
க ோ.சத்தினமூபத்்தி. 

அபசு கந்ில்ி. ஜனபுபந்.  

கயலூப். நோயட்டந்.  9788890577 

                   அகு IV .   

தோயப உ்லந்பின்  
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        9.1 – மு்னுலப 

        9.2 – ஆ ் த்திசு ் ் 

        9.3 – ிலத்திசு ் ் 

        9.4- திசுத்ஜதோகு்பி் அறிமு ந். 

        9.5- புத்கதோ் திசுத்ஜதோகு்பு. 

        9.6- அடி்லடத் திசுத்ஜதோகு்பு. 

        9.7- யோஸ்குத் திசுத்ஜதோகு்பு 

        9.8-முத்ிலஅலந்புஒ்பீடு. 
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          க த்தபி் ஈசோ(1898 – 1997). 

ஜ நன்னோ  ்ரு 

தோயப உ்லந்பின் த்லத. 

பி்பு: 26 செத்ட்த ்1641  

                        
www.Padasalai.Net



இ்டு பக்கி கககப் 

1. ஆக்கு் திசுக்கப் (Meristematic tissues) 
2. ிகன் திசுக்கப் (Permanent tissues) 

ஒராதிிாண ராந்ந்,அகத்பு, தி 
சகா்ட சென்கபிண்  சாகுத்பு ‘திசு’  
திசுக்ககபத்தந்றித்தடி்றியு் பிிவு 
‘திசுயலந்பின்’ (Histology). 
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ஆ ்குத்திசு ் ி் ண்பு ்  

ஒ் விடட்் சகா்டக.  

படக்ட, உய்கடஅன்னது தனரகா டிெ ்சென்கப். 

அட்் கெடர்டாபிபாெ், சபிாணஉடக்ய சகா்டுப்பண 

நு்குப்த்கதகப் சிறிக அன்னது இன்னாரனாஇயக்கனா். 

சென் சு ்சன்லிது, சென்லுரனாஸிணான் ஆணது, இெச்ென்கப் 

தீவிாகத் தகுதடு் திநண் உகடண. 

இக இகடவிடான் ாரண தகுத்தகடயு் திநண் சகா்டக. 

 

 
ஆ ்குத்திசு ் ் ( Meristematic tissues)  

(கிகப ் ந் – ஜநபிஸ்கடோஸ் – குடுந் தி்) 

C. க லி (1858) ஆ ்குத்திசு ஜனலபச ்சூட்டிோப். 
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தண்டு – நுி ஆ ்குத் திசு ்றின ஜ ோ்ல  ் 
   நுிஜச் ஜ ோ்ல  ஹிஸ்கடோஜ் ஜ ோ்ல  டூி ோ –  ோப்ஸ் 

ஜ ோ்ல  

உருயோ ்கின

யப் 

ஹாத்சஸ்சட ் ரஹண்ஸ்டீண் A. ஷ்மிட் 

ஆதபித்தயப் C. ரகலி ஸ்டாஸ்்தக்்க ் இ்டடுக்கு  உகடது  
1.டூி ோ:புந்ராலிகண 
உ்டாக்குகிநது.  
2.  ோப்ஸ்: புநிகயு் 
ஸ்டீன் உ்டாக்குகிநது 

கதோ்றுவி ்

குந் குதி 

ணி நுணி சென்ரன பழு்  
ா பெ்ச்ிக்கு 
அடிரகாலுகிநது .  
எ.கா. தாசிகப், 
பிகராஃகதட்கப்  
()சடிரடாஃகதட்கப் 

 பெண்நடுக்கு  உகடது. 
1.ஜடப்நட்கடோஜ்  
புந்ரான் அடுக்கு ராந்றுவி்ன்  
2.ஜபி்ந்-புநித்தகுதிராந்றுவி்ன் 

3. பிிகபோந்- ஸ்டீன் தகுதி ராந்றுவி்ன் 
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கயப–் நுி ஆ ்குத்திசு 
   நுிஜச் ஜ ோ்ல  ஹிஸ்கடோஜ் ஜ ோ்ல   க ோப்்ப்–  ்கஜ ோ்ல  

உருயோ ்

கினயப் 

C. க லி கஹ்ஸ்டீ் ஷீஜன் 

ஆதபித்த

யப் 

  ஸ்டோபஸ்்ப ்் ப்   

கதோ்று

வி ்குந் 
குதி 

நுணிசென் 
ாண்பகடிாணது.  
ஒய தக்க் ர ்
பெடிகயு்,ந்ந பெண்று 
தக்கங்கப் புந்ரான், 
புநி ாஸ்குன் 
திசுக்ககப 

உ்டாக்குகிநது. 

ாண்கு ஹிஸ்ரடாசெண்கப் 

1.ஜடப்நகடோஜ்:  

புந்ரான் உ்டாக்குகிநது. 
2.ஜபி்ந்:புநி 
தகுதிகஉ்டாக்குகிநது. 
3.பிிகபோந்:ஸ்டீன் 
தகுதிகஉ்டாக்குகிநது. 
4. க லி்ட்கபோஜ் ர ்
பெடித்தகுதிகஉ்டாக்குகிநது. 

1.க ோப்்ப்குதி:உடன் 
தகுதிகஉ்டாக்குகிநது. 
2.  ்க குதி : 

ரப்ெடித்தகுதிகஉ்டாக்குகிந

து கன கீாண T தகுத்தகடயு் 
தகுதி ரகாத்்த ், ராண T 
தகுத்தகடயு் தகுதி கத்ரத .  
இது ்டு நுணிபேண் டூணிகா– 

காத்ஸ் சகாப்ககபேகண 

ஒ்துப்பது. 

உ ்  லநன ்ஜ ோ்ல   
சபித்தடு்தி ் ்ோய்ஸ் (Clowes)  (1961). ர ்ஆக்கு்திசு தகுதிபேனக் சபிாண 
செலூக்கந்ந தகுதி உநக்க க் எணத்தடு்.  இது ஹார்ாண் உந்த்தி க் ந்று் 
ஆக்கு்திசு சென்ககபஉயாக்கு் தகுதி. 
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ிலத்திசு ் ் (Permanent tissues)  
இய கக. 1. எபி ிகன ்திசுக்கப் 2. கூடட்ு ிகன ்திசுக்கப்  

 

ோபங்ல நோ   

 அலத்து்ோ ங் ிலுந்  ோண்டுகி்து.  

 இது தோயபத்தி் அடி்லடதிசுவில உண்டோ ்குகிது. 

 உமரு்லய, ஜந்லின ஜச் சுயப்  ஜச் சுயப் 

ஜச்லுகோஸிோ் ஆது.  

 ோபங்ல நோஜச் ், முட்லட, க ோணந், உருல, 

ஒழுங் ், ீண்டஅ்து ல  யடிய முலடனது. 

ஜதியோஜச்லிலடஜயி்குதி  ோண்டுகிது.  

 ோபங்ல நோஜச் ் ீப்,  ோ்று,  ழிவு்ஜோருட ்் 

கோ்ஜோருட ்லச ்கசமி ்கி்.  
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சின தாங்ககா 

சென்கப் பிசிண்கப், 

ரடணிண்கப், கான்சி் 

காத்ாரணட்தடிகங்கப், 

கான்சி் ஆக்ஸரனட் 

ரதாண்நந்கநெ ்ரெப்து 

கக்கிண்நண. இக 

இடிகனோபிோஸ்ட ்் 

எணத்தடுகிண்நண.  www.Padasalai.Net



க ோங்ல நோ 

 எபி, உபேயப்பஉறுதிபிக்கு் திசு.  
 இய விகபேகன ்டிண் புந்ரானடி்ரான் தகுதிபேன் காத்தடுகிநது.  
 ரக்பின் காத்தடுதின்கன. ஆணான் இகனக்கா்புகப், பூக்கா்புகபின் காத்தடுகிநது.  
 இெச்ென்கப் ீ்டஅகத்புகடக. குறுக்குசட்டு ்ராந்ந்தின், தனரகா டிபகடண.  
 இண் சென் சு ்சீந்நடித்புக்ககபக்சகா்டுப்பது.  
 இெச்ென்கப் சென்லுரனாஸுடண் அதிகபவின் சஹப சென்லுரனாசு் சதக்டினு் சகா்டுப்பண.  
 இது பய் ாதகுதிகளுக்கு ாங்கு திநகணயு், பப் ண்ககயு் அபிக்கிநது. 

ரகானங்ககாகுறுகி சென்கபான் ஆணது.  
 இது தசுங்கிகங்ககபசகா்ரடா(அ) இன்னாரனாகாத்தடு். பெண்று கக: 

 

யலன ்க ோங்ல நோ: டுரெண் (1955) அபி ா இகனக்கா்பின் க்டறி்ா.்  இண் சென் உப்சபி 
ஏநக்குகந கப டிாணது . 
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3. ஸ்கிலிபங்ல நோ 

புராட்ரடாபிபாெந்ந இந் சென்கப்.  

சென்கப் லிக்ணிகண சகா்டது.இ்டு ககத்தடு். 

1. ஸ்கிலிலபடு ்  2. ோப ்் 

 

ோப ்்  

ீ்ட, கூப்கணககப க் சகா்ட 
ஸ்கிலிங்ண்ககா  சென்கப் ாக்ப் 
எணத்தடு்.  
இக குறுகி சென் அகநகப், லிகணிண் 
சென் சு ்சகா்ட உபேநந சென்கப்.  
இக எபி குழிககப சகா்டது.  
இக ாங்கு திநகண அபித்தான் ாங்கு 
திசுக்கப் எணத்தடு்.  

ாக்ப் குடிகெ () செவு சாழிலின் 
ிக பக்கி்து் ா்்க . 
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நார்கள் ஐந்து வகக.  
1. கட்கைநார்கள் (கைலம் நார்கள்) நான்கு வககப்படும் 

       அ) லிப்ரிபாரம் நார்கள்  
       ஆ) நார் டிரக்கீடுகள்  
        இ) குறுக்கு சுவருகைய நார்கள்  
         ஈ) இழுகவ நார்கள்  
2. பாஸ்ட் நார்கள் அல்லது கைலத்திற்கு வவளியய அகைந்த நார்கள் 

3.யைற்புறப்பரப்பு நார்கள்  
4.கனி நடு உகற நார்கள் (மீயைாகார்பிக் நார்கள்)  
5.இகல நார்கள்  
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லசந்                                                                                                                            
்ீக கட்துகிண்ந  திசு  
க லி(1858)அறிபகதடு்திணா.் 
லசகோஸ் = கட்கட’. 
பனா் ிகன கென்  
இ்டா் ிகன கென்  
புராட்ரடா கென்:                                               
கட்டாகென்  

ஃபுகோனந்  
உவுத் சதாயடக்கப கட்துகிண்ந திசு 
க லி (1858) அறிபகதடுத்ிணா ்

பனா் ிகன ஃபுரபா் 

இ்டா் ிகன ஃபுரபா் 
புராட்ரடாஃபுரபா் 
கட்டாஃபுரபா், 

யோஸ்குத் திசு ் ் 

லசந் –  

ோ்கு யல னோ ஜச் ். 

 

1.டிக்கீடுகப் 

2.கெனக் குா்கப் (அ) டிக்கிா 

3.கென் தாங்ககா 

4.கென் ாக்ப்  

ஃபுகோனந் – 

 ோ்கு யல னோ ஜச் ் 

 

1.ென்னகடக் குா் கூறுகப் 

2.துகெ ்சென்கப் 

3.ஃபுரபா் தாங்ககா 

4.ஃபுரபா் ாக்ப் 

கென் 
ரஹட்ரா்  
 
ஃபுரபா ் 
சனத்ரடா்  
                    BY 
ரஹதர்ன்ட்  
(1914)  

சி்லசட் : ஜச் ் ஒ்ோ  இலண்து உண்டோயது சி்லசட்(கூடட்ுஜச்) 

 எ. ோ :லச ்குமோன் ்( இ்த சி்லசட்) ச்லட குமோன் (உமரு் சி்லசட்). 
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டிப ்கீடு ் 

 ீ்ட ழுங்கிபகணககப சகா்ட உபேந்ந சென்கப்.  

 குறுக்கு சட்டின் தன ரகா டிாணது. 

 அக கப, சுயப், ஏி, கன பிண்ணன், குழி்டித்பு சகா்டது. 

 நுணிகபின் திநவுகப் இன்கன,  

 இது தக்கெ ்சுக்பின் குழிகப் ழிாக ீ ்கட்துகிநது.  

 ஜி்ரணாஸ்சத்், சடிராஃகதடட்ுகபின் ்ீக கட்து். 

 ரலு் ாங்களுக்கு ாங்கு லிக யகிநது. 

லச ்குமோன் ் அ்து டிப ்கினோ         

 கெனக்குா்கப் ீ்ட குா் ரதாண்ந உபேந்ந சென்கப்.  

 ஒண்நண்பது ஒண்நாக அக்து நுணித்தகுதிபேன் திநவுகப் சகா்டது.  

 சென் அகந டிக்கீடுககப விட அகனாணது.  

 நுணிகபின் ஒந்கந்துகப்டட்ு (ா) தன துகப்டட்ு (லிிராசட்ட்ாண்) சகா்டது. 

 டிக்கீடுககப ரதானர இ்டா் சு ்டித்புககப சகா்டுப்பது.  

 ஆஞ்சிராஸ்சத்்கபின் ்ீ ்கட்துகிநது.  

 சடிரடாஃகதடட்ு, ஜி்ரணாஸ்சத்்கபின்காத்தடுதின்கன.  

 ஜி்ரணாஸ்சத்் ீட்ட்தின் காத்தடுகிநது.  

 தி ்ீ,் கணி உத்புகப் கட்துன், ாங்கு திநண் அபி்ன்.  

லசந் 

லசந் ோப ்்  

 கென்துடண் இக்து காத்தடுகிண்ந ஸ்கிலிண்ககா ாக்ப்.  
 குறுகி சென் அகநபேகண சகா்ட, உபேந்நது. ாங்கு திநகண அபிக்கிண்நண.  
 இக த்ிஃதா்் ாக்ப் எணத்தடு்.                                              

ோப் – டிப ்கீடு ் :டிக்கீடுகளுக்கு், ாக்ளுக்கு் இகடிகன டிங்கப்,  
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லசந் ோபங்ல நோ: 

 கென்ராடு காத்தடுகிண்ந தாங்ககா. இக டட்ு் கென்தின் உபேயப்ப திசு .  

 ீப்ரதாக்காக அெச்ிந்கு இகாக காத்தடுது அெச்ுத் தாங்ககா.  

 ஆத்ரதாக்காக அக்துப்ப தாங்ககா கதி ்தாங்ககா.  

 உவுத் சதாயடக்கப ரெபத்ததிலு், ீிகண கட்துதிலு் துகபுிகிநது. 

ச்லடச ்ஜச் ் ச்லட ் குமோன் ் 

 இககளுடண் 

துகெச்ென்கப்காத்தடுதின்கன. 

 ென்னகட டட்ுககப உயாக்குதின்கன. 

 ென்னகட தத்புகப் ரறுதாடு அந்நக. 

 சென்கப் ீ்டது ழுங்கி பகணககப 

உகடது.  

 

 அதிக சிறி ென்னகட துகபககப சகா்டக. 

 சடிரடாஃகதட், ஜி்ரணாஸ்சத்்கபின் உப்பது. 

 இககளுடண்  

          துகெச்ென்கப் காத்தடுகிண்நண 

 ென்னகட டட்ுககப உயாக்குகிண்நண 

 ென்னகட தத்புகப் ரறுதாடு அகட்க 

 ீப்ாக்கு சென்கப் ஒண்நண் பது ஒண்று ென்னகட 

துகபகளுடண் இக்துப்பண 

 குகந் ீ்ட ென்னகட துகபககப சகா்டக 

 ஆஞ்சிராஸ்சத்்கபின் காத்தடுகிண்நண 

ஃபுகோனந் 

ச்லட ் குமோன் கூறு ்: இயககத்தடு். ென்னகடெ ்சென்கப், ென்னகட குா்கப் 

எஃபிட்ா, ீட்ட், 

சன்சடஷ்ிா ரதாண்ந 

ஜி்ரணாஸ்சத்்கபின் 

கெனக்குா்கப் 

காத்தடுகிண்நண. 

விண்டரஸி,சடட்ா சட்ட்ரஸி , 

ட்ராரகாசட்ரஸி ரதாண்ந 

ஆஞ்சிராஸ்சத்் 

குடு்தங்கபின் கெனக்குா்கப் 

காத்தடுதின்கன. 

அ்புமிஸ் ஜச் ்:  

ரகாணிஃசதரவிண்  

ஆஞ்ஜிராஸ்சத்்கபிண் 

துகெச்ென்களுக்கு 

ஈடாக.இக ஸ்டாத்க்்ப ்

சென்கப் எணத்தடு்.  
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துலணசஜ்ச் ்: 

 சன்லி சுயகட சிநத்பு ககாண தாங்ககா சென்கப்.  

கெட்ரடாபிபாெ்கயு் சபிாண உடக்யவிகணயு் சகா்டுப்பண.  

 இக ென்னகட குா்கபிண் தக்காடட்ு குழிகளுடண் இகக்கத்தடட்ுப்பண.  

 ென்னகடக் குா்கபின் உடக்ய இன்னாான் அண் திபேகண ரந்சகாப்கிநது. 

  ஆஞ்சிராஸ்சத்்கபின் டட்ு் காத்தடுகிண்நண.  

 சடிரடாஃகதட் ஜி்ரணாஸ்சத்்கபின் காத்தடுதின்கன.  

 இக ென்னகடக் குாயுடண் ரெ்்து உவு கட்லின் துகபுிகிண்நண 

ஃபுகோனந் ோபங்ல நோ: 

 ஃபுரபா்துடண் இக் தாங்ககா.  

 உபேயப்ப சென்கப்.  

 சடிராகதடக்ப், ஜி்ரணாஸ்சத்்கப், இயவி்திகன ாங்கபின் காத்தடுகிநது. 

ஃபுகோனந் ோப ்் (அ) ோஸ்ட் ோப ்்: 

 ஃபுரபா்துடண் இக் ஸ்கிலிண்ககா ாக்ப் அன்னது தாஸ்ட் ாக்ப்.  

 டி் சிறி சென் அகநபேகண சகா்ட செங்கு்ாண குறுகி, ீ்ட சென்கப்  

 ஃபுரபா்தின் ாக்ப் டட்ுர உபேந்நது.  

 உறுதி ந்று் ஆாசென்கபாக சென்தடுகிண்நண. 

சி்லசட் ஜச் ்: ஒண்நாக இக்து உ்டாது சிண்கெட(்கூடட்ுசென்) 

எணத்தடு். எடு்துக்காடட்ு :கெனக்குா்கப்( இந் சிண்கெட)் ென்னகட 

குா் (உபேயப்ப சிண்கெட்). 
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1.புந்ரான்திசுெச்ாகுத்பு  
2.அடித்தகட்திசுச்ாகுத்பு 

3.ாஸ்குன் திசுச்ாகுத்பு                       
BY  ஜீலினஸ்ஃோ் சோ ்ஸ்  

திசுத் ஜதோகு்பு ் 

புத்கதோ் திசுத்ஜதோகு்பு 
 
1.கயபி் புத்கதோ் 
2.தண்டி் புத்கதோ் 
3.இலம் புத்கதோ் 

4.குமிழியுறு ஜச் ்  
5.சிலி ் ோ ஜச் ்  
6.துலணச ்ஜச் ் 

7.உடக்ுழி்த இலத்துல 
8. யபிலச புத்கதோ்  
9.புத்கதோ் யபி ் 
10.சிறுமுட ்் 
11.ணி ் 

அடி்லடத் திசுத்ஜதோகு்பு  
 
1.ஒருவிலதமலத்தண்டு  
2.இருவிலதமலத் தண்டு  
3.புத்கதோடித்கதோ் 
4.புணி 
5.அ த்கதோ் 
6. ோஸ்கபின டல்ட ் 
7.யழிஜச் ் 
8.ஜபிலச ்கி் 
9.பித் அ்து ஜநடு்ோ  

யோஸ்குத் திசுத்ஜதோகு்பு 
ஸ்டீ்(stele)  
 

1.ஆப்கோ ் லந்த 

2.ஒ்றிலண்த 

ஒருங் லந்த 

              1.தி்த 

              2.மூடின 

இரு ்  ஒருங் லந்த  
3.சூமலந்த 
1.ஃபுகோனந் சூம்யோஸ்கு ் ்ல 

(அ)ஹோட்கபோஜச்ட்பி ் 

 2.லசந்  சூம் யோஸ்கு ்  ்ல 
 (அ) ஜ்கடோஜச்ட்பி ் 

www.Padasalai.Net



ாஸ்குனக் கந்கநகப் 3 ககத்தடு் .  
1. ஆப்கோ ் லந்த                          2. ஒ்றிலண்த                                      3. சூமலந்த 

 
1.ஆப்கோ ் லந்த :   கெனப் ஃபுரபாப் அடு்டுத்ு  
ச்ரறு ஆங்கபின் அக்துப்பது. கந்கநகப் தாங்ககா 
 திசுான் பிிக்கத்தடுகிநது.எகா .ரக்ப் 

 
2.ஒன்றிகைந்த: கைலமும் ஃபுயளாயமும் ஒயர ஆரத்தில் ஒரு கற்கறயில் அகைந்துள்ளது. 
      (அகைத்து தண்டுகள்).  
     இது இரு வககப்படும் . 
 
அ) .ஒருங்ககைந்த:  
        கைலம் உள்புறத்கத யநாக்கியும் ஃபுயளாயம் வவளிப்புறத்கத யநாக்கியும் அகைந்துள்ளை.  
         இது இரு வககப்படும் . 
 
                                                                           i).திறந்த:    
                                                                                  கைலத்திற்கும் ஃபுயளாயத்திற்கும் இகையய யகம்பியம்   
                                                                                  காைப்படுகிறது. 
                                                                                  (இருவிகதயிகல, ஜிம்யைாஸ்வபர்ம் தண்டுகள்)  
 
ii).மூடிய:   
      கைலத்திற்கும் ஃபுயளாயத்திற்கும் இகையய    
      யகம்பியம் காைப்படுவதில்கல.    
      (ஒருவிகதயிகலத் தாவர தண்டுகள்) 
  
                                                                             அ).இருபக்கம் ஒரங்ககைந்த  :   
                                                                                       கைலத்திற்கு     வவளிப்பக்கமும், உள்பக்கமும்  
                                                                                       ஃபுயளாயம்  காைப்படுகின்றது.         
                                                                                        எடுத்துக்காட்டு. குக்கர்பிட்யைசி தாவரங்கள் 

யோஸ்கு ் ்ல ி் யல  ். 
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சூமலந்த : சின ்டுகபின் கெனப்  ஃபுரபாப் ஒண்று ந்சநாண்கந  
சூ்்து அக்துப்பண.  இது இய  ககத்தடு்  
  
 
புகோனந் சூம் யோஸ்குோப்  ்ல (அ)  
ஹோட்கபோஜச்ட்பி ்: ஃபுரபா் கென்க  
சூ்்து காத்தடுகிநது.எ.கா சதிகப் (தாலிரதாடி்) 
 

                                   
 

                                லசந் சூம் யோஸ்குோப்  ்ல (அ) ஜ்கடோ                                                                                                                                         
ஜச்ட்பி ் : கென்  ஃபுரபா்க  

                                                            பழுதுாக  சூ்்து காத்தடுகிநது.எ.கா  டிாகண்                                                             
                                                            ா் , டிசீணா, யுக்கா. www.Padasalai.Net



இருவிலதமல கயப ்கு.ஜய 
,Utpj;jpiy Ntu;   (mtiu ) 
,Utpj;jpiy jhtuNtupy;;  
1. vg;gpgpskh (m) iuNrhnlu;kp];>  
2. Gwzp kw;Wk;   
3. ];By; fhzg;gLfpwJ.     
vg;gpgpskh(m)iuNrhnlu;kp]; 
Ntupd; ntsp mLf;F.XuLf;fhy; Md 
neUf;fkhd ghud;ifkhtpdhy;MdJ.                                         

Ntu;J}tp xU nry;yhy; MdJ.  

fpA+l;bfs; fhzg;gLtjpy;iy.                                               

,J cl;Gw jpRf;fis ghJfhf;fpwJ.                              

    

Gwzp:  

Gwj;NjhYf;F fPNo fhzg;gLk; gFjp.  

N`hNkh[Pd]; Gwzp.  

ghud;ifkhtpdhy; MdJ.                                         

gdp: ];lhu;r; czT Nrkpj;jy;.                                                                                                                              

    

Gwzpapd; filrp mLf;F mfj;Njhy;         

,jpy; fh];ghupad; gl;ilfs;>    

topr;nry;fs; fhzg;gLfpwJ. 

   

];By; (m) ika cUis : 

ngupirf;fps;>  

th];Fyhu; njhFg;Gf;fs;> 

gpj; nfhz;Ls;sJ.                                                                                                                            

ngupirf;fps;>];Bypd; ntspg;Gw mLf;F. 

,J gf;fthl;L Ntu;fs; cUthf;FfpwJ.    

  

th];Fyhu; njhFg;G :  

Mug;Nghf;F mikT. iry> /GNsha    

,izg;GjpR ghud;ifkh jpR MFk;>  

iryk; ntspNehf;F ehd;F Kid       

iryk;> gpj; fhzg;gLtjpy;iy . 
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ஒருவிலதமல கயப் .கு.ஜய 
xUtpj;jpiy Ntu;  (kf;fhsr;Nrhsk; ) 
xUtpj;jpiy jhtuNtupy;;  
   1. vg;gpgpskh (m) iuNrhnlu;kp];>  
   2. Gwzp kw;Wk;   
   3. ];By; fhzg;gLfpwJ.  
      vg;gpgpskh(m)iuNrhnlu;kp]; 
   Ntupd; ntsp mLf;F. 
   XuLf;fhy; MdJ. 
   neUf;fkhd ghud;ifkhtpdhy; MdJ.                                         

   Ntu;J}tp xU nry;yhy; MdJ.  

   fpA+l;bfs; fhzg;gLtjpy;iy.                                               

   ,J cl;Gw jpRf;fis ghJfhf;fpwJ.                              

    

   Gwzp:  

   Gwj;NjhYf;F fPNo fhzg;gLk; gFjp.  

   N`hNkh[Pd]; Gwzp.  

   ghud;ifkhtpdhy; MdJ.                                         

   gdp: ];lhu;r; czT Nrkpj;jy;.                                                                                                                              

    

   Gwzpapd; filrp mLf;F mfj;Njhy;        

   ,jpy; fh];ghupad; gl;ilfs;>    

   topr;nry;fs; fhzg;gLfpwJ. 

   

   ];By; (m) ika cUis : 

   ngupirf;fps;>  

   th];Fyhu; njhFg;Gf;fs;> 

   gpj; nfhz;Ls;sJ.                                                                                                                            

   ngupirf;fps;>];Bypd; ntspg;Gw mLf;F. 

   ,J gf;fthl;L Ntu;fs; cUthf;FfpwJ.    

  

   th];Fyhu; njhFg;G :  

   Mug;Nghf;F mikT. iry> /GNsha    

   ,izg;GjpR ];fpspud;ifkh jpR MFk;>  

   iryk; ntspNehf;F gyKid  iryk;>  

 ikag;gFjp gpj;ij nfhz;Ls;sJ  
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xUtpj;jpiy jz;L (kf;fhr;Nrhs jz;L)  

xUtpj;jpiy jhtu jz;by; 

Gwj;Njhy;;>jsj;jpR kw;Wk; th];Fyhu; 

fw;iwfs; fhzg;gLfpwJ                                   

Gwj;Njhy;:  

jz;bd; ntsp mLf;F.XuLf;fhy; Md 
neUf;fkhf mike;j ghud;ifkhtpdhy;        
MdJ.                                         
Gwj;Njhy; J}tpfs; fhzg;gLtjpy;iy. 

fpA+l;bfs; fhzg;gLfpwJ. 

,J cl;Gw jpRf;fis ghJfhf;fpwJ. 

  

i`g;Nghnlu;kp]; : ];fpspud;ifkhTk;> 

FNshud;ifkhTk; cs;sJ. 

cWjpiajUk;.  

jsj;jpR: 

Gwzp>mfj;Njhy;>ngupirf;fps;>gpj;    

NtWghL mw;wJ. jsj;jpR midj;Jk; 

ghud;ifkh MFk;.,J ikaj;jpy;ngupa 

nry;fshfTk;>Xuq;fspy; ngupajhfTk; 

cs;sJ. Ntiy czT Nrkpg;G> thA  

gupkhw;wk; 

th];Fyhu; fw;iwfs;:  

gy jsjpRtpy; rpjwp fhzg;gLfpwJ. 

kz;il XL tbtk;. ];fpspud;ifkh 

fw;iw ciw nfhz;Ls;sJ.  

fd;[hapd;l;> xUq;fike;jJ> %baJ> 

th];Fyhu; fw;iwfs; Xuq;fspy; 

rpwpajhfTk;> ikaj;jpy; ngupajhfTk; 

fhzg;gLfpwJ. gpj; fhzg;gLtjpy;iy.  
  

xUtpj;jpiy jz;L கு.ஜய 
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,Utpj;jpiy jhtujz;L (#upafhe;jp jz;L )  

,Utpj;jpiy jhtu jz;by;  
1. gwj;Njhy;>  
2. Gwzp kw;Wk;   

3. ];By; fhzg;gLfpwJ.   

Gwj;Njhy;:  

jz;bd; ntsp mLf;F.XuLf;fhy; Md 
neUf;fkhf mike;j ghud;ifkhtpdhy;         
MdJ.                                         

Gwj;Njhy; J}tpfs; gy nry;yhy; MdJ . 

fpA+l;bfs; fhzg;gLfpwJ. 

,J cl;Gw jpRf;fis ghJfhf;fpwJ.                                          

  

Gwzp :   

Gwj;NjhYf;F fPNo fhzg;gLk; gFjp.      

n`l;bNuh[Pd]; Gwzp. 

%d;W  gFjpfis nfhz;lJ. 

1.Nfhyd;ifkh-i`g;Nghnlu;kp];;-cWjpiajUk;                                                                                    

2.FNshud;ifkh- gdp--xspr;Nru;f;if.  

3.ghud;ifkh- gdp -- czT Nrkpg;G.                           

  

Gwzpapd; filrp mLf;F ];lhu;r; tisak;    

  

];By;(m) ika cUis>A+];By; vdg;gLk;. 

ngupirf;fps;>th];Fyhu; fw;iwfs;>gpj;   

nfhz;Ls;sJ.   

ngupirf;fps; fw;iwj;njhg;gpfs; vdg;gLk;.                                                                               

th];Fyhu; fw;iwfs;: gy>tisakhdJ.    

Mg;G tbtk;. xUq;fike;jJ> jpwe;jJ.                                        

   

gpj; :  

ikag;gFjp nkLy;yh vdg;gLk;.   

Kjy;epiy gpj; fjpu;fs; (m) Kjy;epiy     

nkLy;yup fjpu;fs; fhzg;gLfpd;wd. 

  

,Utpj;jpiy jhtujz;L .கு.ஜய 
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இருவிலதமலஇலம் 
உ்லந்பு 

– சூபின ோ்தி இல:- 

புத்கதோ்  
 ரன்புந்ரான்,கீ்த்புந்ரான் 
உகடது. 
ஓடுக்கு சென்கபானாணது. 
கியூட்டிக்கிப் உப்பது. 
இகன்துகப அக விக டி  
காத்பு சென்கபான் ஆணது. 
இலமலடத் திசு  
ரந் புந, கீ்த்புந்ராலுக்கு் இகடர.  
தாலிரெட் தாங்ககா ()  
தஞ்சுதாங்ககா சகா்டுப்பது. 
தாலிரெட் தாங்ககா தி 
ஒபிெர்ெக்்கக.  
தஞ்சு சென்கப் பித்திாந்ந்.  
யோஸ்குோத் திசு ் ்  
 இகனபேண் ்புகபின்  
ஒண்றிக்க, ஒயங்கக்க, 
பெடிக.  
கென் ரந்புந்ராகன ராக்கிது,  
ஃபுரபா் கீ்த்புந்ராகன ராக்கிது.  
 கந்கந உகந அன்னது என்கனத் 
தாங்ககா காத்தடுகிநது. 
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ஒருவிலதமல இலம் உ்லந்பு – பு்லி் இல:- 

 
புத்கதோ் ரந்புந () கீ்த்புந்ரான் சகா்டது. 
கியூட்டிகிப் காத்தடுகிநது. 
இய புந்ரான்கபிலு் இகன்துகபகப் ொக உப்பண.  
இகன்துகபகப் ெத்பாக்கட்கட டி காத்பு சென்கபான்ஆணது.  
ரன் புந்ராலின் குபழுய சென்கப் உப்பது. 
இக இகனெ ்சுயளுலுக்கு், சுயப் ீங்குலுக்கு் உவுகிண்நண. 
 
இலமலடத்திசு இகனபேகட்திசுாணது தாலிரெட் ந்று்  
தஞ்சு தாங்ககா எண ரறுதாடு அகடவின்கன.  
இெச்ென்கபின் தசுங்கிகங்கப் காத்தடுகிண்நண. 
 
யோஸ்கு ்  ்ல ்ஒண்றிக்க, ஒயங்கக்க, பெடிகாகு். 
தாங்ககா திசுானாண கந்கந உகந காத்தடுகிநது. 
கென் ரந்புந்ராகன ராக்கியு்,  
ஃபுரபா் கீ்த்தபுந்ராகன ராக்கியு் அக்துப்பண 
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உயப்ோட்டவுமபி ் (Halophiles) 

1) உ ்சுந்றுெச்ூலின் பய் ாங்கப் உ்ாட்டவுபேிகப் எணத்தடுகிண்நண. 

2) உ ்அழு்்திந்கு ஏந்த தன ககத்புககப சதந்றுப்பண. 

3) சதாதுாக உத்புெ ்சுத்பிகப் (salt glands) காத்தடுகிண்நண. 

4) உத்பு சுத்பிகப் ழி அணிகப் சபிரந எண்ந பகெ ் சிந் இக்க் 
கடசதறுகிநது. இது ா ்டுகபின் உப்ப உத்பிண் அபக 
சீத்டுதுந்காக கடசதறுகிநது. 
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