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દદળા તયપ નસ્થય થામ છે તેને દનક્ષણ ધ્રલ (S) કશે છે .
ચુંફકના વભાન ધ્રલો (N-N, S-S) લચ્ચે
અાકષણ અને અવભાન ધ્રલો (N-S, S-N) લચ્ચે
આકષણ થામ છે .
એકભ ૧
ચુંફક
એકભ ૨
વજીલ અને નનજીલ
એકભ ૩
એનવડ, ફેઈઝ અને ક્ષાય
એકભ ૪
ફીજ
એકભ ૫
લનસ્નતને ઓખીએ
ુનયાલર્તન – ૧
એકભ ૬
ાણી
એકભ ૭
ભાન
એકભ ૮
વાદાું મુંત્રો
એકભ ૯
પ્રકાળ
એકભ ૧૦
ધ્લનન
ુનયાલર્તન – ૨
Fun Time
ભાયી નલળે નોંધ

ઘણાું લષ શે રાુંની લાત છે . ગ્રીવ દેળના
ભેગ્નેનળમભ પ્રદેળભાું ભેગ્નવ નાભનો બયલાડ યશે તો શતો. તે
ડું ગય ય ઘેટાું ચયાલતો શતો. એક દદલવ કાા થ્થયની
ટે કયી ઉય તેના ફૂટના ખીરા તેભજ રાકડીની ખોી ચોંટી
ગમાું. તેને ખૂફ આશ્ચમષ થમ.ું તેને આ યભત યભલાની ભજા
ડી. તેણે આ દાથષ વૌને ફતાવ્મો. ભેગ્નેનળમા પ્રદેળભાુંથી
ભી આલતો આ દાથષ ભેગ્નટે તયીકે ઓખામો.

યોનજદું ા જીલનભાું જોલા ભતાું ચફ
ું કો નલનલધ આકાયનાું
શોમ છે .
(૧) ગનજમો ચફ
ું ક
(૨) ઘોડાની ના આકાયનું ચુંફક
(૩) વોમાકાય ચુંફક
(૪) નાકાય ચુંફક
(૫) અુંડાકાય ચુંફક
(૬) કુંકણાકાય ચફ
ું ક
ચુંફકનો જે છે ડો ઉત્તય દદળા તયપ નસ્થય થામ છે
તેને ઉત્તયધ્રલ (N) કશે છે અને ચુંફકનો જે છે ડો દનક્ષણ
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દખલું, બૂખ રાગલી, શવલું, યડલું લગેયે વુંલેદના
છે . આલી વુંલેદના લનસ્નત ણ અનબલે છે . દા.ત.
રજાભણીનો છોડ, વૂમભ
ષ ખી
વલાયે તથા યાત્રે લૃક્ષોનાું ાુંદડાઓનું અલરોકન
કયો. તભને જણાળે કે વલાય કયતાું યાત્રે લૃક્ષોનાું ાુંદડાું
પ્રભાણભાું લધાયે નભેરાું શળે. વુંલેદનાના કાયણે કે ટરાુંક
ષ્ો યાત્રે ખીરે છે . જગદીળચુંદ્ર ફોઝ નાભના બાયતીમ
લૈજ્ઞાનનકે ળોધ્મું છે કે લનસ્નત ય વુંગીતની અવય થામ
છે . વુંગીતના કાયણે લનસ્નતનો નલકાવ લધ થામ છે .

કે ટરાક દાથો બૂયા નરટભવત્રને રાર ફનાલે
છે . આ દાથોને એનવડ કશે છે .
-

બૂયા નરટભવત્રને રાર ફનાલે છે .
સ્લાદે ખાટા શોમ છે .

યવોઈ ફનાલલાભાું
ટાઈલ્વ વાપ કયલા ભાટે
ઠુંડા ીણા તયીકે જાણીતું વોડાલોટય, કાયની
ફેટયીભાું બયલાભાું આલતું પ્રલાશી તેભજ ભાનલીનું ભૂત્ર ણ
એનવદડક ગણધભો ધયાલે છે .
કે ટરાક દાથો રાર નરટભવત્રને બૂરું ફનાલે
છે . આલા દાથોને ફેઈઝ કશે છે .
-

રાર નરટભવત્રને બૂરું ફનાલે છે .
સ્લાદે તૂયા શોમ છે .
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-

સ્ળે ચીકણા શોમ છે .

-

યવોઈ ફનાલલાભાું
કડાું ધોલાભાું

કે ટરાક દાથોનાું દ્રાલણની રાર કે બૂયા ફેભાુંથી
એક ણ નરટભવત્ર ય અવય થતી નથી. તેલા
દાથોને તટસ્થ દાથો કશે છે . એટરે કે , એનવદડક ણ
નથી, ફેઈનઝક ણ નથી.
નનનશ્ચત પ્રભાણભાું એનવડ અને ફેઈઝ લચ્ચે થતી
યાવામનણક પ્રદિમાના દયણાભે આ ફુંને દાથો
ોતોતાના ભૂબૂત ગણધભો ગભાલી ક્ષાય અને ાણી
ફનાલે છે . આ પ્રદિમાને તટસ્થીકયણ (Neutrilisatio) કશે
છે .
-અશીં આણે કયે રા પ્રમોગને નીચે ભજફ દળાષલી ળકામ :
એનવડ
HCl

+ ફેઈઝ
+ NaOH
શાઈડર ોક્રોદયક + (કોનસ્ટક
એનવડ

વોડાનું દ્રાલણ)

વોદડમભ
શાઈડર ોક્વાઈડ

= તટસ્થ ક્ષાય+ાણી
= NaCl + H2O
= ભીઠું + ાણી

કે ટરાુંક ફીજ, જેલાું કે – ઘઉં, ભકાઈ, ફાજયી લગેયે
દફાલલા છતાું તેની ફે પાડ થતી નથી. આલાું ફીજને
એકદી ફીજ કશે છે .

ભાણવ, પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ અને જીલજતું ઓ દ્વાયા થામ
છે .
કડાું, ફૂટ-ચુંર, ફેગ જેલી નલનલધ
ચીજલસ્તઓભાું લયાતું લેલ્િો (જેભાું એક બાગ રુંછાદાય
વાટીલાો અને ફીજો અણીદાય શૂકલાો શોમ છે ) આજે
ખૂફ જ જાણીતું છે . લેલ્િોની ળોધ કયલાની પ્રેયણા અને
તેના ળોધક જ્મોજષ – દ – ભષ્ડેરને ‘કૂ તદયમું રાફ’ું નાભના
ફીજ યથી ભી શતી.

વોદડમભ
ક્રોયાઈડ+શાઈડર ોજન
ઓક્વાઈડ

ભીઠું

- યવોઈ ફનાલલાભાું
– અથાણા વાચલલાું ભાટે .
- ખોયાકની વકલણી કયી રાુંફો વભમ યાખલા
ભાટે .
- ધોલાનો વોડા ફનાલલાભાું.
ખાલાનો - અનગ્નળાભક ઉકયણભાું.
– એનવદડટીની દલાભાું.
વોડા
- યવોઈ ફનાલલાભાું.
ધોલાનો - કડાું અને લાવણ ધોલાભાું.
– ચીકાળ દૂય કયલાું.
વોડા
- વખત ાણીને નયભ ફનાલલા ભાટે .
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વાભાન્મ યીતે ૪-૬ પૂટ કયતાું ઓછી ઊંચાઈ ધયાલતી
લનસ્નતઓને છોડ ગણલાભાું આલે છે .
છોડનું પ્રકાુંડ (Stem) ભોટાબાગે કભું કે નફું
શોમ છે . વાભાન્મ યીતે છોડનું આમષ્મ ઓછું શોમ છે .
દા.ત. ઘઉં, જલાય, ફાજયી, ફાયભાવી, ગરગોટો, યીંગણ,
ટાભેટાું.
અલાદરૂે તરવી જેલા છોડ લોનું આમષ્મ
ધયાલતા શોમ છે . ઘણા છોડભાું વુંદય યુંગફેયુંગી પૂરો
આલતાું શોમ છે .
વાભાન્મ યીતે ૪-૬ પૂટ જેટરી ઊંચાઈ ધયાલતી
લનસ્નતઓને ક્ષ ગણલાભાું આલે છે .
ક્ષનું પ્રકાુંડ છોડના પ્રકાુંડ કયતાું પ્રભાણભાું
ભજફૂત શોમ છે . ક્ષનું આમષ્મ ણ છોડના આમષ્મ
કયતાું લધ જોલા ભે છે . ક્ષભાું જભીનથી થોડી ઊંચાઈ
યથી જ ડાી પૂટે છે .
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દા.ત. દાડભ, જાવૂદ, વીતાપ, જાભપ, ભશેં દી, કયે ણ.
વાભાન્મ યીતે ૪-૬ પૂટ કયતાું લધ ઊંચાઈ ધયાલતી
લનસ્નતઓને લૃક્ષ ગણલાભાું આલે છે .
દા.ત. રીભડો, ીો, લડ.
લૃક્ષનું આમષ્મ ઘણું રાુંફ શોમ છે .
લૃક્ષનું પ્રકાુંડ ભજફૂત શોમ છે .
ઘટાદાય લૃક્ષો છાુંમડો આે છે .
જે લનસ્નતઓનાું શલાઈ પ્રકાુંડ નફાું શોમ અને
ટટ્ટાય ન યશી ળકતાું શોમ તેલી લનસ્નતઓને લેરા
ગણલાભાું આલે છે . કે ટરાક લેરાઓ જભીન ય થયામેરા
શોમ છે અને તેભના ય ભોટાું પો આલતા શોમ છે .
કે ટરાુંક લેરાઓ આવાવભાું આધાય ભતાું તેના ય
ચડી જતા શોમ છે . (આયોશણ કયતાું શોમ છે .)
દા.ત. તડફૂચ

નાની નાની ાુંદડીભાું લશેં ચામેર શોમ તો તે વુંમક્ત ણષ છે
અને જો તે એક જ ણષ શોમ તો તે વાદું ણષ છે .
સાદુું ર્ત :
સુંમુક્ર્ ર્ત :
- ણષભાું જોલા ભતી દોયા જેલી યચનાઓને નળયા
કશે લામ છે અને તેભની ગોઠલણીને નળયાનલન્માવ કશે લામ
છે .
- કે ટરાક નળયાનલન્માવની છાભાું જાી ડતી નથી.
યુંત ળીયાઓ વભાુંતય ગોઠલામેરી શોમ છે . આલો
નળયાનલન્માવ એ વભાુંતય નળયાનલન્માવ છે .

ાણી જ્માુંથી પ્રાપ્ત થામ છે તેને ાણીના સ્રોત કશે
છે .

– ભોટાબાગની લનસ્નતઓનાું પ્રકાુંડ
ઊબાું યશી ળકે તેલાું ટટ્ટાય શોમ છે . દા.ત. ગરાફ, રીભડો.
– કે ટરીક લેરા પ્રકાયની
લનસ્નતઓ કોઈનો આધાય રઈ તેના ય આયોશણ
કયતી શોમ છે . દા.ત., દ્રાક્ષનો લેરો, લારનો લેરો.
– તભે ભેદાનભાું કે ફગીચાભાું ઊગી
નીકતી ધયો (દલાષઘાવ) જોઈ શળે. તેનું પ્રકાુંડ જભીન ય
પે રામ છે અને થોડા થોડા અુંતયે તેનાું ભૂ જભીનભાું
ઊતયતાું શોમ છે . આલા પ્રકાુંડને નલવી પ્રકાુંડ કશે છે .
બ્રાષ્ઢી ણ ભેદાનભાું જ ઊગી નીકતી નલવી પ્રકાુંડ
ધયાલતી લનસ્નત છે .
– ફટાટા, આદું કે વૂયણનું
અલરોકન કયો. તેભાું ગાુંઠો જોલા ભે છે . આથી તે પ્રકાુંડ
છે . આલાું પ્રકાુંડ જભીનની અુંદય જોલા ભતાું શોલાથી
તેભને બૂનભગત પ્રકાુંડ કશે છે .

ઉનાાભાું લધ ગયભી ડતી શોલાથી જાળમભાું
યશે રા ાણીની ફાષ્ ફને છે . કોઈ ણ પ્રલાશીભાુંથી
ફાષ્ ફનલાની દિમાને ફાષ્ીબલન કશે છે . ાણીની
ફાષ્ લજનભાું શરકી શોલાથી આકાળભાું ઊંચે ચઢે છે . જેભ
જેભ ઊંચે જઈએ તેભ લાતાલયણનું તાભાન ઘટતું જામ છે .
આથી ખૂફ ઊંચે જતાું ફાષ્ ઠુંડી ડલા રાગે છે . જે ઠુંડી
થઈ ાણીના ટીાભાું પે યલામ છે . આ દિમાને ઠાયણદિમા
કે ઘનીબલન કશે છે .
શલાભાુંના ધૂના યજકણોની આવાવ ાણીનાું
ટીાું જાભે છે અને લાદ ફુંધામ છે . લનને કાયણે આ
લાદ એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ જામ છે . યજકણોની
આવાવ જાભેરા ાણીભાું ાણીનું પ્રભાણ લધતાું તે
લયવાદ સ્લરૂે ૃથ્લી ય ડે છે .

લયવાદના ાણીને લશી જતું અટકાલી તેનો વુંગ્રશ કયલો
એટરે જવુંચમ
- આણી આવાવની લનસ્નતઓનું અલરોકન
કયળો તો જોઈ ળકળો કે કે ટરીક લનસ્નતઓ સ્લતુંત્ર
અને ભોટાું ણો ધયાલે છે . જ્માયે કે ટરીક લનસ્નતઓભાું
નાની અને વાભવાભે ગોઠલાતી ાુંદડીઓ જોલા ભે છે .
- ડાીભાું થતી કૂું  જેલી યચના છી જે ણષ ફને તે
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નકાભો કચયો, કે ટરાક લામઓ અને યવામણો
ાણીભાું બલાથી ાણી દૂનત થામ છે , જેને ાણીનું
પ્રદૂણ કશે છે . આ ાણી ઉમોગ ભાટે શાનનકાયક ફને છે .
૨૨ભી ભાર્ત ‘વલશ્વ ાર્ી દદન’ ર્યીકે ઉજલામ છે.
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વાદાું મુંત્રોના છ પ્રકાય છે :

રુંફાઈના ભાનનો પ્રભાણબૂત એકભ ભીટય
(meter) છે . તેના નાના એકભો વેનન્ટભીટય (cm) અને
નભરીભીટય (mm) છે . રુંફાઈનો ભોટો એકભ દકરોભીટય
(km) છે . જદી જદી લસ્તની રુંફાઈ ભાલા ભાટે જદા જદા
એકભો તથા વાધનો લયામ છે .

૧૦ નભરીભીટય = ૧ વેનન્ટભીટય
૧૦૦૦ નભભી = ૧૦૦ વેભી = ૧ ભીટય
૧૦૦૦૦૦૦ વેભી = ૧૦૦૦ ભીટય = ૧ દકરોભીટય થામ.
 તાયાઓ કે આકાળગુંગાઓ (Milky Way) લચ્ચેના
ખૂફ જ ભોટા અલકાળીમ અુંતયો ભાલા ભાટે
‚પ્રકાળલષ‛ (Light Year) એકભ લયામ છે .
 ૧ પ્રકાળલષ એટરે ળૂન્માલકાળભાું પ્રકાળના દકયણે
એક લષભાું કાેર અુંતય.
૧ પ્રકાળલષ = ૯.૪૬ × ૧૦૧૨ દકભી

કોઈણ દાથે વાટી ય યોકે રી
જગ્માને તે દાથષનું ક્ષેત્રપ કશે છે . ક્ષેત્રપ ભાન
ભાટે આણે રુંફાઈ તથા શોાઈનો ગણાકાય કયીએ
છીએ. તેથી ક્ષેત્રપનો એકભ વેભી × વેભી = (વેભી)2
અથલા ચોયવ વેભી તથા તેનો ભોટો એકભ (ભીટય)2
અથલા ચોયવ ભીટય છે .
60 વેકન્ડ = 1 નભનનટ
60 નભનનટ = 1 કરાક
24 કરાક = 1 દદલવ
365 દદલવ = 1 લષ

જે વાધનો લડે આણાું કાભ વયતાથી અને
ઝડથી થામ તેલાું વાધનોને વાદાું મુંત્રો કશે લામ.
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ઓછું ફ લાયી લધ લજનલાી લસ્તને
ઊંચકલા, ખવેડલા કે કઠણ લસ્ત કાલાની દિમા કયલા
લયામેરું વાધન ઉચ્ચારન પ્રકાયનું વાદું મુંત્ર છે .
ઢા લડે કામષ કયલાભાું વયતા યશે છે .
સ્િૂ લડે કોઈ ણ દાથષને ભજફૂતાઈથી જોડી
ળકામ છે તથા વશે રાઈથી છૂટા ાડી ળકામ છે .

ગયગડી લડે કામષ કયલા ભાટે જરૂયી ફભાું ઘટાડો
થતો નથી યુંત ફની દદળા ફદરી ળકામ છે .
ફે કે તેથી લધ વાદાું મુંત્રોના ઉમોગથી ફનેરા
વાધનને જદટરમુંત્ર (Complex Machine) કશે લામ.

કે ટરીક લસ્તઓ કદયતી યીતે પ્રકાળ ઉત્ન્ન કયે
છે . તેને કદયતી ઉદગભસ્થાન કશે લામ.
જ્માયે કે ટરીક લસ્તઓ કૃ નત્રભ યીતે પ્રકાળ ઉત્ન્ન
કયે છે . એટરે કે ભાનલવજીત છે . તેથી તેને પ્રકાળનાું
કૃ નત્રભ ઉદગભસ્થાનો કશે લામ.
ચુંદ્ર પ્રકાળનું ઉદગભસ્થાન નથી.
ચુંદ્ર ય વૂમષનો જે પ્રકાળ ડે છે , તે ફધો
વૂમષપ્રકાળ અથડાઈને ૃથ્લી વધી આલતો નથી. યુંત
તેભાુંથી 93% પ્રકાળનું ળોણ થામ છે અને 7% પ્રકાળ
ૃથ્લી વધી શોંચે છે .
આનગમો પ્રકાળનું ઠુંડું કદયતી ઉદગભસ્થાન છે .
તેભાું લ્મુવસપયે ઝ નાભનું ઉત્વેચક આલેરું છે . તે શલાભાુંના
ઓનક્વજન તત્ત્લ વાથે યાવામનણક પ્રદિમા કયી પ્રકાળ
ઉત્ન્ન કયે છે .
જે દાથષભાુંથી લધ પ્રકાળ વાય થામ છે તેને
ાયદળષક (Transparent) દાથષ કશે છે .
જે દાથષભાુંથી પ્રકાળ વાય થતો નથી તેને
અાયદળષક (Opaque) દાથષ કશે છે .
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જે દાથષભાુંથી થોડો (અુંળતઃ) પ્રકાળ વાય
થામ છે તેને ાયબાવક (Translucent) દાથષ કશે છે .
વુંૂણષ ાયદળષક દાથષ તયીકે આભ તો પક્ત શલા
અને તેભાું યશે રા લામઓ ગણી ળકામ કાયણકે પક્ત
તેભાુંથી જ વુંૂણષ પ્રકાળ વાય થામ છે . ફાકી તભાભ
દાથોભાું લધતો ઓછો પ્રકાળ લસ્ત ય અથડાઈને
આણી આુંખ વધી શોંચે છે . તેથી જ તે લસ્ત આણને
દેખામ છે . છતાું ણ જે દાથષભાુંથી આયાય જોઈ ળકામ,
તે દાથષને આણે ાયદળષક દાથષ ગણીએ છીએ.

ૃથ્લીના ગોા ય તેની એક ફાજએથી પ્રકાળ
પેં કતાું તેના જે બાગભાું ગોાનો ડછામો ડે છે તે બાગભાું
લવતા રોકોને વૂમષ દેખાળે નદશ. આ ઘટનાને વૂમષગ્રશણ
(Solar-Eclipse) કશે છે .
અલકાળભાું વૂમન
ષ ી આવાવ ૃથ્લી અને
ૃથ્લીની આવાવ ચુંદ્ર વતત પયતા યશે છે . આ ઘટના
દયનભમાન કે ટરીક લખત વૂમષ અને ૃથ્લીની લચ્ચે ચુંદ્ર
આલી જામ છે . જે વભમે વૂમષના પ્રકાળના ભાગષભાું ચુંદ્ર
આલે છે . તે વભમે વૂમષપ્રકાળ અલયોધામ છે અને ચુંદ્રનો
ડછામો ૃથ્લી ય ડે છે . જ્માું ડછામો ડે છે તે
નલસ્તાયના ૃથ્લી યના કે ટરાક રોકોને વૂમષ કે તેનો
કે ટરોક બાગ દેખાતો નથી. આ ઘટનાને વૂમષગ્રશણ કશે છે .
સૂમતગ્રહર્ અભાસના દદલસે થામ છે.

 ઘન, પ્રલાશી અને લામ ભાધ્મભોભાુંથી અલાજ વાય
થઈ ળકે છે .
 અલાજ પે રાલા ભાટે ભાધ્મભ જરૂયી છે .
 ળૂન્માલકાળભાુંથી અલાજ વાય થતો નથી.
જેભ દડો અથડાઈને ાછો પયે છે તેભ અલાજનાું
ભોજાું દીલાર કે અન્મ લસ્ત ય અથડાઈને ાછાું પયે છે
અને અલાજ પયીથી વુંબામ છે . તેને પ્રનતધ્લનન કે ડઘો
(Echo) કશે છે .
નાના ઓયડાભાું ડઘો કે ભ નથી ડર્ો ?
ભૂ અલાજ અને ડઘા લચ્ચે 1 વેકન્ડ કયતાું
10

લધાયે વભમગાો શોમ તો ફુંને અલાજ જદા જદા વુંબામ
છે . અલાજની ઝડ ૩૩૦ ભીટય/વેકન્ડ છે . આભ, 1
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વેકન્ડ કયતાું લધ વભમગાા ભાટે ૧૧ થી ૧૭ ભીટયનું
અુંતય શોલું જરૂયી છે . નાના ઓયડાભાું ૧૧ ભીટય કયતાું
ઓછું અુંતય શોલાથી દીલાર કે અન્મ લસ્ત વાથે
અથડાઈને ાછો પયતો અલાજ ભૂ અલાજભાું બી જામ
છે . તેથી ડઘો ડતો નથી.

દદયમાની ઊંડાઈ ભાલાભાું, જભીનની અુંદય કે
દદયમાના તનમે યશે રા ખનીજ ળોધલા ભાટે ડઘાનો
ઉમોગ થામ છે . દદયમાભાું રાઉડસ્ીકય દ્વાયા અને
જભીનભાું ધડાકો કયીને અલાજનાું ભોજાું અુંદય વધી
ભોકરલાભાું આલે છે . અલાજનાું ભોજાુંના ાછા પયલાના
વભમને ભાીને દદયમાની ઊંડાઈ કે જભીનભાું ખનીજ
તેરના સ્તયો ળોધી કાઢલાભાું આલે છે .
અલાજ રમફદ્ધ શોમ તો વાુંબલો ગભે છે જ્માયે
અસ્ત-વ્મસ્ત અલાજ આણને વાુંબલો ગભતો નથી.
આભ, વાુંબલા ન ગભતા અલાજને ઘોંઘાટ (Noise) કશે
છે .

નત્રબલનદાવ ગજ્જયે પ્રેગ યોગને દૂય કયતી દલા
આમોદડન ટયક્રોયાઈડની ળોધ અને ભોતીને વાપ
કયલાની દ્ધનતની ળોધ કયી.
લડોદયા ખાતે એરેનબફક લકષ વની સ્થાના કયી.
ભુંફઈભાુંની યાણી નલક્ટોદયમાની પ્રનતભા યના દાગ દૂય
કમાષ શતાું.

એકભ ૧ પ્રાણીજગત
એકભ ૨ નયી આુંખે દેખાત આકાળ
એકભ ૩ દાથષની અલસ્થાઓ
એકભ ૪ ઉષ્ભા
ુનયાલર્તન – ૧
એકભ ૫ આણી આવાવના પે યપાયો
એકભ ૬ શલા
એકભ ૭ ઊજાષ
એકભ ૮ માષલયણની જાલણી
ુનયાલર્તન – ૨
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ળકામ છે .
ળનભષષ્ઠા તાયાજૂ થની ભદદથી ણ ધ્રલનો તાયો
ઓખી ળકામ છે .

કાનલાા પ્રાણીઓ ફચ્ચાુંને જન્ભ આે છે ,
જ્માયે કાનની જગ્માએ ભીંડાું (નછદ્રો) શોમ તેલા પ્રાણીઓ
ઈંડાું ભૂકે છે .
શોઠથી ાણી ીતા શોમ તેલા ભોટાબાગનાું
પ્રાણીઓ ળાકાશાયી શોમ છે .
જીબથી ાણી ીતા શોમ તેલા ભોટાબાગનાું
પ્રાણીઓ ભાુંવાશાયી શોમ છે .

આ તાયાજૂ થ દડવેબફયથી પે બ્રઆયી ભાવ
દયનભમાન દેખામ છે .
આ તાયાજૂ થના વભમગાા દયનભમાન ૂલષ
દદળાભાું તેજસ્લી તાયો દેખાળે. તે ફીજા તાયાથી લધ
ચભકતો શળે, એટરે તયત અરગ તયી આલળે. આ તાયાનું
નાભ ‘વ્માધ’ છે . જેને ‘નળકાયી’ તયીકે ણ ઓખલાભાું
આલે છે .

- તે ઝફૂક – ઝફૂક થતા
નથી.
- ફીજા તાયાઓની વાેક્ષે
જગ્મા ફદરે છે .
- તે ય પ્રકાનળત શોમ છે .
- આ તાયાજૂ થ પે બ્રઆયી થી ઓગસ્ટ ભાવના
વભમગાા દયનભમાન દેખામ છે .
આ તાયાજૂ થ આણા ભાથાની ઉય વશે જ ઉત્તય ફાજએ
જોલા ભળે. ફીજા તાયા કયતાું થોડા લધ પ્રકાનળત
તાયાઓ આભાું દેખાળે. આ તાયાજૂ થના તભાભ તાયાઓનાું
નાભ આણા ભશાન ઋન-ભનનઓના નાભ યથી
ાડલાભાું આવ્મા છે .
તે નાભ છે ..... ભદયચી, લનળષ્ઠ, અુંનગયા, અનત્ર,
રશ, િત, રત્સ્મ, વાત ઋનઓના નાભને કાયણે આ
તાયાજૂ થને વપ્તનષ તાયાજૂ થ કશે છે .

- આ તાયાજૂ થ સ્ષ્ટ યીતે વપ્ટે બફય થી પે બ્રઆયી ભાવ
દયનભમાન દેખામ છે .

એક ચભકતો તાયો. તેનું નાભ ‘ધ્રલ’ છે . ધ્રલનો
અથષ થામ છે ‘ન ખવનાયો’, ‘નસ્થય’ કે ‘એક જ સ્થાને
યશે નાયો’.
ધ્રલનો તાયો શુંભેળા ઉત્તય દદળાભાું જ દેખામ છે .
જેભ દદલવે વૂમષની ભદદથી દદળા જાણી ળકામ છે .
તેલી જ યીતે યાત્રે ધ્રલના તાયાની ભદદથી દદળા જાણી
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- તે ઝફૂક – ઝફૂક થામ છે .
- તેનું ોતાનું સ્થાન નક્કી
શોમ છે .
- તે સ્લમું પ્રકાનળત શોમ છે .

વૂમષ એક તાયો છે . તે ૂલષ દદળાભાું ઊગે છે . તે
નજીક શોલાથી કદભાું ભોટો દેખામ છે .
વૂમષભુંડભાું કર આઠ ગ્રશો છે . જેભાું ફધ, ળિ,
ૃથ્લી, ભુંગ, ગર, ળનન, મયે નવ, નેપ્ચ્મૂનનો વભાલેળ
થામ છે . જે ૈકી ફધ, ળિ, ભુંગ, ગર, અને ળનન નયી
આુંખે જોઈ ળકામ છે . પ્રૂટો શે રા નલભા ગ્રશ તયીકે
ઓખાતો યુંત International Astronomical Union ની
વ્માખ્મા ભજફ શલે તેને ગ્રશ ન કશે તા લાભન ગ્રશ તયીકે
ઓખલાભાું આલે છે .
:- કે ટરાક ચોક્કવ દદલવોએ
વૂમોદમ શે રાું અને વૂમાષસ્ત છીના દોઢ કરાકના
ગાાભાું નયી આુંખે ફશ ભશ્કે રીથી જોઈ ળકામ છે .
:- વૂમોદમ શે રાું ૂલષ દદળાભાું કે
વૂમાષસ્ત છી નશ્ચભ દદળાભાું નયી આુંખે જોઈ ળકામ છે .
ળિ વૌથી તેજસ્લી દેખાતો ગ્રશ છે .
આકાળભાું રાર યુંગનો જે
પ્રકાનળત દાથષ છે , જે ઝફૂક – ઝફૂક ણ થતો નથી તે
ભુંગ ગ્રશ છે .
દડવેબફય / જાન્મઆયી ભાવભાું
યાત્રે આકાળભાું ફયાફય 900 ના ખૂણે ઉય જોતાું
તાયાઓનું ઝૂભખું દેખામ છે તે કૃ નતકા નક્ષત્ર છે .
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ઘન દાથષને નનનશ્ચત આકાય શોમ છે , જ્માયે પ્રલાશી કે લામ
અલસ્થાભાું દાથોને નનનશ્ચત આકાય શોતો નથી.
ઘન દાથષભાું વૂક્ષ્ભકણોના અણઓ નજીક –
નજીક ગોઠલામેરા શોમ છે .
પ્રલાશી દાથષભાું વૂક્ષ્ભકણો ઘન દાથષની
વયખાભણીએ દૂય – દૂય યુંત, લામ દાથષની
વયખાભણીએ નજીક – નજીક ગોઠલામેરા શોમ છે .
લામ દાથષભાું વૂક્ષ્ભકણો છૂટા – છલામા
ગોઠલામેરા શોમ છે .
ાણીભાુંથી ફયપ ફનાલલા શોમ તો ળું કયલું ડે ?

આભ, દાથષને ગયભી આલાથી કે ગયભી
ળોલાથી (ઠુંડો ાડલાથી) તેનું એક સ્લરૂભાુંથી ફીજા
સ્લરૂભાું રૂાુંતય કયી ળકામ છે .

‚ઉષ્ભા એટરે દાથષભાું યશે રા અણઓની કર ગનતળનક્ત
(Kinetic Energy)”.
ઉષ્ભાભાું કામષ કયલાની ક્ષભતા શોમ છે . ઉષ્ભા એ
ઊજાષનું સ્લરૂ છે .
આણી આવાવ ઘન, પ્રલાશી અને લામ
દાથો આલેરા છે . તેભના ય ઉષ્ભાની અવય થામ છે .
ગયભી આલાથી પ્રલાશી દાથષનું કદ-પ્રવયણ થામ છે
અને ઠુંડો ાડતા તેનું વુંકોચન થામ છે .
થભોભીટય (Thermometer)ભાુંનું પ્રલાશી ગયભ
થતાું તેનું કદ-પ્રવયણ થામ છે અને ઠુંડો ાડતા તેનું કદ
વુંકોચન થામ છે . આના આધાયે થભોભીટયથી તાભાન
ભાલાભાું આલે છે .
ઘન અને પ્રલાશી દાથષની જેભ લામ – દાથષ ય
ણ ઉષ્ભાની અવય થામ છે .
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ગયભી આલાથી લામ-દાથષનું કદ પ્રવયણ થામ
છે અને ઠુંડો ાડતા તેનું કદ વુંકોચન થામ છે .
ઘન, પ્રલાશી અને લામ દાથોભાું ઉષ્ભાનું વુંચયણ અરગઅરગ યીતે થામ છે . ઉષ્ભા-વુંચયણની ત્રણ યીત છે :
૧.
ઉષ્ભાલશન (Conduction of heat)
૨.
ઉષ્ભાનમન (Convection of heat)
૩.
ઉષ્ભાનલદકયણ (Rediation of heat)
ઘન દાથષના અણઓ ગયભ થતાું તેની નજીકના અણઓને
ગયભ કયી ઉષ્ભાનું િભળ: એક અણભાુંથી ફીજા અણભાું
લશન કયે છે . આભ ઘન દાથષભાું ઉષ્ભાનું વુંચયણ થામ છે
તેને ઉષ્ભાલશન (Conduction of heat) કશે છે .
ઉષ્ભાલશન ભાટે નીચેની ફાફતો જરૂયી છે :
ફે દાથષ એકફીજાના વુંકષ ભાું શોમ ત્માયે જ તેભાું
ઉષ્ભાનું લશન થામ છે .
ફે દાથષ લચ્ચે ગયભીનો તપાલત શોમ ત્માયે જ
તેભાું ઉષ્ભાનું લશન થામ છે .
ઉષ્ભાનું લશન ગયભ દાથષ તયપથી ઠુંડા દાથષ
અથલા લધ ગયભ દાથષથી ઓછા ગયભ દાથષ તયપ થામ
છે .
પ્રલાશી અને લામ દાથષભાું ગયભ થમેરા અણઓ
શરકા થતાું ઉય તયપ જામ છે અને તેનું સ્થાન રેલા ઠુંડા
(બાયે ) અણઓ ઉયથી નીચે તયપ આલે છે . આ યીતે
પ્રલાશી અને લામભાું અણઓના વુંચયણથી ઉષ્ભાનું
વુંચયણ થામ છે તેને ઉષ્ભાનમન (Convection of heat)
કશે છે .
ચા-દૂધનું ગયભ થલ,ું ાણીનું ગયભ થલું,
ઉનાાભાું દદલવે દદયમા યથી જભીન તયપ લાતા લનોઉષ્ભાનમનના ઉદાશયણ છે .
- ફધા જ પ્રલાશી ઉષ્ભાનમનની યીતે ગયભ થામ છે .
- ાયો (Mercury) પ્રલાશી શોલા છતાું ઉષ્ભાનમનથી ગયભ
થતો નથી. કાયણ કે ાયો ધાત શોલાથી તે અલાદરૂે
ઉષ્ભાલશનની યીતે ગયભ થામ છે .
ઉષ્ભા-વુંચયણ ભાટે ઘન, પ્રલાશી કે લામભાધ્મભની જરૂય છે . યુંત વૂમષ અને ૃથ્લીની લચ્ચે કે ટરાક
નલસ્તાયભાું કોઈ ભાધ્મભ નથી છતાું વૂમષભાુંથી ભતી
ઉષ્ભાઊજાષ પ્રકાળ સ્લરૂે ૃથ્લી વધી શોંચે છે . વૂમષભાુંથી
ભતી ઉષ્ભાઊજાષ ૃથ્લી યના લાતાલયણને ખાવ અવય
કમાષ લગય જભીન ય ડે છે . આ પ્રકાયના ઉષ્ભાવુંચયણને ઉષ્ભાનલદકયણ (Radiation of heat) કશે છે .
આણી આવાવ કે ટરાક દાથો ઝડથી ગયભ થામ છે
અને કે ટરાક ધીભે ધીભે ગયભ થામ છે .
- જે દાથો ઉષ્ભાનું લશન ધીભે ધીભે થામ છે તેભને
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ઉષ્ભાના ભુંદલાશક (Poor Conductors of heat) કશે છે .
- જે દાથોભાું ઉષ્ભાનું લશન વયતાથી અને ઝડથી
થામ છે તેભને વલાશક (Good Conductors of heat) કશે
છે .
ઉષ્ભાના ભુંદલાશક દાથોનો ઉમોગ દાથષને લધ વભમ
ઠુંડો કે ગયભ યાખલા ભાટે કયલાભાું આલે છે . જેભ કે
રાકડાનો લશે ય, થભોકોરનો ડફો, કાચનું ઊન (ગ્રાવ
લર) ળણનો કોથો.

વૂમષનું ઊગલું, ચુંદ્રની યોજ જદી – જદી કાઓ દેખાલી,
ઋત-દયલતષન જેલા પે યપાયો કદયતી યીતે જ થામ છે .
આલા પે યપાયોને કદયતી પે યપાય કશે છે .
જે પે યપાય કદયતી યીતે થઈ ળકતો નથી, તે ભાનલ
દ્વાયા થામ છે . આલા પે યપાયને ભાનલવનજષત પે યપાય કશે
છે . રાકડાભાુંથી પનનષચય ફનાલલ,ું ભાટીભાુંથી લાવણ
ફનાલલા લગેયે ભાનલવનજષત પે યપાયો છે .
ઠુંડ ાણી ગયભ કયતાું તેની લયા ફને છે અને
તેને ઠુંડી ાડતાું તે પયીથી ાણી ફને છે . ાણીભાુંથી ફયપ
થામ છે અને ફયપભાુંથી ાણી ણ ભેલી ળકામ છે .
આભ, કે ટરાક પે યપાયોભાું ભૂ લસ્તભાુંથી નલી લસ્ત
ભેવ્મા છી પયી ભૂ લસ્ત ભેલી ળકામ છે . આલા
પે યપાયોને ઊરટાલી ળકામ તેલા પે યપાય કશે છે .
કે ટરાક પે યપાયોને ઊરટાલી ળકાતા નથી. એટરે
કે તેભાુંથી પયી ભૂ લસ્ત ભેલી ળકાતી નથી. જેભ કે
દૂધભાુંથી દશીં ફન્મા ફાદ પયી લાય દશીંભાુંથી દૂધ ફનાલી
ળકાતું નથી.
ઘઉં દીએ તો રોટ થામ અને તેભાુંથી યોટરી
ફને. ણ યોટરીભાુંથી પયી રોટ કે ઘઉં ભેલી ળકાતા
નથી. આલા પે યપાયોને ઊરટાલી ન ળકામ તેલા પે યપાય
કશે છે .
તભે એક ચોક રો. તેના ફે ટકડા કયો. શલે એક
કાગ રઈ તેને પાડો. ળું જોલા ભળ્ું ? તભે જોળો કે જે – તે
દાથષના આકાયભાું પે યપાય થામ છે . આલા પે યપાયને
બૌનતક પે યપાય કશે છે .
લૃક્ષનું કાલું જેલા કે ટરાક પે યપાયોથી માષલયણને
નકવાન થામ છે . આલા કે ટરાક ભાનલવનજષત કે કદયતી
પે યપાયોથી આણને નકવાન થામ છે . જેને પ્રનતકૂ 
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પે યપાય કશે છે . કાચનો પ્મારો પૂટલો, રોખુંડને કાટ રાગલો
લગેયે તેનાું ઉદાશયણો છે .
લયવાદ લયવલો, ઘા રઝાલો, પનું ાકલ,ું
વજીલની લૃનદ્ધ થલી લગેયે અનકૂ  પે યપાયો કશે લામ છે .
તભાયા ધ્માનભાું આલેરા યોનજદું ા જીલનના આલા અન્મ
પે યપાયો નોંધો.
ઘદડમાના રોરકની ગનત, બયતી-ઓટ,
ઘદડમાના કાુંટાનું પયલું જેલા પે યપાયો ચોક્કવ વભમના
અુંતયે નયાલનતષત થતા શોમ છે , જેને નનમતકારીન
પે યપાય કશે છે .

ઓનક્વજન લામ કોઈ ણ દાથષના દશનભાું
ભદદરૂ થામ છે .
કાફષન ડામોક્વાઈડ લામ ચૂનાના નીતમાષ ાણીને
દૂનધમું ફનાલે છે .
શલાભાું ઓનક્વજન, કાફષન ડામોક્વાઈડ ઉયાુંત
નાઈટર ોજન, દશનરમભ, નનમોન, આગોન, દિપ્ટોન, ઝેનોન
અને ઓઝોન લગેયે લામઓ યશે રા છે .

૧.
૨.
૩.
૪.

નાઈટર ોજન
ઓનક્વજન
દશનરમભ, નનમોન, આગોન, દિપ્ટોન,
ઝેનોન, ઓઝોન, બેજ, યજકણો
કાફષન ડામોક્વાઈડ

78.00
21.00
00.96
00.04

- ગનતભાન શલાને લન કશે છે .
- શલા દ ધયાલે છે .

દાથષની કામષ કયલાની ક્ષભતાને ઊજાષ કશે છે .
8

Science and Technology Textbooks
Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441

- આ તભાભ વાધનો/લસ્તઓ કે જેભાુંથી આણને ઊજાષ
ભે છે તેભને ઊજાષના સ્રોતો (Sources of Energy) કશે છે .
લનસ્નતભાું યશે રી ઊજાષ, પ્રાણીઓની ઊજાષ,
રાકડાું, કોરવા, કે યોવીન, ડીઝર, ેટરોર, લન, લશે તા
ાણી લગેયેભાું યશે રી ઊજાષ લગેયે. ઊજાષનો ભૂબૂત સ્રોત
વૂમષઊજાષ (Solar Energy) છે . વૂમષ ઊજાષનો વૌથી
અગત્મનો, અખૂટ અને ભખ્મ સ્રોત છે .

માષલયણ એટરે આણી આવાવની વૃનષ્ટ. માષલયણ
કદયતે ભાનલને આેરી અભૂલ્મ બેટ છે .
- માષલયણભાું આલતા તભાભ વજીલોને ‚જૈનલક‛ ઘટકો
કશે છે .
- શલા, ાણી, જભીન, પ્રકાળ, તાભાન લગેયે માષલયણને
અવય કયનાયાું અજૈનલક ઘટકો છે .
- માષલયણના ફધા જ ઘટકો જીલન જીલલા ભાટે
અનનલામષ છે .
- શલા, ાણી કે જભીનભાું થતાું અનનચ્છનીમ પે યપાયોને
પ્રદૂણ કશે છે .
- પ્રદણ વભગ્ર જીલવૃનષ્ટને નકવાન શોંચાડે છે .
- દયે ક વજીલને ોતાનું જીલન ટકાલી યાખલા શલા
આલશ્મક છે . આણે ળદ્ધ શલા ભેલલા શલાનું પ્રદૂણ
અટકાલલું જોઈએ.
– વૂમષની ગયભીથી શલાભાું યશે રા વૂક્ષ્ભજીલોનો નાળ
થામ છે અને શલા ળદ્ધ થામ છે .
– લનસ્નત ોતાના ણષભાું યશે રાું નછદ્રો દ્વાયા
લાતાલયણભાુંથી કાફષન ડામોક્વાઈડ ભેલી ોતાનો
ખોયાક ફનાલે છે . જેથી લાતાલયણભાું કાફષન
ડામોક્વાઈડનું પ્રભાણ ઘટલાથી પ્રદૂણ ઘટે છે અને શલા
ળદ્ધ થામ છે .
-ઈનન્ડમન વામન્વ કોરેજ, કોરકાતાના પ્રોપે વય શ્રી
ટી.એન.દાવે આ ભાટે ઊંડો અભ્માવ કયી એક લૃક્ષની
દકુંભતની ગણતયી કયી છે . તે ભજફ ભધ્મભ કક્ષાનું લૃક્ષ કે
જેનું લજન 50 ટન ગણીએ અને જો 50 લષ વધી આણને
વેલા આે તો તેની દકુંભત (ભૂલ્મ) Rs. 15.70 રાખ થામ.
- આણી ભાતાની જેભ જભીન જન્ભથી ભૃત્મ વધી આણું
ારન – ોણ કયે છે . તેથી આણે તેને ‘ધયતીભાતા’
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કશીએ છીએ. તે અનેક જીલોનું આશ્રમસ્થાન છે . આણે
તેનું જતન કયલું જોઈએ.

એકભ - ૧
એકભ – ૨
એકભ – ૩
એકભ – ૪
એકભ – ૫
એકભ – ૬
એકભ – ૭
એકભ – ૮
એકભ – ૯

ચુંફકના ગણધભો
આશાયના ઘટકો
લનસ્નતના અુંગો
ાણીનાું ગણધભો
જભીનની પદ્રતા
વજીલનો એકભ-કો
ગનત, ફ અને ઝડ
ાચનતુંત્ર,
શ્વવનતુંત્ર
રૂનધયાનબવયણતુંત્ર
ઊજાષના સ્રોતો

અને

દદળા જાણલા ભાટે શોકામુંત્ર ઉમોગી છે . તેભાું ધયી
ય ભક્ત યીતે પયી ળકે તેલી યીતે એક ચુંફકીમ વોમ
ગોઠલેરી શોમ છે , જે ઉત્તય – દનક્ષણ દદળા દળાષલે છે .
શોકામુંત્રના ચુંદા ય N-E-S-W દદળા અુંદકત કયે રી શોમ
છે .
- જેટરા નલસ્તાયભાું ચુંફક રોખુંડની લસ્તને આકી ળકે
છે , તે નલસ્તાયને તે ચફ
ું કનું ચુંફકીમ ક્ષેત્ર (Magnetic
Field) કશે છે .

કાફોદદત (Carbohydrate) દાથષ ય આમોદડનના
દ્રાલણનું ટીું નાખલાથી તે ઘેયાળડતા જાુંફદડમા યુંગનું
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ફને છે . આ યુંગનો પે યપાય કાફોદદત તયીકે સ્ટાચષ શોમ
ત્માયે જ જોલા ભે છે .
- કાફોદદત ળયીયને જરૂયી ળનક્ત ૂયી ાડે છે .
- જે ફીજને કાગ ય ઘવલાથી તેર જેલા ડાઘ ડે છે તે
ફીજ ચયફી ધયાલે છે તેભ કશી ળકામ. ચયફીમક્ત દાથો
ચીકણા શોમ છે .
- વોમાફીન, યાઈ, અજભો, તજ, તર, ભશડો, એયુંડા,
કાનવમા, કાજ, ફદાભ, રનલુંગ, ઘી, ભાખણ, તેર અને
ભગપી.
- ચયફી ળયીયભાું ળનક્ત ઊજાષ ૂયી ાડે છે .
- કો અને ભાુંવેળીઓની યચનાભાું ચયફી ભશત્ત્લનો
બાગ બજલે છે .
- કાફોદદતની વયખાભણીભાું ચયફી ફભણી કે તેથી લધ
ળનક્ત ઉત્ન્ન કયે છે .
- ળયીયને ગયભી ણ ૂયી ાડે છે .
- લધાયાની ચયફી ળયીયભાું જભા થામ છે તેનો ઉમોગ

જરૂય ડે ત્માયે ોણ ભેલલાભાું થામ છે .
અશીં ભોયીંછ યુંગભાું દયલતષન ાભતાું ફીજભાું પ્રોટીન
(Protein) છે .
- દૂધ, નીય, ઈંડા, ભાછરી, યાજભા અને દયે ક દાભાુંથી
પ્રોટીન ભે છે . વોમાફીનભાુંથી પ્રોટીન લધ ભાત્રાભાું ભી
યશે છે .
- કઠો ફાપીને ખાલાથી તેભાું યશે રું પ્રોટીન વાચ્મ ફને
છે .
- કો અને ેળીના ફુંધાયણ ભાટે જરૂયી છે .
- જૈનલક દિમાઓનું નનમભન કયે છે .
- સ્નામઓના વુંકોચન ભાટે જરૂયી છે .
- ચે વાભે યોગપ્રનતકાયક ળનક્ત આે છે .
- અુંતઃષ્ડાલોના નનભાષણ ભાટે જરૂયી છે .
આ ફધાું જ પો અને રીરાું ાુંદડાુંલાાું ળાકબાજીભાું
નલટાભીન યશે ર છે .

નલટાનભન ‘A’

ગાજય, રીરાું ાુંદડાુંલાાું ળાકબાજી, આુંખો અને ત્લચાની આુંખોના યોગો જેલાું કે
ભાછરીના મકૃ તનું તેર, (કોડરીલય ઓઈર) જાલણી ભાટે ઉમોગી
(યતાુંધાણું), ત્લચાના
યોગો
નલટાનભન ‘B’ દૂધ, વોમાફીન, રીરાું ાુંદડાુંલાાું જૈલયાવામનણક પ્રદિમાઓ ફેયીફેયી
ળાકબાજી, લટાણા, ઈંડાું, ભાુંવ, ફટાટા, ભાટે જરૂયી
આખાું ધાન્મ, ટાભેટાું, ભગપી, કઠો
નલટાનભન ‘C’ આભાું, રીંફ, નાયુંગી, તથા અન્મ ખાટાું યોગપ્રનતકાયક ળનક્ત ભાટે સ્કલી
પો
જરૂયી
નલટાનભન ‘D’ દૂધ, ભાછરી, વૂમષનાું દકયણોભાું
શાડકાુંની લૃનદ્ધ ભાટે જરૂયી વક્તાન
નલટાનભન ‘E’
રીરાું ાુંદડાુંલાાું ળાકબાજી, દૂધ, ભાખણ, કોોની
અખુંડતા ાુંડયોગ
ટાભેટાું
જાલલાભાું
નલટાનભન ‘K’ ચમાચમની દિમાઓના વુંશ્લેણ દ્વાયા
યક્તના વુંલધષનભાું ભદદ કયે મકૃ તના યોગો થામ
છે .
નલનલધ પ્રકાયના ખનીજક્ષાય (Minerals) તેભના
આણને ળાકબાજીભાુંથી ભતાું ખનીજક્ષાયોભાું આમનષ,
કે નલ્ળમભ, ોટે નળમભ, આમોદડન લગેયે તત્ત્લો શોમ છે .
પ્રાનપ્તસ્થાન અને ભશત્ત્લ નીચેના કોષ્ટકભાું આેર છે :
કે નલ્ળમભ
રોશતત્ત્લ (આમષન)
પોસ્પયવ
વલ્પય
આમોદડન

દૂધ, રીરાું ળાકબાજી, છાળ, દશીં
ભાુંવ, વૂકાભેલા, રીરાું ાુંદડાુંલાાું ળાકબાજી
દૂધ, રીરાું ાુંદડાુંલાાું ળાકબાજી
રીરાું ળાકબાજી, ડું ગી
દદયમાઈ ખોયાક, આમોદડનમક્ત ભીઠું
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શાડકાુંના ફુંધાયણભાું જરૂયી
દશભોગ્રોનફનનું વુંશ્લેણ કયે છે .
શાડકાુંના ઘડતય ભાટે જરૂયી
ળયીયની ેળીઓ અને ભાુંવના ઘડતય ભાટે
ઊણથી ગોઈટય (ગરગુંડ) થામ છે .
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- ળયીયના લજનનો આળયે 70 ટકા બાગ ાણીને
આબાયી છે . આણને ખોયાક લગય થોડા દદલવ ચારી
ળકે છે , યુંત ાણી લગય રાુંફો વભમ યશે લું ળક્મ ફનતું
નથી.
- સ્લાસ્થ્મપ્રદ જીલન જીલલા ભાટે ાણી અત્મુંત જરૂયી છે .
- ળયીયભાું ચારતી જૈલયાવામનણક પ્રદિમાઓ ભાટે જરૂયી
છે .
- ળયીયભાુંના લામઓ, ોકદ્રવ્મો તેભજ ઉત્વગષદ્રવ્મોનું
લશન કયે છે .
- ળયીયનું તાભાન જાલી યાખે છે .
આભ, ોણનલદ્યાને લૈજ્ઞાનનક દૃનષ્ટએ તાવીએ અને
આણો આશાય લૈજ્ઞાનનક દૃનષ્ટકોણલાો શોમ તો જ
સ્લાસ્થ્મપ્રદ જીલન નલતાલી ળકામ. ળયીયની સ્લસ્થતા
તુંદયસ્ત જીલનનું પ્રથભ ગનથમું છે .
ખોયાકભાું
પ્રોટીન,
ચયફી,
કાફોદદત,
ખનીજક્ષાયો, નલટાનભન લગેયે ઘટકો આલેરાું શોમ તેલા
ખોયાકને વભતોર આશાય કશે લામ. દૂધભાું ખોયાકનાું
ભોટાબાગનાું ઘટકો આલેરાું શોમ છે તેથી દૂધને આણે
વુંૂણષ આશાય કશી ળકીએ. રાુંફા વભમ વધી અને
તુંદયસ્ત યીતે જીલલા ભાટે વભતોર આશાય રેલો જોઈએ.
જેથી આણા ળયીયને જોઈએ તેટરા પ્રભાણભાું જરૂયી
ઘટકો ભી યશે .
આણા ળયીયની તુંદયસ્તી ભાટે તેભજ ળયીયભાું
નલનલધ યોગ રાગ ન ડે તે ભાટે વભતોર આશાય જરૂયી છે .
ખોયાક વભતોર ન શોમ તો ળયીયને જરૂયી ોક તત્ત્લોની
ખોટ ડે . તેને કાયણે ળયીયભાું નલનલધ યોગ રાગ ડે છે ,
જેને કોણ કશી ળકામ.
ખોયાકભાુંથી નલનલધ પ્રકાયનાું જરૂયી ોક તત્ત્લો ળયીયને
ન ભતાું જે યોગો થામ છે તેને ત્રદટજન્મ યોગો કશે છે .

પ્રોટીન
આમોદડન
આમનષ
નલટાનભન

ભેયેસ્ભયવ, ક્લોનળમોયકોય
ગોઈટય
એનીનભમા
યતાુંધાણું,
એનીનભમા,
ેરાગ્રા, ફેયીફેયી, સ્કલી,
દયકે ટ્વ, યક્તષ્ડાલ
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(૧) ભૂ લનસ્નતને જભીન વાથે જકડી યાખલાનું કામષ
કયે છે .
(૨) ભૂ જભીનભાુંથી ાણી અને ખનીજક્ષાયોનું ળોણ
કયે છે .
આ કામો ઉયાુંત કે ટરીક લનસ્નતઓનાું ભૂ અન્મ કામષ
ણ કયે છે , જેને નલનળષ્ટ કામષ કશે છે .
દા.ત. ગાજય, ભૂા લગેયે
- પ્રકાુંડ ય જોલા ભતાું આલાું ભૂ અલરુંફન ભૂ છે , જે
પ્રકાુંડને આધાય આે છે . લડભાું જોલા ભતી લડલાઈઓ
ણ અલરુંફન ભૂ છે .
- પ્રકાુંડ (Stem) લનસ્નતને આધાય આે છે . લી તે
ણોને ૂયતો વૂમષપ્રકાળ ભી યશે તે યીતે પે રાલે છે .
(૧) ભૂ દ્વાયા ળોામેરાું ાણી અને ખનીજક્ષાયોનું લશન
કયે છે .
(૨) વૂમષપ્રકાળ ભી યશે તે યીતે ણોને પે રાલે છે .
(૩) લનસ્નતને ટટ્ટાય યશે લા ભાટે આધાય આે છે .
(૪) ણષ દ્વાયા તૈમાય થમેરા ખોયાકનું અન્નલાશક ેળી
દ્વાયા લનસ્નતના નલનલધ બાગો તયપ લશન કયે છે .
- લનસ્નત ણ અન્મ વજીલોની જેભ 24 કરાક શ્વવન
દિમા કયે છે . લનસ્નત શ્વવન દિમા દયનભમાન
ઓનક્વજન લામ રે છે અને કાફષન ડામોક્વાઈડ લામ
ફશાય કાઢે છે .
- લનસ્નતનાું ણો વૂમષપ્રકાળની શાજયીભાું
લાતાલયણભાુંના કાફષન ડામોક્વાઈડ લામનો અને ભૂ
દ્વાયા ળોેરા ાણીનો ઉમોગ કયીને સ્ટાચષ સ્લરૂે
ોતાનો ખોયાક ફનાલે છે . આ દિમાને પ્રકાળવુંશ્લેણ
(Photosynthesis) કશે છે .
- અભૂક નલસ્તાયો કે જ્માું લનસ્નતને જભીનભાુંથી ૂયતાું
ોક તત્ત્લો ભી ળકતાું ન શોમ; ત્માું લનસ્નતઓ
કીટકોને કડી ખાઈ જતી શોમ છે . તેની કોથી જેલી યચના
ય કીટક ફેવે ત્માયે તેને ાુંદડું ઢાુંકણની જેભ ફુંધ થઈ
જામ છે અને કીટક કડાઈ જામ છે .
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(૧) શ્વવન દિમા કયે છે .
(૨) ફાષ્ોત્વજષનની દિમા કયે છે .
(૩) પ્રકાળવુંશ્લ
ે ણની દિમા કયી ખોયાક ફનાલે છે .
- આ કામો ઉયાુંત કે ટરીક લનસ્નતનાું ણષ અન્મ કામષ
ણ કયે છે , જેને નલનળષ્ટ કામષ કશે છે .
- કોફીજ એ ણષ છે અને તે ખોયાકનો વુંગ્રશ કયે છે .
- ડું ગી ણ ખોયાકવુંગ્રશ કયતું ણષ છે .
પાપડાથોય જેલી લનસ્નતઓભાું ણષનું કાુંટાઓભાું
રૂાુંતય થમેરું શોમ છે . જેથી તેને ચયતાું પ્રાણીઓ વાભે
યક્ષણ ભે છે .
(૧) ખોયાકનો વુંગ્રશ કયે છે .
(૨) યક્ષણ કયે છે .

વાભાન્મ તાભાને ાણી પ્રલાશી સ્લરૂે શોમ છે .
જ્માયે 0 વેનલ્વમવ તાભાને ઠુંડું ાડલાભાું આલે; ત્માયે
તે ઘન સ્લરૂભાું પે યલામ છે , જેને આણે ફયપ કશીએ
છીએ. 1000 વેનલ્વમવ વધી ગયભ કયતાું તે ઉકે છે અને
લામ સ્લરૂભાું પે યલામ છે , જેને આણે લયા કશીએ
છીએ.
- ાણી જેભ ધીભે ધીભે ગયભી ળોી ગયભ થામ છે , તેભ
ધીભે ધીભે ગયભી ઉત્વનજષત કયી ઠુંડ થામ છે . ધાતઓ અને
જભીન ઝડથી ગયભ થામ છે તથા ઝડથી ઠુંડી ણ થામ
છે . ાણીના આ ગણધભષને કાયણે ૃથ્લી ય દદલવ અને
યાતના તાભાનભાું ભોટો તપાલત શોતો નથી. આ જ
ગણધભષને રીધે લાશનોના યે દડએટયભાું ાણી લયામ છે .
- ાણીને 40 વેનલ્વમવ થી 00 વેનલ્વમવ વધી ઠુંડ
ાડતાું કદ ઘટલાના ફદરે લધે છે અને ઘનતા ઘટે છે , જેને
અનનમનભત કદ પ્રવયણ કશે છે . આ નલનળષ્ટ ગણધભષને
રીધે ફયપ ાણી ય તયે છે .
- ઠુંડા પ્રદેળભાું નળમાાભાું તાલ કે વયોલય ય ફયપનું
સ્તય જાભી જામ છે , ત્માયે ફયપના સ્તયની નીચે ાણી
શોમ છે . જેભાું જચય પ્રાણીઓ યશે છે . ફયપનું આ સ્તય
તેની નીચેના ાણીની ગયભીને લાતાલયણભાું જતી અટકાલે
0
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છે , જેથી પ્રાણીઓને અનકૂ  તાભાન ભી યશે છે . આભ,
ફયપ જાભલો એ જચય પ્રાણીઓ ભાટે આળીલાષદરૂ છે .

- ાણીભાું શાઈડર ોજન અને ઓનક્વજન તત્ત્લો શોમ છે .
ાણીભાું નલદ્યતપ્રલાશ વાય કયતાું શાઈડર ોજન અને
ઓનક્વજન તત્ત્લો લામ સ્લરૂે છૂટા ડે છે .
- શાઈડર ોજન લામ દશનળીર છે , જે ધડાકા વાથે વગે છે .
જ્માયે ઓનક્વજન લામ દશનળોક છે , જે લસ્તને
વગલાભાું ભદદરૂ ફને છે .
લોલ્ટાભીટય વાથે પક્ત 6 લોલ્ટની ડી.વી.
ફેટયી અથલા વેર જોડલા. એ.વી. વાથે વીધું જોડાણ
કયલું નશીં.
- કોઈ ણ દાથષના, ાણીભાું ફનાલેર દ્રાલણને તે
દાથષનું જરીમ દ્રાલણ કશે છે . દા.ત., ભીઠાનું જરીમ દ્રાલણ

- લયવાદનું ાણી ળદ્ધ શોલા છતાું શલાભાુંના લામઓ તેભાું
બે છે . ઉયાુંત આ ાણી જભીન ય અને ખડકોના
સ્તયોભાુંથી લશે તું શોમ ત્માયે તેભાું ક્ષાયો ઓગે છે , જેથી
કે ટરાક પ્રદેળોભાું ાણી ખાયાળલાું રાગે છે . આભ, ળદ્ધ
ાણી અળદ્ધ ફને છે .
- કે ટરાક નલસ્તાયોની જભીનભાું ક્ષાયોનું પ્રભાણ લધ શોમ
છે ; ત્માું ક્ષાયો ઓગલાથી ાણી ખાયાળલાું શોલાની
વુંબાલના લધ શોમ છે . ગજયાત અને યાજસ્થાનના કે ટરાક
નલસ્તાયોભાું ાણીની ખાયાળ એક વભસ્મા છે .
- જે ાણીભાું ક્ષાયનું પ્રભાણ ઓછું શોમ તે ાણી નયભ
ાણી કશે લામ છે .
- જે ાણીભાું ક્ષાયનું પ્રભાણ લધ શોમ તે ાણી કદઠન ાણી
કશે લામ છે .
- ળાાભાું કે ઘયે આલતા ાણીભાું ઓગેરા ક્ષાયોનું
પ્રભાણ જાણલા ભાટે ટીડીએવ (ટોટર દડઝોલ્વ્ડ વોનરડ)
ભીટય ઉમોગભાું રેલામ છે . આ વાધન ppm (ાટ્વષ ય
ભીનરમન) ભાું ભાન કયે છે .
0 ppm થી 50 ppm – આદળષ ાણી
51 ppm થી 100 ppm – ઝયણા કે કાફષન દપલ્ટયનું ાણી
101 ppm થી 200 ppm - વાભાન્મ નનું ાણી
201 ppm થી 400 ppm – કદઠન ાણી
401 ppm થી 500 ppm – લધાયે ક્ષાયલાું ાણી
500 ppm થી ઉય ીલા ભાટે શાનનકાયક ાણી
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વૂમષની ગયભીનો ઉમોગ કયીને તેના આધાયે
ક્ષાયયદશત જે નનસ્મુંદદત ાણી ભેલલાભાું આલે છે , તે
ભેલલાની દ્ધનતને વોરય સ્ટીર દ્ધનત કશે છે .
જે ાણીભાું કે નલ્ળમભ અને
ભેગ્નેનળમભના ક્રોયાઈડ તથા વલ્પે ટ ક્ષાય ઓગેરા શોમ
તેલા ાણીની કદઠનતાને સ્થામી કદઠનતા કશે છે . તે
વયતાથી દૂય કયી ળકાતી નથી.
જે ાણીભાું કે નલ્ળમભ અને
ભેગ્નેનળમભના ફામકાફોનેટ ક્ષાય ઓગેરા શોમ તેલા
ાણીની કદઠનતાને અસ્થામી કદઠનતા કશે છે . તેને ઉકાી
અને ગાીને દૂય કયી ળકામ છે .

- કદઠન ાણીભાું ઓગેરા નલનલધ ક્ષાયોને દૂય કયલા ભાટે
ાણીને ખૂફ ઉકાલાભાું આલે છે . જેથી દ્રાવ્મ ક્ષાયોનું
અદ્રાવ્મ ક્ષાયોભાું રૂાુંતય થામ છે .
- આભ કયલાથી કે ટરાક ક્ષાયો નીચે ફેવી જામ છે અને
કે ટરાક ક્ષાયો ાણી ય તયે છે .
- આ ાણીને ગાી રેલાથી નયભ ાણી ભે છે .
- કદઠન ાણીભાું ધોલાના વોડા કે ફોયે ક્વ ાઉડય જેલા
દાથો ઉભેયી તેને નયભ ફનાલલાભાું આલે છે .

ાણીભાું ભખ્મત્લે ત્રણ પ્રકાયની અળનદ્ધઓ શોમ છે :
(૧) અદ્રાવ્મ અળનદ્ધઓ
(૨) દ્રાવ્મ અળનદ્ધઓ
(૩) વૂક્ષ્ભ જતું ઓની અળનદ્ધઓ
આણે ીલા ભાટે ઉમોગ કયીએ છીએ તે ાણી
ખયે ખય ીલારામક છે કે નશીં તે ચકાવલા ભાટે લાસ્ભો
(WASMO) લોટય એન્ડ વેનનટે ળન ભેનેજભેન્ટ
ઓગેનાઈઝેળન દ્વાયા કે ટરીક વુંસ્થા તથા ળાાઓને
કીટ ભોકરલાભાું આલે છે . જેભાું જરૂયી વૂચના પ્રભાણે ાણી
બયી, ભકી યાખતાું તે યુંગદયલતષન દળાષલે છે . તેના યથી
ાણી ીલારામક છે કે નશીં તે જાણી ળકામ છે .

- પ્રલાશીભાું ઓગેરા દ્રાવ્મ ક્ષાયોને છૂટા ાડલાની
દિમાને દયલવષ ઓસ્ભોવીવ કશે છે . આ પ્રાન્ટભાું ાણીને
ઊંચા દફાણે ઝીણી જાીલાી અધષાયગબમ ભેબબ્રેનભાુંથી
વાય કયલાભાું આલે છે . જેથી દ્રાવ્મ ક્ષાયો દૂય થામ છે .
www.asthaacademy.wordpress.com

ક્ષાયોલાા લધાયાના ાણીને ફશાય કાઢલાભાું આલે છે .
ક્ષાયયદશત ાણીને અલ્ટર ાલામોરેટ દકયણોભાુંથી વાય
કયીને તેભાું યશે રા વૂક્ષ્ભ જતું ઓને નનનષ્િમ ફનાલી
ીલારામક ાણી ભેલલાભાું આલે છે .

ભોટાું ળશે યોભાું ાણી યલઠા મોજના દ્વાયા ાણી
શોંચાડલાભાું આલે છે . આ ાણી નદી, ડે ભ, કૂ લા કે
ફોયભાુંથી ભેલલાભાું આલે છે . આ ાણીને ળદ્ધ કયલા
તેને નલનલધ સ્તયોભાુંથી વાય કયલાભાું આલે છે .
ાણીના ળનદ્ધકયણ ભાટે વૌથી નીચે ભોટા
કાુંકયા, તેની ઉય નાના કાુંકયા અને વૌથી ઉય યે તીનું
સ્તય ાથયલાભાું આલે છે . ાણીભાુંનો અદ્રાવ્મ કચયો યે તી
ય યશી જામ છે . અશીં યે તી ય કચયો એકઠો થતો
શોલાથી યે તીનું સ્તય થોડા – થોડા દદલવે ફદરલાભાું આલે
છે . ત્માયફાદ આ ાણીભાું ક્રોદયન લામ વાય કયી
જતું ભક્ત કયલાભાું આલે છે . આ યીતે ભતા ળદ્ધ ાણીને
ઘેય-ઘેય શોંચાડામ છે .
- ચોભાવાભાું ાણી જતું ભક્ત યશે તે ભાટે આયોગ્મ નલબાગ
દ્વાયા નીભલાભાું આલેરા આયોગ્મ કામષકયો ઘેય-ઘેય
ાણીના જથ્થા પ્રભાણે ક્રોદયનની ટીકડીઓ નાખી
ાણીને જતું ભક્ત કયે છે .
- બ્રીનચુંગ ાઉડય નાખીને ણ ાણીને જતું યદશત
કયલાભાું આલે છે .
- યોગચાો પે રામ ત્માયે ાણીને ઉકાીને ીલું જોઈએ.
જેથી તેભાું યશે ર વૂક્ષ્ભ જતું ઓ નાળ ાભે છે અને
ાણીજન્મ યોગોથી ફચામ છે .

જભીનનો ભખ્મ ઉમોગ ખેતી કયલા ભાટે થામ છે .
ાકને અનકૂ  જરૂયી ોક ઘટકોની શાજયીલાી
જભીનને પદ્ર જભીન કશે છે . ખેતીભાું લધ ાક ઉત્ાદન
ભેલલા જભીન પદ્ર શોલી જરૂયી છે . તેની પદ્રતા
લધાયલા અને જાલી યાખલા ભાટે વભમાુંતયે જભીનની
ચકાવણી કયાલલી જોઈએ.

- જભીન ચકાવણીની વાથે વાથે જભીનનો pH આુંક ણ
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નક્કી કયલાભાું આલે છે . તેનાથી કઈ જભીનની કે ટરી
બેજધાયણળનક્ત છે , તે વયતાથી ચોક્કવ યીતે ભાી
ળકામ છે .
- pH ચોક્કવ યીતે ભાલા ભાટે pH ભીટયનો ઉમોગ
થામ છે . તો લી અુંદાનજત ભૂલ્મ જાણલા ભાટે pH ેય કે
વાલષનત્રક વૂચકનો ઉમોગ થામ છે .
- જભીન ચકાવણી અને ખેતી કયલા ભાટે ના નલનલધ
આધનનક ઉામો ભાટે દયે ક નજલ્લાભાું જભીન વુંળોધન કે ન્દ્ર
ળરૂ કયલાભાું આલેરાું છે .
જભીનના કણોની લન, લયવાદ કે લશે તા ાણી
લડે ઘવડાઈ જલાની દિમાને ધોલાણ કશે છે . તેનાથી
જભીનની પદ્રતા ઘટે છે . તેથી જભીનનું ધોલાણ
અટકાલલું જોઈએ.

- મોગ્મ પ્રકાયની નમત દ્ધનતઓથી ણ જભીનનું
ધોલાણ અટકાલી ળકામ છે .

પોની ખેતી ભાટે વૌથી લધ ઉમોગી આ નમત
દ્ધનત છે . લનસ્નતના ભૂની ાવે ખાડો કયીને તેભાું
તનમે કે છોડ તયપની ફાજએ ત્રણ-ચાય નાનાું નછદ્ર કયે રું
ભાટર,ું જેનું ભોઢું જભીનની ફશાય યશે તેભ ભૂકલાભાું આલે
છે . તેની આજફાજની જગ્મા ભાટીથી ૂયી દેલાભાું આલે છે .
આ ભાટરાભાું ાણી બયી લનસ્નતને જરૂયી ાણી
આલાભાું આલે છે . આ નમત દ્ધનતભાું ાણી અને
વભમનો નફરકર ફગાડ થતો નથી તેભજ આ દ્ધનત
નફનખચાષ છે .

આ નમત દ્ધનતભાું ખેતયભાું એક તયપ ધોદયમો
ફનાલલાભાું આલે છે . તેના દ્વાયા ાકને ાણી આલાભાું
આલે છે .
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આ નમત દ્ધનતભાું નવુંચાઈની ભખ્મ
વ્મલસ્થાભાુંથી ખેતયભાું કયે રા ાકની દયે ક
શયો(ચાવ)ભાું ાતી ાઈ એલી યીતે ગોઠલલાભાું
આલે છે કે ભૂ ાવે એક નાનું નછદ્ર આલે. ાઈના નછદ્ર
દ્વાયા દયે ક છોડને ટીંેટીંે ાણી ભે છે .

કોની વૌપ્રથભ ળોધ કયનાય લૈજ્ઞાનનક
શતા.
જેભ ભકાન ફનાલલા ભાટે નો ભખ્મ ઘટક ઈંટ છે ;
તેભ વજીલની યચના ભાટે નો ભખ્મ ઘટક કો છે .
- આણા વૌનું ળયીય ણ કોોથી ફનેરું છે .
- કો અનત વૂક્ષ્ભ ઘટક છે .
- કોો નયી આુંખે જોઈ ળકાતા નથી.
- કોને જોલા ભાટે વૂક્ષ્ભદળષકમુંત્ર (Microscope)નો
ઉમોગ કયલો ડે છે .

- આ કોની અુંદયની યચનાના ફે બાગ ાડી ળકામ :
(૧) કોકે ન્દ્ર (૨) કોયવ
- યુંગવૂત્રો, કોકે નન્દ્રકા, કોકે ન્દ્રયવ
- કોકે ન્દ્ર એ કોભાું ચારતી નલનલધ દિમાઓનું નનમભન
કયે છે .
- (નલનલધ અુંનગકાઓ) અુંતઃકોયવજા, યવધાની,
દયફોઝોભ, ગોલ્ગીકામ, રામવોઝોભ, કણાબવૂત્રો,
તાયાકે ન્દ્ર, કોયવટર, કોદીલાર
- કોયવ એ જૈનલક દિમાઓ ભાટે નું કે ન્દ્ર છે .
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કોયવટર
(Cell-membrane)
અુંતઃકોયવજા
(Endoplasmicretivulum)
દયફોઝોભ (Ribosomes)
ગોલ્ગીકામ (Golgi body)
રામવોઝોભ (Lysosome)

કોભાું આલતા – જતા દાથોના લશનનું નનમભન કયે છે .

પ્રોટીન વુંશ્લેણના કામષભાું વુંકામેરી છે . તેભજ નલનલધ પ્રોટીન, નસ્ટયોઈડ લગેયેનો ષ્ડાલ
કયે છે .
પ્રોટીન વુંશ્લ
ે ણ કયે છે , જે તેની વાટી ય થામ છે .
કોભાું વુંશ્લ
ે ણ ાભતા પ્રોટીન અને અન્મ વુંશ્લેનત દાથોનો ષ્ડાલ કયે છે .
તે જદા જદા અનેક ાચક ઉત્વેચકો ધયાલે છે . અન્નધાની વાથે વુંમોજામ ત્માયે ઉત્વેચકો
ભક્ત થઈ કોીમ ાચન કયે છે .
ચમાચમભાું જરૂયી એલી ઊજાષ ઉત્ન્ન કયે છે . આ ઊજાષ ATPભાું વુંગ્રશ ાભે છે . આથી
કણાબવૂત્રો
(Mitochondria)
કણાબવૂત્રને કોનું ાલયશાઉવ કશે છે .
તાયાકે ન્દ્ર
(Centriole) પ્રાણીકોભાું કોનલબાજનની દિમા લખતે દદ્વધ્રલીમ ત્રાકનું વજષન કયે છે .
(ભાત્ર પ્રાણીકોભાું)
શદયતકણ (Chloroplast) રીરી લનસ્નતભાું પ્રકાળ વુંશ્લેણનું કામષ કયે છે અને કાફષનનક ખોયાક ફનાલે છે . તેભાું
શદયતદ્રવ્મ (chlorophyll) આલેરું શોમ છે .
(ભાત્ર લનસ્નત કોભાું)
કોદીલાર (Cell-wall) કોને આધાય આલો અને યક્ષણ કયલું
(ભાત્ર લનસ્નત કોભાું)
આણા ળયીયભાું કોો ફનલાની અને કોોના
લનસ્નત કોભાું જ (વેલ્મરોઝ નાભના નનજીલ દાથષની)
નાળ ાભલાની પ્રદિમા વતત ચારતી યશે છે . નાળ ાભતા
કોદીલાર શોમ છે .
કોોનું સ્થાન વતત નલા કોો રેતા યશે છે . એકલીવ
દદલવભાું આણા ળયીયના નાળ ાભતા કોો નલા ફની
- લનસ્નતકો શોમ કે પ્રાણીકો શોમ, નનનશ્ચત કામષ
જામ છે .
કયલા ભાટે બેગા થમેરા કોના વભૂશને ેળી કશે છે .
વજીલનો ામાનો એકભ –
કોોનો વભૂશ –
ેળીઓનો વભૂશ –
નનનશ્ચત કામષ વાથે વુંકામેરા અલમલનો વભૂશ –
- જે વજીલનું ળયીય એક કયતાું લધ કોોનું ફનેરું શોમ
તેને ફશકોી વજીલ કશે છે . દા.ત. ભનષ્મ
- જે વજીલનું ળયીય એક જ કોનું ફનેરું શોમ તેને
એકકોી વજીલ કશે છે . દા.ત. અભીફા.
એકકોી અને ફશકોી વજીલો લનસ્નતઓ અને
પ્રાણીઓ એભ ફુંનેભાું જોલા ભે છે .

એકભ વભમભાું દાથે કાેરા અુંતયને તે
દાથષની ઝડ કશે લામ.
ઝડ = કાેરું અુંતય / તે ભાટે રાગતો વભમ
- જો અુંતય ભીટયભાું અને વભમ વેકન્ડભાું ગણલાભાું આલે
તો ઝડનો એકભ ભીટય/વેકન્ડ ગણામ.

મીસ્ટ
ક્રેનભડોભોનાવ
લોટીવેરા

દાથષની ભૂ નસ્થનતભાું પે યપાય કયનાયી ફાષ્ણ
અવયને ફ (Force) કશે છે .
આભ, ફ લડે
(૧) નસ્થય દાથષને ગનતભાું રાલી ળકામ છે .
(૨) ગનતભાન દાથષની ગનતભાું લધાયો કે ઘટાડો કયી
ળકામ છે .
(૩) ગનતની દદળા ફદરી ળકામ છે .

અભીફા
ેયાનભનળમભ
મનગ્રના
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(૪) દાથષની ગનતને અટકાલી ળકામ છે .
(૫) દાથષનો આકાય ફદરાલી ળકામ છે .

(૧) સ્નામફ
(૨) ચુંફકીમ ફ
(૩) ગરત્લાકષણફ
(૪) ઘષણફ

નત્તયવ અને સ્લાદનુંડભાુંથી ઉત્ન્ન થતો સ્લાદનુંડયવ
બે છે . જે ખોયાકના ાચન ભાટે જરૂયી છે . ાચન ભાગષભાું
નાના આુંતયડાની રુંફાઈ વૌથી લધ શોમ છે . ેટના
ોરાણભાું ગૂુંચાની જેભ ગોઠલામેરા નાના આુંતયડાની
રુંફાઈ ૭ ભીટય જેટરી શોમ છે .
મકૃ ત (Liver) અને સ્લાદનુંડ
(Pancreas) ણ ાચન દિમાભાું ભદદ કયે છે , તે વશામક
ાચન અુંગ છે .
–

આણા ળયીયભાું આલેરા નલનલધ સ્નામઓ લડે
રાગતા ફને સ્નામફ કશે છે .
ચુંફકનો ઉમોગ કયીને રગાડલાભાું આલતા
ફને ચુંફકીમ ફ કશે છે .
‘ૃથ્લી ફધા જ દાથષને ોતાની તયપ ખેંચે છે ,
જેને ૃથ્લીનું ગરત્લાકષણફ કશે છે .’ નલશ્વભાું દયે ક
દાથષ એકફીજા ય ગરત્લાકષણફ રગાડે છે .
યસ્યના ગરત્લાકષણફને કાયણે ગ્રશો વૂમન
ષ ી
આવાવ પયે છે . તેલી જ યીતે, ચુંદ્ર ૃથ્લીની પયતે પયે છે .
જ્માયે કોઈ વાટી ય દાથષ ગનત કયે ; ત્માયે
તેની ગનતને અલયોધતું ફ રાગે છે . તેને ઘષણફ કશે
છે .

ભખગશાભાું આલેરા દાુંત અને જીબની ભદદથી ખોયાક
ચલામ છે . તેથી તે નાના કણોભાું પે યલાઈ જામ છે .
ભખગશાભાું આલેરી રા ગ્રુંનથઓ દ્વાયા રા ઉત્ન્ન થામ
છે . જેભાું ટાઈરીન નાભનો ઉત્વેચક શોમ છે . જે ખોયાકભાું
યશે રા સ્ટાચષનું ાચન કયી વય ળકષ યાભાું પે યલે છે .
ાચનભાું બાગ બજલતાું અુંગો ભીને ાચનતુંત્ર
(Digestive System) ફને છે .
નાના આુંતયડાની ળરૂઆતના બાગને ક્લાળમ
(Duodenum) કશે છે . ક્લાળમભાું મકૃ તભાુંથી ઉત્ન્ન થતો
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શ્વાવની ય ‘C’ આકાયની કૂ ચાષની કડીઓ
ફનેરી શોમ છે . શ્વાવની નીચેના છે ડે ફે પાુંટાભાું લશેં ચામ
છે , જે દયે કને શ્વાવલાદશની કશે છે .
પે પવાું નસ્થનતસ્થાક શોમ છે . શ્વાવલાદશની
પે પવાભાું નાની નાની નીભાું નલબાનજત શોમ છે , જેને
શ્વાવલાદશકા કશે છે . શ્વાવલાદશકા ભાયપતે શલા લામકોષ્ઠો
વધી શોંચે છે . પે પવાુંભાું દ્રાક્ષનાું ઝૂભખાું જેલાું અવુંખ્મ
લામકોષ્ઠ આલેરાું શોમ છે .
લાતાલયણભાુંથી શલાની પે પવાુંભાું દાખર થલાની
દિમાને શ્વાવ કશે છે અને શલાની પે પવાુંભાુંથી
લાતાલયણભાું ફશાય પેં કાલાની દિમાને ઉચ્છલાવ કશે છે .
શ્વાવ અને ઉચ્છલાવ ફન્ને દિમાઓ એકાુંતયે થમા કયે છે ,
તેને શ્વાવોચ્છલાવ (Breathing) કશે છે .
–
ળયીયભાું ઉમોગી અને નફનઉમોગી ઘટકોનું
લશન કયલા ભાટે ચોક્કવ તુંત્ર શોમ છે ; તેને
રનધયાનબવયણતુંત્ર કશે છે . રનધયનું ળયીયભાું લશન
થલાની દિમાને રનધયાનબવયણ (Blood Circulation) કશે
છે .
હૃદમ છાતીના ોરાણભાું વશે જ ડાફી ફાજ શોમ છે .
વાભાન્મ યીતે હૃદમ ભાણવની ભઠ્ઠી જેટરું કદ ધયાલે છે .
હૃદમ કર ચાય ખુંડોનું ફનેરું છે . ઉયના ફે ખુંડોને કણષક
અને નીચેના ફે ખુંડોને ક્ષેક કશે છે . હૃદમ વતત ધફકતું
યશી ું જેલું કામષ કયે છે . તે રનધયને ધભનીઓ અને
ળીયાઓ દ્વાયા ળયીયભાું લશે તું યાખે છે .
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(૧) રનધયને હૃદમભાુંથી (૧) રનધયને
ળયીયના
દફાણૂલષક
જે
નલનલધ બાગોભાુંથી હૃદમ
નનરકાઓ ળયીયનાું
તયપ રઈ જતી નનરકાને
નલનલધ અુંગોભાું રઈ
નળયા કશે છે .
જતી નનરકાને ધભની
કશે છે .
(૨) ધભની
દ્વાયા (૨) નળયા દ્વાયા કાફષન
ઓનક્વજનમક્ત
ડામોક્વાઈડમક્ત
રનધય આગ લધે છે .
રનધય દફાણૂલષક
આગ લધે છે .
(૩) ધભનીભાું
રનધય (૩) નળયાઓભાું
રનધય
ચકતું રાર દેખામ
આછા રાર યુંગનું દેખામ
છે .
છે .
(૪) ધભનીભાું લાલ્લ શોતા (૪) નળયાભાું અધષચુંદ્રાકાય
નથી.
લાલ્લ શોમ છે .

રાર યુંગના આ
કણો ઓનક્વજન અને કાફષન ડામોક્વાઈડનું લશન
કયે છે .
આ કણો રનધય જાભી
જલાની દિમાભાું ભદદ કયે છે .
વપે દ યુંગના આ
કણો ળયીયનું યોગો વાભે યક્ષણ કયે છે .
આ ત્રણેમ કણો નવલામ રનધયભાું જે પ્રલાશી શોમ
છે તેને રુવધયયસ કશે છે .
ળયીયનાું
નલનલધ
બાગોભાુંથી
કાફષન
ડામોક્વાઈડલાું રનધય જભણા કણષકભાું ઠરલામ છે .
ફયાફય તે જ વભમે પે પવાભાુંથી ઓનક્વજનમક્ત રનધય
ડાફા કણષકભાું ઠરલામ છે . જભણા કણષકનું વુંકોચન થતાું
નત્રદર લાલ્લ ખરે છે અને તે રનધય જભણા ક્ષેકભાું આલે
છે . ડાફા કણષકનું વુંકોચન થતાું દદ્વદર લાલ્લ ખૂરે છે અને
તે રનધય ડાફા ક્ષેકભાું આલે છે . જભણા ક્ષેકનું વુંકોચન
થતાું તેભાુંનું રનધય પે પવાભાું જામ છે . ડાફા ક્ષેકનું
વુંકોચન થતાું તેભાુંનું રનધય ળયીયના નલનલધ બાગોભાું
જામ છે .
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ઊજાષષ્ડોને ફે પ્રકાયભાું લશેં ચી ળકામ –

જે ઊજાષસ્રોતની ઊજાષનો ઉમોગ કમાષ ફાદ
નજીકના બનલષ્મભાું તે ઊજાષસ્રોતની ઊજાષ પયી ઉમોગ ભાટે
કદયતી યીતે પ્રાપ્મ ન ફને એલા ઊજાષસ્રોતને નઃઅપ્રાપ્મ
ઊજાષસ્રોત કશે છે .
- આ ઊજાષસ્રોતો ખૂટી જામ તેલા શોમ છે .
- આ ઊજાષસ્રોતોના ઉમોગથી પ્રદૂણ પે રામ છે .
- આ ઊજાષસ્રોતો વ્મનક્તગત, કોઈ ચોક્કવ વભૂશ કે
દેળની ભાનરકીના શોમ છે .
- આ ઊજાષસ્રોતો વયતાથી ફધી જગ્માએ પ્રાપ્મ શોતા
નથી.

જે ઊજાષસ્રોતની ઊજાષનો ઉમોગ કમાષ ફાદ
નજીકના વભમગાાભાું તે ઊજાષસ્રોતની ઊજાષ પયી ઉમોગ
ભાટે કદયતી યીતે પ્રાપ્મ ફને એલા ઊજાષસ્રોતને નઃપ્રાપ્મ
ઊજાષસ્રોત કશે છે .
- આ ઊજાષસ્રોતો અખૂટ છે એટરે તેભાુંથી વતત ઊજાષ
ભતી યશે છે .
- વાભાન્મ યીતે આલા ઊજાષસ્રોતો પ્રદૂણ કયતા નથી.
- આ ઊજાષસ્રોતો વ્મનક્તગત, કોઈ ચોક્કવ વભૂશ કે
દેળની ભાનરકીના શોતા નથી.
- આ ઊજાષસ્રોતોભાુંથી ભતી ઊજાષ ભાટે ખચષ કયલાનો
યશે તો નથી.
- ભોટે બાગે આલા ઊજાષસ્રોતો વયતાથી ફધી જગ્માએ
પ્રાપ્મ શોમ છે .

ખનીજ કોરવો જભીનભાુંથી ભી આલે છે .
ૃથ્લીના ેટાભાું રાખો લષ શે રાું કદયતી યીતે દટામેરા
લનસ્નતના અલળેોભાુંથી ખનીજ કોરવો ફને છે . આ
કોરવાને જભીનભાુંથી ખાણકાભ દ્વાયા કાઢલાભાું આલે છે .
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- ફતણ તયીકે તાનલદ્યત ભથકોભાું લાયલાભાું આલે
છે .
- શે રાુંના વભમભાું તેનો ઉમોગ ગૃશ-લયાળભાું
ફતણ તયીકે તથા જશાજ અને યે રલે એનન્જનભાું
કયલાભાું આલતો શતો.
- કાયખાનાઓભાું ણ કોરવો ફતણ તયીકે લયામ છે .

- જે નલસ્તાયભાું આ લામ ભી આલે છે ; ત્માુંની નજીકના
ળશે યોનાું ઘયોભાું આ લામ ાઈરાઈન દ્વાયા
શોંચાડલાભાું આલે છે , જ્માું આ લામ ગૃશ-લયાળ
ભાટે ફતણ તયીકે લયામ છે . (આ ાઈરાઈન
ીા યુંગની શોમ છે . ગજયાતભાું ગાુંધીનગય,
અભદાલાદ, લડોદયા, બરૂચ, અુંકરેશ્વય, વયત જેલાું
ળશે યોભાું આલી વ્મલસ્થા છે .)

- કોરવાભાુંથી લામરૂ ફતણ (કોરગેવ) ભેલીને
શારની ઊજાષ કટોકટીભાું યાશત ભેલી ળકામ છે .
- ેટરોનરમભની વયખાભણીએ કોરવાનો જથ્થો ઘણો
લધાયે છે .

- આ ઊજાષસ્રોતના લયાળથી પ્રદૂણ ઓછું થામ છે .
- ૃથ્લીના ેટાભાું આ ઊજાષસ્રોતનું પ્રભાણ ેટરોનરમભની
વયખાભણીભાું લધાયે છે .

- આ ઊજાષસ્રોતોના લયાળથી પ્રદૂણ પે રામ છે .
- ૃથ્લીના ેટાભાુંથી ભતો કોરવો લશે રો ભોડો ખૂટી
જલાનો છે . આભ, તે અખૂટ નથી.

- આ ફતણના લયાળથી કાફષન ડામોક્વાઈડ લામ
ઉત્ન્ન થામ છે , જે ‘ગ્રીન શાઉવ ઈપે ક્ટ’ ેદા કયે છે .
- આ ઊજાષસ્રોત ણ અખૂટ નથી.

ેટરોનરમભભાુંથી ેટરોર, ડીઝર, પ્રલાશીકૃ ત
ેટરોનરમભ લામ (Liquified Petroleum Gas – LPG),
કે યોવીન, ફતણ તેર લગેયે ફતણો ભેલલાભાું આલે
છે . ૃથ્લીના ેટાભાું રાખો લષ શે રાું દટામેરા
વજીલોના ભૃતદેશોભાુંથી ેટરોનરમભ ફને છે .

- મયે નનમભ જેલાું બાયે તત્ત્લના યભાણના નલખુંડનથી
નલર પ્રભાણભાું ઉષ્ભા ઊજાષ ભે છે . જેને યભાનવલક
ઊજાષ કશે છે .

- આ પ્રકાયના ઊજાષસ્રોતભાુંથી ભતી ઊજાષ, વ્મલશાયભાું
ઉમોગ ભાટે વયતાથી પ્રાપ્મ છે .
- આ પ્રકાયના ઊજાષસ્રોતનું દયલશન વય છે .
- ેટરોનરમભ ેદાળનો લયાળ પ્રદૂણ વજે છે .
- ૃથ્લીના ેટાભાું ેટરોનરમભનો જથ્થો ખૂફ જ ભમાષદદત
છે .
- આલાું ફતણોભાું થતી બેવે માષલયણને અનત
ગુંબીય નકવાન શોંચાડે છે .

ૃથ્લીના ેટાભાુંથી ેટરોનરમભ વાથે કે સ્લતુંત્ર
યીતે કદયતી લામ ભી આલે છે . શારભાું ફતણ તયીકે
લયાતો વી.એન.જી. (Compressed Natural Gas –
CNG) એક પ્રકાયનો કદયતી લામ છે .
- આ લામ કાય, દયક્ષા, ફવ જેલાું લાશનોભાું ફતણ
તયીકે લયામ છે .
- તાનલદ્યત ભથકોભાું તે ફતણ તયીકે લયામ છે .
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- આ યીતે ભતી ઉષ્ભાનો ઉમોગ કયીને નલદ્યત ઉત્ન્ન
કયલાભાું આલે છે .
- ખૂફ જ ઓછા જથ્થાના મયે નનમભભાુંથી નલર પ્રભાણભાું
ઊજાષ ભે છે .
- આ ઊજાષસ્રોતના લયાળથી કાફષન ડામોક્વાઈડ જેલા
લામ-પ્રદૂકો ઉત્ન્ન થતા નથી.
- યભાનવલક ઊજાષ ભાટે જરૂયી એલું મયે નનમભ ૃથ્લીના
ેટાભાું ખૂફ અલ્ ભાત્રાભાું છે .
- ૂયતી કાજી રેલાભાું ન આલે કે છી બૂકું, વનાભી
જેલી કદયતી શોનાયતના રીધે જો મયે નનમભભાુંથી
નલદકયણનું રીકે જ (ચલાક) થામ; તો માષલયણ તેભજ
ભાનલ વદશતના વજીલો ય અનત ગુંબીય અવયો થામ
છે . આ અવયો રાુંફા ગાાની શોમ છે .

ગનતભાન શલાને લન કશે છે . આ લન દ્વાયા
ભતી ગનતઊજાષને લનઊજાષ કશે છે .
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- વઢલાા લશાણભાું લનઊજાષનો ઉમોગ કયી લશાણ
શુંકાયલાભાું આલે છે .
- વતત લન ભતો શોમ તેલાું સ્થોએ એકવાથે ભોટી
વુંખ્માભાું લનચક્કીઓ યાખીને નલર પ્રભાણભાું
નલદ્યતઊજાષ ભેલી ળકામ છે . લનચક્કી દ્વાયા નીચેનાું
જેલાું કામોભાું લનઊજાષનો ઉમોગ થામ છે .
(૧) કૂ લાભાુંથી ાણી ખેંચલા
(૨) નલદ્યતઊજાષ ભેલલા
(૩) અનાજ દલાની ઘુંટી ચરાલલા
- ખેતીભાું ઉણલાની દિમાભાું લનઊજાષ લયામ છે .
- આ ઊજાષસ્રોત પ્રદૂણભક્ત શોમ છે .
- એક લખત લનચક્કી સ્થાલાના ખચષ ફાદ ઊજાષ
ભેલલા ભાટે ખચષ કયલો ડતો નથી.
- આ ઊજાષસ્રોત અખૂટ છે .
- લનચક્કીના કામષ ભાટે લનની ગનત ઓછાભાું ઓછી
૧૬ દકભી/કરાક શોલી જરૂયી છે .
- લનચક્કી સ્થાલા ભાટે નો ખચષ લધ શોમ છે .
- ફધા જ પ્રદેળોભાું લનઊજાષ ભાટે જરૂયી એલો લન
વતત ભતો નથી.

- કદયતી યીતે વૌયઊજાષનો ઉમોગ લનસ્નત દ્વાયા
પ્રકાળવુંશ્લ
ે ણની પ્રદિમા દયનભમાન ખોયાક ફનાલલા
ભાટે થામ છે .
- વોરયકૂ કય, વોરય લોટયશીટય, વોરયબઠ્ઠી જેલાું
વાધનોના ઉમોગથી વૌયઊજાષભાુંથી ઉષ્ભાઊજાષ ભેલી
ળકામ છે .
- વૌયકોની ભદદથી વૌયઊજાષભાુંથી નલદ્યતઊજાષ ભેલી
ળકામ છે , જેના લડે ાણી ખેંચલાના ું ચરાલી
ળકામ છે .
- વૌયકો લડે ભેલલાભાું આલતી નલદ્યતઊજાષનો વુંગ્રાશક
કોભાું વુંગ્રશ કયી, યાનત્રના વભમે તેના લડે પ્રકાળ
ભેલી ળકામ છે .
- વૌયકો લડે ભતી નલદ્યતઊજાષનો ઉમોગ કે લ્ક્મરેટય,
કાુંડા ઘદડમા, યભકડાું લગેયેભાું કયી ળકામ છે .
- અનત દૂયના નલસ્તાયો તથા કૃ નત્રભ ઉગ્રશો કે જ્માું
યુંયાગત નલદ્યતઊજાષ પ્રાપ્મ નથી, ત્માું વૌયકો લડે
વૌયઊજાષભાુંથી નલદ્યતઊજાષ ભેલલાભાું આલે છે .
- વૌયઊજાષ અખૂટ છે તેભજ રગબગ ફધા જ નલસ્તાયોભાું
પ્રાપ્મ છે .
- વૌયઊજાષના ઉમોગથી પ્રદૂણ પે રાતું નથી.
- વોરય ઉકયણોની કામષક્ષભતા ઓછી છે તથા
વૌયકોની દકુંભત લધ છે .

લશે તા ણી વાથે વુંકામેર ગનતઊજાષને જઊજાષ
કશે છે .
- જઊજાષને ટફાષઈન માુંનત્રકઊજાષભાું પે યલે છે , તેનો
ઉમોગ જનયે ટય ચરાલલા ભાટે અને તેની ભદદથી
નલદ્યતઊજાષ ભેલલા ભાટે કયલાભાું આલે છે .
- આ પ્રદૂણ ભક્ત ઊજાષસ્રોત છે .
- જનલદ્યતભથકના નનભાષણ ભાટે ખચષ કમાષ છી ભતી
ઊજાષ નનઃળલ્ક શોમ છે .
- જનલદ્યતભથકનું ફાુંધકાભ ઘણું ખચાષ છે .

વૂમષ ૃથ્લી યની ઊજાષનો ભખ્મ સ્રોત છે .
વૂમષભાુંથી નલદકયણરૂે ભતી પ્રકાળઊજાષ તેભજ
ઉષ્ભાઊજાષને વૌયઊજાષ કશે છે .
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ૃથ્લીના ોડાની નીચે ખડકો તેભજ નલનલધ
ખનીજો ીગેરી અલસ્થાભાું શોમ છે , જેને ‘રાલાયવ’ કશે
છે . કે ટરાક નલસ્તાયોભાું આ રાલાયવ ૃથ્લીની વાટીની
નજીક શોમ છે . આલા બાગભાું બૂગબષજ ઊંડે ઊતયતાું તે
ગયભ થઈ લયાભાું પે યલામ છે . આલી દફાણમક્ત લયા
દ્વાયા ભતી ઊજાષને બૂતાીમ ઊજાષ કશે છે . આલા
નલસ્તાયભાું કે ટરીક જગ્માએ ગયભ ાણીના ઝયા કે કૂું ડ
જોલા ભે છે .
- બૂતાીમ ઊજાષના નલસ્તાયોભાુંથી ભતી દફાણમક્ત
લયા લડે ટફાષઈન ચરાલીને નલદ્યતઊજાષ ભેલલાભાું
આલે છે .
- ઠુંડા પ્રદેળોભાું બૂતાીમ ઊજાષનો ઉમોગ ઘયોને ગયભ
યાખલા ભાટે થામ છે .
- આ ઊજાષસ્રોત પ્રદૂણભક્ત છે .
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- ૃથ્લી ય બૂતાીમ ઊજાષ ભેલી ળકામ તેલા નલસ્તાયો
ઓછા છે .

વૌયઊજાષના દ્રવ્મ સ્લરૂને જૈલબાય કશે છે .
વજીલોના અલળેો, ભ-ભૂત્ર, ખેતીની આડેદાળો,
લનસ્નતનાું અુંગો લગેયે જૈલબાય છે . આ જૈલબાયભાું
વૌયઊજાષ વુંગ્રશામેરી શોમ છે .
- ગ્રાબમ નલસ્તાયોભાું ફતણ તયીકે જૈલબાય લયામ છે .
- જૈલબાયભાુંથી લામરૂ ફતણ – ફામોગેવ ભે છે .
જેનો ઉમોગ યવોઈઘયભાું તથા પ્રકાળ અને નલદ્યત
ભેલલા ભાટે થામ છે .
- જૈલબાય ૃથ્લી ય વતત ભતો યશે તો શોલાથી તે
નઃપ્રાપ્મ છે .
- જૈલબાયભાુંથી ફામોગેવ ભેલલાભાું આલે તો ગ્રાબમ
નલસ્તાયની ગુંદકી દૂય થામ છે તેભજ આડેદાળ તયીકે
વેનન્દ્રમ ખાતય ણ ભે છે .
- જૈલબાયના ઉમોગથી શલાનું પ્રદૂણ પે રામ છે .

- ખોયાક યાુંધલા ભાટે જરૂય ૂયતું ાણી રેલું જોઈએ.
- ખોયાક યાુંધતી લખતે લાવણ ઢાુંકીને યાખલું જોઈએ,
ળક્મ શોમ તો પ્રેળયકૂ કયનો ઉમોગ કયલો જોઈએ.
- ગેવના ચૂરા તથા સ્ટલની નનમનભત વપાઈ થલી જોઈએ.
- વૂમકષ ૂ કયનો ઉમોગ કયલો જોઈએ.
- દિજને લાયુંલાય ખોર-ફુંધ ન કયલું જોઈએ.
- જરૂય ન શોમ ત્માયે નલદ્યતનાું ઉકયણો ફુંધ યાખલાું
જોઈએ.
- ભવાપયી ભાટે જાશે ય લાશનવ્મલશાયનો ઉમોગ કયલો
જોઈએ.

એકભ – ૧
એકભ – ય
એકભ – ૩
એકભ – ૪
એકભ – ૫

નલદ્યત
ઉચ્ચારન
દાથોનું અરગીકયણ
ભાન
અયીવા અને યાલતષન
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એકભ – ૬
એકભ – ૭
નયાલતષન – ૧
એકભ – ૮
એકભ – ૯
એકભ – ૧૦
એકભ – ૧૧
એકભ – ૧૨
એકભ – ૧૩

લિ અયીવા
તત્ત્લ, વુંમોજન અને નભશ્રણ
સ્નામ – કુંકારતુંત્ર
ઉષ્ભા અને તાભાન
શલાનું પ્રદૂણ
આણું વૂમષભુંડ
ોણશ્રેણી – આશાય કડી
માષલયણીમ વુંતરન

સ્તકભાું લયામેરાું ખાવ નચષ્તોની ઓખ.

નલદ્યતના લશે લાના ભાગષને નલદ્યત દયથ કશે છે .
- જો ફુંને વેરના ફુંને છે ડા ફલ્ફના ફુંને છે ડા વાથે
જોડામેરા શોમ તો તેલા દયથને ફુંધ નલદ્યત –
દયથ (Close Circuit) કશે છે .‛ ફુંધ નલદ્યત
દયથભાું નલદ્યત પ્રલાશનું લશન થતું શોમ છે .
- જો વેરના ફુંને છે ડા કે ફલ્ફના ફુંને છે ડા ૈકી કોઈ ણ
એક છે ડો છૂટો શોમ, તો તેને ખલ્લો નલદ્યત દયથ
(Open Circuit) કશે છે . ખૂલ્લા નલદ્યત દયથભાું
નલદ્યતપ્રલાશનું લશન થતું નથી.
નસ્લચ એક એલું વાધન છે કે તે વાભાન્મ
નસ્થનતભાું (OFF) શોમ; ત્માયે નલદ્યત દયથ ૂણષ થતો
નથી. અથાષત્ ખૂલ્લો યશે છે અને ચાર નસ્થનતભાું (ON)
શોમ; ત્માયે નલદ્યત દયથ ૂણષ થામ છે અથાષત્ ફુંધ થામ
છે .
- જે લસ્તઓને તાયના છે ડાઓ વાથે જોડતાું ફલ્ફ
પ્રકાનળત થામ છે , એટરે કે તેભાુંથી નલદ્યત પ્રલાશ ય થામ
છે તે લસ્તઓ નલદ્યતલાશક છે .
- જે લસ્તઓને તાયના છે ડાઓ વાથે જોડતાું ફલ્ફ
પ્રકાનળત થતો નથી, એટરે કે તેભાુંથી નલદ્યત પ્રલાશ
વાય થતો નથી તે લસ્તઓ નલદ્યત અલાશક છે .
- જે દાથષભાુંથી નલદ્યતપ્રલાશ વાય થઈ ળકે છે , તે
નલદ્યત લાશક (Conductor) દાથષ છે .
- જે દાથષભાુંથી નલદ્યત પ્રલાશ વાય થઈ ળકતો નથી, તે
નલદ્યત અલાશક દાથષ (Insulator) છે .
- પ્રગભાું વીધા લામય કદી ન જોડલા.
- ફે લામય જોડતી લખતે અલાશક ટે નો ઉમોગ કયલો.
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- ાણીલાા શાથે નસ્લચને અડકલું નશીં.
- થાુંબરા ય પવામેરા તુંગની દોયી રેલાનો પ્રમત્ન ન
કયલો.
ઘયભાું અનથિંગલાા લામદયુંગનો જ ઉમોગ કયલો.
જે નલદ્યતીમ ઉકયણ ય તાયા (***) દોયે રું નચષ્ત
શોમ તે જ લસ્ત ખયીદલી. આ તાયા નલદ્યત ફચતની
જાણકાયી આે છે . જેટરા તાયા લધ, તેટરી લધાયે ફચત.
દયે ક પમઝભાું નલનળષ્ટ તાયનો એક ાતો ટકડો
શોમ છે , જે વશે રાઈથી ીગી ળકે છે . જમાયે નલદ્યત –
દયથભાુંના નલદ્યતપ્રલાશનું પ્રભાણ નનમત ભમાષદા કયતાું
લધી જામ છે ત્માયે દયથભાુંના પમૂઝનો તાય ીગી
જામ છે , જેને આણે પમૂઝ ઊડી ગમો એભ કશીએ છીએ.
આભ, થલાથી દયથ ખલ્લો ફને છે અને નલદ્યતપ્રલાશ
ફુંધ થામ છે . તેથી અકસ્ભાત ણ નનલાયી ળકામ છે .
- ભેઈન નસ્લચ ફુંધ કયલી.
- ઊડી ગમેરો પમૂઝ ગયભ શોઈ ળકે છે , તેને
વાલચેતીૂલષક કાઢી રેલો.
- પમૂઝનો ીગેરો તાય કાઢી રેલો.
- નલો પમૂઝ – તાય ફાુંધલો.
- પમૂઝ રગાલલો.
- ભેઈન નસ્લચ ચાર કયલી.
ળયીય નલદ્યતલાશક શોલાથી જમાયે તભે નલદ્યતને
રગતું કોઈ કાભ ણ કયો; ત્માયે ખૂફ ધ્માન
યાખલ.ું
નલદ્યતના થાુંબરા, નલદ્યત ઉકે ન્દ્રો કે અન્મ
સ્થાનો ય ખોયીનું નચષ્ત તભે જોમું શળે. તે દળાષલે છે કે જો
નલદ્યત તથા નલદ્યતના વાધનો અવાલધાનીૂલષક લાયીએ
તો ગુંબીય ઈજા કે ભૃત્મ નીજી ળકે છે . નલદ્યતના તાય કે
વોકે ટની વાથે ચેડા કયલાનો પ્રમત્ન કયલો નશી.
ઘય, ઓદપવના લીજ
દયથભાું ળોટષ વદકષ ટ ફચલા ભાટે MCB નો ઉમોગ
થામ છે જે ભેઈન નસ્લચ જેલી યચના છે . ળોટષ વદકષ ટ
થતાું MCB ફુંધ થઈ જામ છે અને અકસ્ભાત નનલાયી
ળકામ છે .
કે ટરીક લખત ટી.લી. કે કોબપ્મટય
જેલા નલદ્યત ઉકયણોની નસ્લચ ફુંધ કયલાના ફદરે
તેને યીભોટ લડે કે અન્મ યીતે ફુંધ કયામ છે . ભોફાઈર
લગયના ચાજષયને ઉમોગ ૂયો થમા ફાદ પ્રગભાું જ
યાખી ભૂકલાભાું આલે છે . આ વભમે આ વાધનો
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ઉમોગભાું ન રેલાતા શોલા છતાું નલદ્યત ઉજાષનો વ્મમ કયે
છે , જેને લેબામય ાલય કશે છે .

- ‚આધાય નફુંદની આવાવ ભક્ત યીતે પયી ળકે તેલા
ભજફૂત દુંડને ઉચ્ચારન (Lever – રીલય) કશે છે . ‛
- ઉચ્ચારન એક પ્રકાયનું વાદું મુંત્ર છે . જેના લડે કોઈ ણ
કામષ વયતાથી, ઝડથી અને ઓછી ભશે નતથી થઈ
ળકે છે .
-

જે નફુંદના આધાયે દુંડ ભક્ત
યીતે પયી ળકતો શોમ; તે નફુંદને આધાય નફુંદ કશે છે .
– ઉચ્ચારનના એક છે ડા લડે જે લસ્તને
ખવેડલા, ઊંચકલા કે કાલાભાું (કામષ કયલાભાું) આલે
છે ; તે લસ્તને બાય કશે છે .
– ઉચ્ચારનના એક છે ડે કામષ
કયલા ભાટે ફ રગાડલાભાું આલે છે ; તે ફને
પ્રમત્નફ કશે છે .
–
આધાયનફુંદથી પ્રમત્નફ વધીના અુંતયને પ્રમત્નફ
અુંતય કશે છે .
– આધાયનફુંદથી
બાય વધીના અુંતયને બાય અુંતય કશે છે .
: ઉચ્ચારનના જે છે ડા લડે કામષ
થામ છે ; તે છે ડાને બાયબજા કશે છે .
: ઉચ્ચારના જે છે ડા
ય પ્રમત્નફ રગાડલાભાું આલે છે ; તે છે ડાને
પ્રમત્નફ બજા કશે છે .
આભ, બાય X બાય અુંતય અને પ્રમત્નફ X
પ્રમત્નફ અુંતયનું ભૂલ્મ એકવયખું થામ છે .

બાય X બાય અુંતય = પ્રમત્નફ X પ્રમત્નફ અુંતય

નભશ્રણના ઘટકોને છૂટા ાડલાની દ્ધનતને
‘અરગીકયણ’ કશે છે . – અરગીકયણ ભાટે નલનલધ
દ્ધનતઓ છે . નભશ્રણના ઘટકોના ગણધભોને આધાયે
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અરગીકયણ ભાટે અનકૂ  દ્ધનતનો ઉમોગ કયામ છે .
કે ટરીક દ્ધનતઓ નલળે પ્રલૃનત્તઓ દ્વાયા જાણીએ.

વાભાન્મ યીતે એકફીજા વાથે બી જતા ન શોમ
તેલા ફે ઘન દાથોના નભશ્રણભાુંથી ઘટકોને શાથથી
લીણીને છૂટા ાડલાભાું આલે છે . આ દ્ધનતને લીણલું કશે
છે .

કદભાું વયખા ન શોમ અને એકફીજાભાું બી જતાું
ન શોમ તેલા ઘન દાથોના નભશ્રણભાુંથી ચાણી જેલા
જાીદાય વાધન લડે કોઈ દાથષને અરગ કયલાની
દ્ધનતને ચાલું કશે છે .

લજનભાું શરકા શોમ તેલા દાથોને નભશ્રણભાુંથી
લન લડે અરગ કયલાની દ્ધનતને ઉણલું કશે છે .
ઉણલું દ્ધનતની ભદદથી નભશ્રણભાુંથી ઘટક
અરગ કયલા નભશ્રણભાું યશે રા ઘટકો લચ્ચે ઘનતાનો
તપાલત દૂય શોલો જરૂયી છે .

કે ટરાક દાથોના ઘન સ્લરૂને ગયભ કયતાું તેનું
વીધેવીધું લામ સ્લરૂભાું અને લામ સ્લરૂને ઠુંડો ાડતાું
વીધે વીધું ઘન સ્લરૂભાું રૂાુંતય થામ છે . આ દાથોને
ઉધ્લષાતી (Sublime) દાથષ કશે છે .
દા.ત. કૂય, ડાભયની ગોી, આમોદડન, વૂકો ફયપ લગેયે.
નભશ્રણભાુંથી ઊધ્લષાતી દાથોને અરગ કયલાની
નલનળષ્ટ દ્ધનતને ઊધ્લષાતન કશે છે .

યકાફીભાું ભીઠા અને ાણીનું દ્રાલણ કયી તેને
વૂમષના તડકાભાું ભૂકો. વૂમષની ગયભીથી દ્વાલણભાુંનાું
ાણીનું લયાભાું રૂાુંતય થામ છે . આ યીતે ભીઠાનાું
દ્વાલણભાુંથી ાણી અને ભીઠું છૂટા ડે છે . આ દ્ધનતને
‘ફાષ્ીબલન’ કશે છે .

જદા – જદાું ઉત્કરનનફુંદ ધયાલતા પ્રલાશીઓના
નભશ્રણભાુંથી ઘટકોને ળદ્ધ સ્લરૂે છૂટા ાડલાની આ
દ્ધનતને નનસ્મુંદન કશે છે .
ખનનજતેરનું નલબાગીમ નનસ્મુંદન ટાલયભાું
નનસ્મુંદન કયીને જદા જદા તાભાને ેટરોર નેપ્થા,
કે યોવીન, ડીઝર, ડાભય, ભીણ લગેય દાથો તેભાુંથી છૂટા
ાડલાભાું આલે છે .

પ્રલાશીભાું અદ્રાવ્મ શોમ તેભજ અરગ ઘનતા
ધયાલતાું શોમ તેલા દાથષને નનતાયીને અરગ કયલાની
દ્ધનતને નનતાયલું કશે છે .

પ્રલાશીભાું ઓગે નદશ તેલા ઘન દાથોને
જાીદાય વાધન લડે અરગ કયલાની દ્ધનતને ગાલું કશે
છે .
આધનનક વભમભાું ાણીના ળનદ્ધકયણ ભાટે
આધનનક ગાણાત્રનો ઉમોગ કયલાભાું આલે છે ; જેભાું
ાણીભાુંથી નલનલધ પ્રકાયનાું શાનનકાયક દ્રવ્મો તથા જીલાણ
કચયાને દૂય કયી ાણીને ીલારામક ફનાલલાભાું આલે છે .

નભશ્રણભાુંથી રોખુંડને ચુંફક લડે અરગ કયલાની
દ્ધનતને ચફ
ું ક દ્ધનત કશે છે .
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ાણીથી ૂયેૂયા બયે રા પ્મારાભાું ાણીનો જથ્થો
લધાયે છે .
- દાથષભાું વભામેરા દ્રવ્મના જથ્થાને દ કશે છે . જેને m
લડે દળાષલલાભાું આલે છે .
- એક જ દ્રવ્મના દાથોભાું જેભ દ્રવ્મનો જથ્થો લધ તેભ
તેનું દ લધ શોમ છે .
એકવયખા કદના અરગ અરગ દાથોનું દ
અરગ અરગ શોમ છે .
જમાયે દાથષના દ્રવ્મનો જથ્થો ફદરામ; ત્માયે જ
દાથષનું દ ફદરામ છે . દયે ક જગ્માએ દાથષના દનું
ભૂલ્મ એકવયખું યશે છે .
દનું ભાન કયલા ભાટે નલનલધ પ્રકાયનાું ત્રાજલાું
(બૌનતક તરા) અને નલનલધ લજનનમાુંનો ઉમોગ થામ છે .
દકરોગ્રાભ દનો પ્રભાણબૂત એકભ છે , જેન દિગ્રા કે Kg લડે
દળાષલામ છે .
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1 ળેય = 500 ગ્રાભ
1 ભણ = 20 દકગ્રા
1 નક્લન્ટર = 100 દકગ્રા
1 દકરોગ્રાભ (Kg) = 1000 ગ્રાભ (g)
1 ટન = 1000 દકરોગ્રાભ (kg)
કોઈ ણ સ્થે દાથષ ય રાગતાું ગરત્લાકષણ
ફને તે સ્થે તે દાથષનું લજન કશે છે . તેને (w) લડે
દળાષલલાભાું આલે છે . લજન ભાલા ભાટે નસ્પ્રુંગ કાુંટાનો
ઉમોગ થામ છે .
કોઈ ણ દાથષનું લજન નીચેના વૂત્ર લડે ગણી
ળકામ છે .
W = mg
(જમાું m = દાથષનું દ, g = ગરત્લપ્રલેગ છે . g નો એકભ
m/sec2 છે . g નું ભૂલ્મ = 9.8 m/sec2 છે .)
લૈજ્ઞાનનક ન્મટનની માદભાું લજનના એકભને ન્મટન (N)
ણ કશે છે .

જો દાથષનું દ 30 દકરોગ્રાભ છે , તો તેનું લજન ળોધો.
W
=
mg
=
30 X 9.8
=
294 N અથલા 294 kgm/sec2
ૃથ્લી કયતાું ચુંદ્ર ય ગરત્લાકષણ ફનું પ્રભાણ
રગબગ છઠ્ઠા બાગ જેટરું શોલાથી ૃથ્લી ય 60 N લજન
ધયાલતાું દાથષનું ચુંદ્ર ય લજન 10 N જ થામ.
ૃથ્લી નલલલૃત્ત આગ વશે જ ઉવેરી અને
ધ્રલપ્રદેળ આગ વશે જ ચટી છે . ૃથ્લીના કે ન્દ્ર આગ
ગરત્લાકષણફનું ભૂલ્મ ળૂન્મ શોમ છે . જેભ જેભ ૃથ્લીના
કે ન્દ્રથી દૂય જતાું જઈએ તેભ તેભ ગરત્લાકષણફનું ભૂલ્મ
લધતું જામ છે . આભ, નલલલૃત્તીમ પ્રદેળ યનો દાથષ
ૃથ્લીના કે ન્દ્રથી પ્રભાણભાું દૂય શોલાથી ત્માું તેનું લજન
ઓછું થામ છે . જમાયે ધ્રલપ્રદેળ યનો તે જ દાથષ
ૃથ્લીના કે ન્દ્રથી પ્રભાણભાું નજીક શોલાથી ત્માું તેનું લજન
લધ થામ છે .
ૃથ્લીની વાટીથી જેભ જેભ ઊંચાઈ ય જતા
જઈએ તેભ તેભ ગરત્લાકષણ ફનું ભૂલ્મ ઘટતું જામ છે .

દાથે યોકે રી જગ્માને તે દાથષનું કદ કશે છે , જેને
V લડે દળાષલલાભાું આલે છે .
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કોઈ ણ ાત્રની પ્રલાશીને વભાલલાની ક્ષભતાને
ાત્રની ધાયકળનક્ત કે ગજા
ું ળ કશે છે .
કદનો પ્રભાણબૂત એકભ ઘનભીટય કે ભીટય3 છે .
કદનો નાનો એકભ ઘનવેભી (CC) કે વેભી3 છે .
1 ઘનભીટય
=
ભીટય3
=
1 ભીટય X 1 ભીટય X 1 ભીટય
=
100 વે.ભી. X 100 વે.ભી. X 100 વે.ભી.
=
10,00,000 ઘન વેભી અથલા વેભી3
નરટય અને નભનરરીટય કદના પ્રચનરત એકભો
અને તેની વુંજ્ઞાઓ અનિભે L અને mL છે .
1 નરટય
=
1000 નભરીરીટય
1 નરટય
=
1000 ઘન વેભી
1 નભરીનરટય =
1 ઘનવેભી (1cm3)

કોઈ ણ ાત્રના ઓછાભાું ઓછા પ્રલાશીના કદ
ભાલાની ક્ષભતાને રઘત્તભ ભાળનક્ત કશે છે .
રઘુત્તભ ભાળવક્ર્ =

ફે િનભક ભોટા અુંક લચ્ચેનું ભા
ફે િનભક ભોટા અુંક લચ્ચે આલેર નાના બાગની વુંખ્મા

વભઘનનું વૂત્ર = રુંફાઈ X રુંફાઈ X રુંફાઈ
=lXlXl
= l3
રુંફઘનનું વૂત્ર = રુંફાઈ X શોાઈ X ઊંચાઈ
=lXbXh
= lbh
(1)
ાણીભાું ડૂ ફે તેભજ અદ્રાવ્મ યશે તેલા અનનમનભત
આકાયના ઘનદાથોનું કદ ભાન ફે યીતે થામ છે .
(1)
અુંદકત નાકાયની ભદદથી
(2)
સ્થાુંતય ાત્રની ભદદથી
સાધનસાભગ્રી : અુંદકત નાકાય, ાતી ભજફૂત દોયી,
અનનમનભત આકાયનો થ્થય, યુંગીન ાણી
- અનનમનભત આકાયનો એક થ્થય રો.
- તેને ાતી ભજફૂત દોયી લડે ફાુંધો.
- અુંદકત નાકાય રો. તેભાું યુંગીન ાણી બયો.
- તેની વાટીનું લાુંચન V1 નભનર નોંધો.
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- દોયીથી ફાુંધેરા થ્થયને ધીભે ધીભે અુંદકત નાકાયભાું
ડફાડો.
- ળું થામ છે તે નોંધો.
- થ્થય ોતાના કદ જેટરું યુંગીન ાણી ખવેડે છે . તેથી
વાટી ઉંચી આલે છે .
- આ વાટીનું લાચન V2 નભનર નોંધો.
ઘન દાથષનાું ભા ઘનભીટય કે ઘનવેભીભાું ભામ
છે ; જમાયે પ્રલાશી દાથષના ભા નરટયભાું ભામ છે .

દાથષના દ અને કદના ગણોત્તયને ઘનતા કશે છે .
દ
ઘનતા =
કદ
દનો એકભ
ઘનતાનો એકભ =
કદનો એકભ

નફુંદને આાતનફુંદ કશે છે . આકૃ નતભાું નફુંદ O આાતનફુંદ
છે .
– અયીવાની વાટી વાથે આાતનફુંદ આગ 900
નો ખૂણો ફનાલતી યે ખાને રુંફ કશે લામ છે .
આાતકોણ (Angle of Incidence) આાતદકયણ અને
અયીવાની વાટી વાથે આાતનફુંદ આગ દોયે રા રુંફ
લચ્ચેના ખૂણાને આાતકોણ કશે છે . આકૃ નતભાું PON
આાતકોણ છે .
– નફુંદ O યથી
અથડાઈને ાછા પયતા દકયણને યાલનતષત દકયણ કશે છે .
આકૃ નતભાું RS યાલનતષત દકયણ છે .
યાલનતષત
દકયણ અને અયીવાની વાટી વાથે દોયે રા રુંફ લચ્ચેના
ખૂણાને યાલતષનકોણ કશે છે . આકૃ નતભાું SON
યાલતષન કોણ છે .

= ગ્રાભ / ઘનવેભી અથલા દકરોગ્રાભ/ઘનભીટય
જે દાથષની ઘનતા ાણીની ઘનતા કયતાું ઓછી
શોમ છે તે ફધા જ દાથો ાણીભાું તયળે. જે દાથષની
ઘનતા ાણીની ઘનતા કયતાું લધાયે શોમ છે તે ફધા જ
દાથો ાણીભાું ડૂ ફળે.

ફયપ
ાણી (ળદ્ધ)
દદયમાનું ાણી
રોખુંડ
વીવું
ાયો
ળદ્ધ વોનું

0.92
1.00
1.03
7.8
11.8
13.6
19.3

રેવય ટોચષ લડે
અયીવાની વાટી AB યના નફુંદ O ય આલતા
દકયણને આાતદકયણ કશે છે . આકૃ નતભાું PQ
આાતદકયણ છે .
અયીવાની વાટી
AB ય જે નફુંદએ આાતદકયણ આાત થામ છે , તે
www.asthaacademy.wordpress.com

- આાતદકયણ અને યાલનતષત દકયણ વાટી વાથે
આાતનફુંદ આગ દોયે રા રુંફની વાભવાભે શોમ છે .
- આાતકોણ અને યાલતષક કોણનું ભૂલ્મ શુંભેળાું
એકવયખું શોમ છે .
- આાતદકયણ, યાલનતષત દકયણ અને આાતનફુંદ
આગ દોયે રો રુંફ એક જ વભતરભાું શોમ છે .
રીવી વાટી (કયચરી નલનાનો કાગ) ય
વભાુંતય અાત થતાું પ્રકાળનાું દકયણો યાલતષન ાભી
એકફીજાને વભાુંતય ફને છે . તેને નનમનભત યાલતષન કશે
છે .
જમાયે ખયફચડી વાટી (કયચરીલાો કાગ)
ય વભાુંતય આાત થતાું પ્રકાળનાું દકયણો યાલતષન
ાભી વભાુંતય યશે તાું નથી. તેને પ્રકાળનું અનનમનભત
યાલતષન કશે છે .

જે પ્રનતનફુંફ ડદા ય ઝીરી ળકાતું નથી; તે
આબાવી પ્રનતનફુંફ છે .
પ્રનતનફુંફોની વુંખ્મા

૩૬૦
ફે અયીવા લચ્ચેનો ખૂણો

૧
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લિ અયીવા ફે પ્રકાયના શોમ છે .
(1) અુંતગો અયીવા (Concave Mirror)
(2) ફદશગો અયીવો (Convex Mirror)
કે ટરાક અયીવાની અુંદયની વાટી ચકતી
કયલાભાું આલે છે ; જમાયે ફશાયની વાટી ય યુંગ કયી
દેલાભાું આલે છે . આલા લિ અયીવાને અુંતગો અયીવો
કશે છે .
કે ટરાક અયીવાની ફશાયની વાટી ચકતી
કયલાભાું આલે છે . જમાયે અુંદયની લિવાટી ય યુંગ
કયલાભાું આલે છે . આલા લિઅયીવાને ફદશગો અયીવો
કશે છે .
અયીવાની વાટી યના ભધ્મનફુંદને અયીવાનો
ધ્રલ કશે છે . આકૃ નતભાું નફુંદ P ધ્રલ છે .
અયીવાને જે ોરા ગોાભાુંથી ફનાલેર છે , તે
ોરા ગોાના કે ન્દ્રને તે અયીવાનું લિતાકે ન્દ્ર કશે છે .
આકૃ નતભાું નફુંદ C લિતાકે ન્દ્ર છે .
અયીવાના ધ્રલ અને લિતાકે ન્દ્ર લચ્ચેના અુંતયને
લિતાનત્રજમા કશે છે . આકૃ નતભાું R લિતા નત્રજમા છે .
અયીવાના ધ્રલ અને લિતાકે ન્દ્રભાુંથી વાય થતી
કાલ્નનક યે ખા (ભખ્મ ધયી)ને ભખ્મ અક્ષ કશે છે .
આકૃ નતભાું દળાષલેર યે ખા AB ભખ્મ અક્ષ છે .
ભખ્મ અક્ષને વભાુંતય અયીવાની લિવાટી ય
આાત થતાું પ્રકાળનાું દકયણો આાત થઈને યાલતષન
ાબમા ફાદ અયીવાના ભખ્મ અક્ષ ય કોઈ એક નફુંદએ
બેગા થામ છે . ભખ્મ અક્ષ યના આ નફુંદને તે અયીવાનું
ભખ્મ કે ન્દ્ર કશે છે . આકૃ નતભાું નફુંદ F ભખ્મ કે ન્દ્ર છે .
ફદશષ ગો અયીવાભાું ભખ્મ અક્ષને વભાુંતય
આાત થતાું દકયણો યાલતષન ાભી કોઈ એક નફુંદએ
કે નન્દ્રત થતાું નથી. યુંત યાલનતષત દકયણને ાછ તયપ
રુંફાલતાું કોઈ એક નફુંદએ કે નન્દ્રત થતાું શોમ તેલો બાવ
થામ છે .
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અયીવાના ધ્રલ (P) અને ભખ્મ કે ન્દ્ર (F) લચ્ચેના
અુંતયને તે અયીવાની કે ન્દ્ર રુંફાઈ કશે છે . આકૃ નતભાું (f)
કે ન્દ્ર રુંફાઈ છે .

લિઅયીવાની લિતા નત્રજમા તેની કે ન્દ્ર રુંફાઈ
કયતાું ફભણી શોમ છે .
ભાટે R = 2f
અથલા f = R/2 થામ.

અુંગ્રેજી બાાનો કોઈ ણ ળબ્દ A થી Z વધીના
26 ભૂાક્ષયો લડે જ ફને છે . આભ, A થી Z વધીના 26
ભૂાક્ષયો અુંગ્રેજી બાાના ામાના એકભો છે .
કોઈ ણ વુંખ્મા 0 થી 9 વધીના અુંકો લડે જ ફને
છે . આભ, 0 થી 9 વધીના દવ અુંકો વુંખ્માના ામાના
એકભો છે .
ફયાફય આ જ યીતે આણી આવાવ ફધા જ
દાથો અભૂક ામાના એકભોભાુંથી ફનેરા છે . આલા
ામાના એકભોને તત્ત્લ કશે છે . આલાું તત્ત્લોની વુંખ્મા 118
છે .
નલજ્ઞાનના અભ્માવ દયનભમાન વયતા ખાતય
તત્ત્લોને તેના આખા નાભથી દળાષલલાને ફદરે વુંજ્ઞા લડે
દળાષલામ છે . જે વાભાન્મ યીતે તેના અુંગ્રેજી કે રેદટન
બાાના નાભના પ્રથભ અક્ષય લડે જ દળાષલામ છે .
જેભ કે શાઈડર ોજન (Hydrogen) ની વુંજ્ઞા H છે . જો
પ્રથભ ભૂાક્ષય અન્મ તત્ત્લોની વુંજ્ઞા તયીકે અાઈ ગમો
શોમ તો તેના પ્રથભ ફે અક્ષયો લડે તેની વુંજ્ઞા ફને છે . જેભાું
પ્રથભ અક્ષય શે રી એ.ફી.વી.ડી.ભાું; જમાયે ફીજો અક્ષય
ફીજી એ.ફી.વી.ડી.ભાું રખલાભાું આલે છે .
દા.ત. દશનરમભ (Helium) ની વુંજ્ઞા He છે .
કે ટરીક લખત પ્રથભ અને ત્રીજા અક્ષય લડે વુંજ્ઞા
ફનાલામ છે .
દા.ત. ભેગ્નને ળમભ (Magnesium) ની વુંજ્ઞા Mg છે .
ક્રભ ર્ત્ત્લનુું નાભ અુંગ્રેજી
રેદિન
સુંજ્ઞા
નાભ
નાભ
1. શાઈડર ોજન
Hydrogen H
2. દશનરમભ
Helium
He
3. નરનથમભ
Lithium
Li
4. ફેદયનરમભ
Beryllium Be
5. ફોયોન
Boron
B
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

કાફષન
નાઈટર ોજન
ઓનક્વજન
પરોદયન
નનમોન
વોદડમભ
ભેગ્નેનળમભ
એલ્મનભનનમભ
નવનરકોન
પોસ્પયવ
વલ્પય
કરોદયન
આગોન
ોટે નળમભ
કે નલ્ળમભ

Carbon
Nitrogen
Oxygen
Fluorine
Neon
Sodium
Magnesium
Aluminium
Silicon
Phosphorus
Sulphur
Chlorine
Argon
Potassium
Calcium

Natrium
Kalium
-

C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca

તત્ત્લો નયી આુંખે કે વૂક્ષ્ભદળષક મુંત્ર લડે ણ ન
જોઈ ળકામ તેલાું અત્મુંત વૂક્ષ્ભ કદના કણોનાું ફનેરાું શોમ
છે ; જેને યભાણ કશે છે . એક યભાણ કે એક જ પ્રકાયના
યભાણઓના વભૂશને તત્ત્લ કશે છે . યભાણ તત્ત્લનો
ફુંધાયણીમ એકભ છે .

- અણ વુંમોજનનો ફુંધાયણીમ એકભ છે .
- એક કયતાું લધ તત્ત્લોના યભાણઓ એકફીજા વાથે
વુંમોજામ ત્માયે વુંમોજનનો અણ ફને છે . જેભ કે ,
MgO, H2O
- કે ટરીક લખત એક જ તત્ત્લના યભાણઓ એકફીજા
વાથે વુંમોજાઈને તત્ત્લના અણની યચના કયે છે . જેભ કે ,
H2, N2, O2 લગેયે.
તત્ત્લોના વુંમોજાલાની યાવામનણક પ્રદિમાને
વભીકયણ સ્લરૂે નીચે પ્રભાણે રખી ળકામ.
(1) 2Mg +
O2
=
2MgO
(2) 2H2 +
O2
=
2H2O

1.
2.

ખાુંડ
ભીઠું

3.
4.

ગ્રકોઝ
ખાલાનો
વોડા
ધોલાનો
વોડા
ભોયથૂથું
કોનસ્ટક
વોડા
ાણી

5.
જમાયે એક કયતાું લધ તત્ત્લો યાવામનણક પ્રદિમા
દ્વાયા નનનશ્ચત પ્રભાણભાું વુંમોજાઈને નલો દાથષ ફનાલે છે ;
ત્માયે તે ોતાના ભૂબૂત ગણધભો ગભાલી તદ્દન નલો જ
ગણધભષ ધાયણ કયે છે . આ નલા દાથષને વુંમોજન કશે છે .
વુંમોજનોભાું
- એક કયતાું લધ તત્ત્લો નનનશ્ચત પ્રભાણભાું વુંમોજામ છે .
- દયે ક તત્ત્લ ોતાના ભૂબૂત ગણધભો ગભાલે છે અને
વુંમોજન નલા ગણધભો ધાયણ કયે છે .
- શાઈડર ોજન (H) દશનળીર લામ છે .
- ઓનક્વજન (O) દશનોક લામ છે .
- શાઈડર ોજન તત્ત્લના ફે યભાણ ઓનક્વજન તત્ત્લના એક
યભાણ વાથે વુંમોજાઈને ાણી (H2O) નો એક અણ
ફનાલે છે .
- ાણી પ્રલાશી સ્લરૂનું વુંમોજન છે .
- તે દશન ળાભક છે .

6.
7.
8.

વિોઝ
વોદડમભ
ક્રોયાઈડ
ગ્રકોઝ
વોદડમભ
ફામકાફોનેટ
વોદડમભ
કાફોનેટ
કોય વલ્પે ટ
વોદડમભ
શાઈડર ોકવાઈડ
-

C12H22O11
NaCl
C6H12O6
NaHCO3
Na2CO3.10H2O
CuSO4.5H2O
NaOH
H2O

- એક કયતાું લધ તત્ત્લો કે દાથો એકફીજા વાથે ગભે તે
પ્રભાણભાું બેગાું થામ તેને નભશ્રણ કશે છે .
નભશ્રણભાુંનાું દાથો કે તત્ત્લો એકફીજા વાથે
યાવામનણક પ્રદિમા ન કયતાું શોલાથી ોતાના ભૂબૂત
ગણધભો જાલી યાખે છે . નભશ્રણ ત્રણ પ્રકાયનાું શોમ છે .
(1) તત્ત્લ અને તત્ત્લનું નભશ્રણ – રોખુંડ અને ગુંધકનું નભશ્રણ
(2) તત્ત્લ અને વુંમોજનનું નભશ્રણ – રોખુંડ અને ભીઠાનું
નભશ્રણ
(3) વુંમોજન અને વુંમોજનનું નભશ્રણ – ભીઠાનું દ્વાલણ
(ાણી અને ભીઠાનું નભશ્રણ)

- ફે કે તેથી લધ વભાન અથલા નબન્ન યભાણઓ
એકફીજા વાથે વુંમોજાઈને અણની યચના કયે છે .
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આણા ળયીયને નનનશ્ચત આકાય અને કદ શોમ
છે . ળયીયને આકાય અને આધાય આલા ભાટે જે યચના
થમેરી છે ; તેને શાડનુંજય (Skeleton) કશે લાભાું આલે છે .
આ શાડનુંજય જદાું જદાું શાડકાુંઓનું ફનેરું શોમ છે . આ
શાડકાુંઓના ફનેરા તુંત્રને અનસ્થતુંત્ર તયીકે ણ
ઓખીએ છીએ.
અનસ્થતુંત્રભાું ફે શાડકાું લચ્ચે નલનલધ જોડાણો
આલેરાું છે . આ ફે જોડાણો લચ્ચે નસ્થનતસ્થાક કૂ ચાષ
આલેરા શોમ છે . આભ, શાડકાું અને કૂ ચાષથી ફનતી
યચનાને કુંકારતુંત્ર કશે છે . તે ળયીયને નનનશ્ચત આકાય અને
આધાય આે છે તેભજ ળયીયની અુંદય આલેરા નાજક
અલમલોનું યક્ષણ કયે છે .
અભૂક શાડકાું લી ળકે તેલા વાુંધાથી જોડામેરાું
શોમ છે , જેને ચર વાુંધા કશે છે . અભૂક શાડકાું લી ન ળકે
તેલા વાુંધાથી જોડામેરાું શોમ છે , જેને અચર વાુંધા કશે છે .

વાથે જોડામેરી શોમ છે તેભજ તે ફુંને ફાજએ ગનાું શાડકાું
વાથે જોડામેર શોમ છે , જેભાું 2 શાડકાું આલેરાું શોમ છે .
આ ઉયાુંત કાનનાું શાડકાું 6 અને તાલાનું શાડકું
1 એભ કર ભીને વાભાન્મ યીતે ભનષ્મના શાડનુંજયભાું
213 શાડકાું આલેરાું શોમ છે .
આભ, ેળીઓનો એલો વભૂશ કે જે વુંકોચન અને
નળનથર થઈ ળકે કે અુંગનું શરનચરન કયી ળકે કે તેની
નસ્થનત જાલી ળકે તેને સ્નામ કશે છે . ળયીયના જદા જદા
સ્નામઓ ભીને જે તુંત્ર ફને છે ; તેને સ્નામતુંત્ર કશે છે .

ભસ્તક અને ચશે યાુંના શાડકાું ભીને ભાથું ફને છે .
જેભાું ભગજ જેલા નાજક અલમલનું યક્ષણ થામ છે . તેભાું કર
8 + 14 = 22 શાડકાું શોમ છે .

જે સ્નામઓના શરનચરન ય આણું
નનમુંત્રણ નથી; તેલા સ્નામઓને સ્લમુંલતી સ્નામ કશે
છે . જેલાું કે પે પવાું, હૃદમના સ્નામઓ.

તેભાું પે પવાું, હૃદમ જેલાું અુંગોનું યક્ષણ થામ છે .
જેભાું 12 જોડ ાુંવી અને 1 ભખ્મ શાડકું આલેરું શોમ છે .
આભ કર 25 શાડકાું આલેરાું છે .

- સ્નામઓ રાુંફા – ટૂું કા અને ખેંચાઈ ળકે તેલા
નસ્થનતસ્થાક શોમ છે .
- તેનું કાભ શરનચરનભાું ભદદ કયલાનું શોમ છે .

તે કળેરકાની ફનેરી શોમ છે . દયે ક ફે શાડકાું
લચ્ચે કૂ ચાષ આલેરા શોમ છે . તેના કાયણે તે નસ્થનત સ્થાક
છે . તે કયોડયજ્જનું યક્ષણ કયે છે . તેભાું 33 શાડકાું આલેરાું છે .
પ્રત્મેક શાથભાું 30 શાડકાું આલેરાું છે . તે ૈકી દયે ક
ુંજાભાું કર 19 શાડકાું આલેરાું છે .
પ્રત્મેક ગભાું 30 શાડકાું આલેરાું છે . જેભાું
વાથનું શાડકું વૌથી રાુંફ અને ભજફૂત શોમ છે .
સ્કુંધભેખરા આગના બાગે છાતીનાું શાડકાું વાથે
જોડામેર શોમ છે અને ાછના બાગે તે કયોડસ્તુંબ વાથે
સ્નામઓ દ્વાયા જોડામેરી શોમ છે . જેભાું 4 શાડકાું આલેરાું
છે .
નનતુંફભેખરા થાાનાું શાડકાુંના આગના બાગે
એકફીજા વાથે જોડામ છે અને ાછના બાગે કયોડસ્તુંબ
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જે સ્નામઓ શરનચરન ય આણું
નનમુંત્રણ છે ; તેલા સ્નામઓને ઈચ્છાલતી સ્નામ કશે
છે . જેલા કે શાથગના સ્નામઓ.

ગયભ દાથષને ખૂલ્લાભાું ભૂકી યાખલાથી તે ગયભી
ગભાલે છે અને ઠુંડા દાથષને ખૂલ્લાભાું ભૂકી યાખલાથી તે
ઠુંડક ગભાલે છે . આભ, ગયભ દાથષ લાતાલયણભાું ઉષ્ભા
ગભાલે છે . જમાયે ઠુંડો દાથષ લાતાલયણભાુંથી ઉષ્ભા ભેલે
છે . ઉષ્ભાનું વુંચયણ (Heat Transformation) લધ ગયભ
દાથષ તયપથી ઓછા ગયભ દાથષ તયપ થામ છે .
આભ, અવભાન તાભાન ધયાલતા ફે દાથો
એકફીજાના ઉષ્ભીમ વુંકષ ભાું આલે; ત્માયે લધ તાભાન
ધયાલતા દાથષભાુંથી ઉષ્ભા ઓછા તાભાન ધયાલતા
દાથષ તયપ જામ છે . આ દિમા ફુંને દાથષનાું તાભાન
વભાન થામ ત્માું વધી ચાર યશે છે . તેને ઉષ્ભીમ વુંતરન
(Thermal Equilibrium) કશે છે .
દાથષભાું યશે રા અણઓની કર ગનતળનક્ત
(Kinetic Energy) એટરે ઉષ્ભાઊજાષ (Thermal Energy)
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કોઈ ણ દાથષની ઠુંડાણાની કે
ગયભણાની ભાત્રાને તાભાન કશે છે .
દાથષ કે ટરો ગયભ છે કે ઠુંડો તે તેના તાભાન
(Temperature) યથી કશી ળકામ છે . ઉષ્ભા આલાથી
દાથષનું તાભાન લધે છે અને ઉષ્ભા ળોી રેલાથી
દાથષનું તાભાન ઘટે છે .
તાભાન ભાલા ભાટે થભોભીટય નાભનું વાધન
શોમ છે . થભોભીટય કાચની નાકાય વનમા જેલી યચના
શોમ છે . તેના અુંદયના બાગે ાતી ની શોમ છે . તેના
નીચેના છે ડે કે પ્વૂર જેલી યચના શોમ છે . તેભાું ાયો કે
આલ્કોશોર બયલાભાું આલે છે . વાભાન્મ થભોભીટયભાું
દડગ્રી વેનલ્વમવ (Celcius) એકભભાું આુંક છાેરા શોમ
છે .
ાયો (Mercury) પ્રલાશી ધાત છે . ઉષ્ભા
આલાથી તેનું કદ પ્રવયણ થામ છે . તે નીને બીંજલતા કે
ચોંટતા નથી. તેથી તે કાચની નીભાું વશે રાઈથી વયકી
ળકે છે . તે ચકાટ ધયાલતો શોલાથી તેની વાટી
થભોભીટયભાું ાતી નીભાું વશે રાઈથી જોઈ ળકામ છે .
તેથી દાથષના તાભાનનું લાચન થઈ ળકે છે .
0
0

0
0

C
F

જે નનમત તાભાને પ્રલાશી દાથષનું પ્રલાશીભાુંથી
લામ સ્લરૂભાું રૂાુંતય થામ છે , તે અચ તાભાનને તે
દાથષનું ઉત્કરનનફુંદ (Boiling Point) કશે છે .
ફયપ (Ice)
ાયો (Mercury)
જવત (Zinc)
તાુંફું (Copper)
એલ્મનભનનમભ
(Aluminum)
વોનું (Aurum)
રોખુંડ (Ferum)

00C
-390C
4190C
11840C
6600C

1000C
3570C
9070C
25620C
24670C

10650C
15350C

28070C
27500C

1. ફાષ્ીબલન પ્રલાશીની વાટી ય થતી ફાષ્થી
થામ છે . જમાયે ઉત્કરન વભગ્ર પ્રલાશીની અુંદય થતી
ફાષ્થી થામ છે .
2. ફાષ્ીબલન દયે ક તાભાને થામ છે . જમાયે ઉત્કરન
ચોક્કવ તાભાને (ઉત્કરનનફુંદ) થામ છે .

= વેનલ્વમવ (Celsius)
= પે યનશીટ (Fahrenheit)
0

F = 9 C + 160/5
F = 1.8 0C + 32

અથલા

0

C = 50F – 160/9
અથલા
0
0
C = F-32/1.8
વાભાન્મ યીતે તુંદયસ્ત વ્મદકતના ળયીયનું
તાભાન (98.60 F) એટરે 370 C શોમ છે .
દાથષને ઉષ્ભા આલાથી કે દાથષભાુંથી ઉષ્ભા
ળોી રેલાથી દાથષનું સ્લરૂ ફદરામ છે . ઘન દાથષને
ગયભ કયતાું તેનું પ્રલાશી સ્લરૂભાું રૂાુંતય થામ છે . પ્રલાશી
દાથષને ગયભ કયતાું તેનું લયા સ્લરૂભાું રૂાુંતય થામ
છે . દાથષના સ્લરૂભાું જે પે યપાય થામ છે ; તે ચોક્કવ
તાભાને જ થામ છે .
જે નનમત તાભાને ઘન દાથષનું ઘનભાુંથી પ્રલાશી
સ્લરૂભાું રૂાુંતય થામ છે ; તે અચ તાભાનને તે
દાથષનું ગરનનફુંદ (Melting Point) કશે છે .
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ઉદ્યોગોભાું યાવામનણક દાથો લાયલાભાું આલે
છે . જેના કાયણે કાફષનના યજકણો અને કાફષન (CO),
વલ્પય (SO2), શાઈડર ોજન વલ્પાઈડ (H2S) જેલા
શાનનકાયક લામઓ ઉત્ન્ન થઈ શલાભાું બે છે . જે શલાને
પ્રદૂનત કયે છે . આ ઉયાુંત ણ ઘણા ઉદ્યોગોભાું ફતણ
તયીકે રાકડાું અને કોરવાનો ઉમોગ થામ છે . જેના
કાયણે ઉત્ન્ન થતા કાફષન ડામોકવાઈડ (CO2) અને કાફષન
ભોનોકવાઈડ (CO) ણ શલાનું પ્રદૂણ પે રાલે છે .

વડે રાું ળાકબાજી, પો, ખોયાક, પ્રાણીઓના
ભૃતદેશ, પ્રાણીઓના ભ – ભૂત્ર લગેયેનો કોશલાટ (વડો)
થામ છે . તેભાુંથી શાઈડર ોજન વલ્પાઈડ, એભોનનમા જેલા
દગિંધ ધયાલતા ઝેયી લામઓ ઉત્ન્ન થામ છે . આ ઉયાુંત
કાફષન ડામોકવાઈડ અને વૂક્ષ્ભ જીલો ઉત્ન્ન થઈ શલાભાું
પ્રદૂણ પે રાલે છે .
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ધૂના યજકણો, કાફષનના યજકણો, પરની
યાગયજ, લા, ઊન કે રૂના ફાયીક તાુંતણા તથા નવભેન્ટ
અને ચૂનાનું ઉત્ાદન કયતા ઉદ્યોગો લગેયે જેલા સ્થોએ
ઊડતા યજકણો શલાભાું બી પ્રદૂણ પે રાલે છે .

શારભાું યભાણળનક્તનો નલનલધ કામષભાું ઉમોગ
થતો શોલાથી દકયણોત્વગી પ્રદૂણ લધલા રાગ્મું છે .
યભાણ ફોબફ જેલા ળષ્ડોના પ્રમોગોથી લાતાલયણભાું
શાનનકાયક નલદકયણો પે રામ છે . અણલીજભથકો તથા
યભાણબઠ્ઠીઓ દ્વાયા નીકતા કચયાભાુંથી ણ આ
પ્રકાયનું પ્રદૂણ પે રામ છે .

લાતાલયણભાું કાફષન ડામોકવાઈડનું પ્રભાણ
0.04% છે . વજીલો ઉચ્છલાવભાું કાફષન ડામોકવાઈડ લામ
ફશાય કાઢે છે . લનસ્નત શ્વવનની દિમાભાું કાફષન
ડામોકવાઈડ લામ ફશાય કાઢે છે . લનસ્નત પ્રકાળ –
વુંશ્લેણની દિમાભાું કાફષન ડામોકવાઈડ લાયી ખોયાક
ફનાલે છે . જેનો ઉમોગ પ્રાણીઓ ખોયાક તયીકે કયે છે .
લનસ્નત અને પ્રાણીઓના ભૃતદેશોના નલઘટનથી ફતણ
ફને છે અને તેના દશનથી કાફષન ડામોકવાઈડ
લાતાલયણભાું ઓછો આલે છે . લાશનો તથા કાયખાનાુંના
ઘભાડાથી શલાભાું કાફષન ડામોકવાઈડ આલે છે . આભ,
શલાભાું કાફષન ડામોકવાઈડનું પ્રભાણ જલાઈ યશે છે અને
આ યીતે ચારતા ચિને કાફષનચિ કશે છે .

કાફષન ડામોકવાઈડભાું ગયભી ળોી રેલાનો
ગણધભષ છે . વૂમષપ્રકાળ જમાયે ૃથ્લી ઉય આલે છે ; ત્માયે
ૃથ્લીની વાટી પ્રકાળને ળોી રઈ તેનું ગયભીભાું રૂાુંતય
કયે છે . જમાયે ૃથ્લીએ ળોેરી વૂમન
ષ ી ગયભી ાછી પેં કામ
છે , ત્માયે તે ગયભી લાતાલયણભાું યશે રો કાફષન
ડામોકવાઈડ લામ ળોી રે છે . આથી લાતાલયણભાું
ગયભીનું પ્રભાણ જલાઈ યશે છે . શલે, શલા – પ્રદૂણના
રીધે લાતાલયણભાું કાફષન ડામોકવાઈડનું પ્રભાણ લધલાથી
ૃથ્લીનું તાભાન લધી જામ છે . આ અવયને ગ્રીન શાઉવ
અવય (Green House Effect) કશે છે .

વભદ્રદકનાયાના નલસ્તાયો, ળશે યો, ગાભડાુંઓ ાણીભાું
ડૂ ફી જામ છે .
આ યીતે તાભાન લધલાથી વભદ્રના ાણીનું
ફાષ્ીબલન લધાયે થળે. તેને દયણાભે લયવાદનું પ્રભાણ
વયે યાળ 5 થી 7 ટકા લધલાની વુંબાલના છે . યુંત આ
લધાયો ફધે વભાન નશીં શોમ, તેથી કોઈ જગ્માએ
અનતલૃનષ્ટ થળે તો કમાુંક દષ્કા ડળે. છે લ્લાું કે ટરાુંક
લોભાું આ નસ્થનત લાયુંલાય જોલા ભી છે .

લાતાલયણભાું બેજનું પ્રભાણ લધલાને કાયણે ળષ્ક
કણો સ્લરૂે યશે રા એનવદડક લામઓ જેલા કે વલ્પય
ડામોકવાઈડ અને નાઈટર ોજન ઓકવાઈડ બેજભાું દ્રાવ્મ
થઈ વલ્પમદયક એનવડ અને નાઈદટર ક એનવડ ઉત્ન્ન કયે
છે , જે લયવાદના ાણી વાથે જભીન ય ડે છે . તેને
એનવડ લાષ કશે છે , જેના કાયણે,
ૃથ્લી ય જગું રોનો નાળ થામ છે .
જભીનભાુંથી ોક તત્ત્લોનું પ્રભાણ ઘટે છે અને
ખેતીરામક જભીન લેયાન ફનતી જામ છે .
ભોટી ઈભાયતોને નકળાન થામ છે .

(1)

(2)

(3)

(4)
ધ્રલપ્રદેળોભાું જાભેરો ફયપ ીગલા રાગે છે અને
વભદ્રની ાણીની વાટી ઊંચી આલે છે . તેથી
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લનસ્વર્ – લનસ્નત પ્રકાળવુંશ્લેણની દિમા
દયનભમાન શલાભાુંના કાફષન ડામોકવાઈડ (CO2)
નો ઉમોગ કયે છે અને ઓનક્વજન (O2) લામ
ભક્ત કયે છે . જેથી પ્રદૂણનું પ્રભાણ ઘટે છે .
લયસાદ – લયવાદના ાણીભાું કાફષન
ડામોકવાઈડ જેલા લામઓ ઓગે છે . ઉયાુંત
શલાભાું યશે ર ધૂના યજકણો અને કે ટરીક
અળનદ્ધઓ ાણી લડે ધોલાઈ જતાું શલા ળદ્ધ ફને
છે .
લન – લનના કાયણે પ્રદૂનત શલા દૂય ઘવડાઈ
જામ છે અને તેની જગ્માએ ળદ્ધ શલા આલે છે .
આભ, જે – તે જગ્માએ પ્રદૂનત શલાનું પ્રભાણ ઘટે
છે .
સૂમતપ્રકાળ – વૂમષપ્રકાળની ગયભીને કાયણે
પ્રદૂનત શલાભાું યશે રા વૂક્ષ્ભજીલો નાળ ાભે છે ,
જેથી શલા ળદ્ધ થામ છે .
29

Science and Technology Textbooks
Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441

- ભાયા ય દદલવ – યાત રાુંફા છે .
- ભાયા દયભ્રભણની ગનત ખૂફ ધીભી છે .
-

લૃક્ષો લધ લાલલાું જોઈએ અને તેનું જતન કયલું જોઈએ.
લાશનોનું PUC કયાલલું જોઈએ.
લાશનોભાું બેવે લગયનું પ્રેટરોર લાયલું જોઈએ.
યાુંધલા ભાટે ફામોગેવ, યાુંધણગેવનો ઉમોગ લધાયી
રાકડાું, છાણાું, કોરવાનો ઉમોગ ઘટાડલો જોઈએ.
વૂમષઊજાષથી ચારતાું વાધનોનો ઉમોગ લધાયલો
જોઈએ.
ગોફયગેવ પ્રાન્ટ લધને લધ સ્થાલા જોઈએ.
કામષક્ષભ અને નનધૂષભ ચૂરા ફનાલી ઉમોગ કયલો
જોઈએ.
કાયખાના – નભરોભાું પ્રદૂણ – નનમુંત્રણના નનમભોનું
ચસ્તણે ારન કયલું જોઈએ.
લાશનોભાું ઇંધણનું ૂણષ દશન થામ અને ધભાડો ખૂફ જ
ઓછો નીકે તેલી વ્મલસ્થા કયલી જોઈએ.

પ્રદૂણને રગતા કામદાઓનું ારન થામ તે ભાટે
કે ન્દ્ર તેભજ યાજમોભાું પ્રદૂણ – નનમુંત્રણ ફોડષ ની યચના
કયલાભાું આલી છે . આણા ગજયાતભાું ણ ‘ગજયાત
પ્રદૂણ નનમુંત્રણ ફોડષ ’ નાભની વુંસ્થા કામષયત છે , જે
માષલયણ બલન, વેકટય – ૧૦ એ, ગાુંધીનગય ખાતે
આલેરી છે .

ભારું નાભ વૂમષ છે . શું એક તાયો છું . ભાયા
દયલાયભાું ગ્રશો, ઉગ્રશો, ઉલ્કા, ઉલ્કાનળરા, ધૂભકે ત,
રઘગ્રશોનો વભાલેળ થામ છે .
- ભાયા દયલાયનો દયે ક વભ્મ ભાયી આવાવ
દયિભા કયે છે , જેને દયિભણ કશે છે .
લી, તે દયે ક ોતાની ધયીની આવાવ બભયડાની
જેભ ણ પયે છે , જેને દયભ્રભણ કશે છે .
- ભાયા નલ ગ્રશોભાુંથી ફધ, ળિ, ભુંગ, ગર અને
ળનનને તભે આકાળભાું નયી આુંખે જોઈ ળકો છો.
ફાકીના ગ્રશો જોલા ટે નરસ્કોની જરૂય ડળે.
- શું વૂમથ
ષ ી વૌથી નજીકનો ગ્રશ છું .
- ભાયા ય લાતાલયણ નથી.
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-

શું ભાયા દયલાયના ગ્રશોભાું વૌથી તેજસ્લી ગ્રશ છું .
ૃથ્લી યથી તભે ભને વૂમોદમ શે રાું ૂલષ દદળાભાું અને
વૂમાષસ્ત છી નશ્ચભ દદળાભાું જોઈ ળકો છો.
ભાયા ય લાતાલયણ છે .
ભાયા ણ ાણી લામ સ્લરૂે જોલા ભે છે .
ભને રોકો ‘વલાયનો તાયો’ કશે છે .
શું ૃથ્લીની કક્ષાની નલરદ્ધ દદળાભાું ભ્રભણ કરું છું .
- શું ણ વૂમષભુંડનો એક ગ્રશ છું .
- શું જ એલો ગ્રશ છું કે જમાું વજીલવૃનષ્ટ છે .
- ભાયા લાતાલયણભાું ઓનક્વજન, નાઈટર ોજન,
શાઈડર ોજન, કાફષન ડામોકવાઈડ તથા ફીજા ઘણા
લામઓ છે .
- અશીં, ાણી ભખ્મત્લે પ્રલાશી સ્લરૂે જોલા ભે છે .
- જેની ભ્રભણકક્ષા ભાયી ભ્રભણકક્ષા કયતાું નાની છે તે
ગ્રશો આુંતદયક ગ્રશો કશે લામ. ફધ અને ળિ આુંતદયક
ગ્રશો છે . જેની ભ્રભણકક્ષા ભાયી ભ્રભણકક્ષા કયતાું ભોટી
છે , તે ગ્રશો ફાષ્ણ ગ્રશો છે . ભુંગ, ગર, ળનન, મયે નવ,
નેપ્ચ્મૂન, પ્રટો ફાષ્ણ ગ્રશો છે .
- શું રાર યુંગનો ગ્રશ છું .
- ૃથ્લીની જેભ જ ભાયા ય લાતાલયણ છે ણ તે ખૂફ જ
ાતું છે .
- ભાયા, દદલવ – યાતના તાભાનભાું ખૂફ જ પે યપાય
જોલા ભે છે .
- શું વૌય દયલાયના તભાભ વભ્મોભાું કદભાું વૌથી ભોટો
ગ્રશ છું .
- ૃથ્લી કયતાું શું 1317 ગણો ભોટો છું .
- વૂમષભુંડના તભાભ ગ્રશો કયતાું ભારું ગરત્લાકષણ
વૌથી લધ છે .
- ભાયો વ્માવ ૃથ્લી કયતાું 11 ગણો છે .
- ભારું દ ૃથ્લી કયતાું 318 ગણું છે .
- ફાકીના ફધા જ ગ્રશોના એકવભાટાું દ કયતાું ભારું
દ અઢી ગણું છે .
- ભાયો યુંગ ીાળ ડતો છે .
- ભાયી આવાવ નીરા યુંગના ફદપષ રા લરમો આલેરા
છે .
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- કદભાું ગર છી ભાયો ફીજો નુંફય આલે છે .

- ભાયા ય શાઈડર ોજન અને દશનરમભ લામઓ છે .

- ભાયી આવાવ ાતાું લરમો છે .
- ભાયા ય શાઈડર ોજન અને એભોનનમા લામઓ છે .

- શું દયલાયનો વૌથી દૂયનો ગ્રશ છું .
- ભાયે ત્માું રગબગ અુંધારું શોમ છે .
- શું લાભન ગ્રશ તયીકે ઓખાઉ છું .

- ભાયી આવાવ ણ અત્મુંત ાતાું લરમો છે .
આર્ો
આુંર્દયક ગ્રહો

ફાહ્ય ગ્રહો

ગ્રહ

1

2
3
4
વૂમષ
ફધ
ળિ
ૃથ્લી
ભુંગ
વજીલ – રાર
વૂમષની
વૌથી
વૌથી નજીક તેજસ્લી વૃનષ્ટ છે . યુંગ

5
ગર
વૌથી
ભોટો

વૂમષની આવાવ જેભ ગ્રશો પયે છે તેભ ગ્રશોની
આવાવ કે ટરાક અલકાળીમ દાથો પયે છે . આ
અલકાળીમ દાથોને ‘ઉગ્રશ’ કશે છે . ગ્રશોની જેભ ઉગ્રશો
ણ ોતાની ધયી ય પયે છે અને તેના ગ્રશની આવાવ
ચોક્કવ કક્ષાભાું પયે છે . તે સ્લમું પ્રકાનળત નથી શોતા. ળિ
અને ફધ નવલામના તભાભ ગ્રશો ઉગ્રશો ધયાલે છે . ચુંદ્ર
ૃથ્લીનો ઉગ્રશ છે .

વૂમષભુંડના ગ્રશોના નનભાષણ લખતે ગ્રશ ફનલાભાું
નનષ્પ નીલડે રા નાના ખડકોને રઘગ્રશો કશે છે . ભુંગ
અને ગરની કક્ષાની લચ્ચે રઘગ્રશોનો ટ્ટો આલેરો છે .
તેઓ ણ વૂમષની પયતે પયે છે .

ધૂભકે તને આણે તેના દેખાલ ભજફ ‘ૂુંછદડમા
તાયા’ તયીકે ઓખીએ છીએ. ણ ખયે ખય તે તાયો નથી
કે તેને કામભી ૂુંછડી ણ શોતી નથી. ધૂભકે ત
સ્લમુંપ્રકાનળત નથી શોતા, ણ વૂમષના પ્રકાળનું યાલતષન
કયતા શોલાથી તે પ્રકાનળત દેખામ છે . ભોટા બાગના
ધૂભકે તઓ પ્રૂટોને ેરે ાય આલેરા ‘ઊટષ ના લાદ’ ભાુંથી
છૂટા ડે રા છે . શે રી નાભના ધૂભકે તનો આલતષકા રગબગ
76 લષનો છે .
શે રીનો ધૂભકે ત 1910 ભાું અને ત્માયફાદ 1986ભાું
દેખામો શતો.
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6
ળનન
વૌથી
વુંદય

7
8
9
મયે નવ નેપ્ચ્મન
પ્રૂટો
ાતાું અત્મુંત
અુંધાદયમો
લરમો ાતાું લરમો ગ્રશ
ખગોળાષ્ડભાું અલકાળીમ દાથો લચ્ચેનું
અુંતય ભાલા ભાટે નો એકભ ‘પ્રકાળલષ’ છે . ‘પ્રકાળના
દકયણે એક લષના વભમભાું કાેરા અુંતયને એક
પ્રકાળલષ કશે છે .’
1 પ્રકાળલષ = 9.46 X 1012 દકરોભીટય
અલકાળીમ દાથો એકફીજાથી ખૂફ દૂય આલેરા
છે . અુંતય ભાલા ભાટે નો પ્રભાણબૂત એકભ ‘દકભીֹ’ ખૂફ જ
નાનો ડે છે . આથી જ ખગોીમ અુંતય ભાલા ભાટે
‚પ્રકાળલષ’ નો ઉમોગ કયલાભાું આલે છે .

‘ખયતા તાયા’ના નાભે ઓખાતી ઉલ્કાઓ
શકીકતભાું કોઈ તાયા નથી. યુંત અલકાળી દાથો છે .
ૃથ્લીના ગરત્લાકષણ ફની અવય શે ઠ જમાયે
ૃથ્લીના લાતાલયણભાું કોઈ અલકાળીમ દાથષ પ્રચુંડ લેગે
પ્રલેળે ત્માયે ઘષણના કાયણે તે વગી ઉઠે છે . આને
દયણાભે, આકાળભાું પ્રકાનળત નરવોટા દેખામ છે . જેને
ઉલ્કા કશે છે .
કે ટરાક નલળા અલકાળીમ દાથષ જે ૃથ્લીના
લાતાલયણભાું પ્રલેળે છે , ત્માયે વુંૂણષ વગી ન જતાું તેના
ટકડાઓ ૃથ્લીની વાટી ય ડે છે . જેને ‘ઉલ્કાળીરા’
કશે લાભાું આલે છે .

દયે કને ખોયાકની જરૂદયમાત ભાટે એક મા
ફીજી યીતે ફીજા વજીલો અથલા વજીલો નથી તેલા ઘટકો
ય આધાય યાખલો ડે છે . આભ, માષલયણના ફે
પ્રકાયના ઘટકો છે .
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માષલયણના જે ઘટકો વજીલ છે તે તભાભ –
જૈનલક ઘટકો છે . તેભાું તભાભ વજીલોનો વભાલેળ થામ છે .
દા.ત. ળ, ુંખી, જીલજતું , કીટકો.
માષલયણના જે ઘટકો વજીલ નથી; છતાું ણ
ભશત્ત્લના છે તેલા તભાભ ઘટકો અજૈનલક ઘટકો છે . દા.ત.
પ્રકાળ, ાણી, લષત.
ઉયાુંત જૈનલક અને અજૈનલક તભાભ ઘટકો કોઈ ને
કોઈ ફાફતે એકફીજા વાથે વુંકામેરા છે . આ ફધા જ
ઘટકો કોઈને કોઈ ભશત્ત્લ ધયાલે છે .
ક્ષાયો (Salt) ોણ ભાટે જરૂયી છે .
વભગ્ર વજીલવૃનષ્ટભાું અનેક આશાયકડીઓ
યચામ છે અને વજીલો ોણ ણ ભેલે છે . ભોટા બાગની
આશાય કડીભાું વૂમષ અને લનસ્નત ખૂફ જ ભશત્ત્લનાું છે .
નીચેના નયાનભડનો અભ્માવ કયો.
ઉચ્ચ કક્ષાના
ભાુંવાશાયી

લાઘ, નવુંશ

તૃતીમ બક્ષક

ભાુંવાશાયી

નળમા, લર

દદ્વતીમ બક્ષક

ળાકાશાયી

ગામ, બેંવ

પ્રથભ બક્ષક

ઉત્ાદક

લનસ્નત

ઉત્ાદક

વૂમષપ્રકાળની શાજયીભાું લનસ્નત ોતાનો
ખોયાક ફનાલે છે . આભ, વૂમષની ઊજાષનો પ્રત્મક્ષ ઉમોગ
લનસ્નત કયે છે . તેથી લનસ્નતને ઉત્ાદક કશે છે .
પ્રથભ બક્ષક એલા ળાકાશાયી પ્રાણીઓ
લનસ્નતનો ઉમોગ ખોયાક તયીકે કયી તેભાુંથી ઊજાષ પ્રાપ્ત
કયે છે .
આભ, િભળઃ દદ્વતીમ અને તૃતીમ બક્ષક વધી
ઊજાષનો પ્રલાશ લશે છે અને આ યીતે યચાતી શ્રેણીને ોણ
શ્રેણી કશે છે .
 પ્રાણીઓની વુંખ્મા નનમુંનત્રત થલાથી તેભનું વુંતરન
જલાઈ યશે છે .
 લાઘનું ચટટાલાું આકષક ચાભડું , નશોય તેભજ
ળયીયનાું અન્મ અુંગોનો ઉમોગ ભાનલી ોતાના
ભોજળોખ ભાટે કયે છે . જેના કાયણે તેનો નળકાય
કયલાભાું આલે છે .
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 કે ટરાુંક કાયણોવય નલશ્વભાું ‘લાઘની’ લસ્તીનું
અનસ્તત્લ જોખભભાું છે . ગજયાતભાુંથી આ જાનત
રગબગ નાભળે થઈ ગઈ તેભ કશી ળકામ.
 નવુંશ ખૂફ જ વળક્ત અને ભાુંવાશાયી પ્રાણી છે . તે
ગજયાત યાજમનું ‘યાજમ પ્રાણી’ છે . તે જગું રી
પ્રાણીઓનો નળકાય કયી ોતાનો ખોયાક ભેલે છે .
તેથી અન્મ પ્રાણીઓની વુંખ્માનું વુંતરન જલાઈ યશે
છે . નવુંશને લનનો યાજા કશે લાભાું આલે છે .

જગું રોનો વતત નાળ થતો શોલાથી તેભનાું યશે ઠાણો
તેભજ તેઓના ખોયાક તયીકે ઉમોગી પ્રાણીઓની અછત
ઉબી થલાથી.
 નળકાયીઓના નળકાયનો બોગ ફનલાથી
 ઘોંઘાટલાા, પ્રદૂનત લાતાલયણથી તેભની આયોગ્મ –
જાલણી તેભજ વુંલનન ભાટે પ્રનતકૂ તા ઊબી થામ
છે .
 બમભાું ભકામેરાું 8 વસ્તન પ્રાણીઓ ૈકી એનળમાઈ
નવુંશ પક્ત ગજયાતભાું ‘ગીય’ના જગું રભાું જોલા ભે છે
અને ‘ઘડખય’ (જગું રી ગધેડા) કચ્છના યણભાું જોલા
ભે છે .
 બાયતભાું નશ્ચભ ફુંગાભાું ‘વુંદયલન’ભાું લાઘનું
અબમાયવમ આલેરું છે .
 યે લા, ભધ્મપ્રદેળભાું ‘વપે દ લાઘ’ જોલા ભે છે .
(એનલ્ફનો)
 ગજયાતભાું લાઘ નાભળે થમા ફાદ શાથી, નચત્તો,
કસ્તૂયી ભૃગ, નચુંકાયા, કીડીખાુંઉ, યણ રોંકડી, ભોટી
બાયતીમ નખસ્કોરી, ઊડતી ભોટી નખસ્કોરી, અજગય
લગેયે જેલાું પ્રાણીઓની જાનતઓ નાળપ્રામ અલસ્થાભાું
છે .
 નચત્તો બાયતભાુંથી નાભળે થઈ ગમો છે .
 દનનમાનું વૌથી ઊંચ વસ્તન પ્રાણી ‘નજયાપ’ છે , જે
આદિકાભાું જોલા ભે છે .
 ગજયાતભાું રગબગ 4 જેટરા યાષ્ટર ીમ ઉધાનો અને 22
જેટરા અબમાયવમ છે .

‘વાયવ’ બાયતનું કદભાું વૌથી ભોટું ક્ષી છે . આ
ક્ષીની નય – ભાદાની જોડી જીલનબય વાથે યશે છે . એલી
ભાન્મતા છે કે ફેભાુંથી એકનું ભૃત્મ થામ તો ફીજ ું ઝૂયીને
ભૃત્મ ાભે છે . તેના ખોયાકભાું અનાજ, લનસ્નત,નાના
જતું ઓ, દેડકાું, ભૃદકામ જીલો તથા નાના વદયવૃપ્ લગષના
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પ્રાણીઓનો વભાલેળ થામ છે . લધ ાણીલાા નલસ્તાયો
તેભજ ઘાનવમા ખેતયોભાું તેભનું યશે ઠાણ શોમ છે .
અભદાલાદ, ખેડા અને કચ્છ નજલ્લાના કે ટરાક ગ્રાબમ
નલસ્તાયોભાું આ ક્ષીઓ જોલા ભે છે .

‘ગીધ’નળકાયી ક્ષી છે . ગીધની નલશ્વ સ્તયે 15
જાનતઓ અને ગજયાતભાું 6 જાનતઓ જોલા ભે છે . ‘ગીધ’
ખાવ કયીને પ્રાણીઓના ભૃતદેશોનો ખોયાક તયીકે ઉમોગ
કયતું શોલાથી ગુંદકી દૂય કયી માષલયણને સ્લચ્છ
યાખલાભાું ભદદરૂ થામ છે . તેથી તેને ‘વપાઈ કાભદાય’
ણ કશે લાભાું આલે છે . તેના ખોયાકની વાતત્મૂણષ
ઉરબ્ધતા ન શોલાથી તે એક જ સ્થે જોલા ભતાું નથી.
દનક્ષણ ગજયાતભાું વયત, લરવાડ અને ડાુંગ નજલ્લાઓભાું
તેની લસ્તી જોલા ભે છે . ‘ગીધ’ની વુંખ્મા ઘટતી જતી
શોલાથી તેને રપ્તપ્રામ થતી જાનત જાશે ય કયે ર છે .

‘ધોયાડ’ ક્ષી વાભાન્મ યીતે ઘાનવમા પ્રદેળભાું
યશે છે . કચ્છના અખાતના ખાયા ાણીના ઘાવલાા
નલસ્તાયોભાું આ ક્ષી જોલા ભે છે . આ ક્ષી યાજસ્થાનનું
સ્ટે ટફડષ (યાજમ ક્ષી) છે . ગજયાતભાું કચ્છનું ‘રારા
ઘોયાડ’ અબમાયવમ ખાવ આ ક્ષી ભાટે જ જાશે ય કયે ર
છે . આ ક્ષીની વુંખ્મા નલશ્વ સ્તયે ઘટલાથી તેને બમગ્રસ્ત
જાશે ય કયે ર છે .
ચકરી વાભાન્મ યીતે ગ્રાબમ નલસ્તાયોભાું લધ જોલા
ભે છે . તેથી તેને દેળી કે ગાભડી ચકરી કશે છે . તે
ખોયાકભાું અનાજના દાણા, વૂક્ષ્ભજીલ જતું ઓ રે છે . તે
ખેતયોભાું ાકને નકળાન કયતાું જતું ઓનો ખોયાક તયીકે
ઉમોગ કયી ાક – વુંયક્ષણભાું ભદદરૂ ફનતી શોલાથી
‘ખેડૂત નભત્ર’ ણ કશી ળકામ.

 ભાનલી દ્વાયા લધતી જતી લૃક્ષછે દનની પ્રલૃનત્તથી
ક્ષીઓનાું યશે ઠાણ અને ખોયાકની અછત ઊબી
થલાથી.
 મોગ્મ ાકૃ નતક લાતાલયણ, જરજ નલસ્તાયનો અબાલ
તેભજ લધ ડતો ઘોંઘાટ લગેયે જેલાું કાયણોથી
સ્થાુંતય કયી જામ છે .
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 ઔદ્યોનગકીકયણ તેભજ જ, લામ અને જભીનના
પ્રદૂણથી તેભનું આયોગ્મ જોખભામ છે .
 ખેડૂતો દ્વાયા ાક – વુંયક્ષણ ભાટે જતું નાળક દલાઓ,
યાવામનણક ખાતયો લગેયેના ઉમોગથી ઝેયી ફનેરો
ખોયાક ખાલાથી તેભનું ભૃત્મ થામ છે .








ભોય, દૂધયાજ, યાજારાર, ીક,
ોટ, વોનેયી ીઠની રકકડખોદ લગેયે.
: દૈમડ, ળાભા, કોમર, ચુંડર,
શીરભેના, ફરફર.
લૈમા,
ફરફર, નચરોત્રો, ટકટદકમું, કફૂતય, શદયમર લગેયે.
ળકયો,ફાજ, ઘલડ, વભડી,
ગરડ, ગીધ.
ગીધ, વભડી, કાગડો.
કાીઓ કોળી,
રેરા, ખેયખટ્ટો, ટીંટોડી, કાફય, ફરફર, જગું રી
કકડો.

 ગજયાતભાું ાુંચ ક્ષી – અબમાયવમો સ્થાલાભાું
આવ્માું છે .
 બાયતની વૌથી ભોટી એનલમયી (ક્ષીગૃશ) ઈન્દ્રોડા
પ્રકૃ નત ઉદ્યાન, ગાુંધીનગય ખાતે આલેર છે .
 નલશ્વભાું ક્ષીઓની 9000 પ્રજાનતઓ ૈકી બાયતભાું
1230 પ્રજાનતઓ અને ગજયાતભાું રગબગ 479
પ્રજાનતનાું ક્ષીઓ જોલા ભે છે .
 નલશ્વભાું ઊડી ળકનાય ક્ષીઓભાું વૌથી લજનદાય
ક્ષીઓની માદીભાું ‘ઘોયાડ’ ફીજા િભે આલે છે , જે
આજે નલનાળના આયે આલેરું છે .
 ચાભાચીદડમાું કે કાનકદડમાું અને લનલાગો વસ્તન
લગષનાું પ્રાણીઓ છે , ક્ષી નથી.
 ક્ષીઓભાું વૂુંઘલાની ળનક્ત વૌથી નફી શોમ છે ;
જમાયે જોલાની ળનક્ત તીવ્ર શોમ છે .
 ળને ફીભાયી લખતે
દલાની
ટર ીટભેન્ટ આલાભાું આલતી અને જમાયે આલાું ભૃત
ળને ગીધ જેલાું ક્ષીઓ આયોગે ત્માયે તેભની દલાની
આડઅવય થતાું ભૃત્મ ાભતાું. આ ફાફત વાનફત
થતાું આ દલા લાયલા ય પ્રનતફુંધ જાશે ય કયે ર છે .
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પ્રકાયના પ્રથભ અબમાયવમની સ્થાના કયલાનું
ફશભાન ભેલેર છે .
 ‘ભાછરી’ નાભથી આણે દયનચત છીએ. નલશ્વભાું
શજાયો જાતની ભાછરીઓ અનસ્તત્લ ધયાલે છે .
 કે ટરાક રોકોને ‘વ્શે ર ળાકષ ’ની ૂયતી જાણકાયી શોતી
નથી. તેથી તેઓ તેને વ્શે ર તયીકે ઓખે છે . યુંત
‘વ્શે ર ળાકષ ’ એ ળાકષ ગૃભાું આલતી દદયમાઈ ભાછરી
છે . ગજયાતભાું ભાછીભાયો તેને ‘ભઘયા’ તયીકે ઓખે
છે .
 આ ભાછરી દનનમાભાું ભોટાભાું ભોટી ‘ળાકષ ’ છે .
નલળાકામ ળયીયના રીધે તે ‘વ્શે ર ળાકષ ’ ના નાભે
ઓખામ છે .
 તે ખોયાકભાું નાની ભાછરીઓ તેભજ અન્મ જચય
જીલોનો ઉમોગ કયે છે .
 આ વ્શે ર ળાકષ ના રીલયભાુંથી તેર નીકે છે , જે
કે ટરીક દલાઓની ફનાલટભાું લયામ છે .
 ળાકષ ના દયે ક બાગોનો ઉમોગ થતો શોલાથી તેને
‘કલ્ભત્સ્મ’ તયીકે ણ ઓખલાભાું આલે છે .
 બાયત વયકાયના માષલયણ અને લનનલબાગે ‘વ્શે ર
ળાકષ ની’ ભાછીભાયી ય પ્રનતફુંધ ભૂકેર છે .

 દદયમાભાું થતા પ્રટર ોનરમભ પ્રદૂણના કાયણે અવુંખ્મ
ક્ષીઓ, ભાછરીઓ તેભજ અન્મ જચય જીલોનો
નાળ થામ છે .
 ભાછીભાયોના નળકાયનો બોગ ફનલાથી.
 ળાકષ ભાછરીના રીલયભાુંથી તેર નીકે છે . તે દલાભાું
ળાકષ દપયોર અથલા ળાકષ કે પ્સ્મૂરભાું લયામ છે .
 વૌથી રાુંફી ડોનલ્પનને ‘કીરય વ્શે ર’ અથલા ‘આકો’
કશે લાભાું આલે છે .
- એબફયગ્રીવ નાભનું એક ‘યપમૂભ નભદટદયમર’
સ્ભષ વ્શે ર નાભની વ્શે રના આુંતયડાભાું ેદા
થામ છે .
 ભાછરીની ેદાળોનો નનકાવ કયી દેળને કયોડો
રૂનમાનું શું ૂ દડમાભણ ભે છે .
 દદયમાઈ પ્રાણી વૃનષ્ટ અને તેના યશે ઠાણના વુંયક્ષણના
શે તવય ગજયાત યાજમે જાભનગય અને કચ્છના
અખાતના 457.92 ચોભી નલસ્તાયને દદયમાઈ યાષ્ટર ીમ
ઉધાન તથા અબમાયવમ તયીકે જાશે ય કયી દેળભાું આ
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 ચેયનાું લૃક્ષો દદયમાદકનાયાના ખાયાળલાા
નલસ્તાયોભાું લધ જોલા ભે છે .
 આ પ્રકાયનાું લૃક્ષો ખાયાળ, ઓછો પ્રાણલામ, ઓછાું
ોક તત્ત્લો તેભજ દદયમાઈ ભોજાુંની અવયો જેલી
દયનસ્થનતઓભાું ટકી યશે લાની ક્ષભતા ધયાલે છે .
 ‘ચેય’ ની નલનલધ જાતો છે . દયે કનો જદી જદી યીતે
ઉમોગ કયલાભાું આલે છે .
 ‘ચેય’ લૃક્ષનું રાકડું ફતણ તયીકે , નાનાું કફાટ
ફનાલલાભાું, ફાયી – ફાયણાું, િેભ ટ્ટીની ફનાલટભાું
ઉમોગી છે તેભજ તેની છારભાુંથી તથા રાકડાભાું
કાા કયીને ‘ટે નીન’ નાભનું દ્રવ્મ કાઢી ળકામ છે તે
ઔનધમ ગણ ધયાલે છે .
 તે દદયમાદકનાયાની જભીનનું ધોલાણ થતું અટકાલે છે .
 જનલસ્તાય ક્ષેત્રનાું ક્ષીઓનો ભાો ફનાલલા તેભજ
પ્રજનન ભાટે આ લૃક્ષો ઉમોગી છે .
 ચેયની આવાવની બૂનભભાું લનસ્નતજન્મ વેનન્દ્રમ
કચયો તૈમાય થામ છે .
 કયભાઈને વકાઈ ગમેરા ‘ચેયના’ ાુંદડાઓભાું
ફેકટે દયમા અને પગની લવાશત યચામ છે , જેને
એકકોી જીલો (પ્રોદટસ્ટા) ખોયાકભાું રે છે .
 તૃણાશાયી કીટકો અને ચેય જગું રના કયચરાઓ ચેયના
ઝાડનાું ાુંદડાઓ ય નનબષય યશે છે .
 લાલાઝોડાથી
 નલનલધ શે તવય ભનષ્મો દ્વાયા લૃક્ષ છે દનની પ્રલૃનત્તના
કાયણે
 આવાવના ળારકો ળઓને ચયાલતા શોલાથી
યોાઓને નકળાન થામ છે .
 ‘ચેય’ના લૃક્ષોની એનળમા ખુંડભાું 44 ભખ્મ જાતો ૈકી
32 જેટરી જાતો બાયતભાું ઉરબ્ધ છે .
 બાયતીમ ઉખુંડના નશ્ચભ વાગય તટે ચેયની 13
જેટરી જાતો ૈકી કચ્છના અખાતભાું 11 જાતો
નોંધામેરી છે .
 ‘ચેયની’ અનબૂનભ ખૂફ જ ઉત્ાદક નલસ્તાય છે . જમાું
એક શે કટયભાું અુંદાજે લાનષક 8 ટન લનસ્નતજન્મ
વેનન્દ્રમ કચયો ઉત્ન્ન થામ છે .
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 ઉચ્ચ ચેયનું દયવયતુંત્ર નલનલધ દદયમાઈ જીલો ભાટે નું
વુંલધષન ક્ષેત્ર છે . જેભાું છીરાું, નછદ્રકામો, કીડાઓ,
ભૃદકલચી, વભાદી, ઉબમાદી, ભામવીડ,
કયચરાઓ, ઝીંગાઓ, ઓસ્ટર ાકોડ, રોફસ્ટય અને
ઘણી જાતના કીટકોનો વભાલેળ થામ છે .
 બાયતભાું ‘ચેય’ (ભેન્ગ્રોલ) જગું રના નલસ્તાયભાું
આળયે 105 જાતની ભાછરીઓ, 20 જાતની ળેરદપળ
અને 229 જાનતના કયચરા જોલા ભે છે .





 જગું રોનો નાળ થતો અટકાલલો જોઈએ અને લધને લધ
લૃક્ષો લાલી તેનું જતન કયલું જોઈએ.
 શલા, ાણી અને જભીનને પ્રદૂનત થતી અટકાલલી
જોઈએ. તેને પ્રદૂનત કયતા શાનનકાયક કચયાનો મોગ્મ
નનકાર કયલો જોઈએ.
 યાવામનણક ખાતયો અને જતું નાળક દલાઓનો
નલલેકૂણષ ઉમોગ કયલો જોઈએ. ળક્મ શોમ ત્માું
લનસ્નતજન્મ દલાઓ ફનાલી ઉમોગ કયલો.
 કીટકો, ક્ષીઓ અને પ્રાણીઓની ઉમોનગતા તેભજ
તેભના વશઅનસ્તત્લનો સ્લીકાય કયી તેભનું વુંયક્ષણ
અને વુંલધષન કયી માષલયણનું જતન કયલું જોઈએ.
 પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ લગેયેનો નળકાય અટકાલલો
જોઈએ.
 યાષ્ટર ીમ ઉધાનો, અબમાયવમોને નલકવાલી પ્રાણીઓને
વાનકૂ તા કયી આલી જોઈએ.
 રપ્તપ્રામ જાનતઓના વુંયક્ષણ અને વુંલધષન ભાટે ખાવ
પ્રોજેકટ ફનાલલા. વયકાયશ્રીની મોજનાઓ જેલી કે
લાઘ વુંયક્ષણ, નવુંશ વુંયક્ષણ, કસ્તૂયી ભૃગ વુંયક્ષણ
લગેયેને વપ ફનાલલા ભદદરૂ ફનલું જોઈએ.

એકભ ૧
એકભ ૨
એકભ ૩
એકભ ૪
એકભ ૫
એકભ ૬
એકભ ૭
એકભ ૮
એકભ ૯

શલાનું દફાણ
ષ્ અને પ
આધનનક ખેતી
વૂક્ષ્ભજીલો
ચેતાતુંત્ર અને અુંતઃષ્ડાલી તુંત્ર
ઊજાષનાું સ્લરૂો
ભાનલનનનભષત દાથો
અનકૂ રન
પ્રકાળનું લિીબલન
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ૃથ્લીની વાટીથી આળયે ૮૦૦ થી ૧૦૦૦ દકભી
વધી નલસ્તયે રા શલાના આલયણને લાતાલયણ કશે છે .
આણા ળયીયના ૧ ચોવેભી બાગ ય ૯.૮ ન્મૂટન
જેટરું શલાનું લજન રાગે છે .
વાઈકર કે ભોટયના ટામયની ટ્યૂફભાું જો લધાયે
પ્રભાણભાું શલા બયલાભાું આલે તો કે ટરીકલાય ટ્યૂફ
પાટી જામ છે .
- ટ્યૂફની વરાભતી ભાટે તેભાું બયલાભાું આલતી
શલાનું દફાણ અભૂક ભમાષદા કયતાું લધે નશીં તેની
વાલચેતી યાખલી ડે છે .
શલાનું દફાણ ભાલા ભાટે ના વાધનને ફેયોભીટય કશે
છે .
શલાનું દફાણ ભાલાનો એકભ ફાય છે .

- ષ્ના નીચેના બાગે રીરા યુંગનો શોો બાગ જોલા
ભે છે . જેના ઉય ષ્ ગોઠલામેરું શોમ છે . આ યચના
ષ્ાવન છે .
- ષ્ના ઉયના બાગે આલેરી રીરા યુંગની ાુંદડીઓ
જઓ. તેને લજ્રત્ર (Sepal) કશે છે . લજ્રત્રો બેગાું ભીને
લજ્રચિની યચના કયે છે . તેનું કામષ કી સ્લરૂે યશે રા
ષ્નું યક્ષણ કયલાનું છે .
- ષ્ભાું લજ્રચિની ઉય આલેરી યુંગીન ાુંદડીઓને
દરત્ર (Petal) કશે છે . દરત્રો બેગાું ભી દરચિની
યચના કયે છે .
- દરચિ યુંગીન અને વગુંધી શોમ છે . તે કીટકોને
આકષલાનું કાભ કયે છે .
- 1,2,3,5,8,13,21,34,55………. આ યીતના અુંકોની
વાુંકને દપફોનાકી વીયીઝ કશે છે . જેભાું દયે ક અુંક તેની
આગના ફે અુંકોના વયલાા જેટરો શોમ છે . જેભ કે , 1 +
2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8 ષ્નાું દરત્રો અને
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લજ્રત્રોની વુંખ્મા દપફોનાકી વીદયઝના આુંક અનવાય
શોમ છે .
- દરચિ પૂરભનણ કે ષ્ભનણના નાભે ણ ઓખામ છે .
- ુંકેવયનો નીચેનો બાગ તુંત જેલો શોમ છે .
- કું ે વયના ઉયના બાગે યાગાળમ (Anther) આલેરો
શોમ છે .
- યાગાળમભાું યાગયજ ઉત્ન્ન થામ છે .
- ુંકેવયો બેગાું ભીને ુંકેવયચિની યચના કયે છે .
- ુંકેવયોની લચ્ચે આલેર ની જેલી યચનાને ષ્ડીકે વય
કશે છે .
- ષ્ડીકે વયના વૌથી ઉયના બાગે આલેર ગાદી જેલો
બાગ યાગાવન (Stigma) છે .
- યાગાવનની નીચે આલેરી ની જેલી યચનાને
યાગલાદશની (Style) કશે છે .
- યાગલાદશનીના નીચેના બાગે આલેરી પૂરેરી યચનાને
ફીજાળમ (Ovary) કશે છે .
- ભોટાબાગે એક ષ્ભાું એક જ ષ્ડીકે વય શોમ છે . યુંત,
કે ટરીક લખત ષ્ડીકે વયની વુંખ્મા એક કયતાું લધ શોમ છે .
ષ્ડીકે વય બેગાું ભી ષ્ડીકે વયચિની યચના કયે છે .
ુંકેવય યની યાગયજનું ષ્ડીકે વય યના
યાગાવન (Stigma) ય જલાની દિમાને યાગનમન કશે
છે .
યાગનમનના ફે પ્રકાયો છે :
૧. સ્લયાગનમન (Self Pollination)
૨. યયાગનમન (Cross Pollination)
૧. સ્લયાગનમન : એક જ છોડના ષ્ના ુંકેવય
અને ષ્ડીકે વય લચ્ચે થતું યાગનમન સ્લયાગનમન છે .
૨. યયાગનમન : એક જ પ્રકાયની લનસ્નતના ફે
અરગ –અરગ છોડના ષ્ોભાું કું ે વય અને ષ્ડીકે વય
લચ્ચે થતું યાગનમન યયાગનમન છે .
યાગયજ લજનભાું શરકી શોલાથી લન વાથે
ઊડીને કે ાણી વાથે તણાઈને લશન ાભે છે . તો લી,
કે ટરીક લખત દરત્રોનાું યુંગ તથા વગુંધથી આકાષઈને
બભયો, તુંનગમ,ું ભધભાખી તેભજ અન્મ કીટકો ષ્ ય
ફેવે છે ; ત્માયે તેભના ળયીય વાથે ચોંટીને યાગયજ લશન
ાભે છે . આભ લન, ાણી તથા કીટકો યાગયજના
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લાશકો છે . ક્ષીઓ અને ચાભાચીદડમાું ણ યાગનમનભાું
અગત્મનો બાગ બજલે છે .
યાગનમન થલાથી યાગયજ યાગાવન ય
શોંચે છે . યાગયજભાુંથી યાગનનરકા ઉત્ન્ન થામ છે ; જે
યાગલાદશનીભાું થઈને ફીજાળમ વધી શોંચે છે .
યાગયજ યાગનનરકા દ્વાયા ફીજાુંડ વધી શોંચી
ફીજાુંડભાું અુંડકો વાથે જોડામ છે . આ દિમાને પરન કશે
છે . ષ્ભાું પરન થમા ફાદ ફીજાુંડ નલકાવ ાભી ફીજ
ફને છે અને ફીજાળમ (Ovary)નો નલકાવ થઈ પ ફને
છે .
પ ફે પ્રકાયનાું છે :
૧.
ભાુંવર પ (Fleshy Fruit)
૨.
ળષ્ક પ (Dry Fruit)
કે ટરાુંક પભાું ફીજાળમની દીલાર ભાુંવર અને
દદાય ફને છે . જેભ કે કે યી, ૈમું, રીંફ, ટાભેટાું લગેયે.
આલાું પને ભાુંવર પ કશે છે .
કે ટરાુંક પ ાકાું થતાું ફીજાળમની દીલાર ળષ્ક
(વૂકી) ફને છે . જેભ કે લાર, લટાણા, તલેય, ભગ લગેયે.
આલાું પને ળષ્ક પ કશે છે .
- જે પભાું ફીજાળમ વુંગ જોલા ભે છે તેલાું પોને
નળબફ (નળુંગ) કશે લામ છે . જેભ કે લાર, લટાણા, ચોા.
- જે પોભાું ફીજાળમના બાગ ડે તેલાું પોને પ્રાલય કશે
છે . જેભ કે કાવ, બીંડા.
- જે પોભાું પરાલયણ અને ફીજનું ફીજાલયણ જોડામેરાું
જોલા ભે છે તેભને ધાન્મ પ કશે લામ છે . જેભ કે ઘઉં,
ભકાઈ, ફાજયી.

ઘય કે ળાાની આવાવ યશે રી જગ્માભાું
આભાું, વયગલો, ભીઠો રીભડો લગેયેનું લાલેતય કયો.
તેની વાથે લારો, દૂધી, કાયે રાું, તૂદયમાું જેલા લેરાનું
લાલેતય કયી તેભજ લચ્ચે ખલ્લી યશે તી જગ્માભાું નાના ક્માયા
ફનાલી ભેથી, તાુંદજો, ારક, ભયચી, યીંગણી, ટાભેટી
જેલાું ળાકબાજીનું લાલેતય કયી દકચન ગાડષ ન ફનાલી
ળકામ.
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ભોટાું ળશે યોભાું ખેતી કે ફગીચા ભાટે ની જગ્માનો
અબાલ શોમ છે ; ત્માયે ભકાનની છત ય નાનાું કૂું ડાુંભાું ભાટી
બયી અથલા છત ય પ્રાનસ્ટક ાથયી તેના ય ોણો
પૂટ જેટરો ભાટીનો થય ાથયી તેભાું ળાકબાજી, પૂરછોડ
ઉગાડી ળકામ. લેરાલાાું ળાકબાજી અને દ્રાક્ષનો ભાુંડલો
ણ ફનાલી ળકામ.

છોડને વૂમષની તીવ્ર ગયભીથી ફચાલલા ખેતયની
જરૂયી જગ્માભાું ચાયે મ ફાજ અને ઉય નેટ (જાી)
રગાલલાભાું આલે છે . જેને નેટ શાઉવ કશે છે . આ નેટ
શાઉવભાું જરૂયી તાભાન જલાઈ યશે લાના કાયણે છોડની
લૃનદ્ધ અને નલકાવ વાયો થામ છે . નેટ શાઉવનો ઉમોગ
યોનો ઉછે ય કયલા તેભજ ટાભેટાું જેલા ાકો રેલા અને
લભીકોબોસ્ટ ખાતય ફનાલલાભાું થામ છે .

કૃ ન ઉત્ાદન ભાટે જભીનના નાના ટકડાનો
ઉમોગ કયી ફાગામતી ખેતી કયી ળકામ. લતષભાન
વભમભાું ફાગામતી ખેતીનું ખૂફ ભશત્ત્લ છે . આ ખેતી ટૂું કા
વભમગાાભાું લધ નપો આનાયી છે . સ્ટર ોફયી, દ્રાક્ષ,
ૈમાું, તડફૂચ, કે ાું, કે યી, ચીક, રીંફ, દાડભ, જાભપ
અને ભોવુંફી જેલાું પો અને નલનલધ પૂરોનું ઉત્ાદન કયી
ળકામ છે .
ફાગામતી ખેતીભાું કરભનું ખૂફ ભશત્ત્લ છે . પાઉ
ઝાડની કરભો દ્વાયા ઓછા વભમગાાભાું ખેડૂત ભશત્તભ
ઉત્ાદન ભેલી ળકે છે . વાયી જાતના છોડની કરભો
તૈમાય કયી આનથષક રાબ ભેલી ળકે છે . કે યી, ચીક,
નાનમેયીના ફગીચાભાું ળાકબાજીના આુંતયાક રઈ
ળકામ છે . ફાગામતી ખેતી ખેડૂતના નલકાવ અને વભૃનદ્ધભાું
ખૂફ જ ઉમોગી છે . ફાગામતી ખેતીભાું ટક નવુંચાઈ
દ્ધનતનો ઉમોગ કયલાથી ાણીનો વ્મમ અટકાલી
ળકામ છે .
- ફાગામતી ખેતીભાું ટક નવુંચાઈ દ્ધનત અને ખેતી
નલમક વુંળોધન કયલા વયકાય તયપથી નાણાકીમ
વશામ આલાભાું આલે છે .

વધાયે રા નફમાયણના ઉત્ાદન ભાટે છોડ ય
યાગનમન દ્વાયા વુંકયણ કયી વુંકય (શાઈનબ્રડ)
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નફમાયણ ઉત્ન્ન કયલાભાું આલે છે . વૂમષભખી, કાવ,
એયુંડા, ડાુંગય લગેયે જેલા ાકોનું શાઈનબ્રડ નફમાયણ ખેડૂતો
તૈમાય કયે છે .

શાઈડર ો એટરે ાણી; જ્માયે ોનનક્વનો અથષ
જશે ભત કે શ્રભ થામ છે . શાઈડર ોોનનક્વ ખેતી દ્ધનત એટરે
જભીન નલના ખેતી કયલાની દ્ધનત. જ્માું ખેતીરામક જભીન
ઓછી છે અથલા નથી તેભજ નવુંચાઈ ભાટે ાણી ઓછું છે
તેલાું સ્થોએ આ દ્ધનત દ્વાયા ખેતી કયી ળકામ.
શાઈડર ોોનનક્વ ખેતી દ્ધનત ત્રણ યીતે થઈ ળકે
છે :
૧. લોટય કલ્ચય દ્ધનત
૨. ગ્રેલર કલ્ચય દ્ધનત
૩. વેન્ડ કલ્ચય દ્ધનત

આ દ્ધનતભાું ી.લી.વી. ાઈ રઈ મોગ્મ અુંતયે
કાણાું ાડી છોડના ભૂને કાણાુંભાું ગોઠલલાભાું આલે છે .
એક કયતાું લધાયે ાઈનું જોડાણ કયી દયે ક ાઈભાું
ોટે નળમભ, કે નલ્ળમભ, આમનષ, ભિંગેનીઝ, ફોયોન અને
ગુંધક જેલાું તત્ત્લોમક્ત ાણી લશે ડાલલાભાું આલે છે . છોડના
નલકાવ ભાટે જરૂયી ાણી અને ોક તત્ત્લો ાઈ દ્વાયા
ભી યશે છે . લધાયાનું ાણી ાઈના છે ડે ફીજા ાત્રભાું
એકત્ર કયી પયીથી લશે લડાલલાભાું આલે છે . દયણાભે
ાણી અને ખાતયની ફચત થામ છે .

આ દ્ધનતભાું ભકાનની છત ય પ્રાનસ્ટક નાખી
તેના ય યોા નસ્થય ઊબા યશે તે ભાટે કાુંકયાનો એક પૂટ
જેટરો સ્તય તૈમાય કયલાભાું આલે છે . આ કાુંકયાના
સ્તયભાું મોગ્મ અુંતયે યોા યોલાભાું આલે છે . આ યોા
ઉય ોક તત્ત્લોમક્ત ાણીનો છુંટકાલ કયલાભાું આલે
છે . આ જ યીતે વેન્ડ કલ્ચય દ્ધનતભાું યે તીનું સ્તય તૈમાય
કયી યોા ઉછે યલાભાું આલે છે .
શાઈડર ોોનનક્વ દ્ધનતભાું નાના પૂર-છોડ,
ળાકબાજી, દ્રાક્ષ અને સ્ટર ોફેયી જેલાું પોની ખેતી કયી
ળકામ. આ દ્ધનતભાું છોડનો નલકાવ ઝડથી થામ છે ,
તેભજ ઉત્ાદન વાભાન્મ કયતાું લધ ભે છે .
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આ પ્રકાયની નવુંચાઈ દ્ધનતભાું ટક નવુંચાઈભાું
લયાતી ાઈને જભીનભાું 50 વેભીની ઊંડાઈએ
દફાલલાભાું આલે છે . ટયીપ્રાન દ્વાયા ાઈભાું દાખર
થતાું નાનાું નાનાું ભૂનમાુંને યોકલાભાું આલે છે . આ ઉયાુંત
ડર ોયભાું એલી ગોઠલણ કયલાભાું આલેર શોમ છે કે જેથી
ાણી ફુંધ થામ ત્માયે ભાટી અુંદય પ્રલેળે નશીં. આ
પ્રકાયની નવુંચાઈથી અવયકાયક ખેતી થઈ ળકે છે .

- ઢોકાું, ઈડરી, ઢોંવા ફનાલલા ભાટે આથો રાલલા
(પભેન્ટે ળન) ભાટે મીસ્ટ પ્રકાયની પૂગ ઉમોગી છે .
- બ્રેડ, નફનસ્કટ અને કે ક ફનાલલા ભાટે મીસ્ટ પ્રકાયની
પૂગ ઉમોગી છે .
- ેનનનવનરન જેલી પૂગ એનન્ટફામોદટક દલાઓ ફનાલલા
ભાટે ઉમોગી છે .
- ભળરૂભ (નફરાડીનો ટો) જેલી ભોલ્ડ પ્રકાયની પૂગ
વીધી ખોયાક તયીકે ણ ઉમોગી છે .

આ દ્ધનતભાું નનનશ્ચત અુંતયે પલાયા ગોઠલલાભાું
આલે છે . વભમાુંતયે પલાયા ચાર કયી છોડને જરૂયી ાણી
નવુંચલાભાું આલે છે . પલાયા નવુંચાઈની ળૃુંખરા
પલાડીઓ, ફગીચા અને નેટ શાઉવના ઉદ્દેળથી
નલકવાલલાભાું આલી છે . આ દ્ધનતભાું પ્રનત કરાક 30 થી
300 નરટય વધીનું ાણી નવુંચામ છે .

- અભૂક પ્રકાયની પૂગ ખોયાકને ફગાડે છે .
- કાડ, ચાભડું અને રાકડાભાું પૂગ રાગલાથી તે ખયાફ
થઈ જામ છે .
- પૂગના કાયણે દાદય, ખવ, ખયજલું જેલા યોગ થામ છે .

કબપ્મૂટય દ્વાયા નનધાષદયત વભમ ભાટે ાણીના
નવુંચનનું કામષ થામ છે . કબપ્મૂટય નવસ્ટભભાું ખાતય
અથલા ાણીના છુંટકાલનું પ્રભાણ નનનશ્ચત કયલાભાું આવ્મું
શોમ; ત્માયે તે નલશ્વવનીમ યીતે નનનશ્ચત વભમભાું નનનશ્ચત
પ્રભાણનો છુંટકાલ કયી આભેે ફુંધ થામ છે .
જભીનભાું યાખેરાું બેજભાક મુંત્રો જભીનભાું
વુંગ્રશામેર બેજ નલળે કબપ્મૂટય પ્રોગ્રાભભાું ભાદશતી આે છે .
આ વાધનો કબપ્મૂટય વાથે જોડામેરાું શોમ છે . જે નવુંચાઈ
– વ્મલસ્થાના સ્લતઃવુંચારન – વનલધાની જ્માયે જરૂય
શોમ ત્માયે ભાદશતી આે છે .

1.
2.
3.
4.
5.

પૂગ (Fungi)
પ્રજીલ (Protozoa)
ફેક્ટે દયમા (જીલાણ) (Becteria)
લાઈયવ (નલાણ) (Virus)
રીર (Algae)

૧. મીસ્ટ
૨. ભોલ્ડ (બ્રેડ ય જોલા ભતી)

- લૈજ્ઞાનનક વુંળોધનો ભાટે ઉમોગી છે .
- કો નલબાજન/નઃનનભાષણ ભાટે ઉમોગી છે .
- પ્રાણીઓ ભાટે ખોયાક તયીકે ઉમોગી છે .
- કાફષનનક દાથષનું નલઘટન કયી ળકતા શોલાથી કચયા
અને ગુંદા ાણીભાુંની અળનદ્ધના નનકાર ભાટે ઉમોગી છે .
- અભીફા એભેનફક ભયડો થલા ભાટે જલાફદાય છે .
- પ્રાઝભોદડમભ નાભનું પ્રજીલ ભેરેદયમા થલા ભાટે
જલાફદાય છે .

- જો માષલયણનો નલચાય કયીએ તો તભાભ સ્થે
ફેક્ટે દયમા શોમ છે . શલા, ાણી, ખોયાક, જભીન,
પ્રાણીઓના ળયીય ઉય તેભજ અુંદય તથા લનસ્નત ય.
આભ, વભગ્ર માષલયણભાું ફેક્ટે દયમા શોમ છે .
- દૂધભાુંથી દશીં અથલા ચીઝ ફનાલલા ભાટે ઉમોગી છે .
- ભાુંવેળીના વખત સ્નામતુંતઓને તોડીને નયભ કયે છે .
- પ્રાણીઓભાું ઘાવ કે લનસ્નતના ાચનભાું ફેક્ટે દયમા
ભદદરૂ થામ છે .
- કાફષનનક દ્રવ્મોનું નલઘટન કયી તેને વય ોક દ્રવ્મોભાું
પે યલે છે .
- ચાભડું કભાલાની દિમાભાું ભદદ કયે છે .
- જભીનને પદ્ર ફનાલે છે .
- ફેક્ટે દયમા નલનલધ યોગો ઉત્ન્ન કયે છે .
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- નલનબ્રમોકોરેયી દ્વાયા કોરેયા, કોયીન ફેક્ટે દયમભ
દડપ્થેદય દ્વાયા દડપ્થેદયમા અને ભાઈકોફેક્ટે દયમભ ટ્યફય
ક્મરોનવવ દ્વાયા ક્ષમ (ટી.ફી.), વાલ્ભોનેરાટાઈપી દ્વાયા
ટાઈપોઈડ, ભાઈકકોફેક્ટે દયમભ રેપ્રી દ્વાયા યક્તનત્ત
(રેપ્રેવી) નાભના યોગ થામ છે .
- આ ઉયાુંત ધનય, પ્રેગ, ન્મભોનનમા, ભયડો જેલા યોગો
થલા ભાટે ણ ફેક્ટે દયમા જલાફદાય છે .

વૂક્ષ્ભજીલોભાું વૌથી વૂક્ષ્ભ તો ફેક્ટે દયમા જ શોમ
તેલું ભાનલાનું ભન થામ તે વશજ છે . યુંત એ ફેક્ટે દયમાભાું
પ્રલેળી તેનો નાળ કયતાું શોમ તેલા અનતવૂક્ષ્ભ એલા
લાઈયવ ણ શોમ છે . લાઈયવને વાદા વૂક્ષ્ભદળષકમુંત્ર લડે
જોલા અળક્મ છે . તે ભાત્ર ઈરેકટર ોન ભાઈિોસ્કો લડે જ
જોઈ ળકામ છે .
લાઈયવ કોઈ જીનલત કોભાું પ્રલેળીને જ લૃનદ્ધ
ાભી ળકે છે . ભક્ત નસ્થનતભાું લાઈયવ કોઈ ણ જૈનલક
દિમા દળાષલતા નથી. એટરે કે નનજીલ કણ જેલા શોમ છે .
ણ તે અન્મ વજીલના કોભાું પ્રલેળી અનકૂ  લાતાલયણ
ભતાું વજીલની જેભ લતે છે અને તે ોતાના જેલા લાઈયવ
ઉત્ન્ન કયે છે . ભાટે તેને વજીલ ણ કશી ળકામ. આભ,
લાઈયવને નનજીલ-વજીલને જોડતી કડી ગણલાભાું આલે
છે .
- લાઈવયથી ળયદી, ઓયી, અછફડા, ળીતા, કભો,
ોનરમો, આુંખના યોગ, નચકનગનનમા, સ્લાઈનફ્ર,
એઈડ્વ, ડે ન્ગ્મ કે શડકલા જેલા યોગો થામ છે . આભ,
લાઈયવ ભાનલજાતનો ભોટાભાું ભોટો ળત્ર છે .
- તભાકભાું યશે રા ટોફેકો ભોઝેઈક લાઈયવ (TMV) થી
કે ન્વય થામ છે .
- ળીતાના યવીકયણ કામષિભના દયણાભે આજે
દનનમાભાુંથી ળીતા જેલો બમુંકય યોગ નાફૂદ થઈ ગમો.
ોનરમો અનબમાન દેળભાુંથી ોનરમો નાફૂદ કયલા ભાટે
ચરાલલાભાું આલે છે .
- લાઈયવ અને ફેક્ટે દયમાથી થતા યોગોને અટકાલલા ભાટે
યવી તૈમાય કયલાભાું આલે છે .
- યવી ખયે ખય તો નનનષ્િમ કયી નાખેર વૂક્ષ્ભજીલોનો
થોડો જથ્થો છે . જે આણા ળયીયભાું યવી સ્લરૂે દાખર
કયલાભાું આલે છે . આથી રનધયભાું યશે રા શ્વેતકણો
વૂક્ષ્ભજીલો વાભે યક્ષણ ભેલલા ભાટે ની ળનક્ત કે લે છે
અને બનલષ્મભાું ક્માયે ણ આલા વૂક્ષ્ભજીલોનો શભરો
થામ ત્માયે ળયીય તેની વાભે યક્ષણ ભેલી ળકે છે . આ
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યીતે અરગ-અરગ યોગોની વાભે યક્ષણ ભેલલા અરગઅરગ યવીઓ ફનાલલાભાું આલી છે .

ચોભાવાભાું દીલારો ઉય, ખડકો ઉય, ખેતય,
તાલ, વયોલય અને ખાફોનચમાભાું રીર જોલા ભે છે . તે
ગયભ ાણીભાું, ઝયાભાું, ગુંદા ાણીભાું કે ઝાડની ડાી ય
જોલા ભે છે . રીર રાર કે રીરા યુંગની શોમ છે . રીર
એકકોી અથલા વય ફશકોી શોમ છે . તેના કોોભાું
ક્રોયોદપર નાભના યુંજક દ્રવ્મો શોલાથી તે ોતાનો ખોયાક
જાતે ફનાલે છે . આથી રીર સ્લમુંોી છે . ઘણી જગ્માએ
રીરને ળેલા ણ કશે લાભાું આલે છે .
- ઘણા દેળોભાું રીર ખોયાક તયીકે ઉમોગી છે .
- દપલ્ટવષ ફનાલલા, ખાવ પ્રકાયનો કાચ તેભજ નચનાઈ
ભાટી ફનાલલાભાું ણ લયામ છે .
- જેરેદડમભ નાભની રીરભાુંથી થીજલલાના દ્રવ્મ તયીકે
ઉમોગી એલો દાથષ ફનાલલાભાું આલે છે .
- રીર જાળમોને છીછયાું ફનાલી દે છે .
- રીરને કાયણે જાળમોનાું ાણી ીલારામક યશે તાું
નથી.
- રીરને કાયણે વાટી રવણી ફને છે અને
અકસ્ભાતનો બમ લધે છે .
ફાકને કઈ ઉંભયે કઈ યવી ભૂકાલલી જોઈએ.

ફી.વી.જી. (ક્ષમ)
નત્રગણી (D.P.T.)

જન્ભથી એક ભદશના દયબમાન
ડોઝ 1 દોઢ ભદશને
ડોઝ 2 શે રા ડોઝના 1 ભદશના છી
( 2 12 ભદશને)
ડોઝ 3 ફીજા ડોઝના 1 ભદશના છી
( 3 12 ભદશને)

ોનરમો

ડોઝ 1 જન્ભ વભમે
ડોઝ 2 દોઢ ભદશને
ડોઝ 3 ફીજા ડોઝના 1 ભદશના છી
( 2 12 ભદશને)
ડોઝ 4 ત્રીજા ડોઝના 1 ભદશના છી
( 3 12 ભદશને)
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ડોઝ 5 ચોથા ડોઝના 1 ભદશના છી
( 4 12 ભદશને)
ઓયી

9 ભદશનાની ઉંભયે
જભષન 15 ભદશનાની ઉંભયે

ઓયી,
ઓયી,
ગારચોનમાું
નત્રગણી + ોનરમો દોઢથી ફે લષની ઉંભયે
(શે રો
ૂયક
ડોઝ)
નત્રગણી + ોનરમો 5-6 લષની ઉંભયે
(ફીજો ૂયક ડોઝ)
દશેટાઈટીવ – ફી ડોઝ 1 જન્ભ વભમે

અછફડા
ટાઈપોઈડ
ઈંજેક્ળન

રઈ ાશ્ચય
એડલડષ જેનય

ડોઝ 2 શે રા ડોઝના 1 ભદશના છી
ડોઝ 3 ફીજા ડોઝના 5 ભદશના છી
એક લષની ઉંભય છી 1 ડોઝ
ફે લષની ઉંભય છી 1 ડોઝ
-

શડકલાની યવીના ળોધક
ળીતાની યવીના ળોધક

આણે યોજફયોજ અનેક દિમાઓ કયીએ છીએ.
આ દિમાઓ નલનલધ પ્રકાયની શોમ છે . જેલી કે આુંખો
ખોર-ફુંધ કયલી, શાથ ઉય-નીચે કયલા, ઊબા થલું,
ફેવી જલું લગેયે. આ ફધી દિમાઓ આણે જોઈ ળકીએ
છીએ. જ્માયે કે ટરીક દિમાઓ આણે જોઈ ળકતા નથી.
જેલી કે નલચાયલું, ળીખલ,ું માદ યાખલું લગેયે....... જ્માયે
ગયભી રાગલી, લાગલું, બૂખ રાગલી, તયવ રાગલી જેલી
દિમાઓ આણે અનબલીએ છીએ.
ભાનલળયીયનાું જદાું જદાું તુંત્રો જદું જદું કામષ કયે છે .
આ ફધાું કામોનો વભન્લમ થામ તો જ ભાનલળયીય એક
એકભ તયીકે લતે છે . આ વભન્લમ કયલાનું કામષ
(અુંતઃષ્ડાલી તુંત્રની ભદદથી) ચેતાતુંત્ર (Nervous
System) કયે છે .
ભાનલળયીયભાું આલેર ભગજ, કયોડયજ્જ તથા
એભાુંથી નીકતી નલનલધ ચેતાઓ ભી જે તુંત્ર ફને છે તેને
ચેતાતુંત્ર કશે છે .
ચેતાતુંત્ર ળયીયની તભાભ પ્રકાયની દિમાઓનું
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વુંચારન અને નનમભન કયે છે . ચેતાતુંત્રભાું નલનલધ ચેતાઓ
આલેરી છે . ચેતાઓ ળયીયના ફધા બાગો વાથે જોડામેર
શોમ છે . આ ચેતાઓની ભદદથી ળયીયના ફધા બાગોનાું
કામોનું નનમુંત્રણ થામ છે . ચેતાઓ ચેતાકોની ફનેરી શોમ
છે .
ભનષ્મના ચેતાતુંત્રને કામષના આધાયે ત્રણ બાગભાું
લશેં ચલાભાું આલેરું છે :
૧.
ભધ્મલતી ચેતાતુંત્ર
૨.
દયઘલતી ચેતાતુંત્ર
૩.
વુંલેદનાગ્રાશી અુંગો.

ભગજ અને કયોડયજ્જનો વભાલેળ ભધ્મલતી
ચેતાતુંત્રભાું થામ છે .
ભગજ (Brain) :
- ભગજ ચેતાતુંત્રનું ભખ્મ અુંગ છે .
- ભગજ ખોયીભાું યક્ષામેર શોમ છે .
ભગજના ત્રર્ બાગ છે :
(૧) અગ્ર ભગજ (૨) ભધ્મ ભગજ (૩) શ્ચ ભગજ
(૧) અગ્ર ભગજ : તે ભગજનો વૌથી ભોટો બાગ છે . તેભાું
ફોરલ,ું નલચાયલું, ઓખલ,ું માદ યાખલું જેલી દિમા ય
નનમુંત્રણ યાખલાનાું કે ન્દ્રો આલેરાું શોમ છે .
(૨) ભધ્મ ભગજ : તેભાું શાથ, ગ અને અન્મ અુંગો ય
નનમુંત્રણ તેભજ ળયીયનું વુંતરન યાખલાનાું કે ન્દ્રો આલેરાું
શોમ છે .
(૩) શ્ચ ભગજ : તેભાું ળયીયની અનૈનચ્છક દિમાઓ
જેલી કે ાચન, શ્વવન, હૃદમ ધફકલું લગેયે ય નનમુંત્રણ
યાખલાનાું કે ન્દ્રો આલેરાું શોમ છે .
આ ઉયાુંત જોલું, વાુંબલ,ું વૂુંઘલું અને સ્લાદ
ાયખલા જેલી જ્ઞાનેનન્દ્રમોનું વુંચારન અને નનમભન ભગજ
દ્વાયા થામ છે .
કયોડયજ્જુ (Spinal Cord) :
- કયોડયજ્જ કયોડસ્તુંબભાું યક્ષામેરી શોમ છે .
- કયોડયજ્જ ભગજના નીચેના બાગભાુંથી નીકતો
ચેતાઓનો દોયડા જેલો બાગ છે . તે કયોડસ્તુંબભાુંથી
વાય થઈ કભયના છે ડા વધી શોંચે છે . તે ભગજ તયપથી
ભેરા વુંદેળા ળયીયના જદા જદા બાગો તયપ અને
ળયીયના જદા જદા બાગોભાું અનબલાતી વુંલેદનાઓ ભગજ
તયપ રઈ જલાનું કામષ કયે છે .

40

Science and Technology Textbooks
Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441

અચાનક આુંખભાું કોઈ લસ્ત ડે ત્માયે તયત જ
આુંખનાું ોચાું આભેે ફુંધ થઈ જલાું, ગયભ લસ્તને
શાથ અડકતાું એકાએક શાથ ાછો ખેંચાઈ જલો જેલી
યાલતી દિમાઓ ભાટે કયોડયજ્જ ભગજને વુંદળ
ે ો
ભોકરલાને ફદરે ોતે જ જે – તે અુંગને જરૂયી આદેળ
આી દે છે .

ભગજ અને કયોડયજ્જ વાથે જોડામેરી ચેતાઓનો
વભાલેળ દયઘલતી ચેતાતુંત્રભાું થામ છે . આ ચેતાઓ
આખા ળયીયભાું જાાુંની ભાપક પે રામેરી શોમ છે .
ભાનલ ળયીયભાું ત્રણ પ્રકાયની ચેતાઓ શોમ છે :
(૧) વુંલેદી ચેતાઓ (Sensory Nerves)
(૨) પ્રેયક ચેતાઓ (Motor Nerves)
(૩) નભશ્ર ચેતાઓ (Mixed Nerves)
(૧) સુંલેદી ર્ેર્ાઓ : તે વુંલેદી અુંગોભાુંથી ભગજ વધી
વુંદેળાનું લશન કયે છે .
(૨) પ્રેયક ર્ેર્ાઓ : તે ભગજે પ્રેયેરા વુંદેળાનું ળયીયના
બાગો તયપ લશન કયે છે .
(૩) વભશ્ર ર્ેર્ાઓ : તે ળયીયના નલનલધ બાગોભાુંથી
ભગજ તયપ તેભજ ભગજભાુંથી ળયીયના નલનલધ બાગો તયપ
વુંદેળાનું લશન કયે છે .

ચાભડી, જીબ, નાક, કાન અને આુંખ જેલાું ાુંચ
અુંગો દ્વાયા જદી જદી વુંલેદનાઓ અનબલામ છે .
ર્ાભડી (ત્લર્ા) :
- આણી ચાભડી ઠુંડી, ગયભી, ીડા, સ્ળષ અને દફાણ
જેલી વુંલેદના અનબલલાનું કામષ કયે છે .
- ચાભડી ળયીયનું ફાષ્ણ આલયણ છે .
- તે ળયીયનું યક્ષણ કયે છે .
- તેભાું સ્ળષ, ીડા, ગયભી, ઠુંડી અને દફાણ જેલી
વુંલેદના અનબલતા ખાવ પ્રકાયના કોો આલેરા છે .
- આ કોો ચેતાઓ વાથે જોડામેરા શોમ છે .
- આ ચેતાઓ ભગજ વધી વુંલેદનાઓ શોંચાડે છે .
- ળયીયના અન્મ બાગ કયતાું આુંગીનાું ટે યલાું લડે
સ્ળષની વુંલેદના વાયી યીતે અનબલી ળકામ છે .
- તભે અુંધ ભાણવોને આુંગીનાું ટે યલાુંની ભદદથી લાુંચતા
જોમા શળે.
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- ચાભડીભાું ભેરને નન નાભનું એક અગત્મનું દ્રવ્મ આલેરું
શોમ છે . ભેરેનનનનું પ્રભાણ ઓછું શોમ તેલી વ્મનક્ત ગોયી
અને ભેરને નનનું પ્રભાણ લધ શોમ તેલી વ્મનક્ત કાી દેખામ
છે . આભ ચાભડીનો યુંગ ભેરેનનનના પ્રભાણ ય આધાદયત
છે .
નાક :
- નાક લડે આણે લસ્તની ગુંધ ાયખીએ છીએ.
- નાક લડે આણે શ્વાવોચ્છલાવની દિમા ણ કયીએ
છીએ.
- ગુંધ ાયખલા ભાટે નાકની અુંદય ખાવ પ્રકાયના કોો
આલેરા શોમ છે . જે ઘ્રાણકોો તયીકે ઓખામ છે .
- શ્વાવભાું રીધેરી શલાની ગુંધ આ ઘ્રાણકોો, ઘ્રાણચેતા
ભાયપતે ભગજ વધી શોંચાડે છે .
- ગુંધની વુંલદે ના ભાટે નાકની અુંદયની વાટી શુંભેળાું
બેજલાી યશે તી શોમ છે .
કાન :
કાનના ભખ્મ ત્રણ બાગ છે :
(૧) ફાષ્ણકણષ (૨) ભધ્મકણષ (૩) અુંતઃકણષ
કામો :
- ફાષ્ણકણષ લાતાલયણભાુંથી ધ્લનનના તયુંગો એકઠા કયી
ભધ્મકણષ વધી શોંચાડે છે .
- ભધ્મકણષભાું કણષટર (કાનના ડદા) વાથે આ ધ્લનન
તયુંગો અથડાલાથી કણષટર ધ્રૂજ ે છે .
- કણષટર વાથે જોડામેરાું ત્રણ નાનાું શાડકાું શથોડી,
એયણ અને ેંગડું ધ્રૂજ ે છે .
- જેને કાયણે અુંતઃકણષના પ્રલાશીભાું ધ્રજાયી ઉત્ન્ન થામ છે .
આ ધ્રજાયીની વુંલેદના કણષચેતા દ્વાયા ભગજ વધી શોંચે
છે . ત્માયે જ આણે અલાજ વાુંબી ળકીએ છીએ.
- અુંતઃકણષભાું યશે ર પ્રલાશી ળયીયનું વભતોરન જાલલાનું
કામષ કયે છે .
જીબ :
જીબના જદા જદા દયે ક બાગ ય સ્લાદની અવય
લધ અથલા ઓછી અનબલામ છે . ખોયાકના જદા જદા
સ્લાદ ાયખલા ભાટે જીબભાું જદી જદી સ્લાદકનરકાઓ
આલેરી શોમ છે . દયે ક સ્લાદકનરકાભાું નલનળષ્ટ પ્રકાયના
કોો શોમ છે . આ કોો સ્લાદચેતાઓ વાથે જોડાઈ ભગજને
સ્લાદની વુંલેદના શોંચાડે છે .
આુંખ :
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ાયદળષક આુંખના ડોાના વૌથી
ટર
ફશાયના કાચ જેલા
ાયદળષક
ડને
ાયદળષક ટર કશે છે .
કીકી
ાયદળષક
ટરની
ાછ આલેર નછદ્રને
કીકી કશે છે .
કનનનનકા આુંખના વપે દ બાગ
અને કીકી લચ્ચેનો બાગ
કનનનનકા કશે લામ છે . તે
નલનલધ યુંગોની શોમ છે .
જેભકે , બૂયી, કાી
લગેયે.
નેત્રભનણ કીકીની ાછ નયભ
દાથષની
ફદશગો
રેન્વ જેલી યચના એ
નેત્રભનણ છે .

નેત્રટર નેત્રટર એ આુંખની
(વુંલેદી
અુંદયના બાગભાું આલેર
કો
વુંલેદનળીર અુંગ છે .
દૃનષ્ટચેતા)
જેભાું પ્રકાળ વુંલેદીકોો
આલેરા શોમ છે .

લસ્ત
યથી
યાલનતષત થઈને
આલતા પ્રકાળને
વાય કયે છે .
લસ્ત
યથી
આલતા પ્રકાળને
નેત્રભનણ વધી રઈ
જામ છે .
મોગ્મ પ્રભાણભાું
નાની ભોટી થઈ
આુંખભાું પ્રલેળતા
પ્રકાળનું નનમુંત્રણ
કયે છે .
નેત્રભનણ
લડે
પ્રકાળનાું દકયણોનું
લિીબલન
થઈ
લસ્તનું પ્રનતનફુંફ
નેત્રટર ય ડે
છે .
નેત્રટર
ય
લસ્તનું પ્રનતનફુંફ
ઝીરામ
છે .
નેત્રટરભાું આલેર
પ્રકાળ વુંલેદી કો
દ્વાયા અનબલાતી
વુંલેદના દૃનષ્ટચેતા
દ્વાયા
ભગજને
શોંચે છે અને
આણે
જોઈ
ળકીએ છીએ.

અુંર્ઃસ્ત્રાલી ર્ુંત્ર :
અુંતઃષ્ડાલ એ વજીલોના ળયીયભાું અલ્
પ્રભાણભાું ફને છે . યુંત તે જદાું જદાું તુંત્રો તેભજ અુંગો ય
પ્રફ પ્રબાલ ધયાલે છે .
- તે વુંદેળાલાશક યવામણ છે .
- અુંતઃષ્ડાલો અુંતઃષ્ડાલી ગ્રુંનથભાુંથી ઉત્ન્ન થામ છે .
- અુંતઃષ્ડાલ ઉત્ન્ન કયતી ગ્રુંનથઓ અુંતઃષ્ડાલી ગ્રુંનથઓ
તયીકે ઓખામ છે .
- રોશીની વાથે બી અુંતઃષ્ડાલ જદા જદા અલમલો વધી
શોંચે છે . આ દયે ક અુંતઃષ્ડાલની અવય ણ જદી જદી
શોમ છે .
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ઊજાષનાું સ્લરૂો :
કોઈ ણ દાથષભાું યશે રી ઊજાષને વાભાન્મ યીતે ફે પ્રકાયભાું
લશેં ચી ળકામ :
(૧) નસ્થનતઊજાષ (Potential Energy)
(૨) ગનતઊજાષ (Kinetic Energy)
- દાથષની નસ્થનતને કાયણે તેભાું યશે રી ઊજાષને
નસ્થનતઊજાષ કશે છે .
- કોઈ ણ દાથષની ગનતને રીધે તેભાું યશે રી ઊજાષને
ગનતઊજાષ કશે છે .
- નસ્થનતઊજાષ અને ગનતઊજાષના વયલાાને દાથષની
માુંનત્રકઊજાષ (Mechanical Energy) કશે છે .
માુંવત્રકઊર્જત = વસ્થવર્ઊર્જત + ગવર્ઊર્જત
- દકયણો વાથે વુંકામેરી ઊજાષને પ્રકાળઊજાષ કશે છે .
લનસ્નત વૂમષભાુંથી પ્રકાળઊજાષ (Light Energy) ભેલીને
પ્રકાળવુંશ્લ
ે ણની દિમા લડે ોતાનો ખોયાક ફનાલે છે .
વૂમષપ્રકાળનો ઉમોગ કયી ખોયાકને યાુંધી ળકીએ છીએ,
ાણી ગયભ કયી ળકીએ છીએ.
ઊર્જત-સુંયક્ષર્નો વનમભ :
‘ઊજાષનો નાળ થતો નથી તેભજ તેને ઉત્ન્ન કયી
ળકાતી નથી, ભાત્ર ઊજાષનું સ્લરૂ ફદરામ છે . નલશ્વની કર
ઊજાષનો જથ્થો શુંભેળાું અચ યશે છે .’

ભાનલ દ્વાયા ફનાલલાભાું આલેરા દાથોને
ભાનલનનનભષત (ભાનલવનજષત) દાથો કશે છે .
કુ દયર્ી યે સા :
રૂ, યે ળભ, ળણ અને નાનમેયીના યે વા, કદયતી
યીતે ભી યશે છે .

રૂ

કાવભાુંથી રૂ છૂટું
ાડલાભાું આલે છે .
રૂભાુંથી
તાુંતાણાઓ
ખેંચી દોયો ફનાલલાભાું
આલે છે .

વતયાઉ કાડ, દોયા,
ઓનળકા, ગાદરાભાું
અને
શોનસ્ટરભાું
ાટાીંડી
તેભજ
વજીકર કોટન તયીકે
રૂનો ઉમોગ થામ છે .
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યે ળભ

ળણ

નાનમેયી
ના યે વા

ળેતૂયનાું લૃક્ષ ય
યે ળભના
કીડા
ઉછે યલાભાું આલે છે .
યે ળભના કીડાભાુંથી
કોળેટો
ફને
છે . કોળેટોભાુંથી
તાુંતણા છૂટા ાડી તાય
કાઢલાભાું આલે છે .
ળણના છોડને ઉછે યી તે
દયક્લ થતાું તેના
ઉયની છાર કાઢી તેને
સ્લચ્છ ફનાલી તેભાુંથી
યે વા તૈમાય કયલાભાું
આલે છે .
નાનમેયીના પભાુંથી
તેના યે વાને છૂટા
ાડલાભાું આલે છે .

યે ળભી
ગારીચા
ફનાલટભાું
થામ છે .

લષ્ડો,
લગેયેની
ઉમોગ

ળણના
યે વાનો
ઉમોગ દોયી, દોયડાું,
વૂતી, કુંતાન લગેયે
ફનાલલાભાું થામ છે .

કાથીની
દોયી,
ગરૂછનણમાું લગેયે
ફનાલલા ઉમોગી છે .

ભાનલવનવભતર્ (કૃ વત્રભ) યે સા :
કદયતી યે વા ય યાવામનણક પ્રદિમાઓ કયીને
કૃ નત્રભ યે વા ફનાલલાભાું આલે છે . નામરોન, ટે યેનરન,
એિે નરક લગેયે ભાનલનનનભષત યે વા છે .

નામરોન

ટે યેનરન

એિે નરક

દેખાલે યે ળભ જેલું
શોમ છે . નામરોન
ભજફૂત, વખત
અને
ાણી
અલયોધક છે .
આ યે વા ાણીનું
ળોણ કયતા ન
શોલાથી કડાું
ધોમા છી ખૂફ જ
ઝડથી વકાઈ
જામ છે .
કે ટરાક એિે નરક
યે વાઓ ઊન જેલા
શોમ છે .
કે ટરાક એિે નરક
યે વાઓ
કાચ
જેલા શોમ છે .

કાડ, ભોજાું, દોયી,
દોયડાું, ટામયની દોયી,
કાેટ,
ભાછરી
કડલાની
જા
લગેયેની ફનાલટભાું.
ળટષ , વાડી તેભજ
અન્મ
ોળાકના
કાડની ફનાલટભાું,
ાણીની
ાઈ,
લશાણોના ળઢ લગેયે
ફનાલલા લયામ છે .
તેનો ઉમોગ સ્લેટય,
ળાર,
ધાફા
ફનાલલાભાું
તેભજ
ફાયી – ફાયણાુંના
કાચ, ગ્રાવ, કયકાફી ફોટર લગેયેની
ફનાલટભાું થામ છે .
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પ્રાવસ્િક :
- શારના વભમભાું પ્રાનસ્ટકનો ભોટા પ્રભાણભાું ઉમોગ
થામ છે .
- ખનનજ તેર, કદયતી લામભાુંથી ભતા દાથો વાથેની
યાવામનણક પ્રદિમાથી પ્રાનસ્ટક ફનાલલાભાું આલે છે .
પ્રાવસ્િકના ગુર્ધભો :
- તે નનનષ્િમ અને ાણી અલયોધક છે . તેથી તેને કાટ કે
વડો રાગતો નથી.
- તે ઉષ્ભા ભુંદલાશક અને નલદ્યતનું અલાશક છે .
- તેને નલનલધ યુંગભાું ફનાલી ળકામ છે .
- તે લજનભાું શરકું શોલાથી શે યપે ય ભાટે ખૂફ જ વય છે .
- કે ટરાુંક પ્રાનસ્ટક નસ્થનતસ્થાક અને વખત ણ શોમ
છે .
પ્રાવસ્િકના ફે પ્રકાય છે :
(૧) થભોપ્રાનસ્ટક અને
(૨) થભોવેદટુંગ પ્રાનસ્ટક
(૧) થભોપ્રાવસ્િક :
- જે પ્રાનસ્ટક વાભાન્મ તાભાને ગયભ કયતાું નયભ ફને
અને ઠુંડું ાડતાું ભૂ નસ્થનતભાું આલે તેને થભોપ્રાનસ્ટક
કશે છે .

ોનરનલનાઈર
ક્રોયાઈડ
(PVC)
ોનરસ્ટામદયન

ોનરનથન

યે ઈનકોટ, શે ન્ડ ફેગ, ફોટર, ાઈ,
ગયખાું લગેયેની ફનાલટભાું લયામ
છે .
યભકડાું, ડોર, ટફ જેલાું ઘયગથ્થ
વાધનો
ફનાલલાભાું
ઉમોગી
છે . યે દડમો અને યે દિજયે ટયના ઉષ્ભા
અલયોધક બાગભાું, મુંત્રોના નગમય
લગેયે ફનાલલાભાું ઉમોગી છે .
નલદ્યત લામયના અલાશક આલયણ
તયીકે , નલનલધ થેરીઓ, ઘયગથ્થ
લયાળની ચીજોભાું, પ્રમોગળાાનાું
વાધનોભાું તેભજ ાણી છાુંટલાની
ાઈની ફનાલટભાું ઉમોગ થામ છે .

(૨) થભોસેદિુંગ પ્રાવસ્િક :
- જે પ્રાનસ્ટક ઊંચા તાભાને ગયભ કયલાથી નયભ ફને
અને ઠુંડું ાડતા ભૂ નસ્થનતભાું આલતા નથી; તેને
થભોવેદટુંગ પ્રાનસ્ટક કશે છે .
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ફેકરાઈટ
ભેરેભાઈન

ટે નરપોન, રાઈટની નસ્લચ, ઈરેકદટર ક
વાધનો ફનાલલાભાું ઉમોગી છે .
િોકયી, અનબ્રેકેફર ક-યકાફી, નલનલધ
પ્રકાયની ટરે , નલભાનના એનન્જનના કે ટરાક
બાગો લગેયેની ફનાલટભાું ઉમોગી છે .

પ્રાવસ્િક અુંગે ર્ેર્લર્ી
- પ્રાનસ્ટકનું કદયતી યીતે નલઘટન થતું નથી (જૈલ
અનલઘટનીમ). ભાટે તે શલા, ાણી અને જભીનને પ્રદૂનત
કયે છે .
- નકાભા પ્રાનસ્ટકને વગાલલાથી ઝેયી લામઓ પે રામ
છે , જે સ્લાસ્થ્મને નકવાન કયે છે .
- નકાભી પ્રાનસ્ટકની થેરીઓને કમાયે ક ળઓ ખોયાક
વાથે ખાઈ જલાથી ભૃત્મ ાભે છે .
- ખાદ્યદાથોનો વુંગ્રશ કયલા પ્રનતફુંનધત કયે ર
પ્રાનસ્ટકની થેરીઓનો ઉમોગ કયલો જોઈએ નશીં.
- 20 ભાઈિોનથી ાતા શોમ તેલા પ્રાનસ્ટક ઉમોગ ય
પ્રનતફુંધ ભૂકલાભાું આલેર છે .
- દયવામનક્રુંગ કયે રા પ્રાનસ્ટકનો ખાદ્યદાથષના ેદકુંગ
ભાટે ઉમોગ કયલો દશતાલશ નથી.
યફય :
યફયના ફે પ્રકાય છે :
(૧) કદયતી યફય
(૨) ભાનલનનનભષત (કૃ નત્રભ) યફય
(૧) કુ દયર્ી યફય :
યફયના ઝાડભાું છે દ ાડી તેભાુંથી ભેલામેરા
દગ્ધયવભાુંથી કદયતી યફય ફનાલલાભાું આલે છે .
(૨) ભાનલવનવભતર્ (કૃ વત્રભ) યફય :
કે ટરાક દાથોની કદયતી યફય વાથેની
યાવામનણક પ્રદિમાથી ભાનલનનનભષત યફય ભેલલાભાું
આલે છે . તેને કૃ નત્રભ યફય ણ કશે છે .
- કૃ નત્રભ યફય લધ ટકાઉ, નસ્થનતસ્થાક અને ભજફૂત
શોમ છે . તેના ય એનવડ જેલા જરદ દાથોની અવય
થતી નથી.
લલ્કે નાઈઝડ યફય :
- યફયને મોગ્મ તાભાને વલ્પય વાથે ગયભ કયીને
લલ્કે નાઈઝડ યફય ફનાલલાભાું આલે છે .
- આ પ્રકાયનું યફય લધ ભજફૂત અને નસ્થનતસ્થાક
શોમ છે .
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ઉમોગ :
- લાશનોનાું ટામય-ટ્યૂફ, ભળીનના ટ્ટા, શાથ-ગનાું
ભોજાું લગેયેની ફનાલટભાું.
- લાશનોનાું ટામય ટ્યૂફભાું ાકું ુંક્ચય ફનાલલાભાું ણ
તે ઉમોગી છે .
લાશનોનાું ટામયને વગાલલાથી પ્રદૂણ થામ.
તેથી તેને વગાલલાના ફદરે તેનો ઉમોગ જૂ ના ટામયના
દયેદયુંગ કાભભાું તથા ફૂટ, ચુંરના વોર લગેયે
ફનાલલાભાું કયલો જોઈએ.
વનમોવપ્રન યફય :
- આ યફય ઉય એનવડ, ેટરોર જેલા જરદ દાથોની
અવય થતી નથી. તેભજ ઊંચા તાભાને સ્થામી યશે છે .
ઉમોગ :
- ઈરેકદટર ક કે ફર, ભળીનના ટ્ટા, ખનનજ તેર દયલશન
ભાટે ની ાઈ, કન્લેમય ફેલ્ટ તેભજ છાકાભના યોરયભાું
નનમોનપ્રન યફયનો ઉમોગ થામ છે .
કાર્ :
- કાચ નવનરકા (યે તી), વોડાએળ (વોદડમભ કાફોનેટ),
ચૂનાનો થ્થય લગેયેનું નભશ્રણ છે . આ નભશ્રણને ઊંચા
તાભાને ગયભ કયી એકયવ પ્રલાશી ફન્મા છી તેને ઠુંડું
ાડતાું કાચ ફને છે .
કાચના વાભાન્મ ગણધભો :
૧. તે ાયદળષક દાથષ છે .
૨. તે વાભાન્મ યીતે ફયડ શોમ છે .

યુંગીન કાચ
પ્રકાળીમ
કાચ
ફરેટપ્રૂપ
કાચ
પોટોિોનભક
કાચ

ઓનપ્ટકર
પાઈફય

યુંગફેયુંગી લસ્તઓ, ફાયીના કાચ અને
કૃ નત્રભ યત્નો ફનાલલાભાું લયામ છે .
ચશ્ભાું, કે ભેયા, ટે નરસ્કો, ભાઈિોસ્કોભાું
લયામ છે .
આ કાચ ભજફૂત શોમ છે . નલભાન અને
કે ટરાુંક લાશનોની ફાયીઓભાું લયામ છે .
આ પ્રકાયના કાચનો ઉમોગ વૂમષપ્રકાળથી
યક્ષણ ભેલલાનાું વાધનોભાું થામ છે . ગોગલ્વ (ચશ્ભાું)ભાું પોટોિોનભક કાચ
લયામ છે .
એન્ડોસ્કોભાું,
વુંદેળાું
લશનભાું,
યભકડાઓભાું, વળોબનની લસ્તઓ
લગેયેભાું ઓનપ્ટકર પાઈફય લયામ છે .
44

Science and Technology Textbooks
Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441

ગ્રાવલર
(કાચનું
ઊન)
યે વામક્ત
ટપન ગ્રાવ
(Toughen
Glass)

આ કાચ ઉષ્ભા અલયોધક શોલાથી તેનો
ઉમોગ યે દિજયે ટય, ઈરેકદટર ક વગડી,
થભોવ, વોરય લોટયશીટય તેભજ
ઓલનભાું થામ છે .
આ પ્રકાયનો કાચ ભજફૂત શોમ છે . તેનો
ઉમોગ લાશનોના કાચ તયીકે , ગાણ
ભાટે , યે દિજયે ટયના અુંદયના ખાનાઓભાું
તેભજ આધનનક ભકાનોની ફશાયની
દીલારોભાું થામ છે .

કાગ :
વૌપ્રથભ કાગની ફનાલટભાું ચીથયાું, નકાભી
થઈ ગમેરી ભાછરી કડલાની જા, ફયછટ યે વા અને
ઘાવનો ઉમોગ થતો શતો. ત્માયફાદ ાણીભાું થતું ઘાવ,
દોયા, ળેયડીના કૂ ચા, એસ્ફેસ્ટોવ જેલા યે વાલાા
દાથોનો ઉમોગ થતો શતો, શારના વભમભાું લૃક્ષોના
યે વાભાુંથી કાગ ફનાલામ છે .
કાગની જરૂદયમાત લધતી જ ગઈ. આથી કાગ
ફનાલલા ભાટે લધ ને લધ લૃક્ષો કાલાની પયજ ડી અને
જગું રો ઘટી ગમાું. દયણાભે કદયતી વુંતરન જોખભામું છે .
તેથી કાગનો નલલેકૂલકષ ઉમોગ કયલાની આણી પયજ
છે . આણે કાગનું નઃનનભાષણ કયી તેનો પયી પયીને
ઉમોગ કયલો જોઈએ.
કાગનુું ુનઃ વનભાતર્ (દયસામવક્રુંગ) :
લયામેરા કાગને ઓગાી – ભાલો ફનાલીને
તેભાુંથી નલા કાગ ફનાલલાની દ્ધનતને કાગનું
નઃનનભાષણ (દયવામનક્રુંગ) કશે છે .
- આ યીતે લયામેરા નકાભા કાગભાુંથી નલા કાગ
ફનાલલાભાું આલે છે .
- દયવામકર કયે રા કાગ લાયલાથી નલાું લૃક્ષો
કાલાની જરૂય ડતી નથી. જેથી માષલયણનું વુંતરન
જલાઈ યશે છે .
નલાું લૃક્ષોના યે વાભાુંથી ફનાલેર 1 ટન કાગ
કયતાું નકાભા કાગભાુંથી ફનાલેર 1 ટન કાગથી નીચે
ભજફના પામદા થામ છે :
- 17 લૃક્ષ ફચાલી ળકામ છે .
- 1100 દકરોલોટ ઊજાષ (એક ઘયભાું છ ભદશના લયામ
તેટરી) ફચાલી ળકામ છે .
- 26000 નરટય ાણી ફચે છે .
- શલા પ્રદૂનત કયતાું 27 દકગ્રા જેટરાું દ્રવ્મોનો લયાળ
અટકે છે .
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- એક જલાફદાય નાગદયક તયીકે આણે 4Rના નવદ્ધાુંત
(1) Reduce (2) Reuse (3) Recycle (4) Recover ને
ધ્માનભાું યાખી દાથોનો ઉમોગ કયલો જોઈએ.
- કાગની ફુંને ફાજ રખો.
- લયામેરા કાગભાુંથી થેરીઓ ફનાલો.
- ગમા લષની અડધી બયે રી નોટફકો પેં કી ન દો. ગનણતના
દાખરાની પ્રેકદટવ કયલાભાું કે દય-ફાઈનન્ડુંગ કયાલી નલી
નોટફક ણ ફનાલી ળકામ.
- લયામેરા કાગો ળાા કે ખાનગી ઉદ્યોગ લગષને
આલા, જેથી તેઓ કાગનો નલનલધ ઉમોગ કયળે.
કબપ્મૂટયભાું એક ફાજ લયામેરા કાગોની ાછની
ફાજ લાયી ળકામ.

- શાડકાુંલાાું જે પ્રાણીઓ શલાભાું ઊડી ળકે છે તેભને
ખેચય (Avion) પ્રાણીઓ કશે છે .
- જે પ્રાણીઓ ાણીભાું યશે છે તેભને જચય (Aquatic)
પ્રાણીઓ કશે છે .
- જે પ્રાણીઓ જભીન ય યશે છે તેભને બૂચય (Terrestrial)
પ્રાણીઓ કશે છે .
- જે પ્રાણીઓનાું અગ્ર ઉાુંગોનું ાુંખોભાું રૂાુંતય થમું શોમ
તથા શાડકાું ધયાલતાું શોમ તે જ ખેચય કશે લામ. ભાખીભચ્છય કીટક લગષભાું આલતાું વજીલ છે .
- લાગો (ચાભાચીદડમું)ને ાુંખ છે . તે શલાભાું ઊડી ળકે
છે અને શાડકાુંલાું વજીલ છે . તે ફચ્ચાુંને જન્ભ આતું
શોલાથી વસ્તન લગષનું પ્રાણી ગણામ છે .
અનુકૂરન :
‚ફદરાતા માષલયણ વાથે ોતાનાભાું જરૂયી
પે યપાયો કયી વપતાૂલષક જીલન જીલલાની વજીલોની
ક્ષભતાને અનકૂ રન કશે છે .‛
લૃક્ષાયોહી પ્રાર્ીઓ :
- લૃક્ષ ય યશે તાું પ્રાણીઓ લૃક્ષાયોશી પ્રાણીઓ કશે લામ છે .
જેલાું કે નખવકોરી, કાચીંડો, લાુંદયો.
યર્લાસી પ્રાર્ીઓ :
- યણપ્રદેળભાું યે તી ખૂફ શોમ છે અને લૃક્ષો ઓછાું કે
નદશલત્ શોમ છે , ત્માું ાણીની અછત શોમ છે . ખૂફ જ
ગયભી ડે છે . આ ફધાું કાયણોવય ત્માું લવતાું
પ્રાણીઓભાું નલનળષ્ટ પ્રકાયનું અનકૂ રન જોલા ભે છે .
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- યણના વા, ઉંદય, લીંછી લગેયે પ્રાણીઓની ળયીય
યચનાભાું નલનળષ્ટતા જોલા ભે છે .
- યણની ગયભ યે તીભાું ઘોડા જેલા પ્રાણીઓ ચારી ળકતાું
નથી. યણભાું જલા ભાટે ભવાપયી ભાટે ભાત્ર ઊંટનો ઉમોગ
કયલાભાું આલે છે .
- તે ખૂફ ઓછા ાણીથી રાુંફો વભમ ચરાલી ળકે છે .
- તેના ળયીયનો યુંગ યણની યે તી ને ભતો આલે છે .
- ગયોીની છૂટી ડી ગમેર ૂછ
ું ડીની જગ્માએ નલી
ૂુંછડીનું વજષન થામ છે .
- કે ટરીક લનસ્નત ખૂફ ઓછા ાણીભાું ણ જીલન
ટકાલી યાખી નલકાવ ાભી ળકે છે . આલી લનસ્નતને
‘ળષ્કોદનબદ (Xerophyte) લનસ્નત’ કશે છે . દા.ત.,
ફોયડી, આકડો, ફાલ.
- કે ટરીક લનસ્નત ભાત્ર ાણીભાું જ નલકાવ ાભી ળકે
છે . તેને ઊગલા ભાટે જભીનની જરૂય ડતી નથી. આલી
લનસ્નતને ‘જરોદનબદ (Hydrophyte) લનસ્નત’ કશે છે .
દા.ત., કભ, નળુંગોડા, ફાભ, ભનીલેર.
- કે ટરીક લનસ્નતને પ્રભાણવય ાણી ભે તે જરૂયી છે .
આલી લનસ્નતને ‘ભધ્મોદનબદ (Mesophyte) લનસ્નત’
કશે છે . દા.ત., રીભડો, ફાયભાવી, આુંફો.
- યણ જેલા વૂકા પ્રદેળભાું જ્માું ાણીનું પ્રભાણ ખૂફ ઓછું
શોમ છે , ખૂફ ગયભી ડે છે ; તેલી જગ્માએ ળષ્કોદનબદ
લનસ્નત ઊગી નીકે છે .
આલી લનસ્નતનું ભૂતુંત્ર વનલકનવત અને
જભીનભાું ઊંડે વધી નલસ્તયે રું શોમ છે , જેથી તે ઊંડે થી
ાણી ળોી ળકે છે . ાન નાનાું અને ઓછાું શોમ છે , જેથી
ફાષ્ોત્વજષન ઘટે છે અને ાણીનું પ્રભાણ જલાઈ યશે છે .
- કે ટરીક લનસ્નતભાું ણષનું રૂાુંતય કાુંટાભાું થમેરું જોલા
ભે છે .
- આલી ણષ લગયની લનસ્નતભાું પ્રકાુંડ રીરું, ભાુંવર
અને દદાય શોમ છે , જે ાણી અને ખોયાકનો વુંગ્રશ કયે
છે . દા.ત., પાપડાથોય
- કે ટરીક લનસ્નત તાલ કે વભદ્ર (દદયમા)ભાું ઊગી
નીકેરી જોલા ભે છે . ાણીભાું ઊગલા ભાટે તેભનાભાું
કે ટરીક નલનળષ્ટતાઓ જોલા ભે છે .
જેભ કે ,
- તેભનાું ાન ાણીભાું જ યશે છે , છતાું કોશલાઈ જતાું નથી.
- ાણી ૂયતા પ્રભાણભાું ભે છે . તેથી ભૂતુંત્ર
અલ્નલકનવત શોમ છે .
- આલી લનસ્નતના પ્રકાુંડ ાણી વાથે શરનચરન કયી
ળકે તેલાું ોરાું, ાતાું અને નફાું શોમ છે .
- કે ટરીક જરોદનબદ લનસ્નતનાું ણો શોાું અને ભોટાું
શોમ છે , જેથી તે ાણીની વાટી ય યશી પ્રકાળવુંશ્લ
ે ણ
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કયી ળકે . દા.ત., કભ અને નળુંગોડા.
- આભાુંની કે ટરીક લનસ્નતનાું ભૂ જભીનને અડકે રાું
શોમ છે , તો કે ટરાુંક ાણીભાું ભક્ત યીતે રટકતાું યશે છે .
‘લયાહ વભદહય’ નાભના બાયતીમ લૈજ્ઞાનનક જે તે
નલસ્તાયની લનસ્નતનું અલરોકન કયી કમાું ખોદલાથી
ાણી નીકળે અને કમાું ખોદલાથી કદયતી તેર
નીકળે..... તે કશી ળકતા શતા.
- દેડકો ળીતરૂનધય ધયાલતું પ્રાણી છે . (ળયીયનું તાભાન
એકવભાન યશે તું નથી – અવભતાી) નળમાા દયનભમાન
તે જભીનભાું ઉંડે વધી ખોદીને ત્માું યશે છે , જેને ળીતવભાનધ
કશે છે . તે જ યીતે ઉનાાભાું બૂગબષભાું ઉંડે જામ છે અને ત્માું
યશે છે , જેને ગ્રીષ્ભ વભાનધ કશે છે . આ વભમ દયનભમાન
પે પવાું દ્વાયા શ્વાવ રેલાનું ફુંધ થામ છે . જ્માયે ચાભડી
દ્વાયા શ્વવન ચાર યશે છે . આ અલસ્થાઓ દયનભમાન
શ્વવનની આ દ્ધનત ભાત્ર દેડકાભાું જ જોલા ભે છે .

પ્રકાળનું દકયણ ાતા ાયદળષક ભાધ્મભ (Rarer
Medium)ભાુંથી ઘટ્ટ ાયદળષક ભાધ્મભ (Denser Medium)
ભાું દાખર થામ ત્માયે ફે ભાધ્મભોને છૂટી ાડતી વાટી
ાવે વશે જ લાુંક લે છે . પ્રકાળના દકયણની આ ઘટનાને
પ્રકાળનું લિીબલન (Refraction of Light) કશે છે .
લક્રીબલનના વનમભો (Laws of Refraction) :
(૧) આાતદકયણ અને લિીબૂતદકયણ રુંફની વાભ-વાભે
અને જદા જદા ભાધ્મભભાું શોમ છે .
(૨) જ્માયે પ્રકાળનું દકયણ ાતા ભાધ્મભભાુંથી ઘટ્ટ
ભાધ્મભભાું દાખર થામ ત્માયે રુંફ તયપ વશે જ લાુંક લે
છે , અને ઘટ્ટ ભાધ્મભભાુંથી ાતા ભાધ્મભભાું દાખર થામ
ત્માયે રુંફથી વશે જ દૂય જામ છે .
(૩) વાટી ય રુંફરૂે ડતાું દકયણનું લિીબલન થતું
નથી.
(૪) આાતદકયણ, લિીબૂતદકયણ અને વાટી ય દોયે ર
રુંફ – ત્રણે એક જ વભતરભાું આલેરાું શોમ છે .
િભ ભાધ્મભ
૧ ળૂન્માલકાળ / શલા
૨ કાચ
(વાદો
ાયદળષક કાચ)
૩ ાણી

પ્રકાળનો લેગ
3,00,000 km / second
1,80,000 km / second
2,25,000 km / second
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ળૂન્માલકાળભાું પ્રકાળનો લેગ વૌથી લધ જોલા
ભે છે . જ્માયે અન્મ ભાધ્મભોભાું ઓછો છે . આભ,
ાયદળષક ભાધ્મભોભાું ણ પ્રકાળનો લેગ જદો જદો શોલાથી
જ્માયે પ્રકાળનું દકયણ એક ભાધ્મભભાુંથી ફીજા ભાધ્મભભાું
દાખર થામ છે ; ત્માયે તેનો લેગ ફદરામ છે . તેથી તેનું
લિીબલન થામ છે .
પ્રકાળના લિીબલનનું ભા લિીબલનાુંક
(Refractive Index) દ્વાયા જાણી ળકામ છે .
ળૂન્માલકાળભાું પ્રકાળનો લેગ અને આેર
ભાધ્મભભાું પ્રકાળના લેગના ગણોત્તયને તે ાયદળષક
ભાધ્મભનો નનયેક્ષ લિીબલનાુંક કશે છે .
ભાધ્મભનો નનયેક્ષ લિીબલનાુંક

ોટે નળમભ
યભેંગેનેટ

કયર્ાું
વલઘિન ોટે નળમભ
ભેંગેનેટ

ળૂન્માલકાળભાું પ્રકાળનો લેગ
આેર ભાધ્મભભાું પ્રકાળનો લેગ

તેની વુંજ્ઞા ( η ) ઈટા છે .
પ્રકાળનું દકયણ જ્માયે એક ભાધ્મભભાુંથી ફીજા
ભાધ્મભભાું દાખર થામ ત્માયે નનયેક્ષ (Absolute)
લિીબલનાુંક ગણલાને ફદરે તેનો વાેક્ષ લિીબલનાુંક
ગણલાભાું આલે છે . જેભ કે શલાભાુંથી કાચના ભાધ્મભભાું
દાખર થતા પ્રકાળના દકયણનો લિીબલનાુંક વૂત્ર ભજફ
ળોધલો શોમ તો તેનો વાેક્ષ લિીબલનાુંક નીચે ભજફ
ગણી ળકામ.
શલાની વાેક્ષે કાચનો લિીબલનાુંક

શલાભાું પ્રકાળનો લેગ
કાચભાું પ્રકાળનો લેગ

ભાટે શલા η ાણી = 1.66
જ્માું શલા η ાણી શલાની વાેક્ષે કાચનો
લિીબલનાુંક કશે લામ છે .
- જેભ ભાધ્મભના લિીબલનાુંકનું ભૂલ્મ લધ તેભ તે
ભાધ્મભભાું પ્રકાળના દકયણનું લિીબલન લધ શોમ છે .

એકભ ૧
એકભ ૨
એકભ ૩
એકભ ૪
એકભ ૫
એકભ ૬
એકભ ૭
એકભ ૮
એકભ ૯

શલાભાું કે ટરાક લામઓ યશે રા છે . જેલાું કે
ઓનક્વજન, કાફષન ડામોક્વાઈડ, શાઈડર ોજન, નાઈટર ોજન
લગેયે. આ લામઓ વજીલવૃનષ્ટ ભાટે ખૂફ ભશત્ત્લનાું છે .
યાસામવર્ક પ્રદક્રમા :
2KMnO4
ગયભ K2MnO4 + MnO2 + O 
2

લામઓની ફનાલટ
આનવલમ યચના
ધાત-અધાત
રેન્વ
પ્રજનનતુંત્ર અને ઉત્વજષનતુંત્ર
દશન
અનશ્ભ ફતણ
વૌય ઉકયણો
માષલયણની જાલણી
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ભેંગેનીઝ
ડામોક્વા
ઈડ

ઓનક્વ
જન
લામ

ઓનક્વજન લામને પ્રાણલામ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
બૌવર્ક ગુર્ધભો :
- ઓનક્વજન યુંગશીન, ગુંધશીન અને સ્લાદશીન લામ છે .
- ાણીભાું અલ્ દ્રાવ્મ છે .
- દશનોક લામ છે .
યાસામવર્ક ગુર્ધભો (Chemical Properties) :
- ધાતઓની ઓનક્વજન વાથે પ્રદિમા થલાથી ધાતના
ઓક્વાઈડ ફને છે .
2Mg
+
O2
2MgO


ભેંગ્નેનળમભ
ઓનક્વજન
ભેગ્નેનળમભ
ઓક્વાઈડ
- ધાતઓના ઓક્વાઈડ ાણી વાથે પ્રદિમા કયી ધાતના
શાઈડર ોક્વાઈડ ફનાલે છે .
MgO
+
H2O
Mg(OH)2


ભેંગ્નેનળમભ
ાણી
ભેગ્નેનળમભ
ઓક્વાઈડ
શાઈડર ોક્વાઈડ
- અધાતની ઓનક્વજન વાથે પ્રદિમા થલાથી અધાતના
ઓક્વાઈડ ફને છે .
S
+
O2
SO2


વલ્પય
ઓનક્વજન
વલ્પય
ડામોક્વાઈડ
- અધાતના ઓક્વાઈડની ાણી વાથે પ્રદિમા કયી
એનવડ ભે છે .
SO2
વલ્પય
ડામોક્વાઈડ

+

H2O
ાણી




H2SO3
વલ્ફ્મયવ
એનવડ
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ઓવક્સજનના ઉમોગો (Uses of Oxygen) :
- દયે ક વજીલ શ્વવનભાું ઓનક્વજન લામનો ઉમોગ કયે
છે . ાણીભાું દ્રાવ્મ થતો શોલાથી જચય પ્રાણીઓ શ્વવન
ભાટે દ્રાવ્મ ઓનક્વજન રે છે .
- ન્મભોનનમા અને પે પવાુંના યોગોથી ીડાતા દયદીઓ
ભાટે ઓનક્વજન આતા ખાવ પ્રકાયના ું ફનાલલાભાું
આલે છે . જેભાું ઉય ગોઠલેરો લાલ્લ દફાલતાું વોદડમભ
ેયોક્વાઈડ અને ાણી લચ્ચે પ્રદિમા થઈ ઓનક્વજન
લામ ભક્ત થામ છે . આ યીતે ભક્ત થતા ઓનક્વજન દ્વાયા
દયદી તાત્કાનરક યાશત ભેલી ળકે છે .
- ઊંચું તાભાન ભેલી ળકામ તેલી ઓનક્વ-શાઈડર ોજન
જ્મોત (28000 વે), ઓનક્વ-એવેદટરીન જ્મોત (31000 –
33000 વે) ઉત્ન્ન કયલા ભાટે ઓનક્વજનનો ઉમોગ થામ
છે . આ જ્મોતની ભદદથી ધાત કાી ળકામ છે અથલા
ધાતને જોડી (લેનલ્ડુંગ) ળકામ છે .
- ક્રોદયન, નાઈદટર ક એનવડ, વલ્ફ્મદયક એનવડ લગેયેના
ઉત્ાદનભાું ઓનક્વજન જરૂયી છે .
ઓવક્સજન ફનાલિની અન્મ ફે યીર્ નીર્ે ભુજફ છે
:
ોટે નળમભ ક્રોયે ટ (KClO3) અને ભેંગેનીઝ ડામોક્વાઈડ
(MnO2)નું નભશ્રણ 5 : 1 ના પ્રભાણભાું રઈ ગયભ કયતાું
ઓનક્વજન લામ ભે છે .
વોદડમભ ેયોક્વાઈડ (Na2O2) રઈ તેભાું ધીભે
ધીભે ાણી ઉભેયલાથી ઓનક્વજન લામ ભક્ત થામ છે .

યાસામવર્ક પ્રદક્રમા : કાફષન ડામોક્વાઈડની કે નલ્ળમભ
શાઈડર ોક્વાઈડ વાથેની પ્રદિમાથી કે નલ્ળમભ કાફોનેટ અને
ાણી ભે છે .
Ca(OH)2 +
CO2
H2O

 CaCO3 +
કે નલ્ળમભ
શાઈડર ોક્વાઈડ

CaCO3 +
કે નલ્ળમભ
કાફોનેટ

2HCl
શાઈડર ોક્રોદયક
એનવડ




CaCl2 +

H2O + CO2


કે નલ્ળમભ
ક્રોયાઈડ

ાણી

કાફષન
ડામો
ક્વાઈડ

આ લામને અુંગાયલામ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
બૌવર્ક ગુર્ધભો (Physical Properties) :
- તે યુંગશીન, ગુંધશીન અને સ્લાદશીન લામ છે .
- તે ાણીભાું અલ્દ્રાવ્મ છે .
- તે અન્મ લામ કયતાું બાયે લામ છે .
- તે દશનોક લામ નથી.
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કે નલ્ળમભ
કાફોનેટ

ાણી

યાસામવર્ક પ્રદક્રમા : કાફષન ડામોક્વાઈડની કે નલ્ળમભ
કાફોનેટ અને ાણી વાથેની પ્રદિમાથી કે નલ્ળમભ
ફામકાફોનેટ ફને છે .
CaCO3 + H2O +
CO2

 Ca(HCO3)2
કે નલ્ળમભ
કાફોનેટ

કાફષન
ડામોક્વાઈડ

ાણી

કે નલ્ળમભ
ફામકાફોનેટ

- લધ દફાણે કાફષન ડામોક્વાઈડની ાણી વાથે પ્રદિમા
થલાથી કાફોનનક એનવડ ભે છે .
CO2
+
કાફષન
ડામોક્વાઈડ

H2O
ાણી




H2CO3
કાફોનનક એનવડ

- કાફષન ડામોક્વાઈડની ધાતના ઓક્વાઈડ વાથેની
પ્રદિમાથી ધાતના કાફોનેટ ભે છે .
MgO
ભેગ્નેનળમભ
ઓક્વાઈડ

યાસામવર્ક પ્રદક્રમા (Chemical Reaction) :

કાફષન
ડામોક્વાઈડ

+

CO2

MgCO3




કાફષન
ડામોક્વાઈડ

ભેગ્નેનળમભ
કાફોનેટ

- કાફષન ડામોક્વાઈડની વોદડમભ શાઈડર ોકવાઈડ વાથેની
પ્રદિમાથી ાણીભાું દ્રાવ્મ વોદડમભ કાફોનેટ (ધોલાનો
વોડા) અને વોદડમભ ફામકાફોનેટ (ખાલાનો વોડા) ફને
છે .
2NaOH
+ CO2
H2O

 Na2CO3 +
વોદડમભ
શાઈડર ોક્વાઈડ

કાફષન
ડામોક્વાઈડ

Na2CO3 + H2O +
વોદડમભ
કાફોનેટ

ાણી

CO2
કાફષન
ડામોક્વાઈડ

વોદડમભ
કાફોનેટ



ાણી

2NaHCO3
વોદડમભ
ફામકાફોનેટ
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- કાફતન ડામોક્સાઈડના ઉમોગો (Uses of Carbon
Didoxide) :
- લનસ્નતભાું પ્રકાળવુંશ્લેણની દિમા ભાટે
- આગ ઓરલલા ભાટે
- ઈડરી, ઢોંવા, લગેયેભાું આથો રાલલા ભાટે
- વોડાલોટય જેલાું ઠુંડાું ીણાુંની ફનાલટભાું
- ઘન કાફષન ડામોક્વાઈડ વૂકા ફયપ તયીકે ઓખામ
છે , જે ઠુંડક ઉત્ન્ન કયલા ભાટે ઉમોગી છે .
- કડાું ધોલા ભાટે નો વોડા Na2CO3 (વોદડમભ કાફોનેટ)
ફનાલલાભાું
- યવોઈભાું ઉમોગી ખાલાનો વોડા NaHCO3 (વોદડમભ
ફામકાફોનેટ) ફનાલલાભાું
- અનગ્નળાભક તયીકે કાફષન ડામોક્વાઈડ લામના
નવનરન્ડય, ેટરોરું, ભોટા ળો-રૂભ, નવનેભાઘય,
વીએનજી ું તેભજ વબાગૃશો લગેયે જેલાું જાશે યસ્થોએ
જોલા ભે છે .
- અનગ્નળાભક એક રોખુંડનું નવનરન્ડય શોમ છે . જેભાું
વોદડમભ કાફોનેટ અથલા વોદડમભ ફામકાફોનેટનું
જરીમ દ્રાલણ બયે રું શોમ છે . તેના ઉયના બાગભાું કાચની
ફોટર શોમ છે . જેભાું વાુંદ્ર વલ્ફ્મદયક એનવડ અથલા
શાઈડર ોક્રોદયક એનવડ બયે રો શોમ છે . ફોટરની વાથે
ધાતની એક કડી શોમ છે . જેનો એક બાગ ઉયના બાગ
તયપ (ફશાય તયપ) યશે રો શોમ છે . લામ ઉયના બાગ
તયપથી યફયની ની ભાયપતે ફશાય આલે છે . જ્માયે
આગ રાગે ત્માયે ધાતની કડીને અથડાલલાભાું આલે છે .
જેથી તેનો એક બાગ ફોટરને તોડી નાખે છે . જેભાું બયે રો
એનવડ એ દ્રાલણભાું બે છે . આભ એનવડની વોદડમભ
કાફોનેટ અથલા વોદડમભ ફામકાફોનેટ વાથે પ્રદિમા થઈ
કાફષન ડામોક્વાઈડ લામ ફને છે . આ લામ ખૂફ જ લેગથી
ફશાય નીકે છે અને આગ ઓરલલા ભાટે ભદદરૂ ફને છે .
- કે નલ્ળમભ કાફોનેટની જગ્માએ વોદડમભ કાફોનેટ
અથલા વોદડમભ ફામકાફોનેટનો ઉમોગ કયી કાફષન
ડામોક્વાઈડ લામ ફનાલી ળકામ છે .
યાસામવર્ક પ્રદક્રમા :
Mg

+

ભેગ્નેનળમભ

Fe
આમનષ

2HCl




શાઈડર ોક્રોદયક
એનવડ

+

2HCl
શાઈડર ોક્રોદયક
એનવડ

MgCl2 +
ભેગ્નેનળમભ
ક્રોયાઈડ




FeCl2 +
આમનષ
ક્રોયાઈડ

H2 
શાઈડર ોજન

H2 
શાઈડર ોજન
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બૌવર્ક ગુર્ધભો :
- તે યુંગશીન, ગુંધશીન અને સ્લાદશીન લામ છે .
- તે અન્મ લામ કયતાું શરકો લામ છે .
- તે દશનળીર લામ છે .
યાસામવર્ક ગુર્ધભો (Chemical Properties) :
- કે ટરીક વદિમ ધાતઓ જેલી કે વોદડમભ, ોટે નળમભ,
કે નલ્ળમભ લગેયે શાઈડર ોજન વાથેની પ્રદિમાથી ધાતના
શાઈડર ાઈડ ફનાલે છે .
2Na
+
H2
2NaH


વોદડમભ

શાઈડર ોજન

વોદડમભ શાઈડર ાઈડ

- અધાત તત્ત્લોની શાઈડર ોજન વાથેની પ્રદિમાથી અધાતના
શાઈડર ાઈડ ફને છે .
Cl2
+
H2
2HCl


કરોદયન

શાઈડર ોજન

શાઈડર ોજન ક્રોયાઈડ

હાઈડર ોજનના ઉમોગો (Uses of Hydrogen) :
- શાઈડર ોજન લામનો ઉમોગ ફતણ તયીકે અને નલદ્યત
ભેલલા થામ છે .
- તે શલા કયતાું શરકો લામ શોલાને કાયણે શલાની ઉયના
લાતાલયણના અભ્માવ ભાટે લયાતા ફરૂનભાું ઉમોગી
છે .
નાઈિર ોજન :
યાસામવર્ક પ્રદક્રમા (Chemical Reaction) :
NH4Cl
એભોનનમભ
ક્રોયાઈડ

NH4NO2
એભોનનમભ
નાઈટર ાઈટ

+

NaNO2
વોદડમભ
નાઈટર ાઈટ
Δ







NH4NO2 +
એભોનનમભ
નાઈટર ાઈટ

N2 
નાઈટર ોજન લામ

+

NaCl
વોદડમભ
ક્રોયાઈડ

2H2O
ાણી

બૌવર્ક ગુર્ધભો :
- તે યુંગશીન, ગુંધશીન તેભજ સ્લાદશીન લામ છે .
- તે દશનળીર કે દશનોક નથી.
યાસામવર્ક ગુર્ધભો (Chemical Properties) :
- તે અન્મ તત્ત્લો વાથે મોગ્મ દયનસ્થનતભાું વુંમોજનો
ફનાલે છે .
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- નાઈટર ોજન ઓનક્વજન વાથે વુંમોજાઈને નાઈદટર ક
ઓક્વાઈડ ફનાલે છે . લધ ઓનક્વજન વાથે વુંમોજાઈને
નાઈટર ોજન ડામોક્વાઈડ ફનાલે છે .
N2
+ O2
2NO


નાઈટર ોજન
ઓનક્વજન
નાઈદટર ક ઓક્વાઈડ
2NO
નાઈદટર ક
ઓક્વાઈડ

+ O2
ઓનક્વજન




2NO2
નાઈટર ોજન
ડામોક્વાઈડ

નાઈટર ોજન ડામોક્વાઈડ ાણીભાું દ્રાવ્મ થઈ નાઈદટર ક
એનવડ ફનાલે છે .
નાઈિર ોજનના ઉમોગો (Uses of Nitrogen) :
- એભોનનમા, નાઈદટર ક એનવડ, કે નલ્ળમભ વાઈનેભાઈડ,
મદયમા જેલાું યવામણો ફનાલલા ભાટે તે જરૂયી છે .
- નનનષ્િમ લાતાલયણ તૈમાય કયલા ભાટે જરૂયી છે . જેભ કે
જ્લરનળીર પ્રલાશી ઉય શલાને ફદરે ભાત્ર નાઈટર ોજન
લામ બયે રો શોમ તો આગ રાગલાની ળક્મતા ઓછી થઈ
જામ છે .
- તે શલાભાું ઓનક્વજનની દિમાળીરતાને ઓછી કયે છે .
- દપલ્ભ, નાટકોભાું કૃ નત્રભ ધભાડો કે લાદો દળાષલલા ભાટે
નાઈટર ોજનનો ઉમોગ થામ છે .
- કઠો જેલી કે ટરીક લનસ્નતનાું ભૂ શલાભાું યશે રા
નાઈટર ોજનનો ઉમોગ કયી પ્રોટીનવબય ખોયાક ફનાલે છે .
- કે ટરાુંક લાશનોનાું ટામયોની ટ્યૂફભાું નાઈટર ોજન લામનો
ઉમોગ થામ છે .

- અનતવૂક્ષ્ભ કણ યભાણ (Atom) તયીકે ઓખામ છે .
યભાણ અનતવૂક્ષ્ભ શોલાથી વૂક્ષ્ભદળષક મુંત્ર લડે ણ જોઈ
ળકાતા નથી.
- એકવયખા યભાણઓના વભૂશને તત્ત્લ કશે છે . તત્ત્લનો
ામાનો ભૂબૂત ઘટક યભાણ છે .
- યભાણની ભધ્મભાું આલેરા ગોાકાય બાગને
યભાવલીમ કે ન્દ્ર (Nucleus) કશે છે . તે નાનબ તયીકે ણ
ઓખામ છે . યભાણ કે ન્દ્રભાું પ્રોટોન અને ન્મૂટરોન
નાભના ફે પ્રકાયના કણો આલેરા શોમ છે .
- યભાવલીમ કે ન્દ્રની પયતે ઈરેકટર ોન નાભના કણો
ોતાના ગોાકાય ચોક્કવ ભાગષભાું દયભ્રભણ કયતા શોમ
છે . આ ગોાકાય ભાગષ કક્ષા તયીકે ઓખામ છે .
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- પ્રોટોન ધનલીજબાદયત કણ છે . ઈરેકટર ોન
ઋણલીજબાદયત કણ છે , જ્માયે ન્મૂટરોન લીજબાય-નલદશન
કણ છે .
લષ 2006ભાું International Astronomical Union
(IAU) દ્વાયા ગ્રશની નલી વ્માખ્મા આલાભાું આલી. પ્રૂટો
આ વ્માખ્માભાું ફુંધફેવતો ન શોમ તે શલે વૂમષભુંડના ગ્રશ
તયીકે ઓખલાભાું આલતો નથી. ણ તેને લાભન ગ્રશ
(Dwarf Planet) તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
- પ્રોટોન અને ન્મટર ોન પ્રભાણભાું ઘણા બાયે કણો છે , જ્માયે
ઈરેકટર ોન તેભના પ્રભાણભાું ખૂફ શરકા શોમ છે .
- ઋણબાદયત ઈરેકટર ોન યભાવલીમ કે ન્દ્રભાું યશે રા
ધનબાદયત
પ્રોટોનના
આકષણફને
કાયણે
યભાણકે ન્દ્રની આવાવ ગો ગો પયતા શોમ છે .
નલદ્યતબાયભાું યશે રા ઈરેકટર ોનના લશનને કાયણે જ તાયભાું
નલદ્યતપ્રલાશ લશે તો શોમ છે .
- યભાણભાું યશે રા પ્રોટોન અને ઈરેકટર ોનની વુંખ્મા
વયખી શોમ છે . તેથી ધનબાય અને ઋણબાય વયખો
થલાથી યભાણ લીજબાયની દૃનષ્ટએ તટસ્થ શોમ છે .
- તત્ત્લના યભાણભાું યશે રા પ્રોટોન કે ઈરેકટર ોનની
વુંખ્માને તે તત્ત્લનો યભાનવલમ-િભાુંક (Atomic
Number) કશે લામ છે .
તત્ત્લનો યભાનવલમ-િભાુંક = તેભાું યશે ર પ્રોટોનની વુંખ્મા
= તેભાું યશે ર ઈરેકટર ોનની વુંખ્મા

શાઈડર ોજન
દશનરમભ
નરનથમભ
ફેદયનરમભ
ફોયોન
કાફષન
નાઈટર ોજન
ઓનક્વજન
ફ્રોદયન
નનમોન
વોદડમભ
ભેગ્નેનળમભ
એલ્મનભનનમભ
નવનરકોન
પોસ્પયવ
વલ્પય

H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S

1
2
3
4
5
7
9
10
12
14
15

1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16

1
2
3
5
6
8

11
13
15
16
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Cl
17
ક્રોદયન
Ar
18
આગોન
K
19
ોટે નળમભ
Ca 20
20
20
કે નલ્ળમભ
ઈરેકટર ોન યભાવલીમ કે ન્દ્રની આવાવ
ચોક્કવ કક્ષાઓભાું ચોક્કવ પ્રકાયે ગોઠલામેરા શોમ છે .
આ ગોઠલણીને ઈરેકટર ોનીમ યચના કશે લાભાું આલે છે .
- યભાવલીમ કે ન્દ્રની વૌથી નજીક આલેરી કક્ષાને શે રી
કક્ષા તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
- શે રી કક્ષાની ફશાયની તયપ િભળઃ ફીજી, ત્રીજી અને
ચોથી કક્ષાઓ આલેરી શોમ છે .
- શે રી કક્ષાભાું લધભાું લધ 2, ફીજી કક્ષાભાું લધભાું લધ 8,
ત્રીજી કક્ષાભાું લધભાું લધ 18 અને ચોથી કક્ષાભાું લધભાું લધ
32 ઈરેકટર ોન વભાઈ ળકે છે .
કઈ કક્ષાભાું કે ટરા ઈરેકટર ોન વભાઈ ળકે તે જાણલા ભાટે 2n2
નું વૂત્ર ભદદરૂ થઈ ળકે છે . જ્માું n કક્ષાનો િભ છે .
2n2 ભાું n = 1 ભૂકતાું ................. 2 ઈરેકટર ોન
n = 2 ભૂકતાું ................. 8 ઈરેકટર ોન
n = 3 ભૂકતાું ................. 18 ઈરેકટર ોન
n = 4 ભૂકતાું ................. 32 ઈરેકટર ોન
નીચેના કોષ્ટકભાું કે ટરાુંક તત્ત્લોની ઈરેકટર ોનીમ યચના
દળાષલેરી છે .

શાઈડર ોજન
દશનરમભ
નરનથમભ
ફેદયનરમભ
ફોયોન
કાફષન
નાઈટર ોજન
ઓનક્વજન
ફ્રોદયન
નનમોન
વોદડમભ
ભેગ્નેનળમભ
એલ્મનભનનમભ
નવનરકોન
પોસ્પયવ
વલ્પય

H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(1)
(2)
(2,1)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(2,6)
(2,7)
(2,8)
(2,8,1)
(2,8,2)
(2,8,3)
(2,8,4)
(2,8,5)
(2,8,6)
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Cl
Ar

ક્રોદયન
આગોન

17
18

(2,8,7)
(2,8,8)

કોઈણ તત્ત્લના યભાણની વૌથી ફશાયની કક્ષા
(ફાષ્ણતભ કક્ષા) ઈરેકટર ોનથી વુંૂણષ બયામેરી ન શોમ;
ત્માું વધી યભાણ વદિમ ફની અન્મ યભાણ વાથે
જોડાલાનું લરણ ધયાલે છે .
શાઈડર ોજનનો
યભાણ
H

+
+

શાઈડર ોજનનો
યભાણ
H

=
=

શાઈડર ોજનનો
અણ
H2

ઓનક્વજનનો + ઓનક્વજનનો = ઓનક્વજનનો
યભાણ
યભાણ
અણ
O
O
O2
+
=
નાઈટર ોજનનો
યભાણ
N

+
+

નાઈટર ોજનનો
યભાણ
N

=
=

નાઈટર ોજનનો
અણ
N2

- ચકાટલાી વાટી ધયાલે છે .
- તેને ટીીને ટ્ટી ફનાલી ળકામ છે . (ટીાઉણું)
- તેને ખેંચીને ાતો તાય ફનાલી ળકામ છે .
(તણાલણું)
- તેને અથડાલલાથી યણકાય ઉત્ન્ન થામ છે .
- તે ઉષ્ભા અને નલદ્યતના વલાશક શોમ છે .
- તેના ગરનનફુંદ (Melting Point) ખૂફ ઊંચા શોમ છે .
- વાભાન્મ યીતે ઘન સ્લરૂે શોમ છે . અલાદ : ‘ાયો’
એકભાત્ર પ્રલાશી ધાત છે .
- વાભાન્મ યીતે બાયે શોમ છે . તેભ છતાું વોદડમભ,
ોટે નળમભ, ભેગ્નને ળમભ અને એલ્મનભનનમભ શરકી ધાતઓ
છે .
- વાટી ચકાટયદશત શોમ છે .
- તેને ટીલાથી તેના ટકડા થઈ જામ છે , એટરે કે તેઓ
ફયડ શોમ છે .
- તેને અથડાલલાથી યણકો ઉત્ન્ન થતો નથી.
- તેને ખેંચીને તાય ફનાલી ળકાતો નથી.
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(વોદડમભ અને ોટે નળમભ જેલી નયભ ધાતને ચપ્ લડે
કાી ળકામ છે .)
ધાતઓના ગણધભો અધાતઓના ગણધભોથી જદા
શોમ છે . આ ભાટે આ તત્ત્લોના યભાણની ઈરેકટર ોનીમ
યચના જલાફદાય છે .
- ધાત તત્ત્લોના યભાણની ઈરેકટર ોનીમ યચનાભાું વૌથી
ફશાયની કક્ષાભાું એક, ફે કે ત્રણ ઈરેકટર ોન શોમ છે . આ
ઈરેકટર ોન ગભાલીને તે ધન આમન ફનાલલાની પ્રકૃ નત
ધયાલે છે .
- અધાત તત્ત્લોના યભાણની ઈરેકટર ોનીમ યચનાભાું વૌથી
ફશાયની કક્ષાભાું ચાય, ાુંચ, છ કે વાત ઈરેકટર ોન શોમ છે .
આથી તે ઈરેકટર ોન ભેલીને ઋણ આમન ફનાલલાની
પ્રકૃ નત ધયાલે છે .
- ધાત અને અધાત તત્ત્લોની અનિભે આ ઈરેકટર ોન
ગભાલલાની અને ભેલલાની પ્રકૃ નતને આમનીકયણ કશે છે .

અધાતઓ કે તેનાું વુંમોજનો જદા જદા સ્લરૂે ઉમોગભાું
રેલામ છે .
- કાફષનનાું નલનલધ સ્લરૂો જેલાું કે ગ્રેપાઈટ ેનન્વરની
અણી ફનાલલા તેભજ નલદ્યતધ્રલ તયીકે , કોરવો ફતણ
તયીકે તો શીયો ઘયે ણાું ફનાલલા તથા કાચને કાલા ભાટે
ઉમોગી છે .
- રાર પોસ્પયવ દીલાવી, પટાકડા, નલસ્પોટકો તથા
જતું નાળકોની ફનાલટભાું લયામ છે .
- પોસ્પયવનાું વુંમોજનો જેલાું કે ,
- નઝુંક પોસ્પાઈડ
- ઉંદય ભાયલાની દલા ફનાલલા.
- એલ્મનભનનમભ પોસ્પાઈડ - અનાજની જાલણી ભાટે .
- પોસ્પયવ ેન્ટોક્વાઈડ - પ્રફ બેજળોક તયીકે
ઉમોગી છે .

- વલ્ફ્મદયક એનવડ ફનાલલા.
- પટાકડા ફનાલલા ભાટે ના ગન ાઉડયભાું.
- નલસ્પોટકોની ફનાલટભાું.
- જતું નાળકો અને ખાતયોના ઉત્ાદનભાું.
- ચાભડીના યોગો ભાટે ની િીભ તથા ચેનાળકોની
ફનાલટભાું.
- યફયના લલ્કે નાઈઝેળનભાું થામ છે .

એક કયતાું લધ ધાતઓ એકફીજા વાથે એકયવ
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થઈ જામ ત્માું વધી તેને ીગાીને ફનાલલાભાું આલતા
વભાુંગ નભશ્રણને નભશ્રધાત કશે છે . નભશ્રધાતભાું યશે રી
ભૂબૂત ધાતના કે ટરાક બૌનતક ગણધભો ફદરાઈ જામ છે .
- તાુંફ નયભ શોલાથી તેની વાથે ટીન જેલી ધાત નભશ્ર
કયીને વખત ક્ષાયપ્રનતયોધક એલી ‘કાુંવ’ નભશ્રધાત
ભેલામ છે .
- ળદ્ધ વોનાભાુંથી આબૂણો ફનાલલાભાું આલે તો તેના
ય દફાણ આલતાું તેનો આકાય ફદરાઈ જામ છે . આથી જ
11 બાગ વોનાની વાથે 1 બાગ અન્મ ચાુંદી, તાુંફ, જવત
બેલીને ઘયે ણાું ફનાલલા અનકૂ  એલું 22 કે યેટ વોનું
ફનાલામ છે .
- રોખુંડ વાથે િોનભમભ અને નનકર ધાતને નભશ્ર કયી ક્ષાય
પ્રનતયોધક ગણધભોલાી સ્ટે નરેવ સ્ટીર જેલી નભશ્રધાત
ભેલામ છે .
- નનકર અને દટટે નનમભ ધાતઓને નભશ્ર કયી નનટીનોર
નાભની નભશ્રધાત ફનાલામ છે . જે આકાય માદ યાખલાનો
(Shape Memory) અદબત ગણધભષ ધયાલે છે . તેના નલનલધ
ઉમોગો ળોધામા છે .
સાદાું સુંમોજનો :
- ાણીના અણનું યાવામનણક વૂત્ર H2O છે .
- કાફષન ડામોક્વાઈડનું અણવૂત્ર CO2 છે .
- વોદડમભ ક્રોયાઈડ (ભીઠું )નું યાવામનણક વૂત્ર NaCl
છે .
કે િરીક યાસામવર્ક પ્રદક્રમાઓ :
ઓવક્સડે ળન : જે પ્રદિમા દયનભમાન ઓનક્વજનનો
ઉભેયો થામ અથલા શાઈડર ોજન દૂય થામ તે પ્રદિમાને
ઓનક્વડે ળન પ્રદિમા કશે છે .
દયડક્ળન : જે પ્રદિમા દયનભમાન ઓનક્વજન દૂય થામ
અથલા શાઈડર ોજન ઉભેયામ તે પ્રદિમાને દયડક્ળન પ્રદિમા
કશે છે .

રેન્સ (Lens) નો દયર્મ :
રેન્સ :
કાચ કે પ્રાનસ્ટક જેલા ાયદળષક દાથષની ફુંને
વાટીઓ લિાકાય (લચ્ચેથી વશે જ ઊવેરી કે
ખાડાલાી) શોમ, તેલી યચનાને રેન્વ કશે છે .
કે ટરાક રેન્વભાું એક તયપની વાટી વભતર અને ફીજી
તયપની વાટી વશે જ ઊવેરી શોમ છે .
રેન્સ ભુખ્મ ફે પ્રકાયના હોમ છે :
(૧) ફદશગો રેન્વ (Convex Lens)
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(૨) અુંતગો રેન્વ (Concave Lens)
ફદહગો રેન્સ (Convex Lens) :
જે રેન્વની ફુંને વાટી ફશાયની ફાજ ઉવેરી
શોમ, તેલા રેન્વને ફદશગો રેન્વ કશે છે .
અુંર્ગો રેન્સ (Concave Lens) :
જે રેન્વની ફુંને વાટીઓ અુંદયની તયપ
લિાકાય (ખાડાલાી) શોમ, તેલા રેન્વને અુંતગો રેન્વ
કશે છે .
લક્રર્ાકે ન્ર (Centre of Curvature) :
રેન્વની લિવાટી જે ફે ગોાના બાગરૂે ગણી
ળકામ, તે ગોાના કે ન્દ્રને રેન્વનું લિતાકે ન્દ્ર કશે છે .
રેન્વને ફે લિતાકે ન્દ્રો શોમ છે . આકૃ નત 4.5ભાું C1 અને C2
લિતાકે ન્દ્રો છે .
ભુખ્મ અક્ષ (Principal Axis) :
રેન્વનાું લિતાકે ન્દ્રો C1 અને C2 ભાુંથી વાય
થતી કાલ્નનક યે ખાને ભખ્મ અક્ષ કશે છે .
ઓવપ્િકર સેન્િય (Optical Centre) :
રેન્વના ભખ્મ અક્ષ ય આલેરા રેન્વના કે ન્દ્રને
તે રેન્વનું ઓનપ્ટકર વેન્ટય કશે છે . આકૃ નત 4.5ભાું P
રેન્વનું ઓનપ્ટકર વેન્ટય છે .
લક્રર્ાવત્રજ્મા (Radius of Curvature) :
રેન્વની વાટી જે ફે ગોાના બાગરૂે શોમ, તે
ગોાની નત્રજ્માને રેન્વની લિતાનત્રજ્મા કશે છે .
રેન્વને ફે લિતાનત્રજ્મા શોમ છે . આકૃ નતભાું R1
અને R2 લિતાનત્રજ્મા છે અથલા ઓનપ્ટકર વેન્ટય થી
લિતાકે ન્દ્ર વધીના અુંતયને લિતાનત્રજ્મા કશે છે .
ભુખ્મ કે ન્ર (Focal Point) :
રેન્વભાું ભખ્મ કે ન્દ્રને વભાુંતય આાત થતાું
દકયણો લિીબલન ાભી કોઈ એક નફુંદએ કે ન્દ્રીત થામ છે ;
તે નફુંદને તે રેન્વનું ભખ્મ કે ન્દ્ર કશે છે .
કે ન્રરુંફાઈ (Focal Length) :
ઑપ્ટીકર વેન્ટય અને ભખ્મ કે ન્દ્ર લચ્ચેના
અુંતયને કે ન્દ્રરુંફાઈ કશે છે . આકૃ નત 4.5 અને 4.7ભાું
યે ખાખુંડ PF1 અને PF2 કે ન્દ્રરુંફાઈ છે .
આબાવી પ્રનતનફુંફ ડદા ય ઝીરી ળકાતું નથી.
ફદશગો રેન્વ તયપ મોગ્મ અુંતયે એક ડદો ગોઠલીને
ભૂકેરા નચત્રનું પ્રનતનફુંફ ડદા ય જોલાભાું આલે છે . આ
વાધનને એનસ્કો કશે છે .
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પ્રજનનર્ુંત્ર (Reproductive System) :
રીભડાના ફીજથી રીભડાનો છોડ ઊગાડી ળકામ
છે . નફરાડી તેના જેલા જ ફચ્ચાુંને જન્ભ આે છે . આભ,
દયે ક વજીલ ોતાના જેલો ફીજો વજીલ ઉત્ન્ન કયે છે .
ોતાની જાનતનું અનસ્તત્લ ટકાલી યાખલા ભાટે
દયે ક વજીલ ોતાના જેલો ફીજો વજીલ ઉત્ન્ન કયે છે .
વજીલો દ્વાયા ોતાના જેલો જ ફીજો વજીલ ઉત્ન્ન
કયલાની દિમાને પ્રજનન કશે છે . પ્રજનન દિમાભાું જદાું જદાું
અુંગો વુંકામેરાું શોમ છે .
ભનષ્મભાું ર અને ષ્ડીભાું પ્રજનન અુંગો જદાું
જદાું શોમ છે . જદાું જદાું પ્રજનન અુંગો બેગાું ભીને
પ્રજનનતુંત્ર ફને છે .

રના પ્રજનનતુંત્રભાું ળિનુંડ ભખ્મ અુંગ છે .
આ ઉયાુંત તેભાું અનધલૃણ નનરકા, ળિલાદશની, નળશ્ન,
પ્રોસ્ટે ટ ગ્રુંનથ, ળિાળમ, ફલ્ફો મયે થ્રર ગ્રુંનથ લગેયેનો
વભાલેળ વશામક અુંગો તયીકે થામ છે .
ળુક્રવુંડ (Testis) :
- રના પ્રજનનતુંત્રનું ભખ્મ અુંગ છે .
- રભાું એક જોડ (એટરે ફે) ળિનુંડ આલેરાું શોમ છે .
- તે ળયીયની ફશાય લૃણકોથીભાું યક્ષામેરું શોમ છે .
- ળિનુંડ રુંફગો આકાયનાું શોમ છે .
- ળિનુંડભાું ળિકો (નય જનનકો) ઉત્ન્ન થામ છે .
- રભાું ળિકોો ફનલાની દિમા જીલનમિંત ચારતી
યશે છે .
ળુક્રલાદહની (Vas Deferens) :
- દયે ક ળિનુંડભાુંથી એક નનરકા નીકે છે , જે
ળિલાદશની તયીકે ઓખામ છે .
- ળિલાદશની વય, સ્નામભમ ની છે .
- આ ળિલાદશની ળિાળમભાું ખૂરે છે .
- ળિનુંડભાું ઉત્ન્ન થમેર ળિકો ળિલાદશનીભાુંથી
વાય થામ છે .
ળુક્રાળમ (Seminal Vesicles) :
- રોભાું ળિાળમ ભૂત્રાળમના ામાના બાગ ાવે
આલેરા છે .
પ્રોસ્િેિ ગ્રુંવથ (Prostate Gland) :
- તે વશામક પ્રજનન ગ્રુંનથ છે .
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- પ્રોસ્ટે ટ ગ્રુંનથ ભૂત્રાળમની ાછના બાગે ગોઠલામેરી છે .
- જ્માયે ળિકોો ભૂત્રજનનભાગષભાું પ્રલેળ;ે ત્માયે ફલ્ફો
મયે થ્રેર ગ્રુંનથ, ળિાળમ અને પ્રોસ્ટે ટ ગ્રુંનથભાુંથી નલનલધ
ષ્ડાલ તેભાું ઉભેયામ છે .
- આ પ્રલાશી લીમષ તયીકે ઓખામ છે . લીમષ દૂનધમા યુંગનું
ઘટ્ટ પ્રલાશી છે .
- આ ષ્ડાલ ળિકોને અુંડકો વધી શોંચલાની
ગનતળીરતા ૂયી ાડે છે .
વળશ્ન (Penis) :
- નળશ્ન લૃણકોથીના આગના બાગે આલેરું નાકાય
અુંગ છે .
- નળશ્નના ટોચના બાગને નળશ્નાગ્ર કશે છે .
- રભાું ભૂત્ર અને ળિકોો એક જ ભાગે ફશાય નીકે
છે . તેથી ભૂત્રભાગષને ભૂત્રજનનભાગષ ણ કશે લામ છે .
- નળશ્નભાુંથી ભૂત્રજનનભાગષ વાય થામ છે અને
નળશ્નાગ્રભાું ખૂરે છે .
- પ્રજનનદિમા દયનભમાન નળશ્ન ઉત્તેનજત થામ છે અને
ળિકોો નળશ્ન દ્વાયા ફશાય નીકે છે .
પ્રજનનદિમાભાું નરુંગી અુંતઃષ્ડાલો ભશત્ત્લનો બાગ
બજલે છે . તેઓ ળિકોજનનનું નનમભન કયે છે .
પ્રજનનતુંત્રની યચના કયતાું અુંગોનો નલકાવ
તરણાલસ્થાભાું િનભક પે યપાયો લડે થામ છે . છોકયાઓ
13 થી 14 લષની ઉંભયે તરણાલસ્થાભાું પ્રલેળે છે . નરુંગી
અુંતઃષ્ડાલોથી રભાું નીચે ભજફનાું રક્ષણો જોલા ભે
છે :
- દાઢી-ભૂછ તેભજ અન્મ અુંગો ય લા ઊગલાની
ળરૂઆત થલી.
- અલાજ ઘેયો થલો.
- નલજાતીમ આકષણ થલ.ું
- સ્નામઓનો નલકાવ થલો.
- જાતીમ અુંગોનો નલકાવ થલો.
સ્ત્રીનુું પ્રજનનર્ુંત્ર (Female Reproductive System) :
ષ્ડીના પ્રજનનતુંત્રભાું અુંડનુંડ, અુંડલાદશની,
ગબાષળમ, ગ્રીલા, મોનનભાગષ અને મોનનદ્વાયનો વભાલેળ
થામ છે .
અુંડવુંડ (Ovary) :
- અુંડનુંડ ષ્ડીના ઉદયગશાભાું આલેરાું શોમ છે .
- ષ્ડીના ઉદયગશાભાું એક જોડ અુંડનુંડ આલેરાું શોમ છે .
- અુંડનુંડનો આકાય ફદાભ જેલો શોમ છે .
- ફુંને અુંડનુંડ દયક્લ ફનતાું લાયાપયતી એકાુંતયે
ભદશને એક અુંડકો (ભાદા જનનકો) ભકત કયે છે .
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અુંડલાદહની (Oviduct) :
- ફુંને અુંડલાદશની અુંડનુંડ ાવેથી ળરૂ થામ છે , જે ફીજા
છે ડે ગબાષળમભાું ખૂરે છે .
- અુંડલાદશની અુંડકોના લશન અને પરન ભાટે જરૂયી છે .
ગબાતળમ (Uterus) :
- ષ્ડીનું ગબાષળમ સ્નામઓની ફનેરી કોથી જેલી
યચના ધયાલે છે .
- નલકાવ ાભતા ગબષનું સ્થાન અશીં થામ છે .
- ગબાષળમ ગ્રીલા દ્વાયા મોનનભાગષભાું ખૂરે છે .
ગ્રીલા (Cervix) :
- ગબાષળમના દૂયના ‘વાુંકડા’ છે ડાને ગ્રીલા (ગબાષળમનું
ભખ) કશે છે .
મોવનભાગત (Vagina) :
- મોનનભાગષ ગબાષળમને અનવયીને આલેરો નનરકાકાય
ભાગષ છે , જે મોનનદ્વાય દ્વાયા ફશાય ખૂરે છે .
- મોનનભાગષ એ નળળજન્ભ ભાટે નો ભાગષ છે .
- મોનનભાગષના દૂયના છે ડાને મોનનદ્વાય કશે છે .
પ્રજનન દિમાભાું નરુંગી અુંતઃષ્ડાલો ભશત્ત્લનો બાગ
બજલે છે . તેઓ અુંડકોજનનનું નનમભન કયે છે .
પ્રજનનતુંત્રની યચના કયતાું અુંગોનો નલકાવ
તરણાલસ્થાભાું િનભક પે યપાયો લડે થામ છે . છોકયીઓ
10 થી 12 લષની ઉંભયે તરણાલસ્થાભાું પ્રલેળે છે . નરુંગી
અુંતઃષ્ડાલોથી ષ્ડીભાું નીચે ભજફનાું ગૌણ જાતીમ રક્ષણો
જોલા ભે છે .
સ્ત્રીના ગૌર્ ર્જર્ીમ રક્ષર્ો :
- અલાજ તીણો થલો.
- ફગરભાું અને અન્મ જાતીમ અુંગ ય લા ઊગલાની
ળરૂઆત થલી.
- ભાનવક ષ્ડાલની ળરૂઆત થલી.
- જાતીમ અુંગોનો નલકાવ થલો.
- વાભાન્મ યીતે ષ્ડીના અુંડનુંડભાું 12 થી 45 લષની ઉંભય
વધી દય ભદશનાભાું એકલાય (28 થી 30 દદલવ) અુંડકો
દયક્લ થામ છે .
- જો ળિકો લડે અુંડકોનું પરન ન થામ તો ગબષધાયણ
કયલા તૈમાય થમેર ગબાષળમની દીલાર તૂટે છે અને
યક્તષ્ડાલ (યજોદળષન) થામ છે .
- વાભાન્મ યીતે 12 થી 13 લષ છીની દયે ક છોકયીઓભાું
ભાનવક ષ્ડાલ આલલાની ળરૂઆત થામ છે . તે ખૂફ જ
વાભાન્મ ઘટના છે .
- દનક્ષણનાું યાજ્મોભાું છોકયીઓના પ્રથભ ભાનવક ષ્ડાલને
આનુંદના દદલવ તયીકે ગણે છે .
- ષ્ડીભાું ભૂત્રભાગષ અને જનનભાગષ સ્લતુંત્ર શોમ છે .
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પરન (Fertilization) :
ષ્ડીના મોનનભાગષભાું લીમષનો ત્માગ થમા ફાદ
લીમષભાું યશે ર ળિકોો અુંડલાદશનીભાું આલે છે . આ ૈકી
કોઈ એક ળિકો અુંડકો વાથે જોડામ છે . આ પ્રદિમાને
પરન કશે છે . પરનને અુંતે નલા ફનેરા કોને પનરતાુંડ કશે
છે . આ પનરતાુંડ અુંડલાદશની દ્વાયા ગબાષળમભાું આલે છે ,
જ્માું તેનું ગબાષળમની દીલારભાું સ્થાન થામ છે . આ
ગબષનો િભળઃ નલકાવ થામ છે , જે ષ્ડીના ગબાષળમભાું
રગબગ 280 દદલવ (આળયે 9 ભાવ) નલકાવ ાભી
ફાકભાું દયણભે છે .
ઉત્સજતન : વજીલો દ્વાયા નફનજરૂયી અને શાનનકાયક
પ્રલાશી દાથોને ળયીયની ફશાય કાઢલાની દિમાને
ઉત્વજષન કશે છે .
ઉત્વજષનની દિમા વાથે વુંકામેરાું અુંગોને ઉત્વજષન અુંગો
કશે છે . ઉત્વજષન અુંગોથી યચાતા તુંત્રને ઉત્વજષન તુંત્ર કશે
છે .
ઉત્સજતન ર્ુંત્રનાું ભુખ્મ અુંગો :
(૧) ભૂત્રનુંડ
(૨) ભૂત્રલાદશની
(૩) ભૂત્રાળમ
(૪) ભૂત્રભાગષ
ભૂત્રવુંડ (Kidney) :
આણા ળયીયભાું ફે ભૂત્રનુંડ આલેરાું છે . તે
કયોડની આગ ીઠના બાગભાું આલેરાું છે .
- ભૂત્રનુંડનો આકાય લારના દાણા જેલો શોમ છે . તે ઘેયા
કથ્થાઈ યુંગના શોમ છે .
- ભૂત્રનુંડની આુંતદયક યચનાભાું અવુંખ્મ ઉત્વગષ એકભો
આલેરા શોમ છે .
- આ ઉત્વગષ એકભો દ્વાયા રનધયના ગાણની દિમા
થામ છે .
- ગાણની દિમાભાું પ્રલાશી ઉત્વગષદ્રવ્મ (ભૂત્ર સ્લરૂે)
છૂટું ડે છે .
- કમાયે ક ફે ભૂત્રનુંડ ૈકી એક ભૂત્રનુંડ કામષ કયતું અટકે
તો એક ભૂત્રનુંડથી ણ જીલન ટકે છે . ફુંને ભૂત્રનુંડ કામષ ન
કયતાું શોમ તેલા વુંજોગોભાું મોગ્મ તાવ છી અન્મ
વ્મનક્તનું ભૂત્રનુંડ વજષયી દ્વાયા ળયીયભાું પ્રત્માયોણ કયી
ળકામ છે .
ભૂત્રલાદહનીઓ (Ureter) :
ફુંને ભૂત્રનુંડભાુંથી નીકતી નનરકાઓ
ભૂત્રલાદશનીને ભે છે . ભૂત્રલાદશની ભૂત્રનુંડ અને ભૂત્રાળમને
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જોડે છે . તેભનું ભખ્મ કામષ ભૂત્રનુંડભાુંથી ભૂત્રને ભૂત્રાળમભાું
રઈ જલાનું છે .
ભૂત્રાળમ (Urinary Bladder) :
ભૂત્રનુંડભાુંથી નીકતી ભૂત્રલાદશની તેના ફીજા
છે ડે જે કોથીભમ યચનાભાું ખૂરે છે ; તેને ભૂત્રાળમ કશે છે .
ભૂત્રભાગત (Urethra) :
રભાું ભૂત્રભાગષ નળશ્નભાુંથી વાય થામ છે
અને નળશ્નાગ્ર ય નછદ્ર ખૂરે છે . ષ્ડીભાું તે સ્લતુંત્ર યીતે ખૂરે
છે .
ઉત્સજતનભાું પે પસાુંનો પાો :
પે પવાું દ્વાયા કાફષન ડામોક્વાઈડનું ઉત્વજષન થામ
છે . આ ઉયાુંત બેજનો ણ ત્માગ થતો શોમ છે .
ઉત્સજતનભાું ત્લર્ાનો પાો :
આણી ત્લચાભાું પ્રસ્લેદગ્રુંનથ (Sweat Gland)
અને નસ્નગ્ધગ્રુંનથ (Sebaceous Gland) આલેરી શોમ છે .
પ્રસ્લેદગ્રુંનથભાુંથી યવેલો ફશાય નીકે છે . આ
યવેલાભાું ાણી અને તેભાું દ્રાવ્મ વોદડમભ ક્રોયાઈડ,
મદયમા, ગ્રકોઝ તથા એનભનો એનવડ શોમ છે . યવેલાનું
પ્રભાણ લાતાલયણ, તાભાન અને ળયીયની વદિમતા ય
અલરુંફે છે . પ્રસ્લેદગ્રુંનથનો ભખ્મ ઉદ્દેળ તાભાન જાલી
યાખલાનો છે . નસ્નગ્ધગ્રુંનથનો ષ્ડાલ ત્લચાને ચીકાળમક્ત
યાખે છે .
- ભૂત્રનુંડની વદિમતા તેભજ ઉત્વજષનતુંત્રને વવ્મલનસ્થત
યાખલા ભાટે આણે દયયોજ 4 થી 5 નરટય ાણી ીલું
જોઈએ.
- ગટખા, તભાક તથા નળીરા દાથોના વેલનથી મકૃ ત
તથા ભૂત્રનુંડની કામષક્ષભતા ઓછી થઈ જામ છે . તે નનનષ્િમ
થઈ જામ તો ભૃત્મ ણ થઈ જામ છે .

દહન : જે યાવામનણક પ્રદિમાભાું દાથષ ઓનક્વજન વાથે
વુંમોજાઈ ઉષ્ભા અને પ્રકાળ ઉત્ન્ન કયે તે પ્રદિમાને દશન
કશે છે .
- જે દાથષ વગી ળકે છે તેને દશનળીર દાથષ કશે છે .
દા.ત., રાકડું , કાગ
- જે દાથષ વાભાન્મ તાભાને ન વગે તેને અદશનળીર
દાથષ કશે છે . દા.ત., રોખુંડ, થ્થય
- આણા ળયીયભાું આણે રીધેરું બોજન ઓનક્વજન
વાથે વુંમોજાઈ ઉષ્ભાઊજાષ ઉત્ન્ન કયે છે , જે ભુંદ દશન છે .
અશીં દશન દયનભમાન પ્રકાળઊજાષ ઉત્ન્ન થતી નથી.
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કોઈ ણ દાથષના દશન ભાટે ત્રણ ફાફતો આલશ્મક છે :
૧. તેને શલા (ઓનક્વજન) વતત ભે.
૨. દાથષને ચોક્કવ તાભાન ભે.
૩. ફતણનો જથ્થો ભતો યશે .
- દાથષ જે તાભાને વગે તે તાભાનને તે દાથષનું
જ્લરનનફુંદ કશે છે .
દાથષનું તાભાન જ્માું વધી તેના જ્લરનનફુંદ
વધી ન શોંચે ત્માું વધી તે વગતો નથી. આથી કભાું
જ્માું વધી ાણી શોમ ત્માું વધી ક વગતો નથી.
- આગ ફઝાલલા ાણી ઉયાુંત વાફનું પીણ, યે તી અને
CO2નો ઉમોગ થામ છે .
જ્માયે કોઈ ણ દાથષને ૂયતા પ્રભાણભાું
ઓનક્વજન ભે; ત્માયે તે લાદી જ્મોતથી વગે છે . તેને
વુંૂણષ દશન કશે છે . દા.ત., LPGનું દશન
- વુંૂણષ દશન ાભતા દાથો શલાભાું પ્રદૂણ પે રાલતા
નથી.
જ્માયે કોઈણ દાથષને ૂયતા પ્રભાણભાું
ઓનક્વજન ન ભે ત્માયે તે ીી જ્મોતથી વગે છે , જેને
અૂણષ દશન કશે છે . દા.ત., રાકડાનું દશન
- અૂણષ દશન ાભતા દાથો શલાભાું પ્રદૂણ પે રાલે છે .

અનશ્ભફતણના ભખ્મ ત્રણ પ્રકાય છે :
(૧) ખનનજ કોરવો (Mineral Coal)
(૨) ખનનજતેર (Mineral Oil-Petroleum)
(૩) કદયતી લામ (Natural Gas)
(૧) ખવનજ કોરસો (Mineral Coal) :
રાખો લો શે રાું લનસ્નતઓ જભીનની નીચે
દટાઈ ગઈ. તેભના ય ૃથ્લીના દફાણ અને બૂતાીમ
પ્રદિમાઓને દયણાભે તેઓનું ખનનજ કોરવાભાું રૂાુંતય
થમું.
ખનીજ કોરવાના ભખ્મ ચાય પ્રકાય છે :
૧. ીિ કોરસો (Peat Coal) :
- આ કોરવો વૌથી નનબન કક્ષાનો અને બૂખયા યુંગનો
કોરવો છે .
- જભીન ય કે ાણી ય ડે રા તેરને ળોી રેલા ભાટે
આ કોરવો ઉમોગી છે .
- કાયખાનાભાું ફતણ તયીકે ીટ કોરવો ઉમોગી નથી.
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૨. વરગ્નાઈિ (Lignite) :
- તે ફદાભી કે બૂખયા યુંગનો શોમ છે . તેને બ્રાઉન કોરવા
તયીકે ણ ઓખલાભાું આલે છે .
- તે ધભાદડમો અને વૌથી લધ યાખ ાડતો કોરવો છે .
તેભાુંનો બેજ ઓછો થતાું બાુંગીને બૂકો થઈ જામ છે .
- તેનો ઉમોગ ભખ્મત્લે તાનલદ્યત ભથકોભાું અને યે રલેભાું
થામ છે .
૩. વફિુ ભીન (Bitumen) :
- તે ભખ્મત્લે કાા યુંગનો અને ઓછો કઠણ શોમ છે .
- તેભાુંથી ભતા ડાભય (નફટભીન)ને રીધે આ કોરવો
નફટભીન કશે લામ છે .
- તેભાુંથી કદયતી લામ, કોક લગેયે ભેલલાભાું આલે છે .
- યે રલે અને કાયખાનાભાું આ કોરવો લધ લયામ છે .
૪. એન્રેસાઈિ (Anthracite) :
- તે વૌથી ઊંચી કક્ષાનો કોરવો છે .
- તે વખત અને કાા યુંગનો કોરવો છે .
- તેનો ઉમોગ ભખ્મત્લે યશે ઠાણ અને ઉદ્યોગોભાું ગયભી
ભેલલા થામ છે .
(૨) ેિરોવરમભ (Petroleum) :
- ૃથ્લી ય અનેક લખત ભશાવાગયોભાું તોપાનો થમાું.
તેના રીધે દકનાયાના નલસ્તાયોનાું વૂક્ષ્ભ જચય જીલો
કાું વાથે દટામાું. ૃથ્લીની ગયભી અને દફાણને કાયણે
તેઓનું ેટરોનરમભભાું રૂાુંતય થમ.ું
- ેટરોનરમભ ખૂફ જ જ્લરનળીર દાથષ છે .
- ેટરોનરમભ ઘણા ફધા દાથો જેલા કે ેટરોનરમભ લામ,
ેટરોર, ડીઝર, કે યોવીન લગેયેનું જદટર નભશ્રણ છે .
- ેટરોનરમભનું નલબાગીમ નનસ્મુંદન કયીને આ ફધા
દાથો છૂટા ાડલાભાું આલે છે .
ેિરોવરમભ લામુ (Petroleum Gas) :
- નલબાગીમ નનસ્મુંદનભાું વૌપ્રથભ 250 C તાભાને
ેટરોનરમભ લામ છૂટો ડે છે .
- તે ભખ્મત્લે લાશનોભાું અને યવોઈભાું ફતણ તયીકે
લયામ છે , જે LPG (નરનક્લપાઈડ ેટરોનરમભ ગેવ) તયીકે
ઓખામ છે .
ેિરોર (Petrol) – ગેસોવરન (Gasolene) :
- 300 C થી 1200 C તાભાને ેટરોર છૂટું ાડે છે .
- લાશનોભાું ફતણ તયીકે તેનો ઉમોગ થામ છે .
નેપ્થા (Naptha) :
- 1200 C થી 1800 C તાભાને નેપ્થા છૂટું ડે છે .
- યાવામનણક પ્રદિમાભાું તેનો ઉમોગ થામ છે .
કે યોસીન (Kerosene) :
- 1800 C થી 2600 C તાભાને કે યોવીન છૂટું ડે છે .
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- તેનો ઉમોગ યવોઈભાું અને એનન્જનભાું ફતણ તયીકે
થામ છે .
ડીઝર (Diesel) :
- 2600 C થી 3400 C તાભાને ડીઝર છૂટું ડે છે .
- તેનો ઉમોગ ટર ક, ટરે ક્ટય જેલાું લાશનોભાું ઈંધણ તયીકે
થામ છે .
ઊંજર્ ર્ેર (Lubricant Oil) :
- 3400 C તાભાને ઊંજણ તેર છૂટું ડે છે .
- ભોટય ઓઈર અને ગ્રીવ ફનાલલાભાું લયામ છે .
ફર્ર્ ર્ેર (Fuel Oil) :
- 5000 C તાભાને ફતણ તેર છૂટું ડે છે .
- ઉદ્યોગોભાું ફતણ તયીકે લયામ છે .
ડાભય (Coaltar) :
- નલબાગીમ નનસ્મુંદનને અુંતે 6000 C તાભાને ડાભય ભે
છે .
- તેનો ઉમોગ યસ્તા ફનાલલાભાું થામ છે .

- વૂમષભાુંથી ભતી ઊજાષને વૌયઊજાષ કશે છે .
- વૂમષ ૃથ્લી ય ભતી ઊજાષનો ભખ્મ સ્રોત છે .
- વૂમષ અખૂટ ઊજાષસ્રોત છે .
- વૌયઊજાષના ઉમોગથી પ્રદૂણ પે રાતું નથી.
- વૌયઊજાષ નલનાભૂલ્મે પ્રાપ્ત થતી ઊજાષ છે .
ભાનલીએ વૌયઊજાષનો ઉમોગ કયલા ભાટે
કે ટરાુંક વાધનો નલકવાવ્માું છે , જેને વૌય-ઉકયણો કશે
છે .
સૂમતકૂકય (Solar Cooker) :
વસદ્ાુંર્ : વૌયઊજાષનું ઉષ્ભાઊજાષભાું રૂાુંતય
સોરય લોિય હીિય (Solar Water Heater) :
વસદ્ાુંર્ : વૂમષઊજાષનું ઉષ્ભાઊજાષભાું રૂાુંતય
સોરય સેર (Solar Cell) :
વસદ્ાુંર્ : વૌયઊજાષનું નલદ્યતઊજાષભાું રૂાુંતય
- વુંગ્રાશક કો પક્ત DC પ્રલાશ ેદા કયે છે . આથી AC
પ્રલાશથી ચારતાું ઉકયણો ભાટે DCનું ACભાું રૂાુંતય
કયલું ડે છે , જેથી કામષક્ષભતા ઘટે છે .
સોરય ડર ામય (Solar Dryer) :
વસદ્ાુંર્ : વૌયઊજાષનું ઉષ્ભાઊજાષભાું રૂાુંતય
યલરમાકાય સૂમતકૂકય (Parabolic Solar Cooker) :
વસદ્ાુંર્ : વૌયઊજાષનું ઉષ્ભાઊજાષભાું રૂાુંતય
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િભ કચયા (લેસ્ટ) નો પ્રકાય નલઘટન થતાું રાગતો
વભમ
3-4 અઠલાદડમાું
૧. પ, ળાકબાજી
આળયે 4-6 અઠલાદડમાું
૨. કાગ
5-6 અઠલાદડમાું
૩. કડું
6 ભાવ
૪. રાકડાના ટકડા
200-500 લષ
૫. ધાતઓ
૬. પ્રાનસ્ટક / ોનરથીન આળયે 8-10 રાખ લષ
૭. કાચ
અભમાષદદત વભમ
- ઈરેકટર ોનનક્વ લસ્તઓના નકાભા કચયાને ઈ-લેસ્ટ કશે
છે . દા.ત., નકાભી કે વટે , C.D., જૂ નાું ટીલી, કબપ્મૂટય,
ભોફાઈર, કે રક્મરેટય લગેયે.
- ઈ-લેસ્ટને બાુંગીને, ીગાીને કે જભીનભાું દાટીને નાળ
(નનકાર) કયી ળકાતો નથી.
- ઈરેકટર ોનનક લસ્તઓભાું વદકષ ટ, આઈ.વી., વોલ્ડદયુંગ
લગેયે શોમ છે . તેભાું પ્રેદટનભ, ગોલ્ડ, ાયો, કરાઈ અને
િોનભમભ જેલી ધાતઓ શોમ છે , જેથી તેને ગભે ત્માું પેં કી
દેલાથી પ્રદૂણ પે રામ છે .
ઈ-લેસ્િના વનકારના ઉામો :
- જ્માું વધી ઈરેકટર ોનનક લસ્તઓનું યીેદયુંગ થઈ ળકતું
શોમ ત્માું વધી દયેય કયાલીને લાયી ળકામ.
- કે ટરીક નલી લસ્તઓ ખયીદતી લખતે જૂ ની લસ્તઓને
એક્વચેન્જભાું આી ળકામ.
- કે ટરાક લેાયી ઈ-લેસ્ટ ખયીદતા શોમ છે . તેભનો વુંકષ
કયી ઈ-લેસ્ટનો નનકાર કયી ળકામ.
- આણે ઉમોગ ન કયતાું શોઈએ તેલી લસ્તઓ
જરૂદયમાતભુંદને ઉમોગ ભાટે આી ળકામ.
ફામોભેદડકર લેસ્િ (Bio-Medical Waste) :
દલાખાના કે હોવસ્િરભાું દદીઓની સાયલાય ભાિે :
- નવદયન્જ, નીડર, સ્કારેર, વીઝય, સ્રાઈડ, બ્રડની
ફોટર, દલાઓ, મેયોફેગ, કે થટે ય, એક્વ-યે દપલ્ભ,
ઓયે ળનનાું વાધનો લગેયે લસ્તઓ લયામ છે . લયાઈ
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ગમા ફાદ નકાભી ફનતી આ લસ્તઓને ફામોભેદડકર
લેસ્ટ કશે છે .
- આ લસ્તઓભાું કે ટરીક લસ્તઓ તીક્ષ્ણ શોમ છે . ઉદા.
નીડર, સ્રાઈડ, ઓયે ળનનાું વાધનો લગેયે.
- જ્માયે ડર ે નવુંગ ભદટદયમર, બ્રડ વેબર, મૂદયન વેબર,
ઓયે ળન દ્વાયા કાઢે ર ગાુંઠ કે અલમલ વૂક્ષ્ભજીલોનો
પે રાલો કયે તેલા શોમ છે .
ફામોભેદડકર લેસ્િના પ્રકાય પ્રભાર્ે વનકાર :
િભ કચયા- કચયાનો પ્રકાય

નનકાર

ેટીનો યુંગ

૧

રીરો

૨

રાર

૩

ીો

૪

વપે દ

લધેરો
ખોયાક,
કાગનો
કચયો
લગેયે.
પ્રાનસ્ટક
ફેગ,
પ્રાનસ્ટકના ગ્રોવ્ઝ,
પ્રાનસ્ટક નવદયન્જ,
અન્મ પ્રાનસ્ટક ની
લસ્તઓ લગેયે .
ડર ે નવુંગ ભટીદયમર,
ભાનલઅુંગો, ગાુંઠ,
રનધય લગેયે.
તીક્ષ્ણ લસ્તઓ જેલી
કે નીડર, બ્રેડ,
સ્રાઈડ,
ઓયે ળનનાું
વાધનો લગેયે.

જભીનભાું દાટી દેલા

યાવામનણક
પ્રદિમા દ્વાયા કે
નલદકયણ દ્વાયા
સ્ટદયરાઈઝડ
(જતું ભક્ત) કયલા
ફાી નાુંખલું

સ્ટદયરાઈઝ કયી
તોડીને નાખલા

આ યીતે ફામોભેદડકર લેસ્ટનો મોગ્મ નનકાર કયી
શલા, ાણી અને જભીનનું પ્રદૂણ અટકાલી ળકામ અને તે
દ્વાયા થતા યોગોનો પે રાલો અટકાલી વજીલ આયોગ્મને
વયક્ષા પ્રદાન કયી ળકામ.
- ગજયાતભાું માષલયણ જાગૃનત ભાટે કે ટરીક વુંસ્થાઓ
કામષયત છે . જેભાુંની એક વુંસ્થા (Centre for
Environment Education –CEE) માષલયણ નળક્ષણ કે ન્દ્ર,
થરતેજ, અભદાલાદભાું છે .
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