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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. Certain words that 

were not critical to understanding the paper, but that were challenging to translate into Tamil were 

substituted synonyms, such as: ‘puzzling’, ‘innate’. Words/jargon like ‘colony-specific’, were translated 

individually and hyphenated to preserve meaning. 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. தொரளப் புரிந்துமகொள்ேதில் முக்கிய ொனதொக 

இல்லொத, ஆனொல் த ிழில் ம ொழிமபயர்ப்பதில் சேொலொக இருந்த சில மசொற்கள், 

'புதிர்', 'இன்வனட்' வபொன்ை ஒத்த மசொற்களொக  ொற்ைப்பட்டன. 'கொலனி-குைிப்பிட்ட' 

வபொன்ை மசொற்கள்/பழம ொழிகள், தனித்தனியொக ம ொழிமபயர்க்கப்பட்டு, 

மபொருரளப் பொதுகொக்க ரைபவனட் மசய்யப்பட்டன. 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 

குடல் நுண்ணுயிர் சமூக குழு உறுப்பினர்களை வளையறுக்கிறது தேன ீ

காலனிகைில் 

 

வதனயீில்,  ைபணு சம்பந்தப்பட்ட கொலனி உறுப்பினர்கள் கொலனி-குைிப்பிட்ட 

க்யூட்டிகுலர் ரைட்வைொகொர்பன் சுயேிேைங்கரள உள்ளொர்ந்த முரையில் 

உருேொக்குகிைொர்கள், அரே மபவைொவ ொனல் மெஸ்ட்வ ட் அங்கீகொை 

குைிப்புகளொக மசயல்படுகின்ைன. இருப்பினும், அதிக கொலனி உைவுமுரை 

இருந்தவபொதிலும், தனிப்பட்ட கொலனி உறுப்பினர்களொல் கொலனி-குைிப்பிட்ட 

இைசொயன ரகமயொப்பங்களின் உள்ளொர்ந்த ேளர்ச்சியொனது, மெஸ்ட்வ ட்களொல் 

பகிைப்படும்  ைபணு  ொறுபொடுகரள  ட்டுவ  ெம்பொ ல், கொலனி சூழலொல் 

தீர் ொனிக்கப்படுகிைது. எனவே, ஒவை கொலனியின் உறுப்பினர்களொல் பகிர்ந்து 

மகொள்ளப்படும் ஒரு அளவு பண்பின் உள்ளொர்ந்த ேளர்ச்சிரய ஒரு  ைபணு 

அல்லொத கொைைி எவ்ேொறு தூண்டுகிைது என்பது புதிைொக உள்ளது. இங்வக, 
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வதனகீ்களில் உள்ள மெஸ்ட்வ ட் அைிதல் குைிப்புகள், குரைந்தபட்சம் பகுதியளவு, 

தனிப்பட்ட கொலனி உறுப்பினர்கள் முழுேதும் குடல் நுண்ணுயிரியின் பகிைப்பட்ட 

பண்புகளொல் ேரையறுக்கப்படுகின்ைன என்பரதக் கொண்பிப்பதன் மூலம் இந்த 

புதிருக்கு ஒரு தீர்ரே ேழங்குகிவைொம். இந்த முடிவுகள் ேிலங்குகளின் ெடத்ரத 

பண்புகளில்  ொறுபொட்டின் ஆதொை ொக வைொஸ்ட்-ர க்வைொபவயொம் 

மதொடர்புகளின் முக்கியத்துேத்ரத ேிளக்குகின்ைன. 
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