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அறிமுகம்
இந்த உயிர்க்கோளத்தில் ்கோணப்படும் 

விலங்கு்ளின் அமைபபு ைற்றும் வகோழ்முமை்ளில் 
்கோணப்படும் ்பல்வம்த் ்தன்மை மிகுந்த 
ஆச்சரியப்படத் ்த்்்தகோ்வும், ஆரவமூடட்
கூடிய்தகோ்வும் உளளது. நம்மைச சுற்றி நகோம் 
்கோண்கூடிய உயிரினங்்ள மி்சசிலகவ. 
ஆனகோல் இவ்வுலகில் எண்ணிலடங்்கோ விலங்கு 
சிற்றினங்்ள வகோழ்நது வருகின்ைன. விலங்குலகம் 
(Kingdom Animalia) என்்பது முதுகுநகோண் உளள்தன் 
அடிப்பமடயில் முதுகுநாண்  அற்றவை ைற்றும் 
முதுகுநாணுள்ளவை என இரு பிரிவு்ளகோ்ப 
பிரி்்ப்படடுளளம்த நகோம் அறிகவகோம்.

புவியில் ்கோணும் விலங்கு்ளிமடகய அவற்றின் 
வகோழ்முமை, வகோழிடம், உருவ அமைபபு ைற்றும் இனப 
ப்பரு்் முமை ஆகியவற்றில் மி்பப்பரும் அளவிலகோன 
கவறு்பகோடு்ள ்கோணப்படுகின்ைன. இப்பகோடப்பகுதியில் 
ஒரு முதுகு நகோணற்ை உயிரி (அடமட) ைற்றும் ஒரு 
முதுப்லும்புளள உயிரி (முயல்) ஆகியவற்றின் 
புைத்க்தகோற்ைம் ைற்றும் உளளமைபபியல் ்பற்றி் ்ற்் 
உளகளகோம். 

அடமடயின் விலங்கியல் பெயர் ஹிருடினேரியா 
கிரானுன�ாசா (Hirudinaria granulosa) என்்ப்தகோகும். 
இ்தன் ப்தகோகுதி வமளத்்தம்சபபுழு்்மளச 
்சகோரந்த்தகோகும். வமளத்்தம்சப புழு்்ள என்்பமவ 
உறுபபு ைண்டல அளவில் ஒருங்்மைபபுமடய, 

்ண்டங்்ளகோ்ப பிரி்்ப்படட, புழு க்பகோன்ை 
உடலமைபபுமடய, விலங்கு்ளகோகும். 

ஒரிகனடான�கஸ் கியூனிகு�ஸ் (Oryctolagues 
cuniculus) – முயலின் விலங்கியல் ப்பயரகோகும். இ்தன் 
த�ாகுதி  முதுகுநாணுள்ளவை ைற்றும், ைகுப்பு  – 
பாலூட்டிகள ஆகும். ்பகோலூடடி்கள விலங்குல்த்தின் 
மி் உயரந்த வகுப்பகோகும். ைற்ை அமனத்து வம் 
விலங்கு்மள விட மி்வும் கைம்்பகோடு அமடந்தமவ 
இவ்வுயிரி்ள. ்பகோலூடடி்ளின் மி்ச சிைப்பகோனப்தகோரு 
்பண்பு, ப்பண் உயிரி்ளில் ் கோணப்படும் ்பகோல் சுரபபி்கள. 
இவ்வுயிரி்ள பவப்ப இரத்்த உயிரி்ள ைற்றும் உடல் 
முழுவதும் உகரகோைங்்ளகோல் மூடபப்பற்ைமவ.

அடமட ைற்றும் முயலின் புைத்க்தகோற்ைம், 
உளளமைபபியல், உறுபபு ைண்டலங்்ள ைற்றும் 
அவற்றின் ப்சயல்்பகோடு ்பற்றி விரிவகோ்் ்ற்க்பகோம். 

 13.1   ஹிருடினேரியா கிரானுனலாசா 
(இந்தியக் காலநவை அட்வை)

ைவகப்பாட்டு நிவல: 
ப்தகோகுதி : வமளத்்தம்சப புழு்்ள
வகுபபு : ஹிருடினியகோ
வரிம்ச : கநத்க்தகோபபடலிடகோ
க்பரினம் : ஹிருடினேரியா
சிற்றினம் : கிரானுன�ாசா

கற்றல னநாக்கங்கள

இப்பகோடத்ம்த் ்ற்ைபின், ைகோணவர்ள ப்பறும் திைன்்ளகோவன: 
� அடமட ைற்றும் முயலின் புைஅமைபம்ப ்பற்றி புரிநதுப்கோளளு்தல்.
� இவ்வுயிரி்ளின் ்பல்கவறு வம்யகோன உறுபபு ைண்டலங்்ளின் அமைபபு்மள அமடயகோளம்

்கோணு்தல்.
� அடமட ைற்றும் முயலின்  ்பல்கவறு உறுபபு ைண்டலங்்ளின் உடற் ப்சயலியல் நி்ழ்வு்மளப புரிநது

ப்கோளளு்தல்.
� அடமடயின் ஒடடுண்ணித் ்த்வம்மைபபு்மள் ்ற்ைல்
� முயலின் ்பல்லமைபம்ப அமடயகோளம் ்கோணு்தல் ைற்றும் அ்தன் மு்கியத்துவத்திமன அறி்தல்.
� முதுப்லும்்பற்ை (அடமட) ைற்றும் முதுப்லும்புளள (முயல்) உயிரினங்்ளின் க்தகோற்ை அமைபபில் 

்கோணப்படும் கவறு்பகோடு்மள அறிநதுணர்தல்

அல�
13

உ��ன�க�� அைம�� ைலக� 
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185 உயிரிேங்களின் அவமப்பு நிவலகள

13.1.1  ைாழிைமும், ைாழ்முவ்றயும்
ஹிருடினேரியா கிரானுன�ாசா (இநதிய 

்கோல்நமட அடமட) இநதியகோ, வங்்க்த்சம், ்பகோகிஸ்்தகோன், 
மியகோன்ைர ைற்றும் இலங்ம் ஆகிய நகோடு்ளில் 
்கோணப்படுகிைது. இவ்வுயிரி நன்னீர குளங்்ள, 
ஏரி்ள, ்சதுபபு நிலங்்ள ைற்றும் சிற்கைகோமட்ளில் 
வகோழ்கிைது. இமவ பு்ற ஒட்டுண்ணிக்ளாகவும், மீன்்ள, 
்தவமள்ள, ்கோல்நமட்ள ைற்றும் ைனி்தனின் 
இரத்்தத்ம்த உறிஞ்சும் சாங்கினைாரஸ் (இரத்்த 
உறிஞ்சி்ள) வம்யினவகோ்வும் உளளன.

13.1.2  பு்ற அவமப்பியல
அ்ளவு  மறறும்  உருைம்:  அடமடயகோனது 
பைன்மையகோன, புழு க்பகோன்ை, நீண்ட, ்ண்ட 
அமைபபுமடய உடமல் ப்கோண்டது. நீளும்க்பகோது 
நகோடகோ க்பகோன்றும், சுருங்கும்க்பகோது உருமள 
க்பகோன்றும் ைகோை்கூடியது. 35 ப்ச.மீ நீளம் வமர 
வளர் கூடியது.
நி்ற அவமப்பு:  உடலின் முதுகுப ்பகுதியகோனது ஆலிவ் 
்பசம்ச நிைமும், வயிற்றுப ்பகுதியகோனது ஆரஞ்சு 
ைஞ்்சள அல்லது ஆரஞ்சு சிவபபு நிைமும் ப்கோண்டது. 
கண்ை  அவமப்பு:  பைடடகோபைரி்ச் ்ண்ட அமைபபு 
உடலில் ்கோணப்படுகிைது. அடமடயின் உடல் 
33  கண்ைங்கள அல்லது க்சகோமைடடு்ள என்ை 
்பகுதி்ளகோ்ப பிரி்்ப்படடுளளது. இ்்ண்டங்்ள 
ஒன்ைன்பின் ஒன்ைகோ் அடு்்ப்படடுளளன. 
ஒவ்பவகோரு ்ண்டமும் கைற்ப்கோண்டு, கைகலகோடடைகோ் 
வமளயங்்ள அல்லது அன்னுமலயகோ்ப 
பிரி்்ப்படடுளளது. இனபப்பரு்் ்கோலத்தில் 
கூடமட (்்கூன்) உருவகோ்குவ்தற்்கோ் 9 மு்தல் 11 
ஆவது ்ண்டம் வமரயில் ்தற்்கோலி் கிவ்ளதைலலம் 
உருவகோகிைது. 
உணர்னைறபிகள:  உடலின் முதுகுபபுைத்தில் மு்தல் 
ஐநது ் ண்டங்்ளில் ஐநது இமண ் ண்்ள உளளன. 
ஒவ்பவகோரு ்ண்டமும் ்பல புமடபபு்ளகோலகோன 
உணரகவற்பி்மள் ப்கோண்டுளளன. ைவ்ளய 
உணர்னைறபிகள ஒவ்பவகோரு வமளயத்திலும், 
கண்ை  உணர்னைறபிகள ஒவ்பவகோரு ்ண்டத்தின் 
மு்தல் வமளயத்திலும் ்கோணப்படுகின்ைன. 
ஒட்டுறிஞ்சிகள:  அடமடயில் இரண்டு ஒடடுறிஞ்சி்ள 
உளளன. உடலின் முன் முமனயில் உளள 
ஒடடுறிஞ்சி முன்  ஒட்டுறிஞ்சி அல்லது ைாய் 
ஒட்டுறிஞ்சி என அமே்்ப்படுகிைது. இது உடலின் 
வயிற்றுப்பகுதியில், மு்தல் ஐநது ்ண்டங்்மள 
ஆ்கிரமித்து அமைநதுளளது. உடலின் இறுதி ஏழு 
்ண்டங்்ள ஒன்றிமணநது பின்  ஒட்டுறிஞ்சிவய 
உருவகோ்குகின்ைன. இரு ஒடடுறிஞ்சி்ளும் 
ஒடடி்ப்கோளளவும்,  இடபப்பயரசசி்கும் 
்பயன்்படுகின்ைன. முன் ஒடடுறிஞ்சியகோனது 
உணவூடடத்திற்கும் உ்தவுகிைது. 

பு்றத்துவ்ளகள:
i. ைாய்: முன் ஒடடுறிஞ்சியின் மையத்தில் வகோய

்கோணப்படுகிைது.
ii. மலத்துவ்ள: சிறுதுமளயகோன இது 26-ஆவது

்ண்டத்தின் முதுகுபபுை மையப (Mid – dorsal)
்பகுதியில் திை்கிைது.

iii. தநப்ரீடியத்துவ்ளகள: பநபரீடியங்்ள 17
இமண பநபரீடியத்துமள்ள மூலம் உடலின்
பவளிப்பகுதியில் திை்கின்ைன. இத்துமள்ள
6 மு்தல் 22 வமரயிலகோன ்ண்டங்்ளில்
ஒவ்பவகோரு ்ண்டத்தின் ்மடசி வமளயத்தின்
வயிற்றுப்பகுதியிலும் ்கோணப்படுகின்ைன.

iv. ஆண்  இேப்தபருக்கத்  துவ்ள: இத்துமள 10
ஆவது உடற் ்ண்டத்தின் இரண்டு ைற்றும்
மூன்ைகோவது வமளயங்்ளின் வயிற்றுப்பகுதியின்
மையத்தில் அமைநதுளளது.

v. தபண்  இேப்தபருக்கத்துவ்ள: இது 11 ஆவது
்ண்டத்தின் இரண்டு ைற்றும் மூன்ைகோவது
வமளயங்்ளின் வயிற்றுப்பகுதியின் மையத்தில்
அமைநதுளளநது.

�தல் ெநப்ர�ீயத்�ைள

(அ) (ஆ)

�ன் உ�ஞ்�

கண்கள் வாய்

ஆண்
இனப்ெப�க்கத்�ைள

ெபண்
இனப்ெப�க்கத்�ைள

ெநப்ர�ீயத்�ைள

�ன்
ஒட்��ஞ்�

மலத்�ைள

கண்ட
�லன்

வாங்�கள்

பைம் 13.1  அடமடயின் (அ) முதுகுபபுைத் க்தகோற்ைம் 
(ஆ) வயிற்றுப புைத்க்தகோற்ைம்

 தசயலபாடு
1. உம் ்பளளியின் உயிரியல் ஆயவ்த்திலுளள

அடமடயின் ்ப்தன ைகோதிரிமய் ப்கோண்டு,
அ்தன் புைத்க்தகோற்ைத்ம்த உற்று கநகோ்கு்.

2. அடமடமய அறுமவ ப்சயயும் நி்ழ்மவ
்ணினியில் ்கோண்்.

3. இநதியகோவில் அடமட்ள எந்த புவிப்பரபபில்
ப்பருைளவு ்கோணப்படுகின்ைன?
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186பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

13.1.3  உைறபகுப்பு
அடமடயின் உடல் ஆறு ்பகுதி்ளகோ்ப பிரி்்ப

்படடுளளது. 

பகுதிகள கண்ைங்கள

்தமலப்பகுதி மு்தல் ஐநது ்ண்டங்்ள 
(1 – 5) வமர

முன் கிமளபடல்லப 
்பகுதி

6,7 ைற்றும் 8 ஆவது 
்ண்டங்்ள வமர

கிமளபடல்லப ்பகுதி 9,10 ைற்றும் 11 ஆவது 
்ண்டங்்ள வமர

நடுப்பகுதி 12 மு்தல் 22 வமர 
பின் அல்லது வகோல் 
்பகுதி 

23 மு்தல் 26 வமர 

பின் ஒடடுறிஞ்சிப 
்பகுதி

27 மு்தல் 33 வமர 

13.1.4  உைறசுைர்
அடமடயின் உடற்சுவர ஐநது அடு்கு்மள் 

ப்கோண்டது. அமவ
1. கியூடடிகிள – பவளி அடு்கு
2. புைத்க்தகோல் – கியூடடிகிமள ஒடடி அடியில்

்கோணப்படுவது
3. க்தகோல் – புைத்க்தகோலு்கு அடியில் ்கோணப்படுவது;

இமணபபு திசுவகோல் ஆனது.
4. ்தம்ச அடு்கு - வடட ைற்றும் நீளவகோடடுத்

்தம்ச்ளகோல் ஆனது
5. க்பகோடரியகோயடல் திசு – நீள ்தம்ச்ளு்கு் கீகே

உளளது. உணவு் குேகோமயச சுற்றி, உடற்குழி
முழுவதும் நிரம்பியுளளது.

13.1.5 இைப்தபயர்ச்சி
அடமட, ்தளத்தில் 1) வமள்தல் அல்லது 

ஊர்தல் முமையிலும், நீரில் 2) நீநது்தல் முமையிலும் 
இடபப்பயரசசி ப்சயகிைது.

1) ைவ்ள�ல அலலது ஊர்�ல இயக்கம்
இவ்வம் இய்்ைகோனது ்தம்ச்ளின் 

சுரு்்ம் ைற்றும் நீள்தல் மூலம் நமடப்பறுகிைது. 
இவ்விய்்த்தின்க்பகோது ஒடடி்ப்கோளவ்தற்கு இரு 
ஒடடுறிஞ்சி்ளும் உ்தவுகின்ைன. 

2) நீந்து�ல இயக்கம்
அடமடயகோனது நீரில் மிகுந்த ப்சயலகோ்்த்துடன்

நீநதி, அமல இய்்த்ம்த கைற்ப்கோளகிைது. 

13.1.6  சீரண மண்ைலம்
அடமடயின் சீரண ைண்டலைகோனது நீண்ட 

உணவுப ்பகோம்தமயயும், சீரண சுரபபி்மளயும் 
ப்கோண்டது. 

உணவுக்குழல 
அடமடயின் உணவுப்பகோம்த வகோய மு்தல் 

ைலத்துமள வமர நீண்டுளள கநரகோன குேலகோகும். 
மூன்று  ஆரத்  துவ்ளயாலாே ைாய், முன் 
ஒடடுறிஞ்சியின் மையப்பகுதியில் அமைநது, சிறிய 
வகோய்குழியினுள நீளகிைது. வகோய்குழியின் 
சுவரகோனது, ஒரு வரிம்சயிலமைந்த நுண்ணிய 
்பற்்மள் ப்கோண்ட மூன்று ்தகோமட்மளப
ப்பற்றுளளது. உமிழ்நீரச சுரபபி்ளின் திைபபு்மள் 
ப்கோண்ட பாப்பிலலாக்களும் ்தகோமட்ளில் உளளன. 
வகோயும், வகோய் குழியும் மு்தல் ஐநது ்ண்டங்்மள
ஆ்கிரமித்துளளன. 

வகோய்குழி, ்தம்சயகோலகோன த�ாண்வையினுள 
நீளகிைது. ப்தகோண்மடமயச சுற்றிலும் 
உமிழ்நீரச சுரபபி்ள அமைநதுளளன. இரத்்தம் 
உமைநதுக்பகோவம்தத் ்தடு்கும் ஹிருடின் என்ை 
ப்பகோருள அடமடயின் உமிழ்நீரில் உளளது. 
ப்தகோண்மடயகோனது குறுகிய, குடமடயகோன 
உணவு்குேகோய மூலம் தீனிப்வபயுைன் இமணகிைது. 

உணவுப்பகோம்தயின் மி்பப்பரிய ்பகுதி தீனிபம்ப 
ஆகும். இது ப்தகோடரசசியகோ் அமைந்த 10 அமை்மள் 
ப்கோண்டது. இவ்வமை்ள வடடத் துமள்ள 
மூலம் ஒன்றுடன் ஒன்று ப்தகோடரபு ப்கோண்டுளளன. 
இத்துமள்ள சுருக்குத்�வசக்ளால சூேப்படடுளளன. 
ஒவ்பவகோரு அமையின் ்ப்்வகோடடிலும், பின்கனகோ்கி 
நீண்ட, ஓரிமண ம்ப க்பகோன்ை குைலைாலகள 
அல்லது வைைர்டிகுலா அமைநதுளளன. பைதுவகோ் 
ப்சரிப்ப்தற்்கோ் தீனிபம்பயும், அ்தன் குடல்வகோலும் 
அதி்ளவு உறிஞ்்சப்படட உணவகோன இரத்்தத்ம்த 
க்சமித்து மவத்து் ப்கோளகின்ைன. 

தீனிபம்பயின் ்மடசி அமையகோனது 
வயிற்றினுள திை்கிைது. வயிறு சிறிய கநரகோன 
குைலாகத் ப்தகோடரநது, ைல்குடலில் திை்கிைது. 
மலக்குைல ைலத்துமள வழிகய உடலின் 
பவளிபபுைத்தில் திை்கிைது. 

உணவு, உணவூட்ைம், சீரணம்
அடமட, ்கோல்நமட்ள ைற்றும் பிை வீடடு 

விலங்கு்ளின் இரத்்தத்ம்த உணவகோ்ப 
ப்பறுகிைது. உணவூடடத்தின்க்பகோது அடமட 
அ்தன் பின் ஒடடுறிஞ்சி மூலம் விருநக்தகோம்பியின் 
உடலில் உறுதியகோ் ஒடடி்ப்கோளகிைது. வகோய்கு 
பவளிபபுைைகோ் துருத்தி் ப்கோண்டுளள ்தகோமட்ளின் 
மூலம் விருநக்தகோம்பியின் க்தகோலில் மூன்று  ஆர 
அலலது Y ைடிை காயத்வ� ஏற்்படுத்துகிைது. பின்னர 
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்தம்சயகோலகோன ப்தகோண்மட மூலம் இரத்்தத்ம்த 
உறிஞ்சுகிைது. உமிழ்நீர இ்தன் மீது ப்கோடடப்படுகிைது. 

சீரணைகோ்கோ்த உணவகோன இரத்்தம் தீனிபம்ப 
அமை்ளிலும், குடல்வகோலிலும் க்சமி்்ப்படுகிைது. 
தீனிபம்பயிலிருநது சுரு்குத்துமள்ள மூலம் 
வயிற்று்கு இரத்்தைகோனது, ப்சகோடடு ப்சகோடடகோ் 
அனுப்பப்படுகிைது. புர்தச சீரண பநகோதி மூலம் 
வயிற்றில் சீரணம் நமடப்பறுகிைது. ப்சரி்்ப்படட 
இரத்்தத்ம்த குடல் பைதுவகோ் உறிஞ்சி்ப்கோளகிைது. 
ப்சரி்்ப்படகோ்த உணவு ைல்குடலில் க்சமி்்ப்படடு, 
ைலத்துமள வழிகய பவளிகயற்ைப்படுகிைது.

அடமட்ள ஹிருடின் என்ை புர்தத்ம்தச 
சுரப்ப்தன் மூலம் இரத்்த உமைமவத் ்தடு்கின்ைன. 
கைலும் விருநக்தகோம்பியின் உடலில் ஒரு 
ைய்்பப்பகோருமளச ப்சலுத்துவ்தன் மூலம் இமவ 
்டிப்பம்த விருநக்தகோம்பி்ள உணர முடிவதில்மல. 

பைம் 13.2  அடமடயின் சீரண ைண்டலம்

னமலும் த�ரிந்து தகாளனைாம்

� அடமட்ளு்கு ்கோது இல்மல, அமவ
அதிரவு்மளத் க்தகோல் மூலம் உணரகின்ைன.

� அடமட்ள 2 மு்தல் 10 சிறிய ்ண்்ள மூலம்
உணமவ அமடயகோளம் ்கோண்கின்ைன.

� அடமட ்தைது உடல் எமடமயப க்பகோன்று
ஐநது ைடங்கு அதி் இரத்்தத்ம்த உறிஞ்சும்
அளவு்குப ப்பரும் ்பசி ப்கோண்டமவ.

� அடமட ்தனது முழு உணமவயும் ப்சரித்து,
உறிஞ்சி் ப்கோளள ஓரகோண்டு்கும்
கைலகோகிைது.

அட்ைைவண 13.1.1  அடமடயின் ்ண்ட அமைபபு 
பு்ற மறறும் அக 
அவமப்புகள 

காணப்படும் 
கண்ைங்கள

்ண்ட அமைபபு 33 ்ண்டங்்ள 
முன் ஒடடுறிஞ்சி, வகோய, 
்ண்்ள 

1 மு்தல் 5 வமரயகோன 
்ண்டங்்ள

பின் ஒடடுறிஞ்சி 27 மு்தல் 33 வமரயகோன 
்ண்டங்்ள

ப்தகோண்மட 5 மு்தல் 8 வமரயகோன 
்ண்டங்்ள

தீனிபம்ப 9 மு்தல் 18 வமரயகோன 
்ண்டங்்ள

வயிறு 19 ஆவது ்ண்டம்
குடல் 10 மு்தல் 22 வமரயகோன 

்ண்டங்்ள
ைல்குடல் 23 மு்தல் 26 வமரயகோன 

்ண்டங்்ள
ைலத்துமள 26 ஆவது ்ண்டம்
பநபரீடியத் துமள்ள 6 மு்தல் 22 வமரயகோன 

்ண்டங்்ள
ஆண் இனபப்பரு்்த் 
துமள

10 ஆவது ்ண்டம் 

ப்பண் இனபப்பரு்்த் 
துமள 

11 ஆவது ்ண்டம் 

13.1.7 சுைாச மண்ைலம்
அடமடயில் ன�ால மூலம் சுவகோ்சம் 

நமடப்பறுகிைது. புைத்க்தகோல் ப்சல்்ளு்கு இமடகய, 
பைல்லிய இரத்்த் குேல் ்தநதுகி்மள் ப்கோண்ட 
பநரு்்ைகோன வமலயமைபபு ்கோணப்படுகிைது. 
இத் �ந்துகிகளினுள இரத்்த உடற்குழி திரவம் 
நிரம்பியுளளது. சுவகோ்ச வகோயு்்ளின் ்பரிைகோற்ைம் ்பரவல் 
முமையில் நி்ழ்கிைது. நீரில் ்மரநதுளள ஆ்சிஜன் 
க்தகோல் மூலம் இரத்்த உடற்குழி திரவத்தினுள 
்பரவுகிைது. அக்த வழியில் ்கோர்பன்  மடஆ்மஸைடு 
உடலு்கு பவளிகய ்பரவுகிைது. க்கோமேச சுரபபு 
மூலம் க்தகோலகோனது ஈரைகோ்வும், வேவேப்பகோ்வும் 
மவ்்ப்படுகிைது. கைலும் இது உடல் உலரநது 
க்பகோவதிலிருநதும் ்பகோது்கோ்கிைது.

13.1.8  சுறன்றாட்ை மண்ைலம் 
இரத்� உைறகுழி மண்ைலம் மூலம் அடமடயில் 

சுற்கைகோடடம் நமடப்பறுகிைது. உண்மையகோன 
இரத்்த் குேகோய்ள இல்மல. இரத்்த்குேகோய்ளு்குப 
்பதிலகோ் இரத்்தம் க்பகோன்ை திரவத்்தகோல் நிரப்பப்படட 
இரத்�  உைறகுழிக்  காலைாய்கள அமைநதுளளன. 
இந்த உடற்குழி திரவைகோனது ஹீகைகோகுகளகோபிமன் 
ப்கோண்டுளளது. 

சுற்கைகோடட ைண்டலத்தில் நகோன்கு 
நீண்ட ்கோல்வகோய்ள உளளன. ஒரு ்கோல்வகோய
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உணவுப்பகோம்தயின் கைல் புைைகோ்வும், ைற்பைகோரு 
்கோல்வகோய உணவுப ்பகோம்தயின் கீழ்பபுைைகோ்வும் 
அமைநதுளளது. ைற்ை இரு ்கோல்வகோய்ளும் 
உணவுப்பகோம்தயின் இரு ்ப்்ங்்ளிலும் 
அமைநதுளளன. இவ்விரு ்கோல்வகோய்ளும் உடபுைம் 
வகோல்வு்மள் ப்கோண்டு, இ்தயம் க்பகோன்று 
ப்சயல்்படுகின்ைன. நகோன்கு ்கோல்வகோய்ளும் கீழ்பபுைத்தில் 
26 ஆவது ்ண்டத்தில் ஒன்ைகோ் இமணகின்ைன. 

13.1.9  நரம்பு மண்ைலம்
அடமட, மைய, ்ப்்வகோடடு ைற்றும் ்பரிவு 

நரம்பு ைண்டலங்்மள் ப்கோண்டுளளது. மைய 
நரம்பு ைண்டலம் நரம்பு வமளயம் ைற்றும் ஓரிமண 
வயிற்றுபபுை நரம்பு நகோமணப ப்பற்றுளளது. நரம்பு 
வமளயைகோனது ப்தகோண்மடமயச சுற்றிலும் 
அமைநதுளளது. இது த�ாண்வை னமல நரம்புத்திரள 
(மூமள) த�ாண்வைச்  சுறறு  நரம்பு  இவணப்பு 
ைற்றும் த�ாண்வை கீழ் நரம்புத் திரள ஆகியவற்மை 
உளளட்கியது. ப்தகோண்மட கீழ் நரம்புத்திரள 
ப்தகோண்மடயின் அடிப்பகுதியில் – நகோன்கு இமண 
நரம்புத் திரள்ளின் இமணவகோல் உருவகோகியுளளது. 

பைம் 13.3  அடமடயின் நரம்பு ைண்டலம் 

13.1.10  கழிவு நீக்க மண்ைலம் 
அடமடயில் ்ழிவு நீ்்ைகோனது பநபரீடியகோ 

எனப்படும் ்ண்டவகோரியகோ் அமைந்த, சிறிய 
சுருண்ட, இமண குேல்்ள மூலம் நமடப்பறுகிைது 
17 இமண தநப்ரீடியங்கள உளளன. இமவ 6 

மு்தல் 22 வமரயகோன ்ண்டங்்ளில் அமைந்த 
தநப்ரீடியத்துவ்ளகள மூலம் பவளித்திை்கின்ைன. 

13.1.11  இேப்தபருக்க மண்ைலம் 
அடமட ஓர இரு்பகோல் உயிரி. ஏபனனில் ஒகர 

உயிரியில் ஆண் ைற்றும் ப்பண் இனபப்பரு்்
ைண்டலங்்ள உளளன. 

ஆண் இேப்தபருக்க மண்ைலம் 
12 ஆவது ்ண்டம் மு்தல் 22 ஆவது ்ண்டம் 

வமர ஒவ்பவகோரு ்ண்டத்திலும் ஓரிமண வீ்தம் 
்பதிபனகோரு இமண விந்த்ங்்ள உளளன. அமவ 
விந்�கப்  வபகள என்ை க்கோள வடிவப ம்ப்ளகோ் 
உளளன. ஒவ்பவகோரு விந்த்த்திலிருநதும் விந்து 
தைளிச் தசலுத்து நா்ளம் என்ை சிறிய குேகோய க்தகோன்றி, 
அப்பகுதியிலுளள விநது நகோளத்துடன் இமணகிைது. 
இவ்விநது நகோளைகோனது மி் அதி் சுருள்மளப 
ப்பற்று, விந்து முதிர்ச்சிப் வப அல்லது எபிடிவைமிஸ் 
ஆ் ைகோறுகிைது. விநது நகோளத்திலிருநது ப்பைப்படும் 
விந்தணு்்மள க்சமி்் இபம்ப ்பயன்்படுகிைது. 

எபிடிமடமிஸ் சிறிய பவளிகயற்றும் குேகோயகோ்த் 
ப்தகோடரகிைது. இரு்ப்் தைளினயறறும்  குழாய்களும் 
ஒன்ைகோ் இமணநது, இேப்தபருக்க  அவ்றயாக 
ைகோறுகின்ைன. இவ்வமையகோனது இரு ்பகுதி்மள் 
ப்கோண்டது. அமவ 1) சுருண்ட புரகோஸ்கடட சுரபபி்ள 
ைற்றும் 2) ஆண் குறிமய் ப்கோண்ட பினியல் 
ம்ப, ஆண்குறி ஆண் இனபப்பரு்் துமள மூலம் 
பவளித்திை்கிைது. 

தபண் இேப்தபருக்க மண்ைலம் 
இம் ைண்டலம் அண்ட்ங்்ள, அண்ட் 

குேல்்ள, ப்பகோது அண்ட நகோளம் ைற்றும் ப்பண் 
இனபப்பரு்் உறுபம்ப் (கயகோனி) ப்கோண்டுளளது. 
11 ஆவது ்ண்டத்தின் வயிற்றுப ்பகுதியில் ஓரிமண 
அண்ட்ங்்ள உளளன. ஒவ்பவகோரு அண்ட்மும் 
சுருண்ட நகோடகோ க்பகோன்ை அமைபபுமடயது. 

அண்ட்த்திலிருநது அண்டங்்ள 
(சிமனப்சல்்ள) விடுவி்்ப்படுகின்ைன. ஒவ்பவகோரு 
அண்ைகத்திலிருந்தும் ஒரு சிறிய அண்ைக்  குழல 
உருவகோகிைது. இரு ்ப்் அண்ட் குேல்்ளும் 
இமணநது ஒரு ப்பகோது அண்ட நகோளைகோகிைது. 
இபப்பகோழுது அண்ட நகோளைகோனது க்பரி்்கோய வடிவ 
கயகோனியினுள திை்கிைது. னயானி 11 ஆவது 
்ண்டத்தின்  பின்புைத்தில் வயிற்றுபபுை மையப 
்பகுதியில் அமைநதுளளது. 

கரு ை்ளர்ச்சி
1. அ்் ்ருவுறு்தல் நமடப்பறுகிைது. இ்தமனத்

ப்தகோடரநது ்்கூன் உருவகோகிைது. கக்கூன்
முட்வைக்  கூடு  எனப்படும். இது 9,10 ைற்றும் 11
ஆவது ்ண்டங்்மளச சுற்றி உருவகோகிைது.
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2. ்ரு வளரசசி கநரடியகோனது. முடமட் கூடடினுள
1 மு்தல் 24 ்ரு்்ள வளரகின்ைன.

3. முதிரந்த அடமடமயப க்பகோன்ை க்தகோற்ைம் 
ப்கோண்ட இளம் அடமட்ள பவளிவருகின்ைன. 

�தல் ெநப்ர�ீயா 

17வ�

ெநப்ர�ீயா

கண்கள்

ஏட்ரியம்

எ��ைட�ஸ்

அண்டகம்

�ந்தகப்ைப

�ணர்�ைழ(ேயானி)

�ந்� �ண்நாளம்

மலத்�ைள

�ன் உ ஞ்�

பைம் 13.4  அடமடயின் இனபப்பரு்் ைண்டலம் 

அட்வையின் மருத்துைப் பயன்கள

அடமட்ள இரத்்த உமைமவத் ்தடுத்து, இரத்்த 
ஓடடத்ம்த விமரவு்படுத்துவதில் ப்சயல்திைன் 
மி்்மவ. சுற்கைகோடட் குமை்பகோடு்மளயும், இரத்்த 
ஓடட ைண்டலம் ப்தகோடர்பகோன கநகோய்மளயும் 
அடமட்ள குணப்படுத்துகின்ைன. கைலும் 
அடமடயின் உமிழ்நீரிலிருநது பிரித்ப்தடு்்ப்படும் 
கவதிபப்பகோருள்ள உயர இரத்்த அழுத்்தத்ம்த் 
குமை்கும் ைருநது்ள ்தயகோரி்்ப ்பயன்்படுகின்ைன. 

13.1.12   அட்வையின் ஒட்டுண்ணித் 
�கைவமப்புகள

அ ட ம ட ் ள 
முதுப்லும்பி்ளின் இரத்்தத்ம்த
உறிஞ்சி, ஒடடுண்ணி வகோழ்்ம்
முமைமய கைற்ப்கோளவ்தகோல் 
அவற்றின் உடலமைபபில் 
்பல்கவறு ைகோறு்பகோடு்மளப 
ப்பற்றுளளன. 

1. ப்தகோண்மட இரத்்தத்ம்த உறிஞ்்சப ்பயன்்படுகிைது.
2. உடலின் இரு முமன்ளிலும் உளள

ஒடடுறிஞ்சி்ள அடமடமய விருநக்தகோம்பியுடன்
உறுதியகோ் இமணத்து் ப்கோளளப ்பயன்்படும்
்வ்வும் உறுபபு்ளகோ்ச ப்சயல்்படுகின்ைன.

3. அடமடயின் வகோயினுள ்கோணப்படும் மூன்று
்தகோமட்ள விருநக்தகோம்பியின் உடலில் வலியில்லகோ்த
Y – வடிவ ்கோயத்ம்த உருவகோ்் உ்தவுகின்ைன.

4. உமிழ் நீரச சுரபபி்ளகோல் உருவகோ்்ப்படும்
ஹிருடின் என்ை ப்பகோருள இரத்்தத்ம்த உமைய
விடுவதில்மல. எனகவ ப்தகோடரசசியகோ் இரத்்தம்
கிமடப்பது உறுதி ப்சயயப்படுகிைது.

5. ்ப்்் ்கோல்்ளும் (parapodia) ையிர் ்கோல்்ளும்
(Setae) ்கோணப்படுவதில்மல. ஏபனனில்
இவ்வுறுபபு்ள எந்த வம்யிலும் க்தமவயில்மல.

6. தீனிபம்பயில் இரத்்தம் க்சமி்்ப்படுகிைது. இது
அடமட்கு ்பல ைகோ்தங்்ளு்கு ஊடடைளி்கிைது.
இ்தன் ்கோரணைகோ் சீரண நீகரகோ, பநகோதி்களகோ
அதி் அளவில் சுர்் கவண்டிய க்தமவயில்மல.

இரத்்தத்ம்த வழிய விடு்தல் என்்பது கநகோயகோளியின் 
உடலிலிருநது நசசு, அசுத்்தப ப்பகோருள்மள 
பவளிகயற்றும் ஒரு நுட்பைகோகும். 

 13.2   ஓரிக்னைானலகஸ் கியூனிகுலஸ் 
– முயல

ைவகப்பாட்டு நிவல
ப்தகோகுதி : முதுகுநகோணி்ள
துமணத் ப்தகோகுதி : முதுப்லும்பி்ள
வகுபபு : ்பகோலூடடி்ள
வரிம்ச : கலக்கோைகோரஃ்பகோ
க்பரினம் : ஓரிகனடான�கஸ்
சிற்றினம் : கியூனிகு�ஸ் 

13.2.1  ைாழிைமும், ைாழ்முவ்றயும்
முயல் ஒரு ்சகோந்தைகோன ைற்றும் ்பயந்த 

சு்பகோவமுளள, விலங்்கோகும் . இது வமளயில் வகோழும். 
்தகோவி இடம் ப்பயர்கூடிய இவ்விலங்கு்ள உல்ம் 
முழுவதும் ்பரவி் ்கோணப்படுகின்ைன. இமவ புல் 
ைற்றும் முளளங்கி, க்ரட க்பகோன்ை ்கோய்றி்மளயும், 
கீமர்மளயும் உண்கின்ைன. இமவ கூட்ைமாக 
வகோழும் இயல்புமடயமவ.

குளள முயலகோனது அழியும் 
அ்பகோய நிமலயிலுளள விலங்கு 
என 1990 இல் வகோஷிங்டனில் 
்படடியலிடப்படடது. வகோழிட இேப்பகோல் 

இம்முயலின் எண்ணி்ம்யும், ்பரவுலும் குமைநது 
க்பகோனக்த இ்தற்கு் ்கோரணம். ைகோரச 2003 இல் 
ப்கோலம்பியகோ வடிநில குளள முயல் அழியும் 
நிமலயிலுளள விலங்கு என அறிவி்்ப்படடது.
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13.2.2  பு்றத்ன�ாற்றம் 
அ்ளவு, ைடிைம் மறறும் நி்றம்: – முயலகோனது நீண்ட, 

்சற்கை உருமள வடிவ உடமல் ப்கோண்டது. ஆண் 
ைற்றும் ப்பண் முயல்்ள ஒகர அளவுமடயமவ. இமவ 
சுைகோர 45 ப்ச.மீ. நீளமும், சுைகோர 2.25 கிகி எமடயும் 
ப்பறும் அளவு்கு வளர்பமவ. பவளமள, ்ருபபு 
ைற்றும் பவளமள நிைம் உட்பட ்பல்கவறு நிைங்்ளில் 
்கோணப்படுகின்ைன. உடமல பவது பவதுப்பகோ் 
மவத்திரு்் உகரகோைங்்ளகோல் மூடப்படடுளளது. 
உைறபிரிவுகள  முயலின் உடலகோனது ்தமல, ்ழுத்து, 
உடல் ைற்றும் வகோல் எனப பிரி்்ப்படடுளளது. 
�வல  ்தமல முடமட வடிவைகோனது பிளவு்படட 
மு்வகோய ப்கோண்டது. ்தமலயில் வகோய, நகோசித்துமள்ள, 
்ண்்ள, ்கோது்ள ைற்றும் உணர உகரகோைங்்ள
உளளன. ைாய் கைலு்தடு ைற்றும் கீழு்தடடகோல் சூேப்படட 
கிமடைடடப பிளவகோ் உளளது. வகோய்கு ்சற்று 
கைகல ்சகோயவகோன துமள்ளகோ் இரு நாசித்துவ்ளகள 
உளளன. கைலு்தடடின் இரு புைமும் உணர 
உகரகோைங்்ள அல்லது மூக்கு  முடிகள (Vibrissae) 
பவளிகய நீடடி் ப்கோண்டுளளன. அம்சய்கூடிய, 
ப்பரிய இரு பு்றச்தசவி அல்லது தசவி  மைலகள 
்தமலயின் கைல் ்பகுதியில் ்கோணப்படுகின்ைன. 
கழுத்து  ்தமலமய உடலுடன் ் ழுத்து இமண்கிைது. 
இது ்தமலமயத் திருபபுவ்தற்கு உ்தவுகிைது. 
உைல  உடலின் முன்்பகுதி மார்பு எனவும், பின்்பகுதி 
வயிறு எனவும் ்பகு்்ப்படடுளளது. ப்பண் உயிரி்ளில் 
ைகோரபு்கும், வயிற்று்கும் இமடப்படட ்பகுதியில் 
நகோன்கு அல்லது ஐநது மார்புக் காம்புகள அல்லது பால 
காம்புகள ்கோணப்படுகின்ைன.

உடலில் ஐந்து  விரலகவ்ளக் ப்கோண்ட இரு 
இமண ்கோல்்ள இமண்்ப்படடுளளன. முன்னங் 
்கோல்்ள பின்னங்்கோல்்மள விட் குடமடயகோனமவ. 
அமனத்து விரல்்ளிலும் வமள ந்ங்்ள 
்கோணப்படுகின்ைன. 

வயிற்றின் இறுதியில், வகோலின் அடியில் 
ைலத்துமள உளளது. ப்பண் விலங்கு்ளின் 
வயிற்றுப்பகுதியில் சிறு பிளவு க்பகோன்ை தபண்குறி 
உளளது. ஆண் விலங்கு்ளில் ைலத்துமளயின் 
அருக் வயிற்றுபபுைத்தில் ஆண் குறி அமைநதுளளது. 
ஆண்குறியின் இருபுைமும் ஓரிமண விம்தபம்ப்ள 
உளளன. விவ�ப்வபகளின் உளகள விந்த்ங்்ள 
உளளன. 
ைால  வகோல் குடமடயகோனது. இது ைற்ை முயல்்ளு்கு 
அ்பகோய ம்சம்்மள வேங்் உ்தவுகிைது. 

பு்றத்ன�ால 
உடலின் பவளிபபுைம் புைத்க்தகோலகோல் 

சூேப்படடுளளது. உனராமம்,  ைவ்ள  நகங்கள, 
வியர்வைச்  சுரப்பிகள,  எண்தணய்  சுரப்பிகள,  பால 
சுரப்பிகள ஆகியமவ புைத்க்தகோலின் ைகோறு்பகோடு்ளகோகும். 
்பகோல் சுரபபி க்தகோலின் ைகோறு்பகோடகோகும். இது சுர்கும் ்பகோல் 

முயல் குடடி்ளின் உணவகோகிைது. வியரமவ ைற்றும் 
எண்பணய சுரபபி்ள உடல் பவப்பநிமலமயப 
்பரகோைரி்கின்ைன. 

கா�
(ெச�மடல்)

கண்

வாய்

க�த்�

�ன்ைக

உடல்

வால்

பாதம்
�ரல்கள்

ெதாைட
ேமற்ைக

பைம் 13.5  முயல் – புைத்க்தகோற்ைம்

13.2.3  உைறகுழி
முயல் ஒரு உண்மையகோன உடற்குழியுமடய 

விலங்கு. உடலின் உட்பகுதி குறு்குத் ்தடுப்பகோன 
உ்தரவி்தகோனம் மூலம் மார்பவ்றயாகவும், 
ையிற்றவ்றயாகவும்  பிரி்்ப்படடுளளது. 
உ�ரவி�ாேம்  ்பகோலூடடி்ளில் ைடடுகை ்கோணப்படும் 
ஒரு சிைபபுப ்பண்்பகோகும். உ்தரவி்தகோனத்தின் 
வடிவத்ம்த ைகோற்றுவ்தன் மூலம் சுவகோ்ச இய்்ங்்ள
நமடப்பறுகின்ைன. 

ைகோர்பமையில் இ்தயமும், நுமரயீரல்்ளும் 
அமைநதுளளன. வயிற்ைமையில் சீரண, ்ழிவு நீ்் 
ைற்றும் இனபப்பரு்் ைண்டலங்்ள அமைநதுளளன. 

13.2.4  சீரண மண்ைலம் 
சீரண ைண்டலம் உணவுப் பாவ� ைற்றும் சீரண 

சுரப்பிகவ்ள  உளளட்கியது. உணவுப்பகோம்தயில் 
வகோய, வகோய்குழி, ப்தகோண்மட, உணவு்குேகோய, 
இமரபம்ப, சிறுகுடல், குடல் நீடசி, ப்பருங்குடல் 
ைற்றும் ைலத்துமள ஆகியவற்மை உளளட்கியது. 

வகோயகோனது கைலு்தடு ைற்றும் கீழு்தடடகோல் 
சூேப்படட குறு்குப பிளவகோகும். இது ைாய்க்குழியினுள 
நீளகிைது. வகோய் குழி கைற்புைம் அன்னத்்தகோலும், 
அடிபபுைம் ப்தகோண்மடயகோலும் சூேப்படடுளளது. 
வகோய்குழியின் ்தளப்பகுதியில் ்தம்சயகோலகோன நகோ்கு 
உளளது. ்தகோமட்ளில் ்பற்்ள உளளன. 

வகோய்குழியகோனது ப்தகோண்மடயின் மூலைகோ் 
உணவு்குேகோயகோ்த் ப்தகோடரகிைது. உணவுக்குழாய் 
இமரபம்பயினுள திை்கிைது. இமரபம்பமயத் 
ப்தகோடரநது சிறுகுடல் அமைநதுளளது. பைல்லிய 
சுவருமடய குடல்வகோல் நீடசி, சிறுகுடலும் 
ப்பருங்குடலும் ்சநதி்குமிடத்தில் ்கோணப்படுகிைது. 
இதில் உளள ்பகோ்டீரியகோ, தசலலுனலாவசச் தசரிக்க 
உ�வுகி்றது. சிறுகுைல தபருங்குைலாகத் ப்தகோடரகிைது. 
ப்பருங்குடலில் னகாலன் ைற்றும் மலக்குைல என்ை 
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191 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிமை்கள்

இரு ்பகுதி்ள உளளன. ைல்குடல் ைலத்துமள 
மூலம் பவளித் திை்கிைது.

சீரணச் சுரப்பிகள
உமிழ்நீரச சுரபபி்ள, இமரபம்பச சுரபபி்ள, 

்ல்லீரல், ்மணயம் ைற்றும் சிறுகுடல் சுரபபி்ள  
க்பகோன்ைமவ சீரணச சுரபபி்ளகோகும். இசசுரபபி்ள 
சுர்கும் பநகோதி்ள உணவுப ்பகோம்தயில் உணவின் 
ப்சரிைகோனத்திற்குத் துமண புரியும். 

�த்தப்ைப

உண�க்�ழல்

இைரப்ைப

கைணயம்

���டல்

�க்கம்
ேகாலன்

மலக்�டல்

மலத்�ைள

கல்�ரல்

பைம் 13.6  முயலின் உணவு ைண்டலம்

முயலின் பலலவமப்பு
்பற்்ள ் டினைகோன, எலும்பு க்பகோன்ை அமைபபு்ள. 

இமவ உணவுப ப்பகோருட்மள பவடடுவ்தற்கும், 
பைல்லுவ்தற்கும், அமரப்ப்தற்கும் ்பயன்்படுகின்ைன. 
முயல் ்தன் வகோழ்நகோளில் இரு ப்தகோகுதி ்பற்்மளப 
ப்பறுகிைது. இவ்வகோறு ஒரு விலங்கின் வகோழ்நகோளில் 
இரு ப்தகோகுதி ்பற்்ள ்கோணப்படும் நிமல ‘இரு 
முவ்ற  ன�ான்றும்  பலலவமப்பு’ எனப்படுகிைது. 
முயலின் ்பற்்ள பவவ்கவறு வம்யின. இத்்தம்ய 
்பல்லமைபபு்கு ‘மாறுபட்ை  பலலவமப்பு’ என்று 
ப்பயர. ்பகோலூடடி்ளில் நகோன்கு வம்ப ்பற்்ள 
்கோணப்படுகின்ைன. அமவ தைட்டும்  பறகள  (I), 
னகாவரப்பறகள  (C),  முன்  கவைைாய்ப்  பறகள  (PM) 
ைற்றும் பின்கவைைாய்ப்  பறகள  (M) ஆகும். இமவ 
்பல் வகோய்பகோடடின் மூலம் குறி்்ப்படுகின்ைன. 

ஒரு ்பகோலூடடியில் ்கோணப்படும் ்பற்்மளப ்பற்றி 
சுரு்்ைகோ் எழுதும் முமைகய ்பல் வகோயப்பகோடு ஆகும். 
ஒரு ்பகோலூடடியின் கைல் ைற்றும் கீழ்த் ்தகோமட்ளின் 
ஒரு ்ப்்த்தில் ைடடும் ்கோணப்படும் பவவ்கவறு வம்ப 
்பற்்ளின் எண்ணி்ம்மய இது குறி்கிைது. முயலின் 
்பல் வகோயப்பகோடு (I  2
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.)  இது பின்வருைகோறு 

எழு்தப்படும் 2033
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 முயலு்கு க்கோமரப்பற்்ள கிமடயகோது.

முயலின் பவடடும் ்பற்்ளு்கும், முன் ்மடவகோயப 
்பற்்ளு்கும் இமடகயயகோன இமடபவளிப்பகுதி 
ையாஸ்டீமா அல்லது பல இவைதைளி என அமே்்ப 
்படுகிைது. பைல்லும் க்பகோதும், அமர்கும்க்பகோதும் 
உணமவ் ம்யகோளுவ்தற்கு இந்த ்பல் இமடபவளி 
்பயன்்படுகிைது.
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பைம் 13.7  முயலின் ்பல்லமைபபு  
(்தகோமட்ளில் ்பற்்ளின் அமைவு)

13.2.5  சுைாச மண்ைலம்
முயலில் சுவகோ்சம் ஓரிமண நுமரயீரல்்ளகோல் 

நி்ழ்த்்தப்படுகிைது. இமவ பைன்மையகோன ்பஞ்சு 
க்பகோன்ை திசு்்ளகோல் ஆ்்ப்படடு, ைகோரபு்கூடடினுள 
மவ்்ப்படடுளளன. ைகோர்பமையகோனது முதுகுப 
புைத்தில் முதுப்லும்புத் ப்தகோடரகோலும், வயிற்றுபபுைத்தில் 
ைகோரப்பலும்்பகோலும், ்ப்்வகோடடில் விலகோ எலும்பு்ளகோலும் 
சூேப்படடுளளது. ைகோர்பமையின் கீழ்ப்பகுதியில் குவிந்த 
உ�ரவி�ாேம் அமைநதுளளது.

ஒவ்பவகோரு நுமரயீரலும் ப்ளூரா என்ை இரடமடச 
்சவ்வு்ளகோல் ஆன உமையகோல் சூேப்படடுளளது. 
பவளிபபுை் ்கோற்று, புை நகோசித்துமள்ள வழியகோ் 
சுவகோ்சப ்பகோம்தயில் நுமேநது ப்தகோண்மடமய 
அமடகிைது. ப்தகோண்மடயிலிருநது குரல்வமள 
வழியகோ் மூசசு் குேகோயினுள ்கோற்று நுமேகிைது. 
மூசசு் குேகோயின் கைற்்பகுதி அ்ன்று குரல் ப்படடியகோ் 
ைகோறியுளளது. னலரிங்ஸ் எனப்படும். இ் குரல்ப்படடியின் 
சுவர நகோன்கு குருத்ப்தலும்புத் ்த்டு்ளகோல் வலுவூடடப 
ப்பற்றுளளது. குரல்ப்படடியினுள உளள குரல் நகோண்்ள 
அதிரவமடவ்தகோல் ஒலி உருவகோகிைது. குரல்ப்படடி 
டிரக்கியா அல்லது மூச்சுக் குழாயாகத் ப்தகோடரகிைது.

�ரல்வைள(�ரல்ெபட்�)

�ச�்க்�ழல்

�ச�்க்ைளக் �ழல்
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 	ன்பக்க
க
ப்�

இட
 �ன்பக்க
க
ப்�

வல
 �ன்பக்க
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பைம் 13.8  முயலின் நுமரயீரல்்ள
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மூசசு்குேகோயின் வழிகய ்கோற்று எளி்தகோ்ச 
ப்சன்று வரும் வம்யில் அ்தன் சுவர்ள குருத்ப்தலும்பு 
வமளயங்்ளகோல் ்தகோங்்ப்படுகின்ைன. உணவகோனது 
குரல்வமள வழியகோ் மூசசு் குேகோயினுள ப்சல்வம்த 
குரலைவ்ள  மூடி ்தடு்கிைது. மூச்சுக்குழாய் ைகோரபுப 
்பகுதிமய அமடந்ததும் இரு மூசசு் கிமள் 
குேல்்ளகோ்ப பிரிநது, ஒவ்பவகோரு கிமள்குேலும் ஒரு 
நுமரயீரலினுள நுமேகிைது. இம் மூசசு் கிமள் 
குேல்்ள மூச்சு  நுண்கிவ்ளக்  குழலக்ளாகப் பிரிநது, 
்கோற்று நுண்ணமை்ளில் முடிகிைது. 

சுைாசச் தசயலியல
சுவகோ்ச நி்ழ்வு்ள உட்சுைாசம் (்கோற்மை 

உளளிழுத்்தல்) ைற்றும் தைளிச்சுைாசம்  (்கோற்மை 
பவளித் ்தளளு்தல்) ஆகியவற்மை உளளட்கியது. 
இநநி்ழ்வு்ள மூலம் வகோயு ்பரிைகோற்ைம் நி்ழ்கிைது. 
உடசுவகோ்சம் ஒரு ப்சயல்மிகு நி்ழ்வகோகும். ஆனகோல் 
பவளிசசுவகோ்சம் ஒரு ைந்த நி்ழ்வகோகும். 

13.2.6  சுறன்றாட்ை மண்ைலம்
முயலின் சுற்கைகோடட ைண்டலம் இரத்்தம், இரத்்த் 

குேகோய்ள ைற்றும் இ்தயம் ஆகியவற்மை் ப்கோண்டது. 
இ்தயம் க்பரி்்கோய வடிவத்தில் ைகோர்பமையினுள இரு 
நுமரயீரல்்ளு்கும் இமடயில் அமைநதுளளது. 
இ்தயம் தபரிகார்டியம் என்ை இரடமடச ்சவ்வு்ளகோல் 
ஆன உமையகோல் சூேப்படடுளளது.

இ்தயம் இரு ஆரி்கிள்ள ைற்றும் 
இரு பவண்டரி்கிள்ள என நகோன்கு 
அமை்மள் ப்கோண்டது. வலது ைற்றும் இடது 
ஆரிக்கிளகள,  ஆரிக்கிள  இவைத்  �டுப்புச்  சுைரால 
பிரி்்ப்படடுளளன. இக்தக்பகோல், வலது ைற்றும் இடது 
பவண்டரி்கிள்ள, தைண்ட்ரிக்கிள இவைத்  �டுப்புச் 
சுைரால பிரி்்ப்படடுளளன. வலது ஆரி்குகலகோ-
பவண்டரி்குலகோர துமள மூலம் வலது ஆரி்கிள, 
வலது பவண்டரி்கிளினுள திை்கிைது. இத்துமள 
மூவி்தழ் வகோல்வினகோல் ்கோ்்ப்படுகிைது. இடது 
ஆரி்கிள, இடது பவண்டரி்கிளினுள இடது 
ஆரி்குகலகோ – பவண்டரி்குலகோர துமள மூலம் 
திை்கிைது. இத்துமளமய ஈரி�ழ்  ைாலவு அல்லது 
மிட்ரல ைாலவு ் கோ்கிைது. நுமரயீரல் வமளவு ைற்றும் 
ப்பருந்தைனி திை்கும் இடங்்ளில் அவரச்சந்திர 
ைாலவுகள உளளன.

இரு னமறதபருஞ்சிவரகள (முன்க்வல் 
சிமர்ள) ைற்றும் ஒரு கீழ்ப்தபருஞ்சிவர (பின்க்வல் 
சிமர) மூலம் உடலின் அமனத்துப ்பகோ்ங்்ளிலிருநதும் 
ஆ்சிஜன் நீ்்ம் ப்பற்ை இரத்்தத்ம்த வலது 
ஆரி்கிள ப்பறுகிைது. இடது ஆரி்கிள, நுமரயீரல் 
சிமர்ள மூலம் நுமரயீரல்்ளிலிருநது 
ஆ்சிஜகனற்ைப்படட இரத்்தத்ம்தப ப்பறுகிைது. வலது 
பவண்டரி்கிளிலிருநது நுமரயீரல் வமளவு கிளம்பி, 
ஆ்சிஜன் குமைந்த இரத்்தத்ம்த நுமரயீரல்்ளு்கு 

எடுத்துச ப்சல்கிைது. இடது பவண்டரி்கிளிலிருநது 
சிஸ்டமி் வமளவு கிளம்பி, ஆ்சிஜன் மிகுந்த 
இரத்்தத்ம்த உடலின் அமனத்து ்பகோ்ங்்ளு்கும் 
அனுபபுகிைது.

   

 

பைம் 13.9  முயலின் இ்தயம் முதுகுபபுைத் க்தகோற்ைம் 

13.2.7  நரம்பு மண்ைலம்
முயலின் நரம்பு ைண்டலம் மைய நரம்பு 

ைண்டலம் (CNS), புைஅமைவு நரம்பு ைண்டலம் 
(PNS) ைற்றும் ்தகோனியங்கு நரம்பு ைண்டலம் (ANS)
ஆகியவற்மை உளளட்கியது.

மைய நரம்பு ைண்டலத்தில் மூமளயும், 
்தண்டுவடமும் அடங்கியுளளன. புைஅமைவு நரம்பு 
ைண்டலத்தில் 12 இமண மூமள நரம்பு்ளும், 37 
இமண ்தண்டுவட நரம்பு்ளும் உளளன. ்தகோனியங்கு 
நரம்பு ைண்டலைகோனது கைலும் ்பரிவு ைற்றும் இமணப 
்பரிவு நரம்பு ைண்டலங்்ளகோ்ப பிரி்்ப்படடுளளது.

மூமள ைண்மடகயகோடடினுள அமைநதுளளது. 
இது மூன்று ்சவ்வு்ளகோல் சூேப்படடுளளது. 
பவளிச்சவ்வு டியூரானமட்ைர் எனவும், உட்சவ்வு 
பயானமட்ைர் எனவும், இமடச்சவ்வு அரக்ோய்டு 
உவ்ற எனவும் அமே்்ப்படுகின்ைன. மூமளயகோனது 
முன்மூவ்ள,  நடுமூவ்ள ைற்றும் பின்மூவ்ள எனப 
பிரி்்ப்படுகிைது. முன்மூமள ஓரிமண நு்ரசசி் 

பைம் 13.10  முயலின் மூமள (கைற்புைத் க்தகோற்ைம்)
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்துபபு்ள, ப்பருமூமள அமர் க்கோளங்்ள 
ைற்றும் மடயன்ப்சஃ்பலகோன் ஆகிய ்பகுதி்மள் 
ப்கோண்டுளளது. ப்பருமூமள அமர்க்கோளங்்ள 
இரண்டும் கார்பஸ் கனலாசம் என்ை குறு்கு நரம்புப 
்படமடயகோல் இமண்்ப்படடுளளன. 

நடுமூமள, ்பகோரமவ் க்கோளங்்மள் 
ப்கோண்டுளளது. பின் மூமளயில் சிறுமூமள, ்பகோன்ஸ் 
பவகரகோலி ைற்றும் முகுளம் ஆகியமவ உளளன. 
மூமள குறித்்த விரிவகோன ப்சயதி்மள நரம்பு 
ைண்டலம் என்ை ்பகோடத்தில் ்ற்்லகோம்.

13.2.8  சிறுநீரக இேப்தபருக்க மண்ைலம்
இது ்ழிவுநீ்் ைற்றும் இனபப்பரு்்

ைண்டலங்்மள உளளட்கியது. ்ருநிமலயில் 
உளளக்பகோது இவ்விரு ைண்டலங்்ளும் 
்தனித்்தனிகய வளரசசியமடகின்ைன. ஆனகோல் 
முதிர உயிரியில் இம்ைண்டலங்்ள ஒன்றிமணநது, 
சிறுநீர் இனபப்பரு்் ைண்டலம் என்ை ஒகர 
ைண்டலைகோகிைது.

கழிவுநீக்க மண்ைலம்
சிறுநீர்ங்்ள ்ருஞ்சிவபபு நிைமும், அவமர 

விம்த வடிவமும் ப்கோண்டு வயிற்ைமையில் 
அமைநதுளளன. ஒவ்பவகோரு சிறுநீர்மும் ்பல 
பநஃபரகோன்்ளகோல் ஆ்்ப்படட பைடடகோபநஃபரி் 
வம்மயச க்சரந்த்தகோகும். சிறுநீர்ங்்ள 
இரத்்தத்திலிருநது மநடரஜன் ்சகோர ்ழிவுப 
ப்பகோருள்மளப பிரித்ப்தடுத்து, யூரியகோ வடிவில் 
பவளிகயற்றுகின்ைன.

இரண்டு சிறுநீரக  நா்ளங்களும் சிறு 
நீரபம்பயின் பின்புைத்தில் திை்கின்ைன. சிறு 
நீர்ப்வப, ்தம்சயகோலகோன சிறுநீர்ப்  பு்றைழி மூலம் 
பவளித் திை்கின்ைது. 

இேப்தபருக்க மண்ைலம்
முயல்்ளில் ஆண் ப்பண் உயிரி்ள 

்தனித்்தனிகய ்கோணப்படுகின்ைன. முயல்்ளின் 
ஆண், ப்பண் இனபப்பரு்் ைண்டலத்தின் அமைபபு 
ைற்றும் அ்தன் துமண ்பகோலுறுபபு்ள குறித்தும் கீகே 
்கோண்க்பகோம். 

ஆண் இேப்தபருக்க மண்ைலம்
முயலின் ஆண் இனபப்பரு்் ைண்டலம் 

ஓரிமண விந்த்ங்்ள ைற்றும் அவற்கைகோடு 
ப்தகோடரபுமடய நகோளங்்ள ஆகியவற்மை் 
ப்கோண்டுளளது. விந்த்ங்்ள விநது ப்சல்்மள 
உற்்பத்தி ப்சயகின்ைன. விந்த்ங்்ள வயிற்று்கு 
பவளிகய ப்தகோங்கி் ப்கோண்டிரு்கும், க்தகோலகோலகோன 
விம்தபம்ப்ளினுள அமைநதுளளன.  
ஒவ்பவகோரு விந்த்மும் விந்து  நுண்குழலகள 

என்ை சுருண்ட குேல்்ளின் ப்தகோகுபம்ப் 
ப்கோண்டுளளது. இ்குேல்்ளில் விநது ப்சல்்ள 
முதிரசசியமடயும்க்பகோது, அமவ க்ச்ரி்கும் 
நகோளங்்ளில் க்த்்ப்படடு, எபிடிவைமிசுக்குக் 
்டத்்தப்படுகின்ைன. இரு்ப்் விந்து  நா்ளங்களும் 
சிறுநீரபம்ப்கு ்சற்று கீகே சிறுநீர வடிகுேகோயில் 
இமணகின்ைன. சிறுநீர வடிகுேகோய பின்கனகோ்கி 
ப்சன்று, ஆண்குறியில் க்சரகிைது.

பைம் 13.12  முயல் – ஆண் இனபப்பரு்் ைண்டலம்

இனபப்பரு்்த்தில் ்பங்குப்கோளளும் மூன்று 
துமணச சுரபபி்ள உளளன. அமவ முமைகய 
புரகோஸ்கடட சுரபபி, ப்ௌப்பர சுரபபி ைற்றும் ்ழிவிடச 
சுரபபி்ள ஆகும். 

தபண் இேப்தபருக்க மண்ைலம்
முயலின் ப்பண் இனபப்பரு்் ைண்டலத்தில் 

ஓரிமண அண்ட்ங்்ளும், ப்தகோடரபுமடய 
சுரபபி்ளும் உளளன. இமவ சிறுநீர்ங்்ளு்குப 
பின்னகோல் வயிற்ைமையில் அமைநதுளளன. 
அண்ட்ங்்ள அண்ட ப்சல்(முடமட)்மள உற்்பத்தி 
ப்சயகின்ைன. கிரகோஃபியன் ்பகோலி்கிள்ள என்ை 
சிைபபு ப்சல்்ள ப்கோத்்தகோ் ஒவ்பவகோரு அண்ட 
ப்சல்மலயும் சூழ்நதுளளது. ஒவ்பவகோரு அண்ட்மும் 
ஃப்பகலகோபபியன் குேல் என்ை அண்ட் குேகோயினுள 
அண்ட ப்சல்மல விடுவி்கிைது. இவ்வண்ட் 
குேகோயின் வகோயப ்பகுதி அண்ட்த்ம்த ஒடடி 
அமைநதுளளது. இ்குேகோய அ்ன்ை ்பகுதியகோன 

��நீரகம்

��நீர் நாளம்

ேயானி 

��நீர் �றவ 

க�ப்ைப

ஃெபேலாப்�யன் �ழல்
(அ) அண்டக் �ழாய்

அண்டகம்
(அ)

�ைனயகம் 

��நீர்ப்ைப

ெபரினியல்
�ரப்�

பைம் 13.11  முயலின் சிறுநீர்ம் – நீளபவடடுத் க்தகோற்ைம்
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194பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

கருப்வபயாகத் ப்தகோடரகிைது. முயலின் ்ருபம்ப 
இரு ்தனித்்தனிப ்பகுதி்ளகோ் அமைநது, மையத்தில் 
ஒன்ைகோ் இமணநது னயானி அல்லது பி்றப்புக் 
காலைாயாக ைகோறுகிைது. சிறுநீரப ம்பயும், கயகோனியும் 
இமணநது, தைஸ்டிபியூல அல்லது சிறுநீரக 
இேப்தபருக்க காலைாய் உருவகோகிைது. இ்்கோல்வகோய 
பின்கனகோ்கிச ப்சன்று, சிறிய பிளவு க்பகோன்ை 
பிைபபுறுபபு அல்லது வல்வகோவகோ் பவளித் திை்கிைது. 

ஓரிமண ப்ௌப்பரின் சுரபபி்ளும், ்ழிவிடச 
சுரபபி்ளும் ப்பண் இனபப்பரு்் ைண்டலத்தில் 
உளளன.

நிவேவில தகாளக
� அடமடயும், முயலும் உடலமைபபில் ்தனித்

்தன்மையகோன ்பண்பு்மள ்தம் உடலில்
ப்பற்றுளளன.

� அடமடயின் உடல் ஒகர ைகோதிரியகோன 33
்ண்டங்்ளகோ்ப பிரி்்ப்படடுளளது.

� ஓம்புயிரியின் உடலில் ஒடடி் ப்கோளவ்தற்கும்,
இடபப்பயரசசி்கும் ்பயன்்படும் இரு
ஒடடுறுபபு்மள அடமட ப்பற்றுளளது.

� அடமடயின் உமிழ்நீரச சுரபபி்ள இரத்்தம்
உமைவம்தத் ்தடு்கும் ஹிருடின் (எதிர
உமைவி) என்ை ப்பகோருமளச சுர்கின்ைன.

� அடமட ஓர இரு்பகோல் உயிரி

� முயல்்ள முதுகு நகோணுளள பவப்ப இரத்்த
உயிரி்ள.

� முயலு்கு க்கோமரப ்பற்்ள கிமடயகோது.

� முயலின் சுவகோ்சம் ஓரிமண நுமரயீரல்்ள
மூலம் நமடப்பறுகிைது.

� இ்தயத்தில் இரு ஆரி்கிள்ள, இரு
பவண்டரி்கிள்ள என நகோன்கு அமை்ள
உளளன.

 � ்ழிவுநீ்் இனபப்பரு்் ைண்டலத்தில்
சிறுநீர் அல்லது ்ழிவுநீ்் ைண்டலம்
ைற்றும் இனபப்பரு்் ைண்டலம் ஆகியமவ
உளளன.

� ்பகோல் சுரபபி்ள ைகோறு்பகோடமடந்த க்தகோல் சுரபபி்ள
ஆகும். இ்தன் சுரப்பகோன ்பகோல் இளம் உயிரி்ளின்
உணவகோகும்.

 மதிப்பீடு

I. சரியாே விவைவயத் ன�ர்ந்த�டுக்க.
1 அடமடயின் இடபப்பயரசசி உறுபபு்ள

அ) முன் ஒடடுறுபபு ஆ) பின் ஒடடுறுபபு
இ) சீடடகோ்்ள ஈ) எதுவுமில்மல

2 அடமடயின் உடற்்ண்டங்்ள இவ்வகோறு 
அமே்்ப்படுகின்ைன
அ) பைடடகோமியர்ள (க்சகோமைடடு்ள)
ஆ) புகரகோகிளகோடடிடு்ள  
இ) ஸ்டகரகோபிலகோ ஈ) இமவ அமனத்தும்

3 அடமடயின் ப்தகோண்மடபபுை நரம்புத்திரள எந்த 
உறுபபு ைண்டலத்தின் ஒரு ்பகுதி
அ) ்ழிவுநீ்் ைண்டலம்
ஆ) நரம்பு ைண்டலம்
இ) இனபப்பரு்் ைண்டலம் 
ஈ) சுவகோ்ச ைண்டலம்

4 அடமடயின் மூமள இ்தற்கு கைகல உளளது
அ) வகோய ஆ) வகோய்குழி
இ) ப்தகோண்மட ஈ) தீனிபம்ப

5 அடமடயின் உடலில் உளள ்ண்டங்்ளின் 
எண்ணி்ம்
அ) 23  ஆ) 33  இ) 38  ஈ) 30

6 ்பகோலூடடி்ள ----------------- விலங்கு்ள
அ) குளிர இரத்்த
ஆ) பவப்ப இரத்்த
இ) ்பகோயகிகலகோப்தரமி்
ஈ) இமவ அமனத்தும்

7 இளம் உயிரி்மளப பிர்சவி்கும் விலங்கு்ள
அ) ஓவிக்பரஸ்    ஆ) விவிக்பரஸ்
இ) ஓகவகோவிவிக்பரஸ்  ஈ) அமனத்தும்

II. னகாடிட்ை இைங்கவ்ள நிரப்புக.
1 --------------- ைண்டலத்தின் ைகோறு்பகோடடகோல் 

அடமடயின் பின் ஒடடுறுபபு உருவகோகியுளளது.
2 ஒரு விலங்கின் வகோழ்நகோளில் இரு ப்தகோகுதி ்பற்்ள 

உருவகோனகோல் அது --------------------- ்பல்லமைபபு 
எனப்படும்
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195 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிமை்கள்

3 அடமடயின் முன் முமனயிலுளள ் துபபு க்பகோன்ை 
அமைபபு -------------------  எனப்படும்

4 இரத்்தத்ம்த உறிஞ்சும் அடமடயின் ்பண்பு ---------
--------------- என அமே்்ப்படுகிைது

5 ------------------------ மநடரஜன் ்சகோரந்த 
்ழிவுப ப்பகோருள்மள இரத்்தத்திலிருநது 
பிரித்ப்தடு்கிைது

6 முயலின் ்தண்டுவட நரம்பு்ளின் எண்ணி்ம் 
------------------------

III.  சரியா  �ை்றா  எேக்  கண்ைறிக.  �ை்றாே
கூறவ்ற சரியாே�ாக மாறறுக.

1 இரத்்தம் உமைவம்தத் ்தடு்கும் ஹி்பகோரின் 
என்ை ப்பகோருள அடமடயின் உமிழ்நீரில் 
்கோணப்படுகிைது.

2 விநது நகோளம் அண்டம் பவளிச ப்சலுத்்தப்படுவதில் 
்பங்க்ற்கிைது

3 முயலின் ்ண்ணில் டிம்்பகோனி் ்சவ்வு என்ை
மூன்ைகோம் ்ண் இமை உளளது. இது அம்சய் 
கூடியது

4 முயலின் முன்்மடவகோயப ்பற்்ளு்கும் பின் 
்மடவகோய ்பற்்ளு்கும் இமடகயயகோன 
இமடபவளிப்பகுதி டயகோஸ்டீைகோ எனப்படும்.

5 முயலின் ப்பருமூமள அமர்க்கோளங்்ள
்கோரக்பகோரகோ குவகோடரி பஜமினகோ என்ை குறு்கு 
நரம்பு ்படமடயகோல் இமண்்ப்படடுளளது. 

IV. தபாருத்துக.
1) ்லம் I ஐ ்லம் II ைற்றும் III உடன் ்சரியகோ்ப 

ப்பகோருத்தி விமடமயத் ்தனிகய எழுது்.

உறுப்புகள
சூழ்ந்துள்ள 

சவ்வு  அவமவிைம்

மூமள புளூரகோ வயிற்ைமை
சிறுநீர்ம் க்பஸ்யூல் மீடியகோஸ்டினம்
இ்தயம் மூமள உமை்ள ைகோர்பமையில்
நுமரயீரல் ப்பரி்கோரடியம் ைண்மடகயகோடடு் குழி

V. ஓரிரு ைார்த்வ�களில விவையளி.
1 ஹிருடிகனரியகோ கிரகோனுகலகோ்சகோவின் ப்பகோதுப 

ப்பயமர எழுது்.
2 அடமட எவ்வகோறு சுவகோசி்கிைது ?
3 முயலின் ்பல் வகோயப்பகோடடிமன எழுது்.
4 அடமடயின் உடலில் எத்்தமன இமண

விந்த்ங்்ள உளளன ?

5 முயலில் மடயகோஸ்டீைகோ எவ்வகோறு 
உருவகோகின்ைது?

6 இரு சுவகோ்ச் கிமள்ளுடனும் இமணநதுளள 
உறுபபு்ள எமவ ?

7 அடமடயின் எந்த உறுபபு உறிஞ்சு ்ருவியகோ்ச 
ப்சயல்்படுகிைது ?

8 CNS – ன் விரிவகோ்்ம் என்ன ?
9 முயலின் ்பல்லமைவு ஏன் பெடடிகரகோடகோன்ட 

(கவறு்படட) ்பல்லமைவு எனப்படுகிைது ?
10 அடமட ஓம்புயிரியின் உடலிலிருநது எவ்வகோறு 

இரத்்தத்ம்த உறிஞ்சுகிைது ?

VI. குறுகிய விவையளி.
1 முயலின் சுவகோ்ச் குேகோயில் குருத்ப்தலும்பு 

வமளயங்்ள ்கோணப்படுவது ஏன் ?
2 அடமடயில் ்கோணப்படும் ஒடடுண்ணி 

்த்வமைபபு்மள எழுது். 

VII. சிறு விவையளி.
1 அடமடயின் இ்தய அமைபபு்க்ற்்ப 

அ்தன் சுற்கைகோடட ைண்டலம் எவ்வகோறு 
வடிவமை்்ப்படடுளளது ?

2 அடமடயில் நமடப்பறும் இடபப்பயரசசி 
நி்ழ்சசியின் ்படிநிமல்மள எழுது்.

3 முயலின் ஆண் இனபப்பரு்் ைண்டலத்ம்தப 
்படம் வமரநது விள்கு்.

VIII. உயர் சிந்�வே விோக்கள.
1 அரஜஜூன் ்பத்்தகோம் வகுபபு ்படி்கிைகோன். அவனு்கு 

்கோயச்சல் வந்த்தகோல் ைருத்துவமர ்சநதி்்ச 
ப்சல்கிைகோன். அவன் ைருத்துவைமன்குச 
ப்சன்ைக்பகோது, அடமடயகோல் தீவிரைகோ் 
்டி்்ப்படட ஒரு கநகோயகோளி சிகிசம்ச 
ப்பறுவம்த் ்கோண்கிைகோன். மி்வும் ப்கோடூரைகோ் 
இருப்பம்த் ்ண்ட அரஜஜூன், ைருத்துவரிடம் 
அடமட ைனி்தனின் க்தகோலில் ஒடடும்க்பகோக்த, 
அது ்டிப்பம்த ஏன் உணர முடிவதில்மல என 
வினவுகிைகோன். அ்தற்கு ைருத்துவர அளித்்த விமட 
என்னவகோ் இரு்கும் ?

2 ம்சகலஷ் ்தன் வீடடில் ப்சல்லப பிரகோணி்மள 
வளரத்து வருகிைகோன். அவற்றில் சில 
முயல்்ளும் உளளன. ஒரு நகோள முயல்்ளு்கு 
உணவளி்கும்க்பகோது அவற்றின் ்பற்்ள 
வித்தியகோ்சைகோ் இருப்பம்த ்வனி்கிைகோன். இது 
குறித்து அவனுமடய ்தகோத்்தகோவிடம் க்டகிைகோன். 
அந்த வித்தியகோ்சத்திற்கு என்ன ்கோரணம் என்று 
ஊகி்் முடிகிை்தகோ ? விவரி.
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IX. மதிப்பு சார் விோக்கள.
1 அடமடயில் ்பல வம்யகோன சீரண சுரபபு ைற்றும் 

பநகோதி்ள ்கோணப்படுவதில்மல ஏன்?
2 முயலின் உணவு ைண்டலம் ்தகோவர உண்ணி 

வம்யகோன ஊடடத்திற்கு ஏற்ைகோற் க்பகோல் 
எவ்வகோறு அமைநதுளளது?

 பி்ற நூலகள

1.  Kotpal R.L, 2014 Modern Text Book of Zoology
-Invertebrates,Rastogi Publications, Meerut.

2.  Ekambaranatha  Ayyar M and Anantha krishnan 
T. N. 2003. Manual of Zoology, Vol I, Part I &
II (Invertebrates), S. Viswanathan Printers and
Publishers Pvt Ltd.

3.  Kotpal R.L, 2012 Modern Text Book of Zoology
-Vertebrates, Rastogi Publications, Meerut

4.  Jordan E.L. and Verma P.S. 2003 Chordate
Zoology, S. Chand and Company Ltd, New Delhi.

 இவணய ை்ளங்கள
http://leeches-medicinalis.com/

http://www.biologydiscussion.com/zoology

http://animaldiversity.org/accounts/Hirudo_
medicinalis/

http://www.notesonzoology.com/rabbit/external-
morphology/external-morphology-of-rabbit-with-
diagram-chordata-zoology/7642
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மர�ய� அல�
18

கற்றல் நோககஙகள்

இப்பாடத்தினைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவை
� பமணடலின் விதிகனளப ்றறி அறிதல்
� பு்றத்்தபாற்றப ்ணபு மறறும் ஜீைபாக்கப ்ணபு ஆகியவறன்ற ்வறு்டுத்துதல்
� ஒரு ்ணபு மறறும் இரு ்ணபுக் கலபபு ்றறிப புரிந்து பகபாள்ளுதல்
� கு்�பா்மபா்�பாம், டி.என்.ஏ. மறறும் ஜீன் ஆகியவறன்ற ்வறு்டுத்துதல்
� கு்�பா்மபா்�பாமின் அனமபன்ப புரிந்து பகபாள்ளுதல்
� ப�ன்்்�பாமியரின் நினலக்குத் தகுந்தவபாறு கு்�பா்மபா்�பாம்கனள வனகப்டுத்துதல்
� டி.என்.ஏ.வின் அனமபபு மறறும் இ�்டிப்பாதனலப புரிந்து பகபாள்ளுதல்.
� �டுதி மபாற்றத்னத வன�யறுத்தல் மறறும் கு்�பா்மபா்�பாம் மறறும் ஜீன் �டுதி மபாற்றத்தினை

வனகப்டுத்துதல்.
� டவுன் ்�பாய்க் கூ்டு அறிகுறியின் கு்�பா்மபா்�பாம் குன்ற்பா்னட அனடயபாளம் கபாணுதல்.

அறிமுகம்
ஒத்த உயிரிகள் ஒத்த உயிரிகனளத் 

்தபாறறுவிக்கும் ("Like Begets Like") என்்து 
உலகறிந்த உணனம. உயிரிகள், தம்னம ஒத்த இளம் 
உயிரிகனளத் ்தபாறறுவிக்கின்்றை. கணணின் 
நி்றம், முடியின் நி்றம், மூக்கின் வடிவம், கபாது மடலின் 
அனமபபு ஆகிய ்ணபுகள் ம�புவழித் ்தபான்றுவை 
ஆகும். இந்தப ் ணபுகள் �மது தபாய் தந்னதயரிடமிருந்து 
எப்டி �மக்கு வருகின்்றை என்்னதப ்றறி நீஙகள் 
வியந்தது உணடபா? சில ்ணபுகள் �மது தபாத்தபா 
்பா்டியிடம் இருந்து �மக்கு வருகின்்றை. இப்ணபுகள் 
ஒரு தனலமுன்றயிலிருந்து அடுத்த தனலமுன்றக்கு 
எப்டி கடத்தப்டுகின்்றை? இனவ ம�்ணுக்களபால் 
(ஜீன்களபால்) கடத்தப்டுகின்்றை.   ஜீன்கள் பவளிபபு்றத் 
்தபாற்றத்திறகும், உயிரியல் ப�யல்்பாடுகளுக்கும் 
கபா�ணமபாக அனமகின்்றை. 

ம�்ணுக்கள், ம�பியல் மபாற்றம் மறறும் 
உயிரிகளில் ்பா�ம்்ரியமபாதல் ்றறிப ்டிக்கும் 
அறிவியல் ம�பியல் எைப்டும். 

ஒரு தனலமுன்றயிலிருந்து அடுத்த 
தனலமுன்றக்குப ்ணபுகள் கடத்தப்டுவது 
்பா�ம்்ரியம் எைப்டும். ஆைபால் ்வறு்பாடு என்்து 
ஒ்� சிறறிைத்னதச் �பாரந்த உயிரிகளினட்ய மறறும் 

ஒத்த ப்ற்்றபாரிடமிருந்து உருவபாகும் 
�ந்ததிகளுக்கினட்ய உள்ள மபாறு்பாடுகனளக் 
குறிப்தபாகும். இனவபயல்லபாம் கு்�பா்மபா்�பாம்கள் 
மூலம் �னடப்றுகின்்றை. கு்�பா்மபா்�பாம்கள் 
என்்றபால் என்ை? மறறும் அனவ ம�புப ப்பாருளபால் (டி.
என்.ஏ)   எவவபாறு ஆக்கப்்டுள்ளை என்்து குறித்து  
இனிக் கபாண்்பாம்.

 18.1.   கிரிகர் ந�ாகன் மெண்டல் 
ெரபியலின் தந்த

மெண்டல் (1822 – 1884) என்்ற ஆஸ்திரிய 
து்றவி ம�பியலின் அடிப்னடத் தத்துவஙகனளத் 
தைது ்�பாதனைகள் மூலம் கணடுபிடித்தபார. அவ�து 
கணடுபிடிபபுகள் �வீை ம�பியலுக்கு அடித்தளமி்டை. 
அவர 1822 ஆம் ஆணடு ப�க்கஸ்்லபாவியபாவிலுள்ள 
சிலிசியன் என்்ற ஊரில் ஒரு விவ�பாயக் குடும்்த்தில் 
பி்றந்தபார. உயரநினலப ் ள்ளிப ் டிபன் முடித்துவி்டு 
்திபை்டபாம் வயதில் பி�ன் என்்ற ஊரில் உள்ள
அகஸ்தினியன் து்றவி மடத்தில் து்றவியபாக 
நுனைந்தபார. இஙகிருந்து இயறபியல், கணிதம் மறறும் 
இயறனக அறிவியலில் ்யிறசி ப்்ற வியன்ைபா
்ல்கனலக்கைகத்துக்குச் ப�ன்்றபார. 1854 ஆம் ஆணடு 
மீணடும் மடத்துக்கு வந்து ்பாதிரியபா�பாகவும் 
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உயரநினலப ் ள்ளி ஆசிரிய�பாகவும் ் ணியபாறறிைபார.
அவர தைது ஓய்வு ்��த்தில் ்தபா்டத்தில் உள்ள 
்்டபாணிச் ப�டியில் புகழ்மிக்க வ�லபாறறுச் 
சி்றபபுனடய அவ�து ்�பாதனைகனளச் ப�ய்ய 
ஆ�ம்பித்தபார. இந்தச் ்�பாதனைகனள மடத்தில் 
தஙகியிருந்து 1856 முதல் 1865 வன� ஒன்்து 
வருடஙகள் ப�ய்தபார. 34 வனகக்கு்்்ட 10000 
தபாவ�ஙகனளத் தைது ்�பாதனைகளுக்கு 
உ்்டுத்திைபார. ஒவபவபாரு தபாவ�மும் மற்ற 
தபாவ�த்திலிருந்து ்ல வனககளில் 
்வறு்்டிருப்னதக் கணடுபிடித்தபார. இவவபாறு 
அவர ஏழு ்�பாடி ்ணபுகளில் ்வறு்்ட 
தபாவ�ஙகனளத் தைது ஆய்வுக்குத் ்தரந்பதடுத்தபார. 

அட்டவ்ை 18.1 பமணடல் ்யன்்டுத்திய 
்்டபாணி தபாவ�த்தின் ்வறு்்டப ்ணபுகள்
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மெண்டலின் மவறறிககான காரைஙகள் 
்்டபாணிச் ப�டியில் தைது ்�பாதனைக்குத் 

்தனவயபாை கீழ்க்கணட  ்ல ்யனுள்ள ்ணபுகள் 
இருந்ததபால் அவர தைது ஆய்விறகுப ்்டபாணிச் 
ப�டினயத் ்தரந்பதடுத்தபார. 
1.  இதில்  இயறனகயபாக்வ தன் மக�ந்தச்்�ரக்னக

�னடப்றுவதபால், தூய தபாவ�ஙகனளப ப்ருக்கம்
ப�ய்வது எளிது.

2.  இது ஓ�பாணடு (ஒரு ்ருவ) தபாவ�மபாக இருப்தபால்
வபாழ்க்னகக் கபாலம் மிகக் குறுகியது. எை்வ
குறுகிய கபாலத்தில் ்ல தனலமுன்றகனள
வின�வில் அறிந்து பகபாள்ளலபாம்.

3.  இதில் அயல் மக�ந்தச் ்�ரக்னக ப�ய்வது மிகவும்
எளிது.

4.  ஆைமபாக வன�யறுக்கப்்ட ்ல ்வறு்்ட 
்ணபுகனளக் பகணடுள்ளது.

5.  மலரகள் அனைத்தும் இரு்பால் தன்னம 
பகபாணடனவ.

 18.2.   ஒரு பணபுக கலப்பு – ஒரு ஜீன் 
பாரம்பரியம்

ஒரு ்ணபின் இரு மபாறறுத் ்தபாற்றஙகனளத் 
தனித்தனியபாகப ப்ற்ற இரு தபாவ�ஙகனளக் 
கலவியு்றச் ப�ய்வது ஒரு ்ணபுக் கலபபு எைப்டும். 

எடுத்துக்கபா்டபாக இந்தக் கலபபிறகபாகப 
்்டபாணிச் ப�டியின் உய�ம் என்்ற ்ணன் எடுத்துக் 
பகபாணடு, ப�்னட, கு்னட ஆகிய ்ணபுகளில் 
்வறு்்ட இரு தபா�வஙகனளக் கலபபு்றச் ப�ய்தபார. 

மெண்டலின் ஒரு பணபுக கலப்பு ஆய்வு 
மபறந்றார் த்லமு்்ற (P): அவர தைது 

ஆய்விறகு ஒரு தூய ப�்னடத் தபாவ�த்னதயும் தூய 
கு்னடத் தபாவ�த்னதயும் ்தரந்பதடுத்தபார. 

முதல் சநததி (F1) மபறந்றார்: தூய ப்ற்்றபார 
கலபபின் மூலம் ப்்றப்்ட வினதகளிலிருந்து 
்தபான்றும் தபாவ�ஙகள் முதல் �ந்ததி தபாவ�ஙகள் 
ஆகும். அனைத்துத் தபாவ�ஙகளும் ப�்னடத் 
தன்னமக் பகபாணட ஒரு ்ணபுக் கலபபுயிரிகள். 

இரண்டாம் சநததி (த்லமு்்ற) F2: F1 
�ந்ததியின் ஒரு ்ணபுக் கலபபுயிரிகனளத் தன் 
மக�ந்தச்்�ரக்னகக்கு உ்்டுத்தும் ்்பாது ப�்னட 
மறறும் கு்னடத் தபாவ�ஙகள் 3 : 1 என்்ற விகிதத்தில் 
்தபான்றிை. அனவ 784 ப�்னடத் தபாவ�ஙகளும், 
277 கு்னடத் தபாவ�ஙகளும் ஆகும். ஒரு குறிபபி்ட 
்ணபின் பவளித்்தபாற்றத்னதப பு்றத்்தபாற்றம் (பீ்ைபா 
னடப)  என்கி்்றபாம். எை்வ பு்றத்்தபாற்ற விகிதம் 3 : 1 
ஆகும். 
F2 சநததியில் மூன்று வ்கயான தாவரஙகள் 
நதான்றின. 

கலப்ற்ற ப�்னட (்�பா்மபான�கஸ்) TT – 1
கலபபிை ப�்னட (ப�்டி்�பான�கஸ்) Tt – 2
கலப்ற்ற கு்னட tt – 1 
தபாவ�ஙகளின் ஜீைபாக்கம் ஜீ்ைபானடப

எைப்டும். எை்வ ஒரு ்ணபுக் கலபபின் ஜீைபாக்க 
விகிதம் 1:2:1  (்டம் 18.1).

மெண்டலின் ஒரு பணபுக கலப்பு பறறி விளககம் 
பமணடல் தன் ஆய்வின் முடிவில் கபா�ணிகள் 

ஒரு தனலமுன்றயிலிருந்து மறப்றபாரு 
தனலமுன்றக்குக் கடத்தப்டுவனதக் கணடறிந்தபார. 
கபா�ணிகள் தற்்பாது ஜீன்கள் எை 
அனைக்கப்டுகின்்றை. ப�்னட மறறும் கு்னடப 
்ணபுகள் ்வறு்்ட ஒரு ்�பாடி ஜீன்கனளக் 
பகபாணடுள்ளை. ப�்னடத் தபாவ�த்தில் கபாணப்டும் 
ஒரு ்�பாடி கபா�ணிகள் T என்்ற எழுத்தபால் 
அறிவிக்கப்டுகின்்றை. (ஓஙகு ்ணபின் (Tall) முதல் 
எழுத்து) கு்னடத் தபாவ�த்தின் கபா�ணிகள் (t) என்்ற 
எழுத்தபால் குறிக்கப்டுகி்றது (ஒடுஙகு ்ணபு) இந்தக் 
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261 மரபியல் 

கபா�ணிகள் ்�பாடியபாகக் கபாணப்டும், கலப்ற்ற 
ப�்னட (TT) , கு்னட (tt) ப்ற்்றபாரில் உள்ளது 
்்பால கபா�ணிகள் ஒ்� வனகனயச் ்�ரந்தனவயபாக 
இருபபின் அனவ ்�பா்மபான�கஸ் (ஒத்த கருநினல) 
எைவும் ஒரு ்ணபுக் கலபபுயிரியில் உள்ளது ்்பால் 
கபா�ணிகள் பவவ்வறு வனகனயச் (Tt) 
்�ரந்தனவயபாக இருந்தபால் ப�்டி்�பான�கஸ் 
(்வறு்்ட கருநினல) எைவும் அனைக்கப்டுகின்்றை. 

F1 தைல�ைற

அைன��� Tt
அைன��� ெந�ைட

F2 தைல�ைற

TT : Tt : � = 1 : 2 : 1

ெந�ைட : ��ைட 3 : 1

T

TT
(ெந�ைட)

Tt
(ெந�ைட)

Tt
(ெந�ைட)

�
(��ைட)

T

T T

Tt

Tt Tt

X
(ேச��ைக)

TT (ெந�ைட) � (��ைட)

Tt Tt
�

TT

t

t

t

t t

T tT

ெப	ேறா� தைல�ைற

�ேனாைட�
�ேனாைட�

�ேனாைட�
�ேனாைட�

ேக���க�

ேக���க�

்டம் 18.1 ஒரு ்ணபு கலபபு

1.  இரு வனகயபாை கபா�ணிகள் ஒரு ்�பாடி
்ணபுகள் ்தபான்றுவதறகுக் கபா�ணமபாக
உள்ளை. அனவ அல்லீல்கள் அல்லது
அல்லி்லபாமபாரஃபுகள் எைப்டும்.

2.  ஒரு ்ணபின் இரு ்வறு்்ட நினலகளுக்கபாை
கபா�ணிகளில் கருவுறுதல் �னடப்றும் ்்பாது,
ஒரு ்ணபு ம்டும் பவளிப்டுகி்றது (ப�்னட)
மறப்றபான்று மன்றக்கப்டுகி்றது (கு்னட)
பவளிப்டும் ்ணபு ஓஙகு ்ணபு (dominant)
எைவும், மன்றக்கப்டும் ்ணபு ஒடுஙகு ்ணபு
(recessive) எைவும் அனைக்கப்டுகி்றது.

3.  கபா�ணிகள் அனைத்தும் தூய நினல உனடயை.
்கமீ்டுகள் (்பாலிை ப�ல்கள்) உருவபாகும் ் ்பாது
கபா�ணிகள் தனித்தனியபாகப பிரிந்து இரு
்வறு்்ட ்ணபுகளுக்கபாை கபா�ணிகளில்
ஒன்று ம்டும் ஒரு ்கமீ்டுக்குச் ப�ல்கி்றது.
ப�்னட (T) மறறும் கு்னட (t) தன்னமக்குரிய
கபா�ணிகள் தனியபாக உள்ளை. முதல் �ந்ததி
கலபபுயிரில் தன் மக�ந்தச் ் �ரக்னக �னடப்றும்
்்பாது இவவிரு கபா�ணிகளும் பிரிந்து பின்பு
�பாரபின்றி இனணந்து ப�்னட மறறும் கு்னடத்
தபாவ�ஙகனள உருவபாக்குகின்்றை.

தகவல் துணுககு
புன்ை் க்டம் என்்து R.C புன்ை்டபால் 
உருவபாக்கப்்ட ்�பாதனைப ்லனக ஆகும். 
ம�பியல் கலபபில் ஜீ்ைபானடப எவவபாறு 
உருவபாகி்றது என்்னதத் பதரிந்து பகபாள்ளும் ஒரு 
வன�்ட முன்றயபாகும். 

18.3.   இரு பணபுக கலப்பு-
இரு ந�ாடி பணபுக்ள 
உள்ள்டககிய கலப்பு ெறறும் 
தனித்துப் பிரிதல் விதி

இ�ணடு இனண எதிப�தி�பாை  ்ணபுகனளப 
்றறிய இைக் கலபபு இரு்ணபு கலபபு எைப்டும். 
பமணடல், வினதயின் நி்றம் மறறும் வடிவத்னதத் 
தன் ஆய்வுக்குத் ்தரந்பதடுத்தபார. (வினதயின் நி்றம் – 
மஞ�ள் மறறும் ்ச்ன�. வினதயின் வடிவம் – 
உருணனட மறறும் சுருஙகியது.) 

பமணடல் உருணனட வடிவம் மறறும் மஞ�ள் 
நி்ற வினதயுனடய தபாவ�த்னத சுருஙகிய வடிவம் 
மறறும் ்ச்ன� நி்ற வினதயுனடய தபாவ�த்துடன் 
கலபபிைம் ப�ய்து கீழ்க்கணட முடிவுகனளக் 
கணடறிந்தபார.

1. பமணடல், முதலில் தூய உருணனட வடிவம்
மறறும்  மஞ�ள் நி்ற வினதயுனடய தபாவ�த்னத தூய 
சுருஙகிய வடிவம் மறறும் ்ச்ன� நி்ற வினதயுனடய 
தபாவ�த்துடன் கலபபு ப�ய்யும்்்பாது F1 �ந்ததியில் 
கினடத்த அனைத்துத் தபாவ�ஙகளும் உருணனட 
மறறும் மஞ�ள் நி்ற வினதயுனடய தபாவ�ஙகளபாகக் 
கபாணப்்டை. சுருஙகிய ்ச்ன� நி்ற வினதயுனடய 
தபாவ�ஙகள் F1 ல் ்தபான்்றவில்னல. இதிலிருந்து அவர 
உருணனட மறறும் மஞ�ள் நி்ற வினதயுனடய 
தபாவ�ஙகள் ஓஙகு ்ணபுத் தபாவ�ஙகள் எைவும் 
சுருஙகிய ்ச்ன� நி்ற வினதயுனடய தபாவ�ஙகள் 
ஒடுஙகு ்ணபுத் தபாவ�ஙகள் எைவும் கணடறிந்தபார. 

2. முதல் �ந்ததியில் ்தபான்றிய இரு ்ணபுக்
கலபபுயிரியபாை உருணனட வடிவ மஞ�ள் நி்ற 
வினதகனளத் தன் மக�ந்தச் ்�ரக்னகக்கு்்டுத்தும் 
்்பாது �பான்கு விதமபாை தபாவ�ஙகள் ்தபான்றிை. 
அனவ முன்ற்ய உருணனட மஞ�ள் (9), உருணனட 
்ச்ன� (3) , சுருஙகிய மஞ�ள் (3), சுருஙகிய ்ச்ன� (1) 
நி்ற வினதகளுனடய தபாவ�ஙகள். எை்வ இரு 
்ணபுக் கலபபின் பு்றத்்தபாற்ற விகிதம் 9:3:3:1 ஆகும். 

்மறகணட ஆய்வின் அடிப்னடயில் 
்ணபுகளுக்கபாை கபா�ணிகள் தனித்தன்னமயுடனும் 
�பாரபின்றியும் ்கமீ்டுகளில் கபாணப்டுகின்்றை.  
இக்கபா�ணிகள் ஒவபவபான்றும் �பாரபின்றி 
தனித்தன்னம இைக்கபாமல் அடுத்த �ந்ததிக்குச் 
ப�ல்லும்.
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262பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

இரு பணபுக கலப்பின் முடிவுகள் 
இரு ்ணபுக் கலபபின் இறுதியில் பமணடல் 

கீழ்க்கபாணும் முடிவுகனளக் கணடறிந்தபார. 

1. ோன்கு வ்கத் தாவரஙகள்
இரு ்ணபுக் கலபபின் முடிவில் F2 �ந்ததியில் 

�பான்கு விதமபாை தபாவ�ஙகள் ்தபான்றிை. அவறறில் 
9 தபாவ�ஙகள் ஓஙகு ்ணபுடனும் 3 தபாவ�ஙகள் ஓர 
ஓஙகு ்ணபு மறறும் ஒடுஙகு ்ணபுடனும் அடுத்த 
மூன்று தபாவ�ஙகள் மறப்றபாரு ஓஙகு மறறும் ஒடுஙகு 
்ணபுடனும், ஒ்� ஒரு தபாவ�ம் ம்டும் இ�ணடு 
ஒடுஙகு ்ணபுடனும் ்தபான்றிை. 

2. புதிய தாவரஙகள்
இ�ணடு புதிய ்ணபுகளுனடய தபாவ�ஙகள் 

்தபான்றிை. அனவ உருணனட வடிவப ்ச்ன� நி்ற 
வினதகள், சுருஙகிய மஞ�ள் நி்ற வினதகள், இனவ 
இ�ணடபாம் �ந்ததியில் ்தபான்றிய தபாவ�ஙகள் ஆகும். 

 18.4   மெண்டலின் விதிகள்
ஒரு ்ணபுக் கலபபு  மறறும் இரு ்ணபுக் கலபபு 

்�பாதனைகளின் அடிப்னடயில் பமணடல் மூன்று 
முக்கியமபாை விதிகனள முன் னவத்தபார. அனவ 
இபப்பாழுது பமணடலின் ்பா�ம்்ரிய விதிகள் எை 
அனைக்கப்டுகின்்றை. 

• ஓஙகு தன்்ெயின் விதி
ஒன்று அல்லது அதிகமபாை ்�பாடி ்வறு்்ட 

்ணபுகனளக் பகபாணட ்�பா்மபான�கஸ் தனி 
உயிரிகள் கலபபு ப�ய்யப்்டபால் முதல் �ந்ததி (F1) 
கலபபுயிரியில் கபாணப்டும் ்ணபு ஓஙகு ்ணபு 
எைவும், கபாணப்டபாத ்ணபு ஒடுஙகு ்ணபு எைவும் 
அனைக்கப்டும். 

• தனித்துப் பிரிதலின் விதி அல்லது நகமீடடுகளின்
கலப்பற்ற தன்்ெயின் விதி
்வறு்்ட ஒரு ்�பாடி கபா�ணிகள், ஜீன்கள்

அல்லது அல்லீல்கள் கலபபுயிரியல் இனணத்து 
பகபாணடு வ�ப்டும் ்்பாது அல்லீலின் இரு 
அஙகஙகளும் கலப்னடயபாமல் ஒன்்றபாக இருந்து 
்கமீ்டுகளின் உருவபாக்கத்தின் ்்பாது தனித்துப 
பிரிந்து ஒ்� ஒரு அஙகம் ம்டும் ஒரு ்கமீ்டுக்குள் 
ப�ல்கி்றது. இது கபாமீ்டுகளின் தூய தன்னம அல்லது 
கலப்ற்ற தன்னம விதி எைப்டும்.

• சார்பின்றி ஒதுஙகுதலின் விதி
ஒ்� �மயத்தில் இ�ணடு அல்லது அதறகு

்மற்்ட ் வறு்்ட ் �பாடி ் ணபுகள் ் �பாம்்ரியமபாகும் 
்்பாது, இவறன்றக் க்டுப்டுத்தும் ஜீன் அல்லது 
கபா�ணிகள் ஒரு ்�பாடி மறப்றபாரு ்�பாடியுடன் 
�பாரபின்றி ஒதுஙகுகின்்றை. இதைபால்தபான் புதிய 
்ணபுகள் ்தபான்றுகின்்றை.
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ெப�ேறா� (P) ெப�ேறா� ேக���க� �த� தைல�ைற (F1)

இர�டா	 தைல�ைற (F2)

9 : ம�ச� உ��ைட
3 : ப�ைச உ��ைட

3 : ம�ச� ����ய�
1 : ப�ைச ����ய�

ய ெப�ேறா�
உ��ைட, ம�ச�

�ற�ைடய �ைதக�

ய ெப�ேறா�
����ய ப�ைச 

�ற�ைடய �ைதக�

உ��ைட
ம�ச�

�ற�ைடய
�ைதக�

த�
மகர�த�
ேச��ைக

்டம் 18.2 இரு ்ணபு கலபபு
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263 மரபியல் 

நெலும் அறிநதுமகாள்நவாம்
ம�பியலின் கு்�பா்மபா்�பாம்களின் ்ஙகு 

்றறிய கணடுபிடிபபிறகபாை ்�பா்ல் ்ரிசு 1993 ஆம் 
ஆணடு T.H ்மபாரகனுக்கு வைஙகப்்டது. 

 18.5.   குநராநொநசாம்கள், டி.என்.ஏ. 
ெறறும் ஜீன்கள்

மனித உடல் ்ல மில்லியன் ப�ல்களபால் ஆைது. 
ஒவபவபாரு ப�ல்லின் உ்கருவிலும், 
குநராநொநசாம்கள் எை அனைக்கப்டும் பமல்லிய 
நூல் ்்பான்்ற அனமபபுகள் உள்ளை. வால்ந்டயர் 
என்்வர 1888 ஆம் ஆணடு, “கு்�பா்மபா்�பாம்கள்” 
என்்ற ப�பால்னல முதன்முதலில் உருவபாக்கிப 
்யன்்டுத்திைபார.  கு்�பா்மபா்�பாம்கள் என்்னவ 
்பா�ம்்ரியத் தகவல்கனள உள்ளடக்கிய ம�புப 
ப்பாருள்கனளத் தன்ைகத்்த பகபாணடனவ. 

டி.என்.ஏ னவ (டீ ஆக்ஸி ன�்்பா நியூக்ளிக் 
அமிலம்) உள்ளடக்கிய, �ன்கு ஒடுஙகிச் சுருணட 
கு்�பா்ம்டின் இனைகனளக் பகபாணட ம�புப 
ப்பாருள், கு்�பா்மபா்�பாம் ஆகும். ஒரு குறிபபி்ட 
பு்றத்்தபாற்றப ்ணபு கடத்தப்டுவதறகுக் கபா�ணமபாை 
டி.என்.ஏ வின் ்குதி, ஜீன் ஆகும். ஒவபவபாரு ஜீனும் 
கு்�பா்மபா்�பாமில் ஒரு குறிப்பிட்ட அ்ெவி்டத்தில் 
அனமந்துள்ளை. அந்த அனமவிடம் ‘நலாகஸ்’ என்று 
அனைக்கப்டுகி்றது. ப�ல் பிரிதலின் ்்பாது, ஜீன்களில் 
உள்ள ம�புத் தகவல்கள் அடுத்தடுத்த 
தனலமுன்றகளுக்குக் கடத்தப்டுகின்்றை. 

18.5.1 குநராநொநசாம் அ்ெப்பு
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�ேராேமா
ேம�டா

்டம் 18.3 கு்�பா்மபா்�பாம் அனமபபு

�்கபாதரி கு்�பா்ம்டிடுகள் என்று 
அனைக்கப்டும் இ�ணடு ஒத்த இனைகனள 
உள்ளடக்கிய பமல்லிய, நீணட மறறும் நூல் ்்பான்்ற 
அனமபபுகள், கு்�பா்மபா்�பாம்கள் எைப்டும். 

ப�ன்்்�பாமியர, இ�ணடு கு்�பா்ம்டிடுகனளயும் 
ஒரு குறிபபி்ட புள்ளியில் ஒன்்றபாக இனணக்கி்றது. 
ஒவபவபாரு குநராநெடடிடும், திருகு ் ்பால் சுரு்டப்்ட 
பமல்லிய குநராநொனீொ என்்ற அனமப்பால் ஆைது. 
கு்�பா்மபானீமபா தன் முழு நீளத்திறகும் எணணற்ற 
மணி ்்பான்்ற குநராநொமியர்க்ளக 
பகபாணடுள்ளது. கு்�பா்மபா்�பாம்கள் டி.என்.ஏ,  
ஆர.என்.ஏ, கு்�பா்மபா்�பாம் பு�தஙகள் (ஹிஸ்்டபான் 
மறறும் ஹிஸ்்டபான் அல்லபாதனவ) மறறும் சில 
உ்லபாக அயனிகள் ஆகியவறன்றக் பகபாணடது. 
இந்தப பு�தஙகள் கு்�பா்மபா்�பாம் க்டனமபபிறகு 
ஆதபா�மபாக விளஙகுகின்்றை. ஒரு கு்�பா்மபா்�பாம் 
கீழ்க்கணட ்குதிகனள உள்ளடக்கியது. 

முதன்்ெச் சுருககம் 
கு்�பா்மபா்�பாமின் இ�ணடு க�ஙகளும் 

இனணயும் புள்ளி, முதன்்ெச் சுருககம் அல்லது 
மசன்டநராமியர் ஆகும். ப�ல் பிரிதலின் ்்பாது, 
ஸ்பின்டில் �பாரகள் கு்�பா்மபா்�பாம்களுடன் 
இனணயும் ்குதி ப�ன்்்�பாமியர ஆகும். 

இரண்டாம் நி்லச் சுருககம் 
சில கு்�பா்மபா்�பாம்கள் ஏ்தனும் சில 

்குதிகளில் இ�ணடபாம் நினலச் சுருக்கஙகனளயும் 
ப்றறிருக்கும். இந்தப ்குதி உ்கருப ்குதி அல்லது 
உடகருெணி உருவாககும் பகுதி (உ்கருவில் 
உ்கருமணி உருவபாக்கம்) எை அனைக்கப்டுகி்றது. 

டீநலாமியர்
கு்�பா்மபா்�பாமின் இறுதிப ்குதி டீ்லபாமியர 

எை அனைக்கப்டுகி்றது. கு்�பா்மபா்�பாமின் இ�ணடு 
நுனிகளும் எதிப�திரத் தன்னம உனடயை. இது 
அருகில் உள்ள கு்�பா்மபா்�பாம்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று 
்�ருவனதத் தடுக்கி்றது. டீ்லபாமியர 
குநராநொநசாம்களுககு நி்லப்புத் தன்்ெ்ய 
அளித்துப ்�பாமரிக்கி்றது. 

சாடடி்லட
சில கு்�பா்மபா்�பாம்களின் ஒரு முனையில் 

நீண்ட குமிழ் நபான்்ற இ்ையுறுப்பு கபாணப்டுகி்றது. 
இந்த இனணயுறுபபு �பா்டினல் எை 
அனைக்கப்டுகி்றது. �பா்டினல்னடப ப்றறுள்ள
கு்�பா்மபா்�பாம்கள், சாட – குநராநொநசாம்கள் (sat 
– chromosomes) எை அனைக்கப்டுகின்்றை.

டீநலாமியர்கள் ஒவமவாரு மசல்லின் 
முது்ெ்ய உைர்த்தும் 
கடிகாரஙகளாகச் மசயல்படுகின்்றன.
டீ்லபாமியரகள், கு்�பா்மபா்�பாம்களில் 

கபாணப்டும் ் பாதுகபாபபு நியூக்ளி்யபானட  ்பதபாடரவரின� 
ஆகும். ஒவபவபாரு முன்ற ப�ல் ்குப்னடயும் ்்பாதும் 
அனவ குறுகல் அனடகின்்றை. டீ்லபாமியரகள் மிகவும் 
குறுகி, தஙகள் ்வனலனயச் ப�ய்ய முடியபாத ்்பாது, 
ப�ல்கள் முதுனமயனடய கபா�ணமபாகின்்றை.
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264பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

18.5.2  மசன்டநராமியரின் நி்லககு ஏறப 
குநராநொநசாம்களின் வ்ககள் 

ப�ன்்்�பாமியர அனமந்திருக்கும் நினலக்கு 
ஏற் கு்�பா்மபா்�பாம்கள் டீநலாமசன்டரிக, 
அகநராமசன்டரிக, சப் – மெட்டா மசன்டரிக மறறும் 
மெட்டா மசன்டரிக எை வனகப்டுத்தப்்டுள்ளை. 

�ேலாச����

��ைடயான கர� ��ைடயான
    கர�

ெச�டேரா�ய�

ெச�டேரா�ய�


	ட கர�

அ�ேராெச���� ச� – ெம�டாெச���� ெம�டா ெச����

்டம் 18.4 ப�ன்்்�பாமியரின் நினலக்கு ஏற் 
கு்�பா்மபா்�பாம்களின் வனககள்

1. டீநலாமசன்டரிக – ப�ன்்்�பாமியர
கு்�பா்மபா்�பாமின் ஒரு முனையில் கபாணப்டுகி்றது. 
இனவ ்கபால் வடிவ கு்�பா்மபா்�பாம்கள். 

2. அகநராமசன்டரிக – ப�ன்்்�பாமியர
கு்�பா்மபா்�பாமின் ஒரு முனைக்கு அருகில் 
கபாணப்டுவதபால், ஒரு கு்னடயபாை க�மும் ஒரு 
நீணட க�மும் ப்றறுள்ள இனவயும் ்கபால் வடிவக் 
கு்�பா்மபா்�பாம்கள். 

3. சப் – மெட்டா மசன்டரிக – ப�ன்்்�பாமியர
கு்�பா்மபா்�பாமின் னமயத்திறகு அருகில் 
கபாணப்டுகி்றது. எை்வ இ�ணடு �மமற்ற க�ஙகள் 
உருவபாகின்்றை. இனவ J வடிவ அல்லது L வடிவக் 
கு்�பா்மபா்�பாம்கள்.

4. மெட்டா மசன்டரிக – ப�ன்்்�பாமியர
கு்�பா்மபா்�பாமின் னமயத்தில் அனமந்து இ�ணடு 
�ம நீளமுள்ள க�ஙகனள உருவபாக்குகி்றது. இனவ V 
வடிவக் கு்�பா்மபா்�பாம்கள்.

18.5.3  பணிகளின் அடிப்ப்்டயில் 
குநராநொநசாம்களின் வ்ககள் 

யூ்கரி்யபா்டிக் கு்�பா்மபா்�பாம்கள், 
ஆடந்டாநசாம்கள் மறறும் அல்நலாநசாம்கள் எை 
வனகப்டுத்தப்்டுள்ளை. 

உடல் ்ணபுகனள நிரணயிக்கும் ஜீன்கனளப 
ப்றறுள்ளனவ ஆ்்டபா்�பாம்கள் (உடல் 
கு்�பா்மபா்�பாம்கள்) ஆகும். ஆண மறறும் ப்ண
உயிரிகள் �ம எணணிக்னகயில் உடல் 
கு்�பா்மபா்�பாம்கனளப ப்றறுள்ளை. 

ஓர உயிரியின் ்பாலிைத்னத நிரணயிக்கின்்ற 
கு்�பா்மபா்�பாம்கள், அல்்லபா்�பாம்கள் எைப்டும். 

இனவ பால் குநராநொநசாம்கள் அல்லது 
மெடடிநராநசாம்கள் எைவும் அனைக்கப்டுகின்்றை. 

X – கு்�பா்மபா்�பாம்கள் மறறும் Y 
கு்�பா்மபா்�பாம்கள் எை இருவனக ்பால் 
கு்�பா்மபா்�பாம்கள் உள்ளை. மனித இைத்தில், 
ஆணகள் ஒரு X கு்�பா்மபா்�பானமயும் ஒரு Y 
கு்�பா்மபா்�பானமயும் ப்றறுள்ளைர. ப்ணகள் 
இ�ணடு X கு்�பா்மபா்�பாம்கனளப ப்றறுள்ளைர. 

18.5.4 நகரிநயா்்டப் (karyotype) 
எந்த ஒரு குறிபபி்ட வபாழும் உயிரிைத்திறகும் 

(விலஙகு அல்லது தபாவ�ம்), கு்�பா்மபா்�பாம் 
எணணிக்னக மபாறிலியபாக உள்ளது. ஒவபவபாரு 
மனித ப�ல்லிலும் ப்பாதுவபாக 23 ந�ாடி 
குநராநொநசாம்கள் உள்ளை. இதில் 22 ந�ாடி 
ஆடந்டாநசாம்கள் மறறும் 23 வது ந�ாடி 
அல்நலாநசாம்கள் அல்லது ்பால் கு்�பா்மபா்�பாம்கள் 
ஆகும். 

ப்பாதுவபாக, ்பால் இைபப்ருக்கம் ப�ய்யும் 
உயிரிைஙகளின், உடல் ப�ல்களில் 
கு்�பா்மபா்�பாம்கள் ்�பாடிகளபாக இடம் ப்றறுள்ளை. 
இந்த நினல இரு ெய நி்ல (2n) எை 
அனைக்கப்டுகி்றது. இவவுயிரிைஙகள் உற்த்தி 
ப�ய்யும் இைப�ல்களில் ஒரு  கு்�பா்மபா்�பாம் 
பதபாகுபபு ம்டும் இடம் ப்றறுள்ளது. எை்வ இை 
ப�ல்கள் ஒற்்ற ெய மசல்கள் (n) எை 
அனைக்கப்டுகின்்றை. 

ஓர உயிரிைத்தில் ப�ல் உ்கருவில் உள்ள
குநராநொநசாம்களின் எணணிக்க, அளவு ெறறும் 
வடிவம், ்கரி்யபானடப எைப்டுகி்றது. ஒரு 
சிறறிைத்தின் ்கரி்யபானடப வன�்ட விளக்கம், 
இடிநயாகிராம் (Idiogram) எை அனைக்கப்டுகி்றது. 
இதில் அனைத்து பம்டபாநினல  கு்�பா்மபா்�பாம்களும் 
ஒத்தின�வபாை கு்�பா்மபா்�பாம் ்�பாடிகளபாக 
அவறறின் நீளம், தடிமன், ப�ன்்்�பாமியரின் நினல, 
வடிவம் மறறும் ்ல ்ணபுகளின் இ்றஙகு வரின�யில் 
இடம் ப்றறுள்ளை. ்பால் கு்�பா்மபா்�பாம்கள் 
இவவரின�யின் இறுதியில் உள்ளை. 

ஆ�ேடாேசா�க� பா� �ேராேமாேசா�க�
(ெப�) (ஆ�)

்டம் 18.5 இயல்்பாை மனித ்கரி்யபானடப
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265 மரபியல் 

 18.6   டி.என்.ஏ அ்ெப்பு
டி.என்.ஏ என்்து ம�புத் 

தகவல்கனள உள்ளடக்கிய 
்பா�ம்்ரியப ப்பாருள். இது 
கு்�பா்மபா்�பாமின் மிக 
முக்கியக் கூ்றபாகும். ந�ம்ஸ் 
வாடசன் மறறும் ஃபிரான்சிஸ் 
கிரிக ஆகி்யபார பவளியி்ட  
டி.என்.ஏ வின் முப்ரிமபாண 
அனமபபு, ப்ரும்்பாலபாக ஏறறுக்பகபாள்ளப்்ட  
டி.என்.ஏ. மபாதிரி ஆகும். ்�பாஸலின்் ஃபி�பாஙகளின் 
மறறும் பமௌரிஸ் வில்கின்ஸ் ஆகி்யபாரின் டி.என்.ஏ 
X கதிர விளிம்பு விலகல் ஆய்வின் அடிப்னடயில்  
டி.என்.ஏவின் முப்ரிமபாண மபாதிரினய வபா்�ன் 
மறறும் கிரிக் பவளியி்டைர. நியூக்ளிக் அமிலஙகளின் 
மூலக்கூறு அனமபபு ்றறி இவரகளின் 
கணடுபிடிபபுகனளப ்பா�பா்டும் விதமபாக 1962 ஆம் 
ஆணடு மருத்துவத்திறகபாை ்�பா்ல் ்ரிசு 
இவரகளுக்கு வைஙகப்்டது. 

டி.என்.ஏ மூலககூறின் நவதி இ்யபு 
டி.என்.ஏ என்்து மில்லியன் கணக்கபாை

நியூக்ளி்யபானடடுகனள உள்ளடக்கிய மிகப ப்ரிய 
மூலக்கூறு ஆகும். எை்வ இது பாலி 
நியூகளிநயா்்டடு (poly – ்ல ) எைவும் 
அனைக்கப்டுகி்றது. ஒவபவபாரு 
நியூக்ளி்யபானடடுகளும் மூன்று கூறுகனள 
உள்ளடக்கியது. 
1.  ஒரு �ரக்கன� மூலக்கூறு – டீ ஆக்சின�்்பாஸ்

�ரக்கன�
2. ஒரு ன�்��ன் கபா�ம்

 டி.என்.ஏ வில் உள்ள ன�்��ன் கபா�ஙகள்
இருவனகப்டும். அனவ
(அ)  பியூரின்கள் (அடினைன் மறறும்

குவபானைன்)
(ஆ)  பிரிமிடின்கள் (ன�்்டபாசின் மறறும்

னதமின்) 
3. ஒரு ்பாஸ்்்் பதபாகுதி

நியூகளிநயா்சடு ெறறும் நியூகளிநயா்்டடு
நியூக்ளி்யபான�டு = ன�்��ன் கபா�ம்  + �ரக்கன� 
நியூக்ளி்யபானடடு = நியூக்ளி்யபான�டு + ்பாஸ்்்்

இடம்ப்றறுள்ள பியூரின்கள் மறறும் 
பிரிமிடின்களுக்கு ஏற் நியூக்ளி்யபானடடுகள் 
உருவபாகின்்றை. 

18.6.1  வாடசன் ெறறும் கிரிககின் 
டி.என்.ஏ ொதிரி

1.  டி.என்.ஏ மூலக்கூறு இ�ணடு 
பாலிநியூகளிநயா்்டடு இனைகளபால் ஆைது

2.  இந்த இனைகள் இரட்்டச் சுருள் அனமபன்
உருவபாக்குகின்்றை. இவவினைகள்
ஒன்றுக்பகபான்று எதிர இனண இயல்புடன்
எதிமரதிர் தி்சகளில் ப�ல்கின்்றை.

3. னமயத்தில் உள்ள ன�்��ன் கபா�ஙகள், 
சர்கக்ர – பாஸ்நபட பதபாகுதியுடன் 
இனணக்கப்்டுள்ளை. இந்தத் பதபாகுதிகள் டி.
என்.ஏ வின் முதுபகலும்்பாக உள்ளை. 

4. ன�்��ன் கபா�ஙகள் இனணவுறுதல், 
எபப்பாழுதும் ஒரு குறிபபி்ட விதத்தி்ல்ய 
அனமகி்றது. அனவ எபப்பாழுதும் ன�்��ன் 
பினணபபுகளபால் இனணக்கப்டுகின்்றை. 
•  அடினைன் (A) னதமினுடன் (T) இ�ணடு

ன�்��ன் பினணபபுகளபால்
இனணக்கப்்டுள்ளது. (A = T)

• ன�்்டபாசின் (C) குவபானைனுடன் (G) 
மூன்று ன�்��ன் பினணபபுகளபால் 
இனணக்கப்்டுள்ளது.  (C ≡ G)

இத்தனகய இனணவுறுதல் நிரப்பு கார 
இ்ைவுறுதல் என்று அனைக்கப்டுகி்றது. 

்டம் 18.6 டி.என்.ஏ அனமபபு
4. ன�்��ன் கபா�ஙகளுக்கு இனட்யயபாை 

ன�்��ன் பினணபபு டி.என்.ஏ விறகு 
நினலபபுத் தன்னமனயத் தருகி்றது. 

5.  இ�்னடச் சுருள் அனமபபின் ஒவபவபாரு சுறறும்
34A° (3.4nm) அளவிலபாைது. ஒரு முழு
சுறறில் ்த்து கபா� இனணகள் உள்ளை.

6.  இ�்னடச் சுருளில் உள்ள நியூக்ளி்யபானடடுகள்
்பாஸ்்்பா னட எஸ்டர பினணபபுகளபால் ஒன்்றபாக
இனணக்கப்்டுள்ளை.
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266பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்
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்டம் 18.7 டி.என்.ஏ வில் உள்ள
நியூக்ளி்யபானடடுகள் 

18.6.2 டி.என்.ஏ இரடடிப்பாதல் 
டி.என்.ஏ இ�்டிப்பாதல் என்்து ஒரு ப�ல்லில் 

�னடப்றும் அடிப்னடச் ப�யல்்பாடுகளில் ஒன்று. 
இ�்டிப்பாதல் ப�யல்்பா்டின் ப்பாழுது டி.என்.ஏ 
மூலக்கூறு தன் அனமபன் ஒத்த �கல்கனள 
உருவபாக்குகி்றது. டி.என்.ஏ மூலக்கூறின் இரு 
இனைகளும் நி�பபு கபா� இனணகனளப ப்றறுள்ளை. 
ஒவபவபாரு இனையிலும் உள்ள நியூக்ளி்யபானடடுகள் 
புதிய இனை உருவபாக்குவதறகபாை தகவல்கனள 
அளிக்கின்்றை. ஒவபவபாரு முன்ற ப�ல் ்குப்னடயும் 
ப்பாழுதும் இ�ணடு ்�ய் ப�ல்களும் தபாய் ப�ல் 
்்பான்்்ற �ரியபாக அ்த ம�பியல் தகவல்கனளப 
ப்றறுள்ளை. டி.என்.ஏ இ�்டிப்பாதல் கீழ்க்கணட 
நிகழ்வுகனள உள்ளடக்கியது. 

இரடடிப்பாதலின் மதா்டககம் 
டி.என்.ஏ வின் குறிபபி்ட புள்ளியில் இ�்டிப்பாதல் 

பதபாடஙகுகி்றது. இந்த புள்ளிகள் இரடடிப்பாதல் 
மதா்டஙகும் இ்டஙகள் ஆகும். இ�ணடு இனைகளும் 
பிரிந்து பின் விலக ஆ�ம்பித்து இபபுள்ளியில் 
இரடடிப்பாதல் க்வ உருவபாகி்றது. 

டி.என்.ஏ மூலககூறு பிரிதல் 
இ�்டிப்பாதல் பதபாடஙகும் இடத்தில், 

மெலிநகஸ் என்்ற ப�பாதி இனணகி்றது. ப�லி்கஸ், 
டி.என்.ஏ வின் இ�ணடு இனைகனளயும் பிரிக்கி்றது. 
ந்டாநபாஐநசாமெநரஸ் ப�பாதி இ�்டிப்பாதல் 
கனவயின் ்ம்ல உள்ள இ�்னடச் சுருனள பிரித்து, 
அனவ பிரியும் ப்பாழுது ஏற்்ட முறுக்கல்கனள 
நீக்குகி்றது. பிரிந்த ஒவபவபாரு டி.என்.ஏ இனையும் 
புதிய டி.என்.ஏ இனைக்கபாை ‘மபாதிரி உரு’ (template) 
்்பான்று ப�யல்்டுகின்்றை. 

�.எ�.ஏ பா�ெமேர�

�ல �.எ�.ஏ

ெப�ேறா  �.எ�.ஏ

ஒகசா	
��� ஆ.எ�.ஏ

�ைரம
�ைரேம�

ெஹ�ேக�

��த�	ய இைழ

வ� நட��� இைழ

ேடாேபாஐேசாெமேர�

்டம் 18.8 டி.என்.ஏ இ�்டிப்பாதல் 

நெலும் அறிநதுமகாள்நவாம்
டி.என்.ஏ ்ேடர�ன் காரம் 

இ்ைவுறுதலுககான சார்காஃப் விதி 

எர்வின் சார்காஃப் கூறறுப்டி, டி.என்.ஏ வில் 
எபப்பாழுதும் அடினைனின் விகிதமும் னதமினின் 
விகிதமும் �மமபாக உள்ளை. ் மலும், குவபானைனின் 
விகிதமும் ன�்்டபாசினின் விகிதமும் எபப்பாழுதும் 
�மமபாக உள்ளை. 
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ஆர்.என்.ஏ பி்ரெர் உருவாதல் 
ஆர.என்.ஏ பின�மர என்்து ஆர.என்.ஏ 

நியூக்ளி்யபானடடுகளின் ஒரு சிறிய ்குதி ஆகும்.  
இ�்டிப்பாதல் பதபாடஙகும் இடத்திறகு அருகில் உள்ள 
டி.என்.ஏ மபாதிரி உரு, ஆர.என்.ஏ பின�மன�த் 
்தபாறறுவிக்கி்றது. 

மபறந்றார் இ்ையிலிருநது புதிய நிரப்பு இ்ையின் 
நதாற்றம்

ஆர.என்.ஏ பின�மர உருவபாை பின்பு, டி.என்.ஏ 
பாலிமெநரஸ் என்்ற ப�பாதியின் உதவியுடன் 
நியூக்ளி்யபானடடுகள் ்�ரக்கப்டுகின்்றை. 
ஒவபவபாரு ப்ற்்றபார இனையிலிருந்தும் புதிய நி�பபு 
டி.என்.ஏ இனை உருவபாகி்றது. புதிய இனை 
உருவபாக்கம் ஒறன்றத் தின�யில் �னடப்றுகி்றது.

ஓர இனையில், ்�ய் இனை பதபாடரச்சியபாை 
இனையபாக உருவபாக்கப்டுகி்றது. இது வழி ே்டத்தும் 
இ்ை (Leading stand) எை அனைக்கப்டுகி்றது. 
மற்்றபார இனையில் டி.என்.ஏ.வின் சிறிய ்குதிகள் 
உருவபாக்கப்டுகின்்றை. இந்த இனை பின்தஙகிய 
இ்ை (lagging stand) எை அனைக்கப்டுகி்றது.   டி.
என்.ஏ வின் சிறிய ்குதிகள், ஒகசாகி துணடுகள் எை 
அனைக்கப்டுகின்்றை. இந்த துணடுகள், டி.என்.ஏ 
லிநகஸ் ப�பாதியபால் ஒன்றினணக்கப்டுகின்்றை. 

இ�்டிப்பாதல் கனவயின் இரு ்க்கஙகளும் 
ம்டர்மினஸ் என்்ற இடத்தில் �ந்திக்கும் ்்பாது 
இ�்டிப்பாதல் முடிவனடகி்றது. இ�்டிப்பாதல் 
பதபாடஙகும் நினலக்கு எதிரத் தின�யில் படரமிைஸ் 
உள்ளது. 

18.6.3 டி.என்.ஏ வின் முககியத்துவம்
•  இது ம�பியல் தகவல்கனள ஒரு 

தனலமுன்றயிலிருந்து அடுத்த
தனலமுன்றக்குக் கடத்துகி்றது.

•  இது பு�தஙகள் உருவபாக்கத்திறகுத்
்தனவயபாை தகவல்கனளப ப்றறுள்ளது. 

•  ஒரு உயிரிைத்தின் வளரச்சி �பார மறறும்
வபாழ்வியல் ப�யல்்பாடுகனளக்
க்டுப்டுத்துகி்றது.

 18.7   பாலின நிர்ையம்
கருவுற்ற மு்னட, ஆண அல்லது ப்ண 

உயிரியபாக வளரச்சியனடவது ்பாலிை நிரணயம் 
எைப்டும். ஒரு உயிரியின் ்பாலிைம் 
கு்�பா்மபா்�பாம்களபால் நிரணயிக்கப்டுகி்றது. 

18.7.1 ெனிதனில் பாலின நிர்ையம்
மனிதனில் உள்ள 23 ்�பாடி 

கு்�பா்மபா்�பாம்களில் 22 ்�பாடி ஆ்்டபா்�பாம்கள் 

மறறும் 1 ்�பாடி (23வது  ்�பாடி) ்பால் 
கு்�பா்மபா்�பாம்கள் என்்னத நினைவில் பகபாள்ள 
்வணடும். ப்ண ்கமீ்டுகள் அல்லது அணட 
ப�ல்கள் ஒ்� மபாதிரியபாை கு்�பா்மபா்�பாம் 
அனமபன்ப (22 + x) ப்றறுள்ளை. ஆக்வ, மனித 
இைத்தில் ப்ண உயிரிகள் நொநொநகமீடடிக 
ஆகும். 

ஆண ்கமீ்டுகள் அல்லது விந்தணுக்கள் 
இ�ணடு வனகப்டும். இ�ணடு வனககளும் �ம 
விகிதத்தில் உருவபாகின்்றை. அனவ (22 + X) 
கு்�பா்மபா்�பாம்கனள உனடய விந்தணுக்கள் 
மறறும் (22 + Y) கு்�பா்மபா்�பாம்கனள உனடய 
விந்தணுக்கள். மனித இைத்தில் ஆணகள் 
மெடடிநராநகமீடடிக எை அனைக்கப்டுகின்்றைர. 

தா� த�ைத 

��த�

ெப� ஆ�

அ�ட�

��த�

க�
��ைட

ஆ�

ெப�

்டம் 18.9 மனிதனில் ்பாலிை நிரணயம்

அணடம் (X), X – கு்�பா்மபா்�பாம் பகபாணட 
விந்தணு்வபாடு இனணந்தபால், XX  உயிரி (மபண) 
உருவபாகி்றது. அணடம் (X), Y – கு்�பா்மபா்�பாம் 
பகபாணட விந்தணு்வபாடு இனணந்தபால் XY – உயிரி 
(ஆண) உருவபாகி்றது. தந்னத உருவபாக்கும் 
விந்தணு்வ, குைந்னதயின் ்பாலிைத்னத 
நிரணயிக்கி்றது. குைந்னதயின் ்பாலிைத்னத
நிரணயிப்தில் தபாய்க்கு எவவிதப ்ஙகும் இல்னல. 

எவவபாறு கு்�பா்மபா்�பாம்கள் ்பாலிை 
நிரணயித்தலில் ்ஙகு பகபாள்கின்்றை என்்னதப 
்பாரப்்பாம். (22+X) அணடம் (22+X) விந்தணுவுடன் 
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கருவுறும் ப்பாழுது ப்ண குைந்னத (44+XX) 
உருவபாகி்றது. (22+X) அணடம், (22+Y) 
விந்தணுவுடன் கருவுறும் ப்பாழுது ஆண குைந்னத 
(44+XY) உருவபாகி்றது. 

18.7.2 சடுதிொற்றம் 
ஈன�ோத்தீரோ லோமோர்க்கியோ�ோ, மபானல ்�� 

பிரிம்்�பாஸ் வனக தபாவ�த்தில், தபாம் கணடறிந்த 
பு்றத்்தபாற்றப ்ணபு மபாற்றஙகளின் அடிப்னடயில் 
1901 ஆம் ஆணடு ஹியூநகா டீ விரிஸ் என்்வர 
‘�டுதிமபாற்றம்’ என்்ற ப�பால்னல அறிமுகப்டுத்திைபார. 
்�ம்்ன�யபாகத் பதபாட�க்கூடிய, திடீப�ை ஓர 
உயிரியின் ம�புப ப்பாருளில் (DNA) திடீப�ை ஏற்டும் 
மபாற்றம் ‘�டுதிமபாற்றம்’ எைப்டும். 

�டுதிமபாற்றம் இ�ணடு வனகப்டும். அனவ 
கு்�பா்மபா்�பாம் �டுதிமபாற்றம் மறறும் ஜீன் 
�டுதிமபாற்றம்.

1. குநராநொநசாம் சடுதி ொற்றம் 
குநராநொநசாம் அ்ெப்பு அல்லது 

எணணிக்கயில் ஏற்டும் திடீர் ொற்றம், 
கு்�பா்மபா்�பாம்  �டுதிமபாற்றம்  எை 
அனைக்கப்டுகி்றது. இதன் வினளவபாக கீழ்க்கணட 
நினலகள் ்தபான்்றலபாம். 
(i) குநராநொநசாம் அ்ெப்பில் ஏறபடும் ொற்றஙகள் 

ப்பாதுவபாக, ப�ல் ்குபபின் ்்பாது ஏற்டும் 
தவறுகளபால் கு்�பா்மபா்�பாம் அனமபபில் மபாற்றஙகள் 
ஏற்டுகின்்றை. கு்�பா்மபா்�பாம்களில் ஏற்டும் 
நீக்கமனடதல், இ�்டிப்பாதல், தனலகீழ் மபாற்றம் 
மறறும் இடம்ப்யரதல் ஆகியவறறின் வினளவபாக 
ஜீன்களின் எணணிக்னக மறறும் அனமபபில் மபாற்றம் 
ஏற்டுகி்றது. 
(ii) குநராநொநசாம் எணணிக்கயில் ஏறபடும் 
ொற்றஙகள்

இனவ, ஒரு ப�ல்லில் இடம்ப்றறுள்ள
கு்�பா்மபா்�பாம் எணணிக்னக அதிகரித்தல் அல்லது 
குன்றதல் ஆகியவறன்ற உள்ளடக்கியது. இது பன்ெய 
நி்ல (பிளபாய்டி) எைப்டுகி்றது. ்ன்மய நினல இரு 
வனகப்டும். அ) யூபிளாய்டி ஆ) அன்யூபிளாய்டி 

யூபிளாய்டி 
உயிரிகள் வைக்கமபாை இருமய (2n) 

கு்�பா்மபா்�பாம்கனள விட அதிக எணணிக்கயில் 
ப்றறுள்ள நினல யூபிளபாய்டி எைப்டும். ஒரு உயிரி 
மூன்று ஒறன்றமய கு்�பா்மபா்�பாம் பதபாகுபபுகனளப 
ப்றறிருந்தபால் அது மும்ெய நி்ல (3n) எைப்டும். 
மும்மயத் தபாவ�ஙகள் மறறும் விலஙகுகள் ப்பாதுவபாக 
மல்டுத்தன்னம உனடயனவ. ஒரு உயிரி �பான்கு 
ஒறன்றமயத் பதபாகுபபுகனளப ப்றறிருந்தபால் அது 
ோன்ெய நி்ல (4n) எைப்டும். �பான்மய நினலத் 
தபாவ�ஙகள் �ன்னம ்யக்கக் கூடியனவ. ஏபைனில் 

�பான்மய நினல, ப்ரும்்பாலும் அளவில் ப்ரிய ்ைம் 
மறறும் பூக்கனள வினளவிக்கும். 

�ைதக�

�ைதக�
இ�ைல 

இ�மய (2n)
வாைழ�பழ


ப	மய
வாைழ�பழ


்டம் 18.10 யூபிளபாய்டி

மும்மய ஆளி இருமய ஆளி

அன்யூபிளாய்டி 
பதபாகுபபில் உள்ள ஒன்று அல்லது அதறகு 

்மற்்ட கு்�பா்மபா்�பாம்கனள இைத்தல் அல்லது 
கூடுதலாகப் மபறுதல் அன்யூபிளாய்டி எைப்டும். இது 
மூன்று வனகப்டும். நொநனாநசாமி (2n-1), 
டி்ரநசாமி (2n+1) ெறறும் ேல்லிநசாமி (2n -2) 
அன்யூபிளபாய்டி நினலக்கபாை ப்பாதுவபாக அறியப்்ட 
எடுத்துக்கபா்டு மனிதனில் ஏற்டும் டவுன் ்�பாய்க் 
கூ்டு அறிகுறி (syndrome).

்டவுன் நோய்க கூடடு அறிகுறி 
இந்த நினல முதன்முதலபாக லாஙக்டன் ்டவுன் 

என்்ற மருத்துவ�பால் 1866 ஆம் ஆணடு  அனடயபாளம் 
கபாணப்்டது. இது 21 வது குநராநொநசாமில் ஒரு 
கூடுதல் �கல் கு்�பா்மபா்�பாம் (21 வது டி்ரநசாமி) 
உள்ள ம�பியல் நினல ஆகும். மைவளரச்சிக் 
குன்ற்பாடு, தபாமதமபாை வளரச்சி, �டத்னத �பாரந்த 
பி�ச்�னைகள், ்லவீைமபாை தன� அனமபபு, ்பாரனவ 
மறறும் ்க்டல் குன்ற்பாடு ஆகியனவ ்பாதிக்கப்்ட 
குைந்னதகளிடம் கபாணப்டும் சில நினலகள்: 

ட�� ேநா� ������ ேக�ேயாைட�

்டம் 18.11 அன்யூபிளபாய்டி
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2. ஜீன் அல்லது புள்ளி சடுதிொற்றம்
ஒரு ஜீனின் நியூகளிநயா்்டடு வரி்சயில் 

ஏறபடும் ொற்றஙகள் ஜீன் �டுதிமபாற்றம் எைப்டும். 
இது ஒன்று அல்லது அதறகு ்மற்்ட ன�்��ன் 
கபா�ஙகளில் ஏற்டும் ்திலீடு ப�ய்தல், நீக்கமனடதல், 
இனடச்்�ரதல் அல்லது தனலகீைபாதல் ஆகியவறன்ற 
உள்ளடக்கியது. ஜீன்களில் ஏற்டும் மபாற்றம் ஒரு 
உயிரியின் இயல்புக்கு மபா்றபாை பு�த உற்த்திக்கு 
வழிவகுக்கி்றது. 

ஒறன்ற ஜீனில் ஏற்டும் திடீர 
மபாற்றத்தபால் கதிர அரிவபாள் இ�த்த
்�பானக ்�பாய் ஏற்டுகி்றது. இந்த
ஜீனில் ஏற்டும் மபாற்றம், ஹீ்மபா 

கு்ளபாபின் மூலக்கூறில் உள்ள பு�தப ்குதியின் 
அனமபபில் மபாற்றத்னத ஏற்டுத்துகி்றது. பு�த 
மூலக்கூறில் ஏற்்ட மபாற்றத்திைபால், இந்த
ஹீ்மபாகு்ளபாபினைக் பகபாணடுள்ள சிவபபு இ�த்த
ப�ல்கள் கதிர அரிவபாள் வடிவத்னதப ப்றுகின்்றை. 

நி்னவில் மகாள்க
 � ்வறு்பாடு மிகவும் ப�ருக்கமபாை

விலஙகுகளிடமும் கபாணப்டுகி்றது. 
 � பமணடல் தைது ஆய்விறகு 7 ்ணபுகனளத்

்தரந்பதடுத்தபார அனவ முன்ற்ய மலரின் நி்றம்,
அனமவிடம், வினதயின் வடிவம், நி்றம், கனியின்
நி்றம் மறறும் வடிவம், தணடின் உய�ம்.

 � ஒவபவபாரு ்்டபாணிச் ப�டியிலும் இ�ணடு
கபா�ணிகள் ஒரு ்ணபு உருவபாவதறகுக்
கபா�ணமபாக உள்ளை.

 � ப்ற்்றபாரிடமிருந்து ்ணபுகள் கடத்தப்டும்
நிகழ்வு ்பா�ம்்ரியம் என்று அனைக்கப்டும்

 � ஒவபவபாரு மனித ப�ல்லும் 23 ்�பாடி
கு்�பா்மபா்�பாம்கனளக் பகபாணடுள்ளது. இதில்
22 ்�பாடி ஆ்்டபா்�பாம்கள் மறறும் ஒரு ்�பாடி
அல்்லபா்�பாம்கள் எைப்டும்.

 � ஒரு கு்�பா்மபா்�பாம் உள்ளடக்கிய ்குதிகள்
முதன்னமச் சுருக்கம், ப�ன்்்�பாமியர,
இ�ணடபாம் நினலச் சுருக்கம், டீ்லபாமியர மறறும்
�பா்டினல்.

 � ப�ன்்்�பாமியரின் நினலனயப ப்பாறுத்து
கு்�பா்மபா்�பாம்கள், டீ்லபாப�ன்்ரிக்,
அக்்�பாப�ன்்ரிக், �ப-பம்டபா ப�ன்்ரிக் மறறும்
பம்டபா ப�ன்்ரிக் கு்�பா்மபா்�பாம்கள் எை
வனகப்டுத்தப்்டுள்ளை.

 � டி.என்.ஏ வின் ஒவபவபாரு நியூக்ளி்யபானடடும்
ஒரு டீ ஆக்ஸி ன�்்பாஸ் �ரக்கன�, ஒரு
ன�்��ன் கபா�ம் மறறும் ஒரு ்பாஸ்்்் பதபாகுதி
ஆகியவறன்றக் பகபாணடுள்ளை. எபப்பாழுதும்
பியூரின் மறறும் பிரிமிடின்களுக்கு இனட்ய
இனணவுறுதல் நிகழ்கி்றது.

 � தந்னத உருவபாக்கும் விந்தணு்வ, குைந்னதயின்
்பாலிைத்னத நிரணயிக்கி்றது. குைந்னதயின்
்பாலிைத்னத நிரணயிப்தில் தபாய்க்கு எவவிதப
்ஙகும் இல்னல.

 � ஒரு உயிரியின் ம�புப ப்பாருளில் திடீப�ை
ஏற்டும், ்�ம்்ன�யபாகத் பதபாட�க்கூடிய மபாற்றம்
�டுதிமபாற்றம் எைப்டும்.

I. சரியான வி்்ட்யத் நதர்நமதடு.
1. பமணடலின் கருத்துப்டி அல்லீல்கள் கீழ்க்கணட

்ணபுகனளப ப்றறுள்ளை
அ. ஒரு ்�பாடி ஜீன்கள்
ஆ. ்ணபுகனள நிரணயிப்து
இ. ம�்ணுக்கனள (ஜீன்) உருவபாக்குவது
ஈ. ஒடுஙகு கபா�ணிகள்

2. எந்நிகழ்ச்சியின் கபா�ணமபாக 9:3:3:1 உருவபாகி்றது?
அ. பிரிதல்
ஆ. குறுக்்க கலத்தல்
இ. �பாரபின்றி ஒதுஙகுதல்
ஈ. ஒடுஙகு தன்னம

3. ப�ல் ்குப்னடயும் ்்பாது, ஸ்பின்டில் �பாரகள்
கு்�பா்மபா்�பாமுடன் இனணயும் ்குதி
அ. கு்�பா்மபாமியர
ஆ. ப�ன்்்�பா்�பாம்
இ. ப�ன்்்�பாமியர
ஈ. கு்�பா்மபானீமபா

4. ப�ன்்்�பாமியர னமயத்தில் கபாணப்டுவது
____________  வனக கு்�பா்மபா்�பாம்
அ. டீ்லபா ப�ன்்ரிக்
ஆ. பம்டபா ப�ன்்ரிக்
இ. �ப – பம்டபா ப�ன்்ரிக்
ஈ. அக்்�பா ப�ன்்ரிக்

 ெதிப்பீடு
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5. டி.என்.ஏ வின் முதுபகலும்்பாக ____________
உள்ளது.
அ. டீ ஆக்ஸி ன�்்பாஸ் �ரக்கன�
ஆ. ்பாஸ்்்்
இ. ன�்��ன் கபா�ஙகள்
ஈ. �ரக்கன� ்பாஸ்்்்

6. ஒக�பாகி துணடுகனள ஒன்்றபாக இனணப்து
____________
அ. ப�லி்கஸ்
ஆ. டி.என்.ஏ ்பாலிபம்�ஸ்
இ. ஆர.என்.ஏ பின�மர
ஈ. டி.என்.ஏ லி்கஸ்

7. மனிதனில் கபாணப்டும் கு்�பா்மபா்�பாம்களின்
எணணிக்னக ____________ 
அ.  22 ்�பாடி ஆ்்டபா்�பாம்கள் மறறும் 1 ்�பாடி

அல்்லபா்�பாம்கள்
ஆ. 22 ஆ்்டபா்�பாம்கள் மறறும் 1 அல்்லபா்�பாம்
இ. 46 ஆ்்டபா்�பாம்கள்
ஈ.  46 ்�பாடி ஆ்்டபா்�பாம்கள் மறறும் 1 ்�பாடி

அல்்லபா்�பாம்கள் 
8. ்ன்மய நினலயில் ஒன்று அல்லது அதறகு

்மற்்ட கு்�பா்மபா்�பாம்கனள இைத்தல்
____________ எை அனைக்கப்டுகி்றது.
அ. �பான்மய நினல ஆ. அன்யூபிளபாய்டி 
இ. யூபிளபாய்டி ஈ. ்ல ்ன்மய நினல 

II. நகாடிட்ட இ்டஙக்ள நிரப்புக.
1. பமணடலின் ஒரு ்�பாடி ்வறு்்ட ்ணபுகள்

____________ எை அனைக்கப்டுகின்்றது.
2. ஒரு குறிபபி்ட ் ணபின் (ஜீனின்)பவளித்்தபாற்றம்

____________ எைப்டும்.
3. ஒவபவபாரு ப�ல்லின் உ்கருவில் கபாணப்டும்

பமல்லிய நூல் ்்பான்்ற அனமபபுகள்
____________ எை அனைக்கப்டுகின்்றை.

4. ஒரு டி.என்.ஏ  இ�ணடு ____________
இனைகளபால் ஆைது.

5. ஒரு ஜீன் அல்லது கு்�பா்மபா்�பாம் ஆகியவறறின்
அனமபபு அல்லது அளவுகளில் ஏற்டக்கூடிய
்�ம்்ன�யபாகத் பதபாட�க்கூடிய  மபாற்றஙகள்
____________ எை அனைக்கப்டுகின்்றை.

III.  கீழ்ககண்ட கூறறு சரியா, தவ்றா எனக
கூறுக. தவ்்ற திருத்தி எழுதுக.

1. பமணடலின் இரு ்ணபு கலபபு விகிதம் F2
தனலமுன்றயில் 3 : 1 ஆகும்.

2. ஒடுஙகு ்ண்பாைது ஓஙகு ்ணபிைபால்
மபாற்றப்டுகி்றது.

3. ஒவபவபாரு ்கமீ்டும் ஜீனின் ஒ்� ஒரு
அல்லீனலக் பகபாணடுள்ளது.

4. ஜீன் அனமபபில் ்வறு்்ட இ�ணடு
தபாவ�ஙகனளக் கலபபிைம் ப�ய்து ப்்றப்்ட
�ந்ததி கலபபுயிரி ஆகும்.

5. சில கு்�பா்மபா்�பாம்களில் டீ்லபாமியர எைப்டும்
நீணட குமிழ் ்்பான்்ற இனணயுறுபபு
கபாணப்டுகி்றது.

6. டி.என்.ஏ ்பாலிபம்�ஸ் ப�பாதியின் உதவியுடன்
புதிய நியூக்ளி்யபானடடுகள் ்�ரக்கப்்டு புதிய
நி�பபு டி.என்.ஏ இனை உருவபாகி்றது.

7. டவுன் ்�பாய்க் கூ்டு அறிகுறி என்்து 45
கு்�பா்மபா்�பாம்கள் உள்ள ம�பியல் நினல

IV. மபாருத்துக.

ஆ்்டபா்�பாம்கள் டின�்�பாமி 21
இருமய நினல 9:3:3:1
அல்்லபா்�பாம்கள் 22 ்�பாடி

கு்�பா்மபா்�பாம்கள் 

டவுன் ்�பாய்க் கூ்டு அறிகுறி 2n
இரு்ணபுக் கலபபு 23வது ்�பாடி 

கு்�பா்மபா்�பாம்கள் 

V.  ஒரு வாககியத்தில் வி்்டயளி.
1. ஈரினண ்வறு்்ட ்ணபுகனளக் பகபாணட

உயிரிகளில் கலபபிைம் ப�ய்வது எவவபாறு
அனைக்கப்டுகி்றது?

2. எந்தச் சூழ்நினலயில் இ�ணடு அல்லீல்களும்
ஒத்த நினலயில் இருக்கும்?

3. ஒரு ்தபா்டப ்்டபாணிச் ப�டி இனலக்
்கபாணத்தில் மலரகனளத் ்தபாறறுவிக்கி்றது.
மறப்றபாரு ப�டி நுனியில் மலரகனளத் 
்தபாறறுவிக்கி்றது. இவறறுள் எது ஓஙகு ் ணன்ப
ப்றறிருக்கும்? 

4. ம�புவழியபாக ஒரு குறிபபி்ட ்ணபினைக்
கடத்தும் டி.என்.ஏ வின் ்குதிக்கு என்ை ப்யர?

5. டி.என்.ஏவில் நியூக்ளி்யபானடடுகனள 
இனணக்கும் பினணபபின் ப்யன� எழுதுக. 

VI.  குறுகிய வி்்டயளி.
1. பமணடல் தன் ஆய்விறகு ஏன் ்தபா்டப

்்டபாணிச் ப�டினயத் ்தரந்பதடுத்தபார?
2. பீ்ைபானடப, ஜீ்ைபானடப ்றறி நீவிர அறிவது 

என்ை? 
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3. அல்்லபா்�பாம்கள் என்்றபால் என்ை?
4. ஒக�பாகி துணடுகள் என்்றபால் என்ை?
5. தபாவ�ஙகள் மறறும் விலஙகுகளில் யூபிளபாய்டி

நினல �பாதகமபாைதபாக ஏன் கருதப்டுகி்றது?
6. ஒரு தூய ப�்னடத்  தபாவ�மபாைது (TT) தூய

கு்னடத்  தபாவ�த்துடன் கலபபு ப�ய்யப்டுகி்றது.
இதில் ்தபான்றும் F1 மறறும் F2 தனலமுன்ற
தபாவ�ஙகள்  எவவனக தன்னமயுனடயை
என்்னத விளக்குக.

7. கு்�பா்மபா்�பாமின் அனமபன் விவரிக்கவும்
8. கீ்ை பகபாடுக்கப்்டுள்ள ்டத்தில் டி.என்.ஏவின்

்பாகஙகனளக் குறிக்கவும். அதன் அனமபன்
சுருக்கமபாக விவரிக்கவும்.

VII.  விரிவான வி்்டயளி.
1. தகுந்த எடுத்துக்கபா்டுடன் இரு ்ணபுக் கலபன்

விளக்குக. இது ஒரு ்ணபுக் கலபபிலிருந்து
எவவனகயில் ்வறு்டுகி்றது?

2. டி.என்.ஏ அனமபபு எவவபாறு உருவபாகியுள்ளது?
டி.என்.ஏவின் உயிரியல் முக்கியத்துவம் யபாது?

3. புதிதபாகப பி்றந்த குைந்னதயின் ்பாலிை நிரணயம்
ஒரு தறப�யல் நிகழ்வு. தபா்யபா தந்னத்யபா
இதறகுப ப்பாறுப்பாக கருத முடியபாது.
குைந்னதயின் ்பாலிைத்னத எத்தனகய இை ப�ல்
இனணவு முடிவு ப�ய்கி்றது?

VIII.  உயர் சிநத்ன வினாககள்.
1. ்தபா்டப ்்டபாணிச் ப�டியிலுள்ள மலரகள்

அனைத்தும் தன் மக�ந்த ்�ரக்னக �னடப்றும்
இரு ்பால் மலரகள். ஆக்வ அவறறில் குறுக்்க
கலத்தல் மூலம் கலபபிைம் ப�ய்வது கடிைம்.
இவவனகப ்்டபாணிச் ப�டியில் எவவபாறு ஒரு
்ணபு மறறும் இரு்ணபு கலபன் பமணடல்
்மறபகபாணடபார?

2. தூய ப�்னடப ்்டபாணிச் ப�டியபாைது தூய 
கு்னடப ்்டபாணிச் ப�டியுடன் கலபபிைம் 
ப�ய்யப்்டது. இதன் மூலம் கினடத்த F1 ( முதல் 
�ந்ததி) தபாவ�ம் கலபபிைம் ப�ய்யப்்டு F2 
(இ�ணடபாம் �ந்ததி)தபாவ�ஙகனள 
உருவபாக்கியது. 
அ.  F1 தபாவ�ஙகள் எவறன்ற ஒத்து இருந்தை? 
ஆ.  F2 �ந்ததியில் ்தபான்றிய ப�்னட மறறும் 

கு்னடத் தபாவ�ஙகளின் விகிதம் என்ை? 
இ.  எவவனகத் தபாவ�ம் F1 மன்றக்கப்்டு F2  

�ந்ததியில் மீணடும் உருவபாைது?
3. கவிதபா ஒரு ப்ண குைந்னதனயப ப்றப்றடுத்தபார. 

‘அவரின் குடும்் ம�பிைபால் அவர ப்ண 
குைந்னதகனள ம்டு்ம ப்றப்றடுக்க முடியும்’ 
எை அவர குடும்் உறுபபிைரகள் கூறிைர. 
அவரின் குடும்் உறுபபிைரகளின் கூறறு 
உணனமயபா? உஙகள் வினடனய 
நியபாயப்டுத்துக. 

IX  விழுமிய அடிப்ப்்டயிலான வினாககள்
1. எச்சூைலில் �பாரபின்றி ஒதுஙகுதல் விதியபாைது

�ல்ல முடினவத் தரும்?  ஏன்?

 பி்ற நூல்கள் 
1.  Veer Bala Rastogi, Introductory Cytology, Rastogi

Publications, Meerut

2.  P. S. Verma and V.K. Agarwal, Genetics, S. Chand and 
Company, New Delhi

3.  Gerald Karp, Janet Iwasa and Wallace Marshall, Cell
and Molecular Biology - Concepts and Experiment,
8th Edition, Wiley and Sons Publishers

 இ்ைய வளஙகள்
https://www.genome.gov 
https://www. genetics.edu.au 
 https : / /w w w.bio explorer.net /chromos omal-
mutation.html/ 
 https://www.ndss.org/about-down-syndrome/down-
syndrome/ 
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கருத்து வ்ரப்டம்
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

இப்பாடத்தைக் கற்றபின், மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன 
� அணடத ததைபாற்றததின் ப்ரு பவடிபபுக் தகபாட்பாடு ்றறி அறிந்து பகபாள்ளுதைல்
� உயிரினஙகளின் ததைபாற்றம் ்றறிய தகபாட்பாடுக்ளப புரிந்து பகபாள்ளுதைல்
� கி்டக்கபப்றும் சபான்றுகளின் அடிப்்டயில் ்ரிணபாமச் பசயல்மு்்றகள் குறிதது விவபாதிததைல்
� லபாமபாரக் மறறும் டபாரவினின் பகபாள்்கக்ளப ்ரிணபாமதததைபாடு பதைபாடரபு்டுததுதைல்
� தவறு்பாடுகள் எவவபாறு ஏற்டுகின்்றன மறறும் அதைன் முக்கியததுவம் ்றறி அறிதைல்
� பு்தை்டிவஙகளின் முக்கியததுவத்தைப ்டடியலிடுதைல் மறறும் பு்தைப்டிவ உருவபாக்கச்

பசயல்மு்்றக்ள விளக்குதைல்
� வடடபார முக்கியததுவம் வபாயந்தை தைபாவரஙக்ள அ்டயபாளம் கபாணுதைல்
� தவறறுக் கிரக உயிரிகள் ்றறி  உணரதைல்

அறிமுகம்
உயிரினஙகள் தைனிததுவமபான ்ணபுக்ளப 

ப்றறிருப்ததைபாடு அ்மபபு மறறும் பசயல்்பாடுகளிலும் 
தைஙகளுக்குள்   ஒறறு்ம்யயும்    பவளிக்கபாடடுகின்்றன.  
தமலும் அ்வ ்ன்முகததைன்்மயுடன் ததைபாற்றம் 
மறறும் ்ரிணபாமச் பசயல் மு்்றகளுக்கு உட்டடு 
இயற்கதயபாடு சமநி்லயபான பதைபாடர்்யும் 
்ரபாமரிக்கின்்றன. தைறத்பா்தைய நி்ல்ய 
முழு்மயபாகப புரிந்து பகபாள்வதைறகுக் கடந்தை 
கபாலத்தைப ்றறிய அறிவு இன்றிய்மயபாதைது 
என்்்தைப ப்ரும்்பான்்மயபான ்ரிணபாமததின் 
கூறுகள் உணரததுகின்்றன. பூமியில் ததைபான்றிய 
கபாலம் முதைல் உயிரினஙகள் ப்ரும் மபாற்றஙக்ளச் 
சந்திததுள்ளன. உயிரினஙகளின் வரலபாறு இரணடு 
கூறுக்ள உள்ளடக்கியது. அ்வ 

பூமியில் உயிரினஙகளின் ததைபாற்றம் மறறும் 
உயிரினஙகளின் ததைபாற்றக் கபாலம் முதைல் அவறறில் 
ஏற்டும் ்டிப்டியபான மபாற்றஙகளும் 
தைகவ்மபபுகளுக்கபான நுட்மும் (்ரிணபாமம்).

பூமியின் ந�ோற்றம்

உயிரினஙகளின் ததைபாற்றம் பூமியின் ததைபாற்றதததைபாடு 
பதைபாடரபு்டயது.  பெருபெடிப்புக நகோடெோடு அணடததின் 
ததைபாற்றத்தை விளக்குகி்றது.  இக்தகபாட்பாடு, அணடம் ஒரு 
ப்ரு பவடிபபினபால் 15 பில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன் 
ததைபான்றியதைபாக முன்பமபாழிகி்றது.  அணடமபானது 
விணமீன்கள், வபாயு தமகஙகள் மறறும் தூசுகளினபால் 
ஆன விணமீன் மணடலஙக்ள உள்ளடக்கியது. வபாயு 
தமகஙகள் தைஙகளின் ஈரபபு வி்ச கபாரணமபாக தமபாதிக் 
பகபாள்ளத பதைபாடஙகி, அணுக்க்ளயும், துகள்க்ளயும் 
உருவபாக்கின. அபத்பாது சூரிய மணடலம் உருவபாகி 
இருக்கலபாம். அணுக்கள், தூசித துகள்கள் மறறும் வபாயு 
அடுக்குகள் திரளபாக இ்ணந்து தகபாள்க்ள 
உருவபாக்கின. இ்வ ்பால்வழி விணமீன் திரளில் சூரிய 
மணடலத்தை உருவபாக்கின. ஏ்றக்கு்்றய 4.5 பில்லியன் 
ஆணடுகளுக்கு முன்னபால் பூமி உருவபாகி இருக்கலபாம் 
எனக் கருதைப்டுகி்றது.  பூமி ததைபான்றிய 500 மில்லியன் 
ஆணடுகளுக்குப பின் உயிரினஙகள் ததைபான்றின.
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 19.1   உயிரினஙகளின் ந�ோற்றம் ெறறிய 
நகோடெோடுகள்

உயிரினஙகளின் ததைபாற்றம் ்றறி 
விளக்குவதைறகபாகப ்ல்தவறு தகபாட்பாடுகள் 
முன்பமபாழியப்டடுள்ளன.  உயிரினஙகளின் ததைபாற்றம் 
்றறிய கருததுகள் கீழக்கணடவபாறு அ்மந்துள்ளன.

சி்றப்புத் ந�ோற்றக நகோடெோடு
இக்கருததின்்டி பூமியிலுள்ள உயிரினஙகள் 

யபாவும் ஒரு பதையவீக ்்டபபு.  தமலும் கடந்தை கபாலததில் 
ஒரு குறிபபிடட தேரததில் ேடந்தை இயற்கககு 
அப்ெோறெட்ட நிகழ்வின் கபாரணமபாகவும் உயிரினஙகள் 
ததைபான்றி இருக்கலபாம். உயிரினஙகள் 
ததைபான்றியதிலிருந்து இதுவ்ர அவறறில் எந்தை 
மபாற்றமும் ஏற்டவில்்ல என்்ற கருத்தை இது 
வலியுறுததுகி்றது.

சுய ெ்்டப்புக நகோடெோடு (உயிரிலிப் பி்றப்பு)
இக்தகபாட்பாடடின்்டி உயிரற்ற 

பெோருடகளிலிருந்து �ன்னிச்சையோக உயிர் 
ந�ோன்றியது.  மீன்கள் தசறறில் இருந்தும், தைவ்ளகள் 
ஈரமபான மணணில் இருந்தும், பூச்சிகள் அழுகும் 
ப்பாருடகளில் இருந்தும் ததைபான்றியதைபாக ேம்்ப்டடது.

உயிர்ப் பி்றப்புக நகோடெோடு
லூயிஸ் ெோஸ்்டர் (1862) அவரகளின் ஊகப்டி 

முன்பிருந்� உயிரியில் இருந்து�ோன் உயிர் 
ந�ோன்றியது.  கிருமி நீக்கம் பசயயப்டட, கபாறறுப புகபாதை 
குடு்வயில் இ்றந்தை ஈஸடகளில் இருந்து உயிர 
உருவபாகவில்்ல. ஆனபால் கபாறறு உடபுகும் மறப்றபாரு 
குடு்வயில், இ்றந்தை ஈஸடகளில் இருந்து புதிய 
உயிரினஙகள் ததைபான்றுகின்்றன என்்்தை நிரூபிததைபார.

நெறறுக கிரக அல்்லது கோஸ்மிக ந�ோற்றம்
புவிக்கு அப்பால் விணபவளியில் இருந்து உயிர 

ததைபான்றியதைபாக இன்றும் சில அறிவியலபாளரகள் 
கருதுகின்்றனர.  இதைன்்டி, உயிரின் அலகபான 
ஸ்நெோர்கள் (ெோன்ஸ்பெர்மியோ) புவி உள்ளிடட ்ல்தவறு 
தகபாள்களுக்கு இடமபாற்றம் பசயயப்டடது.  சில வபானியல் 
அறிஞரகள் இன்றும் இக்கருத்தைக் பகபாணடுள்ளனர.

உயிர்களின் நெதிப் ெரிணோமம்
இக்கருத்தை ஓெோரின் (1922) மறறும் ஹோல்ந்டன் 

(1929) ஆகிதயபார பவளியிடடனர. இதைன்்டி, புவியில் 
நிலவும் சூழலுக்கு ஏற், பதைபாடரச்சியபான நெதி 
வி்னகள் மூலமபாக உயிர ததைபான்றியது என்்ற 
கருத்தை முன்பமபாழிந்தைனர.  முதைலில் ததைபான்றிய 
உயிர ஏறபகனதவ இருந்தை உயிரற்ற கனிம 
மூ்லககூறுகளில் இருந்து உருவபாகி இருக்கலபாம்.  இக் 
கனிம மூலக்கூறுகள் ்ல்தவறு கரிம மூ்லககூறுகள் 
உருவபாக வழி வகுததைன.  இக்கரிம மூலக்கூறுகள் 
கூழ்மத் ப�ோகுதிகளோக மபாற்றம் அ்டந்து உயிரக்ள 

உருவபாக்கின.  உயிரினததின் ததைபாற்றம் ்றறிய 
தவதிப ்ரிணபாமததின் ேவீன கருததுக்கள் 
அ்னவரபாலும் ஏறறுக் பகபாள்ளப்டடன.

 19.2  ெரிணோமத்தின் சைோன்றுகள்
தைறத்பாது வபாழும் உயிரினஙகளுக்கு 

இ்டதயயபான பதைபாடரபுக்ள கூரந்து கவனிப்தைன் 
மூலமும், அழிந்துவிடட உயிரினஙகளுக்கு 
இ்டதயயபான ஒறறு்மக்ள பதைபாடரபு்டுததுவதைன் 
மூலமும் ்ரிணபாமத்தைப ்றறி ேன்்றபாகப புரிந்து 
பகபாள்ளலபாம். உயிரியலின் ் ல்தவறு து்்றகளிலிருந்து 
கி்டததை சபான்றுகளும் உயிரினஙகளுக்கு 
இ்டதயயபான பதைபாடரபுக்ள ஆதைரிப்தைபாக உள்ளன.  
அ்னதது உயிரினஙகளும் ப்பாது முன்தனபாரகளில் 
இருந்து ததைபான்றின என்்ற கருத்தை இச் சபான்றுகள் 
ஆதைரிக்கின்்றன. பதைபால்லுயிரியல் சபான்றுகள், தைறகபால 
்்ற்வகளின் ததைபாற்றததிறகு ஆதைபாரமபாக உள்ளன.

19.2.1  பு்றத்ந�ோற்றவியல் மறறும் உ்டற
கூறியல் சைோன்றுகள்

உயிரினஙகளின் பு்றதததைபாற்றவியல் மறறும் 
உடல்கூறியல் ஆகியவறறின் ஒபபீடடு ஆயவுகள் 
அ்வ சில ப்பாதுவபான ்ணபுக்ளப ப்றறுள்ளன 
என்்்தை பவளிப்டுததுகின்்றன.

(i) அ்மப்பு ஒத்� உறுப்புகள்
ஒதர மபாதிரியபான கரு வளரச்சி மு்்ற பகபாணட, 

ப்பாதுவபான முன்தனபாரகளிடம் இருந்து மரபு வழியபாக 
உருவபான உறுபபுகள், அ்மப்பு ஒத்� உறுப்புகள் 
எனப்டும். ் பாலூடடிகளின் முன்னஙகபால்கள், அ்மபபு 
ஒததை உறுபபுகள் ஆகும். எடுததுக்கபாடடபாக மனிதைனின் 
்க, பூ்னயின் முன்னஙகபால், திமிஙகலததின் 
துடுபபு மறறும் பவௌவபாலின் இ்றக்்க ஆகிய்வ 
ெோர்கக பெவநெ்றோகவும், பெவநெறு ெணிக்ள 
பசையெ�றநகறெவும் �கெ்மககப்ெடடுள்ளன.  ஆனபால் 
அவறறின் வளரச்சி மு்்றயும் எலும்புகளின் அடிப்்ட 
அ்மபபும் ஒதர மபாதிரியபாக உள்ளன.
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ெ்டம் 19.1 அ்மபபு ஒதது உறுபபுக்ள விளக்கும் 
்பாலூடடிகளின் முன்னஙகபால்கள்
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(ii) பசையல் ஒத்� உறுப்புகள்
பசயல் ஒததை உறுபபுகள் ெோர்கக ஒநர 

மோதிரியோகவும், ஒநர மோதிரியோன ெணிக்ளயும் 
பசையகின்்றன. ஆனபால் அ்வ பவவதவறு விதைமபான 
ததைபாற்றம் மறறும் கரு வளரச்சி மு்்றக்ள 
பகபாணடதைபாக உள்ளன.

ெவௗவா��
இற�ைக

பறைவ��
இற�ைக

�����
இற�ைக

ெ்டம் 19.2 பசயல் ஒததை அ்மபபுக்ள விளக்கும் 
பவௌவபாலின் இ்றக்்க, ்்ற்வயின் இ்றக்்க 

மறறும் பூச்சியின் இ்றக்்க

(iii) எசசை உறுப்புகள்
விலஙகுகளின் உடலில் உள்ள உரு ெளர்சசி

குன்றிய மறறும் இயஙகோ� நி்்லயில் உள்ள 
உறுபபுகள், எச்ச உறுபபுகள் என அ்ழக்கப்டுகின்்றன.  
பதைபாடரபு்டய ஒரு சில விலஙகுகளில், இததை உறுபபுகள் 
ேன்்றபாக வளரச்சிய்டந்தும் இயஙகும் நி்லயிலும் 
கபாணப்டுகின்்றன. குடல்வபால், கணணி்மப ்டலம், 
வபால் முள்பளலும்பு, தைணடுவட எலும்பின் வபால் ்குதி 
ஆகிய்வ மனிதைனில் கபாணப்டும் சில எச்ச உறுபபுகள் 
ஆகும்.

(iv) முன்நனோர் ெண்பு மீடசி
சில உயிரிகளில் அவறறின் மூ�ோ்�யர்களின்

ெண்புகள் மீண்டும் ந�ோன்றுெது முன்தனபார ்ணபு 
மீடசி எனப்டுகி்றது. பி்றந்தை குழந்்தைகளில் கபாணப்டும் 
வளரச்சியற்ற வபால், மனிதை உடல் முழுவதும் 
அடரததியபான தரபாமம் த்பான்்ற்வ முன்தனபார ்ணபு 
மீடசிக்கபான சில எடுததுக்கபாடடுகளபாகும்.

19.2.2  கருவியல் சைோன்றுகள்
பவவதவறு விலஙகுகளின் ஒபபீடடுக் கருவியல் 

ஆயவுகள், ்ரிணபாமம் ்றறிய கருததுகளுக்கு 
ஆதைரவபாக உள்ளன. மீன் முதைல் ்பாலூடடிகள் வ்ர 
அ்னதது வ்க கருக்களின் ஆரம்் வளரச்சி நி்ல 
ஒதர மபாதிரியபாக உள்ளது. அவறறின் சி்றபபுப 

்ணபுகளின் தவறு்பாடு கரு வளரச்சியின் பிந்்தைய 
நி்லகளில் ஏற்டுகி்றது.
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ெ்டம் 19.3 முதுபகலும்பு உள்ளவறறின் கரு வளரச்சி 
நி்லகள்

உயிரவழித ததைபாற்ற விதி அல்லது வழிமு்்றத 
பதைபாகுபபு பகபாள்்க்ய எர்னஸ்ட பஹககல் என்்வர 
பவளியிடடபார. அவரின் பகபாள்்கப்டி “ �னி உயிரியின் 
ெளர்சசி நி்்லகள் அவவுயிரி சைோர்ந்துள்ள 
ப�ோகுதியினு்்டய ெரிணோம ெளர்சசி நி்்லக்ள 
ஒத்�து.

19.2.3   ப�ோல்லுயிரியல் சைோன்றுகள்
பு்தை்டிவஙகள் ்றறிய 

அறிவியல் பிரிவு, ப�ோல்லுயிரியல் 
எனப்டுகி்றது. லிநயோனோர்ந்டோ 
்டோவின்சி, ‘ப�ோல்லுயிரியலின் 
�ந்்�’ என அ்ழக்கப்டுகி்றபார. 
ப ் ரு ம் ் பா ல பா ன 
முதுபகலும்்ற்ற்வ மறறும் 
முதுபகலும்புள்ள்வகளின் ்ரிணபாமப ்பா்தை்யப 
புரிந்து பகபாள்ள பு்தை்டிவஙகள் ்றறிய ஆயவுகள் 
உதைவுகின்்றன. ்ரிணபாம வளரச்சி என்்து எளிய 
உயிரினஙகளில் இருந்து சிக்கலபான அ்மபபு 
பகபாணட உயிரினஙகள் ்டிப்டியபாக ததைபான்றுவது 
என்்்தை பு்தை்டிவ ஆவணஙகள் 
பவளிப்டுததுகின்்றன. தைறகபாலப ்்ற்வகளின் 
ததைபாற்றத்தைத பதைபால்லுயிரியல் ்டிவச் சபான்றுகள் 
ஆதைரிக்கின்்றன.

ஆர்ககியோப்ப்டரிகஸ்

ெ்டம் 19.4 ஆரக்கியபாபபடரிக்ஸ – பு்தை்டிவப ்்ற்வ
ஆரக்கியபாபபடரிக்ஸ என்்து ்ழஙகபாலப 

பு்�ெடிெப் ெ்ற்ெ. இது ஜுரபாசிக் கபாலததில் வபாழந்தை 
முறகபாலப ்்ற்வ த்பான்்ற உயிரினம். இது ஊரவன 
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276பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

மறறும் ்்ற்வகளுக்கு இ்டதயயபான இ்ணப்பு 
உயிரியோகக கருதைப்டுகி்றது. இது ்்ற்வக்ளப 
த்பால இ்றகுகளுடன் கூடிய இ்றக்்கக்ள 
ப்றறிருந்தைது.  ஊரவன த்பால நீணட வபால், 
ேகஙக்ள உ்டய விரல்கள் மறறும் கூம்பு வடிவப 
்றக்ளயும் ப்றறிருந்தைது.

 19.3  ெரிணோமக நகோடெோடுகள்
பூமியின் ்ரிணபாம வளரச்சிதயபாடு தசரந்து 

உயிரினஙகளும் ததைபான்றின என்்ற கருதது 18-ஆம் 
நூற்றபாணடின் இறுதியில் வலுபப்்றத பதைபாடஙகியது. 
ெரிணோமம் என்்து கபால மபாற்றததிறகு ஏற் 
உயிரினஙகளில் ெடிப்ெடியோகத் ந�ோன்றிய மோற்றஙகள் 
ஆகும்.  இயற்கத ததைரவுக்குத துலஙகலபாக 
உயிரினஙகளின் குறிபபிடட ்ணபுகளில் ்ல 
தை்லமு்்றகளபாக மபாற்றஙகள் ஏற்டடன. இந்தை 
மபாற்றஙகள் கபாரணமபாகப புதிய சிறறினஙகள் 
உருவபாகின.  இதுதவ ்ரிணபாமம் என 
அ்ழக்கப்டுகி்றது.  இததை்கய இயற்க மபாற்ற 
நிகழவுக்ள லபாமபாரக் மறறும் டபாரவின் ஆகிதயபாரின் 
்ரிணபாமக் தகபாட்பாடுகள் விளக்குகின்்றன.

19.3.1 ்லோமோர்ககியம் 
ஜீன் ்பாபடிஸட லபாமபாரக் (1744 – 1829) என்்பார 

ஒரு ஃபிபரஞ்சு இயற்க அறிவியலபாளர. அவரின் 
்ரிணபாமக் பகபாள்்ககளுக்கபாகப ப்ரிதும் 
அறியப்டடவர. லபாமபாரக்கின் ்ரிணபாமக் தகபாட்பாடுகள் 
1809-ஆம் ஆணடு ‘ஃபி்லோசைஃபிக ஜுெோ்லஜிக’ என்்ற 
நூலில் பவளியிடப்டடது.  இது ‘மரபுெழியோகப் 
பெ்றப்ெட்ட ெண்புகளின் நகோடெோடு’ அல்லது ‘ெயன்ெோடு 
மறறும் ெயன்ெடுத்�ோ்மக நகோடெோடு’ அல்லது 
‘்லோமோர்ககியம்’ எனப பிர்லமபாக அறியப்டுகி்றது.
்லோமோர்ககியத்தின் பகோள்்ககள்
(i) உள்ளோர்ந்� முககிய ெல்்ல்ம: உயிரினஙகள்
அல்லது அவறறின் ்குதிகள் பதைபாடரச்சியபாக அளவில்

ப்ரியதைபாக வளரகின்்றன. உயிரினஙகளின் 
உள்ளு்்றத தி்றன் கபாரணமபாக உயிரினஙகளின் 
அளவு அதிகரிக்கின்்றது.
(ii) சூழ்நி்்லயும் புதிய ந�்ெகளும்: சூழநி்லயில்
ஏற்டும் மபாற்றம், உயிரினஙகளின் ததை்வகளிலும்
மபாற்றத்தை ஏற்டுததுகின்்றது. மபாறும் சூழநி்லக்கு
ஏற், உயிரினஙகள் சில தைகவ்மபபுப ்ணபுக்ள
உருவபாக்கிக் பகபாள்கின்்றன.  இததை்கய
தைகவ்மபபுகள், உயிரினஙகளில் புதிய உறுபபுகள்
உருவபாவதைபாக இருக்கலபாம்.
(iii) ெயன்ெோடு மறறும் ெயன்ெடுத்�ோ்ம நகோடெோடு:
லபாமபாரக்கின் உறுப்புகளின் ெயன்ெோடு மறறும்
ெயன்ெடுத்�ோ்மக நகோடெோடடின்ெடி ஓர உறுப்்த
பதைபாடரச்சியபாக ் யன்்டுததும் த்பாது, அவவுறுபபு ேன்கு
வளரச்சிய்டந்து வலி்ம ப்றுகின்்றது. ஒரு
உறுப்், நீணட கபாலம் ்யன்்டுததைபாதை த்பாது அது
்டிப்டியபாகக் குன்்றல் அ்டகி்றது.
ஒடடகச்சிவிஙகியின் முன்தனபாரகள் குட்டயபான 
கழுத்தையும், குட்டயபான முன்னஙகபால்க்ளயும் 
ப்றறிருந்தைன. புறகளின் ்ற்றபாக்கு்்ற கபாரணமபாக 
அ்வ மரஙகளில் உள்ள இ்லக்ள உணண 
தவணடிய கடடபாயம் ஏற்டடது.  பதைபாடரச்சியபாக 
கழுத்தையும் முன்னஙகபால்க்ளயும் நீடடியதைபால் 
அ்வ வளரச்சிய்டந்து நீளமபான கழுதது மறறும் 
நீணட முன்னஙகபால்கள் உருவபாகின. இது 
பதைபாடரச்சியபான உறுபபின் ்யன்்பாடடிறகபான 
எடுததுக்கபாடடு.  கிவி ்்ற்வயின் சி்றபபிழந்தை 
இ்றக்்ககள் உறுப்்ப ்யன்்டுததைபா்மக்கபான 
எடுததுக்கபாடடு.
(iv) மரபுெழியோகப் பெ்றப்ெட்ட ெண்புகளின் நகோடெோடு:
சூழநி்லயில் மபாற்றஙகள் ஏற்டும் த்பாது விலஙகுகள்
அந்தை மபாற்றஙகளுக்கு எதிரவி்ன புரிகின்்றன. இந்தை
எதிரவி்னகள் புதிய தைகவ்மபபுப ்ணபுக்ள
உருவபாக்குகின்்றன.  சூழநி்ல மபாற்றஙகளுக்தகற்
தைஙகள் வபாழேபாளில் விலஙகுகள் ப்றுகின்்ற ் ணபுகள்,

்லோமோர்ககின் பகோள்்கக்ள விளககும் ப�ோ்டர்ெ்டம்

்யன்்டுததைப்டும் உறுபபுகள்

சூழநி்ல மபாற்றம்

புதிய அ்மபபிறகபான ததை்வ

புதிய அ்மபபு உருவபாதைல்

 அ்மபபுகள் சி்தைவ்டதைல்மரபு வழியபாக ப்்றப்டட ்ணபுகள்

புதிய சிறறினஙகள் உருவபாதைல்

 ் யன்்டுததைபாதை உறுபபுகள்
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பெ்றப்ெட்ட ெண்புகள் என அ்ழக்கப்டுகின்்றன. 
லபாமபாரக் அவரகளின் கருததுப்டி, ப்்றப்டட ் ணபுகள் 
அதைன் இளம் சந்தைதிகளுக்கு மரபு வழியபாகக் 
கடததைப்டுகின்்றன.

19.3.2  ்டோர்வினியம் அல்்லது இயற்கத் 
ந�ர்வு நகோடெோடு

சைோர்்லஸ் ்டோர்வின் (1809 – 1882) என்்வர 18-
ஆம் நூற்றபாண்டச் தசரந்தை ஒரு சி்றந்தை இயற்க 
அறிவியலபாளர மறறும் தைததுவஞபானி. அவர 1809-
ஆம் ஆணடு இஙகிலபாந்தில் பி்றந்தைபார.  அவர 
கல்லூரியில் ்டிக்கும் த்பாது, த்ரபாசிரியர J.S. 
பென்ஸதலபா என்்வரின் ேடபின் கபாரணமபாக, 
இயற்கயின் ்பால் ஈரக்கப்டடபார. அந்தை தேரததில் 
பிரிடடன் கடற்்ட, H.M.S. பீகல் என்்ற கப்லில் 
ஐந்து வருடஙகள் (1831 – 1835) ப�ன் அபமரிககோ்ெச 
சுறறி ஆயவுப ்யணம் தமறபகபாள்ளத திடடமிடடது.  
ஒரு இளம் இயற்க அறிவியலபாள்ர நியமிக்கும்்டி 
Dr.பென்ஸதலபா தகடடுக்பகபாள்ளப்டடபார. டபாரவின் 
அவரகளுக்கு அந்தை வபாயபபு வழஙகப்டடது.  அவர,  
நக்லெோகஸ் தீவு மறறும் ெசிபிக தீவு உள்ளிடட ்ல 
தீவுக்ளயும், உலகின் ்ல ்குதிக்ளயும் ஐந்து 
வருடப ்யணததின் த்பாது ்பார்வயிடடபார.  
டபாரவின், தைபான் ்பார்வயிடட ்குதிகளின் நிலம், 
தைபாவரம் மறறும் விலஙகுகளின் தைன்்மப ்றறி 
விரிவபாகக் கணடறிந்து ்திவுக்ள தமறபகபாணடபார. 
தமலும், அவர 20 ஆணடுகள் அப்ணி்யத 
பதைபாடரந்து, இயற்கத ததைரவு தகபாட்பாட்ட 
பவளியிடடபார.

டபாரவின், தைன்னு்டய ்திவுக்ளயும், 
முடிவுக்ளயும் ‘சிறறினஙகளின் ந�ோற்றம்’ (Origin of 
Species) என்்ற ப்யரில் 1859-ஆம் ஆணடு 
பவளியிடடபார. டபாரவினு்டய இந்தைப புததைகம், 
்ரிணபாமம் ்றறிய தைகவல்க்ள உறுதிப்டுததியது.  
இது ் ரிணபாம மபாற்றஙகளுக்கபான இயற்கத் ந�ர்வுக 
நகோடெோட்்ட விளக்கியது.
டபாரவினின் பகபாள்்ககள்
i அதிக இனப்பெருககத்தி்றன்:

உயிரினஙகள், அதிக அளவு உயிரிக்ள 
இனபப்ருக்கம் பசயது தைஙகளு்டய சந்தைதி்ய 
உருவபாக்கும் தி்றன் ப்ற்ற்வ. அ்வ ப்ருக்கல் 
விகிதை மு்்றயில் இனபப்ருக்கம் பசயயும் ஆற்றல் 
உ்டய்வ. இது இனபப்ருக்கத தி்ற்ன 
அதிகரிதது அதிக உற்ததிக்கு வழிவகுக்கி்றது.
ii. ெோழ்க்கககோன நெோரோட்டம்:

அதிக உற்ததி கபாரணமபாக, ப்ருக்க விகிதை 
மு்்றயில் இனதபதைபா்க அதிகரிக்கி்றது.  உயிரினஙகள் 
வபாழத ததை்வயபான இடமும், உணவும் அததை அளவில் 
மபா்றபாமல் உள்ளது.  இது உயிரினஙகளுக்கபான உணவு 
மறறும் இடததிறகபான தீவிர த்பாடடி்ய உருவபாக்கி, 
த்பாரபாடடததிறகு வழிவகுக்கி்றது. இது மூன்று வ்கப்டும்
(அ)  ஒநர சிறறின உயிரினஙகளுககு இ்்டநயயோன 

நெோரோட்டம்: ஒதர சிறறினத்தைச் தசரந்தை 
உயிரிகளுக்கு இ்டதயயபான த்பாடடி.

(ஆ)  இரு நெறுெட்ட சிறறினஙகளுககு இ்்டநயயோன 
நெோரோட்டம்: ஒன்்றபாக ஒதர இடததில் வபாழக்கூடிய 
பவவதவறு சிறறினத்தைச் சபாரந்தை உயிரிகளுக்கு 
இ்டதயயபான த்பாடடி.

்டோர்வினின் பகோள்்கக்ள விளககும் ப�ோ்டர்ெ்டம்

அதிக இனபப்ருக்கததி்றன்

வபாழக்்கக்கபான த்பாரபாடடம்

தவறு்பாடுகள்

கடினமபான சூழ்ல 
எதிரபகபாள்ள முடியபாதை 

உயிரினஙகள் 
பவளிதயற்றப்டுதைல்

இயற்கத ததைரவு

தைக்கன உயிர பி்ழததைல்

மரபுவழியபாகப ப்்றப்டட 
்ணபுகள்

்டிப்டியபாக சபாதைகமபான 
்ணபுகளின் பதைபாகுபபு

புதிய சிறறினஙகளின் ததைபாற்றம்
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278பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

(இ)  சூழ்நி்்ல நெோரோட்டம்: அதிக பவப்ம் அல்லது 
குளிர, வ்றடசி மறறும் பவள்ளம் த்பான்்ற இயற்க 
சூழலும் உயிரினஙகளின் வபாழவிய்ல 
்பாதிக்கின்்றன. 

iii. நெறுெோடுகள்
தவறு்பாடுகளுடன் கபாணப்டுவது அ்னதது 

தைபாவரஙகள் மறறும் விலஙகுகளின் சி்றபபு ்ண்பாகும். 
்ரிணபாமததிறகு சிறிய நெறுெோடுகள் 
முக்கியமபான்வயபாக உள்ளன.  டபாரவின் கூறறுப்டி 
சைோ�கமோன நெறுெோடுகள் உயிரினஙகளுக்கு 
உ்தயபாகமபாகவும், சைோ�கமற்ற நெறுெோடுகள் 
உயிரினததிறகுத தீஙகு வி்ளவிக்கக்கூடிய அல்லது 
்யன் அற்ற்வயபாகவும் உள்ளன.
iv. �ககன உயிர் பி்ைத்�ல் அல்்லது இயற்கத்
ந�ர்வு:

வபாழக்்கக்கபான த்பாரபாடடததின் த்பாது, 
கடினமபான சூழ்ல எதிரபகபாள்ளக்கூடிய 
உயிரினஙகள், உயிர் பி்ைத்து சூைலுககு ஏறெ 
�கெ்மத்துக பகோள்ளும். கடினமபான சூழ்ல 
எதிரபகபாள்ள முடியபாதை உயிரினஙகள் உயிர 
பி்ழக்கத தைகுதியின்றி ம்்றந்துவிடும்.  சபாதைகமபான 
தவறு்பாடுக்ள உ்டய உயிரினஙக்ளத ததைரவு 
பசயயும் இச்பசயல்மு்்ற,  இயற்கத ததைரவு என 
அ்ழக்கப்டுகி்றது.
v. சிறறினஙகளின் ந�ோற்றம்

டபாரவின் கூறறுப்டி, ்ல தை்லமு்்றகளபாக 
ெடிப்ெடியோக ஏறெட்ட சைோ�கமோன நெறுெோடுகளின் 
ப�ோகுப்பினோல் புதிய சிறறினஙகள் உருெோகின்்றன.

 19.4  நெறுெோடுகள்
மியபாசி்ை உள்ளடக்கிய ்பாலினப ப்ருக்கம், 

இனச் பசல்களின் இ்ணவின் த்பாது ஜீன் (மரெணு) 
மறுநசைர்க்கககு உதைவுகி்றது. இது இளம் சந்தைதிகளின் 
பு்றதததைபாற்றப ்ணபுகள் ப்றத்றபாரிடமிருந்து 
மபாறு்டுவதைறகு வழிவகுக்கின்்றன. இததை்கய 
மபாறு்பாடுகள் தவறு்பாடுகள் என அ்ழக்கப்டுகின்்றன. 
ஒதர சிறறினத்தைச் சபாரந்தை உயிரினஙகள் மறறும் 
ஒதர ப்றத்றபாரின் இளம் சந்தைதிகள் ஆகியவறறிறகு 
இ்டதய கபாணப்டும் மபாறு்பாடுகள், தவறு்பாடுகள் 
எனப்டும்.  நெறுெோடுகள் மூ்லப் பெோருளோக அ்மந்து 
ெரிணோமத்தில் முககியப் ெஙகு வகிக்கி்றது. 
தவறு்பாடுகள் இல்லபாமல் ்ரிணபாமம் ஏற்ட 
சபாததியமில்்ல.

நெறுெோடுகளின் ெ்ககள்
உடல பசல் தவறு்பாடு: 

இததை்கய தவறு்பாடுகள் ஒரு உயிரினததின் 
உடல பசல்க்ள ்பாதிக்கின்்றன. இ்வ அடுத்� 

�்்லமு்்றககு க்டத்�ப்ெடுெதில்்்ல. இ்வ 
சூழநி்லக் கபாரணிகளபால் ஏற்டுகின்்றன.

இன பசல் தவறு்பாடு: 
இததை்கய தவறு்பாடுகள் ஒரு உயிரினததின் 

இன பசல்களில் உருவபாகின்்றன. இ்வ அடுத்� 
�்்லமு்்றககு க்டத்�ப்ெடுகின்்றன.  இ்வ 
முன்தனபாரகளிடம் இருந்தைதைபாகதவபா அல்லது திடீபரன 
ஏற்டட்வயபாகதவபா இருக்கலபாம். இ்வ இரணடு 
வ்ககளபாகும்.

1. பதைபாடரச்சியபான தவறு்பாடுகள்
2. பதைபாடரச்சியற்ற தவறு்பாடுகள்

ப�ோ்டர்சசியோன நெறுெோடுகள்: இ்வ ஒரு இனததின் 
உயிரிகளுக்கி்டதய கபாணப்டும் சிறிய 
தவறு்பாடுகள். இ்வ நி்்லயற்ற நெறுெோடுகள் 
எனவும் அ்ழக்கப்டுகின்்றன.  இ்வ ஒரு இனததில் 
ெடிப்ெடியோக நிகழும் நெறுெோடுகளின் ப�ோகுப்பினோல் 
ஏற்டுகின்்றன. எடுததுக்கபாடடு: ததைபாலின் நி்றம், ஒரு 
உயிரியின் உயரம் மறறும் எ்ட,  கணணின் நி்றம், 
மறறும் ்ல.
ப�ோ்டர்சசியற்ற நெறுெோடுகள்: இ்வ சடுதி 
மபாற்றததினபால் ஒரு உயிரியில் திடீபரன 
ந�ோன்றுெ்ெ. இவவ்கயில் இ்டப்டட உயிரிகள் 
இருக்கபாது.  இததை்கய அதிக தவறு்பாடு ்ரிணபாம 
வளரச்சிக்குப ்யன் அற்ற்வ. எடுததுக்கபாடடு: குட்ட 
கபால்க்ளயு்டய ஆன்கபான் பசம்மறியபாடு (Ancon 
sheep), ஆறு அல்லது அதிக விரல்க்ளயு்டய 
மனிதைன், மறறும் ்ல.

பதைபாடரச்சியற்ற தவறு்பாடுகள் டீ விரிஸ் 
முன்பமபாழிந்தை சைடுதி மோற்றக நகோடெோடடிறகு 
அடிப்்டயபாக உள்ளன.

சைடுதி மோறறும் மறறும் நெறுெோடுகளுககு 
இ்்டநயயோன ப�ோ்டர்பு
்ரிணபாமம் என்்து சைடுதிமோற்றம் மறறும் 
நெறுெோடுகள் ஆகிய இரணடு நிகழவுக்ள 
உள்ளடக்கியது.  DNA இரடடிப்பாதைலின் த்பாது 
ஏற்டும் பி்ழகள் அல்லது UV கதிரகள் அல்லது 
தவதிபப்பாருடகதளபாடு பதைபாடரபுக் பகபாள்ளும் த்பாது 
சடுதி மபாற்றம் ஏற்டுகி்றது. சடுதி மபாற்றம் 
தவறு்பாடுகளுக்கு வழிவகுக்கி்றது.  ஒரு உயிரியில் 
மபாற்றஙக்ள இது ஏற்டுததுகி்றது. 

 19.5  ப�ோல் �ோெரவியல்
பதைபால் தைபாவரவியல் (Palaeobotany) என்்ற பசபால் 

கிதரக்க பமபாழியிலிருந்து உருவபாக்கப்டடது. Palaeon 
(பதைபால்) என்னும் பசபால்லின் ப்பாருள் பதைபான்்மயபான 
எனவும் Botany (தைபாவரவியல்) என்னும் பசபால் 
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279 உயிரின் த�ோற்றமும் பரிணோமமும் 

தைபாவரஙக்ளப ்றறிப ்டிக்கும் அறிவியல் எனவும் 
ப்பாருள் தைரும். இது பதைபால் ப்பாருளியலின் ஒரு பிரிவு 
ஆகும். இதைன் மூலம் ்ல நூற்றபாணடுகளுக்கு முன், 
பூமியில் பு்�யுண்்ட �ோெரப் ெோகஙகள் ெறறி 
அறிய்லோம். 

தைபாவரப பு்தை உயிரப ் டிவம் என்்து முன்பு இ்றந்தை 
தைபாவரஙகளின் ஏததைனும் ஒரு ்பாதுகபாக்கப்டட ்குதி 
ஆகும். பு்தை்டிவமபானது ் ல மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு 
முன்்பாக மணணுக்குள் பு்தைந்து ்டிவம் ஆனது. 
ப்ரும்்பாலும் தைபாவரப பு்தை உயிரப ்டிவஙகள், 
தைபாவரததின் ஏததைனும் ஒரு உ்டந்தை ்குதியபாக 
இருக்கலபாம். முழு்மயபாகக் கி்டப்து அரிது.

பு்� உயிர்ப் ெடிெஙகளின் முககியத்துெம்
i முந்்தைய தைபாவரஙக்ளப ் றறிய வரலபாறு மறறும் 

்ரிணபாமத்தைப பிரதி்லிக்கி்றது.
ii தைபாவர பு்தை உயிரப ்டிவஙகள் மூலம் தைபாவர 

உலகத்தைப ்றறிய ஒரு வரலபாறறு 
அணுகுமு்்ற்ய அறிய முடிகி்றது.

iii தைபாவர வ்கப்பாடடியலுக்கு இது உதைவுகி்றது.
iv. தைபாவரப பு்தை உயிரப ்டிவஙகள், தைபாவரஙக்ளப 

்றறிய பதைளிவபான விளக்கத்தையும் 
உள்ள்மப்்யும் ஒபபிட உதைவுகி்றது.

கஸ்ெர் மரியோ ெோன் ஸ்ப்டர்ன்பெர்க (Kaspar Maria 
Von Sternberg)1761-1838

ஐதரபாப்பாவில் பி்றந்தை இவர, ‘ப�ோல் 
�ோெரவியலின் �ந்்�’ என அ்ழக்கப்டுகி்றபார. 
இவர பிரபாகு என்்ற ஊரில் ப்பாகிமியன் ததைசிய 
அருஙகபாடசியகத்தை நிறுவி, ேவீன பதைபால் 
தைபாவரவியலுக்கு அடிததைளமிடடபார.

பீர்ெோல் சைகனி (Birbal Sahani) 1891-1949
இவர ‘இந்திய ப�ோல் �ோெரவியலின் �ந்்�’ 

என அ்ழக்கப்டுகி்றபார. இவர தைனது ஆய்வத 
பதைபால் தைபாவரவியலின் இரணடு தவறு்டட வ்ககளில் 
தமறபகபாணடபார. (i) த்லிதயபாதைபாயிக் 
ப்ருந்தைபாவரஙகளின் உள்ள்மபபு மறறும் 
பு்றஅ்மபபியல் ்றறியது. (ii) இந்திய தகபாணடுவபானபா 
தைபாவரஙகள் ்றறியும் ஆயவு தமறபகபாணடபார.

19.5.1 ெடிெமோ�ல்
்பா்்றகளில் பு்தை உயிரப ்டிவஙகள் 

உருவபாவ்தைப ்டிவமபாதைல் என்கித்றபாம். 
பு்� உயிர்ப் ெடிெமோ�லின் ெ்ககள் 

ப்பாதுவபாகப பு்தை உயிரப ்டிவஙகள் கல்லபாதைல், 
அச்சு மறறும் வபாரபபு, கபார்னபாதைல், ்தைப்டுததுதைல், 
அழுததைம் மறறும் ஊடுருவல் ஆகிய வ்ககளில் 
உருவபாகின்்றன.

கல்்லோ�ல்
சிலிக்கபா த்பான்்ற கனிமஙகள், இ்றந்தை உயிரியின் 

உள்தள ஊடுருவி, திசுக்க்ள அழிதது ஒரு ்பா்்ற 
த்பான்்ற பு்தைப ்டிவத்தை உருவபாக்குகி்றது. இந்தை 
வ்கப ெடிெமோ�லில் கடின மறறும் பமன்்மயோன 
ெோகஙகள் ்டிவம் ஆகின்்றன. ப்ரும்்பாலும் 
எலும்புகளும் மரக்கட்டகளும் இம்மு்்றயில் ்டிவம் 
ஆகின்்றன. 

அசசு மறறும் ெோர்ப்பு
தைபாவரம் அல்லது விலஙகு ெோ்்றகளுககு 

இ்்டநய அததை அ்மபபு மபா்றபாமல் ் தைப்டுததைப்டுகி்றது. 
்டிவுகளுக்கு இ்டதய உயிரிகள் பு்தைவுறும்த்பாது 
நிலததைடி நீரினபால் அவவுயிரியின் உடல் சி்தைக்கப்டடு 
ஓரபவறறிடம் உருவபாகி்றது. அந்தை பவறறிடததில் 
பு்தையுணட தைபாவரம் அல்லது விலஙகு த்பான்்ற ஓர 
அச்சு ஏற்டுகி்றது. இதைன் மூலம் ேம்மபால் அந்தை 
உயிரியின் உள்ள்மப்்ெ அறிய இய்லோது. பின்பு 
கனிமஙகள் அல்லது ்டிவஙகள் இந்தை பவறறிடத்தை 
நிரபபும். இது வபாரபபு எனப்டும். 

ெ�ப்ெடுத்�ல்
ெனிககடடி அல்லது மரஙகளின் தைணடுப 

்குதியில் கசியும் பிசின் த்பான்்றவறறில் ்தியும் 
உயிரிகள் அழுகிப த்பாகபாமல் ்பாதுகபாக்கப்டுகின்்றன. 
முழுததைபாவரம் அல்லது விலஙகு இம்மு்்றயில் 
்தைப்டுததைப்டுகி்றது.

அழுத்திய சின்னஙகள்
க்டலுககு அடியில் உள்ள இ்றந்தை உயிரினஙகளின் 

கடின உறுபபுகள், ்டிவுகளபால் மூடப்டுகி்றது. ்டிவு 
உருவபாதைல் பதைபாடரச்சியபாக ேடப்றறு, பு்தை உயிரப 
்டிவமபாக மபாறுகி்றது.

ஊடுருவு�ல் அல்்லது ெதிலீடடு�ல்
சில தவ்ளகளில் கனிமப் ெடிெமோனது பசல் 

சுவ்ரத தைபாணடிச் பசல்கி்றது. இந்தைக் கனிம 
ஊடுருவலபானது சிலிகபா, கபால்சியம் கபார்தனட, 
பமக்னீசியம் கபார்தனட த்பான்்ற கனிமஙகளபால் 
நிரப்ப்டுகி்றது. கடினப ்குதிகள் க்ரக்கப்டடு 
அப்குதி கனிமஙகளபால் நிரப்ப்டுகி்றது.

ெோழும் ப�ோல் உயிர்ப் ெடிெஙகள் 
(Living Fossils)
இ்வ தைறத்பாது உயிருள்ள்வ. 

இ்வ ்டிவமபாக மபாறிய முன்தனபா்ரப த்பான்்ற 
ததைபாற்றத்தை ஒததிருப்தைபால் இவற்்ற வபாழும் 
பதைபால் உயிரப ்டிவஙகள் என்கித்றபாம்..

எ. கோ.: ஜிஙதகபா ்்தலபா்பா
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280பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

19.5.2  ெடிெஙகளின் ெயதி்னக
கணககி்டல்

்டிவஙகளின் வயதி்ன அவறறில் உள்ள
கதிரியக்கத தைனிமஙகளபால் கணடுபிடிக்கலபாம். 
அததைனிமஙகள் கபார்ன், யுதரனியம், கபாரீயம் மறறும் 
ப்பாடடபாசியமபாக இருக்கலபாம். இ்வ பதைபால் 
தைபாவரவியல் மறறும் மபானுடவியலில் 
மனிதைப்டிவஙகளின் வயதி்னயும் சுவடிகளின் 
கபாலத்தையும் அறிய உதைவுகின்்றன.

கதிரியககக கோர்ென் (C14)கோ்ல அளவு மு்்ற
இந்தைக் கதிரியக்கக் கபார்ன் மு்்ற்யக் 

கணடுபிடிததைவர W.F. லிபி (1956). உயிரிழந்தை 
தைபாவரஙகளும் விலஙகுகளும் கபார்்ன 
உடபகபாள்வதில்்ல. அதைன் பின்பு அவறறிலுள்ள
கபார்ன் அழியத பதைபாடஙகுகி்றது. உயிரிழந்தை 
தைபாவரததில் அல்லது விலஙகில் உள்ள கபார்ன் (C14) 
அள்வக் பகபாணடு அந்தைத தைபாவரம் அல்லது விலஙகு 
எபத்பாது உயிரிழந்தைது என்்்தை அறிந்து 
பகபாள்ளமுடியும்.

நமலும் அறிந்து பகோள்நெோம்
புவி அ்மப்புக கோ்ல அள்ெ என்்றோல் என்ன?

புவி அ்மபபுக் கபால அள்வ என்்து, ்பா்்ற 
அடுக்குகளின் அ்மபபி்னக் கபால வரி்சப்டி 
அறிந்து பகபாள்ளும் மு்்ற ஆகும். இதைன் மூலம் புவி 
அ்மபபு வல்லுேரகள், பதைபால்ப்பாருள் ஆயவபாளரகள் 
மறறும் புவி சபார அறிஞரகள் புவியின் 
வரலபாறறி்னக் கபாலதததைபாடும் நிகழவுகளின் 
பதைபாடரத்பாடும் இ்ணதது விளக்குகின்்றனர.

திருெகக்ர (விழுப்புரம் 
மோெட்டம், �மிழ்�ோடு) கல்மரப் 
ெடிெப் பூஙகோ இரணடபாயிரம் 
மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்பு 

தைபாவரத தைணடுப ்குதியபானது ஆற்றஙக்ரயில் 
மணணில் பு்தையுணடு கபாலபத்பாக்கில் 
அதிலுள்ள கரிமப ப்பாருள்கள் சிலிகபாவினபால் 
நிரப்ப்டடுப ்டிவமபாகியுள்ளது. கல்மரமபான 
பின்பும் இததைபாவரஙகள் முந்்தைய நி்றம், 
வடிவம் வரித தைன்்ம 
மு தை ல பா ன வ ற ் ்ற த 
தை க் க ் வ த து க் 
பகபாணடுள்ளன. ஆணடு 
வ்ளயம், நி்றஙகளின் 
அடுக்கு, கணுப ்குதிகள் 
த்பான்்ற அ்னததுப ்ணபுகளும் கல்மரமபான 
பி்றகும் புலப்டும் வ்கயில் அ்மந்துள்ளன.

 19.6  ெட்டோர இனத் �ோெரவியல்
வடடபார இனத தைபாவரவியல் என்்து ஒரு 

குறிப்பிட்ட ெகுதியில் உள்ள �ோெரஙகள் அப்ெகுதியில் 
உள்ள மககளுககு ெழி ெழியோக எவெோறு 
ெயன்ெடுகி்றது என்்்தைப ்றறி அறிவதைபாகும். 
வடடபார இன தைபாவரவியல் என்னும் பசபால்்ல 
முதைன் முதைலில் J.  W.  ஹோர்ஸ்பெர்கர் 
அறிமுகப்டுததினபார. ்ழஙகபாலததிலிருந்து 
அப்குதியில் உள்ள மக்கள் தைபாவரஙக்ள 
என்பனன்ன வழிகளில் ்யன்்டுததினர என்்்தைப 
்றறி அறிவதைபாகும். அக்கபாலததிதலதய இ்தைப்றறிய 
கருதது மக்களி்டதய இருந்தைத்பாதிலும் 20 ஆம் 
நூற்றபாணடில்தைபான் வடடபார இனத தைபாவரவியல் 
இயற்க அறிவியலின் ஒரு ்குதியபாகத 
ததைபான்றியது.

19.6.1  ெட்டோர இனத் �ோெரவியலின் 
கூறுகள்

வடடபார இனத தைபாவரவியலபானது உணவூடடப 
பிரச்சி்ன, சுகபாதைபாரம், உடல் இயக்க அ்மவு, 
தைபாவரஙகள் தமல் உள்ள ேம்பிக்்க, குடி்சத 
பதைபாழில், ப்பாருளபாதைபார முன்தனற்றம், ்ன்மயப 
்பாதுகபாபபு, பதைபாடர ்யன் தவளபாண்ம, த்பான்்ற 
து்்றகளுக்கு முக்கியததுவம் வபாயந்தைதைபாகக் 
கருதைப்டுகி்றது.

19.6.2  ெட்டோர இனத் �ோெரவியலின் 
முககியத்துெம்

 • ்ரம்்்ர ்ரம்்்ரயபாகத தைபாவரஙகளின் 
்யன்க்ள அறிய முடிகி்றது.

 • ேமக்குத பதைரிந்தை மறறும் பதைரியபாதை
தைபாவரஙகளின் ்யன்க்ளப ்றறிய தைகவ்ல
அளிக்கி்றது.

 • வடடபார இனத தைபாவரவியலபானது மருந்தைபாளுேர,
தவதியியல் வல்லுேர, மூலி்க மருததுவப
்யிறசியபாளர முதைலபாதனபாருக்குப ்யன்்டும்
தைகவல்க்ள அளிக்கி்றது.

 • ம்லவபாழ ்ழஙகுடி மக்கள் மருததுவ இன
அறிவியல் மூலம் ்லவ்கயபான தேபாயக்ளக்
குணப்டுததும் மருந்துத தைபாவரஙக்ள அறிந்து
்வததுள்ளனர. எ.கபா.: வயிறறுப த்பாக்கு,
கபாயச்சல், தை்லவலி, சரக்க்ர தேபாய, மஞ்சள்
கபாமபா்ல, ்பாம்பு கடி மறறும் பதைபாழு தேபாய
முதைலபான தேபாயகளுக்கு தைபாவரஙகளின் ்ட்ட,
தைணடு, தவர, இ்ல, பூபமபாடடு, பூ, கனி, வி்தை,
எணபணய மறறும் பிசின் முதைலபானவற்்றப
்யன்்டுததிக் குணமபாக்கினர.
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281 உயிரின் த�ோற்றமும் பரிணோமமும் 

 19.7   ெோன் உயிரியல் / 
பு்ற மண்்ட்ல உயிரியல்

ேபாம் மடடும்தைபான் இந்தை அணடததில் 
இருக்கித்றபாமபா? உஙகள் ்தில் இல்்ல எனில் 
உன்னபால் வபான் பவளியில் உயிரினஙகள் இருப்து 
்றறி எப்டி அறிய இயலும்? அண்்ட பெளியில் உள்ள 
உயிரினஙக்ளப் ெறறி அறியும் அறிவியலுக்கு வபான் 
உயிரியல் என்று ப்யர.

அணடததில் உள்ள உயிரினஙகளின் ந�ோற்றம், 
ெரிணோம ெளர்சசி, உயிரிகளின் ெரெல் மறறும் நெறறுக 
கிரகஙகளில் உயிரிகள் இருப்ெ�றகோன ஆயவு 
ஆகியவற்்ற உள்ளடக்கியது வபான் உயிரியல் ஆகும்.

ெ்டம் 19.5 அணடபாரடிகபாவில் உள்ள உலர 
்ள்ளததைபாக்கின் மணல்கல் மறறும் கருஙகல்லின் 

இ்டதய கபாணப்டும் நுணணுயிரிகள்
வபான் உயிரியலின் முதைன்்மக் கருதது 

என்னபவன்்றபால் அணடததில் உயிரகள் 
வபாழவதைறகுரிய இடஙகள் பதைபாடர்பானது ஆகும். பி்ற 
கிரகஙகளில் உயிர வபாழ தவணடுமபானபால் இரணடு 
முக்கியக் கபாரணிகள் ததை்வ. 
1.  வளி மணடலத்தைத தைக்க ்வததுக் பகபாள்ள 

குறிபபிடட நி்்ற ததை்வ.
2.  சுறறு வடடப ்பா்தையபானது சூரியனிலிருந்து

சரியபான பதைபா்லவில் இருந்தைபால் நீரத துளிகள்
இருக்கும். இந்தைத பதைபா்லவபானது அதிக
பவப்மும் இல்லபாமலும் அதிகக் குளிரும் இல்லபாதை
அளவிலபான பதைபா்லவபாக இருந்தைபால் அஙகு
உயிரினஙகள் வபாழவதைறகு உகந்தை சூழல்
இருக்கும். இ்தை நகோல்டி ்லோகமண்்ட்லம் (Goldilock
Zone) எனப த்பாறறுவர.

ேமது சூரியக் குடும்்ததில் உள்ள புவி மடடும் 
தைபான் தகபால்டி லபாக் மணடலததில் உள்ள தகபாள் 
ஆகும். இந்தை மணடலததில் அவவபத்பாது மபாற்றம் 
ஏற்டுவதைபால் ேடசததிரஙகள் ததைபான்றுகின்்றன. 
பசவவபாயக் கிரகததில் மக்கள் வபாழ உகந்தை சூழல் 
இருப்்தை ேபாம் அறிந்துள்தளபாம். 

சிறிய உயிரிகள் பசவவபாயக் கிரகததில் 
இருந்தைதைபாகக் கருதைப்டுகி்றது. அ்வ மிகக் கடு்மயபான 
சூழ்லத தைபாஙகும் இயல்பு பகபாணட்வயபாக 
இருக்கலபாம். எனதவ ேமது சூரியக் குடும்்ததில் 
ஏரபாளமபான ்குதிகள் புவியிலிருந்து தவறு்டடுள்ளன. 
அஙகு எந்தைக் கடினச் சூழ்லயும் தைபாஙகும் இயல்பு 
பகபாணட ்பாக்டீரியபாக்கள் இருக்கலபாம்.

ேபாசபா 2020இல் வபான் உயிரியல் 
என்னும் திடடத்தை உருவபாக்கி 
அதைன் மூலம் பசவவபாயின் 

்ழ்மயபான சூழல் குறிததும் பசவவபாயின் தமறபு்றப 
புவி அ்மபபுக் குறிததும் பசவவபாயில் உயிரிகள் 
இருந்தைனவபா என்்து குறிததும் அவவபாறு உயிரிகள் 
இருந்தைபால் அவற்்றப ்பாதுகபாப்து குறிததும் ஆயவு 
பசயது வருகி்றது.

நி்னவில் பகோள்க
�  அடுததை தை்லமு்்றயின் இளம் சந்தைதிகளுக்குப

ப்்றப்டட ்ணபுகள் கடததைப்டுகின்்றன என
லபாமபாரக் முன்பமபாழிந்தைபார.

�  உள்ளபாரந்தை முக்கிய வல்ல்ம, சூழநி்லயும்
புதிய ததை்வகளும், ்யன்்பாடு மறறும்
்யன்்டுததைபா்ம தகபாட்பாடு மறறும்
மரபுவழியபாகப ப்்றப்டட ்ணபுகளின் தகபாட்பாடு
ஆகிய்வ லபாமபாரக்கின் முக்கிய பகபாள்்ககள்.

�  அதிக இனபப்ருக்கததி்றன், வபாழக்்கக்கபான
த்பாரபாடடம், தவறு்பாடுகள், தைக்கன உயிர
பி்ழததைல் அல்லது இயற்கத ததைரவு மறறும்
சிறறினஙகளின் ததைபாற்றம் ஆகிய்வ டபாரவினின்
முக்கிய பகபாள்்ககள்.

�  ஒவபவபாரு சிறறினமும் மிக அதிக
எணணிக்்கயிலபான இளம் சந்தைதியின்ர
உருவபாக்குகி்றது. ஆனபால் தைக்கன மடடுதம உயிர
பி்ழக்கும்.

�  அ்மபபு ஒததை உறுபபுகள், பசயல் ஒததை உறுபபுகள்
மறறும் கருவியல் சபான்றுகள் ஆகிய்வ
்ரிணபாமததின் பதைபாடரபுக்ள விளக்குகின்்றன.

�  உயிரினஙகள் சில ஒததை ்ணபுக்ளப
ப்றறுள்ளன. ஏபனனில் அப்ணபுகள், ஒரு
ப்பாதுவபான முன்தனபாரிடம் இருந்து
மரபுவழியபாகப ப்்றப்டட்வ.

�  பு்தை உயிரப ்டிவம்,  ்ழஙகபால உயிரிக்ளப
்றறிய ஆதைபாரமபாக விளஙகுகி்றது. ்ழ்மயபான
வபாழிடஙக்ள இயற்க எப்டிப ்பாதுகபாததைது
என்்்தைப ்றறி விளக்குகி்றது.
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282பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

�  ் பாரம்்ரிய அறிவின் மூலம் வடடபார இனத
தைபாவரஙகளின் முக்கியததுவத்தை அறிந்து
பகபாள்ள முடிகி்றது.

 மதிப்பீடு 

I. சைரியோன வி்்ட்யத் ந�ர்ந்ப�டு.

1.  உயிரவழித ததைபாற்ற விதியின் கூறறுப்டி
அ)   தைனி உயிரி வரலபாறும் பதைபாகுதி வரலபாறும்

ஒன்்றபாகத திகழும்.
ஆ)  தைனி உயிரி வரலபாறு பதைபாகுதி வரலபாற்்ற

மீணடும் பகபாணடுள்ளது.
இ)  பதைபாகுதி வரலபாறு தைனி உயிரி வரலபாற்்ற

மீணடும் பகபாணடுள்ளது.
ஈ)  பதைபாகுதி வரலபாறு மறறும் தைனி உயிரி வரலபாறு

ஆகியவறறுக்கு இ்டதய பதைபாடரபில்்ல

2.  "்யன்்பாடு மறறும் ்யன்்டுததைபா்ம" 
தகபாட்பாட்ட முன்பமபாழிந்தைவர
அ)  சபாரலஸ டபாரவின்         ஆ)  எரனஸட பெக்கல்
இ)  ஜீன் ்பாபடிஸட லபாமபாரக்    ஈ)  கிரிகர பமணடல்

3.  பின்வரும் ஆதைபாரஙகளுள் எது பதைபால்ப்பாருள்
வல்லுேரகளின் ஆயவிறகுப ்யன்்டுகி்றது?
அ)  கருவியல் சபான்றுகள்
ஆ)  பதைபால் உயிரியல் சபான்றுகள்
இ)  எச்ச உறுபபு சபான்றுகள்
ஈ)  தமறகுறிபபிடட அ்னததும்

4.  பதைபால் உயிரப ்டிவஙகளின் கபாலத்தை அறிய
உதைவும் தைறத்பா்தைய மு்்ற
அ) தரடிதயபா கபார்ன் மு்்ற
ஆ) யுதரனியம் கபாரீய மு்்ற
இ) ப்பாடடபாசியம் ஆரகபான் மு்்ற
ஈ) அ மறறும் இ

5.  வடடபார இன தைபாவரவியல் என்னும் பசபால்்ல
முதைன் முதைலில் அறிமுகப்டுததியவர
அ) பகபாரபானபா ஆ) J.W. கபாரஸ ப்ரகர
இ) பரபானபால்டு ரபாஸ ஈ) ஹியுதகபா டி விரிஸ

II. நகோடிட்ட இ்டஙக்ள நிரப்பு.
1. சூழநி்லயின் மபாற்றஙகளுக்குப எதிர 

வி்னபபுரியும் விதைமபாக, தைஙகள் வபாழேபாளில் 
விலஙகுகள் ப்றுகின்்ற ்ணபுகள் __________ 
என அ்ழக்கப்டுகின்்றன.

�  வபான் உயிரியல் /பு்ற பவளிமணடல உயிரியல்
மூலம் அணடபவளியில் உயிரினஙகள் வபாழவது
குறிததுத பதைரிந்து பகபாள்ள முடிகி்றது.

2. ஒரு உயிரினததில் கபாணப்டும் சி்தைவ்டந்தை
மறறும் இயஙகபாதை நி்லயிலுள்ள உறுபபுகள்
__________  என்று அ்ழக்கப்டுகின்்றன.

3. பவௌவபால்கள் மறறும் மனிதைனின் 
முன்னஙகபால்கள் __________ உறுபபுகளுக்கு 
எடுததுக்கபாடடு.

4. ்ரிணபாமததின் இயற்கத ததைரவு தகபாட்பாட்ட
முன்பமபாழிந்தைவர __________ .

III.  சைரியோ? �ெ்றோ? (�ெறு எனில் கூறறி்ன
திருத்துக)

1. உறுபபுகளின் ்யன்்பாடு மறறும் ்யன்்டுததைபா்ம 
தகபாட்பாட்டக் கூறியவர சபாரலஸ டபாரவின்.

2. பசயல் ஒததை உறுபபுகள் ்பாரக்க ஒதர
மபாதிரியபாகவும், ஒதர மபாதிரியபான ்ணிக்ளயும்
பசயகின்்றன. ஆனபால் அ்வ பவவதவறு 
விதைமபான ததைபாற்றம் மறறும் கருவளரச்சி 
மு்்றக்ளக் பகபாணடதைபாக உள்ளன.

3. ்்ற்வகள் ஊரவனவறறிலிருந்து ததைபான்றிய்வ.

IV. பெோருத்துக.

அ முன்தனபார
்ணபு மீடசி

முள்பளலும்பு மறறும் 
குடல்வபால்

ஆ எச்ச உறுபபுகள் பூ்ன மறறும் பவௌவபாலின் 
முன்னஙகபால்

இ பசயல் ஒததை 
உறுபபுகள்

வளரச்சிய்டயபாதை வபால் 
மறறும் உடல் முழுவதும் 
அடரந்தை முடி

ஈ அ்மபபு ஒததை 
உறுபபுகள்

பவௌவபாலின் இ்றக்்க 
மறறும் பூச்சியின் இ்றக்்க

உ மரபபூஙகபா கதிரியக்கக் கபார்ன் (C14)
ஊ W.F. லிபி திருவக்க்ர

V. ஓரிரு பசைோறகளில் வி்்டயளி.
1. மனிதைனின் ்க, பூ்னயின் முன்னஙகபால்,

திமிஙகலததின் முன் துடுபபு மறறும் பவௌவபாலின்
இ்றக்்க ஆகிய்வ ்பாரக்க பவவதவறு
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283 உயிரின் த�ோற்றமும் பரிணோமமும் 

மபாதிரியபாகவும், பவவதவறு ்ணிகளுக்கு ஏற் 
தைகவ்மக்கப்டடுள்ளன. இந்தை உறுபபுகளுக்கு 
என்ன  ப்யர?

2. பு்தை்டிவப ்்ற்வ என்று கருதைப்டும் உயிரினம்
எது?

3. பு்தை உயிரப ்டிவம் ்றறிய அறிவியல் பிரிவு
எவவபாறு அ்ழக்கப்டுகி்றது?

VI. சுருககமோக வி்்டயளி.
1. கிவி ் ்ற்வயின் சி்தைவ்டந்தை இ்றக்்ககள்,ஒரு

ப்்றப்டட ்ணபு. ஏன் அது ப்்றப்டட ்ணபு என
அ்ழக்கப்டுகி்றது?

2. ஆரக்கியபாபபடரிக்ஸ இ்ணபபு உயிரியபாக ஏன்
கருதைப்டுகி்றது?

3. வடடபார இன தைபாவரவியல் என்்தை்ன
வ்ரயறுதது அதைன் முக்கியததுவத்தை எழுதுக.

4. பு்தை உயிரப ்டிவஙகளின் கபாலத்தை எவவபாறு
அறிந்து பகபாள்ள இயலும்?

VII விரிெோன வி்்டயளி.
1. ்ரிணபாமததிறகபான உந்துவி்சயபாக இயற்கத 

ததைரவு உள்ளது. எவவபாறு?
2. அ்மபபு ஒததை உறுபபுக்ளயும் பசயல் ஒததை

உறுபபுக்ளயும் எவவபாறு தவறு்டுததுவீரகள்?
3. ்டிவமபாதைல் தைபாவரஙகளில் எவவபாறு 

ே்டப்றுகி்றது?

VIII உயர் சிந்�்னககோன வினோககள்.
1. அருண ததைபாடடததில் வி்ளயபாடிக் 

பகபாணடிருந்தைபான் . திடீபரன ஒரு பசடியின் மீது 
ஒரு தும்பி அமரந்திருப்்தைப ்பாரததைபான். அதைன் 
இ்றக்்க்ள உறறு தேபாக்கினபான்.  கபாக்்கயின் 

இ்றக்்கயும் தும்பியின் இ்றக்்கயும் ஒதர மபாதிரி 
உள்ளதைபாக நி்னததைபான். அவன் நி்னததைது 
சரியபா? உஙகள் வி்டக்கபான கபாரணஙக்ளக் 
கூறுக.

2. பு்தை உயிரப ்டிவஙகளின் ்திவுகள் ேமக்குப
்ரிணபாமம் ்றறித பதைரிவிக்கின்்றன. எவவபாறு?

3. ஆக்தடபா்ஸ, கரப்பான்பூச்சி மறறும் தைவ்ள ஆகிய
அ்னததிறகும் கணகள் உள்ளன. இ்வ
ப்பாதுவபான ்ரிணபாம ததைபாற்றத்தைக்
பகபாணடுள்ளதைபால் ஒதர வ்கயபாக கருதை முடியுமபா?
உஙகள் வி்டக்கபான கபாரணஙக்ளக் கூறுக.

 பி்ற நூல்கள்
1.  B. S.Tomar and S. P. Singh, An Introduction to

General Biology, 9th Edition, Rastogi Publications,
Meerut.

2.  Stephen. C. Stearns and Rolf. F. Hoekstra 
Evolution - An introduction

3.  Archer, S.D.J., Asuncion de los, R., Lee, K.C.,
Niederberger, T.S., Cary, S.C., Coyne, K.J.,
Douglas, S., Lacap-Bugler, D.C. and Pointing,
S.B., 2017. A Endolithic microbial diversity in
sandstone and granite from the McMurdo Dry
Valleys, Antarctica. Polar biology, 40 (5): 997-1006.

இ்ணய ெளஙகள்
http://www.nhs.uk
h t t p : / / w w w. e n i s c u o l a . n e t / e n / 2 0 1 2 / 1 1 / 2 9 /
exobiology/
https://en.wikipedia.org/wiki/Astrobiology
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உரலி
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banana4apps.evolution&hl=en

இ்ணயச்பசயல்்பாடு ததைபாற்றம் மறறும்  ்ரிணபாமம்

்டி – 1:  கீழக்கபாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்டப ் யன்்டுததி HUMAN EVOLUTION CLICKER GAME:RISE 
OF  MANKIND” அ்லத்சியில் ்திவி்றக்கம் பசயது நிறுவுக.

்டி – 2: குமிழி்ய ஐ DNA அ்மப்் கபாணலபாம்.
்டி – 3:  இரணடு DNA மூலக்கூ்்ற இ்ணக்க ்பாக்டீரியபா உருவபாகி்றது.  இரணடு ்பாக்டீரியபாக்க்ள 

இ்ணக்க  அமீ்பா ததைபான்றுவ்தை கபாணலபாம்.
்டி – 4 இது த்பான்று ்லவிதை உயிரினஙக்ள பசயது கபாணலபாம். 52 உயிரினஙகள் ்றறி அறியலபாம்

ெடிகள்

இந்� பசையல்ெோடடின்  மூ்லம்  மோணெர்கள்  
உயிரினஙகளின் ப�ோறறம் மறறும் ெளர்சசி 

ெறறி அறிந்து பகோள்ெர்.

இந்� பசையல்ெோடடின்  மூ்லம்  மோணெர்கள்  

ெடி- 1 ெடி- 2 ெடி- 3 ெடி- 4
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அறிமுகம்
  பல்வேறு வேகைைளில நிைழும் தவேறான 

பயனபாடானது சமூை, ைலாசசார மற்றும் பபாருளாதார 
நகடமுகறைளில ஆழமாை ்வேரூனறி உளளது. 
இநத உலைளாவிய சிகைகலத் தீர்பபதற்கு அது 
குறித்த பதளிவோன புரிதல, நகடபபறும் விதம், 
ைாரணஙைள மற்றும் விகளவுைகள்ப பற்றி  அறிதல 
அவேசியமாகிறது. குறி்பபாை குழநகதைகளத் தவேறாை்ப 
பயனபடுத்துதல மற்றும் பபாருடைகளத் தவேறாை்ப 
பயனபடுத்துதல எனற ்ைாணஙைளில இதகன நாம் 
அணுை ்வேண்டும். இநத நாைரீை உலகில இனகறய 
தகலமுகறயினர பசனற தகலமுகறயினகர விட 
ஆ்ராககியமாை வோழ்கினறனரா?. எடுத்துகைாடடாை, 
புகை பிடித்தல, மதுவுககு அடிகமயாதல, ்பாகத்ப 
பபாருளைளின பயனபாடு, அதிை பைாழு்பபு 
உண்ணுதல, பைாலஸடரால நிகறநத உணவு, 
அதிைமாை கு்பகப உணவுைகள (Junk Foods) 
எடுத்துக பைாளளுதல, குகறநது ்பான உடல 
இயகைஙைள ்பானறகவே ்நாயைளுககும், உடனடி 
இற்பபிற்கும் ைாரணமாை அகமகினறன.  

தனிநபர நடத்கத முகறைள ஆ்ராககியத்தின 
மீது ஏற்படுத்தும் விகளவுைள குறித்த ைவேனம் உலை 

கற்றல் நோககஙகள்

இ்பபாடத்கதக ைற்றபின, மாணவேரைள பபறும் திறனைளாவேன: 
� தவேறான பயனபாடுைளின வேகைைள மற்றும் அது பதாடரபுகடய நடத்கத மாற்றஙைள

பற்றி புரிநது பைாளளுதல.
� குழநகதைகள பாலியலரீதியாை தவேறாை்ப பயனபடுத்துதலிலிருநது பாதுைாத்தகலயும், தடுத்தகலயும் 

பற்றிய அறிகவே்ப பபறுதல.
� மருநது, புகையிகல மற்றும் மதுவுககு அடிகமயாதலுகைான ைாரணஙைள மற்றும் அகவே உடல நலத்தில

ஏற்படுத்தும் விகளவுைள குறித்து அறிதல.
� ்பாகதயிலிருநது மீளவேதற்ைான சரியான வேழிமுகறைகள ஆயநதறிதல.
� நகடமுகற வோழ்ககை மாற்றம் பதாடரபுகடய ்நாயைள மற்றும் குகறபாடுைள (disorders) பற்றி அறிதல.
� வேகை 1 மற்றும் வேகை 2 டயாபடீஸ பமலலிடஸின அகடயாளம் மற்றும் அறிகுறிைளின பண்புைகள 

பதாடரபுபடுத்துதல.
� உடல பருமன, இதய ்நாயைள, புற்று்நாய மற்றும் எயடஸ ஆகியவேற்றிற்ைான ைாரணம் மற்றும்

அறிகுறிைகள விளககுதல.
� ்நாய மற்றும் குகறபாடுைளின தடு்பபு மற்றும் ைடடு்பபாடடு முகறைள பற்றி பரிநதுகர பசயதல.
� நலமான வோழ்ககைகைான சமுதாய விழி்பபுணரகவே மகைளிகட்ய ஏற்படுத்துதல.

நாடுைளில அதிைரித்துளளது. தனிநபர ஒருவேரின 
சுைாதார்ப பழகை வேழகைஙைளும் மற்றும் நடத்கத 
முகறைளும், கீழ்கைண்ட விகளவுைளான நாளபடட 
மற்றும் இற்பகப ஏற்படுத்தும் ்நாயைளான 
இரத்த சரகைகர ்நாய, உடல பருமன, இதய 
்நாயைள, புற்று்நாய மற்றும் எயடஸ ்பானறகவே 
உருவோதலில முககிய்ப பஙைாற்றுகினறன. இநத 
நிகலைகள மாற்றிட, நலம் மற்றும் சுைாதாரத்திகன 
்மம்படுத்தும் வோழ்ககை முகறைளுககு மாறுதல 
அவேசியமாகும். இது நலல சத்தான உணவு, பதாடரநத 
உடற்பயிற்சி, ்தகவேயற்ற மருநதுைகள விலககுதல, 
மது மற்றும் புகை்பபழகைம் இலலாதிருத்தல ்பானற 
முகறைகளக குறி்பபதாகும்.

 21.1.    தவ்றான பயனபாடு மறறும் 
வகககள் 

பைாடூரமான, வேனமுகறயான, தீஙகு 
விகளவிககினற அலலது ைாய்மற்படுத்துகினற 
தாககுதலுககு ஒருவேகர மற்பறாருவேர உளளாககுவேது 
தவ்றான பயனபாடு என்பபடும். இது உடல், உணர்வு 
அலலது மனம்,  வாய்மாழி,  குழநகதகள் மற்றும் 
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பாலியல்  ரீதியிலான தவேறான பயனபாடுைகள 
உளளடககியதாகும். இது குடும்பம் மற்றும் 
அககுடும்பத்கத சாராத நபரைளினால ஏற்படுகிறது. இனி 
சிறுவேயது குழநகதைகள தவேறாை்ப பயனபடுத்துதல 
மற்றும் பாலியல சாரநத தவேறான பயனபாடுைள, 
அதன தடு்பபு மற்றும் பாதுைா்பபு ஆகியவேற்றின 
விகளவுைகள்ப பற்றி அறிநது பைாளளலாம்.

21.1.1   குழநகதககைத் தவ்றாகப் 
பயனபடுத்துதல்

குழநகதைகளத் தவேறாை்ப பயனபடுத்துதல 
எனபது அகனத்து விதமான உடல மற்றும் 
உணரவுரீதியான துனபுறுத்தல, பாலியல சாரநத 
தவேறான பயனபாடுைள, சுரணடல் ஆகியவேற்றிற்கு 
உளளாககுதல ் பானறகவே   ஆகும். இதன ைாரணமாை 
அககுழநகதயின ஆ்ராககியம், உயிரவோழ்தல, 
வேளரசசி ஆகியகவே பாதிகை்பபடுகினறது. 
குழநகதைகள உடல்ரீதியிலான தவேறாை்ப
பயனபடுத்துதல எனபது குழநகதககு அசசுறுத்தல, 
அடித்தல, உகதத்தல மற்றும் தாககுதல ்பானற 
உடலுககு தீஙகு விகளவிககும் பசயலைளாகும்.

21.1.2   பாலியல் முக்றயிலான தவ்றான 
பயனபாடு

ஒருவேர மற்பறாருவேரின மீது தனது 
அதிைாரத்கதயும், ஆதிகைத்கதயும் பசலுத்தி 
பாலியல ரீதியாலான தீஙகு விகளவி்பபது பாலியல 
துனபுறுத்தலாகும். இது பாதிகை்பபடடவேரில ் மாசமான 
விகளவுைகள ஏற்படுத்துகிறது. இளம் சிறுமிைள 
மற்றும் பபண்ைள பல்வேறு விதமான பாலியல 
துனபுறுத்தலுககு ஆளாகினறனர. பபாதுவோை இது 
பணிபுரியும் இடஙைளில அதிைமாைக ைாண்பபடுகிறது. 
வோயபமாழி ைருத்துைள, நகைசசுகவே (்ைலி பசயதல), 
கசகைைள மற்றும் தவேறான பாரகவே ்பானறகவே 
அதிைமாைக ைாண்பபடும் முகற்ைடுைளாகும். 
இதனால மனதளவிலும், உடல ் நாயைளாலும் மற்றும் 
உணவு உண்ணுவேதிலும் (உணவூடடக குகறபாடு) 
குறி்பபிடட நபரைள பாதி்பபுககு உளளாகினறனர.

21.1.3   குழநகதகளின பாலியல் 
முக்றயிலான தவ்றான பயனபாடு

தஙைகள தவேறாை்ப பயனபடுத்துகிறாரைள 
எனபகத உணர்வே முடியாத நிகலயில இரு்பபதால, 
குழநகதைள பாலியல முகறயிலான துனபுறுத்தலின 
முககிய இலகைாைக ைருத்பபடுகிறாரைள. பபாதுவோை, 
இசபசயலில ஈடுபடுபவேரைள அககுழநகதககு 
நனறாைத் பதரிநதவேராைவும், அ்த பகுதியில 
வேசி்பபவேராைவும் இரு்பபாரைள. குழநகதைளின 
பவேகுளித்தனத்கத்ப பயனபடுத்தி, அவேரைகளக 
ைவேரும் வேகையில (சாக்லடடுைள மற்றும் 

பபாம்கமைகள்ப பயனபடுத்துதல) ஏமாற்றி 
அவேரைகள்ப பயனபடுத்திக பைாளகினறனர.

பாலியலரீதியான துனபுறுத்தலுககு ஆளான 
குழநகதைளில பிற்பபுறு்பபுக ைாயம், வேயிற்று 
வேலி, அடிகைடி ஏற்படும் சிறுநீரத் பதாற்று மற்றும் 
நடத்கதயில மாற்றம் ்பானற அறிகுறிைள 
ைாண்பபடுகினறன.

நமலும் அறிநது ்காள்நவாம்
பபண்ைள மற்றும் குழநகதைள ்மம்பாடடு 

அகமசசைம் குழநகதைளுககு எதிரான 
பாலியல குற்றஙைளிலிருநது அவேரைகள்ப 
பாதுைா்பபதற்ைாை 2012 – இல ்பாக்சா (POCSO) 
சடடத்கத அறிமுை்பபடுத்தியது (Protection of 
Children from Sexual Offences).  பாலியல 
்நாகைத்திற்ைாை குழநகதைகள ைடத்திச  பசலலும் 
நபரைளும் இசசடடத்தின கீழ் தண்டகனககு 
உளளாகினறனர. 

�ழ�ைத பா�கா��
ேபா�ேசா ச�ட� – 2012

்பாக்சா சடடத்தின குறிக்ைாளைள – 2012
பாலியல தாககுதல, பாலியல துனபுறுத்தல 

மற்றும் ஆபாசம் ்பானற குற்றஙைளிலிருநது 
பாதுைாத்தல.   இத்தகைய குற்றஙைகள விகரநது 
விசாரிகை சிற்பபு நீதிமனறஙைகள அகமத்தல.

21.1.4   தவ்றான பயனபாட்டுககு 
உள்ைான குழநகதககைப் 
பாதுகாப்பதறகான 
அணுகுமுக்றகள்

தவேறான பயனபாடடினால துனபத்திற்கு 
உளளான குழநகதைகள ைண்ைாணித்தல, 
மதி்பபிடுதல மற்றும் அளவிடுவேதற்ைான 
வேழிமுகறைளாவேன:

குழநகதகள் உதவிககரம் (Child Helpline)
குழநகதைள உதவிகைரம் சமூை்ப 

பணியாளரைகள நியமித்து குழநகதைளுககு 
உணவு, உகறவிடம் மற்றும் பாதுைா்பபு வேழஙகுவேதில 
உதவி புரிகிறது.

குழநகதகளுககு ஆநலாசகன வழஙகுதல்
உளவியலாளரைள, சமூை்ப பணியாளரைள

மூலம் பாதிகை்பபடட குழநகதைளுககு ஆ்லாசகன
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301 உடல நலம் மற்றும் ்நாயைள 

வேழஙகி வேழிைாடடுதல மற்றும் பதாடரசசியான ஆதரவு 
அளித்தல.

குடும்ப ஆதரவு
பாதிகை்பபடட குழநகதைளுககு குடும்பத்தில 

உளள அகனத்து உறு்பபினரைளும் ஆதரவோை இருகை 
்வேண்டும். அவேரைளுகடய பாதி்பபுைளிலிருநது 
மீளவேதற்கு முகறயான ைவேனத்துடன கூடிய 
பாதுைா்பகப வேழஙை ்வேண்டும்.

மருத்துவப் பராமரிப்பு
பாலியல பாதி்பபுககு உளளான குழநகதைள 

மன அழுத்தத்திலிருநது விடுபட பயிற்சி பபற்ற 
சுைாதார நிபுணரைளிடமிருநது மருத்துவே்ப பராமரி்பபு 
மற்றும் சிகிசகச பபற ்வேண்டும்.

சட்ட ஆநலாசகன
பாதிகை்பபடட குழநகதயின குடும்பத்தினர அலலது 

பாதுைாவேலர தஙைள விரு்பப்பபடி, சடட ஆ்லாசைர 
மூலம் சடட ஆ்லாசகனகய வேழஙகுவேதற்கு உரிகம 
உண்டு.

நமலும் அறிநது ்காள்நவாம்
குழநகத உரிகமைள பாதுைா்பபிற்ைான 

்தசிய ஆகணயம் (NCPCR) மாரச 2007- இல 
குழநகத உரிகமைள சடடம் (CPCR), 2005-ன கீழ் 
அகமகை்பபடடது.  இநதச சடடம் பபாதுவுகடகமக 
பைாளகை, குழநகத சடடஙைகள மீற முடியாகம 
மற்றும் நாடடில ைாண்பபடும் குழநகதைள 
பதாடரபான பைாளகைைளின அவேசரத்கத 
வேலியுறுத்துகிறது.

18 வேயது வேகரயிலான அகனத்து 
குழநகதைளின பாதுைா்பபுககும் சமமான 
முககியத்துவேம் உளளது. பாதிகை்பபடககூடிய 
வோய்பபுைள அதிைமுளள குழநகதைளுககு 
முனனுரிகம நடவேடிககை பைாளகைைகள 
வேகரயறுககிறது.

தவறான, �ழ�பமான, ஆதரவ�ற �ைலைய உ�ைன
பா
கா�ப�ற ெதா�த��� உ�ளா��� ேபா
 � உண�வா�.

அ
 உ� ைடய தவ��ைல எ�பதா�
� அைத  தவறாக எ�ண ேவ�டா�.

இ�த ெபா�தாைன அ��த��.
�ழ�ைதக� உத��கர� 1098

ேபா�ேசா

மறுவாழ்வு
பளளியில மீண்டும் ்சரத்து ைலவிகயத் 

பதாடரச பசயவே்த பாதிகை்பபடட குழநகதகைான 
மறுவோழ்வோகும். அககுழநகதயானது படி்பபடியாை 
மீண்டும் தனனுகடய இயலபான நிகலககு மீண்டு 
வேருவேதற்கு இது அவேசியமானதாகும்.

சமுதாய அடிப்பகடயிலான முயறசிகள்
குழநகதைகளத் தவேறாை்ப 

பயனபடுத்துவேதிலிருநது தடுகை விழி்பபுணரவு 
முைாம்ைகள நடத்துதல.

குழநகதககை  பாலியல்  ரீதியாக  தவ்றாகப் 
பயனபடுத்துவதிலிருநது தடுத்தல்

உலைளாவிய முகறயில வேலியுறுத்த்பபடும் 
முககியமான சமூைக பைாளகை, குழநகதைகள 
பாலியல முகறயிலான தவேறான பயனபாடடிலிருநது 
தடுககும் முயற்சிைளாகும்.  இதகன  ்மற்பைாளவேது 
பபற்்றார மற்றும் நிறுவேன அகம்பபுைளின 
பபாறு்பபாகும். பபற்்றாரைள மற்றும் ஆசிரியரைள 
மூலமாை குழநகதைளுககு பைாடுகை்பபட ்வேண்டிய 
அறிவுகரைளாவேன,
 சந்தை்பபடுகினற நபரிடம் அலலது பதரியாத

அநநிய நபரிடம் ்பசுவேது மற்றும் அவேர அருகில 
பசலவேது கூடாது.

 எநதபவோரு பதரியாத நபருடனும் தனியாை
இருகைக கூடாது.

 அரசு அலலது தனியார ்பாககுவேரத்து
வோைனஙைளில (்பருநதுைள, ஆட்டா, ரயில)
தனியாை பயணம் பசயயும்்பாது ைவேனமாை
இருகை ்வேண்டும்.

 பபற்்றாருககுத் பதரியாமல, எவேரிடமிருநதும்
பணம், பபாம்கமைள, பரிசுைள அலலது 
சாக்லடடுைள ்பானறவேற்கற வோஙைக கூடாது.

 பதரிநத அலலது பதரியாத நபரைகளத் பதாட
அனுமதிகைக கூடாது.

நம் குழநகதைள ைண்ணியமான, எநத 
வேகையிலும் வேனமுகறயற்ற, பாதுைா்பபான 
வோழ்ககைகய ்மற்பைாளவேதற்ைான சூழகல உறுதி 
பசயவேது சமுதாயத்தில உளள ஒவபவோரு தனி 
மனிதரின பபாறு்பபாகும்.

 21.2.    மருநது, ஆல்கைால் மறறும் 
புககயிகலயின தவ்றான 
பயனபாடு

ஆ ல ை ெ ா ல , 
புகைபிடித்தல மற்றும் 
மருநதுைகள, உடல 
மற்றும் மனம் சாரநதிரு்பபது 
அடிகமயாதல என்பபடும். 
இநத்ப பபாருடைளிலுளள 
அ டி க ம ப் ப டு த் து ம் 
பணபுள்ை நபாகதயானது, 
ஒருவேகர தீய விகைவுகளுககு உடபடுத்தி, அவேரைள 
அ்பபபாருளைகள  நிரநதரமாகச்  சார்நதிருப்பதறகு 
இடடுச பசலகிறது. புகையிகல, ஆலைொல 
மற்றும் மருநதுைகளத்  தவேறாை்ப பயனபடுத்துதல 
தனிநபர, அவேரின குடும்பம் மற்றும் சமுதாயத்தில தீய 
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302பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

விகளவுைகள உண்டாககுவேது மிகுநத ைவேனத்தில 
பைாளள ்வேண்டிய ஒனறாகும். இநத ஆபத்தான 
நடத்கத முகறகய, முகறயான ைலவி மற்றும் 
வேழிைாடடுதல மூலம் தடுகை முடியும்.

 21.3.    மருநதுகளின தவ்றான 
பயனபாடு

மருநதுைள வேழகைமாை மருத்துவேரின 
ஆ்லாசகனயின ்பரில ்நாய சிகிசகசகைாை்ப 
பயனபடுத்த்பபடடு, ்நாயிலிருநது 
குணமகடநதபின கைவிட்பபடுகினறன. 
மருநதுைகள பதாடரசசியாை பயனபடுத்துவேகத 
வேழகைமாககிக பைாளபவேரைள, அதறகு 
அடிகமயாகின்றனர். இது்வே மருநதுககு 
(்பாகதககு) அடிகமயாதல் அலலது மருநதுகளின 
தவ்றான பயனபாடு எனறகழகை்பபடுகிறது.

ஒரு நபரின உடல, மனம் ஆகியவேற்றின 
பசயலபாடுைகள உற்சாை்பபடுத்துவேதன மூல்மா, 
மனச்சாரவு அலலது பதாநதரவுககு உளளாககுவேதன 
மூல்மா, அநநபரின உடல, உயிரியல, உளவியல 
அலலது சமூை ரீதியிலான நடத்கதகய மாற்றி 
அகமககும் மருநது நபாகத  மருநது என 
அகழகை்பபடுகிறது. இநத மருநதுைள கமய நரம்பு 
மண்டலத்துடன பதாடரபு பைாண்டு உடல மற்றும் 
மனதளவில பாதி்பகப உண்டாககுகினறன. 

21.3.1  மருநதுகளின வகககள்
சில வேகையான மருநதுைள மநனாவியல் 

மருநதுகள் என்பபடுகினறன. அகவே மூகளயின 
மீது பசயலபடடு, அவேற்றின பசயலபாடுைளான 
நடத்கத, உணரவேறி நிகல, சிநதிககும் திறன, 
அறிநிகல ஆகியவேற்கற மாற்றியகமககினறன. 
இகவே  மனநிகல  மாறறும்  மருநதுகள் என 
குறி்பபிட்பபடுகினறன.

21.3.2  மருநதிகன சார்நதிருத்தல்
இம்மாதிரியான மருநதுைகள உடபைாண்டு, 

முழுவேதுமாை அம்மருநதுைகள சாரநதுளள 
நபரைளால, அம்மருநதுைள இனறி உயிரவோழ 
இயலாது. இநநிகலயானது மருநதிகன 
சார்நதிருத்தல் எனக குறி்பபிட்பபடுகிறது.

உடல் மறறும் மனம் சார்நதிருத்தல்
 • இயலபான நலல நிகலயில தனனுகடய

உடலபசயலியல நிகலகய்ப பராமரிகை
மருநதுைகளச சாரநதிருத்தல.

 • மருநதுைள மன அழுத்தத்கதக குகற்பபதற்கு
உதவுகினறன எனற உளவியல சாரநத
உணரகவேக பைாண்டிருத்தல.

 • மருநதுைளின தவேறான
பயனபாடு மற்றும் சடடவி்ராத
ைடத்தல மீதான சரவே்தச நாள –
ஜுன 26.

 • 1985 – ஆம் ஆண்டில ்பாகதயூடடும்  
மருநதுைள மற்றும் ம்னாவியல மருநதுைள 
சடடம் அறிமுை்பபடுத்த்பபடடது.

21.3.3   மருநதுகள் பயனபாட்டின
ேடத்கத மாற்றஙகள்

இளம் பருவேத்தினரிகட்ய ஏற்படும் 
எதிரமகறயான விகளவுைளாவேன

 • படி்பபில பசயலதிறன குகறதல, ைலலூரி மற்றும்
பளளிைளில இகடநிற்றல.

 • தன சுைாதாரத்தில ஆரவேமினகம, தனிகம, மன
அழுத்தம், ்சாரவு, ஆக்ராஷமான நடத்கதைள.

 • குடும்பம் மற்றும் நண்பரைளுடனான
உறவுநிகல சிகதநது ்பாகுதல.

 • உணவு மற்றும் தூஙகும் பழகைஙைள மாறுபடுதல.
 • உடல எகட மற்றும் பசி ஆகியவேற்றில ஏற்படும்

ஏற்ற இறகைம்.
 • எ்பபபாழுதும் மருநதுைள பபறுவேதற்ைான பணம்

கிகடககும் எளிய வேழிைகளத் ்தடுதல.
 • எயடஸ மற்றும் பெபகடடிஸ பதாற்று 

ஏற்படுவேதற்ைான வோய்பபுைள.

உலை சுைாதார நிறுவேனம்  
(WHO) 1984 மருநதுைளின 
்பாகத (அடிகமயாதல) அலலது 
மருநதுைளின தவேறான பயனபாடு 

எனற வோரத்கதககு்ப பதிலாை மருநதுைகள 
சாரநதிருத்தல எனற வோரத்கதகய்ப பயனபடுத்த 
ஆ்லாசகன வேழஙகியுளளது.

21.3.4   மருநதுககு 
அடிகமயாதலிலிருநது மீட்பு 
(Drug De-addiction)

மருநது அடிகமயாதல 
மீடபு ்மலாண்கம எனபது 
சிகைலான மற்றும் ைடினமான 
பணியாகும். மருநதுககு 
அடிகமயாதலிலிருநது ஒருவேகர 
மீடபது எனபது நீண்ட ைாலம் 
பிடிககும்,  பமதுவோன ஒரு 
வேழியாகும்.

10th_Science_TM_Unit-21.indd   302 16-03-2019   16:41:42
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



303 உடல் நலம் மற்றும் நநோய்கள் 

குடும்ப அஙைத்தினரைள, நண்பரைள மற்றும் 
சமுதாயம் உடபட அகனவேரும் இதில ஒடடு 
பமாத்தமாை முககிய்ப பஙகு வேகிகை ்வேண்டும்.
ேச்சு நீககம்

சிகிசகசயின முதல ைடடம் நசசு நீகைமாகும். 
இது மருநதுைகள்ப படி்பபடியாை நிறுத்தி, 
அடிகமயானவேகர அறிகுறிகளிலிருநது  மீட்பதறகு 
உதவுகி்றது. இதனால அவேரைள ைடுகமயான 
உடல மற்றும் உணரவுரீதியான பதாநதரவுககு 
உளளாகினறனர. குறி்பபிடட மருநதுைகள 
வேழஙகுவேதன மூலம் இதகன ைவேனமாைக 
கையாளலாம்.
உைவியல் சிகிச்கச

உளவியல சிகிசகசயில தனி்பபடட மற்றும் 
குழு ஆ்லாசகன, உளவியலாளரைள மற்றும் 
ஆ்லாசைரைளால வேழஙை்பபடுகிறது. இநத 
சிகிசகசயானது அடிகமயானவேரைளின மன 
அழுத்தத்கதக குகற்பபதற்ைான முயற்சிைள, தினசரி 
சிகைலைகளத் தீர்பபதற்ைான புதிய வேழி முகறைகள 
ைற்றுத் தருதல, ்பாதுமான உணவு, ஓயவு மற்றும் 
அகமதி ஆகியவேற்கற உளளடககியதாகும்.

குடும்ப உறுப்பினர்களுககு ஆநலாசகன
சமுதாய்ப பணியாளரைள குடும்ப 

உறு்பபினரைளுககு ஆ்லாசகன வேழஙகுவேதனால, 
அவேரைள ்பாகதககு அடிகமயான தஙைள குடும்ப 
உறு்பபினரைகள நிராகரிககும்  அணுகுமுக்றகய 
மாற்றிக பைாளகினறனர. அதனால ்பாகதககு 
அடிகமயானவேரைள அவேரைள குடும்பத்தினராலும், 
சமுதாயத்தாலும் ஏற்றுக பைாளள்பபடுகினறனர.

மறுவாழ்வு
அவேரைளுககு முகறயான  ்தாழில்சார்  பயிறசி 

அளிகை்பபடுவேதன மூலம், அவேரைள நலமான 
வோழ்ககை வோழவும், சமுதாயத்தில பயனுளள 
அஙைத்தினராை மாறவும் வேழிவேகுககிறது.

 21.4   புககயிகலயின தவ்றான 
பயனபாடு

புகையிகலயானது நிக்கோட்டியோனோ 
ட�ோபோககம் மற்றும் நிக்கோட்டியோனோ ரஸ்டிகோ ஆகிய 
புகையிகலத் தாவேரஙைளிலிருநது பபற்பபடுகிறது. 
இவேற்றின இளம் கிகளைளின உலரநத, 
பத்பபடுத்த்பபடட இகலைள, உலைளாவிய வேணிை 
ரீதியிலான புகையிகல தயாரி்பபில பயனபடுகினறன. 
அதிலிருககும் “நிகநகாட்டின” எனும் ஆலைலாயடு 
புகையிகலககு ஒருவேர அடிகமயாதகல 
ஏற்படுத்துகிறது. நிக்ைாடடின கிைர்ச்சிகயத் 
தூணடும், மிைவும் தீஙகு விகளவிககினற, 
நசசுத்தனகம வோயநத பபாருளாகும்.

21.4.1   புககயிகலப் பயனபாடு
புகைபிடித்தல, பமலலுதல மற்றும் 

உறிஞ்சுதல ்பானறவேற்றிற்ைாை புகையிகல 
பயனபடுத்த்பபடுகிறது. சுருடடு, சிைபரடடுைள, பீடிைள, 
குழாயைள, ெுகைா ஆகியவேற்றிலிருநது பவேளி்பபடும் 
புகைகய சுவோசித்தல புககபிடித்தலாகும். தூள 
வேடிவிலான புகையிகல பவேற்றிகலயுடன ்சரத்து 
்மல்லப்படுகி்றது. மாவு ்பானற புகையிகல மூககின 
வேழியாை எடுத்துக பைாளள்பபடுதல உறிஞ்சுதல் 
(மூககு்ப பபாடி) என்பபடுகிறது.

21.4.2   புககபிடித்தலின ஆபத்துகள் 
மறறும் புககயிகலயின 
விகைவுகள்

புகை உளளிழுகை்பபடும்்பாது, திசுகைளால 
உறிஞ்ச்பபடுகினற ்வேதி்ப பபாருளைள பினவேரும் 
தீஙகு தரும் விகளவுைகள ஏற்படுத்துகினறன.

(i) புகைபிடித்தலின ்பாது பவேளி்பபடும் புகையில
உளள ்பனநசாகபரின மற்றும் பாலிகசகளிக
கைட்நராகார்பனகள் எனும் புற்று்நாயக
ைாரணிைள, நுகரயீரல புற்று்நாகய
உண்டாககுகினறன.

(ii) புகைபிடித்தலினால பதாண்கட மற்றும்
மூசசுககுழலில ஏற்படும் வீகைம், மூச்சுககுழல்
அழறசி (bronchitis) மற்றும் நுகரயீரல் காசநோயககு
(Pulmonary tuberculosis) வேழிவேகுககிறது.

(iii) நுகரயீரலின மூசசு சிற்றகறைளில (lung alveoli)
ஏற்படும் வீகைம் வோயு பரிமாற்றத்திற்ைான
்மற்பர்பகப குகறத்து எம்கபசீமா எனும்
்நாகய உண்டாககுகிறது.

(iv) புகைபிடித்தலின்பாது உண்டாகும் புகையில
உளள கார்பன-நமானாககசடு இரத்த
சிவே்பபணுவில உளள ஹீ்மாகு்ளாபினுடன
பிகண்பகப ஏற்படுத்தி அதன ஆகசிஜன
எடுத்துச பசலலும் திறகன குகறககிறது.
இதனால உடல திசுகைளில கெபாகசியாகவே
உண்டாககுகிறது.

(v) புகைபிடித்தலினால ஏற்படும் அதிக  இரத்த
அழுத்தம் இதய ்நாயைள உண்டாவேதற்ைான
ஆபத்கத அதிைரிககிறது.

(vi) இகரப்கப  சுரப்பிகன  அதிகரித்து, இகர்பகப
மற்றும் முனசிறுகுடல புண்ைகள (அலசர) 
ஏற்படுத்துகிறது.

(vii) புகையிகல பமலலுதல வாய  புறறுநோகய
ஏற்படுத்துகிறது.
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304பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

தகவல் துணுககு
உலை சுைாதார நிறுவேனம் (WHO) 1984 

்பாகத (drug) எனற வோரத்கதகய்ப பயனபடுத்த 
ஆ்லாசகன வேழஙகியது. WHO பவேளியிடட 
உத்தரவினபடி அகனத்து சிைபரட விளம்பரஙைளிலும் 
மற்றும் அடகட்ப பபடடிைளிலும் “புகக  பிடித்தல் 
உடல்ேலத்திறகுத்  தீஙகானது” எனற சடடரீதியான 
எசசரிககை இடம் பபற்றிருகை ்வேண்டும்.

 ்சயல் – 1
புகைபிடித்தல மற்றும் புகையிகல 

பமலலுதலால பாதிகை்பபடட நபரைளின படஙைகள 
்சைரிகைவும். அதனால பாதி்பபிற்கு உளளாகும் 
உடலின பாைத்கதயும், அதகனத் பதாடரநது 
ஏற்படும் உடல நலத் தீஙகிகனயும் அகடயாளம் 
ைாண்ை.

21.4.3   புககபிடித்தகல தடுத்தல்
புகைபிடித்தல மற்றும் புகையிகல 

பமலலுதலினால ஏற்படும் ஆபத்துைகள அறிநது 
இளம்பருவேத்தினரும் வேயதானவேரைளும் 
இ்பபழகைத்கத தவிரத்துக பைாளவேது அவேசியமாகும். 
தகுநத ஆ்லாசகன மற்றும் மருத்துவே உதவிைள, 
அடிகமயானவேரைகள அ்பபுகை்ப பழகைத்திலிருநது 
முற்றிலும் விடுபட உதவும்.

நமலும் அறிநது ்காள்நவாம்
புகையிகல எதிர்பபுச சடடம் ்ம-1 2004-

இல பைாண்டு வேர்பபடடது. 2030-ஆம் ஆண்டில 
உலைளவில ஆண்டுககு 10 மிலலியன அளவில 
இற்பபிகன ஏற்படுத்துவேதற்ைான மிை்பபபரிய 
ஒற்கறக ைாரணியாை புகையிகல திைழும் என 
எதிரபாரகை்பபடுகிறது. 

்ம – 31 புகையிகல எதிர்பபு நாளாைக
ைருத்பபடுகிறது. (உலை புகையிகல எதிர்பபு நாள) 

���� உலக
�ைக�ைல எ���� நா�

 21.5    ஆல்கைாலின தவ்றான 
பயனபாடு

சமுதாயத்தில பசலவேநதரைள மற்றும் ஏகழ 
மகைளால ்மற்பைாளள்பபடும் ஆலைொல 
பயனபடுத்துதல (நுைரவு) எனபது ஒரு சமுதாயத் தீஙகு 
ஆகும். ஆலைொகல சாரநதிருத்தல மதுப்பழககம் 
எனவும், அடிகமயாதல மதுவுககு  அடிகமயாதல் 
எனவும் அகழகை்பபடுகிறது. இது ஆல்கைால்  
தவ்றான  பயனபாடு எனறு அகழகை்பபடுகிறது. 
மது அருநதுதல ஒருவேரின உடல, உடலியல 
மற்றும் உளவியல பசயலபாடுைகள 
பாதி்பபிற்குளளாககுகிறது.

 ்சயல் – 2
மது அருநதாத மற்றும் மது அருநதிய 

நபரைளின ைலலீரல படஙைகள ்சைரிகைவும். 
அ்பபடஙைகள ஒ்பபிடடு நீ ைண்டறிநத 
மாற்றஙைகளக குறி்பபிடவும்.

21.5.1   மதுவினால் உடல் 
ேலத்திறகு  ஏறபடும் தீகமயான 
விகைவுகள் 

நீண்ட ைாலமாை மது அருநதுவேதால, அது 
ஒரு மயகை மருநதாைவும் மற்றும் வேலி நிவோரணி 
்பானறும் பசயலபடடு நரம்பு மண்டலத்கத 
நலிவேகடயச பசயகிறது. அவேற்றின தீகம பயககும் 
சில விகளவுைளாவேன,

 • நரம்பு பசலகல்ப பாதித்து பல்வேறு விதமான
மன மற்றும் உடலரீதியான பதாநதரவுைகள
உண்டாககுகிறது.

 • உ ட ல உ று ்ப பு ை ளி ன ஒ ரு ங கி க ண ்ப க ப 
ககுகறககிறது.

 • மஙைலான, குகறநத பாரகவே, சாகலைளில
விபத்துைளில முடிகிறது.

 • இரத்த நாளஙைளின விரிவேகடதல இதயத்தின
பசயலபாடகட்ப பாதிககினறது.

 • ைலலீரல ்சதத்தினால ைலலீரலில அதிை
அளவு பைாழு்பபு ்சமிகை்பபடடு சிர்ராஸிஸ
மற்றும் நாரத் திசுகைள உருவோதகல
ஏற்படுத்துகிறது.

 • உடல தன ைடடு்பபாடகடயும்,
தனணுணரவிகனயும் இழநது உடலநலக
்ைாளாறுைகள உண்டாககி இறுதியில இற்பகப
ஏற்படுத்துகிறது.
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305 உடல் நலம் மற்றும் நநோய்கள் 
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 21.6   மது அருநதுபவர்களின
மறுவாழ்விறகான 
ேடவடிககககள்

கல்வி மறறும் ஆநலாசகன
ைலவி மற்றும் தகுநத ஆ்லாசகனைள, மது 

அருநதுபவேரைள தஙைள பிரசசிகனைள மற்றும் 
மன அழுத்தத்கத எதிரபைாண்டு அவேற்றிலிருநது 
விடுபடவும், வோழ்ககையின ்தாலவிைகள ஏற்றுக 
பைாளளவும் உதவும்.

உடல் ்சயல்பாடுகள்
மறுவோழ்கவே ்மற்பைாளளும் நபரைள, நூலைள 

வோசித்தல, இகச, விகளயாடடு, ்யாைா மற்றும் 
தியானம் ்பானற நலமான பசயலபாடுைகள 
்மற்பைாளள ்வேண்டும்.

்பறந்றார்கள் மறறும் சக மனிதர்களிடம் உதவிகய 
ோடுதல்

சிகைல நிகறநத சூழ்நிகல ஏற்படும்்பாது, 
பாதிகை்பபடட நபரைள தஙைளின பபற்்றாரைள 
மற்றும் சை மனிதரைளிடமிருநது உதவி மற்றும் 
வேழிைாடடுதகல்ப பபற ்வேண்டும். தஙைளது 
பதடடமான உணரவுைள, தவேறான பசயலைகளக 
குறித்து்ப ்பசுவேதன மூலம், ்மலும் அத்தவேறுைகளச 
பசயயாமல தஙைகள தடுத்துக பைாளள உதவும்.

மருத்துவ உதவி
உளவியலாளரைள மற்றும் மனநல 

மருத்துவேரைளிடமிருநது உதவிைள பபறுவேதன மூலம் 
தஙைளுகடய இகைடடான நிகலயிலிருநது விடுபடடு, 
நிம்மதியான மற்றும் அகமதியான வோழ்ககைகய 
வோழ முடியும்.

மதுவிலிருநது மீடபு (de-addiction) மற்றும் 
மறுவோழ்வு திடடஙைள தனிநபருககு உதவிைரமாை 
உளளன. இதனால அவேரைள தஙைளுகடய 

பிரசசிகனைளிலிருநது முழுகமயாை விடுபடடு, 
இயலபான மற்றும் நலமான வோழ்ககைகய வோழ 
முடியும்.

 21.7   வாழ்ககக முக்ற மாற்றஙகள் 
காரணமாக ஏறபடும் நோயகள் 
மறறும் நகாைாறுகள்

நம் சமுதாயத்தில முகறயற்ற வோழ்ககை 
முகற, மன அழுத்தம் மற்றும் மன இறுகைம் (Strain) 
்பானறவேற்றின ைாரணமாை ்நாயைள அதிைளவில 
ைாண்பபடுகினறன. இகவே பதாற்றா ்நாயைளாகும். 
்மலும் குறி்பபிடட ்நாய அறிகுறிைகளக பைாண்டு 
பாதி்பபுககுளளானவேரைகளக ைண்டறியலாம். இது 
உடலின திசுகைள மற்றும் உறு்பபுைளில ஏற்படும் 
குகறபாடு, வேளரசிகத மாற்ற பசயலபாடுைளில 
ஏற்படும் பதாநதரவுைளால ஏற்படுகிறது. இவேற்றிற்கு 
தனி்பபடட நபரின இயலபான வோழ்வில மாற்றஙைள 
்தகவே்பபடுகினறன.

21.8  டயாபடீஸ் ்மல்லிடஸ் 
(நீரிழிவு நோய)

டயாபடீஸ பமலலிடஸ ஒரு நாளபடட 
வேளரசிகத மாற்றக ்ைாளாறாகும். (கி்ரகைத்தில 
டயாபடீஸ – ஓடுகினற : பமலலிடஸ – இனி்பபு என்ப 
பபாருளபடும்).   

இனசுலின சுர்பபியின பற்றாககுக்றயான, 
குக்றபாடான  இனசுலின  ்சயல்பாடு  அலலது 
இனசுலின  சுரககாகம ்பானறவேற்றால 
அதிகரிககும்  இரத்த  குளுகநகாஸ்  அைவு இதன 
பண்பாகும். இது பபாதுவோை அதிை அளவில 
ைாண்பபடும் ைகணயக குகறபாடாகும். வேகை-
1 மற்றும் வேகை-2 நீரிழிவு ்நாயத்தாகைம் உலை 
அளவில அதிைரித்து வேருகிறது.

21.8.1   வகக-1 இனசுலின சார்நத 
நீரிழிவு நோய (IDDM)

நீரிழிவு ்நாயாளிைளில 10%-லிருநது 
20% IDDM (Insulin Dependent Diabetes Mellitus) 
வேகைகயச சாரநதவேரைளாவேர. இது குழநகதகள் 
மற்றும்  இைம்  வயதினரிகடநய ஏற்படுகிறது. இது 
திடீபரனத் ்தானறும், உயிருககு ஆபத்தானது. இது 
ககணயத்தில்  உள்ை  பீட்டா  ்சல்கள் அழிவதன 
ைாரணமாை ஏற்படுகிறது. இதனால வேழகைத்திற்கு 
மாறாை, நபாதுமான  அைவு  இனசுலின  சுரககாமல் 
இரத்தத்தில குளுக்ைாஸின அளவு அதிைரிககிறது 
(கைபர்கிகைசீமியா). 

10th_Science_TM_Unit-21.indd   305 16-03-2019   16:41:43
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



306பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

ைாரணஙைள: மரபணு மரபுவேழி மற்றும் 
சுற்றுசசூழல ைாரணிைள (கவேரஸ ைாரணமாை 
பதாற்றுைள, ைடுகமயான மன அழுத்தம்) ஆகியகவே 
இவவேகையான நீரிழிவு ் நாயககு ைாரணமாகினறன.
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21.8.2   வகக-2  இனசுலின  சாராத 
நீரிழிவு நோய (NIDDM)

வயதாநனாரின  நீரிழிவு  நோய எனறு 
அகழகை்பபடும். இது (NIDDM - Non Insulin Dependent 
Diabetes Mellitus) 80%-லிருநது 90% நீரிழிவு 
்நாயாளிைளில ைாண்பபடுகிறது. இது பமதுவோைவும், 
மிதமாைவும் உருவோகி அதிை நிகல்பபுத் தனகம 
பபறுகிறது. ககணயத்தால்  சுரககப்படுகின்ற 
இனசுலினின  அைவு ்பாதுமானதாை உளளது. 
ஆனால அதன ்சயல்பாடு  குக்றபாடு  உள்ைதாகக 
ைாண்பபடுகிறது. இனசுலினின இலககு 
பசலைள அதற்கு பதிலவிகன புரிவேதிலகல. 
இது பசலைளுககுள குளுக்ைாஸ பசலவேகத 
அனுமதி்பபதிலகல.

ைாரணஙைள : இதற்ைான ைாரணஙைள பல 
ைாரணிைகளக பைாண்டது. வேயது அதிைரித்தல 
(நடுத்தர மற்றும் வேயதானவேரைகள பாதிககும்), உடல 
பருமன, உடல உகழ்பபிலலாத வோழ்ககை முகற, 

அளவுகைதிைமாை உண்ணுதல, உடல பசயலபாடுைள 
இலலாகம ்பானற ைாரணிைள இதற்கு ைாரணமாய 
அகமகினறன.

நமலும் அறிநது ்காள்நவாம்
இநதியாவில எடடு ்பரில ஒருவேர நீரிழிவு 

்நாயாளி ஆவோர. WHO-வின திருத்தம் 
பசயய்பபடட புளளி விவேர்பபடி 2025-இல 
இநதியாவில 57.2 மிலலியன நீரிழிவு ் நாயாளிைள 
இருகைலாம் எனக ைணககிட்பபடடுளளது. நீரிழிவு 
்நாய ஏற்படுவேதற்ைான சராசரி வேயது 40 ஆகும். 
பிற நாடுைளில 55 வேயதாகும். 2030 – இல 
இற்பகப ஏற்படுத்துகினற ைாரணிைளில நீரிழிவு 
்நாய 7-வேதாைத் திைழுபமன உலை சுைாதார 
(WHO) அகம்பபு பதரிவிககிறது.

அறிகுறிகள்
நீரிழிவு ்நாய பல வேளரசிகதமாற்றஙைளுடன 

பதாடரபுகடயது. மிை முககியமான அறிகுறிைளாவேன,
 • இரத்தத்தில குளுக்ைாஸின அளவு அதிைரித்தல

(கைபர்கிகைசீமியா).
 • அதிைளவு சிறுநீர பவேளி்யறுதல (பாலியூரியா)

அதனால ஏற்படும் நீர இழ்பபு.
 • நீரிழ்பபினால ஏற்படும் தாைம் (பாலிடிப்சியா)

மற்றும் அதகனத் பதாடரநது அதிைளவு நீர
பருகுதல.

 • அதிை்பபடியான குளுக்ைாஸ சிறுநீரில 
பவேளி்யற்ற்பபடுதல (கிகைநகாசூரியா)

 • அதிை்பபடியான குளுக்ைாஸ சிறுநீரில 
பவேளி்யறுவேதன ைாரணமாை ஏற்படும் 
அதிை்பபடியான பசி (பாலிநபஜியா).

 • ்சாரவு மற்றும் எகட இழ்பபு.

அட்டவகண 21.1  வேகை-1 மற்றும் வேகை-2 நீரிழிவின ்வேறுபாடுைள
காரணிகள் வகக-1 இனசுலின சார்நத டயாபடீஸ் 

்மல்லிடஸ் (IDDM)
வகக-2 இனசுலின சாராத டயாபடீஸ் 

்மல்லிடஸ் (NIDDM)
்நாயின தாகைம் 10 – 20% 80 – 90%

பதாடஙகும் 
பருவேம்

இளம்பருவேத்தில பதாடஙகுகிறது. (20 வேயதுககு 
குகறவோ்னார)

வேயதா்னாரில ைாண்பபடுகிறது. (30 
வேயதிற்கு ்மற்பட்டார)

உடல எகட சாதாரணமான உடல எகட அலலது எகட குகறதல உடலபருமன

குகறபாடு பீடடா பசலைள அழிவேதால இனசுலின பற்றாககுகற 
ஏற்படுகிறது.

இலககு பசலைள இனசுலினுககு பதில 
விகன புரியாமலிரு்பபது.

சிகிசகச இனசுலிகன எடுத்துக பைாளளுதல அவேசியமாகிறது. உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் 
மருநதுைளால ைடடு்பபடுத்த்பபடுகிறது.
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307 உடல் நலம் மற்றும் நநோய்கள் 

WHO-வின அளவீடடினபடி 
உணவுண்ணா நிகலயில இரத்த 
குளுக்ைாஸின அளவு 140 
மிகி/படசிலி விட அதிைமாைவும் 

அலலது சீரற்ற இரத்த குளுக்ைாஸ அளவு 200 
மிகி/படசிலி-ஐ விட அதிைமாைவும் இரண்டு 
சநதர்பபஙைளுககு ்மல ைாண்பபடடால 
டயாபடீகைக ைண்டறிநது உறுதி்பபடுத்துதல 
அவேசியமானதாகும்.

21.8.3   நீரிழிவு தடுப்பு மறறும் கட்டுப்பாடு
நீரிழிவின ்மலாண்கமயானது அதன வேகை 

மற்றும் தீவிரத்கத்ப பபாறுத்து மாறுபடும்.  உணவுக 
ைடடு்பபாடு, குகற இரத்த சரகைகரகைான மருநதுைள, 
இனசுலினுகைான ஊசிைள மற்றும் உடற்பயிற்சி 
ஆகிய ்மலாண்கம முகறைள மூலம் இரத்த 
குளுக்ைாஸின அளகவே சீராை்ப பராமரி்பப்த நீரிழிவு 
்மலாண்கமயின ஒடடு பமாத்த குறிக்ைாளாகும்.

உணவுக கட்டுப்பாட்டு நமலாணகம
குகறவோன ைார்பாகெட்ரட 

மற்றும் நாரசசத்து மிகை உணவுைள மிைவும் 
பபாருத்தமானகவே. ைார்பாகெட்ரடடுைள 
ஸடாரச மற்றும் சிகைலான சரகைகர வேடிவேத்தில 
எடுத்துக பைாளள்பபட ்வேண்டும். சுத்திைரிகை்பபடட 
சரகைகர (சுக்ராஸ, குளுக்ைாஸ) எடுத்துக 
பைாளளுதல தவிரகை்பபட ்வேண்டும். நாள்தாறும் 
முழு தானியஙைள, சிறு தானியஙைள (்சாளம், ைம்பு, 
்ைழ்வேரகு) கீகர வேகைைள, ்ைாதுகம மற்றும் 
தீடட்பபடாத அரிசி ்பானறவேற்கற உளளடககியதாை 
உணவு முகற அகமய ்வேண்டும்.

பமாத்த ை்லாரி மதி்பபில 50 – 55% அளவு 
ைார்பாகெட்ரட மூலம் பராமரிகை்பபட ்வேண்டும். 
அத்தியாவேசியமான அமி்னா அமிலஙைகள்ப 
பபற 10 – 15% புரதம் பைாண்ட உணகவே எடுத்துக 
பைாளள ்வேண்டும். பமாத்த ை்லாரியில 15 – 25% 
பைாழு்பகபக பைாண்டிருகை ்வேண்டும். நிகறவுற்ற 
பைாழு்பபிகன குகறவோை எடுத்துக பைாளள 
்வேண்டும். நிகறவுறாத பலபைாழு்பபு அமிலஙைள 
அதிைமாை எடுத்துக பைாளள்பபட ்வேண்டும்.

இனசுலின மூலம் நமலாணகம ்சயதல்
இரத்தத்தில குளுக்ைாஸின அளகவே்ப 

பராமரி்பபதில வேணிை ரீதியில தயாரிகை்பபடும் 
(குறுகிய மற்றும் நீண்ட நாளைள பசயலபடும்)  
இனசுலினைளும் உதவுகினறன.

உடல் ்சயல்பாடு
நீரிழிவு ்நாகயக ைடடு்பபடுத்துவேதில 

உடற்பயிற்சி முககிய்ப பஙகு வேகிககிறது. ்மலும் 

இது தகசைளுககு வேலுவூடடி, அவேற்கற விகற்பபுத் 
தனகமயுடன பராமரிககிறது.
கல்வி மறறும் விழிப்புணர்வு

நீரிழிவு ்நாயால பாதிகை்பபடடவேரைள, 
்நாயின தனகம, இரத்த சரகைகர ைடடு்பபாடடில 
இலலாத்பாது ்நாயின தீவிரம் மற்றும் அதனால 
ஏற்படும் நீண்ட ைால சிகைலுகைான வோய்பபுைள 
ஆகியவேற்கற்ப பற்றிய ைலவியறிகவே்ப பபற 
்வேண்டும். உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் 
மருநதுைள பதாடரபான அறிவுகரைள விளகை்பபட 
்வேண்டும்.

தகவல் துணுககு
ைகரயாத நாரசசத்து பைாண்ட ஆளி 
விகதைள, பைாயயா, தகைாளி மற்றும் கீகரைள 
இரத்த சரகைகர அளகவே குகற்பபதில 
உதவுகினறன.

 21.9   உடல்பருமன
அதிை்பபடியான பைாழு்பபு ்சரவேதால உடலின 

எகட  அசாதாரணமாக  அதிகரிப்பது உடல பருமன 
என்பபடும். உடல பருமன எனபது சமுதாயம், 
நடத்கத, உளவியல, வேளரசிகத மாற்றம் மற்றும் 
பசல ைாரணிைளின தாகைத்தினால உருவோகும் ஒரு 
சிகைலான நாளபடட பல்நாககு ்நாயாகும். 

பசலவேழிககும் அளகவே விட உடபைாளளும் 
உணவின ை்லாரி அளவு அதிைரிககும்்பாது 
உடலபருமன உண்டாகிறது. ஒருவேரது வேயது மற்றும் 
உயரத்திற்்ைற்ற எகட சராசரி நிகலயான எகடகய 
விட அதிைரிககும்்பாது உடல பருமன மற்றும் எகட 
அதிைரித்தல ைாண்பபடும். உடலின பைாழு்பபு அளவு 
மற்றும் நலம் சாரநத ஆபத்திகன உடற்பருமக 
குறியீடகடக (BMI) பைாண்டு அளவிடலாம். 

BMI = எகட (கிகி) / உயரம் (மீ2)

நமலும் அறிநது ்காள்நவாம்
அளவுகைதிைமாை உண்ணுகினற 

ஒவபவோரு 7 ை்லாரி உணுவிலும் 1கி பைாழு்பபு 
உடலில ்சைரமாகி, உடல பருமன அதிைரிகை 
வேழிவேகுககிறது. அடி்ப்பாஸ திசுகைளில அதிைமாை 
்சரும் பைாழு்பபு உடல எகடகய 20% - 25% 
அளவுககு கூடடுகிறது. சராசரி உடல எகடகய 
விட 10%ககும் அதிைமான எகட பைாண்டவேர 
அதிை எகட உகட்யார மற்றும் 20% ககும் 
அதிைமான எகட பைாண்டவேர உடலபருமன 
உகட்யார என்பபடுவேர.
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308பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

காரணஙகள் மறறும் ஆபத்து காரணிகள்
மரபியல ைாரணிைள, உடல உகழ்பபினகம, 

உணவு்ப பழகை வேழகைஙைள (அளவுகைதிைமாை 
உண்ணுதல) மற்றும் நாளமிலலா சுர்பபிக ைாரணிைள 
்பானறவேற்றால உடல பருமன உண்டாகிறது. 
உயர இரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு ்நாய, பித்த்பகப 
்நாயைள, ை்ரானரி இதய ்நாய மற்றும் கீலவோதம் 
(மூடடு வீகைம் – ஆரத்கரடிஸ) ்பானறகவே 
உடலபருமன அதிைரி்பபால ஏற்படும் ஆபத்தான 
்நரடி விகளவுைளாகும்.

21.9.1   உடறபருமன தடுப்பு மறறும் 
கட்டுப்பாட்டு முக்றகள்

உணவுக கட்டுப்பாட்டு நமலாணகம
குகறநத ை்லாரி, இயலபான புரதம், 

கவேடடமினைள, ைனிமஙைள, ைடடு்பபடுத்த்பபடட 
ைார்பாகெட்ரட, பைாழு்பபு, அதிை நாரசசத்து மிகை 
உணவுைள ் பானறகவே உடல எகட அதிைரி்பபகதத் 
தடு்பபகவேைளாகும். எகட குகற்பபில ை்லாரி 
ைடடு்பபாடு பாதுைா்பபானதும், மிைவும் பயனுளளதும் 
ஆகும். 
உடறபயிறசிகள்

மிதமான உடற்பயிற்சியுடன கூடிய 
குகறநத ை்லாரி உணவு, உடல எகடகயக 
குகற்பபதில திறன மிகைதாை விளஙகுகிறது. மன 
அழுத்தம் ைாரணமாை அதிை்பபடியான உணவு 
உடபைாளளுதகல தியானம், ்யாைா மற்றும் உடல 
உகழ்பபின மூலம் குகறகை முடியும்.

 21.10   இதய நோயகள்
இதய ்நாயைள, இதயம் மற்றும் இரத்த 

நாளஙைளுடன பதாடரபு பைாண்டகவே. பரவேலாைக 
ைாண்பபடும் இதயககுழல்  நோய (ை்ரானரி இதய 
்நாய – CHD), இரத்த  ோைஙகளில்  ்காலஸ்டிரால் 
படிவதால் ஏற்படுகிறது.

பைாழு்பபு படிதலானது, வேழகைமாை குழநகத்ப 
பருவேத்திலிருநது பதாடஙகி பல ஆண்டுைள
நீடி்பபதன ைாரணமாை இதய ்நாய உண்டாகிறது. 
இகவே பமலலிய பைாழு்பபு கீரலைள முதல சிகைலான 
நாரிகழத் தடடுைளான, பிநைக உருவோவேது வேகர 
இருகைலாம். இது இதயத் தகசைளுககு இரத்தத்கத 
வேழஙகுகினற பபரிய மற்றும் நடுத்தர அளவுகடய 
தமனிைகளச சுருஙைச பசயவேதன மூலம், 
ஆர்த்நராஸ்கிளிநராசிஸ்  ்நாயககு வேழிவேகுககிறது. 
்மலும் இது திடீபரனத் ்தானறும் இஸ்கிமியா 
(இதயத் தகசைளுககு குகறவோன இரத்த ஓடடம்) 
மற்றும் இதயத்  தகச  ேசிவு்றல்  (இதயத் தகச 
திசுகைளின இற்பபு) ்நாயககு வேழிவேகுககிறது.

நமலும் அறிநது ்காள்நவாம்
இநதியரைளின இரத்தத்தில இருகை 

்வேண்டிய விரும்பத்தகக பைாழு்பபின அளவோனது 
200 மிகி/படசிலி ஆகும். இரத்தத்தில பைாழு்பபின 
அளவு 200லிருநது 300 மிகி/படசிலி ஆை 
அதிைரிககும் ்பாது இதயக குழல (ை்ரானரி இதய 
்நாய) ்நாயகைான ஆபத்தும் அதிைரிககிறது.

ஆபத்து காரணிகள்
இதய ்நாயகைான முககிய ைாரணம் 

மற்றும் பஙைளி்பபுக ைாரணிைளாை 
கெபரபைாலஸடீ்ராலீமியா (இரத்த பைாழு்பபு 
அதிைரித்தல) மற்றும் மிகை இரத்த அழுத்தம் 
(கெபரபடனசன) ்பானறகவே விளஙகுகினறன. 
இதற்கு சிகிசகச ்மற்பைாளளாவிடில, மூகள மற்றும் 
சிறுநீரைஙைளில ைடுகமயான பாதி்பகப உண்டாககி 
இற்பகப ஏற்படுத்தலாம்.
காரணஙகள்

பாரம்பரியம் (குடும்ப வேரலாறு), அதிைளவு 
நிகறவுற்ற பைாழு்பபு மற்றும் பைாலஸடராகலக 
பைாண்ட உணவு, உடற்பருமன, வேயது அதிைரித்தல,  
புகை பிடித்தல, உணரசசிவேச்பபடுதலால ஏற்படும் 
மனஅழுத்தம், இயகைமிலலாத வோழ்ககை முகற, 
அதிைளவு ஆலைொகல உடபைாளளுதல மற்றும் 
உடல உகழ்பபினகம ்பானறகவே இதய 
்நாயகைான ைாரணஙைளாகும்.
அறிகுறிகள்

மூசசுத் திணறல, தகலவேலி, ்சாரவு, தகல 
சுற்றல, பநஞ்சு வேலி, ைால வீகைம் மற்றும் இகர்பகப
குடல பதாநதரவுைள ்பானறகவே இதய ்நாயின 
அறிகுறிைளாகும்.

HDL (அதிை அடரத்தி பைாண்ட
லி்ப்பாபுரதம்) அலலது ேல்ல 
்காலஸ்ட்ரால் இதய ்நாயகைான 
ஆபத்கத குகறககிறது. மாறாை 

LDL (குகற அடரத்தி பைாண்ட லி்ப்பாபுரதம்) 
இதய ்நாயகைான ஆபத்கத அதிைரிககிறது.

21.10.1   இதய நோயகள் தடுப்பு மறறும் 
கட்டுப்பாடு

குகறவோன ை்லாரி பைாண்ட உணவிகன 
உடபைாளளல, நிகறவுற்ற பைாழு்பபு மற்றும் அதிை 
பைாலஸடரால பைாண்ட உணவு வேகைைள, 
குகறவோன ைார்பாகெட்ரடடுைள மற்றும் 
சாதாரண உ்பபு ஆகியவேற்கறக குகறவோை 
உடபைாளளுதல ்பானறகவே நாம் உணவு 
முகறயில ் மற்பைாளள  ் வேண்டிய மாற்றஙைளாகும். 
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309 உடல் நலம் மற்றும் நநோய்கள் 

அதிைளவு நிகறவுறாத பலபைாழு்பபு அமிலஙைள 
(PUFA) பைாண்ட உணவு அவேசியமானதாகும். 
நாரசசத்து மிகை உணவுைள, பழஙைள, ைாயைறிைள, 
புரதம், ைனிமஙைள மற்றும் கவேடடமினைள அதிை 
அளவில எடுத்துக பைாளளுதல ்தகவேயானதாகும்.
உடல் ்சயல்பாடுகள்

நாள்தாறும் உடற்பயிற்சி பசயதல, நடத்தல
மற்றும் ்யாைா ்பானறகவே உடல எகடகய்ப
பராமரி்பபதற்கு அத்தியாவேசியமான ஒனறானதாகும்.
அடிகமப்படுத்தும் ்பாருள்ககை தவிர்த்தல்

ஆலைொல பருகுதல மற்றும் புகைபிடித்தகல 
தவிரகை ்வேண்டும்.

 ்சயல்பாடு – 3
மிகை இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய 

்நாயைகளத் தடு்பபதற்கு எடுத்துக பைாளள 
்வேண்டிய மற்றும் தவிரகை ்வேண்டிய உணவு 
வேகைைள அடஙகிய விளகை்பபடம் தயாரிகைவும். 
இநநிகலகயச சமாளிகை உணவுக ைடடு்பபாடு 
அலலாமல பினபற்ற்பபட ்வேண்டிய வோழ்ககை 
நகடமுகற மாற்றஙைகளக கூறுை.

 21.11   புறறுநோய
உலைளவில ஆண்டு ்தாறும் 4 மிலலியன 

மகைள புற்று்நாயின ைாரணமாை இறககினறனர. 
இநதியாவில ஒரு மிலலியனுககும் அதிைமா்னார 
புற்று்நாயின பாதி்பபிற்கு உளளாகினறனர. 
புற்று்நாய எனற பசாலலுககு இலத்தீன பமாழியில 
‘நண்டு’ எனறு பபாருள. புற்று்நாகய்ப பற்றிய 
படி்பபுககு “ஆனகாலஜி” (ஆனநகா  –  கட்டி) எனறு 
பபயர.

ைடடு்பபாடற்ற, அபரிமிதமான பசல பிரிதல 
புற்று்நாயாகும். இது அருகிலுளள திசுகைளுககுள 
ஊடுருவி, ைடடிைள அலலது நிநயாபிைாசத்கத (புதிய 
வேளரசசி) உருவோககி திசுகைகள அழிககிறது. இது 
்வேறுபடட பசலைளின பதாகு்பபாகும். இது இயலபான 
பசல பிரிதகல ்மற்பைாளவேதிலகல.

புற்று பசலைள உடலின பதாகலவிலுளள 
பாைஙைளுககும் இடம் பபயரநது புதிய திசுகைகள 
அழிககினறன. இநநிைழ்வு ்மட்டாஸ்டாசிஸ் எனறு 
அகழகை்பபடுகிறது. பமடடாஸடாசிஸஸினால 
அடிகைடி பாதி்பபுககு உளளாகும் உறு்பபுைள 
நுகரயீரல, எலும்புைள, ைலலீரல, ்தால மற்றும் 
மூகள ஆகும்.

நமலும் அறிநது ்காள்நவாம்
உலை புற்று்நாய நாள – பி்பரவேரி 4
்தசிய புற்று்நாய விழி்பபுணரவு நாள – நவேம்பர 7

21.11.1  புறறுநோயின வகககள்
உருவோகும் திசுகைளின அடி்பபகடயில 

புற்று்நாயைள வேகை்பபடுத்த்பபடுகினறன. அகவே,
1. கார்சிநனாமா : எபிதீலியல் மற்றும் சுரப்பிகளின

திசுககளில் உருவோகிறது. இவவேகை்ப
புற்று்நாய ்தால, நுகரயீரல, வேயிறு மற்றும்
மூகள ஆகியவேற்றில ஏற்படலாம்.  சுமார 85%
புற்று்நாயைள இவவேகைகயச சாரநதகவே.

2. சார்நகாமா : இகணப்பு மற்றும் தகசத் திசுககளில்
உருவோகும் புற்று்நாய இவவேகைகயச
சாரநதது. இவவேகை்ப புற்று்நாய எலும்பு, 
குருத்பதலும்பு, தகச நாண்ைள, அடி்ப்பாஸ 
திசு மற்றும் தகசைள ஆகியவேற்றில ஏற்படலாம். 
புற்று்நாயில 1% இவவேகைகயச ்சரநதகவே.

நமலும் அறிநது ்காள்நவாம்
ைடடிைளின வேகைைள : 
தீஙகற்ற  அல்லது  நமலிகனனட்  வகக  அல்லாத 
கட்டிகள்
உறு்பபுைளுககுளளாை்வே பாதி்பகப ஏற்படுத்தும். 
உடலின மற்ற பாைஙைளுககு பரவோது.
நமலிகனனட் கட்டிகள் 
பபருகைமகடநத பசல குழுகைள ்வேைமாை 
வேளரசசியகடநது சுற்றியுளள இயலபான 
திசுகைளில ஊடுருவி பாதி்பகப ஏற்படுத்தும்.

3. லியூகநகமியா : எலும்பு மஜகஜ மற்றும் நிணநீர
முடிசசுைளில இரத்த பவேளகள அணுகைளின
எண்ணிககை அதிைரி்பபது இதன பண்பாகும். இது
இரத்தப்  புறறுநோய எனறு அகழகை்பபடுகிறது.
பபாதுவோைக ைாண்பபடும் இவவேகை்ப புற்று்நாய
15 வேயதுககும் குகறவோன குழநகதைளில
பாதி்பகப ஏற்படுத்துகிறது.

21.11.2   புறறுநோயக காரணிகள்
புற்று்நாகய உண்டாககும் ைாரணிைள

‘கார்சிநனா்ெனகள்’ அலலது புற்று்நாயக 
ைாரணிைள எனறகழகை்பபடுகினறன. இகவே, 
இயற்பியல, ் வேதியியல, அயனியாககும் ைதிரவீசசுைள
மற்றும் உயிரியல ைாரணிைளாகும்.

இயறபியல் காரணிகள்
அதிைளவு புகைபிடித்தலினால நுகரயீரல, 

வோயககுழி, பதாண்கட மற்றும் குரலவேகள்ப 
புற்று்நாய உண்டாகிறது. பவேற்றிகல மற்றும் 
புகையிகல பமலலுதல வோய்ப புற்று்நாகய
ஏற்படுத்துகிறது. ்தாலின மீது படும் அதிை சூரிய 
ஒளியினால ்தால புற்று்நாய ஏற்படலாம்.
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310பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

நவதியியல் காரணிகள்
புகையிகல, ைாஃபின, நிலகைரி மற்றும் 

எண்பணய ஆகியவேற்கற எரி்பபதால உருவோகும் 
பபாருடைள, பூசசிக பைாலலிைள, ைலநார, நிகைல, சில 
சாயஙைள, பசயற்கை இனி்பபூடடிைள ்பானறகவே 
புற்று்நாகயத் தூண்டுகினறன.

கதிரியககம்
அயனியாககும் ைதிரவீசசுைளான எகஸ – 

ைதிரைள, ைாமா ைதிரைள, ைதிரியகை்ப பபாருளைள 
மற்றும் அயனியாைாத ைதிரவீசசுகைளான UV 
ைதிரைள DNA-கவே பாதி்பபிற்குளளாககி புற்று்நாய 
உண்டாை வேழிவேகுககிறது.

உயிரியல் காரணிகள்
புற்று்நாகய உண்டாககும் கவேரஸைள

ஆன்ைாபஜனிக கவேரஸைள என்பபடும்.

21.11.3   புறறுநோய சிகிச்கச
புற்று்நாய சிகிசகச கீழ்கைண்ட 

வேழிமுகறைகள உளளடககியது. 

அறுகவ சிகிச்கச
புற்றுகைடடிைகள அறுகவே சிகிசகசயின மூலம் 

நீககுவேதால, இது அருகிலுளள பசலைளுககு ்மலும் 
பரவோமல தடுகைலாம்.

கதிரியகக சிகிச்கச
சுற்றியுளள சாதாரண பசலைகள பாதிகைாமல 

புற்று்நாய பசலைகள மடடு்ம ைதிரவீசசின மூலம் 
அழி்பபது.

நவதிமருநது சிகிச்கச (கீநமா்தரபி)
இது எதிர்ப புற்று்நாய மருநதுைகள 

உளளடககியது. இது பசலபிரிதகலத் தடு்பபதன 
மூலம் புற்று பசலைகள அழிககிறது.

தகடகாப்பு சிகிச்கச
உயிரியல துலஙைல மாற்றிைளான 

இண்டரபபரானைள தகடைா்பபு மண்டலத்கதத் 
தூண்டுவேதன மூலம் ைடடிைகள அழிககினறன.

21.11.4  புறறுநோய தடுப்பு வழிமுக்றகள்
புற்று்நாய தடு்பபுத் திடடஙைள, முதனகம தடு்பபு 

மற்றும் ஆரம்பநிகலயில ைண்டறிதல ஆகியவேற்றில 
ைவேனம் பசலுத்த ்வேண்டும்.

புகைபிடித்தகலத் தவிர்பபதால 
நுகரயீரல புற்று்நாகயத் தடுகைலாம். 
பதாழிற்சாகலைளிலிருநது பவேளி்பபடும் நசசு 
நிகறநத மாசுக ைாரணிைளின பாதி்பபிலிருநது 

விடுபட பாதுைா்பபு நடவேடிககைைகள ்மற்பைாளள 
்வேண்டும். ்தால புற்று்நாகய தடுகை 
அதிை்பபடியான ைதிரவீசசுககு உடபடுதகலத் 
தவிரத்துகபைாளள ்வேண்டும்.

21.12   எயட்ஸ் (்ப்றப்பட்ட நோயத் 
தடுப்பாற்றல் குக்றவு நோய)

மனித தகடைா்பபு குகறவு கவேரைால 
(HIV) ஏற்படுத்த்பபடும் ஒரு பைாடிய ்நாய எயடஸ 
ஆகும். இதில ்நாயத் தகடகைா்பபு மண்டலம் 
உடலின  நோயக  காரணிககை  ஒடுககுவதில் 
்தாலவியகடகிறது. இகவே  லிம்நபாகசட்டுககைத் 
தாககி பாதி்பபகடநத நபரைளில ்நாயத் பதாற்றிகன 
ஏற்படுத்துகிறது.

இநதியாவின டாகடர சுனிதி 
சால்மான HIV ஆராயசசி மற்றும் 
சிகிசகசயின முன்னாடி ஆவோர. 
இவேர பசனகனயில 1980 –ைளில 

எயடஸ ஆராயசசிகைான முதல தனனாரவே 
்சாதகன மற்றும் ஆ்லாசகன கமயஙைகள 
ஏற்படுத்தினார. இவேரது குழுவினர 1985 – இல 
இநதியாவில முதன முதலில HIV பதாற்றுகைான 
ஆதாரத்திகன ஆவேண்பபடுத்தினாரைள 
(இநதியாவின முதல எயடஸ ்நாயாளி 
பசனகனகயச ்சரநதவேர ஆவோர).

21.12.1.  HIV பரவுதல்
எயடஸ ் நாயகைான கவேரஸ சிறுநீர, ைண்ணீர, 

உமிழ்நீர, தாய்பபால மற்றும் ைலவிகைாலவோய 
சுர்பபுைளில ைாண்பபடுகிறது. பாதிகை்பபடட 
்நாயாளியிடமிருநது இரத்தத்தின மூலம் நலமான 
ஒருவேருககு்ப பரவுகிறது. பதாடுதல அலலது உடல 
தீண்டல வேழியாை HIV / எயடஸ பரவுவேதிலகல. இது 
உடல திரவேஙைள மற்றும் இரத்தத் பதாடரபின மூலம் 
பரவுகிறது.

பபாதுவோை HIV பரவும் முகறைள
(i) பாதிகை்பபடடவேருடன உடலுறவு பைாளளுதல.

(ii) ்பாகத மருநது ஊசி பயனபடுத்து்வோர
இகட்ய ்நாயத் பதாற்று ஊசிைள மூலமாை்ப
பரவுதல.

(iii) பாதிகை்பபடட நபரின ்நாயத் பதாற்றுகடய
இ ர த் த ம் ம ற் று ம் இ ர த் த ்ப ப ப ா ரு ள ை க ள ்ப
பபறுவேதன மூலம் பரவுதல.

(iv) பாதிகை்பபடட தாயிடமிருநது ்சயககு தாய்சய
இகண்பபுத்திசு மூலம் பரவுதல.

10th_Science_TM_Unit-21.indd   310 16-03-2019   16:41:44
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



311 உடல் நலம் மற்றும் நநோய்கள் 

21.12.2   எயட்ஸ் நோயககான 
அறிகுறிகள் மறறும் சிகிச்கச

அறிகுறிகள்
பாதிகை்பபடட நபரைளில ்நாய எதிர்பபாற்றல 

குகறகிறது. இதனால அநநபரைள கவேரஸ, பாகடீரியா, 
பு்ராட்டா்சாவோ மற்றும் பூஞ்கசத் பதாற்றினால 
அதிைளவில பாதி்பபிற்கு உளளாகினறனர. நிணநீர 
முடிசசுைளில வீகைம், மூகளச ்சதம், நிகனவோற்றல 
குகறவு, பசியினகம, எகட குகறதல, ைாயசசல, 
நீடித்த வேயிற்று்ப்பாககு, இருமல, ்சாம்பல, 
பதாண்கட அழற்சி, வோநதி மற்றும் தகலவேலி 
்பானறகவே இந்நாயின அறிகுறிைளாகும்.
கணடறிதல்

HIV கவேரகை எகலசா (ELISA-Enzyme Linked 
Immuno Sorbent Assay) ் சாதகன மற்றும் ் வஸ்டர்ன 
பிைாட் ்சாதகன மூலம் உறுதி்பபடுத்தலாம்.
சிகிச்கச

பரட்ரா கவேரஸிற்கு எதிரான மருநதுைள, 
்நாய எதிர்பபு மண்டலத்கதத் தூண்டுகினற 
சிகிசகசயின மூலம் பாதிகை்பபடட நபரின 
வோழ்நாகள நீடடிகைலாம்.

21.12.3  எயட்ஸ் தடுப்பு மறறும் கட்டுப்பாடு
கீழ்கைண்ட படிநிகலைள HIV ்நாயத் 

பதாற்றிகன பரவோமல தடுகைவும், ைடடு்பபடுத்தவும் 
உதவுகிறது.
(i) இரத்த வேஙகியிலிருநது இரத்தம் பபற்று

ஏற்றுவேதற்கு முனனர அககுறி்பபிடட வேகை
இரத்தமானது HIV ்சாதகனககு உளளாகை்பபட
்வேண்டும்.

(ii) மருத்துவேமகனைளில ஒரு முகற மடடு்ம
பயனபடுத்த்பபடும் ஊசிைகள மீண்டும் 
பயனபடுத்தாமலிரு்பபகத உறுதி பசயய 
்வேண்டும்.

(iii) பாதுைா்பபான பாலுறவு மற்றும் ஆணுகறைகள்ப
பயனபடுத்துவேதன நனகமைகள்ப பரிநதுகரகை
்வேண்டும்.

(iv) எயடஸ ்நாயின விகளவுைகள விழி்பபுணரவு
பிரசசாரம் மூலம் அறிவுறுத்த ்வேண்டும்.

(v) எயடஸ / HIV நபரைகள குடும்பம் மற்றும்
சமுதாயத்திலிருநது தனிகம்பபடுத்துதல கூடாது.

நமலும் அறிநது ்காள்நவாம்
மகைளில பலர எயடஸ பற்றிய அறியாகமயில 
உளளனர. இதன மூலம் நாம் கூறுவேது 
“அறியாகமயினால இறகைக கூடாது”. நம் 
நாடடில ்தசிய எயடஸ ைடடு்பபாடடு அகம்பபு 
(NACO) மற்றும் பிற அரசு சாராத பதாண்டு 
அகம்பபுைள (NGO’S ) மகைளுககு எயடஸ பற்றிய 
ைலவிகய்ப புைடடுகினறன. ஒவபவோரு வேருடமும் 
டிசம்பர 1 ஆம் நாள “உலை எயடஸ தினம்” ஆை 
அனுசரிகை்பபடுகிறது.

நிகனவில் ்காள்க
� மருநதுைகள பதாடரசசியாை்ப பயனபடுத்துவேகத 

வேழகைமாககிக பைாளபவேரைள அதற்கு 
அடிகமயாகினறனர. இது்வே மருநதுககு 
அடிகமயாதல அலலது மருநதுைளின தவேறான 
பயனபாடு எனறகழகை்பபடுகிறது.

� புகைபிடித்தல, பமலலுதல மற்றும் 
உறிஞ்சுதல ்பானறவேற்றிற்ைாை புகையிகல 
பயனபடுத்த்பபடுகிறது. புகையிகலயின 
புகைகய சுவோசித்தல புகை பிடித்தலாகும்.

� ஆலைொகலச சாரநதிருத்தல, மது்ப பழகைம்
எனவும், அடிகமயாதல, மதுவுககு அடிகமயாதல 
எனவும் அகழகை்பபடுகிறது.

� நீண்ட ைாலமாை மது அருநதுவேதால, அது ஒரு
மயகை மருநதாைவும் மற்றும் வேலி நிவோரணி
்பானறும் பசயலபடடு நரம்பு மண்டலத்கத
நலிவேகடயச பசயவேதுடன, ைலலீரலில
அதிை பைாழு்பபு ்சமிகை்பபடடு சிர்ராஸிஸ
்நாகயயும் ஏற்படுத்துகிறது.

� டயாபடீஸ பமலலிடஸ ஒரு நாளபடட வேளரசிகத
மாற்றக ்ைாளாறாகும். இனசுலினின
பற்றாககுகறயான பசயலபாடு, குகறவோன
இனசுலின சுரத்தல அலலது இனசுலின
சுரகைாகம ்பானறவேற்றால அதிைரிககும் இரத்த
குளுக்ைாஸ அளவு இதன பண்பாகும்.

� அதிை்பபடியான பைாழு்பபு ்சரவேதால உடலின
எகட அசாதாரணமாை அதிைரி்பபது உடல 
பருமன என்பபடும்.

� பரவேலாைக ைாண்பபடும் இதயக குழல ்நாய
(ை்ரானரி இதய ்நாய) இரத்த நாளஙைளில
பைாழு்பபு படிவேதால ஏற்படுகிறது.

� ைடடு்பபாடற்ற, அபரிமிதமான பசல பிரிதல புற்று
்நாயாகும். இது அருகிலுளள திசுகைளுககுள
ஊடுருவி, ைடடிைள அலலது நி்யாபிளாசத்கத
உருவோககி திசுகைகள அழிககிறது.

� மனித ்நாயத் தகடைா்பபு குகறவு கவேரஸ
ஏற்படுத்தும் ஒரு பைாடிய ்நாய எயடஸ ஆகும்.
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312பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

I. சரியான விகடகயத் நதர்ந்தடு
1. புகையிகல்ப பழகைம், அடரினலின சுர்பகபத்

தூண்டுகிறது. இதற்குக ைாரணமான ைாரணி
அ) நிக்ைாடடின ஆ) டானிக அமிலம்
இ) குரகுமின ஈ) பல்படின

2. உலை புகையிகல எதிர்பபு தினம்
அ) ்ம 31 ஆ) ஜுன 6
இ) ஏ்பரல 22 ஈ) அக்டாபர 2

3. சாதாரண பசலைகள விட புற்று்நாய பசலைள
ைதிரவீசசினால சுலபமாை அழிகை்பபடுகினறன.
ஏபனனில அகவே
அ) ்வேறுபடட உருவே அகம்பபு பைாண்டகவே
ஆ) பிளவுககு உடபடுவேதிலகல
இ) திடீரமாற்றமகடநத பசலைள
ஈ) துரித பசலபிரிதல தனகம பைாண்டகவே

4. நிணநீர முடிசசுைள மற்றும் மண்ணீரகலத்
தாககும் புற்று்நாய வேகை
அ) ைாரசி்னாமா ஆ) சாரக்ைாமா
இ) லுயூக்ைமியா ஈ) லிம்்பாமா

5. அளவுககு மிஞ்சிய மது்பபழகைத்தினால
உருவோவேது
அ) ஞாபை மறதி ஆ) ைலலீரல சிகதவு
இ) மாயத் ்தாற்றம்
ஈ) மூகளச பசயலபாடு குகறதல

6. இதயககுழல இதய்நாய ஏற்படக ைாரணம்
அ) ஸடபர்ப்டாைாககை பாகடீரியா பதாற்று
ஆ) பபரிைாரடியத்தின வீகைம்
இ) இதய வோலவுைள வேலுவிழ்பபு
ஈ) இதயத் தகசைளுககு ்பாதிய இரத்தம் 

பசலலாகம

7. எபிதீலியல பசலலில புற்று்நாய உருவோவேதற்கு
----------------------- எனறு பபயர.
அ) லுயூக்ைமியா ஆ) சாரக்ைாமா
இ) ைாரசி்னாமா ஈ) லிம்்பாமா

8. பமடடாஸடாசிஸ இதனுடன பதாடரபுகடயது
அ) வீரியமிகை ைடடி (மாலிகனனட)
ஆ) தீஙைற்ற ைடடி
இ) அ மற்றும் ஆ 
ஈ) மகுடக ைழகல ்நாய

9. பாலி்பஜியா எனற நிகல -------------------ல 
ைாண்பபடுகிறது.
அ) உடற்பருமன
ஆ) டயாபடீஸ பமலலிடஸ
இ) டயாபடீஸ இனசிபிடஸ 
ஈ) எயடஸ

10. மது அருநதியவுடன, உடலில முதலில
பாதிகை்பபடும் பகுதி
அ) ைண்ைள ஆ) பசவி உணரவு்ப பகுதி
இ) ைலலீரல ஈ) கமய நரம்பு மண்டலம்

II.  கீழ்ககணடவறக்ற  சரியா,  தவ்றா  எனக
கூறுக.  தவறுகள்  ஏதுமிருப்பின  திருத்தி
எழுதுக.

1. எயடஸ எனபது ஒரு பைாளகள ்நாய (எபிடமிக)
2. புற்று்நாய உருவோககும் ஜீனைளுககு

ஆன்ைாஜீனைள எனறு பபயர.
3. உடல பருமனின பண்பு ைடடிைள உருவோகைம்

ஆகும்.
4. பவேளகளயணுகைள மற்றும் இரத்த

சிவே்பபணுகைள எண்ணிககையில அதிைரி்பபது
லுயூக்ைமியா என்பபடுகிறது.

5. ்நாயின ைாரணஙைள பற்றி அறிய உதவும்
அறிவியல பிரிவு ்நாயகைாரண ஆயவு
(ஏடடியாலஜி) என்பபடுகிறது.

6. ்நாயாளிைளின ஆகடைகள
பயனபடுத்துவேதனால எயடஸ ்நாய பரவோது.

7. இனசுலின பற்றாககுகறயினால டயாபடீஸ
பமலலிடஸ வேகை-2 உருவோகிறது.

8. ைாரசி்னாஜன எனபகவே புற்று்நாகய
உருவோககும் ைாரணிைளாகும்.

9. நிக்ைாடடின எனபது மயகைமூடடி வேகை
மருநது.

10. சிர்ராசிஸ (ைலலீரல வீகைம்) எனபது மூகளக
்ைாளாறு ்நாயுடன பதாடரபுகடயது.

III. கீழ்ககணடவறறின விரிவாககத்கதத் தருக
1. IDDM  2. HIV   3. BMI  4. AIDS

5. CHD  6. NIDDM

IV. ்பாருத்துக
1. சாரக்ைாமா - வேயிற்று புற்று்நாய

2. ைாரசி்னாமா - அதிை்பபடியான தாைம்

3. பாலிடி்பசியா - அதிை்பபடியான பசி

4. பாலி்பஜியா - இதயத்தகசைளுககு
இரத்த ஓடடமினகம

5. இதயத்தகச
நசிவுறல ்நாய - இகண்பபுத்திசு

புற்று்நாய

 மதிப்பீடு
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313 உடல் நலம் மற்றும் நநோய்கள் 

V. நகாடிட்ட இடஙககை நிரப்புக
1. -------------------- அதிை்பபடியாை பயன

படுத்துவேதினால ைலலீரலில சிர்ராஸிஸ ்நாய 
ஏற்படுகிறது. 

2. புகையிகலயிலிருநது பிரித்பதடுகை்பபடும் அதிை
நசசு உளள ்வேதி்பபபாருள ----------------------

3. இரத்த்ப புற்று்நாயககு ------------------------- 
எனறு பபயர.

4. சிலவேகையான மருநதுைகள பதாடரநது
பயனபடுத்துவேதினால உண்டாகும் அதன
குகறவோன பதில விகளவு -------------------- 
என்பபடும்.

5. இனசுலின ஏற்றுக பைாளளாகம எனபது ------
நீரிழிவு ்நாயின நிகல.

VI.  ஒப்புகம  வகக  வினாககள்.    முதல்
்சால்கல அகடயாைம் கணடு, அதநனாடு
்தாடர்புகடய  ்சால்கல  ோனகாவது
நகாடிட்ட இடத்தில் எழுதுக.
அ) பதாற்று ்நாய : எயடஸ :  ப த ா ற் ற ா

்நாய : --------------------
ஆ) கீ்மாபதரபி : ்வேதி்பபபாருளைள :

ைதிரவீசசு : --------------------
இ) உயர இரத்த அழுத்தம் : க ெ ப ர

பைாலஸடீ்ரா்லாமியா :
கிகள்ைாசூரியா --------------------.

VII. ஒரு வாககியத்தில் விகடயளி
1. ம்னாவியல மருநதுைள எனறால எனன ?
2. புகை்பபதால வேரும் ்நாயைகளக குறி்பபிடுை.
3. உடற்பருமனுககுக ைாரணமான ைாரணிைள

எகவே ?
4. வேயது முதிரந்தார நீரிழிவு எனறால எனன ?
5. பமடடாஸடாசிஸ எனறால எனன ?
6. இனசுலின குகறபாடு எவவோறு ஏற்படுகிறது ?

VIII. குறுகிய விகடயளி
1. HIV பரவேககூடிய பல்வேறு வேழிைள யாகவே ?
2. புற்று பசல சாதாரண பசலலிலிருநது எவவோறு

்வேறுபடுகிறது ?
3. வேகை-1 மற்றும் வேகை-2 நீரிழிவு ்நாயைகள 

்வேறுபடுத்துை.
4. உடற்பருமன உளளவேரைளுககு உணவுக

ைடடு்பபாடு பரிநதுகர்பபதன அவேசியம் எனன ?
5. இதய ்நாயைள ஏற்படுவேகதத் தடுகை

்மற்பைாளளும் முனபனசசரிககை
நடவேடிககைைகளக கூறுை.

IX. விரிவான விகடயளி
1. மது அருநதுபவேரைளுககு ஏற்படும் 

பிரசசிகனைகள சரிபசயவேதற்ைான தீரகவேத் 
தருை.

2. இதய ்நாயைள ஏற்பட ைாரணம் வோழ்ககை
முகற்ய ஆகும். இகத சரிபசயய தீரவுைள தருை.

X. உயர் சிநதகனககான வினாககள்
1. ஆரத்்ராஸகிளி்ராசிஸ ஏற்படுவேதற்ைான 

ைாரணஙைளில பைாழு்பபின பஙகு எனன ?
2. கு்பகப உணவுைகள உண்பதாலும், பமன 

பானஙைகள்ப பருகுவேதாலும் உடற்பருமன 
்பானற உடலநல்ப பிரசசிகனைள 
ஏற்படட ்பாதிலும், குழநகதைள அதகன
விரும்புகினறனர. இதகனத் தவிர்பபதற்கு 
நீஙைள தரும் ஆ்லாசகனைகளக கூறுை.

3. மனித உடலின இயலபான பசயலபாடடிற்கு
நாள்தாறும் உடற்பயிற்சி பசயய
அறிவுறுத்த்பபடுகிறது.  தினசரி வோழ்ககையில
உடற்பயிற்சியிகன ்மற்பைாளவேதன
நனகமைள யாகவே ?

4. ஒரு முனனணி வோர இதழ் சமீபத்தில
நடத்திய  ைணகபைடு்பபில, நம் நாடடில
ஒவபவோரு நாளும் எயடஸ ்நாயாளிைளின
எண்ணிககை அதிைரித்து வேருவேதாை 
ஆயவேறிககை பவேளியிடடுளளது.  
அவவேறிககையில மகைளிகட்ய எயடஸ 
பற்றிய விழி்பபுணரவு இனனும் குகறவோை 
உளளதாைக கூற்பபடடுளளது. நீ இநத 
நாளிதழின அறிககைகய உன வேகு்பபிலும், உன 
வேகு்பபிலுளள குழுவினரிடமும் விவோதித்து, இநத 
அசசமூடடும் ்நாயககு எதிராை பசயலபடுதல 
குறித்து மகைளுககு உதவுவேது பற்றி 
முடிபவேடுகைவும்.
அ)  உனனுகடய பளளிககு அருைாகமயிலுளள 

கிராம மகைளுககு  நீ ்மற்கூறியவேற்கற 
பதரிவிககும் ்பாது உனககு ஏற்படும் 
சிரமஙைள யாகவே ?

ஆ) இசசிகைலுககு நீ எவவோறு தீரவு ைாண்பாய ?

XI. விழுமிய அடிப்பகடயிலான வினாககள்
1. ்பாகத மருநது அலலது மது அருநதும் பழகைம்

உளளவேரைளால, அதிலிருநது எளிதில விடுபட
முடிவேதிலகல ஏன ?

2. புகையிகல பழகைம் ஒரு மனிதனின உடலில
ஆகசிஜன பற்றாககுகறகய ஏற்படுத்துகிறது.
இதற்ைான ைாரணத்கதக ைண்டறிை.

3. நீரிழிவு ்நாய உளளவேரைள தவிரகை ்வேண்டிய
மற்றும் எடுத்துக பைாளள ்வேண்டிய மூனறு
உணவு வேகைைகளக கூறுை. இகத ஏன
ைகட்பபிடிகை ்வேண்டும் என விவேரி.
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4. மனிதரைளின HIV பற்றிய புரிதல மற்றும்
நடவேடிககை, அவேரைளின பதரிநது
பைாளளும் தனகமகய்ப பபாறுத்து எவவோறு
மாறுபடுகிறது?

XII.  கூறறு மறறும் காரணம்
கீழ்கைாணும் ஒவபவோரு வினாகைளிலும்

ஒரு கூற்றும் அதன கீ்ழ அதற்ைான ைாரணமும் 
பைாடுகை்பபடடுளளன.  கீ்ழ பைாடுகை்பபடடுளள 
நானகு வோககியஙைளில ஒனகற சரியான பதிலாைக 
குறிகைவும்.
அ)  கூற்று மற்றும் ைாரணம் இரண்டும் சரி.  

்மலும் ைாரணம் கூற்றுகைான சரியான 
விளகைமாகும்.

ஆ)  கூற்று மற்றும் ைாரணம் இரண்டும் சரி.  ஆனால 
ைாரணம் கூற்றுகைான சரியான விளகைம் 
இலகல.

இ) கூற்று சரி. ஆனால ைாரணம் தவேறு.
  ஈ) கூற்று தவேறு.  ஆனால ைாரணம் சரி.
1.  கூறறு:  அகனத்து மருநதுைளும் மூகளயின மீது

பசயலபடுகினறன.
 காரணம்: மருநதுைள உடல மற்றும் மனதின
பசயலபாடுைகளக குகலககினறன.

வா��ைக �ைற மா�ற�க�னா� ஏ�ப� தவறான பய
பா� ம�	 ேகாளா	க�

தவறான
பய
பா�க�

�ழ�ைதக�

தவறான பய
பா�

க���� பட

பா�ய���யாக
தவறான பய
பா�

ம���க�
 
தவறான பய
பா�

 ைகைல தவறான
பய
பா�

ஆ�கஹா� தவறான
பய
பா�

பா�கா�  ம�	 த�� 

ஆேலாசைன ம�	
உள�ய� ���ைச

��ப ஆதர�

ச�தாய அ��பைடலான
�ய��க�

தவறான பய
பா�ைட�
த��� �காக�

ம	வா��

வா��ைக �ைற மா�ற�க�னா�
ஏ�ப� ேகாளா	க�

டயாப��
ெம��ட�

உட�ப�ம


 �	ேநா�

ம��� ம�	
���ைச

பா�கா�  ம�	 த�� 

உண�� க���பா��
ேமலா�ைம

உட�சா��த இய�க�க� 
ம�	 உட� எைட பராம�� 

க�� ம�	 பராம�� 

2.  கூறறு: டயாபடீஸ பமலலிடஸ ்நாயாளிைளின
சிறுநீரில அதிைளவு குளுக்ைாஸ
பவேளி்யறுவேகதக ைாணலாம்.
  காரணம்: ைகணயம் ்பாதுமான அளவு
இனசுலிகன சுர்பபதிலகல.

 பி்ற நூல்கள் 
1. Edward P Sarafino and Timothy W. Smith.

2012, Health Psychology, International Student
Version - 7th Edition, Wiley India (P) Ltd, New
Delhi.

2. Srilakshmi, B. Dietetics, 2014, 7th Multi-color
Edition, New Age International Publishers, New
Delhi.

3. Sathyanarayana U. Biochemistry – Revised
Edition, Books and (P) Ltd, Kolkata.

   இகணய வைஙகள்
https://www. ross and wilson.com / lecturers 
https://www.elsevier health.com
https://www.ncpcr.gov.in 

கருத்து வகரபடம்
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அறிமுகம்
சுற்றுச்சூழல் மேலாண்ே என்பது 

சுற்றுச்சூழலில் உள்ள ்பல்மவேறு காரணிக்ளான,அதன 
அ்ேப்பு, செயல்்பாடு, தரம் ேற்றும் உயிரிய ேற்றும் 
உயிரற்்ற கூறுக்்ள ்பாராேரிததல் ஆகியவேற்்்ற 
உள்ளடக்கியது. ேனிதரகள உளளிடட அ்னதது 
உயிரினஙகளும் ்பயன்படுததி உயிர வோழவேதற்கான 
அ்னதது வே்ளஙக்்ளயும் இப்பூமி 
வேழஙகுகி்றது. இயற்்கயிலிருந்து ச்ப்றப்்படும் 
அ்னததும் ேனிதனுக்கு ்பயன அளிக்கக்கூடிய 
வே்கயிமல அ்ேந்திருந்தாலும் அதன ்பயன்பாடு  
ச்பாருததோன சதாழில் நுட்பம் மூலமே 
ொததியோகி்றது. 

 சில வே்கயான வே்ளஙக்்ள நாம் சதாடரச்சியாக 
்பயன்படுததிக் சகாணடிருக்கும்ம்பாமத அ்வே மீணடும் 
தம்்ே புதுப்பிததுக் சகாள்ளக்கூடியதாக      
இருக்கின்றன. (வேனஙகள, ்பயிரகள,வேன உயிரிகள, 
நிலததடி நீர, காற்று ேற்றும் சூரிய ஆற்்றல்). இ்வே 
இயற்்கயான ேறு சுழற்சி மு்்றயிமலா அல்லது 
உரிய மேலாண்ே வேழியாகமவோ தம்்ே மீணடும் 
புதுப்பிததுக் சகாளகின்றன. தம்்ே இயற்்கயான 
ேறு சுழற்சி மு்்றயில் புதுப்பிததுக் சகாள்ள இயலாத 
வே்ளஙகள, மத்வேக்கதிகோன ேற்றும் சதாடரச்சியான 
்பயன்பாடடினால் தீரந்து ம்பாகக் கூடியதாக உள்ளன. 
(தாது வே்ளஙகள, கரி, ச்படமராலியம்). இவேற்்்ற எளிதில் 
புதுப்பிக்க இயலாது. இதனால் இவேற்றின ்பயன்பாடுகள 

ஒரு குறிப்பிடட காலததில் முடிந்து ம்பாய்விடக் கூடிய 
சூழநி்ல உருவோகலாம்.

 ேனிதரகளின மத்வே, ேக்கள சதா்கப் 
ச்பருக்கததின காரணோக அதிகரிததுள்ளது. ேனிதன 
தனனு்டய மத்வேகளுக்காகவும் அறிவியல் ேற்றும் 
சதாழில்நுட்ப வே்ளரச்சியின காரணோகவும் மிக 
அதிகோக இயற்்க வே்ளஙக்்ளப் ்பயன்படுததுவேதால் 
அ்வே மிகவும் மவேகோக கு்்றயத சதாடஙகியுள்ளன. 
எனமவே இயற்்க வே்ளஙக்்ள ்பாதுகாப்்பது என்பது, 
ஒரு நாடடின ெமூக ேற்றும் ச்பாரு்ளாதார மேம்்பாடடிற்கு 
முக்கியோன ்பங்க அளிக்கக்கூடியதாக உள்ளது.

 22.1    இயற்க வளஙக்ள மு்ையாக 
பயனபடுத்துதலும், பாதுகாப்பும்

இயற்்க வே்ளஙகள அவேற்றின உயிரிய 
ச்பாரு்ளாதார ேற்றும் ச்பாழுதும்பாக்கு 
ேதிப்புகளுக்காகப் ்பாதுகாக்கப்்படுகின்றன. இயற்்க 
வே்ளஙகளின அதிகோன ேற்றும் திடடமிடப்்படாத 
்பயன்பாடு சுற்றுச்சூழலில் ஒரு ெேேற்்ற நி்ல்ய 
உருவோக்கி விடும். எனமவே இயற்்க வே்ளஙகள, 
அவேற்்்ற புதுப்பிததுக் சகாளவேதற்மகற்்ப, அவேற்றி்ன 
்பயன்படுததுவேதில் ஒரு மு்்றயான ெேநி்ல 
்பராேரிப்பு அவேசியோகி்றது. இவவோறு இயற்்க 
வே்ளஙக்்ள மு்்றயாக ்பராேரிப்்பதும், 
்பயன்படுததுவேதும் (சுற்றுச்சூழல்) ்பாதுகாப்பு 
எனப்்படுகி்றது.

கறைல் நோககஙகள்

இப்்பாடத்தக் கற்்றபின, ோணவேரகள ச்பறும் தி்றனக்ளாவேன 
 புதுப்பிக்கததக்க ேற்றும் புதுப்பிக்கஇயலாத வே்ளஙக்்ள மவேறு்படுதத சதரிந்து 

சகாள்ளல்.
 ்பல்மவேறு இயற்்க வே்ளஙக்்ளப் ்பாதுகாப்்பதற்கான அவேசியத்த அறிந்து சகாளளுதல்.
 இயற்்க வே்ளஙக்்ள ்பாதுகாக்க ்கயா்ளப்்படும் ்பல்மவேறு மு்்றகள ்பற்றி அறிந்து சகாளளுதல்.
 இயற்்க வே்ளஙக்்ளப் ்பயன்படுததுவேதில் உள்ள வே்ரய்்றகள ்பற்றிய விழிப்புணரவு ச்பறுதல்.
 சுற்றுச்சூழல் ்பாதுகாப்பிலும் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்ேயிலும் ஈடு்பாடமடாடு ்பஙமகற்க 

ஊக்கப்்படுததுதல்.

�����ழ� ேமலா�ைமஅல�
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எப்ச்பாழுதும் நி்லதது நிற்கும் வே்கயில் நீடிதத 
உல்க நாம் கடட்ேக்க மவேணடும். ஆற்்ற்ல 
மு்்றயாகப் ்பயன்படுததுதல், நீ்ர மெமிததல், ேடகும் 
தன்ேயற்்ற பி்ளாஸ்டிக் உளளிடட ச்பாருடக்்ள 
்பயன்படுததாதிருததல், ேற்றும் நாம் வேசிக்கும் 
வேளிேணடலத்த மு்்றயாக ்பராேரிததல் ஆகிய்வே 
இவவுல்க நீடிதது நி்லததிருக்கச் செய்யும் சில 
வேழிமு்்றகள ஆகும். எதிரகால ெந்ததியினருக்காக 
நேது வே்ளஙக்்ள மு்்றயாக மேலாண்ே செய்து 
்பாதுகாப்்பது மிக முக்கியோனசதான்றாகும்.

 22.2    காடுகளும் அதன முககியத்துவமும்
காடு என்பது அடரந்த ேரஙகள, புதரகள, சிறு 

செடிகள, சகாடிகள ம்பான்றவேற்்்ற உள்ளடக்கிய  
்பல்மவேறு தாவேர ேற்றும் விலஙகினஙகளின 
வோழிடோகும்.  காடுகள நேது நாடடின ச்பாரு்ளாதார 
மேம்்பாடடிற்கு முக்கிய ்பஙகளிப்்ப்வே. காடுகள ேனித  
வோழவுக்கு இனறிய்ேயாத்வே,  மேலும் ்பல தரப்்படட  
புதுப்பிக்கததக்க இயற்்க வே்ளஙகளின ஆதாரோகவும் 
வி்ளஙகு்ப்வே.  காடுகள ,ேரம் ,உணவு தீவேனம்.
நாரகள ேற்றும் ேருந்துப் ச்பாருடக்்ள அளிப்்ப்வே.

காடுகள சுற்றுச்சூழல் முக்கியததுவேம் உ்டய 
ச்பரும் காரணிக்ளாகும். காடுகள கார்ப்ன நி்ல 
நிறுததுவேதால், அ்வே கார்பன சதாடடி எனறும் 
அ்ழக்கப்்படுகின்றன. தட்பசவேப்்ப நி்ல்ய 
ஒழுஙகு்படுததி,  ே்ழச்பாழி்வே அதிகோக்கி புவி 
சவேப்்போத்லக் கு்்றதது, சவேள்ளம், நிலச்ெரிவு 
ம்பான்ற இயற்்கச் சீற்்றஙக்்ள தடுதது வேன 
உயிரிக்்ள ்பாதுகாதது நீர பிடிப்பு ்பகுதிக்ளாக ோறி 
செயல்்படுகின்றன. சுற்றுச் சூழல் ெேநி்ல்ய 
ம்பணுவேதில் முக்கிய ்பஙகு வேகிக்கின்றன.

22.2.1  காடுகள் அழிககப்படுதல் மறறும் அதன
வி்ளவுகள்

ச்பரும்்பான்ேயான காடடுப் ்பகுதிகள 
அழிக்கப்்படுவேது காடுகள அழிக்கப்்படுதல் எனப்்படுகி்றது. 
இது ்பல்மவேறு காரணஙக்ளால் ந்டச்பறுகி்றது.
மவே்ளாண்ே, நகரேயோதல், அ்ணகள, 
ொ்லகள, கடடிடஙகள, சதாழிற்ொ்லகள, நீர மின 
நி்லய திடடஙகள, காடடுததீ, ே்லகள ேற்றும் 
காடுக்்ள கு்டந்து ொ்லகள அ்ேததல் ஆகிய 
காரணஙக்ளால் காடுகள அழிக்கப்்படுகின்றன. இது 
எதிரகால ச்பாரு்ளாதார, வோழக்்கத தரம் ேற்றும்  
சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகப் ச்பரும் அச்சுறுததலாக உள்ளது. 
இந்தியாவில் ஒவசவோரு ஆணடும் 1.5 மில்லியன 
செக்மடர வேனப்்பரப்பு அழிக்கப்்படுகி்றது.

காடுகள் அழிககப்படுவதால் ஏறபடும் 
வி்ளவுகள்

காடுகள அழிக்கப்்படுவேதால் ச்பரு சவேள்ளம், 
வே்றடசி, ேணணரிப்பு, வேன உயிரிகள அழிப்பு, 

அருகிவேரும் சிற்றினஙகள முற்றிலுோக அழிதல், 
உயிரபுவி சுழற்சியில் ெேேற்்ற நி்ல, ்பருவே 
நி்லகளில் ோற்்றம், ்பா்லவேனோதல் ம்பான்ற சூழல் 
பிரச்ெ்னகள உணடாகின்றன.

நமலும் அறிந்து ககாள்நவாம்
சிப்நகா இயககம்

1973ஆம் ஆணடில் அகிம்ொ வேழியில் ேரஙக்்ளயும் 
காடுக்்ளயும் ்பாதுகாப்்பதற்காக துவேக்கப்்படட 
இயக்கம். ”சிப்மகா” எனனும் வோரத்தக்கு ச்பாருள 
தழுவுதல் என்பதாகும். ேரஙக்்ள சவேடட விடாேல் 
கிராே ேக்கள அவேற்்்ற வேடடோக சூழந்துசகாணடு 
கடடித தழுவிய்படி நின்றதால் இப்ச்பயர அ்ேந்தது. 
உததிரப்பிரமதெ (தற்ம்பா்தய உததரகாணட)
ோநிலததில் உள்ள ொமோலி எனனும் ஊரில் 
இவவியக்கம் மதானறியது. இேயே்லப் 
்பகுதிகளில் உள்ள காடுக்்ள 15 ஆணடுகள 
அழிக்கக் கூடாது என்ற த்ட உததர்வே ச்பற்று 
1980ஆம் ஆணடு இவவியக்கம் மிகப்ச்பரும் 
சவேற்றி்ய அ்டந்தது.

22.2.2 காடுக்ளப் பாதுகாத்தல்
இந்தியாவின 752.3 இலடெம் செக்மடர 

்பரப்்ப்ளவு காடுகள காப்புக  காடுகளாக 
வே்கப்்படுததப்்படடுள்ளன. இவேற்றில் 215.1 இலடெ 
செக்மடர ்பரப்பு பாதுகாககப்பட்ட  வனப்பகுதியாக 
உள்ளது. காடுகள அழியாேல் ்பாதுகாக்க 
மேற்சகாள்ளப்்படும் சில முக்கியோன வேழிமு்்றகள
மரம்  வளர்ப்பு: ்பலவிதோன ்பலனளிக்கததக்க 
ேரக்கனறுக்்ள நடுவேதும் ்பாதுகாப்்பதும் ஒரு 
குறிப்பிடததக்க முயற்சியாகும். வேன ேமகாதெவேம் 
எனனும் ச்பயரில் ேரக்கனறுகள நடுவேதால் 
இயற்்கயான காடுகள அழிவிலிருந்து 
்பாதுகாக்கப்்படுகின்றன. ேரஙகள சவேடடுவேதும் 
கு்்றக்கப்்படமவேணடும்.
சமூக காடு வளர்ப்பு திட்டம்: இது மிகப் ச்பரிய அ்ளவில், 
ச்பாது ேக்களின ்பஙகளிப்ம்பாடு செயல்்படுததப்்பட 
மவேணடிய திடடோகும். இத திடடததின மூலம், 
ச்பாதுேக்களின நிலஙகள, ச்பாது நிலஙகளில், 
உளளூர மத்வேக்ளான, வி்றகு, மேய்ச்ெல், ேரப் 
்பயன்பாடடிற்காக, ெமூகக் காடுகள வே்ளரக்கப்்படுவேதால், 
்பழ்ேயான காடுகளின அழி்வேத தடுக்கலாம். 
மேலும் அக்காடுக்்ள நம்பியுள்ள ்பழஙகுடியினரின 
எதிரகாலமும் ்பாதுகாக்கப்்படலாம்.
சட்டஙகள் மூலம் காடுகள் பாதுகாத்தல்: கடு்ேயான 
ெடடஙகள, ேற்றும் செயல்மு்்றகள முலம் காடுகள 
அழிவே்தத தடுக்க மதசிய காடுகள ெடடம், (1952, 
ேற்றும் 1988), காடுகள ்பாதுகாப்புச் ெடடம் 1980 
ஆகிய்வே வே்க செய்கின்றன.
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 22.3   வன உயிரினஙகளின பாதுகாப்பு:
இயற்்கயான வோழிடததில் (காடுகள, 

புல்சவேளிகள, ்பா்லவேனஙகள) வோழும், ேனிதரக்ளால் 
வே்ளரக்கப்்படாத உயிரினஙகள வேன உயிரிகள 
எனப்்படும். உயிரியப் ்பல்வே்கத தன்ே்ய நி்ல 
நிறுதத வேன உயிரிகள அவேசியோகின்றன. வேன 
உயிரிகள, வேனச் சுற்றுலா்வே ்ேயோகக்சகாணடு 
வேருவோ்யப் ச்பருக்குவேதால் ச்பாரு்ளாதார 
வே்ளரச்சி்ய மேம்்படுததிட உதவுகின்றன. காடுகள 
்பாதுகாப்பும், வேன உயிரின ்பாதுகாப்பும் 
ஒனம்றாசடானறு சதாடரபு்டய்வே.

22.3.1  வன உயிரினஙகளின எண்ணிக்க
கு்ைவதறகான காரணஙகள்

இந்திய வேனஉயிரிகள ச்பரும் ்பாரம்்பரியம் 
மிக்க்வே வேன உயிரினஙக்்ள அதிகோகப் 
்பயன்படுததியதால் 1970 ஆம் ஆணடு முதல் 2014 ஆம் 
ஆணடு வே்ரயிலான காலக்கடடததில், வேன 
உயிரினஙகளின எணணிக்்க 52% அ்ளவு 
கு்்றந்துள்ளது. அதீத ்பயன்பாடு ேற்றும் காடுகள 
அழிக்கப்்படடதன காரணோக ்பல விலஙகினஙகள 
அழிந்தும், சில வே்க விலஙகினஙகள அழியக்கூடிய 
நி்லயிலும் ேற்்ற்வே அழிந்து ம்பாகக்கூடிய, 
அச்சுறுததலான நி்லயிலும் உள்ளன. ெமீ்ப 
காலஙகளில் ேனித ஆக்கிரமிப்பின காரணோக 
இந்திய வேன உயிரினஙகளுக்கு மிகப் ச்பரும் 
அச்சுறுததல் ஏற்்படடுள்ளது.

22.3.2  வன உயிர்க்ள பாதுகாப்பதன
நோககஙகள்:

வேன உயிரக்்ள ்பாதுகாப்்பதில் முக்கிய 
மநாக்கோனது,
• சிற்றினஙக்்ள அழிவிலிருந்து ்பாதுகாததல்.
• தாவேரஙகள ேற்றும் விலஙகுக்்ள அழிவிலிருந்து

்பாதுகாததல்.
• அருகி வேரும் சிற்றினஙகள ேற்றும் அழிவின

விளிம்பில் உள்ள சிற்றினஙகள அழியாேல்
்பாதுகாததல்.

• அழியக்கூடிய நி்லயில் உள்ள சிற்றினஙக்்ள
்பாதுகாததல்.

• தாவேர விலஙகினஙகள அவேற்றின இயற்்க
வோழவிடஙகளுக்கி்டமயயான சூழலியல்
சதாடர்்பப் ்பற்றி அறிந்து சகாளதல்.

• ெடடவிமராத மவேட்டயாடுதல் ேற்றும் விலஙகுக்்ள
பிடிததல் ஆகியவேற்்்றத த்ட செய்தல்.

• மதசிய பூஙகாக்கள,வேன உயிரி ெரணாலயஙகள,
்பாதுகாக்கப்்படட ்பகுதிகள ேற்றும் உயிரக்மகா்ளக்
காப்்பகஙகள ஆகியவேற்்்ற ஏற்்படுததுதல்.
வேன உயிரி ்பாதுகாப்புச் ெடடம் 1972ம் ஆணடு

ஏற்்படுததப்்படடுள்ளது. இச் ெடடததின முக்கிய 
அம்ெஙக்ளாவேன.

• குறிப்பிடட வேன உயிரிக்்ள மவேட்டயாடுவேதும்,
சகால்வேதும் த்ட செய்யப்்படடுள்ளது.

• வேன உயிரிக்்ள ்பாதுகாக்க ெரணாலயஙகள,
மதசிய பூஙகாக்கள, ேற்றும் ்பாதுகாக்கப்்படட
்பகுதிக்்ள புதிதாக உருவோக்க வேழி வே்க
செய்யப்்படடுள்ளது.

• அழியும் நி்லயிலுள்ள உயிரிக்்ள ்பாதுகாக்க
சி்றப்பு திடடஙகள ஏற்்படுததப்்படடுள்ளன.

• ேததிய வேன விலஙகு  வோரியம் ஏற்்படுததப்்படடு,
அதன மூலம் மதசிய பூஙகாக்களுக்கான
அஙகீகாரம் வேழஙகப்்படுகி்றது.

• வேன உயிரிகள, ேற்றும் அவேற்றின மூலம்
ச்ப்றப்்படும்  ச்பாருடகள சதாடர்பான வேணிகம்
த்ட செய்யப்்படடு, ஒழுஙகு்படுததப்்படடுள்ளது.

• ஜிம் காரச்பட மதசியப் பூஙகா,
1936ம் ஆணடு உததராகானட
ோநிலததில் துவேஙகப்்படட

இந்தியாவின முதல் மதசியப் பூஙகா.
• இந்தியாவில் தற்ம்பாது 15 உயிரக்மகா்ளக்

காப்்பகஙகள உள்ளன.
• தமிழநாடடிலுள்ள நீலகிரி ்பகுதி, ஒரு

்பாதுகாக்கப்்படட உயிரக்மகா்ளக் காப்்பக
்பகுதியாகும்.

22.3.4  வன உயிரி பாதுகாப்பில் ஈடுபடடுள்ள
நிறுவனஙகள்

(i) இந்திய வேன உயிரி வோரியம்  (IWBL).
(ii) ெரவேமதெ வேன உயிரி நிதியம் (WWF).
(iii) உலகப் ்பாதுகாப்பு ஒனறியம் (WCN).
(iv) ்பனனாடடு இயற்்க ேற்றும் இயற்்க

வே்ளஙகளுக்கான ்பாதுகாப்பு ஒனறியம் (IUCN) 
(v) ஆ்பததான இனஙக்்ள ்பாதுகாப்்பதற்கான

ெரவேமதெ வேரததக ோநாடு (CITES).
(vi) ்பாம்ம்ப இயற்்க வேரலாற்று நிறுவேனம். (BNHS)
(vii) இந்திய வேன உயிரி ்பாதுகாப்பு நிறுவேனம்,

சடஹராடூன.

தமிழநாடடில் மதனி ோவேடடம், 
சவேஙகடாச்ெலபுரம் எனனும் 
கி ர ா ே த ் த ச் 

மெரந்த ராதிகா ராேொமி 
என்பவேர “இந்தியாவின முதல் 
ச்பண வேன உயிரி பு்கப்்படக் 
க்லஞர” எனறு ெரவேமதெ 
அ்ளவில் புகழ ச்பற்றுள்ளார. 
இவேர ்ப்ற்வே இனஙக்்ள பு்கப்்படம் எடுப்்பதில் 
மிகுந்த ஆரவேம் சகாணடவேர. இவேரது பு்கப்்படத 
சதாகுப்பு “வேன உயிரினஙகளின சி்றந்த 
தருணஙகள” எனனும் த்லப்பில் நவேம்்பர 2014ம் 
ஆணடு சவேளியிடப்்படடது.
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தகவல் துணுககுகள்
இந்தியாவில் நமறககாள்ளப்பட்ட வன உயிரி 

பாதுகாப்புககான ே்டவடிக்ககள்
• புலிகள ்பாதுகாப்பு திடடம் 1973ம் ஆணடிலும்,

யா்னகள ்பாதுகாப்புத திடடம் 1992ம்
ஆணடிலும் துவேஙகப்்படடது.

• 1976ம் ஆணடில் முத்லகள ்பாதுகாப்புத
திடடம் துவேஙகப்்படடது.

• 1999ம் ஆணடில் கடல் ஆ்ேகள ்பாதுகாப்புத
திடடம் துவேஙகப்்படடது.

• அொம் ோநிலததிலுள்ள காணடாமிருகஙக்்ள
்பாதுகாக்க ‘இந்திய காணடாமிருகஙகள
்பாதுகாப்பு 2020’ எனனும் திடடம்
துவேஙகப்்படடுள்ளது. இதன மூலம் கு்்றந்த
்படெம் 3000 ஒற்்்றக் சகாம்பு்டய
காணடாமிருகஙக்்ளயாவேது 2020 ம்
ஆணடுக்குள ்பாதுகாததிட குறிக்மகாள
மேற்சகாள்ளப்்படடுள்ளது.

 22.4  மண்ணரிப்பு
ேணணின மேலடுக்கு, ேடகிய இ்ல த்ழகள, 

ேற்றும் தாது உப்புக்கள முதலிய, தாவேரஙகள 
வே்ளரச்சிய்டயத மத்வேயான அவேசிய 
ச்பாருடக்்ளக் சகாணடுள்ளது. மேலடுக்கு ேண, 
காற்று ேற்றும் நீமராடடததினால் அடிததுச் 
செல்லப்்படுவேது “ேணணரிப்பு” எனப்்படும். 
ேணணரிப்பின காரணோக ேணணின ேடகு, ஊடடப் 
ச்பாருடகள, வே்ளம் ஆகிய்வே சவேகுவோகக் கு்்றந்து 
ேண வே்ளத்த கு்்றக்கி்றது .
22.4.1 மண்ணரிப்பிறகான காரணிகள் 

அதி மவேகோக வீசும் காற்று, ச்பரு சவேள்ளம், 
நிலச்ெரிவு, ேனிதரின நடவேடிக்்ககள, 
(மவே்ளாண்ே, காடழிப்பு, சுரஙகஙகள ஏற்்படுததுதல்) 
ேற்றும் கால்ந்டகளின அதிக மேய்ச்ெல் ஆகிய்வே 
ேணணரிப்பிற்கான முக்கிய காரணிக்ளாகும். 

22.4.2  மண்ணரிப்்ப நமலாண்்ம கசய்யும் 
வழிமு்ைகள்

• தாவேரப்்பரப்்்ப நி்ல நிறுததிக் சகாளவேதன
மூலம் ேணணரிப்்்பத தடுக்கலாம்.

• கால்ந்டகளின அதிகோன மேய்ச்ெ்லக்
கடடுப்்படுததுவேதன மூலம் ேண அரிப்்்ப
தடுக்கலாம்.

• ்பயிர சுழற்சி ேற்றும் ேணவே்ள மேலாண்ே
மூலம் ேணணில் கரிேப் ச்பாருளகளின அ்ள்வே
மேம்்படுததலாம்.

• நிலப்்பரப்பில் ஓடும் நீரி்ன நீரபிடிப்பு ்பகுதிகளில்
மெமிப்்பதன மூலம் ேண அரிப்்்பத தடுக்கலாம்.

• காடுகள உருவோக்கம், ே்லகளில் நிலத்த
ெேப்்படுததுதல், நீமராடடததிற்கு எதிரதி்ெயில்
ேண உழுதல் ஆகிய்வே மூலம் ேண அரிப்்்ப
தடுக்கலாம்.

• காற்றின மவேகத்த ேடடுப்்படுதத அதிக ்பரப்பில்
ேரஙக்்ள நடுவேதன மூலம் (்பாதுகாப்பு அடுக்கு)
ேண அரிப்்்ப தடுக்கலாம்.

 22.5    புதுப்பிககத்தகக மறறும் புதுப்பிகக
இயலாத ஆறைல் வளஙகள்

வே்ளரச்சி மேம்்பாடடின  முக்கிய உளளீடு 
ஆற்்றலாகும். ஆற்்றல் வே்ளஙகளின விரிவோக்கம் 
என்பது உலகின ஒவசவோரு ்பகுதியிலும் உள்ள 
விவேொய ேற்றும் சதாழில்து்்ற விரிவோக்கததுடன  
மநரடித சதாடரபு்டயது. ஆற்்றல் வே்ளஙக்்ள 
புதுப்பிக்க இயலாத ேற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்்றல் 
வே்ளஙகள என இரு வே்கயாக வே்கப்்படுததலாம்.

புதுப்பிகக இயலாத (தீர்ந்து நபாகக கூடிய) 
ஆறைல் வளஙகள்

கு்்றந்த காலததில் தம்்ேத தாமே புதுப்பிததுக் 
சகாள்ள முடியாத ஆற்்றல் மூலததில் இருந்து ச்ப்றப்்படும் 
ஆற்்றல் புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்்றல் எனப்்படும். இ்வே 
மிகக் கு்்றந்த அ்ளமவே இயற்்கயில் கி்டக்கி்றது. 
புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்்றல் வே்ளஙக்ளாவேன: நிலக்கரி, 
ச்படமராலியம், இயற்்க வோயு ேற்றும் அணுக்கரு 
ஆற்்றல். உலகின ஆற்்றல் மத்வேகளில் 90% இந்த 
ேரபுொர ஆற்்றல் மூலஙகள மூலமும், 10% அணு ஆற்்றல் 
மூலமும் ச்ப்றப்்படுகி்றது.

புதுப்பிககத்தகக (தீர்ந்து நபாகாத) ஆறைல் வளஙகள் 
இதத்கய ஆற்்றல் மூலஙகள எப்ம்பாதும் அதிக 

அ்ளவில் கி்டக்கக் கூடியதும் இயற்்கயாகத தம்்ே 
குறுகிய காலததில் புதுப்பிததுக் சகாள்ளக் கூடியதும் 
ேற்றும் மிகக்கு்்றந்த செலவில் ஆற்்ற்ல 
சதாடரச்சியாக ச்பறும்்படியும் உள்ள மூலஙக்ளாகும். 
ச்பரும் அ்ளவிலான ேரபுொரா ஆற்்றல் மூலஙகள  
உயிரி எரிச்பாருள, உயிரிப் ச்பாருண்ே ஆற்்றல், 
புவிசவேப்்ப ஆற்்றல், நீராற்்றல் (நீர மின ஆற்்றல் ேற்றும் 
ஓத ஆற்்றல்), சூரிய ஆற்்றல் ேற்றும் காற்்றாற்்றல் 
ஆகியவேற்்்ற உள்ளடக்கியுள்ளது.

22.5.1 பு்தபடிவ எரிகபாருள்கள்
பு்த்படிவே எரிச்பாருடகள புவியின மேல் 

அடுக்கினுள  காணப்்படுகின்றன. இ்வே ்பல 
மில்லியன ஆணடுகளுக்கு முனனர வோழந்து ேடிந்த 
உயிரினஙகள காற்றில்லா சூழலில் ேடகுதல் ம்பான்ற 
இயற்்க நிகழவுகள காரணோக 
உருவோன்வேயாகும். ேடிந்த உயிரினஙகள மேல் 
ேண அடுக்குகள மேலும் மேலும் ்படிவேதால் உருவோன 
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சவேப்்பம் ேற்றும் அழுததததின காரணோக 
உயிரினஙகள சேல்ல சேல்ல ்ெடமரா 
கார்பனக்ளாக ோற்்றே்டந்தன. எடுததுக்காடடு: 
ச்படமராலியம், நிலக்கரி ேற்றும் இயற்்க வோயு.

22.5.2 நிலககரி மறறும் கபடநராலியம்
நிலக்கரி ேற்றும் ச்படமராலியம் ஆகிய்வே

இயற்்க வே்ளஙகள ஆகும். இ்வே ்பல மில்லியன 
ஆணடுகளுக்கு முனனர வோழந்து ேடிந்த 
உயிரினஙகள நிலததில் ஆழப் பு்தந்து 
உயிரிப்ச்பாருண்ே சி்தவின மூலம் 
உருவோன்வேயாகும் இ்வே பு்த்படிவே 
எரிச்பாருடகள எனறும் அ்ழக்கப்்படுகின்றன.

அசேரிக்கா ேற்றும் சீனாவிற்கு 
அடுதத்படியாக  உலக அ்ளவில் 
கச்ொ எணசணய் ்பயன்படுததும்  

மூன்றாவேது ச்பரிய நாடு  இந்தியாவோகும்.

நிலக்கரி அனல் மின நி்லயஙகளில் மினொரத்த 
உற்்பததி செய்யப் ்பயன்படுகி்றது. ச்படமராலியம், கச்ொ 
எணசணய் எனறும் அ்ழக்கப்்படுகி்றது. இது எணசணய் 
சுததிகரிப்பு நி்லயஙகளில் ச்படமரால் ேற்றும் டீெல் ஆக 
சுததிகரிக்கப்்படடு வோகனப் ம்பாக்குவேரதது, ெரக்கு 
ஊரதிகள, சதாடரவேணடிகள, கப்்பல்கள ேற்றும் ஆகாய 
விோனஙக்்ள இயக்குவேதற்குப் ்பயன்படுததப்்படுகி்றது. 
கச்ொ எணசணயில் இருந்து பிரிதது எடுக்கப்்படும் 
சகமராசின ேற்றும் திரவே ேயோக்கப்்படட ச்படமராலிய 
வோயு (LPG) ஆகிய்வே வீடடு உ்பமயாக எரிச்பாரு்ளாக 
உணவு ெ்ேக்க ்பயன்படுததப்்படுகின்றன. நிலக்கரி 
ேற்றும் ச்படமராலிய எணசணய் இருப்புகள, நாம் 
சதாடரந்து அதிகோகப் ்பயன்படுததினால் மிக 
வி்ரவோகத தீரந்து ம்பாகக்கூடிய நி்லயில் உள்ளன. 
இ்வே மேலும் உற்்பததியாவேதற்கு நீணடகாலம் 
ஆவேமதாடு இவவி்ன மிக சேதுவோகவும் ந்டச்ப்றக் 
கூடியது.

22.5.3  நிலககரி மறறும் கபடநராலியம் 
வளஙக்ள பாதுகாககும் வழிமு்ைகள்

நேது எதிரகாலத மத்வேகளுக்காக 
்பயன்பாட்ட கு்்றப்்பதன மூலம் நிலக்கரி ேற்றும் 
ச்படமராலியம் வே்ளஙக்்ள ்பாதுகாப்்பது மிகவும் 
அவேசியோனதாகும். 
(i) மினொரத்த மெமிப்்பதன மூலம் நிலக்கரி

்பயன்பாடடி்ன கு்்றக்கலாம்.மிகக் கு்்றந்த
தூரஙகளுக்கு இருெக்கர வோகனஙகள, காரகள
ஆகியவேற்றுக்குப் ்பதிலாக மிதிவேணடிக்்ளப்
்பயன்படுததலாம்.

(ii) ெ்ேப்்பதற்கு அழுததக் கலனக்்ள
்பயன்படுததுவேதன மூலம் சகமராசின ேற்றும்
எல்பிஜி ஆகியவேற்றின நுகர்வே கு்்றக்கலாம்.

மேலும் ொததியோன இடஙகளில் சூரிய 
சவேப்்பசூமடற்றி, சூரிய ெ்ேயல் கலனக்்ள 
்பயன்படுததலாம்.

(iii) எரிச்பாருள மேம்்பாடடுத தி்றன சகாணட
எந்திரஙக்்ள மோடடார வோகனஙகளில்
்பயன்படுததுவேதன மூலோக ஆற்்ற்ல
மேம்்படுததுவேதுடன காற்று ோசு்பாடுத்லயும்
கு்்றக்கலாம்.

 22.6    மரபுசாரா (மாறறு ஆறைல்) 
மூலஙகள்

ஆற்்றல் து்்றயில் நீடிதத வே்ளரச்சி்ய நாம் ச்ப்ற 
மவேணடுசேனில், வி்ரவோக தீரந்து ம்பாகும் ேரபு ொரா 
ஆற்்றல் மூலஙகளின ்பயன்பாட்டக் கு்்றதது, 
்பாதுகாதது, அவேற்றுக்குப் ்பதிலாக, சுற்றுச்சூழலுக்கு 
ோசு ஏற்்படுததாத புதுப்பிக்கததக்க ஆற்்றல் வே்ளஙக்்ள 
நாம் ்பயன்படுதத மவேணடும். இதுமவே ஆற்்றல் சநருக்கடி 
நேக்கு உணரததுவேதாகும். புதிய ேரபுொரா ஆற்்றல் 
மூலஙகள எனப்்படும் புதிய ஆற்்றல் மூலஙக்்ள 
மேம்்படுதத முயற்சிகள மேற்சகாள்ளப் ்படடுள்ளன. இது 
உளளூர ேக்கள தஙகள ஆற்்றல் மத்வேகள ேற்றும் 
வே்ளஙக்்ள கணடறியும் முயற்சி்யத துவேக்கவும் 
அவேரகளுக்கு ்பயன ்படக்கூடிய உததிக்்ள வேகுக்கவும் 
உதவிகரோக இருக்கும்.

22.6.1 சூரிய ஆறைல்
சூரியனில் இருந்து 

ச்ப்றப்்படும் ஆற்்றல் சூரிய 
ஆற்்றல் எனப்்படும். சூரியன 
ச்பருே்ளவு சவேப்்பத்தயும் 
ஒளி்யயும் சவேளியிடுகி்றது. 
சூரியனிலிருந்து ஒளி ஆற்்றல்  

நமலும் அறிந்து ககாள்நவாம்
தாஜமஹால்

உலகின ஏழு அதிெயஙகளில் ஒன்றான தாஜ் 
ேொல் உததரப்பிரமதெ ோநிலம் ஆக்ராவில் 
உள்ளது. இது சவேண்ே நி்ற ்பளிஙகுக் கற்க்ளால் 
கடடப்்படடுள்ளது. இந்திய எணசணய் 
நிறுவேனததிற்கு சொந்தோன ேதுரா எணசணய் 
சுததிகரிப்பு ஆ்ல தாஜ்ேொலுக்கு அருகில் 
அ்ேந்துள்ளது. இதிலிருந்து உற்்பததியாகும் 
ெல்ஃ்பர ேற்றும் ்நடரஜன ஆக்்ெடுகள 
இப்்பகுதியில் உள்ள தாஜ்ேொலின சவேணணி்ற 
்பளிஙகு கற்களில் மேல் ்படிந்து அக்கற்க்்ள ேஞெள 
நி்றோக ோற்றியுள்ளது. தாஜ்ேகா்ல 
சி்தவிலிருந்து ்பாதுகாக்க தற்ம்பாது இந்திய 
அரொனது சவேளிமயற்றும் பு்ககளுக்கு குறிப்பிடட 
வே்ரய்்ற அ்ளவி்ன விதிததுள்ளது. 
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ஏ்றக்கு்்றய ்பாதிய்ளமவே (47%) பூமியின 
மேற்்பரப்்்ப வேந்து அ்டகி்றது. இதில் மிகச் சிறிய 
அ்ள்வேப் ்பயன்படுததுவேதன மூலம் நாம், நம் நாடடில் 
ச்பருே்ளவு ஆற்்றல் மத்வேகளில் நி்்றவு ச்ப்ற 
முடியும். சூரிய ஆற்்றல் ்பல மேன்ேக்்ள 
சகாணடிருந்தாலும் ஒரு சில வே்ரய்்றகளுக்கும் 
உட்படடதாகும் .

சூரிய ஆறைல் சாதனஙகள்
சூரிய ஒளி்ய ஆற்்றலாக ்பயன்படுததலாம். 

சூரிய ஆற்்ற்ல சவேவமவேறு ்பயன்பாடடிற்காக 
ோற்றி உ்பமயாகிக்க உதவும் ்பல்மவேறு ொதனஙகள 
சூரிய ஆற்்றல் ொதனஙகள எனப்்படும்.

சூரிய மினகலனகள்
சூரிய மினகலனகள (ஃம்பாடமடாமவோல்டாயிக்  

கருவிகள) சிலிக்கானால் உற்்பததி செய்யப்்படடு 
சூரிய ஒளி்ய மின ஆற்்றலாக ோற்றும் தி்றன 
சகாணட்வே. சூரிய மினகலனகள சுற்றுச்சூழலுக்கு 
ோசு ஏற்்படுததாத வே்கயில் மின உற்்பததி 
செய்யக்கூடிய்வே. இதிலிருந்து ோசு 
உணடாக்கக்கூடிய எரிச்பாருடகம்ளா, ஆ்பததான 
வோயுக்கம்ளா, கழிவுப் ச்பாருடகம்ளா 
சவேளிமயறுவேதில்்ல. இவேற்றி்ன யாரும் அணுக 
இயலாத அல்லது மிக சதா்லதூர இடஙகளிலும் 
ச்பாருதத முடியும். (காடுகள ேற்றும் 
ே்லப்்பாஙகான பிரமதெஙகள). இஙகு மவேறு 
ஆற்்றல் நி்லயஙக்்ள ச்பரும் ச்பாருடசெலவில் 
ேடடுமே அ்ேக்க இயலும். 

சூரிய மின கலனகளின பயனகள்
(i) சதருவி்ளக்குகள, ம்பாக்குவேரதது வி்ளக்குகள,

நீமரற்்றம்  ேற்றும் மினகலனில் மீணடும்
ஆற்்ற்ல நிரப்்பவும் ்பயன்படுகி்றது.

(ii) செயற்்கக் மகாளகள ேற்றும் சதா்லசவேளி
நுணணுணரவிகள, ஆகியவேற்றில்
்பயன்படுததப்்படுகி்றது.

(iii) சதா்லதூரப் ்பகுதிகளில் மரடிமயா ேற்றும்
சதா்லக்காடசி ஒளி்பரப்பிற்கு ்பயன்படுகி்றது.

(iv) கால்குமலடடரகள, மினனணு வி்்ளயாடடு
ச்பாருடகள ேற்றும் ்கக்கடிகாரஙகளில்
்பயன்படுததப்்படுகி்றது.

சூரிய மின கலன அடுககுகள் 
சூரிய மினகலனக்்ள சதாடர அடுக்காக  

அ்ேப்்பதன மூலம் சூரிய மின கலன அடுக்குகள 
அ்ேக்கப்்படுகி்றது. இதனால் இதில் உற்்பததியாகும் 
மினொரததின அ்ளவு அதிகோகி்றது. ஆனால் இ்வே 
மிகவும் உற்்பததி செலவு மிக்க்வே.

ப்டம் 22.1  சூரிய மின கலன அடுக்குகள

சூரிய ச்மயறகலன
சூரிய ெ்ேயற்கலன என்பது 

உடபு்றம் கரு்ே நி்ற வேரணம் 
பூெப்்படட காப்பிடப்்படட உமலாகம் 
அல்லது ேரததால் ஆன ச்படடியாகும். 
இதன மேற்பு்றம் தடிேனான 
கணணாடி ச்பாருததப்்படடுள்ளது. 
ெேத்ள கணணாடி சூரிய ஒளி்ய 
எதிசராளிப்்பதாக அ்ேந்துள்ளது. 
சூரியனில் இருந்து ச்ப்றப்்படும் கதிரவீச்சு  ஆற்்றல் மூலம் 
உணவு ெ்ேக்கப்்படுகி்றது. 

சூரிய ஒளி கவப்ப ஆறைல் நி்லயஙகள்
சூரிய ஒளித தகடுகள மூலம் குவிக்கப்்படட சூரிய 

ஒளியின மூலம் நீர சவேப்்பப்்படுதத ்படடு நீராவியாக 
ோற்றி டர்்பனக்்ள இயக்குவேதன மூலம் 
மினொரம் உற்்பததி செய்யப்்படுகி்றது.

100 சூரிய சவேப்்ப சூமடற்றிகள மூலம் 
ஒரு ஆணடுக்கு 1500 யூனிட 
மினொரத்த மெமிக்க முடியும்.

சூரிய ஆறைலின ேன்மகள்:
(i) ச்பருே்ளவிலும், வி்லயில்லாேலும் 

கி்டக்கக்கூடியது.
(ii) இது ஒரு புதுப்பிக்கததக்க ஆற்்றல் மூலோகும்.
(iii) இது சவேப்்பமூடடியாகவும், மினனாற்்ற்ல

உற்்பததி செய்யவும் ்பயன ்படுகி்றது.
(iv) எவவித ோசும் உணடாக்குவேதில்்ல.
22.6.2  உயிரி வாயு

உயிரி வோயு என்பது மீதமதன (75%), ்ெடரஜன 
ெல்்்பட, கார்பன-்டஆக்்்டு, ேற்றும் ்ெடரஜன 
மெரந்த கல்வேயாகும். இவவோயு விலஙகுகள ேற்றும் 
தாவேரஙகளின கழிவுகள, காற்றில்லாச் சூழலில் ேடகும் 
ம்பாது (சி்தவே்டயும் ம்பாது) உருவோகி்றது. ச்பாதுவோக 
இ்வே “மகா்பர மகஸ்” (மகா்பர (ஹிந்தி) = ோடடுச் 
ொணம்) எனறும் அ்ழக்கப்்படுகி்றது.
உயிரி வோயுவின ்பயனகள:
(i) ெ்ேயலுக்கான எரிச்பாரு்ளாகப் ்பயன்படுகி்றது.
(ii) நீமரற்்றப் ்பயன்படும் இயந்திரஙக்்ளயும்,

மோடடாரக்்ளயும் இயக்குவேதற்குப்
்பயன்படுகி்றது.

சூரிய ெ்ேயற்கலன
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(iii) மினொர உற்்பததிக்குப் ்பயன்படுகி்றது.

உயிரி வோயுவின மேன்ேகள:
(i) இ்வே எரியும் ம்பாது பு்க்ய

சவேளியிடுவேதில்்ல. எனமவே இ்வே கு்்றந்த
ோசி்ன உணடாக்குகின்றன.

(ii) உயிரியக் கழிவுகள ேற்றும், கழிவுப்ச்பாருடகள
ம்பான்ற கரிேப் ச்பாருளக்்ள சி்தவே்டயச்
செய்வேதற்கு மிகச் சி்றந்த வேழியாகும்.

(iii) ்படியும் கழிவுகளில் ்பாஸ்்பரஸ் ேற்றும் ் நடரஜன
அ்ளவு மிகுந்திருப்்பதால், அத்ன சி்றந்த உரோக 
்பயன ்படுததலாம்.

(iv) இது ்பயன்படுதத, ்பாதுகாப்்பானதும் 
வேெதியானதுோகும்.

(v) ்பசு்ே இல்ல வோயுக்கள சவேளிமயறும் அ்ள்வே
ச்பருே்ளவில் கு்்றக்கி்றது.

22.6.3 நேல் வாயு
மேல் எனப்்படுவேது பூமியின அடிப்பு்றததில் 

அ்ேந்துள்ள மெறு ேற்றும் தாதுக்கள (குவோரடஸ் 
ேற்றும் கால்்ெட ) அடஙகிய சேன்ேயான ்பா்்ற 
அடுக்குக்்ளக் குறிப்்பதாகும். இப்்பா்்ற அடுக்குகளின 
இ்டயிலுள்ள து்்ளகளில் எணசணய் ேற்றும் 
வோயுக்கள நிரம்பியிருக்கின்றன.

இவவோயுக்கள ேற்றும் எணசணயி்ன 
சவேளிமய எடுக்க ்ெடராலிக் ப்ராக்ெரிங / 
்ெடராலிக் முறிவு (்பா்்ற அடுக்குகளின மேல் 
எணசணய் ேற்றும் வோயுக்கள நிரம்பியுள்ள அடுக்்க 
அ்டயும் வே்ர ஆழோகத து்்ளயிடப்்படுதல்.) 
எனனும் சதாழில் நுட்பம் ்பயன்படுததப்்படுகி்றது.

நேல் வாயுவினால் உண்்டாகும் சுறறுச்சூழல் 
வி்ளவுகள்
(i) மேல் வோயுக்களுக்காக இடப்்படும் து்்ளகள

நிலததடி நீர ேடடததி்ன சவேகுவோகப் ்பாதிதது 
குடிநீர ஆதாரத்த ோசு்படுததுகி்றது.மேலும் ேண 
வே்ளத்தயும் ்பாதிக்கி்றது.

(ii) நிலததடியில் உள்ள வோயுக்கள ேற்றும்
எணசணயி்ன சவேளிமயற்்ற ்பல மில்லியன
கன அ்ளவு நீ்ரப் ்பயன்படுதத
மவேணடியிருப்்பதால், இ்வே நிலததடி நீர
ேடடத்த சவேகுவோகப் ்பாதிக்கி்றது.

நமலும் அறிந்து ககாள்நவாம்
மேல் வோயுக்கள எடுப்்பதற்காக இந்தியாவில் 

ஆறு ்பகுதிகள கணடறியப்்படடுள்ளன. அ்வே 
மகம்ம்ப(குஜராத), அஸ்்ாம் – அரக்கான (வேட 
கிழக்குப் ்பகுதி), மகாணடவோனா (ேததிய இந்தியா), 
கிருஷணா மகாதாவேரி (கிழக்கு கடற்க்ரப் ்பகுதி), 
காமவேரி ேற்றும் இந்மதா- கங்கப் வேடிநிலப் ்பகுதி.

22.6.4  காறறு ஆறைல்:
மவேகோக வீெக்கூடிய காற்றின இயக்க 

ஆற்்றலானது காற்்றா்லகள மூலம் எந்திர 
ஆற்்றலாக ோற்்றப்்படுகி்றது. இந்த காற்்றாற்்றல்  
(i) மினொர உற்்பததி (ii) நீர உந்திகள, அர்வே
ஆ்லகள இயக்க (iii) கிணற்றிலிருந்து நீ்ர 
மேமலற்்றப் ்பயன்படுகி்றது. 

∙ உலகின மிக உயரோனதும்,
மிகப் ச்பரியதுோன காற்்றா்ல
ெவோய் ்பகுதியில் அ்ேந்துள்ளது.

∙ 	ஒரு காற்்றா்லயில் உற்்பததி செய்யப்்படும்
மினொரததி்ன 300 வீடுகள ்பயன்படுதத
முடியும்.

காறைா்ல
காற்்றா்ல என்பது, காற்்றால் உந்தப்்படும் 

ஆற்்றலானது சுழற்சி  ஆற்்றலாக ோற்்றப்்படுவேதற்கு 
நீ்ளோன இ்றக்்ககள ஒரு சுழலும் அச்சுடன 
இ்ணக்கப்்படடுள்ள ஒரு எந்திரோகும். மவேகோன 
காற்று, இ்றக்்ககள மீது மோதி அவேற்றி்ன சுழலச் 
செய்கி்றது. இ்றக்்ககள சுழல்வேதால் அதனுடன 
இ்ணக்கப்்படடுள்ள மினனியற்றி செயல்்படடு 
மினனாற்்றல் உற்்பததி ஆகி்றது. ஒவசவோரு 
காற்்றா்லயில் இருந்து உற்்பததி ஆகும் மினொரமும் 
ஒனம்றாசடானறு இ்ணக்கப்்படடு வேரததக ரீதியில் 
மினொரம் உற்்பததி செய்யப்்படுகி்றது. 

ப்டம் 22.2  காற்்றா்ல
காறைாறைலின ேன்மகள்:

(i)  க ா ற் ்ற ா ற் ்ற ல் ,  வி ் ல யி ல் ல ா த ,
சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த, புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்்றல்
வே்ளோகும்.

(ii) இ்வே எவவித ோசும் ஏற்்படுததுவேதில்்ல.
(iii)  பி்ற மினனாற்்றல் உற்்பததி நி்லயஙக்்ள

ஒப்பிடும்ம்பாது ்பராேரிப்பு செலவு மிகவும் கு்்றவு.

 கசயல்பாடு 1
கீழக்காணும் அ்ணக்கடடு திடடஙகள குறிதத 
தகவேல்க்்ள மெகரிதது சதாகுததளி
 1. மடஹரி அ்ணக்கடடு திடடம்
2. ெரதார ெமராவேர அ்ணக்கடடு திடடம்
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22.6.5 நீராறைல்
புவியின மேற்்பரப்பு ஏ்றக்கு்்றய 71% நீரால் 

சூழப்்படடுள்ளது. ஓடும் நீரினில் இருந்து ச்ப்றப்்படும் 
ஆற்்றல், மினொரம் தயாரிக்கப் ்பயன்படுகி்றது. இவவோறு 
ச்ப்றப்்படும் ஆற்்றல் புனல் மினனாற்்றல் எனப்்படும்.

புனல் மின உற்்பததி நி்லயஙகளில் 
மேலிருந்து மவேகோக கீமழ விழும் நீர அல்லது 
மவேகோக ஓடும் நீரின இயக்க ஆற்்றல் 
மினனாற்்றலாகப் ச்ப்றப்்படுகி்றது. ே்லப்்பகுதிகள 
இதற்கு மிகவும் ஏற்்ற்வே.ஏசனனில் அதிக ெரிவோன 
்பகுதிகளிலிருந்து நீர ச்பருே்ளவில் சதாடரந்து 
வேழிந்மதாடி வேருகின்றது. இ்வே சுற்றுச்சூழலுக்கு 
எவவித ்பாதிப்்்பயும் உணடாக்காேலும், எவவித 
கழி்வேயும் ஏற்்படுததாேல் செயல்்படக்கூடிய்வே.

நீர மினொர நி்லயஙகள, ஓடும் நீரிலுள்ள 
நி்ல ஆற்்ற்ல மினனாற்்றலாக ோற்்றக்கூடிய்வே. 
இது நீர மினொரம் எனப்்படும்.

22.6.6 ஒத ஆறைல்
ஓத ஆற்்றல் எனப்்படுவேது கடமலாரஙகளில் 

உணடாகும் கடல்நீரின மவேகோன 
இடப்ச்பயரச்சியினால் ஏற்்படும் ஆற்்றல் ஆகும். 
ஓதஙகள என்ப்வே கடல் நீரின மீது, புவியீரப்பு 
வி்ெயில் ஏற்்படும் ோற்்றஙகள காரணோக, கடல் 
நீர ேடடம் உயரவேதும், தாழவேதுோகும். 

ஓத நீமராடடம்  என்பது மிக மவேகோக 
இடப்ச்பயரச்சி ஆகும் நீரி்ன, ஓதஙகள 
உருவோக்குவேதாகும். அவவோறு நிகழும் ம்பாது 
உணடாகும் இயக்க ஆற்்ற்லப் ்பயன்படுததி 
டர்்பனக்்ள இயஙகச் செய்வேதன மூலம் மினொரம் 
உற்்பததி செய்யப்்படுகி்றது. 

ஓத ஆறைலினால் உண்்டாகும் ேன்மகள்:
(i)  எவவித சுற்றுச்சூழல் ோசும் ஏற்்படுததுவேதில்்ல.
(ii)  இவேற்றுள எவவித எரிச்பாருளும்

்பயன்படுததாததால் கழிவுகள ஏதும்
சவேளிமயறுவேதில்்ல.

(iii)  ஓதஙகள எப்ம்பாது உருவோகும் என்பத்ன
முனனமர நம்ோல் கணிக்க முடியும்.இதனால்
இந்த ஆற்்ற்ல நாம் சதாடரச்சியாக  ச்ப்றமுடியும்.

(iv)  நீரின அடரததி காற்்்ற விட அதிகோக
உள்ளதால் மிக சேதுவோன நீரின
இயக்கததினால் கூட, டர்்ப்ன இயஙகச்
செய்வேதால், மினொரம் உற்்பததி செய்ய முடிகி்றது.

 22.7  ம்ழ நீர் நசகரிப்பு
எதிரகாலப் ்பயன்பாடடிற்காக ே்ழ ச்பாழியும் 

ம்பாது ே்ழ நீர மெகரிக்கப்்படடு, மெமிக்கப்்படுவேமத 
ே்ழ நீர மெமிப்பு எனப்்படும். நிலததடி நீர மெமிப்புத 

சதாடடிகள, கு்ளஙகள,ஏரிகள, ேற்றும் தடுப்்ப்ணகள 
மூலம் ே்ழ நீர மெகரிக்கப்்படுகி்றது.

ே்ழ நீ்ர  மெமிப்்பதற்கான மிக முக்கிய 
மநாக்கம், ே்ழ நீர நிலததிற்குள கசிந்து, நிலததடி நீர 
ேடடத்த உயரததுவேதாகும்.

ம்ழ நீ்ர நசமிககும் மு்ைகள்:
(i)  மேற் கூ்ரகளில் விழும் ே்ழ நீ்ரச் மெமிததல்:

ே்ழ நீ்ர மிகச் சி்றப்்பான மு்்றயில் மேற்
கூ்ரகளிலிருந்து மெமிக்கலாம். வீடடின
மேற்கூ்ர, அடுக்கு ோடிக் குடியிருப்புகள,
அலுவேலகஙகள, மகாயில்கள ஆகியவேற்றில்
ச்பய்யும் ே்ழநீ்ர, சதாடடிகளில் மெகரிதது,
வீடடு உ்பமயாகததிற்குப் ்பயன்படுததலாம்.

(ii)  கசிவு நீரக் குழிகள: இம்மு்்றயில், மேற்கூ்ர
ேற்றும் தி்றந்த சவேளிகளிலிருந்து ச்ப்றப்்படும்
ே்ழநீர வேடிகடடும் சதாடடிகளுக்கு குழாய்
மூலம் இ்ணக்க்படடுள்ளது. இவவோறு
மெகரிக்கப்்படும் நீர, கசிவு நீர குழிகள மூலம்
ேணணுக்குள ஊடுருவி, நிலததடி நீராக
மெகரிக்கப்்படுகி்றது.

ப்டம் 22.3  ே்ழ நீ்ர மெமிக்கும் மு்்ற
கிராேப்பு்றஙகளில் ேக்கள, ்பல்மவேறு வே்ககளில் 

ே்ழநீ்ர மெமிக்கி்றாரகள. அவேற்றுள சில,
1. ஏரிகள அ்ேததல்: இது தமிழ நாடடிலுள்ள

மிகப்்பழ்ேயான ே்ழ நீர மெகரிப்பு மு்்றயாகும்.
ஒரு ஏரியில் ே்ழ நீர மெகரிததப்பின, அதில் உள்ள
உ்பரி நீர அருகிலுள்ள ேற்ச்றாரு கிராேததிலுள்ள

நமலும் அறிந்து ககாள்நவாம்
2ம் நூற்்றாணடில்(ச்பா.ஆ.) மொழ வேம்ெத்தச் 
மெரந்த கரிகால் மொழ ேனனரால் கடடப்்படட 
கல்ல்ணயானது மிகவும் ்பழ்ேயானது. இது 
உலகின நானகாவேது ்பழ்ேயான அ்ணயாகும். 
இந்த அ்ண இனறும் தமிழக ேக்களுக்கு 
்பயன்படும் வே்கயில் உள்ளது. இவவே்ண 
திருச்சிராப்்பளளி நகருக்கு 20 கி.மீ. அருகில், காவிரி 
ஆற்றின குறுக்மக கடடப்்படடுள்ளது.
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323 சுற்றுச்சூழல் மேலாண்ே

ஏரி்ய சென்ற்டந்து மெமிக்கும்்படி 
அ்ேக்கப்்படடிருக்கி்றது.

2. ஊரணிகள: ஒவசவோரு கிராேப் பு்றததிலும் சிறிய
அ்ளவிலான ே்ழ நீ்ரச் மெமிக்கும் விதோக
“ஊரணிகள” அ்ேந்துள்ளன. அ்வே
கிராேஙகளில் உள்ள ேக்கள ்பயன ்படுததும்
வே்கயில், குளிக்க, குடிக்க, துணி து்வேக்க
உதவுகின்றன. இ்வே அருகிலுள்ள
கிராேஙகளுக்கும் ்பயன்படுகின்றன.

ம்ழ நீர் நசமிப்பினால் உண்்டாகும் 
ேண்்மகள் 

(i) ே்ழநீர மெகரிப்பு மிக மவேகோகக் கு்்றந்து 
வேரும் நிலததடி நீரேடடத்த அதிகரிக்கப் 
்பயன்படுகி்றது.

(ii) ச்பருகிவேரும் நீரத மத்வேக்்ள ெோளிக்கப்
்பயன்படுகி்றது.

(iii) ச்பரு சவேள்ளம் ேற்றும் ேண அரிப்்்பத தடுக்கப்
்பயன்படுகி்றது.

(iv) நிலததடியில் மெகரிக்கப்்படும் நீர ேனித ேற்றும்
விலஙகு கழிவுக்ளால் ோெ்டவேதில்்ல.
எனமவே இத்ன குடிநீராகப் ்பயன்படுதத
முடியும்.

 22.8    மினனாறைல் நமலாண்்ம
மினொரம் மின உற்்பததி நி்லயஙகளில் உள்ள 

மினனியற்றிக்ளால் உற்்பததி செய்யப்்படுகி்றது 
இம்மினனியற்றிகள இவேற்றிலுள்ள டர்்பனகள 
சுழல்வேதன மூலம் இயக்கப்்படுகி்றது. நீராவி, நீர ேற்றும் 
காற்று ஆற்்றல் ஆகிய்வே டர்்பனக்்ள சுழலச் 
செய்து மினொர உற்்பததிக்கு காரணோக உள்ளன.

மினனாறைல்  வளஙக்ள  பாதுகாப்பதன 
அவசியஙகள்:

உனது வீடடிலும் ்பளளியிலும் கீழகாணும் 
வேழிமு்்றக்்ள பின்பற்றுவேதன மூலம் மினொரத்த 
மெமிக்க முடியும்.

(i) கு்்றந்த மின ஆற்்ற்ல மேம்்படுததும்
ொதனஙக்ளான சிஎப்எல்(CFL) ்பல்பு, எல்இடி
்பல்புகள(LED) ேற்றும் மின ொதனஙக்்ள
்பயன்படுததலாம்.

(ii) உ்பமயாகிக்காத ம்பாது  வி்ளக்குகள,
மினவிசிறிகள சதா்லக்காடசிப்ச்படடி, பி்ற
மினொதனஙகளில் இ்ணப்்்ப துணடிதது 
விடலாம்.

(iii) செல்லி்ட ம்பசி மின இ்ணப்்்ப  
மத்வேயில்லாத ம்பாது அ்னதது ் வேக்கலாம்.

(iv) சூரிய ஒளியி்ன ம்பாதுோன அ்ளவு 
்பயன்படுததலாம்.  மின நீர சூமடற்றிகளுக்கு 
்பதிலாக சூரிய ஒளி நீர சூமடற்றிக்்ள 
்பயன்படுததலாம்.

(v) குளிரொதன வேெதியி்ன மத்வேயானம்பாது
ேடடும் ்பயன்படுததலாம்.

 22.9   மினனணுக கழிவுகள் மறறும் அதன
நமலாண்்ம

மினனணுக் கழிவுகள என்பது ்பயன்படுதத 
முடியாத, ்ப்ழய, மீணடும் ெரிப்்படுததி உ்பமயாகிக்க 
முடியாத, மினொர ேற்றும் மினனணு ொதனஙக்்ளக் 
குறிப்்பதாகும். இக்கழிவுகளில்  நச்சு உமலாகஙக்ளான 
காரீயம், காடமியம், குமராமியம், ்பாதரெம், ேடடுேல்லாேல் 
பி்ற உமலாகஙக்ளான இரும்பு, தாமிரம், சிலிக்கன, 
அலுமினியம், தஙகம் ம்பான்ற்வே பிரிதசதடுக்கக் 
கூடிய்வேயாக உள்ளன. ஆனால் இவேற்றுள 5% மின 
கழிவுகள ேடடுமே ேறுசுழற்சி செய்யப்்படுகி்றது.

மின கழிவுகளின மூலஙகள் 
மினனணு  சாதனஙகள்:  கணினிகள 

ேடிக்கணினிகள சதா்லம்பசிகள, சதா்லக்காடசி 
ச்படடிகள, DVD பிம்ளயரகள , கால்குமலடடரகள, 
வி்்ளயாடடு ொதனஙகள,  ச்பாம்்ேகள ம்பான்ற்வே,

வீடடு  உபநயாக  மின  சாதனஙகள்: 
குளிரொதனப்ச்படடிகள, துணி து்வேக்கும் 
இயந்திரஙகள, நுணண்ல ெ்ேப்்பானகள, மிக்ஸி, 
கி்ரணடர, நீர சூமடற்றிகள ம்பான்ற்வே.

து்ணப்கபாருடகள்:  பிரினடிங காடரிடஜஸ், 
மினகலனகள, ொரஜரகள.

மினனணுக  கழிவுகளால்  உண்்டாகும் 
சுறறுச்சூழல் பாதிப்புகள்

மினனணுக் கழிவுகளின ்பாதிப்புக்்ள 
அறியாேல் அவேற்றி்ன நிலததில் பு்தப்்பதால்  ேண 
ேற்றும் நிலததடி நீர ோெ்டந்து அத்ன ்பயன்படுதத 
இயலாேல் ம்பாகலாம்.

நமலும் அறிந்து ககாள்நவாம்
மினனணுக கழிவுகளால் உண்்டாகும் 

பாதிப்புகள்
ஈயம்: ேனிதரில் ்ேய நரம்பு ேணடலத்தயும் 
்பக்க நரம்பு ேணடலத்தயும் ்பாதிக்கி்றது. 
குழந்்தகளின மூ்்ள வே்ளரச்சி்ய ்பாதிக்கி்றது.
குநராமியம்: மூச்சுததிண்றல் ஆஸ்துோ
நகடமியம்: சிறுநீரகம் ேற்றும் கல்லீரலில் ்படிந்து 
அதன ்பணிக்்ள ்பாதிக்கி்றது.  நரம்புக்்ள 
்பாதிக்கின்றது.
பாதரசம்: மூ்்ள ேற்றும் சுவோெ ேணடலத்த 
்பாதிக்கி்றது
பாலிவி்னல்  குநளா்ரடு  (PVC)  உள்ளிட்ட 
கேகிழிகள்: சநகிழிக்்ள எரிப்்பதால் உணடாகும் 
்டயாக்சினகள இனப்ச்பருக்க ேணடலததின 
வே்ளரச்சி்யயும், ்பணி்யயும் ்பாதிக்கி்றது. 
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324பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

மினனணு ொதனஙகளில் உள்ள ்பல நச்சு கன 
உமலாகஙக்ளான காரீயம் ேற்றும் மகடமியம் 
ம்பான்ற்வே நீர ோசு்படுவேதற்கு மிக முக்கிய 
காரணிக்ளாக உள்ளன.

மினனணுக் கழிவுகள சகாடடப்்படடிருக்கும் 
நிலப்்பரப்புகள ேற்றும் அருகா்ே ்பகுதிகளில் 
ோெ்டவேமதாடு, ்பல உடல்நல ்பாதிப்புக்்ளயும் 
உணடாக்கும்.

மினனணுக கழிவுகள் 
கீழககண்்டவற்ை 
உள்ள்டககியது.

கணினிப் ச்பாருடகள  - 66%
சதா்லத சதாடரபு ொதனஙகள  - 12%
மினனணு ொதனஙகள  - 5 %
உயிரி ேருததுவே ொதனஙகள  - 7%
பி்ற ொதனஙகள / உ்பகரணஙகள - 6%

 22.10  கழிவுநீர் நமலாண்்ம
இந்தியாவின நீ்ர ோசு்படுததுவேதில் முக்கிய 

்பஙகு வேகிப்்ப்வே  வீடடு உ்பமயாக ேற்றும் 
சதாழிற்ொ்ல உ்பமயாகக்  கழிவுநீர  
ஆகிய்வேயாகும்.  கழிவுநீர, விவேொய நிலஙக்்ள 
அசுததப்்படுததுவேமதாடு, சுற்றுச்சூழல் சீரமகட்டயும் 
ஏற்்படுததுகின்றது .

கழிவுநீர் உருவாகும் மூலஙகள்
• வீடடுப் ்பயன்பாடுகள, ொய ேற்றும் துணி உற்்பததி

ஆ்லகள, மதால் சதாழிற்ொ்லகள, ெரக்க்ர
ேற்றும் ொராய ஆ்லகள, ேற்றும் காகித உற்்பததி
சதாழிற்ொ்லகள.

கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மு்ை
வேழக்கோன கழிவுநீர சுததிகரிப்பு மு்்ற  

கீழக்கணட ்படிநி்லகளில் ்கயா்ளப்்படுகி்றது. 
அ்வேயாவேன வேடிகடடுதல், காற்ம்றற்்றம், ்படிவு  
அகற்றுதல் ேற்றும் நீர ேறுசுழற்சி.

வடிகடடுதல்: வீடுகள ேற்றும் சதாழிற்ொ்லகளில் 
உருவோகும் கழிவு நீரில் உள்ள திடப்ச்பாருடகளும், 
ேணணும் இம்மு்்றயில் வேடிகடடிப் பிரிக்கப்்படுகி்றது.
காறநைறைம்: வேடிகடடப்்படட கழிவு நீரானது 
காற்ம்றற்்றம் செய்வேதற்காக அதற்குரிய சதாடடிக்கு 
அனுப்்பப்்படுகி்றது. இந்நி்லயில் நுணணுயிரிகள, 
காற்றின உதவியுடன உயிரிய சி்தவே்டதலுக்கு 
உட்படுததப்்படடு நீக்கப்்படுகி்றது. 
வீழபடிவு  கசயல்  மு்ை: இம்மு்்றயில்,  நீரில் 
மிதந்த நி்லயில் உள்ள திணேப் ச்பாருடகள  
நீரினடியில் வீழ்படிவோக செனறு மெருகின்றன. 
இவவோறு மெகரோகும் வீழ்படிவுகள மெறு ம்பானறு 
காணப்்படும். இது ்படிவு எனறு குறிப்பிடப்்படுகி்றது. 
படிவு அகறறுதல்: சதாடடிகளில் மெகரோகும் ்படிவுகள 
குறிப்பிடட கால இ்டசவேளியில் ்பாதுகாப்்பான 
மு்்றயில் அகற்்றப்்படுகின்றன.
கிருமி நீககுதல்: கும்ளாரிமனற்்றம் ேற்றும் பு்ற ஊதா 
கதிரகள மூலம் இந்நீர சுததிகரிக்கப்்படடு மநா்ய 
உணடாக்கக்கூடிய நுணணியிரிகள நீக்கம் 
செய்யப்்படுகின்றன.
நீர் மறுசுழறசி: இவவோறு சுததிகரிக்கப்்படட நீர வீடடு 
உ்பமயாகததிற்கும் சதாழிற்ொ்ல ்பயன்பாடடுக் 
காகவும் மீணடும் ்பயன்படுததப்்படுகி்றது.

 22.11    தி்டககழிவு நமலாண்்ம
திடக்கழிவு என்பது நகரப்பு்றக் கழிவுகள, 

ேருததுவேக் கழிவுகள, சதாழிற்ொ்லக் கழிவுகள 
ேற்றும் மினனணுக் கழிவுகள ஆகியவேற்்்ற 
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ப்டம் 22.4  கழிவு நீர சுததிகரிப்பின ்பல்மவேறு நி்லகள

ப்டம் 22.5  கழிவு நீர சுததிகரிப்பு மு்்ற
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325 சுற்றுச்சூழல் மேலாண்ே

உள்ளடக்கியது. ்பல்மவேறு வே்கயான 
திடக்கழிவுக்்ள நிலததில் நிரப்புவேதால் நிலம் 
சவேகுவோக ்பாதிக்கப்்படடு சீர கு்லகி்றது. 

திடக்கழிவு மேலாண்ே என்பது வீடுகள 
ேற்றும் சதாழிற்ொ்லகளில் உற்்பததி ஆகும் கழிவுப் 
ச்பாருடக்்ள மெகரிததல், சுததப்்படுததுதல் ேற்றும் 
மு்்றயாக சவேளிமயற்றுதல் ஆகியவேற்்்ற 
உள்ளடக்கியது.

தி்டககழிவுக்ள அகறறும் மு்ைகள்

ப்டம் 22.6  ேடகும் திடக்கழிவுகள ேற்றும் ேடகாத 
திடக்கழிவுகள மெகரிப்பு சதாடடிகள

(i) தனித்துப்  பிரித்தல்: ்பல்மவேறு வே்கயான
திடக்கழிவுக்்ள ேக்கும் தன்ே உள்ள்வே
ேற்றும் ேக்கும் தன்ேயற்்ற்வே என தனிதது
பிரிப்்பதாகும்.

(ii) நிலத்தில்  நிரப்புதல்: தாழவோன ்பகுதிகளில்
திடக்கழிவுக்்ள நிரப்புவேது ஆகும். கழிவுப்
ச்பாருடக்்ள நிரப்பிய பி்றகு அதன மேல்
ேண்ண ஒரு அடுக்கு நிரப்பி ெரக்கு ஊரதிகள
மூலம் அழுததச் செய்யலாம். 2 முதல் 12
ே ா த ங க ளு க் கு ள  க ழி வு க ள
நி்லப்்படுததப்்படுகின்றன. அதில் உள்ள கரிே
ச்பாருடகள சி்தவே்டகின்றன.

(iii) எரித்து  சாம்பலாககல்: எரியும் தன்ே உ்டய
கழிவுக்ளான ேருததுவேே்ன கழிவுக்்ள
மு்்றயாக அ்ேக்கப்்படட எரியூடடிகளில் அதிக
சவேப்்பநி்லயில் எரிதது ொம்்பலாக்கலாம்.

ப்டம் 22.7 ்பல்மவேறு வே்கயான திடக்கழிவு 
ச்பாருடக்்ள மெகரிக்கும் சதாடடிகள

(iv) உரமாககுதல்: உயிரி சி்தவே்டய கூடிய 
கழிவுக்்ள ேணபுழுக்க்்ள ்பயன்படுததியும் 
நுணணுயிரிக்்ளப் ்பயன்படுததியும் சி்த 
வே்டயச் செய்து ேடகிய உரோக ோற்றுவேதாகும்.

கழிவு மறுசுழறசி 
 • ்ப்ழய புததகஙகள வோரப் ்பததிரி்ககள

செய்திததாளகள ஆகியவேற்்்ற மீணடும் காகித
ஆ்லகளில் ்பயன்படுததி காகித உற்்பததி
செய்யலாம்.

 • மவே்ளாண கழிவுகள, மதஙகாய், ெணல்,
்பருததியின தணடு, கரும்புச் ெக்்க ஆகியவேற்்்ற
சகாணடு காகிதஙகள ேற்றும் அட்டகள
தயாரிக்கலாம். சநல் தவி்டக்  கால்ந்டத
தீவேனோக ்பயன்படுததலாம்.

 • ோடடுச் ொணம் ேற்றும் பி்ற உயிரி கழிவுக்்ள
சகாணடு மகா்பர மகஸ் எனப்்படும் உயிரி வோயு
உற்்பததி செய்வேமதாடு அத்ன வேயல்களில்
உரோகவும் ்பயன்படுததலாம்.

3R மு்ை
கழிவுக்்ள சி்றப்்பான மு்்றயில் ்கயாளு 

வேதற்கு 3R மு்்ற ஏற்்றதாகும். Reduce - கு்்றததல், 
Reuse - ேறு்பயன்பாடு, Recycle - ேறுசுழற்சி

நி்னவில் ககாள்க
 இயற்்க வே்ளஙக்்ளப் ்பாதுகாததல் என்பது

ேனிதரகளின அழிவுச் செயல்களிலிருந்து,
இயற்்க வே்ளஙக்்ளப் ்பாதுகாப்்பதும்,
்பயன்படுததுவேதும் ேற்றும் மு்்றயாக 
மேலாண்ே செய்வேதுோகும்.

 இயற்்க வே்ளஙக்்ள ்பாதுகாததல் என்பது ஒரு
நாடடின ெமூக ேற்றும் ச்பாரு்ளாதார 
மேம்்பாடடுக்கு முக்கிய ்பஙகி்ன அளிக்கி்றது. 

 காடுகள ஒரு நாடடின ேக்களுக்கான மிகப்ச்பரிய 
சொததாக கருதப்்படுகி்றது.

 மதசிய பூஙகாக்கள என்ப்வே அ்னதது 
வே்கயான (தாவேர ேற்றும் விலஙகுக்்ள) வேன 
உயிரிக்்ள ்பாதுகாப்்பதற்காக, ஏற்்படுததப்்படட 
வே்ரயறுக்கப்்படட ்பகுதி.

 ெரணாலயஙகள விலஙகுகளுக்காகமவே  ேடடுமே
உருவோக்கப்்படட்வே.

 சூரிய மின கலன என்பது சூரிய ஒளி்ய ஈரதது
அத்ன  மினனாற்்றலாக ோற்்றக்கூடிய
கருவியாகும்.

 சூரியநீர சூமடற்றிகள மினொரத்த
்பயன்படுததாேல்  சூரிய ஒளியின மூலம் நீ்ர
மநரடியாக சவேப்்போக்கக் கூடிய்வே.

 ோடடுச்ொணம் காற்றில்லா சூழலில்
சநாதிக்கப்்படும் ம்பாது உயிரி வோயு உருவோகி்றது.

 ே்ழநீ்ர எதிரகால ்பயன்பாடடிற்காக
மெகரிதது மெமிக்கும் வேழிகள ே்ழநீர மெமிப்பு
எனப்்படும்.

 மத்வேயற்்ற ்பயன்படுதத முடியாத வேழக்சகாழிந்த
மின ொதனஙக்்ள மினனணுக் கழிவுகள
எனகிம்றாம்.
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326பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

 மதிப்பீடு

I. நகாடிட்ட இ்டஙக்ள நிரப்பு.
1. காடுகள அழிப்பினால் ே்ழ ச்பாழிவு 

_______________ .
2. ேணணின மேல் அடுக்கு ேண துகளகள

அகற்்றப்்படுவேது _______________ .
3. சிப்மகா இயக்கம்  _______________ எதிராக

ஆரம்பிக்கப்்படடது.
4. _______________  என்பது தமிழநாடடிலுள்ள

உயிரக்மகா்ள ்பாதுகாப்பு ்ேயோகும்.
5. ஓத ஆற்்றல் _______________  வே்க ஆற்்றலாகும்.
6. கரி, ச்படமராலியம் ேற்றும் இயற்்க எரிவோயு

ஆகிய்வே _____________  எரிச்பாருடகள ஆகும்.
7. மினொர உற்்பததிக்கு மிகவும் அதிக அ்ளவில்

்பயன்படுததப்்படும் எரிச்பாருள _______________
ஆகும்.

II.  சரியா?  தவைா?  (தவறு  எனில்  கூறறி்ன 
திருத்துக)

1. உயிரி வோயு ஒரு பு்த்படிவே எரிச்பாரு்ளாகும்.
2. ேரம் நடுவேதால் நிலததடி நீரேடடம் அதிகரிக்கும்.
3. வோழிடஙக்்ள அழிப்்பது வேன உயிரிகளின

இழப்புக்குக் காரணோகும்.
4. அணு ஆற்்றல் ஒரு புதுப்பிக்கததக்க ஆற்்றலாகும்.
5. அதிகப்்படியான கால்ந்ட மேய்ச்ெல், 

ேணணரிப்்்பத தடுக்கும்.
6. வேன உயிரக்்ள மவேட்டயாடுதல் 

ெடடப்பூரவேோக அஙகீகரிக்கப்்படட ஒன்றாகும்.
7. மதசியப் பூஙகா ஒரு ்பாதுகாக்கப்்படடப் ்பகுதியாகும்.
8. வேன உயிரி ்பாதுகாப்புச் ெடடம் 1972 ஆம் ஆணடு

உருவோக்கப்்படடது.

III. கபாருத்துக.

1. ேணணரிப்பு - ஆற்்றல் மெமிப்பு
2. உயிரி வோயு - அமில ே்ழ
3. இயற்்க வோயு - தாவேரப் ்பரப்பு நீக்கம்
4.  ்பசு்ே இல்ல வோயு - புதுப்பிக்கததக்க ஆற்்றல்
5. CFL ்பல்புகள - CO2

6. காற்று - புதுப்பிக்க இயலாத 
ஆற்்றல்

7. திடக்கழிவு - காரீயம் ேற்றும் கன
உமலாகஙகள

IV. சரியான வி்்ட்யத் நதர்ந்கதடு.
1. கீழுள்ளவேற்றுள எது/எ்வே பு்த்படிவே எரிச்பாருடகள

i. தார ii. கரி  iii. ச்படமராலியம்
அ) i ேடடும்  ஆ) i ேற்றும் ii 
இ) ii ேற்றும் iii ஈ) i, ii ேற்றும் iii

2. கழிவுக்்ள மேலாண்ே செய்வேதற்காக 
கீழுள்ளவேற்றுள எவேற்றி்ன நீவிர ்பயன்படுததுவீர?
அ) கழிவுகள உருவோகும் அ்ள்வேக் கு்்றததல்.
ஆ)  கழிவுக்்ள ேறு ்பயன்பாடடு மு்்றயில் 

்பயன்படுததுதல்.
இ) கழிவுக்்ள ேறுசுழற்சி செய்தல்.
ஈ) மேமல உள்ள்வே அ்னததும்.

3. வோகனஙகள சவேளிமயற்றும் பு்கயில் உள்ள
வோயுக்கள
i. கார்பன மோனாக்்ெடு
ii. ெல்்பர ்ட ஆக்்ெடு
iii. ்நடரஜன ஆக்்்டுகள
அ) i ேற்றும் ii ஆ) i ேற்றும் iii 
இ) ii ேற்றும் iii ஈ) i, ii ேற்றும் iii

4. ேணணரிப்்்பத தடுக்கப் ்பயன்படுவேது
அ) காடுகள அழிப்பு ஆ) காடுகள /ேரம் வே்ளரப்பு
இ) அதிகோக வே்ளரததல்   ஈ) தாவேரப் ்பரப்பு நீக்கம்

5. புதுப்பிக்கததக்க ஆற்்றல் மூலம்
அ) ச்படமராலியம் ஆ) கரி 
இ) அணுக்கரு ஆற்்றல் ஈ) ேரஙகள

6. கீழுள்ளவேற்றுள ேணணரிப்பு அதிகோக
காணப்்படும் இடம்
அ) ே்ழப்ச்பாழிவு இல்லாத இடம்
ஆ) கு்்றவோன ே்ழ ச்பாழிவு உள்ள இடம்
இ) அதிகோன ே்ழப்ச்பாழிவு உள்ள இடம்.
ஈ) இவேற்றில் எதுவுமில்்ல.

7. கீழுள்ளவேற்றுள தீரந்து ம்பாகாத வே்ளம் / வே்ளஙகள
அ) காற்்றாற்்றல் ஆ) ேணவே்ளம்
இ) வேன உயிரி ஈ) மேமல உள்ள அ்னததும்

8. கிராேஙகளில் கி்டக்கும் ச்பாதுவோன ஆற்்றல்
மூலம் / மூலஙகள
அ) மினொரம்     ஆ) கரி
இ) உயிரி வோயு ஈ)  ேரக்கட்டகள ேற்றும் 

விலஙகுகளின கழிவு
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327 சுற்றுச்சூழல் மேலாண்ே

9. ்பசு்ே இல்ல வி்்ளவு என குறிப்பிடப்்படுவேது
அ) பூமி குளிரதல்.
ஆ)  பு்ற ஊதாக் கதிரகள சவேளி செல்லாேல்

இருததல்.
இ) தாவேரஙகள ்பயிர செய்தல்.
ஈ) பூமி சவேப்்போதல்.

10. மிக ேலிவோன வேழக்கோன வேரததக ரீதியிலான
தீரந்து ம்பாகாத ஆற்்றல் மூலம்
அ) நீர ஆற்்றல் ஆ) சூரிய ஆற்்றல்
இ) காற்்றாற்்றல். ஈ) சவேப்்ப ஆற்்றல்

11. புவி சவேப்்போதலின காரணோக ஏற்்படக்கூடிய
வி்்ளவு
அ) கடல் ேடடம் உயரதல்.
ஆ) ்பனிப்்பா்்றகள உருகுதல்.
இ) தீவுக்கூடடஙகள மூழகுதல்.
ஈ) மேமல கூறிய அ்னததும்.

12. கீமழ சகாடுக்கப்்படடுள்ள கூற்றுகளில் காற்்றாற்்றல்
குறிதத தவே்றான கூற்று எது?

அ) காற்்றாற்்றல் ஒரு புதுப்பிக்கததக்க ஆற்்றல்.
ஆ)  காற்்றா்லயின இ்றக்்ககள மினமோடடார

மூலம் இயக்கப்்படுகின்றன.
(இ)  காற்்றாற்்றல் ோசு ஏற்்படுததாேல் உற்்பததி

செய்யப்்படுகி்றது.
(ஈ)  காற்்றாற்்ற்லப் ்பயன்படுததுவேதன மூலம்

பு்த்படிவே எரிச்பாருடகள ்பயன்பாடடி்னக் 
கு்்றக்கலாம்.

V. ஒரு வாககியத்தில் வி்்டயளி.
1. ேரஙகள சவேடடப்்படுவேதால் உணடாகும் 

வி்்ளவுகள யா்வே?

2. வேன உயிரினஙகளின வோழிடம் அழிக்கப்்படுவேதால்
ஏற்்படும் வி்்ளவுகள யா்வே?

3. ேணனரிப்பிற்கான காரணிகள யா்வே?

4. பு்த்படிவே எரிச்பாருளக்்ள நாம் ஏன ்பாதுகாக்க
மவேணடும்?

5. சூரிய ஆற்்றல் மூலம் எவவோறு ஒரு புதுப்பிக்கததக்க
ஆற்்றல் மூலம் எனப்்படுகி்றது?

6. மினனணுக் கழிவுகள எவவோறு 
உற்்பததியாகின்றன?

VI. சுருககமாக வி்்டயளி
1. ே்ழநீர மெமிப்பின முக்கியததுவேஙகள யா்வே?
2. உயிரி வோயு்வே ்பயன்படுததுவேதன நன்ேகள

யா்வே?
3. கழிவுநீர சுற்றுச்சூழலில் ஏற்்படுததும் வி்்ளவுகள

யா்வே?
4. காடழிப்பினால் ஏற்்படக்கூடிய வி்்ளவுகள

யா்வே?

VII. விரிவாக வி்்டயளி.
1. ே்ழநீர மெமிப்பு அ்ேப்புகள எவவோறு நிலததடி

நீர ேடடத்த அதிகரிக்கச் செய்கின்றன?
2. ேணணரிப்்்ப நீவிர எவவோறு தடுப்பீர ?
3. திடக்கழிவுகள உருவோகும் மூலஙகள யா்வே?

அவேற்றி்ன எவவோறு ்கயா்ளலாம்?
4. காடுகளின முக்கியததுவேம் ்பற்றி கூறுக.
5. ேணணரிப்பினால் உணடாகக்கூடிய 

வி்்ளவுகள யா்வே?
6. வேனஙக்்ள மேலாண்ே செய்வேதும், வேன

உயிரினஙக்்ள ்பாதுகாப்்பதும் ஏன ஒரு
ெவோலான ்பணியாகக் கருதப்்படுகி்றது?

VIII.  ககாடுககப்படடுள்ள  கூறறு  மறறும்
காரணஙகளில் சரியாகப் கபாருந்தியுள்ள்த
கீழகாண் வரி்சகளின உதவியு்டன நதர்வு
கசய்து எழுதுக.

அ)   கூற்று ேற்றும் காரணம் ஆகிய இரணடும் ெரி. 
மேலும், காரணம் கூற்றுக்கு ெரியான வி்ளக்கம் 
தருகி்றது.

ஆ)  கூற்று ேற்றும் காரணம் ஆகிய இரணடும் ெரி. 
ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு ெரியான 
வி்ளக்கேல்ல.

 இ)  கூற்று ெரியானது. ஆனால் காரணம் ெரியல்ல.
   ஈ)  கூற்று தவே்றானது. ஆனால், காரணம் ெரியானது.

1. கூறறு:  ே்ழ நீர மெமிப்பு என்பது ே்ழ நீ்ர 
மெமிதது ்பாதுகாப்்பதாகும்.

 காரணம்:  ே்ழ நீ்ர நிலததடியில் கசியவிடடு 
நிலததடி நீரேடடத்த உயரததலாம்.

2. கூறறு:  CFL ்பல்புகள ேடடுமே ்பயன ்படுததுவேதன
மூலம் மினனாற்்ற்ல மெமிக்க முடியும். 

    காரணம்:  CFL ்பல்புகள ொதாரண ்பல்புக்்ள விட 
வி்ல அதிகோன்வே. எனமவே 
ொதாரண ்பல்புக்்ள ்பயன்படுததுவேதன 
மூலம் நேது ்பணத்தயும் மெமிக்கலாம்.
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328பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

2. கீழக்காணும் கழிவுக்்ள எவவோறு ் கயாளுவோய்? 
(அ)   வீடடுக் கழிவுக்ளான காய்கறிக் கழிவுகள.
(ஆ)  சதாழிற்ொ்லக் கழிவுக்ளான கழிவு

உரு்்ளகள.
இக்கழிவுகள சுற்றுச்சூழ்ல ்பாதுகாக்குோ? ஆம்
எனில் எவவோறு ்பாதுகாக்கும்?

3. 3 - R மு்்றயி்னப் ்பயன்படுததி இயற்்க
வே்ளஙக்்ள ்பாதுகாக்க ஏமதனும் மூனறு
செயல்்பாடுக்்ள கூறுக.

 பிை நூல்கள் 
1. Ghatwal G.T. and Harish Sharma, 2005. A Text

Book of Environmental Studies’, Himalaya
Publishing House.

2. P. D. Sharma, 2013. Ecology and Environment,
Rastogi Publications, Meerut.

   இ்ணய வளஙகள்
http://envfor.nic.in
https : / /w w w.ovo energ y.com/guides/energ y-
guides/120-ways-to-save-energy.html

IX. உயர் சிந்த்னககான வினாககள்
1. உயிரப்ச்பாருண்ே சி்தவே்டவேதன மூலம்

நேக்கு கரி ேற்றும் ச்படமராலியப் ச்பாருடகள
கி்டக்கின்றன. இருப்பினும் நாம் அவேற்்்ற
்பாதுகாப்்பது அவேசியோகி்றது. ஏன?

2. ேரபுொரா ஆற்்றல் மூலஙக்்ள ்பயன்படுததுவேதற்கு
்பதிலாக ேரபுொரா ஆற்்றல் மூலஙக்்ள
்பயன்படுததுவேதன மநாக்கஙகள யா்வே?

3. தமிழக அரசு சநகிழிப் ச்பாரு்்ளயும் பி்ளாஸ்டிக்
ச்பாரு்்ளயும் ்பயன்படுததத த்ட விதிததுள்ளது?
இதற்கான ோற்று மு்்றகள ஏமதனும் இருப்பின
அத்ன கூறு. இந்தத த்டயின காரணோக
சுற்றுச்சூழல் எவவோறு சீர்டயும்?

X. விழுமிய அடிப்ப்்டயிலான வினாககள்
1. சூரிய மினகலனகள நேது ஆற்்றல்

மத்வேக்்ள பூரததி செய்யும் அ்ளவிற்கு
இல்்ல. ஏன? உேது வி்டக்கான மூனறு
காரணஙக்்ள கூறுக.

• மா�� ஆ�ற�
வள�க�� பய�க�
• உ� வா�
• 
�ய ஆ�ற�
• கா�றா�ற�
• 	ரா�ற�
• ஓத ஆ�ற�

க��� வைரபட�
�����ழ� ேமலா	ைம

இய�ைக வள�கைள� பா�கா�த�

• வன�க�
• மர� வள���
• கா�க� பா�கா���

சட�
• வன உ�

• வன உ�
பா�கா��� சட�

• ம�ண��ைப� த����
ேமலா�ைம

• க��க� ேமலா�ைம
• ��ன� க��
• �ட�க��
• க�� 	�

��னா�ற�
ேமலா�ைம

மைழ 	� ேச���

ஆ�ற� வள�க�

�����க
இயலாதைவ

�����க�
��யைவ

• �ைத ப�வ
 எ�ெபா��க�
 ேமலா�ைம
(க� ம���
ெபேரா�ய�)

கருத்து வ்ரப்டம்
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