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UNIT-I.
உருவகம்

அறிமுகம்

உருவவியல் - (மார்பே = வடிவம் + ப
தண்டுகள், இல

ாபகாக்கள் = ஆய்வு). பவர்கள்,

கள், பூக்கள், விலதகள், ேழங்கள் போன்ற ேல்பவறு

தாவர உறுப்புகளின் வடிவங்கள் மற்றும் அம்சங்கலளப் ேற்றிய ஆய்வு
இது.
ஒரு போதுவான ஆஞ்சிபயாஸ்பேர்மிக் தாவரத்தின் உடல் ேின்வருமாறு

பவறுேடுகிறது:

Under ஒரு நி

த்தடி பவர் அலமப்பு

✧ ஒரு வான்வழி ேடப்ேிடிப்பு அலமப்பு.
ேடப்ேிடிப்பு முலற தண்டு (கிலளகள் உட்ேட), இல

கள், பூக்கள் மற்றும்

ேழங்கலளக் பகாண்டுள்ளது.
பவர்கள், தண்டுகள் மற்றும் இல

ேகுதியாகும்.

கள் தாவர ோகங்கள், பூக்கள் இனப்பேருக்க

✔ தாவரங்களின் வககப்பாடு
அவற்றின் ஆயுட்கா

ம் போறுத்து, தாவரங்கள் இவ்வாறு
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வலகப்ேடுத்தப்ேடுகின்றன வருடாந்திரங்கள்
அல்
சி

- அவர்களின்

வாழ்க்லகச்

து ஒற்லற வளரும் ேருவத்தில் அல்

சுழற்சிலய
து சி

ஒரு

வருடம்

வாரங்களில் இருந்து

மாதங்களில் முடிக்கவும். அலவ சாதகமற்ற கா

த்லத விலதகளின்

வடிவத்தில் கடந்து பசல்கின்றன எ.கா. கடுகு, ேட்டாணி.
இருேது வருடங்கள் - முதல் வருடத்தில் வளரும், தாவர மற்றும் உணலவ
பசமித்து, இரண்டாவது ஆண்டில் பூக்கும்
ஆண்டுகளில்

அவர்களின்

வாழ்க்லகச்

மற்றும் ேழம்தரும்

சுழற்சிலய

இரண்டு

முடிக்கவும். பூக்கள்

மற்றும் ேழங்கலள உற்ேத்தி பசய்தேின் அலவ இறந்துவிடுகின்றன எ.கா.
முள்ளங்கி, டர்னிப், பகரட் ஆகியலவ குளிர்ந்த ேகுதிகளில் இருேதாண்டு
ஆகும். அலவ பவப்ேமான இடங்களில் ஆண்டுபதாறும் ஆகின்றன.
வற்றாதலவ
வழக்கமாக

-

ே

ஆண்டுகளாக

ஒவ்பவாரு

ஆண்டும்

உயிர்வாழும்.
பூக்கள்

இந்த

மற்றும்

தாவரங்கள்
ேழங்கலளத்

தாங்குகின்றன, பமலும் பூக்கலள உற்ேத்தி பசய்தேின் இறக்காது. எ.கா.
மா, வாலழ, பகாய்யா
ரூட்
விலத பகாட்டி

ிருந்து பமன்லமயான அலமப்பு வடிவத்தில் பரடிகல்

பவளிபய வருகிறது / எழுகிறது மற்றும் மண்லண பநாக்கி நகரும். இது
முதன்லம பவலர உருவாக்கி உருவாக்குகிறது.
பபாது எழுத்துக்கள்:
பவர்கள் ேச்லச அல்

ாதலவ, நி

த்தடி, (+) ஜிபயாட்பராேிக், (-)

ஃபோட்படாட்பராேிக் மற்றும் (+) லைட்பராட்பராேிக்.
பவர்கள் பமாட்டுகலளத் தாங்காது.
இனிப்பு உருலளக்கிழங்கு (ஐபோமியா) மற்றும் இந்திய சிவப்பு மரம்

(டல்பேர்கியா) ஆகியவற்றில் தாவர ேரவலுக்கு பமாட்டுகள் உள்ளன
பவர்கள் முலனகள் மற்றும் இன்டர்பனாட்கலளத் தாங்காது.
பவர்கள் யூனிபசல்லு

ர் ரூட் முடிகலளக் பகாண்டுள்ளன.

O பவர்கள் வலககள்
பவர்கள் இரண்டு வலககளாகும்:
Root ரூட் தட்டவும்

அட்பவன்டிஷியஸ் ரூட்
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தட்டல் பவர்: இது பரடிக

ில் இருந்து உருவாகிறது மற்றும் ஒரு முக்கிய

கிலள மற்றும் ேிற துலணக் கிலளகளால் ஆனது. முதன்லம பவர்கள்
மற்றும் அதன் கிலளகள் குழாய் பவர் அலமப்லே உருவாக்குகின்றன. எ.கா.
டிபகாட் பவர்கள்.
அட்பவன்டிஷியஸ்
மற்றும்

ேின்னர்

பவர்கள்:
பவர்கள்

சி

தாவரங்களில்,

ஆகியவற்றி

ிருந்து

எழும்

வளர்ச்சியின் ேின்னர், தாவரத்தின் மற்ற ேகுதிகளி
அலவ

கிலளத்தலவ

அல்

து

பரடிகல்,

நிறுத்தங்கள்

குழாய்

பவரின்

ிருந்து உருவாகின்றன,

ேிரிக்கப்ேடாதலவ,

நார்ச்சத்து

அல்

து

பசமிப்பு ஆகியலவ சாகச பவர்கள் என அலழக்கப்ேடுகின்றன மற்றும்
இலழகளாக இருக்கின்றன ரூட் அலமப்பு. எ.கா. பமாபனாபகாட் பவர்கள்.

✔ வவர்களின் பகுதிகள்
உருவவியல் ரீதியாக நான்கு தனித்துவமான ேகுதிகள் பவர்களில் உள்ளன.
ரூட் பதாப்ேி: இது முலனய அலமப்பு. இது பவரின் பமன்லமயான உச்சத்லத
ோதுகாக்கிறது.
பமரிஸ்படமாடிக் மண்ட
பமல்

ிய

சுவர்.

ம்: இந்த ேகுதிகளின் பசல்கள் மிகச் சிறிய மற்றும்

அலவ

மீ ண்டும்

மீ ண்டும்

ேிரித்து

பசல்

எண்லண

அதிகரிக்கும்
நீட்டிப்பு

ேகுதி:

பமரிஸ்படமடிக்

மண்ட

த்திற்கு

அருகிலுள்ள

பசல்கள்

விலரவான நீட்டிப்பு மற்றும் விரிவாக்கத்திற்கு உட்ேடுகின்றன மற்றும்
பவர்களின் விலரவான வளர்ச்சிக்கு காரணமாகின்றன.
முதிர்வு ேகுதி: நீளத்தின் ேகுதிக்கு அருகிலுள்ள பசல்கள் ேடிப்ேடியாக
பவறுேடுகின்றன மற்றும் முதிர்ச்சியலடகின்றன. முதிர்ச்சி மண்ட
பவர் முடிகள் உள்ளன.

த்தில்
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✔வவர்களின் மாற்றம்
1. வேமிப்பிற்கான மாற்றியகமக்கப்பட்ட தட்டு வவர்:
ேியூசிஃோர்ம் பவர்கள்: இந்த பவர்கள் நடுவில் தடிமனாகவும் இரு
முலனகளிலும் தட்டப்ேடுகின்றன. இந்த வலக பவர்களில்
லைபோபகாலடல் மற்றும் ரூட் இரண்டும் உணலவ பசமிக்க
உதவுகின்றன. எ.கா. முள்ளங்கி.
கூம்பு பவர்கள்: இந்த பவர்கள் அவற்றின் பமல் ேக்கத்தில் தடிமனாகவும்,

அடித்தள முடிவில் தட்டுகின்றன. எ.கா. பகரட்.

பநேிஃோர்ம்: இந்த பவர்கள் வக்கமலடந்து
ீ
பமல் முலனயில் பகாளமாக மாறி
அவற்றின் கீ ழ் முலனயில் ஒரு நூல் போ

தட்டப்ேடுகின்றன. எ.கா. டர்னிப்

(ேிராசிகா ராோ), சுகர்ேீட்
கிழங்கு பவர்: இத்தலகய பவர்கள் வழக்கமான வடிவத்லதக்

பகாண்டிருக்கவில்ல

மற்றும் பவர்களின் எந்தப் ேகுதியிலும் வக்கம்
ீ
மற்றும்

சலதப்ேற்றுள்ளலவ.

எ.கா. மிராபிலிஸ்.
2. கணக்கிடப்பட்ட வவர்: லநட்ரஜன் நிர்ணயிக்கும் ோக்டீரியா, (லரபசாேியம்)
மூ
ப

மாக

பவர்களின்

கிலளகளில்

முடிச்சுகள்

குமிபனாசா குடும்ேத்தின் தாவரங்கள் (ோேி

3. சுவாே
ைாப

வவர்கள்:
ாலேட்

அல்

எ.கா.

ிபயானாபட) - ேட்டாணி.

ஆக்ஸிஜன்

குலறோடுள்ள

து

ம்

சதுப்புநி

உருவாகின்றன.

சதுப்பு

வளரும். இந்த

ஆல

நி

ப்ேரப்ேில்

யில்

குழாய்

5
பவரின்

சி

கிலளகள்

பவளிவருகின்றன.

பசங்குத்தாக

இந்த

அலழக்கிறார்கள், இதன் மூ

பவர்கலள

வளர்ந்து

மண்ணி

நியூமாபடாஃபோர்ஸ்

ிருந்து
என்று

ம் காற்று தாவரத்திற்குள் நுலழகிறது. எ.கா.

லரபசாபோரா, பைரிடீரா, பசானராட்டியா மற்றும் ேிற சதுப்புநி

ஆல

.

ோகே வவர்களின் மாற்றம்:
1. வேமிப்பு ோகே வவர்கள்
Ub கிழங்கு பவர்: இந்த பவர்களில் உணவு பசமிக்கப்ேடும் போது, அலவ
வங்கி,
ீ
ஒரு பகாத்து உருவாகின்றன. எ.கா.
இனிப்பு உருகளக்கிழங்கு (இப்வபாமியா படாட்டா)
Asc மயக்கம் - தண்டுகளின் கீ ழ் முலனயி

ிருந்து பகாத்து (பகாத்து) இல்

பவர்கள் எழுகின்றன மற்றும் சலதப்ேற்றுள்ளலவ எ.கா.

டாக்லியா, அஸ்பாரகஸ்.
Od பநாடுப
பம

ிப

ாஸ்: இந்த வலககளில், பவர்களின் குறிப்புகள் பேருகும். எ.கா.

ாட்டஸ், குர்குமா அபமாடா.

Ad மணிகண்டன் அல்

து பமானி

ிஃோர்ம்: வழக்கமான இலடபவளிக்குப்

ேிறகு பவர் பவவ்பவறு இடங்களில் மணிகலளப் போ

வங்கும்
ீ
போது.

எ.கா. கவடிஸ், வமாமார்டிகா (கேப்பு), வபார்டுலாகா.
Ulated வருடாந்திரம்: வக்கம்
ீ
போன்ற பதாடர்ச்சியான வலளயங்கலளக்
பகாண்ட பவர்கள் எ.கா. லசக்பராட்டியா

கிழங்கு

மயக்கம் வவர்கள் வமானிலிஃபார்ம்
வ ாடுவலாஸ்

2.

அறிவிக்கப்பட்டது வவர்கள்

ஸ்டில்ட் வவர்கள் அல்லது பிவரஸ் வவர்கள்: கீ ழ் முலனகளி

ிருந்து பவர்
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எழுந்து மண்ணில் சாய்வாக நுலழயும் போது, ஸ்டில்ட் பவர்கள் எ.கா.
மக்காச்பசாளம், கரும்பு, ோண்டனஸ் (ஸ்க்ரூலேன்)
3. முட்டு வவர் அல்லது தூண் வவர்கள்: தாவரத்தின் கிலளகளி

ிருந்து பவர்

எழுந்து மண்லண பநாக்கி கீ ழ்பநாக்கி வளரும் போது. இது ஆல
துலண தண்டு போ
4.

க்கு

பசயல்ேடுகிறது. எ.கா. ேனியன்.

பட்டர் ரூட் - இத்தலகய பவர்கள் தண்டுகளின் அடிப்ேகுதியி

ிருந்து பதான்றி

மண்ணில் பவவ்பவறு திலசகளில் ேரவுகின்றன.
எ.கா. ஃபிகஸ், பாம்பாக்ஸ், படர்மினியா.இது பவப்ேமண்ட
மலழக்காடுகளின் சிறப்ேியல்பு அம்சமாகும்.
5. ஏறும் வவர்கள் - இந்த பவர்கள் முலனகளி

ிருந்து எழுகின்றன மற்றும்

தாவரத்லத ஏற உதவுகின்றன. எ.கா. ேண ஆல

(போத்பதாஸ்), பவற்றில

கருப்பு மிளகு, படக்பகாமா.
6. ஃவபாலியார் வவர்கள் அல்லது எபிஃபிலஸ் வவர்கள் - இல
பவர்கள் எழும்போது அலவ ஃபோ
அலழக்கப்ேடுகின்றன. எ.கா.

யி

ிருந்து

ியார் பவர்கள் என்று

பிகரவயாபில்லம், பிக்வனானியா.
7. உறிஞ்சும் அல்லது ஹஸ்வடாரியல் வவர்கள் அல்லது ஒட்டுண்ணி
வவர்கள்: ஒட்டுண்ணி தாவர பவர்கள் பைாஸ்ட் தாவரத்தின் தண்டுக்குள்
நுலழகின்றன. எ.கா. படன்ட்பராப்பதா, கஸ்கட்டா, விஸ்கம்.

,
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8. ஒருங்கிகணந்த வவர்கள்: டிபனாஸ்போராவின் வான்வழி பவர்கள் மற்றும்
டிராோவின் நீரில் மூழ்கிய பவர்கள் (நீர் கஷ்பகாட்லட) ேச்லச நிறமாக மாறி
உணலவ ஒருங்கிலணக்கின்றன. போபடாஸ்படபமான் ேச்லச
அபசமிப

ட்டரி பவர்கலளயும் பகாண்டுள்ளது.

9. கஹக்வராஸ்வகாபிக் வவர்கள்: இலவ எேிலேட்டுகளில், குறிப்ோக
மல்

ிலககளில் காணப்ேடுகின்றன மற்றும் பவ

திசுக்கலளப் ேயன்ேடுத்தி வளிமண்ட

த்தி

உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகின்றன. எ.கா. மல்

மன் எனப்ேடும் சிறப்பு

ிருந்து ஈரப்ேதத்லத

ிலக, ேண்டா

10. முரண்பாடான வவர்கள்: அலவ அசல் நீளத்தின் 60 - 70% சுருங்கி மண்ணில்
சரியான ஆழத்தில் நி

த்தடி உறுப்லேக் பகாண்டு வருகின்றன எ.கா.,

க்பராகஸ் (குங்குமப்பூ), ஃப்பரசியா.
11. வவர் முட்கள்: இலவ கடினமான, அடர்த்தியான மற்றும் கூர்லமயான முட்கள்
எ.கா. போத்பதாஸ் அர்மாடஸ்.
இனப்பேருக்க பவர்கள்: இலவ தாவர இனப்பேருக்கத்திற்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடும்
சலதப்ேகுதி, சாகச பவர்கள் எ.கா., இனிப்பு உருலளக்கிழங்கு (ஐபோமியா
ேடாட்டா), டஹ்
இல

ியா.

பவர்கள்: சால்வினியாவில், ஒவ்பவாரு முலனயின் ஒரு இல

நீரில் தாவரத்லத சமநில

யும்

ப்ேடுத்துவதற்கான பவர் போன்ற அலமப்ோக

மாறுகிறது.

RO பவரின் பசயல்ோடுகள்
சரிபசய்தல் (முதன்லம பசயல்ோடு)
நீர் மற்றும் தாதுக்கலள உறிஞ்சுதல்
உணவு பசமிப்பு
நீர் கடத்தல்
ஒளிச்பசர்க்லக மற்றும் சுவாசம்
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STEM
தண்டு என்ேது தாவரத்தின் ஒரு ேகுதியாகும், இது மண்ணின் பமற்ேரப்ேில்
இருந்து பமப

உள்ளது, அதாவது இது எதிர்மலற புவிசார் வளர்ச்சிலயக்

காட்டுகிறது. இது முலனகள் மற்றும் இன்டர்பனாட்கலளக் பகாண்டுள்ளது.
கிலளகள், இல

, ம

ர்

பமாட்டு

உருவாக்கப்ேடுகின்றன. ேிளம்யூ

ி

மற்றும்

துண்டுகள்

முலனகளி

ிருந்து

ிருந்து தண்டு எழுகிறது.

ST ஸ்படம் வடிவங்கள்
காபடக்ஸ்: இது ேிரிக்கப்ேடாத, நிமிர்ந்த, உருலள தடித்த தண்டு மற்றும்
விழுந்த

இல

களின்

தழும்புகளால்

குறிக்கப்ேட்டுள்ளது.

இல

களின்

கிரீடம் தாவரத்தின் பமற்புறத்தில் உள்ளது. எ.கா.: ேலன
கல்:

தண்டு

திட

முலனகள்

மற்றும்

பவற்று

இன்டர்பனாட்களுடன்

இலணக்கப்ேட்டுள்ளது. எ.கா. மூங்கில் (கிராமிபன)
ஒபர

பநரத்தில்:

தண்டுகளி

கிலளகள்

அக்பராேீட்டல்

அடுத்தடுத்த

ேிரதான

ிருந்து எழுகின்றன, பமலும் மரம் பதாற்றம் போன்ற கூம்லேக்

கருதுகிறது எ.கா. ேினஸ், யூக
டிகாரன்ட் (பட

ிப்டஸ், காசுவாரினா போன்றலவ.

ிக்பசன்ட்): ேக்கவாட்டு கிலளகள் மிகவும் தீவிரமாக வளர்ந்து

முக்கிய உடற்ேகுதிலய பவல்லும், இது ஒரு குவிமாடம் வடிவ பதாற்றத்லத
அளிக்கிறது, எ.கா.
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✔ வகககள் மற்றும் மாற்றியகமத்தல்
வான்வழி தண்டுகள் (எபிபடவரனியன் தண்டு):
இது குலறக்கப்ேட

ாம், நிமிர்ந்து ே

வனமாக
ீ
இருக்க

ாம்.

குலறக்கப்ேட்டது - தண்டு ஒரு வட்டில் குலறக்கப்ேட்டது. எ.கா., முள்ளங்கி,
பகரட், டர்னிப்.
நிமிர்ந்த தண்டு - இது வலுவான மற்றும் நிமிர்ந்தது எ.கா., மக்காச்பசாளம்,

பகாதுலம, மா.
ே
ே

வனமான
ீ
தண்டுகள் - இலவ பமல்

ியலவ, பமன்லமயானலவ மற்றும்

வனமானலவ
ீ
மற்றும் ஆதரவு பதலவ. அவர்கள் நிமிர்ந்து அல்

ேணிந்து இருக்க முடியும்.

து சிரம்

✧ புல்லுருவிகள் - பூமியில் தண்டு ஊர்ந்து, பவர்கள் முலனகளில்
எழுகின்றன, எ.கா., புல், ஸ்ட்ராபேரி, ஆக்சா
Ra டிரா

ிஸ்.

ியர்ஸ் - தண்டு தலரயில் ஊர்ந்து பசல்கிறது, ஆனால் பவர்கள்

முலனகளில் எழுவதில்ல

. அலவ இரண்டு வலககளாக இருக்க

ாம்:

 புவராஸ்டிவரட் அல்லது பிரகடன - தண்டு முற்றிலும் தலரயில்
ஊர்ந்து பசல்கிறது, எ.கா., எபவால்வ

ஸ், ட்ரிபு

ஸ்.

 வழ்ச்ேியகடந்தவர்
ீ
- புபராஸ்டிபரட் தண்டு அதன் நுனிலயத்
திட்டமிடும்போது, எ.கா., போர்டு

ாகா,

ிண்டர்பேர்கியா.

ியானாஸ் (ஸ்படம் க்லளம்ேர்). பவப்ேமண்ட
காணப்ேடும் வூடி வற்றாத ஏறுேவர்கள்

மலழக்காடுகளில்

ியானாக்கள். சூரிய ஒளிலயப்

ோதுகாக்க அவர்கள் உயரமான மரங்கலளச் சுற்றி தங்கலள
இரட்டிப்ோக்குகிறார்கள், எ.கா., ைிப்படஜ், ே au ைினியா வஹ்

ி

(ேபனரா).
✧ ஏறுேவர்கள் - தாவரங்கள் நீண்ட ே

வனமான
ீ
தண்டு பகாண்டலவ

மற்றும் போருலள ஏற இலணக்கும் உறுப்புகலளக் பகாண்டுள்ளன.
அலவ ேின்வரும் வலகயாக இருக்க

ாம்.

 ரூட்பலட் ஏறுபவர்கள் - முலனகளில் உற்ேத்தி பசய்யப்ேடும்
பவர்கள் ஏறுவதற்கு உதவுகின்றன எ.கா., படபகாமா, போத்பதாஸ்,
லேேர் ேீட்டல்
(ோன்).
 ஹூக்

ஏறுபவர்கள்

கரிசாவில்,

சிம்மாசனம்

-

பூபகய்ன்வில்
என்ேது

அச்சு

ா,

டுரான்டா

தாவர

தாவர

மற்றும்
பமாட்டு

10
மாற்றமாகும், இது

ஏற

உதவுகிறது. ேிக்பனானியாவில், முலனய

துண்டுப்ேிரசுரம் பகாக்கி ஆக மாற்றப்ேடுகிறது.
 படன்ட்ரில்

ஏறுபவர்கள்

- படன்ட்ரில்ஸ்

என்ேது

நூல்

போன்ற

அலமப்பு ஆகும், இது தாவரங்கலள ஏற உதவுகிறது. படன்ட்ரில்ஸ்
இதன் மாற்றங்கள்:


முழு இல

எ.கா.

ாதிரஸ் சாடிவஸ்.



துண்டுப்ேிரசுரம் எ.கா. ேிஸம் சாடிவம்



இல



நிேந்தலன எ.கா. ஸ்லமப



இல



மஞ்சரி எ.கா. ஆன்டிபகானன்.



தண்டு எ.கா., லவடிஸ் (திராட்லச), சுலரக்காய், ோசிஃப்பளாரா

க்காம்பு எ.கா. கிபளமாடிஸ், பநபேன்படஸ்.
க்ஸ்.

உச்சம் எ.கா. குபளாரிபயாசா

(மாற்றியலமக்கப்ேட்ட அச்சு பமாட்டு).
In இரட்லடயர்கள் - தண்டு உடல் எந்தபவாரு சிறப்பு உறுப்பு இல்

ாமல்

ஆதரலவச் சுற்றி முறுக்குகிறது. எ.கா.,

படா

கஸ்கட்டா,

ிச்பசாஸ்.
துகண

வான்வழி மாற்றம்:
ரன்னர் - தண்டு வளர்ந்து மண்ணின் பமற்ேரப்ேில் ேரவும்போது. பவர்கள்
கீ ழ் ேக்கத்தில் உருவாக்கப்ேட்டு, பமல் ேக்கத்தி
எ.கா. சிபனாடன் டாக்லட
ஸ்படா

ான் (டூப் புல்), ஆக்ச

ிருந்து முலனயி

ிருந்து

ிஸ்.

ன் - அதில் கிலளகள் சிறியலவ மற்றும் தண்டு ஒடுக்கப்ேட்டு

அலனத்து திலசயிலும் வளரும். சிறிது பநரம் கழித்து, வளர்ந்து வரும்,
அவற்றின்

நுனிப்ேகுதி

மண்ணி

ிருந்து

ஃப்ராபகரியா (காட்டு ஸ்ட்ராபேரி), மல்

பவளிபய

வருகிறது.

ிலக மிளகுக்கீ லர.

எ.கா.
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உறிஞ்சி - அதில் ேிரதான தண்டு மண்ணில் கிலடமட்டமாக வளர்கிறது
மற்றும் கிலளகள் மண்ணுக்கு பமப

உள்ள முலனகளி

ிருந்து சாய்வாக

உருவாகின்றன, எ.கா. புதினா, அன்னாசி, கிரிஸான்தமம்.
ஆஃப்பசட் - குறுகிய இன்டர்பனாட் பகாண்ட ஒரு ேக்கவாட்டு கிலள
மற்றும் ஒவ்பவாரு முலனயும் இல

களின் பராபசட் மற்றும்

பவர்களின் டஃப்ட் அடிவாரத்தில் உள்ளது. எ.கா. ேிஸ்டியா, ஐச்பசார்னியா.
இந்த மாற்றங்கள் தாவர இனப்பேருக்கத்திலும் ஈடுேட்டுள்ளன.

ிலத்தடி மாற்றம்:
இந்த

வலக

மாற்றங்கள்

போதுவாக

உணவு

பசமிப்பு

மற்றும்

தாவர

ேரப்புதலுக்கு நிகழ்கின்றன.
கிழங்கு - நி

த்தடி கிலளகளின் குறிப்புகள் மண்ணில் வக்கமலடகின்றன.
ீ

கண்கள் ேின்னர் காணப்ேடுகின்றன, அலவ அச்சு பமாட்டுகள் மற்றும்
பசதில்
பை

இல

களால்

மூடப்ேட்டிருக்கும்.

எ.கா.

உருலளக்கிழங்கு,

ியான்தஸ் டூபேபராசஸ்

பவர்த்தண்டுக்கிழங்கு - இது மண்ணில் கீ பழ காணப்ேடும் சலத மற்றும்
கிலடமட்ட தண்டு. சிறிய முலனகள் மற்றும் இன்டர்பனாட்கள் பசதில்
இல

களால் மூடப்ேட்டிருக்கும். எ.கா. இஞ்சி, மஞ்சள், கன்னா, நீர்

ில்

ி,

வாலழப்ேழம்.
பகார்ம் - இது மண் பமற்ேரப்ேின் கீ ழ் பசங்குத்தாக வளரும் அமுக்கப்ேட்ட
அலமப்பு.
பகாப

அலவ

ாகாசியா,

கிளாடிபயா

பகாள
அப

முலன
ாகாசியா,

ஸ், பகால்ச்சிகம்

மற்றும்

இலட

ஜாமின்காண்ட்,

முலன

எ.கா.

குங்குமப்பூ,
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ேல்பு - இந்த தண்டு குலறக்கப்ேட்டு, கட்டலமப்பு போன்ற வட்டு உள்ளது
மற்றும்

அதன்
உணவு

ஏராளமான

பவரி

ிருந்து

சலதப்ேற்றுள்ள

ே

பவர்கள்

பசமிக்கப்ேடுகிறது.

இல

களுடன்

சூழப்ேட்டுள்ளது.

எழுகின்றன. ஒளிரும்

அலவ

காட்டுகின்றன எ.கா. பவங்காயம், பூண்டு.

நுணுக்கமான

இல

களில்

வளர்ச்சிலயக்
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ேிறப்பு தண்டு மாற்றம்:
லேப

ாக்ப

ட் - இது ேச்லச ஒளிச்பசர்க்லக தட்லடயானது அல்

வட்டமான சலதப்ேற்றுள்ள தண்டு ஆகும், இது இல
உருவாக்கப்ேட்டது அல்

து

களுடன் வலுவாக

து முதுபகலும்புகளாக மாற்றப்ேடுகிறது எ.கா.,

ஓேன்ஷியா, காசுவாரினா, யூபோர்ேியா, கற்றாலழ.
முள் - இது அச்சு பமாட்டு மாற்றமாகும், எ.கா., பூபகய்ன்வில்

கரிசா. அல்ைாகியின் முட்கள்

ா, டுரான்டா,

பூக்கலள லவத்திருங்கள், அபத பநரத்தில் துரந்தாவின் முட்கள்
இல

கலளத் தாங்குகின்றன.

கிளாபடாட் - வழக்கமாக ஒன்று அல்
மற்றும் சலதப்ேற்றுள்ள லேப
எ.கா.

ாக்ப

து இரண்டு இன்டர்பனாட் நீளம்

ட் கிளாபடாட் என அலழக்கப்ேடுகிறது,

அஸ்பாரகஸ், ரஸ்கஸ்.

ஸ்படம் படண்டிரில் - இது இல
ஆக்சி
அல்

களற்ற, சுழல் சுருள் கட்டலமப்ோகும். இது

ரி பமாட்டின் மாற்றமாக இருக்க

ாம், எ.கா. ோஸிஃப்பளாரா

து முலனய பமாட்டு எ.கா., லவடிஸ்.
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ேல்ேில்ஸ் - ஒரு அமுக்கப்ேட்ட, அச்சு சலதப்ேற்றுள்ள பமாட்டு ேல்புகள்

என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. இது தாவர இனப்பேருக்கம் பசய்ய உதவுகிறது.
எ.கா.,

டவயாஸ்வகாரியா, குவளாபா,

ீ லக்கத்தாகழ, ஆக்ஸலிஸ்.

ST பசயல்ோட்டின் பசயல்ோடுகள்
தண்டுகளின் முக்கிய பசயல்ோடு இல

கள், பூக்கள் மற்றும் ேழங்கலளத்

தாங்கிய

இது

கிலளகலள

ேரப்புகிறது.

ஒளிச்பசர்க்லககலள நடத்துகிறது. சி

நீர்,

தாதுக்கள்

மற்றும்

தண்டுகள் உணவு, ஆதரவு, ோதுகாப்பு

மற்றும் தாவர ேரப்புதல் ஆகியவற்றின் பசயல்ோட்லடச் பசய்கின்றன.
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இல

என்ேது

அலமப்ோகும்.
முக்கிய

தண்டு

இல

லீஃப்
(PHYLLOPODIUM)
மீ து
ேரவும் ேக்கவாட்டு

கள்

பசயல்ோடு

முலனகளி

ிருந்து

ஒளிச்பசர்க்லக

மற்றும்

போதுவாக

தட்லடயான

உருவாகின்றன.
உணவு

அவற்றின்

தயாரித்தல், அச்சு

பமாட்டுகள் அதன் அச்சில் காணப்ேடுகின்றன. ஒரு தாவரத்தின் இல
அலனத்தும் லேப
ஒரு

கிலளயாக

இருந்து

கள்

ாம் என்று அலழக்கப்ேடுகின்றன. அச்சு பமாட்டு ேின்னர்

உருவாகிறது. இல

பதான்றியலவ

அலமக்கப்ேட்டிருக்கும்.

கள்

மற்றும்

ஷூட்

அேிகல்

பமரிஸ்படமில்

அக்பராபேட்டல்

வரிலசயில்

இகல 3 முக்கிய
பகுதிகளாக

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:
இல

அடிப்ேலட

(லைபோபோடியம்) Leaves இல
Plants சி

கள் இல

அடித்தளத்தால் தண்டுடன் இலணக்கப்ேடுகின்றன.

தாவரங்களில், இல

அடிப்ேகுதி வங்கி,
ீ
புல்வினஸ் என்று

அலழக்கப்ேடுகிறது, இது தூக்க இயக்கத்திற்கு காரணமாகிறது எ.கா.,
காசியா, மிபமாசா, ேீன்.

Plants சி

தாவரங்களில், இல

அடித்தளம் உலற (உலற இல

அடித்தளம்), எ.கா., புல் மற்றும் வாலழப்ேழம் (பமாபனாபகாட்டுகள்) ஆக
விரிவலடகிறது.

Bas இல
தளம் ஓரளவு தண்டுடன் இலணந்தால், அது அலர
ஆம்ப்பளக்ஸிகால் எ.கா., ப்ரிக் ி ோப்ேி,
கவலாட்வராபிஸ் புவராபேரா (மாதர்).
✧ இது தண்டு முழுவதுமாக மூடப்ேட்டிருக்கும், இது ஆம்ப்பளக்ஸிகால்
எ.கா., பசாஞ்சஸ், ே

பகாணம் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.

இகலக்காம்பு (பமபோவபாடியம்) இல

களின் ேகுதி ப

மினாலவ தண்டு கிலளயுடன் இலணக்கிறது.

ேிபளட்லட ஒளியில் லவத்திருக்க இல

க்காம்பு உதவுகிறது.
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Ich ஐச்பசார்னியா இல

க்காம்பு வக்கம்
ீ
மற்றும் சிட்ரஸில் இது

இறக்லககள் பகாண்டது.
✧ பநேின்பதஸில் படண்டிரில்ஸில் இல

க்காம்பு

மாற்றியலமக்கப்ேடுகிறது.
Australia ஆஸ்திபர

ிய அகாசியாவில் இல

க்காம்பு லேப

ாடில்

மாற்றப்ேட்டுள்ளது.
Thin நீண்ட பமல்

ிய பநகிழ்வான இல

காற்லற இல

க்கு பகாண்டு வரும்.

ேறக்க அனுமதிக்கிறது, இதன் மூ

மினா (எேிபோடியம்) - இது இல

க்காம்பு இல

ம் இல

கத்தி காற்றில்

லய குளிர்வித்து புதிய

யின் ேரந்த மற்றும் தட்லடயான

ேகுதியாகும். அதன் முக்கிய பசயல்ோடுகள் ஒளிச்பசர்க்லக மற்றும்
டிரான்ஸ்ேிபரஷன் ஆகும். ப
✧ அசிக்கு

ர் -

மினாவின் வடிவம்:

மினா ஒரு ஊசி போ

நீளமாகவும்

சுட்டிக்காட்டப்ேட்டதாகவும் இருக்கும். எ.கா. ேினஸ்

Ance ப ன்பசாப ட் - இந்த வலககளில் ப மினா முலனகளில்
சுட்டிக்காட்டப்ேடுகிறது அல் து குறுகியது, நடுவில் அக மாக இருக்கும்.
எ.கா.
மூங்கில், ப ரியம்
✧ பநரியல் - ப

மினா நீண்ட மற்றும் குறுக

ானது இலணயான

விளிம்புகலளக் பகாண்டது. எ.கா. புல்
V ஓவட் - இந்த வலக ப மினா முட்லட வடிவமானது, சற்று குறுகிய
பமற்புறத்துடன் ேரந்த தளத்லதக் பகாண்டுள்ளது. எ.கா. ஒசிமம்,
ேனியன், சீனா உயர்ந்தது.

Ord பகார்படட் - அதன் வடிவம் இதயம் போன்றது. எ.கா. பவற்றில

.
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✧ நீள்வட்டம் - நீண்ட மற்றும் ேரந்த ப
Ag தனுசு - ப

மினா முக்பகாண வடிவத்தில் உள்ளது. எ.கா. தனுசு

✧ ஸ்பேத்துப

ட் - ப

மினா அகன்ற கரண்டியால்

வடிவலமக்கப்ேட்டுள்ளது. எ.கா. காப
Bic ஆர்ேிகு

மினா. எ.கா. வாலழ

ர் அல்

ண்டு

ா

து பராட்டண்ட் - இந்த வலககளில் ப

மினா

பகாளமானது. எ.கா. தாமலர.
✧ நீள்வட்ட அல்
ேகுதி அக

து ஓவல் - இந்த வலகயில் ப

மினாவின் நடுத்தர

மானது, அபத சமயம் முலனகள் குறுகிய மற்றும் ஓவல்

ஆகும். எ.கா. பகாய்யா.

Li சாய்ந்த - இந்த வலககளில் மிட்ரிப் ேிரிக்கிறது, ப

மினா இரண்டு

சமமற்ற ேகுதிகளாக ேிரிக்கிறது. எ.கா. ேிக்பனானியா, பவம்பு.

நிேந்தலனகள்:
சி

தாவரங்களின் இல

கள் இல

அடித்தளத்தின் இருபுறமும் ேக்கவாட்டு

இலணப்புகலளக் பகாண்டுள்ளன, அலவ ஸ்லடபுல்ஸ் என்று
அலழக்கப்ேடுகின்றன. இல
ஸ்லடபுப
இல

ட்டட் இல

எக்ஸ்டிேியூப

களில் நிேந்தலனகள் இருந்தால் அது

என்று அலழக்கப்ேடுகிறது, அது இல்

ட்டட் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.

ாவிட்டால்

ிபந்தகனகள் பல்வவறு வகககளில் உள்ளன இ வச ேக்கவாட்டு - அலவ இல
அடித்தளத்தின் இருபுறமும்
சுயாதீனமாக உள்ளன. எ.கா. ஒளி வண்ண ம ர்கள் பகாண்ட ஒரு பசடி
பராசசிபனன்சிஸ்
(சீனா உயர்ந்தது)
இன்டர்பேட்டிபயா

ர்

-

இரண்டு

சந்திக்கும் போது, ஒவ்பவாரு இல

இல

கள்

முலனயில்

எதிபரதிர்

யின் அருகிலுள்ள நிேந்தலனகளும்
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ஒன்பறாடு ஒன்று இலணகின்றன. இந்த வழியில் நான்கு இல
ேதி

ாக

இரண்டு

இல

களின்

இரண்டு

நிேந்தலனகள்

காணப்ேடுகின்றன. எ.கா. இக்பஸாரா, அந்பதாபசோ
இன்ட்ராபேட்டிபயா

ர்

- இந்த

வலககளில்

ஒரு

ஸ்.

இல

யின்

களுக்கு

மட்டுபம
இரண்டு

நிேந்தலனகளும் ஒன்பறாடு ஒன்று பசர்ந்து ஒரு ஒற்லற நிேந்தலனலய
உருவாக்குகின்றன. எ.கா. கார்படனியா

ஃபோ

இல

ியாசியஸ் - இந்த வலக நிேந்தலனகள் அலமப்பு போன்ற ஒரு

லய உருவாக்குகின்றன. எ.கா. ேட்டாணி
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பசதில் - ஸ்லடபுல்கள் உ ர்ந்தலவ, சிறியலவ மற்றும் காகிதம்
போன்றலவ. எ.கா. படஸ்பமாடியம்
ஸ்லேனி - முதுபகலும்ோக மாற்றப்ேட்ட ஸ்லடபுல்ஸ். எ.கா. ஜிசிேஸ் (பேரி),
அகாசியா.
ஓக்பரட் - இல

யின் இரண்டு நிேந்தலனகளும் ஒன்றிலணந்து அலமப்பு

போன்ற ஒரு குழாலய உருவாக்கும் போது, இது ஓக்பரட் என்று
அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. ே

பகாணம்

அட்பனட் - இரண்டு நிேந்தலனகளும் இல

க்காம்புடன்

இலணக்கப்ேட்டுள்ளன. எ.கா. உயர்ந்தது
படன்ட்ரில்

ர் - ஸ்லடபுல்கள் கட்டலமப்பு போன்ற படண்டிரில்ஸாக

மாற்றப்ேடுகின்றன. எ.கா. ஸ்லம

க்ஸ்

ேட் அளவு - இளம் ேட் ோதுகாக்க. எ.கா. ஃேிகஸ்

✔ வகககளின் வகககள்
ேசுலமயாக இல

- அலவ போதுவாக ேச்லச நிறத்தில் இருக்கும் மற்றும்

அவற்றின் முக்கிய பசயல்ோடு ஒளிச்பசர்க்லக ஆகும்.
பகாட்டி

ிபடானரி இல

வந்து முதல் இல
பசதில் இல

- இந்த இல

முலளக்கும் போது பவளிபய

உருவாகாத வலர ஊட்டச்சத்துக்கு உதவுகிறது.

(பகடேில்ஸ்) - இத்தலகய இல

கள் போதுவாக உ

ர்ந்த

சவ்வு போன்றலவ, அலவ ஒளிச்பசர்க்லக பசய்ய முடியாது

ப்ராக்ட் (லைப்பசாேில்) - ப்ராக் என்ேது பூ அச்சில் இருக்கும் இல
ேிராக்டிபயால் - இலவ இல

போன்றலவ இல

கள்.

க்காம்புகளில்

காணப்ேடுகின்றன.
ம

ர் இல

- பசேல்கள், இதழ்கள், மகரந்தம் மற்றும் கார்ேல் ஆகியலவ
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பூவில் காணப்ேடுகின்றன, அலவ இந்த வலக இல
பசர்க்கப்ேட்டுள்ளன.
பேரியான்ட் - சி

பூக்களில், க

பவறுேட்டலவ அல்

களில்

ிக்ஸ் மற்றும் பகாபரா

ா ஆகியலவ

, அலவ பேரியந்த் என்றும் பேரிந்தத்தின் அ

படோல் என்றும் அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா.

ில்

ி

கு
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இகலயின் காலம்:
பதாடர்ச்சியான / ேசுலமயான - அத்தலகய தாவரங்களின் இல
எல்

கள்

ா ேருவத்திலும் காணப்ேடுகின்றன, பமலும் அலவ (வழ்ச்சி)
ீ

ஒன்றிலணவதில்ல
இல

. எ.கா. ேினஸ், சரகா இண்டிகா, படட்ோம்.

யுதிர் - அத்தலகய தாவரங்களின் அலனத்து இல

களும் ஒபர

பநரத்தில் சிந்தும் எ.கா. ஆசாதிராச்ச்தா.
காடுகஸ் - இல

கள் பதாற்றத்திற்குப் ேிறகு அல்

து பமாட்டு திறந்தவுடன்

விலரவில் விழும். எ.கா. உயர்ந்தது
இகல பேருகல்:
பகா

ின் இல

இலவ பகா

கள் - இல

ின் இல

கள் தண்டு முலனயில் காணப்ேடும்போது,

கள் என்று அலழக்கப்ேடுகின்றன. எ.கா.

மக்காச்வோளம், வஹாலிஹாக்.
ராமல் இல
இல

கள் - கிலளகளில் இல

கள் காணப்ேடும்போது, இலவ ராமல்

கள் என்று அலழக்கப்ேடுகின்றன. எ.கா. படல்பேர்கியா, ஜிஸிேஸ்.

தீவிர இல

கள் - சாதகமான ேருவத்தில், இல

முலனகளி

ிருந்து

உருவாகின்றன,

கள் நி

பமலும்

த்தடி தண்டுகளின்

அலவ

உருவாகின்றன என்று பதரிகிறது. இந்த வலக இல

பவர்களி

ிருந்து

கள் தீவிர இல

கள்

என்று அலழக்கப்ேடுகின்றன. எ.கா. முள்ளங்கி, டர்னிப்.

மினாவின் பவபனஷன்

AM

இல

களில் (

மினா) நரம்புகள் மற்றும் நரம்புகளின் ஏற்ோடு காற்பறாட்டம்

என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. இது 2 வலகயாகும்
பரட்டிகுப

கப

ாேில்

ட்:

இது

ம்,

எரிஞ்சியம்.

பகாண்டுள்ளது.
இலண:

இது

ஸ்மி

ாக்ஸ்,

பரட்டிகுப

டிபகாட்களில்
இது

காணப்ேடுகிறது.

இலணயான

பமாபனாபகாட்டுகளில்

காணப்ேடுகிறது.

டபயாஸ்பகாரியா,

ாகாசியா,

அப

விதிவி

க்கு

-

காற்பறாட்டத்லதக்
விதிவி

பகாப

க்கு

ாகாசியா.

-

இது

ட் காற்பறாட்டத்லதக் பகாண்டுள்ளது.

காற்வறாட்டத்கத மறுேீரகமத்தல்:
அதில்

ேிரதான

கட்டலமப்லேப்

நரம்பு

ேல்பவறு

போன்ற

வல

கிலளகளாக
லய

(நரம்புகள்) ேிரிக்கப்ேட்டு

உருவாக்குகிறது.

பரட்டிகுப

ட்

காற்பறாட்டம் 2 வலகயாகும்.
யூனிபகாஸ்படட்
இல

அல்

து

ேின்பனட்

-

இந்த

களில் ஒபர ஒரு முதன்லம நரம்பு அல்

வலக

காற்பறாட்ட

து நடுப்ேகுதி மட்டுபம
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உள்ளன,

அலவ

ே

ேக்கவாட்டு

விளிம்பு

யின்

வல

யலமப்லே உருவாக்குகின்றன. எ.கா. மா, பகாய்யா, ேீப்ேல்,

இல
ப

அல்

து

க்காம்ேின் நுனியி

மினாவின்

நுனிலய

நுனிலய

விட்டுவிட்டு,

இல

மல்டிபகாஸ்படட்

மற்றும்

நரம்புகலள

ோல்பமட்

- இந்த

ிருந்து எழும் ே
பநாக்கி

பநாக்கிச்

வலக

அலவ

பசன்று

ஒரு

காற்பறாட்டத்தில்

முதன்லம நரம்புகள் மற்றும்

பசல்கின்றன. இது

மீ ண்டும்

இரண்டு

வலககள் ✧ மல்டிபகாஸ்படட்
எழும் ே

லடவர்பஜன்ட்

- இல

முதன்லம நரம்புகள், மற்பறான்றி

க்காம்ேின்

நுனியி

ிருந்து இல

ிருந்து

ேிபளட்டின்

விளிம்லே பநாக்கி பவறுேடுகின்றன எ.கா. ேருத்தி, காஸ்டர், குக்குர்ேிடா,
திராட்லச.
✧ மல்டிபகாஸ்படட் குவிவு - இல
முதன்லம நரம்புகள். இல

ிருந்து வி

ிருந்து எழும் ே

யின் அடிப்ேகுதியில் அலவ பநருக்கமாக

அலமக்கப்ேட்டிருக்கின்றன,
ேகுதியி

க்காம்ேின் நுனியி

கி, இல

ஆனால்

ஒருவருக்பகாருவர்

நடுத்தர

யின் உச்சிலய பநாக்கி இலணகின்றன.

எ.கா. கற்பூரம், ஜிசிேஸ், பதஜ்ேத், சீனபராஸ், ேிளம்.
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இகண காற்வறாட்டம்:
இந்த வலக காற்பறாட்டத்தில், அலனத்து நரம்புகளும் ஒருவருக்பகாருவர்
இலணயாக

இயங்குகின்றன, அலவ

ேிலணயத்தி

ிருந்து

வருவதில்ல

.

அலவ 2 வலககள்.
யூனிபகாஸ்படட் அல்
நரம்லேக்

து ேின்பனட் - இந்த வலக ஒபர ஒரு முதன்லம

பகாண்டிருக்கிறது,

தருகிறது, அலவ

இல

இது

ே

ேிபளட்டின்

ேக்கவாட்டு

விளிம்லே

நரம்புகலளத்

இலணயாக

பநாக்கி

பசல்கின்றன, ஆனால் அலவ நரம்புகலளக் பகாண்டிருக்கவில்ல

. எ.கா.

வாலழப்ேழம், இஞ்சி, கன்னா.
மல்டிபகாஸ்படட் அல்
எழும் ே

பநாக்கி

க்காம்ேின் நுனியி

ிருந்து

முக்கிய நரம்புகள் மற்றும் பமல்பநாக்கி பசல்கின்றன.

✧ மல்டிபகாஸ்படட்
எழும்

து ோல்பமட் - இல

ே

லடவர்பஜன்ட்

முதன்லம

நரம்புகள்

- இல

க்காம்ேின்

மற்றும்

இல

பவறுேடுகின்றன. அலவ நரம்புகளாகப்

மற்றும் வல

யலமப்லே உருவாக்குவதில்ல

நுனியி

களின்

ிருந்து

விளிம்லே

ேிரிக்கப்ேடுவதில்ல

. எ.கா. பதங்காய், பததி

ேலன
✧ மல்டிபகாஸ்படட் குவிவு - இல
முதன்லம

நரம்புகள்

இயங்குகின்றன

மற்றும்

ப

க்காம்ேின் நுனியி

மினாவில்

இல

ிருந்து எழும் ே

வலளந்த

கத்திகளின்

உச்சிலய

முலறயில்
பநாக்கிச்

பசல்கின்றன. எ.கா. - பகாதுலம, சர்க்கலர-கரும்பு, மூங்கில்.
ஃபுர்பகட் காற்பறாட்டம் - நரம்புகள் இருமடங்காக கிலளக்கின்றன, ஆனால்

பரட்டிகு

ம்

மிகச்சிறந்த

அடியான்டம் (ஃபேர்ன்).

LE லீஃப் வலககள்

கிலளகளால்

உருவாகவில்ல

.

எ.கா.
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எளிய மற்றும் கூட்டு இகல:
எளிய இல

- எந்த ஆழத்திற்கும் பசருகப்ேட்ட ஒரு இல

நடுப்ேகுதி அல்
இல

து இல

எளிய இல

க்காம்பு வலர அல்

, ஆனால்

, ேின்னர் இந்த வலக

என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. மா, சீனபராஸ்,

ஃேிகஸ் போன்றலவ.
கூட்டு இல
இல

- ஒரு இல

, இல

கத்தி நடுப்ேகுதி அல்

க்காம்பு வலர பசருகப்ேட்டு, அலத ே

து

சிறிய ேகுதிகளாகப்

ேிரிக்கிறது, இது துண்டுப்ேிரசுரங்கள் என அலழக்கப்ேடுகிறது. இந்த வலக
இல

க

லவ இல

என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.

இது இரண்டு வககயாகும் ேின்னல் க

லவ இல

- இந்த வலக இல

நடு வி

ா எலும்புகளில்

ராச்சிஸ் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. ராச்சிகளின் இருபுறமும் துண்டு
ேிரசுரங்கள் ஏற்ோடு பசய்யப்ேட்டுள்ளன. எ.கா. பவம்பு.
இது பின்வரும் வகககளில் உள்ளது Ip ஒன்றிலணத்தல் - இந்த வலக இல

களில், ேிரிவு ஒரு முலற மட்டுபம

நிகழ்கிறது மற்றும் துண்டுப்ேிரசுரங்கள் ராச்சிகளின் இருபுறமும்
பநரடியாக இலணக்கப்ேடுகின்றன.
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Leap துண்டுப்ேிரசுரங்களின் எண்ணிக்லக சமமாக இருந்தால், இல
ேரிேிபனட் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. காசியா ஃேிஸ்து ா,
பசஸ்பேனியா
Le துண்டுப்ேிரசுரங்களின் எண்ணிக்லக ஒற்லறப்ேலட என்றால், அது
இம்ோரிேின்பனட் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. பராஸ், பவம்பு.
Ip ேிேின்பனட் - இரண்டு முலற ேின்பனட் க

லவ இல

எ.கா. அகாசியா,

குல்பமாகர், மிபமாசா.
✧ திரிேின்பனட் - மூன்று முலற ேின்பனட் க

லவ இல

எ.கா.

பமாரிங்கா.
✧ டிகம்ேவுண்ட் - ஒரு கூட்டு இல

, இது மூன்று முலற ேின்பனட்லட

விட அதிகம். எ.கா. பகரட், பகாத்தமல்

ோல்பமட் க
விளிம்ேி

லவ இல

ிருந்து இல

ி.

- இந்த வலக இல

களின் கீ றல் இல

க்காம்ேின் உச்சத்திற்கு இயக்கப்ேடுகிறது மற்றும்

அலனத்து துண்டுப்ேிரசுரங்களும் இல

க்காம்ேின் பமல் முலனயில்

இலணக்கப்ேடுகின்றன.
இது பின்வரும் வகககளில் உள்ளது If ஒன்றிலணத்தல் - ஒற்லற துண்டுப்ேிரசுரம் காணப்ேடும்போது. எ.கா.
எலுமிச்லச
If ேிஃபோ

ிபயட் - இரண்டு துண்டுப்ேிரசுரங்கள் இருக்கும்போது. எ.கா. ே au

ைினியா, பரக்பன
✧ ட்லரபோ
எ.கா. ஆக்ச

ியம், ேிக்பனானியா.

ிபயட் - மூன்று துண்டுப்ேிரசுரங்கள் இலணக்கப்ேடும்போது.
ிஸ், ஏகிள், ட்லரபோ

Et படட்ராஃபோ

ியம்

ிபயட் - நான்கு துண்டுப்ேிரசுரங்கள் இல

இலணக்கப்ேடும்போது. எ.கா. மார்சி
✧ மல்டிஃபோ
இல

க்காம்புடன்

ியா.

ிபயட் - நான்கு துண்டுப்ேிரசுரங்கலளக் கண்டறிந்தால்,

மல்டிஃபோ

ிபயட் ோல்பமட் க

அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. சில்காட்டன்.

லவ இல

என்று
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கபவலாடாக்ஸி:
இது ேின்வரும் வலகயாகும் மாற்று அல்

து சுழல் - ஒவ்பவாரு முலனயிலும் எழும் ஒற்லற இல

எ.கா. லசப்ரஸ் பராட்டாண்டஸ், சினபராஸ், கடுகு & சூரியகாந்தி ,.
எதிபரதிர் - முலனகளில் பஜாடிகளாக நிகழும் இல

இருக்க

ாம் -

கள், அலவ

.
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Ec விவாதம்: அடுத்த பமல் அல் து கீ ழ் பஜாடிக்கு சரியான பகாணத்தில்
நிற்கும் இல கள் எ.கா. கப ாட்பராேிஸ், முபசண்டா.
சூப்ேர்போஸ்:

Ps

அடுத்த

பஜாடி

இல

கள்

ஒபர

விமானத்தில்

ஒரு

பஜாடிக்கு பமல் பநரடியாக நிற்கின்றன எ.கா. லசடியம்
(பகாய்யா), இக்பஸாரா.
சுழல்

- ஒவ்பவாரு

முலனயிலும்

இரண்டு

பநரியம், அல்ஸ்படானியா.

சுழல்

மாற்று

எதிர் decussate

பைட்படாபராேில்
வலக இல
பமம்ோட்டு
வடிவத்தின்

களுக்கு

எதிர் சூப்பர் வபாஸ்

பமல்

சுழன்றது

களின் நிகழ்வு ஆகும். இது மூன்று வலகயாகும் -

கள்

ி:

பவவ்பவறு

பவவ்பவறு

கா

வடிவங்கள்

கட்டங்களில்

அல்

தாவரத்தின் இடங்களில் நிகழ்கின்றன எ.கா. கடுகு, பசாஞ்சஸ், யூக
சுற்றுச்சூழல்

எ.கா.

ி - இது ஒபர தாவரத்தில் ஒன்றுக்கு பமற்ேட்ட

பைட்படாபராேில்
இல

இல

பைட்படாபராேில்

ி:

இது

நீர்வாழ்

தழுவல்

மற்றும்
து

ஒபர

ிப்டஸ்.

ஆகும்,

இது

போதுவாக பவரூன்றிய லைட்பராஃலேட்டுகளில் காணப்ேடுகிறது. இதில்,
நீரில் மூழ்கிய இல

கள் மிதக்கும் மற்றும் வான்வழி இல

பவறுேடுகின்றன. எ.கா.

ிம்பனாேி

ா, பைட்படபராேில்

களி

ிருந்து

ா, ரான்கு

ஸ்

அக்வாடில்ஸ், தனுசு.
ேழக்கமான பைட்படாபராேில்

ி: ேழக்கத்தின் காரணமாக முதிர்ந்த இல

கள்

அவற்றின் வடிவத்திலும் கீ றல்களிலும் பவறுேடுகின்றன எ.கா. ஆர்படாகார்ேஸ்
(ே

ா ேழம்).

✔இகலகளின் மாற்றம்
இல

படன்ட்ரில் - அதில், முழு இல

மாற்றப்ேட்டது, இது இல

பமல்

படண்ட்ரில் எ.கா.

ிய நூ

ாக

ாதிரஸ் அோகா (காட்டு
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ேட்டாணி).
துண்டுப்ேிரசுரம் படண்ட்ரில் - துண்டுப்ேிரசுரம் படன்ட்ரில் போன்ற
கட்டலமப்ோக மாற்றப்ேடும்போது அலத துண்டுப்ேிரசுரம் படன்ட்ரில்
என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. ேிஸம் சாடிவம் (கார்டன் ேட்டாணி),
ாதிரஸ் ஓபடாரடஸ் (இனிப்பு ேட்டாணி)
இல

முதுபகலும்பு - இல

கள் அல்

து துண்டுப்ேிரசுரத்தின் எந்த

ேகுதியும் கூர்லமயான முதுபகலும்ோக மாற்றப்ேடுகின்றன. எ.கா.
அஸ்ோரகஸ், ஓேன்ஷியா, கற்றாலழ, ஆர்பகபமான்.
இல

அளவுபகால் - அதில், இல

கள் பமல்

கட்டலமப்பு போன்ற ஒரு சவ்வு அல்

ியதாகவும், வறண்டதாகவும்,

து காகிதத்லத உருவாக்கி, ஃேிகஸ்

மற்றும் டமரிக்ஸ், ரஸ்கஸ், காசுரினா போன்ற அச்சு பமாட்டுகலளப்
ோதுகாக்க உதவுகின்றன.
இல

குடம் - சி

தாவரங்களின் இல

கள் குடம் வடிவத்திற்கு

இல

சிறுநீர்ப்லே - சி

தாவரங்களில், இல

இல

பகாக்கிகள் - சி

தாவரங்களில் முலனய துண்டுப்ேிரசுரங்கள்

மாற்றியலமக்கப்ேடுகின்றன. எ.கா. பநபேன்டஸ், டிஸ்கிடியா.

மாற்றப்ேடுகின்றன. உட்ரிகுப

ரியா.

கள் சிறுநீர்ப்லேயாக

வலளந்த பகாக்கிகளாக மாற்றியலமக்கப்ேடுகின்றன. எ.கா. ஆர்பகபமான்,
ஓேன்ஷியா, கற்றாலழ, பூலனயின் ஆணி (ேிக்பனானியா அன்குயிஸ் பகட்டி)

ஃேிப ாட் - அதன், இல க்காம்பு தட்லடயான கட்டலமப்ோக மாறி சாதாரண
இல களாக பசயல்ேடுகிறது. எ.கா. ஆஸ்திபர ிய அகாசியா.
ஒளிரும்

இல

இல

கள் உள்ளன.

கள்

- பவங்காயம்

மற்றும்

பூண்டு

உணவில்

ஒளிரும்

UNIT-II
INFLORESCENCE
ம

ர் அச்சில் பூ ஏற்ோடு மஞ்சரி என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.

வரஸ்வமாஸ்

-

இந்த

வலக

மஞ்சரிகளில்

ேிரதான

அச்சு

பதாடர்ந்து

வளர்கிறது மற்றும் ஒரு பூவில் முடிவலடயாது மற்றும் ேலழய பூக்கள்
அடிவாரத்லத

பநாக்கி

அலமக்கப்ேட்டிருக்கும்

மற்றும்

இளம்

பூக்கள்

நுனியில் இருக்கும் அக்பராேீட்டல் முலறயில் ேக்கவாட்டாக பூலவ விட்டு
விடுகின்றன.

பூஞ்லச

அக

மாக

இருக்கும்போது

ம

ர்கள்

லமயமாக

அலமக்கப்ேட்டிருக்கும்.
இது பவவ்பவறு வலககலளப் ேின்ேற்றுகிறது:
பரஸ்மி

- பேன்குங்கிள்

(ேிரதான

அச்சு) நீளமாகவும்,

பூக்கள் ோதத்தில் இருக்கும் போது. எ.கா. முள்ளங்கி,
சிலுலவ குடும்ேத்தின் சிறப்ேியல்பு அம்சம்
பேன்குங்கிள் கிலளத்ததும், ஒவ்பவாரு கிலளயும் பரஸ்பமாஸ் போன்ற
ம

ர்ச்பசடிகலளக் பகாண்டிருக்கும், அலவ காம்ேவுண்ட் பரஸ்மீ அல்

பேனிகல் எனப்ேடும் அக்பராேீட்டல் முலறயில்

து

அலமக்கப்ேட்டிருக்கும்.

எ.கா. குல்பமாகர், பவம்பு.
ஸ்லேக்

- அதில்

பேன்குல்

நீளமானது, ஆனால்

பூக்கள்

இருோல்

மற்றும்

காம்ேற்றலவ. எ.கா.

அச்சிரந்தஸ்
பேன்குல்

கிலளத்ததும்,

ஒவ்பவாரு

கிலள

கரடி

போன்றது, ேின்னர் பூ பகாண்ட சிறிய கிலள ஸ்லேக்ப
ஏற்ோடு

ஸ்லேக்ப

ட்

ஸ்லேக்

என்றும்

ஸ்லேக்,

மஞ்சரி

ட் என்றும் இந்த

அலழக்கப்ேடுகிறது. குடும்ே

கிராமினியின் சிறப்ேியல்பு மஞ்சரி.
பகட்கின்
ே
ோ

-

வனமாகவும்
ீ

அதில்

சிறுநீரகம்

இருக்கும், பமலும்

பமல்

ியதாகவும்,

பூக்கள்

காம்ேற்ற

நீளமாகவும்,
மற்றும்

ஒபர

ினமானலவ. சிறுநீரகம் ஊசல் ஆகும்.

எ.கா. மல்பபரி, பபத்துலா, ஓக்.
ஸ்பேடிக்ஸ் - அதில் சிறுநீரகம் தடிமனாகவும், நீளமாகவும்,
சலதப்ேற்றுள்ளதாகவும் இருக்கும், பமலும் சிறிய காம்ேற்ற மற்றும் ஒபர
ோ

ின ஆண் மற்றும் பேண் பூக்கலளக் பகாண்டிருக்கிறது.

எ.கா. பகாவலாகாேியா, மக்காச்வோளம், அவராயிட்ஸ், பாம்ஸ்.
பகாரிம்ப் - அதில் சிறுநீரகம் குறுகியது மற்றும் அலனத்து பூக்களும் ஒபர
மட்டத்தில் உள்ளன, ஏபனனில் கீ ழ் பூவில் பமல் ஒன்லற விட நீண்ட
ோதத்தில் உள்ளது. பகண்டிடஃப்ட் (ஐபேரிஸ் அமரா).
இந்த வலக மஞ்சரி பூஞ்லச கிலளகளாக இருந்தால், ஒவ்பவாரு கிலளயிலும்
பூ பகாத்து உள்ளது, ேின்னர் இந்த வலக மஞ்சரி காம்ேவுண்ட் பகாரிம்ப் என்று
அலழக்கப்ேடுகிறது.
எ.கா. கா

ிஃேிளவர்,

* கடுகு பகாரிம்போஸ் பரஸ்மீ வலக மஞ்சரி உள்ளது
அம்பேல் - பவவ்பவறு ம

ர்களின் ம

ர் தண்டுகள் அதிகமாகபவா அல்

குலறவாகபவா சம நீளமுள்ள ஒரு மஞ்சரி, ஒபர புள்ளியில் இருந்து
எழுகின்றன. பூக்களின் தண்டுகளின் அடிப்ேகுதியில், இன்படக்ரூலவ
உருவாக்கும் ப்ராக்ஸின் சுழற்சி உள்ளது.
எ.கா. பசன்படல்

ா

இந்த வலக மஞ்சரிகளில், சிறுநீரகம் கிலளத்திருந்தால், ஒவ்பவாரு
கிலளயிலும் பூ பகாத்து இருந்தால், இந்த வலக மஞ்சரி க
என அலழக்கப்ேடுகிறது.

லவ குலட

து

எ.கா. பகாத்தமல்
ஃபோனிகு

ி,

ம், சீரகம்.

Umbeliferae இன் சிறப்ேியல்பு
அம்சம்.
* பவங்காயத்தில் ஸ்வகபிபகரஸ் பதாப்புள் காணப்படுகிறது
வகபிடூலம்

/ வரஸ்வமாஸ்

தகல

மந்தமானது மற்றும் அது அக

- அதில்

சிறுநீரகத்தின்

வளர்ச்சி

மாகவும், தட்லடயான குழிவான அல்

து

குவிந்ததாகவும் மாறும். அதன் மீ து சிறிய பூக்கள் காணப்ேடுகின்றன. இந்த
பூக்கள்

புபளாபரட்

என்று

அலழக்கப்ேடுகின்றன.

பகேிட்டூ

த்தின்

அலனத்து பூக்களும் ஒபர மாதிரியாக இருந்தால், அது ஒபரவிதமானதாக
அலழக்கப்ேடுகிறது.

இரண்டு

பவவ்பவறு

வலக

புபளாபரட்,

பர

ஃப்பளாபரட் மற்றும் டிஸ்க் ஃப்பளாபரட் ஆகியலவ ஒபர மஞ்சரிகளில்
இருந்தால், அது
வலக
ம

ைீட்படாபராகமஸ்

மஞ்சரி

பூக்கள்

ட்டுத்தன்லமயுடன்

அதற்கு
பமம்ேட்ட

பமற்ேட்ட
வலக

இருக்க

என்று

ஒபர

ோ

ாம்.

இந்த

ஈடுோடுகளால்

அலழக்கப்ேடுகிறது. இந்த
ின,

இருோல்

மஞ்சரி

சூழப்ேட்டுள்ளது.

ஒன்று
இது

மற்றும்
அல்

து

மிகவும்

மஞ்சரி. எ.கா. சூரியகாந்தி, ஜின்னியா, பமரிபகால்ட்,

காஸ்பமாஸ்.
அஸ்படபரசி குடும்ேத்தின் சிறப்ேியல்பு அம்சம்.
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Y லசபமாஸ்
இந்த வலக மஞ்சரிகளில், பூக்கள் ஒரு பூவில் முடிவலடயும். அதில் ேலழய
பூக்கள் நுனியில் உள்ளன மற்றும் இளம் பமாட்டுகள் அடித்தளத்லத பநாக்கி
அலமக்கப்ேட்டிருக்கும். இந்த ஏற்ோட்லட ோசிபேட்டல் அடுத்தடுத்து என்று
அலழக்கப்ேடுகிறது.
இது ேின்வரும் வலககளில் உள்ளது.

Uniparous cyme / Monochasial cyme - பூவில் முடிவலடயும் பநரத்தில்
ேக்கவாட்டு கிலளலய உருவாக்கும் பூவில் முடிவலடயும் பேன்குல். இது
இரண்டு வலகயாகும் பை

ிகாய்டு லசம் - அலனத்து ேக்கவாட்டு கிலளகளும் ஒபர ேக்கத்தில்

பேன்கு

ில்

உருவாகும்போது

அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. ைீ

அது

பை

ிகாய்டு

லசம்

என்று

ிபயாட்பராேியம், சரகா, அட்பராோ, டதுரா.

ஸ்கார்ேிபயாயிட் லசம் - அதில் ேக்கவாட்டு கிலள மாறி மாறி இடது

மற்றும் வ

து ேக்கத்தில் உருவாகிறது. எ.கா. ேிக்பனானியா,

ரிஃேிடியம் - பமாபனாகாசியல் லசமில் அலனத்து பூக்களும் ஒபர
விமானத்தில் ேிறக்கின்றன. எ.கா. பசா

இருவலக அல்

து இருமுலன லசம் - அதில் சிறுநீரகம் ஒரு பூவில்

முடிவலடகிறது,
ேக்கவாட்டு

னம் நிக்ரம்

சிறுநீரகத்தின்

கிலளகள்

அடிப்ேகுதியில்

எழுகின்றன,

அலவ

இருந்து

இரண்டு

ஒரு

பூவிலும்

முடிவலடகின்றன, இப்போது இந்த ேக்கவாட்டு கிலளகளிலும் இபத
ஏற்ோடு நிகழ்கிறது.
எ.கா. பூபகய்ன்வில்

ா, மல்

ிலக, பதக்கு, மிராேி

ிஸ், டயான்தஸ்,

நிக்டாண்டஸ்.

மல்டிோரஸ்

லசம்

/ ோ

முடிவலடகின்றன, அதன்
கிலளகள்

ிபசசியல்

- அதில்

அடிவாரத்தில்

எழுகின்றன, அலவ

பூவிலும்

பூக்கள்

இருந்து

ே

ஒரு

பூவில்

ேக்கவாட்டு

முடிவலடகின்றன, இந்த

ஏற்ோடு இப்போது இந்த ேக்கவாட்டு கிலளகளிலும் நிகழ்கிறது. எ.கா.
கப

ாட்பராேிஸ் (மாதர்), பநரியம், அஸ்பகல்ேியாஸ், ைபம

ியா.

18

✔ இன்ஃப்வளாபரபேன்ஸின் ேிறப்பு வகக
சயாதியம்

விளிம்ேில்

-

ஒரு

உருவாக்குவதற்கு ப்ராக்ட்ஸ் அல்
பகாப்லே

வடிவ

அலமப்ேின்

பகாப்லே

வடிவ

து இன்டூக்யூர் இலணக்கப்ேடுகின்றன.

லமயப்

ேகுதியில்

ஒரு

காணப்ேடுகின்றன, அலவ முதிர்ச்சியலடந்தன. பேடிக
காரணமாக

இது

பகாப்லே

அலமப்லே

வடிவ

அலமப்ேி

பேண்

பூக்கள்

ின் வளர்ச்சியின்

ிருந்து

பவளிவருகிறது.

பேண் பூ பேரிய எண். சிறிய ஆண் பூக்களின். ஆண் பூ, சுற்றுவட்டத்லத
பநாக்கிய

பூலவ

விட

முதிர்ச்சியலடந்த

லமயத்லத

பநாக்கி

அலமந்துள்ளது. இந்த மஞ்சரி யூபோர்ேியாசி குடும்ேத்தில் யூபோர்ேியா,
ோயின்பசட்டியா, பேடி
பவர்டிகில்

ாந்தஸ் போன்றவற்றில் காணப்ேடுகிறது.

ாஸ்டர் - முலனயின் இருபுறமும் அமுக்கப்ேட்ட சுழல் வடிவத்தில்

பமாபனாகாசியல் லசமில் (ஸ்கார்ேிபயாயிட்) முடிவலடயும் ஒரு லடபசஷியல்
லசமில் ேிறந்த துலண-பசசில் 3-9 பூக்களின் பகாத்து. எதிர் பகாத்துகள் அதிக
கூட்டம்

காரணமாக

சுழல்

அல்

து

பவர்டிக

ின்

பதாற்றத்லத

தருகின்றன.

பவர்டிகல்கள் பமலும் பரஸ்பமாஸ் முலறயில் அலமக்கப்ேட்டன எ.கா. ஒசிமம்
(துளசி), சால்வியா. ப

லைோன்படாடியம்
பகாப்லேயில்

ேிபயட்பட குடும்ேத்தின் சிறப்ேியல்பு மஞ்சரி.

- அதில்

சிறுநீரகம்

கட்டலமப்பு

போன்ற

மாற்றியலமக்கப்ேடுகிறது. பகாப்லேயின்

குறுகிய

அடிப்ேகுதியில்

பேண் பூக்கள் வளரும் போது வாலய பநாக்கி ஆண் பூ உருவாகிறது.
இந்த மஞ்சரிகளில் மூன்று வலகயான பூக்களும் உள்ளன. எ.கா. ேனியன்,
ேீப்ேல், ஃேிகஸ் இனங்கள்.
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பகானந்தியம்: படார்சிடீனியாவில், வாங்குதல் சாஸர் வடிவமாகி அதன்
விளிம்புகள் சற்று வலளந்திருக்கும். ஃப்பளாபரட்டுகளின் ஏற்ோடு
லைோன்படாடியத்லத ஒத்ததாகும்.

க

ப்பு மஞ்சரி - சி

முலறயில் க

பநரங்களில் பூக்கள் பரஸ்பமாஸ் மற்றும் லசபமாஸ்

ப்பு மஞ்சரி எனப்ேடும் ஒபர பேன்கு

ில்

அலமக்கப்ேட்டிருக்கும்.
Sp க

ப்பு ஸ்பேடிக்ஸ் - வாலழப்ேழம்

✧ லசபமாஸ் பரஸ்மி அல்

து

லதர்சஸ் - திராட்லச.

பூ
ம

ர் மிகவும் அமுக்கப்ேட்ட மற்றும் மாற்றியலமக்கப்ேட்ட இனப்பேருக்க

ேடப்ேிடிப்பு என வலரயறுக்கப்ேடுகிறது. பூ எழும் ேகுதிலய ப்ராக்ட் என்று
அலழக்கப்ேடுகிறது. பூவில் குறுகிய அல்

து நீளமான ம

இது பேடிகல் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. பேடிக
பகாள வடிவ அல்

ர் தண்டு உள்ளது,

ின் பமல் ேகுதி வக்கம்,
ீ

து கூம்பு வடிவமானது, இது தா

மஸ் / பரபசப்டாக்கிள்

என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.
ம

ர் இல

கள் அதில் உள்ளன.

ஒரு பூவில் 4 வலக ம
Al பசேல்

இதழ்

ர் இல

கள் காணப்ேடுகின்றன.

Ame ஸ்படமன்

கார்ேல்

20

21

✔ மலருடன் பதாடர்புகடய ேில போற்கள்
முழுலமயான ம

ர் - க

ிக்ஸ், பகாபரா

ா, ஆண்ட்பராசியம் மற்றும்

கிபனாசியம் இருக்கும்போது.
முழுலமயற்ற ம
இருோல் ம

ர் - நான்கு சுழல்களில் ஒன்லறக் பகாண்ட ம

ர்.

ர் - ஒபர பூவில் கிபனாசியம் மற்றும் ஆண்ட்பராசியம்

இரண்டும் உள்ளன.
ஒபர ோ

ின ம

ர் - ஆண்ட்பராசியம் (ஸ்டாமிபனட் ம

கிபனாசியம் (ேிஸ்டில்ப

ட் ம

ர்) அல்

து

ர்) அவற்றில் ஏபதனும் ஒன்று பூவில்

உள்ளது.
பமாபனாசியஸ் ஆல

- ஆண் மற்றும் பேண் பூக்கள் இரண்டும் ஒபர

தாவரத்தில் இருக்கும்போது. எ.கா. பகாபகாஸ், ரிக்கினஸ், பகாப
ஜியா, அக

ாகாசியா,

ிஃோ.

லடபயாசியஸ் ஆல

- ஆண் மற்றும் பேண் பூக்கள் தனித்தனி தாவரத்தில்

இருக்கும்போது எ.கா. மல்பேரி, ேப்ோளி.
ே

தாரமண ஆல

மற்றும் நடுநில
ே

- ஒபர ோ

ினத்தில் (ஆண் அல்

பூக்கள் ஒபர தாவரத்தில் இருக்கும்போது எ.கா. மா,

பகாணம்.

பமாபனாகார்ேிக் ஆல

- பூக்கள் மற்றும் ேழங்கலள வாழ்க்லகயில் ஒரு

முலற மட்டுபம உற்ேத்தி பசய்யும் ஆல
நீ
ோ

து பேண்), இருோல்

எ.கா. ேட்டாணி, கடுகு, மூங்கில்,

க்கத்தாலழ.
ிகார்ேிக் ஆல

- வாழ்க்லகயில் ே

முலற பூக்கள் மற்றும் ேழங்கலள

உற்ேத்தி பசய்யும் தாவரங்கள், எ.கா. பேரிக்காய், மா,
அக்

ாலமடியஸ் ம

ர் - ம

ர்கள் பசப்ேல்கள் மற்றும் இதழ்கள் இல்

நிர்வாணமாக உள்ளன எ.கா. pipraceae.

ாமல்

பமாபனாக்ளலமடியஸ் ம
(பேரியான்ட்) எ.கா. ே
Ich டிக்ளலமடியஸ் ம
பைமிலசக்ளிக் அல்

பகாபனபச,

கா

ி

ிபயசி.

ர்: பூவில் இரு துலண பவார்ல்களும் உள்ளன.

து ஸ்லேபராலசக்ளிக் ம

வட்டங்களில் உள்ளன, சி
ரனுன்குப

ர்: ஒபர ஒரு துலண சுழல் மட்டுபம உள்ளது

ர்: சி

ம

ர் ோகங்கள்

சுழல் முலறயில் அலமக்கப்ேட்டிருக்கும். எ.கா.

சி.

ிஃேிபளாரி: பசய

ற்ற பமாட்டுகளி

ிருந்து ேலழய தண்டு மீ து பூக்களின்

உற்ேத்தி எ.கா. ஆர்ட்பராகார்ேஸ், ஃேிகஸ்.

பூவின் சமச்சீர்லம - ம

ர் இல

கள் ஒரு பூவில் சுழற்சி முலறயில்

அலமக்கப்ேட்டிருந்தால், அது சுழற்சி ம
ம

ர் இல

ர் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.

கள் சுழல் முலறயில் அலமக்கப்ேட்டிருந்தால், அது சுழல் ம

என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. ம

ர் சமச்சீர்நில

ஆக்டிபனாமார்ேிக் / பரடியல் / பரகு

மூன்று வலக -

ர்

ர் - பூலவ எந்த பசங்குத்து

விமானத்தினாலும் இரண்டு சம ேகுதிகளாகப் ேிரிக்கும்போது, அது
ஆக்டிபனாமார்ேிக் ம

ர் எ.கா. கடுகு, சீனா பராஜா, டதுரா, மிளகாய்.

ஜிபகாமார்ேிக் / இருதரப்பு - ஒரு பசங்குத்து விமானத்தால் மட்டுபம பூலவ
இரண்டு சம ேகுதிகளாகப் ேிரிக்கும்போது, அது ஜிபகாமார்ேிக் ம
ேட்டாணி, ேீன், குல்பமாைர், காசியா.

ர் எ.கா.

இது சராசரி விமானத்தி ிருந்து, இரண்டு சம ேகுதிகளாகப் ேிரிக்கப்ேட்டால்,
அது சராசரி லசபகாமார்ேிக் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது, எ.கா.
Ocimum (துளசி)
ஆனால் அலத இரண்டு சம ேகுதிகளாகப் ேிரித்தால், ேக்கவாட்டு விமானம்
மூ

ம் அது ேக்கவாட்டு ஜிபகாமார்ேிக் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.

சமச்சீரற்ற / ஒழுங்கற்ற - எந்த விமானத்தி
ேகுதிகளாக

ேிரிக்க

முடியாதபோது,

ிருந்து பூலவ இரண்டு சம

அது

சமச்சீரற்ற

ம

ர்

என்று

அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. கன்னா.
பூவில் உள்ள உள்

ீட்ேி:

அந்பதாஃபோர் - க

ிக்ஸ் மற்றும் பகாபரா

ாவுக்கு இலடயி

ான

இன்டர்பனாட் அந்பதாஃபோர் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. சிப
ஆண்ட்பராஃபோர் - பகாபரா

இலடயி

ன்

ாவிற்கும் ஆண்ட்பராசியத்திற்கும்

ான இன்டர்பனாட் ஆண்ட்பராஃபோர் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.

எ.கா. ோஸிஃப்பளாரா
கிபனாஃபோர்

- ஆண்ட்பராசியத்திற்கும்

கிபனாசியத்திற்கும்

இலடயி

ான

இன்டர்பனாட் கிபனாஃபோர் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. கப்ோரிஸ்.
கினான்ட்பராஃபோர் அல்
மற்றும்

து ஆண்ட்பராஜிபனாஃபோர் - ஆண்ட்பராஃபோர்

கிபனாஃபோர்

காணப்ேடும்போது,

ஆகிய

இந்த

ஆண்ட்பராஜிபனாஃபோர்

இரு

நில

என்று

நில

களும்

ஒபர

ஜினாண்ட்பராஃபோர்

அலழக்கப்ேடுகிறது.

எ.கா.

பூவில்
அல்

து

கிளிபயாம்

கினந்திரா.
கார்போஃபோர்

-

பகாரியாண்ட்ரம்

கார்ேல்களுக்கு

அப்ோல்

தா

மஸின்

நீளம்.

எ.கா.

குறிப்பு : - தாய் அச்சுக்கு அருகில் இருக்கும் பூவின் ஒரு ேகுதி ேின்புற
ேகுதியாகும், அபத சமயம் தாய் அச்சி

ிருந்து பவகு பதால

வில் உள்ள

ேகுதி பூவின் முன்புற ேகுதியாகும்.

✔ மலர் இகலகளின் பேருகல்
லைபோகினஸ்
கருப்லேயின்
என்று

நில
கீ பழ

-

இதழ்கள்,

அலமந்திருக்கும்

அலழக்கப்ேடுகிறது,

சீப்ேல்கள்

மற்றும்

போது, பூலவ

பமலும்

இந்த

நில

மகரந்தங்கள்

லைபோகினஸ்
யில்

கருப்லே

உயர்ந்ததாக இருக்கும். எ.கா. கடுகு, சீனபராஸ், கத்திரிக்காய்.
பேரிஜினஸ்

நில

-

அதில்

தா

மஸ்

பமல்பநாக்கி

வளர்ந்து

ஒரு

பகாப்லே வடிவ அலமப்லே உருவாக்குகிறது. கிபனாசியம் லமயத்தில்
அலமந்துள்ளது மற்றும் பூவின் ேிற ேகுதிகள் தா

மஸின் விளிம்ேில்

கிட்டத்தட்ட அபத மட்டத்தில் அலமந்துள்ளன. இது பேரிஜினஸ் என்று
அலழக்கப்ேடுகிறது. இங்குள்ள கருப்லே ோதி தாழ்வான எ.கா. ேிளம், ேீச்,
பராஜா.
எேிஜினஸ்

நிேந்தலன

- தா

மஸின்

விளிம்பு

கருப்லே

முழுவதுமாக

அலடத்து, அதனுடன் இலணந்தால், பூவின் மற்ற ேகுதிகள் கருப்லேயின்
பமப

எழுகின்றன,

கருப்லே

தாழ்வானது

என்றும்

இந்த

நில

எேிஜினஸ் எ.கா. என அலழக்கப்ேடுகிறது. பகாய்யா, பவள்ளரி மற்றும்
சூரிய பூவின் கதிர் பூக்கள்

குறிப்புகள்:
ப்ராக்ட்ஸ்: ப்ராக்ட்ஸ் என்ேது பூவின் அச்சில் இருக்கும் சிறப்பு இல
ப்ராக்டீட் - ப்ராக்படட் பகாண்ட பூலவ ப்ராக்படட் ம

கள்.

ர் என்று

அலழக்கப்ேடுகிறது.
இன்பவாலூக்பர - சிறுநீர்க்குழாலயச் சுற்றியுள்ள ப்ராக்டின் சுழல் இன்டூக்பர
என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.
இன்பவாலூபசல் - ப்ராக்டிபயா

ின் குழு இன்குலூபசல் என்று

அலழக்கப்ேடுகிறது.
ஸ்பேத் - பூக்களில் பேரிய ப்ராக்ட் முழு மஞ்சரிகலளயும் முழுலமயாக
இலணக்கும் போது, அது ஸ்பேட் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா.
வாலழ, மக்காச்பசாளம்.
பேட்ட

ாய்டு ப்ராக்ட் - பூவின் அளலவ விட பூவின் அளலவ விட

அதிகமாக இருக்கும் போது இலவ ேல்பவறு வண்ணங்களில் இருக்கும்
போது அது பேட்ட
பூபகன்வில்

ாய்டு ப்ராக்ட் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா.

ா.

ேளேளப்ோனது - சிறிய, உ

ர்ந்த, பசதில்களான ேளேளப்ோனது ேலச என

அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. பகாதுலம, புல்.
AL CALYX

பூவின் பவளிப்புற சுழல் க

ிக்ஸ் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. இந்த சுழ

ஒவ்பவாரு

அலனத்து

உறுப்ேினரும்

பசப்ேல்களும்

ின்

ஒருவருக்பகாருவர்

விடுேடும்போது பசோல் என்று அலழக்கப்ேடுகிறார்கள், ேின்னர் அது ோ
பசோ

ி-

ஸ் நிேந்தலன எ.கா. கடுகு, முள்ளங்கி. சீப்ேல்கள் ஒருவருக்பகாருவர்

இலணக்கப்ேடும்போது, அது

காபமாபசோ

ஸ்

நிேந்தலன

எ.கா. ேருத்தி,

டதுரா, கத்திரிக்காய்.
முபசண்டாவின் க
போன்ற ஒரு இல

ிக்ஸில், பசப்ோ

ில் ஒன்று விரிவலடந்து அலமப்பு

லய உருவாக்குகிறது. இது பவள்லள அல்

ேிரகாசமான நிறமாக இருக்க

து

ாம். இது பூச்சிகலள ஈர்க்கிறது, இதனால்

விளம்ேரக் பகாடியாக பசயல்ேடுகிறது.
டிராோவில், க

ிக்ஸ் முதுபகலும்புகளாக மாற்றப்ேட்டு ேழங்கலளப் ோதுகாக்க

உதவுகிறது.
ஆர்பகபமான் முதுபகலும்புகள் பசப்ே

பமாட்லட ோதுகாக்கின்றன.

ின் பமற்ேரப்ேில் உள்ளன, அலவ பூ

ார்க்ஸ்பூர் மற்றும் ோல்சம் ஆகியவற்றில், பசப்ே

ின் ேின்புற ேகுதி ஒரு

குறுகிய குழாயாக மாற்றப்ேடுகிறது. இந்த அலமப்பு பசேல் ஸ்ேர் என்று
அலழக்கப்ேடுகிறது. பூச்சி ஈர்ப்ேிற்காக அதில் பதன் பசமிக்கப்ேடுகிறது.

அஸ்படபரசி குடும்ேத்தில், சீப்ேல்கள் பைரி அலமப்ோக மாற்றப்ேடுகின்றன.
இது ேப்ேஸ் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. ேப்ேஸ் ஒரு மாற்றியலமக்கப்ேட்ட
க

ிக் மற்றும் ேழங்கலள சிதறடிக்க உதவுகிறது.

P சீேல்களின் கா

ம்

காடுகஸ் - பூ பமாட்டு திறக்கும் பநரத்தில் பசேல்கள் விழும். எ.கா. ோப்ேி.
இல

யுதிர் - மகரந்தச் பசர்க்லகக்குப் ேிறகு பசேல்கள் விழும் எ.கா. கடுகு

பதாடர்ந்து - சீப்ேல்கள் விழாமல் ேழத்துடன் இலணந்திருந்தால். எ.கா.
தக்காளி, பகப்சிகம், கத்திரிக்காய், காட்டன், டதுரா.
* சி

பநரங்களுக்கு கீ பழ, பசேல்கலளப் போன்ற ஒரு சுழல்

காணப்ேடுகிறது, இது எேிகா

ிக்ஸ் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா.

மால்பவசி குடும்ேம்

OR பகாபரா
பூவின்

ா

இரண்டாவது

உறுப்ேினரும்
வடிவமும்

சுழல்

பேட்டல்ஸ்

அளவும்

பகாபரா
என்றும்

ஒத்ததாக

ா

என்றும்

அதன்

அலழக்கப்ேடுகிறது.

இருக்கும்போது

அது

அலழக்கப்ேடுகிறது, அபத சமயம் அலவ ஒத்ததாக இல்
சமச்சீரற்றலவ. அலனத்து இதழ்களும் இ
இலணக்கப்ேடும்போது
காபமாபேட்ட

அலத

ோ

ஒவ்பவாரு
இதழ்களின்

சமச்சீர்

என்று

ாதபோது அலவ

வசமாக இருக்கும்போது, இதழ்கள்
ிபேட்ட

ஸ்

என்றும்,

ேின்னர்

ஸ் என்றும் அலழக்கப்ேடுகிறது.

பகாவராலா
வின்
படிவங்கள்
பாலிபபட்ட
லஸ்
சிலுலவ - 4 இதழ்கள் அதில் உள்ளன. இதழின் கீ ழ் குறுகிய ேகுதி நகம்
என்றும் பவளிப்புற அகன்ற ேகுதி மூட்டு என்றும் அலழக்கப்ேடுகிறது.
இந்த இதழ்கள் குறுக்கு வழியில் அலமக்கப்ேட்டுள்ளன. எ.கா. முள்ளங்கி,
கடுகு.
காரிபயாேில்ப

சியஸ் - இது 5 இதழ்கலளக் பகாண்டுள்ளது, இதழ்களின்

நகம் குறுகியதாகவும், இதழ்களின் உறுப்பு வ

து பகாணத்தில் இருந்து

நகம் வலரயிலும் எ.கா. டயான்தஸ்.
பராசாசியஸ் - இது 5 அல்

து அதற்கு பமற்ேட்ட இதழ்கலளக்

பகாண்டுள்ளது. அதில் நகங்கள் இல்ல

மற்றும் லககால்கள் பதாடர்ந்து

பவளிப்புறமாக ேரவுகின்றன. எ.கா. பராஸ், பதங்காய்.

காவமாபபட்டலஸ்
காம்ோனுப

ட் - ஐந்து இதழ்கள் மணி போ

எ.கா. புலகயில

, ராஸ்பேர்ரி, காம்ோனு

புனல் வடிவ அல்

து இன்ேண்டிபு

ஏற்ோடு பசய்யப்ேட்டுள்ளன.

ா.

ிஃோர்ம் - இதழ்கள் ஏற்ோடு போன்ற

புனல் எ.கா. டதுரா, ரயில்பவ க்ரீப்ேர்.
குழாய் - இதழ்கள் குழாய் போன்றலவ. சூரியகாந்தியின் வட்டு பூக்கள்.

கைவகாமார்பிக் பாலிபபட்டலஸ் பகாவராலா பாபிலிவயாவனேியஸ்
மிகப்பேரியது

- ஐந்து

மற்றும்

அலழக்கப்ேடுகிறது.

பவக்ஸி

உள்ளடக்கியது, அலவ
உட்புற

அடித்தள

இது

இதழ்கள்
நில

யான

ம்

இரண்டு

இறக்லககள்

இதழ்கள்

உள்ளன. இது

என

ஒன்றுேட்டு

அல்

து

ேின்புற

பவக்ஸி

ேக்கவாட்டு

ம்

இதழ்
என

இதழ்கலள

அலழக்கப்ேடுகின்றன, பமலும்
ஒரு

கீ ல்

அல்

உருவாக்குகின்றன. இரண்டு ேக்கவாட்டு ேகுதிகளும் கீ ல

து

கரினாலவ

உள்ளடக்கியது.

எ.கா. ேட்டாணி, கிராம், அர்ைர்
ைிவகாமார்பிக் காவமாபபட்டலஸ் பகாவராலா ேி

ாேிபயட் - காபமாபேட்ட

ஸ் பகாபரா

ாவின் இதழ் இரண்டு

உதடுகளாக ேிரிக்கப்ேட்டுள்ளது. இரண்டு உதடுகளுக்கு இலடயில் உள்ள
இடம் பகாபரா
சால்வியா.

ா வாய் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. ஒசிமம்,

தனிப்ேட்ட - இந்த விஷயத்தில் பகாபரா

ா ேி

ாேிபயட் ஆனால் இரண்டு

உதடுகள் ஒருவருக்பகாருவர் அருகில் உள்ளன எ.கா. ஆன்டிரிரினம்
ிகுப

ட் - பகாபரா

ாவின் பமல் ேகுதி நீளமானது, தட்லடயானது, இது

குறுகிய குறுகிய குழாயுடன் இலணக்கப்ேட்டுள்ளது. எ.கா. சூரியகாந்தியின்
பர பூக்கள்.

விழா சீம் பவார்

ின் மற்ற உறுப்ேினர்கலளப் போறுத்தவலர ம

பசேல்கள் அல்

ர் பமாட்டில்

து இதழ்கலள ஒழுங்குேடுத்தும் முலற ேண்டிலக என்று

அலழக்கப்ேடுகிறது. இது ேின்வரும் வலககளில் உள்ளது வால்பவட்

ஒரு

-

சுழ

ஒட்டியிருந்து அலதத்

ின்

இதழ்

ஒருவருக்பகாருவர்

பதாடும்போது. எ.கா. கப

இதழுடன்

ாட்பராேிஸ், கஸ்டர்ட்-

ஆப்ேிள், கடுகு.
முறுக்கப்ேட்ட - அதில் ஒரு இதழின் ஒரு ேகுதி அருகிலுள்ள இதழ்கலள
உள்ளடக்கியது, மற்ற ேகுதி ேின்புற இதழால் மூடப்ேட்டுள்ளது. இதழின்
ஒரு

விளிம்பு

மூன்றாவது

அடுத்தலத

ஒன்றால்

விட

ஒன்றுடன்

பமப

ழுகிறது,

மற்ற

ஒன்று. எ.கா. ேருத்தி, ப

விளிம்பு
டிஃேிங்கர்,

சீனபராஸ்
இம்ப்ரிபகட் - ஒரு இதழின் இரு விளிம்புகளும் மற்றவர்களால் இரண்டு
இதழ்கள்

மற்றும்

மூடும்போது,

மற்பறாரு

மற்றவற்லற

விளிம்ேின்

இரு

உள்ளடக்கியது,

ஓய்வு

விளிம்புகலளயும்
முறுக்கப்ேட்ட

முலறயில் ஏற்ோடு பசய்யப்ேட்டுள்ளது.
இது இரண்டு வலகயாகும் Ce ஏறுவரிலச இம்ப்ரிபகட் - ேின்புற இதழ் உட்புறமாக உள்ளது, அதாவது
அதன் இரு விளிம்புகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று. எ.கா.

காேியா, ப au ஹினியா, குல்பமாைர் போன்றலவ.

X பவக்ஸி

ரி அல்

து இறங்கு இம்ப்ரிபகட் - முன்புற இதழ்

உட்புறமாகவும் ேின்புற இதழ் பவளிப்புறமாகவும் மிகப்பேரியதாகவும்
உள்ளது. எ.கா. ேட்டாணி, ேீன்.
Quincuncial - இது இம்ப்ரிபகட் வலகயின் மாற்றமாகும். ஐந்து இதழ்களில்,
இரண்டு
மீ தமுள்ள

முற்றிலும்
இதழில்,

உள், இரண்டு
ஒரு

விளிம்பு

பவளிப்புறம். எ.கா. முர்ராயா, ரான்கு

PERIANTH

முற்றிலும்
ஸ்.

உள்

பவளிப்புறம்

மற்றும்

மற்ற

மற்றும்
விளிம்பு

க

ிக்ஸ் மற்றும் பகாபரா

ா இலடபய பவறுோடு இல்

ாதபோது, சுழல்

பேரியந்த் என விவரிக்கப்ேடுகிறது.

தனிப்ேட்ட பேரியந்த் ேகுதிகள் படேல்கள் என்று அலழக்கப்ேடுகின்றன.
ேச்லச
பேட்ட

படேல்கலள
ாய்டு

ிபடோ

(ோ

பசே

என்றும்
ஸ்) அல்

ாய்டு

என்றும்,

வண்ண

அலழக்கிறார்கள்.

படேல்கலள

படேல்கள்

து இலணந்த (பகபமாட்படோ

ஸ்). எ.கா.

இ

வசம்

ி

ிபயசி

மற்றும் கிராமிபன குடும்ேம்

ஆண்ட்பராசியம்
இது பூவின் மூன்றாவது சுழற்சிலயக் பகாண்டுள்ளது மற்றும் இது ஒன்று
அல்

து அதற்கு பமற்ேட்ட மகரந்தங்களால் ஆனது. ஒவ்பவாரு மகரந்தமும்

இலழ,

மகரந்தம்

ஒவ்பவாரு
மட

ிலும்

மற்றும்

மகரந்தமும்
மகரந்தச்

இலணப்பு
வழக்கமாக

பசர்க்லக

ஆகியவற்லறக்
ேிப

இரண்டு

ாேட்

பகாண்டிருக்கும்.

மற்றும்

அலறகள்

ஒவ்பவாரு

உள்ளன.

மகரந்த

தானியங்கள் மகரந்தத்தில் உற்ேத்தி பசய்யப்ேடுகின்றன.
மகரந்த மடலுக்கு இகழ இகணப்பு:
மற்பறாரு மடலுடன் இலழ இலணப்பு 4 வலகயாகும் அட்பனட்

- ஃேி

ிபமன்ட்

அடித்தளத்தி

ிருந்து

முழு நீளத்திலும் இயங்குகிறது. எ.கா. லமக்பக
(சம்ோ), மாக்பனா

ியா

ியா

உச்சத்திற்கு

மகரந்தத்தின்

அடிப்ேலடயானது - இலழ அதன் அடித்தளத்தால் மகரந்தத்துடன்
இலணக்கப்ேட்டுள்ளது. எ.கா. டதுரா, முள்ளங்கி, கடுகு.
டார்சிஃேிக்ஸ் - மகரந்தத்தின் ேின்புறத்தில் இலழ லமயத்தில்
இலணக்கப்ேட்டுள்ளது. எ.கா. பேஷன் ம

ர்

ேல்துலற - ஒரு கட்டத்தில் மட்டுபம மகரந்தத்தின் ேின்புறத்தில்

இலணக்கப்ேட்ட இலழ, இதனால் மகரந்தம் சுதந்திரமாக ஆடும். எ.கா.
பகாதுலம, புல், மக்காச்பசாளம்.
மகரந்தங்களின் ஒத்திகேவு:
ஒத்த

சுழ

என்று

ின்

ம

ர்

ோகங்கள்

இலணக்கப்ேடும்போது, அது

அலழக்கப்ேடுகிறது.

ஒருவருக்பகாருவர்

ஆண்ட்பராசியத்தின்

விடுேடும்போது,

அது

ோ

ிண்ட்ரஸ்

ஒத்திலசவு
மகரந்தங்கள்

நில

என்று

அலழக்கப்ேடுகிறது.
அபடல்ேஸ்:

மகரந்தங்கள்

ஒன்றுேடும்போது,

அது

அவற்றின்

அபடல்ேஸ்

இலழகளால்

என்று

மட்டுபம

அலழக்கப்ேடுகிறது.

இது

ேின்வரும் வலககளில் உள்ளது ✧

பமாபனாபடல்ேஸ்

-

அலனத்து

இலழகளும்

ஒபர

மூட்லடயாக

ஒன்றிலணக்கப்ேடும் போது ஆனால் மகரந்தங்கள் ஒருவருக்பகாருவர்
விடுேடுகின்றன. இந்த

வலக

ஒத்திலசவில்

கிபனாசியத்லதச்

சுற்றி

ஒரு குழாய் உருவாகிறது, இது ஸ்டாமினல் குழாய் எ.கா. காட்டன்,
பைா
I

ிைாக், ப

டிஃேிங்கர்.

டயபடல்ேஸ்

-

ஒன்றிலணக்கும்போது,
கிராம், ேட்டாணி, ேீன்
10 மகரந்தங்களி

இலழகலள

ஆனால்

ிருந்து இந்த ஆல

மகரந்தம்

இ

மூட்லடகளாக

வசமாக

இருக்கும்.

களில், 9 மகரந்தங்கள் மூட்லடகளாக

அலமக்கப்ேட்டிருக்கும், 1 இ

Y ோ

இரண்டு

வசமாக இருக்கும்.

ிபடல்ேஸ் - இலழகலள ஒன்றுடன் ஒன்று பசர்க்கும்போது இரண்டு
மூட்லடகள். எ.கா. சிட்ரஸ், ஆமணக்கு.

ஒத்திலசவு - மகரந்தங்கள் மற்றும் மகரந்தங்களின் இலழகளும் அவற்றின்
முழு நீளத்திலும் ஒன்றுேடும்போது. எ.கா.

பகாவலாகாேியா, அவலாகாேியா, வமாமார்டிகா,
கக்கூர்ேிபடசி குடும்ேம்

ஒத்திலசவு - அதில் மகரந்தங்கள் மட்டுபம மூட்லடயில் ஒன்றுேடுகின்றன,
ஆனால் இலழகள் இ

வசமாக இருக்கின்றன. க

லவ குடும்ேம்

மகரந்தங்களின் ஒட்டுதல்:
பூவின் மற்ற ேகுதிகளுடன் மகரந்தங்கள் இலணக்கப்ேடும்போது, அது
மகரந்தங்களின் ஒட்டுதல் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.
எேிபேட்ட

ஸ் - மகரந்தங்கலள இதழ்களுடன் இலணக்கும்போது. எ.கா.

கத்திரிக்காய், டதுரா, புலகயில
எேிஃலே

, சூரியகாந்தி, உருலளக்கிழங்கு.

ஸ் - படேல்களுடன் மகரந்தங்கள் இலணக்கப்ேடும்போது. எ.கா.

பவங்காயம்,

ில்

ி.

ஜினாண்ட்ரஸ் - மகரந்தங்கள் ஜிபனான ீசியத்துடன் அவற்றின் முழு
நீளத்திலும் அல்

து அவற்றின் மகரந்த எ.கா. கப

ாட்பராேிஸ்.

மகரந்தங்களின்
லடனமஸ்

ீளம்:

- நான்கு

மகரந்தங்கள்

இருக்கும்போது, அவற்றில்

இரண்டு

நீளமானது மற்றும் இரண்டு குறுகியதாக இருந்தால், அது லடடினமஸ்
என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா.

படட்ராடினமஸ்

- ஆறு

ாேியாட்பட குடும்ேம்.

மகரந்தங்கள்

இருக்கும்போது

சுழல்களில் அலமக்கப்ேட்டிருக்கும். பவளிப்புற சுழ

மகரந்தங்கள் உள்ளன, உள் சுழ
இந்த நில

அலவ

இரண்டு

ில், இரண்டு குறுகிய

ில், நான்கு நீண்ட மகரந்தங்கள் உள்ளன,

படட்ராடினமஸ் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது. எ.கா. சிலுலவ

குடும்ேம்.
கடனமஸ்

படட்ராடினமஸ்

குறிப்பு பசருகப்ேட்டது

பகாபரா

-

ாலவ

விட

மகரந்தங்கள்

சிறியதாக

இருக்கும்போது. எ.கா. டதுரா
பசருகப்ேட்டலவ - மகரந்தங்கள் பகாபரா

ாலவ விட நீளமானது மற்றும்

கதிரியக்கமாக பவளிப்புறமாக உள்ளன. எ.கா. குல்பமாகர்.

டிப்பளாஸ்படபமானஸ் - மகரந்தங்கள் இதழ்களின் எண்ணிக்லகலய விட
இருமடங்காகவும்

இரண்டு

சுழல்களில்

உள்ளன.

பவளிப்புற சுழல் இதழ்களுடன் (ஆல்டர்னிபேட்ட
சுழல் இதழ்களுக்கு (ஆண்டிபேட்ட
ி

மகரந்தங்களின்

ஸ்) மாறி மாறி, உள்

ஸ்) எதிர்மாறாக இருக்கிறது. எ.கா.

ிபயசி குடும்ேம்.

Obdiplostemonous - இது டிப்பளாஸ்படபமானஸின் தல
பவளிப்புற

சுழல்

கீ ழ். மகரந்தத்தின்

இதழ்களுக்கு எதிரானது, அபத சமயம் மகரந்தத்தின்

உள் சுழல் இதழ்களுடன் மாறி மாறி உள்ளது. எ.கா. காரிபயாேில்ப

சி.

ஐபசாஸ்படபமானஸ்
நில

அல்

து

ைாப்ப

ாஸ்படபமானஸ்

- இத்தலகய

யில் மகரந்தங்கள் ஒற்லற சுழல்களில் உள்ளன. மகரந்தங்களின்

எண்ணிக்லக இல்ல

என்ேதற்கு சமம். முத்திலரகள் மற்றும் இதழ்கள்

மற்றும் போதுவாக மகரந்தங்களின் சுழற்சி இதழ்களுடன் மாறி

மாறி

வருகிறது.
பைட்படாபராஸ்படமனஸ்

- சி

பூக்களில்

மகரந்தங்கள்

பவவ்பவறு

நீளத்லதக் பகாண்டலவ.
ஸ்டாமிபனாட்கள்
இருக்கும்போது

மகரந்த

-

மற்றும்

இருக்கும்போது

தானியங்கள்

வாழ்நாள்

ஸ்டாமிபனாட்கள்

சால்வியா பவர்ோஸ்கம்.

இல்

முழுவதும்

என

ம

ாமல்

மகரந்தங்கள்

ட்டுத்தன்லமயுடன்

அலழக்கப்ேடுகின்றன

எ.கா.

ஆண்ட்வராேியம்
ஆண்ட்பராசியம்
பதாகுப்ோகும்,

என்ேது

மகரந்த

இது மகரந்தங்கள் அல்

உறுப்புகளின்

மூன்றாவது

து லமக்பரா-ஸ்போபராேில்ஸால்

ஆனது. சாதாரணமாக, ஒவ்பவாரு மகரந்தமும் ஒரு குமிழ் போன்ற வித்து
வழக்கு

அல்

து

மகரந்தத்லத

ஆதரிக்கும்

பமல்

ிய

தண்டு

போன்ற

இலணக்கப்ேட்ட

இரண்டு

இலழகளால் ஆனது.
ஒவ்பவாரு
ப

மகரந்தமும்

ாப்கலள (மகரந்த ப

விரிவாக்கமாக

ஒரு

இலணப்ோல்

ாப்கள்) பகாண்டிருக்கின்றன, அலவ இலழகளின்

முதுபகலும்பு

ேக்கத்தில்

பதளிவாகக்

காணப்ேடுகின்றன.

ஒவ்பவாரு மகரந்த மடலும், மீ ண்டும், இரண்டு மகரந்த சாக்குகள் அல்
மகரந்த

அலறகள்

நீளமாக

லவக்கப்ேட்டுள்ளன.

மகரந்த

து

அலறகலள

வலரயறுக்கும் மகரந்தத்தின் பவன்ட்ரல் முகத்துடன் நீளமான ேள்ளங்கள்
அல்

து

சூத்திரங்கள்

உள்ளன.

லமக்பராஸ்போரங்கியலரக்
லமக்பராஸ்போர்கள் அல்
எனபவ,

மகரந்தம்

ஒவ்பவாரு
குறிக்கிறது

மகரந்த

அலறயும்

மற்றும்

ஒரு

எண்ணற்ற

து மகரந்தங்கலளக் பகாண்டுள்ளது.

நான்கு

லமக்பராஸ்போராங்கியாலவத்

தாங்கும்

லமக்பராஸ்போபராேில் ஆகும். இது சாதாரண விஷயமாக இருக்கும்போது,
சி

பூக்கள் உள்ளன, அங்கு மகரந்தம் இரண்டு மகரந்த அலறகலள மட்டுபம

பகாண்டுள்ளது (அதாவது, ேிஸ்போரங்கிபயட்) மற்றும் மால்பவசியில் இந்த
இரண்டு மகரந்த

அலறகளும்

கூட முதிர்ச்சியலடந்த

ஒரு மகரந்தத்லத

உருவாக்குகின்றன.

இகழ:
அரிம் மாகு

ட்டத்தின் மகரந்தங்களில் காணப்ேடுவது போல் ஒரு மகரந்தம்

ஒரு இலழ அல்
மகரந்தம்

ம

து காம்ோல் இல்

ட்டுத்தன்லமயுள்ளதும்,

ாமல் இருக்க
காசியா

ாம். மறுபுறம், ஒரு

மற்றும்

கன்னாவில்

காணப்ேடுவது போல் ஒரு ஸ்டாமிபனாட் என அலழக்கப்ேடும் போது எந்த
வளமான மகரந்தத்லதயும் உருவாக்கக்கூடாது.
இலழ

பவள்லள

இதழ்கள் போ
ரிக்கினஸ்

அல்

இருக்க

கம்யூனிஸில்

து

வண்ண

மஞ்சள், நீ

ம், கருப்பு

போன்றலவ

ாம். இலழ போதுவாக எளிலமயானது என்றாலும்,
இது

கிலளத்ததாகக்

காணப்ேடுகிறது. இலழகள்

மிக நீளமாக இருக்கும்போது, மகரந்தங்கள் பூவி

ிருந்து பவளிபயறி, அலவ

பசருகப்ேடுகின்றன. மாறாக, மகரந்தத்திற்குள் மகரந்தங்கள் இருக்கும்போது;
அலவ பசருகப்ேட்டலவ என்று அலழக்கப்ேடுகின்றன.

இகணப்பு:
சாதாரணமாக, இலணப்பு என்ேது இரண்டு இலணயான மகரந்த ப

ாப்கலள

இலணக்கும் திசுக்களின் ஒரு இலணப்பு ஆகும் .இது இலழகளின் நீடித்தல்
மற்றும் நடத்தும் இலழகலளக் பகாண்டுள்ளது.
எவ்வாறாயினும், இலணப்பு (1) யூஃபோர்ேியாவின் சி
அத்தபடாடா

பஜய்

சிறியதாகபவா
இருக்க

ானிக்கா

அல்

து

(அகாந்பதசி)

இனங்கள் மற்றும்

போன்றவற்றில்

ஒட்டுபமாத்தமாகபவா

மிகவும்

விரும்ேக்கூடியதாக

ாம், அங்கு மகரந்த மடல்கள் மிக பநருக்கமாக உள்ளன. இந்த நில

தனித்துவமானது என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.
.
(3) சால்வியாவில் (ப
பசல்

ேியாபட) டிஸ்ட்ராக்லடல் என்று அலழக்கப்ேடும் ஒரு

ப் போய்யர் நில

நீண்ட தண்டு போன்ற உட

கவனிக்கப்ேடுகிறது, அங்கு இலணப்பு என்ேது ஒரு
ாகும்.

மகரந்தம்:
அலனத்து

ஆஞ்சிபயாஸ்பேர்மஸ்

கட்டத்தில் ேிப

மகரந்தங்களும்

ாேட் மற்றும் குவாட்ரிப

ாகு

வளர்ச்சியின்

ர் (அதாவது நான்கு லமக்பரா

ஸ்ப்ராங்கியாவால் உருவாகின்றன) மற்றும் இந்த நில
மகரந்தங்களில் காணப்ேடுகிறது.

ஆரம்ே

மிகவும் முதிர்ந்த

எவ்வாறாயினும், அரிதாக ஒரு மந்லதயின் கருக்கல

ப்பு மற்றும் இரண்டு

அலறகளுக்கிலடபயயான ேகுதி சுவலர அழித்தல் அல்

து நான்கு அலறகலள

ேிரிக்கும் முழு ேகிர்வு திசுக்களின் அழிவு ஆகியவற்றால் மகரந்தம் ஒற்லற
அல்

து ஒரு அலறயாக மாறும்.

இந்த நில

மால்பவசி குடும்ேத்தில் காணப்ேடுகிறது. ஒரு மகரத்தின் பதாப்பு

பவன்ட்ரல் ேக்கமானது வழக்கமாக கிபனாசியம் அல்
எதிர்பகாள்கிறது, பமலும் இந்த நில
ஆனால்,

குபளாரிபயாசா

சந்தர்ப்ேங்களில், இந்த நில

து பூவின் லமயத்லத

இன்படார்ஸ் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது;

சூப்ேர்ோ,

ஐரிஸ்,

பகால்கிகம்

போன்ற

சி

எக்ஸ்ட்ராஸ் என்று அலழக்கப்ேடும் போது

மகரந்தம் இதழ்கலள எதிர்பகாள்கிறது.
மகரந்தங்கள் பநரியல் (அக

ிஃோ), வட்டமான (பமர்குரியா

ிஸ்), சாகிட்படட்

(வின்கா), ோவமான (கக்கூர்ேிட்களில் காணப்ேடுவது போல் விசித்திரமான
வடிவி

ான

இருக்க

பதாற்றம்),

பரனிஃோர்ம்

(சீனா-பராஸ்)

ாம். எரிபகசியின் எரிகா சின ீரியாவில் காண

இலழக்கு மகரந்தத்தின் இலணப்பு:

ாம்

போன்றலவயாக

இலழக்கு மகரந்தத்லத இலணக்கும் முலற மாறுேடும். .
.

இந்த

நில

அடிப்ேலட

அல்

து

உள்ளார்ந்த

என

அலழக்கப்ேடுகிறது.
.

.

மகரந்தங்களின் விலகல்:
மகரந்தங்கள்
பவளிபயற்றும்.

ேழுத்தவுடன்

இந்த

பசயல்

அலவ

உ

டிலைபசன்ஸ்

ர்ந்த

மகரந்தங்கலள

என்றும்

இது

நடக்கும்

பநரத்லத ஆன்படசிஸ் என்றும் அலழக்கப்ேடுகிறது.

விலகல் பவவ்வவறு வகககளாக இருக்கலாம்:
(1) தீர்க்கபரலக D இது டத்தூரா போன்றவற்றில் காணப்ேடுவது போ

,

நீளமான சூத்திரங்களுடன் (அதாவது, இரண்டு மகரந்த அலறகளில் உள்ள
இரண்டு

மகரந்த

அலறகளின்

இலணவுக்

பகாடுகள்) மகரந்தப்

ேகுதிகள்

பவடிக்கும் போது இது போதுவான வலக நீக்கம் ஆகும்;
. (3) நுண்ணிய

அல்

து

நுனி

—- மகரந்தங்கலள

பவளிபயற்றுவது

உருலளக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய் போன்றவற்றில் காணப்ேடும் நுணுக்கமான
பசயல்முலறகள் மூ
(4)

வால்வு

பேர்பேரிஸ்,

ர்

ாரஸ்,

ம்;
the

மகரந்தச்

சுவரின்

சின்னாட்பனாமம்

முழு

அல்

போன்றவற்றில்

மகரந்தங்கலள பவளியிடும் போறி-கதவுகலளப் போ

து

ேகுதிகள்

காணப்ேடும்

திறக்கும்போது.

மகரந்தங்களின் எண்ணிக்லக மற்றும் பசருகல்:
ஒரு ம

ர் வழக்கமான எண்ணின் ேடி பமானாண்ட்ரஸ் (ோயின்பசட்டியா),

லடயண்ட்ரஸ்

(அகாந்பதசி),

படட்ராண்ட்ரஸ் (ப

முக்பகாண

பமாபனாபகாட்டுகள்),

(ே

ேியாபட), பேன்லடன்ட்ரஸ் (பேரும்ோ

அறுபகாண (அரிசி, மூங்கில் போன்றலவ) அல்

து ோ

பூவில்

6

உள்ள

மகரந்தங்களில்

1,

2,

3,

4,

5,

ான டிபகாட்கள்),

ிண்ட்ரஸ் (பராசாசி)

அல்

து

ே

உள்ளன.

எவ்வாறாயினும், ேின்னர் விவாதிக்கப்ேட்டேடி மகரந்தங்களின் எண்ணிக்லக
சி

பநரங்களில் மாறுேட

ாம்.

மகரந்தங்கள் ஒற்லற சுழல

உருவாக்கும் போது மற்றும் மகரந்தங்களின்

எண்ணிக்லக சீப்ேல்கள் மற்றும் இதழ்களின் எண்ணிக்லகலயப் போ
இருக்கும்போது, ம
மகரந்தங்கள்
ஆண்டிபசோ

ர் ஐபசாஸ்படபமானஸ் ஆகும். அத்தலகய ஒரு பூவில்

இதழ்களுடன்

மாற்றுகின்றன,

அதாவது;

அலவ

ஸ்.

இருப்ேினும், எப்போதாவது, ராம்பனசி, போர்டு
உறுப்ேினர்களில்
ஆண்டிபேட்ட

பவ

காணப்ேடுவது

ஸாக

இருக்க

ாம்.

போன்ற
சி

பகபச போன்ற ேல்பவறு
இத்தலகய

பநரங்களில்

மகரந்தங்கள்

இரண்டு

சுருள்கள்

மகரந்தங்கள் உள்ளன, முதல் சுழல் இதழ்கள் (ஆண்டிபசோ
இரண்டாவது பவார்ல் சீப்ேல்களுடன் (ஆண்டிபேட்ட

ஸ்) மற்றும்

ஸ்) மாற்றுகிறது.

ஸ்படமன்ஸ் யூனியன்:
மகரந்தங்களின் ஒன்றியம் ஒட்டுதல் (ேிற உறுப்ேினர்களுடன் ஒன்றிலணத்தல்,
அதாவது, இதழ்கள், பேரியான்ட் இல

கள் அல்

து கிபனாசியம்) அல்

ஒத்திலசவு, அதாவது மகரந்தங்களுக்கிலடயில் இருக்க
மகரந்தங்கள்

ஒட்டும்போது,

அலழக்கப்ேடுகின்றன-இது

இதழ்களுக்கு
ே

அலவ

பூக்களில்

து

ாம்.
எேிபேட்ட

காணப்ேடுகிறது.

ஸ்

என்று

பேரியான்ட்

இல

கலள கலடேிடிப்ேது, குழாய்-பராஜாவில் காணப்ேடுவது போல் இந்த

நில

எேிஃலே

ஸ் என்று அலழக்கப்ேடுகிறது.

அஸ்பகல்ேியா-படசியின்

ஜிபனாஸ்டீஜியம்

மற்றும்

கிபனாஸ்டீமியம் ஆகியவற்றில் காணப்ேடுவது போ

ஆர்க்கிபடசியின்
மகரந்தங்களுக்கும்

கார்ேல்களுக்கும் (ஜினாண்ட்ரஸ் கான்டிடான்) இலடயில் மற்பறாரு தீவிரமான
ஒட்டுதல் உள்ளது.

ஒத்திலசவு

போதுவாக

இலழகலள

மட்டுபம

(ஒத்திலசவு)
மகரந்தங்களும்

உள்ளடக்குகிறது.

அவற்றின்

மகரந்தங்களுடன்

இ

(அபடல்ேி)

இலழகளால்

வசமாக

ஒரு

அல்

து

மகரந்தங்கலள

அபடல்ேியில்,

அலனத்து

ஒன்றிலணந்து

அலனத்து

மூட்லட

மகரந்தங்கலள

உருவாக்குகின்றன.
இது
ம

பமானாபடல்ேஸ்

ர்களிலும்

ஒன்றுேட்ட

உருவாக்குகின்றன, இதன் மூ

நில

ஃலே

.

மால்வாசி

பமன்கள்

ம் ேிஸ்ட

ஒரு

குடும்ேத்திலும்,
ஸ்டாமினல்

ே

ியூப்லே

ின் நீண்ட ோணி கடந்து பசல்கிறது.

ஆக்ஸ

ிஸ்

(ஆக்ஸ

ிபடபச)

குழாலயயும் காட்டுகிறது, இதில் சி

இபதபோன்ற

சகிப்புத்தன்லமயுள்ள

மகரந்தங்கள் பதளிவாக சமமற்றலவ.

ஜட்பராோவின் (யூஃபோர்ேியாசியாக்) ஒபர ோ

ின பேண் பூக்களில், இலழகள்

ஒன்றிலணந்து ஒரு லமய பநடுவரிலசலய உருவாக்குகின்றன.
லடயபடல்ேி

(இரண்டு

மூட்லடகள்)

போதுவாக

ோேி

ிபயாபனசியஸ்

பூக்களில் காணப்ேடுகிறது, அங்கு லரன் மகரந்தங்கள் ஒரு மூட்லடயாக
உருவாகின்றன மற்றும் ேத்தாவது இரண்டாவது மூட்லடயாக இ

வசமாக

இருக்கும்.
ேட்டு-ேருத்தி மரத்தில் (சல்ம

ியா அல்

து ோம்ோக்ஸ் சீோ) மகரந்தங்கள் ே

தனித்தனி குழுக்கலள உருவாக்குகின்றன, அலவ ே

மூட்லடகலள அல்

து

ோசிக்கிள்கலள உருவாக்க ஒன்றிலணக்கின்றன.
குட்டிஃபேபர, தி
பம

ியா-சீ, ோம்ோபகசி, ருபடபச (எ.கா., ஆரஞ்சு), மிர்ட்படசி (எ.கா.,

லூகா) போன்ற குடும்ேங்களில் இது பேரும்ோலும் காணப்ேடுகிறது.

ஸ்வடமன்ஸ் மற்றும் மகரந்தத்தின் தன்கம.
ஸ்வடமன்
ஸ்படமன், ஒரு பூவின் ஆண் இனப்பேருக்க ேகுதி. தற்போதுள்ள ஒரு
சி

ஆஞ்சிபயாஸ்பேர்ம்கலளத்

தவிர, மகரந்தம்

ஒரு

நீண்ட

பமல்

ிய

தண்டு, இலழ, நுனியில் இரண்டு மடங்கான மகரந்தத்லதக் பகாண்டுள்ளது.
மகரந்தச்

பசர்க்லகக்கு

மகரந்தத்லத

உருவாக்கும்

நான்கு

சாக்

போன்ற

கட்டலமப்புகள்
பநக்டரிகள்

மகரந்தத்லதக்

(லமக்பராஸ்போரங்கியா)

எனப்ேடும்

மகரந்தங்களின்

சிறிய

சுரப்பு

அடிப்ேகுதியில்

பகாண்டுள்ளது.

கட்டலமப்புகள்

காணப்ேடுகின்றன; அலவ

பேரும்ோலும்
பூச்சி

மற்றும்

ேறலவ மகரந்தச் பசர்க்லககளுக்கு உணவு பவகுமதிகலள வழங்குகின்றன.
ஒரு பூவின் அலனத்து மகரந்தங்களும் கூட்டாக ஆண்ட்பராசியம் என்று
அலழக்கப்ேடுகின்றன. ஒரு பூவின் பேண் இனப்பேருக்க ோகங்கள் ேற்றிய
விவாதத்திற்கு, ேிஸ்டில் ோர்க்கவும்.
மகரந்தங்களின்
மகரந்தங்கள்

மகரந்தத்லத

பூச்பசடிகளுக்கு
எண்ணிக்லக
இருக்கும்.

பேரும்ோலும்

ே

(ஒபர

ான மல்

ோ

போ

பவ, அல்

பகட்கின்ஸ்
பேரும்ோ

இதழ்களின்

முலற

அபத

போல்

ஆகியலவ

ே

ேண்புகள்.

மகரந்தங்களின்

எண்ணிக்லகலயப்

இருப்பு

கற்றாலழ,

ே

ரனுன்குப

தாவர
சி

போ

பவ

குடும்ேங்களில்

மற்றும்

பராசாசி);

ிலககளில் ஒபர மகரந்தம் மட்டுபம உள்ளது. அபூரண

ின) பூக்கலளக்

தனித்தனியாகப்

ஏற்ோடு,

வலகேிரித்தல்

மகரந்தங்களின்
(எ.கா.,

மற்றும்

பவளியிடும்

முக்கியமான

போதுவானது
பேரும்ோ

எண்ணிக்லக

ேிறக்க

பகாண்ட
ாம்,

தாவரங்களில், ஸ்டாமிபனட்

பேரும்ோ

ான

து ஓக்ஸ் மற்றும் வில்ப
எனப்ேடும்

நீண்ட

ஸ்குவாஷ்

பூக்கள்

இனங்கலளப்

ாக்களின் சிறப்ேியல்பு போ

பகாத்தாக

,

அலமக்கப்ேட்டிருக்கும்.

ான ஆஞ்சிபயாஸ்பேர்ம்களின் மகரந்தங்கள் ஒவ்பவாரு சாக்கின்

ஒரு ேக்கத்திலும் ஒரு சிலதவின் மூ

ம் மகரந்தத்லத பவளியிடுகின்றன,

ைீத் குடும்ேத்தின் (எரிபகபச) உறுப்ேினர்களுக்கு பசாந்தமான மகரந்தங்கள்
மகரந்தத்லத

சிறிய

பவளியிடுகின்றன. சி

துலளகள்
பூக்கள் ம

வழியாக

மகரந்த

முலனயில்

ட்டு மகரந்தங்கலள உருவாக்குகின்றன,

மகரந்தம்
o மகரந்த

தானியங்கலள

மாற்றுவது
மகரந்த

மகரந்தச்

மகரந்தத்தி

பசர்க்லக

தானியங்களின்

ேறலவகள்

போன்ற

ிருந்து

என்று

ேரிமாற்றம்
மகரந்தச்

களங்கத்திற்கு

அலழக்கப்ேடுகிறது.

காற்று,

நீர்,

பசர்க்லக

பூச்சிகள்,

முகவர்களின்

உதவியுடன் நிகழ்கிறது.
o மகரந்தச் பசர்க்லகயில் 2 வலககள் உள்ளன:
o ஆட்படாகாமி
o மகரந்த தானியங்கலள ஒபர பூவின் களங்கத்திற்கு மாற்றும்
o சாஸ்பமாகமஸ்

&

கிள ீஸ்படாகமஸ்

பூக்கலள

உருவாக்கும்

தாவரங்களில் காணப்ேடுகிறது
o சாஸ்பமாகமஸ் பூக்கள்
o பவளிப்ேடுத்தப்ேட்ட மகரந்தம் & களங்கம்
o கிள ீஸ்படாகமஸ் பூக்கள்
o மூடிய ம

ர்

o மகரந்தம்

& களங்கம்

ஒருவருக்பகாருவர்

மிக

பநருக்கமாக

உள்ளது
o எடுத்துக்காட்டு: வபயா

ா, ே

கா

ா

o கீ ட்படாபனாகாமி
o அபத

தாவரத்தின்

மகரந்தத்தி
o இது

மற்பறாரு

பூவின்

மகரந்த

தானியங்கலள

ிருந்து களங்கத்திற்கு மாற்றுவது

பசயல்ோட்டுக்கு

குறுக்கு

மகரந்தச்

பசர்க்லக, ஆனால்

மரேணு ரீதியாக சுய மகரந்தச் பசர்க்லக
o பஜபனாகாமி
o மகரந்த

தானியங்கலள

மகரந்தத்தி

ிருந்து

பவறு

தாவரத்தின்

களங்கத்திற்கு மாற்றுவது
o மரேணு

ரீதியாகவும் பசயல்ோட்டு ரீதியாக குறுக்கு மகரந்தச்

பசர்க்லக
o மகரந்தச் பசர்க்லக முகவர்கள்
o மகரந்த

தானியங்கலள

தாவரத்தின்
மகரந்தச்

மகரந்தத்தி

களங்கத்திற்கு

பசர்க்லக

ிருந்து

பகாண்டு

முகவர்கள்

என்று

ஒபர

/ பவறுேட்ட

பசல்லும்

முகவர்கள்

அலழக்கப்ேடுகிறார்கள்.

அலவ 2 வலககள்:
o உயிரியல் முகவர்கள்
o மகரந்தச் பசர்க்லகயின் முகவர்களாக பசயல்ேடும் உயிரினங்கள்
o பூச்சிகள், ேறலவகள்
o அஜிபயாடிக் முகவர்கள்
o மகரந்தச்

பசர்க்லகயின்

முகவர்களாக

பசயல்ேடும்

உயிரற்ற

போருட்கள்
o மகரந்தச் பசர்க்லக தற்பசய

ாக நிகழ்கிறது

o காற்று, நீர்
o காற்றினால் மகரந்தச் பசர்க்லக
o மகரந்த தானியங்கள் காற்றினால் மகரந்தத்தி
வலர பகாண்டு பசல்

ிருந்து களங்கம்

ப்ேடுகின்றன. காற்று மகரந்தச் பசர்க்லக

போதுவாக

புற்களில்

காணப்ேடுகிறது.

காற்றினால்

பசர்க்லக பசய்யப்ேட்ட ஒரு தாவரத்தின் ேண்புகள்:
o ஒளி மகரந்த தானியங்கள்
o ஒட்டாத மகரந்த தானியங்கள்
o நன்கு பவளிப்ேடும் மகரந்தங்கள்
o பேரிய, இறகு களங்கம்

மகரந்தச்

UNIT - III
கின

ோசியம்

-

வகககள், கோர்பல்களின்

இகைவு, நஞ்சுக்ககோடி, ஓவல்

வகககள்.

மகரந்தச்

னசர்க்கக

வகககள். பழ வகககள், பழங்கள் மற்றும் விகதககள பரப்புதல்.
கின

ோசியம்

கின

ோசியம்:

கின

ோசியம் (னமலும் கி

ீசியம் என்றும் உச்சரிக்கப்படுகிறது) அல்லது பிஸ்டில் என்பது மலரின் கமய

அல்லது மிக உயர்ந்த சுழல் ஆகும், இது கபோதுவோக தோலமகை நிறுத்துகிறது. இது ஒன்று அல்லது
அதற்கு னமற்பட்ட கோர்கபல்ஸ் அல்லது கமகோஸ்னபோனரோபில்ைோல் ஆ
ஒற்கற கோர்பல் இருக்கும்னபோது, பிஸ்டில் எளிய அல்லது னமோன
இது

மிகவும்

கபோதுவோ

தல்ல,

இருப்பினும்

இது

து.

ோகோர்கபல்லரி என்று அகழக்கப்படுகிறது,

கலகுமின

ோசோ

மற்றும்

கிரோம

ீயின்

கபரிய

கோர்பலில் கருப்கப, போைி மற்றும் களங்கம் ஆகிய மூன்று போகங்கள் உள்ள

. மிகக்

குடும்பங்களின் சிறப்பியல்பு
ஒரு கபோதுவோ

குகறந்த வக்கமுள்ள
ீ
பகுதி கருமுட்கடயோகும் - ஒன்று அல்லது அதற்கு னமற்பட்ட வங்கிய
ீ
உடல்கள்
கருமுட்கட என்று அகழக்கப்படுகின்ற
கருப்கபயின்
வட்டமோ

னமனல

கோர்கபல்

ஒரு

, அகவ விகதகளின் அடிப்பகடகளோகும்.
நீண்ட

அல்லது

குறுகிய

போைியில்

நீண்டுள்ளது, இது

ஓரளவு

மற்றும் கபோதுவோக ஒட்டும் களங்கத்தில் முடிவகடகிறது, இதில் மகரந்தச் னசர்க்கக மகரந்தச்

னசர்க்ககயின்

னபோது

நீக்கப்படும்.

வளமோ

கருமுட்கடகள்

இல்லோத

ஒரு

மலட்டு

பிஸ்டகல

பிஸ்டினலோட் என்று அகழக்கப்படுகிறது.
கலகவ அல்லது போலிகோர்கபல்லரி கின
அத்தககய ஒரு கின

ோசியங்கள் எளிய வகககய விட மிகவும் கபோதுவோ

ோசியத்தில், கவவ்னவறு கோர்கபல்கள்

இருக்கக்கூடும் (அப்னபோகோர்பஸ் மல்டிபிள், எளிகமயோ

கவ.

ஒருவருக்ககோருவர் முற்றிலும் இலவசமோக

கத விட, பல கோர்பல்கள் இருப்பதோல்) அல்லது

கோர்பல்கள் ஒருவருக்ககோருவர் ஒன்றுபடலோம், முழுகமயோகனவோ அல்லது பகுதியோகனவோ, ஒத்திகசகவ
உருவோக்குகின்ற

கின

gynoeciums.

ோசியம் கடப்ஸ்.

னமோன

ோகோர்கபல்னலட் (யூ

ிகோர்கபல்னலட் என்றும் அகழக்கப்படுகிறது)

தயோரிக்கப்பட்டோல்; apocarpous - ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட த

ித்த

- ஒரு கோர்பலில் இருந்து

ி கோர்கபல்களிலிருந்து தயோரிக்கப்படுகிறது;

ஒத்திகசவு - ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட இகைந்த கோர்கபல்களிலிருந்து உருவோகிறது. பிஸ்டில் என்ற கசோல்
களங்கம், போைி மற்றும் கருப்கபயோல் கசய்யப்பட்ட கட்டகமப்கபக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது. ஒரு எளிய
பிஸ்டில் - ஒற்கற கோர்பல் ககோண்டது; கலகவ பிஸ்டில் - ஒன்றுக்கு னமற்பட்ட இகைந்த கோர்கபல்களோல்
ஆ

து.

தோவரவியலோளர்கள்

கபோதுவோக

"கோர்பல்

தவிர்க்கிறோர்கள். நீங்கள் பிஸ்டகலப் பயன்படுத்தி

(கள்)"

பயன்படுத்த

பிஸ்டில்

என்ற

வோர்த்கதகயத்

ோல், அகத சரியோக உச்சரிக்கவும் - இது ஒரு ஆயுதம்

அல்ல!

2. பரிைோமம்.
கோர்னபோல்களின்

இகைப்போல்

கின

ோசியம்

உருவோக்கப்பட்டது.

கோர்பல்

நடுவில்

மடிந்து

(டோர்சல்

சூட்சுமம்) மற்றும் விளிம்புகளுடன் (கவன்ட்ரல் சூட்சுமம்) இகைந்தது. இகைவு கட்டத்தில் நஞ்சுக்ககோடி
உருவோகி கருமுட்கடகய உருவோக்குகிறது. இடம் உள்னள உள்ளது.

நஞ்சுக்ககோடி:
நஞ்சுக்ககோடி.
இந்த

கசோல்

கருப்கபயில்

கருமுட்கடயின்

வடிவத்கதக் குறிக்கிறது. இதில் பல வகககள் உள்ள
• விளிம்பு

(ஒற்கற

கோர்பல், விளிம்புடன்

சிறப்பியல்பு (அல்லது ஒரு அனபோகோர்பஸ் கின
• அச்சு (சின்கோர்பஸ் கின

ஏற்போட்கடக்

குறிக்கிறது;

கோர்கபல்லரி

:

கருமுட்கட, ஒரு

னமோன

ோகோர்கபல்னலட்

கின

ோசியத்தின்

ோசியத்தின் ஒவ்கவோரு கோர்பலும்), ஒற்கற இடம்),

ோசியம், கமயத்தில் கருமுட்கட, கசப்டோவோல் வகுக்கப்படுகிறது, பல இடங்கள்);

• போரிட்டல் (ஒத்திகசவு, விளிம்பு, ஒரு இடம்);
Central இலவச கமய (ஒத்திகசவு, ஒரு இடம், அடிவோரத்தில் குறுகிய அச்சில் கருமுட்கட);
• அடித்தள / நு

இகைவு

ி (அடிப்பகட / உச்சியில் ஒற்கற அண்டம்).

கோர்பல்
கோர்பலில் ஒரு பூவில் 3 முக்கிய போகங்கள் உள்ள
கருப்கப
கோர்பலின் போசல் மூடப்பட்ட பகுதி
கருப்கப குழி னலோகூல் என்று அகழக்கப்படுகிறது
அதில் கருமுட்கடகய (கமகோஸ்னபோரங்கியம்) இகைக்கிறது

கருப்கபகள் நஞ்சுக்ககோடி எ

ப்படும் குஷன் னபோன்ற கட்டகமப்பில் இகைக்கப்பட்டுள்ள

உகட
கருப்கப மற்றும் களங்கத்கத இகைக்கும் அகமப்பு னபோன்ற குழோய்
களங்கம்
ஸ்கடலின் கவளிப்படும் முடிவில் அகமந்துள்ளது
மகரந்த தோ

ியங்களுக்கோ

நஞ்சுக்ககோடி
இத

ோல்

திசு

ஏற்பு னமற்பரப்போக கசயல்படுகிறது

கமகோஸ்னபோனரோபிலின்

பிந்கதயது

ஒரு

அகறகய

விளிம்பில்

உருவோக்க

உருவோகிறது

என்று

ஏற்க

மூடும்னபோது, நஞ்சுக்ககோடி

னவ

கோைப்பட்டது,

கவன்ட்ரல்

சூஷனுடன்

அகமந்துள்ளது.
ஆ

ோல், நஞ்சுக்ககோடி உருவோகும் ஒனர இடம் மோ-ஜின் அல்ல. நஞ்சுக்ககோடி கோர்பலின் அடிப்பகுதியில்

உள்ள தோலமைின் னநரடி நீ டித்தகலப் பற்றியும் கண்டறியலோம். இதன் விகளவோக, நோம்

கவவ்னவறு

வககயோ

கவவ்னவறு

நஞ்சுக்ககோடிகயப்

கபறுகினறோம்,

அதோவது,

நஞ்சுக்ககோடியின்

விநினயோகம்,

கருப்கபயில்.
இந்த நஞ்சுக்ககோடி கருமுட்கடகள் அல்லது எதிர்கோல விகதககள உருவோக்கும் திசு என்பதோல், பழம்
மற்றும் பூ பற்றிய ஆய்வில் நஞ்சுக்ககோடி பற்றிய ஆய்வு முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது.
தி ஓவல்:
கருமுட்கடயோ

து கருப்கபயில் உள்ள கமகோஸ்னபோரங்கியம் ஆகும். ஒரு கருப்கபயின் உள்னள ஒன்று

அல்லது அதற்கு னமற்பட்ட கருமுட்கடகள் இருக்கலோம், இகவ விகதகளோக இருக்க விதிக்கப்படுகின்ற
முழுகமயோக
கருப்கப

உருவோகும்

னபோது, ஒரு

நஞ்சுக்ககோடியுடன்

கபோதுவோ

இகைக்கப்பட்டுள்ளது,

கருமுட்கடயில்

உள்ள

இது

அல்லது

ஃபி

ிகல்

திசுக்கள்
ஃப

.

பின்வருமோறு:

ிகுலஸ்

மூலம்

ஹிலூமில் கருமுட்கடகய சந்திக்கிறது.
எந்தகவோரு

ஃப

ிகலும்

இல்லோத

இகைக்கப்பட்டுள்ளது. ரனப என்பது ஃப

ஒரு

கருப்கப

மற்றும்

நஞ்சுக்ககோடியுடன்

னநரடியோக

ிகலின் நீட் டிப்பு மற்றும் கருமுட்கடயின் அடிப்பகுதியோ

சலோசோ

வகர நீட்டிக்கப்படலோம். (கருமுட்கட கோமன்லி தகலகீ ழோக உள்ளது).
கருமுட்கடயின்

கபோதுவோ

திசு

நுகசல்லஸ்

என்றும், கரு

(கமகோஸ்னபோருக்குள்

இருக்கும்

கபண்

னகமனடோகபட்-அதன் வளர்ச்சி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது) அதன் னமல் பகுதியில் உள்ளது.
கருமுட்கட

இரண்டு

ஊடோடல்களோல்

(உள்

மற்றும்

கவளிப்புறம்)

மூடப்பட்டிருக்கும், இது

னமனல

கமக்னரோகபல் என்று அகழக்கப்படுகிறது. அசோதோரைமோக, னலோரோந்தஸ், விஸ்கம் ஆல்பம் னபோன்ற சில
ஒட்டுண்ைிகளில்
எந்தவிதமோ

சில

கோம்னபோசிட்னடகயப்

னபோலனவ

ஊடோடலும் இல்லோமல் இருக்கலோம்

ஒரு

ஒற்கற

ஊடோடலும்

இருக்கலோம்,

ஃப

ிகலுக்கு னநர் னகோைங்களில் னநர்மோறோக கவக்கும்னபோது இது ஆம்பிட்னரோபஸ் ஆகும். இந்த நிகல

கபோதுவோ
சில

தல்ல, ஆ

னநரங்களில்,

ோல் ரோன்குலஸ், கலம்

ஒரு

குறுக்கு

ோ மற்றும் போப்பி ஆகியவற்றில் சந்திக்கப்படுகிறது.

கருமுட்கட

குதிகர-ஷூ

னபோல

வகளந்து

னபோகலோம்,

இத

ோல்

கமக்னரோகபல் சோலோவிற்கு அருகில் ககோண்டு வரப்படுகிறது.
ஃப

ிகலுக்கு னநர் னகோைங்களில் னநர்மோறோக கவக்கப்படும் னபோது இது ஆம்பிட்னரோபஸ் ஆகும். இந்த

நிகல கபோதுவோ
சில

தல்ல, ஆ

னநரங்களில்,

கமக்னரோகபல்

ஒரு

ோல் ரோன்குலஸ், கலம்

குறுக்கு

சலோசோவிற்கு

கோரினயோபிலியோசி,

மற்றும்

கருமுட்கட

அருகில்

மிரோபிலிஸ்

ோ மற்றும் போப்பி ஆகியவற்றில் சந்திக்கப்படுகிறது.

குதிகர-ஷூ

ககோண்டு

னபோல

வரப்படுகிறது.

(கநக்டோகின

சி)

னபோன்ற

வகளந்து
இது

னபோகலோம்,

சிலுகவ,

சில

இத

ோல்

கசன

ோனபோடியோசி,

தோவரங்களில்

கோைப்படும்

னகம்பினலோட்னரோபஸ் (கம்பினலோஸ் வகளந்த) கோன்டிஷன் ஆகும்.

மகரந்தச் னசர்க்கக
மகரந்தச்
மற்கறோரு

னசர்க்கக
பூவின்

என்பது

மகரந்த

களங்கத்திற்கு

தோ

ியங்ககள

மோற்றுவதோகும்.

பூவின்

பூச்கசடிகளில்

கசயல்முகற இது என்று கூறப்படுகிறது. மகரந்த தோ
பூவின் மகரந்தங்களில் உள்ள

ஒரு

மகரந்தத்திலிருந்து
போலியல்

அனத

கருத்தரிப்பின்

அல்லது
முதல்

ியங்களில் ஆண் னகமட் உள்ளது மற்றும் அகவ

.

மகரந்தச் னசர்க்கக வகககள்
மகரந்தச் னசர்க்கக இரண்டு வகககளோக இருக்கலோம்:
1. சுய மகரந்தச் னசர்க்கக
2. குறுக்கு மகரந்தச் னசர்க்கக
ஒவ்கவோரு வகக மகரந்தச் னசர்க்கக பற்றியும் ககோஞ்சம் விரிவோகப் புரிந்துககோள்னவோம்.
சுய மகரந்தச் னசர்க்கக
மகரந்தம் ஒரு பூவின் மகரந்தங்களிலிருந்து அனத

பூவின் களங்கத்திற்கு மோற்றப்படும்னபோது, அது சுய

மகரந்தச் னசர்க்கக என்று அகழக்கப்படுகிறது. இந்த மகரந்தச் னசர்க்கக கஹர்மோஃப்னரோகடட் அல்லது
கடனயோசியஸ்

தோவரங்களில்

போகங்ககளக் ககோண்டிருக்கின்ற

கபோதுவோ
.

து, அகவ

ஒனர

பூவில்

ஆண்

மற்றும்

கபண்

போலியல்

சுய மகரந்தச் னசர்க்கக ஆகலகளில், மகரந்தச் னசர்க்கககய ஏற்படுத்த கவளிப்புற கோரைிககளச் சோர்ந்து
இருப்பது

குகறவோகனவ

உள்ளது.

இந்த

தோவரங்கள்

கோற்று

அல்லது

பிற

சிறிய

பூச்சிககள

சோர்ந்து

இருக்கும். சுய மகரந்தச் னசர்க்கக பூக்களில், மகரந்தத்கத மோற்றுவதற்கு மகரந்தங்கள் மற்றும் களங்கம்
ஆகியகவ ஒனர மோதிரியோ

கவ. சுய மகரந்தச் னசர்க்கககய னமலும் இரண்டு வகககளோகப் பிரிக்கலோம்:

• ஆட்னடோகோமி- இந்த வகக சுய மகரந்தச் னசர்க்ககயில், மகரந்தம் ஒரு பூவின் மகரந்தங்களிலிருந்து அனத
பூவின் களங்கத்திற்கு மோற்றப்படுகிறது.
It

கீ ட்னடோன

ோகோமி-

இந்த

வகக

சுய

மகரந்தச்

னசர்க்ககயில்,

மகரந்தங்களிலிருந்து மற்கறோரு பூவின் களங்கத்திற்கு மோற்றப்படுகின்ற

,ஆ

மகரந்தங்கள்

ஒரு

பூவின்

ோல் அனத தோவரத்தில்.

குறுக்கு மகரந்தச் னசர்க்கக
இந்த

வகக

மகரந்தச்

னசர்க்ககயில், மகரந்தம்

ஒரு

பூவின்

மகரந்தங்களிலிருந்து

மற்கறோரு

பூவின்

களங்கத்திற்கு மோற்றப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், இரண்டு பூக்களும் ஒருவருக்ககோருவர் மரபணு ரீதியோக
னவறுபடுகின்ற
முகவகரச்
பூச்சிகள்

.

மகரந்தத்கத

சோர்ந்தது. மகரந்தச்

ஆகியகவ

அடங்கும்.

மோற்றுவதற்கு

குறுக்கு

னசர்க்ககயின் முகவர்கள்
மகரந்தச்

னசர்க்ககயின்

மகரந்தச்

னசர்க்கக

எப்னபோதும்

மற்கறோரு

பறகவகள், விலங்குகள், நீர், கோற்று மற்றும்
முகவரின்

அடிப்பகடயில், குறுக்கு

மகரந்தச்

னசர்க்கக கவவ்னவறு வகககளோக இருக்கலோம்:
• கஹட்னரோபிலஸ்

பூக்கள்-இந்த பூக்கள் நீ ர் வழிமுகறகளோல் மகரந்தச் னசர்க்கக கசய்யப்படுகின்ற

.

பூக்கள் கபரும்போலும் மிகச் சிறியகவ மற்றும் பிற முகவர்களுக்குத் கதரியோதகவ. அவற்றின் இதழ்களில்
எந்த

மைம்

அல்லது

மோற்றியகமக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிக

நிறம்

இல்கல.

மகரந்தம்

தண்ை ீரில்

மிதக்கும்

வககயில்

Oo மிருகத்த

மோ

கவளவோல்கள்,
ககோண்டுள்ள
இத
Em அ

பூக்கள்- இந்த வகக மகரந்தச் னசர்க்ககயில், மகரந்தச் னசர்க்கக முகவர்கள் ம
பறகவகள்

, அகவ

னபோன்ற

விலங்குகள்.

விலங்குகளின் உடலில்

மிருகக்கோட்சிசோகலயின்

ஒட்டிக்ககோள்ளும்

மகரந்தத்கதக்

வககயில் வடிவகமக்கப்பட்டுள்ள

ோல் அகவ ஒன்றிலிருந்து எளிதோக எடுத்துச் கசல்லப்படுகின்ற
ீனமோபிலஸ் பூக்கள்- இந்த பூக்கள் கோற்றின் நிறுவ

பூக்கள்

ிதர்கள்,
,

மற்கறோன்றுக்கு மலர்.

த்தோல் மகரந்தச் னசர்க்கக கசய்யப்படுகின்ற

.

இந்த பூக்கள், உயிரியல் பூக்கள் னபோன்றகவ, சிறியகவ மற்றும் கதளிவற்றகவ. கோற்று மகரந்தச் னசர்க்கக
கசய்யும்

பூக்களின்

இருப்பதோல்
இலகுவோ

அகவ

கோற்றி

முக்கியமோ

அம்சம்

என்

கவன்றோல், அகவ

ோல் எளிதில் ககோண்டு கசல்லப்படுகின்ற

மிகவும்

. மகரந்த தோ

இலகுவோக

ியங்கள் மிகவும்

கவ, ஒட்டும் தன்கம இல்லோதகவ மற்றும் சில னநரங்களில் இறக்கககள் ககோண்டகவ.

• என்னடோனமோபிலிக்
மலர்கள்

மற்கறோரு

பூக்கள்-

கபரும்போலும்

இந்த

பூக்கள்

பிரகோசமோ

பூச்சிகளோல்

இதழ்களுடன்

மகரந்தச்

போர்ப்பதற்கு

னசர்க்கக

கசய்யப்படுகின்ற

கவர்ச்சிகரமோ

கவ

.

மற்றும்

இந்த
பூச்சி

போர்கவயோளர்ககள ஈர்க்கும் வககயில் மைம் ககோண்டகவ. அகவ கபரும்போலும் பரந்த களங்கங்கள்
அல்லது மகரந்தங்ககளக் ககோண்டிருக்கின்ற
னசர்க்கக பூக்கள் பல னத
னத

ீகர

சுரக்கின்ற

. இந்த

நீட்டிப்புககளக் ககோண்டுள்ள

, அகவ பூச்சிகயப் பிடிக்க அனுமதிக்கின்ற

. பூச்சி-மகரந்தச்

ீக்கள், பட்டோம்பூச்சிகள் அல்லது பிற ஒத்த பூச்சிககள பூக்களுக்கு ஈர்க்கும்
பூக்களில்

உள்ள

மகரந்த

தோ

ியங்கள்

கபரும்போலும்

, அகவ பூச்சிகளின் உடலில் ஒட்டிக்ககோள்ள உதவுகின்ற

ஸ்கப

ி

அல்லது

.

பழம்
ஏறக்குகறய நோம் அக
எவ்வளவு சிக்கலோ

வரும் எல்லோ வககயோ

பழங்ககளயும் விரும்புகினறோம்! இருப்பினும், பழங்கள்

கவ என்பகதப் பற்றி நீ ங்கள் எப்னபோதோவது னயோசித்திருக்கிறீர்களோ? ஆம்! பழங்கள்

பல்னவறு வகககளில் உள்ள

, கவவ்னவறு குைோதிசயங்கள் மற்றும் ஒவ்கவோன்றும் ஒரு த

அறிவியல் கபயகரக் ககோண்டுள்ள

! எ

னவ, உங்களுக்கு

பிடித்த

பழம்

எது? மோங்க

ித்துவமோ

ி? ஆ

ோல், இது

சுகவயோக இருப்பகதத் தவிர, அகதப் பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு கதரியும்! இந்த தகலப்பில், பழங்களின்
பல்னவறு வகககள் மற்றும் பண்புகள் பற்றி னமலும் வோசிப்னபோம்.
பழ வகககள்
• ஆப்பிள்கள் மற்றும் னபரீச்சம்பழங்கள்.
• சிட்ரஸ் - ஆரஞ்சு, திரோட்கசப்பழம், மோண்டரின் மற்றும் சுண்ைோம்பு.
• கல் பழம் - கநக்டகரன்கள், போதோமி, பீச் மற்றும் பிளம்ஸ்.
• கவப்பமண்டல மற்றும் கவர்ச்சியோ

- வோகழப்பழங்கள் மற்றும் மோம்பழங்கள்.

• கபர்ரி - ஸ்ட்ரோகபர்ரி, ரோஸ்கபர்ரி, அவுரிகநல்லிகள், கிவிஃப்ரூட் மற்றும் னபஷன்ஃப்ரூட்.
• முலோம்பழம் - தர்பூசைிகள், ரோக்மலன்கள் மற்றும் னத

ீ முலோம்பழங்கள்.

பழங்களின் வககப்போடு
பழங்களின் வககப்போட்டிற்கு இரண்டு அளவுனகோல்கள் உள்ள
G கின

:

ோசியத்தில் இருக்கும் கோர்கபல்கள் இலவசமோ அல்லது இகைந்த நிகலயில் உள்ளதோ.

• ஒன்று அல்லது அதற்கு னமற்பட்ட பூ பழங்ககள உருவோக்குவதில் பங்னகற்கிறது.
னமற்கண்ட புள்ளிகளின்படி, பழங்ககள நோம் பழ வகககளோக வககப்படுத்தலோம்
பழங்களின் வகககள்
• எளிகமயோ

து

மதிப்பீட் டு

•
• கலப்பு

எளிய பழம்
இந்த பழங்கள் னமோன
உருவோகின்ற

.

ோகோர்கபல்லரி கருப்கப அல்லது மல்டிகோர்கபல்லரி சின்கோர்பஸ் கருப்கபயிலிருந்து

ஒரு

பழம்

மட்டுனம

கின

ோசியத்தோல்

உருவோகிறது.

எளிய

பழங்கள்

இரண்டு

வகககளோகும்
• சகதப்பற்றுள்ள
எண்னடோகோர்ப்
கின

பழங்கள்:

எ

சகதப்பற்றுள்ள

னவறுபடுத்தப்படுகிறது.

ோசியத்திலிருந்து உருவோகின்ற

பழங்களில், பழச்

இந்த

பழங்கள்

சுவர்

உயர்ந்த

எபிகோர்ப், மீ னசோகோர்ப்
அல்லது

தோழ்வோ

மற்றும்

ஒத்திகசவு

.

Ry உலர் பழங்கள்: எளிய உலர் பழங்களின் கபரிகோர்ப் கபோதுவோக மிகவும் உலர்ந்த மற்றும் கடி

மோ

து.

இது எபிகோர்ப், மீ னசோகோர்ப் மற்றும் எண்னடோகோர்ப் ஆகிய மூன்று அடுக்குகளோக னவறுபடுத்தப்படவில்கல.
சில

உலர்ந்த

பழங்களில், இந்த

சிதறடிக்கப்படுகின்ற

கபரிகோர்ப்

உகடக்கப்பட்டு

விகதகள்

சிதறடிக்கப்படுகின்ற

அல்லது

. இந்த பழங்கள் விலகல் பழங்கள்.

கமோத்த பழங்கள்
மல்டிகோர்கபல்லரி அனபோகோர்பஸ் கருப்கபயில் இருந்து உருவோகும் பழங்கள் இகவ. ஒவ்கவோரு கோர்பலும்
ஒருவருக்ககோருவர்

அனபோகோர்பஸ்

பழங்கள் எட்னடரினயோ எ

கருப்கபயில்

பிரிக்கப்படுவதோல்

இது

ஒரு

ப்படும் பழங்களின் ககோத்துக்ககள உருவோக்குகின்ற

பழமோக

மோறும்.

இந்த

.

Fol நுண்ைகறகளின் எட்னடரினயோ: ஒவ்கவோரு பழமும் அல்லது எட்டோரினயோ ஒரு நுண்ைகற ஆகும்.
எ.கோ. கனலோட்னரோபிஸ், கதரந்தஸ், மோக்ன
அல்லது

கோர்கபல்லரி

பிரிக்கப்படுகின்ற

ோலியோ -இ. கனலோட்னரோபிைில், களங்கம் இகைக்கப்பட்டுள்ளது

கருப்கபயில்

இகைகிறது

மற்றும்

கருமுட்கடயின்

. அதோவது இரண்டு நுண்ைகறகள் மட்டுனம எட்னடரினயோவில் உள்ள

கருப்கபகள்

.

Ac அச்சின்களின் எட்கடரினயோ: இந்த கமோத்த பழத்தில், ஒவ்கவோரு பழமும் ஒரு அச்சீ ன் ஆகும். எ.கோ.
ரோன்குலஸ், ஸ்ட்ரோகபரி, னரோஸ், தோமகர. தோமகரயில், தோலமஸ் பஞ்சுனபோன்றது மற்றும் சில அச்சின்கள்
அதில் பதிக்கப்படுகின்ற

. ஸ்ட்ரோகபரியில், தோலமஸ்

சகதப்பகுதி மற்றும்

அதன் னமற்பரப்பில் சிறிய

அச்சின்ககளக் கோைலோம்.
Ber கபர்ரிகளின் எட்கடரினயோ: இது சிறிய
ஸ்குவோனமோசோ (கஸ்டர்ட்-ஆப்பிள்). அன்ன
அடர்த்தியோக அகமக்கப்பட்டிருக்கும்.

கபர்ரிகளின் கமோத்தமோகும். எ.கோ. போலில்தியோ, அன்ன
ோ

ோவின் எட்கடரினயோவில், அக

ோ

ோ

த்து கபர்ரிகளும் தோலமைில்

• ட்ரூப்ைின் எட்கடரினயோ: இந்த வகக பழங்களில், பல சிறிய ட்ரூப்ஸ் கவவ்னவறு கோர்கபல்களிலிருந்து
உருவோகின்ற

. எ.கோ. ரோஸ்கபர்ரி. இந்த வகக கோர்பலில் அனபோகோர்பஸ் கருப்கப வடிவம் ட்ரூப் பழம்.

கலப்பு பழங்கள்
அக

த்து கலப்பு பழங்களும் தவறோ

பழங்கள். இந்த பழங்களில், கபோதுவோக, பல கருப்கபகள் மற்றும்

பிற மலர் போகங்கள் ஒன்றிகைந்து பழத்கத உருவோக்குகின்ற

. இகவ இரண்டு வகககள்:

• னசோனரோசிஸ்: இந்த பழங்கள் ஸ்கபக், ஸ்னபடிக்ஸ் அல்லது னகட்கின் மஞ்சரிகளிலிருந்து உருவோகின்ற

.

ஜோக்ஃப்ரூட் பழம், ககவ்டோ (ஸ்க்ரூகபன்) இல் எடுத்துக்கோட்டுகள். பலோப்பழத்தில் (கதல்) பிஸ்டில்னலட்
பூக்கள்

சிறுநீரகத்கதச்

சுற்றி

உருவோக்கப்படுகின்ற

.

பழம்

உருவோவதில், கபரிகோர்ப்

பஞ்சுனபோன்றது

மற்றும் இகைக்கப்படுகிறது.
• கசனகோசிஸ்: இந்த

பழங்கள் கஹபோந்னதோடியம் மஞ்சரிலிருந்து உருவோகின்ற

மற்றும் ஒரு துகள உள்ளது. ஏரோளமோ

சிறிய கசதில்கள் துகள சுற்றி உள்ள

. கரசிபோகல் கவற்று

. எ.கோ. ஃபிகஸ் இ

ங்கள்

பீப்பல்

பழங்கள் மற்றும் விகதககள பரப்புதல்.
சில

பழங்கள்

எளிதில்

விகத

விகதகள்

மிகவும்

ககோண்டு கசல்லப்படலோம்.

ககோண்ட

விரிவோக்கங்ககளயும்

விநினயோகத்தில் உதவுகின்ற
னஹரி வளர்ச்சிகள் உள்ள

சிறியதோகவும், னலசோகவும்

அவர்களில்

கபரும்போலும்

பலர்

இருப்பதோல்

னஹரி வளர்ச்சியின்

போரோசூட்டுககளப்

னபோல

அகவ

கோற்றி

கிரீடங்ககளயும், சிறகுகள்
கசயல்படுகிறோர்கள்,

.
. கதோடர்ச்சியோ

போைிகள்

சிறகுகள்

நோரனவலியோவில்
(பி.

சஜி

ோ),

அகவ

. பருத்தி, கனலோட்னரோபிஸ் (பி. அகந்தோ), கநரியம் (பி. கரோபி) விகதகளில்

சூரியகோந்தி குடும்பத்தின் பல சிறிய பழங்கள் னஹரி சீ ப்பல்ககள மோற்றியுள்ள
னமோரிங்கோ

ோல்

(பி.

சோகல்பதி)

மனஹோக

ி

கோைப்படுகின்ற

பழங்கள்

.

விகதகளில்

ஹிப்னலஜில்

கபோதுவோ

து.

விரிவகடவது

(பி.

டிப்கடனரோகோர்பஸ் (பி. கோர்ஜன்) அனத னநோக்கத்திற்கோக சிறகுகள் வளர்ச்சிகயக் ககோண்டுள்ள

னஹரி

மோதபிலதோ).
.

விலங்குகளால் சிதறல்:
பல பழங்கள் மற்றும் விகதகள் விலங்குகளின் உடல்ககளக் ககடப்பிடிக்க ஸ்கப
ஒட்டும் சுரப்பிகளோல் வழங்கப்படுகின்ற

, இத

ோல் அகவ சிதறடிக்கப்படுகின்ற

னசோர் கோந்தோ), அச்சிரோந்தஸ் (பி. அபோங்) கபரிகோர்ப் மீ து கடி
மற்றும் போர்ப்கள் மோர்டி

ியோவில் உள்ள

(பி. பக்

சிட்டோ) ஆகியகவ சுரப்பிககளக் ககோண்டுள்ள

மோ

ி திட்டங்கள் அல்லது

. ஆண்ட்னரோனபோகன் (பி.

முடிகள் உள்ள

; வகளந்த ககோக்கிகள்

க். படம் 114); சோந்தியம் (பி. ஓக்ரோ), பிளம்போனகோ (பி.

, அகவ விலங்குகளின் உடல்களில் ஒட்டிக்ககோள்கின்ற

.

பறகவகள், அைில் மற்றும் கவளவோல்கள் னபோன்ற விலங்குககள ஈர்க்க தக்கோளி, அத்தி னபோன்ற மோமிச
பழங்கள்

அழகோ

வண்ைங்ககள

உருவோக்குகின்ற

இடத்திலிருந்து இடத்திற்கு ககோண்டு கசல்கின்ற
விகதகள்

அவற்றின்

சிறிய

விகதககள

அந்த

விலங்குகள்

. சில பழங்கள் விலங்குகளோல் உண்ைப்படுகின்ற
கோயமகடயோமல்

இருக்கும்.

மிகவும்

இைக்கமோ

மண்கை

விகதககள தோய் கசடியிலிருந்து சிதறடிக்க சில பழங்கள் சிறிது சக்தியுடன் கவடிக்கின்ற

. போல்சம் (பி.

கவளினயற்றம்

கடந்து

விகதககள

கசல்லும்னபோது

,

கூட

விலங்குகளின்

கோல்வோய்ககளக்

.

முகளப்பதற்கு

உருவோக்குகிறது.
வவடிக்கும் வ ாறிமுறறயால் சிதறல்:

னடோபதி), ஆக்சலிஸ் (பி. அம்ருல்), ஆமைக்கு. Rvellia (B. Chatpati), Andrographis (B. Kalomegh) ஆகியவற்றின் பழங்கள்
ஈரப்பதத்துடன் கதோடர்பு ககோள்ளும்னபோது திடீகர
(பி.

அபரோஜிதோ),

திருப்புகின்ற

.

நீர் மூலம் சிதறல்:

விகதககள

சிதறடிக்க

இரண்டு

கவடிக்கின்ற
சதுரங்கள்

. கிளிட்னடோரியோவின் பருப்பு வகககள்
மற்றும்

இரண்டு

பகுதிகளோல்

திகச

ஆற்றங்ககரகளிலும் கடல் ககரயிலும் வளரும் நீர்வோழ் தோவரங்கள் மற்றும் தோவரங்கள் பழங்கள் மற்றும்
விகதககளக்

ககோண்டுள்ள

அகவ

,

நீர்

வழியோக

சிதறடிக்கப்படுகின்ற

னமற்பரப்பில் மிதப்பதற்கு இகழம திசுக்ககளக் ககோண்டுள்ள
போதுகோப்பு சோத
ககோக்னகோ

ட்,

பஞ்சுனபோன்ற

ங்கள் உள்ள
நிபோ

(பி.
.

அகவ

கபோதுவோக

நீர்

, னமலும் கரு னசதமகடயோமல் இருக்க

.

னகோல்பட்டோ)

தோலமைில்

இகடகவளிகள் உள்ள

.

பழங்கள்

பதிக்கப்பட்டுள்ள

.

கபோதுவோ
நீ ர் -லில்லி

எடுத்துக்கோட்டுகள்.
விகதகளில்

தோமகர

கடஸ்டோவில்

பழங்கள்
கோற்று

