
காற்று
பலூன்களில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் 
காற்றானது நைட்ரஜன்,ஆக்ஸிஜன் மற்றும் 
கரியமில வாயுக்களால் ஆனது.கரியமில 
வாயுவானது கார்பன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் 
அணுக்களால் ஆனது.தாவரங்கள் 
கரியமில வாயுவை காற்றிலிருந்து 
பெறுகின்றன.

நீர் ஹைட்ரஜன் மற்றும் 
ஆக்ஸிஜன் அணுக்களால் 
ஆனது  வேர்களின் 
வழியே உறிஞ்சும் 
நீரிலிருந்தே தாவரங்கள் 
தமக்கு தேவையான 
ஹைட்ரஜனையும் 
ஆக்ஸிஜனையும.் 

Iஒரு தாவரத்தை 
முற்றிலுமாக உலர 
செய்தீர்களே ஆனால் 
உங்களுக்கு எஞ்சுவது 
வெறும் கார்பன் மட்டுமே. 
சின்னஞ்சிறு 
மலர்களிலிருந்து 
பெருமரங்கள் வரை 
அனைத்து தாவரங்களும் 
கார்பனை காற்றிலிருந்து 
பெறுகின்றன.

சில 
தாவரங்கள் 

95% நீராலேயே 
ஆனது 

என்பதை 
அறிவீர்களா?

கலங்கள்(செல்கள்)  வளர்ந்து 
பிரிகையில் புதிய செல்கள் 
உருவாகின்றன.

நீர் இலையின் வெட்டு தோற்றம்

செல்லுலோஸ்

அடுத்து, குளுக்கோஸ் 
மூலக்கூறுகள் ஒன்றிணைந்து 
செல்லுலோஸ் எனப்படும் 
நீண்ட சங்கிலிகளை 
உருவாக்குகின்றன. 
செல்லுலோஸ் பின்னர் 
செல் சுவர்கள் போன்ற 
தாவர கட்டமைப்புகளை 
உருவாக்க பயன்படுகிறது.

பசுங்கணிகங்களில், 
குளுக்கோஸ் எனப்படும் 
சர்க்கரையை உருவாக்க 
கார்பன், நீர் மற்றும் 
ஆற்றல் . இந்த முழு 
நிகழ்வும் ஒளிச்சேர்க்கை 
எனப்படுகின்றது

செல்லுலோஸ் பின்னர் செல் 
சுவர்கள் போன்ற தாவர 
கட்டமைப்புகளை உருவாக்க 
பயன்படுகிறது. இந்த 
கட்டமைப்புகள் மற்றும் அவை 
வைத்திருக்கும் பொருட்களும் 
தண்ணீரால் 
உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

குளுக்கோஸ்கலங்களின் வளர்ச்சி

ஆற்றல்
வளர்ச்சிக்கு ஏராளமான 
ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. 
தாவரங்கள் தேவையான 
ஆற்றலை சூரியனிடமிருந்து 
பெறுகின்றன.

குளோரோபிளாஸ்ட்

புது கலங்கள் (செல்கள்) புதிய 
தாவர வளர்ச்சியை 
உண்டாக்குகின்றன. இதனால் 
தாவரங்கள் பெரிதாகின்றன.

புதிய வளர்ச்சி

மேலும் அறிந்து கொள்ள: askabiologist.asu.edu/tamil/ஒளிச்சேர்க்கை

நம்மைச் சுற்றி இருக்கும் காற்றென்பது வெற்றிடம் போல  
தெரியும் ஆனால் அப்படியல்ல! காற்றென்பது மிகச்சிறிய 
மூலக்கூறுகளால் ஆனது. நமக்கு காற்றின் மூலக்கூறுகளை 
எடை போடக் கூட முடியும். காற்றின் இரு மூலக்கூறுகள் 
ஆக்ஸிஜனும் கரியமில வாயுவும். நீங்கள் நினைக்கலாம் 
நாம் உயிர் வாழ மிக அத்தியாவசியமானது ஆக்ஸிஜன் 
தான் என்று, ஆனால் கார்பனும் மிக முக்கியம்.உலகின் 
அனைத்து உயிர்களும் கார்பனால் ஆனவைதான்.

Iநம் உடலில் இருந்து மொத்த நீரையும் வெளியேற்றினால் எஞ்சி இருக்கும் 
உடல் எடை முழுக்க கார்பன் தான்.இப்படித்தான் தாவரங்களுக்கும்.  
நமக்கு தேவையான கார்பன் நாம் உண்ணும் உணவில் இருந்து 
கிடைக்கிறது. ஆனால் தாவரங்களுக்கு எங்கிருந்து இந்த கார்பன் 
கிடைக்கிறது? அவற்றிற்கு மண்ணிலிருந்தோ சூரியனிலிருந்தோ அல்லது 
நீரிலிருந்தோ கார்பன் கிடைப்பதில்லை தாவரங்கள் காற்றிலிருந்து 
கார்பனை. தாவரங்கள் காற்றிலிருந்து கார்பனை 
எடுத்துக்கொள்கின்றன..மேலும் கார்பனைக் குறித்து அறிந்து கொள்ள 
கீழிருக்கும் சித்திரத்தின் இளஞ்சிவப்பு அம்புக்குறியை சொடுக்குங்கள்

ஆற்றல் தாவர வளர்ச்சிநீர் காற்று

+ + =

இலைத்துளைகள்

பெரிதாக்கு

தாவரங்கள் கரியமில வாயுவை 
இலைத்துளைகளான ஸ்டொமேட்டா 
வழியே உறிஞ்சுகின்றன

தாவரங்கள் காற்றிலிருந்தா 
உருவாகின்றன?

தாவரங்கள்  கார்பனை எடுத்துக் கொண்டு வளரும் கதை

CO2

தாவர கலம்
தாவர செல்கள் உள்ளே 
பசுங்கணிகங்கள் எனப்படும் 
சிறப்பு செல் பாகங்கள் 
உள்ளன, அங்குதான் 
ஒளிச்சேர்க்கை 
நடைபெறுகிறதுபசுங்கணிக
ங்களில் இருக்கும் 
பச்சையங்களினால்தான் 
தாவர கலங்கள் பசுமையாக 
தெரிகின்றன.தாவர 
கலத்தின்  பெரும்பாலான பிற 
பகுதிகள் நிறமற்று இருக்கும்

தாவரங்களை உருவாக்கும் செய்முறை


