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அணிந்துரை 
திரு. இரா. நெடுஞ்செழியன் 

(தமிழகக் கல்வி- உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர்) 

தமிழைக் கல்லூரிக் கல்விமொழியாக ஆக்கிப் பன்னிரண் 

டாண்டுகள் ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் பி.ஏ. 

வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் தமிழிலேயே 

கற்றுவந்தனர். 1968ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் புகுமுக வகுப் 

பிலும் (2.7.0.), 1969ஆம் ஆண்டிலிருந்து பட்டப்படிப்பு வகுப்பு 

களிலும் அறிவியல் பாடங்களையும் தமிழிலேயே கற்பிக்க ஏற்பாடு 

செய்துள்ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் என முன்வந்துள்ள 

கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், பிற பல துறைகளிலும் தொண்டு 

செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் 

நூல்கள் எழுதித் தர முன்வந்த நூலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி 

இவற்றின் காரணமாக இத் திட்டம் நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும் மன 

நிறைவும் தரத்தக்க வகையில் நடைபெற்று வருகிறது. இவ் வகையில், 

கல்லூரிப் பேராசிரியர்கள் கலை, அறிவியல் பாடங்களை மாணவர்க்குத் 

தமிழிலேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத் தேவையான பயிற்சியைப் பெறு 

வதற்கு மதுரைப் பல்கலைக்கழகம் ஆண்டுதோறும் எடுத்துவரும் 

பெருமுயற்சியைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டும். 

பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ 

நெருக்கடிகளுக்கிடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையில் 

நூல்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர். 
வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், 

புவியியல், புவியமைப்பியல், மனையியல், கணிதம், இயற்பியல், 

வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், விலங்கியல், 

தாவரவியல், பொறியியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் தனி 

நூல்கள், மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற இருவகையிலும் தமிழ் 

நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் வெளியிட்டுவருகிறது. 

இவற்றுள் ஒன்றா  * ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகை 

பாட்டியல் '-- என்ற இந் நூல் தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தின் 

454 ஆவது வெளியீடாகும். கல்லூரித் தமிழ்க்குழுவின் சார்பில் 

வெளியான 35 நூல்களையும் சேர்த்து இதுவரை 489 நூல்கள் வெளி 

வந்துள்ளன. இந் நூல் மைய அரசு கல்வி, சமூக நல 

அமைச்சகத்தின் மாநில மொழியில் பல்கலைக் கழக நூல்கள் வெளி 

யிடும் திட்டத்தின்கீழ் வெளியிடப்படுகிறது. 

உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் இல்லை; ஆதலின், உழைத்து 

வெற்றி காண்போம். தமிழைப் பயிலும் மாணவர்கள் உலக 

மாணவர்களிடையே சிறந்த இடம் பெறவேண்டும். அதுவே 

தமிழன்னையின் குறிக்கோளுமாகும். தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக் 

கழகங்களின் பல்வகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் நம் 

மனம் கலந் ன்றி உரியதாகுக, 

— ௩ இரா. நெடுஞ்செழியன்



பொருளடக்கம் 

ந தோற்றுவாய் (1011௦00110) - 

ரர். இரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்கள் 
(Families of Dicotyledones) 

ரானன்குலேஸி (800௩௦01806) 
மக்னோலியேஸி (542௨2%011௧06௨௦) 

அன்னோனேஸி (௨௩௦௦0௨௦௦௨௦) 

மெனிஸ்பெர்மேஸி (18ம் ௨0௦௧௨) 
நிம்ஃபயேஸி (10011 2680620) 

பப்பாவரேஸி (ம ஹஙஊ௨௦௦௨௦) 

GHEAuGy (Cruciferae) 
கப்பாரிடேஸி (வேறறலாம்4க௦௦௨௨) 
போலிகேலியே (௮) போலிகேலேஸி [0௪௨16௦ (௦0) . 

Polygalaceae] 

G5SH%OuGCy (Gutiiferae) 

மால்வேஸி (24217௨06௨௦) 

ஸ்தெர்கூலியேஸி (Sterculiaceae) 

திலியேஸி (11111206௨6) 

மால்பிஜியேஸி (18௨1ற12111௨06௨௦) 
ஸைகோஃபில்லேஸி (292011௬11௨௦௦௨௦) 
ஜெரானியேஸி (61௨௦4300௨௦) 

ரூதேஸி (Rutaceae) 
மீவியேஸி (Meliaceae) 

yor sr tig Guserd (Anacardiaceae) 
QeuG@iiGenGew (Leguminosae) 
GrrGeer8 (Rosaceae) 

கிரேசுலேஸி (௨830140086) 
கோம்பிரிதேஸி (0110161௨௦௦௨௦) 
மிர்தேஸி (Myrtaceae) 

லித்ரேஸி (13117௨௦௦௨௦) 

ஒனாக்ரேஸி (010௦1806௨6) 

பாஸிஃப்ளோ ரேஸி (Passifloraceac) 

GGiIGG ser8 (Cucurbitaceae) 
Ga&éG gor8 (Cactaceae) 

@tbusbsAe@uGr (Umbelliferac) 

பக்கம் 

91 

33 
38 
42 
46 
48 
54 
57 
02 
05 

08 
71 
75 
79 
82 
85 
87 
99 

10+ 
108 
113 
127 

133 
137 
140 
144 
147 
152 
155 
160 

164



1. கோற்றுவாய் 

(introduction) 

தாவரத் தொகுதியில் கணக்கிலடங்காப் பலவகை தாவரங்கள் 

உள்ளன. பலவகைகளில் வேறுபாடுள்ள தாவரங்களை, வகை 

படுத்தல், பெயரிடல், வருணித்தல், இனங்கண்டறிதல் ஆகியவை 
பற்றி ஆராய்கின்ற துறைக்குத் தாவர வகைபாட்டியல் (Plant 
Taxonomy) stort) Quart. Qa தாவரவியலின் ஒரு பிரிவாகும். 
இந்நூல், ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் (&௨7௦ஈ0௧௯8)  வகைபாடு 
பற்றிக் கூறுகின்றது. தாவர வகைபாடு கருவியல் (188:10701009) , 

Qerarsoucitucd (Anatomy), செல்லியல் (௩௦1௦09), பாரம்பர 

Qwed (Genetics), 2ultGugs Qussd (Biochemistry) a,Aw துறை 

களின் அடிப்படையில் அமைந்தது. 

தாவர வகைபாடு மூன்று குறிக்கோள்களை அடிப்படையாகக் 

கொண்டுள்ளது. 

1. உலகில் உள்ள பலவகையான தாவரங்களின் பெயர்கள், 

அவைகளின் ஒற்றுமை, வேற்றுமைகள், சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலைகளின் 

தன்மை போன்ற செய்திகளைத் தாவர இயல் பட்டியலுக்குள் 

சேர்ப்பது. 

2. தாவரங்களைப் பற்றிப் பல துறைகளிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட 

செய்திகளை ஓன்று சேர்த்து, அறிவியல் அறிஞர்களும் பொது 

மக்களும் எளிதில் அறிந்துகொள்ளும் வகையில் அமைப்பது. 

3. தாவரங்களின் பல வேறுபாடுகளை அறிவியல் அடிப் 
படையில் அமைத்து, எல்லோரும் தாவரங்களின் வழிமுறைத் 
தோன்றல் அமைப்பைப் (140101100௨ 08) புரிந்துகொள்ளும் 
வகையில் அமைப்பது. 

தாவரங்களின் இனங்கண்டறிதல் (Identification) sreérug, 
ஒரு செடியை அதற்கு முன்பே அறியப்பட்ட செடியுடன் ஒப்பிட்டுக்



2 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

காண்பதாகும். அவ்வாறு அது ஒத்தமையாவிடில் அந்தச் செடியைப் 

புதிய செடியாகக் கருதலாம். இனம் கண்டறிதலில், செடியின் 

பெயரைப் பற்றி அறிய வேண்டியது அவசியமில்லை. இனங் 

கண்டறிந்த செடிக்குச் சரியான அறிவியல் பெயரை அளிக்கும் 

donnée: Guwittis (Nomenclature) எனப் பெயர், ஒரு 

செடியை அடையாளங் கண்டறிந்தபின், தாவரப் பெயரிடலின் 

அனைத்துலக விதிகளின் அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு பெயர் 

அதற்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். 

ஒரு செடிக்குப் பெயரிட்ட பின்பு ஒரு குறிப்பிட்ட முறையைப் 
பின்பற்றி, ஒரு செடியையோ அல்லது தாவரத் தொகுதிகளையோ, 

வெவ்வேறு வகைகளாகப் பிரிப்பதற்கு வகைபடுத்தல் (1-48௦௨- 
tion) என்று பெயர். 

தாவரங்களுக்கு இடையே உள்ள மரபணுத் தொடர்பு (0௨/- 
௦ relationships) safle அடிப்படையில் வகைபடுத்துவதே 
தற்கால வகைபாட்டியலின் நோக்கமாகும். 

வகைபடுத்தலின் வரலாறு 

ஓர் அறிவியல் துறை பற்றி நன்கு அறிய வேண்டுமானால், அதன் 
தொடக்கம் பற்றியும், வளர்ச்சி பற்றியும் நாம் அறிய வேண்டும். 
எந்த அறிவியலின் வரலாறும், ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் மற்றவர் 
களுக்கும் ஊக்கமூட்டுவதாக அமைகிறது. ஒரு துறையின் வளர்ச்சி 
மட்டுமின்றி, அதனை வளர்த்த அறிவியல் அறிஞர்களைப் பற்றியும் 
நாம் அறிந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இதுபோலவே, தாவர 
வகைபாட்டியலின் வரலாறு, அதைப் பயில்வோருக்கு மிகவும் 
பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. 

பல வகைபடுத்தல்கள் நிலவி வருகின்றன. அவை ஹூன்று 
வகைகளில் அடங்கும். அவை செயற்கை வகைபடுத்தல், 
இயற்கை வகைபடுத்தல், தலைமுறை வகைபடுத்தல் என்பனவாம். 

1. Qweaupm ~enp (Artificial System) 

ஒரு சில உருவியல் பண்புகளைக் கொண்டு தாவரங்களை இம் 
முறையின் மூலம் வகைபடுத்துவதாகும். இம்முறை இப்பொழுது 
வழக்கத்தில் இல்லை. இதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு லின்னேயுசின் 
வகைபடுத்தல் ஆகும். இம்முறையில், இனப்பெருக்க உறுப்பு 
களின் அமைப்பு, எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 
தாவரங்கள் வகைபடுத்தப்பட்டன.
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2. இயல்பு முறை (112107௨1 38%) 

லின்னேயுஸ் (140௨௦8) காலத்திற்கு முன்பே இது வழக்கில் 
உள்ளது. இயற்கையில் உள்ள நிலையினை இது பிரதிபலிப்பதாக 

உள்ளது. தாவர ஆஆராய்ச்சியிலிருந்து பெறப்பட்ட செய்திகள் 

அனைத்தையும் இது பயன்படுத்துகிறது. 

3. wryanfl amauG@sseo (Phylogenetic System) 

இது மிக அண்மைக் காலத்தில் தோன்றியது. தாவரங்களின் 

மரபுவழித் தொடர்புகளின் அடிப்படையில் இது அமைந்தது. 

தெரிந்த எந்த ஒரு தாவரத்தின் மூதாதையர்களைக் கண்டறிய இது 

நமக்கு உதவுகிறது. 

சில நெறிமுறைகளின் அடிப்படையில் அமைந்த வகை 

படுத்தலின் வகைகள் பின்வருமாறு : 

I. செயற்கை முறைகள் 

1. வளர் இயல்பின் அடிப்படையில் அமைந்த வகைபடுத்தல் 

பண்டைக் காலத்தில், கிரேக்கர்கள் ஏற்படுத்திய வகை 

படுத்தல் கொடி, பூண்டு, மரம் என்னும் வளர் இயல்பு முறையில் 

அமைந்தது. இது தாவரப் பெருந் தொகுதிகளைக் குறிக்கிறது. 

இயல்பற்ற முறை வகைபடுத்தல் முன்னேற்றத்தில் பல தாவர 

இயல் அறிஞர்கள் பங்கு கொண்டனர். அவர்களைப் பற்றிய சிறு 

குறிப்புகள் பின்வருமாறு. 

1. தியோஃபிரேஸ்டஸ் (116௦12510௩, 370-285 8.0.) : இவர் 
தாவர இயலின் தந்ைத எனப் போற்றப்படுகிறார். தாவரங்களை 

மரங்கள், குறுஞ்செடிகள், சிறு செடிகள் என வகைபடுத்தினார். 

சூல்பையின் தன்மை, மஞ்சரி வகைகள் ஆகியவற்றிற்கு இவர் 
விளக்க உரை எழுதினார். 

2. Seouir«w Cosereo (Albertus Magnus 1193—1280): 
தண்டின் உள் அமைப்பு அடிப்படையில் இவர் ஒருவிதையிலைத் 

தாவரங்களை இருவிதையிலைத் தாவரங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி 

அறியலானார். 

3. ஓட்டோ பிரன்ஃபெல்ஸ் (041௦ Brunfels 1464—1534): 
இவர் அப்பொழுது தெரிந்த எல்லாத் தாவரங்களையும் வருணித்த 

தாவர இயல் வல்லுநர்களில் ஒருவர். 

4. ஆண்ட்ரியா சீசல்பினோ (Andrea Cesalpino 1519-1606) : 

இவர் மூதல் தாவர வகை இயல் வல்லுதர் எனப் போற்றப்படுகிறார்.
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வளர் இயல்பு முறை அடிப்படையில் இவர் தாவரங்களை வகை 

படுத்தினார். சூல்பை நிலை, கனிப் பண்பு ஆகியவற்றின் அடிப் 

படையில் அவற்றை இவர் மேலும் வகைபடுத்தினார். 

௩ 
5. ஜீன் பாகின் (Jean Bauhin 1541—1631): நல்ல பட 

விளக்கமுடன் ஹிஸ்டோரியா பிளான்டாரம் யுனிவர்சாலிஸ் 

(Historia Plantarum Universalis) என்னும் நூலினை இவர் வெளி 

யிட்டார். இதில் 5,000 தாவரங்களை இவர் வருணித்துள்ளார். 

இவர் உடன் பிறப்பு காஸ்பார்டு பாகின் (கேறகாம் Bauhin) apgseir 
முதலில் பேரினத்தையும் (2௦089), சிற்நினத்தையும் (species) Gam 

படுத்தியவர். லின்னேயுஸ் (Linnaeus) காலத்திற்கு “ முன்பே 

இரு பெயரீட்டல் app (Binomial nomenclature) Gayred வழக் 
கத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆகவே இதற்குரிய பெருமை 

காஸ்பார்டு பாகினையே சாரும். 

6. wren Gy (John Ray 1628-1705) : 16,000 சிற்றினங் 

களைப் பற்றி இவர் விரிவாக வருணித்துள்ளார். இதற்குப் பின்பு 

அமைக்கப்பட்ட பல வகைபடுத்தல்களுக்கு இதுவே அடிப்படை. 

2. எண்ணிக்கை அடிப்படையில் அமைந்த வகைபடுத்தல் 

7. கரோலஸ் லின்னேயுஸ் (௨௦108 14௩௩௧௦௦௯ 1707-1778) : 
விலங்கியல், தாவர வகையியல் ஆகியவற்றின் தந்ைத எனப்படுவார். 
இவர் வகைபடுத்தல் மிக நன்கு அறியப்பட்ட செயற்கை முறை 
யாகும். ஜெனரா பிளான்டாரம் (ரோேலாக 11கர்காமா), புளோரா 

லப்போனிகா (171௦௨ 1800010102), ஸ்பீசிஸ் பிளான்டாரம் (806015 
Plantarum) என்னும் நூல்களையும் இவர் எழுதியுள்ளார். இவரது 
செயற்கை முறைக்குப் பால் முறை (561 8$424ட் என்று பெயர். 
ஏனெனில், மகரந்தத் தாள்களின் எண்ணிக்கை, அவைகளிடையே 

காணப்படுகின்றன இணைப்பு, நீளம் ஆகியவைகளின் அடிப்படை 
யில் அது அமைந்தது. இவர் தம் ஸ்பீசிஸ் பிளான்டாரம் தற்கால 
இரு பெயர் முறைக்கு அடிப்படையாக உள்ளது. ஒரு தாவரத்திற்கு 
முதன் முதலில் இரு பெயர்கள் அளித்து, அதை எல்லோரும் 
பின்பற்றச் செய்தவர் இவரே, 

ஒற்றுமைகளை விட வேற்றுமைகளின் அடிப்படையில் அமைந் 
தீதே இவர் வகைபடுத்தல் முறை. முதன்மையாக இனங் 
கண்டறியப் பயன்பட்டது. தாவர வகைகளுக்கிடையே உள்ள 
இயல்பான பண்புகளை இது வெளிப்படுத்துவதில்லை. 

மகரந்தத் தாள்களின் நீளம், இணைவு எண்ணிக்கை ஆகிய 
வற்றின் அடிப்படையில், தெரிந்த எல்லாத் தாவரங்கக£யும் இவர்
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24 வகுப்புகளில் வகைபடுத்தினார். இவரது முறை முதன் முதலில் 

ஹார்டஸ் உப்லான்டிகஸ் (Hortus Uplandicus, 1732) என்னும் 
நூலில் கொடுக்கப்பட்டது. 

வகுப்பு 1, Cuwor@eirip flue (Monandria) 

ஒரு மகரந்தத்தாள்களுடையவை. 

வகுப்பு 2, டபயான்டிரியா ((91800ம118) 
இரு மகரந்தத்தாள் களுடையவை . 

வகுப்பு 3. ட்ரையான்டிரியா (1*1காம்1ல) 
மூன்று மகரந்தத்தாள்களுடையவை. 

வகுப்பு 4. டெட்ரான்டிரியா (7 242ஹர்ர்லி 
நான்கு மகரந்தத்தாள்களுடையவை. 

வகுப்பு 5. பென்டான்டிரியா (ூள(கயரார௨) 
ஐந்து மகரந்தத்தாள்களுடையவை. 

வகுப்பு 6. GQanssmeiriyflum (Hexandria) 
ஆறு மகரந்தத்தாள் கசூடையவை, 

வகுப்பு 7. ஹெப்டான்டிரியா (118482) 
ஏழு மகரந்தத்தாள்களுடையவை. 

வகுப்பு 8. அக்டான்டிரியா (0௦8மம12) 
எட்டு மகரந்தத்தாள்களுடையவை. 

வகுப்பு 9. எனியன்டிஙியா (௦2௧0718) 
ஒன்பது மகரந்தத்தாள் களுடையவை. 

வகுப்பு 10. டெகான்டி ரியா (10௦0௨0112) 
பத்து மகரந்தத்தாள் கசூடையவை. 

வகுப்பு 11. டொடெகான்டிரியா (00004௦௦ஊம்12) - 

11--19 மகரந்தத்தாள் கசூடையவை. 

வகுப்பு 12. ஐகோசேன்டிரியா (1௦05800712) 

20-ம் அதற்கு மேலும் உள்ள மகரந்தத் 

தாள்களுடையவை. புல்லி வட்டத் 

துடன் இணைந்தவை. 

ச் 

வகுப்பு 13. பாலியான்டிரியா (Polyandria) 

20-ம் அதற்கு மேலும் உள்ள மகரந்தத் 

தாள்களுடையவை; அச்சோடு இணைந் 

தவை.
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வகுப்பு 14. Lt @Hum (Didynamia) 
மகரந்தத்தாள்கள் இரு மட்டங்களில் உள்ளன. 

வகுப்பு 15. டெட்ராடினாமியா (7க0ய௨யர்2) 
மகரந்தத்தாள்கள் நான்கு ஒரு மட்டத்திலும் 

“இரண்டு மற்றொரு மட்டத்திலும் உள்ளன. 

வகுப்பு 16. மொனாடெல்பியா (140மவ]ற1ம8) 
ஒற்றைக் கற்றையாக உள்ளது. 

வகுப்பு 17. டையடெல்பியா (Diadelphia) 

இரட்டைக் கற்றைகளில் உள்ளன. 

வகுப்பு 18. பாலியடெல்பியா (Polyadelphia) 
பல கற்றைகளில் உள்ளன. 

வகுப்பு 19. AerQeoflAwr (Syngenesia) 
மகரந்தப்பை இணைந்தவை. 

வகுப்பு 20. maseperty flu (Gynandria) 

சூலகத்துடன் இணைந்தவை. 

வகுப்பு 21. மானாசியா (400௦2 
மலர்கள் ஒரு பாலானவை. 

வகுப்பு 22. டையோசியா (10601ல) 
ஒருபால் மலர்கள் வெவ்வேறு தாவரங்களில் 
உள்ளவை. 

வகுப்பு 23. பாலிகேமியா (109 2ஊாம2) 
இருபால், ஒரு பால் மலர்கள் கலந்து உள்ளன. 

வகுப்பு 24. கிரிப்டோகேமியா (0ரற40280ம்8) 
பூக்காத தாவரங்கள் . 

1760 ஆம் நூற்றாண்டில் லின்னேயுஸ் முறை பெருமளவுக்கு, 
ஹாலந்து, ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் பின்பற்றப் 
பட்டது. 

11. இயற்கை முறைகள் 

தாவரங்களின் உறவு நிலை களில் அமைந்த வகைபடுத்தல்கள்: 
18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தாவரங்கள் அதிகமாகச் 
சேகரிக்கப்பட்டதும் அவற்றிற்கிடையே உள்ள இயற்கை உறவு 
அறியப்படலாயிற்று, இதனால் தாவரங்களின் உறவு நிலையில்
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அமைந்த வகைபடுத்தல் உருவாயிற்று, இது இயல்பு முறை 

எனப்படும். இம் முறை உருவாகப் பலர் பாடுபட்டனர். 

muGasd soreer (Michel Adanson 1727—1806): இவர் 
பிரெஞ்சு தாவர இயல் வல்லுநர், எல்லாச் செயற்கை முறைகளையும் 

புறக்கணித்துவிட்டு, இயல்பு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் 

இவரே, 

டிகேன்டோல் (196௦௨௦௦௦16 1776-1641) : இவர், தாவர வகை 
இயல் வளரப் பெரிதும் உதவியவர். உள்ளமைப்பியலே-- செய 

லமைப்பியல் அல்ல--வகைபடுத்தலின் முழு அடிப்படையாக 

இருக்க வேண்டும் என இவர் வற்புறுத்தினார். இவர் 161 குடும் 

பங்களை வகை கண்டறிந்தார். 

19ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் பருதியில் ஐரோப்பாவில், வழக்கத் 

திலிருந்த எல்லா வகைபடுத்தல்களும், டிகேன்டோல் முறையைப் 

பின்பற்நியவையே. இங்கிலாந்தில் ராபர்ட் பிரெளன் (Robert 
Brown 1773-1858) என்பவர், பூ உருவியலைப்பற்றி நன்கு அறிய 

மிகவும் தொண்டாற்றினார். ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம் தாவரங்களை 
(Angiosperms), ஜிம்னோஸ்பர்ம் (ஜோ) தாவரங்களிலிருந்து 
முதன் மூதலில் வேறுபடுத்தியவர் இவரே, பாலிகலேலஸி 

(Polygalaceae) குடும்பத்தின் பூ அமைப்பு, யுஃபோர்பியேஸி 
(Euphorbiaceae) @G@budsHsir wep smu, அஸ்கிலிப் 
பியடேஸி (&501௦1க0௨௦௦௨6) குடும்பத்தின் பூ அமைப்பு, மகரந்தச் 
சேர்க்கை ஆகியவற்றை இவர் விளக்கலானார். 

1825ஆம் ஆண்டிலிருந்து, 1845ஆம் ஆண்டு வரை 214 வகை 

யான வகைபடுத்தல் முறைகள் வழக்கிலிருந்தன. அவைகள் 
யாவும், டிகேன்டோல் முறையின் சிறு மாற்றங்களாகவே இருந்தன. 

அவ்வகை, வகைபடுத்தல்களில் குறிப்பிடப்படுபவை, என்டிலிகர் 
(Endlicher), Aer Go (Lindley) ஆகியவர்களின் முறை 

களாகும். 

இங்கிலாந்தில் ஜான் லின்ட்லே (]௦1% 1401 1799-1805) 
என்பவர் அதற்கு முன்புள்ள வகைபடுத்தல்களைவிடச் சிறந்த அம் 

சங்களைக் கொண்டதொரு வகைபடுத்தலை உருவாக்கினார். இவரது 

முறை, இங்கிலாந்தில் வெளியிடப்பட்ட இயற்கை முறைகளில் முதலா 

வதாகும். இவரது முறை, பிரிட்டன், அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் 

பெருவாரியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட முதலாவது வகைபடுத்த 

லாகும். இதற்கா முன்பு, மேற் சொன்ன நாடுகளில் லின்னேயுஸ் 

முறையே பின்பற்றப்பட்டு வந்துது.
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இவர் 1830ஆம் ஆண்டில் “ Introduction to the Natural orders 

of Plants” என்னும் நூலில், டிகேன்டோல் முறையைப் பின்பற்றி 

தனது வகைபடுத்தலை வெளியிட்டார். இவரது வகைபடுத்தலில் 

டி.கேன்டோல் முறையில் உள்ள பூக்கும் தாவரங்கள், பூக்காத 

தாவரங்கள் என்ற பிரிவை ஏற்றுக்கொண்டு ராபர்ட் பிரெளன் முறை 

யிலுள்ள, ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம் (கரா, ஜிம்னோஸ்பர்ம் 
(நோ) என்ற பிரிவுகளைப் புதிதாகச் சேர்த்தார். 

* வெஜிடபிள் கிங்டம் £ (*76ஐ01௨116 140900. 1846) என்னும் 
நூலில் கண்டுள்ள இவரது வகைபடுத்தல், முழுமையாக ஏற்றுக் 

கொள்ளப்படுவதற்கில்லை, 19ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தாவர 

வகையியல் ஆசிரியர்கள், பெரும் தாவரத் தொகுதியின் வகைகளை 
வேறுபடுத்தும் பொழுது, * செயலியல் ? பண்புகளையே சிறப்பாகக் 
கருதினர் என்பதற்கு எடுத்துக் காட்டாக இவரது வகைபடுத்தல் 
அமைந்துள்ளது. இவர் வகைபடுத்தலில், பூக்கும் தாவரங்களைப் 
(20 ௨௦0:02௨8) பின்வரும் 5 வகுப்புகளாகப் பிரித்துள்ளார். 

1. ரைசோஜென்ஸ் (1511202605) : இனப் பெருக்க உறுப்புகள் 
தாலசிலிருந்து (118116) தோன்றுகின்றன. இதில், ராஃபிலிஸியா 
(Ra filesia), umC@ Gunga (Balanophora) போன்ற தாவரங்களும், 
இலைகளற்ற ஒட்டுண்ணிகளும் (கால31௫௦86) இதில் அடங்கியுள்ளன. 

2... என்டோஜென்ஸ் (10௦268) : ஒரு போக்கு நரம்பமைப் 
புடைய ஒரு விதையிலைத் தாவரங்கள் (%4௦00018 ஈூரர்1ட நஹவ1௦1 
veined leaves). 

3. டிக்டியோஜென்ஸ் (Dictyogens): வலை போன்ற நரம் 
பமைப்புடைய ஒரு விதையிலைத் Sreusmiasir (Monocots with net- 
veined leaves). 

4. gGlbC@Ogerew (Gymnogens): ஜிம்னோஸ்பெர்ம் 
(Gymmosperms). - 

5. எக்சோஜென்ஸ் (Exogens): இருவிதை இலையுள்ள தாவ 
ytiasir (Dicotyledons). 

Qubs Epo en~&s Go (Bentham and Hooker 1862—1893) : 
இவர்கள் இங்கிலாந்து நாட்டுத் தாவர வகையியல் ஆசிரியர்கள். 
ஜெனரா பிளான்டாரம் (ராக plantarum) என்னும் நூலை 
இவர்கள் பகுதிகளாக வெளியிட்டுள்ளனர். இவர்களின் முறை 
டிகேன்டோல் முறை போன்றதே. இவர்கள் முறை ஆங்கில நாடுகள் 
முழுவதிலும், அமெரிக்காவிலும், இந்தியா போன்ற மற்ற நாடுகளிலும் 
தற்காலத்திலும் பின்பற்றப் படுகிறது.
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டார்வின் கொள்கைகள் வெளியிட்ட பின்பு, இயல்பு முறைகளில் 

அமைந்த வகை படுத்தலின் வரலாற்றுக் காலம் முடிவு பெற்றது. 

111. மரபுவழிமுறை வகைபடுத்தல் 
(Phylogenetic System) 

டார்வின் கொள்கைகள் வெளியானவுடன் (1859) அதை உயி 

ரியல் ஆசிரியர்கள் ஏற்றுக் கொண்டனர். உயிர் மலர்ச்சியினால் 

இன்றைய உயிர்கள், கடந்த கால உயிர்களிலிருந்து தோன்றின 

என்று அக்கொள்கை கூறிற்று. . ஆகவே, தாவரங்களின் இயல்பான 

உறவின் அடிப்படையில் அமைந்த வகைபடுத்தல் உருவாக்குவதற் 

குரிய இன்றியமையாமை ஏற்பட்டது. இவ்வகைபடுத்தலே மரபு 

வழிமுறை வகைப்படுத்தல் ஆகும். 

இம்முறையில் பல வகைபடுத்தல்கள் இருப்பினும், எந்த ஒரு 

வகைபடுத்தலும் உண்மையில் மரபுவழிமுறை வகையைச் சார்ந்தது 

எனக் கூறுவதற்கில்லை. 

ஆகஸ்ட் வில்கெம் ஐக்லர் (பஹத் Wilhelm Eichler 1839- 
1687) : மரபணு உறவு அடிப்படையில் தாவரங்களை முதலில் 

வகைபடுத்தியவர் இவர், டார்வின் (வாமம்) கருத்தை அப்படியே 

ஏற்றுக்கொண்டார். 

ALrad.u emis (Adolph Engler 1844-1930): இவரது 

வகைபடுத்தல், ஐக்லர் வகைபடுத்தல் முறையின் அடிப்படையில் 

அமைந்தது. பெரும் பிரிவுகளைப் பெயரிடுவதில் இது வேறுபடுகிறது. 

ஈங்லரும் அவரது நண்பர் பிரான்டிலும் (Prantl 1887-1909), டை 

நேட்சர்லிகன் பிளான்சன் -.GuBlelwer (Die Naturlichen Pflanzen 
familien) stsiraynub gr2v Qeusful tort. 2 vadsHayoirar oroveur & 

தாவரங்களையும் இதில் விவரித்துள்ளனர். ஈங்லர் கருத்துப்படி. இரு 

விதையிலைத் தாவரங்கள் ஒரு விதையிலைத் தாவரங்களைவிட 

முன்னேறியவை. ஆனால் இக்கருத்தைத் தற்கால வகையியல் ஆசிரி 

யர்களில் பெரும்பாலோர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. 

ரிச்சார்டு வான் GQeu_svysr (Richard Von Wettstein 1862- 

1931) : இவர் முறை, ஈங்லர் முறையைக் காட்டிலும் பல நிலைகளில் 

மேன்மையானது, இவருடைய கருத்துக்கள் பல அறிஞர்களால் 

பின்பற்றப்படுகிறது. 

Frio or. Quewel (Charles E. Bessey 1845-1915): இவரது 

முறை, முதல் உண்மையான தலைமுறை வகைபடுத்தல் எனக் 

கருதப்படுகிறது. ஐக்லர், ஈங்லர் ஆகியோரின் கருத்துக்களை இவர் 

ஏற்கவில்லை. பெந்தமும் ஹுக்கரும் முறையில் இவர் முறை அமைக் 

கப்பட்டது. பெயரீட்டலில் சில மாற்றங்களைச் செய்து, உயிர்
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மலர்ச்சி அடிப்படையில், இவர் தனது வகைபடுத்தலைத் திருத்தி 
அமைத்துள்ளார். 

ஜான் ஹட்சின்சன் (1௦110 1701௦14180) : தற்கால வகை 
படுத்தல் ஆசிரியர்களில் இவர் முதன்மையானவர். பூக்கும் தாவரக் 
@G@bumBacr (Families of Flowering Plants) என்னும் நூலை இரு 
பகுதிகளில் இவர் வெளியிட்டுள்ளார். பெந்தமும் ஹாக்கரும், 
பெஸ்ஸி அவர்கள் முறையின் அடிப்படையில், இவர் வகை 
படுத்தல் அமைந்துள்ளது. இது ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் தாவரங் 
களையே வகைபடுத்துகிறது. 

இவரால் வரையறை செய்யப்பட்ட 22 நெறி முறைகளின் அடிப் 
படையில், இவருடைய வகைபடுத்தல் அமைந்துள்ள து. 

1. உயிர் மலர்ச்சி மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் உள்ளது. 
முன்னது பாதுகாக்கப் பயன்படுவது. பின்னது பண்புகளைக் 
குறைப்பது, 

2. ஒரே சமயத்தில் எல்லா உறுப்புகளையும் உயிர் மலர்ச்சி 
உண்டாக்க வேண்டுமென்பதில்லை. 

3. மரங்கள், குறுஞ்செடிகள் ஆகியவை சிறு செடிகளைக் காட் 
டிலும் பழமையான வை. 

4. ஏறிப் படரும் தாவரங்களைக் காட்டிலும் மரங்களும் குறுஞ் 
செடிகளும் முதியவை. 

5. ஆண்டுப் பயிர்கள், ஈராண்டுப் பயிர்கள் ஆகியவற்றைக் 
காட்டிலும் நிலைத்து வாழ் பயிர்கள் முதியவை. 

6. நீர்வாழ் தாவரங்கள், நிலம்வாழ் தாவரங்களிலிருந்து 
உண்டானவை. தொற்றிப் படரிகள், சாறுண்ணிகள், ஒட்டுண்ணிகள் 
ஆகியவை இயல்பான வளர்முறையைக் கொண்ட தாவரங்களைக் 
காட்டிலும் காலதாமதமாகத் தோன்றியவை. 

7. ஒரு விதையிலைத் தாவரங்களைக் காட்டிலும் இரு விதை 
யிலைத் தாவரங்கள் மிகப் பழமையான வை. 

8. வட்ட அமைப்பு முறையைக் காட்டிலும் சுருள் அமைப்பு 
முறை மிகப் பழமையானது, 

9. கூட்டிலைகளைக் காட்டிலும் தனி இலைகள் மிகப் பழமை 
யானவை. 

10. இருபாலான மலர்களைக் காட்டிலும் ஒருபாலான மலர்கள் 
மிக முன்னேறியவை, ஆண், பெண் மலர்களை வெவ்வேறு செடி 
களில் கொண்டநிலை, அவைகளை ஒரே செடியில் கொண்டநிலையைக் 
காட்டிலும், மிக அண்மைக் காலத்தில் தோன்றியவை.
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11. மஞ்சரியைக் காட்டிலும் தனி மலர் மிகப் பழமையானது. 

12. இதழ் அமைவு வகைகள் திருகு இதழமைவு, அடுக் 
கிதழமைவு, தொடு இதழமைவு ஆகியவற்றிலிருந்து உண்டானது. 

13. அல்லிகளையுடைய மலர்களில் இருந்து அல்லியில்லா 

மலர்கள் உண்டாயின. 

14. இணைந்த அல்லி நிலையைக் காட்டிலும் இணையா அல்லி 

நிலை மிகப் பழமையானது. 

15. இருபக்கச் சமச்சீரைக் காட்டிலும் ஆரச் சமச்சீர் மிகப் 

பழமையானது. 

16. கீழ்ச்சூர்பை உடையவை, மேற்சூற்பை உடையவைகள்க் 

காட்டிலும் முன்னேறியவை, 

17. இணையாத சூல் இலையைக் காட்டிலும் இணைந்த சூல் இலை 
முன்னேறியது. 

18. பல சூல் இலைகள் உள்ள நிலை, சில சூல் இலைகள் உள்ள 

நிலைக்கு முந்தியது. 
19. பெரிய கருவும், முளைேசூல் தசை இல்லாத விதைகள், 

முளைசூல் தசையையும், சிறிய கருவையும் கொண்ட விதைகள் 

முதியவை. 

20. குறைந்த மகரந்தத்தாள்கள் முன்னேறிய நிலையைக் 

குறிப்பவை. அதிக மகரந்தத் தாள்கள் பழமையைக் காட்டுபவை. 

(மால்வேசி குடும்பம் இதற்கு விலக்கு). 

21. இணைந்த மகரந்தத் தாள்களையுடைய மகரந்தத்தாள் 

வட்டம் முன்னேறியது. தனித்த மகரந்தத் தாள்கள் பழமையைக் 

குறிப்பவை. 

22. தனிக் கனிகளைக் காட்டிலும் பூத்திரள் கனிகள் மிக 

முன்னேறியவை. வழக்கமாக, பெர்ரி, ட்ரூப் கனி வகையை விட 

காப்சூல் கனி வகை முந்திய நிலையில் இருக்கிறது. 

ஹட்சின்சன் வகைபடுத்தல், பலரால் பின்பற்றப்படாவிட்டா 

லும், இரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்களையும், ஒரு விதையிலைத் 

தாவரக் குடும்பங்களில் உள்ள பெரும்பாலான பேரினங்களையும், 

எளிதில் அடையாளங் கண்டறியும் வகையில் இது அமைந்திருப்பது 

_ பலராலும் ஒப்புக் கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், இது தலைமுறை 

வளர்ச்சிச் சிந்தனையைத் தூண்டுவதாகவும் உள்ளது. 

ஆல்பிரட் பார்டன் ரெண்டல் (&14-௦0 Barton Rendle 1865- 

1936) : ஆர்கிடேசி குடும்பம், கிரேமினி குடும்பம் ஆகியவற்றை
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அறிய ஆராய்ச்சி நடத்திய ஆங்கில நாட்டு வகையியல் அதிஞ 

ராவார். இவர் பூக்கும் தாவரங்களை வகைபடுத்தல் (The 

Classification of Flowering Plants) starannh இரண்டு பகுதிகளைக் 

கொண்ட சிறந்த நூலை எழுதியுள்ளார். இவரது முறை, எங்லர் 

முறையைப் பின்பற்றியது. 

ஓஸ்வால்டு டிப்போ (விம் Tippo): தாவரத் தலைமுறை 

இயலின் துறைகளில் உண்டான புதிய கருத்துகளின் அடிப்படையில் 

இவரது முறை அமைந்தது. இதில் தாவரத் தொகுதிகளுக்கிடையே 

உள்ள உறவுநிலை காட்டப்பட்டுள்ளது. இது பல முறைகளின் 

தொகுப்பேயன்றித் தனித்தன்மையுடையது அன்று. 

வகைபடுத்தலின் அலகுகள் (1ஈம்16 ௦4 Classification) 

சிறிய பெயர் மாற்றங்களுடன் பின்வரும் வகைகள் வழக்கமாக 

அறியப்பட்டுள்ளன. தாவர இனம் பல பிரிவுகளாகப் (1147454௦08) 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பிரிவும் துணைப் பிரிவுகளைக் (50ம்- 
divisions) கொண்டது. ஒவ்வொரு துணைப் பிரிவும் மேலும் பல 

வகுப்புகளாகப் (125565) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வகுப்பும் 
அல்லது துணை வகுப்பும் ($0ம்-௦835), வரிசைகளாகவும் (5௭1௦5), 
ஒவ்வொரு வரிசை பல தொகுதிகளாகவும் (09௦081) பிரிக்கப் 
பட்டுள்ளன. தொகுதிகளின் பெயர்கள் * ஏலிஸ்? (௨168) என்னும் 
சொல்லில் முடியும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஒன்று அல்லது பல 

GGwumBsssr (Families) உண்டு. ஒரு குடும்பம் பெரிதாக இருக்கு 
மானால், அது துணைக் குடும்பங்களாகப் ($0ம்-$ஊாப்1188) பிரிக்கப் 
படும். பெரிய துணைக் குடும்பங்களாக இருப்பின் பல சிறு பிரிவு 

களாகப் பிரிக்கப்படும். 

மேலே உள்ள எல்லா அலகு வகைகளைக் காட்டிலும், குடும்பம் 

என்பது ஓர் இயற்கை அலகாக உள்ளது. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் 

ஒன்று அல்லது பல பேரினங்கள் (ம௨ே$) உண்டு. ஒவ்வொரு 
பேரினத்திலும் ஒன்று அல்லது பல சிற்றினங்கள் ($0604௦5) உண்டு. 
வகைபடுத்தலின் அடிப்படை அலகு, சிற்றினம் ஆகும். ஒவ்வொரு 

சிற்நினமும், உருவியல் முறையில் மேலும் பல வகைகளாகப் 
(7௨161165) பிரிக்கப்படும். 

தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் மேற்கூறிய வகைபடுத்தலின் 

அலகுகளைப் பின்வரும் கீழிறங்கு வரிசை முறையில் தெரியப் 

படுத்தலாம். 

உலகம் (120௦0 : தாவர உலகம் (1184 1810௦04010) 

பிரிவு (19347151௦1) : ஃபெனிரோகேம்ஸ் (Phanerogams)
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S160 Aiflay (Sub-division) : ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் 
(Angiosperms) 

வகுப்பு (4835) : இரு விதையிலைத் தாவரங்கள் 

(Dicotyledones) 

துணை வகுப்பு (51ம்-0௧88) : இணையா அல்லிவட்டத் தாவரங்கள் 
(Poly petalae) 

வரிசை (5165) : தலாமிஃபுளோரா (1181லம்1௦1௨) 

தொகுதி (010௦) : மால்வேலிஸ் (14314௨165) 

குடும்பம் (1/ஊரய்1டி) : மால்வேசி (11217௧௦6௨௦) 

Curler (Genus) : ஹைபிஸ்கஸ் (171115008) 

சிற்றினம் ($060108) : ரோசா சைனன்சிஸ் (15088 sinensis) 

தாவரங்களுக்குப் பெயரீட்டல் (Plant Nomenclature) 

அறிந்த ஒரு தாவரத்திற்குத் துல்லியமான அறிவியற் பெயர் 
சூட்டுவதே பெயரிடுதல் ஆகும். தாவரங்களின் அறிவியற் பெயர்கள் 

பொதுவாக இலத்தீன் (1௨4௦) மொழிப் பெயர்களாகும். இதை 

அனைத்துலகும் பின்பற்றுகிறது, ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒரு 
செடிக்குப் பல பெயர்கள் இருப்பின் அப் பெயர் மற்றவர்களுக்குக் 

குழப்பம் தரும். எல்லோருக்கும் புரியாது. ஆகவே எல்லோராலும் 

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அனைத்துலகப் பெயரே தாவரங்களுக்கு 

இடப்படுகிறது. 

18ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதிக்கு முன் தாவரங்களுக்குப் 

பலவாறு பெயர்கள் வழங்கப்பட்டன. லின்னேயுஸ் காலத்தில் 
பெயரீட்டல் பற்றிய விதிகள் உருவாயின. பல நாடுகளில் பெயரிடும் 
பழக்கமும், விதமும் வேறுபடலாயின, ஆகவே நெறிப்படுத்திய 

பெயரிடு முறையை உருவாக்கும் இன்றியமையாமை எழுந்தது. 

இதை ஆராய டிகேன்டோல் மூதன் முதலில் பல நாடுகளைச் 
சார்ந்த தாவரவியல் அறிஞர்களைக் கூட்ட ஏற்பாடு செய்தார். 
இதன் வி&£வாக 1867-ல் பாரிசில் (0815) முதல் அனைத்துலகத் 
தாவரவியல் ஆய்வுக்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் 
தாவரங்களைப் பெயரிடுவதற்குரிய விதிகளும் ஒழுங்கு முறைகளும் 
ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. பின் அமெரிக்காவில் 
அறிவியல் கழகத்தின் தாவரக் குழுக் கூட்டம், தாவரங்களைப் 
பெயரிடுவதற்குரிய விதிமுறைகளை வகுத்தது. இக்கூட்டம் 
ரோச்செஸ்டரில் (15௦04௯) 1892ல் நடைபெற்றது. இதற்கு 
ரோச்செஸ்டர் நெறி (Rochester Code) starts Guu. 

மீண்டும் 1930-ல் நடந்த கேம்பிரிட்ஜ் பேராய்வுக் குழுவில் 
தாவரங்களைப் பெயரிடுவதற்குரிய அனைத்துலக விதிகள் வகுக்கப்



14 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

பட்டன. இதிலிருந்து தாவர வகைபாட்டியலில் தாவரங்களுக்குப் 

பெயரிடும் நெறி வகுக்கப்பட்டது. தாவரங்களை வகைபடுத்து 

வதற்குரிய வகைகளை இந்தெறிகள் வகுக்கின்றன. இவ்வகைகளே 

வகைபடுத்தலின் அலகுகள் ஆகும். அவற்றின் ஒழுங்குமுறை, 

வரிசை முதலியவை மேற்கூறிய விதிகளில் திட்டப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. அவற்றில் எந்த மாற்றங்களும் நடைபெற அனுமதிப் 

பதில்லை. 

இரு பெயரீட்டல் (810௦12] 11௦10600]8110:6) 

வகைபடுத்தலில் ஒரு செடிக்கு இரு பெயர் இடும் முறையை 

இது குறிக்கிறது. அதாவது ஒவ்வொரு செடிக்கும் இரு பெயர்கள் 

உண்டு. ஒன்று பேரினப் பெயர். மற்றொன்று சிற்றினப் பெயர். 

பேரினப் பெயரைப் பெரிய எழுத்தாலும், சிற்றினப் பெயரைச் சிறிய 

எழுத்தாலும் குறிப்பிடுவது வழக்கம். 

உ.ம். றர கரபகாார5க ர. இதில் அன்னோனா (க்கல் 

பேரினப் பெயர். mGamrCworen (squamosa) இனப் பெயர். 
செடியை முதலில் வருணித்தவர் பெயர் சுருக்கம் சிற்றினப் 

பெயருக்குப் பின் இருக்கும். இங்கு லின் (Linn) என்பது 
லின்னேயுஸைக் (1400௧௦8) குறிக்கும். இவ்விரு பெயரீட்டல் 

முறையை முதன்முதலில் லின்னேயுஸ் தமது ஸ்பீசிஸ் பிளான்டாரம் 
($ற60165 ம18ய(காபம) என்னும் நூலில் பயன்படுத்தினார். இருப்பினும், 
இதை முன்னரே காஸ்பார்டு பாகின் அறியலானார். 

தாவரங்களின் பெயர், தாவரத்தின் பண்பையும், இயல்பையும் 
குறிக்கலாம். அல்லது அதை அடையாளங் கண்டறிந்தவரையோ 
வருணித்தவரையோ குறிக்கலாம்; அது முதன் முதலில் கண்டு 
பிடிக்கப்பட்ட இடத்தையும் குறிக்கலாம். 

உ.ம். (தாவரங்களின் பண்பும் இயல்பும்) 

- போலியால்தியா லோங்கிஃ போலியா (Polyalthia longifelia}— 
நீண்ட இலைகள். 

இபோமியா டி.ஸ்ஸக்தா (1ற01068 0195௦012)--பிரிந்த இலைகள். 

சிஸ்ஸஈஸ் குவாட்ராங்குலாரிஸ் (Cissus Quadrangularis)— 
தண்டு நான்கு கோணங்களையுடையது. 

ஓல்டன்லான்டியா கோரிம்போஸா (01468ய/241௨ ர் 
குடை மஞ்சரை. 

இபோமியா அக்வாதிகா (101028 ௧008(102)-- நீரில் வாழ்தல். 

கைனேன்ட்ராப்சிஸ் .பெந்தாஃபில்லா (ஜேறவர்0ற815 
pentaphylla)—m 5 D2vaetr .
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லிம்னோஃபிலா ஹித்திரோஃபில்லா (1 40ை0ற1ம்1௨ heterophylla)— 
வேற்றுருவ இலைகள் . 

அறிஞர்கள் பெயர்- எடுத்துக்காட்டு: 

சீஸல்பினியா புல்கெர்ரிமா (08௦விறர்ம்க pulcherrinaa)— 

சீசல்பினோ (Caesalpino). 

பாகினியா தொமந்தோஸா (யமக 1ஊ(--பாகின் 
(Bauhin). 

கட்சூரா ராக்ஸ்பர்கியானா (0௨ roxburghiana)—nr&av 

ulré (Roxburgh). 

ஆடன்சோனியா டிஜிதாதா (&08௨௦5௦1/8 digitata)— ore or 
(Adanson). 

பிரன்ஃபெல்ஸியா அமெரிக்கானா (Brunfelsia americana)— 
Ayer s.@usdev (Braunfels). 

எக்போலியும் லின்னியானும் (ஞ்ச linneanum)— 
லின்னேயுஸ் (1.102௦05) . 

இடங்களின் பெயர்கள்--எடுத்துக் காட்டு. 

AyMeorer Bsr sw (Abutilon indicum)—Qs Hue. 

bQearshuc Quysrevugm@ (Melothria maderaspatana)— 
மதராஸ். 

umbur&éeo wourhanr (Bombax malabarica)—waourt. 

HaAcQur Soar (Michelia nilagirica)—Soa. 

er oson YCrrMwew (Ulex europeaus)—— Cortiuim, 

BTAGC on cir Cw & oar ey) (Argemone mexicana)--QuédéGar. 

கார்டமைன் ஆஃபிரிகானா (லாகவம் உய்ர்கா2)--ஆப்பிரிகா. 

ஸித்தாரியா இதாலிகா (86கரக 1(வ120)--இத்தாலி. 

செந்தல்லா அஸியாத்திகா (லர்விஉ ௨/க௨11:0--ஆ சியா. 

தாவரங்களை இனங்கண்டறிதல் (104401௦௭11 ௦4 118019) 

தாவர வகைபாட்டியலில் இனங்கண்டறிதல் முதல் கட்ட 

மாகும். முன் பின் அறியப்படாத ஒரு செடி கிடைக்குமானால் , அப் 

பகுதியில் உள்ள தாவர வகைத் தொகுப்பில், உள்ள செடிகளின் 

பண்புகளுடன் ஒப்பிடுவது வழக்கம். அப்பகுதியைச் சார்ந்த 

தாவரத் தொகுப்புகள் கிடைக்காவிடில், உலகத் தாவரத் தொகுப்
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பாகிய பிளாக்--அட்வுட் என்னும் வழிகாட்டியைப் (19/2௦ and 

Atwood’s guide to the Flora of the World) utd Gousor@uo. 

தாவரத் தொகுதியிலிருந்து, அது எந்தக் குடும்பத்தைச் 
சார்ந்தது என்று அறிதல் இனங்கண்டறிதலின் முதற்படியாகும் 

பின், குடும்பத்தின் பேரினம், இனம் போன்ற விவரங்களைக் 

கண்டறிய வேண்டும், 

இந்தியாவில் காணப்படும் இன்றியமையாத தாவரத் தொகுப் 

புகள் (171௦0௨) பின்வருமாறு : 

1. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் தாவரத் தொகுப்பு (Flora of the 

British India by Hooker). 

2, பம்பாயின் தாவரத் Ggr@uy (Flora of Bombay by 

Cooke). 

3. சென்னை மாநிலத்தின் தாவரத் தொகுப்பு (1110௧ ௦4 
Madras Presidency by Gamble). 

4. வங்கத்தின் தாவரத் தொகுப்பு (171௦12 of Bengal by Prain). 

5. டெல்லியின் தாவரத் தொகுப்பு (171௦௧ ௦4 19ம் ர 
Maheswari). 

Gamiumrifuyo (Herbarium) 

தாவரங்களை உலர்த்தி ஒட்டித் தயாரிப்பதற்கு ஹெர்பாரியும் 

என்று பெயர். எளிதாகப் பார்த்து அறியவும், அறிவியல் ஆராய்ச்சி 

செய்யவும் இது பயன்படும். 1550 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு, சேகரிக் 

கப்பட்ட தாவரங்களைப் பாதுகாத்து வைக்க, எந்தத் தாவர இயல் 

அறிஞர்களும் முயற்சி செய்யவில்லை. முதன் முதலில் 1550 ஆம் 

ஆண்டு சீசல்பினோவும், அவருடைய மாணவர்களும் தாங்கள் 
ஆராய்ந்த தாவரங்களைப் பாதுகாக்கத் தொடங்கினர். தற்காலத்தில் 

எல்லா நாடுகளிலும் கண்டறியப்பட்ட தாவரங்களை உலர்த்திப் பாது 

காப்பாக வைக்கும் முறை கையாளப்பட்டு வருகிறது. 

தாவர வகைபாட்டியலில் ஹெர்பாரியும் மிகவும் இன்றியமை 

யாதது. ஒரு புதிய செடியை இனங்கண்டறியும் பொழுது, அதே 

செடியை ஏற்கனவே கண்டறிந்து ஹெர்பாரியுமாக வைத்திருப்பின், 

புதிதாகக் கிடைக்கப் பெற்ற செடியை அந்த ஹெர்பாரியுத்துடன் 

ஒப்பிட்டு, ஒற்றுமை வேற்றுமைகளைக் கண்டறியலாம். 

புதிதாகக் கிடைக்கும் தாவரங்களை, அதன் இனம் கண்டறியும் 
முதற் கட்டமாகத் தாவரத் தொகுப்பையும், பின்பு ஹெர்பாரியுத்தை 
யும் ஒப்பிட்டுச் சரி பார்த்தல் வேண்டும்.
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ஹெர்பாரியும் செய்யும் முறை 

சிறு செடியாக இருப்பின், அதனை வேருடன் சேகரித்தல் 

வேண்டும். குறுஞ்செடியாகவோ அல்லது மரமாகவோ இருப்பின், 

ஒரு பகுதியை மட்டும் சேகரித்தல் போதுமானது. சேகரிக்கப்படும் 

பகுதி, இலை, தண்டு, மலர்கள், கூடியவரை கனி ஆகிய பாகங்களைக் 

கொண்டிருக்கவேண்டும். இவ்வாறு பல இடங்களில் சேகரிக்கப் 

பட்ட செடிக்கு ஏதாவது ஒரு வரிசை எண் கொடுக்கப்படல் 

வேண்டும். மேலும், அவைகளைப் பற்றிய சிறு குறிப்பு, அவைகளின் 

சுற்றுப்புறத் தன்மை ஆகியவற்றை அவ்வப்போது ஒரு கையேட்டில் 

பதிவு செய்வது நலம். ‘ 

செடிகளைச் சேகரித்தவுடன், அவைகளை உலர வைப்பது 

அடுத்த கட்டமாடும். சேகரித்த தாவரத்தை, காற்றிலோ, அல்லது 

சூரிய வெளிச்சத்திலோ உலர வைத்தல் கூடாது, அவ்வாறு உலர 

வைத்தால், பின்பு அவை உரு தெரியாமல் காய்ந்து சுமுங்கி, சருகு 

போல் ஆகிவிடும். இதைத் தவிர்க்க, தாவரத்தை இரண்டு தாள் 

களுக்கிடையில் (நீரை எளிதில் உறிஞ்சும் தாள்களாக இருத்தல் 

நலம்) அதன் பாகங்கள் சுருங்காமல் வைத்து, அத்தாளை இரண்டு 

பலகைகஞக்கிடையில் வைத்து, அழுத்தம் ஏற்படும்படியாக இறுக்க 

மாகக் சுயிற்றால் கட்டிவிட வேண்டும். தாவரத்திலுள்ள நீரை, 

"தாள்கள் உறிஞ்சி எடுத்து விடுகின்றன. இதனால் தாவரம் எளிதில் 

உலர்கிறது. இவ்வாறு உலரும்பொழுது அது பலகையின் அழுத் 

தத்தில் இருப்பதால், அதன் பாகங்கள் ச௪ருங்குவதில்லை. இவ்வாறு 

உலர்த்தப்படும் செடிகளை அவை நன்றாக உலரும் வரை, புதிய தாள் 

களுக்கு மாற்றுதல் அவசியம், ஏனெனில் மூதல் தாள் தாவரத்தின் 

நீரை உறிஞ்சியவுடன் ஈரமாகி விடுகிறது, அதை அப்படியே விட்டு 

வைப்பின், பூஞ்சைகளால் பாதிக்கப்படும். 

மேற்கண்டவாறு உலர்த்தப்பட்ட தாவர மாதிரிகளை 11] 6103” 

என்ற அளவுள்ள தடிப்பான வெள்ளா அட்டைகளில் ஓட்டப்படு 

கின்றன. அட்டையின்கீழ் வலப்பக்க முனையில் ஒட்டப்பட்ட 

செடியின் விவரங்களைப் பின்வருமாறு எழுதவேண்டும். 

1. குடும்பப் பெயர்,.......... ப 

2. பேரினப் பெயர்... வஉசி வக வச 

3. சிற்றினப் பெயர்... வவ கடவ 

4, சேகரித்த இடம்... ப வக்க ce 

3. வளர் இயல்பு, படக்க ககக ௪௨௨௧௪௪ 

6. திரட்டியவர் பெயர்.......... 

7. இரட்டிய தாள்... censese one ces
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செடிகளை அவைகளுக்குண்டான தாள்களில் ஒட்டி, விவரங் 
களை எழுதிய பின்பு, நடைமுறையில் உள்ள ஏதாவது ஒரு வகை 

யியலின் முறைப்படி அடுக்குகளயுடைய பெட்டிகளில் வகை 

படுத்திப் பாதுகாப்பாக வைப்பது அவசியம். பூண்டுத் திரட்டு பல 

ஆண்டுகளுக்குச் சேதம் அடையாமல் இருக்க வேண்டுமானால் 

அடிக்கடி, மெர்குரிக்குளோரைடு கலந்த 95% ஆல்கஹாலைக் 
கொண்டு செடிகளைத் துடைத்தல் வேண்டும். 

உலகின் பல நாடுகளிலும், குறிப்பாக நமது நாட்டிலும், 

அரசினரால் பராமரிக்கப்படும் உலர் பூண்டுத்திரட்டு நிலையங்கள் பல 

உள்ளன. அவைகளில், இன்றியமையா உலர் பூண்டுத்திரட்டு 
நிலையங்கள் பின் வருமாறு. 

1. கிய (68) எனப்படும் தாவர இயல் பூங்கா--இங்கிலாந்து 
(Royal Botanical Garden, Kew). 

2. மியுசியம் CGoLeged aleve —umrMew (Museum Natural 
History, Paris). , 

ம்
 மைய தேசியப். பூண்டுத்திரட்டு -- ஹவ்ரா (Central 

National Herbarium, Howrah). 

4. இந்திய தாவர இயல் அளவை நிலையம் -- கல்கத்தா, 
Garmai (Botanical Survey of India, Calcutta, 
Coimbatore). 

தற்கால் நடைமுறையில் உள்ள சில் இன்றியமையாத 
வகைபாடுகள் 

உலகனைத்திலும் உள்ள தாவர இயல் அறிஞர்கள் கீழ்க்காணும் 
இன்றியமையாத வகைபாடுகளில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி 
வருகின்றனர். 

1. பெந்தமும் ஹுக்கரும் வகைபடுத்தல் (8203௨௯. ஊம் 
Hooker’s System 1862—83) 

2... எங்லர், பிரான்டில் வகைபடுத்தல் (Engler and Prantl’s 
System 1887—1909) 

3. பெஸ்ஸி amasu®@ssed (Bessy’s System 1915) 

4. epLAlerecr omeu@sseo  (Hutchinson’s System 
1926—34) 

இவ்வகைபடுத்தல்கள், முழுமையாகவோ அல்லது சிறு மாறு 
பாடுகளுடனோ பயன்படுத்தப் படுகின்றன. இவற்றுள் முதலிரண்டு 
வகைபடுத்தல்களை விரிவாக இங்கே காணலாம்.
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1. பெந்தழும் ஹுக்கரும் வகைபடுத்தல் 

இம்முறை, இங்கிலாந்து நாடு முழுவதிலும் நடைமுறையில் 
பயன்படுத்தப் படுகிறது. இது மிகவும் எளிய முறையாகும். இது 

பெஸ்ஸி வகைபடுத்தல் முறையுடன் மிகவும் ஓத்திருக்கிறது. 

இவ்வகைபாடுகளில் அடங்கியுள்ள குடும்பங்கள், பேரினங்கள், 

சிற்றினங்கள் பற்றிய அட்டவணை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

  

டைகாடிலிடன்ஸ் குடும்பங்கள் பேரினங்கள் சிற்றினங்கள் 

பாலிபெடாலே 82 2,610 31,874 

கேமோபெடாலே 45 2,619 34,556 

மானோக்ளாமிடியே 36 601 11,784 

ஜிம்னோஸ்பெர்மே 3 44 415 

மாலோகாடிலிடன் ஸ் 34 1,495 18,205 

மொத்தம் 2 200 7,569 97,205 
  

பெந்தமும் ஹுக்கரும் வகைபடுத்து முறை 
(Bentham and Hooker’s System of Classification 1862-1883) 

விதையுள்ள தாவரங்கள் (Phanerogams) பின்வருமாறு வகை 
படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

துணைப்பிரிவு 1. ஆஞ்ஜியோஸ்பெர்மே (௦1௦8001௭௨௦). 

வகுப்பு (485) 1. டைகாடிலிடன்ஸ் (Dicotyledones) Q@alms 
யிலைத் தாவரங்கள் . 

துணைவகுப்பு (5060-0௨) 1. பாலியெடாலே (Polypetalae): 
அல்லிகள் இணையா தவை. 

வரிசை (58188) ௮. தலாமிஃப்ளோரே (111/2/வாமர்101௨௦). 

தொகுதி (00௦) 1. ரேனேலிஸ் : 

ரானன்குலேஸி%ஊ (18த00/0001௨0௦௧௦), டில்லினியேஸி (Dil- 
16201௧௦௦௧௦), கேலிகாந்தேஸி (Calycanthaceae), w&dCe@nsd 
யேஸிஃஒ (14௨21011002௦), அன்னொனேஸிஃ (&௩௩௦௦௮௦6௨௫), 

மெனிஸ்பர்மேஸி% (Menispermaceae), Guf@QuiGred 

(Berberidaceae), no%iGuserx (Nymphaeceae). 

தொகுதி (010௦) 2. பெரைதேலிஸ் (Parictales) : 

ஸார்ரசினியேஸி ($௨17௨00118068௦) , பப்பாவரேஸி% (Papa- 

01800௦), குருசிஃ்பெரேக* (Cruciferae), கப்பாரிடேஸிஃ
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(Capparidaceac), ரெசிடேஸி (165608062௦), சிஸ்டினியே 

(Cistineae), வையொலாரியே (7401௨116௨௦), கெனலேஸி 

_ (Canellaceae), &AcvfiGus (Bixineae). 

தொகுதி (Cohort) 3. பாலிகேலினே (1௦1988110686) : 

பிட்டொஸ்போரியே (11105006௨6), ட்ரெமென்ட்ரியே 

(Tremandreae), ureiGaciGwx (Polygaleae), Gouré& 
ABwuA (Vochysiaceae). 

Qgr@H (Order) 4. GaflGur-eGoelGer (Caryophyllinae) : 

ஃப்ரெங்கினியேஸி (1£:80160ம80626) , கேரியோஃபில்லேஸி 

(Caryophyllaceae), Gumrt@eGaer8  (Portulacaceae), 

டேமரிசினியே (Tamariscineae). 

தொகுதி (0௦) 5. கட்டிஃபெரேலிஸ் (Guttiferales) : 

எலெடினியே (18121100௨௦), ஹைபரிசினியே (1330 ம்0106௧௦) , 
G5HOuGs*  (Guttiferac),  டெர்ன்ஸ்ட்ரோமியேஸி 

(Ternsiroemiaceae), qi Gyrarii9Gus (Dipterocarpeac), 
&GCoouICarerd (Chlaenaceae). 

தொகுதி (0௦2) 6. மால்வேலிஸ் (1/48172168) : 

மால்வேஸி%ணஒ (18217௨௦௦௨௦), ஸ்தெர்குலியேஸி% (Stercu- 
liaceae) தீலியேஸிஃ (11111௨௦6௨௦). 

வரிசை (5௦1185) ஆ. டிஸ்கிஃப்ளோரே (1150411௦0௨). 

தொகுதி (010௦) 1. ஜெரேனியேலிஸ் (சேஃமம்வ]28) : 

லைனியே (14௦௨௦), ஹுமிரியேஸி (17ய0ரம்ர்க௦௦௨௦) , மால்பிஜி 
Gwir8s (Malpighiaceae), ஸைகோஃபிலியேஸி%* (2920- 
phylleac), ஜெரானியேஸிஃ% (Geraniaceae), ரூதேசி* 
(₹01806௨௦), சைமொரூபியே (Simarubeac), ஆக்னேஸி 
(Ochnaceae), பர்சரேஸி (Burseraceae), மீலியேஸிஃ* 
(106148௦626), கெயிலிடியேஸி (Chailletiaceae). 

தொகுதி (௦1082) 2. ஓலகேலிஸ் (01௨௦43), ஓலசினியே (olacineac), 
இலிசினியே (11110106௨௦), க்ரில்லியே (Cyrilleae). 

தொகுதி (௦182) 3. செலாஸ்த்ரேலிஸ் (celastrales) : 

AGesvi_faiGws (celastrineae), svGr_a@aerACus (Stack- 
housieae), ரேம்னியே (Rhamneae), ஆம்பிலிடியே 
(Ampelideae).
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தொகுதி (order) 4. ஸேப்பின்டேலிஸ் (5௨1௩08௨165) : 

சேப்பின்டேஸி (5௨10080688), சேபியேஸி (82்1௨௦௦௧௦), 

அனகார்டியேஸி% (&0௨௦81:0184008௦), கேரியேரியே (பே 

ஊார்62௨), மொரிங்கியே (14௦11026௨0) . 

வரிசை (56118) இ. கேலிசிஃப்ளோரே (019011௦22௦). 

தொகுதி (௦02) 1, ரோசேலிஸ் (153௦6வி25) : 

கொனரேஸி (00௦81௨௦௦௨௦), லெகுமினோசேக (Legumi- 

110320), ரோஸேஃஸி* (1530820686), சேக்சிஃப்ரகேஸி (பிம் க- 

2௨௦௦8௦) கிரேஸுலேஸி* (0888811200௨௦), ட்ரொசிரேஸி 

(19:0201௨06௨௦), ஹெமாமிலிடியே (11கவா௱ணரவிர்ம0௧௦), ப்ரூனி 

யேஸி (8001௧௨௦௦௧௦), ஹெலொரேகியே (11வ௦கஹஜ6ல். 

தொகுதி (௦02) 2. மிர்தேலிஸ் (384911௧165) ; 

oosGerGurGye8  (Rhizophoraceac), கோம்ப்ரிதேஸிஃ 

(Combretaceae), LtG god (Myrtaceae), மெலாஸ்டொ 

Guerd (Melastomaceae), oSC67é% (Lythraceae), ஒனாக் 

GyfiGuix (Onagrarieae). 

தொகுதி (௦ம்) 3. பேசிஃபுளோரேலிஸ் (124554(1018165) : 

சாமிடேஸி (5௧௭40௨௦௦௨௦), லோசியே (1,௦88086), டர்நிரேசி 

(1மாபராக௦௦௧௦), பாஸிஃபுளோரியேசு (Passifloreae), G@t 

பித்தேஸி% (மே1(௨௦௦௧6௦), பெகோனியேஸி (Begonia- 

௦௦௧6), டேடிஸியே (198115008௦). 

தொகுதி (௦௦2) 4, ஃபைகாய்டேலிஸ் (11௦0002405) : 

கேக்தேஸி% (0௨01௨௦6௦௨3), ஃபைகாய்டியே (1100104௦2௦) . 

Gar sl (order) 5. sbuGe@sv (Umbellales) : 

் அம்பலிஃபெரேஃ (Umbelliferae), அரேலியேஸி (விரக 

0௦86), கார்னேஸி ((0௦1030626) . 

Stor guy (Sub-class) 2. கேமோபெடலே (0௨30618186) 5 
அல்லிகள் இணைந்தவை. 

வரிசை (56188) அ. இன்ஃபெரே (14012௦). 

தொகுதி (order) 1. ரூபியேலிஸ் (13யம1௧165) : 

கேப்ரிஃபோலியேசி (Caprifoliaceac), mACGwAx (Rubia- 
0௦௧௦).
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தொகுதி (௦08) 2. ஆஸ்டரேலிஸ் (&54௦7௨185) : 

வெலிரியனியே (7௨௭1௧06௦௨௦), டிப்சசியே (19105௨0626), 
GaAMGuw (Calycereae), கொம்பாசிதேஃ* (Compositae). 

தொகுதி (order) 3. GatbuCereew (Campanales) : 

ஸ்டைலிடியே ($110686), குடிநோவியே ((0006௩01762௦), 

QamCusyGeord (Campanulaceae). 

வரிசை (561168) 25. Gamy.G@ymiGy (Heteromerae). 

தொகுதி (௦02) 1. எரிகேலிஸ் (1521௦௨1௦5) : 

எரிகேஸி (1811௦௧௦௦௨6), வேக்சினியே (Vaccinieae) மானோட் 

ரோபியே (140௦100686), இபாகரிடியே (Epacrideae), 
டையபென்சியேஸி (191கற03480686), லென்னோசியே 
(Lennoaceae). 

Qs5rGSHl (order) 2. UeayepGaeew (Primulales) : covbGua}oiGus 
(Plumbagineae), LiemgapGover (Primulaceae), At AoflGw 
(Myrsineae). 

தொகுதி (௦708) 3. எபனேலிஸ் (1௯185) : swQurGsAx (Sapo- 
1௨௦626), எபனேஸி (106௩௨06௨96), ஸ்டைரேஸி (Styraceae). 

aulflme (Series) 9. musmitiuGaGr. (Bicarpellatae). 

தொகுதி (௦102) 1. Gest AwCow ecw (Gentianales) : 

ஓலியேஸி ((001620686), சால்வடொரேஸி (8214௧0௦12௦6௨௦), 

அபோசைனேசி (&000702406௨6) , அஸ்கிலிபியடேசி (&801௦- 
piadaceae), லொகேனியேஸி (Loganiaceae), ஜென் 
FusGerer (Gentianaceae). 

Ogsr@s (order) 2. umelGwreflGweisw (Polemoniales) : 

பாலிமோனியேஸி (101600001௧௦௦௨5), - ஹைட்ரோஃபில் 
Geox (Hydrophyllaceae) பொராஜினியேஃ (Boragineae), 
கொன்வால்வுலேஸி* (Convolvulaceae), ஷொலனேஸிஃ 
(Solanaceae). 

தொகுதி (௦10௦0) 3. பெர்சொனேலிஸ் (1675002165) : 
ஸ்கிராஃபுலாரியேசிஈ (Scrophulariaceae), ஒரபேங்கேஸி 
(Orobanchaceae), @evetrigiysurfu9Gus (Lentibularieae), 
கொலுமெல்லியேஸி (0010006111௨06௨௦),  ஜெஸ்னிரேஸி
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(221௦1௧௦6௨௦), பிக்னோனியேஸிஃ% (12௦001௧௦௦௦), பெடா 

லினியே (௦0க11௦௦௨5), அகாந்தேஸிஃஓ (&௦201112௦௦௧௦), 

தொகுதி (௦08) 4. லேமியேலிஸ் (1.௨4௨168) ண மையொபொரினியே 
(Myoporineae), சிலேஜினியே (561௧௭0௩௦௨௦), வெர்பினேசிஈ 

(Verbenaceae), லேபியேதே* (Labiatae), GererGr 

agsAGus (Plantagineae). 

துணை வகுப்பு (5045-01858) 3. மானோக்ளாமிடியோ (7௦௩௦௦418- 
mydeae). 2 3 

oufle (Series) 9. eit@enbi9flGw (Curvembryeae) : 

நிக்டேஜினியே (1107௨௦1௦௧௦), இல்லிசிப்ரேஸி (Illeceb- 

1௨06௨6), அமராந்டேஸி* (&ாகாகா1௨06௨௮), சீனபோடியேசி 

(Chenopodiaceae), பைடொலகேஸி (Phytolaccaceae), 
Guny.tg. Gus (Batideae), ureiGar Geared (Polygonaceae). 

வரிசை (521185) ஆ. மல்டி salou. AS Ga (Multiovulatae 
aquaticae) : 

பொடொலஸ்டிமேசி (1௦0௦510020686). 

வரிசை (5௭1) இ. மல்டி ஓவுலேடே டெரெஸ்ட்ரிஸ் (Multi- 
ovulatae terrestris) : 

நெபந்தேஸி (Nepenthaceae), சைடினேஸி (Cytinaceae), 

AflevOsrGurs&éGus * (Aristolochicac). 

வரிசை (5211) ஈ. மைக்ரெம்பிரியே (Micrembryeae) : 

பைபரேஸி (Piperaceae), க்ளோரான்தேஸி (Chloran- 
1118௦௦௧௦),  மிரிஸ்டிசியே (Myrsticeae), மொனிமியேஸி 
(Monimiaceae). 

வரிசை (56168) ௨. டேப்னேலிஸ் (Daphnales) : 

லாரினியே (Laurineae), OGyrgyGwerS (Proteaceae), 

so peiCuird (Thymeliaceae), GuefAGu: (Panaeceae), 
QeousGoared (Elaeagnaceae). 

வரிசை (5/6) ஊ. ஏக்ளாமிடோஸ்போரியே (&௦4/கரட0௦- 
sporeae) : 

லொராந்தேஸி + (Loranthaceae), GestrtmGsved (Santa- 

laceae), Que@enGurlMGus (Balanophoreae).
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வரிசை (8௭1) எ. யுனிசெக்ஸ்சுவேலிஸ் (045௦௨02165) : 

யுஃபோர்பியேஸி உ (Euphorbiaceae),  பெலெனாப்சியே 

(Balanopseac), உர்திகேசி உ ((8ீ21ம௦௨௦௦௨௦), ப்லெடனேஸி 

(188௨௦௦௧௦),லெயிட் நீரியே (164௦௦11௦௨௦), ஜுக்லான் டியே 

(7128௨௭06௧௦), மிரிக்கேஸி (19110௨௦௦௨௦), கெஸுவாரினியேசு 

(வெ வ10௦௨௦), குபுலிஃ்பெரே (மே ய1760௧6). 

வரிசை (8௨14) ஏ. ஆர்டினி ajGQ@pwel (Ordines Anomali) : 

சேலிசினியே ($வி10106௧௦), லேசிஸ்டமேஸி (Lacistema- 

௦௦௨9. . எம்பிட்ரேஸி (Empetraceac), செரடோபிலியே 

(Ceratophylleae). 

துணைப்பிரிவு (Sub-Division) I. g@libG@awQurGw (Gymno- 
spermae) : 

&ECiee (Gnetaceac), GarevflooGQuGy (Coniferae), mera 

Gio (Cycadaceae). 

வகுப்பு (125) 11. twrC@ ami oiler civ (Monocotyledones). 

வரிசை (521166) ௮. mp&Geme~QuiGu (Microspermae) : 

ஹிட்ரோகேரிதியேஃ (Hydrocharideae), பர்மானியேஸி 

(Burmaniaceae), Qré#igGu * (Orchidcae). 

வரிசை (5108) ஆ. otonaGor (Epigynae) : 

ஸைதாமினியே * (Scitamineac), wO@grieGGuserO (Bro- 

1161180௦௨௦), ஹெமொடொரெஸி (Haemodoraceae), 

ஐரிடியே (Irideae), syoflevoSig.Gus x (Amaryllideae), 

GtGawd (Taccaceae), டையொஸ்கோரியேஸி (191௦800168- 

௦0௨௦6). 

வரிசை (5௪45) இ. கொரொனேரியே (0:௦211௨௦) : 

ராக்ஸ்பர்கியேஸி (Roxburghiaceae), லிலியேஸி & (Lili- 
௨௦௦௧௦), போந்திடிரியேஸி ¥ (Pontederiaceae), பிலிட்ரேஸி 

(21780௨௦௦௨௦), சைரிடியே (ஆோர்ம்கக௦), மாயேஸி (Maya- 

ceae),  காமலைனேஸி (ோோடி611080680),  ரேப்டேஸி 

(Raptaceae). 

suflene (Series). GasadlélGer (Calycinac) : 

ஃப்லேஜிலேரியே (1718261181108௦), ஜன்கேஸி (11௩௦௧௨௦௦௨௦), 

umtGin # (Palmae),
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வரிசை (3௨ம்) ௨. நுடிஃப்ளோரே (1800110186) : 

பன்டானியே & (Pandaneae), சைக்லான்தேஸி (ழேிகட 

thaceae), டைபேசி (Typhaceae), ஆராய்டியே % , 

(Aroideae), QevrbGoorard (Lemnaceae). 

வரிசை (56ம்) ஊ, அபோகார்பியே (க௦௦௧0686) : 

Lensuyfg.Gus (Triurideae), அலிஸ்மேஸி (&1480020626), 

prwuGi fl (Naiadaccae). 

வரிசை (8௭/௯) எ. க்ளுமேஸி (0101020026) : 

இரியோகாலியே & (Eriocauleae), சென்ட்ரொலிபிடியே 

(Centrolepideae), Gystvg-GusorG (Restiaceae), MuIGTA * 

(Cyperaceae), HyrufoiGw * (Gramineae). 

இவ்வகைபடுத்தல், இயல்பு முறையில் இருப்பினும் உயிர் 

மலர்ச்சிக் கண் நோக்குடன் அமைக்கப்படவில்லை. 

இதில் பல கருத்து வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. 

எடுத்துக்காட்டாக, ஜிம்னோஸ்பெர்மே என்ற துணைப்பிரிவு, 

டைகாடிலிடன்ஸ் என்ற வகுப்பிற்கும் மோனோகாடிலிடன்ஸ் என்ற 

வகுப்பிற்கும் இடையே வைத்திருப்பதைப் பலர் ஏற்றுக் கொள்ள 

வில்லை. இத்துணைப்பிரிவு, ஆஞ்ஜியோஸ்பெர்மே துணைப்பிரிவிற்குச் 

சமமாகத் தனியாக -வைக்கப்படுவதையே பலர் விரும்புகின் றனர். 

மேலும், டைகாடிலிடன் வகுப்பில் உள்ள மோலோகிளாமிடியே 

(Monochlamydeac) என்பதைத் துணைவகுப்பாகக் கருதாமல், 

அதனோடு உறவுடைய பாலிபெடாலே என்ற துணை வகுப்புடன் 

சேர்க்கப்படவேண்டும் என்பது பலருடைய கருத்து. 

கேமோபெடாலே (Gamopetalae) என்ற துணை வகுப்பின் 

தொடக்கத்திலுள்ள இன்ஃபெரே (114௦௧௦) என்னும் வரிசை, மேல் 

நோக்கு வரிசையில், துணை வகுப்பின் இறுதியில் உயிர் மலர்ச்சிக் 

கொள்கைக் கேற்ப வைக்கப்படல் வேண்டும் எனப் பலர் கூறுகின்ற 

னர். இதேபோல், மோ௦வனோகாடிலிடன்ஸ் வகுப்பிலுள்ள குடும் 

பங்கள் உயிர்மலர்ச்சிக் கொள்கையின் அடிப்படையில் அமைக்கப் 

படவில்லை. மிக முன்னேற்றமடைந்த குடும்பங்ககாத் தொடக்கத் 

திலும், பிற்போக்கான பண்புகளைக்கொண்ட குடும்பங்களை இறுதி 

யிலும் வைத்திருப்பது மாற்றி அமைக்கப்படவேண்டும். 

இவ்வாறு பல குறைபாடுகள் இதில் காணப்படினும், இது மிகவும் 

சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு வகைபடுத்தலாகக் கருதப்படுகிறது. உலகில் 

குறிப்பு : &இக் குறியிட்ட குடும்பங்கள் இந்நூலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
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உள்ள பல ஹெர்பாரியும்கள் (14%வ1௨) இவ்வகைபாட்டின் அடிப் 

படையிலேயே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது எளிதில் . புரியும்படி 

யாகவும், நினைவில் வைத்துக்கொள்ள ஏற்றவாறும் அமைந்திருப்பது, 

் இதன் தனிச் சிறப்பாகும். 

ஒரு சில குறைகளைத் திருத்தி உயிர்மலர்ச்சிக் கொள்கையின் 
அடிப்படையில் அமைக்கப்படின், இது மிகவும் சிறந்ததொரு வகை 

படுத்தலாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை. 

2. எங்லர், பிரான்டில் வகைபடுத்து முறை 

(Engler and Prantl’s System 1887-1909) 

எங்லர் வகைபடுத்தல் ஐக்லர் வகைபடுத்தலைத் தழுவியது. இது 

மரபு வழி முறை வகைபடுத்தல் (1171026611௦ 598௭) ஆகும். 

ஃபெனிரோகேம்ஸ் (112௩8௦2௮70), ஜிம்னோஸ்பெர்மே (ோம- 
1030611026), ஆஞ்ஜியோஸ்பெர்மே (4210808௭௮6) என்ற இரு 
துணைப் பிரிவுகளாகப் (5ம்-101154௦) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆஞ்ஜி 
யோஸ்பெர்மே துணைப் பிரிவில், மானோகாடிலிடனே (Mono- 
௦௦191௦0௦06256), டைகாடிலிடனே (101௦௦(4160௦௦௦௨௦) என்னும் இரு 
வகுப்புகள் (012588) உள்ளன. டைகாடிலிடனே வகுப்பில் 
ஆர்க்கிகிளாமிடியே (&ர௦ிம்௦1பவரம்மகக6),  மெட்டாகிளாமிடியே 
(Metachlamideae) என்ற இரு துணைவகுப்புகள் மட்டுமுள்ளன. 

இதில் ஆர்க்கிகிளாமிடியே என்பது பெந்தமும் ஹுக்கரும் வகைபடுத் 
தலில் உள்ள பாலிபெடலே, மோனோகிளாமிடியே என்ற இரண்டும் 
இணைந்ததாகும். இதில் உள்ள துணைவகுப்புகள் பல வரிசைகளைக் 
(Orders) கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு வரிசையிலும், நேரிடையாகப் 
பல குடும்பங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், பெந்தமும் ஹுக்கரும் 
வகைபடுத்தலிலுள்ள சீரிஸ் (56165), கோஹார்ட் (௨௦%) என்ற 
அலகுகள் தவிர்க்கப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக ஆர்டர் (0102) என்ற 
அலகு புகுத்தப்பட்டுள்ளது. 

எங்லர் வகைபாடு 

துணைப்பிரிவு : ஆஞ்ஜியோஸ்பெர்மே (Angiospermae). 

வகுப்பு (0125) 1. மோனோகாடிலிடனே (1/0௩௦௦௦(31640052௦). 

வரிசைகள் (010௦15) : 

1. பண்டனேலிஸ் (Pandanales) 

2... ஹிலோபியே (1761௦12௦) 

3. LeoruyAGrosiv (Triuridales)
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க்ளுமிஃப்ளோரே (போயோம்1௦726) 

ப்ரின் சிபஸ் (Principes) 

ஸைனாந்தே (5910௨1112௦) 

ஸ்பேதிஃப்ளோரே (8ற3114111௦02௦) 

ஃபேரினோசே (1727100886) 

லிலிஃப்ளோரே (141114072௦) 

சைடாமினியே (Scitamineae) 

மைக்ரோஸ்பெர்மே (11௦1௦800௧௦) 

வகுப்பு (00255) 2. டைகாடிலிடனே (190௦௦131640626). 

துணைவகுப்பு (80%-01839) 1. apt AMerm ily Cw (Archichlamideae). 
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௪ வெர்டிசில்லேடே. (71401112௧௦) 

பைப்பரேலிஸ் (11ற61௨15) 

சேலிக்கேலிஸ் ($௨1102188) 

GafGwieie (Garryales) 

மிரிகேலிஸ் (11911021௦5) 

பலனாப்சிடேலிஸ் (Balanopsidales) 

லிட்னீரியேலிஸ். (164௦71௨165) 

யுக்லான்டேலிஸ் (]1218008168) 

பேடிடேலிஸ் (17811041௦8) 

யுவியனேலிஸ் (1111௨0௨195) 

ஃபேகேலிஸ் (1742௨1) 

உர்திகேலிஸ் (17171௦8105) 

புரோடியேலிஸ் (10168165) 

சென்டெலேலிஸ் ($௨௱4௨1௮1௦5) 

அரிஸ்டொலோகியேலிஸ் (கரர்9ம01௦0114௨168) 

பாலிகோனேலிஸ் (1௦17201216) 

Oe crt_CyrovGuiGu (Centrospermae) 

GyGooreSeo (Ranales) 

ரீயாடேலிஸ் (15110020௧108)
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சரா சினியேலிஸ் (8௧௨௦௦18168) 

ரோசேலிஸ் (13058105) 

பேன் டேலிஸ் (1௨௩௦௨168) 

ஜெரேனியேலிஸ் (ேோ௨118168) 

சேப்பின்டேலிஸ் (5௨01008165) 

ரேம்னேலிஸ் (Rhamnales) 

மால்வேலிஸ் (1412162) 

பெரைட்டேலிஸ் (12௨1161௨16) 

Quer AGusAsv (Opuntiales) 

மிர்டிஃப்ளோரியே (Myrtifloreae) 

Hoos IGarrACus (Umbelliflozeae) . 

துணை வகுப்பு (Sub-Class) 2. மெடாகிளாமிடியே (186(201/காம்- 

062௦) அல்லது சிம்பெடலே (5900081௨6௦) . 

oufleone get (Orders): 
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டையாபென் சியேலிஸ் (1)1௨061018168) 

எரிகேலிஸ் (1121௦௧165) 

LOPapCevsGeo (Primulales) 

பிலம்பாஜினேலிஸ் (11000193218168) 

எபினேலிஸ் (1560௨165) 

கொன்டார்டே (Contortae) 

டூபிஃப்ளோரே (]"ஸஸர்101௨6) 

பிலன் தாஜினேலிஸ் (18௦1௧௦1௮165) 

HIG wisdsio (Rubiales) 

GGG F630 (Cucurbitales) 

GabusGeG % (Campanulatae) 

இவ்வகைபடுத்தலில், டைகாடிலிடன்ஸ் வகுப்பின் இறுதியில் 

மிக முன்னேறிய குடும்பமான கொம்பாஸிதே (Compositae) 

வைக்கப்பட்டுள்ளது மிகவும் பொருத்தமாகும். இதே போல் மானோ 

காடிலிடன்ஸ் வகுப்பில் ஓர்க்கிடேசி (ரல்102௦6௨6) இறுதியாக 

வைக்கப்பட்டுள்ளதைப் பலர் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இருவிதை 

யிலைத் தாவரங்கள், ஒரு விதையிலைத் தாவரங்களைக் காட்டிலும்
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பழமையானவை என்ற கருத்து எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப் 

பட்டதாகும். ஆனால், எங்லர், இரு விதையிலைத் தாவரங்களைக் 

காட்டிலும், ஒரு விதையிலைத் தாவரங்களே பழமையானவை 

என்ற மாறான கருத்தைக் கொண்டுள்ளார். மேலும், * கேட்கின் * 

மஞ்சரி கொண்டு ஒரு பாலான மலர்களை உடைய குடும்பத் 

தொகுதியான அமெந்திஃபெரே (Amentiferae) Qa@logulavs 
தாவரங்களில், மிகவும் தாழ்ந்த நிலை உடையவைகளாகக் கருதி, 

டைகாடிலிடன்ஸ் வகுப்பின் தொடக்கத்தில் வைத்துள்ளார். 

ஆனால், ரெனன்குலேசி, நிம்ஃபயேசி போன்ற குடும்பங்களே மிகப் 

பழமையான குடும்பங்களாகும், எனப் பலரும் கருதுகின்றனர். 

மோனோகாடிலிடன்ஸ் வகுப்பில், பண்டனேலிஸ் (க௩0௨02165), 
குளுமி ஃப்ளோரே (!யம்107க௦) ஆகிய முன்னேறிய வரிசைகளுக் 

கிடையில், ஹிலோபியே (Helobiae) என்ற பின்னேற்றமான 

வரிசையை வைத்திருப்பது, திருப்திகரமாக இல்லை, 

சில குறைபாடுகள் இருப்பினும், இவ்வகைபடுத்தல் மரபு வழி 

முறை வகைபடுத்தல்களில் நன்கு அறியப்பட்டுள்ளது. இது 

பெந்தமும் ஹாுக்கரும் வகைபாட்டிலிருந்து சில அடிப்படையான 

மாறுதல்ககக் கொண்டுள்ளது. 

தற்காலத்தில், பல வகைபடுத்தல்கள் நடைமுறையில் இருப் 

பினும், எந்த ஒரு தனிப்பட்ட வகைபடுத்தலும், எல்லோராலும் 

ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் அமையவில்லை. இதற்குப் பல 

காரணங்கள் கூறலாம். முதலாவதாக, உயிர் மலர்ச்சியின் 

கொள்கையில் பல கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளன. தாவரங்களின் 

தோற்ற காலத்தைப்பற்றியும், அவைகளின் மறுமலர்ச்சியைப் பற்றி 

யும் பல கருத்துகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. எந்த வகைத் 

தாவரங்கள் பழமையானவை, எவை முன்னேற்றமடைந்தவை என் 

பதில் பலருக்கு ஐயப்பாடு உள்ளது. ஒவ்வொரு உயிர் நூல் வல்லு 

நரும், ஒவ்வொரு கருத்தைக் கொண்டுள்ளனர். மேலும், ஆஞ்ஜி 

யோஸ்பெர்ம் தாவரங்கள் ஒரு வழி மரபில் (14௦௩௦14161) தோன்றி 
யனவா அல்லது பல்வழி மரபில் (10141611௦0) தோன்றினவா என் 
பதில் கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு வகைபாட்டியல் 

ஆசிரியரும், அவர் கருத்தின் அடிப்படையில், வகைபடுத்தல் செய் 

துள்ளார். ஆகவே, நல்லதொரு இயற்கை முறையில் அல்லது மரபு 

முறையில் அமைந்த வுகைபடுத்தலை உருவாக்கும் முன்பு, 
இக்கருத்து வேறுபாடுகளைப் போக்கி, உண்மையான நிலையைக் கண் 
டறிதல் அவசியமாகும். 

ஆஞ்ஜியோஸ்பெர்ம்ஸ் (421081) 201008) 

இவை விதையிலைத் தாவரங்களின் பெரும் பிரிவுகளில் ஒன்று. 
உறைக்குள் விதையிருக்கும். கருவுற்றபின் முளேசூழ் தசை (6௩4௦-
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ஐ) தோன்றும். உண்மையான மலர்கள் உண்டு. மலரின் 

இன்றியமையாப் பகுதிகள் மகரந்தத்தாள்களும், சூல் இலைகளும் 

ஆகும். சூலுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு சூல் உறைகள் உண்டு. 
ஒன்று அல்லது இரண்டு விதை இலைகள் இருக்கும். 

டைகாடிலிடன்ஸ் (Dicotyledones) —Q\5 விதையிலைத் தாவரங்கள் 

இவற்றில் விதை முளைக்கும் பொழுது இரு விதை இலைகள் இருக் 

கும். விதை முளைத்தல் தரைமேல் அல்லது தரை கீழாக இருக்கும். 

(ps0 Gant (Primary Root) பெரும்பாலும் ஆணி வேர்த் தொகுதியை 

உண்டாக்கும். இலைக்குக் காம்பும், வலைப் பின்னல் நரம்பமைப்பும் 

உண்டு. மலர்கள் 5, 4, 2 அங்கங்ககாக் கொண்டிருக்கும். மலர் 

களில் அல்லிகள் இணைந்தோ அல்லது இணையாமலோ இருக்கலாம், 

அல்லிகள் இல்லாமலும் இருக்கலாம். CardrGusn (Cambium) steirp 

ஆக்குத் திசு குறுக்கு வளர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. ஒரு விதை 

யிலைத் தாவரங்களைக் காட்டிலும் இவை, எண்ணிக்கையில் அதிகம். 

90,000 சிற்றினங்களுக்கு மேல் கொண்டுள்ளது. இதில் மிகப் பழமை 
யான தாவரங்களும் உண்டு.



11. இரு விதையிலைத் தாவரக் 

குரும்பங்கள் 
(Families of Dicotyledones) 

துணை வகுப்பு : போலிபத்தால் 

(Sub-class: POLYPETALAE) 

இதழ்கள் இரண்டு அடுக்குகளில் உள்ளன. வெளி அடுக்கு 

புல்லி வட்டம் என்றும், உள் அடுக்கு அல்லி வட்டம் என்றும் பிரித்துக் 

கூறும் வண்ணம் வேறுபட்டுள்ளன. அல்லி வட்டத்தில் உள்ள 

அல்லிகள் பெரும்பாலும் இணையாமல் தனித் தனியாக உள்ளன. 

வெகு அரிதாக அல்லிகள் யாவும் இணைந்து, அல்லி வட்டம் 

குழல் போன்றுள்ளது. 

வரிசை : தெலாமிஃப்ளோரே 

(Series: THALAMIFLORAE) 

பெரும்பாலும் மகரந்தத்தாள் வட்டம் பல மகரந்தத் தாள்களைக் 

கொண்டுள்ளது. பூத்தளம் நீண்டு கூம்பு போன்று நீண்டோ 

அல்லது குவிந்தோ உள்ளது. 

தொகுதி : ரானேலிஸ் 

(Order : RANALES) 
மலரின் உறுப்புகள் பல அடுக்குகளில் அமைந்துள்ளன. உறுப் 

புகள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றன. சூலகம் பல இணை 

யாத சூல் இலைகளால் ஆனது. பூத்தளம் கூம்பு போன்று 

நீண்டுள்ளது.
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படம் 1 

1. ரானன்குலஸ் இனம் (1582000018 8ற.3--வளர் இயல்பு; 2, அக்குவி 
லீஜியா ஃப்லேபலேதா (&0ம11621க 02௦11௧1௨)- வளர் இயல்பு; 3, கிலிமாத் 
திஸ் லாசோனியானா (Clematis 18௦௨௨) -மலர்) 4, பியோனியா 
சஃப்ரூதிகோஸா ((1860018 உபபிரம*1௦௦529--மலர்$ 5, நைஜெல்லா (1112611௨) 
மலர்; 6. ஹெல்லிபோருஸ் நைஜெர் (176211ஸ்ய£ மர்தம)--மலர்$; 7. டெல் 
பிணியும் (192 ற7ம்பர்யாா)-- மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 8, மையொஸீரஸ் 
Wefior (Myosurus minima )—uofisr Boir@on._ Os Carpmb; 9, அகோளனித் 
தும் (4௦௦௭41 ப10)--மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம், 

8--புல்லி; 1--அல்லி$; 8-மகரந்தத்தாள் ; Th—y, ssa 5 

கேசூல் இலை; 11, 1,--தேன் இலை; 81-- தேன்குழல்,
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குடும்பம் : ரானன்குலேேஸி 

(Family: RANUNCULACEAE) 

35 பேரினங்களும் சுமார் 1500 சிற்றினங்களும் அடங்கிய 

குடும்பம். பெரும்பாலும் குளிர் மண்டலப் பகுதிகளில் வளர்கின்றன. 

  
படம் 2 

மலர் வரை படங்கள் 

1. yh God alum (Aquilegia) ; 2. டெல். பினியும் (100011) 9 

3. நுைஜெல்லா (144ஐ611௨) ; 4. grarargovav craft (Ranunculus acris). 

ab —3
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வளர் இயல்பு: ஒரு பருவத்தில் வாழும் அல்லது பல பருவங் 
களில் வாழ்கின்ற சிறு செடிகளாக உள்ளன. சில பேரினங்கள் படர் 
கொடிகளாக வளர்கின்றன. உ.ம். கிலிமாத்திஸ் (01270௨(15), 
நாரவேலியா (14௨௭௨56118), வெகு அரிதாக மரமாக வளர்கிறது. ' 
உ.ம். பியோனியா (1௨௦௦18). இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பெரும் 
பாலும் நுனி வளரா இணைக்கிளைதலை உடைய மட்டக் கீழ்த்தண்டு 
மூலம் பல பருவங்களுக்கு வாழும் திறம் பெற்றுள்ளன. பெரும் 

பாலானவற்றுள் ஆணிவேர் அழிந்து வேற்றிடத்து வேர்கள் தோன்று 

கின்றன. சிலவற்றுள் , தண்டின் உட்புறத்தில் உள்ள சாற்றுக்குழாய்த் 

Qgst@cnjeor (Vascular bundles) ஒரு விதையிலைத் தாவரங்களில் 

உள்ளது போல் காணப்படுகின்றன. 

இலைகள் : பெரும்பாலும் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்த தனி 
இலைகள் காணப்படுகின்றன. சிலவற்றுள் எதிர் அடுக்கத்தில் 

அமைந்துள்ளன. உ.ம். கிலிமாத்திஸ் (ஸோ2(15). சில இனங் 
களில் உள்ளங்கையன்ன மடல்களாகப் பிளவுபட்டுள்ளன. உ-ம். 

ரானன்குலுஸ் சிற்றினங்கள் (15௨௦0௦௦008 860165). கிலிமாத்திஸ் 
அஃபில்லா (Clematis aphylla) storm செடியில் இலைகள் யாவும் 
பற்றுக் கம்பிகளாக மாற்றமடைந்துள்ளன. பெரும்பாலும் இலையடிச் 

செதில்களற்றவை. 

மலர்கள் : தண்டின் நுனியில் தனி மலர்களாகவோ [உ_ம். 

அனிமோன் (&௦௭௦0௬௦) ] அல்லது சைமோஸ் அல்லது ரெஸிமோஸ் 
வகை மஞ்சரிகளிலோ உள்ளன. உ.ம். நாரவேலியா (14௨:௨476118) , 

Adio s Sev (Clematis). 

மலர்கள் இருபாலானவை. அரிதாக ஒரு பால் மலர்கள் சில 

வற்றுள் காணப்படுகின்றன. உ-ம். தாலிக்த்ரும் சிற்றினங்கள் 

(Thalictrum sp.). ஆரச்சமச்சீர் உடையவை. சிலவற்றுள் இரு 
பக்கச்சமச்சிர் உடைய மலர்கள் உள்ளன. உ.ம், அகோனித்தும் 
(Aconitum), Gted.afefluji (Delphinium). மலரின் உறுப்புகள் 

முழு அல்லது அரை சுழற்சி ஒழுங்கில் அமையப் பெற்றுள்ளன. 
இதழ்கள் இரண்டு வட்டங்களில் உள்ளன. புல்லி வட்டம், அல்லி 
வட்டம் எனப் பாருபட்டுள்ளன. 

புல்லி வட்டம் : மூன்று முதல் ஐந்து புல்லிகள் கொண்டுள்ளது. 
புல்லிகள் இணையா தவை ; ஒழுங்கற்ற திருகிதழ் அமைவில் பொருந்தி 
யுள்ளன. 

அல்லி வட்டம் : ஐந்து முதல் பல அல்லிகள் கொண்டுள்ளது. 
அல்லிகள் பலவற்றுள் வேற்றுறுப்புகளாக வளர்ந்துள்ளன. பல வகை 
யான தேன் சுரக்கும் உறுப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. அல்லிகள் 
ஒழுங்கற்ற திருகிதழ் அமைவில் பொருந்தியுள்ளன.
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மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பல மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 
சுழற்சியாக அமைந்துள்ள தாள்கள் இணையாதவை. மகரந்தப்பை 

ஈரறைகளைக் கொண்டுள்ளது. உள் நோக்கியவாறு உள்ளது. 
] 

சூலகம்: மேல்சூற்பை உடையது. மூன்று முதல் பல 

இணையாத சூல் இலைகளைக் கொண்டுள்ளது. வெகு அரிதாக 
ஓரிலைச் சூலகமாக உள்ளது. சூல் இலைகள் சுழற்சி முறையில் 
அமைந்துள்ளன. அரிதாகப் பல சூல் இலைகள் இணைந்த சூலகம் 

காணப்படுகிறது. உ.ம். நைஜெல்லா (14126115). ஒவ்வொரு சூல் 

இலையிலும் உள்ள சூற்பை ஓர் அறை கொண்டு, ஒன்று முதல் பல 

சூல்களைச் சூலகச் சுவர் ஓட்டிய சூல் அமைவில் கொண்டுள்ளது. 

ஒன்று அல்லது இரண்டு சூல் உறைகள் உள்ளன. ஒரு சூல் தண்டு, 

எளிமையான சூல் முடியைக் கொண்டிருக்கிறது. அரிதாக 5 முதல் 
12 சூல் முடிகள் சிலவற்றுள் உள்ளன. உ.ம். நைஜெல்லா 
(Nigella). 

கனி: அகீன் (4௦௦06) அல்லது ஃபாலிக்கள் (1௦111012) என்ற 
உலர் கனியாக உள்ளது. அரிதாகக் காப்சூல் வகை வெடி கனி 

உள்ளது. உ.ம். நைஜெல்லா (Nigella). அகீன் கனிகளில் சூல் 
தண்டு நிலைத்து இறகு போன்றமைப்புடையதால், கனி எளிதில் பரவ 

ஏதுவாக உள்ளது. 

இக்குடும்பம் மூன்று பிரிவுகளாக (171506) வகைபடுத்தப் 
பட்டுள்ளது. 

பிரிவு 1. ஹெல்லிபோரியே (17௦11௦௭௦௨௦) : மலர்கள் தனியாக, 
அல்லது ரெஸிம் அல்லது ஸைம் வகை மஞ்சரிகளில் 

உள்ளன. தேன் ௬ரக்கும் இதழ்கள் காணப்படுகின்றன. 

சூல் அறையில் பல ஞூல்கள் இரு வரிசைகளில் பொருந்தி 

யுள்ளன. கனி ஃபாலிக்கள் அல்லது பெர்ரி வகையைச் 

சேர்ந்தது. 

உ.ம். ஹெல்லிபோருஸ் (13௦1100105), நைஜெல்லா (14120112), 

கால்தா (வே), டெல்ஃபினியும் (Delphinium), அகோனித்தும் 
(Aconitum). 

இப்பிரிவில் இரண்டு வரிசைகள் உள்ளன. 

வரிசை 1: ஐஸோபைராய்டி யே (Isopyroideac): மலரின் கீழ்ப் 
புறமுள்ள மகரந்தத் தாள்கள் தேன் இலைகளாக மாற்ற 

மடைந்துள்ளன. 

வரிசை 2: த்ரோலியாய்டியே (1'1௦111௦404௦௨௦) : மலர்கள் இருபக்கச் 
சமச்சீர் உடையவை. ஐஸோபைராய்டி யே வரிசையைவிட 

1ிகவும் முன்னேற்றமடைந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
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பிரிவு 11: அனிமோனியே (4௦௦0௦0௨6) : ஒவ்வொரு சூல் இலை 
யிலும் ஒரு சூல் மட்டுமுள்ளது. அகீன் வகைக் கனி 

யுடையது. மலர்கள் இருபக்கச் சமச்சீர் கொண்டுள்ளது. 

இப்பிரிவு ஹெல்லிபோரியே பிரிவைவிடத் தாழ்ந்தது. 

உ.ம். அனிமோனி (&0௦:௭௦௬௦), கிலிமாத்திஸ் (082115), 
srolssH Hw (Thalictrum), ரானன்குலுஸ் (1௨௩௦100118). 

பிரிவு 111: பியோனியே (1௦௦18௦) ண: மரங்களைக் கொண்டது. 
மலர்கள் தனியாகக் காணப்படுகின்றன. மலர்களில் தேன் 

சுரக்கும் உறுப்புகளற்றது. சூலகத்தினடியில் தேன் 

சுரக்கும் உறுப்பு வட்டமாக உள்ளது. ஃபாலிக்கள் வகைக் 

கனியுடையது. உ.ம். பியோனியா (௨௦௦௦12). 

இக்குடும்பம் பூண்டுச்செடிகள்; பிளவுபட்ட இலைகள், இரு 
பாலுடைய மலர்கள். தேன் இலைகள், பல இணையாத சூல் இலை 

களால் ஆகிய சூலகம் ஆகிய பண்புகளால், இதனோடு உறவுடைய 

மற்றக் குடும்பங்களிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது. இது இருவிதையிலைத் 

தாவரக் குடும்பங்களில் மிகவும் பழமையான, முன்னேற்றமடையாத 

குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. இது இயல்பாக அமைந்த குடும்ப 

மாகும். 1948-ல் கார்னர் (மோஊு) குறிப்பிட்டுள்ளதுபோல் இக் 

குடும்பத்திலிருந்து பியோனியா (1௨௦௦௦1௨) என்ற பேரினத்தை நீக்கி, 

பெயோனியேசி என்ற தனிக்குடும்பமாக வகைபடுத்துவது அவசியம் 

என்ற கருத்தைப் பலர் ஆதரிக்கின்றனர். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

பெரும்பாலான செடிகள் மலர்ச் செடிகளாகப் பயிரிடப்படு 
கின்றன. 

உ-ம். அனிமோனி (4௦6௦௦௦), GQtod-Gefluyd (Delphinium), 
அக்குவிலீஜியா (Aquilegia), ஹெல்லிபோருஸ் (17611610708). 

ஹிட்ராத்திஸ் (138௨) : இதன் வேரிலிருந்து மருந்துப் 
பொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. ஹெல்லிபோருஸ் (1 வ/ஸுூட) :ஜ பசுமையான அல்லது 
சிவந்த. ஐந்து பூவிதழ்கள் உள்ளன. பல குழல் போன்ற தேனிலை 
களும், பல அடுக்குகளில் உள்ள மகரந்தத் தாள்களும் உள்னன. 

2... நைஜெல்லா (1116118) : ஐந்து கவர்ச்சியான பூவிதழ்களும், 
இதையடுத்து எட்டுத் தேனிலைகளும், 8 வரிசைகளில் மகரந்தத்தாள் 
களும் உள்ளன. ஐந்து முதல் பன்னிரண்டு வரை உள்ள சூல் 
இலைகள் யாவும் இணைந்த சூலகம் உள்ளது.
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3. அனிமோனி (&௦௦௭௦௦௦) : உள்ளங்கையன்ன பிளவுபட்ட 

இலைகளையுடைய பூண்டுச் செடிகள். மலர்கள் தனியாக உள்ளன. 

இதழ்கள் அல்லிகளை ஒத்திருக்கின்றன. பல மகரந்தத் தாள்களும், 
சூல் இலைகளும் உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் இலையிலும் ஒரு சூல் மட்டும் 

உள்ளது. பல அக்கீன்களாக் கொண்ட திரள் கனி கொண்டது. 

அனிமோனி ரிவுலாரிஸ் (4௫௦:0௦0௦ rivularis Ham.) 

4, நாரவேலியா (11காஸு/18) :  படர்கொடிகளாக உள்ள 

புதர்ச்செடிகள். மூன்று சிற்றிலைகளைக் கொண்ட கூட்டிலைகள் 

உள்ளன. இதன் நுனியில் உள்ள சிற்றிலை பற்றுக் கம்பியாக மாறி 

யுள்ளது. மலர்கள் பேனிக்கல் வகை மஞ்சரியில் உள்ளன. 4 முதல் 

5 வரையில் உள்ள *புல்லிகளும், பல அல்லிகளும், மகரந்தத் தாள் 

களும், சூல் இலைகளும் உள்ளன. இறகன்ன சூல்தண்டைக் 

கொண்ட அகீன் வகைக் கனியுடையது. 

நாரவேலியா ஸிலானிக்கா (14காகஏயி1க 2 01உயம்சக 10.) 

5. ரானன்குலுஸ் (Ranunculus): தரையில் படர்ந்த அல்லது 

நிமிர்ந்த பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. சில இனங்கள் நீர் வாழ் 

வனவாக உள்ளன. மலர்கள் மஞ்சள் நிறமுடையவை; இதழ்கள் 

இரண்டு அடுக்குகளில் உள்ளன. ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் 3 முதல் 

3 இதழ்கள் உள்ளன. தேன் சுரக்கும் உறுப்பு சூலகத்தினடியில் 

உள்ளது. 

Tr. wudcrengiow (R. subpinnatus W. & A.), ரா. வாலிக். 
கியானுஸ் (௩. wallichianus W. & A.), ரா. மூரிக்காதுஸ் 
(R. muricatus Linn.). 

6. QLie.fefyw (Delphinium): சைஜெல்லா போன்ற மலர் 
களிலிருந்து தோன்றியவை. மலர்கள் இருபக்கச்சமச்சீர் உடையவை. 

மலரின் பின்புறமுள்ள புல்லி இதழ் தேன் குழலுடையது. மொத்த 

மாக 8 தேனிலைகள் உள்ளன. பக்கவாட்டில் உள்ள தேனிலைகள் 

அல்லிகளைப் போன்று கவர்ச்சியாக உள்ளன. பின்புறமுள்ள 

இரண்டு தேனிலைகள் தேன் சுரக்கும் குழலைக் கொண்டுள்ளது. இத் 

தேன் சூழல் புல்லி வட்டத் தேன் குழலினுள் சொல்கிறது! 

டெ. அஜாஸிஸ் (19. ௨1௧௦௧5) 

7. பியோனியா (1௧௦௦1௧) : இதன் சில சிற்றினங்கள் மரங் 

களாக வளர்கின்றன. மலர்கள் தனியாகவும், பெரியதாகவும் 

உள்ளன. 5 அல்லிகளைப் போன்ற புல்லிகளும், பல மகரந்தத் தாள் 

களும், 2 முதல் 5 இணையாத சூல் இலைகளும் உள்ளன. சூல் இலை 

களின் உட்சுவர் சதைப்பற்றுடையது. பல சூல்கள் உள்ளன. தேன் 

சுரக்கும் உறுப்புகள் ஏதும் இல்லை. ஆனால் தேன் சுரக்கும் தட்டு 

சூலகத்தின் அடியில் மோதிர வடிவில் உள்ளது.
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குடும்பம் : மக்னோலியேஸி 

(Family : MAGNOLIACEAE) 
18 பேரினங்களையும் 300 சிற்றினங்களையும் கொண்ட சிறிய 

குடும்பம். பெரும்பாலும் அமெரிக்க நாடுகளின் வெப்ப மண்டலப் 
பகுதிகளிலும், உலகின் வடக்குத் திசையின் குளிர் மண்டலங்களிலும் 
வளர்கின்றன. 

  

  
8 615068, ன 

படம் 3 
மிக்கீலியா sius1 (Michelia Champaca Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 3. மக்னோலியா 
கிரேண்டி.ஃபுளோரா (1,4280011& தாகஙபி4(1௦7௨ Linn.) — wet; 4. கனி$ 
5. மலர் வரைபடம், 

புல்லி; 1. அல்லி, 51--மகரந்தத்தாள் 5 
பிடபூத்தளம் $ 0௨--சூல் இலை.
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வளர் இயல்பு: பெரிய மரங்களாகவும் [உ-ம். மக்னோலியா 
(18௧௦1௦118), மிக்கீலியா (141௦01011௦) ], குறுஞ்செடிகளாகவும், ஏறு 
கொடிகளாகவும் [உ-ம், ஷைஸாண்ட்ரா (824்சகய௭்ல), கட்சூரா 
(கல) ] வளர்கின்றன. தண்டின் உள் அமைப்பு பல முன்னேற்ற 
மடையாத பண்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. தண்டின் உட்புறத் 
திலும் இலைகளிலும் காணப்படும் பாரங்கைமா (௨௦௦408) திசுவில் 
எண்ணெய்க் குழிகள் (ஸர) உள்ளன. 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ள தனி இலைகளாக 

உள்ளன. இலை முதிர்ந்ததும் உதிரும் தன்மையுடையது. இலையடிச் 

செதில்களையும், இலைக் காம்பையும் கொண்டிருக்கின்றன. இலையடிச் 

செதில்கள் பெரியதாகவும், வளரும் இலை மொட்டை மூடிய நிலையிலும் 

இருக்கின்றன. இலைமொட்டு துளிர்களை விட்டவுடன், இலையடிச் 

செதில்கள் உதிர்ந்து விடுவதால், வட்டமான வடுக்கள் தண்டினைச் 

். சுற்றிக் காணப்படுகின்றன. இலைகள் சம விளிம்புடையன. இறகன்ன 

நரம்பமைப்பைக் (13611லெப்கர்வோமகர1யு கொண்டுள்ளன. 

மலர்கள் : தண்டின் நுனியிலோ அல்லது இலைக் கோணத் 

திலோ உள்ள தனி மலர்கள் காணப்படுகின்றன. மலர்கள் பெரியன 

வாகவும் உள்ளன. இருபாலானவை £? நிறைவுள்ளன வாகும். ஒழுங்் 

கானதால், ஆரச் சமச்சீர் கொண்டும் உள்ளன. பூத்தளம் நீண்டு 

கூம்பு வடிவாகவோ அல்லது உருளை வடிவாகவோ இருக்கிறது, 

மேற்சூலகமுடையதால், ஹைபோகைனஸ் மலர்கள் எனப்படும். 

பூவிதழ்கள் பூத்தளத்தைச் சுற்றிலும் திருகிதழ் ஒழுங்கில் 
அல்லது சுழற்சி முறையில் பூத்தளத்தின் அடியில் பொருந்தி 

யுள்ளன. பூவிதழ்கள், புல்லிகள், அல்லிகள் என்ற வேறுபாடின்றி 

உள்ளன. 

புல்லி வட்டத்தில் மூன்று புல்லிகளும், அல்லி வட்டத்தில் ஆறு 

முதல் பல அல்லிகளும் உள்ளன. இதழ்கள் யாவும் இணையாதவை. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: இணையாத மகரந்தத்தாள்கள் பல 

உள்ளன. நீண்ட பூத்தளத்தின் அடியில் சுழலமைவில் பொருந்தி 

யுள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு உள்நோக்கி 

யுள்ளது. நீளப்போக்கில் பிளக்கின்றது. 

சூலகம்: பல இணையாத சூல் இலைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

நீண்ட பூத்தளத்தைச் சுற்றிலும் பல அடுக்குகளில் உள்ளன, 

அரிதாக இரண்டு அல்லது மூன்று சூல் இலைகளாலான இணைந்த 

சூலகமாக உள்ளது. உ-ம். mnowCarenaayld (Zygogynum),
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சூல் இலைகள் மேற்சூல்பை கொண்டுள்ளன. சூற்பை ஒரு சூல் 

அறை மட்டும் உடையது. ஒன்று முதல் பல சூல்கள் சூலகச் 

சுவர் ஒட்டு அமைவில் பொருந்தியுள்ளன. 

கனி: ஒரு புற வெடிகனிகளாக உள்ள பல சிறு கனிகளைக் 
கொண்ட பூத்திரள் கனியாகவோ அல்லது சதைப்பற்றுடைய பெர்ரி 

வகைச் சிறு கனிகளைக் கொண்ட பூத்திரள் கனியாகவோ உள்ளது. 

விதை: நீர் நிறைந்து சதைப்பற்றுள்ள முளைேசூழ் தசை கொண் 
டுள்ளது. விதை சிவப்பான நிறத்தை உடையது. 

இக்குடும்பம் மூன்று துணைக்குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

துணைக்குடும்பம் 1. மக்னோலியாய்டியே (Magnolioideae) : 
இலைகள் பெரிய இலையடிச் செதில்களைக் கொண்டவை. மலர்கள் 

இருபாலானவை. நீண்ட பூத்தளம் உள்ளது. பூவிதழ்கள் மூன்று 

அடுக்குகளில் அடுக்கிற்கு மூன்று வீதம் உள்ளன. இதழ்கள் யாவும் 

அல்லிகளை ஒத்திருக்கின்றன. பூத்திரள் கனியில் உள்ள சிறு கனிகள் 

யாவும் இறகமைப்புடையன . 

உ-ம். மக்னோலியா (Magnolia), லிரியோடெண்ட்ரான் 

(Liriodendron). 

துணைக்குடும்பம் 2.  இல்லிசியாய்டியே (111404௦4062௦) 5: 
மரங்கள் அல்லது குறுஞ்செடிகளைக் கொண்டுள்ளது. இலைகள் தனி 

இலைகளாகவும், இலையடிச் செதில்களற்றும் உள்ளன. 

பெரும்பாலான வற்றின் தண்டு உள்ளமைப்பில், வெசல் (*/65561) 

சில பேரினங்களிள் காணப்படுவதில்லை. மலர்கள் பெரும்பாலும் இரு 

பாலானவை. அரிதாக ஒரு பால் மலர்களும் உள்ளன. உ.ம். ட்ரிமிஸ் 

(ம்ம). சூலகத்தில் எட்டு முதல் இருபது இணையாத சூல் இலைகள் 

உள்ளன. 

உ.ம். இல்லிசியம் (Illicium), iflilew (Drimys), menCar 

MH DD (Zygogynum). 

துணைக்குடும்பம் 3. ஷைஸாண்ட்ராய்டியே (Schizandroi- 
088௦): இதில் உள்ள தாவரங்கள் ஏறு கொடிகளாக உள்ளன. 

இலைகள் இலையடிச் செதில்களற்றவை. மலர்கள் இலைக் கோணங்் 

களில் உள்ளன. ஒரு பாலானவை. சூலகத்தில் பல இணையாத சூல் 
இலைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் இலையிலும் இரண்டு சூல்கள் 

உள்ளன. பெர்ரி வகைச் சிறு கனிகளைக் கொண்ட பூத்திரள் கனி 
உள்ளது.
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உ.ம். ஷைஸாண்ட்ரா (5$0்12௨002), கட்ஸுரா (188002). 

இதில் முதல் துணைக்குடும்பத்தைத் தவிர, மற்ற இரண்டு 
துணைக்குடும்பங்களும் மக்னோலியேஸி குடும்பத்திலிருந்து நீக்கப் 

பட்டுத் தனிக்குடும்பங்களாகக் கருதப்படுகின்றது. 

ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம் குடும்பங்களில் இக்குடும்பம், பல பிற் 

போக்கான பண்புகளைக் கொண்டுள்ள தால் மற்றக் குடும்பங்களை 

விடத் தாழ்ந்த நிலையிலுள்ள குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. 

ஜிம்னோஸ்பர்ம் வகையில் உள்ள பெனிட்டைடேலிஸ் (Bennetitales) 
என்ற பிரிவிலிருந்து இக்குடும்பம் தோன்றியிருக்கலாம் எனக் கருதப் 

படுகிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. மக்னோலியா (1488910118), மிக்கீலியா (Michelia) ஆகிய 
தாவரங்கள் பூங்காக்களிலும் சாலை ஓரங்களிலும், அவைகளின் 

அழகான மலர்களுக்காக வளர்க்கப்படுகின் றன. 

2. லிரியோடெண்ட்ரான் (Liriodendron): இது டூலிப் மரம் 
எனப்படும். இதன் மரக்கட்டை பலவித கருவிகள் செய்யப் பயன் 

படுகிறது. 

3. இல்லிசியம் வீரும் (Illictum Verum): Qasr asofuded 
இருந்து மருந்துப் பொருள் செய்யப்படுகிறது. 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. w&C@elur (Magnolia): மலைச் சாரலில் வளர்கின்ற 

நீண்ட பெரிய மரம். பெரிய இலையடிச் செதில்கள் வளரும் மொட்டை 

மூடியிருக்கின்றன. மலர்கள் மிகப் பெரியவையாகவும், நறுமண 

முடையவையாகவும் உள்ளன. பல பூவிதழ்களும், சூல் இலைகளும் 

உள்ளன. 

(0. AGy ciriy..yG ermym—M. grandiflora Linn.) 

2. மிக்கீலியா (180116) : பெரிய மரமாக வளர்கிறது. இதுவே 
செண்பக மரம் எனப்படுவது. பெரிய இலையடிச்செதில்கள் உள்ளன. 

மலர்கள் மிகப் பெரியவை. இதழ்கள் ஆறு முதல் பல உள்ளன. 

பல அடுக்குகளில் காணப்படுகின்றன. பல இணையாத சூல் இலைகள் 

கூம்பு போன்ற நீண்ட பூத்தளத்தைச் சுற்றிலும் உள்ளன. ஒரு புற 

வெடிகனிகளைக் கொண்ட பூத்திரள் கனி உள்ளது. 

(மி. சம்பகா-- 34. பேட ககக 140.)
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குடும்பம் : அன்னோனேஸி 

(Family : ANNONACEAE) 

இக்குடும்பத்தில் 80 பேரினங்களும் 850 இனங்களும் உள்ளன. 

பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் வளர்பவை. 

  
65 Pars Ax G~ 

படம் 4 

அன்னோனா ஸ்கோமோசா (4௨௩௦௫௨ 5010210058 Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 3. மலர் வரைபடம், 
5--புல்லி; 1--அல்லி; 3(--மகரந்தத்தாள் ; 0--சூல் இலை; 

1 பூத்தளம் ? புல்லி வட்டம். 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் மரங்களாகவும், குறுஞ்செடி 
களாகவும் வளர்கின்றன. சில கடினமான தண்டுடைய ஏறுகொடி
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களாக உள்ளன. உ.ம், உவேரியா (1721, ஆர்தாபாத்ரிஸ் 
(Artabotrys). தாவரங்களின் தண்டு, இலைகள் இவைகளின் 

உட்புறத் திசுக்களில் எண்ணெய்க் குழிகள் இருக்கின்றன. 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்த தனி இலைகள் காணப் 
படுகின்றன. இலையடிச் செதில்கள் இல்லை. இலைகள் சமவிளிம் 

புடையவை. 

மலர்கள்: தனி மலர்களாகவோ அல்லது மஞ்சரியிலோ 

உள்ளன. ஆரச்௪மச்சிருடையவை. இருபாலானவை ; அரிதாக ஒரு 

பால் மலர்கள் சில பேரினங்களில் காணப்படுகின்றன. உ.ம். 

ஸ்டிலிக்கோகார்புஸ் (5401601100க0 ய). 

பூவிதழ்கள் : புல்லிவட்டம், அல்லிவட்டம் எனப் பிரித்துக் 
கூற இயலாதபடி இதழ்கள் ஒரே நிறத்தில் உள்ளன. பூவிதழ்கள் 

பொதுவாக மூன்று அடுக்குகளில் உள்ளன. இதழ்கள் இணையாமல், 

அடுக்கிற்கு மூன்றாகத் தொடு இதழ் ஒழுங்கில் அமைந்திருக்கின் றன. 
வெகு அரிதாக மலர்களில் பூவிதழ்கள் இல்லை. இதழ்கள் தடிப் 

பாகவும், சதைப்பற்றுடையதாகவும், நறுமணம் கொண்டும் 

உள்ளன. 

பூத்தளம் விரிவடைந்து குவிந்த நிலையில் உள்ளது. மலரின் 

உறுப்புகள் இப்பூத்தளத்தைச் சுற்றிலும் பொருந்தியுள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பல மபகரந்தத்தாள்கள் குவிந்த 

பூத்தளத்தின்மேல் ச௬ுழலாக அமைந்திருக்கின்றன. தாள்கள் 

இணையாதவை, மகரந்தத்தான் கம்பி தடிப்பாகவும், குட்டையாக 

வும் இருக்கிறது. மாகரந்தப்பையின் இணைப்புத் திசு, மகரந்தப் 

பைக்கு மேற்புறம் வளர்ந்து ஒரு தொப்பிபோல் காணப் 

படுவது இக்குடும்பத்தின் சிறப்பான பண்புகளில் ஒன்றாகும். 

மகரந்தப்பை நான்கு அறைகளைக் கொண்டுள்ளது; வெளிநோக்கி 

யுள்ளது. 

சூலகம்: நீண்டு குவிந்த பூத்தளத்தைச் சுற்றிலும், பல 

இணையாத சூல் இலைகள் சுழற்சி முறையில் பொருந்தியுள்ளன. 

அரிதாக, சூல் இலைகள் நெருக்கமாக அமைந்து அடிப்பாகத்தில் 

இணைந்து, இணைந்த சூலகத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. உ.ம். மோனோ 
டோரா (8ர௦ப்௦வ). சூற்பை ஓர் அறை உடையது. ஒன்று முதல் 
பல சூல்கள் சுவர் ஒட்டிய சூல் அமைவில், தலைகீழாகப் பொருந்தி 

யுள்ளன. சூல்தண்டு குட்டையாகவோ அல்லது இல்லாமலோ 

இருக்கலாம்.
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கனி: பெர்ரி வகைச் சிறு கனிகளைக் கொண்ட திரள் கனி 

யாகவோ அல்லது சிறு கனிகள் யாவும் ஒருங்கிணந்த திரள் கனி 

யாகவோ உள்ளன. 

விதை: பெரியதாகவும் சிறு மூளைக்கருவையும் கொண் 
டுள்ளது. அரிக்கப்பட்ட apergipgamsF (Ruminate endosperm) 

உள்ளது. 

இக்குடும்பம் ஐந்து பிரிவுகளாக வகைபடுத்தப் பட்டுள்ளது. 

பிரிவு 1. உவேரியே (1]4லார்௨௦) : இதழ்கள் ஒழுங்கற்ற திருகிதழ் 
அமைவில் உள்ளன. 2-1. 2 Cauflum (Uvaria), Cell 

ரேயியா (8௨2012௦0௨0. 

பிரிவு 2. உனோனியே (110௦18௦௦) : இதழ்கள் தொடு இதழ் அமை 
வில் உள்ளன. உ.ம், BrarursMfley (Artabotrys), 

2G@@ (Unona), Gurmlurad glum (Polyalthia). 

பிரிவு 3. ஸைலோபியே (1010௨௦): உ-ம். அன் னோனா (4௦௦௦0), 
ஸைலோபியா (28410120. 

பிரிவு 4. மிலியுசியே (14111050௧௦) : உ-ம். மிலியுசா (1411406ல). 

பிரிவு 5. மிட்ரிஃபோரியே (341:6011000௨௦) 2: உ-ம். கோனியோ 

sHomripso (Goniothalamus). 

இக்குடும்பம் மக்னோலியேசி குடும்பக் கால்வழியிலிருந்து 
தோன்றியது என்ற கருத்து எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படு 

கிறது. பல பண்புகளால், அக்குடும்பத்துடன் இது ஒத்திருக்கிறது. 

ஆனால், தொப்பி போன்ற இணைப்புத்திசுவைக் கொண்ட மகரந்தப் 

பை, அரிக்கப்பட்ட முளைசூழ் தசை ஆகிய சிறப்பான பண்புகளைக் 

கொண்டு, மெக்னோலியேசி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள், ௬வையான கனிகளுக்காகவும், அழகு 

தரும் மரங்களாகவும் பயிரிடப்படுகின்றன. 

1. அன்னோனா ஸ்கோமோஸா (&௦௦12 50081058)--சீத்தாப் 
பழ மரம். 

2. அன்னோனா ரெத்திக்குலேதா (4௦௦௦18 ஈஈம்ம184௨)--இராம 
சீத்தா.
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3. gerCen@ GefGwredlwm (Annona cherimolia)—Oem 

மோயா,. 

4, gjelib@y (Asimina). 

தோட்டச் செடிகள் 

5. போலியால்தியா Caormal..Guraum (Polyalthia longi- 
1௦115)---நெட்டிலிங்கம், 

6. ஆர்தாபாத்ரிஸ் ஓடோரதிஸிமுஸ் (421௧10௦108 040781131- 
1019)--மனோரஞ்சிதம். 

7. தனங்கா ஓடோராதா (வேோகஐ௨ 0001812)--கனங்கா மரம். 
இதிலிருந்து கனங்கா என்ற ஒரு வித நறுமணமுள்ள எண்ணெய் 

எடுக்கப்படுகிறது. 

இக்குடும்பத்தின் சில் பேரினங்கள் 

1. அன்னோனா (40௦௦௨) : குறுஞ்செடிகள் அல்லது மரங்கள். 

இலையடிச் செதில்களற்ற தனி இலைகள்? மாற்றடுக்கத்தை 

அமைந்தவை. நீள் வடிவத்தில் உள்ளன. மலர்கள் தனியாக 

உள்ளன. பெர்ரி வகைத் திரள்கனி கொண்டுள்ளன. 

(அ. .ஸ்கோமோசா--&. 50ப2008௨ 140., ௮. ரெத்திகுலாதா 
—A, reticulata Linn., 9. apflargg0—A. muricata Linn.) 

2, GunSluradslunr (Polyalthia): உயர்ந்து வளர்ந்த பெரிய 
மரங்கள். மாற்றடுக்கத்தில் இருபக்கங்களில் அமைந்த தனி இலைகள் 5 

நீள் வடிவானவை. அலைபோன்ற விளிம்புடையவை. பல சிறு 

மலர்கள் மஞ்சரியில் காணப்படுகின்றன. 

(போ. லாங்கிஃபோலியா--1?. 1௦02110112 1115., போ. ஸுபரோஸா 

P. suberosa HK.) 

3... ஆச்தாபாத்ரிஸ் (கரர்க௦௦0ர) : பசுமையான ஏறு கொடி 
களையுடைய குறுஞ்செடிகள். மலரின் காம்பு கொக்கி போன்ற 

உறுப்பாக மாற்றமடைந்துள்ளது. இதழ்கள் 3 அடுக்குகளில், 

ஓவ்வொரு ஆடுக்கிலும் 3 விதம் உள்ளன. பெர்ரி வகைச் சிறு 

கனிகளைக் கொண்ட திரள்களி கொண்டவை. 

ஆ.  ஹெக்ஸாபெதந்தாலுஸ்--4 .. hexapctalus (finn. f.) 

Bhandri. (A. Odoratissimus R. Br.) }
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குடும்பம் ண: மெனிஸ்பெர்மேஸி 

(Family : MENISPERMACEAE) 

70 பேரினங்களையும், சுமார் 400 சிற்றினங்களையும், கொண் 

டுள்ளது. பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

  
சிஸ்ஸாம்பிலோஸ் பரியிரா (0452006105 pariera Linn) 

1. வளர் இயல்பு ; 2. பெண் மஞ்சரி; 3. ஆண் மஞ்சரியும் ஓர் ஆண் மலரும் 9 
3. ஆண் மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 5, பெண் மலரின் நீள்வெட்டுத் 
தோற்றம்; 6. ஆண் மலர் வரைபடம்; 7, பெண் மலர் வரைபடம், 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் ஏறுகொடிகளாகவும், TID 
கொடிகளாகவும் உள்ளன. அரிதாகக் குறுஞ்செடிகளாகவும், சிறு
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மரங்களாகவும் உள்ளன. பல பேரினங்களின் தண்டு புறம்பட்ட 

குறுக்கு வளர்ச்சியுடையன . 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகள். அரிதாக 

மூன்று சிற்றிலைகளைக்கொண்ட கையன்ன கூட்டிலைகளாக உள்ளன. ' 

இலைப்பரப்பு முழுமையாகவோ அல்லது கையன்ன மடல்களைக் 

கொண்டோ உள்ளது. கையன்ன நரம்பமைப்புடையன. இலையடிச் 

செதில்களற்றவை. 

மலர்கள் ன: இலைக்கோணத்திலுள்ள ரெசிம் மஞ்சரியுள் 

உள்ளன. ஒரு பாலானவை; மிகச் சிறியவை. ஆண், பெண் மலர்கள் 

வெவ்வேறு செடிகளில் (1)1௦601௦18) உள்ளன. அரிதாக, இருவகை 

மலர்கஞும் ஒரே செடியில் (4௦1௦601008) இருக்கின்றன. உ-ம். 

அல்பர்த்திஸியா (41141௨). சமச்சீருடையன. அரிதாகப் பெண் 
மலர்கள் இருபக்கச் சமச்சிருடையன, உ.ம், சிஸ்ஸாம்பிலோஸ் 
(Cissampelos). 

பல்லி வட்டம் ஒ: இரண்டு வட்டங்களில் வட்டத்திற்கு 2-3 புல்லி 
களாக உள்ளன. புல்லிகள் இணையாதவை. சுழற்சியமைவில் 

உள்ளன். 

அல்லி வட்டம்: இரண்டு வட்டங்களில், வட்டத்திற்கு 2.3 

அல்லிகள் உள்ளன. அல்லிகள் இணையாதவை. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஆண் மலர்களில் பெரும்பாலும் 
ஆறு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. அல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புறமாக 

அமைந்துள்ளன. அரிதாக மூன்று தாள்கள் மட்டுமுள்ளன. சில 

வற்றுள் பல தாள்கள் உள்ளன. தாள்கள் இணையாமலோ அல்லது 

பலவாறாக இணைந்தோ காணப்படுகின்றன. மகரந்தப்பை நான்கு 

அறைகளையுடையது. நீளப்போக்கில் பிளக்கிறது. 

சூலகம் : பெண் மலர்களில் 3.6 இணையாத சூல் இலைகளைக் 

கொண்டுள்ளது. மேற் சூலகமுடையது. அரிதாக ஓரிலைச் சூலகமாக 

உள்ளது. ஒவ்வொரு சூல் இலையிலும் ஒரு சூற்பை உள்ளது. இதில் 

ஒரு சூல் விளிம்படுத்த சூல் ஒஓட்டமைவில் உள்ளது. சூல் முடி 

உருண்டையாகவோ அல்லது தட்டு போன்றோ உள்ளது. 

கனி: ட்ரூப் அல்லது அகன். 

விதை: முளைசூழ் தசையுடையது. சிலவற்றுள் அரிக்கப்பட்ட 

(பர்கா) முளைசூழ் தசை உள்ளது. வளைந்த கருவைக் கொண் 

டுள்ளது.
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இக்குடும்பம் பெர்பெரிடேசி (8௦௭10௧௦௦௨௦) குடும்பத்துடன் 

நெருங்கிய தொடர்புடையது. பழைய வகைபாட்டியலில் இக் 

குடும்பம் மக்னோலியேசி (Magnoliaceac) grog பெர்பெரிடேசி 

குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்பட்டது. 

டிகன்டோல் (19௦0௨௩0௦116) இதனை முதன் முதலாகத் தனிக் 

குடும்பமாக வகைபடுத்தினார். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

GuweflewGuirap (Menispermum), &m@eoagv (Cocculus), 

AcsvenmbAGarew (Cissampelos) ஆகியவை அலங்காரப் பந்தல் 

கொடிகளாக வளர்க்கப்படுகின் றன . 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. தீனோஸ்போரா (1105008): ஏறுகொடி. சதைப் பற்றுடைய 
தண்டுடையது. மலர்கள் ரெசிம் அல்லது பேனிகல் மஞ்சரியில் 

உள்ளன. மஞ்சள் நிறமமுடையன. ஒருபாலானவை. ஆறு புல்லிகளும் 

ஆறு அல்லிகளும், ஆண் மலர்களில் ஆறு இணையாத மகரந்தத்தாள் 

களும் கொண்டுள்ளன. பெண் மலர்களில் 6 மலட்டுத் தாள்கள் 

உள்ளன. மூன்று இணையாத சூல் இலைகள் உள்ளன. கனி--டீரூப். 

(தீ. கோர்டிஃபோலியா--1'. 0௦20110118 Miers.) 

2. Fevewr oA ome (Cissampelos): சுழற்கொடிகள், இலைகள் 
பெல்டேட் அமைவில் உள்ளன. மலர்கள் ஒரு பாலானவை, 

வெவ்வேறு செடிகளில். உள்ளன. ஆண் மலர்கள் சைமோஸ் 

மஞ்சரியிலும், பெண் மலர்கள் ரெசிம் மஞ்சரியிலும் உள்ளன, ஆண் 

மலரில் 4 புல்லிகளும், 4 அல்லிகளும், 4 மகரந்தத் தாள்களும் 
உள்ளன. பெண் மலரில் ஒரு புல்லியும், ஒரு அல்லியும், ஒரு சூல் 

இலையால் ஆகிய சூலகமும் உள்ளன. 3 சூல் மூடிகளுள்ளன. 

கனி-ட்ரூப். 

(சி. பரியிரா--0. நல்க 1100.) 

குடும்பம் : நிம்ஃபியேஸி 
(Family: NYMPHAEACEAE) 

8 பேரினங்களையும் சுமார் 100 இனங்களையும் கொண்ட சிறிய 

குடும்பம். மித வெப்ப மண்டலங்களிலும், வட குளிர்ப் பகுதிகளிலும் 

பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. 

வளர் இயல்பு: இக்குடும்பத் தாவரங்கள் யாவும் நீர் வாழ்வன. 
பெரும்பாலும் பல பருவங்களுக்கு வாழ்கின் றன. துரையடித் தண்டு
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நிமிர்ந்ேதோ அல்லது சேற்றில் படர் ந்தோ உள்ளது. நீர்வாழ் செடி 

களாக இருப்பதால் சாற்றுக் குழாய்த் தொகுப்பு (7௦௦01௧ 5௨௨016) 

மிகச் சிறியவையாகவும், ஒழுங்கற்றும் அமைந்துள்ளது. 

குழாய்த் தொகுப்பில் கேம்பியம் (கொ்ர்பாட் 
காணப்படவில்லை, 

சாற்றுக் 

என்ற ஆக்குத் திசு 

  
படம் 6 

நிம் பியா நவுச்சாலி (119௨௦௨ 100011214 3.1.) 

1. இலை; 2. oot; 3. மகரந்தத்தாள்; 4, சூற்பை குறுக்குவெட்டுத் 

தோற்றம் $ ௮... மலர் வரைபடம். 

இலைகள் : தனி இலைகள் பெரும்பாலும் நீரில் மிதப்பன வாகவும், 

சிலவற்றுள் அமிழ்ந்தும் உள்ளன. மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. 

நீண்ட காம்பினை உடையன. சில இலைக் காம்பற்றிருக்கின் moor. 

உ.ம். கபோம்பா (வேராக). இலையடிச் செதில்களில்லை. இலைப் 

ஆஃ
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பரப்பு சமவிளிம்புடையதாகவோ அல்லது நுனிக்கூர் பல்துடைய 

விளிம்புடையதாகவோ உள்ளது. இலைத் துளைகள் பெரும்பாலும் 

இலையின் மேற்பரப்பில் மட்டுமுள்ளன. தண்டிலும், இலையிலும் 

வெண்மையான அல்லது நீர் போன்ற லேடக்ஸ் (Latex) 

உள்ளது. 

   
படம் 7 

நிம்ஃபியா (1ரூ௯01௨௦8) 

மலர் இதழ்கள் உரு அமைப்பு மாறுபாடு அடைதலின் நிலைகள். 
5-- புல்லி; 1--அல்லி; 3(-மகரந்தத்தாள்கள் ; சூல் இலை. 

  

படம் 8 படம் 9 

திம்ஃபியா (19 0ழ12௦)-- மலரின் 3. நிம்ஃபியா (1 0120௨)--கனி ; 
நீள்வெட்டுத் தோற்றம். 4. நீலம்போ (182101010௦) சூல் 

இலைகளைக் கொண்ட பூத்தளம் ; 

5. பூத்தளத்தின் நீள்வெட்டுத் 
தோற்றம், 

மலர்கள் : மிகப் பெரியதாகவும், கவர்ச்சியாகவும் உள்ளன. 
தனி மலர்களாக, நீண்ட பூக்காம்புடையனவாக இருக்கின்றன. இரு 
பாலானவை; மூன்றங்கங்கள் கொண்டவை; ஆரச் சமச்சீர் 
உடையவை, மலரின் உறுப்புகள் அடுக்காகப் பொருந்தி 
யுள்ளன.
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புல்லிவட்டம் : மூன்று முதல் ஐந்து புல்லிகள் உடையது. 

சிலவற்றுள் பல புல்லிகள் உள்ளன. உ.ம். நீலம்போ (Nelumbo). 
புல்லிகள் பசுமையாகவோ அல்லது அல்லிகளைப் போன்ற நிறமுடைய 

தாகவோ இருக்கின்றன. புல்லிகள் இணையாதவை,. ஒழுங்கற்ற 

திருகிதழ் அமைவில் பொருந்தியுள்ளன. 

அல்லிவட்டம் : மூன்று மூதல் ஐந்து அல்லது பல அல்லிகளைக் 

கொண்டுள்ளது. கவர்ச்சியான நிறமுடையவை. மேற்புறத்தில் 

தேன் சுரப்பிககாக் கொண்டுள்ளன. அல்லிகள் இணையாதவை, 

சுழற்சியாக அமைந்துள்ளன. உள் அடுக்கில் உள்ள அல்லிகள் 
சிறியவையாக மாறி, கடைசியில் மகரந்தத்தாள் உருவத்தை 

ஒத்திருக்கின்றன. இவ்வாறு அல்லிகளுக்கும் மகரந்தத் தாள் 

களுக்கும் இடையே பல மாறுபட்ட நிலைகளில் அல்லிகள் காணப்படு 

கின்றன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: மூன்று முதல் பல மகரந்தத் தாள்கள் 
உள்ளன. மகரந்தத் தாள்கள் பல அடுக்குகளில் அமைந்துள்ளன. 

மகரந்த இழை மகரந்தப்பைக்கப்பால் வளர்ந்து அல்லி போன்ற 

அமைப்பை உடையது. மகரந்தப்பை உள்நோக்கியுள்ளது. நீளப் 

போக்கில் பிளக்கிறது. 

சூலகம் : மூன்று முதல் பல சூல் இலைகளால் ஆகியது. சூல் 

இலைகள் இணையாதவை. அரிதாக, இணைந்த சூல் இலைகளைக் 

கொண்டுள்ளது. உ.ம். நிம்ஃபியா (180௨2௨). சூல் இலைகள், 

பருத்துச் சதைப்பற்றுடைய பூத்தளத்தின் மேல்புறத்திலோ அல்லது 

அதனுள் பதிந்தோ உள்ளன. சூல் இலைகள் மேற்சூல்பையுடையன, 

ஓரறை கொண்டுள்ளன. ஒன்று முதல் பல சூல்கள் உட்சுவர் சூலக 

ஓட்டமைவில் பொருந்தியுள்ளன. இணைச் சூலக இலைகளையுடைய 

சூலகமாகயிருப்பின், சூல்கள் தடுப்புச்சுவர் ஓட்டிய சூல் அமைப்பில் 

பொருந்தியிருக்கும். ஒன்று முதல் முப்பத்தைந்து சூல் அறைகள் 
காணப்படுகின்றன. சூல்கள் தலைகீழாகப் பொருந்தியுள்ளன. சூல் 

முடிகள் ஓன்று முதல் ஐந்து அல்லது முப்பத்தைந்து வரையில் 
உள்ளன. 

கனி: ஒரு புற வெடிகனிகளைக் கொண்ட பூத்திரள் கனி 
 யாகவோ அல்லது பொரி என்ற சதைப்பற்றுள்ள பூத்திரள் கனி 
யாகவோ உள்ளது. 

விதை: முளைசூம் தசை கொண்டுள்ளது. அரிதாக முளை 
சூழ் தசையற்றுள்ளது. உ.ம். நீலம்போ (46100௦). விதைகள் 
பெரும்பாலும் சதைப்பற்றுள்ள ஏரில் (Aril) என்ற உறுப்பைக் 
கொண்டுள்ளன. 

டா
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இக்குடும்பம் மூன்று துணைக்குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப் 
பட்டுள்ளது. 

துணைக்குடும்பம் 1. காபோம்பாய்டியே (0௨1)௦0:15௦148௨௦) : 
தரையடித்தண்டு இருபக்கக் கிகாதலுடையதாகவும், நிமிர்ந்தும் 
உள்ளன. இரு வகையான இலைகள் உள்ளன. முதல் வகை, நீரினுள் 
ஸிருக்கின்ற நுண்ணிய ஊசி போன்றவைகள். மற்றொரு வகை 
இலைகள், நீரில் மிதக்கின்ற பெரிய வட்டமான இலைப் பரப்பைக் 
கொண்டுள்ளவைகள். 

இலைக்காம்பு இலைப் பரப்பின் நடுவில் இணைந்துள்ள து. இதற்குப் 
பெல்டேட் (761116) இலை எனப் பெயர். மலர்கள் சிறியவையாகவும், 
மூன்று புல்லிகளையும், மூன்று அல்லிகளையும் கொண்டுள்ளன. மூன்று 
முதல் ஆறு மகரந்தத் தாள்கள் இருக்கின்றன. சூலகம் மூன்று 
இணையாத சூல் இலைகளால் ஆகியது. 

21h. &Cumibum (Cabomba), பிராஸினியா (131202). 

துணைக்குடும்பம் 2. SerdCum@pisp Cw (Nclumbonoideae): 
நீலம்போ (11610௦) என்ற ஒரே பேரினத்தைக் கொண்டது. 
மலர்கள் நீரின் மேற்பரப்பில் மிதந்துள்ளது. இலைகள் நீண்ட இலைக் 
காம்புடனும், பெல்டேட் அமைப்பிலும் உள்ளன. பூத்தளம் குவிந் 
துள்ளது. சூல் இலைகள் பருத்த பூத்தளத்தின் உள்-பதிந்துள்ளன. 
வெடியா உலர்கனி கொண்டுள்ளது. 

துணைக்குடும்பம் 3. நிம்ஃபியாய்டியே (Nymphaeoideae) : 
ஐந்து பேரினங்களைக் கொண்டது. சூலகம் ஐந்து சூல் இலைகளால் 
இணைந்தது. பல சூல் அறைகளை உடையது. மேற்சூல்பை 
கொண்டோ அல்லது கீழ்ச் சூல்பை கொண்டோ உள்ளது. 

உ-ம். விக்தோரியா (*740%௦114). 

இக்குடும்பம் பல பண்புகளால் ரேனேலிஸ் தொகுப்பில் உள்ள 
மற்றக் குடும்பங்களுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. இக்குடும்பத்தின் 
கபோம்பாய்டியே என்ற துணைக்குடும்பம் ரானன்குலேசி குடும்பப் 
பண்புகளை ஒத்திருக்கிறது. தண்டிலும், இலைகளிலும் லேடக்ஸ் 
கொண்டிருப்பதாலும், சூல்கள் தடுப்புச்சுவர் ஒட்டிய சூல் 
அமைவில் இருப்பதாலும், பப்பாவரேசி (Papavaraceae) என்ற 
குடும்பப் பண்புகளுடன் ஒத்திருக்கிறது. ஏரில் உடைய விதைகளை 
உடையதாலும், ஒழுங்கற்ற சாற்றுக் குழாய்த் தொகுப்புகளைக் 
கொண்டுள்ள தாலும் பெர்பெரிடேசி (Berberidaccae) என்ற குடும் 
பத்துடன் ஓப்பிடப்படுகிறது. -
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பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பல, பூங்காக்களில் உள்ள குளம், 

குட்டைகளில் அவைகளின் அழகான மலர்களுக்காக வளர்க்கப் 

படுகின்றன. 

உ.ம். BeobGumr (Nelumbo), Hio.Gur (Nymphaea), faGgar 

flusr (Victoria). 

இக்குடும்பத் தாவரங்களில் சில 

1. நிம்பியா (Nymphaea): தரைமட்டத் தண்டு சேற்றில் 
படர்ந்த நிலையில் உள்ளது. மலர்கள், சிவப்பு, வெள்ளை, மஞ்சள், 

நீலம் ஆகிய நிறங்களில் உள்ளன. புல்லி வட்டம் நான்கு புல்லிகளைக் 

கொண்டுள்ளது. அல்லி வட்டம் பல அல்லிகளாக் கொண்டுள்ளது. 

சூலகம் பல இணைந்த சூல் இலைகளால் ஆகியது. சூற்பையில் பல 

சூல் அறைகள் உள்ளன. கனி பெர்ரி வகைச் சதைக்கனி. விதைகள் 

ஏரில் கொண்டது. 

நி. நவுச்சாலி (N. nouchali Burm.f), நி. ஸ்தெல்லாத்தா 
N. stellata Willd.). 

9. நீலம்போ (111௦) : தாமரை. இலைகள் நீரில் மிதப்பவை. 

மலர்கள் வெளிர் நிறமாகவோ அல்லது வெளிர்ச் சிவப்பு நிறமாகவோ 

உள்ளன. புல்லிவட்டம் 4.5 புல்லிகளை உடையது. அல்லி வட்டம் 

பல அல்லிகளை அடுக்காகக் கொண்டுள்ளது. மகரந்தத் தாள்கள் 

பல உள்ளன. இணைப்புத்திசு மகரந்தப் பைகளுக்கப்பால் வளர்ந்து 

மலட்டு உறுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. சூல் இலைகள் இணையா தவை. 

பருத்த பூத்தளத்தினுள் பதிந்துள்ளன. அகீன் வகை உலர் 

கனிகளைக் கொண்டுள்ளது. 

நீ. நூசிஃபெரா (14. nucifera Gaertn.). 

தொகுதி : பரைதேலிஸ் 

(Order: PARIETALES) 

இத்தொகுதியில் அடங்கிய குடும்பத் தாவரங்கள் பெரும் 

பாலும் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. இலையடிச் செதில்களற்ற 

தனி இலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள் 

இருபாலானவை ? ஐந்தங்கங்கள் கொண்டவை ; சூல்கள் உட்சுவர் 

ஒட்டிய சூல் அமைவில் உள்ளன. சூற்பை பெரும்பாலும் பொய்த் 

தடுப்புச் ௬வர் கொண்டு இரண்டு முதல் நான்கு சூல் அறைகக்க் 

கொண்டுள்ளது. காப்சூல் வகை வெடிகளி உள்ளது. .
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குடும்பம் : பப்பாவரேஸி 

(Family : PAPAVERACEAE) 

28 பேரினங்களையும், சுமார் 700 சிற்றினங்களையும் கொண்ட, 

குடும்பம். மிதவெப்ப மண்டலங்களிலும், குளிர் வெப்ப மண்டலங் 

களிலும், அதிகமாக வளர்கின்றன. 

  
படம் 10 

ஆர்கிமோன் மெக்ஸிகானா (&ஐ0006 mexicana Linn.) 
1. வளர்இயல்பு ; 2. மலர்$ 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 

4, மகரந்தத்தாள்$; 5. புல்லி; 6. அல்லி; 7. சூலகம் ; 8, சூற்பை குறுக்கு 
வெட்டுத் தோற்றம் ; 9, மலர் வரைபடம்,
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- வளர் இயல்பு : பெரும்பாலும் ஒரு பருவ அல்லது; பல பருவப் 

பூண்டுச் செடிகளாக வளர்கின்றன. அரிதாகக் குறுஞ்செடிகளாகவும் 

(உ.ம். டென்ட்ரோமிகான் -- 198௩020௰௧௦௦௦௦), மரங்களாகவும் 

(உ.ம். பொக்கோளனியா-- 19௦0௦௦014௨) உள்ளன. தண்டிலும் இலை 

யிலும் லேடக்ஸ் குழாய்கள் காணப்படுகின்றன. 

இலைகள் : இஃலைபடிச் செதில்களற்று, மாற்றடுக்கத்திலமைந்த 

தனி இலைகளாக உள்ளன. இலைப்பரப்பு முழுமையாகவோ அல்லது 

பெரும்பாலானவற்றுள். இறகன்ன அல்லது கையன்ன மடல்களை 

உடையதாகவோ உள்ளன. அரிதாக இலைப்பரப்பு முள் வளரிகளைக் 

கொண்டுள்ளது. உ.ம். ஆர்கிமோன் (2௨:௧௦). 

மலர்கள் : தண்டின் நுனியில் தோன்றும் தனி மலர்களாகவோ 

அல்லது. இருபக்கக் கிளாதலையுடைய சைமோஸ் மஞ்சரியிலோ 

உள்ளன. இரு பாலானவை. ஆரச் சமச்சிருடையவை. 

புல்லிவட்டம் : இரண்டு முதல் மூன்று இணையாத புல்லிகளை 
யுடையது. சிலவற்றுள் புல்லிகள் இணைந்து தொப்பி போன்றுள்ளது. 

மலர் விரியும். முன்பே மூடி போன்று விழுந்து விடுகின் றன . 

அல்லிவட்டம் : நான்கு முதல் ஆறு அல்லது எட்டு முதல் 

பன்னிரண்டு அல்லிகள் பல வட்டங்களில் அமைந்துள்ளன. அரி 

தாகச் சிலவற்றுள் அல்லி வட்டமிருப்பதில்லை. உ.ம். மேக்லியாயா 

(பரக்க. அல்லிகள் இணையாதவை. கவர்ச்சியான நிறமுடை 

யவை. மலர் மொட்டில் இதழ்கள் நெருக்கமாக அமைந்திருப்பதால், 

பல சுருக்கங்கள் காணப்படுகின் நன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் 

உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பல மகரந்தத்தாள்கள் பல வட்டங் 

களில் உள்ளன. அரிதாக நான்கு தாள்கள் மட்டுமுள்ளன. உ.ம். 

தெறிடோஃபில்ளும் (1. tevridophyllum). warps Gop wast gy 

அல்லியைப் போன்றன் ளது. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் 

கொண்டு நீளப்போக்கில் வெடிக்கிறது. 

சூலகம் : மேற்சூற்பையுடையது. இரண்டு முதல் பல சூல் 

இலைகளால் இணைந்துள்ளது. ஆனால் ஒரு சூல் அறை மட்டும் 

கொண்டு, பல சூல்களைச் சூலகச் சுவர் ஒட்டமைவில் உடையது. 

அரிதாகச் சூல் ஒட்டு உள்நோக்கி வளர்ந்து பல அறைகளை உடை 

யது. வெரு அரிதாகப் பொய்த்தடுப்புச் சுவர் கொண்டு இரண்டு 

அறைகள் உன்னன. அரிதாகச் சூல் அறையில் ஒரு சூல் மட்டும் 

அடித்தள விளிம்பு. ஓட்டமைவில் உள்ளது. உ.ம். பொக் 
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கோனியா (130௦0௦0118). ஒரு சூல் தண்டுள்ளது. அரிதாகப் பல சூல் 

தண்டுகள் உள்ளன. உ-ம். பிலாத்திஸ்திமோன் (1181800000). 

கனி: காப்சூல் வெடிகனி, சிலவற்றுள் முள்வளரிகளைக் 

கொண்டுள்ளது. துளைகள் வழியாகவும் விதைகள் பரவுகின் றன. 

விதை : மிகச் சிறியவை. எண்ணெய்ப் பசையுடைய முளை 

சூழ் தசை கொண்டுள்ளது. 

இக்குடும்பம் மூன்று துணைக்குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

துணைக்குடும்பம் 1. udureamyrisyGw (Papaveroideae) : 
மலர்கள் ஆரச் சமச்சீருடையவை. அல்லிகள் தேன் குழலற்றவை. 

பல மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் இரண்டு முதல் பல சூல் 

இலைகளால் இணைந்தது. லேடக்ஸ் குழாய்கள் உள்ளன. 

துணைக்குடும்பம் 2. புமாரியாய்டியே (1£ய0022101046௨௦) : 
மலர்கள் இருபக்கச் சமச்சீருடையவை. அல்லிகள் தேன் 

குழலுடையன. ஆறு மகரந்தத் தாள்கள் இரட்டைக் கற்றையாக 

உள்ளன. சூலகம் இரண்டு சூல் இலைகளால் ஆகியது, 

பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளைக் கொண்டுள்ளது. லேடக்ஸ் 

அற்றது. ஆனால் எண்ணெய்க் குழாய்கள் உள்ளன. இத் துணைக் 

குடும்பம் ஃபுமாரியேஸி (1 பராலா1௨௦௦௨6) என்ற தனிக் குடும்பமாகப் 
பல வகைபாட்டியல்களில் கருதப்படுகிறது. 

துணைக்குடும்பம் 3. ஹிபிகாய்டியே (117;060010626௦) : மலர்கள் 
ஆரச் சமச்சீருடையன. 4 மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் 

இரு சூல் இலைகளால் இணைந்துள்ளது. லேடக்ஸ் அற்றது. 

இக்குடும்பம் பரைதேலிஸ் (11௦4௦5) தொகுதியிலுள்ள மற்றக் 
குடும்பங்களான குருசிஃ,பெரே (0200410126), கப்பாரிடேஸி (0ஷே- 
1211048௦686) ஆகியவற்றுடன் பல பண்புகளால் தொடர்புடையது. 
இத்தொகுதியில் இது பழமையான குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. 

மற்ற இரு குடும்பங்களும் இதிலிருந்து தோன்றின என்ற கருத்து 
பலராலும் ஒப்புக் கொள்ளப்படுகிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. பப்பாவர் ஸோம்னிஃபெரும் (22246? 500ய்72மடு : இதன் 
தண்டிலிருந்து எடுக்கப்பெறும் சாறு, போதை தரும் * அபினி? என்ற 
பொருஃாக் கொடுக்கிறது.
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2. ஆர்கிமோன் (4718010000), ஸ்திலோஃபோரும் (5131௦ 
ற்ப, பப்பாவர் (ஷா) ஆகியவை அலங்காரச் செடிகளாக 

வளர்க்கப்படுகின்றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. ஆர்கிமோன் (கா260.0௦6) : பிரமதண்டு. முள்வளரிகளைக் 
கொண்ட பூண்டுச் செடி. லேடக்ஸ் மஞ்சள் நிறமுடையது. மலர்கள் 

தனியாக உள்ளன. மஞ்சள் நிறமுடையவை. 2-3 புல்லிகளும், 4-6 

அல்லிகளும், பல மகரந்தத் தாள்களும், ஒரு சூல் அறையுடைய 

சூலகமும், பல சூல்களை, சூலகச் சுவர் ஒட்டமைவில் கொண்டும் 
உள்ளன. கனி--காப்சூல், ் 

2+ Gu&edlar@ (A. mexicana Linn.). 

2. பப்பாவர் (12௨0): ஒரு பருவ பூண்டுச் செடி. பால் 

போன்ற லேடக்ஸ் உடையது. இலைகள் பலவாறான பிளவுகளை 

உடையன. மலர்கள், சிவப்பு அல்லது வெள்ளை நிறமுடையன. 

சூலகம் ஒருசூல் அறையுடையது. கனி துளைகள் தயான் விதைகளை 

வெளியேற்றுகிறது. 

u. Gevmibefl..Qug@5t (P. somniferum Linn.). 

குடும்பம் : குருசிஃபெரே 

(Family : GRUCIFERAE) 

350 பேரினங்களையும் 2500 சிற்றினங்களையும் கொண்ட பெரிய 

குடும்பம். உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வளர்கின் றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் ஒரு பருவ, இரு பருவ அல்லது 
பல பருவச் செடிகளாக உள்ளன. பிரேஸிக்கா magn (Brassica 
1121௨), கேப்சல்லா புர்ஸா பாஸ்தோரிஸ் ((856118 bursa pastoris) 
ஆகியவை ஒரு பருவச்செடிகள். கெய்ரேந்துஸ் கெய்ரி (01164: 201115 

மேம்), பிரேஸிக்கா கம்பஸ்த்ரிஸ் (Brassica Campestris) apAwsme 
இரு பருவச் செடிகள். வெகு அரிதாகத் தடித்த தண்டுடைய குறுஞ் 

செடிகளாக உள்ளன; 

இலைகள் : இலையடிச் செதில்களற்ற தனி இலைகள்: மாற்றடுக் 

கத்தில் அமைந்துள்ளன. இலைகள் முழுமையாகவோ அல்லது பல 

பிளவுகளை உடையதாகவோ காணப்படுகின்றன. உணவாகப் பயன் 

படும் செடிகளின் இலைகள் தடிப்பாகவும், சதைப் பற்றுடைய 

தாகவும் உள்ளன. இலைப் பரப்பில் உரோம வளரிகள் பெரும்பாலான 

வற்றில் காணப்படுகின் றன.
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மலர்கள் : ரெசிம் வ:கை மஞ்சரியில் உள்ளன. பூவடிச் செதில், 

பூக்காம்புச் செதில்களற்றது. மலர்கள், மலர்ந்து விரியும் நிலையில் 

மஞ்சரி கோரிம் (ஜோ) போன்ற தோற்றமுடையது. மலர்கள் இரு 

  
ட 8 K,C, A,Ge@) 

படம் 11 

ரெஃபேனஸ் செட்டைவஸ் (Raphanus sativus Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலர் 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 
4, மகரந்தத்தாள்கள்; 5. சூற்பை; 6, கனி; 7, சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் . 
தோற்றம் ; 8. மலர் வரைபடம். 

8--புல்லி; 1--அல்லி; 1: பொய்த் தடுப்புச் சுவர். 

பாலானவை ? ஒழுங்கானவை ? ஆரச் சமச்சீருடையவை. அரிதாக 
இருபக்கச் சமச்சீர் உடையன. உ.ம். இயிளிஸ் (115.
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புல்லிவட்டம்: நான்கு இணையாத புல்லிகளை உடையது. 
இரண்டு வட்டங்களில் வட்டத்திற்கு இரண்டாக உள்ளன. புல்லிகள் 
மேல் கீழாக அமைந்துள்ளன. ஒழுங்கற்ற திருகித்ழ் ஒழுங்கில் 
உள்ளன. 

அல்லிவட்டம் ஒ: நான்கு இணையாத அல்லிகளை உடையது. 
அல்லிகள் காம்புடையன. சிலுவை உருவில் பொருந்தியுள்ளன. 
ஒழுங்கற்ற திருகிதழ் அமைவில் உள்ளன. அரிதாகச் சிலவற்றின் 
மலர்கள் அல்லிகளற்றிருக்கின்றன. உ.ம். லெப்பிடியும் (Lepidium), 
கொரொலேபுஸ் (0௦:0௦ 008). 

மகரந்தத்தான் வட்டம்: ஆறு மகரந்தத் தாள்கள் இரண்டு 
வட்டங்களில் அமைந்துள்ளன. தாள்கள் இணையாதவை. வெளி 
வட்டத்தில் இரு சிறிய தாள்களும், உள்வட்டத்தில் நான்கு பெரிய 
தாள்களும் உள்ளன. தாள்கள் இவ்வாறு சிறியதும் பெரியதுமாக 
இரு மட்டங்களில் உள்ளதால், இதற்கு டெட்ராடினாமஸ் நிலை 
(Tetradynamous Condition) stemi@uuit. 

அரிதாகச் சிலவற்றுள் 16 மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. உ.ம். 
மெகாகார்பியா (14௦2808:86வி. மகரந்தத் தான்களினடியில்இரண்டு 
அல்லது நான்கு தேன் சுரப்பிகள் உள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு 
அறைகளைக் கொண்டு, நீளப் போக்கில் வெடிக்கிறது. 

சூலகம் : மேற்சூல்பை உடையது, இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்தது. அரிதாக நான்கு ஞல் இலைகளால் இணைந்த சூலகம் 
சிலவற்றுள் உள்ளத. உ.ம். தெத்ராபோமாஈ (1"0ஷவு, ட்ராபா 

(ல. சூற்பை ஒரு சூல் அறை கொண்டு பல சூல்களைச் சுற்றுப்புற 
சூலகச் cout ஓட்டிய சூல் அமைப்பில் (71௦௨1 112௦00811௦) 
கொண்டுள்ளன. ரெப்லம் (81) எனப்படும் பொய்த்தடுப்புச் 
சுவர்கொண்டு இரண்டு சூல் அறைகள் பெரும்பாலும் காணப்படு 
கின்றன. 

சூலகத்தின் அமைப்பைப் பற்றிப் பல கருத்துகள் நிலவுகின்றன. 
வில்சன் (Wilson), midstv (15௨௩௦5) போன்றவர்கள், அடிப்படையில் 

சூலகம் நான்கு சூல் இலைகளால் ஆகிய; இந்த நான்கில் உள் 
அடுக்குச் சூல் இலைகள் மட்டும் செயல்படுகின்றன. வெளியடுக்கில் 
உல்ள இரண்டு சூல் இலைகள் மலடாக உள்ளன. சூல் அறையில் 
காணப்படும் பொய்த்தடுப்புச் சுவர், உள் ஆடுக்கில் உள்ள செயல் 
படுஅன்ற இரண்டு சூல் இலைகளையும் இணைக்கின்ற சுவராகக் கருதப் 
படுகின்றன. 

  

     

பூரி (யர) என்பவரின் கருத்துப்படி, அடிப்படையில் சூலகம் 
நான்கு சூல் அறைகளைக் கொண்டிருந்தது. சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டு
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அமைவில் பொருந்தியுள்ளன. காலப்போக்கில், இந்த நிலையில் 

இருந்து மாறுபாடடைந்து, சூல் பையில், இரண்டு அறைகள் மட்டும் 

பொய்த்தடுப்புச் ௬வர் கொண்டு, சூல்களைச் சூலக சுவர் ஒட்டு 

அமைவில் கொண்டுள்ளன. சூல் தண்டு முழுமையானது. சூல் முடி 

.. இரு பிளவுகளையுடையது. 

கனி: சிலிக்குவா (51110௨) என்ற இரு புற வெடிகனி, சில 
வற்றுள் சிலிக்குலா (511100042௨) என்ற வெடிகனி உள்ளது: உ.ம். 

கேப்செல்லா (வேவ). - 

குடும்பத் தொடர்பு 

் பெந்தமும் ஹாக்கரும் (130 வர. ௨௩ம் 11௦௦00), ஹட்சின்சன் 

பிரம்ம) போன்றவர்கள் இக்குடும்பம் பப்பாவரேசி குடும்பக் 
கால் வழியிலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் எனக் கருதுகின்றனர். 

ஆர்பர் (0௦0), ஈம்ஸ் (கரா) போன்றவர்கள், இது கப்பாரி 
டேசி குடும்பக்கால் வழியில் இருந்து தோன்றியது எனக் கருது 
கின்றனர். 

இக்குடும்பத்தின் மலர்களின் அமைப்பைப் பற்றிப் பல கருத்து 
கள் சொல்லப்படுகின்றன. அல்லிவட்டத்தில், முதலில் இரண்டு 
அல்லிகளே இருந்தன. இவ்வல்லிகள் பிளவுபட்டு நான்கு அல்லிகள் 
உண்டாயிருக்கின்றன. இதே போன்று மகரந்தத்தாள்கள் யாவும் 
ஒரே ஆக்குச் செல்லிலிருந்து (10௦010) தோன்றியவையாகக் 
கருதப்படுகின்றது. ஆனால் இந்தக் கருத்துக்குப் போதுமான 
சான்றுகள் இல்லை. 

G5 (Kunth) என்பவர், இக்குடும்ப மலர்கள் அடிப்படையில் 
நான்கங்க மலர்களாக இருந்திருக்க வேண்டும் [184, 04) கக 
ே (4)]. இதில் வெளிவட்டத்திலுள்ள நான்கு மகரந்தத்தாள்களில் 
இரண்டு அழிந்து விட்டன எனவும், சூலகத்தில் இருந்த நான்கு சூல் 

. இலைகளில் இரண்டு மலடுகளாகிவிட்டன எனக் கூறுகிறார். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பெரும்பாலானவை, காய்கறிச் செடி 
களாகப் பயிரிடப்படுகின்றன., 

1. பிரேசிக்கா ஒலிராசியா வகை காப்பிதாதா (9:24 
oleracea var Capitata)—qpteota&Garur. இதன் பருத்த நுனி 
இலைமொட்டு உணவாகப் பயன்படுகிறது. 

2. பி. ஒலிராசியா வகை போத்ரிதிஸ் (8. oleracea var. 
௦்0112)--காளிபிளவர். இதன் இளம் மஞ்சரி உணவாகப் பயன் 
படுகிறது.
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3. பி. ஒலிராசியா வகை ஜெம்மிஃபெரா (B. oleracea var. 
gemmifera)—@ersrCarar. OQ yest இலைக்கோணத்திலுள்ள மொட்டு 
கள் உணவாக அமைகின் றன, 

4. பி, உன்ஸியா (8. 1ம0௦:5)--கடுகு. இதன் விதைகள், 
உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. 

5. பி. ராப்பா (8. 1800) டர்னிப். இதன் கிழங்கு உணவாகப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

6. ரெஃபேனஸ் செட்டைவஸ் (1321112005 8வ1ம்1டி)-முள்ளங்கி. 
இதன் வேர்க்கிழங்கு ௬வையானது. மற்றும் இபிரிஸ் (Lberis), 
லோபுலாரியா (1.31), அலிஸும் (கடு) போன்ற பேரி 
னங்கள் பூங்காவில் மலர்ச் செடிகளாகப் பயிரிடப்படுகின் றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. கேப்ஸெல்லா (ஷே) : கிளைகளைக் கொண்ட சிறிய 
பூண்டுச் செடி. இலைகள் இறகன்ன மடல்களைக் கொண்டுள்ளன. 
தரையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. கனி தலைகீழ் இதய வடிவானது. 
விதைகள் இரு வரிசைகளில் உள்ளன. 

கேப்ஸெல்லா புர்ஸா பாஸ்தோரிஸ் (0050118 1)(082 pastoris 
Moench). 

2. கார்டமைன் (கப வபம்ப6): சிறு பூண்டுச் செடிகள். இலைகள் 
முழுமையாகவோ அல்லது பிளவுகளை உடையதாகவோ உள்ளன. 
மலர்கள் வெளிர்நிறமாகவோ அல்லது ஊதா நிறமாகவோ உள்ளன. 
அல்லிகள் காம்புடையன. கனி நீளமானது. இரு முனை களும் குறுகி 
யுள்ளது. விதைகள் தட்டையானவை, 

கா. ஹிர்ஸுத்தா (60. 1ம்௨ம்க 7௩), கா. ஆஃபிரிக்கானா 
(C. africana Linn.), 

3. BrovgsrTs suo (Nasturtium): தரையில் அல்லது நீரில் 
வளரும் பூண்டுச் செடிகள். இலைகள் முழுமையாகவோ அல்லது 
மடல்களைக் கொண்டோ உள்ளன. மலர்கள் மிகச் சிறியவை; 
அல்லிகள் ஆப்பு வடிவமானவை ; மஞ்சள் நிறமுடையவை ; 2, 4, 6 
மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. கனி நீளமானது. விதைகள் மிகச் 
சிறியவை. ் 

நா. இண்டிகம் (14. indicum De.), நா. ஒஃபிசினேல் _ 
(N. officinale R. Br.).
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குடும்பம் : கப்பாரிடேஸி 

(Family : CAPPARIDACEAE) 

46 பேரினங்களையும் 700 சிற்றினங்களையும் கொண்ட குடும்பம். 

இரு துருவங்களிலும் பரவியுள்ளன. 

  Se (டட ரில ஜே 

படம் 12 

AAG uri GascGi_movf (Cleome chelidoni Linn. 8.) 

1. cunt Quisdiy; 2. nots 3. wnsvilcir SerGQan_Os Carpph; 4. @pou 

குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம் ; 5, மகரந்தத்தாள் ; 6. கப்பாரிஸ் (கறறக1£)-- 
மலர்; 7, மலர் வரைபடம், . 

றே--பெண்ணகக் காம்பு.
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வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளாக வளர் 
கின்றன. உ.ம். கிலியோம் (100000), கைனன்ட்ராப்சிஸ் (ேோய௨- 
dropsis). சில குறுஞ்செடிகளாகவும் உள்ளன. உ.ம். கடாபா 

(Cadaba). As apache மரக் கொடிகளாக உள்ளன. உ.ம்: 

கப்பாரிஸ் (கழ வ15). : 

இலைகள் : தனி இலைகளாகவோ அல்லது கையன்ன கூட்டிலை 
களாகவோ உள்ளன. இலையடிச் செதில்களற்று மாற்றடுக்கத்தில் 

அமைந்துள்ளன. இலையடிச் செதில்கள் சுரப்பிகளாகவோ அல்லது 

இலை முட்களாகவோ மாற்றமடைந்துள்ளன. சில பேரினங்களில் 

இலையடிச் செதில்கள் இல்லை. 

மலர்கள் : பெரும்பாலும் ரெசிம் மஞ்சரியில் உள்ளன. ஆரச் 

சமச்சீர் அல்லது இருபக்கச் சமச்சீர் கொண்டவை. பெரும்பாலும் 

இருபாலானவை. அரிதாக ஒருபாலானவை. உ.ம். போடாண்ட் 

ரோகைளன் (12௦3200௦0௦), பூவடிச் செதிலுடையது, ஆனால் பூங் 

காம்புச் செதில்களில்லை. பூவிதழ்கள் இரு சீர் வரிசைகளில் உள்ளன. 

புல்லிவட்டம் : நான்ரு முதல் எட்டு இணையாத புல்லிகள் 

உடையது. ஒழுங்கற்ற திருகிதழ் ஒழுங்கில் பொருந்தியுள்ளன. 

அல்லிவட்டம்: நான்கு முதல் பல இணையாத அல்லிகள் 

உள்ளன. அரிதாக அல்லிகளற்றிருக்கும். அல்லிகள் சமமாகவோ 

அல்லது சமமற்றோ இருக்கலாம். பெரும்பாலும் காம்புடையன. 

அரிதாக அல்லிகள் யாவும் இணைந்துள்ளன. உ.ம். எம்பிலிஞ்ஜியா 
(Emblingia). 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: நான்கு முதல் பல இணையாத 
மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. ஆணாகக்காம்பின் (&௦00111016) மேல் 

உள்ளன. ஆண்பெண்ணகக் காம்பும் (கோ வம்006) சிலவற்றுள் 

காணப்படுகின்றன. உ.ம். naeereni_Cyrusisw (Gynandropsis). 

இரண்டு முதல் நான்கு மகரந்த அறைகள் உள்ளன. நீளப்போக்கில் 

பிளக்கின்றன. 

சூலகம் : பெண்ணகக் காம்பின் (0700011010) மீது உள்ளது. 

மேற் சூல்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளாக இணைந்தது. 

சூற்பையில் ஒரு சூல் அறை மட்டுமுள்ளது. ஆனால் பெரும்பாலான 

வற்றுள், பொய்த்தடுப்புச் சுவர் கொண்டு இரண்டு அறைகள் 

உள்ளன. பல சூல்கள் சூலகச்சுவர் ஓட்டிய சூல் அமைவில் 

பொருந்தியுள்ளன. சூல் தண்டு நீளமானது, சூல்முடி உருண்டை 

யாகவோ அல்லது இரு மடல்ககாயுடையதாகவோ இருக்கலாம். 

கனி: காப்சூல் வகை வெடி கனி அல்லது அரிதாக நட் (Nut) 

அல்லது பெர்ரி (32௫) வகைச் சதைக் கனியாக உள்ளது. உ.ம். 

கப்பாரிஸ்- (கேறறகா16).
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விதை: சிறு நீரக வடிவமுடையது. வளைந்த கருவைக் கொண் 

டுள்ளது. 

இக்குடும்பம் பப்பாவரேஸி, குருசிஃபெரே ஆகிய குடும்பங் 
களுடன் ஒற்றுமை உடையது. கிலியோம் தெத்ராண்ட்ரா 
(016006 ர்காகரம்க)வில் நாலங்க மலர்கள் உள்ளன [1£4, 4, 
A4,G (201. இதை, குருசிஃபெரே குடும்ப மலருடன் ஒப்பிடலாம். 
இந்த அமைப்பிலிருந்து பல வேறுபாடுகள் காணப்படுகின் றன. 

எல்லா மரபு வழி வல்லுதர்களாலும் (121:4102001815) இக்குடும்பம் 

குருசிஃபெரே குடும்பத்துடன் பல பண்புகளால் ஒத்திருப்பது ஏற்றுக் 
கொள்ளப்படுகிறது. இவ்விரு குடும்பங்களும் ஒரே கால் வழியி 

லிருந்து தோன்றியிருக்கலாமென்றும், அல்லது கப்பாரிடேஸி குடும் 

பத்திலிருந்து குருசிஃபெரே குடும்பம் தோன்றியிருக்கலாம் என்றும் 

கருதப்படுகிறது. 

பயன்தரும் தாவரங்கள் 

பெரும்பாலானவை மலர்ச் செடிகளாகப் பயிரிடப்படுகின்றன. 

உ.ம். 1. கிலியோம் இனங்கள் (120116 8றற.), பொலனாஸியா 
(Polanasia), alums (Capparis). 

2... கப்பாரிஸ் ஸ்பைனோசா (கேழறகா15 spinosa): இதன் 
உலர்ந்த மலர் மொட்டுகள், உணவுப் பொருள்களைப் பதப்படுத்த 

உதவுகிறது. ் 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. கிலியோம் (160106) : பூண்டுச் செடிகள். தனி இலைகள் 
அல்லது கையன்ன கூட்டிலைகள் உள்ளன. மலர்கள் தனியாகவோ 
அல்லது ரெஸிமோஸ் மஞ்சரிகளிலோ உள்ளன. நான்கு புல்லிகளும், 
நான்கு அல்லிகளும் உள்ளன. நான்கு முதல் இருபது மகரந்தத் 
தாள்கள் உள்ளன. இரண்டு சூல் இலைகளால் இணைந்த சூலகம் 
உள்ளது. கனி நீளமானது. விதை சிறு நீரக வடிவமானது. 

கி. விஸ்கோசா (0. 415005& 110), கி. அஸ்பரா (0. வறக 
180019), கி. கெலிடோனி (0. Chelidoni). 

2. maser Cyruaie (Gynandropsis): ap ct. & ar p 
பூண்டுச்செடி. நீண்ட காம்பினயுடைய கையன்ன கூட்டிலைகள் 
உள்ளன. மலர்கள் வெளிர் நிறமாகவோ, ஊதா நிறமாகவோ இருக் 
கலாம். நான்கு புல்லிகளும், நான்கு அல்லிகளும் உள்ளன. அல்லிகள்
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காம்புடையன. ஆறு மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. ஆண் 

பெண்ணகக் காம்பு உள்ளது. சூலகம் ஒரு சூல் அறை உடையது. 

கை. பெந்தாஃபில்லா (0. Pentaphylla De). 

3. கடாபா (லேம்க௦க) : முட்களற்ற குறுஞ்செடிகள் ; இலைகள் 

தனி இலைகள் ; மலர்கள் தனியாகவோ அல்லது கோரிம் மஞ்சரி 

யிலோ இருக்கலாம். நான்கு சமமற்ற புல்லிகள் இரண்டு வட்டங் 

களில் உள்ளன. நான்கு அல்லிகள் உள்ளன. நான்கு மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. பெர்ரி வகைக் கனியுடையது. விதைகள் , 

உருண்டையானவை, 

௧. ஃபுரூத்திகோஸா (0 1041008811 19200௦), ௧. இண்டிகா 
(C. indica Lam.). 

தொகுதி : போலிகேலினே 

(Order : POLYGALINEAE) 

மலர்கள் ஆரச் சமச்சீருடையன. அல்லது இருபக்கச் சமச் 

சீருடையன. மகரந்தத் தாள்கள் இரு வட்டங்களில் உள்ளன. 

மகரந்தப்பை, துளைகளின் வழியாகப் பிளக்கிறது. 

குடும்பம் :ஜ போலிகேலேஸி 

(Family : POLYGALACEAE) 
10 பேரினங்களையும் சுமார் 700 சிற்றினங்களையும் கொண்ட 

குடும்பம், நியுசிலாந்தைத் தவிர மற்ற எல்லா வெப்ப மண்டலப் 

பகுதிகளிலும் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளாகவும், குறுஞ் 
செடிகளாகவும் உள்ளன. அரிதாக மரங்களாக. உள்ளன. உ.ம். 
ஸாந்தோஃபில்லும் (Xanthopbyllum). சில ஏறுகொடிகளாக வளர் 
கின்றன. அரிதாக மட்குண்ணிகளாக உள்ளன. உ.ம். எபிரை 

evr He (Epirrhizanthes), \ 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்தில் அல்லது எதிரடுக்கத்தில் அமைந் 
துள்ள தனி இலைகளாக உள்ளன. சிலவற்றுள் செதில்களாக 
உள்ளன். பெரும்பாலானவற்றுள் இலையடிச் செதில்களில்லை. சில 

வற்றுள் இலையடிச் செதில்கள் சுரப்பிகளாக உள்ளன. 

மலர்கள் : ரெசிம், ஸ்பைக் அல்லது பேனிகல் மஞ்சரிகளில் 

உள்ளன. இருபாலானவை, இருபக்கச் சமச்சீிருடையவை, பூவடிச் 

செதில், பூக்காம்புச் செதில்களுடையன. 

ஆ
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புல்லி வட்டம் : ஐந்து சமமற்ற, இணையாத புல்லிகளையுடையது. 
முன்புறத்திலுள்ள இரண்டு புல்லிகள் மட்டுமிணைந்துள்ளன. உள் 

புறமுள்ள இரண்டு புல்லிகள் பெரியதாகவும் அல்லிகளைப் போன்றும் 

  9 A 
ச் 8 0660 5 

படம் 13 

போலிகலா புல்போதிரிக்ஸ் (Polygala bulbothrix Dunn.) 
1. வளர் இயல்பு; 2 மலர்; 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 4. புல்லிகள்$ 5. அல்லி; 6, படகு போன்ற புல்லி; 7, மகரநீதத்தாள் வட்டம்; 8. சூலகம்; 9. கனி; 10. மலர் வரைபடம்,
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உள்ளன. இவை, பேபிலியனேசி குடும்ப மலர்களிலுள்ள சிறகல்லி 

களை ஒத்திருக்கின்றன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகளை உடையது. 
ஆனால் பெரும்பாலானவற்றுள் மூன்று அல்லிகளே உள்ளன. முன் 

பக்கத்திலுள்ள இரண்டு. அல்லிகள் படகல்லியாக உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : அடிப்படையில் பத்து மகரந்தத்தாள் 
கள் இரு வட்டங்களில் உள்ளன. ஆனால் பெரும்பாலான வற்றுள் 

எட்டு மகரந்தத் தாள்கள் மட்டுமுள்ளன. தாள்கள் ஒரு கற்றையாக 
இணைந்துள்ளன. அரிதாக இணையாமல் உள்ளன. மகரந்தப்பை 

அடியிலிணைந்தது. ஓர் அறை மட்டும் கொண்டு நுனித்துளை வழியாக 

மகரந்தத் தூள்கள் வெளியேறுகின் றன. மகரந்தத்தாள் வட்டத்தில் 

தேன் தட்டுள்ளது. மகரந்தத் தூள்கள் நீள்வடிவமாக உள்ளது. 

சூலகம் : மேற் சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. அரிதாக 1, 3, 5 சூல் இலைகளால் ஆகியுள்ளது. 

இரண்டு சூல் அறைகளைக் கொண்டு, ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒரு 

சூல் அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் உள்ளது. இரண்டு சூல் முடிக 

ளுள்ளன. 

கனி: காப் சூல் வெடி கனி. அரிதாக, ட்ரூப் அல்லது சமாரா 

(Samara) கனிகளும் உள்ளன. 

விதை: உரோம வளரிகளையுடையது. விதை நுனியில் விதை 
முண்டு (Caruncle)drarg. நிமிர்ந்த கருவும், சதைப்பற்றுடைய 

முளை சூழ் தசையும் உள்ளன. 

இக்குடும்ப மலர்கள் வெளிப்பார்வைக்கு, பேபிலியோனேஸி 

குடும்ப மலர்களை ஒத்திருக்கின்றன. ஆனால் இக்குடும்பத்தில் புல்லி 

வட்டம் சிறகுபோன்றுள்ளது. பேபிலியோனேஸியில் அல்லி வட்டம், 

சிறகு அல்லிகளைக் கொண்டுள்ளது. 

பெஸ்ஸி (3835) இக்குடும்பத்தை ஜெரேனியேலிஸ் (ேக!- 
216) தொகுதியுள் வகைபடுத்தியுள்ளார். 

ஹேலியர் (17811120) போலிகலேலிஸ் (1௦192௨1815) என்ற தனித் 
தொகுதியில் வைத்துள்ளார். 

கோடெட் (Chodat) என்பவர் கருத்துப்படி, இது ஓர் இயற் 
கையான குடும்பம் ஆகும். வேறு எந்தக் குடும்பத்துடனும் தொடர் 

புடையதன்று.
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இக்குடும்பத் தாவரங்களில் சில 
1. போலிகலா (1172௨8) : பூண்டுச் செடிகளாகவும் அல்லது 

குறுஞ்செடிகளாகவும் உள்ளன. மாற்றடுக்கத்தில் உள்ள தனி 

இலைகளையுடையன. $ புல்லிகளையும், 3 அல்லிகளையும் உடையது. 

கீழ்ப்புறமுள்ள அல்லி, படகு போன்றது. 6 மகரந்தத் தாள்கள் 

உள்ளன. சூலகம் இரண்டு சூல் அறைகளையுடையது. ஒவ்வொரு 
அறையிலும் ஒரு சூல் உள்ளது. கனி.-காப்சூல், விதைகள், விதை 

முண்டுடையன. 

போலிகலா ஆரில்லாதா (2. காம்1கரக 17கா.)--குறுஞ்செடி, 
Gur. yoCurgdiflaey (P. bulbothrix 19ம௩ா)--பூண்டுச் செடி, 
போ. சைளென்ஸிஸ் (P. Chinensis Linn.). 

2. wrbGgr-.Qedead (Xanthophyllum): Gulu மரம். மாற் 
றடுக்கத்திலமைந்த பெரிய இலைகளையுடையன, $ புல்லிகளும், 4-5 

அல்லிகளும், 8 மகரந்தத்தாள்களும் ஒரு சூல் அறை கொண்ட 

சூலகமும் உள்ளன. 4.16 சூல்கள் உள்ளன. கனி.வெடியா உலர் 

கனி. 

ஸா. ஃபிலேவிசென் ஸ் (%. 1187650015 Roxb.). 

தொகுதி : குத்திஃபெரேலிஸ் 

(Order: GUTTIFERALES) 

மலர்கள் ஆரச் சமச்சீருடையவை. மகரந்தத்தாள்கள் பல, 
சூலகம் 3-பல சூல் இலைகளால் ஆகியது, 

குடும்பம் : குத்திஃபெரே 

(Family: GUTTIFERAE) 

35 பேரினங்களும், சுமார் 400 சிற்றினங்களும் இதில் அடங்கி 
யுள்ளன. வெப்ப மண்டலங்களில் மட்டும் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு : குறுஞ்செடிகளாகவும், மரங்களாகவும் உள்ளன. 
எண்ணெய்க் குழாய்கள் நிரம்பக் காணப்படுகின்றன. 

இலைகள் : இலையடிச் செதில்களற்ற தனி இலைகள், எதிரடுக் 
கத்திலோ அல்லது வட்டடுக்கத்திலோ அமைந்துள்ளன. 

மலர்கள்: தனி மலர்களாகவோ அல்லது நுனியில் அல்லது 
இலைக்கோணங்களிலுள்ள ரெசிம் அல்லது பேனிகல் மஞ்சரியுள் 

உள்ளன. ஒரு பாலானவை. உ.ம். கார்சினியா (கோஷ்டர்த). பெரும்
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. பாலானவற்றுள் ஆண், பெண் மலர்கள் வெவ்வேறு செடிகளில், இரு 

பாலான மலர்களுடன் சேர்ந்து காணப்படுகின்றன. அரிதாக எல்லா 

மலர்களும் இருபாலானவை, ஆரச் சமச்சீருடையவை. 

  
க ஒகே Ax Ga 

படம் 14 

காலோ.பில்லும் ஈனோ..பில்லும் (வே௦ற10ு11 பர 1௦1311 ப௩ 110.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலர்; 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 

4, மகரந்தத்தாள்கள் ; 5, சூலகம்; 6, கனி; 7. மலர் வரைபடம். 

புல்லி வட்டம்: 4 முதல் 12 புல்லிகள் இரண்டு வட்டங்களில் 
உள்ளன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன,
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அல்லி வட்டம்: 4 முதல் 12 அல்லிகள் ஒழுங்கற்ற திருகிதழ 

மைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஆண் மலர்களில், பல மகரந்தத் 
தாள்கள் உள்ளன. ஒன்று முதல் பல கற்றைகளில் இணைந்தோ 
அல்லது இணையாமலோ உள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு 

அறைகளைக் கொண்டு, நீளவாக்கில் வெடிக்கிறது. 

சூலகம் : மூன்று அல்லது MSF சூல் இலைகளால் இணைந் 

துள்ளது. மேற்சூற்பையுடையது. ஓன்று முதல் பல சூல் அறைகள் 

உள்ளன. ஒன்று.முதல் பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டபமைவிலோ 
அல்லது சூலகச் ௬வர் ஒஓட்டமைவிலோ உள்ளன. சூல் தண்டு 

சூல் இலைகளின் எண்ணிக்கையில் உள்ளது. பெரும்பாலும் இரண்டு 

சூல் தண்டுகள் உள்ளன. 

கனி: பெரும்பாலும் காப்சூல். கனியுடையன. சிலவற்றுள் 
ட்ரூப் அல்லது பெர்ரி, 

விதை: பெரிய கருவையும் முளைசூழ் தசையற்றும் உள்ளது. 

இக் குடும்பம் ஹிப்பரிகேஸி (11701௦௨௦௦௯6) குடும்பத்துடன் 
மிக நெருங்கிய தொடர்புடையது, எங்லர் (௦2ிஸ), வெட்ஸ்டின் 
(Wettstein) போன்றவர்கள் இவ்விரு குடும்பங்களையும் ஒன்றாகவே 
வகைபடுத்தியுள்ளனர். 

இக்குடும்பம் தியேசி (11;௦806௨௦) குடும்பத்திலிருந்து தோன் 
றியது எனக் கருதப்படுகிறது. 

பயன் தரும் செடிகள் 

காலோஃபில்லும் (02101௬1100) --புன்னை, குலுசியா (Clusia), 
கார்சினியா (கோம்) ஆகியவற்றின் மரம் மிகவும் உறுதியானது. 
இவை, பிசின், ரெசின் போன்ற பொருள்களையும் தருகின்றன. கார் 
சினியா மங்கோஸ்தானா (Garcinia mangostana)—wude@sio gros. 
இதன் கனி சுவையானது. 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. காலோஃபில்லும் (வே௦ற1ர110) : மரம். இலைகள் எதிரட௫க் 
கத்தில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள் ரெசிம் அல்லது பேனிகல் 
மஞ்சரியுள் உள்ளன, வெள்ளை நிறமானவை. ஒரு பால் மலர்கள், 
இருபால் மலர்கள் ஆகிய இரண்டும் ஒரே தாவரத்தில் காணப் 
படுகின்றன. 4 புல்லிகளும் 4 அல்லிகளும் உள்ளன. பல மகரந்தத் 
தாள்கள் இணைந்தோ அல்லது இணையாமலோ இருக்கின்றன.
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சூலகம் ஒரு சூல் அறை கொண்டுள்ளது. இதில் ஒரு சூல் உள்ளது. 

கனி-ட்ரூப். விதை-உருண்டையாக உள்ளது. 

am. F6@-.Ge@tb (C. inophyllum Linn), கா. இலாத்தும் 
(C. elatum மம்), 

2. a#miSeflur (Garcinia): குறுஞ்செடிகளாகவும், மரங்க 

ளாகவும் உள்ளன. இலையடிச் செதில்களற்றவை. மலர்கள் தனி 

யாகவோ, அல்லது பேனிகல் மஞ்சரியிலோ உள்ளன. ஒரு 

பாலானவை. 4.5 புல்லிகளும், 4.5 அல்லிகளும் உள்ளன. ஆண் 

மலரில் பல மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. பெண் மலரில் சூலகம் 2-12 

சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் 

1 சூல் உள்ளது. கனி-பெர்ரி. 

ar. waGarast@y (G. mangostana Linn.)—uai@evgr sir, 
கா. இண்டிகா (0. 1001௦௨ 00௦15.), கா. டிங்தோரியா (0. 1100%௦118 
Dunn.), ar. waumriflas (G. malabarica Talbot.), ar. sumuCagmr 
(G. spicata Hook, f.). 

தொகுதி : மால்வேலிஸ் 

(Order: MALVALES) 

இத் தொகுதியில் உள்ள குடும்பத் தாவரங்கள் பெரும்பாலும் 

மரங்களாகவும், விண்மீன் (51611816) போன்ற உரோம வளரிகளை 

உடைய தண்டு, இலைகளையும், தண்டினுள் மூஸிலேஜ் (1411011௨௨௦) 

கொண்டுள்ளன. மலர்கள் இருபாலானவை. per சமச் 

சீருடையவை. ஐந்தங்கங்கள் கொண்டவை. இணைந்த மேற்சூல்பை 

யுடைய சூலகத்தினுள் பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஓட்டு அமைவில் 

பொருந்தியுள்ளன. ‘ 

GOibud: wredGaued 

(Family: MALVACEAE) 

82 பேரினங்களையும், 1500 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களிலும், மித வெப்ப மண்டலங் 

களிலும் வளர்கின் றன. 

வளர் இயல்பு: பூண்டுச் செடிகளாகவும் (உ-ம். பவோனியா 
120015,  அபுதிலான்--க்ர்1௦0, சைடா--$104), குறுஞ்செடி 
களாகவும் (உ.ம். ஹிபீஸ்குஸ்--1112100டி), மரங்களாகவும் (உ.ம். 
தெஸ்பீஸியா-- 111682851௨) உள்ளன. இலை, தண்டு இவைகளின்மீது 
விண்மீன் போன்ற உரோம வளரிகள் காணப்படுகின்றன.
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இலைகள் : இலையடிச் செதில்கள் கொண்டு மாற்றடுக்கத்தில் 

அமைந்த தனி இலைகள். எளிதில் உதிரக் கூடியவை, இலைப் பரப்பு 

  660௨ ௩0 
படம் 15 

பவோனியா சிலானிகா (கராப்க சரகம் கோட 

1. வளர் இயல்பு ; 2. woot 3 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 
4, மகரற்தத்தாள் வட்டம்; 5, சூலகம்; 6. மகரந்தத்தாள்; 7. மகரந்தத்தூள் 

8. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 9. விண்மீன் ஒத்த வளரி; 10. மலர் 

வரைபடம். ் 

%௦--புறப்புல்லி வட்டம் ; 18--புல்லி வட்டம்; ே-சூற்பை$ 

க மகரந்தத்தாள் ; ே-அல்லி வட்டம்; 52 சூல் முடி. 

முழுமையாகவோ உள்ளங்கையன்ன மடல்களையுடையதாகவோ 

இருக்கின்றன. உள்ளங்கையன்ன நரம்பமைப்பைக் கொண் 
டுள்ளன.
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மலர்கள் : தண்டின் நுனியில் அல்லது. இலைக்கோணங்களில் 
உள்ள தனி மலர்களாக இருக்கின்றன. பூவடிச் செதிலைக்கொண்ட 
காம்புடைய மலர்கள். இருபாலானவை; ஒழுங்கானவை ; ஆரச் 

சமச்சீர்கொண்டவை. 'அரிதாகச் சிலவற்றுள் ஒருபால் மலர்கள் 

காணப்படுகின்றன. உ-ம். நாப்பியா (Napaea). பெரும்பாலான 

வற்றில் புல்லி வட்டத்திற்கு வெளியே பல பூங்காம்புச் செதில்கள் 

வட்டமாக அமைந்துள்ளன. இதற்குப் புறப்புல்லிவட்டம் எனப் 

பெயர். இப்பண்பு இக்குடும்பத்தின் சிறப்பான பண்புகளில் ஒன்றா 

கும். சிலவற்றுள் புறப்புல்லி வட்டம் காணப்படுவதில்லை. உ.ம். 

mem (Sida), gyslorer (Abutilon). 

புல்லி வட்டம் : ஐந்து புல்லிகளைக் கொண்டுள்ளது. புல்லிகள் 

இணைந்தவை; கோப்பை வடிவானது. தொடு இதழ் அமைவில் . 

பொருந்தியுள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகளைக் கொண் 

டுள்ளது. அல்லிகள் அடிப்புறத்தில் மட்டும் மகரந்தத்தாள் வட்டக் 

குழலுடன் இணைந்துள்ளன. அல்லிகள் திருகிதழமைவில் பொருந்தி 

யுள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : பல மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள்களின் இழைகள் ஒன்றாக இணைந்து நீண்ட அல்லது 

குட்டையான குழலை உண்டாக்குகிறது. மகரந்தப்பைகள் இணை 

யாதவை? ஒவ்வொரு மகரந்தப்பையும் ஒரு சிறு காம்புடன் மகரந்தக் 

குழலுடன் இணைந்துள்ளது. மகரந்தப்பை சிறுநீரக வடிவ 

முடையது $; ஓரறை கொண்டது. மகரந்தப் பொடிகள் உருண்டை 

யாகவும், முள் போன்ற வளரிகளைக் (51௦௦௦௦) கொண்டுமுள்ளன. 

சூலகம் : மேற்சூல்பை கொண்டுள்ளது. ஐந்து சூல் இலை 

களால் இணைந்தது. சிலவற்றுள் பலசூல் இலைகளால் ஆகியிருக்கிறது. 

உ.ம். மிலோபெத்ரிஃபிடா (146௦ற௦714182). சூற்பை இரண்டு முதல் 

பல சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒன்று முதல் பல சூல்கள் 

ஒவ்வொரு அறையிலும் அச்சு சூல் ஒட்டு அமைவில் தலைகீழாகப் : 

பொருந்தியுள்ளன. சூல் தண்டு நீளமானது. மகரந்தக் குழலினுள்ளே 

சென்று, சூல் முடிப்பகுதி மட்டும் வெளியில் வருகிறது. சூல். மூடி. 

முழுமையானதாகவோ அல்லது ஐந்து அல்லது பத்துக் கிளைகளைக் 

கொண்டதாகவோ இருக்கிறது. 

கனி: அறை வெடி காப்சூல் கனி (1,௦00140108] capsule) 

Horog nsGerarits (Schizocarp) srstrp soof) (B-1D. அபுதிலான் 

—Abutilon), agra பெர்ரி வகைச் சதைக் கனி (உ.ம். மால்வா 

விஸ்குஸ்--34214௨ 41500) ஆகியவை உள்ளன.
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விதைகள் : சிறு நீரக வடிவமுடையவை. சிறு உரோம வளரி 
களைக் கொண்டுள்ளன. நிமிர்ந்த கருவையும், எண்ணெய்ப் பசை 

கொண்ட முளைசூழ் தசையையும் கொண்டுள்ளன. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. ஹிபீஸ்குஸ் எஸ்குலந்துஸ் (11110  esculentus): 
வெண்டை. இதன் முதிராத கனிகள் கறியாகப் பயன்படுகின் றன. 

2. கோஸிபியும் (00௦837றம்பம) : பருத்தி இனங்கள். பருத்தியில் 
பல இனங்கள் உள்ளன. இவைகளின் விதைகளின்மேல் நெருக்கமாக 
அமைந்த மெல்லிய உரோம வளரிகள் உள்ளன. இதுவே பஞ்சு 

எனப்படுவது. இப்பஞ்சு நூற்பு ஆலைகளில் நூலாக்கப்பட்டு, 

ஆடைகள் நெய்யப்படுகின்றன. கோஸிபியம் பார்பேடன்ஸ் 
(0. barbadens), Car. ailrow~s gb (G. hirsutum), Car. Gamit 
ure (G. herbaceum), கா. ஆர்போரியும் (0. ௨௦:௦௧) 

என்ற சிற்றினங்கள் பெரும்பாலும் நம் நாட்டில் பயிரிடப்படுகின் றன. 

3. ஹிபீஸ்குஸ் ரோசா சைனன்ஸிஸ் (Hibiscus rosa 
810518) : செம்பருத்தி. இதன் மலர்கள் மிக அழகானவை. மருந்தா 

கவும் பயன்படுகின்றன. 

4. ஹிபீஸ்குஸ் ஸப்டாரிஃபா (H. sabdariffa): புளிச்சை. 
இதன் இலைகள் கீரையாகவும், தண்டு நாருடையதால், இதிலிருந்து 

மிருதுவான நாரும் எடுக்கப்படுகிறது. 

5. ஹை. கன்னாபினுஸ் (13. ௦8௩௦௨1) : காய்சுருக்கை. 
இதன் தண்டிலிருந்தும் நார் எடுக்கப்படுகிறது. 

6. தெஸ்பீசியா போப்புல்னியா (Thespesia populnea) : 
பூவரசு. இதன் மரம் உழவுக் கருவிகள் செய்யப் பயன்படுகிறது. 

7. அபுதிலான் (43111௦) : இது மருந்துச் செடியாகப் பயன் 
படுகிறது. 

8. ஹிபீஸ்குஸ் சிற்றினங்கள் (171515005 5றற.), மால்வா சிற்றி 
னங்கள் (148148 றற.) அழகுச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின்றன. 

இக்குடும்பம் மால்வேலிஸ் தொகுதியில் உள்ள மற்றக் குடும்பங் 
களான ஸ்தெர்கூலியேஸி ($460011406௨௦), திலியேஸி (7'111406௨௦) 
ஆகியவற்றுடன் பல பண்புகளால் ஒத்திருக்கிறது. ஆனால் புறப் 
புல்லி வட்டம், மகரந்த வட்டக் குழல், சிறுநீரக வடிவமுடைய 
மகரந்தப்பை ஆகிய சிறப்பான பண்புகளைக் கொண்டு அவ்விரு 
குடும்பங்களிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கிறது,
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இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. பவோனியா (7௨௭௦45) : பூண்டுச் செடிகள் அல்லது குறுஞ் 
செடிகள். இலைகள் பல் போன்ற விளிம்புடையன ; இலைக் கோணங்் 

களில் அமைந்த தனி மலர்களாகவோ அல்லது நுனியில் வளர்ந்த 

ரெசிமோஸ் மஞ்சரியிலோ உள்ளன. புறப்புல்லி வட்டம் 5 பல புறப் 

புல்லிகளைக் கொண்டுள்ளது. புல்லி வட்டம் 5 இணைந்த புல்லிகளை 

உடையது. அல்லி வட்டத்தில் 5 அல்லிகள் உள்ளன. மகரந்தத் 

தாள்கள் ஒரு கற்றையாக உள்ளன. சூலகம் மூன்று கோணங்களை 

உடையது. சூற்பை 1-5 சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. 10 சூல் 

தண்டுகள் இருக்கின்றன. காப்சூல் வகைக்கனி உள்ளது. 

ப. சிலானிகா (7௨7௦4௨ சஷ1[காம்க கொ). 

2. meio (Sida): இலையடிச் செதில்களுடைய தனி இலைகள். 
இலை விளிம்பு பல் போன்ற அமைப்புடையது. இலைக் கோணத்தில் 

அமைந்த தனி மலர்கள் உள்ளன. புறப்புல்லி வட்டம் இல்லை. 

5 புல்லிகளும் 5 அல்லிகளும் உள்ளன. மகரந்தக் குழல் குட்டை 

யானது. சூற்பை 5.12 சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. சூல் 

தண்டு சூல் இலைகளின் எண்ணிக்கையில் இருக்கிறது. கனி நிலைத்த 

புல்லி வட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. 

சை. கோர்டி போலியா (8. ௦௦0011011௧ 140௦.), சை. ராம்பிஃபோ 
eur (S. rhombifolia Linn.), me. gmibumiinpwm (S. rhomboidea 

Roxb.), me. Gamitmgm [S. Cordata (Burm. f.) Borss.]. 

3. Sygsleomer (Abutilon): முசுமுசுவென உரோமங்களைக் 
கொண்ட பூண்டுச் செடிகள். இலைகள் நீண்ட காம்பினைக் கொண்டு 

இதய வடிவில் உள்ளன. பல் போன்ற விளிம்புடையன. மலர்கள் 

தனித்துள்ளன. புறப்புல்லி வட்டம் இல்லை. 5 புல்லிகள் தொடு 

இதழமைவில் உள்ளன. 5 அல்லிகள் இணையாமல் ஒழுங்கற்ற 
திருகிதழமைவில் உள்ளன. 5 பல சூல் இலைகளான சூலகம் 

உள்ளது. கனி சைசோகார்ப் என்ற பிரிசுவர் வெடிகனி. 

அ. இண்டிகும் (&. 1௦010 0. 109௦.), ௮. நீலகிரன்ஸ் 
(A. neilgherrense Munroe.), 9. Maré Go (A. glaucum Cav.), 
9j- abl gw (A. hirtum G. Don.). 

GOwbuwb: ஸ்தெர்கூலியேஸி 

(Family: STERCULIACEAE) 

59 பேரினங்களையும் .750 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது, 

பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் வளர்கின்றன,
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வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் மரங்களாகவும் (உ.ம். ஸ்தெர் 
கூலியா --516101115, தீரோஸ் பெர்மம்--1122080ரரமா), சில குறுஞ் 

fore 
ர ப ப் bi 
வய fib t 

  
படம் 15 

Garrovo#r 2 ci..GurcOue (Guazuma ulmifolia Larn K,) 
1. வளர் இயல்பு ; 2. மலர் $ 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 

4. வளரியுடைய அல்லி; 5, மகரந்தத்தாள் வட்டம்; 6. சூற்பை குறுக்கு 
வெட்டுத் தோற்றம்; 7. மலர் வரைபடம். 

கறற வளரி? 510--மலட்டு மகரந்தத்தாள். 

செடிகளாகவும் (உ.ம், மீலோக்கியா--1461௦04௨, மெல்ஹானியா-- 
Melhania), Aw yore செடிகளாகவும் (உ.ம். வால்தீரியா-- 

Waltheria, பெந்தாபிதிஸ்--1601806065) வளர்கின்றன,
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இலைகள் : பெரும்பாலானவற்றில், மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்த 
தனி இலைகள் உள்ளன. உ.ம். ஹெலிக்த்ரிஸ் (1161104765), குவா 
ஸுமா (லேமா௨). சிலவற்றுள் கையன்ன கூட்டிலைகள் உள்ளன. 

உ-ம். ஸ்தெர்கூலியா (5181001186). சமவிளிம்புடையதாகவோ, பல் 
போன்ற விளிம்புடையதாகவேர் இருக்கலாம், இலையடிச் செதில்கள் 

உள்ளன. இலைப் பரப்பில் மென்மையான விண்மீன்போன்ற உரோம 

வளரிகள் காணப்படுகின் றன. 

மலர்கள் : இலைக்கோணங்களில் உள்ள சைமோஸ் மஞ்சரியில் 
உள்ளன. பெரும்பாலானவற்றில் இருபாலானவை. அரிதாக ஒரு 

பாலானவை. உ.ம். ஸ்தெர்கூலியா ($%0௦0118), கோலா (0015), 
ஹெரிதீரா (11710422). ஆரச்சமச் சீருடையவை. அரிதாக இருபக்கச் 
சமச்சீருடைய மலர்களும் உள்ளன. உ.ம். ஹெலிக்த்ரிஸ் (11611௦17௦5), 
ஐந்தங்கங்கள் கொண்டவை. 

புல்லி வட்டம்: மூன்று முதல் ஐந்து புல்லிகளைக் கொண் 
டுள்ளது. பெரும்பாலானவற்றில் ஐந்து புல்லிகள் உள்ளன. புல்லிகள் 

அடிப்பாகத்தில் மட்டுமிணைந்தவை,. தொடு இதழமைவில் பொருந்தி 

யுள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகளைக் கொண் 
டுள்ளது. சிலவற்றுள் அல்லிகள் இல்லை. உ.ம். ஹெரிதீரா 
(Heritiera), m@gite.clum (Sterculia). ஒழுங்கற்ற திருகிதழ 
மைவிலோ அல்லது திருகிதழமைவிலோ உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஐந்து முதல் பல மகரந்தத் தாள்கள் 
இரண்டு வட்டங்களில் அமைந்துள்ளன. வெளி வட்டத்திலுள்ள 

மகரந்தத் தாள்கள் புல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புறமாக (Antesepalous) 

அமைந்துள்ளன. பெரும்பாலானவற்றுள், வெளிவட்டத் தாள்கள் 

மலடுகளாக உள்ளன. வெளிவட்டத் தாள்கள் இல்லாமலும் இருக் 

கலாம். உள் வட்டத்திலுள்ள தாள்கள் அல்லிகளுக்கு எதிராக 

அமைந்துள்ளன. இந்த மகரந்தத்தாள்களின் இழைகள் இணைந்து 

ஒரு கற்றையாக உள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் 

கொண்டு, நீளப்போக்கில் பிளக்கின் றன. 

சூலகம்: நான்கு அல்லது ஐந்து சூல் இலைகளால் இணைந் 
துள்ளது. மேற்சூல்பை கொண்டது. நான்கு அல்லது ஐந்து சூல் 

அறைகள் உள்ளன. வெகு அரிதாக 10 முதல் 12 சூல் அறைகள் 

வரை காண்ப்படுகின்றன. இரண்டு அல்லது பல சூல்கள் ஒவ்வொரு 
சூல் அறையிலும் அச்சுசூல் ஒட்டு அமைவில் தலை கீழாகப் பொருந்தி 

யுள்ளன. சிலவற்றுள் சூலகம் ஒரு சிறிய பெண்ணகக் காம்பின் 

மீது அமைந்துள்ளது. உ.ம். ஹெலிக்த்ரிஸ் (1761101108), சூல்தண்டு, 
. சூல் இலைகளின் எண்ணிக்கையில் உள்ளது.
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கனி: காப்சூல் வகை உலர் வெடிகணனி அல்லது சைசோகார்ப் 
கனி, அரிதாக ஒரு புறச் சிறு வெடிகனிகளைக் கொண்ட பூத்திரள் 

கனியாக உள்ளது. உ-ம். ஸ்தெர்கூலியா (516101118), 

விதை: சதைப் பற்றுள்ள மூளைசூழ் தசையும், நிமிர்ந்த 
அல்லது வளைந்த கருவும் உள்ளன. விதையிலைகள் பல சுருக்கங் 

களுடையன, 

இக்குடும்பம் மால்வேலிஸ் தொகுதியிலுள்ள மற்ற இரு குடும்பங் 

களுடன் பல பண்புகளால் ஒத்திருக்கிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. தியோப்ரோமா ககாவோ (11௦௦%700௨ ௨௦௨௦) : கொக்கோ 

மரம். இதன் விதைகளிலிருந்து சாக்லேட் என்ற பொருள் தயாரிக்கப் 

படுகிறது. இதிலிருந்து கோகோ பானம், சாக்லேட், இனிப்பு 

வகைகள் முதலியன தயாரிக்கப்படுகின் றன. 

2. கோலா நைதிடா (0015 nitida): இதன் விதைகளை 
வறுத்துப் பொடி செய்து பானங்களில் கலந்து அருந்தப்படுகிறது. 

3. பல நிழல் தரும் மரங்களாகவும், பூங்காச் செடிகளாகவும் 
வளர்க்கப்படுகின் றன. 

உ.ம். டொம்பேயா 'ஸ்பெக்தாபிலிஸ் (0ஷ்ஷக 8௦02மய்12), 
கிலியன்கோஃபியா (181௦0௦1௦02), ஸ்தெர்கூலியா (Sterculia), Qui 
தாபிதிஸ் (211௨0௦). 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. வால்தீரியா (1/1) : குறுஞ்செடிகள். விண்மீன் 
போன்ற உரோம வளரிகள் கொண்டுள்ளன. இலையடிச் செதில் 
களுடைய தனிஇலைகள். மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் O நருக்கமாக 
அமைந்துள்ளன. மிகச் சிறியவை. 5 இணைந்த புல்லிகளுடையன . 
5 அல்லிகளும், 5 மகரந்தத் தாள்களும் உள்ளன. மகரந்தத்தாள்கள் 
ஒரு கற்றையாக உள்ளன. சூற்பை ஓர் அறை உடையது. இரண்டு 
சூல்கள் உள்ளன. காப்சூல் வகைக் கனியுடையது. 

வா. இண்டிகா (147. 1௦41௦௨ 1 40௩.). 

2... ஸ்தெர்கூலியா (8220ய/12) : பெரிய மரங்கள். கையன்ன 
கூட்டிலைகளையுடையன. மலர்கள் இலைக் கோணங்களிலுள்ள 
பேனிக்கல் மஞ்சரியுள் உள்ளன. ஒருபாலானவை, 4 அல்லது 5 
புல்லிகள் உள்ளன. அல்லிகள் இல்லை. 10 முதல் 80 மகரந்தப்
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பைகளைக்கொண்ட மகரந்தக் குழலுடையது, சூலகம் 5 சூல் இலை 

களானது. கனி-ஒரு புற வெடிகளி, 

ஸ்தெர்கூலியா ஃபீதிடா (8. 10௦140௧ 1ம0ா.), ஸ்தெர்கூலியா 
வில்லோஸா (8. 1114௦8& 1%0300.). 

3, மீலோக்கியா (1481௦0்1௨) : விண்மீன்களைப் போன்ற 
வளரிகளையுடைய பூண்டுச் செடிகள். 5 புல்லிகளும் 5 அல்லிகளும், 

ந மகரந்தத் தாள்களும் உள்ளன. சூலகம் 5 அறைகளையுடையது. 

5.சூல் தண்டுகளுள்ளன. கனி._காப்சூல் வகை வெடிகளனி, 

மீ. கோர்க்கோரி -.Gumelum (M. corchorifolia Linn.). 

குடும்பம் : திலியேஸி 

(Family : TILIACEAE) 

41 பேரினங்களையும் 400 சிற்றினங்களையும் கொண்ட குடும்பம். 

பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பல மரங்களாகவும் (உ.ம்.--திலியா Tilia, 

பெர்ரியா--$ஊ௫, குரூவியா--மேளார௨), சில குறுஞ்செடிகளாகவும் 

(உ-ம். கோர்க்கோருஸ்--0011018, திரையும்..பெத்தா--171யு 
fetta) வளர்கின்றன. தண்டிலும், இலைகளிலும் கிளை தலுடைய விண் 

மீன் உரோம வளரிகள் காணப்படுகின்றன. இலை, தண்டு இவை 

களின் உட்புறத் திசுவில் மூசிலேஜ் குழிகள் அதிகமாக உள்ளன. 

இலைகள் : இலையடிச் செதில்களைக் கொண்டு மாற்றடுக்கத்தி 

லமைந்த தனி இலைகளாக உள்ளன. இலைப்பரப்பு முழுமையாகவோ 

அல்லது பல மடல்களைக் கொண்டோ உள்ளன. பெரும்பாலும் 

சாய்வாக உள்ளது. 

மலர்கள் : தண்டின் நுனியிலோ அல்லது இலைக் கோணங் 

களிலுள்ள சைமோஸ் மஞ்சரியிலோ உள்ளன. இருபாலானவை 2 

ஆரச்சமச்சிருடையவை. 

புல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத புல்லிகளைக் கொண்டுள்ளது. 

தொடு இதழ் அமைவில் உள்ளன. சிலவற்றுள் மூன்று முதல் ஐந்து 

புல்லிகள் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகள் உள்ளன. 

. சிலவற்றுள் மூன்று அல்லது நான்கு அல்லிகள் உள்ளன. அரிதாக 

அல்லிகளற்றிருக்கின்றன. உ.ம். திரையும் ஃபெத்தா (170112),
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அல்லிகளின் அடிப்பாகத்தில் சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன. தொடு 

இதழ் அல்லது ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

  லட 189 நே ரிழ்லே துள் 

படம் 17 

கோர்க்கோருஸ் ஈஸ்துவன்ஸ் (0௦01:0208 கம 202 110௨.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலர் $ 8 மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 5. மலர் வரைபடம். 

5--புல்லி) 7--அல்லி; 51--மகரந்தத்தாள்? ே-சூற்பை, 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : பத்து முதல் பல மகரந்தத் தாள்கள் 
உள்ளன. தாள்கள் இணையாதவை, சிலவற்றுள் அடிப்பாகத்தில் 

மட்டும் - இணைந்துள்ளன. பகரந்தப்பை இரண்டு . அறைகளைக் 

கொண்டுள்ளது. து& மூலம் அல்லது நீளவாக்கில் பிளந்து, 

மகரந்தத் தூள்களை வெளியிடுகிறது.
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சூலகம் : மேல் சூற்பையுடையது. இரண்டு முதல் பத்து சூல் 

இலைகளால் இணைந்தது. இரண்டு முதல் பத்து சூல் அறைகள் 
உள்ளன. ஓவ்வொரு அறையிலும் ஒன்று மூதல் பல சூல்கள் அச்சு 

சூல் ஓட்டு அமைவில் பொருந்தியுள்ளன. சூல்தண்டு நீட்டமானது. 

சூல் முடி பல கிகாகளையுடையது. 

கனி: காப்சூல் : அல்லது சைசோகார்ப் வெடிகனிகளை 
யுடையது. சிலவற்றுள் ட்ரூப் (1900௦) உள்ளது. உ.ம். குரூவியா 

(மேலால்)... 

இக்குடும்பம் மால்வவேஸி, ஸ்தெர்கூலியேஸி ஆகிய குடும்பங்களை 
ஒத்திருக்கிறது. ஆனால், பல இணையாத மகரந்தத்தாள்களைக் 

கொண்டிருப்பதால், அவ்விரு குடும்பங்களிலிருந்து வேறுபட்டிருக் 

கிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. கோர்கோருஸ் (Corchorus): Qasr தண்டில் இருந்து 
சணல் நார் எடுக்கப் படுகிறது. 

2. பல நிழல் தரும் மரங்களாக வளர்க்கப்படுகின்றன. உ.ம். 

பெர்ரியா (ஊர), திலியா (11112), குரூவியா (மேரா). 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. கோர்கோருஸ் (00104௦2108) : பூண்டுச் செடிகள் அல்லது 
குறுஞ்செடிகள். இலை-தனி இலைகள். மலர்கள் சிறியவை; மஞ்சள் 

நிறமுடையவை $ பூவடிச் செதிலுடையவை. 4.5 புல்லிகளும், 4-5 

அல்லிகளும், 5-10 மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. சூலகம் 2-5 சூல் 

அறைகளை உடையது. காப்சூல் வகைக் கனியுடையது, 

கோ. ஈஸ்துவன்ஸ் (0. aestuans Linn.), an. ஓலிதோரியுஸ் 
(C. olitorius Linn.). 

2. Aepyo..Gugsser (Triumfetta): Ge@vaafled aievsrii cirasir 
போன்ற வளரிகளையுடைய பூண்டுச் செடிகள். மலர்கள் மஞ்சள் 

நிறமுடையன. 5 புல்லிகள் உள்ளன. 3 அல்லிகள் உள்ளன. 

அரிதாக அல்லிகள் இல்லை. சுரப்பிகளசாயுடையன. பல மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் 5 சூல் இலைகளால் இணைந்தது. 3 
அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

திரையும்ஃபெத்தா gmburinpwe (T. rhomboidea Jaeq.), 
திரையும் பெத்தா muCeren (T. pilosa Roth.). 

8.  பெர்ரியா (Berrya): பெரிய நிழல்தரும் மரமாக வளர்க்கப் 

படுகின்றது. தனி இலைகளாக உள்ளன.  இலைப்பரப்பு முழுமை 

ஆ--௦6
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யானது. மூன்று புல்லிகள் உள்ளன £ புல்லிகள் இணைந்தவை. 3-6 

அல்லிகளும் பல மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. சூலகம் மூன்று 

சூல் இலைகளால் இணைந்தது. மூன்று சூல் அறைகளை உடையது. 

Qu. 9bGureAcedar (B. ammonilla Roxb.). 

வரிசை : டிஸ்கிஃபளோரே 

(Series: DISCIFLORAE) 

சூலகத்தினடியில் மெத்தென்ற தேன் சுரக்கும் தட்டு உள்ளது. 

குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையையுடைய மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

தொகுதி : ஜெரானியேலிஸ் 

(Order: GERANIALES) 

இத்தொகுதியிலடங்கிய குடும்ப மலர்களில் உள்ள மகரந்தத் 

தாள்கள், புல்லிகளின் எண்ணிக்கையில் இரு மடங்குள்ளன. 

இரண்டு வட்டங்களில் உள்ளன. வெளி வட்டத்திலுள்ள தாள்கள் 

அல்லிகளுக்கு - எதிர்ப்புறமாக உள்ளன. இதற்கு ஓப்டிப்லோஸ்டி, 

மோனஸ் நிலை (00121040001006 0௦%0411௦0) எனப் பெயர். பெரும் 

பாலும் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. 

குடும்பம் : மால்பிஜியேஸி 

(Family: MALPIGHIACEAE) 

60 பேரினங்களையும், சுமார் 850 சிற்றினங்களையும் கொண் 

டுள்ளது. வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலானவை தடித்த தண்டுடைய ஏறு 

கொடிகள். சில குறுஞ்செடிகளாகவும், மரங்களாகவும் உள்ளன. 

சிலவற்றுள் கிளைதலையுடைய சுனை உரோம வளரிகள் காணப்படு 

கின்றன. 

இலைகள் : எதிரடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகளாக உள்ளன. 
சிலவற்றுள் மாற்றடுக்கத்தில் உள்ளன. இலைக்காம்பு சுரப்பிகளு 
டையது. இலைக்காம்பில் இணைப்பு உள்ளது. இலையடிச் செதில் 
களுள் ளன. 

மலர்கள்: ரெசிமோஸ் அல்லது சைமோஸ் மஞ்சரியுள் 
உள்ளன. கவர்ச்சியானவை ; இருபாலானவை, பெரும்பாலும் ஆரச்
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சமச்சீர் உடையவை. அரிதாக இருபக்கச் சமச்சீருடையவை. உ.ம். 

ஹிப்தேஜ் (11101௨2௦). 

  
படம் 18 

மால்பிஜியா கிலேப்ரா (318101214௨ ஐிஹ்ாக 1100. 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலர்$ 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 
4. புல்லி; 5, அல்லி; 0. மகரந்தத்தாள்; 7. லகம்? 0, சூற்பை குறுக்கு 

வெட்டுத் தோற்றம்; 9, மலர் வரைபடம்.



௦4 ஆஞ்ஜ்யோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

புல்லி வட்டம் : ஐந்து இணையாத புல்லிகளை உடையது. புல்லி 

களினடியில் சுரப்பிகள் உள்ளன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் 

ஆமைந்துள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத சமமற்ற அல்லிகளைக் 

கொண்டுள்ளது. இதழ் விளிம்பு பல சுருக்கங்களை உடையது. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பத்து மகரந்தத்தாள்கள் இரு வட்டங் 

களில் உள்ளன. வெளிவட்டத் தாள்கள் ஒப்டிப்லோஸ்டிமோனஸ் 

நிலையில் (Obdiplostemonous Condition) உள்ளன. மகரந்தப் 

பையின் இணைப்புத் திசு நன்றாக வளர்ந்துள்ளது. மகரந்தப்பை இரு 

அறைகளைக் கொண்டு உள் நோக்கியுள்ளது. 

சூலகம் : மேற்சூற்பை உடையது. மூன்று சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. அரிதாக 2, 4, 5 சூல் இலைகளால் ஆகியுள்ளது. 

மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டு, ஓவ்வொரு சூல் அறையிலும் 

ஒரு சூல், அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் உள்ளது. சூற்பை மூன்று மடல் 

களுடையது, மூன்று சூல் தண்டுள்ளன. 

கனி: சைசோகார்ப் ($0்4200பற), காப்சூல், பெர்ரி, ட்ரூப், 

சுமாரா ஆகிய கனி வகைகள் உள்ளன. 

விதை: பெரிய கருவைக் கொண்டுள்ளது. 

இக்குடும்பம் ஜெரேனியேலிஸ் (Geraniales) தொகுதியிலுள்ள 

மற்றக் குடும்பங்களுடன் தொடர்புடையது. 

ஹட்சின்சன் (17ப1௦4106௦௦) இதை மால்பிஜியேலிஸ் (18 வ1ற114- 

௨12765) என்ற தொகுதியில் வகைபடுத்தியுள்ளார். 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பெரும்பாலும் அலங்காரச் செடிகளாக 

வளர்க்கப்படுகின் றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. ஹிப்தேஜ் (11101626): தடிப்பான தண்டுடைய ஏறு 

கொடிகள். தடிப்பான இலைகள் மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. 

இலையடிச் செதில்களற்றவை. ரெசிம் மஞ்சரியில் மலர்கள் உள்ளன. 

இரண்டு பூவடிச் செதில்களுடையன. 5 புல்லிகளும், 5 சமமற்ற 

அல்லிகளும், 10 மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. சூலகம் மூன்று 

மடல்களையுடையது. 1-2 சூல் தண்டுடையது. கனி.சமாரா, 

ஹி. மடபுலோதா (13. madablota Gaert.).



இரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்கள் 85 

குடும்பம்: ஸைகோஃபில்லேஸி 

(Family : ZYGOPHYLLACEAE) 
27 பேரினங்களும், 200 சிற்றினங்களும் உள்ளன. பெரும்பாலும் 

வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

  

ம ஜெ 
2 wR OK 
12 ட 
EP AES 
Site, 3202 
OV 

5515) 05 சிலை ஸ் 

படம் 19 

திரிபுலுஸ் தெரஸ்த்ரிஸ் (100108 மகார மர்ம.) 

1. வளர் இயல்பு; ஃ. மலர் 3 மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 

4, சூலகம்; 5. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 6. கனி; 7, மலர் 

வரைபடம், ் ்



86 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளாகவும் 

(Aflysicv—Tribulus, ஃபகோனியா--1820012), குறுஞ்செடிகளாக 

வும் உள்ளன. அரிதாக மரங்கள் உள்ளன. உ.ம். குவாயாகும் : 

(Guaiacum). 

இலைகள் : பெரும்பாலும் எதிரடுக்கத்திலமைந்த சிறகன்ன 

கூட்டிலைகளாக உள்ளன. சதைப்பற்றுடையன. அரிதாக மாற்றடுக் 

கத்திலும், தனி இலைகளாகவும் உள்ளன. இலையடிச் செதில்கள் 

மயிரிழை போன்றோ அல்லது இலை முட்களாகவோ மாற்றமடைந் 

துள்ளன. 

மலர்கள் : தனி மலர்களாகவோ அல்லது சைம் மஞ்சரியிலோ 
உள்ளன. இருபாலானவை. அரிதாக ஒருபாலானவை, உ.ம். 

நியோலியுடெரித்ஸியா (11601600427121௨). ஆரச் சமச்சீருடையன,. 
அரிதாக இருபக்கச் சமச்சீருடையன. தேன் சுரக்கும் தட்டுடையன,. 

புல்லி வட்டம் : ஐந்து இணையாத புல்லிகளையுடை.யது. புல்லிகள் 

கனிவரை நிலைத்துள்ளன. தொடு இதழ் அல்லது ஒழுங்கற்ற திருகித 
ழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகளை ஒழுங்கற்ற 
திருகிதழமைவில் கொண்டுள்ளது. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் ஒ: ஒன்று முதல் மூன்று வட்டங்களில், 
வட்டத்திற்கு ஐந்து மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. வெளிவட்டத் 

தாள்கள் அல்லிகளுக்கு எதிராக அமைந்திருப்பதால் ஓப்டிப்லோஸ்டி 
Gurersiv (Obdiplostemonous Condition) நிலையில் உள்ளன. மகரந் 
தத்தாள் வட்டத்தில், மகரந்த இழைகளின் அடிப்பாகத்தில் சிறு 

வளரிகள் தோன்றி, அவை யாவும் இணைந்து, பெரிய வளரியாக 

உள்பகுதியில் உள்ளது. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக்கொண்டு 

உள்நோக்கியுள்ளது. 

சூலகம் : மேற்சூற்பையுடையது, சூற்பை சிறு பெண்ணகக் 

காம்பின் (09௩00%06) நுனியில் உள்ளது. 4.5 சூல் இலைகளால் 
இணைந்து, 4-5 சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. சூற்பை பல 

கோணங்களையுடையதாகவோ அல்லது சிறகமைப்புடையதாகவோ 

உள்ளது. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் இரண்டு முதல் பல சூல்கள் 
அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் உள்ளன. அரிதாக 4.5 சூல் தண்டு 

களுள்ளன. 

கனி: காப்சூல் வெடிகனி அல்லது முள் வளரிகளைக்கொண்ட 
சைசோகார்ப் ($01420௦௨). அரிதாகப் பெர்ரி. நிமிர்ந்த கருவும் 

கடினமான முளை சூழ் தசையும் உள்ளன.
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எல்லா வகைபாட்டியல்களிலும் இக்குடும்பம் ஜெரேனியேலிஸ் 

(Geraniales) தொகுதியில் வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 

ஹட்சின்சன் (Hutchinson), மால்பிஜியேலிஸ் (1481012111) என்ற 

தொகுதியில் வகைபடுத்தியுள்ளார். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. குவாயாகும் ஒஃபிசினேல் (Guaiacum officinale): இதன் 
மரக்கட்டை உறுதி வாய்ந்தது. உழவுக் கருவிகள் செய்யப் பயன் 

படுகிறது. 

2, ஸைகோபில்லும் (2972011110), லாரியா (Larrea) 

போன்றவை அலங்காரச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின் றன. 

இக்குடும்பத் தாவரங்களில் சில 

1. திரிபுலுஸ் (1110010): தரையில் படர்ந்துள்ள பூண்டுச்செடி. 

எதிரடுக்கத்திலமைந்த சிறகன்ன கூட்டிலைகள் உள்ளன. இலையடிச் 

செதில்களுடையவை. தனி மலர்களாக உள்ளன. வெள்ளை அல்லது 

மஞ்சள் நிறமுடையவை. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும், 10 அல்லது 5 

மகரந்தத் தாள்கஷம் உள்ளன. தேன்தட்டு 10 மடல்களுடையது | 

சூலகம் 5-12 அறைகளுடையது. 5.12 மடல்களுடையது. 

ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் 1-5 சூல்கள் உள்ளன. 5-12 சூல் 

முடிகள் உள்ளன. கனி-5 கோணங்களையுடையது. முள் வளரிகள் 

உள்ளன. 

AMygiso AgsysvsiMlow (T. terrestris Linn.)—OpGE54. 

குடும்பம் : ஜெரானியேஸி 

(Family: GERANIACEAE) 

11 பேரினங்களும் 850 சிற்றினங்களும் அடங்கிய சிறு குடும்பம். 

குளிர் மண்டலப் பகுதிகளிலும், மிதவெப்ப மண்டலங்களிலும் 

அதிகமாக வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. 

உ.ம். muGutacmugio (Biophytum), ஓக்சாலிஸ் (Oxalis), 

Q\oCus|weir cy (Impatiens). அரிதாக மரங்கள் காணப்படுகின்றன. 

@ 1b, SyouttCgmeum (Averrhoa). 

இலைகள் : தனி இலைகளாகவோ அல்லது கூட்டிலைகளாகவோ 

இருக்கின்றன. மாற்றடுக்கத்தில் அல்லது எதிரடுக்கத்திலமைந் 

துள்ளன. இலைப்பரப்பு முழுமையாகவோ அல்லது மடல்ககாயுடைய
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தாகவோ இருக்கின்றன. கையன்ன நரம்பமைப்புடையன. இலையடிச் 

செதில்கள் உள்ளன. 

மலர்கள் : பெரும்பாலும் சைம் அல்லது அம்பல் மஞ்சரியில் 

உள்ளன. வெகு அரிதாகத் தனி மலர்களாகக் காணப்படுகின்றன. 

இருபாலானவை ? ஆரச் சமச்சீருடையவை. சிலவற்றுள் இருபக்கச் 

சமச்சீருடைய மலர்கள் உள்ளன. உ.ம், பிலார்கோனியும் 

(Pelargonium), @)Gympwib (Erodium). இதழ்கள் இருசீர் வரிசையில் 

உள்ளன. 

புல்லி வட்டம் : ஐந்து இணையாத புல்லிகள் ஒழுங்கற்ற திருகிதழ் 

ஒழுங்கில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகள் உள்ளன. 
அரிதாக எட்டு அல்லது நான்கு அல்லது இரண்டு அல்லிகள் காணப் 

படுகின்றன. அல்லிகளின் அடிப்பாகத்தில் தேன் சுரப்பிகள் காணப் 

படுகின்றன. அல்லிகள் ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளான. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : ஐந்து முதல் பதினைந்து மகரந்தத் 
தாள்கள் உள்ளன. ஒன்று முதல் மூன்று வட்டங்களில் வட்டத் 

திற்கு ஐந்து தாள்கள் வீதம் உள்ளன. வெகு அரிதாக ஓரே வட்டத் 

தில் காணப்படுகின்றன. தாள்கள் இணையாதவை, அரிதாக ஐந்து 

கற்றைகளாக இணைந்துள்ளன. 

சூலகம் : மேற்சூல்பை உடையது. மூன்று முதல் ஐந்து சூல் 

இலைகளால் இணைந்துள்ளது. மூன்று முதல் ஐந்து சூல் அறைகள் 

உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒன்று முதல் இரண்டு 

சூல்கள், ௮ச்௬ு சூல் ஒட்டமைவில் பொருந்தியுள்ளன. மூன்று முதல் 
ஐநீது சூல் தண்டுகளும், சூல் முடிகளும் உள்ளன. 

கனி: சுவர் வெடி காப்சூல் கனியுடையது. அரிதாகப் பெர்ரி 
வகைச் சதைக் கனியாவும் இருக்கலாம். 

விதைகள் : பெரும்பாலும் முளைசூழ் தசையற்று, வளைந்த 
கருவையுடையன. 

இக்குடும்பத்தை, பெந்தமும் ஹுக்கரும் நான்கு துணைக்குடும்பங் 
களாக வகைபடுத்தியுள்ளனர். 

1. ஜெரேனியேஸி (ேவாம்ஃ06௨) 

2. umedenmilGereSl (Balsaminaceae) 

3. ஓக்சாலிடேஸி (00110௮0626) 

4. துரோபியோலேஸி (7':00௨6010626)
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குடும்பம் : ஜெராளியேஸி 

(Family: GERANTACTAR) 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் தடித்த சதைப்பற்றுடைய குறுஞ் 

செடிகளாக வளர்கின்றன. தண்டு சுரப்பிகளுடைய வளரிகளால் 

போர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

உ.ம்.பிலார்கோனியும் (Pelargonium). 

லை 
வக்பு 
மரதன்         

    
௦ ஐதே NS yer 

படம் 20 

பிலார்கோளியும் ஸொனேல் (Pelargonium Zonale) 

1. வளர் இயல்பு; 2, ஜெரானியும் (சகோவம்பாய மஞ்சரி; 3, பாலர் 

4. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 5, சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம் ) 

௦, மலர் வரைபடம், 
5--புல்லி; ேெஅல்லி; ட தேன்றுழங்,
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இலைகள் : இலையடிச் செதில்கள் கொண்டு மாற்றடுக்கத்தி 

லமைந்த தனி இலைகளாக உள்ளன. உள்ளங்கையன்ன நரம்பமைப் 

புடையன. 

மலர்கள் : இருபாலானவை ; ஆரச் சமச்சீருடையவை. அரிதாக 

இருபக்கச் சமச்சீருடைய மலர்கள் உண்டு. உ.ம். பிலார்கோனியும் 

(Pelargonium).  பூவடிச் செதில்கள். பூங்காம்புச் செதில்களுடைய 

காம்புடைய மலர்கள் . 

புல்லிவட்டம் : ஐந்து இணையாத புல்லிகள் உள்ளன. பின்புற 

முள்ள புல்லிக்கடியில் பூக்காம்பு வளர்ந்து நீண்ட குழல் போன்ற 

அமைப்பைக் ($றஊ) கொண்டிருக்கிறது. புல்லிகள் ஒழுங்கற்ற 

திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

அல்லிவட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகள் உள்ளன. 
திருகிதழமைவில் இருக்கின் றன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பத்து இணையாத மகரந்தத்தாள்கள் 

இரண்டு வட்டங்களில் உள்ளன. வெளி வட்டத்திலுள்ள ஐந்து 

மகரந்தத்தாள்கள் அல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புறத்தில் இருக்கின்றன. உள் 

வட்டத்திலுள்ள ஐந்து தாள்கள் புல்லிகளுக்கு எதிராக உள்ளன. 

இந்நிலைக்கு ஓப்டிப்லோஸ்டிமோனஸ் fev (Obdiplostemonous 

ஸெர்ம்யி எனப் பெயர். அரிதாகச் சில தாள்கள் மலடுகளாக 

உள்ளன. 

உ.ம். இரோடியும் (1170010100) 

சூலகம் : மேற்சூற்பையுடையது. ஐந்து சூல் இலைகளால் 

இணைந்தது. சூற்பை ஐந்து சூல் அறைககாக் கொண்டுள்ளது. 

ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு சூல்கள் அச்ச 

சூல் ஒட்டு அமைவில் பொருந்தியுள்ளன. சூல்முடி சூல் இலைகளின் 

எண்ணிக்கையில் உள்ளன. சூலகத்தினடியில் வட்டமான தேன் 

சுரக்கும் தட்டிருக்கிறது. 

கனி: காப்சூல் அல்லது சைசோகார்ப் வெடிகனி, கனி 

முதிர்ந்த பின்பு சுவர் வழியாக இரண்டு ஒரு விதையுள்ள பகுதி 

களாக வெடிக்கின்றன. கனியுறை சுருண்டு விதைகளை வெளியேற்று 

கின்றது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. பிலார்கோளனியும் கிரேவியோலன்ஸ் (161வ1ஜ01ம்பா௩ தகம60- 

1608) : இதிலிருந்து மணம் பொருந்திய ஜெரானியம் எண்ணெய் 
எடுக்கப்படுகிறது.
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2. Oeoorsfluys (Geranium), @Crmpupb (Erodium), பிலார் 

கோனியும் (1214120௦1010) போன்ற செடிகள் பூங்காக்களில் வளர்க்கப் 
படுகின் றன. 

இக்குடும்பத் தாவரங்களில் சில 

1. ஜெரானியும் (வேோவார்பா) : சதைப்பற்றுடைய பூண்டுச் 

செடிகள். இலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. இலையடிச் 

செதில்கள் உள்ளன. மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் அமைந் 

துள்ளன. மலர்கள் ஆரச் சமச்சிருடையவை. 5 புல்லிகளும் 5 

அல்லிகளும், 10 இணையா மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. 5 தேன் 

சுரப்பிகள் உள்ளன. சூற்பை ஐந்து மடல்களுடையது. $ சூல் 

அறைகள் உள்ளன. 

ஜெ. நெப்பலன்ஸ் (6. ௩6ற216056 597661), 

குடும்பம் : பால்ஸாமினேசி 

(Family: BALSAMINACEAE) 

4 பேரினங்களும், 500 சிற்றினங்களும் உள்ளன. பெரும்பாலும் 

ஆசிய, ஆப்பிரிக்க வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் அதிகமாக வளர் 
கின்றன. 

வளர் இயல்பு: ஒரு பருவ அல்லது இரு பருவப் பூண்டுச் செடி 

களாக வளர்கின்றன. தண்டு தடிப்பாகவும், சதைப்பற்றுடைய 

தாகவும் உள்ளது. தண்டின் உட்புறத்தில் நீர் நிரம்பியுள்ளது. 

இலைகள் : இலையடிச் செதில்களற்ற தனி இலைகள் மாற்றடுக் 
கத்திலமைந்துள்ளன. இலைக்காம்பினடியில் இரண்டு சுரப்பிகள் 

காணப்படுகின் றன. 

உ-ம். ஹிட்ரோசீரா (1377040062). 

மலர்கள் : இலைக்கோணங்களில் தனித்தோ அல்லது மஞ்ச 
ரியிலோ இருக்கின்றன. இருபக்கச் சமச்சிருடையவை; இரு 

பாலானவை $? மேற்சூலகமுடையவை. சிலவற்றுள் இதழ்கள் 

விரியாமல் கிலிஸ்டோகேமஸ் ((0016151௦2௨௭௦௭8) மலர்கள் உள்ளன. 

உ.ம். இம்பேதியன்ஸ் நொலிதாங்கரே (Impatiens noli- 
tangere). 

புல்லிவட்டம் : ஆறு இணையாத புல்லிகள் உள்ளன. புல்லிகள் 

கவர்ச்சியான நிறமுடையவை. பின்புறமுள்ள புல்லி பூத்தேன் குழல் 

கொண்டுள்ளது. பூக்காம்புச் சுழற்சியால் பின்புறமுள்ள தேன் குழல்,



92 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

மலரின் முன்பக்கம் கொண்டு. வரப்படுகிறது. இப்பூக்காம்புச் சுழற் 
சிக்கு ரிசூப்பினேஷன் (1௦5110௧110) எனப் பெயர், 

  
படம் 21 

இம்பேதியன்ஸ் umdewril@ (Impatiens balsamina Linn.) 
1... வளர் இயல்பு; 2, மலர்; 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 

4. சூலகம்; 5, மகரந்தத்தாள் வட்டம்; 6, சூற்பை நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 
7. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 8. கனி; 9. வெடித்த நிலையில் உள்ள 
கனி; 10. மலர் வரைபடம், 

புல்லி; $1--தேன்குழல்; 82 மகரந்தத்தாள் ; 
அல்லி; G— சூற்பை.
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அல்லி வட்டம் : ஐந்து இணையாத அல்லிகள் உள்ளன. முன் 

புறத்திலுள்ள அல்லி மற்ற அல்லிகளைவிடப் பெரியது. பக்க வாட்டில் 

உள்ள அல்லிகளும், பின் புறத்திலுள்ள அல்லிகளும் இரண்டிரண்டாக 

இணைந்துள்ளதால், அல்லிவட்டத்தில் மூன்று அல்லிகள் இருப்பது 

போல் தோன்றுகிறது. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஜந்து மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

மகரந்தப்பைகள் ஐந்தும் இணைந்து சூலகத்தை மூடிய நிலையில் 

காணப்படுகிறது. 

சூலகம் : மேற்சூல்பையுடையது, நீள் சதுர வடிவமானது, 

ஐந்து சூல் இலைகளால் இணைந்துள்ளது. சூற்பையில் ஐந்து சூல். 

அறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் பல சூல்கள் 

அச்சு சூல் ஓட்டமைவில் பொருந்தியுள்ளன. ஜந்து சூல்முடிப் 

பிரிவுகள் சூல்தண்டற்றுள்ளன. 

கனி: அறைவெடி. காப்சூல் கனி, கனியுறை ஐந்து பிரிவு 
களாக வெடித்துப் பின் நோக்கித் திடீரென்று சுருள்வதால், 

விதைகள் பல திக்குகளிலும் பரவமுடிகிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பச்செடிகள், மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின் றன. 

உ.ம். இம்பேதியன்ஸ் (1100௧11605), ஹிட்ரோசீரா (117000௦812). 

இக்குடும்பத் தாவரங்களில் சில 

1. ஹிட்ரோசீரா (11/00௦௦08) : நிமிர்ந்த தண்டுடைய நீர்வாழ் 
செடி. தண்டு நீரில் மிதக்கின்ற நிலையில் உள்ளது. இலைகள் நீள் 

வடிவாகவோ, வாள் வடிவாகவோ இருக்கலாம். மலர்கள் இருபக்கச் 

சமச்சீருடையவை. 5 நிறமுடைய புல்லிகள் உள்ளன. பின்புறமுள்ள 
புல்லி தேன்குழலுடையகு!. 5 அல்லிகளும், 5 மகரந்தத்தாள்களும் 

உள்ளன. மகரந்தப்பைகளிணைந்தவை. சூலகம் 5 சூலறைக&க் 

கொண்டுள்ளது. 5 சூல்முடிகள் சூல்தண்டற்றுள்ளன. கனி 
உருண்டையானது. பெர்ரி வகைச் சதைக்கனியாக உள்ளது. 

ஹி. திரிஃப்ளோரா (14. 611௨ 1/7. & 4), 

2. இம்பேதியன்ஸ் (1110211௦05) : ஒரு பருவ அல்லது இரு 
பருவப் பூண்டுச் செடிகள், தண்டு சதைப்பற்றுடையது. மலர்கள் 

இருபக்கச் சமச்சீரானவை. தனித்தோ அல்லது இலைக் கோணங்களி 

லுள்ள மஞ்சரியிலோ உள்ளன. 3 அல்லது 5 புல்லிகளும், 3 அல்லது 

5 அல்லிகளும் உள்ளன. பக்கவாட்டிலுள்ள அல்லிகள் இறகமைப் 

புடையன S மகரற்நுத்நாள்கள்.. உள்ளன. மகரந்தப்பைகள்
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இணைந்து சூலகத்தை மூடியுள்ளன. சூலகம் ஐந்து சூல் இலைகளால் 

இணைந்து 5 சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

இ. பால்ஸாமினா (1. 215812710௨ 1..), இ. ஆப்போஸித்திஃ போலியா 

(I. oppositifolia Linn.), இ. தொமந்தோஸா (1. 4௦00614058 

11ஸம6.), இ. ரிவுலிக்கோலா (1. 117011௦018 11௦௦%. 1.). 

குடும்பம் : ஓக்சாலிடேஸி 

(Family : OXALIDACEAE) 
7 பேரினங்களும் சுமார் 1000 சிற்றினங்களும் உள்ளன. பெரும் 

பாலும் வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் வளர்கின்றன . 

வளர் இயல்பு: பல பூண்டுச்செடிகளாக உள்ளன. உ.ம். 

muGuT..ouUgs 10 (Biophytum). அரிதாக மரங்களாக வளர் 

கின்றன. உ-ம். அவர்ரோவா (43611110௦௨). பலவற்றில் குமிழ்த் 
தண்டிருப்பதால் பல பருவங்களுக்குத் தொடர்ந்து வாழ்கின்றன. 

உ.ம். ஓக்சாலிஸ் (028115). 

இலைகள் : இலையடிச் செதில்களற்று, மாற்றடுக்கத்திலுள்ள 
கூட்டிலைகளாகவோ அல்லது தனி இலைகளாகவோ உள்ளன. 

கூட்டிலைகளாக இருப்பின் இறகன்ன கூட்டிலைகளாகவோ அல்லது 

உள்ளங்கையன்ன கூட்டிலைகளாகவோ இருக்கலாம். கூட்டிலையி 
லுள்ள சிற்றிலைகள் இரவு நேரத்தில் பின் நோக்கி மடிந்து உறங்கும் 

நிலையில் உள்ளன. 

உ.ம். ஓக்சாலிஸ் (03௦115), பையோ.ஃ.பைத்தும் (1௦01370000), 

மலர்கள் : அம்பல் (ரு) அல்லது ரெசிம் (1௨௦௧௭6) வகை 

மஞ்சரிகளில் உள்ளன. இருபாலானவை ; ஆரச்சமச் சீருடையவை. 

பூவடிச் செதில், பூக்காம்புச் செதில்களுடைய காம்புடைய மலர்கள். 

இதழ்கள் இருசீர் வரிசையில் அமைந்துள்ளன. சிலவற்றுள் 

கிலிஸ்டோகேமஸ் (16150281௦0) மலர்கள் உள்ளன. 

புல்லி வட்டம் ஒ: ஐந்து இணையாத புல்லிகள் ஒழுங்கற்ற திருகித 
._ ழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகள் உடையது. 

அரிதாக அல்லிகள் அடிப்பாகத்தில் மட்டுமிணைந்திருக்கின்றன. 

திருகிதழமைவில் பொருந்தியுள் என. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பத்து மகரந்தத்தாள்கள் இரு 
வட்டங்களில் அமைந்துள்ளன. வெளிவட்டத் தாள்கள் மலடுகளாக
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உள்ளன. தாள்கள் ஓப்டிப்லோஸ்டிமோனஸ் (0%0121051000000118) 

நிலையில் உள்ளன. மகரந்தப்பைகள் உள்நோக்கியுள்ளன. நீள 

வாக்கில் வெடிக்கின்றன. 

9 150545கஜே   
படம் 22 

ouGuiT..couds 5nd Genvsradon Saycb (Biophytum sensitivum De.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. wer; 3 மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 5. மலர் வரைபடம், 
5--புல்லி) 1--அல்லி; 5(--மகரந்தத்தாள் ) சேரூற்பை,
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சூலகம் : மேற்சூல்பையுடையது. ஐந்து சூல் இலைகளால் 
இணைந்துள்ளது. ஐந்து சூல் அறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் 

அறையிலும் ஒன்று முதல் பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டு அமைவில் 

பொருந்தியுள்ளன. ஐந்து சூல் தண்டுகளுள்ளன. 

கனி: அறைவெடி காப்சூல் கனி அல்லது அரிதாகப் பெர்ரி 

வகைச் சதைக் கனியுடையது. 

உ.ம். gQyutGymeum (Averrhoa). 

விதைகள் : நிமிர்ந்த கருவையும், அதிகமான முகசூழ் 
தசையையும் கொண்டுள்ளன. பெரும்பாலும் ஏரில் (கார்) என்ற 

உறுப்பையுடையவை. ஏரில் விதைகள் பரவ உதவுகின் றன. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1, ஓக்சாலிஸ் (0216) : இதன் பல இனங்களிலிருந்து ‘pa 
சாலிக் ? அமிலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

2. அவர்ரோவா பிலிம்பி (Averrhoa bilimbi), அவர்ரோவா 
காரம்போலா (&. லோகாு௦1௨). இவைகளின் கனிகள் புளிப்புச் 
சுவையுடையவை. 

இக்குடும்பத் தாவரங்களில் சில 

1. பையோஃபைத்தும் (131௦ற101மா) :- ஒரு பருவ அல்லது பல 
பருவப் பூண்டுச் செடிகள். தண்டின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக 

உள்ளன. இறகன்ன கூட்டிலைகளாக உள்ளன. சிற்றிலைகள் சாய் 

வானவை. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும் உள்ளன. அல்லி வட்டம் 

சால்வர் வடிவமானது. 10 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் 

5 சூல் அறைகளைக் கொண்டிருக்கிறது. 5 சூல் தண்டுகள் உள்ளன. 

சூல்முடி. இரு பிளவுகளையுடையது. 

பை. ஸென்ஸிதைவும் (8. 86084; 1)௦.), பை. இன்டர்மீடியும் 
(B. intermedium Wt.), பை, சொன்னாக (B. reinwardtii 
Edgw. & Hook. f.). 

2. QutCyeit (Averrhoa): பெரிய மரம். இறகன்ன 
கூட்டிலைகள் உள்ளன. இலைகள் பளபளப்பானவை. கோணங்களை 

யுடைய பெர்ரி வகைச் சதைக் கனியுடையது,. 

௮. பிலிம்பி (க. 1மம்ம் 1), ௮. sapbGumem (A. Caram- 

௦1௨ 1..).
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குடும்பம் : துரோபியோலேஸி 

(Family : TROPAEOLACEAE) 
ஒரு பேரினமும், அதன் 60 இனங்களும் கொண்டுள்ள மிகச் 

சிறிய குடும்பம். பெரும்பாலும் மலைச்சாரலில் மட்டும் காணப் 

படுகின்றன. 

  
படம் 23 

துரோபியோலும் மேஜுஸ் (1702601011 10௨005 Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலர்$ 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 
4, மகரந்தத்தாள்? 5. சூலகம்; 6, சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் $; 

7. மலர் வரைபடம். 

52--தேன்குழல் ; 5-மகரந்தத்தாள். 

வளர் இயல்பு : தடிப்பான சதைப்பற்றுடைய பூண்டுச் செடி 

களாக மட்டுமுள்ளன. தண்டு தரையில் படர்கிறது. நீர் நிறைந்த 

இடங்களில் பெரும்பாலும் வளர்கின்றன. கிழங்குகள் மூலம் பல 

பருவங்களுக்கு வாழ்கின் றன. 

இலைகள் : நீண்ட காம்பினையுடைய தனி இலைகள்; மாற்றடுக்கத் 
திலமைந்துள்ளன. இலைக்காம்பு வட்டமான இலையின் நடுவிலிணைந் 

ஆ--7
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துள்ளது. இதற்குப் பெல்டேட் (61:16) இலை எனப் பெயர். இலைப் 

பரப்பு முழுமையாகவோ அல்லது பல மடல்களைக் கொண்டோ 

உள்ளது. 

மலர்கள் ன: இலைக்கோணத்தில் அமைந்துள்ள தனி மலர்கள். 

நீண்ட காம்பினை உடையன. .இருபாலானவை; இருபக்கச் சமச் 

சீருடையவை ; பூத்தேன்குழல் கொண்டுள்ளது. 

புல்லி வட்டம்: ஐந்து புல்லிககாக் கொண்டு ஈருதடானது 
(1141216). அல்லிகள் இணையாதவை. பின்புறமுள்ள புல்லி நீண்ட 

தேன் குழலுடையது. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகள் உள்ளன. 
அல்லிகள் காம்புடையன. இதழ்களின் விளிம்புகளில் மயிரிழைகள் 

போன்ற வளரிகள் காணப்படுகின்றன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழ் 

அமைவில். உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : எட்டு மகரந்தத்தாள்கள் இரண்டு 
வட்டங்களில் வட்டத்திற்கு நான்காக உள்ளன. தாள்கள் 
இணையாதவை. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக்கொண்டு நீளப் 
போக்கில் பிளக்கின்் றன. 

சூலகம் : மேற்சூல்பை உடையது. மூன்று மடல்களைக் கொண் 
டுள்ளது. மூன்று சூல் இலைகளால் இணைந்தது. மூன்று சூல் 

அறைகள் உள்ளன. அறைக்கு ஒரு சூல் வீதம் மூன்று சூல்கள் 

அச்சு சூல் ஒட்டு அமைவில் பொருந்தியுள்ளன. சூல்தண்டு மூன்று 

சூல் முடிப் பிளவுகளைக் கொண்டுள்ளது. 

கனி: மூன்று விதைகளைக் கொண்ட சைசோகார்ப். 

விதை: நிமிர்ந்த கருவைக்கொண்டும், முளைசூழ் தசையற்றும் 

உள்ளது. 

மகரந்தச் சேர்க்கை: முதலில் மகரந்தப்பைகள் பருவமடை 
கின்றன. மகரந்தப்பைகள் யாவும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகப் பூத்தேன் 

குழலின் வாயிலருகில் கொண்டு வரப்பட்டு, மகரந்தத் தூள்களை 

வெளியிடுகின்றன. சூல் தண்டும் அதே திசையில் வளைந்து சூல் 

முடிகளைப் பூத்தேன் குழலருகில் கொண்டு வருகிறது. பூச்சிகள், 

தேனை உண்ண வேண்டிப் பூத்தேன் குழலை நாடி வரும்பொழுது 

அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை எளிதில் நடைபெறுகிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

giGrrG@Guranh (Tropacolum) என்ற பேரினத்தின் பல 
இனங்கள் பூங்காக்களிலும், வீடுகளிலும் அவைகளின் கவர்ச்சியான 

மலர்களுக்காகப் பயிரிடப்படுகின் றன.



இரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்கள் 99 

துரோபியோலும் ('1:00௮6௦1010) : பல பருவங்களுக்கு வாழும் 
பூண்டுச் செடி. மலைப் பகுதிகளில் வளர்கின்றன. தரையில் படர் 

கின்றன. நீர் நிறைந்த தண்டுள்ளது. இலைகள் பெல்டேட் அமைப் 

புடையன. நீண்ட இலைக்காம்புடையன. மலர்கள் இலைக் கோணங்் 

களில் தனித்துள்ளன. பெரியவையாகவும், கவர்ச்சிகரமாகவும் 

உள்ளன. மஞ்சள் நிறழடையதாகவோ அல்லது சிவப்பாகவோ 

இருக்கின்றன. இருபாலானவை. இருபக்கச் சமச்சீருடையவை. 
தேன் குழலுடையது. மேற்சூலகமுடைய ஹைபோகைனஸ் மலர் 

களாக உள்ளன. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும், 8 மகரந்தத்தாள் 
களும் உள்ளன. சூலகம் மூன்று சூல் இலைகளால் இணைந்து மூன்று 

சூல் அறைகளையும், மூன்று சூல்களையும் கொண்டுள்ளது. 

துரோபியோலும் மேஜுஸ் (1. majus), துரோபியோலும் 
. பெரிகிரைனும் (1'. peregrinum). 

குடும்பம் : ரூதேஸி 

(Family: RUTACEAE) 

இக்குடும்பத்தில் 140 பேரினங்களும் 1300 இனங்களும் 

உள்ளன. உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வளர்கின் றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் குறுஞ்செடிகளாகவும் மரங்க 
களாகவும் உள்ளன. 

குறுஞ்செடிகள் : உ-ம் தொட்டாலியா (1'௦04114), க்ளைக்கோஸ் 
iio (Glycosmis). 

மரங்கள் : உ-ம். அட்லாந்தியா (40௧௦42), ஃபெரோனியா 
(Feronia). 

வெகு அரிதாகப் பூண்டுச் செடிகள் உள்ளன. உ.ம். ரூதா 

ACryalCunren crew (Ruta graveolons). 

பெரும்பாலானவற்றின் தண்டுகளில் முள் வளரிகள் காணப்படு 

கின்றன. சிலவற்றில் மட்டும் முட்கள் இல்லை. உ.ம். முர்ரேயா 
(Murraya). 

இலைகள் : தனி இலைகள் அல்லது கூட்டிலைகள் உள்ளன. 
கூட்டிலைகளாக இருப்பின் இறகன்ன அல்லது உள்ளங்கையன்ன 

கூட்டிலைகள் உள்ளன. உள்ளங்கையன்ன கூட்டிலை வகையில் 

ஒரே சிற்றிலை உள்ள கூட்டிலையாகவும் (௨-ம். சித்ருஸ்--01ய2), 
ஈரிலைகளைக் கொண்ட கூட்டிலையாகவும், மூவிலைகளைக் கொண்ட 

கூட்டிலையாகவும் இருக்கலாம். இலையின் உட்புறத் திசுவில் பல
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லிஸிஜீனஸ் (1351260016) எண்ணெய்க் குழிகள் காணப்படுகின் றன. 

இதில் சுரக்கும் எண்ணெய் நறுமணமுள்ள தாகவும், எளிதில் ஆவி 

  OG Kol Ags Gs 
~~ 

படம் 24 

சளைகோஸ்மிஸ் கொச்சின்ஸைனன் ஸிஸ் ((1700815 cochinsinensis Pierre.) 

1. வளர் இயல்பு; 2, 4. wet; 3, மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 

5. அல்லி$ 0. மகரந்தத்தாள்கள்; 7, சூலகம்; 8, சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் 
தோற்றம்; 9. மலர் வரைபடம். 

புல்லி; 1 அல்லி; 5 மகரந்தத்தாள் ? 1)--தட்டு; 

52--சூல்முடி ; ே-சூற்பை. 

யாகும் தன்மையுடையதாகவும் இருக்கிறது. இலையின் வெளிப் 

புறத்தில் இந்த எண்ணெய்க்குழாய்ப் பகுதிகள் பல புள்ளிகளாகத்
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தெரிகின்றன. இலையடிச் செதில்களற்று, மாற்றடுக்கத்திலோ அல்லது 

எதிரடுக்கத்திலோ அமைந்துள்ளன. 

மலர்கள் : பெரும்பாலும் சைமோஸ் அல்லது ரெஸிமோஸ் 

வகை மஞ்சரிகளிலும், அரிதாகத் தனி மலர்களாகவும் உள்ளன. 

ஆரச்சமச்சீருடையவை ; இருபாலானவை. அரிதாகச் சிலவற்றுள் 

ஒருபால் மலர்கள் உள்ளன. உ.ம். ovr Caren say (Zanthoxy- 

1யா), தொட்டாலியா (1௦042142). பெரும்பாலும் ஐந்தங்க மலர்களாக 

உள்ளன. அரிதாக நான்கு அல்லது மூன்றங்க மலர்கள் உள்ளன. 

உ.ம். ரூதா (302), டிக்தாம்னுஸ் (19400 வ௩மய) என்ற பேரினத்தின் 

மலர்கள் இருபக்கச் சமச்சிருடையவை. சூலகத்தினடியில் கிண்ணம் 

போன்ற தட்டு சூலகத்திற்கும், மகரந்தத்தாள் வட்டத்திற்கும் 

இடையே உள்ளது. 

புல்லி வட்டம் : மூன்று முதல் ஐந்து இணையாத புல்லிகளை 

உடையது. புல்லிகள் அடிப்பாகத்தில் மட்டுமிணைந்துள்ளன. ஒழுங் 

கற்ற திருகிதழமைவில் பொருந்தியுள்ளன. 

அல்லி வட்டம் : மூன்று முதல் ஐந்து இணையாத அல்லிகள் 

உள்ளன. அரிதாக அல்லிகள் யாவும் இணைந்துள்ளன. உ.ம். 

கோரியா (0௦௨). அரிதாக அல்லிகளற்றும் காணப்படுகின்றன. 

உ-ம். ஸாந்தோஸைலும் அலாதும் (2880111030 1ய0௩ alatum). 

தொடு இதழ் அல்லது ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : மூன்று முதல் பத்து மகரந்தத்தாள்கள் 

உள்ளன. சிலவற்றுள் இதற்கு அதிகமாகவும் உள்ளன. அடிப் 

படையில் இரண்டு வட்டங்களில் இருந்திருக்கின்றன. வெளி 

வட்டத்திலுள்ள தாள்கள் அல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புறமாக உள்ளன. 

இந்த நிலைக்கு ஓப்டிப்லோஸ்டிமோனஸ் நிலை (000101051000௩௦0$ 

Condition) எனப்பெயர். பெரும்பாலும் ஒரு வட்டத்தில் மட்டு 

முள்ளன. இவை புல்லிகளுக்கெதிராக அமைந்துள்ளன. அரிதாகச் 

சில தாள்கள் மலட்டுத் தாள்களாக உள்ளன. மகரந்தத் தாள்கள் 

யாவும் பூத்தளத்தட்டின் (1915௦) விளிம்பில் பொருந்தியுள்ளன. 

அரிதாக. மகரந்தத்தாள்கள் அல்லிகளுடன் இணைந்துள்ளன. 

மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. உள்நோக்கி 

யுள்ளது. நீளப்போக்கில் வெடிக்கிறது. 

சூலகம் : மேல்சூற்பை உடையது. மூன்று முதல் ஐந்து சூல் 

இலைகளாலிணைந்தது. அரிதாகப் பல சூல் இலைகளால் இணைந்த 

சூலகமாக உள்ளது. மூன்று முதல் ஐந்து சூல் அறைகள் உள்ளன. 

ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒன்று முதல் பல சூல்கள் அச்சு சூல் 

ஓட்டமைவில் பொருந்தியுள்ளன. அரிதாகச் சூற்பையில் ஒரு சூல்
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அறை மட்டுமுள்ளது. உ.ம். ,பெரோனியா எலிஃபந்தும் (Feronia 
elephantum). இதில் பல சூல்கள் சூலகச் சுவர் ஒட்டமைவில் 

பொருந்தியுள்ளன. சூல் தண்டு சூல் இலைகளின் எண்ணிக்கையில் 

இருக்கிறது. பல சூல் தண்டுகள் ஓன்றாக இணைந்துள்ள தால் ஒரு 
சூல்தண்டு மட்டுமுள்ளதுபோல் தோன்றுகிறது. சூல் முடி பருத்து 
உருண்டையாகவோ அல்லது தட்டையாகவோ இருக்கிறது. 

கனி: ஹெஸ்பெரிடியம் (பொ) அல்லது இறகமைந்த 

enti (Winged drupe) அல்லது காப்சூல் வகைக் கனிகளாக 
உள்ளன. 

விதை: கரு நிமிர்ந்தோ அல்லது வளைந்தோ காணப்படுகிறது. 
சித்ருஸ் (2) இனங்களில் பல கருக்கள் உள்ளன. முகை சூழ் 
கதுசையுடையதாகவோ அல்லது அற்றோ இருக்கலாம். 

எங்லர் (7), கனிகளின் வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் 

இக்குடும்பத்தை ஐந்து துணைக்குடும்பங்களாக வகைபடுத்தி 

யுள்ளார். 

துணைக்குடும்பம் 1. ரூதாய்டியே (1₹ப௦1ம6௧௦) : நான்கு முதல் 
ஐந்து சூல் இலைகளால் ஆகிய சூலகமூடையது. 

துணைக்குடும்பம் 2. ஃபிலின்டர்ஸியாய்டியே (Flindersioideae) : 
அறைவெடி. அல்லது சுவர்வெடி காப்சூல் கனியையுடையது. இதன் 

பேரினங்கள் யாவும் மரங்கள், 

துணைக்குடும்பம் 3. ஸ்பேதிலியாய்டியே (Spatheleioideae) : 
இறகமைப்புடைய ட்ரூப் கனி உடையது. 

துணைக்குடும்பம் 4. தொட்டாலியாய்டியே (Toddalioidese) 
உலர் ட்ரூப் கனியுடையது. 

துணைக்குடும்பம் 5. BAe eAuminaGw (Aurantioideae) : 
பெர்ரி அல்லது ஹெஸ்பெரிடியம் வகைச் சதைக் கனியுடையது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பல, பழச்செடிகளாகப் பயிரிடப்படு 

கின்றன. 

1. சித்ருஸ் (ரோ) பேரினத்தின் பல இனங்கள், வகைகள், 
எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி, பம்பளிமாஸ் என்று அழைக்கப் 
படுகின்றன. .
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சித்ருஸ்மெடிக்கா (0. medica)—sranieens. A. osGeoretr slew 
(C, sinensis) —e1 SHS Gq. சி. ரெத்திகுலாத்தா (C., reticulata)— 
கமலா ஆரஞ்சு. சி. டெகுமானா (C. decumana)—wibuofiorey, 

2. ஃபெரோனியா எலிஃபந்தும் (1"81௦14௨ ரகம -விளாம் 
பழ மரம், 

3. ஈகிள் மார்மிலாஸ் (46216 மாகார10105) வில்வமரம். இதன் 
கனி, இலை மூதலியன மருந்தாகப் பயன் படுகின்றன. 

4. க்ளோரோசைலான் ஸ்வைத்தீனியா (11௦7029100 swiete- 
nia): இதன் மரம் மிகவும் உறுதி வாய்ந்தது. கட்டிடங்களுக்குப் 
பயன்படுகிறது. 

5. முர்ரேயே கீனிஜியை (18 யாவுக 1$௦0ஊர்தம)--கருவேப்பிலை, 

6. ரூதா (௩0௨), முர்ரேயா (14மாவுர௨) போன்றவைகள் 

பூங்காக்களிலும், தோட்டங்களிலும் வளர்க்கப்படுகின் றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. அட்லாந்தியா (4௧௦1௨): முள்வளரிகளைக் கொண்ட குறுஞ் 
செடிகளாகவும், மரங்களாகவும் உள்ளன. ஒரு சிற்றிலை கொண்ட 

கூட்டிலையாக உள்ளது. மாற்றடுக்கத்திலமைந்தது. மலர்கள் இலைக் 

கோணங்களில் உள்ள ஃபேசிக்கல் மஞ்சரியில் உள்ளன. புல்லி 

வட்டம் 3-5 புல்லிகளையும், அல்லிவட்டம் 3.5 அல்லிகளையும் கொண் 

டுள்ளது. 6-8 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் 2-4 சூல் 

அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. பெர்ரி வகைக் கனியையுடையன 

௮. மோனோஃபில்லா (க. ௦௩௦11118 மே), அ. ரெஸிமோசா 

(A. racemosa W & A.), 9}. magssloow (A. wightii Tan.). 

2. தொட்டாலியா (1௦00811௨) : முட்களைக் கொண்ட ஏறு 
கொடிகளாகவோ அல்லது குறுஞ்செடிகளாகவோ உள்னன. மூன்று 

சிற்றிலகளைக்கொண்ட கூட்டிலைகள் உள்ளன. மலர்கள் ஒரு 

பாலானவை;  இலைக்கோணத்தில் அல்லது நுனியில் உள்ள 

மஞ்சரியில் உள்ளன. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும் தொடு இதழமை 

வில் உள்ளன. ஆண் மலர்களில் 53 மகரந்தத்தாள்கள் இருக்கின் றன. 

சூலகம் 5 சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு சூல் 

அறையிலும் இரண்டு சூல்கள் உள்ளன. 

Qgr. g,Awmgslan (T. asiatica Lamk.). 

3. ஃபெரோனியா (1௭௦௦1௨): முட்களையுடைய மரம், 
இறகன்ன கூட்டிலைகள் மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. ஒருபால்
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மலர்களும் இருபால் மலர்களும் ஒரே மரத்தில் உள்ளன. 5 புல்லி 

களும் 5 அல்லிகளும் உள்ளன. 10-12 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

9-6 சூல் அறைகளைக் கொண்ட சூலகமூடையது. ஓவ்வொரு சூல் 

அறையிலும் பல சூல்கள் இருக்கின்றன. பெர்ரி வகைக்கனி உள்ளது. 

ஃபெரோனியா எலிஃபந்தும் (17. 6: கமா Corr.), 

4. க்ளோரோசைலான் (041௦௦010௦0) : இறகன்ன கூட்டிலை 
களையுடைய மரம். மலர்கள் சிறியவை. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும் 

உள்ளன. அல்லிகள் காம்புடையன. 10 மகரந்தத்தாள்கள் 

உள்ளன. சூலகம் மூன்று மடல்களையுடையது. மூன்று சூல் 

அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஓவ்வொரு சூல் அறையிலும் 8 சூல்கள் 

இருக்கின்றன. சூல் அறை வெடி காப்சூல் கனியுடையது. 

க்ளோரோசைலான் ஸ்வைத்தீனியா (0. ஊம்௭்ரர்க 190). 

குடும்பம் : மீலியேஸி 
(Family : MELIACEAE) 

50 பேரினங்களையும் 800 சிற்றினங்களையும் கொண்ட சிறிய 
குடும்பம், வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் அதிகமாக வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் மரங்களாகவும், குறுஞ் -செடிக 
ளாகவும் வளர்கின்றன. வெகு அரிதாகப் பூண்டுச் செடிகளாக 
உள்ளன. 

உ.ம். நரிகேமியா (1441௦௨0120). 

"இலைகள் : பெரும்பாலும் இறகன்ன கூட்டிலைகளாக உள்ளன. 
அரிதாகத் தனி இலைகளையுடையன. உ.ம். emer Auyid (Lansium), 
துர்ரேயா (102862). மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன.  இலையடிச் 
செதில்களற்றவை. பல் போன்ற கூர்மையான இலை விளிம்புடையது. 

மலர்கள் : சைமோஸ் அல்லது பேனிக்கல் வகை மஞ்சரியில் 
உள்ளன. மஞ்சரி தண்டின் நுனியிலோ அல்லது இலைக் கோணங் 
களிலோ உள்ளது. மலர்கள் ஆரச்சமச்சீருடையன. இரு 
பாலானவை ; அரிதாக ஒருபாலானவை. சிலவற்றுள் .இருபால் மலர் 
களும், ஒரே தாவரத்தில் இருக்கின்றன. 

2b. 9&Ceowm (Aglaia). 

புல்லி வட்டம்: நான்கு முதல் ஐந்து புல்லிகள் உள்ளன. 
புல்லிகள் அடிப்பாகத்திலிணை ந்தவை. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் 
உள்ளன.
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அல்லி வட்டம்: நான்கு முதல் ஐந்து அல்லிகள் உள்ளன. 

அல்லிகள் இணையாதவை, அல்லிகளின் அடிப்புறம் மகரந்தக் 

  
படம் 25 

அசாடிராக்தா இண்டிகா (&28017க௦171௨ indica A. Juss.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. wer; 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 
4, அல்லி; 5. மகரந்தத்தாள் வட்டம்; 6. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் 

தோற்றம் $ 7. மலர் வரைபடம், 
5. மகரந்தத்தாள் வட்டக் குழல்; புல்லி வட்டம் ; 

அல்லி வட்டம் ; &-மகரந்தத்தாள் வட்டம்; டே சூலகம். 

குழலுடன் இணைந்துள்ளது. திருகிதழ் அல்லது தொடுஇதழ் 
ஒழுங்கில் அமைந்துள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : எட்டு முதல் பத்து மகரந்தத்தாள்கள் 
உள்ளன. அரிதாக ஐந்து தாள்கள் மட்டுமுள்ளன. உ.ம்,
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அக்லேயா (&21௨1௦). மகரந்தத்தாள்கள் ஒரு கற்றையாக இணைந்து, 

கிண்ணம் போன்ற மகரந்த வட்டக் குழலுண்டாகிறது. அரிதாக 

மகரந்தத்தாள்கள் இணையாமல் உள்ளன. உ.ம். சிட்ரிலா 
_ (601618). சூலகத்திற்கும் மகரந்தத்தாள் வட்டங்களுக்கும் இடையே 
தேன் சுரக்கும் தகடு உள்ளது. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் 

கொண்டு நீளப்போக்கில் வெடிக்கிறது. 

சூலகம் : மேற் சூல்பையுடையது. இரண்டு முதல் ஐந்து சூல் 

இலைகளால் இணைந்தது. இரண்டு முதல் ஐந்து சூல் அறைகள் 
உள்ளன. அரிதாகப் பல சூல்கள் இருக்கின்றன; ௨-ம். ஸ்வைத்தீனியா 
(ர்க), சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டு ஒழுங்கில் அமைந்துள்ளன . 
சூல்தண்டு உருண்டையான அல்லது தட்டையான சூல் முடியைக் 

கொண்டிருக்கிறது. 

கனி: பெர்ரி, உ-ம். வால்சூரா (1௨12). காப்சூல். ௨-ம், 
துர்ரேயா (1'மாாக௦௨), நரிகேமியா (11௧1௦22118), ஸ்வைத்தீனியா 
(Swietenia), ட்ரூப். உ-ம். மீலியா (Melia). 

விதைகள்: உலர்கனிகளிலுள்ள விதைகள் மெல்லியதாகவும், 
இறகமைப்பும் கொண்டுள்ளன. 

இக்குடும்பம், இதனுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள குடும்பங்களி 

லிருந்து, மகரந்தக்குழல், உருண்டையான அல்லது தட்டையான சூல் 

முடி, இறகமைப்புடைய விதைகள், ஆகிய சிறப்பான பண்புகளைக் 

கொண்டு வேறுபட்டுள்ளது. மேலும் இக்குடும்பத்தின் இரவல் 

எண்ணெய்க் குழி இல்லை, 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

சிட்ரிலா தூனா (064161 10008), ஸ்வைத்தீனியா மஹோகோனி 
(Swietenia mahogoni), அசாடிராக்தா இண்டிகா (Azadirachta 
indica)—Ganiy, smut Geoflaactradisw (Khaya Senegalensis) 
ஆகியவற்றின் மரங்கள் மிகவும் உறுதியானவை. பல மரக் கருவிகள் 

செய்யப் பயன்படுகின்றன. இவை நிழல் தரும் மரங்களாகவும் 

வளர்க்கப் படுகின்றன. 

எங்லர் (1௩210) இக்குடும்பத்தை மூன்று துணைக்குடும்பங்களாக 

வகைபடுத்தியுள்ளார். 

1. சிட்ரிலாய்டியே (060161018626) : மகரந்தத்தாள்கள் இணை 
யாதவை. காப்சூல் வகைக் கனியுடையவை. விதைகள் மெல்லிய 

தாக உள்ளன. 

உ-ம். சிட்ரிலா (Cedrela).
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2. மீலியாய்டியே (Melioideae): மகரந்தத்தாள்கள் ஒரு 
கற்றையாக இணைந்துள்ளன. ட்ரூப் அல்லது காப்சூல் வகைக்கனி 

யுடையன. விதைகள் இறகமைப்பற்றுள்ளன. 

உ-ம். மீலியா (Melia), meGeraniyew (Xylocarpus). 

3. ஸ்வைத்தீனாய்டியே ($111618௩௦10௦௨௦) : மகரந்தத்தாள்கள் 
ஒரு கற்றையாக இணைந்துள்ளன. காப்சூல் வகைக் கனியுடையது. 

விதைகள் இறகமைப்புடையன. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் பல 

சூல்கள் உள்ளன. 

உ.ம். ஸ்வைத்தீனியா (6491616712). 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. சிட்ரிலா (Cedrela): நன்கு வளர்ந்த மரம். இறகன்ன 
கூட்டிலைகள் உள்ளன. மலர்கள் இருபாலானவை. வெளிர் நிற 

முடையவை. பேனிக்கல் மஞ்சரியில் உள்ளன. $ புல்லிகளும், 5 
அல்லிகளும் இருக்கின்றன. சூலகம் 5 சூல் இலைகளால் இணைந்தது. 

5 சூல் அறைகளையும், பல சூல்களையும் கொண்டுள்ளது. விதை 

இறகமைப்புடையது. 

சிட்ரிலா gs1@ (C. toona Roxb. et Rottl.). Qs டூனா சிலி 
யாத்தா (17௦௦0௨ (04௧1௨ 1௦2.) என்று இப்பொழுது பெயரிடப் 
பட்டுள்ளது. 

2... அசாடிராக்தா (&2௨04க042) : பெரிய மரம். இறகன்ன 
கூட்டிலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. இலை சாய்வாக 

உள்ளது. மலர்கள் இருபாலானவை. $5 புல்லிகளும் 5 அல்லிகளும் 

9-10 மகரந்தத் தாள்கள் ஒரு கற்றையாக இணைந்துள்ளன. மூன்று 

சூல் இலைகளால் ஆகிய இணைந்த சூலகமுடையது. மூன்று சூல் 

அறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் 2 சூல்கள் 

உள்ளன. டீரூப் வகைச் சதைக் கனியுடையது. 

அ. இண்டிகா (4. 104௦௧ A. Juss.). 

3. சைலோகார்புஸ் (28100கற18) : பெரிய மரம். கடலோரப் 
பகுதிகளில் வளர்கிறது. மலர்கள் இருபாலானவை. $ புல்லிகளும், 

4 அல்லிகளும், 8 ஒரு கற்றையாக இணைந்த மகரந்தத்தாள் களும், 

4 அறைகளைக் கொண்ட சூலகமும் உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் அறை 
யிலும் 2.12 சூல்கள் உள்ளன. காப்சூல் வகைக்கனியுடையது. 

சை. ஓப்ஒவாதுஸ் (26. ௦008 &. Juss.).
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தொகுதி : சேப்பின்டேலிஸ் 
(Order: SAPINDALES) 

இத்தொகுதியிலுள்ள குடும்பத் தாவரங்கள் பெரும்பாலும் 

மரங்கள். மலர்கள் இருபாலானவை. சிலவற்றுள் ஒருபால் மலர்கள் 

உண்டு. இருபக்கச் சமச்சீருடையவை. மேற்சூலகமுடைய 

ஹைபோகைனஸ் மலர்கள். ் 

குடும்பம் 2 அனகார்டியேஸி 

(Family: ANACARDIACEAE) 

73 பேரினங்களும் 600 சிற்றினங்களும் இதில் உள்ளன. பெரும் 

பாலும் வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின் றன. 

வளர் இயல்பு: குறுஞ்செடிகளாகவும், மரங்களாகவும் 
உள்ளன. மரப்பட்டைகளில் ரெசின் (Resin) குழாய்கள் 

உள்ளன. ் 

இலைகள் : தனி இலைகளாக அல்லது கூட்டிலையாக உள்ளன. 
கூட்டிலையாக இருப்பின் இறகன்ன அல்லது உள்ளங்கையன்ன 

கூட்டிலையாக இருக்கின்றன. மாற்றடுக்கத்தில் உள்வன. அரிதாக 

எதிரடுக்கத்தில் உள்ளன. உ.ம். டொபீனியா (Dobinea). இலை 
யடிச் செதில்கள் இல்லை. 

மலர்கள் : தண்டின் நுனியிலோ அல்லது இலைக் கோணத் 

திலோ பேனிக்கல் மஞ்சரியில் உள்ளன. பெரும்பாலும் இரு 
பாலானவை. உ.ம். அனகார்டியும் (கர௧௦௨0100), புக்கனானியா 
(மய01க0 ௨1௨). ஒருபால் மலர்களும் பல தாவரங்களில் இருக்கின்றன. 
உ.ம். லான்னியா (Lannea), Ge ih sm & y ew (Semicarpus), 
Cammodlanit@) (Holigarna). 

சிலவற்றுள், ஒருபால் மலர்களும், இருபால் மலர்களும் ஒரே 
தாவரத்தில் உள்ளன. இந்த நிலைக்குப் பாலிகேமஸ் (1௦14280008) 
என்று பெயர். மலர்கள் ஆரச் சமச்சீருடையவை. இதழ்கள் இரு 
சீர் வரிசையில் அமைந்துள்ளன. பூத்தளம் தட்டையாகவோ, நீட்ட 
மாகவோ அல்லது உருண்டையாகவோ உள்ளது. சூலகம் சில 
வற்றுள் பெண்ணகக் காம்புடையதாய் உள்ளது. 

உ.ம். மெலனோரீயா (1461002711002) ,
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புல்லி வட்டம் : மூன்று முதல் ஐந்து புல்லிகள் உள்ளன. 
சூலகத்துடன் அடிப்பாகத்தில் இணைந்த நிலையில் உள்ளன. ஒழுங் 
கற்ற திருகிதழமைவில் இருக்கின்றன. 

     6 7 

தே & (டு | “தகா Bek 

படம் 26 

ArATE Ud PANIC SB Hod (Anacardium occidentale Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; ௨ மலர் $ 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 
4. மாங்கிஃபெரா Glvsriyam (Mangifera indica Linn.)—ueot; 5, கனியின் 
தீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 0. கனியின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 7, மலர் 
வரைபடம், 

11 பூத்தளம்? ௦ கனி வெளியுறை ; 

நடு உறை; 0--உள் உறை,
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அல்லி வட்டம்: மூன்று முதல் ஐந்து அல்லிகள் உள்ளன. 
அல்லிகள் இணையாதவை. அரிதாக அல்லிகளற்ற மலர்கள் காணப் 

படுகின்் றன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : அடிப்படையில் 10 மகரந்தத்தாள்கள் 
இரண்டு வட்டங்களில் இருக்கின்றன. இவற்றுள் ஒரு மகரந்தத்தாள் 
மட்டும் வளமை பெற்றுள்ளது. மற்றவை சிறியவைகளாகவும், 

பயனற்றவையாகவும் உள்ளன. உ-ம். மாங்கிஃபெரா (14௨௦௨11672) , 
அனகார்டியும் (&௨௦வாப்ர்பா). சிலவற்றுள் 5 மகரந்தத்தாள்கள் 

உள்ளன. இவையாவும் வளமை பெற்றுள்ளன. உ.ம். ரூஸ் (13105). 

மகரந்தத் தாள்கள் இணையாதவை. மகரந்தத்தாள் வட்டத்திற்கு 

அடியில் உள்ள தட்டின் (195௦) விளிம்பில் பொருந்தியுள்ளன. 

மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

சூலகம் : மேற்சூல்பையுடையது. மூன்று சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது, ஆனால் ஒரு சூல் இலை மட்டும் வளமை பெற் 

றுள்ளது. ஒரு சூல் அறை மட்டுமுள்ளது. வெகு அரிதாக ஐந்து 
சூல் இலைகளாலிணைந்து 5 சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

உ-ம். புக்கனானியா (80௦1௨0௨௦1௨). இதில் ஒரே ஒரு சூல் மட்டு 
முள்ளது. சூலகம் ஒரே சூலறையைக் கொண்டிருப்பின் ஒரு சூல், 

சூலகச் சுவர் ஒஓட்டமைவில் பொருந்தியுள்ளது. சூல்தண்டு சூற் 

பையின் மேற்புறத்திலிருந்ததோ அல்லது பக்கவாட்டிலிருந்தோ 

தோன்றுகிறது. 

கனி : ட்ரூப் அல்லது நட் என்ற கொட்டைக் கனி உடையது. 

விதைகள் : முளைசூழ் தசையற்று வளைந்த கருவைக் கொண் 

டுள்ளன. 

எங்லர் (02160) இக்குடும்பத்தைப் பல பிரிவுகளாக வகை 
படுத்தியுள்ளார். 

பிரிவு 1. அனகார்டியே (0௨0௮10162௦) : ஒரு சூல் இலை மட்டும் 
வளமை பெற்றுள்ளது. இலைகள், தனி இலைகளாக உள்ளன. 

உ-ம். அனகார்டியும் (402௦ஊ0ம01), மாங்கிஃபெரா (142௦21- 
fera). 

பிரிவு 2. ஸ்பான்டியடியே (50101௨06௨௦) : பெரும்பாலும் கூட்டிலை 
களாக உள்ளன. சூலகம் பல சூல் இலைகளால் இணைந்தது. 

சூல் அறையில் ஒரு சூல் மட்டுமுள்ளது. 
உ.ம். ஸ்பான்டியாஸ் (5000 0185).
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பிரிவு 3. ரோயியே (15110௦௧௦) : சூற்பை பூத்தளத்துடன் பொருந் 
தாமல், தனித்திருக்கிறது. ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு அதில் 

ஒரு சூல் மட்டுமுள்ளது. 

உ.ம். ரூஸ் (31). 

பிரிவு 4. செமிகார்பியே (880௦810௦௨௦) : சூற்பை பூத்தள த்தினுள் 

புதைந்துள்ளது. 

உ.ம். செமிகார்புஸ் (5000௨10025). 

பிரிவு 5. டொபினியே (Dobineae): தனி இலைகளைக் கொண் 
டுள்ளது. ஒரு சூல் இலையால் ஆகிய ஓரிலைச் சூலக 

முடையது. பூவிதழ்களற்றது. 
உ.ம். டொபினியா (1001௦௨). 

இக்குடும்பம், மரப்பட்டைகளில் ரெசின் குழாய்களைக்கொண்டும், 

சூலகத்தில் ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு, ட்ரூப் வகைக் 

கனியைக் கொண்டுமிருப்பதால் இதனோடு தொடர்புடைய குடும்பங் 

களிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது. 

இக்குடும்பம் எல்லா வகைபாட்டியல் வல்லுநர்களாலும் 

சேப்பின்ேடேலிஸ் என்ற தொகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஹேலியர் (17வ11ம21) கருத்துப்படி, இக்குடும்பம் ரூட்டேசி குடும்பத்தி 
லிருந்து தோன்றியிருக்க வேண்டும். ஹட்சின்சன் (Hutchin- 

son) சேப்பின்டேலிஸ் தொகுதியிலுள்ள குடும்பங்களில், இக் 

குடும்பம் மிகவும் முன்னேற்றமடைந்த குடும்பங்களுள் ஒன்றாகக் 

கருதுகிறார். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. அனகார்டியும் ஒக்சிடெந்தேல் (&௦௨௦௨01011 (0௦௦00௦071௨1௦) 2 
முந்திரி. இதன் பழமும், விதையும் சுவையானது. 

2, மாங்கிஃபெரா இண்டிகா (1க0௦116க 10010௧) : மாமரம். 

3. பிஸ்தாஸியா வீரா (1௧௦௧ ஏல) : பிஸ்தா மரம். 

4, தாக்ஸிகோடெண்ட்ரான் வெர்னிஸிஃபெரா (1௦::3௦௦040- 

dron vernicifera) : வார்னிஷ் மரம். இதன் மரப்பட்டையிலிருந்து 

வார்னிஷ் தயாரிக்கப்படுகிறது.
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5. ஸ்கைனாப்சிஸ் (5௦14௦௦1818) : இதன் மரப்பட்டையிலிருந்து 
டேனின் (1 ஊம்) என்ற அமிலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது தோல் 

பதனிடப் பயன்படுகிறது. 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. அனகார்டியும் (&ப்ககாப10) : சிறு மரங்கள். மாற்றடுக்கத் 
லமைந்த தனி இலைகள். இலையடிச் செதில்களற்றவை, மலர்கள் 

சிறியவை. இருபால், ஒருபால் ஆகிய இருவகை மலர்களும் உண்டு. 

பேனிக்கல் மஞ்சரியில் உள்ளன. $ புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும், 8-10 
மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. ஒரு தாள் மட்டும் பெரியது. சூலகம் 
ஒரு சூல் அறையையுடையது. 1 சூல் கொண்டுள்ளது. விதை சிறு 
நீரக வடிவமானவை. - 

அ. ஒக்ஸிடெந்தேல் (&. 0௦௦1086116 140௨.) . 

2. லானியா (1.௨௦௭௨௨) : ஒதிய மரம். இதுவே முன்பு ஒடைனா 
(0010௨) என்ற பெயரைக் கொண்டிருந்தது. மிருதுவான கிளைகளைக் 
கொண்ட மரம். இறகன்ன கூட்டிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. 
இலையடிச் செதில்களற்றது. மலர்கள் ஒருபாலானவை. 4 புல்லி 
களும், 4 அல்லிகளும் உள்ளன. தேன் தட்டு 8 மடல்களையுடையது, 
ஆண் மலர்களில் 8 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. பெண் மலர்களில் 
நான்கு சூல் அறைகளைக் கொண்ட சூலகம் உள்ளது. நான்கு சூல் 
தண்டுகள் இருக்கின்றன. கனி.ட்ரூப். லா. கொரொமேன்டலிக்கா 
[L. Coromandelica (Houtt.) Merr. Odina Wodier Roxb.]. 

வரிசை : கேலிசிஃப்ளோரே 

(Series: CALYCIFLORAE) 
புல்லிகள் சூலகத்துடன் இணைந்துள்ளன. பூத்தளம் கோப்பை 

வடிவத்திலுள்ளது. பெரும்பாலும் கீழ்ச் சூலகமுடையன , 

தொகுதி : ரோசேலிஸ் 

(Order : ROSALES) 

மலர் உறுப்புகள் அடுக்காக அமைந்துள்ளன. ஐந்தங்கமுடை 
பவை. மகரந்தத்தாள்கள் பல வட்டங்களில் உள்ளன. சூலகம் 
இணையாத அல்லது இணைந்த சூல் இலைகளையுடையது.
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குடும்பம் : லெகுமி6னாஸே 

(Family : LEGUMINOSAE) 

இக்குடும்பம் ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம் குடும்பங்களின் மிகப் பெரிய 

குடும்பங்களுள் ஒன்றாகும். 

550 பேரினங்களும், 18,000 இனங்களும் உள்ளன. உலகின் 
எல்லாப் பகுதிகளிலும் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு : பலவகைப் பட்டது. பல ஒரு பருவ அல்லது 

பல பருவப் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. 

உ.ம். திரிஃபோலியும் (140014), இண்டிகோஃபெரா (1001- 
01212), மிமோஸா (Mimosa). 

பல குறுஞ்செடிகளாக வளர்கின்றன. 

உ.ம். சீஸல்பீனியா (க௧௦5வ101012), கேஸியா (க), 

சில மரங்களாக வளர்கின்றன. 

உ.ம். டால்பெர்ஜியா (வட்ல), தீரோகார்புஸ் (Pterocarpus), 

Hriofler@ev (Tamarindus), »jGadlum (Acacia). 

சில ஏறுகொடிகளாகவும், சுழற் கொடிகளாகவும் உள்ளன. 

... உ.ம், பைசும் (லம), கிளைதோரியா (0௦:12), கனவேலியா 

(Canavalia), GLrel&amew (Dolichos). 

Geugieflue (Neptunia), 2 sv & @ iB or (Aeschynomene) 
போன்றவைகள் நீர்வாழ் பூண்டுச் செடிகள். 

இலைகள் : தனி இலைகளாகவோ அல்லது பெரும்பாலும் 
இறகன்ன அல்லது உள்ளங்கையன்ன கூட்டிலைகளாகவோ இருக் 

கின்றன. இலைக்காம்பின் அடிப்புறம் பருத்து உருண்டையாக 

உள்ளது. இதற்குப் பல்வைனஸ் (191005) எனப் பெயர். மாற்றடுக் 

கத்தில் அமைந்துள்ளன. இலையடிச் செதில்களஞுடையன. இலையடிச் 

செதில்கள், இலை முட்களாகவோ அல்லது சிற்றிலைகள் போன்றோ 

மாற்றமடைந்துள்ளன. ஏறு கொடிகளின், இலையடிச் செதில்கள் 

பற்றுக் கம்பிகளாக உருமாற்றம் கொண்டுள்ளன. அரிதாகச் சில 

வற்றுள், முழு இலையும் பற்றுக் கம்பியாக மாற்றமடைந்துள்ளது. 

உ.ம். லெதைருஸ் அஃபாகா (1. வ்ரமய8 aphaca). 

மலர்கள்: தண்டின் நுனியில் அல்லது இலைக் கோணங்களில் 

உள்ள ரெசிம் மஞ்சரியில் உள்ளன. சிலவற்றுள் அம்பல் அல்லது 

கோரிம்ப் மஞ்சரிகளுள்ளன. மலர்கள் இருபாலானவை? பெரும் 
வ iy டு
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பாலும் இருபக்கச் சமச்சிருடையவை,. பூத்தளம் கோப்பை போன் 

றுள்ளது. இதழ்கள் இரு சீர் வரிசைகளிலுள்ளன. 

புல்லி வட்டம்: ஐந்து இணைந்த அல்லது இணையாத புல்லி 

களை உடையது. தொடு இதழ் அல்லது ஒழுங்கற்ற திருகிதழ் 
ஒழுங்கில் அமைந்துள்ளன. புல்லி வட்டத்திலுள்ள தனித்த இதழ் 

வழக்கத்திற்கு மாறாக மலரின் முன்புறத்திலமைந்துள்ளது. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லது இணைந்த 

அல்லிகளையுடையது. அல்லிகள் ஒழுங்காகவோ அல்லது ஒழுங் 

கற்றோ இருக்கின்றன. தொடு இதழ் அல்லது ஒழுங்கற்ற திருகிதழ் 
ஒழுங்கில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பெரும்பாலும் பத்து மகரந்தத் தாள்கள் 
உள்ளன. சிலவற்றுள் பல தாள்கள் உள்ளன. தாள்கள் 

இணையாமலோ அல்லது பெரும்பாலும் ஒரு கற்றையாக இணைந்தோ 

உள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளை உடையது. 

சூலகம் : மேற்சூல்பையுடையது. ஒரு சூல் இலையால் ஆகிய 
தால் ஓரிலைச் சூலகம் என அழைக்கப்படுகிறது. சூற்பையில் ஒரு 

சூல் அறை உள்ளது. சூலகம் சிறு காம்பு கொண்டு, கோப்பை 

போன்ற பூத்தளத்தின் நடுவிலிருந்து தோன்றுகிறது. இரண்டு முதல் 
பல சூல்கள் விளிம்படுத்த சூல் ஒட்டு அமைவில் உள்ளன, 

கனி: லெகும் அல்லது லொமென்டம் வெடிகனி. 

மலரமைப்பின் வேறுபாடுகளைக் கருதி, பெந்தமும் ஹாுக்கரும் 

இக்குடும்பத்தை மூன்று துணைக்குடும்பங்களாக வகைபடுத்தியுள் 

ளார்கள். ஆனால் பலர் இத்துணைக்குடும்பங்களை மூன்று தனிக் 

குடும்பங்களாகக் கருதுகின்றனர். 

குடும்பம் 1. பேபிலியொனேஸி 

(Family 1. PAPILIONACEAE) 
இது ஃபாபேஸி (17௨௨௦௦௨௦) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 375 

பேரினங்களையுடையது. உலகின் எல்லாப் பாகங்களிலும் வளர் 
கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பலவகைப்படும். தரையில் படர்ந்தோ அல்லது 

நிமிர்ந்தோ வளர்கின்ற பூண்டுச் செடிகள்.
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உ.ம். இண்டிகோஃ பெரா (10/2௦1212), Geurteaflum (Zornia), 

அராக்கிஸ் (&ரக௦145), திரிஃபோலியும் (1114014002), தெஃப்ரோஸியா 

  
: ® [62] ட ரல eT 

படம் 27 

குரோதலாரியா wrutef..GurOusr (Crotalaria laburnifolia Linn.) 

1. வளர் இயல்பு 2. மலர் $ 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 

4, மகரந்தத்தாள் வட்டக் குழல்; 5, கனி; 0, மலர் வரைபடம், 

புல்லி; 510--கொடி அல்லி; Keel—urasded; Wing—Amacdsd. 

(Tephrosia), குரோதலாரியா (000181௨718), அலிசிகார்புஸ் 
(Alysicarpus).
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ஏறு கொடிகள் : உ-ம். பைஸும் (1), லதைருஸ் (121103 
rus), alslum (Vicia). 

Heras Garpaser: 2.1. &MdérCgrflwm (Clitoria), 9460 
(Abrus). 

நீர்வாழ் செடி: அஸ்கினாமீன் (4௦50170010). 

முட்களையுடைய குறுஞ்செடிகள் : உ-ம். ஊலக்ஸ் (116320. 

மரங்கள் : ௨-ம். பொங்கேமியா (௦௦2௨42), .தீரோகார்புஸ் 
(Pterocarpus), Lra@uiasium (Dalbergia). 

தாவரங்களின் வேர்ப் பகுதிகளில் பல வேர் முண்டுகள் (1௩௦௦1 
௦01168) காணப்படுகின்றன. இதனுள் நைட்ரஜன் என்ற வாயுப் 

பொருளைச் சேமித்து வைக்கும் திறன் பெற்ற பல பாக்டீரியா நுண் 

கிருமிகள் உள்ளன. தாவரங்களுக்கு வேண்டிய நைட்ரஜன் உரச் 

சத்து பெரும்பாலும் வேர்முண்டுகளிலிருந்து கிடைக்கிறது. 

இலைகள் : பெரும்பாலும் இறகன்ன அல்லது உள்ளங்கையன்ன 
கூட்டிலைகளாகவோ அல்லது அரிதாகத் தனி இலைகளாகவோ 

உள்ளன. சிலவற்றின் இலைகள் அசைவியக்கம் கொண்டுள்ளன. 

உ.ம். டெஸ்மோடியும் (10௦500001௦), திரிஃபோலியும் (1112௦11011) . 
இலையடிச் செதில்களுடையவை. மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. 

மலர்கள் : தண்டின் நுனியிலோ அல்லது இலைக் கோணங் 
களிலோ அமைந்துள்ள ரெசிம் மஞ்சரியில் உள்ளன. சிலவற்றுள் 

தனி மலர்களாக உள்ளன. இருபாலானவை, இருபக்கச் - சமச் 

சீருடையவை. பூவடிச்செதில், பூங்காம்புச் செதில்களுடைய 

காம்புடைய மலர்கள். 

புல்லி வட்டம்: ஐந்து இணைந்த புல்லிகளையுடையது. புல்லி 
வட்டம் கோப்பை வடிவிலுள்ளது. தொடு இதழ் அமைவில் 

உள்ளன. புல்லி வட்டத்திலுள்ள தனித்த இதழ் இதழ்வழக்கத் 

திற்கு மாறாக மலரின் முன்புறமமைந்துள்ளது. 

அல்லி வட்டம் : ஐந்து இணையாத அல்லிகளை உடையது. 
அல்லிகள் ஒழுங்கற்றவை. அல்லிவட்டம் வண்ணாத்திப் பூச்சி 

உருவமைப்பு (1௨ற11101206008) கொண்டிருப்பது இக்குடும்பத்தின் 

சிறப்பான பண்பாகும். serdar கீழ்நோக்கிய ஒழுங்கற்ற 

திருகிதழமைவில் பொருந்தியுள்ளன. மலரின் பின்புறமுள்ள அல்லி 

மிகவும் பெரியது. இதற்குக் Van get (Standard petal) ersore’s 
பெயர். பக்கவாட்டில் உள்ள இரண்டு அல்லிகள் இறகு. போன்
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misrar arco AmacvdeGactr (Winged petals) எனப் பெயருடையன. 

முன்புறத்திலுள்ள இரண்டு அல்லிகளும் இணைந்து படகு போன்ற 
அமைப்புடையதால் இதற்குப் படகல்லி (8661-02௨1) எனப் பெயர். 

இப்படகல்லியினுள் சூலகமும், மகரந்தத்தாள்களும் பாதுகாப்பாக 

உள்ளன. கொடி அல்லி பெரியதாகவும், கவர்ச்சியாகவும் இருப் 

பதால், பூச்சிகளை மலரின்பால் கவர்கின்றன. இறகல்லிகளிரண்டும் 

பூச்சிகள் தங்கும் மேடையாகப் பயன்படுகின் றன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பத்து மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

தாள்கள் யாவும் ஒற்றைக் கற்றையாக அல்லது இரட்டைக் கற்றை 

களாக இணைந்துள்ளன. இரட்டைக் கற்றைகளாக இருப்பின் 

ஒன்பது தாள்கள் ஒரு கற்றையாகவும், மேற்புறத்தில் உள்ள ஒரு 

தாள் மற்றொரு கற்றையாகவும் உள்ளன. சிலவற்றுள் கற்றைக்கு 

ஐந்து தாள்களாக உள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளை 

யுடையது. 

சூலகம் : மேற்சூற்பையுடைய ஓரிலைச் சூலகம். கோப்பை 

போன்ற பூத்தளத்தின் நடுவிலிருந்து சிறு காம்பு கொண்டு தோன்று 

கிறது. சூற்பை நீண்டு தட்டையாக உள்ளது. ஒரு சூல் அறை 

யுடையது. பல சூல்கள் விளிம்படுத்த சூல் ஒட்டமைவில் பொருந்தி 

யுள்ளன. சூல்தண்டு நீளமானது. சூல்முடி எளிமையானது. 

் கனி: லெகும் என்ற இருபுற வெடிகனி, 

மகரந்தச் சேர்க்கை: அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை பூச்சிகளின் 

மூலம் ஏற்படுகிறது. மலரில் மகரந்தப்பை முதலில் பருவமடை கிறது. 

சூலகத்தினடியில் தேன் நிரம்பியுள்ளது. நீளமான உறிஞ்சிகளை 

யுடைய தேனிக்கள், வண்ணாத்திப் பூச்சி போன்றவைகள் மட்டும் 

மலரை நாடி வருகின்றன. அல்லி வட்டத்தினமைப்பு அயல் 

மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படப் பெரிதும் உதவுகிறது. சூலகமும், 

மகரந்தத் தாள்களும் படகல்லியினுள் மூடப்பட்டுள்ளதால் மழை 

நீரிலிருந்து பாதுகாக்கப் படுகின்றன. இரண்டு இறகல்லிகளும் 

பூச்சிகள் தங்கும் மேடையாக அமைகின்றன. கொடி அல்லி 

பூச்சியைத் தன்பால் கவர்கிறது. மலரை நாடி வரும் பூச்சிகள், 

இறகல்லிகளின் மேல் அமர்ந்து, கொடியல்லியைத் தன் தலையால் பின் 

பக்கம் தள்ளுகின்றன. இந்தச் செய்கையால் இறகல்லிகளும் 

படகல்லியும் கீழ்நோக்கித் ' தள்ளப்படுகின்றன. படகல்லியினுள் 

உள்ள மகரந்தத்தாள்களும் சூலக முடியும் வெளியே கொண்டு உரப் 

படுகின்றன. சூல்முடி, பூச்சியின் வயிற்றுப் பாகத்தில் படுகிறது. 

ஏற்கெனவே வேறு மலர்களிலிருந்து கொண்டு வந்த மகரந்தத் 

தூள்கள் சூல்முடியின்மீது தூவப்பட்டு அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை
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ஏற்படுகிறது. மகரந்தச் சேர்க்கைக்குப் பிறகு மலரின் உறுப்புகள் 

பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வரப்படுகின் றன. 

இத்துணைக்குடும்பம் லெகுமினேஸேயின் மற்ற இரு துணைக் 
குடும்பங்களுடன் பல பண்புகளால் ஒத்திருக்கிறது. ஆனால், பத்து 

இணைந்த மகரந்தத் தாள்களைக் கொண்டும், பேபிலியொனேசியஸ் 

(Papilionaceous) #000 ott gong உடையதாலும், கீழ் நோக்கிய 

ஒழுங்கற்ற திருகிதழ் அமைவில் உள்ள அல்லிகளைக் கொண்டுள்ள 

தாலும்,  இக்குடும்பம் மற்றத் துணைக்குடும்பங்களிலிருந்து வேறுபட் 

டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பம் மிகுந்த பொருளாதாரச் சிறப்பு வாய்ந்தது. இக் 

குடும்பத் தாவரங்கள், பருப்பு வகைகளையும், காய்கறிகளையும், 

எண்ணெய், மரங்கள் ஆகியவைகளையும் நமக்குத் தருகின்றன. 

் பருப்பு வகைத் தாவரங்கள் : விதைகள் உணவாகப் பயன் 
படுகின்றன. 

1. கஜேனுஸ் கஜன் (வே/குப8 வர்கா) துவரை, 

2. சைசர் அரிதினும் (1௦8 கார்னர்ா)- கொண்டைக் கடலை, ' 

3. பைஸும் Fleyld (Pisum sativum)—uLL re, 

4 டோலிகோஸ் லாப்லாப் (Dolichos lablab) — gus, 
மொச்சை, 

5. டோலிகோஸ் பைஃப்ளோருஸ் (D. biflorus)—Qamrot ops 
செடி. 

6. «GueiGuraen apaiGan (Phaseolus mungo)—2® @5 6g). 

ஃபேஸியோலுஸ் திரிலொபாதுஸ் (P. trilobatus)\—uw my. 

8. கனவேலியா கிலேடியாதா (01௨921 gladiata)—eureir 
அவரை. 

11 காய்கறிச் செடிகள் : 

1. சையமோப்சிஸ் தெத்ர கொனலோபா (0௨0815 16412- 
20121008)--கொத்தவரை. 

2. ஸெஸ்பேனியா கிராண்டிஃபுளோரா (88% ஜக௩௦40௦ஐ) 

அகத்திக் கீரை, 

3. திரிகோனெல்லா ஃ.பீனும் கிரேகும் (Trigonella foenum 

graecum)—Glous Husa,
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11 எண்ணெய் வித்துகள் : 

1. அராகிஸ் ஹைபோஜியா (4௨௦148 131ற02௨௦௨)-- நிலக்கடலை. 

2. GQunmGaiwe AGerigm (Pongamia glabra)—ysias. 

IV நார் தரும் செடிகள் : 

1. குரோதலாரியா உன்சியா (௦81௧71 0௦௦௦௨)--சணல். 

7 பயன் தரும் மரங்கள் : 

1. டால்பெர்ஜியா லாதிஃபோலியா (Dalbergia latifolia)— 
ரோஸ்வுட், நாக்கமரம். 

2, தீரோகார்புஸ் ஸாந்தலினுஸ் (166100கறம8 santalinus)— 
சந்தன வேங்கை. 

3. பொங்கேமியா கிளேப்ரா (0தலமர்க ஐீஸாக)--புங்கை 
மரம். 

71 சாயப் பொருள் தரும் செடி: 

1. இண்டிகோஃபெரா டிங்தோரியா (1004120168 1100%௦718)-- 
அவிரி. இண்டிகோ எனப்படும் சாயம் எடுக்கப்படுகிறது. 

௩711 மருந்துச் செடிகள் : 

கிளைதோரியா டெர்னாதியா (0411071௧ நாமா) சங்குப் பூ. 

2, அப்ருஸ் பிரிக்கதோரியுஸ் (41108 நாகரா) --குண்டு 
மணிச் செடி. 

3. குரோதலாரியா Courel-.Gurelwe (Crotalaria laburni- 
10118)--கிலுகிலுப்பைச் செடி. ் 

71117 அஸ்கினாமீன் அஸ்பரா (4௦5௦0௦0௩௦6 ஊறாக)--நெட்டி. 
இதன் தக்கை சிறு பொம்மைகள் செய்யவும், மலர் வளையங் 

களிலும் பயன்படுகிறது. 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. கிளைதோரியா (001018) : சங்குப் பூ. ஏறு கொடிகள், 

இறகன்ன கூட்டிலைகளை உடையன. இலையடிச் செதில்கள் 
உள்ளன. தனி மலர்களாக இலைக் கோணங்களில் உள்ளன. பூவடிச் 

செதில், பூங்காம்புச் செதில்கள் கொண்ட காம்புடைய மலர்கள். 

ந புல்லிகள் உள்ளன. அல்லி வட்டத்திலுள்ள 5 அல்லிகளும் ஒழுங் 
கற்றவை. வண்ணுத்திப் பூச்சியின் உருவமுடையன, 10 மகரந்தத்
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தாள்கள் உள்ளன. 9--1 என்ற இரட்டைக் கற்றையாக உள்ளன. 

சூலகம் ஒரு சூல் இலையாலாகியது. சூற்பை ஒரு சூல் அறை கொண்டு, 

பல சூல்களை விளிம்படுத்த சூல் ஓட்டமைவில் உடையது. 

&l. Quite slum (C. ternatea Linn.). 

2. குரோதலாரியா (௦௨181௨) : பூண்டுச் செடிகளாகவோ 
அல்லது குறுஞ் செடிகளாகவோ உள்ளன. தனி இலைகளாகவோ 

அல்லது உள்ளங்கையன்ன மூவிலைக் கூட்டிலைகளாகவோ இருக் 

கின்றன. மலர்கள் ரெசிம் மஞ்சரியில் உள்ளன. மஞ்சள் நிற 

முடையவை. 5 புல்லிகள் இணைந்து, கோப்பை போண்ற புல்லி 

வட்டமுடையது. 10 மகரந்தத்தாள்கள் இணைந்து ஒரு கற்றையாக 
உள்ளன. 

குரோதலாரியா உன்சியா (0. 100௦௦௨ 1101.), கு. லாபர்னி 
“«Gur®ur (C. laburnifolia Linn.), @. swusemoungm (C. striata 
௦), கு. கிரஹாமியானா (0. grahamiana W.A.). 

3. gysvAenBor (Aeschynomene): தக்கை போன்ற 
தண்டுடைய மிதக்கும் நீர்வாழ் செடி. இறகன்ன கூட்டிலைகள் 

உள்ளன. சிற்நிலைகள் அசைவியக்கம் உடையவை. மலர்கள் 

மஞ்சள் அல்லது ஊதா நிறமுடையவை. புல்லி வட்டம் ஈருதடானது. 

10 மகரந்தத்தாள்கள் ஐந்து ஐந்தாக இரு கற்றைகளில் உள்ளன. 

அ. அஸ்பரா (&. ௨5ற0க 140.)) அ. இண்டிகா .(&. 1௩01௦8 

Linn.), 
’ 

குடும்பம் 2. சீஸல்பீனியேஸி 

(Family 2. CAESALPINIACEAE) 

135 பேரினங்களைக் கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலும் வெப்ப மண் . 
டலங்களில் வளர்பவை. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் மரங்களாகவும், குறுஞ்செடி 
களாகவும் இருக்கின்றன. 

உ-ம். :சீஸல்பீனியா (0க௦5வ]ற1ஈ1௨), பாகீனியா (Bauhinia), 
StwflerGev (Tamarindus), டெலொனிக்ஸ் (108௦1ம. 

அரிதாக பூண்டுச் செடிகளாகவும் உள்ளன. உ.ம். காஸியா 
சிற்றினங்கள் (வெக spp.),
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இலைகள் : மாற்றடுக்கத்திலமைந்த இறகன்ன கூட்டிலைகளாக 

உள்ளன. பல்வைனேட் அ௮மைப்புடையன,  இலையடிச் செதில்கள் 

உள்ளன, 

  
படம் 28 

காஸியா ஒக்ஸிடெந்தாலிஸ் (02554௧ ௦௦0148144118 14௩௩.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. woot; 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 

4. மகரந்தத்தாள்கள் ; 5. சூலகம் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 6. அல்லி வட்டம்; 

7. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 8, மலர் வரைபடம். 
18 புல்லி வட்டம்; ே-அல்லி வட்டம்; &--மகரந்தத்தாள் வட்டம்; 

ெசூலகம். ் 

மலர்கள் : ரெசிம் அல்லது கோரிம் என்ற மஞ்சரிகளில் 

உள்ளன. இருபாலானவை; ஒழுங்கற்றவை; இருபக்கச் சமச்
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சீருடையவை. மேற்சூலகம் கொண்ட ஹைபோகைனஸ் மலர்கள் 

பூவடிச் செதிலும், பூங்காம்புச் செதில்களும் உள்ள காம்புடைய 

மலர்கள். 

புல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத புல்லிகளை ஒழுங்கற்ற 
திருகிதழமைவில் கொண்டுள்ளது. ஓர் இதழ் மலரின் முன் புறத்தில் 

வழக்கத்திற்கு மாறாக உள்ளது. சிலவற்றுள் பின்புறமுள்ள இரண்டு 
புல்லிகள் இணைந்துள்ளன. 

உ.ம். தாமரின்டுஸ் (1'காரவாம்ர01.). 

அல்லி வட்டம் : ஐந்து இணையாத அல்லிகள் மேல் தோக்கிய 
ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. அல்லிகள் காம்புடையவை. 

அரிதாகச் சிலவற்றுள் அல்லி வட்டம் முன்புற அல்லிகளற்றிருக்கும். 

உ.ம். gsruofler@ev (Tamarindus). 

வெகு அரிதாகச் சிலவற்றுள் அல்லிகளில்லை. 

உ.ம். செரதோனியா (2௦௦12), கோப்பெய் பெரா (லேவு- 
fera). 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : பத்து இணையாத மகரந்தத்தாள்கள் 
உள்ளன. பெரும்பாலானவற்றுள் சில தாள்கள் மலடுகளாக மாறிய 

தால் பத்துக்கும் குறைவான வளமுடைய தாள்களே உள்ளன. 

உ-ம். காஸியா சிற்றினங்கள் (088518 8றற.), தாமரின்டுஸ் 
இண்டிகா (1 ஊகார மட 100102). 

மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு நீளப் போக்கில் 
பிளக்கிறது. 

சூலகம்: கோப்பை போன்ற பூத்தளத்தின் நடுவிலிருந்து 
தோன்றுகிறது. ஒரு சூல் இலையால் ஆகியது. மேற்சூல்பை 

உடையது. ஒரு சூல் அறையில் பல சூல்கள் விளிம்படுத்த சூல் 

ஓட்டமைவில் உள்ளன. 

கனி: Geos (Legume). 

இக்குடும்பம், 10 இணையாத மகரந்தத்தாள்களை உடையதாலும், 

மேல் நோக்கிய ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ள அல்லிகளைக் 

கொண்டுள்ள தாலும், மற்ற இரண்டு துணைக்குடும்பங்களிலிருந்து 

வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன்தரும் தாவரங்கள் 

1. sSroflsr@siv Oley am (Tamarindus indica): புளிய 
myn, இதன் சதைப்பற்றுள்ள கனி புளியாகப் பயன் படுகிறது.
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2. ஹார்ட்விக்கியா ugpsa (Hardwickia binata): ஆச்சா 
மரம். பல மரக்கருவிகள் செய்யப் பயன்படுகிறது. 

3. காஸியா ஆரிகுலாதா (04551௧ ௨௮1௦018௨1௨), சீசல்பீனியா 
கோரியேரியா (Caesalpinia Coriaria), ஆகியவைகளின் மரப் 
பட்டையிலிருந்து டேனின் (18௩௦10) என்ற பொருள் தயாரிக்கப் 
படுகிறது. இது தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. 

் 4, பல, நிழல் தரும் மரங்களாகவும், பூச்செடிகளாகவும் வளர்க் 

கப்படுகின்றன. 

உ.ம். 1. சீஸல்பீனியா புல்கர்ரிமா ((வே63௨101018 0101121172) 
௨ மயிற்கொன்றை. 

2. போயின்சியானா ரீஜியா (1௦41௦௦1௨௭௨ ₹0816)--வாத நாராயண 
மரம். 

3. uréeflur yy flue (Bauhinia purpurea) —ussros, 
இருவாச்சி. 

4. காஸியாஃ பிஸ்துலா (வேக 156/௦) -- சரக்கொன்றை, 

5. சராகா அசோகா ($௨:௨௦௨ 8501:2) -- அசோக மரம். 

இக்குடும்பத்தின் சில பேரினங்கள் 

1. தாமரின்டுஸ் (1'ஊமகார்ப 006) ண: இறகன்ன கூட்டிலைகளைக் 
கொண்ட மரம். மலர்கள் கிளைகளின் நுனியில் உள்ள ரெசிம் மஞ் 

சரியில் உள்ளன. பூவடிச் செதிலும், பூங்காம்புச் செதில்களுமுள்ள 

காம்புடைய மலர்கள். புல்லி வட்டத்தில் நான்கு புல்லிகள் உள்ளன. 
அல்லி வட்டத்தில் மூன்று அல்லிகளே உள்ளன. மகரந்தத்தாள் 

வட்டத்தில் மூன்று மகரந்தத்தாள்களே வளமுடையவை. மற்றவை 

மலட்டுத் தாள்களாக உள்ளன. கனி சதைப் பற்றுள்ள பெர்ரி, 

விதைகள் தட்டையாக உள்ளன. 

தா. இண்டிகா (11'. 1௦04௦௨ 140௱.), 

2. காஸியா (௨௨௨): இதன் இனங்கள் குறுஞ் செடி 
களாகவும், மரங்களாகவும், பூண்டுச் செடிகளாகவும் உள்ளன. 

இரட்டித்த சிறகிலைகளாக உள்ளன. இலைக்காம்பின் அடிப்பாகம் 

பல்வைனஸ் அமைப்புடையது. இலையடிச் செதில்களுடையன. 

மலர்கள் ரெசிம் மஞ்சரிகளில் உள்ளன. மஞ்சள் நிறமுடையவை. 

பூவடிச் செதிலும், பூக்காம்புச் செதில்களும் கொண்ட காம்புடைய 

மலர்கள். இருபாலானவை$ ஒழுங்கற்றவை. இருபக்கச் சமச் 

சீருடையன. 5 புல்லிகளையும், 5 இணையாத அல்லிகளையும் 

உடையன. 10 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. தாள்கள் இணை
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யாதவை. சில தாள்கள் மலட்டுத் தாள்களாக உள்ளன. மேற் 

சூற்பை கொண்ட ஓரிலைச் சூலகத்தை உடையன. 

ar. g&oNGt esr elew (C. occidentalis Linn.), கா. சையா 
ium (C. siamea Lamk.), கா. Gaaom (C. tora Linn.), கா. ஆரி . 
@CGegmr (C. auriculata Linn.), கா. அலாதா (0. alata Linn.), 

கா. பிஸ்துலா (0. fistula Linn.). / 

குடும்பம் 3. மிமோஸேஸி 

(Family 3. MIMOSACEAE) 

40 பேரினங்களைக் கொண்டது. வெப்ப மண்டலம், மிதவெப்ப 

மண்டலம் ஆகிய பகுதிகளில் வளர்கின்றன . 

வளர் இயல்பு: பலவகைப் பட்டது. 

பூண்டுச் சதக் பின்னான புடிகா (1810005௨ 1ம01௦8), நெப் 

தூனியா (114/2). 

குறுஞ் செடிகள்--புரொஸாப்பிஸ் (110501), டைக்ரோஸ்தே 
கிஸ் (Dichrostachys). 

மரங்கள்--அல்பீஸ்ஸியா (411221) . 

மரக் கொடிகள்--எந்தாடா ஸ்கேன்டன்ஸ் (14௨0௨ 502௩025) . 

இலைகள் : பெரும்பாலும் இரட்டித்த சிறகன்னகூட்டிலைகளாக 

உள்ளன. மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. இலைக் காம்பின் அடிப் 

பாகழும் பல்வைனஸ் அமைப்புடையது. இலையடிச் செதில்கள், 

பலவற்றுள் இலை முட்களாக மாற்றமடைந்துள்ளன. 

அகேசியா அராபிகா (40௨௦1௧ Arabica). 

அரிதாக இலைகள் காம்பிலைகளாக (171411௦0௦5) உருமாறியுள்ளன. 

உ.ம். அகேஸியா மெலனாக்சிலான் (Acacia melonoxylon). 

மலர்கள் : நீட்டமான ஸ்பைக் அல்லது உருண்டையான ஹெட் 

மஞ்சரிகளில் உள்ளன. மலர்கள் மிகச்சிறியவை. பூவடிச் செதில், பூங் 

காம்புச் செதில்கள் கொண்ட காம்பற்ற மலர்கள். இருபாலானவை 5 

ஒழுங்கானவை. ஆரச்சமச் சீருடையன ; ஐந்தங்கமுடையவை. 

புல்லி வட்டம்: கோப்பை போன்ற புல்லி வட்டத்தில் 5 
இணைந்த புல்லிகள் உள்ளன. தொடு இதழமைவில் இருக்கின் றன,
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அல்லி வட்டம்: குழல் போன்றது. 5அல்லிகளால் இணைந்தது. 

அல்லிகள் ஒழுங்கானவை. தொடு இதழமைவில் பொருந்தியுள்ளன. 

சிலவற்றுள் நான்கு அல்லிகளே உள்ளன. 

  
படம் 29 

WHEwaravr 1ytz40 (Mimosa pudica Linn.) 

1. வளர் இயல்பு$ 2. மலர்$ 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 
4, புல்லி வட்டம்$ 5, அல்லி வட்டம்; 6. மகரந்தத்தாள்கள் $ 7. சூற்பை 

குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 8. கனி; 9. மலர் வரைபடம். 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : பத்து மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. 
சிலவற்றுள் பல தாள்கள் உள்ளன. அரிதாக நான்கு மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. உ-ம். MGworsor (Mimosa). தாள்கள் பெரும் 
பாலும் இணையாதவை. அரிதாக ஒரு கற்றையாக இணைந்துள்ளன
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உ.ம். அல்பீஸ்ஸியா (,&ர்ச2்௨). மகரந்தத் தூள்கள் ஒன்ராக 
இணைந்து காணப்படுகின்றன. 

சூலகம்: மேல் சூற்பை உடையது. ஒரு சூல் இலையால் 
இணைந்து ஒரு சூல் அறை கொண்டுள்ளது. இதில் பல சூல்கள் 

விளிம்படுத்த சூல் ஒட்டமைவில் பொருந்தியுள்ளன. 

கனி: லொமென்டம் (Lomentum) அல்லது Glug (Legume) 

வகை வெடிகனி, 

விதைகள் : சிலவற்றுள் ஏரில் (கப) என்ற சதைப்பற்றுடைய 
உறுப்பு உள்ளது. 

உ-ம். பித்தி ஸெல்லோபியும் (1006 0611௦11080). 

இக்குடும்பம், ஆரச்சமச்சீர் உடைய மலர்களையும், இணைந்த 

அல்லி வட்டத்தையும், 10 அல்லது பல இணையாத மகரந்தத்தாள் 

களையும் கொண்டுள்ளதால் மற்ற இரண்டு இணைக்குடும்பங்களி 

லிருந்து வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. அகேஸியா அராபிகா (40804௧ கஊாஊ்10௨) : கருவேல மரம், 

இதன் மரம் உழவுக் கருவிகள் செய்யப் பயன்படுகிறது. 

2... அகேஸியா கொன்சின்னா (4௦௧௦௨ ௦௦௦௦௦1) : சீயக்காய் 
மரம். இதன் உலர்ந்த கனிகளைப் பொடி செய்து சீயக்காய்த் 
தூளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

3. அகேஸியா கேத்திச (&. ௦௨0) : இதன் மரத்திலிருந்து 
கட்ச் (மே) என்ற டேனின் (1800) எடுக்கப் படுகிறது. 

4. Ass) GedCaorMupd MedA (Pithe cellobium dulci): 
கொருக்காப்புள்ளி. இதன் விதைகளின் மேல் உள்ள ஏரில் (Aril) 
என்ற சதைப் பற்றுடைய பாகம் உண்ணுவதற்கேற்றது. 

5. பல நிழல்தரும் மரங்களாக வளர்க்கப்படுகின் றன, 

உ.ம். பார்கியா பைகிலேன்டுலோஸா (1௮14௧ 112 வ௩ம்பீ0ல) , 
அகேஸியா மெலஞக்சிலான் (&௦௨௦4௨ melonoxylon), சாமானியா 
eriorer (Samania Saman), goGevedium Gaius (Albizzia 
lebbeck). 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. மிமோஸா (18100088) : இலை முட்களையுடைய, தரையில் 
படர்ந்துள்ள பூண்டுச் செடி. இரட்டித்த சிறகிலைகளையுடையன. 
இலைகள் அசைவியக்கம் உடையன. மலர்கள் உருண்டையான
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ஹெட் மஞ்சரியில் உள்ளன. மிகச் சிறியவை. 4 புல்லிகளும், 4 அல்லி 

களும், 4 மகரந்தத் தாள்களும் உள்ளன. கனி.லொமென்டம். 

மி. utp em (Mimosa றம01௦௧ 1/0.) --தொட்டாச் சுருங்கி. 

2. புரொசாபிஸ் (110501) : நடுத்தரமான மரம். இலை முட்களை 
யுடையன. இரட்டித்த சிறகிலைகளையுடையன. மலர்கள் நீண்ட 

ஸ்பைக் மஞ்சரியில் உள்ளன. பூவடிச் செதில், பூங்காம்புச் செதில் 

களற்றவை. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும், 10 மகரந்தத் தாள்களும் 

உள்ளன. கனி சுருண்டுள்ளது. 

பு. சினிராரியா [12. பேளகார்க (Linn.) Macbr.j]. இது முன்பு 
y. svmudlsgn (P. spicigera Linn.) sreirm பெயரைக் கொண் 
டிருந்தது.---காட்டுக்கருவை. 

3. அகேஸியா (4௦௨௦12) : இதன் பல இனங்கள் இலை முட்களைக் 

கொண்ட மரங்களாக உள்ளன. இரட்டித்த கூட்டிலைகளைக் 

கொண்டுள்ளன. மலர்கள் உருண்டையான ஹெட் மஞ்சரியில் 

உள்ளன. மிகச் சிறியவை? இருபாலானவை. பல இணையாத 

மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. சூல் தண்டு நீண்டு மெல்லியதாக 

உள்ளது. கனி.லொமென்டம். 

2. gumMam (A. arabica Willd.), 9}. சைனுவாதா [&. 500 ப௨71௨ 

(Lous.) Merr.], (A. Concinna Dc.), 9. Cassia (A. Catechu 

Willd.), அ. மெலனாக்சிலான் (&. 146100௦01௦ ௩, 31), அ. டியால் 

பாதா (4. dealbata Link.). 

குடும்பம் ஒ: ரோஸேஸி 

(Family: ROSACEAE) 

115 பேரினங்களையும் 3,200 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வளர்கின் றன. 

வளர் இயல்பு : பலவகைப்படும். 

தரையில் படரும் பூண்டுச் செடிகள் : ஃபிரகேரியா (1188௨112), 
பொடரந்தில்லா (17௦6011112). 

முட்களா உடைய குறுஞ்செடிகள் : ரூபுஸ் (15ம்), ப்ரூனுஸ் 

(Prunus), Gyiowm (Rosa). 

பெரிய மரங்கள் : smudge (Pyrus), -.QurgSefwr (Photinia). 

போத்து, பதியம் ஆகிய விதையில்லா இனப் பெருக்கத்தின் 

மூலம் வளர்க்கப்படுகின்றன.
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இலைகள் : தனி இலைகளாகவோ அல்லது இறகன்ன கூட்டிலை 

களாகவோ உள்ளன. மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. இலையடிச் 

செதில்களுடையன. இவை பெரும்பாலும் இலைக்காம்புடன் இணைந் 

துள்ளன. அரிதாக இலையடிச் செதில்கள ற்றுள்ளன. 

உ-ம். ஸ்பைரேயா ($1௨௦௨). 

  
படம் 30 

1. ரோசா (1௩௦52)--வளர் இயல்பு; 2. ரூபுஸ் (%ம்ம)--வளர் இயல்பு; 
3. பைருஸ் மாலுஸ் (ம$ராம8 மவ) மலர்; 4. ரோசா இண்டிகா (Rosa 

1௦01௦௧)--மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 3. ரூபுஸ் (௩05) மலரின் நீள் 
வெட்டுத் தோற்றம் ; 6. ஃபிரகேரியா (ாகவா1௨) - மலரின் நீள்வெட்டுத் 

தோற்றம்; 7. cuca wrayav (Pyrus malus)—eoofl,
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மலர்கள் : தனி மலர்களாகவோ (உ.ம். ரூபுஸ் கேமிமோருஸ் 
—Rubes ரெக்க, ரோஸா--15038) அல்லது சைமோஸ் 
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படம் 31 

மலர் வரை படங்கள் 

1. புருனஸ் (பாய) ; 2. பொடந்தில்லா ஃப்ரூதிகோசா (901601111௨ 

fruticosa); 8. ரோசா (Rosa); &, ஸ்பைரேயா டிகும்பென்ஸ் (8017௧௧ 

decumbens). 
1-- புறப்புல்லி வட்டம். 

கோரிம் மஞ்சரியிலோ. (உ.ம். உல்மேரியா-- (110௨7௨) காணப்படு 
கின்றன. இருபாலானவை. அரிதாகச் சிலவற்றுள் ஒருபாலானவை, 

உ-ம். அருங்குஸ் (மம). ஆரச்சமச் சிருடையன. அரிதாக 

இருபக்கச் சமச்சிருடையன. உ.ம், ஹிர்தெல்லா (பி11ய11வ). பெரும் 

09
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பாலும் பெரிகைனஸ் மலர்களாக உள்ளன. சிலவற்றுள் எபிகைனஸ் 

மலர்கள் உண்டு. பூத்தளம் கோப்பை வடிவிலுள்ளது. பூவடிச் 

செதில், பூக்காம்புச்! செதில்கள் கொண்ட காம்புடைய மலர்களாக 
உள்ளன. அரிதாகப் புறப் புல்லி வட்டமுள்ளது. 

புல்லி வட்டம் : ஐந்து இணையாத புல்லிகளையுடையது. புல்லி 
வட்டத்திற்கடியில் சிலவற்றுள் பல பூக்காம்புச் செதில்களைக்கொண்ட 

புறப் புல்லி வட்டம் உள்ளது. 

உ.ம். பொடந்தில்லா (1௦241118), ஆல்கிமில்லா (&1௦1ாப்!18). 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகளையுடையது. 
அல்லிகள் கோப்பை போன்ற பூத்தளத்தின் விளிம்பில் பொருந்தி 

யுள்ளன. சிலவற்றுள் அல்லி வட்டமிருப்பதில்லை. உ-ம். ஆல்கிமில்லா 
(Alchemilla), அகேனா (4௦௨௦௦௨), பொதீரியும் (லர). ஒழுங்கற்ற 
திருகிதழமைவில் உள்ளன. பூத்தளத்தில் தேன் சுரக்கும் 

தட்டுள்ளது. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பல மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. 

சிலவற்றுள் ஐந்து அல்லது பத்து தாள்கள் உள்ளன. பத்து தாள்கள் 
இருப்பின், இரண்டு இரண்டாகப் புல்லிகளுக்கு எதிராக அமைந் 
துள்ளன. அல்லது ஒன்று முதல் பல வட்டங்களில், வட்டத்திற்கு 

ஐந்து தாள்களாக உள்ளன. வெகு :அரிதாக நான்கு தாள்கள் 

மட்டுமுள்ளன. உ-ம். ஆல்கிமில்லா (&100ப118). ஆல்கிமில்லா 
அர்வன்சிஸ் (க. க௦௩15) என்ற செடியில் ஒரு மகரந்தத்தாள் 
மட்டுமுள்ளது. மகரந்தத்தாள்கள் பெரும்பாலும் இணையாமலுள்ளன. 

அரிதாக ஒரு கற்றையாக இணைந்துள்ளன. உ.ம். கிரைசோ 
பலானுஸ் (௫501524810). மகரந்தப்பைசிறியதா கவும், இரண்டறை 

களைக் கொண்டும் நீளப்போக்கில் வெடிக்கிறது. அரிதாகத் 

துளைகளின் வழியாக மகரந்தத் தூள்கள் வெளிப்படுகின்றன. 

சூலகம்: பல இணையாத சூல் இலைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

கோப்பை போன்ற பூத்தளத்தினுள் வட்டமாக அமையப்பெற் 

றுள்ளன. அரிதாகச் சூல் இலைகள் யாவும் இணைந்து, இணைந்த 
சூலகமாக உள்ளது. உ.ம். பைருஸ் (705). சூல் இலைகள் 

மேற்சூற்பையுடையன . சிலவற்றுள் கீழ்ச் சூற்பையுடையன. 

உ-ம். பைருஸ் (ராம). இணைந்த சூலகமாகயிருப்பின் இரண்டு 
முதல் ஐந்து சூல் அறைகளைக் கொண்டு, ஒவ்வொரு சூல் அறை 

யிலும் பல சூல்களை அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் கொண்டுள்ளது. 

கனி: பல வகையானது. அகீன் (4௦1௦௦6), போம் (1௯௨௦), 

ட்ரூப் (19௦) அல்லது பூத்திரள் கனி ஆகிய வகைகளில் உள்ளது.
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விதை: சிறிய கருவையும், முளைசூழ் தசையற்றுமுள்ளது. 

பூத்தளத்தின் அமைப்பு, மகரந்தத்தாள்களின் எண்ணிக்கை, 

கனியின் அமைப்பு இவைகளின் அடிப்படையில் ஃபோக்கி (1௦016) 

என்பவர், இக்குடும்பத்தை ஆறு துணைக்குடும்பங்களாக வகை 

படுத்தியுள்ளார். 

துணைக்குடும்பம் 1. ஸ்பைரேயாய்டியே (511௨௦௦106௦) : இது 

ரோஸேஸி குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய ஸாக்சிஃபிரகேசி 
($8:11௧௭௨௦௦௧௦) குடும்பத்தை ஒத்திருக்கிறது. பூத்தளம் தட்டை 

_யாகவோ அல்லது கவிழ்ந்தோ உள்ளது. கோப்பை போன்றோ 

அல்லது குவிந்தோ இருப்பதில்லை. சூலகம் ஐந்து இணையாத சூல் 

இலைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

முட்களில்லாத குறுஞ்செடிகளைக் கொண்டுள்ளது. கூட்டிலை 

யாகவோ அல்லது தனி இலையாகவோ இருக்கின்றன. இலையடிச் 

செதில்களற்றவை. மலர்கள் ரெசிம் மஞ்சரியில் உள்ளன. 3 புல்லி 

களும், 53 அல்லிகளும், 10 மகரந்தத் தாள்களும், 5 சூல் இலைகளைக் 

கொண்ட சூலகமும் உள்ளன. ஃபாலிகள் என்ற வெடி கனிகளை 

யுடையது. 

உ.ம். ஸ்பைரேயா ($றம்ாக௰௨). 

துணைக்குடும்பம் 2. போமாய்டியே (1௦100106௨6) : பூத்தளம் 
ஆழமான கோப்பை வடிவிலுள்ளது. இதில் ஐந்து சூல் இலைகளால் 

இணைந்த சூலகம் உள்ளது. ஒவ்வொரு சூல் இலையிலும் இரண்டு 

சூல்கள் உள்ளன. போம் என்ற பொய்க்கனியுடையது. மகரந்தத் 

தாள் பல உள்ளன. மூன்று வட்டங்களில் அமைந்துள்ளன. வெளி 

வட்டத்திலுள்ள 10 தாள்கள் இரண்டிரண்டாகப் புல்லிகளுக்கு 

எதிர்ப்புறத்தில் அமைந்துள்ளன. இரண்டாவது வட்டத்திலுள்ள 

10 தாள்கள் இரண்டிரண்டாக அல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புறத்திலமைந் 

துள்ளன. மூன்றாவது வட்டத்திலுள்ள தாள்கள் மீண்டும் புல்லி 

களுக்கு எதிராக உள்ளன. 

உ.ம். பைருஸ் (9). 

துணைக்குடும்பம் 3. ரோசாய்டியே (Rosoideac): பூத்தளம் 
குவளைவடிவத்திலுள்ளது. இதனடிபிலிருந்து பல இணையாத சூல் 

இலைகள் தோன்றுகின்றன. ஓவ்வொரு சூல் இலையிலும் ஒன்று 

அல்லது இரண்டு ரசூல்களுள்ளன. இருபது மகரந்தத் தாள்கள் 

உள்ளன. வெளி வட்டத்தில் பத்துத் தாள்களும், உள் வட்டத்தில் 

பத்துத் தாள்களும் உள்ளன. உள் வட்டத்தாள்கள் வெளி வட்டத் 

தாள்களின் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. 

உ-ம். ரோஸா (15082), பொடந்தில்லா (0112), ரூபுஸ் 

(Rubus), spas om (Alchemilla), Qurg§iuyb (Poterium).
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துணைக்குடும்பம் 4. நியூரடாய்டியே (120780010686) : ஐந்து 

முதல் பத்து சூல் இலைகளால் இணைந்த சூலகமுடையது பூத்தளம் 

கோப்பை வடிவிலுள்ளது. ஒரு விதையுடைய உலர் கனிகளாக 

உள்ளன. 

உ.ம். luygmtm (Neurada), Aflufayib (Griclum). 

துணைக்குடும்பம் 5. புரூனாய்டியே (1020010௦2௦) : பூத்தளம் 
ஆழமான கோப்பை வடிவிலுள்ளது. இதன் நடுவில் ஓரிலைச் சூலக 

முள்ளது. சூல் இலையில் இரண்டு சூல்களுள்ளன. £ புல்லிகளும், 

ந அல்லிகளும், 10 அல்லது 20 மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. 

கனி.ட்ரூப். உ.ம். புருனஸ் (120மா6). 

துணைக்குடும்பம் 6. கிரைசோபெலனாய்டியே (043750 1௨- 
1010462௦) ண: சூலகம் பல இணையாத சூல் இலைகளால் ஆகியது. 

மலர்கள் பெரும்பாலும் இருபக்கச் சமச் சீருடையவை. சூல் . 

தண்டு, சூற்பையின் அடியிலிருந்து தோன்றுகிறது. ட்ரூப் வகைக் 
கனியுடையது. 

மகரந்தச் சேர்க்கை: பெரும்பாலும் பூச்சிகளின் உதவியால் 
அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. சிலவற்றுள் காற்று மூலம் 

மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. 

உ-ம். ஸாங்குவிஸோர்பியே பிரிவு (5௨ 0150110௦௨6). 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பழச் செடிகளாகப் பயிரிடப் 

படுகின்றன. 

பைருஸ் மாலுஸ் (910 102145)--ஆப்பிள் . 

பை. கொம்மூனிஸ் (1. ௦௦00045)--பேரிக்காய். 

புருனுஸ் சிராஸுஸ் (13.05 ௦6௧318)-- செரி. 

புருனுஸ் பெர்ஸிகா (1. ற61540௨)--பீச். 

புருனுஸ் ஆர்மினியாகா (1. வர*80௨)--ஆப்ரிகாட். 

புருனுஸ் கொம்மூனிஸ் (P. communis)—ciortb. 

புருனுஸ் அமிக்டேலுஸ் (2. ஊார20௨105)--ஆல்மன் டு. 

ரூபுஸ் இடியுஸ் (Rubus idaeus)—gravQuim. 

ஃபிரகேரியா (111௨௦௨:1௨)--ஸ்ட்ராபெர்ரி, 

a 

பல மலர்ச்செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின் றன. 

உ-ம். svenuGyGu (Spiraea), ரோஸா சிற்றினங்கள் (15053 
ற.), பிபின்ஸிப்பியா (11001.
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இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. ரோஸா (15௦58) : முட்களைக் கொண்ட நிமிர்ந்த அல்லது 
ஏறு கொடிகளைக்கொண்ட குறுஞ்செடிகள். சிறகன்னகூட்டிலைகளை 

யுடையன. இலை விளிம்பு பற்களைப் போன்றுள்ளது. இலையடிச் 

செதில்கள் இலைக்காம்புடன் இணைந்துள்ளன. மலர்கள் தனித் 

துள்ளன. பல நிறங்களிலுள்ளன. 4.5 புல்லிகளும், பல அல்லிகளும், 

பல மகரந்தத்தாள்களும், பல இணையாத சூல் இலைகளும் உள்ளன. 

ஓவ்வொரு சூல் இலையிலும் ஒரு சூல் உள்ளது, 

ரோ. இண்டிகா (1088 100108), ரோ. டமஸீனா (௩. 0470850012). 

2. ரூபுஸ் (௩00௦5): முட்களையுடைய குறுஞ்செடிகள். தனி 
இலைகளாகவோ அல்லது கூட்டிலைகளாகவோ உள்ளன. இலையடிச் 

செதில்களுடையன. மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. கிளைகளின் 

நுனியிலோ அல்லது இலைக் கோணங்களிலோ உள்ள கோரிம் 

மஞ்சரியில் உள்ளன. 5 புல்லிகளும் 5 அல்லிகளும், பல மகரந்தத் 

தாள்களும் உள்ளன. பூத்தளம் நீண்டுள்ளது. பல சூல் இலைகள் 

உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் இலையிலும் இரண்டு சூல்கள் உள்ளன. 

ட்ரூப் கனிகளையுடைய பூத்திரள் கனிகளையுடையது. 

ரூ. ரூகோஸுஸ் (1. rugosus Sm.), @. எலிப்திகுஸ் (8. 6111011- 
cus Sm.),  @. Gp wow (R. idacus Linn.), ரூ. ரெஸலிமோஸ-ஈஸ் 
(R. racemosus Roxb.). 

3. ஆல்கிமில்லா (4101604118) : ஒரு பருவ அல்லது பல 
பருவப் பூண்டுச் செடிகள். இலைகள் பல மடல்களுடையவை. 

இலையடிச் செதில்களுள்ளன. மலர்கள் சைமோஸ் கோரிம் மஞ்சரியில் 

உள்ளன. 4-5 பூக்காம்புச் செதில்களுடைய புறப்புல்லி வட்ட 

முள்ளது. 4-5 புல்லிகளும், 4-5 அல்லிகளும், 4-5 மகரந்தத்தாள் 

களும் உள்ளன. 1-5 இணையாச் சூல் இலைகள் உள்ளன. சூல்தண்டு 

சூற்பையினடியிலிருந்து தோன்றுகிறது. அகீன் வகைக் 

கனியுடையது. 

ஆ. இண்டிகா (4. 1௦04௦௧ கோே.). 

குடும்பம் : கிரேசுலேஸி 

(Family : CRASSULACEAE) 

30 பேரினங்களையும், 1,300 சிற்றினங்களையும் கொண்ட சிறு 

குடும்பம். உலகின் எல்லாப் பரூதிகளிலும் வளர்கின்றன. தென் 

ஆப்பிரிக்காவில் பெருமளவிற்கு வளர்கின் றன,
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வளர் இயல்பு: ஒரு பருவ அல்லது பல பருவப் பூண்டுச் 

செடிகள். அரிதாகச் சிறு மரங்களாக வளர்கின்றன. தண்டும், இலை 

  
4 5 ஒவூட்மு 5660 9 

= 

படம் 32 

பிரையோ.ஃபில்லும் பின்னாதும் (Bryophyllum pinnatum Kurz.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலர் $ 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 
4. சூலகம்; 5. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் ; 6. மலர் வரைபடம். 

களும் சதைப்பற்றுடையதாக இருக்கின்றன. வறண்ட நிலங்களிலும், 

பாறைகளின் இடுக்கிலும் வாழ்கின்றன. விதையிலா இனப் 

பெருக்கம் நடைபெறுகிறது,
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இலைகள் : இலையடிச் செதில்களற்ற தனி இலைகள். எதிரடுக் 

கத்தில் அல்லது வட்டடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. சதைப் 

பற்றுடையன. இலைகள் விதையிலா இனப் பெருக்கத்தில் ஈடுபடு 

கின்றன. 

மலர்கள்: இரு பக்கக் கிராதலையுடைய, அல்லது ஒரு பக்கக் 

கிளை தலையுடைய சைமோஸ் மஞ்சரியில் உள்ளன. இருபாலானவை. 

அரிதாக ஒருபாலானவை. உ.ம். ஸீடும் (Sedum). a7 சமச் 

சீருடையவை. பூவடிச்செதில், பூக்காம்புச் செதில்களுடையவை. 

மேற்சூலகம் கொண்ட ஹைபோகைனஸ் மலர்கள். ் 

புல்லி வட்டம் : 4--30 புல்லிக் உடையது. புல்லிகள் இணை 

யாதவை. சிலவற்றில் இணைந்த புல்லி வட்டமுள்ளது. 

உ.ம். காலங்கோ (188/2௦0௦௦), பிரையோஃபில்லும் (ம0ூ௦- 

phyllum). 

அல்லி வட்டம்: புல்லிகளுக்குச் சமமான எண்ணிக்கையில் 

அல்லிகள் உள்ளன. அல்லிகள் இணையாதவை. அரிதாகச் சில 

வற்றுள் இணைந்து நீண்ட அல்லிவட்டக்குழலுடையது. 

ob. பிரையோஃபில்லும் (நருஷுடி!யா), கோதிலிடன் 

(Cotyledon). 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பல மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

இரண்டு வட்டங்களில் உள்ளன. அல்லிகளின் எண்ணிக்கையிலோ 

அல்லது அவைகளின் இரு மடங்காகவோ உள்ளன. : அரிதாக 

ந தாள்கள் மட்டும், அல்லிகளின் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. 

உ.ம். கிரேஸுலா (Crassula). 

சூலகம் : மூன்று முதல் பல சூல் இலைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

சூல் : இலைகள் இணையாதவை. சிலவற்றுள், அடிப்பாகத்தில் 

மட்டும் இணைந்துள்ளன். ஒவ்வொரு சூல் இலையும், மடல் போன்ற: 

தேன் சுரப்பியின் கோணத்தில் தோன்றுகிறது. அரிதாக இம் 

மடல்கள் கவர்ச்சியானவை. உ-ம். மோனுந்தஸ் (400௨௦11165). 

சிலவற்றுள் சுரப்பிகள் இல்லை. உ.ம். கிரீனோவியா ((6600518) . 

சூலகம் மேற் சூற்பை உடையது, ஒரு சூல் அறை கொண்டு, 

பல சூல்களை, சூலகச் சுவர் ஒட்டமைவில் கொண்டுள்ளன. 

கனி: ஃபாலிகள் வகைச் சிறு கனிகளைக் கொண்ட பூத்திரள் 

கனி, 

விதை: நிமிர்ந்த கருவையும், சதைப்பற்றுடைய முளைசூழ் 

தசையும் உடையது.
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இக்குடும்பம் ஸாக்ஸிஃபிரகேஸி (Saxifragaceae) குடும்பத் 
துடன் தொடர்புடையது. 

இக்குடும்பம் பல துணைக்குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப்பட் 
டுள்ளது. 

கிரேசுலாய்டியே (0083501014686) 

கோதிலிடனாய்டி யே (Cotyledonoideae) 

QebuitMeun ite Gus (Sempervivoideae) 

ஸீடாய்டியே (560௦10686) 

எகிவீரியாய்டி யே (1௦116467101068௦) 

உ
ர
க
 

6
0
9
௨
 

5 

காலங்கோய்டியே (1$812001101ம626௦) 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பூச்செடிகளாக வளர்க்கப்படு 
கின்றன. 

உ.ம். பிரையோ..பில்லும் (7௦11311000), காலங்கோ (18௨/௨1- 
0௦6), கோதிடிலிடன் (0001416000), கிரேசுலா (ேஃயல), 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. பிரையோஃபில்லும் (8700117110) : பல பருவப் பூண்டுச் 
செடி. தண்டும், இலைகளும் சதைப்பற்றுடையன, இலைகள் எதிர 

டுக்கத்திலமைந்துள்ளன. மலர்கள் சைமோஸ் மஞ்சரியுள் உள்ளன. 

இருபாலானவை. ஆரச் சமச்சிருடையவை. 4 புல்லிகளைக் 

கொண்ட நீண்ட புல்லிவட்டக் குழலுடையது. அல்லி வட்டக்குழல் 

நீட்டமானது. நான்கு அல்லிகளுடையது. எட்டு மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. நான்கு சூல் இலைகளால் ஆன சூலகமூடையது. 

பி. பின்னாதும் (B. pinnatum Kurz.). 

2. a#meomGam (Kalanchoe): Sair@Qiuert is usrGé Oey. 
இலைகள் எதிரடுக்கத்தில் உள்ளன. மலர்கள் நான்கு புல்லிகளும், 
நான்கு அல்லிகளும், எட்டு மகரந்தத்தாள்களை இரு வட்டங்களிலும், 

நான்கு சூல் இலைகளையும் கொண்டுள்ளன. கனி--ஃபாலிகள் 

(Follicle). 

கா. கிலான்டுலோஸா (*₹. 212௦001௦5௨ 11௦6), கா. கிரான்டி. 
yGeorgm (K, grandiflora W. & A,), ar. oreilefumrsr(K. laciniata 
D. G.),
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தொகுதி : மிர்தேலிஸ் 

(Order: MYRTALES) 

இத்தொகுதியிலுள்ள குடும்பங்களின் தாவரங்கள் பெரும்பாலும் 

மரங்களாக உள்ளன. இலைகள் எதிரடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. 

மலர்கள் இருபாலுடையவை. ஆரச் சமச்சீருடையன. கீழ்மட்டச் 

சூலகமுடைய எபிகைனஸ் (epigynous) மலர்கள். மகரந்தத் 

தாள்கள் பல உள்ளன. 

குடும்பம் : கோம்பிரிதேஸி 

(Family : COMBRETACEAE) 

18 பேரினங்களையும் சுமார் 500 சிற்றினங்களையும் கொண்ட 

சிறிய குடும்பம். வெப்ப மண்டலங்களிலும் மித வெப்ப மண்டலங் 

களிலும் வாழ்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: குறுஞ்செடிகளாகவும் மரங்களாகவும் 
உள்ளன. சில ஏறு கொடிகளாக வளர்கின்றன. 

உ-ம். குவிஸ்குவாலிஸ் (0400வ1%), கேலிகோப்திரிஸ் 
(Calycopteris), 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்தில் அல்லது எதிரடுக்கத்திலமைந்த 
தனி இலைகள். இலையடிச் செதில்களற்றவை. 

மலர்கள் : ரெசிம், ஸ்பைக் அல்லது பேனிகல் மஞ்சரிகளில் 
உள்ளன. இருபாலானவை. அரிதாக ஒருபாலானவை. உ.ம். 

தெர்மினாலியா (1 ஊரம்பவி1௨), ஆரச்சமச்சீருடையன,. அரிதாக 
இருபக்கச் சமச்சீருடையன. பூவடிச் செதிலுடையவை. கீழ்ச் 

சூலகம் கொண்ட எபிகைனஸ் மலர்கள், 

ல்லி வட்டம்: 4 ல் 5 புல்லிகள் லகத்துடன் இணைந் ப் QS சூ 
துள்ளன. புல்லிகள் நிலைத்தவை. தொடு இதழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: 4 முதல் 5 அல்லிகள் உள்ளன. சிலவற்றுள் 
அல்லிகள் இல்லை. உ.ம். தெர்மினாலியா (1'ஊமர்க]1௨), அனொ 
கெய்ஸு*ஸ் (&௩௦ஐ618208), தொடு இதழமைவில், அல்லது ஒழுங்கற்ற 
திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: புல்லிகளின் எண்ணிக்கையில் 
அல்லது அவைகளின் இரு மடங்காக இரு வட்டங்களில் உள்ளன. 

மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு நடுவிலிணைந்துள்ள து.



138 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

சூலகம்: கீழ்ச் சூர்பை உடையது. சூற்பை ஒரு சூல் அறை 

கொண்டுள்ளது. 4 முதல் 5 கோணங்களையுடையது. இரண்டு முதல் 
ஜந்து சூல்களுடையன 

  
படம் 33 

கேலிகோப்திரிஸ் ஃப்ளோரிபுன்டா [வெ900016118 1௦14950௩0௧ (%௦௯.) 1 ஹூி.] 

1. வளர் இயல்பு ; 2. மலர்$ 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 

4. மகரந்தத்தாள் $; 5. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 6, சூற்பை நீள் 

வெட்டுத் தோற்றம்; 7. மலர் வரைபடம். 

கனி: பல கோணங்களுடைய ட்ரூப். 

விதை: மூளைசூழ் தசையற்றது. சிலவற்றின் விதையிலை பல 
சுருள்களையுடையது.
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இக்குடும்பம் ஒரு சூல் அறையில் 4.5 சூல்களைக் கொண்டும், 

ட்ரூப் வகைக் கனி ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டும், மற்றக் குடும்பங் 

களிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. தெர்மினாலியா கதாப்பா (1 ௯ம்21/க கெர்ஹறல) : பாதாம் 
மரம். இதன் விதைகள் மிகவும் ருசியாகவும், சத்துள்ள தாகவும் 

உள்ளன. 

2. CamdAfgib (Combretum), குவிஸ்குவாலிஸ் (0ெ45008113) 
ஆகியவை பூச்செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின்றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. GCadGanrigliey (Calycopteris): ஏறுகொடிகளாக உள்ள 

குறுஞ்செடி. இலைகள் எதிரடுக்கத்திலமைந்துள் ளன. மலர்கள் இலைக் 

கோணத்திலுள்ள ரெசிம் மஞ்சரியில் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. 

புல்லிவட்டம் 3 கோணங்களையுடையது. 5 புல்லிகள் உள்ளன. 

அல்லிகள் இல்லை. 10 மகரந்தத்தாள்கள் இரண்டு வட்டங்களில் 

உள்ளன. சூலகம் கீழ்ச் சூர்பை உடையது. ஒரு சூல் அறை 

கொண்டு, அதில் மூன்று சூல்கள் உள்ளன. கனி 5 கோணங்களை 

உடையது. புல்லிவட்டம் கனியுடன் வளர்ந்து மூடியுள்ளது, ஒரு 

விதையுள்ளது. 

கா. .UGemmluyeortm (C. Floribunda Lamk.). 

2. GailevoGeaurelev (Quisqualis): ஏறுகொடிகள். இலைகள் 

எதிரடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள் ஸ்பைக் மஞ்சரியில் 

அமைந்துள்ளன. 5 புல்லிகள், 5 அல்லிகள் 10 மகரந்தத் தாள்கள், 

ஒரு சூல் அறையுடைய சூலகம் ஆகியவை உள்ளன. கனி 

5 கோணங்களையுடைய உலர்களனி, 

கு. மலபாரிகா (0. malabarica Bedd.), கு. இண்டிகா 
(Q. indica Linn.). 

3. gO@Gaiiewrew (Anogeissus): குறுஞ்செடிகள் அல்லது 
மரங்கள். இலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள் 

நெருக்கமாக அமைந்த ஹெட் மஞ்சரியுள் உள்ளன. பூவடிச்செதில், 

இலை போன்றுள்ளது. 5 புல்லிகள், 10 மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. 

அல்லிகள் இல்லை. கீழ்ச் சூற்பை கொண்ட சூலகத்தில் ஒரு சூல் 

அறை உள்ளது. அதில் இரண்டு சூல்கள் தலைகீழாக அமைந் 

துள்ளன. கனி இரண்டு சிறகுகளை உடையது. 

XY. orsH-.Gureumr (A. latifolia Wall), அ. அகுமினாதா 
(A, acuminata Roxb.),
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குடும்பம் : மிர்தேஸி 

(Family: MYRTACEAE) 

80 பேரினங்களும் 300 சிற்றினங்களும் இதில் அடங்கியுள்ளன. 

பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

  டில. ஒல 

படம் 34 

சைஸிஜியும் குமினி (3 கதம்ப மற்றம் 1111.) 

1. வளர் இயல்பு ; 2. wots . 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 

4, மலர் மொட்டு; 5. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 6, மலர் வரை 

படம். 
சேதொப்பி போன்ற அல்லி வட்டம்; 06--சூற்பை. 

வளர் இயல்பு: குறுஞ் செடிகளாகவும், பரங்களாகவும் 
உள்ளன. வெகு அரிதாகப் பூண்டுச் செடிகளாக வளர்கின் றன,
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தண்டு, இலைகளில் லிஸிஜீனஸ் (1381260066) எண்ணெய்க் 

குழிகள் உள்ளதால், ஒருவித நறுமணமுடையவையாயிருக்கின் றன. 

தண்டின் உள் அமைப்பில் இருபக்க ஒருங்கமைந்த சாற்றுக்குழாய்த் 

QgsrGcujeoir (Bicollateral Vascular Bundles) QmaeAHeir moor. 

இலைகள் : எதிரடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகளாக உள்ளன. 
அரிதாக மாற்றடுக்கத்தில் உள்ளன. உ.ம். யூகலிப்துஸ் (1100க13ற- 

tus), கேலிஸ்திமான் (கே115%0௦0). இலைகள் முழுமையானவை. 
இலைப்பரப்பில் பல எண்ணெய்க்குழிகள் புள்ளிகளாகத் தெரிகின் றன. 

இலையடிச் செதில்களற்றவை. இலைகள் எளிதில் உதிராமல் நிலைத் 

திருக்கின்றன. சிலவற்றுள் ஒரு போக்கு நரம்புடைய (£வவ161 

211010) இலைகள் காணப்படுகின் றன. 

மலர்கள் ன: இலைக்கோணத்தில் அமைந்த தனி மலராகவோ 

அல்லது சைமோஸ் மஞ்ரியிலோ இருக்கின்றன. அரிதாக ரெசி 

மோஸ் மஞ்சரியில் உள்ளன. உ.ம். Gasdlev sore (Callistemon). 

இருபாலானவை $ ஒழுங்கானவை $ ஆரச் சமச்சிருடையவை. சில 

வற்றுள் பெரிகைனஸ் மலர்களுள்ளன. மலரின் உறுப்புகள் அடுக்காக 

அமைந்துள்ளன. 

புல்லி வட்டம்: பெரும்பாலும் நான்கு முதல் ஐந்து இணையாத 

புல்லிகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

யூகலிப்துஸ் (1௦௦100) இனங்களில் புல்லி வட்டமிருப்பதில்லை. 

அல்லி வட்டம்: நான்கு முதல் ஐந்நு இணையாத அல்லிகளை 
யுடையது. அரிதாக அல்லிகள் யாவும் இணைந்து கோப்பை போன்ற 

அல்லி வட்டத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. ௨-ம். ஸைஸிஜியும் 

(Syzygium), uaelugice (Eucalyptus). ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் 
உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பல மகரந்தத்தாள்கள் பல வட்டங் 
களில் அமைந்துள்ளன. தாள்கள் இணையாதவை,. சிலவற்றுள் 

ஒரே வட்டத்தில் அல்லிகளுக்கு எதிராக அமைந்துள்ளன. உ.ம். 

மெலலூகா (8௦௨1௦௨). தாள்கள் கவர்ச்சியான நிறமுடையவை, 
மகரந்த இழை மகரந்தப் பையின் முதுகிலிணைந்துள்ளது. மகரந்தப் 

பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு நுனியில் அல்லது நீளப் 

போக்கில் பிளக்கிறது. உள் நோக்கியமைந்துள்ளன. 

சூலகம்: கீழ்ச் சூற்பையுடையது. மூன்று முதல் ஐந்து சூல் 

இலைகளால் இணைந்துள்ளது. ஒன்று முதல் பல சூல் அறைககக் 

கொண்டு ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒன்று முதல் பல சூல்களை 

அச்சுசூல் ஓட்டமைவில் கொண்டுள்ளன. அரிதாக ஒரு சூல் அறை 

மட்டும் கொண்டு, பல சூல்களைச் சூலகச் சுவர் ஒட்டிய அமைவில்



142 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

கொண்டிருக்கிறது. சூல் தண்டு நீளமானது. சூல்முடி எளிமை 

யானது. 

கனி: பெர்ரி அல்லது காப்சூல். அரிதாக ட்ரூப் கனியாக 

உள்ளன. 

கனி வகைகளைக் கொண்டு இக்குடும்பம் இரண்டு துணைக் 

குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ள து. 

துணைக்குடும்பம் 1. மிர்தாய்டியே (14110106௧௦) : கணி பெர்ரி 
அல்லது ட்ரூப் வகையில் உள்ளன. 

உ-ம். மிர்துஸ் (ராக), wileflum (Eugenia), சிடியும் 

(Psidium). 

துணைக்குடும்பம் &. லெப்தோஸ் பெர்மாய்டியே (Lepto 
808100010686) ₹ காப்சூல் வெடிகனியுடையது. 

உ.ம். யூகலிப்துஸ் (100௦௨17011), கேலிஸ்திமான் (0116516001), 
மெலலூகா (14௦181600௧), 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள், பழ மரங்களாகவும், வாசனைப் 

பொருள்களைக் கொடுக்கக் கூடியவைகளாகவும், நறுமணமிக்க 

எண்ணெய் தருபவைகளாகவும், மலர்ச்செடிகளாகவும் இருக் 

கின்றன. 

1. பழ மரங்கள் 

1. சிடியும் குயாவா (19401070 ஐக/கரவ): கொய்யா, 

2. memlsuyo wrbGurameyio (Syzygium jambolanum) : 
நாவல் மரம், 

11. வாசனைப்பொருள் தருபவை 

1. யுஜினியா கேரியோஃபில்லாதா (180264 Caryophyllata) : 
கிராம்பு. மலராத மொட்டுகளைப் பறித்து உலர வைத்து, கிராம் 
பாகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. இதிலிருந்து கிராம்பு எண்ணெய் 
எடுக்கப்படுகிறது. இது ஒரு சிறந்த மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. 

2. பிமெந்தா டையோய்கா (1401௧ 01௦4௦௨) ண: இதன் இளங் 
கனிகளை உலர வைத்து, நறுமணத்திற்காக உணவு வகைகளில் 
சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இதுவே ஆல்ஸ்பைஸ் (411106) 
எனப்படும்.
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111. நறுமணமிக்க எண்ணெய் தருபவை 

1. யூகலிப்துஸ் சிற்றினங்கள் (30௦வீரற(06 8.) : இதன் இலை 

களிலிருந்து நறுமணமிக்க எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது. இதுவே 

நீலகிரித் தைலம் எனப்படும். 

2. பிமெந்தா ரெஸிமோஸா (14-604௨ 1௨௦௦10032): இதிலிருந்து 

பேரம்? என்ற நறுமணமிக்க எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது. 

17. மலர்ச் செடிகள் 

1. கேலிஸ்திமான் லேன்சியோலாதுஸ் (4111500101 141060- 

latus) 

2. மெலலூகா சிற்றினங்கள் (14618160௦௧ 80.) 

3. hr gie Gambepeflew (Myrtus communis) 

4, ரோடோமிர்துஸ் தொமெந்தோஸா (151,0000ட/7605 tomen- 

tosa). 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. சிடியும் (124040) : நடுத்தரமான மரங்கள். எதிரடுக்கத் 

திலமைந்த தனி இலைகளையுடையது. இலைகள் முழுமையானவை., 

மலர்கள் தனி மலராகவோ அல்லது இலைக் கோணத்திலுள்ள மஞ்சரி 

யிலோ இருக்கின்றன. வெண்ணிறமுடையவை. 4—5 புல்லிகளும், 

4.5 அல்லிகளும், பல இணையாத மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. 

பல சூலிலைகளால் இணைந்த சூலகமுடையது. ஓவ்வொரு அறை 

யிலும் பல சூல்கள் உள்ளன. பெர்ரி வகைக் கனி 

யுடையது. 

சி. குயாவா (1. ஐயவரகாக 110௦.)--கொய்யா. 

2. emeaSielupo (Syzygium): பெரிய மரம். எதிரடுக்கத் 

திலமைந்த தனி இலைகள். ஒருபோக்கு நரம்பமைப்புடையவை. 

கிளையின் நுனியிலோ அல்லது இலைக் கோணத்திலோ அமைந்துள்ள 

சைமோஸ் மஞ்சரியில் உள்ளன. 4-5 புல்லிகளும், 4—5 அல்லி 

களும், பல இணையாத மகரந்தத்தாள்களும், இரண்டு சூல் 

அறைகளைக் கொண்ட சூலகமும் உள்ளன. ஒரு விதையுள்ள 

பெர்ரி. 

சை. குமினி [$. Cumini (Linn.) Skeels (S. jambolanum D.C.)] 

— நாவல்,
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குடும்பம் : லித்ரேஸி 

(Family : LYTHRACEAE) 

25 பேரினங்களையும் சுமார் 475 சிற்றினங்களையும் கொண் 

டுள்ளது. வெப்ப மண்டலம், குளிர் மண்டலம் ஆகிய இரு பகுதி 

களிலும் வளர்கின்றன. 

  6 ஓ Kyl, Aga 

படம் 35 

லாஸோனியா இனர்மிஸ் (7.4501ப்௧ inermis Linn.) 

1. வளர் இயல்பு $ 2. மலர்$ 5, மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 

4, அல்லி; 5, சூலகம் $ 0. கனியின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 7. மலர் 

வரைபடம்.
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வளர் இயல்பு: குளிர் மண்டலங்களில் வாழ்கின்ற தாவரங்கள் 

“பூண்டுச் செடிகளாகவும், வெப்ப மண்டலங்களில் வாழ்கின் றவை, 

குறுஞ் செடிகளாகவும் மரங்களாகவும் வளர்கின்றன. 

பூண்டுச்செடிகள் : ரொதாலா (101812), அம்மானியா 

(Ammannia). 

குறுஞ் செடிகள்: லேகர்ஸ்த்ரோமியா (1,826151000101௨) 
உட்..போர்டியா (woodfordia), orGeoreflum (Lawsonia). 

சிறுமரங்கள் : பெம்ஃபிஸ் (19). 

இலைகள் : எதிரடுக்கத்தில் அல்லது வட்டடுக்கத்தில் அமைந்த 
தனி இலைகள். 

மலர்கள் : தனி மலர்களாகவோ அல்லது இலைக் கோணங்் 

களிலுள்ள இருபக்கக்கிளதலையுடைய சைம் மஞ்சரியிலோ 

உள்ளன. இருபாலானவை., பெரும்பாலும் ஆரச் சமச்சிர் 

கொண்டவை. அரிதாக இருபக்கச் சமச்சீருடையன. உ-ம். கூஃபியா 

(கெல. பூத்தளம் கவிழ்ந்துள்ளது. சிலவற்றுள், பூவடிச் 

செதில்கள் இணைந்து புறப் புல்லி வட்டம் உடையது. உ.ம். லித்ரும் 

(Lythrum). 

புல்லி வட்டம்: 4, 6 அல்லது 8 புல்லிகள் தொடு இதழமைவில் 

உள்ளன. புல்லிகள் இணைந்தவை. 

அல்லி வட்டம்: புல்லிகளின் எண்ணிக்கையில் உள்ளன. 
அரிதாக அல்லிகள் இல்லை. உ.ம். ரொதாலா (1501௨1). அல்லிகள் 

இணையாதவை. குடுவை போன்ற பூத்தளத்தின் விளிம்பிலிருந்து 

தோன்றுகின்றன, பல சுருக்கங்களையுடையன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: இரண்டு வட்டங்களில் உள்ளன. 
அல்லிகளின் இரு மடங்கான எண்ணிக்கையில் உள்ளன. வெளி 

வட்டத்தாள்கள் அல்லிகளின் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. 

அரிதாக உள் வட்டத்தாள்களற்றுள்ளது. வெகு அரிதாக ஒரு தாள் 

மட்டுமுள்ளது. உ.ம். ரொதாலா (10181௦). மகரந்த இழைகள் 

வெவ்வேறு மட்டங்களில் உள்ளன. மகரந்தப்பை முதுகிலிணைநீ 

துள்ளது. இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு உள் நோக்கியுள்ளது. 

சூலகம்: மேற் சூற்பையுடையது. இரண்டு முதல் ஆறு சூல் 

இலைகளால் இணைந்து இரண்டு முதல் ஆறு சூல் அறைகளைக் 

கொண்டுள்ளது. அரிதாக ஒருளுல் அறை கொண்டுள்ளது. பல 

ளஞூல்கள் அச்சு சூ 

யிலுள்ள சுவர்கள் மறைந்து ஒரு சூல் அறை காணப்படுகிறது. 

ஆ--10 

   ல் ஒஓட்டமைவில் உள்ளன. சிலவற்றுள் சூற்பை
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கனி: காப்சூல் வெடிகனி. 

விதை : மூளை சூழ்தசையற்றது. 

இக்குடும்பம், மேற்சூலகமுடைய மலர்கள், சுருக்கங்களைக் 

கொண்ட அல்லிகள், அல்லிகளின் இரு மடங்காக உள்ள மகரந்தத் 

தாள்கள், சம உயரமற்ற மகரந்த இழைகள், முளை சூழ்தசையற்ற 

விதைகள், ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டு மற்றக் குடும்பங்களிலிருந்து 

வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பெரும்பாலும், மலர்ச்செடிகளாக 

வளர்க்கப்படுகின்றன. 

உ.ம். லேகார்ஸ்த்ரோமியா இண்டிகா (1.௨ஐ6181:000௩1 100௦௨) 
... அனிச்சம், லாஸோனியா (1.84800/8) -- மருதோன்றி, கூஃபியா 

(cuphea), 01 (Lythrum). 

இக்குடும்பத்தின் சில் தாவரப் பேரினங்கள் 

1. அம்மானியா (குகா) : சதுப்பு நிலங்களில் வளரும் 

பூண்டுச் செடி. தண்டு நான்கு கோணங்களையுடையது. இலைகள் 

எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. காம்பற்றவை, இலையடிச் செதில் 

களில்லை. மலர்கள் இருபக்கக் கிளதலையுடைய சைம் மஞ்சரியுள் 

உள்ளன. புல்லி வட்டம் நான்கு புல்லிகளைக் கொண்டு, மூன்று 

கோணங்களை உடையது. 4 அல்லிகள் உள்ளன. சில இனங்களில் 

அல்லிகள் இல்லை. 4 அல்லது 8 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

சூற்பை 1--5 அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. கனி--காப்சூல். 

௮. பேக்சிஃபெரா (A, baccifera Linn.), ௮. ஓக்தாண்ட்ரா 
(A. octandra Linn.). 

2. orGeoreflum (Lawsonia): முள் வளரியைக் கொண்டு 
முடியும் கிளைகளையுடைய குறுஞ்செடிகள். இலைகள் மாற்றடுக் 

கத்தில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள் நுனியில் உள்ள பேனிகல் 

மஞ்சரியில் உள்ளன. 4 புல்லிகளும், 4 அல்லிகளும் உள்ளன. 

8 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் 2--4 சூல் அறைகளை 

யுடையது. கனி-- உருண்டையான காப்சூல், 

or. Gertie (L. inermis Linn.). 

3. Gyrgren (Rotala): சதுப்பு நிலத்தில் வாழும் பூண்டுச் 
செடிகள். தண்டு நான்கு கோணங்களையுடையது. இலைகள் 

எதிரடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. தனி மலர்களாகவோ அல்லது
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ரெசிம் மஞ்சரியிலோ உள்ளன. . 3-6 புல்லிகள், 3--6 அல்லிகள் , 

1--6 மகரந்த்த்தாள்கள், 2--4 அறைகளையுடைய சூற்பை ஆகியவை 

உள்ளன. 

ரொ. ரொதுண்டிஃபோலியா (௩. rotundifolia Koehne.), 

ரொ. இண்டிகா (. 104௦௧ 1$௦011௦.), ரொ. டென்சிஃபுலோரா 

(௩. densiflora Kochne.). 

GObub: gejaGravdt 

(Family : ONAGRACEAE) 
20 பேரினங்களையும், சுமார் 650 சிற்றினங்களையும் கொண்ட 

குடும்பம். உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழ்கின் றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. 

உ.ம். ஈ௦னோதீரா (௨௦1278), கிலார்க்கியா (clarkia), 
ar_alslun (Ludwigia), எபிலோபியும் (1101101102). 

சில நீர் வாழ்வன. 

உ.ம். திராபா (118றல), யுஸ்ஸியா (851௦02). 

சில குறுஞ்செடிகள் , 

உ.ம். ஃபுக்ஸியா (100012). 

வெகு அரிதாக மரங்கள் காணப்படுகின்றன. 

உ.ம். ஹாயா (118யடல). 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்தில் அல்லது எதிரடுக்கத்தில் அமைந் 
துள்ள தனி இலைகள். பெரும்பாலும் இலையடிச் செதில்களற்றவை,. 

சிலவற்றுள், சிறு செதில்களுள்ளன. உ.ம். ஃபுக்சியா (Fuchsia), 

சிர்சியா (00௧௦௨). உட்புறத்திசுக்களில் ரேபைட்ஸ் (1%௨ற740௦5) 
கற்றைகள் உள்ளன. சிலவற்றின் இலைகள் மடல்களுடையன. 

மலர்கள்: தனி மலர்களாகவோ (யுஸ்ஸியா -- ]மம்மோக), 
பேனிகல் மஞ்சரியிலோ (ஃபுக்சியா -- Fuchsia) உள்ளன. இரு 
பாலானவை. ஆரச் சமச்சிர் கொண்டவை. அரிதாக இருபக்கச் 

சமச்சீருடையன. உ.ம். லொபிஸியா (1,௦௦21௨). நாலங்கமுடை 

யவை. கீழ்ச்சூலகம் கொண்ட எபிகைனஸ் மலர்கள். 

புல்லி வட்டம் : பெரும்பாலும் நான்கு புல்லிகளா உடையது, 

அரிதாக இரண்டு புல்லிகள் மட்டும் உள்ளன. ௨..ம். சிர்சியா
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(மெல). சிலவற்றுள் 6 புல்லிகள் உள்ளன. உ.ம். யுஸ்ஸியா 

(Jussieua) இனங்கள். புல்லிகள் இணையாதவை. சிலவற்றுள் 

புல்லிகள் கனியுடன் நிலைத்துள்ளன. உ-ம். யுஸ்ஸியா (]0554802), 

லுட்விஜியா (Ludwigia). தொடு இதழமைவில் உள்ளன. 

   

        

  

கீத ] 

௪0 2 

' yb Fr 

A 
0615 Cs Asics 

என்ட் 

படம் 36 

யுஸ்ஸியா ரிபன்ஸ் (Jussieua repens Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலர் $ 3௨ மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 

4, சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்$ 5. கனி; 6. மலர் வரைபடம். 

அல்லி வட்டம்: பெரும்பாலும் நான்கு அல்லிககாக் கொண் 
டுள்ளது. சிலவற்றுள் இரண்டு அல்லிகளே உல் வன, உ.ம்,
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சிர்சியா (01௦௨௦௨). அரிதாகச் சிலவற்றுள் அல்லிகளில்லை. உ.ம். 

ஃபுக்ஸியா அபெதாலா (1ய௦14௨ ௨0௦(வில). பெரும்பாலும் அல்லிகள் 

காம்புடையன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பெரும்பாலும் நான்கு மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. இரண்டு வட்டங்களில் உள்ளன. சிலவற்றுள் 

இரண்டு தாள்கள் மட்டுமுள்ளன. உ-ம். சிர்சியா (01௦௧௦8). சில 

வற்றுள், அல்லிகளின் இருமடங்காக உள்ளன. உ.ம். யுஸ்ஸியா 

(7512). அரிதாக ஒரு தாள் மட்டுமுள்ளது. உ.ம். லொபிஸியா 

(ஐல). மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகன்£க் கொண்டு நீளப் 

போக்கில் வெடிக்கிறது. சிலவற்றுள் நான்கறைகளையுடையது. 

உ.ம். சிர்சியஎ (120800. 

சூலகம் : கீழ்ச் சூற்பையுடையது. நான்கு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. சிலவற்றுள் இரண்டு சூல் இலைகளால் இணைந்து. 

இரண்டு சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. உ.ம். &r Alum (Circaea). 

பெரும்பாலும் நான்கு சூல் அறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் அறை 

யிலும் ஒன்று முதல் பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் உள்ளன. 

சூல்முடி உருண்டையாகவோ அல்லது நான்கு கதிர்களைக் 

கொண்டோ (எபிலோபியும்--1311011ப ஈட G6 @ Sy 1—Oenothera) 

அமைந்துள்ளது. 

கனி: பெரும்பாலும் காப்சூல். அரிதாகப் பெர்ரி (ஃபுக்சியா-- 

Fuchsia), ot. Qeoc. (Airélum—Circaea) கனிகள் உள்ளன. 

விதை: முகாசூழ் தசையற்றது. சிலவற்றுள் உரோம வளரிகள் 

உள்ளன, உ.ம். எபிலோபியும் (Epilobium). 

விதை முளைத்தல் 

விதை முளைத்தலின் பொழுது, விதையிலைகள் தரைமேல்' 

கொண்டு வரப்பட்டு, தண்டின் முதல் இலையாகச் செயல்படுகின்் றன. 

கிலார்கியா (Clarkia), ஈனோத்தீரா (02௦8௧), எபிலோபியும் 

(றம) ஆகியவற்றின் பல சிற்றினங்களில் விதையிலை கீழ்த் 

தண்டுப் (114ற௦௦015:1) பகுதியில் விதையிலைகளுக்குச் சற்றுக் கீழாக 

இடைவளர்ச்சியின் (1ஈ40ர௦வீகரு மேய) காரணமாக, அகலமான 

இலை போன்ற உறுப்பு தோன்றுகிறது. விதையிலை இவ் இடை 

வளர்ச்சி உறுப்பின் நுனியில் காணப்படுகிறது. 

திராபா (1 பேரினத்தின் விதையிலைகள் சமமற்றவை. 

ஒன்று, மிகப் பெரிதாகவும், மற்றொன்று செதில்போன்றும் உள்ளது. 

விதை முளைத்தலின்பொழுது செதில் போன்ற விதையிலை மட்டும் 

தரைமேல் கொண்டு வரப்படுகிறது.



150 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

இக்குடும்பத்தை, பெந்தமும் ஹுக்கரும், பெஸ்ஸி (Bessey), 

வெட்ஸ்டின் (1//210420), ரென்டல் (Rendle) போன்றவர்கள் 

மிர்தேலிஸ் தொகுதியில் வகைபடுத்தியுள்ளனர். ஹட்சின்சன் 

(Hutchinson) இதை லித்ரேலிஸ் (1ஆ1மாவி8) என்ற தொகுதியில் 

வகைபடுத்தி, கேரியோஃபில்லேலிஸ் (0௨௦1011215) என்ற 

தொகுதியில் இருந்து தோன்றியது எனக் கருதுகிறார். 

ரெய்மன் (லவா) என்பவர் இக்குடும்பத்தைப் பல பிரிவு 

களாக வகைபடுத்தியுள்ளார். 

1. எபிலோபியே (1311௦41௯௯6), 2. ஒனக்ரியே (0௨26௨௦), 

3. ஹாயியே (17௨௪௨௦), 4. eayfl (Gaureae), 5. ஃபுக்சியே 

(Fuchsieae) 6. #irdlGw (Circeae). 

திராபா (12௨0௨) என்ற பேரினத்தை இக்குடும்பத்திலிருந்து 
நீக்கி, திராபாஸி (1:20௧௦௦௨௦) என்ற தனிக்குடும்பமாகக் கருதப்படு 
கிறது. செல்லியல், கருவளர்ச்சியியல் ஆகிய ஆராய்ச்சிகள் 

இதற்குச் சான்றாக விளங்குகின்றன. 

கருவளர்ச்சி sppmish (w@Agmsb—Manasiram, 19506)யின் 
பயனாகக் கீழ்க்கண்ட முடிவுகள் கூறப்பட்டுள்ளன. 

திராபா (118௨) பேரினத்தின் கருப்பை போலிகோணம் (1௦13- 
ஐ௦ய1ம1) வகையைச் சேர்ந்தது. ஆனால் ஒனாக்ரேஸி (0௩881௨௦௦௨6) 

குடும்பத்தின் மற்றப் பேரினங்கள் ஈனோத்தீரா (0௦10111672) 

வகையைச் சேர்ந்தவை. மேலும் திராபா (11௨றக)வில் சொலனாட் 
(501க௩௧௨௦) வகைக் கருவளர்ச்சி உள்ளது. மற்றப் பேரினங்கள், 

குருஸிஃபர். (மேன) வகையைச் சேர்ந்தவை. 

திராபா (11௧0௨) தனிக்குடும்ப மாக அமையப் பெறுவதை 

அமெரிக்க வகைபாட்டியல் வல்லுநர்களைத்தவிர மற்றவர்கள் ஏற்றுக் 

கொள்கின்றனர். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பல, மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப் 

படுகின்றன. 

உ.ம். ஃபுக்சியா (17 மரக 5றற.) இனங்கள். 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. யுஸ்ஸியா (]ம5512108) : நீர் நிலைகளில் வாழும் பூண்டுச்செடி. 

பெரும்பாலும் நீரில் மிதக்கின்றன. கணுவில், பல விரல்கள் போன்ற 

காற்றுவேர் தோன்றி, காற்றைச் சேமித்து வைக்கின்றன. இவை
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செடி நீரில் மிதக்க உதவுவதால், மிதக்கும் வேர்கள் (1₹1031102 1₹0018) 
எனப்படும். இலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள், 

தனியாக உள்ளன. மஞ்சள் நிறமாகவோ அல்லது Gloustr Cor 

நிறமாகவோ உள்ளன. இரண்டு பூக்காம்புச் செதில்களுள்ளன. 4.6 

புல்லிகள் உள்ளன. 4-6 அல்லிகளும், இவைகளுக்கு இருமடங்கான 

மகரந்தத் தாள்களும் உள்ளன. சூலகம், கீழ்ச் சூற்பை கொண்டு, 

4.5 சூல் அறைகளையுடையது. பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் 

உள்ளன. கனி-கோணங்களையுடையது. காப்சூல் வெடிகனி, 

யு. ரிபன்ஸ் (]. 2௦005 110ஈ.), யு. சஃப்ரூதிகோஸா (]. 50411 011- 

cosa Linn.). 

2. திராபா (11ஹல): நீரில் மிதக்கும் பூண்டுச் செடி. இலைகள் 

இருவகைகளில் உள்ளன. நீரில் அமிழ்ந்துள்ள இலைகள் மயிரிழைகள் 

போன்று பிளவுபட்டுள்ளன. நீருக்கு வெளியில் உள்ள இலைகள் 

அகலமானவை. தனிமலர்கள், இலைக்கோணத்தில் உள்ளன. நான்கு 

புல்லிகளும், 4 அல்லிகளும், 4 மகரந்தத் தாள்களும், இரு சூல் அறை 

களைக்கொண்ட சூலகமும், ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் 1 சூலும் ' 

கொண்டுள்ளது. கனி-நான்கு கோணங்களுடைய நட்லெட். விதை 

யிலைகள் சமமற்றவை. கனி--இரண்டு முள்வளரிகள் உள்ளன. 

திராபா பைஸ்பைனோசா (1'. 15010036). 

5. சிர்சியா (0ம்௦௨௦௨) : பூண்டுச் செடி. இலைகள் எதிரடுக்கத்தி 

லுள்ளன. மலர்கள் ரெசிம் மஞ்சரியுள் உள்ளன. 2 புல்லிகளும், 2 

அல்லிகளும், 2 மகரந்தத் தாள்களும், 1-2 சூல் அறைகளும் உள்ளன. 

கனி-வெடியா உலர்கனி, 

சி. அல்பினா (C. alpina Linn,). 

தொகுதி : பாஸிஃப்ளோரேலிஸ் 

(Order: PASSIFLORALES) 

பெரும்பாலும் பற்றுக் கம்பிகளைக்கொண்ட ஏறு கொடிகளைக் 

கொண்டுள்ளது. மலர்கள் பெரும்பாலும் ஒருபாலானவை. ஆண், 

பெண் மலர்கள் ஒரே செடியிலோ அல்லது வெவ்வேறு செடிகளிலோ 

இருக்கலாம். அல்லிகளிணைந்த அல்லி வட்டத்தை உடையன. 

சூலகம் மூன்று சூல் இலைகளால் இணைந்து, ஒரு சூல் அறை 

கொண்டு பல சூல்களைச் சூலகச் ௬வர் ஒட்டிய சூலமைவில் 

கொண்டுள்ளன.



152 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

குடும்பம் : பாஸிஃப்ளோரேஸி 

(Family : PASSIFLORACEAE) 

12 பேரினங்களையும், 600 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ள 

குடும்பம், வெப்ப மண்டலங்களில் பெருமளவிற்கு வளர்கின் றன. 

          

தி FS aT 
Ws 

J 

ஒல மே கடல ன 

படம் 37 

பாஸிஃப்ளோரா எடுலிஸ் (22180௧ ஈப்ப116 Sims.) 
1. வளர் இயல்பு; 2. பா. வித்திஃபோமியா (P. vitifolia) —iunevit 3 

3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 4. மகரந்தத்தாள் ; 5, சூற்பை குறுக்கு 
வெட்டுத் தோற்றம்; 6, மலர் வரைபடம், :
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வளர் இயல்பு : பற்றுக் கம்பிககாக் கொண்ட ஏறு கொடிகளா 

கவும், குறுஞ்செடிகளாகவும் உள்ளன. பற்றுக் கம்பிகள் இலைக் 

கோணங்களில் தோன்றுகின்றன. தண்டிலும், இலைகளிலும், சிறு 

உரோம வளரிகள் காணப்படுகின்றன. 

இலைகள் : இலையடிச் செதில்களைக் கொண்டு, மாற்றடுக்கத்தில் 
அமைந்துள்ளன. தனி இலைகளாக அல்லது கூட்டிலைகளாக 

உள்ளன. இலைப் பரப்பு முழுமையாகவோ அல்லது கையன்ன 

மடல்களை உடையதாகவோ இருக்கின்றன. 

மலர்கள் 2: இலைக்கோணங்களில் இரட்டை மலர்களாக இருக் 

கின்றன. கவர்ச்சியாக உள்ளன. ஆரச் சமச் சிருடையவை. இரு 

பாலானவை. அரிதாக ஒரு பாலானவை, உ.ம். Ofleooflwm (Adenia). 

பூவடிச் செதில்களுடையவை. மூன்று பூக்காம்புச் செதில்கள் 

உள்ளன. இவை மலருக்கடியில் புறப் புல்லி வட்டமாக உள்ளன. 

காம்புடைய மலர்கள். ஆணகக் காம்பும், பெண்ணகக் காம்பு 

முடையன. 

புல்லி வட்டம் : ஐந்து இணையாத புல்லிகளையுடையது. அல்லி 

களைப் போன்று நிறமுடையவை. சதைப்பற்றுடையன. கனியுடன் 

நிலைத்துள்ளன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம் : ஐந்து இணையாத அல்லிகளையுடையது. சில 

வற்றுள் 3-8 அல்லிகள் உள்ளன. அரிதாக அல்லிகளற்றுள்ளது. 

பெரும்பாலானவற்றுள் புல்லிகளைவிடச் சிறியவையாக இருக் 

கின்றன. பூத்தளம் கோப்பை போன்றோ அல்லது தட்டு போன்றோ 

உள்ளது. அல்லி வட்டத்திற்கும், மகரந்தத்தாள் வட்டத்திற்கு 

மிடையே, பூத்தளத்தின் உட்புறமிருந்து சதைப்பற்றுடைய பல 

வளரிகள் தோன்றுகின்றன. இவ்வளரிகள் பூத்தளத்தைச் சுற்றி 

நெருக்கமாக அமைந்தும், பல நிறமுடையதாகவும் இருக்கின் றன. 

இவ்வளரிகளுக்குக் கொரொனா (ோல) எனப் பெயர். பூவின் 

கவர்ச்சிக்கு இவ்வளரிகளே காரணம். 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : ஐந்து அல்லது பல மகரந்தத்தாள்கள் 

உள்ளன. அல்லிகளின் எதிர்ப்புறத்தில் கொரொனா வளரிகளின் 

அடியிலிருந்தோ அல்லது ஆணகக் காம்பிலிருந்தோ தோன்று 

கின்றன. தாள் இணையாதவை. 

சூலகம் : மூன்று மூதல் ஐந்து சூல் இலைகளால் ஆகியது. 

மேற்சூற்பையுடையது. பெண்ணகக் காம்பின் நுனியில் உள்ளது. 

ஆண், பெண்ணகக் காம்புகளிருப்பது, இக் குடும்பத்தின் சிறப்பான 

பண்பாகும். சூற்பையில் ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு, பல 

சூல்களைச் சூலகச் ௬வர் ஒட்டமைவில் கொண்டுள்ளது. சூல்
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ஒட்டுகள் உள்நோக்கி வளர்ந்துள்ளதால் அச்சுசூல் ஓட்டு போன்ற 

தோற்றழுடையன,. 3.5 சூல் தண்டுகளுள்ளன. 3-5 சூல் முடிகள் 

இருக்கின் றன. 

கனி: பெர்ரி அல்லது காப்சூல். 

விதை: நிமிர்ந்த கருவையும், சதைப்பற்றுடைய முளைசூழ் 
தசையையும் உடையது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

பாஸி.ப்ளோரா எடுலிஸ் (Passiflora edulis), பா. லாரிஃபோ 
லியா (P. laurifolia), பா. குவாட்ராங்குலாரிஸ் (7. 9க௦௨௦- 
தயவ*) இவைக்ரின் கனிகள் சுவையானவை, பாஸிஃபுளோரா 

வின் பல இனங்கள் மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின் றன. 

- இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. பாஸிஃப்ளோரா (18௨ு(1௦7௨) : ஏறு கொடிகளைக் கொண்ட 
பூண்டுச் செடிகளா கவோ அல்லது குறுஞ்செடிகளாகவோ உள்ளன. 

இலைக் கோணங்களில், பற்றுக் கம்பிகளையுடையன. தனி இலைக 

ளாகவோ அல்லது கையன்ன மடல்களையுடையதாகவோ உள்ளன. 

இலையடிச் செதில்களுடையன. தனி மலர்களாகவோ அல்லது 

சைமோஸ் மஞ்சரியிலோ உள்ளன. இருபாலானவை. மூன்று 

பூக்காம்புச் செதில்களுடையன. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும் 

உள்ளன. ஆண், பெண்ணகக் காம்புகளைச் சுற்றிலும் பல கொரொனா 

வளரிகள் உள்ளன. 5 மகரந்தத் தாள்கள் ஆணகக் காம்பில் உள்ளன. 

சூலகம் ஒரு சூல் அறையுடையது. பல சூல்கள் சூலகச் 

சுவரொட்டமைவில் உள்ளன. மூன்று சூல் தண்டுகளுள் என. கனி. 

பெர்ரி. 

பா. லெஷன்னால்தியை (1. 188011ஈலபிரம் 19௦), பா. ஃபிதிடா 
(2. foetida Linn.), பா. கால்கரேதா (7. calcarata Mast.), 
பா. எடுலிஸ் (12. ஈம்யி18 5118.) . 

2. @oeflum (Adenia): பற்றுக் கம்பிகளுடைய சுழற்கொடி. 

பருத்த வேர்க்கிழங்குடையன. கையன்ன மடல்களுடைய இலைக் 

காம்பின் நுனியில் சுரப்பிகள் உள்ளன. இலையடிச் செதில்கள ந்றவை. 

மலர்கள் ஒருபாலானவை. 1.5 புல்லிகளும், 4.5 அல்லிகளும், ஆண் 
மலர்களில் 3.5 மகரந்தத் தாள்களும், பெண் மலர்களில் 3 சூல் இலை 

களால் இணைந்த சூலகமும் உள்ளன. 3 சூல் முடிகள் உள்ளன. 

கனி.காப்சூல். 

3. urge (A. palmata Engl), 9). musmur@ (A. wigh- 
tiana Minel.}.
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குடும்பம் : குகுர்பிதேஸி 

(Family: CUCURBITACEAE) 

100 பேரினங்களையும், 850 சிற்றினங்களையும் கொண்ட குடும்பம். 

பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களிலும், மித வெப்ப மண்டலங் 

களிலும் வளர்கின்றன. 

  
69 த தேமே ௭ ஒடி நிஜ 

படம் 38 

மொமோர்டிகா கேரந்தியா (400௩௦101௦௨ பேவ கறப1க Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. ஆண் மலர்; 3. ஆண் மலரின் நீள்வெட்டுத் 

தோற்றம்; 4. பெண் மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 5. மகரந்தத்தாள் 

வட்டம் ; 6, பெண் மலர் வரைபடம்; 7. ஆண் மலர் வரைபடம். 

0 பூவடிச் செதில்; ேசூற்பை; 55-- சூல்முடி. 

வளர் இயல்பு: பற்றுக்கம்பிகளைக் கொண்ட ஏறு கொடிகளாக 

உள்ளன. ஒரூ பருவம் அல்லது பல பருவங்களுக்கு வாழ்கின்றன,
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அரிதாகச் சிறிய மரமாக வளர்கின்றன. உ.ம். டென்ட்ரோசிக்யா ஸ் 
(Dendrosicyos). சில இலைகளற்ற முட் செடிகளாக உள்ளன. உ.ம். 

அகேந்தோசிக்யாஸ் (&4௦௨௦(110910408). தண்டு மிக வேகமாக வளரக் 
கூடியது. மிருதுவானது. பெரும்பாலும் ஐந்து கோணங்களை 

யுடையது. தண்டிலும், இலைகளிலும் உரோம வளரிகள் நிறையக் 

காணப்படுகின்றன. தண்டு நீர் நிறைந்து காணப்படுகிறது. தண்டின் 

உள்ளமைப்பில் இருபக்க ஒருங்கமைந்த சாற்றுக்குழாய்த் தொகுப்பு 

கள் (11-02௦11கரவ1 ஷிகா யாவ) உள்ளன. பெரும்பாலான 

தாவரங்களின் இலைக் கோணங்களில் பற்றுக் கம்பிகள் உள்ளன 

அரிதாகச் சில பற்றுக் கம்பிகளற்றுள்ளன. உ.ம். எக்பாலியும் 
(Echallium). 

இப்பற்றுக் கம்பிகளின் உருவத் தன்மையைப் பற்றிப் பல 

கருத்துகள் சொல்லப்பட்டு உள்ளன. 

இலைக் கோணத்தில் ஒரு பற்றுக் கம்பி, ஒரு மலர் அல்லது 

மஞ்சரி, ஒரு கிள ஆகிய உறுப்புகள் உள்ளன. 

குகுர்பிதா பெபோ (ம௦ய511க 1௦) என்ற செடியின் இலைக் 
கோணங்களில், ஒரு மலர், இலைகளைக் கொண்ட ஒரு. கிளை, கிளை தலை 

யுடைய பற்றுக் கம்பி ஆகியவை உள்ளன. 

குகுமிஸ் (மே) என்ற செடியின் இலைக் கோணங்களில், 
ஒரு மலர், ஒரு மஞ்சரி, இலைகளைக் கொண்ட ஒரு கிளை, ஒரு பற்றுக் 

கம்பி ஆகியவை உள்ளன. 

“ore (Braun) என்பவரின் கருத்துப்படி (இக் கருத்தை 

mart என்பவரும் ஆதரிக்கிறார்.) இலைக் கோணத்திலுள்ள மலர் 

கோண மொட்டின் உருமாற்றமெனவும், இம் மலரிலுள்ள பூக்காம்புச் 

செதில்களுள் ஒன்று பற்றுக் கம்பியாக உருமாற்றமடைந்துள்ளது 

என்றும், மற்றொரு பூக்காம்புச் செதில் மறைந்தோ அல்லது குகுமிஸ் 
ஸெதிவுஸ் (மே௦யாாப்8 8கர1ரபடி) என்ற செடியில் உள்ளது போல் மற்று 
மொரு பற்றுக் கம்பியாக மாற்றம் கொண்டோ உள்ளது. ஒரு பூக் 
காம்புச் செதிலின் கோணத்திலுள்ள மொட்டு ஒரு கிளையாக வளர்ந் 
துள்ளது. மற்றொரு பூங்காம்புச் செதிலின் கோண மொட்டு மஞ்சரி 
யாக வளர்ந்துள்ளது. பற்றுக் கம்பி அது தோன்றிய: நிலையிலிருந்து 
இடமாற்றமடைந்து இலையின் பக்கவாட்டில் அமைந்துள்ளது. இக் 

கருத்துப்படி பற்றுக்கம்பி பூங்காம்புச் செதிலின் உருமாற்றமாகும், 

(றல்லர் (18112) என்பவர், பற்றுக் கம்பி, இலை இவைகளின் பல 

இடை நிலைத் தோற்றத்தினடிப்படையில் ஒரு கருத்தை வெளியிட் 
டுள்ளார். அதன்படி பக்கக்கிளையும், இலைக்காம்பும் உருமாற்ற 
மடைந்து பற்றுக்கம்பிகளாக உருமாற்றறடைந்துள்ளன.
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எங்லர் (102122) என்பவரின் கருத்துப்படி பற்றுக்கம்பி, இலை 
யடிச் செதிலின் உருமாற்றமாகும். 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகளாக உள்ளன. 
இலையடிச் செதில்களற்றவை. உள்ளங்கையன்ன மடல்களை 
யுடையவை. உள்ளங்கையன்ன நரம்பமைப்புடையவை. இலைகள் 
பெரும்பாலானவற்றில் ௬ுரசுரப்பாக உள்ளன. 

மலர்கள் : தனி மலர்களாகவோ அல்லது சைம் அல்லது ரெசிம் 
மஞ்சரியிலோ உள்ளன. ஒரு பாலானவை. ஆண், பெண் மலர்கள் 
ஒரே செடியிலோ அல்லது வெவ்வேறு செடிகளிலோ உள்ளன. வெகு 
அரிதாக இருபாலானவை உ.ம், ஸ்கைசோபெபான் (Schizopepon). 
ஒழுங்கானவை ; ஆரச்சமச் சிருடையவை, 

புல்லிவட்டம் : ஐந்து இணைந்த புல்லிகளையுடையது. புல்லி 
வட்டம் மணி வடிவமாகவோ (கெமழவபம்:௦) அல்லது குழல் 
போன்றோ உள்ளது. இதழ்கள் ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் 
உள்ளன. ் 

அல்லிவட்டம் : ஐந்து இணைந்த அல்லிகளையுடையது, அரி 
தாக அல்லிகள் இணையாதவை, உ.ம். ஃபெவில்லியா (1௯ர16ல). 
அல்லிவட்டம் மணிவடிவத்திலோ, சால்வர் (வான) வடிவத்திலோ, 
புனல் (1001121) வடிவத்திலோ உள்ளது. - தொடு இதழ் அல்லது 
ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஆண் மலர்களில் ஐந்து மகரந்தத் 
தாள்கள் உள்ளன... அல்லிகளுக்கு மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. 

உ.ம். ,பெவில்லியா (111௦௨). 

ஆனால், மகரந்தத்தாள்கள் பல மாறுபாடுகளடைந்துள்ளன. 

சிலவற்றுள், 5 தாள்களில் நான்கு தாள்கள் இரண்டிரண்டாக 
அடிப்பாகத்திலிஷைந்தும், ஐந்தாவது தாள் தனித்தும் உள்ளது. 
உ-ம். தலாடியாந்தா (11பிப்1க௦12).  சிலவற்றுள், நான்கு 
தாள்கள் ஓன்றாக இணைந்து இரண்டு அறைகளைக் கொண்ட 
மகரந்தப்பையுடைய தாள் போன்ற தோற்றத்தையுடையன. 
ஐந்தாவது தாள் ஓரறை கொண்ட மகரந்தப்பை உடையதாக 
உள்ளது. உ.ம், மெஈமோர்டிகா (Momordica), சித்ருல்லுஸ் 
(Citrullus). இன்னும் சிலவற்றுள், மகரந்தப்பைகள்: யாவும் பல 
வகைகளில் ஒருங்கிணைந்து திருகு போன்றுள்ளது. ஓரு தடிப்பான 
மகரந்த இழை இதன் முதுகுப் புறத்திலிணைந்துள்ளது. 

சைக்லாந்திரா (மேவா) என்ற செடியில் மகரந்தத்தாள் 
யாவும் ஒற்றைக் கமறையாக இணைந்துள்ளன. இணைப்புத் திசுவும்
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மகரந்த இழையும் ஒன்றாக இணந்து வளையம் போன்ற இரண்டு 

அறைகளைக் கொண்ட மகரந்தப் பையைக் கொண்டுள்ளது. 

சூலகம் : கீழ்ச் சூறர்பை உடையது. மூன்று சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. ஆரம்பத்தில் ஐந்து சூல் இலைகள் இருந்திருக்க 
வேண்டும். பெரும்பாலான வற்றுள் ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு 

பல சூல்களைச் சூலகச் சுவர் ஒட்டிய அமைவில் கொண்டுள்ளன. 

வெகு அரிதாக மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டு, சூல்கள் அச்சு 

சூல் ஓட்டமைவில் அமைந்துள்ளன. சிக்கியும் (Sechium) orsirm 
பேரினத்தின் சூலகம் ஒரு சூல் அறை கொண்டு, ஒரு சூல் 

மட்டுமுடையது. சூல்தண்டு பருத்து, குட்டையாக உள்ளது. வெகு 

அரிதாக மூன்று சூல்தண்டுகள் உள்ளன. 

கனி: பெபோ (1௦) என்ற பெர்ரி வகைச் சதைக் கனி 

யுடையன. அரிதாகச் சிலவநற்றுள் உலர் வெடிகனியாக உள்ளது. 

உ-ம். எக்பால்லியும் (1015211100), சைக்லாந்திரா (0120111012) . 

பேக்ஸ் (Pax, 1889) என்பவர் இக்குடும்பத்தை ஐந்து துணைக் 

குடும்பங்களாக வகைபடுத்தியுள்ளார். 

1. ஃபெவிலியே (1010௨௦), 2. மீலோத்திரியே (1461௦1121௦௨௦), 
3. குகுர்பிதியே ((ய௦ப10112௨௦), 4, சிக்கியாய்டியே (510701468௦), 
5. சைக்லாந்திரியே (௦1௨௦11 616௨5). 

இக்குடும்பத்தை இராபர்ட் ப்ரெளன் (1௦% நடக, டீகன் 
டோல் (12௦0௦04௦1௦) போன்றவர்கள், அல்லிகளிணையாத குடும்பங் 

களுள் ஒன்றாகப் பாஸிஃப்ளோரேலிஸ் (1511௦78185) தொகுதியில் 
வைத்துள்ளனர். 

ஐக்ளர் (411011/62) இதை அல்லி இணைந்த குடும்பங்களில் 

ஒன்றான கம்பானுலேஸி ((௨௩0க௦ப௦1௨௦௦௨௦) குடும்பத்திற்கருகில் 

வைத்துள்ளார். எங்லர் (10212) இதை ஆதரிக்கிருர். 

ஹேல்லியர் (விய, ரெண்டல் (8016), ஹ்ட்சின்௪ன் 
(Hutchinson) Guursirpcitaer Qo sé G GMMC gs MNew (Cucurbitales) 
என்ற தொகுதியில் வகைபடுத்தியுள்ளனர். இது அல்லிகளிணை 
யாத குடும்பங்களின், முன்னேற்றமடைந்த குடும்பங்களுள் ஒன்றாகக் 
கருதப்படுகிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

பெரும்பாலான தாவரங்கள் காய்கறிச் செடிகளாகப் பயிரிடப் 
படுகின் றன.
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1. SlapGarenrs gs 9muGu@ (Trichosanthes anguina) 
புடல். 

2. லுஃபா ஈஜிப்தியாகா (1மி£௨ க௧௦௦ழ11க௦௨)--நுரைப்பீர்க்கு. 

3. லு. அக்குதாங்குலா (1. க௦ரகஹபீ2)--பீர்க்கு. 

4. மொமோர்டிகா Gaysgium (Momordica charantia)— 

5. லாஜினாரிபா உல்கேரிஸ் (Lagenaria vulgaris)—aomy. 

6. G@E@ulew Gevslaysw (Cucumis sativus)—Qeusir arf. 

7. பெனின்காஸா செரிஃபெரா (Benincasa  cerifera)— 

சாம்பல் பூசணி. 

8. சிக்கியும் எடியூல் (5௦0110 ஈமய1௦)--சவ்சவ். 

9. கோக்சீனியா இண்டிகா (Coccinia indica)—Carmad 
காய். 

10. குகுர்பிதா மேக்ஸிமா ((மே௦ய011க ர023ப0௨)--பரங்கி, 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. கோக்சீனியா (00001018) : பற்றுக் கம்பிகளாக் கொண்ட 

ஏறு கொடிகளாக உள்ளன. தனி மலர்களாக உள்ளன. வெள் 

நிறமுடையவை. இலைகள்--தனி இலைகள். பெரும்பாலும் 5 மடல்களை 

யுடையது. மலர்கள் ஒருபாலானவை. வெவ்வேறு செடிகளில் 

உள்ளன. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும் உடையது. மூன்று இணைந்த 

மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. சூல்தண்டு மூன்று சூல் முடிகளைக் 

கொண்டுள்ளது. பெர்ரி வகைச் சதைக் கனியுடையது. 

கோ. இண்டிகா (0. 1001௦௨ 747. & &). 

2. மீலோத்ரியா (18௦1௦1111௨) : தரையில் படர்ந்துள்ள அல்லது 

ஏறு கொடிகளைக் கொண்ட பூண்டுச் செடி. தனி இலைகள் உள்ளன. 

மெல்லியதானவை. மலர்கள் சிறியவை. ஒரு பாலானவை. மஞ்ச 

ளாகவோ அல்லது வெள்ளையாகவோ இருக்கும். ரெசிம் அல்லது 

கோரிம் மஞ்சரியில் உன்ளன. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும், ஆண் 

மலர்களில் 8 மகரந்தத் தாள்களும் உள்ளன. பெண் மலர்களில் 

மூன்று சூல் இலைகளால் இணைந்த சூலகமுள்ளது. 3 சூல்முடிகள் 

உள்ளன. கனி உருண்டையான பெர்ரி வகைச் சதைக்கனி. 

மீ. மதராஸ்பதானா (M. maderaspatana Cogn.), 6. ஸீலானிகா 

(M. zeylanica C. B. Clarke.), 8. gp&@er@am (M. mucronata 

Cogn.),
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தொகுதி : ஃபைகாய்டேலிஸ் 

(Order: FIGOIDALES) 

சுதைப்பற்றுடைய தாவரங்கள். பல இதழ்களும், பல மகரந்தத் 

தாள்களும் உள்ளன. சூலகம் கீழ்ச்சூற்பை உடையது. ஒரு சூல் 

அறை உடையது. 

குடும்பம் : கேக்தேஸி 

(Family : CACTACEAE) 

150 பேரினங்களையும், சுமார் 1800 சிற்றினங்களையும் கொண் 

டுள்ளது. வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்பவை. 

வளர் இயல்பு: சதைப்பற்றுள்ள மிருதுவான அல்லது கடின 

மான தண்டுடைய, வறட்சி நிலத் தாவரங்களாக உள்ளன. தண்டு 

கிளை தலற்றோ, அல்லது பலவாறாகக் கிள தலைக்கொண்டோ, மரம் 

போன்ற உருவத்தையுடையது. தண்டு பருத்து, உருண்டையாகப் 

பல கோணங்களை உடையதாகவோ அல்லது தட்டையாகவோ 

இருக்கலாம். கணுவிடைப் பகுதி சிறுத்துள்ளது. 

அரிதாக ஏறுகொடிகளாக வளர்கின்றன. உ.ம். ரிப்சாலிஸ் 

(Rhipsalis). 

பெரும்பாலானவற்றுள் இலைபோன்ற தண்டு (கம௦0௦) உள்ளது. 

உட்புறத்திசுக்களில் நீர் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. சிலவற்றுள் 

லேடக்ஸ் குழாய்கள் உள்ளன. ் 

இலைகள் : சிலவற்றுள் மட்டுமுள்ளன. இலைகள் இருப்பின், 
மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகளாக உள்ளன. _சதைப் 

பற்றுடையதாக உள்ளன. உ.ம். பெரிஸ்கியா (2௨/12). இலை 
போன்ற தண்டுடைய செடிகளில், இலைகள் செதில்களாகவோ 

அல்லது இலை முட்களாகவோ மாற்றமடைந்துள்ளன. 

ஒபுந்தியா (ஜார்) பேரினத்தில் இலை போன்ற தண்டின் 
(0140௦6) மேல் சிறு. இலைகள் தோன்றிய சிறிது காலத்திற்குள் 
விழுந்து விடுகின்றன. பல பேரினங்களின் இலைத் தண்டின் மேல் 
காணப்படும் டூபர்கில்ஸ் (1௦:௦1), இலை முட்கள் ஆகிய உறுப்பு 

களின் தோற்றம் பற்றிப் பல கருத்துகள் உள்ளன. இலை முட்களைக் 

கொண்டிருக்கும் பகுதிக்கு ஏரியோல் (&௭௦016) எனப் பெயர். ஒளிச் 

சேர்க்கை வேலையை இலைபோன்ற தண்டு மேற்கொள்கிறது. ஏரி 

யோல் பரப்பு டூபர்சில்ஸ் என்ற மேடுகளின் வளர்ச்சியால் 

மேலும் அதிகரிக்கிறது. ஓர் இலை தோன்றியவுடன் அதன் அடிப் 

பாகத்திலிருந்து ஒரு பக்கத் தண்டு தோன்றுகிறது. இப்பக்கத்
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தண்டும் இலையின் அடிப்பாகமும் சேர்ந்து டூபர்சில் உறுப்பாக 

ஆகிறது. சிலவற்றுள் டூபர்சில்ஸ் நீளப்போக்கில் இணைந்து நீளமான 

பல வரிசைகளில் காணப்படுகின்றன. இலை முட்கள் பக்கத்தண்டின் 

  
படம் 39 

ஒபுந்தியா tg.cvOeM (Opuntia dilleni Haw.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. moot 3 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 3 

4, சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 5. மகரந்தத்தாள்கள் $, 0. கனி; 

7. மலர் வரைபடம். 

இலைகளின் உருமாற்றமாகக் கருதப்படுகிறது. டார்பிஸைரி (19௨0ுூ1- 

shire, 190!) என்பவர் மாமில்லாரியா இலாங்கேதா (3ீகரப்1கரம்க 
வரவ. என்ற செடியில் உள்ள டூபர்சில், இலையின் அடிப் 

்ழ்--11
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பாகத்தைக் குறிக்கும் எனவும், இலை முட்கள் இலைப்பரப்பின் உரு 

மாற்றமாகும் எனவும் கருதுகிறார். 

ருடால்ஃப் (%யம0101 1903) என்பர் ஒயுந்தியா மிசெளரியன்சிஸ் 
(Opuntia missouriensis) etotim Geiguled osirar இலை முட்கள் 

தண்டின் புறத்தோல் உரோமங்கள் (17101௦0188) எனக் கூறுகிருர், 
பிரஸ்கியா (16௦81/8) என்ற பேரினத்தின் இலை முட்கள் சில கொக்கி 
களாக மாறியுள்ளன. 

கானாங் (ஸே 1994) என்பவர் மாமில்லாரியா (1ரகரம்11க112), 
சிரியுஸ் (வோலடி) ஆகியவற்றின் சிற்றினங்களில் காணப்படும் தேன் 

சுரப்பிகள் இலை முட்களாக மாற்றமடைந்துள்ளன எனக் கருதுகிறார். 

மலர்கள் : பெரும்பாலும் தனிமலர்களாக உள்ளன. சிலவற்றுள் 

தண்டின் நுனியில், பேனிகல் மஞ்சரியில் காணப்படுகின்றன. உ.ம். 

பெரிஸ்கியா (25145). இருபாலானவை. அரிதாக ஓருபாலானவை, 

உ.ம். ஸ்தீனோபெதாலே ($1610006181௧௦) பிரிவு. ஆரச் சமச்சீருடை 
யவை. சிலவற்றுள் அல்லி வட்டக்குழல் சிறிது வளைந்துள்ள தால், 

இருபக்கச் சமச்சீரானவை. அரிதாக ஈருதடானவை. உ.ம். எபி,ஃபில் 
லும் (றர 1பாம) . பூத்தளம் கோப்பை போன்றுள்ளது. 

இதழ் வட்டம் : புல்லி வட்டம், அல்லி வட்டம் என்ற வேறு 
பாடின்றி உள்ளது. இதழ்கள் இரு வட்டங்களில் அமைந்துள்ளன. 

பல இதழ்கள் இணைந்து குழல் போன்றுள்ளது. அரிதாக 8.10 
இதழ்கள் மட்டுமுள்ளன. இதழ் வட்டக் குழலின் வெளிப்புறத்தில், 
செதில்கள் போன்ற பல .வளரிகள் காணப்படுகின்றன, உ.ம். 

எகினாப்சிஸ் (Echinopsis). 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்; பல மகரந்தத்தாள்கள் பூத்தளத்தின் 
உட்சுவரிலிருந்து தோன்றுகின்றன. மகரந்தப்பை இரண்டு அறை 
களக் கொண்டு நீளப்போக்கில் பிளக்கிறது. 

சூலகம்: கீழ்ச்சூற்பை கொண்டுள்ளது. சிலவற்றுள், சூற்பை 
நீண்ட காம்புடையது. உ.ம். பெரிஸ்கியா (1௨24௨), மூன்று முதல் 
பல சூல் இலைகளால் இணைந்துள்ளது. ஒரு சூல் அறை மட்டும் 
கொண்டு, பல சூல்கள் சூலகச் சுவர் ஓட்டமைவில் உள்ளன. ஒன்று 
அல்லது பல சூல் தண்டுகளுள்ளன., 

கனி: பெர்ரி கனியுறையில் இலை முட்களின் தொகுப்புகள் 
காணப்படுகின்றன. 

ov Gwe (Schumann) Qé&@Guiudmys மூன்று துணைக்குடும்பங் 
ஊராக வகைபடுத்தியுள்ளார்.
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1. பெரிஸ்கியாய்டியா (Pereskioideac): அகலமான இலைக 
ளுடையன. மலர்கள் பேனிகல் மஞ்சரியுள் உள்ளன. மலர்கள் 

காம்புடையன . 

2. ஒபுந்தியாய்டியே (றபாபர௦1408௦): தண்டு தட்டையாக 

உள்ளது. செதில் இலைகளாகவோ அல்லது இலை முட்களின் தொகுதி 

யாகவோ இருக்கின்றன. மலர்கள் காம்பற்றவை. 

3. சீரியாய்டியே (வேோ௦௦ப்ம்62௦6) : தண்டு சதைப்பற்றுடைய 
் தாகவும், உருண்டையாகவோ அல்லது உருளை வடிவத்திலோ 

உள்ளது. பல கோணங்கஃ£க் கொண்டுள்ளது. இலைகளற்றது. 

சில ஏறு கொடிகளாக உள்ளன. 

பெந்தமும் ஹுக்கரும் வகைபாட்டில் ஃபைகாய்டேலிஸ் 
(1௦0148) என்ற தொகுதியில், இக்குடும்பத்தையும், ஐசொவேசி 
(4420௦௧௦6௨௦) குடும்பத்தையும் வகைபடுத்தியுள்ளார். 

எங்லர் (1௦18) இக்குடும்பத்தை ஒபுந்தியேலிஸ் (றமய(12125) 

என்ற தனித் தொகுதியில் வகைபடுத்தியுள் ளார். 

இக்குடும்பம் ஐசொவேசி குடும்பத்துடன் நெருங்கிய தொடர் 

புடையது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

ஒபுந்தியா (ொமா*க) சப்பாத்திக் கள்ளி. இதன் கனிகள் 

கவையானவை. 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் அனைத்தும் “கள்ளி' என்று பொதுவாக 

அழைக்கப்படுகின்றன. இதன் பல சிற்றினங்கள் பூங்காக்களிலும், 

வீடுகளிலும் வளர்க்கப்படுகின்றன. உ.ம். சீரியுஸ் (மோலடி), மாமில் 
லாரியா (Mamillaria), fliensilsv (Rhipsalis), -..Me Gora & si6v 

(Phyllocactus), quegtum (Opuntia), எபிஃபில்லும் (Epiphylum),. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. ஒபுந்தியா (012) : தட்டையான சதைப்பற்றுள்ள தண் 

டுடையது. கிளைகள் இணைப்புகளையுடையன. தண்டின் மேல் இலை 

மூட்களின் தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன. இளந்தண்டில் 

செதிலிலைகள் உள்ளன. மலர்கள் கவர்ச்சியாக உள்ளன. பல 

இதழ்கள் இணைந்து குழல் போன்றுள்ளது. பல மகரந்தத்தாள்கள் 

உள்ளன. சூலகம் கீழ்ச் சூற்பையுடையது. பல சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. ஒரு சூற்பையுடையது. சூல் தண்டு நீட்டமானது.
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பல சூல் முடிகள் உள்ளன. கனி.-பெர்ரி. . முள்வளரிகளின் 

தொகுப்புகள் உள்ளன. விதையிலை அகன்று இலை போன்றுள்ளது. 

ஒ. டில்லினி (0. யகம் Haw.), ஒ. காக்ஸிநெல்லிஃபெரா 
(O. coccinellifera Mill.), ஒ. மோனாகாந்தா (O. monacantha 

Haw.). 

தொகுதி : உம்பலேலிஸ் 

(Order: UMBELLALES) 

மலர்கள் அம்பல் (மம்) என்ற மஞ்சரியில் நெருக்கமாக 

அமைந்துள்ளன. மலரின் உறுப்புகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் 

உள்ளன. சூலகம் இரண்டு சூல் இலைகளால் இணைந்து, இரண்டு 

சூல் அறைகளைக் கொண்டு ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல் 

உடையது, 

குடும்பம் : உம்பல்லிஃபெரே 
(Family: UMBELLIFERAE) 

27/0 பேரினங்களையும் சுமார் 2900 இனங்களையும் கொண் 

டுள்ளது. உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் பரவியுள்ளன. சிறப்பாகக் 

குளிர் மண்டலப் பகுதிகளில் நன்கு வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் ஒரு பரூவ அல்லது இரு பருவப் 
பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. தரையில் படர்ந்தோ அல்லது 

நிமிர்ந்ேதோ வளர்கின்றன. வெகு அரிதாகப் பெரிய செடிகளாக 

இருக்கின்றன. உ.ம். அஞ்ஜிலிகா (&0௦௨6110௨). சில பேரினங்கள் நீர் 
வாழ் செடிகள். சில ஏறு கொடிகள். உ-ம். சூடோகாரும் (Pseudo- 

கோயா), தண்டின் இடைக்கணுப் பகுதி, குழல் போன்று உள்ளது. 

தண்டு, இலைகள், ஆகியவற்றுள் எண்ணெய்க் குழாய்கள் இருப்ப 

தால், இவை நறுமணம் கொண்டவையாக இருக்கின்றன. சில 
தரையடித் தண்டினைக் கொண்டு பல பருவங்களுக்கு வளர்கின் றன. 

இலைகள் : பெரும்பாலும் சிறகன்ன அல்லது கையன்ன 

கூட்டிலைகளாக உள்ளன. அரிதாகத் தனி இலைகளாக உள்ளன. 

உ.ம். ஹிட்ரோகோதைல் (Hydrocotyle). மாற்றடுக்கத்திலமைந் 
துள்ளன. அரிதாக எதிரடுக்கத்திலும் அமையப் பெற்றுள்ளன. 

உ-ம். அமியாஸ்தீரும் (கறர்கம்பாடு. இலைக்காம்பு சவ்வு போன்ற 
மெல்லிய உறுப்பை இரு பக்கங்களிலும் கொண்டுள்ளது. சில 

வற்றுள் ஒரு போக்கு நரம்பமைப்பு கொண்டு, ஒரு விதையிலைத் 

தாவரங்களின் இலையை ஓத்திருக்கின்றன. உ.ம். அசிஃபில்லா 
(ஆ்றர 111), எரிஞ்ஜியும் (ர ம்யாடி, இலையடிச் செதில்களத்றவை.
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அரிதாக இலையடிச் செதில்கள் உள்ளன, உ.ம். ஹிட்ரோகோதைல் 
(Hydrocotyle), 

  5 5ஷகே AsSe 

படம் 40 

சென்டெல்லா ஏசியாடி.கா (021611 asiatica Urban.) 

1. வளர் இயல்பு; 4, 5. மலர்; 6. கனி. 
கோரியாண்ட்ரும் ஸெதிவும் (௦1௨௩ம் பர 9௨1 1.1௨.) 

2. மஞ்சரி; 7, மலர்$ 8. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 10. மலர் வரை 

படம். 

ஹிரேக்லியும் (1167௨௦1101) 

3. மஞ்சரி; 9. வெடித்த கனி. 

கோற--கார்ப்போஃ்போர் ; Mer—Guflarit; Sty—eventGorGumn uy ? 
Sh-a2. mp; G- @hemu. 

மலர்கள் : பெரும்பாலும் கூட்டு அம்பல் (0000௯0 177ூ1)61) 

மஞ்சரியுள் உள்ளன. சிலவற்றுள் தனி அம்பல் மஞ்சரி உள்ளது. 

உ-ம். அஸ்ட்ராந்தியா (ககபா12). ஹிட்ரோகோதைல் (11700- 
coiyle). மஞ்சரியின டியில் பல நிலைத்த பூவடிச் செதில்கள் அடுக்காக
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உள்ளன. இவைகளுக்கு இன்வலூக்கர்கள் (1௦90110605) எனப் 

பெயர். அரிதாக அம்பல் மஞ்சரி ஒரு மலர் மட்டுமுடையதாய் 

உள்ளது. உ.ம். ஹிட்ரோகோதைல் கான்பெர்தா (113:04000(9716 

Conferta). மலர்கள் இருபாலானவை. அரிதாக ஒருபாலான 

மலர்கள் உண்டு; ஆண், பெண் இருவகை மலர்களும் ஒரே செடியில் 

இருக்கலாம். உ.ம். எகினோஃபோரா (௦41000110௧). அல்லது 

வெவ்வேறு செடிகளில் இருக்கலாம். உ.ம். ஆர்க்தோபுஸ் 

(010100). ஆரச்சமச் சீருடையவை. சூலகத்தினடியில் வட்டமான 

தட்டு போன்ற பூத்தளம் உள்ளது. 

புல்லி வட்டம் : ஐந்து புல்லிகளையுடையது. புல்லிகள் சூலகத் 

துடன் இணைந்த நிலையில் உள்ளன. பெரும்பாலானவற்றுள் பல் 

போன்ற கூரிய அமைப்புகளாக உள்ளன. தொடு இதழமைவில் 

உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத அல்லிகளையுடையது. 

தொடு இதழ் அல்லது ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : ஐந்து இணையாத மகரந்தத்தாள்கள் 
அல்லிகளுக்கு மாற்றடுக்கத்திலுள்ளன். மகரந்தப்பை இரண்டறை 

களையுடையது. முதுகிணைப்பு (9௦:£4460) அல்லது அடியிணைப்பு 

(basifixed) கொண்டு, உள்நோக்கியுள்ளன. 

சூலகம் : கீழ்ச் சூற்பை கொண்டுள்ளது. இரண்டு சூல் இலை 
களால் இணைந்துள்ளது. இரண்டு சூல் அறைகளில், அறைக்கு 

ஒரு சூல், அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் பொருந்தியுள்ளது. சூற்பையின் 
மேற்புறத்தில், சூல் தண்டினடியில் தேன் சுரக்கும் பருத்த 

தட்டொன்றுள்ளது. இதற்கு ஸ்டைலோபோடியம் (5௫10000101) 

எனப் பெயர். சூல்கள் தலைகீழாகப் பொருந்தியுள்ளன. ஒரு 

சூலுறை மட்டுமுள்ளது. சூல்முடி இரு பிளவுகளையுடையது. 

கனி: நிலைத்த புல்லிவட்டத்தையும், சூல் தண்டையும் 

கொண்ட சைசோகார்ப் ($0்42௦0௨ற) வெடிகனியாக உள்ளது. 

9556, AfCuwrarit: (Cremocarp) crord பெயர். இது இரண்டு 
ஒரு விதையுடைய பகுதிகளாகப் பிரிகிறது. ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் 

மெரிகார்ப் (ர்க) எனப் பெயர். இரண்டு மெரிகார்ப்புகளும் 

நீண்ட கார்போஃபோர் (கோற௦றம்்௦ா£6) என்ற சூலகக் காம்புடன் 

இணையப் பெற்று, தொங்கிய நிலையிலுள்ளன. கனியின் வெளிப் 

புறத்தில் ஐந்து நீளப் போக்கில் ஓடும் மேடுகள் காணப்படுகின் றன. 
இவைகளுக்கு, பிரைமரி மேடுகள் (ர Ridges) என்று பெயர். 

இம்மேடுகளுக்கிடையில் செகன்ட்டரி Cuo@asir (Secondary Ridges)
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காணப்படுகின்றன. இவ்விருவகை மேமடுகளுக்கும் காஸ்டே 

(0516) எனப் பெயர். இம்மேடுகளின் மாற்றடுக்கத்தில் ஐந்து நீள 

மான பள்ளங்கள் உள்ளன. இதற்கு வேலிகுலோ (Valleculac) 

எனப்பெயர். இவைகளுக்கடியில் “விட்டே” (111௨௦) என்ற 

எண்ணெய்க் குழாய்கள் உள்ளன. 

விதைகள் : சிறுசிறு வளரிகளைக் கொண்டிருப்பதால், எளிதில் 
பரவுகின்றன. 

ல் மகரந்தச் சேர்க்கை: பல சிறு மலர்கள் அம்பல் மஞ்சரியில் 
நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. இதனால் மஞ்சரி ஒரு பெரிய மலரை 

ஒத்திருக்கிறது. இது, பூச்சிகளுக்குக் கவர்ச்சியைக் கொடுக்கிறது. 

மேலும் மலர்கள் நறுமணம் பொருந்தியவைகளாக உள்ளன. மிகச் 

சிறிய பூச்சிகளும் மலரினுள் சென்று தேனை உறிஞ்சும் வகையில் 

தேன் தகடு அமையப்பெற்றுள்ளது. பல மலர்கள் நெருக்கமாக 

உள்ளதால், ஒரே தடவையில் ஒரு பூச்சி பல மலர்களில் அயல் 
மகரந்தச் சேர்க்கையை உண்டாக்குகிறது. மேலும் சிலவற்றுள் ஒரு 

பாலான மலர்களுள்ளதால் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்பட ஏது 

வாக உள்ளது. 

கனியமைப்பின் அடிப்படையில், இக்குடும்பம் மன்று துணைக் 

குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ள து. 

துணைக்குடும்பம் 1. ஹிட்ரோகோதிலாய்டியே (Hydrocoty- 
loideae): கனியின் உள்்உறை கடினமானது. *விட்டே ” (7141௨௦) 

என்ற எண்ணெய்க் குழாய்களற்றது. கார்ப்போஃபோர் (கோழ௦- 

ற1௦:6) என்ற சூலகக் காம்பற்றது. உ.ம் ஹிட்ரோகோதைல் 

(Hydrocotyle). 

துணைக்குடும்பம் 2. ஸேனிக்குலாய்டியே (Saniculoideae): 
avemt_CoorGumig.usb (Stylopodium) மிகவும் பெரியதாக உள்ளது. 
“விட்டே ? என்ற எண்ணெய்க் குழாய்களுள்ளன. மூளை சூழ் தசை 

மிருதுவானது. உ.ம். Cevsfl@em (Sanicula), எரிஞ்ஜியும் 

(Eryngium), 

துணைக்குடும்பம் 3. அபியாய்டியே (401010402௦) : முளை சூழ் 
தசை மிருதுவானது. ஸ்டைலோபோடியம் உள்ளது. * விட்டே? 

பலவகைப்படும். உ.ம். அபியும் (ஆறம்மாம, கோரியாண்ட்ரும் 
(Coriandrum), Gab (Carum). 

இக்குடும்பம் இயல்பாக அமைந்த குடும்பம் எனப் பலராலும் 

கருதப்படுகிறது. மற்றக் குடும்பங்களிலிருந்து கிரிமோகார்ப் கனியைத்
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கொண்டும், ஸ்டைலோபோடியம் என்ற உறுப்பைக் கொண்டும் 
வேறுபட்டுள்ள து. 

அல்லிகளிணையாத குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் விட இக் 
குடும்பம் மிகவும் முன்னேற்றமடைந்த குடும்பமாக ஏற்றுக் கொள்ளப் 

படுகிறது. 

இக்குடும்பத்தில் கீழ்க்கண்ட முன்னேற்றப் பண்புகள் உள்ளன. 

1. பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. 

2. மிகச் சிறிய மலர்கள், நெருக்கமாக அம்பல் மஞ்சரியிலிருந்து 

பூச்சிகளைக் கவர்கின்றன. 

3. சிலவற்றுள் ஒருபால் மலர்கள் உள்ளன. 

4, சில இருபக்கச் சமச்சீருடைய மலர்களைக் கொண்டுள்ளன. 

5, மலரின் உறுப்புகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ளன. 

[K5 C5 A5 G(2)]. 

6, சூல் இலைகள் இரண்டாகக் குறைந்து இரண்டு சூல் அறை 
களைக் கொண்டு ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல் கொண் 

டுள்ளது. 

7. பூச்சிகள் ஒரே தடவையில் எல்லா மலர்களிலும் மகரந்தச் 

சேர்க்கை உண்டாக்கும் வகையில் மலர்கள் நெருக்கமாக அமைந் 

துள்ளன. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக் குடும்பத் தாவரங்கள், உணவில் ருசிக்காகச் சேர்த்துக் 

கொள்ளப்படும் பல வாசனைப் பொருள்களைக் கொடுக்கின்றன. சில 

பேரினங்களின் கிழங்குகள் உணவாகப் பயன்படுகின்றன. 

1. Carfuncrii@o Gevglayo (Coriandrum  sativum)— 
கொத்தமல்லி, 

2. Gila meMayb (Cuminum Cyminum)—&yan. 

3. ஃபீனிகுலும் உல்கேர் (Foeniculum vulgare) — Qu@e5 . 
சீரகம் (சோம்பு). 

4. காரும் கோப்திகும் (கோயா லேம்மோ)--ஓமம். 

5. ஃபெருலா அஸஃபோதீடா (Ferula asafoetida)—Qu@m 
காயம், பிசின்போன்று வேரிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. 

6. அபியும் கிரேவியோலன்ஸ் (கற்பா graveolens): Qs 
இலைகள் கீரையாகப் பயன்படுகின்றன.
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7. பாகுஸ் கரோதா (131008 ௨௦00) -காரட்டு. இதன் 
கிழங்கு கறியாகப் பயன்படுகிறது. 

8. பல மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின்றன. உம், 

பிம்பினெல்லா (1110110118), ஹிரேக்லியும் (11௧002), அஞ்சலிகா 
(Angelica). 

இக் குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. ஹிட்ரோகோதைல் (Hydrocotyle): ஓடு கொடிகளைக் 
கொண்ட பூண்டுச் செடிகள். கணுக்களில் வேற்றிடத்து வேர்கள் 

தோன்றுகின்றன. தனி இலைகளாக மாற்றடுக்கத்தில் அமைந் 

துள்ளன. இலைகள் சிறுநீரக வடிவமுடையவை,. கையன்ன மடல் 

களயுடையன. தனி மலர்களாகவோ அல்லது தணி அம்பல் மஞ்சரி 

யிலோ உள்ளன. மலர்கள் வெள்கா நிறமுடையவை. புல்லி வட்டம் 

சிறிய புல்லிகளாக் கொண்டோ அல்லது :புல்லிகளற்றோ உள்ளது. 

5 அல்லிகள் உள்ளன. கிரிமோகார்ப் கனியுடையன. 

afl. weureflat (Hydrocotyle javanica Thumb.), at. Gamer 

ஃபெர்தா (11. ௦௦71௨ 1471), ஹி. ரொதுண்டிஃபோலியா (11. 201ய0- 

difolia Roxh.). 

2. பிம்பினெல்லா (1107108112) : பூண்டுச் செடிகள். தனி 

இலைகள் அல்லது கூட்டிலைகள். மலர்கள் கூட்டு அம்பல் மஞ்சரியில் 

உள்ளன. மலர்கள் இருபாலானவை அல்லது ஒருபாலானவை. 

பி. ஹைய்னியானா (7. ஞு௩யக 8/1), பி. புல்லினியன் சிஸ் 
(P. pulneyensis Gamble.). 

அல்லிகளிணைந்த குடும்பங்கள் 

(Sub-class: GAMOPETALAE) 
அல்லி வட்டத்திலுள்ள அல்லிகள் இணைந்து குழல் போன்ற 

அல்லி வட்டத்தை உடையன. மகரந்தத்தாள்கள் அல்லி வட்டத் 

துடன் இணைந்துள்ளன. ஸசூல்கள் ஒரு சூலுறையுடையன. மலர் 

களின் உறுப்புகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ளன. சூலகம் 

பெரும்பாலானவற்றுள் இருசூல் இலைகளால் இணைந்துள்ளது. 

பெரும்பாலானவை இருபக்கச் சமச்சீருடைய மலர்களை உடையன. 

வரிசை : இன்ஃபெரே 

(Series: INFERAE) 

[மலர்கள் இருபாலானவை. எபிகைனஸ் வகையானவை,
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தொகுதி : ரூபியேலிஸ் 

(Order: RUBIALES) 

பெரும்பாலும் ஆரச்சமச்சீருடைய மலர்களுடையன $ எபிகை 

னஸ் மலர்கள். இரண்டு சூல் இலைகளால் இணைந்த சூலகத்தை 

உடையன. 

குடும்பம் : ரூபியேஸி 

(Family: RUBIACEAE) 

400 பேரினங்களையும், 5000 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

சிறப்பாக வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பலவகைப்பட்டது. 

பூண்டுச் செடிகள் : ௨-ம். ஓல்டன்லான்டியா (001021441012) 
கேலியும் (2௨1010), 

ஏறு கொடிகள் : ரூபியா (Rubia), Cucorsslum (Manettia). 

கொக்கிகளைக் கொண்ட ஏறு கொடிகள்: உங்கேரியா 
(Uncaria). 

ஒட்டுவாழ் தாவரங்கள்: மிர்மிகோடியா (191௩200012), 
apt C@..mou gid (Hydnophytum). 

குறுஞ் செடிகள்: இக்சோரா (1௦1௨, காஃபியா (28), 
QanWelwr (Hamelia), ueigssm (Pavetta). 

மரங்கள் : Guniflerie (Morinda), sssnittm (Guettarda), 
அடினா (&0103). 

இலைகள் : எதிரடுக்கத்தில் அல்லது வட்டடுக்கத்தில் அமைந்த 
தனி இலைகளாக உள்ளன. முழுமையானவை. இலையடிச் செதில் 

களுடையவை., மாற்றடுக்கத்திலுள்ள இரண்டு இலைகளின் இலையடிச் 

செதில்கள் இலைக் காம்பிடையே இணைந்துள்ள தால் இலைக்காம்பிடை 

இலையடிச் செதில்கள் (1780௪11௦18 Stipules) எனப்படும். உ.ம். 

இக்சோரா (Ixora), மொரின்டா (14௦402). சிலவற்றுள் இலையடிச் 
செதில்கள் இலைக் கோணத்தில் இணைந்துள்ள தால் இலைக்காம்பு உள் 

இலையடிச் Oe Hevrasir (Intrapetiolar Stipules) எனப்படும். உ.ம். 

கார்டீனியா (கோக்க). இன்னும் சில பேரினங்களில் இலையடிச் 
செதில்கள் யாவும் இணைந்து தண்டின் கணுவைச் சுற்றிலும் மெல்லிய
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சருகு போன்ற உறையினால் மூடியிருக்கின்றன. இவை உறையன்ன 

இலையடிச் செதில்கள் (5116811102 5110ம]105) எனப்படும். 

உ.ம், பொர்ரிரியா (Borreria). 

  அணு (ஒழி 

படம் 41 

இக்சோரா பார்விஃப்ளோரா (107௧ றகு11012) 

1, வளர் இயல்பு: 2. மலர்? 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 

4, சூலகம் ; 5. முசின்டா ஃப்ரோன்டோசா (10980௧ 82071008௧ 1க்௩ா.)-- 

வளர் இயல்பு; 6. மலர் வரைபடம். 

50 மகரந்தத்தாள் த; 8--புல்லி; ே-அல்லி வட்டக் குழல் ; 

சூல் தண்டு; பேசூற்பை,
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ரூபியா (70ம்1ல), கேலியும் (வே!ர்யால) ஆகியவற்றில் இலையடிச் 
செதில்கள் இலைகளைப் போன்ற உருவத்திலுள்ளன. 

அரிதாகச் சிறு மயிரிழை போன்ற உரோமங்களாக உருமாற்ற 

மடைந்துள்ளன. 

உ.ம். பெந்தாஸ் (12189), 

மலர்கள் £₹: தனி மலர்களாகவோ (கார்டீனியா---ல 06018, 
ராண்டியா--18௦012), அல்லது இருபக்கக் கிளை தலையுடைய சைம் 
(Dichasial Cyme) மஞ்சரியிலோ, அல்லது ஒரு பக்கக் கிளைதலை 

யுடைய ஹெலிகாய்டு seth oepeM (Monochasial Helicoid Cyme) 

யிலோ (உ-ம். ஹெமிலியா--118116118) உள்ளன. அரிதாக, நெருக்க 

மான மலர்களைக் கொண்ட ஹெட் மஞ்சரியுள்ளது. உ-ம். மொரின்டா 
(Morinda), sr&elwm (Nauclea). ntact இருபாலானவை. அரிதாக 

ஒருபாலானவை. உ-ம். 9 eC Hrsvutrepd (Anthospermum). 

ஆரச் சமச்சீருடையவை. அரிதாக இருபக்கச் சமச்சீருடைய மலர்கள் 

உள்ளன. உ.ம். ஹென்ரிக்குவிஸியா (1160106218) . எபிகைனஸ் 
வகை மலர்கள், வெகு அரிதாக மேற் சூலகம் கொண்ட மலர்கள் 

உள்ளன. உ.ம். பகாமியா (1க௨௨௦௦௨), கீர்த்னீரா (கேமரா). 

புல்லிவட்டம் : நான்கு முதல் ஐந்து இணைந்த புல்லிகளையுடை 
யது. சிலவற்றுள் ஒரு புல்லி அகன்ற நிறமுடைய இதழாகவோ 
அல்லது பசுமையான இலை போன்றோ வளர்ந்துள்ளது. இதனால் 
மலரின் கவர்ச்சி கூடுதலாகிறது. ௨-ம். முசின்டா (14055௨௦௦02). 

இதழ்கள் தொடு இதழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: நான்கு முதல் ஐந்து இணைந்த அல்லிகளைக் 
கொண்டுள்ளது. அல்லி வட்டம் புனல் வடிவத்திலோ அல்லது 

வட்டமாகவோ உள்ளது. அல்லிகள் ஒஓழுங்கானவை. அரிதாக 

அல்லிகள் ஒழுங்கற்று, ஈருதடான (Bilabiate) அல்லிவட்ட 

முடையது. உ.ம். ஹென்ரிக்குவிசியா (11110௨௦212). தொடு இதழ் 
அல்லது திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் இ: நான்கு அல்லது ஐந்து மகரந்தத் 
தாள்கள் உள்ளன. தாள்கள் அல்லிவட்டத்துடன் இணைந்துள் ளன. 

சிலவற்றுள் தாள்களின் நீளம் மாறுபட்டுள்ளது. மகரந்தப்பை 

இரண்டு அறைகளைக் கொண்ட நீளப் போக்கில் பிளக்கிறது. 

சூலகம் : கீழ்ச் சூற்பை உடையது, அரிதாக மேற் சூற்பை 
உடையது. உ.ம். பகாமியா (1௨2௨௯0௨). சிலவற்றுள் பெரிகைனஸ் 
வகையிலுள்ளன,. உ.ம், சினாப்தாந்திரா (8௩௨). இரண்டு
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சூல் இலைகளால் இணைந்து இரண்டு சூல் அறைகளைக் கொண் 

டுள்ளன. ஒவ்வொரு அறையிலும் பல சூல்கள் அச்௬ு சூல் 

ஒட்டமைப்பில் உள்ளன. அரிதாக ஒரு சூல் அறை மட்டும் 

கொண்டும் சூல்கள் சூலகச் சுவர் ஒட்டிய அமைவில் அமைந் 

துள்ளன. உ.ம். கார்டீனியா (கோமு). சூல்தண்டு நீளமானது. 

சூல்முடி இரண்டு பிளவுகளையுடையது. 

கனி: பெர்ரி (காஃபியா--ே2), காப்சூல் (சின்ேகானா-- பே 

chona, QOL air on sr tp wa —Oldenlandia). 

விதைகள் : சிலவற்றுள் சிறகமைப்புடையன. உடம். சின் 

கோனா (Cinchona). 

சூலகத்திலுள்ள சூல்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில், 

இக்குடும்பம் இரண்டு துணைக்குறும்பங்களாக வகைபடுத்தப் 

பட்டுள்ளன. 

துணைக்குடும்பம் 1. சின்காஞனாய்டியே (04௦0100010686) : ஒவ் 

வொரு சூல் அறையிலும் பல சூல்கள் உள்ளன. 

இதில் ஓல்டன்லான்டியே (01860/௨001௧௦), நாக்லியே (Nauc- 

leae), amitteolGu (Gardenieae), முசின்டாய்டியே (14058௧00- 

doideac), சின்ேகோானியே (0100௦௦௦௦௨௦), ஹென்ரிக்குவிசியே (1100. 

riquezicae) ஆகிய பிரிவுகள் அடங்கியுள்ளன. 

துணைக்குடும்பம் 2, காஃபியாய்டியே (021601068௦) : ஒரு 

சூல் அறையில் , ஒரு சூல் உள்ளது. இதில் இக்சோரியே 

(101௦௨௦),  ஆந்தோஸ்பர்மே (Anthospermae), மொரின்டியே 

(18௦1100௦௨௦), கேலியே (௨11886), ஸைக்கோத்ரியே (ல௦்௦111626) 

ஆகிய பிரிவுகள் உள்ளன. 

இக்குடும்பம் இத்தொருதியிலுள்ள மற்றக் குடும்பங்களுடன் பல 

பண்புகளால் ஒத்திருக்கிறது. ஆனால் அவைகளிலிருந்து, இலையடிச் 

செதில்களைக் கொண்டிருப்பதால் வேறுபட்டுள்ளது. இக்குடும்பத்தி 

லுள்ள ஹென்ரிக்குவிசியே (116010ம621௧6) என்ற பிரிவில் இரு 

பக்கச் சமச் சிருடைய மலர்கள் காணப்படுவதாலும், பெரிகைனஸ் 

மலர்கள் உள்ளதாலும், காப்சூல் வகைக் கனியுடையதாலும், 

பிக்னோனியேஸி (Bignoniaceae) குடும்பத்தை ஒத்திருக்கிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. காஃபியா அராபிகா (Coffea ஊ௨ு10௨)--காப்பிச் செடி. 

இதன் விதைகளை வறுத்துப் பொடி செய்து காப்பிப் பொடியாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது.
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2. AerCare@ ஒஃபிசினாலிஸ் (Cinchona  officinalis)— 
கொயினா. இதன் மரப்பட்டையிவிருந்து கொயினா மருந்து தயாரிக்கப் 

படுகிறது. 

3. ஹெமிலியா (13க1ஈ௦118), இக்சோரா (13ல், கத்தார்டா 
(Guettarda) — பன்னீர்மரம், .முசின்டா (Mussaenda}, போர்த் 

லாண்டியா (£௦1௨௩ய் ௨) ஆகியவை மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப் 

படுகின் றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. ஓல்டன்லான்டியா (0010601௨001௧) : பூண்டுச் செடிகள், 

இரு பக்கக் கிகா தலையுடையவை. இலைக்காம்பிடை (Interpetiolar) 

இலையடிச் செதில்களைக் கொண்டு, எதிரடுக்கத்தில் அமைந்த தனி 

இலைகளை உடையன, மலர்கள் சிறியனவாகவும், வெள்ளை நிறமாக 

வும் உள்ளன. சைம் மஞ்சரியில் உள்ளன. 4 புல்லிகளையும், 4 

அல்லிகளையும், 4 மகரந்தத்தாள்களையும் உடையன. சூலகம் 

இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு பல சூல்களை உடையது. கணனி-ஃ 

காப்சூல், 

ஓ. காரிம்போசா (00146018001௧ corymbosa Linn.), ஓ. உம்ப 
Gasm (O. umbellata Linn.), ஓ. அஸ்பரா (0. ஊக 1.0), 
@. Gil Srelsv (O. nudicaulis Roth.), 

2. மொரின்டா (1407்002) : நடுத்தர உயரமுடைய மரம், 
இலைகள் எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. மலர்கள் ஹெட் மஞ்சரியில் 

நெருக்கமாக உள்ளன. 4.5 புல்லிகளும், 4.5 அல்லிகளும், 4.5 

மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. சூற்பை இரண்டு அல்லது நான் 

கறைககக் கொண்டுள்ளது. ஓவ்வொரு அறையிலும் ஒரு சூல் 

உள்ளது. கணி: கூட்டுக்கனி, 

மொ. டிங்தோரியா (14. 14௦018 Roxb.), மொ. சித்ரி 
ஃபோலியா (4. 041117011௧ 1100). 

3. பொர்ரிரியா (௦ரமவ12) : பூண்டுச் செடிகள். இலைகள் எதி 
ரடுக்கத்திலுள்ளன. இலைக் காம்புடனோ அல்லது இலைக் காம்பற்றோ 

உள்ளன. இலையடிச் செதில்கள் கணுவைச் சுற்றி உறை போன் 
றுள்ளன. இலைக் கோணங்களிலுள்ள பேசிக்கல் மஞ்சரியில் மலர்கள் 

உள்ளன. 2-4 புல்லிகளும், 4 அல்லிகளும், 4 மகரந்தத் தாள்களும் 
உள்ளன. சூலகம் இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு அறைக்கு ஒரு 
சூல் உடையது. கனி--சைசோகார்ப், 

பொ. ஸ்த்ரிக்தா (8. ஊம்ச்க K. Sch.), பொ. ஹிஸ்பிடா 
(B. hispida K. Sch.). .
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தொகுதி : அஸ்டிரேலிஸ் 

(Order : ASTERALES) 

இத்தொகுதியில் பல முன்னேற்றமடைந்த குடும்பங்களடங்கி 

யுள்ளன. பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளையுடையன. மலர்கள் 

ஹெட் மஞ்சரியில் உள்ளன. கீழ்ச் சூலகமுடையவை. இரண்டு சூல் 

இலைகளால் ஆகியது. ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு அதில் ஒரு 

சூல் உள்ளது. 

குடும்பம் 2 கொம்பாசிதே 

(Family : COMPOSITAE) 

ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம் தாவரக் குடும்பங்களில் இது மிகப் பெரிய 

குடும்பம். 950 பேரினங்களும், 20,000 சிற்றினங்களும் இதில் அடங்கி 

யுள்ளன. 

வளர் இயல்பு: பலவகைப்பட்டத. பெரும்பாலானவை 
பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. அரிதாகக் குறுஞ் செடிகளாகவும், 

சிறு மரங்களாகவும் வளர்கின்றன. 

ஸெனிசியோ (5௦௦/௦) என்ற பேரினத்தின் இனங்கள் பூண்டுச் 
செடிகளாகவும், ஏறு கொடிகளாகவும், குறுஞ் செடிகளாகவும், சிறு 

மரங்களாகவும் வளர்கின்றன. வெகு அரிதாக நீர்வாழ் செடி 

களாக உள்ளன. பெரும்பாலானவற்றுள் பருத்த வேர்க் கிழங்குகள் 

உள்ளன. சில தரை மட்டத் தண்டினைக் கொண்டு இனப் பெருக்க 

மடைகின்றன - 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்தில் அல்லது அரிதாக எதிரடுக்கத்தில் 
அமைந்த தனி இலைகளாக உள்ளன. அரிதாக வட்டடுக்கத்திலும் 

உள்ளன. உ.ம். யூபதோரியும் (11மறகர்மார்பாய). சிறகன்ன அல்லது 
கையன்ன மடல்களுடையவை, உரோம வளரிககாக் கொண் 

டுள்ளன. இலையடிச் செதில்களற்றவை. சிலவற்றுள் தண்டொட்டிக் 

கீழ் வளர்ந்த இலை போன்ற அமைப்புகள் (Decurrent) உள்ளன. 

அரிதாக இலைகள் தரை மட்டத்திலிருந்து தோன்றுவது போல் 

காணப்படுகின்றன. இவ்வித இலைகளுக்கு ரேடிகல் (Radical) 

இலைகள் எனப் பெயர். தண்டின் உள்ளமைப்பில் லேடக்ஸ் (181632) 

குழாய்கள், ஃபுளோயம் (111௦01) திசுவில் காணப்படுகின்றன. சில 

எண்ணெய்க் குழாய்களுடையன . 

மலர்கள் ன: ஹெட் ( 17௦6ம் அல்லது கேபிடுலம் (ஷேட்யிாப) 

மஞ்சரியில் மிக நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. மஞ்சரி தனி மலர்
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போன்ற தோற்றத்தையுடையது. அரிதாக மஞ்சரியில் ஒரு மலர் 

மட்டுமுள்ளது. உ.ம். எகினாப்ஸ் (௦44௦௦9). மஞ்சரியின டியில் பல 

பசுமையான பூவடிச் செதில்களின் தொகுப்பு காணப்படுகிறது. 

  ௩ ௫ 
+ ௮4 ws ee ர - 

GORaCe Ge மெட்டும் 
படம் 42 

திரைடாக்ஸ் புரோகும்பன்ஸ் (Tridax procumbens Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மஞ்சரியின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 8. கதிர்ச் சிறு 

net; 4, வட்டத் தட்டுச் சிறுமலர்; 5, கதிர்ச் சிறுமலரின் நீள்வெட்டுத் 

தோற்றம் ; 6. வட்டத் தட்டுச் சிறு மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 

7. மகரந்தத்தாள் வட்டம்; 8. கனி; 9, கதிர்ச் சிறுமலர் வரைபடம்; 

10. வட்டத் தட்டுச் சிறு மலர் வரைபடம், 

3, ந--இன்வல்யூகர்; 11-- வட்டத் தட்டுச் சிறு மலர்; 11 மஞ்சரித்தளம் $ 

%--கதிர்ச் சிறுமலர்; 131--பூவடிச் Qe Hv; ேசூற்பை ; 8௨-- சூல்முடி.
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இதற்கு இன்வல்யூகர் (184010௦1௦) எனப்பெயர். பூத்தளம் குவிந்தோ 

அல்லது கூம்பு போன்றோ அல்லது கவிழ்ந்தோ உள்ளது. மஞ்சரியில் 

இருபால் மலர்கள் அல்லது ஒருபால் மலர்கள் அல்லது இருவகை 

மலர்களும் உள்ளன. ஒரு வகை மலர்களுடைய மஞ்சரி மிக எளிமை 

யானதாகக் கருதப்படுகிறது. இம்மஞ்சரிக்கு ஹோமோகேமஸ் 

ஹெட் (130002வ௩௦05 6௨0) எனப் பெயர். இவ்வகை மஞ்சரியி 

லுள்ள சிறு மலர்கள் (171௦2௦15) பெரும்பாலும் இருபாலானவை. ஆரச் 

சமச் சீருடையவை. குழல் போன்ற அல்லி வட்டத்தைக் கொண் 

டுள்ளன. இவ்வகைச் சிறு மலர்களுக்கு வட்டத்தட்டுச் சிறு மலர்கள் 

(016 8) எனப் பெயர். உ-ம். வெர்னோனியா (*78:00012), 

யூபதோரியும் (1300:140:10070), ஸெனிசியோ (566010). 

சிலவற்றின் மஞ்சரியில் உள்ள சிறு மலர்கள் ஒருபாலானவை. 

அவை பெண் மலர்களாக உள்ளன. அல்லி வட்டம் ஒழுங்கற்று 

ஈருதடாக (11181816) உள்ளதால், இருபக்கச் சமச்சீருடையதாக 

உள்ளன. இவ்வகைச் சிறு மலர்களுக்கு லிகுலேட் ஃபுளோரட் 

(1.$ஜ0126 11௦06) எனப்பெயர். 

இருவகைச் சிறுமலர்களும் உடைய மஞ்சரிக்கு ஹிட்டிரோ 

Gausiv Gam. (Heterogamous head) எனப் பெயர். மஞ்சரித் 

தளத்தின் நடுவிலமைந்த சிறு மலர்கள் யாவும் வட்டத்தட்டுச் சிறு 

மலர்களாக (1915௦ 1௦0) உள்ளன. இவை இருபாலானவை. ஆரச் 

சமச்சீருடையவை. குழல்போன் ற அல்லி வட்டமுடையவை. 

மஞ்சரி விளிம்பிலுள்ள மலர்கள் ஒழுங்கற்றவை. ஒருபாலானவை. 

இருபக்கச் சமச்சீிருடையன. இவற்றிற்குக் கதிர்ச் சிறுமலர்கள் (Ray 

8-5) எனப்பெயர். இவ்வகை மலர்கள், மஞ்சரிக்குக் கவர்ச்சி 

யளிக்கின்றன. உ.ம். திரிடாக்ஸ் (1:14), எக்லிப்தா (011012). 

மலர்கள் யாவும் காம்பற்றவை. கீழ்ச் சூலகமுடையவை, ஒரு 

பால் மலர்களாக இருப்பின், ஆண், பெண் இருவகை மலர்களும் 

ஒரே மஞ்சரியில் இருக்கலாம். உ.ம். அகாந்தோஸ்பர்மும் (&௦௨௭- 

thospermum). அல்லது ஆண், பெண் என்ற தனி மஞ்சரிகள் ஒரே 

செடியில் இருக்கலாம். உ-ம். ஸாந்தியும் (2ஊஃப்ம்பா). 

புல்லி வட்டம்: புல்லிகள் யாவும் மயிரிழை போன்ற உரோம 

வளரிகளாக மாற்றமடைந்துள்ளன. இவைகளுக்கு,பேப்பஸ் (13008) 

எனப்பெயர். இவை கனிவரை நிலைத்திருந்து, கனி பரவ உதவுகின்' 

றன. ஐக்லர் (1101420), ஸ்மால் (80211) போன்றவர்கள் இவைகளை 

சூலகத்தின் மேல் வளர்ந்துள்ள வளரிகளாகக் கருதுகின்றனர். 

அல்லி' வட்டம் : இணைந்த அல்லிகளையுடையது. மலர்களின் 

வகைகளுக்கேற்றவாறு அல்லி வட்டம் அமைந்துள்ளது. தட்டுச் 

ஆ--12
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சிறுமலர்களில் (1915௦ 11௦7ஈ065) ஐந்து அல்லிகள் இணைந்து குழல் 

போன்ற அல்லி வட்டமுள்ளது. அல்லி வட்டம் புனல் வடிவாகவோ 

அல்லது மணி வடிவாகவோ உள்ளது, தொடுஇதழமைவில் 

உள்ளன. கதிர்ச் சிறுமலர்களில் (18 110675) அல்லி வட்டம் 

ஈருதடானது. நாவடிவத்தில் உள்ளது. இதற்கு லிகுலேட் அல்லி 

eurt_to (Ligulate ௦௦0115) எனப்பெயர். இதில் உள்ள அல்லிகள் 

ஒழுங்கற்றவை. மேல்தட்டில் மூன்று அல்லிகளும், கீழ்த் தட்டில் 

இரண்டு அல்லிகளும் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஐந்து மகரந்தத் தாள்கள் அல்லி 
வட்டக் குழலுடன் இணைந்துள்ளன. அல்லிகளின் மாற்றடுக்கத்தில் 

உள்ளன. மகரந்தப்பைகள் ஐந்தும் ஒன்றாக இணைந்து, மகரந்த 

இழைகள் இணையாமல் உள்ளன. இந் நிலைக்கு ஸின்ஜெனிஸியஸ் 

($911201081005) எனப்பெயர். இணைந்த மகரந்தப்பைகளுக்கு நடுவே 

சூல் தண்டு சென்று, இரண்டு சூல்முடிப் பிளவுகளையுடையது. 

மகரந்தப்பை உள்நோக்கியுள்ளது. இரண்டறைகளையுடையது. 

சூலகம் : கீழ்ச் சூற்பை உடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்த சூற்பையில் ஒரு சூல் அறை உள்ளது. இதில் ஒரு சூல் 
மட்டுமுள்ளது. வட்டத்தட்டு மலர்களில் சூல் தண்டு நீளமானது, 

கதிர்ச் சிறு மலர்களில் குட்டையானது. சூல் முடி இரு பிளவுகளை 

யுடையது. 

கனி: அகீன் அல்லது சிப்செலா (நேோற56118). மெல்லியதாக 
உள்ளன. 

இக்குடும்பம் இரண்டு பகுதிகளாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

பகுதி 1, தூபிஃபுளோரே 

(Part 1. TUBIFLORAE) 

லேடக்ஸ் குழாய்களில்லை. ஆனால் எண்ணெய்க் குழாய்கள் பல 

உள்ளன. அல்லி வட்டம் குழல் போன்றுள்ளது. அல்லிகள் ஒழுங் 
கானவை. இதில் பல பிரிவுகள் உள்ளன. 

1. GeurG@meflGw (Vernonicae): மஞ்சரியில் உள்ள மலர்கள் 

ஒரு வகையுடையவை, மலர்கள் ஆரச் சமச்சீருடையவை, 

உ.ம். வேர்னோனியா (*72200118), எலிஃபண்தோபுஸ் (2121120- 
topus). 

2. யூபதோரியே (10௨101168௦) : மஞ்சரியிலுள்ள மலர்கள் ஒரு 
வகையுடைவை, 

உ.ம். sAprssib (Ageratum), wyuGsrfup (Eupatorium).
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3. அஸ்திரியே (&5(௯௨௨௦) : மஞ்சரியிலுள்ள மலர்கள் ஒருவகை 
யான தாகவோ அல்லது இருவகையான தாகவோ இருக்கின்றன. 

உ.ம். ஸோலிடேகோ (5௦110890), அஸ்தர் (ரன), 

4,  இனுலியே (Inuleac): உ_ம். அனஃபாலிஸ் (௨1௨119), 

GamAAemy oi (Helichrysum). 

5. GameleflGw (Heieniae): pd Horin poig.¢ Oe Seva hog. 

சூல் முடியில் மயிரிழைபோன்ற வளரிகள் காணப்படுகின்றன. 

உ.ம். ஹெலினியும் (1161101011). 

6. ஹிீலியாந்தியே (Heliantheac): சூல் முடியில் வளரிகள் 

தோன்றுகின் றன. 

ob. CarswGuore (Cosmos), ors suid (Xanthium), 

ஹீலியாந்துஸ் (Eelianthus). ் 

7... ope Gu (Anthemideac): புல்லி வட்டத்தில் பேப்பஸ் 
இல்லாமல் உள்ளன. 

உ.ம். ஆந்திமிஸ் (கப்பம்), ஆர்த்திமிஸியா (கார்ல), 
Aegon Sup (Chrysanthemum). 

8. ஸெனிசியொனியே (56160101108௦) : உ.ம். ஸெனிஸியோ 

(Senecio). 

9, கேலண்டுலியே (01810118௨௦) : பூத்தளத்தினடியில் 

பூவடிச் செதில்களின் தொகுப்பற்றிருக்கும், புல்லிவட்டத்தில், 

பேப்பஸ் வளரிகள் இல்லை. - மலர்கள் பலவகைகளிலுள் ளன. 

உ.ம். கேலண்டுலா (க1௦101ப௧). 

10. ஆர்க்தோதிடியே (42௦01406௨௦) : உ-ம். ஆர்க்தோதிஸ் 
(Arctotis). 

11. S@pAGw (Cynareae): பூவடிச் செதில்கள் கூரிய விளிம் 

புடையன . 

உ.ம். சினாரா (ரேகா), எகினாப்ஸ் (௦1௩௦05), கார்தாமுஸ் 

(Carthamus). 

12. @pgléGu (Mutisieae): மஞ்சரியில் இருவகை மல 
ர௬ுடையன. 

உ.ம். (pshlélum (Mutisia).
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பகுதி 2. லிகுலிஃபுளோரே 

(Part 2. LIGULIFLORAE) 

தண்டின் உள் அமைப்பில், லேடக்ஸ் (1.௧) குழாய்கள் 

உள்ளன. சிறுமலர்கள் நாவடிவமுடையவை. 

Qo AsGarMCw (Cichoricac) என்ற ஒரு பிரிவுடையது. 

உ.ம். AM&Carfupo (Cichorium), கிரபிஸ் (ராஸ), லாக் 
gran (Lactuca), oreflum (Launaea). 

மகரந்தச் சேர்க்கை: பூச்சிகளால் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை 
ஏற்பட ஏதுவாக மலர்கள் அமைந்துள்ளன. குட்டையான 

உறிஞ்சிகளையுடைய தேனிக்களும், மலரிலுள்ள தேனை உறிஞ்சும் 

வண்ணம், அல்லிவட்டத்தினடியில் நிரம்பியுள்ளது. மஞ்சரியிலுள்ள 

நூற்றுக்கணக்கான சிறு மலர்கள் நெருக்கமாக அமைந்துள்ள தால், 

மஞ்சரியை நாடிவரும் பூச்சி ஒரே தடவையில் பல மலர்களில் 

மகரந்தச் சேர்க்கையை ஏற்படுத்துகிறது. 

இக்குடும்பம் ரூபியேசி குடும்பத் தாவரங்களிலிருந்து தோன்றியது 

எனப் பலராலும் கருதப்படுகிறது. அல்லது இவ்விரு குடும்பங்களும் 

ஒரே கால்வழியிலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம். 

இக்குடும்பம் பல முன்னேற்றப் பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதால், 

ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம் தாவரக் குடும்பங்களில், இது மிகவும் 

முன்னேற்றமடைந்த குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. 

இக்குடும்பத்திலுள்ள முன்னேற்றமுள்ள பண்புகள் : 

1. உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழும் திறன் படைத் 

தவை. பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. 

2. அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்பட ஏதுவாகச் சிறுமலர்கள் 

யாவும் நெருக்கமாக ஹெட் மஞ்சரியில் அமைந்துள்ளன. 

3... ஒருபாலான மலர்களுடையன. 

4. புல்லிவட்டத்தில் பேப்பஸ் மயிரிழைகள் உள்ளதால், கனி 

பரவ உதவுகின்றன . 

5... சூலகம் இரண்டு சூல் இலைகளால் இணைந்து ஒரு சூல் 
அறை மட்டும் கொண்டு ஒரு சூல் மட்டுமுள்ளது. 

6. எபிகைனஸ் மலர்களைக் கொண்டுள்ளன. 

7. பெரும்பாலானவற்றில் இருபக்கச் சமச்சீருடைய மலர் 
களுள்ளன.
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பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. லாக்தூகா ஸெத்திவா (1௨௦௭௦௨ 88714ல) : இதன் இலைகள் 

கீரையாக உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது. 

௨, சிக்கோரியம் இந்திபுஸ் (000மார்மாட intybus): Qssr 

வேர்களை உலர வைத்து வறுத்துப் பொடியாக்கிச் சிக்கரித்தூள் 

தயாரிக்கப்படுகிறது. இது காப்பிப்பொடியுடன் கலக்கப்படுகிறது. 

8. கார்தாழுஸ் திங்தோரியுஸ் (Carthamus tinctorius) : 

இதிலிருந்து சாயப்பொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

4, ஹிலியாந்துஸ் தாபரோஸுஸ் (1161481108 tuberosus) : 

இதன் கிழங்கு உணவாகப் பயன்படுகிறது. 

5, டாலியா (921118), கோஸ்மோஸ் (0௦8108), ஹீலியாந்துஸ் 

(Helianthus), தேஜிதுஸ் (18ஐ00), ஹெலிகிரைஸும் (11410 

rysum), ஸின்னியா (274௨ம்), ஸோலிடேகோ (011080) ஆகிய 

வைகள் மலர்ச் செடிகளாகப் பயிரிடப்படுகின் றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. திரைடாக்ஸ் (114482) : பூண்டுச் செடி. இலைகள் எதிரடுக் 

கத்திலமைந்துள்ளன. மஞ்சரியில் இருவகை மலர்களுடையன. 

மஞ்சரித்தளம் குவிந்தோ அல்லது தட்டையாகவோ உள்ளது. சூல் 

முடி, உரோம வளர்களையுடையது. கனி--அகீன். 

திரைடாக்ஸ் புரோகும்பன்ஸ் (1. procumbens Linn.). 

2. eur (Xanthium): ஒரு பருவப் பூண்டுச் செடிகள் , 

இலைகள் மாற்றடுக்கத்திலுள்ளன. இருபால் மலர்கள், ஒருபால் 

மலர்கள் ஆகியவை தனித்தனி மஞ்சரியில் ஒரே செடியில் 

உள்ளன, பெண் மலர்களில் அல்லிவட்டமிருப்பதில்லை. 

ஸா. ஸ்துருமேரியும் (28. 512யரவர்மார Linn.). 

9, எக்லிப்தா (௦1100௨) : ஒரு பருவப் பூண்டுச் செடிகள். 

இலைகள் எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. வட்டத்தட்டுச் சிறு 

மலர்கள், கதிர்ச் சிறுமலர்கள் ஆகிய இருவகைகளும் உடைய 

மஞ்சரி உடையது. மஞ்சரித்தளம் தட்டையானது. 

௭. ஆல்பா (3. ௨1௨ 118521). 

4.  அஜிராத்தும் : மிகுந்த வாசனையுடைய பூண்டுச் செடி. 

இலைகள்  எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. வட்டத்தட்டுச் சிறு 

மலர்களை மட்டும் கொண்ட மஞ்சரியுடையது. 5 கோணங்களை 

யுடைய அகின் கனியுடையது. 

அ. கொளிஸாய்டிஸ் (&. 0௦0:204065 1108).
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5. erileSlum (Emilia) : பூண்டுச் செடிகள். தண்டும் இலைகளும் 

உரோம  வளரிகளைக் கொண்டுள்ளன. மாற்றடுக்கத்திலமைந்த 

இலைகளையுடையன. வட்டத்தட்டுச் சிறுமலர்களை மட்டும் 

கொண்ட மஞ்சரியுடையது. பூவடிச் செதில்களின் தொகுப்பு ஒரு 

சீர் வரிசையில் உள்ளது. 

௭. ஸோங்கிஃ போலியா [E. sonchifolia (L.) D.C.], எ. ராமு 

Geomovn (E, ramulosa Gam.), er. aleoreflam (E. zeylanica L.). 

வரிசை : ஹித்திரோமிரே 

(Series: HETEROMERAE) 

மலரின் உறுப்புகள் பலவாக உள்ளன. பல வட்டங்களில் 

உள்ளன. 

தொகுதி £: எபினேலிஸ் 

(Order: EBENALES) 

மரங்களாக உள்ளன. கடினமான தண்டுடையன. வெப்ப 

மண்டலங்களில் மட்டும் வளர்கின்றன. தனி இலைகளையுடையன. 

மலர்கள் இருபாலானவை. ஓழுங்கானவை. மேற்சூற்பை 
உடையன. 

குடும்பம் றன ஸபோதேஸி 

(Family : SAPOTACEAE) 
40 பேரினங்களையும் 000 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

வெப்ப மண்டலங்களில் நன்கு வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரிய மரங்களாக வளர்கின்றன. தண்டின் 
உள்ளமைப்பில் பல லேடக்ஸ் (1.8) செல்கள் உள்ளன. 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகள். மூழுமை 
யானவை. தடிப்பானவை, இலையடிச் செதில்கள் சிலவற்றுள் மட்டு 

முள்ளன. பல உரோம வளரிகளைக் கொண்டுள்ளன. 

மலர்கள் : தனி மலர்களாகவோ அல்லது இலைக் கோணத்தி 
லமைந்த சைமோஸ் மஞ்சரியிலோ உள்ளன. இருபாலானவை. 

ஆரச்சமச் சீருடையவை. ஹையபோகைனஸ் வகையைச் சேர்ந்தவை. 

பூக்காம்புச் செதில்களுடையவை,
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புல்லி வட்டம்: நான்கு முதல் பன்னிரண்டு புல்லிகள் 
உள்ளன. அடிப் பாகத்தில் மட்டுமிணைந்தவை. இரண்டு வட்டங் 

களிலமைந்துள்ளன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

         Sis) 
*s ல னே 8 

படம் 43 

மிமுஸாப்ஸ் இலஞ்சி (1811105005 61௦021 1100.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலர்; 3. அல்லி வட்டம்; 4, மலரின் நீள் 

வெட்டுத் தோற்றம்; 5. மகரந்தத்தாள்களுடன் கூடிய அல்லி வட்டக் குழல் ; 

6. இளங்கனியின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 7. விதை; 58, முளைக்கரு;$ 
9. மலர் வரை படம், 

8-புல்லி$ 7--அல்லி$ 5(ட-மகரந்தத்தாள் $ 
510--மலட்டு மகரந்தத்தாள். 

அல்லி வட்டம்: நான்கு முதல் பன்னிரண்டு அல்லிகள் 
உள்ளன. அல்லிகளிணைந்தவை. ஒன்று அல்லது இருவட்டங்களில் 

அமைந்துள்ளன. ஓழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. பல 

வளரிகளைக் கொண்டுள்ளன. இவ்வளரிகள் அல்லிகளைப் போன்ற 

தோற்றமுடையதால், அல்லிகளின் எண்ணிக்கை கூடுதலாகத் 

தோன்றுகிறது. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: மகரந்தத் தாள்கள் இரண்டு அல்லது 

மூன்று வட்டங்களிலமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் 

நான்கு அல்லது ஐந்து தாள்கள் உள்ளன. அல்லிவட்டத்துடன் 

இணைந்துள்ளன. உள்வட்டத்திலுள்ள மகரந்தத் தாள்கள் மட்டும்
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வளமை பெற்றுள்ளன. மற்றவை மலட்டுத் தாள்களாக உள்ளன. 

மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு நீளப்போக்கில் பிளக் 
கிறது. 

சூலகம்: மேற்சூற்பையுடையது. நான்கு அல்லது ஐந்து 
சூல் இலைகளால் இணைந்துள்ளது. சிலவற்றுள் 1-14 சூல் இலை 
களால் இணைந்துள்ளது. சூல் அறைகள் சூல் இலைகளின் 

எண்ணிக்கையை ஒத்திருக்கின்றன. அறைக்கு ஒரு சூல் வீதம், 

அச்சு சூல் ஒஓட்டமைவில் உள்ளது. சூல்துளை (14௦916) தலை 
கீழாக உள்ளது. ஒரு சூலுறை மட்டுமுள்ளன. சூல்தண்டு பல 

சிறிய உரோம வளரிகளைக் கொண்டுள்ளது. 

கனி: பருத்த சதைப் பற்றுடைய பெர்ரி. கஸியுறையில் கார்க் 

(Cork) Ha வளர்ச்சியுடையது, சதைப் பகுதியில் லேடக்ஸ் பைகள் 

நிறைய உள்ளன. இளங்கனிகளில் லேடக்ஸ் நிரம்ப உள்ளது. 
விதைகள் முளை சூழ் தசையுடையன. 

எங்லர் (102167) இக்குடும்பத்தை இரண்டு பிரிவுகளாக வகை 
படுத்தியுள்ளார். ் 

பிரிவு 1, பாலாக்யூயே (Palaquicac): அல்லிகள் வளரி 
களற்றவை. 

உ.ம். அக்ரஸ் (கஸ்ாக), 

பிரிவு 2. மிமுஸாப்பியே (141018006௦) : அல்லிகள் வளரி 

களுடையவை. 

2b. idpewmtiey (Mimusops). 

இக்குடும்பம், இத்தொகுதியிலுள்ள மற்றொரு குடும்பமான 
எபினேஸி (1198080656) குடும்பத்தை ஒத்திருக்கிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. அக்ரஸ் ஸப்போதா (4௦28 sapota): சபோடா. இதன் 
கனிகள் மிகவும் ௬ுவையானவை, தண்டிலுள்ள லேடக்ஸ் ₹ மெல்லும் 

Ass’ (Chewing gum) Qe பயன்படுகிறது. 

2. uTersés@wyb (Palaquium), wuruwG@ (Payena) ஆகிய 
வற்றின் மரப்பாலிலிருந்து * கட்டா பர்க்கா * (பேர்ர்க றல) என்ற 

பிசின் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

3. மிமுஸாப்ஸ் இலஞ்சி (Mimusops elengi): wéypingib. 
இதன் மலர்கள் மணமுடையவை. இதன் விதைகளிலிருந்து வாசனை 

எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது.
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4, மதுகா Beran (Mathuca indica J. F. Gmel.): 
இலுப்பை மரம், இதன் விதையிலிருந்து கசப்பான இலுப்பை 

எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது. இது மருந்தாகப் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. 

5, கிரைஸோ ஃபில்லும் கெயினிதோ (1178011110 Cainito) : 

இது * ஸ்டார் ஆப்பிள் ? (5182 4001௦) எனப்படும். இதன் கணி சுவை 

மிக்கது. 

6. பல பூங்காக்களிலும், சாலை ஓரங்களிலும் நிழல் தரும் மரங் 

களாக வளர்க்கப்படுகின்றன. 

உ.ம். ஐசொனேன்ட்ரா (Isonandra),  uredlusr (Bassia), 

மிமுஸாப்ஸ் (1410௩08015). 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. apewmties (Mimusops): மகிழமரம். நல்ல உயரமுடைய 

மரம். லேடக்ஸ் உடையது. தோல் போன்ற தடிப்பான இலைகளை 

உடையது,  மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. மஞ்சரி இலைக் 

கோணத்திலுள்ளது. 6-8 புல்லிகள் இரண்டு வரிசைகளில் உள்ளன. 

பல அல்லிகள், பல வரிசைகளில் உள்ளன. 6 அல்லது 8 மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. மலட்டுத்தாள்களும் உள்ளன. 6-8 அறை 

களைக் கொண்ட சூலகம் உள்ளது. ஆனால் ஒரு சூல் இலை மட்டும் 

வளமையுடையது. இதில் ஒரு சூல் உள்ளது. 

கனி.-பெர்ரி, 

மி. எலஞ்சி (18. 61821 140.), மி. ஹெக்ஸா sori_ga (M. hexan- 

dra Roxb.). 

2. wgiam (Madhuca): Qiyicisou. இதுவே முன்பு பாஸியா 

(Bassia) எனப்படும். லேடக்ஸ் உடைய பெரிய மரம். கிளைகளின் 

நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக உள்ளன. இலையடிச் செதில் — 

களுடையவை. நான்கு புல்லிகள் இரு வட்டங்களில் உள்ளன. 

6.12 அல்லிகளும், அல்லிகளுக்கு இருமடங்கான மகரந்தத்தாள்களும் 

உள்ளன. மலட்டுத்தாள்களில்லை. 4.12 சூல் அறைகள் உள்ளன. 

1-8 விதைகளையுடைய பெர்ரி கனியுடையது. 

ம. இண்டிகா (18. 4004௦௧ J. F. Gmel.), w. மலபாரிகா (18. ஈ212- 

barica Bedd.).
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வரிசை : பைகார்பலேதே 

(Series: BICARPELLATAE) 

சூலகம் இரண்டு சூல் இலைகளால் இணைந்துள்ள து. மேற் சூல்பை 

யூடையது. 

தொகுதி : ஜெந்தியனேலிஸ் 

(Order: GENTIANALES) 

அல்லிகள் ஒழுங்கானவை. சூலகம் மேல் சூற்பையுடையது. 

இரண்டு சூல் இலைகளால் இணைந்துள்ளது. இலைகள் எதிரடுக்கத் 

திலமைந்துள்ளன.. 

குடும்பம் : அபோஸினேஸி 

(Family: APOCYNACEAE) 

300 பேரினங்களையும், 1300 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் நன்கு வளர்கின் றன. 

வளர் இயல்பு: பலவகைப்பட்டது. 

மரங்கள்--செர்பீரா (வேல), ஆல்ஸ்தோனியா (41840018), 
wos swe (Wrightia), y@eqiAwm (Plumeria). 

ஏறு Garpscr—udeonfle (Vallaris), இக்னோகார்புஸ். 
(Ichnocarpus). 

GME Ost sor—Sfluyo (Nerium). 

பூண்டுச்செடிகள்--லாக்னீரா (Lochnera),  ராவொல்ஃபியா 
(Rauwolfia). ee 

தண்டு, இலை, காய் ஆகியவற்றுள் லேடக்ஸ் நிரம்ப உள்ளன. 

தண்டின் உள்ளமைப்பில் இருபக்க ஒருங்கமைந்த சாற்றுக்குழாய்த் 

தொகுப்புகள் (1810011க16௨1 ஏஷபிகா 50018) காணப்படுகின்றன. 

இலைகள் : செங்கோண எதிரடுக்கத்தில் (00105016 060083௨6) 
அமைந்த தனி இலைகளாக உள்ளன. சிலவற்றில் வட்ட. அடுக்கத் 

திலமைந்துள்ளன. உ.ம். அல்லமாண்டா (கக்க). வெகு 

அரிதாக மாற்றடுக்கத்திலுள்ளன. ௨-ம். செர்பீரா (மெஸ்ல). இலை 
முழுமையானது. இலையடிச் செதில்களற்றது. அரிதாக இலையடிச் 

செதில்களுடையது, 2-1. erouSilur (Ervataemia).
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மலர்கள்: தனி மலர்களாகவோ (Ceoraergt—Lochnera} 
அல்லது ரெசிமோஸ் அல்லது சைமோஸ் மஞ்சரிகளிலோ உள்ளன. 

— 

ea AG   
படம் 44 

புளுமீரியா ஆல்பா (110 சா1க 2112 Linn.) 

1, வளர் இயல்பு; 2, மலரின் நீள் வெட்டுத் தோற்றம் ; 3. மருரந்தத் 

தாள்கள்; 4, சூலகம்? 5. மலர் வரைபடம். 

8. புல்லி; 0௦--4கெரோனா * வளரிகள்$; 51--மகரந்தத்தாள் ; 

ெ.சூற்பை$ 52-- சூல்முடி, 

இருபாலானவை. ஒழுங்கானவை. ஆரச் சமச்சிருடையவை. பூவடிச் 

செதில், ங்காம்பச் செதில்களுடைய காம்புடைய மலர்கள். Lb Ly 
ஹைபோகைனஸ் மலர்கள்
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புல்லி வட்டம் : ஐந்து அல்லது நான்கு. இணைந்த புல்லிகளை 
யுடையது. புல்லிகளினடிப்புறத்தில் சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன . 

ஒழுங்கற்ற திருகிழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணைந்த அல்லிகளையுடையது, 
அல்லிகள் ஒழுங்கானவை. அல்லி வட்டம் புனல் வடிவாகவோ 

அல்லது தட்டு வடிவாகவோ அல்லது மணி வடிவாகவோ உள்ளது. 

அல்லிகள் திருகிதழமைவில் உள்ளன. அல்லிவட்டக் குழலின் உட் 

புறத்தில் பல கொரோனா (௨௦1௨) எனப்படும் உரோம வளரிகள் 

உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : ஐந்து மகரந்தந்தாள்கள் அல்லிகளின் 
மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. 1ல்விவட்டக் சூழலுடன் 

இணைந்துள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு 

உள்நோக்கியுள்ளது. பெரும்பாலும் அம்பு நுனி உருவில் (5௨௨௦111816) 

உள்ளது. அரிதாக, மகரந்தப்பைகள் யாவும் இணைந்து சூல்முடியை 

மூடியுள்ள நிலையில் காணப்படுகின்றன. மகரந்தப்பை சிலவற்றுள் 

சிறு வளரிககாக் கொண்டுள்ளது. மகரந்தத்தூள்கள் சிலவற்றுள் 

நான்கு நான்காக இணைந்த தொகுப்புகளாக உள்ளன. 

உ.ம். காண்டிலோகார்ப்புஸ் (கே௩0971008101) , 

சூலகம் : மேற்சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. சூல்இலைகள் முழுமையாக இணையாமல், 

சூற்பைப் பகுதியில் ஒன்றாக இணைந்து, சூல்தண்டு, சூல் முடிப் பகுதி 
களில் இணையாமல் தனித்துமிருக்கின்றன. சூல்முடி தட்டை 

யாகவோ அல்லது உருளை வடிவத்திலோ அல்லது உடுக்கை 

போன்றோ உள்ளது. சூற்பையினடியில் வட்டமான தேன் சுரக்கும் 

தட்டுள்ளது. 

காரிஸ்ஸா (128) என்ற பேரினத்தில் சூல் இலைகள் முழுமை 
யாக இணைந்த சூலகத்தைக் கொண்டுள்ளது. 

சூற்பை இரண்டு சூல்அறைகளைக் கொண்டு பல சூல் 

களை அச்சு சூல் ஓட்டமைவில் உடையது. அல்லமாண்டா (411௨. 
102௨08) என்ற பேரினத்தின் சூலகத்தில் ஒரு சூல் அறை மட்டு 

முள்ளது. இதில் பல சூல்கள் சூலகச் grout ஒட்டமைவில் 

உள்ளன. சூற்பையிடத்து இணையாத சூலகத்தில், ஒவ்வொரு 

சூல் இலையிலும் பல சூல்கள் விளிம்படுத்த சூல் ஒட்டமைவில் 

உள்ளன, 

உ.ம், லோக்னீரா (1.௦௦110012) .
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கனி: இரட்டை ஃபாலிகள் (19316 10111016). உ-ம். ரைத்தியா 
(சமர்த்த), பளுமிரியா (01 யாரால). பெர்ரி--காரிஸ்ஸா (கவோ185ல). 

ட்ரூப்-ராவொல்ஃபியா (3க0௦102). 

விதை: இறகமைப்புடையதாகவோ, உரோம வளரிகளின் 
தொகுப்புடையதாகவோ உள்ளன. 

ஸ்குமன் (50028101௨௦) இக்குடும்பத்தை இரண்டு துணைக்குடும் 

பங்களாக வகைபடுத்தியுள் ளார். 

துைக்குடும்பம் 1. புளுமீராய்டி யே (21ய06101068௦) : மகரந்தத் 

தாள்கள் சூல்முடியுடன் இணையாமல் உள்ளன. மகரந்தப்பை 

வளரிகளற்றது. விதைகளில் உரோம வளரிகளின் தொகுப்புகளில்லை. 

உ.ம். புளுமீளியா (Plumeria), Goomaetya (Lochnera). 

துணைக்குடும்பம் 2. எகிதாய்டியே (Echitoideae): மகரந்தப் 

பைகள் இனைந்து ரூல் முடியைச் சுற்றியிருக்கின்றன. பல வளரிகளை 

யுடையன. விதைகள் உரோம வளரிகளின் தொகுப்புடையன. 

உ.ம். நீதியும் (142ர்மாடு, ரைத்தியா (Wrightia). 

இக்குடும்பம், அஸ்க்லிபியடேஸி (465011ற1௨0௨௦௦௨6) குடும் 

பத்தை ஒத்திருக்கிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. ரா£ஈவொல்ஃபியா ஸெர்பந்தினா (Rauwolfia serpentina): 
இதன் வேரிலிருந்து ஒருவித நச்சுப்பொருள் எடுக்கப்படுகிறது. இது 

இரத்த அழுத்த நோயைக் குணப்படுத்துகிறது. 

2. காரிஸ்ஸா காரன்டாஸ் (Carissa carandas): களாச்செடி. 

இதன் முற்றாத கனிகள் ஊறுகாய் செய்யப் பயன் படுகின்றன. 

3. ortearilua (Ervatamia), அல்லமாண்டா (41120௨), 
நீரியூம் (வர்மா, புளுமீரியா (Plumeria), Geor&éefgm (Lochnera) 
ஆகியவை மலர்ச் செடிகளாகப் பயிரிடப்படுகின் றன. 

இக்குடும்பத்தின் இல தாவரப் பேரினங்கள் 

1. வல்லாரிஸ் ('/வரகா1) : சுழற் கொடிகள். எதிரடுக்கத்தி 
லமைந்த இலைககசாயுடையன. மலர்கள் சைம் மஞ்சரியில் உள்ளன. 

வெள்ளை நிறறடையவை. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம் சால்வர் வடிவமுள்ளது. கனி-இரட்டை ஃபாலிகள். 

வ. ஸோலனேசியா (17. 501௨08௦6௨ 0, 1826).
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2. ரைத்தியா (14/பஹ்ரரக) : குறுஞ்செடிகள் அல்லது சிறு 

மரங்கள். 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும் உள்ளன. அல்லி வட்டம் 

சால்வர் வடிவமுடையது. மகரந்தப்பை அம்பு நுனி வடிவமுள்ளது ; 

குழல் போன்ற வளரிகளையுடையது. கனி-இரட்டைஃபாலிகள். 

ரை. திங்தோரியா (W. 110௦10171௧ 15, 12.), ரை. தொமகந்தோசா 

(W. tomentosa Roem.). 

wpm, stesmilus (Ervatamia), ஆல்ஸ்தோனியா (4. 
$௦ம்வி, காரிஸ்ஸா (லேவ), அகனோஸ்மா (42௨0031102), இக்லனோ 

கார்ப்புஸ் (1012௦௦௨100) முதலிய செடிகள் எல்லா இடங்களிலும் 

வளர்கின்றன. 

குடும்பம் ண: அஸ்க்லிபியடேஸி 

(Family: ASCLEPIADACEAE) 

250 பேரினங்களையும் 1200 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

பெரும்பாலும் வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் நன்கு வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பலவகைப்பட்டது. 

பூண்டுச்செடிகள் : அஸ்க்லிபியாஸ் (48016015). 

ஏறு கொடிகள் ஜ: GamiWlGtevaps» (Hemidesmus), Gurgaon 
fur (Pergularia), s\Ger-.Gurgm (Tylophora). 

சிறு குறுஞ்செடிகள் ண: கலோத்ரோபிஸ் (0௦1018), கிருப் 
தோஸ்திஜியா (ஜோற10510218), உத்லிரியா (Utleria). 

தொற்றுத் தாவரங்கள் : டி.ஸ்கிடியா (Dischidia). 

சதைப்பற்றுள்ள பாலைவனச் செடிகள் : ஸ்தாபீலியா (51806118), 
காரல்லூமா (௨21102), ஸார்கோஸ்தெம்மா (5௨70081012) . 

தண்டு, இலை இவைகளின் உட்புறத் திசுவில் லேடக்ஸ் குழாய் 

கள் உள்ளன. சாற்றுக்குழாய்த் தொகுப்புகள் இருபக்க ஒருங் 

கமைந்தவை. 

இலைகள் ன: செங்கோண எதிரடுக்கத்தில் உள்ள தலைஇலை 
களாக உள்ளன. வெகு அரிதாக மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. 

இலையடிச் செதில்களற்றவை. டிஸ்கிடியா ராஃப்பிலிசியானா 
(Dischidia raMesiana) என்ற செடியின் இலைகள் “டிச்சர்? (01101)
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என்ற பை போன்ற உறுப்புகளாக உருமாற்றமடைந்துள்ளன. 

இதனுள் மக்கிய இலை, நீர் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. இலைகள் 

மக்கிய பின்பு ஹுமஸ் (பமா. ப8) என்ற எருவாக மாறுகிறது. Coup 

65 (மே க   
படம் 45 

ஒக்சிஸ்தெல்மா சிகமோன் [002050611௧ 560006 (140௨.) கோள்] 

1, வளர் இயல்பு; 2. wets 3, மலரின் நீள் வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4, பொலினியா ; 5. சூலகத்தின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 0. மலர் வரை 

படம், 

St. C.—GarGrrey ; 0ே-சூல் இலை; $--சூல்முடி) கோ கோர்புஸ்குலும் ) 
11--டிரேன்ஸ்லேடர் $ 1௦--பொலினியும். 

நிடத்து வேர்கள் பல தோன்றி இந்த எருவை உறிஞ்சுகின்றன. 

இதன் மூலம் அதிகமான எருச்சத்து இச்செடிக்குக் கிடைக்கிறது. 

பாலைவனச் செடிகள் இலைகளற்றுள்ளன. 

மலர்கள் : இருபக்கக் கிளதலையுடைய அல்லது ஒரு பக்கக் 

கிளை தலையுடைய சைம் மஞ்சரியிலோ அல்லது அம்பல் மஞ்சரியிலோ
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உள்ளன. இருபாலானவை$ ஆரச் சமச்சிருடையவை. ஹைபோ 
கைனஸ் மலர்கள். 

புல்லி வட்டம் : ஐந்து புல்லிகளையுடையது. புல்லிகள் அடியில் 

மட்டுமிணைந்தவை. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம் : ஐந்து அல்லிகளால் இணைந்தது. திருகித 
ழமைவில் உள்ளன. அல்லி வட்டக் குழல் உரோம வளரிகளைக் 
கொண்டுள்ளது. இவ்வளரிகளுக்கு ஃபாகல் அன்னுலுஸ் (Faucal 
உய) எனப் பெயர், 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : ஐந்து மகரந்தத் தாள்கள் அல்லி 
வட்டக் குழலுடன் இணைந்துள்ளன. மகரந்தப்பைகள் ஐந்தும் சூல் 
முடியுடன் இணைந்து கைனோஸ்டி ஜியம் (௦1) என்ற பெய 
ருடையது. மகரந்த இழைகள் ஒருங்கிணைந்து சதைப் பற்றுள்ள 
காலம்ன் (வேய) என்ற உறுப்பைக் கொண்டுள்ளன. இதிலிருந்து 
பல வளரிகள் தோன்றுகின்றன. இதற்கு மகரந்தத்தாள் கரோனா 
(இரவமம்றவ் ௨௦0௦0௨) எனப்பெயர். மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் 
கொண்டு, நீளப்போக்கிலோ அல்லது குறுக்காகவோ பிளக்கிறது. 
மகரந்தப் பொடிகள் தனித்தனியாகவோ அல்லது ஓவ்வொரு 
மகரந்தப் பையிலுள்ள மகரந்தத் தூள்கள் யாவும் ஒரு தொகுப்பாக 
இணைந்து பொலினியம் (911100 என்ற உறுப்பாகவோ உள்ளன. 
மகரந்தத்தாள் வட்டத்தில் உள்ள *பொலினியா? யாவும் டிரான்ஸ் 
Gut (Translator) முறையில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. சில 
வற்றுள், மகரந்தப் பொடிகள் நான்காக இணைந்துள்ளன. டிரான்ஸ் 
லேடர் அமைப்பின் அடிப்படையில் இக்குடும்பம் இரண்டு துணைக் 
குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப்பட்டுள் என. 

துணைக்குடும்பம் 1. பெரிபுளோக்காய்டியே (1ஊம்010௦014௦௧௦) $ 
மகரந்தத் தூள்கள் பொலினியத்தில் இணையாமல், நான்காக இணைந் 
துள்ளன. டிரான்ஸ்லேடர் அமைப்பு மிக எளியது. இரு மகரந்தப் 
பைகளுக்கிடையே தேக்கரண்டி. போன்ற அமைப்புடை யது. இதன் 
அடிப்புறம் எளிதில் ஓட்டிக்கொள்ளும் தன்மையுடைய சிறிய 
தட்டும், மேற்புறம் அகன்றதாகவும் உள்ளது. நான்காக இணைந்த 
மகரந்தப் பொடிகள் தேக்கரண்டி போன்ற அமைப்பில் விழுகின் றன. 

உ.ம், கிருப்தோஸ்திஜியா (ஜரற%0612), ஹெமிடெஸ்முஸ் 
(Hemidesmus). 

துணைக்குடும்பம் 2. சைனங்காய்டியே (Cynancoideae): இது 
பெரிபுளோக்காய்டியே துணைக்கூடும்பத்தை விட முன்னேற்ற 
மடைந்த துணைக்குடும்பம். மகரந்தத்தூள்கள் தொகுப்பாக இணைந்து, 
பொலினியமாக உள்ளது,  *பொலினியா * இரண்டிரண்டாக
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உள்ளன. இரண்டு பொலினியாவும் கம்பி போன்ற இரண்டு 

இழைகளால் இ௬ணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விணைப்புக் கம்பிகளுக்கு 

ரெடினாகுலா (Retinacula) அல்லது காடிகல் (கேோ1௦16) எனப் 
பெயர். இவ்விரண்டு கம்பிகளும் கோர்புஸ்குலும் (றக யா) 
என்ற அகன்ற தட்டுடன் முடிகின்றன. இம்முழு அமைப்பிற்கும் 

டி ரான்ஸ்லேடர் எனப் பெயர். ஜந்து டிரான்ஸ்லேடர்கள் ஐந்து 

கோணங்களையுடைய சூல் முடியில், கோணங்களுக்கடியில் 

_ உள்ளன. ஓவ்வொரு கோண மூலையிலும் உள்ள டிரான்ஸ்லேடர் 

அருகிலுள்ள இரு மகரந்தப்பைகளுக்குரியது. 

உ.ம். சீரொபீஜியா (௦00815), கலோத்ரோபிஸ் ((கே1௦10௦15), 
ஜிம்னிமா (நேய), திலோஃபோரா (131௦01௦8), ஸார்க்கோஸ் 
தெம்மா (5௨1௦031010118) . 

சூலகம் : மேற் சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

ஆகியது. சூல் இலைகள் சூற்பை, சூல்தண்டுப் பகுதிகளில் இணை 

யாமல் சூல்முடிப் பகுதியில் மட்டும் இணைந்து, ஐந்து கோணங்களை 

யுடைய சூல்முடியைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு சூல் இலையும் 

ஒரு சூல் அறை உடையது. பல சூல்கள் விளிம்படுத்த சூல் ஒட்டு 

அமைவில் உள்ளன. 

கனி: இரட்டை ஃபாலிகள் கொண்ட பூத்திரள்கனி. 

விதை: பல மெல்லிய உரோம வளரிகளின் தொகுப்பைக் 
குடுமி போன்று கொண்டுள்ளது. இவை விதை பரவுதலுக்கு உதவு 

கின்றன. 

மகரந்தச் சேர்க்கை: பூச்சிகளின் உதவியால் அயல் மகரந்தச் 
சேர்க்கை ஏற்படும் வகையில் மலரின் உறுப்புகள் அமையப் பெற் 

றுள்ளன. கரோனா என்ற வளரிகளில் தேன் சுரக்கிறது. எளிமை 

யான டிரான்ஸ்லேடர் கொண்ட மலர்களை பூச்சிகள் தாடிவரும் 

பொழுது, டிரான்ஸ்லேடரிலுள்ள தட்டு போன்ற பகுதி வெளிப்புறம் 
திரும்பி, பூச்சியின் தலைப் பாகத்தில் ஒட்டிக் கொள்கிறது. பூச்சி 

வேறொரு மலரை நாடிச் செல்லும் பொழுது அதன் தலைப்பாகத்தில் 

டிரான்ஸ்லேடர் ஒட்டிக் கொண்டு இரண்டாம் மலரின் சூல் முடியில் 

சேர்க்கப்பட்டு அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை உண்டாகிறது, 

; முன்னேற்றமடைந்த பிரிவிலுள்ள மலர்களை நாடிவரும் பூச்சிகள் 

டிரான்ஸ்லேடரிலுள்ள கோர்புஸ்குலும் (மேப்பா) என்ற 

உறுப்பின் அடிப்பாகத்துடன் தொடர்பு கொள்கின்றன. இந்நிகழ்ச்சி 

யால் டிரான்ஸ்லேடரிலுள்ள இரு * பொலினியா:*வும் வெளியில் 

கொண்டு வரப்படுகின்றன. * ரெடினாகுலா ? (&௭மக௦ய/8) இரண்டும் 

சுருங்கி நீளம் தன்மையுடையவை. ரெடினாருலா, உலர்ந்தஉடன், 

ஆ--13
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இரண்டு பொலினியத்தையும் பூச்சியின் பக்கம் கொண்டு வரு 

கின்றன. இவ்வாறு பூச்சியின் மேல் ஒட்டிக் கொண்ட பொலினியம், 
வேறு மலரின் சூல் முடியை அடைந்து அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை 

உண்டாகிறது. 

இக்குடும்பம் அபோசினேஸி குடும்பத்தை ஒத்திருக்கிறது. 

அதிலிருந்து, மகரந்தத்தாள் வளரிகள் ((01002), டிரான்ஸ்லேடர் 

அமைப்பு, கைனோஸ்டிஜியம், 35 கோணங்களுடைய சூல்முடி 

ஆகியவை கொண்டுள்ளதால் வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. கிருப்தோஸ்திஜியா கிராண்டிஃபுளோரா (Cryptostegia 
21௨ 01108) : இதன் லேடக்ஸிலிருந்து இரப்பர் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

2. ஹெமிடெஸ்முஸ் இண்டிகுஸ் (Hemidesmus indicus), 
திலோஃபோரா ஆலஸ்த்மாத்திகா (1971001௦0௨ ௨91102110௨), கலோத் 
ராபிஸ் ஜைஜேன்டியா (81010 18 ஐ1த௨116௨) ஆகியவை மருந்துச் 
செடிகளாகப் பயன்படுகின் றன. 

3. அஸ்கிலிபியாஸ் (&5016ற185), GQuirgemfwr (Pergularia), 
Canmun (Hoya), GuiflyGerram (Periploca) ஆகியவை, மலர்ச் 
செடிகளாகவும், பந்தல் கொடிகளாகவும் வளர்க்கப்படுகின் றன . 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. ஒக்சிஸ்தெல்மா (00::7812102): சுழற்கொடிகள். எதிரடுக்கத்தி 
லமைந்த தனி: இலைகள். தனி மலர்களாகவோ அல்லது அம்பல் 

மஞ்சரியிலோ உள்ளன. 5 புல்லிகளுடைய புல்லி வட்டத்தில் 

சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன. 5 அல்லிகளை உடைய அல்லிவட்டம் 

கரோனா வளரிகளைக் கொண்டுள்ளது. 5 மகரந்தத் தாள்கள் கரோனா 
வளரிகளை யுடையன. மகரந்தப் பொடிகள் பொலினியமாக இணைந் 

துள்ளன. 

ஒ. சிகமோன் [ூ0. 8608100056 (Linn.) Karst.], (O. esculen- 
tum R. Br.). 

2. ஹெமிடெஸ்முஸ் (110ம்மக02) : சுழற் கொடிகள். எதிரடுக் 
கத்தில் அல்லது வட்டடுக்கத்தில் அமைந்த இலைகளையுடையன. 

மலர்கள் சிறியவை. சைமோஸ் மஞ்சரியில் உள்ளன. அல்லி 
வட்டத்தில் 5 கொரோனா செதில்களுள்ளன. மகரந்தத்தாள் 
வளரிகளையுடையது. 

ஹெ. இண்டி.குஸ் (17. 101௦05 ௩. 3).
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3. லெப்தடீனியா (Leptadenia): ஏறுகொடிகள். மலர்கள் 

அம்பல் மஞ்சரியிலுள்ளன. புல்லிவட்டத்தில் சுரப்பிகள் இல்லை. 
மகரந்தத்தாள் *“கரோனா”? சிறிய மயிரிழைகள் போன்ற வளரி 

களுடையவை. 

Qa. Qrss Gorge (L. reticulata W & &.)-- வேலிப்பருத்தி. 

தொகுதி : போலிமோனியேலிஸ் 

(Order: POLEMONIALES) 

இலைகள் மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. மலர்கள் ஆரச்சமச் 

சீருடையவை. மேற்சூலகம் கொண்டவை. மகரந்தத் தாள்கள் 

அல்லிவட்டக் குழலுடன் இணைந்துள்ளன. 

குடும்பம் ன: பொராஜினேஸி 

(Family: BORAGINACEAE) 

100 பேரினங்களும், 2,000 இனங்களும் இதில் உள்ளன. 

உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: ஒரு பருவ அல்லது பல பருவப் பூண்டுச் 

செடிகளாகவும் (திரிக்கோடெஸ்மா--17101௦8௦8002, எஹ்ரித்தியா-- 

மக), குறுஞ் செடிகளாகவும், சிறு மரங்களாகவும் (கோர்டியா-- 

Cordia), சில கடினமான தண்டுடைய ஏறு கொடிகளாகவும் 

(தோர்னிஃபோர்த்தியா---1'0000௦101118) உள்ளன. தண்டிலும், 

இலைகளிலும், உரோம வளரிகள் நிறையக் காணப்படுகின்றன. 

இலைகள் : இலையடிச் செதில்களற்று, மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்த 

தனி இலைகள். நீள் வடிவமாகவோ அல்லது அகலமாகவோ 

இருக்கலாம். 

மலர்கள்: வரையுற்ற, மிகவும் சிக்கலான சைம் மஞ்சரியில் 

உள்ளன. மஞ்சரித் தண்டு தேள் வால் போன்று வளைந்துள்ளது. 

மலர்கள் மஞ்சரித் தண்டில் நெருக்கமாக மாற்றடுக்கத்தில் அமைந் 

துள்ளன. மலர்கள் விரியும் பொழுது மஞ்சரித்தண்டு நீள்கிறது. 

பூக்காம்புச் செதிலுடையன. அரிதாகத் தனி மலர்களாகவோ அல்லது 

நெருக்கமில்லாத சைமோஸ் மஞ்சரியிலோ இருக்கின்றன. இரு 

பாலானவை. ஆரச் சமச்சீர் கொண்டவை. அரிதாக இருபக்கச் 

சமச் சீருடைய மலர்கள் காணப்படுகின்றன. 

2b, sr HAwyod (Echium), HGaruewev, (Lycopsis).
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புல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத புல்லிகளைக் கொண்டுள்ளது. 

ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. சிலவற்றுள் அரிதாகப் புல்லி 

வட்டம் ஒழுங்கற்றிருக்கிறது. 

  வனை 695 Gs) As னோ 

படம் 46 

HNsCare avw4r Poin tg @lb (Tichodesma indicum R. Br.) 

1, வளர் இயல்பு; 2. மலர்கள்; 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் 
4. மகரந்தத்தாள்களும், கொரானாவும் $ 5 சூலகம்; 6. சூற்பை குறுக்கு 

வெட்டுத் தோற்றம் $; 7. சூற்பை நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 8. மலர் வரைபடம். 

அரிதாகப் புல்லிகள் யாவும் இணைந்து நீளமான அல்லது குட்டை 

யான புல்லிவட்டக் குழல் ஏற்படுகிறது. 

உ.ம். மியோஸலஸோத்திஸ் (184௦501152),
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அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணைந்த அல்லிகளைக் கொண் 
டுள்ளது. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. அல்லிவட்டம் 

வட்டமாகவோ அல்லது மணிவடிவம், புனல் வடிவத்திலோ 

உள்ளன. அல்லிவட்டக் குழலின் தொண்டைப் பகுதியில் சிறுசிறு 
வளரிகள் காணப்படுகின்றன. அரிதாக, ஐந்து மடல்களால், அல்லி 

வட்டக் குழலின் வாய்ப்பகுதி மூடப்பட்டுள்ளது. 

உ.ம். லிதோஸ்பர்மும் (1104௦82011). 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : ஐந்து மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. 
தாள்கள் அல்லிவட்டக் குழலுடன் இணைந்துள்ளன. சமமாகவோ 
அல்லது சமமற்றோ உள்ளன. மகரந்த அறை அடியில் இணைந்தோ 

அல்லது முதுகிலிணை ந்தோ இருக்கலாம். 

சூலகம் : மேற் சூற்பை உடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. சூலகத்தினடியில் வட்டமான தேன் சுரக்கும் 

தட்டுள்ளது. இரண்டு சூல் அறைகளைக்கொண்டோ அல்லது நான்கு - 

சூல் அறைகளைக் கொண்டோ இருக்கிறது. ஒவ்வொரு சூல் இலை 

யிலும் இரண்டு சூல்கள் அச்சு சூல் ஓட்டமைவில் இருக்கின் றன. 

சூல்தண்டு சூற்பையின் அடியிலிருந்து தோன்றுகிறது. இதற்குக் 
கைனோபேசிக் சூல்தண்டு (070010851௦ 50416) எனப்பெயர், அரிதாகச் 

சூற்பையின் மேற் புறத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. இரண்டு சூல் 
முடிகளோ (எக்கியும்-- யாடு, அல்லது நான்கு சூல்முடிகளோ 

(கோர்டியா---ம018) இருக்கலாம். 

கனி: நட்லெட் அல்லது ட்ரூப் கனி. 

இக்குடும்பம் பல துணைக்குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

பிரிவு 1. சூல்தண்டு சூற்பையின் சமேற்புறத்திலிருந்து 
தோன்றுகிறது. கனி--ட்ரூப். 

துணைக்குடும்பம் 1. கோர்டியாய்டியே (0001010826) : நான்கு 

சூல் முடிகள் உள்ளன. கனி--ட்ரூப். 

உ.ம். கோர்டியா (0௦018). 

துணைக்குடும்பம் 2. எஹ்ரிதியாய்டி யே (1117611010685) : 

2 சூல் முடிகள் உள்ளன. கணி--ட்ரூப். 

துணைக்குடும்பம் 3. ஹிலியோதிரோபியாய்டியே (1161401௦ற1.. 

oideae): சூல்முடி கிளைதலற்றது. நுனியில் சிறு உரோம வளரிகள் 

உள்ளன,
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பிரிவு 2. சூல்தண்டு சூற்பையினடியில் இருந்து தோன்று 

கிறது, கனி--நட்லெட். 

துணைக்குடும்பம் 4. பொராஜினாய்டியே (18௦1210010626): கனி-- 
அகின். 

சிலவகையியலில் இத் துணைக்குடும்பங்கள் யாவும் தனிக் 

குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பெரும்பாலும் மலர்ச் செடிகளாக 
வளர்க்கப்படுகின்றன. 

உ.ம். ஹிலியோதிரோபியும் (1761101100), மியோஸோத்திலஸ் 
(Myosotis),  சினோகிலோஸ்ஸும் (090௦௦ம1), எக்கியும் 
(Echium). 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. கோல்டினியா (0010618): உரோம வளரிகளையுடைய, தரை 
யில் படரும் பூண்டுச் செடி. நெல் வயல்களில் காணப்படும். . சிறு 

இலைகள் மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. மலர்கள் மஞ்சளாகவோ 

அல்லது வெள்ளையாகவோ இருக்கின்றன. 4.5 புல்லிகளும், 4.5 
அல்லிகளும், 4.5 மகரந்தத்தாள்களும், சூலகம் இரண்டு அறை 
களில், நான்கு சூல்களும் உடையது. அரிதாக நான்கு சூல் அறைகளை 
யுடையது. 2 சூல்தண்டுகளுள்ளன, சூற்பையினடியில் இருந்து 
தோன்றுகின்றன. கனி--ட்ரூப். 

Gar. ySgr@busrew (C. procumbens Linn.). 

2. HfléCarGQuewor (Trichodesma): உரோம வளரிகளை 
யுடைய உயரமான பூண்டுச் செடி, எதிரடுக்கத்தில் அல்லது மாற் 
நடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகள். தனிமலர்களாக இலைக்கோணங் 
களில் உள்ளன. 5 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும், 5 மகரந்தத்தாள் 
களும், 4 சூல்அறைகளையுடைய சூற்பையும் உடையது, கனி 
தநட்லெட். ் 

தி. இண்டிகும் (17. indicum R. Br), தி, ஸிலானிகும் 
(T zelanicum R. Br.). 

3. ஹிலியோதிரோபியும் (17611௦1200) : ஒரு பருவ அல்லது 
பல பருவப் பூண்டுச் செடி. இலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் உள்ளன. 
மலர்கள் ஸ்கார்பியாய்ட் சைம் (Scorpioid Cyme) மஞ்சரியில் 
உள்ளன. 3 புல்லிகள், 5 அல்லிகள், 5 மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன.
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சூற்பை நான்கு அறைகளையுடையது. மொத்தம் நான்கு சூல்கள் 
உள்ளன. சூல்தண்டு சூற்பையின் மேற் புறத்திலிருந்து தோன்று 

கிறது. கனி--நட்லெட். 

ஹி. இண்டிகும் (H. indicum Linn.), ஹி. குரசாவிகும் 
(H. curassavicum Linn.), al. oemrafem (H. zeylanicum 

Lamk.), al. Qua sumed (H. peruvianum Linn,). 

GOwub: கொன்வால்வுலேஸி 

(Family : CONVOLVULACEAE) 

50 பேரினங்களையும், 1200 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

வெப்ப மண்டலங்களிலும், மித வெப்ப மண்டலங்களிலும் வளர் 

கின்றன. 

வளர் இயல்பு : பெரும்பாலும் ஒரு பருவ அல்லது பல பருவப் 

பூண்டுச் செடிகளாக வளர்கின்றன. சில தரையில் படர்வனவாக 

உள்ளன. 

உ.ம். எவால்வலுஸ் (1401901115), மெர்ரிமியா (1ரீாளாம்2). 

பல சுழற் கொடிகளாகவும், ஏறு கொடிகளாகவும் இருக்கின்றன. 

உ.ம். கொன்வால்வுலுஸ் (00017014ய108), குவாமோகிலித் 
(Quamoclit), Gamals Hue (Hewittia), இப்போமியா (1ற0:௩௦௦௨), 
பொரானா (௨3), நீயூரோபெல்த்திஸ் (11ஸம௦61145), லெத்ஸோ 
lum (Lettsomia). 

அரிதாக மரங்களாக வளர்கின்றன. 

உ.ம். ஹும்பர்த்தியா (11 யால்ாா1ல). 

சில சாற்றுண்ணிகளாக உள்ளன. 

உ.ம். குஸ்குத்தா (மே£௦யர8) 

சில நீர் வாழ்வன. 

உ-ம். இப்போமியா அக்வாத்திகா (101068 ௨048(108), 

தண்டுகளில் லேடக்ஸ் குழாய்கள் உள்ளன. தண்டின் உள்ள 

மைப்பில் இருபக்க ஒருங்கமைந்த சாற்றுக்குழாய்த் தொகுப்புகள் 

காணப்படுகின்றன. சிலவற்றுள் ஆணிவேர் உணவைச் சேமித்த 

வைப்பதால், உருமாற்றமடைந்து, பருத்த வேர்க் கிழங்காக மாறி 

யுள்ளது. 

உ.ம். இப்போமியா பதாதாஸ் (1. batatas),
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இலைகள் : மாற்றடுக்குத்திலமைந்த தனி இலைகள். முழுமை 

யாகவோ அல்லது சிலவற்றுள் மயிரிழை போன்ற மடல்களைக் 

கொண்டோ உள்ளன. இலையடிச் செதில்களற்றவை. அம்பு நுனி 
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படம் 47 

எவால்வுலுஸ் அல்சினாய்டஸ் (134014070௯ alsinoides Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. wot; 8. அல்லி வட்டம் $ 4, சூலகம்; 5, கனி$ 

0, விதை; 7, மலர் வரைபடம். 

519--சூல்முடி ; 8--தளும்பு,
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வடிவாகவோ அல்லது இதய வடிவத்திலோ உள்ளன. மெல்லிய 

உரோம வளரிகள் பலவற்றுள் காணப்படுகின் றன. 

மலர்கள் : இலைக் கோணங்களிலமைந்த தனி மலர்களாகவோ 
அல்லது சைமோஸ் மஞ்சரிகளிலோ உள்ளன. அரிதாகப் பேனிகல் 

என்ற ரெசிமோஸ் மஞ்சரியிலுள்ளன. உ.ம். பொரானா (22௨௮), 

மலர்கள் இநபாலானவை. அரிதாக ஒருபாலானவை. உ.ம். ஹில்டி 

Gorbslum (Hildebrandtia). ஆரச் சமச் சிருடையவை. பூவடிச் 
செதில், பூங்காம்புச் செதில்களுடைய காம்புடைய மலர்கள். சில 

வற்றுள் பூங்காம்புச் செதில்கள் மிகப் பெரியனவாக வளர்ந்து இறகு 

போன்றுள்ளன. 

உ.ம். நீயுரோபெல்திஸ் (14ஸ௦ற61115). 

புல்லி வட்டம்: ஐந்து இணையாத புல்லிகளை உடையது. புல்லி 
வட்டம் கனியுடன் நிலைத்துள்ளது. ஒழுங்கற்றவை (சிறியவையும், 

பெரியவையாகவும் உள்ளன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் 

பொருந்தியுள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணைந்த அல்லிகளையுடையது. அல்லி 

வட்டக் குழல் புனல் வடிவாகவோ மணி வடிவாகவோ அல்லது 

சால்வர் வடிவாகவோ உள்ளது. திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம் கீழிருந்து, மேலாகச் செல்லும் ஐந்து பட்டையான 

தழும்புகளை உடையது, இவ்வகை அல்லி வட்டத்திற்கு, “பிலைகேட்' 

(Plicate) அல்லி வட்டம் எனப் பெயர். 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : ஐந்து மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 
தாள்கள் சமமற்றவை. அல்லிவட்டக் குழலுடன் இணைந்துள்ளன. 

மகரந்தப்பை இரண்டறைகளை அல்லது அரிதாக மூன்றறைகளைக் 

கொண்டுள்ளது. மகரந்தப்பை முதுகிணைப்பில் மகரந்த இழையுடன் 

இணைந்துள்ளது. மகரந்தத் தூள்கள் நீள் வடிவமாகவோ அல்லது 

சிறுமுள் வளரிகளைக்கொண்டு உருண்டையாகவோ உள்ளன, 

சூலகம் : மேற்சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. இரண்டு சூல் அறைகளை அல்லது பொய்த்தடுப்புச் 

சுவர்கொண்டு நான்கறைகளைக்கொண்டுள்ளது. அரிதாக ஒரு சூல் 

அறை மட்டுமுள்ளது. ௨-ம். கேலிஸ்தீஜியா (வே14510218). ஒவ்வொரு 

சூல் அறையிலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு சூல்கள் அச்சு சூல் 

ஒட்டமைவில் தலை கீழாகப் பொருந்தியுள்ளன. சூற்பை சிலவற்றுள் 

ஐந்து மடல்களைக் கொண்டுள்ளது. ௨.ம். டைகோன்ட்ரா 

(யிரம் வு. சூல்தண்டு முழுமையாகவோ அல்லது இரண்டு கிளை 

களாகவோ உள்ளது. சூல்முடி உருண்டையாகவோ அல்லது இரு 

பிளவுகளையுடையதாகவோ உள்ளது.
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கனி: காப்சூலஸ் வகை அறைவெடிகனி, அரிதாகப் பெர்ரி 
வகைச் சதைக்கனியுடையன. 

விதை : மழுங்கியதாகவோ (50௦௦11) அல்லது சிறு உரோம 

வளரிகளைக் கொண்டோ உள்ளது. கர மிகப் பெரியது. விதையிலை 

பல சுருக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. குஸ்குத்தா (பே௦ர)வின் ௧௫௬ 

மெல்லிய கம்பியாக வட்டமாகச் சுருண்டுள்ளது. இது“விதையிலை 

யற்றுள்ளது. 

இக்குடும்பம் இத்தொகுதியிலுள்ள மற்றக்குடும்பங்களான போலி 
மோனியேஸி (௦௭௭01௧௦௦௨6), ஸோலனேஸி (501௨0206௨6) ஆகிய 

வற்றுடன் பல பண்புகளால் ஒத்திருக்கிறது. ஆனால் இவற்றிலிருந்து 
லேடக்ஸ் உடைய தண்டு, குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள 

சூல்கள், சுருக்கங்களைக் கொண்ட விதையிலை ஆகிய பண்புகளைக் 
கொண்டு வேறுபட்டுள்ளது. 

சிலர் இக்குடும்பத்திலுள்ள டைகோன்ட்ரா (1010௦௩0௨), குஸ் 
குத்தா (மேலாக) ஆகிய பேரினங்களை முறையே டைகோன்ட்டரேஸி 
(191௦0௦02௧௦886)), குஸ்குத்தேஸி (005001௧௦௦6) என்ற குடும்பங்க 
ளாக வகைபடுத்தியுள்ளனர். 

ஆனால் பலர், இக்குடும்பத்தைக் குஸ்குத்தாய்டி.யே (Cuscutoi- 
0686), கொன்வால்வுலாய்டியே (00%9014000146௧௦) என்ற இரு 

துணைக்குடும்பங்களாக வகைபடுத்துவதையே விரும்புகின்றனர். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. இப்போமியா பதாதாஸ் (1000௦௨ ]கரக(88) : சர்க்கரை 
வள்ளிக் கிழங்கு. இதன் வேர்க்கிழங்கு உணவாகப் பயன்படுகிறது. 

இதிலிருந்து சர்க்கரை தயாரிக்கப்படுகிறது, 

- 2. இ. பெஸ்கேப்ரே (I. pescaprac) : இது இரயில் பாதைகளில் 
மணலை அரிக்காதவாறு, பாதுகாக்க வேண்டி வளர்க்கப்படுகிறது. 

3. பொரானா (Porana), கொன்வால்வுலஸ் (0047010108), 
கேலிஸ்தீஜியா (வேக), யாக்குமோந்தியா (7௮௦0ம0 ௦0/14) 
ஆகியவை, பூங்காக்களில் அழகுக் கொடிகளாக வளர்க்கப் 
படுகின்றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. எவால்வுலுஸ் (8401470109): நிலத்தில் படரும் பூண்டுச் செடி. 
சிறு உரோம வளரிகளைக்கொண்டுள்ளது. இலை மாற்றடுக்கத்தி 
லமைந்துள்ளன. தனி மலர்களாக உள்ளன. வெள்ளை அல்லது
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நீல நிறத்திலுள்ளன. 35 புல்லிகள் உடையன. புல்லிகள் சமமற்றவை. 

அல்லி வட்டம் புனல் வடிவமுடையது. சூலகம் இரண்டு அறைகளை 

யுடையது. நான்கு சூல்கள் உள்ளன. கனி-காப்சூல், 

or. 9}6 Agito (E. alsinoides Linn.), ௭. நும்முலாரியுஸ் 

(E. nummularius Linn.). 

2. GuoifiSumr (Merremia): தரையில் படர்ந்த அல்லது சுழற் 

கொடியாக உள்ள பூண்டுச் செடிகள். மலர்கள் பெரும்பாலும் தனித் 

தவை. அல்லி வட்டம் மணி வடிவத்திலோ அல்லது புனல் வடிவத் 

திலோ உள்ளது. மஞ்சள் அல்லது வெள்ளை நிறமாக உள்ளது. 

மகரந்தத் தூள்கள் முள் வளரிகளற்றவை. சூலகம் 2.4 அறைகளை 

உடையவை. நான்கு சூல்கள் உள்ளன. வபய் பல சுருக்கங் 

களையுடையது. 

மெ. ட்ரைடெந்தேதா (ரீ. 4ர்போர்கர்க 17211. 8), மெ. இமார்ஜி 

@gr (M. emarginata Hall. f.), மெ. டிஸக்தா 04. dissecta 

Hall. f.). 

3. குஸ்குத்தா (050078) : இலைகளற்ற சுழற்கொடி. சாற் 

றுண்ணியாக உள்ளது. தண்டு மஞ்சள் நிறமுடையது. மலர்கள் 

சிறியவை. வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறமுடையவை. தனி மலர் 

களாகவோ அல்லது ஃபேசிகல் (1785801016) மஞ்சரியிலோ உள்ளன. 

4.5 புல்லிகளும், 4-5 அல்லிகளும், 4-5 மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. 

சூலகம் இரண்டு அறைகளையுடையது. நான்கு சூல்கள் உள்ளன. 

சூல் தண்டு ஒன்று அல்லது இரண்டு. கனி-காப்சூல், கரு சுருண் 

டுள்ளது. விதையிலையற்றது. 

கு. ரிஃப்லெக்ஸா (0. reflexa Roxb.), கு. ஹையலைனா 

(0. hyalina Roth.), கு. me Georsir ley (C. chinensis Lamk.). 

குடும்பம் 2 ஸொல்னேஸி 
(Family : SOLANACEAE) 

85 பேரினங்களும், 2,200 இனங்களும் இதிலுள்ளன. வெப்ப 

மண்டலப் பகுதிகளிலும், குளிர் மண்டலப் பகுதிகளிலும் நன்கு 

வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பலவகைப்பட்டது. ஒரு பருவ அல்லது இரு 

பருவப் பூண்டுச் செடிகள். ௨-ம். பைசேலிஸ் (1710482119), காப்சிகும் 

(Capsicum), \Gar@uit Aare (Lycopersicon). 

குறுஞ் செடிகள் : ௨-ம். விதானியா (144௨ம்), ஸொலானும் 

(Solanum).
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முட்களைக் கொண்ட ஏறு கொடிகள்: உ-ம். ஸொலானும் 

திரைலோபாதும் (Solanum trilobatum). 

மரம்: ஸொலானும் moGassluyb (S. giganteum). 

  
படம் 46 

1. டத்தூரா பாஸ்துவோஸா (1981மாக 12510௦8௨ 11௨1.) இலையுடன் மலர் 

2, பைஸாலிஸ் பெருவியானா (113/22118 நாமாக 110.) - வளர் இயல்பு? 
மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 4, கனி; 5. 1.5 Home (Datura) — கனி; 

6. மலர் வரைபடம். 

&, சே புல்லி வட்டம்; மே-- அல்லி வட்டம் $ 5--புல்லி, 

தி
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தண்டு, இலைகள் ஆகியவற்றில் மிருதுவான உரோம 

வளரிகளுள்ளன. தண்டின் உள்ளமைப்பில் இருபக்க ஒருங்கமைந்த 

சாற்றுக் குழாய்த் தொருப்புகள் உள்ளன. 

  

படம் 49 

இலைகளின் மாற்றுறுப்பு ஒட்டி வளர்தல் வகைகள் 

1. டஉத்தூரா ஸ்த்ராமோனியும் (Datura stramonium); 2. அத்ரோபா 

பெல்லடோனா (&4௦ற௨ 1961180012) 5 3. ஸொலானும் நிக்ரும் (5௦180 

nigrum). 

&,௰, 0,0-அடுத்தடுத்துத் தோன்றும் தண்டகம். 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகள். மூழுமை 

யாகவோ அல்லது பல மடல்களுடையதாகவோ உள்ளன. இலை 

- யடிச் செதில்களற்றவை. இலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்திருப் 

பினும், மஞ்சரிப் பகுதியில் எதிரடுக்கத்திலுள்ளன. ஆனால் உண்மை 

யான எதிரடுக்கத்திலில்லை. கிளையுடன் இலைகள் மாற்றுறுப்பு ஓட்டி 

வளர்ந்ததால் ஏற்பட்டதாகும். இதற்கு மாற்றுறுப்பு ஒட்டி வளர்தல் 

(Adnation) stariQuut. 

மாற்றுறுப்பு ஒட்டி வளர்தல் மூன்று வகைப்படும். 

1. டத்தூரா வகை (19210௨ (ற) : இதன் தண்டு இருபக்கக் 

கிளதலை உடையது. எந்த ஒரு கணுவிலுமுள்ள இலை அக்கணுவில் 

தோன்றியதல்ல. அதற்குக் கீழுள்ள கணுவில் தோன்றியதாகும். 

அவ்விலை அதன் இலைக்கோணத் தண்டுடன் இணைந்து அதற்கு 

அடுத்த கணுவரை உயர்த்தப்பட்டு எதிரடுக்க இலையாகத் 

தோன்றுகிறன. 

2, அத்ரோபா வகை (400௧௨ (00) : உ-ம். அத்ரோபா பெல்ல 

டோனா (4100௧ 1921180௦02). அடிப்படையில் ஒரு கணுவில் இரண்டு 

கிளாகள் தோன்றினாலும், ஒரு கிளை மட்டும் வளமை பெற்றுள்ளது. 

மற்றொரு கிகா வளராமல் சிதைத்து விடுகிறது. கணுவில் சிறியதும்
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பெரியதுமாக இரண்டு இலைகள் காணப்படுகின்றன. சிறிய இலையின் 

கோணத்திலுள்ள கி வளராமல் உள்ளது. பெரிய இலை, இதற்குக் 

கீழ்க் கணுவிலிருந்து தண்டுடன் இணைந்து மேற்கணுவரை உயர்த்தப் 

பட்டுள்ளது. 

3. ஸொலானும் வகை (5௦11 0௦) : உ.ம். ஸொலானும் 

és (Solanum nigrum). sant இரண்டு சமமற்ற இலைகள் 
உள்ளன. பெரிய இலை கீழ்க் கணுவிற்கு உரியது. இதன் கோணத்தி 

லுள்ள மஞ்சரித்தண்டு, இக்கணுவிற்கு மேலுள்ள கணு இடைப் பகுதி 

யுடன் இணைவதால், மஞ்சரி, கணு இடைப் பகுதியிலிருந்து தோன்று 

வது போல் காணப்படுகிறது. 

சிலவற்றுள், நுனி மொட்டு (1 ஊம்ப] 5ம்) மலராக மாற்றமடை 
வதால், செடியில் நுனி வளர்ச்சி தடுக்கப்படுகிறது. இதற்குக் 
கீழுள்ள கணுவின் இலைக் கோணங்களிலுள்ள இரு மொட்டுகள் 
வளமையுடைய கிளைகளாக வளர்வதால் பொய்க்கிளாதல் உண் 
டாகிறது, 

உ-ம். டத்தூரா (1842), பைஸாலிஸ் (Physalis). 

மலர்கள் : நுனி அல்லது இலைக்கோணத்தில் அல்லது கணு 
விடைப் பகுதியில் தோன்றும் சைமோஸ் மஞ்சரியில் உள்ளன. 
அரிதாகத் தனி மலர்களாக உள்ளன (பைஸாலிஸ் 1104782119). இரு 
பாலானவை. ஆரச்சமச் சீருடையவை. ஆனால் சூற்பை தண்டச் 
சிற்கு நேராக அமையாமல் சிறு கோணலாக உள்ளதால், மலர்கள் 
ஆரச்சமச்சீர் ஒழுங்கை இழந்து இருபக்கச்சமச்சீர் நிலையை அடை 
கின்றன. சிலவற்றுள் ஒழுங்கற்ற மலர்களுடையதால், இருபக்கச் 
சமச்சிருடைய மலர்களாக உள்ளன. உ.ம், ஸ்கைஸாந்துஸ் 
(Schizanthus), mora GV@dAGearn elev (Salpiglossis), Gyetr-.Qued «wer 
(021076181௨), சிலவற்றின் மலர்கள் விரிவதில்லை. உ.ம். ஸால்பிகி 
லொஸிஸ் ($வறர்2108818) 

புல்லி வட்டம், ஐந்து இணைந்த புல்லிகளை உடையது. கனி 
யுடன் நிலைத்திருக்கிறது. அரிதாகக் கனியுடன் விரிவடைகின்ற 
புல்லிவட்டம் (௦00௦050001) சிலவற்றில் உள்ளது. ௨-ம். பைஸாலிஸ் 
(Physalis). ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணைந்த அல்லிகளையுடையது. 
அல்லிகள் ஒழுங்கானவை, சிலவற்றுள் ஒழுங்கற்று அல்லிவட்டம் 
ஈருதடானது (811201816). உ.ம். ஸ்கைஸாந்துஸ் (Schizanthus). 
மணி வடிவாகவோ அல்லது புனல் வடிவாகவோ உள்ளது. திருகித 
ழமைவில் உள்ளன.
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மகரந்தத்தாள் வட்டம் : ஐந்து மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. 
அல்லிவட்டக் குழலுடன் இணைந்துள்ளன. தாள்கள் சமமற்றவை. 

சிலவற்றுள் அரிதாக இரண்டு மகர்ந்தத்தாள்கள் மட்டுமூள்ளன. 

உ.ம். ஸ்கைஸாந்துஸ் ($௦1ம22111108). மகரந்தப்பை இரண்டு அறை 

களக் கொண்டு நீளப்போக்கில் பிளக்கிறது. சிலவற்றுள் நுனித் 

துளைகள் (லால) வழியாக மகரந்தத் தூள்கள் வெளியேறு 

கின்றன, உ.ம். Goverment (Solanum). 

சூலகம் : மேற்சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. இரண்டு சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

அரிதாகப் பொய்த்தடுப்புச் சுவர்கொண்டு 3 மூதல் 5 அறைகளை 

யுடையது. வெகு அரிதாக ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு ஒரு 

சூல் மட்டுமூுடையது, உ.ம். ஹெனூனியா (11௦0௦௦/2). சிலவற்றுள் 

சூல்அறையின் அடிப்பாகத்தில் இரண்டு அறைகளும் மேல் பாகத்தில் 

ஓர் அறையும் உள்ளது. உ.ம். காப்ஸிகும் (கேற௨்௦யம). பல சூல்கள் 
சதைப்பற்றுள்ள அச்சு சூலமைவில் உள்ளன. சூற்பை சிறிது 

சாய்வாக அமைந்துள்ளது. சூல்முடி இரு பிளவுகளையுடையது. 

கனி: பெரும்பாலும் பெர்ரி வகைச் சதைக் கனியுடையன. சில 
வற்றுள் காப்சூல் வகைக் கனியுள்ளது. 

உ.ம். டத்தூரா (லமாக), நிகோத்தியானா (Nicotiana). 

Geueviesir (Wettstein) என்பவர் இக்குடும்பத்தை 5 பிரிவு 

களாக வகைபடுத்தியுள்ளார். 

1. நிகான்ட்ரியே (1110814௦௨௦): 3-5 சூல் அறைகள் உள்ளன. 
கனியுடன் விரிவடைந்த புல்லிவட்டமுடையது. 

உ.ம். நிகான்ட்ரா (1110க௩0௨), 

2. ஸொலானியே (5௦186௨௦): சூற்பை இரண்டு அறைகளைக் 

கொண்டுள்ளது. 

உ.ம். ஸொலானும் (5௦1௧௦௦), அத்ரோபா (மாறல), காப் 

ஸிகும் (வேம்பு, 

3. டத்தூரியே (0௨0௦௧௦): சூற்பையில் நான்கறைகள் 

உள்ளன. 

உ.ம். டத்தூரா (Datura). 

4.  செஸ்த்ரியே (1௦௨௦) : உ.ம். செஸ்த்ரும் (கேம), 
பெத்தூனியா (யாக), நிகோத்தியானா (1412011802).
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5. ஸால்பிகிலொஸிடியே (3௨1ற121085446௨௦) : இரண்டு அல்லது 
நான்கு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. மலர்கள் இருபக்கச் சமச் 

சீருடையவை. 

உ.ம். ஸ்கைஸாந்துஸ் (5௦112க01115), சால்பிகிலோஸிஸ் 
($௨1015108515), பிரன்ஃபெல்ஸியா (13:10161512). 

இக்குடும்பம் ஸ்க்ரோஃபுலாரியேசி (5௦10 0104871200௨6) குடும்பத் 
துடன் ஸால்பிகிலோஸிடியே (5 ற01த10851ம6௭௦) பிரிவின் வழியாகத் 
தொடர்புடையது. ஆனால், பெரும்பாலானவற்றில், ஆரச்சமச்சீர் 

மலர்களையும், ஐந்து மகரந்தத் தாள்களையும், தண்டின் உள்ளமை 

வில் இருபக்க ஒருங்கமைந்த சாற்றுக்குழாய்த் தொகுப்புகளையும், 

சாய்வாக உள்ள சூற்பையையும் உடையதால் அதிலிருந்து இக் 

குடும்பம் வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் - 

பெரும்பாலானவை, காய்கறிச் செடிகளாகப் பயிரிடப்படு 

கின்றன. 

1. ஸொலானும் GwGarersg (Solanum melongena)— 
கத்தரி. ் 

2. லிகோபெர்ஸிகான் எஸ்குலந்தும் (1.40006151001 esculen 
tum)— தக்காளி. 

3. சைஃபோமாண்ட்ரா பீதாசியா (001000200௨ 61௨0௦6 ௨)-- 
மரத்தக்காளி. ் 

4. ஸொலானும் தோர்வும் (Solanum torvum)—a aren. 

5. ஸெொலானும் HS qo (S. nigrum)—uwrg sear of, 

6. சொ. தூபிரோஸும் (S. ம்௭௦ல)--உருளைக்கிழங்கு 
(தரைமட்டத்தண்டுக் கிழங்கு). 

7. காப்ஸிக்கும் sera (Capsicum annum)—Oert 
மிளகாய். 

8. கா. ஃப்ரூதிசென்ஸ் (0. 12ப1650௯5)--ஊசி மிளகாய். 

9. AGars Awe sun Gb (Nicotiana tabacum)—ymasudev. 

10. அத்ரோபா பெல்லடோனா (&010ற௨ 1௦11௨00௦02), டத்தூரா 
. மெத்தல் (194102 10௦101)--ஊமத்தை, ஸொலானும் ஸாந்தோகார்பும் 

(S. xanthocarpum)—sar was Hf, விதானியா ஸோம்னிஃபெரா 
(Withania somnifera) ஆகியவை மருந்துச் செடிகளாகப் பயன் 
படுகின்றன.
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11. பெத்துனியா (1ஈய4ல), செஸ்த்ரும் (கலாமா), பிரன் 

Quesur (Brunfelsia), ஸால்பிகிலோஸிஸ் (5211210851), ஸ்கை 

oom & sev (Schizanthus) ஆகியவை தோட்டங்களிலும், பூங்காக்களி 

லும் மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகில் றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. டத்தூரா (0௨0௨) : கிளைகளையுடை.ய பூண்டுச்செடி. பெரிய 

தனி இலைகள் உள்ளன. மலர்கள் பெரியவை. வெள்ளை அல்லது 

ஊதா நிறமுடையவை. தனி மலர்களாக உள்ளன. புல்லி வட்டம் 5 

புல்லிகளையுடையது. அல்லி வட்டக்குழல் புனல் வடிவத்திலுள்ள து. 

சூலகம் நான்கு சூல் அறைகளையுடையது. கனி.காப்சூல் வகை வெடி 

கனி. விதை தட்டையாக உள்ளது. 

ட. பாஸ்துவோஸா (19. [45005௨ 11௦0.), ட. ஸ்த்ராமோனியும் 

(D. stramonium Linn.), ட. மெத்தல் (19. ௦௦1 1401), ட. ஆர் 

Guniflwa (D. arborea Linn.). 

2. ஸொலானும் திரிலொபாதும்(50120100 trilobatum Linn.): 

தூதுவளை. முள் வளரிகளுடைய ஏறு கொடிகள். இளஞ்சிவப்பான 

மலர்களையுடையது. 3-5 மடல்களையுடைய இலைகள் உள்ளன. 

மலர்கள் சைம் மஞ்சரியில் உள்ளன. கனி உருண்டையான பெர்ரி. 

9. ஸொ. சூரத்தென்ஸ் (8. 5027806056 பாற 7.) : கண்டங் 

கத்தரி. தரையில் படர்ந்துள்ள முள்வளரிகளையுடைய பூண்டுச் 

செடி. வெள்ளை அல்லது ஊதா நிறமுடைய மலர்களுடையது. 

இலைகள் பல முள் வளரிகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. கணி-பெர்ரி. 

தொகுதி : பெர்ஸொனேலிஸ் 

(Order : PERSONALES) 

பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. மலர்கள் இரு 

பக்கச் சமச் சீருடையவை. சூலகம் இரண்டு சூலறைகளைக் கொண் 

டுள்ளது. ' பல சூல்களுடையது. 

குடும்பம் : ஸ்க்ரோஃபுலாரியேஸி 

(Family : SCROPHULARIACEAE) 

210 பேரினங்களையும், 2,000 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

உலகின் எல்லாப் பாகங்களிலும் பரவியுள்ளன. 

ஆ-14
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வளர் இயல்பு: பெரும்பாலானவை பூண்டுச் செடிகள். உ.ம். 

வெர்பாஸ்கும் (37 சய), லீனேரியா (Linaria), ஸ்திமோடியா 

(3160000412), ஆஞ்ஜிலோனியா (4௦86101120). பல சதுப்பு நிலங்களிலும் 

  
படம் 50 

லிம்னோஃபைலா அக்குவாதிகா [Limnophila aquatica (Willd.) Sant.] 

1, வளர் இயல்பு$ 2. மலர்$ 5. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4, பிரிந்த நிலையில் உள்ள அல்லி வட்டம் ;$ 5. சூலகம்$ 6. மலர் வரைபடம். 

81 நீரில் அமிழ்ந்துள்ள இலைகள் $ $- புல்லி$ -அல்லி$ &-மகரந்தத்தாள் $ 

ே-சூற்பை $; 39--சூல்முடி. 

நீர் நிலைகளிலும் வளர்கின்றன. உ-ம். டொபாத்ரியும் (Dobatrium), 

bC@-.coueon (Limnophila), @Aewmbgsev (Ilysanthes). சிறு 

ஏறு கொடிகளாக உள்ளன. உ.ம். ரோடோகைத்தான் (13100௦- 

chiton). Ae சாறுண்ணிகள். உ-ம். ஹையோபாங்கி (13700௨௩௦1ம) . 

சில வேர் ஒட்டுண்ணிகள். உ.ம். ஸ்த்ரைகா (81128), பெடிகுலாரிஸ் 

(Pedicularis). சில சிறு மரங்களாக வளர்கின்றன. உ.ம். பாலோ 

னியா (2பீ0ாம்2) ,



AG Mongulvs SrayS @,Hibuiecir 211 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ள தனி இலைகள். அரிதாக 

எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. உ.ம். மிழுலுஸ் (Mimulus). சிவ 

வற்றுள் வட்டடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. உ.ம். வெரோனிகா 

(௩௭௦. நீர்வாழ் செடியான லிம்னோ..பைலா ஹித்திரோஃபில்லா 

(Limnophila 1௦6௦01 11ுவில் இருவகையுடைய இலைகள் காணப் 

    

3 

௦ ட ் , Cush Sy) rr 

படம் 51 

மலர் வரைபடங்கள்: 1. வெர்பாஸ்கும் (௨௨௦) ; 2, லீனேரியா 
(Linaria); 3, வெரோனிகா (5/6100102). 

படுகின்றன. நீரில் மூழ்கியுள்ள -இலைகள் மயிரிழைகள் போன்ற 

பிளவுகளையுடையதாகவும், நீர் மட்டத்திற்கு மேல் உள்ள இலைகள் 

முழுமையான தாகவும் இருக்கின்றன. இலையடிச் செதில்களற்றவை.
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மலர்கள் : தனி மலர்களாகவோ (லீனேரியா-- 110271, மிமு 

a s0—Mimulus), அல்லது நுனியில் அல்லது இலைக் கோணத்திலோ 

(டிஜிதாலிஸ்--1)12112115, வெரோனிகா-- 700108) உள்ளன. 

அரிதாக இருபக்கக் கிளைதலையுடைய சைமோஸ் மஞ்சரியிலுள்ளன. 

ob. GeurumevEGb (Verbascum). பூவடிச் செதில், பூங்காம்புச் 

செதில்களுடைய காம்புடைய மலர்கள் . இருபக்கச் சமச் சீருடையன. 

அரிதாக ஆரச்சமச் சீருடைய மலர்கள் சிலவற்றுள் உண்டு. 

உ.ம். வெர்பாஸ்கும் (3721௦) , ஸ்கொபாரியா ($௦0றகா1ல). 

புல்லி வட்டம்: ஐந்து புல்லிகளையுடையது. அரிதாக நான்கு 

புல்லிகள் சிலவற்றுள் உள்ளன. உ.ம். கால்சியோலாரியா ((81௦6௦- 

1ஷுல), வெரோனிகா (1/8௦04௦8), யுஃப்ரேஸியா (Euphrasia). Qs7@ 

இதழமைவில் உள்ளன. புல்லிவட்டம் கனியுடன் நிலைத்துள்ளது. 

அல்லி வட்டம்: நான்கு அல்லது ஐந்து அல்லிகள் உள்ளன. 

அல்லி வட்டக் குழல் சிறியதாகவோ அல்லது பெரியதாகவோ 

உள்ளது. ஈருதடானது (1ப/8%1216). உ.ம். SGooifum (Linaria). 

சிலவற்றுள் அல்லி வட்டக் குழலின் அடிப்பாகம் பருத்து, பை போன் 

றுள்ளது. உ.ம். ஆந்திரினும் (காபி்ர/ம்வமாப். அரிதாக முன்பக்க 

அல்லி, தேன் குழலைக் கொண்டுள்ளது. உ-ம். லீனேரியா (140௨12). 

தொடு இதழ் அல்லது திருகிழமைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பொதுவாக ஐந்து மகரந்தத் தாள்கள் 

உள்ளன. உ.ம். Gerturev@b (Verbascum). பெரும்பாலான 

வற்றுள் நான்கு தாள்களே உள்ளன. தாள்கள் இருமட்டங்களி 

லுள்ளன. முன் புறத்தாள்கள் உயரமாகவும், பின்புறத்தாள்கள் 

குட்டையாகவும் உள்ளன. இவ்விரு மட்ட நிலைக்கு டைடினாமஸ் 

812 (Didynamous Condition) stort: Quut. preitG gsreirasir 

மட்டுமுள்ள மலர்களில் பின்புறமுள்ள ஐந்தாவது தாள் மலடாகவோ 

அல்லது இல்லாமலோ இருக்கும். தாள்கள் அல்லிவட்டக் குழலுடன் 

இணைந்துள்ளன. வெகு அரிதாக இரண்டு மகரந்தத் தாள்கள் 

மட்டுமுள்ளன. உ-ம். வெரோனிகா (*7/8:011௦2), கால்சியோலாரியா 

(Calceolaria).  மகரந்தப்பை இரண்டறைகள்£க் கொண்டு உள் 

தோக்கியுள்ளது. நீளப்போக்கில் வெடிக்கிறது. சிலவற்றுள் வளரிகள் 

காணப்படுகின்றன. உ.ம். யுஃப்ரேசியா (பற118518). 

சூலகம் : மேற் சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. சூற்பை இரண்டறைகளை உடையது. பல சூல்கள் 

சதைப் பற்றுள்ள பருத்த ௮ச்்௬ு சூல் ஒட்டமைவில் பொருந்தி 

யுள்ளன. சூல்முடி இரு பிளவுகளையுடையதாகவோ அல்லது 

உருண்டையாகவோ உள்ளது.
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கனி: காப்சூல் அல்லது அரிதாகப் பெர்ரி (ஹெலீரியா-- 

Helleria) வகையுடையது. 

விதைகள் : மிகச் சிறியவை. இறகமைப்புடனோ அல்லது 

கோணங்களுடனோ உள்ளன. 

வெட்ஸ்டின் (347-101) இக் குடும்பத்தை மூன்று துணைக் 

குடும்பங்களாக வகைபடுத்தியுள் ளார். 

துணைக்குடும்பம் 1. சூடோஸொலனாய்டியே (50-13 1. 

Pseudosolanoideae): இலைகள் மாற்றடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. 

ஐந்து மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. 

உ-ம். வெர்பாஸ்கும் (7818500070). 

துணைக்குடும்பம் 2. ஆந்திரினாய்டியே (Sub-family 2. Antirrhi- 

௦086௨6) : இலைகள் எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. அல்லி வட்டம் 

ஈருதடானது. நான்கு மகரந்தத் தாள்களே உள்ளன. 

உ.ம். லீனேரியா (14௦௧:1௦), கால்சியோலாரியா (081௦6018115) , 

&,68Aeyid (Antirrhinum). 

FHwTsEObuw 3. opCorbs5 rity Gus (Sub-family 3. Rhinan- 

thoideae) : Qu@burayh sr Hy xsromiatnr dS ar coor Heit ov Sy. 

இக் குடும்ப மலர்கள் மூன்று வகைகளில் உள்ளன. 

1. வெர்பாஸ்கும் வகை (576119௦00௩ 0௦) : மலர்கள் ஆரச் 

சமச் சீருடையன. ஐந்து மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. மலரின் 

| | 
த Vv Vv 

உறுப்புகள் K(5) C (5) A 5 6 (2) என்ற அமைப்பில் உள்ளன. 

  

2, லீனேரியா வகை (14௩௨௧ நரற6) : 5 புல்லிகளும், 5 அல்லி 

களும், 4 மகரந்தத் தாள்களும் உள்ளன. மூன்புற அல்லி தேன் 

| | 

குழலுடையது [5 G5) A4G (2) ]. 

3. Geugreflar seme (Veronica ற): மகரந்தத் தாள்கள் 

y y 
Qrowr@. wevflér a micnjscr K(4) C(4) A 2 GQ) என்ற 

அமைப்பில் உள்ளன. 

  

இக்குடும்பம் ஸொலனேஸி குடும்பத்துடன் தொடர்புடையது. 
ஆனால், இருபக்கச் சமச்சீருடைய மலர்கள், பெரும்பாலும் நான்கு
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மகரந்தத்தாள்கள் ஆகியவைகளைக் கொண்டு அக்குடும்பத்திலிருந்து 

வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. டிஜிதாலிஸ் (19121வ115) :* டிஜிடாலின் ? என்ற மருந்துப் 

பொருத் தருகிறது. 

2. கால்சியோலாரியா (Calceolaria), ருஸ்ஸீலியா (1௩10556112), 
4 bAMeyid (Antirrhinum) ஆகியவை மலர்ச்செடிகளாக வளர்க்கப் 
படுகின் றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

[. ஸ்திமோடியா (510000012௨): பூண்டுச் செடி. வளரிகளை 
யுடையது. மணம் பொருந்தியது. தனி மலர்களையுடையது,. 

பூவடிச் செதில் பூங்காம்புச் செதில்களுடையவை. அல்லி வட்டம் 

ஈருதடானது. மேலுதடு இரண்டு மடல்களையும், கீழுதடு மூன்று 

மடல்களையும் உடையது. நான்கு மகரந்தத்தாள்கள் இரு மட்டங் 
களில் உள்ளன. சூலகம் இரு அறைகளுடையது. சூல்முடி இரு 

பிளவுகளையுடையது. கனி.உருண்டையான காப்சூல். 

ov. afle Gamem (S. viscosa Roxb.). 

2. டொபாத்ரியும் (மில்கா): ஒரு பருவப் பூண்டுச் 
செடிகள். இலைகள் எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. மலர்கள் தனியாக 

உள்ளன. புல்லி வட்டம் 5 புல்லிகளையுடையது. அல்லி வட்டம் 

ஈருதடானது. இரண்டு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. கனி-நீண்ட 

காப்சூல். 

Qumr. greerel (D. nudicule Buch-Ham.), டொ. லொபிலி 
writes [D. lobelioides (Retz.) Benth.], டொ. யுன்சியும் (0. 
junceum Buch-Ham.). 

3. oltbC@-.enueM (Limnophila) : நீரில் அமிழ்ந்துள்ள 
பூண்டுச் செடி. ் இலைகள் இருவகையுடையன. நீர்மட்டத்திற்கு 

மேல் உள்ள இலைகள் முழுமையானவை. தநீர்மட்டத்திற்குள் உள்ள 

இலைகள் மயிரிழை போன்ற பிளவுகளுடையன. மேல் மட்டத் 

"திலுள்ள இலைகள் எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. நடுவிலுள்ள 

இலைகள் வட்டடுக்கத்திலுள்ளன. மலர்கள் தனியாகவோ அல்லது 

ரெசிம் மஞ்சரியிலோ உள்ளன. பூக்காம்புச் செதில்கள் சிற்றிலைகளைப் 

போன்றுள்ளன. அல்லி வட்டம் ஈருதடானது. 4 மகரந்தத் 

தாள்கள் இரு மட்டங்களிலுள்ளன. கனி.-காப்சூல். 

Ol. ofS ACoo.Aedeom (L. heterophylla Benth.).
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மற்றும், லீனேரியா (1.10ல1ல), செல்ஸியா (0௨1812), சுத்திரா 
(Sutera), ஸ்கொபாரியா (5௦௦0௨18), ஆஞ்ஜிலோனியா (4௦௨௦1௦௩718), 

ஸொபுபியா ($௦றம்18) ஆகியவை எல்லா இடங்களிலும் வளர் 
கின்றன. 

குடும்பம் ண பிக்னோனியேஸி 

(Family: BIGNONIACEAE) 

110 பேரினங்களும், சுமார் 750 சிற்நினங்களும் இதில் உள்ளன. 

பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களில் வாழ்கின் றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் மரங்களாகவும் (கிரஸந்தியா-- 

Crescentia, wa&aymertm — Jacaranda), @miepoleiqasarrsoyih 

(ஸ்தினொலோபியும் -- 5600௦1014ம00)) சில ஏறுகொடிகளாகவும் 

(muGH Tsp SuT—Pyrostegia, பிக்னோனியா--818௩0018), வெகு 

அரிதாகப் பூண்டுச் செடிகளாகவும் (இன்கார்வில்லியா--100௨7- 

villea) உள்ளன. 

இலைகள் : செங்கோண எதிரடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. 

அரிதாக மாற்றடுக்கத்திலும் உள்ளன. தனி இலைகளாகவோ 

அல்லது கூட்டிலைகளாகவோ உள்ளன. ஏறுகொடிகளில் நுனியில் 

உள்ள சிற்றிலை பற்றுக்கம்பியாக மாற்றமடைந்துள்ளது. இலையடிச் 

செதில்களுடையன. இலைக்காம்பினடியில் சுரப்பி உள்ளது. 

மலர்கள் ண: இருபக்கக் கிளைதலையுடைய சைம் மஞ்சரியுள் 

உள்ளன. மஞ்சரி முதலில் இருபக்கக் கிளதலுடன் ஆரம்பித்து, 

ஒருபக்கக் கிளைதலில் முடிகிறது. பூவடிச் செதிலும், பூங்காம்புச் 

செதில்களும் உள்ளன. இருபாலானவை. ஒழுங்கற்று, இரு பக்கச் 

சமச் சீருடையவை. மேற் சூலகம் கொண்ட ஹைபோகைனஸ் 

மலர்கள். 

புல்லி வட்டம்: ஐந்து இணைந்த புல்லிகளையுடையது. அரிதாக 

ஈருதடானது (1118118(௦). இதழ்கள் கவர்ச்சியான மடல் (Spathe) 

போன்றுள்ளது. உ.ம். ஸ்பாதோடியா (50௨1110068). சிலவற்றுள், 

புல்லி வட்டம், விளிம்பு மட்டமாக உள்ளது (17100816). 

அல்லி வட்டம் : ஐந்து இணைந்த அல்லிகளையுடையது. மணி 
வடிவத்திலோ அல்லது புனல் வடிவத்திலோ உள்ளது ஒழுங்கற்ற 

திருகிதழமைவில் உள்ளன. சிலவற்றுள் ஈருதடானது. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: நான்கு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 
அல்லி வட்டக் குழலிலிருந்து தோன்றுகின்றன. இரு மட்டங்களில்
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உள்ளன. அரிதாக இரண்டு மகரந்தத்தாள்கள் மட்டுமுள்ளன, 

உ.ம். கதால்பா (கே௫வ/ற௨). மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளை 

யுடையது. இரண்டு அறைகளும் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக உள்ளது. 

  
படம் 52 

கிரஸந்தியா குஜிதி (0௯௦11௨ cujete Linn.) 

1, வளர் இயல்பு? 2. மலர் 3, மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4, சூலகம்;  மகரந்தத்தாள்; 6௨ மலர் வரைபடம். 

சூலகம் : மேற் சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு ஒவ்வொரு சூல்
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அறையிலும் பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் கொண்டுள்ளது. 

அரிதாகச் சிலவற்றுள் ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு பல சூல் 

களைச் சூலகச் சுவர் ஒட்டமைவில் உடையது. உ.ம். கைஜிலியா 

(Kigelia). சூல்முடி இரு கிளைகளையுடையது. 

கனி: காப்சூல் அல்லது சதைப்பற்றுடைய வெடியா கனி. 

உ.ம். Hpesswim (Crescentia), magloNwum (Kigelia). 

விதைகள் ? மெல்லியதாகவும், இறகமைப்புடையதா கவும் 

உள்ளன. சிலவற்றுள் உரோம வளரிகள் காணப்படுகின் றன. முளை 

சூழ் தசையற்றவை. - 

sv@wer (Schumann 1895) இக்குடும்பத்தை நான்கு பிரிவு 

களாக வகைபடுத்தியுள்ளார். 

1, பிக்னோனியே (1420014626) 

2. தீகோமியே (16௦௦1002௦6) 

8, எக்ரிமோகார்பியே (1௦210100810026) 

4 கிரஸந்தியே (0250001126) 

வெட்ஸ்டின் (14/1௭), இக்குடும்பம் ஸ்க்ரோஃபுலாரியேஸி 

(Scrophulariaceae) @Gibu Fs Sa முன்னேற்றம் அடைந்தது 

எனக் கருதுகிறார். 

ஹேலியர் (17வ11122) , இக்குடும்பம் ஸ்க்ரோபுலாரியேஸி குடும்பத்தி 

லிருந்து தோன்றியது எனக் கூறுகிறார். 

ஹட்சின்சன் (1140140501) இக்குடும்பத்தைப் பெர்ஸொனேலிஸ் 

(1௭58002165) தொகுதியில் ஜெஸ்னீரியேஸி (Gesneriaceac), பெடாலி 

யேஸி (16௧1140686) ஆகிய குடும்பங்களுக்கு இடையில் வகை 

படுத்தியுள்ளார். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

பெரும்பாலான தாவரங்கள், நிழல் தரும் மரங்களாகவும், 

கவர்ச்சியான மலர்களைக் கொண்டுள்ளதால், மலர்ச் செடிகளாகவும் 

வளர்க்கப் படுகின்றன. 

௨-ம். ஸ்பாதோடியா (50௨1100468), waeagmertm (Jacaranda), 

ஸ்தினொலோபியும் (5660010400), Alg oot Sum (Crescentia), nasil 

லியா (1812611௨), ஸ்திரோஸ்பர்மம் (Sterospermum), Lire & oir 

ger (Dolichandrone), gGyrem svgt (Oroxylum).
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இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. மில்லிங்தோனியா (Millingtonia): மரமல்லிகை, வெகு 

உயரமாக வளரும் மரம். *கார்க்” (0௦%) உடைய மரப்பட்டை 

உள்ளது. உள்ளங் கையன்ன கூட்டிலைகளாக உள்ளன. மாற்றடுக் 

கத்தில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள் கிளையின் உச்சியில் உள்ள 

arfinurey Gusoasd (Corymbose panicle) மஞ்சரியில் இருக் 

கின்றன. 5 புல்லிகளையும், 5 அல்லிகள் இணைந்த நீண்ட அல்லி 

வட்டக் குழலையும் கொண்டுள்ளன. 4 மகரந்தத் தாள்கள் இரு 

மட்டங்களில் உள்ளன. மகரந்தப்பை ஓர் அறை கொண்டுள்ளது. 

சூலகம் இரண்டு அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. சூல்முடி இரு 

மடல்களையுடையது. கனி.நீட்டமான காப்சூல். விதைகள் 

மெல்லிய இறகமைப்புடையன. 

மி. ஹோர்த்தஸிஸ் (M. hortensisLinn.). 

2, ஸ்திரொஸ்பர்மம் ($662080ச0யா) : பெரிய மரம். எதிரடுக் 

கத்தில் அமைந்த சிறகன்ன கூட்டிலைகள் உள்ளன. மலர்கள் 

நுனியில் வளர்ந்துள்ள பேனிகல் மஞ்சரியில் உள்ளன. 5 சமமற்ற 

புல்லிகளையும், ஈருதடான அல்லி வட்டத்தில் மேலுதட்டில் 2 மடல் 

களையும், கீழுதட்டில் 3 மடல்களைகளையும், கொண்டுள்ளது. நான்கு 

மகரந்தத்தாள்கள் இரு மட்டங்களில் உள்ளன. சூலகம் இரண்டு 

சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டு சூல்முடிகள் உள்ளன. 

கனி.நான்கு கோணங்களையுடைய காப்சூல். 

ஸ்தி. தெத்ரகோனும் (5. tetragonum De.), ஸ்தி. அங்குஸ்தி 

Guru (S. angustifolium Haines.), avg.  வானியொலென்ஸ் 

(5. suaveolens Dc.). 

குடும்பம் ௨ அகாந்தேஸி 

(Family: ACANTHACEAE) 

240 பேரினங்களையும், 2,200 சிற்நினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பூண்டுச் செடிகளாகவும், குறுஞ் செடிக 

ளாகவும் உள்ளன. சில ஏறுகொடிகளாக வளர்கின்றன. ௨- ம். 

துன்பர்ஜியா (1 மம்ரத1க). சில வறண்ட நிலங்களில் வாழும் திறன் 

பெற்றுக். உ.ம். பார்லீரியா (கபய), பிளிஃபாரிஸ் (Blepharis). 

சில உவர் நிலத்திலும், உப்பங்கழிகளிலும் வாழ்கின் றன. உ.ம் 

அஸ்தர்காந்தா (Astercantha), அகாந்துஸ் (Acanthus). சில



இரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்கள் 219 

பேரினங்கள் இலை முட்களைக் கொண்டுள்ளன. தண்டின் புறத் 

தோல் (110018) செல்களிலும், பாரங்கைமா திசுக்களிலும் 

சிஸ்டோலித் (௫௦1110) என்ற கொத்து போன்ற சுண்ணாம்புப் 

ues (Calcium carbonate crystals) fleomuid காணப் 

படுகின்றன. தண்டின் கணுப்பகுதி பருத்துக் காணப்படுகிறது. 

  
  

    

POR eae 

படம் 53 

கிராஸாண்ட்ரா அண்டுலி.ஃபோலியா (00085௨ஊ0௨ 1 0ம1201௦11௧ 52116.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலர் ௦ மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4, ரூவல்லியா புரோஸ்த்ராதா (௩06118 றா௦811812)--மலர் $ 5. மலரின் நீள் 
வெட்டுத் தோற்றம்; 6. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் ; 7. கனி; 

8. மலர் வரைபடம், 

1₹-- புல்லி; ேஅல்லிவட்டம்$; 51--மகரந்தத்தாள் ழ; ே-சூற்பை$ 

5(5--சூல்முடி $; &- மகரந்தத்தாள் வட்டம்; 11--கணி,
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இலைகள் : செங்கோண எதிரடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகளாக 

உள்ளன. இலையடிச் செதில்களற்றவை. சிலவற்றுள் இலை முட்கள் 

உள்ளன. 

மலர்கள் : பெரும்பாலும் இருகிளதலையுடைய சைமோஸ் 

மஞ்சரியில் உள்ளன. அரிதாகத் தனி மலர்களாக உள்ளன. உ.ம். 

ரூவல்லியா (081112). ரெசிமோஸ் வகை மஞ்சரி சிலவற்றுள் 

உள்ளது. இருபாலானவை. ஹைபோகைனஸ் மலர்களாக உள்ளன. 

பூவடிச் செதில், பூக்காம்புச் செதில்களுடைய காம்புடைய மலர்கள். 

சிலவற்றுள் பூக்காம்புச் செதில் பெரியவையாகவும், நிறமுடையவை 

களாகவும் உள்ளன. 

புல்லி வட்டம்: 4-5 மடல்களையுடைய இணைந்த புல்லி 

வட்டமாக உள்ளது. புல்லி வட்டம் கனியுடன் நிலைத்துள்ளது. சில 

வற்றுள் புல்லி வட்டம் மிகச் சிறியதாக உள்ளது. உ.ம். துன்பர் 

alum (Thunbergia). திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம்: ஈருதடானது. ஐந்து அல்லிகளையுடையது. 

சிலவற்றுள் மேலுதடற்று அல்லி வட்டக் குழல் அடிவரை திறந்த 

நிலையில் இருக்கிறது. உ-ம். அகாந்துஸ் (&௦௨ஊ௱1யட). அல்லி வட்டக் 

குழலின் உட்புறம் உரோம வளரிகள் காணப்படுகின்றன. அரிதாக 

ஈருதடாக இல்லாமல், நுனியில் ஐந்து மடல்களைக் கொண்டுள்ளது. 

உ.ம். துன்பர்ஜியா (1 %ப0ம்மஜ1ல). திருகிதழ் அல்லது ஒழுங்கற்ற 

திருகிதழமைவில் உள்ளது. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பெரும்பாலும் நான்கு மகரந்தத் 

தாள்கள் இரு மட்டங்களில் உள்ளன. அரிதாக இரண்டு தாள்கள் 

மட்டுமுள்ளன. உம். மோலேோதிசியும் (1,4௦௦௦(1120101), சூடராந்திமும் 

(Pseuderanthemum), slsGoflum (Elytraria). வெகு அரிதாக 

ஐந்து தாள்கள் உள்ளன. உ.ம். பென்ஸ்திமோனோகாக்துஸ் 

(5௦௩௨௦71116). மகரந்தப்பை இரண்டு அல்லது ஒரு அறை 

யுடையது. இரு அறைகளிருப்பின், அவை பெரும்பாலும் இணைப்புத் 

திசு (0௦0௦௦௦௦146) வால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. சிலவற்றின் மகரந்தப் 

பைகள் வால் போன்ற வளரிகளையுடையன. 

சூலகம் : மேற்சூற்பை கொண்டுள்ளது. இரண்டு சூல் இலை 

களால் இணைந்து இரண்டு சூல் அறைகளையுடையது. ஓவ்வொரு 

சூல் அறையிலும் இரண்டு முதல் பல சூல்கள் ௮ச்௬ சூல் ஒட் 

டமைவில் உள்ளன. சூல்தண்டு நீட்டமானது. இரண்டு சூல்முடிப் 

பிளவுகள் உள்ளன. 

கனி: அறைவெடி காப்சூல் கனி, அரிதாக ப்ரூப் கனி 

யுடையன, உ.ம், மெண்டோன்சியா (14000௦௩௦18). பெரும்பாலும்
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சூல்காம்பு ([ம04௦1௦) வளைந்து கொக்கி போன்றுள்ளது. இந்த 

அமைப்பிற்கு ரெடினாகுலா (௨1௦௨) எனப் பெயர். கி 
வெடிக்கும் பொழுது, விதைகள் சூல்காம்புடன் தொடர்பு கொண்டு, 

அதன் அசைவியக்கத்தால் ஏற்படும் விசையினால், விதைகள் தான்கு 

திக்குகளிலும் பரவுகின் தன. சிலவற்றுள் கணி வெடித்தவுடன், கணி 

யுறை பிரிந்து பின்புறமாகச் சுருளும் பொழுது விதைகள் விசையுடன் 

வெளியேறுகின் றன . 

விதை: சிறியதாக உள்ளது. உரேரரம வளரிகளஞடனோ 
அல்லது மியுசிலேஜ் கொண்டோ உள்ளது. முளைசூழ் தசையற்றது. 

இக்குடும்பம் நான்கு துணைக்குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

1: செல்ஸொனாய்டியே (4615000140): ஒவ்வொரு சூல் அறை 

யிலும் பல சூல்கள் உள்ளன. உ.ம். நெல்ஸோனியா (4:150104௨). 

2. மெண்டோன்்சியாய்டியே (14௦0400101862௦) : சூல் அறை 

யில் நான்கு சூல்கள் மட்டுமுள்ளன, ட்ரூப் வகைக் கனியுடையது. 

உ.ம். மெண்டோன்சியா (1460000018). 

3. துன்பர்ஜியாய்டியே (1]மர1சத1௦1042௦) : சூல் அறையில் 

நான்கு சூல்கள் மட்டுமுள்ளன. அல்லிவட்டம் ஈருதடாக இல்லாமல், 

மடல்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆரச் சமச்சிருடைய isi sr 

யுடையது. உ.ம். துன்பர்ஜியா (100021). 

4. அகாந்தாய்டியே (&௦௨0401062௦) : சூற்பையில் இரண்டு 

முதல் பல சூல்களுள்ளன. சூல்காம்பு ரெடினாகுலா அமைப் 

புடையது. உ-ம். ஸ்திரொபிலாந்துஸ் (50000114011௦5), ரூவல்லியா 

(Ruellia),  பார்லீரியா (316), அகாந்துஸ் (Acanthus), 

woo Hl Aur (Justicia). 

இக்குடும்பம் ஸ்க்ரோஃபுலாரியேசி குடும்பத்துடன் ஓப்பிடப் 

படுகிறது. அதிலிருந்து, சிஸ்டோலித் கொண்டுள்ள தாலும், பருத்த 

கணு உடையதாலும், விசையுடன் வெடிக்கும் கனிககாயுடைய 

தாலும் வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. ஆடாதோடா வாஸிகா (304210௦08௨ vasica}: ஆடா 

தோடை. மருந்துச் செடியாகப் பயன்படுகிறது.
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2. ஸ்திரொபிலாந்துஸ் ($1201418141165) : குறிஞ்சி வகை, 

gicruriue (Thunbergia), யுஸ்திசியா (1408), அகாந்துஸ் 

(Acanthus), கிராஸாண்ட்ரா (மேவராக) -- கனகாம்பரம், 

ஆகியவை மலர்ச் செடிகளாகவும், அழகுச் செடிகளாகவும் வளர்க்கப் 

படுகின் னை, 

இக் குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. யுஸ்திசியா (Justicia): பூண்டுச் செடிகளாகவும், குறுஞ் 
செடிகளாகவும் உள்ளன. தண்டின் கணுப்பகுதி பருத்துள்ளது. 

இலைகள் எதிரடுக்கத்திலுள்ளன. ஸ்பைக் மஞ்சரியில் காம்பற்ற 

மலர்களாக உள்ளன. சில இனங்களில் தனி மலர்களாகவும் 

உள்ளன. புல்லி வட்டம் 4-5 புல்லிகளையுடையது. அல்லி வட்டம் 

ஈருதடானது. இரண்டு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சூற்பை 

இரண்டறைகளைக் கொண்டு ஓவ்வொரு அறையிலும் இரண்டு 

சூல்கள் உள்ளன. 

யு. த்ரைநெர்வா (ீ. ஈரர்காரக *7வியி.), யு. புரோஸ்த்ராதா 
(J. prostrata Gamble.), wy. psyoum (J. diffusa Willd.). 

2. ரூவல்லியா (1௩ம61118) : நிமிர்ந்த அல்லது தரையில் படர்ந் 

துள்ள பூண்டுச்செடிகள். இலைகள் எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. 

குனி மலர்களாகவோ அல்லது ரெசிம் மஞ்சரியிலோ உள்ளன. 

காம்பற்றவை. பூக்காம்புச் செதில்கள் பெரியவையாக உள்ளன. 

அல்லி வட்டம் 5 மடல்களுடையது. நான்கு மகரந்தத்தாள்கள் இரு 

மட்டங்களில் உள்ளன. சூலகம் இரண்டறைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

ஒவ்வொரு அறையிலும் 3-10 சூல்கள் உள்ளன. சூல்முடி எளிமை 

யானது. 

ரூ. YSorevsoogr (R. prostrata Poir.), ரூ. தூபரோஸா 
(R. tuberosa Linn.), @. urgyeom (R. patula Jacq.). 

3. oanaGyr.i9em (Hygrophila Asteracantha): நீர்முள்ளி. 

சதுப்பு நிலத்தில் வாழும், முட்களையுடைய பூண்டுச்செடி. இலைகள் 

நிள்வடிவானது, ஒவ்வொரு கணுவிலும் 6 இலைகள் வட்டடுக்கத் 

தில் அமைந்துள்ளன. வெளிப்பக்கம் உள்ள இலைகள் மிகப் 

பெரியவை. இலைக்கோணத்திலுள்ள கோண மொட்டு இரண்டு 

இலைகள் தோன்றிய பின்பு முள்ளாக மாற்றமடைகிறது. இவ்விரு 

இலைக்கோணங்களிலும் ஒரு கோண மொட்டு உள்ளது. இவை 

ஒவ்வொன்றும் இரண்டு இலைகள் தோன்றியவுடன் முள்ளாக மாறு 

கிறது. மலர்கள் காம்பற்றவை. நான்கு புல்லிகளும், நான்கு அல்லி 

களும், நான்ரு மகரந்தத்தாள்களும், இரண்டு அறைகளைக் கொண்ட
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சூலகமும் உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் நான்கு சூல்கள் 

உள்ளன. 

oon. 9,fgGeorgm [H. auriculata (Schumach.) Heine.]. 

தொகுதி : லேமியேலிஸ் 

(Order: LAMIALES) 

அல்லி வட்டம் ஈருதடானது. நான்கு அல்லது இரண்டு 

மகரந்தத்தாள்களுள்ளன . சூற்பை 2-4 அறைகளையுடையது. 

நான்கு சூல்களையுடையது. 

குடும்பம் ண வெர்பினேஸி 

(Family : VERBENACEAE) 

98 பேரினங்களையும், 2600 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பல வகையானவை. 

பூண்டுச் செடிகள்--லிப்பியா (Lippia), ப்ரைவா (Priva), 

ஸ்தாகிதார்..பீத்தா இண்டிகா (81௨014-410116(௨ 1௦0129). 

குறுஞ்செடிகள்--லந்தானா (1௨௫௨௦௨), கிளிரோடெண்ட்ரும் 

(Clerodendrum), af & 6M (Vitex). 

மரங்கள்--தெக்தோனா (1'௦௦௦0:0, காலிகார்பா (வே!1௦ல0ல), 

Qw2s@ (Gmelina), 2% Asireflum (Avicennia). 

தண்டு பெரும்பாலும் நான்கு கோணங்களையுடையது. சில 

வற்றுள் முள் வளரிகளையுடையது. உ.ம். லந்தானா (Lantana). 

இலைகள் : எதிரடுக்கத்தில் அல்லது வட்டடுக்கத்திலமைந்த 

தனி இலைகள். சிலவற்றுள் கையன்ன கூட்டிலைகள் உள்ளன. 

@ th. AS&ev (Vitex). இலைகள் ஒருவித மணமுடையவை. இலை 

யடிச் செதில்களற்றவை. 

மலர்கள் ண: இலைக்கோணத்திலமைந்த இருபக்கக் கிளை தலுடைய 

சைமோஸ் மஞ்சரியில் காணப்படுகின்றன. சிலவற்றுள், நெருக்க 

மாக அமைந்த ரெசிம் அல்லது ஹெட் மஞ்சரியில் உள்ளன. உ.ம். 

லந்தானா (1.ஊர*௨௩௨). இரு பாலானவை. அரிதாக ஒருபாலானவை, 

அரிதாக இரண்டு வகை மலர்களும் ஒரே தாவரத்தில் காணப்படு
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கின்றன. மேற் சூலகமுடைய ஹைபோகைனஸ் மலர்கள். இரு 

பக்கச் சமச்சீருடையவை. பூவடிச்செதிலுடையவை. 

  
படம் 54 

ஸ்தாகிதார்ஃபீத்தா உர்திசி-ஃபோலியா 

[Stachytarpheta urticaefolia (Salisb.) Sims.] 

1. வளர் இயல்பு; 2. wots 3, மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4, மகரந்தத்தாள் $ 5. சூலகம் $ 6. சூற்பை குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்; 

7. மலர் வரைபடம். 

அல்லி வட்டம்; 31*--மகரந்தத்தாள் ;) 5 சூல்முடி$ 5--புல்லி; 
சே-சூற்பை, 

புல்லி வட்டம் : ஐந்து இணைந்த புல்லிகளையுடையது. புல்லி 

வட்டக் குழல் 5 மடல்களை மேற்புறத்தில் கொண்டுள்ளது. அரிதாக 

ஆறு முதல் பல மடல்ககாவுடையது, சிலவற்றுள் ஈருதடானது.
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ob. aga&cu (Vitex) தொடுஇதழ் ஒழுங்கில் உள்ளன. கனி 

யுடன் நிலைத்துள்ளது. 

அல்லி வட்டம்: ஐந்து இணைந்த புல்லிகளால் ஆகியது. 

அல்லி வட்டக்குழல் மேற்புறத்தில் ஐந்து சமமற்ற மடல்களைக் 

கொண்டுள்ளது. மணி வடிவம் அல்லது சால் வடிவமுடை யது. 

சிலவற்றுள் ஈருதடானது. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன . 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: நான்கு மகரந்தத்தாள்கள் இரு 

மட்டங்களிலுள்ளன. வெகு அரிதாக ஐந்து தாள்களுள்ளன. உ.ம். 

தெக்தோனா (16௦௦௦௮). சிலவற்றுள் இரண்டு தாள்கள் மட்டு 

முள்ளன. உ.ம். ஸ்தாகிதார்ஃபீத்தா (Stachytarpheta). wag paecismu 

இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு உள்நோக்கியுள்் ளது. aru 

போக்கில்பிளக்கிறது. 

சூலகம் : மேற் சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. அரிதாக நான்கு சூல் இலைகளால் ஆகியுள்ள து. 

உ.ம். டூராந்தா (09௨௭). இரண்டு சூல் அறைகளையுடையது. 

சிலவற்றுள், பொய்த்தடப்புச் சுவர். கொண்டு நான்கறைகளை 

உடையது. சூற்பை இரண்டு அல்லது நான்கு மடல்களுடையது. 

ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல், அச்சுசூல் ஓட்டமைவில் 

பொருந்தியுள்ளது. இளம் பருவத்தில் சூற்பையில் சூல்கள் உட்சுவர் 

ஒட்டிய சூல் ஓட்டமைவில் உள்ளன. சூல் துனித்துளை (4100001416) 

தலைகீழாக உள்ளது. சூல்தண்டு நீளமானது. சூற்பையின் மேற் 

புறத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. சூல்முடி இரு பிளவுககா உடையது, 

கனி: கடினமான உள்உறையைக் கொண்ட ட்ரூப் கனி 

யுடையன. சிலவற்றுள் நட்லெட் (801160) என்ற கொட்டைக் கனி 

உள்ளது. உ.ம். வெர்பினா (37620002). அரிதாகக் காப்சூல் வெடி. 

கனி உள்ளது. உ.ம். oysilfleirefluim (Avicennia). 

விதை: நிமிர்ந்த கருவையும், முளை சூழ்தசையற்றும் உள்ளது. 

மஞ்சரியின் வேறுபாடுகளைக் கொண்டு இக்குடும்பம் நான்கு 

துணைக்குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப் பட்டுள்ளது. 

1. GeuinMening Gus (Verbenoideac): ரெசிம் அல்லது ஸ்பைக் 

மஞ்சரியுடையது. உ.ம். Gate (Verbena), os @ (Lantana), 

லிப்பியா (1401௨). 

2. Ms Slsmilip Gur (Viticoideae) : சைமோஸ் மஞ்சரி 

யுடையது. ட்ரூப் வகைக் கனிகளைக் கொண்டது. உ-ம், தெக்தோனா 

(Tectona), கிளிரோடெண்ட்ரும் (Clerodendrum). 

3, Ma&sgrmgsminy Gur (Nyctanthoideac) : மலர்கள் ஆரச் சமச் 

சீருடையவை. கணி.காப்சூல் வகையானது. 

ஆ-15
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4.  கேரியாப்தெரிடாய்டியே (க00000114010௦8௦) : காப்சூல் 

வகைக் கனியுடையது. உ.ம். கேரியாப்தெரிஸ் (0௨00016115) , 

இக்குடும்பம் லேபியேதே குடும்பத்துடன் நெருங்கிய தொடர் 

புடையது. ஆனால் சூற்பையின் மேலிருந்து தோன்றும் சூல் 

தண்டைக் கொண்டிருப்பதால் அக்குடும்பத்திலிருந்து வேறு 

பட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. தெக்தோனா கிரான்டிஸ் (160௦0௨ தாவம்19) : தேக்கு. 
இதன் உறுதி வாய்ந்த மரம் கட்டிடங்களுக்குப் பயன்படுகிறது. 

2. வெர்பினா (721௯௮), கிளிரோடெண்ட்ரும் ((12:0- 
dendrum), @gmsgm (Duranta), லந்தானா (1௨7௨௨) ஆகியவை 

மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின்றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. பைலா [நரக மம்ம] : நீர்ப்பாங்கான இடத்தில் 

தரையில் படர்ந்து வளரும் பூண்டுச்செடி. இலைகள் எதிரடுக் 

கத்திலுள்ளன. சிறிய மலர்கள் உருளை போன்ற ஸ்பைக் 

மஞ்சரியில் உள்ளன. 2-4 புல்லிகள் உள்ளன. அல்லிவட்டம் ஈரு 

தடானது. 5 அல்லிகளையுடையது. 4 மகரந்தத் தாள்களுள்ளன. 

சூலகம் இரண்டு அறைகளையுடையது. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் 

ஒரு சூல் மட்டுமுள்ளது. கனி ட்ருப் வகைப்படும். 

LOUMON HTle.UGermpa (P. nudiflora Greene.). 

2. ஸ்தாகிதார்ஃபீத்தா (Stachytarpheta): Piss svor@Hd 
பூண்டுச் செடிகள். இலைகள் எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. நுனியி 

லுள்ள ஸ்பைக் மஞ்சரியில் மலர்களுள்ளன. 4-5 புல்லிகளும், 5 அல்லி 

களும், இரண்டு மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. சூற்பை இரண் 

டறைககளாக் கொண்டு ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒரு சூல் உள்ளது. 

ட்ரூப் வகைக் கனியுடையது. 

ஸ். உர்திசிஃபோலியா [S. urticaefolia (Salisb.) Sims. 
(S. Indica Vahl)], ov. apgsmMelew (S. mutabilis Vahl.). 

3. தெக்தோனா (160௦௦8) : நீண்டு வளர்ந்த மரம். இலைகள் 
எதிரடுக்கத்திலமைந்துள்ளன. மலர்கள் இருபக்கக் கிகா தலையுடைய 

சைமோஸ் மஞ்சரியில் உள்ளன. 5-6 புல்லிகளும், 5-6 அல்லிகளும், 

5-6 மகரந்தத் தாள்களும் நான்கு அறைகளுடைய  சூலகமும் 

உடையது. ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒரு சூல் உள்ளது. ட்ரூப் 

வகைக்கனியுள் ளது. 

Qs. Agrsinyv (T. grandis Linn.)—G 546.
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4, gMldloreflum  (Avicennia): கடற்கரையில் வாழும் 

நடுத்தர உயரமுடைய மரம். நுமடோஃபோர் (Pneumatophorce) 

என்ற பல சுவாச வேர்களைக் கொண்டுள்ளது. எதிரடுக்கத்தி 

லமைந்த தனி இலைகளையுடையது. இலை தடிப்பானது. மலர்கள் 

சைம் மஞ்சரியில் உள்ளன. ஐந்து புல்லிகளும், நான்கு அல்லிகளும், 

நான்கு மகரந்தத்தாள்களும், நான்கு அறைகளையுடைய சூலகமும் 

உள்ளன. ஓவ்வொரு அறையிலும் ஒரு சூல் உள்ளது. காப்சூல் 

வெடி. கனியுடையது. 

௮. ஒஃபிசினாலிஸ் (&. officinalis Linn.), அ. ஆல்பா 

(A. alba BL), 94. Guoifl@y (A. marina Vierb.). 

குடும்பம் ஜ லேபியேதே 

(Family: LABIATAE) 

200 பேரினங்களையும், 8,200 சிற்றினங்களையும் கொண்ட 

குடும்பம். உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் நன்கு வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலானவை, ஒரு பருவ அல்லது பல 

பருவப் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. உ.ம். ஓசிமும் (Ocimum), 

ஜீனியோஸ்போரும் (0ேம்05001ய0), கோலியுஸ் (Coleus), லூகாஸ் 

(1௯௦௨௦). அரிதாகக் குறுஞ் செடிகளாக உள்ளன. உ.ம். கோலி 

ப்ரூக்கியா (0௦12000168). 

வெகு அரிதாக மரங்களாக உள்ளன. உ.ம். ஹிப்டி.ஸ் (Hyptis), 

லுகோசெப்ட்ரும் (Leucosceptrum). இக்குடும்பத் தாவரங்கள் 

நறுமணம் பொருந்தியவைகளாக உள்ளன. தண்டு நான்கு 

கோணங்களையுடையது. 

பெரும்பாலானவற்றுள், தண்டு மூலம் விதையிலா இனப் 

பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. 

இலைகள் : எதிரடுக்கத்தில் அல்லது வட்டடுக்கத்திலமைந்த 

தனி இலைகள். சிலவற்றுள் பிளவுகளுடையன . அரிதாகச் சிறகன்ன 

கூட்டிலைகளாக உள்ளன. இலையடிச் செதில்களற்றவை. இலை 

விளிம்பு சமமாகவோ அல்லது பற்களைப் போன்ற கூர்மையான முனை 

களுடையதாகவோ உள்ளன. 

மலர்கள்: அரிதாகத் தனிமலர்களாக இலைக்கோணங்களி 

லுள்ளன. உ.ம். ஸ்குதெல்லாரியா (Scutellaria). பெரும்பாலும் 

Gouty.Georstoit (Verticillaster) stugi Hiteot (Thyrsus) ஆகிய 

மஞ்சரிகளிலுள்ளன. வெர்டிசிலாஸ்டர் மஞ்சரி சுருக்கப்பட்ட சைம் .
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மஞ்சரி வகையாகும். இதில் இரு சைமோஸ் மஞ்சரிகள் உள்ளன. 

இவை ஒவ்வொன்றும் இரு பக்கக் கிளதலுடன் ஆரம்பித்து ஒரு 

  
படம் 55 

grata sougm [Leucas aspera (Willd.) Spr.] 

1. வளர் இயல்பு; 2. wet; 35, மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4, மஞ்சரியின் அமைப்பைக் காட்டும் படம் $ 5. சூற்பை தோற்றம்; 6. மகரந்தத் 

தாள்கள் $ 7. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 8, மலர் வரைபடம், 

12 புல்லி; 10--அல்லி வட்டத்தின் மேல் உதடு; 1-- கீழ் உதடு $ 

5*--மகரந்தத்தாள் ; ௪ே-சூற்பை. 

பக்கக் கிளேயுடன் முடிகிறது. கணுவைச் சுற்றிலும் பல மலர்களை 

நெருக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. உ.ம். லூகாஸ் (Leucas).
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ஓசிமும் (0ம்) என்ற பேரினத்தில் சைமோஸ் மலர்கள் 
ரெசிமோஸ் அமைப்பிலுள்ளன. ஆகவே இது ஒரு கலப்பு மஞ்சரி 

யாகும். இதற்குத் திர்சஸ் (1131ல£) எனப் பெயர். 

அரிதாக ஹெட் மஞ்சரியிலுள்ளன. உ.ம். ஹிப்திஸ் (1றாம்5). 
இருபாலானவை. ஒழுங்கற்றவை. இரு பக்கச் சமச்சீருடையன. 

வெகு அரிதாக ஆரச் சமச்சீர் உடைய மலர்கள் காணப்படுகின்றன. 

உ.ம். மெந்தா (14௯112). பூவடிச் செதில்கள், பூங்காம்புச் செதில் 

களுடையன. 

புல்லி வட்டம் : ஐந்து புல்லிகளால் இணைந்துள்ளது. புல்லி 
வட்டம் குழல் போன்றோ அல்லது மணி வடிவத்திலோ உள்ளது. 

அரிதாக ஈருதடானது. புல்லிகள் நிலைத்தவை. புல்லிவட்டக் குழல் 

ஐந்து முதல் பல நரம்புகளையுடையது. அரிதாக நான்கு புல்லிகள் 

உள்ளன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

அல்லி வட்டம் : ஐந்து அல்லிகளால் இணைந்தது. ஈருதடானது. 

ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளது. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : நான்கு அல்லது இரண்டு மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. நான்கு தாள்கள் இருப்பின், அவை இரு 

மட்டங்களில் உள்ளன. தாள்கள் அல்லிவட்டக் குழலுடன் 

இணைந்துள்ளன. அரிதாகத் தாள்கள் ஒரு கற்றையாக இணைந் 

துள்ளன. உ.ம். கோலியுஸ். (001808). மகரந்தப்பை இரண்டு அறை 

களைக் கொண்டு உள்நோக்கியுள்ளது. அரிதாக மகரந்தப்பைகள் 

இரண்டும் இணைப்புத் திசுவால் தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

உ.ம். சால்வியா (5௮112). மகரந்தத்தாள் வட்டத்திற்கும், சூலகத் 

திற்குமிடையில் தேன் சுரக்கும் தட்டுள்ளது. 

சூலகம் : மேற் சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. சூற்பை நான்கு மடல்களையுடையது. இரண்டு 

அல்லது நான்கு அறைகளையுடையது. ஒவ்வொரு அறையிலும் 

ஒரு சூல் அச்சு சூல் ஓட்டமைவில் தலைகீழாகப் பொருந்தியுள்ளது. 

சூல் தண்டு சூற்பையினடியிருந்து தோன்றுவதால் கைனோபேஸிக் 

சூல்தண்டு (௦254௦ 80716) எனப் பெயருடையது. இது இக்குடும் 

பத்தின் சிறப்பான பண்பாகும், 

கனி: நான்கு சிறு கொட்டைக் கனிகளாக (100௦18) உள்ளன. 

நிலைத்த புல்லிவட்டத்தால் பாதுகாப்பாக மூடப்பட்டுள்ளன. 

பிரிக்கட் (ம்ம்) என்பவர் இக்குடும்பத்தை எட்டு துணைக் 

குடும்பங்களாக வகைபடுத்தியுள்ளார்,
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துணைக்குடும்பம் 1. அஜுகாய்டியே (4102010௦௨௦) : * கைனோ 
பேசிக்? அல்லாத சூல்தண்டுயுடையது. விதைகள் முகசூழ் 

தசையற்றது. உ-ம். அஜுகா (Ajuga), ரோஸ்மேரினுஸ் (1₹056- 
marinus). 

துணைக்குடும்பம் 2. புரோஸ்தாந்திராய்டி.யே (1105121416- 
1010626) ௨ சூல்தண்டு * கைனோபேசிக் * அல்லாதது. விதைகள் 
முளைசூழ் தசையுடையது. உ.ம். புரோஸ்தாந்திரா (1024௨1112௮), 

துணைக்குடும்பம் 3. ப்ரேஸியாய்டியே (1154௦14686) ஜ கைனோ 
பேசிக் சூல்தண்டுடையது. கனி.ட்ரூப் வகைக் கொட்டைக்கனி, 

உ.ம். ப்ரேசியம் (1:510101), 

துணைக்குடும்பம் 4. ஸ்குதெல்லாரியாய்டியே (5௦161181௦0. 
04௦௨6) ண: கைனோபேசிக் சூல்தண்டுடையது, உலர்ந்த கொட்டைக் 

கனிகளைக் கொண்டுள்ளது. உ.ம். ஸ்குதெல்லாரியா (5016114712), 

துணைக்குடும்பம் 5. லாவண்டுலாய்டியே (Lavanduloideae) : 
கைனோபேசிக் சூல்தண்டுடையது. மகரந்தப்பை ஓரறை கொண் 

டுள்ளது. ௨-ம் OraisorGeor (Lavandula). 

துணைக்குடும்பம் 6. ஸ்தேகியாய்டியே ($4க௦107௦146௨6) £ 
கைனோபேசிக் சூல்தண்டுடையது,. உ.ம். சால்வியா (8௨412), 
@uw6 a0 (Mentha), so gxapsv (Thymus). 

துணைக்குடும்பம் 7. ஓசிமாய்டியே (Ocimoideae): கைனோ 
பேசிக் சூல்தண்டுள்ளது. மகரந்தப்பை கீழ்நோக்கியவை. உ.ம். 

ஹிப்திஸ் (1157ற1%9) , ஓசிமும் (ஸ்மா), கோலியுஸ் (1ஸ). 

துணைக்குடும்பம் 8. கேடோ..பீரியாய்டியே ((௧1௦1,011014626) 
கைனோபேசிக் சூல்தண்டுடையது. வேர்க்குருத்து வளைந்துள்ளது. 

உ.ம். கேடோஃபீரியா (கேர௦011212), 

மகரந்தச் சேர்க்கை 

பூச்சிகளால் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. 

சிலவற்றுள், சூல்தண்டும், மகரந்தத்தாள்களும் அல்லி வட்டத்தின் 

கீழுதட்டில் உள்ளன. தேன் சுரக்கும் தட்டு மலரின் மேற்புற 

முள்ளது. பூச்சிகள் தேன் உண்ண வரும்பொழுது, அதன் வாயி 
லும், கால்களிலும் மகரந்தப் பொடிகள் ஓட்டிக் கொள்கின்றன. 

பெரும்பாலான வற்றில், தேன் சுரக்கும் தட்டு மலரின் கீழ்ப்புறம் 

உள்ளது. மகரந்தத் தாள்கள், சூல்முடி ஆகியவை மேலுதட்டில் 

உள்ளன. அல்லி வட்டத்தின் கீழுதட்டில் பூச்சிகள் வந்து தங்கு
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கின்றன. அப்பொழுது மேலுதட்டிலுள்ள மகரந்தப் பையிலுள்ள 

மகரந்தத் தூள்கள் பூச்சியின் முதுகில் ஓட்டிக்கொள்கின் றன. 

சால்வியா (58191க)வில் மகரந்தச் சேர்க்கை நெம்புகோல் பொறி 
யியல் முறையில் (lever mechanism) நடைபெறுகிறது. அல்லி 

வட்டத்தின் கீழுதடு பூச்சிகள் தங்கும் மேடையாக அமைகிறது. 

மகரந்தத்தாள்களும், சூல்தண்டும் மேலுதட்டில் பாதுகாப்பாக 

இருக்கின்றன. மலரில் இரண்டு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

மகரந்தப் பையிலுள்ள இரு அறைகள் நீளமான இணைப்புத்திசுவால் 

இரண்டாகப் பிரிந்து நெம்புகோல் அமைப்பில் உள்ளன. மேல் முனையி 

லுள்ள மகரந்தப்பை வளமுடையதாகவும், கீழ் முனையிலுள்ள பை 

மலடாகவும் உள்ளன. மகரந்தத்தாள்களின் மலட்டு மடல்கள் 

அல்லி வட்டக் குழலின் வாயருகில் உள்ளன. பூச்சி மலரை நாடி 

வரும் பொழுது, வாயிலிலுள்ள மலட்டு மகரந்தப்பையின் மடல்ககக் 

கீழ்நோக்கித் தள்ளுகிறது. இச்செய்கையால் மேல்முனையிலுள்ள 

வளமை பெற்ற மகரந்தப்பை கீழ்நோக்கி வளாந்து மகரந்தப்பொடிகளை 

பூச்சியின் முதுகில் தூவுகிறது. பூச்சி தேனை உறிஞ்சிய பின்பு 

மற்றொரு மலரை நாடிச் செல்லுகையில் முதல் மலரிலிருந்து கொண்டு 

வந்த மகரந்தப் பொடிகளை இரண்டாவது மலரின் சூல்முடியில் சேர்க் 

கின்றன. 

இக்குடும்பம் வெர்பினேஸி குடும்பத்துடன் நெருங்கிய தொடர் 
புடையது. அதிலிருந்து, கைனோபேசிக் சூல்தண்டுடையதால் வேறு 

பட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள் பல நறுமணமிக்க எண்ணெய் வகை 

களைக் கொடுக்கின் றன. 

1. சால்வியா ஸ்ப்பெலன்டன்ஸ் (5௨197௧ 8012௩0208), 

2. லாவண்டுலா eigt (Lavandula ஏனல--லேவண்டர் 

எண்ணெய். 

3. ரோஸ்மேரினுஸ் (1௩௦500க1006)--ரோஸ்மேரி எண்ணெய். 

4. மெந்தா பைபரீதா (Mentha piperita)— Qudu Ac 
எண்ணெய். 

5. தைமஸ் உல்காரிஸ் (1103படி ஏய/2ல19)--தைம் எண்ணெய். 

6. பொகோஸ்திமான் பட்சோலி (1௦30800700 ற௨101௦ய4)-- 
பச்சோலை எண்ணெய்,
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சிலவற்றின் இலைகள் நறுமணமுடையதால் மலர்மாலைகளில் 

சேர்க்கப்படுகின் றன . 

1. ஓரிகானும் உல்கேர் (01828௨0011 ய15210)--மருக்கொழுந்து. 

2. ஓசிமும் சேங்க்தும் (0௦ம் 8வ௩௦மா)--துள சி. 

3. ஓசிழும் பேஸிலிகும் (0. %35411௦070)--திருநீற்றுப்பச்சை, 
இது மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. 

4, மெந்தா விரிடிஸ் (140112 ஏர்ம்ம1)--புதினா. இதன் இலைகள் 
கீரையாகப் பயன்படுகிறது, 

கோலியுஸ் (001805), சால்வியா (3௨91௨) ஆகியவை மலர்ச் 
செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின் றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. game (1,0௦5): பூண்டுச் செடிகள். தண்டு நான்கு 

கோணங்களையுடையது. இலைகள் எதிரடுக்கத்திலோ அல்லது 

வட்டடுக்கத்திலோ அமைந்துள்ளன. மலர்கள் வெர்டிசிலாஸ்டர் 

மஞ்சரியில் உள்ளன. வெண்மையானவை. புல்லிவட்டம் 10 நரம்பு 

களையுடையது. நான்கு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் 

நான்கறைகளையுடையது. 

லூ. அஸ்பரா (L. aspera Spreng.), of. yCoroogsorgr 
(L. prostrata Gamble.), லூ. டிஃப்பூஸா (0, படிக Benth.), 
லூ. ஸ்த்ரிக்தா (L. stricta). 

2. SeflGureoCumr@b (Geniosporum): தரையில் படர்ந்துள்ள 
பூண்டுச்செடி. நுனியில் உள்ள ஸ்பைக் அல்லது ரெசிம் மஞ்சரியில் 
மலர்கள் உள்ளன. புல்லி வட்டம் 10 நரம்புகளையுடையது. 4 அல்லி 

களும், 4 மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. மகரந்தப்பை ஓரறை 

யுடையது. சூலகம் நான்கறைகளையுடையது. 

ஜீ. yCgrev som gi (G. prostratum Benth.). 

3. ereelum (Salvia): wsrOGs Oeyacr soros GNIS 

செடிகள். மலர்கள் ரெசிம் மஞ்சரியில் உள்ளன. புல்லி வட்டம் 

ஈருதடானது. அல்லி வட்டம் 5 அல்லிகளைக்கொண்டு ஈருதடானது, 

இரண்டு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளது. இணைப்புத்திசு நன்கு 

வளர்ந்து மகரந்த அறைகளை இரண்டாகப் பிரித்துள்ளன. பின்பக்க 

முள்ள அறை வளமுடையதாகவும், முன்புறமுள்ள அறை 

மலடாகவும் உள்ளது. சூலகம் நான்கு சூல் அறைகளை உடையது. 

சா. ஒஃபிசினாலிஸ் (5. officinalis Linn.), சா. பிலிபியா 

(S. plebeia R. Br.).
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துணைவகுப்பு ண மோனோக்ளாமிடியே 

(Sub-class: MONOCHLAMYDEAE) 

இதழ்கள் ஒரு வட்டத்திலமைந்துள்ளன. பெரும்பாலும் புல்லி 

வட்டத்தை ஒத்திருக்கிறது. அரிதாக அல்லி வட்டம் போன்றுள்ளது. 

இத் துணைவகுப்பு எட்டு வரிசைகளாக வகைபடுத்தப்பட் 

டுள்ளது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் தொகுதிகள் எதுவுமின்றி நேரிடை, 

யாகப் பல குடும்பங்கள் வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 

வரிசை : கர்வெம்ப்ரியே 

(Series : CURVEMBRYAE) 

விதை வளைந்த கருவுடையது. குதிரை லாடம் (Horse-shoe) 

போன்றமைப்புடையது. சூற்பையில் ஒரு சூல் மட்டுமுள்ளது. 

குடும்பம் ஜ அமராந்தேஸி 

(Family: AMARANTHACEAE) 
64 பேரினங்களும், 600 சிற்றினங்களும் இக்குடும்பத்திலுள்ளன . 

வெப்ப மண்டலங்களில் நன்கு வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: ஒரு பருவ அல்லது பல பருவப் பூண்டுச்செடி 

களாக உள்ளன. அரிதாகக் குறுஞ்செடிகளாக வளர்கின்றன. 

இலைகள் : எதிரடுக்கத்தில் அல்லது மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்த 

தனி இலைகளாக உள்ளன. இலையடிச் செதில்களற்றவை. உரோம 

வளரிகளையுடையன . 

மலர்கள் 2: இலைக் கோணங்களில் அல்லது நுனியில் உள்ள 

ரெசிமோஸ் மஞ்சரியிலுள்ளன. சிலவற்றுள் மஞ்சரி கவர்ச்சியாகவும், 

சதைப்பற்றுடையதாகவும், நெருக்கமாக மலர்களைக் கொண்டும், 

கொண்டை போன்றுள்ளது. உ.ம். சீலோசியா (01௦2), சில 

உருண்டையான ஹெட் மஞ்சரியுடையன. உ.ம். கோம்ஃபிரினா 

(Gomphrena). Q@urerarma; சிலவற்றுள் ஒருபாலானவை. 

உ.ம். அமராந்துஸ் (&மமமாவார்1115)), ஏர்வா (௦௨). ஒழுங்கானவை 

ஆரச் சமச்சிருடையவை. சருகு போன்ற பூவடிச் செதிலும் பூங் 

காம்புச் செதில்களும் உள்ளன. மேற்சூலகமுடை.ய ஹையபோகைனஸ் 

மலர்கள். 

இதழ் வட்டம் : இதழ்கள் ஒரு சீர்வரிசை (101507121௦) யில் 

உள்ளன. புல்லிகளை ஒத்திருக்கின்றன. மூன்று முதல் ஐந்து இதழ் 

கள் உள்ளன. மெல்லியதாகவும், சருகு போன்றுமுள்ளன. நிற
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முடையதாகவோ அல்லது நிறமற்றோ இருக்கின்றன. ஒழுங்கற்ற 

திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

  
படம் 56 

கோம்ஃபிரினா க்ளோபோசா (00182 21௦08௨ 11.) 

1. வளர் இயல்பு $ 2. மலர்$ 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4. மலட்டுத் தாள்களும், மகரந்தத் தாள்களும்; 5. சூலகம்$; 6, வளைந்தகரு $ 

7. அகிராந்துஸ் gouge (Achyranthes ஊக 110.) - வளர் இயல்பு $ 

8. மலர் வரைபடம். 

ட பூவடிச் செதில் ; 11]--பூக்காம்புச் செதில்) 5 100௦8--மகரந்தத்தாள் 

வட்டக் குழல்; 5--மகரந்தத்தாள் ; 518--மலட்டு மகரந்தத்தாள் ; £--பூவிதழ்.
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மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஐந்து மகரந்தத்தாள்கள் இதழ்களுக்கு 
எதிர்ப்புறமாக அமைந்துள்ளன. தாள்கள் முழுமையாகவோ 

அல்லது அடிப்புறத்தில் மட்டுமோ இணைந்துள்ளன. மலட்டுத் 

தாள்கள் வளமையுடைய தாள்களுக்கிடையே உள்ளன. 

மகரந்தப்பை இரண்டு அல்லது நான்கு அறைகளைக் கொண்டுள்ள து. 

நீளப்போக்கில் வெடிக்கிறது. 

சூலகம் : மேற் சூழ்பை உடையது. இரண்டு முதல் மூன்று 
சூல் இலைகளால் இணைந்துள்ளது. ஆனால் ஒரு சூல் அறை மட்டும் 

கொண்டு ஒரு சூல் மட்டும் அடித்தள சூல் ஒட்டமைவில் உள்ளது. 

அரிதாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சூல்கள் உள்ளன. உ.ம். 

சீலோசியா (01௦512). ஒன்று முதல் மூன்று சூல் தண்டுகளும், சூல் 
முடிகளும் உள்ளன. 

கனி : மெல்லிய கனியுறையுடைய *யுட்ரிகல் £ (011௦15) என்ற 
வெடியா உலர்கனி உடையது. அரிதாக ட்ரூப் அல்லது பெர்ரி 

வகைக் கனிகளும் உள்ளன. 

விதை: வளைந்த கருவையும், மாவு போன்ற முளைசூழ் தசை 
யும் உடையது. 

இக்குடும்பம் மூன்று பிரிவுகளாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ள து. 

1. சீலோசியே (0%1௦54௦௨6) : சூற்பையில் இரண்டு முதல் பல 
சூல்கள் உள்ளன. உ.ம். சீலோசியா ((810518), 

2. அமராந்தியே (&௨ாக௰111௦௧௦) : சூற்பை ஒரு சூல் உடையது. 
on, siteur (Aerva), Sogmsgiev (Amaranthus). 

3. கோம்ஃபிரினியே (ேோ11:616௨௦) : சூற்பை ஒரு சூல் 
உடையது. மகரந்தப்பையில் ஒரு அறை உள்ளது. உ-ம். ஆல்டர் 

@sSon (Alternanthera), @floMstr (Iresine), கோம்ஃபிரினா (௦0- 
phrena). 

கர்வெம்பிரியே வரிசையில் இக்குடும்பம் மிகவும் பின்னடைந்த 

குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. 

ஹட்சின்சன் (1101011150) கருத்துப்படி இக்குடும்பம் மிகவும் 

முன்னேற்றமடைந்த குடும்பமாகும். இது கேரியோ.ஃபில்லேஸி 
(வேோர011411206௨௦) குடும்பத்திலிருந்து தோன்றியிருக்க வேண்டும்.
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பயன் தரும் தாவரங்கள் 

பெரும்பாலானவற்றின் இலைகளும், தண்டுகளும் கீரையாக 

உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. 

1. gyosrbgied Cacrmasleev (Amaranthus gangeticus)— 
முளைக்கீரை. 

2. a. afi sv (A. viridis) sony henry. 

3. ஆல்டர்னாந்தீரா ஸெஸ்ஸிலிஸ் (Alrennanthera sessilis) — 
பொன்னாங்கன்னிக் கீரை. 

4. சீலோசியா (80212), கோம்ஃபிரினா (1 ௨)--வாடா 
மல்லிகை, இரிஸின் (11௦1௦௦) போன்றவைகள் மலர்ச்செடிகளாகப் 
பயிரிடப்படுகின்றன, 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. அகிராந்துஸ் (கடவர்) : பூண்டுச்செடிகள். இலைகள் 
எதிரடுக்கத்தில் - உள்ளன, மலர்கள் இருபாலானவை. ஸ்பைக் 

மஞ்சரியில் உள்ளன. பூக்காம்புச் செதில்கள் முள் வளரியாக 

உள்ளன. இதழ்கள் ஒரு சீர் வரிசையில் உள்ளன. புல்லிகளை 

ஒத்திருக்கின்றன. 4.5 இதழ்கள் உள்ளன. 2-5 மகரந்தத்தாள்கள் 

இருக்கின்றன. மலட்டுத்தாள்கள் இவற்றிற்கிடையில் உள்ளன. 

மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளையுடையது. சூலகம் ஒரு சூல் 

அறையில் ஒரு சூலுடையது. 

அ. அஸ்பரா (4. aspera Linn.), ௮. பைடெந்தாதா 
(A. bidentata Blume.), 9. 9}@ors#l&am (A. aquatica R. Br.). 

2. பூபாலியா (Pupalia): பூண்டுச் செடிகள், இலைகள் 
எதிரடுக்கத்தில் உள்ளன. மலர்கள் பசுமையாக உள்ளன். இரு 

பாலானவை,. 5 இதழ்களும், 5 மகரந்தத்தாள்களும், ஒரு விதை 

யுடைய சூலகமும் உள்ளன. 

பு. லப்பாசியா (1. 1800௨௦6௨ Mod: ),) பு. ஒர்பிகுலாதா (7. orbicu- 
lata Wt.). 

டது டைஜிரா (191261) : பூண்டுச் செடிகள். இலைகள் எதிரடுக் 

கத்திலுள்ளன. 5 இதழ்களும், 5 மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. 

2 சூல்முடிகள் உள்ளன. 

டை. அர்வன்சிஸ் (19. காரட் 11௦0%,), டை. மூரிகேதா 
(D. muricata Linn.).
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குடும்பம் ஒ: போலிகோனேஸி 

(Family: POLYGONACEAE) 

52 பேரினங்களும், சுமார் 800 சிற்றினங்களும் கொண்டுள்ள 

சிறிய குடும்பம். பெரும்பாலும், வடபகுதியிலுள்ள குளிர் மண்டலங் 

களில் வாழ்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் பூண்டுச் செடிகளாகவும், குறுஞ் 

செடிகளாவும் உள்ளன. அரிதாக மரங்களாக வளர்கின்றன. சில 

ஏறுகொடிகள். உ-ம். ஆந்திகோனான் (&௦4120000). தண்டின் கணுப் 

பகுதி பருத்துக் காணப்படுகிறது, அரிதாக, தண்டு தட்டையாக, 

பல கணுக்களைக் கொண்டுள்ளது. உ.ம். முஹிலன்பெக்கியா 

(Muehlenbeckia). 

இலைகள் : பெரும்பாலும் மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலை 

களாக உள்ளன. அரிதாக எதிரடுக்கத்தில் உள்ளன. பெரும் 

பாலானவற்றுள் இலையடிச் செதில்கள் மெல்லிய உறை போன்று 

கணுவைச் சுற்றி மூடியுள்ளது. 

மலர்கள்: அடிப்படையில் சைம் மஞ்சரியாகத் தோன்றி, 

மலர்கள் ரெசிம், ஸ்பைக் அல்லது ஹெட், மஞ்சரியில் கொண்டுள் 

ளது. பெரும்பாலும் இருபாலானவை. அரிதாக ஒருபாலானவை. 

ஆரச் சமச் சீருடையன. 

இதழ் வட்டம் : 3, 4, 5 அல்லது 6 இணையாத இதழ்கள் இரு 

சீர் வரிசையில் உள்ளன. அடிப்படையில் இரண்டு வட்டங்களில், 

வட்டத்திற்கு மூன்றாக மொத்தம் ஆறு இதழ்கள் உள்ளன. உள் 

வட்டத்திலுள்ள இதழ்கள் பெரும்பாலும், மூள் வளரிகளாகவோ, 

அல்லது இறகு போன்றோ அல்லது கொக்கிகளாகவோ மாற்றமடைந் 

துள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : 6முதல் 9 மகரந்தத்தாள்கள் இரண்டு 
வட்டங்களில் அமைந்துள்ளன. வெளி வட்டத்திலுள்ள 6 தாள்கள் 

உள்நோக்கியும், உள் வட்டத்திலுள்ள 3 தாள்கள் வெளி நோக்கியும் 

உள்ளன. தாள்கள் இணையாமலோ அல்லது அடிப்பாகத்தில் 

மட்டுமிணைந்தோ இருக்கலாம். மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் 

கொண்டு, நீளப்போக்கில் பிளக்கிறது. 

சூலகம்: மேற் சூற்பை உடையது. பெரும்பாலும் மூன்று 

சூல் இலைகளால் இணைந்துள்ளது. சிலவற்றுள் இரண்டு சூல் இஃ 

களால் ஆனது. ஆனால் ஒரு சூல் அறை மட்டுமுவ்ளது. இதில் 

ஒரு சூல் அடித்தள சூல் ஒஓட்டமைவில் உள்ளது. சூற்பை தட்டை
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யாகவோ அல்லது மூன்று கோணங்களை உடையதாகவோ இருக்க 

லாம். 2-4 சூல்முடிகள் உள்ளன. 

கனி: ஒரு விதையுடைய அகின் (401806). 

  
படம் 57 

ஆந்திகோனான் லெப்தோபுஸ் (&(4200௦௦ 110208 11௦0% & Arn.) 

1. வளர் இயல்பு$ 2. மலர்; 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 
மகரந்தத்தாள் வட்டக் குழல்; 5. விரிந்த மகரந்தக் குழல்$ 6. கணி; 

மலர் வரைபடம்.
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விதை: வளைந்த கருவையும், அதிகமான முளைசூழ் தசையை 
யும் கொண்டுள்ளது. 

இக்குடும்பம் அடிப்படையில் மூன்றங்க மலர்களைக் கொண்டுள் 

ளது. இக்குடும்பம் கேரியோ..பில் லேஸி (௨௦11180326) குடும்பத் 

துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. அக்குடும்பத்திலிருந்து 

தோன்றி, அதைவிட மிகவும் முன்னற்றமடைந்துள்ளது. உறை 

போன்ற இலையடிச் செதில்களையும், ஒரு சூல் அறை கொண்ட 

சூலகத்தையும் கொண்டு, மற்றக் குடும்பங்களில் இருந்து வேறு 

பட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

பெரும்பாலானவை அலங்காரச் செடிகளாக வளர்க்கப்படு 

கின்றன. 

ஆந்திகோனான் (&௦(120001), போலிகோனும் (1௦12000101), 
ஃபேகோபைரும் (182௦0), கொக்கொலோபா (Cocoloba), 
(pale sr Qua Hum (Muchlenbeckia). 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. போலிகோனும் (௦12000) : பூண்டுச் செடிகளாகவும், 
குறுஞ்செடிகளாகவும், சில ஏறு கொடிகளாகவும் உள்ளன. 

மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகளையுடையன. குழல் போன்ற 

இலையடிச் செதிலுறையுடையன. மலர்கள் இருபாலானவை. 

ஸ்பைக், பேனிகல், அல்லது ஹெட் மஞ்சரிகளில் உள்ளன. . 4-5 

இதழ்களையுடையன. வெளிவட்டத்திலுள்ள இரண்டு இதழ்கள் மிகச் 

சிறியவை. 5-8 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. மகரந்தத்தாள் 

வட்டத்தில் வட்டமான தேன் சுரக்கும் தட்டுள்ளது. சூலகம் ஒரு 

சூல் அறை கொண்டு, ஒரு சூல் உடையது. 2 அல்லது 3 சூல் 

முடிகள் உள்ளன. கனி--தட்டையான அல்லது 3 கோணங்களைக் 

கொண்ட நட்லெட். 

போ. பிலிபிஜும் (1. plebejum R. Br.), போ. க்லேப்ரும் 
(P. glabrum Willd.). 

2.  ர௬ுமெக்ஸ் (மம) : ஒரு பருவ அல்லது பல பருவப் பூண்டுச் 
செடிகள். இலைகள் பலவகையில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள் இரு 

பாலானவை,. சிலவற்றுள் ஒருபாலானவை. ர. வெசிகேரியுஸ் 

(R. vesicarius). 0 இதழ்கள் இரு வட்டங்களில் உள்ளன. 6 மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. சூற்பை மூன்று கோணங்களையுடையது. ஒரு
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சூல் அறை கொண்டு ஒரு சூல் உடையது, 3 சூல் தண்டுகள் 

உள்ளன. கனி---இதழ்களால் மூடப்பட்ட நட். 

 @- Ma&flacrev (R. nigricans Hook.), ௬. நெபாலென்ஸிஸ் 

(R. nepalensis Spreng.), -@. QudiGaflujay (R. vesicarius Linn.). 

QGoosears sais, a bAlCar@or GaouGsryso [Antigonon 
leptopus Hook & Arn. (gpiGary)], முஹிலன்பெக்கியா பிலேதி 
&ACorGumrey [Muchlenbeckia platyclados Meissn. (Qa. Gumreir m 

தண்டுடையது)] ஆகியவை எல்லா இடங்களிலும் வளர்கின்றன. 

வரிசை : முல்தி ஓவுலாத்தே தெரஸ்த்ரிஸ் 

(Series: MULTI OVULATAE TERRESTRIS) 

தரையில் வாழும் பூண்டுச் செடிகள். சூலகம் இணைந்த சூல் 

இலைகளால் ஆனது. சூல்கள் எண்ணற்றவை. — 

குடும்பம் : அரிஸ்தொலோக்கியேஸி 

(Family: ARISTOLOCHIACEAE) - 

6 பேரினங்களையும் 400 சிற்றினங்களையும் கொண்ட குடும்பம். 
வெப்ப மண்டலங்களில் பெருமளவிற்கு வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: நிமிர்ந்த பூண்டுச் செடிகளாகவோ அல்லது 
ஏறுகொடிகளாகவோ உள்ளன. 

இலைகள்: இலையடிச் செதில்களற்று, மாற்றடுக்கத்தில் 
அமைந்த தனி இலைகள். காம்புடையன. இருதய வடிவமுடையவை. 
உட்புறத் திசுக்களில் எணணெய்க் குழாய்கள் நிரம்பியுள்ளன. 

மலர்கள் : தனி மலர்களாகவோ அல்லது இலைக் கோணத்தில் 
அமைந்த சைமோஸ் அல்லது ரெஸிமோஸ் மஞ்சரிகளிலோ உள்ளன. 
இருபாலானவை. சில ஆரச் சமச்சீர் உடையவை. உ.ம். அஸாரும் 
(Asarum). சில இருபக்கச் சமச்சிருடையவை; உ.ம். அரிஸ்தொ 
லோக்கியா (Aristolochia). இதன் மலர்கள் மிகவும் கவர்ச்சி 
யானவை. பருத்த பை போன்ற அடிப் பாகத்தையும், குறுகிய 
கழுத்து போன்ற நடுப்பாகத்தையும், புனல் போன்ற மேல் பாகத்தை 
யும் கொண்டுள்ளன. 

இதழ் வட்டம்: மூன்று இணைந்த இதழ்களை ஒரு வட்டத்தில் 
கொண்டுள்ளது. இதழ்கள் அல்லிகளை ஒத்திருக்கின்றன. அல்லி 
வட்டம் கவர்ச்சியான நிறத்தையுடையது. அரிதாக உள்வட்டத்தில்
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மூன்று செதில்கள் போன்ற இதழ்கள் இருக்கின்றன. உ.ம். அஸா 

(lb (Asarum). 

  
: படம் 58 

அரிஸ்தொலோக்கியா இண்டிகா (15101௦010௧ indica Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; 2, மலர்$ 3, மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ; 

4, மஞ்சரியின் அமைப்பைக் காட்டும் படம்; 5, கைனோஸ்டிஜியம் $ 0. சூழ்பை 

குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 7. கணி; 86, மலர் வரைபடம், 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: 6 மூதல் 36 மகரந்தத் தாள்கள் 

உள்ளன. தாள்கள். இணையாமலோ அல்லது சூல்கணாடுடன் 

இணைந்து கைனோஸ்டிஜியம் என்ற உறுப்பாகவோ உள்ளன. அரிஸ் 

ஆஃ
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தொலோக்கியா (&ம14010014௨) இனங்களில் ஆறு மகரந்தத் தாள் 
களே உள்ளன. மகரந்த இழைகள் குட்டையாகவும், பருத்தும் 

உள்ளன. 

சூலகம் : கீழ்ச்சூறர்பை கொண்டது. 4 முதல் 6 சூல் இலை 
களால் இணைந்து 4 முதல் 6 சூல் அறைகக௯சக் கொண்டுள்ளது. 

ஓவ்வொரு சூல் அறையிலும் பல சூல்கள் அ௮ச்சுசூல் ஒட்டமைவில் 

உள்ளன. சூல்தண்டு பருத்து, குட்டையாக உள்ளது. சூல்முடி, 

சூல் இலைகளின் எண்ணிக்கையில் உள்ளது. 

கனி: காப்சூல் வெடிகனி. கனி வெடித்த பின்பு கனி உறை 
சிறு கூடை போன்ற உருவத்திலுள்ளது. 

விதை: தட்டையாகவும், அதிகமான முளைசூழ் தசையும் 
கொண்டுள்ளது. 

ஹட்சின்சன் (Hutchinson) இக்குடும்பத்தை ரானேலிஸ் 
(Ranales) என்ற தொகுதியில் வகைபடுத்தி, இது பெர்பெரிடேஸி 
(௭றள14௧௦௦௨௦)  குடும்பத்திலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் எனக் 

கருதுகிறார். 

பெஸ்ஸி (1), இதை மிர்தேலிஸ் (%1911௨15) தொகுதியில் 
வகைபடுத்தி, அதன் முன்னேற்றமடைந்த குடும்பங்களுள் 

ஒன்றாகக் கருதுகிறார். 

வெட்ஸ்டின் (14/௦1151010) இதைப் போலிகார்பியே (௦190௧00168) 
என்ற தொகுதியில் வகைபடுத்தி, இது மிர்த்தேஸி (Myrtaceae), 
அன்னோனேசி (4௦0௦0௨௦௦௨6) குடும்பங்களில் இருந்து தோன்றியது 
எனக் கூறுகிறார். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

அரிஸ்தொலோக்கியா (15001௦0148),  அஸாரும் (கமய) 
ஆகியவை அலங்காரச் செடிகளாக வளர்க்கப் படுகின்றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. அரிஸ்தொலோக்கியா (4715001௦௦1) : பூண்டுச் செடி 
களாகவும், ஏறு கொடிகளாகவும் உள்ளன. இலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் 

அமைந்துள்ளன. இலைக்கோணத்தில் உள்ள மொட்டு கிளையாக 

வளராமல், இலையடிச்செதில் போன்று உள்ளது. இலைக்காம்பு அடிப் 

பாகத்தில் சிறிது விரிவடைந்துள்ளது. தனி மலர்களாகவோ, 

அல்லது இலைக்கோணத்தில் உள்ள ரெசிமோஸ் மஞ்சரியிலோ 

உள்ளன. பெரிய பூவடிச் செறிவுடையன. மூன்று இதழ்களுடைய
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இதழ் வட்டக் குழல், அடிப்பாகத்தில் பருத்தும், நடுப் பாகத்தில் 

சிறுத்தும், மேல் பாகத்தில் ஈருதடாகவும் உள்ளது. பல நிறமுடையது. 

ஆறு மகரந்தத் தாள்கள் சூல்தண்டுடன் இணைந்துள்ளன. சூலகம் 

கீழ்ச்சூர்பையைக் கொண்டு, 6 அறைகளையுடையது. பல சூல்கள் 

உள்ளன. கனி--அறைவெடி காப்சூல், 

|. “Cres swrssr (A.bractiata Retz.), அ. இண்டிகா 
(A. indica Linn.). 

வரிசை : ஏகளாமிடோஸ்போரிஃய 

(Series : ACHLAMYDOSPOREAE) 

சூற்பை ஒரு சூல் அறை கொண்டுள்ளது. 1-3 சூல்கள் 

உள்ளன. விதையுறை அற்றது, 

குடும்பம் : லொராந்தேஸி 

(Family: LORANTHACEAE) 

30 பேரினங்களும், சுமார் 1,100 இனங்களும் @SHaysirarer. 

வெப்ப மண்டலங்களில் வாழ்கின்றன. லொராந்துஸ் (1,௦௨1) 

என்ற பேரினம் மட்டும் 500 சிற்றினங்களைக் கொண்டுள்ளது. 

வளர் இயல்பு : இக்குடும்பத் தாவரங்கள் அனைத்தும் வேற்று 

மரங்களின் கிளைகளில் வாழும் ஒட்டுண்ணிகளாக (ஐ௨ல416) வாழும் 

பூண்டுச் செடிகளாகவும் குறுஞ் செடிகளாகவும் உள்ளன. வெகு 

அரிதாக நிலத்தில் வாழ்கின்ற மரங்களாக உள்ளன. உ.ம். 

நுயித்ஸியா (140௨). ஒட்டுண்ணிகள், ஆதாரத்தாவரத்தின் 

(17௦) கிளைகளில் உறிஞ்சு உறுப்புகள் (17௨051௦112) மூலம் தொடர்பு 

கொண்டு அவைகளுக்குத் தேவையான தண்ணீர், கனிமங்கள் 

(minerals) ஆகியவற்றைப் பெறுகின்றன. தாவரங்களின் தண்டு 

இருகிளதலை உடையது, கணுப் பகுதிகள் பருத்துக் காணப் 

படுகின்றன. 

இலைகள் : இலையடிச் செதில்களற்ற தனி இலைகள். பெரும் 

பாலும் எதிரடுக்கத்தில் அல்லது வட்டடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. 

அரிதாக மாற்றடுக்கத்தில் காணப்படுகின்றன. இலைகள் மிகவும் 

தடிப்பானவை. 

மலர்கள்: தனி மலர்களாகவோ அல்லது ஸ்பைக், ரெசிம் 

அல்லது பேனிகல் மஞ்சரிகளிலோ உள்ளன. இருபாலானவை. சில
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வற்றுள் ஒருபாலானவை. உ.ம். கோர்தால்ஸெல்லா (Korthalsella), 

cfs Gb (Viscum). ஆரச்சமச் சீருடையவை. பூத்தளம் கோப்பை 

       
a ae 

Soke 02 க்கு 

படம் 39 

லொராந்துஸ் லாங்கிஃப்லோருஸ் (Loranthus longiflorus Desv.) 

1. வளர் இயல்பு $ 9. மலர் மொட்டு; 3. மலர்$ 4, மலரின் நீள் 

வெட்டுத் தோற்றம் $ 5. மலர் வரைபடம். 

போன்றுள்ளது. கவர்ச்சியான நிறமுடையவை. இதம்கள் இரண்டு 

வட்டங்களில் வட்டத்திற்கு 2 முதல் 2 இதழ்களாக உள்ளன.
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இதழ்கள் இணைந்தோ அல்லது இணையாமலோ இருக்கலாம். 

லொராந்துஸ் (1/ல௨(1யடி) பேரினத்தில், இதழ் வட்டத்திற்கடியில், 

பல் போன்ற வளரிகளைக் கொண்ட வட்டமான உறுப்புள்ளது. 

இதற்குக் கேலிகுலஸ் (Calyculus) எனப் பெயர். 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: இதழ்களின் எண்ணிக்கையிலும். 

அவைகளுக்கு எதிர்ப்புறமாகவும் மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. 

மகரந்தத் தாள்கள் இணையாமலோ அல்லது முழுமையாக 

இணைந்தோ உள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் 

கொண்டுள்ளது. அரிதாகப் பல அறைகளையுடையது. 

சூலகம் : கீழ்ச் சூற்பை உடையது. மூன்று முதல் நான்கு சூல் 

இலைகளால் இணைந்து, ஒரு சூல் அறை கொண்டுள்ளது. சூல்கள் 

வளர்ச்சியடையவில்லை. தடித்த சூல் ஒட்டு காணப்படுகிறது. 

கனி: 2-3 விதைகளைக் கொண்ட பெர்ரி அல்லது ட்ரூப். 

தொட்டால் ஓட்டிக் கொள்ளும் தன்மையுடையது. 

விதைகள் : விதையுறையற்றது. 2-3 கரு உள்ளன. முளை சூழ் 

தசை நிரம்ப உள்ளது. 

இக்குடும்பம் இரண்டு துணைகச்குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

1. லொராத்தாய்டியே (Loranthoideae): GaaiGevsiv (Caly- 

culus) stairm @ ory, இதழ் வட்டத்திற்கடியில் உள்ளது. 

2. விஸ்காய்டியே (7150014086) : கேலிகுலஸ் இல்லை. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. லொராந்துஸ் (Loranthus): பெரும்பாலான மரங்களின் 

கிகாகளில் வாழும் ஒட்டுண்ணிகளாக உள்ளன. கிளைகளையுடைய 

குறுஞ்செடிகள். இலைகள் எதிரடுக்கத்திலோ அல்லது மாற்றடுக் 

கத்திலோ அமைந்துள்ளன. தடிப்பானவை. மலர்கள் இரு 

பாலானவை. ரெசிம் மஞ்சரியுள் உள்ளன. 4.6 இதழ்கள் 

உள்ளன. இணைந்தோ இணையாமலோ உள்ளன. 4-6 மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் ஒரு அறையுடையது. கனி, நீளமானது. 

நிலைத்த புல்லிவட்டத்தின் மேல் பாகத்தைக் கொண்டுள்ளது. 

இதில் பல இனங்கள் உள்ளன. அவை யாவும் ஒட்டுண்ணிகள் . 

..  லொ. லோங்கிஃப்லோருஸ் (L. longiflorus Desv.), Gor. G@irg5r 
eeraslen (L. courtallensis Gamble.), லொ. கீல்கிரன்ஸிஸ் 

(L. neelgherrensis W & A.), லொ. இந்தர்மிடியுஸ் (1. 1பரய௦00படி 
Wight.).
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2. விஸ்கும் (*7150மன1): மரக்கிளைகளில் வாழும் ஒட்டுண்ணிகள். 
தண்டு பல கிளாகளுடையது. கிளைகள் இணைப்புகளை உண்டாக்கு 
கின்றன. இலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. தடிப் 

பாகவோ அல்லது செதில்கள் போன்றோ உள்ளன. மலர்கள் ஒரு 

பாலானவை, தனி மலர்களாகவோ அல்லது மும்மூன்றாகவோ 

உள்ளன. இரண்டு பூக்காம்புச் செதில்களுள்ளன. தநான்கு 

இதழ்கள் உள்ளன. ஆண் மலர்களில் நான்கு மகரந்தத்தாள்கள் 

உள்ளன. பல துளைகள் வழியாகப் பிளக்கிறது. சூலகம் கீழ்ச் 

சூற்பை உடையது. ஒரு சூல் அறை உள்ளது. ஒரு சூல் அல்லது 

இரு சூல்கள் உள்ளன. கணி--பெர்தி, 

வி. மொனோய்கும் (V.monsicum %௦00.), வி. ஆர்திகுலாத்தும் 
(V. articulathum Burm.), of. ogy cro (V. mysorense Gamble.). 

வரிசை : யுனிஸெக்சுவேலிஸ் 

(Series: UNISEXUALES) 

மலர்கள் ஒருபாலானவை. இதழ் வட்டத்தில் இரண்டு முதல் 

ஐந்து இதழ்கள் உள்ளன. 

குடும்பம் : யூஃபோர்பியேஸி 

(Family : Euphorbiaceae) 

சுமார் 2353 பேரினங்களையும், 7,300 இனங்களையும் கொண்ட 

குடும்பம். உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் நன்கு வளர்கின் றன. 

வளர் இயல்பு: பலவகைப்பட்டது. 

பூண்டுச் செடிகள்: தீராஜியா (118௦12), குரோசோஃபோரா 
(010௦20010௨), அகினியா (கருக), 

குறுஞ் செடிகள் : கோரிஸான்ட்ரா (0௦1580 022), கிர்கனீலியா 
(Kirganelia), «yenalum (Fluggea), AAgye (Ricinus), யத்ரோஃபா 
(Jatropha). 

மரங்கள் : wsantmac (Macaranga), மல்லோத்துஸ் (148]- 

lotus). 

சில இலை போன்ற தண்டுடையன : சைலோஃபில்லம் (Xylo- 
டமா, யஃபோர்பியா திருகள்ளி (Euphorbia tirucalli). 

தண்டிலும், இலைகளிலும் லேடக்ஸ் செல்கள் உள்ளன.
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இலைகள் : பெரும்பாலும் மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலை 

களாக உள்ளன, அரிதாக எதிரடுக்கம் அல்லது வட்டடுக்கத்தி 

  
படம் 60 

யுஃபோர்பியா புல்கெர்ரிமா (Euphorbia pulcherrima Wiild. ex klotz) 

1, வளர் இயல்பு; 2. சையாத்தியும் மஞ்சரி; 3. மஞ்சரியின் நீள்வெட்டுத் 

தோற்றம்; 4. பெண் மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 5. ஆண் மலர்$ 

6. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் $; 7. மஞ்சரி வரைபடம், 
ம- பூவடிச் செதில், 0-தட்டு. 

லுள்ளன. இலைப்பரப்பு முழுமையாகவோ அல்லது பல மடல் 

_ களாகப் பிளவுபட்டோ உள்ளது: இலையடிச் செதில்களுடையவை 

பெரும்பாலும் இவை, சுரப்பிகள், உரோம வளரிகள், இலை முட்கள் 

ஆகிய மாற்றுறுப்புகளாக உள்ளன. கையன்ன அல்லது சிறகன்ன 

நரம்பமைப்புடையன,
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மலர்கள் ண: பலவகையான மஞ்சரிகளில் உள்ளன. மஞ்சரி 
கிளை தலையுடையது. முதலில் தோன்றும் கிளைகள் ரெசிமோஸ் 
வகையில் உள்ளன. பின்பு சைமோஸ் வகை மஞ்சரியாகக் கிளைக் 

கின்றன. அகாலிஃபா (&௦௨ஊுற0ல) என்ற பேரினத்தில் கேட்கின் 
(லெ) என்ற ஒருபால் மஞ்சரியுள்ளது. 

சிலவற்றுள் கிளைத்த ஸ்பைக் (191௨௦௦01௦0 spike) மஞ்சரி உள்ளது. 
உ.ம். ஆந்திடெஸ்மா (4௦1402). 

சில பேரினங்களில் mrurds Hugh (Cyathium) erarm Almtiy 

மஞ்சரி வகையுள்ளது. உ-ம். யூஃபோர்பியா (111011). இம்மஞ்சரி 
பார்வைக்கு ஒரு தனி மலர் போன்ற தோற்றமுடையது. இலை 

போன்ற பூவடிச் செதில்கள் யாவும் இணைந்து கோப்பை போன்ற 

மஞ்சரித் தளத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது. இதன் பக்கவாட்டில் அரை 

நிலா வடிவத்தில் 1-4 சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன. மஞ்சரியுள், 

ஆண், பெண் இருவகை மலர்களும் உள்ளன. மஞ்சரியில் அடித் 

தளத்திலிருந்து நீண்ட காம்புடைய ஒரு பெண் மலர் உள்ளது. 

இப்பெண் மலரைச் சுற்றிலும் மஞ்சரித்தளத்தின் உட்புறத்தில் பல 

ஆண் மலர்கள் ஸ்கார்பியாய்டு சைம் ($௦0ற1௦10 ௫6) வகையில் 
அமைந்துள்ளன. இவை செதில்போன்ற பூவடிச் செதில்களின் 

கோணங்களில் தோன்றுகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண் மலரும் ஒரு 

மகரந்தத்தாளால் ஆகியது. இதழ்வட்ட மற்றுமுள்ளது. மகரந்தத் 
தாளின் இழை பூக்காம்பில் இணைந்துள்ளது. பெண் மலரில் சூலகத் 
தைத் தவிர வேறு எந்த உறுப்புகளும் வளர்ச்சி அடையவில்லை. 

மலர்கள் ஒருபாலானவை. ஆண், பெண் மலர்கள் ஒரே தாவரத் 

திலோ அல்லது வெவ்வேறு தாவரங்களிலோ இருக்கலாம். பெரும் 

பாலும் ஆரச் சமச்சீருடையவை. அரிதாகப் பெரிகைனஸ் மலர்கள் 

சிலவற்றுள் காணப்படுகின்றன. உ-ம். பிரைடீலியா (Bridelia). 
இதழ்கள் ஒருசீர் வரிசையிலோ அல்லது அரிதாக இருசீர் வரிசை 

களிலோ உள்ளன. 

இதழ் வட்டம்: இதழ்கள் இருசீர் வரிசையில் அல்லது ஒருசீர் 
வரிசையில் உள்ளன. ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் 5 இதழ்கள் 

உள்ளன. புல்லிகள், அல்லிகள் என்று வேறுபாடு காணப்படுவ 

தில்லை. உ-ம். யத்ரோ.ஃபா (181001). சிலவற்றுள் உள் வட்டத்தி 

லுள்ள இதழ்கள் மட்டுமுள்ளன. உ.ம். மானிஹாத் (4௨௭11௦). 
அரிதாக இதழ்களற்றுள்ளன. உ.ம். யு.போர்பியா (1021101114) . 
தொடு இதழ் அல்லது ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஆண் மலர்களில் பல மகரந்தத் 
தாள்கள் காணப்படுகின்றன. இதழ்களின் எண்ணிக்கையிலோ 

அல்லது இரு மடங்காகவோ இருக்கலாம். யு போர்பியா (1001100112)
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பேரினத்தில் ஒரு தாள் மட்டுமுள்ளது. சிலவற்றுள் மகரந்தத்தாள் 

வட்டம் பல கிளைகளைக் கொண்டு, கிலாகளின் நுனியில் மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளையுடையது. 

நீளப்போக்கில் அல்லது குறுக்காக வெடிக்கிறது. 

சூலகம்: பெண் மலர்களில் மேற் சூற்பை கொண்டுள்ளன. 

மூன்று சூல் இலைகளால் இணைந்துள்ளது. மூன்று சூல் அறைகளைக் 

கொண்டு, ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு சூல்கள் 

அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் உள்ளன. அரிதாக, சிலவற்றுள், இரண்டு 

சூல் இலைகளால் இணைந்து இரண்டு சூல் அறைகளைக் கொண்டுள் 

ளது, ௨-ம். மெர்குரியாலிஸ் (146700214145) . 

சிலவற்றுள் 5 சூல் அறைகள் காணப்படுகின்றன, உ.ம். கிர் 

கனீலியா (1841281611). வெகு அரிதாக ஒரு சூல் இலையால் ஆகிய 

ஒரு சூல் அறையைக் கொண்டுள்ளது. உ.ம். ஆந்திடெஸ்மா (&:1- 

desma). 

சூற்பை பெரும்பாலும் மூன்று மடல்களைக் கொண்டுள்ளது. சூல் 

தண்டு மூன்று கிளாகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கிளையும் 

ஒன்று அல்லது இரண்டு சூல்முடிககக் கொண்டுள்ளது. 

கனி: காப்சூல் வெடிகனி. கனி வெடித்து மூன்று ஒரு விதை 
யுள்ள பகுதிகளாகப் பிரிகின்றன. ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் மெரிகார்ப் 

(சர்வ) எனப்பெயர். பின்பு இப்பகுதிகள் ஒவ்வொன்றும் நீளப் 

போக்கில் வெடித்து விதையை வெளிப்படுத்துகின்றன. அரிதாகப் 

பெர்ரி வகைக் கனி உள்ளது. உ.ம். பிஸ்கோஃபியா (150102). 

விதைகள்: எண்ணெய்ப் பசையுடைய முளைசூழ் தசை 
யுடையன. விதையின் நுனியில் தொப்பி போன்ற மிருதுவான திசு 

உள்ளது. இதற்கு விதைமுண்டு (வோு௦16) எனப்பெயர், இது 

விதைத்துளையை மூடிப் பாதுகாக்கிறது. 

பேக்ஸ் (122) என்பவர் இதை நான்கு துணைக்குடும்பங்களாக 

வகைபடுத்தியுள் ளார். 

1. seeder smite Gus (Phyllanthoideac): ஒவ்வொரு சூல் 
அறையிலும் இரண்டு சூல்கள் உள்ளன. தண்டில் லேடக்ஸ் இல்லை. 

௧௬ தடித்த விதையிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. உ.ம். பில்லாந்தஸ் 
(Phyllanthes). 

2. குரோதோஞாய்டியே (Crotonoideae): ஒவ்வொரு சூல் 

அறையிலும் ஒரு சூல் உடையது. லேடக்ஸ் உடையதாகவோ 
அல்லது இல்லாமலோ இருக்கலாம்.
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3. GurpreslgmistyGw (Porantheroideae): விதையிலைகள் 
சிறியவை. ஓவ்வொரு சூல் அறையிலும் இரண்டு சூல்கள் உள்ளன. 

4. ரிசினோகார்பாய்டியே (Ricinocarpoideae) : லேடக்ஸ் 
உடையது. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல் உள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. ஹிவியா பிரேஸிலியன்ஸிஸ் (17:௦௨ 1282111_519)--இரப்பர் 
மரம். இதன் லேடக்ஸில் இருந்து * பாரா இரப்பர் * (1௨௨ rubber) 
கிடைக்கிறது. 

2. wreflamre &ermeiCuratenuw (Manihot glaziovii)—@§ 
Obs Frr Qyciut (Ceara ரம) கிடைக்கிறது. 

3. ம. உத்திலிஸ்ஸிமா (14. ம(1115902)--மரவள்ளிக்கிழங்கு. 
இதன் வேர்க்கிழங்கு உணவாகவும், ஜவ்வரிசி செய்யவும் உபயோகப் 
படுகிறது. 

4. MAgien Gambeapeflem (Ricinus communis)— .pwcwrde. 
இதன் விதைகளிலிருந்து ஆமணக்கு எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது. 

5. எம்பிலிகா ஒஃபிசினாலிஸ் (1311௦௨ ௦ர$௦/ஈவி1) -- நெல்லி 

மரம். இதன் கனி சுவையானது. 

6. அலியுரித்திஸ் மொலுகானா (120165 molucana)—Q ssi 
விதைகளிலிருந்து * டங் * (1002) எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது. 

7: அகேலிஃபா இண்டிகா (&௦௨9ற1௨ 1௦01௦௦)--குப்பைமேனி, 
பில்லாந்துஸ் நிருரி (11411௨௦41௯ ஈம்மார்)--கீழா நெல்லி, எக்ஸ்கோ 
காரியா (1::00602712)--தில்லைச்செடி ஆகியவை மருந்துச் செடி 
களாகப் பயன்படுகின்றன. 

8. கோடியம் இனங்கள் (0௦41௧௬ ஐ]ற.), யத்ரோஃபா முல்தி 
“in (Jatropha multifida) — arctiormerée, யுஃபோர்பியா 
(மறற௦%18) போன்றவை மலர்ச்செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின்றன. 

9. சாரோபுஸ் ஆண்ட்ரோகைனஸ் (Sauropus androgynous)— 
இது “வைடமின் செடி? எனப்படும். இதன் இலைகள் கீரையாகப் 
பயன்படுகிறது. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. wy.Gumit@Gwm (Euphorbia): பூண்டுச் செடிகளாகவும், 
குறுஞ்செடிகளாகவும், சிறு மரங்களாகவும் வளர்கின்றன. இலை 
களிலும், தண்டிலும் லேடக்ஸ் நிரம்பியுள்ளது. இலையடிச் செதில் 
களுள்ளன. மலர்கள் சையாத்தியம் மஞ்சரியில் உள்ளன. மஞ்சரி 
ஐவர்ச்சியாக உள்ளது.
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யு. ஹிர்தா (2. மரக Linn.), யு. ரோஸியா (13. rosea Retz.), 

Y. BbHSCarpd (E. antiquorum Linn.), wy. புல்கெர்ரிமா 
(E. pulcherrima Willd.), wy. aslelGwrewGartiGum (E. helioscopia 
Linn.). 

2. அகாலிஃபா (4௦௨112) : பூண்டுச் செடிகள் அல்லது 
குறுஞ்செடிகள். இலைகள் மாற்றடுக்கத்திலுள்ளன. கேட்கின் மஞ்சரி 

யில் மலர்கள் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. ஒருபாலானவை. 

ஆண் மலர்களில் 4 இதழ்களும், பெண் மலர்களில் 3-4 இதழ்களும் 

உள்ளன. எட்டு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் மூன்று சூல் 

அறைகளைக் கொண்டு ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல் 

உள்ளது. 

௮. இண்டிகா (A. indica Linn.), அ. லேன்சியோலாத்தா 
{A. lanceolata Willd.), அ. ஃப்ருதிகோஸா (&. fruticosa Forsk.), 
3 QHvefsGumoum (A. alnifolia Klein ex Willd.). 

3. யத்ரோஃபா (781௦௦01182) : பூண்டுச்செடிகள், குறுஞ்செடி 

கள், சிறு மரங்கள், இலைக்காம்படியில் சுரப்பிகள் அல்லது முள் வளரி 

கள் உள்ளன. இலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. முழுமை 

யாகவோ அல்லது கையன்ன பிளவுடையதாகவோ உள்ளகு!.. மலர் 

கள் ஒருபாலானவை. நுனியில் உள்ள சைம் மஞ்சரியில் உள்ளன. 
புல்லிவட்டம், அல்லிவட்டம் ஆகியவை உள்ளன. 3 புல்லிகளும், 

5 அல்லிகளும் உள்ளன. பல மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் 

2-4 அறைகளை உடையன, ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒரு சூல் 

உள்ளது. சூல்முடி இரு கிளைகளை உடையது. 

ய. கிலான்டுலிஃபெரா (]. ஐக௱0ப14827க 103ம்.), ய. ஹித்திரோ 

ஃபில்லா (]. 161601111௨ 11ஞுாஈ.), w. qpedglaGue (J. multifida 
Linn.). 

4,  குரோஸோ.போரா (011:020011072) ண: உரோம வளரிகளைக் 

கொண்ட சிறு பூண்டுச்செடிகள். இலைகள் எதிரடுக்கத்தில் 

அமைந்துள்ளன. இலைக்காம்படியில் இரண்டு சுரப்பிகள் உள்ளன. 

ரெசிமோஸ் மஞ்சரியில் மலர்கள் நெருக்கமாக உள்ளன. ஒரு 

பாலானவை. 35 புல்லிகளும், 5 அல்லிகளும் உள்ளன. 5-15 மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டுள் 

ளது. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும்: ஒரு சூல் உள்ளது. மூன்று 

சூல் தண்டுகள் உள்ளன. விதைகளில். விதைமுண்டில்லை. 

கு. குரோஸோஃபோரா பார்விஃபுளோரா (0. றவர10௦1௨ 
Klotzsch.), கு. ப்ரோஸ்ட்ரேடா (C. prostrata Dalz.), கு. ரோத்லீரி 
(C. rottleri Klotzsch.).
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குடும்பம்: உர்த்திகேஸி 

(Family : URTICACEAE) 

பூண்டுச் செடிகள், குறுஞ்செடிகள், மரங்கள் ஆகிய பலவகை 

வளர் இயல்புடையன. தண்டிலும் இலைகளிலும் பெரும்பாலும் 

லேடக்ஸ் செல்கள் உள்ளன. இலையடிச் செதில்களையுடைய தனி 

இலைகள் உள்ளன. சிஸ்டோலித் (0010) என்ற கால்சியம் 

கார்பனேட் படிவங்கள் இலைகளின் உட்புறத் திசுவில் காணப்படு 

கின்றன. மலர்கள் பலவகை மஞ்சரிகளுள் அமைந்திருக்கின் றன. 

ஆரச் சமச்சீருடையன. ஒருபாலானவை. இதழ்கள் ஒருசீர் வரிசை 

யில் அமையப்பெற்றுள்ளன. இதழ் வட்டம் 4.5. இதழ்களுடையது. 

4.5 மகரந்தத்தாள்கள் இதழ்களுக்கு எதிர்ப்புறமாக அமைந்துள்ளன. 

சூலகம் இரண்டு சூல் இலைகளால் இணைந்தது. மேற் சூற்பை 

கொண்டுன்னது. ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு, ஒரு சூல் 

உடையது. ட்ரூப் அல்லது அகீன் வகைக் கணுவுடையது. 

இக்குடும்பம் தொடர்பற்ற பல பேரினங்களைக் கொண்ட இயல் 

பற்ற குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆதலால் இது நான்கு துணைக் 

குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது. பல ஆசிரியர்கள், 

இவைகளைத் தனிக் குடும்பங்களாகவே கருதுகின்றனர். 

துணைக்குடும்பம் 1. உல்மேஸி (10110208௨6). 

துணைக்குடும்பம் 2. உர்த்திகேஸி (1111௦௧௦௦௨௦). 

துணைக்குடும்பம் 3. மோரேஸி (௩4௦௭௧௦௦௧௨௨). 

துணைக்குடும்பம் 4. கன்னாபினேஸி (௨௩௨10௨௦௧௧௦). 

குடும்பம் ௨ உல்மேஸி 

(Family: ULMACEAE) 
50 பேரினங்களையும், 150 சிற்நினங்களையும் கொண்டது. பெரும் 

பாலும் வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கிறது. 

வளர் இயல்பு: குறுஞ்செடிகளாகவும், மரங்களாகவும் உள்ளன. 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகள். இலைப்பரப்பு 
சமமற்றுச் சாய்வாக (017402) உள்ளது. எளிதில் உதிரும் தன்மை 

யுள்ள இலையடிச் செதில்களுடையன. சிலவற்றுள் இலைக்காம்பிடைச் 

செதில்களாக (1101614018 stipules) asi are. 

மலர்கள் : தனி மலர்களாகவோ அல்லது இலக்கோணத் 

திலுள்ள சைம் அல்லது ஃபேசிகல் (1785010156) மஞ்சரியிலோ இருக்



இரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்கள் 253 

கின்றன. ஒருபாலானவை. அரிதாகச் சிலவற்றுள் இருபாலானவை. 

உ.ம். உல்முஸ் ((1ம1டி). இருபக்கச் சமச்சீருடையவை, 

  
ge PAs ஜே ஆன் 

படம் 61 

Sifior Qflus saoO8c~ [Trema orientalis (Linn.) Blume.] 

1. வளர் இயல்பு; 2. wets; 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 

4, மலர் மொட்டு; 5. கனி; 6. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 

7... மலர் வரைபடம். 

51- மகரந்தத்தாள், ே-சூலகம்,
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இதழ் வட்டம்: 4-5 இதழ்கள் இணைந்தோ இணையாமலோ 

ஒருசீர் வரிசையில் உள்ளன. புல்லிகளைப் போன்று பசுமையாகவோ 

அல்லது நிறமற்றோ உள்ளன. இதழ்வட்டம் மணி வடிவத்தில் 

உள்ளது. இதழ்கள் ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் பொருந்தி 

யுள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : 4.5 மகரந்தத்தாள்கள், இதழ்களுக்கு 

எதிர்ப்புறமாக அமைந்துள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் 

கொண்டு நீளப்போக்கில் பிளக்கிறது. 

சூலகம் : மேற் சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்து ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டுள்ளது. ஒரு சூல் 
சூல் அறையில் தலைகீழாகப் பொருந்தியுள்ளது. அரிதாக இரண்டு 

சூல் அறைகளுடையது. உ.ம். உல்முஸ் (142005). இரண்டு சூல் 

தண்டுகளுள்ளன. 

கனி: ட்ரூப் (கெல்திஸ்--111) அல்லது சமாரா (உல்முஸ்-- 
Ulmus). 

விதைகள் : அகன்ற விதையிலைகளையும், முளைசூழ் தசை 
யுடையதாகவோ அல்லது இல்லாமலோ இருக்கலாம். சிலவற்றுள் 

விதையிலைகள் பல சுருக்கங்களையுடையன. உ.ம். கெல்திஸ் 
(Celtis). 

இத்துணைக்குடும்பத்தில் இரு பிரிவுகள் உள்ளன. 

1. உல்மியே (110௦௨6) : சமாரா என்ற இறகுக் கனியையும், 
நிமிர்ந்த கருவையும், முளைசூழ் தசையற்ற விதைகளையும் உடையது. 

உ-ம். உல்முஸ் (ஈய). 

2. கெல்திடியே (08111462௦6) : ட்ரூப் வகைக் கனியையும், 

வளைந்த கருவையும் சுருக்கங்களைக் கொண்ட விதையிலைகளையும் 

உடையது. உ.ம். கெல்திஸ் (145). 

உர்த்திகேசி குடும்பத்திலுள்ள துணைக்குடும்பங்களுள் இது 

மிகவும் பின்னடைந்த குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. சிலவற்றுள் 

இருபாலான மலர்கள், சாய்வான இலைப்பரப்பு, உதிரும் இலையடிச் 

செதில்கள் சமாரா அல்லது ட்ரூப் வகைக்கனிகள் ஆகியவைகளைக் 

கொண்டு மற்றத் துணைக்குடும்பங்களிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. உல்முஸ் (11008) : எல்ம் மரம். இதன் மரம், விலையுயர்ந்த 
மரப்பெட்டிகள் செய்யப் பயன்படுகிறது. 
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2. கெல்திஸ் (15) : இதன் பல சிற்றினங்களின் விதைகள் 

உணவாகப் பயன் படுகின்றன. 

9, பிலேனிரா அபிலிகா (712௩8௨ abelica): இதன் மரம் 

சந்தன மரத்தைப் போன்று நறுமணமுடையது. மரப்பெட்டிகள் , 

கதவுகள் செய்யப் பயன்படுகிறது. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. Silom (Trema): சிறுமரம். மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி 

இலைகள். இலைப்பரப்பு சாய்வானது. மலர்கள் ஒருபாலானவை. 

வெவ்வேறு செடிகளிலோ, அல்லது இருபால் மலர்களும், ஒருபால் 

மலர்களும் ஒரே செடியிலோ இருக்கலாம். மலர்கள் சைம் மஞ்சரி 

யிலுள்ளன. 4.5 இதழ்களும், 4-5 மகரந்தத்தாள்களும், ஒரு சூல் 

அறையில் ஒரு சூல் உடைய சூலகமும் உள்ளன. ட்ரூப் கனி 

யுடையது. 

திரிமா ஓரியந்தாலிஸ் [1]. orientalis (Linn.) Bl]. 

2. ஹோலோப்தீலியா (11௦10006168) : பெரிய மரம். மாற்றடுக் 

கத்திலமைந்த தனி இலைகள். மலர்கள் இருபாலானவை. 4.8 இதழ் 

களும், 4-8 மகரந்தத்தாள்களும், ஒரு சூல் அறையில் ஒரு சூல் 

உடைய சூலகமும் உள்ளன. கனணி.-சமாரா. விதையிலை சுருக்கங் 

களுடையது. 

ஹோ. இந்தகிரிஃபோலியா [17. 40*ஜ11014௧ (₹௦்.) Planch.]. 

9. கெல்திஸ் (Celtis): மரம். மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி 

இலைகள். மலர்கள் ஒருபாலானவை. 4-5 இதழ்களும், 4.5 மகரந்தத் 

தாள்களும், ஒரு சூல் அறையுடைய சூலகமும், இரண்டு சூல்தண்டு 

களும் உடையன. கனி.ட்ரூப். விதையிலை அகலமானது. 

கெ. தெத்ராண்டரா (0, (208௩0௧ 7030), கெ. சின்ன 

மோமியா (0. cinnamomea Lindl.), கெ. வைடியை (0. எர்த் 

Planch.). 

குடும்பம் ண உர்த்திகேஸி 

(Family : URTICACEAE) 
49 பேரினங்களும், சுமார் 600 சிற்நினங்களும் இதில் அடங்கி 

யுள்ளன. பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் பூண்டுச்செடிகளாக வளர் 

கின்றன. உ.ம். பைலியா (2118, எலாதோஸ்தெம்மா (Elatos- 
temma), பெல்லியோனியா (Pecllionia). சில குறுஞ்செடிகளாக
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உள்ளன, உ.ம். லபோர்த்தியா (1,௨௦௨), பெளஸோல்ஸியா 

(ல2௦1212). அரிதாக மரங்களாக வளர்கின்றன. உ.ம். பொமிரியா 

(8௦/0௯012), வில்லிபுசூனியா (/111200௦௨). பெரும்பாலானவை 

  
படம் 62 

எலாதோஸ்தெம்மா ஸெஸிலி (181510500௧ 8698016 Forst.) 

1. வளர் இயல்பு; 3. ஆண் மலர்; 3, பெண்மலர்$ 4. ஆண் மலர் 

வரைபடம் $ 3, பெண் மலர் வரைபடம். 

130- பூவடிச் செதில்,
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சுனையுடைய உரோம வளரிகளைக் கொண்டுள்ளன. உ.ம். உர்த்திகா 

(Urtica), லபோர்த்தியா (1௨0௦15), உரியா (பீரரால). லேடக்ஸ் 

அற்றவை. 

தண்டு சதைப்பற்றுடையதாகவோ அல்லது நார் உடைய 

தாகவோ உள்ளது. புறத்தோல் ஸெல்களில் * சிஸ்டோலித் £ படி 

வங்கள் நிறையக் காணப்படுகின் றன. 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்திலோ அல்லது எதிரடுக்கத்திலோ 

அமைந்த தனி இலைகள். இலையடிச் செதில்களுடையவை. அரிதாகச் 

சிலவற்றுள் இலையடிச் செதில்களில்லை. உ.ம். பெரித்தேளியா 

(Parietaria). 

மலர்கள் ண: சைமோஸ் வகை மஞ்சரியுள் உள்ளன. பலவற்றில், 

நெருக்கமான மலர்களையுடைய ஹெட் மஞ்சரியுள்ளது. அரிதாகத் 

தனி மலர்களாக உள்ளன. ஒருபாலானவை. ஆண், பெண் மலர்கள் 

ஒரே செடியிலோ அல்லது வெவ்வேறு செடிகளிலோ உள்ளன. 

வெகு அரிதாக இருபாலானவை. உ-ம். பெரித்தேரியா (1 வர6வ:12) . 

இதழ்கள் இரு சீர்வரிசையில் உள்ளன. 

இதழ் வட்டம் : இரண்டு வட்டங்களில், வட்டத்திற்கு 4-5 

இதழ்களாக உள்ளன. இணைந்தோ அல்லது இணையாமலோ இருக் 

கின்றன. சிலவற்றுள் ஓவ்வொரு வட்டத்திலும் இரண்டு இதழ்களே 

உள்ளன. தொடு இதழமைவில் பொருந்தியுள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: நான்கு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

சிலவற்றுள் 3-5 தாள்கள் உள்ளன. தாள்கள் இணையாதவை. 

மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு நீளப்போக்கில் வெடிக் 

கிறது. திடீரென வெடித்து, மகரந்தத் தூள்கள் புகை மண்டலம் 

போல் வெளிப்படுகின்் றன. 

சூலகம் : மேற் சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

ஆகியது. ஆனால் பின்புறமுள்ள சூல் இலை வளமையடையா ததால், 

ஒரு சூல் அறை மட்டுமுள்ளது. சூல் அறையில் ஒரு சூல் அடித்தள 

விளிம்பு ஒட்டமைவில் உள்ளது. சூல்முடி மயிரிழை போன்ற வளரி 

களைக் கொண்டுள்ளது. 

கனி: ட்ரூப் அல்லது அகின் உலர்கனி. நிலைத்த இதழ் வட்டத் 

தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 

விதைகள் : நிமிர்ந்த கருவையும், எண்ணெய்ப் பசையுடைய 

முளைசூழ் தசையையும் கொண்டுள்ளன. 

ஆ--17
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இக்குடும்பம் மற்றக் குடும்பங்களை விட மிகவும் முன்னேற்ற 
மடைந்த குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. பொமீரியா நீவியா (Boehmeria ஈஸ்) : இதன் தண்டி 
லிருந்து மிக நீளமான நார் எடுக்கப்படுகிறது. 

2. பைலியா (11168), பெல்லியோனியா (711௦4௨) போன்ற 
வைகள் கண்ணாடி வீடுகளிலும், தொட்டிகளிலும் மலர்ச் செடிகளாக 
வளர்க்கப்படுகின் றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. எலாதோஸ்தெம்மா (18120081110௨) : சதைப் பற்றுடைய 
தண்டைக் கொண்டுள்ள பூண்டுச் செடிகள். இலையடிச் செதில் 

களுடையன. மலர்கள் ஒருபாலானவை. ஆண் மலர்களில் 4-5 
இதழ்களும், பெண் மலர்களில் 3-5 இதழ்களும் உள்ளன. 4-5 
மகரந்தத்தாள்களும், ஒரு சூல் அறையுடைய சூலகமும் உள்ளன. 

விதைகள் முளைசூழ் தசையற்றவை. 

st. ஸெஸிலி (8. 5655116 Forst.), +. yGH@s gb (E. acumi- 
natum Brongn.), 6. goflumgs gid (E. cuneatum Wt.). 

2. பெளஸோல்ஸியா (௦௦2௦1212): பூண்டுச் செடிகள் . இலைகள் 
மூன்று நரம்புகளையுடையன. மலர்கள் ஒருபாலானவை. பெண் 

மலரில் 2-4 இதழ்களும், ஆண் மலரில் 4-5 இதழ்களும் உள்ளன. 

3 அல்லது 4-5 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. கனி--அகீன் உலர்கனி. 

Quer. sdSereflar [P. zeylanica (Linn.) Benn.], Quer. Qui 
gsreri_om (P. Pentandra Benn.), Quer. Seog cr Slow (P. neilgher- 
rensis Wt.). 

3. oGunigsslwe (Laportea): பூண்டுச் செடிகளாகவோ 
அல்லது சிறு மரங்களாகவோ உள்ளன. ச௬ுனையுடைய வளரிகளைக் 

கொண்டுள்ளன. மலர்கள் ஒருபாலானவை. 4-5 இதழ்களும், 

4.5 மகரந்தத் தாள்களும் உள்ளன. சூற்பை சாய்வாக உள்ளது. 

கனி--அகீன். விதை--அகன்ற விதையிலைகளை உடையது. 

©. GgsiHeplsv (L. terminalis Wt), ல. கிரினுலாத்தா 
(L. crenulata Gaud.). 

4. பெல்லியோனியா (1861110012) : பூண்டுச் செடிகள். மலர்கள் 
ஒருபாலானவை. 5 இதழ்களும், 5 மகரந்தத்தாள்களும், 5 மலட்டுத் 

தாள்களும், ஒரு சூல் அறையுடைய சூலகமும் கொண்டுள்ளது. 

பெ. ஹெய்னியானா (1. ரகக 747604.)
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குடும்பம் : மோரேஸி 

(Family : MORACEAE) 
73 பேரினங்களையும், சுமார் 1,000 சிற்நினங்களையும் கொண்டுள் 

ளது. வெப்ப மண்டலங்களில் நன்கு வளர்கின்றன. 

  
படம் 63 

1. மோருஸ் ajsoua (Morus alba Linn.)—eusrti இயல்பு; 2. ஃபிக்குஸ் 

குலோமராத்தா (11005 ஐிரர2(க& 7௦.) -வளர் இயல்பு; 3. மோருஸ் 

(34௦:18)--ஆண் மலர்? 4. பெண்மலர்$ 5. மஞ்சரியின் நீள் வெட்டுத்தோற்றம்; 

6& 7. ஃபிக்குஸ் (11:௦05)--பெண் மலர்கள் ; 8. மோருஸ் (14௦10௨)--ஆண் மலர் 

வரைபடம்; 9. பெஷ் மலர் வரைபடம்,
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வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் மரங்களாகவும், குறுஞ்செடி 

களாகவும் உள்ளன. அரிதாகப் பூண்டுச் செடிகளாக வளர்கின்றன. 

உ.ம். டோர்ஸ்தீனியா (1௦15021414), ஃபிக்குஸ் ரிபன்ஸ் (17100 repens). 

ஃபிக்குஸ் (1100) பேரினத்தின் பல இனங்கள், பெரிய கிளைகளை 

யுடைய மரங்களாக வளர்கின்றன. இக்கிளைகளில் இருந்து பருத்த 

விழுதுகள் தோன்றி, கீழ்நோக்கி வளர்ந்து பூமியில் வேரூன்று 

கின்றன. தண்டு, இலைகள் ஆகியவற்றுள் லேடக்ஸ் நிரம்பியுள்ள து. 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகள். இலையடிச் 

செதில்களுடையவை. இலையடிச் செதில்கள் இணையாமலோ 

அல்லது இலைக்காம்பினுள் இணைந்தோ (112௧௨10182) உள்ளன. 

இலை மொட்டுகளைப் பாதுகாப்பாக மூடியுள்ளன. இலைமொட்டு 

விரிந்தவுடன், இலையடிச் செதில்கள் உதிர்ந்து, தண்டில் வடுக்களை 

உண்டாக்குகின்றன. உட்புறத்திசுவில் * சிஸ்டோலித் * படிவங்கள் 

நிறையக் காணப்படுகின் றன. 

மலர்கள் ண அடிப்படையில் சைமோஸ் மஞ்சரியில் உள்ளன. 

ஆனால் பெரும்பாலானவற்றுள் . மஞ்சரியின் தோற்றம் மாறுபட் 

டுள்ளது. 

சிலவற்றுள் கேட்கின் (கே) அல்லது அமென்டம் (கறம 01000) 

மஞ்சரி உள்ளது. உ.ம். மோருஸ் (14௦10). மக்லூரா (14௨௦107௧) 
என்ற பேரினத்தில் ஹெட் மஞ்சரி உள்ளது. 

ஃபிக்குஸ் (111005) இனங்களில் ஹைபாந்தோடியம் (14றகா- 
மயி என்ற சிறப்புவகையான மஞ்சரி உள்ளது. இது சைம் 

வகையைச் சேர்ந்தது. மஞ்சரித்தளம் குவிந்து குடுவை போன்று 

காணப்படுகிறது. இதன் உட்புறத்தில் மிகச்சிறிய ஆண், பெண், 

கால் (வே!) எனப்படும் மலட்டுப் பெண் மலர்கள் ஆகிய மூன்று 

வகை மலர்கள் காணப்படுகின்றன. குடுவை போன்ற மஞ்சரித் 

தளத்தின் நுனியில் ஒரு சிறு நுழைவாயில் (0214016) உள்ளது. இம் 
மஞ்சரி இளங்கனி போன்ற தோற்றமுடையது. 

டோம்ஸ்தீனியா (012௨) என்ற பேரினத்தில் சினாந்தியம் 
(Coenanthium) என்ற தட்டு போன்ற மஞ்சரி உள்ளது. 

இதில் மலர்கள் சைம் வகையில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள் 

ஒருபாலானவை. 

இதழ் வட்டம் : இரண்டு வட்டங்களில் வட்டத்திற்கு இரண்டு 
இதழ்களாக மொத்தம் நான்கு இதழ்கள் உள்ளன. நிறமுடைய 

தாகவோ அல்லது நிறமற்றோ இருக்கின்றன. சிலவற்றுள் 1-2 இதழ் 

களே உள்ளன. உ.ம். ஃபிக்குஸ்.
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மகரந்தத்தாள் வட்டம்: பெரும்பாலானவற்றுள் நான்கு 

மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சிலவற்றுள் இரண்டு தாள்கள் 

உள்ளன. உ.ம். மோருஸ் (14௦108), ஆர்தோகார்புஸ் (4760081000), 

CGunitsvSour (Dorstenia). மகரந்தத்தாள்கள் இணையாமல் 

உள்ளன. 

சூலகம் : மேற் சூற்பையுடையது. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்துள்ளது. ஆனால் ஒரு சூல் இலை வளமை பெருமல் ஓரிலைச் 

சூலகமாக உள்ளது. ஒரு சூல் அறையில் ஒரு சூல் தலைகீழாகப் 

பொருந்தியுள்ளது. இரண்டு சூல்தண்டுகள் உள்ளன. 

கனி: ட்ரூப் கனிகளைக் கொண்ட திரள்கனி. உ.ம். மோருஸ் 

(74௦708). சிலவற்றுள் ஸொரோஸிஸ் (800818) எனப்படும் கூட்டுக் 

கனி. உ.ம். ஆர்தோகார்புஸ் (&ா1௦௦க1றட). ஃபிக்குஸ் (Ficus) 

ApPermasis sn¢Garenfluuh (Syconium) ssp சதைக்கனியாக 

உள்ளன. 

விதை : முளைசூழ் தசையையும், வளைந்த கருவையும் உடையது. 

மகரந்தச் சேர்க்கை: ஒருபாலான மலர்களையுடையதால் 

அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. 

ஃபிக்குஸ் காரிகா (Ficus கோ[கக) என்ற இனத்தில் அயல் 

மகரந்தச் சேர்க்கை ஒரு வகையான பூச்சியால் ஏற்படுகிறது. இந்த 

இனத்திலும், மற்ற இனங்களிலும், பிலாஸ்டோஃபேகா (18510011௨௦) 

என்ற ஒரு குளவியால் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. 

இக்குளவி மஞ்சரியுள் புகுந்து அங்குள்ள பெண் மலர்களில் உள்ள 

சூற்பையைத் துளையிட்டு உட்சென்று முட்டைகளை இடுகின்றன. 

இவ்வாறு ஒரு மஞ்சரியிலிருந்து மற்றொரு மஞ்சரிக்குச் செல்லும் 

பொழுது, அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. மஞ்சரியில் இரு 

வகைப் பெண் மலர்கள் உள்ளன. ஒரு வகையின் சூலகம் நீளமான 

சூல்தண்டுடையது. இதன் சூல்முடி உரோம வளரிகளைக் கொண் 

டுள்ளதால் குளவி சூற்பையினுள் சென்று முட்டைகள் இடமுடிவ 

தில்லை. இவ்வகைப் பெண் மலர்களில் கருவுறுதல் ஏற்பட்டு 

விதைகள் உண்டாகின்றன. ஆகவே இவற்றிற்கு விதை மலர்கள் 

(Seed flowers) என்று பெயர். மற்றொரு வகைப் பெண் மலர் 

குட்டையான சூல்தண்டுடையது. இம் மலர்களின் சூற்பையில் 

மட்டும் குளவிகள் முட்டைகளிடுகின்றன. இம்மலர்களுக்குக் “கால்” 

(வே! கள) எனப் பெயர். இவை இனப்பெருக்கத்தில் பங்கு 

பெறுவதில்லை. 

ஃபிக்குஸ் காரிகா (171௦0 ௨1௦) இனத்தில் ஏற்படும் மகரந்தச் 

சேர்க்கை நன்றாக அறியப்பட்டுள்ளது. இவ்வினத்தில் இரண்டு
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வகைகள் உள்ளன. ஒரு வகை கேப்பிரிஃபிக்குஸ் (வேறா்1௦08) 

எனப்படும்! இது காட்டு அத்தி ஆகும். இன்னொரு வகை 

டொமஸ்திகா (19௦௯851402) எனப்படும். இது தோட்டங்களில் 

பயிரிடப்படுகிறது. காட்டத்தியிலுள்ள மகரந்தத் தூள்கள் குளவி 

யினால் தோட்ட அத்தியின் சூல்முடிக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு 

மகரந்தச் சேர்க்கையில் ஈடுபடும்பொழுது காட்டத்தியிலுள்ள “கால்” 

மலர்களில் முட்டைகளிடுகிறது. ஓவ்வொரு ஆண்டும் மூன்று 

முறைகள் குஞ்சுகள் பொறிக்கின்றன. இவ்வாறு மூன்று பருவங்களில் 

உண்டாகும் குளவிகள், மூன்று பருவங்களில் தோன்றும் பெண் மலர் 

களில் மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுத்துகின்றன. மலரின் வளர்ச்சிப் 

பருவமும், குளவியின் வளர்ச்சிப் பருவமும் ஒத்திருக்கின்றன. 

இக்குடும்பம் உல்மேஸி குடும்பத்தைவிட முன்னேற்றமடைந்த 
குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. ஃபிக்குஸ் காரிகா வகை டொமஸ்திகா (171008: கோர்ச var. 
domestica): நாட்டு அத்திமரம். இதன் முற்றிய மஞ்சரி சுவை 
யானது. 

2. ஆர்தோகார்புஸ் ஹித்திரோஃபில்லுஸ் (42000கறப5 11616. 
2001ட1105) : பலா. இதன் கனிகள் சுவையானவை. 

3. ஆ. இன்சைஸா (&. 1௦182): ரொட்டிப் பலா. இதன் 
இளங் கனிகள் கறியாகச் சமைத்து உண்ணப்படுகிறது. 

4. Gorge இண்டிகா (8௦18 1௦010௨): மல்பெரி மரம். 
இதன் இலைகள் பட்டுப் புழுவிற்கு உணவாகிறது. முதிர்ந்த கனிகள் 

உண்ணப்படுகின் றன. 

5. ஃபிக்குஸ் எலாஸ்திகா (17. 6185(10௨) : இதன் லேடக்ஸ் 
இரப்பர் தயாரிக்க உதவுகிறது. ் 

6. ஸ்த்ரெபுலுஸ் அஸ்பர் ($ஸ்1 06 வற): இதன் சர 
ச௬ுரப்பான இலைகள், தந்தம், மரச்சாமான்கள் முதலியவைகளை 

மெருகாக்க உதவுகின் றன. 

7. ஃபிக்குஸ் பெங்காலன்ஸிஸ் (1, bengalensis) — ஆலமரம், 
ஃபிக்குஸ் ரிலிஜியோஸா (11. 1611210௦58)--அரசமரம் ஆகியவை நிழல் 
தரும் மரங்களாக சாலை ஓரங்களில் வளர்க்கப் படுகின் றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. டோர்ஸ்தீனியா (19௦௭81) : பூண்டுச்செடிகள். இலைகள் 
மாற்றடுக்கத்திலுள்ளன. இலையடிச் செதில்கசுடையன. அகன்ற
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தட்டு போன்ற மஞ்சரியில் ஒருபாலான மலர்கள் நெருக்கமாக 

அமைந்துள்ளன. இரண்டு இதழ்களும், 1-3 மகரந்தத் தாள்களும், 

ஒரு சூல் அறையுடைய சூலகமும் உள்ளன. சூல் தண்டு சூற்பை 

யின் பக்கவாட்டில் இருந்து தோன்றுகிறது. 

டோ. இண்டிகா (19. 1௦01௦௨ 1121ம்.) . 

2. ஸ்த்ரெப்லுஸ் (512010ட) : குறுஞ்செடிகளாகவோ அல்லது 
மரங்களாகவோ உள்ளன. லேடக்ஸ் நிரம்ப உள்ளது. மலர்கள் 

ஹெட் அல்லது ஸ்பைக் மஞ்சரியில் உள்ளன. ஒருபாலானவை. 

4 இதழ்களும், 4-5 மகரந்தத் தாள்களும், ஒரு சூல் அறையுடைய 

சூலகமும் உள்ளன. 

ஸ்ட். அஸ்பர் (5. ஊற 1,௦ய.). 

3. பிக்குஸ் (171009) : மரங்களாகவோ அல்லது குறுஞ்செடி 

களாகவோ உள்ளன. சில தொற்றுத் தாவரங்களாக உள்ளன. 

லேடக்ஸ் நிரம்ப உள்ளது. இலைகள் மாற்றடுக்கத்தில் அல்லது 

அரிதாக எதிரடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. இலையடிச் செதில் 

களுடையன. மலர்கள் ஹைபாந்தோடியம் (1]றவம்1௦041ம) என்ற 

சதைப் பற்றுள்ள குடுவை போன்ற மஞ்சரியில் உள்ளன. நான்கு 

வகையான மலர்கள் உள்ளன. அவை ஆண், பெண், கால், நூடர் 

(ஸு) எனப்படும். 2-6 இதழ்களும் ஒன்று அல்லது இரண்டு 

மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. சூலகம் ஒரு சூல் அறையுடையது. 

கால் மலர்களின் சூற்பையில் குளவிகள் முட்டையிடுகின்றன. நூடர் 

மலர்களில் பால் உறுப்புகள் இல்லை. 

ஃபிக்குஸ் பெங்காலன்ஸிஸ் (1. bengalensis Linn.), ஃபி. ரிலிஜி 

Guren (F. religiosa Linn.), 29. @Georwgrssm (F. glomerata 

Roxb.), 9. aslewifin (F. hispida Linn. 1), ஃபி. புமிலா (F. pumila 

Linn.). 

குடும்பம் : கன்னாபினேஸி 

(Family : CANNABINACEAE) 

இரண்டு பேரினங்களையும் மூன்று சிற்றினங்களையும் உடைய 

மிகச் சிறிய குடும்பம். வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்பவை. 

வளர் இயல்பு: நிமிர்ந்த (கன்னாபிஸ்--கேக18) அல்லது 

சுழற்கொடியாக (ஹுமுலுஸ்--11ய 00108) உள்ள பூண்டுச் செடிகள், 

நறுமணம் பொருந்தியவை, லேட்க்ஸ் அற்றவை,
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இலைகள் : மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகள். கையன்ன 

மடல்களையுடையன. இலையடிச் செதில்குடையன. 

  
படம் 64 

1, ஹுமுலுஸ் லூடுலுஸ் (மரபி lupulus 14) -வளர் இயல்பு? 

2. கன்னாபிஸ் ஸெதிவா (கேம 9௨ 140.) --வளர் இயல்பு. 

மலர்கள் ண தெருக்கமாக அமைந்த சைமோஸ் மஞ்சரியில் 

உள்ளன. ஒருபாலானவை,. ஆண், பெண் மலர்கள் வெவ்வேறு செடி 

களில் உள்ளன. 

இதம் வட்டம்: ஆண் மலரில் 5 இதழ்கள் உள்ளன. ஒழுங் 
கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. பெண் மலரில் இதழ்கள் மிகச் 
சிறியவை. இதழ் வட்டம் கோப்பை போன்றுள்ளது. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஐந்து மகரந்தத் தாள்கள் இதழ் 

களுக்கு எதிர்ப்புறமாக அமைந்துள்ளன. மகரந்தப்பை உள்நோக்கி 

யுள்ளது.
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சூலகம் : ஒரு சூல் இலையால் ஆகியது. ஒரு சூல் அறையில் 
ஒரு சூல் தலைகீழாகப் பொருந்தியுள்ளது. இரண்டு சூல் தண்டுகள் 

உள்ளன. 

விதை : வளைந்து சுருண்ட கருவையோ (ஹுமுலுஸ்--11மாம0/05) 

அல்லது வளைந்த கருவையோ (கன்னாபிஸ்--கேோ2௨15) கொண் 

டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. sere Meo Gewgslon (Cannabis sativa): a@ners Oey. 

இதன் இலைகளிலிருந்து கஞ்சா என்ற போதைப் பொருள் தயாரிக்கப் 

படுகிறது. 

2. ஹுமுலுஸ் லுபுலுஸ் (Humus lupulus): இதன் தண்டி 

லிருந்து நார் எடுக்கப்படுகிறது. 

குடும்பம் ற: கெஸுவாரினேஸி 

(Family : CASUARINACEAE) 

ஒரு பேரினத்தையும், 60 சிற்றினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

வெப்ப மண்டலங்களில் (பெரும்பாலும் ஆஸ்த்திராலியா நாட்டில்) 

உள்ள வறட்சியான, மணல் பாங்கான இடங்களில் நன்றாக வளர் 

கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பல கிளசாகளைக்கொண்ட உயரமான மரமாக 

வளர்கிறது. 

இலைகள் : நான்கு முதல் பதினாறு செதில் இலைகள் வட்டடுக்கில் 

உள்ளன. செதில்கள் யாவும் இணைந்து, கணுவைச் சுற்றிலும் 

மெல்லிய உறை போன்றுள்ளது. தண்டின் கணுவிடைப் பகுதியில் 

பல மேடுகளும் பள்ளங்களும் நீளவாக்கில் செல்கின் றன. 

மலர்கள் : ஒருபாலானவை. ஆண் மலர்கள் கிளையின் நுனியில் 

உள்ள கேட்கின் மஞ்சரியில் உள்ளன. பெண் மலர்கள் கிளைகளின் 

நுனியில் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. 

மலர்கள் இதழ்களற்றுள்ளன. ஆண் மலர்கள் நான்கு சிறிய 

பூக்காம்புச் செதில்களின் கோணத்திலிருந்து தோன்றுகின் றன. 

ஆண் மலரில் ஒரே ஒரு மகரந்தத்தாள் மட்டுமுள்ளது. மகரந்தப்பை 

அடியிலிணைந்தது. நான்கு அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. நீளப் 

போக்கில் பிளக்கிறது.
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பெண் மலர் பூவடிச் செதிலின் கோணத்தில் தோன்றுகிறது. 

இரண்டு பூக்காம்புச் செதில்கள் உள்ளன. இரண்டு சூல் இலைகளால் 

இணைந்து, ஒரு சூல் இலை மட்டும் வளமை பெற்றுள்ளது. இதில் 

  
படம் 65 

கெஸுவாரினா இக்யிசித்தி- போலியா (கெமலார்ப த equisetifolia Forsk.) 

1, வளர் இயல்பு (ஆண் மஞ்சரியுடன்); 2. ஆண் மஞ்சரி; 3. ஆண் 

மஞ்சரியின் ஒரு பகுதி; 4, மகரந்தத்தாள் $ 5. ஆண் மஞ்சரியின் நீள்வெட்டுத் 

தோற்றம்; 6. பெண்மஞ்சரி$; 7. பெண் மலர்; 8. கனி; 9. ஆண் மஞ்சரியின் 

அமைப்பைக் காட்டும் படம்; 10, பெண் மலர் வரைபடம். .
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இரண்டு சூல்கள் சூலகச் சுவரொட்டமைவில் உள்ளன. ஆனால் 
பெரும்பாலும் ஒரு சூல் மட்டும் வளர்ச்சியடைகிறது. சூல்தண்டு 

மிகவும் குட்டையானது. இரண்டு சூல்முடிகள் உள்ளன. 

கனி: ஒரு விதையுள்ள சமாரா (8௨௯௨1௨). கடினமான பூவடிச் 

செதிலும், இரண்டு பூக்காம்புச் செதில்களும் கனியை மூடியுள்ளன. 

கனி முற்றியவுடன், இச்செதில்கள் காப்சூல் போன்று விரிகின்றது. 

பல கனிகள் ஒன்றாுகக்கூடி, கூம்பு போன்ற கடினமான கூட்டுக் 

கனியாக உள்ளது. 

எங்லர் (௦21) இக்குடும்பத்தை இரு விதையிலைத் தாவரக் 
குடும்பங்களுள் வகைபடுத்தி, மிகவும் பின்னடைந்த குடும்பமாகக் 

கருதுகிறார். 

ரென்டல் (18016 1892), வெட்ஸ்டின் (14/2161ம0) ஆகியோர் 
இக்குடும்பத்தை அமெந்திஃபெரே (&௩௦80111072௦) என்ற வரிசையில் 

வைத்துள்ளனர். 

பெஸ்ஸி (6௩ 1897), ஹேலியர் (17811), ஹட்சின்சன் 
(Hutchinson), puGum (Tippo 1938) ஆகியவர்கள் இதை மிகவும் 
முன்னேற்றமடைந்த குடும்பமாகக் கருதுகின்றனர். பெஸ்ஸி (885563) 

தனது வகைபாட்டில், இதை முதலில் ஸாபின்டேலிஸ் (5௨ற1௦௦165) 

தொகுதியிலும், பின்பு ரோசேலிஸ் (15௦58185) தொகுதியிலும் வகை 

படுத்தியுள்ளார். 

ஹட்சின் சன் (1101௦145௦0 1926) இக்குடும்பம் ஹமா மெலிடேஸி 
(பூவா 6]11020௦26) குடும்பத்திலிருந்து தோன்றியது எனக் கருது 

கிறார். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

QaenraurMe(Casuarina)alsr பல இனங்களின் மரங்கள் 
விறகுக்காகப் பயிரிடப்படுகின்றன. கட்டிட வேலைகளுக்கு முட்டு 

களாகவும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.
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(Families of Monocotyledons) 

விதையில் ஒரு விதையிலை மட்டுமுள்ளது. பெரும்பாலும் முளை 

சூழ்தசை கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலானவை பூண்டுச் செடிகளாக 

இருக்கின்றன. தண்டின் உள்ளமைப்பில் வாஸ்குலார் தி வரை 

யுற்றவை. தண்டு குறுக்கு வளர்ச்சியற்றது. இலைகள் ஒரு போக்கு 

நரம்பமைப்புடையன . மலர்கள் மூன்றங்கங்களைக் கொண்டுள்ளன. 

பெந்தமும் ஹுக்கரும் ஒரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்களை 
எட்டு வரிசைகளில் வகைபடுத்தியுள்ளனர். ஒவ்வொரு வரிசையும் 

தொகுதிகளாக வகைபடுத்தாமல், நேரிடையாகக் குடும்பங்களாக 

வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வரிசை : மைக்ரோஸ்பர்மே 

(Series: MICROSPERMAE) 
சூலகம் கீழ்ச் சூற்பையுடையது, ஒரு சூல் அறை கொண்டு 

பல சூல்களைச் சூலகச் சவர் ஓட்டமைவில் உடையது. அரிதாக 

மூன்று சூல் அறைகளில், சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் கொண் 

டுள்ளன. விதைகள் மிகச் சிறியவை, முளைசூழ் தசையற்றவை. 

குடும்பம் £ஜ ஹிட்ரோகேரிதேஸி 

(Family: HYDROCHARITACEAE) 

16 பேரினங்களையும், 90 இனங்களையும் கொண்ட குடும்பம். 

நீர் நிலைகளில் வாழும் நீர்வாழ் செடிகளாக உள்ளன. வெப்ப 

மண்டலத்தில் நன்கு பரவியுள்ளன.
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வளர் இயல்பு: நீரில் அமிழ்ந்துள்ள நீர்வாழ் பூண்டுச் 

செடிகள். உப்பு கலந்த கடல் நீரிலும், குளம், குட்டை ஆகிய நீர் 

நிலைகளிலும் காணப்படுகின் றன. 

  Qs Pays ஜே து 

படம் 06 

ஹிட்ரோகேரிஸ் மோர்சுஸ்--ரானே (1374001815 0௦75081226) 

1. ஆண் செடி; 2. பெண் மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 3. சூற்பை 

குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் $ 4. வல்லிஸ்னீரியா ஸ்பைராலிஸ் (*7/௨1116௩6ர் 

ஹ1ர2115)--ஆண், பெண் செடிகள் $ 5. ஹிட்ரோகேரிஸ் (Hydrocharis)— 4per 

மலர் வரைபடம்; 6. பெண் மலர் வரைபடம். 
ே-சூற்பை,
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அரிதாக நீர் மட்டத்தில் மிதக்கும் தாவரங்களாக உள்ளன. 

உ.ம். ஹிட்ரோகேரிஸ் (113-ஈம்௦௦112115). 

இலைகள் : தண்டிலிருந்து தெர்குதியாக இலைகள் தோன்று 

கின்றன. மாற்றடுக்கத்திலோ அல்லது எதிரடுக்கத்திலோ அல்லது 

வட்டடுக்கத்திலோ அமைந்துள்ளன. இலைக்காம்பற்றவை. இலைப் 

பரப்பு பல வகையான அமைப்புடையது. 

மலர்கள் ன: தனி மலர்களாகவோ அல்லது அம்பல், ஸ்பேடிக்ஸ் 

மஞ்சரிகளிலோ காணப்படுகின்றன. ஒருபாலானவை. வெவ்வேறு 

செடிகளில் காணப்படுகின்றன. அரிதாக இருபாலானவை, உ.ம். 

ஒத்திலியா (01:11). ஆரச் சமச்சீருடையவை. அரிதாக இருபக்கச் 

சமச்சிருடைய மலர்கள் சிலவற்றுள் உண்டு. உ.ம். வல்லிஸ்னீரியா 

(விரல). பூவடிச் செதிலுடையன. 

இதழ் வட்டம் : இரண்டு வட்டங்களில், வட்டத்திற்கு மூன்று 

இதழ்களாக மொத்தம் ஆறு இதழ்கள் உள்ளன. இதழ்கள் இணை 

யாதவை. வெளி வட்ட இதழ்கள் புல்லிகளை ஒத்திருக்கின்றன. உள் 

வட்ட இதழ்கள் அல்லிகளைப் போன்று நிறமுடையவை. ஒழுங்கற்ற 

திருகிதழமைவில் உள்ளன. ் 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஆண் மலர்களில் மூன்று முதல் பல 
மகரந்தத் தாள்கள் இருக்கின்றன. பல வட்டங்களில் அமைந் 

துள்ளன. தாள்கள் இணையாதவை. மகரந்தப்பை இரண்டு 

அறைகளை உடையது. நீளப்போக்கில் பிளக்கிறது. 

சூலகம்: கீழ்ச் சூற்பையுடையது. இரண்டு முதல் பல சூல் 

இலைகளால் இணைந்துள்ளது. ஆனால் ஒரு சூல் அறை மட்டும் 

கொண்டு, 3-6 சூலகச் சுவர் ஒட்டமைவில் பல சூல்களைக் கொண்டி 

ருக்கிறது. சூல் ஒட்டுகள் மையம் நோக்கி வளர்ந்து அச்சு சூல் ஒட்டு 

போன்று தோன்றுகிறது. பல சூல்முடிகள் காணப்படுகின்றன. 

கனி: பெர்ரி போன்ற வெடியாக் கனிகளைக் கொண்டுள்ளன. 

விதைகள் : மிகச் சிறியவை. முளைசூழ் தசையற்றவை. 

மகரந்தச் சேர்க்கை: நீரின் உதவியால் ஏற்படும் அயல் 
மகரந்தச்சேர்க்கை. வல்லிஸ்னீரியா (711௦12) என்ற பேரின த்தில் 
ஏற்படும் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை தனிச் சிறப்புடையது. ஆண், 
பெண் மலர்கள் வெவ்வேறு தாவரங்களில் உள்ளன. தாவரங்கள் 

நீரில் மூழ்கியுள்ளன. மகரந்தச் சேர்க்கையின் பொழுது இருவகை 
மலர்களும் நீர்ப் பரப்பிற்ருக் கொண்டுவரப்படுகின்றன. ஆண் 
மலர்கள் ஸ்பேடிக்ஸ் என்ற மஞ்சரியில் உள்ளன. பெண் மலர்கள்
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தனி மலர்களாக நீண்ட மெல்லிய மலர்க் காம்பிஷையுடையன. 

மலர்க் காம்பு சுருளும் தன்மையுடையது. 

_ ஆண் மலர்கள் பருவம் அடைந்ததும் ஆண் மஞ்சரியிலிருந்து 

விடுபட்டு நீரில் மிதக்கின்றன. இதன் பூவிதழ்கள் விரிவடைந்து 

படகு போன்ற அமைப்புடையதால், மலர்கள் எளிதில் மிதக்கின் றன. 

மலரிலுள்ள இரண்டு மகரந்தத்தாள்கள் வெளிதோக்கியுள்ளன. 

மகரந்தப்பை வெடித்து, மகரந்தத்தூள்கள் பசை போன்ற தொகுதி 

யாக இணைந்துள்ளன. இதே தருணத்தில் பெண் மலர்கள் நீண்ட 

.மலர்க்காம்பு கொண்டு நீர்மட்டத்தில் மிதக்கின்றன. ஆண் மலர் 

கள், பெண் மலர்களிடத்து மிதந்து வருகையில், பெண் மலருக்குள் 

புகுந்து ஆண் மலரிலுள்ள மகரந்தத் தூள்களின் தொகுதி பெண் 

மலரிலுள்ள சூல் முடியில் ஒட்டிக்கொள்கிறது. மகரந்தச் சேர்க்கை 

ஏற்பட்டவுடன், பெண் மலரின் நீண்ட காம்பு பல சுருள்களாகச் 

சுருண்டு, மலரை நீரின் அடியில் கொண்டுவரப்படுகிறது. 

ஹிட்ரோகேரிஸ் (17700௦0௨18) என்ற பேரினம் நீரில் மிதந் 
திருப்பதாலும், அதன் மலர்கள் கவர்ச்சியாக உள்ளதாலும் பூச்சி 

களால் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. 

ஹட்சின்சன் (Hutchinson) இக்குடும்பத்தை மூன்று துணைக் 
குடும்பங்களாக வகைபடுத்தியுள்ளார். 

1. வல்லிஸ்னீரியாய்டியே (*7க111510710168௦) 

2. தலாஸியாய்டியே (1 1:18554014086) 

3. ஹேலோ.பிலாய்டியே (11௨1௦0141௦10௦2௦) 

இவற்றில் வல்லிஸ்னீரியாய்டியே துணைக்குடும்பம் மிகப் 

பெரியது. பிரிட்டன் (1௦0), ஸ்மால் (5ய02பி1), அப்ரம்ஸ் (492வாடி) 

ஆகியவர்கள் இதை வல்லிஸ்னீரியேஸி (/வ115061120626) என்ற 

தனிக் குடும்பமாகக் கருதுகின்றனர். 

ஹிட்ரோகேரிதேஸி குடும்பம் பூதோமேஸி (Butomaceae) 

குடும்பத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. ஆனால் கீழ்ச் சூலக 

மலர்கள், இணைந்த சூலகம் ஆகியவைகளைக் கொண்டு அதனின்று 

இக்குடும்பம் வேறுபட்டுள்ளது. 

ஸ்மால் (Small) என்பவர் ஹிட்ரோகேரிதேலிஸ் (119:47001வ1- 

1வீ68) என்ற வரிசையில் ஹிட்ரோகேரிதேஸி (13914:௦௦%2714௨00௨௦), 

எலோடியேஸி (81௦0௨௦::6) ஆகிய இரு குடும்பங்களை வகை 

படுத்தியுள்ளார்.
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இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. ஒத்திலியா (0௮615) : தண்ணீரில் மூழ்கி வாழும் பூண்டுச் 

செடி. இலைக்காம்பு நீரின் ஆழத்திற்கேற்றவாறு நீளமுடையது. 

மலர்கள் இருபாலானவை, தனி மலர்களாக உள்ளன. மூன்று புல்லி 

களும், மூன்று பெரிய அல்லிகளும், 3-5 வட்டங்களில் 6.15 மகரந்தத் 

தாள்களும், 6 அறைகளைக் கொண்ட நீண்ட சூலகமும், பல சூல் 

களும், 6-9 சூல் தண்டும் உடையது, 

ஓ. அலிஸ்மாய்டஸ் [0. alismoides (L) Pers.]. 

2. வல்லிஸ்னீரியா (*/க1118பவர்க) 2 தரைமட்டத் தண்டைக் 
கொண்டு நீரில் மூழ்கி வாழும் தாவரம். இலைகள் நீள் வடிவானவை, 

ஆண், பெண் மலர்கள் வெவ்வேறு செடிகளில் உள்ளன. ஆண் 

மலர்கள் ஸ்பேடிக்ஸ் மஞ்சரியுள் உள்ளன. பெண் மலர்கள் நீண்ட 

பூக்காம்புடையன. மூன்று இதழ்களசுடையன, ஆண் மலரில் 1.3 

மகரந்தத்தாள்களும், பெண் மலரில் மூன்று சூல் இலைகளையும் மூன்று 

சூல் முடிகளையும் உடைய சூலகமும் உள்ளன. 

வே. ஸ்பைரேலிஸ் (7. spirallis Linn.). 

3. ஹிட்ரிலா (1ய்ம்12): நீரில் அமிழ்ந்துள்ளது. இலைகள் 

வட்டடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள் ஒருபாலானவை. மூன்று 

புல்லிகளும், மூன்று அல்லிகளும், மூன்று மகரந்தத்தாள் களும் 

உள்ளன. பெண் மலரில் ஒரு சூல் அறையில் பல சூல்களுடைய 
சூலகமும், 2-3 சூல்தண்டும் உள்ளன. - ட 

ஹி. வெர்திசில்லேதா [11]. 72711௦11147௧ (1. 8.) ௩௦727--வேலம் 
பாசி. 

குடும்பம் : ஓர்கிடேஸி 

(Family: ORCHIDACEAE) 

450 பேரினங்களையும், சுமார் 17,000 சிற்நினங்களையும் கொண்ட 
குடும்பம். உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: இக்குடும்பத் தாவரங்கள் யாவும் பல பருவப் 
பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. அவை வாழும் சுற்றுப் புறத்திற் 
கேற்றவாறு வளர் இயல்பு மாறுபடுகிறது, 

பல தரைத் தாவரங்களாக உள்ளன. உ.ம், வேனில்லா 
(Vanilla), யுலோஃபியா (Eulophia), GamACerfwmr (Habenaria), 

ஸெத்திரியம் (Satyrium).
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சில தொற்றுத் தாவரங்கள். உ-ம். ஒபிரோனியா (௦௦8:௦௦48), 

டென்ட்ரோபியம் (Dendrobium), sureittm (Vanda). 

  
படம் 67 

யூலோ.ஃபியா இனம் (Eulophia sp.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 3. சூற்பை 

குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 4. ராஸ்டெல்லம் $; 5. பொலினியும் $ 6. மலர் 

வரைபடம். 

ே-சூற்பை, 82--தேன் குழல். 

சில மட்குண்ணிகளாக (Saprophytes) வளர்கின்றன. உ.ம், 

எபிபோ கும் (Epipogum). 

ஆ-18
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பெரும்பாலானவை நுனிவளரா இணைக் கிளை தலுள்ள மட்ட நிலத் 

goirsm_& (Sympodial rhizome) Garabr@ib, Fv பொய்க் குமிழ்த் 

தண்டைக் (05600௦ 00௦) கொண்டும் வளர்கின்றன. தொற்றுத் 

தாவரங்களில் பல, ஒரு பாதக் கிளைதலைக் (18௦௦௦௦0121) கொண்ட 

மட்ட நிலத் தண்டைக் கொண்டு வருடா வருடம் வளர்ந்து கொண்டு 

செல்கிறது. இன்னும் சிலவற்றுள் முக்கிய தண்டின் நுனி வளர்ச்சி 

விரைவில் நின்று விடுகிறது. இதனால் பல பக்கக் கிளைகள் நுனி 

வளரா இணைக் கிளைதலைப் போன்று தோன்றி வளர்கின்றன. ் 

Car: sors தாவரங்களில், பருத்த பல சல்லிவேர்கள் 

காணப்படுகின்றன. தொற்றுத் தாவரங்களில் வெலாமன் (761௨௧0) 

என்ற காற்று வேர்கள் தண்டின் கணுவிலிருந்து! தோன்றுகின்றன. 

இவ்வேர்களின் உள்ளமைப்பில் * வெலாமன் £ எனப்படும் திசு 

உள்ளது. இது மழை நீரை உறிஞ்சி, தாவரத்திற்கு வேண்டிய 

நீரைத் தருகிறது. 

மட்குண்ணிகளின் வேர்கள் பலவகைக் காளான்களுடன் 

(1497௦01128) கூட்டு வாழ்க்கை நடத்துகின்றன. 

இலைகள் : மாற்றடுக்கத்தில் அல்லது எதிரடுக்கத்தில் அல்லது 

வட்டடுக்கத்தில் அமைந்த தனி இலைகளாக உள்ளன. இலைகள் 

பருத்து, சதைப்பற்றுள்ளனவாக இருக்கின்றன. சிலவற்றுள், இலைகள் 

மெல்லிய சருகு போன்ற செதில்களாக மாற்றமடைந்துள்ளன. பெரும் 

பாலானவற்றின் இலைகள், மெல்லிய சருகு போன்ற இலையுறையால் 

தண்டை மூடியுள்ளன.. இலைகள் நீண்டு குறுகியும், முட்டை வடி 

வாகவும் அல்லது வட்டமாகவும் உள்ளன. 

மட்குண்ணிகளில் இலைகளில்லை. இலைகள் ஒரு போக்கு நீரம் 

புடையன. 

மலர்கள்: தண்டின் நுனியிலோ அல்லது இலைக் கோணத் 

திலோ உள்ள Gusflacd (Panicle) அல்லது ஸ்பைக் (Spike) 

மஞ்சரியில் உள்ளன. அரிதாகத் தனி மலர்களாக உள்ளன. இரு 

பாலானவை. வெகு அரிதாக ஒருபாலானவை. ஒழுங்கற்று, இரு 
பக்கச் சமச்சீருடையன. பூவடிச் செதிலுடையன. மலர் தன்னைத் 

தானே 180 ? கோணத்தில் சுற்றிக் கொள்வதால் மலரின் கீழ்ப்பக்க 

உறுப்புகள் மேல் பக்கத்திற்கும், மேல் பக்க உறுப்புகள் கீழ்ப்பக்கத் 

திற்கும் கொண்டு வரப்படுகின்றன. இச்சுழற்சிக்கு ரீசூபினேஷன் 
(Resupination) ster Guu. 

இதழ் வட்டம் : இதழ்கள் இரண்டு வட்டங்களில் வட்டத்திற்கு 
மூன்றாக, மொத்தம் ஆறு இதழ்கள் உள்ளன. வெளி வட்ட 
இதழ்கள் புல்லிகளையும், உள்வட்ட இதழ்கள் அல்லிகளையும் ஓத்திருக்
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கின்றன. வெளி வட்டத்திலுள்ள தனி இதழ் மலரின் மேற்புற 

முள்ளது. ஆனால் பூக்காம்புச் சுழற்சிக்குப் பிறகு கீழ்ப்புறம் 

கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. உள்வட்டத்தில் உள்ள இதழ்களில், 

நடுவில் உள்ள இதழ் மிகப் பெரியதாகவும், உருவத்திலும், நிறத் 

திலும் மாறுபட்டதாகவும் உள்ளது. இதற்கு லெபல்லம் (1,௨௦11020) 

எனப் பெயர். *லெபல்லம் ? பல உருவத்திலிருக்கலாம். சிலவற்றுள் 

மிதியடி போன்றும் (சிப்ரிபீடியும்--ஜேறம்ற£0மம), குவ போன்றும் 

(கோரிஸாந்தஸ்--000088011168), இன்னும் சிலவற்றுள் பலவாருகப் 

பிளவுபட்டும் உள்ளன. பூக்காம்புச் சுழற்சிக்குப் பிறகு லெபல்லம் 

மலரின் மேல்புறம் காணப்படுகிறது. பல இனங்களில் பூத்தேன் 

குழலைக் கொண்டுள்ளது. அரிதாக உள் வட்டத்திலுள்ள இரண்டு 

பக்க இதழ்கள் வளராமல் உள்ளன. உ.ம். கோரிஸாந்தஸ் (௦ர- 

5ஊ11165)., சிலவற்றுள் இவை மயிழைகள் போன்றுள்ளன. உ.ம். 

oi1AGy ese (Epicranthes). 

லெபல்லத்தின் அமைப்பியலைப் பற்றிப் பல கருத்துகள் தெரி 

விக்கப்பட்டுள்ளன. 

டார்வின் (0ஊ1ம) கருத்துப்படி பக்கவாட்டிலுள்ள இரண்டு 

வெளிவட்ட மகரந்தத் தாள்களும், உள்வட்டத்திலுள்ள தனி 

இதழும் இணைந்ததே லெபல்லம் எனப்படுவது. 

பி. ஜி. எல். ஸ்வாமி (1948) அவர்களின் மலரின் உள்ளமைப்பு 

ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில், லெபல்லம், உள்வட்டத்திலுள்ள 

ஒரு இதழால் ஆனது. இது மகரந்தத்தாள்களுடன் இணைவதில்லை. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: அடிப்படையில் இரண்டு வட்டங் 

களில், வட்டத்திற்கு மூன்று தாள்களாக மொத்தம் ஆறு மகரந்தத் 

தாள்கள் இருந்திருக்க வேண்டும். இத்நிலையிலிருந்து இரு மாறு 
பாடுகள் காணப்படுகின்றன. இக்குடும்பத்தின் டையாண்ட்ரே 

(01ஷஹ.3௨6௦) பிரிவில் வெளிவட்டத்திலுள்ள மூன்று தாள்களில் 

இரண்டு வளர்ச்சியடைவதில்லை. மூன்றாவது தாள் கவர்ச்சியுடைய 

மலட்டுத்தாளாக மாற்றமடைந்துள்ளது. உள் வட்டத்திலுள்ள 

மூன்று மகரந்தத்தாள் களில், பக்கவாட்டில் உள்ள இரண்டு தாள்கள் 

வளமையுடையதாகவும் மூன்றாவது தாள் வளமை பெருபலும் 

உள்ளது. உ.ம். சிப்ரிபீடியும் (ஜேறர1்ற60மயாடு. 

மோனாண்ட்ரே (1,8௦0௨0786) பிரிவில், வெளி வட்டத்திலுள்ள 

மூன்று தாள்களில் முன் பக்கத்திலுள்ள ஒரு தாள் மட்டும் வளமை 

பெற்று, மற்ற இரண்டு தாள்கள் வளமை பெறாமல் உள்ளன. உள் 

வட்டத்திலுள்ள மூன்று தாள்கள் வளமை பெறாமல் உள்ளன. 

பெரும்பாலானவை மோஞுண்ட்ரே பிரிவில் உள்ளன. இவற்றின் 

மலர்களிலுள்ள வளமை பெற்ற ஒரு மகரந்தத்தாள், மலரின் நடுவி
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லுள்ள பூத்தளக் காம்பால் ஆகிய * காலம்? (வேய) என்ற 
உறுப்பின் நுனியில் உள்ளது. 

டையேண்ட்ரே பிரிவில் உள்ள இரண்டு வளமையுடைய 
தாள்களும் காலம் உறுப்பின் பக்கவாட்டில் அமைந்துள்ளன. 

மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. மகரந்தத் 

தூள்கள் நான்கு நான்காகவோ அல்லது எல்லாத் தூள்களும் ஒருங் 

கிணைந்து பொலினியம் (Pollintum) story தொகுப்பாகவோ 
உள்ளன. ஒவ்வொரு மகரந்தப்பையிலும் இரண்டு முதல் எட்டு 

பொலினியா (28110௧) உள்ளன. பொலினியம், மெல்லிய நூல் 

போன்ற காடிகல் (கேபம்1௦16) என்ற உறுப்பைக் கொண்டுள்ளது. 

சூலகம் : கீழ்ச் சூற்பையுடையது. மூன்று சூல் இலைகளால் 

இணைந்த சூற்பையில் ஒரு சூல் அறை மட்டுமுள்ளது. இதில் பல 

சூல்கள் சூலகச் சுவர் ஓட்டிய சூல் அமைப்பில் உள்ளன. அரிதாகச் 

சூற்பை மூன்றறைகளைக் கொண்டுள்ளது. இதில் பல சூல்கள் அச்சு 

சூல் ஓட்டமைவில் தலை கீழாகப் பொருந்தியுள்ளன. உ.ம். ஃபிராக்மி 
Siwy (Phragmipedium). 

சூல்தண்டு srevib (Column) உறுப்பில் இணைந்துள்ளது. மூன்று 

சூல்முடிப் பிரிவுகள் உள்ளன. டையேண்ட்ரே பிரிவில் இம்மூன்று 

சூல்முடிகளும் வளமை பெற்று மகரந்தச் சேர்க்கையில் பங்கு 

பெறுகின் றன. : 

ஆனால் மோனாண்ட்ரே பிரிவில், மூன்று சூல்முடிகளில் இரண்டு 

வளமை பெற்றும் மூன்றாவது வளமை பெறாமல் ராஸ்டெல்லம் 

(௩௦௯1௯) என்ற உறுப்பாக மாற்றமடைந்துள்ளது. இவ்வுறுப்பு 

வளமையுடைய மகரந்தத்தாளினடியில் அமைந்துள்ளது. இது 

மகரந்தச் சேர்க்கையில் பங்கு பெறுகிறது. 

கனி: காப்சூல் வெடிகனி, 

விதை: பல, மிகச் சிறிய விதைகள் உள்ளன. முளைசூழ் 
தசையற்று, மிகச் சிறிய கருவைக் கொண்டுள்ளன. 

இக் குடும்பம் இரண்டு துணைக் குடும்பங்களாக வகைபடுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

துணைக் குடும்பம் 1. டையேண்ட்ரே 

(Sub-family 1. DIANDRAE) 

இதன் மலர்களில் இரண்டு வளமை பெற்ற பகரந்தத்தாள்கள் 
உள்ளன. மூன்று சூல் முடிகளும் வளமை பெற்று மகரந்தச்சேர்க் 

கையில் பங்கு பெறுகின் றன.
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இத் துணைக் குடும்பம் பல பிரிவுகளாக வகைபடுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

பிரிவு 1. சிப்ரிபீடியே (நேறார்ற௦04௨௦) : மலர்கள் ஒழுங்கற்றவை. 

் இரண்டு மகரந்தத்தாள்கள் வளமை பெற்றுள்ளன. 

வெளி வட்டத்திலுள்ள ஒரு தாள் கவர்ச்சியான மலட்டுத் 

தாளாக மாற்றமடைந்துள்ளது. லேபல்லம் மிதியடி, 

போன்றுள்ளது. சூற்பை ஒரு சூல் அறையுடையது. 

உ.ம். சிப்ரிபீடியும் (நேறாம்ற601010). 

பிரிவு 2. அபோஸ்தேஸியே (40542516௧6) மலர்கள் ஒழுங் 

டட கானவை. சூலகம் மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண் 

டுள்ளது. 

உ-ம். அபோஸ்தேஸியா (&௦542542). 

இப் பிரிவு, பலரால், அபோஸ்தேஸியேசி (%005851௧0686) என்ற 

தனிக் குடும்பமாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ள து. 

துணைக் குடும்பம் 2. மோனாண்ட்ரே 

(Sub-family 2. MONANDRAE) 

வளமை பெற்ற ஒரு மகரந்தத்தாள் உடையது. மூன்று சூல் 

முடிகளில் இரண்டு வளமை பெற்றும், ஒன்று ராஸ்டெல்லம் என்ற 

உறுப்பாக மாற்றமடைந்தும் உள்ளது. 

லிண்ட்லே (1101-) என்பவர் இத் துணைக்குடும்பத்தை ஆறு 

. பிரிவுகளாக வகைபடுத்தியுள்ளார். 

பகுதி 1. பொலினியம் பசையுடையது. 

பிரிவு 1. Gown & Aig. Cw (Mclaxideae): பொலினியத்தில் *காடிகல்* 

என்ற உறுப்பு இல்லை. ் 

பிரிவு 2. எபோடெண்ட்ரியே (18ற௦0௦147086) ண காடிகல் என்ற 

் உறுப்புள்ளது. 

பிரிவு 3. வாண்டியே (7௧0886) 2 காடிகல் என்ற உறுப்பும், 

சூல் முடிச் சுரப்பிகளும் உள்ளன. 

பகுதி 2. மகரந்தத்தாள்கள் உலர்ந்து தனித்தனியாக உள்ளன. 

Giflay 4. gedit Gus (Ophrydeac): மகரந்தப்பை . காலம் ? 

ட் நுனியிலுள்ள து. 

GQhle 5. gs flgnAGw (Arethusicac): மகரந்தப்பை மூடி போன் 

றுள்ளது. : :
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பிரிவு 6, நியோத்தியே (186011486௦) : மகரந்தப்பை சூல் முடிக்குப் 

பக்கவாட்டிலுள்ளது. 

மகரந்தச் சேர்க்கை: தேனீக்களால் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை 

ஏற்படும் வகையில் மலரின் உறுப்புகள் அமைந்துள்ளன. பெரிய 

மலர்களாலும், பலவகை நிறமுடைய இதழ்களாலும், நறுமணமுடைய 

தாலும் தேனீக்கள் மலரை நாடி வருகின்றன. லெபல்லத்திலுள்ள 

தேன் குழலில் தேன் நிரம்பியுள்ளது. மேலும் லெபல்லம், தேனிக்கள் 

அமரும் மேடையாக அமைகிறது. தேனி, தனது உறிஞ்சியால், 

தேன்குழலை அடைந்து தேனை உறிஞ்சும் பொழுது, அதன் தலைப் 

பாகம் ராஸ்டல்லத்துடன் உள்ள சூல்முடியைத் தள்ளுகிறது. 

ராஸ்டல்லத்துட௪ன் பொலினியா யாவும் 'காடிகல் என்ற உறுப்பால் 

ஓட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. ராஸ்டல்லம் சற்றே தள்ளப்படும் 

பொழுது, அதோடு ஒட்டிக்கொண்டுள்ள பொலினியா வெளியில் 

வருகின்றன. பொலினியத்திலுள்ள பசையுள்ள முளை தேனீயின் 

தலையில் ஒட்டிக்கொள்கிறது. தேனீ அடுத்த மலரை நாடிச் 

செல்லும் பொழுது, முதலாவது மலரிலிருந்து கொண்டு வந்த பொலினி 

யத்தை அதன் சூல்முடியில் சேர்த்து அயல் மகரந்தச்சேர்க்கை 

ஏற்படுகிறது. உ.ம். ஒர்க்கிஸ் (௦19), ஒஃபிரிஸ் (றய). 

பல இனங்களில் மகரந்தச் சேர்க்கை வெவ்வேறு முறையில் 

ஏற்படுகிறது. எல்லா வகை மகரந்தச் சேர்க்கையும் தேனிக்களால் 

ஏற்படுபவையாகும். 

ஓர்கிடேஸி குடும்பம் ஓர் இயல்பான குடும்பமாகக் கருதப் 

படுகிறது. ஒர்க்கிட் மலர்கள் மிகவும் சிக்கலான அமைப்புகளைக் 

கொண்டுள்ளன. இம்மலர் வகைகள் லிலியேஸி (1111206௧6௦) 
அல்லது அமாரில்லிடேஸி (.&௦௦௨911144௦௦௨௦) குடும்ப மலர்களிலிருந்து 
தோன்றியிருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. surefladeom (Vanilla): இதன் கனியிலிருந்து * வேனிலின் ? 
(Vanillin) stotm வாசனைப் பொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது 
ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட் ஆகியவற்றில் நறுமணத்திற்காகவும், ௬ுசிக் 

காகவும் சேர்க்கப்படுகிறது. 

2. பல இனங்கள், அவைகளின் அழகிய மலர்களுக்காகப் 
பயிரிடப்படுகின்றன. மற்ற மலர் வகைகளைவிட ஓர்கிட் மலர்கள் 

... மிகவும் கவர்ச்சியுடையவை. 

உ.ம். டென்ட்ரோபியும் ((020040%4மம0), சிப்ரிபீடியும் (நேறா1- 
pedium), oyu (Cymbidium), wGeor..Gwa (Eulophia), 
கால்தா (Caltha), GemOGerfwm (Hebenaria).
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இக் குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. யூலோஃபியா (13ய1௦ற148) : தரையில் வாழும் பூண்டுச் செடி. 

தரைமட்டக் கிழங்குடையது. பொய்க்குமிழ்த் தண்டுடையது. 

மலர்கள் ரெசிமோஸ் மஞ்சரியில் உள்ளன. லெபல்லம் தேன் 

குழலுடையது. மகரந்தப்பை * காலம்? நுனியிலுள்ளது. 2-4 

பொலினியா உள்ளன. சூலகம் ஒரு சூல் அறை. யுடையது. கனி-- 

காப்சூல். 

யு. எபிடென்ட்ரியா (8. 1402௦௨ ட்ரீ), யூ. கிரேமினியா 

(E. graminea Lindl), wy.@eieflg (E. culenii Fischer), wy. GoaGor 

sv GtAlwer (E. macrostachya Lindl). 

2. ஹேபினேரியா (17ஸ்௦௦௨12): தரையில் வாழ்கின்ற பூண்டுச் 

செடி. வேர்க்கிழங்குடையது. நுனியில் உள்ள ரெசிம் மஞ்சரி 

யுடையது. இரண்டு அல்லது மூன்று உள்வட்ட இதழ்கள் 

உள்ளன. 

லேபல்லம் 2-3 மடல்களுடையது. நீண்ட தேன் குழலுடையது. 

உ பொலினியா உள்ளன. 2 சூல் முடிகள் உள்ளன. 

Gan. Carmalamitey (H. longicarnu Lindl), ஹே. லோங்கி 

araacyam (H. longicalcarata A. Rich), Gam. 9-.Meflew (H. 

offinis Wt.). 

3. evsasiifluyo (Satyrium): வேர்க்கிழங்குகளைக் கொண்ட 

தரைவாழ் பூண்டுச் செடிகள். மலர்கள் ஸ்பைக் மஞ்சரியில் 

உள்ளன. லெபல்லம் 2 தேன் குழல்களுடையது. 2 பொலினியா 

உள்ளன. 

செ. GuuGesirev (S. nepalense Don.). 

4, வாண்டா (7௨.38): தொற்றுத் தாவரம். பூண்டுச் செடி 

யாகவோ அல்லது குறுஞ் செடியாகவோ உள்ளது. இலைகள் 

சதைப்பற்றுடையன. மலர்கள் ரெசிம் மஞ்சரியில் உள்ளன. 

லெபல்லம் பைபோன்றோ அல்லது தேன் குழல் கொண்டோ இருக் 

கிறது. இரண்டு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

வா. பார்விஃபுலோரா (37. parviflora Lindl.), வா. தெஸ்ஸ 

asm (V. tessellata Hook.), வா. suCGugiomgssm (V. spathulata 

Spreng.). 

மற்றும், ஒபிரோனியா (0௦ ௦ம்5), மைக்ரோஸ்டைலிஸ் 

(Microstylis,) Guile (Liparis), &Coremacr (Coelogyne), Foy. 

wo (Cymbidium), ஸேக்காலேபியும் (8௨௦௦௦1௨100), ஸ்பைராந்தஸ் 

(Spiranthes), லுய்ஸியா (1மம்ச்௨) போன்ற பேரினங்கள், ஊட்டி; 

கோடைக்கானல் போன்ற மலைகளில் எளிதில் கிடைக்கின்றன.
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வரிசை ௨ எபிகைனே 

(Series: EPIGYNAE) 

இதழ்கள் இருசீர் வரிசையில் உள்ளன. உள் வட்டத்திலுள்ள 

இதழ்கள் அல்லிகளை ஒத்திருக்கின்றன. கீழ்ச் சூலகமுடையது. 

விதைகளில் அதிக அளவு முளைசூழ் தசை உள்ளது. 

குடும்பம் ன ஸைதாமினியே 

(Family : SCITAMINEAE) 

பெரும்பாலும் பல பருவப் பூண்டுச் செடிகலாக் கொண்ட பெரிய 

குடும்பம், மட்ட நிலத்தண்டுடையன, இலைகள் நெருக்கமாக 

அமைந்து பொய்த் தண்டுடையன. 

மலர்கள் பெரியனவாகவும், கவர்ச்சியாகவும் உள்ளன. இரு 

பாலானவை. இருபக்கச் சமச் சீருடையன, சில சமச் சீரற்றுள்ளன. 

இதழ்கள் இரு சீர்வரிசையில் அமைந்துள்ளன. வட்டத்திற்கு மூன்று 

இதழ்களாக மொத்தம் ஆறு இதழ்கள் உள்ளன. உள்வட்டத்தி 

லுள்ள இதழ்கள் அல்லிகளை ஒத்திருக்கின்றன. அடிப்படையில் 

ஆறு மகரந்தத்தாள்கள் இரண்டு வட்டங்களில் இருக்கின்றன. 

ஆனால் மகரந்தத்தாள்களின் எண்ணிக்கை . குறைந்து பலவற்றுள் 

ஒரு மகரந்தத்தாள் மட்டுமுள்ளது. மற்றத் தாள்கள் மலட்டுத்தாள் 

களாக இருக்கின்றன. சூலகம் கீழ்ச் சூற்பையுடையது, மூன்று 

சூல் இலைகளால் இணைந்து, மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டு, 

சூல்களை அச்சு சூல் அமைவில் கொண்டுள்ளது. 

பெந்தமும் ஹாக்கரும் இக்குரடும்பத்தை நான்கு துணைக் 

குடும்பங்களாக வகைபடுத்தியுள்ளனர். எங்லரும் பிரான்டலும் 

ஸைதாமினே வரிசையில், இவைகளை நான்கு தனிக் குடும்பங்களாக 

வகைபடுத்தியுள்ளனர். 

குடும்பம் ண மூஸேஸி 

(Family : MUSACEAE) 
5 பேரினங்களும், 150 சிற்றினங்களும் இக்குடும்பத்திலுள்ளன. 

பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பொய்த் தண்டைக் கொண்டு மரம் போன்ற 
தோற்றமுடைய பெரிய பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. அரிதாகத் 

தென்னை மரம் போன்ற கிளைதலற்ற தண்டுடைய பெரிய மரமாக
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வளர்கிறது. உ.ம். ராவினலா (7%ஊஸ532), மட்ட நிலத் தண்டினைக் 
கொண்டு பல பருவங்களுக்கு வாழ்கின்றன. 

பி   
படம் 68 

மூசா பேரடிஸியாகா (11088 ற௮7201812௦௧ 140.) 

1. வளர் இயல்பு; 2, மஞ்சரி; 3. பூவடிச் செதிலுடன் கூடிய மலர்கள் $ 

4. மலர்; 5 மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 6& 7. பூவிதழ்; 8. சூற்பை 

குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 9. இருபாலுடைய மலர் வரைபடம். 
ம--பூவடிச் செதில்; ே-சூற்பை$; 51--மகரந்தத்தாள் ; 

58--சூல்முடி, 

இலைகள் : இரு வரிசைகளில் நெருக்கமாக அமைந்துள்ள தனி 

இலைகள். இலைக்காம்பின் அடியில் அகன்ற -காம்புறை உள்ளது.
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இவ்விலைக் காம்புறைகள் நெருக்கமாக அமைந்து பொய்த்தண்டு 

உண்டாகிறது. இலையின் நடுவில் தடித்த நடுதரம்புள்ளது. 
இதிலிருந்து பல பக்கநரம்புகள் இணைப் போக்காக விளிம்பை 

நோக்கிச் செல்கின்றன. நடுநரம்பு இலை நுனிக்கு அப்பால் பற்றுக் 

கம்பி போன்றுள்ளது. இவ்வுறுப்புக்குச் சிர்ரோஸ் (1056) எனப் 

பெயர், 

மலர்கள் £2 ஸ்பைக் அல்லது ஸ்பேடிக்ஸ் மஞ்சரியில் உள்ளன. 

மஞ்சரி பெரும்பாலும் தண்டின் நுனியிலும், அரிதாக இலைக்கோணங்் 

களிலும் (ராவினலா--13 வரவ) அமைந்துள்ளன. மஞ்சரித் 

தண்டைச் சுற்றிலும் பல காம்பற்ற மலர்கள், பல அடுக்குகளில் 

உள்ளன. ஒவ்வொரு அடுக்கிலுள்ள மலர்களும் ஒரு பெரிய மடலால் 

($றக௩க) மூடப்பட்டுள்ளன. இருபாலானவை அல்லது ஒரு 

பாலானவை. ஒருபாலானவையாயிருப்பின் ஆண் மலர்கள் 

மஞ்சரியின் மேல் புறத்திலும், பெண் மலர்கள் மஞ்சரியின் கீழ்ப் 

புறத்திலும் இருக்கின்றன. இருபக்கச் சமச் சீருடையவை. 

இதழ் வட்டம்: இரண்டு வட்டங்களில் வட்டத்திற்கு மூன்று 

இதழ்களாக மொத்தம் ஆறு இதழ்கள் உள்ளன. இதழ்கள் இணை 

யாமலோ அல்லது பலவாறாக இணைந்தோ உள்ளன. இதழ்கள் 

சமமற்றவை. 

மூஸா (1408) பேரினத்தில், வெளி வட்டத்திலுள்ள மூன்று 

இதழ்கள், உள் வட்டத்தின் முன்புறமுள்ள இரண்டு இதழ்களுடன் 
இணைந்துள்ளன. உள் வட்டத்திலுள்ள பின்புறம் உள்ள இதழ் 

மட்டும் இணையாமல், சிறு குழல்போன்ற அமைப்பைக் கொண் 

டுள்ளது. 

ஹெலிகோனியா (17611௦௦04௨) என்ற பேரினத்தில், உள்வட்டத் 

திலுள்ள பின்புற இதழ் மிகச் சிறியதாக உள்ளது. 

ராவினலா (௩2௧௮15) என்ற பேரினத்தில் உள்வட்டத்திலுள்ள 
பின்புற இதழைத் தவிர மற்ற இதழ்கள் பெரியவையாகவும் 

சமமாகவும் உள்ளன. 

இதழ்கள் ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : அடிப்படையில் 6 மகரந்தத்தாள்கள் 
இரண்டு வட்டங்களில் வட்டத்திற்கு மூன்றாக உள்ளன. அரிதாக 

இவ் ஆறு தாள்களும் வளமையடைந்துள்ளன. உ-ம். ராவினலா 

(௩ஊளவிலு. பெரும்பாலானவற்றுள் ஐந்து தாள்கள் வளமை பெற்றும் 

கீழ்ப்புறமுள்ள தாள் மட்டும் மலட்டுத் தாளாகவும் உள்ளது. 

மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. இணைப்புத்திசு 

நன்கு வளர்ந்துள்ளது.
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சூலகம் : கீழ்ச் சூறர்பை கொண்டுள்ளது. மூன்று சூல் இலை 

களால் இணைந்து மூன்று சூல் அறைகளை உடையது. ஒவ்வொரு 

சூல் அறையிலும் ஒன்று முதல் பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஓட்டமைவில் 

உள்ளன. சூல்தண்டு மெல்லியதாக உள்ளது. மூன்று சூல்முடிகள் 

உள்ளன. 

கனி : நீண்டு பருத்த பெர்ரி வகைச் சதைக்கனி. அரிதாகக் 

காப்சூல் வெடிகனி உடையது. உ.ம். ஸ்திரிலித்ஸியா (5026111212). 

விதை: முளைசூழ் தசையற்றது. சிலவற்றுள் ஏரில் (&111) 

உள்ளது. உ.ம். ராவினலா (௩88௮2) . 

சைதாமினே துணைக் குடும்பங்களுள் இக்குடும்பம் மிகவும் 

பின்னடைந்த குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால், ஒரு விதை 

யிலைத் தாவரக் குடும்பங்களின், முன்னேற்றமடைந்த குடும்பங்களுள் 

ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. மூஸா பேரடிஸியாகா (40௯௨ நகாகம்1£௨௦௨) ண: வாழை. 

வாழையில் பல இனங்கள் உள்ளன. இவ்வினங்களில் கனிகள் 

சுவையானவை, ் 

2. மூசா டெக்ஸ்திலிஸ் (18ீப5௨ *1111) ஜ₹ இதன் இலைப் பட்டை 

யிலிருந்து * மனிலா ? என்ற நார் எடுக்கப்படுகிறது. 

3. பல இனங்கள் மலர்ச் செடிகளாகவும், மரங்களாகவும், 

பூங்காக்களிலும், வீடுகளிலும் வளர்க்கப்படுகின் றன. 

உ.ம். ராவினலா (வரவ), ஸ்திரிலித்ஸியா (5476111215), 

ஹெலிகோனியா (17611௦௦ப௨). 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. மூசா (Musa): நீண்டு வளர்ந்த பெரிய பூண்டுச் 

செடிகள். இலைக்காம்புறைகளால் பொய்த்தண்டு உண்டாகிறது. 

இலைகள் இருவரிசைகளில் அமைந்துள்ளன. நீண்டு அகலமாக 

உள்ளன. மலர்கள் இருபாலானவை அல்லது ஒருபாலானவை. 

ஆண், பெண் மலர்கள் ஒரே தாவரத்திலுள்ளன. ஸ்பேடிக்ஸ் என்ற 

மஞ்சரியுள் உள்ளன. பல மடல்களால் மூடப்பட்டுள்ளது. ஆண் 

மலர்களின் மஞ்சரியின் மேல்புறத்திலும், பெண் மலர்கள் அடிப் 

புறத்திலும் உள்ளன. இருபாலான மலர்கள் நடுவிலுள்ளன. இதழ் 

வட்டக் குழல் ஒரு புறம் கிழிந்துள்ளது. 3.5 மடல்களையுடையது. 

உள் வட்டத்திலுள்ள பின்புற இதழ் தனித்தும், மற்ற இதழ்கள்
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இணைந்துமுள்ளன. 5 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் கீழ்ச் 

சூற்பையுடையது. மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டு, ஒவ்வொரு 

அறையிலும் பல சூல்கள் உள்ளன. சூல்முடி 3-6 மடல்களை 

யுடையது. கனி--பெர்ரி. 

ap. GupyeSwrsm (M. paradisiaca Linn.), ap. Guiur 

(M. superba Roxb.), மூ. ரோஸேசியா (18. 088068 Jacg.). 

2௨. ராவினலா (%௩8ஊறவில) : தென்னை மரம் போன்ற நீண்ட 

தண்டுடைய மரம். பல இலைகள் தண்டின் நுனியில் தொகுதியாக 
விசிறி போன்றுள்ளது. மஞ்சரி இலைக் கோணத்திலுள்ளது. 6 
மகரந்தத்தாள்களும் வளமையடைந்துள்ளன. விதைகள் “* ஏரில்” 

உடையன. 

ரா. மடகாஸ்காரியன்ஸிஸ் (R. madagascariensis Sonn.)— 
விசிறி வாழை, 

குடும்பம் : ஜின்ஜிபரேஸி 

(Family: ZINGIBERACEAE) 

47 பேரினங்களும், சுமார் 1,400 சிற்றினங்களும் இதில் 

உள்ளன. வெப்ப மண்டலங்களிலும், மிதவெப்ப மண்டலங்களிலும் 

வளர்கின்றன. 

் வளர் இயல்பு: மட்டத் தண்டைக்கொண்டு, பல பருவங் 
களுக்கு வாழும் பூண்டுச். செடிகள். மட்டத்தண்டு நறுமணம் 

உடையது. காற்றுத்தண்டு குட்டையாகவும், இலைக்காம்பினடிப் 

பகுதிகளால் மூடப்பட்டுமுள்ளது. மட்டத் தண்டிலிருந்து பல. 

வேற்றிடத்து வேர்கள் தோன்றுகின்றன, இவை சல்லி வேர் 

களாகவோ (குர்குமா--மெலா) அல்லது பருத்துச் சதைப்பற்றுள்ள 

தாகவோ (குலோபா--01௦0%௨) உள்ளன. 

இலைகள் : இரண்டு வரிசைகளில் அமைந்துள்ளன. இலைக் 
காம்புடனோ அல்லது இலைக்காம்பற்றோ இருக்கின்றன. இலைக்காம்பி 

னடியில், மேற்புறத்தில் நாவடிவத்தில் விகுல் (142016) என்ற அமைப்பு 

உள்ளது. இலையின் நடுநரம்பிலிருந்து பல இணைப்போக்கு நரம்புகள் 

செல்கின்றன. 

மலர்கள்: ஸ்பைக் அல்லது ரெசிம் மஞ்சரியுள் உள்ளன. 

அரிதாகத் தனிமலர்களாகக் காணப்படுகின்றன. மலர்கள் பூவடிச் 

செதிலின் கோணத்தில் தோன்றுகின்றன. இருபாலானவை. கவர்ச்சி
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யுடையன. ஒழுங்கற்று இருபக்கச் சமச்சிருடையன. கீழ்ச் சூலகம் 

கொண்ட எபிகைனஸ் மலர்கள். 

  
படம் 69 

gaoviiefwm acrmenr (Alpinia galanga Sw.) 

1. வளர் இயல்பு; 2, மலர்$ 8 மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4, சூலகம்$ 5. மகரந்தத்தாள். . 

டேசூற்பை; 84-மகரந்தத்தாள் ; 8௨ சூல்முடி $ 1--லெபல்லம். 

இதழ் வட்டம்: இரண்டு வட்டங்களில், வட்டத்திற்கு மூன்றாக 

ஆறு இதழ்கள் உள்ளன. ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் உள்ளன.
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மகரந்தத்தாள் வட்டம்: அடிப்படையில் ஆறு மகரந்தத் 

தாள்கள் இரண்டு வட்டங்களில் இருந்திருக்கவேண்டும். ஆனால் 

மகரந்தத்தாள்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து உள்வட்டத்திலுள்ள 

கீழ்ப்புற மகரந்தத்தாள் மட்டும் வளமை பெற்றுள்ளது. உள்வட்டத்தி 

லுள்ள இரண்டு பக்க இதழ்களும் இணைந்து லெபல்லம் (labellum) - 

என்ற கவர்ச்சியான: உறுப்பாக மாற்றமடைந்துள்ளன. லெபல்லம் 

வளமை பெற்ற மகரந்தத்தாளைப் பாதுகாப்பாக மூடியுள்ளது. வெளி 

வட்டத்திலுள்ள மூன்று தாள்கள் வளமை பெறாமலோ அல்லது 

மலட்டுத்தாள்களாகவோ உள்ளன. மகரந்தப்பை இரண்டு அறை 

களைக் கொண்டு நீளப்போக்கில் பிளக்கிறது. 

மகரந்தத் தாள்களின் அமைப்பைப் பற்றிப் பல கருத்துகள் 

வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 

மகரந்தத்தாள்களின் வளர்ச்சி நிலையின் அடிப்படையில், 

மகரந்தத்தாள் வட்டத்தில் 6 மகரந்தத்தாள்கள் இரு வட்டங்களில் 

இருந்திருக்கின்றன. இவைகளில், உள் வட்டத்திலுள்ள கீழ்ப்புறத் 

தாள் மட்டும் வளமைபெற்று, அதே வட்டத்திலுள்ள மற்ற இரண்டு 

தாள்கள் லெபல்லமாக மாற்றமடைந்துள்ளன. வெளிவட்டத்திலுள்ள 

மூன்று தாள்கள் வளராமலோ அல்லது கவர்ச்சியான மலட்டுத்தாள் 

களாகவோ உள்ளன. 

இக்கருத்தை @M&onr (Eichler), omereab (Vantieghem) 

போன்றவர்கள் பின்பற்றுகின் றனர். 

இராபர்ட் பிரெளன் (1௦% நா) என்பவரின் கருத்துப்படி, 

வெளிவட்டத்திலுள்ள மேல்புறத்தாள் லெபல்லமாகவும் மற்ற இரு 

தாள்கள் மலட்டுத் தாள்களாகவும் உள்ளன. உள் வட்டத்திலுள்ள 

மூன்று தாள்களில் கீழ்ப்புறமுள்ள தாள் மட்டும் வளமை பெற்று, மற்ற 

இரண்டு தாள்கள் தேன் சுரக்கும் உறுப்புகளாக மாற்றமடைந் 

துள்ளன. இக்கருத்து, மலரின் தோற்ற வளர்ச்சி நிலையின் அடிப் 

படையில் கூறப்பட்டதன்று. மேலும், தேன் சுரக்கும் உறுப்புகள், 

மற்ற உறுப்புகளுக்குப் பின் தோன்றியவை, 

கிரிகரி (௦௪00, 1936) என்பவர் கருத்துப்படி, லெபல்லம் 
என்ற உறுப்பு, வெளிவட்டத்திலுள்ள மேல்புறத்தாளும், உள்வட் 

டத்திலுள்ள இரண்டு தாள்களும் இணைந்ததாகும். 

சூலகம் : கீழ்ச்சூற்பையுடையது. மூன்று சூல் இலைகளால் 
இணைந்து, மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டு, ஓவ்வொரு சூல் 

அறையிலும் பல சூல்களை அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் பெற்றுள்ளது. 

அரிதாகச் சிலவற்றுள், ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு பல 

சூல்களைச் சூலகச்சுவர் ஓட்டமைவில் பெற்றுள்ளது. உ-ம். குலோபா 
(Globba).
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கனி: காப்சூல் வெடிகனியாகவோ அல்லது பெர்ரி வகைச் 
சதைக்கனியாகவோ (அமோமும்--.க0௦0பா) உள்ளது. 

விதை : நிமிர்ந்த கருவையும், அதிக அளவான :முளைசூழ் தசை 
யையும் கொண்டுள்ளது. 

இக்குடும்பம், மற்றக் குடும்பங்களுடன் பல பண்புகளால் தொடர் 

புடையது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. ஜின்ஜிபர் ஒஃபிசினாலிஸ் (21௦210 ௦440ஈவீ18) : இஞ்சி. 
இதன் மட்டத்தண்டு மணம் பொருந்தியது. இது மருந்தாகவும், 
ருசிக்காக உணவு வகைகளிலும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது. 

2. குர்குமா GCeomman (Curcuma longa): weyser- மருந் 
தாகவும், உணவு வகைகளிலும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது. 

3. கு. அமாடா (0. ௨௭௨௦2) : மாங்காய் இஞ்சி. இது ஊறுகாய் 
செய்யப் பயன்படுகிறது. 

4. கு. அரொமாத்திகா (0. ௨௭௦௧௯2௨10௧) : கஸ்தூரி மஞ்சள். 

5. ஏலத்தேரியா கார்டமோமும் (13161கார்க Cardamomum) : 
ஏலக்காய்ச் செடி. இதன் கனிகள், விதைகள் வாசனையுடையவை, 

உணவு வகைகளில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின் றன. 

6. பல, மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின்றன. உ.ம். 

கோஸ்துஸ் (Costus), gydMeflum (Alpinia), @Georum (Globba), 

Gamip Aub (Hedychium), 9;Guorapb (Amomum). 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. குலோபா (0100௦8) : மண்ணுள் படர்ந்த மட்டத் 
தண்டினைக் கொண்ட பூண்டுச் செடிகள். நுனியில் உள்ள ஸ்பைக் 

மஞ்சரியில் மலர்கள் உள்ளன. 6 இதழ்கள் இருவட்டங்களில் 

உள்ளன. கவர்ச்சியான மலட்டு மகரந்தத்தாள்களுள்ளன. 

சூலகம் ஒரு சூல் அறையுடையது. சூல்கள் 3 சூலகச் சுவர் ஒட்டில் 

உள்ளன. கனி.காப்சூல். விதைகள் உரோம வளரிகளால் மூடப் 

பட்டுள்ளன. 

@Garur yao Guyr (G. bulbifera Roxb.), குலோபா 
Q-..9Cwr GGerevn (G. ophioglossa Wt.). 

2. அல்பினியா (411௨) : பல பருவப் பூண்டுச் செடிகள். மலர் 
நுனியில் உள்ள ஸ்பைக் மஞ்சரியில் உள்ள பூக்காம்புச் செதில்கள்
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பெரியவை. 6 இதழ்களுள்ளன. லெபல்லம் பெரியதாக உள்ளது. 

மகரந்தத்தானின் இழை அகலமானது. சூலகம் மூன்று சூல் அறை 

களைக் கொண்டுள்ளது. சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் உள்ளன. 

௮. கலாங்கா (&., ஐவ1க2க 5.)--சித்தரத்தை, ௮. கல்கராதா 

(A. calcarata Rose.). 

3. Gene & Alu (Hedychium): உயரமான பூண்டுச் 
செடிகள். பருத்த கிழங்குடையது. இலைகள் இரு வரிசைகளில் 

அமைந்துள்ளன. மலர்கள் நுனியில் உள்ள ஸ்பைக் மஞ்சரியில் 

நெருக்உ-மாக அமைந்துள்ளன. 6 இதழ்கஞள்ளன. உள் வட்ட 

இதழ்கள் சமமாலாவை. ஒரு மகரந்தத்தாள் உள்ளது. லெபல்லம் 

இருமடல்கஞஷ்டையது,. சூலகம் மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண் 

டுள்ளது. கனி--காப்சூல்,. ் 

ஹெ. கொரொனுரியும் (17. ௦௦௦௦௦௨0100 1780௦0.), ஹெ. வெனுஸ் 
தும் (14. venustum Wt.), ஹெ. ஃப்லேவிஸென்ஸ் (19. flavescens 

Carey.). ் 

குடும்பம் £ஜ கேனேஸி 

(Family: CANNACEAE) 

ஒரே பேரினமும், 50 சிற்நினங்களும் இதில் உள்ளன. வெப்ப 

மண்டலங்களில் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: மட்டத் தண்டினைக் கொண்டு பல பருவங் 
களுக்கு வாழும் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. 

இலைகள் : பல தனி இலைகள் நெருக்கமாக அமைந்து பொய்த் 
தண்டுடையன. இலைகள் நீள் சதுரவடிவத்திலோ அல்லது நீள் 
வட்ட வடிவத்திலோ உள்ளன. இலைக்காம்புறை தண்டைச் சுற்றி 

யுள்ளது. இரு வரிசைகளில் அமைந்துள்ளன. லிகுல் (Ligule) 
அற்றவை. 

மலர்கள் ₹: தண்டின் நுனியில் உள்ள ஸ்பைக் அல்லது 
பேனிகல் மஞ்சரியில் உள்ளன. மலர்கள் மிகப்பெரியன வாகவும், 
பல நிறங்கொண்டு கவர்ச்சியாகவும் உள்ளன. சமச் சீரற்றவை 
(Asymmetrical). இருபாலானவை, கீழ்ச் சூலகம் கொண்டவை. 

இதம் வட்டம் : இரண்டு வட்டங்களில், வட்டத்திற்கு மூன்றாக 
ஆறு இதழ்கள் உள்ளன. உள்வட்ட இதழ்கள் அடிப்பாகத்தில் 
இணைந்துள்ளன. சமமற்றவை, ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவில் 
உள்ளலா,.
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மகரந்தத்தாள் வட்டம்: அடிப்படையில் ஆறு மகரந்தத் 

தாள்கள் இரண்டு வட்டங்களில் இருந்தன. எண்ணிக்கையில் 

குறைந்து ஒரு தாள் மட்டும் வளமை பெற்று அரை மகரந்தப்பை 

  
படம் 79 

கேனா இண்டிகா (வேயப2 10010௧ Linn.) 

1, வளர் இயல்பு? 2, மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 3. அரை மகரந்தப் 

பையும், லெபல்லமும்$ 4 சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்$ 5. மலர் 

வரைபடம். 

புல்லி; 1.--லெபல்லம்; ே-சூற்பை, 

ஆ--19
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யுடையது. மற்றப் பாதி மகரந்தப்பை இதழ்போன்று வளர்ந்து 

லெபல்லம் என்ற உறுப்பாக உள்ளது. மற்றத் தாள்கள் வளராமலோ 

அல்லது மலட்டுத் தாள்களாகவோ உள்ளன. 

லெபல்லத்தின் அமைப்பைப் பற்றிப் பல கருத்துகள் சொல்லப் 

படுகின்றன. 

ஐக்லர் (13401480) கருத்துப்படி, உள்வட்டத்திலுள்ள, பக்க 

வாட்டில் அமைந்த மகரந்தத்தாள் லெபல்லமாக மாற்றமடைநீ 

துள்ளது. கீழ்ப்புறமுள்ள தாளின் அரை மகரந்தப்பை வளமை 

பெற்று, இனப்பெருக்கத்தில் பங்கு பெறுகிறது. மற்ற அரைப்பகுதி 

மலட்டுறுப்பாக வளர்ந்துள்ளது. வெளிவட்டத்திலுள்ள மூன்று 

தாள்களும் வளராமல் உள்ளன. 

பழைய கருத்துப்படி, வெளிவட்டத்தாள் மலட்டுத்தாள் 
களாகவும், உள்வட்டத்தாள்கள் லெபல்லம் வளமையுடைய 

மகரந்தத்தாள், ஒரு மலட்டுத்தாள் ஆகிய உறுப்புகளாக உள்ளன. 

சூலகம் : கீழ்ச் சூற்பை கொண்டுள்ளது. மூன்று சூல் இலை 

களால் இணைந்து, மூன்று சூல் அறைககாக் கொண்டுள்ளது. 
ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஒஓட்டமைவில் 

பொருந்தியுள்ளன. சூற்பையின் வெளிப்புறம் பல கூர்மையான 

வளரிகளைக் கொண்டுள்ளது. சூல்தண்டு அல்லி இதழ் போன்ற 

தோற்றமுடையது. சூல்முடி சூல் தண்டின் நுனியிலோ அல்லது 

சாய்வாகவோ உள்ளது. 

கனி : காப்சூல் வெடிகனி. 

விதை: உருண்டையானது. பெரிஸ்பர்ம் (181201) அதிக 
அளவில் உள்ளது. ் 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. Ga@ (Canna): கொட்டைவாழை. இதன் பல இனங்கள் 
மலர்ச் செடிகளாகப் பயிரிடப்படுகின் றன. 

2. கே. எடுலிஸ் (0. 60ப5): இதன் மட்டக் கிழங்கு 
உணவாகப் பயன்படுகிறது. 

குடும்பம் £ மராந்தேஸி 

(Family: MARANTACEAE) 

27 பேரினங்களும், 350 இனங்களும் இதில் உள்ளன. வெப்ப 
மண்டலம், மித வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் வளர்கின்றன.
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வளர் இயல்பு: இருபாதக் கிளாதலையுடைய மட்டத்தண்டு 

கொண்டு வளரும் பல பருவப் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. 

மட்டத் தண்டிலிருந்து ஓடு தண்டுகள் வளர்கின் றன. 

: ் ஓ 

  

55%, ஜோ 

படம் 71 படம் 72 

மராந்தா பைகலர் (ரீகாகார்க 1001௦2 82.) மராந்தார பைகலர்-- 

1. வளர் இயல்பு; 2 மலர்; (Maranta bicolor) 

3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம். மலர் வரைபடம். 

இலைகள் : இரு வரிசைகளில் அமைந்துள்ளன. நீள் வடி 

வத்திலோ அல்லது மூட்டை வடிவத்திலோ உள்ளன. இலைக்காம்பு 

மெல்லிய காம்புறை கொண்டு தண்டைச் சுற்றியுள்ளது. இலைக் 

காம்பிற்கும், இலைப்பரப்பிற்குமிடையே உள்ள பகுதி பருத்து 

உருண்டையாக உள்ளது. இதற்குப் பல்வைனஸ் (Pulvinus) steort's 

பெயர், 

மலர்கள் ண: ஸ்பைக் அல்லது பேனிகல் மஞ்சரியில், பெரிய 

பூவடிச் செதில்களின் கோணங்களில் தோன்றுகின்றன. மலர்கள் 

பெரியதாகவும், கவர்ச்சியாகவும் உள்ளன. இருபாலானவை. கீழ்ச் 

சூலகம் கொண்ட எபிகைனஸ் மலர்கள். இருபக்கச் சமச் சிருடையன. 

ஒவ்வொரு பூவடிச் செதிலின் கோணத்திலிருந்து இரண்டு மலர்கள் 

தோன்றுகின்றன. இவை ஓத்த தோற்றமுடையதால் காம்பிலி 

மென்ட்ரி மலர்கள் (௦1/21 நின) எனப்படுகின்றன. 

இதழ் வட்டம் : ஆறு இதழ்கள் இரண்டு வட்டங்களில், வட்டத் 

திற்கு மூன்றாக அமைந்துள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் 5 அடிப்படையில் இரண்டு வட்டங் 

களில் இருந்துள்ளன. வெளி வட்டத் தாள்கள் வளராமலோ அல்லது 

ஒன்று முதல் இரண்டு அல்லிகளைப் போன்ற மலட்டுறுப்புகளாகவோ
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மாற்றமடைந்துள்ளன. உள் வட்டத்திலுள்ள கீழ்ப் புறத்தாள் 

வளமை பெற்று அரை மகரந்தப்பை மட்டும் கொண்டு மீதி அரை 

மகரந்தப்பை இதழ் போன்ற அமைப்பாக மாற்றமடைந்துள்ளது. 

மற்ற இரண்டு தாள்களில் ஒன்று: தொப்பி போன்ற இதழாக மாறி 

யுள்ளது. இதற்குக் குகுல்லம் (மேய் பாம) எனப்பெயர். இது சூல் 

தண்டை, மூடிப் பாதுகாக்கிறது. மற்றொரு தான் லெபல்லமாக மாற்ற 

மடைந்துள்ளது. 

சூலகம் : கீழ்ச் சூர்பை கொண்டுள்ளது. மூன்று சூல் இலை 

களால் இணைந்து மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல் மட்டுமுள்ளது. சூல்தண்டு 
தட்டையாகப் பல மடல்களைக் கொண்டுள்ளது. 

கனி: காப்சூல் வெடிகனி,. அரிதாகச் சதைக்கனியாக 

உள்ளது. உ.ம். ஃபிரைனியும் (1091ம்பா) 

விதை: *ஏரில்? வளர்ச்சி கொண்டும், வளைந்த அல்லது 

சுருக்கங்களைாக் கொண்ட கருவையும், முளைசூழ் தசையையும் 

கொண்டுள்ளது. 

இக்குடும்பம் சைதாமினே குடும்பங்களுள் மிகவும் முன்னேற்ற 

மடைந்த குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. இதில் சூற்பையில் உள்ள 

சூல்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. மராந்தா அருன்டினேசியா (Maranta arundinacea): 
இதன் மட்டத்தண்டுக் கிழங்கிலிருந்து ஆரோரூட் (0 1001) 

என்ற மாவு உணவுப் பொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

2. மராந்தா (ர்காகாரக), கலாதியா (வே்கர12க), தாலியா 
(1 வக) ஆகியவை மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின் moor. 

இக் குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. «Msoreflujo (Phrynium): தண்டற்ற பூண்டுச் செடிகள். 
ஒரு தண்டு மண்ணில் படர்ந்து வளர்கிறது. இலைகள் நீளமான 

காம்புடையன. மலர்கள் ஸ்பைக் மஞ்சரியில் மிக நெருக்கமாக 

அமைந்துள்ளன. சூலகம் மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டு 

ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல் உடையது. கனி-காப்சூல், 

ஃபி. Gadgrgnd (P. capitatum 14/10.) , பி, பார்விஃப்ளோரும் 
(P. parviflorum Roxb.). 

2. ஸ்தேகி sGXengoflus (Stachy phrynium): grt pp 
பூண்டுச் செடிகள். ஓடு தண்டிலிருந்து நேரிடையாக ஸ்பைக்
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மஞ்சரி தோன்றுகிறது. லெபல்லம் கூர்மையான விளிம்புடையது. 

சூலகம் மூன்று அறைகளையுடையது. ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒரு 

சூல் உள்ளது. மூன்று விதைகளையுடைய காப்சூல் வெடிகனி. 

விதை * ஏரில் ? வளர்ச்சியுடையது. 

svg. swemrsiGa gid (S. spicatum K. Schum.) 

குடும்பம் : அமரில்லிடேஸி 

(Family: AMARYLLIDACEAE) 

86 பேரினங்களையும், 1,310 சிற்நினங்களையும் கொண்டுள்ளது. 

வெப்ப மண்டலங்களிலும், மித வெப்ப மண்டலங்களிலும் வளர் 

கின்றன. 

வளர் இயல்பு: தண்டடிக் கிழங்கு அல்லது குமிழ்த் தண் 

டுடைய பல பருவப் பூண்டுச்செடிகளாக உள்ளன. பல வறட்சியான 

நிலங்களில் வளர்கின்றன. அரிதாகக் குறுஞ்செடிகளாகவும், மரங்க 

ளாகவும் உள்ளன. 

இலைகள் : பெரும்பாலும் நீள்வடிவமாகவோ அல்லது லோரேட் 

(1.6) வடிவமாகவோ உள்ளன. சிலவற்றுள் ஊசிபோன்ற முனை 

யுடையன. உ.ம். அகேவ் (&2ல6). ஒரு போக்கு நரம்பமைப்பு 

கொண்டுள்ளன. 

மலர்கள் ண: அம்பல் அல்லது பேனிகல் மஞ்சரியில் காணப் 

படுகின்றன. அரிதாகத் தனி மலர்களாக உள்ளன. உ.ம். 

குர்குலிகோ (௦1120). இருபாலானவை. ஆரச்சமச் சீருடையவை. 

அரிதாக இருபக்கச் சமச்சிருடையவை. உ.ம். அல்ஸ்த்ரோமீரியா 

(Alsitroemeria). &pé Eyvaib Clarasrt_sma. செதில்களுடையன. 

மூன்றங்க மலர்கள் . 

இதழ் வட்டம்: ஆறு இதழ்கள் இரண்டு வட்டங்களில் 

வட்டத்திற்கு மூன்றராக உள்ளன. அல்லிகளை ஒத்திருக்கின் றன. 

் இதழ்கள் யாவும் இணைத்து குழல் போன்றுள்ளது. அரிதாக இதழ் 

கள் இணையாமல் உள்ளன. உ.ம். காலாந்துஸ் (Galanthus), 

லூகோ ஜும் (1,௪௦௦). இதம் வட்டக் குழல் புனல் வடிவானது. 

சிலவற்றுள் கொரோனா (0:௦8) எனப்படும் வளரிகள் காணப்படு 

கின்றன. உ.ம். நார்சிஸ்ஸஈஸ் (1881௦). ஒழுங்கற்ற திருகிதழ 

மைவில் உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஆறு மகரந்தத் தாள்கள் இரண்டு 

வட்டங்களில், வட்டத்திற்கு மூன்றாக உள்ளன. அரிதாகச் சில
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வற்றுள் பல மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. உ.ம். வெல்லோஸியா 
(7611௦218). . தாள்கள் இதழ் வட்டக் குழலுடன் இணைந்துள்ளன. 

  i 6° ் ஷ் 

் 4 கக்்ுஆ
 

படம் 73 

1. கிரைனும் Qomb (Crinum sp.)—ugeh; 2. ஸெஃபைராந்தஸ் கேரி 
gtr (Zephyranthes carinata)—mei; 3. மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 
4. சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்; 5. மலர் வரைபடம். 

2-- பூவிதழ்; 31-மகரந்தத்தாள் $ 8டி.-- சூல் முடி 2 -சூற்பை. 

  

தாள்கள் இணையாமலோ அல்லது அடிப்பாகத்தில் மட்டுமிணந்து 
சிறு குழலா கவோ காணப்படுகிறது. மேலும் இது பல சிறு வளரி
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களைக் கொண்டுள்ளது. இம்மகரந்தத்தாள் வளரிகளுக்குக் கொரலி 

ஃபார்ம் வெலாமன் (௨011101100 618061) எனப்பெயர். மகரந்தப்பை 

இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு, நீளப்போக்கில் பிளக்கிறது. 

அரிதாகத் துளைகள் (165) வழியாக மகரந்தத்தூள்கள் வெளியேறு 

கின்றன. உ.ம். காலாந்துஸ் (கே!௨ுப5). மகரந்த இழை மகரந்தப் 

பையின் நடுவில் இணைந்துள்ளது. 

சூலகம்: கீழ்ச் சூற்பை கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலும் மூன்று 
சூல் இலைகளால் இணைந்து மூன்று சூல் அறைகளைக்கொண்டு, 

. ஓவ்வொரு சூல் அறையிலும் பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஓட்டமைவில் 

உள்ளன. அரிதாக ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு, பல சூல்கள் 

சூலகச் சுவர் ஒஓட்டமைவில் உள்ளன. உ.ம். கேலோஸ்தெம்மா 
(Calostemma), suis} arAt (Leontochir). சூல்தண்டு மூன்று சூல் 
முடிக் கிளைதலைக் கொண்டுள்ளன. 

கனி: காப்சூல் வெடிகனி. அரிதாகப் பெர்ரி வகைச் சதைக் 

கனி. உ.ம். ஹீமாந்துஸ் (17௦௩௨௦1108), க்லிவியா (0116), பேக்ஸ் 
(Pax), ரென்டல் (80016), வெட்ஸ்டின் (Wettstein), பெஸ்ஸி 
(ர) ஆகியவர்கள் இக்குடும்பத்தை நான்கு துணைக்குடும்பங் 

களாக வகைபடுத்தியுள்ளனர். 

1. அமரில்லிடாய்டியே (கிறகவரு]மம0106௧௦) : மட்டத் தண்டுக் 
கிழங்கு அல்லது குமிழ்த்தண்டுடையன. மலர்கள் அம்பல் மஞ்சரி 

யிலோ அல்லது தனி மலர்களாகவோ உள்ளன. பூவடிச் செதில் 

அகன்ற மடல் போன்றுள்ளது. 

2. அகேவாய்டியே (&ஐக1௦00௧6) :  குமிழ்த் தண்டற்றவை. 
இலைகள் நாருடையன. மலர்கள் பேனிகல் அல்லது ரெசிம் மஞ்சரியில் 

் உள்ளன, 

3. aftun & our itis Gu (Hypoxioideae): மட்டத் தண் 
Aotwsnou. இலைகள் மெல்லியதானவை. மலர்கள் சைம் அல்லது 

பேனிகல் மஞ்சரியில் உள்ளன. 

4, கேம்பைனிமெதாய்டியே (கோப 010200106௨௦): மலர்கள் 
ரெசிம் அல்லது சைம் வகை மஞ்சரியில் உள்ளன. 

ஹட்சின்சன் (11ப7௦4ம0௦0) மறுமலர்ச்சிக் கொள்கையை 

யொட்டி, அம்பல் மஞ்சரியைக் கொண்ட தாவரங்களை மட்டும், 

அமரில்லிடேஸி குடும்பத்தில் வகைபடுத்தி, மற்றத் துணைக்குடும்பங் 
களை வெவ்வேறு குடும்பங்களாக வகைபடுத்தியுள்ளார். குமிழ்த் 

தண்டு, அம்பல் மஞ்சரி, மூவிலைச் சூலகம் ஆகிய பண்புகளால் இக்
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குடும்பம் லிலியேஸி குடும்பத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. 

அதிலிருந்து, கீழ் மட்டச் சூலகம் கொண்டு வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. அகேவ் aGuifléan@) (Agave americana): @yufed 
கற்டராுழை. இதன் இலைகளிலிருந்து தார் எடுக்கப்படுகிறது. 

2. அல்ஸ்ட்ரோமீரியா (&1542021௦148) : இதன் வேர்க்கிழங்கி 
லிருந்து எடுக்கப்படும் மாவுப்பொருள், உணவாகப் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. 

9. அமரில்லிஸ் (கஸகரூர!1)) sembgyeo (Galanthus), 

ஸெஃபைராந்தஸ் (261428௨11௦9), கிரைனும் (சேம), ஹீமாந்துஸ் 

(Haemanthus), Gusral@pglujb (Pancratium), போலியாந்துஸ் 

(Polyanthus)— Sod sibuad ஆகியவை மலர்ச் செடிகளாக 

வளர்க்கப் படுகின்றன. 

இக் குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. கிரைனும் (றம) : தடிப்பான பூண்டுச் செடி. வேர்க் 
கிழங்குகளை உடையது. இலை, சதைப்பற்றுடையவை. நீள்வடி 

வானவை. லோரேட் (1.௦1846) அல்லது ஊசி வடிவமானது. மலர் 

கள் அம்பல் மஞ்சரியில் உள்ளன. பூவடிச் செதில் மடல் போன் 

றுள்ளது. இதழ் வட்டக் குழல் புனல் வடிவத்திலோ அல்லது 

சால்வர் (5$வரன) வடிவத்திலோ உள்ளன. 6 இதழ்களும், 6 மகரந்தத் 

தாள்களும் உள்ளன. சூலகம் கீழ்ச் சூற்பை உடையது. மூன்று சூல் 

அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. கனி.காப்சூல். 

Al. gomurs sig (C. asiaticum Linn.), கி. டிஃபிக்கும் 
(C. defixum Ker.), &. லாத்திஃபோலியும் (C, latifolium Linn.). 

2. குர்குலிகோ (மோ௦112௦) : பருத்த வேர்க் கிழங்கைக் 
கொண்ட பூண்டுச் செடிகள். இலைகள் தரையில் இருந்து தொகுதி 

யாகத் தோன்றுகின்றன. மலர்கள் தனி மலர்களாகத் தோன்று 

கின்றன. இதழ் வட்டம் ஆறு இதழ்களை உடையது. ஆறு மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. சூலகம் மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண் 

டுள்ளது. சூல்முடி மூன்று கிளைதலை உடையது. கனி-வெடியா 

உலர்கனி, 

கு. ஒர்கியாய்டி.ஸ் (0. ௦204ம்௦1085 (கே௦110.). 

3. GuerACySAuyd (Pancratium): பருத்த கிழங்குடைய 
பூண்டுச் செடிகள். மலர்கள் அம்பல் மஞ்சரியிலோ அல்லது தனி 

மலர்களாகவோ உள்ளன. இதழ் வட்டம் புனல் வடிவானது. ஆறு
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இதழ்களையுடையது. ஆறு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. தாள்கள் 

அடியில் கோப்பை போன்று இணைந்து கொரனா என்ற வளரிகளை 

உடையது. சூலகம் மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. 

கனி..அறைவெடி, காப்சூல். 

, பே. த்ரைஃப்லோரும் (1, நம்மு ல்), பே. பார்வும் 

(2. parvum Dalz), பே. லோங்கிஃபுலோரும் (P. longiflorum 

Roxb.). 

வரிசை : கொரொனேரியே 

(Series: GORONARIEAE) 

இதழ்கள் இருசீர் வரிசையில் உள்ளன. உள்வட்ட இதழ்கள் 

அல்லிகளை ஒத்திருக்கின்றன. மேல்சூலகமுடைய ஹைபோகைனஸ் 

மலர்கள். 

குடும்பம் ண லிலியேஸி 

(Family: LILIACEAE) 

240 பேரினங்களையும், சுமார் 4,000 சிற்றினங்களையும்கொண்ட 

பெரிய குடும்பம். உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழ்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலானவை மட்டத்தண்டைக்கொண்டு 

பல பருவங்களுக்கு வாழும் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. உ.ம். 

போலிகோனஞுத்தும் (2௦50021000), குலோரியோஸா (Gloriosa). 

சில குமிழ்த்தண்டு (யி) டையன. உ-ம் Alsen (Scilla), 

லிலியும் (141180), அல்லியும் (Allium). 

சிலவற்றுள் தண்டடிக்கிழங்கு (ஜெட் உள்ளது. உ-ம். கோல் 

&@b (Colchicum). 

சில ஏறுகொடிகளாக வளர்கின்றன. உ.ம். ஸ்மைலாக்ஸ் 

(Smilax). 

சில கடினமான தண்டைக் கொண்ட சிறு மரங்களாக வளர் 

கின்றன. உ.ம். டிரெசினா (Dracaena), waar (Yucca), 9Ger 

(Aloe). இவற்றின் தண்டு புறம்பட்ட குறுக்கு வளர்ச்சி (Anomalous 

secondary thickening) uyemt_usoor. 

சில வறண்ட நிலங்களில் வாழ்கின் றன. உ.ம். அஸ்பராகுஸ் 

(Asparagus), (ev@ew (Ruscus). Qa இலை போன்ற தண்டு 

(004௦௦௦6) உடையவை,
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இலைகள் : தரை மட்டத் தண்டிலிருந்தோ அல்லது காற்றுத் 

தண்டிலிருந்தோ தோன்றுகின்றன. மாற்றடுக்கம் அல்லது வட்டடுக் 

கத்தில் அமைந்துள்ளன, அரிதாக எதிரடுக்கத்தில் காணப்படு 

  
படம் 74 

லிலியும் கேனன்டென்சிஸ் (111100) ஹேம 518) 

1. வளர் இயல்பு ; 2. அல்லியும் சிபா (Allium ஷேல--மஞ்சரி$ 3. மலர்$ 

4, மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம் $ 5, சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்$ 

0, மலர் வரைபடம்.
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கின்றன. உ.ம். ஸ்கோலியோபுஸ் ($௦017:0ற6). வறண்ட நிலங்களில் 

வாழ்கின்ற செடிகளில் இலைகள் செதில்களாக மாற்றமடைந்துள்ளன. 

உ.ம். ர௬ுஸ்குஸ் (11006). 

சிலவற்றுள் இலைகள் தடிப்பாகவும் சதைப் பற்றுடையதாகவும் 

உள்ளன. உ.ம். அலோ (&1௦6). ஒரு போக்கு இலை நரம்புடையன. 

அரிதாக வலைப்பின்னுடைய நரம்பமைப்பு சிலவற்றுள் காணப்படு 

கின்றன. உ-ம். ஸ்மைலாக்ஸ் (5௯4125). இலையடிச் செதில்களுடை 

யவை. சிலவற்றுள் இவை பற்றுக் கம்பியாக மாற்றமடைந்துள்ளன. 

உ.ம். Menworse (Smilax). 

மலர்கள் : ரெசிம் மஞ்சரியிலோ அல்லது தனி மலர்களாகவோ 

உள்ளன. சிலவற்றுள் அம்பல் மஞ்சரியுள்ளது. இருபாலானவை. 

அரிதாக ஒருபாலானவை. உ.ம். ருஸ்குஸ் (௩௦), ஸ்மைலாக்ஸ் 

(8௯30. ஆரச் சமச்சீருடையவை. அரிதாக இருபக்கச் சமச் 

சீருடையன. உ.ம். ஹெமிரோகாலிஸ் (116700100வ0115). ஹைபோ 

கைனஸ் மலர்கள் பூவடிச் செதிலுடையன. மூன்றங்கமுடையவை. 

அரிதாக நாலங்க மலர்கள் உள்ளன. உ௨.-ம். மையாந்திமும் பைஃபோ 

eSluyts (Maianthemum 112011000), அஸ்பிடிஸ்த்ரா (Aspidistra). 

இதழ் வட்டம் : ஆறு இதழ்கள், இரு வட்டங்களில், வட்டத் 

திற்கு மூன்றாக அமைந்துள்ளன. அல்லிகளை ஓத்திருக்கின் றன. 

இதழ்கள் சமமானவை. வெளிவட்ட இதழ்கள் தொடு இதழமை 

விலும் உள்வட்ட இதழ்கள் ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவிலும் 

உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஆறு மகரந்தத்தாள்கள் இருவட்டங் 

களில் உள்ளன. அரிதாக மூன்று தாள்கள் மட்டுமுள்ளன. உ-ம். 

ருஸ்குஸ் (106008). மகரந்தப்பை இரு அறைகளைக் கொண்டு நீளப் 

போக்கில் பிளக்கிறது. 

சூலகம்: மேற்சூற்பை கொண்டு, மூன்று சூல் இலைகளால் 

இணைந்து, சூற்பையில் மூன்று அறைகளையுடையது. ஒவ்வொரு சூல் 

அறையிலும் பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் அமைந்துள்ளன. 

அரிதாக ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு, பல சூல்களைச் சூலகச் 

சுவர் ஒட்டமைவில் கொண்டுள்ளன. 

கனி: அறைவெடி அல்லது சுவர்வெடி காப்சூல். அரிதாகப் 

பெர்ரி வகையுடையது, உ.ம். அஸ்பராகுஸ் (Asparagus), 6mlw 

Goro or (Dianella). 

விதை : அதிக அளவு முளைசூழ் தசையுடையது. சிலவற்றுள் 

பல கரு உள்ளன. உ.ம். அல்லியும் ஒடோரும் (Allium odorum), 

ஃபுங்கியா (Funkia).
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கனி வெடிக்கும் முறையின் அடிப்படையிலும், வளர் இயல்பின் 

அடிப்படையிலும் இக்குடும்பம் பல துணைக்குடும்பங்களாக வகை 

படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

1. BarsAuminpGw (Melanthioideae): மட்டத் தண்டு 
அல்லது தண்டடிக் கிழங்குடைய பூண்டுச் செடிகள். தண்டின் 

நுனியில் மஞ்சரி உள்ளது. காப்சூல் வெடிகனியுடையன. 

2. GQemifuriny.u (Herrericideac): பருத்த தண்டடிக் 
கிழங்குடையன. மலர்கள் ரெசிமோஸ் மஞ்சரியில் உள்ளன. கனி 

காப்சூல் அறை வெடிகனி. 

3. அஸ்ஃபோடிலாய்டியே (4811100810188௧௦) 2 மட்டத்தண் 
டுடையன. மலர்கள் ரெசிம் மஞ்சரியில் உள்ளன. கணி.பெர்ரி 

வகைச் சதைக்கனி அல்லது காப்சூல். 

4, அல்லியாய்டியே (4110404௦௨௦) ௨: குமிழ்த் தண்டுடையன. 
மலர்கள் அம்பல் மஞ்சரியில் உள்ளன. ஒவ்வொரு மலரும் இரண்டு 

பூவடிச் செதில்களுடையன... 

5. லிலியாய்டியே (Lilioideac): குமிழ்த் தண்டுடையன. 
மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் உள்ளது. 

6. டி.ரெஅினாய்டியே (19)1:௨௦௨௨௩௦14௦௨6) : சிறு மரங்களாக வளர் 

கின்றன. கடினமான தண்டுடையன. கனி.காப்சூல் அல்லது பெர்ரி 

வகைபில் உள்ளன. 

7... அஸ்பரகாய்டியே (430கா௨ஐ20106௨௦) ண இலை போன்ற தண் 
டுடையன. கனி-பெர்ரி. 

68. ஓஃபியோபோகோஞாய்டியே (Ophiopogonoideae): தரை 
மட்டத் தண்டுடையன. மலர்கள் பெரிகைனஸ் வகையுடையன. 

9, அலித்ராய்டியே (&104:0106௧6) : மட்டத்தண்டு குட்டை 
யானது. மலர்கள் கீழ்ச் சூலகம் கொண்டவை. 

10. ஓுஸுரியகாய்டியே (1ம2பார௨ஜ௦106௨6) ண: ஏறு கொடிகளாக 
உள்ளன. கணி.பெர்ரி. 

11. ஸ்லமைலகாய்டியே (Smilacoideac): ஏறு கொடிகளை 

யுடையன,. இலை வலைப்பின்னல் நரம்புடையன. மலர்கள் ஒரு 

பாலானவை, கனி-பெர்ரி, 

மகரந்தச் சேர்க்கை: பெரும்பாலானவற்றுள் பூச்சிகளால் 

அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. மலர்கள் கவர்ச்சியாக 

இருப்பதாலும், மணமுடையதாலும் பூச்சிகளைத் தன்பால் mtd



ஒரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்கள் 801 

கின்றன. சிலவற்றின் மகரந்தத் தூள்கள் பூச்சிகளுக்கு உணவாக 

அமைகின்றன, 

யுக்கா (10௦௦6) என்ற வறண்ட நிலத் தாவரத்தில் ஏற்படும் 

மகரந்தச் சேர்க்கை தனிச் சிறப்புடையது. 

இதன் மகரந்தச் சேர்க்கை புரோநாபா யக்கா ஸெல்லா (1௦. 

nuba yucca sella) என்ற பூச்சியால் ஏற்படுகிறது. மலரின் வளர்ச்சிப் 

பருவமும், பூச்சியின் வளர்ச்சிப் பருவமும் ஒரே காலத்தில் நடை 

பெறுகின்றன. இரவு நேரங்களில் மலர்கள் விரிந்து நறுமணம் 

கொண்டுள்ளன. சுறுசுறுப்பான பெண் பூச்சி ஒரு மலரில் இருந்து 

வேண்டிய அளவு மகரந்தத் தூள்களைச் சேகரித்த பின்பு மற்றொரு 

மலரை நாடி வந்து அதன் சூற்பையில் துளையிட்டு முட்டைகளை 

இடுகின்றது. முட்டைகளிட்ட பின்பு, சூல்பையினின்று வெளிவந்து 

சூல் முடிக்குச் சென்று தன்னிடம் உள்ள மகரந்தத் தூள்கலகாத் தன் 

நாவினால் சூல் முடியில் தடவி மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுத்துகிறது. 

கருவுறுதல் ஏற்பட்ட பின்பு, சூல்கள் விதைகளாக வளர்கின்றன. 

அதே சமயம் சூற்பையிலுள்ள முட்டைகளிலிருந்து புழுக்கள் 

தோன்றுகின்றன. சில விதைகள் இப்புழுக்களுக்கு உணவாக 

அமைகின்றன. புழுக்கள் முழு வளர்ச்சியடைந்தவுடன் கனியுறை 

யில் துளைகளிட்டு வெளிவருகின்றன. இவை தரையில் விழுந்து 

கூட்டுப் புழுக்களாக மாறி,குளிர்காலம், இளவேனிற்காலம் ஆகிய 

நாட்களில் அசைவற்றுக் கிடக்கின்றன. மறுமுறை யுக்கா தாவரம் 

மலரும் பொழுது கூட்டுப் புழுக்கள் பூச்சிகளாக மாறி மீண்டும் 

மகரந்தச் சேர்க்கையில் பங்கு பெறுகிறது. பூச்சியின் வாழ்க்கைச் 

சுழலும், மலரின் வளர்ச்சிப் பருவமும் ஒரே காலத்தில் ஓத்திருப்ப 

தால் மகரந்தச் சேர்க்கை எளிதில் நடைபெறுகிறது. 

உயர் மலர்ச்சிக் கொள்கையின் அடிப்படையில் இக்குடும்பம், 

ஒரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்களில் மிகவும் பின்னடைந்த 

குடும்பமாகக் கருதப்படுகிறது. இக்குடும்பத்திலிருந்து, அல்லி 
இதழ்களையுடைய  குடும்பங்களான ஆராய்டியே (&7014௦௧௦), 

git&éaGLail (Orchidaceae), இரிடேஸி (11ம4௨௦௦௨௦) ஆகியவை 

தோன்றின எனக் கருதப்படுகிறது. 

இது அமரில்லிடேஸி குடும்பத்துடன் நெருங்கிய தொடர் 

புடையது. அதிலிருந்து ஹைபோகைனஸ் மலர்களைக் கொண்டு 

வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. அல்லியும் சிபா (அம்பா cepa): வெங்காயம். இதன் 

குமிழ்த்தண்டு ருசிக்காக உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
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2. ௮. ஸெதைவும் (4. 8814மம) : பூண்டு. இதன் குமிழ்த் 
தண்டு, மருந்தாகவும், உணவு வகைகளில் சேர்த்துக் கொள்ளவும் 

பயன்படுகிறது. 

3. கோல்கிகும் ஆதம்னேல் (ே1௦0ம௦ப autumnale): இதன் 
வேரிலிருந்து £ கோல்சிசின் ? என்ற விஷப்பொருள் எடுக்கப்படு 

கிறது. இது ஸெல் இயல் ஆராய்ச்சி (0010891081 1680க௦1பியில் 
பெரிதும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. 

4, ஸேன்ஸிவீரியா (8௨0172) : இதன் இலைகளிலிருந்து நார் 
எடுக்கப்படுகிறது. 

5. அலோ (41௦௦) : சோற்றுக் கற்ருழை. இதன் இலைகள் மருந் 
தாகப் பயன்படுகிறது. 

6. குலோரோ..பைதும் (11௦0001370), அஸ்பராகஸ் (&508- 
ragus), @yél@ (Dracaena), ௬ுஸ்குஸ் (315005), ஸ்மைலாக்ஸ் 
(Smilax) ஆகியவை மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின் றன. 

இக் குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. குலோரியோஸா (01௦:1058) : ஏறு கொடி. மட்டத்தண்டு 

சதைப்பற்றுடையது. மாற்றடுக்கத்திலமைந்த தனி இலைகள். 

இலையின் நடு நரம்பு, இலை நுனியில் பற்றுக் கம்பியாக மாறியுள்ளது. 

இலைக் கோணத்தில் தனி மலர்களாக உள்ளன. இருபாலானவை., 

இதழ்கள், அல்லிகளை ஒத்திருக்கின்றன. 6 மகரந்தத்தாள்கள் 

உள்ளன. மகரந்தப்பை வெளிநோக்கியுள்ளது. சூலகம் மூன்று 
அறைகளை உடையது. சூல்முடி மூன்று கிளைகளை உடையது. காப் 

சூல் அறை வெடிகளி, 

©- @urrun (G. superba Linn.). 

2. sdeowarse (Smilax): om கொடிகள். தண்டில் முள் 
வளரிகள் காணப்படுகின்றன. இலைகள் அரிதாக எதிரடுக்கத்தில் 

- அமைந்துள்ளன. இலையடிச் செதில்கள் பற்றுக் கம்பிகளாக மாற்ற 
மடைந்துள்ளன. மலர்கள் ஒருபாலானவை. அம்பல் மஞ்சரியில் 
உள்ளன. ஆறு இதழ்கள் உள்ளன. .ஆண் மலர்களில் ஆறு 
மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. பெண் மலர்களில் சூலகம் மூன்று 
கோணங்களையுடையது. மூன்று சூல் அறைகள் உள்ளன. 
ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் 1.2 சூல்கள் உள்ளன. சூல்முடி. 

மூன்று பிரிவுகளாயுடையது. கனி--பெர்ரி, 

ஸ்மை. ஸீலானிகா (8. 2ஷ1வாம்க 140௦), ஸ்மை. அஸ்பரா 
(S. 800௧ 1400), ஸ்மை. வைத்தியை (8. வர்ஹ்ம் க. 10௦), ஸ்மை. 
YGyrol-.Gugm (S. prolifera Roxb.)
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3. அஸ்பராகுஸ் (&50லாக௦15) : முள் வளரிகளைக் கொண்ட ஏறு 
கொடிகளாக உள்ளன. தடித்த மட்டத் தண்டுடையன. இலைகள், 

இலை முட்களாக மாற்றமடைந்துள்ளன. தண்டு இலை போன் 

றுள்ளது. மலர்கள் பேசிகல் மஞ்சரியில் உள்ளன. இரு 

பாலானவை. 6 இதழ்களும், 6 மகரந்தத்தாள்களும் உள்ளன. 

சூலகம் மூன்று கோணங்களயுடையது. மூன்று சூல் அறைகள் 

உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் இரண்டு முதல் பல சூல்கள் 

உள்ளன. மூன்று சூல்முடிகள் உள்ளன. 

௮. ரெசிமோஸுஸ் (&. ௧௦௭௦௨ 18ஈ,), அ. லாவிஸிமழுஸ் 
(A. lavissimus Steud.), 9}. gylumgsl@ew (A. asiaticus Linn.). 

குடும்பம் : போந்திடிரியேஸி 

(Family : PONTEDERIACEAE) 

6 பேரினங்களையும் சுமார் 28 சிற்நதினங்களாயும் கொண்ட சிறிய 

குடும்பம், உலகின் வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளிலுள்ள சதுப்பு நிலங் 

களிலும், நீர் நிலைகளிலும் வாழ்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும், பல பருவப் பூண்டுச் செடிகள், 
அரிதாக ஒரு பருவப் பூண்டுச் செடியாக உள்ளது. உ.ம். 

ஹிட்ரோதிரிக்ஸ் (1194௦1), நீர் வாழ்வன, நீரில் மிதந்தோ 
அல்லது அமிழ்ந்தோ இருக்கலாம், பல மட்டத் தண்டு கொண்டு 

வாழ்கின்றன. மட்டத்தண்டு, பல சல்லிவேர்களைக் கொண்டு, 

குட்டையாகவோ அல்லது மண்ணில் படர்ந்தோ இருக்கலாம். 

தண்டு மிகக் குட்டையானது. கிளைதலற்றது. இலையுறைகளால் 
மூடப்பட்டுள்ளது. 

இலைகள் : எதிரடுக்கத்திலோ அல்லது வட்டடுக்கத்திலோ 
உள்ளன. இலைக்காம்பு அகலமான உறையுடையது. இலைப்பரப்பு 

துண்ணீரில் மிதந்தோ அல்லது அமிழ்ந்தோ இருக்கலாம். முட்டை 

வடிவமாகவோ அல்லது நீள்முட்டை வடிவமாகவோ உள்ளது. 

மிதக்கும் பேரினமான &CGanteflur (Kichhorniajalor இலைக் 
காம்பின் ஒரு பகுதி பருத்துக் காணப்படுகிறது. 

மலர்கள்: ரெசிம் அல்லது பேனிகல் மஞ்சரியுள் உள்ளன. 

மஞ்சரி, மடல் போன்ற இலையுறையின் கோணத்தில் இருந்து 

தோன்றுகிறது. இருபாலானவை பெரும்பாலானவற்றுள் ஆரச்சமச் 

சீருடையன, சில பேரினங்களில், இரு பக்கச் சமச் சீருடையன, 

இதழ் வட்டம்: இரண்டு வட்டங்களில், வட்டத்திற்கு மூன்றாக, 
மொத்தம் ஆறு இதழ்கள் ஒழுங்கற்ற திருதழமைவில் உள்ளன.
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இதழ்கள் அடியில் இணைந்தோ அல்லது இணையாமலோ உள்ளன. 

இருபக்கச் சமச் சீருடைய மலர்களில் பின் பக்கமுள்ள நடு இதழ் 

மற்ற இதழ்களை விடப் பெரியதாக உள்ளது. 

  
படம் 75 

மோனோக்கோரியா வெஜைனாலிஸ் (14௦0௦00110118 *2ஜ1ய 116 121.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மலர்$ 3. மலரின் நீள் வெட்டுத் தோற்றம் $ 

4, மகரந்தத்தாள்; 5, சூலகம்; 6, சூற்பை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் ; 

7. மலர் வரைபடம். 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : அடிப்படையில் 6 மகரந்தத்தாள்கள் 
உள்ளன. சிலவற்றுள் வெளி வட்டத்திலுள்ள 3 மகரந்தத்தாள்கள்



ஒரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்கள் 305 

அழிவுற்று, மூன்று தாள்களே வளமையடைந்துள்ளன. உ.ம். 

ஹித்திராந்திரா (11சகாம மல), இதன் வேறு சில இனங்களில் ஒரு 
மகரந்தத்தாள் மட்டும் வளமை பெற்றுள்ளது. இதழ்வட்டத்துடன் 

இணைந்துள்ளன. தாள்கள் சமமற்றவை. மகரந்தப்பை இரண்டு 

அறைகளைக் கொண்டு உள்நோக்கியுள்ளது. நீளப்போக்கில் 

அல்லது அரிதாகத் துளைகள் மூலம் பிளக்கிறது. 

சூலகம் : மேற்சூற்பையுடையது. மூன்று சூல் இலைகளால் 

இணைந்து, மூன்று சூல் அறைககாக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு 

அறையிலும் பல சூல்கள் அச்சு சூல் அமைவில் உள்ளன. அரிதாக 

ஒரு சூல் அறை மட்டும் கொண்டு, பல சூல்களைச் சூலகச் சுவர் 

ஓட்டமைவில் கொண்டுள்ளது. வெகு அரிதாக ஒரு சூல் மட்டு 

முள்ளது. : உ-ம். போரந்திடிரியா (Pontederia). 1-6 சூல்முடி 

களுள்ளன. 

கனி: அறை வெடி காப்சூல் அல்லது யுட்ரிகல்.' 

ஸ்குவார்ட்ஸ் ($௦11ஈகா*2, 1930) இக்குடும்பத்தை மூன்று பிரிவு 

களாக வகைபடுத்தியுள் ளார். 

1. ஐக்கோர்னியே (110110101௨). 

2. ஹித்திராந்திரே (112௦௯112௧௦). 

இவ்விரு பிரிவுகளிலும், சூலகம் மூன்று சூல் அறைகளைக் 

கொண்டுள்ளது. ' 

3. போந்திடிரியே (1௦60871௦௧6) : சூலகம் ஒரு சூல் அறை 

யுடையது. 

இக்குடும்பம் லிலியேஸி (1411௦6௨௦) குடும்பத்துடன் நெருங்கிய 

தொடர்புடையது. ஹட்சின்சன் இக்குடும்பத்தை லிலியேலிஸ் 

(Liliales) வரிசையில் வகைபடுத்தி, இதன் தாவரங்கள் லிலியேஸி 

குடும்பத்தின் நீர்வாழ் தாவரங்களைப் போன்றுள்ளது என்று கருது 

கிறார். இருபக்கச் சமச்சீருடைய மலர்களைக் கொண்டு இது 

லிலியேஸி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பத் தாவரங்கள், மலர் நீர்வாழ் செடிகளாக வளர்க்கப் 

படுகின்றன. உ.ம். ஐக்கோர்னியா (1840%4௦0௦1௦)--நெய்த்தா மரை, 

போந்திடிரியா (Pontederia). 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. -மோலஸஷனொக்கோரியா (14௦௩௦0110112) : நீர் நிலைகளில் வாழும் 
பூண்டுச்செடி. மட்டத்தண்டு குட்டையானது. தண்டின் நுனியிலி 

ஆ. 20
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ருந்து ஓர் இலை தோன்றுகிறது. 6 இதழ்கள் இரண்டு வட்டங்களில் 

உள்ளன. ஒழுங்கற்றவை. ஆறு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

இதில் ஒரு தாள் மற்றவைகளை விட உயரமானது. சூலகம் மூன்று 

சூல் அறைகளை உடையது. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் பல 

சூல்கள் அச்சு சூல் ஓட்டமைவில் உள்ளன. கனி..நீண்ட காப்சூல். 

மோ. வெஜைனாலிஸ் (38. ஏகஜம்வவி45 Presl.), Gur. ஹேஸ்தி 

போலியா (நர். hastaefolia Presl.). 

2. g&Camitefum (Eichhornia): பெரும்பாலும் நீரில் மிதக்கும் 

பூண்டுச்செடி. ஓடு கொடியான தண்டுடையது. ஓவ்வொரு கணு 

விலும், பல சல்லி வேர்கள் தொகுப்பாகத் தோன்றுகின்றன. 

இலைகள் வட்டமாகவோ, முட்டை வடிவத்திலோ அல்லது இருதய 

வடிவத்திலோ உள்ளன. மலர்கள் ரெசிம் மஞ்சரியுள் உள்ளன. 

இதழ் வட்டம் புனல் வடிவானது. ஈருதடானது. 6 மகரந்தத்தாள்கள் 

உள்ளன. சூலகம் மூன்று சூல் அறைகக£யுடையது. ஒவ்வொரு 

அறையிலும் பல சூல்கள் உள்ளன. 

ஐ. கிரேஸிபெஸ் (13. ௦0க8310௦5 501106.) 

வரிசை : கேலிசினே 

(Series: GALYCINAE) 

பூவிதழ்கள் சிறியவையாகவும், நிறமற்றும் உள்ளன. சூலகம் 

இணைந்த சூல் இலைகளாலோ அல்லது இணையாத சூல் இலைகளாலோ 

ஆகியது, விதைகளில் அதிக அளவில் முளைசூழ் தசையுள்ள து. 

குடும்பம்: பாமே 

(Family : PALMAE) 

210 பேரினங்களையும், 4,000 சிற்றினங்களையும் கொண்ட பெரிய 

குடும்பம். பெரும்பாலும் வெப்ப மண்டலங்களிலும், மித வெப்ப 

மண்டலங்களிலும் வாழ்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: கிளைகளற்று, பருத்து, நீண்டு வளர்ந்த 

தண்டினைக் கொண்ட மரங்களாக உள்ளன. தண்டின் நுனியில் 

பல இலைகள் தொகுதியாக உள்ளன. 

சில முட்களைக் கொண்ட. ஏறு கொடிகளாக உள்ளன. ௨௨ம். 

Gaearips (Calamus), வெகு அரிதாகக் கிளாகளைக் கொண்ட 
தண்டுடைய செடிகள் காணப்படுகின்றன. உ.ம். ஹைபேன் 

AG@uiiiam (Hyphaenc thebaica).
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இலைகள் உதிர்ந்தவுடன் தண்டைச் சுற்றிலும் வட்டமான 

வடுக்களை உண்டாக்குகின்றன. மரங்களின் உயரம் வேறுபடுகிறது. 

    ச. MM 
ர் A ன் ய் 

         
              

  

UZ,   

    

படம் 76 

GarGaroad ordl..Quya (Cocos nucifera Linn.) 

1, வளர் இயல்பு; 2, மஞ்சரி; 3. ஆண்மலர்; 4. பெண் மலர்; 

5. பெண் மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 0. கனி; 7. ஆண் மலர் வரை 

படம்; 8. பெண் மலர் வரைபடம். 

சில மிக உயரமான மரங்களாக வளர்கின்றன. சில ஓர் அடி 

உயரத்திற்கு மேல் வளர்வதில்லை.
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இலைகள் : மிகப்பெரியவை. பெரும்பாலும் தண்டின் நுனியில் 

தொகுதியாக உள்ளன. ஏறு கொடிகளில், மாற்றடுக்கத்தில் தண்டு 

முழுமையிலும் அமைந்துள்ளன. கையன்ன பிளவுகளையுடைய 

graGeur [Palmately divided—e_.b. Gumgnev~ew (Borassus) | 

BRUSH! Qoasiror Got WvsorrsGour [Pinnate—e_ -1b. Car sre 

(0௦௦08) ] இருக்கின்றன. இலைக்காம்பு தடிப்பாக உள்ளது. இலைக் 

காம்படியில் பன்னாடை போன்ற இலையுறை இரு பக்கங்களிலும் 

உள்ளன. பெரும்பாலானவற்றுள் இலைக்காம்பு கூர்மையான முள் 

வளரிகளைக் கொண்டுள்ளது. சில கொக்கிகளைக் கொண்டுள்ளன. 

அரிதாக இலைக்காம்படியில் நாவடிவம் போன்ற லிகுல் (Ligule) 

என்ற 2 ony sroriuGgangy. OQsie Cansvr_Goor (Hastula) 

எனப்பெயர். 2-1. slong sow (Thrinax). 

மலர்கள் : கிளைதலையுடைய கூட்டு ஸ்பேடிக்ஸ் (0000100000 

கப) மஞ்சரியில் உள்ளன. ஸ்பேத் (Spathe) எனப்படும் உறுதி 

யான மடல் மஞ்சரியைப் பாதுகாப்பாக மூடியுள்ளது. இதுவே பாளை 

எனப்படுவது. பெரும்பாலும், மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் தோன்று 

கின்றன. அரிதாகத் தண்டின் நுனியில் தோன்றி, தண்டின் 

வளர்ச்சியைப் பாதிக்கிறது. சிலவற்றுள் பேனிகல் (12௨11016) மஞ்சரி 

உள்ளது. சில பேரினங்கள், வாழ்க்கையில் ஒரு முறை மட்டும் 

(17௦௦௦௦௨14௦) பூக்கின்றன. இவைகளில், தண்டின் நுனியில் மஞ்சரி 

தோன்றி, இனப்பெருக்கம் நடைபெற்றவுடன், மரம் இறந்து 

விடுகிறது. உ.ம், ஓரியோடோக்சா ரிஜியா (016000%௨ 6218), 

கோரிஃபா (மரற). மலர்கள் காம்பற்றவை,. ஆரச் சமச்சிருடை 

யவை. பெரும்பாலும் ஒருபாலானவை. ஆண், பெண் மலர்கள் 

ஒரே தாவரத்திலும் (உ-ம். கோகோ ஸ்--00௦08), அல்லது வெவ்வேறு 

தாவரத்திலும் (உ.ம். பொராஸுஸ்--1$0188808) காணப்படுகின்றன. 

அரிதாக இருபாலானவை, மூன்றங்க மலர்கள். . ஆண், பெண் 

மலர்கள் ஒரே மஞ்சரியில் இருப்பின், பெண் மலர்கள் குறைந்த 

எண்ணிக்கையிலும், மஞ்சரியில் அடிப்பாகத்திலும் உள்ளன. ஆண் 

மலர்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலும், மஞ்சரியின் நுனிப் பாகத்திலும் 

உள்ளன. 

இதழ் வட்டம்: இரண்டு வட்டங்களில் வட்டத்திற்கு மூன்று 
இதழ்களாக மொத்தம் ஆறு இதழ்கள் உள்ளன. இதழ்கள் தடிப் 

பாகவும், உறுதியாகவும் உள்ளன. நிறமற்றவை. வெளி வட்டத் 

திலுள்ள இதழ்கள் சிறியவை. பெண் மலரில் ஒழுங்கற்ற 

திருகிதழமைவிலும், ஆண் மலரில், தொடு இதழமைவிலும் அமைந் 

துள்ளன. இதழ்கள் இணையாமலோ அல்லது அடிப்பாகத்தில் 

மட்டுமிணைந்தோ உள்ளன.
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மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஆண் மலர்களில் ஆறு மகரந்தத் 
தாள்கள் உள்ளன. இரண்டு வட்டங்களில் வட்டத்திற்கு மூன்றாக 

உள்ளன. அரிதாகப் பல மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. உ.ம். 

பினாங்கா (110௨2௨). மகரந்தப்பை இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு, 

மகரந்த இழையுடன், நடுவில் இணைந்துள்ளது. 

சூலகம்: மேற் சூற்பை கொண்டுள்ளது. மூன்று சூல்களால் 

ஆகியது. சூல் இலைகள் இணைந்தோ .அல்லது இணையாமலோ 

உள்ளன. பெரும்பாலும் மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டு, 

ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல், அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் 

உள்ளது. அரிதாக ஒரு சூல் இலை மட்டும் வளமை பெற்று ஓரிலைச் 

சூலகமாக உள்ளது. சூல் தண்டு மூன்று சூல்முடிகளைக் கொண்டி 

ருக்கிறது. கனி-ட்ரூப். உ-ம். கோகோஸ் (௦005). அல்லது ஒரு 

விதையுள்ள பெர்ரி. உ.ம். பீனிக்ஸ் (1௦0045), 

விதைகள் : அதிக அளவுள்ள எண்ணெய்ப் பசையுடைய 

முளைசூழ் தசையுடையது. சிலவற்றுள் அரிக்கப்பட்ட அல்லது 

‘ep AGeri.? (Ruminate) storm முளேசூழ் தசை உள்ளது. உ.ம். 

அரிகா (41௦௦8). 

ரென்டல் (௩௦016) இக்குடும்பத்தை ஏழு பிரிவுகளாக வகை 

படுத்தியுள்ளார். 

1. ஃபீனிசியே (Phoeniceac) 

2. ஸபாலியே (5௨19௨16௨6௦) 

59, பொராஸியே (13௦1838626) 

4, லெபிடோகேரியே (1,014௦0௧176௨6) 

5. அரிசியே (460086) 

6. கோகோயியே ((000026) 

7. ஃபைதிலிஃபாண்டியே (111471016011207026) 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. கோகோஸ் நூசிஃபெரா (Cocos nucifera): தென்னை. 

இதன் முளைசூழ் தசையிலிருந்து தேங்காய் எண்ணெய் தயாரிக்கப் 

படுகிறது. இதன் தண்டு, இலைகள் குடிசை போடப் பயன் படு 

கின்றன. இதன் கனியுறையிலிருந்து நார் எடுக்கப்படுகிறது. 

2. பொராஸாுஸ் ஃப்லேபல்லிஃபெர் (18௦2-5506 8120) : 

பனை. இதன் பழங்கள் இனிப்பானவை. இதன் தண்டு சட்டங் 

களாகவும், இலைகள் கூரை வேய்வதற்கும் பயன்படுகின் றன. இதன்
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இளங்கனியில் உள்ள முளைசூழ் தசை நுங்காக உண்ணப்படுகிறது. 

மஞ்சரித் தண்டு சீவப்பட்டு அதிலிருந்து வரும் இனிப்பான நீரைப் 

புளிக்க வைத்து *கள் * என்ற போதை தரும் பானமாக அருந்தப் 

படுகிறது, 

3. ஃபீனிக்ஸ் டேக்திலிஃபெரா (21௦04௨ dactylifera) : 
பேரீச்சை. இதன் கனி இனிப்பானது. 

4. gar Cagle (Areca 084௦௦1) : கமுகு. இதன் முளைசூழ் 
தசை சிறு துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டு, வெற்றிலையுடன் சேர்த்து 

உண்ணப்படுகிறது. 

5. மித்ரோஸைலான் ஸாகோ (18௭1100101 8220) 2: ஜவ்வரிசிப் 
பனை. இதன் தண்டிலுள்ள பாரங்கைமா திசுவிலிருந்து ஜவ்வரிசி 

செய்யப்படுகிறது. 

6. கெலாமுஸ் Gorgmm: (Calamus rotang): பிரம்பு, இதன் 
மெல்லிய தண்டு, பிரம்புக்கூடை, நாற்காலிகள் செய்யப் பயன்படு 

"கிறது. 

7. ஓரியோடாக்ஸா (006000%8) : விசிறிப் பனை, கோரிஃபா 

(ஷெரரறங்கத--தாளிப் பனை, கேரியோடா (கோர௦5)-- கூந்தல் பனை 
ஆகியவை சாலை ஓர மரங்களாக வளர்க்கப்படுகின்றன. 

8. ஃபைதிலிஃபாஸ் (1107 128) : இது * தாவரத் தந்தம்”? 
எனப்படுவது, இதன் கடினமான முளைசூழ் தசையிலிருந்து, பல 

பொம்மைகள் செய்யப்படுகின்றன. பார்ப்பதற்குத் தந்தம் போன்றி 

ருக்கும். 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. கோகோஸ் (0௦0௦89): பருத்து கிளாதலற்ற தண்டுடைய 
உயரமான மரம். இறகன்ன கூட்டிலைகள், தொகுதியாகத் தண்டின் 

நுனியில் உள்ளன. உறுதியான மடலால் மூடப்பட்ட ஸ்பேடிக்ஸ் 

மஞ்சரி உள்ளது. மலர்கள் ஒருபாலானவை. ஆண், பெண் இரு 

வகை மலர்களும் ஒரே மஞ்சரியில் உள்ளன. 6 இதழ்கள் இரு 

வட்டங்களில் உள்ளன. ஆண் மலரில் தொடு இதழமைவிலும், 

பெண் மலரில் ஒழுங்கற்ற திருகிதழமைவிலும் அமைந்துள்ளன. 
ஆண் மலரில் 6 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. பெண் மலரின் 

சூலகம் மூன்று இலைகளால் இணைந்தது. ஒரு சூல் அறை மட்டும் 

வளமை பெற்று அதில் ஒரு சூல், அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் உள்ளது. 

கனி.ட்ரூப். 

கோ. நூசிஃபெரா (0. nucifera Linn.) —Qgstr&ar.
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2. Gaenripe (Calamus): முட்களைக் கொண்ட ஏறுகொடி 

களாகவும், புதர்ச்செடிகளாகவும் உள்ளன. இறகன்ன கூட்டிலை 

களாக உள்ளன. இலைக்காம்பின டியில் கடினமான லிகுல் உள்ளது. 

இலைக்கோணங்களில் கிளைத்த ஸ்பேடிக்ஸ் மஞ்சரி உள்ளது. 

மஞ்சரித் தண்டு நீண்ட மயிரிழை போன்றுள்ளது. 6 இதழ்களும், 

ஆண் மலரில் 6 மகரந்தத்தாள்களும், பெண் மலரில் மூன்று சூல் இலை 

களால் இணைந்த சூலகமும் உள்ளன. மூன்று சூல் அறைகள் 

உள்ளன. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல், அச்சு சூல் 

ஒட்டமைவில் உள்ளன. 3 சூல்முடிகள் உள்ளன. 

&. Gyrgmm (C. rotang Linn.), ௧. லாத்திஃபோலியஸ் (0. 
latifolius Roxb.), &. Ga&mMel (C. gamblei Becc.), ௧. திரவாங் 
Ganfl@ew (C. travancoricus Bedd.). 

வரிசை : நூடிஃப்லோரே 

(Series: NUDIFLORAE) 

பெரும்பாலானவற்றுள் பூவிதழ்கள் இல்லை. மலர்கள் இரு 

பாலானவை. நீர்வாழ் செடிகளாகவோ, சதுப்பு நிலங்களில் 

வாழ்வனவாகவோ உள்ளன. 

குடும்பம் ன: பண்டனேஸி 

(Family: PANDANACEAE) 

மூன்று பேரினங்களையும் சுமார் 600 சிற்றினங்களையும் கொண்ட 

குடும்பம். ஆசிய, ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் வெப்ப மண்டலங்களில் 

அதிகமாக வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: சிறு மரங்களாகவும், குறுஞ்செடிகளாகவும் 

உள்ளன. பல உறுதியான வேற்றிடத்து வேர்கள் தண்டின் கணு 

விலிருந்து சாய்வாகத் தரையை நோக்கி வளர்ந்து, தண்டு கீழே 

விழாமல் பாதுகாக்கின்றன. தண்டின் நுனியில் பல, நீளமான 

இலைகள் தொகுதியாக அமைந்துள்ளன. இவை தண்டைச் 

சுற்றிலும் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. இலையின் அடிப்பாகம், 

இலையுறையுடையது. இலை விளிம்பு பல கூர்மையான முள் வளரி 

களைக் கொண்டுள்ளது. இவ்வளரிகள் இலையின் நடு நரம்பிலும் 

காணப்படுகின்றன. சில, தொற்று வேர்களைக் கொண்ட ஏறுகொடி 

களாக உள்ளன. உ.ம். ஃப்ரெசினெத்தியா (1103016118). 

மலர்கள் ஒருபாலானவை. ஆண், பெண் மலர்கள் வெவ்வேறு 

தாவரங்களில் உள்ளன. மலர்கள் தண்டின் நுனியில் உள்ள
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பேனிகல் மஞ்சரியில் மிக நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. இலைகளை 

யொத்த நீண்ட பூவடிச்செதில்கள் மூன்று வரிசைகளில் மஞ்சரித் 

  
படம் 77 

பண்டனுஸ் தெக்தோரியுஸ் (Pandanus tectorius Soland.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. ஆண் மஞ்சரியின் ஒரு பகுதி; 3. பெண் மஞ்சரி 

யின் ஒரு பகுதி; 4. கனியின் ஒரு பகுதி$ 5. கூட்டுக் கனி. 

தண்டு முழுமையிலும் நெருக்கமாக உள்ளன. மஞ்சரியின் மேல் 

பாகத்தில் உள்ள பூவடிச்செதில்கள் சற்றுச் சிறியனவாகவும், நிற 
முடையனவாகவும் இருக்கின்றன. 

ஆண் மஞ்சரி பொதுவாகக் கிளைதலையுடையது, அரிதாக 

ஸ்பைக் மஞ்சரியாக உள்ளது. உ.ம். ஃப்ரெசினெத்தியா (111-௦1- 
netia). இதழ்கள் செதில்களாகவோ அல்லது இல்லாமலோ இருக்க 

லாம். பல மகரந்தத்தாள்களுடையன. மகரந்தப்பை இரண்டு 

அறைகளை உடையது.
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பெண் மஞ்சரி உருளை வடிவான ஹெட் மஞ்சரியாகவோ 

அல்லது உருளை வடிவான ஸ்பைக் மஞ்சரியாகவோ இருக்கலாம். 

சாரரங்கா (5காஜாஹ௰௰) என்ற பேரின த்தில் பேனிகல் மஞ்சரியுள்ளது. 
சூலகம் பல சூல் இலைகளால் ஆனது. ஒவ்வொரு சூல் இலையும் ஒரு 

சூல் அறை கொண்டுள்ளது. சூல் இலைகள் யாவும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து 
காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல் உள்ளது. 

கனி: கூட்டு ட்ரூப் கனி. கடினமானது. உருண்டையாகவோ 

அல்லது உருளை போன்றோ உள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

பண்டனுஸ் (ஊக) ண: இதன் இலைகள், கூடை, பாய் 

முதலியன செய்யப் பயன்படுகின்றன. இதன் மலர்கள் வாசனை 

உடையவை. 

1. பண்டனுஸ் (1௨௩08௩௦5): ஆண், பெண் மலர்கள் வெவ்வேறு 

செடிகளில் உள்ளன. குறுஞ்செடியாகவும், மரமாகவும் உள்ளன. 

மணற்பாங்கான இடங்களில் வளர்கின்றன. தண்டில் இருந்து பல 

காற்று வேர்கள் தோன்றிச் சாய்வாக நிலத்தில் புதைந்து தண்டு 

விழாமல் பாதுகாப்பளிக்கிறது. இலைகள் தொகுதியாகத் தண்டின் 

நுனியில் உள்ளன. இலை விளிம்பிலும், நடு நரம்பிலும் முன் வளரிகள் 

உள்ளன. மஞ்சரி உருளை வடிவுடைய ஹெட் வகையாகவோ 

அல்லது ஸ்பைக் மஞ்சரியாகவோ இருக்கலாம். மலர்கள் இதழ்கள் 

அற்றவை. ஆண் மலரில் பல மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. பெண் 

மலரில் சூலகம் ஒன்று முதல் பல சூல் அறைகளையுடையன. 

ஒவ்வொரு சூல் அறையிலும் ஒரு சூல் உள்ளது. உ-ம். ப. தெக் 

தோரியுஸ் (P. tectorius Soland.). 

குடும்பம் ன: ஆரேஸி 

(Family : ARACEAE) 

110 பேரினங்களும், சுமார் 1,800 சிற்றினங்களும் உள்ளன. 

வெப்ப மண்டலங்களிலும், குளிர் மண்டலங்களிலும் வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: மட்டத் தண்டுடைய அல்லது தண்டடிக் 

கிழங்குடைய சதுப்பு நிலப் பூண்டுச் செடிகளாக வளர்கின்றன. 

சில நீரில் மிதந்து வாழும் பூண்டுச் செடிகளாக உள்ளன. உ.ம். 

பிஸ்தியா (115015). சில வேற்றிடத்து வேர்களின் உதவியால் ஏறு 

கொடிகளாக உள்ளன. உ.ம். போதோஸ் (௦11௦5), :பிலோடெண்ட் 

ரான் (1141௦0௩௦௦1). தண்டின் உள்ளமைப்பில் லேடக்ஸ்



314 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

செல்கள் உள்ளன. தண்டு.பல பாதக் கிகாகளுடனோ அல்லது 

அரிதாக ஒரு பாதக் கிளையுடனோ உள்ளது. 

  2 2 9 @ Pash ax5 Ste) 

படம் 78 

1. பிஸ்தியா ஸ்த்ராதியோதிஸ் (118048 87க11௦10 1) 10.)--வளர் இயல்பு ; 

2. தைஃபோனியும் ஃப்லேஜெல்லிஃபார்மி (1ற10ர்யர flagelliforme Bl.) 

3, 947 Gomb (Arum sp.) 4, பிஸ்தியா--மஞ்சரியின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 

5. ஆரம்--மஞ்சரித் தண்டு; 6. பெண் மலர்$ 7. சூலகம் குறுக்கு வெட்டுத் 

தோற்றம் ; 8. அகோருஸ் (&௦௦1௦5)- மலர் வரைபடம். 

இலைகள் : தனி இலைகளாகவோ அல்லது கூட்டிலைகளாகவோ 

உள்ளன. பலவாருகப் பிளவுபட்டுள்ளன. இலைக் காம்பு மெல்லிய
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காம்புறையுடையது. சிலவற்றுள் நீள்வடிவாகவும் (அகோருஸ்-- 

. இடெறாமத)), சிலவற்றுள் அம்பு நுனி வடிவத்திலும் (1182816--உ-ம். 

டைஃபோனியம்), அல்லது அரிதாக இதய வடிவத்திலும் (உ.ம். 

திரியோ..போனும்--- 1811001௦00) உள்ளன. அரியாப்ஸிஸ் 
(Ariopsis), கொலொகேஸியா ((1௦08512) ஆகியவற்றுள் பெல்டேட் 

(26412௦) இலைகள் உள்ளன. ஒரு போக்கு நரம்புடையன. அரிதாக 

வலைப் பின்னல் போன்ற நரம்புடையது. உ-ம். 94 (510 (Arum). 

மலர்கள் : ஸ்பேடிக்ஸ் மஞ்சரியுள் உள்ளன. மஞ்சரி, மெல்லிய 

அகன்ற மடலால் ($ற௨16) மூடப்பட்டுள்ளது. சிலவற்றுள், இம் 

மடல் நிறமுடையதாய் இருக்கிறது. உ-ம். ரிகார்டியா (181012:012), 

ஆந்தூரியும் (&றிமமர்மா). மலர்கள் சிறியவையாகவும் காம்பற்றும் 
உள்ளன. பெரும்பாலும் ஒருபாலானவை. ஆண், பெண் மலர்கள் 

ஓரே மஞ்சரியிலோ அல்லது வெவ்வேறு செடிகளின் மஞ்சரியிலோ 

காணப்படுகின்றன. அரிதாக இருபாலுடையன. உ.ம். அகோருஸ் 

(Acorus), GurGgme~ (Pothos), கல்லா (வேல). மேற்சூலக 
முடையவை. 

இதழ் வட்டம் : ஒருபாலான மலர்களில் இதழ்கள் இல்லை. இரு 
பாலானவைகளில் 4-6 இதழ்கள் இரண்டு வட்டங்களில் அமைந் 

துள்ளன. இதழ்கள் இணையாமலோ (அகோருஸ்) அல்லது 
இணைந்தோ (ஸ்பேதிஃபில்லும்--30௨(1)/01ட11பம.) உள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: 2, 4, 6, 8 ஆகிய எண்ணிக்கையில் 
உள்ள ஒன்று அல்லது இரண்டு வட்டங்களில் உள்ளன. அரிதாக 

ஒரு தாள் மட்டுமுள்ளது. உ.ம். பிஸ்தியா (11812), அரிஸாரும் 
(கர்வ. தாள்கள் அடியில் மட்டுமிணைந்தோ (அரிஸிமா-- 

Arisaema) aug) முழுமையாக இணைந்தோ (கொலொகேஸியா 

-(01௦0851௨, அலொகேஸியா--&1௦௦௨1௨) உள்ளன. மகரந்தப்பை 
இரண்டு அறைகளைக் கொண்டுள்ளது களைகள் வழியாக மகரந்தத் 

தூள்கள் வெளிப்படுகின் றன. 

சூலகம் : மேற்சூற்பை கொண்டுள்ளது. மூன்று சூல் இலை 

களால் இணைந்தது. 1-3 சூல் அறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு 

அறையிலும் ஒன்று முதல் பல சூல்கள் அச்சு சூல் ஓட்டமைவில் 

உள்ளன. பெரும்பாலானவற்றுள் ஒரு சூல் இலை மட்டும் கொண்டு 

சூல்களைச் சூலகச் சுவர் ஒட்டமைவில் கொண்டுள்ளன. சூல்முடி 

முழுமையாகவோ அல்லது பிளவுபட்டோ உள்ளது. 

கனி: பெர்ரி. 

விதை: முளைசூழ்தசை கொண்டுள்ளது.
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எங்லர் (௩௨1௭) இக்குடும்பத்தை எட்டு துணைக்குடும்பங்களாக 
வகைபடுத்தியுள்ளார். 

1. Gurgmitty Gw (Pothoideae). 

© 1b. GurGsrew (Pothos), 9,551 Musd (Anthurium). 

2. மோன்ஸ்தீராய்டியே (14005101010626). 

3. கல்லாய்டியே (011௦14686௦) . 

4,  லேஸியாய்டியே (1251௦14௦௨6). 

உ.ம். அமார்ஃபோஃபேல்லுஸ் (&4::071001)1108) . 

5. ஃபிலோடெண்ட்ராய்டியே (71ப1௦36107014826) . 

6. கொலொகேஸியாய்டியே (00௦10௦0851014826). 

7. ஆராய்டி.யே (&1௦॥ம௦௨௦), 

8. பிஸ்தியாய்டியே (11511010௦2௦) . 

இக்குடும்ப நிலையைப் பற்றிப் பல கருத்துகள் சொல்லப்பட் 

டுள்ளன. 

எங்லர் (ஈன, 1920), இக்குடும்பம் பாமே (2௮௯௦) குடும்பத்தி 
லிருந்து தோன்றியது எனக் கருதுகிறார். 

வெட்ஸ்டின் (14/2105061௦, 1935), இக்குடும்பம் ஓர்க்கிடேஸி 
(௦ும்48௦68௦) குடும்பத்தைவிட முன்னேற்றமடைந்தது எனக் கருது 
கிறார். லிலியேஸி (1.11120௦2௦) குடும்பத்திலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் 
எனக் கூறுகிறார். 

பெஸ்ஸி (188853, 1915), இது பாமே, லிலியேஸி குடும்பங்களி 
லிருந்து தோன்றியது எனக் கூறுகிறார். 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. அகோருஸ் கெலாழுஸ் (4௦௦5 வெ!ஊாா)--வசம்பு. இதன் 
மட்டத்தண்டுக் கிழங்கு வாசனையுடையது. மருந்தாகப் பயன் 

படுகிறது. 

2... கொலொகேஸியா (Colocasia), அமார்ஃபோஃபேல்லுஸ் 
(4௮௦௦7ற1௦றற்வ105)--காராக்கருணை. இவைகளின் தண்டடிக் கிழங்கு 
உணவாகப் பயன்படுகிறது. 

3. போதோஸ் (2௦0௦9), Sr Only wy (Caladium), Corer sor 
(Monstera) ஆகியவை மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின் றன.
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இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. தைஃபோனியும் (1 ற11௦றர்மாா) : நிலசேம்பு. கிழங்கைக் 
கொண்ட பூண்டுச்செடி. இலை முழுமையானது. அம்பு நுனி 

. வடிவத்திலுள்ளது. மஞ்சரி தரையிலிருந்து தோன்றுகிறது. மடல் 

நிறமுடையது. மலர்கள் ஒருபாலானவை. மிகச் சிறியவை. காம் 

பற்றவை. இதழ்களற்றவை. 1.3 மகரந்தத் தாள்கள் உள்ளன. 

கனி--பெர்ரி. 

தை. டைவேரிகாதும் (T. divaricatum Dene.), தை. ஃப்லே 
ஜெல்லிஃபார்மி (1. 8ஐவி1410100௦ 11.)) தை. த்ரைலொயாதும் (171, 
trilobatum Schott.). 

2. பிஸ்தியா (11801௨) : ஆகாயத்தாமரை. நீரில் மிதக்கும் 
பூண்டுச்செடி. ஓடு கொடியுடையது. வேற்றிடத்து வேர்கள் 

தொகுப்பாக உள்ளன. காம்பற்ற இலைகள் அடுக்காக அமைந்து 

கோப்பை போன்ற அமைப்புடையன. மலர்கள் ஒருபாலானவை. 

இதழ்களற்றவை. ஆண் மலர்கள் ஒரு மகரந்தத்தாள் மட்டும் 

கொண்டுள்ளன. பெண் மலரில் ஒரு சூல் அறையுடைய சூலகம் 

உள்ளது. பல சூல்கள் சூலகச் சுவர் ஒஓட்டமைவில் உள்ளன. 

பி. ஸ்த்ராதியோதிஸ் (1. 512811௦1௦8 14௩0.) . 

3. அகோருஸ் (4௦௦115) : சதுப்பு நிலத்தில் வாழும், வாசனை 

யுடைய பூண்டுச்செடி. மட்டத்தண்டு கிளதலையுடையது. இலைகள் 

இரு வரிசைகளில் அமைந்துள்ளன. மலர்கள் நெருக்கமான 

ஸ்பேடிக்ஸ் மஞ்சரியில் அமைந்துள்ளன. இருபாலானவை. 6 இதழ் 

களுடையன. 6 மகரந்தத்தாள்களும், 2-3 அறைகளையுடைய 

சூலகழும் உள்ளன. பல சூல்கள் உள்ளன. 

அ. கெலாமுஸ் (&. calamus Linn.). 

4, கொலொகேகஸியா (0௦1௦௦08512) : சேம்பு. சதுப்பு நிலத்தில் 
வாழும் உயரமான பூண்டுச்செடி. மட்டத்தண்டு கிழங்குடையது. 

இலைகள் பெல்டேட் அமைவில் உள்ளன. மலர்கள் ஒருபாலானவை. 

இதழ்களற்றவை. 3-6 மகரந்தத் தாள்கள் ஒன்றாக இணைந்துள்ளன. 

சூலகம் ஒரு சூல் அறை உடையது. பல சூல்கள் சூலகச் சுவர் 

ஒட்டமைவில் உள்ளன. 

கொ. ஆந்திகோரும் (0. ௨400020100 501௦11.) 

வரிசை : குலுமேசி 

(Series: GLUMACEAE) 
மலர்கள் ஸ்பைக்லெட் அல்லது ஹெட் மஞ்சரியில் உள்ளன. 

பூவடிச் செதிலின் கோணத்தில் தோன்றுகின்றன. இதழ்கள் நிற
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மற்றவை. சூலகம் ஒரு சூல் இலையால் ஆகியது. ஒரு சூல் அறை 

மட்டும் கொண்டு ஒரு சூல் உடையது. விதைகள் முளைசூழ் தசை 

யுடையன. 

குடும்பம் 2: இரியொகாலேஸி 

(Family : ERIOCAULACEAE) 

12 பேரினங்களும், சுமார் 1,110 சிற்றினங்களும் இதில் உள்ளன. 

வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் மட்டும் வளர்கின்றன. தென் அமெ 

ரிக்காவின் வெப்ப மண்டலப் பகுதியில் அதிகமாகக் காணப்படு 

கின்றன. 

வளர் இயல்பு: பெரும்பாலும் பல பருவப் பூண்டுச்செடிகளாக 

உள்ளன. சதுப்பு நிலங்களிலும், நீர் நிலைகளிலும் காணப்படுகின்றன. 

புல் போன்றுள்ளது. பல ஊசி போன்ற இலைகள் தொகுப்பாகத் 

தரையில் இருந்து தோன்றுவது போல் காணப்படுகின்றன. இலைகள் 

மிக மெல்லியவை. 

மலர்கள் ண: இலைத் தொகுதியின் நடுவிலிருந்து பெரும்பாலும் 

கிளை தலற்ற நீண்ட மஞ்சரித்தண்டு தோன்றுகிறது. அதன் நுனியில் 

உருண்டையான அல்லது உருளை வடிவத்தில் ஹெட் மஞ்சரி 

உள்ளது. மஞ்சரியில் பல சிறு மலர்கள் நெருக்கமாக அமைந் 

துள்ளன. ஒருபாலானவை. ஆண், பெண் மலர்கள் ஒரே தாவரத் 

திலோ அல்லது வெவ்வேறு தாவரங்களிலோ காணப்படுகின்றன, 

ஆரச்சமச் சீருடையவை. மலர்கள் காம்பற்றுள்ளன. மஞ்சரியி 

னடியில் இன்வலுகர் தொகுப்புள்ளது. , 

ஒவ்வொரு மலரும், செதில் போன்ற பூவடிச் செதிலின் 

கோணத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. ஆண், பெண் மலர்கள் ஓரே 

மஞ்சரியுள் இருப்பின், ஆண் மலர்கள் மஞ்சரியின் நடுவிலும், பெண் 

மலர்கள் விளிம்பிலும் இருக்கின்றன. 

இதழ் வட்டம்: இரண்டு வட்டங்களில், வட்டத்திற்கு 2 முதல் 
3 இதழ்களாக உள்ளன. இதழ்கள் செதில் போன்று நிறமற்றுள்ளன. 

உள் அடுக்கிதழ்கள் புனல் வடிவத்திலுள்ளன. 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: இரண்டு முதல் மூன்று மகரந்தத் 

தாள்கள் உள்ளன. சிலவற்றுள் இதன் இரு மடங்காக உள்ளன. 

வெளி வட்ட இதழ்களின் மாற்றடுக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. 

மகரந்தப்பை ஒன்று அல்லது இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு உள் 

நோக்கியுள்ளது.
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சூலகம்: பெண் மலரில் மேற் சூற்பை கொண்டுள்ளது. 

இரண்டு முதல் மூன்று சூல் அறைகளைக் கொண்டு ஒவ்வொரு சூல் 

         

   72௨ வு 1 எவவ 

படம் 79 

இரியொகாலோன் குவின்குவங்குலேர் (Eriocaulon quinquangulare Linn.) 

1. வளர் இயல்பு; 2. மஞ்சரி; 3. ஆண் மலர்$ 4. ஆண் மலரின் 

நீள்வெட்டுத் தோற்றம் ? 5. பெண் மலர்$ 6. சூலகம்; 7. சூற்பை குறுக்கு 

வெட்டுத் தோற்றம்; 8. பெண் மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றம்; 9. ஆண் 

மலர் வரைபடம் $ 10. பெண் மலர் வரைபடம். 
ட பூவடிச் செதில். 

அறையிலும் ஒரு சூல் தலைகீழாகப் பொருந்தியுள்ளது. சூல்கள் 

அச்சு சூல் ஒட்டமைவில் உள்ளன. சூல்தண்டு 2-3 கிளைகளை 

யுடையது. 

கனி: அறைவெடி காப்சூல்.
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ஹட்சின்சன் (1704044500) இக்குடும்பத்தை இரியொகாலேலிஸ் 

(4௦௦2012165) என்ற வரிசையில் வகைபடுத்தியுள்ளார். 

எங்லர், எனாந்தியோபிலாஸ்தே (Enantioblastae) stot p auflene 

“யில், மாயகேசி (42௨0௨௦6௮6௦), ஸைரிடேஸி (28710௨௦௦௨6) ஆகிய 

குடும்பங்களுடன் வகைபடுத்தியுள்ளார். 

குடும்பம் உ சிபிரேஸி 
(Family: CYPERACEAE) 

83 பேரினங்களையும், 3,000 சிற்நினங்களையும் கொண்ட குடும்பம். 

உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் நன்றாக வளர்கின்றன. 

வளர் இயல்பு: மண்ணில் படர்ந்துள்ள மட்டத் தண்டினைக் 

கொண்டு ஒரு பருவ அல்லது பல பருவப் பூண்டுச் செடிகளாக 

உள்ளன. நீர் நிறைந்த சதுப்பு நிலங்களில் பெரும்பாலும் வளர் 

கின்றன. தண்டு மூன்று கோணங்களையுடையது. தண்டின் 

உள்ளமைப்பு கெட்டியானது. தண்டு மஞ்சரி தோன்றும்வரை 

கிளையற்றுள்ளது. சிலவற்றுள் இலைகளில்லை. 

இலைகள் : மூன்று வரிசைகளில் உள்ளன. $ அல்லது $ இலை 

யடுக்கத்தில் உள்ளன. இலைக்காம்புறை தண்டை மூடியுள்ளது. 

இலைப்பரப்பு நீள் வடிவமாக உள்ளது. புல் போன்ற தோற்ற 

முடையது. இலைகளில் லிகுல் (112016) இல்லை. 

மலர்கள் ₹: ரெசிம், பேனிகல், அம்பல், ஹெட், ஸ்பைக்லெட் 

போன்ற மஞ்சரிகளில் உள்ளன. மலர்கள் மிகச் சிறியவை. ஸ்பைக் 

லெட் மஞ்சரியில் உள்ள மஞ்சரித்தண்டு பல செதில் போன்ற பூவடிச் 

செதில்களை (111068) பெரும்பாலும் மாற்றடுக்கத்தில் நெருக்கமாகக் 

கொண்டுள்ளது. இப்பூவடிச் செதில்களின் கோணங்களில் 

மலர்கள் தோன்றுகின்றன. மலர்கள் காம்பற்றவை. இருபாலானவை, 

அரிதாக ஒருபாலானவை. உ.ம். கேரக்ஸ் (கோப. மேற் சூலகம் 

கொண்டவை. பூவடிச் செதிலும்,அரிதாகப் பூக்காம்புச் செதில்களும் 

உள்ளன. உ.ம். ஹைபோலிட்ரும் (1170011200), 

இதழ் வட்டம் : செதில்கள் போன்ற சிறிய இதழ்களாகவோ 
அல்லது இதழ்களற்றோ இருக்கின்றன. அரிதாக இரண்டு வட்டங் 

களில் பல இதழ்கள் உள்ளன. உ-ம். ஓரியோலோபுஸ் (016௦1௦1518). 

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஒன்று முதல் ஆறு மகரந்தத்தாள்கள் 
உள்ளன. அரிதாகப் பலதாள்கள் உள்ளன. பெரும்பாலான வற்றுள் 

மூன்று தாள்கள் உள்ளன. . உ.ம். Oyiiliflum (Remirea), Canrs
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தோய்ஸியா ((௦ய1௦18/2). மகரந்தப்பை மகரந்த இழையுடண் 

அடியிலிணைந்தவை. இரண்டு அறைகளைக் கொண்டு நீளப்போக்கில் 

பிளக்கிறது. 

  
படம் 80 

சிபிருஸ் இனம் (நேம 82.) 

1. வளர் இயல்பு) 2. ஸ்பைக் மஞ்சரி; 3. மலர்; 4, மலர் வரைபடம் 

(ஸ்கிர்புஸ் இனம் - Scirpus Sp ). 

--பூவடிச் செதில்; 3த--சூல்முடி$ பே.சூற்பை$ 

5 -மகரந்தத்தாள். 

சூலகம்: மேற் சூற்பை உடையது. இரண்டு முதல் மூன்று 

சூல் இலைகளால் ஆகியது. ஆனால் ஒரு சூல் அறை மட்டும் 

கொண்டு, அதில் ஒரு சூல் உள்ளது. இரண்டு அல்லத மூன் று ளூல் 

முடிகள் உள்ளன. சூல் முடிகள் இறகன்ன உரோம வளரிகளைக் 

கொண்டுள்ளன. சூல்தண்டின் அடிப்பாகம் பருத்து அம்பலிஃெரே 

ஆ--2॥



329 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

குடும்பத்தில் காணப்படும் ஸ்டைலோபோடியம் (Stylopodium) 
என்ற உறுப்புபோல் உள்ளது. உ-ம். ஸ்கிர்புஸ் (5005), எலியோ 
கேரிஸ் (Eleocharis). 

கனி: அகின் அல்லது நட். 

விதை : மிகச்சிறியவை. முளைசூழ் தசையுடையவை. 

பேக்ஸ் (120) இக்குடும்பத்தைப் பல துணைக்குடும்பங்களாக 
வகைபடுத்தியுள் ளார். 

துணைக்குடும்பம் 1. ஸ்கிர்பாய்டியே (5040010626) : மலர்கள் 
இருபாலானவை. ஸ்பைக்லெட் மஞ்சரியில் உள்ளன. உ.ம். 

swale (Scirpus), Faye (Cyperus). 

துணைக்குடும்பமம் 2. ரிங்கோஸ்போராய்டியே (Rhyncho- 
8001018686): ஸ்பைக்லெட்டில் சில மலர்கள் மட்டுமுள்ளன. மலர்கள் 
இருபாலானவையாகவோ அல்லது ஒருபாலானவையாகவோ 

உள்ளன, 38-20 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. உ.ம். ரிங்கோ 
evGungm (Rhynchospora), ஸ்கிலிரியா (Scleria). 

துணைக்குடும்பம் 3. கேரிகாய்டியே (கோம்௦௦1062௦) : மலர்கள் 
பூவிதழ்களற்றவை. ஒருபாலானவை, ஸ்பைக்லெட் பல மலர் 

களுடையன. உ.ம். கேரக்ஸ் (கோப. 

இக்குடும்பம் கிரேமினியே குடும்பத்தை ஒத்திருக்கிறது. 

ஹட்சின்சன் (1300௦14050) கருத்துப்படி அக்குடும்பத்தைவிட இது 
மிகவும் பின்னடைந்தது. இவ்விரு குடும்பங்களும் லிலியேஸி 

(111740௦௦௨௦) குடும்பத்திலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் எனக் கருது 

கிறார். 

“Geen (Blaser), ஸ்னெல் (5௨611) ஆகியவர்களின் ஆராய்ச்சி 

யின்படி, இவ்விரு குடும்பங்களுக்குள் யாதொரு தொடர்பும் இல்லை. 

சிபிரேஸி குடும்பத் தாவரங்கள், ' கிரேமினியே குடும்பத்தாவரங் 
களைப் போன்ற வெளித்தோற்றத்தைக் கொண்டவையேயன்்றி, 

அவைகளின் மலர் உறுப்புகள் மாறுபட்டவையாக இருக்கின்றன. 

உதாரணமாக, சிபிரேஸியில் காணப்படும் ஸ்பைக்லெட் மஞ்சரியை 

கிரேமினியே ஸ்பைக்லெட் மஞ்சரியுடன் ஒப்பிடமுடியாது. மேலும், 

சிபிரேஸியில் மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் அமைந்துள்ளன. 

கிரேமினியே குடும்பத்தில் மலர்கள் தண்டின் நுனியில் உள்ளன. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

1. சிபிருஸ் எஸ்குலந்துஸ் (நே esculentus): இதன் 
கிழங்கு ருசியானது,
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2. சிபிருஸ் சிற்நினங்களின் தண்டுகள், பாய், கூடை 
முதலியன செய்யப் பயன்படுகின்றன. 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. diM@@ew (Cyperus): ஒரு பருவ அல்லது பல பருவப் 
பூண்டுச் செடிகள். இலைகள் ஊசி போன்றுள்ளன. அரிதாகச் செதில் 

களாக. மாற்றமடைந்துள்ளன. மலர்கள் தனி அல்லது கூட்டு 

அம்பல் மஞ்சரியில் உள்ளன. மலர்கள் மாற்றடுக்கத்தில் நெருக்க 

மாக அமைந்துள்ளன. ஸ்பைக்லெட்டின் நடுவில் உள்ள மலர்கள் 

இருபாலானவை. நுணியில் 1.3 மலர்கள் மலட்டு மலர்களாக 

உள்ளன. மகரந்தத்தாள்கள் மூன்று அல்லது இரண்டு அல்லது 

அரிதாக ஒன்று மட்டுமுள்ளன. சூலகம் ஒரு சூல் அறைகொண்டு 

ஒரு சூல் உடையது. சூல் தண்டு மூன்று பிளவுகளையுடையது. 

கனி மூன்று கோணங்களையுடைய நட். 

சி. எக்ஸால்தேதுஸ் (0. exaltatus Retz.), சி. ரொதுண்டுஸ் 
(0. rotundus Linn.), &. srsav@eaongsiew (C. esculentus Linn.), 
சி. புல்போஸுஸ் (C. bulbosus Vahl.), A. ஆர்திகுலாதுஸ் (C. 
articulatus Linn.). 

2. Medusa (Kyllinga): sar மூன்று கோணங்களை 
யுடையது. ஸ்பைக் மஞ்சரி உருண்டையாகவோ அல்லது உருளை 

போன்றோ உள்ளது. ஸ்பைக்லெட்டின் கீழுள்ள இரண்டு மலர்கள் 

உள்ளீடு ஏதும் இன்றி உள்ளன. மூன்றாவது மலர் இருபாலானது. 

நான்காவது மலர் ஒருபாலானதாகவோ அல்லது மலட்டு மலராகவோ 

உள்ளது. ஐந்தாவது மலர் சிறியதாகவோ அல்லது இல்லாமலோ 

இருக்கலாம். 1.3 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சூல்தண்டின் அடி 

பருத்துக் காணப்படவில்லை. 

Al. GorG@Ge..uen (K. monocephala Rotth.), A. Afldeien 
(K. triceps Rottb.), A. Acer Man (K. cylindrica Nees.), கி, 
sv G(porsm (K. squamulata Vahl.). 

3. evaélirye (Scirpus): பூண்டுச்செடி. மட்டத்தண்டற்றது. 

மலர்கள் தண்டின் நுனியிலோ அல்லது இலைக்கோணத்திலோ 

உள்ளன. அம்பல் மஞ்சரியில் ஸ்பைக்லெட்டுகள் நிறைய உள்ளன. 

1.2 மகரந்தத்தாள்களும், 2-3 சூல்தண்டுகளும் உள்ளன. 

ஸ்கி. ஆர்திகுலாதுஸ் (8. காப்யக1ட 11.), ஸ்கி. எரக்துஸ் 
(S. erectus Poir.), eval. ஸ்குயேரோஸ*ஸ் (5. 800270916 1 பாட).
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குடும்பம் : கிரேமினியே 
(Family: GRAMINEAE) 

62 பேரினங்களையும், 10,000 சிற்நினங்களையும் கொண்ட மிகப் 
பெரிய குடும்பம். உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வளர்கின்றன. 

          
= ் aie 5 

௬. Sberile glume 

படம் 61 

ஒரைஸா ஸத்தைவா (தக 88109௨ 1100.) 

1. வளர் இயல்பு; 2, மலர்$ 3, விரிந்த நிலையில் உள்ள மலர் $ 4. புள் - 
மலரின் பாகங்களைக் காட்டும் படம்; 5. ஸ்பெக்லெட் மஞ்சரியின் வரைபடம் 5 

6. ஸ்பைக்லெட் அமைப்பு. 

3--ரேகில்லா ; 1-4 எம்ப்டி? குலும்?) 1--லெம்மா; --பேலியா;$ 

1,௦--லாடிகூல் ; 5, 51--மகரந்தத்தாள்? ே-சூற்பை$ 

உத அுடியிலில்லாந்த மகரந்தப்பை, 5 ரூல்முடி.
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வளர் இயல்பு : பெரும்பாலும் ஒரு பருவ அல்லது பல பருவப் 

பூண்டுச்செடிகளாக உள்ளன. அரிதாகக் குறுஞ்செடிகளாக 

உள்ளன. உ.ம். பாம்பூஸா (880௨). தண்டு நிமிர்ந்தோ அல்லது 

தரையில் படர்ந்தோ உள்ளது. தண்டு உரு&॥ -போன்றுள்ளது. 

கணுவிடைப் பகுதி ஊள்ளீடற்றது. அரிதாக உள்ளமைப்பு கெட்டி 

யாக உள்ளது. உ.ம். ஸக்காரும் (Saccharum), ஸேோர்கும் 

(Sorghum). பெரும்பாலானவற்றுள் மட்டத்தண்டுள்ள து. 

வேர் : பல வேற்றிடத்துச் சல்லி வேர்கள் தொகுதியாகத் தண்டி 
னடியில் இருந்து தோன்றுகின்றன. தரையில் படர்ந்த தண்டுடைய 

செடிகளில் ஓவ்வொரு கணுவில் Cams ba வேர்கள் தோன்று 

கின்றன. சிலவற்றுள் கீழ்க்கணுப் பகுதியில் இருந்து பல காற்று 

வேர்கள் தோன்றித் தரையை நோக்கி வளர்ந்து, தண்டு விழாமல் 

பாதுகாப்பளிக்கின்றன. உ.ம். ஸக்காரும் (5௨௦௦181110), 

இலைகள்: மாற்றடுக்கத்தில் ழ என்ற இரு வரிசைகளில் 

அமைந்துள்ளன. ஊசி போன்று நீள் வடிவத்திலுள்ளன. சில 

வற்றுள் வாள் அமைப்பிலுள்ளன. பெரும்பாலும் இலைக்காம்பற்றுள் 

ளன. அரிதாகச் சிலவற்றுள் இலைக்காம்புள்ளன. உ.ம். பாம்பூஸா 
(Bambusa). இலையின் அடிப்பாகம் அகன்ற இலையுறையுடையது. 

இவ் இலையுறை ஒரு பக்கம் கிழிந்து தண்டைச் .சுற்றியுன்ளது. இலை 

யுறைக்கும், இலைப்பரப்பிற்குமிடையே சருகு போன்ற வளசி பெரும் 

பாலானவற்றுள் தோன்றுகிறது. இதற்கு லிகுல் (பாகம16) எனப் 

பெயர். இது மயிரிழைகள் போன்றோ அல்லது தடிப்பாகவோ 

உள்ளது. அரிதாகச் சிலவற்றுள் லிகுல் இல்லை. உ.ம். எகைனோ 

குலோவா (010௦௦114௦௨). அரிதாகச் சிலவற்றுள் ஆரிகில் (கயா1௦1௦) 
எனப்படும் வளரிகள் உள்ளன. உ.ம். ஒரைஸா (0௫2௨. 

மலர்கள் ண: ரெசிம் அல்லது பேனிகல் வகை மஞ்சரியுள் 
உள்ளன. மஞ்சரியில் பல ஸ்பைக்லெட்டுகள் ($/261௦15) உள்ளன. 

ஓவ்வொரு ஸ்பைக்லெட்டிலும் ஒன்று மூதல் சில சிறு மலர்கள் 

மெல்லிய பூவடிச் செதில்களின் கோணத்தில் தோன்றுகின்றன. 

இப்பூவடிச் செதில்களுக்கு * மலரும் குலும்ஸ் £ (Flowering glumes) 

எனப்பெயர். ஸ்பைக்லெட் நீண்ட காம்புடையது. இதற்கு ரேகில்லா 

(Rachilla) story பெயர். இது பல கணுக்களை உடையது, ரேகில்லா 

வின் அடிப்பாகத்தில் இரண்டு பூவடி.ச்செதில்கள் மாற்றடுக்கத் 

திலுள்ளன. இவற்றில் ஒன்று சிறியது. இதற்கு முதல் குலும் (11751 
glume) எனப்பெயர். இதற்குச் சற்று மேலே உள்ளே பூவடிச்செதில் 

பெரியதாக உள்ளது. இது இரண்டாவது குலும் (56000 211000) 

அல்லது * எம்ட்டி? (019) குலும் எனப்படும். இவ்விரு பூவடிச் 

செதில்களுக்கும் மேற்புறத்தில், ரேகில்லா (1%௨௦14118) 1-50 சிறு மலர்
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களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மலரும் இரண்டு பூவடிச்செதில் 

களுடையது. இவற்றுள் ஒன்று பசுமையாகவும் படகு போன்றும் 

உள்ளது. இதற்கு லெம்மா (1,8௩2) என்று பெயர். மற்றொன்று 

இரண்டு நரம்புகளயுடையது. இதற்குப் பேலியா (௨2௨) என்று 

பெயர். பேலியா, மலருக்கும் காம்பிற்கும் இடையிலுள்ளது. இது 
பூக்காம்புச் செதிலைக் குறிக்கும். மலர்கள் இருபாலானவை. அரிதாக 

ஒருபாலானவை, உ.ம். ஸீயா Cwev (Zea mays). 

இதம் வட்டம் : இதழ்கள் பெரும்பாலும் இருப்பதில்லை. பல 

வற்றுள் சிறு செதில்கள் போன்ற இரண்டு வளரிகளை மட்டும் 

கொண்டுள்ளது. இவைகளுக்கு லாடிகூல் (1,௦010006) எனப்பெயர், 

அரிதாகச் சிலவற்றுள் மூன்று லாடிகூல்கள் உள்ளன. உ.ம், 

பாம்பூஸா. அரிதாக லாடிகூல்கள் இல்லை. உ-ம். ஆந்தோஸாந்தும் 
(Anthoxanthum). 

மகரந்தத்தாள் வட்டம் : இரண்டு வட்டங்களில், வட்டத்திற்கு 

மூன்றாக, ஆறு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. சிலவற்றுள் மட்டும் 

இவ் ஆறு மகரந்தத்தாள்களும் வளமை பெற்றுள்ளன, உ.ம். 

ayer (Oryza), umbtueor (Bambusa). சிலவற்றுள் இரண்டு 

தாள்கள் மட்டுமூள்ளன. உ.ம். கோலியாந்துஸ் (0௦16801110), 
Gus sam (Festuca), சின்னா (மோ). அரிதாக ஒரு தான் மட்டு 
முள்ளது. உ.ம். ஊனியோலா (௩4௦18). 

சிலவற்றுள் பல தாள்கள் உள்ளன. உ.ம். ஆக்லான்ட்ரா 

(கரல, பாரியானா (£லார்க௩க). மகரந்தப்பை அடியிலிணைந் 

தவை. ஆனால் நடுவிலிணைந்தது போன்ற தோற்றமுடையது,. 

சூலகம் : மேற் சூற்பை கொண்டுள்ளது. மூன்று சூல் இலை 

களால் இணைந்தது. ஆனால் ஒரு சூல் இலை மட்டும் வளமையடைந்து 

சூற்பையில் ஒரு சூல் அறை கொண்டு, ஒரு சூல் உள்ளது. . ஹேகல் 
(1126௦61) என்பவரது ஆராய்ச்சியின்படி சூலகம் ஒரு சூல் இலை 
யால் ஆகியது. 

இரண்டு சூல்தண்டுகளுள்ளன. இவை இறகன்ன உரோம 

வளரிகளைக் கொண்டுள்ளன. அரிதாக மூன்று சூல்தண்டுகள் 

உள்ளன. உ.ம். பாம்பூஸா. 

கனி: கேரியாப்சிஸ் (0க9௦1518) அல்லது க்ரெயின் (ரேவ). 

விதையுறை கனியுறையுடன் இணைந்துள்ளது. அரிதாகப் பெர்ரி 
வகைக் கனியுடையது. உ.ம். பாம்பூஸா (வாம்மல). சிலவற்றுள் 
யுட்ரிகல் (1௦16) கனியுள்ளது. உ-ம். இலுசைன் (Eleusine). 

விதை: அதிக அளவு முளைசூழ் தசையுடையது. கரு மிகச் 
சிறியது. இலைக்குருத்தும் (210ராய௦), வேர்க்குருத்தும் (Radicle)
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முறையே கோலியாப்டைல் (0௦160ற41௦), கோலியோரைசா ((௦16௦- 

11/௨ என்ற உறைகளால் மூடப்பட்டுள்ளன. கருவின் அச்சுக்குப் 

பக்கவாட்டில் தடிப்பான உறுப்பு ஒன்றுள்ளது. இதற்கு ஸ்குடெல்லம் 

(820%68118) எனப்பெயர். இவ்வுறுப்பின் அமைப்பியலைப்பற்றிப் பல 

கருத்துகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. 

ஆர்பர் (கன 1934), ஸ்குடெல்லம், கோலியாப்டைல் ஆகிய 

இரு உறுப்புகளும் கருவிலுள்ள ஒரு விதையிலையைக் குறிக்கின்றன 

எனக் கருதுகிறார். 

பலர், கோலியாப்டைல், விதையிலையாகவும், ஸ்குடெல்லம், ௧௬ 

அச்சிலிருந்து பக்கவாட்டில் வளர்ந்துள்ள வளரியாகவும் கருது 

கின்றனர். 

ஏவரி (கர 1930) என்பவர், கிரேமினியே குடும்பத்தாவரங் 

களின் கருவை ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்ததன் பயனாக, ஸ்குடெல்லம், 

விதையிலையையும், கோலியாப்டைல் கருவின் இரண்டாவது 

இலையையும் குறிக்கிறது. விதையிலைக்கும் கேலியாப்டைலுக்கும் 

இடையே வளர்ந்துள்ள மீசோகாடைல் (1165000191) என்ற உறுப்பு 

கருவின் முதல் இடைக்கணுப் பகுதி எனக் கருதுகிறார். இக்கருத்து 

சரியானதாகப் பலரால் பின்பற்றப்படுகிறது. 

ஹேகல் (17௨௦௦%௦1) இக்குடும்பத்தை, 11 பிரிவுகளாக வகை 

படுத்தியுள்ளார். 

1. GwipGw (Maydeae): மலர்கள் .ஒருபாலானவை. 

2. ஆண்ட்ரோபோகனியே (௦000008062) : மலர்கள் ரெசிம் 

மஞ்சரியுள் உள்ளன. இருபாலானவை. 

5. பானிசியே (7காம்௦68௦) : மஞ்சரியில் ஒரு ஸ்பைக்லெட் மட்டு , 

மூள்ளது. 

4, ஒரைஸியே (Oryzeae) : மலர்கள் இருபாலானவை., 

6 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

5. பெலரிடியே (1128110826) : ஸ்பைக்லெட்டில் ஒரு பயா 

மட்டுமுள்ளது. 

6. அக்ரோஸ்திடியே (&ஜ௦5ப்ம6௨௦) : ஸ்பைக்லெட் ஒரு 

மலருடையது. இரண்டு மலரில்லாப் பூவடிச் செதில்களுள்ளன. 

7. குலோரிடியே (011௦110886) : ஸ்பைக்லெட், பல மலர்கக௨ 

நெருக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.



328 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

8. 3 பெஸ்துசியே (1௦511106௨6) : ஸ்பைக்லெட், ஒன்றுக்கு மேற் 

பட்ட மலர்கஷடையது., 

9. ஹோர்டியே (11010626) : ஸ்பைக்லெட் இரண்டு எதிர் 
வரிசையில் உள்ளன. 

10. umbyeiGw (Bambuseae): கெட்டியான தண்டுடையது. 

இலைகள் இலைக்காம்புடையன. ஆறு மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. 

11, அவினியே (476086). 

இக்குடும்பம், ஒரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்களில் மிகவும் 

முன்னேற்றமடைந்த குடும்பமாக எல்லோராலும் கருதப்படுகிறது. 

இதன் மலர்கள் ஸ்பைக்லெட் மஞ்சரியில் மிக நெருக்கமாக அமைந் 

துள்ளன. இதழ்வட்டம் வழக்கமாக உள்ள இதழ்களற்று, லாடிகூல் 

என்ற சிறு உறுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. சூலகத்தில் ஒரு சூல் 

அறை கொண்டு, ஒரு சூல் உடையது. பாம்பூஸியே (810100568௦) 

என்ற பிரிவு மிகவும் பின்னடைந்தது, மேடியே (1ஷுூம்626) பிரிவு 

மிகவும் முன் னேற்றமடைந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. 

இக்குடும்பம் சிபிரேஸி (றன க௦0௨6) குடும்பத்துடன் வெளிப் 
பார்வைக்கூத் தொடர்புடையதாக உள்ளது. ஆனால் இவ்விரு 

குடும்பங்களுக்குள் பல அடிப்படையான வேறுபாடுகள் உண்டு. 

இக்குடும்பம், உள்ளீடற்ற தண்டு, 1 இலையடுக்கம், லிகுல், லாடி 

கூல், தனித் தன்மையுடைய கரு ஆகியவற்றைக் கொண்டு 

சிபிரேஸி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது. 

பயன் தரும் தாவரங்கள் 

இக்குடும்பம் ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம் குடும்பங்கள் எல்லா 

வற்றையும்விட மிகுந்த பொருளாதாரச் சிறப்புடையதாகும். 

.. இக்குடும்பத்தாவரங்களிலிருந்து, நமக்கு வேண்டிய உணவு தானிய 
வகைகள், கால் நடைகளுக்கு வேண்டிய உணவு முதலியவை 

கிடைக்கின் றன, 

1. உணவு வகைகள் 

1. ஒரைஸா ஸத்தைவா (0௫2௨ 8௨1192)--நெல். 

2... ஸியா மேஸ் (268 ர5)--மக்காச்சோளம். திரித்துகும் 
2.oGan (Triticum vulgare)—Gar gin. 

3. பென்னிஸிதும் OH UMUye Yd (Pennisetum typhoideum) 
கும்ப.
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4. Ganmitpyyo 2.0Gat (Hordeum vulgare)—urisd. 

5. gyeirt_CorCuracr Cem Gt (Andropogon sorghum)— 

சோளம், 

6. பானிகும் மிலியேர் (1௨ம் 411816) --சாமை. 

ஸீத்தேரியா இதாலிகா (528118 1121102)-- தினை. “I
 

~ அவினா ஸத்திவா (Avena sativa)—gu sv. 

9, இலுசைன் கொரொகானா (Eleusine corocana)—Gaip 

வரகு. 

11. மாட்டுத் தீவனம் 

அக்ரோஸ்திஸ் (&த௦5ம்)), Gemi@Go (Sorghum), ஸீதாரியா 

(Setaria), சினோடன் (௦000), டேக்திலிஸ் (1)2௦14115). 

111. ஸக்காரும் ஒஃபிசினேரும் (Saccharum officinarum)— 

கரும்பு. 

இதன் தண்டிலிருந்து எடுக்கப்படும் சாற்றிலிருந்து சர்க்கரை 

தயாரிக்கப்படுகிறது. 

IV. பாம்பூஸா அருண்டினேசியா (1853 வாமா 042௨௦௨) - 

மூங்கில். 

இதன் கடினமான தண்டு, மூங்கில் கூடைகள், தட்டிகள் 

செய்யப் பயன்படுகிறது. 

V. சிம்போகன் சித்ரேதுஸ் (௩00080  citratus)— 

எலுமிச்சம் புல். இதன் இலைகளிலிருந்து வாசனை எண்ணெய் 

தயாரிக்கப்படுகிறது. 

பார்லி ௨1௫), ஓட்ஸ் (0௨) இவைகளின் விதைகளிலிருந்து 

பீர் என்ற மதுபானம் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

வெத்திவீரியா ஸைலளஞய்டிஸ் (7௦1180171௧ 2122001065) -- 

வெட்டிவேர். 

இதன் வேர்கள் தறுமணமூடையன. விசிறிகளாகவும், மலர் 

மாலைகளிலும் பயன்படுகிறது. 

அக்ரோஸ்திஸ் (481051), ஃபெஸ்துகா (151008), காயிக்ஸ் 

(லம்) ஆகியவை மலர்ச் செடிகளாக வளர்க்கப்படுகின் றன.



330 ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

இக்குடும்பத்தின் சில தாவரப் பேரினங்கள் 

1. ஒரைஸா (0௫29) : நீண்டு வளர்ந்த ஒரு பருவப் பூண்டுச் 

செடி. இலைகள் நீண்டு குறுகலாக உள்ளன. மலர்கள் பேனிகல் 

மஞ்சரியுள் உள்ளன. ஸ்பைக்லெட் ஒரு மலருடையது. பேலியாவின் 

கோணத்தில் இருபாலான மலர் தோன்றுகிறது. இரண்டு லாடி 

கூல்கள், ஆறு மகரந்தத்தாள்கள், ஒரு சூல் அறையில் ஒரு 

சூல் உடைய சூலகம், இரண்டு சூல்தண்டுகள் ஆகியவை 
உள்ளன. 

ஓ. ஸத்திவா (0. 58814௨ 1101.), ஓ. கோர்க்தாதா (0. ௦௦௧௦- 

tata Roxb.), g. GQuufflwmey (O. meyeriana Baill.). 

2. svmucile.G&é ov (Spinifix): இராவணன் மீசை. மணற் 
பாங்கான நிலத்தில் வாழும், கிகசாகளையுடைய பூண்டுச் செடி. 

இலைகள் தடிப்பானவை. இலை நுனி ஊசி போன்ற வளரியுடையது. 

ஆண், பெண் மலர்கள் வெவ்வேறு செடிகளில் உள்ளன. நுனியில் 

உள்ள உருண்டையான ஹெட். மஞ்சரியுள் உள்ளன. இரண்டு 

லாடிகூல்களும், மூன்று மகரந்தத்தாள்களும், பெண் மலரில், 

ஒரு சூல் அறையுடைய சூலகமும், இரண்டு சூல்தண்டும் 

உள்ளன. 

ஸபை. லித்தோரியுஸ் (5. 111107 ]கீனா.), 

3. பாம்பூஸா (8கா005ஐ) : மரம் போன்று நீண்டு வளர்ந்த 

புதர்ச் செடிகள். முட்களையுடையன. மட்டத் தண்டுடையது. இலைக் 

காம்புடையது. ஸ்பைக்லெட் பல மலர்களுடையது. மூன்று லாடி 

கூல்களும், ஆறு மகரந்தத்தாள்களும், 1-3 சூல்முடிகளும் 

உள்ளன. 

LT. 9(5 cotlp Caras (B. arundinacea Willd.), பா. தூல்டா 
(B. tulda Roxb.). 

4. பா. காய்க்ஸ் (மேல) : நிமிர்ந்த பூண்டுச் செடி, இலைகள் 

அகலமானவை. மலர்கள் நுனியில் உள்ள அல்லது இலைக் 

கோணத்திலுள்ள ரெசிம் மஞ்சரியுள் உள்ளன. மலர்கள் ஒரு 

பாலானவை. ஸ்பைக்லெட்டிலுள்ள பூவடிச் செதில் கடினமான 

உருண்டை வடிவத்தில் உள்ளது. இரண்டு லாடிகூல்களும், மூன்று 

மகரந்தத்தாள் களும், ஆண் மலர்களில் உள்ளன. பெண் மலர்களில் 

லாடிகூல் இல்லை. கனி, கடினமான பூவடிச்செதிலினுள் உள்ளது. 

கா. லேக்ரிமா--ஜோபி (0. 18000௦ 1100), கா. ஜை 
srssium (C. gigantea Roxb.). 

tt
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கலைச்சொற்கள் 

Acaulescent 
Accrescent (calyx) 
Achene 
Acropetal 
Actinomorphy 
Adnation 
Adventitious 
Aestivation 

ascendingly imbricate 

descendingly imbricate 
valvate 

Affinity 
Aggregate fruit 
Aleurone grain 
Alternate 
Anatropous ovule 
Ancestral 
Androecium 

- Androgynophore 
Annual 
Anther 
Antiphyllous 
Apex 
Apocarpous 

Aril 
Artificial system 
Asymmetrical 
Axil 
Axis 

Basifixed 
Basipetal 
Bicollateral 
Bicompound leaf 
Biennial 
Bifid 
Bifoliate 
Bilabiate 

தண்டற்ற 
விரிவடைகின் ற. ரர வரமக 
அக்கீன் 
நுனி நோக்கிய 
ஆரச் சமச்சீர் 
மாற்றுறுப்பு ஒட்டி வளர்தல் 

வேற்றிடத்து 
மலர் மொட்டிதழ் அமைப்பு 
மேல் நோக்கிய ஒழுங்கற்ற 

திருகு 
கீழ் நோக்கிய ஒழுங்கற்ற திருகு 
தொடு இதழ் 
உறவு 
திரள்கனி 
அலூரன் நுண் மணிகள் 
மாறியமைந்த 
தலை கீழ்ச் சூல் 

வழி வந்த 
மகரந்தத்தாள் வட்டம் 
ஆண், பெண்ணகக் காம்பு 

ஓராண்டுச் செடி 
மகரந்தப்பை . 

இதழ் எதிரான 
நுனி 
இணையாச் சூலக இலைகளை 

யுடைய 
ஏரில் 
செயற்கை முறை 

சமச்சீரற்ற 
இலைக்கோணம் 

தண்டு, அச்சு 

அடி ஒட்டிய 
கீழ் நோக்கிய 
இருபக்க ஒருங்கமைந்த 

இரட்டித்த கூட்டு இலை 
ஈராண்டுச் செடி 
இரு பிளவுள்ள 
இரு சிற்நிலை கொண்ட 
ஈருதடான
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Binomial nomencl iturc 

Bipinnate leaf 
Biseriate 
Bisexual 
Blade 
Bract 
Bracteole 
Bud 

axillary 

scally 
terminal 

Bulb 

Calyx 
Cambium 
Campanulate 
Capsule 
Caprification 
Capitate 
Capitulum 
Carpel 
Carpophore 
Caryopsis 
Catkin 
Caudicle 
Centrifugal 
Cereal 
Chalaza 
Class 
Classification 
Cleistogamy 
Climber 
Cohort 
Coleoptile 
Coleorhiza 
Complete flower 
Compound leaf 
Corolla 

infundibuliform 
ligulate 

Corolla tube 
Corpusculum 
Corymb 
Cotyledon 
Creeper 
Cremocarp 

ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

இருபெயரீட்டல் 

இரட்டித்த சிறகு இலை 
இருசீர் வரிசையான 
இருபாலான 

பரப்பு (இலை) 
பூவடிச் சிதல் 
பூக்காம்புச் சிதல் 
மொட்டு 
இலைக்கோண 
சிதலிலை 
நுனி 

குமிழ்த்தண்டு 

புல்லிவட்டம் 

ஆக்குதிசு 
மணி வடிவ 
கேப்ஸுல் 
கேப்ரிபிகேஷன் 
சிரவடிவ 

கேபிடுலம் 
சூலக இலை 
சூலக இலைக் காம்பு 
காரியாப்ஸிஸ் 
கேட்கின், ஒருபால் மஞ்சரி 
காடிகிள் 
விரிமையப் போக்குடைய 
தானியம் 

ரூலடி 
வகுப்பு 
வகைபாடு 
மலரா மகரந்தச் சேர்க்கை 

ஏறுகொடி 

தொகுதி 
கருத்தண்டுறை 
கருவேருறை 
நிறைவான பூ 
கூட்டிலை 
அல்லி வட்டம் 

புனல் வடிவ 

நாவடிவ 
அல்லிவட்டக் குழல் 

கார்பஸ்குலம் 
சமமட்ட மஞ்சரி 
விதையிலை 
படர்கொடி. 
கிரீமோகார்ப்



கலைச்சொற்கள் 

Cross-pollination 
Cyathium 
Cyme 

dichasial 
monochasial 

Cymose 
Cystolith 
Cytology 

Decurrent 
Dehiscent 
Diadelphous 
Digitate 
Dimorphic 
Dioecious 
Disc floret 
Distichous 
Drupe 

Embryo 
Endosperm 

ruminate 
Epiphyte 

False fruit 
Family 
Floral 

diagram 
formula 
symmetry 

Fruit 
Funicle 

Genetics 
Genus 
Germination 

Gymnosperm 
Gynoecium 

Habit 

Habitat 
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அயல்மகரந்தச் சேர்க்கை 

ஸையேத்தியம் 

ஸைம் 
இருபக்கம் கிளைத்த 
ஒரு பக்கம் கிலாத்த 
ஸைமோஸ் 

சிஸ்டோலித் 
ஸெல்லியல் 

தண்டொட்டிக் கீழ் வளர்ந்த 
வெடிக்கும் 
இருகற்றையான 
விரல்களை ஒத்த 
இரு உருவான 
டையீஷியஸ் 
வட்டத் தட்டுச் சிறுமலர் 
இருபக்க 
ட்ரூப் 

கரு 

முளை சூழ் தசை 
அரிக்கப்பட்ட 
தொற்றுத் தாவரம் 

பொய்க்கனி 
குடும்பம் 
மலரைச் சார்ந்த 
வரைபடம் 

சூத்திரம் 
சமச்சீர் 
கனி 
சூல்காம்பு 

பாரம்பரிய இயல் 
பேரினம் 

முளைத்தல் 
ஜிம்னோஸ்பர்ம் 
சூலகம் 

வளர் இயல்பு 
வாழ் இடம்
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Halophyte 
Head 
Heredity 
Histology 
Hydrophyte 
Hydrophily 
Hypanthodium 

Imperfect 
Indehiscent 

Indeterminate 
Inflorescence 
Internode 

Interpetiolar 
Introse 
Isobilateral 

Jaculator 

Labellum 

Labiate 
Lamina 
Lanceolate 
Latex 

Leaflet 
Legume 
Lianes 

Ligulate 
Linear 

Locule 

Loculicidal 
Lodicule 
Lomentum 
Longitudinal section 
Lysigenous 

Mericarp 
Mesocarp 
Modification 
Monodelphous 
Monocarpellary 
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உவர் நிலத் தாவரம் 
ஹெட் 

பாரம்பரியம் 
திசு அமைப்பியல் 
நீர்வாழ் தாவரம் 
நீர் மகரந்தச் சேர்க்கை 
ஹைபேன்தோடியம் 

முழுமையற்ற 
வெடியா 

வளர் நுனியுடை_ ய 
மஞ்சரி 
கணு இடைவெளி 
இலைக்காம்பிடை 
உள் நோக்கிய 
இருசம பக்க 

ஜேகுலேடர் 

உதடு 
உதடு போன்ற 
இலைப்பரப்பு 

ஈட்டி வடிவ 

மரப்பால் 

சிற்றிலை 
லெகும் 
லையேன்ஸ் 
நா வடிவான 
நீண்ட 
சூலக அறை 
அறை வழி வெடிக்கும் 
லாடிகூல் 
பல பிரிவிதைக்கனி 
நீள் வெட்டுப் பாகம் 

(ஸெல்) அழிவழி வந்த 

மெரிகார்ப் 
கனி நடுத்தோல் 

மாற்றுரு 
ஒற்றைக் கற்றை 
ஒரு சூலக இலையுள் ள
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Monocotyledons 
Monoecious 
Morphology 
Mucilage 
Multiple fruit 

Natural system 
Nectar , 
Node 

Nodule 
Nomenclature 

Nut 

‘Oblique 
Oblong 
Opposite 
Organism 
‘Ovary 
‘Ovule 
Outgrowth 

Palea 
Palmate 
Panicle 
Papilionaceous 
Pappus 
Parallel 
Parasite 
Pedicel 
Peduncle 
Peltate 
Pentamerous 
Pepo 
Perennial 
Perianth 
Pericarp 
Perigynous 
Perisperm 
Persistent 
Phanerogam 
Phyllode 
Phyllotaxy 
Phylogenetic 

ஆ--22 

ஒரு விதையுள்ள 
மானீஷியஸ் 
புற அமைப்பியல் 

இணை கூட்டுக்கனி 

இயல்பு முறை 
பூத்தேன் 
கணு 
முண்டு 
பெயரீட்டல் 

கொட்டை 

சாய்ந்த 

நீள் சதுர 
எதிர் 
உயிரி 

சூல்பை 

சூல் 
வளரி 

பேலியா 
கைவடிவ 
பானிக்கிள் 
பேபிவலியோனேஷியஸ் 
பேப்பஸ் 
ஒரு போக்கு 
ஒட்டுண்ணி 
பூக்காம்பு 
மஞ்சரித் தண்டு 
பெல்டேட் 

ஐந்தங்க 
பெப்போ 
பல பருவச் செடி. 

இதழ்கள் 
கனித் தோல் 

சூலகத்தைச் சுற்றி அமைந்த 
பெரிஸ்பெர்ம் 
உதிரா 
பெனெரோகாம் 

காம்பிலை 
இலையடுக்கம் 
மரபு வழி
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Physiology 
Pinnate 
Pistil 
Pistillode 
Placenta 
Placentation 

axile 

basal 
free central 

marginal 
Parietal 

Plumule 
Pollen 
Pollinium 

Polyadelphous 
Polypetalous 
Polysepalous 
Pricle 
Pseudo bulb 
Pulvinous 

Racemose 

Radicle 

Rayfloret 
Rhizome 

Root 
Runner 

Sagittate 
Samara 
Saprophyte 
Scale leaf 
Schizocarp 
Sepal 
Septicidal capsule 
Septifragal capsule 
Series 
Serrate 
Sessile 
Shoot 
Shrub 
Simple fruit 
Simple leaf 
Spadix 
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வாழ்வியல் 
சிறகன்ன 
சூலகம் 
மலட்டுச் சூலகம் 

சூல் ஒட்டு 
சூல் அமைப்பு 

அச்சு 

அடித்தள 
துனிமைய 
விளிம்படுத்த 
சூலகச் சுவர் ஒட்டிய 

விதை முளைத் தண்டு 
மகரந்தம் 
பொலினியம் 
பல கற்றை கொண்ட 
இணையா அல்லி வட்ட 
இணையாப் புல்லி வட்ட 
சிறு முள் 

பொய்க்குழிழ்த் தண்டு 
பல்வைனஸ் 

ரேஸிமோஸ் 

முளைவேர் 
கதிர்ச் சிறு மலர் 
மட்ட நிலத்தண்டு 
வேர் 

ஓடு தண்டு 

அம்பு நுனி வடிவ 
இறகுக் கனி 
மட்குண்ணி 
சிதல் இலை 
சைசோகார்ப் 
புல்லி 
தடுப்பு வெடி கேப்ஸுல் 
தடுப்புப் பிரி கேப்ஸுல் 
வரிசை 
நுனிக்கூர் பல்லுள்ள 
காம்பற்ற 

தண்டு 
குறுஞ்செடி 
துனிக்கனி © 
தனி இலை 
ஸ்பேடிக்ஸ்
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Spathe 
Species 
Spike 
Spikelet 
Spine 
Spur 
Stamen 
Staminode 
Standard petal 
Stem 
Stigma 
Stipules 
Style 
Sub-class 
Sub-terranean 
Succulent 
Superior ovary 
Symbiosis 
Sympodial branching 
Syncarpous 

Syngenecious 

Taxonomy 
Tendril 
Terrestrial 
Tetramerous 

Thalamus 
- Trimerous 
Tropical 
Tuber 
Twiner 

Umbel 
Underground 
Unisexual 

Vascular bundle 
Velamen 
Venation 
Verticillaster 
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மடல் 
இனம் 
ஸ்பைக் 
ஸ்பைக்லட் 
இலைமுள் 

பூத்தேன் குழல் 
மகரந்தத்தாள் 
மலட்டு மகரந்தத்தாள் 
கொடி அல்லி 

தண்டு 
சூலக முடி 
இலையடிச் சிதல் 

சூலகத் தண்டு 
துணை வகுப்பு 
தரைக்கீழ் 
சதைப் பற்றுள்ள 
மேல் மட்டச் சூல்பை 
கூட்டுயிர் வாழ்க்கை 
நுனி வளரா இணைக் கிளைத்தல் 
இணைச் சூலக இலைகக 

யுடைய 
ஸின்ஜெனிஷஸ் 

வகைபாட்டியல் 
பற்றுக்கம்பி 
நிலத்தில் வளரும் 
நாலங்க 

பூத்தளம் 
மூவங்க 
வெப்ப மண்டல 
கிழங்கு 
சுழல் கொடி 

அம்பல் 

தரைக்கீழ் 
ஒருபாலான 

சாற்றுக்குழாய்த் தொகுபபு 
வெலாமன் 
நரம்பமைப்பு 
வெர்டிசில்லேஸ்டர்
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Whorl 
Wood 

Xerophyte 

Zygomorphic 

ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் 

w 

வட்ட 

கட்டை 

வறட்சித் தாவரம் 

இருபக்கச் சமச்சீர்
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