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வில�கிய��ைற, 
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��ழ� தகவ� (ENVIS) ைமய�

இ�தியா ஆசிய நா�களி	 ஒ வ"வான
ெபா ளாதார வ	லரசாக உ வாகி வ கிற&.
ெதாழி	மயமா)க	 ம*+� ,*+-.ழ	
ேமலா0ைம ஆகிய இர0�)1� 2)கிய3&வ�
அளி)கி�ற&.

இ�திய அரசி� ‘,*+-.ழ	 ம*+� வன3&ைற
அைம-சக�’, ,*+-.ழ	 ேமலா0ைம ெகா�ைகக�
ம*+� 27ெவ�)1� ெசய	2ைறக� 8ல�
,*+-.ழ	 பா&கா�� ம*+� உயி:ன�களி�
வா�)ைக3 தர� உய;3த	 ேபா�றவ*ைற
ேநா)கமாக ெகா0��ள&. ச:யான ,*+-.ழ	
தகவ	 ேதைவைய உண;�&, நா� 2<வ&� உ�ள
ஆ;வல;க�, ெகா�ைக வ1�பாள;க�, ஆ=வாள;க�,
க	வியாள;க�, ஆரா=-சியாள;க�, வி�ஞானிக�
ம*+� ெபா& ம)க?)1� பய�ப�� ேதசிய ம*+�
ச;வேதச ,*+-.ழ	 தகவ	கைள வழ�1�
ேநா)1ட� இ�த அைம-சக�, 1982 ஆ� ஆ0�
,*+-.ழ	 தகவ	 (ENVIS) ைமய�கைள
நி விG�ள&. நா� 2<வ&� 67 ENVIS ைமய�க�
ப	ேவ+ க �ெபா ைள ைமயமாக) ெகா0�
ெசய	பJ� வ கி�றன. இ�த ைமய�க�, ேதசிய
ம*+� ச;வேதச ,*+-.ழ	 தகவ	கைள
ேசக:3த	, ெதா13த	, ேசமி3த	, ம*+� தகவ	
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ேசக:3த	, ெதா13த	, ேசமி3த	, ம*+� தகவ	
பர��த	 ஆகிய ெபா&வான ேநா)க�கைள
ெகா0��ளன.

ெச�ைன� ப	கைல)கழக3தி	 வில�கிய	
&ைறயி	, ,*+-.ழ	 ம*+� வன3&ைற
அைம-சக3தி� கீ� ெசய	பJ� வ � ENVIS ைமய�
'"�#யி$க% ம
�� 	
��ழ� ேமலா�ைம'
எ�ற தைல�பி	 தகவ	 பர��த	 ேசைவயி	
ஈ�பJ��ள&.

ேபராசி:ய; ந. 2N,வாமி

மி�ன�ச	: 
dzum@envis.nic.in; enviscoordinator@gmail.com 

இைணயதள�க�: 
www.dzumenvis.nic.in; www.envismadrasuniv.org;

www.envismicrobes.in (தமி� பதி��)
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@மியி� 	
��ழலி� "�#யி$களி� பய�பாB�@மியி� 	
��ழலி� "�#யி$களி� பய�பாB�
அத� சிறDபிய�EகF�

ேவ. கி Oண1மா; &  ந. 2N,வாமி
,*+-.ழ	 தகவ	 (ENVIS) ைமய�, வில�கிய	 &ைற , 

ெச�ைன� ப	கைல)கழக�, கி07 வளாக�, ெச�ைன - 600 025, தமி�நா�
kv.krishnakumar@hotmail.com

"�#யி$களி� ேதா
ற�

பல பி	லிய� ஆ0�களாக Tமியி� அைன3& வா�விட�க� ம*+�
உயி:ன�களி� ப:ணாம வள;-சி)1 U0Vயி:க� ெவ1வாக உதவிG�ளன. ஆகேவ
வி�ஞானிக� ம*ற கிரக�களி	 உயி:ன�க� வா�கி�றனவா எ�பைத அறிய 2தலி	
U0Vயி:க� இ )கி�றனவா என ஆ=Wக� நட3&கி�றா;க� .

U0Vயி:க� வா<� உயி:-
ன�களி	 மிகW� சிறியைவ என
வைரய+)க�பJ��ளன.
பா)X:யா)க�, T�ைசக�,
ஒ ெச	 உயி:க�, பாசிக�,
ைவரYக�, ம*+� ஒJ�0ணி
�<)க� ேபா�ற உயி:ன�க�

,மா; 3.5 பி	லிய� ஆ0�க?)1 2� பா)X:யா ேபா�ற ெச	க� (cell), பாைறக�
ம*+� வ0ட	 ப7Wகளி	 (sediments) இ �தாக �ைதப7வ பதிW ஆ=Wக� ெத:வி)கி�றன.
அைவ ,மா; 2 பி	லிய� ஆ0�க?)1� ேமலாக Tமியி� ேம	 ஆதி)க� ெச"3தி
வ�&�ளன.

அைவ மிகW� சிறிய ம*+� எளிய உ�
கJடைம��க� ெகா0டைவகளாக இ �தன. இ�த
ெச	களி	 ‘க ’ (nucleus) என�ப�� உ�?+��
கிைடயா&. இ[வைக ‘க ’ (nucleus) இ	லாத ெச	க�
‘�ேராேக:ேயா7)’ (prokaryotic) என
வைரய+)க�பJ��ளன. கிJட3தJட 1.8 பி	லிய�
ஆ0�க?)1 2��, க ம*+� பிற சி)கலான

�<)க� ேபா�ற உயி:ன�க�
இ�த ெப:ய 1<ைவ-
சா;�தைவ.

ைவரYக�, உயி:ன�க?)1
மாறாக &க�க� எ�+ அைழ)-
க�ப�கி�றன. அவ*றி� சிறிய
அளW, ெச	க?டலான ெந �-
கிய ெதாட;�, ம*+� பல
ெதா*+ ேநா= பர��த	 ேபா�ற
காரண�களா	 U0Vயி:ய	-
களி	 ேச;)க�பJ��ளன.

‘\ேக:ேயாJ7)’ ெச	களி� க "உ0ைம" க (true

nucleus) என�ப��. ெதாட)க கால3தி	
\ேக:ேயாJ7)1க�, (உதாரணமாக பாசிக� ம*+�
ஒ ெச	 உயி:க�), பல ப:ணாம மா+த	களா	
T�ைசக�, தாவர�க�, �<)க� ம*+� T-சிக�
ேபா�ற பல ெச	 வில�1களாக இ+தியி	 உ வாயின.

ஆ0�க?)1 2��, க ம*+� பிற சி)கலான
உ�கJடைம��க� (organelles) ெகா0ட உயி:ன�க�
ேதா�றின எ�பைத. �ைதப7வ ஆ=Wக�
ெத:வி)கி�றன. இ�த வைகயான ெச	க� ம*+�
உயி:ன�க� ‘\ேக:ேயாJ7)’ (eukaryotic) என
அைழ)க�ப�கிறன.

U0Vயி:க� - வா�)ைக மர� 

"�#யி$களி� உயிர# அைமDE

ெபா&வாக, \ேக:ேயாJ7) ெச	கைள விட
‘�ேராேக:ேயா7)’ ெச	க� சிறியதாக�, க ம*+� ‘உ�?+��க�' என�ப�� ம*ற
சி)கலான உ�ெதா1திக?� இ )கா&. உ�?+��க� (organelles) எ�ப&



ஒ ச[வா	 (membrane) .ழ�பJட, 1றி�பிJட ெசய	 திறNைடய உயிரV)களி� ஒ சி+
ெதா1��. இைழமணி (mitochondria), ைலேசாேசா� (lysosome), ேகா	ைக (golgi complex) ம*+�
:ேபாேசா� (ribosome) ேபா�றைவ உ�?+��க� என அறிய�ப�கிறன. ஆனா	
�ேராேக:ேயாJ ெச	களி	 1றி�பிJட ெசய	கைள ெச=ய பிர3ேயக உ�?+��க� இ	ைல.

U0Vயி:களி� உட	 ஒ ெச	 அ	ல& ெச	களி� ெதா1�பாக உ�ளன.
அைன3& �ேராேக:ேயாJ7)கைளG� U0Vயி:கைளG� U0ேணா)கி (microscope)
8லமாகேவ பா;)க 27G�. \ேக:ேயாJ7களி	 பாசிக�, ஒ ெச	 உயி:க�,, ஈYJ�க�
(சில T�ைச வைகக�), கV)காலிக� ம*+� �<)க� ேபா�ற சில உயி:ன�க� மJ�ேம
U0Vயி:க� என�ப�கி�றன.

இ�த கைடசி இர0� 1<)கைளG� (கV)காலிக� ம*+� �<)க�) ெவ+�
க0களா	 பா;)க 27G� எனிN� U0Vயி:களாகேவ க த�ப�கி�றன, காரண� அைவ
ஏ*ப�3&� ேநா=கைள அைடயாள� காண U0ேணா)கி ேதைவ�ப�வதா	 அைவ
U0Vயி:களி	 ேச;)க�பJ��ளன.

"�#யிIகளி� ப$மாண�
அளW அ7�பைடயி	, U0Vயி:க� U0ணிய

(microscopic) (ெவ+�க0ணா	 பா;)க 27யாத&) ம*+�
ேப:ய	 (macroscopic) (ெவ+�க0ணா	 பா;)க) `7ய&)
என இர0� வைககளாக வைக�ப�3த�பJ��ளன.
ேப:ய	 உயி:ன�களி� அளWக� வழ)கமாக
ெச�7மீJட; (cm) ம*+� மீJட; (m) என 1றி)க�ப��.
அேதசமய�, மிகW� சிறிய U0Vயி;கைள
ைம)ேராமீJட; (µm), நாேனாமீJட;க� (nm) ம*+�
மி	லி மீJட; (mm) என அளவிட�ப�கி�றன.

U0Vயி:க� Tமியி� ,*+-.-
ழ	 ெசய	பா�, ஒளி-ேச;)ைக.,
உயி:ய	 சிைதW ம*+� ஊJட--
ச3& ம+,ழ*சி ேபா�றவ*றி*1
அவசியமாகிற&

1000 ைம)ேரா மீJட; = 1 மி	லிமீJட;
10 மி	லிமீJட; = 1 ெச�7மீJட;
100 ெச�7மீJட; = 1 மீJட;
1000 மீJட; = 1 கிேலா மீJட;

எ$ச�தி ம
�� ஊMட�சN� ப$மா
றNதி� "�#யி$களி� ஈBபாB

U0Vயி:க� அைன3&� இய	பான .ழலி	 பல பி	லிய� ஆ0�களாக வா��&
வ கி�றன. நம& Tமியி� ,*+-.ழ	 ம*+� நடவ7)ைககளி� 2)கியமான
கJடைம�� ம*+� ெசய	பா�களி� 2)கிய `+களாக U0Vயி:க� உ�ளன.
தாவர�க� ஒளி-ேச;)ைக 8ல� கா;ப�-ைட-ஆ)ைசைட (CO2) க:ம எ:ெபா ளாக மா*ற�
ெச=& ஆ)சிஜைன (O2) ெவளிேய*ற� ெச=கிற& என நம)1 ெத:G�. ஆனா	
U0Vயி:க� தாவர�க� ேதா�+வத*1 2�பாகேவ ஒளி-ேச;)ைக ெச=&�ளன.
உ0ைமயி	, Tமிைய ஆ)சிஜ� இ	லாத .�நிைலயி	 இ �& ஆ)சிஜ� உ�ள
வளிம0டலமாக மா*றிய ெபா+�� U0Vயி:கைளேய சா �. இைவ நம& Tமியி�
வளிம0டல3தி	 50% )1� ேம*பJட ஆ)சிஜைன ஒளி-ேச;)ைக U0Vயி:க� 8ல� 
அளி)கி�றன.



உயி:ய	 சிைதW ம*+� ஊJட-ச3&
ம+,ழ*சி 2ைற 8ல� Tமியி� சமநிைலைய
U0Vயி:க� பா&கா)கி�றன. உயி:ய	 சிைதW
எ�ப& இற�த உயி:ன�க� ம*+� கழிWகைள
எளிய ேச;ம�களாக சிைதவைடய-ெச=& மீ0��
இய*ைக ,ழ*சிகளி� 8ல� வா<�
உயி:ன�க?)1 ஏ*றா*ேபா	 மா*+தலா1�.

பா)X:யா ம*+� T�ைச ேபா�ற
U0Vயி:க� இ	ைல எ�றா	, உயி:ன�க?)1
ேதைவயான பல இரசாயன `+க� கிைட)காம	
ேபாயி )1�. கா;ப�-ைட-ஆ)ைச�, மீ3ேத�
ேபா�ற “ப,ைம இ	ல�” (Green House) வாG)க�
வளிம0டல3தி	 ஒ கா�� அ�)1 உ வா)கி
ெவ�ப3ைத த)க ைவ)கி�றன. இ�த வாG)களி�
கணிசமான ப1தி U0Vயி:களா	 உ*ப3தி
ெச=ய�ப�கி�றன.

�����. ��/� 0�1�( �/0�� ��!��.

� இ&வைர 0.5% U0Vயி; இன�க� மJ�ேம (கிJட3தJட
2-3 பி	லியN)1� 1ைறவாக) அைடயாள�
காண�பJ��ளன.

� Tமியி	 உ�ள உயி:ன�களி	 ~60% U0Vயி:க� ஆ(�

� U0Vயி:க�, கா;ப� ம*+� ைநJரஜ� ேபா�ற 2)கியமான இரசாயன `+களி�
,ழ*சி 8ல� அைன3& உயி:ன�க?� வசி)க)`7ய வைகயி	 Tமிைய
ைவ3தி )கி�றன.

� U0Vயி:களி� மரபV மனிதனி� மரபVWட� (3 பி	லிய�) ஒ�பி�ைகயி	, 10
மி	லிய� 7எ�ஏ)கைள (DNA) ெகா0� எளிதாக இ )கி�றன.

� ெப �பாலான U0Vயி:க� ேநா=கைள ஏ*ப�3தா&.

� 2த	 U0Vயி:�. 3.5 பி	லிய� ஆ0�க?)1 2�� Tமியி	 ேதா�றின. அைவ
Tமியி	 உயி:ன�களி� வா�)ைகைய நிைலநி+3&வதி	 2)கியமான ப�1
வகி)கி�றன.



ெச�தி

எ�-நிேனா (El-Nino) ம
�� லா-நினா (La-Nina) 
எ	நிேனா எ�ப& YபானிO ெமாழியி	 ‘சி+ ைபய�’ எ�+ ெபா ளா1�. 7ச�ப;

மாத3தி	 அதாவ& கிறிY&மY3தி*1 அ கி	 வ வதா	 இ�ெபயைர ெகா0��ள&.
ேதசிய ெப �கட	 ம*+� வளிம0டல அைம�பி� ப7 ‘எ	 நிேனா’ (El Nino) எ�ப&

பசிபி) ெப �கடலி� ேம*பர�பி	 இட� ெப+� 2)கியமான ெவ�பநிைல ஏ*றதா�W
ஆ1�. ெப , எ)1வேடா; ம*+� ெத*1 அெம:)கா ப1திகளி� கட*கைரய கி	
வழ)க3தி*1 மாறான ெவ�ப3ைத ேதா*+வி)கிற&.

எ	-நிேனா எ�ப& ெவ�பநிைல ஏ*றதா�ைவ 1றி)1� ஒ ெபா ளா1�. இ&
ஒ[ெவா ஆ07� 7ச�ப; மாத3தி	 ேதா�+�. ஆனா	 த*ெபா<& இத� தhவிர� ம*+�
தா)க� கட�த ஆ0�களி	 அதிகமாக காண�ப�கிற&.

2)கியமாக, 1982 ம*+� 1983 ஆ0�களி	 ம*+� ஒ[ெவா 2ைற இத� தா)க�
ேதா�+�ேபா&� உலக 2<வ&� அ�த ஆ07*1 தhவிர� இ �&ெகா0ேடயி )கிற&.
ஆனா	 த*ெபா<& ஒ[ெவா 3 2த	 7 ஆ0� இைடெவளியி	 இத� தா)க�
ேதா�+கிற& (அதாவ& 1972, 1976, 1982, 1983, 1987, 1991. 1994, 1997- ஆ� ஆ0�களி	).

கிழ)1 ம*+� ேம*க3திய பசிபி) ெப �கடலி� சாதாரண காலநிைல மா+பாJ7�
தhவிர3ைத ெபா 3& எ	-நிேனாவி� தா)கமான& க0�பி7)க�ப�கிற&. இ�த தா)க3தி�
ேபா& கா*றி� கிழ)1 ேம*1 எ�ற திைச மாறி அத*1 ேந; மாறான ேம*1-கிழ)1
திைச)1 இட�ெபய வதா	 ேம*க3திய ம*+� கிழ)க3திய பசிபி)கி� காலநிைல
2*றி"� மா+கிற&.

ேம*க3திய பசிபி) வழ)கமாக ஈர�பத3ைதG� மிதெவ�ப3ைதG� அதிகமைழையG�
ெகா07 )1�, ஆனா	 இ�த தா)க3தி*1 பிற1 ஈர�பத� இ	லாம"� 1ைற�த
மைழையG� ெகா0ட வற0ட நிைலைய ெத�கிழ)1 ஆசியா, இ�தியா, ெத�ஆ�பி:)கா
ப1திக?)1 த கிற&. இைத ேபாலேவ கிழ)க3திய பசிபி)கான& வழ)கமாக வற0டப1திக?)1 த கிற&. இைத ேபாலேவ கிழ)க3திய பசிபி)கான& வழ)கமாக வற0ட
1ளிரான ம*+� 1ைற�த மைழைய ெகா07 )1�. இ�த தா)க3தி*1 ேந; மாறாக
அதாவ& ஈரமாக மித ெவ�ப� ம*+� அதிக மைழைய உைடய ப1தியாக மா*ற�ப�கிற&.

எ	-நிேனா நிைல லா-நிேனா நிைல

சாதாரண நிைல



எ� நிேனாவி� U�கிய நிகVWக%
� கிழ)க3திய பசிபி)கி	 மைழைய அதிக:)கிற&.

� ேம*க3திய பசிபி)கி	 வறJசிைய அதிக:)கிற&. இதனா	 கா�க� எ:G� அபாய�
ஏ*ப�கிற&.

� கட*கைர ப1திகளான ெப ம*+� எ)1வேடா; ெபா ளாதார jதியாக பாதி)கிற&.
வழ)கமான நிைலயி	, நhரான& 1ளி;-சியாக இ �பதா	 மீ�களி� எ0ணி)ைகைய
அதிக:)கிற&. ஆனா	 எ	-நிேனாவி� தா)க3தி*1� பிற1 கட*கைர�ப1தி ெவ�பமாக
மா+வதா	 ஊJட�ெபா Jகளி	 தள;W ஏ*பJ� மீ�க?)1 உணW கிைட)காத நிைல
ஏ*ப�கிற&.

� மனித;க?)1உட	நிைல பிர-சிைன, 2)கியமாக வறJ-சி ப1திகளி	 ஏ*ப�கிற&.

லா-நினா (La-Nina)
லா-நினாவி� ெபா � “சி+ ெப0” ஆ1�. எ	-நிேனாவி*1 எதி;மைறயான&. லா-

நினா ஆ1�. இ& கிழ)க3திய பசிபி) ப1தியி	 வழ)க3தி*1 மாறாக 1ளி;-சிைய
ெகா0டதா1�. இத� தா)க3தி� ேபா& அதாவ& ெப ம*+� எ)1வேடா; கட*கைரயி�
ப1தியி	 அதிக வறJசிG� 1ளி;-சியாகW� இ )1�. ேம*க3திய பசிபி) ப1தியி	
மிதெவ�பமாகW� அதிக ஈர�பத3ைதG� ம*+� அதிகமைழையG� ெகா07 )1�. இ&
எ	-நிேனாவி*1 அ�3ததாக வ �; ஆனா	 அைன3& ேநர�களி"� எ	-நிேனாவி*1
அ�3ததாக ஏ*படா&.

Xல�: தி இ�&(தமி�), வியாழ�, ேம 29, 2014Xல�: தி இ�&(தமி�), வியாழ�, ேம 29, 2014

Eவி ெவDபமைடத� (Global Warming)

ம0, கா*+, நh;, இவ*ேறா� ெவளியி�
உதவிேயா� தாவர�க� உயி;ச3&)கைள த�N�
ேசமி)கி�றன. இ[வா+ ேசமி)க�பJட
தாவர�களி� ப1திகைள ேநர7யாக உ0� சில
உயி;க� உயி; வா�த")1:ய ஆ*றைல
ெப+கி�றன. அ[வா+ ெபற�பJட ஆ*றைல உயி;
வா�வத*1� பய�ப�3திய& ேபாக மீதிைய ேவ+
வ7வ3தி	 த�N� ேசமி)கி�றன. உயி;கைள
ேவJைடயா7 ேவ+ சில உயி;க� த�க�
உயி;வா�தைல நிைல நி+3தி) ெகா�கி�றன.
இ[வாறாக Tமியி� உயி; ,ழ*சி வJட� ஒ வைக
க0ணிகளா	 பிைண)க�பJ7 )கிற&. இ�த
க0ணிகளி� ெதாட;� ஏேதா ஓ; இட3தி	 அ+�&

�வியி� உயி;3&7�பி*1 ஆதார� .:ய ஒளி. இதன7�பைடயி	 உயி;ெப )க� ெச=&
தாவர�க� .:ய ஒளிைய ஆ*ற")13 ேதைவயான உயி;ச3&)களாக மா*+கி�றன.
தாவர�களி� இ-ெசய	பா�களினாேலேய உலகி� எ	லா உயி;க?� உயி;வாழ 27கிற&.

ேபானா"� ஒJ� ெமா3த உயி;களி� வா<தலி	 சி)க	க� உ வாவத*கான சா3திய�க�
நிைறயேவ உ�ளன. தாவர�க� எ�ற வைகபாJ7	 மர�, ெச7, ெகா7 எ�பதைன3&�
அட�1�. தாவர�களி� வைகபா�க� ெப � எ0ணி)ைகயி	 ெவ�பம0டல ப1தியிேலேய 
அதிக� காண�ப�கி�றன. 1றி�பாக ெவ�பம0டல ப1தியி	 அைம�&�ள இ�தியாவி	
இத*கான வா=��க� அதிக�. உலகி� இதர ப1திகைள விட இ�தியாவி	 காண�ப��



உயி:ன�களி� 1றி�பாக தாவர�க� அதாவ& மர�களி� வைக�பா�க� அதிக�. கா*+
ம0டல3தி� வாG ,ழ*சியி	 மர�களி� ப�1 ப*றி இ�1 அதிக� ேபச ேவ07யதி	ைல.
அ& ப*றி நிைறயேவ ெத:�& ைவ3தி )கிேறா�. ப�ெந��காலமாக மர�களி�
2)கிய3&வ� ப*றிய அறிW�, பா&கா)1� உண;W� இ�1 இ �& வ�தி )கி�றன.
ஆனா	 சமீப காலமாக இைவ 1ைற�& காண�ப�கி�றன. அவ*+)1 2)கிய காரண�
ேமைல நா�களி	 உ0டான நாக:க�, வள;-சி எ�ற ெபய:	 உ0டான மா+த	களி�
தா)கேம ஆ1�. ஒ ��ளிவிவர� எ�ன ெசா	கிற& எ�றா	 அெம:)க;களி� கழிவைற
ேதைவ)கான 7Y\ ேப�ப; ேதைவ)காக மJ�ேம கிழ)காசிய நா�களி� காJடழி�பி	 25%
ெசலவாகிறதா�. இ�தியாவி	 உ வா1� 1ளி�த கா*+தா� ஜ�பானி� ப வநிைலைய சீராக
ைவ3தி )1� என இ�ைறய ஆரா=-சிக� ெசா	கி�றன. இ�தியாவி� மர�களி� ெசழி��
தா� இ�த 1ளி;கா*+)1 ெப:&� &ைண �:கிறதா�. ஜ�பானி	 மர� வள;3& பய�
இ	ைல எ�ற இய*ைகயி� விதிைய �:�& ெகா0ட ஜ�பா� இ�தியாவி	 மர� வள;)க
ெப � நிதியிைன ெகா�3& வ கிற&. உயி; ,ழ*சி வJட3தி	 மர�களி� 2)கிய&வ�
உண;�& மர�கைள காDேபா�. காBகைள ேப#ேவா�! Eவி ெவDபமைடதைல
தBDேபா�!.

Eவி ெவDபமைடதைல தB�\� வழிக%

1. ஒளி விள)1க�: வழ)கமான 1மி� (bulb) மி�விள)1க?)1�
பதிலாக ஒளி; உமி� (CFL) விள)1க� பய�ப�3தW�. அைவ
சாதாரண ப	�கைள விட 1ைற�த மி�ச)திைய பய�ப�3தி
நh0டநா� உைழ)கி�றன. சில நா�களி	, சாதாரண ப	�க�
பய�ப�3&வைத 2*றி"� தைட ெச=ய�பJ��ளன. ேம"�
ெபா& ம)க� CFL ப	�க� பய�ப�3&வ&
கJடாய�ப�3த�பJ��ள&.

2. 1ைறவான வாகன பய�பா�: 1ைறவான வாகன பய�பா�
8ல� நா� எ:ெபா � ேசமி�� மJ�மி�றி உலக
ெவ�பமயமாதைல3 த�)கW� உதWகிற&.

3. ம+,ழ*சி: ேதைவயி	லாத ெபா Jகைள (காகித�, அ"மினிய�,
ேக�க�, ெச=தி3தா�க� ேபா�றைவ) ம+,ழ*சி 8ல� ேவ+
வ7வ3தி	 மா*றி அைம3& பய�ப�3த 2ய*சி ெச=ய
ேவ0��. இத� 8ல� 1�ைபகைள) 1ைற)க 27G�



4. மி�னV சாதன�க�: நா� ஒ�+ அ	ல& அத*1 ேம*பJட நாJக� ெவளிேய
ெச	"� ேபா& மி�னV சாதன�கைள அைண)க ேவ0��. அ[வா+ ெச=வதா	
க விகளி� ஆGJகால� அதிக:)1�

5. மர� வள;3த	: மர�க� உலக ெவ�பமயமாதைல 1ைற�பதி	/ த��பதி	 மிகW�
உதWகி�றன. எனேவ நா� நிைறய மர�க� ந�வைத வழ)கமாக ைவ3&)ெகா�ள
ேவ0��.

Eதிய வைக உயிIம உர� ---- உ]வா�க�

@^ைசக% (biofilm) எ�கி�ற `MB "�#யி$களி� படலNைத ஒ]
ெதாழி"MபமாகD பய�பBNதி இcத விவசாய உர� உ]வா�கDபMB%ளதாக இல�ைகயி�
க�� அ�Dபைட ஆரா��சி ைமயNதி� ஆ�WN�ைறD ேபராசி$யI காமினி ெசனவிரMனக�� அ�Dபைட ஆரா��சி ைமயNதி� ஆ�WN�ைறD ேபராசி$யI காமினி ெசனவிரMன
ெத$விNதாI. 1றி�பாக பா)X:யா)க�, T�ைசக� ேபா�ற U0Vயி:க� அட�1கி�ற
ெதாழிUJப�தா� இ�1 பய�ப�3த�பJ��ள&. ,*+-.ழ")1 இத�8ல� ெப மளW
உயி:ய இரசாயன� கிைட)கிற&' எ�றா; ேபராசி:ய; காமினி ெசனவிரJன.

கட�த 10 ஆ0�கால� நட3த�பJட
ஆ=Wகளி� பலனாக உ வா)க�பJ��ள
இ�த நவ hன உயி:ய உர3தி� 8ல�
இரசாயன உர3தி� ேதைவைய 50% 1ைற)க
27G� எ�+ க0டறிய�பJ��ளதாகW�
அவ; பிபிசி தமிேழாைசயிட� ெத:வி3தா;.
இரசாயன உர3தி� 8ல� ,*+-.ழ")1
ஏ*ப�கி�ற பாதி��கைள ெவ1வாக 1ைற)க
27வ&ட� விைள-சைலG� அதிக:)க
27G� எ�ப& ேதயிைல விவசாய3தி	
நட�&�ள ேசாதைனகளி	
உ+தியாகிG�ளதாக ேபராசி:ய; ெசனவிரJன
`றினா;.

தனி3தனி U0Vயி: வைககைள) ெகா0� தயா:)க�பJ�வ � உயி:ய
உர�கைளவிட, ப	வைக `J� U0Vயி:) 1��ப�கைள) ெகா0� தயா:)க�ப�� இ�த
பேயாஃபி	� உயி:ய உர3தி	 பல�க� அதிக� எ�ப&தா� ேதயிைல, ெந	 ம*+� இர�ப;
ஆரா=-சி நி+வன�களி� ஊடாக ேம*ெகா�ள�பJட ஆ=Wகளி	 ெத:யவ�&�ள&.

ம 3&வ3&ைறயி	 பல ேநா=க?)1 காரணமாக இ �பதாக அறிய�பJட பேயாஃபி	�
எ�ற 'U0Vயி:களி� `J�' இய	பிைனேய வி�ஞானிக� இ�1 விவசாய உர3
தயா:�பி*காக பய�ப�3தி) ெகா0��ளன;.

பா1தி
உர�

2<
உர�

பிஎ�
உர�



அதிக விவசாய இரசாயன உர உபேயாக�
நாJ7	 ஏ*கனேவ வணிக மய�ப�3த�பJ�விJட இ�த உர3ைத ெவளிநா�க?)1�

ெகா0�ெச	"� 2ய*சிக?� நட�&வ கி�றன. இல�ைகயி	 இரசாயன உர3ைத
வா�1வத*1 அர, மானிய� அளி)கி�ற&. அ�த மானிய3ைத உயி:ய உர3தி*1
வழ�1வத*1 ெதாழிUJப ஆ=W3&ைற)கான இல�ைக அைம-ச; ச�பி)க ரணவ)க
அரசா�க3&ட� ேப-,வா;3ைதகளி	 ஈ�பJ��ளதாகW� ேபராசி:ய; ெசனவிரJன `றினா;.

இரசாயன உர இற)1மதிைய கJ��ப�3&வத*1 அரசா�க� அ0ைம) கால�களி	
ப	ேவ+ நடவ7)ைககைள எ�3தி �த&. உலகி	 ஒ ெஹ)ேட; விவசாய நில3தி	
அதிகளவி	 விவசாய இரசாயன�கைள� பய�ப�3&கி�ற நா� இல�ைக எ�+ ஐநா-உலக
,காதார Yதாபன3தி� அறி)ைக ஒ�ைற உ�நாJ� ,காதார நி�ண;க�
ேம*ேகா�காJ7G�ளன;.

நாJ7� சில ப1திகளி	 அதிக:3&வ � இன��:யாத சி+நhரக ேநா=க?)1� விவசாய
இரசாயன உபேயாக3தி*)1� இைடேய ெதாட;� இ �பதாக ம 3&வ நி�ண;க� ஆ=Wகளி	
க0டறி�&�ளைம 1றி�பிட3த)க&.

Xல�: பிபிசி(தமி�), 21 ஏ�ர	 2014

விய�கNத\ உ�ைமக% – 22

250 மி	லிய� வ ட3தி*1 2�ைதய பா)X:யா உயி ட� இ �பைத
அெம:)காவி� ெத�கிழ)1 நி\ ெம)ஸி)ேகாவி	, ஒ 1ைகயி	 கிJட3தJட 609 மீJட;
(2,000 அ7) ஆழ3தி	 கீேழ �ைத�& இ �த உ�� ப7க�களி	 அெம:)க வி�ஞானிக�
க0�பி73&�ளன;. இ�U0Vயி:க� ஏ*கனேவ க0�பி7)க�பJட பழ�கால உயி:னமாக
க த�பJட டயேனாச;க� ேபா�றவ*ைறவிட ப3& மட�1 பழைம வா=�ததாக
க த�ப�வ& உயி:ன ஆரா=-சியாள;களிைடேய மீ0�� ஒ ச;-ைசைய கிள��� என
எதி;பா;)க�ப�கிற&.

இத*1 2� மிகW� பழைமவா=�த பா)X:யாவாக க த�பJட& ,மா; 25- 40
மி	லிய� வ ட�க� பழைமவா=�த, ேத� ெம<கி	 பா&கா)க�பJட ஒ ேதன hயி	 இ �த
பா)X:யாவா1�. பா)X:யா)க� எ�ப7�பJட க7ன .�நிைலகைளG� தா�க)`7ய
“Yேபா;Y”(spores) எN� கJடைம�ைப� ெப*றி )கி�றன. எனேவ அைவ சலனமி�றி நh0ட
கால� வா<� த�ைம ெப*றி )கி�றன. உலகி� 2த� 2ைறயாக அV)கழிWகைள
Tமியி� ஆழ�ப1தி)1� �ைத)1� திJடமான Waste Isolation Pilot Plant (WIPP))காக
ஆ�&ைளயிலி �& எ�3த கி:Yடலி� அதாவ& ப7க3தி� &கைள ஆரா=-சி ைமய3தி	
ைவ3& அவ*றி� மீ& ஊJட-ச3& கலைவைய இJடேபா& அதி"�ள U0Vயி:க�
�&�பி)க�பJ� வள;-சியைடவ& ெத:�3&. இ�பா)X:ய� Tமியி	 வா�)ைகைய எ�ப7
ெதாட�கிய& ேபா�ற ேக�விகைள மீ0�� எ<�பி ச;-ைசைய கிள�பி இ )கிற&!

2,000அ7 ஆழ உ�� ப7க�க�
உயி ட� இ )1� 250 மி	லிய�
வ ட பா)X:யா)க�



"�#யி$கF� ேநா�கF�

ேவ. கி Oண1மா; &  ந. 2N,வாமி
,*+-.ழ	 தகவ	 (ENVIS) ைமய�, வில�கிய	 &ைற , 

ெச�ைன ப	கைல)கழக�, கி07 வளாக�, ெச�ைன - 600 025, தமி�நா�

மனித;க?)1 U0ேணா)கியினா	 கீ� மJ�ேம பா;)க)`7ய சிறிய எதி:க�
இ )கி�றன. இ�த எதி:க� U0Vயி:க� என�ப�கி�றன. U0Vயி:க� நம& உடலி	
மிக� ெப:ய அளவி	 வா<கி�றன. இ�த U0Vயி:களி	 சில ந� உடலி� ப	ேவ+
பணிகைள ெச=கி�றன. பல U0Vயி:க� நம)1 பய�ப�கி�ற ேபாதி"�, சில
U0Vயி:க� தhவிர ேநா=கைள ஏ*ப�3&� த�ைம உைடயைவயாக உ�ளன.
பா)X:யா)க�, T�ைசக�, ைவரYக� ம*+� ஓரV ேபா�ற ேநா= ஏ*ப�3&�
U0Vயி:க�, நா� பய�ப�3&� உணW ம*+� த0ணh;, 8-,)கா*+, ேதா	 ெதாட;�க�
ம*+� பாலிய	 ெதாட;�க� ம*+� �0க� 8ல� நம& உடலி	 Uைழகி�றன.

இ�த கJ�ைர U0Vயி:க� 8ல� ஏ*ப�கி�ற காசேநா= (tuberculosis) ப*றிG� அத�
காரண�க�, அறி1றிக�, த��� 2ைறக� ம*+� சிகி-ைச ப*றிG� ெதளிவான விள)க�
அளி)கிற&.

காரண�க%
காசேநா= ஒ ெபா&வான ெதா*+ ேநா= ஆ1�. அ& ‘ைமேகாேப)X:யா’ எ�ற சிறிய,
கா*+வழி பரவ)`7ய, அைசG� த�ைம இ	லாத ேபசி	லY பா)X:யா இன�களா	
ஏ*ப�கிற&. காசேநா= ெபா&வாக Uைரயரீைல3 தா)1�. ஆனா	 இ& உடலி� ம*ற
ப1திகைளG� பாதி)1�. இ& காசேநா= உ�ள ம)களி� &�ம	, இ ம	 அ	ல& ,வாச
திரவ�க� கா*றி	 கல�பத� 8ல� பரWகிற&.
ைம)ேகாU0Vயி; மனித உடலி	 UைழG� ேபா& பி�வ � 8�+ விஷய�களி	 ஒ�+
நட)கலா�:நட)கலா�:

1. ந� உடலி	 வ"வான ேநா= எதி;�� ச)தி இ �தா	 இ�த பா)X:ய�
அழி)க�படலா� (அ)

2. பா)X:ய� உடலி	 Uைழ�த& 2த	 மைற�ேத இ )1�. ேநாயாளி)1 எ�த
அறி1றிG� இ )கா& ேம"� பிற ம)க?)1 அைத பர�ப 27யா& (அ)

3. ேநா=வா=�ப�வ;.

அறி\றிக%
கா=-ச	, 1ளி;, இரவி	 விய;3த	, பசியி�ைம, எைட 1ைறத	, ம*+� ேசா;W ஆகியைவ
ெபா&வான அறி1றிக�. சில ேநர�களி	 1றி�பிட3த)க விர	 ேச;3த	 ஏ*படலா�. 8�+
அ	ல& அத*1 ேம*பJட வார�களாக நh7)1� இ ம	, இ 2�ேபா& இர3த� வ வ&,
மா;� வலி, இ 2� ேபா& வலி ேபா�றைவ Uைரயரீ	 ச�ப�த�பJட அறி1றிக�.

தBDE Uைறக%

1. ஆர�ப நிைலயிெல சிகி-ைச ெச=வத� 8ல� காசேநா=
பாதி�ைப த�)க 27G�; ேம"� ேநா= பரவாம"�
த�)கலா�. Uைரயரீ	 பாதி��)1�ளான காச ேநாயாளிக� அர,
ம 3&வமைனகளி	 சிகி-ைச ெபற ேவ0��.

2. கி மிக� ஒ நப:� உட	 எதி;�� ச)தி 1ைறG� ேபா&
Uைரயரீைல3 தா)1�. எனேவ உ�கைள பா&கா)க
ஆேரா)கியமான வா�)ைக நட3த 2ய*சி ேவ0��. அத*காக
ேபா&மான உட*பயி*சி, ேபா&மான ஓ=W ம*+� v)க�,
சீரான உணW, �ைக ம*+� ம& தவி;��, ,3தமான கா*+,
ந	ல உJ�ற கா*ேறாJட� பராம:3த	 ம*+� தனி�பJட
,காதார2� ேம*ெகா�ள ேவ0��.




