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தாவரங்கள் மற்றும்  
விலஙகு்களின் பாது்காப்பு8

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

   அறிமு்கம்
நமது பூமி பல வ்்கயான ்தாவரங்கள 

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

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

 8.1  ்காடு அழிப்பு

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

அலகு
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8.1.1 ்காடழிப்புக்கான ்காரணங்கள்
்காடழிப்பு இயற்்்கயால் ஏற்படலாம் 

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

அ. விவசாய விரிவாக்கம்
அதி்கரிதது வரும் மக்்கள்்தா்்கயுடன, 

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

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

நிலக்்கரி, ்வரம் மற்றும் ்தங்கம் 
சுரங்கததிற்கு அதி்க அளவு வன நிலம் 

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

ஈ. அணண்கள் அணமததல்
அதி்கரிதது வரும் மக்்களுக்வ்கற்ப நீர 

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

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

படம் 8.1 அ்ண

படம் 8.2 மரங்க்ள அழித்தல்

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

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

ஊ. ்காட்டுத தீ
பல ்காடு்களில், தீ வைக்்கமா்க 

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

படம் 8.3 ்காட்டுத தீ
எ. சூ்றாவளி்கள்

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

வமலும் அறிநது ்்காளவவாம்

சூ்றாவளியின் தபயர் மாநிலம் ஆண்டு
பானி ஒரிொ 2019

்கஜா ்தமிழநாடு 2018

ஒக்கி ்தமிழநாடு 2018

வபத்த ஆநதிரா 2017

வர்தா ்தமிழநாடு 2016

8.1.2 ்காடழிப்பின் விணைவு்கள்
மனி்தர்களும் ்காடு்களும் 

ஒருவ்ர்யாருவர ொரநதிருப்ப்தற்்கான 
நீண்ட வரலாறு உளளது. ்காடு இல்லாமல் நாம் 

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

அ. இனங்கள் அழிவு
்காடழிப்பு பல அற்பு்தமான ்தாவரங்கள 

மற்றும் விலஙகு்க்ள இைக்்கச் ்ெய்துவிட்டது 
மற்றும் பல அழிவின விளிம்பில் உளளன. 

்கடு்மயான சுற்றுச்சூைல் 
நி்ல்ம்களிலிருநது ்தப்பிக்்க 
பற்வ்கள நீண்ட தூரம் 

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

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

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

படம் 8.4 புவி ்வப்பம்ட்தல்
இ. நீர் சுழற்சி

மரங்கள வவர்களிலிருநது ்தண்ணீ்ர 
உறிஞசுகினறன.   பிறகு நீராவி வடிவில் 
வளிமண்டலததில் நீ்ர ்வளிவயற்றுகினறன. 
மரங்க்ள ்வட்டும்வபாது ்வளியாகும் 
நீராவியின அளவு கு்றகிறது, எனவவ 
ம்ைப்்பாழிவு கு்றகிறது.
ஈ. தவள்ைம்

மரங்கள அவற்றின வவர்களின 
உ்தவியுடன அதி்க அளவு ்தண்ணீ்ர உறிஞசி 
வெமிதது ்வக்கினறன. மரங்கள 
்வட்டப்படும்வபாது, நீரின ஓட்டம் சீரகு்லநது 
சில பகுதி்களில் ் வளளததிற்கு வழிவகுக்கிறது.

உ. உல்க தவப்பமயமாதல்
வளிமண்டலததில் இருக்கும் ஆக்ஸிஜ்ன 

நாம் உளளிழுதது ்காரபன ்ட ஆக்்ெ்ட 
்கழிவு்களா்க ்வளியிடுகிவறாம். இ்்த்யாட்டி 
மரங்கள ்காரபன ்ட ஆக்்ெ்ட உறிஞசி 
நமக்கு ஆக்ஸிஜ்ன வைஙகுகினறன. 
்காடழிப்பு மரங்களின எண்ணிக்்்க்ய 
கு்றக்கிறது, எனவவ ்காரபன ்ட ஆக்்ெடு 
அளவு வளிமண்டலததில் குவிகிறது. ்காரபன 
்ட ஆக்்ெடானது நீராவி, மீதவ்தன, ்நட்ரஸ் 
ஆக்்ெடு மற்றும் ஓவொன ஆகியவற்றுடன 
பசு்ம இல்ல வாயுக்்க்ள உருவாக்குகிறது. 
இந்த வாயுக்்கள புவி ்வப்பம்ட்தலுக்கு 
்காரணமாகினறன.

பூமியின வமற்பரப்பில் விழும் சூரிய ஆற்றல் 
வளிமண்டலததில் பிரதிபலிக்கிறது. இந்த 
ஆற்றலின ஒரு பகுதி பூமி்ய மீண்டும் சூடா்க 
்வததிருக்்க பசு்ம இல்ல வாயுக்்களால் 
பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் ஒரு பகுதி வமவல 
்ெல்கிறது. ஆனால் வளிமண்டலததில் வெரும் 
மீதவ்தன மற்றும் ்காரபன ்ட ஆக்்ெடு 
வபானற வாயுக்்கள ்வப்ப ஆற்ற்லப் 

அவமொன ்காடு உலகின 
மி்கப்்பரிய ம்ைக்்காடு, இது 
பிவரசிலில் அ்மநதுளளது. 

இது 60,00,000 ெதுர கி.மீ. ஆகும். இது 
CO2 ஐ ெமன்ெய்வ்தன மூலம் பூமியின 
்காலநி்ல்ய உறுதிப்படுத்தவும், புவி 
்வப்பம்ட்த்ல ்மதுவாக்்கவும் 
உ்தவுகிறது, வமலும் உலகின 20% 
ஆக்ஸிஜ்ன உற்பததி ்ெய்கிறது. இதில் 
சுமார 390 பில்லியன மரங்கள உளளன. 
இது பூமியின நு்ரயீரல் ஆகும்.
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உட்்கவரகினறன. இது ்வப்பநி்ல அதி்கரிக்்க 
வழிவகுக்கிறது. இது புவி ்வப்பம்ட்தல் 
எனறு அ்ைக்்கப்படுகிறது.இ்தன வி்ளவா்க 
துருவப் பகுதியில் பனிப்பா்ற்கள உருகி 
துருவ ்கரடி வபானற உயிரினங்க்ள 
பாதிக்கிறது.

ெமூ்க வனவியல் எனற ்ொல் 
மு்தனமு்தலில் 1976 ஆம் 
ஆண்டில் அப்வபா்்தய வ்தசிய 

விவொய ஆ்ணயம் மற்றும் இநதிய 
அரொங்கத்தால் அமுலுக்கு வந்தது. ெமூ்க 
மற்றும் கிராமப்புற வமம்பாட்டுக்கு உ்தவும் 
வநாக்்கததுடன ்காடு்க்ள நிரவகித்தல் 
மற்றும் பாது்காத்தல் மற்றும் ்தரிசு நிலங்களில் 
்காடு்க்ள வளரப்பது எனபது இ்தன 
வநாக்்கமாகும். 

ஊ. வீட்டு நிலதணத அழிததல்
பைஙகுடி மக்்கள ்தங்கள பி்ைப்புக்்கா்க 

்காடு்களில் வாழகிறார்கள. அவர்கள ்தங்கள 
உணவு மற்றும் பல வளங்க்ள 
்காடு்களிலிருநது ்பறுகிறார்கள. ்காடு்க்ள 
அழிப்பது அவர்களின வாழக்்்க மு்ற்யயும் 
பாதிக்கிறது.

 தசயல்பாடு 1

உங்கள ஆசிரியருடன அருகிலுளள 
வனப்பகுதிக்கு ்களப்பயணம் ்ெல்லுங்கள. 
்தாவரங்களின சில அரிய மாதிரி்க்ள 
வெ்கரிக்்கவும். சில அொ்தாரண 
விலஙகு்க்ளக் ்காணவும் அவற்்ற 
பட்டியலிட முயற்சிக்்கவும். உங்க்ளச் சுற்றி 
நீங்கள ்காணா்த ்தாவரங்கள மற்றும் 
விலஙகு்களின சில படங்க்ளச் 
வெ்கரிக்்கவும்.

 8.2  ்காடு வைர்ப்பு
்காடு வளரப்பு எனபது ஒரு வனத்்த 

உருவாக்்க, ஒரு ்தரிசு நிலததில் மரங்க்ள 
நட்டு, அல்லது வி்்த்க்ள வி்்தக்கும் 
்ெயல்மு்றயாகும். ்காடழிப்பு ்காரணமா்க, 
இனறு ்காலநி்ல ஆபத்தான மு்றயில் 

படம் 8.5 ்காடு வளரப்பு திட்டம்

மாறி வருகிறது எனப்்த நாம் அறிவவாம். 
இ்தனால் பருவ்கால ம்ை இல்்ல. பல 
ந்கரங்கள நீர பற்றாக்கு்ற்ய 
எதிர்்காளகினறன மற்றும் பல நிலங்கள 
்தரிொகி வருகினறன. பூமியில் உயிர வாை நீர 
வ்த்வ. எனவவ ்காடு்க்ள உருவாக்்க ்காடு 
வளரப்பு நமக்கு உ்தவுகிறது.

8.2.1 ்காடு வைர்ப்பின் முககியததுவம்
இ்தற்கு முனபு இல்லா்த அளவு 

்காலநி்லயில் உல்கம் ஒரு ்பரிய மாற்றத்்த 
ெநதிதது வருகிறது. ்காலநி்லயின ெமீபததிய 
மாற்றங்கள அ்னவருக்கும் ஆபத்தான 
எச்ெரிக்்்க மணி்ய விடுததுளளனர. நமது 
பூமி்யப் பாது்காக்்க ்காடு வளரப்பு ஒரு சிறந்த 
தீரவா்க இருக்கும். ்காடு வளரப்பின 
முக்கியததுவம் கீவை ்்காடுக்்கப்பட்டுளளது.

• ்காடு வளரப்பு ்காட்டு விலஙகு்களுக்கும் 
பற்வ்களுக்கும் ்தஙகுமிடம் மற்றும் 
அவற்றின உணவு மூலத்்தக் 
அளிக்கிறது.

• ்காடு வளரப்பு மூலம் நாம் ஆக்ஸிஜன 
உற்பததி்ய அதி்கரிக்்க முடியும். நடப்பட்ட 
மரங்களால் ம்ையளவு அதி்கரிக்கும்.

• மரங்க்ள நடவு ்ெய்வ்தன மூலம் 
வளிமண்டலததில் ்காரபன ்ட 
ஆக்்ெட்டின அள்வக் ெமன ்ெய்ய 
முடியும், இ்தனால் ்காற்று மாசுபாடு, பசு்ம 
இல்ல வாயுக்்கள மற்றும் புவி 
்வப்பம்ட்தல் ஆகியவற்றின 
வி்ளவு்க்ள ்கட்டுப்படுத்த முடியும்.

• ்காடு வளரப்பு நிலத்்த 
பா்லவனமாக்குவ்்தத ்தவிரக்்க நமக்கு 
உ்தவுகிறது.
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• ்தரிசு நிலங்கள பலத்த ்காற்்ற 
்வளிவயற்றி மண் அரிப்்ப 
ஏற்படுததுகிறது. ம்ையின வபாது வமலும் 
மண் நீக்்கப்படும். ்காடு வளரப்பு அதி்க 
மரங்க்ள வளரக்்க உ்தவுகிறது, இ்தனால் 
அ்வ ஊட்டச்ெததுக்்களுடன மண்்ணப் 
இறுக்கி பிடிக்கிறது.

1977 ஆம் ஆண்டில் 
்்கனயாவில் பச்்ெ பட்்ட 
இயக்்கத்்த வாங்கரி மா்தாய் 

நிறுவினார. ்்கனயாவில் 
இந்த இயக்்கம் 51 
மில்லியனுக்கும் அதி்கமான 
மரங்க்ள நட்டுளளது. 
2004 ஆம் ஆண்டுக்்கான 
அ்மதிக்்கான வநாபல் 
பரிசு அவருக்கு 
வைங்கப்பட்டது.

• ்காடு்க்ள உருவாக்குவ்தால் தீவனம், 
விறகு மற்றும் பல வளங்க்ள 
வைஙகுகிறது.

• ஒவ்வாரு ்்தாழில்்களுக்கும் குறிப்பிட்ட 
வ்்க மரங்கள வ்த்வ. குறிப்பிட்ட வ்்க 
மரங்க்ள வளரக்்க ்காடு வளரப்பு நமக்கு 
உ்தவுகிறது.
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உங்கள வகுப்பு அ்றயில் ்காடு வளரப்பு பற்றி 
விவாதிதது உங்கள பாட குறிப்பு புத்த்கததில் 
ஒரு சுருக்்கமான அறிக்்்க்ய எழுதுங்கள.

 8.3  ்காடாககுதல்
்காடழிப்பு மூலம் அழிக்்கப்பட்டுளள 

்காடு்க்ள இயற்்்கயா்கவவா அல்லது 
வ்த்வக்வ்கற்ப மரங்கள நடுவது ்காடாக்கு்தல் 
ஆகும். ்காடாக்கு்தல், ்காடு வளரப்பு இரண்டும் 
ஒத்த்தா்க வ்தானறலாம், ஆனால் அ்வ 
இரண்டும் ஒனறல்ல. சில ்காரணங்களால் 
வனப்பகுதி்ய இைந்த நிலப்பரப்பில் மரங்க்ள 
மீண்டும் நடவு ்ெய்வது ்காடாக்கு்தல் ஆகும். 
ஆனால் ்காடு வளரப்பு எனபது மு்தலில் மரங்கவள 
இல்லா்த ஒரு பகுதியில் ்காடு்க்ள வளரப்பது 
ஆகும். புவி ்வப்பம்ட்த்ல எதிரததுப் 
வபாராடுவ்தற்கு மரம் நடு்தல் ஒரு சிறந்த உததி.

்காலநி்லக்கு நன்ம ்ெய்வவ்தாடு 
மட்டுமல்லாமல், ்காடாக்கு்தல் முக்கியமான 
விலஙகு்க்ள பாது்காக்்கவும் உ்தவுகிறது. 
்காடாக்கு்தல் எனபது உயிரினங்களின 
ஆவராக்கியததிற்கு முக்கிய அச்சுறுத்தலா்க 
இருக்கினற வாழவியல் சீரழி்வ ்தடுக்கிறது.
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்காடழிப்பு குறிதது மக்்களி்டவய 
விழிப்புணர்வ ஏற்படுத்த ஒரு 
சுவ்ராட்டி்யத ்தயாரிக்்கவும்.

8.3.1 ்காடாககுதலின் முககியததுவம்
்காடு வளரத்தல் மற்றும் ்காடாக்கு்தல் ஆகிய 

இரண்டும் வாழவிடத்்தப் பாது்காப்ப்தற்கும், 
வனப் ்பாருட்்களின விநிவயா்கத்்த 
உருவாக்குவ்தற்கும், ்காலநி்ல 
மாற்றங்களுக்கு தீரவு ்காண்ப்தற்கும் மற்றும் 
பல ்காரணங்களுக்்கா்கவும் அவசியமாகிறது. 
்காடாக்கு்தலின முக்கியததுவம் கீவை 
்்காடுக்்கப்பட்டுளளது.
• ்காடாக்கு்தல் ்காற்றில் ்காரபன ்ட 

ஆக்்ெ்ட கு்றப்ப்தன மூலம் நாம் 
சுவாசிக்கும் ்காற்றின ்தரத்்த 
வமம்படுததுகிறது.

• ்காடழிப்பின வி்ளவு்க்ள ெரி்ெய்யவும் 
மற்றும் புவி ்வப்பம்ட்த்லக் 
கு்றக்்கவும் உ்தவுகிறது.

அட்டவணண 8.1 ்காடழிப்புககும் 
்காடாககுதலுககும் இணடயிலான நவறுபாடு

்காடழிப்பு ்காடாககுதல்
்தாவரங்கள 
அல்லது மரங்கள 
்வட்டப்படும் 
வபாது, அது 
்காடழிப்பு எனறு 
அ்ைக்்கப்படுகிறது.

்தாவரங்கள அல்லது 
மரங்கள வளரக்்கப்படும் 
வபாது அல்லது 
நடப்படும் வபாது, அது 
்காடாக்கு்தல் எனறு 
அ்ைக்்கப்படுகிறது.

்காடழிப்பு 
சுற்றுச்சூைலில் 
எதிரம்றயான 
வி்ள்வக் 
்்காண்டுளளது.

மறு்கட்ட்மப்பு  
மூலம் சுற்றுச்சூை்ல 
உருவாக்குவ்தால் 
இயற்்்கயின மீது 
நல்ல வி்ள்வ 
ஏற்படுததுகிறது.
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• ்காடாக்கு்தல் வாழவிட இைப்பு மற்றும் 
சீரழிவிலிருநது உயிரினங்க்ள 
மீட்்டடுக்கிறது.

• வன மறுசீர்மப்பு மண் அரிப்பு மூலம் 
ஏற்படும் வெ்தத்்த மாற்றிய்மக்கும். 
சுற்றுச்சூைல் நல்வாழவின முக்கிய 
அம்ெங்களான நீரநி்ல்க்ள 
மறு்கட்ட்மப்பு ்ெய்யும்.

• மரங்கள வவர்கள வழியா்க ஈரப்ப்தத்்த 
உறிஞசுவ்தால் ்காடாக்கு்தல் இப்பகுதியின 
நீர சுைற்சி்ய பராமரிக்கிறது.

• மரங்களின வாயு பரிமாற்றம் 
வளிமண்டலததின ஈரப்ப்தத்்த 
மீட்்டடுக்்கவும். ்வப்பநி்ல்ய 
பராமரிக்்கவும் உ்தவுகிறது.

அட்டவணண 8.2 ்காடு வைர்ப்புககும் 
்காடழிப்புககும் இணடயிலான நவறுபாடு்கள்

்காடு வைர்ப்பு ்காடாககுதல்
்காடு்கள இல்லா்த 
புதிய பகுதி்களில் 
மரங்கள 
நடப்படுகினறன.

்காடு்கள அழிக்்கப்பட்ட 
பகுதி்களில் இது 
ந்டமு்றயில் 
உளளது.

ஒரு மரம் ்பற 
ஒரு மரக்்கனறு 
நடப்படுகிறது

்வட்டப்பட்ட ஒவ்வாரு 
மரததிற்கும் பதிலா்க 
பல மரக்்கனறு்கள 
நடப்படுகினறன

அதி்க பகுதி்ய 
்காடு்களின கீழ 
்்காண்டு வருவது 
ந்டமு்றயில் 
உளளது.

்காடழிப்்பத ்தவிரக்்க 
இது ந்டமு்றயில் 
உளளது.

 8.4   ஆபததான நிணலயில் உள்ை 
உயிரினங்கள்

நம் நாடு பல்வவறு 
வ்்கயான இனங்கள 
மற்றும் வளமான ்தாவரங்கள 
ம ற் று ம் 
வி ல ங கி ன ங ்க ளு க் ்க ா ன 
வீடாகும். ்பங்கால் புலி்கள, 

ஆசிய சீட்டா மற்றும் பல பற்வ்கள 
இநதியாவில் ்காணப்படுகினறன. ஆனால் 
சுற்றுச்சூைலானது, ்காடழிப்பு, வாழவிட இைப்பு, 
மனி்தர்களின குறுக்கீடு, மற்றும் விலஙகு்க்ள 
வவட்்டயாடுவது வபானற பல்வவறு 
்காரணங்களால் அழிநதுவிட்டன, பல ஆபததில் 
உளளன. அவற்றில் சில மட்டுவம பூமியில் 
எஞசியுளளன, வி்ரவில் அ்வ்களும் அழிநது 
வபா்கக்கூடும். இநதியாவில் கிட்டத்தட்ட 132 
வ்்கயான ்தாவரங்கள மற்றும் விலஙகு்கள 
ஆபத்தான நி்லயில் உளளன எனறு 
்்தரிவிக்்கப்படுகிறது. பனிச்சிறுத்்த, வங்காள 
புலி, ஆசிய சிங்கம், ஊ்தா ்தவ்ள மற்றும் 
இநதிய ராட்ெ்த அணில் ஆகிய்வ இநதியாவில் 
ஆபத்தான நி்லயிலுளள விலஙகு்கள.

படம் 8.6 ஆபத்தான விலஙகு்கள

பனிச்சிறுதணத சிங்கம் வால் குரஙகு

ஆசிய சிங்கம் நீலகிரி தர்

ஒவ்வாரு ஆண்டும், வம 22 
உல்க பல்லுயிர தினமா்க 
் ்க ா ண் ட ா ட ப் ப டு கி ற து . 

பல்லுயிர எனபது பல்வவறு ்தாவரங்கள, 
விலஙகு்கள, ்கடல்வாழ உயிரினங்கள, 
நுண்ணுயிரி்கள, பூச்சி்கள, வாழவிடங்கள, 
சுற்றுச்சூைல் அ்மப்பு வபானறவற்்ற 
விவரிக்்கப் பயனபடும் ்ொல், இது நமது  
பூமி்ய மி்கவும் ்தனிததுவமா்கவும், 
வசி்கரமான்தா்கவும் ஆக்குகிறது.
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உனது பளளியில் கீழ்கண்ட தினங்க்ள 
்்காண்டாடு்க 
உல்க ்காடு்கள தினம் - மாரச் 21
உல்க நீர  தினம் - மாரச் 22
சுற்று சூைல் தினம் - ஜூன 05
உல்க இயற்்்க 
பாது்காப்பு தினம் - ஜூன 28
ஓவொன தினம் - ் ெப்டம்பர 16

்காடு்கள அழிக்்கப்படுவ்தால் பல 
ஆல்்காக்்கள, பூஞ்ெ்கள, பி்ரவயா்பட்டு்கள, 
்பரன்கள மற்றும் ஜிம்வனாஸ்்பரம்்கள 
ம்றநது வருகினறன. வமலும், ்காணாமல் 
வபாகும் ஒவ்வாரு ்தாவங்க்ளயும் ொரந்த பல 
வ்்கயான விலஙகு்கள மற்றும் 
நுண்ணுயிரி்கள அழிநது வபாகினறன. 
இவ்தவபால், அழிநதுப் வபாகும் விளிம்பில் உளள 
விலஙகு்களின பட்டியல் முடிவற்றது. இறால்்கள, 
சிப்பி்கள, நண்டு்கள, ஸ்க்விட்  (மீனவ்்க), 
ஆக்வடாபஸ், ்கணவாய்மீன, வண்டு்கள, 
்தட்டான பூச்சி, ்வட்டுக்கிளி்கள, மீன மற்றும் 
்தவ்ள்கள கூட ்தங்கள வ்தால் வழியா்க விஷ 
வாயுக்்க்ள உறிஞசி இறநது 
்்காண்டிருக்கினறன. ்வட்டுக்கிளி ஒரு பூச்சி 
வ்்க. இது இநதியாவில் ம்றநது வருகிறது. 
கீழ்கண்ட விலஙகு்கள அரி்தான விலஙகு்களா்க 
இனறு உளளன.
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்காட்டு ்தாவரங்கள மற்றும் ்காட்டு 
விலஙகு்களின படங்க்ள வெ்கரிக்்கவும். 
ஆபத்தான உயிரினங்க்ள ்தனித்தனியா்கக் 
்காட்டும் சுவ்ராட்டி்யத ்தயாரிக்்கவும்.

ஊரவன: சில பல்லி்கள, ஆ்ம்கள மற்றும் 
மு்த்ல்கள.
பற்வ்கள: வல்லூறு, ்கழுகு, வண்டி குதி்ர, 
்கழுகு, மயில், புறா, வாதது.
பாலூட்டி்கள: புலி்கள, சிங்கங்கள, ்க்லமான 
மற்றும் பிளாக்பக் வபானற மான, சிரு 

(தி்பததிய ஆடு), ்கஸ்தூரி மான, 
்காண்டாமிரு்கம், யா்ன்கள, நீல திமிங்கலம், 
பறக்கும் அணில், ்காட்டுப்  பூ்ன்கள.

அட்டவணண 8.3 ஆபததான நிணலயிலுள்ை 
தாவரங்கள் மற்றும் விலஙகு்கள்

தாவரங்கள் விலஙகு

கு்ட மரம் பனிச்சிறுத்்த

மலபார லில்லி ஆசிய சிங்கம்

ராஃப்லீசியா மலர சிங்கம் வால் குரஙகு

இநதிய மல்வலா இநதிய ்காண்டாமிரு்கம்

முஸ்லி ்தாவரம் நீலகிரி ்தரர

8.4.1 தீர்மானிததல்
குறிப்பிட்ட இனங்கள ஆபததில் உளள்தா 

இல்்லயா எனபது பினவரும் வழி்களால் 
தீரமானிக்்கப்படுகிறது.

• உயிரினங்களின புவியியல் வரம்பு 
கு்றவா்க இருக்கும்வபாது குறிப்பிட்ட 
இனங்கள ஆபததில் உளளது எனப்்த 
அறியலாம்.

• இனங்களின ்மாத்த ்்தா்்க 
வ்ரயறுக்்கப்பட்டுளளது, அ்தாவது 50 

படம் 8.7 ஆபத்தான ்தாவரங்கள

குணட மரம் மலபார் லில்லி

இந்தியன் மல்நலா ராஃப்லீசியா மலர 

8th_Science_Term_III_TM_Unit-8_BIO.indd   114 25-11-2019   13:09:30



115 தாவரங்கள் மற்றும் விலஙகு்களின் பாது்காப்பு

வயதுக்கு கு்றவான இனங்கள இருந்தால் 
அந்த இனங்கள ஆபததில் உளளது 
எனப்்த அறியலாம்.

• இனங்களின ்மாத்த எண்ணிக்்்கயானது 
கு்றநதுவிட்டால் அல்லது 10 ஆண்டு்களில் 
80% க்கும் கு்றந்தால் குறிப்பிட்ட 
இனங்கள ஆபததில் உளளது எனப்்த 
அறியலாம்.

• இனங்களின ்மாத்த ்்தா்்க 250 க்கும் 
கு்றவா்க இருந்தால், அந்த இனங்கள 
ஆபததில் உளளது எனப்்த அறியலாம்.

ஏமன பட்டாம்பூச்சி ்தமிை்கததின 
மாநில பட்டாம்பூச்சியா்க 
அறிவிக்்கப்பட்டுளளது. இந்த இனம் 
வமற்கு ்்தாடரச்சி ம்ல்களில் 

மட்டுவம ்காணப்படுப்வ. 
வமற்கு ் ்தாடரச்சி ம்லயில் 
்காணப்படும் 32 பட்டாம்பூச்சி 
இனங்களில் இதுவும் 
ஒனறாகும்.

8.4.2 ஆபததுக்கான ்காரணங்கள்
ஒரு இனம் ஆபததில் அல்லது அழிநதுவபா்க 

பல்வவறு ்காரணங்கள உளளன. அவற்றில் சில  
இஙகு விளக்்கப்பட்டுளளன.

அ. வாழ்விட இழப்பு
மனி்தர்களின ்த்லயீட்டால் பல 

உயிரினங்களுக்கு உணவு மற்றும் ்தஙகுமிடம் 
வைஙகும் மரங்கள அழிக்்கப்படுகினறன.

ஆ. நவட்ணட மற்றும் நவட்ணடயாடுதல்
்்காம்பு்கள, வ்தால், பற்்கள மற்றும் பல 

மதிப்புமிக்்க ்பாருட்்களுக்்கா்க அதி்க 
எண்ணிக்்்கயிலான விலஙகு்கள 
வவட்்டயாடப்படுகினறன.

இ. மாசு
்காற்று மாசுபாடு, நீர மாசுபாடு வபானற 

மாசுபாடு்களால் விலஙகு்கள பாதிக்்கப் 
படுகினறன. ெமீபததிய ஆண்டு்களில், அதி்க 
எண்ணிக்்்கயிலான விலஙகு்கள ்நகிழி  
வடிவ ்கழிவு்களால் பாதிக்்கப்படுகினறன.

ஈ. புதிய வாழ்விடம்
சில வநரங்களில் விலஙகு்கள 

இயற்்்கயான வாழவிடங்க்ள விட்டு வாைா்த 
புதிய வாழவிடங்களுக்கு மக்்களால் அ்ைததுச் 
்ெல்லப்படுகினறன. அவற்றில் சில அழிநது 
வபா்கக்கூடும், சில உயிரவாைக்கூடும். புதிய்வ 
ஏற்்கனவவ அஙகு வாழும் உயிரினங்க்ளத 
்தாக்கி அழிநது வபா்க ்ெய்யக்கூடும்.

உ. நவதிப்தபாருள்்கள் 
நாம் பூச்சி அல்லது ்க்ள்க்ள

வெ்தப்படுத்த பூச்சிக்்்கால்லி்கள மற்றும் பிற 
இரொயனங்கள பயனபடுததுகிவறாம். ஆனால்  
இவவ்்க வவதி்பாருள்கள உயிரினங்களின 
உண்ணும் உண்வ விஷமாக்கி அவற்்ற 
அழிக்கினறன.

ஒரு ்காலததில் ்டவனாெர, 
ஃ்பரன்கள மற்றும் சில 
ஜம்வனாஸ்்பரம்்கள பூமியில் 

பரவலா்க பரவியிருந்தன. அ்வ 
பூமியிலிருநது ம்றநதுவிட்டன இ்தற்கு 
்காரணம், இடம் மற்றும் உணவு 
பற்றாக்கு்ற ்காரணமா்கவவா அல்லது 
்காலநி்ல மாற்றம் ்காரணமா்கவவா 
இருக்்கலாம்.

ஊ. ந�ாய்கள்
அறியப்படா்த பல்வவறு ்காரணங்களால் 

ஏற்படும் வநாய்்கள விலஙகு்க்ள பாதிதது 
அழிநது வபா்கக்கூடும்.

எ. இயற்ண்க நபரழிவு்கள்
்வளளம், ்நருப்பு வபானற இயற்்்க 

வபரழிவு்களால் விலஙகு்களும் அழிக்்கப்படலாம்.
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8.4.3  ஆபததான நிணலயிலுள்ை 
உயிரினங்கணை பாது்காததல்

இயற்்்க அை்கா்க இருக்கிறது, அது 
்வவவவறு ்தாவரங்கள மற்றும் விலஙகு்களால் 
நிரம்பியுளளது. இந்த பூமியில் ஆவராக்கியமான 
சுற்றுச்சூைல் ெமநி்ல்ய பராமரிக்்க, 
விலஙகு மற்றும் ்தாவர இனங்கள முக்கியம். 
அ்வ மருததுவம், அறிவியல், சுற்றுச்சூைல் 
மற்றும் வணி்க மதிப்்பயும் ்்காண்டுளளன. 
பூமியில் உளள ஒவ்வாரு உயிரினமும் 
சுற்றுச்சூைல் அ்மப்யிலுளள உணவுச் 
ெஙகிலியில் ்தனிததுவமான இடம் உண்டு. 
ஆனால் அ்வ முக்கியமா்க மனி்த 
்ெயல்பாட்டின ்காரணமா்க ஆபததில் 
உளளன. அவற்்றப் பாது்காக்்கவும் நாம் சில 
நடவடிக்்்க்க்ள எடுக்்க வவண்டும்.
• சில விலஙகு இனங்கள முக்கியமா்க 

வவட்்டயாடு்தல் ்காரணமா்க ஆபததில் 
உளளன. இது ்கட்டுப்படுத்தப்பட்டால், 
ஆபத்தான நி்லயிலுளள விலஙகு்களின 
எண்ணிக்்்கயில் குறிப்பிடத்தக்்க மாற்றம் 
ஏற்படலாம்.

• மாசுபாட்்டக் ்கட்டுப்படுததுவது உல்கம் 
முழுவதும் உளள விலஙகு்கள, மீன மற்றும் 
பற்வ்கள மீது ொ்த்கமான ்தாக்்கத்்த 
ஏற்படுததும்.

• நாம் அதி்கமா்க மாசு்க்ள 
உருவாக்கும்வபாது, அதி்க 
மாசு்கள சுற்றுச்சூைலில் வ்தக்கி 
்வக்்கப்படுகினறன. மாசு்க்ள 
்தவிரப்ப்தன மூலம் சுற்றுச்சூைல் 
அ்மப்பு்க்ள நாம் பாது்காக்்க முடியும்.

• விலஙகு்கள அடிக்்கடி ்தவறு்தலா்க 
்நகிழி்ய உணவா்கக் 
எடுததுக்்்காளகினறன.  எனவவ ்நகிழி 
பல உயிரினங்களுக்கு தீஙகு 
வி்ளவிக்கிறது. பிளாஸ்டிக் அள்வக் 
்கட்டுப்படுததுவது மற்றும் மறுசுைற்சி 
்ெய்வ்தன மூலம் ஆபத்தான அழிவிலுளள 
விலஙகு்க்ள ்காப்பாற்ற முடியும்.

• சுற்றுச்சூைலுவ்கற்ற ்தயாரிப்பு்க்ள 
பயனபடுததுவது மறுசுைற்சி ்ெய்வது  
வபானற்வ சுற்றுச்சூை்ல பாது்காக்கும், 
எனவவ விலஙகு்கள. மறுசுைற்சி ் பாருட்்கள 
மற்றும் சுற்றுச்சூைல்  பாது்காக்கும் 

்பாருட்்கள பயனபடுததுவ்தால் 
விலஙகு்ளயும் பாது்காக்்கலாம்  

• சுற்றுச்சூைலுக்கு வெ்தம் வி்ளவிக்கும் 
பூச்சிக்்்கால்லி்கள மற்றும் ரொயனங்கள 
்தவிரக்்கப்பட வவண்டும்.

• பூரவீ்க மரங்க்ள நடவு ்ெய்வ்தன மூலம் 
விலஙகு்களுக்கு உண்வ வைஙகும்.

நம் சுற்றிலும் வவப்பமரம், 
ஆலமரம் வபானற பூரவீ்க 
மரங்க்ள நடவு ்ெய்வது 

விலஙகு்களுக்கு உ்தவியா்க இருக்கும். பல 
பற்வ்களுக்கு ்தஙகுமிடமா்க இந்த 
மரங்கள உளளன.

8.4.4 அரசு முயற்சி்கள்
்தாவரங்க்ளயும் விலஙகு்க்ளயும் 

பாது்காப்ப்தற்்கா்க, அரொங்கம் நி்றய 
முயற்சி்க்ள எடுததுளளது மற்றும் அவற்்றப் 
பாது்காக்்க சில நடவடிக்்்க்கள 
நி்றவவற்றப்பட்டுளளன. எடுததுக்்காட்டா்க, 
திட்ட புலி எனபது வனவிலஙகு பாது்காப்பு 
திட்டமாகும், இது 1972 இல் இநதியாவில் 
வங்காள புலி்க்ள பாது்காக்்க ் ்தாடங்கப்பட்டது.

இது ஏப்ரல் 1, 1973 அனறு 
்ெயல்படுத்தப்பட்டது . இது மி்கவும் 
்வற்றி்கரமான வனவிலஙகு பாது்காப்பு 
முயற்சி்களில் ஒனறா்க மாறியுளளது. புலி 
திட்டததின கீழ மூடப்பட்ட இநதியாவின மு்தல் 
வ்தசிய பூங்கா ்கார்பட் வ்தசிய பூங்கா ஆகும். 
‘திட்டப் புலி’ ்காரணமா்க இநதியாவில் புலி்களின 
மக்்கள ்்தா்்க 2006 ல் 1400 -ல் இருந்தது.  
2018 இல் 2967 ஆ்க உயரநதுளளது. இ்த்ன 
வமம்படுத்த அரொங்கம் பினவரும் ெட்டங்க்ள 
இயற்றியுளளது

1.  ் மட்ராஸ் வனவிலஙகு ெட்டம், 1873.
2.  அகில இநதிய யா்ன பாது்காப்பு ெட்டம், 

1879.
3.  ்காட்டு பற்வ மற்றும் விலஙகு பாது்காப்பு 

ெட்டம், 1912.
4.  வங்காள ்காண்டாமிரு்க ெட்டம், 1932.
5.  அகில இநதிய வனவிலஙகு பாது்காப்பு 

ெட்டம், 1972.
6. சுற்றுச்சூைல் பாது்காப்பு ெட்டம், 1986
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 8.5  சிவப்பு தரவு புதத்கம்

சிவப்பு ்தரவு  புத்த்கம் எனபது அரி்தான 
மற்றும் ஆபத்தான நி்லயிலுளள 
உயிரினங்களான விலஙகு்கள, ்தாவரங்கள 
மற்றும் பூஞ்ெ்க்ளப் பதிவு ்ெய்வ்தற்்கான 
வ்காப்பாகும். ஒரு மாநிலததின அல்லது நாட்டின 
எல்்லக்குள இருக்கும் சில து்ண இனங்கள 
கூட சிவப்பு ்தரவு புத்த்கங்களில் பதிவு 
்ெய்யப்பட்டுளளன. அரி்தான 
மற்றும் ஆபத்தான அழிவிலுளள 
உயிரினங்களின பைக்்கவைக்்கங்க்ள 
ஆராய்நது வாழவிடங்கள குறித்த ஆய்வு்கள 
மற்றும் ்கண்்காணிப்பு திட்டங்களுக்கு சிவப்பு 
்தரவு புத்த்கம் முக்கியமான ்தர்வ 
வைஙகுகிறது. அழிநதுவபா்கவிருக்கும் 
உயிரினங்க்ள அ்டயாளம் ்கண்டு 
பாது்காக்்க இந்த புத்த்கம் உருவாக்்கப்பட்டுளளது.

சிவப்பு ்தரவு  புத்த்கத்்த இயற்்்க 
பாது்காப்புக்்கான ெரவவ்தெ ஒனறியம் 
பராமரிக்கிறது. இது இயற்்்க பாது்காப்பு மற்றும் 
இயற்்்க வளங்களின நி்லயான பயனபாட்டு 
து்றயில் ்ெயல்படும் ஒரு ெரவவ்தெ 
அ்மப்பாகும். இதுவ்ர வாழந்த ஒவ்வாரு 
உயிரினங்களின முழு்மயான பதி்வப் 
பராமரிக்கும் வநாக்்கததுடன இது 1964 இல் 
நிறுவப்பட்டது. சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் இனங்க்ள 
முக்கியமா்க மூனறு வ்்க்களா்க 
வ்்கப்படுததுகிறது, அ்தாவது அச்சுறுத்தல், 
அச்சுறுத்தல் இல்்ல மற்றும் ்்தரியவில்்ல 
என வ்்கப்படுத்தப்பட்டுளளன. ்காலப்வபாக்கில் 
ஒரு இனம் ஏன அழிநதுவிட்டது எனப்தற்்கான 
்த்கவல்்களும் இந்த புத்த்கததில் உளளன.

படம் 8.8 ஐ.யூ.சி.என சிவப்பு பட்டியல் வ்்க்கள

அழியும் நிணல (EX)

்காடு்களில் அழிந்தணவ (EX)

மி்கவும் ஆபததான நிணல (CR)
ஆபததான நிணல (EN)

பாதிப்பு அணடந்த நிணல (VU)

குண்றந்த அைவு நிணல (LC)

வ
ள

ரச்சி மற்று
ம் ெரிபாரப்பு 

மூ
ல

ம் வ
்

்கப்படுத்தல் 

அச்சுறுததும் நிணல (NT)

குண்றவான பதிவு நிணல (DD)

மதிப்பிடமுடியாத நிணல (NE)

பயன
பாட்டு 

வ
்

்கப்படுத்தல் 

வபாதுமான தீரவு 

மதிப்பீடு 

அ்
ன

தது
 

இ
ன

ங
்கள

 

 சிவப்பு ்தரவு  புத்த்கததில் அழிநதுவபான 
உயிரினங்களுக்கு ்கருப்பு, ஆபததில் உளள 
உயிரினங்களுக்கு சிவப்பு வபானற வண்ண-
குறியிடப்பட்ட ்த்கவல் ்தாள்கள உளளன. அ்வ 
பல இனங்கள மற்றும் கி்ளயினங்களின 
அழிவு அபாயததிற்கு ஏற்ப வண்ணம் 
்ெய்யப்பட்டுளளன. படம் 8.8 வண்ண குறியீட்டு 
்த்கவ்ல வைஙகுகிறது.

IUCN  -   இ ய ற் ் ்க 
ப ா து ்க ா ப் பு க் ்க ா ன 
ெரவவ்தெ ஒனறியம்

WWF  -  உல்க வனவிலஙகு நிதி
ZSI  -  இநதிய விலஙகியல் ஆய்வு
BRP -  உயிரக்வ்காள இருப்பு திட்டம்
CPCB -  மததிய மாசு ்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்

8.5.1 சிவப்பு தரவு புதத்கததின் �ன்ணம்கள்
• இது ஒரு குறிப்பிட்ட இனததின 

எண்ணிக்்்க்ய மதிப்பீடு ்ெய்ய 
உ்தவுகிறது.

• இந்த புத்த்கததில் ்்காடுக்்கப்பட்டுளள 
்தரவு்க்ள ்்காண்டு உல்க அளவிலுளள 
இனங்கள மதிப்பீடு ் ெய்ய பயனபடுத்தலாம்.

• உல்களவில் அழிநதுவபாகும் ஒரு 
இனததின அபாயத்்த இந்த புத்த்கததின 
உ்தவியுடன மதிப்பிடலாம்.

• ஆபத்தான நி்லயிலுளள இனங்களின  
பாது்காப்பு நடவடிக்்்க்க்ள ்ெயல்படுதது 
வ்தற்்கான வழி்காட்டு்தல்்க்ள இது 
வைஙகுகிறது.

8.5.2 சிவப்பு தரவு புதத்கததின் தீணம்கள்
• சிவப்பு ்தரவு புத்த்கததில் கி்டக்கும் 

்த்கவல்்கள முழு்மய்டயாமல் உளளது. 
அழிநதுவபான மற்றும் ்தற்வபாதுளள பல 
இனங்கள இந்த புத்த்கததில் 
புதுப்பிக்்கப்படவில்்ல.

• புத்த்கததின ்தரவின ஆ்தாரம் 
ஊகிக்்கப்படுகிறது.

• இந்த புத்த்கம் அ்னதது விலஙகு்கள, 
்தாவரங்கள, பிற உயிரினங்களின 
முழு்மயான பதி்வப் பராமரிக்கிறது, 
ஆனால் அதில் நுண்ணுயிரி்க்ளப் பற்றிய 
எந்த ்த்கவலும் இல்்ல.
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உல்க வனவிலஙகு தினம் 
மாரச் 3 ஆம் வ்ததி 
்்காண்டாடப்படுகிறது.

8.5.3  இந்தியாவின் சிவப்பு தரவு புதத்கம்
உலகின நிலப்பரப்பில் 2.4% மட்டுவம 

உளள மி்கவும் மாறுபட்ட நாடான இநதியா, 
45,000 க்கும் வமற்பட்ட ்தாவரங்கள மற்றும் 
91,000 வ்்கயான விலஙகு்கள உளளது. 
நாட்டின மாறுபட்ட  அம்ெங்கள மற்றும் 
்காலநி்ல ்காடு்கள, ஈரநிலங்கள, 
புல்்வளி்கள, பா்லவனங்கள, ்கடவலார 
மற்றும் ்கடல் சுற்றுச்சூைல் அ்மப்பு்கள வபானற 
பல்வவறு சுற்றுச்சூைல் அ்மப்பு்க்ள 
உளளடக்கியது. அ்வ அதி்க பல்லுயிர 
்பருக்்கத்்த வளரதது பராமரிக்கினறன 
மற்றும் மனி்த நல்வாழவுக்கும் 
பங்களிக்கினறன. உல்களவில் அ்டயாளம் 
்காணப்பட்ட 34 பல்லுயிர ்வப்பப்பகுதி்களில் 
நான்கான, இமயம்ல, வமற்குத ்்தாடரச்சி 
ம்ல்கள, வடகிைக்கு மற்றும் நிக்வ்காபார 
தீவு்கள ஆகியவற்்ற இநதியாவில் 
்காணலாம்.

சுற்றுச்சூைல், வன மற்றும் ்காலநி்ல 
மாற்று அ்மச்ெ்கம் (MoEFCC) மூலம் 1969 ஆம் 
ஆண்டில் இநதியா ஐ.யூ.சி.என மாநில 
உறுப்பினரானது. ஐ.யூ.சி.என இநதியா நாட்டு 
அலுவல்கம் 2007 இல் புதுதில்லியில் 
நிறுவப்பட்டது. இநதிய து்ணக் ்கண்டததில் 
்காணப்படும் விலஙகு்கள மற்றும் ்தாவரங்களின 
பாது்காப்பு நி்ல்ய இநதிய சிவப்பு ்தரவு  
புத்த்கம் ்்காண்டுளளது.சுற்றுச்சூைல், வன 
மற்றும் ்காலநி்ல மாற்ற அ்மச்ெ்கததின 
வழி்காட்டு்தலின ்பயரில் இநதிய விலஙகியல் 
ஆய்வு மற்றும் இநதிய ்தாவரவியல் 
்கணக்்்கடுப்பு நடததிய ஆய்வு்கள இந்த 
புத்த்கததிற்்கான ்தர்வ வைஙகுகினறன.

 தசயல்பாடு 6

அருகிலுளள விலஙகியல் பூங்கா அல்லது 
்தாவரவியல் பூங்காவிற்கு ்களப்பயணம் 
வமற்்்காளளுங்கள. அஙகு ்காணப்படும் 
்வவவவறு உயிரினங்க்ள 
பட்டியலிடுங்கள.

 8.6  ஒருஙகிணணப்பு

WWF (உல்க வனவிலஙகு நிதியம்) படி, 
40 ஆண்டு்களில் விலஙகு்கள, பற்வ்கள, 
மீன, ஊரவன மற்றும் நீரவாழவினங்களின 
எண்ணிக்்்கயில் 60% கு்றவு ஏற்பட்டுளளது. 
வருங்கால ெந்ததியின்ர ்கருததில் ்்காண்டு  
நாம் இவற்்ற பாது்காக்்க வவண்டும். 
பாது்காப்பு எனபது வனவிலஙகு்களின 
பாது்காப்பு, பாது்காத்தல், வமலாண்்ம மற்றும் 
இயற்்்க வளங்களான ்காடு, நீர 
வபானறவற்்ற பாது்காத்தல் ஆகும். பல்லுயிர 
பாது்காப்பு எனபது ஆபத்தான விலஙகு்கள 
மற்றும் ்தாவர இனங்க்ள பாது்காக்்கவும், 
பராமரிக்்கவும், மீட்்டடுக்்கவும் உ்தவுகிறது.

பாது்காப்பு எனபது இரண்டு வ்்கயாகும். 
அ்வ:
• வாழவிட பாது்காப்பு (வாழவிடததிற்குள)
• ்வளிப்புற பாது்காப்பு (வாழவிடததிற்கு 

்வளிவய)

8.6.1  வாழ்விட பாது்காப்பு
இயற்்்க சுற்றுச்சூைலில் வாழும் 

உயிரினங்க்ளப் பாது்காப்ப்தாகும். வ்தசிய 
பூங்காக்்கள, வனவிலஙகு்கள அல்லது 
பற்வ்கள ெரணாலயங்கள மற்றும் 
உயிரக்வ்காள இருப்புக்்கள வபானற சில 
பாது்காக்்கப்பட்ட பகுதி்களில் இயற்்்க 
வாழவிடங்களுடன ஆபத்தான அழிவிலுளள 
உயிரினங்க்ள பராமரிப்ப்தன மூலம் இது 
நி்றவவற்றப்படுகிறது. இநதியாவில், சுமார 
73 வ்தசிய பூங்காக்்கள, 416 ெரணாலயங்கள 
மற்றும் 12 உயிரக்வ்காள இருப்புக்்கள 
உளளன.

அ. நதசிய பூங்காக்கள்
ஒரு வ்தசிய பூங்கா எனபது 

வனவிலஙகு்களின வமம்பாட்டிற்்கா்க 
ஒதுக்்கப்பட்ட பகுதி. இஙவ்க, வனவியல், 
வமய்ச்ெல் அல்லது ொகுபடி வபானற 
நடவடிக்்்க்கள அனுமதிக்்கப்படாது. வ்தசிய 
பூங்காக்்கள 100 - 500 ெதுர கிவலாமீட்டர 
பரப்பள்வக் ்்காண்டுளளன. இந்த 
பூங்காக்்களில்  ்தாவர அல்லது விலஙகு 
இனங்கள பாது்காக்்கப்படுகினறன.
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உரி்ம்கள வபானற மனி்த நடவடிக்்்க்கள 
அனுமதிக்்கப்படுகினறன. சுற்றுலா ்ெயல்பாடு 
வபானற ்கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ்ெயல்்களும் 
அனுமதிக்்கப்படுகிறது. வ்தசிய பூங்காக்்கள 
மற்றும் வனவிலஙகு ெரணாலயங்களுக்கு 
இ்டயிலான வவறுபாடு்கள அட்டவ்ண 8.6 
இல் ்்காடுக்்கப்பட்டுளளன

அட்டவ்ண 8.4 இநதியாவின சில முக்கிய 
வ்தசிய  பூங்காக்்களின பட்டியல்

தபயர் இடம்
நிறுவப்பட்ட 

ஆண்டு

்கார்பட் வ்தசிய பூங்கா உத்தர்கண்ட் 1936

துதவா வ்தசிய பூங்கா உத்தரபிரவ்தெம் 1977

கிர வ்தசிய பூங்கா குஜராத 1975

்கனொ வ்தசிய பூங்கா மததிய பிரவ்தெம் 1955

சுந்தரபனஸ் வ்தசிய 
பூங்கா

வமற்கு வங்கம் 1984

அட்டவ்ண 8.5 ்தமிழநாட்டின சில முக்கிய 
வ்தசிய பூங்காக்்களின பட்டியல்

தபயர் இடம்
நிறுவப்பட்ட 

ஆண்டு

கிண்டி வ்தசியப் 
பூங்கா

்ென்ன 1976

மனனார வ்ளகுடா 
வ்தசியப் பூங்கா

ராமநா்தபுரம் 1980

இநதிரா ்காநதி 
வ்தசியப் பூங்கா

வ்காயம்புததூர 1989

முதும்ல 
வ்தசியப் பூங்கா

நீலகிரி 1990

முக்கூரததி 
வ்தசியப் பூங்கா

நீ லகிரி 1990

படம் 8.9 வ்தசிய பூங்காக்்கள இநதியா

ஆ. வனவிலஙகு சரணாலயங்கள்
ஒரு ெரணாலயம் எனபது பாது்காக்்கப்பட்ட 

பகுதி, இது விலஙகு்களின பாது்காப்பிற்்கா்க 
மட்டுவம ஒதுக்்கப்பட்டுளளது. வனப் 
்பாருட்்க்ள வெ்கரித்தல் மற்றும் ்தனியார 

அட்டவணண 8.6 நதசிய பூங்காக்கள் 
மற்றும் வனவிலஙகு சரணாலயங்களுககு 

இணடயிலான நவறுபாடு.
வனவிலஙகு  
சரணாலயம்

நதசிய 
பூங்காக்கை

மனி்த 
நடவடிக்்்க்கள 
அனுமதிக்்கப் 
படுகினறன.

மனி்த 
நடவடிக்்்க்கள 
எதுவும் அனுமதிக்்கப் 
படவில்்ல.

ஒரு குறிப்பிட்ட 
்தாவரங்கள அல்லது 
விலஙகினங்க்ள 
பாது்காப்பவ்த முக்கிய 
வநாக்்கம்.

்தாவரங்கள, 
விலஙகினங்கள 
அல்லது வரலாற்று 
முக்கியததுவம் 
வாய்ந்தவற்்ற 
அனுமதிக்கிறது.

நி்லயான 
எல்்ல்கள இல்்ல.

எல்்ல்கள ெரி 
்ெய்யப்பட்டு 
வ்ரயறுக்்கப் 
படுகினறன.

இது ்பாது மக்்களின 
பார்வக்கு 
திறநதிருக்கும்

இது ்பாது மக்்களின 
பார்வக்கு 
திறக்்கப்படுவதில்்ல.

ெரணாலயங்கள 
்பாதுவா்க மததிய 
அல்லது மாநில 
அரசின உத்தரவால் 
உருவாகினறன

வ்தசிய பூங்காக்்கள 
மாநில அல்லது 
மததிய 
ெட்டமனறத்தால் 
உருவாக்்கப்படுகினறன.

ஒரு ெரணாலயத்்த 
வ்தசிய பூங்காவா்க 
வமம்படுத்தஅலாம்

ஒரு வ்தசிய 
பூங்கா்வ 
ெரணாலயததிற்கு 
்தரமிறக்்க முடியாது.
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அட்டவணண 8.7 தமிழ்�ாட்டின் சில முககிய 
வனவிலஙகு சரணாலயங்களின் பட்டியல்

 
தபயர்

 
இடம்

நிறுவப்பட்ட 
ஆண்டு

வம்கம்ல 
வனவிலஙகு 
ெரணாலயம்

வ்தனி 2016

வண்டலூர 
வனவிலஙகு 
ெரணாலயம்

்ென்ன 1991

்களக்்காடு 
வனவிலஙகு 
ெரணாலயம்

திரு்நல்வவலி 1976

ொம்பல் நிற 
அணில் 
வனவிலஙகு 
ெரணாலயம்

விருதுந்கர 1988

வவடந்தாங்கல் 
பற்வ்கள 
ெரணாலயம்

்காஞசிபுரம் 1936

படம் 8.10 வவடந்தாங்கல்  பற்வ்கள ெரணாலயம்

இ. உயிர்கந்காை இருப்பு
உயிரக்வ்காளம் ஒரு பாது்காக்்கப்பட்ட 

பகுதி, அஙகு மனி்தர்களும் இந்த அ்மப்பின 
ஒரு பகுதியா்க உளளனர. இந்த இடங்களின 
பரப்பளவு சுமார 5000 ெதுர கிவலாமீட்டர 
இருக்கும். அ்வ சுற்றுச்சூைல் அ்மப்பு, 
இனங்கள மற்றும் மரபணு வளங்க்ள 
பாது்காக்கினறன. இந்த பகுதி்கள முக்கியமா்க 
்பாருளா்தார வளரச்சிக்்கா்க 
அ்மக்்கப்பட்டுளளன.

அட்டவணண 8.8 இந்தியாவில் 
உயிர்கந்காை இருப்பு

உயிர்கந்காைததின் 
தபயர்

மாநிலம்/யூனியன் 
பிரநதசம்

நந்தாவ்தவி உத்தரபிரவ்தெம்
வநாக்்ரக் வம்காலயா
மனாஸ் அஸ்்ாம்
சுந்தரபனஸ் வமற்குவங்கம்
மனனாரவ்ளகுடா ்தமிழநாடு
நீலகிரி ்தமிழநாடு
நிக்வ்காபார தீவு மற்றும் 
சிமிலிபால்

அந்தமான

வாழ்விடததிலிருந்து பாது்காப்பதன் �ன்ணம்கள்
• இனங்கள அவற்றின வாழவிடததிற்கு 

ஏற்றவாறு வாைலாம்.
• இனங்கள ஒனறுடன ஒனறு ்்தாடரபு 

்்காளளலாம்.
• இயற்்்க வாழவிடங்கள 

பராமரிக்்கப்படுகினறன.
• இது கு்றந்த ்ெலவினததுடன நிரவகிக்்க 

எளி்தானது.
• பைஙகுடியின மக்்களின ஆரவங்களும் 

பாது்காக்்கப்படுகினறன. 

8.6.2 தவளிப்பு்ற பாது்காப்பு
இது உயிரினங்க்ள வாழவிடங்களுக்கு 

்வளிவய பாது்காக்கும் வனவிலஙகு பாது்காப்பு 
ஆகும். உயிரியல் பூங்காக்்கள மற்றும் ்தாவர 
வ்தாட்டங்க்ள நிறுவு்தல், மரபணுக்்கள 
பாது்காப்பு, நாற்று மற்றும் திசு வளரப்பு 
ஆகிய்வ இந்த மு்றயில் பினபற்றப்படும் சில 
உததி்கள ஆகும்.
அ. தாவரவியல் பூங்காக்கள்

பூக்்கள, பைங்கள, ்காய்்கறி்கள 
வளரக்்கப்படும் இடம் இது. இந்த இடங்கள 
ஆவராக்கியமான மற்றும் அ்மதியான சூை்ல 
வைஙகுகிறது.
ஆ. உயிரியல் பூங்கா

இது ்காட்டு விலஙகு்கள பாது்காக்்கப்படும் 
பகுதி்கள ஆகும். இநதியாவில் சுமார 800 
உயிரியல் பூங்காக்்கள உளளன.
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1759 ஆம் ஆண்டில் 
நிறுவப்பட்ட வியனனாவில் 
உளள வொெனபிரம் 
மிரு்கக்்காட்சிொ்லயானது 

மி்கப் பை்மயான மிரு்கக்்காட்சி 
ொ்லயாகும். இநதியாவில் மு்தல் 
மிரு்கக்்காட்சி ொ்ல 1800 ஆம் ஆண்டில் 
பரச்ொபூரில்  நிறுவப்பட்டது.

இ. திசு வைர்ப்பு
இது ஊட்டச்ெதது ஊட்கததில் மலட்டு 

சூைலில் ்தாவர ்ெல்்கள, திசுக்்கள, உறுப்பு்கள, 
வி்்த்கள அல்லது பிற ்தாவர பா்கங்க்ள 
வளரக்கும் ஒரு நுட்பமாகும்.
ஈ. விணத வஙகி

வி்்த வஙகி உலரந்த வி்்த்க்ள மி்கக் 
கு்றந்த ்வப்பநி்லயில் வெமிப்ப்தன மூலம் 
பாது்காக்கிறது. உலகின மி்கப்்பரிய வி்்த 
வஙகி இஙகிலாநதில் உளள மில்லினியம் 
வி்்த வஙகி ஆகும்.
உ. கணரநயா வஙகி

ஒரு வி்்த அல்லது ்கரு மி்கக் கு்றந்த 
்வப்பநி்லயில் பாது்காக்்கப்படும் நுட்பமாகும். 
இது ்பாதுவா்க திரவ ்நட்ரஜனில் - 196˚ C 
இல் பாது்காக்்கப்படுகிறது. அழி்வ 
எதிர்்காளளும் உயிரினங்களின 
பாது்காப்பிற்கு இது உ்தவியா்க இருக்கும்.
தவளிப்பு்ற பாது்காப்பின் �ன்ணம்கள்
• இது உயிரினங்களின வீழச்சி்யத 

்தடுக்கிறது.
• ஆபத்தான நி்லயிலுளள விலஙகு்க்ள 

இந்த வழி்களில் இனப்்பருக்்கம் ் ெய்யலாம்.
• அச்சுறுத்தப்பட்ட இனங்கள இனப்்பருக்்கம் 

்ெய்யப்பட்டு இயற்்்க சூைலில் 
்வளியிடப்படுகினறன.

• ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியல் பணி்க்ள 
நடததுவ்தற்கு இது பயனுளள்தா்க இருக்கும்.

 8.7   மக்கள் பல்லுயிர் பன்மு்கததன்ணம 
பதிநவடு (PBR)

மக்்கள பல்லுயிர பனமு்கத்தன்ம பதிவு 
எனபது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி அல்லது 
கிராமததின நிலப்பரப்பு மற்றும் மக்்கள்்தா்்க 
உளளிட்ட உளநாட்டில் கி்டக்்கக்கூடிய உயிர 
வளங்கள பற்றிய விரிவான உருவாக்்கம் 
்்காண்ட ஒரு ஆவணமாகும். உயிர வளங்கள 
எனபது ்தாவரங்கள, விலஙகு்கள மற்றும் 
நுண்ணுயிரி்கள , அ்தன பா்கங்கள, அவற்றின 
மரபணு ்பாருள மற்றும் ொததியமான 
பயனபாட்டு மதிப்்பக் ்்காண்ட து்ண 
்தயாரிப்பு்கள ஆகும். .உயிரியல் பனமு்கத்தன்ம 
ெட்டம், 2002 இன விதி்களினபடி ஒவ்வாரு 
அ்மப்பிலும் ஒரு பல்லுயிர வமலாண்்ம குழு 
அ்மக்்கப்பட்டுளளது. இந்த குழு வ்தசிய 
பல்லுயிர ஆ்ணயம் மற்றும் மாநில பல்லுயிர 
வாரியங்களின வழி்காட்டு்தல் மற்றும் 
்்தாழில்நுட்ப ஆ்தரவுடன உயிரினங்களின 
பல்லுயிர பதிவவடு்க்ளத ்தயாரிக்கிறது.

இந்த பதிவவட்்ட ்தயாரிப்பது 
விலஙகு்களின பாது்காப்பு, வாழவிடங்க்ள 
பாது்காத்தல் மற்றும் இனப்்பருக்்கம் மற்றும் 
உயிரியல் பனமு்கத்தன்ம ்்தாடரபான 
்த்கவ்ல வெ்கரித்தல் ஆகியவற்்ற 
ஊக்குவிக்கிறது. ்தாவரங்கள, உணவு ஆ்தாரம், 
வனவிலஙகு, மருததுவ மூலங்கள, பாரம்பரிய 
அறிவு வபானறவற்றுடன ்்தாடரபு்டய 
பல்லுயிர பற்றிய முழு்மயான ஆவணங்க்ள 
இந்த பதிவு ்்காண்டுளளது.

 8.8  உயிர்வழிப்தபருக்கம்

ஆற்றல் ் ்காண்ட வவதிச்வெரமம் இயற்்்க 
சூழநி்லக்்காரணி்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, 
சுற்றுப்புறததில் உளள அள்வக்்காட்டிலும் 
பனமடஙகு ்பருகி அ்வ உயிர்களுக்குள 
வெரவவ்த உயிரவழிப்்பருக்்கமாகும். இ்வ 
பா்தரெம், ஆரெனிக் வபானற ்கன உவலா்கங்கள 
மற்றும் பாலிக்குவளாரிவனட் ்பபீ்னல்்கள 
மற்றும் டி.டி.டி வபானற பூச்சிக்்்கால்லி்களா்க 
இருக்்கலாம். இந்த ்பாருட்்க்ள கீழநி்ல 
உயிரினங்கள உணவா்க உட்்்காளளும் 
்பாழுது இந்த பாதிப்பு ்்தாடஙகிறது. இந்த 

 தசயல்பாடு 7

அருகிலுளள விலஙகியல் பூங்கா அல்லது 
்தாவரவியல் பூங்காவிற்கு ்களப்பயணம் 
வமற்்்காளளுங்கள. அஙகு ்காணப்படும் 
்வவவவறு உயிரினங்க்ள பட்டியலிடுங்கள.
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விலங்்க உயரமட்ட விலஙகு்கள உணவா்க 
உட்்்காளளும் ்பாழுது நச்சுத்தன்ம அந்த 
விலஙகினத்்தயும் பாதிக்கிறது.

8.8.1 உயிர் வழிப்தபருக்கம் ்காரணங்கள்
உயிர வழிப்்பருக்்கததின முக்கிய 

்காரணங்கள பினவருமாறு:
அ)  விவொய பூச்சிக்்்கால்லி்கள, 

பூச்சிக்்்கால்லி்கள, உரங்கள மற்றும் 
பூஞ்ெ ்்கால்லி்கள மி்கவும் 
நச்சுத்தன்மயுளள்வ, அ்வ மண், 
ஆறு்கள, ஏரி்கள மற்றும் ்கடல்்களில் 
்வளியிடப்படுகினறன. இ்வ நீரவாழ 
உயிரினங்களிலும் மனி்தர்களிலும் சு்கா்தார 
பிரச்சி்ன்க்ள ஏற்படுததுகினறன.

ஆ)  ்கரிம மாசு்களானது மனி்தர்கள, 
விலஙகு்கள மற்றும் வனவிலஙகு்களின 
ஆவராக்கியததில் வமாெமான ்தாக்்கத்்த 
ஏற்படுததுகினறன.

இ)  ் ்தாழில்து்ற நடவடிக்்்க்கள நச்சுப் 
்பாருள்க்ள ்வளியிடுகினறன, அ்வ 
உணவுச் ெஙகிலியில் நு்ைகினறன.

ஈ)  சுரங்க நடவடிக்்்க்கள ்தண்ணீரில் அதி்க 
அளவு ெல்்படு மற்றும் ்ெலினியம் 
படிவு்க்ள உருவாக்குகினறன. இந்த நச்சு 
்பாருட்்கள உணவு ெஙகிலியில் உளள 
நீரவாழ உயிரினங்களால் 
உறிஞெப்படுகினறன.

8.8.2  உயிர்-வழிப்தபருக்கததின் விணைவு்கள்
 உயிர-வழிப்்பருக்்கததின வி்ளவு்கள 

பினவருமாறு:
அ)  புற்றுவநாய், சிறுநீர்க பிரச்சி்ன்கள, 

்கல்லீரல் ்ெயலிைப்பு, பிறப்பு கு்றபாடு்கள, 
சுவாெக் வ்காளாறு்கள மற்றும் இ்தய 
வநாய்்க்ள ஏற்படுததி மனி்தர்களுக்கு இது 
அதி்க ்தாக்்கத்்த ஏற்படுததுகிறது.

ஆ)  இது ்கடல் உயிரினங்களின இனப்்பருக்்கம் 
மற்றும் வளரச்சி்யயும் பாதிக்கிறது

இ)  பவளப்பா்ற்களின அழிவு பல நீரவாழ 
விலஙகு்களின வாழக்்்க்ய பாதிக்கிறது.

ஈ)  நீரநி்ல்களில் ்வளியாகும் ரொயனங்கள 
மற்றும் நச்சு்கள உணவுச் ெஙகிலி்ய 
சீரகு்லக்கினறன.

 8.9   விலஙகு்களின் �ல்வாழ்வு 
நிறுவனங்கள்

விலஙகு நல அ்மப்பு்கள எனபது 
விலஙகு்களின ஆவராக்கியம், பாது்காப்பு மற்றும் 
உளவியல் ஆவராக்கியம் ெம்பந்தப்பட்ட குழு 
ஆகும். அவற்றில் விலஙகு்க்ள மீட்கும் 
குழுக்்களும் அடஙகும், அ்வ துனபததில் 
இருக்கும் விலஙகு்களுக்கு உ்தவுகினறன, 
வமலும் சில ்்தாற்றுவநாயால் பாதிக்்கப்பட்ட 
விலஙகு்களுக்கு உ்தவுகினறன. இந்த பிரிவில் 
அவற்றில் சிலவற்்றப் பற்றி படிப்வபாம்.

8.9.1 ப்ளூ கிராஸ்
ப்ளூ கிராஸ் எனபது யு்ன்டட் கிஙடமில் 

பதிவு ்ெய்யப்பட்ட விலஙகு நல ்்தாண்டு 
ஆகும், இது 1897 இல் ‘எங்கள ஊ்ம 
நண்பர்கள லீக்’ எனறு நிறுவப்பட்டது. இந்த 
்்தாண்டு நிறுவனததின பார்வ 
எனன்வனறால், ஒவ்வாரு 
்ெல்லப்பிராணியும் மகிழச்சியான 
ஆவராக்கியமான வாழக்்்க்ய அனுபவிக்்க 
வவண்டும் எனபவ்த இ்தன வநாக்்கமாகும். 

்தனியார ்கால்ந்ட சிகிச்்ெ்ய ்பற 
முடியா்த ்ெல்லப்பிராணி 
உரி்மயாளர்களுக்கு, ்தங்கள பிராணி்களுக்கு 
வ்த்வயான வெதி்க்ள ்பற உ்தவுகிறது, 
வமலும் விலஙகு்களின உரி்ம்க்ள 
்பாதுமக்்களுக்கு  ்கற்பிக்கிறது.

இஙகிலாநதின லண்டனின 
்்தருக்்களில் வவ்ல 
்ெய்யும் குதி்ர்க்ளப் 

பராமரிப்ப்தற்்கா்க இந்த அ்மப்பு 
நிறுவப்பட்டது. இது 1906 வம 15 அனறு 
லண்டனின விக்வடாரியாவில் ்தனது 
மு்தல் விலஙகு மருததுவம்ன்யத 
திறக்்கப்பட்டது.

வ்கப்டன வி. சுந்தரம் 1959 ஆம் ஆண்டில் 
்ென்னயில் ஆசியாவின மி்கப்்பரிய விலஙகு 
நல அ்மப்பான புளூ கிராஸ் ஆஃப் இநதியா்வ 
நிறுவினார. அவர ஒரு இநதிய விமானி மற்றும் 
விலஙகு நல ஆரவலர ஆவார. இப்வபாது, 
இநதியாவின ப்ளூ கிராஸ் நாட்டின மி்கப்்பரிய 
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விலஙகுநலனபுரியும் நிறுவனங்கள  ஆகும். இது 
்ெல்லப்பிராணி வளரப்பு மற்றும் விலஙகு்கள 
பற்றிய ெரியான விழிப்புணரவு வபானற பல 
விலஙகு நல நி்கழவு்க்ள நடததுகிறது. ப்ளூ 
கிராஸ் ஆஃப் இநதியா பல ெரவவ்தெ மற்றும் 
வ்தசிய விருது்க்ளப் ்பற்றுளளது. இந்த 
அ்மப்பு முழுக்்க முழுக்்க ்தனனாரவலர்களால் 
்கவனிக்்கப்படுகிறது.மருததுவம்ன்கள, 
்தஙகுமிடங்கள, ஆம்புலனஸ் வெ்வ்கள மற்றும் 
விலஙகு்களின பிறப்புக் ்கட்டுப்பாடு்கள வபானற 
அ்னதது வெதி்களுடன ் ென்ன கிண்டியில் 
பிர்தான அலுவல்கம் அ்மநதுளளது. 

8.9.2 தபட்டா (PETA) 
்பட்டா எனபது ‘விலஙகு்களின ் நறிமு்ற 

சிகிச்்ெ்களுக்்கான மக்்கள’ எனப்்தக் 
குறிக்கிறது. இது அ்மரிக்்காவின வரஜீனியா, 
வநாரவபால்டில் அ்மநதுளள ஒரு உளநாட்டு 
இலாப வநாக்்கற்ற ்்தாண்டு நிறுவனமாகும். 
இது 1980 இல் இஙக்ரிட் நியூக்ரிக் மற்றும் 
அ்லக்ஸ் பச்வெவ்கா ஆகிவயாரால் 
நிறுவப்பட்டது. இது உலகின மி்கப்்பரிய 
விலஙகு உரி்ம அ்மப்பாகும். இது அ்னதது 
விலஙகு்களின உரி்ம்க்ள பாது்காக்்க 
அரப்பணிக்்கப்பட்டுளளது. விலஙகு்களிடமிருநது 
்பறப்பட்ட உண்வ உண்ணு்தல், 
விலஙகு்களிலிருநது ்தயாரிக்்கப்பட்ட 
துணி்க்ள அணிவது, ்்தாந்தரவு ்ெய்வது  
வபானற மனி்த ்ெயல்பாடு்க்ள இது 
எதிரக்கிறது.

8.9.3 CPCSEA

CPCSEA எனபது விலஙகு்கள மீ்தான 
வொ்த்ன்களின ்கட்டுப்பாடு மற்றும் 
வமற்பார்வக்்கான குழு்வக் குறிக்கிறது. 
இது விலஙகு்களுக்்கான ்்காடு்மயிலிருநது 
பாது்காக்கும் ெட்டம், 1960 இன கீழ 
அ்மக்்கப்பட்ட ஒரு ெட்டக் குழுவாகும். 1991 
ஆம் ஆண்டு மு்தல் விலஙகு்கள அவற்றின 
மீ்தான வொ்த்ன்களின வபாது வ்த்வயற்ற 
துனபங்களுக்கு ஆளா்காமல் இருப்ப்்த 
உறுதி ்ெய்வ்தற்்கா்க இது ்ெயல்பட்டு 
வருகிறது.

CPCSEA இன் ந�ாக்கங்கள்
i) வொ்த்னக்கு முனனும் பினனும் 

வ்த்வயற்ற வலி்யத ்தவிரத்தல்.
ii) வொ்த்ன்களில் பயனபடுத்தப்படும் 

விலஙகு்களின  பராமரிப்்ப வமம்படுதது்தல்.
iii) விலஙகு்கள, வளரப்பு மற்றும் 

ப ர ா ம ரி ப் பி ற் ்க ா ன வ ழி ்க ா ட் டு ்த ல் ்க ் ள 
வைஙகு்தல்.

iv) உயிரியல் மற்றும் நடத்்த ஆராய்ச்சி 
மற்றும் வொ்த்ன்களில் பயனபடுத்தப்படும் 
விலஙகு்களின  பராமரிப்்ப வமம்படுதது்தல்.

CPCSEA இன் தசயல்பாடு்கள்
i) விலஙகு வெதி்களுக்கு ஒப்பு்தல் அளித்தல்.
ii) விலஙகு்களின பயனபாடு ெம்பந்தப்பட்ட 

வொ்த்ன்க்ள நடததுவ்தற்்கான அனுமதி
iii) மீறல் ஏற்பட்டால் நிறுவனங்களுக்கு 

எதிரான நடவடிக்்்க
iv) விலஙகு பரிவொ்த்ன நடததும் 

நிறுவனங்க்ள பதிவு ்ெய்்தல

நிணனவில் த்காள்்க

 ¾ ்காடழிப்புக்கு ்காரணமான மனி்த 
நடவடிக்்்க்கள விவொய விரிவாக்்கம், 
்கால்ந்ட வளரப்பு, ெட்டவிவரா்த மரம் 
்வட்டு்தல், சுரங்க, எண்்ணய் 
பிரித்்தடுத்தல், அ்ண ்கட்டுமானம் மற்றும் 
உள்கட்ட்மப்பு வமம்பாடு.

 ¾ ்காடு வளரப்பு ்காட்டு விலஙகு்களுக்கு 
்தஙகுமிடம் மற்றும் அவற்றின உணவு 
மூலத்்தக் ்கண்டுபிடிக்்க உ்தவுகிறது.

 ¾ சுற்றுச்சூைல் நல்வாழவின முக்கிய 
அம்ெங்களானது நீரநி்ல்க்ள 
மறு்கட்ட்மப்பு புதுப்பித்தல்.

 ¾ பனிச்சிறுத்்த, வங்காள புலி, ஆசிய லயன, 
ஊ்தா ்தவ்ள மற்றும் இநதிய ராட்ெ்த 
அணில் ஆகிய்வ இநதியாவில் அழியும் 
நி்ல விலஙகு்கள.

 ¾ இந்த பூமியில் ஆவராக்கியமான சுற்றுச்சூைல் 
ெமநி்ல்ய பராமரிக்்க, விலஙகு மற்றும் 
்தாவர இனங்கள முக்கியம்.

 ¾ அரி்தான மற்றும் ஆபத்தான 
அ ழி வி லு ள ள உ யி ரி ன ங ்க ளி ன 
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பைக்்கவைக்்கங்கள மற்றும் வாழவிடங்கள 
குறித்த ஆய்வு்கள மற்றும் ்கண்்காணிப்பு 
திட்டங்களுக்கு சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் 
முக்கியமான ்தர்வ வைஙகுகிறது.

 ¾ பல்லுயிர பாது்காப்பு எனபது ஆபத்தான 
விலஙகு்கள மற்றும் ்தாவர இனங்க்ள 
பாது்காக்்கவும், பராமரிக்்கவும், 
மீட்்டடுக்்கவும் உ்தவுகிறது..

   தசாற்்கைஞ்சியம் 

பல்லுயிர

பல்வவறு வ்்கயான வாழக்்்க வடிவங்களஉயிர உருப்்பருக்்கம் 
உணவுச் ெஙகிலியில் அடுத்தடுதது அதி்க அளவில் உயிரினததின 
திசுக்்களில் நச்சு இரொயனம் வபானற ்பாருட்்களின  ்ெறிவு 
அதி்கரிக்கும்.

்காடழிப்பு ்காடு்க்ள அ்கற்று்தல்

்காடு வளரப்பு ்காடு்கள இல்லா்த புதிய பகுதி்களில் மரங்கள நடப்படுகினறன.

்காடாக்கு்தல் ்காடு்கள அழிக்்கப்பட்ட பகுதி்களில் இது ந்டமு்றயில் உளளது.
அழிநதுவபான 
இனங்கள பூமியிலிருநது முற்றிலும் ம்றநதுவபான இனங்கள

ஆபத்தான இனங்கள உயிரியல் அழிவுக்கு உடனடி ஆபதது எனறு ஒரு வ்்க ்தாவர 
அல்லது விலஙகு.

உளளூர இனங்கள குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டுவம ்காணப்படும் ்தாவரங்கள மற்றும் 
விலஙகு்கள இனங்கள

ஃப்வளாரா ஆபத்தான உயிரினங்க்ளப் பற்றி பதிவு  ்ெய்்தல்.

சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராநதியததில் நி்கழும் விலஙகு்களின வாழக்்்க.

உல்க ்வப்பமயமா்தல்  புவியில் ்வப்பம் அதி்கரித்தல்

மக்்கள பல்லுயிர 
பனமு்கத்தன்ம பதிவு

ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி அல்லது கிராமததின நிலப்பரப்பு மற்றும் 
மக்்கள்்தா்்க உளளிட்ட உளநாட்டில் கி்டக்்கக்கூடிய உயிர 
வளங்கள பற்றிய விரிவான உருவாக்்கம் ்்காண்ட ஒரு 
ஆவணமாகும்.

 மதிப்பீடு

I. சரியான பதிணலத நதர்வுதசய்க.
1. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ்காணப்படும் 

்தாவரங்கள _____________ என  
அ்ைக்்கப்படுகினறன

 அ) விலஙகினங்கள  ஆ) ்தாவர இனங்கள 
 இ) உளளூர இனம்    ஈ) அரி்தான்வ

2. ்காடழிப்பு எனறால் _____________
  அ) ்காடு்க்ள அழித்தல் 
 ஆ) ்தாவரங்க்ள வளரப்பது 
  இ) ்தாவரங்க்ள ்கவனிப்பது 
  ஈ) இ்வ எதுவுமில்்ல.
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3. சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் _____________
பட்டிய்ல வைஙகுகிறது

 அ) உளளூர இனங்கள 
 ஆ) அழிநதுவபான இனங்கள
 இ) இயற்்்க இனங்கள 
 ஈ) இ்வ எதுவுமில்்ல
4. ந்டமு்றப்படுத்தப்பட்ட வனவிலஙகு 

பாது்காப்பு ெட்டம் _____________
 அ) 1986  ஆ) 1972
 இ) 1973   ஈ) 1971

II. ந்காடிட்ட இடங்கணை நிரப்பு்க.
1. WWF எனபது _____________ ஐ குறிக்கிறது.
2. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ்காணப்படும் 

விலஙகு்கள _____________ என 
அ்ைக்்கப்படுகிறது.

3. சிவப்பு ்தரவு புத்த்கம் _____________ ஆல் 
பராமரிக்்கப்படுகிறது.

4. முதும்ல வனவிலஙகு ெரணாலயம் 
___________ மாவட்டததில் அ்மநதுளளது.

5. _____________ நாள ‘உல்க வனவிலஙகு 
தினமா்க’ ்்காண்டாடப்படுகிறது.

III. தபாருதது்க.

1. கிர வ்தசிய பூங்கா - மததிய பிரவ்தெம்
2. சுந்தரபனஸ் 

வநஷனல் பாரக்
- உத்தராங்கல்

3. இநதிரா ்காநதி 
வ்தசிய பூங்கா

- வமற்கு வங்கம்

4. ்கார்பட் வ்தசிய 
பூங்கா

- குஜராத

5. ்கனொ வ்தசிய 
பூங்கா

- ்தமிழநாடு

IV.  சரியா அல்லது தவ்றா எனககூறு்க. தவறு 
எனில் தவ்றான கூற்ண்றத திருதது்க. 

1. நீர பற்றாக்கு்றக்கு ்காடழிப்பு ஒரு 
்காரணம்.

2. கி்ரவயா வஙகி எனபது ஒரு வி்்த 
அல்லது ்கரு மி்க அதி்க ்வப்பநி்லயில் 
பாது்காக்்கப்படும் நுட்பமாகும்.

3. மனனார உயிரக்வ்காளம் ்தமிழநாட்டில் 
அ்மநதுளளது.

4. ஆபத்தான நி்லயிலுளள ்தாவரங்கள 
பூமியில் ்காணப்படவில்்ல.

5. சிவப்பு ்தரவு புத்த்கததில் அ்னதது 
வ்்கயான ்தாவரங்கள மற்றும்  
விலஙகு்களின ்பயர உளளது.

V. மி்கச் சுருக்கமா்க விணடயளி.
1. புவி ்வப்பம்ட்தல் எனறால் எனன?
2. அழிநது வரும் இனங்கள எனப்படுவது எது?
3. அழிநதுவபான உயிரினங்களுக்கு சில 

எடுததுக்்காட்டு்க்ளக் ்்காடுங்கள.
4. அழியும் நி்லயில் உளள இரண்டு 

விலஙகு்களுக்கு ்பயரிடுங்கள.
5. ஐசியூ என எனறால் எனன?
5. ICUN எனறால் எனன?

VI.  சுருக்கமா்க விணடயளி.
1. பல்லுயிரிய்ல நாம் ஏன பாது்காக்்க 

வவண்டும்?
2. ்காடழிப்பின முக்கியததுவத்்த எழுதுங்கள.
3. அழியும் நி்லயில் உளள இனங்கள 

எனறால் எனன? இரண்டு  
எடுததுக்்காட்டு்க்ளக் ்்காடுங்கள.

4. சிவப்பு ்தரவு புத்த்கததின நன்ம்க்ள 
எழுதுங்கள.

5. ்தமிழநாட்டில் உளள நானகு வனவிலஙகு 
ெரணாலயங்க்ளயும்  பட்டியலிடுங்கள.

6. உயிர உருப்்பருக்்கம் எனற வாரத்்தயால் 
நீங்கள எனன புரிநது்்காளகிறீர்கள?

7. பிபிஆர எனறால் எனன?
8. புளுகிராஸ் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுது்க.

VII.  விரிவா்க விணடயளி.
1. ்காடழிப்பு எனறால் எனன? ்காடழிப்பின 

்காரணங்கள மற்றும் வி்ளவு்க்ள 
விளக்குங்கள.

2. பினவருவனவற்்ற வவறுபடுததுங்கள.
அ.  வ்தசிய பூங்கா மற்றும் வனவிலஙகு 

ெரணாலயம்
ஆ. ்காடழிப்பு மற்றும் ்காடு வளரப்பு.
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3. ப்ளூ கிராஸ் மற்றும் சிபிசிஎஸ்இஏ பற்றி சிறு 
குறிப்பு்க்ள வ்ர்க

4. இடததிலுளள பாது்காப்பு மற்றும் ்வளிப்புற 
பாது்காப்பின நன்ம்க்ள விவாதிக்்கவும்.

5. பாது்காப்பின வ்்க்க்ள விவரி.

VIII.  உயர்சிந்தணன வினாக்கள்.
1. இனறு ்டவனாெர்க்ளக் ்கண்டுபிடிக்்க 

முடியுமா? ஏன?
2. ்காடழிப்பால் விலஙகு்கள 

பாதிக்்கப்படுகினறனவா? எப்படி?
3. புலி மற்றும் ்கருப்பு பக் எண்ணிக்்்க ஏன 

கு்றகிறது?

 பி்ற நூல்்கள்

1. Environmental biology- Verma P S –  S 
Chand & co publisher

2. Indian wildlife –The great wildlife series-
APApublication

3. Endangered Animals of India – S M Nair 
– National book trust India

 இணணய வைங்கள்

www.Bluecrossofindia.org
www.cpcsea.nic.in
www.pbr.com
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தாவரங்கள் மற்றும் விலஙகு்கணை 
பாது்காததல்

்கணினி திணர வழிநய 
வனவிலஙகு்கணை 

்காண்நபாமா!

உரலி:  
https://www.aazp.in/

இணணயச் தசயல்பாடு

*படங்கள அ்டயாளததிற்கு மட்டுவம.
வ்த்வ்யனில் Adobe Flash ்ய அனுமதிக்்க.

படி 1   கீழக்்காணும் உரலி/வி்ரவுக்குறி்யப் பயனபடுததி இ்ணயப்  பக்்கததிற்குச் ்ெல்்க. 
தி்ரயில் வ்தானறும் பக்்கததில் இடது புறததில் LIVE ANIMAL YARD எனப்த்ன 
்ொடுக்்கவும்.

படி 2  வனவிலஙகு்கள பலவற்றின படஉருவம் வ்தானறும். அதில் விரும்பும் படஉருவத்்த 
்ொடுக்்கவும்.

படி 3 வ்தானறும் தி்ரயில் PLAY ்பாத்தா்ன ்ொடுக்்கவும்.
படி 4  அவ்த வபானறு மற்ற விலஙகு்கள மற்றும் பற்வ்க்ள ்காண மீண்டும் இவ்த ்ெய்ல 

்ெய்துபாரக்்கவும்.

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மபாணவரகள் ப்றும் தி்றன்களபாவன:
 லிபபரெஆபிஸ் பமன்ப்பாருள் மூலம் ஒரு ஆவணத்தை உருவபாக்குவது எப்டி என்று பதைரிந்து 

பகபாள்வபாரகள்
 மபாணவரகளின் ்்டபபு சிந்தை்ன அதிகரிக்கும்
 ஆவணத்தை ஒழுஙக்மக்கவும் மறறும் வடிவ்மக்கவும் அறிந்து பகபாள்வபாரகள்

கோட்சித் த�ோடர்பியல்9
அலகு

   அறிமுகம்
இந்தை ்பாடததில் மபாணவரகள் 

பமன்ப்பாருள் லிபபரெஆபீ்ைப ்யன்்டுததை 
கறறுக்பகபாள்வபாரகள்.

லிபபரெஆபிஸ் உலகம் முழுவதும் ககபாடிக் 
கணக்கபான மக்களபால் ்யன்்டுததைப்டும் ஒரு 
ைக்திவபாயந்தை மறறும் இலவை அலுவலக 
்யன்்பாட்டு பதைபாகுபபு பமன்ப்பாருள் ஆகும். 
இதைன் இ்டமுகம் மறறும் ் யனுள்ள கருவிகள் 
உஙகள் ்்டப்பாற்றல் கமம்்டுததிட மறறும் 
உஙகள் பையல்தி்ற்ன கமம்்டுததை உதைவும். 

 9.1  லிபதரெஆபிஸ்

லிபபரெஆபீஸில் பின்வரும் ்யன்்பாடுகள் 
உள்ளன.

9.1.1  உரரெ ஆவணம் (Text Document)
எழுததைபாற்றல், புததைகஙகள், அறிக்்ககள், 

பையதிமடல்கள், ்ககயடுகள், மறறும் பி்ற 
ஆவணஙக்ளத கதைபாறறுவிப்தைறகு உ்ரெ 
ஆவணம் (Word பையலி) ஒரு கருவியபாகும்.

9.1.2  அட்டவரணசதசெயலி (Spreadsheet)
ஒரு உயர முடிவு அட்டவ்ணயிலிருந்து 

எதிர்பாரக்கப்டும் அ்னதது கமம்்ட்ட 

்குப்பாயவுக்ள வ்ரெ்டஙகள் (Chart) 
மறறும் முடிவு பையயும் அம்ைஙக்ள 
அட்டவ்ணசபையலி பகபாண்டுள்ளது. 
இதில், நிதி, புள்ளியியல் மறறும் கணிதை 
பையல்்பாடுகளுக்கபாக, 300க்கும் கமற்ட்ட 
பையல்்பாடுகள் (Functions) உள்ளன.

9.1.3  நிகழ்த்து�ல் (Impress)
சி்றபபு வி்ளவுகள், அ்ைவூட்டம் மறறும் 

வ்ரெதைல் கருவிகள் க்பான்்ற ப்பாதுவபான 
மல்டிமீடியபா விளக்கக்கபாட்சி உருவபாக்க 
்யன்்டுகி்றது.

9.1.4  படஙகள் வரரெ�ல் (Draw)
வ்ரெதைல் என்்து எளிய வ்ரெ்டஙகள் 

அல்லது ்பாயவு ்டஙகள் (Flowcharts) முதைல் 3டி 
ஆரட்கவ்ல வ்ரெ அ்னத்தையும் 
உருவபாக்கும் ஒரு பவக்டர வ்ரெதைல் கருவி 
ஆகும்.

9.1.5  �ரெவுத்�ளம் (Data base)
இது ்டிவஙகள், அறிக்்ககள், 

வினவல்கள், அட்டவ்ணகள் உருவபாக்கவும், 
திருததைவும் மறறும் அதை்னப ்பார்வயிடவும் 
்யன்்டுகி்றது. உ்றவுைபார தைரெவுததைளத்தை 
நிரவகிப்து என்்து மற்ற பிரெ்லமபான 
தைரெவுததைள ்யன்்பாடுக்ளப க்பான்்றதைபாகும்.
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9.1.6   லிபதரெஆபிஸ் ஃபோர்முலோ 
(சூத்திரெஙகரள உருவோககு�ல்)

லிபபரெஆபிஸ் ஃ்பாரமுலபா அல்லது 
ைமன்்பாடு எடிட்ட்ரெ ்யன்்டுததி சிக்கலபான 
ைமன்்பாடுக்ள உருவபாக்க முடியும், இதில் 
நி்லயபான எழுததுரு பதைபாகுபபில் இல்லபாதை 
குறியீடுக்ளக் கூட ்யன்்டுததி 
சூததிரெஙக்ள உருவபாக்கலபாம்.

தெனதபோருரளப தபறுவது 
எபபடி?
விண்கடபாஸ், லினக்ஸ் 
மறறும் கமக் ஓஎஸ் எக்ஸ் 

ஆகியவறறின் லிபபரெஆபிஸ் ்திபபுக்ள 
https : / /www. l ibreoff ice .org/download 
இலிருந்து இலவைமபாக ்திவி்றக்கம் பையது 
பகபாள்ளலபாம்.

 9.2  உரரெ ஆவணம் (Text Document)

இந்தை ்குதியில், உ்ரெ ஆவணம் ்றறி 
்டிபக்பாம். கடிதைஙகள், அறிக்்ககள் மறறும் 
பி்ற ஆவணஙக்ள தைட்டசசு பையய உ்ரெ 
ஆவணம் (Text Document) பமன்ப்பாரு்ள 
்யன்்டுததைலபாம்.

9.2.1  ஆவணஙகரள நிர்வகித்�ல்
்பாடததின் இந்தைப ்குதி, ஒரு புதிய / 

தைறக்பாதுள்ள ஆவணத்தை எவவபாறு தி்றப்து, 
ஒரு ஆவணத்தை கைமிததைல், ஆவணத்தைத 
மறுப்யரிடுதைல் மறறும் தி்றக்கப்ட்ட 
ஆவணத்தை மூடுதைல் ஆகியவற்்ற 
விளக்குகி்றது.
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9.2.2  புதிய ஆவணத்ர� உருவோககு�ல்
ஒரு புதிய ஆவணத்தை உருவபாக்க, 

பின்வரும் மு்்றகளில் ஏகதைனும் ஒன்்்ற 
்யன்்டுததைலபாம்.
1. பமனு ்ட்டியில் உள்ள புதிய ஆவண 

(New Text Document) ப்பாததைபா்ன 
அழுததைவும்.

2.  File  New  Text Document 
கட்ட்ள்ய ்யன்்டுததி ஒரு புதிய 
ஆவணத்தை தி்றக்கவும்.

3. வி்ைப்ல்கயில் CTRL + N வி்ைக்ள 
அழுததைவும்.

9.2.3  புதிய ஆவணத்ர� உருவோககு�ல்
கைமிக்கப்ட்டு மூடப்ட்ட ஒரு ஆவணத்தை 

தி்றக்க, பின்வரும் மு்்றகளில் ஏகதைனும் 
ஒன்்்ற பையயலபாம்.

1. பமனு ்ட்டியில் உள்ள தி்றந்தை ககபாபபு 
(Open)  ப்பாததைபா்ன அழுததைவும். 

2. File  Open என்்ற கட்ட்ள்ய 
்யன்்டுததைவும்

3. வி்ைப்ல்கயில் CTRL + O வி்ைக்ள 
அழுததைவும். 
தி்றந்தை உ்ரெயபாடல் ப்ட்டி. கதைபான்றும். 

ககபாப்் கதைரந்பதைடுதது தி்றக்க (Open) 
ப்பாததைபா்ன அழுததைவும்.

9.2.4   புதிய / �றநபோதுள்ள ஆவணத்ர� 
நசெமிகக

புதிய அல்லது தைறக்பாதுள்ள ஆவணத்தை 
கைமிக்க, பின்வரும் மு்்றகளில் ஏகதைனும் 
ஒன்்்ற பின்்ற்றவும்: 
1. பமனு ்ட்டியில் உள்ள கைமி (Save) 

ப்பாததைபா்ன அழுததைவும். 
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2. File  Save என்்ற கட்ட்ள்ய 
்யன்்டுததைவும்.

3. வி்ைப்ல்கயில் CTRL + S வி்ைக்ள 
அழுததைவும்.
ஆவணம் ஏறகனகவ ப்யரிடப்ட்டு 

முன்க் கைமிக்கப்ட்டிருந்தைபால் அந்தை 
ஆவணஙக்ளயும் கமறகண்ட கட்ட்ளகள் 
மூலம் கைமிக்கலபாம். அவவபாறு இல்லபாமல் புதிய 
ஆவணமபாக கைமிக்க கவண்டுபமன்்றபால் “Save as” 
உ்ரெயபாடல் ப்ட்டி்ய (Dialogue box) தி்றப்தைன் 
மூலம் கைமிக்கலபாம். ஆவணத்தை கைமிக்க 
விரும்பும் ககபாபபு்்ற்ய கதைரந்பதைடுக்கவும். 
ககபாபபு ப்யரி்ன தைட்டசசு பையது “ok” 
என்்்தை கிளிக் பையயவும். பமனு ்ட்டியலில் 
File  Save as கட்ட்ள்ய கதைரந்பதைடுப்தைன் 
மூலம் புதிய ஆவணத்தை கைமிக்கலபாம்.

9.2.5  ஆவணத்ர� மூடு�ல்
ஒரு ஆவணததில் கவ்ல முடிந்தைவுடன் 

அந்தை ககபாபபி்ன மூடி விட File  Close 
என்்ற கட்ட்ள்ய ்யன்்டுததைலபாம்.

9.2.6  ஆவணத்ர� அசசிடு�ல்
ஒரு ஆவணம் அல்லது கதைரந்பதைடுததை 

்க்கஙக்ள அசசிட கீகே பகபாடுக்கப்ட்டுள்ள 
்டிநி்லக்ள பின்்ற்றவும்:
1. அசசிடப்ட கவண்டிய ஆவணத்தை 

தி்றக்கவும்.
2. பமனு ்ட்டியில் File  Print கட்ட்ள்ய 

கதைரந்பதைடு.

அசசு உ்ரெயபாடல் ப்ட்டி தி்றக்கும். அசசு 
வரெம்பு, நகல்களின் எண்ணிக்்க, அசசுபப்பாறி 
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ப்யர க்பான்்ற விருப்த கதைரவுக்ள 
கதைரந்பதைடுக்கவும். அசசுபப்பாறி்ய “on” 
பையயவும். மறறும் தைபாள் அசசியந்திரெ தைட்டில் 
ைரியபாக ்வக்கப்ட்டுள்ளதைபா என்்்தை ைரி 
்பாரக்கவும். 

3. “OK” ப்பாததை்ன கிளிக் பையதிடவும்.

9.2.7  அசசு முனநனோட்டம் (Print Preview)
அசசு முன்கனபாட்டம், உஙகள் ஆவணம் 

அசசிடப்டும்க்பாது எவவபாறு இருக்கும் எனப 
்பாரப்தைறகு ஒரு வழி்ய வேஙகுகி்றது. ஒகரெ 
கநரெததில் ்ல ்க்கஙக்ளப ்பாரக்கவும் 
மறறும் தி்ரெயி்னப ப்ரிது்டுததைவும் 
முடியும். உஙகள் ஆவணம் அசசு 
முன்கனபாட்டமபாக மபா்ற, இந்தை மு்்றகளில் 
ஒன்்்ற ்யன்்டுததைவும்:
1. ககபாபபு (File) பமனுவில் அசசு 

முன்கனபாட்டம் (Print Preview) கிளிக் 
பையயவும் அல்லது CTRL + Shift + O 
வி்ைக்ள அழுததைவும்.

9.2.8   தெனதபோருளிலிருந்து தவளிநயறு�ல் 
(Text Document)

ககபாபபு பமனு ்ட்டியில் File  Exit 
Libreoffice கட்ட்ள்ய கதைரந்பதைடுப்தைன் 
மூலம் Text Document பமன்ப்பாருளிலிருந்து 
பவளிகய்ற முடியும்.

 9.3  உரரெரய ந�ர்ந்த�டுத்�ல்

ஆவணத்தை உருவபாக்கும் க்பாது 
ஒவபவபாரு எழுததைபாக தைட்டசசு பையதைபாலும் 
திருததும் க்பாதும் வடிவூட்டும் க்பாதும் 
பைபாறக்ளகயபா வரிக்ளகயபா ் ததிக்ளகயபா 
அல்லது சில கநரெம் முழு ஆவணத்தைகயபா 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டி வரும். உ்ரெக்ள 
கதைரந்பதைடுததை பின்னபால் கதை்வயபான 
மபாற்றஙக்ள பையது பகபாள்ளலபாம். உ்ரெ்ய 
நகரததைவும், நகல் எடுக்கவும் தைடிப்பாக்கவும் 
முடியும். உ்ரெ்ய கதைரந்பதைடுக்க சுட்டி அல்லது 
வி்ைப்ல்க்ய ்யன்்டுததைலபாம்.

8th_Science_Term_III_TM_Unit-9_COM.indd   132 11/22/2019   4:43:12 PM

133 காட்சித் த�ாடர்பியல்

9.3.1   சுட்டிரய தகோண்டு உரரெரய 
ந�ர்ந்த�டுத்�ல்

பின்வரும் ்டிகள் பின்்ற்றப்ட கவண்டும்:
1. பைருகும் இடத்தை கதைரந்பதைடுக்கப்ட 

கவண்டிய உ்ரெயின் பதைபாடக்கததில் 
்வக்க கவண்டும்.

2. சுட்படலியின் இடது ப்பாததைபா்ன அழுததிப 
பிடிததைவபாறு உ்ரெயின் மீது நகரததை 
கவண்டும்.

3. உ்ரெ கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட பின் 
ப்பாததைபா்ன விட்டு விட கவண்டும்.

9.3.2   விரசெபபலரகயின மூலம் உரரெரய 
ந�ர்ந்த�டுத்�ல்

பின்்ற்ற கவண்டிய வழிமு்்றகள்:
1. பைருகும் இடத்தை கதைரந்பதைடுக்கப்ட 

கவண்டிய உ்ரெயின் பதைபாடக்கததில் 
்வக்க கவண்டும்.

2.  Shift ப்பாததை்ன அழுததியவபாறு நகரவு 
ப்பாததைபான்க்ள ்யன்்டுததி 
கதை்வயபான உ்ரெ்ய உயரததிக் கபாட்ட 
கவண்டும்.

3. கதை்வயபான உ்ரெ கதைரவு பையயப்ட்டபின் 
Shift ப்பாததை்ன அழுததுவ்தை விட்டு 
விடவும்.

�கர்த்து�ல் ெறறும் �கதலடுத்�ல்
நகரததுதைல் மறறும் நகபலடுததைலுக்கும் 

இ்டகய உள்ள முக்கிய கவறு்பாடு 
என்னபவன்்றபால், நகரததுதைல் 
கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட தைரெ்வ அதைன் அைல் 
இடததிலிருந்து நீக்கும் அகதை கநரெததில் 
நகபலடுததைல் அைல் உள்ளடக்கததின் 
பிரெதிபயபான்்்ற உருவபாக்குகி்றது.

9.3.3  உரரெரய �கர்த்து�ல்
கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட உ்ரெ்ய மிகவும் 

எளிதைபாக கவண்டிய இடததில் பவட்டவும் 
ஒட்டவும் பையயலபாம். இதைறகு கீகே 
குறிபபிட்டுள்ள ்டி நி்லக்ள 
்யண்்டுததைவும்:
1. முதைலில் நகரததைப்ட கவண்டிய உ்ரெ்ய 

கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும்.

2.  பி்றகு Edit  Cut கட்ட்ள்ய 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும். அல்லது 
கருவிப்ட்்டயில்  ்ணிக்குறி்ய 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும்.

3. அதைன் பி்றகு பைருகும் இடத்தை உ்ரெ்ய 
எஙகு ஒட்ட கவண்டுகமபா அஙகு ்வக்க 
கவண்டும்.

4.  இறுதியபாக Edit  Paste கட்ட்ள்ய 
அல்லது கருவிப்ட்்டயில் ்ணிக்குறி்ய 
கதைரந்பதைடுதது புதிய இடததில் 
கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட உ்ரெ்ய ஒட்ட 
கவண்டும்.
இந்தை மு்்றயின் மூலம் ஒரு ஆவணததில் 

இருந்து இன்பனபாரு ஆவணததைக்கு கூட பவட்டி 
ஒட்டும் ்ணி்யச பையய முடியும்.

கீழக்கபாணும் குறுக்கு வழி்யப 
்யன்்டுததியும் உ்ரெ்ய நகரததைலபாம்.

Ctrl +X → பவட்ட
Ctrl +V → ஒட்ட

9.3.4  உரரெரய �கதலடுத்�ல்

1. முதைலில் நகபலடுக்க கவண்டிய உ்ரெ்ய 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும்.

2.  பி்றகு Edit  Copy கட்ட்ள்ய 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும். அல்லது 
கருவிப்ட்்டயில்  ்ணிக்குறி்ய 
கதைரந்பதைடுக்க கவண்டும்.

3. அதைன் பி்றகு பைருகும் இடத்தை உ்ரெ்ய 
எஙகு ஒட்ட கவண்டுகமபா அஙகு ்வக்க 
கவண்டும்.

4.  இறுதியபாக Edit  Paste கட்ட்ள்ய 
அல்லது கருவிப்ட்்டயில் ்ணிக்குறி்ய 
கதைரந்பதைடுதது புதிய இடததில் 
கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட உ்ரெ்ய ஒட்ட 
கவண்டும்.

கீழக்கபாணும் குறுக்கு வழி்யப 
்யன்்டுததியும் உ்ரெ்யநகரததைலபாம்.

Ctrl + C → நகபலடுக்க
Ctrl + V → ஒட்ட
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 9.4  வடிவரெத்�ல் விருபபஙகள்

வடிவூட்டம் (Format) என்்ற ்ட்டிப ்ட்்டத 
கதைரவு மூலம் ஏ்றக்கு்்றய எல்லபா வடிவூட்டத 
கதைரவுக்ளயும் ப்்ற முடியும். ப்பாதுவபாக 
்யன்்டும் கதைரவுகளுக்பகன்று தைனியபாகப 
ப்பாததைபான்கள் உள்ளன. ஆனபால் இந்தை 
ப்பாததைபான்க்ளப ்யன்்டுததுவதைறகு 
முன்னபால் அவற்்ற எந்தை உ்ரெப்குதியின் 
மீது ்யன்்டுததுகிக்றபாகமபா அ்தைத கதைரவு 
பையய கவண்டும். கதை்வயபான உ்ரெ்யத 
கதைரவு பையதைபின் கதை்வக்ககற் கீழகண்ட 
ப்பாததைபான்களில் ஒன்்்ற கிளிக் பையயவும். 

உ்ரெ்ய தைடிப்பாக்குவதைறகு B 
ப்பாததை்ன கிளிக் பையயவும்.

உ்ரெ்ய ைபாயந்தை எழுததுக்களில் 
மபாறறுவதைறகு I ப்பாததை்னக் கிளிக் பையய 
கவண்டும்.

உ்ரெ்ய அடிக்ககபாடிடுவதைறகு U என்்ற 
ப்பாததைபா்னக் கிளிக் பையயவும்.

Format  Character என்்ற கட்ட்ள்ய 
கதைரவு பையது கி்டக்கும் Style ் ட்டிபப்ட்டியில் 
Menu Bar) ஒரு கதைர்வ பையதும் கமறகூறிய 
்ணிக்ள பையய முடியும்.

மபா்றபாக வி்ைப்ல்கயின் மூலம் 
Ctrl + B, Ctrl + I மறறும் Ctrl + U வி்ைக்ள 
அழுததி மு்்றகய தைடிததை, ைபாயந்தை அல்லது 
அடிக்ககபாடிட்ட எழுதது ்ண்புக்கு மபாற்றலபாம்.

9.4.1  உரரெரய �கதலடுத்�ல்

எழுததுரு என்்து ஒரு குறிபபிட்ட ் பாணியில் 
எழுததுக்கள் மறறும் எண்களின் பதைபாகுபபு 
ஆகும். ஒவபவபாரு எழுததுரு கதைபாற்றமும் மற்ற 
எழுததுருக்களிலிருந்து மபாறு்ட்டது.

Format கருவிப்ட்்டயில் (Tool bar) உள்ள 
Font என்்்தை கிளிக் பையது கீழகதைபான்றும் 
எழுததுருக்களின் ்ட்டியலிலிருந்து, 
கதை்வயபான ஒன்்்ற கிளிக் பையயவும். 
கதைரந்பதைடுததை எழுததுருவில் உ்ரெ மபாறுகி்றது.

எழுத்துரு அளவு (Font Size)
எழுததினு்டய அளவு மிகவும் 

முக்கியமபானதைபாகும். ைட்ட ஆவணததிறகும், 
விளம்்ரெ அறிவிபபிறகும் ஒகரெ அளவு 
உ்ரெ்யப ்யன்்டுததை முடியபாது.

Format கருவிப்ட்்டயில் உள்ள Font Size 
கிளிக் பையது கீழகதைபான்றும் ்ட்டியலிலிருந்து, 
கதை்வயபான அளவு ஒன்்்ற கிளிக் பையயவும். 
கதைரந்பதைடுததை எழுததுருவின் அளவில் உ்ரெ 
மபாறுகி்றது.

9.4.2   எழுத்துரு நி்றத்ர� ெோறறு�ல் 
(Font Colour Changing)

கதைரந்பதைடுக்கப்ட்ட உ்ரெக்கு கவறுகவறு 
வண்ணஙக்ள கைரக்க முடியும். வண்ண 
அசசுப ப்பாறிகள் ப்ரும் வரெகவற்் ப்றறு 
வருகின்்றன. வண்ண அசசுப ப்பாறிகளின் 
து்ணபகபாண்டு ஆவணஙக்ளப ்ல 
வண்ணஙகளில் அசசிட முடியும். 

உ்ரெக்கு கவறு வண்ணத்தை 
கைரப்தைறகு Font Colour என்்ற 
்ணிக்குறி்ய கிளிக்பையது பின்னர 
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கவண்டிய வண்ணத்தைச கைரக்கலபாம். 
இந்தைப ்ணிக்குறியின் மீது கிளிக் பையது 
ப்பாததைபா்ன அழுததிப பிடிததைவபாறு இருந்தைபால் 
ஒரு வண்ணததைட்டு தி்ரெயிடப்டும். 
அதில் கவண்டிய வண்ணத்தை கிளிக் 
பையதைபால் கதைரவு பையயப்ட்ட உ்ரெ அந்தை 
வண்ணததிறக்கு மபாற்றப்டும்.

 9.5   பத்தி ஒழுஙகுபடுத்�ல்  
(Paragraph Alignment)

்ததி ஒழுஙக்மபபு என்்து ்ததியின் 
இடது மறறும் வலது ்க்கஙகளின் 
கதைபாற்றத்தை குறிக்கி்றது. இயல்்பாக, Word 
இடப்க்கம் ்ததிக்ள ஒழுஙக்மக்கும் (Left 
Alignment). நீஙகள் Word-இல் ்ததிக்ள 
வலது்க்கம் ஒழுஙகு்டுததைலபாம், அதைனபால் 
வலது ்க்கம் ைமசசீரெபாக இருக்கும். இது வலது 
இ்ைவு (Right Alignment) எனப்டுகி்றது. இரு 
்க்கஙகளிலிருந்தும் ைமமபான இ்டபவளி 
பகபாண்டு நடுவில் ஒழுஙகு்டுததைலபாம். 
இது நடு ஒழுஙக்மபபு (Centre Alignment) 
எனப்டுகி்றது. இறுதியபாக, இடது மறறும் 
வலது ்க்கஙகள் இரெண்்டயும் ஒரு கைரெ 
ஒழுஙகு்டுததைலபாம். இது கநரததி்ைவு (Justify) 
எனப்டும்.

இவவபாறு நபான்கு வ்கயபான 
ஒழுஙகு்டுததைல்க்ளத கதைரவு பையயலபாம், 
வடிவ்மததைல் கருவிப்ட்டி்ய ்யன்்டுததை.
பின்வரும் ்டிகள் ்யன்்டுததைப்டுகின்்றன.

1. ஒரு ்ததியின் ஒழுஙக்ம்வ மபாற்ற, 
முதைலில் அந்தை ்ததிக்குள் கிளிக் பையயவும்.

2. ்ல ்ததிகளின் ஒழுஙக்ம்வ மபாற்ற, 
அப்ததிக்ளத கதைரந்பதைடுக்கவும்.

 9.6   பககத்தின அரெவுகள்  
(Page Orientation)

்க்கததின் நீளம் அகலத்தைவிட அதிகமபாக 
இருந்தைபால் அது க்பாரட்்ரெட் (Portrait) 
எனப்டும். அகதை ைமயம் அகலம் நீளத்தை விட 
அதிகமபாக இருந்தைபால் அது கலண்ட்ஸ்ககப 
(Landscape) அ்மவு எனப்டும்.

1. Format  Page கட்ட்ள்யத கதைரவு 
பையதைபால் ்க்க அ்மபபு உ்ரெயபாடல் ப்ட்டி 
கதைபான்றும்.

2. Page பதைபாகுதி்யக் கிளிக் பையது 
விருப்ஙக்ள கதைரவு பையயலபாம்.

3.  ் க்கததின் அள்வ மபாறறுவதைறகு Paper 
Format  கீழி்றஙகு ்ட்டியில் கவண்டிய 
அள்வத கதைரவு பையய கவண்டும். 
அல்லது சுேல் அம்புக்குறி்ய ்யன்்டுததி 
உயரெம் மறறும் அகலத்தை மபாற்றலபாம்.

4. Orientation ்குதியில் Portrait அல்லது 
Landscape என்்்தைத கதைரவு பையய கவண்டும்.

5. Ok ப்பாததைபா்ன கிளிக் பையயவும்.
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I.  செரியோன விரடரயத் ந�ர்ந்த�டுத்து எழுதுக.
1. கதைரந்பதைடுததை உ்ரெ்ய நகபலடுக்க 

 வி்ைப்ல்கக் குறுக்குவழி 
்யன்்டுகி்றது.

   அ) Ctrl + C   ஆ) Ctrl + V

  இ)  Ctrl + X     ஈ) Ctrl + A
2. கதைரந்பதைடுததை உ்ரெ்ய பவட்ட  

வி்ைப்ல்கக் குறுக்குவழி 
்யன்்டுகி்றது.

   அ) Ctrl + C   ஆ) Ctrl + V

  இ)  Ctrl + X     ஈ) Ctrl + A
3. லிப்ர ஆபிஸ் ்ரெட்டரில் எததை்ன 

வ்கயபான ்க்க அ்மவுகள் உள்ளன?
   அ) 1  ஆ) 2  இ)  3   ஈ) 4
4. தி்ரெயில் ரூலர பதைரியபாவிட்டபால் 

 கிளிக் பையய கவண்டும்.
 அ) View → ruler ஆ) view → task
 இ) file → save  ஈ)  edit → paste

 ெதிபபீடு

5. ஆவணத்தைச கைமிக்க பமனு 
்யன்்டுகி்றது.

 அ) File → open ஆ) File → print 
 இ) File → save   ஈ) File → close

II. கீழ்ககோணும் வினோககளுககு விரடயளிககவும்.
1. உ்ரெ ஆவண பமன்ப்பாருளின் ்யன்கள் 

யபா்வ?
2. உ்ரெ்ய கதைரந்பதைடுததைல் என்்றபால் என்ன?
3. ஒரு ஆவணத்தை மூடலபாம்?
4. வலது இ்ைவு என்்து என்ன?
5. ஏறகனகவ உள்ள ஒரு ஆவணத்தை 

தி்றப்து எப்டி?

ரூலரின துரண தகோண்டு ஓரெஙகரள 
ெோறறு�ல்

ஆவண வடிவின் ஓரெ அளவுகள் ைரியபாகத 
பதைரியவில்்லபயனில் View ்ட்டியில் உள்ள 
Ruler வைதி்யப ்யன்்டுததி ஓரெததின் 
அளவுக்ள மபாறறிக் பகபாள்ளலபாம். அதைறகு 
கீழகபாணும் மு்்ற்யப ்யன்்டுததுக.

• Ruler தி்ரெயில் கதைபான்்றபாவிட்டபால் View → 
Ruler ப்பாததைபா்ன அழுததை கவண்டும்.

•  Ruler இன் ைபாம்்ல்நி்றப ்குதி ஓரெ அளவின் 
கமல் ்குதி்யக் குறிக்கி்றது. சுட்டி்ய 
ைபாம்்ல் நி்றப்குதிக்கும் பவள்்ள 
நி்றப்குதிக்கும் இ்டயில் எடுததுச பைல்ல 
கவண்டும்.

•  சுட்டி ைரியபான இடததில் இருந்தைபால் அந்தைச 
சுட்டி இருதை்ல பகபாண்ட அம்புக் குறிக்பால் 
கபாட்சியளிக்கும்.

• இபப்பாழுது ஓரெ வழிகபாட்டி்ய (Margin 
guide) புதிய இடததுக்கு நகரததை 
கவண்டும்.
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காடுவளர்ப்பு	 - Afforestation
அமிலம்	 - Acid 
அமிலநீக்கி	 -	 Antacid 
செயற்க	நிறஙகாட்டி	 -	 Artificial Indicator 
விணசவளி	வீரர்	 - Astronaut
வீச்சு	 - Amplitude 
உழவியல்	 - Agronomy 
வவளாண்மை	 - Agriculture 
உயிரி	டீெல்	 - Bio Diesel 
உயிர்க்வகாளம்	 - Biosphere
தாவரவியல்	பூஙகா	 -	 Botanical garden 
காரம்	 - Base
சகாதிநி்ல	 - Boiling point 
உயிர்உரம்	 - Bio fertilizer 
உயிரி	சகான்றுணணிகள்	 - Bio pradators
உயிரி	பூச்சிக்சகால்லி	 -	 Bio pesticide 
 அழுததப்்பட்்ட	இயற்கவாயு	 - CNG
நிலக்கரி	வாயு - Coal gas 
்பாதுகாப்பு	 - Conservation 
்பள்ளஙகள்	 -	 Craters
இறுக்கஙகள்	 - Compressions
்பயிர்ப்	ச்பருக்கம்	 -	 Crop production 
 வ்ளவான	அ்மைப்பு - Curved pattern 
்பரிமைாணஙகள்	 -	 Dimensions 
காடு	அழிப்பு	 - Deforestation 
அ்டர்ததி	 - Density 
மின்னாற்பகுததல்	 - Electrolysis 
 ஆ்பததான	இனஙகள்	 - Endangered species 
எரிச்பாருள்	 - Fuel
உ்றநி்ல	 -	 Freezing point 
இ்லயில்	சதளிப்பு	 -	 Foliar spray 
விணமீன்திரள்	 - Galaxy 
உலக	சவப்்பமையமைாதல்	 -	 Global warming 
புவியியல்	 -	 Geological 
புவி	வ்டமு்ன	 -	 Geographic north 
கி்்டமைட்்டம்	 - Horizontal 
கடின	நீர்	 -	 Hard water 
்பாரம்்பரியவி்த	 -	 Heirloom seed 
நிறஙகாட்டி	 - Indicator 
கனிமை	அமிலம்	 - Inorganic acid 
உள்ளு்ற	சவப்்பம்	 - Latent heat 
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   அறிமுகம்
நீங்கள் எப்போதோவது இரவில் ததளிவோன 

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

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

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

சீனோவில் சுமோர் 800 
ஆண்டு்களுக்கு முனபோ்க்வ 

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

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

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

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

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

கற்றல் ந�ோககஙகள்

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

 3.1  ரோக்கட்டுகள்
இந்த அண்டமோனது, எல்்லோருக்கும் ஒரு 

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

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

3.1.1  ரோக்கட்டின் பகுதிகள்
ரோக்த்கட எனபது மனிதர்்க்ள அல்லது 

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

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

தசலுததும் அ்மபபு(Propulsion system)

ப���ைம அைம�� 

வ�கா�� அைம�� 

எ�ெபா�� 

 ச�ட� 

ஆ��கர� 

 �ழா��
�ைன 

����க�

 உ�� ைச
 அைம��

 க�டைம�� அைம��

ப்டம் 3.1  ரோக்கட்டின் பகுதிகள்

கட்்டமைப்பு அமைப்பு
்கடட்மபபு அ்மபபு எனபது ரோக்த்கட்ட 

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

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

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

வெழிகோட்டு அமைப்பு
இந்த அ்மபபோனது, ரோக்த்கட தசல்ல 

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

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

துருவத து்ைக்்்கோள் 
தசலுதது வோ்கனம் (PSLV) 
மற்றும் புவிநி்லத 

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

 ்ையல்போடு-1

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

3.1.2 இயககு ்போருட்களின் வெமககள்
 இயக்குதபோருள் எனபது ஒரு 

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

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

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

திரவ ்ைடரஜன பு்்கயும் ்நடரிக் அமிலம்
ப்டம் 3.2  திரவ இயக்கு தபோருள்்கள்

ஆ) திணை இயககு ்போருட்கள்
திண்ம இயக்கு தபோருட்களில் 

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

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

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

 எ�ெபா��
ெதா�� 

எ�ெபா��
இைற�பா� 

 எ�ெபா��
ெச�� எ���
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ப்டம் 3.4  கி்ர்யோதஜனிக் இயக்கு தபோருட்கள்

  ்ையல்போடு 2

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

3.1.3  துமைக நகோள் விணணில் 
்ைலுததப்படுதல்

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

 3.2  இந்திய விண்வெளித திட்்டஙகள்
இந்தியோ விடுத்ல அ்டந்த பின சில ஆண் 

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

இ ந் தி ய ோ 
் ச ோ வி ய த 
ரஷயோவுடன 

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

3.2.1 ைந்திரயோன் 1
சந்திர்னப பற்றிய ஆயவு்க்ள 

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

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

 ்ையல்போடு 3

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

ெசய�ைக�ேகா� 

��றா� �ைல 

இர�டா� �ைல 

 இர�டா� �ைல 


த� �ைல 

 
த� �ைல எ����� அைற

எ����� அைற

ெசய�ைக�ேகா� 

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

ப்டம் 3.6   சந்திரயோன 1

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

கூறு்க்ள ்கண்டறிதல்
•  சந்திரனில் உள்ள தனிமங்க்ள 

்கண்டறிதல்
•  சந்திரனில் ஹீலியம் 3 இருபப்த 

ஆரோயதல்.
•  சந்திரனின முபபரிமோன வ்ரபடத்த 

உருவோக்குதல்
•  சூரியக் குடும்பததின பரிைோம 

வளர்ச்சி்ய ஆரோயதல்

்கலோம்சோட எனபது 64 
கிரோம் மடடு்ம எ்டத்கோண்ட 
உலகின மி்கச் சிறிய தசயற்்்கக் 

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

அறிவியல் அறிஞமரத ்தரிந்து ்கோள்ளுஙகள்

ையில்ைோமி அணைோதுமர
மயில்சோமி அண்ைோது்ர 

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

ைந்திரயோன்-1 திட்்டததின் ைோதமைகள்
•  சந்திரனின மைற்பரபபில் நீர் 

மூலக்கூறு்கள் இருபப்த ்கண்டறிந்தது.
•  சந்திரன முற்்கோலததில் உருகிய நி்லயில் 

இருந்த்த உறுதி தசயதது
•  அதமரிக்்கோவின விண்்கலங்கள் 

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

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

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

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

பள்ளங்க்ளக் த்கோண்ட படங்களிலிருந்து 
சந்திரனின ்மற்பரபபு கிண்ைக் 
குழி்க்ளக் த்கோண்டது என 
்கண்டறியபபடடது.

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

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

3.2.2 ைஙகள்யோன் (்ைவவெோய் வெோகைம்)
சந்திரயோன-1 தவற்றி்கரமோ்க விண்ணில் 

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

ப்டம் 3.7   மங்கள்யோன
மங்கள்யோன விண்்கலமோனது, சுமோர் ஒரு 

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

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

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

நைலும் அறிந்து ்கோள்க

சூரியனிலிருந்து நோன்கோவதோ்க 
அ்மந்துள்ள ்்கோள் தசவவோய ஆகும். இது 
சூரியக் குடும்பததில் உள்ள இரண்டோவது 
சிறிய ்்கோளோகும். இதன சிவந்த நி�ததின 
்கோரைமோ்க இது சிவபபுக் ்்கோள் எனறு 
அ்ழக்்கபபடுகி�து இக்்்கோளின 
்மற்பரபபில் உள்ள இரும்பு ஆக்்சடு மற்றும் 
அதன வளிமண்டலததில் உள்ள தூசு்கள் 
அதற்கு சிவபபு நி�த்தத தருகின�ன. இது 
தன அச்சில் 24 மணி 37 நிமிடங்களில் 
தன்னததோ்ன சுற்றி வருகி�து. ்மலும், 
687 நோட்களுக்கு ஒரு மு்� சூரிய்னயும் 
சுற்றி வருகி�து. இதன சுற்றுக்்கோலம் மற்றும் 
்கோலநி்ல ஆகிய்வ பூமி்யக் 
ஒததிருபபதோல், வோனியலோளர்்கள் 
தசவவோயக் ்்கோள் பற்றிய ஆயவு்களில் அதி்க 
ஆர்வம் ்கோடடி வருகின�னர். என்வ, 
அவர்்கள் தசவவோயின ் மற்பரபபு, ்கோலநி்ல 
மற்றும் புவியியல்  குறிதத ஆயவு்க்ள 
்மற்த்கோள்வதற்்கோ்க, பல்்வறு மனிதர் அற்� 
விண்்கலங்க்ள அனுபபி வருகின�னர்.
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34அறிவியல்

 ்ையல்போடு 4

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

அ) ைஙகள்யோன் திட்்டததின் ந�ோககஙகள்
•  ் ்கோள்்களுக்கு இ்ட்யயோன 

விண்தவளித திடடததிற்கு ்த்வயோன 
ததோழில்நுடபத்த உருவோக்குதல்

• தசவவோயின ்மற்பரப்ப ஆரோயதல்
•  தசவவோயின வளி மண்டலததில் உள்ள 

பகுதிபதபோருள்்க்ள அறிதல்
•  எதிர்்கோலததில் தசவவோயக் ்்கோளில் 

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

ப்டம் 3.8 மங்கள்யோன அனுபபிய படங்கள்

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

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

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

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

என� ததோடர் திடடத்த இந்திய விண்தவளி 
ஆயவு நிறுவனம் 2019ஆம் ஆண்டு  

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

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

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

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

ப்டம் 3.9   விக்ரம் த்ரயி�ஙகி
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35 அண்டமும் விண்வெளி அறிவியலும்

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

நைலும் ்தரிந்து ்கோள்க

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

 3.3   �ோைோ (NASA National 
Aeronautics and Space  
Administration)

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

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

3.3.1 அப்நபோநைோ விண்வெளித திட்்டஙகள்
அப்போ்லோ விண்தவளி திடடங்கள் 

நோசோவின மி்கப பு்கழ்தபற்� திடடங்கள் ஆகும். 
இவற்றின மூலம், அதமரிக்்க விண்தவளி 
வீரர்்கள் நிலவில் த்ரயி�ஙகினர். இது 
ஒடடுதமோததமோ்க 17 திடடங்க்ளக் த்கோண்டது. 
இதில் அப்போ்லோ-8 மற்றும் அப்போ்லோ-11 
ஆகிய்வ குறிபபிடததகுந்த்வ. அப்போ்லோ-
8 எனபது முதனமுதலில் மனிதர்்க்ள 
நிலவுக்கு அனுபபிய திடடமோகும். இதில், 
விண்்கலம் நில்வச் சுற்றிய பின மீண்டும் 
பூமிக்கு வந்த்டந்தது.அப்போ்லோ-11 
திடடமோனது முதன முதலில் மனித்ன 
நிலவில் த்ரயி�ங்க தசயத திடடம் ஆகும். 
அப்போ்லோ -11 விண்்கலமோனது, 1969 ஆம் 
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ஆண்டு ஜூ்ல 20-ஆம் நோள் நிலவில் 
த்ரயி�ஙகியது. அதில் பயணிதத நீல் 
ஆம்ஸ்டரோங முதன முதலில் நிலவின 
்மற்பரபபில் ்கோலடி ்வததோர்.

ப்டம் 3.10 நோசோவின அப்போ்லோ திடடங்கள்

சந்திரனில் த்ரயி�ஙகிய 
அப்போ்லோ -11 விண்்கலததில் 
பயணிதத நீல்ஆம்ஸ்டரோங, 

புஷஆல்டிரின மற்றும் ்மக்்கல்்கோலினஸ் 
குழுவினர்.

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

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

3.3.3 �ோைோவில் இந்தியரகளின் பணி
அதமரிக்்கோவில் வசிக்கும் இந்தியர்்கள் 

பலர் நோசோவில் பணிபுரிந்துள்ளனர் அவர்்கள் 
நோசோவிற்கு குறிபபிடததக்்க பங்களிப்ப 
தசயதுள்ளனர்.

கல்பைோ ைோவைோ
்கல்பனோ சோவலோ பஞசோப 

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

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

்கல்பனோ சோவலோ 
விண்தவளியில், பூமியின 252 
சுற்று வடடபபோ்த்களில் 10.4 

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

 ்ையல்போடு 5

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

சுனிதோ வில்லியம்ஸ்
இவர் 1965ஆம் 

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

நிமைவில் ்கோள்க

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

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

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

 ¾ இயக்கு தபோருளோனது திண்மமோ்க்வோ 
அல்லது திரவமோ்க்வோ இருக்்கலோம்.

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

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

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

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

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

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

 ¾ அப்போ்லோ விண்தவளி திடடங்கள் 
நோசோவின மி்கப பு்கழ்தபற்� திடடங்கள் 
ஆகும்.

 ¾ அப்போ்லோ-8 எனபது முதனமுதலில் 
மனிதர்்க்ள நிலவுக்கு அனுபபிய 
திடடமோகும். 

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

ச�ொல்லடைவு

அண்டம் உலகின அ்னததுப தபோருட்க்ளயும் விண்தவளி்யயும் உள்ளடக்கியது

விண்மீனதிரள் விண்மீன கூடடம்

்கனிமவியல் ்கனிமங்க்ள பற்றிய அறிவியல்

புவியியல் புவியின நில அ்மபபு மற்றும் பகுதி தபோருட்க்ளப பற்றிய அறிவியல்

விண்்கலம் ்்கோள்்க்ளப பற்றி அறிய விண்தவளிக்கு அனுபபபபடும் வோ்கனம்

இயக்குதபோருட்கள் எரிதபோருள் அல்லது தவடிதபோருள்

கி்ர்யோதஜனிக் மி்கக் கு்�ந்த தவபபநி்ல அறிவியல்

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

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

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

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

்்கோள்்க்ளபபற்றியும் படிக்கும் அறிவியல் 
பிரிவு                     

  ைதிப்பீடு

2. சூரியன                     விண்மீன 
திர்ளச் சோர்ந்தது, 

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

4.                      இந்தியோவின முதல் 
்்கோள்்களுக்கி்ட்யயோன விண்தவளித 
திடடமோகும்.

5.                      எனபவர் நிலவின ்மற்பரபபில் 
நடந்த முதல் மனிதர் ஆவோர்.

III.  ைரியோ அல்ைது தவெ்றோ எைககூறுக. 
தவெ்றோை கூறம்றத திருததுக.

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

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

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

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

5. ரோக்த்கடடின இயக்கு தபோருள்்கள் 
திண்மநி்லயில் மடடு்ம ்கோைபபடும்.

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

மனித்ன 
நிலவுக்கு 
அனுபபிய திடடம்

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

5. அப்போ்லோ - 11 - தசவவோய
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39 அண்டமும் விண்வெளி அறிவியலும்

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

யோ்வ?
4. மங்கள்யோன திடடததின ்நோக்்கங்க்ள 

வரி்சபபடுதது்க.
5. கி்ர்யோதஜனிக் எரிதபோருள் என�ோல் 

எனன?
6. நோசோவில் பணியோற்றிய சில இந்தியர்்களின 

தபயர்்க்ளக் குறிபபிடு்க.

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

குறிபபு வ்ர்க.

VII.  உயரசிந்தமை விைோககள்
1. நோம் எப்போதும் நிலவின ஒரு பகுதி்ய 

மடடு்ம போர்க்கி்�ோம் - ஏன?

 பி்ற நூல்கள்

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

Baidyanath Basu.

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

கருதது வெமரப்டம்

அ�ட�

 ரா�ெக��� ப��க�

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

• ��ம இய��� 
ெபா��க� 

• �ரவ இய��� 
ெபா��க� 

• �ைரேயாெஜ�� 
இய��� ெபா��க� 

இய��� ெபா��க�

• ச��ரயா� 1 

• ச��ரயா� 2 

• ம�க�யா� 

இ��ய 
��ெவ�� ��ட�க�

• அ�ேபாேலா ��ட�க� 
• ISRO உட� இைண�த 

ெச�த ப
 
• நாசா�� ப
யா��ய 

இ��ய�க�

நாசா
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 அறிமுகம் 
புவி மாதிரி்களைப த்பால், புவி 

வளர்படங்களும் புவியியலாைர்களுக்கு ஒரு 
முக்கிய ்கருவியாகும். ்பல்தவறு இடங்களை 
ஒபபீடு கசயயவும், மக்்களின நடவடிக்ள்க்களை 
அவர்களின வாழவிடங்களுடன ஒபபீடு 
கசயயவும் புவிப்படங்கள் ்பயன்படுகின்றன. 
புவிப்படவியைாைர்கள் புவிப்படங்களை 
மி்கச்சுருக்்கமா்க சித்்தரிக்கும் க்பாருடடு ்பல்தவறு 
முள்ற்களை ள்கயாளுகின்றனர. உல்கம் 
முழுவதும் உள்ை மக்்கள் ்படித்து புரி்நதுக்காள்ளும் 
வள்கயில் புவிப்படங்களை வடிவளமக்கின்றனர.
புவிப்படம் என்்றபால என்ன?

புவிப்படம் என்பது முழுபபுவிளயதயா 
அல்லது புவியின ஒரு ்பகுதிளயதயா ஒரு 
சம்தைப்பரபபில் அைளவயுடன ்பதிலீடடுக் 
்காடடும் ஒரு முள்றயாகும். ஒரு குறிபபிடட 
இடத்தில் உள்ை விவரங்களை குறிப்பா்க 
புவியியல் சார்ந்த விவரங்களை க்தளிவா்க 
்காணபிப்பத்த புவிப்படத்தின ்பணியாகும்.
புவிப்படத்லத கற்்றறிதல (Map reading)

புவிப்படத்ள்த ்கற்றறி்தல் என்பது 
புவிப்படத்தில் உள்ை விவரங்களை 
புரி்நதுக்காள்ளு்தல் அல்லது புவியியல் சார்ந்த 

விவரங்களை விவரணம் கசய்தல் ஆகும். 
புவிப்படத்ள்த ்கற்றலின மூலம் புவிப்படக் 
குறியீடு்களை ்பயன்படுத்தி ஒருவர புவியின 
மன வளர்படத்ள்த உருவாக்கும் தி்றளனப 
க்பறுகி்றார.

புவிப்படத்திற்கும் புவிக்நகபாள மபாதிரிக்கும் 
இலடநயயபான நைறு்பபாடு

புவிப்படமும் புவிக்த்காை மாதிரியும் க்பரிய 
அைவில் தவறு்படுகின்றன. புவிப்படங்கள் 
புவியின இரு்பரிமாண சித்்தரிப்பாகும். 
புவிக்த்காை மாதிரியானது புவிளய 

புவிப்படஙகலளக் 
கற்்றறிதல

அைகு - 3

▶  புவிப்படங்களையும், புவி மாதிரிளயயும் ஒபபிடு்தல்
▶  புவிப்படங்களின கூறு்களை அளடயாைம் ்காணு்தல்
▶  புவிப்பட அைளவ்களை குறிக்கும் முள்ற்களைத் க்தரி்நது க்காள்ைல்
▶  புவிப்படங்களில், குறீயிடு்கள் எவவாறு ்பயன்படுத்்தப்படுகின்றனர என்பள்த 

விவரித்்தல்
▶ ்பல்தவறு வள்கயான புவிப்படங்களைப  புரி்நது க்காள்ைல்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

புவி மபாதிரி
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முப்பரிமாணத்தில் சித்்தரிக்கின்றது. இது 
புவியின வடிவிலான ஒரு சிறிய த்தாற்றமாகும் 
(புவி மாதிரி).

பு வி ப ்ப ட ங ்க ள ை க் 
்கற்றறி்தல் மறறும் புவிப்பட 
உருவாக்்க நுணுக்்கங்கள் 
்பறறி விைக்கும் ்பாடப பிரிவு 
புவிப்படவியல் எனப்படும். இது 

புவிப்பட உருவாக்கு்தலின அறிவியல் சார்ந்த 
ஒரு ்களலநுட்பமாகும்.

புவிப்படத்தின் கூறுகள் (Components of Map)
கீழக்்கணடளவ ஒரு புவிப்படத்தின 

அடிப்பளடக் கூறு்கைாகும். 1. ்தளலபபு (Title),  
2. புவிப்பட அைளவ (Scale), 3. புவிப்பட 
விைக்்கம் அல்லது தி்றவு விளச (Legend or key), 
4. திளச்கள் ( Directions), 5. புவிப்படமூலம் 
(Source), 6. புவிப்பட த்காடடுச் சடடம் மறறும் 
அளமவிட குறிபபு (Map projection and Locational 
information), 7. மரபுக் குறியீடு்கள் மறறும் 
சினனங்கள் (conventional signs and symbols).

1. தலைபபு (Title)
புவிப்படத்தில் க்காடுக்்கப்படடுள்ை 

உள்ைடக்்கம் குறித்து கூறுவது ்தளலப்பாகும். 
க்பாதுவா்க ்தளலப்பானது புவிப்படத்தில் தமல் 
அல்லது கீதே உள்ை ஒரு விளிம்புப ்பகுதியில் 
க்காடுக்்கப்படடிருக்கும்.

2. புவிப்பட அளலை (Scale)
புவிப்பட அைளவ என்பது புவிப்பரபபில் 

உள்ை க்தாளலவிறகும் புவிப்படப்பரபபில் 
உள்ை க்தாளலவிறகும் இளடயிலான 
விகி்தத்ள்த குறிப்ப்தாகும். புவிளய அத்த 
அைவில் புவிப்படத்தில் வளரய இயலாது, 
இ்தனால் புவியின அைவானது ஒரு 
விகி்தாச்சார அடிப்பளடயில் குள்றக்்கப்படடு 
புவிப்படமாக்்கப்படுகி்றது. இ்தனால் 
புவிப்படங்கள் அைளவ்களைக் க்காணடு 
உருவாக்்கப்படுகின்றன. க்பாதுவா்க 
அைளவயானது ஒரு த்காடடுப ்படளட மறறும் 
எண அைளவயில் குறிக்்கப்படடு அளவ புவிப்பட 
்தளலபபின கீதோ அல்லது புவி ்படத்தின 
கீழ ்பகுதியிதலா க்காடுக்்கப்படடிருக்கும். 
புவிப்படங்கள், ்பரபபின அடிப்பளடயில் சிறிய 

அைளவ புவிப்படங்கள் மறறும் க்பரிய அைளவ 
புவிப்படங்கள் எனப பிரிக்்கலாம்.

சிறிய அளலை புவிப்படஙகள் (Small scale maps)
்கணடங்கள் அல்லது நாடு்கள் 

த்பான்ற க்பரிய நிலப்பகுதி்களைக் 
்காணபிக்்கச் சிறிய அைளவ 
புள்கப்படங்கள் ்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. 
இடப்பற்றாக்குள்றயின ்காரணமா்க இவவள்க 
புவிப்படத்தில் சிறு விவரங்கள் ்தவிரக்்கப்படடு 
க்பரும் அைவிலான த்தாற்றங்களை மடடும் 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன. உ்தாரணமா்க 
உல்க இயறள்க அளமபபு, புவிப்படத்தில் 
மி்கபக்பரிய நிலத்த்தாற்றங்கள் மடடுதம 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன. இவவள்கப 
புவிப்படங்கள் அதி்க ்பரபள்ப உள்ைடக்கிய்தா்க 
இரு்ந்தாலும் குள்ற்ந்த ்த்கவல்்களைதய 
அளிக்கின்றன.

ப்பரிய அளலை புவிப்படஙகள் (Large scale maps)
சிறிய ்பகுதி்கைான வடடம் அல்லது 

மாவடடம் த்பான்றவறள்ற ்காணபிக்்க 
க்பரிய அைளவ புவிப்படங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. இபபுவிப்படங்கள் 
சிறிய அைளவ புவிப்படங்களை விட அதி்க 
விவரங்கள் ்தருகின்றன. உ்தாரணமா்க 
இ்நதிய இயறள்க அளமபபு வளர்படம் உலகின 
ஒரு நிலப்பகுதிளய ்காணபிப்ப்தால் அதி்க 
விவரங்களை ்தருகின்றது. புவிப்படங்களை 
வள்கப்படுத்துவதில் அைளவயானது ஓர 
ஒபபீடு ஆகும். புவிப்படங்களை வள்கப்படுத்்த 
அைளவளய ஓர அடிப்பளடயா்க ்கரு்த இயலாது. 

பெயல்பபாடு
உல்க மறறும் இ்நதியா இயறள்க 

அளமபபு வளர்படங்களை ஒபபிடடு உல்க 
வளர்படத்தில் இ்நதியாவின விடுப்படட 
இயறள்க த்தாற்றங்களை ்கணடறி்க.

 புவிப்படஙகளில அளலைகள் மூன்று 
ைலககளில குறிபபிடப்படுகின்்றன. அலை

1.  வாக்கிய முள்ற அல்லது கசால்லைளவ 
(Statement or verbal scale) 

2.  பிரதிபினன முள்ற அல்லது விகி்தாச்சார 
முள்ற (Representative fraction or Ratio 
scale)
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3.  வளர்களல அைளவ அல்லது தநரியல் 
அைளவ (Graphical or Bar scale)

1. ைபாக்கிய முல்ற அலைது பெபாலைளலை 
இம்முள்றயில் அைவுத்திடடமானது 

கசாற்கைால் விவரிக்்கப்படுகி்றது. 1 கச.மீ என்பது 
1 கி.மீ. அ்தாவது வளர்படத்தில் 1 கச.மீ என்பது 
நிலப்பகுதியில் 1 கி.மீ. தூரத்ள்தக் குறிக்கின்றது. 
ஆள்கயால் வளர்படத்தில் 1 கச.மீ : 1 கி.மீ., 1 
அஙகுலம் : 1 ளமல் எனக் குறிக்்கப்படடிருக்கும்.

ஒரு எளிளமயான வாக்கிய அைவுத்திடடம் 
என்பது கீழக்்கணட குணாதிசியங்களைப 
க்பறறிருக்கும். 

அ)  அைளவயின க்தாகுதி கசனடி 
மீடடரிலிரு்ந்தால் அ்தன விகுதி மீடடரிதலா 
அல்லது கிதலா மீடடரிதலா இருக்கும்.

ஆ)  க்தாகுதி அஙகுலத்தில் 
குறிபபிடப்படடிரு்ந்தால் அ்தன விகுதி 
ளமல்்களில் இருக்கும்

2.  பிரதிபின்னமுல்ற (அ) எணெபார் பின்னமுல்ற 
(அ) விகிதபாசெபார முல்ற.

இம்முள்றயில் புவிப்படப்பரபபில் உள்ை 
க்தாளலவும் புவிப்பரபபில் உள்ை க்தாளலவும் 
ஒதர அைவில் குறிபபிடப்படுகி்றது. 

உ்தாரணமா்க 1: 50,000 என்பது 
புவிப்படத்தில் 1 அலகு என்பது புவியில் 
50,000 அலகு்களைக் குறிக்கின்றது. அ்தாவது 
வளர்படத்தில் 1 கச.மீ அல்லது 1 அஙகுலம் 
என்பது புவியில் 50,000 கச.மீ அல்லது 50,000 
அஙகுலம் என்பள்தக் குறிக்கின்றது. பிரதிபினன 
முள்றயில் அைளவயானது 1/50,000 அல்லது 
1:50,000 எனக் குறிபபிடப்படுகி்றது.
3. ைலரகலை அளலை அலைது நேரியல அளலை

இ்ந்த அைளவ ஒரு சிறிய வளரக்த்கால் 
த்பானறு வளர்படத்தின அடிப்பகுதியில் 
குறிபபிடப்படடிருக்கும். இக்த்காடு தமலும் சிறிய 
அைவிலான ்பகுதி்கைா்க பிரிக்்கப்படடிருக்கும். 
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இ்தன ஒவகவாரு சிறு ்பகுதியும் 
நிலப்பகுதியிலுள்ை ஒரு குறிபபிடட தூரத்ள்த 
குறிப்ப்தா்க அளம்நதுள்ைது. ஒரு சிறு துணடு 
நூல் அல்லது பிரிப்பான்களின உ்தவிதயாடு 
புவிப்படத்தில் குறிபபிடப்படட அைளவளய 
க்காணடு தநரடியா்க நிலப்பகுதியில் 
உள்ை சரியான தூரத்ள்த அைவிட முடியும். 
இவவைளவ்கள் மா்றா்தளவ என்ப்தால் 
புவிப்பட ந்கல்்கள் எடுத்துக் க்காள்ை ஏதுவா்க 
உள்ைது இ்தன சி்றப்பம்சமாகும். 

1500

கி.மீ.

500 0 1 2 3 4 5

்கடல் ளமல்்கள்

1 2 31 1/2 0

சாசன ளமல்்கள்

11 1/2 0 2 3

ைலரகலை அளவு

3.  புவிப்பட விளக்கம் அலைது தி்றவுவிலெ 
(Legend or key)

புவிப்படத்ள்த ்பறறிய விவரங்களை 
புரி்நது க்காள்வ்தறகு புவிப்பட விைக்்கம் 
அல்லது தி்றவுவிளச புவிப்படத்தில் 
க்காடுக்்கப்படுகின்றது. இளவ புவிப்படத்தின 
்கருத்ள்த அறி்நதுக்காள்ை த்தளவயான 
விவரங்களை ்தருகின்றன. புவிப்படத்தில் 
்பல்தவறு குறியீடு்கள் மறறும் வணணங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. இளவ்கள் எவறள்ற 
குறிக்கின்றன என்பள்த தி்றவுவிளச 
விைக்குகின்றன. தி்றவுவிளச ்படங்கைா்கதவா, 
சினனங்கைா்கதவா அல்லது குறியீடு்கைா்கதவா 
புவிப்படத்தில் ்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன.

4. திலெகள் (Direction)
புவிப்படத்தில் திளச்கள் குறிபபிடுவது 

அவசியமாகும். புவிப்படங்களில் க்பாதுவா்க 
வடதிளச தமல்தநாக்கி இருக்கும்்படி 
வளரயப்படுகி்றது. வடதிளச மூலம் மற்ற 
திளச்களை அறி்நது க்காள்வது எளி்தாகும். 
க்பாதுவா்க வளர்படத்தில் திளச்கைானது  
திளச ்காடடி குறியீடு்கள் மூலம் 
குறிக்்கப்படுகின்றது. சில புவிப்படங்களில் 
வடக்கு, க்தறகு, கிேக்கு மறறும் தமறகு ஆகிய 
மு்தனளம திளச்கள் குறிக்்க்படுகின்றன. 
இளடநிளல திளச்கைான, வடகிேக்கு, 
வடதமறகு, க்தனகிேக்கு மறறும் 
க்தனதமறகு ஆகியனவும் புவிப்படங்களில் 
க்காடுக்்கப்படலாம். 
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5. புவிப்பட மூைம் (Source)
அளனத்து புவிப்படங்களிலும் அைளவ்கள் 

்பயன்படுத்்தப்படடுள்ை புள்ளி விவரங்களைக் 
்காண மூலங்களை குறிபபிடு்தல் அவசியமான 
ஒன்றாகும். க்பாதுவா்க இம்மூலங்கள் 
புவிப்படத்தின கீழ வலது பு்றத்தில் 
குறிபபிடப்படடிருக்கும். புவி வளர்படத்தின 
கீழ இடது பு்றத்தில் ஆசிரியரின க்பயர, 
கவளியீடுதவார விவரம், கவளியிடும் இடம், 
வருடம் ஆகிய விவரங்கள் க்காடுக்்கப்படு்தல் 
தவணடும்.
6.  புவிப்படநகபாட்டுச ெட்டம் மற்றும் அலமவிட 

குறிபபு (Map projection and locational information)
த்காை வடிவமான புவிளய ஒரு சம்தைப 

்பரபபில் வளரவ்தறகு பின்பற்றப்படும் ஒரு 

வைரபட �ள�க�

அவசரகால ெதாைலேப

�கா� ைமதான�

	��லா தள�

க�� சாைல

இர�டா� �ைல ெந��சாைல

�த�ைம �ைல ெந��சாைல

���ைல

கா�க�
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நுணுக்்க முள்றதய வளர்பட த்காடடுச் 
சடடமாகும். வளைவான தமற்பரபபுளடய 
புவிளய புவிப்படத்தில் சரியான முள்றயில் 
வளரவது ்கடினம். புவிப்படங்களில் ஏற்படும் 
இவவள்க ்தவறு்களை குள்றக்்க வளர்பட 
வல்லுநர்கள் புவியின தமற்பரபள்ப ்படத்தில் 
குறிப்ப்தறகு புவிப்பட த்காடடுச் சடடங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றனர. புவிப்படங்களில் 
குறிபபிடப்படடுள்ை அடச மறறும் தீரக்்க த்காடு்கள் 
்படத்தில் குறிக்்கப்படடுள்ை ்பகுதியின அளமவிட 
்த்கவல்்களை அளிக்கின்றன.

7.  மரபு குறியீடுகள் மற்றும் சின்னஙகள் 
(Conventional sings and symbols) 

பு வி ப ்ப ட த் தி ல் 
்பல்தவறு த்தாற்றங்களைக் 
கு றி ப பி ட ப ்ப டு வ ்த ற கு 
புவிப்படக் குறியீடு 
மறறும் சினனங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. 
இச்சினனங்கள் புவிப்பட தி்றவு விளச 
்பகுதியில் விைக்்கப்படடுள்ைன. ஒரு சிறிய 
்பகுதியில் அதி்க ்த்கவல்்களை இக்குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்கள் அளிக்கின்றன. 
இ்தன மூலம் புவிப்படங்களை எளி்தா்க 

ேபா��கள�
ெந��சாைல
ச���

இ��� பாைத

ெபா� ��� 

ெபா�
ெதாைலேப�யக�

வாெனா� (அ)
ெதாைல�கா��
அைலவ�ைச ேகார�

�  வட க��

இர�டா� �ைல
சாைல

கா��� ேகாண�

கா�றாைல

வாகன �����ட� 

ேப��� �ைலய�

பால�

�கா�ட� 

சமஉயர� ேகா�க�

நைடபாைத

வா�ல��� தள� 

தகவ� ைமய�

�த ைம சாைல

பய பா��� உ�ள
கல�கைர �ள�க� 

P

உருவாக்்கலாம். தமலும் இவறறின மூலம் 
புவிப்பட ்கருத்துக்்களையும் எளிதில் 
புரி்நதுக்காள்ை முடியும். சில குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்களை ்பயன்படுத்்த 
சரவத்தச ஒப்ப்ந்தம் அல்லது நளடமுள்ற 
பின்பற்றப்படுகி்றது. இளவ மரபுக் குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்கள் எனப்படுகின்றன. சூேல் 
சினனங்கள் அல்லது குறியீடு்கள் என்பள்த 
குறிபபிட வல்லுனர்கள் முடிவு கசயயப்படும் 
மறக்றாரு வள்கயாகும். 

ைலர்படஙகளின் ைலககள்  
(Types of Maps)

புவிப்படங்கள் ்பல்தவறு அடிப்பளடயில் 
வள்கப்படுத்்தப்படுகின்றன. ஒவகவாரு 
அடிப்பளடயிலும் புவிப்படங்கள் ்பல்தவறு 
வள்க்கைா்கப பிரிக்்கப்படுகின்றன. 
இப்பாடப ்பகுதியில், நிலத்த்தாற்றம் 
அல்லது இயறள்கயளமபபுப புவிப்படங்கள், 
்காணிப்படங்கள் மறறும் ்கருத்துப ்படங்களின 
்தனளம்கள் மறறும் ்பணபு்களைப ்பறறி 
்கற்கலாம்.
1.  நிைத்நதபாற்்றம் அலைது இயற்லகயலமபபு 

புவிப்படஙகள் (Relief or Physical map)
ஒரு ்பகுதியின ்பல்தவறு இயறள்க 

அம்சங்களை ்காணபிப்ப்தறகு வளரயப்படும் 
்படங்கள் இயறள்கயளமபபு அல்லது 
நிலத்த்தாற்ற புவிப்படங்கள் எனப்படுகின்றன. 
முக்கிய இயறள்கயளமபபு்கைான 
்பாளலவனங்கள், ஆறு்கள், மளல்கள், 
சமகவளி்கள் மறறும் பீடபூமி்கள் ஆகியவறள்ற 
குறிபபிடுவது இ்தன மு்தனளமயான 
தநாக்்கமாகும். இவவள்க புவிப்படங்கள் 
ஓரிடத்தின க்பாதுவான நிலஅளமபள்ப 
்காணபிக்கின்றன. ்பல அைவு்களில் 
உள்ை ்பகுதி்களின உயரங்கள் மறறும் 
ஆேங்களையும் இளவ ்காணபிக்கின்றன. 
க்பாதுவா்க ஆேம் குள்ற்ந்த நீரப ்பகுதிக்கு 
கவளிர நீல வணணமும், ஆேமான 
நீரப ்பகுதிக்கு அடர நீல வணணமும் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. குள்ற்ந்த 
உயரமுள்ை ்பகுதியிலிரு்நது அதி்க 
உயரமுள்ை ்பகுதி்களைக் குறிபபிட முள்றதய, 
கவளிர ்பச்ளச, கவளிர ்பழுபபு, அடர்பழுபபு, 
கவளிர சிவபபு மறறும் சிவபபு வணணங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. ்பனி ்படர்ந்த 
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உயரமான ்பகுதி்களைக் குறிபபிட கவள்ளை 
நி்றம் ்பயன்படுத்்தப்படுகி்றது.
2. கபாணிப புவிப்படஙகள் (Cadastral maps)

ஒரு குறிபபிடட இடத்தின எல்ளல்கள் 
மறறும் நில உடளம்கள் ்பறறிய விவரங்களை 
்காணபிக்்க ்காணிப புவிப்படங்கள் 
்பயன்படுகின்றன. இவவள்கப்படங்கள் திடட 
புவிப்படங்கள் எனவும் அளேக்்கப்படுகின்றன. 
இளவ க்பரிய அைளவளயக் க்காணடுள்ை்தால் 
குறிபபிடட இடத்தின எல்ளல்கள் மறறும் 
்கடடடங்களின முழு விவரங்களையும் 
அளிக்கின்றன. இபபுவிப்படங்கள் உள்ைாடசி 
அளமபபு்கைான ந்கராடசி, வரிவிதிபபு, க்பரும் 
்பணளண, ்பராமரிபபு, சடட ஆவணங்களில் 
கசாத்து விவரங்களை குறிபபிடு்தல் 
த்பான்றவறறிறகு ்பயன்படுகின்றன. 
இபபுவிப்படங்கள் க்பாதுப ்பதிவிற்கான 
ஆவணங்கைா்க ்பயன்படுத்்தப்படுவ்தால் இளவ 
அரசாங்கத்்தால் ்பராமரிக்்கப்படடு வருகின்றன. 

“க்கடஸடரல்” எனும் 
வாரத்ள்த ஃபகரஞ்ச் 
கமாழியிலுள்ை “க்கடஸடர” 
எனும் கசால்லிலிரு்நது 

க்ப்றப்படடது. இ்தன க்பாருள் “பிரா்நதிய 
கசாத்து்களின ்பதிதவடு” என்ப்தாகும்.

கபாணிபபுவிப்படத்தின் முக்கியத்துைம்
்காணிபபுவிப்படங்கள், ஒரு நிலத்தின 

நில உடளம, எல்ளல்கள், மாதிரிப ்படங்கள், 
்கடடடத்திடடப ்படங்கள், விைக்்கப ்படங்கள் 
ஆகியளவ மூலம் ஆவணங்கைா்க ்பதிவு 
கசயகின்றன. க்தாடக்்கத்தில் ஒரு குறிபபிடட 
இடத்தின மதிபபிளன அறி்நதுக்காள்ைவும், 
வரிவிதிபபிறகும் இவவள்க புவிப்படங்கள், 
்பயனப்படுத்்தப்படடன.
கபாணிப புவிப்பட அளலை

க்பாதுவா்க 1:500 லிரு்நது 1:10000 
வளர உள்ை அைளவ்களில் இவவள்கப 
்படங்கள் உருவாக்்கப்படுகின்றன. 
்கடடடங்கள், வடி்காலளமபபு த்பான்ற துல்லிய 
விவரங்களை அளிக்கும் க்பரிய அைளவ 
புவிப்படங்கள் ்காணிப்பட அைக்ள்க மூலம் 
்தயாரிக்்கப்படுகின்றன.

பெயல்பபாடு
உங்கள் ஆசிரியரின உ்தவிதயாடு 

உங்கள் ்பள்ளி ்கடடடம் மறறும் ்பள்ளி 
வைா்கத்தின ்காணிப புவிப்படம் ஒனறிளன 
்தயார கசய்க.

3. கருத்துப்படஙகள் (Thematic map)
்கருத்துப்படங்கள் என்பளவ கவப்பநிளல 

தவறு்பாடு்கள், மளேப்பரவல், மக்்கைடரத்தி 
த்பான்ற ஒரு குறிபபிடட ்கருபக்பாருளுக்்கா்கத் 
்தயாரிக்்கப்படு்பளவ ஆகும். இப்படங்கள் 
உல்கைாவிய மக்்கைடரத்தி, தநாயத்்தாக்்கம் 
த்பான்றவறறின பிரத்தச தவறு்பாடு்களை 
்காணபிக்்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்த்தா்க 
உள்ைது. இளவ க்பாது புவிப ்படங்களிலிரு்நது 
தவறு்படுகின்றன. க்பாதுப புவிப்படங்கள் 
இயறள்க பிரிவு்கைான நில அளமபபு்கள், 
த்பாக்குவரத்து, ஆறு்கள், குடியிருபபு்கள், 
அரசியல் மறறும் நிரவா்க எல்ளல்கள் 
த்பான்றவறள்ற ்காணபிக்கின்றன. க்பாதுவா்க 
வளரயப்படும் புவிப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட 
்கருத்ள்த விரிவா்க கவளிப்படுத்துவதில்ளல.
கருத்துப்படஙகளின் ைலககள்

்கருத்துப்படங்கைானது, ்பணபுசார 
்கருத்துப்படங்கள் மறறும் அைவு 
சார ்கருத்துப்படங்கள் என இரணடு 
வள்க்கைா்கப பிரிக்்கப்படுகின்றன. ்பணபுசார 
்கருத்துப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட க்பாருளின 
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கபாணிப புவிப்படம்
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்தனளம அவவிடத்தில் அக்குறிபபிடட க்பாருள் 
உள்ை்தா? அல்லது இல்ளலயா? என்பள்த 
்காணபிக்்கப ்பயன்படுகி்றது. உ்தாரணமா்க ஒரு 
்பகுதியில் ்காணப்படும் ்தாவர இனங்கள் மறறும் 
அளவ ்பரவியுள்ை ்பகுதி்கள் ஆகியனவறள்ற 
க்தளிவா்க உணரத்தும். மண ்பரவளல ்காடடும் 
்படங்களும் ்பணபுசார ்கருத்துப்படங்கதையாகும். 
அைவுசார ்கருத்துப ்படங்கள் எண அைவு்களைக் 
க்காணட உயரங்கள் (மீடடரில்) கவப்பநிளல 
(கசல்சியஸ) த்பான்ற ்த்கவல்்களைக் 
க்காணடிருக்கும். நிேற்படளடப்படம், சம 
அைவுக்த்காடடுப ்படம் மறறும் புள்ளியடரத்தி 
்படங்கள் அைவுசார ்படங்களில் அதி்கம் 
்பயன்படுத்்தப்படு்பளவ்கைாகும்.  
நிழற்்பட்லடப ்படம் (Choropleth map)

நிேற்படளடப ்படம் என்பது ஒரு ்கருத்துப 
்படமாகும். இவறறில் மக்்கைடரத்தி, ்தனிந்பர 
வருமானம் த்பான்றவறள்றக் ்காணபிக்்கலாம்.
தமலும் பிரத்தச தவறு்பாடு்களையும் 
நிேற்படளட்கள் மூலம் ்காணபிக்்கப்படுகி்றது. 
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ெம அளவுக்நகபாட்டுப ்படஙகள் (Isopleth Maps)
இவவள்க ்படங்கள் க்பாதுவான 

மதிபபுள்ை கவவதவறு இடங்களை இளணத்து 
வளரயப்படுகின்றன. ஆஙகிலச் கசால்லான 
“Isoline” என்பதில் இ்தன முனனிளடச் 

கசால்லான “ஐதசா’’என்பது கிதரக்்க கமாழி 
கசால்லாகும் இ்தறகு சமம் எனறு க்பாருள். 
எனதவ சம அைவுக்த்காடு்கள் என்பளவ சம 
மதிபபுள்ை இடங்களை இளணப்ப்தாகும். 
வளிமணடல அழுத்்தப ்பரவளலக் குறிக்கும். 
“சம அழுத்்தக்த்காடு்கள்” கவப்பப ்பரவளலக் 
குறிக்கும் “சம கவப்ப நிளலக்த்காடு்கள்“ 
ஆகியன சம அைவுக்த்காடடுப ்படங்களுக்கு 
சி்ற்ந்த உ்தாரணங்கைாகும். 
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கடகேரைக 

புள்ளியடர்த்தி ைலர்படஙகள் (Dot Density Maps)
புள்ளியடரத்தி ்படங்கள் ்கருத்து 

வளர்படத்தின ஒரு வள்கயாகும். 
இளவ ஒனறு அ்தறகு தமற்படட 
எணணிள்கயிலான ்தரவு புலங்களைக் 
்காணபிக்்கப ்பயன்படுகி்றது. இப்படத்தில் 
உள்ை ஒவகவாரு புள்ளியும் ஒரு குறிபபிடட 
அைவிலான ்தரளவக் குறிக்கின்றது. 
இவவள்கப ்படத்தில் புள்ளி்கள் அடரத்தியா்க 
இருக்குமாயின குறிபபிடட அைவுள்ை ்தரவு 
கசறி்நதும், புள்ளி்களின அடரத்தி குள்றவா்க 
இருக்குமாயின குறிபபிடட அைவுள்ை ்தரவு 
குள்ற்நது ்காணப்படுவள்தயும் குறிக்கும்.
புவிப்படஙகளின் ்பயன்கள்
•  க்பாருட்கள் மறறும் இடங்களின 

அளமவிடத்ள்தக் ்கணடறிய 
்பயன்படுகி்றது.
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•  த்பாக்குவரத்து வழித்்தடங்களைக் ்காண 
்பயன்படுகி்றது.

•  இராணுவத்தினருக்கு ்பாது்காபபு  
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களைக் 
்காண ்பயன்படுகி்றது.

• சுறறுலா வழி்காடடியா்க ்பயன்படுகி்றது.

•  உல்கைாவிய ்பல்தவறு நி்கழவு்களின 
்பரவல்்களைக் ்காண ்பயன்படுகி்றது.

• வானிளல நி்கழவு்களை அறிவிக்கி்றது.

•  புவியியளல ்கறறுக் க்காள்ை மி்கவும் 
்பயனுள்ை்தா்க உள்ைது.

•  உலள்க ஒரு சிறிய அைவில் சரியான 
வடிவில் ்காணபிக்கின்றது.
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இந்தியா - மக்கள்ெதாைக 
புள்ளி அடர்த்தி வைரபடம்

நபர்கள் - 1 சதுர கி.மீ.க்கு

மீள்்பபார்லை
  புவிப்பட ்கற்றல் என்பது ஒரு புவிப்படத்தில் சித்்தரிக்்கப்படடுள்ை புவியியல் ்த்கவல்்களை விைக்கும் 

அல்லது புரி்நதுக்காள்ளும் கசயலாகும்.

  ்காணிப புவிப்படம் ஒரு குறிபபிடடுள்ை இடத்திலுள்ை நில எல்ளல்கள் மறறும் நில 
உளடளம்களைக் ்காணபிக்கும் ஒன்றாகும்.

  ்கருத்துப்படம் என்பது ஒரு குறிபபிடட ்கருத்ள்ததயா அல்லது ்பாடபபிரிளவதயா சித்்தரிக்கும் 
புவிப்படமாகும்.

கலைசபெபாற்கள்

புவிப்படம் Map
புவிப்படம் என்பது முழு புவிளயதயா அல்லது அ்தன ஒரு 
்பகுதிளயதயா ஒரு குறிபபிடட அைளவயுடன இரு ்பரிமாணத்தில் 
புவிப்படத்ள்த ஒரு சம்தைப ்பரபபில் சித்்தரிக்்கப்படுவ்தாகும் 

புவிப்படவியல் Cartography புவிப்படவியல் என்பது புவிப்படத்ள்த உருவாக்கும் ஒரு  
்களலயறிவியல் ஆகும்.

புவிப்பட அைளவ Map Scale புவிப்பரபபில் குறிபபிடப்படடுள்ை க்தாளலவிறகும் புவியின மீதுள்ை 
அத்த ்பகுதியின க்தாளலவிறகும் இளடதயயான விகி்தாச்சாரம்.

்காணிபபுவிப 
்பதிதவடு Cadastre வரி விதிபபிறகுரிய நில உளடளமயின அைவு சார்ந்த ்பதிதவடு.
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2.  புவியின த்காை வடிவத்ள்த ஒரு 
சம்தைப்பரபபில் வளரயப்படும் முள்ற 

 எனப்படும்.
3.  சம அைவு உயரமுள்ை இடங்களை 

இளணக்கும் த்காடு .
4.  ்காணிப்படங்கள் க்பாதுவா்க  ஆல் 

்பராமரிக்்கப்படுகின்றன.
5.  _____ புவிப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட 

்கருபக்பாருளுக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிக்கின்றன.

III. ப்பபாருத்துக. 
அ. புவிப்பட விைக்்கம்  - 1. 45°
ஆ. வடகிேக்கு - 2. ்பழுபபு நி்றம்
இ. சம உயரக்த்காடு - 3. ்கருத்துப்படங்கள்
ஈ. ்காணிப்படங்கள் - 4.  புவிப்படத்தின 

தி்றவுத்கால்
உ. நிேற்படளடப ்படம் - 5. வரி விதிபபு

அ) 3,5,1,4,2   ஆ) 4,1,2,5,3 
இ) 2,5,1,3,4  ஈ) 5,2,4,1,3

IV. ெரியபான கூற்ல்றத் நதர்வு பெயயவும். 
1.  கூற்று: சிறிய அைளவ புவிப்படங்களில் 

பிர்தான த்தாற்றங்களை மடடுதம 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன.

  கபாரணம்: குள்ற்ந்த அைவு இடதம 
உள்ை்தால், க்பரிய ்பரபபிலான ்கணடங்கள் 
மறறும் நாடு்கள் த்பான்றவறள்ற மடடுதம 
்காணபிக்்க இயலும்.
அ) கூறறு சரி, ஆனால் ்காரணம் ்தவறு
ஆ) கூறறு ்தவறு, ்காரணம் சரி
இ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் சரி 
ஈ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் ்தவறு

2.  கூற்று: மரபுக் குறியீடு்களும், சினனங்களும் 
வளர்படத்தின தி்றவுத்கால் ஆகும்.

  கபாரணம்: இளவ குள்ற்ந்த அைவிலான 
்படத்தில் அதி்க விவரங்களைத்  ்தருகின்றன.
அ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் சரி 
ஆ) கூறறு ்தவறு, ஆனால் ்காரணம் சரி 

I.  ெரியபான விலடலயத் 
நதர்்நபதடுக்கவும். 

1.  புவிப்பட ்தயாரிபபு முள்ற 
குறித்து ள்கயாளும் 
்பாடபபிரிவு  
ஆகும்.
அ) மக்்களியல்
ஆ) புவிப்படவியல்
இ)இயறள்கயளமபபு
ஈ) இடவியல்

2.  ஒரு ்பகுதியின இயறள்கயம்சங்களைக் 
்காடடும் புவிப ்படம் .
அ) நிலக்்கனிய புவிப்படம்
ஆ) நிலத்த்தாற்ற புவிப்படம்
இ) ்கால நிளலயியல் புவிப்படம்
ஈ) மூலா்தார புவிப்படம்

3.  ஆேம் குள்ற்ந்த நீரப ்பகுதி்கள்  
வணணம் மூலம் குறிபபிடப்படுகி்றது.
அ) மஞ்சள்  ஆ) ்பழுபபு
இ) கவளிர நீலம் ஈ) அடர நீலம்

4.  பிைான்கள் எனறு அளேக்்கப்படும் 
புவிப்படங்கள்  ஆகும்.
அ) நிலக்்கனிய புவிப்படங்கள்
ஆ) ்தலப்படங்கள்  
இ) சம அைவுக்த்காடடுப ்படங்கள் 
ஈ) த்பாக்குவரத்துப ்படங்கள்

5.  மக்்கடக்தாள்க ்பரவளல  மூலம் 
்காணபிக்்கலாம்.
அ) த்காடு்கள் ஆ) வணணங்கள்
இ) புள்ளி்கள்   ஈ) சம அைவுக்த்காடு்கள்

II. நகபாடிட்ட இடஙகலள நிரப்பவும்.
1.  புவிக் த்காை மாதிரி என்பது  ன 

உணளமயான உருவ மாதிரியாக்்கமாகும்.

 மதிபபீடு 
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அ)  புவிப்படத்தின ்தளலபபிளனக் த்காடிடடுக் 
்காடடு்க.

ஆ)  திளசக்்காடடி ்படத்தில் வடக்கு, க்தறகு, கிேக்கு 
மறறும் தமறகு திளச்களைக் குறியிடடுக் 
்காடடு்க. 

இ)  ்கம்்பர க்தருவில் அ்தன க்பயளர எழுது்க.
ஈ)  இருபபுப்பாள்த க்தனதமறகிலிரு்நது 

__________ திளசளய தநாக்கிச் கசல்கி்றது.
உ)  பூங்கா இருபபுப்பாள்தக்கு __________ 

்பக்்கத்தில் அளம்நதுள்ைது.
ஊ)  ்பள்ளிக்கு சிவபபு வணணம் தீடடு்க.
எ)  ்பல்க்பாருள் அங்காடிக்கு ்பழுபபு நி்ற வணணம் 

்தரு்க.
ஏ)  உணவ்கத்ள்த அளடயாைம் ்கணடு மஞ்சள் 

வணணம் ்தரு்க.
ஐ)  இருபபுப ்பாள்தக்கு கிேக்கிலுள்ை வீடடிறகு 

ஆரஞ்சு வணணம் ்தரு்க.

 நமற்நகபாள் நூலகள்

1.  T.P. Kanetkar and S.V.Kulkarni , Surveying 
and leveling Part-I, AVG Ptakashan –
Poona-2.

2.  GRP Lawrence, Cartographic methods, 
Methuen and Co- Ltd. 1971.

3.  Ministry of Information and Broadcasting 
Govt of India, Refrence Annual -1976.

இ) கூறறு சரி, ்காரணம் ்தவறு
ஈ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் ்தவறு

V. ஓரிரு ைபாக்கியஙகளில விலடயளி. 
1.  “புவிப்பட அைளவ ” – வளரயறு.
2.  இயறள்கயளமபபு புவிப்படம் என்றால் 

எனன?
3.  வளர்படக் த்காடடுச் சடடம் ்பறறி சிறுகுறிபபு 

வளர்க
4.  இளடநிளலத் திளச்களின க்பயர்களைக் 

குறிபபிடு்க.
5.  ்காணிப புவிப்படங்களின ்பயன்கள் 

யாளவ?

VI. நைறு்படுத்துக.
1.  நிலத்த்தாற்றப ்படங்கள் மறறும் 

்கருத்துப்படங்கள்
2.  க்பரிய அைளவ மறறும் சிறிய அைளவ 

புவிப்படங்கள்
3.  புவிக் த்காை மாதிரி மறறும் புவிப்படம்

VII.  பின்ைரு்பலைகளுக்கு விரிைபான விலட 
தருக. 

1.  ்பல்தவறு புவிப்பட அைளவ்களை விரிவா்க 
விைக்கு்க

2.  ்காணிப புவிப்படங்கள் மறறும் அவறறின 
முக்கியத்துவத்ள்த விவரி

3.  மரபுக்குறியீடு்கள் மறறும் சினனங்கள் குறித்து 
ஒரு ்பத்தி எழுது்க 

VIII. மபாணபாக்கர்கள் பெயல்பபாடுகள்
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