யிர் த ருக்கம் மற்றும் தமலாண்மம
 இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு. நமது இன்றியமமயாத ததமவகளான உணவு, உமை, உமைவிைம் த ான்ைமவகளுக்கு
விவசாயத்மததய சார்ந்துள்தளாம்.

 1991-2001 இமைப் ட்ை 10 ஆண்டில் இந்திய மக்கள்ததாமக வளர்ச்சிப் த ருக்கம் சுமார் 21.34% ஆகும். 2050ம்
ஆண்டில் இது, 20% உயரும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிைது.
தவளாண்மம சார்ந்த தசயல்முமைகள்

 விமதத்தல் ததாைங்கி அறுவமை வமைக்கும் உள்ள அமனத்து வமகயான தசயல்முமைகளும் தவளாண்மம சார்ந்த
தசயல்முமைகள் என அமைக்கப் டுகின்ைன.

 தவளாண்மம - மனிதர்கள் தம் ததமவகளுக்காக தாவைங்கள் மற்றும் விலங்குகமள வளர்ப் து குறித்து

டிக்கும்

அறிவியல் பிரிவு.
யிர் சாகு டியின் அடிப் மை தசயல்முமைகள்



யிர்சாகு டி

என் து

சாகு டி

காலத்தில்

விவசாயிகளால்

தமற்தகாள்ளப் டும்

ல

தசயல்கமள

உள்ளைக்கியதாகும்.

 நிலத்மத தயார் தசய்தல் மற்றும் விமதத்தல்



உைமிடுதல் (இயற்மக மற்றும் தசயற்மக)





கமளதயடுத்தல்



தசமித்தல் மற்றும் சந்மத

ாசன முமைகள்

 அறுவமை தசய்தல்

டுத்துதல்.

நிலத்மதத் தயார் தசய்தலும், விமதத்தலும்

 விமதகமள விமதப் தற்கு முன்னர் நாம் மண்மணத் தயார் தசய்ய தவண்டும்.
 மண்மணத் தயார் தசய்தல் என் து

யி ர் வ ள ர் ப் பு க் கு த் ததமவயான முதன்மமயானச் தசயலாகும்.

அடியில் உள்ள மண்ணின் சத்மத தமதல தகாண்டு வைவும், கடினத் தன்மமமய நீக்கவும் மண்மணத் தயார் தசய்ய
தவண்டும்.

 உழுதல்
 சமன் டுத்துதல்
 உைமிடுதல்.
உழுதல்

 கீழ்மண்மண தமதல தகாண்டு வருதலும் அதன் கடினத்தன்மமமய நீக்கி தமன்மமயாக்குதலும் ஆகும்.
 உழுதல் என் து மிகவும் முக்கியமானது. ஏதனனில், தாவைத்தின் தவர் சுவாசிக்கத் ததமவயான காற்மை
அளிக்கின்ைது. ஈைப் தத்மத நீண்ை காலத்திற்கு நிமலக்கச் தசய்கிைது.

 நன்மம தசய்யும் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியிமன ஊக்குவிப் தன் மூலம் வளமான மண்மண தமதல தகாண்டு
வைச் தசய்கிைது. கமளத்தாவைங்கமள மண்ணிலிருந்து நீக்குகின்ைது.

 உழுதல் என் து இைண்டு முமைகளில் தமற்தகாள்ளப் டுகின்ைது.
ஏர் கலப்ம யால் உழுதல்

 மனிதர்களால் காலங்காலமாகச் தசய்யப் டும்
எருதுகமளயும், ஏர்க்கலப்ம

ாைம் ரிய உைவு முமை ஒன்ைாகும். ஒரு விவசாயி இைண்டு

மயயும் தகாண்டு நிலத்மத உழும் முமையாகும்.

எந்திைக் கலப்ம யால் உழுதல்

 எந்திைங்களால்

உழுதல்

தசயல்

தற்காலத்தில்

தமற்தகாள்ளப் டுகிைது.

இது

தநைம்

மற்றும்

ணத்மத

மிச்சப் டுத்துகிைது.
மண்மண / நிலத்மதச் சமன் டுத்தல்

 உைவு

தமற்தகாள்ளப் ட்ை

நிலத்தில்

த ரிய

சமன் டுத்துவாமனக் தகாண்டு நிலத்மதச் சமன்

த ரிய

மண்கட்டிகள்

இருக்க

வாய்ப்புகளுண்டு.

டுத்துதல் முக்கியமான தசயலாகும்.

எனதவ,

உைமிடுதல்

 சில தநைங்களில் உழுதல் தசயலுக்கு முன் ாகதவ மண்ணில் உைம் தசர்க்கப் டுகின்ைது. ஏதனனில், உழுதலின்
த ாது உைமும், மண்ணும் ஒன்தைாதைான்று நன்ைாகக் கலக்க உதவுகிைது.
விமதத்தல்



யிர்வளர்ப்பில் மிகவும் முக்கியமான தசயல்களுள் இதுவும் ஒன்று.

 மண்ணில் விமதமய ஊன்றும் தசயலுக்கு விமதத்தல் என்று த யர்.
 விமதகள் தைமானதாகவும் ததாற்றுதநாய்க் கிருமிகள் இல்லாமலும் இருக்கதவண்டும்.
 விமதப் தற்கு முன் நிலத்மத ஈைப் டுத்ததவண்டும்.
 விமதத்தல் இைண்டு முமைகளில் தமற்தகாள்ளப் டுகின்ைது.
தூவுதல்



ாைம் ரிய தசயல்முமையாகும், இம்முமையில் ஈைமான நிலத்தில் விமதகளானது மகயினால் தூவப் டுகின்ைது.

எந்திைங்கள் மூலம் விமதத்தல்

 இம்முமையில் விமதயானது புனலின் உதவி தகாண்தைா அல்லது கூரியமுமன தகாண்ை இைண்டு அல்லது மூன்று
குைல்களின் உதவியுைதனா விமதக்கப் டுகின்ைது.

 இம்முமையில், விமதகள் சீைாக விமதக்கப் ட்டு, மண்ணினால் உைனடியாக மூைப் டுவதால்

ைமவகளிைமிருந்து

ாதுகாக்கப் டுகிைது.
இயற்மக, தசயற்மக உைமிடுதல்

 எல்லாத் தாவைங்களும் மண்ணிலிருந்து தமது வளர்ச்சிக்குத் ததமவயான ஊட்ைச்சத்திமன த றுகின்ைன. இது
ததாைர்ந்து தமற்தகாள்ளும்த ாது மண்ணிலுள்ள கனிமங்கள் குமைகின்ைன.

 விவசாயிகள் தாவை வளர்ச்சிக்குத் ததமவயான சரியான ஊட்ைச்சத்து கிமைப் தற்காக மண்ணில் இயற்மக
(தமையுைங்கள்) மற்றும் தசயற்மக உைங்கமள இடுகின்ைனர்.

 ஊட்ைச்சத்து வடிவில் தாவைங்களின் ஆதைாக்கியமான வளர்ச்சிக்காக மண்ணுைன் தசர்க்கப் டும் த ாருள்கதள
இயற்மக அல்லது தசயற்மக உைங்களாகும்.
நீர்ப் ாசன முமைகள்

 விமதமுமளத்தல், மண்ணிலிருந்து ஊட்ைச்சத்மத உறிஞ்சுதல் மற்றும் ஒளிச்தசர்க்மக த ான்ை தசயல்கமள
தமற்தகாள்ள தாவைங்களுக்கு நீர் இன்றியமமயாததாகும்.

 ஒரு குறிப்பிட்ை இமைதவளியில் தாவைங் களின் வளர்ச்சிக்காக நீர் ாய்ச்சும் தசயலுக்கு நீர் ாய்ச்சுதல் என்று
த யர்.

 இது

யிர் வமக,

ருவகாலம் மற்றும் மண்மணப் த ாருத்து மாறு டும்.

 கிணறுகள், ஆழ்துமளக் கிணறுகள், குளங்கள், ஏரிகள், ஆறுகள், அமணகள், கால்வாய்கள் த ான்ைமவ
நீர்ப் ாய்ச்சுதலுக்குத் ததமவயான நீரின் ஆதாை மூலங்களாகும்.
நீர்ப் ாசன முமைகளின் வமககள்
ாைம் ரிய முமை

 கப்பி முமை, சங்கிலிச் சுைற்சி முமை, ஏற்ைம் முமை த ான்ை முமைகள்
நீர்ப் ாசனத்திற்குப்

ல நூற்ைாண்டுகளாக நமது நாட்டில்

யன் டுத்தப் ட்டு வருகிைது.

 இந்த முமைகள் மலிவானமவ.
 ஆனால், திைன் குமைந்தமவ.
நவீன நீர்ப் ாசன முமைகள்
கால்வாய்ப்

ாசனம் :

 இந்த முமையில் நீைானது வயல்தவளிகளில்
ாய்ச்சப் டுகின்ைது. எ.கா. கரும்பு, வாமை.

யிர் வரிமசகளுக்கிமைதயயுள்ள உைவுக்கால் (சால்) வழியாக நீர்

ததக்கு நீர்ப் ாசனம்:

 இந்த முமையில் வயலானது நீைால் முழுமமயாக நிைப் ப் டுகின்ைது. எ.கா. தநல் வயல்.
ததளிப்பு நீர்ப் ாசனம்:

 இம்முமை

ாசனத்தில்

ஈைத்தன்மமமய

நீண்ைதநைம்

தக்க

மவத்துக்தகாள்ள

இயலாத

மண்வமககள்

தகாண்ைநிலத்தில் நீர், ததளிப் ான்கமளக் தகாண்டு ததளிக்கப் டுகின்ைது. எ.கா. புல் தமை
தசாட்டு நீர்ப் ாசனம்:

 தாவை தவருக்கு மிக அருகில் நீைானது தசாட்டுச் தசாட்ைாக விைப் டுவதால் இம்முமை தசாட்டு நீர்ப் ாசனம்
என்ைமைக்கப் டுகின்ைது.

 மமைநீர் குமைவாகக் கிமைக்கும் காலங்களில் இம்முமை மிகவும்
 திைாட்மச, வாமை, கத்தரி த ான்ை

ல

யன்தைக்கூடியது.

யிர் வமககளுக்கு இம்முமையில் நீர் ாய்ச்சப் டுகின்ைது.

 வயலுக்குத் ததமவக்கு அதிகமாக நீர்ப் ாய்ச்சக் கூைாது என் தில் மிகவும் கவனமாக இருக்கதவண்டும்.
 த ாதுவாக விமளநிலங்களில் அதிகப் டியாகத் ததங்கும் நீர் தாவைங்களுக்கு ஊறு விமளவிக்கும் என் தால்
நீர்ப் ாய்ச்சுதலில் கவனம் ததமவ.
கமளத்தாவைங்கள்

 கமளத்தாவைங்களிலிருந்து

யிரிமனப்

ாதுகாத்தல் சாகு டி தசய்யப் டும்

யிரினூதை இயற்மகயாகதவ வளரும்

ததமவயற்ை தசடிகள், கமளச்தசடிகளாகும்.

 இந்த ததமவயற்ை தாவைங்கமள விமள நிலத்திலிருந்து நீக்கும் தசயலுக்குக் கமள நீக்குதல் என்று த யர்.
 கமளத்தாவைங்கள் விமளநிலத்திலிருந்து நீக்கப் ை தவண்டும்.
 கமளத்தாவைங்கள் தமக்கு ததமவயான நீர், ஊட்ைச்சத்துக்கள், வாழிைம், சூரியஒளி த ான்ைமவகளுக்காக சாகு டி
தசய்யப் டும்

யிர்களுைன் த ாட்டியிடுகின்ைன. சில கமளச்தசடிகள் நஞ்சுகளாகின்ைன.

அதிகமாகக் காணப் டும் கமளச் தசடிகளாவன:

 புல்
 அமைாந்தஸ்
 காட்டு ஓட்ஸ்
கமளதயடுக்கும் முமைகள்:
மககளால் கமளதயடுத்தல்

 த ாதுவாகக் கமளச்தசடிகள் மனிதர்களால் தவருைன் பிடுங்கி எடுக்கப் டுகின்ைது. அல்லது கமளதகாத்தி, மண்
தட்டும் த ாறி,

ைம்பு

லமக த ான்ை கருவிகமளக் தகாண்டு நீக்கப் டுகிைது

தவதிப்த ாருள்கள் மூலம் கட்டுப் டுத்துதல்



யிர்கமளத் தாக்காமல், கமளச் தசடிகமள மட்டும் குறிப்பிட்டுத் தாக்கி அழிக்கும் தவதிப்த ாருள்கள் கமளக்
தகால்லிகள் எனப் டும்.

 அதிகப் டியான தவதிக்கமளக்தகால்லி உ தயாகம் நீமையும் நிலத்திமனயும் மாசமையச் தசய்யும்.
 இவற்றுள் சில நச்சுத்தன்மம வாய்ந்த தவதிப்த ாருள்கள்

யிர்களில் தங்கிவிடும் என் தால், அதமன நாம்

கவனத்துைன் மகயாள்வது அவசியமாகும்.
கமளக்தகால்லிகள் எ.கா : ைாலத ன், தமட்ைாக்தளார், 2, 4 - மைகுதளாதைா, பீனாக்ஸி அசிட்டிக் அமிலம் (2-4-D).
அறுவமை தசய்தல்

 சாகு டி தசய்யப் டும்
 முற்றிய

யிர் முழுமமயாக விமளந்து முற்றியவுைன் அவற்மைச் தசகரிக்க தவண்டும்.

யிமை அறுத்து, தசகரிக்கும் முமைக்கு அறுவமை என்று த யர்.

 உலகம் முழுவதும்

யிர் அறுவமை தசய்யப் டும் நாள் மிகவும் தகாலாகலமாகக் தகாண்ைாைப் டுகின்ைது.

 இந்தியாவில் த ாங்கல் (தமிழ்நாடு), பிகு (அஸ்ஸாம்), நகன்யா, த
திருவிைாக்கள் தகாண்ைாைப் டுகின்ைன.

ாலி, ஓணம் (தகைளா) த ான்ை அறுவமை

 நம் நாட்டில் அரிவாள் அல்லது அறுவமை எந்திைம் மூலம் அறுவமை தசய்யப் டுகின்ைது.
 சிறிய

ண்மணகளில் வைக்கமாகப்

 மிகப்த ரிய

யிர்கள் கதிர்அரிவாள் தகாண்டு மககளால் அறுவமை தசய்யப் டுகிைது.

ண்மணகளில் இதற்கு அறுவமை எந்திைம்

யன் டுத்தப் டுகிைது.

 கதிர் அடித்தல் முமையில் முற்றிய தானியங்கமள அவற்றின் தாய்ச் தசடியிலிருந்து நீக்கப் டுகின்ைன.
 கதிர் அடித்தல் என் து அறுவமை தசய்த

யிரின் தண்டுப்

குதிகமளச் சிறுசிறு கட்டுக்களாகக்கட்டி, கடினமான

ைப்பின்மீது அடித்தலாகும். அல்லது எந்திைத்தின் துமணதகாண்டும் கதிைடித்தல் தமற்தகாள்ளப் டுகின்ைது.

 ததமவயற்ை

குதி (மவக்தகால் துண்டுகள் மற்றும் உமி) தானியங்களிலிருந்து காற்றில் தூற்றுதல் மூலம்

நீக்கப் டுகிைது.
தசமித்தலும், சந்மதப் டுத்துதலும்

 ஈைப் தம்,

பூச்சிகள்

தீங்கிமைக்கும்

நுண்ணுயிரிகளிைமிருந்து

அறுவமை

தசய்யப் ட்ை

தானியங்கமளப்

ாதுகாப் து இன்றியமமயாததாகும். முமையாகச் தசமிக்கப் ைவில்மலதயனில் தானியங்கள் தகட்டுவிடும். அமதப்
யன் டுத்த முடியாது.

 விவசாயிகள் தானியங்கமளச் சாக்குப் ம களிலும் உதலாகக் கூமைகளிலும் தசமிக்கின்ைனர்.
 அதிக அளவிலான தானியங்கமளச் தசமிப்புக் கிைங்குகளிலும், காற்றுபுகாச் தசமிப்புப் த ருங்கலன்களிலும்
தானியக்களஞ்சியங்களிலும் தசமிக்கப்

டுகின்ைன.

 காய்கறிகளும் கனிகளும் அதிகஅளவு ஈைப் தத்மதக் தகாண்டுள்ளன. எனதவ அமவ எளிதில் தகட்டு விடுவதால்
அவற்மைக் குளிர்ப் தன முமையில் தசமிக்க தவண்டும்.
சந்மதப் டுத்துதல்

 அதிகப் டியான விமளச்சல் மட்டும் ஒரு விவசாயிக்கு மகிழ்ச்சிமய அளிப் தில்மல. விமளந்த த ாருள் நல்ல
விமலக்கு விற்கப் ை தவண்டும்.

 தசமிப்பு மற்றும் சந்மதப் டுத்துதல் ஆகிய இைண்டும் நல்ல விமலக்கு விமளத ாருள் விற் மன தசய்யப் டுவமத
உறுதி தசய்கின்ைன.

 அைசு விவசாய விமளத ாருள்கமளச் சந்மதப் டுத்துவதில் உதவி தசய்து சிறு விவசாயிகளின் சமுதாய நிமலமய
உயர்த்துவதற்குப்

ல முமனயங்கமள ஏற் டுத்தி நைவடிக்மககமள தமற்தகாண்டுள்ளது.

 தமிைக அைசு “ உைவர் சந்மத” என்னும் அமமப்ம

உருவாக்கி, சிறு விவசாயிகள் நுகர்தவாரின் ததமவமய

நிமைதவற்றி வருகிைது.

 முமைப் டுத்தப் ட்ை சந்மத வணிக முமை ஆதைாக்கியமற்ை சந்மதப் டுத்துதமலத் தவிர்ப் துைன், இமைத்தைகர்
மூலம் ஏற் டும் சுைண்ைமலத் தடுக்கின்ைது.

 தவளாண் உற் த்திமய ஊக்குவிக்கும்வமகயில் மிகக்குமைந்த வட்டி விகிதத்துைன் கூடிய கைமன வங்கியின் மூலம்
அைசால் விவசாயிகளுக்கு வைங்குகிைது.
யிர்ச் சுைற்சி

 ஒரு குறிப்பிட்ை நிலத்தில் ஒதை வமகயான

யிமை மீண்டும் மீண்டும்

யிர் தசய்வதால் மண்ணிலுள்ள கனிமச்

சத்துக்கள் குமைந்துவிடுகின்ைன. எனதவ, விமளச்சல் குமைகின்ைது.

 விமளச்சமல அதிகப் டுத்த

யிர்ச் சுைற்சி முமை என் து ஒரு சிைந்த வழியாகும். இம்முமையில் ஒவ்தவாரு

யிரிடுதலின் த ாதும் தவவ்தவறு

 தானியத்மதயும்,


யிர்கள்

யிரிைப் டுகின்ைன.

யறு வமககமளயும் மாறிமாறி ஒரு நிலத்தில்

யிரிடும் முமைக்குப்

யிர்ச் சுைற்சி என்று த யர்.

யறுவமகத் தாவைங்கள், தங்களுமைய தவர்களில் உள்ள தவர்முண்டுகளில் உள்ள கூட்டுயிர் வாழ்க்மக வாழும்
ாக்டீரியாக்களின் உதவியுைன் வளிமண்ைல மநட்ைஜமன மண்ணில் நிமலப் டுத்தும் திைமனப் த ற்றுள்ளன.

 எடுத்துக்காட்ைாக,

தநல்,

தகாதுமம

(தங்களுமைய

புைத

உற் த்திக்கு

மநட்ைஜன்

ததமவப் டுகின்ைது.

காற்றிலுள்ள மநட்ைஜமன அமவ தநைடியாக எடுத்துக்தகாள்ள இயலுவதில்மல) தாவைங்கள் மண்ணிலிருந்து
மநட்ைஜமன உறிஞ்சுகின்ைன.

 இைக்கப் ட்ை மநட்ைஜனானது தவர்முண்டு கூட்டுயிர் வாழும்
தாவைங்கமளப்

 எ.கா.

ாக்டீரியங்கள் தகாண்ை அதத

யறு வமகத்

யிரிடுவதன் மூலம் இயற்மகயாக ஈடு தசய்யப் டுகின்ைது.

ட்ைாணி, தசாயா, தமாச்மச ஆகியமவ தநல், தகாதுமம சாகு டிக்குப் பிைகு

யிர் தசய்யப் டுகின்ைது.

தவளாண்மமயில் உயிர்த்ததாழில் நுட் ங்கள்

 உயிர்த்ததாழில்நுட் வியல் என் து
 த ாறியியல்,

உயிர்த்

த ான்ைவற்றில்

யன் ாட்டு உயிரியலின் பிரிவு ஆகும்.

ததாழில்நுட் வியல்,

மருத்துவம்,

உயிரி

த ாருள்கள்

ததமவப் டும்

பிைதுமைகள்

யன் டும் உயிரி தசய்முமைகமளயும் உள்ளைக்கியது.

 உயிர்த்ததாழில் நுட் வியலானது தவளாண்மம சார்ந்த ஆைாய்ச்சியில் புைட்சிமய ஏற் டுத்தியுள்ளது.
தாவை தமம் ாைானது பின்வரும் ஏழு தவறு ட்ை ததாழில்நுட் ங்கமள உள்ளைக்கியதாகும்.
1. ததர்வு தசய்தல்:

 விரும்பிய ததமவயான

யிர்வமகமயத் ததர்ந்ததடுத்தல்.

2. கலப்பினமாக்கல்:

 விரும் த்தக்க குணங்கமளக் தகாண்ை ஏற்கனதவ உள்ள இைண்டு இனங்கமள கலப்பு தசய்து ஒரு கலப்பின
வமகமய (புதிய வமக) உருவாக்குதல்.
3.

ன்மய

யிர்ப்த ருக்கம்:

 குதைாதமாதசாம்களின் எண்ணிக்மகமய அதிகப் டுத்தும் முமை.
4. திடீர் மாற்ைப்

யிர்ப் த ருக்கம்:

 கதிர் இயக்கத்தின் தூண்ைலின் மூலம் (புைஊதாக் கதிர்கள், எக்ஸ் கதிர்கள்) திடீர் மாற்ைங்கமள ஏற் டுத்தி
புதிய வமகப்

யிர்கமள உருவாக்குதல்.

5. புதைாட்தைாபிளாச இமணவு:

 இரு தவறு ட்ை சிற்றினங்களின் புதைாட்தைாபிளாசத்மத உட்கருதவாடு தசர்த்து, இமணத்து கலப்பினப்

யிர்கமள

உருவாக்குதல்.
6. திசு வளர்ப்பு:

 கட்டுப் டுத்தப் ட்ை, நுண்ணுயிர் அற்ை (உைலுக்கு தவளியில்) தசயற்மகமுமைத் திசு வளர்ப்பின் மூலம் புதிய வமக
மைக்கன்றுகமள உருவாக்குதல்.
7. மைபு த ாறியியல்:

 நாம் விரும்பும் ஜீன் / ஜீன்கமளக் கண்ைறிந்து, தனிமமப் டுத்தி ஏற்கனதவ இந்த ஜீன் / ஜீன்கமளக் தகாண்டிைாத
ஒரு

யிரில் தசலுத்துதல் மூலம் புதிய வீரிய வமகத் தாவைங்கமள உருவாக்குதல் மைபுப் த ாறியியலின்

குறிக்தகாளாகும்.

 இவ்வாறு தமம் டுத்தப் ட்ை இைமாற்ைம் தசய்யப் ட்ை ஜீன்கமள தகாண்ை இந்த புதிய தாவைங்கள் (Transgenic)
மை ணு மாற்ைம் தசய்யப் ட்ை தாவைங்கள் என்று அமைக்கப் டுகின்ைன.
மைபுப் த ாறியியல்

 மைபுப் த ாறியியல் என் து உயிரித்ததாழில் நுட் த்தின் ஒரு பிரிவாகும். இது தாவைங்களுக்கு ஊறுவிமளவிக்கும்
தநாய்கள் பூச்சிகளுைன் த ாைாடிக் தகாண்டிருக்கும் விவசாயிகளுக்குப் புதிய நம்பிக்மகமய ஏற் டுத்தியுள்ளது.

 தவளாண் உயிர்த்ததாழில் நுட் த்தின் மிகமுக்கிய தநாக்கம் நன்மம

யக்கும்

ண்புகமளக் தகாண்ை அயல்

ஜீன்கமளப் த ற்ை தாவைங்கமள உருவாக்குவதாகும்.

 தநாய் / பூச்சி / கமளக்தகால்லி எதிர்ப்புத்திைன்
 தமம் ட்ை ஒளிச்தசர்க்மகத் திைன், மநட்ைஜமன நிமலப் டுத்தும் தன்மம
 அளவில் த ரிதான தசமிப்புப்

குதிகளாக தவர்கள், விமதகள், கனிகள், காய்கறிகள்

 இதய தநாயாளிகளுக்தகற்ை மிமகப் டுத்தப் ைாத தகாழுப்பு அமிலங்கமளக் தகாண்ை எண்தணய் வித்துகள்
(தசாயா).

 தநாய் எதிர்ப்புப் த ாருள், மிமகப் டுத்தப் ட்ை ஸ்ைார்ச் மற்றும் விட்ைமின் A தகாண்ை உருமளக்கிைங்கு
உருவாக்கப் ட்டுள்ளது.

 மைபு மாற்ைம் தசய்யப் ட்ை விமதகள், உயிரி உைங்கள், உயிரி எரித ாருள்கள் உருவாக்கப்
உணமவப்

ட்டுள்ளன.

தப் டுத்துவதில் உயிரித்ததாழில்நுட் வியல்

 உணவு

தப் டுத்தும் ததாழில்

ைங்காலத்திலிருந்து

ைவலாக தமற்தகாள்ளப் ட்டுவருகிைது. இமவ உயிரித்

ததாழில் நுட் ங்கமள உள்ளைக்கியுள்ளது.
உயிர்த்ததாழில் நுட் வியல் நுட் ங்கள் மூலம்

தப் டுத்துதலில் தசய்யப் டும்

ணிகள்.

 மதிப்புக் கூட்டுப்த ாருள்களின் உற் த்தி
 தசயல்முமை உதவிகள்
 உணவுப் தப் டுத்துதல் ததாழில் நுட் த்தில் உயிரித் ததாழில்நுட் த்தின் மிக முக்கியக் குறிக்தகாளாகச் சிைப் ான
நுண்ணுயிர்கமளத் ததர்ந்ததடுத்து அவற்றின் திைமன தமம் டுத்துவதாக உள்ளது.



தப் டுத்தப் ட்ை உணவின் தசயல்முமை, கட்டுப் ாடு, உற் த்தி,

ாதுகாப்பு தைம் ஆகியவற்மை தமம் ைச்

தசய்கின்ைது.
உணவுப்

தப் டுத்துவதில் உயிரித்ததாழில்நுட் த்தின்

யன் ாடுகள்.

 தநாதித்தல் மூலம் த ைப் ட்ை உணவுப் த ாருள்களின் தைம்,

ாதுகாப்பு, நிமலப்புத் தன்மம ஆகியவற்மை

தமம் டுத்துதல்.

 நுண்ணுயிரிகமள தமம் டுத்தவும், அதன் திைமன உயர்த்தவும், கட்டுப் டுத்தவும்
தமம் டுத்துதல்.

தப் டுத்தப் ட்ை உணவுகமள

தப் டுத்தப் டும் திைமன உயர்த்தவும்

 (எ.கா.) தக்காளி வமகயில் மை ணு மாற்ைத்மதப்

யன் டுத்தி அதிகளவு கனியாமல் இருக்கவும்

யன் டுகிைது.

மைபுப் த ாறியியலின் தநறிமுமைகள்

 மை ணுத் ததாழில்நுட் ங்களுக்குக்

குறிப்பிட்ை

அளவு

முன்தனற்ைம்

காணும்த ாது,

எதிர் ாைா

வமகயில்

உயிர்க்தகால்லி தநாய்கள் அல்லது மை ணு ைாட்சத தன்மமக்குக் காைணமான சில புதிய விஷக்கிருமிகள்
உருவாகக்கூடும்.
தமலும் அறிந்துதகாள்தவாம்

 இந்தியாவின்

தகாதுமம

மற்றும்

தநல்

உற் த்திமயக்

காட்டிலும்

மக்கள்

ததாமக

மிமகயாக

உயர்ந்து

தகாண்டிருக்கிைது.

 2011ம் ஆண்டில் இந்திய மக்கள்ததாமக ததாைாயமாக 1,21,01,93,422 (1.21 பில்லியன்)
 துர்க்தமனிஸ்தான்

நாட்டிலுள்ள

காைாகும்

கால்வாய்தான் உலகிதலதய மிகவும் நீளமான

(Karakum)

எனப் டும்

ாசனத்திற்கு

யன் டும்

ாசனக் கால்வாய். இது சுமார் 1300 கி.மீ. நீளமுமையது.

 நீமை அதிக அளவு ததக்கி மவப் தில் இந்தியாவிதலதய மிகப்த ரியது
உலகிலுள்ள முதல்

விவசாய

ைம்பிகுளம் ஆழியாறு நீர்த்ததக்கமாகும்.

த்து மிகப்த ரிய நீர்த்ததக்கங்களில் இதுவும் ஒன்ைாகும்.

 இந்திைா காந்தி கால்வாய் - இது இந்தியாவிலுள்ள த ரிய கால்வாய்களுள் ஒன்று. சுல்தான்பூர் என்னும்
ஊரிலுள்ள

 பூஞ்மச,

ரிதக

ாதைஜ் என்னுமிைத்திலிருந்து இது துவங்குகின்ைது.

ாக்டீரியம்

த ான்ை

நுண்ணுயிரிகமள

உயிர்க்கமளக்

தகால்லிகளாகப்

யன் டுத்திக்

கமளத்தாவைங்கமள அழிக்கலாம்.



சுமமப் புைட்சி: இந்தியாவில் தவளாண்மமயில் நவீன உத்திகள் தமற்தகாள்ளப் ட்டு உணவுஉற் த்திமயப்
த ருக்குவதற்காகத் தீவிை நைவடிக்மக எடுக்கப் ட்ைது.

 தவப்

இமல, உப்பு, மஞ்சள், விளக்தகண்தணய் த ான்ைமவ பூச்சிகளிைமிருந்தும், நுண்ணுயிர்களிைமிருந்தும்

ாதுகாக்கின்ைன.

 மாநிலத்

தானிய

தசமிப்பு

நிறுவனம்

தசமிக்கப் டுவமத உறுதி தசய்கின்ைது.

என்னும்

அமமப்பு

விவசாயப்

த ாருள்கள்,

உைம்

த ான்ைமவ

 தஞ்சாவூர், தமிைகத்தின் தநற்களஞ்சியம் என்ைமைக்கப் டுகின்ைது.
 அக்மார்க்: அக்மார்க் தைக்கட்டுப் ாடு என்ை அைசுசார் திட்ைம் விவசாய விமளத ாருள்களின் தைம் பிரிக்கவும்
தமலும்

தைப் டுத்தவும்

தை

மதிப்பு,

தைம்

1,2,3,4

அல்லது

சிைப்பு,

நல்ல,

சுமார்

சாதாைணம்,

என

வைங்கப் டுகின்ைது.

 நலமான ஊட்ைச்சத்திமனப் த ை காய்கறிகள், கனிகமள உணவாக உட்தகாள்வமத உயிரித் ததாழில் நுட் வியல்
அதிக ஆர்வத்மதத் தூண்டுவதாக உள்ளது.

வளரிளம்
வளரிளம்

ருவம் மற்றும்

ருவத்மத அமைதல்

ருவமமைதலும்

 அதைாலஸன்ஸ் (வளரிளம்

ருவம்) என்கின்ை தசால் இலத்தின் தமாழியான அதைாலஸதை (வளர்ச்சி) என்னும்

தசால்லில் இருந்து வந்தது.

 குைந்மதப்

ருவநிமலக்கும் முதிர்ச்சி அமைதலுக்கும் இமைப் ட்ை காலம் விைமலப் ருவம் எனப் டும்.

 உலகச் சுகாதாை அமமப்பு விைமலப் ருவத்மதப் 11 லிருந்து 19 வயது வமையிலான ருவம் என்கிைது. இவர்கமள
இளம் ருவத்தினர் என்றும் அமைக்கலாம்.

 இப் ருவத்தில் உைலளவிலும் மனதளவிலும் நிமைய மாற்ைங்கள் ஏற் டும்.

ார்தமான்களின் மாற்ைத்தால்

அடிக்கடி மன மாற்ைங்கள் நிகழும்.

 விைமலப்

ருவத்தினரின் வளர்ச்சி திடீதைன்று அதிகரிக்கும். துவக்கத்தில் த ண்கள் ஆண்கமளவிை உயைமாக

இருக்கலாம். ஆனால், இறுதியில் ஆண்கள் உயைமாகும் வாய்ப்பு உண்டு.

 இந்த வயதில் திடீதைனக் தகா ம், குைப் ம்,

தற்ைம் ஏற் டுவது இயல்பு.

ருவமமைதலின் மாற்ைங்கள் :

 இனப்த ருக்க உறுப்புகள் முதிர்ச்சி அமைவமததய

ருவமமைதல் என்கிதைாம்.

 இது த ாதுவாக ஆண்களுக்கு 14 முதல் 15 வயதிலும் த ண்களுக்கு 11 முதல் 12 வயதிலும் இம்முதிர்ச்சி
ஏற் டுகிைது.
1. உயைம் அதிகரித்தல் :

 உயைம் அதிகரித்தல் திடீதைன்று நிகழும். இது ஆண், த ண் இரு

ாலருக்கும் த ாருந்தும். ஒவ்தவாரு வருக்கும்

வளர்ச்சி விகிதம் மாறு டும்.

 சிலருக்குப்

ருவ முதிர்ச்சியின் ததாைக்கத்தில் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும். பின் சீைாகும்.

 தவறு சிலருக்கு வளர்ச்சி விகிதம் ஒதை சீைாக இருக்கும். த ாதுவாக, வளர்ச்சி ஒரு மனிதனின் மைபு வழி
வருவதாகும்.
2. உைலமமப்பு மாற்ைங்கள் :

 ஆணுக்கும் த ண்ணுக்கும் தவவ்தவறு வமகயான மாற்ைங்கள் ஏற் டுகின்ைன. த ண்ணிற்கு இடுப்பு மற்றும்
இடுப்பு எலும்பு த ரிதாகும்.

 ஆணிற்கு த ண்கமள விைத் ததாள்கள் அகன்று காணப் டுவதுைன் உைல் தமசகள் நன்கு வளர்ச்சி த றும்.
3. குைல் ஒலி மாற்ைம் :



ருவ முதிர்ச்சியின் த ாது ‘குைல்வமள (லாரிங்ஸ்)’ அகன்று ஒலி மாறு டும். ஆண்களுக்கு நன்கு அகன்று குைல்
கடினமாக மாறும்.

 குைல் வமளமய ஆைம்ஸ் ஆப்பிள் என்றும் கூறுவர்.
 த ண்களுக்குக் குைல் தமன்மமயாக (கீச்சுக்குைல்) மாறும்.
4. வியர்மவ, எண்தணய்ச் சுைப்பிகளில் ஏற் டும் மாற்ைங்கள் :

 முதிர்ச்சியின்

விமளவாக

வியர்மவ,

எண்தணய்ச்

அம்மாற்ைத்தின் விமளவாகச் சிறுகட்டிகளும் முகத்தில்

சுைப்பிகளில்

அதிகளவு

மாற்ைங்கள்

ஏற் டுகின்ைது.

ருக்களும் இரு ாலருக்கும் ததான்றுகின்ைன.

5. இனப்த ருக்க உறுப்புகள் வளர்ச்சியமைதல் :



ஆண்

மற்றும்

த ண்ணின்

இனப்த ருக்க

உறுப்புகளின்

வளர்ச்சி

முழுமம

த றுகிைது.

ஆண்களுக்கு

விந்தகப்ம யும் ஆண்குறியும் வளர்ச்சியமைகின்ைது.

 த ண்களுக்கு அண்ைகம் முட்மைமய உற் த்தி தசய்ய ஆைம்பிக்கின்ைது. பின் அண்ைகம் த ரிதாகி முட்மைமய
முதிர்ச்சி அமையச் தசய்கிைது.

 விந்தகம் விந்துமவ உற் த்தி தசய்ய ஆைம்பிக்கின்ைது.
 இனப்த ருக்க உறுப்புகள் இனப்த ருக்க
 இனப்த ருக்க

ார்தமான்கமள உற் த்தி தசய்ய ஆைம்பிக்கின்ைன.

ார்தமான்கள் இனப்த ருக்கத்திற்கும், இைண்ைாம் நிமலப்

ால்

ண்புகள் வளர்ச்சிக்கும் த ரிதும்

உதவுகின்ைன.

 உணர்ச்சி வசப் டுதல், மனவளர்ச்சி, கூர்ந்தாயும் தன்மம வளர்ச்சி அமைவதால், திடீதைனக் தகா ம், மகிழ்ச்சி,
எரிச்சல், கவமல த ான்ை மனநிமல மாற்ைங்களும் ஏற் டும்.
இைண்ைாம் நிமலப்

ால்

ண்புகள்

 இைண்ைாம் நிமலப்

ால்

ண்புகள் சிறுவர்கமளயும் சிறுமிகமளயும் தவறு டுத்துகின்ைன.

சிறுவர்கள்
1. முகத்தில் அரும்பு மீமசயும் தாடியும் ததான்றும்.
2. உைலில் ஆங்காங்தக உதைாமங்கள் வளர்ச்சியுறும்.
3. குைல் ஒலி மாறு டும்.
4. தமசகள் வளர்ச்சியுறும், ததாள்கள் அகலமாகும்.
5. உைல் எமை அதிகரிக்கும்.
சிறுமிகள்
1.

ால்சுைப்பிகள் வளர்ச்சியுறும்.

2. உைலில் ஆங்காங்தக உதைாமங்கள் வளர்ச்சியுறும்.
3. இடுப்த லும்பு த ரிதாகும், இடுப்பு அகன்று காணப் டும்.
4. முதல் மாதவிைாய் நிகழ்ச்சி ஆைம் மாகும்.
5. இடுப்ம ச் சுற்றிக் தகாழுப்பு

டியும்.

 இவ்வமகயான மாற்ைங்கள் வளரிளம்

ருவத்தில்

ார்தமான்களால் கட்டுப் டுத்தப் டுகிைது.

நாளமில்லாச் சுைப்பிகள்
அறிமுகம்

 சுைப்பி என் தன் த ாருள் ஏதாவது ஒன்மைச் சுைத்தல் ஆகும். இைண்டு வமகயான சுைப்பிகள் நமக்கு உண்டு.,
1. நாளமுள்ள சுைப்பி - நாளமுள்ள சுைப்பிகள் தநாதிமயச் சுைக்கின்ைன.
2. நாளமில்லாச் சுைப்பி

 நாளமில்லா சுைப்பிகள், உணவு தசரித்தலில் முக்கியப்
 நாளமில்லாச் சுைப்பிகள்
 உைலில்

ங்குவகிக்கின்ைன.

ார்தமான்கள் எனும் சிைப்பு தவதிப்த ாருள்கமள உற் த்தி தசய்கின்ைன.

லவமகயான வியத்தகு மாற்ைங்கமள ஏற் டுத்துவது - நாளமில்லா

ார்தமான்கள்

கீழ்க்கண்ை நாளமில்லாச் சுைப்பிகள் நமக்கு உள்ளன.
1. பிட்யூட்ைரி
2. மதைாய்டு
3. கமணயம்
4. அட்ரீனல்
5.விந்தகம் (ஆண்)
6. அண்ைச்சுைப்பி (த ண்)

 நாளமில்லாச் சுைப்பிகள் தங்களது சுைப்பிகமள இைத்த ஓட்ைத்தில் தசர்ப்பிக்கிைது.

1. பிட்யூட்ைரி சுைப்பி :

 பிட்யூட்ைரி சுைப்பி மூமளயின் கீழ்

ாகத்தில் அமமந்துள்ளது.

 பிட்யூட்ைரி தமலமமச் சுைப்பி என்றும் அமைக்கப் டுகிைது.
 உைலிலுள்ள அமனத்து நாளமில்லாச் சுைப்பிகமளயும் பிட்யூட்ைரி தன் கட்டுப் ாட்டிற்குள் மவத்திருக்கின்ைது. நமது
உைல்வளர்ச்சி பிட்யூட்ைரி

 வளர்ச்சி

ார்தமான் மூலமாக ஏற் டுகிைது.

ார்தமாமன பிட்யூட்ைரி சு ை க் கி ன் ை து.

 ஒவ்தவாருவருக்கும் பிட்யூட்ைரி

ார்தமானால் வளர்ச்சி விகிதத்தில் மாற்ைம் ஏற் ைலாம்.

 அதிகமாகச் சுைக்குமானால் அதன் த யர் இைாட்சதத் தன்மம எனப் டும்.
 குமைவாகச் சுைந்தால் அதன் த யர் குள்ளத்தன்மம எனப் டும்.
 வயது முதிர்ந்தவுைன் அதிகமாகச் சுைந்தால் அதமன அக்தைா தமகாலி என்று அமைப் ர்.
2. மதைாய்டு சுைப்பி:

 இது ததாண்மை

குதியின் இரு புைங்களிலும் அமமந்துள்ளது.

 மதைாக்ஸின் எனும் தவதிப்த ாருமளச் சுைக்கின்ைது.
 மதைாய்டு சுைப்பி உைல் வளர்ச்சி, சுவாசம், வளர்ச்சிமத மாற்ைத்திமனக் கட்டுப்

டுத்துகிைது.

 குைந்மதகளுக்குத் மதைாக்ஸின் சுைப்பி குமைவாகச் சுைப் தால் ஏற் டும் தநாய்க்கு கிரிடினிஸம் என்று த யர்.
 மதைாக்ஸின் சுைப்பி குமைவாகச் சுைப் தால் குைந்மதயின் மனவளர்ச்சியும், உைல் வளர்ச்சியும்

ாதிக்கப் டும்.

சிலதநைங்களில் இச்சுைப்பி த ரியதாகி தநாய்த்தன்மம உமையதாக ஆகிவிடும். இதன் த யர் முன்கழுத்துக்
கைமல (காய்ைர்) எனப் டும்.
3. கமணயம்:

 கமணயம் இமைப்ம யின் கீழ் உள்ளது.
 கமணயம் நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லாச் சுைப்பித் தன்மமகள் உமையது.
 நாளமில்லாச் சுைப்பிப்
 லாங்கர்

குதியில் கமணயத் தீவுகள் (லாங்கர்

ானின் திட்டுக்கள்) உள்ளன.

ானின் திட்டுக்களில் ஆல் ா, பீட்ைா தசல்கள் உள்ளன.

 ஆல் ா தசல்கள் குளுக்ககான் என்ை
 பீட்ைா தசல்கள் இன்சுலின் என்ை
 குளுக்ககான், இன்சுலின்

ார்தமான்கமளச் சுைக்கிைது.

ார்தமான்கமளச் சுைக்கிைது.

ார்தமான்களும் இைத்தத்தில் சர்க்கமையின் அளமவக்கட்டுப் டுத்துகின்ைன.

 இன்சுலின் குமை ாட்டினால் வரும் தநாயின் த யர் நீரிழிவு தநாய் (ையா டிஸ் தமலிைஸ்) என் தாகும்.
4. அட்ரினல் சுைப்பி:

 அட்ரினல் சுைப்பி சிறுநீைகத்தின் தமதல அமமந்து காணப் டுவதால் இவற்மைச் சுப்ைாரீனல் சுைப்பி என்று
கூறுவர்.

 அட்ரினலின் எனும்

ார்தமாமன இது சுைக்கின்ைது.

 மிகுந்த மனஅழுத்தம் மற்றும் அவசை காலங்களில் அட்ரினலின் சுைந்து இதயத்துடிப்பு, சுவாசம், இைத்த
அழுத்தம் முதலியவற்மைச் சீைாக்குகிைது.
5. விந்தகமும் அண்ைச்சுைப்பியும்:

 விந்துச் சுைப்பியும், அண்ைச்சுைப்பியும் இனப்த ருக்க
 விந்தகம் தைஸ்தைாஸ்டீதைான் என்கிை
 அண்ைகம் ஈஸ்டிதைாஜன் என்கிை
 இமவ இைண்ைாம்நிமலப்
இனப்த ருக்கத்தில்

ால்

ார்தமான்களின்

 நாம் பிைந்த உைன்

ார்தமான்கமள உற் த்திச் தசய்கின்ைன.

ார்தமாமன சுைக்கிைது.

ார்தமாமன சுைக்கிைது.

ண்புகள் வளர்ச்சிக்கும் உதவுகின்ைன.
ங்கு

ார்தமான்கள் தன்

ணிமயச் தசய்ய ஆைம்பித்து விடுகின்ைன. ஆனால், இனப்த ருக்க

ார்தமான்கள் மட்டும் இதற்கு விதிவிலக்கு.

 நாம் விைமலப்

ருவம் அமையும் தநைத்தில் இனப்த ருக்க

தயார் தசய்கின்ைன. தமலும், இைண்ைாம் நிமலப்

ால்

ார்தமான்கள், இனப்த ருக்கத்திற்காக நம்மமத்

ண்புகள் வளர்ச்சிக்குப் த ரிதும் உதவுகின்ைன.

 விந்தகமும், அண்ைகமும் இனப்த ருக்க உறுப்புகள் ஆகும்.
 விந்தகமும், அண்ைகமும் பிட்யூட்ைரி சுைப்பியால் முதிர்ச்சியின் த ாது தூண்ைப் டுகிைது.
சிறுவர்

 ஆண்களுக்கு விந்தகம் மூலமாக தைஸ்தைாஸ்டிதைான் என்கிை
 இந்த

ார்தமான்

முதல்

நிமல,

இைண்ைாம்

நிமலப்

ார்தமாமன உற் த்தி தசய்ய டுகிைது.

ால்

ண்புகளின்

வளர்ச்சிக்கும்,

விந்தணுக்களின்

தசயல் ாட்டிற்கும் உதவி புரிகின்ைன.
சிறுமியர்

 த ண்களுக்கு

அண்ைகம்

மூலமாக

ஈஸ்டிதைாஜன்

மற்றும்

புதைாதஜஸ்டிதைான்

என்கிை

ார்தமான்கள்

சுைக்கின்ைன.

 இமவ த ண்களின் முதல் நிமல, இைண்ைாம் நிமலப்


இவற்மைத் தவிை அட்ரினலின் புைணிப்



ஸ்டிைாய்டு

ார்தமான்கள் விைமலப்

ால்

ண்புகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்ைன.

குதி ஸ்டிைாய்டு

ார்தமாமன இரு

ாலருக்கும் சுைக்கின்ைது.

ருவத்தின் வளர்ச்சி அதிகரித்தலுக்கு உதவுகின்ைது.

மனித வாழ்வில் இனப்த ருக்கக் கால நிமல

 இனப்த ருக்கக்

காலநிமல

என் து

விந்தணுவும்,

முட்மையும்

உற் த்தி

தசய்யும்

காலநிமலமயதய

நாம்

இனப்த ருக்கக் காலநிமல என்கிதைாம்.

 த ண்ணின் இனப்த ருக்கக் காலநிமல த ாதுவாக 13 முதல் 50 வயது வமை இருக்கும்.
 ஆணுக்கு சுமார் 13 முதல் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும்.
 த ாதுவாக இனப்த ருக்கக் காலநிமல மனிதனுக்கு மனிதன் தவறு டும்.
த ண்களின் இனப்த ருக்கக் கால நிமலமயக் கீழ்க்கண்ைவற்றில் இருந்து அறியலாம்.
1. அண்ைம் தவளிதயற்ைம்:

 அண்ைச் சுைப்பியிலிருந்து அண்ைம் தவளிதயறுவது அண்ை தவளிதயற்ைம் எனப் டுகிைது. இந்நிகழ்ச்சியில் ஒரு
மாதத்திற்கு ஒரு முட்மை தவளிதயறும்.
2. மாதவிைாய் நிமல:

 இந்நிமலயில் தவளிப் மையாகத் ததான்றும் ஒரு சுைற்சி முமையிலான நிகழ்வு ஆகும். இந்நிகழ்ச்சி த ண்களுக்கு
மட்டும்

ார்தமான்களால் கட்டுப் டுத்தப் டுகின்ைது. இந்நிகழ்வின் காலஅளவு சுமார் 3-5 நாள்கள் ஆகும்.

3. கர்ப் ம்:

 அண்ைமும் விந்தணுவும் ஒன்றுைன் ஒன்று கலக்கும் நிமலக்குக் கருவுறுதல் என்று த யர். கருமுட்மை, கருப்ம யின்
சுவர்களில் ஒட்டிக் தகாண்டு கரு வளர்ச்சியமைவதால் கர்ப் ம் உருவாகிைது.
4. மாதவிமைவு நிமல:

 இக்காலம்

இனப்த ருக்கக்

காலநிமலயின்

கமைசி

நிமலயாகும்.

இக்காலநிமலயில்

மாதவிைாய்

மற்றும்

உதிைப்த ாக்கு வருவது நின்று விடும். த ாதுவாக மாதவிமைவு சுமார் 50 வயதில் நிகழும்.
ால் நிர்ணயம்

 குதைாதமாதசாம்கள் ஓரு நூலிமை த ான்று உட்கருவில் (நியூக்ளியஸில்) அமமந்திருக்கும்.
 ஒவ்தவாரு தசல்லும் 23 தஜாடி குதைாதமாதசாம்கமள உள்ளைக்கியது.
 இதில் 22 தஜாடிகள் ஆட்தைாதசாம்கள் என்ைமைக்கப் டுகின்ைன.
 கமைசி 23வது தஜாடி ஆணிற்கும் த ண்ணிற்கும் மாறு ட்டு இருக்கும். இமவ

ால்

ண்புகமள நிர்ணயிப் தால்

ால் குதைாதமாதசாம்கள் என்று அமைக்கப் டுகின்ைன.



ால் குதைாதமாதசாம்கள் இரு வமகப் டும். அமவ X மற்றும் Y குதைாதமாதசாம்களாகும்.

 த ண்கள் தம் உைற்தசல்களில் இரு X குதைாதமாதசாம்கமளப் (XX) த ற்றுள்ளனர்.

 ஆண்கள் தம் உைற்தசல்களில் ஒரு X மற்றும் ஒரு Y குதைாதமாதசாம்கமளப் த ற்றுள்ளனர் (XY).
 இனப்த ருக்கச் தசல்கள் உற் த்தி ஆகும்த ாது குதைாதமாதசாம்கள்

ாதியாகக் குமைக்கப் டுகின்ைன (46

குதைாதமாதசாம்கள் 23 ஆக குமைக்கப் டுகின்ைது).

 X குதைாதமாதசாம் உள்ள ஆண் விந்தணு ஒரு த ண்ணின் இனப்த ருக்கச் தசல்லுைன் இமணயும்த ாது (XX)
அக்கரு முட்மை த ண்ணாக வளர்கின்ைது.

 Y குதைாதமாதசாம் உள்ள விந்தணு ஒரு த ண்ணின் இனப்த ருக்கச் தசல்லுைன் இமணயும்த ாது (XY)
அக்கருமுட்மை ஆணாக வளர்கின்ைது.

 குைந்மத ஆணா த ண்ணா என நிர்ணயம் தசய்வது தந்மத.
இனப்த ருக்க நலம்

 விைமலப்

ருவத்தில் வளரும் குைந்மதகள் தங்களின் உணவு, உைற் யிற்சி, தன் சுத்தம் ஆகியவற்றில்

 முக்கியக் கவனம் தசலுத்த தவண்டும்.
 தன் சுத்தம் என் து ஆண் த ண் இனப்த ருக்க உறுப்புகளின் சுத்தத்மதயும் குறிக்கும்.
ஊட்ைச்சத்துத் ததமவகள்

 விைமலப் ருவத்தினருக்குத் திடீர் வளர்ச்சியின் காைணமாகவும் அதிக உைற்தசயல் ாட்டின் காைணமாகவும் அதிக
அளவு கதலாரிகள் நிமைந்த ஊட்ைச்சத்துத் ததமவப் டுகின்ைன.

 ஊட்ைச்சத்துக் குமை ாட்ைால் அவர்களின் உைல் வளர்ச்சி பின்னமைவததாடு அறிவு வளர்ச்சிமயயும்
அவர்களின்

ாதிக்கிைது.

ால் முதிர்ச்சிமயயும் பின்னமையச் தசய்கின்ைது.

 விைமலப் ருவத்தில் அவர்களின் உைல் வளர்ச்சி, அறிவு வளர்ச்சிக்குத் ததமவயான ஊட்ைச்சத்துள்ள உணமவ
உட்தகாள்ள தவண்டும். இது அவர்களின் உைல், அறிவு வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்லாமல், குறிப் ாகப் த ண் பிள்மளகள்
கருவுறும் காலத்திற்குத் ததமவயான ஊட்ைச்சத்திமனயும் தசமிக்கும் வமகயில் இருத்தல் தவண்டும்.

 குமைப் ருவத்தில் நுமையும்த ாது உண்ைாகும் தநாய்களாகிய குமைந்த மற்றும் உயர் இைத்த அழுத்தம்,
ஆஸ்டிதயா த ாதைாசிஸ் (எலும்புகளில் கால்சியம் குமைவதால் எளிதில் உமையும் தன்மமயமையும்) த ான்ைவற்மை
ஈடுகட்ை ஊட்ைச் சத்துத் ததமவ.

 உைலில் தவகமான வளர்ச்சி ஏற் டுவதால் புைதமும் மாவுச் சத்தும் அதிகமாகத் ததமவப் டுகின்ைது.
தாது உப்புகள் :

 எலும்பு மண்ைலத்தின் வளர்ச்சியாலும் இைத்தத்தின் கன அளவு அதிகரிப் தாலும் கால்சியம்,
இரும்புச்சத்து த ான்ைமவ விைமலப்

ாஸ் ைஸ்

ருவத்தினருக்கு அதிகம் ததமவப் டுகின்ைன.

கால்சியம் :

 பிற்காலத்தில்

எலும்புகள்

எளிதில்

ததமவப் டுகின்ைது. கால்சியம்,

ால்,

உமையக்கூடியதாக

மாைாமல்

இருக்கக்

கால்சியம்

அதிகமாகத்

ால்சார்ந்த உணவுப் த ாருள்களில் அதிகம் காணப் டுகிைது.

அதயாடின் :

 மதைாய்டு சுைப்பி சார்ந்த தநாய்கமளத் தடுக்க இது உதவுகிைது.
இரும்பு :

 இரும்புச் சத்துக் குமைவால் வரும் தநாயின் த யர் அனீமியா.
 இக்குமை ாட்டிமனப் த ாக்க இரும்புத் தாது நிமைந்த உணவு வமககமள உட்தகாள்ள தவண்டும்.
 ஆண்களுக்கு விைமலப்

ருவத்தில் தமசகள் வளர்ச்சி அதிகரிப் தால் த ாதிய அளவு இரும்புத்தாது அவசியம்

ததமவ.

 த ண்களுக்குத் தமச வளர்ச்சியும், மாதவிைாயும் ஏற் டுவதால் அவர்களும் இச்சத்மதத் ததமவயான அளவு
உட்தகாள்ள தவண்டும். இல்மலதயனில், குமை ாட்டு தநாய்கள் ததான்றும்.



ச்மசக் கீமைவமககள், தவல்லம், முழு

ருப்பு வமககள் ஆகியவற்றில் இரும்புச்சத்து அதிகளவு காணப் டுகிைது.

 விைமலப் ருவத்தில் சுத்தமான சரிவிகித உணவு உண்ணுதல் தவண்டும்.

 இளம் ருவத்தினர் அதிகம் தவைாகப்

யன் டுத்தும் த ாருள் ஆல்க

ஞா கமைதி ஏற் டுவததாடு ஈைல் தகட்டுப்த ாகும் (த

ால். மது அருந்துவதால் அடிக்கடி

மைடிஸ்).

மருந்து :

 பிைஞ்சு தமாழி தசால்லான டிதைாக் (Drogue - காய்ந்த தசடி) என் தில் இருந்து டிைக் என்ை தசால் த ைப் ட்ைது.
 டிைக்

ஒரு

தவதிப்த ாருள்.

நமக்கு

உைல்நிமல

சரியில்லாத

த ாது

மட்டும்

எடுத்துக்

தகாண்டு

தநாய்

குணமானவுைன் நிறுத்தி விைலாம்.

 ஓபியம், த

ைாய்ன், மரிஜிவானா, தகாகய்ன் ஆகியன சட்ைத்திற்குப் புைம் ான மருந்துகளாகும்.

புமகத்தலின் தீமமகள்

 20ம் நூற்ைாண்டில் உைல் நலத்திற்கு மிகவும் தகடு விமளவிக்கக் கூடிய த ாருளாகச் சிகதைட் உள்ளது. சிகதைட்
புமகக்காமல் இருந்தால் நம்மால் நிமைய வியாதிகமளத் தடுக்க முடியும்.

 புமகயிமலப் த ாருள்களான சிகதைட், சுருட்டு, புமகயிமல கலந்த சுமவத்தல் மற்றும் புமகயிமலப் த ாடி வமககள்
மிகவும் தகடுதலானமவ. சிகதைட்

ற்ை மவத்ததும் உைதன அது நம் உைமலப்

ாதிக்கும் தவதியியல் த ாருளாக

உருமாறுகிைது.

 ஒவ்தவாரு சிகதைட்டும், புமகக்கும்த ாது அதிலுள்ள நிக்தகாடின், அம்தமானியா, அசிட்தைான், ஃ ார்மால்டிம

டு,

மநட்ைஜன் சயமனடு த ான்ை தவதிப்த ாருள்கள் மைணத்மத விமளவிக்கக் கூடியமவ, இமவ 40 வமகயான
புற்றுதநாய்க்குக் காைணிகளாகவும் அமமகின்ைது.

 புமகப் தால் உண்ைாகும் தீய விமளவுகள் தகட்ை தகாழுப்பின் அளமவ அதிகரித்து, நல்ல தகாழுப்பின் அளமவக்
குமைக்கின்ைது.

 இைத்த

நாளங்கள்

சுருங்கி

அதன்

சுவர்கள்

ாதிப் மைகின்ைன.

பின்

இைத்தத்தின்

ஓட்ைத்திைமன

அதிகரிக்கின்ைது. இதனால் இைத்தம் உமைதல் நமைத ை வாய்ப்பு உள்ளது. தமலும், மாைமைப்பும், வாத
தநாய்களும் வரும். 80 விழுக்காடு புற்றுதநாய்கள் புமகத்தலால் வரு மவ.

 புமகப் பிடித்தலால் ஆஸ்துமா பிைாங்மகடிஸ், நிதமானியா மற்றும் எம்ம சீமா த ான்ை தநாய்கள் தீவிைமாகும்.
 வயிற்றில் அல்சரும் கண்புமை தநாய்களும் வைக்காைணமாகும்.
 ஆணிற்கும் த ண்ணிற்கும் மலட்டுத் தன்மமமய ஏற் டுத்தும்.
 புமகப் வரின் வழித்ததான்ைல்களும் ஆஸ்துமா, காது ததாைர்புள்ள வியாதிகளால்

ாதிக்கப் டுவர்.

முமளகட்டுதல்

 முமளப் யிர் என் து ஓர் உயிருள்ள, தநாதிகள் நிமைந்த குமைவான கதலாரிகமள உமைய இயற்மக உணவாகும்.
 தானியத்தில் உள்ளமதவிை இதில் மவட்ைமின் A சத்துகள் இருமைங்கு உள்ளது.
 B, C மவட்ைமின்கள் ஐந்திலிருந்து

த்து மைங்கு வமை அதிகரிக்கும்.

 இதிலுள்ள புைதங்கள் தவகுவிமைவில் தசரிமானம் அமைகின்ைன. தமலும்,

ல புதிய தநாதிகளும் உருவாகின்ைன.

 இதில் ஒரு குறிப்பிட்ை அளவு உயரிய தாதுஉப்புகளான கால்சியம், இரும்பு, துத்தநாகம் ஆகியமவ உள்ளன.
 விமதகள் முமளத்தபின் அதில் உள்ள ஸ்ைார்ச் எளிய சர்க்கமையாக மாற்ைப் டுகின்ைது.
 தமலும் நீண்ை சங்கிலிமய உமைய புைதங்கள் எளிதில் தசரிக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளாக மாற்ைப் டுகின்ைன.
 முமளகட்டிய அவமை மற்றும் விமதகள் ஓைளவு தசரிமானம் அமைந்து அதிக அளவு தநாதிகமள உமைய
உணவாகும்.

 சூரியகாந்தி விமதகள் மற்றும் மங்பீன்ஸ் (உளுந்து வமககள்) த ான்ைமவகள் முமளகட்ைப்
 ஒரு நல்ல முமளகட்டிய மங்பீன்ஸ் சமமயலுக்கு உகந்த

யன் டுகின்ைன.

யிைாகும்.

 த ரும் ாலும் பீன்ஸில் முமளகள் மட்டுதம உ தயாகிக்க ஏற்ைது. மிகவும் அைர்த்தியாக முமளத்திருக்கும். தசாயா
மற்றும் கிட்னி பீன்ஸ் முமளகள் தகடுதலானமவகளாகக் கருதப் டுகின்ைன.

 தலன்டில்ஸ், கறுப்புக் கண் பீன்ஸ்,

ார்டிரிஜ்

மற்றும் வாயு ததாந்தைவு தரும். முமளகட்டிய

ட்ைாணி, தவர்க்கைமல ஆகியமவ எளிதில் தசரிமானம் ஆகாது
யிர்களில் மவட்ைமின் சி அளவு அதிகரிக்கின்ைது.

புற்றுதநாயும் அதமனத் தடுக்கும் முமைகளும்

 சாதைணமாக நம் உைலிலுள்ள தசல்களில் ஒழுங்கான முமையில் பிரிதல் தசயல் நமைத றுகிைது.
 புற்றுதநாயால்

ாதிக்கப் ட்ைவரின்

புற்றுதநாய் தசல்கள் அதிலுள்ள ஜீன்களின் குமை ாட்ைால் ஒழுங்கற்ை

முமையில் த ருக ஆைம்பிக்கும். இந்நிகழ்வு ததாைக்கநிமல எனப் டும்.

 சூழ்நிமலக்

காைணிகளான

கதிர்வீச்சு,

மவைஸ்

ததாற்று,

சிலவமக

தவதியியல்

த ாருள்களால்

இமவ

தூண்ைப் ைலாம்.

 புற்றுச் தசல்களால் நம் வளர்சிமத மாற்ைத்தில் மாறு ாடு ஏற் டுகிைது. புற்றுச்தசல்கள் ஓர் இைத்திலிருந்து
மற்தைார் இைத்திற்கு இைத்த ஓட்ைம் மூலமாகப்

ைவுகின்ைது. இச்தசயல் இைண்ைாம் நிமலப் புற்றுக் கட்டிமயத்

ததாற்றுவிக்கின்ைது. இதமன ‘தமட்ைாஸ்ைாசிஸ்’ என்ைமைப் ர்.

 சாதாைணமாகச் தசல்கள் ஓர் ஒழுங்கான முமையில் பிரிந்து, வளர்ந்து பின் இைக்கின்ைன. இச்சுைற்சி முமைக்கு
‘அத ாப்ைாசிஸ்’ என்று த யர். இம்முமையில் ஏததனும் மாற்ைம் அல்லது குமை ாடு தநருமானால், ஒழுங்கற்ை
பிரிதல் நமைத ற்ை அச்தசல் அழிந்துத ாகாமல் தமலும்
அசாதாைணமான

தசல்கள்

ததான்றி

உைல்

ல தசல்கமள உற் த்தி தசய்கின்ைது. இதனால்

இயக்கத்திற்குக்

கட்டுப் ைாமல்

தன்னிச்மசயாக

இயங்க

ஆைம்பிக்கின்ைன.

 புற்றுதநாயின் அறிகுறி அது ததான்றும் இைத்மதப் த ாருத்தும்,

ைவிய இைத்மதப் த ாருத்தும், அதன்

அளவிமனப் த ாருத்தும் தவறு டும். ததாலுக்கு அடியில் உள்ள புற்றுக்கட்டிமய நாம் உணை முடியும்.

 சிறு கட்டியாக விந்துப் ம யினுள் வளர்வதும் ஓர் அறிகுறியாகும். நம் ததாலில் உள்ள மச்சம் மற்றும் மருவில்
த ரிய மாற்ைங்கள் வருவதும் ததால் புற்றின் (தமலதனாமா) அறிகுறியாகும்.

 வாயின் உட் குதி, நாக்கில் தவண்புள்ளிகள் ததான்றுவது வாய்ப்புற்றின் அறிகுறியாகும்.
 சில வமகப் புற்றுதநாய்களின் அறிகுறிகள் தவளிப் மையாகத் ததரிவதில்மல. சிலவமக மூமளக் கட்டிகள் நம்
அறியும் திைமன மழுங்கடித்துவிடும்.

 கமணயத்தில் வரும் புற்றுதநாய் முதலில் அறிகுறி இல்லாமல் இருப் துத ால் இருந்து, பின்னர் கல்லீரைல், நைம்பு
மண்ைலம் மற்றும் இைத்தம் மூலமாகப்

ைவி, ததால் மற்றும் கண்கள் மஞ்சள் நிைமாக மாறுகின்ைன (மஞ்சள்

காமாமலத ால்). சில தநைங்களில் இைத்தக்குைாய் மற்றும் உறுப்புகளில் கட்டிகள் வளை ஆைம்பிக்கும்.

 எடுத்துக்காட்ைாக, த ருங்குைலில் ததான்றும் கட்டிகளால், வயிற்றுப்த ாக்கு, மலச்சிக்கல் மற்றும் மலத்துவாை
வழியில் மாற்ைம் ஏற் டும். மூத்திைப்ம

அல்லது புைாஸ்தைட் புற்றுதநாயால் மூத்திமைப் ம யின் தவமலயில்

மாற்ைம் ஏற் டும். இதனால் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் அல்லது நீண்ை தநைம் கழித்து சிறுநீர் கழித்தல் த ான்ை
உ ாமதகள் ஏற் டும்.
புற்றுதநாய் ஐந்து வமககளாக வமகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. அமவயாவன:

1. உைலின் புை மற்றும் அகப் குதிப் புற்றுதநாய்கள்: நுமையீைல், மார்பு, மலக்குைல்

குதியில்

காணப் டும்

கார்சிதனாமா வமக.

2. எலும்பு, குருத்ததலும்பு, தகாழுப்புப்

குதிப் புற்றுதநாய்கள்: இமணப்புத் திசுக்கள், தமச, தாங்குத் திசுக்களில்

காணப் டும் சார்தகாமா வமக.

3. நிணநீர் முடிச்சுகள், தநாய்த் தமைகாப்பு மண்ைலத் திசுக்களில் காணப் டும் லிம் த ாமா வமக.
4. எலும்பு மஜ்மஜயிலும், இைத்த ஓட்ைத்திலும் காணப் டும் லுக்தகமியா வமக.
5. நாளமில்லா சுைப்பிகளான மதைாய்டு, பிட்யூட்ைரி, அட்ரினல் பிை சுைப்பிகளில் காணப் டும் அடிதனாமா வமக
எனவும் வமகப் டுத்தப் டுகின்ைன.
புற்றுதநாய், மாைமைப்பு, நீரிழிவு, இைத்தக் தகாதிப்பு வைாமல் தடுக்க உதவும் தடுப்பு முமைகள்

 காய்கறிகள்,
தடுக்கலாம்.

ைங்கள் நிமைய உண் தால், மாைமைப்பு, புற்றுதநாய், நீைழிவு, இைத்தக் தகாதிப்பு தநாய் வைாமல்

 அமசவ உணவு வமககமள விைக் காய்கறிகளில் நிமைய நார்ச்சத்தும் குமைந்த அளதவயான நிமைவுற்ை தகாழுப்பு
அமிலங்களும் உள்ளன.

 நிமைய பீட்ைா கதைாடின், மவட்ைமின் C,

ல மவட்ைமின் சார்ந்துள்ள உணவு வமககமள உண்ண தவண்டும்.

 மவட்ைமின் C சத்தானது எலுமிச்மச த ான்ை

ைங்கமளத் தவிை முமளகட்டிய

யறு வமககளிலும் உண்டு.

அளவிற்கதிகமான உைல் எமைமயக் தகாண்டிருந்தால் குமைக்கவும்.

 ஊறுகாய், உப்பு நிமைந்த உணவுகமளத் தவிர்க்கவும்.
 அறுமவச்சிகிச்மசத் ததைாபி, தைடிதயாததைாபி அல்லது

ார்தமானல்

ததைாபி

மூலமாகப்

புற்றுதநாமயக்

குணப் டுத்தலாம்.
தமலும் அறிந்து தகாள்தவாம்

 முகப் ருக்கள்: சிறு கட்டி த ான்ைது. தகாழுப்புச் சுைப்பிகளில்

ாக்டீரியாக்களால் ததாற்று ஏற் டுவதால்

சீழ்க்கட்டிகளாக மாறுகிைது.

தாவை உலகம்
 R.H.விட்தைக்கர் தாவை, விலங்கினங்களின் ஐந்துலக வமகப் ாட்மை அறிமுகப் டுத்தினார்
பூஞ்மசகள்

 காளான்கள் பூஞ்மசகள் உலகத்மதச் சார்ந்தமவ.
 விட்தைக்கரின் வமகப் ாட்டில் பூஞ்மசகள் மூன்ைாவது உலகமாக உள்ளன.
 பூஞ்மசகள் தமால்டுகள், காளான்கள், தைாட்டூல்ஸ், அமைப்புக்குறிப் பூஞ்மச,

ஃப்

ந்துகள் ஆகியவற்மை

உள்ளைக்கியது.
பூஞ்மசகளின்
1.

ண்புகள்

ஒற்மைச் தசல்லால் ஆனமவ (எ.கா ஈஸ்ட்) அல்லது
லதசல்களாலானமவ (எ.கா. மைதசா ஸ், அகாரிகஸ், அஸ் ர்ஜில்லஸ்).

2.

ச்மசயம் இல்லாதலால், இமவ

ச்மச நிைத்துைன் ததான்றுவதில்மல.

3.

இவற்றின் உைல் மமசீலியம் எனப் டும் ம

4.

தசல்சுவர் மகடின் என்னும் த ாருளால் ஆனது.

5.
6.

ாலின அல்லது

ாக்களின் ததாகுப் ால் ஆனது.

ாலிலா முமையில் இனப்த ருக்கம் தசய்கின்ைன.

உணவூட்ை அடிப் மையில் பூஞ்மசகள் மூன்று வமகப் டும்.

ஒட்டுண்ணிகள் : மற்ை உயிரினங்கமளச் சார்ந்து வாழ்கின்ைன. எ.கா.

க்சீனியா

சாறுண்ணிகள் : இைந்த மற்றும் அழுகிய உயிரினங்கள் அல்லது த ாருள்கள்மீது வளரும். எ.கா. அகாரிகஸ், மைதசா ஸ்
கூட்டுயிரிகள் : பூஞ்மச +

ாசிகள் → மலக்கன்கள். பூஞ்மச + தவர்கள் → மமக்தகாமைசா

பூஞ்மசகளும் நாமும்
1.

உணவு :

 காளான்கள் புைதம், கனிமங்கமள அதிக அளவு தகாண்டுள்ளன.
 அதிக அளவு

ைவலாக உண்ணப் டு மவ த ாத்தான் காளான்களாகும் (அகாரிகஸ்).

 எல்லாக் காளான்களும் உண்ணத் தகுந்தமவ அல்ல.
 2,000 வமக உண்ணத்தகுந்த காளான்கள் உள்ளன.
உண்ணத் தகுந்த காளான்கள்

 (எ.கா.) அகாரிகஸ் கம்த ஸ்ட்ரிஸ், அகாரிகஸ் ம ஸ்த ாைஸ் த ான்ைமவ.
நச்சுத்தன்மம மிகுந்த காளான்கள் (தைாட்ஸ்டூல்ஸ்)

 எ.கா. அமானிைா மஸ்காரியா, அமானிைா

ல்தலாய்ட்ஸ் த ான்ைமவ.

 த ாதுவாக நச்சு காளான்கள் பிைகாசமான நிைங்களுைன் காணப் டும்.

2.

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்த ாருள்கள்:

 இது ஒரு தவதிப்த ாருள்.
 ஓர் உயிரினத்திலிருந்து பிரித்ததடுக்கப் ட்டு மற்தைாரு உயிரினத்மதக் தகால்லதவா அவற்றின் வளர்ச்சிமயத் தமை
தசய்யதவா

யன் டுத்தப் டுகின்ைது.

 த னிசிலின் என்ை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்த ாருள் த னிசிலியம் என்னும் பூஞ்மசயிலிருந்து த ைப் டுகிைது.
 எ.கா. ஸ்தைதைப்தைாமமசின், நிதயாமமசின், கானாமமசின், தஜன்தைாமமசின், எரித்தைாமமசின் த ான்ைமவ
த ாதுவான சில நுண்ணுயிர் எதிர்ப்த ாருளாகும்.
3.

மவட்ைமின்கள்:

 மவட்ைமின் B (மைத ாபிதளவின்) தயாரிப்பில் அஸ்ஃப்யாகாஸிப் மற்றும் எரிதமாதீசியம் அஸ்ஃப் த ான்ை
பூஞ்மசகள்

யன் டுகின்ைன.

பூஞ்மச தநாய்கள்
மனிதன் - மமதகாசஸ் (ததால், நகம், முடி மற்றும் உைல் உறுப்புகளில் ததான்றுகிைது).
விலங்குகள் - எர்காட்,

ாதப் மை,

ைர் தாமமை.

ாதப் மை

தாவைங்கள் - துருதநாய், கறுப் ழுகல், கறும்புள்ளி மற்றும் தகன்கர்

 உலகம் -

பிளான்தை (தாவை உலகம்) - பூவாத் தாவைங்கள் (கிரிப்தைாதகம்ஸ்) & பூக்கும் தாவைங்கள்

(த னதைாதகம்ஸ்)

 பூவாத் தாவைங்கள் - தாதலாம ட்டுகள் -

ாசிகள்-பூஞ்மசகள், பிைதயாம ட்டுகள் தைரிட்தைாம ட்டுகள்

 பூக்கும் தாவைங்கள் - ஜிம்தனாஸ்த ர்ம்கள் ஆஞ்சிதயா ஸ்த ர்ம்கள்
ாசிகளின் வமகப் ாடு



ாசிகள் அவற்றின் வண்ணத்தின் அடிப் மையில் வமகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன.

வ.எண்

வண்ணம்

நிைமி

வகுப்பு

தசமிப்பு உணவு

எ.கா

1

நீலப் ச்மச

ம தகாசயனின்

சயதனாம ட்ைா

சயதனா ம சியன்ஸ்ைார்ச்

ஆஸில்லதைாரியா

குதளாதைாம ட்ைா

ஸ்ைார்ச்

கிளாமிதனாதமானஸ்

ப்யூதகாஸாந்தின்

த தயாம ட்ைா

லாமினாரியன்

சர்காஸம்

ம தகாஎரித்ரின்

தைாதைாம ட்ைா

ப்தளாரிடியன் ஸ்ைார்ச்

2

ச்மச

3

ழுப்பு

4

சிவப்பு

1.

இமவ

ச்மசயம்

சுமம நிைம் தகாண்ை நீர் வாழ் தாவைங்கள். எளிமமயான, கீழ்நிமலயிலுள்ள

ாலிமச த ானியா
ைமமயான தாவைங்கள்.

இவற்றின் உைல் தவர், தண்டு, இமல என்ை தவறு ாட்டிமன த ற்றிருப் தில்மல.
2.

இமவ

ஒரு

தசல்லாகதவா,

ல

தசல்லாகதவா,

இமை

த ான்தைா

அல்லது

கிமளத்த

மைம்

காணப் டுகின்ைன.
3.

இமவ

4.

இவற்றின் தசல்சுவர் தசல்லுதலாஸால் ஆனது.

ச்மசயம் த ற்றிருப் தால் தமக்கு ததமவயான உணமவத் தாதம தயாரித்துக் தகாள்ளும்.

ாசிகளின் இனப்த ருக்கம்
உைல இனப்த ருக்கம்
1.

துண்ைாதல் எ.கா. ஸ்ம தைாமகைா

2.

ாலிலா இனப்த ருக்கம். - ஸ்த ார்கள்

3.

ால் இனப்த ருக்கம். - ஏணி இமணவு,

4.

ால் உறுப்புகளான ஆந்த்ரிடியம், ஆர்க்கிதகானியம் மூலம். எ.கா. காைா

க்க இமணவு. எ.கா. ஸ்ம தைாமகைா

த ான்தைா

ாசிகளின்

யன்கள்

1. உணவு


ாசிகள் மனிதர்கள், வீட்டு விலங்குகள், மீன்களுக்கு உணவாகப்

யன் டுகின்ைன.

 எ.கா. உல்வா, தலமினாரியா, சர்காஸம், குதளாதைல்லா

2. அகர் அகர்
 இது சிவப்புப்

ாசியிலிருந்து த ைப் டுகின்ைது.

 எ.கா. தஜலிடியம், கிைாஸிதலரியா


னிக்கூழ் தயாரிக்கப்

யன் டுகிைது.

 தசாதமனக் குைாய்களில் வளர்க்கப் டும் தாவைங்களுக்கு வளர்தளப் த ாருளாகப்

யன் டுத்தப் டுகிைது.

3. அதயாடின்
 இது தலமிதனரியா எனப் டும்

ழுப்புப்

ாசியிலிருந்து த ைப் டுகிைது.

4. விண்தவளிப் யணத்தில் ாசிகள்
 கரியமில

வாயு,

உைலின்

மற்ை

ம தைதனாய்தைாஸா எனும்

கழிவுகமள

ாசி விண்தவளிப்

நீக்கவும்,

மனிதன்

யணங்களில்

சிறுநீமைச்

சிமதக்கவும்

குதளாதைல்லா

யன் டுத்தப் டுகிைது.

பிமைதயாம ட்டுகள்

 மமலப் குதிகளில் உள்ள மைங்கள்,

ாமைகளின்மீது சிறு தாவைங்கள்

சுமம நிைக் கம் ளம் த ார்த்தியதுத ால்

காணப் டும். இமவ முதன்முதலில் நீரிலிருந்து தவளிவந்து நிலத்தில் வாழ்வதற்கான தகவமமப்பிமனப் த ற்ை
தாவை வமகயினமாகும்.

 பிமைதயாம ட்டுகள் நீரின்றி இனப்த ருக்கம் தசய்ய இயலாது.
 மாஸ் எனப் டும் பிமைதயாம ட்டுகள் தவர், தண்டு, இமல ஒத்த உறுப்புகமளப் த ற்றுள்ளன.
 சந்ததி மாற்ைம் நமைத றுகின்ைது.
(ஸ்த ாதைாம ட் நிமல, தகமிட்தைாம ட் நிமல ஆகிய இைண்டும் வாழ்க்மகச் சுைற்சியில் மாறிமாறிவருகின்ைன).

 தகமிட்டுகள் மூலம்

ாலினப் த ருக்கமும், ஸ்த ார்கள், தஜம்மா கிண்ணம் மற்றும் துண்ைாதல் முமை மூலம்

ாலிலா இனப்த ருக்கமும் தசய்கின்ைன.

 இமவ நீர், நிலம் ஆகிய இைண்டிலும் வாழும் தகுதியிமனப் த ற்றுள்ளன. எனதவ இமவ பூக்கும் தன்மமயற்ை
இரு வாழ்விகள் என அமைக்கப் டுகின்ைன.
பிமைதயாம ட்டுகளின் வமகப் ாடு

1. வகுப்பு-த

ாடிதக

2. வகுப்பு-ஆந்த்ததாதசைட்தை
3. வகுப்பு-மஸ்மக
வகுப்பு - த

ாடிதக

 தவறு ாடு அமையாத உைலம்
 புதைாட்தைானீமா நிமல இல்மல
 எ.கா. ரிக்சியா
வகுப்பு - ஆந்த்ததாதசைட்தை

 ஸ்த ாதைாம ட் தாவைம் சீட்ைா, தகப்சூல் என தவறு ாடு அமைந்துள்ளது.
 புதைாட்தைானீமா நிமல இல்மல
 எ.கா. ஆந்த்ததாசிதைாஸ்
வகுப்பு - மஸ்மக

 தவர், இமல, தண்டு த ான்ை உறுப்புகளாக தவறு ாடு அமைந்துள்ளது. எ.கா. ப்யூனாரியா

பிமைதயாம ட்டுகளின்

யன்கள்

 உலர்த்தப் ட்ை பீட் மாஸ், ஸ் ாக்னம் ஆகியன எரித ாருளாகப்

யன் டுகின்ைன.

 தமலும் ஸ் ாக்னம் புமை தடுப் ானாகவும், உறிஞ்சு த ாருளாகவும் மருத்துவமமனகளில்
 ஸ் ாக்னம் விமத நாற்ைங்கால்

சுமம இல்லங்களில்

யன் டுகிைது.

யன் டுத்தப் டுகின்ைன.

 கம் ளம்த ால் மண்மண மூடி த ார்த்திக் தகாள்வதால் இமவ மண்ணரிப்ம த் தடுக்கும் திைமனக்தகாண்டுள்ளன.
தைரிதைாம ட்டுகள் / த ைணிகள்

 சாற்றுக்குைாய்க்

(வாஸ்குலார்)

கற்மைமயப்

த ற்று

முதன்முதலில்

நிலத்தில்

வாழும்

திைமனப்

த ற்ை

பூவாத்தாவைங்கள் த ைணிகளாகும்.

 இமவ சாற்றுக்குைாய்க் கற்மைப் த ற்ை பூவாத் தாவைங்கள் என அமைக்கப் டுகின்ைன. (மசலம், ப்தளாயம்
என் மவ நீர் மற்றும் உணவு கைத்தும் அமமப்பு).

 இமவ ஜூைாசிக் காலத்தில் இருந்து வாழ்ந்து வருகின்ைன.
 தவர், தண்டு, இமல என்ை தவறு ாடுகள் உள்ள உைலம்.
 இமலகள் ப்ைாண்டுகள் (ஸ்த ாதைாபில்கள்) என அமைக்கப் டுகின்ைன. அமவ கீழ்ப்புைத்தில் ஸ்த ார்கமள
உருவாக்குகின்ைன.

 இமலகள் இைண்டு ததாற்ைம் தகாண்ைமவ. எ.கா. தசலாஜிதனல்லா
 தண்டு ஒரு மட்ைநிலத் தண்ைாகும். இமவ விமதகளற்ை உண்மமயான நிலத் தாவைங்கள்
 ஸ்த ார்கள் மூலம் இனப்த ருக்கம் தமற்தகாள்ளுகின்ைன.
 ஸ்த ார்கள் த

ாதமாஸ்த ார்களாகதவா த

டிதைாஸ்த ார்களாகதவா உள்ளன.

 தகமிட்தைாம ட்களாகதவா, ஸ்த ாதைாம ட்களாகதவா நிமலகள் மிமையாக மாறி மாறி வருகின்ைன.
தைரிதைாம ட்டுகளின் வமகப் ாடு

 மஸலாப்ஸிைா - எ.கா. மஸதலாட்ைம்
 மலதகாப்ஸிைா (கிளப் மாஸ்) - எ.கா. மலதகாத ாடியம்
 ஸ்பீனாப்ஸிைா (குதிமைவால் த ைணிகள்) - எ.கா. ஈக்யுசிட்ைம்
 டீைாப்ஸிைா - எ.கா. தநப்தைாதலபிஸ்
த ைணிகளின்

யன்கள்

 அைகிய இமலகமளக் தகாண்டுள்ளதால் அைகுத் தாவைங்களாக வளர்க்கப் டுகின்ைன.
 மார்ஸிலியா உணவாகப்

யன் டுகின்ைது.

 ட்ையாப்தைரிஸ் வயிற்றுப் பூச்சி அகற்றியாகப்
 மலதகாத ாடியம் மருந்தாகப்

யன் டுகின்ைது.

யன் டுகின்ைது.

ஜிம்தனாஸ்த ர்ம்கள்

 தவர், தண்டு, இமல என்ை தவறு ாடுகள் உள்ள உைலம்.
 நன்கு வளர்ச்சியமைந்த ஆணிதவர்த் ததாகுப்பு.
 தவறு ட்ை இமலயமமப்பு.
 இைண்ைாம் நிமல வளர்ச்சி உள்ளமவ.
 ஸ்த ாதைாம ட் மற்றும் தகமிதைாம ட் நிமலகள் மாறிமாறிக் காணப் டுகின்ைன.
 ஆண் மற்றும் த ண் கூம்புகமள உருவாக்குகின்ைன.
திைந்த விமதத்தாவைங்களின் வமகப் ாடு
1. மசகதைல்ஸ் எ.கா. மசகஸ்



மன த ான்ை சிறிய மைம். (தநைானமவ, கிமளகளற்ைமவ)

 சிைகு வடிவக் கூட்டிமலகள், கூம்பு வடிவ உச்சிமய உருவாக்குகின்ைன.

2. ஜிங்க்தகாதயல்ஸ் எ.கா. ஜிங்க்தகா ம தலா ா

 இந்தக் குழுவில் வாழும் ஒதை சிற்றினம்.
 விசிறி வடிவ இமலகமளக் தகாண்டுள்ள த ரிய மைம்.
 வருத்துகிை நாற்ைம் தைக்கூடியது.
3. தகானித தைல்ஸ் எ.கா. ம னஸ்



சுமம மாைா மைங்கள், கூம்பு வடிவத் ததாற்ைமுமையமவ.

 இமலகள் ஊசி அல்லது தசதில் த ான்ைமவ.
 இைக்மக உமைய விமதகள்.
4. நீட்தைல்ஸ் எ.கா. நீட்ைம்

 உயர்

ண்புகமளக் தகாண்ை சிறிய தாவைக் கூட்ைம்.

 சூல்கள் பூப்த ான்ை தண்டின்மீது திைந்த நிமலயில் உள்ளன.
ஜிம்தனாஸ்த ர்ம்களின்

யன்கள்

1.

ம ன் தசங்கட்மை ஃபிர் தசட்ைஸ் - மைச்சாமான்கள், த ன்சில் மற்றும் தீக்குச்சிகள்

2.

ம னிலிருந்து மைக்கட்மை, எண்மணய், தைசின் த ான்ைமவ கிமைக்கின்ைன. தைசினில் இருந்து வண்ணங்கள்,
ஆயிண்தமண்ட்கள், வார்னிஸ்கள் தயாரிக்கப்

யன் டுகின்ைன.

3.

எபிட்ைா →எபிட்ரின் தயாரிக்கப்

4.

நீட்ைம் →மூட்டு வாதத்மதக் குணப் டுத்துகிைது. அகாதிஸ் →காகிதக்கூழ்→
காகிதம் தயாரிக்கப்

5.

ஆைக்தகரியா (குைங்கின் புதிர்) -

யன் டுகிைது. (ஆல்கலாய்டு) →இது ஆஸ்த்துமா தநாமயக் குணப் டுத்துகிைது.
யன் டுகிைது.

சுமம மாைாத அைகுத் தாவைம்.

ஆஞ்சிதயாஸ்த ர்ம்கள்
1.

பூக்கும் தாவைங்களின் ஒரு மிகப் த ரியததாரு ததாகுதியாக ஆஞ்சிதயாஸ்த ர்ம் உள்ளது. இக்குழு ஏைக்குமைய
2,60,000 உயிர்வாழ் தாவைங்கமளக் தகாண்ைது.

2.

புவியில் சில கடுமமயான சூழ்நிமலத் தவிை, மற்ை எல்லா இைங்களிலும் வளர்கின்ைன. இமவ சிறுதசடி யாகவும்,
த ரும்தகாடியாகவும், புதர்ச்தசடியாகவும், த ரிய மைமாகவும் உள்ளன.

3.

மசலம், புதளாயம் என்ை கைத்தும் திசுக்கமளக் தகாண்ைமவ.

4.

இைண்ைாம் நிமல வளர்ச்சி உள்ளது. ( ட்மை உருவாக்கம்)

5.

இதன் சூல்கள் சூற்ம யிலுள்ள சூலமைகளால் சூைப் ட்டுள்ளது.

 சூற்ம

பின்னர்க் கனியாக மாற்ைமமைகின்ைது.

 சூல்கள் விமதகளாக மாறுகின்ைன. விமதகள் விமதயிமலகமளக் தகாண்டுள்ளன.
 மனித வாழ்விற்கு ஆஞ்சிதயாஸ்த ர்ம்கள் இன்றியமமயாதமவ.
 உணவு, உமை, மருந்து, மைக்கட்மை, நார்கள் ஆகியவற்றுக்கு இமவதய ஆதாைம்.
ஆஞ்சிதயாஸ்த ர்ம்களின் வமகப் ாடு
1.

ஒரு வித்திமலத் தாவைம்

2.

இரு வித்திமலத் தாவைம்

ஒரு வித்திமலத் தாவைங்கள்

 தன்னுமைய விமதயினுள் ஒதை ஒரு வித்திமலமயக் தகாண்ை தாவைங்கள் ஒரு வித்திமலத் தாவைங்கள் என
அமைக்கப் டுகின்ைன.

 எ.கா. புல், தநல், தசாளம், தகாதுமம.
இரு வித்திமலத் தாவைங்கள்

 தன்னுமைய விமதயினுள் இைண்டு வித்திமலகமளக் தகாண்ை தாவைங்கள் இரு வித்திமலத் தாவைங்கள் என
அமைக்கப் டுகின்ைன.

 எ.கா. அவமை,

ட்ைாணி, மா.

இருவித்திமல, ஒருவித்திமலத் தாவைங்களின் அமமப்பு
தாவைத்தின்

குதி

தவர்
இமல

மலர்

இருவித்திமல

ஒருவித்திமல

ஆணிதவர்த் ததாகுப்பு

சல்லிதவர்த் ததாகுப்பு

வமலப்பின்னல் நைம் மமவு

இமணத ாக்கு நைம் மமவு

அல்லி, புல்லி என தவறு ாைமைந்தமவ

அல்லி, புல்லி என தவறு ாடு இல்மல. இைண்டும்

எ.கா. மா, தவம்பு, மலரின் அங்கங்கள்

ஒன்றிமணந்து பூவிதழ்களாக மாற்ைம் த ற்றுள்ளன.

4,

மலரின்

5

அல்லது

அதன்

மைங்காகக்

காணப் டும்

அங்கங்கள்

மூன்று

அல்லது

அதன்

மைங்குகளாகக் காணப் டும்

தவரின் அமமப்பு

 தவரின் புைத்ததால் மைதசாதைர்மிஸ் எனப் டும். இதில் சில தசல்கள் தவர்த்தூவிகளாக நீட்சி அமைகின்ைன. இமவ
ஒரு தசல்லால் ஆனமவ.

 அடுத்த அடுக்கு கார்தைக்ஸ். இது கைத்துதலுக்கும் தசமித்தலுக்கும்
 மசல குைாய்கள் தவரிலிருந்து தாவைத்தின் மற்ை

யன் டுகின்ைது.

ாகங்களுக்கு நீரிமனக் கைத்தும்

ணியிமனச் தசய்கின்ைன.

 ப்தளாயம் திசுக்கள் இமலயிலிருந்து உணவிமனத் தாவைத்தின் பிை உறுப்புகளுக்குக் கைத்தும் தசயலிமனச்
தசய்கின்ைன. மசலம், புதளாயத்திற்கு இமைதய ஓர் இமணப்புத்திசு உள்ளது.

 தவரின் மமயப் குதி பித் எனப் டும்.


ஒரு வித்திமலத் தாவை தவரில் பித் உள்ளது.



இரு வித்திமலத் தாவை தவரில் பித் இல்மல.



இது உணவு தசமிப் தற்குப்

யன் டுகிைது.

தண்டின் அமமப்பு

 க்யூட்டிகிள் - தமழுகுப்

ைலம், எபிதைர்மிஸ் (புைத்ததால்) - உருமள வடிவமுமையமவ

ாதுகாப்ம

அளிக்கின்ைன.

ல தசல்களால் ஆன தூவிகமள உருவாக்குகின்ைன.

 கார்தைக்ஸ் (புைணி) - இது மூன்று

குதிகளாகப் பிரிக்கப் ட்டுள்ளது.

 தகாலன்மகமா- தடிப் ான தசல்சுவர் தகாண்ைது - தாங்குதல்


ல கற்மை அமமவு ( ல முமன மசலம்)



எ.கா. ஒரு வித்திமலத் தாவைதவர்.



நான்கு கற்மை அமமவு (நான்கு முமன மசலம்) எ.கா. இரு வித்திமலத் தாவைதவர்.

 குதளாைன்மகமா - தமல்லிய சுவர் தகாண்ைது. இதில்


ணிமயச் தசய்கின்ைது.

ச்மசயம் உள்ளதால் ஒளிச்தசர்க்மகயில் துமண தசய்கிைது.

ாைன்மகமா - தமல்லிய சுவர் உமையது - தசமிப்பு, காற்தைாட்ைத்திற்கு உதவுகிைது.

 எண்தைாதைர்மிஸ் - (ஸ்ைார்ச் உமை) - பீப் ாய் வடிவமுமையது. இது

ாதுகாத்தல், கைத்துதல் த ான்ை

தசய்கிைது.

 த ரிமசக்கிள்- ஸ்கிளிதைன்மகமாவும்

ாைன்மகமாவும் மாறி மாறி அமமந்துள்ளன.

வாஸ்குலார் கற்மை

 ப்தளாயம்
 தகம்பியம்
 மசலம்

-

உணவுக் கைத்துதல்

-

இைண்ைாம் நிமல வளர்ச்சி

-

நீர் கைத்துதல்

 குறுக்குக் கதிர்

-

வாஸ்குலார் கற்மைகளுக்கு இமைதய

 பித்

-

கைத்துதலில்

யன் டுகின்ைது.

ைவுகிைது

ணிகமளச்

இருவித்திமலத் தாவை இமலயின் அமமப்பு

 கியூட்டிகிள் - புைத்ததாலின் தவளி அடுக்கு.
 தமற்புைத்ததால் - உருமள வடிவச் தசல்கள்,

ாதுகாப்பிற்குப்

யன் டுகிைது.

 வாஸ்குலார் கற்மை - மசலம் நீரிமனக் கைத்துகிைது. புதளாயம் உணவிமனக் கைத்துகின்ைது.
 கீழ்ப்புைத்ததால் - உருமள வடிவ தசல்கள், இமலத் துமளகமளப் த ற்றுள்ளன. நீைாவிப்த ாக்கு மற்றும் வாயு
ரிமாற்ைத்தில் துமண தசய்கின்ைது

 மீதசாபில் திசு.
 இருபுைம் ஒத்த அமமப்புமைய இமல (ஐதசாம தலட்ைைல்) - ஒரு வித்திமலத் தாவை இமலயில் ாலிதஸடு அல்லது
ஸ் ாஞ்சி ாைன்மகமா, இவற்றில் ஏததனும் ஒன்று மட்டும் காணப் டும்.

 தமல் கீழ் இமல (ைார்சிதவண்ட்ைல்) - இரு வித்திமலத் தாவை இமலயில் ாலிதஸடு மற்றும் ஸ் ாஞ்சி ாைன்மகமா
இைண்டும் காணப் டுகின்ைன.



ாலிதஸடு

ாைன்மகமா - குைாய் வடிவ தசல்கள் அதிக

சுங்கணிகங்கமள த ற்றுள்ளன. ஒளிச்தசர்க்மகக்குச்

துமண தசய்கின்ைன.

 ஸ் ான்சி

ாைன்மகமா

-

முட்மை

அல்லது

வட்ை

வடிவமுமையமவ

குமைவானப்

சுங்கணிகங்கமளப்

த ற்றிருள்ளன. தசமிப்பு மற்றும் கைத்துதலில் துமண தசய்கின்ைன.
தமலும் அறிந்து தகாள்தவாம்

 இதுவமை 1 இலட்சத்திற்கும் தமற் ட்ை பூஞ்மசயினங்கள் கண்ைறியப் ட்டுப் த யரிைப் ட்டுள்ளன.
 சுற்றுச்சூைல்

ாதிப்பிமன உணர்த்தும் உயிர்க் காட்டிகளாக மலக்கன்கள் விளங்குகின்ைன.

 கிளாவிஸ்தசப்ஸ்

ர் ர்ரியா- கற்கனவு

பூஞ்மசகமள

(உளவுப்

பூஞ்மச)

இமளஞர்களுக்கு உண்மமக்குப் புைம் ான, தலசானமதப் த ான்ை வானில்

ஏமாற்ைத்தால்

ாதிக்கப் ட்ை

ைக்கும் மாமயமய ஏற் டுத்தி த ரும்

ாதிப்ம த் தருகிைது.

 ஆஸ் ரிஜில்லஸ் குைந்மதகளிைம் ஒவ்வாமமமய ஏற் டுத்துகிைது.
 கிளாதைாஸ்த ாரியம் ஒவ்வாமமயிலிருந்து

ாதுகாக்கிைது.

 கலித ார்னியா இைாட்சத தகல்ப் என் மவ ஒரு

ழுப்பு நிைக் கைல் ாசிகளாகும்.

 இைாட்சத தகல்ப் ஒரு நாளிற்கு சுமார் 15 தச.மீ. வளர்ந்து ஒரு வருைத்தில் சுமார் 50 மீட்ைர் (160 அடி) நீளம்
வமை வளைக் கூடியது. இைாட்சத தகல்ப் தான் உலகில் மிக தவகமாக வளரும் கைல் ாசி ஆகும்.

 ஸ் ாக்னம் மாஸ் ஒரு காலத்தில் குைந்மத களுக்கு ஒருமுமை மட்டும்

யன் டுத்தும்

கால்சட்மையாகப்

யன் டுத்தப் ட்ைது. ஸ் ாக்னம் திைவத்மத நன்கு உறிஞ்சக் கூடியது.

நுண்ணுயிரிகள்
 நுண்தணாக்கியின் உதவியுைன் மட்டுதம

ார்க்க முடியும் உயிரினங்கமள நுண்ணுயிரிகள் என்று அமைக்கிதைாம்.

 நுண்ணுயிரிகமள மமக்ைான், மில்லிமமக்ைான் ஆகிய அலகுகளால் அளக்கலாம்.
 நுண்ணுயிரிகளுக்கு

எடுத்துக்காட்டு:

மவைஸ்,

ாக்டீரியா,

ாசிகள்,

பூஞ்மசகள்,

புதைாட்தைாதசாவாத்

ததாகுதிகமளச் சார்ந்த அமீ ா, பிளாஸ்தமாடியம்.
மவைஸ்

 மவைஸ் என்ை வார்த்மத இலத்தீன் தமாழியிலிருந்து எடுக்கப் ட்ைது.
 மவைஸ் என் தன் த ாருள் நஞ்சு என் தாகும்.
 மவைஸ்கள் மிகச்சிறிய, எளிமமயான நுண்ணுயிரி ஆகும்.
 மவைஸ்கமளக் குறித்த அறிவியல் மவைாலஜி என்ைமைக்கப் டுகிைது.
 மவைஸ்கள், உயிருள்ளமவ மற்றும் உயிைற்ைமவகளின்
உயிருள்ளவற்றின் எல்மலக்தகாடு எனப் டும்.

ண்புகமளக் தகாண்டுள்ளன. ஆகதவ, அமவ உயிைற்ை,

 மவைஸ்கள் எந்த உயிரிமயத் தாக்கி அதனுள் தன்மனப் த ருக்கிக் தகாள்கிைததா அது விருந்ததாம்பி தசல்
என்ைமைக்கப் டுகிைது.

 விருந்ததாம்பிச் தசல்லிற்கு தவளிதய அமவ உயிருள்ள

ண்புகமள தவளிப் டுத்துவதில்மல.

விருந்ததாம்பியின் அடிப் மையில் மவைஸ்கமள ஐந்து வமகயாக வமகப் டுத்தலாம்.
நுண்ணுயிரிகள்

 மவைஸ்,

ாக்டீரியா, பூஞ்மசகள்,

ாசிகள், புதைாட்தைாதசாவா

 மவைமஸ முதன்முதலில் ைஷ்யாமவச் சார்ந்த தாவைவியல் அறிஞர் ஐவதனாஸ்கி 1892ம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார்.
மவைஸ்



ாக்டீரிதயாத ஜ்,

 ம ட்தைாத ஜ் (தாவை மவைஸ்கள்),
 ம தகாத ஜ் ( ாசி மவைஸ்கள்),
 சூத ஜ் (விலங்கு மவைஸ்கள்),
 மமக்தகாத ஜ் (பூஞ்மச மவைஸ்கள்)
ாக்டீரியா

 லாக்தைா

ாசில்லஸ் என்ை

ாக்டீரியா

ாமலத் தயிைாக மாற்றுகிைது.



ாக்டீரியா ஒரு தசல்லால் ஆன ஒரு நுண்ணுயிரி ஆகும்.



ாக்டீரியா நுண்ணுயிர் ததாகுதிமயச் சார்ந்தது.



ாக்டீரியாமவக் குறித்த அறிவியல்



ாக்டீரீயாமவ 1675ம் ஆண்டு ைச்சு அறிவியல் அறிஞைான ஆண்ைன் வான் லூவன்

ாக்டீரியாலஜி என்ைமைக்கப் டுகிைது.
ுக் என் வர் கூட்டு

நுண்தணாக்கியின் மூலமாகக் கண்ைறிந்தார்.

 லூயி ாஸ்டியர், இைா ர்ட் தகாச் லாட் லிஸ்ைர் த ான்ைார்

ாக்டீரியங்கமளப்

ற்றி விரிவான ஆய்வுகமள

தமற்தகாண்ைனர்.



ாக்டீரியாவின் உைல் அமமப்ம

எலக்ட்ைான் நுண்தணாக்கி மூலம் அறிந்து தகாள்ளலாம்.

ாக்டீரியாவின் தசல்

புதைாதகரிதயாட்டிக் தசல் ஆகும்.



ாக்டீரியாவிற்கு விமைப் ான தசல்சுவர் உண்டு.

 தசல்சுவைானது

ாக்டீரியாவிற்குப்

ாதுகாப்ம யும், நிமலயான வடிவத்மதயும் தகாடுக்கிைது.

 தசல்சுவருக்குள் உள்ள உயிருள்ள த ாருள் புதைாட்தைாபிளாசம் என்ைமைக்கப் டுகிைது.
 புதைாட்தைா பிளாசமானது தசல்சவ்வு, நியூக்ளியஸ் த ாருள்கள் மற்றும் மசட்தைாபிளாசம் என்று பிரிக்கப் டுகிைது.
 புைச்சவ்வுமைய தசல்லின்

குதிப் த ாருள்களான தகால்மக உறுப்புகள் மமட்தைாகாண்டிரியா, எண்தைா பிளாஸ்மிக்

வமலப்பின்னல், மலதசாதசாம் த ான்ைமவ காணப் டுவதில்மல.



ாக்டீரிதயா குதளாதைாபில் நிைமிகள் மசட்தைாபிளாசத்தில் காணப் டுகின்ைன.

 நியூக்ளியஸ் த ாருள்கள் வட்ைவடிவிலான டி.என்.ஏ ஆகும். இது உட்கரு உமையால் சூைப் ைவில்மல. நூல்
த ான்ை துமண உறுப்புகளான கமசயிமைகள் காணப் டுகின்ைன.

 கமசயிமைகள் இைப்த யர்ச்சிக்கு உதவுகின்ைன.
 மிகவும் தமல்லியதாக, முடித ான்ை அமமப்பு தகாண்ைதாக இருக்கும் அமமப்புகளுக்கு ம லிகள் என்று த யர்.
 ம லிகள் இமணவு உறுப் ாகச் தசயல் டுகின்ைன.


ாக்டீரியாக்கமள மமக்ைான் என்ை அலகால் அளக்கலாம்.

 1 மமக்ைான் = 1/1000 மில்லி மீட்ைர்
ாக்டீரியாவின் வடிவத்மத மவத்து அவற்மை நான்கு வமககளாகப் பிரிக்கலாம்
1.

காக்கஸ்

(உருமள வடிவம்)

2.

த சில்லஸ்

(குச்சி வடிவம்)

3.

ஸ்ம ரில்லம்

(சுருள் வடிவம்)

4.

விப்ரிதயா

(கால்புள்ளி வடிவம்)

கமசயிமைகளின் எண்ணிக்மக, அமமவு முமையின் அடிப் மையில்

ாக்டீரியங்களின் வமககள்

1.

ஒற்மைக் கமசயிமை வமக: ஒரு முமனயில் ஒதை ஒரு கமசயிமை மட்டும் தகாண்ை

2.

இருமுமனக் கமசயிமை வமக: இரு முமனகளிலும் கமசயிமைகமளக் தகாண்ை

3.

ஏட்மைக்கஸ்: கமசயிமைகளற்ைமவ.

4.

ஒரு கற்மை கமசயிமை வமக: கற்மையான கமசயிமைகள் ஒரு முமனயில் மட்டும் காணப் டும்.

5.

த ரிட்மைகஸ் கமசயிமை வமக: இமவ தசல்மலச் சுற்றிக் கமசயிமைகள் தகாண்ை

ாக்டீரியம்.
ாக்டீரியம்.

ாக்டீரியங்கள் ஆகும்.

கிளாமிதைாதமானாஸ்

 கிளாமிதைாதமானாஸ் என் ன எளிய ஒரு தசல்லால் ஆன

ச்மச நிைப்

ாசிகள் ஆகும்.

 இமவ உருமள வடிவிதலா, முட்மை வடிவிதலா காணப் டும்.
 புதைாட்தைா பிளாசத்மதச் சுற்றிச் தசல்லுதலாஸால் ஆன தசல்சுவர் காணப் டுகிைது.
 தசல்சுவர் த க்டின் உமைகளால் சூைப் ட்டுள்ளது.
 த ரிய கிண்ண வடிவிலான


ச்மசயம் காணப் டுகிைது.

ச்மசயத்தினுள் ம ரினாயிடு, ஸ்ைார்ச் ஆகியமவ காணப் டுகின்ைன.

 கிளாமிதைாதமானாஸின் தமற் குதியில் ஒரு தஜாடி கமசயிமைகள் காணப் டுகின்ைன. அமவ இைப்த யர்ச்சிக்குப்
யன் டுகின்ைன.

 கமசயிமைக்குக் கீதை ஒரு தவற்றிைக்குமிழ் காணப் டுகிைது.


ார்மவக்கதுப்புகள் வாக்குதவாலின் தமல்புைத்தில் ஒரு முமனயில் காணப் டுகின்ைன.



ாசிகள்

அவற்றில்

காணப் டும்

வண்ணநிைமிகளின்

அடிப் மையில்

நான்கு

வமககளாக

வமகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன.



ாசிகமளக் குறித்த அறிவியல் ம க்காலஜி என்று அமைக்கப் டுகிைது.

பூஞ்மசகள்

 சர்க்கமைக்கமைசல், ஆல்க

ாலாக மாற்ைமமைந்து கார் ன்மை ஆக்மசமை தவளியிடுகிைது. இந்நிகழ்விற்கு

தநாதித்தல் என்று த யர்.

 தநாதித்தலுக்குப் பின் சர்க்கமைக் கமைசலில் ஒரு வித வாசமன ஏற் டுகிைது.
 ஒயின் மற்றும் கருப் ஞ் சாற்றிலிருந்து தயாரிக்கப் டும் ஆல்க

ால் த ான்ைமவ தநாதித்தல் முமையில் ஈஸ்ட்

என்னும் பூஞ்மசயின் விமனயால் தயாரிக்கப் டுகிைது.

 ஈஸ்ட் ஒரு தசல்லாலான சாறுண்ணி வமகப் பூஞ்மச ஆகும்.
 பூஞ்மசயின் நியூக்கிளியஸ் வாக்குதவாலின் ஒரு மூமலயில் காணப் டும்.
 மசட்தைாபிளாசத்தில் எண்தைாபிளாஸ்மிக் வமலப்பின்னல், மைத ாதசாம்கள், மமட்தைா காண்டிரியாக்கள் த ான்ை
நுண்உறுப்புகள் காணப் டுகின்ைன.

 பூஞ்மசகளில்

ச்மசயம் காணப் டுவதில்மல. ஆகதவ, அமவ தாமாகதவ உணமவத் தயாரிக்க இயலாது.

 பூஞ்மசகள் குறித்த அறிவியல் மமக்காலஜி என்று அமைக்கப் டுகிைது.
 பூஞ்மசகள் சாறுண்ணிகளாகதவா, ஒட்டுண்ணிகளாகதவா தங்கள் வாழ்க்மகமய நைத்துகின்ைன.
 தைாட்டியின் தமல் கறுப் ாக, நூலிமை த ான்ை ஒரு

ைலம் காணப் டும். அதற்கு ம

ாக்கள் என்று த யர்.

 தைாட்டிக்காளானின் உைலத்மத மமசீலியம் என்று அமைக்கிதைாம்.
 தைாட்டிக் காளான் வளர்வதத தைாட்டியின் நிை மாற்ைத்திற்குக் காைணமாகும்.
புதைாட்தைாதசாவா


புதைாட்தைாதசாவான்கள் ஒரு தசல் உயிரி ஆகும்.



புதைாட்ைாதசாவான்களின் உயிரி தசயல்கள் அமனத்மதயும் தசல்லின் உள்ளுறுப்புகள் தசய்கின்ைன.



புதைாட்ைாதசாவான்கள் இைண்டு வமகயான வாழ்க்மக முமைமயப் த ற்றுள்ளன.



புதைாட்ைாதசாவான்கள் தனித்து வாழ் மவ மற்றும் ஒட்டுண்ணியாக வாழ் மவ. தனித்து வாழும் உயிரினங்கள்
நன்னீர் மற்றும் உப்பு நீரில் வாழ்கின்ைன.



புதைாட்ைாதசாவான்கள் ஒட்டுண்ணியாக வாழ் மவ.



புதைாட்ைாதசாவான்கள் அக ஒட்டுண்ணியாகதவா புை ஒட்டுண்ணியாகதவா வாழ்கின்ைன. அமவ தநாய்கமளக்
தகாடுக்கின்ைன.



எண்ைமீ ா ஹிஸ்ைாலிடிக்கா - அமீபியாஸிஸ் (இைத்தத தி)



பிளாஸ்தமாடியம் மவவாக்ஸ் - மதலரியாமவ ஏற் டுத்தும்



பிளாஸ்தமாடியம் - ால்சித ாைம் - மதலரியாமவ ஏற் டுத்தும்



டிரிப்னதசாதமா தகம்பியன்ஸ் - ஆப்பிரிக்காவின் உைக்க தநாய்.

மருத்துவம், விவசாயம், ததாழிற்சாமல, அன்ைாை வாழ்வில் நுண்ணுயிரிகளின்


ல்வமகப்

ததாழிற்சாமலகளில் எதிர்உயிரி த ாருள்கள், கம் ளி, தைாட்டி, திைாட்மச ைசம், பீர்,
நுண்ணுயிரிகள்

யன்கள்
ல த ாருள்கள் தயாரிப் தற்கு

யன் டு கின்ைன.



நுண்ணுயிரிகள் மண்வளத்மத அதிகரிக்கப்



நுண்ணுயிரிகமளத் தாக்கி அழிக்கும் எதிர்உயிரிகள் நுண்ணுயிரிகளிைமிருந்தத பிரித்ததடுக்கப் டுகின்ைன. அமவ

யன் டுகின்ைன.

எதிர்உயிரிகள் என்ைமைக்கப் டுகின்ைன.


ாக்டீரியா, பூஞ்மசகள் எதிர்உயிரிகள், தநாய்த்தடுப்பு மருந்துகள் தயாரிக்கவும்

யன் டுகின்ைன.

நுண்ணுயிரிகளின் த யர்
ாக்டீரியா
பூஞ்மசகள்

எதிர் மருந்து

ஸ்தைப்தைாமமசிஸ் கிதைசியஸ், த சில்லஸ்சப்டிலிஸ்

ஸ்தைப்தைா மமசின்

த னிசிலியம் தநாட்தைட்ைம், த னிசிலியம் கிமைதசாஜீனம்

த னிசிலின்

ாசிட்ைாசின்

தவளாண்மம


தவளாண்மம என் து உணவுப்



தவளாண்மம மண்வளத்மதப் த ாறுத்தது.



நுண்ணுயிரிகளான



மநட்ைஜன் முக்கியமான தாவை ஊட்ைப் த ாருள் ஆகும்.



தவளாண்மம : மனிதனுக்கு உ தயாகப் டும் தவாைங்கள் மற்றும் விலங்குகமள நல்ல முமையில் வளர்க்கும்

யிர் சாகு டி

ற்றிய அறிவியல் ஆகும்.

ாக்டீரியா, பூஞ்மசகள், ஆல்காக்கள் மண்வளத்மத தமம் டுத்துகின்ைன.

அறிவியலுக்கு தவளாண்மம எனப் டும்.


ாக்டீரியாக்கள் இைந்த தாவை மற்றும் விலங்குகளின் உைலில் உள்ள சிக்கலான புைதங்கமள அம்தமானியா,
மநட்தைட்டுகள் மற்றும் மநட்மைட்டுகளாக மாற்றுகின்ைன.



ாக்டீரியாக்கள் கார் ன், ஆக்சிஜன், மநட்ைஜன், சல் ர் த ான்ை தனிமங்களின் சுைற்சிகளில் முக்கியப்

ங்கு

வகிக்கிைது.


ாக்டீரியாக்கள் உயிரியல் துப்புைவாளர் களாகச் தசயல் டுகின்ைன. அமவ கரிமச் தசர்மங்கமள ஆக்ஸிஜதனற்ைம்
தசய்யும் த ாது கார் ன் மூலக்கூறுகள், கரியமில வாயுவாக மாற்ைம் அமைவதால் துர்நாற்ைம் ஏற் டுகிைது.

கீழ்க்காணும்

ாக்டீரியாக்கள் மண் வளத்மதப் த ருக்குவதில் த ரும் ங்கு வகிக்கின்ைன



அதமானியாமவ நிமலநிறுத்தும்



மநட்ரிம யிங்



மநட்ைஜமன நிமலநிறுத்தும்

ாக்டீரியாக்கள் - எ.கா.

ாசில்லஸ் ைதமாஸஸ்

ாக்டீரியா - எ.கா. மநட்தைா ாக்ைர், மநட்தைாதசாதமானாஸ்.

ாக்டீரியா), நீலப் ச்மசப்

ாக்டீரியா - எ.கா அசட்தைா ாக்ைர், கிளாஸ்டிரிடியம், மைதசாபியம் (தவர்முண்டு

ாசிகளான ஆசிலட்தைாரியா, அனபீனா, நாஸ்ைாக் த ான்ைமவ வாயு மண்ைலத்திலுள்ள

மநட்ைஜமன மண்ணில் நிமலநிறுத்தி மண்வளத்மதப் த ருக்குகின்ைன.

ததாழிற்சாமல மற்றும் அன்ைாை வாழ்வில் நுண்ணுயிரிகளின்
1.

ங்கு

தப் டுத்துதல் (ததயிமல/காபி) :


ததயிமல, புமகயிமல, காப்பிக் தகாட்மைகள், தகாக்தகா ஆகியவற்மை தநாதித்தல் மூலம்
ாக்டீரியா நறுமணத்மதக் தகாடுக்கிைது. இதற்குப்

ாசில்லஸ் தமகாதீரியம்

தப் டுத்துதல் என்று த யர்.



வினிகர் ஒரு உணவு



ஊறுகாய் தகட்டுப் த ாகாதிருக்க வினிகர் உதவுகிைது.



தற்காலத்தில், நுண்ணுயிரிகள் ததாழிற்சாமலத் துமையில் த ரும் ங்காற்கிைது. எடுத்துக்காட்ைாக லாக்டிக்
அமிலப்

தப் டுத்தியாகும்.

ாக்டீரியா.

2. வினிகர் உற் த்தி தசய்தல்:


லாக்தைா த சில்லஸ் தலக்டிஸ் என்ை லாக்டிக் அமில



அசட்தைா ாக்ைர் அதசட்டி என்ை

ாக்டீரியா

ாமலத் தயிைாக மாற்றுகிைது.

ாக்டீரியாவின் தநாதித்தல் தசயலால் சர்க்கமைக் கமைசலிலிருந்து வினிகர்

தயாரிக்கப் டுகிைது.
3. ஆல்க


ால் தயாரித்தல்:

பியூட்மைல்

ஆல்க

ால்,

மீத்மதல்

ஆல்க

கிளாஸ்டிரிடியம் அசட்தைா பூட்டிலிக்கம் என்ை


ால்

ஆகியன

தநாதித்தல்

மூலம்

சர்க்கமைப்

ாகிலிருந்து

ாக்டீரியாவின் உதவியால் த ருமளவு தயாரிக்கப் டுகிைது.

அல்ஜினிக் அமிலம், பிைவுன் ஆல்காவிலிருந்து கிமைக்கிைது.

4. ஆக்சாலிக் அமிலம் தயாரித்தல்:


ஆக்சாலிக் அமிலம், அஸ்த ர்ஜில்லஸ் மநகர் என்ை பூஞ்மசயின் தநாதித்தல் தசயலால் தயாரிக்கப் டுகிைது.



ஈஸ்ட், மவட்ைமின் B ததாகுதி மற்றும் மைத ாபிதளவின் ஆகியவற்றின் சிைந்த மூலங்களாகச் தசயல் டுகின்ைது.



காளான்கள் உணவாகப்



குதளாதைல்லா மற்றும் ஸ்ம ரிலினா ஆகியமவ சிைந்த ஒருதசல் புைத ஊட்ைப்த ாருள்களாகச் தசயல் டுகின்ைன.

யன் டுகின்ைன - எ.கா அகாரிகஸ், தமார்தசல்லா.

இமவ ஒருதசல் புைதம் ஆகும்.
தீங்கு விமளவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள்


நுண்ணுயிரிகள் தாவைங்கமளயும் உணவு வமககமளயும் தாக்குகின்ைன.



நுண்ணுயிரிகள் உணவுப்த ாருள்கமளக் தகட்டுப்த ாகச் தசய்வதால் உணவு நஞ்சாதல் ஏற் டுகிைது.



தாவைங்கள் மற்றும் விலங்குகமள நுண்ணுயிரிகள் தாக்குவதால் விமளத ாருள்களின் சந்மத விமல குமைகிைது.

நுண்ணுயிரிகளால் தாவைங்களில் ததான்றும் தநாய்கள்
வ.எண்

1

நுண்ணுயிரிகள்

ாக்டீரியா

தீங்குயிரியின் த யர்
சாந்ததாதமானாஸ்சிட்ரி

சிட்ைஸ் தகன்கர்

சூதைாதமானாஸ் தசாலதனசீயாைம்

வில்ட் தநாய் - உருமளக்கிைங்கு

சாந்ததாதமானாஸ் ஒமைதச

2

3

பூஞ்மசகள்

மவைஸ்

தநாய்

ாக்டீரியல் பிமளட் - தநல்

தசர்தகாஸ்த ாைா த ர்சதனட்ைா

டிக்கா தநாய் -தவர்க்கைமல

தசர்தகாஸ்த ாைா அைாகிடிக்தகாலா

டிக்கா தநாய் -தவர்க்கைமல

ம ரிகுதலாரியா ஒமைசா

ாக்டீரியா தவப்புதநாய் - தநல்

உச்சிக்தகாத்து மவைஸ்

வாமையில் உச்சிக்தகாத்து தநாய்

புமகயிமல

புமகயிமலயில்

தவள்ளரி

ல வண்ண மவைஸ்
ல வண்ண மவைஸ்



நுண்ணுயிரிகள் மனிதர்கமளத் தாக்கிப்



மவைஸ்கள்,

தவள்ளரியில்

ல வண்ண தநாய்
ல வண்ணதநாய்

லவிதமான தநாய்கள் ஏற் ைக் காைணமாக இருக்கின்ைன.

ாக்டீரியாக்கள், பூஞ்மசகள் புதைாட்தைாதசாவாக்கள், சில புழுக்கள், உயிரினங்களுக்குப்

லவிதமான

தநாய்கமளத் ததாற்றுவிக்கின்ைன. தநாய் தாக்குவதற்கு முதலில் தீங்குயிரிகள் உைலினுள் தசல்கின்ைன.



தநாய் தாக்கும் தீங்குயிரிகள் ததாலின் மூலமாகதவா, மூக்கின் வாயிலாகச் சுவாச மண்ைலத்தின் மூலமாகதவா
வாயின் வழியாக உணவு மண்ைலத்திதலா தசன்று தநாய்கமள உண்ைாக்குகின்ைன.



மனித உைலில் தநாய்



தநாயிமன ஒருவரிைமிருந்து மற்தைாருவரிைம்



சில தீங்குயிரிகள் தநைடியாகத் ததாலின் மூலமாகப்
மூலமாகத் ததமல்,

ைப்பும் தீங்குயிரிகள் தநாமய உண்ைாக்கும் விதம்

லவாறு உள்ளன.

ைப்பும் உயிரிகமள தநாய்ப் ைப்பிகள் என்று அமைக்கிதைாம்.
ைவுகின்ைன. எடுத்துக்காட்ைாகப் பூஞ்மசயின் ஸ்த ார்கள்

மை த ான்ை தநாய்கள் ஏற் டுகின்ைன.



ாக்டீரியாவானது ததாலில் உள்ள காயங்கள் மூலமாகப் புகுந்து வீக்கத்மத ஏற் டுத்துகிைது.



ல நுண்ணுயிரிகள் நாசியின் மூலமா கதவா வாயின் மூலமாகதவா தசன்று சுவாசமண்ைலத்மதப்

ாதிப் மையச்

தசய்கின்ைன. மவைஸ்களால் ஏற் டும் சளி மற்றும் இன்புளுதயன்சா த ான்ைமவ இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.


ததாற்றுதநாய்கள் அமனத்தும் தீங்கு விமளவிப் மவ. இமவ ஒரு மனிதனிைமிருந்து மற்தைாருவருக்கு



தநைடியாகதவா, மமைமுகமாகதவா ததாற்றிக் தகாள்கின்ைன.

நுண்ணுயிரிகளால் மனிதர்களுக்கும், விலங்குகளுக்கும் ததான்றும் தநாய்கள்
தீங்குயிரி

தநாய்கள்

ைவும் மூலங்கள்

சாதாைண சளி,
மவைஸ்

த ாலிதயா (இளம்பிள்மள வாதம்), மஞ்சள்
காமாமல, இன்புளுதயன்சா, எய்ட்ஸ்

ாக்டீரியா

பூஞ்மசகள்

ாலியல் ததாைர்பு

காலைா, மை ாய்டு

அசுத்தமான நீர்

தைட்ைனஸ்

காயங்கள்

எலிக்காய்ச்சல்

விலங்குகளின் சிறுநீர் குறிப் ாக (அணில், எலி)

ததாழுதநாய்

தநைடித் ததாைர்பு (கைத்தி)

ாதத் தடிப்பு தநாய்

ஒரு தசல் உயிரிகள்

காற்று, நீர் மற்றும் தநைடித் ததாைர்பு

ஸ்த ார்கள் நிலம் மற்றும் தண்ணீர் மூலம்

மதலரியா

தநாய் ைப்பி எ.கா.தகாசுக்கள்

தீங்கு விமளவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள்


தீங்கு விமளவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் திை உணவுப்த ாருள்கள் மற்றும் திைவ உணவு
குைாமயச் தசன்ைமைந்து

ல தீமமகமளச் தசய்கின்ைன.



உணவானது



சரியான முமையில் உணமவச் தசமித்துப்



ானங்கள் மூலம் உணவுக்

ல வழிகளில் தகட்டுத ாகிைது.
ாதுகாக்கவில்மலதயன்ைால்,

ாக்டீரியாக்கள் உணமவத் தாக்குகின்ைன.

ாக்டீரியாக்கள் காலைா, மை ாய்டு த ான்ை தநாய்கள் ஏற் ைக் காைணமாகின்ைன.



புதைாட்தைாதசாவாக்கள் சீதத திமய ஏற் டுத்துகின்ைன.



புதைாட்தைாதசாவாக்கள்

ாதுகாக்கப் ைாத உணவு மற்றும் நீரினால் மனிதனுக்கு தநாய்கமள ஏற் டுத்துகின்ைன.



தநாமய

நுண்ணுயிரிகள்

உண்ைாக்கும்

தவதிவிமனயால்

பித்தமளப் ாத்திைத்தில்

மவக்கப் ட்ை

தமாைானது

தகட்டுவிடும்.


ஸ்ைார்ச்சில் உள்ள சர்க்கமைமய தநாதிகள் மூலம் அமை தவப் நிமலயில் விமனபுரிய தசய்வதால் உணவானது
தகட்டுப்த ாய்விடுகிைது.

உணமவப்


தப் டுத்துவதில் நுண்ணுயிரிகளின்

உணமவப்

ங்கு

தப் டுத்துதல் என் து எளிதில் அழுகும் தன்மமயுள்ள உணவுப் த ாருள்கமள அவற்றில் உள்ள

ஊட்ைச்சத்துக்கள் குமையாமல் நீண்ைகாலம்

ாதுகாப் ான நிமலயில் இருக்கச் தசய்ததல ஆகும். அவ்வாறு

தசய்யாவிட்ைால் உணவின் தைம், உணவூட்ைம் மற்றும் உண்ணும் தன்மம குமைகிைது.


ைப் ாக்களில் அமைத்தல்,
தவப் ப் டுத்துதல்,
வழிமுமைகள் ஆகும்.

தனிடுதல், குளிரூட்டுதல், நீமை தவளிதயற்றுதல்,

தகாதிக்கமவத்தல்,

உலர்த்துதல்

த ான்ைமவ

தப் டுத்திகமளப்

நுண்ணுயிரிகமளக்

யன் டுத்துதல்,
கட்டுப் டுத்தும்

