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This text was initially translated using ‘Google Translate’, then manually corrected by the translators. 

Many of the characters needed to be corrected for conjugation, and syntactical flow. Specific challenges, 

like the zoological nomenclature for the lizard (‘Anolis carolinensis’), and ‘Irma’ in Hurricane Irma were 

translated phonetically. The text was translated on 7/04/2022. This translation was done as part of the 

Spring 2022 ‘Breaking Language Barriers in Ecology and Evolution’ seminar (IB 84) led by Rebecca D. 

Tarvin at the University of California Berkeley. 

 

இந்த உரை ஆைம்பத்தில் ‘Google Translate’ ஐப் பயன்படுத்தி 
ம ொழிமபயர்க்கப்பட்டது, பின்னர் ம ொழிமபயர்ப்பொளர்களொல் ரகமுரையொக சரி 

மசய்யப்பட்டது. பல எழுத்துக்கள் இரைதல்  ற்றும் மதொடரியல் ஓட்டத்திற்கு 

சரி மசய்யப்பட வேண்டும். பல்லிக்கொன ேிலங்கியல் மபயரிடல் ('அவனொலிஸ் 

கவைொலிமனன்சிஸ்'),  ற்றும் இர் ொ சூைொேளியில் 'இர் ொ' வபொன்ை குைிப்பிட்ட 

சேொல்கள் ஒலிப்பு முரையில் ம ொழிமபயர்க்கப்பட்டன. உரை 7/04/2022 அன்று 

ம ொழிமபயர்க்கப்பட்டது. கலிவபொர்னியொ மபர்க்லி பல்கரலக்கழகத்தில் 

மைவபக்கொ டி. டொர்ேின் தரலர யிலொன ஸ்பிரிங் 2022 ‘சுழலியல்  ற்றும் 

பரிைொ த்தில் ம ொழி தரடகரள உரடத்தல்’ கருத்தைங்கின் (IB 84) ஒரு 

பகுதியொக இந்த ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்யப்பட்டது. 

 

Translation 

தீவு பல்லிகளின் உருவ அமைப்பில் சூறாவளிக்குப் பிந்மதய ைாற்றங்கள் 

 

கொலநிரல  ொற்ைத்தின் ேிரளேொக சூைொேளிகள் அதிர்மேண்  ற்றும் தீேிைம் 

ஆகிய இைண்டிலும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது, ஆனொல் அரே 

பொதிக்கும் உயிரினங்களின் பரிைொ ப் பொரதகளில் இந்த இரடயூறுகளின் 

தொக்கங்கள் இன்னும் நன்கு புரிந்து மகொள்ளப்படேில்ரல. இந்தத் திட்டத்தில், 

'அவனொலிஸ் கவைொலிமனன்சிஸ்' என்ை பல்லியின் உருே அர ப்பில் 

 க்கள்மதொரக அளேிலொன  ொற்ைங்கரள ஆைொய்ந்வதொம். 

2017 இல் இர் ொ சூைொேளிக்குப் பிைகு. 

 

சூைொேளிக்குப் பிைகு அவனொல்  க்கள் உருேேியல் ரீதியொக 

வேறுபட்டிருப்பரதக் கண்டைிந்வதொம், இது சூைொேளிக்கு முந்ரதய 

அளேடீுகளுடன் ஒப்பிடும்வபொது கைிச ொக நீண்ட முன்ரககள்  ற்றும் 

பின்னங்கொல்கரள மேளிப்படுத்துகிைது. இந்த உருே  ொற்ைங்கள் இைண்டு பிைதி 
தீவுகள்  ற்றும் ஆண்களுக்கும் மபண்களுக்கும் இரடயில் சீைொக இருந்தன. 
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கேனிக்கப்பட்ட உருே  ொற்ைங்கள் இர் ொ சூைொேளியிலிருந்து ஒட்டிக்மகொள்ளும் 

திைனில் இருந்து வநர் ரை வதர்ேொல் இயக்கப்படுகிைது. இந்த சந்தர்ப்பேொத 

ஆய்ேில், தீவு பல்லிகளின் உருே அர ப்பில் சூைொேளிக்குப் பிந்ரதய 

 ொற்ைங்கரள ஆேைப்படுத்தியுள்வளொம், வ லும் அடிக்கடி  ற்றும் தீேிை ொன 

சூைொேளிகள் இயற்ரகத் வதர்வு  ற்றும் அவனொல் பரிைொ த்தில் முக்கியப் பங்கு 

ேகிக்கும் சொத்தியக்கூறுகரளப் பரிந்துரைக்கிவைொம். 
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