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176  சூழல்மண்டலம்

இப்போ்டத்திடன கறநபோர

  சூழல்மண்டலத்தின் அட்மப்பு, பசே்யலபோடு 
்மறறும் வடககடள விவரிக்கவும்.

  சூழல பிரமிட்களோன எணணிக்டக, 
உயிரித்திரள், ஆற்றல பிரமிட்கடள 
வடர்யவும்

  கோரபன் ்மறறும் போஸபரஸ சுழறசிட்ய 
விளக்கவும்

  குளச சூழல்மண்டலம் ஒரு சு்ய தன்னிட்றவு 
்மறறும் தன்டனத்தோநன சேரிபசேயயும் அட்மப்பு 
என்படத அறி்யவும்

  சூழல்மண்டலத்தின் ப்யன்போடுகள் ்மறறும் 
ந்மலோணட்ம பறறி கூரநதோ்யவும்

  சூழல்மண்டலத்தின் முக்கி்யத்துவம் ்மறறும் 
போதுகோப்பு பறறி விவோதிக்கவும்

  தோவர வழிமுட்ற வளரசசியின் கோர்ணஙகள், 
பசே்யலபோடுகள் ்மறறும் வடககடள 
விவரிக்கவும்

  இநதி்ய ்மறறும் தமிழேோட்டின் தோவர 
வடககடள வடகப்படுத்தவும் இ்யலும்

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

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

7.3   தோவர வழிமுட்ற 
வளரசசி 

7.4 தோவரத்பதோகுப்பு

அலகு IX: தாவரச சூழ்நிகலயியல்
போ்டம்

7 சூழல்ைண்டலம

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

்பா்ட உள்ள்டக்கம
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177 சூழல்மண்டலம்

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

கார்பனின் வகககள்
்பசுகைக் கார்பன்: 
உயிரக்நகோளத்தில நசேமிக்கப்படும் 
கோரபன் (ஒளிசநசேரக்டக பசே்யல 

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

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

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

1.  முதல்நிகல உற்பத்தித்திறன்  
(Primary productivity):

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

NPP = GPP – சுவோசே இழப்பு
ப்மோத்த உயிரிக்நகோளத்தின் நிகர முதலநிடல 

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

2.  இரண்டாமநிகல உற்பத்தித்திறன்  
(Secondary productivity):

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

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

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

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

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

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

ÅKò¡

ªõŠð‹
ªõŠð‹ ªõŠð‹

á‡ à‡Eèœ 
 

î£õóƒèœ î£õó à‡Eèœ

C¬îŠð¬õèœ

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

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

பசடசே்யம் C6H12O6 + 6 O26 CO2 + 6 H2O
ஒளி

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

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

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

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

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

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

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

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_176-205 CH 07.indd   181 23-03-2019   15:41:55

www.tntextbooks.in



182  சூழல்மண்டலம்

உணவு வகலயின் முக்கியத்துவம
•  நேரடி இட்டசபசே்யல எனப்படும் சிறறினஙகளுக்–

கிட்டந்ய நிகழும் இட்டவிடளடவ விளக்கநவ 
உ்ணவு வடல உருவோக்கப்படுகி்றது.

•  இது நவறுபட்்ட சிறறினஙகளுக்கிட்டந்யயுள்ள 
்மட்றமுக பதோ்டரபுகடள விளக்க ப்யன்படுகி்றது.

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

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

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

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

உறபத்தி்யோளரகளில பதோ்டஙகி முதலநிடல 
நுகரநவோரகள், பி்றகு இரண்டோம்நிடல 

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

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

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

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

கதிர வடிவம – இ) வனச சூழல்மண்டலம், தகலகீழானது – ஈ) ஒட்டுணணி சூழல்மண்டலம்.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_176-205 CH 07.indd   182 23-03-2019   15:42:24

www.tntextbooks.in



183 சூழல்மண்டலம்

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

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

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

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

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

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

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

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

ஆக்ஸிஜன், கோரபன், டேட்ரஜன் ஆகி்யவறறின் 
சுழறசிகள் இதில அ்டஙகும்.

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

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

்ப்டம 7.11: வடரப்ட உருவட்மப்பு – சிடதவு பசே்யலமுட்றகள் ்மறறும் ஊட்்டசசேத்து சுழறசி்யோதல

துணுக்கோதல

உதிரதல

சிடதத்தலுக்கோன மூலப்பபோருட்கள் சிடத்மோற்றம்

்மட்கோதலகனி்ம்மோக்கம்

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

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

7.2.10 சூழல்ைண்டலத்தின் வகககள்
உயிரிக்நகோளம் பலநவறு வடக்யோன 
சூழல்மண்டலஙகடள தன்னகத்நத பகோணடுள்ளது. 
அடவ பின்வரு்மோறு:
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்ப்டம 7.12: கோரபன் சுழறசி
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்ப்டம 7.13: போஸபரஸ சுழறசி

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

(பசே்யறடக்யோக ்மனிதனோல 
பரோ்மரிக்கப்படுவது)

எடுத்துக்காடடு: பேல வ்யல 
்மறறும் ்மக்கோசநசேோள வ்யல

நீர 
சூழல்ைண்டலம 

(தி்றநத நீர 
நிடல)

நிலச சூழல்ைண்டலம 
எடுத்துக்காடடு:

வனச சூழல்மண்டலம்,
புலபவளி சூழல்மண்டலம் 

போடலவன சூழல்மண்டலம்

நன்னீர சூழல்ைண்டலம க்டல் சூழல்ைண்டலம

இயறககச 
சூழல்ைண்டலம 

(்மனித 
தடலயீடு பபற்ற 
அலலது பப்றோத)

்லாடிக்
(ஓடு நீர நிடலகள்) 

எடுத்துக்காடடு: ஆறு, 
நீரூறறு ்மறறும் ஓட்ட

மலன்டிக் 
(நிடல நீர நிடலகள்) 

எடுத்துக்காடடு:
குளம் ்மறறும் ஏரி

்ப்டம 7.14: சூழல்மண்டல வடககள்
சூழல்மண்டலத்தின் பலவடககள் ந்மநல 

குறிப்பி்டப்பட்டுள்ள அட்்டவட்ணயில இருநதோலும் 
கூ்ட குளச சூழல்மண்டலம் ்மட்டுந்ம கீநழ 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

குளச சூழல்ைண்டலத்தின் அகைப்பு

àŸðˆFò£÷˜èœ

¸è˜«õ£˜èœ

C¬îŠð¬õèœ

àJóŸø è£óEèœ

«êÁ

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

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

பசே்யலபோடு

அருகோட்மயிலுள்ள நீரநிடலகளிலிருநது ஒரு 
சில உயிரி ்மறறும் உயிரற்ற கூறுகடள நசேகரி.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

கழிவுகள் வழிநநதோ்டல.
சூழல்ைண்டலத்தின் மீள்திறன்

சூழல்மண்டலம் தீ, பவள்ளம், 
பகோன்றுணணுதல, நேோயத்பதோறறு, 

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

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

சூழல்மண்டல நசேடவகள்

வழஙகு ்சகவகள்
•  உ்ணவு ேோர 

்மறறும் எரிபபோருள்
• ்மரபணுவளஙகள்
•  உயிரி 

நவதிப்பபோருட்கள்
• ேன்னீர
• ்மருநதுகள்

கலாசசார ்சகவகள்
•  ஆன்மீக ்மறறும் ்மத 

்மதிப்புகள்
• அறிவு 
• கலவி, ஊக்கமூட்டுதல
•  பபோழுதுநபோக்கு, 

அழகுசேோர ்மதிப்புகள்
• சூழல சுறறுலோ

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

போதுகோத்தல
•  வளி்மண்டல ஆக்ஸிஜன் 

உறபத்தி
• நீரசுழறசி

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

்ப்டம 7.17: சூழல்மண்டலச நசேடவகளின் வடககள்

ரோபரட் கோணஸ்டோன்சேோ ்மறறும் 
அவருட்ட்ய குழுவினர பலநவறு 
அ ள வு ந க ோ ல க ளி ன் 
அடிப்பட்டயில உலகளோவி்ய 

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

சதுப்பு நில சூழல்ைண்டலத்தின் ்சகவகள்
•  வ ோ ழி ்ட த் ட த 

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

•  ்மருநதுகள், எரி கட்ட்டகள் ்மறறும் 
்மரக்கட்ட்டகள் ஆகி்யவறட்ற வழஙகுகி்றது.

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

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

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

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

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

நதரநபதடுத்தல (கோயகறிகள், பழஙகள், கீடரகள் 
முதலி்யன)

•  இ்யறடக வளஙகடளப் ப்யன்படுத்துவடதக் 
குட்றத்தல.

•  கழிவுகடள ்மறுசுழறசி பசேயதல ்மறறும் கழிவு 
உறபத்தி அளடவக் குட்றத்தல.

•  நீர ்மறறும் மின்சேோர நுகரடவ குட்றத்தல.
•  வீட்டில ப்யன்படுத்தப்படும் நவதிப்பபோருட்கள் 

்மறறும் பூசசிக்பகோலலிகடளக் குட்றத்தல அலலது 
தவிரத்தல

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

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

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

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

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

பற்றோக்குட்றட்யச சேநதிப்பர” – IUCN
“உலகளோவி்ய உயிரி பன்்மத்தின் 50 

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

சூழல்ைண்டல ்ைலாணகை உத்திகள்
•  இது சூழல்மண்டலத்தின் உயிரிப்பன்்மத்டதப் 

பரோ்மரிக்க உதவுகி்றது.
•  நசேத்மட்டநத சூழல்மண்டலத்டத சுட்டிக்கோட்்ட 

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

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

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

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

அட்ணத்து டவத்தல.
•  பேகிழிட்ய ஒருநபோதும் ப்யன்படுத்தோ்மல, 

அவறறிறகு ்மோற்றோக உயிரி்ய சிடதவட்டயும் 
பபோருட்கடள ப்யன்படுத்துல.

•  சூழல ேட்புட்ட்ய பதோழிறநுட்பத்டதயும், 
பபோருட்கடளயும் எப்நபோதும் ப்யன்படுத்துதல.

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

்பசுகைக்குச 
மசல்லுஙகள்
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•  புனரட்மப்பு நதடவப்படுகி்ற சூழல்மண்டலஙகடள 
அட்ட்யோளம் கோ்ண இது உதவுகி்றது.

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

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

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

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

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

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

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

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

்மோற்றஙகடள ஏறபடுத்தும் ஒரு முட்ற்யோன 
பசே்யலமுட்ற்யோக விளஙகுகி்றது.

•  உயிரற்ற ்மறறும் உயிருள்ள கோரணிகளின் 
்மோற்றஙகள் விடளவோக உருவோகி்றது.

•  நிடல்யற்ற குழு்மத்டத நிடல்யோன குழு்ம்மோக 
்மோறறி அட்மக்கி்றது.

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

•  எளி்ய உ்ணவுசசேஙகிலியிருநது சிக்கலோன 
உ்ணவு வடலக்கு முன்நனறுகி்றது.

•  கீழநிடல ்மறறும் எளி்ய உயிரினஙகடள 
முன்நனறி்ய உ்யர உயிரினஙகளோக 
்மோறறி்யட்மக்கி்றது.

•  தோவரஙகள் ்மறறும் விலஙகுகளுக்கிட்டந்ய 
இட்டசசேோரடப உருவோக்குகி்றது.

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

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

வ. 
எண

முதல்நிகல வழிமுகற 
வளரசசி

இரண்டாமநிகல 
வழிமுகற வளரசசி

1 பவறறு நிலஙகளில 
ஆக்க்மட்டதல.

போதிக்கப்பட்்ட பகுதிகளில 
ஆக்க்மட்டதல.

2 உயிரி்ய ்மறறும் பி்ற 
பவளிப்பு்றக் கோரணிகளோல 
பதோ்டஙகி டவக்கப்படுகி்றது.

பு்றக்கோரணிகளோல 
்மட்டுந்ம பதோ்டஙகி 
டவக்கப்படுகி்றது.

3 ்மண இலலோத 
இ்டஙகளிலும் முதலநிடல 
வழிமுட்ற வளரசசி 
பதோ்டஙக முடியும்.

ஏறகனநவ ்மண உள்ள 
இ்டஙகளில ்மட்டுந்ம இது 
நிகழகி்றது.

4 முன்நனோடித் தோவரஙகள் 
பவளிச சூழலில இருநது 
வருகின்்றன.

முன்நனோடித் தோவரஙகள் 
நிலவிவரும் 
உட்சூழலிலிருநது 
உருவோக்கப்படுகின்்றன.

5 இது முடிவட்ட்ய அதிக 
கோலம் எடுத்துக் 
பகோள்கி்றது.

இது முடிவட்ட்ய 
ஒப்பீட்்டளவில குட்றநத 
கோலத்டதந்ய எடுத்துக் 
பகோள்ளகி்றது.

அட்டவகண 1: முதலநிடல ்மறறும் இரண்டோம்நிடல 
வழிமுட்ற வளரசசிகளுக்கு இட்டந்யயுள்ள நவறுபோடுகள்

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

சுறறுசசூழலு்டன் பசே்யலபட்டு, 
நிலவும் சூழடல 
்மோறறி்யட்மப்பதோல இருநத 
த ோ வ ர ங க ட ள 
இ்டப்பப்யரவட்ட்யச பசேயது புதி்ய 
குழு்மம் நதோன்றுகி்றது. இதறகு 
சுய வழிமுகற வளரசசி என்று 
பப்யர.
எடுத்துக்காடடு: வனச 
சூழல்மண்டலத்தில அகன்்ற 
இடலகடளக் பகோண்ட பபரி்ய 
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்ப்டம 7.18: இரண்டோம்நிடல வழிமுட்ற வளரசசியின் வடரப்ட உருவட்மப்பு
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்மரஙகள் கோட்டின் தடரப்பகுதிக்கு நிழடலத் 
தருகின்்றன. அதிகப்படி்யோன ஒளி (ஒளி விரும்பு 
தோவரஙகள்) நதடவப்படும் சிறுபசேடி ்மறறும் 
புதரசபசேடிகடள இது போதிக்கி்றது. ஆனோல நிழடலப் 
பபோருத்துக் பகோள்ளும் தோவரஙகள் (நிழல விரும்பு 
தோவரஙகள்) ேன்்றோக வளர உதவுகி்றது.

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

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

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

வழிமுகற வளரசசியின் வகககள்

முதல்நிகல 
வழிமுகற வளரசசி

தரிசு  
நிலஙகளில தோவர 

குழு்மஙகள் 
நதோன்றுவது

இரண்டாமநிகல 
வழிமுகற வளரசசி

போதிக்கப்பட்்ட 
பகுதிகளில தோவர 

குழு்மஙகள் 
நதோன்றுவது

சுய வழிமுகற 
வளரசசி

உயிரிக் 
கோரணிகளோல 

கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது

்வறறு வழிமுகற 
வளரசசி

உயிரற்ற 
கோரணிகளோல 

கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது

தறசாரபு ஊட்ட 
வழிமுகற வளரசசி

இது கனி்ம 
பபோருட்கள் 
நிட்றநத 

இ்டஙகளில 
ேட்டபபறுகி்றது

சாரபூட்ட 
வழிமுகற 
வளரசசி

இது கரி்ம 
பபோருட்கள் 
நிட்றநத 

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

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

நீரநிகல 
வழிமுகற வளரசசி

(நீர அதிக்மோக 
கோ்ணப்படும் 
இ்டஙகளில 
பதோ்டரும் 

வழிமுட்ற வளரசசி)
எடுத்துக்கோட்டு: 

குளஙகள், ஏரிகள், 
ஓட்டகள், சேதுப்பு 

நிலஙகள்

இக்டநிகல 
வழிமுகற 
வளரசசி

நபோது்மோன 
அளவு 

ஈரப்பதமுள்ள 
இ்டஙகளில 
பதோ்டஙகும் 
வழிமுட்ற 
வளரசசி

வறள்நில 
வழிமுகற 
வளரசசி

குட்றநத அளவு 
ஈரப்பதத்து்டன் 
கூடி்ய நீருள்ள 

இ்டஙகளில 
பதோ்டஙகும் 
வழிமுட்ற 
வளரசசி

்பாகற வழிமுகற 
வளரசசி
பவறறுப் 

போட்றகளின் மீது 
பதோ்டஙகும்

உவர 
வழிமுகற 
வளரசசி

உப்பு நீரில 
பதோ்டஙகும்

ைணல் 
வழிமுகற 
வளரசசி

்ம்ணல மீது 
பதோ்டஙகும்

தாவர வழிமுகற வளரசசி

்ப்டம 7.20: தோவர வழிமுட்ற வளரசசியின் வடககள்

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

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

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

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

7.3.6 தாவர வழிமுகற வளரசசியின் முக்கியத்துவம
•  இது இ்யக்கநிடலயில உள்ள ஒரு 

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

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

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

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

•  ந்மயசசேல நிலஙகளின் பரோ்மரிப்புக்கு இது 
உதவுகி்றது.

•  உயிரினஙகளின் உயிரிபன்்மத்டத ஒரு 
சூழல்மண்டலத்தில பரோ்மரிக்க இது உதவுகி்றது.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V.  துகண ்பனிைகலக் 
காடுகள்

14.  துட்ண பனி்மடலக் 
கோடுகள்

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

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

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

III.  ைகலயக மித மவப்்பைண்டலக் காடுகள்
8.  மித பவப்ப்மண்டல அகன்்ற 

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

பசுட்ம்மோ்றோக் கோடுகள்

இநதிய காடுகளின் வகககள்
்சமபியன் ைறறும ்சத் (1968)

்ப்டம 7.23: இநதி்ய கோடுகளின் வடககடள குறிக்கும் வடரப்ப்டம்.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_176-205 CH 07.indd   198 23-03-2019   15:42:49

www.tntextbooks.in



199 சூழல்மண்டலம்

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

தமிழக காடுகளின் வகககள்
்சமபியன் ைறறும ்சத் (1968)

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

II. வறண்ட மவப்்பைண்டலக் காடுகள்
5.  பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட 

இடலயுதிரக் கோடுகள்
6. பவப்ப்மண்டல முட்கோடுகள்
7.  பவப்ப்மண்டல வ்றண்ட பசுட்ம 

்மோ்றோக் கோடுகள்

III.  ைகலயக மித 
மவப்்பைண்டலக் 
காடுகள்

8.  மித பவப்ப்மண்டல 
அகன்்ற 
இடலக்கோடுகள்

IV.  ைகலயக 
குளிரைண்டலக் 
காடுகள்

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

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

என வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
தமிழேோட்டில ்மடல்யக குளிர்மண்டலக் கோடுகள் 

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

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

்மனிதனோல உருவோக்கப்பட்டு, 
பரோ்மரிக்கப்படும் புலபவளிகள் 
்மனித இனத்தோல நதோன்றி்ய 
புலபவளிகள் (Anthropogenic 

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

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

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

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

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

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

பசே்யலபோடு

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

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

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

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

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

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

ைதிப்பீடு:
I. பகோடுக்கப்பட்டுள்ள ேோன்கு 
்மோறறுகளிலிருநது மிகவும் 
பபோருத்த்மோன விட்டட்யத் நதரவு 
பசேயது விட்ட குறியீடு ்மறறும் 
சேோரநத விட்டட்ய எழுதவும்.
1.  கீழக்கண்டவறறில எது 

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

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

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

சேரி பசேயதுக்பகோள்ளும் தகுதி பபற்றது
 ஆ)  பகுதி தன்னிட்றவு ்மறறும் தன்டனத்தோநன 

சேரி பசேயதுக்பகோள்ளும்
 இ)  தன்னிட்றவு ்மறறும் தன்டனத்தோநன சேரி 

பசேயதுக்பகோள்ளும் தகுதி பபற்றதலல.
 ஈ)  தன்னிட்றவு ்மறறும் தன்டனத்தோநன 

சேரிபசேயதுக்பகோள்ளும் தகுதி பபற்றடவ.
5.  குளச சூழல்மண்டலத்தின் ஆழமிகு ்மண்டலம் 

முக்கி்ய்மோக சேோரபூட்்ட உயிரிகடள 
பகோணடுள்ளது. ஏபனன்்றோல 

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

ப்யன்படுத்தபடும் சூரி்ய ஒளி அளவு
 அ) 2-8%  ஆ) 2 – 10%
 இ) 3 – 10%  ஈ) 2 – 9%

7.  கீழகண்ட எநத சூழல்மண்டலம் அதிகப்படி்யோன 
முதலநிடல உறபத்தித்தி்றடனக் 
பகோணடுள்ளது?

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

வரிடசே ஆகும்.
 அ)  உறபத்தி்யோளரகள்  இரண்டோம்நிடல 

நுகரநவோரகள்  முதலநிடல நுகரநவோரகள் 
மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள்.

 ஆ)  மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள்  
முதலநிடல நுகரநவோரகள்  
இரண்டோம்நிடல நுகரநவோரகள்  
உறபத்தி்யோளரகள்

 இ)  மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள்  
இரண்டோம்நிடல நுகரநவோரகள்  
முதலநிடல நுகரநவோரகள்  
உறபத்தி்யோளரகள்

 ஈ)  மூன்்றோம்நிடல நுகரநவோரகள்  
உறபத்தி்யோளரகள்  முதலநிடல 
நுகரநவோரகள்  இரண்டோம்நிடல 
நுகரநவோரகள் 

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

டவப்பதிலடல.
 ஆ)  இது ஆற்றல பரி்மோற்றஙகடள 

பவளிப்படுத்துகி்றது.
 இ)  சிறறினஙகளுக்கிட்டந்ய நிகழும் 

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

T1

T2

T3

T4
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204  சூழல்மண்டலம்

 அ)  ஒரு புலபவளி சூழல்மண்டலத்தின் 
எணணிக்டக பிரமிட்

 ஆ)  ஒரு குளச சூழல்மண்டலத்தின் எணணிக்டக 
பிரமிட்

 இ)  ஒரு வனச சூழல்மண்டலத்தின் எணணிக்டக 
பிரமிட்

 ஈ)  ஒரு குளச சூழல்மண்டலத்தின் உயிரித்திரள் 
பிரமிட்

12.  கீழகண்டவறறில எது சிடதவு பசே்யலமுட்றகள் 
அலல.

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

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

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

முதலநிடல உறபத்தித்தி்றன் மிகவும் தி்றன் 
வோயநதது. விவோதி.

17.  ஆற்றல பிரமிட் எப்பபோழுது நேரோனடவ. கோர்ணம் 
கூறு.

18.  துட்ண பனி்மடலக் கோடுகளில கோ்ணப்படும் சில 
தோவரஙகளின் பப்யரகடள எழுதுக.

19.  சூழல்மண்டலத்திலிருநது அடனத்து 
உறபத்தி்யோளரகடளயும் நீக்கிவிட்்டோல என்ன 
ேட்டபபறும்?

20. கீழகண்ட தரவுகடளக் பகோணடு உ்ணவு 
சேஙகிலிட்யச உண்டோக்குக.

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

கோ்ணப்படும் உ்ணவுசசேஙகிலியின் பப்யடர 
கண்டறிநது விளக்குக. அதன் முக்கி்யத்துவத்டத 
எழுதுக.

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

23.  பபோதுவோக ்மனிதனின் பசே்யலபோடுகள் சூழல 

்மண்டலத்திறகு எதிரோகநவ உள்ளது. ஒரு 
்மோ்ணவனோக நீ சூழல்மண்டல போதுகோப்பிறகு 
எவவோறு உதவுவோய?

24.  பபோதுவோக நகோட்டக்கோலஙகளில 
இ்யறடகயில ஏறபடும் தீயினோல கோடுகள் 
போதிக்கப்படுகி்றது. இப்பகுதி வழிமுட்ற வளரசசி 
என்்ற நிகழவின் மூலம் ஒரு கோலத்தில 
படிப்படி்யோக தோநன புதுப்பித்துக் பகோள்கி்றது. 
அநத வழிமுட்ற வளரசசியின் வடகட்யக் 
கண்டறிநது விளக்குக.

25.  கீழகண்ட விவரஙகடளக் பகோணடு ஒரு பிரமிட் 
வடரநது சுருக்க்மோக விளக்குக.

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

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

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

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

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

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

 சூழல்மண்டலம்

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

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

பசேய்யலோம்,இறுதியில ேோம் பபற்ற ்மதிப்பபணகள் கோட்்டப்படும்.

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

படி 3 படி 4படி 1 படி 2

இகணயசமசயல்்பாடு

*ப்டஙகள் அட்ட்யோளத்திறகு ்மட்டும்
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உலகில் காணக்கூடிை பிரதாைச் 
சூழல்மண்டலஙகளின் அனமபபு மற்றும் 
வசைல்்பாடுகன்ள அறிந்துள்்ள நினலயில், மாணெச் 
சமுதாைம் தஙக்ளது ெட்்டார, பதசிை, சர்ெபதச 
அ்ளவிலாை சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைனை உற்று 
ப�ாக்கி அெற்ன்ற �ன்கு புரிந்து வகாள்ளுதல் 
பெணடும்.

கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்்ள சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சினைகள் சிலெற்ன்ற இஙகு அறிந்து வகாள்பொம் 
(காணப்பாம்)

பைம் 8.1: சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள்

நீர், ஆற்்றல், உணவு ்பற்்றாக்குன்ற

வதாழில் மைமாதல், 
�கரமைமாதலின் தாக்கம்

்பசுனம இல்ல ொயுக்கள்

மக்கள் வதானக வ்பருக்கம்

ஓபசான் குன்றதல்

காலநினலயில் மாற்்றம்
காடுகன்ள அழித்தல்

உ்டல்�லம் சார்ந்த பிரச்சினைகள்

கழிவுநீர் வெளிபைற்்றம்
அனைத்து ெனகைாை மாசு்பாடுகள்

Chapter

8
அ்லகு IX: தாவரச் சூழநிம்லயியல

சுறறுச்சூைல பிரச்சிமன்கள்

இப்பா்டத்தினை கற்ப்பார்
  சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகன்ள மட்டுப்படுத்த 

அதிக்ளவில் தாெரஙகள் ெ்ளர்க்க 
பெணடிைதன் அெசிைத்னத உணரவும்

  இ்டெனர தாெரஙகன்ளயும், அழிவின் 
விளிம்பிலுள்்ள தாெரஙகன்ள அதன்  
முக்கிைத்துெம் மற்றும் ்பாதுகாபபின் 
அடிப்பன்டயில் பெறு்படுத்தவும்

  பெ்ளாணனம, ெைவிைல் துன்றகளில் 
வதாழில்நுட்்பஙகளின் ்பைன்்பாட்ன்ட 
உணரவும்

  சுற்றுச்சூழல் மாசுப்பாட்டினை கன்ளைச் 
சமூகத்து்டன் இனணந்து ்பணிைாற்்றவும்

  நீர்நினலகன்ளப ்பாதுகாக்கவும், தாெரஙகள் 
வதா்டர்ந்து ெ்ளரவும் பதனெைாை புதிை 
யுக்திகன்ள உருொக்கவும்

  அன்்றா்ட ொழவின் பதனெகன்ளப பூர்த்தி 
வசய்ைச் வசைற்னகக்பகாள் வதாழில்நுட்்ப 
அறினெப ்பைன்்படுத்தவும் இைலும்.

8.1  ்பசுனம இல்ல வின்ளவு, 
ஓபசான் குன்றதல்

8.2 ெைவிைல்
8.3 காடுகன்ள அழித்தல்
8.4 காடுகள் ெ்ளர்பபு
8.5  பெ்ளாண பெதி 

வ்பாருட்களும் அதன் 
வின்ளவுகளும்

8.6  ஆக்கிரமிபபு வசய்துள்்ள அைல்�ாட்டு 
தாெரஙகள்

8.7 ்பாதுகாத்தல்
8.8  கார்்பன் கெரப்படுதல் மற்றும் பசமித்தல் 

(CCS)

பாை உள்ைைக்கம்

்கறைல ்ைாக்கங்கள் 8.9 மனழநீர் பசகரிபபு
8.10 கழிவுநீர் வெளிபைற்்றம்
8.11 சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தின் மதிபபீடு (EIA)

மனிதனின் சிந்திக்காத வசைல்க்ளால் ஏற்்படும் தீை 
வின்ளவுகப்ள சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைக்ளாகின்்றை. 
பமலும் இைற்னகயில் கின்டக்கும் வினலமதிபபுமிக்க 
ெ்ள ஆதாரஙகன்ளப வ்பரும்ளவில் ்பைன்்படுத்துெதால் 
பிரச்சினைகள் எழுகின்்றை. தற்ப்பாது எதிர்வகாள்ளும் 
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகன்ள மாணெர்கள் அறிந்து 
வகாள்ெது்டன், அெற்ன்றக் குன்றப்பதற்கும், சரி 
வசய்ெதற்கும் தீர்வு காண பெணடும்.
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CH4

20%

CFC
14%

CO2

60% Others 6%

பைம் 8.2: ்பசுனம இல்ல 
ொயுக்களின் சார்பு ்பஙகளிபபு

உலக �ாடுகள் அனைத்தும் சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சினைகன்ளக் கன்ளை பெணடிைதன் 
அெசிைத்னத ஏற்றுக்வகாணடிருக்கின்்றை. 
உலக்ளாவிை உச்சி மா�ாடுகள், கலந்தாய்வு 
கூட்்டஙகள், மா�ாடுகள் ப்பான்்றெற்ன்ற அவெபப்பாது 
ஐக்கிை �ாடுகள் �்டத்தி ெருகின்்றை. மனிதனின் 
ொயிலாக உண்டாக்கப்படும் பிரச்சினைகன்ளக் 
குன்றக்கும் ஒப்பந்தத்தில் சுமார் 150 �ாடுகள் 
னகவைாப்பமிட்டுள்்ளை.

வசைல்்பாடு 

மாணெர்கள் இனணந்து சூழல் குழு 
(ECOGROUP) ஒன்ன்ற உருொக்குெதன் மூலம், 
்பள்ளி ெ்ளாகத்தில் எழும் சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சினைகன்ள விொதித்து அதற்குத் தீர்வு 
காண முைல பெணடும். குபன்பகள் பசகரமாதல், 
நீர் பதஙகுதல், உ்டல்�லம் மற்றும் சுகாதாரம் 
சார்ந்த பிரச்சினைகளுக்கு அெர்க்ளாகபெ தீர்வு 
காண முைற்சிக்கலாம். இெற்று்டன் ்பள்ளி 
ெ்ளாகத்தில் வசடிகன்ள �ட்டு, ்பராமரித்து, 
்பசுனமைாக்கி்ட முைற்சிக்கலாம்.

தீவிர மக்கட்வதானகப அதிகரிப்பால், உணவுப 
வ்பாருட்கள், �ார்கள், எரிவ்பாருள் ப்பான்்றெற்றின் 
பதனெ அதிகரிக்கி்றது.  இத்தனகை காரணஙகளுக்காக 
விெசாை நிலஙகன்ள மாற்றிப ்பண்படுத்தும் ப்பாது, 
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் ஏற்்பட்டு உயிரி 
்பன்முகத்தன்னம குன்றதல், நிலெ்ளம் குன்றுதல், 
�ன்னீர் ெ்ளம் குன்றதல் ப்பான்்றனெகளுக்கு 
மனிதகுலம் காரணமாகி்றது. உண்டாக்கப்படும் ்பசுனம 
இல்ல ொயுக்கள் தட்்பவெப்ப நினலயில் வ்பரும் 
மாற்்றத்னத ஏற்்படுத்தி மனிதைால் ஏற்்படுத்தப்படும் புவி 
வெப்பமைமாெதற்குக் காரணமாகி்றது.

8.1 பசுமை இல்ல விமைவும் புவி 
வவபபைமைதலும் (Green House effect and 
Global Warming)
சூரிைனி்டமிருந்து ெரக்கூடிை வெப்பக்கதிர்கள் 
ெளிமண்டல ொயுக்க்ளால் கெரப்பட்டு 
ெளிமண்டலத்தில் வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிகழனெப 
பசுமை இல்ல விமைவு 
என்கிப்றாம். வெப்பக் 
க தி ர் க ன ்ள க் 
க ெ ர் ந் தி ழு க் கு ம் 
ொயுக்கன்ளப பசுமை 
இல்ல வாயுக்கள் (Green 
House Gases) எை 
அனழக்கப்படுகின்்றை. 
இெற்றுள் கார்்பன்-
ன்ட-ஆக்னஸைடு (CO2), 

மீத்பதன் (CH4), ன�ட்ரஸ ஆக்னஸைடு (N20) ஆகிைனெ 
அ்டஙகும். பமலும் வசைற்னக பெதி வ்பாருட்க்ளாகிை 
குப்ளாபராஃபுப்ளாபரா கார்்பன் (CFC) 
ப்பான்்றனெகளும் வெப்பக் கதிர்கன்ளக் கெர்ந்து 
புவியின் வெப்பத்னத அதிகரிக்கின்்றை. இத்தனகை 
ொயுக்களின் அதிகரிபபு ்பருெநினல மாற்்றம், வ்பரும் 
சூழல்மண்டலஙகள் மாற்்றம் ப்பான்்றெற்ன்ற 
ஏற்்படுத்துகின்்றை. வெப்பத்திைால் வ்பரும்ளவில் 
்பாதிக்கப்படுெது ்பெழப ்பான்றகள் அதிகம் நின்றந்த 
சூழல்மண்டலஙக்ளாகும். எடுத்துக்காட்்டாக: பவைப 
பாமை்கள் வவளிரதல (coral bleaching) தமிழ�ாட்டில் 
மன்ைார் ென்ளகு்டா ்பகுதியில் கண்டறிைப்பட்டுள்்ளது.
பசுமை இல்ல விமைமவ உண்ைாககும் ைனிதச் 
வ�யலபாடு்கள்
•	 	வதால்லுயிர் ்படிம எரிவ்பாருட்கன்ள எரிக்கும் 

ப்பாது CO2 மற்றும் CH4 அதிகம் வெளிப்படுதல்
•	 	பெ்ளாண மற்றும் கால்�ன்ட ெ்ளர்பபு 

ப்பான்்றெற்றின் வசைல்முன்றகளில் 
மாற்்றஙகன்ள உண்டாக்குதல்

•	 	குளிர்சாதைப வ்பட்டி, காற்று குளிர்விப்பான்கள் 
ப்பான்்ற மின்ைணு சாதைஙகளிலிருந்து 
குப்ளாபராஃபுப்ளாபரா கார்்பன் வெளிபைறுதல்

•	 	பெ்ளாண நிலஙகளில் ்பைன்்படுத்தப்படும் 
உரஙகளில் இருந்து N2O வெளிப்படுதல்

•	 	தானிைஙகி ொகைஙகளில் இருந்து வெளிெரும் 
புனக
்பசுனம இல்ல ொயுக்களின் அ்டர்த்தி அதிகரிக்கும் 

ப்பாது புவியின் சராசரி வெப்பநினலயும் உைர்கின்்றது 
(அதிக்பட்சம் 4000 ெரு்டஙகள்). இதுபெ புவி 
வவபபைமைதல (global warming) எை 
அனழக்கப்படுகின்்றது.

வ்பருகிெரும் மக்கள் வதானகக்பகற்்ப உணவுப 
வ்பாருட்களின் உற்்பத்தி, �ார் வ்பாருட்கள் மற்றும் 
எரிபவ்பாருட்களின் பதனெயும் அதிகரிக்கப்ப்ட 
பெணடியுள்்ளது. இதுபெ புவி வெப்பமன்டதலுக்கு 
முக்கிை காரணமாகக் கருதப்படுகி்றது.

பமகஙகள் மற்றும் 
தூசுத்துகள்களும் ்பசுனம இல்ல ொயு 
வின்ளவினைத் பதாற்றுவிக்கின்்றை. 

அதன் காரணமாகபெ பமகஙகள், தூசுகள் மற்றும் 
ஈரப்பத இரவுகள், வதளிொை உலர் இரவுகன்ள வி்ட 
அதிக வெப்பத்து்டன் காணப்படுகி்றது.

8.1.1. புவி வவபபைமைதலின் விமைவு்கள்
•	 	புவியின் வெப்பம் அதிகரிக்கும் ப்பாது துருெப 

்பகுதியில் ்பனிக்குன்றுகள் மற்றும் ்பனிக்கட்டிகள் 
உருகத் வதா்டஙகுகின்்றை. இதன் காரணமாகக் 
க்டல்நீர் மட்்டம் உைர்ந்து உலகின் ்பல 
்பகுதிகளிலுள்்ள க்டபலார �கரஙகள் மூழகும் 
நினல ஏற்்படும்.
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•	 	காலநினலயில் தீவிர மாற்்றஙகள் ஏற்்பட்டு அதன் 
மூலம் கடும் வெள்்ளபவ்பருக்கு, அதிக ெ்றட்சி 
ப்பான்்றனெ நிலவும்.

•	 	உயிரி்பன்னமத் தன்னம குன்றந்து ெருெபதாடு, 
சில சிற்றிைஙகள் அழியும் நினல ஏற்்படும். வெப்ப 
மண்டல மற்றும் மித வெப்பமண்டலப 
பிரபதசஙகளில் உணவு உற்்பத்தி குன்றயும்.

8.1.2 பசுமை இல்ல வாயுக்கள் வவளிவிடும் 
மூ்லங்கள் (இயறம்க ைறறும் ைனித இனம் 
மூ்லம்) (Sources of Green House Gases 
Emission - Natural and Anthropogenic)
CO2 (்காரபன்-மை-ஆகமஸைடு)
•	 	நிலக்கரினைச் சார்ந்துள்்ள மின் உற்்பத்தி 

நினலைஙகளில் வதால்லுயிர் ்படிம 
எரிபவ்பாருட்கள் எரிக்கப்படும் ப்பாது

•	 	தானிைஙகி ொகைஙகள், ெணிக ஊர்திகள், 
ொனூர்திகள் ப்பான்்றெற்றின் எரிபவ்பாருட்கள் 
எரிக்கப்படுெதால் புவி வெப்பமன்டதல் 
அதிக்ளவில் ஏற்்படுகி்றது.

•	 	பெ்ளாண நிலஙகளில் அறுென்டயின்ப்பாது 
எஞ்சி நிற்கும் அடிக்கட்ன்டப ்பயிர்கன்ள 
எரிப்பதாலும் CO2 வெளிபைற்்றப்படுகின்்றது.

•	 	கரிமபவ்பாருட்கள், எரிமனலகள், மித 
வெப்பக்க்டல்கள் மற்றும் வீழ்படிெஙகள் மூலம் 
இைற்னகைாக உருொதல்

புவி வவபபைாத்லால தாவரங்களில ஏறபடும் 
விமைவு்கள்
•  வெப்ப மண்டலப பிரபதசஙகளில் உணவு 

உற்்பத்தி குன்றதல்
•  ெளி மண்டலத்தில் அதிக்ளவில் வெப்பக் 

கதிர்கள் (heat waves) வீசுதல் (கன்ளகள், 
பூச்சிகள் மற்றும் பூஞ்னசகளுக்கு அதிக வெப்பம் 
பதனெப்படுகி்றது)

•  ப�ாய் க்டத்திகள் மற்றும் வதாற்றுப�ாய்கள் 
அதிகம் ்பரவுதல்

•  ்பலத்த சூ்றாெளிக்காற்றும், கடுனமைாை 
வெள்்ளபவ்பருக்கும் ஏற்்படுதல்

•  தணணீர் தட்டுப்பாடு மற்றும் நீர்்பாசைக் 
குன்ற்பாடு

•  பூக்கள் பதான்றும் காலஙகள் மற்றும் 
மகரந்தச்பசர்பபிகளில் மாற்்றஙகள் நிகழதல்

•  தாெரப ்பரெல் பிரபதசஙகளின் சிற்றிைஙகளில் 
மாற்்றஙகள் காணப்படுதல்

• தாெரஙகள் அழிந்து ெருதல்

மீத்தன்
மீத்பதன், CO2-னெக் காட்டிலும் 20 ம்டஙகு 
வெப்பத்னத ெளி மண்டலத்தில் கூட்டுகி்றது. வ�ல் 
்பயிரி்டல், கால்�ன்ட ெ்ளர்பபு, நீர்நினலகளில் ொழும் 

்பாக்டீரிைஙகள் மற்றும் வதால்லுயிர் ்படிம 
எரிவ்பாருட்களின் உற்்பத்தி, க்டல், ஈரத்தன்னமைற்்ற 
நிலம், காட்டுத்தீ ொயிலாக மீத்பதன் உருொகி்றது.
N2O (மைடரஸ் ஆகமஸைட)
இைற்னகயில் வ்பருஙக்டல்களிலிருந்தும், மனழக் 
காடுகளிலிருந்தும் N2O உருொகி்றது. ன�லான், 
ன�ட்ரிக் அமில உற்்பத்தி, பெ்ளாண உரஙகன்ளப 
்பைன்்படுத்துதல், வினைபெக மாற்றிகள் 
வ்பாருத்தப்பட்்ட மகிழுந்துகன்ளப ்பைன்்படுத்துதல் 
மற்றும் கரிமபவ்பாருட்கன்ள எரித்தல் ப்பான்்றெற்றின் 
மூலம் N2O வசைற்னகைாக உருொகி்றது.

8.1.3 புவி வவபபைமைதம்லத தடுககும் 
வழிமுமை்கள்
•	 	புவிப ்பரபபின் மீது தாெரப ப்பார்னெனை 

அதிகரித்தல், அதிக மரஙகன்ள ெ்ளர்த்தல்
•	 	வதால்லுயிர் ்படிம எரி வ்பாருட்கள், ்பசுனம இல்ல 

ொயுக்கள் ்பைன்்பாட்ன்டக் குன்றத்தல்
•	 	புதுபபிக்கத்தக்க ஆற்்றல் ெ்ள ஆதாரஙகன்ளப 

வ்பருக்குதல்
•	 	ன�ட்ரஜன் உரஙகள் மற்றும் ஏபராசால் (aerosol) 

குன்றந்த அ்ளவு ்பைன்்படுத்துதல்
8.1.4 ஓ்�ான் குமைதல (Ozone depletion)
ஓபசான் அடுக்கு புவியின் மீெளிமண்டல அடுக்கின் 
(stratosphere) ஒரு ்பகுதிைாக அனமந்துள்்ளது. இது 
சூரிைனி்டமிருந்து ெரக்கூடிை பு்ற ஊதாக் கதிர்கன்ளப 
வ்பரும்ளவில் கெர்ந்து வகாள்கி்றது. இதைால் 
இவெடுக்கினை ஓ்�ான் ்கவ�ம் (Ozone Shield) 
என்றும் அனழக்கலாம். இவெடுக்குப பு்ற ஊதாக் 
கதிர்கன்ளத் தடுத்து நிறுத்திப புவியில் ொழும் 
உயிரிைஙகன்ளப ்பாதுகாக்கும் அடுக்காக 
வி்ளஙகுகி்றது.

ெளி மண்டலத்தின் பமற்்பகுதியில் இரணடு 
அடுக்குகள் காணப்படுகின்்றை. அனெைாெை 
அடிெளி மண்டலம் (troposphere) (கீழடுக்கு) மற்றும் 
மீெளி மண்டலம் (stratosphere) (பமலடுக்கு) அடிெளி 
மண்டலப ்பகுதியில் காணக்கூடிை ஓ்�ான் பை்லம் 
்பைைற்்றதாகும் (bad ozone). அபத சமைம் பமலடுக்கில் 
காணப்படும் ஓ்�ான் பை்லம் ைன்மைததரும் 
அடுக்காகும் (good ozone). ஏவைனில் இவெடுக்கு 
மட்டுபம சூரிைனி்டமிருந்து வெளிப்படும் UV கதிர்கன்ள, 
வ்பரும்ளவில் தடுத்து நிறுத்தி DNA சினதவிைால் 
உயிரிைஙகளில் தீஙகுண்டாெது தடுக்கப்படுகி்றது. 
ஓபசான் அடுக்கின் தடிமண ைாபஸைன் அ்லகு்கைால 
(Dobson Units) அ்ளவி்டப்படுகின்்றை. இதன்மூலம் 
புவிப ்பரபபிலிருந்து ெளி மண்டலத்தின் வெளிப்பகுதி 
ெனரயிலும் காற்றில் கலந்துள்்ள ஓபசான் ்ப்டலத்னத 
அ்ளவி்ட முடியும்.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_206-227 CH 08.indd   208 23-03-2019   15:55:21

www.tntextbooks.in



209சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள்

சில ெனகைாை பெதிப வ்பாருட்கள் ெளி 
மண்டலத்தில் வெளியி்டப்படும் ப்பாது ஓபசான் ்ப்டலம் 
வதா்டர்ந்து ்பாதிபபிற்குள்்ளாகி்றது. குறிப்பாக, 
குளிர்சாதைப வ்பட்டிகளிலிருந்து வெளிபைறும் 
குப்ளாபராஃபுப்ளாபரா கார்்பன், ஏபராசால், 
வதாழிற்சானலகளில் அழுக்கு நீக்கும் பெதிப 
வ்பாருட்கள் ப்பான்்றனெ இத்தனகை ்பாதிபபினை 
ஏற்்படுத்துகின்்றை. ஓபசான் அடுக்கின் அ்டர்வு 
வெகுொகக் குன்றந்து காணப்படும் ்பகுதிகள் 
அ்பாைகரமாை ்பகுதிைாகக் கண்டறிைப்பட்டு 
அப்பகுதினை ஓ்�ான் துமை (Ozone hole) எை 
அனழக்கப்படுகின்்றை.

வசபவ்டம்்பர் 16 - உலக ஓபசான் திைம்

மீெளிமண்டல அடுக்கில் ஓபசான் அ்ளவு 
குன்றந்துெரும் நினலயில் அதிகப்படிைாை பு்ற ஊதாக் 
கதிர்கள் குறிப்பாக UV B கதிர்கள் புவினை 
ெந்தன்டகின்்றை. இக்கதிர்கள் உயிர் 

மூலக்கூறுகன்ளயும், உயிர்ச் வசல்கன்ளயும் 
அழிக்கின்்றை (பதால் மூப்பன்டதல்). UV –C என்்பது 
அதிக்ளவு பசதம் வின்ளவிக்கும் UV கதிரிைக்க 
ெனகைாகும். ஆைால் ஓபசான் ்ப்டலத்தால் இது 
முற்றிலும் தடுக்கப்படுகி்றது. 95 சதவீத UV கதிரிைக்கம் 
பதாலின் நி்றமாற்்றம், பதால் கருகுதல் மற்றும் பதால் 
புற்றுப�ாய் ப்பான்்றெற்ன்றத் தூண்டவும் 
காரணமாகி்றது. இதன்ொயிலாகப புவியில் 
உயிரிைஙகள் அனைத்தும் ஆபராக்கிைமாக ொழ 
ஓபசான் அடுக்கு சீராக இருப்பது ஒன்ப்ற தீர்ொகும் 
என்று உணர முடிகி்றது.

1970-ஆம் ஆணடு �்டத்தப்பட்்ட ஆய்வு முடிவில் 
மனிதன் ொயிலாக வெளியி்டப்படும் 
குப்ளாபராஃபுப்ளாபரா கார்்பன் (CFC) ஓபசான் 
மூலக்கூறுகன்ள அதிக்ளவில் சினதத்து 
ெளிமண்டலத்தின் ஓபசான் அ்ளனெ வெகுொகக் 
குன்றத்துவிடுெது கண்டறிைப்பட்்டது. இத்தனகை 
ஓபசான் குன்ற்பாடு மற்றும் ஆ்பத்து சர்ெபதச அ்ளவில் 
அச்சுறுத்தனல உண்டாக்கும் முக்கிைமாை 
பிரச்சினைைாக உள்்ளவதை உலக ொனினல ஆய்வு 
அனமபபும், ஐக்கிை �ாடுகள் சன்பயும் எடுத்துனரத்தை. 
1985-ஆம் ஆணடில் �ன்டவ்பற்்ற விைன்ைா மா�ாட்டில் 
நின்றபெற்்றப்பட்்ட ஒப்பந்தஙகள் (�்டெடிக்னககள்) 
1988-ல் தீவிரமாக �ன்டமுன்றப்படுத்தப்பட்்டது. 
சுற்றுச்சூழனலப ்பாதுகாக்க ஏற்்படுத்தப்பட்்ட விைன்ைா 
கூட்்டத்தில் ஆக்கபபூர்ெமாை ஒழுஙகு �ன்டமுன்றகள் 
ஒப்பந்தம் (உ்டன்்படிக்னககள்) ெகுக்கப்பட்்டது. 
பிற்காலத்தில் இந்தச் வசைல்முன்றகள் அனைத்தும் 
சர்ெபதச அ்ளவிலாை ைான்டரியல ஒபபநதம் 
(உைன்படிகம்க) (Montreal Protocol) எை 
அனழக்கப்பட்்டது. 1987-ல் கை்டாவில் �ன்டவ்பற்்ற 
சர்ெபதசப பிரதிநிதிகள் குழு கூட்்டத்தில், 
ெளிமண்டலத்தில் ஓ்�ான் பை்லதமதச் ் �தபபடுததும் 
வபாருட்கமைக கன்ளெது குறித்தும் ்படிப்படிைாக 
அத்தனகை வ்பாருட்கள் உற்்பத்தினை நிறுத்தி, 
்பைன்்பாட்ன்டக் குன்றக்கவும் குறிக்பகா்ளாகக் 
வகாணடு விொதிக்கப்பட்்டது

தூய்மை ்ைம்பாடு வ�யலதிடைம் (Clean 
Development Mechanism - CDM) க்யாட்ைா ஒபபநதம் 
/ உைன்படிகம்க (Kyoto Protocol) (2007) எைவும் 
இதனை ெனரைறுக்கலாம். இதில் சரிைாை 
குறிக்பகாளுக்காக வசைல்திட்்டம் ெகுக்கப்பட்டு 
�ன்டமுன்றப்படுத்தப்பட்டு ெருகி்றது. அதாெது 
ொனினல மாற்்றத்தின் வின்ளொல் ஏற்்படும் 
அ்பாைத்திலிருந்து ்பாதுகாப்பது மற்றும் ்பசுனம இல்ல 
ொயுக்கள் ெளி மண்டலத்தில் வெளியி்டப்படுெனதக் 
குன்றப்பது ப்பான்்ற முக்கிை குறிக்பகாள்களுக்காை 
வசைல் திட்்டம் உருொக்கப்பட்டுள்்ளது. CDM 
திட்்டத்தின் மூலம் ்பல்பெறு �ாடுகளில் �ச்சு 
ொயுக்களின் வெளிபைற்்றம் குன்றந்திருப்பபதாடு 
சுற்றுச்சூழல் வதா்டர்ந்து பமம்்பா்டன்டை 
ஊக்குவிக்கப்பட்டும் ெருகி்றது.

ஓபசான் ஒரு நி்றமற்்ற ொயு. இது காற்றின் 
மாசுபவ்பாருட்களு்டன் துரிதமாக வினை 
புரிைக்கூடிைது. இது இரப்பரில் வெடிபபுகன்ளயும், 
தாெர உயிரிகளில் காைத்னதயும் மற்றும் நுனரயீரல் 
திசுக்களில் சினதவினையும் 
ஏற்்படுத்தக்கூடிைதாகும். சூரிை ஒளியிலிருந்து UV – 
a மற்றும் UV – b எனும் தீஙகு வின்ளவிக்கும் 
கதிரிைக்கத்னத ஓபசான் உட்கிரகிக்கும் 
தன்னமயுன்டைது.
ைாபஸைன் அ்லகு என்ைால என்ன? வமாத்த ஓபசான் 
அ்ளவி்ட உதவும் ஓர் அலகு ்டாபஸைன் அலகு 
எைப்படும். 0° வெப்பநினலயில் 1 ெளிமண்டல 
அழுத்தத்தில் (புவிப்பரபபின் மீதுள்்ள காற்்றழுத்தம்) 
0.01 மில்லிமீட்்டர் தடிமன் வகாண்ட தூை ஓபசான் 
அடுக்னக உருொக்கத் பதனெப்படும் ஓபசான் 
மூலக்கூறுகள் எணணிக்னக ஒரு ்டாபஸைன் அலகு 
(0.001 atm. cm) எைப்படும். புவிப்பரபபின் மீது 
காணப்படும் வமாத்த ஓபசான் அடுக்கு 0.3 வச.மீ. (3 
மி.மீ.) தடிபபுள்்ளது 
ஆகும். இது 300 
DU எைக் 
குறிபபி்டப்படும்.
புவியின் வைாதத 
ஓ ் � ா ன் 
அ ம ை ப ம ப க 
்க ா ண் பி க கு ம் 
வ ப ா ய் 
நிைத்தாறைம்
ஊதா மற்றும் நீல 
நி்றஙகள் ஓபசான் மிகக் குன்றந்த ்பகுதிைாகும். 
மஞ்சள் மற்றும் சிெபபு நி்றப ்பகுதிகள் ஓபசான் மிகு 
்பகுதிவைை அறிைலாம்.

பைம் 8.3: புவியின் வமாத்த ஓபசான் 
அனமபன்பக் காணபிக்கும் வ்பாய் 

நி்றத்பதாற்்றம்
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CDM திட்்டத்தில் குறிபபி்டத்தக்க வசைலுக்கு 
எடுத்துக்காட்்டாகச் சூரிை ஒளியிலிருந்து அல்லது 
ெலினமைாை வகாதிகலன்களிலிருந்தும் மின்சாரம் 
தைாரிக்கப்படுெனதக் குறிபபி்டலாம். இனெ மரபுசார் 
மின்சார உற்்பத்திக்குச் சி்றந்த மாற்்றாக அனமகின்்றை. 
பமற்குறிபபிட்்ட திட்்டஙகள் வசைல்்படுத்தப்படும்ப்பாது 
ெளிமண்டலத்தில் மாசு குன்றெதால் அனெ 
சான்்றளிக்கப்பட்்ட உமிழவு குன்றபபு (Certified Emission 
Reduction - CER) விருதுகன்ளயும், சான்றிதழகள் 
மற்றும் தர மதிபவ்பணகன்ளயும் வ்பறுகின்்றை. 
ஒவவொரு தர எணணும் ஒரு ்டன் CO2-விற்கு 
இனணைாகக் கருதப்படுகி்றது. இனெ க்பைாட்ப்டா 
(Kyoto) இலக்கினை அன்டை உதவி புரிகின்்றை. 

தாவரக சுடடிக்காடடி்கள்
சில தாெரஙகளின் இருபபு அல்லது இல்லானம 
அஙகு நிலவும் சூழனலச் சுட்டிக்காட்டும் விதத்தில் 
காணப்படும். தனித்தாெர சிற்றிைபமா அல்லது 
தாெரத் வதாகுபப்பா சூழல் நினலகன்ளக் கணடு 
அ்ளவி்ட உதவுகின்்றை. அனெ 
உயிரிக்சுட்டிக்காட்டிகள் அல்லது தாெரக் 
சுட்டிக்காட்டிகள் எைப்படும். உதாரணமாக 

தாவரங்கள் குறி்காடடுவது
1 னலக்கன்கள், ஃபைகஸ், 

பீனுஸ், பராஜா
சல்ஃ்பர்-ன்ட-ஆக்னஸைடு 
சுட்டிக்காட்டிகள்

2 பைட்டூனியா, 
கபரைசாந்திமம்

ன�ட்பரட் குறிகாட்டி 
சுட்டிக்காட்டி

3 க்ளேடி்யாலஸ் ஃபளூனரட் மாசு்பாடு 
சுட்டிக்காட்டி

4 பரைாபீனியா 
சூ்�ாஅ்கசியா

 கை உபலாகத் 
தூய்னமக்பகட்ன்டக் 
சுட்டிக்காட்டும்

8.1.5 ஓ்�ான் குமைதலின் விமைவு்கள்
முககிய விமைவு்கைாவன:
•	 	கணணில் புனர உண்டாதல், பதால் புற்றுப�ாய் 

அதிக்ளவில் பதான்றுதல், மனிதனின் 
ப�ாவைதிர்பபு சக்தி குன்றந்துவிடுதல்

•	 	இ்ளனமக்காலஙகளிபலபை விலஙகிைஙகள் 
மடிந்து ப்பாதல்

•	 சடுதி மாற்்றஙகள் அடிக்கடி ஏற்்படுதல்
•	 	ஒளிச்பசர்க்னக பெதிபவ்பாருட்கள் ்பாதிக்கப்பட்டு 

அதன் மூலம் தாெரஙகளின் ஒளிச்பசர்க்னக 
தன்டப்படுகி்றது. ஒளிச்பசர்க்னக அ்ளவு குன்றந்து 
ெரும் பென்ளயில் உணவு உற்்பத்தி குன்றந்து 
உணவு ்பற்்றாக்குன்ற ஏற்்படும். பமலும் ெளி 
மண்டலத்தில் CO2 அ்ளவு அதிகரித்துப புவி 
வெப்பமன்டயும். 

•	 	வெப்பநினல அதிகரிக்கும் ப்பாது ொனினல, 
மனழபவ்பாழிவு ப்பான்்ற காலநினலயில் மாற்்றம் 

ஏற்்படும். இதன் வின்ளொல் வெள்்ளபவ்பருக்கு, 
ெ்றட்சி, க்டல்மட்்டம் உைர்தல் ப்பான்்றனெ 
ஏற்்படும். சூழல்மண்டலஙகள் �டுநினலத்தன்னம 
இழந்து தாெரஙகளும், விலஙகுகளும் 
்பாதிபபிற்குள்்ளாகும்.

8.2 வனவியல

8.2.1 ்வைாண் ்காடு்கள்
பெ்ளாண காடுகள் என்்பது ஒரு நிலப்பகுதியில் 
காணப்படும் மரஙகள், ்பயிர்கள் மற்றும் 
கால்�ன்டகளின் ஒருஙகினணப்பாகும். 
அெற்றிற்கின்டபையுள்்ள வதா்டர்புகன்ள அறிெபத 
இதன் முக்கிை ப�ாக்கமாகும். எடுத்துக்காட்டு: ்பல்பெறு 
ெனகைாை மரஙகள் மற்றும் புதர் வசடிகளுக்கின்டபை 
ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற்்பட்்ட ்பயிர்கன்ள ஊடு 
்பயிரிடுதல், இனெ அதிக வின்ளச்சனலத் தருெபதாடு 
்பராமரிபபு வசலனெயும் குன்றக்கி்றது. இந்த பெ்ளாண 
மற்றும் ெைவிைல் கூட்டு வசைல்்பாடு உயிரி்பன்மம் 
அதிகரிப்பபதாடு மண அரிபன்பத் தடுத்தல் ப்பான்்ற 
்பல்பெறு ெனகைாை �ன்னமகன்ளத் தருகி்றது. 

ெணிக ரீதிைாக ெ்ளர்க்கப்படும் பெ்ளாண 
காடுகளில் சில முக்கிைத் தாெரச் சிற்றிைஙக்ளாை 
்கசுபரைனா, யூககளிப�ஸ், மனல பெம்பு, பதக்கு, 
க்டம்பு ஆகிைனெகள் அ்டஙகும். அனெகளில் 20 மரச் 
சிற்றிைஙகள் ெணிக ரீதிைாை வெட்டுமரஙக்ளாக 
அன்டைா்ளம் காணப்பட்டுள்்ளது. இனெகள் மரம் 
சார்ந்த வதாழிற்சானலகளில் வ்பரும் முக்கிைத்துெம் 
ொய்ந்தனெ.
்வைாண் ்காடு்களின் ைன்மை்கள்
•	 	இது மண பிரச்சினைனைத் தீர்ப்பபதாடு நீர் 

பசகரிபபு மற்றும் மணணின் 
நினலபபுத்தன்னமனை நினல நிறுத்தவும் 
(உெர்தன்னம மற்றும் நீர்மட்்டம்), நிலச்சரிவு 
மற்றும் நீரின் ஓட்்டத்னதயும் குன்றக்கின்்றை.

•	 	உயிரிைஙகளுக்கு இன்டபைைாை ஊட்்டச் 
சுழற்சினை பமம்்படுத்துெபதாடு கரிமப 
வ்பாருட்கன்ளயும் ்பராமரிக்க உதவுகின்்றை.

•	 	மரஙகள் ்பயிர்களுக்கு நுண காலநினலனைக் 
வகாடுப்பபதாடு ஒபர சீராை O2 – CO2 சமநினல, 
ெளிமண்டல வெப்பநினல மற்றும் ஒபபு 
ஈரப்பதத்னதயும் ்பராமரிக்கின்்றை.

•	 	குன்றந்த்பட்சம் மனழை்ளவு காணப்படும் ெ்றண்ட 
நிலஙகளுக்குப வ்பாருத்தமாைது. ஆனகைால் 
இம்முன்ற ஒரு சி்றந்த மாற்று நிலப ்பைன்்பாட்டு 
முன்றைாகும்.

•	 	்பல ப�ாக்குப ்பைனுன்டை அக்கஷியா ப்பான்்ற 
மர ெனககள் மரக்கூழ, பதால் ்பதனிடுதல், 
காகிதம் மற்றும் வி்றகாகவும் 
்பைன்்படுத்தப்படுகின்்றை.

•	 	பின்ெரும் ப�ாக்கஙகளுக்காக பெ்ளாண 
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காடுகள் ்பரிந்துனரக்கப்படுகி்றது. ெைஙகள் 
விரிொக்கம் வசய்ெதற்காகப ்பணனணக் 
காடுக்ளாகவும், கலபபு காடுக்ளாகவும், காட்டு 
வினசத் தடுப்பரணக்ளாகவும், வ�டுக்குத்துணடு 
நிலஙகளில் பதாட்்டத்தாெர ெ்ளர்பபு 
ப்பான்்றெற்றிற்காகப ்பைன்்படுத்தப்படுகி்றது.

நிம்லயழிநத வனங்கள் ைறறும் வபாழுது்பாககுக 
்காடு்கமைப புனரமைததல

புற்களு்டன் கட்ன்டத்தன்னமயுன்டை 
தாெரஙகன்ள ெ்ளர்க்கும் முன்ற மரபபுல்வெளி 
(Silvopasture) எைக் குறிபபி்டப்படுகி்றது. மரஙகள் 
மற்றும் புதர் வசடிகள் கால்�ன்டகளுக்குத் தீெைஙகள் 
தைாரிப்பதில் முதன்னமைாகப ்பைன்்படுத்தப்ப்டலாம் 
அல்லது இனெகள் வெட்டுமரம், எரிக்கட்ன்ட மற்றும் 
்பழம் அல்லது மணணின் தரத்னத பமம்்படுத்த 
ெ்ளர்க்கப்ப்டலாம்.
இது கீழக்கண்டொறு ெனகப்படுத்தப்படுகி்றது
i.  புரத வஙகி (Protein bank): தீெை உற்்பத்திக்காகப 

்பல்ப�ாக்குன்டை மரஙகன்ள பெ்ளாண மற்றும் 
சுற்றுபபு்ற நிலஙகளின் உள் மற்றும் எல்லாப 
்பக்கஙகளிலும் �்டவு வசய்து ெ்ளர்க்கப்படுகி்றது. 

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

ii.  உயிரி ்வலி ைறறும் ்காபபரணா்கத தீவன 
ைரங்கள் (Live fence of fodder trees and hedges): 
வெளி விலஙகுகள் அல்லது பி்ற உயிரிக் 
காரணிகளின் தாக்கத்திலிருந்து வசாத்துக்கன்ளப 
்பாதுகாக்கப ்பல்பெறுெனகைாை தீெை மரஙகள் 
மற்றும் காப்பரணகள் ஆகிைை உயிரி பெலிைாக 
ெ்ளர்க்கப்படுகி்றது.

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

8.2.2. �மூ்கக ்காடு்கள் (Social forestry)
உள்ளூர் சமூகத்தால் நீடித்த நினலத்த காடுகன்ளப 
்பராமரிப்பதன் ப�ாக்கம் ெளிக் கார்்பன் பசகரிபபு, 
மாற்்றஙகன்ளக் குன்றத்தல், மாசு்பாடு நீக்கம், கா்டழிபபு, 
காடுகள் மீட்வ்டடுபபு மற்றும் இன்ளஞர்களுக்கு 
மன்றமுக பெனலொய்பபு ஆகிைெற்ன்றக் குறிக்கும். 
சமூகக்காடு ெ்ளர்பபு வெற்று நிலஙகளில் காடுகள் 
்பராமரிபபு மற்றும் காடு ெ்ளர்பபு ஆகிைெற்ன்றக் 
குறிப்பபதாடு சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும் கிராமபபு்ற 
ெ்ளர்ச்சி ஆகிை �ன்னமகளுக்கு உதவுகி்றது. காடு 
ெ்ளர்பபுத் திட்்டம் மக்களின் �ன்னமக்காகவும், 
அெர்கள் ்பஙகு வ்பறுெதற்கும் வசைல்்படுத்தப்படுகி்றது. 
அரசிைல் மற்றும் வ்பாது நிறுெைஙகள் மூலம் 
காடுகளுக்கு வெளிபை மரஙகள் ெ்ளர்ப்பது காடுகளின் 
மீதுள்்ள தாக்கத்னதக் குன்றக்கி்றது.

காடுகளுக்கு வெளிபை மரம் ெ்ளர்ப்பனத 
ஊக்குவிக்க, 2007 – 08 முதல் 2011 – 12 ெனர மாநில 
அரசால் தனிைார் நிலஙகளில் மர ெ்ளர்பபு என்்ற 
முன்ற வசைல்்படுத்த்பட்்டது. இலா்பகரமாை 
மரெனகக்ளாை பதக்கு, ்கசுபரைனா, எயலாந்்தஸ், 
சில்ெர் ஓக் முதலிைெற்ன்றத் வதாகுதி �்டவு மற்றும் 
ஊடு்பயிர் �்டவு மூலம் விெசாை நிலஙகளில் 
வசைல்முன்ற்படுத்தப்படுெபதாடு கனரகளில் �்டவு 
வசய்ெதற்காக இலா்பகரமாை மர இைஙகள் 
இலெசமாக இதற்காக ெழஙகப்படுகின்்றை. 
தமிழ�ாட்டில் நீர்நினலக் கனரபைாரத் பதாட்்டத்தாெர 
ெ்ளர்பபு எரிபவ்பாருளுக்காை முக்கிை ஆதாரமாக 
வி்ளஙகுகி்றது. தமிழ�ாட்டிலுள்்ள 32 ெை விரிொக்க 
னமைஙகள் கிராமபபு்றஙகளில் மரம் ெ்ளர்க்கத் 
பதனெைாை வதாழில்நுட்்ப ஆதரனெ ெழஙகுகின்்றை. 
இந்த னமைஙகளில் தரமாை முட்கள் / முட்க்ளற்்ற மரக் 
கன்றுகள் மூஙகில், ்கசுபரைனா, பதக்கு, பெம்பு, 
மீலியா டுபியா, ஒட்டு ரகப புளி மற்றும் வ�ல்லி 
முதலிைெற்ன்ற ெழஙகித் தனிைார் நிலஙகளில் 
ெ்ளர்ப்பபதாடு ்பயிற்சி / முகாம்கள் மூலம் 
மாணெர்களுக்கின்டபை விழிபபுணர்னெ 
ஏற்்படுத்தவும் உதவுகின்்றை.

8.2.3 வன விரிவாக்க மையங்களின் முககியச் 
வ�யலபாடு்கள்
•	 மர ெ்ளர்பபு ்பயிற்சி அளித்தல்
•	 	மர ெ்ளர்பபு ்பற்றிை வி்ளம்்பரமும், பிரச்சாரமும் 

வசய்தல்
•	 �்டவு க்ளஙகன்ள உருொக்கி வி்ளக்குதல்
•	 	மலிவு வினலயில் �ாற்றுகள் ெழஙகுெனத 

அதிகரித்தல்
•	 	்பயிற்சி மற்றும் முகாம்களின் மூலம் ்பள்ளி 

மாணெர்கள் மற்றும் இன்ளஞர்களுக்குக் 
காடுகளின் முக்கிைத்துெம் ்பற்றிை 
விழிபபுணர்னெ ஏற்்படுத்துதல்

8.3 ்காைழிபபு (Deforestation)
கா்டழிபபு ்பசுனம இல்ல வின்ளனெயும், புவி வெப்ப 
மைமாதனலயும் அதிகரிப்பதில் முக்கிைப 
்பஙகளிப்பா்ளர்களில் ஒன்்றாகும். காடுள்்ள 
்பகுதிகன்ளக் கா்டற்்ற ்பகுதிக்ளாக மாற்்றப்படுெதற்குக் 
கா்டழிபபு என்று வ்பைர். வெட்டு மரம், காகிதம், மருந்து 
மற்றும் வதாழிற்சானல தைாரிபபுகள் ப்பான்்ற 
வ்பாருட்கள் உட்்ப்டப ்பல �ன்னமகன்ள �மக்கு 
ெழஙகுகின்்றை.
்காைழிபபிற்கான ்காரணங்கள்
•	 	காடுகள் விெசாைத் பதாட்்டஙகள் மற்றும் 

கால்�ன்ட ெ்ளர்பபு நிலஙக்ளாக மாற்்றப்படுதல் 
ஆகிைை முக்கிைமாை கா்டழிபபிற்காை 
காரணஙக்ளாகும்.
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•	 	மரத்துணடுகளுக்காக வெட்டுதல்
•	 	சானல பமம்்பாடு, மின் பகாபுரம் அனமத்தல் 

மற்றும் அனண கட்டுதல் ப்பான்்ற பமம்்பாட்டு 
�்டெடிக்னககளுக்காக அழித்தல்

•	 	மக்கள் வதானக அதிகரிபபு,வதாழில் மைமாக்கம், 
�கர மைமாக்கல் மற்றும் அதிகரித்து ெரும் 
உலக்ளாவிை பதனெகளுக்காகக் காடுகன்ள 
அழித்தல்.

்காைழிபபின் விமைவு்கள்
•	 	காட்டு மரக்கட்ன்டகன்ள எரிப்பதால் பசகரிக்க்பட்்ட 

கார்்பன் வெளிவிடுெபதாடு இது கார்்பன் 
பசகரிபபுக்கு எதிர் வின்ளனெத் தருகி்றது.

•	 	மரஙகளும் தாெரஙகளும் மண துகள்கன்ளப 
பினணக்க உதவுகின்்றை. காடுகன்ள அகற்றுெது 
மண அரிபபினை அதிகரிப்பபதாடு மண 
ெ்ளத்னதயும் குன்றக்கி்றது. கா்டழிபபு ெ்றண்ட 
்பகுதிகளில் ்பானலெைஙகன்ள உருொக்க 
ெழிெகுக்கின்்றது.

•	 	நீரின் ஓட்்டம் மண அரிபன்ப அதிகரிப்பபதாடு 
திடீர் வெள்்ளபவ்பருக்னக ஏற்்படுத்துகி்றது. இனெ 
ஈரப்பதம் மற்றும் ஈரத்தன்னமனைக் குன்றக்கி்றது.

•	 	உள்ளூர் மனழை்ளவு மாற்்றத்தின் காரணமாகப 
்பல ்பகுதிகளின் ெ்றண்ட நினலக்கு ெழி 
ெகுக்கி்றது. இது எதிர்காலக் காலநினலனைத் 
தூணடுெபதாடு சூழல்மண்டலத்தின் நீர் 
சுழற்சினையும் மாற்றி அனமக்கி்றது.

•	 	உயிரிைஙகளின் ொழி்டம் ்பாதிக்கப்படுெதாலும் 
ஊட்்டச்சுழற்சித் தகர்வு ஏற்்படுெதாலும் 
குறிபபி்டத்தக்க அ்ளவில் உயிரிப்பன்மம் 
குன்றகி்றது.

•	 	கிராமபபு்ற மற்றும் காடுகளில் ொழ்பெர்களின் 
ொழொதாரம் ்பாதிக்கப்படுகி்றது.

•	 	மூன்றில் ஒரு ்பஙகு கார்்பன் வெளியி்டப்படுெதால் 
உலக வெப்பமைமாதல் அதிகரிக்கின்்றை.

•	 	ொழொதார மூலஙக்ளாை எரிவ்பாருள், மருத்துெ 
மூலினககள் மற்றும் இைல்சூழலில் காணப்படும் 
உணணத்தக்க கனிகள் ஆகிைை இழக்கப்படும்.

8.4 புதிய ்காடு வைரபபு (Afforestation)
தாெரத்வதாகுபன்ப மீட்வ்டடுக்கச் சரிைாை 
தாெரஙகன்ள ஏற்கைபெ தாெரஙகள் இல்லாத 
்பகுதியிலும் காடு அல்லாத நிலஙகளிலும் தாெரஙகள் 
�்டவு வசய்தபல காடு ெ்ளர்பபு ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: 
அனணகளின் சரிவுகளில் உருொக்கப்படும் 
இக்காடுக்ளால் நீர் ெழிந்பதாடுதல், மண அரிபபு, மண 
்படிதல் ப்பான்்றெற்ன்றக் குன்றக்க உதவுகி்றது. 
பமலும் ்பல்பெறு சூழல் பசனெக்ளாை கார்்பன் 
பசகரிபபு மற்றும் நீர் பசமிபன்பயும் அளிக்கி்றது.

ஒரு தனி ைனிதன் அைரநத ்காடமை 
உருவாககினார.
ஜாதவ “பமாலாய்” ்பபைங (1963 ஆம் ஆணடு 
பி்றந்தெர்) என்்ற சுற்றுச்சூழல் ஆர்ெலர் தனி 
மனிதைாக ஒரு வெற்று ்பைன்்ப்டாத நிலத்தின் 
மத்தியில் தாெரஙகன்ள �்டவு வசய்து காட்ன்ட 
உருொக்கிைார். இந்திைாவின் ெை மனிதன் 
என்்றனழக்கப்படும் இெர் இந்திைாவின் முக்கிை 
�திகளில் ஒன்்றாை பிரம்மபுத்திராவில் 
அனமந்துள்்ள உலகத்தின் வ்பரிை ஆற்றுத் தீொை 
மஜீலினை அ்டர்ந்த காடுக்ளாக மாற்றிைதன் 
வின்ளொகக் காண்டாமிருகஙகள், மான்கள், 
ைானைகள், புலிகள் மற்றும் ்ப்றனெகளின் 
புகலி்டமாக இது வி்ளஙகுகி்றது. இன்று இது 
மத்திைத் பதாட்்டத்னத வி்டப வ்பரிைது.
ஜெஹர்லால் ப�ரு ்பல்கனலக்கழகத்தின் 
முன்ைாள் துனணபெந்தர் சுதிர்குமார் பசாப்பாரி 
என்்பெரால் ஜாதவ “பமாலாய்ப ்பபைங” அக்ப்டா்பர் 
2013 ஆணடு ‘இநதிய வன ைனிதன்’ என்று 
அனழக்கப்பட்்டார். ெை இந்திை பமலாணனம 
நிறுெைத்தின் ஆணடு நிகழவில் இெர் 
கவுரவிக்கப்பட்்டார்.
2015 ஆம் ஆணடு இந்திைாவின் �ான்காெது 
மிகபவ்பரிை குடிமகன் விருதாை ்பத்மஸ்ரீ விருது 
இெருக்கு ெழஙகப்பட்்டது. இெருன்டை 
்பஙகளிபபிற்காக அஸஸைாம் பெ்ளாண 
்பல்கனலக்கழகம் மற்றும் காசிரஙகா 
்பல்கனலக்கழகம் இெருக்குக் வகௌரெ ்டாக்்டர் 
்பட்்டம் ெழஙகிைது.

புதிய ்காடு வைரபபின் ்ைாக்கங்கள்
•	 	காடுகளின் ்பரப்ப்ளனெ அதிகரித்தல், அதிக 

மரஙகன்ள �்டவு வசய்தல், ஆக்ஸிஜன் 
உற்்பத்தினை அதிகரித்தல் மற்றும் காற்றின் 
தரத்னத உைர்த்துதல்.

•	 	ெ்ளஙகுன்றிை காடுகன்ளப புைரனமப்பதைால் 
கார்்பன் நினலநிறுத்துதனல அதிகரித்தல் மற்றும் 
ெளி மண்டலக் கார்்பன்ன்டஆக்னஸைன்ட 
குன்றத்தல்

•	 	மூஙகில் பதாட்்டஙகன்ள ெ்ளர்த்தல்
•	 	சிறிை ெைெ்ளப வ்பாருட்கள் உற்்பத்தி மற்றும் 

மருத்துெத் தாெரஙகன்ள �்டவு வசய்தல்.
•	 	உள்ளூர் சிறு வசடி / புதர்ச் வசடிகன்ள 

மீளுருொக்குதல்.
•	 	விழிபபுணர்வு ஏற்்படுத்துதல், கணகாணித்தல் 

மற்றும் மதிபபீடு வசய்தல்.
•	 	நீர்மட்்டம் அல்லது நிலத்தடி நீர் மட்்டத்னத 

உைர்த்துதல், மணணில் ன�ட்ரஜன் 
ெழிந்பதாடுெனதயும், குடிநீரில் ன�ட்ரஜன் 
கலப்பனதயும் குன்றத்தல். அதன் காரணமாக 
ன�ட்ரஜன் மாசற்்ற தூை நீர் உருொதல்.
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•	 	இைற்னகயின் துனண வகாணடு வசைற்னக 
மீளுருொக்கம் சாத்திைமாகி்றது.

வசைல்்பாடு 

தமிழைாடு புதிய ்காடு வைரபபுததிடைம் (Tamil 
Nadu Afforestation Project – TAP)
சூழலிைல் மறுசீரனமபபிற்காகவும், ்பாதிக்கப்பட்்ட 
காடுகள் மற்றும் பி்ற நிலஙகளிலுள்்ள 
உயிரிைஙகன்ள பமம்்படுத்தவும் தமிழ�ாடு 
அரசால் இரணடு நினலகளில் Tap I (1997 – 
2005) என்்ற திட்்டம் பமற்கூறிை 
ப�ாக்கஙகளு்டன் வதா்டஙகப்பட்்டது. 
ெைப்பகுதிகள் அருகில் உள்்ள கிராம மக்களின் 
தரம் மற்றும் ொழொதாரத்னத பமம்்படுத்துதலும் 
தமிழ�ாட்டின் ்பாதிக்கப்பட்்ட காடுகன்ள 
மீட்வ்டடுத்தலும் இதன் முக்கிை ப�ாக்கஙக்ளாகும். 
இனெ ஒரு மிகபவ்பரிை கூட்டு ெை பமலாணனம 
திட்்டமாகும். Tap II (2005 – 2013) இரணடுமுக்கிை 
குறிக்பகாள்கன்ளக் வகாண்டது.
•	 	தமிழ�ாட்டிலுள்்ள ெைம்சார் கிராமஙகள், 

நீர்பிடிபபு ்பகுதிகள் மற்றும் காடுகளின் 
சுற்றுச்சூழல் ஆகிைெற்றில் சமநினலனை 
மறுசீரனமத்தல்.

•	 	காடுகன்ள மீளுருொக்கத்தின் மூலம் அஙகு 
ெசிப்பெர்களின் உைர் ொழக்னகத்தரம், நீர் 
்பாதுகாபபு மற்றும் வதா்டர் சமூகச் 
வசைல்்பாடுகள் மூலம்  பமம்்படுத்துதல்.

அ. தடுப்பனண ஆ. ெழிந்பதாடும் கு்ளம்
பைம் 8.4: TAP திட்்டத்தின் கீழக் கட்்டப்பட்்ட கட்டுமாைஙகள்

அ ஆ

குறிக்்காள் அமைவு்கள் / �ாதமன்கள்
•	 	சினதவுற்்ற காடுகள் மறுசீரனமக்கப்பட்டுள்்ளை.
•	 	சமூகச் வசாத்துக்க்ளாை பமல்நினல வதாட்டிகள், 

ஆழதுன்ள கிணறுகள், னக ்பம்புகள், சமுதாைக் 
கூ்டஙகள், நூலகஙகள் முதலிைை 
நிறுெப்பட்டுள்்ளது.

•	 	சுற்றுசூழநினலயிைல் மற்றும் சூழலிைல் 
நினலபபுதன்னம ்பராமரிக்கப்பட்டுள்்ளது.

•	 	உயிரி்பன்மம், ெை உயிரிகள் மற்றும் மர்பணு 
மூலஙகள் ்பாதுகாக்கப்பட்டுள்்ளை.

•	 	காடு பமலாணனமயில் சமூக ஈடு்பாடு குறிப்பாகப 
வ்பணகள் ்பஙகு குறிபபி்டத்தக்கது.

8.5 ்வைாண் ்வதிப வபாருட்களும் அதன் 
விமைவு்களும்
பெ்ளாண பெதி வ்பாருட்கன்ள பெ்ளாண 
பமலாணனம மற்றும் ்பயிரி்டப்படும் ்பகுதிகளில் 
்பைன்்படுத்துெது சுற்றுச்சூழலின் முக்கிைப 
பிரச்சினைகளில் ஒன்்றாகும். பெ்ளாண 
பெதிபவ்பாருட்கள் எைப்படுெது உரங்கள், 
சுண்ணக்க்லபபு ைறறும் அமி்லைாககும் ்காரணி்கள், 
ைண் பாஙகுபடுததும் வபாருட்கள் (soil conditioners), 
பூச்சிக வ்காலலி்கள் ைறறும் விலஙகு ெ்ளர்பபில் 
உ்பபைாகப்படுத்தப்படும் ்வதிபவபாருட்கள் ஆகும்.

அதிகப்படிைாை உரஙகள், பூச்சிக்வகால்லிகன்ளப 
்பைன்்படுத்துெது நிலத்தடி நீனர மாசு்படுத்துெபதாடு 
குடிக்க இைலாததாகவும், இறுதிைாக மணணின் 
ெ்ளத்னதயும் ்பாதிக்கி்றது. வ்பரும்்பாலாை பெதிை 
உரஙகள் தாெரஙகளின் ெ்ளர்ச்சிக்குத் பதனெைாை 
ன�ட்ரஜன், ்பாஸ்பரஸ, வ்பாட்்டாசிைம் மற்றும் 
ஊட்்டச்சத்துக்கள் ப்பான்்றெற்ன்ற பெறு்பட்்ட அ்ளவில் 
வகாணடிருக்கி்றது. மணணின் அமிலத்தன்னம 
நுணணியிரிகன்ள ்பாதிப்பதன் மூலம் கார்்பன் மற்றும் 
ன�ட்ரஜன் சுழற்சியின் மீது தாக்கத்னத ஏற்்படுத்துெபதாடு 
்பசுனம இல்ல ொயு மணணில் உள் வசன்று 
உயிரிைஙகளுக்குத் பதனெப்படும் ன�ட்ரஜன், 
்பாஸ்பரஸ, சல்்பர் ப்பான்்ற முக்கிை ஊட்்டஙகன்ளப 
்பாதிக்கி்றது. இது மணணின் அமில அல்லது 
காரத்தன்னமனை கூட்டுெதால் தாெரஙகள் 
ொழெதற்குக் கடிைமாகி்றது. இதன் எச்சஙகள் மற்றும் 
வசைற்னகைாை பெதி வ்பாருட்கள் ப்பான்்ற ன்டகுப்ளாபரா 
ன்டபீனைல் ட்னரகுப்ளாபரா ஈத்பதன் (DDT), 
்பாலிகுப்ளாரின் ன்ப பீனைல் (POB) ஆகிைை ஊட்்டச்சத்து, 
pH ஏற்்றத்தாழவு மற்றும் பெ்ளாண வ்பாருட்களின் 
தரத்னதயும் ்பாதிக்கி்றது. இபபிரச்சினைனை நீடித்த 
நினலைாை பெ்ளாணனம மூலம் குன்றக்கலாம்.
பூச்சிக்வகால்லிகள் மூன்ளச்சாவு, இரத்தப புற்றுப�ாய், 
�ரம்பு �ச்சுதன்னம, �டுக்க ொதம் ப்பான்்ற அறிகுறிகள், 
மலட்டுத்தன்னம, பி்றவிக் குன்ற்பாடுகள், இைபவ்பருக்க 
மற்றும் �்டத்னத பி்றழவுகள் ஆகிைனெகன்ள 
அதிகரிக்கி்றது.

உரஙகளிலிருந்து ெரும் ன�ட்பரட் 
ஹீபமாகுப்ளாபினு்டன் வினை புரிந்து 
மீத்னதல் ஹீபமாகுப்ளாபினை 

உருொக்குகி்றது. இது ஆக்ஸிஜன் எடுத்துச் வசல்ெனதக் 
குன்றப்பபதாடு நீலக்குழந்னத, கூட்டுப�ாய் மற்றும் 
ஆக்ஸிஜன் ்பற்்றாக்குன்றனை உருொக்குகி்றது. 
ன�ட்பரட்கள் இரத்த�ா்ள விரிொக்கத்னத 
ஏற்்படுத்துெதால் இரத்த அழுத்தம் குன்றகி்றது.
•	 உயிரிெழி ்பல்வ்பருக்கம்: நீரில் மாசு்படுத்திகள், �ச்சுப 
வ்பாருட்களின் உைர்அ்ளவு ஒரு உணவுசஙகிலியிலிருந்து 
்பலெற்றிற்கும் �கர்ந்து இறுதிைாக மனிதனிலும் 
அதிகரிக்கும் இந்நிகழவு அல்லது அ்ளவு வ்பருக்கமன்டெது 

உயிரிெழி ்பல்வ்பருக்கம் என்று அனழக்கப்படுகி்றது.
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214 சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள்

8.6 ஆககிரமிபபு வ�ய்துள்ை அயலைாடடு 
தாவரங்கள்
அன்னிை ஆக்கிரமிபபு அல்லது அறிமுகப்படுத்தப்படும் 
சிற்றிைஙகள் சூழல்மண்டல வசைல்முன்றகன்ளத் 
தடுத்தல், உயிரி்பன்மத் தன்னமனை அச்சுறுத்தல், 
பி்றபபி்டச் சிறு வசடிகன்ளக் குன்றத்தபலாடு அதைால் 
சூழல்மண்டல பசனெகன்ளயும் (�ன்னமகன்ளயும்) 
குன்றக்கி்றது. இந்தச் சிற்றிைஙகன்ள அழிக்கப 
்பைன்்படும் பெதிபவ்பாருட்கள் ்பசுனம இல்ல 
ொயுக்கன்ள அதிகரிப்பபதாடு, வமதுொக 
நுணகாலநினல, மணணின்தன்னம 
சூழல்மண்டலத்னத மாற்றி அனமக்கி்றது. எைபெ 
பி்றபபி்டத் தாெரஙகள் ெ்ளர்ெதற்கு ஏற்்றதல்லாத 
நினல ஏற்்படுகி்றது. மனிதர்களுக்கு உ்டல்�லக்பகடு 
ப்பான்்ற ஒவொத்தன்னமயும், உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் 
அழிவு மற்றும் முக்கிைமாை உள்ளூர் சிற்றிைஙகள் 
இழபன்பயும் ஏற்்படுத்துகி்றது.

உலகப ்பாதுகாபபு சஙகத்தின்்படி அன்னிை 
ஆக்கிரமிபபுத் தாெரஙகள் ொழவி்ட இழபபிற்கும் 
மற்றும் உயிரி ்பன்மத்திற்கும் ஏற்்படுத்தும் 
இரண்டாெது மிக முக்கிை அச்சுறுத்தலாகும்.
ஆககிரமிபபுத தாவரங்கள் என்ைால என்ன?
உள்ளூர் அல்லாத ஒரு சிற்றிைம் இைற்னகைாகபெ 
சூழல் வதாகுபபில் அல்லது குறிபபிட்்ட �ாட்டில் ்பரவி, 
உள்ளூர் சிற்றிைஙகளின் உயிரிைல் மற்றும் 
ொழநினலயில் குறுக்கீடு வசய்ெது மற்றும் 
சூழத்வதாகுபபிற்கு ஒரு வ்பரிை அச்சுறுத்தனல 
ஏற்்படுத்தி, வ்பாரு்ளாதார இழபன்பயும் 
ஏற்்படுத்துெதாகும். காற்று, ொன் அல்லது க்டல் 
ெழிைாகத் துன்றமுகஙகள் மூலம் ்பல ஆக்கிரமிபபு 
இைஙகள் தற்வசைலாக அறிமுகமாகிைனெ எை 
நினலநிறுத்தப்பட்்டது. சில ஆராய்ச்சி நிறுெைஙகள் 
காட்டு இைல்ெனககளின் மர்பணுெ்ளக்கூறுகன்ள 
(germplasm) இ்றக்குமதி வசய்யும்ப்பாதும் இனெ 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்்ளை. ெழக்கமாக ஆக்கிரமிபபுத் 
தாெரஙகளின் உணணத் தகுந்த ்பழஙகள் 
்ப்றனெகளின் மூலம் ்பரப்பப்படுகின்்றை.

ஆக்கிரமிபபுத் தாெரஙகள் பெகமாக 
ெ்ளரக்கூடிைதாகவும், எளிதில் தகெனமத்துக் 
வகாள்ெதாகவும் உள்்ளது. இனெகள் இனலமட்குத் 
தரத்னத மாற்றுெதன் மூலம் மணணின் சமூக 
அனமபன்ப மாற்றி மணணிலுள்்ள உயிரிைஙகள், 
மண விலஙகுகள் மற்றும் சூழல்மண்டல 
வசைல்்பாடுகன்ளப ்பாதிக்கி்றது.

இனெ மணணில் சினதத்தலின் மீது எதிர்மன்ற 
வின்ளனெ ஏற்்படுத்தி அருகிலுள்்ள உள்ளூர் 
சிற்றிைஙகளுக்கு அழுத்தத்னதக் வகாடுக்கி்றது. 
சுற்றுசூழல் பிரச்சினைகன்ள ஏற்்படுத்தும் சில 
ஆக்கிரமிபபுத் தாெரஙகன்ளப ்பற்றி கீபழ 
விொதிக்கப்பட்டுள்்ளது.

ஐ்்காரனியா கிராஸிபஸ்
இது வதன் 
அ வ ம ரி க் க ா ன ெ ப 
புகலி்டமாகக் வகாண்ட 
ஆ க் கி ர மி ப பு த் 
தாெரமாகும். இது 
நீர்நினல அலஙகாரத் 
த ா ெ ர ம ா க 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது. 
இனெ ஆணடு 
முழுெதும் பெகமாக ெ்ளர்கி்றது. இதன் ்பரந்துவிரிந்த 
ெ்ளர்ச்சி, உலக்ளவிலாை உயிரி்பன்மத்தின் 
இழபபிற்குக் காரணமாகி்றது. இது தாெர மிதனெ 
உயிரிகளின் ெ்ளர்ச்சினைப ்பாதிப்பபதாடு இறுதிைாக 
நீர் சூழல்மண்டலத்னதபை மாற்றிவிடுகி்றது.
நீர்நினலகளில் ஆக்ஸிஜனின் அ்ளனெ குன்றப்பபதாடு 
ஊட்்ட மிகுத்தலுக்கும் ெழிெகுக்கி்றது. இது மனித 
உ்டல்�லத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக உள்்ளது. ஏவைனில் 
இது ப�ானை உருொக்கும் வகாசுக்களின் (குறிப்பாக 
அ்னாபிலிஸ்) இைபவ்பருக்கம் வசய்யும் 
உன்றவி்டமாகவும், தனிைாக மிதக்கும் அ்டர்ந்த 
பெர்களும், ்பாதி மூழகிை இனலகளில் �த்னதகளும் 
உள்்ளை. இது ஆழநினலக்குச் சூரிை ஒளி 
ஊடுருவுெனதத் தன்ட வசய்ெபதாடு நீர் ெழிகளுக்கு 
இன்டயூ்றாகவும், விெசாைம், மீன் பிடித்தல், 
வ்பாழுதுப்பாக்கு மற்றும் நீர் மின்சாரம் உற்்பத்தினையும் 
்பாதிக்கி்றது.
்்லண்ைானா ்கைாரா
உலக ஆக்கிரமிபபு 
சிற்றிைஙகளின் தரவுத்த்ள 
அனமபபு மூலம் மிகவும் 
பமாசமாை ஆக்கிரமிபபுச் 
சிற்றிைமாக இது 
அ ன ்ட ை ா ்ள ம் 
காணப்பட்டுள்்ளது. இது 
ெ்ட அவமரிக்காவிலிருந்து 
அழகுத் தாெரமாக 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்்ட ஒரு ஆக்கிரமிபபு சிற்றிைாகும். 
இது ்பரெலாகத் தகெனமவுன்டை ்பல்பெறு 
ொழி்டத்னத ஆக்கிரமிக்கி்றது.

இது ்ப்றனெகள் மூலம் ்பரவுகி்றது. பெர்சுரபபு 
உயிர்பெதி வின்ளனெ (allelepathic) இனெ 
ஏற்்படுத்துெதால் சுற்றிக் காணப்படும் தாெர வினத 
முன்ளத்தல் மற்றும் பெர் நீட்சிைன்டதலின் 
ெ்ளர்ச்சினைத் தடுக்கி்றது. பெர்கன்ள நீக்குதல் மற்றும் 
உயிரிெழிக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகிைை இதனைக் 
கட்டுப்படுத்தும் சி்றந்த முன்றக்ளாகும். தற்ப்பாது 
மனலொழ மக்களுக்கு இெற்றின் தணடுகன்ள 
உ்பபைாகித்து  வீட்டு உ்பபைாகப வ்பாருட்க்ளாை 
கூன்டகள், மரச்சாமான்கள் (கட்டில் உட்்ப்ட) தைாரிக்கப 
்பயிற்சி அளிக்கப்படுகி்றது.

பைம் 8.5: ஐ்கார்னியா 
கிரைாஸிைஸ்

பைம் 8.6: 
்லண்�ானா கமாரைா
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பாரததீனியம் ஹிஸ்டி்ராஃ்பாரஸ்
வதன் அவமரிக்கானெ 
இருபபி்டமாகக் வகாண்ட 
ை ா ர் த தீ னி ய ம் 
ஹி ஸ் டி ் ரை ா ஃ ் ை ா ரை ஸ் 
இ்றக்குமதி வசய்ைப்பட்்ட 
உ ண வு த் 
த ா னி ை ங க ளு ்ட ன் 
எதிர்்பாராத விதமாகக் 
கலந்து உலகின் 
்பல்பெறு ்பகுதிகளில் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது. இது காடுகளில் காணப்படும் 
தீஙகு வின்ளவிக்கக்கூடிை கன்ளச் வசடிைாகும். இனெ 
பி்றபபி்டச் சிற்றிைஙகளின் ெ்ளர்ச்சினைக் 
குன்றப்பபதாடு விலஙகுகளுக்குக் கின்டக்கும் 
தீெைஙகன்ளயும் குன்றக்கி்றது. பமய்ச்சல் மற்றும் 
வின்ளநிலஙளிலும் வ்பாதுொக அதன் வின்ளச்சனலக் 
குன்றக்கி்றது. இத்தாெரஙக்ளால் பெரில் உற்்பத்தி 
வசய்ைப்படும் உயிர்பெதிப வ்பாருட்கள் ்பயிர் மற்றும் 
பி்றபபி்டத் தாெரஙகளின் ெ்ளர்ச்சினை ஒடுக்குகி்றது. 
இதன் மகரந்தத்துகள்கள் மனிதர்களில் �ாசிைழற்சி, 
ஆஸதுமா, பதாலழற்சி ப்பான்்றெற்ன்ற ஏற்்படுத்துகி்றது.
பு்ரா�ாபிஸ் ஜுலிஃப்ைாரா
பு்ரைாசாபிஸ் ஜுலிஃப்ளோரைா வமக்ஸிபகா மற்றும் வதன் 
அவமரிக்காவிலிருந்து ெந்த ஆக்கிரமிபபுத் தாெரமாகும். 
இது குஜராத்தில் முதன்முதலாகப ்பானலெைப 
்பரெனலத் தடுக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது. பி்றகு 
ஆந்திரபபிரபதசம் மற்றும் தமிழ�ாட்டில் எரிவ்பாரு்ளாக 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது.
இது ஒரு ெலினமமிகு ஆக்கிரமிபபு குடிபைறிைாகும். 
இதன் வின்ளொக ொழவி்டஙகள் இச்சிற்றிைஙக்ளால் 
வினரொக ஆக்கிரமிக்கப்படுகி்றது. இதன் ஆக்கிரமிபபு 
ெ்ளரி்டொழ மருத்துெ மூலினகச் சிற்றிைஙகளின் 
ெ்ளர்்பரபன்பக் குன்றக்கி்றது. இது காற்றுெழி மண  
அரிமாணத்னதத் தடுக்கவும், ்பானலெை மற்றும் 
க்டற்கனரபைாரஙகளில் காணப்படும் மணற் 
குன்றுகள் நினலவ்ப்றவும் உதவுகி்றது. இனெ 
மணணில் காணப்படும் தீஙகு வின்ளவிக்கக்கூடிை 
அ்பாைகரமாை பெதிபவ்பாருட்கன்ள உறிஞ்சுெபதாடு 
மரக்கரி உருொக்கத்திற்கு முக்கிை மூல ஆதாரமாகவும் 
வி்ளஙகுகி்றது.

பைம் 8.7: ைார்ததீனியம் 
ஹிஸ்டி்ரைாஃ்ைாரைஸ்

8.7 பாது்காபபு
நிலப்பரபபு, புவியிைல் மற்றும் காலநினல ெடிெஙகள், 
முன்றகள் ஆகிைெற்்றால் இந்திைா ்பல்பெறு்பட்்ட 
உயிரி ெனககன்ளக் வகாணடுள்்ளை. இம்மாவ்பரும் 
்பன்முகத்தன்னம ்பல சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் 
காரணமாக தற்ப்பாது  அச்சுறுத்தலுக்கு 
உள்்ளாகியுள்்ளது. இதற்குப ்பாதுகாபபு என்்ற ஒரு 
முக்கிை கருவினை �மது வசாந்த மணணிலிருந்து ்பல 
இைஙகள் இழத்தனலக் குன்றப்பதற்குப 
்பைன்்படுத்தலாம். இைச்வசல் ெ்ளக்கூறு ்பாதுகாபபு, 
ொழி்டப ப்பணுனக(in situ) , பு்ற ொழி்டப ப்பணுனக 
(ex situ), ஆய்வுக்கூ்ட ெ்ளர்பபு முன்றமாதிரிகள் (in 
vitro), ஆகிை பமலாணனம உத்திகன்ளப 
்பைன்்படுத்துெதன் மூலம் இ்டெனர (endemic) மற்றும் 
அச்சுறுத்தப்படும் சிற்றிைஙகள் ்பாதுகாக்கப்படுகின்்றை.
வாழிைப ்பணும்க பாது்காபபு (insitu conservation)
இனெ இைற்னக ொழி்டஙகளில் காணப்படும் மரபிைல் 
ஆதாரஙகளின் பமலாணனம மற்றும் ்பாதுகாபபு 
என்்பதாகும். இஙகுத் தாெரஙகள் அல்லது 
விலஙகிைஙகள் தற்ப்பாதுள்்ள ொழவி்டஙகளிபலபை 
்பாதுகாக்கப்படுகின்்றை. இப்பாதுகாபபு முன்ற மூலம் 
அச்சுறுத்தலுக்குட்்பட்்ட ெை மரஙகள், மருத்துெ மற்றும் 
�றுமணத்தாெரஙகள் ்பாதுகாக்கப்படுகின்்றை. 
சமுதாைம் அல்லது மாநிலப ்பாதுகாபபு மூலம் 
ெைவிலஙகு, பதசிைப பூஙகா மற்றும் உயிர்பகா்ள 
காப்பகஙகள் உள்்ள்டக்கிைனெ 
வசைல்்படுத்தப்படுகின்்றை. சுற்றுச்சூழல் ரிதீைாக 
தனித்துெம் வ்பற்்ற மற்றும் ்பல்ெனகனம நின்றந்த 
்பகுதிகள் சட்்டபபூர்ெமாக ெை விலஙகு 
சரணாலைஙகள், பதசிைப பூஙகாக்கள் மற்றும் 
உயிர்பகா்ளம், உயிரிைல் காப்பகஙக்ளாகப 
்பாதுகாக்கப்படுகின்்றை. பமகமனல , சத்திைமஙகலம் 
ெை உயிரி காப்பகம், கிணடி மற்றும் வ்பரிைார் 
பதசிைபபூஙகா , பமற்கு வதா்டர்ச்சி மனல , நீலகிரி, 
அகஸதிை மனல மற்றும் மன்ைார் ென்ளகு்டா 
ஆகிைனெ தமிழ�ாட்டின் உயிர்பகா்ள காப்பகஙகள் 
ஆகும்.
்்காயில ்காடு்கள் (sacred groves)
இனெ சமூகஙக்ளால் ்பாதுகாக்கப்பட்டு ெ்ளர்க்கப்பட்்ட 
மரஙகளின் வதாகுபபுக்ளாகபொ அல்லது 
பதாட்்டஙக்ளாகபொ சமூகத்தின் ்பாதுகாபபிற்காக 
ஒருகுறிபபிட்்ட சமைச் சித்தாந்தஙகன்ளக் 
வகாணடிருக்கும் ெலுொை மத �ம்பிக்னக வகாண்ட 
அனமபபுகன்ள அடிப்பன்டைாகக் வகாண்டனெ. 
வ்பரும்்பாலும் ஒவவொரு கிராமத்துக் 
பகாயில்காடுகளும் ஐைைார் அல்லது அம்மன் ப்பான்்ற 
கிராம ஆண, வ்பண வதய்ெஙகளின் உன்றவி்டமாகபெ 
இனெ கருதப்படுகின்்றை. தமிழ�ாடு முழுெதும் 448 
பகாயில் காடுகள் ஆெணப்படுத்தப்பட்டுள்்ளை. இதில் 
ஆறு பகாயில் காடுகள் விரிொை தாெர மற்றும் 
விலஙகிை ெனக (floristic and faunistic) ஆய்வுகளுக்கு பைம் 8.8: பு்ரைாசாபிஸ் ஜுலிஃப்ளோரைா
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உயிரிபபன்ைப பாது்காபபு

ொழி்டப ப்பணுனக பு்றொழி்டப ப்பணுனக

்பாதுகாக்கப்பட்்ட 
்பகுதி ெனலைனமபு

சமைச்சார்புன்டத் தாெரஙகள், 
வீட்டுத் பதாட்்டஙகள்

வினத ெஙகி, மகரந்த 
ெஙகி, க்ள மர்பணு ெஙகி, 

குளிர்்பாதுகாபபு

தாெரவிைல் பதாட்்டஙகள், 
மரபபூஙகா, ெைவிலஙகுப பூஙகா, 

மீன்காட்சிைகஙகள்

சமூகப (ப்பணிக்காத்தல்) 
்பாதுகாபபு

அரசுப்பாதுகாபபு

பகாவில் (பதாபபு) 
காடுகள், பகாவில் 

கு்ளஙகள்

உயிர்க்பகா்ளக் 
காப்பகஙகள்

பதசிைப பூஙகாக்கள் ெைவிலஙகு 
சரணாலைஙகள்

நிலொழ க்டல்ொழ

பைம் 8.9: உயிரி்பன்மக் ்பாதுகாபபின் வதா்டர் ெனர்ப்டம்

எடுத்துக்வகாள்்ளப்பட்டுள்்ளை. (்பைஙகுடிபசானல, 
திருகுறுஙகுடி மற்றும் உதைஙகுடிகாடு, 
சித்தன்ைொசல், புத்துப்பட்டு மற்றும் பதெதாைம்). 
இனெ நீர்்பாசைம், தீெைம், மருத்துெத் தாெரஙகள் 
மற்றும் நுணகாலநினல கட்டுப்பாடு ஆகிைெற்ன்றப 
்பாதுகாப்பதன் மூலம் ஏரா்ளமாை சுற்றுச்சூழல் 
அனமபபுச்பசனெகன்ள அணன்ட ்பகுதிகளுக்கு 
ெழஙகுகின்்றை.
புை வாழிைப ்பணும்க (Ex-situ conservation)
இப்பாதுகாபபு முன்றயில் சிற்றிைஙகள் 
இைற்னகச்சூழலுக்கு வெளிபை 
்பாதுக்காக்கப்படுகின்்றை.இனெ தாெரவிைல் 
பதாட்்டஙகள், விலஙகிைல் பூஙகாக்கன்ளத் 
பதாற்றுவித்தல், ்பாதுகாபபு உத்திக்ளாை மர்பணு, 
மகரந்தம், வினத, அகெ்ளர் முன்ற ்பாதுகாபபு, உன்ற 
குளிர் ்பாதுகாபபு , �ாற்றுகள், திசு ெ்ளர்பபு மற்றும் DNA 
ெஙகிகள் மூலம் ்பாதுகாக்கப்படுகின்்றை. இந்த 
ெசதிகள் அச்சுருத்தலுக்குண்டாை சிற்றிைஙகளுக்கு 
உன்றவி்டம் மற்றும் ்பராமரிபபு ெழஙகுெபதாடு 
மட்டுமல்லாமல் சமுதாைத்திற்காை கல்வி மற்றும் 
வ்பாழுதுப்பாக்கு அம்சஙகன்ளயும் வ்பற்றுத் தருகின்்றை.

8.7.1 இயறம்க பாது்காபபிற்கான பன்னாடடு 
ஒன்றியம் (International Union for Conservation 
of Nature - IUCN) 
இைற்னக ்பாதுகாபபிற்காை ்பன்ைாட்டு ஒன்றிைம் 
(IUCN) 1948 அம் ஆணடு பதாற்றுவிக்கப்பட்்ட உலகின் 
்பழனமைாை சுற்றுச்சூழல் அனமப்பாகும். இதன் 
தனலனமைகம் சுவிட்ஸைர்லாந்து �ாட்டிலுள்்ள க்லாந்து 
எனும் இ்டத்திலுள்்ளது. இது அரசு, அரசு சாரா 
நிறுெைஙகள், விஞ்ஞானிகள், ெணிகம் மற்றும் 
உள்்ளாட்சி சமுதாைஙகளுக்கும் ஒரு �டுநினல 

அனமப்பாக வி்ளஙகுகி்றது. சுற்றுச்சூழல் ்பாதுகாபபு 
மற்றும் நினலைாை ெ்ளர்ச்சியு்டன் வதா்டர்புன்டை 
வகாள்னககன்ள �ன்டமுன்றப்படுத்தும் ப�ாக்கத்து்டன் 
இது உருொக்கப்பட்டுள்்ளது. 
IUCN சிவபபு படடியல (வ�ம்படடியல)
இப ்பட்டிைலின் பிரிவுகள், தாெர மற்றும் விலஙகிை 
ெ்ளஙகளுக்கு ஏற்்படும் அச்சுறுத்தல்களின் விகிதம் 
மற்றும் ்பாதுகாபபு முன்னுரினமகள் ஆகிைெற்ன்ற 
மதிபபீடு வசய்ை �மக்கு உதவுகி்றது.
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்ப்டம் 8.10: IUCN சிெபபுப ்பட்டிைல் ெனகப்பாடுகள்
இது உலகலாவிை அனைத்துத் தாெர மற்றும் 

விலஙகிைச் சிற்றிைஙகளின் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்்ள 
்பாதுகாபபினை ெழஙக அரசினை இணஙக 
னெப்பதற்கு உதவும் ஒரு சக்திொய்ந்த கருவிைாகும் . 
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IUCN ்பாதுகாக்கப்பட்்ட ்பகுதிகன்ள உருொக்கி மற்றும் 
அச்சுறுத்தலுக்கு உள்்ளாை சிற்றிைஙகன்ளப 
்பாதுகாக்க உயிரிைஙகளுக்குத் தகுந்த 
அடிப்பன்டகன்ள உருொக்கியுள்்ளை. அதன் 
அடிப்பன்டகள் பின்ெருமாறு:
அ - உயிரிைத்வதானக குன்றபபு
ஆ  - புவியிைல் ெரம்பு
இ - சிறிை உயிரிைத்வதானக அ்ளவு மற்றும் சரிவு
ஈ -  மிகவும் சிறிை அல்லது குறுக்கப்பட்்ட 

உயிரிைத்வதானக
உ - அ்ளவு ்பகுப்பாய்வு
IUCN சிவபபுப படடியல வம்கபபாடு்கள்
அழிநதமவ (Extinct - EX)
கன்டசி தனி உயிரியின் இ்றபபிற்கு எந்த நிைாைமாை 
சந்பதகமும் இல்லாத ப்பாது அந்த ெனகப்பாட்டின் 
அலகு (taxon) அழிந்துவிட்்டது எைக் கருதப்படும். மிக 
விரிொை க்ள ஆய்வுகள், முன்ப்ப ்பதிவு வசய்ைப்பட்்ட 
இ்டஙகளிலும், அத்தனகை பி்ற ொழி்டஙகளிலும் 
வ்பாருத்தமாை காலஙகளில் (�ாள், ்பருெம், மற்றும் 
ஆணடு முழுெதும்) ்பரெல் எல்னலகள் முழுெதும் ஒரு 
தனிச் சிற்றிைத்னதப ்பதிவு வசய்ைத் தெறிைால் அந்த 
உயிரிைம் முற்றிலும் அழிந்ததாகக் கருதப்படும். 
எடுத்துக்காட்டு: நியூரைகாந்்தஸ் நீசியானஸ்.
இயலவாழிைததில அழிநதமவ (Exinct in the wild - EW)
ஒரு ெனகப்பாட்டு அலகு இைற்னக சூழலில் 
அழிந்துவிட்்ட ப்பாதிலும் க்டந்தகாலப ்பரெல் 
ெரம்புகளுக்கு வெளிபை ெ்ளர்பபு சூழலிபலா அல்லது 
இைல்சூழல் மைப்பட்்ட உயிரித் வதானகைாகபொ, 
அதனுன்டை ்பனழை ்பரெல் ெரம்பிற்கு மிக வெளிபை 
(உயிரித்வதானக) மட்டும் உயிர் ொழக்கூடிைனெ. 
எடுத்துக்காட்டு: ஜின்கா பை்லாைா.
அழி விளிம்பில உள்ைமவ (Critically Endangered – CR)
ஒரு ெனகப்பாட்டு அலகு கின்டக்கின்்ற சி்றந்த 
சான்றுகளின் அடிப்பன்டயில் அ முதல் உ ெனரயிலாை 
காரணிகளில் அழிவிளிம்பு காரணிக்காை 
அம்சஙகன்ளப வ்பறுமாயின் அழிவிளிம்பில் 
உள்்ளதாகக் கருதப்படும். இந்தப ்பட்டிைலில் உள்்ள 
தாெரஙகள் மாவ்பரும் அழிவு வின்ளனெ 
ப�ாக்கிைதாகக் கருதப்படும் (இைல் சூழலில்). 
எடுத்துக்காட்டு: யூஃ்ைார்பியா சாந்்தபைாயி, பைபைர் 
ைார்பைரி, பசஜீஜியம் ்கம்பிலியானம்.

அழிநிம்லத தாவரங்கள் (Endangered – EN)
ஒரு ெனகப்பாட்டு அலகு கின்டக்கின்்ற சான்றுகளின் 
அடிப்பன்டயில் அ முதல் உ ெனரயிலாை காரணிகளில் 
ஏபதனும் ஒன்றின் அழிநினலக்காை அம்சஙகளுக்குப 
வ்பாருந்துமாயின் அது அழிநினல தாெரமாகக் 
கருதப்படுகி்றது. அனெ இைற்னகச்சூழலில் அழியும் 
கடுனமைாை அழிவுகன்ள எதிர் ப�ாக்கிைதாகபெ 
கருதப்படுகின்்றை. எடுத்துக்காட்டு: இலி்யாகார்ைஸ் 

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

பாது்காபபு இயக்கம்
ஒரு சமூக நினலயிலாை ்பஙகளிபபு �மது 
சுற்றுச்சூழலின் ப்பணுனக மற்றும் ்பாதுகாபபிற்கு 
உதவுகி்றது. பூமியிலுள்்ள அனைத்து 
உயிரிைஙகளுக்கும் �ம்முன்டை சுற்றுச்சூழல் ஒரு 
வ்பாதுொை வ்பாக்கிஷமாகும். ஒவவொரு தனி 
�்பரும் இது்பற்றி எச்சரிக்னகைாக இருக்க பெணடும் 
மற்றும் உள்ளூர் சூழனலப ்பாதுகாபபிற்காக 
ெடிெனமக்கப்பட்்ட திட்்டஙகளில் தீவிரமாகப 
்பஙபகற்க பெணடும். சுற்றுச்சூழனலப 
்பாதுகாப்பதற்காகப ்பல மக்கள் இைக்கஙகன்ள 
இந்திை ெரலாறு கணடிருக்கி்றது.
சிப்்கா இயக்கம்
1972-ஆம் ஆணடு இமைமனல ்பகுதியிலுள்்ள 
்பழஙகுடி வ்பணகள் காடுகள் சுரண்டப்படுெதற்கு 
எதிர்பபு வதரிவித்தைர். 1974-ஆம் ஆணடு சாபமாலி 
மாெட்்டத்திலுள்்ள மண்டல் கிராமத்தில் சுந்தர்லால் 
்பகுகுைா என்்பெரால் இது சிபபகா இைக்கம் எை 
மாற்்றப்பட்்டது. ஒரு வின்ளைாட்டுப வ்பாருள் தைாரிபபு 
நிறுெைம் மரஙகன்ள வெட்டுெதற்கு எதிராக 
மரஙகன்ள ஒன்்றாகக் கட்டித்தழுவி மக்கள் 
எதிர்பன்பத் வதரிவித்தைர். சிபபகா இைக்கத்தின் 
முக்கிை அம்சஙகள்.
•	 	இந்த இைக்கம் அரசிைல் சார்்பற்்றது.
•	 	இது காந்திைச் சிந்தனைகள் அடிப்பன்டயிலாை 

தன்ைார்ெ இைக்கமாகும்.
•	 	சிபபகா இைக்கத்தின் பிரதாை ப�ாக்கஙக்ளாை 

உணவு, தீெைம், எரிவ்பாருள், �ார் மற்றும் 
உரம் ஆகிை ஐந்து முழக்கஙகள் (Five F’s Food, 
Fodder, Fuel, Fibre and Fertilizer) மூலம் தஙகள் 
அடிப்பன்ட பதனெகளுக்காை தன்னின்றனெ 
ஏற்்படுத்துெதாகும்.

அபபிக்்கா இயக்கம்
இமைமனலயிலுள்்ள உத்தரகாணடில் புகழவ்பற்்ற 
சிபபகா இைக்கத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு உத்தரக் 
கர்�ா்டகாவின் கிராமொசிகள் தஙகளுன்டை 
காடுகன்ளக் காப்பாற்றுெதற்காக இபத ப்பான்்ற 
இைக்கத்தினைத் வதா்டஙகிைார்கள். இந்த இைக்கம் 
கர்�ா்டகாவில் சிர்சிக்கு அருகிலுள்்ள குபபிகட்ப்ட 
என்்ற ஒரு சிறிை கிராமத்தில் ்பாணடுரஙக 
வஹக்ப்டவிைால் வதா்டஙகப்பட்்டது. இந்த இைக்கம் 
மரஙகன்ள வெட்டுதல், ஒற்ன்றச் சிற்்றை ெ்ளர்பபு 
ெைக்வகாள்னக, காடு அழிபபு ஆகிைெற்றிற்கு 
எதிராக ஆர்ப்பாட்்டம் �்டத்தத் வதா்டஙகிைது.

பாதிபபிறகு உடபடைமவ (Vulnerable - VU)
ஒரு ெனகப்பாட்டு அலகு ஏபதனும் கின்டக்கின்்ற 
சி்றந்த சான்றுகளின் அடிப்பன்டயில் அ முதல் உ 
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ெனரயிலாை காரணிகளில் ஏபதனும் ஒரு 
்பாதிபபிற்காை அம்சஙகளுக்குப வ்பாருந்துமாயின் அது 
்பாதிபபிற்குட்்பட்்ட தாெரமாகக் கருதப்படும். எைபெ 
இைற்னக சூழலில் அழிவின் ்பாதிபபிற்கு உட்்பட்்டதாகக் 
கருதப்படும். எடுத்துக்காட்டு: �ால்பைர்ஜியா 
லாட்டிஃ்ைாலியா, சாண்�லம் ஆல்ைம், 
கு்ளோ்ரைாபைலான சுவிட்டினாயா.

அழிவு அன்மைததாவரங்கள் (Near Threatened - NT)
ஒரு ெனகப்பாட்டு அலகு கின்டக்கின்்ற சி்றந்த 
சான்றுகளின் அடிப்பன்டயில் அ முதல் உ ெனரயிலாை 
காரணிகளில் ஏபதனும் ஒன்றின் அம்சஙகளுக்கு 
அழிவு அன்னம அலகின் தன்னமக்குப வ்பாருந்துமாயின் 
அது அழிவு அன்னம தாெரமாகக் கருதப்படும். 
இத்தனகை தாெரஙகள் எதிர்காலத்தில் அழிவு 
அச்சுறுத்தலுக்கு உட்்படும் தாெரஙக்ளாகும்.
குமைநத ்கவனததிறகு உடபடைமவ (Least 
concerned - LC)
ஒரு ெனகப்பாட்டின் அலகு பமற்கண்ட அலகுகளுக்கு 
அப்பாற்்பட்்டனெைாய் இருபபின், அது குமைநத 
்கவனததிறகு உடபடைமவ எைக் கருதப்படுகி்றது. 
த்கவல குமைபாடு உள்ைமவ (Date Deficient - DD)
ஒரு ெனகப்பாட்டின் அலகின் அழிநினலகன்ளப ்பற்றி 
அதனுன்டை ்பரெல் மற்றும் 
உ யி ரி த் வ த ா ன க யி ன் 
அடிப்பன்டயில் ப�ரடிைாகபொ 
அல்லது மன்றமுகமாகபொ 
மதிபபிடுெதற்குப ப்பாதுமாை 
தரவுகள் இல்லாத 
தாெரஙகளுக்குத் த்கவல 
குமைபாடு உள்ைதா்கக 
கருதப்படுகி்றது.

ைதிபபிைபபைாதது (Not Evaluated - NE)
பமற்கண்ட காரணிகளின் அடிப்பன்டயில் உரிை 
மதிபபி்டப்ப்டாத ெனகப்பாட்டின் அலகு மதிபபீடு 
வசய்ைப்ப்டாதனெ எைக் கருதப்படுகி்றது

8.7.2 இைவமரமையங்கள் ைறறும் இைவமர 
தாவரங்கள் (Endemic centres and endemic 
plants )
ஒரு குறிபபிட்்ட புவியிைல் ்பகுதியில்மட்டும் காணப்படும் 
தாெரஙகள் மற்றும் விலஙகுகள் இ்டெனர 
சிற்்றைஙகள் எைப்படுகின்்றை. புவியின் வ்பரிை 
அல்லது சிறிை ்பகுதிகளில் இ்டெனர சிற்றிைஙகள் 
காணப்ப்டலாம். சில இ்டெனரத் தாெரஙகள் ஒரு 
குறிபபிட்்ட கண்டத்திலும் அல்லது ஒரு கண்டத்தின் 
ஒரு ்பகுதியிலும் மற்்றனெ ஒரு தனித் தீவிலும் 
காணப்ப்டலாம்.

ஒரு குறிபபிட்்ட புவி ்பரபபின் ெரம்பிற்குட்்பட்்ட எந்த 
ஒரு சிற்றிைமும் இ்டெனர சிற்றிைம் எைக் 
குறிபபி்டப்படுகின்்றை. இதற்குத் தனினமப்படுதல், 

சிற்றிைஙகளுக்கு இன்டபைைாை இன்டச்வசைல்கள், 
வினத ்பரவுதலில் சிக்கல்கள்,ஒரு குறிபபிட்்டஇ்டம் த்ள 
விபச்டத்துெம், மற்றும் ்பல சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
சூழநினலயிைல் பிரச்சினைகள் ப்பான்்ற ்பல்பெறு 
காரணஙக்ளாக இருக்கலாம். மூன்று வ்பரிை இ்டெனர 
னமைஙகள் மற்றும் 27 நுணணிைஇ்டெனர 
னமைஙகள் இந்திைாவில் காணப்படுகின்்றை. 
இந்திைாவில் சுமார் மூன்றில் ஒரு ்பஙகு இ்டெனரத் 
தாெர இைஙக்ளாக அன்டைா்ளம் காணப்பட்டுள்்ளை 
மற்றும் இந்திைாவின் மூன்று முக்கிை தாெரவிைல் 
மண்டலஙகளில், அதாெது இந்திை இமைமனல, 
தீ்பகற்்ப இந்திைா மற்றும் அந்தமான் நிக்பகா்பார் 
தீவுகளில் ்பரவிக் காணப்படுகின்்றை. குறிப்பாக 
பமற்குத் வதா்டர்ச்சி மனலப ்பகுதியில் அதிகமாை 
வசறிவில் இ்டெனர தாெரஙகள் காணப்படுகின்்றை. 
ஹார்ட்விககியா பை்னட்�ா மற்றும் பைனடிககியா 
பகாண்�பைனா ஆகிைை இ்டெனரத் தாெரஙகளுக்குச் 
சி்றந்த எடுத்துக்காட்டுக்ளாகும். ஃப்பாபைஸி, 
ஏபபிபைஸி , ஆஸட்பரஸி மற்றும் ஆர்க்கிப்டஸி 
குடும்்பத்னதச் சார்ந்த சிறு வசடிகப்ள அதிகச் 
சதவீதத்தில் காணப்படும் இ்டெனர தாெரஙக்ளாகும்.

இைவமரத தாவரங்கள் வைரியலபு இைவமரமையம்
ைககாரியா 
குற்ாலனசிஸ் 

மரம் பமற்குத்வதா்டர்ச்சி 
மனலயின் வதற்கு 
்பகுதி 

அகஸ்தியமபலயயா 
ைாசிஃப்ளோரைா

மரம் தீ்பகற்்ப இந்திைா

ஹார்ட்விககியா 
பை்னட்�ா

மரம் தீ்பகற்்பம் மற்றும் ெ்ட 
இந்திைா ்பகுதி

பைனடிககியா 
பகாண்�பைனா

மரம் தமிழ�ாடு மற்றும் 
பகர்ளாவின் பமற்குத் 
வதா்டர்ச்சி மனலகள்

பெபைந்்தஸ் 
காசியானா 

ென்வகாடி காசி மனலகள் மற்றும் 
பமகாலைா

குறுகிை குறிபபிட்்ட ெசிபபி்டம், குன்றொை வினத 
உற்்பத்தி, குன்றந்த ்பரெல் விகிதம், குன்றந்த ொழும் 
தன்னமயுன்டைனெ மற்றும் மனிதக் குறுக்கீடுகள் 
ஆகிைை வ்பரும்்பாலும் இ்டெனரத் தாெரச் 
சிற்றிைஙகளின் அச்சுறுத்தலுக்கு முக்கிை காரணஙகள் 
ஆகும் . இெற்றின் ்பாதுகாபபிற்குத் தீவிர முைற்சிகன்ள 
பமற்வகாள்்ளப்ப்டாவிடின் உலக்ளவில் 
இச்சிற்றிைஙகள் அழிெது உறுதிைாகும்.

பைம் 8.11: இ்டெனரத் தாெரஙகள்
அ. பைனடிககியா பகாண்�பைனா

ஆ. ைககாரியா குற்ாலனசிஸ்

ஆஅ
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219சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள்

8.8 ்காரபன் ்கவரபபடுதல ைறறும் ்�மிபபு 
(Carbon capture and Storage – CCS)
கார்்பன் கெரப்படுதல் மற்றும் பசமிபபு என்்பது 
ெளிமண்டலத்தின் கார்்பன்-ன்ட-ஆக்னஸைன்ட 
உயிரிவதாழில்நுட்்பம் மூலமாகக் னகப்பற்றி ஒரு 
கிபலாமீட்்டர் அல்லது அதற்குக் கீழாை ஆழத்தில் உள்்ள 
நிலத்தடிப ்பான்றகளுக்கின்டபை உட்வசலுத்திச் 
பசமிக்கும் முன்றைாகும். வ்பரும் மூலஙக்ளாை 
வதாழிற்சானலகள் மற்றும் மின் ஆனலகளிலிருந்து 
வெளிபைற்்றப்படும் கார்்பன்-ன்ட-ஆக்னஸைன்ட 
ெளிமண்டலத்திற்கு வி்டாமல் இறுதிைாகச் பசமித்தல் 
மூலம் புவி வெப்பமாதனல மட்டுப்படுத்தும் ஓர் 
அணுகுமுன்றைாகும். ்பல்பெறு ஆழந்த புவியிைல் 
அனமபபுகளில் நினலத்த பசமிபபிற்காகப ்பல 
்பாதுகாக்கப்ப்ட பெணடிை இ்டஙகள் இதற்காகத் பதர்வு 
வசய்ைப்பட்டுள்்ளை. வ்பருஙக்டல்களில், திரெச் 
பசமிப்பாகவும், உபலாக ஆக்னஸைன்டப ்பைன்்படுத்திக் 
கார்்பன்-ன்ட-ஆக்னஸைன்ட குன்றத்தல் மூலம் தி்டமாை 
கார்்பபைட்்டாக மாற்றி உலர் அல்லது தி்டச் பசமிப்பாகவும் 
பசமித்து னெக்கப்படுகி்றது. இது புவியிைல் பசகரிபபு 
என்றும் அறிைப்படுகி்றது மற்றும் நிலத்தடி புவியிைல் 
அனமபபுகளில் கார்்பன்-ன்ட-ஆக்னஸைன்ட ப�ரடிைாக 
உட்வசலுத்துதனல உள்்ள்டக்கிை முன்றைாகும். 
குன்றந்து ெரும் எணவணய் ெைல்கள், எரிொயு 
(ெைல்கள்) துன்றகள், உெர் நீரூற்றுகள் மற்றும் 
அகழவிற்கு உகாத நிலக்கரி சுரஙகஙகள் ப்பான்்றனெ 
பசமிபபு இ்டஙக்ளாகப 
்பரிந்துனரக்கப்பட்டுள்்ளை.
்காரபன் ்�்கரிபபு (Carbon 
sequestration)
கார்்பன் பசகரிபபு என்்பது 
ெ ளி ம ண ்ட ல க் 
கரிைமிலொயுனெக் குன்றக்கும் 
ப�ாக்கில் ெளிக் கார்்பனைப 
பிரித்வதடுத்துச் பசமிக்கும் ஒரு 
வசைல்முன்றைாகும்.

தாெரஙகளிலும், க்டலிலும் இைற்னகைாகபெ 
கார்்பன் பசகரிபபு நிகழகி்றது. ெை மற்றும் மண 
்பாதுகாபபு வசைல்முன்றகள் கார்்பன் பசகரிபன்ப 
அதிகரிப்பதன் மூலம் நிலக்கார்்பன் பசகரிபபு மற்றும் 
பசமிபன்பப வ்பாதுொக நின்றென்டைச் வசய்கின்்றை.

எடுத்துக்காட்்டாக நுண ்பாசிகளின் 
சிற்றிைஙக்ளாை கு்ளோபரைல்லா, பசனிப�ஸ்மஸ், 
கரூககாககஸ் மற்றும் கிளோமி்�ா்மானஸ் 
உலகவமஙகும் கரிைமில ொயுவின் கார்்பனைச் 
பசகரிப்பதற்கு உதவிப புரிகின்்றை. யுபஜனியா 
்கர்்யாஃபில்்லட்�ா, ப�க்காமா ஸ்்�னஸ், 
சினன்மாமம் ்ெரைம் ஆகிை மரஙகள் அதிக்ளவு 
கார்்பன் பசகரிபபுத் தி்றன் வ்பற்றுள்்ளை. 
க்டற்வ்பரும்்பாசிகள், க்டற்புற்கள் மற்றும் சதுபபுநிலக் 
காடுகளும் கரிைமில ொயுனெக் கட்டுப்படுத்த அதிகத் 
தி்றன் வ்பற்றுள்்ளை.
்காரபன் வழிததைம் (Carbon Footprint)
மனிதனின் ஒவவொரு வசைலும் �ம் காலடிச்சுெடு 
ப்பால் ஓர் த்டத்தினைத் பதாற்றுவிக்கின்்றை. விெசாைம், 
வதாழிற்சானலகள், கா்டழிபபு, கழிவுநீக்கம், வதால்்படிெ 
எரிவ்பாருன்ள எரித்தல் ப்பான்்ற மானு்ட �்டெடிக்னககள் 
மூலம் ப�ரடிைாகபொ அல்லது மன்றமுகமாகபொ 
்பசுனம இல்ல ொயுப வ்பாருட்கன்ள வமாத்தமாக 
உருொக்குதல் ‘கார்்பன் ெழித்த்டம்’ எைப்படுகி்றது. 
இதனை ஒரு தனி �்பர், குடும்்பம், நிறுெைம் ப்பான்்ற 
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பைம் 8.12: கார்்பன் ெழித்த்டம்

்காரபன் ்தககி (Carbon sink)
ெளி மண்டலத்தில் உள்்ள 
கார்்பனைக் குறிபபிட்்ட கால 
இன்டவெளியில் கரிைமில 
ொயுொக வெளிபை்றாமல் 
தடுத்துச் பசமித்து னெக்கும் 
தி்றன்வ்பற்்ற அனமபபுகள் 
கார்்பன் பதக்கி எைப்படுகி்றது. 
எடுத்துக்காட்டு: காடுகள், 
மண, க்டல் ஆகிைை 
இைற்னக பதக்கிக்ளாகவும், 
நிலத்பதக்கிகள் வசைற்னக 
ப த க் கி க ்ள ா க வு ம் 
அறிைப்படுகின்்றை.
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வதாழிற்சானலகள் ஆகிை நினலகளில் மற்றும் மாநில 
அல்லது பதசிை அ்ளவில் கணக்கிட்டுக் குறிபபி்டப்படுகி்றது. 
இதனை ஒரு ெரு்டத்தில் கரிைமிலொயு ்டன் 
அ்ளனெயில் கணக்கிட்டுப வ்பாதுொக மதிபபி்டப்படுகி்றது. 
வதால்்படிெ எரிவ்பாருன்ள எரித்தல் மூலம் கரிைமிலொயு 
மற்றும் ்பசுனம இல்ல ொயுக்கள் வெளியி்டப்படுகின்்றை. 
இந்த ொயுபவ்பாருட்கள் சூரிை ஆற்்றனலத் தடுப்பதன் 
காரணமாக உலக வெப்பநினல அதிகரிக்கச் வசய்து 
்பனிக்கட்டிகள் கனரதல், அதைால் ்பல தாழொை 
்பகுதிகள் நீரில் மூழகுதல் மற்றும் தீவிரக் காலநினல 
ஏற்்றத்தாழவுகளின் காரணமாகப புைல், காற்று மற்றும் 
ஆழிபப்பரனல ஏற்்ப்ட ெழி ெகுக்கின்்றை. கார்்பன் 
ெழித்த்டத்தினைக் குன்றக்கக் கீழக்காணும் 
முன்றகன்ளப பின்்பற்்றலாம். (i) உள்�ாட்டில் வின்ளயும் 
கனிகள் மற்றும் உற்்பத்திைாகும் வ்பாருட்கன்ள 
உணணுதல் (ii) மின்ைணு சாதைஙகளின் 
்பைன்்பாட்ன்டக் குன்றத்தல் (iii) ்பைணஙகன்ளக் 
குன்றத்தல் (iv) துரித மற்றும் ்பாதுகாக்கப்பட்்ட, 
்பதப்படுத்துப்பட்்ட, வ்பட்டியிலி்டப்பட்்ட உணவுப 
வ்பாருட்கன்ளத் தவிர்த்தல் (v) பதாட்்டஙகன்ள 
உருொக்குதல் (vi) இன்றச்சி மற்றும் க்டல் உணவுகள் 
உட்வகாள்ெனதக் குன்றத்தல். பகாழி ெ்ளர்பபு கால்�ன்ட 
ெ்ளர்பன்பவி்டக் குன்றந்த அ்ளவு ெ்ளர் இ்டத்தினையும், 
ஊட்்டபவ்பாருட்கள் பதனெ மற்றும் குன்றொை 
மாசு்பாட்டினை ஏற்்படுத்துகி்றது (vii) மடிக்கணினி 
்பைன்்பாட்டினைக் குன்றத்தல் (8 மணி ப�ரப ்பைன்்பாடு 
2 கி.கிராம் அ்ளவு கரிைமில ொயுவினை ஒரு ெரு்டத்தில் 
வெளியிடுகி்றது). (viii) துணிகன்ளக் வகாடிகளில் 
உலர்த்துதல் ஆகிைெற்றின் மூலம் குன்றக்கலாம். 
(எடுத்துக்காட்்டாக ‘கிவி’ ப்பான்்ற இ்றக்குமதி வசய்ைப்பட்்ட 
்பழஙகன்ள ொஙகிைால், அது மன்றமுகமாகக் கார்்பன் 
ெழித்த்டத்னத ஊக்குவித்தலாகும். எவொவ்றனில் 
இப்பழம் கப்பல் அல்லது ொன்ெழிபை வ�டுந்தூரம் 
்பைணிப்பதால் ்பல்லாயிர கிபலாகிராம் கரிைமில 
ொயுனெ வெளியி்ட ஏதுொகி்றது.

8.9 ைமைநீர ்�்கரிபபு (Rainwater harvesting)
(தண்ணீர தடடுபபாடடிற்கான தீரவு – ஒரு 
சுறறுச்சூைல பிரச்சிமன)

மனழநீர் ெழிந்பதாடுெனத அனுமதிைாது 
மீணடும் ்பைன்்படுத்தும் விதத்தில் பசகரித்து, 
பசமித்து னெப்பது மனழநீர் பசகரிபபு எைப்படும். 
�திகள் மற்றும் மாடிக் கூனரகளிலிருந்து மனழநீர் 
பசகரிக்கப்பட்டு ஆழகுழிகளுக்குத் திருப்பப்பட்டுச் 
பசமிக்கப்படுகி்றது. நீர் ெழிந்து ஊடுருவிப 
்பள்்ளஙகளில் பசமிக்கப்படுகி்றது. மனழநீர் பசகரிபபு 
�கரப்பகுதிகளில் மட்டுமல்லாமல் விெசாை 
நிலஙகளில் நிலத்தடி நீர் பமலாணனம 
ெழிமுன்றைாக �ன்டமுன்றப்படுத்தப்படுகி்றது. இது 
ெருஙகாலஙகளில் ஓர் முக்கிை, சிக்கைமாை மற்றும் 
குன்றந்த வசலவுன்டை முன்றைாக அனமயும்.

ñí™ õ®è†®
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AíÁ
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îQïð˜ i†®Ÿè£ù
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பைம் 8.13: வீட்டில் மனழநீர் பசகரிபபு கட்்டனமபபு
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பைம் 8.14: நீர் ெழஙகல் மூலஙகளில் 
மனழநீர் பசகரிபபு கட்்டனமபபு

8.9.1 ைமைநீர ்�்கரிபபின் சுறறுச்சூைல 
பயன்்கள்
•	 	பதனெைாை அ்ளவு நிலத்தடி நீர்த் பதனெ 

மற்றும் நீர் ்பாதுகாபபிற்கு ஊக்குவிக்கின்்றது.
•	 	ெ்றட்சியின் கடுனமனை மட்டுப்படுத்துகி்றது.
•	 	்பரபபில் ெழிந்பதாடுெனதத் தடுப்பதால் மண 

அரிபபு குன்றக்கப்படுகி்றது.
•	 	வெள்்ள அ்பாைத்னதக் குன்றக்கி்றது.
•	 	நிலத்தடி நீர் தரம் மற்றும் நிலத்தடி நீர்மட்்டம் 

பமம்்படுத்தப்படுகி்றது, உெர்தன்னமனை 
குன்றக்கின்்றது.

•	 	நீர் பசமிபபின்ப்பாது நிலப்பரபபு வீணாெதில்னல 
மற்றும் மக்கள் இ்டபவ்பைர்வும் தவிர்க்கப்படுகி்றது.
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வின்ளைாட்டு முகெர்கன்ள மகிழவிக்கவும் 
வ்பாறுபப்பற்கி்றது. பமலும் ்பல்ெனகத் தாெர மற்றும் 
விலஙகிைச் சிற்றிைஙகன்ள அதிக அ்ளவு வ்பற்றுக் 
காணப்படுகி்றது.
வ�ம்பரம்பாக்கம் ஏரி: வசன்னையிலிருந்து 25 கிபலா 
மீட்்டர் வதானலவில் அனமந்துள்்ளது. 500 ெரு்டப 
்பழனம ொய்ந்த இந்த ஏரி மனழநீரால் நிரம்பும் 
ஏரிைாகவும், வசன்னையின் குடிநீர் ெழஙகலுக்கும் 
உதவுகி்றது. இந்த ஏரியிலிருந்து முதன்னமைாக 
வெளிபைறும் நீர் ‘அன்டைாறு’ என்்றனழக்கப்படும் 
ஆறு பதான்றுமி்டமாகவும் வி்ளஙகுகி்றது. இது 15 
சதுரக் கிபலா மீட்்டர் அ்ளவு ்பரந்த விரிந்த ஏரிைாக 
உள்்ளது.
ைதுராநத்கம் ஏரி: மனிதைால் உருொக்கப்பட்்ட இந்த 
ஏரி காஞ்சிபுரம் மாெட்்டத்தில் அனமந்துள்்ளது. 
மானல ப�ரப வ்பாழுதுப்பாக்கி்டமாகவும், 
அனமதிைாகக் காட்சிைளிக்கும் உன்ைத இ்டமாகவும், 
அகன்்ற தூை நீரினைப வ்பற்்ற ஏரிைாகத் திகழகி்றது. 
23.3 அடி முழுக்வகாள்்ளவு வ்பற்்ற ஒரு 
நீர்த்பதக்கமாகும். இம்மதுராந்தக ஏரியிலிருந்து 
‘கிளிைாறு’ என்்ற ஒரு சிற்்றாறு பதான்றுகி்றது. 2908 
ஏக்கர் ்பரப்ப்ளவில் உத்தமச்பசாழைால் 
கட்்டப்பட்்டதாகும். (12960 அடி ்பரந்த அனமபபுன்டைது). 
இதன் கனரகள் பிரித்தானிைர்க்ளால் ெலுவூட்்டப்பட்டு, 
690 மில்லிைம் கை அடி பசமிபபுத் தி்றனுன்டைது. 
வசய்ைாறு, திருெணணாமனல மற்றும் 
ெந்தொசியிலிருந்து வ்ப்றப்படும் மனழநீர் இந்த 
ஏரினை அன்டகி்றது.

8.10 ்கழிவுநீர வவளி்யறைம் (Sewage 
Disposal)
கழிவுபவ்பாருள் நீக்கச் வசைல்முன்றகள் 
மூலக்கழிபவ்பாருட்கன்ள எளிதில் நிர்ெகிக்கக் 
கூடிைதாக மாற்றிைனமக்க உதவுகி்றது மற்றும் 
கழிவு நீக்கம் வசய்ைப்பட்்ட வ்பாருட்கன்ள மீட்டு 

•	 	நிலத்தடி நீர் பசமிபபு ஒரு சி்றப்பாை சுற்றுச்சூழல் 
முன்றைாகும் மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 
உகந்த நினலைாை நீர் பசமிபபு யுக்தியின் ஒரு 
்பகுதிைாகும்.

8.9.2. ஏரி்களின் முககியததுவம்
ஏரிகள், கு்ளஙகள் ப்பான்்ற நீர்நினல வதாகுபபுகள் 
்பல்பெறு சுற்றுச்சூழல் ்பைன்்பாடுகன்ள 
அளிப்பபதா்டல்லாமல் �ம் வ்பாரு்ளாதாரத்னத 
்பலப்படுத்தி �ம் தரமாை சுகாதார ொழவிற்கும் 
ெழிெகுக்கின்்றது. ஏரிகள் மனழநீனரச் பசமித்து 
�மக்குக் குடிநீர் அளிக்கி்றது மற்றும் நிலத்தடி 
நீர்மட்்டத்னத பமம்்படுத்தி �ன்னீர் 
உயிர்ப்பன்மத்னதயும் ஏரி அனமந்துள்்ள 
ொழவி்டஙகன்ளயும் ்பாதுகாக்க உதவுகி்றது.

பசனெகன்ளப வ்பாருத்தமட்டில் ஏரிகள் நீர் 
்பராமரிபபு மற்றும் காலநினல தாக்கஙகள் ப்பான்்ற 
முக்கிை பிரச்சினைகளுக்கும், வதா்டர் தீர்வுகன்ள 
அளித்து ெருகின்்றை. பமலும் நுணணூட்்டப 
வ்பாருட்கன்ளத் பதக்கி னெப்பதற்கும் உள்ளூர் 
மனழ வ்பாழிவிற்கு ெழிெனக வசய்ெதும், மாசுக்கன்ள 
அகற்்றவும் ்பாஸ்பரஸ, ன�ட்ரஜன் மற்றும் கார்்பன் 
பசகரிபபிற்கும் இனெ உதவுகின்்றை.
தமிழைாடடின் முககிய ஏரி்கள்
ஏரிகள் மனிதைால் 
உ ரு ெ ா க் க ப ்ப ட் ்ட 
்பரபபுநீர் பசகரிபபு 
அ ன ம ப பு க ்ள ா கு ம் . 
அனெ விெசாைம், 
குடிநீர், மீன்பிடிபபு 
ம ற் று ம் 
வ்பாழுதுப்பாக்கிற்கும் 
உ த வு கி ன் ்ற ை . 
நீர்நினலகன்ளப ்பராமரித்தலும், நிர்ெகித்தலும் 
ஒவவொருெரின் மற்றும் சமுதாைத்தின் கூட்டுப 
வ்பாறுப்பாகும். நீர் பிடிபபு ்பகுதிகன்ள �ாம் அறிந்து 
வகாள்ெதன் மூலம் 
நீர்நினலகன்ளச் சீரழிவிலிருந்து 
தடுக்க இைலும் மற்றும் 
ம ா ச ன ்ட வி லி ரு ந் து 
்பாதுக்காக்கவும் இைலும்.
்�ாைவரம் ஏரி: திருெள்ளூர் 
மாெட்்டத்தின் வ்பான்பைரி 
ெட்்டத்தில் அனமந்துள்்ளது. 
மனழநீரால் நிரப்பப்படும் இந்த 
ஏரிலிருந்து வசன்னைக்காை 
குடிநீர் வ்ப்றப்பட்டு 
ெழஙகப்படுகி்றது. 65.5 அடி 
வகாள்்ள்ளவு தி்றன் வ்பற்்றது. 
பிரித்தானிைர்கள் காலத்தில் 
கட்்டப்பட்்ட இந்த ஏரி, நீர் 

பைம் 8.15: 
வசம்்பரம்்பாக்கம் ஏரி
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பைம் 8.16: கழிவுநீர் சுத்திகரிபபு நினலைத்தின் வசைல்முன்ற வி்ளக்கப்ப்டம்
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மீணடும் ்பைன்்படுத்த உதவுகி்றது. 
கார்்பன்ன்ட ஆக்னஸைட், மீத்பதன், 
ன�ட்ரஸ ஆக்னஸைட் ப்பான்்ற 
்பசுனம இல்ல ொயுக்கள் கழிவு நீர் 
சுத்திகரிபபின்ப்பாது உற்்பத்தி 
வசய்ைப்படுகின்்றை. இது ெளி 
மண்டலத்தில் ஏற்்படுத்தும் தாக்கம் 
மட்டுமல்லாமல் �கர்பபு்றச் சூழல் 
அனமபபு மற்றும் நீர்ொழ சூழல் 
அனமபன்பயும் ்பாதிக்கின்்றை. 
பமம்்பட்்ட கழிவுப வ்பாருள் 
சுத்திகரிபபு நினலைஙகள் 
்பைன்்படுத்துெதன் மூலம் 
காலநினல மாற்்றம் மற்றும் 
மாசு்பாடுகன்ளக் குன்றக்க இைலும்.

வீடு மற்றும் வதாழிற்சானலகளில் 
இருந்து வெளிெரும் கழிவுப 
வ்பாருட்கன்ள, மலக்கழிவு அல்லது 
அழுக்கன்டந்த நீர் ப்பான்்றனெ கழிவுநீர் குழாய்கள் 
மூலம் ்பாய்கி்றது. கழிவுநீர் சுத்திகரிபபு என்்பது 
முழுனமைாை வீடு சார்ந்த மாசுக்கன்ளக் 
கழிவுநீரிலிருந்து அகற்றும் வசைல்முன்றைாகும். 
இைற்பிைல், பெதியிைல் மற்றும் உயிரிைல் 
வசைல்முன்றகள் ஆகிைனெ மாசு்படுதனல 
அகற்றுெபதாடு, சுத்திகரிக்கப்பட்்ட கழிவுநீனர 
உருொக்கிச் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்்ற ெனகயில் 
மாற்றி அனமத்து உதவுகின்்றை. கழிவுநீர் அதிக 
அ்ளவில் கரிமப வ்பாருட்க்ளாலும் மற்றும் 
நுணணுயிரிகன்ளயும் வகாணடுள்்ளை. நீபரான்டகள், 
ஆறுகள் ப்பான்்ற இைற்னக நீர்நினலகளுக்கு 
ப�ரடிைாக இெற்ன்ற வெளிபைற்்ற முடிைாது. 
எைபெ கழிவுநீர் சுத்திகரிபபு நினலைஙகள் 
கழிவுநீனரக் குன்றொை மாசன்டெதாக 
மாற்றிைனமக்க உதவுகின்்றை.

கழிவுநீர் சுத்திகரிபபு வ்பாதுொக மூன்று 
ெனககன்ள உள்்ள்டக்கிைது. இனெ முதன்னம, 
இரண்டாம் மற்றும் மூன்்றாம்நினல சுத்திகரிபபு 
என்று அனழக்கப்படுகின்்றை.

திைக்கழிவு ்ை்லாண்மை (Solid waste 
management)
தி்டக்கழிவு எைப்படுெது திரெமல்லாத கழிவுகன்ளக் 
குறிபபிடுெதாகும். சுகாதாரப பிரச்சினைகள் மற்றும் 
மாசு்பாட்டிற்கு ெழிெகுக்கும் விரும்்பத் தகாத 
ொழக்னகச் சூழனல ஏற்்படுத்துகி்றது. தி்டக்கழிவு 
பமலாணனம தி்டமாை கழிவுகன்ளச் பசகரித்தல் 
மற்றும் சுத்திகரித்தல் வசைல்முன்றனை 
உள்்ள்டக்கிைது. இக்கழிவுகள் ்பைனுள்்ள ெ்ளஙக்ளாக 
மாற்றிைனமக்கப்பட்டு மறுசுழற்சி வசய்ைப்படுெது 
எப்படி என்்பனதக் குறிப்பதாகும். 

நிலத்தில் நிரபபுதல், எரித்துச் சாம்்பலாக்குதல், மீட்பு, 
மறுசுழற்சி, உரமாக்குதல் மற்றும் உைர்வெப்பச் 
சினதவு ஆகிை முன்றகன்ளத் தி்டக்கழிவு 
பமலாணனம உள்்ள்டக்கிைதாகும். 
•	 தி்டக்கழிவுப வ்பாருள் சுத்திகரிபபு மற்றும் 
அகற்றுெதற்காை வதாழில்நுட்்ப முன்பைற்்றம் 
புதுபபிக்கத்தக்க ஆற்்றல் மற்றும் கரிம எருொக 
மாற்றிைனமக்க உதவுகி்றது.
•	 	உயிரிக்ளால் சினதக்க முடிைாத 

�ச்சுத்தன்னமயினைக் வகாண்ட மின்ைணுக் 
கழிவுகள், மனித�லத்னத அச்சுறுத்துதலுக்கு 
உட்்படுத்துெது்டன் மறுசுழற்சியின் ப்பாது 
வெளியிடும் புனக வெளிபைற்்றம் மற்றும் 
அெற்றின் கசிதல், நீர் நினலகளுக்கு மிகபவ்பரிை 
அச்சுறுத்தனல உருொக்குகின்்றை. இந்தப 
பிரச்சினைகன்ளக் குன்றக்க பெ்ளாண நில 
நிரபபுதபல ஒரு சி்றந்த முன்றைாகும்.

திரவக ்கழிவு ்ை்லாண்மை (Liquid waste 
management)
திரெக் கழிவு என்்பது மூல ஆதாரஙகள் (point 
source) மற்றும் மூலமறிைா ஆதாரஙகள் (non-point 
source) மூலம் வெளிபைற்்றப்படும் வெள்்ளநீர் மற்றும் 
கழிவுநீர் ஆகிைெற்ன்ற உள்்ள்டக்கிைதாகும். 
வீடுகளிலிருந்து வெளிபைறும் கழிவுநீர், 
வதாழிற்சானலகளில் சுத்தப்படுத்தப ்பைன்்படும் 
கழிவுநீர் திரெஙகள், வீணடிக்கப்பட்்ட அழுக்கு 
நீக்கிகள் ஆகிைெை திரெக் கழிவுகளுக்கு 
எடுத்துக்காட்டுக்ளாகும்.
�கராட்சி கழிவுகளிலிருந்து வெளிபைற்்றப்படும் நீர் 
தீஙகு வின்ளவிக்கக்கூடிை ப�ாய் கிருமிகன்ளக் 
வகாணடுள்்ளது. இதுவும் ்பைனுறு நீர் (grey water ) 
எைப்படும். கழிப்பன்ற நீஙகலாக வீட்டு உ்பபைாகக் 

பைம் 8.17: நில நிரபபுதல்
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கருவிகளிலிருந்து (குளிைல் வதாட்டி, குளிைல் 
நீர்த்தூவிகள், சனமைலன்ற கழுவித் வதாட்டிகள் 
மற்றும் துணி துனெக்கும் இைந்திரம்) வெளிபைறும் 
நீரும் ்பைனுறு நீர் எைப்படும். �கராட்சி கழிவுகள் 
உயிரிைல் முன்றயில் �ச்சுக்கள் நீக்கப்பட்டுப பி்றகு 
மறுச்சுழற்சி வசய்ைப்படுகின்்றை. வீட்டு உ்பபைாகக் 
கழுவு நீர் மறுசுழற்சி வசய்ைப்பட்டுத் பதாட்்டஙகளுக்குப 
்பைன்்படுத்தப்படுகின்்றை.

8.11 சுறறுச்சூைல தாக்க ைதிபபீடு (Environmental 
Impact Assesment – EIA)
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிபபீடு என்்பது சுற்றுச்சூழல் 
பமலாணனமயின் ஒரு உ்பாைமாகும். சூழல்மண்டலம் 
மற்றும் உயிரிைல் சமுதாைஙகள் மீது ஏற்்படுத்தப்படும் 
தாக்கத்னத வெகுொகக் குன்றக்கவும், இைற்னக 
ெ்ளஙகன்ள உகந்த அ்ளவு ்பைன்்படுத்தவும், 
கட்டுப்படுத்தவும் ்பரிந்துனரக்க உதவி புரிகி்றது. 
ெருஙகால நிதிசார் ெ்ளர்ச்சித் திட்்டஙகள், 
அனணக்கட்டுகள், வ�டுஞ்சானலத் திட்்டஙகள், 
முன்வமாழிைப்பட்்ட ெ்ளர்ச்சித் திட்்டஙக்ளால் ஏற்்படும் 
சுற்றுச்சூழல் வின்ளவுகன்ள முன்ைபர கணிக்கப 
்பைன்்படுகி்றது. சமூக, வ்பாரு்ளாதார, கலாச்சார மற்றும் 
மனித�லத்தாக்கம் ஆகிைெற்ன்றக் கருத்தில் 
வகாணடு அறிைப்படுகி்றது. பிராந்திைச் 
சூழநினலகளுக்பகற்்றொறு திட்்டஙகளுக்குரிை 
ெடிெத்தினை அளிக்கவும், சுற்றுச்சூழல் 
தாக்கத்தினைக் குன்றக்கவும் உதவுகி்றது. பமலும் 
உறுதிைாை சுற்றுச்சூழல் சீரழிவினைத் தவிர்க்கவும், 
கழிவுப வ்பாருட்கன்ள அகற்றுெதற்கும் இைற்னக 
ஆதாரஙகன்ள உகந்த அ்ளவு ்பைன்்படுத்தவும் 
ெழிெகுக்கின்்றது.
�மூ்கததிறகுச் சுறறுச்சூைல தாக்க ைதிபபீடடினால 
ஏறபடும் பயன்்கள்:
•	 ஓர் ஆபராக்கிைமாை சுற்றுசூழல்
•	 உயிரிப்பன்மத் வதாகுபபினைப ்பராமரித்தல்
•	 குன்றந்த்ளவு ெ்ளஙகள் ்பைன்்பாடு
•	 	குன்றந்த அ்ளவு ொயு வெளிபைற்்றம் மற்றும் 

சுற்றுசூழல் பசதம், ஆகிை ்பைன்கள் 
ஏற்்படுகின்்றை.

8.11.1 உயிரிபபன்ைத தாக்க ைதிபபீடு 
(Biodiversity Impact Assessment – BIA)
உயிரிப்பன்மத் தாக்க மதிபபீடு ெ்ளர்ச்சி, திட்்டமி்டல் 
மற்றும் வசைல்்படுத்தலுக்கும், முடிவுகளுக்கும் உதவும் 
ஒரு கருவிைாகும். இது ெ்ளர்ச்சி திட்்டஙகளுக்கு 
உறுதிைளிப்பனதக் குறிக்பகா்ளாகக் வகாணடுள்்ளது. 
பமலும் இது உயிரி்பன்மம் வதா்டர்்பாை 
ஆபலாசனைகன்ள ஒருஙகினணக்கவும் உதவுகி்றது. 
பமலும் இனெகள் உயிரி்பன்ம ஆதாரஙகன்ளப 
்பாதுகாக்கும் வசைல்முன்றகளுக்காை சட்்ட 

இணக்கத்னத அளிக்கவும் உயிரி்பன்ம �ன்னமகன்ள, 
சமமாை, நிைாைமாை முன்றயில் ்பைன்கன்ளப 
்பகிர்தனலயும் ெழஙகுகி்றது.

உயிரி ்கண்்காணிபபு (Biomonitoring)
சூழல்வதாகுபபு, உயிரி ்பன்மக்கூறுகள், இைற்னக 
ொழி்டஙகள், சிற்றிைம் மற்றும் உயிரிைத்வதானக 
சார்ந்த நிலப்பரபபு ஆகிைெற்றில் �ன்டவ்பற்றுக் 
வகாணடிருக்கும் மாற்்றஙகள் மற்றும் அெற்றின் 
தற்ப்பானதை நினல குறித்துக் கணகாணிக்கவும், 
மதிபபி்டவும் உதவும் ஒரு வசைலாகும்.
ஆளில்லா பெ்ளாண ்ப்றக்கும் இைந்திரம் (drone) 
என்்பது ்பைன்்ப்டாடுன்டை ்பயிர் வ்பருக்கம் மற்றும் 
்பயிர் ெ்ளர்ச்சினைக் கணகாணிக்கும், 
பெ்ளாணனமக்கு உதவும் ஒரு ஆளில்லா 
ொனூர்திைாகும். விெசாயிகளுக்கு இவபெ்ளாண 
இைந்திரம் விெசாயிகள் தஙக்ளது நிலஙகன்ள 
ொனிலிருந்து கணகாணிக்கும் ொய்பபினை 
ெழஙகுகி்றது. நீர்்பாசை பிரச்சினைகள், மணணின் 
மாற்்றஙகள், பூச்சி மற்றும் பூஞ்னசத் தாக்கஙகள் 
முதலிை வதால்னலகன்ளக் கூரிை ்பார்னெைால் 
(bird’s eye view) வதளிவு்படுத்த உதவுகி்றது. 
்பாதுகாப்பாை, சிக்கைமாை, அ்பாைஙக்ளற்்ற பூச்சி 
மருந்து மற்றும் உரஙகன்ளப ்பைன்்படுத்துெதற்கு 
உதவும் பமலும் ஒரு எளிை முன்றைாகும்.

பைம் 8.18: ஆளில்லா பெ்ளாண ்ப்றக்கும் இைந்திரம்

உயிரிபபன்ைத தாக்க ைதிபபீடடு பயன்்கள்
•	 நிலமாற்்றம் மற்றும் ்பைன்்பாடு காப்பதிலும்
•	 	நிலத் துண்டாக்குதல் மற்றும் 

தனினமப்படுத்துதலும்
•	 ெ்ளஙகள் பிரித்வதடுத்தல்
•	 	புனக வெளிபைற்்றம் , கழிவுகள், பெதி வ்பாருட்கள் 

பு்ற உள்ளீடு வசய்ைவும்
•	 	மரபு மாற்்றப்பட்்ட சிற்றிைஙகள், அந்நிை மற்றும் 

ஆக்கிரமிபபு சிற்றிைஙகன்ள அறிமுகப்படுத்துதல்
•	 	இ்டெனர மற்றும் அச்சுறுத்தலுக்குட்்படும் தாெர 

மற்றும் விலஙகிைஙகளின் மீது ஏற்்படும் தாக்கம் 
ஆகிைெற்றிற்கு உதவுகின்்றை.

8.12 புவியியல�ார த்கவல அமைபபு்கள் 
(Geographic Information System)
புவிப்பரபபின் மீதுள்்ள அனமபபு சார்ந்த தகெல்கன்ள 
(GIS) ்ப்டம்பிடிக்க, பசமிக்க, பசாதிக்க மற்றும் 
காட்சிப்படுத்த உதவும் தகெல்சார் கணினிசார் ஓர் 
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அனமப்பாகும். பமலும் புவிசார்ந்த தகெல், புவி மற்றும் 
ொன்சார் தகெல்கள் அளிக்கவும், தி்றம்்ப்டக் 
னகைாள்ெதற்கும், ்பகுத்தறிதலுக்கும், நிர்ெகிக்கவும் 
உதவுகி்றது. பூமிப்பரபபின் மீதுள்்ள ஒரு வ்பாருளின் 
நினலனை நிர்ணயிக்க உதவும் வசைற்னகக்பகாள் 
ெழிகாட்டும் ஓர் அனமப்பாகும்.

புவியின் மீதுள்்ள ஓர் அனமவி்டத்னத மக்கள் 
துல்லிைமாகக் கணடுணரப ்பைன்்படும் சம 
இன்டவெளியில் நினல நிறுத்தப்பட்டுள்்ள பூமியின் மீது 
சுற்றிெரும் �ட்சத்திரக் கூட்்டம் ப்பான்்ற 30 
வசைற்னகக்பகாள்கள் ஒருஙகனமந்த 
கூட்்டனமப்பாகும்.

சுரஙகம், ொன்்பைணம், பெ்ளாண மற்றும் 
க்டல்சார் சூழல் வதாகுபபு உலகம் முழுெதும் 
அ்ளந்தறியும் தற்ப்பானதை ்பைன்்பாட்டிலுள்்ள 
வசைலிக்ளாகும்.
புவியியல�ார த்கவல அமைபபு்களின் முககியததுவம்
•	 சூழல் தாக்க மதிபபீடு
•	 	இைற்னக சீற்்றம் பமலாணனம, நிலச்சரிவு 

அ்பாைஙகன்ள ெனரைறுக்க
•	 நிலப்பரபபு மற்றும் ்பைன்்பாடு தீர்மானிக்க
•	 வெள்்ள அ்பாைப ்பாதிபபுகன்ள மதிபபி்ட
•	 இைற்னக ெ்ளஙகன்ள பமலாணனம வசய்ை
•	 மண ெனர்ப்டம் உருொக்க
•	 ஈரநில ெனர்ப்டத் தைாரிபபு
•	 	நீர்்பாசை பமலாணனம மற்றும் எரிமனல 

அ்பாைஙகன்ள கண்டறிை
•	 	அச்சுறுத்தலுக்குட்்பட்்ட மற்றும் இ்டெனர 

சிற்றிைஙகள் பமலும் தாெரக் கூட்்டஙகளின் 
ெனர்ப்டம் தைாரிக்கவும் ்பைன்்படுகி்றது

வதாம்லஉணரி (Remote sensing)
வதானலஉணரி என்்பது ஒரு குறிபபிட்்ட இ்டத்தின் 
இைற்பிைப ்பணபுன்ள கணடுபிடிக்கவும் மற்றும் 
கணகாணிக்கவும் உதவும் ஒரு வசைல்முன்றைாகும். 
இது ஒரு குறிபபிட்்ட இ்டத்திலிருந்து கதிரிைக்க 
உமிழவு மறுபபிரதி்பலித்தனலத் வதானலவிலிருந்து 
குறிபபிட்்ட இ்டத்னத அ்ளவி்ட உதவுகி்றது. ஒரு தனி 
மரம் முதல் வ்பரிை தாெரக்கூட்்டம் மற்றும் ெை 
உயிரிகன்ளப ்பாதுகாக்கின்்ற வசைல் முன்றகளின் 
சரிைாை ்ப்டக்குறிபபு மற்றும் தகெல்கள் மூலம் 
கண்டறிதல் கருவிைாகும். நிலப்பைன்்பாட்டு 
முன்றகளின் ெனகப்பாட்டிற்கும் மற்றும் அெற்ன்ற 
அறிந்து வகாள்ெதற்கும் உயிரி ்பன்மம் குன்றந்த 
அல்லது அதிகப ்பரபபிலுள்்ள தாெரஙகள் 
இைஙகாணுதலுக்கும், ்பணப்பயிர், மருத்துெத் 
தாெரஙகள், அச்சுறுத்தலுக்குட்்பட்்ட தாெரஙகளில் 
்பல்பெறு சிற்றிைஙகன்ள ெருஙகாலஙகளில் 
்பாதுகாக்கவும், ்பராமரிக்கவும் உதவுகி்றது.

சிைபபுப பயன்்கள்
•	 	விரும்்பத்தக்க சூழனல நிர்ணயிக்கவும், ப�ாய் 

்பரவுதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் முதலிைெற்ன்ற 
அறிை உதவுகி்றது.

•	 	ெைத்தீ மற்றும் சிற்றிைப ்பரெனல 
ெனர்ப்டமாக்கப ்பைன்்படுகி்றது.

•	 	�கரப்பகுதி ெ்ளர்ச்சி மற்றும் பெ்ளாண நிலம் 
அல்லது காடுகளில் ்பல ெரு்டஙகளில் நிகழும் 
மாறு்பாடுகன்ளயும் கணகாணிக்க உதவுகி்றது.

•	 	க்டலடிமட்்டம் மற்றும் அெற்றின் ெ்ளஙகன்ளயும் 
்ப்டமி்டப ்பைன்்படுகி்றது.

வ�யறம்கக்்காள்்களின் பயன்பாடு்கள்
வ�யறம்கக்்காளின் 
வபயர 

ஏவபபடை 
ஆண்டு

பயன்பாடு

SCATSAT - I வசபவ்டம்்பர் 
2016

காலநினல 
முன்ைறிவிபபு, புைல் 
கணிபபு மற்றும் 
இந்திைாவில் கணிபபு 
பசனெ

INSAT - 3DR வசபவ்டம்்பர் 
2016

இைற்னகச்சீற்்ற 
பமலாணனம

CARTOSAT - 2 சைெரி 2018 புவி உற்றுப�ாக்கல்
GSAT - 6A மார்ச் 2018 தகெல் வதா்டர்பு
CARTOSAT -2 
(நூ்றாெது 
வசைற்னகக்பகாள்)

சைெரி 2018 எல்னலப்பாதுகாபன்ப 
கணகாணிக்க

பாைச்சுருக்கம்
்பசுனம இல்ல வின்ளவு காலநினல மாற்்றஙகன்ளத் 
பதாற்றுவித்து உலக வெப்பமாதனல உருொக்குகி்றது. 
காடுகன்ள அழிப்பதால் மண அரிபபு ஏற்்படுதலும், புதிை 
காடுகள் உருொக்குெதிைால் தாெரக் கூட்்டஙகன்ள 
மீட்வ்டடுக்கவும் நிலத்தடி நீர் மட்்டத்தினை 
உைர்த்தி்டவும் உதவுகி்றது. உரஙகள், 
பூச்சிக்வகால்லிகள் ப்பான்்ற பெ்ளாண பெதி 
வ்பாருட்கள் நிலத்தில் ெழிந்பதாடுெதால் மண 
மலட்டுத்தன்னம உருொகித் தாெரஙகளின் ெ்ளர்ச்சி 
குன்றுகி்றது. அரசு தாெரக் கூட்்டஙகன்ள மீட்வ்டடுக்க 
இது உதவுகி்றது. சமூகம் மற்றும் அரசின் ்பஙகளிப்பால் 
பெ்ளாண காடு ெ்ளர்பபு மூலம் மரஙகள் மீளுறுொக்கப 
்பைன்்படுகி்றது. தாெரஙகள் மற்றும் விலஙகுகன்ள 
அெற்றின் இைற்னகைாை ெ்ளரி்டஙகளில் 
்பாதுகாத்தி்ட உதவுகி்றது. பமலும் மனித முைற்சிைால் 
உருொக ெை உயிரி பூஙகாக்கள் மற்றும் பதசிைப 
பூஙகாக்கள் ப்பான்்ற சூழல்கன்ளயும் ்பாதுகாக்க 
இைலுகி்றது. ்பன்ைாட்டு இைற்னக ்பாதுகாபபு 
கூட்்டனமபபு (IUCN) ்பழனமைாை சூழல் அனமப்பாகும். 
இது இ்டெனர மற்றும் அச்சுறுத்தலுக்குட்்பட்்ட 
சிற்றிைஙகன்ளப ்பாதுகாக்க உதவுகி்றது. 
ெளிமண்டலத்தில் கார்்பன் அ்ளவினைச் பசகரிபபு 
மூலம் குன்றவு்றச் வசய்ைவும் உதவுகி்றது. மனழநீர் 
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பசகரிபபு மூலம் நிலத்தடி நீர் மட்்டம் பமம்்பா்டன்டை 
ெழிபகாலும். �கரஙகளில் குடிநீர் ெழஙகி்டவும், 
தமிழ�ாட்டின் ஏரிகளின் முக்கிைத்துெம் ப்பணவும் 
உதவுகி்றது. இைற்னகச்சீற்்ற பெ்ளாணனம, அ்பாைப 
்பகுத்தாய்வு ்பயிலவும், சூழல் மற்றும் உயிரிப்பன்மம் 
மதிபபி்ட உதவுகி்றது. புவியிை தகெலனமபபு மறும் 
வதானலயுணரி மூலம் காடுகளின் ்பரபன்பக் 
கணகாணிக்கப ்பைன்்படுகி்றது.

ைதிபபீடு
1.  ்பசுனம இல்ல வின்ளவினை 

அதிக அ்ளவிபல குன்றப்பது 
கீழகண்டெற்றுள் எது எைக் 
குறிபபிடுக.

 அ)  வெப்பமண்டலக் 
க ா டு க ன ்ள க் 
கால்�ன்டக்காை பமய்ச்சல் நிலஙக்ளாக 
மாற்றுதல்

 ஆ)  அதிகப்படிைாை வ்பாதிக்கும் தாள்கன்ள 
எரித்துச் சாம்்பாலாக்கிப புனதத்தனல 
உறுதிப்படுத்துெது

 இ)  மறுெடிெனமபபு மூலம் நில நிரபபு அன்டதல் 
மீத்பதன் பசமிக்க அனுமதித்தல்

 ஈ)  வ்பாதுப ப்பாக்குெரத்தினை வி்டத் தனிைார் 
ப்பாக்குெரத்தினைப ்பைன்்படுத்துல் 
ஊக்குவித்தல்

2. ஆகாைத் தாமனரனைப வ்பாறுத்தெனர
  கூற்று I – பதஙகும் நீரில் ெ்ளர்ந்து காணப்படுகி்றது 

மற்றும் இது நீரிலுள்்ள ஆக்ஸிஜனை முற்றிலும் 
வெளிபைற்றுகி்றது.

  கூற்று II – இது �மது �ாட்டின் உள்�ாட்டு 
தாெரமாகும்.

 அ)  கூற்று I சரிைாைது மற்றும் கூற்று II தெ்றாைது
 ஆ)  கூற்று I மற்றும் II - இரணடு கூறுகளும் 

சரிைாைது
 இ) கூற்று I தெ்றாைது மற்றும் கூற்று II சரிைாைது
 ஈ) கூற்று I மற்றும் II – இரு கூறுகளும் தெ்றாைது
3. தெ்றாை இனணயினணயினை கண்டறிக
 அ)  இ்டென்ற – சிற்றிைஙகள் ஒரு குறிபபிட்்ட 

எல்னலக்குள் காணப்படும் மற்றும் பெவ்றஙகும் 
காணப்படுெதில்னல

 ஆ)  மிகு ெ்ளஙகள் – பமற்கு வதா்டர்ச்சிமனல
 இ)  வெளி ொழி்டப ப்பணுனக – விலஙகிைப 

பூஙகாக்கள்
 ஈ)  பகாயில் பதாட்்டஙகள் – இராஜஸதானின் 

வசயின்த்ரி குன்று 
 உ)  இந்திைாவின் அன்னிை ஆக்கிரமிபபு 

சிற்றிைஙகள் – ஆகாைத் தாமனர

4.  பதால் புற்றுப�ானை அதிகரிக்கும் நிகழவு எந்த 
ெளிமண்டல ொயு குன்றவு காரணமாக 
ஏற்்படுகி்றது?

 அ) அம்பமானிைா ஆ) மீத்பதன்
 இ) ன�ட்ரஸ ஆக்னஸைட் ஈ) ஓபசான்
5.  14% மற்றும் 6% ்பசுனம இல்ல ொயுக்கள் புவி 

வெப்பமைமாதலுக்குக் காரணமாை முன்றபை
 அ) N20 மற்றும் CO2  ஆ) CFCs மற்றும் N20 
 இ) CH4 மற்றும் CO2  ஈ) CH4 மற்றும் CFCs
6.  கீழகண்டெற்றில் எது அச்சுறுத்தும் சிற்றிைஙகள் 

உண்டாெனதக் குன்றக்கும் முக்கிை காரணமாகக் 
கருதப்படுெது?

 அ)  அதிகப்படிைாை பெட்ன்டைாடுதல் மற்றும் 
அத்துமீ்றல்கள்

 ஆ) ்பசுனம இல்ல வின்ளவு
 இ) ப்பாட்டியிடுதல் மற்றும் வகான்று உணணுதல்
 ஈ) ொழி்ட அழிவு
7. காடுகள் அழிக்கப்படுதல் எைப்படுெது
 அ)  காடுக்ளற்்ற ்பகுதிகளில் ெ்ளரும் தாெரஙகள் 

மற்றும் மரஙகள்
 ஆ)  காடுகள் அழிந்த ்பகுதிகளில் ெ்ளரும் 

தாெரஙகள் மற்றும் மரஙகள்
 இ)  கு்ளஙகளில் ெ்ளரும் தாெரஙகள் மற்றும் 

மரஙகள்
 ஈ)  தாெரஙகள் மற்றும் மரஙகள் ஆகிைெற்ன்ற 

அகற்றுதல்
8.  காடுகள் அழித்தல் எனத முன்னிறுத்திச் 

வசல்ெதில்னல?
 அ) பெகமாை ஊட்்டசத்து சுழற்சி
 ஆ) மண அரிபபு
 இ) மாற்றிைனமக்கப்பட்்ட உள்ளூர் ொனினல
 ஈ) இைற்னக ொழி்ட ொனினல நினல அழிதல்
9. ஓபசானின் தடிமனை அ்ளவிடும் அலகு?
 அ) ஜூல் ஆ) கிபலா
 இ) ்டாபசன் ஈ) ொட்
10.  இந்திை இராணுெத் த்ளத்திற்கு அருகில் 

ஆஙகிபலைச் சகாபதத்தில் உருொக்கப்பட்்ட ஏரி?
 அ) வீராணம் ஏரி ஆ) மதுராந்தகம் ஏரி
 இ) பசாழெரம் ஏரி ஈ) வசம்்பரம்்பாக்கம் ஏரி
11.  கர்�ா்டகாவின் சிர்சி என்னும் இ்டத்தில் சூழனலப 

்பாதுகாக்கும் மக்களின் இைக்கம் ைாது?
 அ) சிபபகா இைக்கம்
 ஆ) அமிர்தா பதவி பிஷொஸ இைக்கம்
 இ) அபபிக்பகா இைக்கம்
 ஈ) பமற்வகாண்ட எதுவுமில்னல
12.  பிலிபன்பன்சிலிருந்து இந்திைாவில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்்ட ஆக்கிரமிபபு சிற்றிைம்?
 அ) பலண்�ானா ஆ) பு்ரைாசாபபிஸ்
 இ) ைார்ததீனியம் ஈ) கபைாஃபைபெகஸ்
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13.  எள் மற்றும் கம்பு ப்பான்்ற ்பணப்பயிர் 
ெ்ளர்ச்சிகன்ளத் தடுக்கும் தாெரம்?

 அ) கபைாஃபைகஸ் ஆ) ைார்ததீனியம்
 இ) பலண்�ானா ஈ) பு்ரைாசாபபிஸ்
14.  மரத்தீெைத்திற்காக ெ்ளர்க்கப்படுகின்்ற தாெரம் 

எது?
 அ) பசஸ்்ைனியா மறறும் அக்கசியா
 ஆ) பசாலானம் மறறும் கு்ரைாட்�்லரியா
 இ) கிபளேட்்�ாரியா மறறும் பி்கானியா
 ஈ) ்்தககு மறறும் சந்்தனம்
15.  IUCN சிெபபு ்பட்டிைல் அலகுகளில் அச்சுறுத்தும் 

சிற்றிைப ்படியில் C எனதக் குறிபபிடுகி்றது?
 அ) புவியில் ெனர
 ஆ) எணணிக்னகசார் ்பகுப்பாய்வு
 இ)  சிறிை தாெரக் கூட்்டத்தின் அ்ளவு மற்றும் வீழச்சி
 ஈ) தாெரக்கூட்்டம் குன்றத்தல்
16. ஓபசான் துன்ள என்்றால் என்ை?
17.  ெணிக பெ்ளாண காடு ெ்ளர்பபு மூலம் 

ெ்ளர்க்கப்படும் �ான்கு தாெர 
எடுத்துக்காட்டுகன்ளத் தருக.

18. பெ்ளாண பெதி வ்பாருட்கள் என்்றால் என்ை?
19.  கார்்பன் கெரப்படுதல் மற்றும் பசகரித்தல் (CCS) 

என்்றால் என்ை?
20.  காலநினலயினை நிர்ெகிப்பதில் காடுகள் 

எவொறு உதவிபுரிகின்்றை?
21.  ்பன்ம ்பாதுகாபபில் பகாவில் காடுகள் எவொறு 

உதவிபுரிகின்்றை?
22.  வ்பாதுொை �ான்கு ்பசுனம இல்ல ொயுக்களில் 

மிக அதிகமாகக் காணப்படுகின்்ற ொயு எது? இந்த 
ொயு தாெரத்தின் ெ்ளர்ச்சினை எவொறு 
்பாதிக்கி்றது என்்பனதக் குறிபபிடுக.

23.  அச்சுறுத்தலுக்கு உட்்பட்்டது, ்பாதிபபிற்கு உட்்பட்்டது 
மற்றும் அரிதாை சிற்றிைஙகள். இெற்ன்ற 
பெறு்படுத்துக.

24.  நீர் ்பற்்றாக்குன்ற தீர்னெ ஆபலாசித்து அதன் 
�ன்னமகன்ள வி்ளக்கவும்.

25.  புதிை காடுகள் பதாற்றுவித்தலில் தனி ஆய்வுகள் 
குறித்து வி்ளக்குக.

26.  மீணடும் காடுகள் உருொக்குெதால் ஏற்்படும் 
வின்ளவுகள் ைானெ மற்றும் பெ்ளாண காடு 
ெ்ளர்பபின் �ன்னமகள் ைானெ?

்கம்லச்வ�ால அ்கராதி
பாசி்களின் ை்லரச்சி: நீரின் பெதிை மாற்்றத்திற்கு 
காரணிைாகவும் நீரின் தன்னம ்பாதிபபிற்கு 
காரணமாகவும் அனமயும் தீஙகு வின்ளவிக்கும் 
்பாசிகளின் திடீர் ெ்ளர்ச்சி ‘்பாசிகளின் மலர்ச்சி’ 
எைப்படும்.

வளி ைண்ை்லம்: சூழல் வதாகுதியின் ஒத்த ொழி்டப 
்பகுதியில் ொழும் தாெர, விலஙகு மற்றும் உயிரிைத் 
வதாகுதிகளின் சுற்றுச்சூழல் நினல

உயிரி்கைால சிமதவுறும் ்கழிவு்கள்: தாெர மற்றும் 
விலஙகு மூலஙகள் சீரிை உயிரிைஙக்ளால் 
சினதவு்றக்கூடிை கரிமக் கழிவு

உயிரி்்காைம்: உயிரிகளுக்கு உயிராதாஙகன்ள 
அளிக்கும் பூமியின் ெளிமண்டலம் அ்டஙகிை ஒரு ்பகுதி

்கழிவுநீரக ்கசிவு வடி்கால: சில கழிவுநீர் 
வதாட்டிகளிலிருந்தும், வதாழிற்சானலகளிலிருந்தும் 
வெளிபைறும் கழிவுநீர் கசிந்பதாடும் ெடிகால்

நி்லததில நிரபபுதல: சூழல் ்பாதுகாபபு முகனமைகத்தால் 
உரிமம் வ்பற்்ற கழிவுகன்ள நிரப்ப ெடிெனமக்க்பட்்ட 
நிலப்பரபபு

எண்மணய் ்கசிவு: வமதுொக நீரின் மூலம் 
சுற்றுச்சூழலுக்கு வெளிபைற்்றப்படும் தீஙகு 
வின்ளவிக்கக்கூடிை எணவணய் கசிவு. இெற்ன்ற 
அகற்றுெது மிகவும் கடிைம் மற்றும் இனெ ்ப்றனெகள், 
மீன்கள் மற்றும் ெை உயிரிைஙகன்ள அழிப்பதாகும்.

்கதிரவீச்சு: இைற்னகைாகபொ அல்லது 
வசைற்னகைாகபொ துகள்களினூப்ட நுனழந்து 
வசல்லத்தக்க ஆற்்றல் மிக்க கதிர்கள் முன்றபை 
சூரிைன் மற்றும் பூமியிலிருந்து உருொகக்கூடிை 
அல்லது X-கதிர் இைந்திரத்திலிருந்து உருொகும் 
கதிர்க்ளாகும்.

்கதிரியக்கமுறைமவ: வ்பாருட்கள் கதிர்வீச்சினை 
வெளிபைற்றிைால் அனெ கதிரிைக்கமுற்்றனெ 
என்்பர்.

ைறுசுைறசி: ்பழுது்பட்்ட அல்லது ்பைன்்படுத்தப்பட்்ட 
கழிவுப வ்பாருட்கன்ள மீணடும் புதுபபித்து 
உ்பபைாகிக்கும் முன்றைாகும்.

�ாக்கமை நீர அல்லது ்கழிவுநீர: ்பலதரப்பட்்ட வீட்டு 
மற்றும் வதாழிற்சானலகளிலிருந்து வெளிபைற்்றப்படும் 
திரெக்கழிவு நீர்நினலகளில் கலந்துள்்ள ்பல்பெறு 
கழிவுகள்

வதாைரபயன்தரும் வைரச்சி: ஆற்்றல் ஆதாரஙகன்ள 
மக்களின் இன்ன்றை பதனெனை பூர்த்தி 
வசய்ெபதா்டல்லாமல், ெருஙகால சந்ததிகளுக்கும் 
குன்றவு்றாமல் வ்ப்ற ்பைன்்படும் ெ்ளர்ச்சி, ‘வதா்டர் 
்பைன்தரும் ெ்ளர்ச்சி’ ஆகும்.
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உரலி :
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity

சுறறுச்சூைல பிரச்சிமன்கள்

படி 2படி 1 படி 3 படி 4

வ�யலமுமை
படி 1:   வசைலினை தி்றந்தவு்டபை �மது பூமி சுழல்ெது 

வதரியும்,அதனைச் சுற்றி �ாசாவின் வசைற்னகபகாள்கள் 
சுற்றிெருெதும் வதரியும்.

படி 2:  அந்த வசைற்னகபகாள்கன்ள வசாடுக்கிைால் அதன் ெடிெம் மற்றும் அதன் வசைல்்பாடுகன்ள அறிந்து 
வகாள்்ளலாம். 

படி- 3:  Vital Signs என்்பனத வசாடுக்கிைால் கார்்பன் ன்ட ஆக்னசடு,கார்்பன் பமாைாக்னசடு,ஓபசான் 
ப்பான்்றனெ விரவியுள்்ளனத காணலாம்.

படி- 4:  Details-என்்பதனை வசாடுக்க இந்த வசைலி ்பற்றியும் வசைற்னகபகாள்கள் ்பற்றியும் தகெல்கள் 
இருக்கும்

EARTH NOW - �ாசாொல் 
வெளியி்டப்பட்்ட வசைலிைாகும், இது 
�மது பூமியின் மீது நிகழும் சின்ை 
மாற்்றஙகன்ளயும் �மக்கு 
உ்டைடிைாக காட்டுகி்றது.

*்ப்டஙகள் அன்டைா்ளத்திற்கு மட்டும்

இமணயச்வ�யலபாடு
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மைனிதர�ளுக்கும் க்பொருளொதொர முக்கியததுவம் வொயந்த 
தொவரங�ளுக்கும்  இ்்டநயயள்ள கதொ்டர்்பப ்பற்றி 
்படிப்பது பபாருளா�ாரத் �ாேரவியல் எனப்படும்.  இது 
மைனிதர�ளுக்குப ்பயன்படும் உணவுத தொவரங�ள், 
மைருததுவத தொவரங�ள் மைற்றும் இதர நத்வ�ளுக்குப 
்பயன்படும் தொவரங�்ளப ்பற்றிய ஆயவுப பிரிவொகும்.  
க்பொருளொதொரத தொவரவிய்ொனது, உைவியல், 
மைொனு்டவியல், கதொல்லியல், நவதியியல், சில்்்ை 
மைற்றும் க்பருவணி�த து்ை�்ள இ்ணக்கிைது.

9.1 மைனி�ர்்களுககும் �ாேரங்களுககும் 
இ்டவயயுள்ள  ப�ாடர்பு
மைனிதனொனவன உயிர வொை முக்கியத 
நத்வயொன தொவரங�ளு்டன ்ப் �ொ்ங�ளுக்கு 
முனனநர பினனிபபி்னந்த வொழக்்�்ய 
நமைற்க�ொணடுள்ளொன. ்ப்�ட்ட ந்சொத்ன 
முயற்சி�ளுக்குப பினனர �மைது முனநனொர�ள் மைனிதத 
நத்வக்�ொ� உ்கின ்ப் ்பகுதி�ளிலிருந்து ்ப்நூறு 
�ொடடுத தொவரங�்ள வளரபபுப ்பயிர�ளொ� (்சொகு்படி 
்பயிர�ளொ�) நதரந்கதடுததனர.  தொவரங�்ளயம் 
அவற்றின ்பயன�்ளப ்பற்றியதுமைொன இந்த அறிவு 
மைனித �ொ�ரி� வளரசசிக்குப ்ப் வ்��ளில் 
வழிந�ொலியது.

9.2 �ாேரங்க்ள ேளர்ப்புச்சூழலுககு 
உடபடுத்து�ல்
தொவரங�்ள வளரபபுசசூைலுக்கு உட்படுததுதல் 
என்பது தொவரச சிற்றினங�்ள மைனிதனின 
�டடுக்குள் க�ொணடு வருவதொகும்.  
இவற்்ைக்�வனமைொ�த நதரந்கதடுததல், மைரபு்பணபு 
மைொற்ைம் க்சயதல் மைற்றும் ்�யொளுதல் 
மூ்மைொ�்படிப்படியொ�ப க்பரும்்பொ்ொன மைக்�ளுக்கு 
உதவும் வ்�யில் மைொற்றுத்ொகும்.  வளரபபுசசூைலுக்கு 
இணக்�ப்பட்ட தொவரச சிற்றினங�ள் மைனிதனுக்கு 
உணவு மைற்றும் ்பல்நவறு ்பயன�்ளத தருகினை 
புதுபபிக்�க் கூடிய மூ்ங�ளொ� விளஙகுகினைன. 

வளரபபுசசூைலுக்கு உட்படுததப்படுவதொல் தொவரச 
சிற்றினங�ளில் ஏற்்படும் மைொற்ைங�்ளக் 
கீழ�ண்டவொறு வரி்்சப்படுதத்ொம்.
•  ்பல்நவறு சூைல்�ொரணி�ளுக்கு ஏற்்ப 

த�வ்மைததுக்க�ொள்ளுதல் மைற்றும் ்பரவ்ொன 

பயிர் பபருக்கம்

அலகு  X: பபாருளா�ாரத் �ாேரவியல்்பொ்டம்

9
்கற்றல் வநாக்கங்கள்

இப்பொ்டததி்ன �ற்ந்பொர
  மைனிதர�ளுக்கும் தொவரங�ளுக்கும் 

இ்்டநயயள்ள கதொ்டர்்ப அறியவும்
  நவளொண்மையின நதொற்ைத்த

அ்்டயொளம் �ொணவும்
  இயற்்� நவளொண்மையின 

முக்கியததுவத்ததகதரிந்து க�ொள்ளவும்
  ்பல்நவறு மைரபு ்சொரந்த ்பயிரபக்பருக்� 

மு்ை�்ளப புரிந்துக�ொள்ளவும்
  வி்த்பொது�ொபபிற்கும், வி்த ந்சமிததலுக்கும் 

உள்ள முக்கியததுவத்த உணரவும்
  ்ப்ைய மைற்றும் புதிய வி்தந்சமிபபு 

மு்ை�்ள ஒபபி்டவும் இயலும்.

9.1   மைனிதர�ளுக்கும் 
தொவரங�ளுக்கும் 
இ்்டநயயள்ள  
கதொ்டரபு

9.2  வளரபபுசசூைலுக்கு 
தொவரங�்ள 
உட்படுததுதுல்

9.3  நவளொண்மையின நதொற்ைம்
9.4  நவளொண்மையின வர்ொறு
9.5  இயற்்� நவளொண்மை
9.6  ்பயிர க்பருக்�ம்
9.7  ்பயிர க்பருக்� மு்ை�ளின  மைரபு உததி�ள்
9.8  �வீனதொவரப ்பயிரபக்பருக்� கதொழில்நுப்பம்
9.9  வி்த ்பொது�ொததல்
9.10  வி்த ந்ச�ரம்

பாட உள்ளடக்கம்
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புவிப்பரபபில் வளரும் தன்மை 
க�ொண்ட்வ.

•  ஒருமிதத மைற்றும் சீரொன 
மு்ையில் பூததல்  மைற்றும் 
�ொயததல்

•  வி்த சிதைல் மைற்றும் வி்த 
்பரப்பல் இல்்ொதிருததல்.

•  �னி�ள் மைற்றும் வி்த�ளின 
அள்வ அதி�ரிததல்

•  ்ப்்பருவ வளரியல்பிலிருந்து ஒரு 
்பருவ வளரியல்புக்கு மைொற்றுதல்.

• ்பயிரக்பருக்� மு்ையில் மைொற்ைம்.
• அதி� வி்ளச்சல்.
•  அதி� ந�ொய மைற்றும் பூசசி எதிரபபு 

திை்னப க்பற்றிருததல் .
•  வி்தயற்ை �னி�்ளக்  

�ருவுைொக் �னியொதல் மு்ை 
மூ்ம் உருவொக்குதல்.

•  நிைம், நதொற்ைம், உணணும்தன்மை மைற்றும் 
ஊட்டச்சததுக்�்ள அதி�ரிததல்.

9.3 வேளாண்மையின் வ�ாற்றம் 
மி�த கதொன்மையொன நவளொண்மைக்�ொன ்பதி்வ 
்்டக்ரிஸ் மைற்றும் யுஃ்பநரடஸ் �திப்படு்��ளுக்கு 
இ்்டநயயள்ள க்சழு்மை பி்ைப ்பகுதியில் 
ஏைக்கு்ைய 12,000 ஆணடு�ளுக்கு முனனர 
இருந்த்தத கதொல்லியல் தரவு�ள் மூ்ம் அறிய்ொம்.

்ப்ைய  கிநரக்� மைற்றும் நரொமைொனிய இயற்்� 
வல்லு�ர�ளொன திநயொுஃ்பரொஸ்்டஸ், 
்்டநயொஸ்ந�ொரிடிஸ், மூதத பிளனி, ந�ளன 
ஆகிநயொர  ்பயிர தொவரங�ளின நதொற்ைம் மைற்றும் 
வளரபபுசசூைலுக்கு உட்படுததுதல் குறிதத 
அறிவியல்பூரவமைொன புரிதலுக்கு வழிந�ொலினர.

9.4 வேளாண்மையின் ேரலாறு
1807  அக்க்்சொண்டர ுஃ வொன அம்ந்பொல்ட ்பயனதரும் 

தொவரங�ளின மூ்ங�்ளயம், அவற்றின 
நதொற்ைத்தயம் உடபு� முடியொத 
இர�சியகமைனநை �ருதினொர.  ்டொரவின 1868-
ல் முன ்வதத ்பரிணொமைக் ந�ொட்பொடு, ்பயிரிடும் 
தொவரங�ளின நதொற்ைமைொனது, இயற்்�த 
நதரவு மைற்றும் �்பபுறுதல் மூ்மைொ� 
�்்டக்பற்ைது என்ப்த உணரததியது.

1883  டி-�ொணந்டொல் என்பவர தனனு்்டய 
‘ஆரிஜன ஆுஃப �ல்டிநவ்டட  பிளொணடஸ்’ 
(Origin of Cultivated Plants) எனை நூலில் 247 
்பயிரிடும் தொவரச சிற்ைனங�்ளப ்படிதது 
அவற்றின மூதொ்தயர�ளின வடிவம், 
வளரபபுசசூைலுக்கு உட்படுதத்பட்ட ்பகுதி மைற்றும் 
அவற்றின வர்ொறு ந்பொனைவற்றின 
புரிதலின்மை்யத தீரதது ்வததொர.

1887 – 1943 நிக்ந�ொ்் ஐவநனொவிச வொவிந்ொ
 என்பவர முக்கியமைொ� ்பயிரி்டப்படும்  
தொவரங�ளின நவறு்பட்ட வ்��்ளயம் 
அவற்றின ்பரவ்்யம், புை அ்மைபபியல், 
உள்ள்மைபபியல், க்சல்லியல், மைரபியல், தொவரப 
புவியியல் ந்பொனை தரவு�ளின அடிப்ப்்டயில் 
ஆரொயந்தொர. வொவிந்ொ ்பயிர சிற்றினததின 
நதொற்ை ்மையத்தப ்பயிர சிற்றினங�ளின 
்பல்வ்�்மை ் மையததின மூ்ம் �ண்டறிந்தொர.

  இவர முதலில் 8 ்பயிர நதொற்ை ்மைங�்ள 
1926-ல் முனகமைொழிந்தொர.  பினனர (1935) ஒரு 
சி் ்மையங�்ளப பிரிதது, ்பதிநனொரு 
்மையங�ளொ� அறிவிததொர.  நமைலும் புதிதொ� ஒரு 
அகமைரிக்� ்மையத்த உருவொக்கி 12 நதொற்ை 
்மையங�ளொக்கினொர.

1968  சுந�ொஸ்கி என்பவர க்பரும் மைர்பணு 
்மையங�நள ்பயிரி்டப்படும் தொவரங�ளின 
நதொற்ை ்மையங�ள் எனை �ருதுந�ொ்ள 
முன்வததொர.  அவர உ்�த்த  கமைொததம் 
்பனனிகரணடு க்பரும் மைர்பணு ் மையங�ளொ�ப 
பிரிததொர

1971  ஹொர்ன என்பவர நவளொண்மையொனது 
மூனறு தனி ்மையங�ளில் ்பல்நவறு 
�ொ்ங�ளிந்ொ அல்்து ஒநர ந�ரததிந்ொ 
நதொனறியிருக்�்ொம் எனக் �ருதினொர.  
ஆ்�யொல் ்பயிர நதொற்ைம் ஒநர ஒரு ் மையத்தத 
நதொற்ை ்மையமைொ�க் க�ொணடிருக்�ொது. நமைலும் 
்பயிர நதொற்ை ்மையம் என்பது ஒவகவொரு ்பயிரும் 
்பயிரி்டப்பட்ட நவளொண ்மையங�்ளநய 
குறிக்கும் எனறும் அவர கூறினொர. ்மையம் 
அல்்ொத ்பகுதி என்பது ஒரு ்பயிர 
அறிமு�ப்படுததப்படடுப ்பரவிய ்பகுதியொகும்.  
எனநவ, ்பயிர நதொற்ை ்மையமும், ்மையம் 
அல்்ொத ்பகுதியம் ஒனநைொக்டொனறு கதொ்டரபில் 
இருக்கினைன.
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படம் 9.1: வ்ர்ப்டம் – பி்ைச்சந்திரவடிவ ்பகுதி�்ளக் குறிக்கும் வ்ர்ப்டம்
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230 பயிர் பபருக்கம்

மைற்றும் இயற்்� சுைற்சி�ள் ந்பொனை 
த�வ்மைபபு�்ளச ்சொரந்திருக்கிைது . 

இந்தியப் பயிர் 
 பபருக்கவியலாளர்்கள்

அ. Dr. M.S. சுோமிநா�ன் - ்சடுதி 
மைொற்ைப ்பயிர க்பருக்�ததின முனநனொடி 
ஆ. சர் T.S. பேங்கடராமைன் - சிைந்த �ரும்பு 
க்பருக்�விய்ொளர 
இ. Dr. B.P. பால் - பு�ழக்பற்ை ந�ொது்மை 
க்பருக்�விய்ொளர.  நமைம்்பட்ட ந�ொய தொஙகும் 
திைனு்்டய ந�ொது்மை இர�த்த 
உருவொக்கியவர.
ஈ. Dr. K. ரா்மையா - ்ப் உயர வி்ளச்சல் க�ல் 
இர�ங�்ள உருவொக்கிய பு�ழக்பற்ை க�ல் 
க்பருக்�விய்ொளர.  
உ. N.G.P. ராவ் - உ்கின முதல் �்பபினச 
ந்சொளத்த (CSH I) உருவொக்கிய சிைந்த 
ந்சொளப்பயிர க்பருக்�விய்ொளர.
ஊ. C.T. பவடல் - �்பபினப ்பருததியின 
தந்்தயொன இவர உ்கின முதல் �்பபினப 
்பருததி்ய உருவொக்கியவர.
எ. சவுத்ரி ராம் �ன் - ்பஞ்சொ்்பக் ந�ொது்மைக் 
�ளஞசியமைொ� மைொற்றிய C 591 ந�ொது்மை இர�த்த 
உருவொக்கிய ந�ொது்மை க்பருக்�விய்ொளர.  

9.5.1 உயிரி உரங்கள் (Biofertilizers)
உயிரி உரம் என்பது உயிருள்ள அல்்து மை்ையயிர 
க்சல்�ளின க்சய்ொக்�ம் மிக்� நுணணுயிரி 
இர�ங�்ளக் க�ொணடு தயொரிக்�ப்படுகிைது .  
இவவுயிரி உரங�ள் வி்த மூ்மைொ�நவொ, மைண 
மூ்மைொ�நவொ இ்டப்படும்ந்பொது தங�ளு்்டய 
வி்னயொற்ைல் மூ்ம் நவரமைண்ட்ததிலுள்ள 
ஊட்டச்சததுக்�்ளப ்பயிர�ள் எடுததுக்க�ொள்ள 
உதவுகினைன.  உயிரி உரங�ள் நுணணுயிரி 
வளரபபு உரம்,  உயிரி உடபுகுததிய உரங�ள்  மைற்றும் 
்பொக்டீரிய உடபுகுததி உரங�ள் எனறும் 
அ்ைக்�ப்படுகினைன.

இ்வ ்�டரஜ்ன நி்் நிறுததுதலிலும், 
்பொஸ்ந்பட்்டக் �்ரப்பதிலும் மைற்றும் க்சல்லுந்ொ்்ச 
சி்தப்பதிலும் க்சயல்திைன மிக்�்வயொ� 
இருப்பநதொடு மைடடுமைல்்ொமைல் அவற்றின உயிரிய 
க்சயல்்பொட்்டயம் அதி�ரிக்�ச க்சயகினைன. இ்வ  
மைணணின வளத்தயம், தொவர வளரசசி்யயம், 
மைணணில் வொழும் ்பயனதரு நுணணுயிரி�ளின 
எணணிக்்�்யயம், அவற்றின உயிரிய 
க்சயல்�்ள அதி�ரிப்பதிலும் உதவுகினைன.  இ்வ 
சுற்றுசசூைலுக்கு உ�ந்த இயற்்� நவளொண்மைக்கு 
உதவும் இடுக்பொருளொ�வும், நவதிய உரங�்ள வி்டத 
திைனமிக்�்வயொ�வும், வி்் மைலிவொனதொ�வும் 
உள்ளன.

ோவிவலாவின் பயிர் 
வ�ாற்ற ்மையங்கள்

ேளர்ப்புச்சூழலுககு 
உடபடுத்�ப்படட பயிர்்கள்

1 சீனொ
�ரிவொல் தி்ன, 
கவங�ொயம், ந்சொயொபீனஸ், 
மூஙகில், முட்்டந�ொஸ் 
குடும்்பத தொவரங�ள்

2 இந்தியொ க�ல், �ரும்பு, மைொ, ஆரஞச, 
�ததிரி, எள் 

2 a கதனகிைக்கு ஆசியொ க�ல், வொ்ை, கதன்ன, 
்வங�ம், ்சணல்

3 ்மையக் கிைக்கு ்பகுதி ந�ொது்மை, ்பட்டொணி, 
்சணல்,  ்பருததி

4 அநரபியப ்பகுதி
ந�ொது்மை, ்ர, மிதகவப்ப 
மைற்றும் கவப்பமைண்ட்ப 
்பைங�ள்

5 மைததியதத்ரக் �்டல் 
்பகுதி

ஆலிவ, �ொய�றி�ள், 
எணகணயத  தொவரங�ள், 
ந�ொது்மை

6 எததிநயொபபியொ 
(அபிசீனியன)

ந�ொது்மை, ்பொரலி, எள், 
ஆமைணக்கு, �ொுஃபி

7
்மைய அகமைரிக்�ொ 
(கதற்கு கமைக்சி�ன – 
்மைய அகமைரிக்� 
்மையம்)

ந்சொளம், பீனஸ், ்சரக்�்ர 
வள்ளிக்கிைஙகு, ்பப்பொளி, 
க�ொயயொ, பு்�யி்், 

8 கதன அகமைரிக்�ொ தக்�ொளி, அனனொசி
8 a சிலி ்மையம் உரு்ள

8 b பிநரசிலியன – 
்பரொகுயன ்மையம் 

நி்க்�்ட்், முந்திரி, 
அனனொசி, மிள�ொய, இரப்பர
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்ப்டம் 9.2: வொவிந்ொவின ்பயிர நதொற்ை ்மையங�ள் 
மைற்றும் வளரபபுசசூைலுக்கு உட்படுததப்பட்ட ்பயிர�ள்

9.5 இயற்்க வேளாண்மை (Organic 
agriculture)
்ப்ைய ்பொரம்்பரிய விவ்சொய மு்ைநய இயற்்� 
நவளொண்மையொகும்.  இது 20-ஆம் நூற்ைொணடின 
கதொ்டக்�க் �ொ்ங�ளில் மி� நவ�மைொ� மைொறிவரும் 
விவ்சொய மு்ை�ளுக்கு எதிரொ� மீடடுக் க�ொணடு 
வரப்பட்டது.  இது மீள்நி்்தத மைணவளம்,  சூைல்வளம் 
மைற்றும் மைக்�ள் வளததிற்�ொன நவளொண மு்ையொகும்.  
இது ந�டுவி்ளவிக்கும் இடுமு்ை�்ள வி்ட 
வட்டொரச சூைல்�்்டமு்ை�ள், உயிரி்பல்வ்�்மை 
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படம் 9.3: உயிரி உரங�ளின வ்�ப்பொடு
்ரவசாபியம் (Rhizobium)
ரைச�ோபியம் ்பொக்டீரியொ்வக் க�ொணடுள்ள உயிரி 
உரததிற்கு ரைச�ோபிய உயிரி வளரபபு உரம் எனறு 
க்பயர.  நவர முணடு�ளிலுள்ள கூடடுயிர 
்பொக்டீரியமைொனது வளிமைண்ட்ததிலுள்ள 
்�டரஜ்னத தொவரங�ளுக்குத நத்வயொன 
உயிரி ் �டரஜனொ� மைொற்றித தருகிைது.  ் �டரஜ்ன 
நி்்நிறுததும் இந்தப ்பொக்டீரியொ்வ மைணணில் 
இடும்ந்பொது அ்வ ஆயிரக்�ணக்கில் ்பல்கிப க்பருகி 
வளிமைண்ட் ்�டரஜ்ன மைணணில் 
நி்்நிறுததுகினைன.  க�ல் வயல்�ளுக்கு உ�ந்த 
உயிரி உரம் ரைச�ோபியம் ஆகும். இது க�ல் 
வி்ளச்ச்் 15 முதல் 40 ்சதவிதம் வ்ர அதி�ரிக்�ச 
க்சயகிைது.

(அ)(ஆ)

படம் 9.4: (அ) நவரின நமைல் �ொணப்படும் நவர முணடு�ள் 
(ஆ) நவரமுணடின குறுக்�கவடடுத நதொற்ைம்

அவசாலா (Azolla)
அச�ோலோ என்பது மிதக்கும் நீரவொழ க்பரணியொகும்.  
இது ் �டரஜ்ன நி்்நிறுததும் நீ்ப்பசும்்பொசியொன 
அனபீனோ அச�ோலோவு்டன இ்ணந்து வளிமைண்ட் 
்�டரஜ்ன நி்் நிறுததுகிைது. க�ல் ்சொகு்படி 
க்சயயம் நி்ங�ளில் ஒரு கஹக்ந்டருக்கு  40 முதல் 
60 கி.கி. ்பயிர வி்ளச்ச்் அதி�ப்படுததுகிைது. 
க�ல் ்பயிரிடும் உைவு நி்ங�ளில் அந்சொ்ொ மி� 
வி்ரவொ�ச சி்தவ்்டந்து க�ற்்பயிர�ளின 
வி்ளச்ச்் அதி�ரிக்�ச க்சயகிைது.

(ஆ)

(அ)

படம் 9.5: (அ) க�ல்வயல்�ளிலுள்ள அச�ோலோ (ஆ) அச�ோலோ
ஆர்பஸ்குலார் வேர் பூஞ்ச (AM) 
ஆர்பஸ்கு்ொர நவர பூஞ்்ச (Arbuscular Mycorrhizae) 
மூடுவி்தததொவரங�ளின நவர�ளில் கூடடுயிர 
வொழக்்� �்டததும் ுஃ்்பந�ொ்மைசிடஸ் பூஞ்்சயொல் 
உருவொகிைது.  இ்வ மைணணில் அதி�மைொ� உள்ள 
்பொஸ்ந்படடு�்ள �்ரக்கும்  திைனு்்டய்வ.  
அநதொடு மைடடுமைல்்ொமைல் ந�ொய எதிரக்கும் திை்னயம், 
்சொத�மைற்ை சூழநி்்்யத தொஙகும் திை்னயம், 
நி்ததில் நீர இருப்ப்தயம் உறுதிப்படுததுகினைன.

Zn2+ 

«õ˜ ÉMèO¡ õNò£è
êˆ¶‚èœ èìˆîŠð´î™

AM-

AMF õNò£è
êˆ¶‚è¬÷ èìˆ¶î™

èùóè à«ô£èƒèO¡
ï„²ˆî¡¬ñ¬ò î£ƒ°‹ Fø¡

ð£v«ð†¬ì
C¬î‚°‹ ¬ñò‹

PO4
3- 

PO4
3- 

PO4
3- 

NH4
+ NH4

+ H2O 

H2O 

Zn2+ 

Þ¬ô¬òˆ î£‚°‹ 
«ï£Œ‚è£óEè¬÷ 
î£ƒ°‹ Fø¬ù 
ÜFèKˆî™.

õø†C ñŸÁ‹ 
àõ˜ î¡¬ñ¬ò 
î£ƒ°‹ Fø¬ù 
ÜFèKˆî™.

«õ¬óˆ
î£‚°‹ «ï£Œ‚ 
è£óEè¬÷ 

âF˜‚°‹ Fø¡

è£ôQ Þ™ô£¬ñ è£ôQò£î™

படம் 9.6: ஆர்பஸ்கு்ொர நவர பூஞ்்சயின ்பயன�ள்
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232 பயிர் பபருக்கம்

�ொரணியொ�க் �ருதப்படுகினைன.  இ்வ உயிரி 
�டடுப்படுததும் �ொரணியொ� அஙகீ�ொரம் 
க்பற்றிருததலுக்�ொன �ொரணம்: (1) தொவர ந�ொய�்ளக் 
�டடுப்படுததுதல் (2) நவரின வளரசசிப க்பருக்�த்தத 
திைம்்ப்ட நமைம்்படுததுகிைது (3) ்பயிர உற்்பததி (4) 
உயிரற்ை �ொரணி�ளின இறுக்�த்தத தொஙகும் திைன 
(5) ்சததுக்�்ள உள்களடுததல் மைற்றும் ்பயன்படுததுதல்.

ஆ

�ைரேகாெட�மா ��� 
ம� வ�ேய ேதா��� ேநா�கைள 

க��ப
	� �ற�ைடய உ�� கார�

அ

படம் 9.8:  (அ) டரைச�ோடெர்ோ பூஞ்்ச  
(ஆ)  உயிரி பூசசிக்க�ொல்லி

பியூவிரியோ சிற்றினம் என்பது உ்க�ஙகிலும் 
மைணணில் இயற்்�யொ� வொைக்கூடிய ஒரு பூசசி 
ந�ொயயிரி (entomo-pathogenic) பூஞ்்சயொகும்.    
இ்வ ்பல்நவறு �ணுக்�ொலி சிற்றினங�ளில் 
ஒடடுணணியொ� வொழந்து கவள்்ள மைஸ்�ர்்டன 
ந�ொ்யத தொவரததின வளரசசி்யப ்பொதிக்�ொதவொறு 
ஏற்்படுததுகினைன.  இது ரை�ோகசெோனியோ ட�ோலோனி 
எனை பூஞ்்சயொல் தக்�ொளியில் ஏற்்படுததப்படும் 
�ொற்றுமைடிதல் ந�ொ்யக் �டடுப்படுததுகிைது.

படம் 9.9: (அ) பியூவிரியோ பூஞ்்ச (ஆ) பியூவிரியோ 
சிற்றினததொல் தொக்�ப்பட்ட பூசசி (இ) பூசசியின 

நமைலுள்ள ந�ொயயிரிப பூஞ்்ச

(அ) (ஆ)

(இ)

�்ழ உரமிடல் (Green manuring)
த்ை உரப ்பயிர�்ள வளரதது அவற்்ை 
ந�ரி்்டயொ� வயல்�ளிலிடடு உழுவது த்ை உர 

்கடறபாசி திரே உரம் (Seedweed Liquid Fertilizer –SLF)
�்டற்்பொசி திரவ உரம்  என்பது க்பரு மைற்றும் 
நுணணூட்டச ்சததுக்�ள் மைடடுமினறி 
்்சடந்டொ்�னின 
ஜிபரலின மைற்றும் 
ஆ க் சி ் ன ய ம் 
க � ொ ண டு ள் ள து .  
க ்ப ரு ம் ்ப ொ லு ம் 
�்டற்்பொசி திரவ 
உரமைொனது க�ல்ப 
(kelp) எனப்படும் 
ஒரு வ்�யொன 
150 மீட்டர உயரம் 
வளரும் ்பழுபபு 
�்டற்்பொசியிலிருந்து தயொரிக்�ப்படுகிைது.  திரவக் 
�்டற்்பொசி உரம் �ரிமைஉரமைொ� ்பயன்படுததப்படுவநதொடு  
மைடடுமைல்்ொமைல் சுற்றுசூைலுக்கும் உ�ந்ததொ� உள்ளது. 
�்டற்்பொசியிலுள்ள ஆல்ஜிநனடடு�ள் மைணணிலுள்ள 
உந்ொ�ங�ளு்டன வி்னபுரிந்து,  நீண்ட ஒனறு்டன 
ஒனறு குறுக்ந� இ்ணந்த ்பொலிமைர�்ள 
உருவொக்குகினைன.  இப்பொலிமைர�ள் மைண்ணச 
சிறுது�ள்�ளொக்குவநதொடு மைடடுமைல்்ொமைல் நீர ்பட்டதும் 
விரிந்து ஈரப்பதத்த நீண்டந�ரம் தக்�்வக்கினைன.   
முக்கியமைொ� இ்வ இயற்்� நவளொண்மையில் 
தொவரங�ளுக்கு மைொவுச்சத்த அளிக்�ப  
்பயன்படுததப்படுகினைன.  �்டற்்பொசி�ளில் 70-க்கும் 
நமைற்்பட்ட �னிமைங�ள், ்வட்டமின�ள் மைற்றும் 
க�ொதி�ள் உள்ளதொல் தொவரங�ளில் அ்பரிமிதமைொன 
வளரசசி்ய ஊக்குவிக்கினைன.  ந�ொய மைற்றும் 
உ்ை்பனி்யத தொஙகும் திை்னயம் 
அதி�ரிக்கினைன.  �்டற்்பொசி திரவததில் வி்த�்ள 
ஊை்வதது வி்தததொல் அ்வ நவ�மைொ� 
மு்ளப்பநதொடு மைடடுமைல்்ொமைல் சிைந்த 
நவரகதொகுப்்பயம் உருவொக்குகினைன. 
உயிரி பூச்சிகப்கால்லி்கள் (Bio-pesticides)
உயிரி�்ள அடிப்ப்்டயொ�க் க�ொண்ட தொவர 
ந�ொயயிரி�்ள �டடுப்படுததும் பூசசிக�ொல்லி�ள் 
உயிரி பூசசிக்க�ொல்லி�ள் எனப்படும். நவதி மைற்றும் 
க்சயற்்� பூசசிக�ொல்லி�ளு்டன ஒபபிடும் ந்பொது 
உயிரி பூசசிக் க�ொல்லி�ள் �சசுததன்மையற்றும், 
மைலிவொ�வும், சூைலுக்கு உ�ந்த தன்மை 
க�ொண்டதொ�வும் இருப்பதனொல் அதி� அளவில் 
்பயன்படுததப்படுகினைன.  நவளொண்மையில் 
்பயன்படுததப்படும் நவதி க்பொருட�ளொல் ஏற்்படும் சூைல் 
மைற்றும் உ்டல்�்ன ்சொரந்த பிரச்ச்ன�ளினொல் 
உயிரி பூசசிக் க�ொல்லி�ள் ந�ொயயிரி நமை்ொண்மையில் 
ஒருஙகி்ணந்த உடகூைொ� உள்ளன.

டரைச�ோடெர்ோ சிற்றினம் க்பொதுவொ� 
மைணணிலும், நவரகதொகுதியிலும் தனிதது வொழும் 
பூஞ்்சயொகும். இ்வ நவரு்டனும், மைண 
சுற்றுசசூைலு்டனும்  க�ருஙகிய கதொ்டரபு்்டய 

்ப்டம் 9.7: �்டல் �்ள - க�ல்ப
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இ்ட்ொகும்.  த்ை உர இ்டலின முக்கியக் குறிக்ந�ொளில் 
ஒனறு மைணணிலுள்ள த்ைச்சத்த (்�டரஜ்ன) 
உயரததுத்ொகும்.  அநதொடு மைடடுமைல்்ொமைல் இது 
மைணணின அ்மைப்்பயம், இயற்பியல் �ொரணி்யயம் 
நமைம்்படுததுகிைது.  த்ை உரமைொ�ப ்பயன்படுததப்படும் 
முக்கியப ்பயிர�ள் கசைோெசலரியோ ஜன்சிசய 
(்சணப்்ப), டெஃபசைோசியோ டெரபியூரியோ (க�ொழிஞசி), 
இண்டிச�ோஃடெைோ டிஙசெோரியோ (அவுரி).

த்ை உரத்த வி்தபபுத த்ை உரமைொ�வும், 
த்ையி்் உரமைொ�வும் ்பயன்படுதத்ொம்.  வி்�ப்புத் 
�்ழ உரம் என்பது த்ை உரத தொவரங�்ள 
நி்ங�ளின வரபபு�ளிந்ொ, ஊடு்பயிரொ�நவொ அல்்து 
முக்கியப ்பயிரொ�நவொ வளரக்கும் மு்ை்யக் 
குறிக்கிைது. எடுததுக்�ொடடு: ்சணப்்ப, �ொரொமைணி, 
்பச்்சப்பயிறு.  �்ழயி்ல உரம் என்பது 
தொவரங�ளின இ்்�ள், கி்ள�ள், சிறு க்சடி�ள், புதர 
க்சடி�ள், தரிசு நி்ங�ளிலுள்ள தொவரங�ள், 
வயல்கவளி�ளின வரபபு�ளிலுள்ள தொவரங�ள் 
ந்பொனைவற்்ைப ்பயன்படுததுவ்தக் குறிக்கும்.  
த்ையி்் உரததிற்குப ்பயன்படும் முக்கியததொவரச 
சிற்றினங�ள் ச�சியோ ஃபிஸ்டுலோ (க�ொன்ை), 
ட�ஸ்செனியோ கிைோன்டிஃச�ோைோ (அ�ததி), அ்சொடிரொக்்டொ 
இணடி�ொ (நவம்பு), டெசலோனிகஸ் ரீஜியோ (க�ருபபுக் 
க�ொன்ை), டெோஙச�மியோ பின்சனடெோ (புங�ம்).

9.6 பயிர் பபருக்கம்
தகுந்த சூழநி்்யில் ்பயிர வ்��ளில் உயர 
வி்ளச்சல், சிைந்த தரம், ந�ொய எதிரபபுத திைன, 
குறுகிய �ொ் வொழ�ொள் ஆகியவற்்ை 
நமைம்்படுததுவதற்�ொன அறிவியந் ்பயிரப க்பருக்�ம் 
ஆகும். மைற்கைொரு வ்�யில் இது மைனிதப 
்பயன்பொடடிற்�ொ�த தொவரச சிற்றினங�ளின 
மைர்பணுவ்�ய விகிதத்தயம், புைதநதொற்ை வ்�ய 
விகிதத்தயம் ஒரு குறிக்ந�ொளு்டன மைொற்றிய்மைததுக் 
்�யொளுத்்க் குறிக்கும்.  ்பயிர க்பருக்�ததில் 
ஈடு்படும் மைனிதர�ளின திைன மைற்றும் ் �யொளுத்்ப 
க்பொறுதது முற்�ொ்ப ்பயிர க்பருக்� மு்ை�ள் 
இருந்தன.  ஆனொல் மைரபியல் மைற்றும் க்சல்மைரபியல் 
ந�ொட்பொடு�ளின அடிப்ப்்டயில் உருவொன 
்பயிரக்பருக்� மு்ை�ளொன நதரந்கதடுததல், 
அறிமு�ப்படுததுதல், �்பபு க்சயதல், ்பனமைடியம், ்சடுதி 
மைொற்ைம், திசு வளரபபு மைற்றும் உயிரிகதொழில் 
நுட்பவியல் ந்பொனை கதொழில்நுட்பங�ள் ்பயிர 
இர�ங�்ள நமைம்்படுதத ஏற்்படுததப்பட்டன.

9.6.1 பயிர்  பபருக்கத்தின் குறிகவ்காள்்கள்
•  ்பயிர�ளின வி்ளச்ச்்யம், வீரியத்தயம், 

வள்மை்யயம்  அதி�ரிததல்.
•  வைடசி, கவப்பநி்், உவரதன்மை மைற்றும் 

î£õó ðJ˜ªð¼‚èˆF¡ ¬ñ™èŸèœ

19401926 195310,000 A.º. 1865 1994 2000 îŸªð£¿¶ õ¼ƒè£ôˆF™

î£õóƒè¬÷ õ÷˜Š¹„ 
Åö½‚° à†ð´ˆ¶î™
Mõê£Jèœ Cø‰î è£†´ˆ 
î£õó CŸPùƒè¬÷ ðJ˜ 
î£õóƒè÷£è à¼õ£‚è 
«î˜‰ªî´ˆî™

èôŠHùŠ ªð¼‚è‹
ñó¹ õNJ™ ñ£Áð†ì 
Þ¼«õÁ î£õóƒè¬÷ 
Þ¬íˆ¶ «ñ‹ð†ì 
èôŠ¹JK¬ò à¼õ£‚°î™ 

ÜFè 
iKò‹ 
õ£Œ‰î 
èôŠHù 
«ê£÷‹

DNA Ü¬ñŠ¬ð ¹K‰¶‚ 
ªè£œÀî™
«ü‹v õ£†ê¡ ñŸÁ‹ 
Hó£¡Cv AK‚ ÝA«ò£˜ 
DNA-M¡ Þó†¬ì 
Þ¬öè¬÷  è‡ìP‰îù˜

Ì„C 
î£ƒ°‹ 
FøÂ¬ìò 
ð¼ˆF

Þô‚° G˜íJ‚èŠð†ì 
ªð¼‚è‹
ïiù º¬øò£ù ñóðµ 
ªî£°Š¹ º¬ø¬ò ðò¡ð´ˆF 
Þô‚° G˜íJ‚èŠð†ì 
î£õóƒè¬÷ ªð¼‚èñ¬ìò„ 
ªêŒî™

ñó¹ ñ£ŸøŠð†ì àJKèœ (GMO) 
æ‹¹JKˆ î£õóˆF™ Üò™ 
ñóðµ¬õ DNA- ÜPºèŠð´ˆ¶î™.

ªñ¿°„ «ê£÷‹

«è£¶¬ñ¬ò õ÷˜Š¹„
Åö½‚° à†ð´ˆ¶î™

ªñ‡ìLò MFèœ
ªñ‡ì™ ð‡¹‚ÃÁèœ å¼ 
ê‰îFJL¼‰¶ ñŸªø£¼ 
ê‰îF‚°‚° èìˆîŠð´A¡øù 
â¡ð¬î M÷‚Aù£˜. ÞõK¡ 
MFèœ ð£ó‹ðKò ñóHòL¡ 
(Classical Genetics) Ü®Šð¬ì 
MFè÷£Jù.

¶¼«ï£Œ î£ƒ°‹ 
FøÂ¬ìò ªï™

ê´F ñ£Ÿøˆ «î£Ÿø‹
ðJ˜ˆ î£õóé™è¬÷ 
«õFò‚ è£óEèœ Ü™
ô¶ èF˜i„²‚°†ð´ˆF 
¹Fò ñóHò 
«õÁð£´è¬÷ 
à¼õ£‚°î™

ð£˜LJ™ ñ…êœ °†¬ì 
¬õóC¡ «ï£Œ âF˜Š¹ˆFø¡

°Pf†´ àîM»ì¡ «î˜‰ªî´ˆî™
FøÂœ÷ «î˜‰ªî´ˆî½‚°‹, 
ðJ˜ ªð¼‚èˆFŸ°‹ °PŠH†ì 
ð‡¹¬ìò î£õóƒè¬÷ ÜPî™

10,000 Ý‡´è÷£è 
Mõê£Jèœ ñŸÁ‹ ðJ˜ 
ªð¼‚èMòô£÷˜èœ «ñ‹ð†ì 
ðJ˜è¬÷ à¼õ£‚A‚ 
ªè£‡®¼‚Aø£˜èœ

150 Ý‡´è÷£è î£õó 
ÜPMòô£÷˜èœ ñŸÁ‹ ðJ˜ 
ªð¼‚èMòô£÷˜èœ ÜPMòL¡ 
Ü®Šð¬ìJ™ î£õó ðJ˜ 
ªð¼‚èˆ¬î «ñ‹ð´ˆ¶A¡øù˜.

îŸªð£¿¶ Mõê£Jèœ 100 
Ý‡´èÀ‚° º¡H¼‰î Ü«î 
GôŠðóŠH™ ðJ˜ ªêŒ¶ 
Ã´îô£è 10 ñìƒ° ñ‚èÀ‚° 
àíõO‚A¡øù˜.

õ÷˜‰¶ õ¼‹ ñ‚èœ ªî£¬è‚° 
ãŸð 2050 Ý‹ Ý‡´õ£‚A™ 
50% ÜFèñ£è àíõO‚è 
«õ‡®J¼‚°‹.

°Á‚«è èôˆî™ Ü®Šð¬ìJ™ 
î£õóŠ ðJ˜ªð¼‚è‹
ï™ô îóñ£ù ð‡¹è¬÷‚ ªè£‡ì 
Þ¼ªðŸ«ø£˜ î£õóƒ¬÷ Þ¬íˆ¶ 
«ñ‹ð†ì óèˆ¬î à¼õ£‚°î™

ñó¹ îèõL¡ Ü®Šð¬ìJ™ 
ðJ˜ªð¼‚è‹ 
«ïK¬ìò£è DNA-M™ 
ñ£Ÿø‹ ªêŒ¶ «ñ‹ð†ì 
óèƒè¬÷ à¼õ£‚°î™

படம் 9.10: தொவரப ்பயிரக்பருக்�ததின ்மைல்�ற்�ள்
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234 பயிர் பபருக்கம்

அ்னததுச சூழநி்்�்ளயம் தொஙகி வளரும் 
திைன. 

•  முதிரசசிக்கு முனனநர கமைொடடு�ள் மைற்றும் 
்பைங�ள் உதிரவ்்டத்் தடுததல். 

•  சீரொன முதிரசசி்ய நமைம்்படுததல்
•  பூசசி மைற்றும் ந�ொய உயிரி�்ள எதிரதது வொழும் 

திைன.
•  ஒளி மைற்றும் கவப்பக் கூருணரவு இர�ங�்ள 

உருவொக்குதல்

9.6.2 பயிர் பபருக்கத்தின் படிநி்ல்கள் 
(Steps in Plant breeding)
்பயிர க்பருக்�ததின முக்கியப ்படிநி்்�ள் கீநை 
தரப்படடுள்ளன.

வி்தபக்பருக்�ம் 
மைற்றும் விநிநயொ�ம்

படம் 9.11: ்பயிர க்பருக்�ததின ்படிநி்்�ள்

மைரபிய 
நவறு்பொடு�ள் 

உருவொக்குதல்

மைர்பணுகூறு  
வளம் ந்ச�ரிததல்

தொவர அறிமு�ம்

வளரபபுசசூைலுக்கு 
உட்படுததுதல்

�்பபுறுததம் க்சயதல்

்சடுதி மைொற்ைம்

்பனமைடியம்

திசு வளரபபு

மைரபுபக்பொறியியல்

நதரந்கதடுததல்

மைதிபபிடுதல் மைற்றும் 
புதிய ர�த்த 
கவளியிடுதல்

9.7 பாரம்பரியப் பயிர் பபருக்க மு்்ற்கள் 
(Conventional plant breeding methods)
்பொரம்்பரியதொவரப ்பயிர க்பருக்� மு்ை�ள் �்டந்த 
்பததொணடு�ளில் ்பயிர வி்ளச்சலில் க்பரும் 
தொக்�த்த ஏற்்படுததியள்ளன.  ஒரு புதிய தொவர 
இர�ம் அதில் ஏற்�னநவ அ்மைந்துள்ள 
மைரபுக்கூறு�்ளச சிைந்த மு்ையில் கவளிக்க�ொணரத 
கதரிவு க்சயவதன மூ்ம் உருவொக்�ப்படுகிைது.  
இப்பொ்டததில் தொவரப ்பயிரக்பருக்� உததி�ளில் சி் 
்பொரம்்பரிய மு்ை�்ளக் குறிததுக் �்ந்தொயவு 
க்சயநவொம்.
9.7.1 �ாேர அறிமு்கம் (Plant introduction)
வைக்�மைொ� வளருமி்டததிலிருந்து ஒரு தொவரததின 
மைர்பணுவிய இர�ங�்ள நவகைொரு புதிய இ்டததிந்ொ 
அல்்து சூைலிந்ொ அறிமு�ப்படுததுவது தொவர 
அறிமு�ம் எனப்படும்.  IR 8 க�ல் இர�ம் பிலிப்்பனஸ் 
�ொடடிலிருந்து அறிமு�ப்படுததப்பட்டது.  ந�ொது்மை 
இர�ங�ளொன ந்சொனொரொ 63, ந்சொனொரொ 64 ஆகிய்வ 
கமைக்சிந�ொ �ொடடிலிருந்து அறிமு�ப்படுததப்பட்டன.

புதியதொ� அறிமு�ப்படுததப்பட்ட தொவரம் புதிய 
சூழநி்்க்கு ஏற்ைவொறு தன்னத த�வ்மைததுக் 
க�ொள்ள நவணடும். இவவொறு த�வ்மைததுக் 
க�ொள்ளுதல்  இணக்கமைா�ல் எனை்ைக்�ப்படும். 

அறிமு�ப்படுததப்படும் அ்னததுத தொவரங�ளும் 
�்ள�ளற்றும், பூசசி மைற்றும் ந�ொயண்டொக்கும் 
உயிரி�ளற்றும் இருக்� நவணடும்.  இத்ன ப�ாறறுத் 
�்டக்காப்பு (quarantine) எனனும் மு்ையின மூ்ம் 
மி�க்  �வனமைொ�ப ்பரிசீலிக்� நவணடும்.   கதொற்றுத 
த்்டக்�ொபபு என்பது கதொற்றுததன்மைய்்டய 
ந�ொய�ள் ்பரவொவணணம் தொவரங�்ளத 
தனி்மைப்படுததுவதொகும்.

அறிமு�ப்படுததுதல், முதல்நி்் மைற்றும் 
இரண்டொம்நி்் அறிமு�ப்படுததுதல் என 
வ்�ப்படுததப்படுகிைது.
1. மு�ல்நி்ல அறிமு்கப்படுத்து�ல்: 

அறிமு�ப்படுததப்படும் தொவரம் மைர்பணு வ்�ய 
விகிதததில் எவவித மைொறு்பொடுைொமைல் புதிய 
சூழநி்்க்கு தன்னத த�வ்மைததுக் 
க�ொள்ளுதல்.

2. இரணடாம்நி்ல அறிமு்கப்படுத்து�ல்: 
அ றி மு � ப ்ப டு த த ப ்ப டு ம் 
இ ர � மை ொ ன து 
ந த ர ந் க த டு த த லு க் கு 
உட்படுததப்படடு அதிலிருந்து 
நமைம்்பட்ட இர�த்த தனிததுப 
பிரிதது, அதனு்டன உள்ளூர 
இர�த்தக் �்பபு க்சயது 
ஒனநைொ அல்்து ஒனறிற்கு 
நமைற்்பட்ட ்பணபு�்ள அவற்றில் மைொற்றுவதொகும்.  
உ்கின ்பல்நவறு ்பகுதி�ளிலுள்ள தொவரவியல் 
நதொட்டங�ள் தொவர அறிமு�ப்படுததுதலில் மி� 
முக்கியப ்பங�ொற்றுகினைன.  சீனொ மைற்றும் 
வ்டகிைக்கு இந்தியப ்பகுதி�ளிலிருந்து 
ந்ச�ரிக்�ப்பட்ட ்ப் நதயி்் இர�ங�ள் முதலில் 
க�ொல்�ததொவிலுள்ள தொவரவியல் பூங�ொவில் 
வளரக்�ப்பட்டன.  பின அவற்றிலிருந்து ்சரியொன 
நதயி்் இர�ங�ள் நதரந்கதடுக்�ப்படடு 
இந்தியொவின ்ப் ்பகுதி�ளில் 
அறிமு�ப்படுததப்பட்டன. 

நதசியத தொவர மைரபியல் 
வளதது்ை (Nation Bureau of 
Plant Genetic Resourse – 
NBPGR), இது �மைது �ொடடிலுள்ள 
நவளொண மைற்றும் 

நதொட்டக்�்் து்ை�ளில்  ்பயிர இர�ங�்ள 
அறிமு�ப்படுததிப ்பரொமைரிக்கிைது. நமைலும் 
தொவரவியல் மைற்றும் மூலி்� ்சொரந்த 
தொவரங�்ளயம், வன மைரங�்ளயம், ்பொது�ொக்கும் 
க்பொறுபபிலும் இருக்கிைது. இதன த்்்மைய�ம் 
புதுதில்லியிலுள்ள இரங�புரி எனை இ்டததில் 
அ்மைந்துள்ளது.  இது அமிரத்சரஸ், க�ொல்�ததொ, 
மும்்்ப, க்சன்ன (மீனம்்பொக்�ம்) ஆகிய �ொனகு 
மைண்ட் நி்்யங�்ளக் க�ொணடுள்ளது. 
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9.7.2 வ�ர்வு பசய�ல் (Selection)
�்ந்த இனத கதொ்�யிலிருந்து ஒனநைொ அல்்து 
அதற்குநமைற்்பட்ட விரும்்பததக்� ்பணபு�்ள உ்்டய 
ஒரு சிைந்த தொவரத்தத கதரிவு க்சயவதற்குத 
வ�ர்ந்ப�டுத்�ல் (அ) வ�ர்வு பசய�ல் எனறு க்பயர.  
நதரவு க்சயதல் என்பது தொவரப ்பயிரக்பருக்�ததிலுள்ள 
மி�ப ்பை்மையொன மைற்றும் அடிப்ப்்ட மு்ை�ளில் 
ஒனைொகும். நதரவு க்சயதல் இரணடு வ்�ப்படும்.
i.  இயற்்கத் வ�ர்வு (Natural selection):  இது 

்டொரவினின ்பரிணொமைக் ந�ொட்பொ்டொன தகுந்தன 
பி்ைததல் எனை இயற்்�யிந்நய �ொணப்படும் 
இயற்்�த நதரவு மு்ையொகும். இதில் 
விரும்்பததகுந்த மைொறு்பொடு�்ளக் க�ொண்ட 
தொவரத்தப க்பை அதி� �ொ்மைொகும்.

ii.  பசயற்்கத் வ�ர்வு (Artificial selection): இது 
மைனிதர�ளொல் நமைற்க�ொள்ளப்படும் ஒரு 
வழிமு்ையொகும். க்சயற்்�த நதரவு என்பது 
�்பபினக் கூட்டததிலிருந்து தனிததன்மைய்்டய 
தொவரங�்ளத நதரந்கதடுதத்ொகும்.  கீழ�ண்ட்வ 
க்சயற்்�த நதரவின மூனறு முக்கிய 
வ்��ளொகும்.

அ)  கூடடுத் வ�ர்வு (Mass selection): கூடடுதநதரவில் 
அதி� எணணிக்்�யிலுள்ள தொவரத 
கதொ்�யிலிருந்து ஒநர மைொதிரியொன புைதநதொற்ை 
விகிதம் அல்்து புைதநதொற்ைப ்பணபு�்ளக் 
க�ொண்ட தொவரங�்ளத நதரவு க்சயது அவற்றின 
வி்த�்ள ஒனைொ�க் �்ந்து புதிய இர�த்த 
உருவொக்குத்ொகும்.  நதரவு க்சயயப்பட்ட 
தொவரங�ளிலிருந்து க்பைப்படும் ்சந்ததி�ள் 
அவற்றின தொவரத கதொகுதி்ய வி்டப க்பரும்்பொலும் 
ஒநர மைொதிரியொ� உள்ளன.
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்ப்டம் 9.12: கூடடுதநதரவும் தூயவரி்்சதநதரவும்
 இ்வ தனிததனியொ�ச ந்சொத்ன 
க்சயயப்பட்ட்வ அல்்.  இததொவரங�ள் ஐந்து 
முதல் ஆறு ஆணடு�ள் மீணடும் மீணடும் கதரிவு 
க்சயயப்படடுத தரமைொன வி்த�ள் க்பருக்�ம் 

க்சயயப்படுகினைன.  பின இவவி்த�ள் 
விவ்சொயி�ளுக்குப ்பகிரந்தளிக்�ப்படுகிைது.  
கூடடுதநதரவு மு்ையிலுள்ள ஒநரகயொரு கு்ை 
எனனகவனில் சூழநி்் மைொறு்பொடு�ளொல் 
ஏற்்படும் மைரபுவழி நவறு்பொடு�்ளப பிரிததரிய 
முடிவதில்்். 

ஆ)  தூயேரி்சத் வ�ர்வு (Pureline selection):  
தூயவரி்்சத நதரவு எனை க்சொல் 1903-ஆம் 
ஆணடு நஜொஹன்சன என்பவரொல் 
உருவொக்�ப்பட்டது.  இது ஒதத மைரபுக்கூறு்்டய 
தொவரத்த மீணடும் மீணடும் 
தனமை�ரந்தசந்சரக்்� க்சயது க்பைப்படும் 
தொவரங�ளொகும்.  எல்்ொ மைரபுக்கூறு�ளிலும் 
இவவொறு க்பைப்பட்ட இர�மைொனது ஒநர 
சீரதன்மை்யக் க�ொணடிருக்கிைது. 
இம்மு்ையிலுள்ள கு்ை்பொடு எனனகவனில் 
புதிய மைர்பணுவ்�யம் க�ொண்ட தொவரங�்ள 
உருவொக்� முடியொமைல் ந்பொவது்டன இவவ்� 
இர�ங�ள் கு்ைந்த த�வ்மைபபு�நளொடும், 
சூைலியல் �ொரணி�ளின மைொற்ைங�ளுக்கு ஏற்்ப 
நி்்க்கும் தன்மை்யக் கு்ைவொ�வும் 
க�ொணடுள்ளன. 

இ)  ந்கல் வ�ர்வு (Clonal selection): உ்ட் இனபக்பருக்�ம் 
க்சயயம் தொவரங�ளில் ்மைட்டொடிக் க்சல்பிரிதல் 
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236 பயிர் பபருக்கம்

மூ்ம் உண்டொன தொய தொவரததிலிருந்து ஒதத 
்பணபு�ள் க�ொண்ட வழிதநதொனைல்�ள் 
க்பைப்படுகினைன.  �்பபினத தொவரத 
கதொ்�யிலிருந்து (��ல்�ள்) புைதநதொற்ை 
விகிதததின அடிப்ப்்டயில் மி�சசிைந்த இர�த்தத 
கதரிவு க்சயய ��ல் நதரவு உட்படுததப்படுகிைது.  
நதரவு க்சயயப்பட்ட தொவரங�ள் உ்ட் 
இனபக்பருக்�ததின மூ்ம் க்பருக்�மை்்டயச 
க்சயயப்படுகினைன. இந்த ��ல் தொவரததின 
மைர்பணு வ்�யம் நீண்ட �ொ்ததிற்கு மைொைொமைல் 
அப்படிநய இருக்கும்.

9.7.3 ்கலப்புறுத்�ம் (Hybridization)
மைர்பணுவ்�யததில் நவறு்பட்ட இரணடிற்கு 
நமைற்்பட்ட தொவரங�்ளக் �்பபுைச க்சயயம் 
மு்ைக்குக் �்பபுறுததம் எனறு க்பயர. இம்மு்ையில் 
நதொனறும் வழிதநதொனைலுக்குக் ்கலப்புயிரி (hybrid) 
எனறு க்பயர. தொவர நமைம்்பொடடில் மைற்ை ்பயிரக்பருக்� 
மு்ை�்ளவி்டக் �்பபுறுததம் நமைம்்பட்ட மு்ையொ� 
உள்ளது.  இரணடு அல்்து அதற்கு நமைற்்பட்ட இர�ச 
சிற்றினங�ளின தகுந்த ்பணபு�்ள இ்ணக்�ப 
்பயன்படும் மி�சசிைந்த வழிமு்ையொ�வும் உள்ளது.  
இயற்்�யொன �்பபுறுததம் நி�ழவு முதனமுத்ொ�க் 
�ொட்டன நமைதர என்பவரொல் ந்சொளப்பயிரில் 
அறியப்பட்டது. 
்கலப்புறுத்�லின் படிநி்ல்கள் (Steps in hybridization)
�்பபுறுததலின ்படிநி்்�ள் கீநை தரப்படடுள்ளன.
1.  பபறவ்றா்ரத் வ�ர்ந்ப�டுத்�ல்: கதரிவு க்சயயப்பட்ட 

்பணபு்்டய ஆண மைற்றும் க்பண தொவரங�்ளத 
நதரந்கதடுததல்.  இததொவரங�ளின 
ஒதத்பணபி்ணவுத தன்மை்யச ந்சொத்ன 
க்சயதல் மி� முக்கியமைொகும்.

2.  ஆண மைலடாககு�ல்: தன-மை�ரந்தசந்சரக்்�்ய 
தடுப்பதற்�ொ� மை�ரந்தத தொள்�ள் முதிரவதற்கு 
முனனர அவற்்ை நீக்கும் மு்ை 
ஆண�சசி்தவொ�வும்.  இது ஆண மை்்டொக்குதல் 
எனை்ைக்�ப்படுகிைது.  

்ப்டம் 9.14 அ மைற்றும் ஆ: ஆண மை்்டொக்குதல் 
மைற்றும் ்்பயிடுதல் (மைக்�ொசந்சொளம்)

அ

ஆ

3.  ் பயிடு�ல்: நத்வயற்ை மை�ரந்ததது�ள்�ள் சூ்� 
முடியில் �்ந்துவி்டொமைலிருக்� சூ்� முடி்ய 
உ்ையிடடுப ்பொது�ொக்கும் மு்ை உ்ையிடுதல் 
அல்்து ்்பயிடுதல் ஆகும்.

4.  ்கலப்பு பசய�ல்: நதரந்கதடுக்�ப்பட்ட ஆண மை்ரின 
மை�ரந்தங�்ள ஆண மை்்டொக்�ப்பட்ட க்பண 
மை்ரின சூ்� முடிக்கு மைொற்ைம் க்சயவது �்பபு 
க்சயதல் எனப்படும்.

5.  வி்�்க்ள அறுே்ட பசயது புதிய �ாேரங்க்ள 
உணடாககு�ல்: மை�ரந்தசந்சரக்்�க்குப பிைகு 
�ருவுறுதல் �்்டக்பற்று முடிவில் வி்த�ள் 
உண்டொகினைன.  இவவி்த�ளிலிருந்து உருவொகும் 
புதிய ்சந்ததிக்குக் �்பபுயிரி எனறு க்பயர.

்கலப்புறுத்�லின் ே்்க்கள்
தொவரங�ளுக்கி்்டநய உள்ள உைவுமு்ை்ய 
்வதது �்பபுறுததல் கீழ�ண்ட வ்��ளொ�ப 
பிரிக்�ப்படுகிைது.
i.  ஒவர இர்கத்தினுள் ்கலப்புறுத்�ம் (Intravarietal 

hybridization) - இதில் �்பபு ஒநர இர�த 
தொவரங�ளுக்கி்்டநய �்்டக்பறுகிைது .  இம்மு்ை 
தன-மை�ரந்தசந்சரக்்� �்்டக்பறும் தொவரங�ளில் 
மைடடுநமை ்பயன்படுததப்படும்.

ii.  இர்கங்களுககி்டவய ்கலப்புறுத்�ம் (Intervarietal 
hybridization) - இஙகு ஒநர சிற்றினததின இருநவறு 
இர�ங�ளுக்கி்்டநய �்பபு க்சயயப்படடுக் 
�்பபுயிரி உருவொக்�ப்படுகிைது. இது உடசிற்றின 
�்பபுயிரித நதொற்ைம் எனறும் அ்ைக்�ப்படுகிைது.  
தன-மை�ரந்தசந்சரக்்� மைற்றும் அயல்-
மை�ரந்தசந்சரக்்� அ்்டயம் தொவரங�்ள 
நமைம்்படுதத இம்மு்ைநய அடிப்ப்்டயொ� உள்ளது.

iii.  சிறறினங்களுககி்டவய ்கலப்புறுத்�ம் (Interspecific 
hybridization) - இது ஒரு ந்பரினததின இரு நவறு்பட்ட 
சிற்றினங�ளுக்கி்்டநய �்பபு க்சயது 
�்பபுயிரி்ய உண்டொக்கும் மு்ையொகும்.  இது 
க்பொதுவொ� ந�ொய, பூசசி மைற்றும் வைடசி்யத தொஙகும் 
திைன க�ொண்ட மைர்பணுக்�்ள ஒரு 
சிற்றினததிலிருந்து மைற்கைொரு சிற்றினததிற்கு மைொற்ைப 
்பயன்படுகிைது. எடுததுக்�ொடடு: �ோசிபியம் ஹிரசுடெம்  x  
�ோசிபியம் ஆரசெோரியம்  - நதவிரொஜ்.

 
படம் 9.15: மை்ர (அ) �ோ. ஹிரசுடெம் 

(ஆ) �ோ. ஆரசெோரியம்

அ ஆ

iv.  வபரினங்களுககி்டவயயான ்கலப்புறுத்�ம் 
(Intergeneric hybridization):  இது இருநவறு்பட்ட 
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ந்பரினத தொவரங�ளுக்கி்்டநய �்பபு க்சயது 
�்பபுயிரி்ய உண்டொக்கும் மு்ையொகும்.  
இம்மு்ையின கு்ை�ளொவன �்பபுயிரி 
மை்டடுததன்மை, எடுததுக்க�ொள்ளப்படும் ந�ரம், 
�்்டமு்ை க்ச்வு ஆகியனவொகும். எடுததுக்�ொடடு: 
ைஃெோனஸ் பிைோசி�ோ,  டிரிடிகச�ல். (இது ்பொ்டம் 3-ல் 
விரிவொ�க் க�ொடுக்�ப்படடுள்ளது).

9.7.4. ்கலப்பின வீரியம் (Heterosis)
�்பபின வீரியம் (கஹடடிநரொ – மைொறு்பட்ட;  சிஸ் - 
நி்்).  1912-ஆம் ஆணடு கஹடடிநரொசிஸ் எனை 
க்சொல்்் முதனமுதலில் ்பயன்படுததிய 
அறிவியளொ்ர G.H.ஷல் ஆவொர. க்பற்நைொ்ரவி்டக் 
�்பபுயிரி முதல் மை�வுச்சந்ததியின க்சயல்திைன 
நமைம்்படடிருப்பதொல் இது ்கலப்புயிரி வீரியம் 
(கஹடடிநரொசிஸ்) எனை்ைக்�ப்படுகிைது.  வீரியம் 
என்பது அதி� வளரசசி, வி்ளச்சல், ந�ொய எதிரக்கும் 
திைன, பூசசி்யயம், வைடசி்யயம் தொஙகி வளரும் 
திை்னக் குறிக்கும். �்பபின வீரியத்த நமைம்்படுதத 
உ்ட் வழி இனபக்பருக்�நமை சிைந்ததொ� உள்ளது. 
இதில் கதரிவு க்சயயப்பட்ட ்பணபு�ள் சி்தவ்்டயொமைல் 
சி் �ொ்ம் கதொ்டரகினைன. இரணடு 
க்பற்நைொருக்கி்்டநய உள்ள மைரபிண நவறு்பொடடின 
தன்மை �்பபின வீரியததின வீசசுக்கு க�ருஙகிய 
கதொ்டரபு்்டயதொ� உள்ளது என்ப்தப க்பரும்்பொ்ொன 
�்பபுயிரியொளர�ள் �ம்புகினைனர.

நதொற்ைம், புதிய சூைலுக்கு உ�ந்து ந்பொதல், 
இனபக்பருக்�த திைன ந்பொனைவற்்ைக் �ருததில் 
க�ொணடு �்பபின வீரியம் கீழ�ண்டவொறு 
வ்�ப்படுததப்படுகிைது.
i)  பமைய்கலப்பினவீரியம் (Euheterosis): 

கமைய�்பபினவீரியம் என்பது மைரபு வழியொ�ப 
க்பைப்படும் �்பபு வீரியமைொகும்.  நமைலும் இது 
கீழ�ண்டவொறு வ்�ப்படுததப்படுகிைது.

அ.  சடுதிமைாற்ற பமைய்கலப்பின வீரியம் (Mutational 
Euheterosis) - இது கமைய�்பபினவீரிய வ்��ளில் 
மி� எளி்மையொனது. அயல்-மை�ரந்தசந்சரக்்� 
�்்டக்பைக்கூடிய ்பயிர�ளில் நமைம்்பட்ட ஓஙகிய 
அல்லீல்�ள் மூ்ம் நத்வயற்ை, 
ந�டுவி்ளவிக்�க்கூடிய, க�ொல்லும் 
ஒடுஙகுப்பணபு்்டய அல்்து ்சடுதிமைொற்ைம் க்பற்ை 
மைர்பணுக்�்ள நீக்குவதன மூ்ம் ஏற்்படுகிைது.

ஆ.  சமைநி்ல பமைய்கலப்பினவீரியம் (Balanced 
Euheterosis) இ்வ நவளொண்மைக்கு உதவும் 
வ்�யில் ்ப் சூழநி்்க் �ொரணி�ளுக்ந�ற்்பத  
த�வ்மைததுக் க�ொள்ளும் ்சமைநி்் க்பற்ை 
மைர்பணு இ்ணபபு, ்சமைநி்் 
கமைய�்பபினவீரியமைொகும்.

ii)  பபாய்கலப்பினவீரியம் (Psuedoheterosis): ்சந்ததி 
தொவரமைொனது உ்ட் வளரசசியில் க்பற்நைொர 

தொவரங�்ள வி்ட நமைம்்படடும் ஆனொல் 
வி்ளச்சலிலும், த�வ்மைபபிலும், 
மை்டடுததன்மைய்டநனொ அல்்து கு்ைந்தளவு 
வளமைொனதொ�நவொ �ொணப்படுகிைது.  இது 
உ்ட்வளவீரியம் எனறும் அ்ைக்�ப்படும்.

9.7.5 சடுதி மைாற்றப் பயிர்பபருக்கம் (Mutation 
breeding) 
முல்்ர மைற்றும் ஸ்ந்டட்ர (1927 - 1928) ்சடுதிமைொற்ை  
்பயிர க்பருக்�ம் எனை க்சொல்்் உருவொக்கினொர�ள். 
இது மைரபுவழிப ்பயிரக்பருக்� உததி�ளில் 
நமைற்க�ொள்ளப்படும் புதிய வழிமு்ை்யக் குறிக்கிைது. 
இது மைரபுவழிமு்ை�ளிலுள்ள கு்ை்பொடு�்ள 
உைவியல் மைற்றும் ்பயிரின தரப்பணபு�்ள 
நமைம்்படுததும் மு்ையொகும்.  ஒரு உயிரினததின 
மைர்பணுவ்�யததிந்ொ அல்்து புைதநதொற்ை 
வ்�யததிந்ொ திடீகரன மைரபுவழியொ� ஏற்்படும் 
மைொற்ைம் சடுதி மைாற்றம் எனப்படும்.  மைர்பணு ்சடுதிமைொற்ைம் 
்பயிரக்பருக்�ததில் மி� அவசியமைொனதொகும்.  ஏகனனில் 
இ்வ ்பரிணொமைம், மைறுந்சரக்்�, நதரந்கதடுததல் 
ந்பொனைவற்றிற்கு இடுக்பொருட�்ளத தருவதொல் இது 
முக்கியமைொனதொ� விளஙகுகிைது. இது வி்தயி்ொப 
்பயிர�்ள நமைம்்படுததுவதற்குப ்பயன்படுததப்படும் 
ஒநர வழிமு்ையொகும். 

புைஊதொக் �திர�ள்,  எக்ஸ் �திர�ள், ஆல்ுஃ்பொ, 
பீட்டொ, �ொமைொ ந்பொனை �திரவீசசு�்ளக் க�ொணடும், 
சீசியம், இ்தல் மீதநதன ்சல்ந்பொநனட (EMS), யூரியொ  
ந்பொனை �ொரணி�ள் புதிய இர�ப ்பயி்ர 
உருவொக்குவதற்�ொன ்சடுதி மைொற்ைத்தத 
தூணடுகினைன. எடுததுக்�ொடடு: அதி� 
வி்ளச்ச்்யம், உயரத்தயம் க�ொண்ட மூனறு 
மைர்பணு க�ொண்ட குட்்ட இர�க் ந�ொது்மை. 
உவரதன்மை மைற்றும் பூசசி எதிரபபுததன்மை க�ொண்ட 
அந்டொமி்டொ 2 (Atomita 2) அரிசி இர�ம்.

்காமைா வ�ாடடம் அல்லது 
அணுத்வ�ாடடம்:  ந�ொ்பொல்ட 
60 அல்்து சீசியம் 137 ந்பொனை 
� தி ர வீ ச சு � ் ள ப 
்பயன்படுததித தகுந்த ்சடுதி 

மைொற்ைங�்ளப ்பயிர தொவரங�ளில் உண்டொக்கும் 
ஒரு வழிமு்ையொகும். இந்தியொவில் முதல் �ொமைொத 
நதொட்டம் க�ொல்�ததொவில் உள்ள ந்பொஸ் ஆயவு 
நிறுவனததில் 1959-லும், இரண்டொவது நதொட்டம் 
நவளொண ஆயவு நிறுவனததில் 1960-லும் 
ஆரம்பிக்�ப்படடு, அவற்றின மூ்ம் ்ப் மைரபுவழி 
நவறு்பொடு�ள் க�ொண்ட ்பயிர�ள் குறுகிய 
�ொ்ததில் உருவொக்�ப்பட்டன.
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திைன க�ொண்ட இர�ங�்ள அறிமு�ப்படுததுவதும், 
நீர மைற்றும் உரப ்பயன்பொடடு மு்ை�ளும்,  நவளொண 
நமை்ொண்மை்ய நமைம்்படுததத தீவிர திட்டமிடடு 
1960-�ளில் உருவொக்�ப்பட்டது ்பசு்மை புரடசி அல்்து 
மூனைொம் நவளொண புரடசி எனப்படுகிைது.     இந்தத 
திட்டம் கமைக்சிந�ொ �ொடடில் 1940-ல் ஆரம்பிக்�ப்படடுப 
பின இந்தியொவின ்பல்நவறு ்பகுதி�ளிலும் ஆசியொ, 
மைததிய நமைற்கு ்பகுதி�ளிலும், இ்ததின, அகமைரிக்�ொ 
ந்பொனை �ொடு�ளிலும் கவற்றி�ரமைொ� 
அறிமு�ப்படுததப்பட்டது. இந்திய நவளொண ஆயவு 
நிறுவனததின முனனொள் இயக்கு�னரொன Dr. B.P. ்பொல், 
கமைக்சிந�ொவில் ்பரவ்ொ�க் �ொணப்படும் ந�ொரின 10 
எனை குட்்ட இர� மைர்பணுக்�்ளக் க�ொண்ட குட்்ட 
ந�ொது்மை இர�ங�்ளப க்பறுவதற்�ொ� 
Dr. N.E. ந்பொர்ொகின இந்திய வரு்�க்�ொன 
ஏற்்பொடு�்ளச க்சயயமைொறு இந்தியொவின ்பசு்மை 
புரடசியின தந்்த எனை்ைக்�ப்படும் 
Dr.M.S. சுவொமி�ொதன அவர�்ளக் ந�டடுக் க�ொண்டொர.

1963-ஆம் ஆணடு கமைக்சிந�ொவிலிருந்து அ்ர 
குட்்டததன்மைய்்டய ந�ொது்மை இர�ம் 
இந்தியொவில் அறிமு�ப்படுததப்பட்டது.  இதன மூ்ம் 
உயர வீ்ளச்சல் தரும் ந்சொனொரொ 64, ந்சொனொலி�ொ, 
�ல்யொண ந்சொனொ ந்பொனை ்ப் ந�ொது்மை இர�ங�்ளப 
்பயிரக்பருக்�ம் க்சயவதற்�ொ� ஐந்து நீண்ட �ொ்த 
திட்டங�ள் வகுக்�ப்பட்டன.  இதத்�ய இர�ங�ள் 
்பரவ்ொன உயிரி மைற்றும் உயிரற்ை �ொரணி�்ளத 
தொஙகும் திைன க�ொண்ட்வ.  ந�ொது்மையப ந்பொனநை, 
உரநமைற்கும் திைன க�ொண்ட TN 1 (்டொயசிங ந�டடிவ 1) 
எனகினை முதல் அ்ர குட்்டக்�்பபின க�ல் 
இர�த்த 1956-ல் தொயவொனில் Dr.M.S. சுவொமி�ொதன 
அவர�ள் உருவொக்கினொர. இதன வழி நதொனைல்�ள் 
1966 -ல் அறிமு�ப்படுததப்பட்டன. பிைகு சிைந்த 
வி்ளச்சல் தரும் அ்ரக்குட்்ட க�ல் இர�மைொன கஜயொ 
மைற்றும் ரதனொ்வ இந்தியொவில் உருவொக்கினொர.

வநாரின் 10: ந�ொரின 10 
எனை குட்்ட மைர்பணு 
க�ொண்ட இர�ங�ள் 
இ்்யின ஒவகவொரு அ்குப 

்பகுதியில் அதி�ளவு ஒளிசந்சரக்்� திை்னயம், 
அதி�ச சுவொ்சசக்சய்்யம் க�ொணடிருந்தன.  
1935-ல் �ொனஜிரொ இனொசு�ொ என்பவர 
நதரந்கதடுதத அ்ரக்குட்்ட ந�ொது்மை இர�ம் 
பினனர ந�ொரின 10 இர�மைொ� ஆனது. இவர 
அ்ரக்குட்்ட மைர்பணுக்�ள் உ்கில் ந�ொது்மை 
வி்ளச்சலில் புரடசி்ய ஏற்்படுததுவநதொடு ்ப் 
ந�ொடி மைக்�ளின ்பசி்யயம், ்படடினி்யயம் 
ந்பொக்கும் என்ப்த அபக்பொழுது 
நி்னததிருக்�மைொட்டொர.

9.7.6. பன்மைடிய பயிர்பபருக்கம் (Polyploid 
breeding)
க்பரும்்பொ்ொன பூக்கும் தொவரங�ள் இருமைடியம் (2n) 
க�ொண்ட்வ, இரணடிற்கும் நமைற்்பட்ட 
குநரொநமைொந்சொம் கதொகுபபு�்ளக் க�ொண்ட அல்்து 
க்பற்ை தொவரங�ள் பன்மைடியங்கள் 
எனை்ைக்�ப்படுகினைன. �ொடடுத தொவரங�ள் 
மைற்றும் வளரபபுச சூைலுக்கு உட்படுததப்படும் 
தொவரங�ளின ்பரிணொமைததில் ்பனமைடியம் மி� முக்கிய 
அங�மைொ� விளஙகுகிைது.  �்பபின வீரியம் மைொறு்பட்ட 
்பணபி்ணவுதன்மை, உயிர மைற்றும் உயிரற்ை 
�ொரணி�ளின இறுக்�த்தத தொஙகும் திைன, தீஙகு 
வி்ளவிக்�கூடிய ்சடுதிமைொற்ைததி்ன தொஙகும் 
திைனு்்டய தொவரங�்ளப ்பனமைடியம் அடிக்�டி 
கவளிப்படுததுகிைது.  நமைலும் ்பனமைடியம் 
குனைல்்பகுபபுக் கு்ைப்பொட்டொல் கு்ைந்த 
வளததன்மைய்்டய வி்தயற்ை இர�ங�ள் 
உருவொவதற்கும் வழிவகுக்கிைது.

�ன்பன்மைடியமைா�ல் (autopolyploidy) என்பது ஒரு 
தொவரததிலுள்ள குநரொநமைொந்சொம்�ள் தொனொ�நவ 
இரடடிபபுறுத்் குறிக்கிைது.  எடுததுக்�ொடடு: பீடருட, 
ஆபபிள், ந்பொனைவற்றின மும்மைய ்பனமைடிய 
நி்்யொனது வீரியத்தயம், �னி, நவர, இ்், மை்ர 
ந்பொனைவற்றின அள்வ க்பரிதொ�வும், அதி� அளவு 
�னி�ளின எணணிக்்� மைற்றும் ்சரக்�்ரயின 
அள்வயம் அதி�ரிக்கினைன. இம்மு்ை 
வி்தயில்்ொத தக்�ொளி, ஆபபிள், ஆரஞசு, தரபூ்சணி 
தொவரங�்ளயம் உருவொக்கியிருக்கிைது. 
�ொல்சிசி்ன ்பயன்படுததிக் குநரொநமைொந்சொம் 
எணணிக்்�்ய இரடடிப்பொக்�த தூணடுவதன 
மூ்ம் ்பனமைடியத்த ஏற்்படுதத்ொம். அயல்பன்மைடியம் 
(Allopolyploidy) என்பது நவறு்பட்ட இரணடு 
சிற்றினங�ளிலிருந்து க்பைப்பட்ட குநரொநமைொந்சொம் 
கதொகுதி�்ளப க்பருக்�மை்்டயச க்சயயம் 
மு்ையொகும்.  எடுததுக்�ொடடு: டிரிடடிச�ல் (டிரிடி�ம் 
டுைம் x சீச�ல் சீரியல்), ைஃெசனோ பிைோசி�ோ (பிைோசி�ோ 
ஒலசைசியோ x ைஃெோனஸ் �டரெவஸ்).

9.7.7 பசு்மை புரடசி (Green revolution)
்பசு்மை புரடசி எனை க்சொல் வில்லியம்  S. �ொட (1968)  
என்பவரொல் உருவொக்�ப்பட்டது.  கதொ்டர ஆயவு�ள், 
முனநனற்ைங�ள், புது்மை�ள், கதொழில்நுட்பப 
்பரிமைொற்ைங�ளுக்�ொன முயற்சி�ள் ந்பொனைவற்றின 
ஒருமிதத வி்ளநவ ்பசு்மைபபுரடசி என 
வ்ரயறுக்�ப்படுகிைது. 1940 முதல் 1960-ன 
பிற்்பகுதிக்கு இ்்டப்பட்ட �ொ்ததில் உ்�ம் 
முழுவதிலும், குறிப்பொ� வளரந்து வரும் �ொடு�ளில் 
ந�ொது்மை, அரிசி ந்பொனை நவளொண க்பொருட�ளின 
உற்்பததி்யப ்பனமை்டஙகு  உயரததியது.  

வளரும் �ொடு�ளில் நவளொண உற்்பததி்யப 
க்பருக்குவதற்�ொ� உயர வி்ளச்சல் தரும் தொஙகு 
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பயிர் பபருக்கம் மூலம் வநாய எதிர்ககும் தி்றன் 
ப்காணட �ாேரங்க்ள உருோககு�ல்
பூஞ்்ச, ்பொக்டீரியொ மைற்றும் ்வரஸ் ந�ொய�்ள 
எதிரக்கும் திைனக�ொண்ட சி் ்பயிர இர�ங�்ளக் 
�்பபு க்சயதல் மைற்றும் நதரந்கதடுததல் மு்ை மூ்ம் 
உருவொக்கி கவளியி்டப்பட்டது (�ொண� அட்டவ்ன 9.1).

பயிர் இர்கங்கள் வநாய எதிர்ப்பு 
தி்றன்

ந�ொது்மை ஹிம்கிரி இ்் மைற்றும் 
்பட்்டததுரு, 
ஹில் ்பணட

பிரொசி�ொ பூ்சொ சுவரனிம் 
(�ரரொய)

கவண துரு

�ொலிுஃபிளவர பூ்சொ சுபரொ, பூ்சொ 
ஸ்நனொ்பொல் 
K-1

�ருபபு அழு�ல் 
மைற்றும் சுருள் 
�ருபபு அழு�ல்

�ொரொமைணி பூ்சொ ந�ொமைல் ்பொக்டீரிய அழு�ல்
மிள�ொய பூ்சொ ்ச்ட்பஹர மிள�ொய 

கமைொ்்சக் நதமைல் 
்வரஸ், 
பு்�யி்் 
நதமைல் ்வரஸ் 
மைற்றும் 
இ்்சசுருள்

அடடே்ண 9.1: ந�ொய எதிரக்கும் திைன க�ொண்ட 
இர�ங�ள்

கவண்்ட தொவரததின மைஞ்சள் நதமைல் ்வரஸ் 
ந�ொ்ய எதிரக்கும் திைனொனது �ொடடுச 
சிற்றினததிலிருந்து க்பைப்படடு ஏெல்்ோஸ்�ஸ் 
எஸ்குலண்ெஸ் எனை ஒரு புதிய இர�மைொ�  
உருவொனது. இது ெரெைோணி கிைோந்தி 
எனை்ைக்�ப்படுகிைது.
பயிர்பபருக்கத்தின் மூலம் பூச்சி எதிர்ககும் தி்றன் 
ப்காணட �ாேரங்க்ள உருோககு�ல்:
ஓம்புயிரித தொவரங�ளின பூசசி எதிரக்கும் திைனொனது 
புைதநதொற்ைம், உயிரிநவதியியல், உ்டற்க்சயலியல் 
ந்பொனை ்பணபு்ளக் க�ொணடு அ்மைய்ொம் ்ப் 
தொவரங�ளில் தூவி�ளு்்டய இ்்�ள் பூசசி 
எதிரக்கும் திைனு்டன கதொ்டரபு்்டயதொ� உள்ளன. 
எடுததுக்�ொடடு: ்பருததியின இ்்ததததுபபூசசி 
எதிரபபுததிைன மைற்றும்  ந�ொது்மையின தொனிய 
இ்்வணடு எதிரபபுத திைன, தி்டமைொன தணடு�ள் 
க�ொண்ட ந�ொது்மை இரம்்பபபூசசியொல் 
விரும்்பப்படுவதில்்். மிருதுவொன இ்் மைற்றும் 
பூதநதன(Nectar) அற்ை ்பருததி இர�ங�ள் 
�ொயபபுழுக்�்ள  (bollworms) தன்பொல் ஈரப்பதில்்். 
அதி� அஸ்்பொரடிக் அமி்ம், கு்ைந்த ்�டரஜன 

உயிரிேழி ஊடடம் வசர்த்�ல்(Biofortification): மைனித 
உ்டல்�்ததிற்�ொ� அதி�ளவு ்வட்டமின�நளொ 
அல்்து அதி�ளவு புரதங�நளொ அல்்து �ல்் 
க�ொழுபபு ்சததுக்�நளொ நி்ைந்த ்பயிர�்ளப 
க்பருக்�ம் க்சயவது உயிரிவழி ஊட்டம் ந்சரததல் 
எனறு க்பயர.

உயரததப்பட்ட ஊட்டச்சதது தரம் நி்ைந்த 
்பயிரக்பருக்� குறிக்ந�ொள்:
• புரதச்சதது மைற்றும் தரம்
• எணகணய ்சதது மைற்றும் தரம்
• ்வட்டமின ்சதது
• நுணஊட்டச்சதது மைற்றும் �னிமைச்சததுக்�்ள 

உயரததுதல் 
ஏற்�னநவ �்பபுறுததம் மூ்ம் 

உருவொக்�ப்பட்ட ந்சொளத்த வி்ட இரணடு மை்டஙகு 
அதி�மைொன ்்சின மைற்றும் டிரிபந்டொுஃந்பன 
க�ொண்ட ந்சொளம் 2000-ம் ஆணடு 
உருவொக்�ப்பட்டது. அதி�பபுரதச ்சதது க�ொண்ட 
அட்ஸ் 66 ந�ொது்மை இர�மைொனது நமைம்்படுததப 
்பயிரி்டப்படும் ந�ொது்மை இர�ததிற்குக் க�ொடு�ரொ� 
்பயன்படுததப்படுகிைது.  இம்மு்ையில் க்பொதுவொ�ப 
்பயன்படுததகூடிய இர�ங�ளில் ஐந்து மை்டஙகு 
அதி�ளவு இரும்புச்சதது்்டய அரிசி இர�த்த 
உருவொக்�ச ்சொததியமுள்ளது.

புதுதில்லியிலுள்ள இந்திய நவளொண ஆரொயசசி 
நி்்யமைொனது அதி�ளவு ்வட்டமின�ள் மைற்றும் 
�னிமைங�ள் க�ொண்ட ்ப் �ொய�றிப ்பயிர�்ள 
உருவொக்கியள்ளது. எடுததுக்�ொடடு:  ்வட்டமின A 
்சதது க�ொண்ட நமைம்்படுததப்பட்ட ந�ரட, ்ப்ச்், 
பூ்சணி, ்வட்டமின C ்சதது க�ொண்ட 
நமைம்்படுததப்பட்ட ்பொ�ற்�ொய, ்சக்�ரவரததிக்கீ்ர, 
�டுகு, தக்�ொளி, இரும்பு மைற்றும் �ொல்சியம் ்சதது 
க�ொண்ட நமைம்்படுததப்பட்ட ்ப்ச்் மைற்றும் 
்சக்�ரவரததிக்கீ்ர, புரதச்சதது க�ொண்ட 
நமைம்்படுததப்பட்ட பீனஸ், க்பரிய பீனஸ், அவ்ர, 
பிகரஞசு ்பட்டொணி மைற்றும் நதொட்டப்பட்டொணி.

்கரும்பு: �க�ோைம் ெோரடெரியோனது க்பொதுவொ� வ்ட 
இந்தியொவில் வளரும் கு்ைந்த இனிபபுத 
திை்னயம், வி்ளச்ச்்யம் க�ொண்ட 
தொவரமைொகும்.  கதன இந்தியொவின 
கவப்பமைண்ட்ப ்பகுதி�ளில் வளரும் �க�ோைம் 
அஃபிசினோைமைொனது தடிமைனொன தண்்டயம், 
அதி�ளவு இனிபபுத திை்னயம் க�ொண்டது.  
ஆனொல் இது வ்ட இந்தியொவில் ்சரியொ� 
வளரவதில்்்.  இந்த இரு சிற்றினங�்ளயம் 
�்பபு க்சயது அதி� வளரசசி, தடிதத தணடு, அதி� 
இனிபபுததிைன மைற்றும் வ்ட இந்தியொவில் வளரும் 
திைன க�ொண்ட �ரும்பு இர�ங�ள் க்பைப்பட்டன.
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240 பயிர் பபருக்கம்

மைற்ைறும் ்சரக்�்ர க�ொண்ட ந்சொளங�ள் 
ந்சொளததணடு து்ளப்பொனுக்கு எதிரபபுத திை்னப 
க்பற்றுள்ளன.

பயிர் இர்கங்கள் பூச்சி / சிறு பூச்சி
பிரொசி�ொ (�டுகு 
சிற்றின வ்�)

பூ்சொ �வரவ அசுவினி பூசசி

தட்்ட பீனஸ் பூ்சொ க்சம் 2
பூ்சொ க்சம் 3

இ்்ததததுப 
பூசசி, அசுவினி 
மைற்றும் 
்பைதது்ளப்பொன

கவண்்டக்�ொய பூ்சொ ்சவொனி
பூ்சொ A-4

தணடு மைற்றும் 
்பைதது்ளப்பொன

அடடே்ண 9.2: பூசசி எதிரக்கும் இர�ங�ள்

9.8 நவீன பயிர்பபருக்கம் (Modern plant 
breeding)
்பயிரப க்பருக்� மு்ை�ளில் முக்கிய நி�ழவு�ளொன 
மைர்பணுக்பொறியியல், தொவரத திசு வளரபபு, 
புநரொடந்டொபிளொ்ச இ்ணவு அல்்து உ்ட் இ்ணவு 
மு்ை, மூ்க்கூறு குறிபபு மைற்றும் DNA விரல் ்பதிவு 
(molecular marking and DNA finger printing) ந்பொனை 
சி் �வீன ்பயிரபக்பருக்� மு்ை�்ளப ்பயன்படுததி 
உயரர�ப ்பயிர�ள் க்பைப்படுகினைன. நமைந் 
குறிபபிட்ட �ருததிற்�ொன ்பல்நவறு 
கதொழில்நுட்பங�்ளயம், ்பயன்பொடு�்ளயம் 
ஏற்�னநவ அ்கு VIII-ல் ்படிததுள்நளொம்.
புதிய �ாேரப் பபாறியியல்ப�ாழில்நுடப மு்்ற்கள் 
(New Plant Engineering Techniques) / புதிய பயிர் 
பபருக்கத் ப�ாழில்நுடப மு்்ற்கள் 
(NBT) (New Breeding Techniques)
NBT என்பது தொவரப ்பயிரப 
க்பருக்�ததில் புதிய ்பணபு�்ள 
வளரக்�வும், நவ�ப்படுததவும் 
்பயன்படுததும் வழிமு்ையொகும்.  
தொவரங�ளுக்குள்நளநய DNA-
வின குறிபபிட்ட இ்டங�்ள மைர்பணு கதொ்�ய 
திருததம் (Genome editing) மூ்ம் DNA -்வ குறிபபிட்ட 
இ்டங�ளில் மைொற்றிப புதிய ்பணபுக்கூறு�்ளய்்டய 
்பயிரத தொவரங�்ள உருவொக்கும் மு்ை�ளொகும்.   
்பணபுக்கூறு�ளில் ்பல்நவறு மைொறுதல்�்ளசக்சயயப 
்பயன்படும் ்படிநி்்�ள் கீநை க�ொடுக்�ப்படடுள்ளன:
• மைர்பணு கதொ்�யத்த கவடடுதல் மைற்றும்  

மைொற்றிய்மைதத்் CRISPR / Cas ந்பொனை 
மு்ை�ள் க்சயகினைன.

• மைர்பணு கதொ்�ய திருததம் – ஆலிந�ொ 
நியூக்ளிநயொ்்டடு இயக்�த திடீர மைொற்ைக் �ொரணி 
(ODM) எனை நுட்பததின மூ்ம் சி் இ்ண 
�ொரங�ளில் மைொற்ைங�்ளச க்சயதல்.

நார்மைன் E. வபார்லாக: �ொரமைன E. ந்பொர்ொக் 
என்பவர தொவர ந�ொயிய்ொளர மைற்றும் ்பயிரக்பருக்� 
வல்லு�ரொவொர.  இவர கமைக்சிந�ொவிலுள்ள 
ந்சொனொரட எனை இ்டததிலுள்ள ்பனனொடடு ந்சொளம் 
மைற்றும் ந�ொது்மை நமைம்்பொடடு 
நிறுவனததில் தன வொழ�ொ்ளக் 
�ழிததொர.  உ்கின ்ப் 
�ொடு�ளில் தற்ந்பொது 
்பயிரி்டப்படும் ந�ொரின 10, 
ந்சொனொரொ 64, க்ரமைொ நரொஜொ 
64 ந்பொனை புதிய உயர 
வி்ளச்சல் மைற்றும் துரு ந�ொய தொஙகுததிைன 
க�ொண்ட, ்சொயொத, புதிய ந�ொது்மை ர�ங�்ள 
இவர உருவொக்கினொர.  இதுநவ ்பசு்மைபபுரடசிக்கு 
அடிப்ப்்டயொ� விளஙகியது.  இவருக்கு 1970-ல் 
அ்மைதிக்�ொன ந�ொக்பல் ்பரிசு வைங�ப்பட்டது.  

Dr. M.S. சுோமிநா�ன்: இவர ்சடுதிமைொற்ைப 
்பயிரக்பருக்�ததின முனநனொடியொவொர.  இவர 
்சடுதி மைொற்ை மு்ை மூ்ம், க்பொனனிைமு்்டய 
ஷர்பதி ந்சொனொரொ எனை ந�ொது்மை இர�த்த 

உருவொக்கினொர.  இது 
இந்தியொவின ்பசு்மைப புரடசிக்கு 
வழிந�ொலியது.  இவர இந்தியப 
்பசு்மைபபுரடசியின தந்்த 
எனறு அ்ைக்�ப்படுகிைொர.

பநல் பெயராமைன்: இவர 
திருவொரூர மைொவட்டததிலுள்ள அதிரங�ம் எனை 
கிரொமைத்தச ்சொரந்தவர. இவர Dr. �ம்மைொழவொர 
அவர�ளின சீ்டரொவொர.  இவர “�மைது க�ல்்்ப 
்பொது�ொபந்பொம் இயக்�ததின” தமிழ�ொடு அ்மைபபின 
ஒருஙகி்ணப்பொளர ஆவொர.  இவர ்பொரம்்பரிய 
க�ல் இர�ங�்ளப ்பொது�ொப்பதில் அயரொது 
்பொடு்பட்டவர.  இவர விவ்சொயி�ளுக்குப ்பயிற்சி 
அளிதது அவர�ளின நி்ங�ளில் ஏற்்படும் 
்பொதிபபு�்ளக் குறிததுக்க�ொணடு அவற்றிற்�ொன 
ஆந்ொ்ச்ன�்ளயம் வைஙகினொர. 

2005-ஆம் ஆணடு முதனமுதலில், இவர தனது 
்பண்ணயில் தனிகயொருவரொ� “க�ல் வி்த 
திருவிைொ்வ” �்டததினொர.  10-வது 
திருவிைொவொனது 2016-ல் 
அதிரங�ம் எனை அவரு்்டய 
கிரொமைததிந்நய �்்டக்பற்ைது.  
இ த தி ரு வி ை ொ வி ல் 
தமிழ�ொடடிலுள்ள 7000-க்கும் 
நமைற்்பட்ட விவ்சொயி�ளின 156 
வ்�யொன ்பொரம்்பரிய க�ல் 
இர�ங�ள் �ண�ொடசிக்கு ்வக்�ப்பட்டன.  
்சரவநத்ச க�ல் ஆரொயசசி நி்்யததில் (IRRI) 
உ்ரயொற்றுவதற்�ொ�ப பிலிப்்பனஸ் அரசு 
இவ்ர அ்ைததது.  2011-ஆம் ஆணடு இவர சிைந்த 
இயற்்� விவ்சொயததிற்�ொன மைொநி் விரு்தப 
க்பற்ைொர.  2015-ம் ஆணடு சிைந்த மைர்பணு 
்பொது�ொப்பொளர எனை நதசிய விரு்தயம் க்பற்ைொர.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_228-246 CH 09.indd   240 23-03-2019   16:00:00

www.tntextbooks.in



241பயிர் பபருக்கம்

• ஒநர சிற்றினம் அல்்து க�ருஙகிய கதொ்டரபு்்டய 
சிற்றினததிற்குள் மைர்பணுக்�ள் மைொற்ைப்படுவது. 
(cisgenesis)

• DNA  ் வ மைொற்ைம் க்சயயொமைல் அதற்குள் இருக்கும் 
மைர்பணுவின க்சயல்்பொடு�்ள ஒருங�்மைக்கும் 
மு்ை (epigenetic methods)

9.9 வி்� பாது்காப்பு
நவளொண ்சமூ� வொழவொதொரததில் முக்கியக் 
கூறு�ளில் ஒனைொ� விளஙகுவது வி்த. வி்த 
்ப்�ொ்மைொ� நமைம்்படுததுதல் மைற்றும் நதரந்கதடுததல் 
மூ்ம் உண்டொன ்பயிர சிற்றினங�ள் மைற்றும் அதன 
இர�ங�ளின மைரபின விவரததின உ்ைவி்டமைொ� 
உள்ளது. ்பயிர உற்்பததி, உணவு ்பொது�ொபபு 
ந்பொனைவற்றில் வி்த�ளின ்பஙகு அ்பரிமிதமைொ� 
உள்ளது.  ்பயிர்பொது�ொபபு க்பொருட�்ளப ்பயிர 
வளரசசியினந்பொது அளிததும் அல்்து வி்த�ளு்டன 
ந்சரததும் தர்ொம். வளமைொன ்பயிர�்ள 
நமைம்்படுததுவதில் வி்த்பொது�ொப்பொனது மி� முக்கியப 
்பங�ொற்றுகிைது. வி்த ்பொது�ொபபு மைற்றும் ந்சமிபபு 
மு்ை�்ளப ்பொரம்்பரியம் மைற்றும் �வீன மு்ை�ள் 
மூ்ம் க்சயய்ொம்.
9.9.1 பாரம்பரிய வி்� பாது்காப்பு மு்்ற்கள்
• குறுகிய �ொ்ச ந்சமிபபிற்கு வி்த�ளுக்கு 

நுணணிய க்சம்மைண, குணடூர மிள�ொய க்பொடி, 
நவபபி்் க்பொடியொலும் ்பொ�ற்�ொய க்பொடியொலும், 
முருங்�க்�ொயச ்சொறு மைற்றும் புங்� இ்்ச 
்சொறு ந்பொனை்வ ்பொரம்்பரியமைொ� வி்தபபூச்சொ� 
்பயன்படுததப்படுகிைது.

• க�ல்வி்த�்ள 1:10 எனை விகிதததில் 
தயொரிக்�ப்பட்ட உபபுநீரில்  ஊை்வதது, அதில் 
மிதக்கும் ்பதர�்ள நீக்கி நிைலில் உ்ரததி 
ஒனறு முதல் இரண்டொணடு�ள் வ்ர 
ந்சமிக்�ப்படுகிைது.

• ந்சொள வி்த�ள் சுணணொம்பு நீரில் (1 கி 
சுணணொம்பு + 10 லி நீர) ்பதது �ொட�ள் ஊை்வதது 
அ்சிப பினனர உ்ரததிச ந்சமிதது 
்வக்�ப்படுகிைது.

• க�ொண்்டக்�்ட்் வி்த�ள் எலுமிச்்ச 
இ்் எணகணய, ்பருததி வி்தஎணகணய, 
ந்சொயொ எணகணய, ஆமைணக்கு எணகணய (100 
கிந்ொ வி்தக்கு  500 மி.லி எணகணய) ஆகிய 
எணகணயக் �்்வயில் �்ந்து ந்சமிதது 
்வக்�ப்படுகிைது.

• சூரிய�ொந்தி வி்த�ள் உ்ரந்த வி்த நீக்�ப்பட்ட 
பீரக்�ங�ொயின உள்நள ்வததுப 
்பொது�ொக்�ப்படுகினைன. இக்�ொய�ள் �ொற்று பு�ொத 
�்ன�ளில் ந்சமிதது ்வக்�ப்படுகிைது.

9.9.2 நவீன வி்� பாது்காப்பு மு்்ற்கள்
வி்� பாது்காத்திலுள்ள பல்வேறு மு்்ற்கள் கீவழ 
�ரப்படடுள்ளன
1. வி்� வநர்த்தி 
நவளொண்மையிலும், நதொட்டக்�்்த து்ையிலும் 
வி்த ந�ரததியொனது நவதிபக்பொருட�்ளக் 
க�ொணடு முக்கியமைொ� எதிரநுணணுயிரி அல்்து 
பூஞ்்சக்க�ொல்லி�்ள �்டவுக்கு முன இடடு ந�ரததி 
க்சயயப்படுகிைது
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  Cas9 is a cleaving protein. 

ð£‚¯Kò‹
ð£‚¯Kò °«ó£«ñ£«ê£‹

Þ‹º¬øJ™ à¼õ£‚Aò ðJ˜èO™ ñóðµ î¡Â¬ìò 
ê‰îFèÀ‚° ªê™½‹ õ£ŒŠ¬ð êKMAîˆF™ ªðÁAø¶. î°‰î 
ñóðµ ðó¾õîŸ° ðô î¬ôº¬øèœ â´ˆ¶‚ ªè£œÀ‹

ªîK¾ ªêŒòŠð†ì ñóðµ‚è¬÷»¬ìò èôŠHù ªð¼‚è‹ 
ªêŒòŠð†ì î£õóƒèO™ «ñ‹ð†ì àò˜ ð‡¹ ªè£‡ì 
ðJ˜è¬÷ àŸðˆF ªêŒõ¶.

3. èìˆF: ªóv†K‚ê¡
ªï£F H÷£vI¬ì HKˆî™ Þó‡ì£‹ 
ªï£F -----– DNA ¬ô«èv -– c‚èŠð†ì 
ñóðµ¬õ DNA Íô‚ÃP™ Þ¬íˆ¶ 
ñÁ«ê˜‚¬è èìˆF¬ò à¼õ£‚°î™.

2. ªîK¾ ªêŒòŠðì ð‡¹¬ìò
ñóðµ ªè£‡ì DNA-¬õ 
°«ó£«ñ£«ê£IL¼‰¶ c‚°î™.   
DNA-M½œ÷ ñóðµ¬õ ªóv†K‚ê¡ 
ªï£F ªè£‡´ ªõ†´î™

1. H÷£vI†:
ªê™L½œ÷ õ†ì
õ®õ DNA 
Íô‚ÃÁè¬÷ c‚°î™.  
Þ¶ ñóðµ‚è¬÷‚ 
èìˆ¶‹ èìˆFò£è
ªêò™ð´Aø¶.

ñóðµ
î£õó ªê™

படம் 9.16: தொவரப ்பயிர க்பருக்�த கதொழில்நுட்பததின கதொ்டர முனநனற்ைங�ள்
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242 பயிர் பபருக்கம்

வி்�வநர்த்தியின் பயன்்கள்
• தொவரங�ளில் ந�ொய�ள் ்பரவுவ்தத தடுக்கிைது.
• �ொற்றுக் �ரு�ளிலிருந்து வி்த�்ளப 

்பொது�ொக்கிைது.
• மு்ளபபுத திை்ன நமைம்்படுததுகிைது.
• ந்சமிதது ்வததிருக்கும் தொனியங�்ளப 

பூசசி�ள் தொக்�ொமைல் ்பொது�ொக்கிைது.
• மைணணிலுள்ள பூசசி�்ளக் �டடுப்படுததுகிைது.
2. ்கடினமைாக்கல் வி்� வநர்த்தி   

�டினமைொக்�ல் வி்த ந�ரததி என்பது வி்தயின 
உ்டற்க்சயலிய்் உயரததுவதொகும்.   அதொவது, 
வி்த்ய நீரிந்ொ அல்்து ்சரியொன விகிதததில் 
�்ந்த நவதியியல் �்ர்சலிந்ொ குறிபபிட்ட 
�ொ்ததிற்கு ஊை்வக்� நவணடும். பின இந்த 
வி்த�ள் தனது ்சரியொன ஈரப்பதததிற்குத திரும்பும் 
வ்�யில் நிைலில் உ்ரதத நவணடும்
்கடினமைாக்கல் வி்� வநர்த்தியின் பயன்்கள்
• வி்ளச்சல், நவர வளரசசி, மு்ளபபுததிைன 

வீரியம் ந்பொனைவற்்ை உயரததுகிைது.
• �ொற்று�்ளச சீரொன மு்ையில் மு்ளக்�ச 

க்சயகிைது.
• பூக்கும் ்பருவத்த இரணடு அல்்து மூனறு 

�ொட�ளுக்கு முனனநர எயதச க்சயகிைது. 
• சீரொன வி்த உற்்பததி மைற்றும் முதிரசசி்ய 

உண்டொக்குகிைது.
• வைடசி்யத தொஙகும் திை்ன வி்த�ளுக்கு 

அளிக்கிைது.
3. வி்� உருண்ட்கள் 

வடிதன்மை அற்ை மைந்தப க்பொருட�்ளப ்ப்்சயின 
உதவிய்டன உயிரக்சயல் நவதிபக்பொருட�்ளயம் 
ந்சரதது வி்த்யச சுற்றிப பூசி 
உருண்்ட�ளொக்குவதற்கு வி்த உருண்்ட�ள் 
எனறு க்பயர.  இம்மு்ையில் வி்த�ளின எ்்ட, 
அளவு, வடிவம் ந்பொனை்வ அதி�ரிக்கினைன.  
4. வி்�பூச்சு 

வி்தபூசசு என்பது வி்த்ய எருவிந்ொ, 
வளரசசி ஊக்கி�்ளக் க�ொணந்டொ, ்ரந்சொபியம் 
�ொரணிபக்பொருள்,  ஊட்டச்சதது க்பொருள்,  எதிரக்கும் 
க்பொருள், நவதிபக்பொருள், பூசசிக் க�ொல்லி�ள் ந்பொனை 
க்பொருட�்ளக் க�ொணடு அ்டரததியொ� வி்தயின 
நமைல் பூசுவதொகும். வி்த�ளின நமைல் ்ப்்சயின மூ்ம் 
ந்சரக்�ப்படும் நவதிபக்பொருட�ள் மைற்றும் 
பூசசிக்க�ொல்லி�ள் வி்தயின மு்ளபபு மைற்றும் 
க்சயல்திை்ன அதி�ரிக்கினைன. 
5.வி்�்களுக்கான உயிரி திணிப்பு

இது வி்த�்ள உயிரியல் மு்ை மூ்ம் ந�ரததி 
க்சயத்ொகும். இது வி்த�்ள நீருட்டம் க்சயதல் 
(Physiological aspect of disease control and Innoculation 

– உயிரியல் ்சொரந்த ந�ொயததடுபபு மைற்றும் உடபுகுட்டல்) 
மைற்றும் �ன்மை தரும் உயிரி�்ள வி்த�ளில் 
உடபுகுததுதல் ந்பொனை்வ�ள் மூ்ம் வி்த�்ளப 
்பொது�ொக்கும் மு்ையொகும். இது மைண மைற்றும் வி்த 
்சொரந்த ந�ொயயிரி�ளுக்கு எதிரொ�த நதரந்கதடுக்�ப்பட்ட 
பூஞ்்ச எதிரி�்ளப ்பயன்படுததும் சூைல் ்சொரந்த 
அணுகுமு்ையொகும். இவவ்�யொன ந�ரததி மு்ை 
நவதியியல் தடுபபு மு்ை�ளுக்கு ஒரு மைொற்ைொ� 
அ்மைகிைது. 

9.10 வி்� வசமிப்பு 
வி்தயொனது வொழவியல் முதிரசசிய்்டந்தவு்டன 
ந்சமிப்பொனது தொயத தொவரததிந்நய கதொ்டஙகுகிைது.  
வி்த ந்ச�ரிதத �ொளிலிருந்து வி்தக்கும் �ொ்ம் 
வ்ர அதன மு்ளதிைநனொடு ்பொது�ொப்பது வி்தச 
ந்சமிபபு எனப்படும். அறுவ்்டக்குப பின வி்த�ள் 
்பண்ட�்சொ்்யிந்ொ ந்பொக்குவரததின இ்்டப்பட்ட 
இ்டங�ளிந்ொ, சில்்்ரக் �்்ட�ளிந்ொ ந்சமிதது 
்வக்�ப்படுகினைன.
9.10.1 வசமிப்பு்களின் அடிப்ப்டயில் 
வி்�்களின் ே்்கப்பாடு

வி்� வசமிப்பு
ரொ்பரடஸ் (1973) என்பவர ந்சமிபபினந்பொது வி்த�ளின 
வொழவியல் தன்மையி்ன க்பொருதது வ்�ப்படுததினொர

பாரம்பரிய வி்� வசமிப்பு
வி்த�ளொனது 5% அளவிற்கு 

கு்ைந்த ஈரப்பதததில் 
இருக்குமைொறு உ்ரததி  

கு்ைந்த அல்்து உ்ை 
கவப்பநி்்யில் 

நீண்ட�ொ்ததிற்கு ந்சமிதது 
்வததல்.

எடுததுக்�ொடடு: தொனியங�ள், 
்பயறு வ்��ள், எண்ணய 

வி்த�ள்

வசமிக்க இ்சயா 
வி்�்கள் 

வி்த�ளொனது  20 - 
50%  வ்ர 

ஈரப்பததது்டன 
உ்ரததியந்பொதும் 

நீண்ட �ொ்ம் ந்சமிக்� 
முடியொத்வயொகும்.

எடுததுக்�ொடடு : மைொ, ்ப்ொ, 
நதங�ொய

வி்� பாது்காப்பு
ஈவொரட (1908) வொழ�ொளின அடிப்ப்்டயில் 

வி்த�்ள மூனறு வ்�யொ� வ்�ப்பொடு 
க்சயதொர.

நுணணுயிர்�ன்்மை
வி்தயின வொழ�ொளொனது 3 வரு்டததிற்கு 

மி�ொமைலிருததல்
இ்டஉயிர்�ன்்மை

வி்தயின வொழ�ொளொனது 3 முதல் 15 வரு்டததிற்கு  
மி�ொமைலிருததல்

பபருஉயிர்�ன்்மை
வி்தயின வொழ�ொளொனது 15 முதல் 1000 

வரு்டததிற்கும் நமை்ொ� இருததல் 
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மின்சொரம் த்்ட்படும்க்பொழுது வி்த�ளுக்குத 
நத்வயொன கு்ைந்த கவப்பநி்்்யக் 
க�ொள்�்்னச சுற்றியள்ள நி்ததடி 
உ்ை்பனியொனது வைஙகுகிைது.

9.10.3 வி்�ச்சான்று
தரக்�டடுப்பொடடு்டனகூடிய வி்தப க்பருக்�ம் மைற்றும் 
உற்்பததிக்�ொன ்சட்டபூரவமைொன அல்்து ்சட்டமையமைொன 
மு்ை்மைநய வி்தச்சொனைொகும். வி்த�்ளப 
்பரொமைரிதது அவற்்ைப க்பொதுமைக்�ளுக்கு அளிப்பநத 
இததரச்சொனறின ந�ொக்�மைொகும். மைரபு 
அ்்டயொளதது்டன கூடிய �்ப்ப்டமைற்ை 
்படடியலி்டப்பட்ட இர�ங�்ளத தரம் வொயந்த 
வி்த�ள் மைற்றும் க்பருக்�ததிற்�ொன க்பொருட�ள் 
மூ்ம் வளரதது விநிநயொகிக்� இததரச்சொனறு மு்ை 
்பயன்படுகிைது.

வ ே ள ா ண ் மை யி ல் 
நாவனாப�ாழில்நுடபம்

த ற் � ொ ் த தி ல் 
�ொநனொகதொழில்நுட்பம் ்பல்நவறு 
நுண�ருவி�்ளயம் நுணக்பொருட�்ளயம் 
அளிப்பதன மூ்ம் நவளொண்மையில் ஒரு 
தனிதத ்பஙகு வகிக்கிைது.  எடுததுக்�ொடடு: நுண 
– உயிரி – உணரவி�ள் மூ்ம் மைணணின 
ஈரப்பதத்தயம் ஊட்டச்சததின நி்ை்யயம் 
�ண்டறிய்ொம். திைன வொயந்த ஊட்டச்சதது 
நவளொண்மைக்�ொன நுணஉரங�ள், 
நதரந்கதடுக்�ப்பட்ட �்ள�்ளக் �டடுப்படுததும் 
நுண�்ளக்க�ொல்லி�ள், வி்த வீரியத்த 
அதி�ப்படுததும் நுண ஊட்டச்சததுக்�ள், திைன 
வொயந்த பூசசி நமை்ொண்மைக்�ொ� நுணபூசசிக் 
க�ொல்லி�ள் ந்பொனைவற்்ை 
நுணகதொழில்நுட்பம் மூ்ம் க்பை்ொம். எனநவ 
�ொநனொகதொழில்நுட்பம் சூைல் ்பொது�ொபபு, சூைல் 
நீள்நி்்ததன்மை, க்பொருளொதொர 
நி்்ததன்மை ந்பொனைவற்றின மூ்ம் ்பயிர 
வி்ளச்சலில் க்பரும் ்பஙகு வகிக்கிைது.

பாடச்சுருக்கம்
க்பொருளொதொரத தொவரவியல் என்பது மைனிதர�ளுக்கும் 
க்பொருளொதொரப ்பயனதரும் தொவரங�ளுக்கும் 
இ்்டநயயள்ள உ்ை்வக் குறிக்கிைது. இது 
மைனிதர�ளின மூனறு முக்கியத நத்வ�ளொன 
உணவு, உ்்ட, உ்ைவி்டம் ந்பொனைவற்்ை நி்ைவு 
க்சயகிைது. வளரபபுசசூைலுக்கு உட்படுததப்படும் 
்பயிர�ள் (்சொகு்படி ்பயிர�ள்) ்ப் சிக்�்ொன 
க்சயல்மு்ை�ளுக்குப பிைந� 
க�ொணடுவரப்படுகினைன. அதொவது தொவரங�ளில் 
ஏற்்படும் மைர்பணுவிய நவறு்பொடு�ள் திடீகரன ஒரு 

9.10.2 வி்�வசமிப்பு மு்்ற்கள்
i. பாரம்பரிய வி்� வசமிப்பு மு்்ற்கள்
்பொரம்்பரிய வி்த ந்சமிபபு மு்ை மூஙகில் 
அ்மைபபு�ளிலும், மைட்பொண்டங�ளிலும், மைர 
அ்மைபபு�ளிலும் மைற்றும் பூமிக்குள் ந்சமிதது ்வக்கும் 
மு்ை�்ளயம் உள்ள்டக்கியள்ளது. கிரொமைங�ளில் 
அதி� வி்த�்ளச சிகமைணட உ்ை�ளிலும், 
உந்ொ� உரு்ள�ளிலும், க�கிழி உரு்ள�ளிலும் 
ந்சமிதது ்வததனர. ��ரபுைங�ளில் வி்த 
ந்சமிததலுக்குத தொர உரு்ள, உ்தபபூர உரு்ள, 
மூஙகில் உரு்ள, பூ்சொ உரு்ள மைற்றும் உந்ொ� 
உரு்ள�்ளப ்பயன்படுததுகினைனர.
ii. நவீன வி்� வசமிப்பு மு்்ற்கள்
அ) குளிர்பாது்காப்பு மு்்றயில் வசமித்�ல் (Seed storage 
in cryopreservation):  இது மைர்பணு வளக்கூறு�்ள 
(germplasm)  (க்சல்�ள், திசுக்�ள், �ரு, வி்த�ள்) 
உ்ைநி்்க்கு மி�வும் கீைொன திரவ ்�டரஜனில் 
-1960 C க்கும் கீழக் குளிரநி்்யில் ்வதது 
்பொது�ொக்கும் கதொழில்நுட்ப மு்ையொகும். வணி� 
வி்த ந்சமிபபிற்கு இம்மு்ை ்பயன்ப்டொது. இருபபினும் 
இம்மு்ை ்பொரம்்பரிய மு்ை�ளொல் ்பொது�ொக்�முடியொத 
மைதிபபுமிக்� மைர்பணு வளக்கூறு�்ள 
எதிர�ொ்தநத்வக்�ொ�ச ந்சமிதது ்வக்�ப 
்பயன்படுகிைது.
ஆ) மைரபணு ேஙகி வி்� வசமிப்பு: மைர்பணு வஙகியில் 
வி்த ந்சமிப்பது என்பது ஒரு மு்ையொன 
�டடுப்படுதத்பட்ட சூைலில் ்பொது�ொக்�ப்படுவதொகும்.  
இம்மு்ையில் கவப்பம், �ொற்று மைற்றும் வி்தயின 
ஈரப்பதம் ந்பொனைவற்ைொல் வி்தயின மு்ளபபுத 
திைன ்பொதிக்�ொதவொறு மி� நீண்ட �ொ்ததிற்குப 
்பொது�ொக்�ப்படுகிைது.  இம்மு்ையில் ஒவகவொரு வ்� 
வி்தக்கும் க�ொள்�்ன மைற்றும் ந்சமிக்கும் மு்ை�ள் 
மைொறு்படுகினைன.
இ) சுேல்பார்ட வி்� 
ேஙகி: வி்த�ள் 
�ொன�டுக்கு மூடிய 
உ ் ை � ளி ல் 
இ்டப்படடுப பினனர 
அ்வ அ்டரந்த 
தி்டமைொன க�கிழி 
க � ொ ள் � ் ன � ளி ல் 
்வக்�ப்படடு, உந்ொ� 
அ ் மை ொ ரி � ளி ல் 
அ டு க் � ப ்ப டு கி ை து . 
இவவி்த ந்சமிபபு 
அ்ை�ள் -180C 
கவப்பநி்்யில் ்வக்�ப்படுகினைன. கு்ைந்த 
கவப்பநி்்யம் வ்ரயறுக்�ப்பட்ட ஆக்ஸிஜனும் 
வி்தயின வளரசி்த மைொற்ைத்தயம், வயதொவ்தத 
தள்ளிபந்பொடுவ்தயம் உறுதி க்சயகினைன.  

படம் 9.17: சுவல்்பொரட 
வி்த வஙகி
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�ொள் நதொனறுவதில்்். மைொைொ�, அதி�க் �ொ்ம் 
அதொவது சி் சிற்றினங�ள் உருவொ�ப ்ப்நூறு 
ஆணடு�்ள எடுததுக் க�ொள்ளும். நவளொண்மையின 
வர்ொற்றில் வொவிந்ொ என்பவர முதலில் 
எடடுததொவரத நதொற்ை்மையங�்ளக் கூறினொர. 
தற்க்பொழுது அது ்பனனிகரணடு ்மையங�ளொ�ப 
பிரிந்துள்ளது.  இயற்்� நவளொண்மையில் 
சுற்றுசசூைலுக்கு உ�ந்த நுணணுயிரி 
உடக்சலுததி�்ளக் க�ொண்ட உயிரி உரங�ள் 
நவதிய உரங�்ளக் �ொடடிலும் க்ச்வு்்டயதொ� 
இருந்தொலும் ்பயன்படுததப்படுகிைது.  அந்சொ்ொ, 
ஆர்பஸ்கு்ொர நவர பூஞ்்ச மைற்றும் �்டல்�்ள�ள் 
உரங�ளொ�ப ்பயன்படுததப்படுகினைன. இ்வ ்பயிர 
வி்ளச்ச்் அதி�ரிக்கினைன.

்பயிரக்பருக்�ம் என்பது மைனிததநத்வக்�ொ�த 
தொவரச சிற்றினங�்ளக் குறிக்ந�ொளு்டன 
திை்மையொ�க் ்�யொணடு குறிபபிட்ட விரும்்பததக்� 
மைர்பணு வ்�யத்தயம் மைற்றும் புைதநதொற்ை 
வ்�யத்தயம் உருவொக்குவதொகும்.  தொவர 
அறிமு�ம், நதரந்கதடுததல், �்பபு க்சயதல், �்பபின 
வீரியம், ்சடுதிமைொற்ை க்பருக்�ம், ்பனமைடிய க்பருக்�ம் 
மைற்றும் ்பசு்மை புரடசி ந்பொனை்வ ்பொரம்்பரியப 
்பயிரக்பருக்� மு்ை�ளொகும்.

வி்தயொனது தொவரததின மி� முக்கிய்பொ�மைொகும்.  
எதிர�ொ்ச ்சந்ததிக்கு உண்வ அளிப்பதும் 
வி்தயொகும்.  எனநவ இ்த மி�க் 
�வனமைொ�ப்பொது�ொததுச ந்சமிதது ்வக்� நவணடும்.  
வி்தந�ரததி, �டினமைொக்�ல் வி்தந�ரததி, வி்த 
உருண்்ட�ளொக்குதல், வி்தபூசசு மைற்றும் 
உயிரிதிணிபபு ந்பொனை்வ வி்த ந்சமிததலில் 
�வீன வழிமு்ை�ளொகும்.  வி்த�ளொனது மூஙகில் 
அ்மைபபு�ளிலும், மைண அ்மைபபு�ளிலும் ந்சமிப்பது 
்பொரம்்பரிய வழிமு்ை�ளொகும்.   கிரொமைங�ளில் 
விவ்சொயி�ள் ந்சமிதத கமைொதத வி்த�்ளயம் 
சிகமைணட கதொடடி�ளிந்ொ, உந்ொ� அல்்து க�கிழி 
உரு்ள�ளிந்ொ ந்சமிதது ்வப்பர.  உ்ைகுளிர 
ந்சமிபபு, மைர்பணு வஙகி, சுவல்்பொரட வி்த வஙகி 
ந்பொனை்வ வி்த�்ள மி� நீண்ட �ொட�ளுக்குச 
ந்சமிக்கும் �வீன வி்தந்சமிபபு வழிமு்ை�ளொகும்.

மைதிப்பீடு
1.  கூறறு: மைர்பணுவிய 

ந வ று ்ப ொ டு � ள் 
ந த ர ந் க த டு த த லு க் கு 
மூ ் ப க ்ப ொ ரு ட � ் ள த 
தருகினைன.

  ்காரணம்: மைர்பணுவிய 
நவறு்பொடு�ள் ஒவகவொரு தனிதத உயிரியின 
மைர்பணு வ்�யததிலிருந்து நவறு்படுகினைன.

 அ) கூற்று ்சரி �ொரணம் தவறு
 ஆ) கூற்று தவறு �ொரணம் ்சரி

 இ) கூற்று மைற்றும் �ொரணம் ்சரி
 ஈ) கூற்று மைற்றும் �ொரணம் தவறு
2.  வளரபபுச சூைலுக்கு உட்படுததப்படும் ்பல்நவறு 

தொவரங�ளின வர்ொற்்ைப ்படிப்பதற்கு முனனர 
அஙகீ�ரிக்�ப்ப்ட நவணடிய ஒனறு 
___________.

 ஆ) நதொற்ை ்மையங�ள்
 ஆ)  வளரபபுசசூைலுக்கு உட்படுததப்படும் 

்மையங�ள்
 இ) �்பபுயிரியின ்மையங�ள்
 ஈ) நவறு்பொடடின ்மையங�ள்
3. க்பொருந்தொத இ்ண்யத நதரந்கதடு
 அ) கூடடுதநதரவு - புைதநதொற்ைப ்பணபு�ள்
 ஆ) தூயவழிதநதரவு –  மீணடும் மீணடும் 

�்்டக்பறும் தன 
மை�ரந்தசந்சரக்்�

 இ) ��ல் நதரவு -  ்பொலினபக்பருக்�ம் 
க்சய்ப்வ

 ஈ) இயற்்�த நதரவு - இயற்்�யின ஈடு்பொடு
4.  வரி்்ச ஒன்ை (I) வரி்்ச இரணடு்டன (II) 

க்பொருதது
 வரி்்ச  I வரி்்ச II
 i) வில்லியம் S. �ொட  I) �்பபின வீரியம்
 ii) ஷல் II)  ்சடுதிமைொற்ை 

்பயிரபக்பருக்�ம் 
 iii) �ொட்டன நமைதர III) ்பசு்மைப புரடசி
 iv) முல்்ர மைற்றும் ஸ்ந்டட்ர IV)  இயற்்� 

�்பபினமைொதல்

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

5. ்பயிர க்பருக்�ததில் நவ�மைொன மு்ை
 அ) அறிமு�ப்படுததுதல் ஆ) நதரந்கதடுததல்
 இ) �்பபினமைொதல் ஈ) ்சடுதிமைொற்ைப ்பயிரக்பருக்�ம்
6.  கதரிவு க்சயயப்பட்ட உயரர�, க்பொருளொதொரப 

்பயனதரும் ்பயிர�்ள உருவொக்கும் மு்ை
 அ) இயற்்�த நதரவு ஆ) �்பபுறுததம்  
 இ) ்சடுதிமைொற்ைம் ஈ) உயிரி – உரங�ள்
7.  ்பயிர க்பருக்�ததின மூ்ம் ஒநர மைொதிரியொன 

மைர்பணு வ்�யம் க�ொண்ட தொவரங�்ளப 
க்பறும் மு்ை

 அ) ��்ொக்�ல் ஆ) ஒற்்ைமைடியம்
 இ) தன்பனமைடியம் ஈ) மைர்பணு கதொ்�யம்
8.  கவளியிலிருந்து இைக்குமைதி க்சயயப்படும் 

இர�ங�ள் மைற்றும் தொவரங�்ளப  புதிய 
சூைலுக்குப ்பைக்�ப்படுததுவது
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 அ) ��்ொக்�ம் ஆ) �்பபின வீரியம்
 இ) நதரந்கதடுததல் ஈ) அறிமு�ப்படுததுதல்
9. குட்்ட மைர்பணு உ்்டயக் ந�ொது்மை
 அ) ்பொல் 1 ஆ) அந்டொமி்டொ 1
 இ) ந�ொரின 10 ஈ) க்பலி்டொ 2
10.  ஒநர இர�ததொவரங�ளுக்கி்்டநய �்பபு 

க்சயவது இவவொறு அ்ைக்�ப்படுகிைது.
 அ) சிற்றினங�ளுக்கி்்டநய �்பபு
 ஆ) இர�ங�ளுக்கி்்டநய �்பபு
 இ) ஒநர இர�ததிற்குள் �்பபு
 ஈ) ந்பரினங�ளுக்கி்்டநய �்பபு
11.  அயல் மை�ரந்தசந்சரக்்� க்சயயம் ்பயிரில் மீணடும் 

மீணடும் தன மை�ரந்தசந்சரக்்�  க்சயது 
க்பைப்படும் வழிதநதொனைல்

 அ) தூயவழி ஆ) ்சந்ததிவழி
 இ) உட�்பபுவழி ஈ) �்பபினவீரிய வழி
12.  கஜயொ மைற்றும் ரதனொ கீழ�ண்ட எந்த 

அ்ரக்குட்்ட இர�ததிலிருந்து க்பைப்பட்டன.
 அ) ந�ொது்மை ஆ) க�ல்
 இ) �ொரொமைணி ஈ) �டுகு
13.  கீழ�ண்ட எந்த இரணடு சிற்றினங�்ளக் �்பபு 

க்சயது அதி� இனிபபுததன்மை, அதி� வி்ளச்சல், 
தடிதத தணடு மைற்றும் வ்ட இந்தியொவில் �ரும்பு 
்பயிரி்டப்படும் இ்டங�ளில் வளரும் தன்மைய்்டய 
இர�ங�ள் க்பைப்பட்டன.

 அ)  �க�ோைம் சைோெஸ்ெம் மைற்றும் �க�ோைம் 
அஃபிசினோைம்

 ஆ) �க�ோைம் ெோரடெரி மைற்றும் �க�ோைம்அஃபிசினோைம்
 இ)  �க�ோைம் ர�டனன்ஸ் மைற்றும் 

�க�ோைம்அஃபிசினோைம்
 ஈ) �க�ோைம் ெோரடெரி மைற்றும் �க�ோைம் சைோெஸ்ெம்
14.  வரி்்ச ஒன்ை (I) (்பயிர) வரி்்ச இரணடு்டன (II) 

(ந�ொய எதிரக்கும் திைனு்்டய இர�ம்) க்பொருததிச 
்சரியொன வி்்ட்யத நதரந்கதடு.

 வரி்்ச  I வரி்்ச II
 I) �ொரொமைணி  i) ஹிம்கிரி
 II) ந�ொது்மை ii) பூ்சொந�ொமைல்
 III) மிள�ொய iii) பூ்சொ ்ச்ட்பஹர
 IV) பிரொசி�ொ iv) பூ்சொ சுவரனிம்

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

15.  ்பயிர்டப்படும் ந�ொது்மையின தரத்த 
அதி�ப்படுததுவதற்�ொ� அட்ஸ் 66 எனை 
ந�ொது்மை இர�ம் க�ொடு�ரொ�ப 
்பயன்படுததப்பட்டது.  இதிலுள்ள ்சதது

 அ) இரும்பு ஆ) �ொரந்பொ்ஹடநரட
 இ) புரதம் ஈ) ்வட்டமின�ள்
16.  கீழ�ண்ட எந்தப ்பயிர இர�ம் அதன ந�ொய 

எதிரக்கும் திைனு்டன க்பொருந்தியள்ளது
இர�ங�ள் ந�ொய எதிரக்கும் திைன
அ) பூ்சொ ந�ொமைல் ்பொக்டீரிய அழு�ல்
ஆ) பூ்சொ ்ச்ட்பஹர கவண துரு
இ) பூ்சொ சுபரொ மிள�ொய நதமைல் ்வரஸ்
ஈ) பிரொசி�ொ பூ்சொ சுவரனிம்

17.  கீழ�ண்டவற்றில் ்சரியொ�ப க்பொருந்தொத இ்ண 
எது?

 அ) ந�ொது்மை - ஹிம்கிரி
 ஆ) மில் பிரீட - ்சொஹிவொல்
 இ) க�ல் - ரதனொ
 ஈ) பூ்சொந�ொமைல் - பிரொசி�ொ
18.  ்படடியல் ஒன்ைப ்படடியல் இரணடு்டன 

க்பொருதது
்படடியல் I ்படடியல் II

i) தனிவொழஉயிரி N2 அ) ஆஸ்ெரஜில்லஸ் சிற்றினம்
ii) கூடடுயிரி N2 ஆ) அ்ோனிெோ சிற்றினம்
iii)  P �்ரக்கும் 

திைனு்்டயது
இ) அனபீனோ அச�ோலோ

iv)  P இ்டம் மைொற்றும் 
திைனு்்டயது

ஈ) அ�செோ ெோகெர

 அ) i – இ, ii  – அ, iii – ஆ, iv – ஈ
 ஆ) i – ஈ, ii  – இ, iii – அ, iv – ஆ
 இ) i – அ, ii  – இ, iii – ஆ, iv – ஈ
 ஈ) i – ஆ, ii  – அ, iii – ஈ, iv – இ
19.  வி்த�்ள அதி� �ொட�ளுக்குச ந்சமிதது 

்வக்கும் வழிமு்ை�்ளப ்படடியலிடு�.
20.  முதல்நி்் அறிமு�ப்படுததுத்்யம் 

இரண்டொம்நி்் அறிமு�ப்படுததுத்்யம் 
நவறு்படுதது�.

21.  மைணவளத்த நமைம்்படுததுவதில் நுணணுயிரி 
உடக்சலுததி�ள் எவவொறு ்பயன்படுகினைன?

22.  வி்த ந்சமிததலில் நவம்பின முக்கியததுவத்த 
விவொதி.

23.  �்பபுறுதத மு்ையின ்பல்நவறு வ்��்ள 
எழுது�.

24.  ்பயிரக்பருக்�விய்ொளர�ள் தற்ந்பொது ்பயன்படுததும் 
மி�சசிைந்த வழிமு்ை�ள் எனகனனன?

25. �்பபின வீரியம் - குறிபபு வ்ர� 
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246 பயிர் பபருக்கம்

26.  ்பயிரக்பருக்�ததில் புதிய ்பணபுக்கூறு�்ள 
உருவொக்கும் புதிய ்பயிரக்பருக்� கதொழில்நுட்ப 
மு்ை�்ளப ்படடியலிடு�.

்க்லச்பசாற்கள்
இணக்கமைா�ல்: ஒரு தனிததொவரம் முற்றிலும் மைொறு்பட்ட 
புதிய சூைலுக்கு தன்ன த�வ்மைததுக் க�ொள்ளுதல் 
அல்்து ஒரு சிற்றினநமைொ அல்்து கூட்டநமைொ மைொறு்பட்ட 
புதிய சூைலுக்குப ்ப் த்்மு்ை�ளுக்குத தங�்ளத 
த�வ்மைததுக் க�ொள்ளுதல்.

உழவியல்: விவ்சொய அறிவியல்

அரும்பவிழ்வு (Anthes): பூவிதழ�ள் விரிந்து பூ மை்ரும் 
�ொ்ம்.

சான்றி�ழ் அளிக்கப்படட வி்�்கள்: நிறுவனததொல் 
உற்்பததி க்சயயப்படும் வி்த�ள் அல்்து 

உரலி: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dssoft.plantasmedicinales

MEDICINAL PLANTS- மைருததுவ 
குணமுள்ள தொவரங�்ளப 
்பற்றியம், அதன ்பயன்பொடு 
்பற்றியம் கதரிந்துக�ொள்ள உதவும் 
க்சயலியொகும்

்சட்டபூரவமைொ�த நதரந்கதடுக்�்பட்ட மு�வர�ளொல்  
நி்பந்த்னய்டன ்சொனறிதழ அளிக்�்பட்ட வி்த�ள்

மைரபணுேளககூறு ப�ாகுப்பு: ்பயிரின 
மைர்பணுக்�ளிலுள்ள ்பல்நவறு அல்லீல்�ளின கமைொததத 
கதொகுபபு மைர்பணுவளக்கூறு கதொகுபபு எனப்படும்.

நான் ரி்கபரணட பபறவ்றார்: �்பபுயிரியின க்பற்நைொர 
தொவரங�்ளப பிற்�்பபு ந்சொத்னக்கு மீணடும் 
்பயன்படுததொ்மை.

தூயேழி: ஒதத ்பணபி்ணவுதன்மை்யக் க�ொண்ட 
ஒரு தனித தொவரததில் சுயக் �ருவுறுதல் மூ்ம் 
க்பைப்பட்ட வழிதநதொனைல்�ள்.

ப�ாறறு �்ட்காப்பு: கதொற்றுததன்மைய்்டய ந�ொய 
்பரவொவணணம் தனி்மைப்படுதததுல்.

ஸ்ட்ரன் (Strain): ஒரு க்பொதுவொன 
கதொ்டக்�ததிலிருந்து நதொனறிய ஒநர மைொதிரியொ� 
உள்ள தொவரங�ளின கதொகுதி.

பசயல்மு்்ற
• க்சயலியின முதன்மை தி்ரயில் Plants என்பத்ன க்சொடுக்� ்பல்நவறு வ்�யொன மைருததுவ 

குணமுள்ள தொவரங�ள் வரி்்சப்படுததப்படடிருக்கும்.
• ஒவகவொரு தொவரத்தயம் க்சொடுக்� மைற்நைொரு தி்ர நதொனறும்,அதில் அந்த தொவரத்த ்பற்றியம், 

அத்ன வளரக்கும் மு்ை,்பயன்படுததும் மு்ை அத்னப ்பற்றிய ்ப்டங�ள் ஆகியன இருக்கும்.
• மீணடும் முதன்மை ்பக்�ததிற்கு க்சனைொல் அஙகுள்ள இ்டது நமைல்மு்னயில் உள்ள optionல் ்பல்நவறு 

வ்சதி�ள் க�ொடுக்�ப்படடுள்ளது.
• ்படி- 4: அதிலுள்ள Preparation ்பகுதியில் எணகணய,க்பொடி,�ஷொயம் ்வததல் ந்பொனை்வ எப்படி என 

விளக்�ப்படடிருக்கும்.

இ்ணயச்பசயல்பாடு

்படி 1 ்படி 2 ்படி 3 ்படி 4
*்ப்டங�ள் அ்்டயொளததிற்கு மைடடும்

பயிர் பபருக்கம்
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247ப�ொருளொதொரப் �யனுளள தொவரங்களும் பதொழில்முனைவுத் தொவரவியலும்

இப்�ொடத்தினை ்கறக�ொர்
  �ல்கவறு உணவுத் தொவரங்களின கதொற்றம், 

வினளயுமிடம் ைறறும் �யன�ொடு �றறிய 
அறினவப் ப�்றவும்

  பவவகவறு நறுைணப்ப�ொருட்கனளயும், 
சுனவயூடடி்கனளயும் ைறறும் அவறறின 
�யன்கனளயும் விளக்்கவும்

  நொர்்கள, ைரக்்கடனட்கள, ்கொகிதம் ைறறும் 
�ொயம் ப்கொடுக்கும் தொவரங்களின �லன்கனள 
பவளிப்�டுத்தவும்

  மூலின்கத் தொவரங்களின ப�யலொக்்க மூல 
ைருநது, �யன�ொடு �றறிய அறினவப் ப�்றவும்

  ்கொளொன �ொகு�டி, SCP உற�த்தி ைறறும் 
்கடற�ொசி திரவ உர உற�த்தி ப�ய்யும்
தி்றனைப் ப�்றவும்

  இயறன்க கவளொண்னை, உயிரி உரங்கள, 
உயிரி பூசசிவிரடடி �றறிய அறினவப் ப�்றவும்

  ்கண்ணொடித்தொவர க�ண்கம் ைறறும் க�ொன�ொய் 
ப�ய்யக் ்கறறுக்ப்கொளளவும், கைலும் மூலின்கத் 
தொவரங்கனளப் �றறி அறியவும் இயலும்.

10.1 உணவுத் தொவரங்கள
10.2 நறுைணப்ப�ொருட்கள, சுனவயூடடி்கள
10.3 நொர்்கள
10.4 ைரக்்கடனட 
10.5 ைரப்�ொல்
10.6 ைரக்கூழ்
10.7  �ொயங்கள
10.8 ஒப்�னைப் ப�ொருட்கள
10.9 �ொரம்�ரிய ைருத்துவ முன்ற்கள
10.10 ைருத்துவத் தொவரங்கள
10.11 பதொழில்முனைவுத் தொவரவியல்

அலகு X: பபதாருைதா்தாரத் ்தாவரவியல் 
�ொடம்

10 பபதாருைதா்தாரப் பயனுள்ை 
்தாவரங்களும்

ப்தாழில்முர்வுத் 
்தாவரவியலும்

பதாட உள்ைடக்கம்

்கற்றல் தெதாக்கங்கள் நிலத்திலும், நீரிலும் �ரநது�டட தொவரத் பதொகுதி்கனள 
கநரடியொ்ககவொ ைன்றமு்கைொ்ககவொ �ொர்நது அனைத்து 
வன்கயொை உயிரிைங்களும் வொழ்கின்றை. 
வரலொறறுக்கு முநனதய ைனிதர்்களின வொழ்நொள 
�ழங்கள, கீனர்கள, கிழஙகு்கள முதலியவறன்றச 
க�்கரிப்�திலும், விலஙகு்கனள கவடனடயொடுவதிலும் 
்கழிநதது. தொவரங்கனளயும், விலஙகு்கனளயும் 
வளர்ப்புச சூழலுக்கு உட�டுத்தியதன மூலம் உ�ரி 
உணவு உற�த்திக்கு வழி வகுத்தது. இதுகவ நொ்கரி்க 
வளர்சசிக்கு அடிப்�னடயொ்க அனைநதது. 
ஆரம்�்கொலத்தில் உலகின பவவகவறு �குதி்களில் 
கதொனறிய நொ்கரி்கங்கள �ல்கவறு 
கநொக்்கங்களுக்்கொ்கப் �லவன்கயொை தொவரங்கனள 
அவறறின �யன�ொடடின அடிப்�னடயில் 
வளர்ப்புசசூழலுக்கு உட�டுத்திை. இவவன்க 
ப�ொருளொதொர முக்கியத்துவம் வொய்நத தொவரங்கள 
அவறறின �யன�ொடடின அடிப்�னடயில் உணவுத் 
தொவரங்கள, தீவைத் தொவரங்கள, நொர் தொவரங்கள, 
்கடனட தரும் தொவரங்கள, மூலின்கத் தொவரங்கள, 
்கொகிதத் பதொழிற�ொனலயில் �யன�டுத்தப்�டும் 
தொவரங்கள, �ொயத் தொவரங்கள, ஒப்�னைப் 
ப�ொருட்களில் �யன�டுத்தப்�டும் தொவரங்கள எை 
வன்கப்�டுத்தப்�டுகின்றை. ஒவபவொரு வன்கயிலும் 
ப�ொருளொதொர முக்கியத்துவம் வொய்நத 
கதர்நபதடுக்்கப்�டட தொவரங்கள இப்�ொடப் �குதியில் 
விவொதிக்்கப்�டுகின்றை.

10.1 உணெவுத் ்தாவரங்கள்
ஏ்றக்குன்றய 10,000 உணவுத் தொவரங்கள தறக�ொது 
�யன�ொடடில் உளளை. இவறறில் ஏ்றக்குன்றய 1,500 
சிறறிைங்கள ைடடுகை �யிரிடப்�டுகின்றை. 
இருப்பினும் / என்றொலும் ப�ரும்�ொனனை ைக்்களின 
உணவு அடிப்�னட அரிசி, க்கொதுனை, க�ொளம் ஆகிய 
மூனறு புல்வன்க்கனள ைடடுகை அதி்கம் �ொர்நதுளளது.

10.1.1. ்தானியங்கள்
தொனியம் எனும் ப�ொல் ‘சீரிஸ்’ (ceres) எனும் 
வொர்த்னதயிலிருநது உருவொைது. இது கரொைொனியத் 
பதொனைத்தில் கவளொண்னைக் ்கடவுனளக் குறிக்கும். 
தர�ம் மிகுநத உண்ணக்கூடிய வினத்களுக்்கொ்க 
வளர்க்்கப்�டும் எல்லொத் தொனிய வன்க்களுகை 
க�ொகயசி எைப்�டும் புல் குடும்�த் தொவரங்களொகும். 
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அரிசி க்கொதுனை க�ொளம்
படம் 10.1: ப�ருநதொனியங்கள

தொனியங்கள பினவரும் ்கொரணங்களொல் உணவுத் 
தொவரங்களில் முக்கியத்துவம் ப�றுகின்றை. 
i.  எவவன்க வளர் சூழலுக்கும் ஏற� பவறறி்கரைொ்கத் 

த்கவனைத்துக் ப்கொளளும் தனனை (Colonization) 
ii.  எளிதில் �யிரிடப்�டக்கூடியனவ.
iii.  அதி்க அடிகினளத்தல் (tillers) ப�ய்யும் 

தனனையிைொல் ஒரு குறிப்பிடட நிலப்�ரப்பில் 
அதி்க வினளச�ல் கினடக்்கச ப�ய்தல்

iv.  ப�றிநத, உலர்நத தொனியங்கனள எவவிதச 
க�தமுமினறி எளிதில் ன்கயொளவும், ப்கொண்டு 
ப�ல்லவும், க�மித்து னவக்்கவும் முடியும்.

v.  உயர் ்ககலொரி ைதிப்புளள ஆற்றனல 
வழங்கக்கூடியனவ
்கொர்க�ொனைடகரடடு்கள, புரதங்கள, நொர்்கள 

ைறறும் �லவன்கயொை னவடடமின்கள, ்கனிைங்கள 
க�ொன்ற ஊடடச�த்துக்்கனளத் தொனியங்கள 
வழஙகுகின்றை. அளவின அடிப்�னடயில் 
தொனியங்கள இரண்டு வன்கயொ்க 
வன்கப்�டுத்தப்�டுகின்றை. அனவ 
 (1) ப�ருநதொனியங்கள (2) சிறு தொனியங்கள.

பபருந்தானியங்கள்
பெல்
்தாவரவியல் பபயர்: ஒரரசதா சடரடவதா
கதஙகும் நினல நீரில் வளரும் �குதி நீர்வொழ்த் (semi 
aquatic) தொவரம் பநல்லொகும். முக்கியைொை உணவுப் 
�யிரொை இது �யிரிடப்�டுவதிலும் உற�த்தியிலும் 
க்கொதுனைக்கு அடுத்தப்�டியொ்க இரண்டொவது 
இடத்னதப் ப�றறுளளது. ்கொர்க�ொனைடகரடனட 
வழஙகும் முக்கிய ஆதொரைொ்க அரிசி உளளது.

த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
பநல்லின கதொற்ற னையம் பதனகிழக்கு ஆசியொ எைக் 
்கருதப்�டுகி்றது. சீைொ, இநதியொ, தொய்லொநது க�ொன்ற 
நொடு்களில் பநல் �யிரிடடதற்கொை பதொனனைக்்கொல 
�ொனறு்கள ்கண்டறியப்�டடுளளை. பநல் தமிழ்கத்தின 
படல்டொ ைறறும் �ொ�ைப் �குதி்களில் �யிரிடப்�டுகி்றது.

பயன்கள்
அரிசி ்ககலொரி மிகுநத எளிதில் ப�ரிைொைைொ்கக் கூடிய 
உணவு. இது பதறகு ைறறும் வடகிழக்கு இநதியொவில் 
முக்கிய உணவொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது.

அவல் (Flaked Rice) / பபதாரி (Puffed Rice) க�ொன்ற அரிசி 
ப�ொருட்கள ்கொனல உணவொ்கவும், சிறறுண்டியொ்கவும் 
இநதியொவின �ல்கவறு �குதி்களில் 
�யன�டுத்தப்�டுகின்றை.

அரிசி தவிடடிலிருநது ப�்றப்�டட ்விடடு 
எணபணெய் (Rice bran oil) �னையலிலும், 
பதொழிற�ொனல்களிலும் �யன�டுத்தப்�டுகின்றது.

உமி (Husks) எரிப�ொருளொ்கவும், ப�ொதி 
்கடடுவதறகும், உரம் க�ொன்றனவ தயொரிக்்கவும் 
�யன�டுத்தப்�டுகின்றை.

பன்தாடடு பெல் ஆரதாய்ச்சி 
நிறுவ்ம் (IRRI)
�னைொடடு பநல் ஆரொய்சசி 

நிறுவைம் (IRRI) பிலிப்ப�ய்னஸ் தனலந்கரைொை 
ைணிலொவின லொஸ் �கைொஸில் அனைநதுளளது. 
உலகிகலகய பநல் ஆரொய்சசி்கனள ைடடுகை 
கைறப்கொளகின்ற ஒகர நிறுவைம் IRRI ஆகும்.

இநநிறுவைத்தின முக்கிய கநொக்்கம் வறுனை, 
�சி, ஊடடச�த்து குன்ற�ொடு க�ொன்றவறன்ற நீக்கி 
வொழ்வொதொரங்கள ைறறும் ஊடடச �த்துக்்கனள 
கைம்�டுத்துவதொகும். உலகிலுளள எல்லொ IR பநல் 
வன்க்களும் பநல் ்கலப்பிைப் �யிர் ப�ருக்்கத் 
திடடங்கள மூலம் உற�த்தி ப�ய்து IRRI 
பவளியிடடதொகும்.

இனறுவனர IRRI 843 அரிசி ர்கங்கனள 
உற�த்தி ப�ய்து, 77 நொடு்களில் பவளியிடடுளளது. 
இநநிறுவைம் 1960-்களின துவக்்கத்தில் IR 8 எனும் 
உயர்வினளச��ல் குடனட ர்க பநல் வன்கனய 
உருவொக்கியது. �ஞ�த்னதப் க�ொக்குவதில் முக்கியப் 
�ங்கொறறியதொல் இது ‘அறபுத அரிசி’ எை 
அனைவரொலும் க�ொற்றப்�டடது. IR 36 இனபைொரு 
குறிப்பிடத்தகுநத அதி்கப் பூசசி ைறறும் கநொபயதிர்ப்பு 
தி்றன ப்கொண்ட அனரக்குடனட பநல் ர்கம். இநத 
ர்கம் உயர்வினளச�ல் மூலம் ஆசியக் குடும்�ங்களில் 
முக்கிய உணவொை அரிசியின வினலனய 
ைலிவொக்கியது. IRRI-ன �னைொடடு ைர�ணு வஙகி 
1,17,000-க்கும் அதி்கைொை பநல் வன்க்கனளச 
க�்கரித்து னவத்துளளது. இதில் �ொரம்�ரிய பநல் 
வன்க்களும், அவறறின உ்றவுனடய வளர்ப்புச 
சூழலுக்கு உட�டுத்தப்�டொத பநல் வன்க்களும் 
அடஙகும். 
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த்கதாதுரம
்தாவரவியல் பபயர்: டிரிடடிக்கம் ஏஸ்டிவம்
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
க்கொதுனை �யிரிடதற்கொை பதொனனை ஆதொரச�ொனறு்கள 
ப�ழுனை பின்ற (fertile crescent) �குதியில் 
கினடத்துளளை. ப�ொதுவொ்கப் �யிரிடப்�டும் க்கொதுனை 
ர்கைொை டிரிட்டிக்கம் ஏஸ்டிவம் சுைொர் 7500 
ஆண்டு்களொ்கப் �யிரிடப்�டடு வருகின்றது. 
உத்திரபிரகத�ம், �ஞ�ொப், ைரியொைொ, இரொஜஸ்தொன, 
ைத்தியப்பிரகத�ம், பீ்கொர் க�ொன்ற வட இநதிய 
ைொநிலங்களில் க்கொதுனை அதி்கைொ்கப் �யிரிடப்�டுகி்றது.

பயன்கள்
க்கொதுனை வட இநதியொவில் முக்கிய உணவொ்க 
உளளது. க்கொதுனை ைொவு பரொடடி ைறறும் பி்ற அடுைனை 
ப�ொருட்கள தயொரிக்்க ஏற்றது. னைதொ என்றனழக்்கப்�டும் 
நொர்�த்து அற்ற �த�டுத்தப்�டட க்கொதுனை ைொவு 
�கரொடடொ, பரொடடி ைறறும் அடுைனை ப�ொருட்கனளத் 
தயொரிக்்கப் �ரவலொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. 
முனள்கடடிய க்கொதுனை (malted wheat) ைது�ொைம், 
ஊடடச�த்து �ொைங்கள க�ொன்றனவ உற�த்தி 
ப�ய்வதற்கொை முக்கிய மூலப்ப�ொருளொகும். 

மக்கதாச் தசதாைம்
்தாவரவியல் பபயர்: ஜியதா தமய்ஸ்
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
இது புதிய உலகிலிருநது (new world) கதொனறி 
வளர்ப்புசசூழலுக்கு உட�டுத்தப்�டட ஒகர தொனியைொகும். 
ைத்தியப் பிரகத�ம், இைொச�லப் பிரகத�ம், �ஞ�ொப் 
ஆகியனவ இநதியொவின அதி்க ைக்்கொசக�ொள உற�த்தி 
ப�ய்யும் ைொநிலஙளொகும். ப�ரம்�லூர், அரியலூர், 
்கடலூர், திண்டுக்்கல், திருப்பூர் ஆகியனவ தமிழ்நொடடின 
முக்கிய ைக்்கொசக�ொள வளர்ப்புப் �குதி்களொகும்.

மக்கதாச்தசதாைப் பபதாரி (பதாப்்கதார்ன) ஏன 
பவடிககி்றது?

க�ொளத்தில் பைனனையொை 
ைறறும் ்கடிைைொை 
்கருவூண்திசுக்்கள உளளை. 
ை க் ்க ொ ச க � ொ ள ப் ப � ொ ரி யி ன 
ப�ரும்�குதி பைனனையொை 

்கருவூண்திசுவொலொைது. இனதச சூழ்நது ்கடிைக் 
்கருவூண்திசு உளளது. சூடொக்கும்க�ொது, உடபு்றத் 
தர�ம் ைறறும் புரதம் ஆகியனவ பஜலடடிைொல் 
ஆை ப�ொருட்களொ்க ைொற்றப்�டுகின்றை, கைலும், 
அழுத்தம் அதி்கரிக்கும்க�ொது, பைனனையொை 
்கருவூண்திசு விரிவனடநது, பவடிக்கும்க�ொது 
பஜலடடின தர�ம் நுனரயொ்க ைொற்றப்�டுகி்றது. 
அனவ உடகை எளிதொய்க் ்கடிைதனனையனடநது 
சுனவயொை, பைொறுபைொறுப்�ொை 
ைக்்கொசக�ொளப்ப�ொரியொ்க ைொறுகின்றது.

பயன்கள்
உற�த்தி ப�ய்யப்�டும் ப�ரும்�ொனனை ைக்்கொசக�ொளம் 
உணனவ விடத் தீவைைொ்ககவ �யன�டுகி்றது. 
ைக்்கொசக�ொள நீர்ப்�ொகு (syrup) குழநனத்களுக்்கொை 
உணவுத் தயொரிப்பில் �யன�டுகின்றது. ைக்்கொசக�ொளம் 
ைது�ொைம் தயொரிக்கும் ஆனல்களில் 
மூலப்ப�ொருளொகும்.

பபதாய் ்தானியம் 
(Pseudo-cereal)

ப�ொய் தொனியம் எனும் 
ப�ொல் புல் குடும்�த்னதச �ொரொத 
த ொ வ ர ங ்க ளி லி ரு ந து 

ப � ்ற ப் � ட டு , 
உ ண் ண ப் � டு ம் 
த ொ னி ய ங ்க ன ள க் 
கு றி க் கி ்ற து . 
எ டு த் து க் ்க ொ ட டு : 
கீ ன � ோ ன � ோ டி ய ம் 
கி ன � ோ வ ோ . 
உண்னையில் இது 
அ ை ர ொ ந க த சி 

குடும்�த்னதச �ொர்நத கீன�ோன�ோடியம் கியுன�ோவோ 
எனும் தொவரத்திலிருநது ப�்றப்�டுகி்றது. குளூடடன 
அற்ற முழுதொனிய ்கொர்க�ொனைடகரடடும், 
முழுனையொை புரதமும் (அனைத்து ஒன�து 
இனறியனையொ அமிகைொ அமிலங்கனளக் ப்கொண்ட 
்கடிைைொை புரதம்) உனடயது. கைலும், 6,000 
ஆண்டு்களொ்க ைனலப் �குதி்களில் உணவொ்க 
உடப்கொளளப்�டடு வருகி்றது.

கீன�ோன�ோடியம் 
கின�ோவோ

10.1.2 சிறு்தானியங்கள் (Millets)
ஆப்பிரிக்்கொ ைறறும் ஆசியொவில் �ழங்கொல ைக்்களொல் 
முதலில் �யிரிடப்�டட சிறிய வினத்கள �லவறறிறகுச 
சிறுதொனியங்கள (Millets) எனும் ப�ொல் 
�யன�டுத்தப்�டுகின்றது. இனவ தர� புர� �ன�யற்ற 
(குளூடடன) குன்றவொை �ர்க்்கனர அளவுக் 
குறியீடனடக் ப்கொண்ட தொனிய வன்கயொகும்.

்கம்பு (Pearl millet)
்தாவரவியல் பபயர்: பபனிசிடடம் அபமரிக்கதா்ம்.
இது இநதியொவிலும், ஆப்பிரிக்்கொவிலும் 
அறிமு்கப்�டுத்தப்�டட ்கம்பு வன்க்களில் ஒன்றொகும். 
இநதியொவின �ல �குதி்களிலும், குறிப்�ொ்கக் குஜரொத், 
ரொஜஸ்தொன க�ொன்ற ைொநிலங்களில் அதி்கைொ்கப் 
�யிரிடப்�டுகின்றது.

பயன்கள் 
இது ப�ொதுவொ்கத் தடனட பரொடடி, தர� புரதப் 
�ன�யைற்ற தொனிய அடிப்�னடயிலொை ப�ொருட்கள 
ப�ய்யப் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. ்கம்ைஙகூழ், பிஸ்்கட, 
�ொஸ்தொ ைறறும் �ொல் தவிர்த்த புகரொ�யொடடிக் (Probiotic) 
�ொைங்கள தயொரிக்்கப் �யன�டுகின்றது.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_247-301 CH 10.indd   249 23-03-2019   16:28:25

www.tntextbooks.in



250 ப�ொருளொதொரப் �யனுளள தொவரங்களும் பதொழில்முனைவுத் தொவரவியலும்

்கம்பு க்கழ்வரகு க�ொளம்
படம் 10.2: சிறுதொனியங்கள

�ொனை தினை வரகு
படம் 10.3: சிறு தொனியங்கள

த்கழவரகு (Finger millet)
தொவரவியல் ப�யர்: எல்லுசின் ன்கோர்க�ோ
க்கழ்வரகு கிழக்கு ஆப்பிரிக்்கொவிலிருநது இநதியொவிறகு 
பவகு ்கொலத்திறகு முனக� அறிமு்கப்�டுத்தப்�டட 
�யிரொகும். இது ்கொல்சியம் நின்றநதது.

பயன்கள்
இநதியொவின �ல பதறகு ைனலப்�குதி்களில் ஒரு 
முக்கிய உணவொ்க இது �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. 
க்கழ்வரகு ்கஞசியொ்ககவொ, கூழொ்ககவொ 
உண்ணப்�டுகி்றது. ரொகிைொல்ட (Ragi malt) ஒரு 
பிர�லைொை ஊடடச�த்துப் �ொைைொகும். க்கழ்வரகு 
பநொதி �ொைங்கள தயொரிப்பில் (Fermented beverages) 
மூலப்ப�ொருளொ்கப் �யன�டுகி்றது.

தசதாைம் (Sorghum)
தொவரவியல் ப�யர்: ச�ோர்கம் வல்ன்கர
க�ொளம் ஆப்பிரிக்்கொவிலிருநது அறிமு்கப்�டுத்தப்�டடது. 
உலகின முக்கிய சிறுதொனியங்களில் க�ொளம் 
ஒன்றொகும். ்கொல்சியம் ைறறும் இரும்பு �த்து அதி்க 
அளவில் உளளது
பயன்கள்
க்கொழி, �்றனவ்கள, �னறி்கள ைறறும் 
்கொல்நனட்களுக்குச க�ொளம் தீவைைொ்கப் 
�யன�டுகின்றது. பநொதி �ொரொயப் �ொைங்களின மூலப் 
ப�ொருளொ்க உளளது.

10.1.3 மி்கச்சிறு ்தானியங்கள் (Minor Millets)
சதாரம (Little Millet)
தொவரவியல் ப�யர்: �ொனிக்்கம் சுைத்ரனஸ்
�ழனையொை மி்கசசிறு தொனியங்களில் �ொனை (Millet) 
ஒனறு. இது இநதியொனவப் பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. 
இதன சிறறிைப் ப�யர் சுைத்திரொவிலிருநது 
க�்கரிக்்கப்�டட வன்க ைொதிரியின அடிப்�னடயில் 

தரப்�டடுளளது. இதில் இரும்பு �த்து, நொர்�த்து 
க�ொன்றனவ அரிசினய விட அதி்கைொ்க இருப்�தொல் 
நீரிழிவு கநொயொளி்களுக்குச சி்றநததொ்கக் 
்கருதப்�டுகி்றது.

பயன்கள்
�ொனை அரிசினயப் க�ொனக்ற �னைக்்கவும், 
அனரக்்கவும், அடுைனை �ண்டத் தயொரிப்பிலும் 
�யன�டுகி்றது. இது இரத்தச க�ொன்க, ைலசசிக்்கல் 
ைறறும் இதர ப�ரிைொைக் க்கொளொறு்கனளக் 
குணப்�டுத்துகி்றது.

திர் (Foxtail Millet)
தொவரவியல் ப�யர்: சிடகடரியொ இடொலிக்்கொ
இநதியொவில் �ொரம்�ரியைொ்கப் �யன�டுத்தப்�டும் 
தினை வன்க்களில் இதுவும் ஒனறு. சுைொர் 6,000 
வருடங்களுக்கு முனக� சீைொவில் வளர்ப்புச சூழலுக்கு 
உட�டுத்தப்�டடது. தினையில் புரதம், 
்கொர்க�ொனைடகரட, னவடடமின B, C, ப�ொடடொசியம் 
ைறறும் ்கொல்சியம் க�ொன்றனவ மிகுநதுளளை.
பயன்கள்
தினை இதயத்னதப் �லப்�டுத்தவும், ்கண்�ொர்னவனய 
கைம்�டுத்தவும் �யன�டுகி்றது. தினைக்்கஞசி 
�ொலூடடும் அனனையருக்குக் ப்கொடுக்்கப்�டுகி்றது.

வரகு (Kodo Millet)
தொவரவியல் ப�யர்: �ஸ்�ொலம் ஸ்குகரொபிகுகலடடம்
வரகு கைறகு ஆப்பிரிக்்கொனவப் பி்றப்பிடைொ்கக் 
ப்கொண்டது. நொர்�த்து, புரதம் ைறறும் ்கனிைங்கள 
நின்றநதது.
பயன்கள்
வரகு ைொவொ்க அனரக்்கப்�டடுக் ்களியொக்்கப்�டுகின்றது 
(Pudding). சிறுநீர் ப�ருக்கியொ்கவும், ைலசசிக்்கனலக் 
குணப்�டுத்தவும், உடல் �ருைனைக் குன்றக்்கவும், 
இரத்தச �ர்க்்கனர ைறறும் இரத்த அழுத்தத்னதக் 
குன்றக்்கவும் உதவுகி்றது.
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படம் 10.4: �ருப்பு வன்க்கள
உளுநது முனள்கடடிய �ொசிப்�யறு துவனர ப்கொண்னட ்கடனல

10.1.4 பருப்பு வர்க்கள் (Pulses)
“�ல்�ஸ்” என்ற ப�ொல் “அடர்நத சூப்” எைப் ப�ொருள�டும் 
லத்தீன வொர்த்னத்களொை �ல்ஸ் (puls) அல்லது �ல்டிஸ் 
(pultis) என�திலிருநது ப�்றப்�டடது. �ருப்பு என�து 
ஃக�க�ஸி குடும்�ங்களிலிருநது ப�்றப்�டும் வினத்கள 
ஆகும். இனவ உலகிலுளள ைக்்களுக்குத் கதனவயொை 
தொவர�ொர் (plant based) புரதம், னவடடமின்கள ைறறும் 
்கனிைங்கனள வழஙகுகின்றை.

உளுநது (Black gram)
தொவரவியல் ப�யர்: விக�ோ முஙன்கோ
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
இநதியொனவப் பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. பதொனனை 
பதொல்தொவரவியல் �ொனறு்கள (Archeobotanical) சுைொர் 
3,500 ஆண்டு்களுக்கு முனக� இநதியொவில் உளுநது 
இருநதனத உறுதி ப�ய்கின்றை. இது வ்றண்ட 
இடங்களில் ைொைொவொரி (Rainfed) �யிரொ்கப் 
�யிரிடப்�டுகி்றது. உல்களொவிய உளுநது உற�த்தியில் 
இநதியொ 80% �ங்களிப்பு ப�ய்கி்றது. இநதியொவில் 
உத்திரப் பிரகத�ம், �டடிஸ்்கர், ்கர்நொட்கொ க�ொன்ற 
ைொநிலங்களில் அதி்கைொ்கப் �யிரிடப்�டுகின்றது.
பயன்கள்
உளுநது வினத்கள முழுதொ்ககவொ, உனடத்கதொ, 
வறுத்கதொ அல்லது ைொவொ்க அனரத்கதொ 
உண்ணப்�டுகி்றது. உளுநதுைொவு பிர�லைொை 
பதனனிநதியக் ்கொனல சிறறுண்டி்களில் உணனவத் 
தயொரிப்�தற்கொை ஒரு முக்கியப் ப�ொருளொ்க உளளது. 
உனடத்த உளுத்தம் �ருப்பு இநதியக் குழம்பு 
வன்க்களில் தொளிக்்கப் �யன�டுகின்றது.

துவரர ( Red gram)
தொவரவியல் ப�யர்: ்கஜொைஸ் ்கஜன
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
பதனனிநதியொவில் கதொனறிய ஒகர �ருப்பு வன்க 
துவனர ஆகும். இது ை்கொரொஷ்டிரொ, ஆநதிரப் பிரகத�ம், 
ைத்தியப் பிரகத�ம், ்கர்நொட்கொ, குஜரொத் க�ொன்ற 
ைொநிலங்களில் அதி்கைொ்கப் �யிரிடப்�டுகின்றது.
பயன்கள்
துவரம் �ருப்பு பதனனிநதியொவின சி்றப்பு வன்க 
குழம்�ொை �ொம்�ொரின மி்க முக்கிய அங்கைொகும். 
வறுத்து உப்பிடட அல்லது உப்பிடொத �ருப்பு ஒரு 
பிர�லைொை பநொறுக்குத்தீனியொகும். இளம் ்கொய்்கள  
(Young pods) �னைத்து உண்ணப்�டுகின்றை.

பதாசிப்பயறு / பதாசிப்பருப்பு (Green gram)
தொவரவியல் ப�யர்: விக�ோ னரடினயட்்டோ
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
�ொசிப்�யறு இநதியொவில் கதொனறியது என�தற்கொை 
பதொல்லியல் �ொனறு்கள ை்கொரொஷ்டிரொ ைொநிலத்தில் 
கினடக்்கப்ப�ற்றை. இது ைத்தியபிரகத�ம், ்கர்நொட்கொ, 
தமிழ்நொடு க�ொன்ற ைொநிலங்களில் அதி்கைொ்கப் 
�யிரிடப்�டுகி்றது.
பயன்கள்
இனத வறுத்கதொ, �னைத்கதொ, முனளக்்க னவத்கதொ 
�யன�டுத்தலொம். �ொசிப்�ருப்பு தமிழ்நொடடில் 
பிர�லைொை ்கொனல உணவொை ப�ொங்கலில் ஒரு 
முக்கியப் ப�ொருளொ்கப் �யன�டுகின்றது. வறுத்துத் 
கதொல் நீக்்கப்�டட, உனடத்த அல்லது முழுப் �யிறு 
பிர�லைொை சிறறுண்டியொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகின்றை. 
இதன ைொவு �ொரம்�ரியைொ்கத் கதொல் �ரொைரிப்புக்்கொை 
ஒப்�னைப் ப�ொருளொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகின்றது.

ப்கதாணரடக்கடரல (Bengal gram)
தொவரவியல் ப�யர்: சி�ர எனரட்டி�ம்
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
ப்கொண்னடக்்கடனல கைறகு ஆசியொவில் கதொனறியது. 
கைலும் இநதியொவில் 4,000 ஆண்டு்களுக்கு 
முனைகர �யிரிடப்�டடது. ைத்தியப் பிரகத�ம், 
உத்திரப்பிரகத�ம், ரொஜஸ்தொன ைொநிலங்களில் 
அதி்கைொ்கப் �யிரிடப்�டுகின்றது.
பயன்கள்
ப்கொண்னடக்்கடனலயிலுளள புரதம், அமிகைொ அமிலம், 
அதன ப�ரிைொைத்தனனை ஆகியவறறின 
அடிப்�னடயில் உயர் ைதிப்புனடயதொ்கக் 
்கருதப்�டுகின்றது. குழநனத்களுக்்கொை உணவின 
முக்கிய உ�ப�ொருளொ்க முனள்கடடிய ்கடனல 
ப�ரும்�ொலும் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. ்கடனல ைொவு 
�லவன்கயொை இநதிய இனிப்பு வன்க்களின 
மூலப்ப�ொருளொ்க உளளது. வறுத்து உப்பிடட முழு 
அல்லது உனடத்த ்கடனல, நடுத்தர ைக்்களின 
பிர�லைொை திண்�ண்டைொ்க உளளது.
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10.1.5. ்கதாய்்கறி்கள்
்கொய்்கறி்கள நின்றநத ஒரு �நனதயில் நடநது 
ப�ல்லும்க�ொது அடுக்கிய பவண்னடக்்கொய்்கள, 
ைனலக�ொல் குவிநதிருக்கும் உருனளக்கிழஙகு்கள, 
கூம்�ொ்கக் குவித்திருக்கும் ்கத்திரிக்்கொய், தக்்கொளி, 
பவளளரி க�ொன்றவறன்றக் ்கொண்பீர்்கள. 
�ழக்்கவழக்்கங்கள, குடும்�ச சுனவக்க்கற்றவறன்றப் 
புதிய �த்தொை, பைனனையொை, �ழுத்தவறன்ற 
அனு�வம் ைறறும் �ொரரம்�ரிய �ழக்்கத்தின மூலம் 
பதரிவு ப�ய்கினக்றொம். நொம் ஏன ்கொய்்கறி்கனளச 
�ொப்பிட கவண்டும்? அனவ நைக்கு எனை தருகின்றை?

்கொய்்கறி்களுக்கு ஆகரொக்கியைொை உணவில் 
�ஙகு உளளது. ப�ொடடொசியம், நொர்�த்துக்்கள, 
ஃக�ொலிக் அமிலம், னவடடமின A, E ைறறும் C க�ொன்ற 
�ல ஊடடச�த்துக்்கனளக் ்கொய்்கறி்கள வழஙகுகின்றை. 
இதிலுளள ஊடடச�த்துக்்கள நைது ஆகரொக்கியத்னதப் 
�ரொைரிப்�தறகு மி்கவும் அவசியம்.

உருரைககிழஙகு (Potato)
தொவரவியல் ப�யர்: ச�ோலோ�ம் டியூ�னரோ�ம்
குடும்�ம்: ப�ொலொகைசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
ப�ரு ைறறும் ப�ொலிவியொவின உயர் ைனலப்�குதி்களில் 
உருனளக்கிழஙகு கதொனறியது. இநதியொவில் 
உத்திரப்பிரகத�ம், கைறகு வங்கம், பீ்கொர் க�ொன்ற 
ைொநிலங்களில் அதி்கைொ்கப் �யிரிடப்�டுகின்றது. 
பதனனிநதிய ைனலப்�குதியில் (Southern Hills) உளள 
நீலகிரி ைறறும் �ழனி ைனலத் பதொடர்்கள 
உருனளக்கிழஙகு வினளச�லில் முக்கியப் �ஙகு 
வகிக்கின்றது.
பயன்கள் 
உருனளக்கிழஙகு �லவொ்றொ்கப் கவ்கனவத்கதொ 
(Steamed), வறுத்கதொ, அடுைனையிலிடகடொ, 
சூப்பு்களொ்ககவொ, ைசித்கதொ அல்லது அப்�ைொ்ககவொ 
�யன�டுத்தப்�டுகின்றது. வறுசீவல்்கள (Chips) ைறறும் 
ைது�ொை (Brewery) பதொழிற�ொனல்களில் முக்கிய 
மூலப்ப�ொருளொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகின்றது. 
நுண்ணுயிரியல் ைறறும் ைருத்துவப் 
�யன�ொடு்களுக்்கொை ப�ொருட்களின உற�த்தியிலும் 
முக்கிய இடுப்ப�ொருளொ்க உளளது.

பவணரடக்கதாய் (Lady’s Finger)
தொவரவியல் ப�யர்: எச�ல்்ோஸ்்கஸ் எஸ்குசலண்டஸ்
குடும்�ம்: ைொல்கவசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 

பவண்னட பவப்�ைண்டல ஆப்�ரிக்்கொனவ 
பூர்வீ்கைொ்கக் ப்கொண்டது. அ�ொம், ை்கொரொஷ்டிரொ, 
குஜரொத் ஆகிய ைொநிலங்களில் அதி்கைொ்கப் 
�யிரிடப்�டுகின்றது. தமிழ்கத்தில் க்கொயம்�த்தூர், 

தர்ைபுரி, கவலூர் ஆகிய �குதி்களில் அதி்கைொ்கப் 
�யிரிடப்�டுகின்றது.
பயன்கள் 
முற்றொத �சுனையொை இளம் ்கொய்்கள ்கொய்்கறி்களொ்கப் 
�யன�டுத்தப்�டுகின்றை. பவடடப்�டடு உலரனவக்்கப் 
�டட (dehydrated) பவண்னட பின�யன�ொடடிற்கொ்க 
�ொது்கொக்்கப்�டுகி்றது. இது மி்க முக்கியைொை 
ஊடடச�த்துக்்கனளக் ப்கொண்டுளளது.

பவள்ைரி (Cucumber)
தொவரவியல் ப�யர் : குககுமிஸ் �டிவஸ்
குடும்�ம்: குக்்கர்பிடகடசி
குக்்கர்பிட என�து குக்்கர்பிடகடசி குடும்�த்னதச �ொர்நத 
ப்கொடியிை தொவரங்களொை பவளளரி, ஸ்குவொஷ் 
(squash), பூ�ணி, முலொம் க�ொன்றனவ இவவிைம் 
�ொர்நத ்கொய்்கறி்கனளக் குறிக்கும் ப�ொல்லொகும்.
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
இநதியொ முழுவதிலும் �ரவலொ்க பவளளரி 
�யிரிடப்�டுகி்றது. இநதியொவின அனைத்துப் 
�குதி்களிலும் பவளளரி ஒரு முக்கியக் க்கொனடக்்கொலக் 
்கொய்்கறியொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகின்றது. இநதியொவில் 
கதொனறிய இவவிைம், 3,000 ஆண்டு்களொ்கப் 
�யிரிடப்�டடு வருகின்றது. 
பயன்கள் 
வன்கனயப் ப�ொறுத்து இளம் அல்லது முதிர்நத 
�ழங்கனள கநரடியொ்ககவொ அல்லது �னைத்கதொ 
உண்ணப்�டுகி்றது. �ொலட (salad) ைறறும் ஊறு்கொய் 
தயொரிக்்கப்�டுகி்றது. பவளளரி வினத்களிலிருநது 
ப�்றப்�டட எண்பணய் மூனள ைறறும் உடலுக்குச 
சி்றநதது, கைலும் அதன வினதப்�ருப்பு �ல்கவறு 
இனிப்பு தயொரிப்பு்களில் �யன�டுகின்றது.

10.1.6 பழங்கள்
உண்ணக்கூடிய �ழங்கள �னத�றறுடன, இனிய 
வொ�னை ைறறும் சுனவயுனடயை. �ழங்கள 
ப�ொடடொசியம், நொர்ச�த்து, ஃக�ொலிக் அமிலம், 
விடடமின்கள க�ொன்ற �ல ஊடடச�த்துக்்களின 
மூலைொ்க உளளை. வளரும் தட�பவப்� இடத்னதப் 
ப�ொறுத்துப் �ழங்கள குளிர்ைண்டல �ழங்கள (ஆப்பிள, 
க�ரிக்்கொய், ஊடடிஆப்பிள), பவப்�ைண்டலப் �ழங்கள 
(ைொ, �லொ, வொனழ) எை வன்கப்�டுத்தப்�டுகின்றை. 
இநதப் �ொடப்�குதியில் சில பவப்�ைண்டலப் 
�ழங்கனளப் �றறி ்கொண்க�ொம்.

மதா (Mango)
தொவரவியல் ப�யர்: ்ோஞ்சி ஃச�ரோ இணடி்கோ
குடும்�ம்: அை்கொர்டிகயசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
ைொ பதற்கொசியொனவக் குறிப்�ொ்கப் �ர்ைொ ைறறும் 
கிழக்கிநதியொனவப் பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. இது 
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ைொவொக்்கப்�டுகி்றது. கைலும் பநொதிக்்க னவக்்கப்�டட 
�ொைங்களொை வொனழப்�ழச�ொறு, பீர், வினி்கர், ஒயின 
(wine) தயொரிக்்கப்�யன�டுகி்றது.

பலதா (Jack fruit)
தொவரவியல் ப�யர்: அட்னரோ்கோர்ப�ஸ் 
செட்டினரோஃபில்லஸ்
குடும்�ம்: கைொகரசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
�லொ இநதியொவின கைறகுத் பதொடர்சசி ைனலனயப் 
பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. 
இது தமிழ்நொடடின 
‘ைொநிலப்�ழம்’ ஆகும். 
தமிழ்நொடடில் ்கடலூர், 
்க ன னி ய ொ க் கு ை ரி , 
தி ண் டு க் ்க ல் , 
புதுக்க்கொடனட, நொைக்்கல், 
திருபநல்கவலி, நீலகிரி ஆகிய ைொவடடங்களில் 
அதி்கைொ்க வினளவிக்்கப்�டுகின்றது. �ண்ருடடி, 
க்கொயம்புத்தூர் க�ொன்ற இடங்கள முக்கியச �நனத 
னையங்களொகும்.
பயன்கள் 
�லொசசுனள கநரடியொ்ககவொ, �னைத்கதொ 
உண்ணப்ப்�டுகின்றது. �ழுக்்கொத சுனளத் துண்டு்கள 
ப�ொரித்து பைொறுபைொறுப்�ொை வறுசீவலொ்கத் 
தயொரிக்்கப்�டுகின்றது. வினத்கள வறுத்கதொ, அவித்கதொ 
உண்ணப்�டுகி்றை. �ழுக்்கொத �லொசசுனள 
்கொய்்கறியொ்கப் �யன�டுகி்றது.

10.1.7 ப்கதாடரட்கள் (Nuts)
ப்கொடனட்கள ்கடிைைொை ஓடடுக்குள உண்ணக்கூடிய 
�ருப்ன�க் ப்கொண்ட எளிய உலர் ்கனியொகும். 
அவறறில் ஆகரொக்கியைொை ப்கொழுப்பு்கள, நொர்ச�த்து, 
புரதம், னவடடமின்கள, தொதுக்்கள ைறறும் எதிர் 
ஆக்ஜிைகைறறி்கள (antioxidants) அதி்களவு 
நின்றநதுளளை. இப்�ொடத்தில் சில முக்கியைொை 
ப்கொடனட்கள குறித்துக் கீகழ விளக்்கப்�டுகின்றை. 

முநதிரி (Cashewnut)
தொவரவியல் ப�யர்: அ�்கோரடியம் ஆகஸிச்டணன்டல்
குடும்�ம்: அை்கொர்டிகயசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
முநதிரி பிகரசினலப் பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. 16-
ஆம் நூற்றொண்டில் க�ொர்த்துகீசிய ைொலுமி்கள மூலைொ்க 
இநதியொவிறகுள நுனழநதது. க்கரளொ, ்கர்நொட்கொ, 
க்கொவொ, ை்கொரொஷ்டிரொ, தமிழ்நொடு ைறறும் ஒடி�ொவில் 
அதி்கைொ்க வளர்க்்கப்�டுகி்றது.
பயன்கள் 
முநதிரி ப�ொதுவொ்க இனிப்பு்கள ைறறும் பி்ற 
�ண்டங்கனள அலங்கரிக்்க �யன�டுகி்றது. அனரத்துக் 

இநதியொவின த்சியப் 
�ழைொகும் ஆகும். ஆநதிரப் 
பிரகத�ம், பீ்கொர், குஜரொத், 
்கர்நொட்கொ ஆகியனவ 
ைொம்�ழம் அதி்கைொ்கப் 
� யி ரி ட ப் � டு ம் 
ை ொ நி ல ங ்க ள ொ கு ம் . 
தமிழ்கத்தில் க�லம், 
கிருஷ்ணகிரி, தர்ைபுரி 
ஆகியனவ அதி்க ைொம்�ழ 
உற�த்தி ப�ய்யும் ைொவடடங்களொகும். அல்க�ொன்ொ, 
�ங்கை�ளளி, நீலம், ைல்க்கொவொ க�ொன்றனவ 
இநதியொவின முக்கிய ைொம்�ழ வன்க்கள.
பயன்கள் 
ைொம்�ழம் இநதியொவில் அதி்களவில் உடப்கொளளப்�டும் 
�ழைொகும். இதில் பீடடொ ்ககரொடடின அதி்கைொ்க 
உளளது. இது பினஉணவுப் �ண்டைொ்ககவொ, 
�தப்�டுத்தப்�டடு அனடக்்கப்�டகடொ, உலர்த்திப் 
�ொது்கொக்்கப்�டகடொ, இநதிய உணவில் �ல வழி்களில் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது. புளித்த, �ழுக்்கொத ைொங்கொய் 
�டனி, ஊறு்கொய், கூடடு தயொரிக்்கவும் அல்லது உப்பு, 
மிள்கொய் க�ர்த்து கநரடியொ்க உண்ணவும் 
�யன�டுகி்றது. ைொங்கொயின �னதப்�றறுப் 
�குதியிலிருநது ்களிைம் (பஜல்லி) தயொரிக்்கப்�டுகி்றது. 
்கொறக்றற்றப்�டட ைறறும் ்கொறக்றற்றப்�டொத 
ைொம்�ழச�ொறு ஒரு பிர�லைொை �ழச�ொறு �ொைைொகும்.

வதாரழ (Banana)
தொவரவியல் ப�யர்: மியூ�ோ x �ோரடிசியோ்கோ
குடும்�ம்: மியூக�சி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
வொனழ பதனகிழக்கு ஆசியொவில் வளர்ப்புசசூழலுக்கு 
உ ட � டு த் த ப் � ட ட து . 
வொனழ உற�த்தியில் 
தமிழ்நொடு உலகில் 
முதலிடத்தில் உளளது. 
கதனி, திருசசி, ஈகரொடு, 
தூ த் து க் கு டி , 
க ்க ொ ய ம் பு த் தூ ர் , 
்க ன னி ய ொ கு ை ரி , 
தஞ�ொவூர், திண்டுக்்கல் ஆகிய ைொவடடங்கள 
தமிழ்நொடடில் வொனழ �யிரிடப்�டும் முக்கியப் 
�குதி்களொகும். ப�வவொனழ, கநநதிரன, ்கறபூரவல்லி, 
பூவன, க�யன ஆகியனவ அதி்கைொ்கப் �யிரிடப்�டும் 
வொனழ இர்கங்களொகும்.
பயன்கள் 
வொனழப்�ழத்தில் ப�ொடடொசியம் ைறறும் 
இனறியனையொத னவடடமின்கள அதி்கைொ்க 
நின்றநதுளளை. இது கநரடியொ்க அல்லது �னைத்து 
(வறுத்து, உலர னவத்து, கவ்கனவத்து) 
உண்ணப்�டுகி்றது. �ழம் �தப்�டுத்தப்�டடு 

படம் 10.6: வொனழ

படம் 10.7: �லொ

படம் 10.5: ைொ

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_247-301 CH 10.indd   253 23-03-2019   16:28:34

www.tntextbooks.in



254 ப�ொருளொதொரப் �யனுளள தொவரங்களும் பதொழில்முனைவுத் தொவரவியலும்

கினடக்்கப்ப�றும் �ன� (paste), சில குழம்பு 
வன்க்களுக்கும் இனிப்பு வன்க்களுக்கும் 
மூலப்ப�ொருளொ்க உளளது. வறுத்த முநதிரிப்�ருப்பு 
தின�ண்டைொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது.

படம் 10.8: ப்கொடனட்கள
முநதிரி �ொதொம்

பதா்தாம் (Almond)
தொவரவியல் ப�யர்: ்பரூ�ஸ் ்டல்சிஸ்
குடும்�ம்: கரொக�சி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
�ொதொம் ைத்தியத் தனரக்்கடல் �குதியின ைத்தியக் 
கிழக்கு �குதினயப் பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. ்கொஷ்மீர், 
இைொச�ல பிரகத�ம் ைறறும் உத்திரப்பிரகத�த்தில் 
�ொதொம் வினளவிக்்கப்�டுகின்றது.
பயன்கள் �ொதொம் �ருப்பு ப�ரும்�ொலும் கநரடியொ்ககவொ 
அல்லது வறுத்கதொ உண்ணப்�டுகின்றது. கைலும் 
அனவ முழுனையொ்ககவொ, சீவல்்களொ்ககவொ, ைொவொ்ககவொ 
கினடக்்கப் ப�றுகின்றை. �ொதொம், �ொதம் பவண்பணய், 
�ொதொம் �ொல் ைறறும் �ொதம் எண்னணயொ்க ைொற்றப்�டடு, 
இனிப்பு ைறறும் ்கொரத் தின�ண்டங்கள ப�ய்யவும், 
ஒப்�னைப்ப�ொருட்கள தயொரிக்்கவும் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது. �ொதொம் உயர் அடர்வு ப்கொழுப்பு்கள 
(HDL) உற�த்தினய ஊக்குவிக்்க உதவுகின்றது.

10.1.8 சர்க்கரர்கள் (Sugars)
்கரும்பின தண்னட சுனவக்கும்க�ொதும், பீடரூட, 
ஆப்பிள க�ொன்றவறன்றச �ொப்பிடும்க�ொதும், �தநீனரப் 
�ருகும்க�ொதும் இனிப்புச சுனவனய 
உணர்நதிருப்பீர்்கள. இது அவறறில் பவவகவறு 
விகிதங்களில் ்கொணப்�டுகின்ற �ர்க்்கனரனயப் 
ப�ொறுத்தது. �ர்க்்கனர என�து உணவு ைறறும் 
உற�ொ்கப் �ொைங்களில் �யன�டுத்தக்கூடிய இனிப்புச 
சுனவயுனடய, ்கனரயக்கூடிய ்கொர்க�ொைடகரடடின 
ப�ொதுவொை ப�யரொகும். ்கரும்பு ைறறும் �னையில் 

்கொணப்�டுகின்ற �ர்க்்கனர தி்றம்�டப் பிரித்பதடுப்�தறகு 
ஏற்றதொ்க உளளதொல் வணி்க முக்கியத்துவம் வொய்நத 
�ர்க்்கனர தயொரிக்்கப் �யன�டுகின்றது.

்கரும்பு (Sugarcane)
தொவரவியல் ப�யர்: �க்கோரம் அஃபிசி�ோரம்
குடும்�ம்: க�ொகயசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
தறக�ொது �யிரிடப்�டுகின்ற ்கரும்பு, 
நியூகினியொவிலுளள ்கொடடு ர்கைொை (wild varieties) 
�க்கோரம் ஆஃபிசி�ோரம் ைறறும் இநதியொவிலுளள 
�க்கோரம் ஸ்�ோன்ன்டனியத்துடன அதன தரத்னத 
கைம்�டுத்துவதற்கொ்கப் �லமுன்ற பிற்கலப்பு ப�ய்ததன 
மூலம் �ரிணமித்தது. தமிழ்நொடடில் ்கனனியொகுைரி, 
நீலகிரி நீங்கலொ்க அனைத்து ைொவடடங்களிலும் 
்கரும்பு வினளவிக்்கப்�டுகின்றது.
பயன்கள்
பவளனள �ர்க்்கனர உற�த்தியில் ்கரும்பு 
மூலப்ப�ொருளொ்க உளளது. சுத்தி்கரிக்்கப்�டட 
�ர்க்்கனர்கனள உற�த்தி ப�ய்யும் ஆனல்கள, ைது�ொை 
ஆனல்கள, லட�க்்கணக்்கொை பவல்லம் உற�த்தி 
ப�ய்யும் ஆனல்களின ஆதொரைொ்கக் ்கரும்பு துனண 
புரிகின்றது. ்கரும்புச�ொறு ஒரு புத்துணர்சசி தரும் 
�ொைைொகும். பவல்லக்்கழிவுப் �ொகு (molasses) எத்தில் 
ஆல்்கைொல் உற�த்திக்கு மூலப்ப�ொருளொ்க 
விளஙகுகி்றது.

சர்க்கரரத் துைசி (Stevia / Sweet leaf)
தொவரவியல் ப�யர்: ஸ்டீவியோ ரிச�ௌடியோ�ோ
குடும்�ம்: அஸ்டிகரசி
ஸ்டீவியொ என�து ஸ்டீவியொ ரிப�ௌடியொைொ 
இனல்களிலிருநது எடுக்்கப்�டும், �ர்க்்கனரக்கு 
ைொற்றொை ஒரு இனிப்�ொகும். இது ்ககலொரி்களற்றது. 
�ர்க்்கனரனய விட 200 ைடஙகு அதி்கம் இனிப்�ொைது. 
ஸ்டீவியொவின இனிப்புக்கு ஸ்டீவிதயதாரசட எனும் 
கவதி ப�ொருகள ்கொரணைொகும்.
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
ஸ்டீவியொ பிகரசில் ைறறும் �ரொகுகவனயப் 
பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. இைொச�ல பிரகத�ம், 

அடடவரணெ 10.1: பி்ற ப�ொதுவொை �ழங்கள
வ. எண பபதாதுப் பபயர் / ்மிழப் பபயர் ்தாவரவியல் பபயர் குடும்பம் பயனபடும் பகுதி

1 ப்கொய்யொ சிடியம் குவோஜீவோ மிர்கடசி ்கனி, நடுத்கதொல் ைறறும் 
உடகதொல்

2 �ப்�ொளி ன்கரிக்கோ �்ப�ோயோ க்கரிக்க்கசி ்கனி நடுகதொல்
3 ைொதுனள ்பயூனில்லோ கிரோண்டம் ப்யூனிக்க்கசி சூழ்்கொம்புத்திசு (ஏரில்)
4 அத்தி ப�்கஸ் ன்கரி்கோ கைொகரசி �னதப்�ற்றொை பூத்தளம்
5 க�ரீச�ம் ஃன�ோனிகல் ன்டசிப்டலஃச�ரோ அரிக்கசி ்கனித்கதொல்
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குஜரொத், தமிழ்நொடு ஆகிய ைொநிலங்களில் 
�யிரிடப்�டுகின்றது.
பயன்கள் 
இது மி்கவும் பிர�லைொை இயறன்க இனிப்�ொ்கவும், 
பவளனளச �ர்க்்கனரக்கு ைொற்றொ்கவும் உளளதொல் 
நீரிழிவு கநொயொளி்கள ைறறும் உடல்நலன 
க�ணு�வரொல் �ரவலொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகின்றது.

பர் (Palmyra)
தொவரவியல் ப�யர்: ச�ோரோ�ஸ் ஃபிளோச�ல்லஃச�ர
குடும்�ம்: அரிக்கசி
(்மிழெதாடடின மதாநில மரம்)
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
�னை ஆப்பிரிக்்கொ, ஆசியொ, நியூகினியொவின 
பவப்�ைண்டலப் �குதி்கனளப் பி்றப்பிடைொ்கக் 
ப்கொண்டது. இம்ைரம் தமிழ்கம் முழுவதும், குறிப்�ொ்கக் 
்கடகலொர ைொவடடங்களில் அதிைொ்க வளர்கின்றது.
பயன்கள் ்கருப்�டடி / ்கருப்புக்்கடடி தயொரிக்்க அதன 
ைஞ�ரி அசசிலிருநது பவளிகயறும் �தநீர் ்கனர�ல் 
(exudate) க�்கரிக்்கப்�டுகி்றது. ைஞ�ரினய 
பவடடுவதிலிருநது (tapped) கினடக்்கப்ப�றும் �தநீர் 
ஆகரொக்கியப் �ொைைொ்கப் �யன�டுகி்றது. �தநீர் 
�தப்�டுத்தப்�டடு (processed) �னை பவல்லைொ்ககவொ 
அல்லது புளிக்்க னவத்துக் ்களளொ்ககவொ 
ப�்றப்�டுகின்றது. இதன ்கருவூண்திசு (endosperm) 
(நுஙகு) புத்துணர்சசி தரும் க்கொனடக்்கொல உணவொ்க 
(நுஙகு) �யன�டுகி்றது. முனளவிடட வினத்களில் 
உளள நீளைொை ்கருவினைச சூழ்நது ்கொணப்�டும் 
�னதப்�ற்றொை ப�தில் இனல (�ைஙகிழஙகு) 
உண்ணக்கூடியது.

10.1.9 எணபணெய் விர்்கள்
வறுத்் உணெவு ஏன அவித்் உணெரவவிடச் 
சுரவயதா்க உள்ைது?

எண்பணய்்கள இரண்டு 
வன்கப்�டும். இனவ 
அ த் தி ய ொ வ சி ய ை ொ ை 
எண்பணய்்கள ைறறும் ப்கொழுப்பு 
எண்பணய்்கள (தொவர 

எண்பணய்). அத்தியொவசியைொை எண்பணய்்கள 
அல்லது எளிதில் ஆவியொ்கக்கூடிய நறுைணம் 
ப்கொண்ட எண்பணய்்கள ்கொறறுடன ்கலக்கும்க�ொது 
ஆவியொகின்றை. அத்தியொவசியைொை எண்பணய்க்கு 
ஒரு தொவரத்தின எநதப் �குதியும் மூல ஆதொரைொ்க 
இருக்்கலொம். எடுத்துக்்கொடடு: பூக்்கள (கரொஜொ), ்கனி்கள 
(ஆரஞசு), தனரகீழ்த்தண்டு  (இஞசி). தொவர 
எண்பணய்்கள அல்லது ஆவியொ்கொத எண்பணய்்கள 
அல்லது நினலத்த எண்பணய்்கள ஆவியொவதில்னல. 
முழுவினத அல்லது ்கருவூண்திசு தொவர 
எண்பணய்க்கு மூல ஆதொரைொ்க உளளது.

எணபணெய்்களில் உள்ை 
ப்கதாழுப்பு அமிலங்கள்

நின்றவுற்ற ப்கொழுப்பு 
அமிலம் (SFA)

நின்றவு்றொக் ப்கொழுப்பு 
அமிலம் (UFA)

ஒறன்றச ப�றிவு்றொ 
ப்கொழுப்பு அமிலம் அன்ற 

பவப்�நினலயில் 
திரவைொ்கவும், குன்றநத 

பவப்�நினலயில் 
திடைொ்கவும் ைொறும். 

உதொரணைொ்க, 
கதங்கொய் எண்பணய்.

�றப�றிவு்றொ ப்கொழுப்பு 
அமிலம் அன்ற பவப்� 

நினலயிலும், 
குளிர்விக்்கப்�டடொலும் 

திரவைொ்ககவ இருக்கும். 
எடுத்துக்்கொடடு: சூரியக் 

்கொநதி எண்பணய் 
ைறறும் க�ொயொபீன 

எண்பணய்.

எள எண்பணய் ைறறும் தவிடடு எண்பணய்யில் 
ஒறன்றச ப�றிவு்றொ ைறறும் �றப�றிவு்றொ ப்கொழுப்பு 
அமிலங்கள ்கலநது ்கொணப்�டுகின்றை.

ஒருசில எண்பணய் வினத்கனளப் �றறி பதரிநது 
ப்கொளகவொம்.

தவர்க்கடரல
தொவரவியல் ப�யர்: அரோகிஸ் பென�ோஜியோ 
குடும்�ம்: க�க�சி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
கவர்க்்கடனலயின பி்றப்பிடம் பிகரசில். 

்கரும்புப் 
ப�ொருட்கள �ர்க்்கனரத் துளசி

�னைைரம் ைறறும் 
�னைபவல்லம்

படம் 10.9: �ர்க்்கனர்கள
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நிலக்்கடனல எள கதங்கொய்
படம் 10.10: எண்னணய் வினத்கள

க�ொர்சசுகீசியர்்கள ஆப்பிரிக்்கொவிறகு நிலக்்கடனலனய 
அறிமு்கப்�டுத்திைர். ஸ்ப�யின நொடடவர்்கள 
பிலிப்ன�னஸ் வழியொ்கத் பதனகிழக்கு ஆசியொவிறகும் 
இநதியொவிறகும் எடுத்துச ப�ன்றைர். இநதியொவில் 
குஜரொத், ஆநதிரொபிரகத�ம், ரொஜஸ்தொன ஆகியனவ 
மிகுநத உற�த்தி ப�ய்யும் ைொநிலங்களொகும்.
பயன்கள்
நிலக்்கடனல 45% எண்பணய்னயக் ப்கொண்டுளளது. 
நிலக்்கடனலப் �ருப்பு அதி்க அளவில் �ொஸ்�ரஸ், 
னவடடமின்கள குறிப்�ொ்கத் தயொமின, 
னரக�ொபிகளவின ைறறும் நயொசினனைக் 
ப்கொண்டுளளது. இது ஒரு உயர் ைதிப்புமிக்்க �னையல் 
எண்பணய் ஏபைனில் இனத உயர் பவப்�த்திறகுச 
சூகடறறும்க�ொது புன்கனய பவளிவிடுவதில்னல 
ைலிவுத்தர எண்பணய் க�ொப் ைறறும் உயவுப் 
ப�ொருட்கள தயொரிப்பிலும் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது.

எள் எணபணெய் (ெல்பலணபணெய்)
தொவரவியல் ப�யர்: ச�ஸோ்ம் இணடி்கம் 
குடும்�ம்: ப�டொலிகயஸி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
ச�ஸோ்ம் இணடி்கம் ஆப்பிரிக்்கொனவப் பூர்வி்கைொ்கக் 
ப்கொண்டது.எள ஒரு வ்றண்ட நிலப்�யிரொ்கப் 
�யிரிடப்�டுகி்றது. 2017-18ல் கைறகு வங்கொளம், 
ைத்தியப்பிரகத�ம் இநதியொவின அதி்க உற�த்தி ப�ய்யும் 
ைொநிலங்கள. பதனனிநதியக் ்கலொ�ொரத்தில் இது ஒரு 
ஆகரொக்கியைொை எண்பணய்யொ்கச �னையலிலும், 
ைருத்துவத்துன்றயில் குறிப்பிடப்�டடுளளது. 
பயன்கள்
எள எண்பணய் ப�ரும்�ொலும் �னையலில் 
�யன�டுகி்றது. குன்றநத தரமுளள எண்பணய் க�ொப் 
தயொரிப்பிலும், ப�யிண்ட பதொழிற�ொனல்களில் உயவுப் 
ப�ொருளொ்கவும், விளக்ப்கரிக்்கவும் �யன�டுகி்றது. 
இநதியொவில் நறுைணப்ப�ொருட்களில் 
�யன�டுத்தப்�டும் நறுைண எண்பணய்்களில் இது 
அடிப்�னட எண்பணயொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. 
இநதியொ முழுவதும் எள வினதயிலொை சிறறுண்டி்கள 
பிர�லைொ்க உளளை.

ப்னர்
தொவரவியல் ப�யர்: ன்கோன்கோஸ் நியுசிச�ரோ
குடும்�ம்: அரிக்க்கசி

த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
பதனனையின பூர்வி்கம் �சிபிக் தீவுப்�குதி்கள ஆகும். 
க்கரளொ, தமிழ்நொடு இநதியொவின மிகுநத உற�த்தி 
ப�ய்யும் ைொநிலங்களொகும்.
பயன்கள்
கதங்கொய் எண்னண உண்ணக்கூடிய ைறறும் 
பதொழில்துன்ற எண்னணயொ்க 
வன்கப்�டுத்தப்�டடுளளது. கதங்கொய் 
எண்னணயிலிருநது ப�்றப்�டும் க�ொப்்கள பைன 
நீரிலும், ்கடிை நீரிலும் அதி்க நுனர ப்கொடுக்கும். இரப்�ர், 
ப�யறன்க பரசின்கள, உயவுப்ப�ொருட்கள, விைொை 
நிறுத்தத்திரவங்கள, துனவக்கும் க�ொப் 
க�ொன்றனவ்களின தயொரிப்பில் �யன�டுகி்றது. 
முக்கியைொ்கத் தனலமுடி எண்னணயொ்கவும், 
மூலின்கப்ப�ொடி்கள ்கலக்்க அடித்தளைொ்கவும் உளளது.

10.1.10 பதா்ங்கள்
ெதாம் எப்தபதாதும் ெமது விருநதி்ர்்கரை “ஒரு 
த்கதாப்ரப த்னீர் அல்லது ்கதாஃபி சதாப்பிடுகிறீர்்கைதா?” 
என்ற உபசரிப்பின மூலதம வரதவறகித்றதாம். 
அதுதபதாலக குழநர்்கள் ்ம் பி்றந் ெதாளில் 
சதாகதலட்கரைப் பரிமதாறிக ப்கதாள்கின்ற்ர்.

ஆல்்கலொய்டு உளளதொல் எல்லொ ஆல்்கைொல் அற்ற 
�ொைங்களும் னைய நரம்பு ைண்டலத்னதத் 
தூண்டு�னவயொ்கவும், சிறுநீர் ப�ருக்கியொ்கவும் 
உளளை. இநத அத்தியொயத்தின �ொ்கத்தில் கதனீர், 
்கொஃபி, க்கொக்க்கொ என்ற மூனறு பிர�லைொை 
ஆல்்கைொல் அற்ற �ொைங்கனளப் �றறி ்கற்கலொம்.

த்யிரல
தொவரவியல் ப�யர்: ன்கச்ல்லயோ ப�ச�ன்சிஸ்
குடும்�ம்: திகயசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
கதயினலயின பி்றப்பிடம் ன�ைொ ஆகும்.இநதியொவில் 
அஸ்்ொமுக்கு அடுத்துக் க்கரளொவும், தமிழ்நொடும் 
மிகுநத கதயினல உற�த்தி ப�ய்யும் ைொநிலங்களொகும்.
பயன்கள்
கதயினல இநதியொவின அனைத்துப்பிரிவு ைக்்களின 
மி்கசசி்றநத பிர�லைொை புத்துணர்வு �ொைைொகும். 
�சுனைத்கதயினலனய திைமும் குடித்தொல் ப்கடட 
ப்கொழுப்ன�க் குன்றத்து நல்ல ப்கொழுப்ன� 
அதி்கரிப்�தொ்க நம்�ப்�டுகி்றது.
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்கதாஃபி
தொவரவியல் ப�யர்: ்கோஃபியோ அரோபி்கோ
குடும்�ம்: ரூபிகயசி
இரவில் ்கணவிழித்துப் படிககும் மதாணெவர்்கதைதா, 
வணடி ஓடடும் ஒடடு்ர்்கதைதா த்னீர் அல்லது ்கதாஃபி 
அருநதுவது ஏன?
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
்கோஃபியோ அரோபி்கோ வணி்கக் ்கொஃபியின தனலயொய 
மூலப்ப�ொருட்களொகும். இது பவப்�ைண்டல 
எத்திகயொப்பியொனவப் பூர்வி்கைொ்கக் ப்கொண்டது. ஒரு 
இநதிய இஸ்லொமியத் து்றவி �ொ�ொ புதொன என�வர் 
்கொஃபினய ஏைனிலிருநது னைசூர் �குதிக்கு 
அறிமு்கப்�டுத்திைொர். இநதியொவில் ்கர்நொட்கொ 
்கொஃபியின மி்கப்ப�ரிய உற�த்தி ைொநிலைொகும். 
அடுத்துத் தமிழ்நொடும், க்கரளொவும் உளளை. தமிழ்நொடு 
இநதியொவில் ்கொஃபியின மி்கப்ப�ரிய நு்கர்கவொர் 
ைொநிலைொ்க உளளது. 
பயன்கள்
அளவொ்கக் ்கொஃபி குடிப்�து கீழ்்கண்ட ஆகரொக்கிய 
நனனை்கனள அளிக்கி்றது. ்கொஃப�யின 
அசிடனடல்க்கொனலன எனும், நரம்பினடக் 
்கடத்தினயச சுரக்்கச ப�ய்கி்றது. இது ப�யல்தி்றனை 
அதி்கரிக்கி்றது. ப்கொழுப்�னடத்த ்கல்லீரல் கநொய், 
சிர்கரொசிஸ் (்கல்லீரல் இனழநொர் கநொய்), 
புறறுகநொய்்கனளக் குன்றக்்கப் �யன�டுகி்றது. 
இரண்டொம் வன்க �ர்க்்கனர கநொய்க்்கொை ஆ�த்னதக் 
குன்றக்கி்றது.

த்கதாத்கதா
தொவரவியல் ப�யர்: திசயோபுனரோ்ோ ச்கோச்கோ 
குடும்�ம்: ைொல்கவசி
கதொற்றம் ைறறும் வினளயுமிடம்
க்கொக்கொ பவப்�ைண்டல அபைரிக்்கப்�குதினய 
பூர்வி்கைொ்கக் ப்கொண்டது. திசயோபுசரோ்ோ என்ற ப�ொல் 
(திபயொஸ் என்றொல் ்கடவுள, புபரொைொ என்றொல் உணவு) 
‘்கடவுள்களின உணவு’ எனும் ப�ொருள தரும். 
இநதியொவில் க்கரளொ மி்கப்ப�ரிய உற�த்தி 
ைொநிலைொ்கவும், அனத அடுத்துக் ்கர்நொட்கொவும் 
உளளை.
பயன்கள்
மிடடொய் பதொழிற�ொனல்களில் முக்கியைொ்கப் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது ைறறும் �த்து �ொைங்களின 

முக்கியைொை ்கலனவப் ப�ொருளொ்கவும் இருக்கி்றது. 
க்கொக்கொ தயொரிப்பு்கள நொர்�த்து, ்கனிைங்கள, ஆண்டி 
ஆக்ஸிபடண்ட்கள நின்றநது இருப்�தொல் புறறுகநொய், 
இதயத்தைனி கநொய்்கள. முனமுதிர்வு வரொைலும் 
தடுக்கி்றது.

10.2 ெறுமணெப்பபதாருட்கள் மறறும் 
சுரவயூடடி்கள்
 “ெறுமணெம் அர்வரரயும் ்கவரும்”
வரலதாறு: 
�ல்லொயிரம் ஆண்டு்களொ்க நறுைணப்ப�ொருட்கள 
உல்கபைஙகும் �ரவலொ்க உ�கயொ்கப்�டுத்தப்�டுகி்றது. 
பவங்கொயமும் பூண்டும் 2500 ஆண்டு்களுக்கு 
முனக� உ�கயொ்க�டுத்தப்�டடதறகுப் �திவு்கள 
உளளை. ப�ரும்�ொனனையொை நறுைணப்ப�ொருட்கள 
ைத்தியத் தனரக்்கடல் �குதி, இநதியொ ைறறும் 
பதனகிழக்கு ஆசிய நொடு்கனளச க�ர்நதனவ. 
ஸ்�ொனியர்்களும், க�ொர்த்துகீசியர்்களும் வணி்கப் 
�யணங்கள கைறப்கொளளவும் நறுைணப்ப�ொருட்கள, 
குறிப்�ொ்க மிளகு இநதியொவிறகுக் ்கடல் �ொனதனயத் 
கதடவும் தூண்டுதலொ்க இருநதது.

நறுைணப்ப�ொருட்கள துனண உணவு்களொ்க 
உணவு தயொரித்தலில் உணவுக்குச சுனவயூடட 
உதவுகின்றை. நறுைணப்ப�ொருட்கள நறுைணத் 
தொவரப் ப�ொருளொ்கவும், இனிப்பு அல்லது ்க�ப்புசசுனவ 
ப்கொண்டனவயொ்கவும் உளளை. �னையல் 
ப�ய்முன்ற்களில் குன்றநத அளவுவிகலகய 
நறுைணப்ப�ொருட்கள க�ர்க்்கப்�டுகின்றை. 
எடுத்துக்்கொடடு: மிளகு.

சுனவயூடடி்கள ைொ்றொ்கக் கூர்னையொை 
சுனவயுனடயனவ, சுனவயூடடும் ப�ொருட்கள 
வழக்்கைொ்கச �னையல் முடியும் க�ொது 
க�ர்க்்கப்�டுகின்றை. எடுத்துக்்கொடடு: ்கறிகவப்பினல.

கீழ்்கண்ட நறுைணப்ப�ொருட்கனளயும், 
சுனவயூடடி்கனளயும் �றறி விரிவொ்க விவொதிக்்கலொம்.

ெறுமணெப்பபதாருட்கள்
ஏலக்கதாய்
தொவரவியல் ப�யர்: எலட்்டரியோ ்கோரன்டோன்ோ்ம் 
குடும்�ம்: ஜினஜிப�கரசி

கதயினல கதொடடம் ்கொஃபி க்கொக்கொ
படம் 10.11: �ொைங்கள
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258 ப�ொருளொதொரப் �யனுளள தொவரங்களும் பதொழில்முனைவுத் தொவரவியலும்

ஏலக்்கொய் ைஞ�ள மிள்கொய்்கருமிளகு
படம் 10.12: நறுைணப்ப�ொருட்கள

த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
இது பதனனிநதியொ ைறறும் ஸ்ரீலங்கொனவச க�ர்நதது. 
ஏலக்்கொய் “நறுைணப்ப�ொருட்களின அரசி” எை 
அனழக்்கப்�டுகி்றது. கைறகு பதொடர்சசி ைனல்களிலும், 
வடகிழக்கு இநதியொவிலும் முக்கியைொ்க 
வினளவிக்்கப்�டும் �ணப்�யிரொகும்.
பயன்கள்
இதன வினத்கள ைகிழ்விக்கும் நறுைணம், 
பவதுபவதுப்�ொை �ண்புடன, கல�ொை ்கொரசசுனவயும் 
ப்கொண்டனவ. மிடடொய் பதொழிற�ொனல்கள, அடுைனை 
தயொரிப்பு்கள ைறறும் புத்துணர்வு �ொைங்களில் 
நறுைணப்ப�ொருட்களொ்கப் �யன�டுகி்றது. 
குழம்புப்ப�ொடி, ஊறு்கொய், க்கக்கு்கள தயொரிப்பில் இதன 
வினத்கள �யன�டுகின்றை. ைருத்துவத்தில் 
தூண்டியொ்கவும், அ�ொைவொயு நீக்கியொ்கவும் 
�யன�டுகி்றது. வொய் நறுைணமூடடியொ்கவும் 
�யன�டுகி்றது.

்கரு மிைகு
தொவரவியல் ப�யர்: ப�்ப�ர பைகரம் 
குடும்�ம்: ன�ப்�கரசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
 இது இநதியொவிலுளள கைறகு பதொடர்சசி ைனலனயச 
�ொர்நதது. மிளகு இநதியொவின மி்க முக்கியைொை 
நறுைணப்ப�ொருள. இது ெறுமணெப்பபதாருட்களின 
அரசன, இநதியதாவின ்கருந்ங்கம் எனறும் 
அனழக்்கப்�டுகி்றது. 
மிளகின �ண்�ொை ்கொரத்தனனைக்கு அதிலுளள 
அல்்கலொய்டு ன�ப்�ரின ்கொரணைொகும். ்கருமிளகு 
ைறறும் பவண்மிளகு எை இருவன்கயொை மிளகு்கள 
�நனதயில் கினடக்கின்றை
பயன்கள்
�ொஸ்்கள, சூப்்கள, குழம்புப்ப�ொடி ைறறும் ஊறு்கொய் 
தயொரிப்பில் ைணமூடடப் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. 
ைருத்துவத்தில் நறுைணத் தூண்டியொ்க உமிழ்நீர், 
வயிறறுச சுரப்பு்களிலும், ப�ரிப்பு ைருநதொ்கவும் 
உ�கயொ்கப்�டுகி்றது. ைருநது்களின உயிர்ப்பு 
உறிஞசுதனல அதி்கரிக்கி்றது.

மஞசள்
தொவரப்ப�யர்: குரகு்ோ லோங்கோ 
குடும்�ம்: ஜிஞஜிப�கரசி

த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
இது பதற்கொசியொனவச க�ர்நதது. ைஞ�ள மி்க 
முக்கியைொை நறுைணப்ப�ொருட்களில் ஒனறு. இநதியொ 
மி்கப் ப�ரிய ைஞ�ள உற�த்தி, நு்கர்வு, ஏறறுைதி 
ப�ய்யும் நொடொகும்.  தமிழ்நொடடிலுளள ஈகரொடு ைொவடடம் 
�ர்வகத� அளவில் ைஞ�ளுக்்கொை மி்கப்ப�ரிய பைொத்த 
விற�னைச �நனதயொ்க உளளது.

பதொனனையொை இநதிய நறுைணப்ப�ொருளொை 
ைஞ�ள �னையலுக்கும், அலங்கொரத்துக்கும், 
�ொயமிடுவதறகும், ைருத்துவப் �யன�ொடடிறகும் 
ஆயிரக்்கணக்்கொை வருடங்களொ்கப் �ொரம்�ரியைொ்கப் 
�யன�டுத்தப்�டடு வருகின்றது.
பயன்கள்
குழம்புப்ப�ொடியின முக்கியப் ்கலனவப் ப�ொருளொ்க 
உளளது. ைருநத்க, இனிப்புப் �ண்ட, உணவ்கத் 
பதொழிற�ொனல்களில் ைஞ�ள நி்றமூடடியொ்கப் 
�யன�டுகி்றது. �ல விழொக்்களில் ைஞ�ள தடவிய அரிசி 
புனிதைொ்கவும், ைங்கள்கரைொைதொ்கவும் 
உ�கயொகிக்்கப்�டுகி்றது. இது கைலும், கதொல், நூல், 
க�ப்�ர் ைறறும் வினளயொடடுப் ப�ொருட்கனள 
நி்றமூடடவும் �யன�டுகி்றது.

இதன ைஞ�ள நி்றத்திறகுக் ்கொரணம் குர்குமின 
என்ற கவதிப்ப�ொருளொகும். குர்குமின ஒரு நல்ல 
ஆண்டி-ஆக்ஸிபடண்ட. இது �ல வன்கயொை 
புறறுகநொனய எதிர்க்கும். இது வீக்்க எதிர்ப்பி, �ர்க்்கனர 
கநொய் எதிர்ப்பி, �ொக்டீரீயம் எதிர்ப்பி, பூஞன� எதிர்ப்பி, 
னவரஸ் எதிர்ப்பி ப�யல்�ொடு்கனளக் ப்கொண்டது.

இரத்தக் குழொய்்களில் தடனடயசப�ல்்களில் 
உன்றதனலத் தடுப்�தன மூலம் ைொரனடப்ன�த் 
தடுக்கி்றது.

மிை்கதாய்
தொவரப்ப�யர்: ன்க்பசி்கம் அன்னுவம், ன்க. ஃ்பருட்டிச�ன்ஸ்
குடும்�ம்: ப�ொலொகைசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்

ன்க்பசி்கம் பதன அபைரிக்்கொனவப் பூர்வீ்கைொ்கக் 
ப்கொண்டது. ஆஙகிலத்தில் சில்லீஸ் (chillies) எனறும், 
பரட ப�ப்�ர் எனறும் பிர�லைொ்க அறியப்�டடது. 
இநதியொ உற�த்தியொளரொ்கவும், ஏறறுைதியொளரொ்கவும் 
உளளது. ன்க. அன்னுவம், ன்க. ஃ்பருட்டிச�ன்ஸ் 
மிள்கொயின வினளவிக்்கப்�டும் முக்கிய 
சிறறிைங்களொகும்.
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பயன்கள்
க்க. ஃப்ருடடிப�ன�ன் விடக் க்க. அனனுவம் 
குன்றவொை ்கொரத்தனனை ப்கொண்டது. க்க. அனனுவம் 
ப�ரிய, இனிப்பு குடமிள்கொய் வன்க்கனளயும் 
உளளடக்கியது. இதன நீண்ட ்கனி ப்கொண்ட 
சிறறிைங்கள த்கய்னி பபப்பர் என்ற வணி்கப் ப�யரில் 
அறியப்�டு�னவ. இவவன்க மிள்கொய்்கள நசுக்்கப்�டடு, 
ப�ொடியொக்்கப்�டடு, சுனவயூடடியொ்க 
உ�கயொகிக்்கப்�டும். சூப்்கள, குழம்புப் ப�ொடி்கள, 
ஊறு்கொய் தயொரிப்பு்களில் �யன�டுகி்றது. க்கப்ன�சின 
மிள்கொய்்களில் உளள ப�யல்�டும் ்கலனவக் கூ்றொகும். 
இது வலி நீக்கும் �ண்பு ப்கொண்டதொல் வலி நீக்கிக் 
்களிம்பு்களில் உ�கயொ்கப்�டுத்தப்�டுகி்றது. மிள்கொய் 
னவடடமின C, A ைறறும் E-க்கு சி்றநத 
மூலப்ப�ொருளொகும்.

க்கப்ன�சின மிள்கொயின 
்கொரசசுனவ அல்லது ்கொடடைொ்க 
இருப்�தறகுக் ்கொரணம் 

மிள்கொய்்களின ்கொரத்தனனை ஸ்க்கொவில்லி பவப்� 
அலகு்கள (SHU) (Scoville Heat Units) மூலம் 
அளக்்கப்�டுகி்றது. உல்கத்தின மி்கக்்கொரைொை 
மிள்கொய் ்கனரோல�ோ ரீ்ப�ர 2,200,000 SHU 
அளவு்கள ப்கொண்டது. இநதியொவின மி்கக்்கொரைொை 
ைோ்கோ பவ்ப�ர மிள்கொய் 1,349,000 SHU அளவு்கள 
ப்கொண்டது. ப�ொதுவொ்க உ�கயொகிக்கும் ன்கய்னி 
ச�்ப�ர மிள்கொய் 30,000-லிருநது 50,000 வனர 
SHU அளவு்கள ப்கொண்டது.

சுரவயூடடி
புளி
தொவரப்ப�யர்: ்டோச்ரின்்டஸ் இணடி்கோ
குடும்�ம்: ஃக�க�சி - சீ�ல்�னியொய்டிகய
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
பவப்�ைண்டல ஆப்பிரிக்்கப்�குதினய பூர்வி்கைொ்கக் 
ப்கொண்ட புளி இநதியொவில் �ல்லொயிரம் 
ஆண்டு்களுக்கு முனக� அறிமு்கப்�டுத்தப்�டடது. இது 

இநதியொ, மியொனைர், 
பதற்கொசிய நொடு்கள, �ல 
ஆப்பிரிக்்க, பதன 
அபைரிக்்க நொடு்களில் 
வினளவிக்்கப்�டுகி்றது. 
புளி பவகு ்கொலத்திறகு 
மு ன பி ரு ந க த 
ஆ ப் பி ரி க் ்க ொ வி லு ம் 
பதற்கொசியொவிலும் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. 
‘டொைரிண்டஸ்’ என்ற அகரபியச ப�ொல், ‘இநதியொவின 
க�ரீசன�’ (டைர் - க�ரீசன�, இண்டஸ் - இநதியொ) 
எனறு ப�ொருள�டும்.
பயன்கள்
சூப்்கனள ைணமூடட அபைரிக்்கொவிலும் 
பைக்ஸிக்கொவிலும் �யன�டுகி்றது. �ல �னையல் 
தயொரிப்பு்களுக்கு இநதியொவில் இதன �ழக்கூழ் 
முக்கிய ்கலனவப் ப�ொருளொ்க உளளது. இனிப்புப்புளி 
தொய்லொநது, ைகலசியொவிலிருநது இ்றக்குைதி ப�ய்து 
இநதியொவில் உண்ணத் தகுநத �ழங்களொ்க 
விற்கப்�டுகி்றது.

சதாம்பதார் – உல்கதம உள்தை
நொம் ஒரு �ொம்�ொர் கிண்ணத்னதப் 
�ொர்க்கும் க�ொது உல்ககை உளகள 
இருப்�னதக் ்கொணமுடியும். ்கடுகு, 

சீர்கம், ப்கொத்துைல்லி க�ொன்றனவ ைத்தியத் 
தனரக்்கடல் �குதியிலிருநதும், மிளகு இநதியொவின 
கைறகுத்பதொடர்சசி ைனல்களிலிருநதும், ைஞ�ள 
பதற்கொசியொவிலிருநதும், மிள்கொய் பதன 
அபைரிக்்கொவிலிருநதும், பவங்கொயம் 
ஆப்்கொனிஸ்தொனிலிருநதும், புளி பவப்�ைண்டல 
ஆப்பிரிக்்கொவிலிருநதும், தக்்கொளி பதன 
அபைரிக்்கொவிலிருநதும், உருனள ப�ரு ைறறும் 
ப�ொலிவியொவிலிருநதும், பவண்னட 
ஆப்பிரிக்்கொவிலிருநதும் துவனர பதன 
இநதியொவிலிருநதும் ்கலநது உருவொகிச �ொம்�ொனர 
ஓர் உல்கடஙகிய உணவொ்க ைொறறியிருக்கி்றது.

அடடவரணெ 10.2: தமலும் சில முககிய ெறுமணெப்பபதாருட்கள் மறறும் சுரவயூடடி்கள்
வ. எண பபதாதுப் பபயர் / ்மிழப் பபயர் ்தாவரவியல் பபயர் குடும்பம்

1 ப்கொத்துைல்லி ன்கோரியோணட்ரம் �ட்ப்டவம் ஏபிகயசி
2 சீர்கம் ்கமி�ம் �ோமி�ம். ல ஏபிகயசி

3 பவநதயம் டிரிபரன்கோசைல்லோ 
ஃபீ�ம் கினர்கம் ல ஃக�க�சி

4 இலவங்கம் யூஜீனியோ அகரொைொடடி்கம் மிர்கடசி
5 ப�ருங்கொயம் ஃச�ருலொ அ்ஃக�ொடி்டோ. ல அம்ப�ல்லிஃப�கர (ஏபிகயசி)
6 பவங்கொயம் அல்லியம் சீ�ோ அைொரிலிகடசி

படம் 10.13: புளி
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10.3 ெதார்்கள்
தொவரவியலின�டி நொர் என�து ஒரு நீண்ட, குறுகிய 
ைறறும் தடித்த சுவருனடய ப�ல்லொகும். தொவர நொர்்கள 
அவறறின உ�கயொ்கத்தின அடிப்�னடயில் 
வன்கப்�டுத்தப்�டடுளளை.

அடடவரணெ 10.3: நொரின வன்கப்�ொடு்கள
வ. 
எண்

நொரின 
வன்க்கள

�யன்கள எடுத்துக்்கொடடு

1 பந�வு 
நொர்

துணி்கள, 
வனல்கள, 
்கயிறு்கள தயொரிப்பு

�ருத்தி, �ணல், 
�ணப்ன�

2 தூரின்க 
நொர்

தூரின்க்கள, 
துனடப்�ம் ப�ய்ய

�னை நொர்்கள, 
துனடப்�ப்புற்கள

3 பினைல் 
நொர்

பதொப்பி்கள, 
கூனட்கள, 
ைரச�ொைொன்கள 
ப�ய்ய

பிரம்பு, 
னவபடக்ஸ், 
லொண்டைொ

4 திணிப்பு 
நொர்

தனலயனண்கள, 
குஷன்கள, 
பைத்னத்கள 
அனடக்்க

இலவம் �ஞசு, 
க்ககலொடிரொபிஸ்

பருத்தி
தொவரவியல் ப�யர்: ்கோஸிபியம் சிற்றி�ம்
குடும்�ம்: ைொல்கவசி
�ருத்தியொைது உல்கத்தின மி்க முக்கியைொை 
உணவல்லொத �ணப்�யிரொகும்.
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
இது உல்கத்தின மி்கப்�ழனையொை, �யிரிடப்�டட 
�யிர்்களில் ஒனறு. ஏ்றத்தொழ 8000 ஆண்டு்களொ்கப் 
புது உலகிலும், �ண்னடய உலகிலும் �யிரிடப்�டடு 
வநதுளளது. வணி்கப் �ருத்தி நொனகு �ருத்தி 
சிறறிைங்களில் இருநது கினடக்கி்றது: இரண்டு புது 
உலகிலிருநதும், இரண்டு �ண்னடய உலகிலிருநதும் 
கதொனறிை. (1) ்கோ.ஹிரசூட்்டம் (2) ்கோ.�ோர�ச்டன்ஸ் 
ஆகியனவ புதிய உல்கச சிறறிைங்கள, (3) ்கோ.
ஆரன�ோரி்டம் (4) ்கோ.செரன�சியம் ஆகிய இரண்டும் 
�ண்னடய உல்கச சிறறிைங்களொகும். இநதியொவில் 
குஜரொத், ை்கொரொஷ்டரொ, ஆநதிரபிரகத�ம் ைறறும் 
தமிழ்நொடடில் �ருத்தி அதி்கம் �யிரிடப்�டுகி்றது.

பயன்கள்
 �ல வன்கயொை பந�வுத் துணி்கள, உளளொனடத் 
தயொரிப்பு்கள, ப�ொம்னை்கள தயொரிப்பு்கள ைறறும் 
ைருத்துவைனை்களிலும் இது �யன�டுகி்றது.

சணெல்
தொவரவியல் ப�யர்: ்கோரன்கோரஸ் சிற்றி�ம்
குடும்�ம்: ைொல்கவசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
�ணல் (1) ்கோரன்கோரஸ் ன்க்பசுலோரிஸ் (2) ்கோ.
ஒலன்டோரியஸ் என்ற இரண்டு சிறறிைங்களிலிருநது 
கினடக்கி்றது. ்கோ.ஒலன்டோரியஸ் ஆப்பிரிக்்கொனவப் 
பூர்வி்கைொ்கக் ப்கொண்டது, ஆைொல் ்கோ.ன்க்பசுலோரிஸ் 
இநகதொ-�ர்ைொனவப் பூர்வி்கைொ்கக் ப்கொண்டதொ்க 
நம்�ப்�டுகி்றது. இநதியொவின ்கஙன்கச �ைபவளி்கள 
ைறறும் �ங்களொகதஷில் முக்கியைொ்க 
வினளவிக்்கப்�டும் �ணப்�யிரொகும்.
பயன்கள்
இநதியொவின மி்கப்ப�ரிய ஏறறுைதியொகும் 
நொர்ப்ப�ொருட்களில் ஒனறு. �ணல் பதொழில் 
இநதியொவின கதசியப் ப�ொருளொதொரத்தில் ஒரு முக்கிய 
இடத்னதப் பிடித்திருக்கி்றது. �ணல் இயறன்கயொை, 
ைறுசுழறசி ப�ய்யக்கூடிய, ைக்்கக்கூடிய, 
சுறறுசசூழலுக்கு உ்கநத, �ொது்கொப்�ொை ப�ொதி்கடடும் 
ப�ொருள. துணி்கனளப் க�ொர்த்தவும் மூடனட ்கடடவும் 
�யன�டுகி்றது. �ணல் உற�த்தியில் 75% ்கொலுன்ற 
தயொரிக்்கவும், ன�்கள ப�ய்யவும் �யன�டுகி்றது. 
க�ொர்னவ்கள, ்கம்�ளிப் க�ொர்னவ்கள, தினரசசீனல்கள 
தயொரிப்பிலும் �யன�டுகி்றது. �மீ�்கொலைொ்க பந�வு 
நொரொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது.

த்ங்கதாய் ெதார்
தொவரவியல் ப�யர்: ன்கோன்கோஸ் நியுசிச�ரோ
குடும்�ம்: அரிக்கசி
வணி்கத் கதங்கொய் நொர் கதங்கொயின ்கனி நடு 
உன்றயிலிருநது கினடக்கி்றது. இதன கல�ொை நின்ற, 
நீளதனனை உப்பு நீனரத் தொஙகும் தி்றன ைறறும் 
்கடத்தொத்தி்றன க�ொன்ற �ண்பு்கள நனகு 
அறியப்�டடது.
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
எண்பணய் வினதக்்களில் நொம் ஏற்கைகவ 
கதங்கொயின கதொற்றத்னதப் �டித்து விடகடொம். 

படம் 10.14: நொர்்கள

�ருத்திச ப�டி �ணல் ப�ொருட்கள கதங்கொய் நொர்
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இநதியொவும் ஸ்ரீலங்கொவும் மிகுநத கதங்கொய்நொர் 
உற�த்தி ப�ய்யும் நொடு்கள. க்கரளொவும், தமிழ்நொடும் 
இநதியொவின அதி்கத் கதங்கொய்நொர் உற�த்தி ப�ய்யும் 
ைொநிலங்களொகும்.
பயன்கள்
மிதியடி்கள, குஷன இருக்ன்க்கள, ன�்கள, ப�ொதி 
்கடடும் ப�ொருட்கள, நீர் ஊடுருவொப், ஒலி ஊடுருவொ 
�லன்க்கள, பவப்�க்்கொப்புப் ப�ொருட்கள தயொரிக்்கப் 
�யன�டுகி்றது. கதொடடக்்கனலயில் கதங்கொய் நொர் பீட 
உ�கயொகிப்�தொல் கதங்கொய்நொருக்குத் கதனவ 
கூடியுளளது. ைக்்கக்கூடிய தொவரத்பதொடடி்கள க�ொன்ற 
சுறறுசசூழலுக்கு உ்கநத கதொடடக்்கனலப் 
ப�ொருட்கனளத் தயொரிப்�திலும் �யன�டுகி்றது.

10.4 மரக்கடரட
அடிப்�னடத் கதனவயொை இருப்பிடம் ்கடனட தரும் 
ைரங்களொல் கினடக்கி்றது. சில முக்கிய ்கடனடத் 
தொவரங்கனள இப்�ொடப்�குதியில் �யிலலொம்.

த்ககு
தொவரவியல் ப�யர்: ச்டகன்டோ�ோ கிரோணடிஸ்
குடும்�ம்: கலமிகயசி

படம் 10.15: கதக்கு
கதொத்கத்தி / ஈடடிப�துக்கிய கதக்கு

த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
இது பதன கிழக்கு ஆசியொனவப் பூர்வி்கைொ்கக் 
ப்கொண்டது. அஸ்்ொமில் ்கொடடுப்�யிரொ்க 
அறியப்�டடுளளது. வங்கொளம், அஸ்்ொம், க்கரளொ, 
தமிழ்நொடு ைறறும் வடகைறகு இநதியொவில் 
�யிரிடப்�டுகி்றது.
பயன்கள்
இது உல்கத்தின மி்கசசி்றநத ்கடனட்களில் ஒனறு. 
புதிதொ்க அறுக்்கப்�டட வன்கடனட தங்கநி்ற 
ைஞ�ளிலிருநது தங்கநி்றப் �ழுப்�ொ்கவும், ஒளியில் 
பவளிப்�டும் க�ொது அடர் நி்றைொ்கவும் ைொறும். 
்கனரயொன ைறறும் பூஞன�்களின எதிர்ப்�ொற்றல் 
ப்கொண்டதொல் இது நீண்ட ்கொலப் �யன�ொடடிறகு 
உ்கநதது என�து பதரிநதகத.
இநதக் ்கடனடயொைது உனடதல் ைறறும் கீ்றலு்றொததொல் 
தச�ர்்களுக்குத் கதொழனையொைது. இநதியொவில் 
முக்கிய ரயில் ப�டடி ைறறும் �ொரவண்டி தயொரிக்்கப் 
�யன�டும் ்கடனடயொகும். ்கப்�ல் ்கடடுவதும், �ொலம் 
்கடடுவதும் கதக்குக்்கடனடனயச �ொர்நதுளளது. �டகு, 

பினளவுட, ்கதவு நினல்கள ைறறும் ்கதவு்கள ப�ய்யப் 
�யன�டுகி்றது.

த்தா்்கத்தி / ஈடடி / நூக்க மரம்
தொவரவியல் ப�யர்: ்டோல்ச�ரஜியோ லோட்டின�ோலயோ
குடும்�ம்: க�க�சி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
கதொத்கத்தி / ஈடடி இநதியொனவப் பூர்வீ்கைொ்கக் 
ப்கொண்டது. இது உத்தரப்பிரகத�ம், பீ்கொர், ஒடி்ொ, 
ைத்திய, கைறகு ைறறும் பதன இநதியொவில் 
வளர்க்்கப்�டுகி்றது.
பயன்கள்
இநதியத் கதொத்கத்தி ைஞ�ள நி்றச �ொறறுக் ்கடனடயும் 
ைஙகிய �ழுப்பிலிருநது ஏ்றத்தொழ ஊதொ நி்ற 
வன்கடனடயும் ப்கொண்டது. ்கடனடயொைது 
நறுைணமுளள, ்கைைொை, குறுகிய பினணநத 
ைரசசிரொயமுடன, நடுத்தரக் ்கரடடுத்தனனைப் க�ொன்ற 
�ண்பு்களுனடயது. நீண்ட உனழப்புனடயது, 
்கைைொைது எைகவ நீரடி �யன�ொடடுக்கு உ்கநதது. 
ைரச�ொைொன்கள, ரொணுவ கவ்கன்கள, க்கொயில் 
கதர்்கள, அலைொரி்கள, ரயில் தூஙகு ்கடனட்கள, 
இன�க்்கருவி்கள, சுத்தியல் ன்கப்பிடி்கள, ்கொலணி 
அடிபு்றங்கள, புன்கயினலக்குழொய்்கள ப�ய்யவும் 
�யன�டுகி்றது.

்கருங்கதாலி
தொவரவியல் ப�யர்: ்டயோஸ்ப�ரஸ் எச��ம்
குடும்�ம்: எப�கைசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
இனவ ப�ொதுவொ்கத் பதன இநதியொ ைறறும் 
ஸ்ரீலங்கொவின பவப்�ைண்டலக் ்கொடு்களில் 
்கொணப்�டும். ்கருங்கொலி ்கர்நொட்கொ, க்கரளொ ைறறும் 
தமிழ்நொடடு ்கொடு்களில் �ரவியுளளது.
பயன்கள் 
வன்கடனடயொைது சீரொக்்கப்�டும் க�ொது �ள�ளப்�ொை 
்கருப்�ொ்கவும் உகலொ்கப் �ள�ளப்பிலும் இருக்கும். அது 
பூசசி்கள, பூஞன�்கள தொக்குதனலத் தொஙகும் 
தி்றனுனடயது. இதன ்கடனட �தப்�டுத்தக் 
்கடிைைொைது. எைகவ �தப்�டுத்தும் முன சிறிய 
துண்டு்களொ்க பவடடப்�டும். முக்கியைொ்கப் பியொகைொ 
வின�்கள, ்கருவி்களின ன்கப்பிடி்கள, 
இன�க்்கருவி்கள, ன்கத்தடி்கள, குனடக் ன்கப்பிடி்கள, 
�ொடனட்கள ைறறும் ைரச�ொைொன்கள ப�ய்யப் 
�யன�டுகி்றது.

10.5 மரப்பதால்
இரப்பர்
தொவரவியல் ப�யர் : ஹீவியோ பினரசிலயன்ஸிஸ்
குடும்�ம்: யூஃக�ொர்பிகயசி
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த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
பி க ர சி ன ல ப் 
பூ ர் வி ்க ை ொ ்க க் 
ப்கொண்ட இது 
்கொலனிக் ்கொலத்தில் 
பி்ற நொடு்களில் 
அறிமு்கப்�டுத்த�டடு 
ஒரு முக்கிய 
�ணப்�யிரொ்கவும் 
ஆைது. உல்க 
உற�த்தியில் ஆசியொவின �ஙகு 90% ஆகும். 
இநதியொவில் க்கரளொவிறகு அடுத்துத் தமிழ்நொடு 
மி்கப்ப�ரிய உற�த்தி ைொநிலைொ்க உளளது.
பயன்கள்
டயர் ைறறும் ைற்ற வொ்கைப்�ொ்கங்கள உற�த்தி 
பதொழிற�ொனல்கள 70% இரப்�ர் உற�த்தினயப் 
�யன�டுத்திக் ப்கொளகின்றை. ்கொலனி, ்கம்பி ைறறும் 
க்கபிள சுறறியுளள ்கடத்தொப்ப�ொருள, 
ைனழக்க்கொடடு்கள, வீடு ைறறும் ைருத்துவைனைப் 
ப�ொருள்கள, அதிர்வு தொஙகி்கள, ப�ல்ட்கள, 
வினளயொடடுப் ப�ொருள்கள, அழிப்�ொன்கள, �ன�்கள, 
இரப்�ர் �டனட்கள க�ொன்றவறறின தயொரிப்பில் 
உ�கயொ்கப்�டுத்தப்�டுகி்றது. ்கடிை இரப்�ர் மின 
ைறறும் வொபைொலி ப�ொறியியல் பதொழிற�ொனல்களில் 
�யன�டுகி்றது. அடர் ைரப்�ொல் ன்கயுன்ற்கள, 
�லூன்கள ைறறும் ்கருத்தனடச �ொதைத் தயொரிப்பு்களில் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது. நுனரயூடடிய ைரப்�ொல் 
பைத்னத்கள, தனலயனண்கள ைறறும் உயிர் 
�ொது்கொப்பு �டனட்கள தயொரிப்பிலும் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது.

இரப்பர் - வல்்கர்தசசன
�ொர்லஸ் குட இயர் 1839-ல் 
வ ல் ்க ன ை க � � ன ை க் 
்கண்டுபிடித்தொர். இரப்�ர் 

ப�ொருட்களில் உளள குன்ற்கனள அனத 1500 C-ல் 
்கநத்கத்துடன அழுத்தத்தில் சூடொக்குவதன மூலம் 
�ரியொக்்க முடியும் எைக் ்கண்டறிநதொர். இநதச 
ப�யல்முன்ற வல்்கனைக��ன எைப்�டடது. 
இநதப் ப�யர் கரொை பநருப்புக்்கடவுள வல்்கன 
இருநது ப்கொடுக்்கப்�டடது. இநத முன்றயொல் 
முதனமுன்றயொ்க 1867-ல் திட இரப்�ர் டயர்்கள 
�யன�டுத்தப்�டடை. அதைொல் தொன நொம் 
�ொனல்களில் அதிர்வினறிப் �யணம் ப�ய்கிக்றொம்.

10.6 மரககூழ
க�ப்�ர் என்ற ப�ொல் க�ப்ன�ரஸ் என்ற 
வொர்த்னதயிலிருநது வநதது. அது ஒரு தொவரம் 
(ப�ச�ரஸ் ன�்ப�பரஸ்). எகிப்தியர்்களொல் க�ப்�ர் 
ைொதிரியொை ப�ொருனளத் தயொரிக்்கப் �யன�டடது. 

்கொகித உற�த்தியொைது 
ஒரு சீைக்்கண்டுபிடிப்பு. 
சீைர்்கள 105 ப�ொ.ஆ.பி.ல் 
்கொகித ைல்ப�ரி 
உளைரப்�டனடயிலிருநது 
்க ொ கி த த் ன த க் 
்க ண் டு பி டி த் த ை ர் . 
அரொபியர்்கள ்கொகிதம் 
தயொரிக்கும் ்கனலனயக் ்கறறு 750 ப�ொ.ஆ.பி.வொக்கில் 
கைம்�டுத்தும் வனர நீண்ட ்கொலைொ்க அது சீைர்்களின 
பிரத்கய்க உரினையொ்க இருநதது. அசசுப்�தித்தல் 
்கண்டறிநத பினபு ்கொகிதத்திற்கொை கதனவ 
அதி்கரித்தது.

மரககூழ ்யதாரிப்பு: ்கடனடயொைது கூழொ்க எநதிர 
ைறறும் கவதிமுன்ற்களொல் கூழொ்க ைொற்றப்�டுகி்றது. 
்கொகிதக்கூழ் தயொரிக்்க மீலயோ அ�டிரக்டோ (ைனல 
கவம்பு), நினயோலோ்ோரகியோ ப�ச�ன்சிஸ் 
(பவண்்கடம்பு), ன்கசுவபர�ோ (�வுக்கு) ஆகிவறறின 
்கடனட்கள �யன�டுத்தப்�டுகின்றை.

கரயொன அல்லது 
ப�யறன்கப்�டடு, துணி்கள, ஒளி 
ஊடுருவும் பிலிம்்கள 
(ப�ல்கலொக�ன, ப�ல்லுகலொஸ் 

அசிடகடட பிலிம்்கள) பநகிழி்கள தயொரிப்பிற்கொை 
அடிப்�னடப் ப�ொருளொ்கச சுத்தி்கரிக்்கப்�டட 
்கனரயும் கூழ் உ�கயொ்க�டுத்தப்�டுகி்றது. 
விஸ்க்கொஸ் ப�யல்முன்றயில் கரயொன 
தயொரிப்�து ஒரு மி்கப்ப�ொதுவொை 
ப�யல்முன்றயொகும்.

10.7. சதாயங்கள்
நி்றத்னத உணரக்கூடிய தி்றனை ்கண்்களுக்கு 
இருப்�து ஒரு ஆச�ரியப்�ட னவக்கும் நினல. 
�ொயங்கள நொம் உ�கயொகிக்கும் ப�ொருட்களில் 
நி்றத்னதச க�ர்க்கின்றை.அனவ �ண்னடய 
்கொலங்களிலிருநது உ�கயொ்கத்திலுளளை.

�ண்னடய எகிப்தின ்கல்லன்ற ஓவியங்களில் 
�ொயங்கள இருப்�தற்கொை நம்�க்கூடிய �திவு்கள 
்கண்டுபிடிக்்கப்�டடிருக்கின்றை. அவுரி, குஙகுைப்பூ 
க�ொன்றவறறின �ொயங்கள ைம்மினயச சுறறிய 
சிபைண்ட்களில் ்கொணப்�டுகின்றை. இச�ொயம் 
இநதியொவில் �ொன்ற ஓவியங்களிலும் ்கொணப்�டுகி்றது.

இணடித்கதா (அவுரி)
தொவரவியல் ப�யர்: இணடின்கோ ச�ரோ
குடும்�ம்: க�க�சி

படம் 10.16: இரப்�ர் ைரம்

படம் 10.17: ைரக்கூழ்
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த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
இணடின்கோச�ரோ டின்கன்டோரியோ இநதியொனவப் 
பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. இநதியொவின �ல 
ைொநிலங்களில் முனபு வளர்க்்கப்�டடது. தறக�ொது 
தமிழ்நொடு, ஆநதிரப் பிரகத�ம் க�ொன்ற சில 
ைொநிலங்களில் ைடடும் வளர்க்்கப்�டுகி்றது.
பயன்கள்
இணடின்கோச�ரோவின �ல சிறறிைங்களின 
இனல்களிலிருநது ப�ற்ற �ொறுதொன �ள�ளப்�ொை 
அடர் நீலச �ொயம் இண்டிக்கொவொகும். ஆசியொவின 
ைக்்கள குறிப்�ொ்க இநதியர்்களுக்கு 4000 
ஆண்டு்களுக்கு கைல் இநதச �ொயம் பதரியும். 
இணடின்கோச�ரோ பதனஇநதியொவின க்கொவில் 
்கனல்களிலும், ்கலம்்கொரி எைப்�டும் நொடடுப்பு்றக் 
்கனல்களிலும் நீண்ட்கொலைொ்க உ�கயொ்கத்திலுளளது. 
�ருத்தி, கரயொன ைறறும் ்கம்�ளி்கனளச �ொயகைற்றவும் 
அசக�ற்றவும் �யன�டுகி்றது.

மரு்தாணி
தொவரவியல் ப�யர்: லோன�ோனியோ இச�ரமிஸ்
குடும்�ம்: னலத்கரசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
இது வட ஆப்பிரிக்்கொ ைறறும் பதனகைறகு ஆசியொனவச 
க�ர்நதது. இது ப�ரும்�ொலும் இநதியொ முழுவதும் 
�யிரிடப்�டுகி்றது குறிப்�ொ்க ரொஜஸ்தொன, குஜரொத், 
ஆநதிரொ ைறறும் தமிழ்நொடு க�ொன்ற ைொநிலங்களில் 
�யிரிடப்�டுகி்றது.

சம்பதாரண சத்தியதாகிர்கம்
ஆஙகிகலயர் இநதியொவில் �யிர் 
ப�ய்தவறறில் அவுரிதொன மி்க 
முக்கியைொை �ணப்�யிர். 

உணவுப் �யிர்்களுக்குப் �திலொ்க அவுரினயப் 
�யிரிட விவ�ொயி்கள ்கடடொயப் �டுத்தப்�டடொர்்கள. 
்கொநதி பீ்கொனரச க�ர்நத �ம்�ொரணில் 
விவ�ொயி்களுக்கு ஆதரவொ்கச �த்தியொகிர்கத்னத 
ஆரம்பித்தொர். ்கொநதியொல் இநதியொவில் 
நடத்தப்�டட முதல் �த்தியொகிர்கம் இதுதொன. அரசு 
‘�ம்�ொரண் விவ�ொயி்கள ைக�ொதொ’னவ 
ஏறறுக்ப்கொண்டது.

பயன்கள்
லோன�ோனியோ இச�ரமிஸ் இளம் தண்டுத்பதொகுப்பு 
ைறறும் இனல்களிலிருநது ‘பைனைொ’ எனகி்ற 
ஆரஞசு �ொயம் ப�்றப்�டுகி்றது. இனல்களின முக்கிய 
�ொயப்ப�ொருளொை ’லொக்கொக�ொன ‘ தீங்கற்றது, கதொலில் 
எரிச�ல் ப்கொடுக்்கொதது. இநதச �ொயம் �ல ்கொலைொ்கத் 
கதொல், முடி ைறறும் ந்கங்களுக்குச �ொயமிடப் 
�யன�டுகி்றது. கதொல், குதினரவொல்்களுக்குச 
�ொயமிடவும், தனலமுடி �ொயங்களிலும் �யன�டுகி்றது.

10.8 ஒப்பர்ப் பபதாருட்கள்
பதனனிநதியொவில் �ொரம்�ரியைொ்க ைக்்கள தங்கள 
கதொல் ைறறும் முடி �ரொைரிப்பிறகு ைஞ�ள, �ொசிப்�யறு 
ப�ொடி, ைருதொணி, சின்கக்்கொய், உசினலப் 
க�ொன்றவறன்றப் �யன�டுத்தி வநதைர். 
ஒப்�னைக்்கொ்கப் �யன�டுத்தப்�டும் இனவ 
ப�ரும்�ொலும் வீடடில் தயொரிக்்கப்�டடனவ. ஒப்�னைப் 
ப�ொருட்கள இனறு அதி்க வணி்க ைதிப்ன�ப் 
ப�றறுளளதொல், இனவ கவதிப்ப�ொருள �ொர்நத 
ஆனலப் ப�ொருட்களொகிவிடடை. தனிைனிதப் �ரொைரிப்பு 
க�னவ்கனள வழஙகுவது ஒரு முக்கியத் பதொழிலொ்க 
ைொறியுளளது. �மீ�்கொலைொ்க கவதிப்ப�ொருட �ொர்நத 
ஒப்�னைப் ப�ொருட்களின அ�ொயங்கனள ைக்்கள 
உணர்நது இயறன்கப் ப�ொருட்களுக்குத் திரும்பி 
வருகின்றைர். இநதப் �குதியில் ஒப்�னைத் 
பதொழில்்களில் �யன�டுத்தப்�டும் ஒரு முக்கியத் 
தொவரைொை க�ொறறுக்்கற்றொனழனயப் �றறி 
்கொண்க�ொம்.

தசதாறறுக்கற்றதாரழ
தொவரப்ப�யர்: அனலோ வீரோ
குடும்�ம்: அஸ்ஃக�ொபடகலசி (முனபு லிலிகயசி)
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
இது சூடொனைப் பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. 
இரொஜஸ்தொன, குஜரொத், ை்கொரொஷ்டிரொ, ஆநதிரப் 
பிரகத�ம், தமிழ்நொடு க�ொன்ற ைொநிலங்களில் 
ப�ருைளவில் �யிரிடப்�டுகி்றது.
பயன்கள்
 ‘அலொயின’ (குளுக்க்கொன�டு்களின ்கலனவ) ைறறும் 
இதன ்களிம்புகதொலுக்கு ஊடடைளிக்்கக் கூடியது. 
குளிர்சசியொை ைறறும் ஈரப்�தமூடடும் �ண்பு்கனளப் 

படம் 10.18: இயறன்கச �ொயங்கள
இண்டிக்கொ ைருதொணி
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ைல்லின்க கரொஜொ �நதைம்
படம் 10.20: நறுைணத்னதலங்கள

ப � ற று ள ள த ொ ல் 
்களிம்பு்கள, பூசசு்கள, 
ஷொம்பு, மு்கச�வர 
்களிம்பு்கள ைறறும் 
அனதபயொத்தப�ொருட்கள 
த ய ொ ரி க் ்க ப் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது. மூப்�னடநத கதொனலப் 
ப�ொலிவொக்குவதறகும் இது �யன�டுகின்றது. 
்கற்றொனழ இனல்களிலிருநது தயொரிக்்கப்�டும் 
ப�ொருட்கள குனழவுத்தனனை, �ொக்டீரிய எதிர்ப்பி, 
ஆக்ஸிஜகைற்ற எதிர்ப்பி, பூஞன� எதிர்ப்பி, 
கிருமிநொசினி க�ொன்ற �ண்பு்கனளக் ப்கொண்டுளளை. 

10.8.1 ெறுமணெத்ர்லங்கள் (Perfumes)
பபர்ஃபியூம் (perfumes) என்ற ப�ொல் ’பபர்’ (வழி) 
ைறறும்  ‘ஃபியூம்ஸ்’ (புன்க) எனும் புர்கமூலம் எைப் 
ப�ொருள�டும் இரு இலத்தீன ப�ொற்களிலிருநது 
உருவொைது. இசப�ொல் ‘புர்கவழி’ எைப்�டும். இரு 
இலத்தீன ப�ொற்களிலிருநது உருவொைது. இது �ைய 
விழொக்்களில் நறுைணக் ்கடனட்கனள எரிக்கின்ற 
�ழம்ப�ரும் ைரன�க் குறிக்கின்றது. ைக்்கள சுயச 
சு்கொதொரத்னதப் �றறிக் குன்றவொ்க உணர்நதிருநத 
ஆரம்� நொட்களில், உடல் துர்நொற்றத்னத ைன்றக்்க 
ைடடுைனறி, கிருமி நொசினியொ்கவும் நறுைண 
எண்பணய்்கள ப�யல்�டடை. குளிப்�தறகும், 
உடனலத் தூய்னைப்�டுத்தவும் நறுைணத்னதலங்கள 
�யன�டுத்தப்�டுகின்றை.

ைணமுளள, எளிதில் ஆவியொகும் தனனையுளள 
எண்னண்களிலிருநது நறுைணத்னதலங்கள 
தயொரிக்்கப்�டுகின்றை. நறுைண எண்பணய்்கள 
இனல்கள (்கறிகவப்பினல, புதிைொ), ைலர்்கள (கரொஜொ, 
ைல்லின்க), �ழங்கள (சிடரஸ், ஸ்டிரொப�ர்ரி), ைரம் 
(�நதைக்்கடனட, யூக்்கலிப்டஸ்) க�ொன்ற �ல்கவறு 
தொவரப்�ொ்கங்களில் ்கொணப்�டுகின்றது.

மல்லிர்க (Jasmine) 
தொவரவியல் ப�யர்: ஜோஸ்மி�ம் கிரோணடிஃபுனளோரம்
குடும்�ம்: ஓலிகயசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
ைலரிலிருநது ப�்றப்�டும் வொ�னைத் திரவியங்களில் 
கரொஜொவிறகு அடுத்த இடத்தில் ைல்லின்க உளளது. 
வணி்க ரீதியொ்க வளர்க்்கப்�டும் ஜோஸ்மி�ம் 
கிரோணடிஃபுனளோரம் வடகைறகு இையைனல �குதினயப் 

பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. தமிழ்நொடடில் ைதுனர, 
்கனனியொகுைரி ைொவடடத்தின கதொவொனள ஆகியனவ 
ைல்லின்க வளர்ப்பு னையங்களொகும். இம்ைலரின புல்லி, 
அல்லியின கைல்பு்றத்கதொல், ைறறும் கீழ்பு்றத்கதொல்்களில் 
நறுைண எண்பணய் உளளது. ஒரு டன ைல்லின்க 
ைலரிலிருநது 2 .5 முதல் 3 கிகலொ நறுைண எண்பணய் 
ப�்றப்�டுகி்றது. இது பூவின பைொத்த எனடயில் 0.25 
முதல் 3% வனர இருக்கும்.
பயன்கள்
ைல்லின்க ைலர்்கள இநதியொவில் 
�ழங்கொலத்திலிருநகத வழி�ொடு்கள, �டஙகு்கள 
(ceremonial purpose), தூ�ங்கள, புன்கயூடடி்கள, 
வொ�னையூடடப்�டட முடித் னதலங்கள, ஒப்�னைப் 
ப�ொருட்கள, க�ொப்பு்கள க�ொன்றவறறில் 
�யன�டுத்தப்�டடு வருகின்றை. ைல்லின்க எண்பணய் 
அதன சு்கைொை, இதம் தரக்கூடிய, ைைசக�ொர்னவ 
நீக்குகின்ற �ண்பு்களொல் ைதிப்பு வொய்நத முக்கிய 
எண்பணயொ்கக் ்கருதப்�டுகி்றது. ைல்லின்க 
எண்பணய் பி்ற வொ�னை திரவியங்களுடன 
நன்றொ்கக் ்கலக்கின்ற தனனையுனடயதொல் நவீை 
நறுைணத்னதலங்கள, ஒப்�னைப் ப�ொருட்கள, ்கொறறு 
ைணமூடடி (air freshners), வியறனவ குன்றப்பி, 
மு்கப்�வுடர், ஷொம்பு, நொற்றம்நீக்கி (deodorant) க�ொன்ற 
ப�ொருட்களில் அதி்கைொ்கப் �யன�டுத்த�டுகி்றது.

மதுரர மல்லி
ைதுனரயின ப�ருனையொை 
‘ைதுனர ைல்லி’ உல்களொவிய 
தனித்துவைொை பு்கனழக் 
ப்கொண்டுளளதொல் அதறகு 

இநதியப் புவி�ொர் குறியீடு �திவ்கத்தொல் (Geographical 
indication Registry of India) புவி�ொர் குறியீடடு முத்தினர 
(GI) வழங்கப்�டடது. ைதுனர ைல்லியில் தடித்த 
இதழ்்கனளயும், இதழ்்களின உயரத்துக்குச �ை 
அளவொை ்கொம்பு்கனளயும், ஜொஸ்னைன ைறறும் 
ஆல்�ொ படர்பினியொல் க�ொன்ற கவதி ப�ொருட்கள 
இருப்�தொல் தனித்துவைொை நறுைணத்தினைக் 
ப்கொண்டுளளது. இத்தன்கய �ண்�ொல் ைதுனர ைல்லி 
கவறு இடங்களிலுளள ைல்லின்கயிலிருநது 
கவறு�டுகி்றது. ைதுனர ைல்லி “னைசூர் 
ைல்லின்கக்குப்” பி்றகு புவி�ொர் குறியீடு வழங்கப்ப�ற்ற 
இரண்டொவது ைல்லின்க இர்கைொகும்.

படம் 10.19: அகலொ வீரொ
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தரதாஜதா (Rose)
தொவரவியல் ப�யர்: னரோ�ோ x ்டோ்சீ�ோ
குடும்�ம்: கரொக�சி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்
கரொ�ொ x டொைசீைொ ைத்தியக் கிழக்குப் �குதினயப் 
பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. இரொஜஸ்தொன, படல்லி, 
ைரியொைொ, ை்கொரொஷ்டிரொ, கைறகு வங்கம், ்கர்நொட்கொ, 
ஆநதிரப்பிரகத�ம், தமிழ்நொடு ஆகியனவ நறுைண 
கரொஜொ வளர்க்கும் முக்கிய ைொநிலங்களொகும். கரொஜொ 
எண்பணய் �ழனையொைதும், அதி்க வினல 
உயர்நததுைொை நறுைணத்னதலங்களில் ஒன்றொகும். 
ைலர் இதழின அ்கப்�குதியிலுளள பு்றத்கதொலில் 
எண்பணய் ப�ல்்கள ப�றிநதுளளை. 1000 கிரொம் 
ைலர்்களிலிருநது �ரொ�ரியொ்க 0.5 கிரொமுக்குச �றறுக் 
குன்றவொ்க எண்பணய் கினடக்கி்றது.
பயன்கள் 
கரொஜொ எண்பணய் ப�ரும்�ொலும் வொ�னைத் 
திரவியங்கள, வொ�னை க�ொப்பு்கள, பைன�ொைங்கள, 
ைது�ொைம், சில புன்கயினல வன்க்கள, குறிப்�ொ்க 
பைல்லும் ைறறும் புன்கக்கும் புன்கயினல ஆகியவறறில் 
அதி்கைொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. பினைல்எத்தில் 
ஆல்்கைொல் ைறறும் பி்ற ்கலனவ்கள க�ர்நத �னனீர் 
(rose water) இனிப்பு வன்க்கள, நீர்ப்�ொகு்கள ைறறும் 
பைன�ொைங்களில் �யன�டுத்த�டுகின்றது. 
இநதியொவில் �னனீர் ்கண் திரவங்கள, ்கண் 
்கழுவி்களில் அதி்கைொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகின்றை. 
கைலும் சு�நி்கழ்வு்களில் விருநதிைர்்கனள வரகவற்க 
அவர்்கள மீது பதளிக்்கப்�டுகின்றை. 
சந்் மரம் (sandal wood)
தொவரவியல் ப�யர்: �ோன்்டலம் ஆல்�ம்
குடும்�ம்: �ொனடகலசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
�நதை ைரம் பதனகிழக்கு ஆசியொனவப் பி்றப்பிடைொ்கக் 
ப்கொண்டது. இநதியொவில் ்கர்நொட்கொ ைறறும் 
தமிழ்நொடடில் இயறன்கச சூழலில் வளரும் �நதை 
ைரங்கள அதி்க எண்ணிக்ன்கயில் ்கொணப்�டுகின்றை. 
இதன னவரக்்கடனடயில் சதானடலதால் உளளதொல் 
ைணமுளளதொ்க உளளது. இதிலிருநது எண்பணய் 
பிரித்பதடுக்்கப்�டுகி்றது. ைரச சீவல்்களிலிருநது 
ப�்றப்�டும் எண்பணய் 4 – 5% கவறு�டுகின்றது. 
கவர்்களிலிருநது பிரித்பதடுக்்கப்�டும் எண்பணய் 
(உலர் எனடயில் 10%) ைரசசீவல்்களிலிருநது 
ப�்றப்�டும் எண்பணனய விட (உலர் எனடயில் 4 – 
5%) அதி்கைொகும்.
பயன்கள் 
�நதை எண்பணயின சி்றப்�ொ்கக் ்கலக்கும் �ண்�ொல் 
ைற்ற வொ�னை திரவியங்களில் ைதிப்பு வொய்நத 
நினலநிறுத்தியொ்க (fixative) �யன�டுகி்றது. �நதை 
எண்பணனய நறுைணச க�ொப்பு்கள, மு்கப் �வுடர், 

மு்கப்பூசசு்கள, முடி எண்பணய், ன்கப்பூசசு, 
நறுைணத்னதலங்கள ைறறும் ைருநத்க ஆனல்கள 
90%-டிறகும் அதி்கைொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகி்றை.

10.9 பதாரம்பரிய மருத்துவ முர்ற்கள் 
(Traditional system of Medicine)
இநதியொ ஒரு சி்றநத ைருத்துவப் �ொரம்�ரியத்னதக் 
ப்கொண்டுளளது. �ல �ொரம்�ரிய ைருத்தவ முன்ற்கள 
இநதியொவில் நனடமுன்றயில் உளளை. இவறறில் சில 
இநதியொவிறகு பவளியிலிருநது வநதனவ. 
இநதியொவில் உளள �ொரம்�ரிய ைருத்துவ முன்ற்கள 
நிறுவை ையைொக்்கப்�டட அல்லது ஆவணப்�டுத்தப்�டட 
ைறறும் நிறுவைையைொக்்கப்�டொத அல்லது வொய்வழி 
ைரபு எை வன்கப்�டுத்தப்�டுகின்றை. 
நிறுவைையைொக்்கப்�டட இநதிய முன்ற்களில் 
சித்தொவும், ஆயுர்கவதமும் இரண்டொயிரம் ஆண்டு்களொ்க 
நனடமுன்றயில் உளளை. இம்ைருத்துவ முன்றயில் 
அறிகுறி்கள, கநொய் ்கண்டறிதல், குணப்�டுத்தும் 
ைருநது்கள, ைருநது்கள தயொரித்தல், அளவு ைறறும் 
உணவு, சிகிசன� உணவு, திை�ரி ைறறும் �ருவ்கொல 
உணவு ஆகியவறறிற்கொை �ரிநதுனரக்்கப்�ட ஆவண 
உனர்கள உளளை. நிறுவைையைொக்்கப்�டொத 
முன்றயில் இத்தன்கய ஆவணங்கள இல்லொைல், 
இநதியொவிலுளள கிரொைப்பு்ற ைறறும் �ழஙகுடி 
ைக்்களொல் நனடமுன்றப்�டுத்தப் �டுகின்றது. 
இத்தன்கய அறிவு ப�ரும்�ொலும் வொய்பைொழியொ்ககவ 
உளளது. �ொரம்�ரிய ைருத்துவ முன்ற்கள 
ஆகரொக்கியைொை வொழ்க்ன்க முன்ற, ஆகரொக்கியைொை 
உணவு, ஆகரொக்கியத்னதப் �ரொைரித்தல், கநொனயக் 
குணப்�டுத்துல் க�ொன்றவறில் ்கவைம் 
ப�லுத்துகின்றை.

சித்் மருத்துவம் (Siddha System of Medicine)
தமிழ்நொடடில் சித்த ைருத்துவம் மி்கவும் பிர�லைொ்க, 
�ரவலொ்க நனடமுன்ற ்கலொ�ொரத்தொல் 
ஏறறுக்ப்கொளளப்�டட ைருத்துவமுன்றயொகும். இது 18 
சித்தர்்கள எழுதிய நூல்்கனள அடிப்�னடயொ்கக் 
ப்கொண்டது. இநத 18 சித்தர்்களின கூடடனைவு 
குறித்துப் �ல்கவறு ்கருத்துக்்கள நிலவுகின்றை. 
சித்தர்்கள தமிழ்நொடடிலிருநது ைடடுைனறி ைற்ற 
நொடு்களிலிருநதும் வநதுளளைர். தமிழ்பைொழியில் 
்கவினத வடிவில் முழு அறிவும் 
ஆவணப்�டுத்தப்�டடுளளது. சித்த ைருத்துவம் 
முக்கியைொ்கப் பஞசபூ்த் ்த்துவத்ர் அடிப்�னடயொ்கக் 
ப்கொண்டது. இநத ைருத்துவமுன்றப்�டி, ைனிதர்்களின 
ஆகரொக்கியத்திறகுக் ்கொரணைொைனவ வதா்ம், பித்்ம், 
்கபம் ஆகிய மூனறு உடல்நீர்ைங்கள. இநத உடல் 
நீர்ைங்களின �ைநினலயில் ஏற�டும் ைொற்றங்கள 
உடல்நலத்னதப் �ொதிக்கும். சித்த ைருத்துவத்தின 
ைருநது மூலங்கள தொவரங்கள, விலஙகு்கள, �ொசி்கள, 
்கடற ப�ொருட்கள, தொதுக்்கள ஆகியனவயொகும். 
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இம்ைருத்துவ முன்றயில் ்கனிைங்கனளப் �யன�டுத்தி 
நீண்ட நொட்கள இருக்கும் ைருநதுப்ப�ொருட்கனளத் 
தயொரிக்கும் நிபுணத்துவம் உளளது. இநத முன்றயில் 
ைருநது்களின ஆதொரைொ்கச சுைொர் 800 மூலின்க்கள 
�யன�டுத்தப்�டுகின்றை. கநொய்தடுப்பு, உடல்நல 
கைம்�ொடு, புதுப்ப�ொலிவொக்கும், குணப்�டுத்தும் 
சிகிசன�்களில் ப�ரும் ்கவைம் ப�லுத்தப்�டுகின்றது.

ஆயுர்தவ் மருத்துவம் (Ayurveda System of 
Medicine)
ஆயுர்கவதம் பிரம்ைனிடமிருநது கதொனறியதொ்கக் 
்கருதப்�டுகின்றது. சர்கதா, சுஷ்ரு்தா, வதாகபடடதா 
ஆகிகயொரொல் எழுதப்�டட ப�றிவடக்்க ஏடு்களில் 
(compendium) ஆயுர்கவதத்திற்கொை மூல ஆதொர அறிவு 
ஆவணப்�டுத்தப்�டடுளளது. இம்முன்றயிலும் கூட 
ஆகரொக்கியைொை வொழ்க்ன்க �ைநினலயிலுளள 
மூனறு உடல்நீர்ைங்களொை வொத, பித்த, ்க�த்னத 
அடிப்�னடயொ்கக் ப்கொண்டது. இம்ைருத்துவமுன்ற 
அதி்க மூலின்க்களிலும், சில விலஙகு்களிலும் இருநது 
ைருத்துவ ஆதொரங்கனளப் ப�றுகின்றது. ஆயுர்கவத 
மூலின்க்களில் இைொலய மூலின்க்களமுக்கியப் �ஙகு 
வகிக்கின்றை. இநதிய ஆயுர்தவ்க குணெப்பதாட நூல் 
(Ayurvedic pharmacopoeia) சுைொர் 500 மூலின்க்கனளப் 
�டடியிலிடுகின்றது.

மக்கள் மருத்துவமுர்ற (Folk system of 
medicine)
ைக்்கள ைருத்துவமுன்ற இநதியொவின எண்ணற்ற 
கிரொைபு்ற ைறறும் �ழஙகுடி இை ைக்்களின ஒரு 
�ொரம்�ரிய வொய்பைொழி ைருத்துவைொ்க இருநது 
வருகின்றது. இநதிய அரசு சுறறுசசூழல் ைறறும் 
வைத்துன்ற அனைச�்கத்தொல் �ழஙகுடி்களொல் (ethnic 
communites) �யன�டுத்தப்�டும் மூலின்க்கனள 
ஆவணப்�டுத்த அகில இநதிய ஒருஙகினணநத 
�ழஙகுடி உயிரியல் ஆய்வுத்திடடம் (All India 
Coordinated Research Project on Ethnobiology) 
பதொடங்கப்�டடது. இதன வினளவொ்க ைருத்துவப் 
�யன�ொடுளள ஏ்றக்குன்றய 8000 தொவரச 
சிறறிைங்கள ஆவணப்�டுத்தப்�டடை. இம்முயறசி 
இநதியொவில் இனறும் ஆரொயப்�டொத ைறறும் 
குன்றவொ்க ஆய்வு ப�ய்யப்�டட �குதி்களில் 
ஆவணப்�டுத்தும் இம்முயறசி இனனும் 
பதொடர்கின்றது. தமிழ்நொடடிலுளள முக்கிய �ழஙகுடி 
இைங்களொை இருைர்்கள், மரலயதாளி்கள், 
குரும்பர்்கள், பளியன்கள், ்கதாணி்கள் ஆகிகயொர் 
அவர்்களது ைருத்துவ அறிவொல் அறியப்�டடவர்்கள. 

10.10 மூலிர்கத் ்தாவரங்கள் (Medicinal Plants)
இநதியொ மூலின்கத் தொவரங்கள ப�றிநத நொடு. 
இம்மூலின்க தொவரங்கள உளநொடடு 
�ொரம்�ரியத்துடனும் உல்களொவிய வர்த்த்கத்துடனும் 
இனணக்்கப்�டடுளளை. இநதியொவிலுளள அனைத்து 
நிறுவைையைொக்்கப்�டட ைருத்துவ முன்ற்களிலும் 
(codified systems) ைருநது்கள தயொரிக்்க 
மூலின்க்ககளஆதொரைொ்க �யன�டுத்துகின்றை. 
தறக�ொது 90% மூலின்க்கள �யிரிடப்�டொத (non-
cultivated) மூலங்களிலிருநது ப�்றப்�டுகின்றது. 
மூலின்க தயொரிப்பு்களுக்்கொை வளர்நதுவரும் கதனவ 
உளநொடடிலும், நொடு்களுக்கினடயிலும் மூலின்க 
வணி்கத்னதப் �னைடஙகு அதி்கரித்துளளது. ப�ருகி 
வரும் கதனவ தறக�ொனதய மூலின்க வளங்களின 
கைல் ப�ரும் சுனைனய ஏற�டுத்தி உளளது. எைகவ, 
மூலின்கத் தொவரங்கனளப் �யிரிடுதலுக்்கொை 
பதொழில்நுட�ங்கனள விவ�ொயி்களுக்கு 
அறிமு்கப்�டுத்தத் தறக�ொது முயறசி்கள 
கைறப்கொளளப்�டுகின்றை. 

கிரொைப்பு்ற ைறறும் �ழஙகுடி ைக்்களுக்்கொை 
முதல்நினல சு்கொதொரப் �ரொைரிப்புச க�னவ்கனள 
அளிப்�தில் மூலின்க்கள முக்கியப் �ங்கொறறுகின்றை. 
இத்தொவரங்கள சிகிசன�க்்கொை ்கொரணி்களொ்க 
ைடடுமினறிப் �ொரம்�ரிய ைறறும் நவீை ைருநது 
தயொரிப்பில் முக்கிய மூலப்ப�ொருட்களொ்கவும் 
�ங்கொறறுகின்றை. தொவரங்களிருநது ப�்றப்�டும் 
ைருத்துவ மூலக்கூறு்களுளள ைருநது்கள உயிரி 
மருநது (biomedicine) எனறு அனழக்்கப்�டுகின்றது. 
ப�ொடி்கள, அல்லது கவறு வன்க்களில் 
�நனதப்�டுத்தப்�டும் ைருத்துவத் தொவரங்கள ்தாவர 
மருநது்கள் (botanical medicines) எை 
அனழக்்கப்�டுகின்றை. தமிழ்நொடடில், ப�ொதுவொ்கப் 
�யன�டுத்தப்�டுகின்றை சில ைருத்துவத் 
தொவரங்கனளப் �றறி இநதப் �ொடத்தில் நீங்கள பதரிநது 
ப்கொளவீர்்கள. இவவன்க தொவரங்கள நொம் வொழும் 
இடங்களிலும், அவறன்றச சுறறியும் �ரவலொ்கக் 
கினடக்கின்றை. கைலும் வீடடுத் கதொடடங்களிலும் 
இவறன்ற வளர்க்்கலொம்.

கீழதாபெல்லி 
தொவரவியல் ப�யர்: பில்லோந்தஸ் அ்ோரஸ்
குடும்�ம்: யூஃக�ொர்பிகயசி (தறக�ொது பில்லொநகதசி)
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
இத்தொவரம் பவப்�ைண்டல அபைரிக்்கப் �குதினயப் 
பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. இநதியொவிலும் பி்ற 
பவப்�ைண்டல நொடு்களிலும் இயல் தொவரம் க�ொல் 
�ரவியுளளது. இது �யிரிடப்�டுவதில்னல, ைொ்றொ்கச 
�ைபவளி்களிலுளள ஈரைொை இடங்களிலிருநது 
க�்கரிக்்கப்�டுகி்றது. வைைல்லொத �குதி்களிலிருநது 
க�்கரிக்்கப்�டும் பில்லோந்தஸ் ச்ட்ரோஸ்ச�ட்ச்டன்சிஸ் 
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267ப�ொருளொதொரப் �யனுளள தொவரங்களும் பதொழில்முனைவுத் தொவரவியலும்

ைருத்துவ முன்ற்களில் �யன�டுத்தப்�டுகின்றது.
பசயலதாக்க மூல மருநது: ஆன்ட்னரோகிரோஃ�பலடு்கள்
மருத்துவ முககியத்துவம்
நிலகவம்பு �க்தி வொய்நத ்கல்லீரல் �ொது்கொப்பி 
என�தொல் ்கல்லீரல் கநொய்்களுக்்கொ்கப் �ரவலொ்கப் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது. நிலகவம்பும் எடடு 
மூலின்க்களும் க�ர்நது தயொரிக்்கப்�டும் வடிநீர் 
(நிலகவம்பு குடிநீர்) ைகலரியொ, படஙகு சிகிசன�யில் 
தி்றம்�டப் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது

மஞசள் (Turmeric)
தொவரவியல் ப�யர்: குரகு்ோ லோங்கோ
குடும்�ம்: ஜிஞசிஃப�கரசி

மஞசளின ்கதாப்புரிரம
அபைரிக்்கொவின மிசிசிப்பி 

ைருத்துவ னையப் 
� ல் ்க ன ல க் ்க ழ ்க த் தி ற கு க் 

்கொயங்கனளக் குணப்�டுத்தும் ைஞ�ளின 
தனனைக்்கொ்க 1995ல் ்கொப்புரினை தரப்�டடது. 
இநதக் ்கொப்புரினை வொய்வழி ைறறும் கைறபூசசுப் 
�யன�ொடு்களுக்்கொ்க விற�னை ப�ய்ய ைறறும் 
விநிகயொகிப்�தற்கொை ஒரு பிரத்கய்க உரினைனய 
வழஙகுகி்றது. ்கொயங்கனளக் குணைொக்கும் 
ைஞ�ளின �யன�ொடு �றறிய ஒரு ப�ொதுவொை 
அறினவ இநதியொ ப்கொண்டிருப்�தொல், இநதிய 
அறிவியல் ைறறும் பதொழிறதுன்ற ஆரொய்சசி 
நிறுவைம் (CSIR) மூலம் இக்்கொப்புரினைக்கு 
எதிரொ்கப் க�ொரொட இநதிய அரசு முடிவு ப�ய்தது. 
இதற்கொ்கப் �ல இலக்கியங்களிருநது CSIR 
ஆவணங்கனளச க�்கரித்தது. ்கொயங்கனளக் 
குணப்�டுத்தும் ைஞ�னள நீண்ட ்கொலைொ்க 
இநதியொவில் �யன�டுத்தியதற்கொை 
ஆதொரங்கனள அபைரிக்்கொ ்கொப்புரினை ைறறும் 
வர்த்த்கக் குறியீடடு அலுவல்கத்தில் (USPTO) 
�ொனறு்கனளச �ைர்ப்பித்தது. இநத ஆதொரங்களின 
அடிப்�னடயில் USPTO ்கொப்புரினைனயத் திரும்�ப் 
ப�ற்றது. எைகவ ைஞ�ள �றறிய �ொரம்�ரிய அறிவு 
உயிரிப்கொளனள (bio-piracy)-யிலிருநது 
�ொது்கொக்்கப்�டடது.

ைருத்துவத் தொவர�நனத்களில் கீழொபநல்லி எனும் 
ப�யரில் விற்கப்�டுகின்றது. 
பசயலதாக்க மூல மருநது: ஃபிலோநதின் முக்கிய 
கவதியப் ப�ொருளொகும்
மருத்துவ முககியத்துவம் 
ைஞ�ள ்கொைொனல (jaundice) கநொய்க்கும், ்கல்லீரல் 
�ொது்கொப்பிறகும் தமிழ்நொடடில் நனகு அறியப்�டட 
தொவரம் கீழொபநல்லி ஆகும். டொக்டர் S.P. தியொ்கரொஜன 
ைறறும் அவரது ஆய்வுக் குழுவிைரும் கைறப்கொண்ட 
ஆரொய்சசியில் ஃபிலோந்தஸ் அ்ரோஸிலருநது 
பிரித்பதடுக்்கப்�டும் �ொறு பைப்�னடடிஸ் பி னவரஸ் 
தொக்குதலுக்கு எதிரொ்கச ப�யல்�டுகி்றது எை�னத 
அறிவியல்பூர்வைொ்க நிரூபித்துளளைர்.

ஆடதாத்தாரட (Adathaoda)
தொவரவியல் ப�யர்: ஜஸ்டிசியோ ஆ்டோன்தோ்டோ
குடும்�ம்: அக்்கொநகதசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
ஆடொபதொடொ இநதியொ ைறறும் ஸ்ரீலங்கொனவப் 
பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. இநதச சிறறிைம் 
தமிழ்நொடடில் இயறன்கச சூழலில் வளரும் தொவரைொ்க 
அறியப்�டவில்னல. ஆைொல் உயிர் கவலியொ்கவும், 
க்கொவில்்கனளச சுறறியும் �ரவலொ்க வளர்க்்கப்�டுகி்றது. 
பசயலதாக்க மூல மருநது: வொஸ்சின.
பயன்கள்
ஆடொகதொடொ மூசசுக்குழனல விரிவனடயச ப�ய்யும் 
தனனையுனடயது. இருைல், ஜலகதொ�ம், ஆஸ்துைொ 
க�ொன்ற மூசசுக்குழல் �ம்ைநதப்�டட கநொய்்களுக்்கொை 
சிகிசன�யில் இதன ்கஷொயம் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. 
இது ்கொய்ச�னலக் குணப்�டுத்தவும் 
�யன�டுத்த�டுகின்றது. இருைல் ைருநது்களில் இதன 
�ொறு முக்கியப் ப�ொருளொ்க உளளது.

நிலதவம்பு
தொவரவியல் ப�யர்: ஆணட்னரோகிரோபிஸ் 
�ோனிகுனலட்்டோ
குடும்�ம்: அக்்கொநகதசி
‘்க�ப்பு்களின அர�ன’ (‘த கிங ஆ பிடடர்ஸ்’) எை 
அனழக்்கப்�டும் நிலகவம்பு �ொரம்�ரியைொ்க இநதிய 

பில்லொநதஸ் அைொரொஸ்
ஆண்டகரொகிரொபிஸ் 
�ொனிகுகலடடொ குர்குைொ லொங்கொஜஸ்டிசியொ ஆடொகதொடொ

படம் 10.21: ைருத்துவத் தொவரங்கள

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_247-301 CH 10.indd   267 23-03-2019   16:29:25

www.tntextbooks.in



268 ப�ொருளொதொரப் �யனுளள தொவரங்களும் பதொழில்முனைவுத் தொவரவியலும்

அடடவரணெ 10.4: பி்ற ப�ொதுவொை மூலின்கத் தொவரங்கள
வ. 

எண
பபதாதுப் / 

்மிழப் பபயர்
்தாவரவியல் பபயர் குடும்பம் பயனபடும்  

்தாவரப் பகுதி
மருத்துவ பயன்கள்

1 துளசி ஆசி்ம் 
ச்டனுயஃபுனளோரம்

கலமிகயசி இனல்களும் 
கவர்்களும்

இனல்கள தூண்டியொ்க, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பியொ்க, 
உயர் இரத்தஅழுத்த எதிர்ப்பியொ்க, �ொக்டீரிய 
நீக்கியொ்க, க்கொனழ அ்கறறியொ்க �யன�டுகின்றது.  
இதன கவரிலிருநது ப�்றப்�டும் ்கஷொயம் ைகலரிய 
்கொய்ச�லுக்கு வியர்னவயூக்கியொ்கப் �யன�டுகி்றது.

2 பநல்லி ஃபில்லோந்தஸ் 
எம்பிளி்கோ

ஃபில்லொநகதசி ்கனி இது ஒரு �க்தி வொய்நத புத்துணர்சசியூடடி ைறறும் 
கநொய் எதிர்ப்பு ஊக்கி.  இதறகு மூப்பு எதிர்ப்பு 
�ண்புளளது. நீண்ட ஆயுனள கைம்�டுத்தவும், 
ப�ரிைொைத்னத அதி்கரிக்்கவும், ைலசசிக்்கல், 
்கொய்ச�ல் ைறறும் இருைனல குன்றக்்கவும் 
�யன�டுகி்றது.

3 குப்ன�கைனி அக்கோலஃ�ோ 
இணடி்கோ

யூஃக�ொர்பிகயசி இனல்கள வனளயப் புழுக்்களொல் (ringworms) ஏற�டுகின்ற 
கதொல் கநொய்்கனள குணப்�டுத்த �யன�டுகி்றது.  
இனலப்ப�ொடி �டுக்ன்கப்புண் ைறறும் பதொறறுப் 
புண்்கனளயும் குணைொக்குகி்றது.

4 வில்வம் ஏகில் ்ோரமிலோஸ் ரூடகடசி ்கனி இளங்கனி ப�ரிைொை குன்ற�ொடு்கனள 
குணப்�டுத்தவும் குடல்வொழ் ஒடடுண்ணி்கனள 
அழிக்்கவும் �யன�டுகி்றது.

5 பிரண்னட சி�ஸ் குவோட்ரோங 
குலோரிஸ்

னவடகடசி தண்டும் 
கவரும்

தண்டு ைறறும் கவர்்கனள அனரத்து  
தயொரிக்்கப்�டும் ்களிம்பு எலும்பு முறிவு்களுக்குப் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது.  ஆஸ்துைொ ைறறும் வயிறு 
பதொடர்�ொை குன்ற�ொடு்களுக்கு முழுத்தொவரமும் 
�யன�டுகி்றது.  இது ்கொல்சியம் மிகுநதது.

தனனையுனடயதொல் புலனுணெர்வுமதாற்ற மருநது்கள் 
எனறு அனழக்்கப்�டுகின்றை. இம்ைருநது்கள 
அனைத்துப் �ண்னடய ்கலொ�ொரங்களிலும் குறிப்�ொ்க 
ஷொைன எைப்�டும் ைொநதிரீ்கக் குருைொர்்கள ைறறும் 
�ொரம்�ரிய ைருத்தவர்்களொல் �யன�டுத்தப்�டடு வநதது. 
இதுக�ொன்ற �ண்பு்கனளக் ப்கொண்ட தொவரங்களொை 
அபின ைறறும் ்கஞ�ொ என்ற இரண்டு தொவரங்கனளப் 
�றறி இஙகுக் ்கொண்க�ொம்.

அபின / ்கச்கசதா (Opium poppy)
தொவரவியல் ப�யர்: �்ப�ோவர �ோம்னிச�ரம்
குடும்�ம்: �ப்�ொவகரசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
ஓப்பியம் �ொப்பி பதனகிழக்கு ஐகரொப்�ொ ைறறும் 
கைற்கத்திய ஆசியொனவப் பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. 
ைத்தியப் பிரகத�ம், இரொஜஸ்தொன ைறறும் 
உத்திரப்பிரகத�ம் ஓப்பியம் �ொப்பி வளர்ப்�தற்கொை 
உரிைம் ப�ற்ற ைொநிலங்களொகும். �ொப்பி தொவரத்தின 
்கனி்களின ்கசிவிலிருநது ஓப்பியம் �ொப்பி 
ப�்றப்�டுகி்றது. இது �ொரம்�ரியைொ்கத் தூக்்கத்னதத் 
தூண்டுவதறகும், வலி நிவொரணியொ்கவும் 
�யன�டுத்தப்�டடது. ஒப்பியத்திலிருநது 
கினடக்்கப்ப�றும் ைொர்ஃபின ஒரு வலுவொை 
வலிநிவொரணி என�தொல் அறுனவச சிகிசன�்களில் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது. எனினும் ஓப்பியம் 
அடினைப்�டுத்தும் ஒரு ைருநதொகும்.

த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம் 
நீங்கள ஏறப்கைகவ நறுைணப் ப�ொருட்களில் இனதப் 
�றறி �டித்துளளீர்்கள.
பசயலதாக்க மூல மருநது: குர்குமின
மருத்துவ முககியத்துவம்
 குர்குமின (ைஞ�ளில் உளள ைருத்துவத் தனனையுளள 
ைஞ�ள நி்றக் ்கலனவ) அதனுனடய ைருத்துவப் 
�ண்பு்களொல் அதி்கம் அறியப்�டடது. இது இரத்தக்குழொய் 
- மூனளத்தடுப்பு்கனள ்கடநது ப�ல்லும் �ண்புளளதொல் 
அல்ஷிைர் கநொய் சிகிசன�யில் �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. 
இது ஒரு �க்தி வொய்நத எதிர் ஆக்சிஜகைறறியொ்கவும், 
புறறுகநொய் எதிர்ப்பியொ்கவும், அழறசி எதிர்ப்பி, நீரிழிவு 
எதிர்ப்பி, �ொக்டீரிய எதிர்ப்பி, பூஞன� எதிர்ப்பி, னவரஸ் 
எதிர்ப்பி க�ொன்ற �க்தி வொய்நத �ண்பு்கனளப் 
ப�றறுளளது. ்கொயங்கனளக் குணப்�டுத்துவதற்கொை 
�ொரம்�ரிய ைருநது்களில் இதுவும் ஒன்றொகும்.

புலனுணெர்வுமதாற்ற மருநது்கள் 
(Psychoactive drugs)
கைகலயுளள �ொடத்தில் நீங்கள �ல்கவறு 
கநொய்்களுக்குச சிகிசன�யளிக்்க ைருத்துவ ரீதியொ்கப் 
�யன�டும் தொவரங்கனளப் �றறி ்கறறுக் ப்கொண்டீர்்கள. 
சில தொவரங்களிலிருநது ப�்றப்�டும் கவதிப்ப�ொருட்கள 
அல்லது ைருநது்கள ஒருவருனடய புலனுணர்வுக் 
்கொடசி்களில் (perception) ைருடசினய ஏற�டுத்தும் 
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படம் 10.22: ்கதாைதான வைர்ப்பு

்கஞசதாபசடி (cannabis)
தொவரவியல் ப�யர்: ்கன்�ோபிஸ் �ட்ப்டவோ
குடும்�ம்: ்கனைொபிகயசி
த்தாற்றம் மறறும் விரையுமிடம்

்கஞ�ொப�டி சீைொனவப் பி்றப்பிடைொ்கக் ப்கொண்டது. 
குஜரொத், இைொச�லப் பிரகத�ம், உத்தர்்கொண்ட, 
உத்திரப்பிரகத�ம், ைத்தியப் பிரகத�ம் க�ொன்ற 
ைொநிலங்கள பதொழிற�ொனல்களுக்்கொ்க இத்தொவரத்னத 
வளர்க்்க (industrial hemp) �டடப்பூர்வ அனுைதி 
ப�றறுளளை. ்கஞ�ொப�டியின ப�யலொக்்க மூல ைருநது 
டிரதானஸ்-படடரதாரைடதரதாப்க்தாபி்தால் (THC). 
இது �ல ைருத்துவக் குணங்கனளக் ப்கொண்டது. இது 
ஒரு சி்றநத வலிநிவொரணியொ்கவும் உயர் இரத்த 
அழுத்தத்னதக் குன்றக்கும் ைருநதொ்கவும் உளளது. 
கிைதாகத்கதாமதா எைப்�டும் ்கண்்களில் ஏற�டும் 
அழுத்தத்திறகுச சிகிசன�யளிக்்க THC 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது. புறறுகநொயொளி்களுக்கு 
அளிக்்கப்�டும் ்கதிர்வீசசு ைறறும் கீகைொபதரபி 
சிகிசன�யில் கநொயொளி்களுக்கு ஏற�டும் குைடடனலக் 
குன்றப்�தில் THC �யன�டுத்தப்�டுகி்றது. சுவொ�க் 
குழொய்்கனள விரிவனடயச ப�ய்யும் 
தனனையுனடயதொல் சுவொ� கநொய்்கள, குறிப்�ொ்க 
ஆஸ்துைொவிறகு நிவொரணியொ்கப் �யன�டுகின்றது. 
இம்ைருத்துவக் குணங்கள ்கொரணைொ்கக் ்கனைொபிஸ் 
சில நொடு்களில் �டடப்பூர்வைொ்கப் �யிரிடப்�டுகி்றது. 
ஆைொல் நீண்ட ்கொலப் �யன�ொடு க�ொனதனய 
ஏற�டுத்துவகதொடு, தனி ந�ரின ஆகரொக்கியத்திறகும், 
�முதொயத்திறகும் க்கடு வினளவிக்கி்றது. எைகவ 
ப�ரும்�ொலொை நொடு்கள இனதப் �யிரிடுவதறகும், 
�யன�டுத்துவதறகும் தனட விதித்துளளது.

தபதார்ப்பபதாருள் ்டுப்புத் 
துர்ற (Narcotics Control 

Borad) (NCB)
க�ொனதப் ப�ொருட்கள 
�ல்கவறு வடிவங்களில் 

�ல்கவறு வன்களில் �யன�டுத்தப்�டுகின்றை. 
அவறறில் சில அஙகீ்கொரம் ப�ற்றனவ, சில �டட 
ஆஙகீ்கொரம் ப�்றொதொனவ. க�ொனதப் ப�ொருட்கனளத் 
தவ்றொ்கவும், க்கடு வினளவிக்கும் வன்கயிலும் 
�யன�டுத்துவதொல் �லவன்கயொை 
உடல்நலக்க்கடு்கனளயும், அதீதப் �யன�ொடு 
இ்றப்ன�யும் ஏற�டுத்தும்.
இநதியொவின க�ொனதப்ப�ொருள 
தடுப்புத்துன்ற என�து க�ொனத 
தடுப்புச �டடத்னத அைல்�டுத்தும் 
ைறறும் அதன நுண்ணறிவுப் 
பிரிவொகும். கைலும் க�ொனத ைருநது 
்கடத்தல் ைறறும் தவ்றொ்கப் �யன�டுத்துதனலத் 
தடுக்கும் ப�ொறுப்பும் இத்துன்றக்கு உளளது.

10.11 ப்தாழில் முர்வுத் ்தாவரவியல் 
(Entrepreneurial Botany)
ப்தாழில் முர்வுத் ்தாவரவியல் என�து தொவர 
வளங்கனளப் �யன�டுத்திப் புதிய பதொழினல  
எவவொறு பதொடஙகுவது என�தனையும், அதற்கொை 
ப�யல்முன்ற்கனளயும் விளக்கும் தொவரவியல் 
பிரிவொகும்.  ப்தாழில்முர்தவதார் (entrepreneur) 
எனக�ொர் ைக்்கள வொஙகுவதற்கொை தயொரிப்ன�கயொ 
அல்லது க�னவனயகயொ உருவொக்குவதற்கொை 
கயொ�னையின அடிப்�னடயில் அதன தயொரிப்பிறகும், 
விற�னைக்கும் துனண நிறகும் ஓர் நிறுவைத்னதத் 
துவக்கி நடத்து�வரொவொர்.   இனளஞர்்களினடகய 
புதிய துன்ற்கள உருவொக்குவதற்கொை 
கயொ�னை்கனள வளர்த்துக் ப்கொளவதற்கொ்க 
கைல்நினல ைொணவர்்களுக்்கொை இசசி்றப்�ொை தனித் 
தனலப்பில் ்கவைம் ப�லுத்தப்�டடுளளது.
தொவரவியல் ைொணவர்்களுக்குப் �ரநத வொய்ப்பு்கள 
உளளை. தறக�ொனதய சூழலில் ைொணவர்்கள 
தங்கள தி்றனையும் அறினவயும் ப�ொருத்தமுளள 
முன்றயில் ஒனறினணப்�தற்கொை தி்றனைனய 
வளர்த்துக் ப்கொளள கவண்டும். தொவரவியல் அறினவ 
வொழ்வொதொரத்திற்கொை வணி்கக் ்கருத்துருவொ்க 
உருவொக்குவதற்கொை �யிறசி ைொணவர்்களுக்கு 
மி்கவும் கதனவப்�டுகி்றது.
ைொணவர்்கள இம்ைொதிரியொை தி்றனை்கனள 
நனடமுன்ற �யிறசி மூலம் ப�றறுக் ப்கொளவதறகு 
உதவும் வன்கயில் ஒரு சில பதொழில்�ொர்நத 
ப�யல்�ொடு்கனள விளக்குவகத இப்�குதியின 
கநொக்்கைொகும்.

10.11.1 ்கதாைதான வைர்ப்பு
வளரும் நொடு்களில் ைக்்களின திை�ரி உணவில் 
க�ொதுைொை புரதமும் ஊடடச�த்துக்்களும் இல்லொததொல் 
ஏற�டும் ஊடடச�த்து குன்ற�ொடு மி்கப் ப�ரிய உடல்நலச 
சீர்க்கடொகும். இத்தன்கய சூழலில் �ல்வன்கப் 
பு ர த ங ்க ளு ம் , 
ஊடடச�த்துக்்களும் 
நி ன ்ற ந து ள ள 
்க ொ ள ொ ன ்க ள 
ஒவபவொரு நொளும் 
நம் உணவின 
அடிப்�னட ைறறும் 
இ ன றி ய ன ை ய ொ த 
�குதியொ்க இருத்தல் 
கவண்டும்.
்க ொ ள ொ ன ்க ள 
பூ ஞ ன � யி ன 
உ ண் ண க் கூ டி ய 
்க னி யு று ப் ப தா கு ம் . 
அதன ஊடடச�த்து 
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ைதிப்பு ைடடுைல்ல, அதன தனித்துவைொை வொ�னை 
ைறறும் சுனவயிைொல் ்கொய்்கறி்களில் மி்கவும் 
வினலயுயர்நததொ்க உளளது.  பவள்ரை ்கதாய்்கறி (white 
vegetable) எனறும் ்கொளொன்கள அனழக்்கப்�டுகின்றை. 
இநதியொ ைறறும் பி்ற வளரும் நொடு்களில் ்கொளொன 
வளர்ப்பு ப�ருைளவில் நனடப�றுகி்றது. ்கொளொன 
வளர்ப்பு ப�யல்�ொடு்கள உளளூர் ப�ொருளொதொரத்னதப் 
ப�ருக்குவதில் துனணபுரிகின்றை. உளளூர் 
�நனத்களில் ்கொளொன விற�னை ப�ய்வதொல் 
குடும்�த்திறகுக் கூடுதல் வருைொைம் கினடக்கி்றது.
்கதாைதான வைர்ப்பின படிநிரல்கள்
•	 உரைொ்கப் �யன�டுத்தப்�டும் �ழுத்த னவக்க்கொல், 

தங்க ைஞ�ள நி்றத்தில் இருக்்க கவண்டும். அனத 
2 – 4 அஙகுல நீளத்தில் பவடடிக் கிருமி நீக்்கம் 
ப�ய்தல் கவண்டும்.

•	 வளர்ப்பிடம் சுத்தைொ்கவும், ்கொறக்றொடடத்துடனும் 
இருத்தல் கவண்டும். கைலும் பூசசி்கள, 
�்றனவ்கள க�ொன்றனவ்கள நுனழவனதத் 
தடுக்கும்வண்ணம் ஜனைல்்கள ்கம்பி வனலயொல் 
மூடப்�ட  கவண்டும்.

•	 வளர்ப்பு அன்றயில் வித்து (spawn) இடும் 
முனைரும், பி்ற ன�்களுக்கு ைொறறுவதறகு இரு 
திைங்களுக்கு முனைரும்  0.1% நியூவொன ைறறும் 
5% �ொர்ைலின ்கலநது பதளிக்்க கவண்டும்.

•	 ்கொளொன வளர்ப்பிறகுப் �யன�டுத்தும் வித்து 
பதொறறுநீக்்கம் ப�ய்யப்�ட கவண்டும்.  வளர்ப்புப் 
ன�்களில் 8 கிகலொ ஈரைொை னவக்க்கொனல 
நிரப்� கவண்டும்.

•	 வித்திடும் கநரத்தில் நிலவும் பவப்�நினல 
20° C - 30° Cயும், ஈரப்�தம் 75 – 85% வனர 
இருக்கும்�டி �ரொைரித்தல் கவண்டும்.

•	 வளர்உன்ற்கனள அ்கறறும்க�ொது �ரியொை 
முன்றயில் நீர் பதளித்து, உலர் திடடுக்்கள ஏற�டொ 
வண்ணம் �ொர்த்துக்ப்கொளளுதல் அவசியம். 
அதி்கப்�டியொை நீர் �யன�ொடனடத் தவிர்த்தல் நலம்.

•	 இரண்டு ன�்கள அல்லது பதொகுதி்களுக்கு (block) 
இனடகய 20 ப�.மீ. இனடபவளி இருக்குைொறு 
�ொர்த்துக் ப்கொளள கவண்டும்.

•	 ்கொளொன குனட்கள  (Caps) 10 – 12 ப�.மீ. அளனவ 
எடடும்க�ொது, திருகிப் �றிக்்க கவண்டும்.
இரண்டு வன்கயொை ்கொளொன்கள 
வளர்க்்கப்�டுகின்றை. அனவ பமதாடடு (button) 
ைறறும் சிப்பி  (oyster)  ்கொளொன ஆகும்.

10.11.2 ஒறர்றச்பசல் புர் (SCP) உறபத்தி
ஒறன்றசப�ல் புரதம் (SCP) என�து ைனித 
உணவொ்ககவொ, விலஙகுத் தீவைைொ்ககவொ 
�யன�டும் நுண்ணியிரி்களின உலர்நத ப�ல்்கள 

ஆகும். SCP உற�த்திக்்கொ்கப் �யன�டுத்தக்கூடிய 
நுண்ணியிரி்கள, உயர் உயிரிைங்கனள (higher living 
organism) விடப் புரதங்கனள வினரவொ்க உற�த்தி 
ப�ய்யும் தி்றன வொய்நதனவ. �ொசி்கள, பூஞன�்கள, 
ஈஸ்ட்கள, �ொக்டீரியங்கள க�ொன்ற நுண்ணியிரி்கள 
இநத கநொக்்கத்திற்கொ்கப் �யன�டுத்தப்�டுகின்றை. 
இப்�குதியில் ஸ்ப�ருல�ோ �ொசியிலிருநது SCP  
உற�த்தி ப�ய்வனதப் �றறி அறியவிருக்கினறீர்்கள.

படம் 10.23: ஸ்ரபருலி்தா உறபத்தி
சிறிய அைவிலதா் ஸ்ப�ருல�ோ உயிர்த்திரள் 
(biomass) உறபத்தி
இதறகு மீனபதொடடி, ்கொறறு உநதி  (air pumps),  
ஊடடச�த்து்கள, ஸ்ன�ருலிைொ தொய் மூலம் (mother 
culture) க�ொன்றனவ கதனவப்�டுகின்றை.
•	 30 லிடடர் ப்கொளளளவு ப்கொண்ட மீனபதொடடியில் 

�ொதியளவு நீனர நிரப்� கவண்டும்.
•	 நீரில் ஃபுளூரின, ்கொல்சியம், ்கொர்�கைட 

க�ொன்றனவ அல்லது ஏதொவது ்கை உகலொ்கங்கள 
உளளைவொ என�னதச க�ொதிக்்க கவண்டும்.

•	 பதொடடியில் நீனர நிரப்பி ஊடடச�த்துக்்கனளச 
க�ர்க்கும்ப�ொழுது, முக்கியைொ்க ஜரூக் (zarrouk)
ஐ  முதலில் �ொதினயயும், பினைர் மீதினயயும் 
க�ர்த்தல் கவண்டும்.

•	 ஊடடச�த்துக்்கனளச க�ர்த்த பி்றகு, ஊட்கத்னதக் 
்கொறக்றறறுவதறகு ்கொறறு உநதினயப் ப�ொருத்த 
கவண்டும் (னையவிலக்கு வின� உநதினயத் 
தவர்க்்கவும்).

•	 ஒரு லிடடர் தண்ணீருக்கு 4 கிரொம் தொய் மூலத்னத 
(mother culture) பதொடடியில் க�ர்த்தல் கவண்டும்

•	 ஒரு வொரத்திறகுப் பின வளர்ஊட்கத்னத 
�ரி�ொர்த்து, மீண்டும் கூடுதலொ்க நீர் க�ர்த்து, 
உயிரித்திரள (biomass) ்கரும்�சன� அல்லது 
அடர் �சன� நி்றைொ்க ைொறும் வனர னவத்திருக்்க 
கவண்டும்.

•	 பைல்லிய துணினயப் �யன�டுத்திப் �ொசினய 
அறுவனட ப�ய்தல் கவண்டும்

•	 நீனர மீண்டும் �யன�டுத்தலொம்.
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க�ொன்றவறறிற்கொை இனல பதளிப்�ொைொ்கவும் 
�யன�டுத்தலொம்.  அனைத்துத் தொவரங்களிலும் 
ஆகரொக்கியைொை வளர்சசினய இது தூண்டுகி்றது.

10.11.4 இயறர்க தவைதாணரம 
(Organic farming)
இயறன்க கவளொண்னை என�து ஒரு ைொறறு 
கவளொண்னை முன்றயொகும்; இதில் உயிரியல் 
இடுப�ொருட்கனளப் �யன�டுத்தி இயறன்கயொ்கத் 
தொவரங்கள/ �யிர்்கள �யிரிடப்�டுவதொல் ைண்வளமும் 
சுறறுசசூழல் �ைநினலயும்  �ரொைரிக்்கப்�டடு ைொசு 
ைறறும் இழப்பு குன்றக்்கப்�டுகி்றது.  �சுனைப்புரடசி 
நனடமுன்றப்�டுத்துவதறகு முனைர் இநதிய 
விவ�ொயி்கள இயறன்க விவ�ொயம் ப�ய்து 
வநதைர்.  ஒருஙகினணநத இயறன்க விவ�ொய 
கைலொண்னையின முக்கியக் கூறு்களில் ஒன்றொ்க உயிரி 
உரங்கள (bio-fertilizers) �யன�டுத்தப்�டுகின்றை.  
இனவ வினல குன்றநத, புதுபிக்்கத் தகுநத 
மூலைொ்க இருப்�தொல் கவதி உரத்திறகு ைொற்றொ்கத் 
பதொடர்�யனதரு கவளொண்னையில்  (sustainable 
agriculture) �ஙகு ப�றுகின்றை.
உயிரி உரங்கள தயொரிப்பில் தொவரங்களுடன 
பதொடர்புனடய �ல நுண்ணுயிர்்கள 
�யன�டுத்தப்�டுகின்றை. இவவொறு இயறன்க 
கவளொண்னை என�து இயறர்கககுத் திரும்பு்ல்  
என்ற தத்துவத்னத கநொக்கி இயஙகுவதொ்கக் 
்கருதப்�டுகி்றது.
I. இயறர்க பூச்சிகப்கதால்லி (Organic pesticide)

ப�டிப்க�ன, சிலநதி, 
்கனரயொன க�ொன்ற 
பூசசி்கள ைலர்்கள, �ழங்கள, 
்கொய்்கறி்கள ஆகியவறன்றச 
க�தப்�டுத்துகின்றை. இநத 
உயிரிைங்கள திரளொ்கத் 
கதொடடங்கனளத் தொக்குகின்றை, 

கைலும் கநொய்த்பதொறன்ற உருவொக்கி �யிரின 
வொழ்நொனளக் குன்றக்கின்றை. �ல இர�ொயைப் 
பூசசிக் ப்கொல்லி்கள ைனிதனுக்கும் சுறறு சூழலுக்கும், 
�ொது்கொப்�ற்றனவ எை நிரு�ணைொகியுளளை. 
இத்தன்கய �ழங்கள, ்கொய்்கறி்கள, க�ொன்றனவ 
உண்�தறகுப் �ொது்கொப்�ற்றனவயொ்க உளளை.  
பூசசிக்கு எதிரொ்கப் க�ொரிடக்கூடிய �ல இயறன்க 
பூசசிக்ப்கொல்லி்கனள வீடடிகலகய தயொரிக்்க இயலும்.
இயறர்க பூச்சிகப்கதால்லி ்யதாரிப்பு
�ொர்க்்கவும்: �டம் 10.24
II. உயிரிப் பூச்சி விரடடி (Bio Pest Repellent)
கவம்பின உலர்நத இனல்களிலிருநது தொவரப் 
பூசசி விரடடி, பூசசிக்ப்கொல்லி க�ொன்றனவ 
தயொரிக்்கப்�டுகின்றை.

•	 �ொசினயப் பினைர்ப் �யன�டுத்துவதறகு ஏற� 
உலர னவக்்கவும்.

புரதம், னவடடமின, இனறியனையொத அமிகைொ 
அமிலங்கள, லிப்பிடு்கள  க�ொன்ற ஊடடச�த்துக்்கள 
அதி்கமுளளதொல் ஒறன்றசப�ல் புரதம் அதி்க ஊடடச�த்து 
ைதிப்புளளதொகி்றது. எைகவ இது புரதத்திற்கொை சி்றநத 
துனண உணவொகி்றது. எனினும், அதி்க நியூக்ளிக் 
அமிலம் உளளதொலும் ப�ரிைொைம் தொைதிப்�தொலும் 
வழக்்கைொை புரத மூலங்களுக்கு முறறிலும் ைொற்றொ்கக் 
்கருதமுடியொது. கைலும் இது ஒவவொனை வினளவு்கனள 
ஏற�டுத்தலொம்.

10.11.3 திரவக ்கடற்கரை உரம் 
(seaweed liquid fertilizer)
திரவக் ்கடற்கனள உரங்களில்  நுண்�த்து 
்கனிைங்கள (trace elements) ைறறும் ப�ொடடொசியம் 
அதி்கம் உளளதொல் அவறன்ற அறுவனட ப�ய்தவுடன 
உரத்துக்்கொை தனழக்கூளைொ்ககவொ அல்லது திரவ 
உரம் தயொரிக்்ககவொ எளிதொ்கப் �யன�டுத்தலொம்.    
திரவக் ்கடற்கனள உரங்கள,  தொவரங்கள �யனப�றும் 
60 ஊடடச�த்துக்்கனளக் ப்கொடுக்கின்றை.
•	 அதி்க நொற்றைற்ற (stinky) ்கடற�ொசி்கனளச 

க�்கரிக்்க கவண்டும்.
•	 அதி்க�டியொை உப்ன� நீக்குவதற்கொ்கக் 

்கடற�ொசினயக் ்கழுவ கவண்டும்.
•	 வொளியில் முக்்கொல் �குதி நீர்நிரப்பி, அதில் 

நிரம்பும் அளவுக்குக் ்கடற�ொசினயச க�ர்த்து 
மூழ்கியிருக்குைொறு ஊ்ற னவக்்கவும்.

•	 இரண்டு அல்லது நொனகு நொட்களுக்கு ஒரு முன்ற 
்கடற�ொசினயக் ்கலநது விடவும்.

•	 �ல வொரங்களிலிருநது �ல ைொதங்கள வனர ஊ்ற 
னவக்்கவும். ்கொலப்க�ொக்கில் உரம் வலுவொை 
நினலயனடயும். (இசப�ய்முன்ற அனைப்ன� 
அன்றொட வொழ்க்ன்கனயப் �ொதிக்்கொ வண்ணம் 
னவப்�னத உறுதி ப�ய்யவும்).

•	 இது அம்கைொனியொ வொ�னைனய இழநததும் 
�யன�டுத்துவதறகு உ்கநததொகி்றது.

•	 தயொரொைதும், தொவரங்கள ைறறும் கதொடடப் 
�டுன்க்களில் (garden beds) �யன�டுத்தும் 
உரைொகி்றது. (�யன�டுத்துவதறகு முனைர் 
மூனறு �குதி நீருக்கு ஒரு �குதி என்ற அளவில் 
நீர்க்்க கவண்டும்)

திரவக் ்கடற்கனளச �ொறு தொவரங்கள, ைலர்்கள 
ைறறும் ்கொய்்கறி்களின ஆகரொக்கியைொை வளர்சசினய 
கைம்�டுத்துகின்றது.  பதொடர் �யன�ொடு சுறறுசசூழல் 
அழுத்தம், பூசசி ைறறும் கநொய் தொக்குதல்்கனளத் 
தொஙகிக்ப்கொளள உதவுகி்றது.  இனதப் �ழம், 
பூ, ்கொய்்கறிப் �யிர்்கள, புதர்ச ப�டி்கள, ைரங்கள 
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உயிரிப் பூச்சிவிரடடி ்யதாரிப்பு
•	 கவப்�ைரத்திலிருநது இனல்கனளப் �றித்துச 

சிறிய துண்டு்களொ்க பவடடவும்.
•	 நறுக்கிய இனல்கனளச சுைொர் 50 லிடடர் 

ப்கொளளளவு உளள �ொத்திரத்தில் �ொதியளவு 
நீரில் க�ொடடு மூடி மூனறு  நொட்கள பநொதிக்்க 
விடவும்.

•	 மூனறு நொட்கள பநொதித்த ்கலனவனய 
வடி்கடடினயப் �யன�டுத்தி ைறப்றொரு 
�ொத்திரத்தில் வடி்கடடி இனல்கனள நீக்்கவும். வடி 
்கடடிய நீனரப் பூசசி்கனள விரடடத் தொவரங்களில் 
பதளிக்்கவும்.

•	 பூசசிவிரடடி தொவரத்தில் ஒடடுவனத உறுதிப�ய்ய 
100 மி.லி �னையல் எண்பணயும் அகத 
அளவு க�ொப்புக்்கனர�லும் க�ர்க்்க கவண்டும். 
(க�ொப்புக்்கனர�ல் எண்பணய்ப் �ன�னய 

நீக்்கவும், எண்பணய் பூசசிவிரடடி இனல்களில் 
ஒடடிக் ப்கொளளவும் உதவுகி்றது.)

•	 ்கலனவயிலிருநது எடுக்்கப்�டட பநொதித்த 
இனல்கனள உரக்குவியலொ்ககவொ, தொவர 
கவர்ப்�குதி்கனளச சுறறிகயொ இடலொம்.

10.11.5 ்கணணெதாடித் ்தாவரப் தபணெ்கம் 
(Terrariam)
ர்கயடக்கச் சிறிய அர்ற பசுந்தாவரங்கரை 
வணி்கரீதியதா்க விற்க முடியுமதா?
்கண்ணொடித் தொவரப் க�ண்கம் என�து உளளிருப்�து 
பவளியில் பதரியக்கூடிய, ஒளி ஊடுருவும், மூடிய 
்கண்ணொடி ப்கொள்கலனில் வளர்க்கும் சிறு ப�டி்களின 
பதொகுப்�ொகும்.  இத்தன்கய ்கண்ணொடி க�ண்கங்கள 
எளிதில் தயொரிக்்கக்கூடிய குன்றநத �ரொைரிப்பு 
ப்கொண்ட குன்றநதளவு நீரில் நீண்டநொள வொழக்கூடிய 
கதொடடங்களொகும்.

்கலனவனய வடி்கடடவும்: 
்கனர�னல வடி்கடடியில் ஊறறும் 
க�ொது வடி்கடடியில் தஙகும் ்கொய்்கறி 
எச�ங்கனள அ்கறறிவிடடு வடிநீனரச 
க�்கரித்து ைறப்றொரு ப்கொள்கலனில் 
ஊறறி னவக்்க கவண்டும்.  இதுகவ 
பூசசிக்ப்கொல்லி ஆகும்.  இதிலிருநது 
அ்கறறிய ்கொய்்கறி எச�ங்கனளத் 
தூக்கிபயறியொைல் உரைொ்கப் 
�யன�டுத்தலொம்.

பூசசிக்ப்கொல்லினய ஒரு 
பதளிப்�ொனில் ஊற்றவும்.  
முனைதொ்கத் பதளிப்�ொனை 
பவதுபவதுப்�ொை நீர் ைறறும் 
க�ொப்பிைொல் ்கழுவிப் பி்ற 
பதொறறு்கள நீக்்கப்�டடுளளனத 
உறுதிப�ய்ய கவண்டும்.  
புைனலப் �யன�டுத்திக் 
்கனர�னலத் பதளிப்�ொனில் 
ஊறறி மூடி னவக்்கவும்.

கநொய் தொக்கிய தொவரங்களில் 4 
முதல் 5 நொட்களுக்கு ஒருமுன்ற 
பதளிக்்கவும்.  3 அல்லது 
4 பதளிப்பு்களில் பூசசி்கள 
நீக்்கப்�டுகின்றை.  அப்�குதி 
முழுவதும் பூசசிக்ப்கொலி 
பதளித்திருநதொல்  அப்�ருவ 
நினலயின ைற்ற ்கொலத்திலும் 
பூசசி்களின தொக்குதலில் இருநது 
தொவரங்கனளக் ்கொக்்கலொம்.

இது தொவரங்கனளச சுடபடரிக்கும் தனனையுனடயதொல் பவயில் கநரத்தில்  பதளிப்�னதத் தவிர்க்்கவும்.  �ல 
தொவரங்களில் பூசசி எதிர்ப்பு அல்லது பூசசிக்ப்கொல்லிப் �ண்பு்கள உளளை.  இத்தொவரங்கனள கவண்டிய 
அளவு க�ர்த்து பநொதிக்்க னவத்து உயிரிப் பூசசிக்ப்கொல்லியொ்கப் �யன�டுத்தலொம்.

120 கிரொம் ்கொரைொை 
மிள்கொயுடன 110 
கிரொம் பூண்டு 

அல்லது பவங்கொயம் 
க�ர்த்துத் 

துண்டு்களொ்க 
நறுக்்க கவண்டும்.

இவறன்றக் 
ன்க்களொகலொ 
அல்லது மின 
அரனவனய 

�யன�டுத்திகயொ 
ப்கடடியொை கூழொக்்க 

கவண்டும்.

500 மி.லி. 
பவதுபவதுப்�ொை 

நீனரக் 
்கொய்்கறிக்கூழுடன 
க�ர்த்து, மீண்டும் 

நனகு ்கலக்்க 
கவண்டும்.

ஒரு ்கண்ணொடிப் �ொத்திரத்தில் 
்கனர�னல ஊறறி 24 ைணி 
கநரத்திறகு அப்�டிகய சூரிய 
ஒளி�டும் இடத்தில் னவக்்க 

கவண்டும்.  இல்னலபயனில்  
குன்றநத�ட�ம் பவதுபவதுப்�ொை 

இடத்தில் னவக்்கவும்.

இயறர்க பூச்சிகப்கதால்லி ்யதாரிப்பு

1

5 6 7

2 3 4

படம் 10.24: இயறர்க பூச்சிகப்கதால்லி ்யதாரிப்பு
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கூழொங்கற்களுடன ப�யலூடடப்�டட ்கரி 
க�ர்க்்கப்�டுகி்றது.
மண தசர்த்்ல்: தொவர கவர்்கள �றறி வளர்வதறகுப் 
க�ொதுைொை இடைளிக்கும் வன்கயில் கதனவயொை 
அளவு ைண் க�ர்க்்கவும். 
்தாவரங்கள்:  ்களளிமுளியொன சிறறிைங்கள, 
தண்ணீர்விடடொன கிழஙகு சிறறிைங்கள, 
�ருப்புக்கீனர சிறறிைங்கள, குகளொகரொன�டடம் 
சிறறிைங்கள க�ொன்றவறறுள விரும்பிய 
தொவரங்கனளத் கதர்நபதடுக்்கவும்.  அதன கவர்்கள 
நீளைொைதொ்க இருநதொல் ஒழுங்கனைக்்கவும் ஒரு 
குசசினயப் �யன�டுத்திக் குழி கதொண்டித் தொவர  
கவர்்கனள அதனுள னவத்து  கவரின கைல் ைண் 
க�ர்த்து அழுத்தி னவக்்கவும்.

படம் 10.25: ்கணணெதாடித் ்தாவரப் தபணெ்கம்
ப்கொள்கலனில் சிறிய தொவரங்கனள விளிம்பில் 
இருநது விலக்கி நடுவதொல்,    இனல்கள விளிம்பில் 
பதொடொதிருக்கும். தொவரங்கனள நடட பி்றகு ைொஸ் 

்கணணெதாடித் ் தாவரப் தபணெ்கத்ர் ் யதாரிப்பது எப்படி?
ப்கதாள்்கலர்த் ்யதார் பசய்்ல்:  உங்களுக்கு 
விருப்�ைொை ்கண்ணொடி ப்கொள்கலனைக் 
்கனடயிலிருநது க�்கரித்து, சுத்தம் ப�ய்து ப்கொளளவும்.  
தொவரத்னத எவவொறு ்கண்ணொடி ப்கொள்கலனுள 
ஒழுஙகுப்�டுத்த கவண்டும் என�னதத் திடடமிடடுக் 

ப்கொளள கவண்டும்.
வடி்கதால் அடுககு்கரை 
அரமத்்ல்: கூழொங்கற்கனளப் 
�யன�டுத்தி ஒரு வடி்கொல் 
க�ொன்ற அடுக்ன்க 
உருவொக்குவதொல் நீர் 
வடிநது, கதக்்கைனடவது 
த வி ர் க் ்க ப் � டு கி ்ற து .  
ப்கொள்கலனின அளனவப் 
ப�ொறுத்துக் கூழொங்கற்களின 
அடுக்கின ஆழத்னதத் 
தீர்ைொனிக்்கலொம்.
ப�யலூடடப்�டட ்கரிரயச் 
தசர்த்்ல்: �ொக்டீரியொ, பூஞன� 
ைறறும் நொற்றங்கனளக் 
கு ன ்ற ப் � த ற ்க ொ வு ம் , 
்கண்ணொடித் தொவரப் 
க�ண்கத்தின தரத்னத 
க ை ம் � டு த் து வ த ற ்க ொ ்க வு ம் ம�

�ழா�க�க�

க�ணா� ம�க�

க�

மா� அ��க�

தாவர�க�� �

º¬øò£ù
«ï˜GI˜ õ®õ‹

º¬øê£ó£
«ï˜GI˜ õ®õ‹

å¼ º¿ õ÷˜‰î ñóˆF¡ õ®¬õ»‹, Ü÷¬õ»‹ 
åˆF¼‚°‹, ªè£œèôQ™ °Áñóƒè÷£è õ÷˜‚èŠð´‹, 

üŠð£Qò è¬ô «ð£¡ê£Œ Ý°‹.

«ð£¡ê£Œ î£õóˆ¬î âšõ£Á à¼õ£‚èô£‹?

Ü¬ói› õ®õ‹ 

«ð£¡ê£Œ

î£õóˆ¬î»‹ ªî£†®J¬ò»‹ «î˜‰ªî´‚°‹ º¡ 
Üî¡ º®õ£ù õ®õˆ¬î è£†CŠð´ˆî¾‹.

ñó‚è¡¬øŠ 
H´ƒA «õ¬óˆ 
ÉŒ¬ñŠð´ˆF 
ªõ†® F¼ˆî‹ 
ªêŒò¾‹.

ªî£†®¬òˆ îò£˜ 
ªêŒ¶ êKò£ù 
ÞìˆF™ ñó‚è¡¬ø 
ïì¾‹.

ñÁïì¾ ªêŒî î£õóˆF™ 
«õ˜èœ e‡´‹ õ÷¼‹ 
õ¬ó Ü¬øGöL™ 
¬õ‚è¾‹.

ªð£¶õ£ù «ð£¡ê£Œ õ®õƒèœ

¶¬ìŠð õ®õ‹ ê£Œ¾ õ®õ‹

i› õ®õ‹
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இநதியொ தனை்கத்கத ப்கொண்டுளளது.  இதைொல் 
இநதிய அரொ�ங்கம் இநதியொனவ 21-ம் நூற்றொண்டில் 
உல்க முனகைொடியொக்்கக் கூடிய துன்ற்களில் 
ஒன்றொ்க மூலின்க ைறறும் நறுைணத் தொவரங்கனள 
அனடயொளம் ்கண்டுளளது.

ைருத்துவப் �ண்பு்கனளக் ப்கொண்ட 
இரண்டொம்நினல வளர்சினத ைொற்றப் ப�ொருட்கள 
மூலின்கத்தொவரங்களிலிருநது கினடக்கின்றை.  
ைருநது்கள மூலம் தொவரங்களிலிருநது 
பிரித்பதடுக்்கப்�டட கவதியப் ப�ொருட்கள 
�ொரம்�ரிய ைறறும் உயிரி ைருத்துவ முன்ற்களில் 
ைனிதர்்களுக்கும் விலஙகு்களுக்கும் கநொய்்கனளத் 
தீர்க்்கப் �யன�டுத்தப்�டுகின்றை.  ஆைொல் 
ப�ரும்�ொனனையொை மூலின்க ைறறும் நறுைணத் 
தொவரங்கள இனனும் வளர்ப்புசசூழலுக்கு உட�டொத 
்கொடு்களிலிருநது தொன க�்கரிக்்கப்�டுகின்றை.  
மூலின்க ைறறும் நறுைணத் தொவரங்களில் மூலின்க 
ைறறும் நறுைணப் �யிர்்கள நிறுவைம் (CIMAP) அதி்க 
வினளச�ல் தரும் இர்கங்கனளயும் ப�யலொக்்கத் 
பதொழில்நுட�ங்கனளயும் உருவொக்கியுளளது.  
மூலின்கத் தொவரங்கனள இலொ�்கரைொ்கப் �யிரிடுதனலப் 
�ொரம்�ரிய கவளொண்னை அல்லது கதொடடக்்கனல 
�யிர்்களுடன இனணநது பதொழில்முனைகவொரொல் 
நனடமுன்றப்�டுத்த முடியும்.  அனவ்கனள இலொ�்கரைொ்க 
ஊடு�யிரொ்கத் கதொடடங்களில் �யிரிடலொம்.  மூலின்க 
ைறறும் நறுைணத் தொவரங்கனளப் �யிரிடுவதொல் 
பினவரும் நனனை்கள கினடக்கின்றை.
•	 துனணத் பதொழில்்களின வளர்சசி மூலம் கவனல 

வொய்ப்பு உருவொக்்க�டும்.
•	 ஏறறுைதி மூலம் அநநியச ப�லொவணினய 

ஈடடலொம்
•	 வீடடு விலஙகு்களொலும், �்றனவ்களொலும் �யிர்்கள 

க�தப்�டுத்தப்�டுவதில்னல.
•	 இதன பதொடர்புனடய பதொழில்நுட�ங்கள 

விவ�ொயி்களுக்கும் சூழலுக்கும் உ்கநததொ்க 
உளளை.

I.  மூலிர்கப் பயிர் பயிரிடு்ல் - குனளோரினயோ�ோ 
சூ�ர�ோ (பசங்கதாந்ள்)

பபதாருைதா்தார முககியத்து்வம் வதாய்ந் ்தாவரப் பகுதி 
- வினத, ைடடநிலத்தண்டு.
முககிய தவதிககூறு்கள் -  ்கொல்சிசின (0.5 – 0.7 %) 
ைறறும் ்கொல்சிக்கொன�டு.
பயன்கள் -  கீல்வொத குணப்�டுத்தி, அழறசி எதிர்ப்பி, 
புறறுகநொய் எதிர்ப்பி.
மண மறறும் ்கதாலநிரல: சிவப்பு கதொடட ைண் 
�யிரிடுவதறகு மி்கவும் ஏற்றது.  தமிழ்நொடடில், 
முக்கியைொ்கத் திருப்பூர், திண்டுக்்கல், ்கரூர் ைறறும் 
க�லம் ைொவடடங்களில் 2,000 பைக்கடர் �ரப்�ளவில் 

அடுக்கு்கள (உலர்நத அல்லது உயிருடன உளள), 
சிறிய சினல்கள (�னழய ப�ொம்னை்கள, ்கண்ணொடி 
ைணி்கள)  அல்லது சிறிய �ொன்ற அடுக்கு்கள 
க�ொன்றவறன்றச க�ர்க்்க கவண்டும் இது ஒரு சிறிய 
�சுனை உல்கைொகும்.
சுத்்ப்படுத்து்ல் மறறும் நீர்பதாய்ச்சு்ல்: ப்கொள்கலனின 
�க்்கங்களில் அழுக்கு இருநதொல் துனடக்்க கவண்டும்.  
்கண்ணொடித் தொவரப் க�ண்கத்திறகு சிறிது நீர் 
�ொய்சசி, சிறிய அழகிய �சுனை உலன்க உங்கள 
கைன� மீகதொ அல்லது வரகவற�ன்றயிகலொ னவத்து 
ரசிக்்கலொம்.  
ஆயத்்க ்கணணெதாடித் ்தாவரப் தபணெ்கங்கள்: அன்ற 
ைறறும் கதொடட அணி்கலைொ்ககவொ அல்லது �ரிசுப் 
ப�ொருட்களொ்ககவொ விறறு நல்ல ப�ொருளீடடலொம்.

பசயல்பதாடு
ப்தாஙகும் த்தாடடம்

Þî¬ù c˜ ªîOˆ¶ 
ªî£ƒèMì¾‹.

«î£†ì ñ‡, ñ£vèœ ñŸÁ‹ 
èOñ‡ èô‰¶ å¼ ð‰¬î 

à¼õ£‚è¾‹.

1

2

4

5

Þî¬ù c˜ ªîOˆ¶ 
ªî£ƒèMì¾‹.

‰¶ å¼ ‰ î
à¼õ£‚è¾‹¾¾¾¾¾ .

2

4

5

ñ‡ à¼‡¬ì¬ò ñ£v 
à¬øè÷£™ Íì¾‹.

3

ñ‡ à¼‡¬ìJ™ å¼ 
¶¬÷J†´ î£õó «õ˜è¬÷ 
àœ ¬õ‚è¾‹.

ñ‡ à¼‡¬ì¬ò 
èJÁ ªè£‡´ ²ŸP‚ è†ì¾‹.

10.11.6 மூலிர்க மறறும் ெறுமணெப் பயிர்்கள் 
பயிரிடு்ல்
உல்கையைொக்்கல் அனைத்து வியொ�ொரப் 
பிரிவு்களிலும் வொய்ப்பு்கனளயும் �வொல்்கனளயும் 
ஏற�டுத்தியுளளது.  உளநொடடு ைறறும் �னைொடடு 
நு்கர்கவொர் ப�ொருட்களுக்்கொை கதனவ்கனள 
நின்றகவற்றக் கூடிய ஏ்றக்குன்றய 8,000 மூலின்கத் 
தொவரங்கனளயும் 2,500 நறுைணத் தொவரங்கனளயும் 
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படம் 10.27: எலுமிச்ரச புல்

பபதாருைதா்தார முககியத்துவம் வதாய்ந் ்தாவரப் பகுதி: 
தண்டின அடிப்�குதியும், இனல்களும்.
முககிய தவதி கூறு்கள்: சிடகரொபைல்லொல், 
பஜரனியொல், சிடகரொபைல்லொல் ஆகியனவ முதனனை 
கவதி ப�ொருட்களொகும்.
பயன்கள்: நறுைண எண்பணய் சுனவயூடடும் 
�ண்புனளக் ப்கொண்டுளளது. கைலும் ைணமூடடி்கள, 
ஒப்�னைப் ப�ொருட்கள, இனிப்பு்கள, �ொைங்கள, ப்கொசு 
விரடடி்கள, ்கழிப்�ன்ற ்கழுவி்கள க�ொன்றவறறிலும் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது. 
மண மறறும் ்கதாலநிரல: எலுமிச�ம் புல், நல்ல சூரிய 
ஒளியும், மிகுநத நீர்வளமும், நனகு வடியும் தனனையும் 
(well drained) ப்கொண்ட ைண்ணில் நனகு வளரும்.
ெடவு: இத்தொவரம் ஆண்டு முழுவதும் நனகு 
வளரக்கூடியது.  ைண்ணின வளனையும் நீர் 
ப்கொளதி்றனும் அதி்கரிக்்க நடவுத் துனள்கனள உரம் 
ப்கொண்டு நிரப்� கவண்டும்.  தொவரங்களுக்கினடகய 
60 ப�.மீ. இனடபவளி விடடு நட கவண்டும்.

ப�ங்கொநதள �யிரிடப்�டுகி்றது.
ெடவு: ஜுன – ஜுனல ைொதத்தில் நடவு ப�ய்யப்�டுகி்றது.  
இரண்டு முதல் மூனறு முன்ற வயனல உழுது, 
்கனடசி உழவின க�ொது 10 டன �ண்னண உரம் 
க�ர்க்்க கவண்டும்.   30 ப�.மீ. ஆழக் குழிகதொண்டிக் 
கிழஙகு்கனள 30 – 45 ப�.மீ. இனடபவளியில் 
நடகவண்டும்.  ஒரு ஆதொரத்தின மீது ப்கொடி்கள 
சுறறிவிடப்�ட கவண்டும்.
நீர்பதாச்ம்: நடவு ப�ய்தவுடன நீர் �ொய்ச� கவண்டும். 
பினைர் அடுத்தடுத்து ஐநது நொட்கள  இனடபவளியில் 
நீர் �ொய்ச� கவண்டும்.
அறுவரட:  ்கொய்்கள (pods) 160 முதல் 180 நொட்களில் 
அறுவனட ப�ய்யப்�டுகின்றை.

படம் 10.26: குனளோரினயோ�ோ சூ�ர�ோ
II.  ெறுமணெத் ்தாவரம் பயிரிடல் - சிம்ன�ோன�ோ்கோன் 

சிட்னரட்்டஸ் (எலுமிச்சம் புல்)
எலுமிச�ம் புல் (Lemon grass) என�து திடைொை 
எலுமிசன� ைணமுனடய ஒரு பவப்�ைண்டல 
மூலின்கயொகும்.  எலுமிசன� சுனவ ஆசியச 
�னையலிலும், கதநீர்,  சுனவயூடடி்கள ைறறும் 
சூப்்களிலும் அதி்க ைதிப்புமிக்்கதொ்க உளளது.

த்சிய மருத்துவத் ்தாவர வதாரியம் (NMPB)
இநதிய அரசு 24.11.2000-ல் கதசிய 
ைருத்துவத் தொவர வொரியம் (NMPB) ஒனன்ற 
அனைத்தது.  தறக�ொது இநத வொரியம் இநதிய 
அர�ொங்கத்தின ஆயுஷ் (AYUSH) அனைப்பின 
கீழ் இயஙகுகி்றது.  �ல்கவறு அனைச�்கங்களின 
ஒருஙகினணப்பு ைறறும் ைத்திய, ைொநில 
ைறறும் �ர்வகத� அளவிலொை ைருத்துவ 
மூலதைத்துடன ஒடடுபைொத்த வளர்சசிக்்கொை 
ப்கொளன்கனய நனடமுன்றப்�டுத்துவதற்கொை 
ஒரு ப�ொருத்தைொை முன்றனய உருவொக்குவகத 
NMPB-ன முதனனை கநொக்்கைொகும்.  வளர்நது 
வரும் கதனவ்கனளப் பூர்த்தி ப�ய்ய இயல் 
ைறறும் அயல் சூழல் �ொது்கொப்பிலும் உளளூர் 
மூலின்க ைறறும் ைருத்துவ முக்கியத்துவம் 
வொய்நத நறுைண இனல்களிலும் ்கவைம் 
ப�லுத்தி வருகி்றது.

இநதிய அறிவியல் மறறும் ப்தாழில்நுடப 
ஆரதாய்ச்சிக ்கழ்கம் (CSIR Aroma Mission of India)
இநதிய அறிவியல் ைறறும் பதொழில்நுட� 
ஆரொய்சசிக் ்கழ்கம் நடவு ப�ய்தல், �தப்�டுத்துதல், 
ைதிப்புக் கூடடல் ைறறும் �நனதப்�டுத்துதல் மூலம் 
கிரொைப்பு்ற முனகைற்றத்திறகு உதவுகி்றது.  
இத்திடடம் நொடடில் அத்தியொவசிய எண்பணய் 
�ொர்நத நறுைணத் பதொழில் நி்றவுவதறகும் அதன 
வளர்சசிக்கும்  முக்கியப் �ங்களிக்கி்றது.  இதன 
மூலம் பதொழிற�ொனல்கள, விவ�ொயி்கள ைறறும் 
அடுத்த தனலமுன்ற பதொழில் முனைகவொருக்கும் 
பதொழிற�ொனல்கள உருவொவதறகு உ்கநத 
சுறறுசசூழனல ஏற�டுத்துகி்றது.    இநத 
நடவடிக்ன்க்கள அரசு ைறறும் தனியொர் 
அனைப்பு்களுடன ஒருஙகினணநது 
ப�யல்�டுத்தப்�டுகி்றது.  இத்திடடம் நொடடின 
�ல்கவறு �குதி்களிலும் நறுைணத் தொவரங்களின 
�யிரிடுதல் ைறறும் வணி்கப் �யன�ொடடின மூலம் 
பதொழில் முனைனவ வளர்க்்க உதவுகி்றது.
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276 ப�ொருளொதொரப் �யனுளள தொவரங்களும் பதொழில்முனைவுத் தொவரவியலும்

�ொைொன்கள ப�ய்யப் �யன�டுகின்றை.  இரப்�ர் 
ஹீவியோ பினரசிலயன்சிஸ் ைரப்�ொலிலிருநது 
தயொரிக்்கப்�டுகி்றது.  ்கொகிதகூழ் உற�த்தி என�து சீைக் 
்கண்டுபிடிப்பு.  �ொயங்கள �ண்னடய ்கொலங்களிலிருநது 
உ�கயொ்கத்திலுளளை.  இண்டிக்கொ இணடின்கோஃச�ரோ 
இனல்களிலிருநது ப�்றப்�டட �ொயைொகும் .  ஆரஞசு 
நி்ற ைருதொணி லோன�ோனியோ இனல்களிலிருநது 
ப�்றப்�டுகி்றது.  ஒப்�னைப் ப�ொருட்கள  இனறு 
அதி்க வணி்க ைதிப்ன�ப் ப�றறுளளதொல் இனவ 
கவதிப்ப�ொருள �ொர்நத ஆனலப் ப�ொருட்களொகிவிடடை.  
�ல்கவறு தொவரங்களிலிருநது ப�்றப்�டும் ைணமுளள, 
எளிதில் ஆவியொ்கக்கூடிய எண்பணய்்களிலிருநது 
நறுைணப் ப�ொருட்கள தயொரிக்்கப்�டுகின்றை.  
மூலின்கத் தொவரங்கள சிகிசன�க்்கொை ்கொரணி்களொ்க 
ைடடுமினறி �ொரம்�ரிய ைறறும் நவீை ைருநது 
தயொரிப்பில் முக்கிய மூலப்ப�ொருட்களொ்கவும் 
�ங்கொறறுகின்றை.  தொவரங்களிலிருநது ப�்ற�டும் 
ைருத்துவ மூலக்கூறு்களுளள ைருநது்கள உயிரி 
ைருநது எனறு அனழக்்கப்�டுகின்றது.  எனினும் சில 
தொவரங்களிலிருநது ப�்றப்�டும் கவதிப் ப�ொருட்கள 
ஒருவருனடய புலணுர்வுக் ்கொடசி்களில் ைருடசினய 
ஏற�டுத்தும் தனனையுனடயதொல் புலணுர்வு ைொற்ற 
ைருநது்கள எை அனழக்்கப்�டுகின்றை.  இதைொல் 
உலப்கஙகிலும் வொழும் ைக்்களின வொழ்வில் தொவரங்கள 
முக்கியப் �ஙகு வகிக்கின்றை.

பதொழில் முனைவுத் தொவரவியல் என�து 
தொவர வளங்கனளப் �யன�டுத்தி புதிய பதொழினல 
எவவொறு பதொடஙகுவது என�தனையும் அதற்கொை 
ப�யல்முன்ற்கனளயும் விளக்கும் தொவரவியல் பிரிவு, 
்கொளொன்கள, ்கொய்்கறி்களில் மி்கவும் வினலயுர்நத 
உண்ணக்கூடிய பூஞன�யின ்கனியுறுப்�ொகும்.

ஒறன்றசப�ல் புரதம் என�து ைனித உணவொ்ககவொ, 
விலஙகுத் தீவைைொ்ககவொ �யன�டும் புரதைொகிய 
நுண்ணியிரி்களின உலர்நத ப�ல்்கள ஆகும்.  �ொசி்கள, 
பூஞன�்கள, ஈஸ்ட்கள, �ொக்டீரியங்கள க�ொன்ற 
நுண்ணியிரி்கள இதில் �யன�டுத்தப்�டுகின்றை.

்கண்ணொடித் தொவரப் க�ண்கம் என�து 
பவளியில் பதரியக்கூடிய, ஒளிப்புகும்,  மூடிய 
்கண்ணொடி ்கலன்களில் வளர்க்கும் சிறு ப�டி்களின 
பதொகுப்�ொகும்.  முழு வளர்நத ைரத்தின வடினவயும், 
அளனவயும் ஒத்திருக்கும் ்கலன்களின குறுைரங்களொ்க 
வளர்க்்கப்�டும் ஜப்�ொனிய ்கனல க�ொன�ொய் ஆகும்.

மூலின்கத் தொவரங்களிலிருநது  
பிரித்பதடுக்்கப்�டும் கவதிப் ப�ொருட்கள 
�ொரம்�ரிய ைறறும் உயிரி ைருத்துவத்துன்ற்களில் 
ைனிதர்்களுக்கும் விலஙகு்களுக்கும் கநொய் தீர்க்்கப் 
�யன�டுத்தப்�டுகின்றை.  ஆைொல் இனறும் 
ப�ரும்�ொனனையொை மூலின்க ைறறும் நறுைணத் 
தொவரங்கள வளர்ப்புச சூழலுக்கு உட�டொத 
்கொடு்களிலிருநது தொன க�்கரிக்்கப்�டுகின்றை.

நீர்பதாச்ம்: இத்தொவரங்களுக்குத் கதனவயொை 
நீரின அளவு அது வளரும் ைண்ணின வன்கனயச 
�ொர்நது ைொறு�டும்.  வண்டல் ்கலநத ைண்னணவிட, 
ைணற�ொங்கொை, தளர்வொை ைண்ணிறகு அடிக்்கடி நீர் 
�ொய்ச� கவண்டும்.
அறுவரட: தண்டு 30 ப�.மீ. உயரமும் தண்டின 
அடிப்�குதி 1.5 ப�.மீ. சுற்றளனவயும் அனடயும் க�ொது  
தனரைடடத்திலிருநது அறுவனட ப�ய்ய கவண்டும்.

பதாடச்சுருக்கம்
ஆரம்�்கொலத்தில் உலகின �ல்கவறு �குதி்களில் 
கதொனறிய நொ்கரீ்கங்கள �ல்கவறு கநொக்்கங்களுக்்கொ்க 
�லவன்கயொை தொவரங்கனள அவறறின �யன�ொடடின 
அடிப்�னடயில் வளர்ப்புசசூழலுக்கு உட�டுத்திைர்.  
ப�ொருளொதொர முக்கியத்துவம் வொய்நத தொவரங்கள அதன 
�யன�ொடனடப் ப�ொறுத்து உணவுத் தொவரங்கள, தீவைத் 
தொவரங்கள, நொர் தொவரங்கள, ்கடனட தரும் தொவரங்கள, 
மூலின்கத் தொவரங்கள, ்கொகிதத் பதொழிற�ொனலயில் 
�யன�டுத்தப்�டும் தொவரங்கள, �ொயத் தொவரங்கள 
ைறறும் ஒப்�னைப் ப�ொருட்களில் �யன�டுத்தப்�டும் 
தொவரங்கள எை வன்கப்�டுத்தப்�டுகின்றை.  

இருப்பினும் ப�ரும்�ொனனை ைக்்களின 
உணவு அடிப்�னடயில் ஒரு சில தொனியங்கனளயும் 
சிறுதொனியங்கள, �ருப்பு வன்க்கள, ்கொய்்கறி்கள, 
�ழங்கள, ப்கொடனடப் �ழங்கள, �ர்க்்கனர்கள, 
எண்பணய் வினத்கள, �ொைங்கள, நறுைணப் 
ப�ொருட்கள , சுனவயூடடி்கனள �ொர்நதுளளது.

எண்பணய்்கள இரண்டு வன்கப்�டும்.  அனவ 
அத்தியொவசியைொை எண்பணய்்கள ைறறும் தொவர 
எண்பணய்்கள.  ப்கொழுப்பு அமிலங்கள நின்றவுற்ற 
அல்லது நின்றவு்றொக் ப்கொழுப்பு அமிலங்களொை 
உளளை.  கவர்க்்கடனல, எள, சூரிய்கொநதி, கதங்கொய் 
ைறறும் ்கடுகு எண்பணய் ப்கொடுக்கும் தொவரங்களொகும்.  
�னையல், க�ொப் தயொரிக்்க, ைற்ற �யன�ொடு்களுக்கு 
எண்பணய் உ�கயொ்கப்�டுத்தப்�டுகி்றது.  ஆல்்கலொய்ட 
ப்கொண்ட �ொைங்கள னைய நரம்பு ைண்டலத்னத 
தூண்டும்.  ்கொஃபி, கதயினல, க்கொக்கொ க�ொன்றனவ 
ஆல்்கைொலற்ற �ொைங்களொகும்.  �ல்லொண்டு்களொ்க 
உல்கபைஙகும் நறுைணப் ப�ொருட்கள 
உ�கயொ்கப்�டுத்தப்�டுகி்றது.  “நறுைணப்ப�ொருட்களின 
அரசி” எைப்�டும் ஏலக்்கொய் மிடடொய் பதொழிற�ொனல்கள 
ைறறும் �ொைங்கனள ைணமூடடப் �யன�டுகி்றது.  
மிளகு“நறுைணப்ப�ொருட்களின அர�ன” ஆகும்.  

தொவரவியலின�டி நொர் என�து ஒரு நீண்ட, 
குறுகிய ைறறும் தடித்த சுவருனடய ப�ல்லொகும்.  
நொர்்கள உ�கயொ்கத்தின அடிப்�னடயில் பந�வு 
நொர், தூரின்க நொர், பினைல் நொர், திணிப்பு நொர் எை 
வன்கப்�டுத்தப்�டும்.  �ருத்தி, �ணல், பதனனை 
ஆகியனவ நொர் ப்கொடுக்கும் தொவரங்களொகும்.  கதக்கு, 
கதொத்கத்தி, ்கருங்கொலி ்கடனட்கள ைரச�ொைன்கள 
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8. �ருத்தியின புது உல்கச சிறறிைங்கள
 அ) ்கோஸி்பபியம் ஆரன�ோரி்டம்
 ஆ) ்கோ. செரன�சியம்
 இ) அ ைறறும் ஆ இரண்டும்
 ஈ) ்கோ. �ோர�ச்டன்ஸ்
9.  கூறறு: ைஞ�ள �ல்கவறு புறறுகநொய்்கனள எதிர்க்கி்றது.
  ்கதாரணெம்: ைஞ�ளில் குர்குமின என்ற  ஆண்டி 

ஆக்ஸிபடண்ட உளளது.
 அ) கூறறு �ரி, ்கொரணம் தவறு
 ஆ) கூறறு தவறு, ்கொரணம் �ரி
 இ) கூறறு, ்கொரணம் - இரண்டும் �ரி
 ஈ) கூறறு, ்கொரணம் – இரண்டும் தவறு
10. �ரியொை இனணனயக் ்கண்டறி்க.
 அ) இரப்�ர் - ன�ோரியோ சரோ�ஸ்்டோ
 ஆ) �ொயம் - இணடின்கோஃச�ரோ அன்�க்டோ
 இ) ்கடனட - ப�்பரஸ் �ோ்பப�ரஸ்
 ஈ) ைரக்கூழ் - ஹீவியோ பினரசிலயன்ஸிஸ்
11. தவ்றொை இனணனயக் ்கண்டறி்க.
 அ) �ர்ைொ கதக்கு -  ச்டகன்டோ�ோ கிரோணடிஸ்
 ஆ) கதொத்கத்தி  - ்டோல்ச�ரஜியோ சிற்றி�ம்
 இ) ்கருங்கொலி  - ்டயோஸ்ப�ரஸ் எச��ம்
 ஈ) ைருதொணி   - ச�ோரியோ சரோ�ஸ்்டோ
12.  பினவரும் கூறறு்கனள ்கவனித்து அவறறிலிருநது 

�ரியொைவறன்ற கதர்வு ப�ய்யவும்.
  கூறறு I : ைணமூடடி்கள அத்தியொவசிய 

எண்பணயிலிருநது உற�த்திச ப�ய்யப்�டுகின்றை.
  கூறறு II : அத்தியொவசிய எண்பணய்்கள, தொவரங்களின 

�ல்கவறு �குதி்களில் உருவொக்குகின்றை.
 அ) கூறறு I �ரியொைது
 ஆ) கூறறு II �ரியொைது
 இ) இரண்டு கூறறு்களும் �ரியொைனவ
 ஈ) இரண்டு கூறறு்களும் தவ்றொைனவ
13.  கீழ்்கண்ட கூறறு்கனள ்கவனித்து, 

பினவருவைவறறுள �ரியொைவறன்றத் 
கதர்நபதடுக்்கவும்.

  கூறறு I: சித்த ைருத்துவத்தின ைருநது ஆதொரைொ்க 
மூலின்க்கள, விலஙகு்களின �ொ்கங்கள,  தொதுக்்கள, 
தனிைங்கள க�ொன்றனவ்கள உளளை.

  கூறறு II: நீண்ட நொட்கள / ்கொலம் ப்கடொத ைருநது்கள 
தயொரிக்்க ்கனிைங்கள �யன�டுத்தப்�டுகின்றை.

 அ) கூறறு I �ரியொைது
 ஆ) கூறறு II �ரியொைது
 இ) கூறறு்கள இரண்டும் �ரியொைனவ
 ஈ) கூறறு்கள இரண்டுகை தவ்றொைனவ.

மதீப்பீடு:
1.  பினவரும் கூறறு்கனள 

்கருத்தில் ப்கொண்டு 
�ரியொைவறன்ற கதர்நபதடு.

 i)  தொனியங்கள புல் குடும்� 
உறுப்பிைர்்கள

 ii)  ப�ரும்�ொனனையொை உணவுத் தொனியங்கள 
ஒருவினதயினலத் தொவரத் பதொகுதினயச �ொர்நதனவ

 அ) (i) �ரியொைது  ைறறும் (ii) தவ்றொைது
 ஆ) (i) ைறறும் (ii) – இரண்டும் �ரியொைனவ
 இ) (i) தவ்றொைது  ைறறும் (ii) �ரியொைது
 ஈ) (i) ைறறும் (ii) – இரண்டும் தவ்றொைது
2.  கூறறு: ்கொய்்கறி்கள ஆகரொக்கியைொை உணவின 

முக்கிய அங்கைொகும்.
  ்கதாரணெம்: ்கொய்்கறி்கள �னதப்�ற்றொை இனிய 

வொ�னை ைறறும் சுனவ்கள ப்கொண்ட தொவரப் 
�குதி்கள ஆகும்.

 அ) கூறறு �ரி ்கொரணம் தவறு.
 ஆ) கூறறு தவறு ்கொரணம் �ரியொைது.
 இ)  இரண்டும் �ரியொைனவ ைறறும்  ்கொரணம் 

கூறறுக்குச �ரியொை விளக்்கம் ஆகும்.
 ஈ)  இரண்டும் �ரியொைனவ ைறறும் ்கொரணம் 

கூறறுக்்கொை �ரியொை விளக்்கைல்ல.
3. கவர்்கடனலயின பி்றப்பிடம்
 அ) பிலிப்ன�னஸ் ஆ) இநதியொ
 இ) வட அபைரிக்்கொ ஈ) பிகரசில்
4. கூறறு I: ்கொஃபி ்கொஃபின ப்கொண்டது.
 கூறறு II: ்கொஃபி �ருகுவதொல் புறறுகநொய் வளர்க்கும்.
 அ) கூறறு I �ரி, கூறறு II தவறு
 ஆ) கூறறு I, II – இரண்டும் �ரி
 இ) கூறறு I தவறு, கூறறு II �ரி
 ஈ) கூறறு I, II – இரண்டும் தவறு
5. தூரின்க நொர் தரும் தொவரத்திறகு உதொரணம்
 அ) ன�ப்ரஸ்   ஆ) கவம்பு
 இ) �ருத்தி    ஈ) �னை
6.  ச்டகன்டோ�ோ கிரோணடிஸ் என�து இநதக் 

குடும்�த்தின தொவரம்.
 அ) கலமிகயசி   ஆ) ஃக�க�சி
 இ) டிப்டீகரொ்கொர்க�சி ஈ) எபிகைசி
7. ்டோச்ரிப்டஸ் இணடி்கோவின பி்றப்பிடம்
 அ) ஆப்பிரிக்்க பவப்�ைண்டலப் �குதி
 ஆ) பதனனிநதியொ, ஸ்ரீலங்கொ
 இ) பதன அபைரிக்்கொ, கிரீஸ்
 ஈ) இநதியொ ைடடும்
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14. ப�ொருத்தைற்றனத கதர்நபதடுக்்கவும்.
 அ) ஆனகரொகிரொபிஸ் - ்கல்லீரல் �ொது்கொப்பி
 ஆ) ஆடொபதொடொ  -  மூசசுக்குழனல 

விரிவனடயச ப�ய்யும்
 இ) பில்லொநதஸ்  - நீரிழிவு எதிர்ப்பு
 ஈ) குர்க்குமின   - எதிர் ஆக்சிஜகைறறி
15.  ப�யலொக்்க மூலைருநது டிரொனஸ்-

படடரொனைடகரொப்கனைொபியல் இதிலுளளது?
 அ) அபின    ஆ) ைஞ�ள
 இ) ்கஞ�ொசப�டி  ஈ) நிலகவம்பு
16. பினவருவைவறறுள ப�ொருத்தைொை இனண எது?
 அ)  �னைைரம் -  பிகரசினலப் பி்றப்பிடைொ்கக் 

ப்கொண்டது
 ஆ)  ்கரும்பு - ்கனனியொகுைரில் அதி்களவில் உளளது
 இ) ஸ்டீவிகயொ - இயறன்க இனிப்பு
 ஈ)  �தனீர் -   எத்தைொலுக்்கொ்க பநொதிக்்க 

னவக்்கப்�டுகி்றது
17.  புதிய உலகிலிருநது உருவொைதும், 

வளர்க்்கப்�டடதுைொை ஒகர தொனியம்?
 அ) ஒபர�ோ �ட்ப்டவோ ஆ) டிரிட்டிக்கம் ஏஸ்டிவம்
 இ) டிரிட்டிக்கம் டியூரம் ஈ) ஜியோ ன்ய்ஸ்
18. கீழ்்கண்ட கூறறு்களில் �ரியொைது எது / எனவ?
 i.  ்கொளொன்கள உண்ணக்கூடிய பூஞன�்களின 

்கனியுறுப்�ொகும்.
 ii.  ஒறன்றச ப�ல் புரதங்கள என�து ப�ரு 

உயிரிைங்களின உலர்நத ப�ல்்களொகும்.
 iii.  திரவக் ்கடற்கனள உரங்களின பதொடர் 

�யன�ொடு தொவரங்கள சுறறுசசூழல் அழுத்தத்னத 
தொஙகிக் ப்கொளள உதவுகி்றது.

 iv.  SCP வழக்்கைொை புரதங்களுக்கு முழுனையொை 
ைொற்றொகும்.

 அ. (i) ைறறும்  (ii)  ஆ. (i) ைறறும் (iii)
 இ. (i) ைறறும் (iv)  ஈ. (i) ைடடும்
19.  ஒறன்றச ப�ல் புரதத்னதப் �றறிய கூறு்களில் 

தவ்றொை இனண / இனண்கனளத் 
கதர்நபதடுக்்கவும்.

 i.  கவதிப்பூசசிக் ப்கொல்லி்கள – ைனிதர்்களுக்கும் 
சுறறுசசூழலுக்கும் �ொது்கொப்பு

 ii. ்கொளொன்கள - பவண் ்கொய்்கறி
 iii. �ொருக் - வளர்ப்பு ஊட்கம்
 iv. ்கடற்கனள - ப�ொடடொசியம் நின்றநதது
 அ. (i) ைறறும் (ii)  ஆ. (i) ைறறும் (iv)
 இ. (i) ைறறும் (iii)  ஈ. (i) ைடடும்
20.  ்கொளொன வளர்ப்பு �றறிய பினவரும் இனண்கனள 

ப�ொருத்து.

(I) னவக்க்கொலின அளவு (i) 75 – 85%
(II)  பதொகுதி்களுக்கினடகயயொை 

தூரம்
(ii) 20 ப�.மீ.

(III)  அறுவனட ப�ய்யும்க�ொது 
குனடயின  அளவு

(iii)  2 – 4 
அஙகுலம்

(IV) ஈரப்�தம் (iv) 10 – 12 ப�.மீ.

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

21.  கூறறு: ஸ்ன�ருலிைொ வளர்ப்பில் கதனவயொை 
ஊடடச�த்தில் �ொதியளவு முதலிலும் பினைர் 
மீதினயயும் வளர்ப்பு ஊட்கத்தில் க�ர்க்்கவும்.

  ்கதாரணெம்: அனைத்து ஊடடச�த்துக்்கனளயும் 
�ரிவில் க�ர்தொல் அது வளர்ப்பு ஊட்கத்னதப் 
�ொதிக்கும்.

  அ) கூறறு ைறறும் ்கொரணம் இரண்டும் �ரியொைது.  
்கொரணம் கூறறுக்குக்கு �ரியொை விளக்்கம் ஆகும்.

  ஆ) கூறறு ைறறும் ்கொரணம் �ரியொைது. ஆைொல் 
்கொரணம் கூறறுக்குச �ரியொை விளக்்கம் அல்ல.

 இ) கூறறு �ரியொைது, ்கொரணம் தவ்றொைது.
 ஈ) கூறறும் ்கொரணமும் தவ்றொைது.
22.  க�ொறறுக்்கற்றொனழயின ஒப்�னைப் �யன�ொடனட 

எழுது.
23.  ப�ொய் தொனியம் என்றொல் எனை?  எடுத்துக்்கொடடு 

தரு்க.
24.  குக்்கர்பிடடு்கள என்றொல் எனை?  ஏன 

இனவ முக்கிய க்கொனடக்்கொல ்கொய்்கறியொ்க 
�யன�டுத்த�டுகி்றது?

25.  எநத �ழத்தில் ப�ொடடொசியம் ப�றிநது 
்கொணப்�டுகி்றது? அதனுனடய ப�ொருளொதொர 
முக்கியத்துவத்னதத் தரு்க.

26.  ைரச�ொைொன்கள (நொற்கொலி க�ொன்றனவ) ப�ய்ய 
உ்கநத ்கடனட என�னத விவொதி.

27.  கவதிச �ொயத்னத க�ொடும் ஒருவருக்கு எரிச�ல் 
வருகி்றது.  நீங்கள அதறகு ைொ்றொ்க எனத சி�ொரிசு 
ப�ய்வீர்்கள.

28.  ைனித ஆகரொக்கியத்திறகுக் ்கொரணைொை உடல் 
நீர்ைங்களின ப�யர்்கனளத் தரு்க.

29.  இயறன்க கவளொண்னையின வனரயன்றனயத் 
தரு்க.

30.  க�ொன�ொய் – வனரயறு.
31.   ்கண்ணொடித் தொவரப் க�ண்கம் என்றொல் எனை?
32.  ‘்க�ப்பு்களின அர�ன’ எை அனழக்்கப்�டுவது எது?  

அதன ைருத்துவ முக்கியத்துவத்னத குறிப்பிடு.
33.  உயிரி ைருநது, தொவர ைருநது கவறு�டுத்து்க.
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மணெம்: வொ�னை (நறுைணம் அல்லது துர்வொ�னை)
சிறுநீர் பபருககி: சிறுநீர் பவளிகயறுவனத 
அதி்கரிப்�து
சிதரதாசிஸ்: ைதுப்�ழக்்கம் அல்லது ைஞ�ள ்கொைொனல 
கநொயிைொல் ஏற�டக்கூடிய நொள�டட ்கல்லீரல் கநொய்
ஆகசிஜத்ற்ற எதிர்ப்பி: ஆக்சிஜகைற்றத்னத 
எதிர்க்கும் ப�ொருள
அபதா்வதாயு நீககி: வயிறு அல்லது குடல் 
�குதியிலிருநது வொயுனவ பவளிகயறறும் ைருநது
ஊடடச்சத்து குர்றபதாடு: ஒருவரின ஆற்றல் 
ைறறும் ஊடடச�த்து உடப்கொளலில் உளள 
�ைநினலயற்றதனனை
வித்து: ்கொளொன வளர்ப்பிற்கொ்க பிரத்திகய்கைொ்க 
தயொரிக்்கப்�டும் னைசீலியம்
ெறுமணெத் ்தாவரங்கள்: நறுைண எண்பணய்்கனள 
உற�த்திச ப�ய்யும் தொவரம்
மணெமூடடிக ்கரல: ைணமூடடி ப�ய்யும் ப�யல்முன்ற 
அல்லது ்கனல.
ஒப்பர்ப் பபதாருட்கள்: பவளி அலங்கொரத்திற்கொ்க 
�யன�டுத்தப்�டும் ப�ொருட்கள அல்லது தயொரிப்பு
இனிப்ப்கம்: இனிப்பு்கள அல்லது மிடடொய்்கள 
விற்கப்�டும் அல்லது ப�ய்யப்�டும் இடம்
அழறசி எதிர்ப்பி: வீக்்கத்னத குன்றக்கும் தனனை 
ப்கொண்ட ஒரு ப�ொருள அல்லது சிகிசன�
அல்சீமர் தெதாய்: நினைவு, சிநதனை ைறறும் நடத்னதயில் 
பிரசசினை்கனள ஏற�டுத்தும் ைைசக�ொர்வு
ப்தால்குடி உயிரியல்: ைக்்கள ைறறும் 
தொவரங்களுக்கினடயிலொை உ்றவு �றறிய உயிரியல் 
பிரிவு
குணெபதாடம்: அர�ொங்கம், ைருத்துவம் அல்லது ைருநது 
பதொழில்�ொர் �மூ்கத்திைரொல் ைருநது மூலக்கூறு்கனள 
அனடயொளம் ்கொண்�தற்கொை வழி்கொடடுதல்்கனள 
ப்கொண்ட புத்த்கம்
நிறுத்தி: ஆவியொதல் வீதத்னத குன்றப்�தறகும் 
அதி்க ்கொற்றொல் ்கனரயும் தனனையுனடய 
ப�ொருட்கனள க�ர்க்கும் க�ொது நினலத்தனனைனய 
கைம்�டுத்துவதறகும் �யன�டுத்தப்�டும் ப�ொருள
வியர்னவ எதிர்ப்பி (நீக்கி): வியர்னவனய தடுப்�னத 
முதனனையொ்க ப்கொண்டு ப�யல்�டும் ப�ொருட்கள
சுனவயூடடல்: வொ�னைனய கைம்�டுத்தும் ை�ொலொ 
ைறறும் சுனவயீடடி்கனள ப்கொண்டு உணனவ 
�தப்�டுத்துதல் 

34.  �ொசிப்�யறு ைறறும் துவரம் �ருப்பின கதொற்றம் 
ைறறும் வினளயுமிடத்னத எழுது்க.

35.  சிறுதொனியங்கள என்றொல் எனை?  அதனுனடய 
வன்க்கள யொனவ? ஒவபவொனறிறகும் 
எடுத்துக்்கொடடு தரு்க.

36.  னலக்க்கொப�ர்சி்கொன எஸ்குபலனடமின 
ப�ொருளொதொர முக்கியத்துவத்னத எழுது்க.

37.  ஒருவர் திைமும் ஒரு க்கொப்ன� ்கொஃபி அருநதுவது 
அவருனடய ஆகரொக்கியத்திகு உதவும்.  இது �ரியொ?  
�ரிபயன்றொல் நனனை்கனள வரின�ப்�டுத்து.

38. ைஞ�ளின �யன்கனள �டடியிலிடு்க.
39.   �ொரம்�ரிய ைருத்துவ முன்ற்கள என்றொல் எனை? 

அது எவவொறு வன்கப்�டுத்தப்�டுகி்றது?  அவறறின 
கநொக்்கங்கள யொனவ?

40.  நறுைணத் தொவரங்கனள �யிரிடுவதன 
நனனை்கனளப் �டடியலிடு.

41.  ஒரு க�ொன�ொய் தொவரத்னத எவவொறு 
உருவொக்குவொய்?

42. NMPB என்றொல் எனை?
43.  ப்கொடனடப்�ழங்களின�யன்களில் நீயறிநதனத 

எழுது்க.
44.  நறுைணத்னதலங்களில் ைல்லி ைறறும் 

கரொஜொவின �ஙகினைத் தரு்க.
45.   நீயறிநத ஏதொவது இரு தொவரங்களின ப�யலொக்்க 

மூலைருநது ைறறும் ைருத்துவ முக்கியத்துவத்னதப் 
தரு்க.

46. அரிசியின ப�ொருளொதொர முக்கியத்துவத்னத தரு்க.
47.  தமிழ்நொடடில் எநத ைருத்துவ �ொரம்�ரிய முன்ற 

(TSM) �ரவலொ்க நனடமுன்றப்�டுத்தப்�டடதும், 
்கலொச�ொர ரிதீயொ்க ஏறறுக் ப்கொளளப்�டடதுைொகும்? 
விளக்கு்க.

48.  புலனுணர்வுைொற்ற ைருநது்கள என்றொல் எனை?  
அபின ைறறும் ்கஞ�ொசப�டி �றறிய குறிப்பு வனர்க.

49. நொர்்களின வன்க்கனள விவரி.
50.  நறுைணப்ப�ொருட்களின அர�ன, அரசி யொனவ?  

அவறன்ற விளக்கி, அவறறின �யன்கனளயும் 
விளக்கு்க.

51.  உன வீடடுத் கதொடடதிற்கொை இயறன்க 
பூசசிக்ப்கொல்லினய, வீடடிலுளள ்கொய்்கறி்கனளப் 
�யன�டுத்தி எவவொறு தயொரிப்�ொய்?

52.  ன்கயடக்்க சிறிய அன்ற �சுநதொவரங்கனளத் 
தயொரிக்்க எனை ப�ய்வொய்?

53.  ப�ங்கொநதள / எலுமிசன�ம் புல் �யிரிடுதனல �றறி 
்கடடுனர வனர்க.

்கரலச்பசதாற்கள்
உயவுப்பபதாருள்: உரொய்னவக் குன்றக்கும் 
எண்பணய் ப�ொருள
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உரலி: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.criyagen

உரலி: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agribook.venkatmc.agri

பபதாருைதா்தாரப் பயனுள்ை ்தாவரங்கள்

பசயல்முர்ற
• இதன மு்கப்பு �க்்கத்தில் நொம் �யைரொ்க இனணவதற்கொை த்கவல் பதரியும்,விரும்பிைொல் இனணநது 

ப்கொளளலொம்.
• அடுத்து நொனகு வ�தி்கள ப்கொடுக்்கப்�டடடிருக்கும், Packages of Practices-�ல்கவறு வன்கயொை 

கவளொண்�யிர்்கனள வளர்க்கும் முன்ற்கள ப்கொடுக்்கப்�டடிருக்கும்.
• Chat with expert- எளினையொை ஆைொல் அதி்க ை்கசூல் ப�ய்யும் விவ�ொயி்களிடம் நைது �நகத்கங்கனள 

க்கட�தறகு வழி ப�ய்கி்றது.
• Videos- பவறறி்கரைொை  விவ�ொய வழிமுன்ற்களின ்கொடசி்கள ப்கொடுக்்கப்�டடிருக்கும்.

AGRI BOOK- கவளொண்னை குறித்தும், 
கதொடடக்்கனல ைறறும் வைத்துன்ற குறித்தும், 
அவறறில் �யிரிடப்�டும் �யிர்்கள �றறியும் 
எளினைப்�டுத்தும் ப�யலி.

AgriApp-கவளொண்னை �ொர்நத 
இசப�யலி �யிர்வளர்ப்பு ைறறும் �ொது்கொப்பில் 
புதிய முன்ற்கனளயும்,விவ�ொயி்களின 
கநரினடயொை வழிக்்கொடடுதனலயும் 
நைக்கு

�டி 3 �டி 4�டி 1 �டி 2

�டி 3 �டி 4�டி 1 �டி 2

பசயல்முர்ற
• ப�யலியின மு்கப்பில் நொனகு வ�தி்கள உளளை, கவளொண்னை- வயல்�குதி்களில் ப�ருைளவில் 

�யிரிடப்�டும் பநல், �ருத்தி, ்கரும்பு க�ொன்றவறன்ற வளர்ப்�து �றறிய அணுகுமுன்ற்கள 
ப்கொடுக்்கப்�டடிருக்கும்.

• கதொடடக்்கனல - கதயினல,்கொபி க�ொன்ற கதொடடப்�யிர்்கனள வளர்ப்�து �றறிய அணுகுமுன்ற்கள 
ப்கொடுக்்கப்�டடுளளது.

• அங்க்க கவளொண்னை- �ொரம்�ரிய முன்றயிலொை விவ�ொய முன்ற,�ொரம்�ரிய உரம் க�ொன்றனவ குறித்து 
விளக்குகி்றது.

• வைத்துன்ற - வைங்களில் வளர்க்்கப்�டும் ைரங்கள �றறியும் வளர்ப்பு முன்றயினையும் விளக்குகி்றது.

*�டங்கள அனடயொளத்திறகு ைடடும்

இரணெயச்பசயல்பதாடு
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்கருவு்றொ இைப்ப�ருக்்கம் Apomixis

்கருவு்றொ வித்து Apospory

முனவித்து திசு Archesporium

மூடிய ைலர் Cleistogamous 
flower

உன்றகுளிர்�ொது்கொப்பு Cryopreservation

்கருப்ன� Embryo sac

ைலர் கதொறறுவி Floral primordium

சூல் ்கொம்பு Funiculus

நுண் வித்துருவொக்்கம் Microsporogenesis

�ல்்கருநினல Polyembryony

ஒடடுத் தண்டு Scion

கவர்்கடனட Stock

அலகு VI  – ்தாவரங்களில் இ்ப்பபருக்கம்

அலகு VII  – மரபியல்

அல்லீல் Allele
அயல்�னைடியம் Allopolyploidy
ைொறறு இனயத்தல் Alternative splicing
எதிர் குறியன்கள Anticodons
தன�னைடியம் Autopolyploidy
பிற்கலப்பு Backcross
்கலப்பு �ொரம்�ரியம் Blending inheritance
கினளவழி இடம்ப�யர்தல் Branch migration
நுனி மூடுதல் Capping
குறியீடடு இனழ Coding strand
இனணஓஙகுத்தனனை Codominance
முழுனையொை பினணப்பு Complete linkage

நிரப்பு க�ொதனை Complementation 
test

இனணப்பு Coupling
குறுக்க்கற்றம் Crossing over

DNA வளர்சினத ைொற்றம் DNA metabolism
ஓஙகுத்தனனை Dominance
இரடடிப்�ொதல் Duplication

முதல் ை்கவுச�நததி F1 generation (first 
filial generation)

்கடட ந்கர்வு �டுதி ைொற்றம் Frame shift mutation

்தாவரவியல் பசதாற்கைஞசியம் ைர�ணு இனடசப�யல் Gene interaction
ைர�ணு வனர�டம் Gene mapping
ைர�ணுத்பதொன்கயம் Genome

ைர�ணுவன்கயம் Genotype

ஒருைடியம் (�னைம்) Haploidy
�ொரம்�ரியம் Heredity
ைொறு�டட�ண்பினணவு Heterozygous
ஒத்த அனைவிட 
குகரொகைொக�ொம்

Homologous 
chromosome

முழுனைப�்றொ 
ஓஙகுத்தனனை

Incomplete 
dominance

முழுனையற்ற பினணப்பு Incomplete linkage

�ொர்பினறி ஒதுஙகுதல் Independent 
assortment

அ்க பைத்திலொக்்கம் Internal methylation
தனலகீழ் திருப்�ம் Inversion
தொவும் ைர�ணுக்்கள Jumping genes
பினணப்புத் பதொகுதி Linkage group
நினலயிடம் Locus
வனர�ட அலகு Map unit
தவ்றொ்க பவளிப்�ொடடனடயும் 
�டுதிைொற்றம் Mis-sense mutation

ஒரு �ண்புக்்கலப்புயிரி Monohybrid
�ல்கூடடு அல்லீல்்கள Multiple alleles
�டுதிைொற்றக் ்கொரணி Mutagen
�டுதிைொற்றம் Mutation
ப�ொருளுணர்த்தொத �டுதி 
ைொற்றம் Non-sense mutation

முனபினஒத்தவரின� Palindrome
பு்றத்கதொற்றவன்கயம் Phenotype
இைசப�ல்்கலப்�ற்றது Purity of gametes
ஒடுஙகுத்தனனை Recessive
வில்கல் Repulsion
தனடக்்கடடு பநொதி்கள Restriction enzymes

RNA இனயத்தல் RNA Splicing
திடீர் ைொற்றம் Saltation
தனித்பதொதுஙகுதல் Segregation
பதொடர்வரின� Sequence
�ொல் பினணப்பு Sex linkage
அனைதி �டுதிைொற்றம் Silent mutation
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அலகு VIII  – உயிரிப்தாழில்நுடபவியல்

ப�யறன்க வினத்கள Artificial seeds

நுண்ணுயிர் அற்ற நினல Aseptic condition

்கதிரியக்்க �டபைடுப்பு Autoradiography

உயிரி சில்லு Biochip

உயிரித்திரள Biomass

உயிரி ைருநதொக்்கம் Biopharming

உயிரிப�ொருள ப்கொளனள Biopiracy

உயிரி வினை்கலன / 
பநொதி்கலன

Bioreactor / 
Fermentor

உயிரி உற�த்தி Biosynthesis

தொங்கல் ்கனர�ல் Buffer

்கடத்தி Carriers

ந்கபலொத்த தொவரங்கள Cloned Plants

ந்கல்ப�ருக்்கம் Cloning

ந்கலொக்்க ்களம் Cloning Site

உன்றகுளிர் பவப்�நினல 
க�ணல்

Cryoconservation

்கலப்பிை பிளொஸ்மிட்கள Cybrids

கவறு�ொடு இழத்தல் Dedifferentiation

கவ்ற�ொடுறுதல் Differentiation

DNA வஙகி DNA Bank

கீழ்்கொற �தப்�டுத்தம் Downstream 
Process

்கரு உருவொக்்கம் Embryogenesis

சிறு்கருக்்கள Embryoids

பிளவுறு ைர�ணு Split genes
பதொடக்்கக் குறியன Start codon
இனணப்பினணப்புக் 
கூடடனைப்பு

Synaptonemal 
complex

இனணச க�ர்தல் Synopsis
வொலொக்்கம் Tailing
்கதிர் குஞ�வினத Tassel seed
வொர்ப்பு இனழ Template strand
க�ொதனைக்்கலப்பு Test cross
நொன்கனை நினல Tetrad stage
முப்புளளி க�ொதனைக் ்கலப்பு Three point test cross
இடம்ப�யர்தல் Translocation

பிரிகூறு Explant

பநொதித்தல் Fermentation

இழுை மினைொற பிரித்தல் Gel Electrophoresis

ைர�ணு Gene

ைர�ணு வஙகி Gene Bank

ைர�ணு துப்�ொக்கி Gene Gun

ைர�ணு ன்கயொளும் 
பதொழில்நுட�ம்

Gene Manipulation 
Technique

ைர�ணு ைொற்றப்�டட 
தொவரங்கள

Genetically 
modified plants

ைர�ணு பதொன்கயம் Genome

�சுனை ஒளிர் புரதம் Green Fluorescence 
Protein

வனனையொக்குதல் Hardening

ைனித ைர�ணு பதொன்கய 
பதொடர் வரின�

Human Genome 
Sequence

உளநுனழத்தல் Inoculation

ப�ருகி Insert

ஆய்வுகூட க�ொதனை 
வளர்ப்பு

invitro culture

தனினை�டுத்துதல் Isolation

சீரடுக்கு ்கொறறு �ொய்வு அன்ற Laminar air flow 
chamber

திரவ ஊட்கம் / திரவ 
வளர்ப்பு 

Liquid medium/ 
liquid culture

அனடயொளக்குறி Marker

நுண்ப�லுத்துதல் Microinjection

நுண்ப�ருக்்கம் Micropropagation

பூஞன� சீரனைப்�ொக்்கம் Mycoremediation

ஊடட ஊட்கம் Nutritional medium

உறுப்பு்களொக்்கம் Organogenesis

முனபின ஒத்த வரின� Palindrome Sequence

தொவர சீரனைப்�ொக்்கம் Phytoremediation

ை்கரநத வஙகி Pollen Bank

துருவி Probe

ைறுகூடடினணவு DNA Recombinant DNA

ைறுகூடடினணவு Recombination

ைறுகவறு�ொடுறுதல் Redifferentiation

மீள உருவொக்்கம் Regeneration

ந்கல் தடடிடுதல் 
பதொழில்நுட�முன்ற

Replica Plating 
Technique
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தனட ்கடடு பநொதி Restriction Enzyme

உடல் ்கருவுருக்்கள Somatic Embryoids

நுண்ணுயிர் நீக்கிய நினல Sterile condition

நுண்ணுயிர் நீக்்கம் Sterilization

திசு வளர்ப்பு Tissue culture

முழு ஆக்குத்தி்றன 
ப�ற்றனவ

Totipotency

பதொறறுதல் Transfection

இடைொறறிக் கூறு்கள Transposon

கைல்்கொற �தப்�டுத்தம் Upstream Process

தொஙகி ்கடத்தி Vector

னவரஸ் அற்றத் தொவரங்கள Virus free plants

நடக்கும் ைர�ணுக்்கள Walking Genes

அலகு IX  – ்தாவர சூழநிரலயியல்

கவளொண்்கொடு்கள Agroforestry

அயல் ஊடுருவும் 
சிறறிைங்கள

Alien Invasive species

கவதியத்தனடப் 
ப�ொருட்கள

Allelopathic 
chemicals

குத்துயரம் Altitude

சுய சூழ்நினலயில் Autecology 

ஆழ்மிகு ைண்டலம் Benthic

ஆழ் உயிரி்கள Benthos

உயிரி்கரிைம் Biochar

உயிர்ைம் Biome

உயிரி நில அனைவு Biotope

்கொர்�ன வழித்தடம் Carbon foot print

்கொர்�ன ஒதுக்்கைனடதல் Carbon sequestration

்கொர்�ன கதக்கி Carbon sink

கூடடுப் �ரிணொைம் Co-evolution

சினதப்�னவ்கள Decomposers

சூழ்நினலப்�டி்கள Ecological hierarchy

இனடசசூழலனைப்பு Ecotone

சூழல் நில அனைவு Ecotope

�ழ உண்ணி்கள Frugivores

்கடல் அருகு வொழ் 
�்றனவ்களின எச�ம்

Gnano

புவி வொழிடம் Habitat

ைடகு Humus

விரிவ்கலம் Latitude

�ொவனை ப�யல்்கள Mimicry

ப�யல் வொழிடம் Niche

ஓக�ொன குன்றதல் Ozone depletion 

ஒளிசக�ர்க்ன்க �ொர் 
ப�யலூக்்கக் ்கதிர்வீசசு

Photosyntheicaly 
active radioactive

 தொவர சூழ்நினலயியல் Plant Ecology

ப்கொனறுண்ணும் 
வொழ்க்ன்க முன்ற

Predation

க்கொயில் ்கொடு்கள Sacred groves

வினதப்�நது Seedball

�மூ்கக்்கொடு்கள Social forestry

ைண்ணின 
பநடுக்குபவடடு விவரம்

Soil profile

நினலப்�யிர் Standing crops

நினலத்தரம் Standing quality 

வழிமுன்ற வளர்சசி Succession 

கூடடுச சூழ்நினலயில் Synecology

நிலப்�ரப்பு வடிவனைப்பு 
்கொரணி்கள

Topographic factors

ஊடட ைடடம் Trophic level

அலகு X  - பபதாருைதா்தார ் தாவரவியல் 

புதிய தட�பவப்�
நினலக்கு �ழகுதல் Acclimatization

பதொல்லியல் �திவு்கள Archeological 
records

நறுைணத் தொவரம் Aromatic plant
உயிரிமூலக்கூறு ைருநது Bio medicine
உயிரி உரம் Biofertilizers
�னையல் Culinary
வடிநீர் Decoction
வளர்ப்புச சூழலுக்கு 
உட�டுத்துதல் Domestification

ை்கரநதத்தொள நீக்்கம் Emasculation
பதொழில் முனைகவொர் Entrepreneur
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 ஆ) நிலக்்கடனல
 இ) �ர்க்்கனர வளளிக்கிழஙகு
 ஈ) உருரைககிழஙகு
4.  �நனதயில் கினடக்கும் ை்கரநதத்து்கள 

ைொத்தினர்கள (NEET 2014)
 அ) க�ொதனைக்குழொய் ்கருவுறுதல்
 ஆ) �யிர்ப�ருக்்க நி்கழ்வு்கள
 இ) கூடு்ல் ஊடடப்பபதாருள்
 ஈ) பு்றவொழிட க�ணுன்க
5. ப்கய்டடகைொக்கமி என�து (NEET 2014)
 அ)  ஒரு மலரின ம்கரந்த்து்கள் அத் ்தாவரத்தின 

மறப்றதாரு மலரர ்கருவு்றச் பசய்்ல்.
 ஆ)  ஒரு ைலரின ை்கரநதத்து்கள அகத ைலனர 

்கருவு்றச ப�ய்தல்
 இ)  ஒகர சிறறிைக் கூடடத்திலுளள ஒரு தொவர 

ைலரின ை்கரநதத்து்கள கவப்றொரு தொவர 
ைலனரக் ்கருவு்றச ப�ய்தல்

 ஈ)  பவவகவறு சிறறிைக் கூடடத்திலுளள தொவர 
ைலர்்களினடகய ்கருவுறுதல் நனடப�றுதல்

6.  கீழ்்கண்டவறறில் எது புது ைரபியல் க�ர்க்ன்கனய 
உருவொக்கி கவறு�ொடு்கனளத் தருகி்றது? (NEET 
2016)

 அ) தனழவழி இைப்ப�ருக்்கம்
 ஆ) �ொர்த்திகைொபஜனிசிஸ்
 இ) பதாலி்ப் பபருக்கம்
 ஈ) சூல்திசு �ல்்கருநினல
7.  மூடுவினதத் தொவரங்களில் ப�யல்�டும் ப�ருவித்து 

எதுவொ்க வளர்சசியனடகி்றது?  (NEET 2017)
 அ) ்கருவூண்திசு ஆ) ்கருப்ரப
 இ) ்கரு  ஈ) சூல்
8.  ப்கொடுக்்கப்�டடுளள கூறறில் எது உண்னையல்ல

 (NEET 2016)
 அ)  �ல சிறறிைங்களின ை்கரநதத்து்கள்கள 

ஒவவொனைனய ஏற�டுத்துகி்றது.
 ஆ)  திரவ னநடரஜனில் �ொது்கொக்்கப்�ட 

ை்கரநதத்து்கள �யிர் ப�ருக்்க நி்கழ்வு்களில் 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது.

 இ)  ம்கரந்ப்ரப பவடித்்லுககு டபீடடம் 
உ்வுகி்றது.

 ஈ)  ை்கரநதத்து்களின எக்ன�ன 
ஸ்க�ொகரொப�ொலினிைொல் ஆைது.

9)  இருைடிய ப�ண் தொவரத்னத நொனைடிய 
ஆண் தொவரத்கதொடு ்கலப்பு ப�ய்து ப�்றப்�டட 
வினதயிலுளள ்கருவூண் திசுவின ைடியநினல
 (AIPMT 2004)
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அலகு VI  – ்தாவரங்களில் இ்ப்பபருக்கம்
தபதாடடித் த்ர்வு த்கள்வி்கள்

அத்தியொவசிய எண்பணய் Essential oil
்கனி உடலம் Fruiting body
�ன�யம் Gluten
தனழ உரம் Green manuring
�ழுப்பு �ொசி Kelp
இயறன்க கவளொண்னை Organic agriculture
சிறறுருண்னட்கள 
ஆக்குதல் Pelleting

தொவர கநொயியல் Plant pathology
ப�ொய் தொனியம் Pseudo cereal
பநடி (அல்லது) ்கொரம் Pungent
பிசின Resin
பைன்கடனட Sapwood
நின்றவுற்ற ப்கொழுப்பு 
அமிலம் Saturated fatty acids

வினத கநர்த்தி Seed treatment / seed 
dressing

பூஞன� வித்து Spawn
தூண்டி Stimulant
புல் கினளத்தல் Tillering
நின்றவு்றொ ப்கொழுப்பு 
அமிலம்

Unsaturated fatty 
acids

வீரியம் Vigour
எளிதில் ஆவியொகும் 
எண்பணய் Volatile oil

1.  கீகழ ப்கொடுக்்கப்�டடுளளவறறில் எத்தொவரம் 
இனலவழி இைப்ப�ருக்்கம் ப�ய்கி்றது? 
 (DPMT 2003)

 அ) அக்கவ ஆ) பிரரதயதாஃபில்லம்
 இ) கிளொடிகயலஸ் ஈ) உருனளக்கிழஙகு
2.  மூடிய ைலர் ை்கரநதசக�ர்க்ன்கயின நனனை

 (NEET 2013)
 அ) அதி்க ைரபியல் கவறு�ொடு
 ஆ) அதி்க வீரியமுளள �நததி
 இ)  ம்கரந்ச்தசர்கர்க ்கதாரணி்கரை சதாரதா்நிரல
 ஈ) விவிக�ரி
3.  உண்ணத்தகுநத தனரகீழ் தண்டிறகு 

எடுத்துக்்கொடடு (NEET 2014)
 அ) க்கரட
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 அ) ஐம்ைடியம்  ஆ) இருைடியம்
 இ) மும்ைடியம் ஈ) ெதானமடியம்
10)  கீகழ ப்கொடுக்்கப்�டடுளள தொவர அனைப்பு 

இனணயில் எது ஒருைடிய குகரொகைொக�ொம்்கனளப் 
ப�றறுளளது  (AIPMT 2008)

 அ)  முடனட உட்கரு ைறறும் இரண்டொம்நினல 
உட்கரு

 ஆ)  ப�ருவித்து தொய்ப�ல் ைறறும் எதிரடிச ப�ல்்கள
 இ)  முடரட பசல் மறறும் எதிரடிச்பசல்்கள்
 ஈ)  சூல்திசு ைறறும் எதிரடிச ப�ல்்கள
11)  இருவினதயினலத் தொவரத்தில் ப�ொதுவொ்க 

்கருப்ன�யில் ்கொணப்�டும் உட்கருக்்களின 
அனைப்பு (AIPMT 2006)

 அ) 2 + 4 + 2  ஆ) 3 + 2 + 3
 இ) 2 + 3 + 3  ஈ) 3 + 3 + 2
12)  ்கொறறின மூலம் ை்கரநதசக�ர்க்ன்க நனடப�றும் 

ைலர்்கள (AIPMT PRE 2010)
 அ)  சிறிய, பூநகதன சுரக்கும், உலர் 

ை்கரநதத்து்கள்கள
 ஆ)  சிறிய, பிரொ்க�ைொை நி்றமுனடய, அதி்க அளவு 

ை்கரநதத்து்கள்கள உருவொக்கு�னவ 
 இ)  சிறிய, அதி்க அைவு ம்கரந்த்து்கள்்கள் 

உருவதாககுபரவ
  ஈ)  ப�ரிய,  மிகுதியொை பூநகதன ைறறும் 

ை்கரநதத்து்கள்கள உருவொக்கு�னவ
13) நூலினழ �ொதைத்தின �ணி (AIPMT 2014)
 அ)  சூல்கமுடிக்கு ஏறபுனடய ை்கரநதத்து்கனளக் 

்கண்டறிதல்
 ஆ)  உருவொக்்கப�ல் �குப்�னடதனலத் 

தூண்டுதல்
 இ) பூநகதன உற�த்தி ப�ய்தல்
 ஈ)  ம்கரந்ககுழதாய் நுரழ்லுககு வழி்கதாடடுகி்றது
14)  பதனனையின இளநீர் குறிப்பிடுவது 

 (NEET 2016)
 அ) எண்கடொ்கொர்ப்
 ஆ) �னதப்�றறுனடய மீக�ொ்கொர்ப்
 இ) தனி உட்கரு�ொர் முன்கரு
 ஈ) ்னி உட்கருசதார் ்கருவூணதிசு
15)  நீர் னையொ�நத் ைறறும் நீர் அல்லியில் 

ை்கரநதசக�ர்க்ன்க நனடப�றுவதறகு  உதவும் 
மு்கவர் (NEET 2016)

 அ) பூச்சி்கள் அல்லது ்கதாறறு
 ஆ) �்றனவ்கள

 இ) பவௌவொல்்கள
 ஈ) நீர்
16)  ப�ரிஸ்ப�ர்ம் ்கருவூண்திசுவிலிருநது 

கவறு�டும் விதம் (NEET 2013)
 அ) ஒருைடிய திசுவொ்க இருத்தல்
 ஆ) க�மிப்பு உணவு இல்லொதிருத்தல்
 இ) இருமடிய திசுவதா்க இருத்்ல்
 ஈ)  இரண்டொம் நினல உட்கருகவொடு �ல 

விநது்கள இனணநது உருவொதல்
17)   மூடுவினதத் தொவரங்களில் எநத ப�ல் �குப்புறறு 

ஆண் க்கமீட்கள உருவொகின்றை? (AIPMT 
2007)

 அ) நுண்வித்து தொய்ப�ல் ஆ) நுண்வித்து
 இ) உருவதாக்க பசல் ஈ) தனழவழிசப�ல்
18)  கவறறிட �ல்்கருநினல எனும் ்கருவு்றொ இைப்ப�ருக்்க 

வன்கயில் ்கரு எதிலிருநது கநரடியொ்கத் 
கதொனறுகி்றது? (AIPMT 2005)

 அ)  ்கருப்ன�யிலுளள சிைர்ஜிட அல்லது 
எதிரடிசப�ல்்கள

 ஆ) சூல்திசு அல்லது சூல்உர்ற்கள்
 இ) ்கருமுடனட
 ஈ) சூலிலுளள துனண ்கருப்ன�்கள
19)  ஒரு தொனிய வன்கயில் ்கருவின ஒகர ஒரு 

வினதயினல எது? (AIPMT 2006)
 அ) முனளகவர் உன்ற
 ஆ) ஸ்குடடல்லம்
 இ) முனஇல
 ஈ) முனளகுருத்து உன்ற
20)  சூல் வனளவதொல் சூல்திசு ைறறும் ்கருப்ன� 

சூல்்கொம்பிறகு ப�ஙகுத்தொ்க அனைநதிருக்கும் 
வன்க (AIPMT 2004)

 அ) க்கம்ஃன�கலொடிரொ�ஸ்
 ஆ) அைொடிரொ�ஸ்
 இ) ஆர்கதொடிரொ�ஸ்
 ஈ) பைமிஅ்தாடிரதாபஸ்
21)  இரடனடக் ்கருவுறுதலின க�ொது 

்கருவூண் திசு எதிலிருநது உருவொகி்றது? 
 (AIPMT 2000)

 அ)  இரணடு துருவ உட்கரு மறறும் ஒரு ஆண 
த்கமீட

 ஆ)  ஒரு துருவ உட்கரு ைறறும் ஒரு ஆண் 
க்கமீட

 இ) முடனட ைறறும் ஆண் க்கமீட்கள
 ஈ)  இரண்டு துருவ உட்கரு ைறறும் இரண்டு 

ஆண் க்கமீட்கள
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1.  ன�டகடொபிளொ� ஆண் ைலடடுத்தனனை 
உனடய தொவரங்களில் ைர�ணுக்்கள 
அனைநதிருக்குமிடம் (AIPMT 2005)

 அ)  ரமடதடதா்கதாணடரியதா மரபணுத் ப்தார்கயம்
 ஆ) ன�டகடொ�ொல்
 இ) �சுங்கணி்க ைர�ணுத் பதொன்கயம்
 ஈ) நியூக்ளியொர் ைர�ணுத் பதொன்கயம்
2.  நீவிர் அறிநத எநத வன்க �ொரம்�ரியத்தில் 

அதி்களவு தொய்வழியின தொக்்கம் �நததி 
்களினடகய ்கொணப்�டுகி்றது? (AIPMT 2006)

 அ) ஆடகடொக�ொைல்
 ஆ) ரசடதடதாபிைதாஸ்மிக
 இ) Y-இனணநதது
 ஈ) X-இனணநதது
3.  பினவருவைவறறுள பைண்டலின ஓஙகு �ண்பு 

விதியின அடிப்�னடயில்  விளக்்க இயலொத 
கூறறு எது? (AIPMT 2010)

 அ) ்கொரணி்கள இனண்களொ்கக் ்கொணப்�டும்
 ஆ)  ஒரு குறிப்பிடட �ண்பினை ்கடடுப்�டுத்தும் 

தனிப்�டட அலகு ்கொரணி எனறு 
அனழக்்கப்�டுகின்றது

 இ)  ஒரு இனண ்கொரணி்களில் ஒரு ்கொரணி 
ஓஙகியும், ைறப்றொனறு ஒடுஙகியும் 
்கொணப்�டும்

 ஈ)  அல்லீல்்கள் எநநிரலயிலும் ்கலப்பு்றதா 
வணணெம் இரு பணபு்கள் மீைவும் F2 
சந்தியில் ்கதாணெப்படும்

4.  பைண்டலின எநத க�ொதனையில் 
F2 தனலமுன்றயினக�ொது 1:2:1 எநத 
விகிதொ�ொரம் ைர�ணுவொக்்க ைறறும் 
பு்றத்கதொற்ற வன்கனய ஒத்துளளது? 
 (AIPMT 2012)

 அ)  ஒரு பணபுக ்கலப்பில் முழுரமயற்ற 
ஓஙகுத்்னரம

 ஆ) இனண ஓஙகுத்தனனை
 இ) இரு �ண்புக் ்கலப்பு
 ஈ)  ஒரு �ண்புக் ்கலப்புடன முழுனையொை 

ஓஙகுத்தனனை
5.  ஒரு பிளிகயொடகரொபிக் ைர�ணுவொைது 

(AIPMT 2015 – ைறுகதர்வு)
 அ)  ஒரு உயிரி்த்தில் பல பணபு்கரைக 

்கடடுப்படுத்தும்
 ஆ)  பதொனனை தொவரங்கனள ைடடும் 

பவளிப்�டுத்த

 இ)  பிளிகயொசீன ்கொலத்திலிருநது �ரிணமித்த 
ைர�ணுவொகும்

 ஈ)  ைறறுபைொரு L ைர�ணு கூடடனைப்பில் ைடடும் 
ஒரு �ண்ன�க் ்கடடுப்�டுத்தும்

6.  ஒரு தூய்கொல்வழித் தொவரம் என�து 
 (NEET Phase II 2016)

 அ)  ஒத்் பணபிரணெவு மறறும் ்னர் ஒத்் 
சந்தி உருவதாக்கம்.

 ஆ)  எப்க�ொதும் ஒடுஙகுத் தனனை 
ஒத்தப்�ண்பினணவு ைரபிய ்கடடனைப்பு

 இ)  ஒத்த வன்கய ப�ரு்கவல்ல ஓரனைப்பு
 ஈ)  பதொடர்�ற்ற தொவரங்களுக்கினடகய அயல் 

ை்கரநதசக�ர்க்ன்க மூலம் உருவொகும் 
தொவரம்

7.  தர�த்திறகு �திலொ்க �ர்க்்கனரனயப் 
ப�றறிருநததொல் �டடொணித் தொவரத்தில் 
சுருஙகிய வினத்கனள பைண்டல் ப�ற்றொர்.  
இதறகு ்கொரணைொை பநொதி யொது? (AIPMT 
2001)

 அ) அனைகலஸ்
 ஆ) இனவர்கடஸ்
 இ) னடயஸ்கடஸ்
 ஈ) ்ரச கிரைத்்ல் பெதாதி இல்லதாரம
8.  நிரப்பு ைர�ணுவின விகிதம்? 

 (AIPMNT 2001)
 அ) 9:3:4 ஆ) 12:3:1
 இ) 9:3:3:4 ஈ) 9:7
9.  333 அமிகைொ அமிலத்னதக் ப்கொண்ட ஒரு 

RNA 999 ்கொரத்னதக் ப்கொண்டிருக்கி்றது. 
இதில் 901 அனைவிடத்தில் இருக்கும் 
்கொரம் நீக்்கப்��டடு  998 ்கொரங்களொைொல், 
எத்தனை குறியன்களில் ைொறு�ொடு நி்கழும்? 
 (NEET 2017)

 அ) 1 ஆ) 11
 இ) 33 ஈ) 333 
10.  ஒத்த �ண்பினணவு சிவப்பு ைலருனடய ஒரு  

தொவரத்னத ஒத்த�ண்பினணவு ப்கொண்ட 
பவளனள ைலருனடய தொவரத்துடன 
்கலப்புறுத்தம் ப�ய்யும் க�ொது கினடக்கும் �நததி

 (AIIMS 1999, 2002, 2007)
 அ) �ொதி பவளனள ைலருனடயது   
 ஆ) �ொதி சிவப்பு ைலருனடயது
 இ) அனைத்தும் பவளனள ைலருனடநது
 ஈ) அர்த்தும் சிவப்பு மலருரடயது

அலகு VII  – மரபியல்
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11.  இரு தொவரங்களுக்கினடகய நி்கழும் இரு�ண்பு 
க�ொதனைக் ்கலப்பிைொல் உருவொகும் விகிதைொைது?
 (AIIMS 2001)

 அ) 2:1  ஆ) 1:2:1
 இ) 3:1  ஈ) 1:1:1:1
12.  தூய்கொல்வழிப் ப�ருக்்கம் எனதக் குறிக்கி்றது? 

(AIIMS 2002, AIIMS 2007)
 அ) ைொறறு�ண்பினணவுத்தனனை ைடடும்
 ஆ)  ைொறறு�ண்பினணவுத்தனனை ைறறும் 

பினணப்பு
 இ) ஒத்்பணபிரணெவுத்்னரம மடடும்
 ஈ)  ஒத்த�ண்பினணவுத்தனனை ைறறும் 

சுய�ொர்பினனை
13.  AABBCC x aabbcc ்கலப்பில் உருவொகும் 

முதல் ை்கவுச�நததியில் எத்தனை 
ைொறு�டட க்கமீட்கள கதொனறுகின்றை.? 
 (AIIMS 2004)

 அ) 3 ஆ) 8 இ) 27 ஈ) 64
14.  கீழ்்கொண்�னவ்களுள எசசூழலில் இனண 

ஓஙகுத்தனனை ைர�ணுக்்கனளக் 
குறிப்பிடுகி்றது? (AIIMS 2009)

 அ)  ஒரு ைர�ணு பவளிப்�ொடனடயும் க�ொது 
பு்றத்கதொற்ற வன்கய வினளனவ அல்லீல்்கள 
ைன்றக்கி்றது.

 ஆ)  அல்லீல்்கள இரண்டும் இனடப�யலிைொல் ஒரு 
�ண்ன� பவளிப்�டுத்தும்.  இப்�ண்பு அதன 
ஒவபவொரு ப�றக்றொனர ஒத்கதொ அல்லது 
ஒத்திருக்்கொைகலொ ்கொணப்�டும் 

 இ)  ஏகதனும் ப�றக்றொனர �ொர்நகதொ அல்லது 
�ொரொைகலொ உளள �ண்புக் கூறில் உளள 
இரு அல்லீல்்கள

 ஈ)  அல்லீல்்கள் ஒவபவதானறும் 
மதாறறுபணபிரணெவு நிரலயில் அ்ன 
்னித்் ்தாக்கத்ர் உணடு பணணுகின்ற்

15.  ‘A’னவ ஓஙகு அல்லீலொ்கவும், ‘a’னவ ஒடுஙகு 
அல்லீலொ்கவும் ப்கொண்டு முதல் ை்கவுச�நததியில் 
Aaனவ aaவுடன ்கலப்பு்றச ப�ய்யும்க�ொது 
ப�ரும்�ொலும் பவளிப்�டுவது (AIIMS 2016)

 அ)  அனைத்தும் ஓஙகுதனனை பு்றத்கதொற்ற 
வன்கயத்னத பவளிப்�டுத்தும்

 ஆ)  அனைத்தும் ஒடுஙகுத்தனனை பு்றத்கதொற்ற 
வன்கயத்னத பவளிப்�டுத்தும்

 இ)  50% விழுக்கதாடதா்க இரு வர்கயமும் முர்றதய 
ஓஙகுத்்னரம மறறும் ஒடுஙகுத்்னரம 
பு்றத்த்தாற்ற வர்கயங்கரை பவளிப்படுத்்ம் 

 ஈ)  75% ஒஙகுத்தனனை பு்றத்கதொற்ற 
வன்கயத்னத பவளிப்�டுத்தும்

16.  ன��ம் �டனடவம் 14 குகரொகைொக�ொம்்கனளப் 
ப�றறுளள நினலயில் எத்தனை வன்க 
ஓரினண்கள ்கொணப்�டுகின்றை? (JIPMER 
2010)

 அ) 14  ஆ) 7
 இ) 214  ஈ) 210
17.  கி.பி. 1900ஆம் ஆண்டு ைரபிலொளர்்களுக்கு 

அதீத முக்கியத்துவம் வொய்நதது.  ஏபைனில்? 
 (JIPMER 2013)

 அ) ைர�ணுக்்களின ்கண்டுபிடிப்பு
 ஆ) பினணப்பு பநறிமுன்ற்கள
 இ)  �ொரம்�ரியத்தில் குகரொகைொக�ொம் க்கொட�ொடு
 ஈ) பமணடலிய மறு ்கணடுபிடிப்பு
18.  முப்�ண்புக் ்கலப்பின இரண்டொம் ை்கவுச�நததி 

பு்றத்கதொற்ற வன்கய விகிதம்? (JIPMER 2016)
 அ) 27:9:9:9:3:3:3:1 ஆ) 9:3:3:1
 இ) 1:4:6:4:1 ஈ) 27:9:3:3:9:1:2:1
19.  �டுதிைொற்ற நி்கழ்வில் குவொனைனுக்கு 

�திலொ்க அடினைன உருவொவது என�து 
 (AIPMT 2004)

 அ) ்கடடந்கர்வு �டுதிைொற்றம்
 ஆ) �டிபயடுத்தல்
 இ) மரபுச் பசய்திப் பபயர்வு
 ஈ) இனடைொற்றம்
20.  �டுதிைொற்றம் எதனுடன தூண்டப்�டுகி்றது?

 (AIPMT 2011)
 அ) ்கதாமதா ்கதிர்வீச்சு்கள்
 ஆ) அ்கசசிவப்பு ்கதிர்வீசசு்கள
 இ) IAA
 ஈ) எத்திலீன
21.  ைர�ணு ஒரு பினணப்புற்ற பதொகுதியிலிருநது 

ைறப்றொனறிறகு ைொறும் ப�யல் இவவொறு 
அனழக்்கப்�டுகி்றது (NEET (Phase – II) 2016)

 அ) ்ரலகீழ இடமதாற்றம்
 ஆ) குறுக்க்கற்றம்
 இ) தனலகீழ் திருப்�ம்
 ஈ) இரடடிப்�ொதல்
22.  ஒரு புளளி �டுதிைொற்றத்தில் பிரிமிடடிைொல் 

பியூரின �திலீடு ப�ய்யப்�டுவது இவவொறு 
அனழக்்கப்�டுகி்றது? (AIIMS 2002)

 அ) ைொற்றம் 
 ஆ) தனலகீழ் இடைொற்றம்
 இ) நீக்்கம்
 ஈ) இரடமதாற்றம்
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23.  ்கடடந்கர்வு �டுதிைொற்றம் ்கொணப்�டுவது 
எப்க�ொது? (AIPMT 2008)

 அ) ்கொரங்கள �திலீடு ப�ய்யும் க�ொது
 ஆ) ்கதார நீக்கம் அல்லது தசர்த்்ல்
 இ) எதிர்குறியன்கள ்கொணப்�டொதது  
 ஈ) இவறறுள எதுவுமில்னல
24.  ஒரு குகரொகைொக�ொமின இரு ைர�ணுக்்களுக்கு 

இனடகய உளள பதொனலவு குறுக்க்கற்ற 
அலகு்களொல் அளக்்கப்�டுகின்றை. இநதக் 
குறுக்க்கற்ற அலகு்கள குறிப்பிடுவது (AIIMS 
2008)

 அ)  இவறறிறகினடகயயொை குறுக்க்கற்றத்தின 
விகிதம்

 ஆ)  இவறறிறகிரடதயயதா் குறுகத்கற்றத்தின 
விழுக்கதாடு

 இ)  இவறறிறகினடகயயொை குறுக்க்கற்றத்தின 
எண்ணிக்ன்க

 ஈ) இவறறில் எதுவுமில்னல
25.  ஒரு ைர�ணு கூடடத்திறகு இனடகயயொை 

பினணப்பு ்கொணப்�டின அதன ப�யல்�ொடொைது?
 (AIPMT 2003)

 அ)  குகரொகைொக�ொம் வனர�டம் 
்கொணப்�டுவதில்னல

 ஆ)  குன்றல் �குப்பின க�ொது ்கொணப்�டும் 
ைறுகூடடினணவு

 இ)  சதார்பினறி ஒதுஙகு்ல் ்கதாணெப்படுவதில்ரல
 ஈ) ப�ல் �குப்ன�த் தூண்டும்
26. ைரபியல் வனர�டம் என�பதொரு 
 (AIPMT 2003)
 அ)  குதரதாதமதாதசதாமின மீதுள்ை மரபணுக்களின 

நிரல்கரைக குறிப்பது
 ஆ)  கவறு�டட நினல்களில் உளள ைர�ணுப் 

�ரிணொைம்
 இ)  ப�ல் �குப்பின ப�ொழுது ்கொணப்�டும் நினல்கள
 ஈ)  ஒரு �குதியில் �ரவி ்கொணப்�டும் கவறு�டட 

சிறறிைங்கள 
27.  �டுதிைொற்றத்திறகு பி்றகு ஒரு உயிரிைத்தின 

ைரபிய அனைவிடத்தில் உளள  �ண்பு்களின 
ைொற்றத்திறகு ்கொரணைொைனவ? (AIPMT 2004)

 அ) DNA இரடடிப்�ொதல்
 ஆ) புரத உற�த்தி முன்ற
 இ) RNA �டிபயடுத்தல் முன்ற
 ஈ) புர் அரமப்பு
28.  அறுைடிய க்கொதுனையில் ஒறன்றைடிய (n) 

ைறறும் அடிப்�னட (x) குகரொகைொக�ொம்்களின 
எண்ணிக்ன்க? (AIPMT 2007)

 அ) n = 21 மறறும் x = 7
 ஆ) n = 7 ைறறும் x = 21
 இ) n = 21 ைறறும் x = 21
 ஈ) n = 21 ைறறும் x = 14
29. புளளி �டுதிைொற்றத்தில் ்கொணப்�டுவது? 
 (AIPMT 2009)
 அ) நீக்்கம்
 ஆ) ப�ரு்கல்
 இ) ஒறர்ற ்கதார இரணெயின மதாற்றம்
 ஈ) இரடடித்தல்
30.  �டுதி ைொற்றத்னதப் ப�ொருத்தைடடில் எக்கூறறு 

தவ்றொைது? (AIPMT 2012)
 அ)  பு்ற ஊதொ ைறறும் ்கொைொ ்கதிர்்கள �டுதி 

ைொற்றக் ்கொரணி்கள
 ஆ)  DNAவின ஒரு ்கதார இரணெயில் ஏறபடும் 

மதாற்றம் சடுதிமதாற்றத்ர் ஏறபடுத்்தாது
 இ)  நீக்்கம் ைறறும் ப�ரு்கல் ்கொர இனணயில் 

ஏற�டும் ்கடட ந்கர்வு �டுதிைொற்றம்
 ஈ)  குகரொகைொக�ொம் பி்றழ்சசியிைொல் ப�ொதுவொ்க 

்கொணும் புறறுச ப�ல்்கள
31.  50% ைறுகூடடினணவு நி்கழ்வினரவு 

்கொணப்�டும் இரு ைர�ணுக்்களில் கீழ்்கொணும் 
எநத கூறறு உண்னையல்ல? (NEET 2013)

 அ)  ைர�ணுக்்கள பவவகவறு 
குகரொகைொக�ொம்்களில் ்கொணப்�டுதல்

 ஆ)  பெருக்கமதா் நிரலயில் பிரணெநதுள்ை 
மரபணுக்கள்

 இ)  ைர�ணுக்்கள �ொர்பினறி ஒதுஙகி ்கொணப்�டும்
 ஈ)  ைர�ணுக்்கள ஒகர குகரொகைொக�ொமில் 

அனைநதிருநதொல் அனவ ஒவபவொரு 
குன்றல்�குப்பிலும் ஒனறுக்கு கைற�டட 
குறுக்க்கற்றத்னத கைறப்கொளகின்றை

32.  இருைடியங்கனளக் ்கொடடிலும்  ஒரு 
ைடியங்கள �டுதிைொற்ற ஆய்வு்களில் அதி்க 
ப�ொருத்தைொைதொ்க ்கருதப்�டுகி்றது.  ஏபைனில்?
 (AIPMT 2008)

 அ)  அர்த்து சடுதிமதாற்றங்களிலும் ஓஙகி அல்லது 
ஒடுஙகி இருந்தாலும் அரவ ஒருமடியத்தில் 
்கதாணெப்படுகின்ற் 

 ஆ)  இருைடியத்னதக் ்கொடடிலும் ஒரு 
ைடியத்தில் இைப்ப�ருக்்கம் அதி்க 
நினலப்புத்தனனையுடன உளளது

 இ)  �டுதிைொறறி்கள இருைடியங்கனளக் 
்கொடடிலும் ஒரு ைடியத்தில் அதி்க 
முனைப்புடன உடப�லுத்தவல்லை

 ஈ)  இருைடியங்கனளக் ்கொடடிலும் ஒரு ைடியங்கள  
இயறன்கயில் அதி்கைொ்க ்கொணப்�டுகின்றை
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33.  உயர் உயிரிைங்களில் எவறறின இனடகய 
நி்கழும் ைர�ணு ைறுக்கூடடினணவு 
குறுக்க்கற்றத்தில் முடிகி்றது? (AIPMT 2004)

 அ)  சத்கதா்ரி அல்லதா் இரடரட குதரதாதமதாடிட்கள்
 ஆ) இரு க�ய் உட்கருக்்கள
 இ) இரு கவறு�டட இரடனட்கள
 ஈ)  இரடனட்களில் �க்கொதரி குகரொகைொடிட்கள
34.  �டிபயடுத்தலில் இண்டரொன நீக்்கமும் எக்்ொன 

இனணப்பும் வனரயறுக்்கப்�ட வரின�யில் 
நி்கழ்வது இவவொறு அனழக்்கப்�டுகி்றது? 
 (AIPMT 2009, AIPMT Pre 2012)

 அ) வொலொக்்கம் ஆ) த்கவல் ைொற்றம்
 இ) மூடுதல் ஈ) இரயத்்ல்
35. �ரியொை இனணனய கதர்வு ப�ய்
 (AIPMT 2014)

RNA 
உற�த்தியின 

தின�

வொர்ப்பு DNA இனழ 
வொசித்தலின தின�

அ) 5’ – 3’ 3’ – 5’
ஆ) 3’ – 5’ 5’ – 3’
இ) 5’ – 3’ 5’ – 3’
ஈ) 3’ – 5’ 3’ – 5’

36.  ப�ப்னடட உருவொக்்கம் ப�ல்லினுள இஙகு 
நனடப�றுகி்றது (AIPMT 2011)

 அ) ரிதபதாதசதாம்்கள்
 ஆ) �சுங்கணி்கம்
 இ) னைடகடொ்கொண்டிரியொ
 ஈ) கைறகூறிய அனைத்தும்
37.  ஒரு உயிரிைத்தின புரத உற�த்தியினக�ொது, 

குறிப்பிடட புளளியில் இநநி்கழ்வு 
நினறுவிடுகி்றது.  அநநி்கழ்விறகு கீழ்வரும் 
எநத மூனறு குறியன்கள ்கொரணைொகின்றை? 
 (AIIMS 2006)

 அ) UUU, UCC, UAU ஆ) UUUC, UUA, UAC
 இ) UAG, UGA, UAA ஈ) UUG, UCA, UCG
38  ்கடத்துRNA உடன தூதுவRNA ைறறும் அமிகைொ 

அமிலங்கள இனணயும் �குதி்கள முன்றகய
 (AIIMS 2009)

 அ)  தூதுவRNA DHU வனளவுடன ைறறும் 
அமிகைொ அமிலம் CCA முனையுடன

 ஆ)  தூதுவRNA CCA முனையுடன ைறறும் 
அமிலகைொ அமிலம் எதிர் குறியனின 
வனளவுடன

 இ)  தூதுவRNA எதிர் குறியன வனளவுடன 
ைறறும் அமிகைொ அமிலம் DHU முனையுடன

 ஈ)  தூதுவRNA எதிர் குறியன வரைவுடன 
மறறும் அமித்தா அமிலம் CCA  முர்யுடன

39.  ைரபுக்குறியீடடில் பினவரும் எக்கூறறு 
�ரியொைது? (AIIMS 2010)

 அ)  UUU பதொடக்்கக் குறியீடு ைறறும் அது பினைல் 
அலனைனுக்்கொை குறியீடொகும்

 ஆ)  64 மும்ரம குறியன்களும் 20 அமித்தா 
அமிலங்கள் மடடும்

 இ)  ஏகதனும் மூனறு னநடரஜன ்கொரங்கள ஒரு 
குறிப்பிடட அமிகைொ அமிலத்னதக் குறிக்கும்.

 ஈ)  UAA ஓர் அர்த்தைற்ற குறியன, கைலும் 
மீத்திகயொனினைக் குறிக்கும்

40.  பினவருவைவறறுள எத்பதொகுதி ைரபுச 
ப�ய்திப்ப�யர்வுக்கு �யன�டுத்தப்�டுகி்றது? (AIIMS 
2015)

 அ)  ைொறறிைஉட்கருRNA, ்கடத்து RNA, 
ரிக�ொக�ொம்RNA

 ஆ)  தூதுவRNA, ்கடத்துRNA,  ரிதபதாதசதாம்RNA
 இ)  தூதுவRNA, ்கடத்துRNA, 

ைொறறிைஉட்கருRNA
 ஈ)  ைொறறிைஉட்கருRNA, ரிக�ொக�ொம்RNA, lRNA
41.  DNA (குறியீடற்ற) பதொடர்வரின� எவவிதம் 

அனழக்்கப்�டும்? (JIPMER 2006)
 அ) எக்்ொன
 ஆ) இனடரதான
 இ) சிஸ்டரொன
 ஈ) இவறறில் எதுவுமில்னல
42.  �டிபயடுத்தலின க�ொது RNA �ொலிைகரஸ் 

முழு பநொதி ஓர் DNA பதொடர் வரின�யில் 
பினணக்கி்றது.  கைலும் அப்புளியில் DNA  
ஒரு க�ணம் (saddle) க�ொன்ற அனைப்�ொ்க 
்கருதிைொல் அத்பதொடர்வரின� எவவொறு 
அனழக்்கப்�டுகி்றது? (JIPMER 2007)

 அ) CAAT ப�டடி  ஆ) GGTT ப�டடி
 இ) AAAT ப�டடி ஈ) TATA பபடடி
43.  RNA-வின பதொடர் நியூக்ளிகயொனடட்களில் 

�ொர்பினணப்�ொல் இனணநதிருப்�து 
எதைொல்? (JIPMER 2001)

 அ) னைடரஜன பினணப்பு்கள 
 ஆ) பதாஸ்தபதாரட எஸ்டர் பிரணெப்பு்கள்
 இ) கினளக்க்கொன�டிக் பினணப்பு்கள
 ஈ) இவறறில் எதுவுமில்னல
44  DNA �ஙகிலியில் ஓ்க�ொகி துண்டு்களின 

வளர்சசி (AIPMT 2007, JIPMER 2004)
 அ)  3’ -  5’ வரின�யில்  �ல�டியொதல் ைறறும் 

இரடடிப்�ொதல் ்கனவனய உருவொக்குதல்
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 ஆ)  �ொதி �ழனை க�ணும் முன்றயில் DNA 
இரடடிப்�ொதல் 

 இ)  5’ → 3’ வரிரசயில் பலப்படியதாக்கல் மறறும் 
3’ → 5’ DNA இரடடிப்பதா்ரல விைககு்ல்

 ஈ) �டியொக்்கத்தின முடிவு
45.  படய்லரொல் நடத்தப்�டட �ொதி �ழனை க�ணும் 

குகரொகைொக�ொம் இரடடிப்�ொதனல எதில் ப�ய்த 
க�ொனையின மூலம் நிரூபித்தொர்? (NEET 
(Phase II) 2016)

 அ) டுகரொக�ொபில்லொ பைலைக்கஸ்டர்
 ஆ) ஈ.க்கொனல
 இ) வின்கொ கரொசியொ
 ஈ) விசியதா ஃதபபதா
46.  DNA இரடடிப்�ொதலில் புதிய இனழ்கள 

சிறு துண்டு்களிலிருநது உருவொதல் 
ைறறும் க�ர்நது இனணகி்றது.  இப்புதிய 
இனழனய எவவொறு அனழக்்கலொம்? 
  (AIIMS 1994)

 அ) இ்றநத இனழ
 ஆ) பினபசல் இரழ
 இ) முனப�ல் இனழ
 ஈ) கைறகூறிய அனைத்தும்
47.  DNA இரடடிப்�ொதனல குறிக்்கக்கூடிய தவ்றொை 

�ட விளக்்க கூறறு யொது? (AIIMS 2009)

5’

5’

3’

3’

இனழ (i) இனழ்கள (ii)

 அ)  DNA இரடடிப்�ொதலின தின�னயக் குறிப்பிடும் 
இனழ (i)

 ஆ)  DNA இரடடிப்�ொததலின தின�னயக் 
குறிப்பிடும் இனழ (ii)

 இ) ப்தாடர்ச்சியற்ற இரடடிப்பதா்ல் இரழ (i)
 ஈ) பதொடர்சசியற்ற இரடடிப்�ொதல் இனழ (ii)
48. DNA ப�ருக்்கம் என�து? (JIPMER 2009)
 அ) ைரபுசப�ய்திப் ப�யர்வு
 ஆ) இரடடிப்பதா்ல்
 இ) ஊடு ்கடத்தல்
 ஈ) �டிபயடுத்தல்

49.  குகரொகைொக�ொமின முழு பதொகுதி ஒகர அல்கொ்க 
ஒரு ப�றக்றொரிடமிருநது �ொரம்�ரியைொதல் 
என�து (AIIMS 1994)

 அ) மரபணுத் ப்தார்கயம் ஆ) பினணப்பு
 இ) ைர�ணு குளம் ஈ) ைர�ணுவன்கயம்
50. நடைொடும் ைரபுப்ப�ொருள எைப்�டுவது 
 (JIPMER 2014)
 அ) டிரதானஸ்தபதாசதான
 ஆ) �டுதி ைொற்றம்
 இ) எண்கடொ நியூக்ளிகயஸ்
 ஈ) கவறு�ொடு

1.  இழுை மினைொறபிரித்தலின க�ொது அ்ககரொஸ் 
இழுைத்தின மீது DNA துண்டு்கள ந்கர்வதற்கொை 
அளவுக்கொல் யொது? (NEET-2017)

 அ)  சிறிய அைவு துணடு்கள் அதி்க தூரம் இடம் 
ெ்கர்கின்ற்.

 ஆ)  கநர்மினசுனை உனடய துண்டு்கள மி்கத் 
பதொனலவிலுளள முனைக்கு ந்கரும்.

 இ)  எதிர்மினசுனை உனடய துண்டு்கள 
ந்கர்வதில்னல.

 ஈ)  ப�ரியளவு துண்டு்கள அதி்க தூரம் இடம் 
ந்கர்கின்றை.

2.  ்கலக்கி பதொடடி உயிரிஉனல்கலன்கள 
__________ க்்கொ்க வடிவனைக்்கப்�டடுளளை.
 (NEET-II 2016)

 அ) உற�த்திப் ப�ொருட்கனள சுத்தப்�டுத்துவதறகு 
 ஆ)  உற�த்திப் ப�ொருட்களில் �தப்�டுத்தி்கனளச 

க�ர்ப்�தற்கொ்க  
 இ)  பசயல்முர்ற முழுவ்றகும் ஆகசிஜன 

கிரடக்கச் பசய்வ்ற்கதா்க 
 ஈ)  வளர்ப்புக்்கலனில் ்கொறறில்லொ நினலனய 

உறுதி ப�ய்வதற்கொ்க
3.  பினவருவைவறறுள எது கீழ்்கொல் �தப்�டுத்துதல் 

ப�யல்முன்றயின �குதிக்கூறு்கள அல்ல?
 (NEET-II 2016)

 அ) பிரித்பதடுத்தல் ஆ) சுத்தப்�டுத்தல் 
 இ) �தப்�டுத்துதல் ஈ) பவளிப்படுத்து்ல் 
4.  பினவருவைவறறில் எது பிளொஸ்மிடடின �ண்பு 

அல்ல? (NEET-I 2016)
 அ) ைொற்றத்தக்்கது
 ஆ) ஒறர்ற இரழ
 இ) சுயைொ்க ப�ருக்்கைனடயக்கூடியது
 ஈ) வடட அனைப்பு

அலகு VIII  – உயிரிப்தாழில்நுடபவியல்
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5.  பினவருவைவறறில் தறக�ொனதய DNA 
விரல்�திவு பதொழில்நுட�முன்றயில் 
கதனவப்�டொதது எது? (NEET-I 2016)

 அ) தனட்கடடு பநொதி்கள 
 ஆ) DNA – DNA ்கலப்பிைைொக்்கல் 
 இ) �ொலிைகரஸ் �ஙகிலி வினை
 ஈ) துத்்ெதா்க விரல் பகுப்பதாய்வு
6.  எநத தொஙகிக்்கடத்தி ஒரு சிறிய DNA துண்டினை 

ந்கலொக்்கம் ப�ய்ய இயலும்? (AIPMT 2014)
 அ) �ொக்டீரிய ப�யறன்க குகரொகைொக�ொம்
 ஆ) ஈஸ்ட ப�யறன்க குகரொகைொக�ொம் 
 இ) பிைதாஸ்மிட
 ஈ) ்கொஸ்மிட
7.  DNA பிரித்பதடுக்கும் ப�யலின க�ொது 

குளிர்நத எத்தைொல் க�ர்க்்கப்�டுவது. 
 (Karnataka NEET – 2013)

 அ) DNAரவ வீழப்படிவமதாக்க
 ஆ)  ப�ல் பிளவுறறு DNAனவ பவளிகயற்ற
 இ)  தனட்கடடு பநொதியின ப�யல்�ொடடிறகு 

வழிவகுக்்க
 ஈ)  ஹிஸ்கடொன்கள க�ொன்ற  புரதங்கனள 

நீக்குவதறகு 
8.  ைர�ணு ைொற்றத்தில் ைர�ணு துப்�ொக்கி 

ப்கொண்டு தொக்்கக்கூடிய DNAவில் பூ�ப்�டட 
நுண்து்கள்கள எதைொல் ஆைது? (AIPMT 2012)

 அ) பவளளி அல்லது பிளொடடிைம்
 ஆ) பிளொடடிைம் அல்லது துத்தநொ்கம்
 இ) சிலிக்்கொன அல்லது பிளொடடிைம்
 ஈ) ்ங்கம் அல்லது டஙஸ்டன
9.  �கயொலிஸ்டடிக் (ைர�ணு துப்�ொக்கி) எதறகு 

ப�ொருத்தைொைது? (AIPMT Mains 2012) 
 அ)  தீங்கற்ற கநொய்க்்கொரணி்களுக்குத்  

தொஙகிக்்கடத்தி்கள
 ஆ) ்தாவர பசல்்கரை மதாறறியரமத்்ல்
 இ)  தொஙகிக்்கடத்தி்களுடன இனணநது 

ைறுகூடடினணவு DNAனவ உருவொக்குதல்
 ஈ) DNAவின விரல் �திவு
10. ைர�ணுப் ப�ொறியியலிைொல் இயலும். ஏபைனில்
 (CBSE 1998)
 அ)  �ொக்டீரிய ஊடு்கடத்தல் (transduction) 

அறிநதகத
 ஆ)  மினைணு நுண்கணொக்கியிைொல் நொம் 

DNA னவக் ்கொணலொம்

 இ)  DNAase – I  க�ொன்ற 
எண்கடொநியூக்ளிகயஸிைொல் DNA னவக் 
குறிப்பிடட இடங்களில் துண்டிக்்கலொம்

 ஈ)  பதாகடீரியதாவிலிருநது சுத்தி்கரிக்கப்படட 
பரஸ்டரிக்ஷன எணதடதாநியூகளிதயஸ் 
ஆய்வுககூட தசதா்ர் வைர்ப்பில் 
பயனபடுத்்லதாம்

11. ைர�ணுப் ப�ொறியியல் (BHU 2003)
 அ) ப�யறன்க ைர�ணுனவ உருவொக்குதல் 
 ஆ)  ஒரு உயிரி்த்தின DNAரவ மறப்றதானறுடன 

்கலப்பி்மதாக்கம் பசய்்ல்
 இ)  நுண்ணுயிர்்கனளப் �யன�டுத்தி 

ஆல்்கைொல் உற�த்தி ப�ய்தல்
 ஈ)  ECG, EFG  க�ொன்ற ்கண்டறிய உதவும் 

்கருவி்கள, ப�யறன்க அங்கங்கள 
உருவொக்குவதறகு

12. னலக்கஸ் எதறகு �யன�டுகி்றது. (AMU 2006)
 அ) இரணடு DNA துணடு்கரை இரணெப்ப்றகு 
 ஆ) DNAனவ பிரிப்�தறகு 
 இ) DNA �ொலிைகரஸ் வினையில்
 ஈ) இனவ அனைத்திலும்.
13.  ைர�ணுப் ப�ொறியியல், தொஙகிக்்கடத்தி வழியொ்க 

விரும்�த்தக்்க ைர�ணுனவ ஓம்புயிர் ப�ல்லுக்கு 
ைொற்றப்�டுகி்றது. இனத �ொர்நது பினவரும் 
நொனகினை (1 – 4) ்கருத்தில் ப்கொண்டு, எநத 
ஒனறு அல்லது �ல தொஙகிக்்கடத்தி்களொ்க 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது என�தில் �ரியொை 
வினடனய பதரிவு ப�ய்்க.

 1. �ொக்டீரியம் 2. பிளொஸ்மிட
 3. பிளொஸ்கைொடியம்  4. �ொக்டீரிகயொஃ�ொஜ்
 (AIPMT  Main -2010)
 அ) 1 ைறறும்  4 ைடடும் ஆ) 2 மறறும் 4  மடடும் 
 இ) 1 ைடடும்  ஈ) 1 ைறறும்  3 ைடடும்.
14.  எதிர் DNA இனழயின ்கொர பதொடர்வரின�்களின 

ஒரு �குதி, ைொதிரியொ்க கீகழ ப்கொடுக்்கப்�டடுளளது. 
அதில் ்கொண்பிக்்கப்�டடுளள சி்றப்பு யொது?
 (AIPMT 2014)

 5’ …  GAATTC … 3’      3’ … CTTAAG … 5’
 அ)  பதாலியதாணடதரதாம் ப்தாடர்வரிரச்களின 

்கதார இரணெ்கள் 
 ஆ) ப�ருக்்கைனடதல் நின்றவுற்றது.
 இ) நீக்்கல் �டுதி ைொற்றம்
 ஈ) 5’ முனை பதொடக்்க குறியன
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15.  EcoR I  ஒரு பரஸ்டரிக்ஷன 
எண்கடொஎஇயூக்ளிகயஸ். இதில் co �குதி 
எனதக் குறிக்கி்றது (AIPMT 2011)

 அ) சீகலொம் ஆ) க்கொலன 
 இ) த்கதாரல ஈ) இனண பநொதி
16.  கீகழ pBR 322  தொஙகிக்்கடத்தியின �டவிளக்்கம் 

ப்கொடுக்்கப்�டடுளளது. இதன �குதிகூறு்கனள 
அனடயொளம் ்கொண பினவரும் ஒனறில் 
�ரியொை வினடனயத் கதர்நபதடுத்து எழுது்க. 
 (AIPMT 2012)

 அ) Ori உண்னையொை பரஸ்டரிக்ஷன பநொதி்கள
 ஆ) rop �வவூடு �ரவல் அழுத்தம் குன்றக்்கப்�டடது.
 இ)  Hind III, EcoR I - பதர்நபதடுக்கும் 

அனடயொளக்குறி
 ஈ)  ampR , tetR - உயிரி எதிர்ப்பபதாருள் ் டுப்பு மரபணு
17.  a+b = c , a > b ைறறும் d > c  மூலக்கூறு எனட 

உனடய a , b , c , d ஆகிய DNA துண்டு்கனளக் 
அக்கரொஸ் இழுை மினைொறபிரித்தலுக்கு 
உட�டுத்தப்�டும் க�ொது , இழுைத்தில் 
எதிர்மினவொயில் இருநது கநர்மினவொய் கநொக்கி 
இநத துண்டு்களின வரின� (DPMT 2010)

 அ) b, a, c, d ஆ) a, b, c, d
 இ) c, b, a, d ஈ)  b, a, d, c
18.  �தர்ன ்கலப்பிைைொக்்கல் பதொழில்நுட�முன்றனயப் 

�யன�டுத்தும் குகரொகைொக�ொம் �குப்�ொய்வில் இது 
�யன�டுத்தப்�டுவதில்னல. (AIPMT 2014)

 அ) மினைொறபிரிப்பு
 ஆ) ஒறறிபயடுப்பு 
 இ) தொனியஙகு ்கதிரியக்்க �டபைடுப்பு
 ஈ) PCR 
19.  ைறுகூடடிணனவ இல்லொத �ொக்டீரியொவின 

நீல ்கொலனியிலிருநது கூடடினணவு ப�ற்ற 
்கொலணி்களின கவறு�டடு பவண்னையொ்கத் 
கதொனறுகி்றது. ஏபைனில் (NEET 2013) 

 அ.  ைறுக்கூடடினணவு அல்லொத �ொக்டீரியொ பீடடொ 
்கொலக்கடொசிகடஸினைக் ப்கொண்டுளளது

 ஆ.  ைறூகூடடினணவு அல்லொத �ொக்டீரியத்தின 
ஆல்ஃ�ொ ்கொலக்கடொசிகடஸின உடப�ரு்கதல் 
ப�யலிழப்பு

 இ.  மறுகூடடிரணெவு பதாகடீரியத்தின பீடடதா 
்கதாலகதடதாசிதடஸின உடபசரு்க்ல் 
பசயலிழப்பு

 ஈ.  ைறுக்கூடடினணவு �ொக்டீரியத்தின 
கினளக்க்கொசிகடஸ் பநொதியின ப�யலிழப்பு

20.  பினவரும் எநத �ொலியொண்டகரொம் DNA 
்கொரபதொடர்வரின�யினை குறிப்பிடட 
பரஸ்டரிக்ஷன பநொதியிைொல் நடுவில் துண்டிக்்க 
இயலும் (AIPMT 2010)

 அ)  5’ … CGTTCG  … 3’ 3’ … ATCGTA … 5’
 ஆ) 5’ … GATATG … 3’ 3’ …CTACTA …  5’
 இ)  5’ … GAATTC …3’ 3’ … CTTAAG … 5’
 ஈ)   5’ …CACGTA …3’ 5’ … CTCAGT …3’
21.  ைர�ணு ைொற்றப்�டட தொவரங்கனள உற�த்தி 

ப�ய்வதறகு பவளிப்�டொ mRNA  வொைது 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது. இது எதறகு எதிர்ப்புத் 
தி்றனைப் ப�றறுளளது. (AIPMT 2011)

 அ) ்கொய்புழுக்்கள ஆ) பெமடதடதாடு்கள்
 இ) பவண்புழுக்்கள ஈ) �ொக்டீரிய பவப்பு கநொய்

22. Bt �ருத்தியின சில �ண்பு்களொவை (AIPMT 2010)
 அ) நீண்ட இனழ ைறறும் அசுவினி தடுப்பு
 ஆ)  நடுத்தர வினளச�ல், நீண்ட இனழ ைறறும் 

வண்டு பூசசி்களுக்கு தடுப்பு
  இ)  அதி்க வினளச�ல் ைறறும் டிப்தீரியொ பூசசி்கனளக் 

ப்கொல்லும் �டி்க நசசு புரத உற�த்தி
 ஈ)  அதி்க விரைச்சல் மறறும் ்கதாய்புழுவிறகு 

எதிர்ப்பு 
23.  ைர�ணு ைொற்றப்�டட �ொசுைதி அரிசியின 

கைம்�டுத்தப்�டட ர்கம்   (AIPMT 2010)
 அ)  வளர்சசி ைொர்கைொன்கள ைறறும் கவதி 

உரங்கள கதனவப்�டுவதில்னல
 ஆ)  அதி்க ம்கசூல் மறறும் ரவடடமின A  

நிர்றந்ர் ப்கதாடுககி்றது
 இ)  பநல்லின அனைத்து பூசசி்கள ைறறும் கநொய் 

ஆகியை முழுனையொ்க  எதிர்ப்�னவ
 ஈ)  அதி்க ை்கசூல் ப்கொடுக்்கக்கூடியது. ஆைொல் 

நறுைணமுனடயது
24.  னவடடமின A �ற்றொக்குன்றயுடன 

ஒருஙகினணநத நி்றக்குருடு வன்க பினவரும் 
எநத உணவினை உடப்கொளவதொல் 
தடுக்்கப்�டுகி்றது. (AIPMT 2012)

 அ) ஃபிகளவர் க�வர் ஆ) க்கைொலொ
 இ) ்ங்கநி்ற அரிசி ஈ) Bt ்கத்தரிக்்கொய்

25. புகரொடகடொபிளொஸ்ட என�து ஒரு ப�ல் (NEET 2016)
 அ) �குப்பு நனடப�றுகி்றது
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 ஆ) பசல் சுவர் அற்றது
 இ) பிளொஸ்ைொ �வவு அற்றது
 ஈ). உட்கரு அற்றது
26. நுண்ப�ருக்்கத் பதொழில்நுட�முன்றயொைது
 (NEET 2015)
 அ) புகரொடகடொபிளொ� இனணவு
 ஆ) ்கரு மீடபு
 இ) உடல் ்கலப்பிைைொக்்கல் 
 ஈ) உடல் ்கரு உருவதாக்கம்
27.  திசு வளர்ப்பு பதொழில்நுட�முன்றயிைொல் ஒரு 

கநொயுற்றத் தொவரத்திலிருநது னவரஸ் அற்ற 
வளைொை தொவரங்கனள ப�றுதலுக்கு , கநொயுற்ற 
தொவரத்தின எநத �குதி �யன�டுத்தப்�டுகி்றது?
 (AIPMT 2014)

 அ) நுனி ஆக்குத் திசு ைடடும்
 ஆ) �ொலிக�ட �ொரஙன்கைொ
 இ)  ் ணடு நுனி மறறும் த்கதாணெ ஆககுத் திசு 

இரணடும்
 ஈ) பு்றத்கதொல் ைடடு.
28.  ப�ல்்களின முழுஆக்குத் தி்றன இவரொல் 

ப�யல்விளக்்கம் தரப்�டடது. (AIPMT 1991)
 அ) திகயொடர் ்ூவொன 
 ஆ) A.V. லூவொனைொக்
 இ) F. C. ஸ்டீவர்டு
 ஈ) இரொ�ர்ட ஹீக்
29.  திசு வளர்ப்புத் பதொழில்நுட�முன்ற 

ப�றக்றொர் தொவரத்தின சிறிய திசுவிலிருநது 
எண்ணிலடங்கொ புதிய தொவரங்கனள உற�த்தி 
ப�ய்கி்றது. இத்பதொழில்நுட�முன்றயின 
ப�ொருளொதொர முக்கியத்துவம் உயர்கி்றது.  
(Karnataka NEET – 2013) 

 அ)  பபறத்றதார் ்தாவரத்ர் ஒத்் மரபியலில் ஒதர 
மதாதிரியதா்  ்தாவரத் ப்தார்க 

 ஆ) ஒத்த அனைப்புனடய இருைடிய தொவரங்கள 
 இ) புதிய சிறறிைங்கள
 ஈ)  உடல்ந்கல்�ொர் கவறு�ொடு்கள மூலம் 

கதர்நபதடுப்�டும் வன்க்கள
30.  உடல்்கருவுருவொக்்கத்னதப் �றறி பினவரும் 

கூறறு்களில் எநதக்கூறறு �ரியொைது அல்ல.
 (Karnataka  NEET – 2013)

 அ)  உடல்�ொர் ்கருவளர்சசி �ொஙகினை 
்கருமுடனடயில் இருநது உருவொகும் 
்கருவுடன ஒப்பிடுதல்

 ஆ)  நுணவித்துக்களில் இருநது உருவதாகும் 
உடல்சதார் ்கருக்கள்

 இ)  2,4 – D க�ொன்ற ஆக்சின்களிைொல் ப�ொதுவொ்க 
தூண்டப்�டும் உடல்�ொர் ்கருக்்கள

 ஈ)  உடல் ப�ல்்களிலிருநது உருவொகும் 
உடல்�ொர் ்கருக்்கள 

31.  பினவருவைவறறுள ப�ொருநதொத இனணனயத் 
கதர்நபதடுக்்க. (AIPMT 2012)

 அ)  உடல் ்கலப்பிைொக்்கல் - இரு கவறு�டட 
்கலப்பிைப் ப�ல்்களின இனணவு

 ஆ)  ் தாஙகிக்கடத்தி DNA - t RNA  உறபத்திக்கதா் 
்கைம்

 இ)  நுண்ப�ருக்்கம் - அதி்களவு தொவரங்கனள 
ஆய்வுக்கூட க�ொதனை வளர்ப்பின மூலம் 
உற�த்தி ப�ய்தல்.  

 ஈ)  க்கலஸ் - திசு வளர்ப்பில் உருவொகும் 
முன்றயற்ற ப�ல்்களின பதொகுப்பு

32.  �ொலி எத்தலீன கினளக்்கொல் முன்ற எதறகு 
�யன�டுத்தப்�டுகி்றது? (AIPMT 2010)

 அ) உயிரி டீ�ல் உற�த்திக்கு
 ஆ) வினத்கள அற்ற ்கனி உற�த்திக்கு
 இ) ்கழுவுநீரிலிருநது ஆற்றல் உற�த்திக்கு 
 ஈ)  ் தாஙகிக்கடத்தி வழி அல்லதா் மரபணு மதாற்ற 

முர்றககு
33.  உடல்�ொர் ந்கல்்கள இம்முன்றயில் 

ப�்றப்�டுகி்றது. (AIPMT 2009)
 அ) தொவர �யிர் ப�ருக்்கம்
 ஆ) ்கதிர்வீசசு முன்ற
 இ) ைர�ணுப் ப�ொறியியல் முன்ற
 ஈ) திசு வைர்ப்பு முர்ற
34.  திசு வளர்ப்பு முன்றயின மூளம் அதி்க 

எண்ணிக்ன்கயிலொை நொறறுருக்்கள 
ப�்றப்�டும் பதொழில்நுட�முன்ற ______ எை 
அனழக்்கப்�டுகின்றை. (AIMPT 2005)

 அ) நொறறுரு வளர்ப்பு ஆ) உறுப்பு வளர்ப்பு 
 இ) நுணபபருக்கம் ஈ) ப�ரும் ப�ருக்்கம்
35.  தொவரத் திசு வளர்ப்பிறகு �யன�டுத்தப்�டும் 

இளநீரில் அடஙகியுளளனவ ____ ஆகும்.
 (AIPMT2000)

 அ) ரசடதடதார்கனின ஆ) ஆக்சின
 இ) ஜிப்ரலின்கள  ஈ)  எத்திலீன 
36.  ____________ வளர்ப்பிலிருநது ஒருைடியத் 

தொவரங்கள கினடக்கின்றை. (AIPMT 1994)
 அ) ம்கரந்த் து்கள்்கள் ஆ) கவர் நுனி்கள
 இ) இளம் இனல்கள ஈ) ்கருவூண் திசு
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அலகு IX  – ்தாவர சூழநிரலயியல்

1.  நிைடகடொஃக�ொர்்கள ைறறும் ்கனிக்குள வினத 
முனளத்தல் என்ற �ண்பினை ப�றறிருக்கும் 
தொவரங்கள எனவ? (NEET 2017))

 அ) உவர் சதுப்புநிலத் ்தாவரங்கள்
 ஆ) ைணல்�குதி வொழ்த் தொவரங்கள
 இ) நீர்வொழ்த் தொவரங்கள
 ஈ) வளநிலத் தொவரங்கள

2.  பூஞன� கவர்்களுக்கு எடுத்துக்்கொடடு? (NEET I 
2017)

 அ) அபைன�ொலி�ம்
 ஆ) நுண்ணியிரி எதிர்ப்பு
 இ) ஒருஙகுயிரிநிரல
 ஈ) பூஞன� எதிர்ப்புப்ப�ொருள (Fungistatis)
3.  (+) குறியீடு �யனப�றும் இனடசப�யனலயும், 

(-) குறியீடு �யைனடயொத இனடசப�யனலயும், 
ைறறும் (0) குறியீடு நடுநினல இனடசப�யனலயும் 
குறிக்கி்றது.  உயிரிைத்பதொன்கயின 
இனடசப�யல் (+), (-) எனதக் குறிப்பிடுகின்றை?
 (NEET 2016)

 அ) ஒருஙகுயிரி நினல
 ஆ) அபைன�ொலி�ம்
 இ) உடன உண்ணும் நினல
 ஈ) ஒடடுணணி வதாழகர்க
4.  கீழ்்கண்டவறறில் எது �ரியொ்க ப�ொருநதி 

உளளது? (NEET Phase 2 – 2016)
 அ) ஏரனன்கைொ – ஒ�னஷியொ
 ஆ) வயது பிரமிட – உயிர்ைம்
 இ)  பதார்தீனியம் ஹிஸ்டிதரதாதபதாரஸ் – உயிரி 

பனமத்ர் அச்சுறுத்்ல்
 ஈ) அடுக்்கனைவு - உயிரிைத்பதொன்க 
5.  ஒகர வொழிடத்தில் வொழும் �ல்கவறு வன்க 

சிறறிைங்களின கூடடு்றவு ைறறும் ப�யல்�ொடடு 
இனடசப�யல்்கள எைப்�டுவது? (Re AIPMT 2015)

 அ) உயிரிைத் பதொன்க
 ஆ) சுறறுசசூழல் ப�யல் வொழிடம்
 இ) உயிரி் குழுமம்
 ஈ) சூழல்ைண்டலம்
6.  உறிஞசுதலில் கவர்்களொைது ஒரு குறிப்பிடத்தக்்க 

�ஙகினை இதில் ப�றறிருப்�தில்னல? 
 (Re AIPMT 2015)

 அ) க்கொதுனை ஆ) சூரிய்கொநதி
 இ) பிஸ்டியதா ஈ) �டடொணி

7.  பூமியின �ொதியளவு வைப்�குதினய நொம் 
அழித்கதொைொைொல், முதலில் ைறறும் அதி்கைொ்க 
ஏற�டும் �ொதிப்பு எது? (AIPMT 1996)

 அ) சில சிறறி்ங்கள் அழிநதுவிடககூடும்
 ஆ)  உயிரிைத்பதொன்க ைறறும் சூழ்நினல 

�ைநினலத்தனனை அதி்கரிக்கும்
 இ) ஆற்றல் �ற்றொக்குன்ற ஏற�டக்கூடும்
 ஈ)  இநத �ைநினலயற்ற தனனையினை மீதி �ொதி 

வைங்கள இநத �ொதிப்ன�ச �ரிப�ய்துவிடும்
8.  ைரத்தில் வொழக்கூடிய ப�ரும்�ொலொை 

விலஙகு்கள ்கொண�டுவது? (AIPMT 2015)
 அ) பவப்பமணடல மரழக்கதாடு்கள்
 ஆ) ஊசியினலக்்கொடு்கள
 இ) முள ைர நிலம்
 ஈ) மிதபவப்�ைண்டல இனலயுதிர்க் ்கொடு்கள
9.  ்கஸ்குடடொ இதறகு எடுத்துக்்கொடடு? 

 (AIPMT Mains 2012)
 அ) பு்ற ஒடடுணணி
 ஆ) அனடக்்கொக்கும் ஒடடுண்ணி
 இ) ப்கொனறு உண்ணும் வொழ்க்ன்கமுன்ற
 ஈ) அ்க ஒடடுண்ணி
10.  ப�ரிய ்கடனடத்தனனையுனடய ப்கொடி்கள 

ப�ொதுவொ்க இஙகு அதி்கைொ்க ்கொணப்�டுகி்றை?
 (AIPMT Prelims 2011)

 அ) �னிமு்கடு ்கொடு்கள
 ஆ) மிதபவப்� ைண்டலக்்கொடு்கள
 இ) அனலயொத்தி ்கொடு்கள
 ஈ) பவப்பமணடல மரழக்கதாடு்கள்
11.  ப�யல் வொழிடம் தழுவியிருப்�து சுடடிக் 

்கொடடுவது? (AIPMT Prelims 2006)
 அ)  இரு சிறறிைங்களுக்கினடகய ப�யல்�டும் 

கூடடு்றவு
 ஆ)  ஒகர ஓம்புயிரியில் இரண்டு ஒடடுண்ணி்கள 

்கொணப்�டுவது
 இ)  இரு சிறறி்ங்களுககிரடதய ஒனறு 

அல்லது பல வைங்கரை பகிர்நது ப்கதாள்வது
 ஈ)  இரு சிறறிைங்களுக்கினடகய உளள 

ஒருஙகுயிரி வொழ்க்ன்க முன்ற
12.  கீழ்்கண்டவறறில் எநத இனண �ரியொ்க 

ப�ொருநதவில்னல? (AIPMT Prelims 2005)
 அ) �வனைொ – அக்க்கசியொ ைரங்கள
 ஆ) பிபரய்ரி – ப்தாறறுத் ்தாவரங்கள்
 இ) துநதரொ – நினலத்த உன்ற�னி
 ஈ)  ஊசியினலக் ்கொடு்கள – �சுனை ைொ்றொக்்கொடு்கள
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13.  எநத சூழல்ைண்டலம் அதி்கப்�டியொை 
உயிரித்திரனளக் ப்கொண்டுளளது? (NEET 2017)

 அ) புல்பவளி சூழல்ைண்டலம்
 ஆ) குளசசூழல்ைண்டலம்
 இ) ஏரி சூழல்ைண்டலம்
 ஈ) வ்ச் சூழல்மணடலம்
14.  கீழ்்கண்ட எது பவறறு�ொன்ற்களின மீது 

முனகைொடி உயிரிைங்களொ்கத் கதொனறும்?
 (NEET 2016)

 அ) ைொஸ்்கள
 ஆ) �சும்�ொசி்கள
 இ) ரலக்கன்கள்
 ஈ) ஈரல் வடிவ பினரகயொஃன�ட்கள
15.  கீழ்்கண்ட எநத இரு இனண்கள �ரியொ்கப் 

ப�ொருநதியிருக்கி்றது? (NEET 2015)

அ) வளி ஊடட சுழறசி
�டிை ஊடட சுழறசி

னநடரஜன ைறறும் �ல்�ர்
்கொர்�ன ைறறும் �ொஸ்�ரஸ்

ஆ) வளி ஊடட சுழறசி
�டிை ஊடட சுழறசி

�ல்�ர் ைறறும் �ொஸ்�ரஸ்
்கொர்�ன ைறறும் னநடரஜன

இ) வளி ஊடட சுழறசி
படிம ஊடட சுழறசி

்கதார்பன மறறும் ரெடரஜன
சல்பர் மறறும் பதாஸ்பரஸ்

ஈ) வளி ஊடட சுழறசி
�டிை ஊடட சுழறசி

்கொர்�ன ைறறும் �ல்�ர்
னநடரஜன ைறறும் �ொஸ்�ரஸ்

16.  இரண்டொம்நினல வழிமுன்ற வளர்சசி 
நனடப�றுவது? (NEET 2015 Cancelled)

 அ) புதிதொ்க உருவொை குளம்
 ஆ) புதிதொ்க குளிர்நத எரிக்குழம்பு
 இ) பவறறுப் �ொன்ற
 ஈ) அழிக்கப்படட ்கதாடு
17.  ஒரு சூழல்ைண்டலத்தில் ஒளிசக�ர்க்ன்கயின 

க�ொது உருவொகும் ்கரிைப் ப�ொருட்களின வீதம் 
இவவொறு அனழக்்கப்�டுகி்றது? (NEET 2015 
Cancelled)

 அ) இரண்டொம்நினல உற�த்தித்தி்றன
 ஆ) நி்கர உற�த்தித்தி்றன
 இ) நி்கர முதல்நினல உற�த்தித்தி்றன
 ஈ) பமதாத்் மு்ல்நிரல உறபத்தித்தி்றன
18.  இயறன்கயொை �ொஸ்�ரஸ் கதக்்கம் 

்கொணப்�டுவது? (NEET 2013)
 அ) பதார்ற
 ஆ) பதொல்லுயிர் �டிவம்
 இ) ்கடல் நீர்
 ஈ) விலஙகு எலும்பு்கள

19.  இரண்டொம்நினல உற�த்தித்தி்றன என�து 
_______________ மூலம் உருவொக்்கப்�டும் 
புதிய ்கரிைப் ப�ொருள வீதைொகும்? (NEET 2013)

 அ) நு்கர்தவதார்்கள் ஆ) சினதப்�னவ்கள
 இ) உற�த்தியொளர்்கள ஈ) ஒடடுண்ணி்கள
20.  சினதவின க�ொது நனடப�றும் பினவரும் 

ப�யல்முன்ற்களில் எநத ஒனறு �ரியொ்க 
விவரிக்்கப்�டடுளளது? (NEET 2013)

 அ)  சினதைொற்றம் – முழுவதும் ்கொறறில்லொ 
சூழலில் நனடப�றும் இறுதி �டிநினல

 ஆ)  ்கசிநகதொடுதல் – ைண்ணில் கைல் அடுகிறகு 
நீரில் ்கனரயும் ்கனிை ஊடடச�த்து உயர்வு

 இ)  துணுக்கதா்ல் – மணபுழு தபதான்ற 
உயிரி்ங்கைதால் ெரடபபறுவது

 ஈ)  ைட்கொதல் – நுண்ணியிரி்களின அதீத 
ப�யல்�ொடடொல் ்கருனையொை �டி்க 
உருவைற்ற ப�ொருட்களொை ைடகு 
திரளுதலுக்கு வழிவகுக்கி்றது

21.  கீழ்்கண்ட எநத ஒனறு சூழல்ைண்டலத்தின 
ப�யல்�ொடடு அலகு அல்ல? (AIPMT 2012)

 அ) ஆற்றல் ஓடடம் ஆ) சினதவுறுதல்
 இ) உற�த்தித்தி்றன ஈ) அடுக்கரமவு
22.  கநரொை எண்ணிக்ன்க பிரமிட ்கொணப்�டொதது?

 (AIPMT 2012)
 அ) குளம் ஆ) வ்ம்
 இ) ஏரி ஈ) புல்பவளி
23.  ஒரு புல்பவளி சூழல்ைண்டலத்திலுளள முயல் 

மூலம் உருவொக்்கப்�டும் அல்லது முயலொல் 
க�மிக்்கப்�டும் புதிய ்கனிைப் ப�ொருள வீதகை
 (Mains 2012)

 அ) நி்கர உற�த்தித்தி்றன
 ஆ) இரணடதாம்நிரல உறபத்தித்தி்றன
 இ) நி்கர முதல்நினல உற�த்தித்தி்றன
 ஈ) பைொத்த முதல்நினல உற�த்தித்தி்றன
24.  நீர் வழிமுன்ற வளர்சசியில் இரண்டொவது நினல 

ப்கொண்டிருக்கும் தொவரங்கள? (Mains 2012)
 அ) அக�ொலொ ஆ) னடஃ�ொ
 இ) �ொலிக்ஸ் ஈ) வதாலிஸ்தெரியதா
25.  கீழ்்கண்ட எநத ஒனறு கவளொண் 

சூழல்ைண்டலத்தின சி்றப்பியல்பு? (NEET 2016)
 அ) சூழியல் வழிமுன்ற வளர்சசி 
 ஆ) ைண்ணில் உயிரிைங்கள இல்லொதிருப்�து
 இ) குர்றவதா் மரபணுபனமம்
 ஈ) ்கனள்கள இல்லொதிருப்�து
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26.  ்கடலின ஆழைொை நீர்ப்�குதியில் ்கொணப்�டும் 
ப�ரும்�ொலொை விலஙகு்கள? (Re AIPMT 2015)

 அ) மடகுணணி்கள்
 ஆ) முதல்நினல நு்கர்கவொர்்கள
 இ) இரண்டொம்நினல நு்கர்கவொர்்கள
 ஈ) மூன்றொம்நினல நு்கர்கவொர்்கள

27.  சூழியல் வழிமுன்ற வளர்சசியின க�ொது (Re 
AIPMT 2015)

 அ)  சூழலுடன �ைநினலயில் உளள ஒரு 
குழுைத்தின ைொற்றத்திறகு வழிவகுக்கும் 
இனவ முனகைொடி குழுைங்கள எனறு 
அனழக்்கப்�டுகி்றது

 ஆ)  ஒரு குறிப்பிடட பகுதியில் சிறறி்ங்களின 
ப்தாகுதியில் படிப்படியதா்க மறறும் 
ஊகிக்கககூடிய மதாற்றங்கள் 
ெரடபபறுகின்ற்

 இ)  ஒரு புதிய உயிரிய குழுைங்கள அதன 
முதனனை தளத்தில் மி்க கவ்கைொ்க 
நினலப்�டுத்தப்�டுகி்றது

 ஈ)  விலஙகு்களின எண்ணிக்ன்க ைறறும் 
வன்க்கள நினலயொ்க இருக்கும்

28.  ஓர் குறிப்பிடட ்கொலத்தில், ஓர் ஊடட ைடடத்தில் 
்கொணப்�டும் உயிரிப் ப�ொருட்களின எனட 
இவவொறு அனழக்்கப்�டுகின்றை? (AIPMT 2015)

 அ) உயிரி நிரலத்ப்தாகுப்பு
 ஆ) பைொத்த முதல்நினல உற�த்தித்தி்றன
 இ) நினலத்த கூறு
 ஈ) நி்கர முதல்நினல உற�த்தித்தி்றன
29.  கீழ்்கண்டனவ்கனள ப�ொருத்தி �ரியொை 

வினடனய கதர்நபதடு? (AIPMT 2014)
      �டடியல் I      �டடியல் II
I) ைண்புழு i)  முனகைொடி 

சிறறிைங்கள
II) வழிமுன்ற வளர்சசி ii) ைடகுண்ணி்கள
III)  சுழல்ைண்டல 

க�னவ்கள
iii) பி்றப்பு வீதம்

IV)  ைக்்களபதொன்க 
வளர்சசி

iv) ை்கரநதசக�ர்க்ன்க

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

30.  நொனகு பவறறு இடங்கனள ப்கொண்ட ஒரு நிலச 
சூழல்ைண்டலத்தில் ்கொணப்�டும் �ொஸ்�ரஸ் 
சுழறசியின எளினையொக்்கப்�டட ைொதிரி கீகழ 
ப்கொடுக்்கப்�டடுளளது? (அ - ஈ பவறறிடங்கனளக் 
்கண்டு�டி?) (AIPMT 2014)

நு்கர்கவொர்்கள இ

அ

ைண் ்கனர�ல் 

ஆ

ஈ

உளபளடுப்பு 
வழிநகதொடுதல்  

அ ஆ இ ஈ
அ �ொன்றக் 

்கனிைங்கள
சினதவு 

கூளங்கள
விழும் 

குப்ன�்கள
உற�த்தி 
யொளர்்கள

ஆ விழும் 
குப்ன�்கள

உற�த்தி 
யொளர்்கள

�ொன்றக் 
்கனிைங்கள

சினதவு 
கூளங்கள

இ சிர்வு 
கூைங்கள்

பதார்றக 
்கனிமங்கள்

உறபத்தி 
யதாைர்்கள்

விழும் 
குப்ரப்கள்

ஈ உற�த்தி 
யொளர்்கள

விழும் 
குப்ன�்கள

�ொன்றக் 
்கனிைங்கள

சினதவு 
கூளங்கள

31.  உற�த்தியொளர்்கள ைடடத்தில் 20 ஜூல் ஆற்றல் 
ஈர்க்்கப்�டடொல், கீழ்்கண்ட உணவுச�ஙகிலியில் 
ையிலுக்கு எவவளவு உணவு ஆற்றல் 
கினடக்கும்? (AIPMT 2014)

 தொவரம் → எலி → �ொம்பு → ையில்
 அ) 0.02 ஜூல் ஆ) 0.002 ஜூல்
 இ) 0.2 ஜூல் ஈ) 0.0002 ஜூல்

 32.  ்கற�னையொை எண்ணிக்ன்க பிரமிட 
ஒனறு கீகழ ப்கொடுக்்கப்�டடுளளது.  �ல்கவறு 
ைடடங்களில் சில உயிரிைங்களின 
�ொத்தியக்கூறு்களில் ஒனறு எதுவொ்க இருக்்க 
முடியும்? (AIPMT Prelims 2012)

50

500

1

10மூன்றொம்நினல நு்கர்கவொர்்கள

இரண்டொம்நினல நு்கர்கவொர்்கள

முதல்நினல நு்கர்கவொர்்கள

முதல்நினல உற�த்தியொளர்்கள

 அ)  முதல்ைடடத்தில் முதல்நினல 
உற�த்தியொளர்்கள அர� ைரத்னதயும், 
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இரண்டொம்நினல நு்கர்கவொர் ைடடத்தில் 
ஆடு்கனளயும் ப்கொண்டுளளை 

 ஆ)  முதல்நினல நு்கர்கவொர் ைடடம் 
எலி்கனளயும், இரண்டொம்நினல நு்கர்கவொர் 
ைடடம் பூனள்கனளயும் ப்கொண்டுளளை

 இ)  மு்ல்நிரல நு்கர்தவதார் மடடம் பூச்சி்கரையும், 
இரணடதாம்நிரல நு்கர்தவதார் மடடம் 
சிறிய பூச்சி உணணும் ப்றரவ்கரையும் 
ப்கதாணடுள்ை்

 ஈ)  ்கடலில் முதல்நினல உற�தியொளர்்கள ைடடம் 
மிதனவத் தொவரங்கனளயும், மூன்றொம்நினல 
நு்கர்கவொர் ைடடம் திமிங்கலங்கனளயும் 
ப்கொண்டுளளை

33.  கீழ்்கண்ட வொக்கியங்களில் ஆற்றல் பிரமிட 
�றறிய ஒனறு �ரியொைதல்லொ.  ஆைொல் ைற்ற 
மூனறும் �ரியொைனவ. (AIPMT Prelims 2012)

 அ) இது கநரொை வடிவம்
 ஆ) அடிப்�குதி அ்கலைொைது
 இ)  இது கவறு�ட ஊடட ைடடங்களில் 

்கொணப்�டும் உயிரிைங்களின ஆற்றலின 
அளனவக் ்கொடடுகி்றது

 ஈ) இது ்ரலகீழதா் வடிவம்
34.  ஒகர சூழல் ைண்டலத்தில் ஒரு ்கொலத்தில் 

ஒனறுக்கு கைறைடட ஊடடைடடத்தில் 
்கொணப்�டும் கீகழ ப்கொடுக்்கப்�டுளள விலஙகு 
எது? (AIPMT Prelims 2011)

 அ) ஆடு ஆ) தவனள
 இ) சிடடுககுருவி ஈ) சிங்கம்
35.  நீர் ைறறும் வ்றளநில வழிமுன்ற வளர்சசி 

நனடப�்ற வழிவகுப்�து (AIPMT Prelims 2011)
 அ) அதி்க வ்றண்ட நினல
 ஆ) அதி்க ஈர நினல
 இ) மி்மதா் நீர் நிரல
 ஈ) வ்றள நினல
36.  பைொத்த சூரிய ஒளியில் ஓளிசக�ர்க்ன்க �ொர் 

ப�யலூக்்கக் ்கதிர்வீசசின (PAR) விகிதம்.
 (AIPMT Mains 2011)

 அ) 80% விட அதி்கம் ஆ) சுைொர் 70%
 இ) சுைொர் 60% ஈ) 50% விட குர்றவு
37.  ைண்புழுக்்களிைொல் சினதவுக்கூளங்கள சிறிய 

து்கள்களொ்க உனடக்்கப்�டும் ப�ய்முன்ற?
 (AIPMT Mains 2011)

 அ) ்கனிைைொக்்கம் ஆ) சினதைொற்றம்
 இ) ைட்கொதல் ஈ) துணுக்கதா்ல்

38.  தொவர உண்ணி்கள ைறறும் சினதப்�னவ்களொல் 
உடப்கொளள கினடக்கும் உயிரித்திரள அளவு?
 (AIPMT Prelims 2010)

 அ) பைொத்த முதல்நினல உற�த்தித்தி்றன 
 ஆ) நி்கர மு்ல்நிரல உறபத்தித்தி்றன
 இ) இரண்டொம்நினல உற�த்தித்தி்றன
 ஈ) நினல உயிரித்பதொகுப்பு
39.  ஒரு நீர் வழிமுன்ற வளர்சசியில் ்கொணப்�டும் 

தொவரங்களின �ரியொை வரின�? 
 (AIPMT Prelims 2009)

 அ)  வதால்வதாகஸ் → ரைடரில்லதா → பிஸ்டியதா 
→ கிரிபஸ் → லதாணடதா்தா → ஓக

 ஆ)  பிஸ்டியொ → வொல்வொக்ஸ் → கிரி�ஸ் → 
னைடரில்லொ → ஓக் → லொண்டொைொ

 இ)  ஓக் → லொண்டொைொ → வொல்வொக்ஸ் → 
னைடரில்லொ → பிஸ்டியொ → கிரி�ஸ்

 ஈ)  ஓக் → லொண்டொைொ → கிரி�ஸ் → பிஸ்டியொ 
→ னைடரில்லொ → வொல்வொக்ஸ்

40.  புவியின பைொத்த ்கொர்�னில் சுைொர் 70% 
்கொணப்�டுவது? (AIPMT Prelims 2008)

 அ) ்கொடு்கள
 ஆ) புல்பவளி்கள
 இ) கவளொண் சூழல்ைண்டலம்
 ஈ) ்கடல்்கள்
41.  உணவுச�ஙகிலிக்கு பதொடர்�ொை கீழ்்கண்ட 

வொக்கியங்கனள ்கவனிக்்க.
 i)  ஒரு குறிப்பிடட இடத்தில் ்கொணப்�டும் 80% 

புலி்கனள அ்கறறிைொல் தொவரத் பதொகுப்பு்களின 
வளர்சசி ப�ருைளவு அதி்கரிக்கும்

 ii)  ப�ரும்�ொலொை ஊண் உண்ணி்கனள 
அ்கறறிைொல் ைொன்களின எண்ணின்கனய 
அதி்கரிக்கும்

 iii)  ஆற்றல் இழப்பின ்கொரணைொ்க, ப�ொதுவொ்க 
உணவுச�ஙகிலியின நீளம் 3 – 4 ஊடட 
ைடடங்களொ்க ்கடடுப்�டுத்தப்�டுகி்றது

 iv)  உணவுச�ஙகிலியின நீளம் 2 முதல் 8 ஊடட 
ைடடங்களொ்க கவறு�டுகி்றது.

கைகல குறிப்பிடடுளள எநத இரண்டு வொக்கியங்கள 
�ரியொைனவ? (AIPMT Prelims 2008)
 அ) i ைறறும் ii ஆ) ii மறறும் iii
 இ) iii ைறறும் iv ஈ) i ைறறும் iv
42.  கீழ்்கண்ட எது சூழியல் பிரமிட உருவொக்்க 

�யன�டுவதில்னல? (AIPMT Prelims 2006)
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 அ) உலர் எனட
 ஆ) உயிரிைங்களின எண்ணிக்ன்க
 இ) ஆற்றல் ஓடடத்தின அளவு
 ஈ) உயிரி எரட
43.  2012ஆம் ஆண்டு ்கொலநினல ைொற்றம் �றறிய 

்கடசி்களின ஐ.நொ ைொநொடு இஙகு நனடப�ற்றது?
 (NEET 2015)

 அ) லிைொ ஆ) வர்ஷொ
 இ) டர்�ன ஈ) தடதாைதா
44.  சுறறுசசூழலில் SO2 ைொசு�ொடடினை 

குறிப்பிடுகின்ற மி்க ப�ொருத்தைொை 
சுடடிக்்கொடடி்கள எது? (NEET 2015)

 அ) �ொசி
 ஆ) பூஞன�
 இ) ரலக்கன்கள்
 ஈ) ஊசியினலக் ்கொடு்கள
45.  அடுக்கு வளிைண்டல ஓக�ொன (stratospheric 

ozone) குன்ற�ொடு ்கொரணைொ்க வளி 
ைண்டலத்தில் அதி்கைொை பு்ற ஊதொ 
்கதிர்வீசசு்களுடன பதொடர்பில்லொத முதனனை 
சு்கொதொர அ�ொயங்களிபலொனறு எது? (NEET 2015)

 அ) ்கண்்கள �ொதிப்�னடதல்
 ஆ) அதி்கரித்் ்கல்லீரல் புறறுதெதாய்
 இ) அதி்கரித்த கதொல் புறறுகநொய் 
 ஈ) குன்றக்்கப்�டட கநொய் எதிர்ப்பு அனைப்பு
46.  ைரங்களின மீது அதி்க அளவு னலக்்கன்கள 

வளர்சசி ப்கொண்டுளளது எனதச சுடடிக் 
்கொடடுகின்றை? (AIPMT 2014)

 அ) மி்கவும் ஆகரொக்கியைொை ைரங்கள
 ஆ) அதி்கம் �ொதிக்்கப்�டட ைரங்கள
 இ) அப்�குதி ப�ரிய அளவில் ைொசு�டடுளளது
 ஈ) மதாசு அரடயதா் பகுதி
47.  வளி ைண்டலத்தின ஓக�ொன எநத ஓக�ொன 

அடுக்கில் ்கொணப்�டுகி்றது? (AIPMT 2014)
 அ) அயனி ைண்டலம்
 ஆ) இனடபவளி ைண்டல அடுக்கு
 இ) அடுககு வளி மணடலம்
 ஈ) பவப்� பவளிைண்டலம்
48, கீழ்்கண்டவறறில் தவ்றொை கூறறு எது? 
 (AIPMT 2012)
 அ)  பவப்�ைண்டல �குதி்களில் ப�ரும்�ொலொை 

்கொடு்கள அழிநதுவிடடை
 ஆ)  வளிமணடல தமலடுககில் உள்ை ஓதசதான 

விலஙகு்களுககு தீஙகு விரைவிககி்ற்

 இ)  �சுனை வீடு வினளவு இயறன்கயொை 
நி்கழ்வொகும்

 ஈ)  யூடகரொபிக்க�ன என�து நனனீர் 
நினல்களின இயறன்கயொை நி்கழ்வொகும்

49. நல்ல ஓக�ொன இஙகு ்கொணப்�டுகி்றது? (Mains 2011)
 அ)  இனடபவளி ைண்டலம்
 ஆ) பவப்�பவளி ைண்டலம்
 இ) அடுககு வளி மணடலம்
 ஈ) அயனி ைண்டலம்
50.  சிப்க்கொ இயக்்கம் இனத �ொது்கொப்�தற்கொ்க 

உருவொக்்கப்�டடது? (AIPMT 2009)
 அ) ்கதாடு்கள் ஆ) ்கொல்நனட்கள
 இ) ஈர நிலங்கள ஈ) புல்பவளி்கள

51.  �ரியொை இனணனய ்கண்டுபிடி? (AIPMT 
2005)

 அ)  அடிப்�னட ைரபு்கனள �ொது்கொத்தல் - உயிரி 
�னைம்

 ஆ)  கிதயதாடதடதா பெறிமுர்ற - ்கதாலநிரல 
மதாறுபதாடு

 இ)  ைொண்டரியல் பநறிமுன்ற - புவி 
பவப்�ைனடதல்

 ஈ)  ரொம்�ொர் ைொநொடு - நிலத்தடி நீர் ைொசு அனடதல்
52.  நீர் ைொசு�ொடடின ப�ொதுவொை சுடடிக்்கொடடி 

உயிரிைம் எது? (AIPMT 2004)
 அ)  பலம்ைொ �னசிக்கொஸ்டடொ
 ஆ) னைக்்கொர்னியொ கிரொசிபிஸ்
 இ) ஈஸ்டிரிச்சியதா த்கதாரல
 ஈ) எண்டமிலொ இஸ்கடொலிடி்கொ
53.  ஓக�ொன அடுக்கில் துனள உருவொவதற்கொை 

மி்கப்ப�ரிய �ங்களிப்பு நொடு எது? (AIPMT 1996)
 அ) ரஷ்யதா ஆ) ஜப்�ொன
 இ) அபைரிக்்கொ ஈ) பஜர்ைனி

1.  Dr.நொர்ைன க�ொர்லொக் என்ற ப�யர் எதனுடன 
பதொடர்புனடயது? (JIPMER 2007)

 அ) பசுரமப் புரடசி ஆ) ைஞ�ள புரடசி
 இ) பவளனளப் புரடசி ஈ) நீலப் புரடசி
2.  கீழ்்கண்டவறறில் �யிர்த் தொவரங்களில் 

தூண்டப்�டட �டுதி ைொற்றத்னதத் கதொறறுவிக்்க 
ப�ொதுவொ்க �யன�டும் ்கொரணி எது? 
 (JIPMER 2007)

அலகு X  - பபதாருைதா்தார ்தாவரவியல் 
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 அ) ஆல்ஃ�ொ
 ஆ) எக்ஸ் ்கதிர்
 இ) UV  ்கதிர் / பு்ற ஊதொக்்கதிர்
 ஈ) ்கதாமதா ்கதிர்
3.  அயல் �னைடியம் மூலம் ைனிதைொல் 

உருவொக்்கப்�டட தொனியப் �யிர் எது? (OJEE 2001)
 அ) ைொர்டியம் வல்்கர் ஆ) டிரிடிகத்கல்
 இ) ரஃ�ொைஸ் பிரொசி்கொ ஈ) ஜியொகைஸ்
4. �யிர் ப�ருக்்கத்தின குறிக்க்கொள (MP PMT 2001)
 அ) சி்றநத வினளச�ல்
 ஆ) சி்றநத தரம்
 இ) கநொய் / இறுக்்கம் எதிர்க்கும் தி்றன
 ஈ) தமறகூறிய அர்த்தும்
5.  கதர்நபதடுத்தல் என்ற முன்றயுடன 

பதொடர்புனடயது? (MP Pmet 2001)
 அ) ப�ல்லியல் ஆ) தொவர �ொசியியல்
 இ) பயிர் பபருக்கம் ஈ) ைரபியல்
6. இநதியொவில் �சுனைப் புரடசி ஏற�டட ்கொலம்?
 (AIPMT 2012)
 அ) 1960்களில் ஆ) 1970்களில்
 இ) 1980்களில் ஈ) 1950்களில்
7.  இநதிய �சுனைப் புரடசியில் உருவொக்்கப்�டட 

பஜயொ ைறறும் ரத்ைொ எநத இர்கத்திலிருநது 
ப�்றப்�டடது? (AIPMT 2011)

 அ) க�ொளம் ஆ) பெல்
 இ) ்கரும்பு ஈ) க்கொதுனை
8.  ைனிதைொல் உருவொக்்கப்�டட முதல் தொனியம் 

டிரிடிக்க்கல் என�து  (HPMT 2008)
 அ) எண்ைடியம் (ஆக்டபிளொய்ட)
 ஆ) அறுமடியம் (பைகசபிைதாய்ட)
 இ) அ ைறறும் ஆ இரண்டும்
 ஈ) இருைடியம் (டிப்ளொய்ட)
9.  �யிர்ப�ருக்்க நி்கழ்வு்களில் �யிரின 

ைர�ணுக்்களிலுளள �ல்கவறு அல்லீல்்களின 
பைொத்த பதொகுப்பு இவவொறு அனழக்்கப்�டுகி்றது?
 (NEET 2013)

 அ)  கதர்நபதடுத்த ப�றக்றொர் 
தொவரங்களுக்கினடகய நனடப�றும் 
குறுக்கு ்கலப்புறுத்தம்

 ஆ)  ப�றக்றொர் தொவரங்கனள கதர்நபதடுத்தலின 
ைதிப்�ொய்வு

 இ) மரபணுககூறு ப்தாகுப்பு 
 ஈ)  ைறுக�ர்க்ன்கயில் உயர்நதவறன்ற 

கதர்நபதடுத்தல்

10.  அனரகுடனட க்கொதுனை இர்கத்திறகு 
எடுத்துக்்கொடடு? (HPPMT 2012)

 அ) IR 8 ஆ) தசதா்தாலி்கதா
 இ) டிரிடி்கம் ஈ) �க்்கொரம்
11.  துருகநொயுயிரியொல் உருவொகும் கநொனய 

எதிர்க்கும் தி்றனுனடய ஹிம்கிரி ்கலப்புறுத்தம் 
மூலம் ப�்றப்�டடது.  இது எதனுனடய இர்கம்?
 (AIPMT 2011)

 அ) மிள்கொய் ஆ) க�ொளம்
 இ) ்கரும்� ஈ) த்கதாதுரம
12.  ்கனிைங்கள, னவடடமின்கள, புரதங்கள 

நின்றநத தொவரங்கனள ப�ருக்்கம் ப�ய்யும் 
முன்ற? (CBSE AIPMT 2010)

 அ) உடல ்கலப்புறுத்தம்
 ஆ) உயிரிவழி ஊடடம் தசர்த்்ல்
 இ) உயிரி ப�ரிதொக்குதல்
 ஈ) நுண் ப�ருக்்கம்
13.  ்கலப்பிை வீரியத்னத தக்்க னவத்துக் 

ப்கொளவதில் உடல இைப்ப�ருக்்கம் ப�ய்யும் 
தொவரங்கள சி்றநது விளஙகுவதற்கொை 
்கொரணம்? (AIPMT 1998)

 அ)  அதி்க கநொய் எதிர்ப்புத்தி்றனை 
ப�றறுளளதொல் 

 ஆ)  விரும்பிய ்கலப்புயிரி த்தானறியபின அவறறில் 
த்தானறிய பணபு மர்றயதாதிருத்்ல்

 இ) எளிதொ்க இைப்ப�ருக்்கம் ப�ய்ய இயலும்
 ஈ) அதி்க வொழ்நொனள ப�றறிருப்�தொல்
14.  அதி�ய க்கொதுனை என்ற புதிய க்கொதுனை 

இர்கம் இதைொல் உருவொக்்கப்�டடது?
 (AIIMS 2009)
 அ)  பமகசித்கதாவின சர்வத்ச த்கதாதுரம மறறும் 

தசதாை தமம்பதாடடு ரமயம்
 ஆ)  இநதிய கதசிய தொவரவியல் ஆரொய்சசி 

நினலயம்
 இ) ஆஸ்திகரலிய �யிர் கைம்�ொடடு னையம்
 ஈ) ஆப்பிரிக்்க �யிர் கைம்�ொடடு னையம்
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அறிமுகம்

கெய்முளை�ள்ள கவறறி�ரமொ�ச் கெய்வதறகுக �ற்பவர் �ன்கு தயொர்்படுததிக க�ொணடு உயிரியல் ஆய்வ�ம் கெல்ல 
சவணடும்.

1. ஆய்வ�ப ்பதிசவடு
2. பிரிததறிய உதவும் க்பட்டி
3. ஆய்வ�ப ்பயிறசிப புதத�ம்
4. ஆய்வ� சமலுள்ட
5. ள�ககுட்ள்ட
6.  ்பல்சவறு கெய்முளை�ளுக�ொன ்ப்டம் வளரவதறகுத சதளவயொனளவ HB க்பன்சில், அழிப்பொன்
7. ஆசிரியர் அறிவுளரப்படி சமறக�ொணடு சதளவப்படும் க்பொருட்�ள

ஆய்வ�ததல் மொ்வர்�ள மி�க �வனமொ�வும், ஒழுஙகுமுளையு்டனும் இருததல் சவணடும். செொதளன�ள 
கெய்வதறகு முன்்பொ� ஆசிரியர்�்ளொல் வழங�ப்படும் அறிவுளர�ள்ளக �வனிததல் சவணடும். 

ஆய்வ�ததில் முழுளமயொன அளமதிளயயும், சூழ்நிளலளயயும் ்பரொமரிததல் சவணடும். கெய்முளைககுப 
்பதிசவடு ளவததிருததல் மி� முககியமொனதொகும். ்ப்டங�ள்ளத கதளிவொ� வளரந்து, ்பொ�ங�ள்ளச் ெரியொ�க 
குறிததல் சவணடும். எபக்பொழுதுசம ஒவகவொரு கெய்முளை வகுபபு முடிவுறைவு்டன் கெய்முளைஉறறுச�ொக�ல் 
குறிபச்பட்டில் ஆசிரியரின் ள�கயொப்பதளதப க்பறுதல் அவசியமொகும்.

ஒவகவொரு தொவரவியல் / உயிரியல் மொ்வரும் கெய்முளை ்பயிறசிககுச் ெரியொன �வனம் கெலுததுவதும், 
அடிப்பள்ட ஆய்வ�த திைன் மறறும் உறறு ச�ொககும் திைளன சமலும் வ்ளர்ததுக க�ொளவதும் அததியொவசியமொகும்.

ஆய்வ�ம் என்்பது �ருததுக�ள்ளயும் எண்ங�ள்ளயும் செொதளன�ள மூலம் ்பரிசெொதிக�ககூடிய இ்டமொகும். 
உயிரியலில் ஆய்வ�ச் செொதளன�ள மூலம் ்பகுததறியும் திைன் அதி�ரிககிைது. �ற்பவருககு அறிவியல் 
மனப்பொன்ளமளய வ்ளர்ககிைது. சமலும் அறிவியல் கெயல்முளை�ளின் திைன்�ள்ளப க்பறுவதறகு உதவுகிைது. 
எனசவ ஒவகவொரு உயிரியல் மொ்வரும் �ள்டமுளையில் உள்ளொர்ந்த ஈடு்பொட்டு்டனும் உணளமயு்டனும், 
உறெொ�தது்டனும் கெய்முளை வகுபபில் �லந்து க�ொள்ளல்சவணடும். கெய்முளை பின்வரு்பவறளை 
உள்ள்டககியது
 நிளலயொன �ண்ொடித த�டு�ள
  நுணச்ொககி �ண்ொடித த�டு�ள்ளத 

தயொரிததல்
  ்பதப்படுததப்பட்்ட மறறும் புதிய மொதிரி�ள்ளக 

ள�யொளுதல்

 சீவல்�ள தயொரிததல் மறறும் க்பொதிததல்
  பிரச்ெளன�ள்ள ஆய்ந்தறிதல் மறறும் 

அவறறிறகு தீர்வுக �ொ்ல்
 வொழ்வியல் செொதளன�ள மறறும் ்பல

சபொதுவான அறிவுறரகள்

தாவரவியல் செய்முறைகள்

302

சமல்நிளல – இரண்டொம் ஆணடு
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தாவரவியல் செய்முறைகள்
மாதிரி வினாததாள்

I. க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள �ண்ொடி த�டு ‘A’ ஐ இனங�ண்டறிந்து, இரு �ொர்ங�ள்ளக கூறு�. 
அதற�ொன ்ப்டம் வளரந்து, ்பொ�ங�ள்ளக குறிக�வும்.

II. க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள / ்பதப்படுததப்பட்்ட மொதிரி ‘B’ஐ இனங�ண்டறிந்து, இரு �ொர்ங�ள்ளக 
கூறு�.

III. க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள மொதிரி / புள�ப்ப்டம் / வி்ளக�ப்ப்டம் ‘C’ஐ �ண்டறிந்து, இரு �ொர்ங�ள்ளக 
கூறு�.

IV. க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள சூழலியல் / மரபியல் �ணிதச் கெயல்்பொடு�ள ‘D’ஐ ்பகுப்பொய்வு கெய்�. 
அதறகுரிய க்பொருததமொன �ொர்ங�ள்ளக க�ொடுப்பதன் மூலம் தீர்வு �ொண�.

V. க�ொடுக�ப்பட்டுளள்ள செொதளன ‘E’யின் ச�ொக�ம், கெய்முளை, �ொண்பன, அறிவன 
ஆகியவறளை எழுது�.

VI. க்பொரு்ளொதொர முககியததுவம் வொய்ந்த தொவரம் அல்லது தொவரப க்பொருள ‘F’ஐ இனங�ண்டறிந்து 
அதன் தொவரவியல் க்பயர், ்பயன்்படும் ்பகுதி மறறும் ்பயன்�ள்ளக குறிபபிடு�.

மதிபசபெண் ஒதுக்கீடு - செய்முறைத ததர்வு

I. அ இனங�ண்டறிதல் - 1 , �ொர்ங�ள (ஏசதனும் இரணடு) - 1 , ்ப்டம், ்பொ�ம் - 1 3

II. ஆ இனங�ண்டறிதல் - 1, �ொர்ங�ள (ஏசதனும் இரணடு) - 1 2

III. இ இனங�ண்டறிதல் - 1, �ொர்ங�ள (ஏசதனும் இரணடு) - 1 2

IV. ஈ
இனங�ண்டறிதல் - 1 , தீர்வு / வடிவளமததல் - 1 , �ொர்ம் - 1 
Reason/ Observation and Inference/ Answer – 1 

3

V. உ ச�ொக�ம் - 1, கெய்முளை - 1, அட்்டவளன (�ொண்பன, அறிவன) - 1 3

VI. ஊ இனங�ண்டதறிதல் - ½ , தொவரவியல் க்பயர் - ½ , ்பயன்்படும் ்பகுதி - ½ , ்பயன் - ½ 2

கமொததம் 15 மதிபக்பண�ள

்பதிசவடு 3 மதிபக்பண�ள

திைன் 2 மதிபக்பண�ள

அதி�்பட்ெ 20 மதிபக்பண�ள
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ச�ளவி எண - I (அ) - �ண்ொடித த�டு�ள்ளத தயொரிததலும், கெயல்முளை�ளும்

குறிபபு: கெய்முளை ்பொ்டசவள்ளயின் க்பொழுது ஆசிரியர் �ட்்டொயமொ�க �ண்ொடித த�டு�ள்ளப புதிதொ�த தயொர் கெய்ய 
சவணடும். (க்பொதுச் கெய்முளைத சதர்வின் க்பொழுது தற�ொலி�க �ண்ொடித த�டு தயொர் கெய்ய இயலொதச்பொது மட்டும் 
நிரந்தரக �ண்ொடித த�டு�ள்ளப ்பயன்்படுததலொம்).

செொதளன எண. 1 ம�ரந்தபள்பயின் குறுககுகவட்டுத சதொறைம்
செொதளன எண. 2 மூடுவிளதத தொவரச் சூலின் நீளகவட்டுத சதொறைம்
செொதளன எண. 3 அரளி இளலயின் குறுககுகவட்டுத சதொறைம்
ச�ளவி எண - II (ஆ) - புதிய / ்பதப்படுததப்பட்்ட மொதிரி�ள

செொதளன எண. 4 தொவரங�ளில் இயறள�யொ� �ள்டக்பறும் தளழவழி இனப க்பருக� முளை�ள மட்்டநிலததணடு, 
தளரகீழ் உந்துததணடு, இளல கமொட்டு�ள

செொதளன எண. 5 சவறு்பட்்ட �ொரணி�ள மூலம் ம�ரந்தச்செர்கள� �ள்டக்பறும் மலர்�ளின் த�வளமபபு�ள - 
�ொறறு, பூச்சி

செொதளன எண. 6 இருவிளதயிளல விளத - ்பயறு (ளெெர்) 
செொதளன எண. 7 ்பல்சவறு மு�வர்�ள மூலம் �னி�ள மறறும் விளத�ள ்பரவுதல் - �ொறறு, நீர், விலஙகு

செொதளன எண. 8 நீர்வொழ் தொவரங�ள, வைண்ட நிலததொவரங�ள, உவர் ெதுபபு நிலத தொவரங�ள மறறும் 
கதொறறுத தொவரங�ளில் �ொ்ப்படும் சூழ்நிளலயியல் த�வளமபபு�ள

ச�ளவி எண. - III (இ) -  மொதிரி�ள / புள�ப்ப்டங�ள / வி்ளக�ப்ப்டங�ள
செொதளன எண. 9 சூலின் வள��ள - அனொடிரொ்பஸ், ஆர்தசதொடிரொ்பஸ், �ம்ள்பசலொடிரொ்பஸ்
செொதளன எண. 10 ஈ. ச�ொளல ��லொக�த தொஙகிக �்டததி (pBR 322)
செொதளன எண. 11 தொவரத திசு வ்ளர்பபு - �ொறறுருக�ளு்டன் கூடிய ச�லஸ்
செொதளன எண. 12 சூழியல் பிரமிட்�ளின் வள��ள - எணணிகள�, உயிரிததிரள, ஆறைல் பிரமிட்�ள
ச�ளவி எண. - IV (ஈ) - �ணிதச் கெயல்்பொடு�ள - மரபியல் மறறும் சூழலியல்
செொதளன எண. 13 கமண்டலின் ஒரு்பணபுக �லபள்ப கமய்பிததல்
செொதளன எண. 14 கமண்டலின் இரு்பணபுக �லபபு விகிதததில் அறியப்பட்்ட மொதிரி விளத�ளுக�ொன ்பகுப்பொய்வு
செொதளன எண. 15 ஆறைல் ஓட்்டம் மறறும் ்பதது விழுக�ொடு விதி.

செொதளன எண. 16 சூழியல் ெதுரம் (குவொட்ரட்) முளையில் உயிரினத கதொள�யின் அ்டர்ததி (population density) 
மறறும் நி�ழ்விளரவு ெதவீததளத (percentage frequency) தீர்மொனிததல்

செொதளன எண. 17 குசரொசமொசெொம்�ளின் பிைழ்ச்சி - நீக�ம், இரட்டிப்பள்டதல் மறறும் தளலகீழ்த திருப்பம்
செொதளன எண. 18 மர்பணு பிள்பபு வளர்ப்டங�ள
ச�ளவி எண. V (உ) - செொதளன�ள
செொதளன எண. 19 ச�சலொடிரொபிஸ் க்பொலினியதளத தனிப்படுததிச் ெமர்பபிததல்
செொதளன எண. 20 �ண்ொடித த�ட்டில் ம�ரந்ததது�ள முள்ளததளலக �ண்டறிதல்
செொதளன எண. 21 ்பல்சவறு வள�யொன மணணின் ளைட்ரஜன் அயனி (pH) கெறிவிளன அறிதல்
செொதளன எண. 22 சதொட்்ட மண மறறும் ெொளலசயொர மண ஆகியவறறின் நீர் சதககுதிைன் அறிதல்
செொதளன எண. 23 தொவர இளல / கெல்�ளிலிருந்து DNAளவ பிரிதகதடுததல்
ச�ளவி எண. - VI (ஊ) - தொவரங�ளின் க்பொரு்ளொதொர முககியததுவங�ள

செொதளன எண. 24 க்பொரு்ளொதொர முககியததுவம் வொய்ந்த தொவரங�ள மறறும் அவறறின் ்பயன்�ள ச�ொதுளம, 
மி்ளகு, ்பருததி, கீழொக�ல்லி, ்பச்ளெப்பயறு, வொளழ

செொதளன எண. 25
க்பொரு்ளொதொர முககியததுவம் வொய்ந்த தொவரப க்பொருட்�ள, அவறறின் சதொறைம் மறறும் ்பயன்�ள 
எள எணக்ய் (�ல்கலணக்ய்), இரப்பர், அவல், ்பன்னீர் (சரொஸ் வொட்்டர்), மருதொணி, 
�றைொளழக �ளிம்பு

TN_GOVT_XII_BOTANY_PRACTICAL_MANUAL_TM_PAGES_302-328.indd   304 23-03-2019   16:48:46

www.tntextbooks.in



305

I - கண்ணாடித தகடுகறளத தயாரிததலும், செயல்முறைகளும்
குறிபபு:  கெய்முளை ்பொ்டசவள்ளயின் க்பொழுது ஆசிரியர் �ட்்டொயமொ�க �ண்ொடித த�டு�ள்ளப புதிதொ�த தயொர் 

கெய்ய சவணடும். (க்பொதுச் கெய்முளைத சதர்வின் க்பொழுது தற�ொலி�க �ண்ொடித த�டு தயொர் கெய்ய 
இயலொதச்பொது மட்டும் நிரந்தரக �ண்ொடித த�டு�ள்ளப ்பயன்்படுததலொம்).

தொதறன எண் 1: மகரநதபறபெயின் குறுக்குசவட்டுத ததாற்ைம் 

தநாக்கம்: க�ொடுக�ப்பட்்ட �ண்ொடித த�ட்ள்டக �ண்டறிதல் - ம�ரந்தபள்பயின் குறுககுகவட்டுத சதொறைம்

சகாள்றக: ம�ரந்தததொள வட்்டம் ம�ரந்தததொள�்ளொல் ஆனது. ஒவகவொரு ம�ரந்தததொளும் ஒரு 
ம�ரந்தபள்பளயயும், ஒரு ம�ரந்தக�ம்பிளயயும் க�ொண்டது. ம�ரந்தபள்ப ம�ரந்ததது�ள�ள்ளக 
க�ொணடுள்ளது. இது ஆண ச�மீட்்ட�த தொவரதளதக குறிககிைது.

ததறவயானறவ: தற�ொலி�க �ண்ொடிதத�டு தயொரிக� டோட்டூைோ கமட்்டலின் ம�ரந்தபள்ப, கிளிெரின், 
ெொபரனின், �ண்ொடித த�டு, �ண்ொடி வில்ளல, பிச்ளடு, தூரிள�, பிடி க�ொண்ட ஊசி, கூட்டு 
நுணச்ொககி, ம�ரந்தபள்பயின் குறுககுகவட்டுத சதொறைம் க�ொண்ட நிரந்தரக �ண்ொடித த�டு

டோட்டூைோ கமட்்டலின் கமொட்டு மறறும் மலர்�ள்ளச் செ�ரிக�வும். ம�ரந்தததொளிலிருந்து ம�ரந்தபள்பளய 
தனிளமப்படுததி கமல்லிய சீவல்�்ளொககி நுணச்ொககியில் அதன் அளமபள்ப உறறு ச�ொக�வும். 
ம�ரந்தபள்பயின் ்பல்சவறு வ்ளர்ச்சி நிளல�ள்ள உறறுச�ொககிப ்பதிவு கெய்யவும்.

�ண்டறியும் ்பணபு�ள
•  முதிர்ந்த ம�ரந்தபள்ப இரு ம்டல்�ள்ளக க�ொண்டது. 

இரும்டல்�ளும் இள்பபுத திசுவொல் இள்க�ப்பட்டுள்ளன.
•  ஒவகவொரு ம�ரந்த ம்டலும் இரு ம�ரந்த அளை�ள்ளக 

க�ொணடுள்ளது. இதனுள ம�ரந்ததது�ள�ள 
உருவொகின்ைன.

•  நுணவிதத�ம் அல்லது ம�ரந்த அளை �ொன்கு சுவர் 
அடுககு�்ளொல் சூழப்பட்டுள்ளது. அளவ புைதசதொல், 
எணச்டொதீசியம், ளமய அடுககு மறறும் ்டபீட்்டம் ஆகும்.

•  நுண விதத�ததின் ளமயப்பகுதி ஒருமடிய 
ம�ரந்ததது�ள�்ளொல் நிளைந்திருககும்.

தொதறன எண் 2: மூடுவிறதத தாவரச சூலின் நீள்சவட்டுத ததாற்ைம்

தாவரவியல் செய்முறைகள்

பெ்டம் 1: ம�ரந்தபள்பயின் ம�ரந்ததது�ள நிளல(ã) ñèó‰îˆ¶èœ ð®G¬ô

¹øˆ«î£™

â‡«ì£bCò‹

Þ¬ì Ü´‚°èœ

ñèó‰îˆ¶èœ

v«ì£Iò‹

Þ¬íŠ¹ˆF²

(Ü) ñèó‰îŠ¬ð
«î£ŸÁM

º¡Mˆ¶
«î£ŸÁM ªê™

(Þ) ¹øŠð‚è ñŸÁ‹
Mˆ¶¼õ£‚è ªê™èœ à¼õ£°î™ 

ñèó‰î ï£¡è¬ñ

(á) ñèó‰î ï£¡è¬ñ  ð®G¬ô

¹øˆ«î£™

Þ¬ì Ü´‚°èœ

Mˆ¶¼õ£‚è ªê™

(â) ¸‡Mˆ¶ ð®G¬ô

Þ¬íŠ¹ˆF²

ìd†ì‹

¹øˆ«î£™
â‡«ì£bCò‹
Þ¬ì Ü´‚°èœ

ìd†ì‹

v«ì£Iò‹

(à) Mˆ¶¼õ£‚è ð®G¬ô

¸‡Mˆ¶èœ

(Ý) º¡Mˆ¶ «î£ŸÁM
«õÁð£ì¬ìî™

¹øŠð‚è ªê™
Mˆ¶¼õ£‚è ªê™

(ß) ²õ˜ Ü´‚°èœ à¼õ£°î™

தநாக்கம்: மூடுவிளதத தொவரச் சூலின் நீளகவட்டுத சதொறைதளதக �ண்டறிதல்.

சகாள்றக: மலரின் க்பண இனபக்பருக�ப ்பகுதியின் அ�ன்ை அடிப்பகுதி சூல�பள்ப ஆகும். சூல்�ள 
சூல�பள்பயினுள �ொ்ப்படுகின்ைன. �ருவுறுதலுககுப பின் இளவ விளத�்ளொகின்ைன.

ததறவயானறவ: சூலின் நீளகவட்டுத சதொறைம் க�ொண்ட நிரந்தரக �ண்ொடித த�டு, கூட்டு நுணச்ொககி.
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கண்்டறியும் பெண்புகள்
•   சூல் அல்லது க்பருவிதத�ம் ஒன்று அல்லது இரு 

சூலுளை�்ளொல் ்பொது�ொக�ப்படுகிைது.
•  சூலின் �ொம்பு சூல்�ொம்பு எனப்படும்.
•  சூல்�ொம்பு சூலு்டன் இள்யும் ்பகுதிககு ளைலம் என்று 

க்பயர். 
•  சூலின் ளமயப்பகுதியில் �ொ்ப்படும் ்பொரஙள�மொ திசுப 

்பகுதிககுச் சூல்திசு என்று க்பயர்.
•  சூலுளை உருவொககும் துள்ள சூல்துள்ள என்றும் 

சூல்துள்ளககு எதிரொ� உள்ள ்பகுதி ெலொெொ என்றும் 
அளழக�ப்படுகிைது.

•  சூல்திசுவினுள சூல்துள்ள அருகில் �ொ்ப்படும் க்பரிய, 
நீளவட்்ட வடிளவப ச்பொன்ை அளமபபு �ருபள்ப ஆகும்.

•  ஒரு முதிர்ந்த சூலின் �ருபள்ப 8 உட்�ருக�ள்ளக 
க�ொணடிருககும்.

தொதறன எண் 3: அரளி இறையின் குறுக்குசவட்டுத ததாற்ைம்
தநாக்கம்: உலர் அல்லது வைளநில வொழி்டங�ளில் வொழும் அரளி இளலயில் �ொ்ப்படும் வைண்ட நிலத 
த�வளமபபு�ள்ள அறிதல் மறறும் அள்டயொ்ளம் �ொணுதல்.

சகாள்றக: உலர் அல்லது வைள நிலச்சூழலில் வொழ்கின்ை தொவரங�ள வைண்டநிலத தொரவங�ள 
எனப்படுகின்ைன.

ததறவயானறவ: அரளி இளல, சில துணடு�ள உருள்ளககிழஙகு / ச�ரட் / தகள� ஸ்ள்டசரொச்பொம், பிச்ளட், 
கமல்லிய தூரிள�, ஊசி, கூட்டு நுணச்ொககி, கிளிெரின், �ண்ொடி வில்ளல, �ண்ொடி குழிததட்டு, 
�ண்ொடித த�டு, ெொஃபரனின் �ளரெல், க்பட்ரி தட்டு�ள முதலியன.

சூல் �ொம்புவடு Chalazal end

Integument

Nucellus

Embryo sac

Hilum

Micropyle

Funicle

Vascular supply
பெ்டம் 2: சூலின் குறுககுகவட்டுத சதொறைம்

ெலொெொ 
முளன

சூலுளை

சூல்திசு

�ருபள்ப

சூல் துள்ள

சூல் �ொம்பு

வொஸ்குல இழுளவ

சூல் தழும்பு

பெ்டம் 3: அரளி இளலயின் குறுககுகவட்டுத சதொறைம்

ஒரு உருள்ளககிழஙகு / ச�ரட் துணடின் 
இள்டயில் அரளி இளலயிளன ளவததுக 
குறுககுவொககில் ்பல நுணசீவல்�ள்ள எடுக� 
சவணடும். அதிலிருந்து மி� கமல்லிய நுண 

சீவளல கமல்லிய தூரிள� க�ொணடு எடுக�சவணடும். 
அளதச் சுததமொன நீருள்ள �ண்ொடி குழிததட்டுககு மொறை 
சவணடும். ஒரு துளி ெொஃபரனின் ெொயதளத நீருள்ள 
�ண்ொடி குழிததட்டில் செர்க� சவணடும். சதளவப்படின் 
மிகுதியொன ெொயததிளன நீக� நுணசீவளல �ழுவலொம். 
நுணசீவளல �ண்ொடித த�ட்டின் ளமயததில் ளவதது, 
பின் ஒரு துளி கி்ளெரிளன நுணசீவலின் மீது செர்க� 
சவணடும். பின்னர்க �ண்ொடி வில்ளலளய ஊசியின் 
உதவியு்டன் நுணசீவல் மீது க்பொருதத சவணடும். 
ெொயசமறறுதல் மறறும் க்பொதிததலுககுப பின்னர்க கூட்டு 
நுணச்ொககிளயப ்பயன்்படுததி உறறு ச�ொக� சவணடும்.

î®ˆî AÎ†®Aœ 

ð™ô´‚° ¹øˆ«î£™

ð£L«ê´ ð£óƒ¬èñ£

ð…² ð£óƒ¬èñ£

°N (Ü¬ø)
®¬ó«è£‹ (ÉMèœ)

W›¹øˆ«î£™

AÎ†®Aœ 

è£Š¹„ ªê™èœ
Þ¬ôˆ¶¬÷

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  ்பல்லடுககு புைதசதொலு்டன் தடிதத கியூட்டிகிள �ொ்ப்படுகிைது.
•  உட்குழிந்தளமந்த இளலததுள்ள�ள கீழ்பபுைதசதொலில் மட்டும் �ொ்ப்படுகின்ைன.
•  இளலயிள்டத திசு ்பொலிசெட் மறறும் ்பஞ்சு திசுக�்ளொ� �ன்கு சவறு்பொடு அள்டந்துள்ளன.
•  வலுளவக க�ொடுககும் திசுக�ள �ன்கு வ்ளர்ச்சி அள்டந்துள்ளன.
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II - ்பதப்படுததப்பட்்ட மொதிரி�ள

தொதறன எண் 4: தாவரஙகளில் இயற்றகயாக நற்டசபெறும் தறைவழி இனபசபெருக்க முறைகள்

தநாக்கம்: தொவரங�ளில் இயறள�யொ� �ள்டக்பறும் தளழவழி இனபக்பருக� முளை�ள்ளக �ண்டறிதல்.
சகாள்றக: இயறள�யொ� �ள்டக்பறும் தளழவழி இனபக்பருக�ம் ்பொலிலொ இனபக்பருக� முளை�ளில் 
ஒன்ைொகும். இதில் தளழவழி கமொட்டிலிருந்து புதிய தொவரம் உருவொகிைது. சவர், தணடு, இளல ச்பொன்ை 
்பகுதி�ளிலிருந்து கமொட்டு�ள சதொன்ைலொம். ஒரு �ட்்டததிறகுப பிைகு இளவ தொய்த தொவரததிலிருந்து பிரிந்து 
புதிய தொவரங�்ளொ� வ்ளர்கின்ைன.
ததறவயானறவ: ஜிஞ்சிக்பர், கிளரெொந்திமம், பிளரசயொஃபில்லம் ச்பொன்ை தொவரங�ளின் புதிய / 
்பதப்படுததப்பட்்ட மொதிரி�ள.

மொ்வர்�ள்ள அருகிலுள்ள �ொய்�றி ெந்ளதககுச் கென்று சவர், தணடு, இளல�ளிலிருந்து க்பைப்படும் 
�ொய்�றி�ள்ளக �ண்டறியச் கெொல்லி, அவறறில் தளழவழி இனபக்பருக�ம் மூலம் இனபக்பருக�மள்டயும் 
தொவரங�ள்ளக �ண்டறியச் கெொல்லவும்.

4 அ. தறரகீழ்த தண்டின் மூைம் தறைவழி இனபசபெருக்கம் அற்டதல் - மட்்டநிைததண்டு

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  ஜிஞ்ஜிக்பர் (இஞ்சி) தளரகீழ்த தண்டொன 

மட்்டநிலததண்டொகும்.
•  இது தளரப்பரபபிறகு இள்யொ� வ்ளரும் தடிதத 

தளரயடித தண்டொகும். உ்வுப க்பொருட்�ள்ளச் 
செர்தது ளவப்பதொல் தடிததுக �ொ்ப்படும்.

•  நுனி கமொட்டு�ள சமல்ச�ொககி வ்ளர்ந்து தணடுப 
்பகுதிளயயும் மலர்�ள்ளயும் உருவொககுகின்ைன. 
்பக�வொட்டு கமொட்டு�ள வ்ளர்ந்து புதிய 
மட்்டநிலததணள்ட உருவொககுகின்ைன.

4 ஆ.  தறரசயாட்டிய தண்டின் மூைம் தறைவழி இனபசபெருக்கம் - தறரகீழ் உநதுதண்டு

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  கிளரெொந்திமததின் தளரகீழ் உந்துதணடு தளழவழி 

இனபக்பருக�ததிறகு உதவுகிைது.
•  தளரகீழ் உந்துதணடு ெறறுச் ெொய்வொ� வ்ளர்ந்து 

மணள்விட்டு கவளிசய வந்து புதிய தொவரதளத 
அல்லது கிள்ள�ள்ள உருவொககுகிைது.

•  தளரகீழ் உந்துதணடு �ணுக�ள்ளயும், �ணுவிள்டப 
்பகுதி�ள்ளயும் க�ொணடிருககும். �ணுவின் 
சமற்பகுதியில் ச�ொ் கமொட்டு�ள்ளயும், 
கீழ்ப்பகுதியில் சவறறி்ட சவர்�ள்ளயும் 
சதொறறுவிககின்ைன.

Terminal bud

Node

Internode

பெ்டம் 4அ: மட்்டநிலததணடு - ஜிஞ்ஜிக்பர்

நுனி கமொட்டு

�ணுவிள்ட

�ணுவிள்டப 
்பகுதி

Sucker

பெ்டம் 4ஆ: தளரகீழ் உந்துதணடு - 
கிரைசேோநதிமம்

தளரகீழ் 
உந்துதணடு
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4 இ. இறை சமாட்டுகள் மூைம் தறைவழி இனபசபெருக்கம் - பிறரதயாஃபில்ைம்

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  பிரைய�ோஃபில்லத்தில இளல�ளின் விளிம்பு�ளில் மொறறி்ட கமொட்டு�ள 

சதொன்றுகின்ைன. இளவ இளல கமொட்டு�ள என்ைளழக�ப்படுகின்ைன.
•  இளல கமொட்டுக�ளிலிருந்து தனிப்பட்்ட தொவரங�ள உருவொகின்ைன.
•  இளல�ள கீசழ விழுந்த பின், இளல கமொட்டு�ள மணணில் சவர்�ள்ள 

உருவொககி, தனித தொவரங�்ளொ� வ்ளர்கின்ைன.

தொதறன எண் 5: தவறுபெட்்ட காரணிகள் மூைம் மகரநதசதெர்க்றக நற்டசபெறும் மைர்களின் தகவறமபபுகள்

தநாக்கம்: சவறு்பட்்ட �ொரணி�ள (�ொறறு மறறும் பூச்சி�ள) மூலம் ம�ரந்தச்செர்கள� �ள்டக்பறும் மலர்�ளின் 
த�வளமபபு�ள்ள அறிதல்.
சகாள்றக: ம�ரந்தபள்பயிலிருந்து ம�ரந்ததது�ள�ள சூல� முடிளயச் கென்ைள்டயும் நி�ழ்வு 
ம�ரந்தச்செர்கள� என அளழக�ப்படும்.
ததறவயானறவ: மக�ொச்செொ்ள மலர்�ள அல்லது மறை தொனிய மலர்�ள, பூச்சி�்ளொல் ம�ரந்தச்செர்கள�யுறும் 
(்பயறு வள�) மலர்�ள - ெொல்வியொ, �சலொட்ரொபிஸ், ஆஸிமம் ஆஸ்டிசரசி குடும்்ப மலர்�ள.

க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள மலளரக �ண்ொடித த�ட்டின் சமல் ளவததுக ள� கலன்ஸ் உதவியு்டன் உறறு ச�ொக�வும். 
கவளிக �ொரணி�்ளொல் ம�ரந்தச்செர்கள�யுறும் மலர்�ளின் த�வளமபபு�ள்ளக குறிததுக க�ொள்ளவும்.

5 அ. காற்று மகரநதசதெர்க்றகயுறும் மைர்கள் - அனிதமாஃபில்லி

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  மலர்�ள சிறியளவ, கதளிவறைளவ, வண்மறைளவ, 

ம்மறைளவ மறறும் பூந்சதன் அறைளவ.
•  கவளிச�ொககிய ம�ரந்தபள்பளயயும், சூல� முடிளயயும் 

க�ொண்டளவ.
•  ம�ரந்ததது�ள�ள இலகுவொனளவ, சிறிய து�ள அதி� 

எணணிகள�யில் உற்பததி கெய்யப்படுகின்ைன.
•  சூல�முடி க்பரியது.  சில ெமயங�ளில் ம�ரந்ததது�ள�ள்ளப 

பிடிக�க கிள்ளதது இைகு ச்பொன்று �ொ்ப்படும்

5 ஆ. பூசசி மகரநதசதெர்க்றகயுறும் மைர்கள் - எண்்டதமாஃபில்லி

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  மலர்�ள ்ப�ட்்டொனளவ அல்லது பிர�ொெமொன 

வண்முள்டயளவ மறறும் �றும்முள்டயளவ.
•  மலர்�ள பூந்சதன், உண்ததக� ம�ரந்ததது�ள�ள்ள 

உருவொககு்பளவ.
•  க்பொதுவொ� ம�ரந்தததொள�ளும், சூல� முடியும் 

உளச�ொககியளவ.
•  வழக�மொ�ச் சூல�முடி கிள்ள�்ளறைது, தட்ள்டயொ�சவொ 

அல்லது ம்டல்�ள்ள உள்டயதொ�சவொ �ொ்ப்ப்டலொம்.

பெ்டம் 4இ: பிரைய�ோஃபில்லம் 
இர்ல

Epiphyllous bud  மொறறி்ட கமொட்டு�ள

பெ்டம் 5அ: செொ்ளம்

ªð‡ ñ…êK (èF˜)

Ý‡ ñ…êK (èF˜‚ °…ê‹)

Åôèº® (C™‚)

பெ்டம் 5ஆ: ச�சலொடிரொபிஸ்ச�சலொடிரொபிஸ்
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தொதறன எண் 6: இருவிறதயிறை விறத

தநாக்கம்: இருவிளதயிளலத தொவர விளதளயக �ண்டறிதல்.
சகாள்றக: �ருவுறை சூல் விளத என்ைளழக�ப்படும். இது �ரு, �ருவூணதிசு மறறும் ்பொது�ொபபு உளைளயக 
க�ொணடுள்ளது. விளத�ள �ருவூணதிசு க�ொண்டளவயொ�சவொ அல்லது �ருவூணதிசு அறைளவயொ�சவொ 
இருக�லொம்.
ததறவயானறவ: க�ொணள்டக�்டளல, நீர்.

க�ொணள்டக�்டளல விளத�ள அல்லது ்பயறு விளத�ள்ள 2 - 3 மணி ச�ரம் நீரில் ஊை ளவக�வும். நீளர 
வடிததுவிட்டு ஈரமொன ்பருததித துணியில் 2 - 3 �ொட்�ள விளத�ள்ளப ்பரபபி ளவக�வும். முள்ளப்பளத உறறு 
ச�ொக�வும். முள்ளதத சில விளத�ள்ளத சதர்ந்கதடுதது எளிய நுணச்ொககியில் ளவதது உறறு ச�ொககி, 
விளதயின் ்பொ�ங�ள்ளப ்பதிவு கெய்யவும்.

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  க�ொணள்டக�்டளல ்பயறின் விளத இரணடு 

விளதயிளல�ள்ளயும் ஒரு �ரு அச்சிளனயும் க�ொணடுள்ளது.
•  ஒவகவொரு விளதயும் விளத கவளியுளை (க்டஸ்்டொ) மறறும் விளத 

உளளுளை (க்டகமன்) எனும் இரணடு விளதயுளை�்ளொல் 
சூழப்பட்டுள்ளது.

•  �ரு அச்சு முள்ள சவளரயும், முள்ளக குருதளதயும் 
க�ொணடுள்ளது.

•  விளதயிளலப ்பகுதிககு சமலுள்ள �ரு அச்சுப ்பகுதி விளதயிளல 
சமறதணடு என அளழக�ப்படும். இது முள்ளக குருததில் 
முடிவள்டயும்.

•  விளதயிளலப ்பகுதிககுக கீழுள்ள �ருஅச்சுப ்பகுதி விளதயிளலக 
கீழ்தணடு என்ைளழக�ப்படும். இது சவர்நுனி அல்லது 
முள்ளசவரில் முடிவள்டயும்.

தொதறன எண் 7: ்பல்சவறு மு�வர்�ள மூலம் �னி�ள மறறும் விளத�ள ்பரவுதல் 

தநாக்கம்: �னி�ள மறறும் விளத�ள ்பரவுதலில் உதவும் மு�வர்�ள்ளப ்பறறி அறிதல் மறறும் அள்டயொ்ளம் 
�ொணுதல்.
சகாள்றக: ஒரு தொய் தொவரததிலிருந்து ்பல்சவறு தூரததிறகுக �னி�ள மறறும் விளத�ள ்பரவுதசல விளத 
மறறும் �னி ்பரவுதல் என்ைளழக�ப்படுகிைது. இது �ொறறு, நீர் மறறும் விலஙகு�ள ச்பொன்ை சூழ்நிளலயியல் 
�ொரணி�ளின் உதவியு்டன் �ள்டக்பறுகிைது.
ததறவயானறவ: டிரைடோக்ஸ், சதங�ொய் மறறும் �ொயுருவி (அக்கிைோன்தஸ்), �ததி, இடுககி�ள, க்பட்ரி 
தட்டு�ள, ள� கலன்ஸ் முதலியன.

7 அ.  காற்றின் மூைம் பெரவுதல் - (எடுததுக்காட்டு: டிறர்டாக்ஸ்)

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  �னி�ள சலெொனளவ எனசவ அவறளைக �ொறறு சுமந்து கெல்லககூடிய 

வள�யில் உள்ளது.
•  �னி�ள நுணணியளவ, மி�மி�ச் சிறியளவ, தட்ள்டயொன 

கவளிஉளையிளனக க�ொணடுள்ளன.
•  �னி�ள ்பரவுதலில் இைகு வடிவ இள்யுறுபபு�ள (்பொப்பஸ்) மிதககும் 

திைளன அதி�ரிதது உயர்ந்த இ்டங�ள்ள அள்டயச் கெய்கின்ைன. பெ்டம் 7அ: டிளர்டொகஸின் 
விளத

இைகு வடிவ 
இள்யுறுபபு�ள
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பெ்டம் 6: இருவிளதயிளல விளத - ்பயறு 
(ளெெர்)
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7 ஆ.  நீர் மூைம் பெரவுதல் - (எடுததுக்காட்டு: ததஙகாய்)

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  நீர் மூலம் ்பரவுதலுக�ொ�க �னி�ளின் கவளியுளை மிதப்பதறகு ஏறைவொறு 

அளமந்துள்ளது.
•  சதங�ொய் �ொர்�ள்ளக க�ொண்ட �டுதசதொல் உள்டயது. ஆள�யினொல் சதங�ொய் 

எளிதில் ஓடும் நீரில் அடிததுச் கெல்லககூடியளவ.

7 இ.  விைஙகுகள் மூைம் பெரவுதல் - (எடுததுக்காட்டு: அக்கிரான்தஸ் )

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  �னி�ள விலஙகு�ள மூலம் ்பரவுதலுககு ஏற்ப அதன் சமற்பகுதியில் 

க�ொககி, முட்�ள, �டின இளழ�ள ஆகியவறளைக க�ொணடுள்ளன.
•  அககிரொன்தஸின் (�ொயுருவியின்) கூர்ளமயொன முளன�ள்ளயுள்டய 

�னி�ள விலஙகு�ளின் சமல் ஒட்டிக க�ொணடு, ஒரு ்பகுதியிலிருந்து மறை 
்பகுதி�ளுககு எடுததுச் கெல்லப்படுகின்ைன. 

தொதறன எண் 8:  நீர்வாழ் தாவரஙகள், வைண்்ட நிைததாவரஙகள், உவர் ெதுபபு நிைத தாவரஙகள் மற்றும் 
சதாற்றுத தாவரஙகளில் காணபபெடும் சூழ்நிறையில் தகவறமபபுகள்

தநாக்கம்: ்பல்சவறு அளமவி்டததில் �ொ்ப்படுகின்ை தொவரங�ளின் த�வளமபபு�ள்ள அறிதல்.

சகாள்றக: ஒரு சூழ்நிளலயில் கவறறி�ரமொ� வொழ உயிரினங�ளின் �ட்்டளமபபில் ஏற்படும் மொறு்பொடு�ள 
உயிரினங�ளின் த�வளமபபு�ள என்று அளழக�ப்படுகின்ைன. ்பல்சவறு சூழ்நிளலயியல் வொழ்வி்டங�ளில் 
உள்ள ்பல்சவறு தொவரங�ள்ள உறறு ச�ொககுதல் மூலம் தொவரங�ளின் கதொ்டர்புள்டய த�வளமபபு�ள 
மறறும் சுறறுச்சூழலு்டன் அவறறின் இள்டச்கெயல்�ள ஆகியவறளை �ன்ைொ� அறிந்து க�ொள்ளலொம்.

ததறவயானறவ: புதிய அல்லது ்பதப்படுததப்பட்்ட ஐகச�ொர்னியொ, ஒ்பன்ஷியொ, அவிசீனியொ, வொண்டொ-வின் 
மொதிரி�ள

8 அ. நீர்வாழ் தாவரஙகளின் தகவறமபபுகள் - ஐக்தகார்னியா

கு்ளம், ஏரி மறறும் �ன்னீர் நீர்நிளல�ளில் மிதககும் ஒரு நீர்வொழ் தொவரம் ஐகச�ொர்னியொ ஆகும்.

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  சவர்தகதொகுபபு குளைவுறை வ்ளர்ச்சியு்டன் 

�ொ்ப்படுகிைது.
•  சவர்பள்ப�ள �ொ்ப்படுகின்ைன.
•  நீரில் மிதப்பதறச�ற்ப இளலக�ொம்பு�ள ்பருததும், 

்பஞ்சு ச்பொன்றும் �ொ்ப்படுகின்ைன.
•  �ன்கு வ்ளர்ச்சியள்டந்த புைணி ்பல �ொறைளை�ளு்டன் 

�ொ்ப்படுகிைது.
•  இது நீரில் மிதப்பதறகும், வொயு ்பரிமொறைததிறகும் 

உதவி கெய்கிைது.
•  வலுளவக க�ொடுககும் திசுக�ள க்பொதுவொ�க �ொ்ப்படுவதில்ளல.

பெ்டம் 7ஆ: சதங�ொய்

பெ்டம் 7இ: அக்கிைோன்தஸ்

பெ்டம் 8அ: தனிதது மிதககும் நீர்ததொவரம் - 
ஐக்யகோர்னி�ோ
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8 ஆ. வைண்்டநிைத தாவரஙகளின் தகவறமபபுகள் - ெபபொததிக் கள்ளி 
(ஒபென்ஷியா)
வைண்ட �ொட்டுப்பகுதியில் ெளதப்பறறுள்டய, வைட்சிளய எதிர்கக�ொள்ளககூடிய 
வைண்டநிலத தொவரம் ெப்பொததிக�ளளி (ஒபனஷி�ோ) ஆகும். 

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  தணடு தட்ள்டயொன, ்பசுளமயொன, தடிதத, ெளதப்பறறுள்ள இளலதகதொழில் 

தணடு (பில்சலொகிச்ளடு) ஆகும்.
•  இளலயிள்டத திசு �ன்கு சவறு்பொடு அள்டந்துள்ளது.
•  வொஸ்குல மறறும் வலுளவக க�ொடுககும் திசுக�ள �ன்கு வ்ளர்ச்சி அள்டந்துள்ளன.
•  தணணீளரத தக� ளவததுகக�ொள்ள மியூசிசலஜ் துள்புரிகிைது.

8 இ.  உவர்ெதுபபு நிைத தாவரஙகளின் தகவறமபபுகள் - அவிசீனியாவில் 
காணபபெடும் நிமட்த்டாஃதபொர்கள்

உபபு ஏரி�ள மறறும் �்டல் மு�ததுவொரங�ளில் (ெதுபபுநிலக �ொடு�ள) உவர்நிலச் 
சூழ்நிளலயில் வ்ளரும் தொவரம் அவிசீனி�ோ ஆகும்.

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  புவியீர்பபு விளெககு எதிரொ�த சதொன்றும் சிைபபு வள� சவர்�்ளொன 

நிமட்ச்டொஃச்பொர்�ள �ொ்ப்படுகின்ைன.
•  இளல�ள உபபுசுரபபி�ளின் மூலம் உபபு�ள்ள கவளிசயறறுகின்ைன.

8 ஈ: சதாற்றுததாவரஙகளின் தகவறமபபுகள்
பிை தொவரங�ளின் சமல் (ஆதொரத தொவரங�ள) கதொறறி வொழ்்பளவ கதொறறுத தொவரம் 
வோணடோ ஆகும். இளவ ஆதொரத தொவரதளத உளைவி்டததிற�ொ� மட்டுசம 
்பயன்்படுததிக க�ொளகின்ைன. ஆனொல் நீர் அல்லது உ்விளனப க்பறறுக 
க�ொளவதில்ளல

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  சவர்தகதொகுபபு�ள �ன்கு வ்ளர்ச்சி அள்டந்துள்ளன. இதில் இருவள� சவர்�ள 

�ொ்ப்படுகின்ைன. அளவ அ) ்பறறு சவர்�ள ஆ) உறிஞ்சும் சவர்�ள.
•  கதொறறுத தொவரங�ளில் ்பறறு சவர்�ள ஆதொரத தொவரங�ளின் மீது வெதியொ� 

நிளலநிறுதத உதவுகின்ைன.
•  உறிஞ்சு சவர்�ள ்பசுளமயொனளவ. இளவ கீழ்ச�ொககித கதொஙகிக க�ொணடிருப்பளவ. சமலும் இளவ 

வளிமண்டலததிலுள்ள ஈரப்பததளத உறிஞ்சுவதற�ொ� கவலொமன் என்ை ்பஞ்சு ச்பொன்ை திசுவிளனக 
க�ொணடுள்ளன.

III - மாதிரிகள் / புறகபபெ்டஙகள் / விளக்கபபெ்டஙகள்
தொதறன எண் 9: சூலின் வள��ள

தநாக்கம்: பூககும் தொவரங�ளில் �ொ்ப்படும் ்பல்சவறு வள�யொன சூல்�ள்ள அள்டயொ்ளம் �ொணுதல்.
சகாள்றக: ச�ொககுநிளல, வடிவம் மறறும் சூல்�ொம்பு, ெலொெொ மறறும் சூல்துள்ளயின் அளமவி்டதளதப 
க்பொறுததுச் சூல்�ள்ள இனங�ொணுதல்.
ததறவயானறவ: ்பலவள� சூல்�ளின் மொதிரி�ள / புள�ப்ப்டங�ள / வி்ளக�ப்ப்டங�ள

பெ்டம் 8ஆ: ெளதப்பறறுள்ள 
வைளநிலத தொவரம் - 

ஒபனஷி�ோ
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பெ்டம் 8இ: அவிசீனி�ோவின் 
சுவொசிககும் சவர்�ள
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பெ்டம் 8ஈ: 
கதொறறுததொவரங�ளின் 

த�வளமபபு�ள

TN_GOVT_XII_BOTANY_PRACTICAL_MANUAL_TM_PAGES_302-328.indd   311 23-03-2019   16:48:53

www.tntextbooks.in



312

9 அ. அனொடிரொ்பஸ் சூல் (தளழகீழ்ச் சூல்)

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  சூலின் உ்டல் ்பகுதி முழுவதுமொ�த தளலகீழொ� அளமந்துள்ளது. ஆதலொல் 

சூல்துள்ளயும் சூல் �ொம்பும் அரு�ருச� க�ருஙகி அளமந்துள்ளது.
•  சூல்துள்ள மறறும் ெலொெொ ஒசர ச�ர்கச�ொட்டில் அளமந்துள்ளன. 

எடுததுக�ொட்டு: ஆஸ்்டசரசி குடும்்பத தொவரச் சூல்�ள.

9 ஆ. ஆர்தசதொடிரொ்பஸ் சூல் (ச�ர்சூல்)

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  சூல்துள்ள இள்பபுப ்பகுதியிலிருந்து கதொளலவில் அளமந்துள்ளது.
•  சூல் நிமிர்ந்தது அல்லது ச�ரொனது. ஆதலொல், சூல��ொம்பு, ெலொெொ மறறும் 

சூல�துள்ள ஆகியளவ ஒசர ச�ர்ச�ொட்டில் அளமந்துள்ளன. 
எடுததுக�ொட்டு: ள்பப்பசரசி, ்பொலிச�ொசனசி குடும்்பத தொவரச் சூல்�ள.

9 இ.�ம்ள்பசலொடிரொ்பஸ் சூல்

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  சூலின் உ்டல் ்பகுதி சூல�ததுள்ளப ்பகுதியில் வள்ளந்து ஏைததொழ அவளர 

விளத வடிவில் அளமந்துள்ளது.
•  �ருபள்பயும் ெறறு வள்ளந்துள்ளது.
•  சூல�க�ொம்பு, சூல�ததுள்ள மறறும் ெலொெொ ஆகிய மூன்றும் ஒன்றுகக�ொன்று 

அரு�ளமந்து, சூல�ததுள்ள சூல்ஒட்டுததிசுளவ ச�ொககி அளமந்துள்ளது. 
எடுததுக�ொட்டு: கலகுமிசனொசெ

தொதறன எண் 10: ஈ. ச�ொளல ��லொக�த தொஙகிக �்டததி (pBR 322)

தநாக்கம்: pBR 322 - ��லொக�த தொஙகிக �்டததியிளனக �ண்டறிந்து அதன் ்பணபு�ள்ளப ்படிததல்
சகாள்றக: தொஙகிக �்டததி ஓம்புயிர் கெல்லிறகுள விரும்்பத தகுந்த அயல் DNA-ளவக �்டததிச் கென்று 
உட்கெலுததுவறகு ்பயன்்படுததப்படுகிைது.
ததறவயானறவ: ��லொக� pBR 322 தொஙகிக �்டததியின் மொதிரி�ள மொதிரி�ள / புள�ப்ப்டங�ள / ்ப்டங�ள.

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  pBR 322 பி்ளொஸ்மிட் ஒரு மறுவடிவளமக�ப்பட்்ட பி்ளொஸ்மிட் ஆகும். 

இளவ 4361 �ொர இள்�ள்ளக க�ொணடுள்ளது. இது ��லொக�த 
தொஙகிக �்டததி�்ளொ�ப ்பயன்்படுததப்படுகின்ைன.

•  pBR-ல் p என்்பது பி்ளொஸ்மிட்ள்டயும், B மறறும் R முளைசய 
இபபி்ளொஸ்மிள்ட உருவொககிய அறிவியல் அறிஞர்�்ளொன க்பொலவர் 
மறறும் சரொட்ரிகஸ் ஆகிசயொளரயும் குறிபபிடுகின்ைன. 322 என்ை எண 
அவர்�ளுள்டய ஆய்வ�ததில் உருவொக�ப்பட்்ட இபபி்ளொஸ்மிடின் 
எணணிகள�ளயக குறிககிைது. 

•  இது ்பல்சவறு தள்டக�ட்டு க�ொதி�ளுக�ொன அஙகீ�ரிக�ககூடிய 
�ொர்்பன்�ள மறறும் இருசவறு்பட்்ட உயிரி எதிர்பக்பொருட்�ள (Hind III, Eco 
R I, Bam H I, Sal I, Pvu II, Pst I, Cla I), Ori மறறும் தடுபபிற�ொன மர்பணுக�ள்ள 
(ampR and tetR) க�ொணடுள்ளது. பி்ளொஸ்மிட் க்பருக�மள்டதல் 
புரதததிற�ொன Rop குறியீட்ள்ட உள்ள்டககியது.

(a) Orthotropous (b) Anatropous (c) Hemianatropous (d) Campylotropous (e) Amphitropous (f ) Circinotropous
பெ்டம் 8அ: அனொடிரொ்பஸ் சூல் 

(தளலகீழ்ச் சூல்)

(a) Orthotropous (b) Anatropous (c) Hemianatropous (d) Campylotropous (e) Amphitropous (f ) Circinotropous
பெ்டம் 8ஆ: ஆர்தசதொடிரொ்பஸ் சூல் 

(ச�ர் சூல்)

(a) Orthotropous (b) Anatropous (c) Hemianatropous (d) Campylotropous (e) Amphitropous (f ) Circinotropous
பெ்டம் 8 இ: �ம்ள்பசலொடிரொ்பஸ் 

சூல்

பெ்டம் 10: ஈ.ச�ொளல ��லொக�த 
தொஙகிக �்டததி (pBR 322)
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தொதறன எண் 11: தொவரத திசு வ்ளர்பபு - �ொறறுருக�ளு்டன் கூடிய ச�லஸ் 

தநாக்கம்: �ொறறுருக�ளு்டன் கூடிய ச�லளஸ இனங�ண்டறிதல் 
சகாள்றக: தொவரச் கெல்�ள, திசுக�ள அல்லது உறுபபு�ள்ளக �ட்டுப்படுததப்பட்்ட சூழலில் கெயறள�யொன 
வ்ளர்பபு ஊ்ட�ததில் வ்ளர்ததல் தொவரத திசு வ்ளர்பபு எனப்படும். விலஙகு�ள்ளக �ொட்டிலும் தொவரங�ளின் 
திசு வ்ளர்பபு கதொழில்நுட்்ப முளை எளிளமயொனது. க்பரும்்பொலொன தொவரச் கெல்�ளில் முழுஆககுததிைன் 
�ொ்ப்படுகிைது. அதொவது கெல்�ளிலிருந்து மீளுருவொக�ம் கெய்யும் திைன்.
ததறவயானறவ: �ொறறுருக�ளு்டன் கூடிய ச�லஸ், மொதிரி / புள�ப்ப்டம் / வி்ளக�ப்ப்டங�ள.

கண்்டறியும் பெண்புகள்

•  ச�லஸ் என்்பது ஒழுங�றை திரட்சியொன சவறு்பொடுைொத திசு.
•  கெல்நீட்சிளய ஆகசினும், கெல் பிரிதளலச் ளெட்ச்டொள�னும் தூணடுவதன் 

விள்ளவொல் திரட்சியொன கெல்�ள சதொறறுவிக�ப்பட்டுக ச�லஸ் 
உருவொகிைது.

•  ச�லஸிலிருந்து சவர் மறறும் தணடு சவறு்படுததப்படுகிைது.

தொதறன எண் 12: சூழியல் பிரமிட்�ளின் வள��ள 

தநாக்கம்: ்பல்சவறு வள�யொன சூழியல் பிரமிட்�ள்ளக �ண்டறிதல்.
சகாள்றக: சூழல் மண்டலததின் ்பல்சவறு மட்்டங�ளுககு இள்டசயயுள்ள கதொ்டர்பு�ள்ள வளரப்ப்ட 
உருவளமப்பொ�க �ொட்டுவது சூழியல் பிரமிட்�ள ஆகும். இந்தச் சூழியல் பிரமிட்�ளில் அடுததடுதத அடுககு�ள, 
நுனி வளரயுள்ள ஊட்்ட மட்்டதளதக குறிககும். பிரமிட்டின் அடிப்பகுதியில் உற்பததியொ்ளர்�ளும், அதறகு 
சமசல தொவர உணணி�ளும், சமலுள்ள அடுககு�ளில் ஊணஉணணி�ளும் �ொ்ப்படுகின்ைன. இறுதி 
மட்்டம் மூன்ைொம்நிளல அல்லது இறுதிநிளல நு�ர்சவொர்�ள்ளக குறிககிைது.
ததறவயானறவ: ்பலவள�யொன சூழியல் பிரமிட்�ளின் மொதிரி�ள / புள�ப்ப்டங�ள / வி்ளக�ப்ப்டங�ள

12 அ. எணணிகள� பிரமிட்
கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  ஒரு புல்கவளி சூழல்மண்டலததின் எணணிகள� பிரமிட் அடுததடுதத 

ஊட்்ட மட்்டங�ளில் �ொ்ப்படும் உயிரினங�ளின் எணணிகள�ளயக 
குறிககும்.

•  உற்பததியொ்ளர்�ளில் கதொ்டஙகி முதல்நிளல நு�ர்சவொர்�ள, 
இரண்டொம்நிளல நு�ர்சவொர்�ள மறறும் இறுதியொ� மூன்ைொம்நிளல 
நு�ர்சவொர்�ள வளர ஒவகவொரு ஊட்்ட மட்்டததிலும் உயிரினங�ளின் 
எணணிகள� குளைந்து க�ொணச்ட வருகிைது.

•  எனசவ புல்கவளி சூழல்மண்டலததின் எணணிகள� பிரமிட் 
எபக்பொழுதும் ச�ரொனது.

T1 - உற்பததியொ்ளர்�ள | T2 - தொவர உணணி�ள | T3 - இரண்டொம்நிளல நு�ர்சவொர்�ள | 
T4 - மூன்ைொம்நிளல நு�ர்சவொர்�ள

T1

T2

T3

T4

பெ்டம் 12 அ: புல்கவளி 
சூழல்மண்டலததின் எணணிகள� 

பிரமிட் வடிவம்

பெ்டம் 11: �ொறறுருக�ளு்டன் கூடிய 
ச�லஸ்
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12 ஆ. உயிரிததிரள பிரமிட்

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  ஓர் குறிபபிட்்ட �ொலததில் அடுததடுதத ஊட்்ட மட்்டங�ளில் �ொ்ப்படும் 

உயிரினங�ளின் கமொதத உயிரிததிரள அல்லது நிளல உயிரித கதொகுபள்ப 
(உலர் எள்ட) குறிப்பசத உயிரிததிரள பிரமிட் ஆகும்.

•  நீர் சூழல்மண்டலததில் பிரமிட்டின் அடிப்பகுதியிலுள்ள உற்பததியொ்ளர்�ள 
சிறிய உயிரினங�்ளொன ்பொசி�ள மறறும் தொவர மிதளவ உயிரி�ள, 
குளைவொன உயிரிததிரள்ளக க�ொணடுள்ளது. சமலும் உயிரிததிரள மதிபபு 
பிரமிட்டின் இறுதிவளர ்படிப்படியொ� அதி�ரிககிைது.

•  எனசவ, நீர் சூழல்மண்டலததின் உயிரிததிரள பிரமிட் எபக்பொழுதும் 
தளலகீழொனது.

T1 - உற்பததியொ்ளர்�ள | T2 - தொவர உணணி�ள | T3 - இரண்டொம்நிளல நு�ர்சவொர்�ள

12 இ. ஆறைல் பிரமிட்

கண்்டறியும் பெண்புகள்
•  ஆறைல் பிரமிட் ஒவகவொரு அடுததடுதத ஊட்்ட மட்்டங�ளில் ஆறைல் 

(ஜூல்�ள) ஓட்்டதளதக குறிககும்.
•  ஆறைல் பிரமிட்டின் அடிப்பகுதியிலுள்ள உற்பததியொ்ளர்�ள முதல் 

இறுதிமட்்டம் வளரயுள்ள அடுததடுதத ஊட்்ட மட்்டங�ளில் ஆறைல் �்டததல் 
்படிப்படியொ�க குளைகிைது. 

•  எனசவ ஆறைல் பிரமிட் எபக்பொழுதும் ச�ரொனது.

IV - கணிதச செயல்பொடு
தொதறன எண் 13: கமண்டலின் ஒரு்பணபுக �லபள்ப கமய்பபிததல்.

குறிபபு:  மொ்வர்�ள இள்�்ளொ�ச் செர்ந்து இச்செொதளன’ஐ �்டததி ஆய்வு விவரங�ள்ளப ்பதிவு கெய்ய சவணடும்.
இந்த ஒரு்பணபுக �லபபு கெய்முளைளயப க்பொதுதசதர்வுககுக �ருததில் க�ொள்ளத சதளவயில்ளல.

தநாக்கம்:
கமண்டலின் ஒரு ்பணபுக �லபபிளனச் ெரி ்பொர்ததல்.

சகாள்றக:
ஒரு ்பணபின் இரு சவறு்பட்்ட ்பணபுககூறு�ள்ளக க�ொண்ட இரு தூய�ொல்வழி க்பறசைொர்�ள்ளக �லபபு கெய்யும் 
ச்பொது முதல் ம�வுச்ெந்ததி�ள அளனததும் ஒசர புைதசதொறைப ்பணபிளனக க�ொணடிருககும். அதொவது இரு 
க்பறசைொர்�ளில் ஏசதனும் ஒரு க்பறசைொரின் ்பணபு. இதில் கவளிப்படும் புைதசதொறைப ்பணபிளன ஓஙகு ்பணபு 
என்றும், கவளிப்ப்டொத ்பணபு ஒடுஙகு ்பணபு என்றும் அளழக�ப்படுகிைது. முதலொம் ம�வுச் ெந்ததிககுள �லபபு 
கெய்யும்ச்பொது உருவொகும் இரண்டொம் ம�வுச் ெந்ததியில் 3 : 1 என்ை விகிதததில் ஓஙகு்பணபு மறறும் ஒடுஙகு்பணபு 
கவளிப்படுகிைது (¾ : ¼ of 75% : 25%). ஒடுஙகு புைதசதொறைப ்பணபு இரண்டொம் மரபுச்ெந்ததியில் மீணடும் 
சதொறறுவிக�ப்படுவதன் மூலம் கமண்டலின் ஒரு்பணபுக �லபள்பச் ெரி்பொர்க�லொம்.

ததறவயானறவ:
64 மஞ்ெள மறறும் 64 ்பச்ளெ ்பொசி மணி�ள. அளனததும் ஒசர மொதியொன அ்ளவு மறறும் வடிவதளதக 
க�ொண்டளவயொ� இருக� சவணடும். (்பொசி மணி�ள கிள்டக�ொத ்பட்ெததில் ்பட்்டொணி விளத�ள்ள நிைசமறறி 
உ்பசயொகிக�லொம்), குவள்ள�ள, க்பட்ரித தட்டு, ள�ககுட்ள்ட.

T1

T2

T3

பெ்டம் 12 ஆ: நீர் 
சூழல்மண்டலததின் 

உயிரிததிரள பிரமிட் வடிவம்

பெ்டம் 12 இ: ஆறைல் பிரமிட்
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செய்முறை: 
மொ்வர்�ள இள்யொ�ச் செர்ந்து இவவொய்ளவ சமறக�ொள்ளல் சவணடும். க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள ்படிநிளல�ள்ளக 
�வனமொ�ப பின்்பறைவும்:
1.  ஆண, க்பண இனச்கெல்�ள்ளக குறிககும் வள�யில் 64 மஞ்ெள ்பொசி மணி�ள்ள (‘Y’) ஒரு குவள்ளயிலும், 64 

்பச்ளெ ்பொசிமணி�ள்ள (‘y’) மறகைொரு குவள்ளயிலும் எடுததுக க�ொள்ள சவணடும்.
2.  ஒவகவொரு குவள்ளயிலிருந்தும் ஒரு ்பொசிமணிளய எடுதது உனககு முன்னர் விரிக�ப்பட்டுள்ள ள�ககுட்ள்டயில் 

ஒன்ைொ�ச் செர்தது ளவக�வும் (இது �ருவுறுதளலக குறிககிைது)
3.  முன்னர்ச் கெய்தளதப ச்பொன்சை கதொ்டர்ந்து ்பொசிமணி�ள்ள எடுதது இள் செர்தது ளவக�வும். இதன்மூலம் 

64 இள் ்பொசி மணி�ள க்பைப்பட்டு 64 மொறறு ்பணபிள்ளவக க�ொண்ட முதலொம் ம�வுச்ெந்ததி�ள 
கிள்டககின்ைன.

4.  32 முதலொம் ம�வுச்ெந்ததி ்பொசிமணி�ள்ள ஒரு குவள்ளயிலும், மீதி 32 முதலொம் ம�வுச்ெந்ததி ்பொசிமணி�ள்ள 
மறகைொரு குவள்ளயிலும் இ்ட சவணடும் (முதலொம் ம�வுச்ெந்ததியின் ஆண மறறும் க்பண ஆகும்).

5.  இரண்டொம் ம�வுச்ெந்ததி�ள்ளப க்பை மொ்வர்�ள �ண�ள்ள மூடிகக�ொணடு ஆண, க்பண எனக 
குறிபபி்டப்பட்்ட குவள்ளயிலுள்ள ்பொசிமணி�ள்ள ஒவகவொன்ைொ� எடுதது இள் செர்க� சவணடும். 
இச்கெயல்முளையில் 64 இரண்டொம் ம�வுச்ெந்ததி�ள கிள்டககும் வளர கதொ்டரவும்.

6.  ஒவகவொரு இள்யின் மர்பணு வள�யதளத (YY or Yy or yy) அதற�ொன புைதசதொறை வள�யதளதக குறிததுக 
க�ொள்ள சவணடும்.

7.  அளனததுத தரவு�ள்ளயும் �்ககிட்டு மர்பணு வள�யம் மறறும் புைதசதொறை வள�ய விகிதங�ள்ளக 
�ண்டறியவும். 

காண்பென: 
கீழ்�ண்ட அட்்டவள்யில் முடிவு�ள்ளக குறிக�வும்.

தளலமுளை தனியர்�ளின் கமொதத 
எணணிகள�

மர்பணு வள�யம் புைதசதொறை 
வள�யங�ளYY Yy yy

F1  (முதலொம் ம�வுச்ெந்ததி)
கமொததம்

F2(இரண்டொம் ம�வுச்ெந்ததி)
கமொததம்

புைதசதொறை வள�ய விகிதம்:  in F1 
 in F2 
மர்பணு வள�ய விகிதம்  : in F1 
 in F2 

அறிவன: 
முதலொம் ம�வுச்ெந்ததி �லபபுறறு இரண்டொம் 
ம�வுச்ெந்ததி�ள்ள ஒருஙச� க்பறறு ஒவசவொர் முதலொம் 
ம�வுச்ெந்ததியும் இருவள� ச�மீட்�ள்ள 50% ஓஙகு 
அல்லீல்�ள மறறும் 50% ஒடுஙகு அல்லீல்�ள்ள உற்பததி 
கெய்யும். இவவள� இனச்கெல்�ள இளயபிலொக 
�ருவுறுதலின் ச்பொது இரண்டொம் ம�வுச்ெந்ததி�ள்ள 
உருவொககும். ச�மீட்�ளின் �லபபு வொய்பபு�்ளொல் 
புைதசதொறைதளதக கீழ்�ண்டவொறு கவளிப்படுததும்.
இவறறின் விகிதொச்ெொரம் ஓஙகுதன்ளம புைதசதொறை 
வள�யம் YY + Yy = மஞ்ெள மறறும் ஒடுஙகிய புைதசதொறை 
வள�யம் yy = ்பச்ளெ. இது 3 : 1 அல்லது 75% : 25% 
விகிதமொகும்.
3 : 1 என்ை விகிதம் இரண்டொம் ம�வுச்ெந்ததியின் 
�லபபுயிரி�ள அல்லது மொறறுப்பணபிள்வு முதல் 
ம�வுச்ெந்ததியின் இரு மொறு்பட்்ட �ொரணி�ள அல்லது 
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ஓஙகு மறறும் ஒடுஙகு அல்லீல் வள�யினதொகும். இக�ொரணி�ள நீண்ட �ொட்�்ளொ� ஒன்சைொக்டொன்று செர்ந்திருககும். 
ஆனொல் ஒன்சைொச்டொன்று �லபபுறுவதில்ளல. அளவ இனச்கெல்லொக�ததின் ச்பொது தனிததுபபிரிந்து ஒசர ஒரு 
அல்லீளல மட்டும் க்பறறுள்ளன. அது ஓஙகுதன்ளமயொ�சவொ அல்லது ஒடுஙகுதன்ளமயொ�சவொ இருக�லொம்.

முன்தனற்பொடுகள்: 
1. பிளழ�ள்ளத தவிர்க� அதி� எணணிகள�யிலொன விளத�ள்ள எடுததுகக�ொள்ள சவணடும்.
2. சவறு்பட்்ட ்பணபு�ளகூறு�ள்ள �வனமொ� உறறு ச�ொக� சவணடும்.

தொதறன எண் 14: கமண்டலின் இரு்பணபுக �லபபு விகிதததில் அறியப்பட்்ட மொதிரி விளத�ளுக�ொன ்பகுப்பொய்வு

தநாக்கம்:
கமண்டலின் இரு்பணபுக �லபபு விகிதமொன 9 : 3 : 3 : 1 மொதிரி 
்பட்்டொணித தொவர விளத�ளின் ்பகுப்பொய்வு.

சகாள்றக:
இரு்பணபுக �லபபில், ஒரு மர்பணு இள் சவகைொரு 
மர்பணு இள்யிலிருந்து பிரிந்து ஒதுஙகுகிைது. 
க்பறசைொரி்டமிருந்து க்பைப்பட்்ட சவறு்பட்்ட கு்ங�ளுக�ொன 
மர்பணுக�ள அதன் ெந்ததி�ளில் பிள்பபுறறு 
�ொ்ப்படுவதில்ளல. அதற�டுதத ச�மீட்�ள மறறும் 
ெந்ததி�ளின் மர்பணுக�ள தனிததுக �ொ்ப்படுகின்ைன.

ததறவயானறவ:
குவள்ள�ள, ்பட்்டொணி விளத மொதிரி உருணள்ட�ள, தட்டு, 
க்பட்ரி தட்டு�ள, குறிபச்படு, க்பன்சில் / ச்பனொ.

�ொன்கு வள� ்பணபுககூறு�்ளொன மஞ்ெள உருணள்ட, மஞ்ெள சுருஙகியது, ்பச்ளெ உருணள்ட, ்பச்ளெ சுருஙகியது 
விகிதங�ள 9 : 3 : 3 : 1 ஐ வி்ளக�, ்பட்்டொணி விளத�ள அல்லது மணி�ள்ளத தயொர்்படுததி ளவக�வும்.

செய்முறை:
1. 160 ்பட்்டொணி விளத�ள அல்லது மணி�ள்ள ஒரு தட்டில் எடுததுக க�ொள்ளவும்.
2.  மஞ்ெள உருணள்ட, மஞ்ெள சுருஙகியது, ்பச்ளெ உருணள்ட மறறும் ்பச்ளெ சுருஙகிய விளத�ள்ளத 

தனிததனியொ�ப க்பட்ரி தட்டு�ளில் எடுததுக க�ொள்ள சவணடும்.
3. ஒவகவொரு தட்டிலுள்ள விளத�ளின் எணணிகள�ளயத சதொரொயமொ�க குறிததுக க�ொள்ள சவணடும்.

காண்பென: 
உங�்ளது �ணடுபிடிபபு�ள்ளக கீழ்�ண்டவொறு அட்்டவள்ப்படுததவும்.

உறறுச�ொக�ப்பட்்ட 
விளத�ளின் 

எணணிகள�

மஞ்ெள உருணள்ட 
விளத�ளின் 

எணணிகள�

மஞ்ெள சுருஙகிய 
விளத�ளின் 

எணணிகள�

்பச்ளெ உருணள்ட 
விளத�ளின் 

எணணிகள�

்பச்ளெ சுருஙகிய 
விளத�ளின் 

எணணிகள�
சதொரொய 
விகிதம்

160 90 30 30 10 9 : 3:3:1

அறிவன: 
மஞ்ெள உருணள்ட, மஞ்ெள சுருஙகியது : ்பச்ளெ உருணள்ட : ்பச்ளெ சுருஙகியது ஆகியவறறின் சதொரொய விகிதம் 
9 : 3 : 3 : 1. இது கமண்டலின் இரு்பணபுக �லபபு விகிததளத மி�ச் ெரியொ� ஒததிருககும். ்பட்்டொணியின் மொறு்பட்்ட 
மர்பணுக�்ளொன விளத நிைம் மறறும் விளத வடிவம் ஆகியன ெொர்பின்றி ஒதுஙகுதளலக குறிககின்ைன.
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தொதறன எண் 15: ஆறைல் ஓட்்டம் மறறும் ்பதது விழுக�ொடு விதி.

தநாக்கம்:
சூழல்மண்டலததின் ஆறைல் ஓட்்டம் எபக்பொழுதும் ஒரு 
திளெெொர் ஓட்்டம் என்்பளதயும் ஆறைல் 10 விழுக�ொடு 
�்டததப்படுவளதயும் புரிந்து க�ொளளுதல்.
சகாள்றக:
உ்வுச்ெஙகிலியில் ஆறைல் ஓட்்டம் மறறும் 10 விழுக�ொடு 
ஆறைல் மட்டுசம ஒவகவொரு ஊட்்ட மட்்டததிறகும் 
�்டததப்படுவசதொடு மீதமுள்ள 90 விழுக�ொடு ஆறைல் 
இழக�ப்படுகிைது என்்பளத மொ்வர்�ள அறிவர்.
ததறவயானறவ:
மொறு்பட்்ட ஆறைல் மதிபபு�ள்ளக க�ொண்ட ்பல்சவறு 
வள�யொன உ்வுெஙகிலி�ள.

ஆசிரியர்�ள மொ்வர்�ளுககு சவறு்பட்்ட ஆறைல் மதிபபு�ள க�ொண்ட ்பல்சவறு வள�யொன உ்வுச் 
ெஙகிலி�ள்ளக க�ொடுததுத தயொர்்படுதத சவணடும்.

கணக்கீடு
கீசழ க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள உ்வுெஙகிலிளய ஆரொய்ந்து மூன்ைொம்நிளல ஊட்்ட மட்்டததிலுள்ள உயிரினங�ள 
க்பறும் ஆறைலின் அ்ளளவக �ணடுபிடி

சூரியன்
சூரியனி்டமிருந்து புற�ள 30000 ஜூல்�ள ஆறைளலப க்பறுகின்ைன

புற�ள  முயல்  ்பொம்பு   ்பருந்து
க�ொடுக�ப்பட்்டது: உற்பததியொ்ளர்�ளில் �ொ்ப்படும் கமொதத ஆறைல், அதொவது புற�ளில் = 30,000 ஜூல்�ள.

தீர்வு:
 புற�ள   முயல்   ்பொம்பு   ்பருந்து
 T1 T2     T3      T4

 உற்பததியொ்ளர்�ள முதல்நிளல இரண்டொம்நிளல  மூன்ைொம்நிளல

T1 – புற�ள (உற்பததியொ்ளர்�ள)  = 30,000 ஜூல் ஆறைல்
T2 – முயல் (முதல்நிளல நு�ர்சவொர்�ள) = ?
T3 – ்பொம்பு (இரண்டொம்நிளல நு�ர்சவொர்�ள) = ?
10 விழுக�ொடு விதியின்்படி, ஆறைல் மொறைததின் ச்பொது 10 விழுக�ொடு ஆறைல் மட்டுசம ஒரு ஊட்்ட மட்்டததிலிருந்து 
மறகைொன்றிறகுக �்டததப்படுகிைது. ஆ�சவ 10 விழுக�ொடு ஆறைல் மட்டும் T1 வவிலிருந்து T2 ககு �்டததப்படுகிைது.

ஆ�சவ  T2 - முயல் (முதல்நிளல நு�ர்சவொர்�ள) க்பறுவது   30000 X = 3000 J10
100

அசதச்பொல், 10 விழுக�ொடு ஆறைல் மட்டும் T2 விலிருந்து T3 ககு �்டததப்படுகிைது.
ஆ�சவ T3 – ்பொம்பு (இரண்டொம்நிளல நு�ர்சவொர்�ள) க்பறுவது 3000 X = 300 J10

100
விற்ட:
1. மூன்ைொம்நிளல ஊட்்டமட்்டம் T3 – (்பொம்பு) க்பறுவது 300 ஜூல்�ள ஆறைல் ஆகும்.
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தொதறன எண் 16:  சூழியல் ெதுரம் (குவொட்ரட்) முளையில் உயிரினதகதொள�யததின் அ்டர்ததி (population density) 
மறறும் நி�ழ்விளரவு ெதவீததளத (percentage frequency) தீர்மொனிததல்

குறிபபு: ஆசிரியர்�ள மொ்வர்�ள்ளத திைந்தகவளிப ்பகுதிககு அளழததுச் கென்று சூழியல் ெதுரம் (குவொட்ரட்) / 
பி்ளொட் எவவொறு அளமக� சவணடும் என்்பளதயும், சூழியல் ெதுரததிலுள்ள ஒவகவொரு தனித தொவரச் சிறறினங�ளின் 
எணணிகள�ளய எவவொறு ்பதிவு கெய்ய சவணடும் என்்பளதயும் அறியச் கெய்தல் சவணடும். நி�ழ்விளரவு 
ெதவீததளதக �்ககிட்டு அவறளைச் கெய்முளை உறறுச�ொககுதல் ்பதிசவட்டிலும், கெய்முளை ்பதிசவட்டிலும் 
குறிததல் சவணடும். சதர்வொ்ளர் இந்தச் கெய்முளைளயச் கெய்முளை க்பொதுதசதர்வுககுக �ருததில் க�ொள்ளத 
சதளவயில்ளல.

தநாக்கம்:
சூழியல் ெதுரம் முளை மூலம் க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள ்பகுதி�ளிலுள்ள ்பல்சவறு தொவர இனங�ளின் 
உயிரினதகதொள��ளின் அ்டர்ததி மறறும் நி�ழ்விளரவு ெதவீதம் ஆகியவறளை அறிதல்.

சகாள்றக:
உயிரினத கதொள��ளில் தனி உயிரி�ளின் எணணிகள� எபக்பொழுதும் மொைொது. பிைபபு விகிதம், இைபபு விகிதம், 
இ்டபக்பயர்வு ச்பொன்ை �ொர்ங�்ளொல் இது அதி�ரிக�சவொ அல்லது குளையசவொ கெய்யும். ஒரு இனததின் தனி 
உயிரியின் எணணிகள�, ஒரு குறிபபிட்்ட ச�ரததில் ஓர் அலகுப ்பகுதி அல்லது இ்டததில் �ொ்ப்படுவது உயிரினத 
கதொள��ளின் அ்டர்ததி எனப்படும். ்பல்சவறு தொவர இனங�ளின் உயிரினத கதொள��ளின் அ்டர்ததி மறறும் 
நி�ழ்விளரவு ெதவீதம் சூழியல் ெதுரததின் க்பொருததமொன அ்ளவுள்ள பிரிவு�்ளொல் நிர்்யிக�ப்படுகிைது. குறிபபிட்்ட 
்பகுதியில் �ொ்ப்படும் ஒவகவொரு தனி உயிரி�ளின் எணணிகள�யிளனப ்பதிவு கெய்ய சவணடும்.

ததறவயானறவ:
மீட்்டர் அ்ளவுச�ொல், �யிறு அல்லது நூல், சுததியல், ஆணி�ள, எழுது தொள, க்பன்சில் ச்பொன்ைளவ.

செய்முறை:
1.  சதர்வு கெய்யப்பட்்ட த்ளங�ளில் தொவரங�ள செதமள்டயொவண்ம் சுததியல் உதவியு்டன் மணணில் 

ஆணி�ள்ள உறுதியொ� அடிக� சவணடும்.
2.  �ொன்கு மூளல�ளில் ஆணி�ள்ளக க�ொணடு ஒரு ெதுரதளத உருவொக� சவணடும்.
3.  ஒவகவொரு ஆணியிலும் நூலிளன / �யிறறிளனக �ட்டி 1 மீட்்டர் x 1 மீட்்டர் அ்ளவில் ஒரு சூழியல் ெதுரதளத 

உருவொக� சவணடும்.
4.  சூழியல் ெதுரததில் அதி�்ளவு தொவரங�ள இருந்தொல் அளதச் சிறு சிறு சூழியல் ெதுரம்�்ளொ�ப பிரிக� சவணடும்.
5.  முதல் சூழியல் ெதுரததில் உள்ள தனிததொவர இனங�ள்ள ’அ’ எனக �்ககிட்டு விவரங�ள்ள அட்்டவள்யில் 

்பதிவு கெய்தல் சவணடும்.
6.  இசதச்பொல் மறை சூழியல் ெதுரங�ளிலுள்ள இனங�ள்ள ‘அ’ எனக �்ககிட்டு விவரங�ள்ள அட்்டவள்யில் 

்பதிவு கெய்தல் சவணடும்.
7.  இசத ச்பொல் சவகைொரு தொவர இனம் ‘ஆ’ளவ அளனததுச் சூழியல் ெதுரததிலும் �்ககிட்டு அட்்டவள்யில் 

்பதிவி்டவும்.
8.  மீணடும் தொவர இனங�ள ‘இ’ ளயயும் �்ககிட்டு அட்்டவள்யில் ்பதிவி்டவும். இது ச்பொல் சவறு தொவர 

இனங�ள இருபபின் சமறகூறிய கெயல்முளை�ள்ளத கதொ்டர்ந்து கெய்து அட்்டவள்யில் ்பதிவி்டவும். 

சூழியல் 
ெதுரம் I

சூழியல் 
ெதுரம் II

சூழியல் 
ெதுரம் III

சூழியல் 
ெதுரம் IV

1 m

1 
m

பெ்டம்: ஒரு சூழியல் ெதுரம் பெ்டம் 16: ஒரு சூழியல் ெதுரததிலுள்ள தொவரச் சிறறினங�ள
��ய� ச�ர���� ெவ�ேய இ��� தாவர	க�

தாவர இன�. 1

தாவர இன�. 2

தாவர இன�. 3

தாவர இன�. 4

தாவர இன�. 5

ஆணி

ஆணி

க��
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உயிரினககூட்்ட அ்டர்ததி = 
அளனதது சூழியல் ெதுரததில் ஒரு தனிப்பட்்ட சிறறினததின் கமொதத எணணிகள�

சூழியல் ெதுரததின்  கமொதத எணணிகள�

நி�ழ்விளரவு ெதவீதம் = 
சிறறினம் �ொ்ப்பட்்ட சூழியல் ெதுரங�ளின் எணணிகள�

சூழியல் ெதுரததின்  கமொதத எணணிகள�
x 100

காண்பென மற்றும் அறிவன: 
ஒரு குறிபபிட்்ட ்பகுதியில் �ொ்ப்படும் கவவசவறு தொவரச் சிறறினங�ளின் உயிரினதகதொள� அ்டர்ததி மறறும் 
நி�ழ்விளரவு ெதவீதம்.

வ
.எ

ண
தொ

வ
ரச்

 சி
றறி

ன
ம்

சூழியல் ெதுரததிலுள்ள 
தனிச் சிறறினததின் 

எணணிகள�

பிரிததறிய்பட்்ட 
அளனதது 

சூழியல் 
ெதுரங�ளிலும் 
உள்ள கமொதத 

தனித 
தொவரததின் 

எணணிகள� 
(N)

ஒவகவொரு 
சிறறினமும் 

இ்டம்க்பறுள்ள 
சூழியல் 

ெதுரததின் 
கமொதத 

எணணிகள� 
(A)

பிரிததறிய்பட்்ட 
சூழியல் 

ெதுரங�ள (B)

உயிரினத 
கதொள�யததின் 
அ்டர்ததி (N/B)

நி�ழ்விளரவு 
ெதவீதம் 

(A/B) x 100I II III IV

1
2
3
4
5

முன்சனசசெரிக்றக: 
1. சூழியல் ெதுரததின் அ்ளவு�ள துல்லியமொ� இருக� சவணடும்.
2. ்பயன்்படுததப்படும் �யிறு மி�த தடிமனொ� இருததல் கூ்டொது.
3. சூழியல் ெதுரததிலுள்ள ஒவகவொரு தொவரமும் ஒருமுளை மட்டுசம �்ககி்டப்ப்டல் சவணடும்

தொதறன எண் 17: குசரொசமொசெொம்�ளின் பிைழ்ச்சி - நீக�ம், இரட்டிப்பள்டதல் மறறும் தளலகீழ்த திருப்பம்

கணிதச செயல்பொடு: 
கீழ்�ண்டவறறில் குசரொசமொசெொம் பிைழ்ச்சி வள��்ளொன நீக�ம், இரட்டிப்பொதல் மறறும் தளலகீழ்த திருப்பம் 
ஆகியனவறளைக �ண்டறி�. சமலும் அதன் முககியததுவதளதக குறிபபிடு�.

தநாக்கம்:
 குசரொசமொசெொமின் அெொதொர் அளமபபு�ள்ளப ்பறறி புரிந்து க�ொளளுதல்.

சகாள்றக:
குசரொசமொசெொம்�ளின் பிைழ்ச்சி�ள அயனியொக�க �திர்வீச்சு மறறும் சவதி க்பொருட்�்ளொல் நி�ழ்கின்ைன. 
குசரொசமொசெொம்�ளின் துணடு பி்ளவுறுதலும் செர்தலும் ்பல்சவறு வள� பிைழ்ச்சி�ள்ளப ்பறறி அறிய உதவுகின்ைன.

ததறவயானறவ:
தொமிரக�ம்பி, A முதல் H வளர குறிக�ப்பட்்ட ஆஙகில எழுததுக�ளு்டன் கூடிய மஞ்ெள நிை மணி�ள 
மர்பணுக�ள்ளயும், சிவபபு நிை மணி ஆஙகில எழுததறை நிளலயில் கென்ட்சரொமியளரயும் குறிககும். சமற�ண்ட 
க்பொருட்�ள்ளப ்பயன்்படுததிப ்பல்சவறு வள� குசரொசமொசெொம் துணடு�ளிலுள்ள மர்பணுத கதொ்டரில் எற்படும் 
பிைழ்ச்சி�ள்ள மொ்வர்�ளி்டம் ச�ட்�வும், ்பகுததறிந்தி்டவும் முடியும்.

செய்முறை:
1.  தொமிரக�ம்பிளயயும், மஞ்ெள மணி�ள்ள A முதல் H வளர மர்பணு கதொ்டரொ�வும், சிவபபு நிை மணி 

கென்ட்சரொமியரொ�வும் க�ொணடு ஒரு இயல்்பொன குச்ளொசரொசெொம் மொதிரிளயச் கெய்து சமளெயின் சமல் 
ளவக�வும்.
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2.  நீக�ததிறகு மஞ்ெள நிை மணி�ளில் A முதல் H வளரயொன, ஏசதனும் ஒரு ஆஙகில எழுதது இல்லொமலிருப்பது 
குசரொசமொசெொம் பிைழ்ச்சியில் நீக�தளதக குறிககும்.

3.  இரட்டி்பள்டதலுககு மஞ்ெள நிை மணி�ளு்டன் கூடுதலொ� ஆஙகில எழுதது A முதல் H வளர �ொ்ப்படுதல் 
(ஏதொவது எழுதது ஒன்றிறகு சமல் �ொ்ப்படும் மணி�ள) குசரொசமொசெொம் பிைழ்ச்சியில் இரட்டிப்பொதளலக 
குறிககும்.

4.  தளலகீழ்த திருப்பததிறகு ஒரு ெொதொர் மொதிரி குசரொசமொசெொமில் A முதல் H வளர குறிக�ப்பட்டுள்ள மஞ்ெள 
நிை மணி�ள்ளக க�ொடுக� சவணடும். (இதில் A முதல் H வளர மணி�ளில் செர்ததசலொ அல்லது நீக�சமொ 
இல்ளல. ஆள�யினொல் மொ்வர்�ள இம்மணி�ள்ளப ்பயன்்படுததித 
தளலகீழ்த திருப்பமுள்டய குசரொசமொசெொளம வடிவளமக� சவணடும்) 

  க�ொடுக�ப்பட்்ட மணி வள��ளின் அடிப்பள்டயில் மொ்வர்�ள தகுந்த 
குசரொசமொசெொம்�ளின் பிைழ்சிளயக �ண்டறிந்து வடிவளமக�வும்.

17 அ. குசரொசமொசெொம் பிைழ்ச்சி - நீக�ம்

காரணஙகள்:
1.  குசரொசமொசெொம் துண்டங�ள A மறறும் B நீக�ம். ்ப்டம் 17 அ ்பொர்க�வும்.
2.  ஒரு குசரொசமொசெொமிலுள்ள மர்பணுத துண்டம் நீக�ப்படும் ச்பொது அது நீக�ம் 

என அளழக�ப்படுகிைது.

முக்கியததுவம்:
க்பரும்்பொலொன நீக�ங�்ளொல் உயிரினங�ள இைந்து விடுகின்ைன.

17 ஆ. குசரொசமொசெொம் பிைழ்ச்சி - இரட்டிப்பள்டதல்

காரணஙகள்:
1.  ஒரு குசரொசமொசெொமில் �ொ்ப்படும் குசரொசமொசெொம் துண்டங�ள ஒன்றுககு சமற்பட்்ட 

துண்டங�்ளொ�க �ொ்ப்பட்்டொல் அது இரட்டிப்பள்டதல் என அளழக�ப்படுகிைது (முன்பின் 
இரட்டிப்பள்டதல்)

2.  ஒரு குசரொசமொசெொமில் மர்பணு A, B, C, D, E, F, G, H மறறும் I என்ை வரிளெயில் 
அளமந்துள்ளது. பிைழ்ச்சியின் �ொர்மொ� மர்பணு B மறறும் C இரட்டிப்பள்டந்து, 
மர்பணுவின் வரிளெ A, B, C, B, C, D, E, F, G, H மறறும் I என அளமகிைது ்ப்டம் 17 ஆ 
்பொர்க�வும்)

முக்கியததுவம்:
சில இரட்டிப்பள்டதல் நி�ழ்வு�ள உயிரியின் ்பரி்ொம வ்ளர்ச்சிககு உதவுகின்ைன.

17 இ. குசரொசமொசெொம் பிைழ்ச்சி - தளலகீழ்த திருப்பம்

கண்்டறிதல்:
க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள மரபியல் �ணிதச் கெயல்்பொடு தளலகீழ்த திருப்ப 
வள� குசரொசமொசெொம் பிைழ்ச்சி ஆகும்.

காரணஙகள்:
1.  ஒரு குசரொசமொசெொம் துண்டததில் மர்பணு வரிளெ 180° 

ச�ொ்ததில் சுழறசி அள்டந்து தளலகீழொய் அளமதல் தளலகீழ்த 
திருப்பம் என அளழக�ப்படுகிைது.

2.  ஒரு குசரொசமொசெொமில் மர்பணு வரிளெ A, B, C, D, E, F, G, H மறறும் 
I. பிைழ்ச்சியின் �ொர்மொ� மர்பணு வரிளெ A, D, C, B, E, F, G, H 
மறறும் I ஆ� மொறுகிைது (்ப்டம் 17 இ ்பொர்க�வும்).
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பெ்டம்: 17 அ: நீக�ம்
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A A

B

B

C C

D

D

D

B

C

D

E E

F F

G G

H

A

B

C

D

E
E

F

F

D

E

F

G

H

A

B

C

G

HH
I I IIÜ).ð£ó£ªê¡†K‚

î¬ôW›F¼Šð‹
(ªê¡†«ó£Iò˜ ðƒ«èŸðF™¬ô)

Ý).ªðKªê¡†K‚
î¬ôW›F¼Šð‹

(ªê¡†«ó£Iò˜ ðƒ«èŸAø¶)

TN_GOVT_XII_BOTANY_PRACTICAL_MANUAL_TM_PAGES_302-328.indd   320 23-03-2019   16:49:12

www.tntextbooks.in



321

முக்கியததுவம்:
சில சவள்ள�ளில் உயிரியின் ்பரி்ொம வ்ளர்ச்சியில் தளலகீழ்த திருப்பம் முககியப ்பங�ொறறுகிைது.

குறிபபு: ஆசிரியர் ்பல்சவறு வள� குசரொசமொசெொம் பிைழ்ச்சிளய கவவசவைொன மர்பணு வரிளெ�ள்ளப 
்பயன்்படுததி மொ்வர்�ளுககுப ்பயிறசி அளிக�வும். புைத சதர்வொ்ளர்�ளும் கவவசவைொன மர்பணு வரிளெள்ளப 
்பயன்்படுததி இந்தக �ணிதச் கெயல்்பொட்ள்டச் க�ொடுக�லொம்.

தொதறன எண் 18: மர்பணு பிள்பபு வளர்ப்டங�ள

தநாக்கம்:
ஒசர குசரொசமொசெொமிலுள்ள மர்பணு இள்�ளுககிள்டசயயொன மறுசெர்கள� நி�ழ்விளரவிளனப புரிந்து 
க�ொளளுதல்.

சகாள்றக:
குசரொசமொசெொமிலுள்ள கவவசவறு மர்பணு�ளுககு இள்டசயயொன ஒபபு கதொளலளவ ஆய்வு கெய்து அவறறின் 
நிளலயிளன வளர்ப்டமொ�க குறிப்பது மர்பணு பிள்பபு வளர்ப்டம் என்ைளழக�ப்படும்.

ததறவயானறவ:
கவவசவறு வள�யொன மர்பணு பிள்பபு / பிள்பபிற�ொன வளர்ப்டங�ள்ள மர்பணுக�ளுககிள்டசய உள்ள 
ஒபபு கதொளலளவ ளவதது உருவொக� இயலும். மர்பணுக�ளுககிள்டசய உள்ள கதொளலவு, அளமவி்டம் மறறும் 
வரிளெளய வளர்ப்டம் மூலம் �ொணபிததல்.

கணிதச செயல்பொடு
ஒரு குசரொசமொசெொமில் மூன்று இள்பபு மர்பணுக�ள A, B மறறும் C உள்ளன. A மறறும் Bககு இள்டசயயொன 
குறுகச�றை விழுக�ொடு (மறுசெர்கள� நி�ழ்விளரவு) 20, B மறறும் Cககு 28, A மறறும் Cககு 8. பிள்பபு 
வளர்ப்டததில் மர்பணுக�ளின் வரிளெ என்ன?

சகாடுக்கபபெட்்டது: மூன்று பிள்பபு மர்பணுக�ளுககு இள்டசயயொன குறுகச�றை விழுக�ொடு A - B = 20%, B - C 
= 28% மறறும் A - C = 8%.

தீர்வு
28%

B A C

20% 8% 

பெ்டம் 18: பிள்பபு வளர்ப்டம்
காரணஙகள்:
1.  குறுகச�றை நி�ழ்விளரவு குசரொசமொசெொமிலுள்ள மர்பணுக�ளுககு இள்டசயயுள்ள ஒபபு கதொளலவிறகு 

ச�ர்விகிதததில் உள்ளது.
2.  அதி�க குறுகச�றைம் = இரணடு மர்பணுக�ளுககு இள்டசய அதி�த கதொளலவு மறறும் குளைந்த  

குறுகச�றைம் = இரணடு மர்பணுக�ளுககு இள்டசய குளைந்த கதொளலவு
· சமறகூறிய �ணிதச் கெயல்்பொட்டில், மரபு வளர்ப்டததில் மர்பணுக�ளின் வரிளெ B, A, C ஆகும்.
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குறிபபு: குசரொசமொசெொமில் உள்ள பிள்பபு மர்பணுக�ளின் சவறு்பட்்ட குறுகச�றை விழுக�ொட்டின் 
அடிப்பள்டயில் பிள்பபு வளர்ப்டம் வடிவளமககும் க்பொருட்டு மொ்வர்�ளுககுக �்ககீடு�ள வழங� 
சவணடும். மர்பணுக�ளின் கதொளலளவக குறிககும் திைளன ஆசிரியர் கெய்முளை மூலம் கெயதுக �ொட்்ட 
சவணடும். புைதசதர்வொ்ளரும் இதுச்பொல் சவறு்பட்்ட கதொளலவு விழுக�ொடு எணணிகள� வருமொறு 
கெயல்்பொடு�ள்ளப க்பொதுத சதர்வில் தருதல் சவணடும்.

V - தொதறனகள்
தொதறன எண் 19: எருககின் (ச�சலொடிரொபிஸ்) க்பொலினியதளத தனிளமப்படுததிச் ெமர்பபிததல்

தநாக்கம்:
எருககின் மலரிலிருந்து க்பொலினியதளத தனிளமப்படுததி அதன் அளமபபு மறறும் 
ம�ரந்தச்செர்கள� இயஙகு முளைளய உறறுச�ொக�ல்.
சகாள்றக: 
எருககில் ம�ரந்தததொளின் ஒவகவொரு ம�ரந்தம்டலிலும் உள்ள ம�ரந்ததது�ள�ள 
ஒரு திர்ளொ� இள்ந்து க்பொலினியதளத உருவொககுகின்ைன.

ததறவயானறவ:
எருக� மலர்�ள, ள�பபிடி க�ொண்ட ஊசி, எளிய நுணச்ொககி, �ண்ொடித த�டு, பிச்ளடு, கிளிெரின், �ண்ொடி 
வில்ளல, �ததிரிகச�ொல்.

செய்முறை:
முதிர்ந்த எருக� மலளர எடுததுக க�ொள்ளவும். மலரின் ்பொ�ங�ள்ள உறறுச�ொககிப புல்லிவட்்டம், அல்லிவட்்டம் 
ஆகியவறளைக �ததிரிகச�ொலொல் கவட்டி நீக�வும். ஐஙச�ொ் வடிவச் சூல�ததட்ள்டக �ண்டறிந்து சூல�முடியு்டன் 
க்பொலினியங�ள இள்ந்துள்ள ச�ொ்ங�ளில் ஊசிளய நுளழததுப க்பொலினியங�ள்ளப பிரிதகதடுததுத தூய 
�ண்ொடித த�ட்டின் மீது ளவக�வும். இதளனக கிளிெரினொல் க்பொதிதது �ண்ொடி வில்ளலயொல் மூ்டவும். எளிய 
நுணச்ொககியில் ளவதது உறறுச�ொககி, �ண்டறிந்தளதப ்பதிவு கெய்யவும். 
காண்பென: 
எருககின் ம�ரந்தததொள�ள க்பொலினியதளத உருவொககுகின்ைன. க்பொலினியங�ள சுரபபுத தன்ளமயுள்ள 
�ொர்்பஸ்குலம் எனும் ஒட்டும் தட்டில் நூல் ச்பொன்ை கரட்டினொகுலததின் மூலம் இள்ந்துள்ளன. இந்த கமொதத 
அளமபபும் ஆஙகில எழுதது தளலகீழ் ‘Y’ வடிவில் உள்ளது. இதறகு டிரொன்சிசலட்்டர் என்று க்பயர். ஒட்டும் தட்டு 
ம�ரந்தச்செர்கள�யொ்ளரின் (சதனீ அல்லது வண்ததுபபூச்சி) �ொல்�ளில் ஒட்டிக க�ொணடு சவறு மலரின் 
சூல�முடிளய அள்டந்து ம�ரந்தச்செர்கள� �ள்டக்பறுகிைது.

அறிவன: 
எருககின் க்பொலினிய அளமபபு மகைந்தசயசேர்க்ரக சிைந்த முளையில் �ள்டக்பை உதவுகிைது.

தொதறன எண் 20: �ண்ொடித த�ட்டின் மீது ம�ரந்ததது�ள�ள முள்ளததளலக �ண்டறிதல்

குறிபபு: குசரொட்்டசலரியொ, ளைபிஸ்�ஸ், ள்பெம் ச்பொன்ை மலர்�ளின் ம�ரந்ததது�ள�ள்ள 10% ெர்க�ளரக 
�ளரெல் அல்லது இ்ளநீர் அல்லது ஏதொவது ஊட்்ட ஊ்ட�ம் க�ொண்ட �ண்ொடித த�ட்டில் தூவி ம�ரந்ததது�ள 
முள்ளததளலக �ொ்லொம்.
10 - 15 நிமி்டங�ளுககுப பிைகு குளைந்த உருபக்பருககும் திைன் க�ொண்ட நுணச்ொககியில் ளவதது உறறு 
ச�ொககினொல் ம�ரந்ததது�ள�ளிலிருந்து ம�ரந்தககுழொய் வ்ளர்வளதக �ொ்லொம்.

தநாக்கம்:
�ண்ொடித த�ட்டின் மீது ம�ரந்ததது�ள�ள வ்ளர்ச்சியள்டதளலக �ொணுதல்.

பெ்டம் 19: ச�சலொடிரொபிஸின் 
(எருககின்) க்பொலினியங�ள
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வட்்டததட்டு
கரட்டினொகுலம்
க்பொலினியம்
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ததறவயானறவ:
அந்தந்தப ்பருவததில் கிள்டக�ககூடிய புதிதொ� மலர்ந்த மலர்�ள, குழிதத�டு, 
�ண்ொடி வில்ளல, நுணச்ொககி, சுகசரொஸ், ச்பொரிக அமிலம், வொளல வடிநீர் , 
மு�ளவ / குவள்ள முதலியன. 

செய்முறை:
1.  1 கிரொம் சுகசரொஸ் / 1 கிரொம் ச்பொரிக அமிலதளத 100 மி.லி. வொளலவடிநீரில் 

�ளரதது ஊட்்ட ஊ்ட�தளதத தயொரிக�வும்.
2.  தூய குழிக�ண்ொடித த�ட்ள்ட எடுதது அதில் சில துளி�ள ஊட்்ட ஊ்ட�தளதச் 

செர்க�வும்.
3.  அதில் முதிர்ந்த மலரின் ம�ரந்தததொளிலிருந்து ம�ரந்ததது�ள�ள்ள 

உதிர்க�வும்.
4.  5 நிமி்டததிறகுப பிைகு �ண்ொடித த�ட்ள்ட நுணச்ொககியில் ளவதது 

அடுதத அளரமணி ச�ரததிறகுக குறிபபிட்்ட இள்டகவளியில் உறறுச�ொக�வும்.

காண்பென:
ஊட்்ட ஊ்ட�ததில் ம�ரந்ததது�ள�ள முள்ளககின்ைன. குழொய் க்பரிதொகி 
ம�ரந்ததது�ளின் வ்ளர்துள்ள வழியொ� ம�ரந்தககுழொயொ� வ்ளர்கிைது. குழொய் 
கெல்லின் உட்�ரு கீழிைஙகி ம�ரந்தககுழொயின் நுனிளய அள்டகிைது. உருவொககிச் 
கெல் ம�ரந்தககுழொயினுள கெல்கிைது. இது இரு ஆண ச�மீட்�்ளொ� ்பகுப்பள்டகிைது.

அறிவன: முள்ளககும் ம�ரந்ததது�ள�ள�ளின் ்பல்சவறு நிளல�ள்ளக �ொ்லொம். சில ம�ரந்ததது�ள�ள 
முள்ளக� ஆர்ம்பிததிருககும் ச்பொது மறைளவ (குழல் உட்�ரு மறறும் இரு ஆண ச�மீட்�ள க�ொணடு) நீண்ட 
ம�ரந்தககுழளலக க�ொணடிருககும். 
முன்சனசெரிக்றக:
1. மலர்�ள புதிதொ�ப ்பறிக�ப்பட்்டளவயொ� இருக� சவணடும்.
2. ம�ரந்ததது�ள�ள்ள உறறு ச�ொக�த தூய குழிக�ண்ொடித த�ட்ள்டப ்பயன்்படுததவும். 
3.  �ண்ொடித த�ட்ள்ட எவவித இள்டயூறுமின்றி ளவக�வும். இல்ளலகயனில் ம�ரந்ததது�ள�ளின் அளமவி்டம் 

மொறிவிடும்.

தொதறன எண் 21: ்பல்சவறு வள�யொன மணணின் ளைட்ரஜன் அயனி (pH) அயனி கெறிவிளன அறிதல்

சில ஊட்்டச்ெததுக�ள அதி�ச் கெறிவில் �ச்சுததன்ளமயு்டன் மொறுகின்ைன. எனசவ மணணின் pH அதனின் ஒரு 
முககிய சவதியியல் ்பண்பொகும். தொவரங�ள �டுநிளல அல்லது ெறசை அமில மணணில் �ன்ைொ� வ்ளரும். 
மணணின் pH மறறும் மணணில் �ொ்ப்படுகின்ை சில உயிரினங�்ளொலும், சமலும் ்பல்சவறு ஊட்்டச்ெதது�ளின் 
வ்ளர் திைளனயும் �ட்டுப்படுததுகின்ைன. மணணின் pH நிளலயொனது - 0 முதல் 14 வளர ஆகும்.

அ. pH அ்ளவு 7  - �டுநிளலயொன மண
ஆ. pH அ்ளவு 7ககு கீசழ - அமிலததன்ளமயுள்டய மண
இ. pH அ்ளவு 7ககு சமல் - �ொரததன்ளமயுள்டய மண
ஈ. தொவர வ்ளர்ச்சிககுத சதளவயொன �டுநிளலயொன pH 5.5 முதல் 7 வளர மட்டுசம.

க்பரும்்பொலும் தொவரங�ள கெழிதது வ்ளர்வதறகுத சதளவயொனது �டுநிளலயொன pH ஆகும். ெறசை அமிலததன்ளம 
மர வ்ளர்ச்சிககும் மறறும் �ொடு�ள உருவொவதறகும் ெொத�மொனது. ெறசை �ொரததன்ளம க�ொண்ட மண புல் மறறும் 
்பயறு வள� தொவரங�ள வ்ளர ஏறைது. 

தநாக்கம்:
்பல்சவறு வள�யொன மணணின் pHக�ள்ள அறிதல்
ததறவயானறவ:
மண மொதிரி�ள (வயல், சதொட்்டம், கு்ளம் மறறும் �திக�ளரயில் ச்பொன்ைவறறில் உள்ள ஏசதனும் இரணடு சவறு்பட்்ட 
மண மொதிரி�ள), செொதளனக குழொய்�ள, புனல், வடி�ட்டும் தொள�ள, கவவசவறு வரம்புள்ள pH தொள�ள, ெொளல 
வடிநீர், குடுளவ முதலியன.

பெ்டம் 20: ம�ரந்ததது�ள�ள 
முள்ளததல்
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செய்முறை:
ஒவகவொரு மண மொதிரியிலிருந்தும் ஒரு சமளெக �ரணடி அ்ளவு மணள் எடுதது கவவசவறு குடுளவ�ளில் 100 
மி.லி. வொளல வடிநீரில் �ளரக� சவணடும். �ளரெளல �ன்ைொ�க �லககி, இள்ட நிறுததப்பட்்ட து�ள�ள அடியில் 
தஙகுவதற�ொ�க �ளரெளல அளரமணி ச�ரம் ளவக� சவணடும். வடி�ட்டிய �ளரெல்�ள்ள கவவசவறு 
செொதளனக குழொய்�ளில் தனிததனியொ� எடுததுக க�ொள்ள சவணடும். ்பரந்த வரம்பிலொன pH தொள�ளின் சிறிய 
துணடு�ள்ள ஒவகவொரு �ளரெலிலும் அமிழ்ததி ளவக� சவணடும். pH தொள�ளில் ஏற்படும் நிைமொறைதளத pH தொள 
புதத�ததிலுள்ள வண் அ்ளவீடு�ளு்டன் ஒபபி்ட சவணடும். இது சதொரொய pH மதிபபிளனத தருகிைது.

காண்பென:
்பல்சவறு மண மொதிரி�ளின் pH மதிபபு�ள்ள அட்்டவள்யில் ்பதிவு கெய்ய சவணடும்.
வ.எண. மண மொதிரி�ள pH மதிபபு
1
2
3

அறிவன:
்பல்சவறு வள�யொன மண மொதிரி�ளில் தொவரங�ளின் வ்ளர்ச்சியிளன 
pH மதிபபு நிர்்யிககிைது என்்பளத அறியலொம்.

முன்சனசெரிக்றக:
1.  செொதளனககு முன் �ண்ொடிப க்பொருட்�ள்ள முழுளமயொ�ச் சுததம் 

கெய்து உலர்தத சவணடும்.
2.  வண்ங�ள்ள வண் அ்ளவீடு ஒபபீடு கெய்வதறகு முன் pH 

தொள�ள உலர்ததப்பட்டிருக� சவணடும்.
3.  வண்ங�ள்ளச் ெரியொன முளையில் ஒபபி்ட சவணடும் மறறும் pH 

அ்ளவிளனத துல்லியமொ� நிர்்யிக� சவணடும்.

தொதறன எண் 22: சதொட்்ட மண மறறும் ெொளலசயொர மண ஆகியவறறின் நீர் சதககுதிைன் அறிதல்

ஓரலகு மணணின் உலர் எள்டயின் புவியீர்பபு ஓட்்டம் நிறுததப்படும் ச்பொது அது அதி�ப்படியொன தணணீளர 
சதக� ளவககும் தன்ளமககு நீர் சதககுததிைன் அல்லது நிலததில் �ொ்ப்படும் மணணின் திைன் எனப்படும். நீர் 
சதககுத திைன் மண து�ள�ளின் வள��ள மறறும் அதனிள்டசய �ொ்ப்படும் இள்டகவளி�ள்ளப க்பொறுததுப 
்பல்சவறு வள�யொன மண வள��்ளொ� சவறு்படுகின்ைன. ்பெள்ள மண (loamy soil) மறறும் �ளிமணள் வி்ட 
ம்ல் மி�க குளைவொன நீர் சதககுத திைளனப க்பறறுள்ளது.

தநாக்கம்:
சதொட்்டமண மறறும் ெொளலசயொர மண ஆகிவறறின் நீர் சதககுததிைளன அறிந்து க�ொளளுதல்.

ததறவயானறவ:
சதொட்்ட மண, ெொளலசயொர மண, அ்ளவிடும் உருள்ள�ள, புனல், 
வடி�ட்டும் தொள�ள, நீர் குடுளவ�ள, எள்டக�ருவி, முதலியன.

செய்முறை:
இரணடு புனல்�ளில் வடி�ட்டும் தொள�ள்ளப க்பொருதத சவணடும். 
அவறளை (அ) மறறும் (ஆ) எனக குறிததுக க�ொள்ள சவணடும். 
புனல்�ள்ள அ்ளவிடும் உருள்ளயின் மீது ளவக� சவணடும். 100 கிரொம் 
உலர்ந்த, சதொட்்ட மறறும் ெொளலசயொர மணமொதிரி�ள்ள எடுததுக 
க�ொள்ள சவணடும். சதொட்்ட மண மறறும் ெொளலசயொர மண 
ஆகிவறளை (அ) மறறும் (ஆ) எனக குறிபபி்டப்பட்்ட புனலில் இ்ட 
சவணடும். ஒவகவொரு புனலிலும் 100 மி.லி. அ்ளவு நீர் ஊறை சவணடும். 
நீர் புனலிலிருந்து முழுளமயொ� வடிந்த பின் அ்ளவிடும் உருள்ளயில் 
�ொ்ப்படும் நீரின் அ்ளவிளனப ்பதிவு கெய்து க�ொள்ள சவணடும்.

பெ்டம் 21: ்பல்சவறு வள�யொன 
மணணின் ளைட்ரஜன் அயனி (pH) 

கெறிவிளன அறிதல்

பெ்டம் 22: மணணின் நீர்  
சதககும் திைன்
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காண்பென:
்பதிவு�ள்ளக கீழ்க�ண்ட அட்்டவள்யில் அட்்டவள்ப்படுததவும்:

வ. 
எண மண வள� மணணின் 

எள்ட (X)
ஊறைப்பட்்ட 
நீரின் அ்ளவு 
(Y)

அ்ளவிடும் உருள்ளயில் 
செ�ரமொன நீரின் 
அ்ளவு (Z)

மணணில் 
சதஙகிய நீரின் 

அ்ளவு 
(Y – Z)

மணணின் நீர் 
சதககுத திைனின் 

ெதவீதம்
(Y – Z) / X × 100

1 சதொட்்ட மண

2 ெொளலசயொர 
மண

அறிவன: 
ெொளலசயொர மணணில் அதி�்ளவு ம்லும், வண்டல் மணணும் �ொ்ப்படுவதொல், ெொளலசயொர மணள் வி்டத 
சதொட்்ட மணணின் நீர் சதககுததிைன் அதி�மொ�க �ொ்ப்படுகிைது.
முன்சனசெரிக்றக:
1. மண மொதிரி�ளின் எள்டயிளனத துல்லியமொ�ச் கெய்ய சவணடும்.
2. புனலில் இருககும் மணணில் நீரிளன கமதுவொ� ஊறை சவணடும்.
3. அ்ளவீட்டு உருள்ளயில் செ�ரிக�ப்பட்்ட நீரின் அ்ளவிளனக �வனமொ�ப ்பதிவி்டல் சவணடும்.

தொதறன எண் 23: தொவரச் கெல்லிலிருந்து DNAளவ பிரிதகதடுததல்

DNA உயிரி அளமபபு�ளில் �ொ்ப்படும் ஒரு நியூகளிக அமிலமொகும். க்பொதுவொ� எல்லொ உயிரினங�ளிலும் 
DNA மர்பணுப க்பொரு்ளொ�க �ொ்ப்படுகிைது.
சகாள்றக: மறுகூட்டிள்வு DNA கதொழில்நுட்்பம் ்பயிர் க்பருக�ததில் DNAளவ ்பொகடீரியங�ள, ஈஸ்ட்�ள, 
தொவரங�ள மறறும் விலஙகு�ள ச்பொன்ை பிை உயிரினங�ளினுள கெலுததித தொவரங�ளில் மர்பணு 
மொறைதளத நி�ழதத உதவுகிைது. இததள�ய உயிரினங�ள மர்பணு மொறை்பட்்ட உயிரினங�ள (GMOs) 
எனப்படும். இவவொறு rDNA கதொழில்நுட்்பம் ்பல்வள� மூலங�ளிலிருந்து DNAளவ தனிளமப்படுததளலயும், 
DNAவின் புதிய செர்கள� உருவொக�தளதயும் உள்ள்டககியது..

தநாக்கம்: ்பெளலககீளர இளல, புதிய ்பச்ளெப்பட்்டொணி விளத, ்பப்பொளி 
இளல ச்பொன்ை தொவரப க்பொருள�ளிலிருந்து DNAளவ பிரிதகதடுததல்.

ததறவயானறவ: தொவரப க்பொருட்�ள, �ல்வம் மறறும் குழவி, மு�ளவ, 
செொளதககுழொய்�ள, எததனொல் குச்ளொளரட், வடிதொள.

செய்முறை: சிறித்ளவு தொவரப க்பொருட்�ள்ள எடுததுகக�ொணடு நீர் மறறும் 
செொடியம் குச்ளொளரட் செர்தது அளரக�வும். இதளனக �ளரெலொககி 
வடி�ட்்டவும். இந்த வடிதிரவதது்டன் நீர்மச் செொபபுக �ளரெல் அல்லது 
ஏசதனும் செொபபுக �ளரெளலச் செர்ததுக �ண்ொடி குச்சி க�ொணடு 
�லக� சவணடும். பின்னர்க குளிர்ந்த எததனொளலச் செர்ததுச் செொதளனக 
குழொய் தொஙகியில் சிறிது ெொய்வொ� ளவக� சவணடும். அளரமணி ச�ரம் 
�ழிதது �ொம் DNA நுணணிளழ�ள வீழ்ப்படிவொகி இருப்பளதக �ொ்லொம். 
சுழறசியின் மூலம் DNAளவ பிரிதகதடுக�லொம்.

காண்பென: DNA மி� கமல்லிய நுணணிய இளழ�்ளொ�க �ொ்ப்படுகிைது.

அறிவன: இவவொறு கதொழில்நுட்்ப முளை மூலம் தொவரச் கெல் உட்�ருவிலிருந்து DNA பிரிதகதடுக�ப்படுகிைது.
முன்சனசெரிக்றக:
1. அளனததுக �ண்ொடிக �லன்�ளும் �ன்கு �ழுவி, உலர ளவக�ப்பட்டிருக� சவணடும்.
2. செொதளனககுப ்பயன்்படுததப்படும் சவதி க்பொருட்�ள தரம் வொய்ந்ததொ� இருக�சவணடும்.
3. ெொதொர்மொன எததனொளலப ்பயன்்படுததும்ச்பொது, DNA வீழ்்படிவு கிள்டககும் �ொலம் நீட்டிப்பள்டகிைது.

பெ்டம் 22: DNA பிரிதகதடுததல்
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வ. எண்
கண்்டறிதல் 
(தாவரததின் 

சபொதுப சபெயர்)
தாவரவியல் 

சபெயர் பெயன்பெடும் பெகுதி பெயன்கள்

1 ச�ொதுளம டி ரி ட் டி க் க ம் 
எஸ்டிவம்

முழுத தொனியம் 1.  ச�ொதுளம மொவு கரொட்டி மறறும் அடுமளனப 
க்பொருட்�ள தயொரிக� உ�ந்தது 

2.  முள்ள�ட்டிய ச�ொதுளம மது்பொனம், ஊட்்டச்ெதது 
்பொனங�ள ச்பொன்ைளவ உற்பததி கெய்வதற�ொன 
முககிய மூலபக்பொரு்ளொகும். 

2 மி்ளகு ரபபபர் 
ரைக்ைம்

விளத�ள 1.  �றும்த தூணடியொ�, உமிழ்நீர், வயிறறுச் 
சுரபபு�ள்ள அதி�ப்படுததப ்பயன்்படுகிைது. 

2.  மருந்து�ளின் உயிர்பபு உறிஞ்சுதளல 
அதி�ரிககிைது.

3 ்பருததி க ோ ஸி பி � ம் 
போர்படடனஸ்

வி ள த யு ள ை 
�ொர்�ள

1.  ்பலதரப்பட்்ட துணி�ள, உள்ளொள்ட�ள, 
க்பொம்ளம�ள தயொரிபபிலும், 
மருததுவமளன�ளிலும் ்பயன்்படுகிைது. 

2.  தளலயள்�ள, கமதளத�ள்ள நிரப்பவும் 
்பயன்்படுகிைது

4 கீழொக�ல்லி பி ல ்ல ோ ந ்த ஸ் 
அமோைஸ்

த ண டு ப ்ப கு தி 
முழுவதும்

இததொவரததிலிருந்து பிரிதகதடுக�ப்பட்்ட ெொறு 
மஞ்ெள �ொமொளல ச�ொய்ககு மருந்தொ�ப 
்பயன்்படுகிைது

5 ்பச்ளெப்பயறு விக்்ோ 
யைடிய�ட்டோ

விளத�ள 1.  இளத வறுதசதொ, ெளமதசதொ, முள்ளக� ளவசதொ 
்பயன்்படுததலொம். 

2.  வறுததுத சதொல் நீக�ப்பட்்ட, உள்டதத அல்லது 
முழுப ்பயறு பிர்பலமொன சிறறுணடியொ�ப 
்பயன்்படுதத்படுகிைது

6 வொளழ மியூசேோ x 
போைடிசி�ோகோ

்பழங�ள 1.  வொளழப்பழததில் க்பொட்்டொசியம் மறறும் 
இன்றியளமயொ ளவட்்டமின்�ள கெறிந்துள்ளன. 
இது ச�ரடியொ�சவொ அல்லது ெளமதசதொ 
உண்ப்படுகிைது. 

2. வொளழப்பழம் ்பதப்படுததப்பட்டு, மொவொககி, 
க�ொதிக�ளவக�ப்பட்்ட ்பொனங�்ளொன 
வொளழப்பழச்ெொறு, பீர், வினி�ர், ்பழரெம் (vine), 
ச்பொன்ைளவ தயொரிக�ப ்பயன்்படுததப்படுகிைது

VI - தாவரஙகளின் சபொருளாதார முக்கியததுவம்
செொதளன எண 24: சபொருளாதார முக்கியததுவம் வாய்நத தாவரஙகள் மற்றும் அதன் பெயன்கள்
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வ. 
எண்

கண்்டறிதல் 
(தாவரததின் 

சபொதுப சபெயர்)
தாவரவியல் 

சபெயர்
பெயன்பெடும் 

பெகுதி பெயன்கள்

1. எள எணக்ய் / 
�ல்கலணக்ய்

டசேோ்லோமம் 
இணடிகம்

விளத�ள 1.  �ல்கலணக்ய் க்பரும்்பொலும் ெளமயலில் 
்பயன்்படுகிைது. 

2.  குளைந்த தரமுள்ள எணக்ய் செொபபு தயொரிபபிலும், 
க்பயிணட் கதொழிறெொளல�ளில் உயவுப க்பொரு்ளொ�வும், 
வி்ளகக�ரிக�வும் ்பயன்்படுகிைது.

2. இரப்பர் ஹீவி�ோ 
பிைசிலி�னஸிஸ்

மரப்பொல் 1.  �ொலணி, �ம்பி, ச�பிள சுறறும் �்டததொப க்பொருள, 
மளழகச�ொட், விள்ளயொட்டுப க்பொருட்�ள, அழிப்பொன்�ள, 
்பளெ�ள, இரப்பர் ்பட்ள்ட�ள, வீடு மறறும் 
மருததுவமளனப க்பொருட்�ள, அதிர்வு தொஙகி�ள 
தயொரிபபில் ்பயன்்படுகிைது. 

2.  அ்டர் மரப்பொல் ள�யுளை�ள, ்பலூன்�ள தயொரிக� 
உதவுகிைது.

3.  நுளரயூட்டிய மரப்பொல் கமதளத�ள, தளலயள்�ள 
மறறும் உயிர் ்பொது�ொபபு ்பட்ள்ட�ள தயொரிபபில் 
உதவுகின்ைன.

3. அவல் ஒரைசேோ 
சேட்ரடவோ

விளத�ள 1.  அவல் �ொளல உ்வொ�வும், சிறறுணடியொ�வும் 
்பயன்்படுததப்படுகிைது.

4. ்பன்னீர் (சரொஸ் 
வொட்்டர்)

யைோசேோ x 
டோமசீ்ோ

அ ல் லி 
இதழ்�ள

1.  ்பன்னீர் (சரொஸ் வொட்்டர்) இனிபபு வள��ள, நீர்ப்பொகு�ள 
மறறும் கமன்்பொனங�ளில் ்பயன்்படுததப்படுகிைது. 

2.  இந்தியொவில் ்பன்னீர் �ண திவரங�ள, �ண 
�ழுவி�ளில் அதி�மொ�ப ்பயன்்படுததப்படுகின்ைன.

5. மருதொணி ்லோயசேோனி�ோ 
இட்ர்மிஸ்

இளல�ள 1.  இ்ளம் தணடுத கதொகுபபு மறறும் இளல�ளிலிருந்து 
க்பைப்படும் ஆரஞ்சு நிைச்ெொயம் “கைன்னொ” சதொல், முடி 
மறறும் ��ங�ளுககு ெொயமி்ட உதவுகிைது. 

2.  சதொல் க்பொருட்�ளுககுச் ெொயமி்டவும், 
குதிளரவொல்�ளுககுச் ெொயமி்டவும், தளலமுடி 
ெொயங�ளிலும் ்பயன்்படுகிைது.

6. � ற ை ொ ள ழ க 
�ளிம்பு

அய்லோவீைோ இளல�ள 1.  �றைொளழக �ளிம்பு சதொலுககு ்டொனிக�ொ�ப 
்பயன்்படுததப்படுகிைது. 

2.  குளிர்ச்சியொன மறறும் ஈரப்பதமூட்டும் ்பணபு�ள்ளப 
க்பறறுள்ளதொல் �ளிம்பு�ள, பூச்சு�ள, ஷொம்பூ, மு�ச்ெவர 
�ளிம்பு�ள மறறும் அளதகயொதத க்பொருட்�ள தயொரிக�ப 
்பயன்்படுததப்படுகிைது. 

3.  மூப்பள்டந்த சதொளலப க்பொலிவொககுவதறகுப 
்பயன்்படுகிைது.

தொதறன எண் 25: க்பொரு்ளொதொர முககியததுவம் வொய்ந்த தொவரப க்பொருட்�ள,
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சமல்நிளல இரண்டொம் ஆணடு – தொவரவியல்
்பொ்டநூல் ஆக�ம்

சமலொய்வொ்ளர் குழு 
முளனவர் கு.வி. கிருஷ்மூர்ததி
துளைததளலவர் (ஓய்வு) தொவரவியல், 
்பொரதிதொென் ்பல்�ளலக�ழ�ம்.
முளனவர் ெொ. ்பழனியப்பன்
முதல்வர் –ஓய்வு, அரசினர் �ளல �ல்லூரி(ஆ்டவர்), 
�ந்தனம், கென்ளன

்பொ்ட வல்லு�ர் குழு
முளனவர். கெ. சி. இரததினகுமொர் 
முதல்வர் –ஓய்வு, 
ஸ்ரீ சுபரமணிய சுவொமி அரசு �ளலக�ல்லூரி 
திருததணி, திருவளளூர் மொவட்்டம்
முளனவர் து. �ரசிம்மன்
இள் ச்பரொசிரியர் (ஓய்வு), தொவரவியல் துளை, 
கென்ளன கிருததுவ �ல்லூரி தொம்்பரம், �ொஞ்சிபுரம்
முளனவர். ச�ொ.பு. கிரிவொென்
இள் ச்பரொசிரியர், அரசினர் �ளல �ல்லூரி(ஆ்டவர்),} 
�ந்தனம், கென்ளன.
முளனவர். சி.வ. சிட்டி்பொபு  
இள் ச்பரொசிரியர், மொநிலக �ல்லூரி, கென்ளன.
முளனவர். சரணு எட்வின்
இள் ச்பரொசிரியர், மொநிலக �ல்லூரி, கென்ளன

்பொ்ட ஒருஙகிள்ப்பொ்ளர்�ள
�ொ.  மஞ்சு்ளொ 
விரிவுளரயொ்ளர் – தொவரவியல் 
DIET,  திருவல்லிகச�ணி, கென்ளன.
கஜ. ரொதொமணி
விரிவுளரயொ்ளர் – தொவரவியல் 
DIET – �ளியொம்பூணடி, �ொஞ்சிபுரம்.
சவ. ச�ொகிலொ சதவி
முது�ளல ஆசிரியர் – தொவரவியல் 
அ.சம.நி.்பளளி, சுண்ொம்புககு்ளம். திருவளளூர்.

�ளல மறறும் வடிவளமபபுக குழு
ெந்தியொகு ஸ்டீ்பன்
பிரெொந்த
ஸ்டீ்பன்
ெந்சதொஷ
மதன், அடிென்

இந்நூல் 80ஜி.எஸ்.எம். எலி�ணட் சமபலிதசதொ தொளில் அச்சி்டப்பட்டுள்ளது.
ஆபகெட் முளையில் அச்சிட்ச்டொர்:

்பொ்டநூல் உருவொக�ம் மறறும் தமிழொக�க குழு
பு. ெரவ்குமரன், முது�ளல ஆசிரியர் - தொவரவியல் 
அ.ஆ.சம.நி. ்பளளி, க�ொடுவி்ளொர்ப்பட்டி, சதனி.

்ப. ஆனந்திமொலொ, முது�ளல ஆசிரிளய - தொவரவியல் 
அ.ம.சம.நி. ்பளளி, ச்பொச்ெம்்பளளி, கிருஷ்கிரி

எம்.வி. வொசுசதவன், முது�ளல ஆசிரியர் - தொவரவியல் 
அதியமொன் அ.ஆ.சம.நி. ்பளளி, தர்மபுரி

ஜ. மணி, முது�ளல ஆசிரியர் - தொவரவியல் 
அ.சம.நி. ்பளளி, ரொ. ச�ொபி�ொதம்்பட்டி, தருமபுரி

கு. முதது, முது�ளல ஆசிரியர் - தொவரவியல் 
அ.சம.நி. ்பளளி (ஆ.தி.), ஆச்ெொம்்பட்டி, மதுளர

ச�ொ. ெததியமூர்ததி, முது�ளல ஆசிரியர் - தொவரவியல் 
அ.சம.நி. ்பளளி, கஜயபுரம், சவலூர்.

தி. ரசமஷ, முது�ளல ஆசிரியர் - தொவரவியல் 
அ.ஆ.சம.நி. ்பளளி, சவட்்டவலம், திருவண்ொமளல.

கெ. மலர்விழி, முது�ளல ஆசிரிளய - தொவரவியல் 
அ.சம.நி. ்பளளி, �ன்னியொகுமரி.

ச�ொ. ்பொககியலட்சுமி, முது�ளல ஆசிரிளய - தொவரவியல் 
அ.ம.சம.நி. ்பளளி, ஜல�ண்டொபுரம், செலம்.

ெ. கிசஷொர்குமொர்,  முது�ளல ஆசிரியர் - தொவரவியல் 
அ.சம.நி.்பளளி, தட்்டப்பொளை, குடியொததம், சவலூர்

ெ.்பொ. அமுதவல்லி, முது�ளல ஆசிரிளய – தொவரவியல் 
அ.சம.நி. ்பளளி, ஓட்ச்டரி விரிவு, வண்டலூர், �ொஞ்சிபுரம்.

கமொழிக்பயர்பபில் உதவி
க்ப. கெந்தில், தளலளமயொசிரியர்  
அ.சம.நி. ்பளளி, ஆனந்தூர், கிருஷ்கிரி

தீ. கெல்லதுளர, முது�ளல ஆசிரியர் – தொவரவியல் 
அ.ஆ.சம.நி.்பளி, சஜொலொர்ச்பட்ள்ட, சவலூர்

விளரவுக குறியீடு சமலொணளமக குழு 
இரொ. கஜ��ொதன்
ஊ.ஒ.�.நி.்பளளி �ச்ெபுரம்- ச்பொளூர், திருவண்ொமளல மொவட்்டம்.

வ.்பதமொவதி, ்ப.ஆ,
அ.உ.நி.்பளளி,  கவறறியூர், அரியலூர்.

ஆ.சதவி கஜஸிந்தொ, ்ப.ஆ, 
அ.உ.நி.்பளளி, என்.எம்.ச�ொவில், சவலூர்.வளர்ப்டம்

ஆ. கஜயசீலன் 
�ளல ஆசிரியர், 
அ.ஆ.சம.நி. ்பளளி, ஊததங�ளர, கிருஷ்கிரி
சு. ச�ொபு
ச�ொபு ரொசுசவல்,
N. பிர்பொ�ர்
வடிவளமபபு
In-House QC 
ரொசஜஷ தங�ப்பன்
கஜரொல்டு வில்ென்
அட்ள்ட வடிவளமபபு
�திர் ஆறுமு�ம்

ஒருஙகிள்ப்பொ்ளர்
ரசமஷ முனிெொமி

தட்்டச்சு 
ெ. சிதரொ
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