ശാസ്ത്രമാസിക

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ 52ാം വര്ഷം

ഒക്ടോബര് 2020

വ�ോള്യം 52

ലക്കം 5

വില : 22 രൂ.

ശാസ്ത്രമെന്നാല് അന്വേഷണമാണ്
കടല് എന്ന വിസ്മയം
21 		സമുദ്രവും

കാലാവസ്ഥയും :

ഡ�ോ.വി. വിജിത്

കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റവും :

സമുദ്രങ്ങളും :

ഡ�ോ. അനു ഗ�ോപിനാഥ്

കടല്
മലിനമാകുന്നതെങ്ങനെ? :
വി.ജി.ഗ�ോപികൃഷ്ണ

ഭൂമിയിലെ ജീവജലം :

36

കടലാമകള് :

40

ഭരണഘടനയുടെ
മുഖവാചകം :

ഇ.അബ്ദുള്ഹമീദ്

അല് ബാദുഷ്

ഡ�ോ.എ.സുഹൃത്കുമാര്

മൂന്നു പരീക്ഷണങ്ങള് :
എം.പി.സനില്കുമാര്

48

കുരുക്കഴിക്കാം :

51

റെറ്റിന
(കാര്ട്ടൂണ് പംക്തി) :

ഭൗമ�ോല്പത്തി സമയ
ത്തുതന്നെ ഭൗമാന്തരീ
ക്ഷത്തില് ഹൈഡ്രജ
ന്റെയും നീരാവിയു
ടെയും സാന്നിധ്യം
ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.
സമുദ്രങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി
ക്കഥ പൂര്ണമാകണ
മെങ്കില് ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ ഉല്പത്തി പരിണാമങ്ങള്
കൂടി ചേര്ത്തുവെക്കേണ്ടതുണ്ട്.

11

ജീവനുള്ള കടല് :

32

47

8

ഡ�ോ.കെ.ആര്.ബൈജു

ഡ�ോ.സ്മിത അടുത്തില

31

ഡ�ോ.എ.ബിജുകുമാര്

ഭൂമിയിലെ ചൂടുള്ള
ആദിമ സമുദ്രങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ചില
രാസവസ്തുക്കള് മിന്ന
ലിന്റെയും മറ്റും ഫല
മായി കൂടിച്ചേര്ന്ന്
കൂടുതല് സങ്കീര്ണ
മായ ജൈവരാസപദാ
ര്ഥങ്ങള് ഉണ്ടായിയെന്നും കടലില് കലങ്ങിയ
ഇവയില്നിന്നും അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ
ജീവന്റെ പ്രാഥമിക തന്മാത്രകളുണ്ടായിയെന്നും
കരുതപ്പെടുന്നു.

15

ആഴക്കടലിലെ ധാതുവിഭവങ്ങള് :
ഡ�ോ.പി.എസ്.സുനില്

വിഭവങ്ങളുടെ വില അനിയ
ന്ത്രിതമായി വർധിക്കുന്ന സാ
ഹചര്യത്തിൽ സമുദ്ര ധാതു
സമ്പത്തിന്റെ അന്വേഷണവും
കണ്ടെത്തലും അനിവാര്യമാ
യിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ബി.മധു

18

ജെ.പി.എ.

മരുന്നുകള് തേടി കടലിലും :
ഡ�ോ.ടി.പി.സജീവന്

4

44

അങ്ങനെ സമുദ്രം ഉണ്ടായി :

24 		കടലും

28 		ക�ോവിഡും

38

6

കേരള
ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരണം

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി ഏക
ദേശം ഇരുപത�ോളം കടൽജന്യ
പദാർഥങ്ങൾ മരുന്നുഗവേഷണ
ത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ
കടന്നുപ�ോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
വരുംനാളുകളിൽ അവയിൽ
പലതും മാനവരാശിക്ക് ഉപകാ
രപ്രദമാകുമെന്നു നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാം.

3

മുന് കവര്

നമ്മുടെ അറിവില് പെട്ടിടത്തോ
ളം ഭൂമിയില് മാത്രമേ ജീവന്
ഉള്ളൂ. ജീവന് രൂപംക�ൊണ്ടത്
കടല്ജലത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ
ജന്മംക�ൊണ്ട ജലജീവികളില്
ചിലത് കരവാസികളും അന്ത
രീക്ഷവാസികളുമായി മാറി.
കടല് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ
ജീവശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സാഹി
ത്യകാരന്മാരെയും വിസ്മയിപ്പി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലെ
ജൈവവൈവിധ്യം എണ്ണമറ്റതാ
ണ്. അവയെല്ലാം ചേര്ന്നൊ
രുക്കുന്ന കാഴ്ചഭംഗിയാകട്ടെ
അനന്യവുമാണ്.

പിന് കവര്

ജീവല�ോകത്തിലെ ബന്ധങ്ങള്
പരസ്പരാശ്രിതമാണ്. നിലനി
ല്പിനും ഭക്ഷണത്തിനുമുള്ള ജീ
വികള്ക്കിടയിലെ ഇത്തരം
ബന്ധങ്ങളാണ് ആവാസവ്യവ
സ്ഥയെ നിലനിര്ത്തുന്നത്.
രണ്ടു ജീവികള് പരസ്പരസഹ
കരണത്തിലൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീ
വിക്കുന്നതുവഴി അവയുടെ
അതിജീവനം എളുപ്പമാക്കുന്നു.
ജീവബന്ധങ്ങളില�ൊന്നായ
സഹജീവനത്തിന് മൂന്ന് ഉദാ
ഹരണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തില്
ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

അടുത്തലക്കം (2020 നവംബര്)

പ്രത്യേക വിഷയം : പക്ഷികള്

ശങ്കേഴ്സ
 ് ചില്ഡ്രന്സ്
ക�ോമ്പറ്റീഷനും മറ്റും
പ്രവേശനപരീക്ഷ 2021 ജനുവരി 17 ന് വിവിധ
കേന്ദ്രങ്ങളില് നടക്കും. വിശദാംശങ്ങള്ക്ക്
www.uceed.iitb.ac.in ന�ോക്കുക.
അഹമ്മദാബാദിലുള്ള നാഷനല് ഇന്സ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈന് (NID) എന്ന ദേശീയ
സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന വിവിധ B.Des. പ്രോ
ഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്ക് 2020
ഒക്ടോബര് ആദ്യവാരം രജിസ്ട്രേഷന് ആരം
ഭിക്കും. നവംബര് ആദ്യവാരം വരെ അപേക്ഷ
സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് സമയം ലഭിച്ചേക്കും.
പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടുഘട്ടങ്ങളുണ്ട് -2020
ഡിസംബറില് നടക്കുന്ന പ്രാഥമികപരീക്ഷയും
2021 ഏപ്രിലില് നടക്കുന്ന മെയിന് പരീക്ഷ
യും. വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.nid.edu സന്ദ
ര്ശിക്കുക.

1. ശങ്കേഴ്സ് ഇന്റര്നാഷണല് ചില്ഡ്രന്സ്
മത്സരം

കലയില�ോ സാഹിത്യത്തില�ോ അഭിരുചി
യുള്ള കുട്ടികള്ക്കു വേണ്ടി ന്യൂ ഡല്ഹിയിലെ
‘ചില്ഡ്രന്സ് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്’ ഓര�ോ വര്ഷവും
നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരമാണ് ‘ശങ്കേ
ഴ്സ് ഇന്റര്നാഷനല് ചില്ഡ്രന്സ് ക�ോമ്പ
റ്റീഷന്.’ 2005 ജനുവരി ഒന്നിന�ോ അതിനുശേ
ഷമ�ോ ജനിച്ച കുട്ടികള്ക്ക് ഈ വര്ഷത്തെ
മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. 2020 ല് സ്വന്ത
മായി തയ്യാറാക്കിയ പെയിന്റിങ്/ ഡ്രോയിങ്/
സാഹിത്യരചന രക്ഷിതാവിന്റെയ�ോ അധ്യാ
പകന്റെയ�ോ സാക്ഷ്യപത്രത്തോട�ൊപ്പം അയ
ച്ചുക�ൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.childrensbooktrust.
com ന�ോക്കുക.

3. ഇന്ത്യന് മിലിറ്ററി ക�ോളേജ് പ്രവേശനം

ദെഹ്റാദൂണിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യന് മിലി
ട്ടറി ക�ോളേജില് 8 ാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന്
2020 നവംബര് 15 വരെ അപേക്ഷ സമര്പ്പി
ക്കാം. 2021 ജൂലൈ 1 ന് 11 ½ വയസ്സിനും 13
വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരായിരിക്കണം അപേ
ക്ഷകര്. ആണ്കുട്ടികള്ക്കു മാത്രമാണ് പ്ര
വേശനം. 2021 ജൂലൈ 1 ന് പ്രവേശനം നേ
ടുമ്പോള് അപേക്ഷകന് ഏഴാംക്ലാസില്
പഠിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയ�ോ ഏഴാംക്ലാസ്
പൂര്ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയ�ോ വേണം. എഴു
ത്തുപരീക്ഷ, ഇന്റര്വ്യൂ, മെഡിക്കല് പരിശ�ോ

2. ഡിസൈന് പ്രോഗ്രാമുകള്

മുംബൈ, ഗുവാഹതി, ഹൈദരാബാദ്
എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഐ.ഐ.ടി.കളിലെയും
ജബല്പൂരിലെ ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി, ഡിസൈന് ആന്റ്
മാനേജ്മെന്റ് (IIITDM) എന്ന സ്ഥാപനത്തി
ലെയും ബാച്ചിലര് ഓഫ് ഡിസൈന് (B.Des.)
പ്രോഗ്രാമുകളില് പ്രവേശനം നേടുന്നതിന്
2020 ഒക്ടോബര് 10 വരെ (പിഴയ�ോടുകൂടി
ഒക്ടോബര് 17 വരെ) അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാം.
അണ്ടര്ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോമണ് എന്ട്രന്സ് എക്സാ
മിനേഷന് ഫ�ോര് ഡിസൈന് (UCEED) എന്ന

(ശേഷം 10 ാം പേജില്)

പത്രാധിപസമിതി : ഒ എം ശങ്കരന് (എഡിറ്റര്), എം ദിവാകരന് (മാനേജിങ് എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എന് കെ ഗ�ോവിന്ദന് (അസ�ോ.
എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എ സുകേഷ് (അസ�ോ. എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എം ഗ�ോപാലന്, എം പി സനില്കുമാര്, കെ സുരേന്ദ്രന് അടുത്തില,
ഡ�ോ. പി മുഹമ്മദ് ഷാഫി, എ ജയരാജന്, കെ ആര് അശ�ോകന്, ഡ�ോ. പി വി പുരുഷ�ോത്തമന്, ഡ�ോ. എന് ഷാജി,
ഡ�ോ.സപ്ന ജേക്കബ്, കെ കെ ശിവദാസന്, എ എന് സത്യന്, ചിത്രീകരണം: സതീഷ്, കവര്: സുരേന്ദ്രന് അടുത്തില,
ലേ ഔട്ട് & ഗ്രാഫിക്സ് : റനീഷ് കെ പി
വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ: 200 രൂപ. ഒറ്റപ്രതി:22 രൂപ. ഡിഡി/ എം ഒ അയയ്ക്കുക. നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി പണമടയ്ക്കാന്: അക്കൗണ്ട് നമ്പര്
1144101026963, കനറ ബാങ്ക്, ചാലപ്പുറം ബ്രാഞ്ച് (IFS Code -CNRB 0001144); അക്കൗണ്ട് നമ്പര് 67060180165, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക്
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സ്കൂള്വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ ചില ഉത്കണ്ഠകള്
വി

ദ്യാഭ്യാസമേഖലയില് ഒരു പുതിയ നയം - ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം (എന്.ഇ.പി.)
2020- കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് വേഗത്തില് നടപ്പാക്കാനുള്ള
തയ്യാറെടുപ്പുകള് നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ത്യയില് ഇപ്പോള് എലിമെന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം (6 മുതല് 14 വയസ്സുവരെയുള്ള
8 വര്ഷം) എല്ലാവരുടെയും മൗലികാവകാശമാണ്. പുതിയ നയത്തില് 3 വയസ്സ് മുതല് 18
വയസ്സുവരെയുള്ളവര്ക്ക് സ്കൂള് പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിര്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിലും
നിലവിലുള്ള മൗലികാവകാശത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല.
പ്രി- സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ 3, 4, 5 വയസ്സുകാരെ
ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസഘട്ടത്തിലെ 6, 7 വയസ്സുകാരു
മായി ചേര്ത്തുക�ൊണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാനഘട്ട (Foundational
stage) ത്തെപ്പറ്റി നയം പറയുന്നുണ്ട്. അനൗപചാരിക
-ഔപചാരിക പഠനസമീപനമുള്ള ഈ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളെ
കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നത് അക്കാദമികമായി ശരിയല്ല. മാത്രവു
മല്ല, ഈ ഘട്ടത്തില് അക്ഷരബ�ോധവും അക്കബ�ോധവും
ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികളും നയം നിര്ദേശി
ക്കുന്നു. ഇതും ശാസ്ത്രീയ സമീപനമല്ലതന്നെ.
പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസിന്റെ അവസാനമുള്ള സംസ്ഥാനതല
പ�ൊതുപരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം ദേശീയതലത്തില് നടത്തുന്ന
പ�ൊതു പരീക്ഷയുടെ സ്കോര് അനുസരിച്ചു മാത്രമേ ഇനി
സര്വകലാശാല (ക�ോളേജ്) പ്രവേശനം സാധ്യമാവൂ.
കേരളത്തില്, തുടര്പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിക്കവര്ക്കും
സമീപപ്രദേശത്തുതന്നെ സര്വകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന് സൗകര്യങ്ങള് ഇപ്പോള് ഉണ്ട്. പുതിയ നയം ഈ
സൗകര്യം പലര്ക്കും നിഷേധിക്കുന്നതില് കലാശിക്കുമെ
ന്ന കാര്യത്തില് സംശയമില്ല.
ഇന്ത്യ ബഹുസ്വരതകളുടെ നാടാണ്. വൈവിധ്യമുള്ള
സംസ്കാരങ്ങളെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതും ഭരണഘടനയുടെ
അടിസ്ഥാനശിലകളെ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായിരുന്നു
നാളിതുവരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസനയങ്ങള്. പുതിയ നയ
ത്തില് പ്രധാന ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളില�ൊന്നായ മതേ
തരത്വത്തിന് സ്ഥാനമേ ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഇത്
ഗൗരവതരമായ ഒഴിവാക്കലായി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
1976 നു മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസം ഭരണഘടനാപരമായി സം
സ്ഥാനങ്ങള്ക്കുമാത്രം അവകാശമുള്ള മേഖലയായിരുന്നു.
ഇന്നത് കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും സംയുക്തമായി
ഇടപെടാന് അവകാശമുള്ള മേഖലയാണ്. പുതിയ നയത്തില് ഫെഡറല്തത്ത്വങ്ങളെ നിരാക
രിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്രീകരണം കാണാവുന്നതാണ്. വ്യാപകമായ സ്വകാര്യവത്കരണത്തിനുള്ള
നിര്ദേശങ്ങളും നയത്തില് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കാണാം.
നമ്മുടെ വിദ്യാര്ഥികളും അധ്യാപകരും പുതിയ നയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് മനസ്സിലാ
ക്കണം. ഭരണഘടനയുടെ സത്തയായ മതേതര-ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെ
ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കണം. അതിനായുള്ള പഠനത്തിനും ചര്ച്ചയ്ക്കും സമയം കണ്ടെത്തണം.
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ഏറ്റവും വേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന
നക്ഷത്രം

ആകാശഗംഗയില് 10,000 ക�ോടിക്കും 40,000
ക�ോടിക്കും ഇടയില് നക്ഷത്രങ്ങള് ഉണ്ടെന്നാണ്
കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെക്കാള് കൃത്യമാ
യി നമുക്ക് ഇന്നറിയില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതല് വേ
ഗതയില് സഞ്ചരിക്കുന്ന നക്ഷത്രമേത്? മുമ്പ്
അതും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്
ഇപ്പോള് ഉത്തരമുണ്ട് - എസ് 4714 എന്ന നക്ഷ
ത്രം. ഈ നക്ഷത്രം സെക്കന്റില് 24,000 കി.മീ.
വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്- പ്രകാശത്തിന്റെ
8 ശതമാനം വേഗത്തില്.

ലേക്ക് വീഴുന്ന പ്രകാശം വലിച്ചുനീട്ടപ്പെടുന്നതും
(stretching) വളയുന്നതും (warping) കാണാം.
പക്ഷേ, ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇനിയുമേറെ
അറിയാന് കൂടുതല് ശക്തിയുള്ള ടെലിസ്കോ
പ്പുകള് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവ
രുമെന്ന് കാലിഫ�ോര്ണിയ സര്വകലാശാലയിലെ
ജസ്സീക്കാ ലൂ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ക�ോവിഡില്നിന്ന് വേം ഹ�ോളിലൂടെ
ഓടി രക്ഷപ്പെടാമ�ോ?

ക�ോവിഡ് കാലത്ത് സ്വയം വീട്ടുതടങ്കലിലായ
നമ്മള്ക്കൊക്കെ ഒരു വേം ഹ�ോളിലേക്ക് എടു
ത്തുചാടിയാല് (ക�ോവിഡ് ഇല്ലാത്ത) മറ്റൊരു
ല�ോകത്തെത്താന് കഴിയുമ�ോ?
നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തില് സ്ഥലകാലസാതത്യ(space
- time continuum)ത്തിലുള്ള ഒരു ദ്വാരമാണ്
വേംഹ�ോള് അഥവാ പുഴുദ്വാരം. അതില് പ്രവേ
ശിച്ചാല് വേറ�ൊരു ല�ോകത്തെത്താം - ഒരു പ്ര
പഞ്ച സുപ്പര് ഹൈവെ! തമ�ോദ്വാരത്തെ അപേ
ക്ഷിച്ച് പുഴുദ്വാരത്തിന് ഒരു ഗുണമുണ്ട്.
തമ�ോദ്വാരത്തില് പ്രവേശിച്ചാല് ഒരിക്കലും
എവിടെയും എത്തുകയില്ല; എന്നാല് പുഴുദ്വാര
ത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ല�ോകത്തെത്താം. പക്ഷേ,

ആകാശഗംഗയുടെ മധ്യത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യു
ന്ന സാഗിറ്റേറിയസ്-എ* എന്ന തമ�ോഗര്ത്തത്തി
ല്നിന്ന് 12.6 സൗരദൂരം മാത്രം അകലെയായി
ആ തമ�ോഗര്ത്തത്തിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ നക്ഷത്രം
അതിവേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ജര്മനിയിലെ
ക�ൊള�ോണ് സര്വകലാശാലയിലെ ഫ്ലോറിയാന്
പീസ്ക്കര് എന്ന ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനും സംഘവു
മാണ് ചിലിയിലെ വെരി ലാര്ജ് ടെലിസ്കോപ്പ്
(VLT) ഉപയ�ോഗിച്ച് ഈ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടെ
ത്തിയത്.
ആ നക്ഷത്രത്തില് നിന്നുക�ൊണ്ട് ന�ോക്കി
യാല് എന്തായിരിക്കും കാണുക? ആകാശം
നിറയെ അതിവേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന നക്ഷ
ത്രങ്ങളായിരിക്കും. ത�ൊട്ടടുത്താണ് സാഗിറ്റേറി
യസ്-എ* എന്ന തമ�ോഗര്ത്തം. അതിലേക്ക്
വീഴുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രപഞ്ചദ്രവ്യവും ഉണ്ടാ
ക്കുന്ന പ്രകാശത്തില് തിളങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒരു ഭീമന്
നക്ഷത്രമായാണ് ഈ തമ�ോഗര്ത്തം കാണപ്പെടുക;
ഇരുണ്ട് കറുത്തിട്ടല്ല. മാത്രമല്ല, തമ�ോഗര്ത്തത്തി
ഒക്ടോബര് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
മറ്റൊരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. തമ�ോദ്വാരങ്ങള്
ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്ക് മിക്കവാറും തീര്ച്ചയാ
ണ്; പുഴുദ്വാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്രതന്നെ ഉറപ്പി
ച്ചുപറയാന് കഴിയില്ല. അതിപ്പോഴും ഒരു ഗണി
തസംജ്ഞ മാത്രമാണ്.
ആല്ബര്ട്ട് ഐന്സ്റ്റൈന്, നാഥാന് റ�ോസന്
എന്നിവരുടെ പേരില്നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ‘ഐന്സ്റ്റൈ
ന് - റ�ോസന് പാലങ്ങള്’ (Einstien - Rosan
bridges) എന്നാണ് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തങ്ങള്
വിശദീകരിക്കുന്ന സമവാക്യങ്ങളില�ൊന്നിന്റെ
നിര്ധാരണമായി ഉണ്ടായ പുഴുദ്വാരങ്ങളെ ആദ്യ
കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നത്. തമ�ോദ്വാരങ്ങളെയും
ശ്വേതദ്വാരങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വഴി
യായാണ് ഇതു ചിത്രീകരിച്ചത്. ശ്വേതദ്വാരങ്ങള്
തമ�ോദ്വാരങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബം പ�ോലെയുള്ള
ഒന്നാണ്.
പുഴുദ്വാരങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ നമുക്ക
തിലൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാവൂ. പുതിയ പഠന
ങ്ങള് നമുക്ക് ആശയും നിരാശയും തരുന്ന ദിശ
യിലേക്കാണ് ചൂണ്ടുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
നമ്മുടെ ധാരണകളില് ചില മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി
യാല്, നമുക്ക് പുഴുദ്വാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്
വ്യക്തതവരും. പക്ഷേ, മറ്റൊരു കടമ്പ കൂടിയുണ്ട്.
അതിലൂടെ യാത്രചെയ്യുന്നത് പ്രകാശവേഗത്തിലാ
യിരിക്കണം. അല്ലെങ്കില് പുഴുദ്വാര സുപ്പര് ഹൈവെ
തകര്ന്നുവീഴും. അതായത്, മാസ് (mass) ഉള്ള
വസ്തുക്കള്ക്ക് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാവുക
യില്ല. നിങ്ങള്ക്ക് മാസ് ഇല്ലാതാവാന് കഴിഞ്ഞാ
ല് പുഴുദ്വാരത്തിലൂടെ ഓടിരക്ഷപ്പെടാം. സുപ്ര
സിദ്ധ ക�ോസ്മോളജിസ്റ്റ് ചന്ദാപ്രസ്കാഡ് വിയാ
ന്സ്റ്റൈന്റെതാണ് ഈ ചിന്തകള്.

വേണ്ടതരത്തിലുള്ള മസാജ് (തടവല്) ചെയ്യുന്ന
റ�ോബ�ോട്ടുകള് തയ്യാറാക്കിവരികയാണ്. ഈ
ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വാടകയ്ക്ക്
നല്കുന്നുണ്ട്. വില്പന തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പ്ലിമ�ോത്ത്
സര്വകലാശാലയുടെ നിര്മിതി അവസാനഘട്ട
ത്തിലാണ്. ഫ്രഞ്ച് നിര്മിതമായ കാപ്സിക്സ് റ�ോ
ബ�ോട്ടിന് അതിന്റെ തടവുന്ന കൈയില് സെ
ന്സറുകളും ക്യാമറയുമുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ
വടിവുകള്ക്കെല്ലാം യ�ോജിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്
അത് തടവുക. ഫിസിയ�ോ തെറാപ്പിസ്റ്റുകള്
വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രോട്ടോക്കോളുകള് അതില്
പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 4,000 പേര്
ഉപയ�ോഗിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടതായി ഇതു വികസിപ്പിച്ച
എഞ്ചിനീയര് ഫ്രാങ്കോ ഐസ�ോത്യോര് പറയുന്നു.
തടവലിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നോ നാല�ോ മിനിറ്റ്
കഴിഞ്ഞാല് പരമസുഖമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ക�ോവിഡ് പ�ോലുള്ള പക
ര്ച്ചവ്യാധികള് ഉള്ളപ്പോഴും മറ്റുള്ളവര് സ്വന്തം

മസാജ് സെന്ററുകളേ, ഗുഡ്ബൈ!

ശരീരം ത�ൊടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവര്ക്കും ഈ
റ�ോബ�ോട്ട് നല്ലൊരു സഹായിയായിരിക്കും.
എന്നാല്, ഈ റ�ോബ�ോട്ട് ഒരു ശരിയായ
മാസാജ് തരാന് പൂര്ണമായും തയ്യാറാവാന്
ഇനിയും സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് സിഡ്നിയിലെ
ഒപ്റ്റിമി ഹെല്ത്ത് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ
ഷെയിന് കെര്ട്ടാനെഗാര പറയുന്നത്. റ�ോബ�ോ
ട്ടിനു കൈവിരലുകള് ഇല്ലെന്നതും വലിയ�ൊരു
പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുമ്പോള് തന്നെ, സാങ്കേതി
കവിദ്യ ഈ പരിമിതികളെ മറികടക്കുമെന്ന്
അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.

ക�ോവിഡ് കാരണം പ്രശ്നം നേരിട്ട ഒരുവിഭാഗം
ആളുകളാണ് മസാജ് സെന്ററുകളില് പ�ോയി
ആഴ്ചയില�ൊരിക്കല് ഒന്ന് നന്നായി തടവിക്കുന്ന
വര്. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുമ്പോള് തടവു
ന്നത�ോ തടവിക്കുന്നത�ോ എങ്ങനെ? എന്നാല്
ദുഃഖിക്കേണ്ട, ഒരുഗ്രന് തടവലുകാരി (അല്ലെങ്കി
ല് തടവലുകാരന്) രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ആരാണെന്നല്ലേ? സാക്ഷാല് മിസ്സ്/ മിസ്റ്റര്
റ�ോബ�ോട്ട്.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്ലിമ�ോത്ത് സര്വകലാശാലയും
ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ കാപ്സിക്സും ഓര�ോ വ്യക്തിക്കും

പി. എം. സിദ്ധാര്ഥന്
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ഈ ലക്കം ‘ശാസ്ത്രകേരള’ത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം ‘കടല് എന്ന വിസ്മയം' ആണ്.
ഈ വിഷയത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങള് ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
ലേഖനങ്ങളെല്ലാം അതത് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകര് / ഗവേഷ
കര് തയ്യാറാക്കിയവയാണ്.
ഇവ വായിച്ചശേഷം കൂടുതല് വ്യക്തത ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കില്
എഡിറ്റര്ക്ക് എഴുതുമല്ലോ. വിശദീകരണലേഖനങ്ങള് ക�ൊടുക്കാം.
സമുദ്രങ്ങളുടെ ആവിര്ഭാവത്തിന് ഭൗമചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നതിന്
ധാരാളം തെളിവുകള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അങ്ങനെ സമുദ്രം ഉണ്ടായി
ഡ�ോ.കെ.ആര്.ബൈജു*

പ്ര

പഞ്ചോല്പത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള മഹാവിസ്ഫോ
ടന (Big bang) സിദ്ധാന്തപ്രകാരം 13.7
ബില്യന് (1 ബില്യന് = 109) വര്ഷമാണ് പ്രപ
ഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായമായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന
ത്. പക്ഷേ, അതിന് എത്രയ�ോ ക�ോടി വര്ഷങ്ങ
ള്ക്കുശേഷമാണ് ഭൂമി ഉള്പ്പെടെയുള്ള സൗരയൂഥം
ഉണ്ടായത്. സൗരയൂഥ ഉല്പത്തിയെക്കുറിച്ച്
ശാസ്ത്രല�ോകം ഒട്ടൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള
നെബുലാര് പരികല്പന (Nebular hypothesis) പ്ര
കാരവും അതിന്റെ തന്നെ ആധുനിക പരിപ്രേ
ക്ഷ്യമായ സ�ോളാര് നെബുലാര് മ�ോഡല് പ്രകാ
രവും ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാക്ക
പ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഭൗമ�ോല്പത്തി
സമയത്തുതന്നെ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തില് ഹൈഡ്ര
ജന്റെയും നീരാവിയുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാ
യിരുന്നിരിക്കാം.

ഭൂമിയില് ജലം എങ്ങനെയുണ്ടായി?

ഭൂമിയില് ജലം ഉത്ഭവിച്ചതിന് പ്രബലമായ
രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്,
3700-4000 മില്യന് വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് ഉണ്ടാ
യതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഉല്ക്കാപാതം (meteoritic
shower) ജലത്തിന്റെ കണികകള് ഉള്ക്കൊണ്ടി
രുന്നുവെന്നും അതാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ജലം
എത്തിച്ചതെന്നുമാണ്. ഏതായാലും, ആര്ക്കിയ
ന് (Archean eon) കാലഘട്ടത്തിന്റെ (4,000 മില്യന്
- 2,500 മില്യന് വര്ഷം മുമ്പ്) ആദ്യപാദത്തില്
ഉണ്ടായ ഈ ഉല്ക്കാവര്ഷം ഏതാണ്ട് 20 മില്യന്
വര്ഷം നീണ്ടുനിന്നിരുന്നുവെന്നതിന് തെളിവു
കളുണ്ട്. അതിലെ ജലകണികകള് ഒരു സമുദ്ര
മുണ്ടാക്കുവാന് പ�ോന്നതാണെന്നു കരുതാം.
രണ്ട്, ആര്ക്കിയന് കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്ക

*ഡയരക്ടര്, സ്കൂള് ഓഫ് എന്വയേണ്മെന്റല് സയന്സസ്, മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വകലാശാല, ക�ോട്ടയം
ഫ�ോണ്: 9447573027
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ശാസ്ത്രകേരളം
മെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന റ�ൊഡീനിയ (Rodinia)
ഉണ്ടായി. അത് പിന്നീട് രണ്ടായി പിളരുകയും
200 മില്യന് വര്ഷം മുമ്പ് വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് പാന്ജിയ
എന്ന മഹാഭൂഖണ്ഡമായി മാറുകയും ചെയ്തു.
അപ്പോഴ�ൊക്കെയും ഒറ്റ സമുദ്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു
ള്ളൂ - പാന്തലാസ.
ഭൂഖണ്ഡങ്ങള് സ്ഥിരമല്ലെന്നും അവ കൂടിച്ചേ
രുകയും അടര്ന്നുമാറുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു
മുള്ള സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് 1912 ല് ആല്ഫ്ര
ഡ് വെഗ്നര് (Alfred Wegner) എന്ന ശാസ്ത്ര
ജ്ഞനായിരുന്നു. പാന്ജിയ എന്ന മഹാഭൂഖ
ണ്ഡത്തിന്റെ പരിണാമചരിത്രം (continental drift
hypothesis) അദ്ദേഹവും തുടര്പഠനം നടത്തിയ
വരും വരച്ചുകാട്ടുകയുണ്ടായി.
175 മില്യന് വര്ഷം മുമ്പ് പാന്ജിയ പിളര്ന്നു
തുടങ്ങുകയും, ല�ോറേഷ്യ (Laurasia) (ഇന്നത്തെ
ഏഷ്യ, വടക്കെ അമേരിക്ക, യൂറ�ോപ്പ് എന്നിവ
ചേര്ന്നത്), ഗ�ോണ്ട്വാന (Gondwana - ഇന്നത്തെ
തെക്കെ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, അറേബ്യ, മഡ
ഗാസ്കര്, ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറ
ന് യൂറ�ോപ്പ് എന്നിവ ചേര്ന്നത്) എന്നീ മഹാ
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും റ്റെത്തിസ് (Tethys) എന്ന കടലും
ആവിര്ഭവിച്ചു. ഈ വിഭജനത്തിന്റെ അവസാന
ഘട്ടത്തില് ഇപ്പോഴത്തെ വടക്കെ അമേരിക്കയ്ക്കും
ആഫ്രിക്കയ്ക്കുമിടയില് വിള്ളല് ഉണ്ടാവുകയും
വടക്കെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമായി മാറുകയും
ചെയ്തു.

ആല്ഫ്രഡ് വെഗ്നര്

ത്തിലും ഭൂമി പൂര്ണമായി തണുത്തിരുന്നില്ല.
ആയതിനാല്, ഉരുകിയ പാറകളില്നിന്നും ഭൗ
മാന്തരത്തില്നിന്നും മീഥെയിന്, അമ�ോണിയ,
കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നീരാവി എന്നീ
വാതകങ്ങള് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും
പിന്നീടത് തണുത്ത് മഴയായി ഭൂമിയിലേക്ക്
പെയ്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അനേകായിരം വര്ഷം
പെയ്ത ഈ മഴ ഭൂമിയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്
ഒഴുകിയെത്തി സമുദ്രങ്ങളുണ്ടാക്കി. ജലത്തില്
അന്തരീക്ഷവാതകങ്ങള് അലിഞ്ഞ് ചേര്ന്നിരു
ന്നതിനാല് (പ്രത്യേകിച്ച് CO2) ഇത് ആസിഡ്
സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും ഭൗമ�ോപരിതലത്തിലെ
ശിലകളുമായി പ്രതിപ്രവര്ത്തിച്ച് വിവിധ ധാതു
ക്കളെ കടല്ജലത്തില് ചേര്ക്കുകയും ചെയ്തു.
3500 മില്യന് വര്ഷം മുമ്പ് ഭൂമിയില് പ്രകാ
ശസംശ്ലേഷണം (photosynthesis) തുടങ്ങിയതായി
സ്ട്രൊമാറ്റോലൈറ്റ്സി (Stromatolites: ബ്ളൂ ഗ്രീന് ആല്ഗകളുടെ ഫ�ോസിലുകള്) ന്റെ പഠ
നങ്ങളില്നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇത് അന്ത
രീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും,
അങ്ങനെ മഴയുടെ അളവ് വര്ധിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്തതായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും
പരിണാമം

സമുദ്രങ്ങളുടെ പരിണാമം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ
പരിണാമത്തോട് ഇടകലര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട്
1500 മില്യന് വര്ഷം മുമ്പ് ആദ്യ മഹാഭൂഖണ്ഡ

റ�ൊഡീനിയ
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വന്കരകളുടെ
തുടരുന്ന വ്യതിചലനങ്ങള്

150 മുതല് 65 വരെ മില്യന് വര്ഷം മുമ്പ്
(Cretaceous period) ല�ൊറേഷ്യയുടെ വ്യതിചല
ന(drifting)ത്താല് റ്റെത്തിസ് കടല് അടഞ്ഞുപ�ോ
വുകയും അതേസമയം ആഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്ക്
അന്റാര്ട്ടിക്ക, മഡഗാസ്കര് എന്നിവയുടെ ഇടയി
ലായി ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രം തുറക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടര്ന്ന് 65 മുതല് 55 വരെ മില്യന് വര്ഷക്കാ
ലത്ത് ല�ൊറേഷ്യ യൂറേഷ്യയില്നിന്ന് വിട്ടുവരി
കയും ന�ോര്വീജിയന് കടല് ഉണ്ടാവുകയും
ഇന്ത്യ യൂറേഷ്യയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് റ്റെത്തിസ്
കടല് പൂര്ണമായി അടയുകയും ഹിമാലയ
പര്വതനിരകള് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ആല്പ്സ്
പര്വതനിരകള്, ജപ്പാന് കടല് എന്നിവയും
ഏകദേശം ഈ സമയത്തുതന്നെയാണ് ഉണ്ടായ
തത്രേ. ഇന്നും ഈ പ്രക്രിയകള് തുടരുന്നു എന്ന
തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചെങ്കടല് പിളരലും
(Red Sea rift) കിഴക്കന് ആഫ്രിക്കയുടെ വിഘട
നവും (East African rift).
സമുദ്രങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിലും വികാസ
ത്തിലും വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു
പ്രതിഭാസമാണ് കടല്ത്തറ വ്യാപനം (sea floor
spreading). സമുദ്രമധ്യ വരമ്പുകളിലൂടെ (mid
oceanic ridges) കാലാകാലങ്ങളില് മാഗ്മ (magma)
പുറത്തുവരികയും അത് തണുത്തുറഞ്ഞ് പുത്തന്

പാന്ജിയ

സമുദ്രവല്കമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാ
സമാണിത്. ഇത് സമുദ്രവല്കവികാസത്തിലും
ഭൂഖണ്ഡവ്യതിചലന പ്രക്രിയയിലും മുഖ്യ പങ്കു
വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
സമുദ്രങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിക്കഥ പൂര്ണമാകണ
മെങ്കില് ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ ഉല്പത്തി പരിണാമ
ങ്ങള് കൂടി ഇത�ോട�ൊപ്പം ചേര്ത്തുവെക്കേ
ണ്ടതുണ്ട്.

(4 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

ധന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ സമര്പ്പി
ക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ (കേരള
സര്ക്കാര്) തിരുവനന്തപുരത്തെ പൂജപ്പുരയി
ലുള്ള പരീക്ഷാഭവനിലാണ്. അവസാന തീയതി
2020 നവംബര് 15. അപേക്ഷാഫ�ോറത്തിനും
മറ്റു വിശദാംശങ്ങള്ക്കും www.rimc.gov.in
സന്ദര്ശിക്കുക.

ലെഗ്രാന്ഡ് സ്കോളര്ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം.
10, 12 ക്ലാസുകള് 75 ശതമാനത്തില് കുറയാ
ത്ത മാര്ക്കോടെ പാസായവരായിരിക്കണം.
കുടുംബ വാര്ഷികവരുമാനം 5 ലക്ഷത്തില്
കവിയരുത്. സ്കോളര്ഷിപ്പ് തുക പ്രതിവര്ഷം
60,000 രൂപയ�ോ ട്യൂഷന് ഫീസിന്റെ 60
ശതമാനമ�ോ, ഏതാണ�ോ കുറവ് അതായിരി
ക്കും. അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
അവസാന തീയതി 2020 ഒക്ടോബര് 30
ആണ്. വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.buddy4study.
com ന�ോക്കുക.

4. ലെഗ്രാന്ഡ് സ്കോളര്ഷിപ്പ്

ഈ വര്ഷം +2/ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായി
എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന�ോ ആര്ക്കിടെക്ചറിന�ോ
പഠിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടികള്ക്ക്

ഒക്ടോബര് - 2020

പ്രൊഫ. എന്. കെ. ഗ�ോവിന്ദന്

ഫ�ോണ് : 9446304755
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ശാസ്ത്രകേരളം

ജീവന്റെ ആദ്യകണികകൾ രൂപംക�ൊണ്ടത് ആദിമ സമുദ്രങ്ങളിലാണെന്ന്
ശാസ്ത്രജ്ഞര് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവനുള്ള കടല്
ഡ�ോ. എ. ബിജുകുമാർ*

ഭൂ

മിയും സൗരയൂഥവും ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട്
460 ക�ോടി (4.60 ബില്യന്) വര്ഷം മുമ്പാ
ണെന്നും ഭൂമിയില് ജീവനുണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം
300-400 ക�ോടി വര്ഷം ആയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ്
അനുമാനം. ആദ്യമുണ്ടായത് ജലത്തില് ജീവിക്കു
ന്ന ചില സൂക്ഷ്മജീവികള് ആയിരിക്കണം. ഇവ
യെങ്ങനെ ഉണ്ടായിയെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സി
ലാക്കാനായിട്ടില്ല. എങ്കിലും, ഭൂമിയിലെ ചൂടുള്ള
ആദിമ സമുദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില രാസ
വസ്തുക്കള് മിന്നലിന്റെയും മറ്റും ഫലമായി കൂടി
ച്ചേര്ന്ന് കൂടുതല് സങ്കീര്ണമായ ജൈവരാസപ
ദാര്ഥങ്ങള് ഉണ്ടായിയെന്നും കടലില് കലങ്ങിയ
ഇവയില്നിന്ന് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ
ജീവന്റെ പ്രാഥമിക തന്മാത്രകളുണ്ടായെന്നും
കരുതപ്പെടുന്നു. ആദ്യകാലത്തെ ജീവജാലങ്ങള്
കടലില്നിന്ന് കരയിലെത്തി. കടലിലെ ആദ്യ

കാല സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രകാശസംശ്ലേഷണം
വഴി ഓക്സിജന് ഉണ്ടാക്കി അന്തരീക്ഷത്തിൽ
എത്തിച്ചതുക�ൊണ്ടാണ് പിന്നീട് കരയിലും
ജീവൻ സാധ്യമായത്.

ചില പ്രധാന സമുദ്രജീവികള്

പ്ലവകങ്ങൾ: സ്വന്തമായി നീന്താൻ കഴിവില്ലാ

തിരിക്കുക, കാറ്റിന്റെയും ജലപ്രവാഹങ്ങളുടെയും
ഗതിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക- ഇങ്ങനെ ജീവിക്കു
ന്ന ജീവികളാണ് പ്ലവകങ്ങൾ (plankton). ഇവയിൽ
സസ്യങ്ങളും (phytoplankton) ജന്തുക്കളും
(zooplankton) ഉണ്ട്. പലതിനെയും നമുക്ക് നഗ്ന
നേത്രങ്ങൾക�ൊണ്ട് കാണനാവില്ല. ഭൂമിയിലുള്ള
ഓക്സിജന്റെ പകുതിയിലധികവും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
ത് സസ്യപ്ലവകങ്ങളാണ്. പ്ലവകങ്ങൾ മറ്റു കടൽ

*പ്രൊഫസര് ആന്റ് ഹെഡ്, അക്വാട്ടിക് ബയ�ോളജി & ഫിഷറീസ് വിഭാഗം, കേരള സർവകലാശാല,
തിരുവനന്തപുരം - 695 581
ഫ�ോണ് : 9447216157
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ജീവികളുടെ ആഹാരവും ആയതിനാൽ
കടലിലെ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലും ഇവയ്ക്ക് പ്രധാന
സ്ഥാനമുണ്ട്.

പായലുകളും സസ്യങ്ങളും : പായലുകൾ

ഒരിനം ആൽഗകൾ ആണെങ്കിൽ കടൽപ്പുല്ലു
കൾ സപുഷ്പി സസ്യങ്ങളാണ്. കടൽപ്പായലു
കളും (sea weeds) കടൽപ്പുല്ലുകളും (sea grass)
കടലിൽ പ്രകാശം എത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ
മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒട്ടനവധി കടൽ
ജീവികൾ ഇവയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ,
അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ
ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ഓക്സി
ജൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും വഴി ഇവ പരിസ്ഥിതി
സമതുലിതാവസ്ഥയിലും പ്രധാന പങ്കുവഹി
ക്കുന്നു. കടൽപ്പുല്ലുകൾ മാത്രം തിന്നുജീവിക്കുന്ന
സസ്തനിയാണ് ഡുഗ�ോങ് (കടൽ പശു). ഇവ
ഇന്ത്യയിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന കടൽ
ജീവിയാണ്.

കടല്പ്പശു

വർഷവും നാം 100 മുതല് 150 വരെ പുതിയ
കടൽമത്സ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇതിൽ ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ മത്സ്യം
ഫിലിപ്പീൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിനരപൻ ഗ�ോബി
ആണ് (12.5 മില്ലിമീറ്റർ). കടലിലെ ഏറ്റവും ഭാര
മുള്ള അസ്ഥിമത്സ്യം (bony fish) സൂര്യമത്സ്യം
(ocean sunfish) ആണ്. ഇന്ത്യൻതീരത്തും കാണ
പ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക് 2,300 കില�ോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്.
ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തരുണാസ്ഥി മത്സ്യം
(cartilagenous fish) തിമിംഗല സ്രാവ് (whale shark)
ആണ്. കേരളതീരത്തും കാണപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക്
പരമാവധി 20 മീറ്റർ വരെ നീളവും 34 ടൺ വരെ
ഭാരവും ഉണ്ടാവും. ഏതാണ്ട് 70 വർഷം വരെ
ജീവിക്കുന്ന ഇവ സസ്യഭുക്കാണ്. പ്ലവകങ്ങളാണ്
ഇവയുടെ ആഹാരം. അമിതചൂഷണംക�ൊണ്ട്
ഇന്ത്യയിൽ ഇവ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ 2019 ൽ കടലിൽനിന്ന് നാം
പിടിച്ചെടുത്തത് 3.56 മില്യന് (1 മില്യന് =106)
ടൺ സമുദ്രജീവികളെയാണ്. ഈ കാലയളവിൽ
കേരളതീരത്തുനിന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ചത് 5.44
ലക്ഷം ടൺ സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ ആണ്. ഗുജറാ
ത്തിനും തമിഴ്നാടിനും പിന്നിൽ മൂന്നാമതാണ്
നമ്മുടെ സ്ഥാനം.

നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികൾ : നിരവധി ഫൈ

ല(phylum)ങ്ങളിൽ ആയി കാണുന്ന നട്ടെല്ലില്ലാത്ത

കടൽപ്പുല്ല്

ജീവികൾ സമുദ്രങ്ങളിലുണ്ട്. കടൽച്ചൊറികൾ,
പവിഴജീവികൾ, കടൽപ്പൂവുകൾ, വിരകൾ,
ഒച്ചുകൾ, ശംഖുകൾ, ചിപ്പികൾ, ഞണ്ടുകൾ,
ക�ൊഞ്ചുവർഗങ്ങൾ, എക്കിന�ോഡേർമുകൾ
തുടങ്ങി നിരവധി ജീവികൾ സമുദ്രത്തിലുണ്ട്.

കടലാമകൾ : ല�ോകത്തെ ഏഴിനം കടലാമക
ളിൽ അഞ്ചിനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ
കാണപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും ചെറിയ കടലാമയായ
ഒലിവ് റിഡ്ലി (Olive Ridley), ഗ്രീൻ ടര്ട്ടില് (Green
turtle), ഹാക്സ്ബിൽ (Hawksbill), ലെതർബാക്
(Leatherback), ല�ോഗ്ഗർഹെഡ് (Loggerhead)
എന്നിവയെ ഇന്ത്യയില് കാണാം. ഇവയിൽ

മത്സ്യങ്ങൾ : നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികളിൽ ഏറ്റവുമ

ധികം കടൽമത്സ്യങ്ങളാണ്. ഏതാണ്ട് 31,000
ഇനം മത്സ്യങ്ങളാണ് കടലുകളിലുള്ളത്. ഓര�ോ
ഒക്ടോബര് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം

കടലിൽ എത്ര ജീവികളുണ്ട്?

പത്തുവര്ഷമെടുത്തു നടത്തിയ ‘സെൻസസ് ഓഫ് മറൈൻ ലൈഫി'ല് ഏതാണ്ട് 540

ൽ പരം സമുദ്ര പര്യവേഷണങ്ങൾ നടന്നു. അത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 80 രാജ്യങ്ങളിലെ 2700
ശാസ്ത്രജ്ഞർ പങ്കെടുത്ത ബൃഹത്തായ പരിപാടിയായിരുന്നു. കടലിലെ ജീവന്റെ വൈവിധ്യം,
വിതരണക്രമം തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്താനായി ആരംഭിച്ച ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും
വലിയ സമുദ്രഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് സെൻസസ് ഓഫ് മറൈൻ ലൈഫ്. 2010 ൽ
പ്രസ്തുത പ്രോജക്റ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 30 മില്യന് നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ 20,000 പുതിയ
ജീവികളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കടലിലെ മ�ൊത്തം സ്പീഷീസുകളുടെ വൈവിധ്യം 2.3 ലക്ഷ
ത്തിൽ നിന്ന് 2.5 ലക്ഷമായി വർധിച്ചു. ല�ോഹങ്ങളെപ്പോലും ഉരുക്കുന്ന ചൂടിലും കടൽ
വെള്ളം മഞ്ഞുകട്ടയാവുന്ന തണുപ്പിലും പ്രകാശവും പ്രാണവായുവും ഇല്ലാത്ത ആഴക്കട
ലിലും ജീവികൾ ഉണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല സവിശേഷ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ നിലനില്ക്കുന്നതായും
കണ്ടെത്തി.
ഭാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ സമുദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികളുടെ 90 ശതമാനവും
സൂക്ഷ്മജീവികളാണ്! സമുദ്രത്തിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ മ�ൊത്തം ഭാരം 240 ബില്യന്
(1 ബില്യന് = 109) ആഫ്രിക്കൻ ആനകളുടെ ഭാരത്തിനു സമാനമാണ്. ഭൂമധ്യരേഖയ�ോട്
ചേർന്നുകിടക്കുന്ന സമുദ്രങ്ങളിൽ ഒരു ലിറ്റർ സമുദ്രജലത്തിൽ ഏകദേശം 38,000 തര
ത്തിൽപെട്ട ബാക്റ്റീരിയ വരെ ഉണ്ടാകാമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നുണ്ട്.

ല�ോഗ്ഗർഹെഡ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം ഇന്ത്യൻ തീരത്ത്
മുട്ടയിടുന്നവയാണ്.
ഡൈനസ�ോറുകളുടെ കാലത്തുതന്നെ ഉദ
യംക�ൊണ്ട ഇവ അന്തരീക്ഷവായുവാണ് ശ്വസി
ക്കുന്നത്. മുട്ടയിടാൻ കടലാമകൾ കരയിലേക്ക്
കയറും. കേരളതീരത്തു കാണപ്പെടാറുള്ള ഒലിവ്
റിഡ്ലി കടലാമകൾ സാധാരണയായി കൂട്ടത്തോ
ടെയാണ് മുട്ടയിടാൻ എത്തുന്നത്. കടൽത്തീരത്തു
സുരക്ഷിതസ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയാൽ മുൻകൈകൾ
വാൾറസ്

ക�ൊണ്ട് മണൽ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ചെറുകുഴി
കളിൽ ഇവ 100-200 മുട്ടകൾ ഇടും. 40-50
ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം മുട്ടവിരിഞ്ഞ് പുറത്തിറ
ങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടലിലേക്ക് തിരിക്കും.
മുട്ട വിരിയുമ്പോഴുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപ
നിലയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആൺ-പെൺ
ലിംഗഭേദം തീരുമാനിക്കുന്നത്. കടലിൽ നിരവധി
ശത്രുക്കൾ ഉള്ളതിനാൽ ശരാശരി ആയിരത്തിൽ
ഒരു കടലാമ മാത്രമേ പൂർണ വളർച്ച എത്താറുള്ളൂ.

സസ്തനികൾ : ഒരുകാലത്ത് കരയിൽ ജീവിക്കു

ഒലിവ് റിഡ്ലി
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'ലുബാന്' എന്ന വിരുന്നുകാരന്
തി

മിംഗിലങ്ങൾ ദേശാടനം
നടത്തുന്ന സസ്തനികളാണ് .
ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ
ജീവിയായ നീലത്തിമിംഗിലവും
കേരളത്തിന്റെ തീരത്തുകൂടി യാത്ര
നടത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ
റേഡിയ�ോ ടാഗുകൾ (satellite tags)
ഘടിപ്പിച്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹാ
യത്തോടെ അവയെ നിരീക്ഷിക്കു
ന്ന സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് .
ടാഗുകൾ അവയുടെ യാത്രാവഴികൾ,
വേഗം, വെള്ളത്തിന്റെ രാസ-ഭൗതിക
ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള
വിവരങ്ങൾ നല്കുന്നു. കൂടാതെ,
കൂനന് തിമിംഗിലം
അവയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വഴികൾ
തുറന്നുതരികയും ചെയ്യുന്നു.
ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പിന്തുടരപ്പെടുന്ന ‘ലുബാന്’ എന്ന കൂനന് തിമിംഗിലം
(humpback whale) 2018 ൽ കേരളതീരത്ത് എത്തിയത് ശാസ്ത്രല�ോകം ഏറെ ആശ്ചര്യത്തോടെ
ന�ോക്കിക്കണ്ടതാണ്. എന്വയേണ്മെന്റ് സ�ൊസൈറ്റി ഓഫ് ഒമാന് ഉപഗ്രഹസഹായത്തോ
ടെ ടാഗു ചെയ്ത 14 കൂനന് തിമിംഗിലങ്ങളില് ഒന്നായ പെണ്തിമിംഗിലം ആണ് ലുബാന്.
മാസിറ ഉള്ക്കടലില്നിന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ലുബാനെ ടാഗ് ചെയ്തത്
2017 നവംബറില് ആണ്. പ്രതിവര്ഷം 25,000 കില�ോമീറ്റര് ദേശാടനം നടത്തുന്ന കൂനന്
തിമിംഗിലങ്ങള് ല�ോകത്തില് ഏറ്റവുമധികം ദൂരം യാത്രചെയ്യുന്ന സസ്തനികളാണ്. എന്നാല്,
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അറബിക്കടലിലെ കൂനന് തിമിംഗിലങ്ങള് ദേശാടനം നടത്തു
ന്നവയല്ലെന്നായിരുന്നു ശാസ്ത്രല�ോകത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നിഗമനം. എന്നാല് ഒമാനില്
നിന്ന് യാത്രതുടങ്ങിയ ലുബാന് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ 1500 കില�ോമീറ്റര് യാത്രചെ
യ്ത് ഡിസംബര് അവസാനവാരം ഗ�ോവന് തീരത്തും പിന്നീട് പുതുവര്ഷത്തോടെ (2018)
കേരളതീരത്തും എത്തിയതായി ഈ ലേഖകൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.
ല�ോകത്തെ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ശബ്ദവും കൂനന് തിമിംഗിലങ്ങളു
ടെതാണ്. ഇണയെ കണ്ടെത്താനായി നടത്തുന്ന ‘പാട്ടുകൾ' 10 മുതല് 16 വരെ കില�ോമീറ്റർ
അകലെ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദത്തിന് ആവൃത്തിയും ദൈർ
ഘ്യവും കുറയും. പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തുന്നതുപ�ോലെ തിമിംഗിലങ്ങളെയും ശബ്ദംക�ൊണ്ട്
തിരിച്ചറിയാം.

കയും പിന്നീട് കടലിലേക്ക് തിരിച്ചുപ�ോവുകയും
ചെയ്ത ജീവികളാണ് കടൽ സസ്തനികൾ. അവ
സമുദ്രത്തിൽതന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുകയും
പാലൂട്ടി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തിമിംഗില
ങ്ങൾ, ഡ�ോൾഫിനുകൾ, പ�ോർപ�ോയ്സുകൾ,
ഒക്ടോബര് - 2020

കടൽപ്പശു തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചോളം കടൽ
സസ്തനികൾ ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
ല�ോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ മനാറ്റികളും
സീലുകളും വാൾറസുകളും നീർനായ്ക്കളും കടലിൽ
കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.
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വീട്ടുപകരണങ്ങൾ മുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വരെയും
സൈക്കിള് മുതല് റ�ോക്കറ്റ് വരെയും നിർമിക്കാനാവശ്യമായ
ധാതുവിഭവങ്ങള് സമുദ്രങ്ങളില്നിന്നു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

ആഴക്കടലിലെ
ധാതുവിഭവങ്ങള്
ഡ�ോ. പി. എസ്.സുനിൽ*

നി

ലവിലുള്ള സമുദ്രത്തിൽനിന്നോ മുമ്പ്
കടലിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ
നിന്നോ ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത ധാതുവിഭവങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി സാധാരണ നിർമാണസാ
മഗ്രികൾ മുതൽ ഹൈടെക് ല�ോഹങ്ങൾവരെ
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയുള്ള വിക
സനത്തിന് പറ്റിയ ഒട്ടേറെ ഉപകരണങ്ങള്ക്കാവ

ശ്യമായ ധാതുക്കളും കടലില്നിന്ന് നമുക്ക്
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമുദ്ര ധാതുസമ്പത്തിനായുള്ള അന്വേ
ഷണത്തിന്റെ പ്രസക്തി

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദശകങ്ങളിലെ വ്യാവസായി
കമേഖലയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വളർച്ചയും

സമുദ്രനിരപ്പില്നിന്നുള്ള ആഴം
2000 മീറ്റര്
4000 മീറ്റര്
6000 മീറ്റര്
6000 മീറ്ററിനു മുകളില്

വന്കര പാളിയുടെ അതിരുകള്
ക�ൊബാള്ട്ട്
മാംഗനീസ്
ഭൂതാപം മൂലം ചൂടുപിടിച്ച ജലം സമുദ്രത്തിനടിത്തട്ടിലെ
വിടവുകളിലൂെട പുറത്തുവരുന്ന ഭാഗം (black smockers)

*അസ�ോ. പ്രൊഫസർ, മറൈൻ ജിയ�ോളജി ആന്റ് ജിയ�ോഫിസിക്സ് വകുപ്പ്, ക�ൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക
സർവകലാശാല, ക�ൊച്ചി - 682 016
ഫ�ോണ് : 9869801448
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വ്യാവസായിക�ോല്പന്നങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ
ഉപയ�ോഗവും കരയിലെ ധാതുവിഭവങ്ങളുടെ
അളവിന് വൻത�ോതിലുള്ള കുറവ് വരുത്തിയി
ട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, സമുദ്രധാതുക്കളെ ഭാവി
വിഭവസമ്പത്തായി ആഗ�ോളതലത്തിൽ തന്നെ
കണക്കാക്കുന്നു. തന്മൂലം, 21 ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും- പ്രത്യേകിച്ച് സമുദ്രാതിർത്തി
കൾ പങ്കുവെക്കുന്നവ- സമുദ്ര ധാതുസമ്പത്ത്
പര്യവേഷണംചെയ്യുന്നതില് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ
കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അതത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ
പരിധിയില്പെട്ട ആഴക്കടൽമേഖലകളിൽ ഖന
നപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര
തലങ്ങളിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമുദ്രാന്തര ധാതുവിഭവമേഖലകളില് ഭൂരി
ഭാഗവും പര്യവേഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത മേഖല
കള് തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിവാതകവും എണ്ണയും
ദശാബ്ദങ്ങളായി കടലിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചെടു
ക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും സമുദ്രനിരപ്പിലെ അയിരുകളും
ധാതുക്കളും വലിയത�ോതിലുള്ള താത്പര്യം
രാജ്യങ്ങള്ക്കിടയില് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. വിഭവങ്ങളു
ടെ വില അനിയന്ത്രിതമായി വർധിക്കുന്ന സാഹ
ചര്യത്തിൽ സമുദ്ര ധാതുസമ്പത്തിന്റെ അന്വേഷ
ണവും കണ്ടെത്തലും അനിവാര്യമായിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കടൽത്തട്ടിന്റെ ഘടനയെയും കടൽത്തട്ടിൽ
ധാതുനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവിധ ആഴത്തിലുള്ള
അവയുടെ രൂപപ്പെടലിനെയും സാന്നിധ്യത്തെയും
അടിസ്ഥാനമാക്കി അവയെ പ്രധാനമായും
രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം.

സമീപതീര ധാതുശേഖരം (near-shore deposits):

ഇത്തരം ധാതുനിക്ഷേപം സാധാരണമായി കര
യിൽനിന്ന് സമുദ്രനിരപ്പിനു താഴെ 5 മുതൽ 10
മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല, സമുദ്രത്തിനുള്ളിലെ സമീപതീര ധാതു
നിക്ഷേപങ്ങളിൽ കരയിൽനിന്നുള്ള ധാതുശേഖ
രവും സാധാരണമായി കടലിലേക്ക് വ്യാപിക്കു
കയും തന്മൂലം ധാതുക്കളുടെ കരയിലെയും
കടലിലെയും മിശ്രിതമായ ശേഖരം രൂപപ്പെടുകയും
ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കരപ്രദേശങ്ങളിലെ
പാറകളിൽനിന്ന് സ്വർണമ�ോ മാഗ്നറ്റൈറ്റോ
പ�ോലുള്ള ധാതുക്കളുടെ സാന്ദ്രീകൃത മണൽത്ത
രികൾ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങൾമൂലം പാറ
കളുടെ ഉപരിതലത്തിൽനിന്ന് വേർപെട്ട് കാറ്റ്,
മണ്ണൊലിപ്പ് എന്നിവ വഴി നദിയിലെ ജലപ്രവാ
ഹത്തിലൂടെ സമീപതീര ധാതുനിക്ഷേപമായി
മാറാറുണ്ട്.

ആഴക്കടൽ ധാതുശേഖരം (deep-sea deposits):

കടൽത്തട്ടിന്റെ
ഘടനയും ധാതുവിഭവ
ശേഖരവും

ഭൂപ്രകൃതിശാസ്ത്രപരമായി
സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടുകളെ
പ്രധാനമായും ആറായി തരം
തിരിക്കാം. ഭൂഖണ്ഡത്തിട്ട
(continental shelf), ഭൂഖണ്ഡ
ച്ചെരിവും സമുദ്രാന്തര്ഭാഗ
മലയിടുക്കും ഭൂഖണ്ഡ ഉയ
ര്ച്ചയും(continental slope,
submarine canyon and continental
rise), സമുദ്രാന്തര്ഭാഗ അഗ്നി
പര്വതം (seamount and guyot),
നടുക്കടല് മലനിര (mid oceanic
ridge), ആഴക്കടല് സമതലം
(abyssal plain), ആഴക്കടല്
കിടങ്ങ് (deep sea trench) എന്നി
വയാണവ.
ഒക്ടോബര് - 2020

അഗ്നിപര്വത
മേഖല

അയേണ് മാംഗനീസ്
നിക്ഷേപം
കിടങ്ങ്

അടിത്തട്ടിലെ
സള്ഫൈഡ് ധാതുക്കള്

വന്കരയുടെ
ബാഹ്യപടലം
സമുദ്രാന്തര്ഭാഗത്തെ
ടെക്ടോണിക് പാളിയുടെ
ഉപരിതലം

ശിലാമണ്ഡലം
അസ്തന�ോസ്ഫിയര്

കടലിന്റെ അടിത്തട്ട്
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വരെ മാസ് (mass) വരുന്നതുമായ മാംഗനീസ്
ന�ോഡ്യൂളുകൾ ധാതുക്കളുടെ ഒരു വന്ശേഖര
മാണ്. പ്രധാനമായും മാംഗനീസ്, ക�ൊബാള്ട്ട്,
നിക്കല്, ക�ോപ്പര്, അയേണ് എന്നീ ല�ോഹങ്ങള്
ചേർന്നാണ് ഇവ ആഴക്കടലില് രൂപപ്പെടുന്നത്.
ല�ോഹങ്ങള് അടങ്ങിയ ഗന്ധകധാതുക്കളുടെ
(metalliferous sulphide) പ്രധാന നിക്ഷേപം ചെങ്ക
ടലിനടിയിൽ 1960 കളുടെ മധ്യത്തിലാണ് കണ്ടെ
ത്തുന്നത്. അതുപ�ോലെ സമുദ്രതല കാലാവ
സ്ഥയിൽ ല�ോഹങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സായി
അഗ്നിപർവതത്തെ വളരെക്കാലമായി കണക്കാ
ക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും 1977 ന് ശേഷമാണ് ല�ോ
ഹങ്ങളാൽ ധാതുസമ്പുഷ്ടമായ വമ്പൻ ആഴക്കടൽ
നീരുറവകളുടെ (submarine thermal springs)
നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ആഴക്കട
ലിലെ പര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് വേഗം വർധിപ്പിച്ചു.

ഇത്തരം ധാതുവിഭവങ്ങൾ, പ�ൊതുവേ ഭൂഖണ്ഡ
ത്തിട്ടയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആഴക്കടൽമേഖല
യിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. 1870 മുതല് തന്നെ
ആഴക്കടൽ ഖനനം എന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ടിരു
ന്നു. ജൂൾസ് വേർണിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലും 1872–
1876 വര്ഷങ്ങളിലെ എച്ച്.എ
 ം.എസ്. ചാലഞ്ചര്
പര്യവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളിലും ആഴക്കടലിൽ
നിന്നുള്ള ല�ോഹസമ്പത്തായ മാംഗനീസ് ന�ോ
ഡ്യൂളുകളെ (manganese nodules) പറ്റി രേഖപ്പെ
ടുത്തുകയും അവയുടെ സാമ്പത്തികപ്രാധാ
ന്യത്തെപറ്റി വിവരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ധാതുസമ്പുഷ്ടമായ ആഴക്കടല്

ആഴക്കടലിന്റെ സമതലപ്രദേശങ്ങളിൽ കാ
ണപ്പെടുന്നതും ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 75 കില�ോഗ്രാം

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചേട
ത്തോളം സമുദ്രമേഖലയിലെ
ധാതുവിഭവസമ്പത്ത് സ്ഥി
തിചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ
മഹാസമുദ്രവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട മേഖലകളിലാണ്.
ആഴക്കടല് സമതലം
നടുക്കടല് മലനിര

അടിത്തട്ടിലെ
സള്ഫൈഡ്
ധാതുക്കള്
അയേണ്
- മാംഗനീസ്
നിക്ഷേപം

സമുദ്രാന്തര്ഭാഗത്തെ
ടെക്ടോണിക് പാളിയുടെ
ഉപരിതലം

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും ധാതുനിക്ഷേ
പങ്ങളും

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം സമുദ്രമേ
ഖലയിലെ ധാതുവിഭവസമ്പത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖല
കളിലാണ്. 74.917 x 106 ചതുരശ്ര കില�ോമീറ്റർ
വിസ്തീർണവും ശരാശരി 3,897 മീറ്റർ ആഴ
വുമുള്ള ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ല�ോക
മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ വലിയ
സമുദ്രമാണ്. ല�ോക ജനസംഖ്യയുടെ
ഏതാണ്ട് 40 ശതമാനം ഇന്ത്യൻ മഹാസ
ഭൂഖണ്ഡച്ചെരിവ്
മുദ്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ
താമസിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുത സമുദ്ര
ധാതുവിഭവസമാഹരണത്തിനു വളരെയേ
ഭൂഖണ്ഡത്തിട്ട
റെ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ
മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ആഴക്കടൽഭാഗത്ത്
സമുദ്രഖനനം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാംഗനീസ്
ന�ോഡ്യൂളിലാണ് പ്രധാന ശ്രദ്ധ. ഇന്ത്യന്
മഹാസമുദ്രത്തില്, സമുദ്രനിരപ്പിലെ ഓര�ോ
ചതുരശ്ര മീറ്ററിലും ഏകദേശം 5 കില�ോഗ്രാം
വന്കരയുടെ
മാംഗനീസ് ന�ോഡ്യൂളുകള് ഉണ്ടത്രേ.
ബാഹ്യപടലം
വാതകഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, ക�ൊബാൾട്ട്
ക്രസ്റ്റുകള്, സൾഫൈഡ് ശേഖരം എന്നിവ
ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഖനന പരിധിയിൽ
വരുന്ന ധാതുവിഭവങ്ങളാണ്.
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മാരകമായ പല ര�ോഗങ്ങളില്നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാന് കഴിയുന്ന
മരുന്നുകളുടെ ഒരു കലവറകൂടിയാണ് കടലും കടല്ജീവികളും.

മരുന്നുകള് തേടി
കടലിലും
ഡ�ോ.ടി.പി.സജീവന്*

പു

രാതനകാലം മുതല്ക്കുതന്നെ ചെടികളുടെയും
മരങ്ങളുടെയും ഇലകളും വേരുകളും മറ്റും
ര�ോഗചികിത്സയ്ക്കായി ല�ോകത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങ
ളിലും ഉപയ�ോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉപ
യ�ോഗത്തിലിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഏറിയ
പങ്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔഷധച്ചെടികളിൽനി
ന്നോ പൂപ്പൽ(Fungi), ആക്റ്റിന�ോമൈസെറ്റിസ്
(Actinomycetes) തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന
സൂക്ഷ്മജീവികളിൽനിന്നോ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന

അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ്

ജൈവപദാർഥങ്ങള�ോ (natural products)അവ
യുടെ വകഭേദങ്ങള�ോ ആണ്.

കടല്ജീവികളില്നിന്ന് ജീവന്
രക്ഷാമരുന്നുകള്

അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ് എന്ന ശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻ 1928ൽ ആദ്യത്തെ ആൻറിബ
യ�ോട്ടിക് കണ്ടുപിടിച്ചത് മുതൽ ഇന്നു
വരെയായി ശാസ്ത്രല�ോകം മാനവരാശിക്ക്
സംഭാവന ചെയ്തത് നൂറുകണക്കിന് ജീ
വൻരക്ഷാ മരുന്നുകളാണ്. ല�ോകത്ത്
പുതിയ അസുഖങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നതും ഇപ്പോൾ
ഉപയ�ോഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ കാര്യക്ഷമത
കുറയുന്നതും വൈദ്യശാസ്ത്രമേഖല അഭിമുഖീക
രിക്കുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളാണ്. ഇത്, ഫല
അസി.പ്രൊഫസര്, മറൈന് ബയ�ോടെക്നോളജി വകുപ്പ്, നാഷനല് സെന്റര് ഫ�ോര് അക്വാറ്റിക് ആനിമല്
ഹെല്ത്ത്, ക�ൊച്ചിന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര്വകലാശാല, ക�ൊച്ചി - 682 016
ഫ�ോണ്: 9946099408

ഒക്ടോബര് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം

നി

അലാസ്കയിലെ ജനങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചത്

രീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ആണല്ലോ പുത്തൻ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് നമ്മെ
നയിക്കുന്നത്. അലാസ്കയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ ഹൃദ്രോഗസംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ
താരതമ്യേന കുറവാണെന്ന് ശാസ്ത്രല�ോകം നിരീക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ
ധാരാളം കടൽമത്സ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിൽ ഇവർ നിത്യവും ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്നും
അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അപൂരിത ക�ൊഴുപ്പുകളായിരിക്കാം ഇക്കൂട്ടരുടെ ആര�ോഗ്യരഹസ്യ
മെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കടൽമത്സ്യങ്ങളിൽ കൂടിയത�ോതിൽ അപൂരിത ക�ൊഴുപ്പുകൾ (poly unsaturated fatty acids)
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒമേഗാ-3 (Omega-3) വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന ഇത്തരം അപൂരിത ക�ൊഴുപ്പുകൾ
രക്തത്തിലെ ക�ൊളസ്ട്രോളിനെ ഗണ്യമായി കുറച്ചുക�ൊണ്ടുവരുമെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് മീനെണ്ണയിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത അപൂരിത ക�ൊഴുപ്പുകൾ
അടങ്ങിയ സംയുക്തം ല�ൊവാസ (Lovaza) എന്ന പേരിൽ ഹൃദ്രോഗസാധ്യത ഉള്ളവരിൽ ഉപ
യ�ോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

പ്രദമായ പുതിയ മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടു
ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാക്കുന്നു.
ഇവിടെയാണ് ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ അക്ഷ
യഖനിയായ കടൽ നമുക്ക് അവസരങ്ങളുടെ
പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നുതരുന്നത്. നാളി
തുവരെയായി ഒമ്പത് ജീവൻരക്ഷാമരുന്നുകൾ
കടൽജീവികളിൽനിന്ന് ശാസ്ത്രല�ോകം വികസി
പ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ അർബുദചികിത്സ
യ്ക്കായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന അഞ്ചിനം മരുന്നുകളും

ടൂണികേറ്റ്സ്

ഉൾപ്പെടുന്നു. കശേരുക്കൾ ഇല്ലാത്ത ജീവിവർഗ
ത്തിൽ പെടുന്ന സ്പോഞ്ച് (Sponge), ഒച്ചുകളുടെ
വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ജീവികൾ (Mollusks),
ടൂണികേറ്റ്സ് (Tunicates), ആക്റ്റിന�ോമൈസെറ്റി
സ് പ�ോലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികള് എന്നിവയില്
നിന്നാണ് ഇത്തരം മരുന്നുകളില് ഏറിയപങ്കും
കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ക്രിപ്റ്റോതെത്തിയ
ക്രിപ്റ്റ (Cryptotethya crypta) എന്ന പേരിൽ
അറിയപ്പെടുന്ന, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ
വസിക്കുന്ന സ്പോഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ജീവി
കളിൽനിന്ന് സിറ്ററാബിൻ (Cytarabin) എന്ന
പേരിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രക്താർബുദചികി

പെനിസിലിയം ന�ൊട്ടേറ്റം
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ത്സയ്ക്ക് ഉപയ�ോഗപ്രദമായ മരുന്നാണ്. ഇതേ
ജീവിയിൽനിന്ന് പിന്നീട് വേർതിരിച്ചെടുത്ത
മറ്റൊരു പദാർഥം ചിലതരം വൈറസുകളെ നശി
പ്പിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിനിന്നാകട്ടെ, വി
തറാബിൻ (Vitarabin) എന്ന പേരിൽ മരുന്ന് വി
കസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. അർബുദര�ോഗ
ത്തിന് എതിരേ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഹലാവൻ
(Halaven) എന്ന മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഹാലി
ക�ോൺഡ്രിയ ഒക്കഡായി (Halichondria okadai)
എന്ന മറ്റൊരു സ്പോഞ്ചിൽ നിന്നാണ്.

നസംഹാരിയായി മനുഷ്യരിൽ ഉപയ�ോഗിക്കാമെ
ന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പ്രിയാ
ൾട്ട് (prialt) എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന വേദനസംഹാരി പിറവിയെടു
ത്തത്.
ഡ�ോളബെല്ല ഓറിക്കുലേറിയ(Dolabella
auricularia) എന്ന മറ്റൊരിനം ഒച്ചിൽനിന്ന് കണ്ടെ
ത്തിയ ഡ�ോളാസ്റ്റാറ്റിൻ (dolastatin) എന്ന രാസ
വസ്തുവിൽനിന്നാണ് അര്ബുദചികിത്സയ്ക്ക് ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്ന അഡ്സെന്റ്റിസ് (Adcentris) എന്ന
മരുന്ന് നിർമിച്ചെടുത്തത്. എക്റ്റിനസിഡിയ ടെർ
ബിനേറ്റ (Ecteinascidia turbinata) എന്ന കശേരു
ക്കളില്ലാത്ത ടൂണിക്കേ
റ്റ്സ് വിഭാഗത്തിൽപെട്ട
ജീവികളിൽനിന്ന് വേർ
തിരിച്ചെടുത്ത ട്രാബക്റ്റി
ഡിൻ (Trabectedin) എന്ന
പദാർഥം അര്ബുദത്തി
നെതിരേ ഇപ്പോൾ തന്നെ
ഫലപ്രദമായി ഉപയ�ോഗ
ത്തിലുണ്ട്.
കടൽജീവികൾ മാത്ര
മല്ല, കടലിൽ കാണുന്ന
പായലുകളും സൂക്ഷ്മ
പ്ലവകങ്ങളും (Planktons)
ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ
മികച്ച സ്രോതസ്സാണ്.
ചിലയിനം കടൽപ്പായലു
കളുടെ ക�ോശഭിത്തിയിൽ
കണ്ടുവരുന്ന കരാജിന
ന് (Carrageenan) ചില
തരം വൈറസുകളെ നിർ
വീര്യമാക്കാൻ കഴിയുമെ
ന്ന കണ്ടെത്തലാണ്
കരാജില�ോസ് (Carrage
lose) എന്ന ഔഷധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ
എത്തിച്ചേര്ന്നത്. കരാജില�ോസിന്ക�ൊറ�ോണ
വൈറസുകളെ പ്രതിര�ോധിക്കാൻ കഴിയുമ�ോ
എന്ന ഗവേഷണങ്ങള് ഇപ്പോള് നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവ കൂടാതെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം
ഇരുപത�ോളം കടൽജന്യപദാർഥങ്ങൾ മരുന്നുഗ
വേഷണത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു
പ�ോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരുംനാളുകളിൽ
അവയിൽ പലതും മാനവരാശിക്ക് ഉപകാരപ്രദ
മാകുമെന്നു നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാം.

ഒച്ചുകളും പായലും വഴിയുള്ള മരുന്നുകള്
ചെറുമീനുകളെയും
മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും
വേട്ടയാടി ഭക്ഷിക്കുന്ന
ക�ോണസ് മഗസ് (Conus
magus) എന്ന പിരിയൻ
ശംഖ് വിഭാഗത്തിൽപെ
ടുന്ന ഒച്ചുകളില്നിന്ന്
നാഡീവ്യൂഹത്തെ പ്രവർ
ത്തനരഹിതമാക്കുന്ന
'ക�ോണ�ോട�ോക്സിൻ'
(Conotoxin) എന്ന മാരക
മായ രാസപദാർഥം
ക ണ്ടെ ത് തി യ ത ാ ണ്
മറ്റൊരു സുപ്രധാന ചു
വടുവെപ്പ്. ഇരകളിൽ
കുത്തിവെച്ച് അവയെ
ബ�ോധരഹിതരാക്കാൻ
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഈ
വിഷം ശാസ്ത്രജ്ഞർ വേർ
തിരിച്ചെടുത്ത് ഒരു വേദ

കടൽജീവികൾ മാത്രമല്ല,
കടലിൽ കാണുന്ന പായലു
കളും സൂക്ഷ്മ പ്ലവകങ്ങളും
അര്ബുദത്തിനുള്ള മരുന്നുക
ളുടെ മികച്ച സ്രോതസ്സാണ്.
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ശാസ്ത്രകേരളം

മഴയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണം
സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ ബാഷ്പീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സമുദ്രവും കാലാവസ്ഥയും
ഡ�ോ. വി. വിജിത്*

ഭൂ

മിയിൽ നടക്കുന്ന ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെ
ഏകദേശം 80 ശതമാനവും സമുദ്രോപരി
തലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ബാക്കിഭാഗം
ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളിലും സസ്യങ്ങളുടെ ഇല
ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഉപരിതലത്തിലും കരയിലും
സംഭവിക്കുന്നു. ഈ നീരാവി ഘനീഭവിച്ചാണ്
മഴമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്.

അളവ് ക്രമീകരിക്കാമെങ്കിലും ഓര�ോ തവണ
പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും തുല്യഅള
വിൽ മാത്രമേ വെള്ളം ഉപയ�ോഗിക്കാവൂ.
നനഞ്ഞ തൂവാല തുറസ്സായ സ്ഥലത്തുള്ള
അയയിൽ തൂക്കിയിട്ട് ഉണക്കുക. കൃത്യമായ
ഇടവേളകളിൽ (5 - 10 മിനിറ്റ്) തൂവാല എത്ര
ത്തോളം ഉണങ്ങിയെന്നു പരിശ�ോധിക്കുക.
തൂവാല നന്നായി ഉണങ്ങാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടു
ത്തുവെന്ന് കണക്കാക്കുക. തൂവാല ഉണങ്ങി
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ഥലത്തെ പാരി
സ്ഥിതികാവസ്ഥകളുടെ വിവരങ്ങൾ സമാഹ
രിക്കുക. ഇതിനായി The Weather Channel എന്ന
സ്മാര്ട്ട്ഫോൺ ആപ്പോ www.weather.com എന്ന
വെബ്സൈറ്റോ ഉപയ�ോഗിക്കാം. തുടർന്ന് തീയതി,
സമയം, ഈർപ്പം, താപനില, കാറ്റിന്റെ വേഗം,
ഉണങ്ങാനെടുക്കുന്ന സമയം, ബാഷ്പീകരണനിര
ക്ക് എന്നിങ്ങനെ ഏഴു ക�ോളങ്ങളുള്ള ഒരു പട്ടിക
തയ്യാറാക്കുക. തുണി ഉണങ്ങാനെടുക്കുന്ന
സമയത്തിന്റെ വ്യുൽക്രമത്തെ ബാഷ്പീകരണനി
രക്കായി കരുതാവുന്നതാണ്.

ബാഷ്പീകരണത്തോത് പഠിക്കാനുള്ള
പരീക്ഷണം

വ്യത്യസ്തമായ പാരിസ്ഥിതികാവസ്ഥകൾ
ബാഷ്പീകരണനിരക്കിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കു
ന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു
പരീക്ഷണം നടത്താം. അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില,
ഈർപ്പം, കാറ്റിന്റെ വേഗം (speed) എന്നീ ബാഹ്യ
ഘടകങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷണത്തില് പരിഗണിക്ക
ണം. പരീക്ഷണത്തിനായി കട്ടിയുള്ള ഒരു തൂവാല
എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. തൂവാ
ലയിൽനിന്ന് വെള്ളം ഇറ്റിറ്റു വീഴാത്ത രീതിയില്
നനച്ചാല് മതി. ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ

*അസി. പ്രൊഫസർ, ഫിസിക്കൽ ഓഷ്യന�ോഗ്രഫി വകുപ്പ്, സ്കൂൾ ഓഫ് മറൈൻ സയൻസസ്,
ക�ൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല, ക�ൊച്ചി- 682 016
ഫ�ോൺ : 9421747872
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ശാസ്ത്രജ്ഞരായ സുല�ോചന ഗാഡ്ഗിൽ, പി. വി.
ജ�ോസഫ്, എൻ. വി. ജ�ോഷി എന്നിവർ വിദൂര
സംവേദന ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ
മഴമേഘങ്ങളുടെ നിർമിതിയെപറ്റി ഇത്തരം ഒരു
ഗവേഷണപഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതില്നി
ന്നു കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങള് ‘നേച്ചർ’ (Nature)
എന്ന ശാസ്ത്ര ജേർണലിൽ 1984 ൽ പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ
ഇടയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഈ പഠനത്തിൽ
മഴമേഘങ്ങളുടെ നിർമിതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം സമുദ്രോ പരിതല
താപനിലയാണ് എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ, സമുദ്രോ
പരിതല താപനില 280C ക്ക് മുകളിലാകുമ്പോൾ
കാറ്റിന്റെ ദിശ, വേഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പാരി
സ്ഥിതികാവസ്ഥകളും പ്രധാനമായിത്തീരുമെ
ന്നും രേഖപ്പെടുത്തി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സമു
ദ്രോപരിതല താപനിലയാണ് വർഷകാലത്തെ
(മൺസൂൺ) മഴമേഘങ്ങളുടെ നിർമിതിയെയും
അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും രൂപ
പ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദങ്ങളെയും ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ
യും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ബാഷ്പീകരണനിരക്കും താപനിലയും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

ദിവസവും രണ്ടുമൂന്നു തവണകളായി, രണ്ടു
മൂന്ന് ആഴ്ച ഈ പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുക.
വിവരസമാഹരണം അവസാനിച്ചാൽ അന്തരീക്ഷ
താപനില, കാറ്റിന്റെ വേഗം, ഈർപ്പം എന്നീ
ബാഹ്യാവസ്ഥകളുമായി എങ്ങനെയാണ് ബാ
ഷ്പീകരണത്തോത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്
മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിനായി തയ്യാ
റാക്കിയ പട്ടികയെ വിലയിരുത്തുകയ�ോ പട്ടിക
ഉപയ�ോഗിച്ചു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയ�ോ ചെയ്യാം.
കാറ്റിന്റെ വേഗമ�ോ താപനിലയ�ോ കൂടുമ്പോൾ
ബാഷ്പീകരണനിരക്ക് കൂടുന്നതായും അന്തരീക്ഷ
ത്തിലെ ഈർപ്പം കൂടുമ്പോൾ ബാഷ്പീകരണനിര
ക്ക് കുറയുന്നതായും പട്ടികയും ഗ്രാഫും വിശക
ലനം ചെയ്താല് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു
നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണ(controlled experiment)
ത്തിലൂടെ കാറ്റിന്റെ വേഗം, ഈർപ്പം എന്നിവ
സ്ഥിരമായ അളവിൽ ക്രമീകരിച്ച് ബാഷ്പീകരണ
നിരക്ക് അന്തരീക്ഷ താപനിലയുമായി എങ്ങനെ
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ
നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ
ഗ്രാഫ് താഴെ കാണിച്ചതുപ�ോലെ ആയിരിക്കും.
തൂവാലയിൽ നടക്കുന്ന ബാഷ്പീകരണത്തെ
ക്കാൾ ഏറെ സങ്കീർണമാണ് സമുദ്രോപരിതല
ത്തിലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ

സമുദ്രോപരിതല താപനില

ഒരു വസ്തു ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താപ�ോർജത്തിന്റെ
അളവിനെയാണ് താപനില എന്നു വിളിക്കുന്നത്.
സമുദ്രത്തിന് താപ�ോർജം ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യനി
ല്നിന്നാണ്. തത്ഫലമായി
താപനില കൂടിയജലം സമുദ്രോ
പരിതലത്തിലും താപനില കുറഞ്ഞ
ജലം സമുദ്രാന്തർഭാഗത്തുമാണ്
കാണപ്പെടുക. സമുദ്രോപരിതല
ത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാറ്റ്
സമുദ്രത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധ മാക്കുകയും
തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന മിശ്രണപ്രക്രി
യയിലൂടെ താപ�ോർജത്തെ ഉപ
രിതലത്തിൽനിന്ന് സമുദ്രാന്തര്ഭാ
ഗത്തേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യു
ന്നു. കാറ്റിന്റെ ഗതിക�ോർജം സമു
ദ്രജലപ്രവാഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഇത്തരം സമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങൾ
ചൂടുജലത്തെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേ
ശങ്ങളിൽനിന്ന് മിത�ോഷ്ണമേഖല
കളിലേക്കും ശീത�ോഷ്ണമേഖലക
താപനിലയും ബാഷ്പീകരണനിരക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
ളിലേക്കും ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നു.
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സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധം

വളരെ സങ്കീർണമായ ബന്ധമാണ്
സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലു
ള്ളത്. സമുദ്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും
മേഖല വളരെയധികം ചൂടുപിടിച്ചാൽ
ഉപരിതലത്തിലെ വായുവും ചൂടാകു
ന്നു. ചൂടുവായുവിലെ തന്മാത്രകൾക്ക്
ഗതിക�ോർജം കൂടുതലാണ്. കൂടിയ
ചൂടിൽ വായുതന്മാത്രകളുടെ ക്രമര
ഹിതമായ ചലനത്തിന്റെ ത�ോത്
വർധിക്കുകയും വായുവിന്റെ വ്യാപ്തം
കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. തത്ഫലമായി,
സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വായു അന്തരീക്ഷ
ത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ
അന്തരീക്ഷമർദം കുറഞ്ഞ ന്യൂനമർദ
മേഖലകളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗവും
ബാഷ്പീകരണ നിരക്കും കൂടുതലാണ്.
ഈ ഇടങ്ങളിൽ മഴമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാ
വുന്നു.
ഇതിന�ോട�ൊപ്പം, ഉപരിതലത്തിൽ
ഉയര്ന്ന നിരക്കിൽ ബാഷ്പീകരണം
നടക്കുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിന് താപ�ോ
ർജം നഷ്ടമാവുകയും ഉപരിതലം തണു
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റ്
ഉപരിതല ജലത്തിലെ മിശ്രണപ്രക്രി
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല താപനില
(വിവിധ മാസങ്ങളില്)
യകളുടെ തീവ്രത കൂട്ടുകയും സമുദ്ര
ത്തെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കാ
അതുപ�ോലെ, സമുദ്രത്തിലെ ശീതജലപ്രവാ ലാവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം സമുദ്രവും അന്തരീ
ഹങ്ങൾ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ഉഷ്ണമേഖല ക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഊർജക്കൈമാറ്റ പ്രക്രി
കളിലേക്കും ഒഴുകാറുണ്ട്. അതായത് സൂര്യരശ്മി യയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷ ത്തിലെ
കളുടെ തീവ്രത, സമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങളുടെ
അധികമുള്ള താപ�ോർജത്തെ സമുദ്രം ആഗിരണം
ദിശയും വേഗതയും, മിശ്രണപ്രക്രിയകളുടെ ത�ോത് ചെയ്ത് ബാഷ്പീകരണത്തിനായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
എന്നിവയുമായി സമുദ്രോപരിതല താപനില
ബാഷ്പീകരണ സമയത്ത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഊർജം
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുകളിലെ ഭൂപടം ഒന്നിലും അന്തരീക്ഷത്തിനു കൈമാറുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ ഊർ
രണ്ടിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബംഗാൾ ഉൾക്കടലി ജക്കൈമാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സമുദ്രത്തി
ലെയും അറബിക്കടലിലെയും താപനിലകൾ
ലെയും അന്തരീക്ഷത്തിലെയും താപനില, കാറ്റി
താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇരു കടലുകളിലെയും
ന്റെ വേഗവും ദിശയും, അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം,
പാറ്റേണുകൾ വിഭിന്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കു മേഘങ്ങളുടെ ഘടന, മഴ, കടലിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധത
വാൻ സാധിക്കും. ഭൂപടത്തിൽ കാണുന്നതുപ�ോ എന്നീ പാരിസ്ഥിതികാവസ്ഥകൾ മാറിക്കൊണ്ടേ
ലെ ശൈത്യകാല മാസമായ ജനുവരിയിലെ
യിരിക്കും. മേല്പറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതികാവസ്ഥകളെ
താപനില വർഷകാല മാസമായ ജൂലൈയിലെ എല്ലാറ്റിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നാം കാലാവ
താപനിലയെക്കാൾ ഒന്നുരണ്ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യ സ്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
സ് കുറവാണ്.
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ത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രപഠനങ്ങള് തെളിയിക്കുന്നത്.

കടലും
കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റവും
ഡ�ോ.സ്മിത അടുത്തില*

ഭൂ

മിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സന്തുലിതാവ
സ്ഥയും കാലാവസ്ഥയും നിലനിര്ത്തുന്ന
തില് കടലിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. കടലും കാലാ
വസ്ഥയുമായുള്ള
ബന്ധമെന്താണെന്ന്
ആല�ോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വര്ഷം കഴിയുന്തോറും
നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ശരാശരി താപനില
കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയുടെ അന്തരീ
ക്ഷത്തിന് ക്രമാതീതമായി ചൂടുകൂടുന്നതിനെ
യാണ് ആഗ�ോളതാപനം എന്നു പറയുന്നത്.

തല താപനിലയും മാത്രമല്ല, കടലിന്റെ 700 മീറ്റര്
വരെ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ശരാശരി
താപനിലയും ആഗ�ോളതാപനംമൂലം കൂടുകയാ
ണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലങ്ങളില് കണ്ട ഈ
മാറ്റം പരിധിവിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത
കാടുവെട്ടിത്തെളിക്കലും നഗരവല്കരണവും
പ�ോലുള്ള മനുഷ്യപ്രവര്ത്തനങ്ങളും വലിച്ചെറി
യല് സംസ്കാരവും ആഗ�ോളതാപനനിരക്ക് കൂട്ടാന്
കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന സൂര്യതാപം വലി
യ�ൊരളവില് കടലും കരയുമ�ൊക്കെ ആഗിരണം
ചെയ്യുന്നുണ്ട് (ചിത്രം കാണുക). എന്നാല്, ഈ
താപത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം പ്രതിപതനത്തിലൂടെ
തിരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തേക്കുപ�ോകും.
ഇത്തരത്തില് പുറത്തുപ�ോകുന്ന താപത്തെ
അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചില വാതകങ്ങള് തടഞ്ഞു
നിര്ത്തി അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താപനില ഉയര്ത്തു

വര്ധിച്ചുവരുന്ന ഭൗമതാപനില

ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപനില പത്തുവര്ഷ
ത്തിനുള്ളില് 0.20C വെച്ച് കൂടുകയാണെന്നാണ്
കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യാവസായിക വിപ്ല
വത്തിനുശേഷം ഭൂമിയുടെ താപനില ശരാശരി
10C കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കടല് - അന്തരീക്ഷതാപനിലയും സമുദ്രോപരി

*സയന്റിസ്റ്റ്, സെന്റര് ഫ�ോര് മറൈന് ലിവിങ് റിസ�ോഴ്സസ് & ഇക്കോളജി, ക�ൊച്ചി - 682 508
ഫ�ോണ് : 9446060668
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ന്നു. ഹരിതഗൃഹ പ്രതിഭാസമെന്നാണ് ഇത്
അറിയപ്പെടുന്നത്. അടച്ച മുറിയിലിരിക്കുന്നവര്ക്ക്
ജനല്ചില്ലിലൂടെ വെയില് കടക്കുമ്പോള് അനു
ഭവപ്പെടുന്ന കൂടിയ ചൂട് പ�ോലുള്ള അവസ്ഥയാ
ണിത്. ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ആഗ�ോളതാപന
ത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. വനനശീകരണം,
നഗരവല്കരണം, ഫ�ോസില് ഇന്ധനങ്ങളുടെ
ഉപയ�ോഗം എന്നിവ അമിതത�ോതില് കാര്ബണ്
ഡൈ ഓക്സൈഡ്, സി.എഫ്.സി., മീഥെയിന്,
നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്നീ ഹരിതഗൃഹവാതക
ങ്ങളുടെ വര്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു.
ആഗ�ോളതാപനത്തിന്റെ ഫലമായി ധ്രുവപ്ര
ദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുപാളികളിലും മലനിരകളുടെ
മുകളിലും ആഴക്കടലിലുമടക്കം താപനില ക്രമേണ
ഉയരുന്നുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപ- മര്ദ
സന്തുലിതാവസ്ഥ മാറിമറിയുന്നതിനാല് ചുഴലി
ക്കാറ്റുകള്, ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങള്, മഴ എന്നിവ
യുടെ അളവിലും അവ ആവര്ത്തിക്കുന്ന കാല
യളവിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം,
വരള്ച്ച, കാട്ടുതീ, കരയിലെയും കടലിലെയും

ഉഷ്ണക്കാറ്റുകള് എന്നിവയ�ൊക്കെ വര്ധിക്കുന്നു.
അത്യുഷ്ണമുള്ള ചൂടുകാലവും അതിശൈത്യമുള്ള
ശീതകാലവും മരുപ്രദേശങ്ങളുടെ വര്ധനവും
ഇതിന്റെ മറ്റു പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്.

കടല്നിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ജനങ്ങളെ
എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?

കടല്വെള്ളത്തിന്റെ ചൂട് കൂടുമ്പോള് കട
ല്നിരപ്പിലെ വായുവിന്റെ ചൂട് കൂടി സാന്ദ്രത
കുറയുന്നു. അവിടെ കടല്നിരപ്പ് ഉയരാന് ഇത്
കാരണമാകുന്നു. കടല്നിരപ്പ് ഉയരുന്നതില് 30
മുതല് 40 ശതമാനം പങ്കും ചൂടുമൂലം വെള്ളം
വികസിക്കുന്നതിനാലാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെ
ടുന്നു. ഇതു കൂടാതെ, ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെയും
ഗ്രീന്ലന്ഡിലെയും മഞ്ഞുരുകലും കടല്നിരപ്പ്
ഉയരാന് കാരണമാകുന്നു. കടല്നിരപ്പുയരുന്നത്
ജനസാന്ദ്രതയേറിയ തീരദേശ മേഖലയെയും
സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെയുള്ള ദ്വീപ്രാജ്യങ്ങളെയും
ആവാസയ�ോഗ്യമല്ലാതാക്കും. ഇത് ഏറ്റവും
25

കൂടുതല് ബാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്ര
ത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ്. ഏതാണ്ട്
260 ക�ോടി ജനങ്ങള് (ല�ോക ജനസംഖ്യയുടെ
40 ശതമാനം) ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നില�ൊരു ഭാഗവും തീരപ്രദേശങ്ങ
ളില് താമസിക്കുന്നു.
ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നത് കടലിലെ
വെള്ളത്തിന്റെ അമ്ല-ക്ഷാര നിലയിലും വ്യത്യാസം
ഉണ്ടാക്കുന്നു. 1980 മുതലുള്ള വസ്തുതകള്വെച്ച്
ന�ോക്കിയാല് പി.എച്ച്. (pH) മൂല്യത്തില് 0.017
മുതല് 0.027 വരെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്മൂലം അന്തരീക്ഷ
ത്തിലെത്തുന്ന കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡ്

ഇത് കടലിലെ കാല്സ്യം കാര്ബണേറ്റ് ലവണ
ത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകിടംമറിക്കുന്നു.
മഞ്ഞുമലകള് കൂടുതലായി ഉരുകുന്നതും കട
ല്വെള്ളം നീരാവിയാകുന്നതിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചി
ലുകളും കടല്വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവില്
മാറ്റംവരുത്തുന്നുണ്ട്.

കടല്ജീവികളുടെ ഉയര്ന്ന അക്ഷാംശ
പ്രദേശത്തേക്കുള്ള 'ചേക്കേറല്'

കടലിലെ ജീവജാലങ്ങള് ശ്വസിക്കുന്നത്
കടല്വെള്ളത്തില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജ
നാണ്. 1970-2010 കാലഘട്ടത്തില് ശേഖരിച്ച
വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ആഴക്കട
ലില്, പ്രത്യേകിച്ച് 120-1200
മീറ്റര് വരെ താഴ്ചയില്, ഓക്സിജന്റെ
അളവില് 0.5-3.3 ശതമാനത്തി
ന്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചൂടു
കൂടിയ ഉഷ്ണമേഖലയില് ഓക്സി
ജന്റെ അഭാവം കൂടുതലാണ്.
ഓക്സിജന്റെ അഭാവമുള്ള മേഖ
ലയുടെ പരപ്പളവും (area) 3
മുതല് 8 ശതമാനം വരെ കൂടി
വരുന്നുണ്ട്. താപനില കൂടുന്ന
തിനനുസരിച്ചുള്ള നേരിട്ടൊരു
മാറ്റമല്ല ഓക്സിജന്റെ അളവിലു
ണ്ടാകുന്നത്.
ഉഷ്ണമേഖലയില് ചൂട് കൂടു
2010-19 കാലത്തെ ശരാശരി 1951-78 കാലത്തെ ശരാശരിയുടെ
0
ന്നതിനാല്
ജീവികള് ചൂടുകുറ
അടിസ്ഥാനത്തില് ( C)
ഞ്ഞ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ
ഉയര്ന്ന അക്ഷാംശ പ്രദേശങ്ങ
ളിലേക്കോ ‘ചേക്കേറു'ന്നു. ഇത്
കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വര്ഷത്തെ താപനിലയിലെ മാറ്റം
ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ ആവാസ
വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനയെത്തന്നെ
മാറ്റും. കേരളം, കര്ണാടക, ഗ�ോവ എന്നീ സം
പ�ോലുള്ള വാതകങ്ങള് മഴവെള്ളത്തില് കലര്ന്ന്
സ്ഥാനങ്ങളില് വ്യാപകമായിരുന്ന മത്തി (ചാള),
കാര്ബോണിക് ആസിഡായി ഭൂമിയില് പതിക്കു
അയല എന്നീ മത്സ്യങ്ങള് ഇപ്പോള് അറബിക്ക
കയും അവ ഒഴുകി കടലിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ടലില് ഗുജറാത്ത് വരെയും ബംഗാള് ഉള്ക്കടലി
കടലില്വെച്ച് അവ ബൈകാര്ബണേറ്റ് അയ�ോ
ല് ഒറീസ - ബംഗാള് വരെയും കൂടുതലായി
ണുകളായും ഹൈഡ്രജന് അയ�ോണുകളായും
കാണപ്പെടുന്നു. അറബിക്കടലിന്റെ വടക്കുകിഴക്കു
വിഘടിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജന് അയ�ോ
ഭാഗത്ത്, ഇപ്പോള് എല്ലാ വര്ഷവും ഫെബ്രുവരി
ണിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതുമൂലം കടല്വെള്ളത്തി
- മാര്ച്ച് മാസങ്ങളില് കാണപ്പെടുന്ന കടല്
ന്റെ സ്വതവേയുള്ള ക്ഷാരഗുണം കുറയുന്നു. ഈ
കവരിന് (ഒരുതരം കടല്ദീപ്തി) കാരണം ന�ൊക്റ്റി
പ്രക്രിയയെയാണ് കടലിന്റെ അമ്ലീകരണം എന്നു
ലൂക്ക സിന്റിലന്സ് എന്ന ജീവി കൂട്ടമായി പെ
പറയുന്നത്. ല�ോകത്തെ 95 ശതമാനത്തോളം
രുകുന്നതാണ്. 2000 ത്തിന് മുമ്പ് ഈ പ്രതിഭാ
കടല് ഉപരിതലത്തെ ഇത് ബാധിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
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കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിര�ോധിക്കാം?

കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെ സാധാരണനിലയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരാന്, മനുഷ്യപ്രവര്ത്തനം മൂലമു

ള്ള കാര്ബണ് പുറന്തള്ളലിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനായി ല�ോകരാജ്യങ്ങളും സംഘടനകളും
പല പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വന്കിട വ്യവസായ - വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും
മറ്റു മൂലധനശക്തികളും പൂര്ണമായും സഹകരിച്ചാലേ അവ ഫലപ്രദമായി പ്രയ�ോഗത്തില്
വരുത്താന് സാധിക്കൂ. ഒപ്പംതന്നെ പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
ആര്ഭാട ഉപഭ�ോഗം കുറച്ച് ലളിതജീവിതം നയിക്കുക, സാമൂഹ്യമായ അസമത്വം ക്രമേണ
കുറച്ചുക�ൊണ്ടുവരിക, സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ അനുയ�ോജ്യമായ ഉപയ�ോഗത്തിലൂടെ അവയുടെ
പ്രവര്ത്തനക്ഷമത വര്ധിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ ഉപഭ�ോഗം ഉറപ്പുവരുത്തുക,
പ�ൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പാഴ്വസ്തുക്കള് സംസ്കരിച്ച് പുനരുപയ�ോ
ഗിക്കുക, മരങ്ങളെയും ചെടികളെയും സംരക്ഷിക്കുകയും കൂടുതലായി വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുക, കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയില് മാലിന്യങ്ങള് ഉറവിടങ്ങളില് തന്നെ
സംസ്കരിക്കുക, തീരദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, ജൈവവ്യവസ്ഥയെ തകര്ക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
തീര്ത്തും ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയ�ൊക്കെ അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ജലചക്രമാണല്ലോ.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡി
നെ കടലിലെ സൂക്ഷ്മസസ്യങ്ങള് നേരിട്ട് ആഗിരണം
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവയുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കും നിലനില്പി
നും അതുപയ�ോഗിക്കുന്നു. മനുഷ്യപ്രവര്ത്തനങ്ങ
ളാല് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈ
ഡിന്റെ 15 മുതല് 40 വരെ കാര്ബണ് ചക്രം വഴി
കടലിലെത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന
കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടു
മ്പോള്, ഈ അനുപാതത്തില് അവ സ്വീകരിക്കാ
ന് കടലിന് സാധിക്കില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണ
വും അമിതമായ മത്സ്യബന്ധനവും കടലിന്റെ
കാര്ബണ് ആഗിരണശേഷി കുറയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്.
അന്തരീക്ഷത്തില് ഓര�ോ വര്ഷവും 400 ക�ോടി
ടണ് കാര്ബണാണ് വര്ധിക്കുന്നതായി കണ
ക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകു
ന്ന അസ്വാഭാവികമായ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന
കാരണം ഇതാണ്.
പ�ൊതുവേ, കരയിലേതിന് സമാനമായാണ്
കടലിലും നൈട്രജന് ചക്രം നടക്കുന്നതെങ്കിലും
അതില് ഭാഗഭാക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളും കൈമാറ്റ
രീതികളും വ്യത്യസ്തമാണ്. കടലിലെ ആഹാര
ശൃംഖലയിലെ ആദ്യ കണ്ണിയായ ഫൈറ്റോ പ്ലാ
ങ്ക്ടണിന് നൈട്രേറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്
നൈട്രജന് ചക്രത്തിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
കാലാവസ്ഥാമാറ്റം നൈട്രജന് ചക്രത്തെയും
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

സം അവിടെ അപൂര്വമായിരുന്നു. കടലിലെ
മത്സ്യബന്ധനമേഖലയില് മത്സ്യങ്ങളുടെ എണ്ണ
ത്തില് ശരാശരി 3 ശതമാനത്തോളവും മത്സ്യബ
ന്ധനത്തില് 4 ശതമാനത്തോളവും കുറവുണ്ടാ
യിട്ടുണ്ട്. ഉപധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലും ധ്രുവപ്രദേശ
ങ്ങളിലും ഉഷ്ണമേഖലയിലെ പല മീനുകളും കിട്ടു
ന്നു. കടലിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങ
ള്ക്ക് ഇവയ�ൊക്കെ തെളിവുകളാണ്.

ജല, കാര്ബണ്, നൈട്രജന് ചക്രങ്ങള്

കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി കടലിലെ
ജലപ്രവാഹങ്ങളിലും, കടല്വെള്ളത്തിന്റെ ഭൗതിക
- രാസസ്വഭാവങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു.
ഭൂമിയിലെ ജീവന് നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കു
ന്ന മൂന്നു ചാക്രിക പ്രക്രിയകളാണ് ജലചക്രവും
കാര്ബണ് ചക്രവും നൈട്രജന് ചക്രവും.
ഇവ മൂന്നിലും കടലിന് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്.
നമുക്ക് ആവശ്യമായ മഴയും ശുദ്ധജലവും ലഭി

മഞ്ഞുമലകള് കൂടുതലായി ഉരുകു
ന്നതും കടല്വെള്ളം നീരാവിയാ
കുന്നതിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും
കടല്വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ
അളവില് മാറ്റംവരുത്തുന്നുണ്ട്.
27

ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള എഴുന്നൂറ�ോളം കടല്ജീവികളെ
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള് ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

ക�ോവിഡും സമുദ്രങ്ങളും
ഡ�ോ.അനു ഗ�ോപിനാഥ്*

സ

മുദ്രങ്ങളുടെ മലിനീകരണം
ആഗ�ോളതലത്തില് ഒരു പ്രധാന
പാരിസ്ഥിതികപ്രശ്നമാണ്. അതില്ത്തന്നെ
സവിശേഷമായതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീ
കരണം. ഒരുവര്ഷം ല�ോകത്താകെ
ഏകദേശം 300 മില്യന് (1 മില്യന് =106)
ടണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടു
ന്നത്. ഇതില് ഏകദേശം 8 മില്യന് ടണ്
കടലുകളില് എത്തിച്ചേരുന്നു. അതാക
ട്ടെ, കടലിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക്
ഭീഷണിയായിത്തീരുന്നു. 2025 ആകു
മ്പോഴേക്കും ഓര�ോ മൂന്നു ടണ് മത്സ്യ
ത്തിലും ഏകദേശം ഒരു ടണ് പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മീറ്ററില് താഴെ വലിപ്പമുള്ള ചെറുതരികളായി
കാണപ്പെടുന്ന, നഗ്നനേത്രങ്ങള്കൊണ്ട് കാണാന്
കഴിയാത്ത, മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും (microplast
ics). ഏകദേശം 80 ശതമാനം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലി
ന്യങ്ങളും കരയില്നിന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നവയാണ്.
അതില്ത്തന്നെ ഏകദേശം 15 ശതമാനത്തോളം
മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ്.
ക�ോവിഡ് -19 ന്റെ സാഹചര്യം ല�ോകമാകെ
പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം വര്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്

മൈക്രോ, മാക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്
മലിനീകരണങ്ങള്

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായി
തിരിക്കാം. 5 മില്ലീമീറ്ററിന് മുകളില് വലിപ്പമുള്ള
മാക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും (macro plastics) 5 മില്ലീ

*അസി.പ്രൊഫസര്, കേരള യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആന്റ് ഓഷ്യന് സ്റ്റഡീസ്, ക�ൊച്ചി - 683 506
ഫ�ോണ് : 9446838319

ഒക്ടോബര് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
പഠനങ്ങള് കാണിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിലേക്കും
നമ്മളിലേക്കും വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയു
ന്നതിനായി ല�ോകമെമ്പാടും വിവിധതരത്തിലു
ള്ള മുഖാവരണങ്ങളും (face masks) കൈയുറക
ളു (gloves)മാണ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്.
ല�ോകമെമ്പാ ടുമുള്ള ആര�ോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്
പി.പി.ഇ. (PPE - Personal Protective Equipments)
കിറ്റുകളും വൈറസിനെ തടഞ്ഞുനിര്ത്താനായി
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കൈകള് അണു
വിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള അണുനാശിനികളും
(hand sanitizers) ധാരാളമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
വ്യാപകമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന മുഖാവര
ണങ്ങളില് പലതും പ�ോളി പ്രൊപ്പിലീന് എന്ന
പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങ
ള്ക്ക് ജലത്തില് ലയിക്കാനുള്ള കഴിവി
ല്ലാത്തതിനാല് ശരീരസ്രവങ്ങളെ തട
ഞ്ഞുനിര്ത്താനുള്ള ഒരു കവചമായി
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടി വിലകൂ
ടിയ തരത്തിലുള്ള മുഖാവരണങ്ങള്ക്ക്
പ�ോളിയൂറിത്തെയിന്, പ�ോളി അക്രൈല�ോ
നൈട്രൈല് എന്നിവയാണുപയ�ോഗിക്കുന്ന
ത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് നശിക്കാന് ഏകദേശം 450
വര്ഷം എടുക്കും.

റകളും മുഖാവരണങ്ങളും അടക്കം പലതരത്തി
ലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള് കണ്ടെത്തുകയു
ണ്ടായി.
ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള അടച്ചിടലുകളുടെ
ഭാഗമായി ആഹാരപദാര്ഥങ്ങളും മറ്റും ഓണ്ലൈന്
മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങള് വന്തോതില് വാങ്ങാന്
തുടങ്ങി. ഇത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ (single use plastics) വ്യാപനം

വര്ധിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്മലിനീകരണം

ഈ കാലയളവിലും ഇവ ഇല്ലാതാവുകയില്ല.
കടലുകളില് എത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് വിഘടിച്ച്
ചെറുകണികകളായി മാറുന്നു. ഫ്രാന്സിലെ
പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകനായ ജ�ോഫ്രി പെല്ടി
യര് (Joffrey Peltier) ഈയിടെ നടത്തിയ ഒരു
പഠനത്തില് മെഡിറ്ററേനിയന് കടലില് കൈയു
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കൂടുന്നതിന് കാരണമായി. ചൈ
നയിലെ പരിസ്ഥിതിവകുപ്പു മന്ത്രാ
ലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് സൂചിപ്പി
ക്കുന്നത് വുഹാനിലെ ആശുപത്രി
കള് പ്രതിദിനം ഏകദേശം 240
ടണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള് ഉല്പാ
ദിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്. ഇതിനുമുമ്പ്
ഉല്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്രതിദിനം
ഏകദേശം 40 ടണ് മാത്രമായിരുന്നു.
തായ്ലന്ഡ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ കണ
ക്കുകള് പ്രകാരം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ
ങ്ങള് ദിനംപ്രതി 1500 ടണ്ണില് നിന്ന്
6300 ടണ് ആയി ഉയര്ന്നുവത്രേ.
ബ്രിട്ടനില് 300 ശതമാനത്തോളം
വര്ധനവാണ് അനധികൃതമായി
നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങളു
ടെ കാര്യത്തില് ഉണ്ടായത് എന്നു
റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
മാക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് കടലാമ
കളും ജെല്ലിഫിഷുകളും മറ്റും ഭക്ഷ
ണപദാര്ഥങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കു
കയും ഇത് അവയുടെ ജീവനുമേല്
വന്തോതിലുള്ള ഭീഷണി ഉയര്ത്തു
കയും ചെയ്യുന്നു. കാലക്രമേണ പ്ലാ
സ്റ്റിക് വിഘടിച്ച് മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റി
ക്കുകള് ആകുന്ന അവസ്ഥയില്
മത്സ്യങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു കടല്ജീ
വികളിലൂടെയും ഇവ വിവിധ ജീവി
കളുടെ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയില് കയറിപ്പറ്റുകയും
മനുഷ്യന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ജീവികളില് ഗുരുതരമായ
ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ മാലിന്യങ്ങള് തടഞ്ഞുനിര്ത്തുന്നു. ഇത്
ഭാവിയില് കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങള്ക്ക്
വഴിവെക്കുമെന്നും പഠനങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
മനുഷ്യന് സ്വരക്ഷയ്ക്കായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങളും ശരിയായ രീതിയില്
സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില് ഇവ പുഴകളിലേക്കും
സമുദ്രങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരും. പ്രത്യക്ഷത്തി
ലുള്ള ആഘാതങ്ങളെക്കാള് പര�ോക്ഷമായ വന്
വിപത്തുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ജീവജാലങ്ങളുടെ
വംശനാശഭീഷണിയും ഹാനികരമായ രാസവ
സ്തുക്കളുടെ വ്യാപനവും വ്യാപകമായ കാലാവ
സ്ഥാവ്യതിയാനവും അവയില് ചിലതുമാത്രം.
ഓര്ക്കുക, വിവിധ ജീവജാലങ്ങളും കടലുക
ളും ഭക്ഷ്യശൃംഖലയും മാനവരാശിയും എല്ലാം
മുറിഞ്ഞുപ�ോകാന് പാടില്ലാത്ത ഒരു ചങ്ങലയിലെ
കണ്ണികളാണ്. ഇന്ന് നാം കടലിലേക്ക് പുറന്ത
ള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നാളെ നമ്മിലേക്ക്
തന്നെ തിരിച്ചുവരും!

ശാസ്ത്രീയമായ പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരണത്തി
ന്റെ ആവശ്യകത
പലപ്പോഴും മാക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും മൈക്രോ
പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഉയര്ന്ന അളവില് ഘനല�ോഹങ്ങ
(heavy metals)ളെയും കീടനാശിനികളെയും
ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ഇവയും ഭക്ഷ്യശൃംഖല
യിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
മാത്രമല്ല, വന്തോതില് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്
സമുദ്രോപരിതലത്തില് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്
സമുദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ചൂടു കൂടുന്നതിന്
ഇടയാക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശവും ചൂടും സമുദ്ര
ത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുന്നതിനെ
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സമുദ്രമലിനീകരണത്തിനുള്ള
പ്രധാന കാരണങ്ങളില�ൊന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്.

കടൽ
മലിനമാകുന്നതെങ്ങനെ?
വി.ജി.ഗ�ോപികൃഷ്ണ*

എ

ല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 8 ല�ോക സമുദ്രദിന
മായി ആചരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ
സമുദ്രങ്ങളുടെ നിലവിലെ പരിതാപകരമായ
അവസ്ഥ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന മനുഷ്യസമൂഹ
ത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ 70 ശതമാന
ത്തോളം പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുദ്രങ്ങൾ
എത്രമാത്രം മലിനമാണ്? അനേകം സസ്യജന്തു
ജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമായ സമുദ്രങ്ങൾ
എങ്ങനെയാണ് മലിനമാകുന്നത്? സമുദ്ര മലി
നീകരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ല�ോ
കത്തിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കാ
കെയും എന്തൊക്കെ തകരാറുകളാവും
സംഭവിക്കുക?

സമുദ്രമലിനീകരണം പലവിധം

രാസമലിനീകരണം

ല�ോകത്ത് സമുദ്രമലിനീകരണത്തിന് കാര
ണമാകുന്ന 80 ശതമാനത്തിലധികം മലിനീകാ
രികളും എത്തുന്നത് കരയിൽനിന്നാണ്. പ്ലാസ്റ്റി
ക് മുതൽ അപകടകാരികളായ രാസവസ്തുക്കൾ
വരെ സമുദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് സാമുദ്രിക
ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥ
യെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. വലിയ ചര
ക്കുകപ്പലുകളില്നിന്നുള്ള എണ്ണച്ചോർച്ച ഇതിൽ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഓര�ോ വർഷവും
12 ശതമാനത്തോളം എണ്ണയാണ് സമുദ്രജലത്തിൽ
ഇങ്ങനെ കലരുന്നത്. ഇത് സമുദ്രജലജീവികളെ
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.
രാസമലിനീകാരികളാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം.
അത്യന്തം അപകടകാരികളായ മെർക്കുറി,
കാഡ്മിയം, ലെഡ് തുടങ്ങിയ ല�ോഹങ്ങളും

അവയുടെ വിവിധരൂപങ്ങളും സമുദ്രജലത്തിലും
അടിത്തട്ടിലെ ചെളിയിലും കലരുന്നു. നാം കൃ
ഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ,
വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന
രാസവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ സമുദ്രങ്ങളിൽ
എത്തുന്നതിനും അവ പിന്നീട് ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിൽ
കൂടി മത്സ്യങ്ങളിലും ഒടുവിൽ മനുഷ്യരിലേക്കും
എത്തിച്ചേരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം

ഉപയ�ോഗശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്
ബ�ോട്ടിലുകൾ ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതും ഇതേ
(ശേഷം 35 ാം പേജില്)

*ഗവേഷണ വിദ്യാര്ഥി, സ്കൂള് ഓഫ് എന്വയേണ്മെന്റല് സയന്സ്, മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വകലാശാല, ക�ോട്ടയം
ഫ�ോണ്: 9496464097
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നമ്മുടെ അറിവില്പെട്ടിടത്തോളം ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയില് ജലം
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരേയ�ൊരു ഗ്രഹം ഈ ഭൂമി മാത്രമാണ്.

ഭൂമിയിലെ ജീവജലം
ഇ. അബ്ദുള് ഹമീദ്*

ഭൂ

മി രൂപപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം 460 ക�ോടി (4.6
ബില്യന്) വര്ഷമായി എന്നു കണക്കാക്കു
ന്നു. അഗ്നിപര്വതങ്ങളാല് പ�ൊതിഞ്ഞ ഒരഗ്നി
ഗ�ോളമായിരുന്ന ഭൂമിയില്നിന്ന് ധാരാളം വാത
കങ്ങള് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കാം.
വാതകങ്ങളില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈഡ്രജനും
ഓക്സിജനും ചേര്ന്നു വെള്ളമുണ്ടായി എന്നു
കരുതാം. ഭൂമിയില് എങ്ങനെ വെള്ളമുണ്ടായി
എന്ന ച�ോദ്യത്തിന് പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും ശാസ്ത്ര
ജ്ഞര് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയില്
പ്രബലമായവ രണ്ടെണ്ണമാണ്.

രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങള്

വാതക�ോത്സര്ജന സിദ്ധാന്തം (Outgasing
Theory) : ഭൂമിയുടെ രൂപീകരണകാലത്ത്
നിരവധി പദാര്ഥങ്ങള് അതില് അകപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇവ മധ്യഭാഗത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചൂടും മര്ദവും
വര്ധിച്ചതുമൂലം പല പ�ൊട്ടിത്തെറികളും ഉണ്ടായി.
ഇത്തരം സ്ഫോടനങ്ങള്മൂലം പുറത്തേക്ക് വിസ

ര്ജിക്കപ്പെട്ട വാതകങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൈ
ഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേര്ന്നു വെള്ളമുണ്ടായിയെ
ന്നതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാതല്.

*മുന് സയന്റിസ്റ്റ്, സെന്റര് ഫ�ോര് വാട്ടര് റിസ�ോഴ്സസ് ഡവലപ്മെന്റ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ക�ോഴിക്കോട്.
ഫ�ോണ്: 9447020111
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ഭൗമേതര ഉല്പത്തി സിദ്ധാന്തം
(Extra -terrestrial Origin Theory) :

വായുമണ്ഡലം

ഭൂമിയുടെ ശൈശവദശയില് അതില്
വന്നുപതിക്കുകയും അതിന�ോട് കൂട്ടി
ജൈവമണ്ഡലം
യിടിക്കുകയും ചെയ്ത ഭൗമേതര വസ്തു
ക്കളില്നിന്ന് വെള്ളം ഭൂമിയിലെത്തി
എന്നതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം.
ശിലാമണ്ഡലം
മേല്പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തങ്ങളില് ഏതെ
ജലമണ്ഡലം
ങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടും ചേര്ന്നത�ോ മറ്റേ
തെങ്കിലുമ�ോ കാരണങ്ങളാലാകാം
ഭൂമിയില് വെള്ളമുണ്ടായത്.
ഏകദേശം 380 ക�ോടി വര്ഷങ്ങ
പാരിസ്ഥിതിക മണ്ഡലങ്ങള്
ള്ക്കുമുമ്പ് ഭൂമി തണുക്കുവാന് തുടങ്ങി.
ജലബാഷ്പം ഘനീഭവിച്ച് വെള്ളമായി.
പിന്നെ, അനേകവര്ഷം പേമാരിയുടെ കാലമാ
വായു, ജല, ശിലാമണ്ഡലങ്ങള്
യിരുന്നു. താഴ്ന്നസ്ഥലങ്ങളിലും ശിലകളുടെ
ഭൂമിയുടെ മൂന്നില് രണ്ടുഭാഗവും ജലാവരണ
അറകളിലും വെള്ളം നിറയുകയും കടലും തടാ
മാണ്. ആദ്യം മുതല്ക്കേ വെള്ളം സദാ സഞ്ചരിച്ചു
കങ്ങളും പുഴയും രൂപംക�ൊള്ളുകയും ചെയ്തു.
ക�ൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സഞ്ചാര(movement)ത്തിന്

വെള്ളം, വെള്ളം സര്വത്ര...

ഭൂമിയിലെ ജലസമ്പത്ത് എങ്ങനെ എവിടെയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ന�ോക്കുക.

ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തിന്റെ അളവ്
സ്രോതസ്സ്

വിസ്തീര്ണം
(മില്യന് ച.കി.മീ.)

ആകെ ജലത്തിന്റെ ശുദ്ധജലം
ശതമാനം
(ശതമാനം)

സമുദ്രം, കടലുകള്

361.30

96.50

-

പ്ലവഹിമാദ്രികള്, സ്ഥിര ഹിമഭൂമി

16.00

1.74

68.60

ഭൂഗര്ഭജലം
i) ശുദ്ധജലം
ii) ലവണജലം

134.80
134.80

0.76
0.93

30.10
-

മണ്ണിലെ ജലം

82.00

0.0012

0.05

ഹിമക്കട്ടകള്, മഞ്ഞ്

0.30

0.025

0.91

തടാകങ്ങള്
i) ശുദ്ധജല തടാകങ്ങള്
ii) ലവണജല തടാകങ്ങള്

1.20
0.80

0.007
0.006

0.026
-

ചതുപ്പുകള്

2.70

0.0008

0.03

നദികള്

148.80

0.0002

0.006

അന്തരീക്ഷ ജലം

510.00

0.001

0.04

ജൈവവസ്തുക്കളിലെ ജലം

510.00

0.0001

0.003

ആകെ ജലം

510.00

100

ആകെ ശുദ്ധജലം

148.80

2.50
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അനുഗുണമായി ഖര- ദ്രാവക - വാതകാവസ്ഥ
കളില് നിരന്തരം മാറ്റംവന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഭൂമിയില് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലായാണ് വെള്ള
ത്തിന്റെ സഞ്ചാരം. വായുമണ്ഡലം (atmosphere),
ജലമണ്ഡലം (hydrosphere), ശിലാമണ്ഡലം
(lithosphere) എന്നിവയാണവ.
വായുമണ്ഡലത്തില് ഏതാണ്ട് 15 കി.മീ.
വരെയും ശിലാമണ്ഡലത്തില് 1000 മീ. വരെയും
മാത്രമേ ജലാംശമുള്ളൂ. ഭൂമിയില് ആകെയുള്ള
വെള്ളത്തിന്റെ നൂറില് ഒരുഭാഗം അന്തരീക്ഷത്തി
ലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ജലസംഭരണി ഭൂമിതന്നെ
യാണ് എന്നതുക�ൊണ്ട് പരമാവധി മഴവെള്ളം
ഭൂമിക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടണമെന്ന് പറയാ
റുണ്ട്. എത്ര കടത്തിവിട്ടാലും ശരാശരി 1000
മീറ്ററിനുള്ളില് മാത്രമേ സംഭരണവും സഞ്ചാരവും
സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ആഴത്തിലേക്ക് പ�ോകു
ന്തോറും ശിലാവസ്തുക്കളുടെ സാന്ദ്രത കൂടിവരു
ന്നതിനാല് ജലസഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുന്നു.
ആകെയുള്ള ഭൂഗര്ഭജലത്തിന്റെ പകുതിയി
ലേറെയും ലവണജലമാണ്. ഇത് ആകെ ജല
ത്തിന്റെ 0.93 ശതമാനം വരും. ഭൂഗര്ഭത്തിലുള്ള
ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അളവ് 0.76 ശതമാനമാണ്.
ഇത് ഭൂമിയില് ആകെ ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ
30.10 ശതമാനമാണ്. മനുഷ്യന് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താ
നാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സും
ഇതുതന്നെ.

വ്യത്യസ്തതരം ജലസ്രോതസ്സുകള്

മഴ, മഞ്ഞ്, ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകള്

കടലിലാണ് മഴ കൂടു

കേരളമെന്ന 'മഴ'യാളം
ഇനം

സമുദ്രം

കര

തല് പെയ്യുന്നതെന്ന്
ഇവിടെ ക�ൊടുത്ത പട്ടി വിസ്തീര്ണം (ച.കി.മീ.)
361,3 മില്യന് 148,8മില്യന്
കയില്നിന്ന് കാണാവു
1270
800
ന്നതാണ്. കടലില് പ്രതി വര്ഷപാതം (പ്രതിവര്ഷം- മി.മീ.)
വര്ഷം 1270 മില്ലീമീറ്ററും ബാഷ്പീകരണം (പ്രതിവര്ഷം- മി.മീ.)
1400
484
കരയില് 800 മില്ലീമീറ്ററും
ആണ് ശരാശരി മഴ. അപ്പോള് ഭൂമിയിലെ ശരാശരി വാര്ഷിക മഴ 1035 മില്ലീമീറ്റര് ആയിരിക്കും.
കേരളത്തില് പ്രതിവര്ഷം ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി മഴ 3107 മില്ലീമീറ്റര് ആണ്. ഇത് ആഗ�ോള
ശരാശരി മഴയുടെ മൂന്നു മടങ്ങാണെന്ന് കാണാം.
ഒക്ടോബര് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
(31 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

സമുദ്രങ്ങളിലാണ്. മനുഷ്യന്റെ പല നേട്ടങ്ങ
ള്ക്കും കാരണമായ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ നാശ
ത്തിനും കാരണമാകുമ�ോ എന്ന ഉത്കണ്ഠയി
ലാണ് ശാസ്ത്രല�ോകം. ചെറിയ തരികളായി

സമുദ്രങ്ങളെയും തടാകങ്ങ
ളെയും അരുവികളെയും ഭൂജ
ലത്തെയും മണ്ജലത്തെയും
അന്തരീക്ഷ ഈര്പ്പത്തെയും
കൂട്ടിയിണക്കുന്ന പ്രക്രിയയാ
ണ് ജലചക്രം.
എന്നിവയിലൂടെ അല്ലാതെ ഭൂമിക്കുള്ളില്
രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൂജലവുമുണ്ട്. ഊറല്പാ
റകള് (sedimentry rocks) രൂപപ്പെട്ട പ്പോള്
അതിനുള്ളില് അകപ്പെട്ടുപ�ോയ ജലമാണി
ത്. ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷില് connate water
എന്നു വിളിക്കുന്നു. രാസപ്രവര്ത്തനങ്ങളു
ടെ ഭാഗമായി ഭൂമിക്കുള്ളില് ഉണ്ടാവുകയും
അഗ്നിപര്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരികയും
ചെയ്യുന്ന ജലം മറ്റൊന്നാണ്. Juvenile water
എന്നാണിതിന്റെ പേര്. ഈ രണ്ടുതരം
ജലവും അളവില് കുറവും ഉത്ഭവത്തില്
തന്നെ അമിത ലവണമയവും ഉള്ളതായ
തിനാല് ഉപയ�ോഗയ�ോഗ്യമല്ല.
വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജല
ത്തിന്റെ സഞ്ചാരം (hydrologic cycle) സങ്കീ
ര്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ജലചക്രത്തി
ലെ ഓര�ോ ഘട്ടത്തിലുമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ
സംഭാവ്യതയും സഞ്ചാരവും പ്രവചിക്കുന്നതും
തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതും ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംബ
ന്ധിച്ചേടത്തോളം ശ്രമകരമായ ഒരു പ്രവ
ര്ത്തനമാണ്.
ജലസഞ്ചാര ചക്രത്തിന് കാരണമായ
രണ്ടു ബലങ്ങളാണ് ചൂടും ഭൂഗുരുത്വബല
വും. ഇവയുടെ സ്വാധീനത്താല് അന്തരീക്ഷ
- ജല - ശിലാമണ്ഡലങ്ങളില് വെവ്വേറെയും
ആ മണ്ഡലങ്ങള് തമ്മിലും നടക്കുന്ന തുട
ര്ച്ചയായ ജലപ്രവാഹമാണ് ജലചക്രം.
സമുദ്രങ്ങളെയും തടാകങ്ങളെയും അരുവി
കളെയും ഭൂജലത്തെയും മണ്ജലത്തെയും
അന്തരീക്ഷ ഈര്പ്പത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കു
ന്ന ഒര�ൊറ്റ ആഗ�ോള പ്രക്രിയയാണിത്. ഈ
പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കമ�ോ ഒടുക്കമ�ോ കാണാ
നാകില്ല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

എണ്ണയില് കുളിച്ചുനില്ക്കുന്ന കടല്പ്പക്ഷി

മാറുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സമുദ്രജീവികളുടെ ഉള്ളിൽ
എത്തുകയും അവയുടെ മരണകാരണമാവുക
യും ചെയ്യുന്നു. പസിഫിക് സമുദ്രത്തിൽ രൂപ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യക്കൂമ്പാരം ഒരു ദ്വീപിന്
സമാനമായി ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. ദ
ഗ്രേറ്റ് പസിഫിക് ഗാർബേജ് പാച്ചിന് അമേ
രിക്കയിലെ ടെക്സാസ് നഗരത്തിന്റെ ഇരട്ടി
വലിപ്പമുണ്ടത്രേ!
ഇനിയും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത അനേകം
സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ കലവറയാണ് സമു
ദ്രങ്ങൾ. ഈ ഭൂമിയിലെ ഓര�ോ സൂക്ഷ്മജീവിക്കും
അതിന്റെതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. മനുഷ്യൻ
സൃഷ്ടിച്ച, ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന, പാരിസ്ഥിതി
കാഘാതങ്ങൾ മറികടന്ന് സമുദ്രങ്ങളെ പൂർ
വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയെന്നത് ഒരു
ഭഗീരഥപ്രയത്നം തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും
പുറത്തേക്കെറിയുന്ന ഓര�ോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബ�ോട്ടിലും
ഒടുവിലെത്തുന്നത് സമുദ്രത്തിലേക്കാണെന്ന,
കൃഷിയിടങ്ങളിൽനിന്നും വ്യവസായശാലക
ളിൽനിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ
അവസാനമെത്തുന്നത് മനുഷ്യനിലേക്കാണെ
ന്ന ചിന്ത സമുദ്രത്തെയും അതുവഴി ഭൂമിയെയും
മലിനമാക്കുന്നതിൽനിന്ന് പിറക�ോട്ട് പ�ോകുവാന്
നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതാം.
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കുളങ്ങളിലും പാടങ്ങളിലും കണ്ടുപരിചയമുള്ള ആമകളുടെ കുടുംബത്തിൽപെട്ട
കടൽവാസിയാണ് കടലാമകള്.

കടലാമകൾ
അൽ ബാദുഷ്*

വി

വിധതരം ആവാസവ്യവസ്ഥക
ളാൽ സമ്പന്നമാണ് കേരളം.
പലതരം കാടുകളും പുൽമേടുകളും
തണ്ണീർത്തടങ്ങളും മലനിരകളുമെല്ലാം
അതിൽ പെടും. കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേ
യറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ നീണ്ടു
കിടക്കുന്ന, വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ
പ�ോകുന്ന ഒരു ജൈവവൈവിധ്യസ
മ്പന്ന മേഖലയാണ് കടൽത്തീരം.

ഉരഗവര്ഗത്തില് പെട്ട കടലാ
മകള്

നമ്മുടെ കടല്ത്തീരത്തേക്ക് പ്രജ
നനത്തിനായി വിരുന്നുവരുന്ന, ധാരാളം
പ്രത്യേകതകളുള്ള അതിഥികളാണ്

പച്ചക്കടലാമ

കടലാമകൾ. ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം
സമയവും കടലിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന
തുക�ൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് കടലാമകൾ
എന്നു പേര് വന്നത്. പാമ്പും മുതലയും
ഓന്തും അടങ്ങുന്ന ഉരഗവിഭാഗത്തി
ലാണ് കടലാമകളും ഉള്പ്പെടുന്നത്.
ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ജീവൻ ഉണ്ടാ
കുന്നത് കടലിലെ വെള്ളത്തിലാണ്.
പരിണാമപ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി
കരയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള വിവിധ അനു
കൂലനങ്ങൾ ആർജിച്ച ജീവികൾ
പതുക്കെ കരയിലേക്ക് കയറിത്തുടങ്ങി.
അത്തരത്തിൽ, കരയിലേക്ക് വരികയും
വിജയകരമായി കരയിൽ ജീവിക്കുക
യും ചെയ്ത നട്ടെല്ലുള്ള ആദ്യജീവിവർ
ചുണ്ടന് കടലാമ
*നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ, മൈസൂരു, കര്ണാടക
ഫ�ോണ്: 9656637337
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ശാസ്ത്രകേരളം

നിങ്ങള്ക്കറിയാമ�ോ?
•
•
•

•
•
•
•

ഏഴ് ഇനം കടലാമകളാണുള്ളത്. അതിൽ അഞ്ചിനം ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെ
ട്ടിട്ടുണ്ട്.
കടുത്ത വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളാണ് കടലാമകൾ. 1000 മുട്ട വിരി
ഞ്ഞാൽ ഒരു കടലാമ മാത്രമേ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ.
ലെതർബാക്ക് ഇനത്തിൽപെട്ട
കടലാമകൾക്ക് പരമാവധി 900
കില�ോഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ടാ
വാറുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു
കാട്ടുപ�ോത്തിന്റ ഭാരത്തിന്
തുല്യമാണ്!
കടലാമകൾക്ക് ത�ോടിന്റെ
ഉള്ളിലേക്ക് തല വലിക്കാൻ
കഴിയില്ല.
കടലാമയുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ക�ോഴിമു
ട്ടയുടേതുപ�ോലെ കട്ടിയുള്ള
ലെതര്ബാക്ക് കടലാമ
ത�ോട് ഇല്ല.
കടലാമകൾ കണ്ണീര�ൊഴുക്കാ
റുണ്ട്. അതു സങ്കടംക�ൊണ്ടല്ല, ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അമിതമായി ഉള്ളിലെത്തുന്ന ഉപ്പ്
കണ്ണിനടുത്തുള്ള ഉപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾവഴി പുറന്തള്ളുന്നതിനാണ്.
കടലാമയ്ക്ക് ഒരു തവണ ശ്വാസമെടുത്താൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ
കഴിയാനാകും.

ഗമാണ് ഉരഗങ്ങൾ. ഏകദേശം 250 മില്യന് (1
മില്യന് = 106) വർഷം മുമ്പാണ് ഭൂമിയിൽ ഉരഗ
വര്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അനേകായിരം വർഷ
ങ്ങൾക�ൊണ്ട് നടന്ന പരിണാമപ്രക്രിയയില്
കടലിനെയും കരയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
ജീവിവർഗമാണ് കടലാമകൾ.
കടലിൽ ജീവിക്കാൻ അനുയ�ോജ്യമായ ധാരാളം
അനുകൂലനങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കട്ടിയുള്ള
പരന്ന പുറന്തോടുകൾ ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് രക്ഷ
പ്പെടുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം വെള്ളത്തിൽ വേഗത്തില്
സഞ്ചരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. മുൻകാലുകൾ
തുഴകൾപ�ോലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടതിനാല് അതിവേഗം
വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും പിൻകാലുകൾ

ഉപയ�ോഗിച്ച് ദിശ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.

കരയിലെത്തിയശേഷം കടലിലേക്ക്
മടങ്ങിയ ജീവിവര്ഗം

കടലാമകളുടെ ഘ്രാണശക്തി വളരെ മികച്ച
താണ്. വായ ചെറുതായി തുറന്ന് നിരന്തരമായി
വായിലൂടെ വെള്ളം കയറ്റി പുറത്തേക്കുവിട്ടാണ്
അവ മണംപിടിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തു
ന്നതും മണത്തിലൂടെയാണ്. കടലാമയുടെ
ഇനത്തിനനുസരിച്ച് കടൽപ്പുല്ലുകൾ, കടൽച്ചൊ
റി (ജെല്ലി ഫിഷ്), പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, സ്പോഞ്ചുകൾ
(ശേഷം 50 ാം പേജില്)
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ഒക്ടോബര് 2020
മഹാമാരികള് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ക്വിസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഉത്തരങ്ങള് ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് കിട്ടത്തക്കവിധം editorsk12@gmail.com എന്ന
വിലാസത്തില് അയക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, പിന്കോഡ്,
സ്കൂള് വിലാസം, എന്നിവ എഴുതുമല്ലോ.
എല്ലാ ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കും ശരിയുത്തരം അയച്ചുതരുന്ന സ്കൂ
 ള് വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കി
ട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം നല്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോള് സ്കൂളുകള് പ്രവര്ത്തിക്കാത്തതിനാല്
അര്ഹരായവര്ക്ക് സമ്മാനങ്ങള് വീട്ടിലേക്കാണ് അയക്കുക. അതിനാല് പിന്കോഡ്
ഉള്പ്പെടെയുള്ള വീടിന്റെ വിലാസം എഴുതാന് വിട്ടുപ�ോകരുത്. അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്ക്
മുമ്പായി സമ്മാനങ്ങള് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9497301073 എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. എല്ലാറ്റിനും ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന
അത്തരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്ത് ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
സമ്മാനങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

1 ഏതെങ്കിലും ഒരു ര�ോഗം അനിയന്ത്രിതമായി
പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോള് അതിനെ എപ്പിഡെ
മിക് (epidemic) എന്നും അത് ക�ോവിഡ്-19
പ�ോലെ ല�ോകമാകെ വ്യാപിക്കുന്നുവെങ്കില്
പാന്ഡമിക് (pandemic) എന്നും പറയുന്നു.
എന്നാല് ഡങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി തുടങ്ങിയവ
പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു പരിധിക്കുള്ളില്മാത്രം
സമൂഹത്തില് വ്യാപിക്കുന്നവയാണ്. ഇവയ്ക്ക്
പറയുന്ന പേരെന്ത്?
14
ാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇറ്റലിയില്നിന്ന് പടര്ന്നു
2
പിടിച്ച ഒരു മഹാമാരി യൂറ�ോപ്പിലെ പല
നഗരങ്ങളെയും നാമാവശേഷമാക്കി. പ്രദേശ
ത്തെ ജനസംഖ്യ പകുതിയ�ോളം കുറയാനിട
യാക്കിയ ഇത് ‘ബ്ലാക് ഡെത്ത്’ എന്നറിയപ്പെ
ട്ടു. ഇതിന്റെ ര�ോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്
1894 ലാണ്. ഏതാണീ ര�ോഗം?
3 മാനവചരിത്രത്തില് മഹാമാരികള് ഉണ്ടാക്കിയ
പ്രശ്നങ്ങള് പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരവധി സാഹിത്യ
സൃഷ്ടികള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ന�ൊബേല് സമ്മാന
ജേതാവായ ക�ൊളംബിയന് സാഹിത്യകാരന്
ഗബ്രിയേല് ഗാര്സിയ മാര്കേസിന്റെ ‘ക�ോ
ളറക്കാലത്തെ പ്രണയം’ (Love in the Time of
Cholera), ജ്ഞാനപീഠജേതാവ് കന്നഡ സാ
ഹിത്യകാരന് യു.ആര്. അനന്തമൂര്ത്തിയുടെ
‘സംസ്കാര’ എന്നീ ന�ോവലുകള് അവയില്
ചിലതാണ്. മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഇത്ത
രത്തിലുള്ള ഒരു ന�ോവലാണ് ‘വസൂരി’.
ഇതിന്റെ രചയിതാവാര്?
4 ല�ോകം മുഴുവന് പടര്ന്നുപിടിച്ചതും ര�ോഗം
വരുന്നവരില് പകുതിയ�ോ അതിലധികമ�ോ
പേര് മരിച്ചുപ�ോയിരുന്നതുമായ വസൂരി ഭൂ
മുഖത്തുനിന്ന് പൂര്ണമായും ഇന്ന് അപ്രത്യ
ക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ഈ ര�ോഗത്തിനെതിരേ
ഒക്ടോബര് - 2020
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നടത്തിയ വ്യാപകമായ കുത്തിവെപ്പായിരുന്നു
ഇതിനു കാരണം. കുത്തിവെപ്പിന്റെ (vaccination)
ഈ രീതി ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതാര്?
ഇന്ത്യയില് ജനിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഒരു
ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മലേറിയ ര�ോഗം പരത്തുന്ന
അന�ോഫെലിസ് ക�ൊതുകിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
അതിന്റെ ജീവിതചക്രം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
1902 ല് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ന�ൊബേ
ല്സമ്മാനം ലഭിക്കാനിടയാക്കിയ ഈ കണ്ടു
പിടുത്തമാണ് മലേറിയ ര�ോഗത്തെ നിയന്ത്രണ
വിധേയമാക്കാന് സഹായകമായത്. ആരാണീ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്?
എച്ച് 1 എന് 1 ര�ോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ഫ്ലുവ
ന്സ എ വൈറസുകള്ക്കെതിരേ പ്രയ�ോഗി
ക്കാന് ഒരു ഔഷധം നിര്മിക്കാനുള്ള രാസവ
സ്തുവായ ഷിക്കിമിക്ക് ആസിഡ് (shikimic acid)
ബെംഗളൂരു വിലെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞര് പശ്ചി
മഘട്ട മലനിരകളില് കാണുന്ന ചിലയിനം
മരങ്ങളില്നിന്ന് വേര്തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
‘ചൈനീസ് സ്റ്റാര് അനൈസ്’ എന്ന പഴത്തി
ല്നിന്നായിരുന്നു ഇതിനുമുമ്പ് ഈ രാസവസ്തു
നിര്മിച്ചിരുന്നത്. ഏതാണീ ഔഷധം?
ക�ോളറയടക്കമുള്ള ഛര്ദി അതിസാരര�ോഗ
ങ്ങള് മാരകമായി മാറാനുള്ള കാരണം ശരീര
ത്തില്നിന്ന് ധാരാളം ജലവും ലവണങ്ങളും
നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. ജലവും ലവണങ്ങളും
തിരിച്ചുനല്കിക്കൊണ്ടുള്ള ലളിതമായ ഒരു
ചികിത്സാരീതിയിലൂടെ ഇത്തരം ര�ോഗാവസ്ഥ
യുടെ 90 ശതമാനത്തിലധികവും നമുക്ക്
അതിജീവിക്കാനാവും. ഈ ചികിത്സാരീതിയു
ടെ പേരെന്ത്?
ഇഞ്ചക്ഷന് സൂചികള് പങ്കിടുന്നതിലൂടെയും
ലൈംഗികബന്ധത്തിലൂടെയും ര�ോഗം ബാധിച്ച

ശാസ്ത്രകേരളം
അമ്മയില്നിന്ന് പ്രസവസമയത്ത് കുഞ്ഞി
ലേക്കും പകരുന്ന ര�ോഗമാണ് എയ്ഡ്സ്.
ഇതിന് കാരണമായ ഹ്യൂമണ് ഇമ്മ്യൂണ�ോ
ഡെഫിഷ്യന്സി വൈറസ് (HIV) ഏതു വി
ഭാഗത്തില്പെടുന്ന വൈറസാണ്?
9 1850 കളില് ലണ്ടനില് ക�ോളറ ര�ോഗം പ�ൊ
ട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോള് അതിന്റെ കാരണം മലിന
വായുവാണെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്.
മലിനമായ ജലമാണ് ഈ ര�ോഗം പരത്തുന്ന
തെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ഡ�ോക്ടറായിരുന്നു.
പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത്
വലിയ മാറ്റങ്ങള്ക്കിടയാക്കിയ ഈ കണ്ടെ
ത്തല് നടത്തിയ ഡ�ോക്ടര് ആരായിരുന്നു?
ക�ോവിഡ്
-19 ര�ോഗമുണ്ടാക്കുന്ന SARS
10
-CoV-2 വൈറസ് ക�ൊറ�ോണ കുടുംബത്തി
ല്പെട്ട ഒരു വൈറസാണ്. 2002 ല് ചൈനയില്
പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സാര്സ് ര�ോഗവും 2012 ല്
ഉണ്ടായ മെര്സ് ര�ോഗവും ഇതേ കുടുംബ
ത്തില്പെട്ട വൈറസുകളുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
മെര്സ് ര�ോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത
രാജ്യമേതാണ്?
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ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര് 2020 :
ഉത്തരങ്ങള്
1 കാറ്റഗറി-2. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില് പ്രവ
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ര്ത്തിച്ചുവരുന്ന പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ
സംഘടനയായ ഐ.യു.സി.എന്. (International
Union for Conservation of Nature) ദേശീയ�ോ
ദ്യാനങ്ങളെ ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തി
യിരിക്കുന്നത്. സംരക്ഷിത മേഖലകളെ 1
മുതല് 6 വരെയുള്ള കാറ്റഗറിയായാണ് തരം
തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
2 ജിം ക�ോര്ബറ്റ് ദേശീയ�ോദ്യാനം. ഇന്ത്യ
യിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീ
യ�ോദ്യാനമായ ഇത്
ഇന്നത്തെ ഉത്തരാഖണ്ഡ്
സംസ്ഥാനത്ത് 1936
ലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
3 ഖാസിരംഗ ദേശീയ�ോദ്യാനം. ഒറ്റക്കൊ
മ്പന് കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ എണ്ണംക�ൊണ്ട് പ്രശ
സ്തമായ ഈ ദേശീയ�ോദ്യാനം അസമിലാണ്.
ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കടുവകളുള്ള
ത് ഈ ഉദ്യാനത്തിലാണ്.
4 ഗീര് ദേശീയ�ോദ്യാനം. വംശനാശഭീഷണി
നേരിടുന്ന ഏഷ്യന് സിംഹങ്ങളെ കാണാ
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വുന്ന ഒരേയ�ൊരു സ്ഥലം ഗുജറാത്തിലുള്ള
ഈ ദേശീയ�ോദ്യാനമാണ്.
സുന്ദര്ബന് ദേശീയ�ോദ്യാനം. ല�ോക
ത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടല്ക്കാടുകള്
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ ദേശീയ�ോദ്യാനം പശ്ചി
മബംഗാളിലാണ്.
കാഞ്ചന്ജംഗ ദേശീയ�ോദ്യാനം. ഹിമാ
ലയത്തിന്റെ മടിത്തട്ടില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ
ദേശീയ�ോദ്യാനമാണ് ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി
മിശ്രിത പൈതൃകപ്പട്ടികയില് ഇടംപിടിച്ചത്.
ബന്ദിപ്പൂര് ദേശീയ�ോദ്യാനം. ആനകളുടെ
സംരക്ഷണകേന്ദ്രമെന്ന നിലയില് ദക്ഷിണേ
ന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ദേശീയ�ോദ്യാ
നം കര്ണാടകയിലാണ്.
ഇരവികുളം ദേശീയ�ോദ്യാനം. വംശനാ
ശഭീഷണി നേരിടുന്ന വരയാടുകളെ സംര
ക്ഷിക്കാനായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം
താലൂക്കില് തുടങ്ങിയ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേ
തമാണ് 1979 ല് ഈ പേരിലുള്ള ദേശീയ�ോ
ദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്.
സൈലന്റ് വാലി. ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരി
തവനങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഈ ദേശീയ�ോ
ദ്യാനം പാലക്കാട് ജില്ലയില് പശ്ചിമഘട്ടത്തി
ന്റെ ഭാഗമായിവരുന്ന പ്രദേശത്താണ്
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
പെരിയാര് ദേശീയ�ോദ്യാനം. ഇടുക്കി,
പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലായി കിടക്കുന്ന ഈ
ദേശീയ�ോദ്യാനം ആനകളുടെയും കടുവകളു
ടെയും സംരക്ഷണകേന്ദ്രമാണ്.

ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര് 2020

സമ്മാനാര്ഹരായ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്
1. സി.ബി.നിള, 9 ാം ക്ലാസ് ഇ, ജി.വി.ജി.എച്ച്.

എസ്.എസ്.ചിറ്റൂര്, പാലക്കാട് - 678 101
ച�ോഴന് വീട്, പി.ഒ. പനയൂര്, പുല്പ്പള്ളി,
പാലക്കാട് -678 552 ഫ�ോണ്: 9495783096
2.	തേജസ് പി.ദിനേശ്, 10 ാം ക്ലാസ്, ഐ.ജെ.
എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ക�ൊട്ടിയൂര്, പി.ഒ.ക�ൊട്ടിയൂര്,
കണ്ണൂര് -670 651, പാല�ോളിക്കല് ഹൗസ്, പി.ഒ.
ക�ൊട്ടിയൂര്, കണ്ണൂര് - 670 651
	ഫ�ോണ് : 9446165612

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി
വിന�ോദ് അഴിഞ്ഞിലം, മുരളി നിവാസ്,
പാറമ്മല്, പി.ഒ.അഴിഞ്ഞിലം,
ഫ�ോണ് : 9847338855

എം.പി.സനില്കുമാര്
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ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ തനിമകളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ധാരാളം
അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ട്; ഒപ്പം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ലേഖന
പരമ്പര ഈ ലക്കം മുതല് ആരംഭിക്കുന്നു.
ഭരണഘടനയുടെ വിവിധ വ്യവസ്ഥകളുടെ ഉള്ളിലേക്കു കടക്കാനുള്ള
താക്കോല്ദ്വാരമാണ് മുഖവാചകം.

ഭരണഘടനയുടെ
മുഖവാചകം
ഡ�ോ.എ.സുഹൃത്കുമാര്*

ഭ

രണഘടനയുടെ മുഖവാചകമാണ് ഇവിടെ
ക�ൊടുത്തത്. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയില് 85 വാക്കു
കള് ഉള്പ്പെട്ടതും വിവിധ വാക്യാംശങ്ങള് കൂട്ടി
ച്ചേര്ത്തതുമായ ഒരു സങ്കീര്ണ വാക്യമാണിത്.
1976 ല് 42 ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ
ഭാഗമായി ഉള്പ്പെടുത്തിയ നാലു വാക്കുകള്
കൂടി ചേര്ത്താല് ഇതില് 89 വാക്കുകളുണ്ട്.
ഇത�ൊരു ആമുഖക്കുറിപ്പല്ല. കാരണം ഇത് ഭര
ണഘടനയുടെ അവിഭാജ്യഭാഗം തന്നെയാണ്;
അതില്നിന്ന് വേറിട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. മുഖവാചകം
ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേ
ശികയാണ്.
എന്നാല്, ഭരണഘടനയുടെ ഇതരഭാഗങ്ങള്
എന്നപ�ോലെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വാദിച്ച് ന്യായാന്യാ
യം സ്ഥാപിക്കാന് അനുവാദമുള്ള വാചകമല്ലിത്.
ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളുടെ ഉള്ളടക്കവും
അര്ഥവ്യാപ്തിയും സാധൂകരണവും തിരിച്ചറിയാ
നുള്ള മുന്നുപാധിയാണ് മുഖവാചകം. എന്നാല്
ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സംഗ്രഹമ�ോ സമാഹരണമ�ോ
ആവര്ത്തനമ�ോ അല്ല മുഖവാചകം. മുഖവാച
കത്തിന് ഭരണഘടനാവായനയില് പ്രസക്തവും
പ്രധാനവുമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്.

*റിട്ട. നിയമ അധ്യാപകന്, ഗവ. ല�ോ ക�ോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
ഫ�ോണ്: 9446981571
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'ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം...'

പാര്ലിമെന്റ് എന്ന ചവിട്ടടിയും (അടിത്തറ)
കാര്യനിര്വഹണവിഭാഗമെന്ന കൈകളും (ചുവരു
കള്) നീതിന്യായ ക�ോടതികളെന്ന തലച്ചോറും
(മേല്പുര) ആയ ഒരു ബൃഹദ്രൂപമാണ് ഭരണഘ
ടന. ഇത്തരമ�ൊരു ഭരണഘടനയുടെ അവകാ
ശികള്, ഉടമസ്ഥര്, ഗുണഭ�ോക്താക്കള് ആരാണ്?
ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുകയും
നിയമവാക്കുകള് പ്രദാനംചെയ്യുകയും ചെയ്തത്
ആരാണ്? ഈ ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഉത്തരം ഇന്ത്യ
യിലെ ജനങ്ങളായ ‘നാം’ എന്നാണ്. അതാണ്
ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യവാക്യമായ മു
ഖവാചകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം. ഭരണഘടനയുടെ
പരിരക്ഷകരും പരിപാലകരും പ്രയ�ോക്താക്കളും
ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നമ്മളാണ്.
ഇന്ത്യയെന്ന രാഷ്ട്രം, ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ
ഘടനയും രൂപീകരണവും, പൗരന്മാരുടെ അടി
സ്ഥാന അവകാശങ്ങള്, ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും
ജനതയുടെയും ഭാവി എന്നിവയാണ് മുഖവാച
കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ശരിയാംവണ്ണം മുഖവാചകം
വായിക്കുമ്പോള്, അതിലെ ചില പദങ്ങളെങ്കിലും
ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളടക്കത്തില് മറ്റൊരിടത്തും
നിര്വചിക്കുകയ�ോ വിശദീകരിക്കുകയ�ോ ചെയ്തി
ട്ടില്ലാത്ത മൂര്ത്തമായ പദങ്ങളാണെന്നും അവ

മുഖവാചകം ജനിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം

ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം ഭരണഘടനാനി

ര്മാണസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് 1946 ഡിസംബര് 13 ന്
ജവഹര്ലാല് നെഹ്റുവാണ്. പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യവാക്യത്തില് രാഷ്ട്രത്തെ മതനി
രപേക്ഷ, സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്, ഫെഡറല്, ജനാധിപത്യ, പരമാധികാര രാഷ്ട്രം എന്ന്
നിര്വചിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് കെ.ടി.ഷാ
ആയിരുന്നു. ഭരണഘടനാ നിര്മാണസഭയുടെ ചര്ച്ചകളെ തുടര്ന്ന് മുഖവാ
ചകം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് 1947 ജനുവരി 22 നാണ്.
മുഖവാചകത്തിന്റെ മൂലരൂപം കൈയെഴുത്ത് (കാലിഗ്രാഫി) പ്രതിയായി
ദേവനാഗരി ലിപിയില് തയ്യാറാക്കിയത് പ്രേം ബിഹാരി നരെയിന് റയ്സദ
യും മുഖവാചകത്തിന് ചിത്രീകരണം ചേര്ത്തത് ‘വിശ്വഭാരതി'യിലെ ല�ോക
പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരന് ബിയ�ോഹര് റാംമന�ോഹര് സിന്ഹയും ആയിരുന്നു.
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സ്വയം വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണെന്നും അറിയാ
നാകും.

വ്യക്തിയുടെ അന്ത
സ്സും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ
അഖണ്ഡതയും പൗ
രര്ക്കിടയില് സാ
ഹ�ോദര്യം പുലര്ത്തു
ന്നതുമായിരിക്കണം
ഭാവിഭാരതം എന്നാ
ണ് ഭരണഘടനയു
ടെ മുഖവാചകം പ്ര
ഖ്യാപിക്കുന്നത്.

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഘടനയും രൂപവും

അഞ്ചു പദങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഘടനയും
രൂപവും വ്യവസ്ഥാപന(institutionalisation)വും
വ്യക്തമാക്കാന് മുഖവാചകത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തി
യിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ പരമാധികാര (സ്വയം നിര്ണ
യാധികാരം) സ്ഥിതിസമത്വ (സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്)
മതനിരപേക്ഷ (സെക്യുലര്) ജനാധിപത്യ (ഡമ�ോ
ക്രാറ്റിക്) റിപ്പബ്ലിക് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അതി
ലുള്ളത്. ഇവയില് മതനിരപേക്ഷത, സ്ഥിതിസ
മത്വം എന്നീ രണ്ടു വാക്കുകള് ഭരണഘടനാ
നിര്മാണസഭയില് തന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടവയാ
ണെങ്കിലും മൂലരൂപത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പിന്നീട്, പാര്ലിമെന്റ് ഈ വാക്കുകള് മുഖവാ
ചകത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഈ ഓര�ോ വാക്കും
നാം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ശനം, വിശ്വാസം, നിഷ്ഠ, ആരാധന, സഞ്ചാരം,
അതിജീവനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സ്വതന്ത്രതയാണ്
പൗരര്ക്കുള്ളത്. എന്നാല് ഈ സ്വതന്ത്രതാവകാ
ശം പരമമായത�ോ സര്വസമ്പൂര്ണമ�ോ അല്ല.
അവ നിയമപ്രകാരമുള്ളതും യുക്തിസഹവും
കാര്യകാരണസഹിതവുമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്ക്
വിധേയമാണ്.
തുല്യതയ്ക്കുള്ള പൗരാവകാശം അന്തസ്സിനും
പദവിക്കും അവസരത്തിനുമുള്ള തുല്യതയാണ്.
നിയമത്തിനു മുമ്പിലുള്ള തുല്യതയും നിയമംമൂലം

പൗരാവകാശത്തിന്റെ ത്രിത്വം

ഇന്ത്യയിലെ പൗരര്ക്ക് ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം
ചെയ്യുന്ന മൗലിക പൗരാവകാശങ്ങള് മുഖവാ
ചകത്തില് പരാമര്ശിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രത (liberty),
തുല്യത (equality), നീതിപൂര്വകത (justice)
എന്നിവയാണ് ഈ ത്രിത്വം. ചിന്ത, ആശയപ്രകാ

പ്രേം ബിഹാരി നരെയിന് റയ്സദയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപ്പടയിലുള്ള എഴുത്തും
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ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡ
തയും സാഹ�ോദര്യവും തകര്ക്ക
പ്പെടുന്നുവ�ോ അവിടെയെല്ലാം ഭര
ണഘടനാ സംരക്ഷകരായി (സ്വയം
രക്ഷകരായി) മാറാനും പ�ൊരുതാനും
നമുക്ക് കഴിയണം. അതിന് ഈ
ഭരണഘടന നാം ആഴത്തില് പഠി
ക്കണം.

തുല്യപരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള അവകാശവും കൂടി അത്
വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തിക
വും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതിയാണ് മുഖവാചകം
പൗരര്ക്ക് ഉറപ്പുനല്കുന്നത്. പരമമായ ഈ അവ
കാശങ്ങള് നമുക്ക് എത്രകണ്ട് അനുഭവിക്കാനാ
കുന്നുവെന്നതാണ് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്.
അതിന് വിരുദ്ധമായ അനുഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകുമ്പോ
ള് നാം ഭരണഘടനയുടെ പ്രചാരകരും പരിരക്ഷ
കരുമായി മാറേണ്ടതുണ്ട്.

മുഖവാചകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ രാജ്യത്തിന്റെ
നിയമവാഴ്ചയുടെ (rule of law) അടിസ്ഥാനത്തില്
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മുഖവാചകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ച പുല
രണമെങ്കില് ഭരണഘടന നിലനില്ക്കണം. അതിന്റെ
അര്ഥം ഭരണഘടന ഒരുമാറ്റവും കൂടാതെ നില
നില്ക്കണമെന്നാണ�ോ?
ഭരണഘടനാ മുഖവാചകത്തിന് മാറ്റമാകാം.
അനുഛേദം (Article) 368 അനുസരിച്ചുള്ള പരി
ഷ്കരണ ഭേദഗതികള്ക്ക് മുഖവാചകവും വിധേ
യമാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്, 1973 ല് കേശ
വാനന്ദ ഭാരതി ‘അഭി’ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന
പ്രശസ്തമായ കേസിലെ വിധിപ്രസ്താവത്തിലൂടെ
ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങള്ക്ക്,
ഹാനി സംഭവിക്കുന്നവിധം ഭേദഗതി പാടില്ലെന്ന്
സുപ്രീംക�ോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതുകൂടി നാം
ഓര്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഭാവിഭാരതം എങ്ങനെയുള്ളതാവണം

വര്ത്തമാനകാല ഭാരതത്തെ മാത്രമല്ല ഭാവി
ഭാരതത്തെക്കൂടി മുഖവാചകം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഖണ്ഡ
തയും പൗരര്ക്കിടയില് സാഹ�ോദര്യവും പുല
ര്ത്തുന്നതായിരിക്കണം ഭാവിഭാരതം എന്നാണ്
ഭരണഘടനയുടെ മുഖവാചകം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
എവിടെയെല്ലാം എപ്പോഴ�ൊക്കെ എങ്ങനെയെല്ലാം
43
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പദപ്രശ്ന ം പൂരിപ്പിച്ച് ഇ മെയിലായിട്ടാണ് അയക്കേണ്ടത്. ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു

മുമ്പ് കിട്ടത്തക്കവിധം അയക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്,
സ്കൂള് വിലാസം, പിന്കോഡ് എന്നിവ എഴുതാന് വിട്ടുപ�ോകരുത്. ശരിയായ ഉത്തരം
അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം നല്കു
ന്നതാണ്. ഇപ്പോള് സ്കൂളുകള് പ്രവര്ത്തിക്കാത്തതിനാല് അര്ഹരായവര്ക്ക് വീട്ടിലേ
ക്കാണ് സമ്മാനങ്ങള് അയക്കുക. അതിനാല് പിന്കോഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വീടിന്റെ
വിലാസം എഴുതാന് വിട്ടുപ�ോകരുത്. സമ്മാനങ്ങള് അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് കിട്ടിയില്ലെ
ങ്കില് 9497532049 എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അത്തരം
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്ത ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്മാന
ങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
ഉത്തരങ്ങള് അയക്കേണ്ട ഇ മെയില് വിലാസം : editorsk12@gmail.com

വലത്തോട്ട്
1 മനുഷ്യശരീരത്തില് ചിപ്പുകള് ഘടിപ്പിച്ച് കമ്പ്യൂട്ട
റുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന, പാതിയന്ത്ര
വും പാതി മനുഷ്യനുമായ ആളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന
പദം.
3 പദപ്രശ്നം, കുരുക്കഴിക്കാം, മാന്ത ്രികചതുരം, സുഡ�ോകു
തുടങ്ങിയ ചിന്തോദ്ദീപക കളികളില് ഏര്പ്പെടുന്ന
തുവഴി ചെറുക്കാനാകുന്ന മറവിര�ോഗത്തിന്റെ
മലയാള പേര്.

6 ആര�ോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഒരു
പുകവലി സാധനം.
8 കണ്ണുതന്നെ.
10 പൂരത്തിനും മറ്റും ആനയെഴുന്നള്ളത്തി
ല് ആലവട്ടത്തിന�ൊപ്പം വീശുന്ന
വെളുത്ത അലങ്കാര സാമഗ്രി.
13 ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പര്വതനിര.
15 ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ ജക്കാര്ത്ത ഉള്പ്പെ
ടുന്ന ദ്വീപാണിത്.
16
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23

24

26

17 ദുഃഖസൂചകമായ ഈ ശബ്ദത്തോടെ
യാണ് ‘വീണപൂവ്’ എന്ന കാവ്യം
തുടങ്ങുന്നത്.
18 ആന്റണ് ചെക്കോവിന്റെ പ്രശസ്തമായ
ഈ കഥയുടെയും കഥാനായകനായ
കുട്ടിയുടെയും പേര് ഒന്നുതന്നെ.
19 വസ്തുവിന്റെ കൂര്ത്ത അറ്റം.
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ശാസ്ത്രകേരളം

20 മൗനവ്രതമുള്ള സന്യാസി.
21 ഇന്ത്യക്കാരന് തന്നെ.
22 സാരമായ ഭാഗം അല്പാല്പമായി വലി
ച്ചെടുക്കല് അഥവാ കൈക്കലാക്കല്.
23 വെള്ളരിവര്ഗത്തില് പെട്ട ചെറിയ
കായുണ്ടാകുന്നതും പടര്ന്നുകയറു
ന്നതുമായ ഒരിനം വള്ളിച്ചെടി.

ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര് 2020 : ഉത്തരം
1

വി

ഷ

യ�ോ
8
ജി

26 ‘വട്ടംചുറ്റിക്കൊണ്ട് കയറുന്ന’ ആകൃതി.
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വ്യാ

12
താ

പ

പ

നം

18
കാ

ണ്ഡ

റ്റാ

ലം

4

ക

ത്തം
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ക�ോ

ണം

യം

രം

നം

മ
19

ഖ്

മേ

ഗ

ന്

തി
22
പ്രാ

റ്റൈ
ൈജ

ലി

സ
20
സ

ശം

23

ടി

താഴ�ോട്ട്

വൃ

9

14
മാ
16
മ�ോ

മ

പ്സം

പ്പ്

25 കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് ജനിച്ച കിള്ളിക്കുറി
ശ്ശിമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മറ്റൊരു
പേര്.

2

വ

ദീ

പ്തി

19 പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതും അപ്പോള്ത്തന്നെ
ശമിക്കുന്നതുമായ ദേഷ്യമുള്ളയാള്.

1 റഷ്യയുടെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള വിശാ
ലമായതും അതിശൈത്യമുള്ളതുമായ
ഭൂഭാഗം.

20

2 മലയാളത്തില് ശരീരം, ഇംഗ്ലീഷില്...
4 കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ര�ോഗം.
5 ധാന്യവും മറ്റും അളക്കാന് പഴയകാ
ലത്ത് ഇതുപയ�ോഗിച്ചിരുന്നു.
7 താപത്തെയ�ോ വൈദ്യുതിയെയ�ോ
സാധാരണ അവസ്ഥയില് കടത്തിവി
ടാത്ത പദാര്ഥം.

22 ചകിരി പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചരട്.
24ചെടികള് നന്നായി വളരാന് ഇതു വേണം.

9 നാലാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിച്ച
പ്രസിദ്ധ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി.

ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര് 2020

11 പതം, മാര്ദവം എന്നൊക്കെയാണ്
അര്ഥം.

സമ്മാനാര്ഹരായ
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്

12 പ്രതിദിനം എന്ന് അര്ഥമുള്ള മലയാ
ളപദം.

ഇല്ല.

14 ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവ
ര്ക്കും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനാ
കുന്ന തരത്തില് അതിനെ നിലവാര
പ്പെടുത്തിയ ‘ഭാഷ’യാണിത്.

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി
ഇല്ല.

16 കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന
പുഴകളില�ൊന്ന്.

കെ. ആര്. അശ�ോകന്
45

കേ

ശാസ്ത്രോത്സവം, 
ശാസ്ത്രോത്സവം

രള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തും അതിന്റെ ഓണ്ലൈന് പ�ോര്ട്ടലായ ‘ലൂക്ക’മാഗ
സിനും ചേര്ന്ന് 2020 ആഗസ്റ്റ് 20 മുതല് നവംബര് 14 വരെ നടത്തുന്ന സയന്സ്
കാമ്പയിന് പരിപാടിയാണ് സയന്സ് ഇന് ആക്ഷന്. ജീവിതത്തിന്റെ നാനാതുറകളില്
പെട്ടവര് ശാസ്ത്രം ആഘ�ോഷമാക്കുന്ന, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധതലങ്ങള് അനാവരണം ചെ
യ്യുന്ന, ഏതാനും നാളുകളാണ് ഇതിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല് അറിയാന്,
അറിവു പങ്കുവെക്കാന്, അറിവ് തുണയാകാന്, അറിവ് വഴികാട്ടാന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴിയി
ലൂടെ നീങ്ങാന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
വിജ്ഞാനവീഥിയിലെ ഇരുട്ടകറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില് നരേന്ദ്ര ധാബ�ോല്ക്കര് വെടി
വെച്ചുവീഴ്ത്തപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇതു തുടങ്ങിയത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പുര�ോഗതി ശാസ്ത്ര
വിജ്ഞാനം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ജന
ങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രബ�ോധം എന്നിവയി
ലൂന്നിയേ സാധ്യമാകൂ എന്നു വിശ്വ
സിക്കുകയും അതിനായി യത്നിക്കുക
യും ചെയ്ത പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവ
ഹര്ലാല് നെഹ്രുവിന്റെ ജന്മദിനം
വരെ ഈ പരിപാടികള് തുടരും.
ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള നവമാ
ധ്യമങ്ങളില് ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളില്
എഴുതുക എന്നതാണ് ഒരിനം. ചുറ്റു
പാടും കാണുന്ന എന്തിനെക്കുറിച്ചും
സംശയങ്ങള് ച�ോദിക്കാവുന്ന ‘ലൂക്കയ�ോട് ച�ോദിക്കൂ’ എന്ന പരിപാടിയാണ് മറ്റൊന്ന്.
സെപ്റ്റംബര് 5 ന് അതിന് തുടക്കമായി. കുട്ടികള് ask.luca.co.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ
ച�ോദ്യങ്ങള് ച�ോദിച്ചാല് മറുപടി നല്കും. സെപ്റ്റംബര് 18 ന് ആരംഭിച്ച ‘കുരുക്കഴിക്കാം’
പരിപാടി ‘ലൂക്ക’യില് വരുന്ന പ്രശ്നോത്തരികള്ക്ക് കുട്ടികളില്നിന്നുള്ള വിശദീകരണത്തോ
ടെയുള്ള മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടുള്ളതാണ്. സെപ്റ്റംബര് 22ന് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിക
ള്ക്കായുള്ള ‘ശാസ്ത്രപരീക്ഷണ’ മത്സരം ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 3 മിനിറ്റില് കവി
യാത്ത വിശദീകരണത്തോടെയുള്ള വീഡിയ�ോ ആണ് ‘ലൂക്ക’യ്ക്ക് അയക്കേണ്ടത്.
ഒക്ടോബര് 7 വരെയാണ് സമയം. മികച്ചവയ്ക്ക് സമ്മാനമുണ്ടാകും.
ഒക്ടോബര് 1 മുതല് 15 വരെ പ്രകൃതിനിരീക്ഷണം നടത്തി ഫ�ോട്ടോയും കുറിപ്പും ‘ലൂക്ക’യ്ക്ക്
അയച്ചുക�ൊടുക്കാം. അതില് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര്ക്ക് സമ്മാനമുണ്ടാകും.
‘ആഗ�ോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും - നമുക്കെന്തുചെയ്യാം?’ എന്ന വിഷ
യത്തില് ഹയര്സെക്കന്ററി വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി പ്രസന്റേഷന് മത്സരം ഒക്ടോബര് 13 മുതല്
31 വരെയാണ്. ഇതിന്റെ അവതരണം സ്ലൈഡ്, ലേഖനം, പ്രോജക്റ്റ്, മ�ോഡലുകള് തുടങ്ങി
ഏതുരീതിയിലുമാകാം. പരിപാടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് luca.co.in ന�ോക്കുക.
എഡിറ്റര്,

‘ലൂക്ക’ ഓണ്ലൈന് മാഗസിന്

ഒക്ടോബര് - 2020
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2020 ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര് ലക്കം ‘ശാസ്ത്രകേരള’ത്തില്
ക�ൊടുത്തിരുന്ന മൂന്നു പരീക്ഷണങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള
വിശദീകരണമാണിത്.

മൂന്നു പരീക്ഷണങ്ങള്
എം.പി.സനില്കുമാര്*

ധാനങ്ങളിലും ര�ോഗനിര്ണയത്തിലും മറ്റും ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കല് ഫൈബറിന്റെ പ്രവ
ര്ത്തനത്തിലടങ്ങിയ തത്ത്വം ഇതാണ്.

1. ഒഴുകുന്ന പ്രകാശം

അടിഭാഗം മുറിച്ചുകളഞ്ഞ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്
ബ�ോട്ടിലിന്റെ അടപ്പില് ദ്വാരമിട്ടശേഷം അതില്
വെള്ളംനിറച്ച് മുറിച്ചഭാഗത്ത് ട�ോര്ച്ചടിച്ചുക�ൊണ്ട്
ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് വെള്ളം പതിപ്പിക്കുന്നതാ
യിരുന്നു പരീക്ഷണം.
പ്രകാശം വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ വളഞ്ഞു സഞ്ച
രിച്ച് അതു വീഴുന്ന പ്രതലത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു
കാണാം. ബ�ോട്ടിലും പ്രതലവും തമ്മിലുള്ള അകലം
കുറവായിരുന്നാല് പ്രതലത്തില് വീഴുന്ന പ്രകാ
ശത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടുതലായിരിക്കും. പ്രകാശം
വെള്ളത്തിലൂടെ വളഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതായി കാ
ണുന്നതിനു കാരണം, അതിന് പൂര്ണ ആന്തര
പ്രതിപതനം (total internal reflection) നടക്കുന്ന
താണ്. പ്രകാശ
സാന്ദ്രത (optical
density) കൂടിയ
മാധ്യമത്തില്നി
ന്ന് പ്രകാശസാ
ന്ദ്രതകുറഞ്ഞ മാ
ധ്യമത്തിലേക്ക്
പ്രകാശം കടന്നു
പ�ോകുമ്പോള്
അത് പതനബി
ന്ദുവില് പതനതലത്തില് വരയ്ക്കുന്ന ലംബത്തി
ല്നിന്ന് അകലുന്നു. പതനക�ോണ് വര്ധിച്ച് ഒരു
പരിധിക്കപ്പുറം എത്തുമ്പോള് അത് അപവര്ത്ത
നത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തി
ലേക്കുതന്നെ പ്രതിപതിക്കുന്നു. ഇതാണ് പൂര്ണ
ആന്തര പ്രതിപതനം. വാര്ത്താവിനിമയ സംവി

2. അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന കുപ്പി

ചെറിയ ഒരു ഗ്ലാസ് കുപ്പി വലിയ ഗ്ലാസ് കു
പ്പിയില് താഴ്ത്തിവെച്ച് രണ്ടിലും നിറയെ ഗ്ലിസറിന്
ഒഴിച്ചപ്പോള് ചെറിയ കുപ്പി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു
വെന്ന് ത�ോന്നുന്നതായിരുന്നു പരീക്ഷണം.
പ്രകാശം വായുവിലൂടെയും ഗ്ലാസിലൂടെയും
വ്യത്യസ്ത വേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാലാണ്
ഗ്ലിസറിന് ഒഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ചെറിയ കുപ്പി
ദൃശ്യമായത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജനതലത്തി
ല്വെച്ച് പ്രകാശത്തിന് വ്യതിയാനം (അപവര്ത്ത
നം) സംഭവിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടാണ് അതു ദൃശ്യ
മാകുന്നത്. എന്നാല്, രണ്ടിന്റെയും അപവര്ത്ത
നാങ്കം (refractive index) ഏതാണ്ട് തുല്യമായതി
നാല് പ്രകാശം ഗ്ലാസിലൂടെയും ഗ്ലിസറിനിലൂടെയും
ഏതാണ്ട് ഒരേ വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
അതിനാല്, ഇവയുടെ വിഭജനതലങ്ങള് ദൃശ്യ
മാകുകയില്ല.

3. ഡാന്സ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി

ഒരു വെളുത്ത പേപ്പര് നെടുകെ മടക്കിയശേ
ഷം അതിന്റെ രണ്ടു ഷീറ്റിലും ഒരു കുട്ടി ഡാന്സ്
ചെയ്യുന്ന ഓര�ോ ഫ്രെയിം വരച്ച് ആദ്യഷീറ്റിനെ
പെന്സില്കൊണ്ട് ചുരുട്ടിയശേഷം നിവര്ത്തി
യാല് ചിത്രം ചലിക്കുന്നതായി ത�ോന്നുന്നതാണ്
(ശേഷം 49 ാം പേജില്)

റിട്ട.ടീച്ചര്, മമ്പറം ഹയര്സെക്കന്ററി സ്കൂള്, മമ്പറം, കണ്ണൂര് ജില്ല
ഫ�ോണ് : 7907625375
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ഈ പംക്തിയിലെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കുരുക്കഴിക്കാന് യുക്തിസഹമായ

അപഗ്രഥനം വേണ്ടിവരും. ലഭിച്ച വസ്തുതകളുപയ�ോഗിച്ച്, ഒരു പ്ര
ശ്നനിര്ധാരണം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള അനുഭവം ഇതുവഴി
നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കും.
ഇതിന്റെ ഉത്തരം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ മെയിലിലേ
ക്കോ 9495241299 എന്ന വാട്ട്സ് ആപ്പ് നമ്പരിലേക്കോ മാത്രം
അതത് മാസം 15 ാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി കിട്ടത്തക്കവിധം അയക്കുക.
നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്കൂള് വിലാസം,
പിന്കോഡ് എന്നിവ എഴുതുമല്ലോ.
ശരിയായ ഉത്തരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക്
സമ്മാനം നല്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോള് സ്കൂള് പ്രവര്ത്തിക്കാത്തതിനാല് അര്ഹരായവര്ക്ക് വീ
ട്ടിലേക്കാണ് സമ്മാനം അയക്കുക. അതിനാല് പിന്കോഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വീടിന്റെ വിലാസം
എഴുതാന് വിട്ടുപ�ോകരുത്. സമ്മാനങ്ങള് അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയില്ലെങ്കില്
9495241299 എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള്വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അത്തരം
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
സമ്മാനങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഒരിക്കൽ ഞാൻ മൂന്നു ദേശത്തെ ആളുകളെ

നാണെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഈ മൂന്നു
പേരെയും ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഞാൻ ഇരുത്തി.
എന്നിട്ട്, രണ്ടു ച�ോദ്യങ്ങൾ മൂന്നുപേര�ോ
ടുമായി ച�ോദിച്ചു.

ഒരു ചടങ്ങില്വെച്ച് കാണാനിടയായി.
സത്യം മാത്രം പറയുന്ന മുളങ്കുന്നം ദേശ
ക്കാരൻ, കള്ളം മാത്രം പറയുന്ന വാഴങ്കുന്നം

ആദ്യത്തെ ച�ോദ്യം : നിങ്ങളുടെ വലതു
വശത്ത് ഇരിക്കുന്ന
ത് ഏതു ദേശക്കാ
രനാണ്?
രണ്ടാമത്തെ ച�ോദ്യം : നിങ്ങളുടെ ഇടതു
വശത്ത് ഇരിക്കുന്ന
ത് ഏതു ദേശക്കാ
രനാണ്?
ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞു : വലത് വാഴങ്കുന്നം,
ഇടത് മുളങ്കുന്നം
രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു : വലത് പുളിങ്കുന്നം,
ഇടത് വാഴങ്കുന്നം
മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞു : വലത് വാഴങ്കുന്നം,
ഇടത് പുളിങ്കുന്നം.

ദേശക്കാരൻ, ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു
കള്ളം പറയുന്ന പുളിങ്കുന്നം ദേശക്കാരൻ.
പുളിങ്കുന്നക്കാരന് ആദ്യം സത്യമാണ�ോ
കള്ളമാണ�ോ പറയുക എന്ന് ആർക്കും ഒട്ടും
നിശ്ചയമില്ല.
മൂവരേയും കണ്ടാൽ ഏതു ദേശക്കാര

ഒക്ടോബര് - 2020

ഇനി, പറയൂ കൂട്ടരേ, ഒന്നാമനും രണ്ടാ
മനും മൂന്നാമനും ഏത് ദേശക്കാരനാണ്?
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യ്ക്ക് കൈ പ�ൊക്കാൻ പറ്റില്ല. അവൾ കൈ
പ�ൊക്കിയതുക�ൊണ്ട് മേരിക്ക് തന്റെ പ�ൊട്ട്
പച്ച ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാമായിരുന്നു.
പക്ഷേ, അവൾ ഉറപ്പിച്ചില്ല. അതുക�ൊണ്ട്
മേരി രണ്ടു പച്ചയാണ് കാണുന്നത്. അതു
ക�ൊണ്ട് തന്റെ നിറം പച്ചയാണ് എന്നു
ബാബുവിന് മനസ്സിലായി.

ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര് 2020 :
ഉത്തരം

പച്ചപ്പൊട്ട് കണ്ടയാൾ കൈ പ�ൊക്കണം.

സ്വന്തം പ�ൊട്ടിന്റെ നിറം മനസ്സിലായ ആൾ
കൈ താഴ്ത്തണം. ഇതാണ് മത്സരത്തിലെ
നിയമങ്ങൾ.
മൂന്നുപേരും ആദ്യം കൈ പ�ൊക്കി.
ബാബുവിന് നിറം മനസ്സിലായതുക�ൊണ്ട്
കൈ താഴ്ത്തി. മൂന്നുപേരും ആദ്യം കൈ പ�ൊ
ക്കിയതുക�ൊണ്ട് രണ്ടു സാധ്യത മാത്രമേ
ഉള്ളൂ- മൂന്നുപേരുടെയും പ�ൊട്ട് പച്ച അല്ലെ
ങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്ക് പച്ച, ഒരാൾക്ക് ചുവപ്പ്.
രണ്ടുപേർക്ക് പച്ചയും ഒരാൾക്ക് ചുവപ്പും
എന്ന സാഹചര്യം എടുക്കാം. ഇതില്
ബാബുവിന് ചുവപ്പ് പ�ൊട്ട് ആണെങ്കിൽ
അയാള് കാണുന്നത് രണ്ടു പച്ചപ്പൊട്ട്
ആവും.
അയാൾ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാവും:
എന്റെ പ�ൊട്ടിന്റെ നിറം ചുവപ്പാണ് എങ്കിൽ
മേരിയും ദിവ്യയും കാണുന്നത് ഒരു ചുവപ്പും
ഒരു പച്ചയും ആവും. മേരിയുടെ പ�ൊട്ടിന്റെ
നിറം അവൾക്ക് അറിയാത്തതുക�ൊണ്ട്
അവൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക അവളുടെ
പ�ൊട്ടിന്റെ നിറം ചുവപ്പാണെങ്കിൽ ദിവ്യ
കാണുക രണ്ടു ചുവപ്പാകുമെന്നാണ്. ദിവ്യ

ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര് 2020

സമ്മാനാര്ഹരായ
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്

1. 	ടി. ഹെൽന
6 ാം ക്ലാസ് ബി, ജി.എച്ച്.എസ്. മങ്കട,
	തേവർത്തൊടി ഹൗസ്, മങ്കട, മലപ്പുറം
- 679 324
	ഫ�ോൺ : 9495662191
2. വിസ്മയ കെ. മധു
10 ാം ക്ലാസ്, കുളത്തെക്കറ്റ് ഹൗസ്,
അംബുനാട്, പി. ഒ. എടത്തല
പിന് : 683 561
	ഫ�ോൺ : 8086588510

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി
ഇല്ല.

സമ്പാദകന് : ബി.മധു

(47 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

പരീക്ഷണം. കുട്ടി ഡാന്സ് ചെയ്യുന്നതായി
ത�ോന്നാനുള്ള കാരണം, കണ്ണിന്റെ വീക്ഷണസ്ഥി

രത (persistance of vision) എന്ന പ്രത്യേകതയാണ്.
നാം ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടശേഷം വസ്തുവെ
കണ്മുമ്പില്നിന്ന് മാറ്റിയാലും നമ്മുടെ തലച്ചോ
റില് അതിന്റെ പ്രതിബിംബം ഏതാണ്ട് 1/10
സെക്കന്റ് സമയംവരെ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ആ
സമയത്തിനിടയില് മറ്റൊരു വസ്തുവെ കാണുന്നു
വെങ്കില് ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളുടെയും പ്രതിബിം
ബം തുടര്ച്ചയായുള്ള കാഴ്ചയുടെ പ്രതീതിയുണ്ടാക്കും.
ഇതുക�ൊണ്ടാണ് ചിത്രം ചലിക്കുന്നതായി ത�ോ
ന്നുന്നത്.
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തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണയിനങ്ങൾ മാറിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കും.
കരയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അനുകൂല
സാഹചര്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും പിന്നീട്
പരിണാമത്തിന്റെ ഏത�ോ ഘട്ടത്തില് അവ
കടലിലേക്ക് തിരിച്ചുപ�ോകുകയും ചെയ്തു
വെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര് കരുതുന്നത്.
വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും
അന്തരീക്ഷവായു ശ്വസിക്കുന്നതും മുട്ടയി
ടാനായി കരയിലേക്ക് വരുന്നതുമ�ൊക്കെ
ഇതിനുള്ള തെളിവുകളാണ്.
കടലാമകളുടെ ജീവിതചക്രം അങ്ങേ
യറ്റം കൗതുകകരമാണ്. സാധാരണയായി,
രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് പെൺകടലാമകൾ
മുട്ടയിടാനായി കരയിലേക്ക് വരുന്നത്.
മുട്ടവിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കടലാമക്കുഞ്ഞുങ്ങള് കടലിലേയ്ക്ക്
വേലിയേറ്റ സമയത്ത് തിരയടിക്കുന്ന
പ�ോലെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മാതൃ-പിതൃ പരി
സ്ഥലത്തിനും മുകളിൽ, സുരക്ഷിതവും
ചരണവും മുട്ടയ്ക്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ ലഭിക്കാ
ഇരുട്ടുള്ളതുമായ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
റില്ല. സൂര്യന്റെ ചൂടുക�ൊണ്ടാണ് മുട്ടകളെല്ലാം
പിൻകാലുകൾക�ൊണ്ട് ഒരു കുഴിയുണ്ടാക്കി മുട്ട
വിരിയുന്നത്. ഇതേ ചൂടുതന്നെയാണ് കടലാമ
അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഒരു കുഴി അവിടെ
യുടെ ലിംഗനിർണയത്തിനും കാരണമാകുന്നത്.
ഈ സമയത്തെ സൂര്യതാപം 280C – 320C ൽ
കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെണ്ണാമകളാ
യും ചൂട് കുറവാണെങ്കിൽ ആണാമകളായും
മാറും.
കടലാമ ഒരു സമയത്ത് 60 മുതൽ 150 മുട്ട
വരെ ഇടാറുണ്ട്. മുട്ട വിരിഞ്ഞശേഷം കടലിൽ
പ്രതിഫലിക്കുന്ന നിലാവിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ടാണ്
കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടലിലേക്ക് പ�ോകുന്നത്. മുട്ടവി
രിഞ്ഞു കടലിലേക്ക് പ�ോകുന്ന കടലാമകൾ
ആയിരക്കണക്കിന് കില�ോമീറ്റര് സഞ്ചരിക്കാറു
ണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണാമകൾ തങ്ങൾ
വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ മാതൃതീരത്തേക്കുതന്നെ
മുട്ടയിടാനായി വരാറുണ്ടത്രേ. ആണാമകൾ
കരയില് കുഴിയുണ്ടാക്കി മുട്ടയിടുന്ന കടലാമ
ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ തീരത്തേ
ക്ക് മടങ്ങിവരാറില്ല.
ഉണ്ടെന്നുപ�ോലും ത�ോന്നാത്തത്രയും പൂർണത
മുട്ടവിരിഞ്ഞ് കടലിലേക്ക് പ�ോകുന്ന കടലാ
യ�ോടെ കുഴി മൂടിയശേഷം തിരികെ കടലിലേക്ക്
മകളെക്കുറിച്ച്
വളരെ കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ
പ�ോകുന്നു.
നമുക്കറിയൂ. കടലാമകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ
നടക്കുന്നത് അവ മുട്ടയിടാൻ തീര
വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കടല്ത്തീരത്തേക്ക് കൂടുതലും
ത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ,
മടങ്ങിവരുന്ന പെണ്ണാമകള്
ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണ
പക്ഷികൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മറ്റും ഉള്ളതു
ങ്ങള്ക്കും ഇനിയും അനന്തസാധ്യതകളുണ്ട്.
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