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ഡ�ോ.എ.ൈിജുകുമോര്
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മുന് കവര്
നമ്മുടെ അറിവില് ടപട്ിെകത്ാ
ളം ഭൂമിയില് മാത്രകമ  ജധീവന് 
ഉള്ൂ. ജധീവന് രൂപംടകാണ്ടതത് 
കെല്ജലത്ിലാണത്. ഇങ്ങടന 
ജന്ംടകാണ്ട ജലജധീവികളില് 
ചിലതത് കരവാസികളമും അന്ത
രധീക്വാസികളമുമായി  മാറി. 

കെല് ഇക്ാഴമും നമ്മുടെ 
ജധീവശാസ്ത്രജ്ഞടരയമും സാഹി
ത്യകാരന്ാടരയമും വിസ്മയി്ി
ച്മുടകാണ്ടിരിക്മുന്മു. അതിടല 
ജജവജവവിധ്യം എണ്ണമറ്റതാ
ണത്. അവടയലാം കചരടന്ാ
രമുക്മുന് കാഴ്ചഭംഗിയാകടട് 
അനന്യവമുമാണത്.

  
പിന് കവര്

ജധീവകലാകത്ിടല ബന്ധങ്ങള് 
പരസ്പരാശ്ിതമാണത്. നിലനി
ല്ിനം ഭക്ണത്ിനമമുള് ജധീ
വികള്ക്ിെയിടല ഇത്രം 
ബന്ധങ്ങളാണത് ആവാസവ്യവ
സ്ഥടയ നിലനിരത്മുന്തത്. 
രണ്ടമു ജധീവികള് പരസ്പരസഹ
കരണത്ിലൂടെ ഒരമുമിച്ത് ജധീ
വിക്മുന്തമുവഴി അവയമുടെ 
അതിജധീവനം എളമു്മാക്മുന്മു. 
ജധീവബന്ധങ്ങളിടലാന്ായ 
സഹജധീവനത്ിനത് മൂന്ത് ഉദാ
ഹരണങ്ങളാണത് ചിത്രത്ില് 
ടകാെമുത്ിരിക്മുന്തത്.  

പ്രസിദ്ീകരണത്തിനറെ 52ടാകം വര്്കം
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ഡ�ോ.വി. വിജിത് 

24   കടലും  
കാലാവസ്ഥയിലല മാറ്റവും :  
ഡ�ോ.സ്ിത അടുത്ില

28   കകാവിഡും സമുദ്രങ്ങളും :  
ഡ�ോ. അനു ഡ�ോപിനോഥ്

31   കടല്  
മലിനമാകുന്നലെങ്ങലന? :  
വി.ജി.ഡ�ോപികൃഷ്ണ

32  ഭൂമിയിലല ജീവജലും :  
ഇ.അബ്ദുള്  ഹമീദ്

36  കടലാമകള് :
അല് ൈോദുഷ്

40  ഭരണഘടനയലട  
മുഖവാചകും :  
ഡ�ോ.എ.സുഹൃത്കുമോര് 
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51  ലെറ്റിന  
(കാര്ട്ടൂണ് പുംക്ി) :  
കജ.പി.എ.
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ആഴക്ടലിനല ധടാതുവിഭവങ്ങള് :
ഡ�ോ.പി.എസ്.സുനില്
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മരുന്നുകള് തേടി കടലിലകം :
ഡ�ോ.ടി.പി.സജീവന്       

ശാസ്ത്രമെന്ാല് അന്വേഷണൊണ്

കടല് എന് വിസ്മയം
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ഒക്ാബര 2020  കവാള്യം 52  ലക്ം 5   വില : 22 രൂ. 

ഭൗകമാല്ത്ി സമയ
ത്മുതടന് ഭൗമാന്തരധീ
ക്ത്ില് ജഹഡ്രജ
ടറെയമും നധീരാവിയമു 
ടെയമും സാന്ിധ്യം 
ഉണ്ടായിരമുന്ിരിക്ാം. 
സമമുദ്രങ്ങളമുടെ ഉല്ത്ി
ക്ഥ പൂരണമാകണ
ടമങ്ില് ഭൂമിയിടല ജധീവടറെ ഉല്ത്ി പരിണാമങ്ങള് 
കൂെി കചരത്മുടവകക്ണ്ടതമുണ്ടത്.

ഭൂമിയിടല ചൂെമുള് 
ആദിമ സമമുദ്രങ്ങളിൽ 
ഉണ്ടായിരമുന്  ചില 
രാസവത്രമുക്ള് മിന്
ലിടറെയമും മറ്റമും ഫല 
മായി കൂെികച്രന്ത് 
കൂെമുതല് സങ്ധീരണ
മായ ജജവരാസപദാ
രഥങ്ങള് ഉണ്ടായിടയന്മും കെലില് കലങ്ങിയ 
ഇവയില്നിന്മും അകനകം നൂറ്റാണ്ടമുകളിലൂടെ 
ജധീവടറെ പ്രാഥമിക തന്ാത്രകളമുണ്ടായിടയന്മും 
കരമുതട്െമുന്മു. 

വിഭവങ്ങളമുടെ വില അനിയ
ന്തിതമായി വർധിക്മുന് സാ
ഹചര്യത്ിൽ സമമുദ്ര ധാതമു
സമ്പത്ിടറെ അകനവേഷണവമും 
കടണ്ടത്ലമും അനിവാര്യമാ
യിടക്ാണ്ടിരിക്മുകയാണത്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി  ഏക 
കദശം ഇരമുപകതാളം കെൽജന്യ
പദാർഥങ്ങൾ മരമുന്മുഗകവഷണ
ത്ിടല പല ഘട്ങ്ങളിലൂടെ  
കെന്മുകപായിടക്ാണ്ടിരിക്മുന്മു. 
വരമുംനാളമുകളിൽ അവയിൽ 
പലതമും മാനവരാശിക്ത് ഉപകാ
രപ്രദമാകമുടമന്മു നമമുക്മു പ്രത്യാശിക്ാം.



പത്ാധിപസെിതി : ഒ എം ശങ്കരന് (എ�ിറ്റര്), എം ദിവാകരന് (മോഡനജിങ് എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എന് മക ന�ാവിന്ദന് (അഡസോ. 
എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എ സുനകഷ ്(അഡസോ. എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എം ന�ാപാലന്, എം പി സ്ില്കുൊര്, മക സുനരന്ദ്രന് അടുത്ില, 
ന�ാ. പി മുഹമ്മദ് ഷാഫി,  എ ജയരാജന്,  മക ആര് അനശാകന്, ന�ാ. പി വി പുരുനഷാത്െന്, ന�ാ. എന് ഷാജി,  
ന�ാ.സപ ്്  നജക്കബ,് മക മക ശിവദാസന്, എ എന് സത്യന്,   ചിത്ീകരണം: സതീഷ്,   കവര്: സുനരന്ദ്രന് അടുത്ില,   
ഡേ ഔട്് & ഗ്ോഫിക് സ് : റ്ീഷ് മക പി

വോര്്ിക വരിസംഖ്യ: 200 രൂപ. ഒറ്റപ്രതി:22 രൂപ.  �ി�ി/ എം ഒ അയയ്ക്കുക. നനറ്റ് ബോങ്ിങ് വഴി പണമടയ്കോന്: അക്കൗണ്് നമ്പര് 
1144101026963, കനറ ബോങ്്, ചോേപ്പുറം ബ്ോഞ്് (IFS Code -CNRB 0001144); അക്കൗണ്് നമ്പര് 67060180165, ഡ്റേറ്റ് ബോങ്്  
ഓഫ് ഇന്്യ, പുതിയറ ബ്ോഞ്് (IFS Code - SBIN 0070576). വരിക്ോരുനട പ്രശ് നങ്ങളം വരിസംഖ്യയം അയയ്കോനുള്ള വിലാസം:  
ൊന്ജിങ് എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, ചാലപ്പുറം പി ഒ, നകാഴിനക്കാട്- 673002   e mail : ksspmagazine@gmail.com  Ph: 0495 2701919
കത്തുകളം രചനകളം അയയ് ഡക്ണ് വിേോസം : എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, പരിഷദ് ഭവന്, തളാപ്്, കണ്ണൂര് - 670 002   
e mail : sasthrakeralam@gmail.com, www.kssp.in 
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1. ശനങ്കഴ് സ് ഇന്റര്്ാഷണല് ചില്ഡ്രന്സ് 
െത്സരം

കലയികലാ സാഹിത്യത്ികലാ അഭിരമുചി
യമുള് കമുട്ികള്ക്മു കവണ്ടി ന്യൂ ഡല്ഹിയിടല 
‘ചില്ഡ്രന്സത് ബമുക്ത് ട്രസ്റത്’ ഓകരാ വരഷവമും 
നെത്മുന് അന്താരാസ്ട്ര മത്സരമാണത് ‘ശകങ്
ഴത് സത് ഇറെരനാഷനല് ചില്ഡ്രന്സത് കകാമ്പ
റ്റധീഷന്.’ 2005 ജനവരി ഒന്ികനാ അതിനകശ
ഷകമാ ജനിച് കമുട്ികള്ക്ത് ഈ വരഷടത് 
മത്സരത്ില് പടങ്െമുക്ാം. 2020 ല് സവേന്ത
മായി തയ്ാറാക്ിയ ടപയിറെിങത്/ കഡ്രായിങത്/ 
സാഹിത്യരചന രക്ിതാവിടറെകയാ അധ്യാ
പകടറെകയാ സാക്്യപത്രകത്ാടൊ്ം അയ
ച്മുടകാെമുക്മുകയാണത് കവണ്ടതത്.

വിശദാംശങ്ങള്ക്ത് www.childrensbooktrust.
com കനാക്മുക.

2. �ിസസന് നരൊഗ്ാമുകള്
മമുംജബ, ഗമുവാഹതി, ജഹദരാബാദത് 

എന്ിവിെങ്ങളിടല ഐ.ഐ.െി.കളിടലയമും 
ജബല്പൂരിടല ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്ത്  ഓഫത് 
ഇന്ഫരകമഷന് ടെക്ാളജി, ഡിജസന് ആറെത് 
മാകനജത് ടമറെത് (IIITDM)  എന് സ്ഥാപനത്ി 
ടലയമും ബാച്ിലര ഓഫത് ഡിജസന് (B.Des.) 
കപ്രാഗ്ാമമുകളില് പ്രകവശനം കനെമുന്തിനത്  
2020 ഒക്ാബര 10 വടര (പിഴകയാെമുകൂെി 
ഒക്ാബര 17 വടര) അകപക് സമര്ിക്ാം. 
അണ്ടരഗ്ാകജവേറ്റത് കകാമണ് എന്ട്രന്സത്  എക്ാ
മികനഷന് കഫാര ഡിജസന് (UCEED) എന് 

പ്രകവശനപരധീക് 2021 ജനവരി 17 നത് വിവിധ 
കകന്ദ്രങ്ങളില് നെക്മും. വിശദാംശങ്ങള്ക്ത് 
www.uceed.iitb.ac.in കനാക്മുക.

അഹമ്ദാബാദിലമുള് നാഷനല് ഇന്സ്റി
റ്റ്യൂട്ത് ഓഫത് ഡിജസന് (NID) എന് കദശധീയ 
സ്ഥാപനം നെത്മുന് വിവിധ B.Des. കപ്രാ
ഗ്ാമമുകളികലക്മുള് പ്രകവശനപരധീക്യ്കത് 2020 
ഒക്ാബര  ആദ്യവാരം രജിസത് കട്രഷന് ആരം
ഭിക്മും. നവംബര ആദ്യവാരം വടര അകപക് 
സമര്ിക്മുന്തിനത് സമയം ലഭികച്ക്മും. 
പ്രകവശനപരധീക്യ്കത് രണ്ടമുഘട്ങ്ങളമുണ്ടത് -2020 
ഡിസംബറില് നെക്മുന് പ്രാഥമികപരധീക്യമും 
2021 ഏപ്രിലില് നെക്മുന് ടമയിന് പരധീക്
യമും. വിശദാംശങ്ങള്ക്ത് www.nid.edu സന്ദ
രശിക്മുക.

3. ഇന്്യന് െിലിറ്ററി നകാനളജ് രെനവശ്ം
ടദഹത്റാദൂണിടല രാസ്ട്രധീയ ഇന്ത്യന് മിലി

ട്റി കകാകളജില് 8 ാം ക്ാസത് പ്രകവശനത്ിനത് 
2020 നവംബര 15 വടര അകപക് സമര്ി
ക്ാം. 2021 ജൂജല 1 നത് 11 ½ വയസ്ിനം 13 
വയസ്ിനം ഇെയിലമുള്വരായിരിക്ണം അകപ
ക്കര. ആണ്കമുട്ികള്ക്മു മാത്രമാണത് പ്ര
കവശനം. 2021 ജൂജല 1 നത് പ്രകവശനം കന
െമുകമ്പാള് അകപക്കന് ഏഴാംക്ാസില് 
പഠിച്മുടകാണ്ടിരിക്മുകകയാ ഏഴാംക്ാസത് 
പൂരത്ിയാക്ിയിരിക്മുകകയാ കവണം. എഴമു
ത്മുപരധീക്, ഇറെരവ്യൂ, ടമഡിക്ല് പരികശാ

ശനങ്കഴ് സ് ചില്ഡ്രന്സ്  
നകാമ്പറ്റീഷനം െറ്ം

(ശേഷം 10 ാം ശേജില്)
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വിദ്യാഭ്യാസകമഖലയില് ഒരമു പമുതിയ നയം - കദശധീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം (എന്.ഇ.പി.) 
2020- കകന്ദ്ര മന്തിസഭ അംഗധീകരിച്ിരിക്മുന്മു. അതത് കവഗത്ില് നെ്ാക്ാനള് 

തയ്ാടറെമു്മുകള് നെന്മുടകാണ്ടിരിക്മുകയാണത്. 
ഇന്ത്യയില് ഇക്ാള് എലിടമറെറി വിദ്യാഭ്യാസം (6 മമുതല് 14 വയസ്മുവടരയമുള്  

8 വരഷം) എലാവരമുടെയമും മൗലികാവകാശമാണത്. പമുതിയ നയത്ില് 3 വയസ്ത്  മമുതല് 18 
വയസ്മുവടരയമുള്വരക്ത് സ്ൂള് പ്രകവശനം ഉറ്ാക്ണടമന്ത് നിരകദശിക്മുന്മുടവങ്ിലമും 
നിലവിലമുള് മൗലികാവകാശടത്്റ്റി ഒന്മും പറയമുന്ില. 

പ്രി- സ്ൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്ിടല 3, 4, 5 വയസ്മുകാടര 
ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസഘട്ത്ിടല 6, 7 വയസ്മുകാരമു
മായി കചരത്മുടകാണ്ടമുള് അെിസ്ഥാനഘട് (Foundational 
stage) ടത്്റ്റി നയം പറയമുന്മുണ്ടത്. അനൗപചാരിക 
-ഔപചാരിക പഠനസമധീപനമമുള് ഈ രണ്ടമു ഘട്ങ്ങടള 
കൂട്ികച്രക്മുന്തത് അക്ാദമികമായി ശരിയല. മാത്രവമു
മല, ഈ ഘട്ത്ില് അക്രകബാധവമും അക്കബാധവമും 
ഉറ്ിക്ാനള് പ്രകത്യക പരിപാെികളമും നയം നിരകദശി
ക്മുന്മു. ഇതമും ശാസ്ത്രധീയ സമധീപനമലതടന്.

പന്തണ്ടാംക്ാസിടറെ അവസാനമമുള് സംസ്ഥാനതല 
ടപാതമുപരധീക്യ്കമുകശഷം കദശധീയതലത്ില് നെത്മുന് 
ടപാതമു പരധീക്യമുടെ കസ്ാര അനസരിച്മു മാത്രകമ ഇനി 
സരവകലാശാല (കകാകളജത്) പ്രകവശനം സാധ്യമാവൂ. 
കകരളത്ില്, തമുെരപഠനം ആഗ്ഹിക്മുന് മിക്വരക്മും 
സമധീപപ്രകദശത്മുതടന് സരവകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്ിനത് സൗകര്യങ്ങള്  ഇക്ാള് ഉണ്ടത്. പമുതിയ നയം ഈ 
സൗകര്യം പലരക്മും നികഷധിക്മുന്തില് കലാശിക്മുടമ
ന് കാര്യത്ില് സംശയമില.

ഇന്ത്യ ബഹമുസവേരതകളമുടെ നാൊണത്. ജവവിധ്യമമുള് 
സംസ്ാരങ്ങടള ഉള്ടക്ാള്മുന്തമും ഭരണഘെനയമുടെ 
അെിസ്ഥാനശിലകടള അംഗധീകരിക്മുന്തമുമായിരമുന്മു 
നാളിതമുവടരയമുള് വിദ്യാഭ്യാസനയങ്ങള്. പമുതിയ നയ
ത്ില് പ്രധാന ഭരണഘെനാ മൂല്യങ്ങളിടലാന്ായ മകത
തരതവേത്ിനത് സ്ഥാനകമ ഉള്തായി കാണമുന്ില. ഇതത് 
ഗൗരവതരമായ ഒഴിവാക്ലായി വിലയിരമുകത്ണ്ടതമുണ്ടത്.

1976 ന മമുമ്പത് വിദ്യാഭ്യാസം ഭരണഘെനാപരമായി സം
സ്ഥാനങ്ങള്ക്മുമാത്രം അവകാശമമുള് കമഖലയായിരമുന്മു. 
ഇന്തത് കകന്ദ്രത്ിനം സംസ്ഥാനത്ിനം സംയമുക്തമായി 

ഇെടപൊന് അവകാശമമുള് കമഖലയാണത്. പമുതിയ നയത്ില് ടഫഡറല്തത്വേങ്ങടള നിരാക
രിച്മുടകാണ്ടമുള് കകന്ദ്രധീകരണം കാണാവമുന്താണത്. വ്യാപകമായ സവേകാര്യവതത്കരണത്ിനള് 
നിരകദശങ്ങളമും നയത്ില് ഒളിഞമും ടതളിഞമും കാണാം.  

നമ്മുടെ വിദ്യാരഥികളമും അധ്യാപകരമും പമുതിയ നയടത്ക്മുറിച്ത് കൂെമുതല് മനസ്ിലാ
ക്ണം. ഭരണഘെനയമുടെ സത്യായ മകതതര-ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ എന് ആശയടത് 
ഉയരത്ി്ിെിക്ണം. അതിനായമുള് പഠനത്ിനം ചരച്യ്കമും സമയം കടണ്ടത്ണം.

എഡിറ്റര്

സ്ൂള്വിദ്യാഭ്യാസരംഗടത് ചില ഉതത്കണ്ഠകള്



ഏറ്റവം നവ�ത്ില് സഞ്ചരിക്കുന് 
്ക്ഷത്ം

ആകാശഗംഗയില് 10,000 കകാെിക്മും 40,000 
കകാെിക്മും ഇെയില്  നക്ത്രങ്ങള് ഉടണ്ടന്ാണത് 
കണക്ാക്ിയിട്മുള്തത്. ഇതിടനക്ാള് കൃത്യമാ
യി നമമുക്ത് ഇന്റിയില. ഏറ്റവമും കൂെമുതല് കവ
ഗതയില് സഞ്ചരിക്മുന് നക്ത്രകമതത്? മമുമ്പത് 
അതമും നമമുക്ത് അറിയിലായിരമുന്മു. എന്ാല് 
ഇക്ാള് ഉത്രമമുണ്ടത് - എസത്  4714 എന് നക്
ത്രം. ഈ നക്ത്രം ടസക്റെില് 24,000 കി.മധീ. 
കവഗത്ിലാണത് സഞ്ചരിക്മുന്തത്- പ്രകാശത്ിടറെ 
8 ശതമാനം കവഗത്ില്.

ആകാശഗംഗയമുടെ മധ്യത്ില് സ്ഥിതിടചയ്മു
ന് സാഗികറ്ററിയസത്-എ* എന് തകമാഗരത്ത്ി
ല്നിന്ത് 12.6 സൗരദൂരം മാത്രം അകടലയായി 
ആ തകമാഗരത്ത്ിനത് ചമുറ്റമുമാണത് ഈ നക്ത്രം 
അതികവഗത്ില് സഞ്ചരിക്മുന്തത്. ജരമനിയിടല 
ടകാകളാണ് സരവകലാശാലയിടല ക്ാറിയാന് 
പധീസ്ക്കര എന് കജ്യാതിശ്ാസ്ത്രജ്ഞനം സംഘവമു
മാണത് ചിലിയിടല ടവരി ലാരജത് ടെലികസ്ാ്ത് 
(VLT) ഉപകയാഗിച്ത് ഈ നക്ത്രടത് കടണ്ട
ത്ിയതത്.

ആ നക്ത്രത്ില് നിന്മുടകാണ്ടത് കനാക്ി
യാല് എന്തായിരിക്മും കാണമുക? ആകാശം 
നിറടയ അതികവഗത്ില് സഞ്ചരിക്മുന് നക്
ത്രങ്ങളായിരിക്മും. ടതാട്െമുത്ാണത് സാഗികറ്ററി
യസത്-എ* എന് തകമാഗരത്ം. അതികലക്ത് 
വധീഴമുന് നക്ത്രങ്ങളമും പ്രപഞ്ചദ്രവ്യവമും ഉണ്ടാ
ക്മുന് പ്രകാശത്ില് തിളങ്ങിനില്കമുന് ഒരമു ഭധീമന് 
നക്ത്രമായാണത് ഈ തകമാഗരത്ം കാണട്െമുക; 
ഇരമുണ്ടത് കറമുത്ിട്ല. മാത്രമല, തകമാഗരത്ത്ി

കലക്ത് വധീഴമുന് പ്രകാശം വലിച്മുനധീട്ട്െമുന്തമും 
(stretching) വളയമുന്തമും (warping) കാണാം.

പകക്, ഇവടയക്മുറിടച്ാടക് ഇനിയമുകമടറ 
അറിയാന്  കൂെമുതല് ശക്തിയമുള്  ടെലികസ്ാ
്മുകള് ഉണ്ടാകമുന്തമുവടര കാത്ിരികക്ണ്ടിവ
രമുടമന്ത് കാലികഫാരണിയ സരവകലാശാലയിടല 
ജസ്ധീക്ാ ലൂ അഭിപ്രായട്െമുന്മു. 

നകാവി�ില്്ിന്് നവം നഹാളിലൂമട 
ഓടി രക്ഷമപ്ടാനൊ?

കകാവിഡത് കാലത്ത് സവേയം വധീട്മുതെങ്ലിലായ 
നമ്ള്ടക്ാടക് ഒരമു കവം കഹാളികലക്ത് എെമു
ത്മുചാെിയാല് (കകാവിഡത് ഇലാത്) മടറ്റാരമു 
കലാകടത്ത്ാന് കഴിയമുകമാ?

നമ്മുടെ സങ്ല്ത്ില് സ്ഥലകാലസാതത്യ(space 
- time continuum)ത്ിലമുള് ഒരമു ദവോരമാണത് 
കവംകഹാള് അഥവാ പമുഴമുദവോരം. അതില് പ്രകവ
ശിച്ാല് കവടറാരമു കലാകടത്ത്ാം - ഒരമു പ്ര
പഞ്ച സമു്ര ജഹടവ! തകമാദവോരടത് അകപ
ക്ിച്ത് പമുഴമുദവോരത്ിനത് ഒരമു ഗമുണമമുണ്ടത്. 
തകമാദവോരത്ില് പ്രകവശിച്ാല് ഒരിക്ലമും 
എവിടെയമും എത്മുകയില; എന്ാല് പമുഴമുദവോര
ത്ിലൂടെ മടറ്റാരമു കലാകടത്ത്ാം. പകക്, 
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മടറ്റാരമു വലിയ വ്യത്യാസമമുണ്ടത്. തകമാദവോരങ്ങള് 
ഉടണ്ടന്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞരക്ത് മിക്വാറമും തധീരച്യാ
ണത്; പമുഴമുദവോരങ്ങടളക്മുറിച്ത് അത്രതടന് ഉറ്ി
ച്മുപറയാന് കഴിയില. അതിക്ാഴമും ഒരമു ഗണി
തസംജ്ഞ മാത്രമാണത്.

ആല്ബരട്ത് ഐന്ജസ്റന്, നാഥാന് കറാസന് 
എന്ിവരമുടെ കപരില്നിന്ത് ഉത്ഭവിച് ‘ഐന്ജസ്റ
ന് - കറാസന് പാലങ്ങള്’ (Einstien - Rosan 
bridges) എന്ാണത് ആകപക്ിക സിദ്ാന്തങ്ങള് 
വിശദധീകരിക്മുന് സമവാക്യങ്ങളിടലാന്ിടറെ  
നിരധാരണമായി ഉണ്ടായ പമുഴമുദവോരങ്ങടള ആദ്യ
കാലത്ത് വിളിച്ിരമുന്തത്. തകമാദവോരങ്ങടളയമും 
കശവേതദവോരങ്ങടളയമും ബന്ധി്ിക്മുന് ഒരമു വഴി
യായാണത് ഇതമു ചിത്രധീകരിച്തത്. കശവേതദവോരങ്ങള് 
തകമാദവോരങ്ങളമുടെ പ്രതിബിംബം കപാടലയമുള് 
ഒന്ാണത്.

പമുഴമുദവോരങ്ങള് ഉടണ്ടങ്ില് മാത്രകമ നമമുക്
തിലൂടെ  ഓെി രക്ട്ൊനാവൂ. പമുതിയ പഠന
ങ്ങള് നമമുക്ത് ആശയമും നിരാശയമും തരമുന് ദിശ
യികലക്ാണത് ചൂണ്ടമുന്തത്. പ്രപഞ്ചടത്ക്മുറിച്മുള് 
നമ്മുടെ ധാരണകളില് ചില മാറ്റങ്ങള്  വരമുത്ി
യാല്, നമമുക്ത് പമുഴമുദവോരങ്ങടളക്മുറിച്ത് കൂെമുതല് 
വ്യക്തതവരമും. പകക്, മടറ്റാരമു കെമ്പ കൂെിയമുണ്ടത്. 
അതിലൂടെ യാത്രടചയ്മുന്തത് പ്രകാശകവഗത്ിലാ 
യിരിക്ണം. അടലങ്ില് പമുഴമുദവോര സമു്ര ജഹടവ  
തകരന്മുവധീഴമും. അതായതത്, മാസത് (mass) ഉള് 
വത്രമുക്ള്ക്ത് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്ാനാവമുക
യില. നിങ്ങള്ക്ത് മാസത് ഇലാതാവാന് കഴിഞാ
ല് പമുഴമുദവോരത്ിലൂടെ ഓെിരക്ട്ൊം. സമുപ്ര
സിദ് കകാകസ്മാളജിസ്റത് ചന്ദാപ്രസ്ാഡത് വിയാ 
ന്ജസ്റടറെതാണത് ഈ ചിന്തകള്.

െസാജ് മസന്ററുകനള, ഗു�്സബ!
കകാവിഡത് കാരണം പ്രശ്ം കനരിട് ഒരമുവിഭാഗം 

ആളമുകളാണത് മസാജത് ടസറെറമുകളില് കപായി 
ആഴ്ചയിടലാരിക്ല് ഒന്ത് നന്ായി തെവിക്മുന്
വര. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്മുകമ്പാള് തെവമു
ന്കതാ തെവിക്മുന്കതാ എങ്ങടന? എന്ാല് 
ദമുഃഖികക്ണ്ട, ഒരമുഗ്ന് തെവലമുകാരി (അടലങ്ി
ല് തെവലമുകാരന്) രംഗത്ിറങ്ങിയിരിക്മുന്മു. 
ആരാടണന്കല? സാക്ാല് മിസ്ത്/ മിസ്റര 
കറാകബാട്ത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിടല പ്ികമാത്ത് സരവകലാശാലയമും 
ഫ്രഞ്ചത് കമ്പനിയായ കാപ്ിക്മും ഓകരാ വ്യക്തിക്മും 

കവണ്ടതരത്ിലമുള് മസാജത് (തെവല്) ടചയ്മുന് 
കറാകബാട്മുകള് തയ്ാറാക്ിവരികയാണത്. ഈ 
ഫ്രഞ്ചത് കമ്പനി കമുറടച്ണ്ണം ഉണ്ടാക്ി വാെകയ്കത് 
നല്മുന്മുണ്ടത്. വില്ന തമുെങ്ങിയിട്ില. പ്ികമാത്ത് 
സരവകലാശാലയമുടെ നിരമിതി അവസാനഘട്
ത്ിലാണത്. ഫ്രഞ്ചത് നിരമിതമായ കാപ്ിക്ത് കറാ
കബാട്ിനത് അതിടറെ തെവമുന് ജകയില് ടസ
ന്സറമുകളമും ക്യാമറയമുമമുണ്ടത്. ശരധീരത്ിടറെ 
വെിവമുകള്ടക്ലാം കയാജിക്മുന് വിധത്ിലാണത് 
അതത് തെവമുക. ഫിസികയാ ടതറാ്ിസ്റമുകള് 
വികസി്ിടച്െമുത് കപ്രാകട്ാകക്ാളമുകള് അതില് 
കപ്രാഗ്ാം ടചയ്ിട്മുണ്ടത്. ഏകകദശം 4,000 കപര  
ഉപകയാഗിച്ത് തൃപ്ിട്ട്തായി ഇതമു വികസി്ിച് 
എഞ്ചിനധീയര ഫ്രാകങ്ാ ഐകസാകത്യാര പറയമുന്മു. 
തെവലിടറെ ആദ്യടത് മൂകന്ാ നാകലാ മിനിറ്റത് 
കഴിഞാല് പരമസമുഖമാടണന്ാണത് അകദേഹ
ത്ിടറെ അഭിപ്രായം. കകാവിഡത് കപാലമുള് പക
രച്വ്യാധികള് ഉള്ക്ാഴമും മറ്റമുള്വര സവേന്തം  

ശരധീരം ടതാെമുന്തത് ഇട്രമലാത്വരക്മും ഈ 
കറാകബാട്ത് നടലാരമു സഹായിയായിരിക്മും.

എന്ാല്, ഈ കറാകബാട്ത് ഒരമു ശരിയായ 
മാസാജത് തരാന് പൂരണമായമും തയ്ാറാവാന് 
ഇനിയമും സമയടമെമുക്മുടമന്ാണത് സിഡത്നിയിടല 
ഒപത്റ്റിമി ടഹല്ത്ത് എന് സ്ഥാപനത്ിടല 
ടഷയിന് ടകരട്ാടനഗാര പറയമുന്തത്. കറാകബാ
ട്ിന ജകവിരലമുകള് ഇടലന്തമും വലിടയാരമു 
പ്രശ്മാടണന്ത് പറയമുകമ്പാള്  തടന്, സാകങ്തി
കവിദ്യ ഈ പരിമിതികടള മറികെക്മുടമന്ത്  
അകദേഹം വിശവേസിക്മുന്മു.

പി. എകം. സിദ്ടാര്ഥന്
കഫാണ് : 8547708416
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പ്രപകഞ്ചാല്ത്ിടയ കമുറിച്മുള് മഹാവിക്ാ
െന (Big bang) സിദ്ാന്തപ്രകാരം 13.7 

ബില്യന് (1 ബില്യന് = 109) വരഷമാണത് പ്രപ
ഞ്ചത്ിടറെ പ്രായമായി കണക്ാക്ിയിരിക്മുന്
തത്. പകക്, അതിനത് എത്രകയാ കകാെി വരഷങ്ങ
ള്ക്മുകശഷമാണത് ഭൂമി ഉള്ട്ടെയമുള് സൗരയൂഥം 
ഉണ്ടായതത്. സൗരയൂഥ ഉല്ത്ിടയക്മുറിച്ത് 
ശാസ്ത്രകലാകം ഒടട്ാടക് അംഗധീകരിച്ിട്മുള് 
ടനബമുലാര പരികല്ന (Nebular hypothesis) പ്ര
കാരവമും അതിടറെ തടന് ആധമുനിക പരികപ്ര
ക്്യമായ കസാളാര ടനബമുലാര കമാഡല് പ്രകാ
രവമും ജലത്ിടറെ സാന്ിധ്യം വ്യക്തമാക് 
ട്െമുന്ില. എന്ിരമുന്ാലമും, ഭൗകമാല്ത്ി 
സമയത്മുതടന് ഭൗമാന്തരധീക്ത്ില് ജഹഡ്ര
ജടറെയമും നധീരാവിയമുടെയമും സാന്ിധ്യം ഉണ്ടാ
യിരമുന്ിരിക്ാം.

ഭൂെിയില് ജലം എങ്ങമ്യുണ്ായി?
ഭൂമിയില് ജലം ഉത്ഭവിച്തിനത് പ്രബലമായ 

രണ്ടമു സിദ്ാന്തങ്ങള് നിലനില്കമുന്മുണ്ടത്. ഒന്ത്, 
3700-4000 മില്യന് വരഷങ്ങള്ക്മു മമുമ്പത് ഉണ്ടാ
യടതന്ത് കരമുതട്െമുന് ഉലത് ക്ാപാതം (meteoritic 
shower) ജലത്ിടറെ കണികകള് ഉള്ടക്ാണ്ടി
രമുന്മുടവന്മും അതാണത് ഭൂമിയികലക്ത് ജലം 
എത്ിച്ടതന്മുമാണത്. ഏതായാലമും, ആരക്ിയ
ന് (Archean eon) കാലഘട്ത്ിടറെ (4,000 മില്യന് 
- 2,500 മില്യന് വരഷം മമുമ്പത്) ആദ്യപാദത്ില് 
ഉണ്ടായ ഈ  ഉലത് ക്ാവരഷം ഏതാണ്ടത് 20 മില്യന് 
വരഷം നധീണ്ടമുനിന്ിരമുന്മുടവന്തിനത് ടതളിവമു
കളമുണ്ടത്. അതിടല ജലകണികകള്  ഒരമു സമമുദ്ര
മമുണ്ടാക്മുവാന് കപാന്താടണന്മു കരമുതാം.

രണ്ടത്, ആരക്ിയന് കാലഘട്ത്ിടറെ തമുെക്

ഈ ലക്ം ‘ശാസ്ത്രകകരള’ത്ിടല പ്രധാന വിഷയം ‘കെല് എന് വിസ്മയം' ആണത്. 
ഈ വിഷയത്ിടറെ  വിവിധ വശങ്ങടളക്മുറിച്ത് കലഖനങ്ങള് ടകാെമുത്ിരിക്മുന്മു. 
കലഖനങ്ങടളലാം അതതത് കമഖലകളിടല വിദഗത്ധരായ അധ്യാപകര / ഗകവഷ
കര തയ്ാറാക്ിയവയാണത്. 

ഇവ വായിച്കശഷം കൂെമുതല് വ്യക്തത ആവശ്യമമുള് കാര്യങ്ങളമുടണ്ടങ്ില്  
എഡിറ്റരക്ത് എഴമുതമുമകലാ. വിശദധീകരണകലഖനങ്ങള് ടകാെമുക്ാം. 

സമുദ്ങ്ങളുനട ആവിര്ഭടാവത്തിന് ഭൗമചരിത്രതത്തടാളകം പഴക്മുനണ്ന്നേിന് 
ധടാരടാളകം നേളിവുകള് ലഭിച്ിട്ടുണ്്.

അങ്ങനന സമുദ്കം ഉണ്ടായി
തഡടാ.നക.ആര്.ബബജു*

*ഡയര്ര, സ്ൂള് ഓഫത് എന്വകയണ്ടമറെല് സയന്സസത്, മഹാത്ാഗാന്ധി സരവകലാശാല, കകാട്യം 
കഫാണ്: 9447573027
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ത്ിലമും ഭൂമി പൂരണമായി തണമുത്ിരമുന്ില. 
ആയതിനാല്, ഉരമുകിയ പാറകളില്നിന്മും ഭൗ
മാന്തരത്ില്നിന്മും മധീടഥയിന്, അകമാണിയ, 
കാരബണ് ജഡ ഓജക്ഡത്, നധീരാവി എന്ധീ 
വാതകങ്ങള് അന്തരധീക്ത്ികലക്ത് ഉയരമുകയമും 
പിന്ധീെതത് തണമുത്ത് മഴയായി ഭൂമിയികലക്ത് 
ടപയ്ിറങ്ങമുകയമും ടചയ്മു. അകനകായിരം വരഷം 
ടപയ് ഈ മഴ ഭൂമിയിടല താഴ്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില് 
ഒഴമുകിടയത്ി സമമുദ്രങ്ങളമുണ്ടാക്ി. ജലത്ില് 
അന്തരധീക്വാതകങ്ങള് അലിഞത് കചരന്ിരമു
ന്തിനാല് (പ്രകത്യകിച്ത് CO

2
) ഇതത് ആസിഡത് 

സവേഭാവം കാണിക്മുകയമും ഭൗകമാപരിതലത്ിടല 
ശിലകളമുമായി പ്രതിപ്രവരത്ിച്ത് വിവിധ ധാതമു
ക്ടള കെല്ജലത്ില് കചരക്മുകയമും ടചയ്മു. 

3500 മില്യന് വരഷം മമുമ്പത് ഭൂമിയില് പ്രകാ
ശസംകലേഷണം (photosynthesis) തമുെങ്ങിയതായി 
സത് ടട്രാമാകറ്റാജലറ്റത്സി (Stromatolites: ബത്ളൂ - 
ഗ്ധീന് ആല്ഗകളമുടെ കഫാസിലമുകള്) ടറെ പഠ
നങ്ങളില്നിന്ത് മനസ്ിലാവമുന്മുണ്ടത്. ഇതത് അന്ത
രധീക്ത്ിടല ഓക്ിജടറെ അളവത് കൂട്മുകയമും, 
അങ്ങടന മഴയമുടെ അളവത് വരധി്ിക്മുകയമും 
ടചയ്തായി അനമാനിക്ട്െമുന്മു.

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുമടയും സമുദ്രങ്ങളുമടയും 
പരിണാെം

സമമുദ്രങ്ങളമുടെ പരിണാമം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളമുടെ 
പരിണാമകത്ാെത് ഇെകലരന്ിരിക്മുന്മു. ഏതാണ്ടത് 
1500 മില്യന് വരഷം മമുമ്പത്  ആദ്യ മഹാഭൂഖണ്ഡ

ടമന്ത് വികശഷി്ിക്ാവമുന് ടറാഡധീനിയ (Rodinia) 
ഉണ്ടായി. അതത് പിന്ധീെത് രണ്ടായി പിളരമുകയമും 
200 മില്യന് വരഷം മമുമ്പത് വധീണ്ടമും ഒന്ിച്ത് പാന്ജിയ 
എന് മഹാഭൂഖണ്ഡമായി മാറമുകയമും ടചയ്മു. 
അക്ാടഴാടക്യമും ഒറ്റ സമമുദ്രകമ ഉണ്ടായിരമുന്മു
ള്ൂ - പാന്തലാസ.

ഭൂഖണ്ഡങ്ങള് സ്ഥിരമടലന്മും അവ കൂെികച്
രമുകയമും അെരന്മുമാറമുകയമും ടചയ്മുന്മുടവന്മു
മമുള് സിദ്ാന്തം അവതരി്ിച്തത് 1912 ല് ആല്ഫ്ര
ഡത് ടവഗത് നര (Alfred Wegner) എന് ശാസ്ത്ര 
ജ്ഞനായിരമുന്മു. പാന്ജിയ എന്  മഹാഭൂഖ
ണ്ഡത്ിടറെ പരിണാമചരിത്രം (continental drift 
hypothesis) അകദേഹവമും തമുെരപഠനം നെത്ിയ
വരമും വരച്മുകാട്മുകയമുണ്ടായി. 

175 മില്യന് വരഷം മമുമ്പത് പാന്ജിയ പിളരന്മു 
തമുെങ്ങമുകയമും, കലാകറഷ്യ (Laurasia) (ഇന്ടത് 
ഏഷ്യ, വെടക് അകമരിക്, യൂകറാ്ത് എന്ിവ 
കചരന്തത്), കഗാണ്ടത് വാന (Gondwana - ഇന്ടത് 
ടതടക് അകമരിക്, ആഫ്രിക്, അകറബ്യ, മഡ
ഗാസ്ര, ഇന്ത്യ, ഓകസ്രേലിയ, ടതക്മുപെിഞാറ
ന് യൂകറാ്ത് എന്ിവ കചരന്തത്) എന്ധീ മഹാ 
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളമും ടറ്റത്ിസത് (Tethys) എന് കെലമും 
ആവിരഭവിച്മു. ഈ വിഭജനത്ിടറെ അവസാന
ഘട്ത്ില് ഇക്ാഴടത് വെടക് അകമരിക്യ്കമും 
ആഫ്രിക്യ്കമുമിെയില് വിള്ല്  ഉണ്ടാവമുകയമും 
വെടക് അറ്റത് ലാറെികത് സമമുദ്രമായി മാറമുകയമും 
ടചയ്മു.

ആല്ഫ്രഡത് ടവഗത് നര

ടറാഡധീനിയ
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വന്കരകളുമട  
തുടരുന് വ്യതിചല്ങ്ങള് 

150 മമുതല് 65 വടര മില്യന് വരഷം മമുമ്പത് 
(Cretaceous period) ടലാകറഷ്യയമുടെ വ്യതിചല
ന(drifting)ത്ാല് ടറ്റത്ിസത് കെല് അെഞമുകപാ
വമുകയമും അകതസമയം ആഫ്രിക്യമുടെ കിഴക്ത് 
അറൊരട്ിക്, മഡഗാസ്ര എന്ിവയമുടെ ഇെയി
ലായി ഇന്ത്യന് മഹാസമമുദ്രം തമുറക്മുകയമും ടചയ്മു. 
തമുെരന്ത് 65 മമുതല് 55 വടര മില്യന് വരഷക്ാ
ലത്ത് ടലാകറഷ്യ യൂകറഷ്യയില്നിന്ത് വിട്മുവരി
കയമും കനാരവധീജിയന് കെല് ഉണ്ടാവമുകയമും  
ഇന്ത്യ യൂകറഷ്യയമുമായി കൂട്ിയിെിച്ത് ടറ്റത്ിസത് 
കെല് പൂരണമായി അെയമുകയമും ഹിമാലയ 
പരവതനിരകള് ഉണ്ടാവമുകയമും ടചയ്മു. ആല്പ്ത് 
പരവതനിരകള്, ജ്ാന് കെല് എന്ിവയമും 
ഏകകദശം ഈ സമയത്മുതടന്യാണത് ഉണ്ടായ
തകത്ര. ഇന്മും ഈ പ്രക്ിയകള് തമുെരമുന്മു എന്
തിടറെ   ഉദാഹരണങ്ങളാണത് ടചങ്െല് പിളരലമും 
(Red Sea rift) കിഴക്ന് ആഫ്രിക്യമുടെ വിഘെ
നവമും (East African rift).

സമമുദ്രങ്ങളമുടെ പരിണാമത്ിലമും വികാസ
ത്ിലമും വളടരയധികം പങ്മുവഹിച്ിട്മുള് മടറ്റാരമു 
പ്രതിഭാസമാണത് കെല്ത്റ വ്യാപനം (sea floor 
spreading). സമമുദ്രമധ്യ വരമ്പമുകളിലൂടെ (mid 
oceanic ridges) കാലാകാലങ്ങളില് മാഗ്മ (magma) 
പമുറത്മുവരികയമും അതത് തണമുത്മുറഞത് പമുത്ന് 

സമമുദ്രവല്മായിത്ധീരമുകയമും ടചയ്മുന് പ്രതിഭാ
സമാണിതത്. ഇതത് സമമുദ്രവല്വികാസത്ിലമും 
ഭൂഖണ്ഡവ്യതിചലന പ്രക്ിയയിലമും മമുഖ്യ പങ്മു
വഹിക്മുന്മുണ്ടത്.

സമമുദ്രങ്ങളമുടെ ഉല്ത്ിക്ഥ പൂരണമാകണ
ടമങ്ില് ഭൂമിയിടല ജധീവടറെ ഉല്ത്ി പരിണാമ
ങ്ങള് കൂെി ഇകതാടൊ്ം കചരത്മുടവകക്
ണ്ടതമുണ്ടത്.

പാന്ജിയ

(4 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

ധന എന്ിവയമുടെ അെിസ്ഥാനത്ിലാണത്  
തിരടഞെമു്ത്. പൂരി്ിച് അകപക് സമര്ി
കക്ണ്ടതത് വിദ്യാഭ്യാസ വകമു്ിടറെ (കകരള 
സരക്ാര) തിരമുവനന്തപമുരടത് പൂജ്മുരയി
ലമുള് പരധീക്ാഭവനിലാണത്. അവസാന തധീയതി 
2020 നവംബര 15. അകപക്ാകഫാറത്ിനം 
മറ്റമു വിശദാംശങ്ങള്ക്മും www.rimc.gov.in 
സന്ദരശിക്മുക.

4. മലഗ്ാന്�് ന്ാളര്ഷിപ്്
ഈ വരഷം +2/ തത്മുല്യ പരധീക് പാസായി 

എഞ്ചിനധീയറിങ്ങികനാ ആരക്ിടെകത്ചറികനാ 
പഠിക്ാന് ഉകദേശിക്മുന് ടപണ്കമുട്ികള്ക്ത് 

ടലഗ്ാന്ഡത് കസ്ാളരഷി്ിനത് അകപക്ിക്ാം. 
10, 12 ക്ാസമുകള് 75 ശതമാനത്ില് കമുറയാ
ത് മാരകക്ാടെ പാസായവരായിരിക്ണം. 
കമുെമുംബ വാരഷികവരമുമാനം 5 ലക്ത്ില് 
കവിയരമുതത്. കസ്ാളരഷി്ത് തമുക പ്രതിവരഷം 
60,000 രൂപകയാ  െ്യൂഷന് ഫധീസിടറെ 60 
ശതമാനകമാ, ഏതാകണാ കമുറവത് അതായിരി
ക്മും. അകപക് സമര്ിക്മുന്തിനള് 
അവസാന തധീയതി 2020 ഒക്ാബര 30 
ആണത്. വിശദാംശങ്ങള്ക്ത് www.buddy4study.
com കനാക്മുക.

നപ്രടാഫ. എന്. നക. ത�ടാവിന്ദന്
കഫാണ് : 9446304755
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ഭൂമിയമും സൗരയൂഥവമും ഉണ്ടായതത് ഏതാണ്ടത് 
460 കകാെി (4.60 ബില്യന്) വരഷം മമുമ്പാ

ടണന്മും ഭൂമിയില് ജധീവനണ്ടായിട്ത് ഏകകദശം 
300-400 കകാെി വരഷം ആയിട്മുടണ്ടന്മുമാണത്  
അനമാനം. ആദ്യമമുണ്ടായതത് ജലത്ില് ജധീവിക്മു
ന് ചില സൂക്ഷ്മജധീവികള് ആയിരിക്ണം. ഇവ
ടയങ്ങടന ഉണ്ടായിടയന്ത് കൃത്യമായി മനസ്ി
ലാക്ാനായിട്ില. എങ്ിലമും, ഭൂമിയിടല ചൂെമുള് 
ആദിമ സമമുദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരമുന്  ചില രാസ
വത്രമുക്ള് മിന്ലിടറെയമും മറ്റമും ഫലമായി കൂെി
കച്രന്ത് കൂെമുതല് സങ്ധീരണമായ ജജവരാസപ
ദാരഥങ്ങള് ഉണ്ടായിടയന്മും കെലില് കലങ്ങിയ 
ഇവയില്നിന്ത് അകനകം നൂറ്റാണ്ടമുകളിലൂടെ 
ജധീവടറെ പ്രാഥമിക തന്ാത്രകളമുണ്ടാടയന്മും 
കരമുതട്െമുന്മു. ആദ്യകാലടത് ജധീവജാലങ്ങള് 
കെലില്നിന്ത്  കരയിടലത്ി.  കെലിടല  ആദ്യ

കാല സൂക്ഷ്മജധീവികൾ  പ്രകാശസംകലേഷണം 
വഴി ഓക്ിജന് ഉണ്ടാക്ി  അന്തരധീക്ത്ിൽ 
എത്ിച്തമുടകാണ്ടാണത്  പിന്ധീെത് കരയിലമും 
ജധീവൻ സാധ്യമായതത്.

ചില രെധാ് സമുദ്രജീവികള്
പ്വകങ്ങൾ: സവേന്തമായി നധീന്താൻ കഴിവിലാ 
തിരിക്മുക, കാറ്റിടറെയമും ജലപ്രവാഹങ്ങളമുടെയമും 
ഗതിടക്ാ്ം സഞ്ചരിക്മുക- ഇങ്ങടന ജധീവിക്മു
ന് ജധീവികളാണത് പ്വകങ്ങൾ (plankton). ഇവയിൽ 
സസ്യങ്ങളമും (phytoplankton) ജന്തമുക്ളമും 
(zooplankton) ഉണ്ടത്. പലതിടനയമും നമമുക്ത്  നഗ്ന
കനത്രങ്ങൾടകാണ്ടത് കാണനാവില. ഭൂമിയിലമുള് 
ഓക്ിജടറെ പകമുതിയിലധികവമും ഉല്ാദി്ിക്മുന്
തത് സസ്യപ്വകങ്ങളാണത്. പ്വകങ്ങൾ മറ്റമു കെൽ 

ജീവനറെ ആദ്യകണികകള് രൂപകംനകടാണ്േ് ആദിമ സമുദ്ങ്ങളിലടാനണന്ന് 
ശടാസ്ത്രജ്ഞര് അകം�ീകരിക്കുന്നുണ്്. 

ജീവനുള്ള കടല്
തഡടാ. എ. ബിജുകുമടാര്*

 *ടപ്രാഫസര ആറെത് ടഹഡത്, അകവോട്ികത് ബകയാളജി & ഫിഷറധീസത്  വിഭാഗം, കകരള സർവകലാശാല,  
തിരമുവനന്തപമുരം - 695 581

കഫാണ് : 9447216157
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ജധീവികളമുടെ ആഹാരവമും ആയതിനാൽ 
കെലിടല ഭക്്യശൃംഖലയിലമും ഇവയ്കത് പ്രധാന 
സ്ഥാനമമുണ്ടത്. 

 
പായലമുകളമും സസ്യങ്ങളമും : പായലമുകൾ 
ഒരിനം ആൽഗകൾ ആടണങ്ിൽ കെൽ്മുലമു
കൾ സപമുഷ്ി സസ്യങ്ങളാണത്. കെൽ്ായലമു
കളമും (sea weeds) കെൽ്മുലമുകളമും (sea grass) 
കെലിൽ പ്രകാശം എത്മുന് ഭാഗങ്ങളിൽ 
മാത്രമാണത് കാണട്െമുന്തത്. ഒട്നവധി കെൽ
ജധീവികൾ ഇവടയ ആശ്യിക്മുന്മുണ്ടത്. കൂൊടത, 
അന്തരധീക്ത്ിടല കാർബൺ ജഡ 
ഓകത് ജസഡത് ആഗിരണം ടചയ്മുകയമും ഓക്ി
ജൻ ഉല്ാദി്ിക്മുകയമും വഴി ഇവ പരിസ്ഥിതി 
സമതമുലിതാവസ്ഥയിലമും പ്രധാന പങ്മുവഹി
ക്മുന്മു. കെൽ്മുലമുകൾ മാത്രം തിന്മുജധീവിക്മുന് 
സത്രനിയാണത് ഡമുകഗാങത് (കെൽ പശമു). ഇവ 
ഇന്ത്യയിൽ വംശനാശഭധീഷണി കനരിെമുന് കെൽ
ജധീവിയാണത്.  

നടട്ലിലാത് ജധീവികൾ : നിരവധി ജഫ
ല(phylum)ങ്ങളിൽ ആയി കാണമുന് നടട്ലിലാത് 

ജധീവികൾ സമമുദ്രങ്ങളിലമുണ്ടത്. കെൽടച്ാറികൾ, 
പവിഴജധീവികൾ, കെൽ്ൂവമുകൾ,  വിരകൾ, 
ഒച്മുകൾ, ശംഖമുകൾ, ചി്ികൾ, ഞണ്ടമുകൾ, 
ടകാഞ്ചമുവർഗങ്ങൾ, എക്ികനാകഡർമമുകൾ 
തമുെങ്ങി നിരവധി ജധീവികൾ   സമമുദ്രത്ിലമുണ്ടത്.

മത്സ്യങ്ങൾ : നടട്ലമുള് ജധീവികളിൽ ഏറ്റവമുമ
ധികം കെൽമത്സ്യങ്ങളാണത്. ഏതാണ്ടത് 31,000 
ഇനം മത്സ്യങ്ങളാണത് കെലമുകളിലമുള്തത്. ഓകരാ 

വർഷവമും നാം 100 മമുതല് 150 വടര പമുതിയ 
കെൽമത്സ്യങ്ങടള കടണ്ടത്മുകയമും ടചയ്മുന്മു. 
ഇതിൽ കലാകടത് ഏറ്റവമും ടചറിയ മത്സ്യം 
ഫിലി്ധീൻസിൽ കാണട്െമുന് സിനരപൻ കഗാബി 
ആണത് (12.5 മിലിമധീറ്റർ). കെലിടല ഏറ്റവമും ഭാര
മമുള് അസ്ഥിമത്സ്യം (bony fish) സൂര്യമത്സ്യം 
(ocean sunfish) ആണത്. ഇന്ത്യൻതധീരത്മും കാണ
ട്െമുന് ഇവയ്കത് 2,300 കികലാഗ്ാം ഭാരമമുണ്ടത്. 
കലാകടത് ഏറ്റവമും വലിയ തരമുണാസ്ഥി മത്സ്യം 
(cartilagenous fish) തിമിംഗല സ്ാവത് (whale shark) 
ആണത്. കകരളതധീരത്മും കാണട്െമുന് ഇവയ്കത്  
പരമാവധി 20 മധീറ്റർ വടര നധീളവമും 34 െൺ വടര 
ഭാരവമും ഉണ്ടാവമും. ഏതാണ്ടത് 70 വർഷം  വടര 
ജധീവിക്മുന് ഇവ സസ്യഭമുക്ാണത്. പ്വകങ്ങളാണത് 
ഇവയമുടെ ആഹാരം. അമിതചൂഷണംടകാണ്ടത് 
ഇന്ത്യയിൽ ഇവ വംശനാശഭധീഷണി കനരിെമുന്മുണ്ടത്.

 ഇന്ത്യയിൽ 2019 ൽ  കെലിൽനിന്ത് നാം 
പിെിടച്െമുത്തത് 3.56 മില്യന് (1 മില്യന് =106) 
െൺ സമമുദ്രജധീവികടളയാണത്. ഈ  കാലയളവിൽ 
കകരളതധീരത്മുനിന്മു നമമുക്ത് ലഭിച്തത് 5.44 
ലക്ം െൺ സമമുദ്രവിഭവങ്ങൾ ആണത്. ഗമുജറാ
ത്ിനം തമിഴത് നാെിനം പിന്ിൽ മൂന്ാമതാണത് 
നമ്മുടെ സ്ഥാനം.

 കെലാമകൾ : കലാകടത് ഏഴിനം കെലാമക
ളിൽ അഞ്ചിനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തധീരപ്രകദശങ്ങളിൽ 
കാണട്െമുന്മു. ഏറ്റവമും ടചറിയ കെലാമയായ 
ഒലിവത് റിഡത് ലി (Olive Ridley), ഗ്ധീൻ െരട്ില് (Green 
turtle), ഹാക്ത്ബിൽ (Hawksbill), ടലതർബാകത് 
(Leatherback), കലാഗ്ഗർടഹഡത് (Loggerhead) 
എന്ിവടയ ഇന്ത്യയില് കാണാം. ഇവയിൽ 
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കലാഗ്ഗർടഹഡത് ഒഴിടക മടറ്റലാം ഇന്ത്യൻ തധീരത്ത്  
മമുട്യിെമുന്വയാണത്.

ജഡനകസാറമുകളമുടെ കാലത്മുതടന് ഉദ
യംടകാണ്ട ഇവ അന്തരധീക്വായമുവാണത് ശവേസി
ക്മുന്തത്. മമുട്യിൊൻ കെലാമകൾ കരയികലക്ത് 
കയറമും. കകരളതധീരത്മു കാണട്ൊറമുള് ഒലിവത് 
റിഡത് ലി കെലാമകൾ സാധാരണയായി കൂട്കത്ാ
ടെയാണത് മമുട്യിൊൻ എത്മുന്തത്. കെൽത്ധീരത്മു 
സമുരക്ിതസ്ഥാനം കടണ്ടത്ിയാൽ മമുൻജകകൾ 

ടകാണ്ടത് മണൽ വകഞമുണ്ടാക്മുന് ടചറമുകമുഴി
കളിൽ ഇവ 100-200 മമുട്കൾ ഇെമും. 40-50  
ദിവസങ്ങൾക്മു കശഷം മമുട്വിരിഞത് പമുറത്ിറ
ങ്ങമുന്  കമുഞമുങ്ങൾ കെലികലക്ത് തിരിക്മും. 
മമുട് വിരിയമുകമ്പാഴമുള് അന്തരധീക്ത്ിടല താപ
നിലയാണത് കമുഞമുങ്ങളമുടെ ആൺ-ടപൺ 
ലിംഗകഭദം തധീരമുമാനിക്മുന്തത്. കെലിൽ നിരവധി 
ശത്രമുക്ൾ ഉള്തിനാൽ ശരാശരി ആയിരത്ിൽ 
ഒരമു കെലാമ മാത്രകമ പൂർണ വളർച് എത്ാറമുള്ൂ.  

സത്രനികൾ : ഒരമുകാലത്ത് കരയിൽ ജധീവിക്മു

കടലില് എത് ജീവികളുണ്്?
പത്മുവരഷടമെമുത്മു നെത്ിയ ‘ടസൻസസത് ഓഫത് മജറൻ ജലഫി'ല് ഏതാണ്ടത് 540 
ൽ പരം സമമുദ്ര പര്യകവഷണങ്ങൾ നെന്മു. അതത് ഇന്ത്യ ഉൾട്ടെ 80 രാജ്യങ്ങളിടല 2700 
ശാസ്ത്രജ്ഞർ പടങ്െമുത് ബൃഹത്ായ പരിപാെിയായിരമുന്മു. കെലിടല  ജധീവടറെ  ജവവിധ്യം, 
വിതരണക്മം തമുെങ്ങിയവ കരഖട്െമുത്ാനായി ആരംഭിച് ചരിത്രത്ിടല തടന് ഏറ്റവമും 
വലിയ സമമുദ്രഗകവഷണ കപ്രാജക്റത്  ആണത് ടസൻസസത് ഓഫത് മജറൻ ജലഫത്. 2010 ൽ 
പ്രത്രമുത കപ്രാജക്റത് അവസാനിക്മുകമ്പാൾ 30 മില്യന് നിരധീക്ണങ്ങളിലൂടെ  20,000 പമുതിയ 
ജധീവികടള കടണ്ടത്ിയിരമുന്മു. കെലിടല ടമാത്ം സ്പധീഷധീസമുകളമുടെ ജവവിധ്യം 2.3 ലക്
ത്ിൽ നിന്ത് 2.5 ലക്മായി വർധിച്മു. കലാഹങ്ങടളക്ാലമും ഉരമുക്മുന് ചൂെിലമും കെൽ
ടവള്ം മഞമുകട്യാവമുന് തണമു്ിലമും പ്രകാശവമും പ്രാണവായമുവമും  ഇലാത് ആഴക്െ
ലിലമും ജധീവികൾ ഉടണ്ടന്മുമാത്രമല സവികശഷ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ നിലനില്കമുന്തായമും 
കടണ്ടത്ി. 

ഭാരടത് അെിസ്ഥാനമാക്ിയാൽ സമമുദ്രത്ിടല അകന്തവാസികളമുടെ 90 ശതമാനവമും 
സൂക്ഷ്മജധീവികളാണത്! സമമുദ്രത്ിടല സൂക്ഷ്മജധീവികളമുടെ ടമാത്ം ഭാരം 240 ബില്യന്  
(1 ബില്യന് = 109) ആഫ്രിക്ൻ ആനകളമുടെ ഭാരത്ിന സമാനമാണത്. ഭൂമധ്യകരഖകയാെത് 
കചർന്മുകിെക്മുന് സമമുദ്രങ്ങളിൽ ഒരമു ലിറ്റർ സമമുദ്രജലത്ിൽ ഏകകദശം 38,000 തര
ത്ിൽടപട് ബാക്റധീരിയ വടര ഉണ്ടാകാടമന്ത് അനമാനിക്മുന്മുണ്ടത്.

ഒലിവത് റിഡത് ലി
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കയമും പിന്ധീെത് കെലികലക്ത് തിരിച്മുകപാവമുകയമും 
ടചയ് ജധീവികളാണത് കെൽ സത്രനികൾ. അവ 
സമമുദ്രത്ിൽതടന് കമുഞമുങ്ങടള പ്രസവിക്മുകയമും 
പാലൂട്ി വളർത്മുകയമും ടചയ്മുന്മു. തിമിംഗില
ങ്ങൾ, കഡാൾഫിനകൾ, കപാർകപായത് സമുകൾ, 

കെൽ്ശമു തമുെങ്ങി ഇരമുപത്കഞ്ചാളം കെൽ 
സത്രനികൾ ഇന്ത്യൻ തധീരങ്ങളിൽ കാണട്െമുന്മു. 
കലാകത്ിടറെ മറ്റമു ഭാഗങ്ങളിൽ  മനാറ്റികളമും 
സധീലമുകളമും വാൾറസമുകളമും നധീർനായ്കളമും കെലിൽ 
കാണട്െമുന്മുണ്ടത്.

 

തിമിംഗിലങ്ങൾ കദശാെനം 
നെത്മുന് സത്രനികളാണത് . 
കലാകടത് ഏറ്റവമും വലിയ 
ജധീവിയായ നധീലത്ിമിംഗിലവമും 
കകരളത്ിടറെ  തധീരത്മുകൂെി യാത്ര  
നെത്ാറമുണ്ടത്. ഇക്ാൾ ശരധീരത്ിൽ 
കറഡികയാ ൊഗമുകൾ (satellite  tags) 
ഘെി്ിച്ത്  ഉപഗ്ഹങ്ങളമുടെ സഹാ
യകത്ാടെ  അവടയ നിരധീക്ിക്മു
ന് സംവിധാനം  നിലവിലമുണ്ടത് . 
ൊഗമുകൾ അവയമുടെ യാത്രാവഴികൾ, 
കവഗം, ടവള്ത്ിടറെ രാസ-ഭൗതിക 
ഗമുണങ്ങൾ എന്ിവടയ്റ്റിയമുള് 
വിവരങ്ങൾ നല്മുന്മു. കൂൊടത,  
അവടയ സംരക്ിക്ാനള് വഴികൾ 
തമുറന്മുതരികയമും ടചയ്മുന്മു.

ഉപഗ്ഹങ്ങളമുടെ സഹായകത്ാടെ പിന്തമുെരട്െമുന് ‘ലമുബാന്’ എന് കൂനന് തിമിംഗിലം 
(humpback whale) 2018 ൽ കകരളതധീരത്ത് എത്ിയതത് ശാസ്ത്രകലാകം ഏടറ ആശ്ചര്യകത്ാടെ 
കനാക്ിക്ണ്ടതാണത്. എന്വകയണ്ടമറെത് ടസാജസറ്റി ഓഫത് ഒമാന് ഉപഗ്ഹസഹായകത്ാ
ടെ ൊഗമു ടചയ് 14 കൂനന് തിമിംഗിലങ്ങളില് ഒന്ായ ടപണ്തിമിംഗിലം ആണത് ലമുബാന്. 

മാസിറ ഉള്ക്െലില്നിന്ത് ഉപഗ്ഹങ്ങളമുടെ സഹായകത്ാടെ ലമുബാടന ൊഗത് ടചയ്തത് 
2017 നവംബറില് ആണത്. പ്രതിവരഷം 25,000 കികലാമധീറ്റര കദശാെനം നെത്മുന് കൂനന് 
തിമിംഗിലങ്ങള് കലാകത്ില് ഏറ്റവമുമധികം ദൂരം യാത്രടചയ്മുന് സത്രനികളാണത്. എന്ാല്, 
വംശനാശഭധീഷണി കനരിെമുന് അറബിക്െലിടല കൂനന് തിമിംഗിലങ്ങള് കദശാെനം നെത്മു
ന്വയടലന്ായിരമുന്മു ശാസ്ത്രകലാകത്ിടറെ ഇതമുവടരയമുള് നിഗമനം. എന്ാല് ഒമാനില് 
നിന്ത് യാത്രതമുെങ്ങിയ ലമുബാന് ഇന്ത്യന് മഹാസമമുദ്രത്ിലൂടെ 1500 കികലാമധീറ്റര യാത്രടച
യ്ത് ഡിസംബര അവസാനവാരം കഗാവന് തധീരത്മും പിന്ധീെത് പമുതമുവരഷകത്ാടെ (2018) 
കകരളതധീരത്മും എത്ിയതായി ഈ കലഖകൻ ഉൾട്െമുന് സംഘം കടണ്ടത്മുകയമുണ്ടായി. 

കലാകടത് ജധീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവമും സങ്ധീർണമായ ശബ്ദവമും  കൂനന് തിമിംഗിലങ്ങളമു
ടെതാണത്. ഇണടയ  കടണ്ടത്ാനായി നെത്മുന് ‘പാട്മുകൾ' 10 മമുതല് 16 വടര കികലാമധീറ്റർ 
അകടല കകൾക്ാൻ കഴിയമും. ആഹാരം കഴിക്മുകമ്പാഴമുള് ശബ്ദത്ിനത് ആവൃത്ിയമും ജദർ
ഘ്യവമും  കമുറയമും. പക്ികടള കടണ്ടത്മുന്തമുകപാടല തിമിംഗിലങ്ങടളയമും ശബ്ദംടകാണ്ടത് 
തിരിച്റിയാം.

'ലുബാന്' എന് വിരുന്നുകാരന്

 കൂനന് തിമിംഗിലം
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നിലവിലമുള് സമമുദ്രത്ിൽനികന്ാ മമുമ്പത് 
കെലിടറെ ഭാഗമായിരമുന്  പ്രകദശങ്ങളിൽ 

നികന്ാ ഖനനം ടചയത് ടതെമുത് ധാതമുവിഭവങ്ങൾ 
ഉപകയാഗട്െമുത്ി  സാധാരണ നിർമാണസാ
മഗ്ികൾ മമുതൽ ജഹടെകത് കലാഹങ്ങൾവടര 
ഉണ്ടാക്ിടയെമുക്ാൻ നമമുക്ത് സാധിച്ിട്മുണ്ടത്. 
കൂൊടത, സാകങ്തികവിദ്യയിലൂന്ിയമുള് വിക
സനത്ിനത് പറ്റിയ ഒകട്ടറ ഉപകരണങ്ങള്ക്ാവ

ശ്യമായ ധാതമുക്ളമും കെലില്നിന്ത് നമമുക്ത് 
ലഭിച്ിട്മുണ്ടത്. 

സമുദ്ര ധാതുസമ്പത്ി്ായുള്ള അന്വേ
ഷണത്ിമന്റ രെസക്ി 

കഴിഞ അഞ്ചമു ദശകങ്ങളിടല വ്യാവസായി
കകമഖലയമുടെ  അനിയന്തിതമായ വളർച്യമും 

വീട്ടുപകരണങ്ങള്  മുേല് ഇലക്ത്ടാണിക്് ഉപകരണങ്ങള് വനരയകം 
ബസക്ിള് മുേല് ത�ടാക്റ്റ് വനരയകം നിര്മിക്ടാനടാവശ്യമടായ  

ധടാതുവിഭവങ്ങള് സമുദ്ങ്ങളില്നിന്നു ലഭിക്കുന്നുണ്്. 

ആഴക്ടലിനല  
ധടാതുവിഭവങ്ങള്

 തഡടാ. പി. എസ്.സുനില്* 

*അകസാ. ടപ്രാഫസർ, മജറൻ ജികയാളജി ആറെത്  ജികയാഫിസികത് സത് വകമു്ത്, ടകാച്ി ശാസ്ത്ര സാകങ്തിക 
സർവകലാശാല, ടകാച്ി - 682 016

കഫാണ് : 9869801448

വന്കര പാളിയമുടെ അതിരമുകള്

ടകാബാള്ട്ത്

മാംഗനധീസത്
ഭൂതാപം മൂലം ചൂെമുപിെിച് ജലം സമമുദ്രത്ിനെിത്ട്ിടല 
വിെവമുകളിലൂടെ പമുറത്മുവരമുന് ഭാഗം (black smockers)

സമമുദ്രനിര്ില്നിന്മുള് ആഴം

2000 മധീറ്റര

4000 മധീറ്റര

6000 മധീറ്റര

6000 മധീറ്ററിന മമുകളില്
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വ്യാവസായികകാല്ന്ങ്ങളമുടെ നിരന്തരമായ 
ഉപകയാഗവമും  കരയിടല ധാതമുവിഭവങ്ങളമുടെ 
അളവിനത്  വൻകതാതിലമുള് കമുറവത് വരമുത്ിയി
ട്മുണ്ടത്. അതിനാൽ, സമമുദ്രധാതമുക്ടള ഭാവി 
വിഭവസമ്പത്ായി ആകഗാളതലത്ിൽ തടന് 
കണക്ാക്മുന്മു. തന്ൂലം, 21 ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 
എലാ രാജ്യങ്ങളമും- പ്രകത്യകിച്ത് സമമുദ്രാതിർത്ി
കൾ പങ്മുടവക്മുന്വ- സമമുദ്ര ധാതമുസമ്പത്ത് 
പര്യകവഷണംടചയ്മുന്തില് കൂെമുതൽ ശ്ദ് 
കകന്ദ്രധീകരിക്ണടമന്മും  അതതത് രാസ്ട്രങ്ങളമുടെ 
പരിധിയില്ടപട് ആഴക്െൽകമഖലകളിൽ ഖന
നപ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്ണടമന്മും അന്താരാസ്ട്ര 
തലങ്ങളിൽ തധീരമുമാനിച്ിട്മുണ്ടത്. 

സമമുദ്രാന്തര ധാതമുവിഭവകമഖലകളില് ഭൂരി
ഭാഗവമും പര്യകവഷണം ടചയ്ട്ൊത് കമഖല
കള് തടന്യാണത്. പ്രകൃതിവാതകവമും എണ്ണയമും 
ദശാബ്ദങ്ങളായി കെലിൽനിന്ത് കവർതിരിടച്െമു
ക്ട്ടട്ങ്ിലമും സമമുദ്രനിര്ിടല അയിരമുകളമും 
ധാതമുക്ളമും വലിയകതാതിലമുള് താതത്പര്യം 
രാജ്യങ്ങള്ക്ിെയില് സൃട്രിച്ിട്ില. വിഭവങ്ങളമു
ടെ വില അനിയന്തിതമായി വർധിക്മുന് സാഹ
ചര്യത്ിൽ സമമുദ്ര ധാതമുസമ്പത്ിടറെ അകനവേഷ
ണവമും കടണ്ടത്ലമും അനിവാര്യമായിടക്ാ 
ണ്ടിരിക്മുകയാണത്.

കടല്ത്ട്ിമന്റ 
ഘട്യും ധാതുവിഭവ
നശഖരവം

ഭൂപ്രകൃതിശാസ്ത്രപരമായി 
സമമുദ്രത്ിടറെ അെിത്ട്മുകടള 
പ്രധാനമായമും ആറായി തരം
തിരിക്ാം. ഭൂഖണ്ഡത്ിട് 
(continental shelf), ഭൂഖണ്ഡ
ടച്രിവമും സമമുദ്രാന്തരഭാഗ 
മലയിെമുക്മും  ഭൂഖണ്ഡ ഉയ
രച്യമും(continental slope, 
submarine canyon and continental 
rise), സമമുദ്രാന്തരഭാഗ അഗ്നി
പരവതം (seamount and guyot), 
നെമുക്െല് മലനിര (mid oceanic 
ridge), ആഴക്െല് സമതലം 
(abyssal plain), ആഴക്െല് 
കിെങ്ങത് (deep sea trench) എന്ി
വയാണവ.

കെൽത്ട്ിടറെ ഘെനടയയമും കെൽത്ട്ിൽ 
ധാതമുനികക്പങ്ങളമുടെ വിവിധ ആഴത്ിലമുള് 
അവയമുടെ രൂപട്െലിടനയമും സാന്ിധ്യടത്യമും 
അെിസ്ഥാനമാക്ി  അവടയ പ്രധാനമായമും 
രണ്ടായി തരംതിരിക്ാം.

സമധീപതധീര ധാതമുകശഖരം (near-shore deposits): 
ഇത്രം ധാതമുനികക്പം സാധാരണമായി കര
യിൽനിന്ത് സമമുദ്രനിര്ിന താടഴ 5 മമുതൽ 10 
മധീറ്റർ വടര ആഴത്ിൽ പരിമിതട്ട്ിരിക്മുന്മു. 
മാത്രമല, സമമുദ്രത്ിനള്ിടല സമധീപതധീര ധാതമു
നികക്പങ്ങളിൽ കരയിൽനിന്മുള് ധാതമുകശഖ
രവമും സാധാരണമായി കെലികലക്ത് വ്യാപിക്മു
കയമും തന്ൂലം ധാതമുക്ളമുടെ  കരയിടലയമും 
കെലിടലയമും മിശ്ിതമായ കശഖരം രൂപട്െമുകയമും 
ടചയ്മുന്മു. ഉദാഹരണത്ിനത്, കരപ്രകദശങ്ങളിടല 
പാറകളിൽനിന്ത് സവേർണകമാ മാഗ്നജറ്റകറ്റാ 
കപാലമുള് ധാതമുക്ളമുടെ സാന്ദ്രധീകൃത മണൽത്
രികൾ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങൾമൂലം പാറ
കളമുടെ ഉപരിതലത്ിൽനിന്ത് കവർടപട്ത് കാറ്റത്, 
മടണ്ണാലി്ത് എന്ിവ വഴി നദിയിടല ജലപ്രവാ
ഹത്ിലൂടെ സമധീപതധീര ധാതമുനികക്പമായി 
മാറാറമുണ്ടത്.
ആഴക്െൽ ധാതമുകശഖരം (deep-sea deposits):  

കെലിടറെ അെിത്ട്ത്

വന്കരയമുടെ 
ബാഹ്യപെലം

സമമുദ്രാന്തരഭാഗടത് 
ടെക്ാണികത് പാളിയമുടെ 

ഉപരിതലം

അെിത്ട്ിടല 
സള്ജഫഡത് ധാതമുക്ള്

അഗ്നിപരവത
കമഖല

കിെങ്ങത്

അകയണ് -  
മാംഗനധീസത് 
നികക്പം

ശിലാമണ്ഡലം

അത്രകനാ്ിയര
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ഇത്രം ധാതമുവിഭവങ്ങൾ, ടപാതമുകവ ഭൂഖണ്ഡ
ത്ിട്യ്കത്  അ്മുറകത്ക്മുള് ആഴക്െൽകമഖല
യിലാണത് രൂപട്െമുന്തത്. 1870 മമുതല് തടന്  
ആഴക്െൽ ഖനനം എന് ആശയം രൂപട്ട്ിരമു
ന്മു. ജൂൾസത് കവർണിടറെ പമുത്രകങ്ങളിലമും 1872–
1876 വരഷങ്ങളിടല എച്ത്. എം .എസത്. ചാലഞ്ചര  
പര്യകവഷണ റിക്ാർട്മുകളിലമും ആഴക്െലിൽ
നിന്മുള് കലാഹസമ്പത്ായ മാംഗനധീസത് കനാ
ഡ്യൂളമുകടള (manganese nodules) പറ്റി കരഖട്
െമുത്മുകയമും അവയമുടെ സാമ്പത്ികപ്രാധാ 
ന്യടത്പറ്റി വിവരിക്മുകയമും ടചയ്ിട്മുണ്ടത്. 

ധാതുസമ്പുഷ്ടൊയ ആഴക്കടല്
ആഴക്െലിടറെ സമതലപ്രകദശങ്ങളിൽ കാ

ണട്െമുന്തമും ചതമുരശ് മധീറ്ററിനത് 75 കികലാഗ്ാം 

വടര മാസത് (mass) വരമുന്തമുമായ മാംഗനധീസത് 
കനാഡ്യൂളമുകൾ ധാതമുക്ളമുടെ ഒരമു വന്കശഖര
മാണത്. പ്രധാനമായമും മാംഗനധീസത്, ടകാബാള്ട്ത്, 
നിക്ല്, കകാ്ര, അകയണ് എന്ധീ കലാഹങ്ങള് 
കചർന്ാണത് ഇവ ആഴക്െലില് രൂപട്െമുന്തത്.

കലാഹങ്ങള് അെങ്ങിയ  ഗന്ധകധാതമുക്ളമുടെ  
(metalliferous sulphide) പ്രധാന നികക്പം ടചങ്
െലിനെിയിൽ 1960 കളമുടെ മധ്യത്ിലാണത് കടണ്ട
ത്മുന്തത്. അതമുകപാടല സമമുദ്രതല കാലാവ
സ്ഥയിൽ കലാഹങ്ങളമുടെ കസ്ാതസ്ായി 
അഗ്നിപർവതടത് വളടരക്ാലമായി കണക്ാ
ക്ിയിരമുന്മുടവങ്ിലമും 1977 നത് കശഷമാണത് കലാ
ഹങ്ങളാൽ ധാതമുസമ്പമുട്രമായ വമ്പൻ ആഴക്െൽ 
നധീരമുറവകളമുടെ   (submarine thermal springs) 
നികക്പങ്ങൾ കടണ്ടത്ിയതത്. ഇതത് ആഴക്െ
ലിടല പര്യകവഷണങ്ങൾക്ത് കവഗം വർധി്ിച്മു.

 ഇന്്യന് െഹാസമുദ്രവം ധാതു്ിനക്ഷ
പങ്ങളും 

 ഇന്ത്യടയ സംബന്ധികച്െകത്ാളം സമമുദ്രകമ
ഖലയിടല ധാതമുവിഭവസമ്പത്ത് സ്ഥിതിടചയ്മുന്തത് 
ഇന്ത്യൻ മഹാസമമുദ്രവമുമായി ബന്ധട്ട് കമഖല
കളിലാണത്.  74.917 x 106 ചതമുരശ് കികലാമധീറ്റർ  

വിത്രധീർണവമും ശരാശരി 3,897 മധീറ്റർ ആഴ
വമുമമുള് ഇന്ത്യൻ മഹാസമമുദ്രം കലാക 
മഹാസമമുദ്രങ്ങളിൽ മൂന്ാമടത് വലിയ 
സമമുദ്രമാണത്. കലാക ജനസംഖ്യയമുടെ 
ഏതാണ്ടത് 40 ശതമാനം ഇന്ത്യൻ മഹാസ
മമുദ്രത്ിനത് ചമുറ്റമുമമുള് തധീരപ്രകദശങ്ങളിൽ 
താമസിക്മുന്മുടവന് വത്രമുത സമമുദ്ര 
ധാതമുവിഭവസമാഹരണത്ിന വളടരകയ
ടറ പ്രാധാന്യം കല്ിക്മുന്മു.  ഇന്ത്യൻ 
മഹാസമമുദ്രത്ിടറെ ആഴക്െൽഭാഗത്ത്  
സമമുദ്രഖനനം വ്യാപി ി്ക്ാനള് ശ്മങ്ങൾ 
അെമുത്ിടെ ആരംഭിച്ിട്മുണ്ടത്. മാംഗനധീസത് 
കനാഡ്യൂളിലാണത് പ്രധാന ശ്ദ്. ഇന്ത്യന് 
മഹാസമമുദ്രത്ില്, സമമുദ്രനിര ി്ടല ഓകരാ 
ചതമുരശ് മധീറ്ററിലമും ഏകകദശം 5 കികലാഗ്ാം 
മാംഗനധീസത് കനാഡ്യൂളമുകള് ഉണ്ടകത്ര. 
വാതകജഹകഡ്രറ്റമുകൾ, ടകാബാൾട്ത് 
ക്സ്റമുകള്, സൾജഫഡത് കശഖരം എന്ിവ 
ഇന്ത്യയമുടെ സമമുദ്രഖനന പരിധിയിൽ 
വരമുന് ധാതമുവിഭവങ്ങളാണത്.

വന്കരയമുടെ 
ബാഹ്യപെലംസമമുദ്രാന്തരഭാഗടത് 

ടെക്ാണികത് പാളിയമുടെ 
ഉപരിതലം

 അെിത്ട്ിടല 
സള്ജഫഡത് 
ധാതമുക്ള്

അകയണ് -  
മാംഗനധീസത് 
നികക്പം

അകയണ് 
- മാംഗനധീസത് 
നികക്പം

ഭൂഖണ്ഡത്ിട്

ഭൂഖണ്ഡടച്രിവത്നെമുക്െല് മലനിര

ആഴക്െല് സമതലം

ഇന്്യനയ സകംബന്ിതച്ട
തത്തടാളകം സമുദ്തമഖലയിനല 
ധടാതുവിഭവസമ്പത്ത് സ്ി
േിനചയ്യുന്നേ് ഇന്്യന് 
മഹടാസമുദ്വുമടായി ബന്
നപെട്ട തമഖലകളിലടാണ്. 
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പമുരാതനകാലം മമുതല്കമുതടന് ടചെികളമുടെയമും 
മരങ്ങളമുടെയമും  ഇലകളമും കവരമുകളമും മറ്റമും 

കരാഗചികിത്സയ്കായി കലാകത്ിടറെ പലഭാഗങ്ങ
ളിലമും ഉപകയാഗിക്ാറമുണ്ടായിരമുന്മു. ഇന്ത് ഉപ
കയാഗത്ിലിരിക്മുന് മരമുന്മുകളമുടെ  ഏറിയ 
പങ്മും ഇത്രത്ിലമുള്  ഔഷധടച്െികളിൽനി
കന്ാ പൂ്ൽ(Fungi), ആക്റികനാജമടസറ്റിസത് 
(Actinomycetes) തമുെങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ ടപെമുന് 
സൂക്ഷ്മജധീവികളിൽനികന്ാ കവർതിരിടച്െമുക്മുന് 

ജജവപദാർഥങ്ങകളാ (natural products)അവ 
യമുടെ വകകഭദങ്ങകളാ ആണത്.

കടല്ജീവികളില്്ിന്് ജീവന്
രക്ഷാെരുന്നുകള് 

അലക്ാണ്ടർ ട്മിങത് എന് ശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻ 1928ൽ ആദ്യടത് ആൻറിബ
കയാട്ികത് കണ്ടമുപിെിച്തത് മമുതൽ ഇന്മു
വടരയായി ശാസ്ത്രകലാകം മാനവരാശിക്ത് 
സംഭാവന ടചയ്തത് നൂറമുകണക്ിനത് ജധീ

വൻരക്ാ മരമുന്മുകളാണത്. കലാകത്ത് 
പമുതിയ അസമുഖങ്ങള് ഉണ്ടാകമുന്തമും ഇക ാ്ൾ 

ഉപകയാഗത്ിലമുള് മരമുന്മുകളമുടെ കാര്യക്മത 
കമുറയമുന്തമും ജവദ്യശാസ്ത്രകമഖല അഭിമമുഖധീക
രിക്മുന് ചില പ്രതിസന്ധികളാണത്. ഇതത്, ഫല

മടാരകമടായ പല തരടാ�ങ്ങളില്നിന്ന് നനമെ രക്ിക്ടാന് കഴിയന്ന  
മരുന്നുകളുനട ഒരു കലവ�കൂടിയടാണ് കടലകം കടല്ജീവികളുകം.

മരുന്നുകള് തേടി 
കടലിലകം

തഡടാ.ടി.പി.സജീവന്*

അസി.ടപ്രാഫസര, മജറന് ബകയാടെക്ാളജി വകമു്ത്, നാഷനല് ടസറെര കഫാര അകവോറ്റികത് ആനിമല് 
ടഹല്ത്ത്, ടകാച്ിന് ശാസ്ത്ര സാകങ്തിക സരവകലാശാല, ടകാച്ി - 682 016

കഫാണ്: 9946099408

അലക്ാണ്ടർ ട്മിങത്
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പ്രദമായ പമുതിയ മരമുന്മുകൾ  വികസി്ിടച്െമു
കക്ണ്ടതത് അനിവാര്യമാക്മുന്മു. 

ഇവിടെയാണത് ജജവജവവിധ്യത്ിടറെ  അക്
യഖനിയായ കെൽ നമമുക്ത് അവസരങ്ങളമുടെ  
പമുതിയ സാധ്യതകൾ തമുറന്മുതരമുന്തത്. നാളി
തമുവടരയായി ഒമ്പതത്  ജധീവൻരക്ാമരമുന്മുകൾ 
കെൽജധീവികളിൽനിന്ത് ശാസ്ത്രകലാകം വികസി
്ിടച്െമുത്ിട്മുണ്ടത്. അവയിൽ അർബമുദചികിത്സ
യ്കായി ഉപകയാഗിക്മുന് അഞ്ചിനം മരമുന്മുകളമും 

ഉൾട്െമുന്മു. കകശരമുക്ൾ ഇലാത് ജധീവിവർഗ
ത്ിൽ ടപെമുന് കസ്പാഞ്ചത് (Sponge), ഒച്മുകളമുടെ 
വിഭാഗത്ിൽ ടപെമുന് ജധീവികൾ (Mollusks), 
െൂണികകറ്റത്സത് (Tunicates), ആക്റികനാജമടസറ്റി
സത് കപാലമുള്  സൂക്ഷ്മജധീവികള് എന്ിവയില്  
നിന്ാണത് ഇത്രം മരമുന്മുകളില് ഏറിയപങ്മും 
കടണ്ടത്ിയിട്മുള്തത്.

ഇതിൽ ആദ്യകത്തത് ക്ിപത്കറ്റാടതത്ിയ 
ക്ിപത്റ്റ (Cryptotethya crypta) എന് കപരിൽ 
അറിയട്െമുന്, സമമുദ്രത്ിടറെ അെിത്ട്ിൽ 
വസിക്മുന് കസ്പാഞ്ചത് വിഭാഗത്ിൽടപട് ജധീവി
കളിൽനിന്ത് സിറ്ററാബിൻ (Cytarabin) എന് 
കപരിൽ വികസി്ിടച്െമുത് രക്താർബമുദചികി

അലാ്യിമല ജ്ങ്ങള് പഠിപ്ിച്ചത്
 നിരധീക്ണങ്ങളമും പരധീക്ണങ്ങളമും ആണകലാ പമുത്ൻ കടണ്ടത്ലമുകളികലക്ത് നടമ് 

നയിക്മുന്തത്. അലാസ്യിടല ഒരമു വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ ഹൃകദ്രാഗസംബന്ധിയായ പ്രശ്ങ്ങൾ 
താരതകമ്യന കമുറവാടണന്ത് ശാസ്ത്രകലാകം നിരധീക്ിച്മു. തമുെർന്ത് നെത്ിയ പഠനത്ിൽ  
ധാരാളം കെൽമത്സ്യങ്ങൾ തങ്ങളമുടെ ആഹാരത്ിൽ ഇവർ നിത്യവമും ഉൾട്െമുത്ാറമുടണ്ടന്മും 
അവയിൽ അെങ്ങിയിട്മുള് അപൂരിത ടകാഴമു്മുകളായിരിക്ാം ഇക്ൂട്രമുടെ ആകരാഗ്യരഹസ്യ
ടമന്മും തിരിച്റിഞമു. 

കെൽമത്സ്യങ്ങളിൽ  കൂെിയകതാതിൽ അപൂരിത ടകാഴമു്മുകൾ (poly unsaturated fatty acids) 
അെങ്ങിയിട്മുണ്ടത്. ഒകമഗാ-3 (Omega-3) വിഭാഗത്ിൽടപെമുന് ഇത്രം അപൂരിത ടകാഴമു്മുകൾ 
രക്തത്ിടല ടകാളകസ്രോളിടന ഗണ്യമായി കമുറച്മുടകാണ്ടമുവരമുടമന്മും കടണ്ടത്ിയിട്മുണ്ടത്. 
ഇതിടറെ ചമുവെമുപിെിച്ാണത് മധീടനണ്ണയിൽനിന്ത് കവർതിരിടച്െമുത് അപൂരിത ടകാഴമു്മുകൾ  
അെങ്ങിയ സംയമുക്തം ടലാവാസ (Lovaza) എന് കപരിൽ ഹൃകദ്രാഗസാധ്യത ഉള്വരിൽ ഉപ
കയാഗിക്ാൻ തമുെങ്ങിയതത്.

െൂണികകറ്റത്സത്

ടപനിസിലിയം ടനാകട്റ്റം

19

ശാസ്ത്രകേരളം



നസംഹാരിയായി മനഷ്യരിൽ ഉപകയാഗിക്ാടമ
ന്ത് ടതളിയിച്ിട്മുണ്ടത്. അങ്ങടനയാണത്  പ്രിയാ 
ൾട്ത് (prialt) എന് കപരിൽ ഇക്ാൾ വ്യാപകമായി 
ഉപകയാഗിക്മുന് കവദനസംഹാരി പിറവിടയെമു
ത്തത്. 

കഡാളടബല ഓറിക്മുകലറിയ(Dolabella 
auricularia) എന് മടറ്റാരിനം ഒച്ിൽനിന്ത് കടണ്ട
ത്ിയ കഡാളാസ്റാറ്റിൻ (dolastatin) എന് രാസ
വത്രമുവിൽനിന്ാണത്  അരബമുദചികിത്സയ്കത് ഉപ
കയാഗിക്മുന് അഡത്ടസറെത് റിസത് (Adcentris) എന് 
മരമുന്ത് നിർമിടച്െമുത്തത്. എക്റിനസിഡിയ ടെർ
ബികനറ്റ (Ecteinascidia turbinata) എന് കകശരമു

ക്ളിലാത് െൂണികക്
റ്റത്സത്  വിഭാഗത്ിൽടപട് 
ജധീവികളിൽനിന്ത് കവർ
തിരിടച്െമുത്  ട്രാബക്റി
ഡിൻ (Trabectedin) എന് 
പദാർഥം  അരബമുദത്ി
ടനതികര ഇക്ാൾ തടന് 
ഫലപ്രദമായി ഉപകയാഗ
ത്ിലമുണ്ടത്.  

കെൽജധീവികൾ മാത്ര
മല, കെലിൽ കാണമുന് 
പായലമുകളമും സൂക്ത് മ  
പ്വകങ്ങളമും (Planktons) 
ഇത്രം മരമുന്മുകളമുടെ 
മികച്  കസ്ാതസ്ാണത്. 
ചിലയിനം കെൽ്ായലമു
കളമുടെ കകാശഭിത്ിയിൽ 
കണ്ടമുവരമുന്  കരാജിന
നത് (Carrageenan) ചില 
തരം ജവറസമുകടള നിർ
വധീര്യമാക്ാൻ കഴിയമുടമ
ന് കടണ്ടത്ലാണത്   
കരാജികലാസത് (Carrage 

lose) എന് ഔഷധം  വികസി്ിക്മുന്തിൽ 
എത്ികച്രന്തത്. കരാജികലാസിനത്  ടകാകറാണ 
ജവറസമുകടള പ്രതികരാധിക്ാൻ  കഴിയമുകമാ 
എന് ഗകവഷണങ്ങള് ഇക്ാള് നെക്മുന്മുണ്ടത്. 
ഇവ കൂൊടത വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി  ഏകകദശം 
ഇരമുപകതാളം കെൽജന്യപദാർഥങ്ങൾ മരമുന്മുഗ
കവഷണത്ിടല പല ഘട്ങ്ങളിലൂടെ  കെന്മു
കപായിടക്ാണ്ടിരിക്മുന്മു. വരമുംനാളമുകളിൽ 
അവയിൽ പലതമും മാനവരാശിക്ത് ഉപകാരപ്രദ
മാകമുടമന്മു നമമുക്മു പ്രത്യാശിക്ാം.

ത്സയ്കത് ഉപകയാഗപ്രദമായ മരമുന്ാണത്. ഇകത 
ജധീവിയിൽനിന്ത് പിന്ധീെത് കവർതിരിടച്െമുത് 
മടറ്റാരമു പദാർഥം ചിലതരം ജവറസമുകടള നശി
്ിക്മുടമന്ത് കടണ്ടത്ി. അതിനിന്ാകടട്, വി
തറാബിൻ (Vitarabin) എന് കപരിൽ മരമുന്ത് വി
കസി്ിടച്െമുക്മുകയമുണ്ടായി. അർബമുദകരാഗ 
ത്ിനത് എതികര ഉപകയാഗിക്മുന്  ഹലാവൻ 
(Halaven) എന് മരമുന്ത് കടണ്ടത്ിയതത് ഹാലി
കകാൺഡ്രിയ ഒക്ഡായി (Halichondria okadai) 
എന് മടറ്റാരമു കസ്പാഞ്ചിൽ നിന്ാണത്.

 

ഒച്ചുകളും പായലും വഴിയുള്ള െരുന്നുകള്
ടചറമുമധീനകടളയമും 

മറ്റമു ജധീവജാലങ്ങടളയമും 
കവട്യാെി ഭക്ിക്മുന് 
കകാണസത് മഗസത് (Conus 
magus) എന് പിരിയൻ 
ശംഖത് വിഭാഗത്ിൽടപ
െമുന് ഒച്മുകളില്നിന്ത്  
നാഡധീവ്യൂഹടത് പ്രവർ
ത്നരഹിതമാക്മുന് 
'കകാകണാകൊക്ിൻ' 
(Conotoxin) എന് മാരക
മായ രാസപദാർഥം 
കടണ്ടത്ിയതാണത്  
മടറ്റാരമു സമുപ്രധാന ചമു
വെമുടവ്ത്. ഇരകളിൽ 
കമുത്ിടവച്ത് അവടയ 
കബാധരഹിതരാക്ാൻ 
ഉപകയാഗിക്മുന്   ഈ 
വിഷം ശാസ്ത്രജ്ഞർ കവർ
തിരിടച്െമുത്ത് ഒരമു കവദ

കടല്ജീവികള് മടാത്രമല്ല, 
കടലില് കടാണുന്ന പടായല
കളുകം സൂക്് മ  പ്ലവകങ്ങളുകം 
അര്ബുദത്തിനുള്ള മരുന്നുക
ളുനട മികച്  ത്ടാേസ്ടാണ്. 
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ഭൂമിയിൽ നെക്മുന്  ബാഷ്ധീകരണത്ിടറെ 
ഏകകദശം 80 ശതമാനവമും സമമുകദ്രാപരി

തലത്ിലാണത് സംഭവിക്മുന്തത്. ബാക്ിഭാഗം 
ഉൾനാെൻ ജലാശയങ്ങളിലമും സസ്യങ്ങളമുടെ ഇല 
ഉള്ട്ടെയമുള് ഉപരിതലത്ിലമും കരയിലമും 
സംഭവിക്മുന്മു.  ഈ നധീരാവി ഘനധീഭവിച്ാണത്  
മഴകമഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവമുന്തത്.

ബാഷ്ീകരണനത്ാത് പഠിക്കാനള്ള 
പരീക്ഷണം

വ്യത്യത്രമായ പാരിസ്ഥിതികാവസ്ഥകൾ 
ബാഷ്ധീകരണനിരക്ിടന എങ്ങടന സവോധധീനിക്മു
ന്മുടവന്ത് മനസ്ിലാക്മുന്തിനത്  നമമുടക്ാരമു 
പരധീക്ണം നെത്ാം. അന്തരധീക്ത്ിടല താപനില, 
ഈർ്ം, കാറ്റിടറെ കവഗം (speed) എന്ധീ ബാഹ്യ
ഘെകങ്ങൾ ഈ പരധീക്ണത്ില് പരിഗണിക്
ണം. പരധീക്ണത്ിനായി കട്ിയമുള് ഒരമു തൂവാല 
എെമുത്ത് ടവള്ത്ിൽ മമുക്ിടയെമുക്മുക. തൂവാ
ലയിൽനിന്ത് ടവള്ം ഇറ്റിറ്റമു വധീഴാത് രധീതിയില് 
നനച്ാല് മതി. ഉപകയാഗിക്മുന് ടവള്ത്ിടറെ 

അളവത് ക്മധീകരിക്ാടമങ്ിലമും ഓകരാ തവണ 
പരധീക്ണം ആവർത്ിക്മുകമ്പാഴമും  തമുല്യഅള
വിൽ മാത്രകമ ടവള്ം ഉപകയാഗിക്ാവൂ.

നനഞ തൂവാല തമുറസ്ായ  സ്ഥലത്മുള് 
അയയിൽ തൂക്ിയിട്ത് ഉണക്മുക. കൃത്യമായ 
ഇെകവളകളിൽ (5 - 10 മിനിറ്റത്) തൂവാല എത്ര
കത്ാളം ഉണങ്ങിടയന്മു പരികശാധിക്മുക. 
തൂവാല നന്ായി ഉണങ്ങാൻ എത്ര മിനിറ്റത് എെമു
ത്മുടവന്ത് കണക്ാക്മുക. തൂവാല ഉണങ്ങി
ടക്ാണ്ടിരിക്മുന് സമയത്ത് സ്ഥലടത് പാരി
സ്ഥിതികാവസ്ഥകളമുടെ വിവരങ്ങൾ സമാഹ 
രിക്മുക. ഇതിനായി The Weather Channel എന് 
സ്മാരട്ത്കഫാൺ ആക്ാ www.weather.com എന് 
ടവബത്ജസകറ്റാ ഉപകയാഗിക്ാം. തമുെർന്ത് തധീയതി, 
സമയം, ഈർ്ം, താപനില, കാറ്റിടറെ കവഗം, 
ഉണങ്ങാടനെമുക്മുന് സമയം, ബാഷ്ധീകരണനിര
ക്ത് എന്ിങ്ങടന ഏഴമു കകാളങ്ങളമുള് ഒരമു പട്ിക 
തയ്ാറാക്മുക. തമുണി ഉണങ്ങാടനെമുക്മുന് 
സമയത്ിടറെ വ്യമുൽക്മടത് ബാഷ്ധീകരണനി
രക്ായി കരമുതാവമുന്താണത്.

 മഴയ്ക്കു കടാരണമടാകുന്ന തമഘങ്ങളുനട രൂപീകരണകം  
സമുതദ്ടാപരിേലത്തിനല ബടാഷ്ീകരണവുമടായി ബന്നപെട്ടിരിക്കുന്നു.

സമുദ്വുകം കടാലടാവസ്യകം
 തഡടാ. വി. വിജിേ്*

*അസി. ടപ്രാഫസർ, ഫിസിക്ൽ ഓഷ്യകനാഗ്ഫി വകമു്ത്, സ്ൂൾ ഓഫത് മജറൻ സയൻസസത്, 
ടകാച്ി ശാസ്ത്ര സാകങ്തിക സർവകലാശാല,  ടകാച്ി- 682 016

കഫാൺ : 9421747872
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 ബാഷ്ീകരണ്ിരക്കും താപ്ിലയും 
തമ്മിലുള്ള ബന്ം

ദിവസവമും രണ്ടമുമൂന്മു തവണകളായി, രണ്ടമു
മൂന്ത് ആഴ്ച ഈ പരധീക്ണം ആവർത്ിക്മുക. 
വിവരസമാഹരണം അവസാനിച്ാൽ അന്തരധീക് 
താപനില, കാറ്റിടറെ കവഗം, ഈർ്ം എന്ധീ 
ബാഹ്യാവസ്ഥകളമുമായി എങ്ങടനയാണത് ബാ
ഷ്ധീകരണകത്ാതത് ബന്ധട്ട്ിരിക്മുന്ടതന്ത് 
മനസ്ിലാക്മുവാൻ ശ്മിക്മുക. ഇതിനായി തയ്ാ
റാക്ിയ പട്ികടയ വിലയിരമുത്മുകകയാ പട്ിക 
ഉപകയാഗിച്മു ഗ്ാഫത് വരയ്കമുകകയാ ടചയ്ാം. 
കാറ്റിടറെ കവഗകമാ താപനിലകയാ കൂെമുകമ്പാൾ 
ബാഷ്ധീകരണനിരക്ത് കൂെമുന്തായമും അന്തരധീക്
ത്ിടല ഈർ്ം കൂെമുകമ്പാൾ ബാഷ്ധീകരണനിര
ക്ത് കമുറയമുന്തായമും പട്ികയമും ഗ്ാഫമും വിശക
ലനം ടചയ്ാല് മനസ്ിലാക്ാവമുന്താണത്. ഒരമു 
നിയന്തിത പരധീക്ണ(controlled experiment) 
ത്ിലൂടെ കാറ്റിടറെ കവഗം, ഈർ്ം എന്ിവ 
സ്ഥിരമായ  അളവിൽ ക്മധീകരിച്ത് ബാഷ്ധീകരണ
നിരക്ത് അന്തരധീക് താപനിലയമുമായി എങ്ങടന 
ബന്ധട്ട്ിരിക്മുന്മുടവന്ത് മനസ്ിലാക്മുവാൻ 
നമമുക്ത് സാധിക്മുമായിരമുന്മുടവങ്ിൽ അതിടറെ 
ഗ്ാഫത് താടഴ കാണിച്തമുകപാടല ആയിരിക്മും.

തൂവാലയിൽ നെക്മുന് ബാഷ്ധീകരണടത്
ക്ാൾ ഏടറ സങ്ധീർണമാണത് സമമുകദ്രാപരിതല
ത്ിടല ഇത്രം പ്രവർത്നങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ 

ശാസ്ത്രജ്ഞരായ സമുകലാചന ഗാഡത്ഗിൽ, പി. വി. 
കജാസഫത്, എൻ. വി. കജാഷി എന്ിവർ വിദൂര 
സംകവദന ഉപഗ്ഹങ്ങളമുടെ സഹായത്ാൽ 
മഴകമഘങ്ങളമുടെ നിർമിതിടയപറ്റി ഇത്രം ഒരമു 
ഗകവഷണപഠനം നെത്മുകയമുണ്ടായി. ഇതില്നി
ന്മു കടണ്ടത്ിയ വിവരങ്ങള് ‘കനച്ർ’ (Nature) 
എന് ശാസ്ത്ര കജർണലിൽ 1984 ൽ പ്രസിദ്ധീ 
കരിച്ിരമുന്മു. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞരമുടെ 
ഇെയിൽ ഏടറ ശ്ദ്ിക്ട്ട് ഈ പഠനത്ിൽ 
മഴകമഘങ്ങളമുടെ നിർമിതിടയ നിയന്തിക്മുന് 
ഏറ്റവമും പ്രധാനട്ട് ഘെകം സമമുകദ്രാ പരിതല 
താപനിലയാണത് എന് ശ്കദ്യമായ കടണ്ടത്ൽ 
ഉണ്ടായിരമുന്മു. അകതാടൊ്ം തടന്, സമമുകദ്രാ
പരിതല താപനില 280C ക്ത് മമുകളിലാകമുകമ്പാൾ 
കാറ്റിടറെ ദിശ, കവഗം എന്ിങ്ങടനയമുള് പാരി
സ്ഥിതികാവസ്ഥകളമും പ്രധാനമായിത്ധീരമുടമ 
ന്മും കരഖട്െമുത്ി. ചമുരമുക്ി്റഞാൽ, സമമു
കദ്രാപരിതല താപനിലയാണത് വർഷകാലടത് 
(മൺസൂൺ) മഴകമഘങ്ങളമുടെ നിർമിതിടയയമും 
അറബിക്െലിലമും ബംഗാൾ ഉൾക്െലിലമും രൂപ
ട്െമുന് ന്യൂനമർദങ്ങടളയമും ചമുഴലിക്ാറ്റമുകടള
യമും നിയന്തിക്മുന്തത്.

 

സമുനദ്രാപരിതല താപ്ില
ഒരമു വത്രമു ഉൾടക്ാള്മുന് താകപാർജത്ിടറെ 

അളവിടനയാണത് താപനില എന്മു വിളിക്മുന്തത്. 
സമമുദ്രത്ിനത് താകപാർജം ലഭിക്മുന്തത് സൂര്യനി

ല്നിന്ാണത്.  തതത് ഫലമായി 
താപനില കൂെിയജലം സമമുകദ്രാ
പരിതലത്ിലമും താപനില കമുറഞ 
ജലം സമമുദ്രാന്തർഭാഗത്മുമാണത് 
കാണട്െമുക. സമമുകദ്രാപരിതല
ത്ിൽ അനഭവട്െമുന് കാറ്റത് 
സമമുദ്രടത് പ്രക്മുബ്ധ മാ ക്മുകയമും 
തമുെർന്മുണ്ടാവമുന് മിശ്ണപ്രക്ി
യയിലൂടെ താകപാർജടത് ഉപ
രിതലത്ിൽനിന്ത് സമമുദ്രാന്തരഭാ
ഗകത്ക്ത് ജകമാറമുകയമും ടചയ്മു 
ന്മു. കാറ്റിടറെ ഗതികകാർജം സമമു
ദ്രജലപ്രവാഹങ്ങടള സൃട്രിക്മുന്മു. 
ഇത്രം സമമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങൾ 
ചൂെമുജലടത് ഉഷ്ണകമഖലാ പ്രകദ
ശങ്ങളിൽനിന്ത് മികതാഷ്ണകമഖല
കളികലക്മും ശധീകതാഷ്ണകമഖലക
ളികലക്മും ടകാണ്ടമുകപാകമുന്മു. 

താപനിലയമും ബാഷ്ധീകരണനിരക്മും തമ്ിലമുള് ബന്ധം
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അതമുകപാടല, സമമുദ്രത്ിടല ശധീതജലപ്രവാ
ഹങ്ങൾ ധ്മുവപ്രകദശങ്ങളിൽനിന്ത്  ഉഷ്ണകമഖല
കളികലക്മും ഒഴമുകാറമുണ്ടത്. അതായതത് സൂര്യരശ്ി
കളമുടെ തധീവ്രത, സമമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങളമുടെ 
ദിശയമും കവഗതയമും, മിശ്ണപ്രക്ിയകളമുടെ കതാതത് 
എന്ിവയമുമായി സമമുകദ്രാപരിതല താപനില 
ബന്ധട്ട്ിരിക്മുന്മു. മമുകളിടല ഭൂപെം ഒന്ിലമും 
രണ്ടിലമും കാണിച്ിരിക്മുന് ബംഗാൾ ഉൾക്െലി
ടലയമും അറബിക്െലിടലയമും താപനിലകൾ 
താരതമ്യം ടചയത് താൽ ഇരമു കെലമുകളിടലയമും 
പാകറ്റണമുകൾ വിഭിന്മാടണന്ത് മനസ്ിലാക്മു
വാൻ സാധിക്മും. ഭൂപെത്ിൽ കാണമുന്തമുകപാ
ടല ജശത്യകാല മാസമായ ജനവരിയിടല 
താപനില വർഷകാല മാസമായ ജൂജലയിടല 
താപനിലടയക്ാൾ ഒന്മുരണ്ടമു ഡിഗ്ി ടസൽഷ്യ
സത് കമുറവാണത്.

സമുദ്രവം അന്രീക്ഷവം തമ്മി
ലുള്ള ബന്ം

വളടര സങ്ധീർണമായ ബന്ധമാണത് 
സമമുദ്രവമും അന്തരധീക്വമും തമ്ിലമു
ള്തത്. സമമുദ്രത്ിടല ഏടതങ്ിലമും 
കമഖല വളടരയധികം ചൂെമുപിെിച്ാൽ 
ഉപരിതലത്ിടല വായമുവമും ചൂൊകമു
ന്മു. ചൂെമുവായമുവിടല തന്ാത്രകൾക്ത് 
ഗതികകാർജം കൂെമുതലാണത്. കൂെിയ 
ചൂെിൽ വായമുതന്ാത്രകളമുടെ ക്മര
ഹിതമായ ചലനത്ിടറെ കതാതത് 
വർധിക്മുകയമും വായമുവിടറെ വ്യാപ്ം 
കൂെമുകയമും ടചയ്മുന്മു. തതത് ഫലമായി, 
സാന്ദ്രത കമുറഞ വായമു അന്തരധീക്
ത്ികലക്ത് ഉയരമുന്മു. ഇത്രത്ിൽ 
അന്തരധീക്മർദം കമുറഞ ന്യൂനമർദ 
കമഖലകളിൽ കാറ്റിടറെ കവഗവമും 
ബാഷ്ധീകരണ നിരക്മും കൂെമുതലാണത്. 
ഈ ഇെങ്ങളിൽ മഴകമഘങ്ങൾ ഉണ്ടാ
വമുന്മു. 

ഇതികനാടൊ്ം, ഉപരിതലത്ിൽ 
ഉയരന് നിരക്ിൽ ബാഷ്ധീകരണം 
നെക്മുകമ്പാൾ സമമുദ്രത്ിനത് താകപാ 
ർജം നട്രമാവമുകയമും ഉപരിതലം തണമു
ക്മുകയമും ടചയ്മുന്മു. ശക്തമായ കാറ്റത് 
ഉപരിതല ജലത്ിടല മിശ്ണപ്രക്ി
യകളമുടെ തധീവ്രത കൂട്മുകയമും സമമുദ്ര
ടത് തണമു്ിക്മുകയമും ടചയ്മുന്മു. 

ചമുരമുക്ി്റഞാൽ, നമ്മുടെ കാ
ലാവസ്ഥയമുടെ നിയന്തണം സമമുദ്രവമും അന്തരധീ
ക്വമും തമ്ിലമുള് ഒരമു ഊർജജക്മാറ്റ പ്രക്ി
യയിലൂടെയാണത് നെക്മുന്തത്. അന്തരധീക് ത്ിടല 
അധികമമുള് താകപാർജടത് സമമുദ്രം ആഗിരണം 
ടചയ്ത് ബാഷ്ധീകരണത്ിനായി ഉപകയാഗിക്മുന്മു. 
ബാഷ്ധീകരണ സമയത്ത് സമമുദ്രത്ിടറെ ഊർജം 
അന്തരധീക്ത്ിന ജകമാറമുന്മു. കമല്റഞ ഊർ
ജജക്മാറ്റം സംഭവിക്മുകമ്പാടഴലാം സമമുദ്രത്ി
ടലയമും അന്തരധീക്ത്ിടലയമും താപനില, കാറ്റി
ടറെ കവഗവമും ദിശയമും, അന്തരധീക്ത്ിടല ഈർ്ം, 
കമഘങ്ങളമുടെ ഘെന, മഴ, കെലിടറെ പ്രക്മുബ്ധത 
എന്ധീ പാരിസ്ഥിതികാവസ്ഥകൾ മാറിടക്ാകണ്ട
യിരിക്മും. കമല്റഞ പാരിസ്ഥിതികാവസ്ഥകടള 
എലാറ്റിടനയമും കൂട്ികച്ർത്ാണത് നാം കാലാവ
സ്ഥ എന്ത് വിളിക്മുന്തത്.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമമുദ്രത്ിടല ഉപരിതല താപനില 
(വിവിധ മാസങ്ങളില്)
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ഭൂമിയമുടെ അന്തരധീക്ത്ിടറെ സന്തമുലിതാവ
സ്ഥയമും കാലാവസ്ഥയമും നിലനിരത്മുന്

തില് കെലിനത് വലിയ പങ്മുണ്ടത്.  കെലമും കാലാ
വസ്ഥയമുമായമുള് ബന്ധടമന്താടണന്ത് 
ആകലാചിച്ിട്മുകണ്ടാ? വരഷം കഴിയമുകന്താറമും 
നമ്മുടെ അന്തരധീക്ത്ിടറെ ശരാശരി താപനില 
കൂെിടക്ാണ്ടിരിക്മുകയാണത്. ഭൂമിയമുടെ അന്തരധീ
ക്ത്ിനത് ക്മാതധീതമായി  ചൂെമുകൂെമുന്തിടന
യാണത് ആകഗാളതാപനം എന്മു പറയമുന്തത്.

വര്ധിച്ചുവരുന് ഭൗെതാപ്ില
ഭൂമിയമുടെ ശരാശരി താപനില പത്മുവരഷ

ത്ിനള്ില് 0.20C ടവച്ത് കൂെമുകയാടണന്ാണത് 
കണക്ാക്ിയിരിക്മുന്തത്. വ്യാവസായിക വിപ്
വത്ിനകശഷം ഭൂമിയമുടെ താപനില ശരാശരി 
10C കൂെിയിട്മുടണ്ടന്മും കണക്ാക്ിയിട്മുണ്ടത്. 
കെല് - അന്തരധീക്താപനിലയമും സമമുകദ്രാപരി

തല താപനിലയമും മാത്രമല, കെലിടറെ 700 മധീറ്റര 
വടര ആഴത്ിലമുള് ടവള്ത്ിടറെ ശരാശരി 
താപനിലയമും ആകഗാളതാപനംമൂലം കൂെമുകയാ
ണത്. കഴിഞ കമുറച്മുകാലങ്ങളില് കണ്ട ഈ 
മാറ്റം പരിധിവിട്ിട്മുണ്ടത്. നിയന്തണമിലാത് 
കാെമുടവട്ിടത്ളിക്ലമും നഗരവല്രണവമും 
കപാലമുള് മനഷ്യപ്രവരത്നങ്ങളമും വലിടച്റി
യല് സംസ്ാരവമും ആകഗാളതാപനനിരക്ത് കൂട്ാന് 
കാരണമാകമുന്മുണ്ടത്. 

ഭൂമിയികലക്ത് പതിക്മുന് സൂര്യതാപം വലി
ടയാരളവില് കെലമും കരയമുടമാടക് ആഗിരണം 
ടചയ്മുന്മുണ്ടത് (ചിത്രം കാണമുക). എന്ാല്, ഈ 
താപത്ിടറെ ഒരമുഭാഗം പ്രതിപതനത്ിലൂടെ 
തിരിച്ത് അന്തരധീക്ത്ിനത് പമുറകത്ക്മുകപാകമും. 
ഇത്രത്ില് പമുറത്മുകപാകമുന് താപടത് 
അന്തരധീക്ത്ിടല ചില വാതകങ്ങള് തെഞമു
നിരത്ി അന്തരധീക്ത്ിടറെ താപനില ഉയരത്മു

പ്രകൃേിയില് മനു്്യനറെ അമിേമടായ ഇടനപടലകളടാണ് കടാലടാവസ്ടാമടാറ്റ
ത്തിനറെ ഒരു പ്രധടാന കടാരണനമന്നടാണ് ശടാസ്ത്രപഠനങ്ങള് നേളിയിക്കുന്നേ്.

കടലകം  
കടാലടാവസ്യിനല മടാറ്റവുകം

തഡടാ.സ്മിേ അടുത്തില*

*സയറെിസ്റത്, ടസറെര കഫാര മജറന് ലിവിങത് റികസാഴ്സസത് & ഇകക്ാളജി, ടകാച്ി - 682 508
കഫാണ് : 9446060668
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ന്മു. ഹരിതഗൃഹ പ്രതിഭാസടമന്ാണത് ഇതത് 
അറിയട്െമുന്തത്. അെച് മമുറിയിലിരിക്മുന്വരക്ത് 
ജനല്ചിലിലൂടെ ടവയില് കെക്മുകമ്പാള് അന
ഭവട്െമുന് കൂെിയ ചൂെത് കപാലമുള് അവസ്ഥയാ
ണിതത്. ഈ പ്രതിഭാസമാണത് ആകഗാളതാപന
ത്ിടറെ ഒരമു പ്രധാന കാരണം. വനനശധീകരണം, 
നഗരവല്രണം, കഫാസില് ഇന്ധനങ്ങളമുടെ 
ഉപകയാഗം എന്ിവ അമിതകതാതില് കാരബണ്  
ജഡ ഓജക്ഡത്, സി.എഫത്.സി., മധീടഥയിന്, 
ജനട്രസത് ഓജക്ഡത് എന്ധീ ഹരിതഗൃഹവാതക
ങ്ങളമുടെ വരധനവിനത് കാരണമാകമുന്മു. 

ആകഗാളതാപനത്ിടറെ ഫലമായി ധ്മുവപ്ര
കദശങ്ങളിടല മഞമുപാളികളിലമും മലനിരകളമുടെ 
മമുകളിലമും ആഴക്െലിലമുമെക്ം താപനില ക്കമണ 
ഉയരമുന്മുണ്ടത്. അന്തരധീക്ത്ിടല താപ- മരദ 
സന്തമുലിതാവസ്ഥ മാറിമറിയമുന്തിനാല് ചമുഴലി
ക്ാറ്റമുകള്, ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങള്, മഴ എന്ിവ
യമുടെ അളവിലമും അവ ആവരത്ിക്മുന് കാല
യളവിലമും വ്യത്യാസമമുണ്ടാകമുന്മു. ടവള്ട്ാക്ം, 
വരള്ച്, കാട്മുതധീ, കരയിടലയമും കെലിടലയമും 

ഉഷ്ണക്ാറ്റമുകള് എന്ിവടയാടക് വരധിക്മുന്മു. 
അത്യമുഷ്ണമമുള് ചൂെമുകാലവമും അതിജശത്യമമുള് 
ശധീതകാലവമും മരമുപ്രകദശങ്ങളമുടെ വരധനവമും 
ഇതിടറെ മറ്റമു പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണത്. 

കടല്്ിരപ്് ഉയരുന്ത് ജ്ങ്ങമള 
എങ്ങമ് ബാധിക്കുന്നു?

കെല്ടവള്ത്ിടറെ ചൂെത് കൂെമുകമ്പാള് കെ
ല്നിര്ിടല വായമുവിടറെ ചൂെത് കൂെി സാന്ദ്രത 
കമുറയമുന്മു. അവിടെ കെല്നിര്ത് ഉയരാന് ഇതത്  
കാരണമാകമുന്മു. കെല്നിര്ത് ഉയരമുന്തില് 30 
മമുതല് 40 ശതമാനം പങ്മും ചൂെമുമൂലം ടവള്ം 
വികസിക്മുന്തിനാലാടണന്ത് കണക്ാക്ട്
െമുന്മു. ഇതമു കൂൊടത, ധ്മുവപ്രകദശങ്ങളിടലയമും 
ഗ്ധീന്ലന്ഡിടലയമും മഞമുരമുകലമും കെല്നിര്ത് 
ഉയരാന് കാരണമാകമുന്മു. കെല്നിര്മുയരമുന്തത് 
ജനസാന്ദ്രതകയറിയ തധീരകദശ കമഖലടയയമും 
സമമുദ്രനിര്ിനത് താടഴയമുള് ദവേധീപത് രാജ്യങ്ങടളയമും  
ആവാസകയാഗ്യമലാതാക്മും. ഇതത് ഏറ്റവമും 

25

ശാസ്ത്രകേരളം



കൂെമുതല് ബാധിക്മുന്തത് ഇന്ത്യന് മഹാസമമുദ്ര
ത്ിന ചമുറ്റമുമമുള് രാജ്യങ്ങടളയാണത്. ഏതാണ്ടത് 
260 കകാെി ജനങ്ങള് (കലാക ജനസംഖ്യയമുടെ 
40 ശതമാനം) ജധീവിക്മുന്തത് ഇവിടെയാണത്. 
ഇന്ത്യയിടല മൂന്ിടലാരമു ഭാഗവമും തധീരപ്രകദശങ്ങ
ളില് താമസിക്മുന്മു.

ധ്മുവപ്രകദശങ്ങളിടല മഞമുരമുകമുന്തത് കെലിടല 
ടവള്ത്ിടറെ അമ്ല-ക്ാര നിലയിലമും വ്യത്യാസം 
ഉണ്ടാക്മുന്മു. 1980 മമുതലമുള് വത്രമുതകള്ടവച്ത് 
കനാക്ിയാല് പി.എച്ത്. (pH) മൂല്യത്ില് 0.017 
മമുതല് 0.027 വടര വ്യത്യാസമമുണ്ടായിട്മുണ്ടത്. 
മനഷ്യരമുടെ  പ്രവരത്നങ്ങള്മൂലം അന്തരധീക്
ത്ിടലത്മുന് കാരബണ് ജഡ ഓജക്ഡത് 

കപാലമുള് വാതകങ്ങള് മഴടവള്ത്ില് കലരന്ത്  
കാരകബാണികത് ആസിഡായി ഭൂമിയില് പതിക്മു
കയമും അവ ഒഴമുകി കെലിടലത്മുകയമും ടചയ്മുന്മു. 
കെലില്ടവച്ത് അവ ജബകാരബകണറ്റത് അകയാ 
ണമുകളായമും ജഹഡ്രജന് അകയാണമുകളായമും 
വിഘെിക്മുന്മു. ഇങ്ങടന ജഹഡ്രജന് അകയാ
ണിടറെ അളവത് കൂെമുന്തമുമൂലം കെല്ടവള്ത്ി
ടറെ സവേതകവയമുള് ക്ാരഗമുണം കമുറയമുന്മു. ഈ 
പ്രക്ിയടയയാണത് കെലിടറെ അമ്ലധീകരണം എന്മു 
പറയമുന്തത്. കലാകടത് 95 ശതമാനകത്ാളം 
കെല് ഉപരിതലടത് ഇതത് ബാധിച്മുകഴിഞമു. 

ഇതത് കെലിടല കാല്സ്യം കാരബകണറ്റത് ലവണ
ത്ിടറെ സന്തമുലിതാവസ്ഥടയ തകിെംമറിക്മുന്മു. 
മഞമുമലകള് കൂെമുതലായി ഉരമുകമുന്തമും കെ
ല്ടവള്ം നധീരാവിയാകമുന്തിലമുള് ഏറ്റക്മുറച്ി
ലമുകളമും കെല്ടവള്ത്ിടല ഉ്ിടറെ അളവില് 
മാറ്റംവരമുത്മുന്മുണ്ടത്.

കടല്ജീവികളുമട ഉയര്ന് അക്ഷാംശ
രെനദശനത്ക്കുള്ള 'നചനക്കറല്'

കെലിടല ജധീവജാലങ്ങള് ശവേസിക്മുന്തത് 
കെല്ടവള്ത്ില് അെങ്ങിയിരിക്മുന് ഓക്ിജ
നാണത്. 1970-2010 കാലഘട്ത്ില് കശഖരിച് 

വിവരങ്ങളനസരിച്ത് ആഴക്െ
ലില്, പ്രകത്യകിച്ത് 120-1200 
മധീറ്റര വടര താഴ്ചയില്, ഓക്ിജടറെ 
അളവില് 0.5-3.3 ശതമാനത്ി
ടറെ കമുറവമുണ്ടായിട്മുണ്ടത്. ചൂെമു
കൂെിയ ഉഷ്ണകമഖലയില് ഓക്ി
ജടറെ അഭാവം കൂെമുതലാണത്. 
ഓക്ിജടറെ അഭാവമമുള് കമഖ
ലയമുടെ പര്ളവമും (area) 3 
മമുതല് 8 ശതമാനം വടര കൂെി
വരമുന്മുണ്ടത്. താപനില കൂെമുന്
തിനനസരിച്മുള് കനരിടട്ാരമു 
മാറ്റമല ഓക്ിജടറെ അളവിലമു
ണ്ടാകമുന്തത്. 

ഉഷ്ണകമഖലയില് ചൂെത് കൂെമു
ന്തിനാല് ജധീവികള് ചൂെമുകമുറ
ഞ ധ്മുവപ്രകദശങ്ങളികലകക്ാ 
ഉയരന് അക്ാംശ പ്രകദശങ്ങ
ളികലകക്ാ ‘കചകക്റമു'ന്മു. ഇതത് 
ആ പ്രകദശങ്ങളമുടെ ആവാസ
വ്യവസ്ഥയമുടെ ഘെനടയത്ടന് 

മാറ്റമും. കകരളം, കരണാെക, കഗാവ എന്ധീ സം
സ്ഥാനങ്ങളില് വ്യാപകമായിരമുന് മത്ി (ചാള), 
അയല എന്ധീ മത്സ്യങ്ങള് ഇക്ാള് അറബിക്
െലില് ഗമുജറാത്ത് വടരയമും ബംഗാള് ഉള്ക്െലി
ല് ഒറധീസ - ബംഗാള് വടരയമും കൂെമുതലായി 
കാണട്െമുന്മു. അറബിക്െലിടറെ വെക്മുകിഴക്മു 
ഭാഗത്ത്, ഇക്ാള് എലാ  വരഷവമും ടഫബ്മുവരി 
- മാരച്ത് മാസങ്ങളില് കാണട്െമുന് കെല് 
കവരിനത് (ഒരമുതരം കെല്ദധീപ്ി) കാരണം ടനാക്റി
ലൂക് സിറെിലന്സത് എന് ജധീവി  കൂട്മായി ടപ
രമുകമുന്താണത്. 2000 ത്ിനത് മമുമ്പത് ഈ പ്രതിഭാ

കഴിഞ അമ്പതത് വരഷടത് താപനിലയിടല മാറ്റം

2010-19 കാലടത് ശരാശരി 1951-78 കാലടത് ശരാശരിയമുടെ 
അെിസ്ഥാനത്ില് (0C)
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സം അവിടെ അപൂരവമായിരമുന്മു. കെലിടല 
മത്സ്യബന്ധനകമഖലയില് മത്സ്യങ്ങളമുടെ എണ്ണ
ത്ില് ശരാശരി 3 ശതമാനകത്ാളവമും മത്സ്യബ
ന്ധനത്ില് 4 ശതമാനകത്ാളവമും കമുറവമുണ്ടാ
യിട്മുണ്ടത്. ഉപധ്മുവപ്രകദശങ്ങളിലമും ധ്മുവപ്രകദശ 
ങ്ങളിലമും ഉഷ്ണകമഖലയിടല പല മധീനകളമും കിട്മു
ന്മു. കെലിടല ആവാസവ്യവസ്ഥയിടല മാറ്റങ്ങ
ള്ക്ത് ഇവടയാടക് ടതളിവമുകളാണത്.

ജല, കാര്ബണ്, സ്ട്രജന് ചക്രങ്ങള്
കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്ിടറെ ഫലമായി കെലിടല 

ജലപ്രവാഹങ്ങളിലമും, കെല്ടവള്ത്ിടറെ ഭൗതിക 
- രാസസവേഭാവങ്ങളിലമും മാറ്റമമുണ്ടാകമുന്മു. 
ഭൂമിയിടല ജധീവന് നിലനിരത്ാന് സഹായിക്മു
ന് മൂന്മു ചാക്ിക പ്രക്ിയകളാണത് ജലചക്വമും 
കാരബണ് ചക്വമും ജനട്രജന് ചക്വമും. 

ഇവ മൂന്ിലമും  കെലിനത് വലിയ പങ്ാണമുള്തത്. 
നമമുക്ത് ആവശ്യമായ മഴയമും ശമുദ്ജലവമും ലഭി

ക്മുന്തിനത് സഹായിക്മുന്തത് ജലചക്മാണകലാ. 
അന്തരധീക്ത്ിടല കാരബണ് ജഡ ഓജക്ഡി
ടന കെലിടല സൂക്ഷ്മസസ്യങ്ങള് കനരിട്ത് ആഗിരണം 
ടചയ്മുന്മുണ്ടത്. അവയമുടെ വളരച്യ്കമും നിലനില്ി
നം അതമുപകയാഗിക്മുന്മു. മനഷ്യപ്രവരത്നങ്ങ
ളാല് പമുറന്തള്ട്െമുന് കാരബണ് ജഡ ഓജക്
ഡിടറെ 15 മമുതല് 40 വടര കാരബണ് ചക്ം വഴി 
കെലിടലത്മുന്മുണ്ടത്. എന്ാല് പമുറന്തള്ട്െമുന് 
കാരബണ് ജഡ ഓജക്ഡിടറെ അളവത് കൂെമു
കമ്പാള്, ഈ അനപാതത്ില് അവ സവേധീകരിക്ാ
ന് കെലിനത് സാധിക്ില. പ്ാസ്റികത് മലിനധീകരണ
വമും അമിതമായ മത്സ്യബന്ധനവമും കെലിടറെ 
കാരബണ് ആഗിരണകശഷി കമുറയ്കമുന്മുമമുണ്ടത്. 
അന്തരധീക്ത്ില് ഓകരാ വരഷവമും 400 കകാെി 
െണ് കാരബണാണത് വരധിക്മുന്തായി കണ
ക്ാക്ിയിരിക്മുന്തത്. കാലാവസ്ഥയിലമുണ്ടാകമു
ന് അസവോഭാവികമായ മാറ്റത്ിടറെ പ്രധാന 
കാരണം ഇതാണത്.

ടപാതമുകവ, കരയികലതിനത് സമാനമായാണത് 
കെലിലമും ജനട്രജന് ചക്ം നെക്മുന്ടതങ്ിലമും 
അതില് ഭാഗഭാക്ാവമുന് ഘെകങ്ങളമും ജകമാറ്റ 
രധീതികളമും വ്യത്യത്രമാണത്. കെലിടല ആഹാര 
ശൃംഖലയിടല ആദ്യ കണ്ണിയായ ജഫകറ്റാ പ്ാ
ങ്ത്െണിനത് ജനകട്രറ്റിടറെ ആവശ്യമമുണ്ടത്. ഇതത് 
ജനട്രജന് ചക്ത്ിലൂടെയാണത് ലഭിക്മുന്തത്. 
കാലാവസ്ഥാമാറ്റം ജനട്രജന് ചക്ടത്യമും  
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്മുന്മുണ്ടത്. 

കാലാവസ്ാൊറ്റമത് എങ്ങമ് രെതിനരാധിക്കാം?
കാലാവസ്ഥാമാറ്റടത് സാധാരണനിലയികലക്ത് ടകാണ്ടമുവരാന്, മനഷ്യപ്രവരത്നം മൂലമമു
ള് കാരബണ് പമുറന്തള്ലിടന നിയന്തിക്ണം. അതിനായി കലാകരാജ്യങ്ങളമും സംഘെനകളമും 
പല പദ്തികളമും ആസൂത്രണം ടചയ്ിട്മുണ്ടത്. വന്കിെ വ്യവസായ - വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളമും 
മറ്റമു മൂലധനശക്തികളമും പൂരണമായമും സഹകരിച്ാകല അവ ഫലപ്രദമായി പ്രകയാഗത്ില് 
വരമുത്ാന് സാധിക്ൂ. ഒ്ംതടന് ടപാതമുജനങ്ങളമുടെ സഹകരണവമും അത്യന്താകപക്ിതമാണത്.

ആരഭാെ ഉപകഭാഗം കമുറച്ത് ലളിതജധീവിതം നയിക്മുക, സാമൂഹ്യമായ അസമതവേം ക്കമണ 
കമുറച്മുടകാണ്ടമുവരിക, സാകങ്തികവിദ്യകളമുടെ അനകയാജ്യമായ ഉപകയാഗത്ിലൂടെ അവയമുടെ 
പ്രവരത്നക്മത വരധി്ിച്ത് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളമുടെ കമുറഞ ഉപകഭാഗം ഉറ്മുവരമുത്മുക, 
ടപാതമുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള് ശക്തിട്െമുത്മുക, പാഴത് വത്രമുക്ള് സംസ്രിച്ത് പമുനരമുപകയാ
ഗിക്മുക, മരങ്ങടളയമും ടചെികടളയമും സംരക്ിക്മുകയമും കൂെമുതലായി ടവച്മുപിെി്ിക്മുകയമും 
ടചയ്മുക, കാരബണ് പമുറന്തള്ല് കമുറയ്കമുന് രധീതിയില് മാലിന്യങ്ങള് ഉറവിെങ്ങളില് തടന് 
സംസ്രിക്മുക, തധീരകദശങ്ങടള സംരക്ിക്മുക, ജജവവ്യവസ്ഥടയ തകരക്മുന് പ്രവരത്നങ്ങള് 
തധീരത്മും ഒഴിവാക്മുക എന്ിവടയാടക് അതില് പ്രധാനട്ട്താണത്. 

മഞ്ഞുമലകള് കൂടുേലടായി ഉരുകു
ന്നതുകം കടല്നവള്ളകം നീരടാവിയടാ
കുന്നേിലള്ള ഏറ്റക്കു�ച്ിലകളുകം 
കടല്നവള്ളത്തിനല ഉപെിനറെ 
അളവില് മടാറ്റകംവരുത്തുന്നുണ്്.
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സമമുദ്രങ്ങളമുടെ മലിനധീകരണം 
ആകഗാളതലത്ില് ഒരമു പ്രധാന  

പാരിസ്ഥിതികപ്രശ്മാണത്. അതില്ത്ടന് 
സവികശഷമായതാണത് പ്ാസ്റികത് മലിനധീ
കരണം. ഒരമുവരഷം കലാകത്ാടക 
ഏകകദശം 300 മില്യന് (1 മില്യന് =106) 
െണ് പ്ാസ്റികത് ആണത് ഉല്ാദി്ിക്ട്െമു
ന്തത്. ഇതില് ഏകകദശം 8 മില്യന് െണ് 
കെലമുകളില് എത്ികച്രമുന്മു. അതാക
ടട്,  കെലിടല ആവാസവ്യവസ്ഥയ്കത് 
ഭധീഷണിയായിത്ധീരമുന്മു. 2025 ആകമു
കമ്പാകഴക്മും ഓകരാ മൂന്മു െണ് മത്സ്യ
ത്ിലമും ഏകകദശം  ഒരമു െണ് പ്ാസ്റികത് 
മാലിന്യങ്ങള് ഉണ്ടാകമുടമന്ാണത്   പഠനങ്ങള് 
സൂചി്ിക്മുന്തത്.

സെനക്രാ, ൊനക്രാ പ്ാസ്റിക് 
െലി്ീകരണങ്ങള്

പ്ാസ്റികത് മാലിന്യങ്ങടള നമമുക്ത് രണ്ടായി 
തിരിക്ാം. 5 മിലധീമധീറ്ററിനത് മമുകളില് വലി്മമുള് 
മാകക്ാ പ്ാസ്റിക്മുകളമും  (macro plastics) 5 മിലധീ

മധീറ്ററില് താടഴ വലി്മമുള് ടചറമുതരികളായി 
കാണട്െമുന്, നഗ്നകനത്രങ്ങള്ടകാണ്ടത് കാണാന് 
കഴിയാത്, ജമകക്ാ പ്ാസ്റിക്മുകളമും  (microplast 
ics). ഏകകദശം  80 ശതമാനം പ്ാസ്റികത് മാലി
ന്യങ്ങളമും കരയില്നിന്ത് എത്ികച്രമുന്വയാണത്. 
അതില്ത്ടന്  ഏകകദശം 15 ശതമാനകത്ാളം 
ജമകക്ാ പ്ാസ്റിക്മുകളാണത്.

കകാവിഡത് -19 ടറെ സാഹചര്യം കലാകമാടക 
പ്ാസ്റികത് മലിനധീകരണം വരധി്ിക്മുന്മുടവന്ത് 

തലടാകനമമ്പടാടുമുള്ള എഴുന്നൂത�ടാളകം കടല്ജീവികനള  
പ്ലടാസ്റിക് മടാലിന്യങ്ങള് ബടാധിക്കുന്നേടായി   കണ്ടുവരുന്നുണ്്.

തകടാവിഡകം സമുദ്ങ്ങളുകം
തഡടാ.അനു ത�ടാപിനടാഥ്*

*അസി.ടപ്രാഫസര, കകരള യൂനികവഴത് സിറ്റി ഓഫത് ഫിഷറധീസത് ആറെത് ഓഷ്യന് സ്റഡധീസത്, ടകാച്ി - 683 506
കഫാണ് :  9446838319
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പഠനങ്ങള് കാണിക്മുന്മു.  മറ്റമുള്വരികലക്മും 
നമ്ളികലക്മും  ജവറസിടറെ വ്യാപനം തെയമു
ന്തിനായി  കലാകടമമ്പാെമും വിവിധതരത്ിലമു
ള് മമുഖാവരണങ്ങളമും (face masks) ജകയമുറക
ളമു (gloves)മാണത് ഉപകയാഗിക്മുന്തത്. 
കലാകടമമ്പാ െമുമമുള് ആകരാഗ്യപ്രവരത്കര 
പി.പി.ഇ. (PPE - Personal Protective Equipments) 
കിറ്റമുകളമും ജവറസിടന തെഞമുനിരത്ാനായി 
ഉപകയാഗിക്മുന്മു. കൂൊടത,  ജകകള് അണമു
വിമമുക്തമാക്മുന്തിനള് അണമുനാശിനികളമും 
(hand sanitizers) ധാരാളമായി ഉപകയാഗിക്മുന്മു. 

വ്യാപകമായി ഉപകയാഗിക്മുന് മമുഖാവര
ണങ്ങളില് പലതമും കപാളി ടപ്രാ്ിലധീന് എന് 
പ്ാസ്റിക്മുകളാണത്. ഈ പ്ാസ്റികത് കണങ്ങ
ള്ക്ത് ജലത്ില് ലയിക്ാനള്  കഴിവി
ലാത്തിനാല് ശരധീരസ്വങ്ങടള തെ
ഞമുനിരത്ാനള് ഒരമു കവചമായി 
പ്രവരത്ിക്മുന്മു. കമുറച്മുകൂെി വിലകൂ
െിയ തരത്ിലമുള് മമുഖാവരണങ്ങള്ക്ത് 
കപാളിയൂറിടത്യിന്, കപാളി അജക്കലാ 
ജനജട്രല് എന്ിവയാണമുപകയാഗിക്മുന്
തത്. പ്ാസ്റിക്മുകള് നശിക്ാന് ഏകകദശം 450 
വരഷം എെമുക്മും.

വര്ധിക്കുന് പ്ാസ്റിക്  െലി്ീകരണം
ഈ കാലയളവിലമും ഇവ ഇലാതാവമുകയില.   

കെലമുകളില് എത്മുന് പ്ാസ്റിക്മുകള് വിഘെിച്ത്  
ടചറമുകണികകളായി മാറമുന്മു. ഫ്രാന്സിടല 
പരിസ്ഥിതി പ്രവരത്കനായ കജാഫ്രി ടപല്െി
യര (Joffrey Peltier) ഈയിടെ നെത്ിയ ഒരമു 
പഠനത്ില് ടമഡിറ്റകറനിയന് കെലില് ജകയമു

റകളമും മമുഖാവരണങ്ങളമും  അെക്ം പലതരത്ി
ലമുള് പ്ാസ്റികത് മാലിന്യങ്ങള് കടണ്ടത്മുകയമു
ണ്ടായി.

കലാകടമമ്പാെമുമമുള് അെച്ിെലമുകളമുടെ 
ഭാഗമായി ആഹാരപദാരഥങ്ങളമും മറ്റമും ഓണ്ജലന് 
മാരഗങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങള് വന്കതാതില്  വാങ്ങാന്  
തമുെങ്ങി. ഇതത് ഒറ്റത്വണ ഉപകയാഗിക്മുന് 
പ്ാസ്റിക്മുകളമുടെ (single use plastics) വ്യാപനം 
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കൂെമുന്തിനത് കാരണമായി. ജച 
നയിടല പരിസ്ഥിതിവകമു്മു മന്താ
ലയത്ിടറെ കണക്മുകള് സൂചി്ി
ക്മുന്തത് വമുഹാനിടല ആശമുപത്രി
കള് പ്രതിദിനം ഏകകദശം  240 
െണ് പ്ാസ്റികത് മാലിന്യങ്ങള് ഉല്ാ
ദി ി്ച്ിരമുന്മുടവന്ാണത്. ഇതിനമമുമ്പത് 
ഉല്ാദി്ിച്ിരമുന്തത് പ്രതിദിനം 
ഏകകദശം 40 െണ് മാത്രമായിരമുന്മു. 
തായത് ലന്ഡത് ഗവണ്ടമറെിടറെ കണ
ക്മുകള് പ്രകാരം പ്ാസ്റികത് മാലിന്യ
ങ്ങള് ദിനംപ്രതി 1500 െണ്ണില് നിന്ത് 
6300 െണ്  ആയി ഉയരന്മുവകത്ര. 
ബ്ിട്നില് 300 ശതമാനകത്ാളം  
വരധനവാണത്  അനധികൃതമായി  
നികക്പിക്ട്െമുന് മാലിന്യങ്ങളമു
ടെ കാര്യത്ില് ഉണ്ടായതത് എന്മു 
റിക്ാരട്ത് ടചയ്ട്ട്ിട്മുണ്ടത്. 

മാകക്ാ പ്ാസ്റിക്മുകള് കെലാമ
കളമും ടജലിഫിഷമുകളമും മറ്റമും ഭക്
ണപദാരഥങ്ങളായി ടതറ്റിദ്രിക്മു
കയമും ഇതത് അവയമുടെ ജധീവനകമല് 
വന്കതാതിലമുള് ഭധീഷണി ഉയരത്മു
കയമും ടചയ്മുന്മു. കാലക്കമണ പ്ാ 
സ്റികത് വിഘെിച്ത് ജമകക്ാപ്ാസ്റി
ക്മുകള് ആകമുന് അവസ്ഥയില് 
മത്സ്യങ്ങളിലൂടെയമും മറ്റമു കെല്ജധീ
വികളിലൂടെയമും ഇവ വിവിധ ജധീവി
കളമുടെ ഭക്്യശൃംഖലയില് കയറി്റ്റമുകയമും 
മനഷ്യന് ഉള്ട്ടെയമുള് ജധീവികളില് ഗമുരമുതരമായ  
ആകരാഗ്യപ്രശ്ങ്ങള് സൃട്രിക്മുകയമും ടചയ്മും.

 

ശാസ്ത്രീയൊയ പ്ാസ്റിക് സം്രണത്ി
മന്റ ആവശ്യകത

പലക്ാഴമും മാകക്ാ പ്ാസ്റിക്മുകളമും ജമകക്ാ 
പ്ാസ്റിക്മുകളമും ഉയരന് അളവില് ഘനകലാഹങ്ങ 
(heavy metals)ടളയമും കധീെനാശിനികടളയമും 
ആഗിരണം ടചയ്മുകയമും ഇവയമും ഭക്്യശൃംഖല
യിലൂടെ മനഷ്യരികലക്ത് എത്മുകയമും ടചയ്മുന്മു. 
മാത്രമല, വന്കതാതില് പ്ാസ്റികത് മാലിന്യങ്ങള് 
സമമുകദ്രാപരിതലത്ില് അെിഞമുകൂെമുന്തത്    
സമമുകദ്രാപരിതലത്ിടറെ ചൂെമു കൂെമുന്തിനത് 
ഇെയാക്മുന്മു. സൂര്യപ്രകാശവമും ചൂെമും സമമുദ്ര
ത്ിടറെ അെിത്ട്ികലക്ത് കെന്മുടചലമുന്തിടന 

ഈ മാലിന്യങ്ങള് തെഞമുനിരത്മുന്മു. ഇതത് 
ഭാവിയില് കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങള്ക്ത് 
വഴിടവക്മുടമന്മും പഠനങ്ങള് സൂചി ി്ക്മുന്മുണ്ടത്.   

മനഷ്യന് സവേരക്യ്കായി ഉപകയാഗിക്മുന് 
എലാ പ്ാസ്റികത് ഉല്ന്ങ്ങളമും ശരിയായ രധീതിയില് 
സംസ്രിക്ട്ട്ിടലങ്ില് ഇവ  പമുഴകളികലക്മും 
സമമുദ്രങ്ങളികലക്മും എത്ികച്രമും. പ്രത്യക്ത്ി 
ലമുള് ആഘാതങ്ങടളക്ാള് പകരാക്മായ വന് 
വിപത്മുകളാണത്  ഉണ്ടാവമുക. ജധീവജാലങ്ങളമുടെ 
വംശനാശഭധീഷണിയമും ഹാനികരമായ രാസവ
ത്രമുക്ളമുടെ വ്യാപനവമും വ്യാപകമായ കാലാവ
സ്ഥാവ്യതിയാനവമും അവയില് ചിലതമുമാത്രം.  

ഓരക്മുക, വിവിധ ജധീവജാലങ്ങളമും കെലമുക
ളമും ഭക്്യശൃംഖലയമും മാനവരാശിയമും എലാം 
മമുറിഞമുകപാകാന് പാെിലാത് ഒരമു ചങ്ങലയിടല 
കണ്ണികളാണത്. ഇന്ത് നാം കെലികലക്ത് പമുറന്ത
ള്മുന് മാലിന്യങ്ങടളലാം നാടള നമ്ികലക്ത് 
തടന് തിരിച്മുവരമും!

ഒശ്ാബര് - 2020 30



എലാ വർഷവമും ജൂൺ 8 കലാക സമമുദ്രദിന
മായി ആചരിക്മുന്തിലൂടെ നമ്മുടെ 

സമമുദ്രങ്ങളമുടെ നിലവിടല പരിതാപകരമായ 
അവസ്ഥ ഐക്യരാസ്ട്രസംഘെന മനഷ്യസമൂഹ
ടത് ഓർമി്ിക്മുന്മു. ഭൂമിയമുടെ 70 ശതമാന
കത്ാളം പ്രകദശം ഉൾടക്ാള്മുന് സമമുദ്രങ്ങൾ 
എത്രമാത്രം മലിനമാണത്?  അകനകം സസ്യജന്തമു
ജാലങ്ങളമുടെ വാസസ്ഥലമായ സമമുദ്രങ്ങൾ 
എങ്ങടനയാണത് മലിനമാകമുന്തത്? സമമുദ്ര മലി
നധീകരണത്ിലൂടെ മനഷ്യൻ ഉൾട്െമുന് കലാ
കത്ിടല ജധീവജാലങ്ങൾക്മും പരിസ്ഥിതിക്ാ
ടകയമും എടന്താടക് തകരാറമുകളാവമും 
സംഭവിക്മുക? 

സമുദ്രെലി്ീകരണം പലവിധം
കലാകത്ത് സമമുദ്രമലിനധീകരണത്ിനത് കാര

ണമാകമുന് 80 ശതമാനത്ിലധികം മലിനധീകാ
രികളമും എത്മുന്തത് കരയിൽനിന്ാണത്. പ്ാസ്റി
കത് മമുതൽ അപകെകാരികളായ രാസവത്രമുക്ൾ 
വടര സമമുദ്രങ്ങളിൽ എത്മുന്തത് സാമമുദ്രിക 
ജധീവജാലങ്ങളമുടെ സവോഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥ
ടയ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്മുന്മു. വലിയ ചര
ക്മുക്ലമുകളില്നിന്മുള് എണ്ണകച്ാർച് ഇതിൽ 
ഏറ്റവമും പ്രധാനട്ട് ഒന്ാണത്. ഓകരാ വർഷവമും 
12 ശതമാനകത്ാളം എണ്ണയാണത് സമമുദ്രജലത്ിൽ 
ഇങ്ങടന കലരമുന്തത്. ഇതത് സമമുദ്രജലജധീവികടള 
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്മുന്മു.

രാസമലിനധീകാരികളാണത് മടറ്റാരമു വിഭാഗം. 
അത്യന്തം അപകെകാരികളായ ടമർക്മുറി, 
കാഡത് മിയം, ടലഡത് തമുെങ്ങിയ കലാഹങ്ങളമും 

അവയമുടെ വിവിധരൂപങ്ങളമും സമമുദ്രജലത്ിലമും 
അെിത്ട്ിടല ടചളിയിലമും കലരമുന്മു.  നാം കൃ
ഷിയിെങ്ങളിൽ ഉപകയാഗിക്മുന് കധീെനാശിനികൾ, 
വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ത് പമുറന്തള്മുന് 
രാസവത്രമുക്ൾ തമുെങ്ങിയവ സമമുദ്രങ്ങളിൽ 
എത്മുന്തിനം അവ പിന്ധീെത് ഭക്്യശൃംഖലയിൽ
കൂെി  മത്സ്യങ്ങളിലമും ഒെമുവിൽ മനഷ്യരികലക്മും 
എത്ികച്രമുന്തിനം കാരണമാകമുന്മുണ്ടത്.

പ്ാസ്റിക് െലി്ീകരണം
ഉപകയാഗകശഷം വലിടച്റിയമുന് പ്ാസ്റികത്  

കബാട്ിലമുകൾ ഒെമുവിൽ എത്ികച്രമുന്തമും ഇകത 

സമുദ്മലിനീകരണത്തിനുള്ള   
പ്രധടാന കടാരണങ്ങളിനലടാന്ന് പ്ലടാസ്റിക്ടാണ്.

കടല്  
മലിനമടാകുന്നനേങ്ങനന?

വി.ജി.ത�ടാപികൃഷ്ണ*

*ഗകവഷണ വിദ്യാരഥി, സ്ൂള് ഓഫത് എന്വകയണ്ടമറെല് സയന്സത്, മഹാത്ാഗാന്ധി സരവകലാശാല, കകാട്യം
കഫാണ്: 9496464097

രാസമലിനധീകരണം

(ശേഷം 35 ാം ശേജില്)
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ഭൂമി രൂപട്ട്ിട്ത് ഏകകദശം 460 കകാെി (4.6 
ബില്യന്) വരഷമായി എന്മു കണക്ാക്മു

ന്മു. അഗ്നിപരവതങ്ങളാല് ടപാതിഞ ഒരഗ്നി
കഗാളമായിരമുന് ഭൂമിയില്നിന്ത് ധാരാളം വാത
കങ്ങള് അന്തരധീക്ത്ികലക്ത് എത്ിയിരിക്ാം. 
വാതകങ്ങളില് ഉണ്ടായിരമുന് ജഹഡ്രജനം 
ഓക്ിജനം കചരന്മു ടവള്മമുണ്ടായി എന്മു 
കരമുതാം. ഭൂമിയില് എങ്ങടന ടവള്മമുണ്ടായി 
എന് കചാദ്യത്ിനത് പല സിദ്ാന്തങ്ങളമും ശാസ്ത്ര
ജ്ഞര മമുകന്ാട്മുടവക്മുന്മുടണ്ടങ്ിലമും അവയില്  
പ്രബലമായവ രടണ്ടണ്ണമാണത്.

രണ്ടു സിദ്ാന്ങ്ങള്
വാതകകാത്സരജന സിദ്ാന്തം (Outgasing 

Theory) :  ഭൂമിയമുടെ രൂപധീകരണകാലത്ത് 
നിരവധി പദാരഥങ്ങള് അതില് അകട്ട്ിരമുന്മു. 
ഇവ മധ്യഭാഗത്ത് കകന്ദ്രധീകരിച്ത് ചൂെമും മരദവമും 
വരധിച്തമുമൂലം പല ടപാട്ിടത്റികളമും ഉണ്ടായി. 
ഇത്രം ക്ാെനങ്ങള്മൂലം പമുറകത്ക്ത്  വിസ

*മമുന് സയറെിസ്റത്, ടസറെര കഫാര വാട്ര റികസാഴത് സസത് ഡവലപത്ടമറെത് ആറെത് മാകനജത് ടമറെത് കകാഴികക്ാെത്.
കഫാണ്: 9447020111

നമ്മുനട അ�ിവില്നപട്ടിടതത്തടാളകം ഒഴുകുന്ന അവസ്യില് ജലകം 
സ്ിേിനചയ്യുന്ന ഒതരനയടാരു ഗ്രഹകം ഈ ഭൂമി മടാത്രമടാണ്.

ഭൂമിയിനല ജീവജലകം
ഇ. അബ്ദുള് ഹമീദ്*

രജിക്ട്ട് വാതകങ്ങളിലമുണ്ടായിരമുന് ജഹ
ഡ്രജനം ഓക്ിജനം കചരന്മു ടവള്മമുണ്ടായിടയ
ന്താണത് ഈ സിദ്ാന്തത്ിടറെ കാതല്.
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ഭൗകമതര ഉല്ത്ി സിദ്ാന്തം 
(Extra -terrestrial Origin Theory) : 
ഭൂമിയമുടെ ജശശവദശയില് അതില് 
വന്മുപതിക്മുകയമും അതികനാെത് കൂട്ി
യിെിക്മുകയമും ടചയ് ഭൗകമതര വത്രമു
ക്ളില്നിന്ത് ടവള്ം ഭൂമിയിടലത്ി 
എന്താണത് ഈ സിദ്ാന്തം. 

കമല്റഞ സിദ്ാന്തങ്ങളില് ഏടത
ങ്ിലമും ഒകന്ാ രണ്ടമും കചരന്കതാ മകറ്റ
ടതങ്ിലമുകമാ കാരണങ്ങളാലാകാം 
ഭൂമിയില് ടവള്മമുണ്ടായതത്.

ഏകകദശം 380 കകാെി വരഷങ്ങ
ള്ക്മുമമുമ്പത് ഭൂമി തണമുക്മുവാന് തമുെങ്ങി. 
ജലബാഷ്ം ഘനധീഭവിച്ത് ടവള്മായി. 
പിടന്, അകനകവരഷം കപമാരിയമുടെ കാലമാ
യിരമുന്മു. താഴത് ന്സ്ഥലങ്ങളിലമും ശിലകളമുടെ 
അറകളിലമും ടവള്ം നിറയമുകയമും കെലമും തൊ
കങ്ങളമും പമുഴയമും രൂപംടകാള്മുകയമും ടചയ്മു.

വായു, ജല, ശിലാെണ്ഡലങ്ങള്
ഭൂമിയമുടെ മൂന്ില് രണ്ടമുഭാഗവമും ജലാവരണ

മാണത്. ആദ്യം മമുതകല്ക ടവള്ം സദാ സഞ്ചരിച്മു
ടകാണ്ടിരമുന്മു. ഈ സഞ്ചാര(movement)ത്ിനത്  

കസ്ാതസ്ത് വിത്രധീരണം
(മില്യന് ച.കി.മധീ.)

ആടക ജലത്ിടറെ 
ശതമാനം

ശമുദ്ജലം 
(ശതമാനം)

സമമുദ്രം, കെലമുകള് 361.30 96.50 -

പ്വഹിമാദ്രികള്, സ്ഥിര ഹിമഭൂമി 16.00 1.74 68.60

ഭൂഗരഭജലം
i) ശമുദ്ജലം
ii) ലവണജലം

134.80
134.80

0.76
0.93

30.10
-

മണ്ണിടല ജലം 82.00 0.0012 0.05

ഹിമക്ട്കള്, മഞത് 0.30 0.025 0.91

തൊകങ്ങള്
i) ശമുദ്ജല തൊകങ്ങള്
ii) ലവണജല തൊകങ്ങള്

1.20
0.80

0.007
0.006

0.026
-

ചതമു്മുകള് 2.70 0.0008 0.03

നദികള് 148.80 0.0002 0.006

അന്തരധീക് ജലം 510.00 0.001 0.04

ജജവവത്രമുക്ളിടല ജലം 510.00 0.0001 0.003

ആടക ജലം 510.00 100

ആടക ശമുദ്ജലം 148.80 2.50 100

മവള്ളം, മവള്ളം സര്വത്...
ഭൂമിയിടല ജലസമ്പത്ത് എങ്ങടന എവിടെടയലാം വിതരണം ടചയ്ട്ട്ിരിക്മുന്മുടവന്ത് കനാക്മുക.

ഭൂെിയിലുള്ള ജലത്ിമന്റ അളവ്

പാരിസ്ഥിതിക മണ്ഡലങ്ങള്

വായമുമണ്ഡലം

ജജവമണ്ഡലം

ശിലാമണ്ഡലം

ജലമണ്ഡലം
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അനഗമുണമായി ഖര- ദ്രാവക - വാതകാവസ്ഥ
കളില് നിരന്തരം മാറ്റംവന്മുടകാണ്ടിരിക്മുന്മു. 
ഭൂമിയില് മൂന്ത് മണ്ഡലങ്ങളിലായാണത് ടവള്
ത്ിടറെ സഞ്ചാരം. വായമുമണ്ഡലം (atmosphere), 
ജലമണ്ഡലം (hydrosphere), ശിലാമണ്ഡലം 
(lithosphere) എന്ിവയാണവ.

വായമുമണ്ഡലത്ില്  ഏതാണ്ടത് 15 കി.മധീ. 
വടരയമും  ശിലാമണ്ഡലത്ില് 1000 മധീ. വടരയമും 
മാത്രകമ ജലാംശമമുള്ൂ. ഭൂമിയില് ആടകയമുള് 
ടവള്ത്ിടറെ  നൂറില് ഒരമുഭാഗം അന്തരധീക്ത്ി
ലാണത്. ഏറ്റവമും വലിയ ജലസംഭരണി ഭൂമിതടന്
യാണത് എന്തമുടകാണ്ടത് പരമാവധി മഴടവള്ം 
ഭൂമിക്മുള്ികലക്ത് കെത്ിവിെണടമന്ത് പറയാ
റമുണ്ടത്. എത്ര കെത്ിവിട്ാലമും ശരാശരി 1000 
മധീറ്ററിനള്ില് മാത്രകമ സംഭരണവമും സഞ്ചാരവമും 
സാധ്യമാവമുകയമുള്ൂ.  ആഴത്ികലക്ത് കപാകമു
കന്താറമും ശിലാവത്രമുക്ളമുടെ സാന്ദ്രത കൂെിവരമു
ന്തിനാല് ജലസഞ്ചാരം തെസ്ട്െമുന്മു.

ആടകയമുള് ഭൂഗരഭജലത്ിടറെ പകമുതിയി
കലടറയമും ലവണജലമാണത്. ഇതത് ആടക ജല
ത്ിടറെ 0.93 ശതമാനം വരമും. ഭൂഗരഭത്ിലമുള് 
ശമുദ്ജലത്ിടറെ അളവത് 0.76 ശതമാനമാണത്. 
ഇതത് ഭൂമിയില്  ആടക ലഭ്യമായ ശമുദ്ജലത്ിടറെ 
30.10 ശതമാനമാണത്. മനഷ്യനത് പ്രകയാജനട്െമുത്ാ 
നാവമുന് ഏറ്റവമും വലിയ ശമുദ്ജല കസ്ാതസ്മും 
ഇതമുതടന്.

വ്യത്യസ്തതരം ജലന്ാതസ്സുകള് 
മഴ, മഞത്, ഉപരിതല ജലകസ്ാതസ്മുകള് 

നകരളമെന് 'െഴ'യാളം
കെലിലാണത് മഴ കൂെമു 
തല് ടപയ്മുന്ടതന്ത് 
ഇവിടെ ടകാെമുത് പട്ി
കയില്നിന്ത് കാണാവമു
ന്താണത്. കെലില് പ്രതി
വരഷം 1270 മിലധീമധീറ്ററമും 
കരയില് 800 മിലധീമധീറ്ററമും 
ആണത് ശരാശരി മഴ. അക്ാള് ഭൂമിയിടല ശരാശരി വാരഷിക മഴ 1035 മിലധീമധീറ്റര ആയിരിക്മും. 
കകരളത്ില് പ്രതിവരഷം ലഭിക്മുന് ശരാശരി മഴ 3107 മിലധീമധീറ്റര  ആണത്. ഇതത് ആകഗാള 
ശരാശരി മഴയമുടെ മൂന്മു മെങ്ങാടണന്ത് കാണാം.

ഇനം സമമുദ്രം കര

വിത്രധീരണം (ച.കി.മധീ.) 361,3 മില്യന് 148,8മില്യന്

വരഷപാതം (പ്രതിവരഷം- മി.മധീ.) 1270 800

ബാഷ്ധീകരണം (പ്രതിവരഷം- മി.മധീ.) 1400 484
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സമമുദ്രങ്ങളിലാണത്. മനഷ്യടറെ പല കനട്ങ്ങ
ള്ക്മും കാരണമായ പ്ാസ്റികത് നമ്മുടെ നാശ
ത്ിനം കാരണമാകമുകമാ എന് ഉതത്കണ്ഠയി
ലാണത് ശാസ്ത്രകലാകം. ടചറിയ തരികളായി 

മാറമുന് പ്ാസ്റികത് സമമുദ്രജധീവികളമുടെ ഉള്ിൽ 
എത്മുകയമും അവയമുടെ മരണകാരണമാവമുക
യമും ടചയ്മുന്മു. പസിഫികത് സമമുദ്രത്ിൽ രൂപ
ട്ട്ിരിക്മുന് മാലിന്യക്ൂമ്പാരം ഒരമു ദവേധീപിനത് 
സമാനമായി ഇക്ാൾ മാറിയിരിക്മുന്മു. ദ 
കഗ്റ്റത് പസിഫികത് ഗാർകബജത് പാച്ിനത് അകമ
രിക്യിടല ടെക്ാസത് നഗരത്ിടറെ ഇരട്ി 
വലി്മമുണ്ടകത്ര!

ഇനിയമും തിരിച്റിയട്ൊത് അകനകം 
സസ്യജന്തമുജാലങ്ങളമുടെ കലവറയാണത് സമമു
ദ്രങ്ങൾ. ഈ ഭൂമിയിടല ഓകരാ സൂക്ഷ്മജധീവിക്മും 
അതിടറെതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടത്. മനഷ്യൻ 
സൃട്രിച്, ഇക്ാഴമും തമുെരമുന്, പാരിസ്ഥിതി
കാഘാതങ്ങൾ മറികെന്ത് സമമുദ്രങ്ങടള പൂർ
വസ്ഥിതിയികലക്ത് എത്ിക്മുകടയന്തത് ഒരമു 
ഭഗധീരഥപ്രയത്ം തടന്യാണത്.  എന്ിരമുന്ാലമും 
പമുറകത്ടക്റിയമുന് ഓകരാ പ്ാസ്റികത് കബാട്ിലമും  
ഒെമുവിടലത്മുന്തത് സമമുദ്രത്ികലക്ാടണന്,  
കൃഷിയിെങ്ങളിൽനിന്മും വ്യവസായശാലക
ളിൽനിന്മും പമുറന്തള്മുന് രാസവത്രമുക്ൾ 
അവസാനടമത്മുന്തത് മനഷ്യനികലക്ാടണ
ന് ചിന്ത സമമുദ്രടത്യമും അതമുവഴി ഭൂമിടയയമും 
മലിനമാക്മുന്തിൽനിന്ത് പിറകകാട്ത് കപാകമുവാന് 
നടമ് കപ്രരി്ിക്മുടമന്മു കരമുതാം.

എണ്ണയില് കമുളിച്മുനില്കമുന് കെല്്ക്ി

(31 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

എന്ിവയിലൂടെ അലാടത ഭൂമിക്മുള്ില് 
രൂപട്ട്ിട്മുള് ഭൂജലവമുമമുണ്ടത്. ഊറല്പാ
റകള് (sedimentry rocks) രൂപട്ട് ക്ാള് 
അതിനള്ില് അകട്ട്മുകപായ ജലമാണി
തത്.  ഇതിടന ഇംഗ്ലധീഷില്  connate water 
എന്മു വിളിക്മുന്മു. രാസപ്രവരത്നങ്ങളമു
ടെ ഭാഗമായി ഭൂമിക്മുള്ില് ഉണ്ടാവമുകയമും  
അഗ്നിപരവതങ്ങളിലൂടെ  പമുറത്മുവരികയമും 
ടചയ്മുന് ജലം മടറ്റാന്ാണത്. Juvenile water 
എന്ാണിതിടറെ കപരത്. ഈ രണ്ടമുതരം 
ജലവമും അളവില് കമുറവമും ഉത്ഭവത്ില് 
തടന്   അമിത ലവണമയവമും ഉള്തായ
തിനാല് ഉപകയാഗകയാഗ്യമല. 

വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെയമുള് ജല
ത്ിടറെ സഞ്ചാരം (hydrologic cycle) സങ്ധീ
രണമായ ഒരമു പ്രക്ിയയാണത്. ജലചക്ത്ി
ടല ഓകരാ ഘട്ത്ിലമുമമുള് ടവള്ത്ിടറെ 
സംഭാവ്യതയമും സഞ്ചാരവമും പ്രവചിക്മുന്തമും 
തിട്ട്െമുത്മുന്തമും ശാസ്ത്രജ്ഞടര സംബ
ന്ധികച്െകത്ാളം ശ്മകരമായ ഒരമു പ്രവ
രത്നമാണത്. 

ജലസഞ്ചാര ചക്ത്ിനത് കാരണമായ 
രണ്ടമു ബലങ്ങളാണത് ചൂെമും ഭൂഗമുരമുതവേബല
വമും. ഇവയമുടെ  സവോധധീനത്ാല് അന്തരധീക് 
- ജല - ശിലാമണ്ഡലങ്ങളില് ടവകവേടറയമും  
ആ മണ്ഡലങ്ങള് തമ്ിലമും നെക്മുന് തമുെ
രച്യായ ജലപ്രവാഹമാണത് ജലചക്ം. 
സമമുദ്രങ്ങടളയമും തൊകങ്ങടളയമും അരമുവി
കടളയമും ഭൂജലടത്യമും മണ്ജലടത്യമും 
അന്തരധീക് ഈര്ടത്യമും കൂട്ിയിണക്മു
ന് ഒടരാറ്റ ആകഗാള പ്രക്ിയയാണിതത്. ഈ 
പ്രക്ിയയ്കത് തമുെക്കമാ ഒെമുക്കമാ കാണാ
നാകിലല്ല എന്താണത് വാത്രവം.

സമുദ്ങ്ങനളയകം േടടാകങ്ങ
നളയകം അരുവികനളയകം ഭൂജ
ലനത്തയകം മണ്ജലനത്തയകം 
അന്രീക് ഈര്പെനത്തയകം 
കൂട്ടിയിണക്കുന്ന പ്രക്ിയയടാ
ണ് ജലചക്കം.
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വിവിധതരം ആവാസവ്യവസ്ഥക
ളാൽ സമ്പന്മാണത് കകരളം. 

പലതരം കാെമുകളമും പമുൽകമെമുകളമും 
തണ്ണധീർത്െങ്ങളമും മലനിരകളമുടമലാം 
അതിൽ ടപെമും. കകരളത്ിടറെ അകങ്ങ
യറ്റം മമുതൽ ഇകങ്ങയറ്റം വടര നധീണ്ടമു
കിെക്മുന്, കവണ്ടത്ര ശ്ദ്ിക്ാടത 
കപാകമുന് ഒരമു ജജവജവവിധ്യസ
മ്പന് കമഖലയാണത് കെൽത്ധീരം. 

ഉര�വര്�ത്ില് മപട് കടലാ
െകള്

നമ്മുടെ കെല്ത്ധീരകത്ക്ത് പ്രജ
നനത്ിനായി വിരമുന്മുവരമുന്, ധാരാളം 
പ്രകത്യകതകളമുള് അതിഥികളാണത് 

കെലാമകൾ. ജധീവിതത്ിടറെ ഭൂരിഭാഗം 
സമയവമും കെലിൽ ടചലവഴിക്മുന്
തമുടകാണ്ടാണത് ഇവയ്കത് കെലാമകൾ 
എന്മു കപര വന്തത്. പാമ്പമും മമുതലയമും 
ഓന്തമും അെങ്ങമുന് ഉരഗവിഭാഗത്ി
ലാണത് കെലാമകളമും ഉള്ട്െമുന്തത്. 

ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ജധീവൻ ഉണ്ടാ
കമുന്തത് കെലിടല ടവള്ത്ിലാണത്. 
പരിണാമപ്രക്ിയയമുടെ ഭാഗമായി 
കരയിൽ ജധീവിക്ാനള് വിവിധ അന
കൂലനങ്ങൾ ആർജിച് ജധീവികൾ 
പതമുടക് കരയികലക്ത് കയറിത്മുെങ്ങി. 
അത്രത്ിൽ, കരയികലക്ത് വരികയമും 
വിജയകരമായി കരയിൽ ജധീവിക്മുക
യമും ടചയ് നടട്ലമുള് ആദ്യജധീവിവർ

കുളങ്ങളിലകം പടാടങ്ങളിലകം കണ്ടുപരിചയമുള്ള ആമകളുനട കുടുകംബത്തില്നപട്ട 
കടല്വടാസിയടാണ് കടലടാമകള്.

കടലടാമകള്
അല് ബടാദു്്*

*കനച്ർ കൺസർകവഷൻ ഫൗകണ്ടഷൻ, ജമസൂരമു, കരണാെക
കഫാണ്: 9656637337

ചുണ്ടന് കടലാമ
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ഗമാണത് ഉരഗങ്ങൾ. ഏകകദശം 250 മില്യന് (1 
മില്യന് = 106) വർഷം മമുമ്പാണത് ഭൂമിയിൽ ഉരഗ
വരഗങ്ങൾ ഉണ്ടായതത്. അകനകായിരം വർഷ
ങ്ങൾടകാണ്ടത് നെന് പരിണാമപ്രക്ിയയില് 
കെലിടനയമും കരടയയമും തമ്ിൽ ബന്ധി്ിക്മുന് 
ജധീവിവർഗമാണത് കെലാമകൾ.

കെലിൽ ജധീവിക്ാൻ അനകയാജ്യമായ ധാരാളം 
അനകൂലനങ്ങൾ അവയ്കത് ലഭിച്ിട്മുണ്ടത്. കട്ിയമുള് 
പരന് പമുറകന്താെമുകൾ ശത്രമുക്ളിൽനിന്ത് രക്
ട്െമുന്തികനാടൊ്ം ടവള്ത്ിൽ കവഗത്ില് 
സഞ്ചരിക്ാനം സഹായിക്മുന്മു.  മമുൻകാലമുകൾ 
തമുഴകൾകപാടല രൂപാന്തരട്ട്തിനാല് അതികവഗം 
ടവള്ത്ിലൂടെ സഞ്ചരിക്ാനം പിൻകാലമുകൾ 

ഉപകയാഗിച്ത് ദിശ നിയന്തിക്ാനം സാധിക്മുന്മു.
 

കരയിമലത്ിയനശഷം കടലിനലക്ക് 
െടങ്ങിയ ജീവിവര്�ം

കെലാമകളമുടെ ഘ്ാണശക്തി വളടര മികച്
താണത്. വായ ടചറമുതായി തമുറന്ത് നിരന്തരമായി 
വായിലൂടെ ടവള്ം കയറ്റി പമുറകത്ക്മുവിട്ാണത് 
അവ മണംപിെിക്മുന്തത്. ഭക്ണം കടണ്ടത്മു
ന്തമും മണത്ിലൂടെയാണത്. കെലാമയമുടെ 
ഇനത്ിനനസരിച്ത് കെൽ്മുലമുകൾ, കെൽടച്ാ
റി (ടജലി ഫിഷത്), പവിഴ്മുറ്റമുകൾ, കസ്പാഞ്ചമുകൾ 

    ്ിങ്ങള്ക്കറിയാനൊ?
• ഏഴത് ഇനം കെലാമകളാണമുള്തത്. അതിൽ അഞ്ചിനം ഇന്ത്യയിൽ റിക്ാർട്ത് ടചയ്ട്

ട്ിട്മുണ്ടത്.
• കെമുത് വംശനാശ ഭധീഷണി കനരിെമുന് ജധീവികളാണത് കെലാമകൾ. 1000 മമുട് വിരി

ഞാൽ ഒരമു കെലാമ മാത്രകമ പ്രായപൂർത്ിയാകമുന്തമുവടര ജധീവിക്മുകയമുള്ൂ.
• ടലതർബാക്ത് ഇനത്ിൽടപട് 

കെലാമകൾക്ത് പരമാവധി 900 
കികലാഗ്ാം വടര ഭാരമമുണ്ടാ
വാറമുണ്ടത്. ഇതത് ഏകകദശം ഒരമു 
കാട്മുകപാത്ിറെ ഭാരത്ിനത് 
തമുല്യമാണത്!

• കെലാമകൾക്ത് കതാെിടറെ 
ഉള്ികലക്ത് തല വലിക്ാൻ 
കഴിയില. 

• കെലാമയമുടെ മമുട്യ്കത് കകാഴിമമു
ട്യമുകെതമുകപാടല കട്ിയമുള് 
കതാെത് ഇല. 

• കെലാമകൾ കണ്ണധീടരാഴമുക്ാ
റമുണ്ടത്. അതമു സങ്െംടകാണ്ടല, ഭക്ണത്ിലൂടെ അമിതമായി ഉള്ിടലത്മുന് ഉ്ത് 
കണ്ണിനെമുത്മുള് ഉ്ത് ഗ്ന്ികൾവഴി പമുറന്തള്മുന്തിനാണത്.

• കെലാമയ്കത് ഒരമു തവണ ശവോസടമെമുത്ാൽ 5 മണിക്ൂർ വടര ടവള്ത്ിനെിയിൽ 
കഴിയാനാകമും.

ടലതരബാക്ത് കെലാമ

(ശേഷം 50 ാം ശേജില്)
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1  ഏടതങ്ിലമും ഒരമു കരാഗം അനിയന്തിതമായി 
ടപാട്ി്മുറട്െമുകമ്പാള് അതിടന   എ്ിടഡ
മികത് (epidemic) എന്മും അതത് കകാവിഡത്-19 
കപാടല കലാകമാടക വ്യാപിക്മുന്മുടവങ്ില് 
പാന്ഡമികത് (pandemic)  എന്മും പറയമുന്മു. 
എന്ാല് ഡങ്ി്നി, എലി്നി തമുെങ്ങിയവ 
പ്രകദശത്ിടറെ ഒരമു പരിധിക്മുള്ില്മാത്രം 
സമൂഹത്ില് വ്യാപിക്മുന്വയാണത്. ഇവയ്കത് 
പറയമുന് കപടരന്തത്?

2  14 ാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇറ്റലിയില്നിന്ത് പെരന്മു
പിെിച് ഒരമു മഹാമാരി യൂകറാ്ിടല പല 
നഗരങ്ങടളയമും നാമാവകശഷമാക്ി. പ്രകദശ
ടത് ജനസംഖ്യ പകമുതികയാളം കമുറയാനിെ
യാക്ിയ ഇതത് ‘ബ്ാകത് ടഡത്ത്’ എന്റിയട്
ട്മു. ഇതിടറെ കരാഗാണമുവിടന കടണ്ടത്ിയതത് 
1894 ലാണത്. ഏതാണധീ കരാഗം?

3  മാനവചരിത്രത്ില് മഹാമാരികള് ഉണ്ടാക്ിയ 
പ്രശ്ങ്ങള് പ്രതിപാദിക്മുന് നിരവധി സാഹിത്യ 
സൃട്രികള് ഉണ്ടായിട്മുണ്ടത്. ടനാകബല് സമ്ാന 
കജതാവായ ടകാളംബിയന് സാഹിത്യകാരന് 
ഗബ്ികയല് ഗാരസിയ മാരകകസിടറെ ‘കകാ
ളറക്ാലടത് പ്രണയം’ (Love in the Time of 
Cholera), ജ്ഞാനപധീഠകജതാവത് കന്ഡ സാ
ഹിത്യകാരന് യമു.ആര. അനന്തമൂരത്ിയമുടെ  
‘സംസ്ാര’ എന്ധീ കനാവലമുകള് അവയില് 
ചിലതാണത്.  മലയാളസാഹിത്യത്ിടല ഇത്
രത്ിലമുള് ഒരമു കനാവലാണത് ‘വസൂരി’. 
ഇതിടറെ രചയിതാവാരത്?

4  കലാകം മമുഴമുവന് പെരന്മുപിെിച്തമും കരാഗം 
വരമുന്വരില് പകമുതികയാ അതിലധികകമാ 
കപര മരിച്മുകപായിരമുന്തമുമായ വസൂരി ഭൂ
മമുഖത്മുനിന്ത് പൂരണമായമും ഇന്ത് അപ്രത്യ
ക്മായിരിക്മുന്മു. ഈ കരാഗത്ിടനതികര 

നെത്ിയ വ്യാപകമായ കമുത്ിടവ്ായിരമുന്മു 
ഇതിന കാരണം. കമുത്ിടവ്ിടറെ (vaccination) 
ഈ രധീതി ആദ്യം കടണ്ടത്ിയതാരത്?

5  ഇന്ത്യയില് ജനിച് ബ്ിട്ധീഷമുകാരനായ ഒരമു 
ശാസ്ത്രജ്ഞനാണത് മകലറിയ കരാഗം പരത്മുന് 
അകനാടഫലിസത് ടകാതമുകിടന തിരിച്റിഞത് 
അതിടറെ ജധീവിതചക്ം കരഖട്െമുത്ിയതത്. 
1902 ല് ജവദ്യശാസ്ത്രത്ിലമുള് ടനാകബ
ല്സമ്ാനം ലഭിക്ാനിെയാക്ിയ ഈ കണ്ടമു
പിെമുത്മാണത് മകലറിയ കരാഗടത് നിയന്തണ 
വികധയമാക്ാന് സഹായകമായതത്. ആരാണധീ 
ശാസ്ത്രജ്ഞന്?

6  എച്ത് 1 എന് 1 കരാഗമമുണ്ടാക്മുന് ഇന്്മുവ
ന്സ എ ജവറസമുകള്ടക്തികര പ്രകയാഗി
ക്ാന് ഒരമു ഔഷധം നിരമിക്ാനള് രാസവ
ത്രമുവായ ഷിക്ിമിക്ത് ആസിഡത് (shikimic acid)
ടബംഗളൂരമു വിടല ചില ശാസ്ത്രജ്ഞര പശ്ചി
മഘട് മലനിരകളില് കാണമുന് ചിലയിനം 
മരങ്ങളില്നിന്ത് കവരതിരിടച്െമുത്ിട്മുണ്ടത്.  
‘ജചനധീസത് സ്റാര അജനസത്’ എന് പഴത്ി
ല്നിന്ായിരമുന്മു ഇതിനമമുമ്പത് ഈ രാസവത്രമു 
നിരമിച്ിരമുന്തത്. ഏതാണധീ ഔഷധം?

7  കകാളറയെക്മമുള് ഛരദി അതിസാരകരാഗ
ങ്ങള് മാരകമായി മാറാനള് കാരണം ശരധീര
ത്ില്നിന്ത് ധാരാളം ജലവമും ലവണങ്ങളമും 
നട്രട്െമുന്താണത്. ജലവമും ലവണങ്ങളമും 
തിരിച്മുനല്ിടക്ാണ്ടമുള് ലളിതമായ ഒരമു 
ചികിത്സാരധീതിയിലൂടെ ഇത്രം കരാഗാവസ്ഥ
യമുടെ 90 ശതമാനത്ിലധികവമും നമമുക്ത് 
അതിജധീവിക്ാനാവമും. ഈ ചികിത്സാരധീതിയമു
ടെ കപടരന്തത്?

8  ഇഞ്ചകത് ഷന് സൂചികള് പങ്ിെമുന്തിലൂടെയമും  
ജലംഗികബന്ധത്ിലൂടെയമും കരാഗം ബാധിച് 

മഹടാമടാരികള് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്ിയാണ് ഈ ക്ിസ് തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ളത്.  
ഉതെരങ്ങള് ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു മുമ്് കിട്ടതെക്വിധം editorsk12@gmail.com എന്ന 
വിലാസതെില് അയക്ണം.  നിങ്ങളുത്െ തപര്, തഫടാണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ടാസ്, പിന്തകടാഡ്, 
സ് കൂള് വിലടാസകം, എന്നിവ എഴുതുമല്ാ.

എ്ാ ല�ാദ്യങ്ങള്ക്കും ശരിയുതെരം അയച്ചുതരുന്ന സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളില്നിന്ന് നറുക്ി
ത്ട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുലേരക്് സമ്ാനം നല്കുന്നതാണ്. ഇല്ാള് സ്കൂളുകള് പ്രവരതെിക്ാതെതിനാല് 
അരഹരായവരക്്  സമ്ാനങ്ങള് വീട്ടിലലക്ാണ് അയക്കുക. അതിനാല് േിനലകാഡ് 
ഉള്ത്്ത്െയുള്ള വീെിത്റെ വിലാസം എഴുതാന വിട്ടുലോകരുത്. അടുതെമാസം 25 ാം തീയതിക്് 

മുമ്ായി സമ്ാനങ്ങള് കിട്ടിയിത്്ങ്ില് 9497301073 എന്ന നമ്രില് ബന്ധത്്ടുക.
സ് കൂള് വിദ്യാര്ികള്ാതെവരക്കും മത്സരതെില് േത്ങ്ടുക്ാം. എ്ാറ്ിനം ശരിയുതെരം അയക്കുന്ന 

അതെരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുതെ് ഒരാളുത്െ ലേര മാസികയില് പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതാണ്.  
സമ്ാനങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നത്.
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അമ്യില്നിന്ത് പ്രസവസമയത്ത് കമുഞി
കലക്മും പകരമുന് കരാഗമാണത് എയത്ഡത്സത്. 
ഇതിനത് കാരണമായ ഹ്യൂമണ് ഇമ്്യൂകണാ 
ടഡഫിഷ്യന്സി ജവറസത് (HIV) ഏതമു വി
ഭാഗത്ില്ടപെമുന് ജവറസാണത്?

9  1850 കളില് ലണ്ടനില് കകാളറ കരാഗം ടപാ
ട്ി്മുറട്ട്ക്ാള് അതിടറെ കാരണം മലിന
വായമുവാടണന്ായിരമുന്മു കരമുതിയിരമുന്തത്. 
മലിനമായ ജലമാണത് ഈ കരാഗം പരത്മുന്
ടതന്ത് കടണ്ടത്ിയതത് ഒരമു കഡാ്റായിരമുന്മു. 
ടപാതമുജനാകരാഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് 
വലിയ മാറ്റങ്ങള്ക്ിെയാക്ിയ ഈ കടണ്ട
ത്ല് നെത്ിയ കഡാ്ര ആരായിരമുന്മു?

10 കകാവിഡത് -19 കരാഗമമുണ്ടാക്മുന് SARS
-CoV-2 ജവറസത് ടകാകറാണ കമുെമുംബത്ി
ല്ടപട് ഒരമു ജവറസാണത്. 2002 ല് ജചനയില് 
ടപാട്ി്മുറട്ട് സാരസത് കരാഗവമും 2012 ല് 
ഉണ്ടായ ടമരസത് കരാഗവമും  ഇകത കമുെമുംബ
ത്ില്ടപട് ജവറസമുകളമുണ്ടാക്മുന്താണത്. 
ടമരസത് കരാഗം ആദ്യമായി റിക്ാരട്ത് ടചയ്   
രാജ്യകമതാണത്?

ആ�സ്റ്റ്, നസപ്റ്റകംബര് 2020 :
ഉത്തരങ്ങള്

1  കാറ്റഗറി-2. അന്താരാസ്ട്രതലത്ില്  പ്രവ
രത്ിച്മുവരമുന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ണ 
സംഘെനയായ ഐ.യമു.സി.എന്. (International 
Union for Conservation of Nature) കദശധീകയാ
ദ്യാനങ്ങടള ഈ വിഭാഗത്ിലാണത് ടപെമുത്ി
യിരിക്മുന്തത്. സംരക്ിത കമഖലകടള 1 
മമുതല് 6 വടരയമുള് കാറ്റഗറിയായാണത് തരം
തിരിച്ിട്മുള്തത്.

2  ജിം കകാരബറ്റത് കദശധീകയാദ്യാനം. ഇന്ത്യ
യിടല ആദ്യടത് കദശധീ
കയാദ്യാനമായ ഇതത് 
ഇന്ടത് ഉത്രാഖണ്ഡത് 
സംസ്ഥാനത്ത് 1936 
ലാണത് തമുെക്ം കമുറിച്തത്.

3  ഖാസിരംഗ കദശധീകയാദ്യാനം. ഒറ്റടക്ാ
മ്പന് കണ്ടാമൃഗത്ിടറെ എണ്ണംടകാണ്ടത് പ്രശ
ത്രമായ ഈ കദശധീകയാദ്യാനം അസമിലാണത്. 
ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവമും കൂെമുതല് കെമുവകളമുള്
തത് ഈ ഉദ്യാനത്ിലാണത്. 

4  ഗധീര കദശധീകയാദ്യാനം. വംശനാശഭധീഷണി 
കനരിെമുന് ഏഷ്യന്   സിംഹങ്ങടള കാണാ

വമുന് ഒകരടയാരമു സ്ഥലം ഗമുജറാത്ിലമുള് 
ഈ കദശധീകയാദ്യാനമാണത്.

5  സമുന്ദരബന് കദശധീകയാദ്യാനം.  കലാക
ത്ിടല ഏറ്റവമും വലിയ കണ്ടല്ക്ാെമുകള് 
സ്ഥിതിടചയ്മുന് ഈ കദശധീകയാദ്യാനം പശ്ചി
മബംഗാളിലാണത്.

5  കാഞ്ചന്ജംഗ കദശധീകയാദ്യാനം. ഹിമാ
ലയത്ിടറെ മെിത്ട്ില് സ്ഥിതിടചയ്മുന് ഈ 
കദശധീകയാദ്യാനമാണത് ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി 
മിശ്ിത ജപതൃക്ട്ികയില് ഇെംപിെിച്തത്.

7  ബന്ദി്ൂര കദശധീകയാദ്യാനം. ആനകളമുടെ 
സംരക്ണകകന്ദ്രടമന്  നിലയില് ദക്ികണ
ന്ത്യയിടല ഏറ്റവമും വലിയ ഈ കദശധീകയാദ്യാ
നം കരണാെകയിലാണത്.

8  ഇരവികമുളം കദശധീകയാദ്യാനം. വംശനാ
ശഭധീഷണി കനരിെമുന് വരയാെമുകടള സംര
ക്ിക്ാനായി ഇെമുക്ി ജിലയിടല കദവികമുളം 
താലൂക്ില് തമുെങ്ങിയ ഒരമു വന്യജധീവി സകങ്
തമാണത് 1979 ല് ഈ കപരിലമുള്  കദശധീകയാ
ദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്ട്ട്തത്.

9  ജസലറെത് വാലി. ഉഷ്ണകമഖലാ നിത്യഹരി
തവനങ്ങള് ഉള്ടക്ാള്മുന് ഈ കദശധീകയാ
ദ്യാനം പാലക്ാെത് ജിലയില് പശ്ചിമഘട്ത്ി
ടറെ ഭാഗമായിവരമുന് പ്രകദശത്ാണത് 
സ്ഥിതിടചയ്മുന്തത്. 

10  ടപരിയാര കദശധീകയാദ്യാനം. ഇെമുക്ി, 
പത്നംതിട് ജിലകളിലായി കിെക്മുന് ഈ 
കദശധീകയാദ്യാനം ആനകളമുടെയമും കെമുവകളമു
ടെയമും സംരക്ണകകന്ദ്രമാണത്.

ആ�സ്റ്റ്, നസപ്റ്റകംബര് 2020
സമെടാനടാര്ഹരടായ സ്കൂള് വിദ്യടാര്ഥികള്
1. സി.ബി.നിള, 9 ാം ക്ാസത് ഇ, ജി.വി.ജി.എച്ത്.

എസത്.എസത്.ചിറ്റൂര, പാലക്ാെത് - 678 101 
കചാഴന് വധീെത്, പി.ഒ. പനയൂര, പമുല്്ള്ി, 
പാലക്ാെത് -678 552 കഫാണ്: 9495783096

2. കതജസത് പി.ദികനശത്, 10 ാം ക്ാസത്, ഐ.ടജ.
എം.എച്ത്.എസത്.എസത്. ടകാട്ിയൂര, പി.ഒ.ടകാട്ിയൂര, 
കണ്ണൂര -670 651, പാകലാളിക്ല് ഹൗസത്, പി.ഒ. 
ടകാട്ിയൂര, കണ്ണൂര - 670 651

 കഫാണ് : 9446165612

സ്കൂള് വിദ്യടാര്ഥിയല്ലടാത്ത വിജയി 
 വികനാദത് അഴിഞിലം, മമുരളി നിവാസത്, 

പാറമ്ല്, പി.ഒ.അഴിഞിലം, 
കഫാണ് : 9847338855

എകം.പി.സനില്കുമടാര്
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ഭരണഘെനയമുടെ മമുഖവാചകമാണത് ഇവിടെ  
ടകാെമുത്തത്. ഇംഗ്ലധീഷമുഭാഷയില് 85 വാക്മു

കള് ഉള്ട്ട്തമും വിവിധ വാക്യാംശങ്ങള് കൂട്ി
കച്രത്തമുമായ ഒരമു സങ്ധീരണ വാക്യമാണിതത്. 
1976 ല്  42 ാം ഭരണഘെനാ കഭദഗതിയമുടെ 
ഭാഗമായി ഉള്ട്െമുത്ിയ നാലമു വാക്മുകള് 
കൂെി കചരത്ാല് ഇതില് 89 വാക്മുകളമുണ്ടത്. 
ഇടതാരമു ആമമുഖക്മുറി്ല. കാരണം ഇതത് ഭര
ണഘെനയമുടെ അവിഭാജ്യഭാഗം തടന്യാണത്; 
അതില്നിന്ത് കവറിട്ിട്മുള്തല. മമുഖവാചകം 
ഭരണഘെനയമുടെ ഉള്െക്ത്ികലക്മുള് പ്രകവ
ശികയാണത്. 

എന്ാല്, ഭരണഘെനയമുടെ ഇതരഭാഗങ്ങള് 
എന്കപാടല വ്യാഖ്യാനിച്മു വാദിച്ത് ന്യായാന്യാ
യം സ്ഥാപിക്ാന് അനവാദമമുള് വാചകമലിതത്. 
ഭരണഘെനാ വ്യവസ്ഥകളമുടെ ഉള്െക്വമും 
അരഥവ്യാപ്ിയമും സാധൂകരണവമും തിരിച്റിയാ
നള് മമുന്മുപാധിയാണത് മമുഖവാചകം. എന്ാല് 
ഉള്െക്ത്ിടറെ സംഗ്ഹകമാ സമാഹരണകമാ 
ആവരത്നകമാ അല മമുഖവാചകം. മമുഖവാച
കത്ിനത് ഭരണഘെനാവായനയില് പ്രസക്തവമും 
പ്രധാനവമുമായ സ്ഥാനമാണമുള്തത്.

ഇന്ത്യയമുടെ ഭരണഘെനയ്കത് ഒകട്ടറ തനിമകളമുണ്ടത്. അതത് നമമുക്ത് ധാരാളം 
അവകാശങ്ങള് നല്മുന്മുണ്ടത്; ഒ്ം ഉത്രവാദിതവേങ്ങളമും ആവശ്യട്െമുന്മു. 
ഭരണഘെനയമുടെ അെിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങള് മനസ്ിലാക്ാനള് ഒരമു കലഖന 
പരമ്പര ഈ ലക്ം മമുതല് ആരംഭിക്മുന്മു.

ഭരണഘടനയനട വിവിധ വ്യവസ്കളുനട ഉള്ളിതലക്കു കടക്ടാനുള്ള  
േടാതക്ടാല്ദദ്ടാരമടാണ് മുഖവടാചകകം.

ഭരണഘടനയനട 
മുഖവടാചകകം

തഡടാ.എ.സുഹൃേ്കുമടാര്*

*റിട്. നിയമ അധ്യാപകന്, ഗവ. കലാ കകാകളജത്, തിരമുവനന്തപമുരം
കഫാണ്: 9446981571
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'ഇന്്യയിമല ജ്ങ്ങളായ ്ാം...'
പാരലിടമറെത് എന് ചവിട്െിയമും (അെിത്റ) 

കാര്യനിരവഹണവിഭാഗടമന് ജകകളമും (ചമുവരമു
കള്) നധീതിന്യായ കകാെതികടളന് തലകച്ാറമും 
(കമല്മുര) ആയ ഒരമു ബൃഹദത് രൂപമാണത് ഭരണഘ
െന. ഇത്രടമാരമു ഭരണഘെനയമുടെ അവകാ
ശികള്, ഉെമസ്ഥര, ഗമുണകഭാക്താക്ള് ആരാണത്? 
ഇന്ത്യയമുടെ ഭരണഘെന അംഗധീകരിക്മുകയമും 
നിയമവാക്മുകള് പ്രദാനംടചയ്മുകയമും ടചയ്തത് 
ആരാണത്? ഈ കചാദ്യങ്ങള്ക്മുള് ഉത്രം ഇന്ത്യ
യിടല ജനങ്ങളായ ‘നാം’ എന്ാണത്. അതാണത് 
ഇന്ത്യന് ഭരണഘെനയമുടെ ആദ്യവാക്യമായ മമു
ഖവാചകത്ിടറെ സൗന്ദര്യം. ഭരണഘെനയമുടെ 
പരിരക്കരമും  പരിപാലകരമും പ്രകയാക്താക്ളമും 
ഇന്ത്യയിടല ജനങ്ങളായ നമ്ളാണത്.

ഇന്ത്യടയന് രാസ്ട്രം, ഈ രാസ്ട്രത്ിടറെ 
ഘെനയമും രൂപധീകരണവമും, പൗരന്ാരമുടെ അെി
സ്ഥാന അവകാശങ്ങള്, ഈ രാസ്ട്രത്ിടറെയമും 
ജനതയമുടെയമും ഭാവി എന്ിവയാണത് മമുഖവാച
കത്ിടറെ ഉള്െക്ം. ശരിയാംവണ്ണം മമുഖവാചകം 
വായിക്മുകമ്പാള്, അതിടല ചില പദങ്ങടളങ്ിലമും 
ഭരണഘെനയമുടെ ഉള്െക്ത്ില് മടറ്റാരിെത്മും 
നിരവചിക്മുകകയാ വിശദധീകരിക്മുകകയാ ടചയ്ി
ട്ിലാത് മൂരത്മായ പദങ്ങളാടണന്മും അവ 

മുഖവാചകം ജ്ിച്ചതിമന്റ ചരിത്ം
ഇന്ത്യന് ഭരണഘെനയമുടെ ലക്്യം ഉള്ടക്ാള്മുന് ഭാഗം ഭരണഘെനാനി
രമാണസഭയമുടെ പരിഗണനയ്കായി അവതരി്ിച്തത് 1946 ഡിസംബര 13 നത് 
ജവഹരലാല് ടനഹത്റമുവാണത്. പ്രത്രമുത ലക്്യവാക്യത്ില് രാസ്ട്രടത് മതനി
രകപക്, കസാഷ്യലിസ്റത്, ടഫഡറല്, ജനാധിപത്യ, പരമാധികാര രാസ്ട്രം എന്ത് 
നിരവചിക്ണടമന്ത് ആവശ്യട്ട്ത് പ്രകമയം അവതരി്ിച്തത് ടക.െി.ഷാ 
ആയിരമുന്മു. ഭരണഘെനാ നിരമാണസഭയമുടെ ചരച്കടള തമുെരന്ത് മമുഖവാ
ചകം അംഗധീകരിക്ട്ട്തത് 1947 ജനവരി 22 നാണത്.

മമുഖവാചകത്ിടറെ മൂലരൂപം ജകടയഴമുത്ത് (കാലിഗ്ാഫി) പ്രതിയായി 
കദവനാഗരി ലിപിയില് തയ്ാറാക്ിയതത് കപ്രം ബിഹാരി നടരയിന് റയത്സദ 
യമും മമുഖവാചകത്ിനത് ചിത്രധീകരണം കചരത്തത് ‘വിശവേഭാരതി'യിടല കലാക
പ്രസിദ് ചിത്രകാരന് ബികയാഹര റാംമകനാഹര സിന്ഹയമും ആയിരമുന്മു.
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സവേയം വ്യക്തമാക്മുന്വയാടണന്മും അറിയാ
നാകമും.

രാഷ്ട്രത്ിമന്റ ഘട്യും രൂപവം
അഞ്ചമു പദങ്ങളാണത് രാസ്ട്രത്ിടറെ ഘെനയമും 

രൂപവമും വ്യവസ്ഥാപന(institutionalisation)വമും 
വ്യക്തമാക്ാന് മമുഖവാചകത്ില് ഉള്ട്െമുത്ി
യിട്മുള്തത്. ഇന്ത്യ പരമാധികാര (സവേയം നിരണ
യാധികാരം) സ്ഥിതിസമതവേ (കസാഷ്യലിസ്റത്)  
മതനിരകപക് (ടസക്യമുലര) ജനാധിപത്യ (ഡകമാ
ക്ാറ്റികത്) റി്ബ്ികത് ആയിരിക്മുടമന്ാണത് അതി
ലമുള്തത്. ഇവയില് മതനിരകപക്ത, സ്ഥിതിസ
മതവേം എന്ധീ രണ്ടമു വാക്മുകള് ഭരണഘെനാ 
നിരമാണസഭയില് തടന് ഉന്യിക്ട്ട്വയാ
ടണങ്ിലമും  മൂലരൂപത്ില് ഉണ്ടായിരമുന്ില. 
പിന്ധീെത്, പാരലിടമറെത്  ഈ വാക്മുകള് മമുഖവാ
ചകത്ില് കൂട്ികച്രത്മു. ഈ ഓകരാ വാക്മും 
നാം വിശദമായി മനസ്ിലാകക്ണ്ടതമുണ്ടത്. 

പൗരാവകാശത്ിമന്റ ത്ിതവേം
ഇന്ത്യയിടല പൗരരക്ത് ഭരണഘെന വാഗ്ാനം 

ടചയ്മുന് മൗലിക പൗരാവകാശങ്ങള് മമുഖവാ
ചകത്ില് പരാമരശിക്മുന്മു. സവേതന്തത (liberty), 
തമുല്യത (equality), നധീതിപൂരവകത (justice) 
എന്ിവയാണത് ഈ ത്രിതവേം. ചിന്ത, ആശയപ്രകാ

ശനം, വിശവോസം, നിഷ്ഠ, ആരാധന, സഞ്ചാരം, 
അതിജധീവനം തമുെങ്ങിയവയ്കമുള് സവേതന്തതയാണത് 
പൗരരക്മുള്തത്. എന്ാല് ഈ സവേതന്തതാവകാ
ശം പരമമായകതാ സരവസമ്പൂരണകമാ അല. 
അവ നിയമപ്രകാരമമുള്തമും യമുക്തിസഹവമും 
കാര്യകാരണസഹിതവമുമായ നിയന്തണങ്ങള്ക്ത് 
വികധയമാണത്. 

തമുല്യതയ്കമുള് പൗരാവകാശം അന്തസ്ിനം 
പദവിക്മും അവസരത്ിനമമുള് തമുല്യതയാണത്. 
നിയമത്ിന മമുമ്പിലമുള് തമുല്യതയമും നിയമംമൂലം 

കപ്രം ബിഹാരി നടരയിന് റയത്സദയമും അകദേഹത്ിടറെ ജക്െയിലമുള് എഴമുത്മും

വ്യക്ിയനട അന്
സ്കം രടാഷ്ട്രത്തിനറെ 
അഖണ്ഡേയകം പൗ
രര്ക്ിടയില് സടാ
തഹടാദര്യകം പുലര്ത്തു
ന്നതുമടായിരിക്ണകം 
ഭടാവിഭടാരേകം എന്നടാ 
ണ് ഭരണഘടനയ
നട മുഖവടാചകകം പ്ര
ഖ്യടാപിക്കുന്നേ്. 
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തമുല്യപരിരക്യ്കമുള് അവകാശവമും കൂെി അതത് 
വാഗ്ാനം ടചയ്മുന്മു. സാമൂഹ്യവമും സാമ്പത്ിക
വമും രാസ്ട്രധീയവമുമായ നധീതിയാണത് മമുഖവാചകം 
പൗരരക്ത് ഉറ്മുനല്മുന്തത്. പരമമായ ഈ അവ
കാശങ്ങള് നമമുക്ത് എത്രകണ്ടത്  അനഭവിക്ാനാ
കമുന്മുടവന്താണത് നാം അറിഞിരികക്ണ്ടതത്. 
അതിനത് വിരമുദ്മായ അനഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകമുകമ്പാ
ള് നാം ഭരണഘെനയമുടെ പ്രചാരകരമും പരിരക്
കരമുമായി മാകറണ്ടതമുണ്ടത്.

ഭാവിഭാരതം എങ്ങമ്യുള്ളതാവണം
വരത്മാനകാല ഭാരതടത് മാത്രമല ഭാവി 

ഭാരതടത്ക്ൂെി മമുഖവാചകം പ്രതിനിധധീകരിക്മുന്മു. 
വ്യക്തിയമുടെ അന്തസ്മും രാസ്ട്രത്ിടറെ അഖണ്ഡ
തയമും പൗരരക്ിെയില് സാകഹാദര്യവമും പമുല
രത്മുന്തായിരിക്ണം ഭാവിഭാരതം എന്ാണത് 
ഭരണഘെനയമുടെ മമുഖവാചകം പ്രഖ്യാപിക്മുന്തത്. 
എവിടെടയലാം എക്ാടഴാടക് എങ്ങടനടയലാം 

ഭാരതത്ിടറെ ഐക്യവമും അഖണ്ഡ
തയമും സാകഹാദര്യവമും തകരക്
ട്െമുന്മുകവാ അവിടെടയലാം ഭര
ണഘെനാ സംരക്കരായി (സവേയം 
രക്കരായി) മാറാനം ടപാരമുതാനം 
നമമുക്ത് കഴിയണം. അതിനത് ഈ 
ഭരണഘെന നാം ആഴത്ില് പഠി
ക്ണം. 

മുഖവാചകത്ിമന്റ ലക്ഷ്യം
ഇന്ത്യയമുടെ ഭരണഘെനടയ രാജ്യത്ിടറെ 

നിയമവാഴ്ചയമുടെ (rule of law) അെിസ്ഥാനത്ില് 
പ്രഖ്യാപിക്മുകയാണത് മമുഖവാചകത്ിടറെ ലക്്യം. 
അതമുടകാണ്ടമുതടന് രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ച പമുല
രണടമങ്ില് ഭരണഘെന നിലനില്കണം. അതിടറെ 
അരഥം ഭരണഘെന ഒരമുമാറ്റവമും കൂൊടത നില
നില്കണടമന്ാകണാ? 

ഭരണഘെനാ മമുഖവാചകത്ിനത് മാറ്റമാകാം. 
അനകഛദം (Article) 368 അനസരിച്മുള് പരി
ഷ്കരണ കഭദഗതികള്ക്ത് മമുഖവാചകവമും വികധ
യമാക്ാവമുന്താണത്. എന്ാല്, 1973 ല് കകശ
വാനന്ദ ഭാരതി ‘അഭി’ കസ്ററ്റത് ഓഫത് കകരള എന് 
പ്രശത്രമായ കകസിടല വിധിപ്രത്രാവത്ിലൂടെ 
ഭരണഘെനയമുടെ അെിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങള്ക്ത്, 
ഹാനി സംഭവിക്മുന്വിധം കഭദഗതി പാെിടലന്ത് 
സമുപ്രധീംകകാെതി വിധിച്ിട്മുടണ്ടന്തമുകൂെി നാം 
ഓരകക്ണ്ടതമുണ്ടത്. 
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1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19

20 21

22 23 24

25 26

വലതത്തടാട്ട്
1  മനഷ്യശരധീരത്ില് ചി്മുകള് ഘെി്ിച്ത് കമ്പ്യൂട്

റമുമായി ആശയവിനിമയം നെത്മുന്, പാതിയന്ത
വമും പാതി മനഷ്യനമായ ആളിടന സൂചി്ിക്മുന്
പദം.

3  പദപ്രശ്ം, കമുരമുക്ഴിക്ാം, മാന്തികചതമുരം, സമുകഡാകമു 
തമുെങ്ങിയ ചികന്താദേധീപക കളികളില് ഏരട്െമുന്
തമുവഴി ടചറമുക്ാനാകമുന് മറവികരാഗത്ിടറെ 
മലയാള കപരത്.

                                                                                        

േദപ്രശ്നംപൂരിപ്ിച്്ഇമെയിലായിട്ാണ്അയക്കേണ്ടത്.ഈൊസം15ാംതീയതിക്കു
മുമ്്കിട്ത്തകേവിധംഅയകേണം.നിങ്ങളുമെപേര്, പ�ോണ് നമ്പര്, േഠിക്കുന്ന ക്ോസ്, 
സ് കൂള് വിലോസം, േിനപോഡ് എന്ിവഎഴുതാന്വിട്ടുക്�ാകരുത്.ശരിയായഉത്തരം
അയച്ചുതരുന്വിദ്ാര്ികളിലനിന്്നറുകേിമട്ടുക്കുന്രണ്ടുക്�രകേ്സമ്ാനംനല്കു
ന്താണ്.ഇക്പ്ാള്സ്കൂളുകള്പ്രവരത്തികോത്തതിനാലഅരഹരായവരകേ്വീട്ിക്ല
കോണ്സമ്ാനങ്ങള്അയക്കുക.അതിനാല�ിന്ക്കാഡ്ഉള്മപ്മെയുള്ളവീെിമറെ

വിലാസംഎഴുതാന്വിട്ടുക്�ാകരുത്.സമ്ാനങ്ങള്അടുത്തൊസം25ാംതീയതിക്കുമുമ്്കിട്ിയിമലെ
ങ്ില9497532049എന്നമ്രിലബന്ധമപ്ടുക.

സ്കൂള്വിദ്ാര്ികളലൊത്തവരക്കുംെത്സരത്തില�മങ്ടുകോം.ശരിയുത്തരംഅയക്കുന്അത്തരം
ആളുകളിലനിന്്നറുകേിമട്ടുത്തഒരാളുമെക്�രൊസികയിലപ്രസിദ്ീകരിക്കുന്താണ്.സമ്ാന
ങ്ങള്ഉണ്ടായിരിക്കുന്തലെ.

ഉത്തരങ്ങള്അയക്കേണ്ടഇ മെയില് വിലോസം : editorsk12@gmail.com

ഒശ്ാബര് 2020

6  ആകരാഗ്യത്ിനത് ഹാനികരമായ ഒരമു 
പമുകവലി സാധനം.

8  കണ്ണമുതടന്.

10 പൂരത്ിനം മറ്റമും ആനടയഴമുന്ള്ത്ി
ല് ആലവട്ത്ിടനാ്ം വധീശമുന് 
ടവളമുത് അലങ്ാര സാമഗ്ി.

13  ഭൂമിയിടല ഏറ്റവമും വലിയ പരവതനിര.

15  ഇടന്താനധീഷ്യയിടല ജക്ാരത് ഉള്ട്
െമുന് ദവേധീപാണിതത്.

16  

17  ദമുഃഖസൂചകമായ ഈ ശബ്ദകത്ാടെ
യാണത് ‘വധീണപൂവത്’ എന് കാവ്യം 
തമുെങ്ങമുന്തത്.

18ആറെണ് ടചകക്ാവിടറെ പ്രശത്രമായ 
ഈ കഥയമുടെയമും കഥാനായകനായ 
കമുട്ിയമുടെയമും കപരത് ഒന്മുതടന്.

19 വത്രമുവിടറെ കൂരത് അറ്റം.
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1വി ഷ 2മ 3വൃ ത്ം 4ക ണം

ശ�ാ 5മ തി 6ചാ �ം 7ലാ

8ജി പ്ം 9വ്ാ 10ോ രം 11ആ ലി

പ്് 12താ േ നം 13ഒ ശമ ഗ

14മാ േ നം 15റൈ ന്

16ശമാ െ 17വി സ

18കാ ണ്ഡ ക്കാ 19േം 20സ തി

21കു റ്ാ ലം ഖ് ററ് 22പ്ാ

ടി 23റജ വ ദീ പ്ി

ആ�സ്റ്റ്, നസപ്റ്റകംബര് 2020 : ഉത്തരകം
                                                                                        

20 മൗനവ്രതമമുള് സന്യാസി.

21  ഇന്ത്യക്ാരന് തടന്.

22 സാരമായ ഭാഗം അല്ാല്മായി വലി
ടച്െമുക്ല് അഥവാ ജകക്ലാക്ല്.

23 ടവള്രിവരഗത്ില് ടപട് ടചറിയ 
കായമുണ്ടാകമുന്തമും പെരന്മുകയറമു
ന്തമുമായ ഒരിനം വള്ിടച്െി.

25 കമുഞ്ചന് നമ്പ്യാര ജനിച് കിള്ിക്മുറി
ശ്ിമംഗലം എന് സ്ഥലത്ിടറെ മടറ്റാരമു 
കപരത്.

26 ‘വട്ംചമുറ്റിടക്ാണ്ടത് കയറമുന്’ ആകൃതി.

േടാതഴടാട്ട്
1  റഷ്യയമുടെ വെക്മുഭാഗത്മുള് വിശാ

ലമായതമും അതിജശത്യമമുള്തമുമായ 
ഭൂഭാഗം.

2  മലയാളത്ില് ശരധീരം, ഇംഗ്ലധീഷില്...

4  കണ്ണിടന ബാധിക്മുന് ഒരമു കരാഗം.

5  ധാന്യവമും മറ്റമും അളക്ാന് പഴയകാ
ലത്ത് ഇതമുപകയാഗിച്ിരമുന്മു.

7  താപടത്കയാ ജവദ്യമുതിടയകയാ 
സാധാരണ അവസ്ഥയില് കെത്ിവി
ൊത് പദാരഥം.

9  നാലാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇന്ത്യ സന്ദരശിച് 
പ്രസിദ് ജചനധീസത് സഞ്ചാരി.

11  പതം, മാരദവം എടന്ാടക്യാണത് 
അരഥം.

12  പ്രതിദിനം എന്ത് അരഥമമുള് മലയാ
ളപദം.

14 ഒരമു ഭാഷ സംസാരിക്മുന് എലാവ
രക്മും കൃത്യമായി മനസ്ിലാക്ാനാ
കമുന് തരത്ില് അതിടന നിലവാര
ട്െമുത്ിയ ‘ഭാഷ’യാണിതത്.

16 കകരളത്ിടല കിഴകക്ാടട്ാഴമുകമുന് 
പമുഴകളിടലാന്ത്.

19 ടപടട്ന്മുണ്ടാകമുന്തമും അക്ാള്ത്ടന് 
ശമിക്മുന്തമുമായ കദഷ്യമമുള്യാള്.

20 

22ചകിരി പിരിച്മുണ്ടാക്ിയ ചരെത്.

24ടചെികള് നന്ായി വളരാന് ഇതമു കവണം.

ആ�സ്റ്റ്, നസപ്റ്റകംബര് 2020
സമെടാനടാര്ഹരടായ  

സ്കൂള് വിദ്യടാര്ഥികള്
 ഇല.     

 

സ്കൂള് വിദ്യടാര്ഥിയല്ലടാത്ത വിജയി 
 ഇല.

നക. ആര്. അതശടാകന്
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കകരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്മും അതിടറെ ഓണ്ജലന് കപാരട്ലായ ‘ലൂക്’മാഗ
സിനം കചരന്ത് 2020 ആഗസ്റത് 20 മമുതല് നവംബര 14 വടര നെത്മുന് സയന് സത് 

കാമ്പയിന് പരിപാെിയാണത് സയന്സത് ഇന് ആകത് ഷന്. ജധീവിതത്ിടറെ നാനാതമുറകളില് 
ടപട്വര ശാസ്ത്രം ആകഘാഷമാക്മുന്, ശാസ്ത്രത്ിടറെ വിവിധതലങ്ങള് അനാവരണം ടച
യ്മുന്, ഏതാനം നാളമുകളാണത് ഇതിലൂടെ വിഭാവനം ടചയ്ിരിക്മുന്തത്. കൂെമുതല് അറിയാന്, 
അറിവമു പങ്മുടവക്ാന്, അറിവത് തമുണയാകാന്, അറിവത് വഴികാട്ാന് ശാസ്ത്രത്ിടറെ വഴിയി
ലൂടെ നധീങ്ങാന് കപ്രരി്ിക്മുകയാണത് ലക്്യം. 

വിജ്ഞാനവധീഥിയിടല ഇരമുട്കറ്റാനള് ശ്മത്ിനിെയില്  നകരന്ദ്ര ധാകബാല്ക്ര ടവെി
ടവച്മുവധീഴ്ത്തട്ട് ദിവസമാണത് ഇതമു തമുെങ്ങിയതത്. സവേതന്ത ഇന്ത്യയമുടെ പമുകരാഗതി ശാസ്ത്ര
വിജ്ഞാനം, സാകങ്തികവിദ്യ, ജന
ങ്ങളമുടെ ശാസ്ത്രകബാധം എന്ിവയി 
ലൂന്ികയ സാധ്യമാകൂ എന്മു വിശവേ
സിക്മുകയമും അതിനായി യത്ിക്മുക
യമും ടചയ് പ്രഥമ പ്രധാനമന്തി ജവ
ഹരലാല് ടനഹ്മുവിടറെ ജന്ദിനം 
വടര ഈ പരിപാെികള് തമുെരമും.

കഫസത്ബമുക്ത് അെക്മമുള് നവമാ
ധ്യമങ്ങളില് ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളില് 
എഴമുതമുക എന്താണത് ഒരിനം. ചമുറ്റമു
പാെമും കാണമുന് എന്തിടനക്മുറിച്മും 
സംശയങ്ങള് കചാദിക്ാവമുന് ‘ലൂക്കയാെത് കചാദിക്ൂ’ എന് പരിപാെിയാണത് മടറ്റാന്ത്. 
ടസപത്റ്റംബര 5 നത് അതിനത് തമുെക്മായി. കമുട്ികള് ask.luca.co.in എന് ടവബത്ജസറ്റിൽ 
കചാദ്യങ്ങള് കചാദിച്ാല് മറമുപെി നല്മും. ടസപത്റ്റംബര 18 നത് ആരംഭിച് ‘കമുരമുക്ഴിക്ാം’ 
പരിപാെി ‘ലൂക്’യില് വരമുന് പ്രകശ്ാത്രികള്ക്ത് കമുട്ികളില്നിന്മുള് വിശദധീകരണകത്ാ
ടെയമുള് മറമുപെി ആവശ്യട്ട്മുടകാണ്ടമുള്താണത്. ടസപത്റ്റംബര 22നത് സ്ൂള് വിദ്യാരഥിക
ള്ക്ായമുള് ‘ശാസ്ത്രപരധീക്ണ’ മത്സരം ആരംഭിച്മു. ഇതിടറെ ഭാഗമായി 3 മിനിറ്റില് കവി
യാത് വിശദധീകരണകത്ാടെയമുള് വധീഡികയാ ആണത് ‘ലൂക്’യ്കത് അയകക്ണ്ടതത്. 
ഒക്ാബര 7 വടരയാണത് സമയം. മികച്വയ്കത് സമ്ാനമമുണ്ടാകമും.

ഒക്ാബര 1 മമുതല് 15 വടര പ്രകൃതിനിരധീക്ണം നെത്ി കഫാകട്ായമും കമുറി്മും ‘ലൂക്’യ്കത് 
അയച്മുടകാെമുക്ാം. അതില് തിരടഞെമുക്ട്ട്വരക്ത് സമ്ാനമമുണ്ടാകമും.

‘ആകഗാളതാപനവമും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവമും - നമമുടക്ന്തമുടചയ്ാം?’ എന് വിഷ
യത്ില് ഹയരടസക്റെറി വിദ്യാരഥികള്ക്ായി പ്രസകറെഷന് മത്സരം ഒക്ാബര 13 മമുതല് 
31 വടരയാണത്. ഇതിടറെ അവതരണം ജലൈഡത്, കലഖനം, കപ്രാജക്റത്, കമാഡലമുകള് തമുെങ്ങി 
ഏതമുരധീതിയിലമുമാകാം. പരിപാെികളമുടെ വിശദാംശങ്ങള്ക്ത് luca.co.in കനാക്മുക.

എഡിറ്റര്, 
‘ലൂക്’ ഓണ്ബലന് മടാ�സിന്

ശാസ്ത്ാത്സവം,
ശാസ്ത്ാത്സവം
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1. ഒഴുകുന് രെകാശം
അെിഭാഗം മമുറിച്മുകളഞ ഒരമു പ്ാസ്റികത് 

കബാട്ിലിടറെ അെ്ില് ദവോരമിട്കശഷം അതില് 
ടവള്ംനിറച്ത് മമുറിച്ഭാഗത്ത് കൊരച്െിച്മുടകാണ്ടത് 
ഒരമു പ്രതലത്ികലക്ത് ടവള്ം പതി്ിക്മുന്താ
യിരമുന്മു പരധീക്ണം.

പ്രകാശം ടവള്ത്ിടറെ കൂടെ വളഞമു സഞ്ച
രിച്ത് അതമു വധീഴമുന് പ്രതലടത് പ്രകാശി ി്ക്മുന്തമു 
കാണാം. കബാട്ിലമും പ്രതലവമും തമ്ിലമുള് അകലം 
കമുറവായിരമുന്ാല് പ്രതലത്ില് വധീഴമുന് പ്രകാ
ശത്ിടറെ തധീവ്രത കൂെമുതലായിരിക്മും. പ്രകാശം 
ടവള്ത്ിലൂടെ വളഞമു നധീങ്ങമുന്തായി കാ
ണമുന്തിന കാരണം, അതിനത് പൂരണ ആന്തര 
പ്രതിപതനം (total internal reflection) നെക്മുന്

താണത്. പ്രകാശ
സാന്ദ്രത (optical 
density) കൂെിയ 
മാധ്യമത്ില്നി
ന്ത്  പ്രകാശസാ
ന്ദ്രതകമുറഞ മാ
ധ്യമത്ികലക്ത് 
പ്രകാശം കെന്മു
കപാകമുകമ്പാള് 
അതത് പതനബി

ന്ദമുവില് പതനതലത്ില് വരയ്കമുന് ലംബത്ി
ല്നിന്ത് അകലമുന്മു. പതനകകാണ് വരധിച്ത് ഒരമു 
പരിധിക്്മുറം എത്മുകമ്പാള് അതത് അപവരത്
നത്ിനത്  വികധയമാകാടത അകത മാധ്യമത്ി
കലക്മുതടന് പ്രതിപതിക്മുന്മു. ഇതാണത് പൂരണ 
ആന്തര പ്രതിപതനം. വാരത്ാവിനിമയ സംവി

ധാനങ്ങളിലമും കരാഗനിരണയത്ിലമും മറ്റമും ഉപ
കയാഗിക്മുന് ഓപത്റ്റിക്ല് ജഫബറിടറെ പ്രവ
രത്നത്ിലെങ്ങിയ തത്വേം ഇതാണത്.

2. അരെത്യക്ഷൊകുന് കുപ്ി
ടചറിയ ഒരമു ഗ്ലാസത് കമു്ി വലിയ ഗ്ലാസത് കമു

്ിയില് താഴ്ത്തിടവച്ത് രണ്ടിലമും നിറടയ ഗ്ലിസറിന് 
ഒഴിച്ക്ാള് ടചറിയ കമു്ി അപ്രത്യക്മാകമുന്മു
ടവന്ത് കതാന്മുന്തായിരമുന്മു പരധീക്ണം.

പ്രകാശം വായമുവിലൂടെയമും ഗ്ലാസിലൂടെയമും 
വ്യത്യത്ര കവഗത്ില് സഞ്ചരിക്മുന്തിനാലാണത് 
ഗ്ലിസറിന് ഒഴിക്മുന്തിനമമുമ്പത് ടചറിയ കമു്ി 
ദൃശ്യമായതത്. മാധ്യമങ്ങളമുടെ വിഭജനതലത്ി
ല്ടവച്ത് പ്രകാശത്ിനത് വ്യതിയാനം (അപവരത്
നം) സംഭവിക്മുന്തമുടകാണ്ടാണത് അതമു ദൃശ്യ
മാകമുന്തത്. എന്ാല്,  രണ്ടിടറെയമും അപവരത് 
നാങ്ം (refractive index) ഏതാണ്ടത് തമുല്യമായതി
നാല് പ്രകാശം ഗ്ലാസിലൂടെയമും ഗ്ലിസറിനിലൂടെയമും 
ഏതാണ്ടത് ഒകര കവഗത്ിലാണത് സഞ്ചരിക്മുന്തത്. 
അതിനാല്, ഇവയമുടെ വിഭജനതലങ്ങള് ദൃശ്യ
മാകമുകയില.

3. �ാന്സ് മചയ്യുന് കുട്ി
ഒരമു ടവളമുത് കപ്ര ടനെമുടക മെക്ിയകശ

ഷം അതിടറെ രണ്ടമു ഷധീറ്റിലമും ഒരമു കമുട്ി ഡാന്സത് 
ടചയ്മുന് ഓകരാ ടഫ്രയിം വരച്ത് ആദ്യഷധീറ്റിടന 
ടപന്സില്ടകാണ്ടത് ചമുരമുട്ിയകശഷം നിവരത്ി
യാല് ചിത്രം ചലിക്മുന്തായി കതാന്മുന്താണത് 

റിട്.െധീച്ര, മമ്പറം ഹയരടസക്റെറി സ്ൂള്, മമ്പറം, കണ്ണൂര ജില
കഫാണ് : 7907625375

2020 ആ�സ്റ്റ്, നസപ്റ്റകംബര് ലക്കം ‘ശടാസ്ത്രതകരള’ത്തില്   
നകടാടുത്തിരുന്ന മൂന്നു പരീക്ണങ്ങളിനല നിരീക്ണങ്ങനളപെറ്റിയള്ള  

വിശദീകരണമടാണിേ്.

മൂന്നു പരീക്ണങ്ങള്
എകം.പി.സനില്കുമടാര്*

(ശേഷം 49 ാം ശേജില്)
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ഒരിക്ൽ ഞാൻ മൂന്മു കദശടത് ആളമുകടള 
ഒരമു ചെങ്ങില്ടവച്ത് കാണാനിെയായി. 
സത്യം മാത്രം പറയമുന് മമുളങ്മുന്ം കദശ
ക്ാരൻ, കള്ം മാത്രം പറയമുന് വാഴങ്മുന്ം 

കദശക്ാരൻ, ഒരമു സത്യം പറഞാൽ ഒരമു 
കള്ം പറയമുന് പമുളിങ്മുന്ം കദശക്ാരൻ. 
പമുളിങ്മുന്ക്ാരന് ആദ്യം സത്യമാകണാ 
കള്മാകണാ പറയമുക എന്ത് ആർക്മും ഒട്മും 
നിശ്ചയമില. 

മൂവകരയമും കണ്ടാൽ ഏതമു കദശക്ാര

ഈ േംക്ിയിത്ല പ്രശ്നതെിത്റെ കുരുക്ഴിക്ാന യുക്ിസഹമായ 
അേഗ്ര്നം ലവണ്ിവരും. ലഭിച്ച വസ്തുതകളുേലയാഗിച്ച്, ഒരു പ്ര
ശ്നനിരധാരണം എങ്ങത്ന ത്�യ്ാത്മന്നുള്ള അനഭവം ഇതുവഴി 
നിങ്ങള്ക്് ലഭിക്കും.

ഇതിത്റെ ഉതെരം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ ത്മയിലിലല
ലക്ാ 9495241299 എന്ന വാട്ട്സ് ആ്് നമ്രിലലലക്ാ മാത്ം 
അതത് മാസം 15 ാം തീയതിക്് മുമ്ായി കിട്ടതെക്വിധം അയക്കുക. 
നിങ്ങളുത്െ തപര്, തഫടാണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ടാസ്, സ്കൂള്  വിലടാസകം, 

പിന്തകടാഡ് എന്നിവ എഴുതുമല്ാ.
ശരിയായ ഉതെരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ികളില്നിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുലേരക്് 

സമ്ാനം നല്കുന്നതാണ്. ഇല്ാള് സ്കൂള് പ്രവരതെിക്ാതെതിനാല് അരഹരായവരക്് വീ
ട്ടിലലക്ാണ്  സമ്ാനം അയക്കുക. അതിനാല് േിനലകാഡ് ഉള്ത്്ത്െയുള്ള വീെിത്റെ വിലാസം 
എഴുതാന വിട്ടുലോകരുത്. സമ്ാനങ്ങള് അടുതെമാസം  25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയിത്്ങ്ില് 
9495241299 എന്ന നമ്രില് ബന്ധത്്ടുക. 

സ്കൂള്വിദ്യാര്ിയ്ാതെവരക്കും മത്സരതെില് േത്ങ്ടുക്ാം. ശരിയുതെരം അയക്കുന്ന അതെരം  
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുക്കുന്ന ഒരാളുത്െ ലേര മാസികയില് പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതാണ്.  
സമ്ാനങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നത്.

ഒശ്ാബര് 2020

നാടണന്മു തിരിച്റിയാൻ പറ്റില. ഈ മൂന്മു 
കപടരയമും ഒരമു കമശയ്കത് ചമുറ്റമും ഞാൻ ഇരമുത്ി. 
എന്ിട്ത്, രണ്ടമു കചാദ്യങ്ങൾ മൂന്മുകപകരാ
െമുമായി കചാദിച്മു.

ആദ്യടത് കചാദ്യം :  നിങ്ങളമുടെ വലതമു
വശത്ത് ഇരിക്മുന്
തത് ഏതമു കദശക്ാ
രനാണത്?

രണ്ടാമടത് കചാദ്യം : നിങ്ങളമുടെ ഇെതമു
വശത്ത് ഇരിക്മുന്
തത് ഏതമു കദശക്ാ
രനാണത്?

ഒന്ാമൻ പറഞമു :  വലതത് വാഴങ്മുന്ം,  
ഇെതത് മമുളങ്മുന്ം

രണ്ടാമൻ പറഞമു :  വലതത് പമുളിങ്മുന്ം, 
ഇെതത് വാഴങ്മുന്ം

മൂന്ാമൻ പറഞമു :  വലതത് വാഴങ്മുന്ം, 
ഇെതത് പമുളിങ്മുന്ം.

ഇനി, പറയൂ കൂട്കര, ഒന്ാമനം രണ്ടാ
മനം മൂന്ാമനം ഏതത് കദശക്ാരനാണത്?
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പരധീക്ണം. കമുട്ി ഡാന്സത് ടചയ്മുന്തായി 
കതാന്ാനള് കാരണം, കണ്ണിടറെ വധീക്ണസ്ഥി

(47 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

രത (persistance of vision) എന് പ്രകത്യകതയാണത്. 
നാം ഒരമു വത്രമുവിടന കണ്ടകശഷം വത്രമുടവ 
കണ്മമുമ്പില്നിന്ത് മാറ്റിയാലമും നമ്മുടെ തലകച്ാ
റില് അതിടറെ പ്രതിബിംബം ഏതാണ്ടത് 1/10 
ടസക്റെത് സമയംവടര നിലനില്കമുന്മുണ്ടത്. ആ 
സമയത്ിനിെയില് മടറ്റാരമു വത്രമുടവ കാണമുന്മു
ടവങ്ില് ഈ രണ്ടമു വത്രമുക്ളമുടെയമും പ്രതിബിം
ബം തമുെരച്യായമുള് കാഴ്ചയമുടെ പ്രതധീതിയമുണ്ടാക്മും.   
ഇതമുടകാണ്ടാണത് ചിത്രം ചലിക്മുന്തായി കതാ
ന്മുന്തത്.

ആ�സ്റ്റ്, നസപ്റ്റകംബര് 2020 : 
ഉത്തരകം

പച്ട്ാട്ത് കണ്ടയാൾ ജക ടപാക്ണം. 
സവേന്തം ടപാട്ിടറെ നിറം മനസ്ിലായ ആൾ 
ജക താഴ്ത്തണം. ഇതാണത് മത്സരത്ിടല 
നിയമങ്ങൾ. 

മൂന്മുകപരമും ആദ്യം ജക ടപാക്ി. 
ബാബമുവിനത് നിറം മനസ്ിലായതമുടകാണ്ടത് 
ജക താഴ്ത്തി. മൂന്മുകപരമും ആദ്യം ജക ടപാ
ക്ിയതമുടകാണ്ടത് രണ്ടമു സാധ്യത മാത്രകമ 
ഉള്ൂ- മൂന്മുകപരമുടെയമും ടപാട്ത് പച് അടല
ങ്ിൽ രണ്ടമുകപർക്ത് പച്, ഒരാൾക്ത് ചമുവ്ത്.

രണ്ടമുകപർക്ത് പച്യമും ഒരാൾക്ത് ചമുവ്മും 
എന് സാഹചര്യം എെമുക്ാം. ഇതില് 
ബാബമുവിനത് ചമുവ്ത് ടപാട്ത് ആടണങ്ിൽ 
അയാള് കാണമുന്തത് രണ്ടമു പച്ട്ാട്ത് 
ആവമും. 

അയാൾ ചിന്തിച്തത് ഇങ്ങടനയാവമും: 
എടറെ ടപാട്ിടറെ നിറം ചമുവ്ാണത് എങ്ിൽ 
കമരിയമും ദിവ്യയമും കാണമുന്തത് ഒരമു ചമുവ്മും 
ഒരമു പച്യമും ആവമും. കമരിയമുടെ ടപാട്ിടറെ 
നിറം അവൾക്ത് അറിയാത്തമുടകാണ്ടത് 
അവൾ ചിന്തിക്മുന്മുണ്ടാവമുക അവളമുടെ 
ടപാട്ിടറെ നിറം ചമുവ്ാടണങ്ിൽ ദിവ്യ 
കാണമുക രണ്ടമു ചമുവ്ാകമുടമന്ാണത്. ദിവ്യ

യ്കത് ജക ടപാക്ാൻ പറ്റില. അവൾ ജക 
ടപാക്ിയതമുടകാണ്ടത് കമരിക്ത് തടറെ ടപാട്ത് 
പച് ആടണന്ത്  ഉറ്ിക്ാമായിരമുന്മു. 
പകക്, അവൾ ഉറ്ിച്ില. അതമുടകാണ്ടത് 
കമരി രണ്ടമു പച്യാണത് കാണമുന്തത്. അതമു
ടകാണ്ടത് തടറെ നിറം പച്യാണത് എന്മു 
ബാബമുവിനത് മനസ്ിലായി. 

ആ�സ്റ്റ്, നസപ്റ്റകംബര് 2020
സമെടാനടാര്ഹരടായ  
സ്കൂള് വിദ്യടാര്ഥികള്
1.  െി. ടഹൽന
 6 ാം ക്ാസത് ബി, ജി.എച്ത്.എസത്. മങ്െ,
 കതവർടത്ാെി ഹൗസത്, മങ്െ, മല്മുറം 

- 679 324
 കഫാൺ : 9495662191

2.  വിസ്മയ ടക. മധമു
 10 ാം ക്ാസത്,  കമുളടത്ക്റ്റത് ഹൗസത്,
 അംബമുനാെത്, പി. ഒ. എെത്ല 
 പിന് : 683 561

 കഫാൺ : 8086588510

സ്കൂള് വിദ്യടാര്ഥിയല്ലടാത്ത വിജയി
 ഇല.

സമ്പടാദകന് : ബി.മധു
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തമുെങ്ങിയ ഭക്ണയിനങ്ങൾ മാറിടക്ാ
ണ്ടിരിക്മും.

കരയിൽ ജധീവിക്ാനള് അനകൂല 
സാഹചര്യങ്ങൾ ജകവരിക്മുകയമും പിന്ധീെത് 
പരിണാമത്ിടറെ ഏകതാ ഘട്ത്ില് അവ 
കെലികലക്ത് തിരിച്മുകപാകമുകയമും ടചയ്മു
ടവന്ാണത് ശാസ്ത്രജ്ഞര കരമുതമുന്തത്. 
ടവള്ത്ിലാണത് ജധീവിക്മുന്ടതങ്ിലമും 
അന്തരധീക്വായമു ശവേസിക്മുന്തമും മമുട്യി
ൊനായി കരയികലക്ത് വരമുന്തമുടമാടക് 
ഇതിനള് ടതളിവമുകളാണത്.

കെലാമകളമുടെ ജധീവിതചക്ം അകങ്ങ
യറ്റം കൗതമുകകരമാണത്. സാധാരണയായി, 
രാത്രികാലങ്ങളിലാണത് ടപൺകെലാമകൾ 
മമുട്യിൊനായി കരയികലക്ത് വരമുന്തത്. 
കവലികയറ്റ സമയത്ത് തിരയെിക്മുന് 
സ്ഥലത്ിനം മമുകളിൽ, സമുരക്ിതവമും 
ഇരമുട്മുള്തമുമായ ഒരമു സ്ഥലം തിരടഞെമുക്മുന്മു. 
പിൻകാലമുകൾടകാണ്ടത് ഒരമു കമുഴിയമുണ്ടാക്ി മമുട് 
അതിൽ നികക്പിക്മുന്മു. ഒരമു കമുഴി അവിടെ 

ഉടണ്ടന്മുകപാലമും കതാന്ാത്ത്രയമും പൂർണത
കയാടെ കമുഴി മൂെിയകശഷം തിരിടക കെലികലക്ത് 
കപാകമുന്മു. 

വിരിഞ്ിറങ്ങിയ കടല്ത്ീരനത്ക്ക് 
െടങ്ങിവരുന് മപണ്ാെകള്

പക്ികൾക്മും മനഷ്യർക്മും മറ്റമും ഉള്തമു

(37 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

കപാടല ഒരമു തരത്ിലമുമമുള് മാതൃ-പിതൃ പരി
ചരണവമും മമുട്കയ്കാ കമുഞമുങ്ങൾകക്ാ ലഭിക്ാ
റില. സൂര്യടറെ ചൂെമുടകാണ്ടാണത് മമുട്കടളലാം 
വിരിയമുന്തത്. ഇകത ചൂെമുതടന്യാണത് കെലാമ
യമുടെ ലിംഗനിർണയത്ിനം കാരണമാകമുന്തത്. 
ഈ സമയടത് സൂര്യതാപം  280C – 320C ൽ 
കൂെമുതലാടണങ്ിൽ കമുഞമുങ്ങൾ ടപണ്ണാമകളാ
യമും ചൂെത് കമുറവാടണങ്ിൽ ആണാമകളായമും 
മാറമും. 

കെലാമ ഒരമു സമയത്ത് 60 മമുതൽ 150 മമുട് 
വടര ഇൊറമുണ്ടത്. മമുട് വിരിഞകശഷം കെലിൽ 
പ്രതിഫലിക്മുന് നിലാവിടറെ ടവളിച്ം കണ്ടാണത് 
കമുഞമുങ്ങൾ കെലികലക്ത് കപാകമുന്തത്. മമുട്വി
രിഞമു കെലികലക്ത് കപാകമുന് കെലാമകൾ 
ആയിരക്ണക്ിനത് കികലാമധീറ്റര സഞ്ചരിക്ാറമു
ണ്ടത്. പ്രായപൂർത്ിയായ ടപണ്ണാമകൾ തങ്ങൾ 
വിരിഞിറങ്ങിയ മാതൃതധീരകത്ക്മുതടന്   
മമുട്യിൊനായി വരാറമുണ്ടകത്ര. ആണാമകൾ 
ഒരിക്ലമും ഇങ്ങടന വിരിഞിറങ്ങിയ തധീരകത്
ക്ത് മെങ്ങിവരാറില.

മമുട്വിരിഞത് കെലികലക്ത് കപാകമുന് കെലാ
മകടളക്മുറിച്ത് വളടര കമുറച്മു വിവരങ്ങൾ മാത്രകമ 
നമമുക്റിയൂ. കെലാമകടളക്മുറിച്മുള് പഠനങ്ങൾ 
കൂെമുതലമും നെക്മുന്തത് അവ മമുട്യിൊൻ തധീര
കത്ക്ത് വരമുകമ്പാഴാണത്. അതമുടകാണ്ടമുതടന്, 
ഇവടയക്മുറിച്മുള് പഠനങ്ങൾക്മും ഗകവഷണ
ങ്ങള്ക്മും ഇനിയമും അനന്തസാധ്യതകളമുണ്ടത്.

കരയില് കമുഴിയമുണ്ടാക്ി മമുട്യിെമുന് കെലാമ

മമുട്വിരിഞമുണ്ടാകമുന് കെലാമക്മുഞമുങ്ങള് കെലികലയ്കത്
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