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இந்திய பச்சைத் தவசள – ரானா ஹெக்ஸாடடக்சடலா
• 320 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீரிலிருந்து நிலத்திற்கு வாழ வந்த முதல் முதுகு நாணி 

இருவாழ்விகள்.

• 4500 சிற்றினங்கள் உள்ளன.

• இருவாழ்விகள் – நீரிலும் நிலத்திலும் வாழ்பவவ.

• மூன்று வரிவசகளில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன .

• பபரிய வரிவச –அனுராவில் – 3900 சிற்றினங்கள் உள்ளன.

• இந்திய பச்வச தவவள அனுரா வரிவசவய சசர்ந்தது.

• குளம், குட்வடகள், நீசராவடகள் மற்றும் ஈரப்பதமான இடங்களில் வாழும்.

• தவவளயின் உணவு – சிறு பூச்சிகள், புழுக்கள், சிறுமீன்கள் மற்றும் நத்வதகள்.

• கருவளர்ச்சியின் பதாடக்க காலம் நீரில் நவடபபறுவதால் அவவ சுவாசிப்பதற்கு மீன்கவள சபால 
பசவுள்கவள பபற்றுள்ளன.

• சுற்று சூழலின் பவப்பநிவலக்கு ஏற்ப தவவளயின் பவப்பமும் சவறுபடுவதால், இவ்வுயிரிகள் 
மாறும் பவப்பநிவல விலங்குகள் என அவழக்கப்படுகிறது.
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இந்திய பச்சை தவசளயின் புறத்டதாற்றம்
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இந்திய பச்சை தவசளயின் புறத்டதாற்றம்
• படகு டபான்ற தவசளயின் உடல் நீரில் நீந்துவதற்கு 

ஏற்றதாக உள்ளது.

• முதுகுப்புற வயிற்றுப்புற அச்ைில் தட்சடயாக்கப்பட்ட  
தவசளயின் உடலானது தசல, உடல் என இரு 
பகுதிகசள ஹகாண்டது.

• ஹமன்சமயான வழுவழுப்பு தன்சமயுள்ள டதால் 
தளர்வாக உடடலாடு இசைக்கப்பட்டுள்ளது.

• முதுகுப்புறம் அடர் பச்சை நிறத்சதயும், வயிற்று புறத்தில் 
ஹவளிறிய நிறத்சதயும் ஹகாண்டது.

• முக்டகாை வடிவ தசல. 

• முன் முசன கூர்சமயாக உள்ளது.

• முன் முசனப்பகுதியில் அகன்ற ஹபரிய வாய் உள்ளது.

• கூர்முகப்பகுதியின் முதுகுப்புறத்தில்சமயக்டகாட்டின் 
இருபுறமும் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக புறநாைித்துசளகள் 
உள்ளன.
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இந்திய பச்சை தவசளயின் புறத்டதாற்றம்
• புற நாைித்துசளக்கு ைற்று பின்டன ஹபரிய, ஓர் இசை 

கண்கள் புசடத்த நிசலயில் காைப்படுகின்றன.

• கண்களில் மூன்று இசமகள் உள்ளன.

• டமலிசம அசைவற்றது.

• அசையக்கூடிய கீழ் இசம கண்கசள பாதுகாக்கிறது.

• நீரில் இருக்கும் டபாது தவசளயின் கண்கசள மூன்றாவது 
இசமயான நிக்டிடடட்டிங் ைவ்வு பாதுகாக்கிறது.

• கண்களுக்கு பின்னால் இரண்டு பக்கங்களிலும்
ஹைவிப்பசற உள்ளது.

• தவசளகளில் புறச்ஹைவி, கழுத்து மற்றும் வால் இல்சல.

• உடல் பகுதியில் ஓர் இசை முன்னங்கால்களும், ஓர் 
இசை பின்னங்கால்களும் உள்ளன.

• முதுகுப்புறத்தின் பின்முசனயில் 
பின்னங்கால்களுக்கிசடடய ஹைரிமான, ைிறுநீரக, 
இனப்ஹபருக்க ஹபாதுக்கழிவுப் புசழ உள்ளது.
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இந்திய பச்சை தவசளயின் புறத்டதாற்றம்

• குட்வடயான மற்றும் தடிமனான முன்னங்கால்கள் உடல் 
எவடவய தாங்கக்கூடியதாக உள்ளது.

• தாவலின் முடிவில் தவரயிறங்கும் சபாது நிலத்தில் ஊன்ற 
இக்கால்கள் பயன்படுகின்றன.

• முன்னங்காலில் சமற்வக, முன்வக மற்றும் வக ஆகிய 
மூன்று பகுதிகள் உள்ளன.

• பின்னங்கால்கள் நீண்டு பபரியதாக உள்ளன.

• இதில் பதாவட, கீழ்க்கால் மற்றும் பாதம் என மூன்று பகுதிகள் 
உண்டு.

• பாதத்தில் விரலிவடச் சவ்வு பகாண்ட ஐந்து விரல்களும் 
ஆறாவது விரல் என் கருதப்படுகிற சிறிய புவடப்பும் 
காணப்படுகிறது.

• நீரில் இருக்கும் சபாது நீந்துவதற்கும் நிலத்தில் தாவி 
குதிப்பதற்குமான தகவவமப்பாக பின்னங்கால் அவமந்துள்ளது.

• தவவள ஓய்வு நிவலயில் தன் பின்னங்கால்கவள ‘Z’
வடிவத்தில் மடித்து வவத்துக்பகாள்கிறது.
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இந்திய பச்சை தவசளயின் புறத்டதாற்றம்

• இனப்பபருக்க காலங்களில் 
தவவளகளில் பால்வழி சவறுபாட்டு 
தன்வம பதளிவாகத் பதரிகிறது.

• ஆண் தவவளயில், ஓர் இவண குரல் 
வபயும், முன்னங்கால் முதல்
விரலின் கீழ் கலவித் திண்டும் நன்கு 
வளர்ச்சி அவடந்துள்ளன.

• குரல்வப தவவளயின் கரகர ஒலிவய 
அதிகப்படுத்த உதவுகிறது.

• பபண் தவவளகளில் குரல்வப மற்றும் 
கலவி திண்டு காணப்படுவதில்வல.
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தவசளயின் ஹைரிமான மண்டலம்
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தவசளயின் ஹைரிமான மண்டலம்
• தவவளயின் உணவுப்பாவத, வாய் முதல் மலவாய் 

வவர நீண்டுள்ளது.

• இது வாய், வாய்க்குழி, பதாண்வட, உணவுக்குழல், 
இவரப்வப, முன் மற்றும் பின் சிறுகுடல், மலக்குடல், 
பபாதுக்கழிவுத்துவள ஆகிய பகுதிகவள பகாண்டது.

• உணவுப்பாவத பபாதுப்புவழ வழிசய பவளிசய
திறக்கிறது.

• அகன்ற, பபரிய வாய், வாய் குழியில் திறக்கிறது.

• தவசயாலான ஓட்டும் தன்வம பகாண்ட நாக்கு, 
வாய்க்குழியின் தவரப்பகுதியில் அவமந்துள்ளது.

• இது வாயின் முன் பகுதியில் இவணந்தும் பின்பகுதி 
இவணயாமலும் உள்ளது.

• நாக்கின் நுனி பிளவுபட்ட முவனவயக் பகாண்டுள்ளது.
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தவசளயின் ஹைரிமான மண்டலம்
• பூச்சிகள் உள்ளிட்ட இவரவய கண்டவுடன் மிக விவரவில் 

நீளும் நாக்கில் இவர ஒட்டிக்பகாண்டவுடன் நாக்கு 
உடனடியாக உள் இழுக்கப்பட்டு வாய் மூடப்படுகிறது.

• சமல் தாவடயின் உட்பகுதியில், கூர்வமயான, சிறிய 
சமல்தாவடப் பற்கள் ஒற்வற வரிவசயில் அவமந்துள்ளன.

• உள்நாசித்துவாரங்களின் அருகில் இரண்டு பதாகுதி 
சவாமவரன் பற்கள் உள்ளன.

• கீழ்த்தாவட பற்களற்றது.

• வாய், வாய்க்குழியிலும், வாய்க்குழி பதாண்வட வழியாக 
உணவுக்குழலிலும் திறக்கிறது.

• குட்வடயான உணவுக்குழல் இவரப்வபயில் முடிகிறது.

• இவரப்வபவயத் பதாடர்ந்து வரும் குடல், மலக்குடல் 
வழியாக இறுதியில் பபாதுக்கழிவவறயில் திறக்கிறது.

• கல்லீரலில் சுரக்கப்படும் பித்தநீர், பித்தப்வபயில் 
சசமிக்கப்படுகிறது.

• கவணயம் கவணய நீவர உற்பத்தி பசய்கிறது. இதில் 
பசரிமான பநாதிகள் உள்ளன.
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தவசளயின் ஹைரிமான ஹையல்பாடு
• பிளவுபட்ட நாக்கினால் பிடிக்கப்பட்ட உைவு, இசரப்சபச் 

சுவரினால் சுரக்கப்படுகிற செட்டராகுடளாரிக் அமிலம், 
மற்றும் இசரப்சப நீரினால் ஹைரிக்கப்படுகிறது.

• ஓரளவிற்கு ஹைரிக்கப்பட்ட உைவான, இசரப்சபப்பாகு, 
இசரப்சபயிலிருந்து முன்ைிறுகுடலுக்குள் ஹைலுத்தப்படுகிறது.

• முன்ைிறுகுடல், கல்லீரலிலிருந்து பித்த நீசரயும் 
கசையத்திலிருந்து கசைய நீசரயும் ஹபாது நாளம் வழிடய 
ஹபறுகிறது.

• பித்தநீர் ஹகாழுப்சப பால்மமசடயச் ஹைய்கிறது.

• கார்டபாசெட்டரட், புரதம், மற்றும் ஹகாழுப்சபச் ஹைரிக்க 
கசையநீர் உதவுகிறது.

• ஹைரித்தலின் இறுதி நிகழ்வு குடலில் நடக்கிறது.

• குடல் சுவரில் உள்ள விரல் டபான்ற குடலுறிஞ்ைிகள் மற்றும் 
நுண்குடலுறிஞ்ைிகள் ஹைரித்த உைசவ உட்கிரகிக்கின்றன.

• ஹைரிக்காத திடக்கழிவுகள் மலக்குடல் வழியாக ஹபாது 
கழிவுத்துசள மூலம் ஹவளிடயற்றப்படும். 
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தவசளயின் சுவாை மண்டலம்

• நீரிலும் நிலத்திலும் இருசவறு முவறகளில் தவவளகள் சுவாசிக்கின்றன.

• நீரில் இருக்கும் சபாது நீரில் கவரந்துள்ள ஆக்சிஜன் சதாலின் வழியாக விரவல் முவறயில் 
பரிமாற்றம் பசய்யப்படுகிறது.

• நிலத்தில் இருக்வகயில் வாய்க்குழி, சதால் மற்றும் நுவரயரீல் மூலம் சுவாசிக்கின்றன.

• வாய்க்குழி வாய்க்குழி வழி சுவாசத்தின் சபாது, வாய் மூடியிருக்கும் நிவலயில், நாசித் 
துவளகள் திறந்திருக்கின்றன.

• வாய்க்குழியின் தவரப்பகுதி சமலும் கீழும் ஏறி இறங்குவகயில் நாசித் துவளகள் வழியாகக் 
காற்று பவளிசயற்றம் மற்றும் உள்சளற்ற நிகழ்வுகள் நவடபபறுகின்றன.

• நீண்ட , பவளிர்சிவப்பு நிறத்வதயுடய வப சபான்ற அவமப்பு பகாண்ட ஓர் இவண நுவரயரீல்கள் 
மார்பின் சமற்பகுதியில் அவமந்துள்ளன.

• நாசித் துவளகள் வழியாக உள்நுவழயும் காற்று வாய்க்குழி மூலம் நுவரயரீல்கவள அவடகிறது.

• நுவரயரீல்கள் மூலம் நவடபபறும் சுவாசம் நுவரயரீல் சுவாசம் எனப்படும்.

• சகாவடகால உறக்கம் மற்றும் குளிர்கால உறக்கம் ஆகிய நிகழ்வுகளின் சபாது சதாலின் 
வழியாகச் சுவாசம் நவடபபறுகிறது.
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தவசளயின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம்
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தவசளயின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம்
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தவசளயின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம்

• மூன்று அவறகவளக் பகாண்ட இதயம், இரத்த நாளங்கள் 
மற்றும் இரத்தம் ஆகியவற்வற பகாண்டு தவவளயின் 
சுற்சறாட்ட மண்டலம் அவமந்துள்ளது.

• பபரிகார்டியும் எனும் இரட்வட சுவர் பகாண்ட சவ்வினால் 
இதயம் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.

• பமல்லிய சுவர் பகாண்ட இரண்டு இதய சமற்புற
அவறகளுக்கு ஆரிக்கிள்கள் என்று பபயர்.

• தடித்த சுவர் பகாண்ட ஒற்வற இதயக் கீழவறக்கு
பவன்டிரிக்கில் என்று பபயர்.

• இதயத்தின் முதுகுப்புறத்தில் அவமந்துள்ள பமல்லிய 
சுவருவடய முக்சகாண வடிவ அவறக்கு வசனஸ்
விசனாஸஸ் என்று பபயர்.

• இதயத்தின் வயிற்றுப்புறத்தில் குறுக்காக சாய்வாக 
அவமந்துள்ள தடித்த சுவர் பகாண்ட ட்ரங்கஸ் 
ஆர்டீரிசயாசஸ் பவன்ட்ரிக்கிளிலிருந்து பதாடங்குகிறது.

• இது சமபலழும்பி இதயத்தின் சமற்புறத்தில் இடது மற்றும் 
வலது பபருந் தமனிகளாகப் பிரிகிறது.
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தவசளயின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம்
• ஒவ்பவாரு பபருந்தமனியும்  தவலத்தமனி, சிஸ்டமிக்தமனி மற்றும் நுவரயீரல் 

சதால் தமனி என மூன்று பிரிவுகளாக பிரிகின்றது.

• தவலத்தமனிகள் உடலின் முன்புறப் பகுதிகளுக்கு இரத்தத்வத அளிக்கின்றன.

• ஒவ்பவாரு பக்கத்திலும் உள்ள சிஸ்டமிக் தமனிகள் சற்சற பின்சனாக்கிச் பசன்று 
முதுகுப்புற வமயத்தில் ஒன்று சசர்ந்து முதுகுப்புற பபருந்தமனியாகிறது.

• உடலின் பின் பகுதிக்கு இத்தமனி இரத்தத்வத அளிக்கிறது.

• நுவரயீரல் சதால் தமனி, அசுத்த இரத்தத்வத நுவரயீரலுக்கும், சதாலுக்கும் 
அனுப்புகிறது.

• உடல் உறுப்புகளில் இருந்து வரும் ஆக்சிஜன் அற்ற அசுத்த இரத்தத்வத, உடலின் 
முன் பகுதியிலிருந்து வரும்  இரு சமற்பபருஞ்சிவரகள் மற்றும் பின் 
பகுதியிலிருந்து வரும் ஒரு கீழ்பபருஞ்சிவர ஆகியவற்றின் வழியாக வசனஸ் 
விசனாஸஸ் பபறுகிறது.

• வசனஸ் விசனாஸஸ், இதயத்தின் வலது ஆரிக்கிளுக்குஅசுத்த இரத்தத்வத
அனுப்புகிறது.

• அசத சவவளயில் இடது ஆரிக்கிள், நுவரயீரல் சிவர வழியாக 
ஆக்சிஜசனற்றப்பட்ட  இரத்தத்வத பபறுகிறது.

• சிறுநீரக மற்றும் கல்லீரல் சபார்ட்டல் மண்டலங்கள் தவவளயில் 
காணப்படுகின்றன.
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தவசளயின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம்
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தவசளயின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம்

• இரத்தத்தில் சுமார் 60% அளவிற்குத் திரவப் 

பிளாஸ்மாவும், சுமார் 40% அளவிற்கு இரத்த 

சிவப்பணுக்கள், பவள்வளயணுக்கள் மற்றும் இரத்தத் 

தட்டு பசல்கள் என மூவவக இரத்தச் பசல்களும் 

உள்ளன.

• இரத்தச் சிவப்பணுக்கள், சிவப்பு நிற நிறமிவயயும் 

உட்கருவவயும் பகாண்டு நீள்வட்ட வடிவில் உள்ளன.

• நிறமற்ற பவள்வளயணுக்கள் உட்கருவவக் பகாண்டு 

வட்ட வடிவில் உள்ளன.
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தவசளயின் நரம்பு மண்டலம்

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



தவசளயின் நரம்பு மண்டலம்
• தவவளயின் நரம்பு மண்டலத்வத மூன்று பதாகுப்புகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. வமய நரம்பு மண்டலம் – CNS

2. புறநரம்பு மண்டலம் – PNS

3. தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் – ANS

• புறநரம்பு மண்டலத்தில் 10 இவண மூவள நரம்புகளும், 10 இவண
தண்டுவட நரம்புகளும் அடங்கும்.

• தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்வத பரிவு நரம்பு மண்டலம் மற்றும் 
இவணப்பரிவு நரம்பு மண்டலம் என சமலும் இரு பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கலாம்.

• இவவ வயிற்று உறுப்புகளின் தானியங்கு தவசகவள 
கட்டுப்படுத்துகின்றன.

• வமய நரம்பு மண்டலம் மூவள மற்றும் தண்டுவடத்வத 
உள்ளடக்கியதாகும்.

• மண்வட ஒட்டிற்குள் மிகப்பாதுகாப்பாக வவக்கப்பட்டுள்ள மூவளவயச் 
சுற்றிப் பயாசமட்டர் மற்றும் டியூராசமட்டர் எனும் இரு மூவள சவ்வுகள் 
சூழ்ந்துள்ளன.
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தவசளயின் நரம்பு மண்டலம்
• மூவளயானது முன்மூவள, நடுமூவள மற்றும் 

பின்மூவள என மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

• இவற்றில் பபரிதான முன்மூவள நுகர்ச்சி கதுப்புகள், 
பபருமூவள அவரக்சகாளங்கள் மற்றும் 
வடயன்பசபலான் ஆகிய பகுதிகவள பகாண்டுள்ளது.

• நுகர்ச்சி கதுப்புகளின் முன்பகுதி குறுகி தனித்தும் 
பின்பகுதி இவணந்தும் காணப்படும்.

• இக்கதுப்புகளுக்குள் நுகர்ச்சிபவன்ட்ரிக்கிள்கள் எனப்படும் 
சிறு குழிகள் உள்ளன.

• நடுமூவளயில்  இரு பபரிய பார்வவ கதுப்புகள் உண்டு.

• இவற்றில் உள்ள குழிகளுக்கு பார்வவ பவன்ட்ரிக்கிள்கள் 
என்று பபயர்.

• பின்மூவளயில் சிறுமூவள மற்றும் முகுளம் ஆகியவவ 
உள்ளடங்கியுள்ளன.

• சிறுமூவள குறுகலான பமல்லிய குறுக்கு பட்வடயாகப் 
பின் மூவளயின் சமல் பகுதியில் காணப்படுகிறது.
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தவசளயின் நரம்பு மண்டலம்

• சிறுமூவளயின் பின் பகுதியில் முகுளம் 

அவமந்துள்ளது.

• இம்முகுளம் பபாராமன் சமக்னம் எனும் 

பபருந்துவளயின் வழியாகத் தண்டுவடமாய்த் 

பதாடர்கிறது.

• முதுகுப்புறத்சதயுள்ள முதுபகலும்புத் பதாடர் 

தண்டுவடத்வதச் சூழ்ந்து பாதுகாக்கிறது.
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தவசளயின் கழிவுநீக்க இனப்ஹபருக்க மண்டலம்
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தவசளயின் கழிவுநீக்க உறுப்புகள்
• வநட்ரஜன் கழிவுப்பபாருட்கள் பவளிசயற்றம், நீர் மற்றும் உப்பு சமநிவலப்சபணுதல் 

சபான்றவவ நன்கு வளர்ச்சியவடந்த கழிவு நீக்க மண்டலத்தால் சமற்பகாள்ளப்படுகிறது.

• ஓர் இவண சிறுநீரகங்கள், ஓர் இவண சிறுநீரக நாளங்கள், சிறுநீர்ப்வப மற்றும் 
பபாதுக்கழிவுத்துவள ஆகியன இம்மண்டலத்தில் அடங்கும்.

• அடர் சிவப்பு நிறம் பகாண்ட, தட்வடயான, நீண்ட சிறுநீரகங்கள் உடற்குழியில் முதுபகலும்புத் 
பதாடரின் பக்கத்திற்பகான்றாக அவமந்துள்ளன.

• சிறுநீரகங்கள் மீசசாபநப்ரிக் வவகவயச் சார்ந்தது.

• ஒவ்பவாரு சிறுநீரகத்திலும் பல பநப்ரான்கள் எனும் பசயல் அலகுகள் உள்ளன.

• இவவ இரத்தத்திலுள்ள வநட்ரஜன் கழிவுப் பபாருட்கவளப் பிரித்து யூரியாவாக 
பவளிசயற்றுகின்றன.

• எனசவ தவவளகள் யூரிசயாபடலிக் வவக உயிரிகளாகும். (யூரியா நீக்கி).

• சிறுநீரகங்களிலிருந்து சதான்றும் ஓர் இவண சிறுநீரக நாளங்கள் பபாதுக்கழிவுப்வபயில் 
திறக்கின்றன.

• அவதப்சபான்சற, மலக்குடலக்குக் கீழ் பமல்லிய சுவருவடய ஒற்வறச் சிறுநீர்ப்வபயும் 
பபாதுக்கழிவவறயில் திறக்கிறது.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



தவசளயின் ஆண் இனப்ஹபருக்க மண்டலம்

• ஓர் இவண விந்தகங்கள் ஆண் இனப்பபருக்க 
உறுப்புகளாகும்.

• ஒவ்பவாரு விந்தகமும்  மீசார்க்கியம் என்னும் 
பபரிட்சடானியா சவ்வு மடிப்புகள் மூலம் சிறுநீரகங்கள் 
மற்றும் முதுகுப்புற சுவரில் இவணக்கப்பட்டுள்ளது.

• விந்தகங்களிலிருந்து சதான்றும் விந்து நுண்குழல்கள் 
இறுதியில் அந்தந்தப் பக்கத்துச் சிறுநீரக நாளங்களில் 
திறக்கின்றன.

• இதனால் சிறுநீரக நாளம் பபாதுவான கழிவுநீக்க 
இனப்பபருக்க பாவதயாகிப் பபாதுக்கழிவவறயில் 
திறக்கிறது.
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தவசளயின் ஹபண் இனப்ஹபருக்க மண்டலம்

• ஓர் இவண அண்டகங்கள் பபண் இனப்பபருக்க 
உறுப்புகளாகும்.

• மீசசாசவரியம் என்னும் பபரிட்சடானிய சவ்வு 
மடிப்புகள் அண்டகங்கவள சிறுநீரகங்கள் மற்றும் 
முதுகுப்புற சுவரில் இவணத்துள்ளன.

• சிறுநீரகங்களின் பக்கவாட்டில் ஓர் இவண
சுருண்ட அண்ட நாளங்கள் அவமந்திருக்கின்றன.

• அண்ட நாளம் ஒவ்பவான்றும் முன்புறத்தில் 
உடற்குழியில் திறக்கக்கூடிய புனல் வடிவ 
திறப்வபயும், பபாதுக்கழிவுப் வபயில் திறக்கும் 
பின் பகுதிவயயும் பகாண்டுள்ளன.

• ஆண் தவவளயில் காணப்படுவது சபாலன்றி, 
பபண் தவவளகளில் அண்ட நாளங்கள் சிறுநீரக 
நாளங்களிலிருந்து தனித்துக் காணப்படுகின்றன.
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தவசளயின் ஹபண் இனப்ஹபருக்க மண்டலம்

• அண்ட நாளங்கள், பபாதுக்கழிவுப் வபயில்

திறப்பதற்கு முன்பாகச் சற்று விரிவவடந்து ஒரு 

அண்டப்வபயாக உருவாகியுள்ளது.

• உயிரியில் இருந்து வளர்ச்சியவடந்த முட்வடகள், 

பபாதுக்கழிவுத்துவள வழியாக 

பவளிசயற்றப்படுவதற்கு முன்பு வவர 

தற்காலிகமாக அண்டப்வபயில் சசமித்து 

வவக்கப்படுகின்றன.

• தவவளயில் புறக்கருவுறுதல் நவடபபறுகிறது.
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தவசளயின் வளர் உருமாற்றம்
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தவசளயின் வளர் உருமாற்றம்
• கருவுறுதலுக்குப் பின் சில நாட்களிசலசய 

கருமுட்வடகளிலிருந்து தவலப்பிரட்வட என்னும் சிறிய வளர் 
இளம் உயிரிகள் பவளிவருகின்றன.

• இவவ உடலில் சசமிக்கப்பட்டுள்ள கருவுணவவசய 
உணவூட்டத்திற்குச் சார்த்துள்ளன.

• இவவ படிப்படியாக வளர்த்தபின் மூன்று இவண பசவுள்கவளப் 
பபறுகின்றன.

• தவலப்பிரட்வட வளர்ந்து, முதிர்ந்து, காற்வற சுவாசிக்கும், 
ஊனுண்ணும் முதிர் தவவளயாகிறது.

• இம்மாற்ற நிகழ்வுகசள வளர் உருமாற்றம் எனப்படும்.

• உடலில் கால்கள் வளர்சியவடகின்றன.

• வால், பசவுள்கள் ஆகியவவ மவறந்து விடுகின்றன.

• வாய் அகன்று, தாவடகளும் பற்களும் வளர்சியவடகின்றன.

• நுவரயரீல் பசயல்படத் துவங்குகிறது.

• இவ்வாறு முதிர் தவவள உருவாகிறது.
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தவசளகளின் ஹபாருளாதார முக்கியத்துவம்.

• சூழியல் மண்டலத்திவன நிவலப்படுத்தும் உணவுச் சங்கிலியின் முக்கிய அங்கமாக 

தவவளகள் உள்ளன.

• எனசவ தவவளகள் பாதுகாக்கப்படசவண்டும்.

• பகாசு உள்ளிட்ட, மனிதனுக்கு தீங்கு விவளவிக்கக்கூடிய பூச்சிகவள தவவளகள் 

உண்பதனால் பூச்சிகளின் உயிர்த்பதாவக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

• இரத்த அழுத்தம் மற்றும் வயது முதிர்வவக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்துப் பபாருளாகப் 

பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

• சுவவயும் அதிக உணவூட்ட மதிப்பும் உவடயதால் அபமரிக்கா, ஜப்பான், சீனா, வடகிழக்கு 

இந்தியப் பகுதிகள் மற்றும் பல நாடுகளில் தவவளகள் மக்களால் சுவவமிகுந்த உணவாக 

உட்பகாள்ளப்படுகின்றன.
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பா.ைனீிவாைன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil.,

முதுகசல விலங்கியல் ஆைிரியர்,
நடராஜன் தமயந்தி டமல்நிசலப்பள்ளி,

நாகப்பட்டினம்.
கைபேசி எண் : 9994383274
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