக்னசைடு ஒரு அமில 

மபாசு்டுத்தியபாகும். எைவவ மின்சைபாரம் உற்த்தி 
கசையயும் நினலயஙகளில் இந்த அமில வபாயுனவ 
சுண்ணபாம்புத்தூள் அல்லது சுண்ணபாம்புக் 
கறகனை ககபாண்டு நடுநினலயபாக்குகின்்றை.
இவவபாறு சைல்்ர னடஆக்னசைடபால் உருவபாகும் 
கபாறறு மபாசு்பாட்னட தடுக்க இயலும்.

ப்டம் 5.9 கதபாழிறசைபானல கழிவு

 5.4  நி்றஙகோடடி
நி்றஙகபாட்டி அல்லது 

அமில – கபார நி்றஙகபாட்டி 
என்்து ஒரு வவதிப 
க்பாருைபாகும். இது ஒரு 
வ வ தி ப க ் பா ரு ள் 
அமிலத்தன்னம ககபாண்டதபா? 
அல்லது கபாரத்தன்னம ககபாண்டதபா? என்்னத 
க்பாருத்தமபாை நி்றமபாற்றத்தின் அடிப்னடயில் 
அறிய கசையகி்றது இது இயறனகயபாைதபாகவவபா 
அல்லது கசையறனகயபாைதபாகவவபா இருக்கலபாம்.

5.4.1 இயறணக நி்றஙகோடடி
இது இயறனகயில் கபாணப்டும் 

க்பாருட்களில் இருந்து க்்றப்டுகி்றது. லிட்மஸ், 
மஞ்சைள் சைபாறு, கசைம்்ருத்திப பூ மறறும் பீட்ரூட் 
சைபாறு ஆகியனவ இயறனக வைஙகளிலிருந்து 
க்்றப்ட்ட இயறனக நி்றஙகபாட்டிகைபாகும்.

மஞெள் நி்றஙகோடடி
மஞ்சைள் தூளில் சிறிதைவு நீனர வசைரத்து 

மஞ்சைள் தூள் ்னசை தயபாரிக்கப்டுகி்றது. இதனை 
னம உறிஞ்சும் தபாள் அல்லது வடிதபாளின் மீது 
பூசி உலரத்தப்ட்டு பின்பு நி்றஙகபாட்டி 
தயபாரிக்கப்டுகி்றது. கனரசைலின் அமில, கபார 
தன்னமனயக் கண்டறிய மஞ்சைள் தூள் 
நி்றஙகபாட்டி ்யன்்டுகி்றது. அமிலக் கனரசைலில் 
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மஞ்சைள் நி்றஙகபாட்டி எந்த குறிபபிடதக்க 
நி்றமபாற்றத்னதயும் தரபாது. ஆைபால் கபாரக் 
கனரசைலில் மஞ்சைள் நி்றத்தில் இருந்து சிவபபு 
நி்றமபாக மபாறுகி்றது.

ப்டம் 5.10 மஞெள் நி்றஙகோடடி

 செயல்போடு 4

கவள்னைத் துணினய எடுத்துக்ககபாண்டு 
வீட்டில் உள்ை மஞ்சைனை எடுத்து நீரில் 
வதயத்து கவள்னைத்துணியில் கனர ஒன்ன்ற 
உண்டபாக்கு. பி்றகு நீ வீட்டில் ்யன்்டுத்தும் 
சைலனவ வசைபாபன்க் ககபாண்டு துணினயத்  
துனவக்கவும். நி்றத்தில் ஏவதனும் மபாற்றம் 
உள்ைதபா? ஏன் இந்த மபாற்றம் ஏற்டுகி்றது?

செம்பருத்திப்பூ நி்றஙகோடடி 
சுடுநீரில் சில  கசைம்்ருத்தி பூ இதழ்கனை 

வ்பாட்டு 5 முதல் 10 நிமிடம் வனர ஊ்றனவக்கவும். 
இக்கனரசைனல வடிகட்டி நி்றஙகபாட்டியபாக 
்யன்்டுத்தலபாம். இந்த நி்றஙகபாட்டினய 
அமிலக்கனரசைலில் வசைரக்கும் வ்பாது  இைஞ்சிவபபு 
(பிஙக்) நி்றத்னதயும், கபாரக்கனரசைலில் வசைரக்கும் 
வ்பாது நி்றஙகபாட்டியபாைது ்சனசை நி்றத்னதயும் 
தருகி்றது.

�����

ெச�ப����� 

ப்டம் 5.11 கசைம்்ருத்தி கனரசைல் நி்றஙகபாட்டி
பீடரூட ெோறு நி்றஙகோடடி

நபாம் உண்ணும் பீட்ரூட்டில் இருந்து 
சைபாறன்ற எடுத்து நி்றஙகபாட்டியபாக 
்யன்்டுத்தலபாம். இது ஒரு கனரசைலபாைது 

அமிலமபா? அல்லது கபாரமபா? என்்னத 
அனடயபாைம் கபாண ்யன்்டுகி்றது.

 செயல்போடு 5

சிறிய பீட்ரூட் ஒன்ன்ற எடுத்துக்ககபாண்டு 
சிறு துண்டுகைபாக கவட்டவும். அவறன்ற 
சூடபாை நீரில் ககபாதிக்க னவத்து சைபாறன்ற 
வடிகட்டவும். இரண்டு வசைபாதனைக் குழபாயினை 
எடுத்துக்ககபாள்ைவும். ஒரு வசைபாதனைக்குழபாயில் 
வசைபாடியம் னைட்ரபாக்னஸைடு கனரசைனலயும் 
மறக்றபாரு வசைபாதனைக்குழபாயில் வினிகர 
அல்லது எலுமிசனசை சைபான்றயும் எடுத்துக் 
ககபாள்ளுஙகள். இதில் இரண்டு 
ஆயவுக்குழபாயகளிலும் பீட்ரூட் சைபாறினை 
சிறிதைவு வசைரக்கவும். நிகழும் நி்றமபாற்றத்னத 
கூரந்து கவனியுஙகள். இதிலிருந்து நீஙகள் 
என்ை அறிந்து ககபாள்கிறீரகள்? முடிவுகனை 
அட்டவனண ்டுத்தவும்.

லிடமஸ் நி்றஙகோடடி
க்பாதுவபாக ஆயவகஙகளில் 

்யன்்டுத்தப்டும் ஒரு அமில கபார  நி்றஙகபாட்டி 
லிட்மஸ் தபாள் ஆகும். லிட்மஸ் என்்து ஒரு 
இயறனகயபாை நி்றஙகபாட்டி இது 
னலக்கன்களிலிருந்து பிரித்கதடுக்கப்டுகி்றது. 
இது கனரசைல் வடிவிவலபா அல்லது லிட்மஸ் 
கனரசைனல உறிஞ்சி தயபாரிக்கப்ட்ட 
வடிதபாள்கபாகித வடிவிவலபா கபாணப்டுகி்றது. இது 
சிவபபு அல்லது நீல நி்றத்தில் இருக்கும். நீல 
லிட்மஸ் தபாள் அமிலக் கனரசைலில் சிவபபு 
நி்றமபாகவும், சிவபபு லிட்மஸ் தபாள் கபார கனரசைலில் 
நீலமபாகவும் மபாறும்.

ப்டம் 5.12 லிட்மஸ் தபாள்
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 செயல்போடு 6

கனரசைல்களின் தன்னமனய கண்டறிக

மபாதிரிக் 
கனரசைல்

லிட்மஸ் கபாகிதத்தில் 
நி்றமபாற்றம்

அமிலம் 
/ கபாரம்

சிவபபு 
லிட்மஸ்

நீல 
லிட்மஸ்

எலுமிசனசை சைபாறு

வினிகர

சுண்ணபாம்பு நீர

குளியல் வசைபாபபு 
கனரசைல்

ஆரஞ்சு சைபாறு

5.4.2 செயறணக நி்றஙகோடடி
கசையறனகயபாை க்பாருட்களிலிருது 

தயபாரிக்கப்ட்ட நி்றஙகபாட்டி கசையறனக 
நி்றஙகபாட்டி எை அனழக்க்டுகி்றது. பிைபாபதலீன் 
மறறும் கமத்தில் ஆரஞ்சு ஆகியனவ கசையறனக 
நி்றஙகபாட்டிகளுக்கு ஒரு சில 
எடுத்துக்கபாட்டுகைபாகும்.

பிைோப்ேலீன்:
பிைபாபதலீன் நி்றமற்ற வசைரமம். 

நி்றஙகபாட்டியபாக இதில் ஆல்கைபால் கனரசைல்  
்யன்்டுகி்றது. இது அமிலக்கனரசைலில் 
நி்றமற்றதபாகவும், ஆைபால் கபார கனரசைலில் 
இைஞ்சிவபபு நி்றமபாக மபாறும்.

சமத்தில் ஆரஞசு
சூடபாை நீரில் திட கமத்தில் ஆரஞ்சு 

க்பாடினய கனரத்து வடிகட்டி நி்றஙகபாட்டியபாக 
்யன்்டுத்தப்டுகி்றது. இது அமிலக்கனரசைலில் 
சிவபபு நி்றமபாகவும், கபாரக் கனரசைலில் 
மஞ்சைைபாகவும் நி்றமபாற்றம் அனடகி்றது.

அமில மறறும் கபார ஊடகத்தில் கவவவவறு  
வனகயபாை நி்றஙகபாட்டிகளின் நி்றமபாற்றஙகள் 
கீழ்கண்ட அட்டவனணயில் 
ககபாடுக்கப்ட்டுள்ைது.

அட்டவனண 5.5 நி்றஙகபாட்டிகளின் நி்றமபாற்றஙகள்

நி்றஙகோடடி அமில 
கணரெல்

கோர கணரெல்

நீல லிட்மஸ் 
தபாள்

சிவபபு நி்றமபாற்றம் 
இல்னல

சிவபபு லிட்மஸ் 
தபாள்

நி்றமபாற்றம் 
இல்னல

நீலம்

பிைபாபதலீன் நி்றமற்றது இைஞ்சிவபபு
கமத்தில் ஆரஞ்சு சிவபபு மஞ்சைள்

நிணைவில் சகோள்க

 ¾ அமிலஙகனை நீரில் கனரக்கப்டும் க்பாழுது 
னைட்ரஜன் அயனிகள் உருவபாகின்்றை.

 ¾ க்பாதுவபாக அமிலஙகள் அரிக்கும் 
தன்னமனயயும், புளிபபுச சுனவனயயும் 
உனடயது.

 ¾ அமிலஙகள்,  உவலபாக ஆக்னசைடுகளுடன் 
வினைபுரிந்து உவலபாக உபபுகனையும் 
மறறும் நீனரயும் தருகின்்றை.

 ¾ உணவு க்பாருட்கள் ககட்டுப வ்பாகபாமல்  
இருப்தறகு அசிட்டிக் அமிலம் மறறும் 
க்ன்சைபாயிக் அமிலம் ்யன்்டுத்தப்டுகி்றது.

 ¾ சைல்பியூரிக் அமிலம் வவதிப க்பாருட்களின் 
அரசைன் எை அனழக்கப்டுகி்றது.

 ¾  கபாரஙகள் நீரில் கனரக்கப்டும் க்பாழுது 
னைட்ரபாக்னஸைடு அயனிகள் 
உருவபாகின்்றை. நீரில் கனரயும் கபாரஙகள் 
அல்கலிகள் எைப்டும். அனைத்து 
அல்கலிகளும் கபாரஙகள். ஆைபால் 
அனைத்துக் கபாரஙகளும் அல்கலிகள் அல்ல.

 ¾ க்பாதுவபாக கபாரஙகள் அரிக்கும் தன்னமனயக் 
ககபாண்டனவ. இனவ வசைபாபபினை வ்பான்்ற 
வைவைப்பாை தன்னமனயக் ககபாண்டனவ.

 ¾ கபாகிதத் கதபாழிறசைபானலகள், ஆனடகள் 
தயபாரிக்கும் கதபாழிறசைபானலகள், மறறும் 
மருந்துகள் தயபாரிக்கவும்  கபாரஙகள் 
்யன்்டுகின்்றை. வமலும் உரஙகள், 
னநலபான்கள், கநகிழிகள் மறறும் இரப்ரகள் 
தயபாரிக்கவும் கபாரஙகள் ்யன்்டுகின்்றை.
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  ச�ொல்லடைவு 

அமிலம் ஒன்று அல்லது அதறகு இடபக்யரசசி கசையயத்தக்க னைட்ரஜன் 
அணுக்கனைப க்றறுள்ை வசைரமம்.

அல்கலிகல் நீரில் கனரயும் கபாரஙகள் ஆகும்
நி்றஙகோடடி ஒரு கனரசைல் அமிலத்தன்னம உள்ைதபா? அல்லது கபாரத்தன்னம உள்ைதபா? 

என்்னத க்பாருத்தமபாை நி்றமபாற்றத்தின் அடிப்னடயில் அறிய கசையயும் 
வவதிபக்பாருள்.

கனிம அமிலம் கதபாழிறசைபானலகளில் கசையறனகயபாக தயபாரிக்கப்டும் அமிலம்
இயறணக 
நி்றஙகோடடி

தபாவரஙகளில் இருந்து தயபாரிக்கப்டும் நி்றஙகபாட்டிகள்

கரிம அமிலம் ்ழஙகள் மறறும் கபாயகறிகளில் இயறனகயபாக கபாணப்டும் அமிலஙகள்
செயறணக 
நி்றஙகோடடி

கசையறனகயபாக மனிதைபால் தயபாரிக்கப்டும் நி்றஙகபாட்டிகள்

 மதிப்பீடு

I. ெரியோை விண்டணயத் நேர்நசேடுத்து எழுதுக.
1. அமிலஙகள் ______________ சுனவனய  

உனடயனவ.
 அ) புளிபபு ஆ) இனிபபு இ) கசைபபு ஈ) உபபு
2. கீழ்கண்டவறறில் நீர கனரசைலில் 

மின்சைபாரத்னதக் கடத்துவது 
______________.

 அ) அமிலம்
 ஆ) கபாரம்
 இ) அமிலம் மறறும் கபாரம்
 ஈ) இவறறில் ஏதுமில்னல

3. நீல லிட்மஸ் தபாள் அமிலக்கனரசைலில் நீல 
லிட்மஸ் தபாள் அமிலக்கனரசைலில் 
______________ நி்றமபாக மபாறுகி்றது. 
நி்றமபாக மபாறுகி்றது.

 அ) நீல ஆ) ்சனசை
 இ) சிவபபு ஈ) கவள்னை
4. நீரில் கபாரத்னத கனரக்கும் வ்பாது அது நீல 

லிட்மஸ் தபாள் அமிலக்கனரசைலில் 
______________ நி்றமபாக மபாறுகி்றது. 
அயனிகனைத் தருகி்றது.

 ¾ நடுநினலயபாக்கல் வினை என்்து  அமிலமும் 
கபாரமும் வினைபுரிந்து உபன்யும் நீனரயும் 
தருகின்்றை வினையபாகும்.

 ¾ நி்றஙகபாட்டி என்்து ஒரு வவதிப 
க்பாருைபாகும். இது ஒரு கனரசைல் 
அமிலத்தன்னம ககபாண்டதபா அல்லது 
கபாரத்தன்னம ககபாண்டதபா என்்னத 
க்பாருத்தமபாை நி்றமபாற்றத்தின் மூலம் அறிய 

கசையகி்றது. இது இயறனகயபாைதபாகவவபா 
அல்லது கசையறனகயபாைதபாகவவபா 
இருக்கலபாம்.

 ¾ லிட்மஸ் தபாள், மஞ்சைள் தூள் சைபாறு, 
கசைம்்ருத்திபபூ சைபாறு,  மறறும் பீட்ரூட் சைபாறு 
ஆகியனவ இயறனக நி்றஙகபாட்டிகைபாகும். 
பிைபால்பதலீன் மறறும் கமத்தில் ஆரஞ்சு 
ஆகியனவ கசையறனக நி்றஙகபாட்டிகள் ஆகும்.
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அ) OH-  ஆ) H+  இ) OH  ஈ) H
5. வசைபாடியம் னைட்ரபாக்னஸைடு ஒரு 

______________ ஆகும்.
 அ) அமிலம் ஆ) கபாரம்
 இ) ஆக்னஸைடு ஈ) உபபு
6. சிவபபு எறும்பின் ககபாடுக்கில் ___________ 

அமிலம் உள்ைது.
 அ) அசிட்டிக் அமிலம் 
 ஆ) சைல்பியூரிக் அமிலம் 
 இ) ஆக்ஸைபாலிக் அமிலம் 
 ஈ) ஃ்பாரமிக் அமிலம்
7. கமக்னீசியம் னைட்ரபாக்னஸைடு 

___________ குணப்டுத்தப ் யன்்டுகி்றது.
 அ) அமிலத்தன்னம
 ஆ) தனலவலி
 இ) ்றசினதவு
 ஈ) இவறறில் ஏதும் இல்னல 
8. அமிலமும் கபாரமும் வசைரந்து ___________ 

உருவபாகி்றது
 அ) உபபு மறறும் நீர
 ஆ) உபபு
 இ) நீர
ஈ) இவறறில் ஏதும் இல்னல
9. நபாம் ்ல் துலக்குவதறகு ்ற்னசை 

்யன்்டுத்துகிவ்றபாம் ஏகைனில் அது 
________  தன்னம ககபாண்டது.

 அ) கபாரம்
 ஆ) அமிலம்
 இ) கபாரம் மறறும் அமிலம்
 ஈ) ஏதுமில்னல
10.கபார கனரசைலில் மஞ்சைள் தூள் 

நி்றஙகபாட்டியபாைது மஞ்சைள் நி்றத்தில் 
இருந்து __________ நி்றமபாக மபாறுகி்றது.

 அ) நீலம் ஆ) ்சனசை இ) மஞ்சைள் ஈ) சிவபபு

II. நகோடிட்ட இ்டத்ணே நிரப்புக.
1. க்ன்சைபாயிக் அமிலம் __________ ஆக 

்யன்்டுகி்றது
2. ’புளிபபுச சுனவ’ என்்து இலத்தின் 

கமபாழியில் __________ என்்ற கசைபால்லபால் 
வழஙகப்டுகி்றது. 

3. கபாரஙகள் __________ சுனவனயக் 
ககபாண்டனவ.

4. கபால்சியம் ஆக்னஸைட்டின் வவதிவபாயப்பாடு 
__________

5. குைவியின் ககபாடுக்கில் __________ 
அமிலம்  உள்ைது.

6. உணவு தயபாரிக்கப ் யன்்டும் மஞ்சைைபாைது 
__________ ஆக ்யன்்டுகி்றது.

7. கசைம்்ருத்துபபூ நி்றஙகபாட்டி 
அமிலக்கனரசைலில் __________ நி்றத்னதத் 
தருகி்றது.

III.  ெரியோ? ேவ்றோ? எை ஆரோய்்நது, கூறறு 
ேவறு எனில் அவறண்ற ெரி செய்க

1. க்ரும்்பாலபாை அமிலஙகள் நீரில் 
கனரவதில்னல.

2. அமிலஙகள் கசைபபுச சுனவ உனடயனவ.
3. உலரந்த நினலயில் கபாரஙகனை 

கதபாடும்வ்பாது வைவைபபுத் தன்னமயுடன் 
கபாணப்டும்.

4. அமிலஙகள் அரிக்கும் தன்னமனயக் 
ககபாண்டனவ.

5. அனைத்துக் கபாரஙகளும் அல்கலிகள் 
ஆகும்.

6. கசைம்்ருத்திபபூ சைபாறு ஒரு இயறனக 
நி்றஙகபாட்டி ஆகும்.

IV. குறுகிய விண்டயளி
1. அமிலம் – வனரயறு
2. அமிலஙகளின் ஏவதனும் நபான்கு இயறபியல் 

்ண்புகனை எழுதுக.
3. அமிலஙகள் மறறும் கபாரஙகளுக்கு 

இனடவயயபாை ஒறறுனமகள் யபானவ?
4. அமிலஙகள் மறறும் கபாரஙகளுக்கு 

இனடவயயபாை வவறறுனமகள் யபானவ?
5. நி்றஙகபாட்டி என்்றபால் என்ை?
6. நடுநினலயபாக்கல் வினை என்்றபால் என்ை?
7. கபாரஙகளின் ஏவதனும் நபான்கு 

வவதிப்ண்புகனை எழுதுக.

V. விரிவோை விண்டயளி
1. அமிலஙகளின்  ்யன்கள் யபானவ?
2. கபாரஙகளின் ்யன்கள் யபானவ?
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3. நமது அன்்றபாட வபாழ்வில் நனடக்றும் 
நடுநினலயபாக்கல் வினைகனை விைக்குக.

4. மஞ்சைள் தூளில் இருந்து எவவபாறு இயறனக 
நி்றஙகபாட்டினய தயபாரிப்பாய?

VI. உயர சி்நேணை விைோககள்
1. விணு்பாலன் மறறும் பரியன் ்ள்ளியில் 

மதிய உணவினை எடுத்துக் 
ககபாள்கி்றபாரகள். விணு்பாலன் எலுமிசனசை 
சைபாதமும்,  பிரியன் தயிர சைபாதமும் 
சைபாபபிடுகி்றபாரகள். எலுமிசனசை சைபாதம் மறறும் 
தயிர சைபாதம் இரண்டும் என்ை தன்னம 
உனடயது. இரண்டு சைபாதமும் என்ை சுனவ 
உனடயது? அந்த சுனவக்கு கபாரணம் 
என்ை?

2. வைஸ்ைபாவும், கீரத்தியும் நண்்ரகள். 
கீரத்தியின் ்றகளில் ்றசினதவு இல்னல. 
ஆைபால் வைஸ்ைபாவின் ்றகளில் 
்றசினதவு  உள்ைது. ஏன்? எதைபால் ்ற 
சினதவு ஏற்டுகி்றது?

       பி்ற நூல்கள்
1. Petrucci, Palph Het.al. General Chemistry: 

Principles & Modern Applications (9th 

அ�ல� ம��� கார� 

அ�ல� கார� 

• எ���� ெகா��
• ள� ெகா��
• ப�	ைத�
• அ�ல த�ைம
• �வசாய�
• ெதா��சாைல

ந��ைலயா�க�

•  இய�ைக
    �ற�கா� 
• ெசய�ைக
   �ற�கா� 

�ற�கா� 

• இய�ப�க�
• ேவ��ப�க�
• பய�க�

• இய�ப�க�
• ேவ��ப�க�
• பய�க�

கருத்து வணரப்ப்டம்

Edition). Upper Saddle River, NJ: Person 
Prentice Hall, 2007. Prinit.

2. P.L.Soni, Text book of Inorganic chemistry, 
S.Chand publication, New Delhi.

3. Complete Chemistry (IGCSE), Oxford 
university press, New York.
4. Raymond Chang. 
(2010). Chemistry, New York, NY: 

The Tata McGraw Hill Companies. Inc.
5. Frank New Certificate Chemistry. 

McMillan Publishers.

 இணைய வளஙகள்
1. https://www.chem4kids.com
2. https:// www.khanacademy.org/science/

chemistry/acids-and-bases-topic 
3. https:// www.khanacademy.org/science/

chemistry/neutralization
4. https://courses.chemistry/chapter/acids-

and-bases 
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   அறிமுகம்
வேதியியல் என்ற ச�ொல்்லை நொம் 

வேட்கும் ச�ொழுது ஆயேேஙேளில் நடக்கும் 
�ல்வேறு ே்ேயொன வேதி வி்னே்ை 
�ற்றி நி்னக்கிவ்றொம்.  ஆனொல் வேதியியல் 
என�து அதற்கு அப�ொற்�ட்டது. நம்்மை சுற்றிலும் 
நடக்ேக் கூடிய அ்னத்தும் நிேழ்வுேளிலும் 
நொம் வேதியிய்லைக் ேொண முடியும்.  நொம் 
சுேொசிக்கும் ேொற்றிலும் நொம் உண்ணும் 
உணவிலும் மைற்றும் நம் அன்றொட ேொழ்வில் 
�யன�டுத்தும் அ்னத்துப ச�ொருட்ேளிலும் 
வேதியியல் உளைது. நம்மு்டய உடலைொனது 
வேதிப ச�ொருளேைொல் ஆனது. நம் உடல் 
்நட்்ரஜன, �ொஸ�்ரஸ, ்ைட்்ரஜன, 
ஆக்ஸிஜன, ேொல்சியம், ச�ொட்டொசியம், �ல்�ர், 
சமைக்னீசியம் வ�ொன்ற தனிமைஙேைொல் ஆனது.  
நம் உடலில் ந்டச�றும் �ல்வேறு மைொற்்றஙேள 
வேதியியலினொல் ந்டச�றுேனேொகும். 
சுருக்ேமைொே வேதியியல் மூலைமைொே நம்மு்டய 
குழப�ஙே்ை தீர்த்து புதிய ே்ரலைொறு ஒன்்ற 
உருேொக்ேமுடியும். நம்மு்டய ேொழ்க்்ே 

முழுேதும் வேறு�ட்ட வேதிச் வ�ர்மைஙே்ை 
�ொர்ந்துளைது. அேற்றுள ் ைட்வ்ரொேொர்�னேள 
மிேவும் முக்கியமைொன்ேயொகும்.  முழு 
நொேரீேமும் ்ைட்வ்ரொேொர்�னேைொல் 
நிேழ்த்தப�டுகி்றது.  ஏசனனில் அ்ேேள �டிமை 
எரிச�ொருளேைொல் ஆன ச�ட்வ்ரொலியம் மைற்றும் 
இயற்்ே ேொயுக்ே்ை உண்டொக்குகின்றன.  
இப�ொடத்தில் �ல்வேறு ே்ேயொன 
்ைட்வ்ரொேொர்�னேள,  �டிமை எரிச�ொருளேள 
(ச�ட்வ்ரொலியம் மைற்றும் நிலைக்ேரி) எரிேொயுக்ேள 
மைற்றும் சூரிய ஆற்்றலின �ண்புேள, 
�யன�ொடுே்ை �ற்றி �டிக்ே இருக்கிவ்றொம். 

 6.1  ஹைட்ரோகோர்பன்
்ைட்வ்ரொேொர்�னேள என�்ே 

்ைட்்ரஜன மைற்றும் ேொர்�ன அணுக்ே்ை 
சேொண்ட ேரிமைச் வ�ர்மைஙேள ஆகும். இ்ேேள 
எரியக்கூடிய்ே மைற்றும் எரியும் ச�ொழுது 
ச�ருமைைவில் சேப�த்்த சேளியிட்டு ேொர்�ன-
்ட-ஆக்்ஸைடு,  நீ்ரொவி்யத் தருகின்றன. 
எனவே �லை ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள 
எரிச�ொருைொே �யன�டுகின்றன.

அன்்ோட வோழ்வில் ்வதியியல்6
அலைகு

இப�ொடத்்தக் ேற்்றபின மைொணேர்ேள ச�றும் தி்றனேைொேன:
 � சேவவேறு ே்ேயொன ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள �ற்றி அறிந்து 

சேொளகி்றொர்ேள.
 � �டிமை எரிபச�ொருளேள உருேொத்லை புரிந்து சேொளகி்றொர்ேள.
 � சேவவேறு ே்ேயொன எரிேொயுக்ேளின �ண்புே்ையும், �யனே்ையும் 

�ட்டியலிடுகி்றொர்ேள.
 � ச�ட்வ்ரொலியத்்த சுத்திேரிக்கும் ச�யல்மு்்றே்ைப புரிந்துக் சேொளகி்றொர்ேள.
 � நிலைக்ேரியின �யனே்ையும், ே்ேே்ையும் �ற்றி அறிந்துக் சேொளகி்றொர்ேள.
 � எரிபச�ொருளேளின �ண்புே்ைப �ற்றி அறிந்துக்சேொளகி்றொர்ேள.
 � சூரிய ஆற்்றலின �யன�ொடுே்ைப �ட்டியலிடுகி்றொர்ேள.

கற்ல் ்�ோககஙகள்
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6.1.1  ஹைட்ரோகோர்பன்களின் மூலஙகள்
்ைட்வ்ரொேொர்�னேள இயற்்ேயில் 

உருேொகின்றன. வமைலும் �டிமை எரிச�ொருளேைொன 
ேச்�ொ எண்சணய,  இயற்்ே ேொயு மைற்றும் 
நிலைக்ேரியில் ேொணப�டுகின்றன. சுமைொர் 300 
மில்லியன ஆண்டுேளுக்கு முனபு தொே்ரஙேளும் 
விலைஙகுேளும் இ்றந்து ேடலில் அடி�்ரபபில் 
பு்தயுண்டன. �லை ஆண்டுேைொே அ்ேேள 
�ல்வேறு மைண் ேண்டல் அடுக்குேைொல் 
சூழப�ட்டன. பினபு அ்ே பூமியின உள�்ரபபில் 
பு்தயுண்டன. பி்றகு அதிே சேப�நி்லை மைற்றும் 
அழுத்தத்தினொல் அழுத்தப�ட்டு �டிமை 
எரிச�ொருளேைொன எண்சணய மைற்றும் இயற்்ே 
ேொயுேொே மைொற்்றப�ட்டன. இந்த எரிச�ொருளேள 
சிறு து்ைேள உ்டய �ொ்்றேளுக்கி்டவய 
ேொணப�டுகின்றன. இப�ொ்்றேள ேடலின அடி 
ஆழத்தில் ேொணப�டுகின்றன. இப�ொ்்றே்ை 
கு்டந்து ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள சேளிவய 
எடுக்ேப�டுகின்றன. ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள 
�ல்வேறு ே்ேயொன தொே்ரஙேளிலும் 
ேொணப�டுகின்றன.

6.1.2  ஹைட்ரோகோர்பன்களின் ்பண்புகள்
�ல்வேறு ே்ேயொன வேதிச் 

வ�ர்மைஙேளில் ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள 
தனித்துேமைொன �ண்புே்ை ச�ற்றுளைன. 
அேற்றுள சிலைேற்்்ற கீவழ ேொண்வ�ொம்.
• ச�ரும்�லைொன ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள நீரில் 

ே்்ரயொத்ே.
• ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள நீ்்ர விட அடர்த்தி 

கு்்றந்த்ே. எனவே அ்ே நீரின 
வமைற்�்ரபபில் மிதக்கின்றன.

• ச�ரும்�லைொன ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள 
ஆக்ஸிஜனுடன வி்னப�ட்டு ேொர்�ன-
்ட-ஆக்்ஸை்டயும் நீ்்ரயும் தருகின்றன.

• ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள ேொயுக்ேைொேவும் 
(எ.ேொ. மீத்வதன மைற்றும் புவ்ரொபவ�ன) 
தி்ரேஙேைொேவும் (எ.ேொ. சைக்வ�ன 
மைற்றும் ச�னசீன) மைற்றும் சமைழுகு வ�ொன்ற 
திண்மைஙேைொேவும் (எ.ேொ. �ொ்ரபினேள)
ேொணப�டுகின்றன.

• ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள ஒனறுடன ஒனறு 
இ்ணந்து வேதிபபி்ணபபுே்ை 
உருேொக்கும் தன்மை சேொண்ட்ே. இந்த 
�ண்பு �ஙகிலித் சதொட்ரொக்ேம் 
(வேட்டிவனஷன) எனப�டும். 
இப�ண்பினொல் அ்ேேள ச�ரிய 
எண்ணிக்்ேயிலைொன சிக்ேலைொன 
மூலைக்கூறுே்ை உண்டொக்குகின்றன.

6.1.3  ஹைட்ரோகோர்பன்களின் வஹககள்
்ைட்வ்ரொேொர்�னேளில் ேொர்�னும் 

்ைட்்ரஜனும் சேவவேறு ே்ேயொன வேதிப 
பி்ணபபுேைொல் பி்ணக்ேப�ட்டுளைன. இந்த 
அணுக்ேளுக்கு இ்டயிலைொன பி்ணபபின 
தன்மை்யக் சேொண்டு சேவவேறு 
ே்ேயொன ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள 
அ்மைந்துளைன. ்ைட்வ்ரொேொர்�னேளின 
ச�ொதுேொன நொனகு ே்ேேைொேன. 
அல்வேனேள,  அல்கீனேள,  அல்்ேனேள 
மைற்றும் அரீனேள. ச�ொதுேொன சிலை 
்ைட்வ்ரொேொர்�னேள மீத்வதன, ஈத்வதன,  
புவ்ரொபவ�ன, பியூட்வடன மைற்றும் ச�னவடன 
ஆகியேனேொகும்.

மீத்வதன என�து ஒரு மிேவும் எளிய 
்ைட்வ்ரொேொர்�ன ஆகும். இதில் ஒரு ேொர்�ன 
அணுவுடன நொனகு ்ைட்்ரஜன அணுக்ேள 
இ்ணக்ேப�ட்டுளைன. மீத்வதன ஒரு நி்றமைற்்ற,  
மைணமைற்்ற மைற்றும் எளிதில் தீப�ற்்றக்கூடிய 
ேொயுேொகும். வமைலும் இது சுற்றுச்சூழலுக்கு 

்படம் 6.1  ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள உருேொதல்
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உேந்த எரிச�ொருைொகும். ஏசனனில் இது தீஙகு 
தரும் வி்ைச�ொருட்ேள எ்தயும் 
உருேொக்குேதில்்லை. இது மின�ொ்ர 
உற்�த்தியில் எரிச�ொருைொே �யன�டுகி்றது. 
மீத்வதன �துபபு நிலை புதர்ேளில் ேொணப�டுேதொல் 
�துபபு நிலை ேொயு எனறு அ்ழக்ேப�டுகி்றது. 
இ்றந்துவ�ொன மைற்றும் அழுகுகி்ற தொே்ரஙேளும் 
விலைஙகுேளும் மீத்வதன ேொயு்ே 
சேளிவிடுகின்றன. இது ஒரு புதுபபிக்ே கூடிய 
ஆற்்றல் ேைமைொகும். ேழிவுநீரில் உளை அழுகும் 
ச�ொருட்ே்ை நுண்ணுயிர்ேள சேொண்டு 
சி்தக்கும் ச�ொழுது மீத்வதன ேொயுவும் 
அதனுடன வ�ர்ந்து ேொர்�ன-்ட-ஆக்்ஸைடு,  
்ைட்்ரஜன �ல்்�டு ஆகிய்ே 
சேளிேருகின்றன. இேற்்்ற நீக்கிய பி்றகு 
மீத்வதன ேொயு்ே ஒரு த்ரமைொன எரிச�ொருைொே 
�யன�டுத்த முடியும்.

்படம் 6.2  மீத்வதனின அ்மைபபு

 செயல்்போடு 1

ேளிமைண் மைற்றும் தீக்குச்சிே்ை சேொண்டு 
கீழ்ேண்ட ்ைட்வ்ரொேொர்�னேளின 
மூலைக்கூறு மைொதிரிே்ை உருேொக்குே.

ச்பயர வோய்ப்போடு அஹை்பபு 
வோய்ப்போடு 

மீத்வதன CH4

ஈத்வதன C2H6

புவ்ரொபவ�ன C3H8

பியூட்வடன C4H10

ச�னவடன C5H12

பு்ரபவ�ன என�து மைணமைற்்ற மைற்றும் மிே 
எளிதில் தீப�ற்றும் ஒரு ேொயுேொகும். இது 
ேொற்்்ற விட ேனமைொனது. இது அதிே 
அழுத்தினொல் தி்ரேமைொக்ேப�டுகி்றது. இதனுடன 

பியூட்வட்னயும் வ�ர்த்து தி்ரேமைொக்ேப�ட்ட 
ச�ட்வ்ரொலியம் ேொயுேொே (LPG) 
�யன�டுத்தப�டுகி்றது. பு்ரபவ�ன சேப�ப 
�டுத்துேதற்கு எரிச�ொருைொேவும் �்மைக்ேவும் 
மைற்றும் ேொேனஙேளிலும் எரிச�ொருைொே 
�யன�டுகி்றது. பு்ரபவ�ன குளிர்�தனப 
ச�ட்டிேளில் �யன�டுத்தப�டுகி்றது.

்படம்  6.3 LPG சிலிண்டர்ேள

பு்ரபவ�ன LPG சிலிண்டர்ேளில் 
�யன�டுகி்றது இது நி்றமைற்்ற 
ேொயுேொே இருப�தொல் இதன 

ேசிவி்ன ேண்டறிய முடியொது. எனவே 
சமைர்வேபடன என்ற துர்நொற்்றம் தரும் 
வேதிபச�ொருள LPG யுடன ேலைக்ேப�டுகி்றது. 
இதனொல் ேொயுக்ேசிவி்ன ேண்டறிய 
முடியும்.

பியூட்வடன அ்்ற சேப�நி்லையிலும் 
ேளிமைண்டலை அழுத்திலும் ேொயுேொே உளைது. 
இது நி்றமைற்்ற மைற்றும் எளிதில் தீபபிடிக்ே 
கூடியது. அ்்ற சேப�நி்லையில் மிே எளிதில் 
ஆவியொகி விடக்கூடியது. துர்நொற்்ற  (Deodrant) 
தடுப�ொனேள வ�ொன்ற ஏவ்ரொ�ொல் 
சதளிப�ொனேளில் உந்தியொேவும் 
எரிச�ொருைொேவும் �யன�டுகி்றது. தூய 
பியூட்வடன குளிர்�தனபச�ட்டிேளில் 
�யன�டுகி்றது. ச�ொதுேொே �யன�டுத்தப�டும் 
எரிவிைக்கு அல்லைது பியூட்வடன டொர்ச் 
விைக்குேளில் எரிச�ொருைொேவும் 
�யன�டுகி்றது. ச�னவடனேள என�்ே 
கு்்றந்த சேொதிநி்லை சேொண்ட 
தி்ரேஙேைொகும். இ்ே ஆயேஙேளில் 
ே்்ரப�ொனேைொேவும் எரிச�ொருைொேவும் 
�யன�டுகின்றன. இ்ே �ொலிஸ்டரீன என்ற 
வேதிப ச�ொருட்ே்ை உற்�த்தி ச�யய 
�யன�டுகின்றன.
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 6.2  இயறஹக வோயு
இயற்்ே ேொயு என�து இயற்்ேயில் 

உருேொகும் மீத்வதன,  உயர் அல்வேனேள 
மைற்றும் சிறிதைவு ேொர்�ன-்ட-ஆக்்ஸைடு,  
்நட்்ரஜன, ்ைட்்ரஜன �ல்்�டு சேொண்ட 
ேொயுக்ேளின ேலை்ேயொகும். இந்த இயற்்ே 
ேொயுவில் மீத்வதன மைற்றும் ஈத்வதன என்ற 
கீழ்நி்லை ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள இருந்தொல் 
அது உலைர் ேொயு எனப�டும். இந்த இயற்்ே 
ேொயுவில் பு்ரபவ�ன மைற்றும் பியூட்வடன வ�ொன்ற 
உயர் ்ைட்வ்ரொேொர்�னேள இருந்தொல் அது 
ஈ்ர ேொயு எனறு அ்ழக்ேப�டும்.

இயற்்ே ேொயுேொனது எண்சணய 
கிணறுேளின எண்சணய மைட்டத்திற்கு வமைவலை 
எபச�ொழுதும் ேொணப�டும். இந்த ேொயு ேடல் 
மைட்டத்தில் கீழ் உளை �ொ்்றேளுக்கு 
இ்டவயயொன சிறிய து்ைேளில் 
ேொணப�டுகின்றன. இ்ேேள வதக்ேஙேள 
எனப�டும். ேழக்ேமைொன மு்்றயில் எண்சணய 
கிணறுேள வதொண்டுேதன மூலைம் இேற்்்ற 
சேளிக்சேொண்டு ே்ரமுடியும். இயற்்ே ேொயு 
ேடலின அடியில் உளை �ொ்்றேளுக்கு 
இ்டவய உளை எண்சணயுடன வ�ர்த்து 
சேளிக்சேொண்டு ே்ரப�டுகி்றது. இது இ்ணந்த 
ேொயு எனறு அ்ழக்ேப�டும்.

இயற்்ே ேொயு சேப�ப�டுத்துேதற்கும்,  
�்மைப�தற்கும்,  மின�ொ்ரம் உற்�த்தி 
ச�யேதற்கும்   �யன�டும் ஒரு �டிமை எரிச�ொருள 
ஆற்்றல் மூலைமைொகும். இவேொயு திரிபு்ரொ, 

்ரொஜஸதொன,  மைேொ்ரொஷட்்ரொ,  ஆந்தி்ர பி்ரவத�ம் 
(கிருஷணொ,  வேொதொேரி �டு்ேேள) மைற்றும் 
தமிழ்நொடு (ேொவேரி சடல்டொ) ஆகிய இடஙேளில் 
ேொணப�டுகின்றன. இ்ே வமைலும் �துபபுநிலைப 
�குதிேளிலும் ேழிவுநீர்க் ேொல்ேொயேளிலும் 
உளை சி்தே்டயும் ேரிமை ச�ொருளேளில் 
இருந்து உருேொகின்றன. இவேொறு உருேொகும் 
இயற்்ே ேொயுவில் மீத்வதன முதன்மையொே 
இருக்கும்.

 செயல்்போடு 2

ஒரு ேண்ணொடி �ொட்டி்லை எடுத்து அதில் 
சிலை இ்லைேள,  சிறுமை்ரக்கி்ைேள,  
வத்ேயற்்ற ேொகிதஙேள மைற்றும் மை்ரத்தூள 
ஆகியேற்்்ற வ�ொடு. இதில் சிறிதைவு நீ்்ர 
ஊற்றி சுமைொர் இரு�து நொட்ேளுக்கு அப�டிவய 
்ே. இரு�து நொட்ேளுக்கு பி்றகு �ொட்டில் 
மூடி்ய தி்றந்து ஒரு எரியும் குச்சி்ய 
�ொட்டிலின ேொயின அருவே சேொண்டு ேொ. நீ 
எனன ேொண்கி்றொய? �ொட்டில் ேொயின 
அருவே எரியும் ேொயு ஒனறு இருப�்த 
ேொண்கி்றொய அல்லைேொ! இவேொறு இயற்்ே 
ேொயு உருேொேதொல் நிேழ்கி்றது.

6.2.1  இயறஹக வோயுவின் ்பயன்கள்
• இயற்்ே ேொயு சதொழிற்�ொ்லைேளிலும் 

வீடுேளிலும் எரிச�ொருைொே �யன�டுகி்றது.
• சேப� ஆற்்றல் நி்லையஙேளில் 

�யன�டுகி்றது.
• ச�ட்வ்ரொல் மைற்றும் டீ�லுக்கு ஒரு மைொற்று 

எரிச�ொருைொே ேொேனஙேளில் 
�யன�டுகி்றது.

• சேப�ப�டுத்தும் ச�ொழுது இயற்்ே 
ேொயுேொனது ்ைட்்ரஜன,  ேொர்�்ன 
தருகி்றது. இவேொறு உருேொகும் ் ைட்்ரஜன 
ேொயு உ்ர உற்�த்தியில் �யன�டுகி்றது.

்படம் 6.4  இயற்்ே ேொயு

மிதமைொன சேப�நி்லை மைற்றும் 
ஈ்ரப�தம், ஓவியஙே்ையும் 
ச த ொ ன ் மை ய ொ ன 

ே்லைபச�ொருட்ே்ையும் சுற்றுச்சூழலினொல் 
ஏற்�டும் �ொதிபபுேளிலிருந்து ேொப�தற்கு 
வத்ேப�டுகி்றது. இயற்்ே ேொயு்ே 
சேொண்டு அருஙேொட்சியஙேளில் உளை 
�ழஙேொலை நி்னவு சினனஙே்ையும் 
�ொதுேொக்ேலைொம்.
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• �ல்வேறு வேதிபச�ொருட்ேள ேண்ணொடி,  
இரும்பு,  பிைொஸடிக்குேள,  துணிேள மைற்றும் 
ச�யிண்ட்டுேள உற்�த்தி ச�யயப �யன�டுகி்றது.

• மின�ொ்ர உற்�த்தியில் �யன�டுகி்றது.

்படம் 6.5  இயற்்ே ேொயுவின �யனேள

6.2.2  இயறஹக வோயுவின் அனுகூலஙகள்:
• இது எளிதில் எரியக் கூடியது மைற்றும் 

ச�ருமைைவில் சேப�த்்த சேளிவிடக் கூடியது.
• இது எரியும் ச�ொழுது எந்தக் ேழி்ேயும் 

விட்டு ்ேப�தில்்லை.
• இது எரியும் ச�ொழுது பு்ே்ய 

சேளிவிடொததொல் சுற்றுச்சூழலுக்கு மைொசு 
ஏற்�டொது.

• இந்த ேொயு்ே குழொயேள மூலைம் எளிதில் 
எடுத்துச் ச�னறு வ�ர்க்ே முடியும்.

• இத்ன வந்ரடியொே எரிச�ொருைொே 
வீடுேளிலும்,  சதொழிற்�ொ்லைேளிலும் 
�யன�டுத்த முடியும்.

6.2.3 அழுத்த்ப்படட இயறஹக வோயு
அதிே அழுத்தம் சேொண்டு இயற்்ே 

ேொயு்ே அழுத்தும் ச�ொழுது அழுத்தப�ட்ட 
இயற்்ே ேொயு கி்டக்கி்றது (CNG). இது 
தற்ச�ொழுது தொனியஙகி ேொேனஙேளில் 
எரிச�ொருைொே �யன�டுகி்றது. இதில் உளை 
முதன்மையொன ்ைட்வ்ரொ ேொர்�ன மீத்வதன 
ஆகும் (88.5%). ச�ரிய லைொரிேளில் இது 
தி்ரேமைொக்ேப�ட்ட நி்லையில் அனுப�ப�டுகி்றது. 
இது தி்ரேமைொக்ேப�ட்ட இயற்்ே ேொயு (LNG) 
எனப�டும். CNG அதிே அழுத்ததிலும் LNG மிே 

குளிர்வூட்டப�ட்ட தி்ரே நி்லையிலும் வ�மித்து 
்ேக்ேப�டுகி்றது. CNG கீழ்ேண்ட �ண்புே்ைப 
ச�ற்றுளைது.
• இது மிேவும் மைலிேொன மைற்றும் துய்மையொன 

எரிச�ொருள
• இத்ன �யன�டுத்தும் ேொேனஙேள மிே 

கு்்றேொன ேொர்�ன-்ட-ஆக்்ஸை்டயும்,  
் ை ட் வ ்ர ொ ே ொ ர் � ன ே ் ை யு ம் 
சேளிவிடுகின்றன.

• ச�ட்வ்ரொல் மைற்றும் டீ�்லை விட மிேவும் 
வி்லைக் கு்்றந்தது.

 ்ைலும் அறிந்துசகோள்்வோம்

CNG யின �்ரொ�ரி இ்யபு.

�குதி ச�ொருட்ேள �தவீதம்
மீத்வதன 88.5
ஈத்வதன 5.5

புவ்ரொபவ�ன 3.7
பியூட்வடன 1.8
ச�னவடன 0.5

 6.3  எரிச்போருள் வோயுககள்
இயற்்ே ேொயு தவி்ர வமைலும் சிலை 

ேொயுக்ேளும் எரிச�ொருைொே �யன�டுகின்றன. 
அேற்றுள சிலை. உற்�த்தி ேொயு,  நிலைக்ேரி ேொயு,  
உயிரி ேொயு மைற்றும் நீர் ேொயு. 
உற்பததி வோயு

உற்�த்தி ேொயு என�து ேொர்�ன 
வமைொனொக்்ஸைடு ேொயுவும் ்நட்்ரஜன ேொயுவும் 
ேலைந்த ேலை்ேயொகும். ச�ஞ்சூடொக்ேப�ட்ட 
ேல்ேரியின மீது 1100°c சேப�நி்லையில் 
ேொற்றுடன ேலைந்து உளை நீ்ரொவி்ய 
ச�லுத்துேதன மூலைம் உருேொக்ேப�டுகி்றது. 

��
H2O 6−8%

5−15%
15−30%

2−4%

45−60%

10−20%

உ�ப��
வா���

உ���க�

கா�ப� ேமானா
ைச� (CO)

கா�ப� ைடஆ
ைச�
(CO2)

ைஹ�ரஜ� (H2)

��ேத�
       CH4ைந�ரஜ� (N2)

்படம் 6.6  உற்�த்தி ேொயுவின இ்யபு
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இது இரும்பு எஃகு உற்�த்தி சதொழிற்�ொ்லைேளில் 
எரிச�ொருைொே �யன�டுகி்றது.

உற்�த்தி ேொயு சேவவேறு 
நொடுேளில் சேவவேறு 
ச�யர்ேளில் அறியப�டுகி்றது. 

இது அசமைரிக்ேொவில் மை்ரேொயு எனறும்,  
இஙகிலைொந்தில் உறிஞ்சு ேொயு எனறு 
அ்ழக்ேப�டுகி்றது.

நிலககரி வோயு
இது ்ைட்்ரஜன,  மீத்வதன மைற்றும் 

ேொர்�ன-்ட-ஆக்்ஸைடு சேொண்ட ஒரு 
ேலை்ேயொகும். இது நிலைக்ேரி்ய சி்தத்து 
ேடித்தலின மூலைம் ச�்றப�டுகி்றது. சி்தத்து 
ேடித்தல் என�து ேொற்றில்லைொ சூழ்நி்லையில் 
நிலைக்ேரி்ய சேப�டுத்துேதொகும். இவேொயு 
எஃகு உற்�த்தியில் �யன�டுத்தப�டும் தி்றந்த 
சேப� உ்லையில் �யன�டுகி்றது. இவேொயு சிலை 
உவலைொேவியல் ச�யல்�ொடுேளில் ஒடுக்கும் 
ச�ொருைொே �யன�டுகி்றது.
ெவ�ப����

உைல �����பா� பயனா� வழ
	

���க��பா� வா� ேத�	ட�

தா� 	ண�

்படம் 6.7  நிலைக்ேரி ேொயு உற்�த்தி
நீர வோயு

இது ேொர்�ன வமைொனொக்்ஸைடு மைற்றும் 
்ைட்்ரஜன ேொயுக்ேளின ேலை்ேயொகும். இது 
நீ்ரொவி்ய ேல்ேரியின மீது 10000C 
சேப�நி்லையில் ச�லுத்துேதன மூலைம் 
உற்�த்தி ச�யயப�டுகி்றது. இது சதொகுபபு ேொயு 
எனறு அ்ழக்ேப�டுகி்றது. வமைலும் சமைத்தனொல் 
மைற்றும் எளிய ்ைட்வ்ரொேொர்�னே்ை 
உற்�த்தி ச�யயப�டுகி்றது. சதொழிற்�ொ்லைேளில் 
இது எரிச�ொருைொேவும் �யன�டுகி்றது.

C(g) + H2O(g) CO(g) + H2 (g)
1000°C

உயிரி வோயு
இது மீத்வதன மைற்றும் ேொர்�ன-்ட-

ஆக்்ஸைடு ேொயுக்ேளின ேலை்ேயொகும். 

இவேொயு தொே்ரஙேள மைற்றும் விலைஙகுேளின 
ேழிவுேள சி்தே்டயும் ச�ொழுது 
உருேொக்ேப�டுகி்றது. ேொற்றில்லைொ 
சூழ்நி்லையில் ேரிமை ச�ொருளேள சி்தே்டயும் 
ச�ொழுது உயிரி ேொயு உருேொகி்றது. இது ஒரு 
புதுபபிக்ேதக்ே ஆற்்றல் மூலைம் ஆகும்.

்படம் 6.8  உயிரி ேொயு

கழிவு ச்தோடடி
மீத்்தன்

நீரோவி
சுழலும் ெககரம் சென்ரடடர

நீரோவி

1

2

3 4

 செயல்்போடு 3

உனனு்டய �குதியில் உளை உயிரி 
ேொயு உற்�த்தி நி்லையத்்த உன 
ஆசிரியுடன ச�னறு �ொர். உயிரி ேொயு அஙகு 
எவேொறு தயொரிக்ேப�டுகி்றது என�்த 
உற்றுவநொக்கு. உயிரி ேொயுவின 
�யனே்ையும் அனுகூலைஙே்ையும் �ற்றி 
உன நண்�ர்ேளுடன விேொதி. எவேழியில் 
கி்ரொமை �குதியில் உளை மைக்ேளுக்கு இந்த 
நி்லையஙேள �யன�டுகின்றன?

 6.4  நிலககரி ைறறும் அ்தன் வஹககள்
�டிமை எரிச�ொருளேளில் நிலைக்ேரியும் 

ஒன்றொகும். இது தனித்த ேொர்�ன மைற்றும் 
்ைட்்ரஜன,  ஆக்ஸிஜன,  ்நட்்ரஜன மைற்றும் 
�ல்�ர் சேொண்ட ேொர்�னின வ�ர்மைஙே்ை 
சேொண்ட ேலை்ேயொகும். சுமைொர் 300 மில்லியன 
ஆண்டுேளுக்கு முனபு ச�ரிய உருேைவு 
சேொண்ட தொே்ரஙேைொன ச�்ரணிேளும் 
�ொசிேளும் இருந்தன. இ்ேேள பூமியில் 
ஏற்�ட்ட திடீர் மைொற்்றத்தொல் மைண்ணுக்கு அடியில் 
பு்தயுண்டன. இ்ேேள சமைதுேொே சி்தந்து 
அடர்த்தியொன மைற்றும் வலை�ொன பீட் எனப�டும் 
ச�ொருைொே மைொறின. குறிபபிட்ட ேொலைத்துக்கு 
பி்றகு அதிே சேப�த்தினொலும்,  
அழுத்தத்தினொலும் அழுத்தப�ட்டு நிலைக்ேரியொே 
உருமைொறின. நிலைக்ேரி ேொர்�்ன 
முதன்மையொே சேொண்டுளைது இ்றந்த 
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தொே்ரஙேள நிலைக்ேரியொே மைொறும் சமைதுேொன 
நிேழ்ச்சி ேொர்�னொதல் எனப�டுகி்றது.

6.4.1  நிலககரிஹய சவளி்ய எடுத்தல்
பூமியின வமைற்�்ரபபிற்கு கீவழ உளை 

நிலைக்ேரி �டு்ேேளிலிருந்து நிலைக்ேரி 
சேளிவய எடுக்ேப�டுகி்றது. பூமியின உளவை 
ேொணப�டும் நிலைக்ேரியொனது சேடிப 
ச�ொருட்ே்ை சேொண்டு சேடிக்ே ச�யது 
பூமியின வமைற்�குதிக்கு சேொண்டுே்ரப�டுகி்றது. 
நிலைக்ேரி �டு்ேயின ஆழத்்தப ச�ொறுத்து 
நிலைக்ேரியொனது இரு ேழிேளில் சேளிவய 
எடுக்ேப�டுகி்றது.

்ைற்பகுதி சுரஙகம் ்்தோண்டு்தல்
பூமியின வமைற்�குதியில் 22 அடி ஆழத்தில் 

நிலைக்ேரி �டு்ேேள இருக்குமைொனொல் 
வமைற்�குதி மைண் சேளிவயற்்றப�ட்டு நிலைக்ேரி 
வதொண்டி எடுக்ேப�டுகி்றது. இது வமைற்�குதி 
சு்ரஙேம் வதொண்டுதல் எனப�டும்.

்படம் 6.9  வமைற்�குதி சு்ரஙேம் வதொண்டுதல்

கீழ்்பகுதி சுரஙகம் ்்தோண்டு்தல்
சிலை இடஙேளில் பூமியின மிே ஆழமைொன 

�குதிேளில் நிலைக்ேரி �டு்ேேள ேொணப�டும். 
இந்நி்லையில் பூமியின ஆழத்தில் சு்ரஙேஙேள 
வதொண்டப�ட்டு நிலைக்ேரி ச�்றப�டுகி்றது. இது 
கீழ்�குதி சு்ரஙேம் வதொண்டுதல் அல்லைது 
ஆழமைொன சு்ரஙேம் வதொண்டுதல் எனப�டுகி்றது.

்படம் 6.10  கீழ்�குதி சு்ரஙேம் வதொண்டுதல்
உலைேைவில் சுமைொர் 70 நொடுேளில் நிலைக்ேரி 

இருபபுேள ேொணப�டுகின்றன. மிேப ச�ரிய 
இருபபுேள அசமைரிக்ேொ,  ்ரஷியொ,  சீனொ,  
ஆஸதிவ்ரலியொ மைற்றும் இந்தியொவில் 
ேொணப�டுகின்றன. உலைேைவில் 30 �தவீத 
நிலைக்ேரி்ய ேழஙகி அசமைரிக்ே நொடொனது 
முதலைொேதொே திேழ்கி்றது. இந்தியொவில் 
நிலைக்ேரி சேட்டி எடுத்தல் 1774ம் ஆண்டு 
சதொடஙகியது இந்தியொ உலைேைவில் நிலைக்ேரி 
உற்�த்தியில் மூன்றொேது ச�ரிய நொடொே 
திேழ்கி்றது. உலைேத்தின நிலைக்ேரி இருபபுேளில் 
மூனறில் இ்ரண்டு �ஙகு அசமைரிக்ேொவிலும்,  
சீனொவிலும் உளைது. 

6.4.2 நிலககரியின் வஹககள்
நிலைக்ேரி்ய அதில் உளை ேொர்�னின 

அை்ேப ச�ொறுத்தும் சேளிவிடும் 
சேப�ொற்்ற்லைப ச�ொறுத்தும் நொனகு முக்கிய 
ே்ேேைொப ே்ேப�டுத்தலைொம் அ்ேயொேன. 
லிக்்னட், து்ண பிட்டுமினஸ,  பிட்டுமினஸ 
மைற்றும் ஆந்த்்ர்�ட். இந்த நொனகு ே்ேேள 
அதிே சேப�ொற்்ற்லைத் தரும் ே்ேேள ஆகும். 
அதிே சேப�ொற்்ற்லைத் தரும் ே்ேவய மிேவும் 
விரும்�த்தக்ேதொகும். 
லிகஹனட

இது �ழுபபு நி்றமு்டய ஒரு மிேவும் த்ரம் 
கு்்றந்த நிலைக்ேரியொகும். இதிலுளை 
ேொர்�னின �தவீதம் 25-35%. லிக்்னட் அதிே 

்படம் 6.11 நிலைக்ேரி ே்ேேள

ஆந்த்்ர்�ட்பிட்டுமினஸ
து்ண-

பிட்டுமினஸலிக்்னட்
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அைவு நீ்்ரயும் சமைொத்த நிலைக்ேரி இருபபில் 
ஏ்றக்கு்்றய �ொதியைவி்னயும் 
சேொண்டுளைது. இது மின�ொ்ர உற்�த்தியில் 
�யன�டுகி்றது. சதொகுபபு மு்்றயிலைொன 
இயற்்ே ேொயு்ேயும்,  உ்ரபச�ொருட்ே்ையும் 
உற்�த்தி ச�யயவும் லிக்்னட் �யன�டுகி்றது.

துஹை-பிடடுமினஸ்:
லிக்்னட் அடர்நி்றமைொேவும் ேடினமைொேவும் 

ஆகும்ச�ொழுது து்ண பிட்டுமினஸ நிலைக்ேரி 
உருேொகி்றது. இது ேரு்மை நி்றமு்டய 
குனறிய நிலைக்ேரி ே்ேயொகும். லிக்்னட் 
ே்ே்ய விட உயர் சேப�மைதிப்�யும் 
சேொண்டது. இதிலுளை ேொர்�னின �தவீதம் 
35-44% ஆகும். இது முதன்மையொே மின�ொ்ர 
உற்�த்திக்கு எரிச�ொருைொேப �யன�டுகி்றது. 
இவே்ே நிலைக்ேரியில் மைற்்ற நிலைக்ேரி 
ே்ேே்ை விட கு்்றந்தைவு �ல்�ர் அைவு 
உளைது. வமைலும் தூய்மையொே எரியக்கூடியது.

பிடடுமினஸ் நிலககரி
நி்்றய இயற்பியல் மைற்றும் வேதியியல் 

மைொற்்றஙேைொல் து்ண பிட்டுமினஸ நிலைக்ேரி 
பிட்டுமினஸ ே்ே நிலைக்ேரியொே மைொற்்றம் 
ச�ற்றுளைது. இது அடர் ேரு்மை நி்றமும் ேடினத் 
தன்மை்யயும் சேொண்டது. இவே்ே 
நிலைக்ேரியில் 45-86% ேொர்�ன உளைது. 
வமைலும் அதிே சேப�ொற்்றல் மைதிப்�யும் 
ச�ற்றுளைது. இது மின�ொ்ரம் உற்�த்தி ச�யயப 
�யன�டுகி்றது. இவே்ே நிலைக்ேரியின 
மைற்றுசமைொரு �யன�ொடு, இரும்பு மைற்றும் எஃகு 
உற்�த்தித் சதொழிற்�ொ்லைேளுக்கு ேல்ேரி 
ேழஙகுேதொகும். வமைலும் இவே்ே 
நிலைக்ேரியிலிருந்து கி்டக்கும் உ� 
வி்ைச�ொருட்ேள ச�யிண்டுேள,  ்நலைொன 
மைற்றும் �ல்வேறு ச�ொருட்ேள தயொரிக்ேப 
�யன�டுகின்றன. 
ஆந்தரஹெட

இது மிேவும் உயர்த்ரம் சேொண்ட நிலைக்ேரி 
ே்ேயொகும். மிகுந்த ேடினத்தன்மையும் அடர் 
ேரு்மை நி்றத்்தயும் சேொண்டது. இவே்ே 
நிலைக்ேரி மிேவும் இவலை�ொனதும் உயர்ந்த 
சேப� ஆற்்ற்லையும் சேொண்டது. ஆந்த்்ர்�ட் 
நிலைக்ேரியொனது மிேவும் ேடினமைொனது. அடர் 
ேரு்மை நி்றமும்  �ை�ைக்கும் தன்மை்யயும் 
சேொண்டது இதிலுளை ேொர்�னின �தவீதம் 
86-97% ஆகும். பிட்டுமினஸ நிலைக்ேரி்ய விட 

�ற்று உயர்ந்த சேப�ொற்்றல் மைதிப்� 
உ்டயது . ஆந்த்்ர்�ட் நிலைக்ேரி நீண்ட வந்ரம் 
எரிந்து அதிே சேப�த்்தயும் கு்்றேொன 
தூசியி்னயும் தருகி்றது. 

 செயல்்போடு 4

இந்தியொ ே்்ர�டத்தில் நிலைக்ேரிச் 
சு்ரஙேஙேள உளை �குதிே்ை குறி. வமைலும் 
அஙகு எந்த ே்ே நிலைக்ேரி கி்டக்கி்றது 
என�்த ேண்டறிே. 

6.4.3 நிலககரியின் ்பயன்கள்
• நிலைக்ேரி சேப�த்்தயும் மின�ொ்ரத்்தயும் 

உற்�த்தி ச�யயப�யன�டுகி்றது. 
• உயவுபச�ொருட்ேள,  நீர்ஒட்டொ ச�ொருட்ேள,  

ச்ரசினேள,  அழகு�ொதனப ச�ொருட்ேள ஷொம்பு 
மைற்றும் �ற்�்� வ�ொன்ற்ே தயொரிக்ேப 
�யன�டும் சிலிக்ேனின ேழிபச�ொருட்ே்ை 
உற்�த்தி ச�யயப �யன�டுகின்றன. 

• ச�யல்மிகு ேரி முேபபூச்சுக்ேளிலும் பி்ற அழகு 
�ொதனபச�ொருட்ேளிலும் �யன�டுகி்றது. 

• ேொகிதம் தயொரிப�தில் நிலைக்ேரி �யன�டுகி்றது.
• அலுமினொ தூய்மைப�டுத்தும் 

சதொழிற்�ொ்லைே்ை உருேொக்ே நிலைக்ேரி 
�யன�டுகி்றது.

• மிேவும் ேலி்மை சேொண்டது ஆனொல் 
இேற்றின இவலை�ொன ேொர்�ன இ்ழேள 
ேட்டுமைொனம், மை்லைவயறும் ்�க்குேள 
சடனனிஸ ்ரொக்சேட்டுேள தயொரிக்ேப 
�யன�டுகி்றது.

• நிலைக்ேரியிலிருந்து ச�்றப�டும் ச�யல்மிகு 
ேரி நீர் மைற்றும் ேொற்று சுத்தப�டுத்தும் 
ேடிேட்டிேளிலும் சிறுநீ்ரே சுத்திேரிபபு 
ேருவிேளிலும் �யன�டுகி்றது. 

கோர்பன் இஹழ

உயவு்ப ச்போருடகள் நீர ஒடடோ உஹட

செயல் மிகக  
கரி

 

்படம் 6.12  நிலைக்ேரின �யனேள
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6.4.4  நிலககரியிலிருந்து கிஹடககும் 
விஹைச்போருடகள்

ேொற்றில்லைொ சூழலில் நிலைக்ேரி்ய 
சேப�ப�டுத்தும் ச�ொழுது அது எரியொமைல் 
நி்்றய வி்ைச�ொருட்ே்ைத் தருகி்றது. 
ேொற்றில்லைொ சூழலில் நிலைக்ேரி்ய 
சேப�ப�டுத்தி, சி்தத்து ேடித்தலுக்கு 
உட்�டுத்தி ஆயி்ரத்திற்கும் வமைற்�ட்ட 
சேவவேறு ே்ேயொன ச�ொருட்ேள, 
உ�வி்ைச�ொருட்ேள ச�்றப�டுகி்றது. 
வ�ொபபுேள,  ஆஸபிரின மைொத்தி்்ரேள, 
ே்்ரப�ொனேள, ேொயஙேள பிைொஸடிக்குேள,  
ச�யற்்ே இ்ழேள (வ்ரயொன,  ்நலைொன 
வ�ொன்ற்ே) ஆகிய்ே சிலை 
எடுத்துக்ேொட்டுேைொகும். இந்தச்சி்தத்து 
ேடித்தலில் கி்டக்கும் முக்கிய 
வி்ைச�ொருட்ேைொேன. ேல்ேரி, நிலைக்ேரித்தொர், 
அம்வமைொனியொ மைற்றும் நிலைக்ேரி ேொயு. 
நிலககரிஹயச் சிஹ்ததது வடித்தல்:

ஆயேேத்தில் நிலைக்ேரி்யச் சி்தத்து 
ேடித்த்லை நொம் ச�யய முடியும் அதற்ேொன 
உ�ே்ரண அ்மைபபு கீவழ ேொட்டப�ட்டுளைது.
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்படம் 6.13  நிலைக்ேரி்யச் சி்தத்து ேடித்தல்
ஒரு வ�ொத்னக்குழொயில் நுண்ணிய 

துேைொக்ேப�ட்ட நிலைக்ேரி எடுத்துக் 
சேொளைப�ட்டு சேப�ப�டுத்தப�டுகி்றது. 
குறிபபிட்ட சேப�நி்லையில் நிலைக்ேரி 
சி்தவுற்று ேல்ேரி ேரித்தொர், அம்வமைொனியொ 
மைற்றும் நிலைக்ேரிேொயு ஆகிய்ே 
உருேொகின்றன. இ்ரண்டொேது வ�ொத்னக் 
குழொயில் ேரித்தொர் �டிகி்றது. ேரிேொயு 
�க்ேக்குழொயின ேழிவய சேளிவயறுகி்றது. 
இவவி்னயில் உருேொகும் அம்வமைொனியொ 
நீரினொல் உறிஞ்�ப�ட்டு அம்வமைொனியம் 
்ைட்்ரொக்்�டு உருேொகி்றது. இறுதியொே 
ேரு்மைநி்ற�டிேொே ேல்ேரி வ�ொத்னக்குழொயில் 
தஙகிவிடுகி்றது.

கல்கரி: ேல்ேரி 98% ேொர்�்னக் 
சேொண்டுளைது. இது நுண் து்ைேளு்டயது 
ேரு்மையொன மைற்றும் மிகுந்த தூய்மையொன 
நிலைக்ேரி �டிேமைொகும். இது ஒரு சி்றந்த 
எரிச�ொருள மைற்றும் பு்ேயினறி எரியக்கூடியது. 
இது ச�ரும்�ொலும் உவலைொேஙே்ை அேற்றின 
தொதுக்ேளிலிருந்து பிரித்சதடுத்தலில் 
ஒடுக்கியொே �யன�டுகி்றது. எரிச�ொருள 
ேொயுக்ேைொன உற்�த்தி ேொயு நீர்ேொயு 
ஆகியேற்்்ற உற்�த்தி ச�யய �யன�டுகி்றது.
கரித்தோர: இது �ல்வேறு ேொர்�ன வ�ர்மைஙேளின 
ேலை்ேயொகும். இது சேட்டியொன விரும்�த்தேொத 
மைணமு்டய ஒரு ேரு்மைநி்ற தி்ரேமைொகும். 
இத்ன பினனக்ேொயச்சி ேடிக்கும்ச�ொழுது 
ச�னசீன; சடொலுவீன பீனொல் மைற்றும் அனிலீன 
வ�ொன்ற �ல்வேறு வேதிபச�ொருட்ேள 
கி்டக்கின்றன. இ்ே �ொயஙேள 
சேடிபச�ொருட்ேள ச�யிண்டுேள,  ச�யற்்ே 
இ்ழேள,  மைருந்துேள மைற்றும் பூச்சிக்சேொல்லிேள 
தயொரிக்ேப �யன�டுகின்றன. 
ேரித்தொளிலிருந்து கி்டக்கும் மைற்ச்றொரு 
முக்கியபச�ொருள நொபதலீன உருண்்டேள 
(அந்துருண்்டேள) ஆகும். இ்ே பூச்சி 
வி்ரட்டிேைொே �யன�டுகி்றன்றன.
கரிவோயு: இது நே்ரேொயு எனறும் 
அ்ழக்ேப�டுகி்றது. இது முதன்மையொே 
்ைட்்ரஜன மீத்வதன மைற்றும் ேொர்�ன 
வமைொனொக்்�டு ஆகிய ேொயுக்ேளின 
ேலை்ேயொகும். இக்ேலை்ேயில் உளை 
ேொயுக்ேள எரியும் தன்மை சேொண்ட்ே 
என�தொல் சி்றந்த எரிச�ொருைொேப 
�யன�டுகி்றது. வமைலும் இது அதிே ேவலைொரி 
மைதிபபும் சேொண்டது.
அம்்ைோனியோ: நிலைக்ேரியிலிருந்து கி்டக்கும் 
மைற்ச்றொரு உ�வி்ைச�ொருள 
அம்வமைொனியொேொகும். இது அம்வமைொனியம் 
�ல்வ�ட் அம்வமைொனியம் ேொப�ர் �ொஸவ�ட் 
வ�ொன்ற்ேேள தயொரிக்ேப �யன�டுகி்றது.

நிலைக்ேரி ேருபபு ்ே்ரம் எனறு 
அ்ழக்ேப�டுகி்றது. ஏசனனில் 
இது வி்லைமைதிப�ற்்றது. 1000 கிகி 

நிலைக்ேரியொனது 700 கிகி ேல்ேரி, �லை 
லிட்டர்ேள அம்வமைொனியொ,  50 லிட்டர்ேள 
ேரித்தொர் மைற்றும் 400மீ3 ேரிேொயு்ேத் 
த்ரேல்லைது. 
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 6.5  ச்பட்ரோலியம்
ச�ட்வ்ரொலியம் என்ற 

ச�ொல் ‘�ொ்்ற” எனப 
ச�ொருள�டும் ‘ச�ட்்ரொ” மைற்றும் 
எண்சணய எனப 
ச�ொருள�டும் ‘ஓலியம்” என்ற 
இலைத்தின சமைொழிச் 
ச�ொற்ேளிலிருந்து ச�்றப�ட்டது. இது 
�ழஙேொலைத்தில்  ேடலில் ேொழ்ந்த உயரினஙேள 
இ்றந்து அழுகும் ச�ொழுது உருேொன ஒரு �டிமை 
எரிச�ொருைொகுமை. ச�ட்வ்ரொலியம் பூமியில் 
ேொணப�டும் �ல்வேறு திட, தி்ரே ேொயு 
நி்லைேளில் ேொணப�டும் 
்ைட்வ்ரொேொர்�னேளின ேலை்ேயொகும். 
ச�ொதுேொே ச�ட்வ்ரொலியம் என�து தி்ரே 
நி்லையில் ேொணப�டும் ேச்�ொ எண்சண்யக் 
குறிக்கும். ஆனொல் ச�ட்வ்ரொலியம் என�து 
இயற்்ே ேொயு,  திட நி்லை பிட்டுசமைன 
ஆகியேற்்்றயும் வ�ர்த்வத குறிக்கும் ஒரு 
ச�ொல்லைொகும். இயற்்ே ேொயு மைற்றும் ேச்�ொ 
எண்சணய முதன்மை �டிமை எரிச�ொருட்ேள 
எனப�டுகின்றன. 

்படம் 6.14  ச�ட்வ்ரொலியம் பிரித்சதடுத்தல்

�ழஙேொலை நொேரிேஙேள ேச்�ொ 
ஒட்டும் ச�ொருட்ேைொேப 
�யன�டுத்தியுளைன. �ல்வேறு 

�்ரபபுேளில் நீர்புேொேண்ணம் தடுப�தற்கு 
ஒட்டும் ச�ொருைொே �யன�டுத்தப�ட்டது.

6.5.1  ச்பட்ரோலியததின் ்பரவல் (அைவு)
உலைகில் முதன்மையொன ச�ட்வ்ரொலியம் 

உற்�த்தி நொடுேள அசமைரிக்ே ஐக்கிய நொடுேள,  
கு்ேத், ஈ்ரொக்,  ஈ்ரொன,  ்ரஷயொ மைற்றும் 
சமைக்ஸிவேொ. இந்தியொவில் அஸஸைொம்,  குஜ்ரொத்,  

மைே்ரொஷடி்ரொ (மும்்�),  ஆந்தி்ர பி்ரவத�ம் 
(வேொதொேரி,  கிருஷணொ நதிப�டு்ேேள),  
தமிழ்நொடு (ேொவிரிப�டு்ே) ஆகிய இடஙேளில் 
ேொணப�டுகி்றது. பூமி்யத் து்ையிட்டு 
ஆழ்து்ைக் கிணறுேள மூலைம் 
ச�ட்வ்ரொலியமைொனது ேரு்மை நி்ற தி்ரேமைொே 
சேளிவய எடுக்ேப�டுகி்றது.

உலைகின முதல் ச�ட்வ்ரொலிய 
எண்சணயக் கினறு 1839 ஆம் 
ஆண்டு அசமைரிக்ேொவில் உளை 

ச�னசில்வேனியொவில் வதொண்டப�ட்டது. 
இ்ரண்டொேது எண்சணயக் கிணறு 1867 
ஆம் ஆண்டு இந்தியொவில் அ�ொமில் மைொக்கும் 
என்ற இடத்தில் வதொண்டப�ட்டது.

6.5.2  கச்ெோ எண்சைஹய சுததிகரித்தல்
எண்சணயக் கிணறுேளிலிருந்து 

கி்டக்கும் அடர்ந்த ேரு்மை நி்ற ேழுேழுப�ொன 
தூய்மையற்்ற ச�ட்வ்ரொலியமைொனது  நீர்,  
திண்மைத் துேளேள,  மீத்வதன,  ஈத்வதன 
வ�ொன்ற ேொயுக்ேள ஆகியேற்்்ற மைொசுக்ேைொேக் 
சேொண்டுளைது. �ல்வேறு �யன�ொட்டுக்கு 
உேந்ததொே மைொற்றுேதற்கு ச�ட்வ்ரொலியம் அதன 
�குதிபச�ொருட்ேைொே பிரிக்ேப�டவேண்டும். 
�யனமிக்ே உ� வி்ைச�ொருட்ே்ை 
ச�ட்வ்ரொலியத்திலிருந்து பிரித்சதடுக்ேவும் 
வத்ேயற்்ற மைொசுக்ே்ை நீக்ேவும் 

�ஜரா�

அ�ஸா�

இ��யா 
எ�ைல ேகா�

வைரபட�

வ�காள
���டா

இ��ய�  ெப��கட�

அர��
கட�

அளைவ�� இ�ைல

��ைப
ைஹ

வ
ேம

ெத


்படம் 6.15 ச�ட்வ்ரொலியம் எடுக்ேப�டும் இடஙேள
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ச�யல்�டுத்தப�டும் மு்்ற சுத்திேரிபபு 
எனப�டும். இச்ச�யல்�ொட்டில் உளை 
�டிநி்லைேள கீவழ த்ரப�ட்டுளன.

்படம் 6.16  ேச்�ொ எண்சணய

நீஹர்ப பிரிதச்தடுத்தல் 
எண்சணயக் கிணறுேளிலிருந்து 

ச�்றப�டும் ேச்�ொ எண்சணய உபபு நீ்்ரயும் 
வ�ர்ந்வத ச�ற்றிருக்கும். எனவே முதல் �டியொே 
நீ்ரொனது ேச்�ொ எண்சணயிலிருந்து 
பிரித்சதடுக்ேப�டுகி்றது. 

ெல்்பர ்ெரைஙகஹை்ப பிரிதச்தடுத்தல்
ேச்�ொ எண்சணயில் உளை தீஙகு 

வி்ைவிக்கும் �ல்�ர் வ�ர்மைஙேள மைொசுக்ேைொே 
உளைன. இந்நி்லையில் இம்மைொசுக்ேள 
சேளிவயற்்றப�டுகின்றன. 

பின்னககோயச்சி வடித்தல்
ச�ட்வ்ரொலியம் என�து ச�ட்வ்ரொலிய ேொயு, 

ச�ட்வ்ரொல், டீ�ல்,  மைண்சணண்சணய உயவு 
எண்சணய,  �ொ்ரபின சமைழுகு ஆகியேற்்்ற 
சேொண்ட ஒரு ேலை்ேயொகும். இந்தப 
�குதிபச�ொருட்ே்ை பினனக் ேொயச்சி ேடித்தல் 
ேலைனேளில் பினனேொயச்சி ேடித்தல் மூலைம் 
பிரிக்ேப�டுகின்றன. சேவவேறு 
சேொதிநி்லைே்ை உ்டய தி்ரேஙேள 
அடஙகிய ேலை்ே்ய சேப�ப�டுத்தி 
தனித்தனியொேப பிரித்து பினபு குளிர்வித்த்லை 
பினனக்ேொயச்சி ேடித்தல் எனகிவ்றொம்.

தூய்மையற்்ற ச�ட்வ்ரொலியம் முதலில் 
4000C ஒரு உ்லையில் சேப�ப�டுத்தப�டுகி்றது. 
ேச்�ொ எண்சணய ஆவி உ்லையின 
வமைற்�குதி்ய ேந்த்டயும் ச�ொழுது �ல்வேறு 
�குதிேைொே அேற்றின சேொதிநி்லையின 
அடிப�்டயில் பிரிகின்றன. இப�குதிப 
ச�ொருட்ேள பினேரும் அட்டே்ணயில் 

த்ரப�ட்டுளைன. �யனதரும் �லை ச�ொருட்ேள 
ச�ட்வ்ரொலியத்திலிருந்தும் இயற்்ே 
ேொயுவிலிருந்தும் கி்டக்கின்றன. இ்ே 
‘ச�ட்வ்ரொசேமிக்ேல்ஸ” எனப�டுகின்றன. 
இபச�ொருட்ேள டிடர்சஜண்டேள,  ச�யற்்ே 
இ்ழேள மைற்றும் �ொலித்தீன வ�ொன்ற மைனிதனொல் 
உருேொக்ேப�ட்ட பிைொஸடிக்குேள தயொரிக்ேப 
�யன�டுகின்றன. இயற்்ே ேொயுவிலிருந்து 
கி்டக்கும் ்ைட்்ரஜன உ்ரஙேள தயொரிக்ே 
�யன�டும். இது ேணிேரீதியொே முக்கியத்துேம் 
ேொயந்தொே ேருதி ச�ட்வ்ரொலியத்்த நொம் 
‘ேருபபுத்தஙேம்” எனகிவ்றொம்.

6.5.3  ச்பட்ரோலியததின் ்பயன்கள்
ேச்�ொ எண்சணயிலிருந்து ச�்றப�டும் 

�ல்வேறு வி்ைச�ொருட்ேள எண்ணற்்ற 
�யன�ொடுே்ைக் சேொண்டுளைன.
• தி்ரேமைொக்ேப�ட்ட ச�ட்வ்ரொலிய ேொயு (LPG) 

வீடுேளிலும் சதொழிற்�ொ்லைேளிலும் 
எரிச�ொருைொே �யன�டுகி்றது. 

• ச�ட்வ்ரொல், டீ�ல் ேொேனஙேளுக்கு 
எரிச�ொருைொேப �யன�டுகி்றது. இ்ே 
மின�ொ்ர சஜனவ்ரட்டர்ே்ை இயக்ேவும் 
�யன�டுகின்றன.

• உலைர் �லை்ே ச�யேதற்கு ஒரு 
ே்்ரப�ொனொே ச�ட்வ்ரொல் �யன�டுகி்றது.

• ஸடவ அடுபபுேளிலும் சஜட்விமைொனஙேளிலும் 
மைண்சணண்சணய எரிச�ொருைொேப 
ச�ட்வ்ரொலியத்திலிருந்து �யன�டுகி்றது. 

• ச�ட்வ்ரொலியத்திலிருந்து ச�்றப�டும் உயவு 
எண்சணய எந்தி்ர �ொேஙேளின 
வதயமைொனத்்தக் கு்்றக்ேவும் எந்தி்ரஙேள 
துருபபிடிக்ேொமைலும் �ொதுேொக்ே உதவுகி்றது.

• �ொ்ரபின சமைழுகு, சமைழுகு ேர்த்திேள,  
ேளிம்பு மைருந்துேள,  எழுதப �யன�டும் ்மை,  
ேண்ணம் தீட்டும் ச�னசீல்ேள  
தயொரிக்ேவும் �யன�டுகின்றன.

• பிட்டுமைன அல்லைது அஸ�ொல்ட் �ொ்லைேள 
அ்மைக்ேப �யன�டுகி்றது.

 செயல்்போடு 5

இந்தியொவில் எஙகு ச�ருமைைவில் ச�ட்வ்ரொலியம் 
எடுக்ேப�டுகி்றது என�்தக் ேண்டறிே. வமைலும் 
இந்தியொவில் உளை ச�ட்வ்ரொலியம் சுத்திேரிபபு 
நி்லையஙே்ைப �ட்டியிலிடுே.
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 6.6  எரிச்போருள்
எ ரி யு ம் ச � ொ ழு து 

சேப�ொற்்ற்லைத்தரும் எந்தப 
ச�ொரு்ையும் நொம் 
எரிச�ொருள எனலைொம். இந்த 
சேப�ொற்்ற்லை நொம் 
�்மைக்ே,  சூடு�டுத்த மைற்றும் 
நி்்றய சதொழிற்�ொ்லைேள 
மைற்றும் உற்�த்தி ச�யல்�ொடுேளுக்கு 
�யன�டுத்தலைொம். அன்றொட ேொழ்வில் நொம் 
�யன�டுத்தும் சிலை எரிச�ொருட்ேள சிலை மை்ரம்,  
ேரி,  ச�ட்வ்ரொல்,  டீ�ல் மைற்றும் இயற்்ே ேொயு .

6.6.1 எரிச்போருடகளின் வஹககள்
இயற்பியல் நி்லை்யப ச�ொறுத்து 

எரிச�ொருட்ேள �ல்வேறு ே்ேேளில் 
ே்ேப�டுத்தப�டுகின்றன. அ்ேயொேன,  
திட,  தி்ரே மைற்றும் ேொயு எரிச�ொருட்ேள

திட எரிச்போருடகள்
மை்ரம் மைற்றும் நிலைக்ேரி வ�ொன்ற்ே திட 

நி்லையில் உளைதொல் திட எரிச�ொருட்ேள 
எனப�டுகின்றன. இந்தே்ே எரிச�ொருட்ேள 
முதன முதலில் மைனிதனொல் �யன�டுத்தப�ட்டது. 
இேற்்்ற எளிதில் வ�மிக்ேவும் சேொண்டு 
ச�ல்லைவும் முடியும். இேற்றுக்ேொன உற்�த்திச் 
ச�லைவு கு்்றவு.
திரவ எரிச்போருடகள்

ச�ரும்�ொலைொன தி்ரே எரிச�ொருட்ேள 
இ்றந்த தொே்ர, விலைஙகுேளின 
�டிமைஙேளிலிருந்து ச�்றப�ப�டுகின்றன. 
ச�ட்வ்ரொலிய எண்சணய, ேரித்தொர் மைற்றும் 
ஆல்ேைொல் ஆகிய்ே சிலை தி்ரே 
எரிச�ொருட்ேைொகும். இந்த எரிச�ொருளேள 
எரியும் ச�ொழுது அதிே ஆற்்ற்லைத் 
தருகின்றன. வமைலும் �ொம்�ல் த்ரொமைல் 
எரிகின்றன.

்படம் 6.17  ச�ட்வ்ரொலியத்்த பிரித்சதடுத்தல்

கல�க��
அைட�க�ப��

வா�

ெப�ேரா�
(ேகேசா	�)

ேவ��ெபா��க�

ெஜ� �மான
எ�ெபா��

உய�
எ ெண�

சாைல
ேபா�த�

ெம��
க�ப�

எ�ெபா��

�ச�
எ�ெபா��

�����
���க��� வா�
< 40°C

ெபேரா
 
40°C - 205°C

நா�த��
60°C - 100°C

ம�ெண�ெண�
175°C - 325°C

�ச
 250°C - 350°C

உய� எ�ெண�
300°C - 370°C

எ�ெபா�  எ�ெண�
370°C - 600°C

எ�ய ப�� > 600°C

�� �ல���:
• �ைற�த ெகா��ைல
• எ��
 ஆ�யாக���ய
• எ��
 ��ப�ற���ய
• எ��
 பா��

ெப�ய �ல���:
• உய� ெகா��ைல த�ைம 
• எ��
 ஆ�யாகாத த�ைம 
• எ��
 ��ப�றாத த�ைம 
• எ��
 பாயாத த�ைம 

க�சா எ�ெண�

(25°C)

ெவ�ப�
(350°C)
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83 அன்றாட வறாழ்வில் வவதியியல்

வோயு எரிச்போருடகள்
நிலைக்ேரி ேொயு, எண்சணய ேொயு, உற்�த்தி 

ேொயு மைற்றுமை ்ைட்்ரஜன ேொயு ஆகிய்ே 
ேொயு எரிச�ொருளேளுக்கு சிலை எடுத்துக்ேொட்டுேள 
ஆகும்.

6.6.2 எரிச்போருடகள் ்பண்புகள்
ஒரு நல்லியல்பு எரிச�ொருள பினேரும் 

�ண்புே்ைப ச�ற்றுளைது.
• எளிதில் கி்டக்ேக்கூடியது.
• எளிதில் சேொண்டு ச�ல்லைப�டக்கூடியது.
• கு்்றந்த வி்லையில் கி்டக்ேக்கூடியது.
• உயர்ந்த ேவலைொரி மைதிப்�க் சேொண்டது.
• அதிேமைொன சேப�த்்த சேளிவிடக்கூடியது.
• எரிந்த பிற்கு விரும்�த்தேொத ேழிவுே்ை 

தருேதில்்லை.

6.6.3 எரிச்போருள் தி்ன்
எந்த எரிச�ொருளும் ேொர்�்ன ஒரு 

முக்கியப �குதிப ச�ொருைொேக் சேொண்டுளைது. 
ஒரு எரிச�ொருள எரியும் ச�ொழுது 
ஆக்ஸிஜனுடன இ்ணந்து எரிந்து அதிேைவு 
சேப�த்்த சேளிவிடுகி்றது ஒரு எரிச�ொருள 
குறுகிய ேொலைத்தில்  ச�ருமைைவு சேப�த்தி்ன 
சேளிவிடவேண்டும் என நொம் 
எதிர்�ொர்க்கிவ்றொம். ஒரு எரிச�ொருளின 
தி்ற்ன கீழ்க்ேண்டேற்றிலிருந்து புரிந்து 
சேொளைலைொம்.

குறி்பபிடத்தகக ஆற்ல்
ஓ்ரலைகு நி்்றயு்டய எரிச�ொருள எரியும் 

ச�ொழுது சேளிவிடப�டும் சேப� ஆற்்றவலை 
குறிபபிடத்தக்ே ஆற்்றல் எனப�டும். இது ஓ்ரலைகு 
நி்்றக்ேொன ஆற்்றல் என 
ே்்ரயறுக்ேப�டுகி்றது இது எரிச�ொருட்ேளில் 
வதக்கி ்ேக்ேப�ட்டுளை ஆற்்ற்லை அைவிட 
�யன�டுகி்றது இதன அலைகு Jkg -1

க்லோரி ைதி்பபு
�ொதொ்ரண சூழ்நி்லைேளில் நி்லையொன 

அழுத்தத்தில் ஒரு எரிச�ொருள முழு்மையொே 
எரிந்து சேளிவிடும் சேப�ொற்்றலின 
அைேொகும். இது KJ/Kg என்ற அலைகில் 
அைக்ேப�டுகி்றது 

அட்டே்ண 6.1 �ல்வேறு எரிச�ொருட்ேளின 
ேவலைொரி மைதிபபு அட்டே்ண.

எரிச�ொருள ேவலைொரி மைதிபபு
மைொட்டுச்�ொணக்ேட்டி 6000 – 8000
மை்ரம் 17000 – 22000
நிலைக்ேரி 25000 – 33000
ச�ட்வ்ரொல் 45000
மைண்சணண்சணய 45000
டீ�ல் 45000
மீத்வதன 50000
CNG 50000
LPG 55000
உயிரி ேொயு 35000 – 40000
்ைட்்ரஜன 150000

ஆக்டன் எண்:
இது ச�ட்வ்ரொலில் உளை ஆக்வடன என்ற 

்ைட்வ்ரொேொர்�னின அை்ேக் குறிக்கும் ஒரு 
எண்ணொகும். உயர்ந்த ஆக்வடன எண்்ண 
ச�ற்றுளை எரிச�ொருள ஒரு நல்லியல்பு 
எரிச�ொருைொகும்.
சீட்டன் எண்

இது டீ�ல் எஞ்சினில் உளை எரிச�ொருளின 
�ற்்ற்ேபபு ேொலை அை்ே அைப�தொகும். 
சீட்வடன எண் அதிேம் எனில் அது கு்்றேொன 
�ற்்ற்ேபபு வந்ரத்்தக் குறிக்கும் உயர்ந்த 
சீட்வடன எண்சேொண்ட எரிச�ொருள ஒரு 
நல்லியல்பு எரிச�ொருள எனப�டும். 

அட்டே்ண 6.3 ஆக்வடன எண் - 
சீட்வடன எண் வேறு�ொடுேள

ஆக்வடன எண் சீட்வடன எண்
ஆக்வடன எண் மைதிபபீடு 
ச�ட்வ்ரொலுக்கு 
�யன�டுத்தப�டுகி்றது

சீட்வடன எண் மைதிபபீடு 
டீ�லுக்குப 
�யன�டுகி்றது.

இது ச�ட்வ்ரொலிலுளை 
ஆக்வடனின அை்ேக் 
குறிக்கி்றது.

இது டீ�ல் எஞ்சினிலுளை 
�ற்்ற்ேபபு எரிச�ொருளின 
வந்ரத்்தக் குறிக்கி்றது.

ச�னசீன, அல்லைது சடொலு 
வி்ன வ�ர்ப�தன மூலைம் 
ச�ட்வ்ரொலின ஆக்வடன 
எண்்ண அதிேரிக்ே முடியும்.

ஆசிட்வடொ்னச் 
வ�ர்�தன மூலைம் டீ�லின 
சீட்வடன எண்்ண 
அதிேரிக்ே முடியும்.

உயர்ந்த ஆக்வடன எண் 
ச�ற்றுளை எரிச�ொருளின 
சீட்வடன எண் கு்்றேொே 
இருக்கும்

அதிே சீட்வடன எண் 
ச�ற்றுளை எரிச�ொருளின 
ஆக்வடன எண் 
கு்்றேொே இருக்கும்.
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 6.7  ைோறறு எரிச்போருடகள்
இபபூமியில் உளை 

இயற்்ே ேைஙேள யொவும் 
மைனிதனொல் மிே வி்்ரேொேப  
�யன�டுத்தப�ட்டு ேருகி்றது. 
எனவே அ்ே வி்்ரவில் 
தீர்ந்துவிடும் ேழக்ேமைொே நொம் 
�யன�டுத்தி ேரும் 
எரிச�ொருள ச�ட்வ்ரொலியம். புதுபபிக்ே 
இயலைொதது மைற்றும் வி்்ரவில் தீர்ந்து 
வ�ொயவிடும். இனனும் 148 ஆண்டுேளுக்கு 
மைட்டுவமை நிலைக்ேரியும், 40 ேருடஙேளுக்கு 
மைட்டுவமை ச�ட்வ்ரொலியமும், 61 ேருடஙேளுக்கு 
மைட்டுவமை இயற்்ே ேொயுவும் இருக்கும் என 
ேணக்கிடப�ட்டுளைது. எனவே, மைொற்று ஆற்்றல் 
மூலைஙேள ேண்டறிய வேண்டிய வத்ே 
இருக்கி்றது. வமைலும் �டிமை எரிச�ொருட்ேள 
சேளிவிடும் தீஙேொன ேொயுக்ே்ை ேொர்�ன-
்ட-ஆக்்ஸைடு, ேொர்�ன வமைொனொக்்�டு 
மைற்றும் �ல்�ர் ்ட ஆக்்ஸைடு வ�ொன்ற்ே நம் 
சுற்றுச்சூழ்லை மைொசு�டுத்துகின்றன. �டிமை 
எரிச�ொருட்ே்ை எரிக்கும்ச�ொழுது உருேொகும் 
சேப�ம் பூமியின ேளிமைணடலைத்்த 
சேப�ப�டுத்துகி்றது. நம்மு்டய 
சுற்றுபபு்றத்தில் த்ரத்தி்ன உயர்த்துேதற்கு 
சூழ்லை மைொசுப�டுத்தொத  ஒரு எரிச�ொருள 
வத்ே என�்த நொம் நம்புகிவ்றொம். 
அத்த்ேய மைொற்று எரிச�ொருட்ேள சிலைேற்்்ற 
இஙகு ேொண்வ�ொம்.
உயிரி டீெல்

இது தொே்ர எண்சணயேைொன வ�ொயபீன 
எண்சணய,  ஆமைணக்கு எண்சணய,  வ�ொை 
எண்சணய,  சூரியேொந்தி எண்சணய,  �ருத்தி 
வி்த எண்சணய,  அரிசி தவிடு எண்சணய 
மைற்றும் இ்ரப�ர் மை்ர வி்த எண்சணய 
ஆகியேற்றில் இருந்து கி்டக்கி்றது. 

எதிர்ேொலைத்தில் ்ைட்்ரஜன 
ேொயு ஒரு மிேச்சி்றந்த மைொற்று 
எரிச�ொருைொகும். இந்த 

எரிச�ொருள தூய்மையொனது ஏசனனில் 
இது எரியும் ச�ொழுது நீர்மைட்டுவமை 
சேளிேரும்,  இதுமைட்டுமைல்லைொமைல்  
அதிேமைொன ஆற்்ற்லையும் ேொற்்்ற 
மைொசு�டுத்தொத தன்மை்யயும் ச�ற்றுளைது.

கோற்ோற்ல்
ேொற்்றொ்லைேள மூலைம் ேொற்்றொற்்றல் 

ச�்றப�டுகி்றது  ேொற்று வீ�ம் ச�ொழுது 
ேொற்்றொ்லைேள பிவைடுேள சுழனறு அ்ே 
இ்ணக்ேப�ட்டுளை ் டனவமைொ (மினனியற்றி) 
மூலைம் மின�ொ்ரம் உற்�த்தி ச�யயப�டுகி்றது. 
ச�ரும்�லைொன ேொற்்றொ்லைேள தமிழேத்தில் 
ேயத்தொறு, ஆ்ரல்ேொயசமைொழி, �ல்லைடம் மைற்றும் 
குடிமைஙேைம் ஆகிய ஊர்ேளில் அ்மைந்துளைன.

்படம் 6.18  ேொற்்றொ்லை
ெோை எரிவோயு

ேொற்றில்லைொச் சூழலில் மைொட்டுச் �ொணத்்த 
சநொதிக்ே ்ேத்து �ொண எரிேொயு 
ச�்ற�ப�டுகி்றது. இதில் ச�ரும்�ொன்மையொே 
மீத்வதனும் சிறிதைவு ஈத்வதனும் உளைது. 
இவேொறு ச�ரும்�ொலும் கி்ரொமைபபு்றஙேளில் 
�்மைக்ேவும் எந்தி்ரஙேள இயக்ேவும் 
�யன�டுகி்றது.

 6.7  சூரிய ஆற்ல்
சூரியன பூமியில் உயிரினஙேள 

ேொழத்தகுந்த சூழ்நி்லை்ய உண்டொக்கி 
முதன்மையொன மைற்றும் முக்கியமைொன ஆற்்றல் 
மூலைமைொகும். சூரிய ஆற்்றல் மைட்டுவமை 
இயற்்ேயில் தீர்நதுவிடொத ஆற்்றல் மூலைமைொகும். 
இது வி்லையில்லைொ மைற்றும் புதுபபிக்ேக்கூடிய 
ஆற்்றல் ேைமைொகும். இது சுற்றுச்சூழ்லை 
�ொதிக்ேொதது. இந்த ஆற்்றல் உலைேத்தின 
வத்ேே்ை பூர்த்தி ச�யேதற்ேொன ஒரு 
ஆற்்றல் ேொயந்த �டிமை எரிச�ொருட்ே்ை  �திலிடு 
ச�யயக்கூடிய ஒரு ேைமைொகும். அறிவியல் 
மைட்டும் சதொழில்நுட்�த்தில்  ஏற்�ட்டுளை 
ேைர்ச்சியினொல்  சூரிய ஆற்்றல் வமைலும் 
�யன�டுத்துேதற்கு எளிதொேவும் இன்்றய 
ஆற்்றல் �ொர்ந்த பி்ரச்�்னே்ை தீர்ப�தொேவும் 
உளைது. சூரிய ஆற்்றல் ஒரு �ரிசுத்தமைொன  
ஆற்்றல் கு்்றந்த முயற்சிே்ைக் சேொண்டு 
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அதிேைவு ஆற்்ற்லை �ல்வேறு ேருவிே்ைக் 
சேொண்டு நொம் ச�்ற முடியும்.

6.8.1 சூரிய ஆற்லின் ்பயன்்போடுகள்

்படம் 6.19  சூரிய மினதேடுேள

�ல்வேறு து்்றேளில் சூரியஆற்்றல் 
நி்்றய �யன�ொடுே்ைப ச�ற்றுளைது.
• சூரியஆற்்றல் நீர் சூவடற்றியில் �யன�டுகி்றது.
• விே�ொய,  விலைஙகுேள �ொர்ந்த ச�ொருட்ே்ை 

உலை்ர ்ேக்ேப�யன�டுகி்றது.
• மினனொற்்றல் உற்�த்தியில் �யன�டுகி்றது.
• சூரிய �சு்மை இல்லைஙேளில் �யன�டுகி்றது.
• சூரிய ஆற்்ற்லைக் சேொண்டு நீர் இ்்றத்தல், 

ேொயச்சி ேடித்தல்,  �்மைத்தல் மைற்றும் 
உ்லைேளில் சூவடற்றுதல் 
வ�ொன்றேற்்்றச் ச�யயலைொம்.

நிஹனவிறசகோள்க!
 ¾ மீத்வதன ஒரு மிே எளிய 

்ைட்வ்ரொேொர்�னொகும். இதில் ஒரு 
ேொர்�ன அணுவும் நொனகு ்ைட்்ரஜன 
அணுக்ேள இ்ணந்துளைன. 

 ¾ இயற்்ே ேொயு என�து மீத்வத்ன 
முதன்மையொேக் சேொண்டுளை 

இயற்்ேயொன ேொயுக்ேளின 
ேலை்ேயொகும்.

 ¾ CNG என�து மைலிேொன மைற்றும் 
தூய்மையொன எரிச�ொருைொகும். 
இவேொயு்ேப �யன�டுத்தும் ேொேனஙேள 
கு்்றந்த அைவு ேொர்�ன, ்ைட்வ்ரொ 
ேொர்�னே்ை சேளிவிடுகின்றன. இது 
ச�ட்வ்ரொல் டீ�்லை விட சிக்ேனமைொனது.

 ¾ உற்�த்தி ேொயு என�து ேொர்�ன 
வமைொனொக்்ஸைடு ்நட்்ரஜனும் ேலைந்த 
ேலை்ேயொகும்.

 ¾ நீர் ேொயு என�து ேொர்�ன வமைொனொக்்�டும் 
்ைட்்ரஜனும் ேலைந்த ேலை்ேயொகும். இது 
சதொகுபபு ேொயு எனறும் அ்ழக்ேப�டுகி்றது.

 ¾ ச�ட்வ்ரொலியம் என்ற ச�ொல் �ொ்்ற 
எனபச�ொருள�டும் ச�ட்்ரொ என்ற 
ச�ொல்லிலிருந்தும் எண்சணய எனப 
ச�ொருள�டும் ஓலியம் என்ற 
ச�ொல்லிலிருந்தும் உருேொனது.

 ¾ எபச�ொருள எரியும்ச�ொழுது சேப�ொற்்ற்லை 
உருேொக்குகி்றவதொ அது எரிச�ொருள 
எனப�டும்.

 ¾ குறிபபிடத்தக்ே ஆற்்றல் என�து ஓ்ரலைகு 
நி்்றக்ேொன ஆற்்றல் என 
ே்்ரயறுக்ேப�டுகி்றது. இது ச�ொருட்ேளில் 
வதக்கி ்ேக்ேப�ட்டுளை ஆற்்ற்லை  
அைப�தற்கு �யன�டுகி்றது.

 ¾ சீட்வடன எண்,  ஒரு டீ�ல் எஞ்�னின 
எரிச�ொருள �ற்்ற்ேபபு ேொலைத்்த 
அைக்கி்றது.

 ¾ சூரிய ஆற்்றல்  என�து சூரியக் 
ேதிர்வீச்சுக்ேள மூலைம் சூரிய ஆற்்ற்லை 
ச�்றப�டே்தக் குறிக்கும். 

  ச�ொல்லடைவு 

உயிரி வோயு மீத்வதன மைற்றும் ேொர்�ன-்ட-ஆக்்ஸைடு சேொண்ட ேொயுக் ேலை்ே.
க்லோரி ைதி்பபு �ொதொ்ரண சூழ்நி்லைேளில் நி்லையொன அழுத்தத்தில் ஒரு 

எரிச�ொருளமுழு்மையொே எரிந்து சேளிப�டுத்தும் சேப�த்தின 
அைேொகும்.

ெஙகிலிதச்தோடரோககம் ேொர்�ன அணுக்ேள ஒனறுடன ஒனறு இ்ண �ஙகிலித்சதொடர் வ�ொலை 
ச�ரிய மூலைக்கூறு அ்மைப்� உருேொக்கும் ேொர்�னின �ண்�ொகும். 

CNG அதிே அழுத்தத்்தக் சேொண்டு உருேொக்ேப�ட்ட அழுத்தப�ட்ட இயற்்ே 
ேொயு
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 ைதி்பபீடு

I.  ெரியோன விஹடஹயத ்்தரந்ச்தடுதது எழுதுக.
1. LPG ேொயுவுடன  ேலைக்ேப�டும் மைற்றும் அதன 

ேசி்ேக் ேண்டறிய உதவும் ஒரு 
வேதிபச�ொருள _____________.
அ) சமைத்தனொல்  ஆ) எத்தனொல் 
இ)ேற்பூ்ரம்   ஈ) சமைர்ேொபடன

2. சதொகுபபு ேொயு எனறு அ்ழக்ேப�டுேது 
எது?
அ) �துபபு நிலை ேொயு ஆ) நீர்ேொயு 
இ) உற்�த்தி ேொயு  ஈ) நிலைக்ேரி ேொயு

3. ஒரு எரிச�ொருள ேவலைொரிமைதிபபின அலைகு 
அ) கிவலைொ ஜுல்/வமைொல்
ஆ) கிவலைொ ஜுல்/கி்ரொம்
இ) கிவலைொ ஜுல்/கிவலைொ கி்ரொம்
ஈ) ஜுல்/கிவலைொ கி்ரொம்

4. ________ என�து உயர்த்ரமைொன 
நிலைக்ேரி ே்ேயொகும். 
அ) பீட்   ஆ)லிக்்னட் 
இ) பிட்டுமினஸ  ஈ) ஆந்த்்ர்�ட்

5. இயற்்ே ேொயுவில் ச�ரும்�ொன்மையொன 
�குதிபச�ொருள _______
அ) மீத்வதன  ஆ) ஈத்வதன 
இ) புவ்ரொபவ�ன  ஈ) பியூட்வடன

II.  ் கோடிடட இடஙகஹை்ப பூரததி செயக
1. உற்�த்தி ேொயு என�து, _________

மைற்றும் ________ ஆகியேற்றின 
ேலை்ேயொகும்.

சிஹ்ததது வடித்தல் ேொற்றில்லைொ சூழ்நி்லையில் நிலைக்ேரி்ய சேப�ப�டுத்தும் மு்்ற.
பின்னக கோயச்சி வடித்தல் சேவவேறு சேொதிநி்லைேள சேொண்ட தி்ரேஙேளின ேலை்ே்ய 

சேப�ப�டுத்தி அேற்்்ற குளிர்வித்து தனிவய பிரித்தல்.
ஹைட்ரோகோர்பன் முதன்மையொே ேொர்�்னயும், ்ைட்்ரஜ்னயும் சேொண்ட 

ேரிமைச்வ�ர்மைஙேள 
LPG தி்ரேமைொக்ேப�ட்ட ச�ட்வ்ரொலிய ேொயு
ஆக்டன் எண் ச�ட்வ்ரொலில் உளை ஆக்வடன என்ற ் ைட்வ்ரொ ேொர்�னின அை்ேக் 

குறிக்கும் எண்.
 நீர வோயு ேொர்�ன வமைொனொக்்�டு மைற்றும் ்ைட்்ரஜனின ேொயுக்ேலை்ே.

2. _________ �துபபு நிலை ேொயு 
எனப�டுகி்றது.

3. ச�ட்வ்ரொலியம் என்ற ச�ொல் குறிப�து 
__________.

4. ேொற்றில்லைொச் சூழலில் நிலைக்ேரி்ய 
சேப�டுத்துேது _______ எனப�டும்

5. �டிமை எரிச�ொருளுக்கு ஒரு எ.ேொ_______

III. ச்போருததுக

1. ஆக்வடன மைதிபபீடு - டீ�ல்
2. சீட்வடன மைதிபபீடு - மீத்வதன
3. எளிய ் ைட்வ்ரொேொர்�ன - ச�ட்வ்ரொல்

4. பீட் - �ழுப�நி்றம் 
சேொண்டது

5. லிக்்னட் - முதல் நி்லை 
நிலைக்ேரி

IV. சுருககைோக விஹடயளி.
1. �ஙகிலித்சதொட்ரொக்ேம் என்றொல் எனன?
2. இயற்்ே ேொயுவின அனுகூலைஙேள 

யொ்ே?
3. CNG என�்த விரிவு �டுத்தி எழுது. அதன 

இரு �யனே்ை எழுது.
4. சதொகுபபு ேொயு எனறு அறியப�டும் ேொயு்ே 

ேண்டறிந்து எழுது. அது ஏன அவேொறு 
என்ற்ழக்ேப�டுகி்றது?
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5. ஏன ஆந்த்்ர்�ட் ே்ே நிலைக்ேரி மிேவும் 
உயர்த்ரமைொன நிலைக்ேரி எனப�டுகி்றது. 
அதற்ேொன ேொ்ரணம் தருே. 

6. ஆக்வடன எண் - சீட்வடன எண் 
வேறுப�டுத்துே

7. தமிழ்நொட்டில் ேொற்்றொ்லைே்ைப 
�யன�டுத்தி ேொற்்றொற்்றல் உற்�த்தி 
ச�யயப�டும் இடஙே்ை எழுதுே.

8. சூரிய ஆற்்றல் எபச�ொழுதும் தீ்ரொத ஒரு 
ஆற்்றல் மூலைமைொகும். இக்கூற்்்ற 
நியொயப�டுத்துே.

V. விரிவோக விஹடயளி.
1. நிலைக்ேரியின �ல்வேறு ே்ேே்ை �ற்றி 

விைக்குே.
2. சி்தத்து ேடித்தல் என்றொல் எனன? 

ச�ட்வ்ரொலியத்திலிருந்து கி்டக்கும் 
ச�ொருட்ே்ைப �ற்றி எழுதுே.

3. எரிச�ொருட்ேளின �ல்வேறு ே்ேே்ைப 
�ற்றி எழுதுே.

 பி் நூல்கள்

1 Chemistry in daily life by Kirpal Singh.

2 Chemistry in action: The molecules of 
everyday life by Nina Morgan.

3 Engineering Chemistry by Dr. A. Ravi 
krishnan.

 இஹையவைஙகள்

www.learnchem.net

https://edu.rsc.org/resources

அ�றாட வா��� ேவ��ய�

ைஹ�ேரா
கா�ப�க


• 	ல�க

• ப��க

• வைகக


• உ�ப�� வா�
• �ல�க� வா� 
• ��வா�
• உ��வா�

எ�ெபா 

வா��க


• உ வாத�
• ���க���
• பய�க


ெப�ேரா�ய�

• உ�� �ச�
• சாண வா� 
• கா�� ஆ�ற�
• ��ய ஆ�ற� 

மா��
ஆ�ற�

• ���ெத��த�
• வைகக

• பய�பா�க

• ெபற�ப��
   �ைளெபா �க


�ல�க�
 
 

 
 
 

கருதது வஹர்படம்
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பயிர் பபருக்கம் மற்றும் மமலாண்ம7

்கற்்றல் ம�ாக்கங்கள்

இப்பாடத்தினை கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவை:
� வவளபாண் பெயல்பாடுகனள அறிதல
� ் யிரபப்ருககம் அடிப்னட பெயல்பாடுகனள புரிந்து பகபாள்ளுதல
� ் யிற சுழறசியின் முககியத்துவத்னத அறிதல.
� வினத வங்கி, வினதப்ந்துகள் மறறும் வினதப ்தப்டுத்துதலின் முககியத்துவங்கனள 

உறறுவ�பாககுதல
� IARI, ICAR  மறறும் KVK வ்பான்்ற வவளபாண்னம ஆரபாய்ச்சி நிறுவைங்கனளப ்றறி அறிதல
� உயிரி கட்டுப்பாட்டு முன்றகளின் முககியத்துவங்கனள ்ட்டியலிடுதல

   அறிமு்கம்
மனிதனின் ஒட்டு பமபாத்த வரலபாறறில, 

உணனவத் வதடுதல மறறும் அனதப ்றறிய 
ஆரபாய்ச்சி பெய்தலில ஆரவம் அனடகி்றபான். 
்சுந்தபாவரங்கள் ஒளிச்வெரகனக பெயலின் 
மூலம் தைது உணனவ தயபாரித்துக பகபாள்கி்றது. 
விலங்குள் மறறும் மனிதரகள் அவரகளின் 
உணனவ தபாவம தயபாரிகக முடிவதிலனல. 
இவவபாறு, மனிதரகளும் விலங்குகளும் 
வ�ரடியபாகவவபா அலலது மன்றமுகமபாகவவபா 
தபாவரங்கனள ெபாரந்துள்வளபாம். ்லவவறு உடல 
பெயல்பாடுகளுககு உணவிலிருந்து ப்்றப்டும் 
ஆற்றல உயிரிைங்களபால ் யன்்டுத்தப்டுகி்றது. 
உயிரிைங்களின் ்லவவறு உடல 
பெயல்பாடுகளுககு வதனவயபாை ஆற்றல 
உணவிலிருந்து ப்்றப்ட்டு 
்யன்்டுத்தப்டுகி்றது. தபாவரங்கள் மறறும் 
விலங்குகள் அனைத்து உயிரிைங்களுககும் 
முககிய உணவு ஆதபாரமபாகும். ப்ரிய அளவிலை 
மககள் பதபானகககு உணவளிப்தறகபாக ்யிர 
ப்ருககம், முன்றயபாக திட்டமிடுதல, 
வமலபாண்னம மறறும் விநிவயபாகம் 
வதனவப்டுகி்றது. எதிரகபால 
தனலமுன்றககுரிய தரம் மறறும் அளவினை 
நிரணயித்து வளரந்து வரும் வதனவகனள 
ெமபாளிகக வ்பாதுமபாை ்யிரகனள உற்த்தி 

பெய்யும் நினலயில விவெபாயிகள் உள்ளைர. 
வவளபாண் ஆரபாய்ச்சி நிறுவைங்கள் தரம் மறறும் 
அளவினை அதிகரிப்தறகு வதனவயபாை புதிய 
நுட்்ங்கனள வமம்்டுத்துகி்றது. இந்த ்பாடத்தில 
வவளபாண் பெயலமுன்றகள், ்யிரச்சுழறசி, 
வினதகள், உயிரி - உரங்கள் மறறும் வவளபாண் 
ஆரபாய்ச்சி நிறுவைங்களின் பெயல்பாடுகள் ் றறி 
கறக உள்வளபாம். 

 7.1  மேளாண பெயல்மு்்ற்கள்
வவளபாண்னம எபப்பாழுதும் �மது 

�பாட்டின் ப்பாருளபாதபாரத்திறகு முதுபகலும்்பாக 
உள்ளது. ் சுனமப புரட்சிககுப பின்ைர வளரந்து 
வரும் வதனவயினை ெமபாளிகக ்லவவறு 
வனகயபாை ்யிரத் தபாவரங்கனள ெபாகு்டி 
பெய்கிவ்றபாம். �மது �பாட்டில பின்வரும் மூன்று 
வனகயபாை ்யிரகள் வளரககப்டுகி்றது.
•  ்காரிப் பயிர்்கள்: இந்த ்யிரகள் 

மனழககபாலங்களில வினதககப ்டுகி்றது. 
(ஜீன் மபாதத்திலிருந்து பெபடம்்ர மபாதம் 
வனர) ப�ல, வெபாளம், வெபாயபா பமபாச்னெ, 
நிலககடனல, ்ருத்தி வ்பான்்றனவ கபாரிப 
்யிரகளபாகும்.

•  ரபிபயிர்்கள்: இனவ குளிர கபாலங்களில 
வளரககப்டும் ்யிரகளபாகும். வகபாதுனம, 

அலகு
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்ருபபு, ்ட்டபாணி, கடுகு மறறும் ஆளி வினத 
தபாவரங்கள் ரபாபி ்யிரகளபாகும்.

•  ெயாடு பயிர்்கள்: வகபானடக கபாலங்களில 
வளரககப்டும் ்யிரகளபாகும். தரபூெணி, 
பவள்ளரி, வகபானடகபாலப ்யிரகளபாகும். 
்யன்்பாட்டின் அடிபனடயில ்யிரகள் 
பின்வருமபாறு வனகப்டுத்தப்டுகி்றது. 

•  உணவுப் பயிர்்கள் - ப�ல மறறும் வெபாளம் 
மனித ் யன்்பாட்டிறகபாக வளரககப்டுகி்றது. 

•  தீவின பயிர்்கள்: கபால�னடகளுககு 
தீவிைமபாகப ்யன்்டுகி்றது. மககபாச்வெபாளம் 
மறறும் சிறு தபானியங்கள்.

•  �ார்ப் பயிர்்கள் - கயிறு தயபாரிகக 
உதவும் �பாரகள் மறறும் துணி ஆனல 
�பாரகள் தயபாரிகக இந்த வனகப்யிரகள் 
்யன்்டுகி்றது. எ.கபா ்ருத்தி, புளிச்னெ.

•  எணபணய்ப் பயிர்்கள்: மனித ்யன்்பாட்டிறகு 
அலலது பதபாழிறெபானல ்யன்்பாட்டிறகு 
எண்பணய் ்யிரகள் ்யன்்டுகி்றது. எ.கபா. 
நிலககடனல மறறும் எள். 

•  அலங்காரத் தாேரங்கள்: நிலத்தில இயறனக 
அழனக வமம்்டுத்த ்யன்்டுகி்றது. எ.கபா. 
குவரபாட்டன், யூவ்பாரபியபா.

வபானழ மறறும் மபாங்கனி 
உற்த்தியில இந்தியபா 
மிகபப்ரிய �பாடபாகும். 

வகபாதுனம, ப�ல உற்த்தியில மிகபப்ரிய 
மறறும் இரண்டபாவது இடத்னதப ப்ருகி்றது.

 பெயல்பாடு 1

உைது ்குதியில வளரககப்டும் கபாரிப ரபாபி 
மறறும் ெயபாடு ்யிரகனள குறிபபிடுக. 

கபாரிப ரபாபி ெயபாடு

 7.2   பயிர் பபருக்கத்தின் அடிப்ப்ை 
பெயல்பாடு்கள்

நிலங்களில ்யிர வளரபபு என்்து ஒரு 
தி்றனமமிகக ்ணியபாகும். உடல மறறும் அறிவு 
ெபாரந்த தி்றனமகள் இதில அடங்கியுள்ளது. 
உழுதல, வினதத்தல, உரமிடுதல, அறுவனட 
பெய்தல மறறும் வினத வெமிபபு ்யிர 
உற்த்தியில உள்ள ் லவவறு பெயலமுன்றகள் 
ஆகும். இவவனகயபாை பெயல முன்றகள் 
அனைத்தும் பமபாத்தமபாக ்யிரவினளச்ெலில 
முககியத்துவம் ப்றுகி்றது.

7.2.1 மண்ண தயார் பெய்தல்
மண்னணத் தயபார பெய்தல ்யிர 

உற்த்தியின் முதல்டியபாகும். வவளபாண் 
பெயல முன்றகளில மிக முககியமபாை ்குதி 
மண்ணின் வமலஅடுககினை தளரவனடயச் 
பெய்தலபாகும். தளரவபாை மண் மண்புழு மறறும் 
மண் நுண்ணுயிரிகள் வளர உதவுகி்றது. 
இவவுயிரிைங்கள் அங்கக மககுகனள 
மண்ணிறகு வெரககி்றது. வமலும் உழவனுககு 
�ண்்ைபாக உள்ளது. தபாவரங்கள் வவரகளின் 
மூலம் நீர, கனிமங்கள் மறறும் கபாறறினை 
மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சுகி்றது. எைவவ ்யிர 
வளரபபிறகு முன்  மண்னண உரிய முன்றயில 
தயபார பெய்தல அவசியமபாகும். பின்வரும் 

்டம் 7.1 ்யன்்பாட்டிறகிணங்க ்யிரகளின் வனககள்

மனித உழவு இயந்திர உழவு
பைம் 7.2 உழவு
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முன்றகளில மண் தயபார பெய்யப்டுகி்றது.
அ. உழுதல
ஆ. ெமப்டுத்துதல
இ. அடி உரமிடுதல

அ. உழுதல்
விவெபாயப்யிரகளின் வவரப்குதிகளில 

ஊட்டபப்பாருட்கள் கினடப்தறகு மண்னண 
வமலகீழபாக மபாறறி மறறும் தளரவனடயச் 
பெய்யும் முன்ற உழுதல எைப்டும். மண்னண 
உழவு பெய்வதறகு ஏர முககியபாமக 
்யன்்டுகி்றது. ்யிரகளுககு உரமிடுதல 
கனளகனள நீககுதல மறறும் நிலத்திலிருந்து 
இதர கழிவுப ப்பாருட்கனள நீககுதல மறறும் 
மண்னண வமவல கீவழ பகபாண்டுவருதல 
உழவு முககியமபாைதபாகும். ஏர மரத்தலபாைது 
மறறும் ஒரு வ�பாடி எருதுகள் இழுத்துச் 
பெலலப்டுகி்றது. ஏரககபால எைப்டும் இது 
உறுதியபாை மறறும் இரும்்பாலபாை முப்ட்னட 
அனமப்பாகும். ஏரின் முககியப ்குதி நீண்ட 
மரத்தபாலபாைதபாகும். இதன் மறுமுனை 
நுகத்தடியுடன் ப்பாருத்தப்ட்டு எருதுகளின் 
கழுத்தில கட்டப்டுகி்றது.

சில முககியமான மேளாண ்கருவி்கள் 
பின்ேருமாறு.
்க்ளகப்காத்தி: நிலத்னத கிளறுதல கனள 
நீககம் மறறும் மண்னண வதபாண்டுதலுககு 
்யன்்டும் எளிய வவளபாண் கருவியபாகும். இது 
முனையில வனளந்த இரும்பு தகட்டுடன் கூடிய 
ஒரு நீண்ட மர உருனள அனமபபு பகபாண்டது. 
இதன் முனை விலங்குகவளபாடும் 
ப்பாருத்தப்டலபாம்.
இயந்திர ்கலப்்ப: வவளபாண் கருவியினை 
இயககுவதறகு ட்ரபாகடர ்யன்்டுகி்றது. 
இயந்திர கலபன்கள் கனளகனள அழிககி்றது. 

வமலும் வவண்டபாத தபாவரப்குதிகனளத் 
வதபாண்டுகி்றது. தறப்பாழுது ட்ரபாகடரில 
ப்பாருத்தப்ட்ட இயந்திர கலபன் உழுதலுககு 
்யன்்டுகி்றது. இது ்ணியபாளரகளின் 
எண்ணிகனக மறறும் வ�ரத்னத மிச்ெப்பாடுகி்றது.
ஆ. ெமப்படுத்துதல்

நிலம் உழப்டும் ப்பாழுது மண்ணின் 
வமலடுககு முழுவதும் தளரவனடகி்றது. 
மண்னண ெமப்டுத்தக கூடிய கருவியினைக 
பகபாண்டு மண் ெமப்டுத்தப்டுகி்றது. இது 
கைமபாை மரம் அலலது இரும்்பாலபாை ்லனக 
ஆகும். நிலத்னத ெமப்டுத்துதல நீர ்பாய்ச்சும் 
ப்பாழுது சீரபாை நீர ்ரவுதலுககு உதவுகி்றது.

இ. அடி உரமிடுதல்
மண்ணிறகு உரம் வெரத்தல உரமிடுதல 

எைப்டும். உரமபாைது ்யிரத் தபாவர 
வளரச்சிககு வதனவயபாை ்ல 
ஊட்டபப்பாருட்கனள பகபாண்டுள்ளது. �பாம் 
வினதப்தறகு முன்ைவர மண் வளத்னத 
அதிகரிப்தறகு மண்ணிறகு உரமிடுகிவ்றபாம். 
இதைபால உரம் மண்ணுடன் முன்றயபாக 
கலககி்றது. தனழ உரம் மறறும் விவெபாய 
நிலத்தின் உரம் ்யிரகளின் வளரச்சி மறறும் 
மகசூனல அதிகரிககி்றது.

7.2.2 வி்த வி்தத்தல்
இது ்யிர உற்த்தியில இரண்டபாவது 

நினலயபாகும். மண் ெரிபெய்யப்ட்டவுடன் 
வினத வினதத்தல பெய்யப்டுகி்றது. மண்ணில 
வினதயிடுதல பெயலமுன்ற வினதத்தல 
எைப்டும். வினதககப்டும் வினதகள் அதிக 
தரம் பகபாண்டிருப்தறகு மிககவைபாக வதரவு 
பெய்யப்ட வவண்டும்.
அ. ்்க்களால் வி்தத்தல்

்டம் 7.3 வவளபாண் கருவிகள்
ஏர இயந்திர கலபன்கனளக பகபாத்தி
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னககளபால வினத வினதத்தல வினதத்தலின் 
எளினமயபாை மற்றம் சிககைமபாை முன்றயபாகும்.

்டம் 7.4 னககளபால வினததல
ஆ. உழுொல் வி்தத்தல்

வினத வினதத்தலின் �வீைர 
முன்றயபாகும். னகயிைபால வினதத்தல 
முன்றயினை விட இந்த முன்ற மிகச் சி்றப்பாை 
மறறும் வ�ரத்தியபாை முன்றயபாகும். இரும்பு 
கலபன் ப்பாருத்திய ட்ரபாகடரிைபால உழவு 
பெய்யப்டுகி்றது. ெம இனட பவளிகளில 
வினதகள் இடப்டுவனத வினதககும் 
இயந்திரம் உறுதி பெய்கி்றது.

பைம் 7.5 உழுெபாலில வினதத்தல
இ. ஊன்றுதல்

நீண்ட வரிப ்ள்ளத்தில, குழியில அலலது 
ஒரு துனளயில துனளயிடு கருவியிைபால 
ப்பாதுவபாக தீரமபானிககப்ட்ட இனடபவளியில 
னகயிைபால வினதயிடுதல ஊன்றுதலபாகும். 
ஈரப்னெயுள்ள மண்ணுடன் பதபாடரபு 
பகபாள்ளும் வனகயில வினதயிட்ட துனளனயச் 

சுறறியுள்ள மண்னண னககலிைபால அலலது 
அழுத்தப்டுகி்றது. வினதவினதத்தல ்யிர 
உற்த்தியில மிக முககியமபாைதபாகும்.

வினத வினதத்தலில ப்பாழுது 
பின்்ற்றப்ட வவண்டிய முன் எச்ெரிகனககள். 
வினதகள் முன்றயபாை இனடபவளிகளில 
வினதககப்ட வவண்டும்.
•  ஒரு வனக ்யிருககும் மறப்றபாரு 

வனக ்யிருககுமபாை இனடபவளி 
வவறு்டுகி்றது. அனைத்து தபாவரங்களும் 
அனவகளுககுத் வதனவயபாை அளவு ஒளி, 
நீர மறறும் ஊட்டப ப்பாருட்கனள ப்றுகி்றது. 
வமலும் தபாவரங்களில வளரச்சி மறறும் 
வமம்்பாட்டினை உறுதி பெய்வதபாக இனவ 
உள்ளை. ெம இனடபவளிகளுடன் �டப்ட்ட 
வினதகளபால மகசூல அதிகரிப்தபாக உறுதி 
பெய்யப்ட்டுள்ளது.

•  நிலத்தின் வமல வினதககப்டும் வினதகள் 
கபாறறிைபால அடித்துச் பெலலப்டலபாம். 
அலலது விலங்குகள் அலலது ்்றனவகளபால 
உண்ணப்டலபாம். அவத வ�ரத்தில நிலத்தில 
மிக ஆழமபாக வினதத்தபால, கபாறவ்றபாட்டம் 
இலலபாததபால வினதகள் முனளப்திலனல. 
எைவவ வினதகள் மண்ணில ெரியபாை 
ஆழத்தில வினதககப்ட வவண்டும். 

மமலும் அறிமோம்

்யிர �டவு பெய்தல அலலது �பாறறு �டுதல. 
�பாற்றங்கபாலில இருந்து இளம்�பாறறுககனள 
எடுத்து வளர நிலப்குதியில அறுவனட 
வனர மீத வளரச்சிககு �டுதல �பாறறு �டுதல 
எைப்டும். �பாறறு �டுதலுககு ஆரம்் இளம் 
வளர தபாவரங்கள், �பாறறுகள் அலலது தபாவர 
உடல ப்ருககத்தின் மூலம் உருவபாை 
�கலகள் இதறகு ்யன்்டுகி்றது.

�பாறறு �டுதல
்டம் 7.6 ஊன்றுதல

8th_Science_Term_III_TM_Unit-7_BIO.indd   91 25-11-2019   13:07:50



92அறிவியல்

•  வினதககப்டும் வினதகள் அதிக தரம் 
பகபாண்டிருகக வவண்டும் அனவகள் 
வ�பாய்களற்றதபாக இருகக வவண்டும். 

7.2.3 குப்்பயிடுதல் மற்றும் உரமிடுதல்
தபாவரங்களில வளரச்சினய 

வமம்்டுத்துவதறகு மண்ணில வெரககப்டும் 
ஊட்டப ப்பாருட்கள் உரங்கள் எைப்டும். 
மண்ணின் வளனம என்்ற பெபால ்யிரத் 
தபாவரங்களுககு வ்பாதுமபாை அளவு 
ஊட்டபப்பாருள்கனள மறறும் உகந்த 
விகிதத்தில அளிககவலல மண்ணிறவக உரிய 
தி்றனைக குறிககி்றது. தபாவரங்களின் 
வளரச்சிககு இந்த ஊட்டபப்பாருட்கள் 
அவசியமபாக உள்ளது. 

தபாவர மறறும் விலங்கு கழிவுகள் 
மட்குவதைபால கினடககும் கரிமப ப்பாருள்கள் 
அங்கக மட்கு எைப்டும். விவெபாயிகள் தபாவர 
மறறும் விலங்கு கழிவுகனள தி்றந்த 
பவளிப்குதியில குவித்து மட்கச் பெய்கி்றபாரகள். 
மட்கிய ப்பாருட்கள் கரிம உரமபாக ் யன்்டுகி்றது. 
முன்றயபாை கரிம உரங்களின்  வெரப்தைபால 
மண்வளத்னத தககனவத்துகபகபாள்ள 
உதவுகி்றது. வமலும் கபாறறு மறறும் நீர 
அரிபபிலிருந்து ்பாதுககபாககி்றது வமலும், 
வழிந்வதபாடுதல ஊடுறுவலிைபால ஏற்டும் 
ஊட்டபப்பாருள் இழபன் தனடபெய்கி்றது. இது 
வமலும் நீர பகபாள்தி்றன், மண்குவிதல, மண் 
கபாறவ்றபாட்டம் மறறும் ஊடுருவும் தி்றனை 
அதிகரிககி்றது. 

தபாவரங்களின் வளரச்சி மறறும் அதிக 
மகசூலுககு மண்ணில வெரககக்டும் ப்பாருவள 
உரமபாகும். உரம் யூரியபா, அம்வமபானியம் 
ெலவ்ட், சூப்ர ்பாஸவ்ட் மறறும் ப்பாட்டபாசியம்  
NPK (ன�ட்ர�ன் ்பாஸ்ரஸ மறறும் 
ப்பாட்டபாசியம்) ஆகியவற்றபாலபாைது. 
அனவகளின் நீண்ட கபாலப ்யன்்பாடு 

சுறறுச்சுழல ஆரவலரகளின் விவபாதத்தில 
இருந்த வ்பாதிலும் பெயறனக உரங்கள் 
உணவின் அளனவயும், தரத்னதயும் குறிபபிடும் 
அளவில வமம்்டுத்துப்டியபாக இன்றும் 
உள்ளது. 

 பெயல்பாடு 2

உைது ்ள்ளி வளபாகத்தினுள் ஒரு 
குபன்ககுழினய தயபார பெய். ்ள்ளி 
வளபாகத்திலுந்து வெகரிப்ட்ட உணவுக 
கழிவுகள், தபாவர இனலகள் வ்பான்்ற கரிம 
கழிவுகனள இந்த குழியில நிரபபு. 
மண்பகபாண்டு மூடினவ. மூன்று மபாதங்கள் 
ப்பாறுத்திரு.  மறறும் இந்த மககிய குபன்னய 
உைது ்ள்ளியில தபாவரங்களுககு உரமபாக 
்யன்்டுத்தலபாம். 

குபன் உரம்
்டம் 7.7 குபன் மறறும் உரம் 

7.2.4 நீர் பாெனம்:
நீர ்பாய்ச்சுதல தபாவரங்களின் முன்றயபாை 

வளரச்சி மறறும் வமம்்பாட்டிறகு 
முககியமபாைதபாகும். தபாவரங்கள் அதனை 
சூழ்ந்துள்ள மண்ணிலிருந்து வவரத்பதபாகுபபின் 
உதவியபால நீனர உறிஞ்சுகி்றது. முன்றயபாை  
சீரபாை இனடபவளியில ்யிரகளுககு நீர 
அளித்தல நீரப ் பாெைம் எைப்டும். நீர்பாய்ச்சுதல 
கபாலஅளவும், எண்ணிகனகயும் ்யிருககுப 
்யிர, மண்ணிறகு மண் மறறும் ் ருவநினலககு 

்டம் 7.8  நீர்பாெைத்தின் ்பாரம்்ரிய முன்றகள்
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்ருவநினல வவறு்டுகி்றது. கிணறு, 
குழபாய்கிணறு, குளம், ஏரி, ஆறு, அனண, 
கபாலவபாய் வ்பான்்றனவ ்லவனகயபாை நீர 
்பாெை அதரவளங்களபாகும். குன்றவபாை 
பெலவில, ெரியபாை வ�ரத்தில வ்பாதுமபாை 
அளவில ்யிரகளுககு கட்டுப்பாடபாை சீரபாக 
நீரளித்தல வமம்்டுத்தப ்ட்ட நீரப ்பாெைம் 
எைப்டும்.  அ. ்பாரம்்ரிய முன்றகள் ஆ. �வீை 
முன்றகள்:
அ. பாரம்பரிய மு்்ற்கள் 

இங்கு ஒரு விவெபாயி கிணறறிலிருந்து 
அலலது நீர கபாலவபாயிலிருந்து தபாைபாகவவபா 
அலலது எருதுகளின் உதவியுடவைபா நீனர 
இழுத்து விவெபாய நிலத்தில ்பாய்ச்சுகி்றபார.  ்ல 
வனக நீர ஆதபாரங்களில இருந்து நீனர வமவல 
பகபாண்டுவர வினெயியகக கருவி ப்பாதுவபாக 
்யன்்டுகி்றது. டீெல,  உயிரவபாயு, மின்ெபாரம் 
மறறும் சூரிய ஆற்றல இந்த வினெயியகக 
கருவிகனள இயகக வதனவயபாை சில முககிய 
ஆற்றல ஆதபாரங்களபாகும்.நீர இன்றத்தல 
முன்றகள் இடத்திறகு இடம் மபாறு்டுகி்றது. 
இம்முன்ற மிக மலிவபாைது என்்து இம்முன்றயின் 
முககியமபாை நின்றயபாகும். ெமமற்ற ்ரவலிைபால 
இதனுனடய ்யன் மிக குன்றவபாைது. வமலும் 
அதிகமபாை நீரிழபபிறகு கபாரணமபாகி்றது.
ஆ. �வீன மு்்ற்கள்:

்பாரம்்ரிய முன்றயில இருககி்ற 
பிரச்ெனைகளுககு தீரவபாக �வீை நீர்பாெை 
முன்றகள் உதவுகி்றது. நிலத்தில ஒவர 
விதமபாை ஈரம்்தம் ்ரவுதனல எளிதபாககுகி்றது. 
�வீை முன்றகள் இரண்டு அனமபபுகனள 
பகபாண்டது. 

 • பதளிபபு நீர ்பாெை அனமபபு 
 • பெபாட்டு நீர ்பாெை அனமபபு

பதளிப்பு நீர் பாென அ்மப்பு
பதளிபபு நீர ்பாெைம் அதன் ப்யர 

சுட்டுவனதவ்பால ்யிரின் வமல பதளிககி்றது 
மறறும் ெரியபாை ்ரவலுககு உதவுகி்றது. நீர 
்ற்றபாககுன்ற உள்ள ்குதிகளுககு மிகவும் 
்ரிந்துனரகக தகக முன்றயபாகும். 
உந்துவினெயியகக கருவி நீர குழபாய்கவளபாடு 
இனணககப்டுகி்றது. இது அழுத்தத்னத 
உருவபாககுகி்றது அதைபால குழபாயின் நுண் 
துனளகளின் வழியபாக நீரபாைது பதளிககப்டுகி்றது.

்டம் 7.9 பதளிபபு நீர ்பாெைம்

பொட்டு நீர் பாெனம்
நீர குழபாயினை ்யன்்டுத்தி ெரியபாக வவர 

்குதியில நீரபாைது பெபாட்டு பெபாட்டபாக விடப்டுகி்றது.

்டம் 7.10 பெபாட்டு நீர ்பாெைம்

 பெயல்பாடு 3

உைது ்குதியில பின்்ற்றப்டும் நீர ்பாெை 
முன்றயினை கண்டறி பதளிபபு நீர ்பாெை 
முன்ற மறறும் பெபாட்டு நீர ்பாெை  முன்ற 
வ்பான்்ற �வீை நீரப்பாெை முன்றகளில 
�ன்னம தீனமகனளப ்றறிய ஒரு 
விவபாதத்திறகு ஏற்பாடு பெய். நீர குன்றவபாக 
கினடககும் ்குதிகளில இந்த முன்ற மிகத் 
தி்றனுனடய முன்றயபாகும்.

உலக மககள் பதபானக 2050 
ஆண்டில 9 பிலலியைபாக 
இருககலபாம் என்று எதிர 

்பாரககப்டுகி்றது. எைவவ �மது 
தனலமுன்றககும் மறறும் எதிரகபால 
தனலமுன்றககும் கினடகக கூடிய அளவில 
நீரின் ்யன்்பாடு தி்றன் மிககதபாக 
வவண்டும். �ன்னீர வளத்தில 70 
விழுககபாடு விவெபாயத்திறகு ்யன்்டுகி்றது. 
எைவவ, பெபாட்டு நீர ் பாெைம் இதறகு மிகவும் 
்யனுள்ளதபாக இருககும்.
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7.2.5 ்க்ள நீக்கம்
விவெபாய நிலத்தில முககிய ்யிர 

வனககளுடன் ்ல விரும்்பாத தபாவரங்கள் 
வளரலபாம். இந்த விரும்்த்தகபாத தபாவரங்கள் 
கனள எைப்டும். கனள நீககப்டுதல 
கனளபயடுத்தல எைப்டும். கனள நீககம் மிக 
முககியமபாை ஒரு பெயலபாகும். ஏபைனில 
கனளத் தபாவரங்கள் ்யிரத் தபாவரங்களுடன் 
ஊட்டப ப்பாருள்கள், சூரியஒளி, நீர. வளரிடம் 
மறறும் பி்ற ஆதபாரங்களுககபாக வ்பாட்டியிடுகி்றது.

இதைபால ்யிரகளுககு ஊட்டச்ெத்து 
குன்றந்துவிடுகி்றது. அதைபால வினளச்ெலும் 
குன்றகி்றது. எதிர்பாரத்த வினளச்ெனள 
அனடவதறகு நிலத்திலிருந்து கனள நீககப்டுதல 
கட்டபாயம் ஆகும். விவெபாயிகள் ்லவவறு 
வழிமுன்றகனள வமறபகபாண்டு கனளகனள 
நீககி அதன் வளரச்சினய கட்டுப்டுத்துகி்றபாரகள். 
அனவகளில சில கீவழ விளககப்ட்டுள்ளது.
இயந்திர மு்்ற்கள்: 

இயந்திர முன்ற கனளகள் நீககப ் யன்்டும் 
ஒரு ப்பாதுவபாை முன்றயபாகும். கனள பகபாத்தி 
உதவியுடன் னகயிைபால நீககுதல அலலது 
கனளபயடுத்தல ஒரு ்ழனமயபாை முன்றயபாகும் 
மறறும் கனள கட்டுப்டுத்துவதறகபாை ஒரு 
தி்றன் மிகக முன்றயபாகும்.
உழுதல் மு்்ற்கள்:

அனைத்து வனக கனளகனளயும் 
அழிப்தறகபாை ஒரு வனக பெயல முன்றயபாகும்.

ஆழமபாக உழுவதபால கனளகள் மண்ணில 
புனதககப்டுகி்றது அலலது சூரிய பவப்த்தில 
இடப்டுகி்றது.
பயிர்ச் சுழற்சிமு்்ற:

இந்த முன்றயில ெம்மந்தப்ட்ட ்யிரகள் 
மறறும் ஒட்டுண்ணி கனளகனள கட்டுப்டுத்த 
முன்றயபாை ்யிரச் சுழறசி முன்ற 
பின்்ற்றப்டுகி்றது.

ம்கா்ை உழவு:
குளிர ் ருவ அறுவனடககுப பி்றகு �டககும் 

ஆழமபாை உழுதல மறறும் வகபானடகபாலங்களில 
கனளகளின் தனரகீழ்ப ்குதிகனள தீவிர சூரிய 
ஒளிககு உட்்டுத்துதல ஒரபாண்டு மறறும் 
்லலபாண்டு கனளகனள அழிப்றகு 
்யனுள்ளதபாக உள்ளது. 
உயிரியல் மு்்ற ்க்ளக ்கட்டுப்பாடு:

இந்த முன்றயில பூச்சிகள் மறறும் 
வ�பாயூககிகள் வ்பான்்ற உயிர கபாரணிகள் 
கனளகளின் கட்டுப்பாட்டிறகு ்யன்்டுகி்றது. 
கனளகனளஅழித்தல உயிரியல கட்டுப்பாட்டின் 
வ�பாககம் இலனல. ஆைபால கனளத் 
தபாவரங்கனள முன்றப்டுத்துதல மறறும் 
குன்றத்தல ஆகும்.  
மேதியியல் மு்்ற்கள்:

வவதியியல முன்ற சில வனக 
கனளகட்டுப்பாட்டில மிகவும் தி்றன் மிககதபாக 
உள்ளது. மறறும் கனளக கட்டுப்பாட்டில அதிக 
முத்துயத்துவத்னத ப்றுகி்றது. கனளகனள 
பகபாலவதறகு அலலது அவறறிை வளரச்சினய 
தடுப்தறகு ்யன்்டும் வவதிப ப்பாருட்கள் 
கனளக பகபாலலிகள் எைப்டும். இவவவதிப 
ப்பாருட்கள் நீருடன் கலந்து ்யிரகளின் மீது 
பதளிககப்டுகி்றது.
ஒருஙகி்ணந்த ்க்ள மமலாண்ம

இது ்லவனக உழவியல 
பெயல்பாடுகனளக பகபாண்டது. மறறும் 
ஏவதனும் ஒரு கனள கட்டுப்பாட்டு நுட்்ம் 
குன்றககப்டும் அளவிறகு கனள 
வமலபாண்னமயில கனளக பகபாலலி 
்யன்்டுகி்றது. ஆனகயபால ப்பாருந்தமபாை 
ஒருங்கினணந்த ்லவனக கனள கட்டுப்பாட்டு 
முன்றகள் �னடமுன்றப்டுத்த வவண்டும். இது 
்லவவறு ்யிரகளில கனளகளிைபால ஏற்டும் 

்டம் 7.11 னககளபால கனள எடுத்தல
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இழபபினை குன்றககி்றது. வமலும் சுறறுச் சூழல 
மபாசு்பாட்டிலிருந்து ்பாதுகபாககி்றது. இயந்திர,  
உயிரியல,  ்ண்்பாட்டு மறறும் வவதியியல 
முன்றகள் விவெபாய  ஒருங்கினணந்த கனள 
வமலபாண்னமயில உள்ளடங்கியுள்ளது.

7.2.6 பயிர் அறுே்ை பெய்தல்
்யிர அறுவனட பெய்தல மிக முககியமபாை 

ஒரு பெயலபாகும் வினளந்த ்யிரகனள பவட்டி 
வெகரிககும் பெயல அறுவனட எைப்டும். 
அறுவனட பெய்திட ்லவவறு முன்றகள் 
்யன்்டுகி்றது.
உ்ழப்பு ொர்ந்த அறுே்ை

இந்தியபாவில ப்ரும்்பாலும் அறுவனட 
பெய்யும் முன்ற இதுவபாகும் ெபாதைங்கள் 
இலலபாமவலவய சில ்யிரகள் அறுவனட 
பெய்யப்டுகி்றது. னககளபால பிடுங்குவதறகு 
வ்பாதுமபாை மண் ஈரப்தத்னத அளித்து, 
நிலககடனலத் தபாவரங்கள் வவருடன் 
அறுவனட பெய்யபடுகி்றது. இந்தமுன்ற ்ச்னெ 
்யறு, உளுந்து மறறும் பகபாள்ளு 
தபாவரங்களிலும் ்யன்்டுகி்றது.

்டம் 7.12 உனழபபு ெபாரந்த அறுவனட
இயந்திர மு்்ற

�மது �பாட்டில  கதிர அரிவபாள் வ்பான்்ற 
வவளபாண் கருவிகனளக பகபாண்டு 
்ணியபாளரகளபால ப்ரும்்பாலும் அறுவனட 

பெய்யப்டுகி்றது. இது அதிக ்ணியபாளரகள் 
மறறும் அதிக கபாலம் வதனவப்டும் 
முன்றயபாகும். இது சிறிய அளவிலபாை வவளபாண் 
பெயலமுன்றககு  ப்பாருத்தமபாைது. இயந்திர 
அறுவனட முன்ற இந்த அறுவனட முன்ற ப்ரிய 
அளவிலபாை வவளபாண் நிலங்களில 
்யன்்டுகி்றது. அறுவனட எனும் வபாரத்னத 
அறுவனடககு பிந்திய பெயல்பாடுகலபாை 
கதிரடித்தல மறறும் கபாறறில தூறறுதல வ்பான்்ற 
பெயல்பாடுகனளயும் உள்ளடககியது.

்டம் 7.13 இயந்திர அறுவனட முன்ற
்கதிரடித்தல்
தபானியங்கனள அனவகளின் ்தர அலலது 
கனிகளில இருந்து பிரித்பதடுககும் பெயல 
கதிரடித்தலபாகும். கதிர முதிரந்த பி்றகு, 
தபானியங்கனள உமி அலலது ்தரிலிருந்து �பாம் 
பிரிகக வவண்டும். தபானியங்னள பிரித்பதடுககும் 
பெயனல கபாறறில தூறறுதல மூலம் பெய்யலபாம். 
்யிர அறுவனடககு முன்ைர ்லவலறு 
கபாரணிகனள கவைத்தில பகபாள்ள வவண்டும். 
தபானியங்கனள பிரித்பதடுத்தல கபாறறில 
தூறறுதல மூலம் பிரித்பதடுககப்டுகி்றது. ்யிர 
முதிரச்சி அனடவதறகு முன்ைவர அறுவனட 
இலனல என்்னத உறுதி ்டுத்தும் வனகயில 
்யிரகள் கவனிககப்ட வவண்டும். 
இலனலபயனில ்யிர இழபபு மறறும் வினத 
உதிரதலுககு வழிவகுககும். சில ்யிரகள் 
அளவுககு அதிகமபாக முதிரந்தபால அவறறின் 
ெந்னத மதிபபினை இழககி்றது அலலது 
சிலவறறில ்யன்்டுத்த  முடிவதிலனல.

்டம் 7.14 கதிரடித்தல

உலகம் முழுவதும் 30000 
ககு வமற்ட்ட கனளச் 
சிறறிைங்கள் உள்ளது. 

அவறறில 18000 சிறறிைங்கள் ்யிரகளுககு 
தீவிர இழபபினை ஏற்டுத்துகி்றது. 
பதபாடரந்து பின்்ற்றப்டும் ஒவர விதமபாை 
்யிரிடும் முன்ற கனள தபாவர இைங்களுககு 
ப்பாருத்துக பகபாள்ளும் தன்னமனய 
உண்டபாககுகி்றது. 
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பைம் 7.15 கபாறறில தூறறுதல

இந்திய உணவுக கழகம் 
(FCI)  1965 �ைவரி 
1 4 ல  ப ெ ன் ன ை யி ல  

ஏற்டுத்தப்ட்டது. �பாடு முழுவதும் ப்பாது 
விநிவயபாக திட்டத்தின் (PDS) கீழ் உணவு 
தபானியங்கனள வழங்கும் குறிகவகபாளுடன் 
உருவபாககப்ட்டது. வதசிய உணவு 
்பாதுகபாபபினை உறுதி பெய்வதறகு உணவு 
தபானியங்கள் வ்பாதுமபாை அளவு னவபபு 
மறறும் வ்பாதுமபாை அளவு பெயல்பாட்டினை 
நிரணயிப்தறகபாக ஏற்டுத்தப்ட்டது. 
இபப்பாழுது இதனுனடய தனலனமயகம் 
புது படலலியில உள்ளது.

7.2.7 மெமிப்பு:
வெமிபபு அறுவனடககு பிந்திய பெயல 

நுட்்த்தின் முககிய அம்ெம் ஆகும். ஏபைனில 
்யிரகள் ்ருவகபாலம் ெபாரந்து உருவபாகி்றது 
ஆைபால வருடம் முழுவதும் நுகரப்டுகி்றது. 
ஆனகயபால முன்றயபாை வெமிபபிைபால உற்த்தி 
உணவுப ப்பாருள் வழங்கனள நிரவகித்தல 
வவண்டும். வெமிப்தறகு முன்ைர, அறுவனட 
பெய்த தபானியங்களில ஈரப்தம் இலலபாது இருகக 
வவண்டும். வெமித்துள்ள வினதகளில உள்ள 
ஈரப்தம் நுண்ணுயிரிகளின் வளரச்சிககு வழி 
வகுககும். எைவவ, வெமிப்தறகு முன்ைர 
பவயிலில வினதகனள �ன்கு உலரந்த வவண்டும்.

உணவு தபானியங்கள் ெபாககு ன்களில 
வெகரித்து பின்ைர வெமிபபு கிடங்கில 
வெமிககப்டுகி்றது. தபானியங்னள ப்ரிய அளவில 
வெமிபபு கலன் மறறும் தபானிய கிடங்குகள் 
்யன்்டுகி்றது. வெமிபபு கிடங்குகளில சிறு 
பூச்சிகள் மறறும் பூச்சிகனள குன்றப்தறகு 
வவதிய தூவிகள் பதளிககப்டுகி்றது. இதறகு 
புனகயூட்டம் என்று ப்யர 

வ�பாய் மறறும் பூச்சிகளபால ் பாதிபபு ஏற்டபாத 
வனகயில வெமிப்ட்்ட்டுள்ள தபானியங்கனள 
அவவபப்பாழுது ஆய்வு பெய்ய வவண்டும். �ம் 
�பாட்டில அரசுககு பெபாந்தமபாை வெமிபபு 
கிடங்குகளில தபானியங்கள் வெமிககப்டுகி்றது. 
உணவு தபானியங்கள், எண்பணய் வினதகள், 
வினதகள் மறறும் கபால�னட உணவுகள் 
வெமித்து னவககத் வதனவயபாை  ்லவனக 
வவளபாண் உற்த்திப ப்பாருட்களபாகும். 

 பெயல்பாடு 4

உைது ்குதியில உள்ள உணவு தபானிய 
வெமிபபு கிடங்கினை ்பாரனவயிடு மறறும் 
உணவு தபானிய வெமிபபிறகு பின்்ற்றப்டும் 
முன்றகனள அறிந்துபகபாள். உணவு 
தபானியங்கனள ்தப்டுத்துதல மறறும் 
்பாதுகபாத்தலின் முககியத்துவம் ்றறி 
வகுப்ன்றயில கலந்துனரயபாடுக.

 7.3  பயிர்ச் சுழற்சி
ஒவர இடத்தில ஒரு குறிபபிட்ட கபால 

வரினெயில ் ல வனகப்யிரகனள வரினெயபாக 
�டவு பெய்தல ்யிரச் சுழறசி எைப்டும். ஓவர 
வனகப ் யிரகனள அலலது கலபபுப ் யிரகனள 
வளரத்தல ்யிர உற்த்தியின் இரண்டு 
வனககள் ஆகும். ஓவர வனக ்யிரிடும் 
முன்றயில அவத இடத்தில ஒவர 

வெமிபபு கலன்மண் கலன் ெணல ன்கள்
்டம் 7.16 உணவு தனியங்கனள வெமித்தல
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இைத்தபாவங்கனள அடுத்தடுந்த ஆண்டுகளில 
்யிரிடப்டுவதபாகும். ஓவர நிலத்தில இரண்டு 
அலலது இரண்டிறகும் வமற்ட்ட ்யிரகள் ெம 
கபாலத்தில ெபாகு்டி பெய்யப்டுவது கலபபு 
்யிரிடு முன்றயபாகும். ்யிரச் சுழறசி ்ல 
�ன்னமகனள பகபாண்டுள்ளது. பலகூம் 
வ்பான்்ற ்ல ்யிரகள் ்யிரச் சுழறசியில 
அடுத்தடுத்து பெய்யப்டும் ெபாகு்டி ்யிரகளுககு 
ெபாதகமபாை வினளவுகனள பகபாடுககி்றது. 
வமலும், கூடுதலபாை உற்த்திககு வித்திடுகி்றது. 
ஆழமற்ற வவருனடய ்யிரகள், ஆழமபாை 
வவருனடய ்யிரகள் மறறும் மீண்டும் 
மண்வளத்னத புதுபபிககக கூடியை மண் 
வளத்னத ்பாதுகபாககி்றது.

்டம் 7.17 ஒவர வனகப ்யிரிடுதல (வெபாளம்)
்யிரகள் (பலகூம் ்யிர) மண் உற்த்தினய 
தககனவத்துக பகபாள்ள ்யன்்டுகி்றது. பலகும் 
அலலபாத ்யிரகனள பதபாடரந்து னலகூம் 
்யிரகள் ்யிரடப்டுவதபால அடுத்தடுத்து வரும் 
்யிரகளுககு வளிமண்டல ன�ட்ர�னை 
அளிககி்றது. மண்ணில ஒரு �லல கனிம ஊட்ட 
ெமநினலனய கபாத்திட உதவுகி்றது. ஓவர வனக 
்யிரிடு முன்றனயவிட ஊடு கலபபு ்யிரிடு 
முன்றயில கனளத் தபாவர பிரச்ெனை குன்றவபாக 
உள்ளது.

்டம் 7.18 ஊடு ்யிரிடுதல  
(வெபாளம் மறறும் உளுந்து)

 7.4  வி்த ேஙகி
மரபு ்லவனகனமயினை ்பாதுகபாத்திட 

வினதகள் வெமிககப்டும் இடம் வினத வங்கி 
எைப்டும். வினதகள் நூறு ஆண்டுகளிலிருந்து 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் வனர உயிவரபாடு இருககும்.  
வினத வங்கிகள் தபாவரங்களின் ்ரிணபாமத் 
தகவலகனளக பகபாண்ட வினத நூலகம் 
வ்பான்்றது. பகபாலகத்தபாவில அனமந்துள்ள அரசு 
தபாவரவியல வதபாட்டத்தில முதல முன்றயபாக 
வினத வங்கிககபாை வினதகனள 
வெமிககத்பதபாடங்கிைர. உள்ளுர ரக 
வினதகனள வெமிகக வினதவங்கி 
வதபாற்றவிககப்ட்டது.  கலபபிை 
வினதககளுககபாக வினத நிறுவைங்கனள 
ெபாரந்திரபாமல உள்ளுரில கினடககும் 
வினதககனள ்தப்டுத்தி வெமிகக ஆரம்பித்தைர. 
எளினமயபாை ஆவரபாககியமபாை வினத 
வெகரித்தல கபாறறுபபுகபாத மண்கலன்களபாகும். 

�வதபானிய வினதவங்கி:  புதுபடலலியில 
அனமந்துள்ள அரசு ெபாரபா �வதபானிய வினத 
வங்கி  தபானிய இைங்களின் ்பாதுகபாபபினை 
முதன்னமயபாககபகபாண்டு ஏ்றத்தபாழ 50000 
்யிர ரகங்கனள ்பாதுகபாககி்றது.

பைம் 7.19 �வதபானிய வினத வங்கி

பகபாலகத்தபாவில உள்ள 
ஆச்ெபாரய ப�தீஸ ெந்திர வ்பாஸ 
இந்திய தபாவரவியல வதபாட்டம் 

ஆரம்்த்தில ரபாயல தபாவரவியல வதபாட்டம் 
என்று அனழககப்ட்டது. இந்த வதபாட்டம் 
ப்ரிய அளவிளபாை அரிதபாை தபாவரங்கனளக 
பகபாண்டுள்ளை மறறும் 12000 மபாதிரித் 
தபாவரங்களில பமபாத்த வெகரிபபினை 
பகபாண்டுள்ளது வதபாட்டமபாைது. 109 
பெகவடர நிலப்ரபபு அளவுனடயது.
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7.4.1 வி்தப் பந்து்கள்
வினதப்ந்துகள் எைப்டுவது மண், 

மட்கிய குபன் மறறும் தபாவர வினதகளில 
கலனவயபாகும். இந்த வினத ்ந்துகள் 
நிலப்ரபபுகளில வீெப்டுகின்்றை. ்ருவ 
மனழகபாலத்தில வ்பாடப்ட்ட வினதப்ந்துகள் 
�பாறறுககளபாக முனளககின்்றை. வினதத் 
்ந்துகள் உருவபாககுதல இயறயபாை சூழ்நினல 
மண்டலத்னத ்பாதுகபாப்தறகபாை ஒரு ்டி 
நினலயபாகும். சூழ்மண்டல உயிரபபித்தலுககு 
வதனவயபாை தபாவரங்கனள வளர்தறகு அரசு 
ெபார நிறுவைங்களும் ஆரவமுள்ள ்ள்ளி 
குழந்னதகளும் வினதப்ந்து தயபார 
பெய்கி்றபாரகள். 

பைம் 7.20 வினதப ்ந்து

 பெயல்பாடு 5

நீ உண்ணக கூடிய கனிகளின் வினதகனள 
எடுத்து மட்கிய குட்ன்யுடன் கலந்திடு. 
அத்துடன் சிறிதளவு களிமண் வெரத்து சிறிய 
அளவிலபாை ்ந்துவ்பால உருட்டு. இரண்டு 
அலலது மூன்று �பாட்களுககு சூரிய ஒளியில 
உலரச் பெய். இந்த வினதப ்ந்துகனள 
எடுத்து உலரந்த மறறும் வ்றண்ட உலரந்த 
்குதிகளில வ்பாடு. இது புது தபாவரங்கள் 
வளர உதவும். நீ ்யணம் பெய்து பகபாண்டு 
இருககும் ப்பாழுது இந்த வினதப்ந்துகனள 
எறியலபாம். இது தபாவரப வ்பாரனவ இலலபாத 
இடங்களில தபாவரங்கள் வளர உதவும். 
வினதப்ந்து உத்தியபாைது மரப 
வ்பாரனவயினை அதிகரிககும் தி்றனைக 
பகபாண்டுள்ளது. வமலும் மககளிடத்தில 
தபாவரங்கனளப ்பாதுகபாப்தறகபாை 
விழிபபுணரனவ வமம்்டுத்துகி்றது.

7.4.2 பாரம்பரிய வி்த
்ல தனலமுன்றகளபாக பகபாண்டு வரப்ட்ட 

கவைமபாக வளபாககப்ட்ட தபாவரங்களின் 
வினதகள் ்பாரம்்ரிய வினதகள் ஆகும். தனி 
ஒரு சிறிய அளவிளபாை ெமூகத்திைரபால 
்பாரம்்ரிய வினதகள் ்யிரிடப்டுகி்றது. 
்பாரம்்ரிய வினதகள் கரிம வினதகள் எைவும் 
அனழககப்டுகி்றது. இந்த வினதகள் தி்றந்த 
நினல மகரந்தச் வெரகனக தபாவரங்களில 
இருந்து உருவபாகி்றது. வமலும் தனித்துவப 
்ண்புகனள வழித்வதபான்்றலுககு அனுபபுகி்றது. 

ஓருவர அடுத்தடுத்த ்ருவங்களில திரும்் 
திரும்் �டவு பெய்யும் வனகயில ்பாரம்்ரிய 
வினதகள் அறுவனட பெய்து உலரத்தி 
வெமிககப்டுகி்றது. ்பாரம்்ரிய வினதகனள 
்தப்டுத்துவதின் வ�பாககமபாைது பவளிபபு்ற 
்பாதிபபுகளிைபால ஏற்டும் எந்த வனக 
மபாற்றங்கனளயும் தடுப்தபாகும். ப்ரும்்பாலபாை 
கபாய்கறிகள் மறறும் மலர ரகங்கள் அவத 
ரங்களிலிருந்து தனித்து ்பாதுகபாப்பாக 
னவககவவண்டும். இதைபால அயல மகரந்தச் 
வெரகனக தபாவரங்கள் மறறும் அவறறின் 
ஜீன்களில கலபபினை தவிரககலபாம். சில 
கபாய்கறி ரகங்கள் தன் மகரந்தச் வெரகனக 
அனடயககூடியது. எைவவ கலபபு ்யமின்றி 
தனித்தன்னமயுடன் வளரககப்டுகி்றது. 
பெயறனக உரங்கள், கனளகபகபாலலி அலலது 
பூச்சிச்பகபாலலிகள் கரிம வினதகளுககு 
்யன்்டுத்தப்டுவதிலனல. ஆைபால ்பாரம்்ரிய 
உரங்கள், கனளக பகபாலலிகள் மறறும் 
பூச்சிகபகபாலலிகள் ்யன்்டுகி்றது. 

 7.5  உயிரி – சுட்டிக்காட்டி்கள்
சுறறுச் சூழலின் தரம் ெபாரந்த நினலகனள 

பவளிப்டுத்தககூடிய ஓர உயிரிைம் அலலது 
இைங்களின் பதபாகுபபு உயிரி சுட்டிகள் அலலது 
உயிரியல சுட்டிககபாட்டிகள் எைப்டும். புவியில 
ஏற்டும் மபாற்றங்கனள குறிப்பாக ப்ருகிவரும் 
மககள் பதபானக பெயல்பாடுகளபால ஏற்டும் 
சூழ்நினல மபாற்றங்கனள புரிந்து பகபாள்ளவும் 
்ட்டியலிடவும் உயிரி - சுட்டிகள் ் யன்்டுகி்றது. 
மண்வளம் ்றறிய உயிரி சுட்டிககபாட்டிகள் 
மண் அனமபபு, வமம்்பாடு, ஊட்டபப்பாருள் 
வெமிபபு மறறும் உயிரிைங்களில 
பெயல்பாடுகனள ்றறிய தகவலகனள 
அளிககி்றது. 
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உயிரியல சுட்டிகள் சூழ்மண்டலத்தின் 
நினலப்பாட்டினையும் அதனுனடய 
மபாறு்பாடுகனளயும் விளககுகி்றது. னலககன்கள் 
கபால நினல மபாற்றத்தினையும் கபாறறு 
மபாசு்டுதலின் வினளவுகனளயும் விளககும் ஒரு 
உயிரி - சுட்டியபாகும். னலககன் என்்து ்பாசி 
மறறும் பூஞ்னெ உயிரிகளின் ஒருங்கினணந்த 
ஒர அனமப்பாகும். பவப்நினல, ஈரப்தம், கபாறறு 
மறறும் கபாறறு மபாசு்டுத்திகள் வ்பான்்ற 
உணரதி்றனுனடய சுறறுச் சுழல அளவி 
னலககன்கள் ஆகும். இது கபாலநினல, கபாறறின் 
தரம் மறறும் உயிரியல பெயலமுன்றகளின் 
மபாற்றங்கள் ்றறிய தகவலகனள அளிககி்றது.

பைம் 7.21 னலககன்

 7.6   மேளாண ஆராய்ச்சி 
நிறுேனங்கள்

தறகபால ஆரபாய்ச்சி முடிவுகள் மறறும் 
விவெபாயிகளின் வதனவகளின் அடிப்னடயில 
வவளபாண் ஆரபாய்ச்சி நிறுவைங்கள் 
வவளபாண்னம ெபாரந்த பெயலமுன்றகனள 
உருவபாககுகி்றது. ப்பாருத்தமபாை ஊடகங்கள் 
மறறும் முன்றகனள ்யன்்டுத்தி மககளின் 
�லத்திறகபாக இத்தகவலகனள ்ரபபுகி்றபாரகள். 
இந்திய வவளபாண்னம ஆரபாய்ச்சி நிறுவைம் 
இந்திய வவளபாண்னம ஆரபாய்ச்சி கழகம் 
வ்பான்்றனவ வவளபாண் ஆரபாய்ச்சியில ஈடு்டும் 
சில நிறுவைங்களபாகும்.

7.6.1  இந்திய மேளாண ஆராய்ச்சி 
நிறுேனம் (IARI)

இந்திய வவளபாண் ஆரபாய்ச்சி நிறுவைம் 
வவளபாண்னம ெபாரந்த ஆரபாய்ச்சி, ் யிறறுவித்தல 
மறறும் விரிவபாககத்திறகபாை ஒரு வதசிய 
நிறுவைம் ஆகும். IARI என்்து பூ�பா நிறுவைம் 
என்று ப்பாதுவபாக அனழககப்டுகி்றது. ICAR 
(இந்திய வவளபாண் ஆரபாய்ச்சி கழகத்திைபால 
நிரவகித்து நிதியளிககப்டுகி்றது. இந்தியபாவில 

1970-ஆம் ஆண்டில ்சுனமபபுரட்சிககு 
வித்திட்ட ஆரபாய்ச்சிககு கபாரணமபாக இருந்தது. 
IARI யின் பகபாள்னககள், திட்டங்கள் மறறும் 
நிகழ்ச்சிகள் வதெத்தின் வதனவகனள 
ெந்திப்தறகு உதவியபாக இருககி்றது.

பைம் 7.22 இந்திய வவளபாண் ஆரபாய்ச்சி 
நிறுவைம் 

7.6.2  இந்திய மேளாண ஆராய்ச்சிக ்கழ்கம் 
(ICAR)

்ல புகழ்மிகக அதிக மகசூலதரும் ப்ரும் 
்யிர ரகங்கள் ICAR யிைபால உருவபாககப்ட்டது. 
இந்திய வவளபாண் ஆரபாய்ச்சிக கழகம் மறறும் 
ஆரபாய்ச்சிகனள ஒருங்கினணககும் தன்ைபாட்சி 
அனமப்பாகும். வவளபாண் துன்ற அனமச்ெர 
இதன் தனலவர ஆவபார. வவளபாண் 
அனமச்ெத்தின் வவளபாண் ஆரபாய்ச்சி மறறும் 
கலவித் துன்றயின் கீழ் பெயல்டுகி்றது. இது 
உலகத்தின் வவளபாண் ஆரபாய்ச்சி மறறும் கலவி 
நிறுவை இனணயமபாகும்.

பைம் 7.22 இந்திய வவளபாண் ஆரபாய்ச்சி கழகம்

7.6.3  கரிஷி விஞ்ான ம்கந்த்ரா ( KVK )
கரிஷி விஞ்்பான் வகந்த்ரபா ஒரு வவளபாண் 

அறிவியல நினலயமபாகும்.  இந்த னமயம் இந்திய 
வவளபாண் ஆரபாய்ச்சி கழகம் (ICAR) மறறும் 
விவெபாயிகளுககு இனடவயயபாை இறுதியபாை 
இனணப்பாக பெயல்டுகி்றது. உள்ளுரில 
வவளபாண்னம ஆரபாய்ச்சி கண்டுபிடிபபுகனள 
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்யன்்டுத்துதல இனவகளில வ�பாககமபாகும். முதல 
KVK 1974 ல ்பாண்டிச்வெரியில நிறுவப்ட்டது. 
அதன் பி்றகு KVK அனைத்து மபாநிலங்களிலும் 
ஏற்டுத்தப்ட்டது. வமலும் அனவகளின் 
எண்ணிகனக வளரத் பதபாடங்கியுள்ளது. KVK 
அனைத்து மபாநிலங்களிலும் நிறுவப்ட்டுள்ளது. 
வவளபாண்னம ஆரபாய்ச்சி கண்டுபிடிபபுகனள KVK 
அனவகளின் பெபாந்த பெயல திட்டங்களபாக 
பெய்கின்்றை. அரசின் ஆரம்்நினல 
கருத்துருககனள உள்ளுர ்குதிகளுககும் 
கினடககச்பெய்கின்்றைர. வவளபாண் ்லகனலக 
கழகங்கள், மபாநில துன்றகள், ICAR  
நிறுவைங்கள் மற்ற கலவி நிறுவைங்கள் அலலது 
அரசு ெபாரபா அனமபபுகள் வ்பான்்ற ்ல வனகயபாை 
ெபாரபு நிறுவைங்களின் கீழ் KVK கள் 
உருவபாககப்டலபாம். 
அ. KVK யின் பபாறுப்பு்கள்:

ICAR  நிறுவைங்களபால உருவபாககப்ட்ட 
புதுனமயபாை வவளபாண் முன்றகள் அலலது 
வினத ரகங்கள் வ்பான்்ற புதிய நுட்்ங்கனள 
வெபாதிப்தறகு ஒவபவபாரு KVK யும் ஒரு சிறிய 
அளவில ெபாகு்டி பெய்கி்றது. புதிய நுட்்ங்கனள 
விவெபாயிகளுககு மபாறறுவதறகு முன் உள்ளுர 
அளவில வெபாதித்து அறிவதறகு இது 
அனுமதிககி்றது. விவெபாய நிலங்களில புதிய 
நுட்்ங்கனள பெய்ய திட்டங்கனள உருவபாககி்றது. 
விவெபாயிகள் குழுககளுடன் புதுனமயபாை 
வவளபாண் நுட்்ங்கனள கலந்து ஆவலபாெனை 
பெய்திட KVK கள் ்ணிமனைகனள 
ஏற்டுத்துகி்றது. வபாபைபாலி மறறும் னகவ்சி 
மூலமபாக கபாலநினல மறறும் ெந்னத 
வினல்டுத்துதல ்றறி KVK ஆவலபாெனை ெபாரந்த 
வெனவகனள அளிககி்றது. உள்ளுர கபாலநினல 
மறறும் பதபாழிறெபானல ெபாரந்து ்யிரகனளயும் 
அதனை வளரககும் முன்றகனளயும் 
எடுத்துனரககி்றது. நிறுவைங்கள் மறறும் 
உள்ளுர ெமுதபாயங்களுககினடவய உ்றவினை 
ஏற்டுத்துகி்றது. 

 பெயல்பாடு 6

உங்களுனடய ஆசிரியருடன் உங்கள் ்குதியில 
உள்ள கரிஷி விஞ்்பான் வகந்திரபானவ 
(வவளபாண் அறிவியல நினலயம்) ்பாரனவயிடு. 
அந்த னமயத்தில வமறபகபாள்ளப்டும் 
பெயல்பாடுகனள கண்டறிக.

 7.7  இ்லயில் பதளிப்பு

இனலயில பதளிபபு எைப்டுவது திரவ 
நினல உரங்கனள இனலகளில வ�ரடியபாக 
பெலுத்தி தபாவரங்களுககு ஊட்டமளிககும் 
நுட்்ம் ஆகும் தபாவரங்கள் அவசியபாமபாை 
கனிமங்கனள தபாவரங்கள் இனலகளில உள்ள 
இனலத்துனளகள் மூலமபாக உறிஞ்ெ முடிகி்றது. 
ஆைபால பமபாத்த உள்ளீரத்தலும் பு்றத்வதபாலின் 
வழியபாக �னடப்றுகி்றது. கடல ்பாசியிலிருந்து 
ப்்றப்டும் கடல ெபாரந்த தபாவரங்களின் 
கலனவகள் தபாவர இனல, பூககள், மறறும் 
கனிகளின் வமம்்பாட்டிறகபாை ்யனுள்ள நுண் 
கனிமங்னளயும் சில ெபாரவமபான்கனளயும் 
பகபாண்டுள்ளது. ப்பாதுவபாக அதிகபானல அலலது 
மபானலயில இனலயில ஊட்டமளிககப்டுகி்றது.

இனல வழி ஊட்டமளித்தலில 
ஊட்டப ப்பாருட்களுககு ஏற்ற 
துலங்கல தபாவரங்களில 

வினரவபாக பவளிப்டுகி்றது. இனலயின் 
ஊட்டபப்பாருள் உள்பளடுபபின் தி்றன் 
மண்ணில அளிககப்ட்ட ஊட்டப 
ப்பாருள்கனள ஒபபிடும்ப்பாழுது  ்ல 
மடங்குகள் அதிகம் இருப்தபாக 
கருதப்டுகி்றது. வவரிைபால ஊட்டபப்பாருள் 
உறிஞ்சுதல சூழ்நினலக கபாரணிகளபால 
தடுககப்டும்ப்பாழுது இனல வழி 
ஊட்டமளித்தல ்ரிந்துனரககப்டுகி்றது.

பைம் 7.24 மரங்களின் இனலப ்ரபபில பதளிதல

7.7.1  பெயல்மிக்க நுணணுயிர்்கள் (E.M)
பெயலமிகக நுண்ணுயிரிகள் எைப்டும் 

இனவ ப்பாதுவபாக இயறனகயில கபாணப்டும் 
்லவவறு பெயலமிகக நுண்ணுயிரகளின் 
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வளரபபு ஆகும். ன�ட்ர�ன் நினலப்டுத்திகள், 
்பாஸவ்ட் நினலப்டுத்திகள், ஒளிச்வெரகனக 
நுண்ணுயிரகளின் லபாகடிக அமில ்பாகடீரியபா, 
ஈஸட், வவரி்பாகடீரியபா, ்ல வனக பூஞ்னெகள் 
மறறும் ஆகடிவைபானமசீட்கள் தி்றன் மிகக 
நுண்ணுயிரிகளபாகும். ஊட்ட ப்பாருள் மறு 
சுழறசி, தபாவரப ்பாதுகபாபபு, மணணின், �லம் 
மறறும் வளனம வமம்்பாடுகளில ஒவபவபாரு 
வனக நுண்ணுயிரிகளும் அதனுனடய 
�ன்னம தரும் ்ங்கினை பகபாண்டுள்ளது. 

7.7.2 மணபுழு ்க்ரெல்
மண்புழுககளின் பெயல்பாடுகனள 

பகபாண்ட ஒரு அனமபபின் வழியபாக நீர கடந்த 
பி்றகு வெகரிககப்டும் திரவம் மண்புழு கனரெல 
எைப்டும். இது கழிவுநீககப ப்பாருள் 
மண்ணின் கரிம மூலககூறுகளில இருந்து 
ப்்றப்டும் நுண் ஊட்டப ப்பாருட்களுடன் 
மண்புழுககளின் வழவழப்பாை சுரபபு மறறும் 
கழிவு உற்த்தி ப்பாருட்களின் வெகரிபபு 
மண்புழு கனரெலபாகும். ் யிரகளுககு இனலயில 
பதளிப்பாைபாக மண்புழு கனரெல ்யன்்டுகி்றது.

7.7.3 பஞெ்காவயா
வளரச்சினய தூண்டும் ்சுவிலிருந்து 

ப்்றப்ட்ட ஐந்து ப்பாருட்களின் கலனவ ்ஞ்ெ 
கபாவயபா ஆகும். இது மபாட்டுச்ெபாணம், மபாட்டின் 

சிறுநீர, ்பால, தயிர, ப�ய் ஆகியவறன்றக 
பகபாண்டது. இந்த ஐந்து ப்பாருட்களுககு 
பமபாத்தமபாக ்ஞ்ெகபாவயபா என்று 
ப்யரிடப்டுகி்றது. வளரச்சினள தூண்டும் 
மறறும் கூடுதல வ�பாய் தடுககும் தி்றனை ்ஞ்ெ 
கபாவயபா பகபாண்டுள்ளது. பூச்சிகளுககு எதிரபபுத் 
தன்னமனய தடுககி்றது. வமலும் ஒட்டு பமபாத்த 
வினளச்ெனல அதிகரிககி்றது. விவெபாய 
நிலங்களில கினடககும் ப்பாருட்கனளக 
பகபாண்டு விவெபாயிகளபால இதனை தயபார 
பெய்ய முடியும். ்ஞ்ெ கபாவயபா வினத 
வ�ரத்தியிலும் ்யன்்டுகி்றது. இதறகபாக 
வினதகள் 20 நிமிடங்களுககு ்ஞ்ெகபாவய 
கனரெல ஊ்ற னவககப்டுகி்றது.

 7.8  உயிரி - ்கட்டுப்பாட்டு மு்்ற்கள்
பூச்சிகள், உண்ணிகள், 

கனள மறறும் தபாவர 
வ�பாய்கனள மற்ற 
உயிரிைங்கனளக பகபாண்டு 
கட்டுப்டுத்துவதபாகும். உயிர 
ப க பா ன் று ண் ணி க ள் , 
உயிரபூச்சிக பகபாலலிகள், உயிரி – 
பூச்சிவிரட்டிகள் மறறும் ்யிரகளுககு வெதத்னத 
ஏற்டுத்தும் நுண்ணுயிரிகனளச் கட்டுப்டுத்த 
்யன்்டுகி்றது.

பைம் 7.25 ்ஞ்ெகபாவயபா கனரெலின் ்குதிப ப்பாருட்கள்

பசுவின் ொணம் பசுவின் சிறுநீர் ப�ய் பால்

நீர் தயிர் இளநீர் ோ்ழப் பழம்
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உயிரி ப்கான்றுணணி்கள்
இனவ ஊட்டத்திறகு அலலது 

ப்ருககமனடவதறகு ்யன்்டும் தீங்குயிரி 
பூச்சிகனள தபாககும் இயறனகயில கபாணப்டும் 
பூச்சிகள் ஆகும். ்சுனம இலலத்தில அதிக 
எண்ணிகனகயில உயிரி - 
பகபான்றுண்ணிகனள ்யன்்டுத்துவதபால 
தீங்குயிரி பூச்சிகனள அழிககலபாம். அசுவினி 
பூச்சிகள், பவள்னள ஈககள், ்ருத்தி 
உருனளபபுழுககள், இனலப பூச்சிகள் 
வ்பான்்றவறன்ற கினரவெபா்பா சிறறிைம் மறறும் 
பமவைபாசிலஸ சிற்றைம் ்யனுள்ள வனகயில 
கட்டுப்டுத்துகி்றது. 

பைம் 7.26 அசுவினி பூச்சிகனள 
உட்பகபாள்ளும் பகபான்றுண்ணி  

ப்பாறி வண்டு
பிளபாக நீல வகப்சிடு ்ழ மரங்களில 

கபாணப்டும் ஒரு பூச்சியபாகும். இது  10000 ககும் 
வமற்ட்ட சிவபபு சிலந்தி  பூச்சிகள்  
உண்ணுகி்றது, உயிரி கட்டுப்பாட்டு முகவரகளபாக 
்யன்்டும் உயிரிைங்கள் அலலது அதிலிருந்து 
ப்்றப்ட்ட ்குதிகள் உயிரி - பூச்சிகபகபாலலிகள் 
எைப்டும். இனவ பூச்சிகள், சிறு பூச்சிகளுககு 
எதிரபாக ்யிரகனள ்பாதுகபாககப ்யன்்டுகி்றது.

உயிரி பூச்சிகப்கால்லி்கள் 
பூச்சிகளில வ�பாயுண்டபாககும் னவரஸகள், 

்பாகடீரியல பூச்சிக பகபாலலிகள் குறிப்பாக 
வ்சிலலஸ துரின்ஜிபயன்சிஸ பூச்சியில 
வ�பாயுண்டபாககும் பூஞ்னெகள், புவரபாட்வடபா 
வெபாவபான்கள் மறறும் பூச்சி, ஒட்டுண்ணி 
உருனளப புழுககள் ்யிரகனளத் தபாககும் 
தீங்குயிரி பூச்சிகனள கட்டுப்டுத்துவதபாக 
உள்ளது. இந்த உயிரி பூச்சிகபகபாலலிகள் 
வணிக ரீதியபாக கினடககி்றது. ஆைபால 
�னடமுன்றயில பெயல்டுத்துவது மிகவும் 
கடிைமபாகும்.

உயிரி பூச்சிக ப்கால்லி்களின் ே்்க்கள்:
பூஞ்ெ உயிரி-பூச்சிக ப்கால்லி்கள்: 
ட்னரவகபாடுபடரமபா விருடி உயிரியல பூச்சிக 
பகபாலலியபாக ்யன்்டும் ஒரு பூஞ்னெயபாகும். 
பூஞ்னெகளபால ஏற்டும் வபாடல, இனலகளின் 
துரு வ�பாய் மறறும் வவர வ�பாய் வ்பான்்ற 
்லவனக வ�பாய்கனள கட்டுப்டுத்த 
்யன்்டுகி்றது. 
பாகடீரியா உயிர் பூச்சிகப்கால்லி்கள்: ்ருத்தி, 
வெபாளத் தபாவரங்கனள ்பாதிககும் பலபிடபாபடீரபா 
பூச்சிகனள தி்றன்்ட கட்டுப்டுத்த வ்சிலலஸ 
துரின்ஜிபயன்சிஸ ்பாகடீரியபா வளரபபு 
்யன்்டுகி்றது. ் ஞ்ெ கபாவயபா மறறும் சில தபாவர 
இனலகளின் வடி திரவம் உயிரி பூச்சிக 
பகபாலலிகளபாகப ்யன்்டுகி்றது. 

உயிரி-பூச்சி விரட்டி 
வவம்பு வினதயிலிருந்து ப்்றப்டும் 

அெபாடிரகடின் வெரமமபாைது ஒரு �லல பூச்சி 
விரட்டியபாகும். மனிதைபால ்யன்்டுத்தப்ட்ட 
ஆரம்் கபால பூச்சிக பகபாலலிகளின் ஒன்று 
மபாரவகபாெபா இனலகளபாகும். உலர இனலகள் 
வெமிபபு வினதகளிலிருந்து பூச்சிகனள 
விரட்டுகி்றது. 
உயிரி - உரங்கள்

மண்ணின், ஊட்டச் ெத்தினை அதிகரிககும் 
உயிரிைங்கள் உயிரி உரங்களபாகும். 
ன�ட்ர�ன் நினலப்டுத்தும் நுண்ணுயிரிகள் 
தனி ன�ட்ர�னை ன�ட்ர�ன் பகபாண்ட 
வெரமங்களபாக மபாறறும் தி்றனைக 
பகபாண்டுள்ளது. அதன் மூலம் மண்னண 
வளப்டுத்துகி்றது. னெயவைபா்பாகடீரியபா 
மறறும் சில பூஞ்னெகள் உயிரி உரங்களின் 
முககிய வளங்களபாகும். வவதி உரங்கள் 
உணவு உற்த்தினய அதிகரித்தபாலும் 
இயறனக வபாழிடத்னத வெதமபாககுகி்றது. 
தனித்து வபாழும் இப்பாகடீரியபா மண்ணில 
தனித்து வபாழ்கி்றது. 

தபானியங்கள், ்ருபபுகள், கனிகள், 
கபாய்கறிகள் வ்பான்்ற வனக ்யிரகளுககு 
வளிமண்டல ன�ட்ர�ன் கினடககும்்டி 
பெய்கி்றது. எ.கபா. அவெபாஸன்ரிலலம் தனித்து 
வபாழும் னெயவைபா்பாகடீரியபா 
ஒளிச்வெரச்னகயுடன் ன�ட்ர�ன் நினலப 
்டுத்துதலிலும் ஈடு்டுகி்றது. எ.கபா. அைபீைபா, 
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�பாஸடபாக, கூட்டியிரவபாழ் ்பாகடீரியபா 
வளிமண்டல ன�ட்ர�னை நினலப்டுகி்றது. 
எ.கபா. னரவெபாபியம்.

பைம் 7.25 உயிரி - உரம் 

 பெயல்பாடு 7

்ட்டபாணி வ்பான்்ற பலகூம் தபாவரங்கனள 
வதரந்பதடு.  அதில ஏவதனும் வவர முடிச்சுகள் 
இ்றககி்றதபா என்று கண்டுபிடி. னரவெபாபியம் 
்பாகடீரியபா இம் முடிச்சியினுள் வபாழ்கி்றது.

நி்னவிற் ப்காள்்க
 ½ கபாரிப, ரபாபி மற்றம் ெயபாடு �ம் �பாட்டில 

்யிரிடப்டும் ்யிரகளபாகும்
 ½ உழுதல , வினதத்தல , உரமிடுதல 

அறுவனடபெய்தல மற்றம் வினத வெமிபபு 
்யிரபப்ருககத்தின் முககிய 
பெயல்பாடுகளபாகும்.

 ½ னககளபால வினதத்தல, இயந்திர வினதபபு 
மறறும் ஊன்றுதல வினத வினதத்தலின் 
முககிய வனககள் ஆகும்.  

 ½ கிணறுகள், குழபாய்கிணறுகள், குளங்கள், 
ஏரிகள், ஆறுகள், அனணகள் மறறும் 
கபாலவபாய்கள் நீர ்பாெைத்தின் ்லவனக 
ஆதபார வளங்களபாகும்.

 ½ பதளிபபு நீர மறறும் பெபாட்டு நீர ்பாெை 
முன்றகள் நீர ் பாெைத்தின் �வீை முன்றகள் 
ஆகும். 

 ½ ்யிரகனள துண்டித்து வெகரித்தல 
பெயலமுன்ற அறுவனட பெய்தல எைப்டும் 
அறுவனட என்்ற வபாரத்னத அறுவனடககு 
பின்ைர உடைடியபாை பெய்ய வவண்டிய 
தபானியங்கனள பிரித்பதடுத்தல, 
தபானியங்கனள தூறறுதனலயும் 
உள்ளடககியது. 

 ½ ஒவர வனகப்யிரிடுதல மறறும் கலபபுப 
்யிரிடுதல ்யிர ப்ருககத்தின் இரண்டு 
முன்றகளபாகும். 

 ½ மரபுப ்லவனகனமனய ்பாதுகபாத்திட 
வினதகள் வெமிககப்டும் இடம் வினத 
வங்கி எைப்டும்.

 ½ சூழ்நினலயின் தர நினலனய 
பவளிப்டுத்தும் ஒரு இைம் அலலது 
இைங்களின் பதபாகுபபு உயிரி-சுட்டிகள் 
அலலது உயிரியல சுட்டிககபாட்டிகள் 
எைப்டும்.

 ½ உயிரி பகபான்றுண்ணிகள் உயிரி-
பூச்சிகபகபாலலிகள் உயிரி-பூச்சி 
விரட்டிகள் மறறும் உயிரி-உரங்கள் 
்யிரகளுககும் வெதம் ஏற்டுத்தும் 
நுண்ணுயிரிகனள கட்டுப்டுத்த 
்யன்்டுகி்றது.

 அருஞபொற் பபாருட்்கள்

உழுதல் மண்னண புரட்டுதல மறறும் தளரத்துதல இதன் பெயலபாகும். வினதத்தல  
னகயிைபால மண் ்ரபபில வினதகனளப ்ரபபுதலபாகும்.

வி்த ஊன்றுதல் தீரமபானிககப்ட்ட இனடபவளியில உழுெபால, குழி அலலது துனளயினுள் 
வினதகனளயிடும் பெயலபாகும்.

பதளிப்பு நீர் பாணம் இயறனக மனழககு ஒப்பாை நீர ்பாெை முன்றயபாகும்.
ஒமர ே்்கப் பயிரிைல் வருடந்வதபாரும் அவத இடத்தில ஒவர வனகயபாை தபாவரங்கனள �டவு 

பெய்தல. 
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I. ெரியான பதி்ல மதர்ந்பதடு.
1. மண்ணில வினதகனள இடுதலின் 
பெயலமுன்றயின் ப்யர .
 அ. உழுதல  ஆ. வினதத்தல 
 இ.்யிரபப்ருககம் ஈ. ்யிரச் சுழறசி
2.  மண் ்ரபபில ்பாய்ந்து மண்ணினுள் 

ஊடுருவும் முன்ற .
 அ. நீர ்பாெைம் ஆ. ்ரபபு நீர ்பாெைம்  
 இ. பதளிபபு நீர ்பாெைம்
 ஈ. பெபாட்டு நீர ்பாெைம்
3.  தபாவரப ்யிரகளில பூச்சிகனளயும் சிறு 

பூச்சிகனளயும் கட்டுப்டுத்தும் 
உயிரிைங்கள்

 அ. உயிரி-பூச்சிக பகபாலலிகள் 
 ஆ. உயிரி உரங்கள் 
 இ. மண்புழுககள் 
 ஈ. வவம்பு இனலகள்
4.  தி்றன்மிகக நுண்ணுயிரிகளின் தயபாரிபபு 

்யன்்டுவது 
 அ. வினத வ�ரத்தி பெய்தல
 ஆ. இனலத் பதளிபபு
 இ. மண் வ�ரத்தி பெய்தல
 ஈ.  உயிரி- பகபான்றுண்ணிகள்

வி்த ேஙகி மரபுப ்லவனகனமனய ்பாதுகபாத்திட வினதகள் வெமிககப்டும் 
இடமபாகும்.

ICAR இந்திய வவளபாண் ஆரபாய்ச்சிக கழகம்.
KVK கிரிஷ் விஞ்்பான் வகந்திரபா (வவளபாண் அறிவியல நினலயம்)
மணபுழு ேடி நீர் மண்புழு பெயல்பாடு உள்ள ஒரு அனமபபின் வழியபாக நீனர    பெலுத்திய 

பி்றகு வெகரிககப்டும் ஒர திரவமபாகும்.
பஞெ்காவயா இவவளரச்சி தூண்டியபாைது ்சுவிலிருந்து கினடககபப்ரும் ்சுவின் 

ெபாணம், ்சுவின் சிறுநீர, ்பால, தயிர ப�ய் வ்பான்்ற ஐந்து   ப்பாருட்களின் 
கலனவயபாகும.

உயிரி உரங்கள் மண்ணின் ஊட்டபப்பாருள்கள் அதிகரிபபினை பகபாண்டுவரும் 
உயிரிைங்களபாகும்.

 மதிப்பீடு

5.  பின்வருவைவறறுள் எது ்ஞ்ெகபாவயபாவில 
கபாணப்டவிலனல?

 அ. ்சுவின் ெபாணம் ஆ. ்சுவின் சிறுநீர   
 இ. தயிர  ஈ. ெரககனர

II. ம்காடிட்ை இைங்க்ள நிரப்பு்க
1.  ஓர இடத்தில வளரககூடிய ்யிரகனள 

வமலும் வளரவதறகு அதன் முககிய 
வளரிடத்தில �டவு பெய்தல  
ஆகும்.

2.  விரும்்பாத இடத்தில வளரும் விரும்்பாத 
தபாவரத்தின் ப்யர . 

3.  கனளகனள பகபாலலுவதறகு அலலது அதன் 
வளரச்சினய தடுப்தறகு ்யன்்டும் வவதிப 
ப்பாருளின் ப்யர .

4.  வினதகள் தைது 
தனித்துவப ்ண்புகனள அதன் வழித் 
வதபான்்றலுககு மபாறறுகி்றது.

5.  னமயங்கள் ICAR மறறும் 
விவெபாயிகளுககினடவயயபாை இறுதி 
இனணபபினை அளிககி்றது.

6.  ் ல புகழ்ப்ற்ற அதிக வினளச்ெனலத் 
தரககூடிய ப்ரும்்யிர வனககள் 

 ஆல உருவபாககப்ட்டுள்ளது. 
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V. விரிோன வி்ையளி:
1. வவளபாண் பெயல முன்றகனள விவரி? 
2. நீரப ்பாெை முன்றகனளப ்றறி விளககுக. 
3.  கனள என்்றபால என்ை? கனளக 

கட்டுப்பாட்டின் ்லவவறு முன்றகனள 
விளககுக.

 பி்ற நூல்்கள்

1. Introduction to Agronomy and Principles 
of crop production by SR Reddy

2. Traditional Organic Farming Practices by  
E. Somasundaram and D. Udhaya Nandhini

3. Seed Technology  by Ratten Lal Agarwal

 இ்ணயேளங்கள்

www mdpi.com/2071 1050/9/11/1901/s1.

Karpagamextn@yahoo.co.in

www.isca.in

www.ijcmas.com

III. பின் ேருேனேற்்்ற பபாருத்து்க.
1. உயிரி-பூச்சிக 

பகபாலலிகள்
- வவபபினலகள்

2. உயிரி-
பகபான்றுண்ணிகள்

- வ்சிலலஸ 
துரின்ஜிபயன்சிஸ

3. உயிரி-உரங்கள் - பவள்னள ஈககனள 
கட்டுப்டுகி்றது

4. உயிரி-சுட்டிக 
கபாட்டிகள்

- மண் வளத்னத 
வமம்்டுத்தல

5. உயிரி–பூச்சி 
விரட்டிகள்

- சூழ்நினலயின் தரம்

IV. சுருக்கமா்க வி்ையளி
1. உழுதல - வனரயறு.
2. வினதத்தலின் வனககனள ்ட்டியலிடுக.
3.  இனலப்ரபபில பதளித்தல என்்றபால என்ை?
4.  கிரிஷ் விஞ்்பான் வகந்திரபா ்றறி ஒரு சிறு 

குறிபபு தருக.
5.  உயிரி-சுட்டிககபாட்டிகள் என்்றபால என்ை? 

மனிதனுககு இது எவவபாறு உதவுகி்றதது?
6. கனளபயடுத்தல என்்தன் ப்பாருபளன்ை? 
7. ்யிரசுழறசி என்்றபால என்ை? 
8. ்சுந்தனழ உரம் என்்றபால என்ை? 

• EM• ICAR
• IARI
• KVK

ப���ெப��க �ைறக� ம��� ேமலா�ைம

அ	�பைட
ெசய�பா�க�

ேவளா� 
ஆரா��� 

��வன க�
ைத வ � இைல�பர��� 

ெத��த�
உ�� 

க���பா�� 
�ைறக�

• ம� தயா� 
    ப���த�
• ைதைத�த�
• உர��த�
• ��பாசன�
• கைளெய��த�
• அ�வைடெச�த�
• ேச���

• ம���கைரச�
• ப�சகா�யா

• உ�� ெகா��
   உ��க�
• உ�� 
   ���ெகா��க�
• உ�� 
   ���ர�	க�
• உ�� உர க�

• ைதப��
• பார�ப�ய 
    ைதக�

்கருத்து ே்ரபைம்
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பயிர் பாது்காப்பு

்்கமபசி ேழியா்க வி்ளயாட்டின் 
மூலம் விேொயம் பெய்மோம்.

உரலி:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giantssoft ware.fs14&hl=en_IN

பயிர் பாது்காப்புஇ்ணயச் பெயல்பாடு

படி 1 படி 2 படி 3

*்டங்கள் அனடயபாளத்திறகு மட்டுவம.
வதனவபயனில Adobe Flash னய அனுமதிகக.

்டி 1  கீழ்கபாணும் உரலி/வினரவு குறினய ்யண்்டுத்தி இனணயப ்ககத்திறகு பெலக.
்டி 2  தினரயில வதபான்றும் ்ககத்தில INSTALL என்்ற ப்பாத்தபானை பெபாடுககவும். விவெபாயம் பெய்யும் 

வினளயபாட்டு னகவ்சியில தரவிரககம் ஆகும். 
்டி 3  வதபான்றும் ்ககத்தில TOUCH TO BEGIN  என்்னத பெபாடுககி வினளயபாட்னட வினளயபாடி மகிழவும்.
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தாவரங்கள் மற்றும்  
விலஙகு்களின் பாது்காப்பு8

்கற்்றல் ந�ாக்கங்கள்
இந்த பாடத்்த முடித்த பிறகு, மாணவர்கள்பறும் திறன்களாவன:
�� ்காடழிப்பு, ்காடு வளரப்பு மற்றும்  ்காடாக்கு்தல்  ஆகியவற்்றப் புரிநது ்்காளளுங்கள.
�� ஆபத்தான உயிரினங்க்ள பட்டியலிடு்தல்.
�� வனவிலஙகு்களின பாது்காப்பின முக்கியததுவத்்தப் புரிநது ்்காளளல்.
�� சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் மற்றும் அ்தன நன்ம்கள பற்றி அறிநது ்்காளளல்.
�� மக்்கள பல்லுயிர பதிவவட்டின முக்கியததுவத்்த பட்டியலிடு்தல்.
�� விலஙகு நல அ்மப்பு்களின ்ெயல்பாடு்கள பற்றி அறிநது ்்காளளல்.

   அறிமு்கம்
நமது பூமி பல வ்்கயான ்தாவரங்கள 

மற்றும் விலஙகு்களால் நிரப்பப்பட்டுளளது. 
விஞ்ானி்களின கூற்றுப்படி பூமியில் சுமார 70 
- 100 லட்ெம் இனங்கள உளளன. இந்த 
விலஙகு்களின ்மாத்த ்்தா்்க பல்லுயிர என 
அ்ைக்்கப்படுகிறது. உயிர எனறால் வாழக்்்க, 
பனமு்கத்தன்ம எனபது பல்வவறு அல்லது 
வவறுபட்டது. ஆ்கவவ உயிர பனமு்கத்தன்ம 
எனபது பூமியில் உளள பல்வவறு வ்்கயான 
உயிர வடிவங்கள மற்றும் அ்னதது 
உயிரினங்களின அததியாவசிய ொரபுநி்ல 
எனப்தாகும். ம்லத்்தாடர்களில் உளள 
்காடு்களின வழியா்க நீங்கள பயணிக்கும்வபாது 
பல்வவறு வ்்கயான வாழக்்்க 
வடிவங்க்ளக் ்காணலாம். பை மரங்கள, 
பூக்்கள, பற்வ்கள, மான மற்றும் பிற 
விலஙகு்க்ள ்காடு்கள ஏராளமா்கக் 
்்காண்டுளளன. வனவிலஙகு்களால் நி்றந்த 
்காடு்கள இநதியாவில் நி்றநதுளளன எனறு 
யு்கங்களின இலக்கியங்கள மூலம் 
குறிப்பிடப்பட்டுளளது. துரதிர்ஷடவெமா்க, 
அனறிலிருநது இப்வபாது வ்ர, இந்த ்காடு்களில் 
்பரும்பாலான்வ அழிக்்கப்பட்டுளளன. இந்த 
நி்கழவு உல்கம் முழுவதும் ்காணப்படுகிறது. 
இயற்்்க வளமான ்காடு்கள ெமீபததிய 
ஆண்டு்களில் பரப்பளவில் கு்றநது 

வருகினறன. இந்த பாடததில் ்காடழிப்பு, ஆபதது 
நி்ல உயிரினங்கள ்தாவர விலஙகு்களின 
பாது்காப்பு பற்றி நாம் அறியப்வபாகிவறாம்.

 8.1  ்காடு அழிப்பு

புதுப்பிக்்கத்தக்்க வளங்கள ்காடு்கள. அ்வ 
உலகின நிலப்பரப்பில் சுமார 30 ெ்தவீ்தத்்த 
உளளடக்கியது. அ்வ ஆக்ஸிஜ்ன 
உருவாக்கி வளிமண்டலததில் ்காரபன ்ட 
ஆக்்ெடு அள்வ பராமரிக்கினறன. மரங்கள, 
்காகி்தம் மற்றும் மருததுவ ்தாவரங்கள வபானற 
பல முக்கியமான ்பாருட்்க்ள ்காடு்கள 
வைஙகுகினறன. ்காடு்கள நீர வளத்்தயும், 
மண்்ணயும் பாது்காக்கினறன, ்காலநி்ல 
மாற்றங்க்ளக் ்கட்டுப்படுததுகினறன. ஆனால் 
உல்கம் முழுவதும் உளள ்காடு்கள 
அழிக்்கப்படுகினறன. மனி்தனின ்வவவவறு 
பயனபாடு்களுக்்கா்க ்காடு்க்ள அழிப்பது 
்காடழிப்பு எனறு அ்ைக்்கப்படுகிறது. ்காடழிப்பு 
்காரணமா்க ்வப்பநி்ல அதி்கரிப்பு, ம்ையின 
கு்றபாடு வபானற பல சுற்றுச்சூைல் 
ஏற்றத்தாழவு்கள ஏற்பட்டுளளன. இது பல 
வ்்கயான விலஙகு்கள மற்றும் ்தாவரங்களின 
அழிவிற்கும் ்காரணமா்க அ்மநதுளளது.

அலகு
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8.1.1 ்காடழிப்புக்கான ்காரணங்கள்
்காடழிப்பு இயற்்்கயால் ஏற்படலாம் 

அல்லது அது மனி்த நடவடிக்்்க்கள ்காரணமா்க 
இருக்்கலாம். தீ மற்றும் ்வளளம் வபானற்வ 
்காடழிப்புக்்கான இயற்்்க ்காரணங்கள. 
்காடழிப்புக்கு ்காரணமான மனி்த 
நடவடிக்்்க்களான விவொய விரிவாக்்கம், 
்கால்ந்ட வளரப்பு, ெட்டவிவரா்த மரம் ் வட்டு்தல், 
சுரங்கம், எண்்ணய் பிரித்்தடுத்தல், அ்ண 
்கட்டுமானம் மற்றும் உள்கட்ட்மப்பு வமம்பாடு 
ஆகிய்வ அடஙகும். அவற்றில் சிலவற்்றப் 
பற்றி இந்த பகுதியில் படிப்வபாம்.

அ. விவசாய விரிவாக்கம்
அதி்கரிதது வரும் மக்்கள்்தா்்கயுடன, 

உணவு உற்பததிக்்கான வ்த்வ அதி்கரிதது 
வருகிறது. எனவவ, பயிர்கள மற்றும் ்கால்ந்ட 
வமய்ச்ெலுக்்கா்க அதி்க அளவு மரங்கள 
்வட்டப்படுகினறன. நிலத்்தப் ்பறுவ்தற்கும் 
விவொயததின வ்த்வ்க்ளப் பூரததி 
்ெய்வ்தற்கும் 40% க்கும் வமற்பட்ட ்காடு்கள 
அழிக்்கப்படுகினறன.
ஆ. �்கரமயமாக்கல்

மக்்கள்்தா்்க அதி்கரிப்பு ந்கரங்களின 
விரிவாக்்கததிற்கு ்காரணமாகிறது. ந்கரங்களின 
விரிவாக்்கததுடன வீட்டுவெதி மற்றும் 
குடிவயற்றத்்த நிறுவ அதி்க நிலம் 
வ்த்வப்படுகிறது. ந்கரமயமாக்்கல் ்காரணமா்க 
ொ்ல்கள அ்மத்தல், வீடு்களின ்பருக்்கம், 
்கனிம சுரண்டல் மற்றும் ்்தாழில்்களின 
விரிவாக்்கம் வபானற வ்த்வ்களும் 
எழுகினறன. இந்த வ்த்வ்கள அ்னத்்தயும் 
பூரததி ்ெய்ய ்காடு்கள அழிக்்கப்படுகினறன.
இ. சுரங்க ததாழில்

நிலக்்கரி, ்வரம் மற்றும் ்தங்கம் 
சுரங்கததிற்கு அதி்க அளவு வன நிலம் 

வ்த்வப்படுகிறது. எனவவ, வனப்பகுதி்ய 
அழிக்்க ஏராளமான மரங்கள 
்வட்டப்படுகினறன. வமலும் சுரங்கததிலிருநது 
்வளிவயறும் ்கழிவு்கள சுற்றுச்சூை்ல 
மாசுபடுததி அருகிலுளள ்தாவரங்க்ள 
பாதிக்கிறது.

ஈ. அணண்கள் அணமததல்
அதி்கரிதது வரும் மக்்களுக்வ்கற்ப நீர 

வைங்க, ்பரிய அளவிலான அ்ண்கள 
்கட்டப்படுகினறன. எனவவ, வனப்பகுதியின 
்பரும் பகுதி அழிக்்கப்படுகிறது.
உ. மர உற்பததி

நமது அனறாட வாழக்்்கயின 
வ்த்வ்க்ளப் பூரததி ்ெய்ய நமக்கு மரம் 
வ்த்வ. ்காகி்தம், தீக்குச்சி, ்தளவாடங்கள 
வபானற மர அடிப்ப்டயிலான ்்தாழில்்களுக்கு 
்கணிெமான அளவு மர விநிவயா்கம் வ்த்வ. 
மரம் ்பாதுவா்க எரி்பாருளா்கப் 
பயனபடுத்தப்படுகிறது, எனவவ எரி்பாருள 
விநிவயா்கததிற்கும் அதி்க எண்ணிக்்்கயிலான 

படம் 8.1 அ்ண

படம் 8.2 மரங்க்ள அழித்தல்

சிப்வ்கா இயக்்கம் மு்தன்மயா்க 
வன பாது்காப்பு இயக்்கம். 
‘சிப்வ்கா’ எனற ்ொல்லுக்கு 

‘ஒட்டிக்்்காளவது’ அல்லது ‘்கட்டிப்பிடிப்பது’ 
எனறு ் பாருள. இந்த இயக்்கததின நிறுவனர 
சுந்தரலால் பகுனா ஆவார. மரங்க்ள 
பாது்காத்தல் மற்றும் 
பாது்காத்தல் மற்றும் 
்காடு்க்ள அழிக்்காமல் 
பாது்காத்தல் எனற 
வநாக்்கததுடன இது 1970 
இல் ்்தாடங்கப்பட்டது.
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மரங்கள ்வட்டப்படுகினறன. சிலர ெட்டவிவரா்த 
மரம் ்வட்டுவதில் ஈடுபட்டுளளனர மற்றும் அதி்க 
எண்ணிக்்்கயிலான மரங்க்ள 
அழிக்கினறனர. சில மதிப்புமிக்்க ்தாவரங்கள 
அழிய இதுவவ முக்கிய ்காரணம்.

ஊ. ்காட்டுத தீ
பல ்காடு்களில், தீ வைக்்கமா்க 

அவவப்வபாது ஏற்படுகிறது. அ்வ மனி்தர்கள, 
விபததுக்்கள அல்லது இயற்்்க ்காரணி்களால் 
ஏற்படலாம். உல்்கஙகிலும் ஒவ்வாரு 
ஆண்டும் ்காட்டுத தீ ஆயிரக்்கணக்்கான 
ஏக்்கர்க்ள அழிக்கிறது. இது பல்லுயிர மற்றும் 
்பாருளா்தாரததிலும் மி்கப்்பரிய 
வி்ளவு்க்ள ஏற்படுததுகிறது.

படம் 8.3 ்காட்டுத தீ
எ. சூ்றாவளி்கள்

சூறாவளி்கள மரங்க்ள ்பரிய அளவில் 
அழிக்கினறன. அ்வ மரங்க்ள அழிப்பது 
மட்டுமல்லாமல், அவற்்றச் ொரநதிருக்கும் 
பலரின வாழவா்தாரத்்தயும் பாதிக்கினறன.

வமலும் அறிநது ்்காளவவாம்

சூ்றாவளியின் தபயர் மாநிலம் ஆண்டு
பானி ஒரிொ 2019

்கஜா ்தமிழநாடு 2018

ஒக்கி ்தமிழநாடு 2018

வபத்த ஆநதிரா 2017

வர்தா ்தமிழநாடு 2016

8.1.2 ்காடழிப்பின் விணைவு்கள்
மனி்தர்களும் ்காடு்களும் 

ஒருவ்ர்யாருவர ொரநதிருப்ப்தற்்கான 
நீண்ட வரலாறு உளளது. ்காடு இல்லாமல் நாம் 

உயிரவாழவது மி்கவும் ்கடினமா்க இருக்கும். 
அ்வ நமக்குத வ்த்வயான ஆக்ஸிஜ்ன 
வைஙகுகினறன, ம்ை்ய ஏற்படுததுகினறன, 
வமலும் நம் வாழக்்்கக்குத வ்த்வயான பல 
விஷயங்க்ள வைஙகுகினறன. ஆனால் 
மக்்கள ்்தா்்க அதி்கரிப்பு ்காரணமா்க ்காடு்கள 
அழிக்்கப்படுகினறன. ஒவ்வாரு ஆண்டும் 
உலகில் 1.1 வ்காடி ்ெக்வடர ்காடு்கள 
்வட்டப்படுகினறன. இநதியாவில் மட்டும் 
10 லட்ெம் ்ெக்வடர ்காடு்கள 
அழிக்்கப்படுகினறன.இ்தனால் பல தீஙகு 
வி்ளவிக்கும் வி்ளவு்கள ஏற்பட்டுளளன. 
அவற்றில் சிலவற்்றப் பற்றி படிப்வபாம்.

அ. இனங்கள் அழிவு
்காடழிப்பு பல அற்பு்தமான ்தாவரங்கள 

மற்றும் விலஙகு்க்ள இைக்்கச் ்ெய்துவிட்டது 
மற்றும் பல அழிவின விளிம்பில் உளளன. 

்கடு்மயான சுற்றுச்சூைல் 
நி்ல்ம்களிலிருநது ்தப்பிக்்க 
பற்வ்கள நீண்ட தூரம் 

பயணம் ்ெய்வது இடம்்பயரவு எனறு 
அ்ைக்்கப்படுகிறது. ொ்த்கமற்ற பருவததில் 
நீண்ட தூரம்  பல பற்வ்கள மற்றும் பல 
விலஙகு்கள இடம் ்பயரகினறன.

்ெபீரியாவில் ்கடு்மயான 
சூழநி்ல்களில் இருநது ்தப்பிப்ப்தற்கும், 
இநதியாவில் வெதியான சூழநி்ல்கள 
மற்றும் உண்வப் ்பறுவ்தற்கும் ்ெபீரிய 
கிவரன குளிர்காலததில் ் ெபீரியாவிலிருநது 
இநதியாவுக்கு குடி்பயரகிறது. ்ெபீரிய 
கிவரன ஒவர நாளில் ெராெரியா்க 200 
்மல்்கள பயணிக்கிறது
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உலகின 80% க்கும் வமற்பட்ட இனங்கள 
்வப்பமண்டல ம்ைக்்காடு்களில் உளளன. 
ஒவ்வாரு நாளும் சுமார 50 - 100 வ்்கயான 
விலஙகு்கள அவற்றின வாழவிடங்க்ள 
அழிப்ப்தன வி்ளவா்க இறநது வருவ்தா்க 
்த்கவல்்கள ்்தரிவிக்கினறன.
ஆ. மண்ணரிப்பு

்காடு்களில் பரவலா்க உளள மரங்கள 
சூரிய ்வப்பததிலிருநது மண்்ணப் 
பாது்காக்கினறன. மரங்கள ்வட்டப்படும்வபாது, 
சூரியனின ்வப்பம் மண்ணில்  விழும். 
வ்கா்டயின அதி்க ்வப்பநி்லயில் ஈரப்ப்தம் 
வறண்டு, ஊட்டச்ெததுக்்கள ஆவியாகும். இது 
்கரிமப் ்பாருள்க்ள சி்்தவுக்குளளாக்கும் 
பாக்டீரியா்வயும் பாதிக்கிறது. மரங்களின 
வவர்கள ்தாவரங்களுக்கு ஊட்டச்ெததுக்்க்ள 
வைஙகி மண்ணரிப்்ப ்தடுக்கினறன. மரங்கள 
்வட்டப்படும்வபாது, மண் அரிக்்கப்பட்டு, 
ஊட்டச்ெததுக்்கள நீக்்கப்படும்.

படம் 8.4 புவி ்வப்பம்ட்தல்
இ. நீர் சுழற்சி

மரங்கள வவர்களிலிருநது ்தண்ணீ்ர 
உறிஞசுகினறன.   பிறகு நீராவி வடிவில் 
வளிமண்டலததில் நீ்ர ்வளிவயற்றுகினறன. 
மரங்க்ள ்வட்டும்வபாது ்வளியாகும் 
நீராவியின அளவு கு்றகிறது, எனவவ 
ம்ைப்்பாழிவு கு்றகிறது.
ஈ. தவள்ைம்

மரங்கள அவற்றின வவர்களின 
உ்தவியுடன அதி்க அளவு ்தண்ணீ்ர உறிஞசி 
வெமிதது ்வக்கினறன. மரங்கள 
்வட்டப்படும்வபாது, நீரின ஓட்டம் சீரகு்லநது 
சில பகுதி்களில் ் வளளததிற்கு வழிவகுக்கிறது.

உ. உல்க தவப்பமயமாதல்
வளிமண்டலததில் இருக்கும் ஆக்ஸிஜ்ன 

நாம் உளளிழுதது ்காரபன ்ட ஆக்்ெ்ட 
்கழிவு்களா்க ்வளியிடுகிவறாம். இ்்த்யாட்டி 
மரங்கள ்காரபன ்ட ஆக்்ெ்ட உறிஞசி 
நமக்கு ஆக்ஸிஜ்ன வைஙகுகினறன. 
்காடழிப்பு மரங்களின எண்ணிக்்்க்ய 
கு்றக்கிறது, எனவவ ்காரபன ்ட ஆக்்ெடு 
அளவு வளிமண்டலததில் குவிகிறது. ்காரபன 
்ட ஆக்்ெடானது நீராவி, மீதவ்தன, ்நட்ரஸ் 
ஆக்்ெடு மற்றும் ஓவொன ஆகியவற்றுடன 
பசு்ம இல்ல வாயுக்்க்ள உருவாக்குகிறது. 
இந்த வாயுக்்கள புவி ்வப்பம்ட்தலுக்கு 
்காரணமாகினறன.

பூமியின வமற்பரப்பில் விழும் சூரிய ஆற்றல் 
வளிமண்டலததில் பிரதிபலிக்கிறது. இந்த 
ஆற்றலின ஒரு பகுதி பூமி்ய மீண்டும் சூடா்க 
்வததிருக்்க பசு்ம இல்ல வாயுக்்களால் 
பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் ஒரு பகுதி வமவல 
்ெல்கிறது. ஆனால் வளிமண்டலததில் வெரும் 
மீதவ்தன மற்றும் ்காரபன ்ட ஆக்்ெடு 
வபானற வாயுக்்கள ்வப்ப ஆற்ற்லப் 

அவமொன ்காடு உலகின 
மி்கப்்பரிய ம்ைக்்காடு, இது 
பிவரசிலில் அ்மநதுளளது. 

இது 60,00,000 ெதுர கி.மீ. ஆகும். இது 
CO2 ஐ ெமன்ெய்வ்தன மூலம் பூமியின 
்காலநி்ல்ய உறுதிப்படுத்தவும், புவி 
்வப்பம்ட்த்ல ்மதுவாக்்கவும் 
உ்தவுகிறது, வமலும் உலகின 20% 
ஆக்ஸிஜ்ன உற்பததி ்ெய்கிறது. இதில் 
சுமார 390 பில்லியன மரங்கள உளளன. 
இது பூமியின நு்ரயீரல் ஆகும்.
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உட்்கவரகினறன. இது ்வப்பநி்ல அதி்கரிக்்க 
வழிவகுக்கிறது. இது புவி ்வப்பம்ட்தல் 
எனறு அ்ைக்்கப்படுகிறது.இ்தன வி்ளவா்க 
துருவப் பகுதியில் பனிப்பா்ற்கள உருகி 
துருவ ்கரடி வபானற உயிரினங்க்ள 
பாதிக்கிறது.

ெமூ்க வனவியல் எனற ்ொல் 
மு்தனமு்தலில் 1976 ஆம் 
ஆண்டில் அப்வபா்்தய வ்தசிய 

விவொய ஆ்ணயம் மற்றும் இநதிய 
அரொங்கத்தால் அமுலுக்கு வந்தது. ெமூ்க 
மற்றும் கிராமப்புற வமம்பாட்டுக்கு உ்தவும் 
வநாக்்கததுடன ்காடு்க்ள நிரவகித்தல் 
மற்றும் பாது்காத்தல் மற்றும் ்தரிசு நிலங்களில் 
்காடு்க்ள வளரப்பது எனபது இ்தன 
வநாக்்கமாகும். 

ஊ. வீட்டு நிலதணத அழிததல்
பைஙகுடி மக்்கள ்தங்கள பி்ைப்புக்்கா்க 

்காடு்களில் வாழகிறார்கள. அவர்கள ்தங்கள 
உணவு மற்றும் பல வளங்க்ள 
்காடு்களிலிருநது ்பறுகிறார்கள. ்காடு்க்ள 
அழிப்பது அவர்களின வாழக்்்க மு்ற்யயும் 
பாதிக்கிறது.

 தசயல்பாடு 1

உங்கள ஆசிரியருடன அருகிலுளள 
வனப்பகுதிக்கு ்களப்பயணம் ்ெல்லுங்கள. 
்தாவரங்களின சில அரிய மாதிரி்க்ள 
வெ்கரிக்்கவும். சில அொ்தாரண 
விலஙகு்க்ளக் ்காணவும் அவற்்ற 
பட்டியலிட முயற்சிக்்கவும். உங்க்ளச் சுற்றி 
நீங்கள ்காணா்த ்தாவரங்கள மற்றும் 
விலஙகு்களின சில படங்க்ளச் 
வெ்கரிக்்கவும்.

 8.2  ்காடு வைர்ப்பு
்காடு வளரப்பு எனபது ஒரு வனத்்த 

உருவாக்்க, ஒரு ்தரிசு நிலததில் மரங்க்ள 
நட்டு, அல்லது வி்்த்க்ள வி்்தக்கும் 
்ெயல்மு்றயாகும். ்காடழிப்பு ்காரணமா்க, 
இனறு ்காலநி்ல ஆபத்தான மு்றயில் 

படம் 8.5 ்காடு வளரப்பு திட்டம்

மாறி வருகிறது எனப்்த நாம் அறிவவாம். 
இ்தனால் பருவ்கால ம்ை இல்்ல. பல 
ந்கரங்கள நீர பற்றாக்கு்ற்ய 
எதிர்்காளகினறன மற்றும் பல நிலங்கள 
்தரிொகி வருகினறன. பூமியில் உயிர வாை நீர 
வ்த்வ. எனவவ ்காடு்க்ள உருவாக்்க ்காடு 
வளரப்பு நமக்கு உ்தவுகிறது.

8.2.1 ்காடு வைர்ப்பின் முககியததுவம்
இ்தற்கு முனபு இல்லா்த அளவு 

்காலநி்லயில் உல்கம் ஒரு ்பரிய மாற்றத்்த 
ெநதிதது வருகிறது. ்காலநி்லயின ெமீபததிய 
மாற்றங்கள அ்னவருக்கும் ஆபத்தான 
எச்ெரிக்்்க மணி்ய விடுததுளளனர. நமது 
பூமி்யப் பாது்காக்்க ்காடு வளரப்பு ஒரு சிறந்த 
தீரவா்க இருக்கும். ்காடு வளரப்பின 
முக்கியததுவம் கீவை ்்காடுக்்கப்பட்டுளளது.

• ்காடு வளரப்பு ்காட்டு விலஙகு்களுக்கும் 
பற்வ்களுக்கும் ்தஙகுமிடம் மற்றும் 
அவற்றின உணவு மூலத்்தக் 
அளிக்கிறது.

• ்காடு வளரப்பு மூலம் நாம் ஆக்ஸிஜன 
உற்பததி்ய அதி்கரிக்்க முடியும். நடப்பட்ட 
மரங்களால் ம்ையளவு அதி்கரிக்கும்.

• மரங்க்ள நடவு ்ெய்வ்தன மூலம் 
வளிமண்டலததில் ்காரபன ்ட 
ஆக்்ெட்டின அள்வக் ெமன ்ெய்ய 
முடியும், இ்தனால் ்காற்று மாசுபாடு, பசு்ம 
இல்ல வாயுக்்கள மற்றும் புவி 
்வப்பம்ட்தல் ஆகியவற்றின 
வி்ளவு்க்ள ்கட்டுப்படுத்த முடியும்.

• ்காடு வளரப்பு நிலத்்த 
பா்லவனமாக்குவ்்தத ்தவிரக்்க நமக்கு 
உ்தவுகிறது.
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• ்தரிசு நிலங்கள பலத்த ்காற்்ற 
்வளிவயற்றி மண் அரிப்்ப 
ஏற்படுததுகிறது. ம்ையின வபாது வமலும் 
மண் நீக்்கப்படும். ்காடு வளரப்பு அதி்க 
மரங்க்ள வளரக்்க உ்தவுகிறது, இ்தனால் 
அ்வ ஊட்டச்ெததுக்்களுடன மண்்ணப் 
இறுக்கி பிடிக்கிறது.

1977 ஆம் ஆண்டில் 
்்கனயாவில் பச்்ெ பட்்ட 
இயக்்கத்்த வாங்கரி மா்தாய் 

நிறுவினார. ்்கனயாவில் 
இந்த இயக்்கம் 51 
மில்லியனுக்கும் அதி்கமான 
மரங்க்ள நட்டுளளது. 
2004 ஆம் ஆண்டுக்்கான 
அ்மதிக்்கான வநாபல் 
பரிசு அவருக்கு 
வைங்கப்பட்டது.

• ்காடு்க்ள உருவாக்குவ்தால் தீவனம், 
விறகு மற்றும் பல வளங்க்ள 
வைஙகுகிறது.

• ஒவ்வாரு ்்தாழில்்களுக்கும் குறிப்பிட்ட 
வ்்க மரங்கள வ்த்வ. குறிப்பிட்ட வ்்க 
மரங்க்ள வளரக்்க ்காடு வளரப்பு நமக்கு 
உ்தவுகிறது.

 தசயல்பாடு 2

உங்கள வகுப்பு அ்றயில் ்காடு வளரப்பு பற்றி 
விவாதிதது உங்கள பாட குறிப்பு புத்த்கததில் 
ஒரு சுருக்்கமான அறிக்்்க்ய எழுதுங்கள.

 8.3  ்காடாககுதல்
்காடழிப்பு மூலம் அழிக்்கப்பட்டுளள 

்காடு்க்ள இயற்்்கயா்கவவா அல்லது 
வ்த்வக்வ்கற்ப மரங்கள நடுவது ்காடாக்கு்தல் 
ஆகும். ்காடாக்கு்தல், ்காடு வளரப்பு இரண்டும் 
ஒத்த்தா்க வ்தானறலாம், ஆனால் அ்வ 
இரண்டும் ஒனறல்ல. சில ்காரணங்களால் 
வனப்பகுதி்ய இைந்த நிலப்பரப்பில் மரங்க்ள 
மீண்டும் நடவு ்ெய்வது ்காடாக்கு்தல் ஆகும். 
ஆனால் ்காடு வளரப்பு எனபது மு்தலில் மரங்கவள 
இல்லா்த ஒரு பகுதியில் ்காடு்க்ள வளரப்பது 
ஆகும். புவி ்வப்பம்ட்த்ல எதிரததுப் 
வபாராடுவ்தற்கு மரம் நடு்தல் ஒரு சிறந்த உததி.

்காலநி்லக்கு நன்ம ்ெய்வவ்தாடு 
மட்டுமல்லாமல், ்காடாக்கு்தல் முக்கியமான 
விலஙகு்க்ள பாது்காக்்கவும் உ்தவுகிறது. 
்காடாக்கு்தல் எனபது உயிரினங்களின 
ஆவராக்கியததிற்கு முக்கிய அச்சுறுத்தலா்க 
இருக்கினற வாழவியல் சீரழி்வ ்தடுக்கிறது.

 தசயல்பாடு 3

்காடழிப்பு குறிதது மக்்களி்டவய 
விழிப்புணர்வ ஏற்படுத்த ஒரு 
சுவ்ராட்டி்யத ்தயாரிக்்கவும்.

8.3.1 ்காடாககுதலின் முககியததுவம்
்காடு வளரத்தல் மற்றும் ்காடாக்கு்தல் ஆகிய 

இரண்டும் வாழவிடத்்தப் பாது்காப்ப்தற்கும், 
வனப் ்பாருட்்களின விநிவயா்கத்்த 
உருவாக்குவ்தற்கும், ்காலநி்ல 
மாற்றங்களுக்கு தீரவு ்காண்ப்தற்கும் மற்றும் 
பல ்காரணங்களுக்்கா்கவும் அவசியமாகிறது. 
்காடாக்கு்தலின முக்கியததுவம் கீவை 
்்காடுக்்கப்பட்டுளளது.
• ்காடாக்கு்தல் ்காற்றில் ்காரபன ்ட 

ஆக்்ெ்ட கு்றப்ப்தன மூலம் நாம் 
சுவாசிக்கும் ்காற்றின ்தரத்்த 
வமம்படுததுகிறது.

• ்காடழிப்பின வி்ளவு்க்ள ெரி்ெய்யவும் 
மற்றும் புவி ்வப்பம்ட்த்லக் 
கு்றக்்கவும் உ்தவுகிறது.

அட்டவணண 8.1 ்காடழிப்புககும் 
்காடாககுதலுககும் இணடயிலான நவறுபாடு

்காடழிப்பு ்காடாககுதல்
்தாவரங்கள 
அல்லது மரங்கள 
்வட்டப்படும் 
வபாது, அது 
்காடழிப்பு எனறு 
அ்ைக்்கப்படுகிறது.

்தாவரங்கள அல்லது 
மரங்கள வளரக்்கப்படும் 
வபாது அல்லது 
நடப்படும் வபாது, அது 
்காடாக்கு்தல் எனறு 
அ்ைக்்கப்படுகிறது.

்காடழிப்பு 
சுற்றுச்சூைலில் 
எதிரம்றயான 
வி்ள்வக் 
்்காண்டுளளது.

மறு்கட்ட்மப்பு  
மூலம் சுற்றுச்சூை்ல 
உருவாக்குவ்தால் 
இயற்்்கயின மீது 
நல்ல வி்ள்வ 
ஏற்படுததுகிறது.
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• ்காடாக்கு்தல் வாழவிட இைப்பு மற்றும் 
சீரழிவிலிருநது உயிரினங்க்ள 
மீட்்டடுக்கிறது.

• வன மறுசீர்மப்பு மண் அரிப்பு மூலம் 
ஏற்படும் வெ்தத்்த மாற்றிய்மக்கும். 
சுற்றுச்சூைல் நல்வாழவின முக்கிய 
அம்ெங்களான நீரநி்ல்க்ள 
மறு்கட்ட்மப்பு ்ெய்யும்.

• மரங்கள வவர்கள வழியா்க ஈரப்ப்தத்்த 
உறிஞசுவ்தால் ்காடாக்கு்தல் இப்பகுதியின 
நீர சுைற்சி்ய பராமரிக்கிறது.

• மரங்களின வாயு பரிமாற்றம் 
வளிமண்டலததின ஈரப்ப்தத்்த 
மீட்்டடுக்்கவும். ்வப்பநி்ல்ய 
பராமரிக்்கவும் உ்தவுகிறது.

அட்டவணண 8.2 ்காடு வைர்ப்புககும் 
்காடழிப்புககும் இணடயிலான நவறுபாடு்கள்

்காடு வைர்ப்பு ்காடாககுதல்
்காடு்கள இல்லா்த 
புதிய பகுதி்களில் 
மரங்கள 
நடப்படுகினறன.

்காடு்கள அழிக்்கப்பட்ட 
பகுதி்களில் இது 
ந்டமு்றயில் 
உளளது.

ஒரு மரம் ்பற 
ஒரு மரக்்கனறு 
நடப்படுகிறது

்வட்டப்பட்ட ஒவ்வாரு 
மரததிற்கும் பதிலா்க 
பல மரக்்கனறு்கள 
நடப்படுகினறன

அதி்க பகுதி்ய 
்காடு்களின கீழ 
்்காண்டு வருவது 
ந்டமு்றயில் 
உளளது.

்காடழிப்்பத ்தவிரக்்க 
இது ந்டமு்றயில் 
உளளது.

 8.4   ஆபததான நிணலயில் உள்ை 
உயிரினங்கள்

நம் நாடு பல்வவறு 
வ்்கயான இனங்கள 
மற்றும் வளமான ்தாவரங்கள 
ம ற் று ம் 
வி ல ங கி ன ங ்க ளு க் ்க ா ன 
வீடாகும். ்பங்கால் புலி்கள, 

ஆசிய சீட்டா மற்றும் பல பற்வ்கள 
இநதியாவில் ்காணப்படுகினறன. ஆனால் 
சுற்றுச்சூைலானது, ்காடழிப்பு, வாழவிட இைப்பு, 
மனி்தர்களின குறுக்கீடு, மற்றும் விலஙகு்க்ள 
வவட்்டயாடுவது வபானற பல்வவறு 
்காரணங்களால் அழிநதுவிட்டன, பல ஆபததில் 
உளளன. அவற்றில் சில மட்டுவம பூமியில் 
எஞசியுளளன, வி்ரவில் அ்வ்களும் அழிநது 
வபா்கக்கூடும். இநதியாவில் கிட்டத்தட்ட 132 
வ்்கயான ்தாவரங்கள மற்றும் விலஙகு்கள 
ஆபத்தான நி்லயில் உளளன எனறு 
்்தரிவிக்்கப்படுகிறது. பனிச்சிறுத்்த, வங்காள 
புலி, ஆசிய சிங்கம், ஊ்தா ்தவ்ள மற்றும் 
இநதிய ராட்ெ்த அணில் ஆகிய்வ இநதியாவில் 
ஆபத்தான நி்லயிலுளள விலஙகு்கள.

படம் 8.6 ஆபத்தான விலஙகு்கள

பனிச்சிறுதணத சிங்கம் வால் குரஙகு

ஆசிய சிங்கம் நீலகிரி தர்

ஒவ்வாரு ஆண்டும், வம 22 
உல்க பல்லுயிர தினமா்க 
் ்க ா ண் ட ா ட ப் ப டு கி ற து . 

பல்லுயிர எனபது பல்வவறு ்தாவரங்கள, 
விலஙகு்கள, ்கடல்வாழ உயிரினங்கள, 
நுண்ணுயிரி்கள, பூச்சி்கள, வாழவிடங்கள, 
சுற்றுச்சூைல் அ்மப்பு வபானறவற்்ற 
விவரிக்்கப் பயனபடும் ்ொல், இது நமது  
பூமி்ய மி்கவும் ்தனிததுவமா்கவும், 
வசி்கரமான்தா்கவும் ஆக்குகிறது.
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 தசயல்பாடு 4

உனது பளளியில் கீழ்கண்ட தினங்க்ள 
்்காண்டாடு்க 
உல்க ்காடு்கள தினம் - மாரச் 21
உல்க நீர  தினம் - மாரச் 22
சுற்று சூைல் தினம் - ஜூன 05
உல்க இயற்்்க 
பாது்காப்பு தினம் - ஜூன 28
ஓவொன தினம் - ் ெப்டம்பர 16

்காடு்கள அழிக்்கப்படுவ்தால் பல 
ஆல்்காக்்கள, பூஞ்ெ்கள, பி்ரவயா்பட்டு்கள, 
்பரன்கள மற்றும் ஜிம்வனாஸ்்பரம்்கள 
ம்றநது வருகினறன. வமலும், ்காணாமல் 
வபாகும் ஒவ்வாரு ்தாவங்க்ளயும் ொரந்த பல 
வ்்கயான விலஙகு்கள மற்றும் 
நுண்ணுயிரி்கள அழிநது வபாகினறன. 
இவ்தவபால், அழிநதுப் வபாகும் விளிம்பில் உளள 
விலஙகு்களின பட்டியல் முடிவற்றது. இறால்்கள, 
சிப்பி்கள, நண்டு்கள, ஸ்க்விட்  (மீனவ்்க), 
ஆக்வடாபஸ், ்கணவாய்மீன, வண்டு்கள, 
்தட்டான பூச்சி, ்வட்டுக்கிளி்கள, மீன மற்றும் 
்தவ்ள்கள கூட ்தங்கள வ்தால் வழியா்க விஷ 
வாயுக்்க்ள உறிஞசி இறநது 
்்காண்டிருக்கினறன. ்வட்டுக்கிளி ஒரு பூச்சி 
வ்்க. இது இநதியாவில் ம்றநது வருகிறது. 
கீழ்கண்ட விலஙகு்கள அரி்தான விலஙகு்களா்க 
இனறு உளளன.

 தசயல்பாடு 5

்காட்டு ்தாவரங்கள மற்றும் ்காட்டு 
விலஙகு்களின படங்க்ள வெ்கரிக்்கவும். 
ஆபத்தான உயிரினங்க்ள ்தனித்தனியா்கக் 
்காட்டும் சுவ்ராட்டி்யத ்தயாரிக்்கவும்.

ஊரவன: சில பல்லி்கள, ஆ்ம்கள மற்றும் 
மு்த்ல்கள.
பற்வ்கள: வல்லூறு, ்கழுகு, வண்டி குதி்ர, 
்கழுகு, மயில், புறா, வாதது.
பாலூட்டி்கள: புலி்கள, சிங்கங்கள, ்க்லமான 
மற்றும் பிளாக்பக் வபானற மான, சிரு 

(தி்பததிய ஆடு), ்கஸ்தூரி மான, 
்காண்டாமிரு்கம், யா்ன்கள, நீல திமிங்கலம், 
பறக்கும் அணில், ்காட்டுப்  பூ்ன்கள.

அட்டவணண 8.3 ஆபததான நிணலயிலுள்ை 
தாவரங்கள் மற்றும் விலஙகு்கள்

தாவரங்கள் விலஙகு

கு்ட மரம் பனிச்சிறுத்்த

மலபார லில்லி ஆசிய சிங்கம்

ராஃப்லீசியா மலர சிங்கம் வால் குரஙகு

இநதிய மல்வலா இநதிய ்காண்டாமிரு்கம்

முஸ்லி ்தாவரம் நீலகிரி ்தரர

8.4.1 தீர்மானிததல்
குறிப்பிட்ட இனங்கள ஆபததில் உளள்தா 

இல்்லயா எனபது பினவரும் வழி்களால் 
தீரமானிக்்கப்படுகிறது.

• உயிரினங்களின புவியியல் வரம்பு 
கு்றவா்க இருக்கும்வபாது குறிப்பிட்ட 
இனங்கள ஆபததில் உளளது எனப்்த 
அறியலாம்.

• இனங்களின ்மாத்த ்்தா்்க 
வ்ரயறுக்்கப்பட்டுளளது, அ்தாவது 50 

படம் 8.7 ஆபத்தான ்தாவரங்கள

குணட மரம் மலபார் லில்லி

இந்தியன் மல்நலா ராஃப்லீசியா மலர 
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வயதுக்கு கு்றவான இனங்கள இருந்தால் 
அந்த இனங்கள ஆபததில் உளளது 
எனப்்த அறியலாம்.

• இனங்களின ்மாத்த எண்ணிக்்்கயானது 
கு்றநதுவிட்டால் அல்லது 10 ஆண்டு்களில் 
80% க்கும் கு்றந்தால் குறிப்பிட்ட 
இனங்கள ஆபததில் உளளது எனப்்த 
அறியலாம்.

• இனங்களின ்மாத்த ்்தா்்க 250 க்கும் 
கு்றவா்க இருந்தால், அந்த இனங்கள 
ஆபததில் உளளது எனப்்த அறியலாம்.

ஏமன பட்டாம்பூச்சி ்தமிை்கததின 
மாநில பட்டாம்பூச்சியா்க 
அறிவிக்்கப்பட்டுளளது. இந்த இனம் 
வமற்கு ்்தாடரச்சி ம்ல்களில் 

மட்டுவம ்காணப்படுப்வ. 
வமற்கு ் ்தாடரச்சி ம்லயில் 
்காணப்படும் 32 பட்டாம்பூச்சி 
இனங்களில் இதுவும் 
ஒனறாகும்.

8.4.2 ஆபததுக்கான ்காரணங்கள்
ஒரு இனம் ஆபததில் அல்லது அழிநதுவபா்க 

பல்வவறு ்காரணங்கள உளளன. அவற்றில் சில  
இஙகு விளக்்கப்பட்டுளளன.

அ. வாழ்விட இழப்பு
மனி்தர்களின ்த்லயீட்டால் பல 

உயிரினங்களுக்கு உணவு மற்றும் ்தஙகுமிடம் 
வைஙகும் மரங்கள அழிக்்கப்படுகினறன.

ஆ. நவட்ணட மற்றும் நவட்ணடயாடுதல்
்்காம்பு்கள, வ்தால், பற்்கள மற்றும் பல 

மதிப்புமிக்்க ்பாருட்்களுக்்கா்க அதி்க 
எண்ணிக்்்கயிலான விலஙகு்கள 
வவட்்டயாடப்படுகினறன.

இ. மாசு
்காற்று மாசுபாடு, நீர மாசுபாடு வபானற 

மாசுபாடு்களால் விலஙகு்கள பாதிக்்கப் 
படுகினறன. ெமீபததிய ஆண்டு்களில், அதி்க 
எண்ணிக்்்கயிலான விலஙகு்கள ்நகிழி  
வடிவ ்கழிவு்களால் பாதிக்்கப்படுகினறன.

ஈ. புதிய வாழ்விடம்
சில வநரங்களில் விலஙகு்கள 

இயற்்்கயான வாழவிடங்க்ள விட்டு வாைா்த 
புதிய வாழவிடங்களுக்கு மக்்களால் அ்ைததுச் 
்ெல்லப்படுகினறன. அவற்றில் சில அழிநது 
வபா்கக்கூடும், சில உயிரவாைக்கூடும். புதிய்வ 
ஏற்்கனவவ அஙகு வாழும் உயிரினங்க்ளத 
்தாக்கி அழிநது வபா்க ்ெய்யக்கூடும்.

உ. நவதிப்தபாருள்்கள் 
நாம் பூச்சி அல்லது ்க்ள்க்ள

வெ்தப்படுத்த பூச்சிக்்்கால்லி்கள மற்றும் பிற 
இரொயனங்கள பயனபடுததுகிவறாம். ஆனால்  
இவவ்்க வவதி்பாருள்கள உயிரினங்களின 
உண்ணும் உண்வ விஷமாக்கி அவற்்ற 
அழிக்கினறன.

ஒரு ்காலததில் ்டவனாெர, 
ஃ்பரன்கள மற்றும் சில 
ஜம்வனாஸ்்பரம்்கள பூமியில் 

பரவலா்க பரவியிருந்தன. அ்வ 
பூமியிலிருநது ம்றநதுவிட்டன இ்தற்கு 
்காரணம், இடம் மற்றும் உணவு 
பற்றாக்கு்ற ்காரணமா்கவவா அல்லது 
்காலநி்ல மாற்றம் ்காரணமா்கவவா 
இருக்்கலாம்.

ஊ. ந�ாய்கள்
அறியப்படா்த பல்வவறு ்காரணங்களால் 

ஏற்படும் வநாய்்கள விலஙகு்க்ள பாதிதது 
அழிநது வபா்கக்கூடும்.

எ. இயற்ண்க நபரழிவு்கள்
்வளளம், ்நருப்பு வபானற இயற்்்க 

வபரழிவு்களால் விலஙகு்களும் அழிக்்கப்படலாம்.
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8.4.3  ஆபததான நிணலயிலுள்ை 
உயிரினங்கணை பாது்காததல்

இயற்்்க அை்கா்க இருக்கிறது, அது 
்வவவவறு ்தாவரங்கள மற்றும் விலஙகு்களால் 
நிரம்பியுளளது. இந்த பூமியில் ஆவராக்கியமான 
சுற்றுச்சூைல் ெமநி்ல்ய பராமரிக்்க, 
விலஙகு மற்றும் ்தாவர இனங்கள முக்கியம். 
அ்வ மருததுவம், அறிவியல், சுற்றுச்சூைல் 
மற்றும் வணி்க மதிப்்பயும் ்்காண்டுளளன. 
பூமியில் உளள ஒவ்வாரு உயிரினமும் 
சுற்றுச்சூைல் அ்மப்யிலுளள உணவுச் 
ெஙகிலியில் ்தனிததுவமான இடம் உண்டு. 
ஆனால் அ்வ முக்கியமா்க மனி்த 
்ெயல்பாட்டின ்காரணமா்க ஆபததில் 
உளளன. அவற்்றப் பாது்காக்்கவும் நாம் சில 
நடவடிக்்்க்க்ள எடுக்்க வவண்டும்.
• சில விலஙகு இனங்கள முக்கியமா்க 

வவட்்டயாடு்தல் ்காரணமா்க ஆபததில் 
உளளன. இது ்கட்டுப்படுத்தப்பட்டால், 
ஆபத்தான நி்லயிலுளள விலஙகு்களின 
எண்ணிக்்்கயில் குறிப்பிடத்தக்்க மாற்றம் 
ஏற்படலாம்.

• மாசுபாட்்டக் ்கட்டுப்படுததுவது உல்கம் 
முழுவதும் உளள விலஙகு்கள, மீன மற்றும் 
பற்வ்கள மீது ொ்த்கமான ்தாக்்கத்்த 
ஏற்படுததும்.

• நாம் அதி்கமா்க மாசு்க்ள 
உருவாக்கும்வபாது, அதி்க 
மாசு்கள சுற்றுச்சூைலில் வ்தக்கி 
்வக்்கப்படுகினறன. மாசு்க்ள 
்தவிரப்ப்தன மூலம் சுற்றுச்சூைல் 
அ்மப்பு்க்ள நாம் பாது்காக்்க முடியும்.

• விலஙகு்கள அடிக்்கடி ்தவறு்தலா்க 
்நகிழி்ய உணவா்கக் 
எடுததுக்்்காளகினறன.  எனவவ ்நகிழி 
பல உயிரினங்களுக்கு தீஙகு 
வி்ளவிக்கிறது. பிளாஸ்டிக் அள்வக் 
்கட்டுப்படுததுவது மற்றும் மறுசுைற்சி 
்ெய்வ்தன மூலம் ஆபத்தான அழிவிலுளள 
விலஙகு்க்ள ்காப்பாற்ற முடியும்.

• சுற்றுச்சூைலுவ்கற்ற ்தயாரிப்பு்க்ள 
பயனபடுததுவது மறுசுைற்சி ்ெய்வது  
வபானற்வ சுற்றுச்சூை்ல பாது்காக்கும், 
எனவவ விலஙகு்கள. மறுசுைற்சி ் பாருட்்கள 
மற்றும் சுற்றுச்சூைல்  பாது்காக்கும் 

்பாருட்்கள பயனபடுததுவ்தால் 
விலஙகு்ளயும் பாது்காக்்கலாம்  

• சுற்றுச்சூைலுக்கு வெ்தம் வி்ளவிக்கும் 
பூச்சிக்்்கால்லி்கள மற்றும் ரொயனங்கள 
்தவிரக்்கப்பட வவண்டும்.

• பூரவீ்க மரங்க்ள நடவு ்ெய்வ்தன மூலம் 
விலஙகு்களுக்கு உண்வ வைஙகும்.

நம் சுற்றிலும் வவப்பமரம், 
ஆலமரம் வபானற பூரவீ்க 
மரங்க்ள நடவு ்ெய்வது 

விலஙகு்களுக்கு உ்தவியா்க இருக்கும். பல 
பற்வ்களுக்கு ்தஙகுமிடமா்க இந்த 
மரங்கள உளளன.

8.4.4 அரசு முயற்சி்கள்
்தாவரங்க்ளயும் விலஙகு்க்ளயும் 

பாது்காப்ப்தற்்கா்க, அரொங்கம் நி்றய 
முயற்சி்க்ள எடுததுளளது மற்றும் அவற்்றப் 
பாது்காக்்க சில நடவடிக்்்க்கள 
நி்றவவற்றப்பட்டுளளன. எடுததுக்்காட்டா்க, 
திட்ட புலி எனபது வனவிலஙகு பாது்காப்பு 
திட்டமாகும், இது 1972 இல் இநதியாவில் 
வங்காள புலி்க்ள பாது்காக்்க ் ்தாடங்கப்பட்டது.

இது ஏப்ரல் 1, 1973 அனறு 
்ெயல்படுத்தப்பட்டது . இது மி்கவும் 
்வற்றி்கரமான வனவிலஙகு பாது்காப்பு 
முயற்சி்களில் ஒனறா்க மாறியுளளது. புலி 
திட்டததின கீழ மூடப்பட்ட இநதியாவின மு்தல் 
வ்தசிய பூங்கா ்கார்பட் வ்தசிய பூங்கா ஆகும். 
‘திட்டப் புலி’ ்காரணமா்க இநதியாவில் புலி்களின 
மக்்கள ்்தா்்க 2006 ல் 1400 -ல் இருந்தது.  
2018 இல் 2967 ஆ்க உயரநதுளளது. இ்த்ன 
வமம்படுத்த அரொங்கம் பினவரும் ெட்டங்க்ள 
இயற்றியுளளது

1.  ் மட்ராஸ் வனவிலஙகு ெட்டம், 1873.
2.  அகில இநதிய யா்ன பாது்காப்பு ெட்டம், 

1879.
3.  ்காட்டு பற்வ மற்றும் விலஙகு பாது்காப்பு 

ெட்டம், 1912.
4.  வங்காள ்காண்டாமிரு்க ெட்டம், 1932.
5.  அகில இநதிய வனவிலஙகு பாது்காப்பு 

ெட்டம், 1972.
6. சுற்றுச்சூைல் பாது்காப்பு ெட்டம், 1986
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117 தாவரங்கள் மற்றும் விலஙகு்களின் பாது்காப்பு

 8.5  சிவப்பு தரவு புதத்கம்

சிவப்பு ்தரவு  புத்த்கம் எனபது அரி்தான 
மற்றும் ஆபத்தான நி்லயிலுளள 
உயிரினங்களான விலஙகு்கள, ்தாவரங்கள 
மற்றும் பூஞ்ெ்க்ளப் பதிவு ்ெய்வ்தற்்கான 
வ்காப்பாகும். ஒரு மாநிலததின அல்லது நாட்டின 
எல்்லக்குள இருக்கும் சில து்ண இனங்கள 
கூட சிவப்பு ்தரவு புத்த்கங்களில் பதிவு 
்ெய்யப்பட்டுளளன. அரி்தான 
மற்றும் ஆபத்தான அழிவிலுளள 
உயிரினங்களின பைக்்கவைக்்கங்க்ள 
ஆராய்நது வாழவிடங்கள குறித்த ஆய்வு்கள 
மற்றும் ்கண்்காணிப்பு திட்டங்களுக்கு சிவப்பு 
்தரவு புத்த்கம் முக்கியமான ்தர்வ 
வைஙகுகிறது. அழிநதுவபா்கவிருக்கும் 
உயிரினங்க்ள அ்டயாளம் ்கண்டு 
பாது்காக்்க இந்த புத்த்கம் உருவாக்்கப்பட்டுளளது.

சிவப்பு ்தரவு  புத்த்கத்்த இயற்்்க 
பாது்காப்புக்்கான ெரவவ்தெ ஒனறியம் 
பராமரிக்கிறது. இது இயற்்்க பாது்காப்பு மற்றும் 
இயற்்்க வளங்களின நி்லயான பயனபாட்டு 
து்றயில் ்ெயல்படும் ஒரு ெரவவ்தெ 
அ்மப்பாகும். இதுவ்ர வாழந்த ஒவ்வாரு 
உயிரினங்களின முழு்மயான பதி்வப் 
பராமரிக்கும் வநாக்்கததுடன இது 1964 இல் 
நிறுவப்பட்டது. சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் இனங்க்ள 
முக்கியமா்க மூனறு வ்்க்களா்க 
வ்்கப்படுததுகிறது, அ்தாவது அச்சுறுத்தல், 
அச்சுறுத்தல் இல்்ல மற்றும் ்்தரியவில்்ல 
என வ்்கப்படுத்தப்பட்டுளளன. ்காலப்வபாக்கில் 
ஒரு இனம் ஏன அழிநதுவிட்டது எனப்தற்்கான 
்த்கவல்்களும் இந்த புத்த்கததில் உளளன.

படம் 8.8 ஐ.யூ.சி.என சிவப்பு பட்டியல் வ்்க்கள

அழியும் நிணல (EX)

்காடு்களில் அழிந்தணவ (EX)

மி்கவும் ஆபததான நிணல (CR)
ஆபததான நிணல (EN)

பாதிப்பு அணடந்த நிணல (VU)

குண்றந்த அைவு நிணல (LC)

வ
ள

ரச்சி மற்று
ம் ெரிபாரப்பு 

மூ
ல

ம் வ
்

்கப்படுத்தல் 

அச்சுறுததும் நிணல (NT)

குண்றவான பதிவு நிணல (DD)

மதிப்பிடமுடியாத நிணல (NE)

பயன
பாட்டு 

வ
்

்கப்படுத்தல் 

வபாதுமான தீரவு 

மதிப்பீடு 

அ்
ன

தது
 

இ
ன

ங
்கள

 
 சிவப்பு ்தரவு  புத்த்கததில் அழிநதுவபான 

உயிரினங்களுக்கு ்கருப்பு, ஆபததில் உளள 
உயிரினங்களுக்கு சிவப்பு வபானற வண்ண-
குறியிடப்பட்ட ்த்கவல் ்தாள்கள உளளன. அ்வ 
பல இனங்கள மற்றும் கி்ளயினங்களின 
அழிவு அபாயததிற்கு ஏற்ப வண்ணம் 
்ெய்யப்பட்டுளளன. படம் 8.8 வண்ண குறியீட்டு 
்த்கவ்ல வைஙகுகிறது.

IUCN  -   இ ய ற் ் ்க 
ப ா து ்க ா ப் பு க் ்க ா ன 
ெரவவ்தெ ஒனறியம்

WWF  -  உல்க வனவிலஙகு நிதி
ZSI  -  இநதிய விலஙகியல் ஆய்வு
BRP -  உயிரக்வ்காள இருப்பு திட்டம்
CPCB -  மததிய மாசு ்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்

8.5.1 சிவப்பு தரவு புதத்கததின் �ன்ணம்கள்
• இது ஒரு குறிப்பிட்ட இனததின 

எண்ணிக்்்க்ய மதிப்பீடு ்ெய்ய 
உ்தவுகிறது.

• இந்த புத்த்கததில் ்்காடுக்்கப்பட்டுளள 
்தரவு்க்ள ்்காண்டு உல்க அளவிலுளள 
இனங்கள மதிப்பீடு ் ெய்ய பயனபடுத்தலாம்.

• உல்களவில் அழிநதுவபாகும் ஒரு 
இனததின அபாயத்்த இந்த புத்த்கததின 
உ்தவியுடன மதிப்பிடலாம்.

• ஆபத்தான நி்லயிலுளள இனங்களின  
பாது்காப்பு நடவடிக்்்க்க்ள ்ெயல்படுதது 
வ்தற்்கான வழி்காட்டு்தல்்க்ள இது 
வைஙகுகிறது.

8.5.2 சிவப்பு தரவு புதத்கததின் தீணம்கள்
• சிவப்பு ்தரவு புத்த்கததில் கி்டக்கும் 

்த்கவல்்கள முழு்மய்டயாமல் உளளது. 
அழிநதுவபான மற்றும் ்தற்வபாதுளள பல 
இனங்கள இந்த புத்த்கததில் 
புதுப்பிக்்கப்படவில்்ல.

• புத்த்கததின ்தரவின ஆ்தாரம் 
ஊகிக்்கப்படுகிறது.

• இந்த புத்த்கம் அ்னதது விலஙகு்கள, 
்தாவரங்கள, பிற உயிரினங்களின 
முழு்மயான பதி்வப் பராமரிக்கிறது, 
ஆனால் அதில் நுண்ணுயிரி்க்ளப் பற்றிய 
எந்த ்த்கவலும் இல்்ல.
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118அறிவியல்

உல்க வனவிலஙகு தினம் 
மாரச் 3 ஆம் வ்ததி 
்்காண்டாடப்படுகிறது.

8.5.3  இந்தியாவின் சிவப்பு தரவு புதத்கம்
உலகின நிலப்பரப்பில் 2.4% மட்டுவம 

உளள மி்கவும் மாறுபட்ட நாடான இநதியா, 
45,000 க்கும் வமற்பட்ட ்தாவரங்கள மற்றும் 
91,000 வ்்கயான விலஙகு்கள உளளது. 
நாட்டின மாறுபட்ட  அம்ெங்கள மற்றும் 
்காலநி்ல ்காடு்கள, ஈரநிலங்கள, 
புல்்வளி்கள, பா்லவனங்கள, ்கடவலார 
மற்றும் ்கடல் சுற்றுச்சூைல் அ்மப்பு்கள வபானற 
பல்வவறு சுற்றுச்சூைல் அ்மப்பு்க்ள 
உளளடக்கியது. அ்வ அதி்க பல்லுயிர 
்பருக்்கத்்த வளரதது பராமரிக்கினறன 
மற்றும் மனி்த நல்வாழவுக்கும் 
பங்களிக்கினறன. உல்களவில் அ்டயாளம் 
்காணப்பட்ட 34 பல்லுயிர ்வப்பப்பகுதி்களில் 
நான்கான, இமயம்ல, வமற்குத ்்தாடரச்சி 
ம்ல்கள, வடகிைக்கு மற்றும் நிக்வ்காபார 
தீவு்கள ஆகியவற்்ற இநதியாவில் 
்காணலாம்.

சுற்றுச்சூைல், வன மற்றும் ்காலநி்ல 
மாற்று அ்மச்ெ்கம் (MoEFCC) மூலம் 1969 ஆம் 
ஆண்டில் இநதியா ஐ.யூ.சி.என மாநில 
உறுப்பினரானது. ஐ.யூ.சி.என இநதியா நாட்டு 
அலுவல்கம் 2007 இல் புதுதில்லியில் 
நிறுவப்பட்டது. இநதிய து்ணக் ்கண்டததில் 
்காணப்படும் விலஙகு்கள மற்றும் ்தாவரங்களின 
பாது்காப்பு நி்ல்ய இநதிய சிவப்பு ்தரவு  
புத்த்கம் ்்காண்டுளளது.சுற்றுச்சூைல், வன 
மற்றும் ்காலநி்ல மாற்ற அ்மச்ெ்கததின 
வழி்காட்டு்தலின ்பயரில் இநதிய விலஙகியல் 
ஆய்வு மற்றும் இநதிய ்தாவரவியல் 
்கணக்்்கடுப்பு நடததிய ஆய்வு்கள இந்த 
புத்த்கததிற்்கான ்தர்வ வைஙகுகினறன.

 தசயல்பாடு 6

அருகிலுளள விலஙகியல் பூங்கா அல்லது 
்தாவரவியல் பூங்காவிற்கு ்களப்பயணம் 
வமற்்்காளளுங்கள. அஙகு ்காணப்படும் 
்வவவவறு உயிரினங்க்ள 
பட்டியலிடுங்கள.

 8.6  ஒருஙகிணணப்பு

WWF (உல்க வனவிலஙகு நிதியம்) படி, 
40 ஆண்டு்களில் விலஙகு்கள, பற்வ்கள, 
மீன, ஊரவன மற்றும் நீரவாழவினங்களின 
எண்ணிக்்்கயில் 60% கு்றவு ஏற்பட்டுளளது. 
வருங்கால ெந்ததியின்ர ்கருததில் ்்காண்டு  
நாம் இவற்்ற பாது்காக்்க வவண்டும். 
பாது்காப்பு எனபது வனவிலஙகு்களின 
பாது்காப்பு, பாது்காத்தல், வமலாண்்ம மற்றும் 
இயற்்்க வளங்களான ்காடு, நீர 
வபானறவற்்ற பாது்காத்தல் ஆகும். பல்லுயிர 
பாது்காப்பு எனபது ஆபத்தான விலஙகு்கள 
மற்றும் ்தாவர இனங்க்ள பாது்காக்்கவும், 
பராமரிக்்கவும், மீட்்டடுக்்கவும் உ்தவுகிறது.

பாது்காப்பு எனபது இரண்டு வ்்கயாகும். 
அ்வ:
• வாழவிட பாது்காப்பு (வாழவிடததிற்குள)
• ்வளிப்புற பாது்காப்பு (வாழவிடததிற்கு 

்வளிவய)

8.6.1  வாழ்விட பாது்காப்பு
இயற்்்க சுற்றுச்சூைலில் வாழும் 

உயிரினங்க்ளப் பாது்காப்ப்தாகும். வ்தசிய 
பூங்காக்்கள, வனவிலஙகு்கள அல்லது 
பற்வ்கள ெரணாலயங்கள மற்றும் 
உயிரக்வ்காள இருப்புக்்கள வபானற சில 
பாது்காக்்கப்பட்ட பகுதி்களில் இயற்்்க 
வாழவிடங்களுடன ஆபத்தான அழிவிலுளள 
உயிரினங்க்ள பராமரிப்ப்தன மூலம் இது 
நி்றவவற்றப்படுகிறது. இநதியாவில், சுமார 
73 வ்தசிய பூங்காக்்கள, 416 ெரணாலயங்கள 
மற்றும் 12 உயிரக்வ்காள இருப்புக்்கள 
உளளன.

அ. நதசிய பூங்காக்கள்
ஒரு வ்தசிய பூங்கா எனபது 

வனவிலஙகு்களின வமம்பாட்டிற்்கா்க 
ஒதுக்்கப்பட்ட பகுதி. இஙவ்க, வனவியல், 
வமய்ச்ெல் அல்லது ொகுபடி வபானற 
நடவடிக்்்க்கள அனுமதிக்்கப்படாது. வ்தசிய 
பூங்காக்்கள 100 - 500 ெதுர கிவலாமீட்டர 
பரப்பள்வக் ்்காண்டுளளன. இந்த 
பூங்காக்்களில்  ்தாவர அல்லது விலஙகு 
இனங்கள பாது்காக்்கப்படுகினறன.
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உரி்ம்கள வபானற மனி்த நடவடிக்்்க்கள 
அனுமதிக்்கப்படுகினறன. சுற்றுலா ்ெயல்பாடு 
வபானற ்கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ்ெயல்்களும் 
அனுமதிக்்கப்படுகிறது. வ்தசிய பூங்காக்்கள 
மற்றும் வனவிலஙகு ெரணாலயங்களுக்கு 
இ்டயிலான வவறுபாடு்கள அட்டவ்ண 8.6 
இல் ்்காடுக்்கப்பட்டுளளன

அட்டவ்ண 8.4 இநதியாவின சில முக்கிய 
வ்தசிய  பூங்காக்்களின பட்டியல்

தபயர் இடம்
நிறுவப்பட்ட 

ஆண்டு

்கார்பட் வ்தசிய பூங்கா உத்தர்கண்ட் 1936

துதவா வ்தசிய பூங்கா உத்தரபிரவ்தெம் 1977

கிர வ்தசிய பூங்கா குஜராத 1975

்கனொ வ்தசிய பூங்கா மததிய பிரவ்தெம் 1955

சுந்தரபனஸ் வ்தசிய 
பூங்கா

வமற்கு வங்கம் 1984

அட்டவ்ண 8.5 ்தமிழநாட்டின சில முக்கிய 
வ்தசிய பூங்காக்்களின பட்டியல்

தபயர் இடம்
நிறுவப்பட்ட 

ஆண்டு

கிண்டி வ்தசியப் 
பூங்கா

்ென்ன 1976

மனனார வ்ளகுடா 
வ்தசியப் பூங்கா

ராமநா்தபுரம் 1980

இநதிரா ்காநதி 
வ்தசியப் பூங்கா

வ்காயம்புததூர 1989

முதும்ல 
வ்தசியப் பூங்கா

நீலகிரி 1990

முக்கூரததி 
வ்தசியப் பூங்கா

நீ லகிரி 1990

படம் 8.9 வ்தசிய பூங்காக்்கள இநதியா

ஆ. வனவிலஙகு சரணாலயங்கள்
ஒரு ெரணாலயம் எனபது பாது்காக்்கப்பட்ட 

பகுதி, இது விலஙகு்களின பாது்காப்பிற்்கா்க 
மட்டுவம ஒதுக்்கப்பட்டுளளது. வனப் 
்பாருட்்க்ள வெ்கரித்தல் மற்றும் ்தனியார 

அட்டவணண 8.6 நதசிய பூங்காக்கள் 
மற்றும் வனவிலஙகு சரணாலயங்களுககு 

இணடயிலான நவறுபாடு.
வனவிலஙகு  
சரணாலயம்

நதசிய 
பூங்காக்கை

மனி்த 
நடவடிக்்்க்கள 
அனுமதிக்்கப் 
படுகினறன.

மனி்த 
நடவடிக்்்க்கள 
எதுவும் அனுமதிக்்கப் 
படவில்்ல.

ஒரு குறிப்பிட்ட 
்தாவரங்கள அல்லது 
விலஙகினங்க்ள 
பாது்காப்பவ்த முக்கிய 
வநாக்்கம்.

்தாவரங்கள, 
விலஙகினங்கள 
அல்லது வரலாற்று 
முக்கியததுவம் 
வாய்ந்தவற்்ற 
அனுமதிக்கிறது.

நி்லயான 
எல்்ல்கள இல்்ல.

எல்்ல்கள ெரி 
்ெய்யப்பட்டு 
வ்ரயறுக்்கப் 
படுகினறன.

இது ்பாது மக்்களின 
பார்வக்கு 
திறநதிருக்கும்

இது ்பாது மக்்களின 
பார்வக்கு 
திறக்்கப்படுவதில்்ல.

ெரணாலயங்கள 
்பாதுவா்க மததிய 
அல்லது மாநில 
அரசின உத்தரவால் 
உருவாகினறன

வ்தசிய பூங்காக்்கள 
மாநில அல்லது 
மததிய 
ெட்டமனறத்தால் 
உருவாக்்கப்படுகினறன.

ஒரு ெரணாலயத்்த 
வ்தசிய பூங்காவா்க 
வமம்படுத்தஅலாம்

ஒரு வ்தசிய 
பூங்கா்வ 
ெரணாலயததிற்கு 
்தரமிறக்்க முடியாது.
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அட்டவணண 8.7 தமிழ்�ாட்டின் சில முககிய 
வனவிலஙகு சரணாலயங்களின் பட்டியல்

 
தபயர்

 
இடம்

நிறுவப்பட்ட 
ஆண்டு

வம்கம்ல 
வனவிலஙகு 
ெரணாலயம்

வ்தனி 2016

வண்டலூர 
வனவிலஙகு 
ெரணாலயம்

்ென்ன 1991

்களக்்காடு 
வனவிலஙகு 
ெரணாலயம்

திரு்நல்வவலி 1976

ொம்பல் நிற 
அணில் 
வனவிலஙகு 
ெரணாலயம்

விருதுந்கர 1988

வவடந்தாங்கல் 
பற்வ்கள 
ெரணாலயம்

்காஞசிபுரம் 1936

படம் 8.10 வவடந்தாங்கல்  பற்வ்கள ெரணாலயம்

இ. உயிர்கந்காை இருப்பு
உயிரக்வ்காளம் ஒரு பாது்காக்்கப்பட்ட 

பகுதி, அஙகு மனி்தர்களும் இந்த அ்மப்பின 
ஒரு பகுதியா்க உளளனர. இந்த இடங்களின 
பரப்பளவு சுமார 5000 ெதுர கிவலாமீட்டர 
இருக்கும். அ்வ சுற்றுச்சூைல் அ்மப்பு, 
இனங்கள மற்றும் மரபணு வளங்க்ள 
பாது்காக்கினறன. இந்த பகுதி்கள முக்கியமா்க 
்பாருளா்தார வளரச்சிக்்கா்க 
அ்மக்்கப்பட்டுளளன.

அட்டவணண 8.8 இந்தியாவில் 
உயிர்கந்காை இருப்பு

உயிர்கந்காைததின் 
தபயர்

மாநிலம்/யூனியன் 
பிரநதசம்

நந்தாவ்தவி உத்தரபிரவ்தெம்
வநாக்்ரக் வம்காலயா
மனாஸ் அஸ்்ாம்
சுந்தரபனஸ் வமற்குவங்கம்
மனனாரவ்ளகுடா ்தமிழநாடு
நீலகிரி ்தமிழநாடு
நிக்வ்காபார தீவு மற்றும் 
சிமிலிபால்

அந்தமான

வாழ்விடததிலிருந்து பாது்காப்பதன் �ன்ணம்கள்
• இனங்கள அவற்றின வாழவிடததிற்கு 

ஏற்றவாறு வாைலாம்.
• இனங்கள ஒனறுடன ஒனறு ்்தாடரபு 

்்காளளலாம்.
• இயற்்்க வாழவிடங்கள 

பராமரிக்்கப்படுகினறன.
• இது கு்றந்த ்ெலவினததுடன நிரவகிக்்க 

எளி்தானது.
• பைஙகுடியின மக்்களின ஆரவங்களும் 

பாது்காக்்கப்படுகினறன. 

8.6.2 தவளிப்பு்ற பாது்காப்பு
இது உயிரினங்க்ள வாழவிடங்களுக்கு 

்வளிவய பாது்காக்கும் வனவிலஙகு பாது்காப்பு 
ஆகும். உயிரியல் பூங்காக்்கள மற்றும் ்தாவர 
வ்தாட்டங்க்ள நிறுவு்தல், மரபணுக்்கள 
பாது்காப்பு, நாற்று மற்றும் திசு வளரப்பு 
ஆகிய்வ இந்த மு்றயில் பினபற்றப்படும் சில 
உததி்கள ஆகும்.
அ. தாவரவியல் பூங்காக்கள்

பூக்்கள, பைங்கள, ்காய்்கறி்கள 
வளரக்்கப்படும் இடம் இது. இந்த இடங்கள 
ஆவராக்கியமான மற்றும் அ்மதியான சூை்ல 
வைஙகுகிறது.
ஆ. உயிரியல் பூங்கா

இது ்காட்டு விலஙகு்கள பாது்காக்்கப்படும் 
பகுதி்கள ஆகும். இநதியாவில் சுமார 800 
உயிரியல் பூங்காக்்கள உளளன.
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1759 ஆம் ஆண்டில் 
நிறுவப்பட்ட வியனனாவில் 
உளள வொெனபிரம் 
மிரு்கக்்காட்சிொ்லயானது 

மி்கப் பை்மயான மிரு்கக்்காட்சி 
ொ்லயாகும். இநதியாவில் மு்தல் 
மிரு்கக்்காட்சி ொ்ல 1800 ஆம் ஆண்டில் 
பரச்ொபூரில்  நிறுவப்பட்டது.

இ. திசு வைர்ப்பு
இது ஊட்டச்ெதது ஊட்கததில் மலட்டு 

சூைலில் ்தாவர ்ெல்்கள, திசுக்்கள, உறுப்பு்கள, 
வி்்த்கள அல்லது பிற ்தாவர பா்கங்க்ள 
வளரக்கும் ஒரு நுட்பமாகும்.
ஈ. விணத வஙகி

வி்்த வஙகி உலரந்த வி்்த்க்ள மி்கக் 
கு்றந்த ்வப்பநி்லயில் வெமிப்ப்தன மூலம் 
பாது்காக்கிறது. உலகின மி்கப்்பரிய வி்்த 
வஙகி இஙகிலாநதில் உளள மில்லினியம் 
வி்்த வஙகி ஆகும்.
உ. கணரநயா வஙகி

ஒரு வி்்த அல்லது ்கரு மி்கக் கு்றந்த 
்வப்பநி்லயில் பாது்காக்்கப்படும் நுட்பமாகும். 
இது ்பாதுவா்க திரவ ்நட்ரஜனில் - 196˚ C 
இல் பாது்காக்்கப்படுகிறது. அழி்வ 
எதிர்்காளளும் உயிரினங்களின 
பாது்காப்பிற்கு இது உ்தவியா்க இருக்கும்.
தவளிப்பு்ற பாது்காப்பின் �ன்ணம்கள்
• இது உயிரினங்களின வீழச்சி்யத 

்தடுக்கிறது.
• ஆபத்தான நி்லயிலுளள விலஙகு்க்ள 

இந்த வழி்களில் இனப்்பருக்்கம் ் ெய்யலாம்.
• அச்சுறுத்தப்பட்ட இனங்கள இனப்்பருக்்கம் 

்ெய்யப்பட்டு இயற்்்க சூைலில் 
்வளியிடப்படுகினறன.

• ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியல் பணி்க்ள 
நடததுவ்தற்கு இது பயனுளள்தா்க இருக்கும்.

 8.7   மக்கள் பல்லுயிர் பன்மு்கததன்ணம 
பதிநவடு (PBR)

மக்்கள பல்லுயிர பனமு்கத்தன்ம பதிவு 
எனபது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி அல்லது 
கிராமததின நிலப்பரப்பு மற்றும் மக்்கள்்தா்்க 
உளளிட்ட உளநாட்டில் கி்டக்்கக்கூடிய உயிர 
வளங்கள பற்றிய விரிவான உருவாக்்கம் 
்்காண்ட ஒரு ஆவணமாகும். உயிர வளங்கள 
எனபது ்தாவரங்கள, விலஙகு்கள மற்றும் 
நுண்ணுயிரி்கள , அ்தன பா்கங்கள, அவற்றின 
மரபணு ்பாருள மற்றும் ொததியமான 
பயனபாட்டு மதிப்்பக் ்்காண்ட து்ண 
்தயாரிப்பு்கள ஆகும். .உயிரியல் பனமு்கத்தன்ம 
ெட்டம், 2002 இன விதி்களினபடி ஒவ்வாரு 
அ்மப்பிலும் ஒரு பல்லுயிர வமலாண்்ம குழு 
அ்மக்்கப்பட்டுளளது. இந்த குழு வ்தசிய 
பல்லுயிர ஆ்ணயம் மற்றும் மாநில பல்லுயிர 
வாரியங்களின வழி்காட்டு்தல் மற்றும் 
்்தாழில்நுட்ப ஆ்தரவுடன உயிரினங்களின 
பல்லுயிர பதிவவடு்க்ளத ்தயாரிக்கிறது.

இந்த பதிவவட்்ட ்தயாரிப்பது 
விலஙகு்களின பாது்காப்பு, வாழவிடங்க்ள 
பாது்காத்தல் மற்றும் இனப்்பருக்்கம் மற்றும் 
உயிரியல் பனமு்கத்தன்ம ்்தாடரபான 
்த்கவ்ல வெ்கரித்தல் ஆகியவற்்ற 
ஊக்குவிக்கிறது. ்தாவரங்கள, உணவு ஆ்தாரம், 
வனவிலஙகு, மருததுவ மூலங்கள, பாரம்பரிய 
அறிவு வபானறவற்றுடன ்்தாடரபு்டய 
பல்லுயிர பற்றிய முழு்மயான ஆவணங்க்ள 
இந்த பதிவு ்்காண்டுளளது.

 8.8  உயிர்வழிப்தபருக்கம்

ஆற்றல் ் ்காண்ட வவதிச்வெரமம் இயற்்்க 
சூழநி்லக்்காரணி்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, 
சுற்றுப்புறததில் உளள அள்வக்்காட்டிலும் 
பனமடஙகு ்பருகி அ்வ உயிர்களுக்குள 
வெரவவ்த உயிரவழிப்்பருக்்கமாகும். இ்வ 
பா்தரெம், ஆரெனிக் வபானற ்கன உவலா்கங்கள 
மற்றும் பாலிக்குவளாரிவனட் ்பபீ்னல்்கள 
மற்றும் டி.டி.டி வபானற பூச்சிக்்்கால்லி்களா்க 
இருக்்கலாம். இந்த ்பாருட்்க்ள கீழநி்ல 
உயிரினங்கள உணவா்க உட்்்காளளும் 
்பாழுது இந்த பாதிப்பு ்்தாடஙகிறது. இந்த 

 தசயல்பாடு 7

அருகிலுளள விலஙகியல் பூங்கா அல்லது 
்தாவரவியல் பூங்காவிற்கு ்களப்பயணம் 
வமற்்்காளளுங்கள. அஙகு ்காணப்படும் 
்வவவவறு உயிரினங்க்ள பட்டியலிடுங்கள.
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விலங்்க உயரமட்ட விலஙகு்கள உணவா்க 
உட்்்காளளும் ்பாழுது நச்சுத்தன்ம அந்த 
விலஙகினத்்தயும் பாதிக்கிறது.

8.8.1 உயிர் வழிப்தபருக்கம் ்காரணங்கள்
உயிர வழிப்்பருக்்கததின முக்கிய 

்காரணங்கள பினவருமாறு:
அ)  விவொய பூச்சிக்்்கால்லி்கள, 

பூச்சிக்்்கால்லி்கள, உரங்கள மற்றும் 
பூஞ்ெ ்்கால்லி்கள மி்கவும் 
நச்சுத்தன்மயுளள்வ, அ்வ மண், 
ஆறு்கள, ஏரி்கள மற்றும் ்கடல்்களில் 
்வளியிடப்படுகினறன. இ்வ நீரவாழ 
உயிரினங்களிலும் மனி்தர்களிலும் சு்கா்தார 
பிரச்சி்ன்க்ள ஏற்படுததுகினறன.

ஆ)  ்கரிம மாசு்களானது மனி்தர்கள, 
விலஙகு்கள மற்றும் வனவிலஙகு்களின 
ஆவராக்கியததில் வமாெமான ்தாக்்கத்்த 
ஏற்படுததுகினறன.

இ)  ் ்தாழில்து்ற நடவடிக்்்க்கள நச்சுப் 
்பாருள்க்ள ்வளியிடுகினறன, அ்வ 
உணவுச் ெஙகிலியில் நு்ைகினறன.

ஈ)  சுரங்க நடவடிக்்்க்கள ்தண்ணீரில் அதி்க 
அளவு ெல்்படு மற்றும் ்ெலினியம் 
படிவு்க்ள உருவாக்குகினறன. இந்த நச்சு 
்பாருட்்கள உணவு ெஙகிலியில் உளள 
நீரவாழ உயிரினங்களால் 
உறிஞெப்படுகினறன.

8.8.2  உயிர்-வழிப்தபருக்கததின் விணைவு்கள்
 உயிர-வழிப்்பருக்்கததின வி்ளவு்கள 

பினவருமாறு:
அ)  புற்றுவநாய், சிறுநீர்க பிரச்சி்ன்கள, 

்கல்லீரல் ்ெயலிைப்பு, பிறப்பு கு்றபாடு்கள, 
சுவாெக் வ்காளாறு்கள மற்றும் இ்தய 
வநாய்்க்ள ஏற்படுததி மனி்தர்களுக்கு இது 
அதி்க ்தாக்்கத்்த ஏற்படுததுகிறது.

ஆ)  இது ்கடல் உயிரினங்களின இனப்்பருக்்கம் 
மற்றும் வளரச்சி்யயும் பாதிக்கிறது

இ)  பவளப்பா்ற்களின அழிவு பல நீரவாழ 
விலஙகு்களின வாழக்்்க்ய பாதிக்கிறது.

ஈ)  நீரநி்ல்களில் ்வளியாகும் ரொயனங்கள 
மற்றும் நச்சு்கள உணவுச் ெஙகிலி்ய 
சீரகு்லக்கினறன.

 8.9   விலஙகு்களின் �ல்வாழ்வு 
நிறுவனங்கள்

விலஙகு நல அ்மப்பு்கள எனபது 
விலஙகு்களின ஆவராக்கியம், பாது்காப்பு மற்றும் 
உளவியல் ஆவராக்கியம் ெம்பந்தப்பட்ட குழு 
ஆகும். அவற்றில் விலஙகு்க்ள மீட்கும் 
குழுக்்களும் அடஙகும், அ்வ துனபததில் 
இருக்கும் விலஙகு்களுக்கு உ்தவுகினறன, 
வமலும் சில ்்தாற்றுவநாயால் பாதிக்்கப்பட்ட 
விலஙகு்களுக்கு உ்தவுகினறன. இந்த பிரிவில் 
அவற்றில் சிலவற்்றப் பற்றி படிப்வபாம்.

8.9.1 ப்ளூ கிராஸ்
ப்ளூ கிராஸ் எனபது யு்ன்டட் கிஙடமில் 

பதிவு ்ெய்யப்பட்ட விலஙகு நல ்்தாண்டு 
ஆகும், இது 1897 இல் ‘எங்கள ஊ்ம 
நண்பர்கள லீக்’ எனறு நிறுவப்பட்டது. இந்த 
்்தாண்டு நிறுவனததின பார்வ 
எனன்வனறால், ஒவ்வாரு 
்ெல்லப்பிராணியும் மகிழச்சியான 
ஆவராக்கியமான வாழக்்்க்ய அனுபவிக்்க 
வவண்டும் எனபவ்த இ்தன வநாக்்கமாகும். 

்தனியார ்கால்ந்ட சிகிச்்ெ்ய ்பற 
முடியா்த ்ெல்லப்பிராணி 
உரி்மயாளர்களுக்கு, ்தங்கள பிராணி்களுக்கு 
வ்த்வயான வெதி்க்ள ்பற உ்தவுகிறது, 
வமலும் விலஙகு்களின உரி்ம்க்ள 
்பாதுமக்்களுக்கு  ்கற்பிக்கிறது.

இஙகிலாநதின லண்டனின 
்்தருக்்களில் வவ்ல 
்ெய்யும் குதி்ர்க்ளப் 

பராமரிப்ப்தற்்கா்க இந்த அ்மப்பு 
நிறுவப்பட்டது. இது 1906 வம 15 அனறு 
லண்டனின விக்வடாரியாவில் ்தனது 
மு்தல் விலஙகு மருததுவம்ன்யத 
திறக்்கப்பட்டது.

வ்கப்டன வி. சுந்தரம் 1959 ஆம் ஆண்டில் 
்ென்னயில் ஆசியாவின மி்கப்்பரிய விலஙகு 
நல அ்மப்பான புளூ கிராஸ் ஆஃப் இநதியா்வ 
நிறுவினார. அவர ஒரு இநதிய விமானி மற்றும் 
விலஙகு நல ஆரவலர ஆவார. இப்வபாது, 
இநதியாவின ப்ளூ கிராஸ் நாட்டின மி்கப்்பரிய 
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விலஙகுநலனபுரியும் நிறுவனங்கள  ஆகும். இது 
்ெல்லப்பிராணி வளரப்பு மற்றும் விலஙகு்கள 
பற்றிய ெரியான விழிப்புணரவு வபானற பல 
விலஙகு நல நி்கழவு்க்ள நடததுகிறது. ப்ளூ 
கிராஸ் ஆஃப் இநதியா பல ெரவவ்தெ மற்றும் 
வ்தசிய விருது்க்ளப் ்பற்றுளளது. இந்த 
அ்மப்பு முழுக்்க முழுக்்க ்தனனாரவலர்களால் 
்கவனிக்்கப்படுகிறது.மருததுவம்ன்கள, 
்தஙகுமிடங்கள, ஆம்புலனஸ் வெ்வ்கள மற்றும் 
விலஙகு்களின பிறப்புக் ்கட்டுப்பாடு்கள வபானற 
அ்னதது வெதி்களுடன ் ென்ன கிண்டியில் 
பிர்தான அலுவல்கம் அ்மநதுளளது. 

8.9.2 தபட்டா (PETA) 
்பட்டா எனபது ‘விலஙகு்களின ் நறிமு்ற 

சிகிச்்ெ்களுக்்கான மக்்கள’ எனப்்தக் 
குறிக்கிறது. இது அ்மரிக்்காவின வரஜீனியா, 
வநாரவபால்டில் அ்மநதுளள ஒரு உளநாட்டு 
இலாப வநாக்்கற்ற ்்தாண்டு நிறுவனமாகும். 
இது 1980 இல் இஙக்ரிட் நியூக்ரிக் மற்றும் 
அ்லக்ஸ் பச்வெவ்கா ஆகிவயாரால் 
நிறுவப்பட்டது. இது உலகின மி்கப்்பரிய 
விலஙகு உரி்ம அ்மப்பாகும். இது அ்னதது 
விலஙகு்களின உரி்ம்க்ள பாது்காக்்க 
அரப்பணிக்்கப்பட்டுளளது. விலஙகு்களிடமிருநது 
்பறப்பட்ட உண்வ உண்ணு்தல், 
விலஙகு்களிலிருநது ்தயாரிக்்கப்பட்ட 
துணி்க்ள அணிவது, ்்தாந்தரவு ்ெய்வது  
வபானற மனி்த ்ெயல்பாடு்க்ள இது 
எதிரக்கிறது.

8.9.3 CPCSEA

CPCSEA எனபது விலஙகு்கள மீ்தான 
வொ்த்ன்களின ்கட்டுப்பாடு மற்றும் 
வமற்பார்வக்்கான குழு்வக் குறிக்கிறது. 
இது விலஙகு்களுக்்கான ்்காடு்மயிலிருநது 
பாது்காக்கும் ெட்டம், 1960 இன கீழ 
அ்மக்்கப்பட்ட ஒரு ெட்டக் குழுவாகும். 1991 
ஆம் ஆண்டு மு்தல் விலஙகு்கள அவற்றின 
மீ்தான வொ்த்ன்களின வபாது வ்த்வயற்ற 
துனபங்களுக்கு ஆளா்காமல் இருப்ப்்த 
உறுதி ்ெய்வ்தற்்கா்க இது ்ெயல்பட்டு 
வருகிறது.

CPCSEA இன் ந�ாக்கங்கள்
i) வொ்த்னக்கு முனனும் பினனும் 

வ்த்வயற்ற வலி்யத ்தவிரத்தல்.
ii) வொ்த்ன்களில் பயனபடுத்தப்படும் 

விலஙகு்களின  பராமரிப்்ப வமம்படுதது்தல்.
iii) விலஙகு்கள, வளரப்பு மற்றும் 

ப ர ா ம ரி ப் பி ற் ்க ா ன வ ழி ்க ா ட் டு ்த ல் ்க ் ள 
வைஙகு்தல்.

iv) உயிரியல் மற்றும் நடத்்த ஆராய்ச்சி 
மற்றும் வொ்த்ன்களில் பயனபடுத்தப்படும் 
விலஙகு்களின  பராமரிப்்ப வமம்படுதது்தல்.

CPCSEA இன் தசயல்பாடு்கள்
i) விலஙகு வெதி்களுக்கு ஒப்பு்தல் அளித்தல்.
ii) விலஙகு்களின பயனபாடு ெம்பந்தப்பட்ட 

வொ்த்ன்க்ள நடததுவ்தற்்கான அனுமதி
iii) மீறல் ஏற்பட்டால் நிறுவனங்களுக்கு 

எதிரான நடவடிக்்்க
iv) விலஙகு பரிவொ்த்ன நடததும் 

நிறுவனங்க்ள பதிவு ்ெய்்தல

நிணனவில் த்காள்்க

 ¾ ்காடழிப்புக்கு ்காரணமான மனி்த 
நடவடிக்்்க்கள விவொய விரிவாக்்கம், 
்கால்ந்ட வளரப்பு, ெட்டவிவரா்த மரம் 
்வட்டு்தல், சுரங்க, எண்்ணய் 
பிரித்்தடுத்தல், அ்ண ்கட்டுமானம் மற்றும் 
உள்கட்ட்மப்பு வமம்பாடு.

 ¾ ்காடு வளரப்பு ்காட்டு விலஙகு்களுக்கு 
்தஙகுமிடம் மற்றும் அவற்றின உணவு 
மூலத்்தக் ்கண்டுபிடிக்்க உ்தவுகிறது.

 ¾ சுற்றுச்சூைல் நல்வாழவின முக்கிய 
அம்ெங்களானது நீரநி்ல்க்ள 
மறு்கட்ட்மப்பு புதுப்பித்தல்.

 ¾ பனிச்சிறுத்்த, வங்காள புலி, ஆசிய லயன, 
ஊ்தா ்தவ்ள மற்றும் இநதிய ராட்ெ்த 
அணில் ஆகிய்வ இநதியாவில் அழியும் 
நி்ல விலஙகு்கள.

 ¾ இந்த பூமியில் ஆவராக்கியமான சுற்றுச்சூைல் 
ெமநி்ல்ய பராமரிக்்க, விலஙகு மற்றும் 
்தாவர இனங்கள முக்கியம்.

 ¾ அரி்தான மற்றும் ஆபத்தான 
அ ழி வி லு ள ள உ யி ரி ன ங ்க ளி ன 
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பைக்்கவைக்்கங்கள மற்றும் வாழவிடங்கள 
குறித்த ஆய்வு்கள மற்றும் ்கண்்காணிப்பு 
திட்டங்களுக்கு சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் 
முக்கியமான ்தர்வ வைஙகுகிறது.

 ¾ பல்லுயிர பாது்காப்பு எனபது ஆபத்தான 
விலஙகு்கள மற்றும் ்தாவர இனங்க்ள 
பாது்காக்்கவும், பராமரிக்்கவும், 
மீட்்டடுக்்கவும் உ்தவுகிறது..

   தசாற்்கைஞ்சியம் 

பல்லுயிர

பல்வவறு வ்்கயான வாழக்்்க வடிவங்களஉயிர உருப்்பருக்்கம் 
உணவுச் ெஙகிலியில் அடுத்தடுதது அதி்க அளவில் உயிரினததின 
திசுக்்களில் நச்சு இரொயனம் வபானற ்பாருட்்களின  ்ெறிவு 
அதி்கரிக்கும்.

்காடழிப்பு ்காடு்க்ள அ்கற்று்தல்

்காடு வளரப்பு ்காடு்கள இல்லா்த புதிய பகுதி்களில் மரங்கள நடப்படுகினறன.

்காடாக்கு்தல் ்காடு்கள அழிக்்கப்பட்ட பகுதி்களில் இது ந்டமு்றயில் உளளது.
அழிநதுவபான 
இனங்கள பூமியிலிருநது முற்றிலும் ம்றநதுவபான இனங்கள

ஆபத்தான இனங்கள உயிரியல் அழிவுக்கு உடனடி ஆபதது எனறு ஒரு வ்்க ்தாவர 
அல்லது விலஙகு.

உளளூர இனங்கள குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டுவம ்காணப்படும் ்தாவரங்கள மற்றும் 
விலஙகு்கள இனங்கள

ஃப்வளாரா ஆபத்தான உயிரினங்க்ளப் பற்றி பதிவு  ்ெய்்தல்.

சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராநதியததில் நி்கழும் விலஙகு்களின வாழக்்்க.

உல்க ்வப்பமயமா்தல்  புவியில் ்வப்பம் அதி்கரித்தல்

மக்்கள பல்லுயிர 
பனமு்கத்தன்ம பதிவு

ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி அல்லது கிராமததின நிலப்பரப்பு மற்றும் 
மக்்கள்்தா்்க உளளிட்ட உளநாட்டில் கி்டக்்கக்கூடிய உயிர 
வளங்கள பற்றிய விரிவான உருவாக்்கம் ்்காண்ட ஒரு 
ஆவணமாகும்.

 மதிப்பீடு

I. சரியான பதிணலத நதர்வுதசய்க.
1. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ்காணப்படும் 

்தாவரங்கள _____________ என  
அ்ைக்்கப்படுகினறன

 அ) விலஙகினங்கள  ஆ) ்தாவர இனங்கள 
 இ) உளளூர இனம்    ஈ) அரி்தான்வ

2. ்காடழிப்பு எனறால் _____________
  அ) ்காடு்க்ள அழித்தல் 
 ஆ) ்தாவரங்க்ள வளரப்பது 
  இ) ்தாவரங்க்ள ்கவனிப்பது 
  ஈ) இ்வ எதுவுமில்்ல.
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3. சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் _____________
பட்டிய்ல வைஙகுகிறது

 அ) உளளூர இனங்கள 
 ஆ) அழிநதுவபான இனங்கள
 இ) இயற்்்க இனங்கள 
 ஈ) இ்வ எதுவுமில்்ல
4. ந்டமு்றப்படுத்தப்பட்ட வனவிலஙகு 

பாது்காப்பு ெட்டம் _____________
 அ) 1986  ஆ) 1972
 இ) 1973   ஈ) 1971

II. ந்காடிட்ட இடங்கணை நிரப்பு்க.
1. WWF எனபது _____________ ஐ குறிக்கிறது.
2. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ்காணப்படும் 

விலஙகு்கள _____________ என 
அ்ைக்்கப்படுகிறது.

3. சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் _____________ ஆல் 
பராமரிக்்கப்படுகிறது.

4. முதும்ல வனவிலஙகு ெரணாலயம் 
___________ மாவட்டததில் அ்மநதுளளது.

5. _____________ நாள ‘உல்க வனவிலஙகு 
தினமா்க’ ்்காண்டாடப்படுகிறது.

III. தபாருதது்க.

1. கிர வ்தசிய பூங்கா - மததிய பிரவ்தெம்
2. சுந்தரபனஸ் 

வநஷனல் பாரக்
- உத்தராங்கல்

3. இநதிரா ்காநதி 
வ்தசிய பூங்கா

- வமற்கு வங்கம்

4. ்கார்பட் வ்தசிய 
பூங்கா

- குஜராத

5. ்கனொ வ்தசிய 
பூங்கா

- ்தமிழநாடு

IV.  சரியா அல்லது தவ்றா எனககூறு்க. தவறு 
எனில் தவ்றான கூற்ண்றத திருதது்க. 

1. நீர பற்றாக்கு்றக்கு ்காடழிப்பு ஒரு 
்காரணம்.

2. கி்ரவயா வஙகி எனபது ஒரு வி்்த 
அல்லது ்கரு மி்க அதி்க ்வப்பநி்லயில் 
பாது்காக்்கப்படும் நுட்பமாகும்.

3. மனனார உயிரக்வ்காளம் ்தமிழநாட்டில் 
அ்மநதுளளது.

4. ஆபத்தான நி்லயிலுளள ்தாவரங்கள 
பூமியில் ்காணப்படவில்்ல.

5. சிவப்பு ்தரவு புத்த்கததில் அ்னதது 
வ்்கயான ்தாவரங்கள மற்றும்  
விலஙகு்களின ்பயர உளளது.

V. மி்கச் சுருக்கமா்க விணடயளி.
1. புவி ்வப்பம்ட்தல் எனறால் எனன?
2. அழிநது வரும் இனங்கள எனப்படுவது எது?
3. அழிநதுவபான உயிரினங்களுக்கு சில 

எடுததுக்்காட்டு்க்ளக் ்்காடுங்கள.
4. அழியும் நி்லயில் உளள இரண்டு 

விலஙகு்களுக்கு ்பயரிடுங்கள.
5. ஐசியூ என எனறால் எனன?
5. ICUN எனறால் எனன?

VI.  சுருக்கமா்க விணடயளி.
1. பல்லுயிரிய்ல நாம் ஏன பாது்காக்்க 

வவண்டும்?
2. ்காடழிப்பின முக்கியததுவத்்த எழுதுங்கள.
3. அழியும் நி்லயில் உளள இனங்கள 

எனறால் எனன? இரண்டு  
எடுததுக்்காட்டு்க்ளக் ்்காடுங்கள.

4. சிவப்பு ்தரவு புத்த்கததின நன்ம்க்ள 
எழுதுங்கள.

5. ்தமிழநாட்டில் உளள நானகு வனவிலஙகு 
ெரணாலயங்க்ளயும்  பட்டியலிடுங்கள.

6. உயிர உருப்்பருக்்கம் எனற வாரத்்தயால் 
நீங்கள எனன புரிநது்்காளகிறீர்கள?

7. பிபிஆர எனறால் எனன?
8. புளுகிராஸ் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுது்க.

VII.  விரிவா்க விணடயளி.
1. ்காடழிப்பு எனறால் எனன? ்காடழிப்பின 

்காரணங்கள மற்றும் வி்ளவு்க்ள 
விளக்குங்கள.

2. பினவருவனவற்்ற வவறுபடுததுங்கள.
அ.  வ்தசிய பூங்கா மற்றும் வனவிலஙகு 

ெரணாலயம்
ஆ. ்காடழிப்பு மற்றும் ்காடு வளரப்பு.
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3. ப்ளூ கிராஸ் மற்றும் சிபிசிஎஸ்இஏ பற்றி சிறு 
குறிப்பு்க்ள வ்ர்க

4. இடததிலுளள பாது்காப்பு மற்றும் ்வளிப்புற 
பாது்காப்பின நன்ம்க்ள விவாதிக்்கவும்.

5. பாது்காப்பின வ்்க்க்ள விவரி.

VIII.  உயர்சிந்தணன வினாக்கள்.
1. இனறு ்டவனாெர்க்ளக் ்கண்டுபிடிக்்க 

முடியுமா? ஏன?
2. ்காடழிப்பால் விலஙகு்கள 

பாதிக்்கப்படுகினறனவா? எப்படி?
3. புலி மற்றும் ்கருப்பு பக் எண்ணிக்்்க ஏன 

கு்றகிறது?

 பி்ற நூல்்கள்

1. Environmental biology- Verma P S –  S 
Chand & co publisher

2. Indian wildlife –The great wildlife series-
APApublication

3. Endangered Animals of India – S M Nair 
– National book trust India

 இணணய வைங்கள்

www.Bluecrossofindia.org
www.cpcsea.nic.in
www.pbr.com
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தாவரங்கள் மற்றும் விலஙகு்கணை 
பாது்காததல்

்கணினி திணர வழிநய 
வனவிலஙகு்கணை 

்காண்நபாமா!

உரலி:  
https://www.aazp.in/

இணணயச் தசயல்பாடு

*படங்கள அ்டயாளததிற்கு மட்டுவம.
வ்த்வ்யனில் Adobe Flash ்ய அனுமதிக்்க.

படி 1   கீழக்்காணும் உரலி/வி்ரவுக்குறி்யப் பயனபடுததி இ்ணயப்  பக்்கததிற்குச் ்ெல்்க. 
தி்ரயில் வ்தானறும் பக்்கததில் இடது புறததில் LIVE ANIMAL YARD எனப்த்ன 
்ொடுக்்கவும்.

படி 2  வனவிலஙகு்கள பலவற்றின படஉருவம் வ்தானறும். அதில் விரும்பும் படஉருவத்்த 
்ொடுக்்கவும்.

படி 3 வ்தானறும் தி்ரயில் PLAY ்பாத்தா்ன ்ொடுக்்கவும்.
படி 4  அவ்த வபானறு மற்ற விலஙகு்கள மற்றும் பற்வ்க்ள ்காண மீண்டும் இவ்த ்ெய்ல 

்ெய்துபாரக்்கவும்.

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:
 லிபபரெஆபிஸ் பமன்ப்பாருள் மூலம் ஒரு ஆவணத்தை உருவபாக்குவது எப்டி என்று பதைரிந்து 

பகபாள்வபாரகள்
 மபாணவரகளின் ்்டபபு சிந்தை்ன அதிகரிக்கும்
 ஆவணத்தை ஒழுஙக்மக்கவும் மறறும் வடிவ்மக்கவும் அறிந்து பகபாள்வபாரகள்

கோட்சித் த�ோடர்பியல்9
அலகு

   அறிமுகம்
இந்தை ்பாடததில் மபாணவரகள் 

பமன்ப்பாருள் லிபபரெஆபீ்ைப ்யன்்டுததை 
கறறுக்பகபாள்வபாரகள்.

லிபபரெஆபிஸ் உலகம் முழுவதும் ககபாடிக் 
கணக்கபான மக்களபால் ்யன்்டுததைப்டும் ஒரு 
ைக்திவபாயந்தை மறறும் இலவை அலுவலக 
்யன்்பாட்டு பதைபாகுபபு பமன்ப்பாருள் ஆகும். 
இதைன் இ்டமுகம் மறறும் ் யனுள்ள கருவிகள் 
உஙகள் ்்டப்பாற்றல் கமம்்டுததிட மறறும் 
உஙகள் பையல்தி்ற்ன கமம்்டுததை உதைவும். 

 9.1  லிபதரெஆபிஸ்

லிபபரெஆபீஸில் பின்வரும் ்யன்்பாடுகள் 
உள்ளன.

9.1.1  உரரெ ஆவணம் (Text Document)
எழுததைபாற்றல், புததைகஙகள், அறிக்்ககள், 

பையதிமடல்கள், ்ககயடுகள், மறறும் பி்ற 
ஆவணஙக்ளத கதைபாறறுவிப்தைறகு உ்ரெ 
ஆவணம் (Word பையலி) ஒரு கருவியபாகும்.

9.1.2  அட்டவரணசதசெயலி (Spreadsheet)
ஒரு உயர முடிவு அட்டவ்ணயிலிருந்து 

எதிர்பாரக்கப்டும் அ்னதது கமம்்ட்ட 

்குப்பாயவுக்ள வ்ரெ்டஙகள் (Chart) 
மறறும் முடிவு பையயும் அம்ைஙக்ள 
அட்டவ்ணசபையலி பகபாண்டுள்ளது. 
இதில், நிதி, புள்ளியியல் மறறும் கணிதை 
பையல்்பாடுகளுக்கபாக, 300க்கும் கமற்ட்ட 
பையல்்பாடுகள் (Functions) உள்ளன.

9.1.3  நிகழ்த்து�ல் (Impress)
சி்றபபு வி்ளவுகள், அ்ைவூட்டம் மறறும் 

வ்ரெதைல் கருவிகள் க்பான்்ற ப்பாதுவபான 
மல்டிமீடியபா விளக்கக்கபாட்சி உருவபாக்க 
்யன்்டுகி்றது.

9.1.4  படஙகள் வரரெ�ல் (Draw)
வ்ரெதைல் என்்து எளிய வ்ரெ்டஙகள் 

அல்லது ்பாயவு ்டஙகள் (Flowcharts) முதைல் 3டி 
ஆரட்கவ்ல வ்ரெ அ்னத்தையும் 
உருவபாக்கும் ஒரு பவக்டர வ்ரெதைல் கருவி 
ஆகும்.

9.1.5  �ரெவுத்�ளம் (Data base)
இது ்டிவஙகள், அறிக்்ககள், 

வினவல்கள், அட்டவ்ணகள் உருவபாக்கவும், 
திருததைவும் மறறும் அதை்னப ்பார்வயிடவும் 
்யன்்டுகி்றது. உ்றவுைபார தைரெவுததைளத்தை 
நிரவகிப்து என்்து மற்ற பிரெ்லமபான 
தைரெவுததைள ்யன்்பாடுக்ளப க்பான்்றதைபாகும்.
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9.1.6   லிபதரெஆபிஸ் ஃபோர்முலோ 
(சூத்திரெஙகரள உருவோககு�ல்)

லிபபரெஆபிஸ் ஃ்பாரமுலபா அல்லது 
ைமன்்பாடு எடிட்ட்ரெ ்யன்்டுததி சிக்கலபான 
ைமன்்பாடுக்ள உருவபாக்க முடியும், இதில் 
நி்லயபான எழுததுரு பதைபாகுபபில் இல்லபாதை 
குறியீடுக்ளக் கூட ்யன்்டுததி 
சூததிரெஙக்ள உருவபாக்கலபாம்.

தெனதபோருரளப தபறுவது 
எபபடி?
விண்கடபாஸ், லினக்ஸ் 
மறறும் கமக் ஓஎஸ் எக்ஸ் 

ஆகியவறறின் லிபபரெஆபிஸ் ்திபபுக்ள 
https : / /www. l ibreoff ice .org/download 
இலிருந்து இலவைமபாக ்திவி்றக்கம் பையது 
பகபாள்ளலபாம்.

 9.2  உரரெ ஆவணம் (Text Document)

இந்தை ்குதியில், உ்ரெ ஆவணம் ்றறி 
்டிபக்பாம். கடிதைஙகள், அறிக்்ககள் மறறும் 
பி்ற ஆவணஙக்ள தைட்டசசு பையய உ்ரெ 
ஆவணம் (Text Document) பமன்ப்பாரு்ள 
்யன்்டுததைலபாம்.

9.2.1  ஆவணஙகரள நிர்வகித்�ல்
்பாடததின் இந்தைப ்குதி, ஒரு புதிய / 

தைறக்பாதுள்ள ஆவணத்தை எவவபாறு தி்றப்து, 
ஒரு ஆவணத்தை கைமிததைல், ஆவணத்தைத 
மறுப்யரிடுதைல் மறறும் தி்றக்கப்ட்ட 
ஆவணத்தை மூடுதைல் ஆகியவற்்ற 
விளக்குகி்றது.
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9.2.2  புதிய ஆவணத்ர� உருவோககு�ல்
ஒரு புதிய ஆவணத்தை உருவபாக்க, 

பின்வரும் மு்்றகளில் ஏகதைனும் ஒன்்்ற 
்யன்்டுததைலபாம்.
1. பமனு ்ட்டியில் உள்ள புதிய ஆவண 

(New Text Document) ப்பாததைபா்ன 
அழுததைவும்.

2.  File  New  Text Document 
கட்ட்ள்ய ்யன்்டுததி ஒரு புதிய 
ஆவணத்தை தி்றக்கவும்.

3. வி்ைப்ல்கயில் CTRL + N வி்ைக்ள 
அழுததைவும்.

9.2.3  புதிய ஆவணத்ர� உருவோககு�ல்
கைமிக்கப்ட்டு மூடப்ட்ட ஒரு ஆவணத்தை 

தி்றக்க, பின்வரும் மு்்றகளில் ஏகதைனும் 
ஒன்்்ற பையயலபாம்.

1. பமனு ்ட்டியில் உள்ள தி்றந்தை ககபாபபு 
(Open)  ப்பாததைபா்ன அழுததைவும். 

2. File  Open என்்ற கட்ட்ள்ய 
்யன்்டுததைவும்

3. வி்ைப்ல்கயில் CTRL + O வி்ைக்ள 
அழுததைவும். 
தி்றந்தை உ்ரெயபாடல் ப்ட்டி. கதைபான்றும். 

ககபாப்் கதைரந்பதைடுதது தி்றக்க (Open) 
ப்பாததைபா்ன அழுததைவும்.

9.2.4   புதிய / �றநபோதுள்ள ஆவணத்ர� 
நசெமிகக

புதிய அல்லது தைறக்பாதுள்ள ஆவணத்தை 
கைமிக்க, பின்வரும் மு்்றகளில் ஏகதைனும் 
ஒன்்்ற பின்்ற்றவும்: 
1. பமனு ்ட்டியில் உள்ள கைமி (Save) 

ப்பாததைபா்ன அழுததைவும். 
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2. File  Save என்்ற கட்ட்ள்ய 
்யன்்டுததைவும்.

3. வி்ைப்ல்கயில் CTRL + S வி்ைக்ள 
அழுததைவும்.
ஆவணம் ஏறகனகவ ப்யரிடப்ட்டு 

முன்க் கைமிக்கப்ட்டிருந்தைபால் அந்தை 
ஆவணஙக்ளயும் கமறகண்ட கட்ட்ளகள் 
மூலம் கைமிக்கலபாம். அவவபாறு இல்லபாமல் புதிய 
ஆவணமபாக கைமிக்க கவண்டுபமன்்றபால் “Save as” 
உ்ரெயபாடல் ப்ட்டி்ய (Dialogue box) தி்றப்தைன் 
மூலம் கைமிக்கலபாம். ஆவணத்தை கைமிக்க 
விரும்பும் ககபாபபு்்ற்ய கதைரந்பதைடுக்கவும். 
ககபாபபு ப்யரி்ன தைட்டசசு பையது “ok” 
என்்்தை கிளிக் பையயவும். பமனு ்ட்டியலில் 
File  Save as கட்ட்ள்ய கதைரந்பதைடுப்தைன் 
மூலம் புதிய ஆவணத்தை கைமிக்கலபாம்.

9.2.5  ஆவணத்ர� மூடு�ல்
ஒரு ஆவணததில் கவ்ல முடிந்தைவுடன் 

அந்தை ககபாபபி்ன மூடி விட File  Close 
என்்ற கட்ட்ள்ய ்யன்்டுததைலபாம்.

9.2.6  ஆவணத்ர� அசசிடு�ல்
ஒரு ஆவணம் அல்லது கதைரந்பதைடுததை 

்க்கஙக்ள அசசிட கீகே பகபாடுக்கப்ட்டுள்ள 
்டிநி்லக்ள பின்்ற்றவும்:
1. அசசிடப்ட கவண்டிய ஆவணத்தை 

தி்றக்கவும்.
2. பமனு ்ட்டியில் File  Print கட்ட்ள்ய 

கதைரந்பதைடு.

அசசு உ்ரெயபாடல் ப்ட்டி தி்றக்கும். அசசு 
வரெம்பு, நகல்களின் எண்ணிக்்க, அசசுபப்பாறி 
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ப்யர க்பான்்ற விருப்த கதைரவுக்ள 
கதைரந்பதைடுக்கவும். அசசுபப்பாறி்ய “on” 
பையயவும். மறறும் தைபாள் அசசியந்திரெ தைட்டில் 
ைரியபாக ்வக்கப்ட்டுள்ளதைபா என்்்தை ைரி 
்பாரக்கவும். 

3. “OK” ப்பாததை்ன கிளிக் பையதிடவும்.

9.2.7  அசசு முனநனோட்டம் (Print Preview)
அசசு முன்கனபாட்டம், உஙகள் ஆவணம் 

அசசிடப்டும்க்பாது எவவபாறு இருக்கும் எனப 
்பாரப்தைறகு ஒரு வழி்ய வேஙகுகி்றது. ஒகரெ 
கநரெததில் ்ல ்க்கஙக்ளப ்பாரக்கவும் 
மறறும் தி்ரெயி்னப ப்ரிது்டுததைவும் 
முடியும். உஙகள் ஆவணம் அசசு 
முன்கனபாட்டமபாக மபா்ற, இந்தை மு்்றகளில் 
ஒன்்்ற ்யன்்டுததைவும்:
1. ககபாபபு (File) பமனுவில் அசசு 

முன்கனபாட்டம் (Print Preview) கிளிக் 
பையயவும் அல்லது CTRL + Shift + O 
வி்ைக்ள அழுததைவும்.

9.2.8   தெனதபோருளிலிருந்து தவளிநயறு�ல் 
(Text Document)

ககபாபபு பமனு ்ட்டியில் File  Exit 
Libreoffice கட்ட்ள்ய கதைரந்பதைடுப்தைன் 
மூலம் Text Document பமன்ப்பாருளிலிருந்து 
பவளிகய்ற முடியும்.

 9.3  உரரெரய ந�ர்ந்த�டுத்�ல்

ஆவணத்தை உருவபாக்கும் க்பாது 
ஒவபவபாரு எழுததைபாக தைட்டசசு பையதைபாலும் 
திருததும் க்பாதும் வடிவூட்டும் க்பாதும் 
பைபாறக்ளகயபா வரிக்ளகயபா ் ததிக்ளகயபா 
அல்லது சில கநரெம் முழு ஆவணத்தைகயபா 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டி வரும். உ்ரெக்ள 
கதைரந்பதைடுததை பின்னபால் கதை்வயபான 
மபாற்றஙக்ள பையது பகபாள்ளலபாம். உ்ரெ்ய 
நகரததைவும், நகல் எடுக்கவும் தைடிப்பாக்கவும் 
முடியும். உ்ரெ்ய கதைரந்பதைடுக்க சுட்டி அல்லது 
வி்ைப்ல்க்ய ்யன்்டுததைலபாம்.
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9.3.1   சுட்டிரய தகோண்டு உரரெரய 
ந�ர்ந்த�டுத்�ல்

பின்வரும் ்டிகள் பின்்ற்றப்ட கவண்டும்:
1. பைருகும் இடத்தை கதைரந்பதைடுக்கப்ட 

கவண்டிய உ்ரெயின் பதைபாடக்கததில் 
்வக்க கவண்டும்.

2. சுட்படலியின் இடது ப்பாததைபா்ன அழுததிப 
பிடிததைவபாறு உ்ரெயின் மீது நகரததை 
கவண்டும்.

3. உ்ரெ கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட பின் 
ப்பாததைபா்ன விட்டு விட கவண்டும்.

9.3.2   விரசெபபலரகயின மூலம் உரரெரய 
ந�ர்ந்த�டுத்�ல்

பின்்ற்ற கவண்டிய வழிமு்்றகள்:
1. பைருகும் இடத்தை கதைரந்பதைடுக்கப்ட 

கவண்டிய உ்ரெயின் பதைபாடக்கததில் 
்வக்க கவண்டும்.

2.  Shift ப்பாததை்ன அழுததியவபாறு நகரவு 
ப்பாததைபான்க்ள ்யன்்டுததி 
கதை்வயபான உ்ரெ்ய உயரததிக் கபாட்ட 
கவண்டும்.

3. கதை்வயபான உ்ரெ கதைரவு பையயப்ட்டபின் 
Shift ப்பாததை்ன அழுததுவ்தை விட்டு 
விடவும்.

�கர்த்து�ல் ெறறும் �கதலடுத்�ல்
நகரததுதைல் மறறும் நகபலடுததைலுக்கும் 

இ்டகய உள்ள முக்கிய கவறு்பாடு 
என்னபவன்்றபால், நகரததுதைல் 
கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட தைரெ்வ அதைன் அைல் 
இடததிலிருந்து நீக்கும் அகதை கநரெததில் 
நகபலடுததைல் அைல் உள்ளடக்கததின் 
பிரெதிபயபான்்்ற உருவபாக்குகி்றது.

9.3.3  உரரெரய �கர்த்து�ல்
கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட உ்ரெ்ய மிகவும் 

எளிதைபாக கவண்டிய இடததில் பவட்டவும் 
ஒட்டவும் பையயலபாம். இதைறகு கீகே 
குறிபபிட்டுள்ள ்டி நி்லக்ள 
்யண்்டுததைவும்:
1. முதைலில் நகரததைப்ட கவண்டிய உ்ரெ்ய 

கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும்.

2.  பி்றகு Edit  Cut கட்ட்ள்ய 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும். அல்லது 
கருவிப்ட்்டயில்  ்ணிக்குறி்ய 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும்.

3. அதைன் பி்றகு பைருகும் இடத்தை உ்ரெ்ய 
எஙகு ஒட்ட கவண்டுகமபா அஙகு ்வக்க 
கவண்டும்.

4.  இறுதியபாக Edit  Paste கட்ட்ள்ய 
அல்லது கருவிப்ட்்டயில் ்ணிக்குறி்ய 
கதைரந்பதைடுதது புதிய இடததில் 
கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட உ்ரெ்ய ஒட்ட 
கவண்டும்.
இந்தை மு்்றயின் மூலம் ஒரு ஆவணததில் 

இருந்து இன்பனபாரு ஆவணததைக்கு கூட பவட்டி 
ஒட்டும் ்ணி்யச பையய முடியும்.

கீழக்கபாணும் குறுக்கு வழி்யப 
்யன்்டுததியும் உ்ரெ்ய நகரததைலபாம்.

Ctrl +X → பவட்ட
Ctrl +V → ஒட்ட

9.3.4  உரரெரய �கதலடுத்�ல்

1. முதைலில் நகபலடுக்க கவண்டிய உ்ரெ்ய 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும்.

2.  பி்றகு Edit  Copy கட்ட்ள்ய 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும். அல்லது 
கருவிப்ட்்டயில்  ்ணிக்குறி்ய 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும்.

3. அதைன் பி்றகு பைருகும் இடத்தை உ்ரெ்ய 
எஙகு ஒட்ட கவண்டுகமபா அஙகு ்வக்க 
கவண்டும்.

4.  இறுதியபாக Edit  Paste கட்ட்ள்ய 
அல்லது கருவிப்ட்்டயில் ்ணிக்குறி்ய 
கதைரந்பதைடுதது புதிய இடததில் 
கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட உ்ரெ்ய ஒட்ட 
கவண்டும்.

கீழக்கபாணும் குறுக்கு வழி்யப 
்யன்்டுததியும் உ்ரெ்யநகரததைலபாம்.

Ctrl + C → நகபலடுக்க
Ctrl + V → ஒட்ட
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 9.4  வடிவரெத்�ல் விருபபஙகள்

வடிவூட்டம் (Format) என்்ற ்ட்டிப ்ட்்டத 
கதைரவு மூலம் ஏ்றக்கு்்றய எல்லபா வடிவூட்டத 
கதைரவுக்ளயும் ப்்ற முடியும். ப்பாதுவபாக 
்யன்்டும் கதைரவுகளுக்பகன்று தைனியபாகப 
ப்பாததைபான்கள் உள்ளன. ஆனபால் இந்தை 
ப்பாததைபான்க்ளப ்யன்்டுததுவதைறகு 
முன்னபால் அவற்்ற எந்தை உ்ரெப்குதியின் 
மீது ்யன்்டுததுகிக்றபாகமபா அ்தைத கதைரவு 
பையய கவண்டும். கதை்வயபான உ்ரெ்யத 
கதைரவு பையதைபின் கதை்வக்ககற் கீழகண்ட 
ப்பாததைபான்களில் ஒன்்்ற கிளிக் பையயவும். 

உ்ரெ்ய தைடிப்பாக்குவதைறகு B 
ப்பாததை்ன கிளிக் பையயவும்.

உ்ரெ்ய ைபாயந்தை எழுததுக்களில் 
மபாறறுவதைறகு I ப்பாததை்னக் கிளிக் பையய 
கவண்டும்.

உ்ரெ்ய அடிக்ககபாடிடுவதைறகு U என்்ற 
ப்பாததைபா்னக் கிளிக் பையயவும்.

Format  Character என்்ற கட்ட்ள்ய 
கதைரவு பையது கி்டக்கும் Style ் ட்டிபப்ட்டியில் 
Menu Bar) ஒரு கதைர்வ பையதும் கமறகூறிய 
்ணிக்ள பையய முடியும்.

மபா்றபாக வி்ைப்ல்கயின் மூலம் 
Ctrl + B, Ctrl + I மறறும் Ctrl + U வி்ைக்ள 
அழுததி மு்்றகய தைடிததை, ைபாயந்தை அல்லது 
அடிக்ககபாடிட்ட எழுதது ்ண்புக்கு மபாற்றலபாம்.

9.4.1  உரரெரய �கதலடுத்�ல்

எழுததுரு என்்து ஒரு குறிபபிட்ட ் பாணியில் 
எழுததுக்கள் மறறும் எண்களின் பதைபாகுபபு 
ஆகும். ஒவபவபாரு எழுததுரு கதைபாற்றமும் மற்ற 
எழுததுருக்களிலிருந்து மபாறு்ட்டது.

Format கருவிப்ட்்டயில் (Tool bar) உள்ள 
Font என்்்தை கிளிக் பையது கீழகதைபான்றும் 
எழுததுருக்களின் ்ட்டியலிலிருந்து, 
கதை்வயபான ஒன்்்ற கிளிக் பையயவும். 
கதைரந்பதைடுததை எழுததுருவில் உ்ரெ மபாறுகி்றது.

எழுத்துரு அளவு (Font Size)
எழுததினு்டய அளவு மிகவும் 

முக்கியமபானதைபாகும். ைட்ட ஆவணததிறகும், 
விளம்்ரெ அறிவிபபிறகும் ஒகரெ அளவு 
உ்ரெ்யப ்யன்்டுததை முடியபாது.

Format கருவிப்ட்்டயில் உள்ள Font Size 
கிளிக் பையது கீழகதைபான்றும் ்ட்டியலிலிருந்து, 
கதை்வயபான அளவு ஒன்்்ற கிளிக் பையயவும். 
கதைரந்பதைடுததை எழுததுருவின் அளவில் உ்ரெ 
மபாறுகி்றது.

9.4.2   எழுத்துரு நி்றத்ர� ெோறறு�ல் 
(Font Colour Changing)

கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட உ்ரெக்கு கவறுகவறு 
வண்ணஙக்ள கைரக்க முடியும். வண்ண 
அசசுப ப்பாறிகள் ப்ரும் வரெகவற்் ப்றறு 
வருகின்்றன. வண்ண அசசுப ப்பாறிகளின் 
து்ணபகபாண்டு ஆவணஙக்ளப ்ல 
வண்ணஙகளில் அசசிட முடியும். 

உ்ரெக்கு கவறு வண்ணத்தை 
கைரப்தைறகு Font Colour என்்ற 
்ணிக்குறி்ய கிளிக்பையது பின்னர 
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கவண்டிய வண்ணத்தைச கைரக்கலபாம். 
இந்தைப ்ணிக்குறியின் மீது கிளிக் பையது 
ப்பாததைபா்ன அழுததிப பிடிததைவபாறு இருந்தைபால் 
ஒரு வண்ணததைட்டு தி்ரெயிடப்டும். 
அதில் கவண்டிய வண்ணத்தை கிளிக் 
பையதைபால் கதைரவு பையயப்ட்ட உ்ரெ அந்தை 
வண்ணததிறக்கு மபாற்றப்டும்.

 9.5   பத்தி ஒழுஙகுபடுத்�ல்  
(Paragraph Alignment)

்ததி ஒழுஙக்மபபு என்்து ்ததியின் 
இடது மறறும் வலது ்க்கஙகளின் 
கதைபாற்றத்தை குறிக்கி்றது. இயல்்பாக, Word 
இடப்க்கம் ்ததிக்ள ஒழுஙக்மக்கும் (Left 
Alignment). நீஙகள் Word-இல் ்ததிக்ள 
வலது்க்கம் ஒழுஙகு்டுததைலபாம், அதைனபால் 
வலது ்க்கம் ைமசசீரெபாக இருக்கும். இது வலது 
இ்ைவு (Right Alignment) எனப்டுகி்றது. இரு 
்க்கஙகளிலிருந்தும் ைமமபான இ்டபவளி 
பகபாண்டு நடுவில் ஒழுஙகு்டுததைலபாம். 
இது நடு ஒழுஙக்மபபு (Centre Alignment) 
எனப்டுகி்றது. இறுதியபாக, இடது மறறும் 
வலது ்க்கஙகள் இரெண்்டயும் ஒரு கைரெ 
ஒழுஙகு்டுததைலபாம். இது கநரததி்ைவு (Justify) 
எனப்டும்.

இவவபாறு நபான்கு வ்கயபான 
ஒழுஙகு்டுததைல்க்ளத கதைரவு பையயலபாம், 
வடிவ்மததைல் கருவிப்ட்டி்ய ்யன்்டுததை.
பின்வரும் ்டிகள் ்யன்்டுததைப்டுகின்்றன.

1. ஒரு ்ததியின் ஒழுஙக்ம்வ மபாற்ற, 
முதைலில் அந்தை ்ததிக்குள் கிளிக் பையயவும்.

2. ்ல ்ததிகளின் ஒழுஙக்ம்வ மபாற்ற, 
அப்ததிக்ளத கதைரந்பதைடுக்கவும்.

 9.6   பககத்தின அரெவுகள்  
(Page Orientation)

்க்கததின் நீளம் அகலத்தைவிட அதிகமபாக 
இருந்தைபால் அது க்பாரட்்ரெட் (Portrait) 
எனப்டும். அகதை ைமயம் அகலம் நீளத்தை விட 
அதிகமபாக இருந்தைபால் அது கலண்ட்ஸ்ககப 
(Landscape) அ்மவு எனப்டும்.

1. Format  Page கட்ட்ள்யத கதைரவு 
பையதைபால் ்க்க அ்மபபு உ்ரெயபாடல் ப்ட்டி 
கதைபான்றும்.

2. Page பதைபாகுதி்யக் கிளிக் பையது 
விருப்ஙக்ள கதைரவு பையயலபாம்.

3.  ் க்கததின் அள்வ மபாறறுவதைறகு Paper 
Format  கீழி்றஙகு ்ட்டியில் கவண்டிய 
அள்வத கதைரவு பையய கவண்டும். 
அல்லது சுேல் அம்புக்குறி்ய ்யன்்டுததி 
உயரெம் மறறும் அகலத்தை மபாற்றலபாம்.

4. Orientation ்குதியில் Portrait அல்லது 
Landscape என்்்தைத கதைரவு பையய கவண்டும்.

5. Ok ப்பாததைபா்ன கிளிக் பையயவும்.
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136அறிவியல்

I.  செரியோன விரடரயத் ந�ர்ந்த�டுத்து எழுதுக.
1. கதைரந்பதைடுததை உ்ரெ்ய நகபலடுக்க 

 வி்ைப்ல்கக் குறுக்குவழி 
்யன்்டுகி்றது.

   அ) Ctrl + C   ஆ) Ctrl + V

  இ)  Ctrl + X     ஈ) Ctrl + A
2. கதைரந்பதைடுததை உ்ரெ்ய பவட்ட  

வி்ைப்ல்கக் குறுக்குவழி 
்யன்்டுகி்றது.

   அ) Ctrl + C   ஆ) Ctrl + V

  இ)  Ctrl + X     ஈ) Ctrl + A
3. லிப்ர ஆபிஸ் ்ரெட்டரில் எததை்ன 

வ்கயபான ்க்க அ்மவுகள் உள்ளன?
   அ) 1  ஆ) 2  இ)  3   ஈ) 4
4. தி்ரெயில் ரூலர பதைரியபாவிட்டபால் 

 கிளிக் பையய கவண்டும்.
 அ) View → ruler ஆ) view → task
 இ) file → save  ஈ)  edit → paste

 ெதிபபீடு

5. ஆவணத்தைச கைமிக்க பமனு 
்யன்்டுகி்றது.

 அ) File → open ஆ) File → print 
 இ) File → save   ஈ) File → close

II. கீழ்ககோணும் வினோககளுககு விரடயளிககவும்.
1. உ்ரெ ஆவண பமன்ப்பாருளின் ்யன்கள் 

யபா்வ?
2. உ்ரெ்ய கதைரந்பதைடுததைல் என்்றபால் என்ன?
3. ஒரு ஆவணத்தை மூடலபாம்?
4. வலது இ்ைவு என்்து என்ன?
5. ஏறகனகவ உள்ள ஒரு ஆவணத்தை 

தி்றப்து எப்டி?

ரூலரின துரண தகோண்டு ஓரெஙகரள 
ெோறறு�ல்

ஆவண வடிவின் ஓரெ அளவுகள் ைரியபாகத 
பதைரியவில்்லபயனில் View ்ட்டியில் உள்ள 
Ruler வைதி்யப ்யன்்டுததி ஓரெததின் 
அளவுக்ள மபாறறிக் பகபாள்ளலபாம். அதைறகு 
கீழகபாணும் மு்்ற்யப ்யன்்டுததுக.

• Ruler தி்ரெயில் கதைபான்்றபாவிட்டபால் View → 
Ruler ப்பாததைபா்ன அழுததை கவண்டும்.

•  Ruler இன் ைபாம்்ல்நி்றப ்குதி ஓரெ அளவின் 
கமல் ்குதி்யக் குறிக்கி்றது. சுட்டி்ய 
ைபாம்்ல் நி்றப்குதிக்கும் பவள்்ள 
நி்றப்குதிக்கும் இ்டயில் எடுததுச பைல்ல 
கவண்டும்.

•  சுட்டி ைரியபான இடததில் இருந்தைபால் அந்தைச 
சுட்டி இருதை்ல பகபாண்ட அம்புக் குறிக்பால் 
கபாட்சியளிக்கும்.

• இபப்பாழுது ஓரெ வழிகபாட்டி்ய (Margin 
guide) புதிய இடததுக்கு நகரததை 
கவண்டும்.
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 ச�ொல்லடைவு

காடுவளர்ப்பு	 - Afforestation
அமிலம்	 - Acid 
அமிலநீக்கி	 -	 Antacid 
செயற்க	நிறஙகாட்டி	 -	 Artificial Indicator 
விணசவளி	வீரர்	 - Astronaut
வீச்சு	 - Amplitude 
உழவியல்	 - Agronomy 
வவளாண்மை	 - Agriculture 
உயிரி	டீெல்	 - Bio Diesel 
உயிர்க்வகாளம்	 - Biosphere
தாவரவியல்	பூஙகா	 -	 Botanical garden 
காரம்	 - Base
சகாதிநி்ல	 - Boiling point 
உயிர்உரம்	 - Bio fertilizer 
உயிரி	சகான்றுணணிகள்	 - Bio pradators
உயிரி	பூச்சிக்சகால்லி	 -	 Bio pesticide 
 அழுததப்்பட்்ட	இயற்கவாயு	 - CNG
நிலக்கரி	வாயு - Coal gas 
்பாதுகாப்பு	 - Conservation 
்பள்ளஙகள்	 -	 Craters
இறுக்கஙகள்	 - Compressions
்பயிர்ப்	ச்பருக்கம்	 -	 Crop production 
 வ்ளவான	அ்மைப்பு - Curved pattern 
்பரிமைாணஙகள்	 -	 Dimensions 
காடு	அழிப்பு	 - Deforestation 
அ்டர்ததி	 - Density 
மின்னாற்பகுததல்	 - Electrolysis 
 ஆ்பததான	இனஙகள்	 - Endangered species 
எரிச்பாருள்	 - Fuel
உ்றநி்ல	 -	 Freezing point 
இ்லயில்	சதளிப்பு	 -	 Foliar spray 
விணமீன்திரள்	 - Galaxy 
உலக	சவப்்பமையமைாதல்	 -	 Global warming 
புவியியல்	 -	 Geological 
புவி	வ்டமு்ன	 -	 Geographic north 
கி்்டமைட்்டம்	 - Horizontal 
கடின	நீர்	 -	 Hard water 
்பாரம்்பரியவி்த	 -	 Heirloom seed 
நிறஙகாட்டி	 - Indicator 
கனிமை	அமிலம்	 - Inorganic acid 
உள்ளு்ற	சவப்்பம்	 - Latent heat 
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செட்்ட்ல	 - longitudinal wave 
குறசறாலி	 -	 Infrasonic 
நீர்ப்	்பாெனம்	 - Irrigation 
இரும்புத	தாதுக்கள்	 - Iron ores 
உட்சகாள்ள	 -	 Ingeste
குரல்	வ்ள	 - Larynx
உவலாகஙகள்	 - Metals 
கணிமைவியல்	 -	 Mineralogy 
எந்திரவியல்	 - Mechanical wave 
உரமிடுதல்	 -	 Manuring 
காந்தப்புலம்	 - Magnetic Field 
காந்தததிறன்	 - Magnetic power 
இயற்கவாயு	 -	 Natural gas
வதசியபூஙகா	 -	 National park 
 ெடுநி்லயாக்கல்	 - Neutralisation
இயற்க	நிறஙகாட்டி	 -	 Natural Indicator 
கரிமைஅமிலம்	 - Organic Acid 
அ்லவுறுதல்	 - Oscillate 
குடிப்்பதறகு	உகந்தநீர்	 -	 Potable water 
	உந்துவி்ெ	 -	 Propulsion 
எரிச்பாருள்	 - Propellant 
உழுதல்	 - Ploughing 
சுததிகரிப்பு	 - Refining 
சிவப்பு	தரவுப்	புததகம் -	 Red Data Book 
தளர்ச்சிகள்	 -	 Rarefactions 
சதாஙகவி்டப்்பட்்ட	 - Suspended
சூரிய	ஆறறல்	 -	 Solar energy 
புளிப்புச்சு்வ - Sour Taste
வழவழப்புததன்்மை	 -	 Soapy touch 
தன்சவப்்பம்	 - Specific heat 
உவர்	நீர்	 -	 Saline water 
	விணசவளி	ஆய்வுக்கலம்	 -	 Space probe 
வி்தததல்	 - Sowing 
மைாறறஇயலாத	 -	 Unaltered
அண்டம்	(மை)	வ்பரண்டம் - Universe 
மீசயாலி	 -	 Ultrasonic 
அதிர்வுகள்	 - Vibrations 
செஙகுதது	 -	 Vertical 
நீர்வாயு	 -	 Water gas 
காறறாறறல்	 -	 Wind energy 
வனஉயிரி	 -	 Wildlife 
அ்லநீளம்	 -	 Wave Length 
க்ள - Weed
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அறிவியல் – எட்டாம் வகுப்பு மூன்டாம் பருவம் 
நூலடாசிரியர்கள்

கல்வி ஆல�ோசகர்
முனைவர் ப�ோன். குமோர்,
இணை இயக்குநர (படா்த் திட்ம்)
மடாநிலக் ்கல்வியியல் ஆரடாய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், செனணன.

�ோடவல்லுநர்கள்
பூ�தி ரோலேந்திரன்,  
முதனணமக் ்கல்வி அலுவலர, திருசநல்்வலி

முனைவர் நோ. கற�கம், உதவிப் ்பரடாசிரியர,  
முதுநிணல  மற்றும் ஆரடாய்ச்சித்துண் (தடாவரவியல்),  
பச்ணெயப்பன ்கல்லூரி, செனணன.

முனைவர் அ. தி�கம், உதவிப் ்பரடாசிரியர,  
முதுநிணல  மற்றும் ஆரடாய்ச்சித்துண் (விலங்கியல்),  
பச்ணெயப்பன ்கல்லூரி, செனணன.

முனைவர்.க. சிந்்தனையோளன், பட்தடாரி ஆசிரியர,  
அரசு உயரநிணலப் பள்ளி, சபரியடார ந்கர, நநதம்படாக்்கம், ்கடாஞ்சிபுரம். 

�ோடநூல் ஆசிரியர்கள்
ந. திருலமனிநோ்தன், முது்கணல ஆசிரியர, 
இரடா.சத.அ. அ.்ம.நி.பள்ளி, வல்லத்திரடா்்கடாடண், புதுக்்்கடாடண்.
�ோ. இரோேரத்திைம், முது்கணல ஆசிரியர,  
அரசு ்மல்நிணலப்பள்ளி, ச்கடாடிக்்கடால் படாணையம், திருவடாரூர.
து. இரோேோ, பட்தடாரி ஆசிரியர,  
அரசு ்மல்நிணலப் பள்ளி, வருெநடாடு, ்தனி.
இரோ. சக்திலவல், முது்கணல ஆசிரியர,  
அரசு ்மல்நிணலப் பள்ளி, ஆணனக்குப்பம், திருவடாரூர.
லவ. லகோவிந்்தரோேன், பட்தடாரி ஆசிரியர, அரசு ்மல்நிணலப்பள்ளி 
சிலத்தூர, அ்நதடாங்கி, புதுக்்்கடாடண்
ச. ரோேலசகர், பட்தடாரி ஆசிரியர,  
அரசு ம்களிர ்மல்நிணலப் பள்ளி, குன்த்தூர, ்கடாஞ்சிபுரம்
அ. சதீஷ்குமோர், பட்தடாரி ஆசிரியர,  
அரசு ்மல்நிணலப் பள்ளி, இரடா்ேநதிரடா ந்கர, ்தனி.
இரோ.சக்திலவல், பட்தடாரி ஆசிரியர,  
அரசு உயரநிணலப் பள்ளி, செல்லப்பன ்படண், தஞ்ெடாவூர.
S. சுலரந்திரன், ்கணினி ஆசிரியர, 
அ.்ம.நி.பள்ளி, மடாதவடாலயம், ்கனனியடாகுமரி.
மோயோ மோர்படன்ஸ், சந்திரோ நுசன�ன், ரிபு லவோஹரோ,
்வஸடசலஸ, ஆ்ரடாவில்

�ோட ஒருங்கினைப�ோளர்கள்
முனைவர்.க. சிந்்தனையோளன், பட்தடாரி ஆசிரியர, 
அரசு உயரநிணலப் பள்ளி, சபரியடார ந்கர, நநதம்படாக்்கம், ்கடாஞ்சிபுரம்.
�ோ. நிர்ம�ோ ல்தவி, பட்தடாரி ஆசிரியர, 
அரசு உயர நிணலப்பள்ளி, ்கணலயூர, இரடாமநடாதபுரம்.

ICT ஒருங்கினைப�ோளர்
என்.கல்�ைோ, பட்தடாரி ஆசிரியர, ந்கரடாடசி ்மல்நிணலப்பள்ளி, 
குமடார ந்கர, திருப்பூர.

வினரவுக் குறியீடு லம�ோணனமக்குழு
இரோ. பேகநோ்தன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ்க்ைெபுரம், திருவணைடாமணல மடாவட்ம். 
ம. முருலகசன், பட்தடாரி ஆசிரியர,  
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, சபத்த்வைடான்்கடாட்்கம், முத்துப்்படண், திருவடாரூர
சூ. ஆல்�ர்ட் வளவன் �ோபு, ப.ஆ,  
அ.உ.நி.பள்ளி, சபருமடாள்்்கடாவில், பரமக்குடி, இரடாமநடாதபுரம்.

கன� மறறும் வடிவனமபபுக் குழு
பக்்கவடிவணமப்படாைர
லகோபிநோத் ரகு�தி
சந்தியோகு ஸ்டீ�ன். ஸ்
�. அருண கோமரோஜ்
�ோ�சுபரமணி இரத்திைசோமி
பசல்வகுமோர்

விைக்்கப்ப்ம்
விலைோத் குமோர் மறறும் சசி

In-House - QC
�. அருண கோமரோஜ்
பேரோல்டு வில்சன்

அடண் வடிவணமப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிணைப்படாைர
ரலமஷ் முனிசோமி

8th_Science_Term_III_TM_Author.indd   139 11/22/2019   4:46:40 PM


