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ആവാസ വയവസ്ഥ –തരങ്ങള ും പ്രവർത്തനങ്ങള ും 

 

ആവാസവയവസ്ഥ 

 

 ജൈവമണ്ഡലത്തിനറ്െ ഘടനാപരവുും പ്പവർത്തനപരവുമായ ഒരു 

യൂണിറ്റായി നിർവചിക്കറെട്ടിരിക്കുന്നത,് ൈീവൈാലങ്ങളുറട ഒരു സമൂഹവുും 

അവയ്ക്കിടയിൽ സുംവദിക്കുന്നതുും ജൈമാറ്റും റചയ്യുന്നതുമായ 

പദാർത്ഥങ്ങളുറട ഭൗതിൈ പരിസ്ഥിതിയുും ഉൾറക്കാള്ളുന്നു. 

 അതിൽ റചടിൈൾ, മരങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, പക്ഷിൈൾ, 

സൂക്ഷ്മൈീവിൈൾ, റവള്ളും, മണ്ണ,് മനുഷ്യർ എന്നിവ ഉൾറെടുന്നു. 

 ആവാസവയവസ്ഥൈൾ വലുെത്തിലുും ഘടൈങ്ങളിലുും വളറര 

വയതയാസറെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഓരരാന്നുും പ്പൈൃതിയുറട 

പ്പവർത്തനങ്ങളാണ്. 

 ഒരു ആവാസവയവസ്ഥയിൽ ൈീവിക്കുന്ന എല്ാും ആ പാരിസ്ഥിതിൈ 

സമൂഹത്തിനറ്െ ഭാഗമായ മറ്റ് ൈീവൈാലങ്ങറളയുും ഘടൈങ്ങറളയുും 

ആപ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ഒരു ആവാസവയവസ്ഥയുറട ഒരു ഭാഗും തൈരാെിലാൈുൈരയാ 

അപ്പതയക്ഷമാൈുൈരയാ റചയ്താൽ, അത് മററ്റല്ാ ൈാരയങ്ങളിലുും സവാധീനും 

റചലുത്തുന്നു. ഒരു ആവാസവയവസ്ഥ ആരരാഗയൈരമാൈുരപാൾ (അതായത് 

സുസ്ഥിരമായത്), എല്ാ ഘടൈങ്ങളുും സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ൈീവിക്കുൈയുും 

സവയും പുനരുൽൊദിെിക്കാൻ പ്പാപ്തമാവുൈയുും റചയ്യുന്നു. 

 ഒരു ആവാസവയവസ്ഥ റചെിയ മരും ആയിരിക്കാും അറല്ങ്കിൽ വലിയ 

വൃക്ഷങ്ങൾ നിെഞ്ഞ വനും രപാറല വലുതായിരിക്കുും. 

 ആവാസവയവസ്ഥൈൾക്ക് അവയുറട സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ 

ൈഴിയുും. അവയ്ക്ക് സവന്തും സ്പീഷ്ീസ് ഘടനയുും പ്പവർത്തന പ്പപ്ൈിയൈളുും 

നിയപ്ന്തിക്കാൻ ൈഴിയുും. സവയും നിയപ്ന്തണത്തിനറ്െ 

ആവാസവയവസ്ഥയുറട ഈ രരഷ്ി ഹ ാമിഹ ാസ്റ്റാസിസ് 

എന്നെിയറെടുന്നു. 
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വിവിധ തരത്തില ള്ള ആവാസവയവസ്ഥ  

 

 

ഭൗമ ആവാസവയവസ്ഥ 

ഭൂമിയിറല ൈീവൈാലങ്ങളുും പരിസ്ഥിതിയുും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധും "ഭൗമ 

ആവാസവയവസ്ഥ" ആണ്. രരഖാുംരത്തിലുും അക്ഷാുംരത്തിലുും ഉള്ള വയതിയാനങ്ങൾ 

ൈാലാവസ്ഥാ പാരറ്റണുൈളിൽ വയതിയാനങ്ങൾക്കുും വയതയാസങ്ങൾക്കുും 

ൈാരണമാൈുന്നു. ജവവിധയമാർന്ന ൈാലാവസ്ഥ ൈാരണും, വിവിധ ഭൂപ്പരദരങ്ങളിൽ 

നിലനിൽക്കുന്ന സസയൈന്തുൈാലങ്ങളിൽ വയതയാസമുണ്്ട, ഇത് വലിയ 

ജൈവമണ്ഡലത്തിനുള്ളിറല വിഭാഗങ്ങളായി ആവാസവയവസ്ഥറയ വയതയസ്തമാക്കുന്നു. 

ഭൗമ ആവാസവയവസ്ഥയുറട ഏറ്റവുും പ്പധാനറെട്ട പരിമിത ഘടൈങ്ങൾ ഈർെവുും 

താപനിലയുമാണ്. 

 

1. വനും ആവാസവയവസ്ഥ  

 

 വനും ആവാസവയവസ്ഥയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജൈവ സമൂഹങ്ങളുറട 

സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ൈൂട്ടും ഉൾറെടുന്നു. താപനിലയുും ഭൂമിയിറല ഈർെവുും 

രപാറലയുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ സാഹചരയങ്ങൾ വനസമൂഹങ്ങളുറട നിലനിൽെിന് 

ഉത്തരവാദിൈളാണ്. 

 

 
 

പ്രകൃതി 

പരിസഥ്ിതി 

വ്യവസ്ഥ 
 

 
 
ഭൂപ്രകൃതി 

 

 
 

വനങ്ങൾ 

പുൾമേടുകൾ 

മരുഭൂമികൾ 

 
 

ജലജീവി 
 

 
 

ശുദ്ധജലം 

ഉപ്പുവെള്ളം 

സമുദ്രജലം 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

 മണ്ണിനറ്െ സവഭാവും, ൈാലാവസ്ഥ, പ്പാരദരിൈ ഭൂപ്പൈൃതി എന്നിവ 

മരങ്ങളുറട വിതരണവുും വനത്തിറല സസയൈാലങ്ങളിൽ അവയുറട 

സമൃദ്ധിയുും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. 

 വനങ്ങൾ നിതയഹരിതരമാ ഇലറപാഴിയുന്നരതാ ആൈാും. മിതരീരതാഷ്ണ 

പ്പരദരങ്ങളിൽ ഇലയുറട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിരാലമായ ഇലൈളുള്ളരതാ 

ൈൂർത്ത ഇലൈളുള്ളരതാ ആയ രദവദാരു വനങ്ങളായി അവറയ 

രവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 വന പരിസ്ഥിതി വയവസ്ഥൈറള മൂന്ന് പ്പധാന വിഭാഗങ്ങളായി 

തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: രദവദാരു വനും, മിതരീരതാഷ്ണ വനും, ഉഷ്ണരമഖലാ വനും. 

 ഈ ര ാെസ്റ്റ് ബരയാമുൈറളല്ാും സാധാരണയായി വടക്ക് നിന്ന് റതക്ക് 

അക്ഷാുംരത്തിരലരക്കാ ഉയർന്ന ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴന്്ന ഉയരത്തിരലരക്കാ 

ഒരു രപ്ഗഡിയന്െിലാണ് പ്ൈമീൈരിച്ചിരിക്കുന്നത.് 

 

2. ര ല്പപ്രഹേശ ആവാസവയവസ്ഥ  

 

 പ്പതിവർഷ്ും 25-75 റസന്െീമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നിടത്താണ് പുൽരമടുൈൾ 

ൈാണറെടുന്നത,് ഒരു വനറത്ത ഉൾറക്കാള്ളാനുള്ള പ്പാപ്തിയില്, 

യഥാർത്ഥത്തിൽ മരുഭൂമിരയക്കാൾ ൈൂടുതലാണ്. 

 മിതരീരതാഷ്ണ ൈാലാവസ്ഥയിൽ സാധാരണയായി ൈാണറെടുന്ന 

സസയൈാലങ്ങളാണ് സാധാരണ പുൽരമടുൈൾ. 

 ഇന്തയയിൽ ഇവ പ്പധാനമായുും ഹിമാലയത്തിലാണ് ൈാണറെടുന്നത്. 

 ഇന്തയയിറല മറ്റ് പുൽരമടുൈൾ പ്പധാനമായുും വിരാലമായ 

പുൽപ്പരദരങ്ങളുും (റസ്റ്റെുൈൾ) പുൽജമതാനങ്ങളുും (സവന്നൈൾ) 

രചർന്നതാണ്. റസ്റ്റെുൈളുും സവന്നൈളുും തമ്മിലുള്ള പ്പധാന വയതയാസും 

റസ്റ്റെിയിറല എല്ാ നാൽക്കാലിത്തീറ്റയുും പ്ഹസവമായ ഈർെമുള്ള 

സീസണിൽ മാപ്തരമ ഉണ്ടാൈുൈയുള്ളൂ, എന്നാൽ സവന്നൈളിൽ തീറ്റ 

ലഭിക്കുന്നത് നനഞ്ഞ സീസണിൽ മാപ്തമല്, വരണ്ട സീസണിൽ റചെിയ 

അളവിൽ വളരുന്ന പുല്ുൈളിൽ നിന്നാണ്. 

 റസ്റ്റെി രൂപങ്ങൾ മണൽ, ഉെുരസമുള്ള മണ്ണിനറ്െ വലിയ പ്പരദരങ്ങൾ 

ഉൾറക്കാള്ളുന്നു; അർദ്ധ വരണ്ട ൈാലാവസ്ഥയുള്ള പടിഞ്ഞാെൻ 

രാൈസ്ഥാനിൽ, 10 മുതൽ 11 മാസും വറര നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരണ്ട ൈാലവുും 

മഴയിൽ വലിയ വയതിയാനവുും ഉള്ള രരാരരി മഴ പ്പതിവർഷ്ും 200 

മില്ിമീറ്റെിൽ താറഴയാണ്. 

 മണ്ണ് എല്ായ് രൊഴുും തുെന്നുൈാട്ടറെടുന്നു, ചിലരൊൾ പാെൈൾ 

നിെഞ്ഞതാണ,് പരക്ഷ പലരൊഴുും മണൽ നിെഞ്ഞതുും സ്ഥിരമായരതാ 

റചെിയ ൈുന്നുൈളുള്ളരതാ ആണ.് റചെിയ മഴക്കാലത്ത് മാപ്തരമ തീറ്റ 

ലഭിക്കുൈയുള്ളൂ. പുല്് പാളി വിരളമാണ്, പ്പധാനമായുും വാർഷ്ിൈ പുല്് 

(ആനുവൽ പ്ഗാസ്) ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
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3. മര ഭൂമി ിലല ആവാസവയവസ്ഥ 

 

 25 റസനെ്ിമീറ്റെിൽ താറഴ വാർഷ്ിൈ മഴയുള്ള പ്പരദരങ്ങളിരലാ ചിലരൊൾ 

ൈൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ചൂടുള്ള പ്പരദരങ്ങളിരലാ മരുഭൂമിൈൾ രൂപും റൈാള്ളുന്നു, 

എന്നാൽ വാർഷ്ിൈ ചപ്ൈത്തിൽ അസമമായി ൈാണറെടുന്നു. 

 മധയ അക്ഷാുംരത്തിൽ മഴയുറട അഭാവും പലരൊഴുും സ്ഥിരതയുള്ള ഉയർന്ന മർദ്ദും 

മൂലമാണ;് മിതരീരതാഷ്ണ പ്പരദരങ്ങളിറല മരുഭൂമിൈൾ പലരൊഴുും "മഴ 

നിഴലുൈളിൽ" ൈിടക്കുന്നു, അതായത് ഉയർന്ന പർവതങ്ങൾ ൈടലിൽ നിന്നുള്ള 

ഈർെും തടയുന്നു. 

 ഈ ബരയാമുൈളുറട ൈാലാവസ്ഥ രരഖാുംരവുും അക്ഷാുംരവുും അനുസരിച്ച് 

പരിഷ്കരിക്കറെടുന്നു. ൈൂടുതൽ ഉയരത്തിലുും ഭൂമധയരരഖയിൽ നിന്ന് ൈൂടുതൽ 

അൈലത്തിലുും, മരുഭൂമിൈൾ മധയരരഖയ്ക്കുും ഉഷ്ണരമഖലാ പ്പരദരങ്ങൾക്കുും 

സമീപും തണുത്തതുും ചൂടുള്ളതുമാണ്. 

 പ്ൈരയാരസാട്ട് ബുഷ്,് ൈള്ളിറച്ചടി തുടങ്ങിയ പ്പൈീർണ്ണമായ റചടിൈൾ 

മരുഭൂമിയിറല ബരയാമുൈളിലുടനീളും ചിതെിക്കിടക്കുന്നു. 

 ആഴും ൈുെഞ്ഞ താഴന്്ന പ്പരദരങ്ങളിൽ ലവണ നിരക്ഷപമുള്ള പ്ഗീസവുഡ്, 

സാപവുഡ്, സാൾട്ട് പ്ഗാസുൈൾ എന്നിവ സാധാരണമാണ്. 

 ൈലമാണ് പ്പധാന പരിമിത ഘടൈും എന്നതിനാൽ, നൽൈിയിരിക്കുന്ന മരുഭൂമിയുറട 

ഉൽപാദനക്ഷമത ഏൈരദരും രനരിട്ട് മഴറയ ആപ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മണ്ണ് 

അനുരയാൈയമാൈുന്നിടത്ത് ൈലരസചനത്തിന് മരുഭൂമിൈറള ഉൽൊദനക്ഷമമായ 

ൈൃഷ്ിഭൂമിയാക്കി മാറ്റാനാൈുും. 

 ൈലരസചന സപ്പദായത്തിലൂറട വലിയ അളവിലുള്ള ൈലും ൈടന്നുരപാൈുരപാൾ, 

ലവണങ്ങൾ അവരരഷ്ിക്കുന്നു, ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ 

രൂപറെടുത്തിയിറല്ങ്കിൽ അവ വർഷ്ങ്ങൾ രപാൈുരന്താെുും പ്ൈരമണ 

അടിഞ്ഞുൈൂടുും. 

 

ജല ആവാസവയവസ്ഥ 

പ്പധാന ആവാസവയവസ്ഥയായി ൈലും ഉൾറക്കാള്ളുന്ന ആവാസവയവസ്ഥറയ ൈല 

ആവാസവയവസ്ഥൈൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ൈല ആവാസവയവസ്ഥൈറള അവയുറട 

ലവണത്തിനറ്െ അുംരറത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി തരും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

     1.  ശ ദ്ധജലും ആവാസവയവസ്ഥ 

 പ് ഷ്് രബാഡിൈളിറല ലവണാുംരും വളറര ൈുെവാണ,് എല്ായ് രൊഴുും 5 

പി.പി.ടിയിൽ താറഴയാണ് (പാർട്സ് റപർ തൗസൻഡ്). ഉദാ. - തടാൈങ്ങൾ, 

ൈുളങ്ങൾ, പൂളുൈൾ, നീരുെവൈൾ, അരുവിൈൾ, നദിൈൾ. 

 രുദ്ധൈല ആവാസവയവസ്ഥറയ ഹലാട്ടിക ്(ചലിക്ക ന്ന ലവള്ളും) 

അലെങ്കില്പ ലലന്റിക് (നിശ്ചലമാ ഹതാ ലകട്ടികിടക്ക ന്നഹതാ ആ  

ലവള്ളും) എന്നിങ്ങറന തരും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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 രലാട്ടിൈ് ൈല സുംവിധാനത്തിൽ രുദ്ധൈല അരുവിൈൾ, നീരുെവൈൾ, 

നദിൈൾ, അരുവിൈൾ, രതാടുൈൾ, നദിൈൾ എന്നിവ ഉൾറെടുന്നു. 

 ൈുളങ്ങൾ, ചില ചതുെുൈൾ, തടാൈങ്ങൾ എന്നിവയാണ് റലനെ്ിൈ് 

ൈലാരയങ്ങളിൽ ഉൾറെടുന്നത്. ഭൗതിൈവുും രാസപരവുും 

ജൈവരാസ്പ്തപരവുമായ സവിരരഷ്തൈളിൽ അവ ഗണയമായി 

വയതയാസറെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

2. സമ പ്േജല ആവാസവയവസ്ഥ 

 

 സമുപ്ദൈലത്തിന് തുലയരമാ അതിൽ ൈൂടുതരലാ ലവണ സാപ്രത 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ൈലാരയങ്ങൾ (അതായത്, 35 പി.പി.ടി അറല്ങ്കിൽ അതിൽ 

ൈൂടുതൽ). ഉദാ. ആഴും ൈുെഞ്ഞ ൈടലുൈളുും തുെന്ന സമുപ്ദവുും 

 ഏൈരദരും മൂന്ന് - ഭൂമിയുറട ഉപരിതലത്തിനറ്െ നാലിറലാന്ന് സമുപ്ദത്താൽ 

മൂടറെട്ടിരിക്കുന്നു, രരാരരി 3,750 മീറ്റർ ആഴവുും 35 പി.പി.ടി (ആയിരത്തിന് 

ഭാഗങ്ങൾ) ലവണാുംരവുും, ഇതിൽ 90 രതമാനവുും രസാഡിയും രലാജെഡാണ്. 

 ലനറിറ്റിക് ഹമഖല → രൈാണ്ടിറനന്െൽ റഷ്ൽ ിറല ആഴും ൈുെഞ്ഞ ൈലരമഖല. 

അത് ൈരയുമായി രൂപറെടുന്ന അരിൈിറന ലിരറ്റാെൽ അറല്ങ്കിൽ റനെിറ്റിൈ് എന്ന് 

വിളിക്കുന്നു, അതായത് ഉയർന്നതുും താഴ്ന്നതുമായ രവലിരയറ്റങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള 

രമഖല. 

 സമ പ്േ ഹമഖല → ൈന്തുൈാലങ്ങളുറടയുും സസയൈാലങ്ങളുറടയുും വിപരീത 

രമഖലൈളുള്ള തുെന്ന ൈടലിന്റെ പ്പരദരും. 

 ലരലാജിക് ഹസാൺ → ഇത് യൂര ാട്ടിൈ് ആണ,് 

 സവതപ്ന്തമായി ഒഴുൈുന്ന പ്ലവൈങ്ങളുും റനക്ടൺ രപാറലയുള്ള നീന്തൽക്കാരുും 

ഉള്ളതിനാൽ ആവരയത്തിന് റവളിച്ചും ൈടക്കാൻ ൈഴിയുും. 

 അഗാധ ഹമഖല → ഇത് അര ാട്ടിൈ് ആണ്, അവിറട പ്പൈാരും ൈടക്കുന്നില്, 

അതായത് ആഴക്കടലിന്റെ പ്പരദരും. 

 

3. ഉപ്പ ലവള്ളത്തിലല ആവാസവയവസ്ഥ  

 

 ഈ ൈലാരയങ്ങളിൽ 5 മുതൽ 35 പി.പി.ടി വറര ഉെിനറ്െ അുംരമുണ്്ട. ഉദാ. 

അഴിമുഖങ്ങൾ, ഉെ് ചതുെുൈൾ, ചതുെുൈൾ, ൈണ്ടൽ വനങ്ങൾ. 

 തീരക്കടൽ, നദീമുഖങ്ങൾ, രവലിരയറ്റ ചതുെുൈൾ എന്നിവ അഴിമുഖങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

 അഴിമുഖങ്ങളിൽ, നദിൈളിൽ നിന്നുള്ള രുദ്ധൈലും സമുപ്ദൈലവുമായി 

സന്ധിക്കുന്നു, രവലിരയറ്റങ്ങളുറട പ്പവർത്തനത്താൽ ഇവ രണ്ടുും ൈൂടിരച്ചരുന്നു. 

അടുത്തുള്ള നദിറയരയാ ൈടലിറനരയാ അരപക്ഷിച്ച് അഴിമുഖങ്ങൾ ഉയർന്ന 

ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ളവയാണ്. 
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ആവാസവയവസ്ഥ  ലട പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

ജൈവമണ്ഡലത്തിനറ്െ ഘടനാപരവുും പ്പവർത്തനപരവുമായ യൂണിറ്റാണ് 

ആവാസവയവസ്ഥറയന്ന് പെയറെടുന്നു. പരസ്പരും ഇടപഴൈുന്നതുും സവാധീനിക്കുന്നതുമായ 

എല്ാ ൈീവൈാലങ്ങളുും ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയുും ഇതിൽ ഉൾറെടുന്നു. 

ആവാസവയവസ്ഥയുറട പ്പവർത്തന ഘടൈങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്പവർത്തിക്കുന്നു. 

രലാൈത്തിറല വിവിധ ൈീവൈാലങ്ങളിറല സസയ-ൈന്തു സമൂഹങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വയതയസ്ത 

പ്പൈൃതി പ്പപ്ൈിയൈൾക്കിടയിൽ ഊർജ്ജ ജൈമാറ്റും എന്ന നിലയിൽ ഒരു 

ആവാസവയവസ്ഥയുറട പ്പവർത്തനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ൈഴിയുും. എല്ാ വിനിമയ പ്പപ്ൈിയൈളുും 

പ്ഗഹത്തിറല ൈീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനുും ജൈവവസ്തുക്കളുറട ഉൽപാദനത്തിനുും 

ജൈവവസ്തുക്കളുറട വിഘടനത്തിനുും സഹായിക്കുന്നു. ഈ പ്പവർത്തനങ്ങറളല്ാും 

സന്തുലിതവുും നിയപ്ന്തിതവുമായ പ്പപ്ൈിയൈളിലൂറടയാണ് നടക്കുന്നത്. 

ഒരു ആവാസവയവസ്ഥയുറട പ്പവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ പഠിക്കാും: 

 ഊർജ്ജ പ്പവാഹും  

 രപാഷ്ൈ പരിവൃത്തി (ബരയാൈിരയാറൈമിക്കൽ ജസക്കിൾ)  

 പാരിസ്ഥിതിൈ പിന്തുടർച്ചയുും വിൈസനവുും 

 

 

ഊർജ്ജ പ്രവാ ും - ഒരു ആവാസവയവസ്ഥയിറല എല്ാ പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കുും 

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പ്പാഥമിൈ രക്തിയാണ് ഊർജ്ജും. ഉതപ്ാദൈരിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന 

ഉപരഭാക്താക്കൾക്കുള്ള ഊർജ്ജ പ്പവാഹറത്ത ഏൈദിരയിലുള്ള ഊർജ്ജ പ്പവാഹും എന്ന് 

വിളിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷ്യ ശ ുംഖല 

ഒരു ആവാസവയവസ്ഥയുറട ബരയാട്ടിൈ്, അൈിരയാട്ടിൈ് ഘടൈങ്ങറള ബന്ധിെിക്കുന്ന 

പ്പൈൃതിയിൽ ചലനാത്മൈമാണ് ഭക്ഷയ രൃുംഖലൈൾ. ഒരു ൈീവി മററ്റാന്ന് ഭക്ഷിക്കുൈയുും 

മററ്റാന്നിനാൽ  ഭക്ഷിക്കറെടുൈയുും റചയ്യുന്നു. പരസ്പരും രപാഷ്ിെിക്കുൈയുും ഒരു ഭക്ഷയ 

രൃുംഖലയിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജും ജൈമാെുൈയുും റചയ്യുന്ന ൈീവിൈളുറട ഒരു രപ്രണിയാണിത്. 

ഓരരാ ഭക്ഷയ രൃുംഖലയുും ഊർജ്ജത്തിനുും രപാഷ്ൈങ്ങൾ ആവാസവയവസ്ഥയിലൂറട 

പിന്തുടരുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സുപ്പധാന പാതറയ ചിപ്തീൈരിക്കുന്നു.. 

ആപ്രിക്കൻ-അറബ് ശാസ്പ്തജ്ഞനാ  അല്പ-ജാ ിസ ്9-ആും നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദയമായി 

ഭക്ഷയ രൃുംഖല എന്ന ആരയും അവതരിെിച്ചു, പിന്നീട് ഇത ്1927-ൽ ചാൾസ് എൽട്ടനറ്െ ഒരു 

പുസ്തൈത്തിൽ പ്പചാരത്തിലായി. 

ഭക്ഷണ രൃുംഖലയിറല ആഹാര പ്രിുംഖല രപ്രണി: 
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ഓഹട്ടാഹപ്ടാര കൾ അലെങ്കില്പ ഉത്രാേകർ 

 ആവാസവയവസ്ഥയിറല മററ്റല്ാ ൈീവൈാലങ്ങൾക്കുും ഭക്ഷണും ഉൽൊദിെിക്കുന്ന 

ൈീവിൈളാണ് അവ. 

 അവ സാധാരണയായി ഹരിത സസയങ്ങളാണ,് പ്പൈാരസുംരേഷ്ണ പ്പപ്ൈിയയിലൂറട 

സൂരയപ്പൈാരത്തിനറ്െ സാന്നിധയത്തിൽ ഭക്ഷണും തയ്യാൊക്കുന്നു. 

ക റിപ്പ:് ഹപ്ഗാസ ്പ്പ്രമറി ലപ്രാഡക്ഷ്ൻ (ജി.രി.രി) എന്നത ്ഹരിത സസയങ്ങളിൽ 

പ്പൈാരസുംരേഷ്ണ പ്പപ്ൈിയയിലൂറട വിൈിരണ ഊർജ്ജും സുംഭരിക്കറെടുന്ന റമാത്തും 

നിരക്കാണ്. ഇത ്സപൂർണ ര ാരട്ടാസിന്തസിസ് അറല്ങ്കിൽ റമാത്തും സവാുംരീൈരണും 

എന്നുും അെിയറെടുന്നു. ൈി.പി.പിയുറട ഒരു ഭാഗും സസയങ്ങൾ സവന്തും ഉപാപചയത്തിനായി 

ഉപരയാഗിക്കുൈയുും ബാക്കി ഭാഗും ഉപരഭാക്താക്കൾക്ക് ലഭയമാൈുന്ന ലനറ്റ് പ്പ്രമറി 

ലപ്രാഡക്ഷ്ൻ (എൻ.രി.രി) ആയി സുംഭരിക്കുൈയുും റചയ്യുന്നു. 

ഉരഹഭാക്താക്കൾ 

ഭക്ഷണത്തിനായി മറ്റുള്ളവറര ആപ്രയിക്കുന്ന ഉപരഭാക്താക്കൾക്കുള്ളതാണ് അടുത്ത 

രപ്ടാ ിൈ് റലവലുൈൾ. 

 പ്രാഥമിക ഉരഹഭാക്താക്കൾ - സസയങ്ങറള രനരിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങറള 

പ്പാഥമിൈ ഉപരഭാക്താക്കൾ അറല്ങ്കിൽ സസയഭുക്കുൈൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉദാ. 

പ്പാണിൈൾ, പക്ഷിൈൾ, എലിൈൾ, അയവിെക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ. 

 േവിതീ  ഉരഹഭാക്താക്കൾ-അവർ മാുംസഭുക്കുൈളുും സസയഭുക്കുൈളുമാണ് 

(സസയങ്ങറളയുും മൃഗങ്ങറളയുും ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ). ഉദാഹരണും - തവള, നായ, 

പൂച്ച, ൈടുവ 

 ത തീ  ഉരഹഭാക്താക്കൾ- മാുംസഭുക്കുൈറള ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ. ഉദാഹരണും - 

പന്നി, ൈരടി, മനുഷ്യൻ. 

വിഘടിപ്പിക്ക ന്നവർ 

 ഈ ൈീവിൈൾ നിർജ്ജീവമായ ഓർഗാനിൈ് വസ്തുക്കറളയുും മാലിനയ ഉൽെന്നങ്ങറളയുും 

ലളിതമായ സുംയുക്തങ്ങളാക്കി വിഘടിെിക്കുൈയുും അതുവഴി അഴുൈുന്ന 

പദാർത്ഥത്തിനറ്െ വിഘടനത്തിന് സഹായിക്കുൈയുും റചയ്യുന്നു. 

 അവ ഓരരാ രപ്ടാ ിൈ് തലത്തിലുും ൈീവിൈളുറട മൃത അവരിഷ്ടങ്ങളിൽ 

പ്പവർത്തിക്കുൈയുും രപാഷ്ൈങ്ങൾ പുനരുപരയാഗും റചയ്യാൻ സഹായിക്കുൈയുും 

റചയ്യുന്നു; ഉദാ. ബാക്ടീരിയയുും  ുംഗസുും. 

രണ്ട് തരത്തില ള്ള ഭക്ഷ്യ ശ ുംഖലകള ണ്ട:് 

1. ര ല്പഹമടിലല ഭക്ഷ്ണ ശ ഖലകൾ -ഇത ്സസയഭുക്കുൈളാലുും പിന്നീട് 

മാുംസഭുക്കുൈളാലുും പിന്തുടരുന്ന ഹരിത സസയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് 

ആരുംഭിക്കുന്നത.് 

ഉദാഹരണത്തിന-് ഭൗമ ആവാസവയവസ്ഥയിൽ, പുല്് ഒരു പുൽച്ചാടി തിന്നുന്നു, അതിറന 

പല്ിയുും പല്ിറയ പാപുും തിന്നുന്നു. 
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2. പ്ജവാവശിഷ്ട ഭക്ഷ്യ ശ ുംഖല- ൈീർണ്ണിച്ചുറൈാണ്ടിരിക്കുന്ന സസയങ്ങളുറടയുും 

ൈന്തുക്കളുറടയുും നിർജ്ജീവമായ ജൈവവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അത് രപ്പാരട്ടാരസാവുൈൾക്ക്, 

മാുംസഭുക്കുൈൾക്ക് ഭക്ഷണമാക്കാവുന്ന ൈീവിൈളിരലക്ക് ആരുംഭിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള 

ഒരു ഉദാഹരണും ചുവറടയുള്ള ചിപ്തത്തിൽ ചിപ്തീൈരിച്ചിരിക്കുന്നു: 

 

ഈ രണ്്ട ഭക്ഷയ രൃുംഖലൈളുും ആദയ തലത്തിലുള്ള ഉപരഭാക്താവിനറ്െ ഊർജ്ജ 

രപ്സാതസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വയതയസ്തമാണ്. ഈ രണ്്ട ഭക്ഷണ രൃുംഖലൈൾ 

ബന്ധറെട്ടിരിക്കുന്നു; ജൈവാവരിഷ്ട ഭക്ഷയ രൃുംഖലയുറട പ്പാരുംഭ ഊർജ്ജ രപ്സാതസ്സ് 

രമച്ചിൽ ഭക്ഷയ രൃുംഖലയിൽ നിന്നുള്ള മാലിനയ വസ്തുക്കളുും നിർജ്ജീവമായ ജൈവ 

വസ്തു ക്കളുമാണ്. 
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ഭക്ഷ്ണ ശ ുംഖല 

 ഒരു ഭക്ഷയ രൃുംഖല ഒരു ആവാസവയവസ്ഥയിലൂറടയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെരയാ 

ഊർജ്ജത്തിനറ്െരയാ ഒരു തലും മാപ്തും പ്പതിനിധീൈരിക്കുൈയുും ഘടൈങ്ങൾ 

തമ്മിലുള്ള ലളിതമായ ബന്ധും ൈാണിക്കുൈയുും റചയ്യുന്നു. 

 പരസ്പരബന്ധിതമായ നിരവധി ഭക്ഷയരൃുംഖലൈൾ ഉൾറക്കാള്ളുന്നതാണ് ഒരു 

ആവാസവയവസ്ഥ. അതിനാൽ, ഒരു ആവാസവയവസ്ഥയിറല പരസ്പരബന്ധിതമായ 

ഭക്ഷയ രൃുംഖലൈൾ ഒരു ഭക്ഷയ റവബ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

 ഏറതങ്കിലുും ഭക്ഷയ രൃുംഖല നീക്കും റചയ്താൽ, തുടർച്ചയായ ഭക്ഷയ രൃുംഖലൈറള 

രദാഷ്ൈരമായി ബാധിക്കുും. ഒരു മൃഗും വിവിധ ഭക്ഷയ രൃുംഖലൈളുറട ഭാഗമാരയക്കാും. 

 രപ്ടാ ിൈ് റലവലുൈൾക്കിടയിലുള്ള പ്പവർത്തനും, ഒരു ഭക്ഷയ രൃുംഖലയിരലാ ഭക്ഷയ 

വലയിരലാ ഉള്ള എല്ാ തലത്തിലുും, ൈീവൈാലത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജും സവയും 

ഉപരയാഗിക്കുൈയുും രരഷ്ിക്കുന്ന ഊർജ്ജും അടുത്ത രപ്ടാ ിൈ് തലത്തിരലക്ക് 

ജൈമാെുൈയുും റചയ്യുന്നു എന്നതാണ.് 

 

രാരിസ്ഥിതിക രിരമിഡ കൾ: 

രപ്ടാ ിൈ് റലവലുൈളുറട ഘട്ടങ്ങൾ ഒരു ഡയപ്ഗമാറ്റിൈ ്രീതിയിൽ പ്പൈടിെിക്കുന്നു, 

അവിറട ഭക്ഷണ ഉത്പാദൈർ പിരമിഡുൈളുറട അടിത്തെയുും മുൈളിൽ മാുംസരഭാൈിൈളുും 

പ്പതിപാദിക്കുന്നു. ഊർജ്ജ നിലയിറല വർദ്ധനവ ്അനുസരിച്ച് പ്ൈമീൈരിച്ചിരിക്കുന്ന 

നിർദ്ദിഷ്ട രപ്ടാ ിൈ് റലവലുൈൾ ചിപ്തീൈരിക്കുന്ന നിരവധി തിരശ്ചീന ബാെുൈൾ 

പിരമിഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

ഓരരാ രപ്ടാ ിൈ് തലത്തിലുും ഉള്ള വയക്തിൈളുറട/ൈീവിൈളുറട എണ്ണും ഒരു പിരമിഡിറല 

ഓരരാ ബാെിനറ്െയുും നീളും റൈാണ്്ട പ്പതിനിധീൈരിക്കുന്നു. 
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പാരിസ്ഥിതിൈ പിരമിഡുൈൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ:് 

 സുംഖയാ പിരമിഡ്  

 ബരയാമാസ് പിരമിഡ് 

 ഊർജ്ജത്തിനറ്െ അറല്ങ്കിൽ ഉൽൊദനക്ഷമതയുറട പിരമിഡ് 

സുംഖയാ രിരമിഡ് - വയതയസ്ത രപ്ടാ ിൈ് തലങ്ങളിലുള്ള ൈീവിൈളുറട എണ്ണും തമ്മിലുള്ള 

ബന്ധമാണ് ഇത ്ജൈൈാരയും റചയ്യുന്നത.് ഉദാഹരണത്തിന,് പുൽരമടിറല ഭക്ഷണ 

രൃുംഖലയിൽ, പുല്ുൈളുറട എണ്ണും അവറയ ഭക്ഷിക്കുന്ന സസയഭുക്കുൈളുറട 

എണ്ണരത്തക്കാൾ ൈൂടുതലാണ,് സസയഭുക്കുൈളുറട എണ്ണും മാുംസഭുക്കുൈളുറട 

എണ്ണരത്തക്കാൾ ൈൂടുതലാണ്. അതിനാൽ, അങ്ങറന രൂപറെട്ട പിരമിഡ് 

ൈുത്തറനയുള്ളതാണ്. 

സുംഖയാ പിരമിഡ് വിപരീതമാക്കാനുും ൈഴിയുും, അതായത,് ഒരു മരത്തിൽ പല 

പുൽച്ചാടിൈളുും പ്പാണിൈളുും വസിക്കുന്ന രപാറല സസയഭുക്കുൈൾ പ്പാഥമിൈ 

ഉത്പാദൈരരക്കാൾ ൈൂടുതലാണ.് 

 

 

ബഹ ാമാസ് രിരമിഡ-് ഈ സമീപനത്തിൽ, ഓരരാ രപ്ടാ ിൈ് റലവലിലുമുള്ള 

വയക്തിൈറള ൈണക്കാക്കുന്നതിനുപൈരും ഭാരും ൈണക്കാക്കുന്നു. ഇത ്ഒരു പ്പരതയൈ 

സമയത്ത് ഓരരാ രപ്ടാ ിക്കിലുും എല്ാ ൈീവൈാലങ്ങളുറടയുും ആറൈ ഭാരമായ 

ബരയാമാസിന്റെ ഒരു പിരമിഡ് നൽൈുന്നു. 

ഭൗമ ആവാസവയവസ്ഥറയ ൈാണിക്കുന്ന പിരമിഡ് ൈുത്തറനയുള്ളതാണ.് 
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എന്നിരുന്നാലുും, ൈല ആവാസവയവസ്ഥറയ ൈാണിക്കുന്ന ബരയാമാസിന്റെ പിരമിഡ് 

വിപരീതമാരയക്കാും. ഉദാഹരണത്തിന,് ഒരു ൈുളത്തിൽ, ജ രറ്റാപ്ലാങ്ക്ടൺ പ്പധാന 

ഉത്പാദൈരായി പ്പവർത്തിക്കുന്നു, അവർക്ക് വളറര റചെിയ ൈീവിത ചപ്ൈങ്ങൾ ഉണ്്ട, 

ൈൂടാറത രടൺ ഓവർ നിരക്ക് ഉയർന്നതാണ,് അവ അതിരവഗും പുതിയ സസയങ്ങളാൽ 

മാറ്ററെടുന്നു. 

 

 

ഊർജ്ജ രിരമിഡ്- 

ഓരരാ രപ്ടാ ിൈ് തലത്തിലുും സൂരയനിൽ നിന്നുള്ള എപ്ത ഊർജ്ജും പുതിയ ബരയാമാസ് 

ആയി സുംഭരിക്കുന്നു എന്നതിനറ്െ പ്ഗാ ിക്കൽ പ്പതിനിധാനമാണ് ഊർജ്ജത്തിനറ്െ 

പിരമിഡ്. വയതയസ്ത രപ്ടാ ിൈ് റലവലുൈളുറട പ്പവർത്തനപരമായ പങ്ക ്താരതമയും റചയ്യാൻ 

ഇത ്സഹായിക്കുന്നു. സൗരരാർജ്ജറത്ത താപ ഊർജ്ജമായുും രാസ ഊർജ്ജമായുും 

പരിവർത്തനും റചയ്യുന്നതിലൂറട ഇത ്റതർരമാജഡനാമിക്സ് നിയമറത്ത 

പ്പതി ലിെിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ ഓരരാ രപ്ടാ ിൈ് തലത്തിലുും (10% ഊർജ്ജ നിയമും) 

ഊർജ്ജും നഷ്ടറെടുന്നതിനാൽ ഈ പിരമിഡ് എല്ായ്രൊഴുും മുൈളിരലക്ക് ആയിരിക്കുും. 
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രപാഷ്ൈങ്ങളുും ധാതുക്കളുും എല്ായ്രൊഴുും ആവാസവയവസ്ഥയിൽ ൈീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് 

ൈീവനില്ാത്തതുും തിരിച്ചുും ൈൂടുതരലാ ൈുെരവാ ആണ്. ഈ രപാഷ്ൈങ്ങളിലുും 

ധാതുക്കളിലുും ഉൾറെട്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭൂമിയുറട ബരയാട്ടിൈ്, 

അൈിരയാട്ടിൈ് ഘടൈങ്ങളിലൂറട ൈടന്നുരപാൈുന്ന ഒരു പാത ബരയാൈിരയാറൈമിക്കൽ 

ജസക്കിളുൈൾ അവതരിെിക്കുന്നു.        

ബഹ ാജിഹ ാലകമിക്കല്പ പ്സക്കിള കൾ 

ബഹ ാജിഹ ാലകമിക്കല്പ പ്സക്കിളിന്ലറ പ്രാധാനയും: 

1. ഒരു പ്പരദരത്ത ്നിന്ന് മററ്റാന്നിരലക്ക് തന്മാപ്തൈൾ ജൈമാൊൻ ഇത ്

അനുവദിക്കുന്നു. 

2. ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മററ്റാന്നിരലക്ക് പ്ദവയത്തിന്റെ പരിവർത്തനും 

സാധയമാക്കുന്നു. 

3. ഇത ്ഘടൈങ്ങളുറട സുംഭരണും സുഗമമാക്കുന്നു. ഘടൈങ്ങൾ അവയുറട 

സവാഭാവിൈ െിസർരവായെിൽ സുംഭരിക്കുൈയുും റചെിയ അളവിൽ 

ൈീവിൈളിരലക്ക് വിടുൈയുും റചയ്യുന്നു. 

4. എറന്തങ്കിലുും അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ, അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ 

ആവാസവയവസ്ഥറയ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിന് ൈുെച്ച് ദിവസങ്ങരളാ വർഷ്ങ്ങരളാ 

എടുരത്തക്കാും. 

5. ഇത ്ആവാസവയവസ്ഥയുറട ബരയാട്ടിൈ്, അബിയ ോട്ടിക്  ഘടൈങ്ങറള 

ബന്ധിെിക്കുന്നു. 

ൈീവൈാലങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽൈുന്ന സുംയുക്തങ്ങളുറട ജൈമാറ്റും ഉൾറെടുന്നതിനാൽ 

ബരയാൈിരയാറൈമിക്കൽ ജസക്കിളുൈറള ചിലരൊൾ ഹരാഷക രരിവ ത്തി  എന്ന് 

വിളിക്കുന്നു. ജസക്കിളിനറ്െ രണ്്ട പ്പധാന ഘടൈങ്ങളാണ:് 
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1. റിസർഹവാ ർ രൂൾ - അന്തരീക്ഷും അറല്ങ്കിൽ ധാരാളും രപാഷ്ൈങ്ങൾ 

സുംഭരിക്കുന്ന പാെൈൾ. 

2. പ്സക്ിുംഗ ്രൂൾ - സസയങ്ങളുറടയുും മൃഗങ്ങളുറടയുും രൂപത്തിൽ ൈാർബണിനറ്െ 

പ്ഹസവ സുംഭരണും. 

ബരയാൈിരയാറൈമിക്കൽ ജസക്കിൾ വഴി ജൈമാറ്റും റചയ്യറെടുന്ന ഘടൈങ്ങറള തരും 

തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: 

1. പ്മഹപ്കാ എലലമന്റ കൾ- റചെിയ അളവിൽ ആവരയമുള്ള ഘടൈങ്ങറള 

ജമരപ്ൈാറലറമന്െുൈൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന,് രബാരൊൺ 

(പ്പധാനമായുും ഹരിത സസയങ്ങൾ ഉപരയാഗിക്കുന്നു), റചപ് (ചില എൻജസമുൈൾ 

ഉപരയാഗിക്കുന്നു), രമാളിബ്ഡിനും (ജനപ്ടൈൻ  ിക്സിുംഗ് ബാക്ടീരിയൈൾ 

ഉപരയാഗിക്കുന്നു). 

2. മാഹപ്കാ എലലമനറ് കൾ - വലിയ അളവിൽ ആവരയമായ ഘടൈങ്ങറള മാരപ്ൈാ 

നയൂപ്ടിയന്െുൈൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന,് ൈാർബൺ, ജഹപ്ഡൈൻ, 

ഓക്സിൈൻ, ജനപ്ടൈൻ, ര ാസ്ഫെസ,് സൾ ർ. 

ബഹ ാജിഹ ാലകമിക്കല്പ പ്സക്കിള കള ലട തരങ്ങൾ: 

1. ഹഗഷയസ് പ്സക്കിള കൾ: രഗഷ്യസ് ജസക്കിളുൈളിൽ 

അന്തരീക്ഷത്തിലൂറടയുള്ള പദാർത്ഥത്തിനറ്െ മാറ്റും ഉൾറെടുന്നു. വാതൈ 

ചപ്ൈങ്ങൾ ഇവയാണ്: ൈാർബൺ ജസക്കിൾ, ജനപ്ടൈൻ ജസക്കിൾ, വാട്ടർ 

ജസക്കിൾ 

2. ലസഡിലമന്ററി പ്സക്കിള കൾ: റസഡിറമനെ്െി ജസക്കിളുൈൾ 

ഭൂമിയിലൂറട ൈലത്തിരലക്ക് റൈാണ്ടുരപാൈുന്നത് ഉൾറെടുന്നു, അതായത ്

ലിരത്താസ്ഫിയർ ജഹരപ്ഡാസ്ഫിയെിരലക്ക്. ര ാസ്ഫെസ ്ചപ്ൈവുും സൾ ർ 

ചപ്ൈവുമാണ ്റസഡിറമന്െെി ജസക്കിളുൈൾ. 

കാർബൺ പ്സക്കിൾ 

ൈാർബണുും അതിനറ്െ സുംയുക്തങ്ങളുും ഭൂമിയുറട മൂന്ന് രഗാളങ്ങൾക്കിടയിൽ, അതായത,് 

ജഹരപ്ഡാസ്ഫിയർ, ലിരത്താസ്ഫിയർ, അന്തരീക്ഷും (റമാത്തും ബരയാസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) 

എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ തുടർച്ചയായി ജൈമാറ്റും റചയ്യറെടുന്ന ഒരു ബരയാൈിരയാറൈമിക്കൽ 

ജസക്കിളാണ് ൈാർബൺ ജസക്കിൾ.  
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ഭൂമി ിലല പ്രധാന കാർബൺ സിങ്ക കൾ 

 

 ബരയാസ്ഫിയെിറല ൈീവനുള്ളതുും ൈീവനില്ാത്തതുമായ ൈീവിൈളിറല ജൈവ 

തന്മാപ്തൈളുറട രൂപത്തിൽ. 

 അന്തരീക്ഷത്തിറല ൈാർബൺ ജഡ ഓൈ്ജസഡ് വാതൈമായി. 

 മണ്ണിറല ജൈവവസ്തു വായി. 

 ര ാസിൽ ഇന്ധനങ്ങളായുും ചുണ്ണാപുൈല്്, രഡാളജമറ്റ,് രചാക്ക് തുടങ്ങിയ 

അവരിഷ്ട നിരക്ഷപങ്ങളായി. 

 സമുപ്ദങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞുരചർന്ന അന്തരീക്ഷ ൈാർബൺ ജഡ ഓൈ്ജസഡുും 

സമുപ്ദൈീവിൈളിൽ ൈാൽസയും ൈാർബരണറ്്റ റഷ്ല്ുൈളുും. 

കാർബൺ പ്സക്കിളില്പ ഉൾലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന പ്രപ്കി കൾ 

 

 പ്രകാശസുംഹേഷണും (ഹരാഹട്ടാസിന്തസിസ്) : ആവാസവയവസ്ഥ അവരുറട 

ൈാർബൺ ജഡ ഓൈ്ജസഡിന്റെ ഭൂരിഭാഗവുും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രനടുന്നു. 

മിക്ക ഓരട്ടാരപ്ടാ ുൈൾക്കുും ഈ വാതൈും അവയുറട രൈാരങ്ങളിരലക്ക് ആഗിരണും 

റചയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സുംവിധാനമുണ്്ട. സൗരവിൈിരണത്തിൽ നിന്നുള്ള 

ൈലത്തിന്റെയുും ഊർൈത്തിന്റെയുും സഹായരത്താറട, ഈ ൈീവിൈൾ 

ഹരാഹട്ടാസിന്തസിസ് ഉപരയാഗിച്ച് ൈാർബൺ ജഡ ഓൈ്ജസഡിറന പഞ്ചസാര 

തന്മാപ്തൈളാക്കി മാറ്റുന്നു. 

 ശവസനും: രവാരസാച്്വാസ പ്പപ്ൈിയയിലൂറട ൈാർബൺ ആവാസവയവസ്ഥയിൽ 

നിന്ന് ൈാർബൺ ജഡ ഓൈ്ജസഡ ്വാതൈമായി പുെത്തുവരുന്നു. ൈാർബൺ 

അധിഷ്ഠ ിത ഓർഗാനിൈ് തന്മാപ്തറയ ൈാർബൺ ജഡ ഓൈ്ജസഡിരലക്കുും മറ്റ ്ചില 

ഉരപാൽെന്നങ്ങളിരലക്കുും സസയങ്ങളിലുും മൃഗങ്ങളിലുും വിഘടിെിക്കുന്നത് ഇതിൽ 

ഉൾറെടുന്നു. 

 ഡിപ്ടിറ്റസ് ഭക്ഷയ രൃുംഖലയിൽ നിരവധി ൈീവിൈൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവയുറട 

പ്പാഥമിൈ പങ്ക ്ജൈവവസ്തുക്കറള വിഘടിെിക്കുൈ എന്നതാണ.് ഭാഗിൈമായി പ്ദവിച്ച 

ജൈവവസ്തുക്കൾ മണ്ണിന്റെ ൈാർബൺ സുംഭരണ ൈുളത്തിനറ്െ ഭാഗമായി മാെുന്നു. 
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 ആതയന്തിൈമായി മണ്ണിറല ജൈവവസ്തുക്കൾ മണ്ണിനറ്െ ഘടൈങ്ങളുറടയുും 

ൈലത്തിന്റെയുും ൈാർബൺ ജഡ ഓൈ്ജസഡിന്റെയുും ഭാഗമായി മാെുന്നു, അത് 

അന്തരീക്ഷത്തിരലക്ക് മടങ്ങുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ൈാർബണിനറ്െ 

ഭൂരിഭാഗവുും ഈ ഒഴുക്കിന് ൈാരണമാൈുന്നു, പരക്ഷ എല്ാും അല്. 

 വയാരനും: ഈ രീതിയിലൂറട ൈാർബൺ ജഡ ഓൈ്ജസഡ ്റവള്ളത്തിരലക്ക് 

പ്പരവരിക്കുന്നു. ഇത ്റവള്ളത്തിൽ ലയിച്ചുൈഴിഞ്ഞാൽ, അത ്അരതപടി 

നിലനിൽക്കുും അറല്ങ്കിൽ ൈാർബരണരറ്റാ ജബൈാർബരണരറ്റാ ആയി മാൊും. 

ൈാർബൺ ജഡ ഓൈ്ജസഡ് സമുപ്ദത്തിൽ പ്പരവരിക്കുരപാൾ ൈാർരബാണിൈ് 

ആസിഡ് രൂപും റൈാള്ളുന്നു. 

 ചില ൈീവിൈൾ ജബൈാർബരണറ്റിറന ൈാൽസയവുമായി ബന്ധിെിച്ച് ൈാൽസയും 

ൈാർബരണറ്്റ ഉണ്ടാക്കുന്നു. റഷ്ല്ുൈൾ, പവിഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഹാർഡ്രബാഡിൈൾ 

നിർമ്മിക്കാൻ ഇത ്ഉപരയാഗിക്കുന്നു. അത്തരും ൈീവിൈൾ മരിക്കുരപാൾ അവയുറട 

അവരിഷ്ടങ്ങൾ ൈാർബരണറ്്റ സപുഷ്ടമായ നിരക്ഷപങ്ങളായി സമുപ്ദത്തിനറ്െ 

അടിത്തട്ടിരലക്ക് അടിഞ്ഞു ൈൂടുന്നു. 

പ്ശദ്ധിക്ക ക - പ്ഗഹത്തിറല ൈാർബണിനറ്െ ഏറ്റവുും വലിയ സിങ്കാണ് സമുപ്ദ നിരക്ഷപും. 

 ലിരത്താസ്ഫിയെിൽ, ൈാർബൺ ഓർഗാനിൈ്, അജൈവ രൂപങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. 

അജൈവ രൂപങ്ങളിൽ ര ാസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ, ൈൽക്കരി, പ്പൈൃതിവാതൈും, 

ഓയിൽ റഷ്ൽ, ചുണ്ണാപുൈല്് രപാറലയുള്ള അവരിഷ്ട നിരക്ഷപങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉൾറെടുന്നു. ഓർഗാനിൈ് നിരക്ഷപങ്ങൾ ഓർഗാനിൈ് പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഹയൂമസ് 

മുതലായവയാണ,് ൈാർബൺ ജഡ ഓൈ്ജസഡ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് 

പുെത്തുവരുന്നു. 

പ് ഹപ്ഡാളജിക്കല്പ പ്സക്കിൾ (ജല ചപ്കും) 

ഭൂമിയുറട ഉപരിതലത്തിനറ്െ 70% റവള്ളത്താൽ മൂടറെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ടുും രലാൈും 

രൂക്ഷമായ ൈലപ്പതിസന്ധി രനരിടുൈയാണ്. ൈാരണും, ഭൂമിയിൽ ലഭയമായ റമാത്തും 

ൈലത്തിൽ 97.5% ഉെുറവള്ളമാണ്. രരഷ്ിക്കുന്ന ൈലത്തിന്റെ 99% ഹിമാനുൈളിലുും ഭൂഗർഭ 

രപ്സാതസ്സുൈളിലുും സുംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സാരങ്കതിൈമായി, നദിൈൾ, 

തടാൈങ്ങൾ, അരുവിൈൾ മുതലായവയുറട രൂപത്തിൽ മനുഷ്യ ഉപരയാഗത്തിന് 1% ത്തിൽ 

താറഴ രുദ്ധൈലും മാപ്തരമ ലഭയമാൈൂ. രുദ്ധൈലത്തിനറ്െ 1% നദിൈൾ, തടാൈങ്ങൾ, രതാടുൈൾ 

മുതലായവയുറട രൂപത്തിൽ മനുഷ്യ ഉപരയാഗത്തിന് ലഭയമാണ.് ഈ 1% ത്തിൽ താറഴയുള്ള 

ൈലലഭയത ഈ പ്ഗഹത്തിറല അവസാനറത്ത മനുഷ്യനറ്െ രപാലുും ആവരയങ്ങൾ നിെരവറ്റാൻ 

പരയാപ്തമാറണന്ന് ദയവായി പ്രദ്ധിക്കുൈ. 

എന്നാൽ എല്ാ തലങ്ങളിലുമുള്ള മനുഷ്യരുറട ൈടന്നുൈയറ്റും ൈാരണും, ൈലരപ്സാതസ്സുൈൾ 

പരമാവധി ഉപരയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള രരിയായ മുൻൈരുതൽ നടപടിൈൾ 

സവീൈരിച്ചിറല്ങ്കിൽ സമീപഭാവിയിൽ മനുഷ്യരാരിയുറട നിലനിൽെ് അപൈടത്തിലാൈുും. 

ഉദാഹരണത്തിന,് ഇന്തയൻ ൈനസുംഖയയുറട 12% ഇതിനൈും തറന്ന "രഡ സീരൊ" 

സാഹചരയത്തിനറ്െ ആഘാതത്തിലാണ്. 

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിരലക്കുും തിരിച്ചുും സൂരയനറ്െ ഊർജ്ജത്താൽ 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന ൈലത്തിനറ്െ തുടർച്ചയായ ചുംപ്ൈമണമാണ് ൈലചപ്ൈും എന്ന് 

നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബരയാസ്ഫിയർ, ലിരത്താസ്ഫിയർ, ജഹരപ്ഡാസ്ഫിയർ 

എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള ൈലത്തിനറ്െ സുംഭരണവുും ചലനവുും ഇത ്ൈാണിക്കുന്നു. 
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പ്പധാന വാട്ടർ സിങ്കുൈൾ 

അന്തരീക്ഷും, സമുപ്ദങ്ങൾ, തടാൈങ്ങൾ, നദിൈൾ, മണ്ണ,് ഹിമാനിൈൾ, ഹിമപാതങ്ങൾ, 

ഭൂഗർഭൈലും തുടങ്ങി ഏത ്സുംഭരണിയിലുും റവള്ളും സുംഭരിക്കാും. 

ഉൾറെട്ടിരിക്കുന്ന പ്പപ്ൈിയൈൾ 

 ഒരു സുംഭരണിയിൽ നിന്ന് മററ്റാന്നിരലക്ക് ൈലത്തിനറ്െ ചലനത്തിൽ ഉൾറെടുന്ന 

പ്പപ്ൈിയൈൾ ഇവയാണ്- 

o ബാഷ്പീകരണും, ഘനീഭവിക്കല്പ, മഴ, നിഹക്ഷ്രും, ഒഴ ക്ക,് ന ഴഞ്ഞ ക റ്റും, 

സപ്ൈഹമഷൻ, പ്ടാൻസ്പിഹറഷൻ, ഉര കല്പ, ഭൂഗർഭജല പ്രവാ ും. 

 ൈലചപ്ൈത്തിന്റെ ചാലൈ ഊർജ്ജ രപ്സാതസ്സ് സൗഹരാർജ്ജും അലെങ്കില്പ 

സൗഹരാർജ്ജമാണ്. 

 ബാഷ്പീൈരണവുും മഴയുമാണ് ൈലചപ്ൈത്തിൽ ഉൾറെടുന്ന പ്പധാന പ്പപ്ൈിയൈൾ. 

 ചില പ്പപ്ൈിയൈൾ ചുവറട ചർച്ചറചയ്യുന്നു: 

 

o ബാഷ്പീകരണും - സമുപ്ദും, തടാൈങ്ങൾ, ൈുളങ്ങൾ, നദിൈൾ, അരുവിൈൾ 

എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ൈലും സൂരയന്റെ ചൂടുും ഊർജ്ജവുും മൂലും 

ബാഷ്പീൈരിക്കറെടുന്നു. വായുവിൽ ൈലും നീരാവി അവസ്ഥയിൽ തുടരുൈയുും 

രമഘങ്ങൾ രൂപറെടുൈയുും റചയ്യുന്നു. 

o പ്ടാൻസ്പിഹറഷൻ - സൗരരാർജ്ജും മൂലും സസയങ്ങളുറട ഉപരിതലത്തിലൂറടയുള്ള 

ബാഷ്പീൈരണും പ്ടാൻസ്പിരെഷ്ൻ എന്നെിയറെടുന്നു. സസയങ്ങൾ പ്ടാൻസ്പിരെഷ്ൻ 

വഴി വലിയ അളവിൽ ൈലും അന്തരീക്ഷത്തിരലക്ക് മാറ്റുൈയുും റചയ്യുന്നു. 

o മഴ - രമഘും പർവതങ്ങളിറലയുും വനരമഖലൈളിറലയുും തണുത്ത 

വായുവുമായി ൈൂടിരച്ചരുൈയുും ഘനീഭവിക്കുൈയുും മഴ റപയ്യുന്നത് 

രൂപറെടുൈയുും റചയ്യുന്നു. 
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o ഘനീഭവിക്കല്പ- അന്തരീക്ഷത്തിറല ൈലബാഷ്പങ്ങൾ പ്ദാവൈത്തുള്ളിൈളായി 

മാെുന്ന പ്പപ്ൈിയയാണിത്. 

o ഒഴ ക്ക്: ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പുെന്തള്ളുന്ന ൈലറത്ത െൺഓ ് എന്ന് 

വിളിക്കുന്നു. ഇത് നദിൈളിലൂറട പുെന്തള്ളറെടുൈയാറണങ്കിൽ, അത് നദിയുറട 

ഒഴുക്ക് എന്നെിയറെടുന്നു. 

ബാഷ്പീൈരിക്കറെടുന്ന ൈലത്തിനറ്െ ഭൂരിഭാഗവുും സമുപ്ദും നൽൈുന്നു. രരാരരി, 

സമുപ്ദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ൈലനഷ്ടത്തിനറ്െ 84% ബാഷ്പീൈരണത്തിലൂറടയുും 77% 

മഴയിലൂറടയുും ആണ.് സമുപ്ദങ്ങളുറട ബാഷ്പീൈരണ അഭാവും സന്തുലിതമാക്കാൻ ഒഴുക്ക,് 

രതാടുൈൾ, നദിൈൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള റവള്ളും 7% ഉൾറക്കാള്ളുന്നു. ൈരയിൽ, 

ബാഷ്പീൈരണും 16% ആണ,് മഴ 23% ആണ.് 

പ്നപ്ടജൻ പ്സക്കിൾ 

അമിരനാ ആസിഡുൈൾ, രപ്പാട്ടീനുൈളുറട ബിൽഡിുംഗ് രലാക്കുൈൾ, നയൂലിൈ് 

ആസിഡുൈൾ (ഡി.എൻ.എ, ആർ.എൻ.എ) തുടങ്ങിയ സങ്കീർണ്ണമായ ജൈവ സുംയുക്തങ്ങൾ 

ഉൽൊദിെിക്കുന്നതിന് ൈീവൈാലങ്ങൾക്ക ്ജനപ്ടൈൻ പ്പധാനമാണ്. ജനപ്ടൈൻ 

അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജഡനിപ്ടൈൻ (N2) ആയി ധാരാളമായി ലഭയമാറണങ്കിലുും, 

ൈീവൈാലങ്ങൾക്ക് ഇത ്രനരിട്ട് ഉപരയാഗിക്കാൻ ൈഴിയില്. പ്പാഥമിൈ ഉതപ്ാദൈർ, അതായത,് 

സസയങ്ങൾ ഉപരയാഗിക്കുന്നതിന് മുപ് ഇത ്പരിഹരിരക്കണ്ടതുണ്്ട. അതുരപാറല, 

അവസാനും അന്തരീക്ഷത്തിരലക്ക് വിടുന്നതിന് മുപ,് അത് വീണ്ടുും യഥാർത്ഥ 

രൂപത്തിരലക്ക് പരിവർത്തനും റചയ്യണും. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ൈീവൈാലങ്ങളിരലക്കുും 

പിന്നീട് അന്തരീക്ഷത്തിരലക്കുും ജനപ്ടൈനറ്െ പൂർണ്ണമായ ജൈമാറ്റും ജനപ്ടൈൻ ചപ്ൈറത്ത 

പ്പതിനിധീൈരിക്കുന്നു. 

പ്നപ്ടജൻ ചപ്കത്തില്പ ഉൾലപ്പട ന്ന പ്രധാന പ്രപ്കി കൾ - 

പ്നപ്ടജൻ രികഹ്സഷൻ 

സസയങ്ങൾക്ക് ഉപരയാഗിക്കാൻ ൈഴിയുന്ന വാതൈ ജനപ്ടൈറന അരമാണിയയാക്കി മാറ്റുന്നത ്

ഇതിൽ ഉൾറെടുന്നു. ഇനിെെയുന്ന രീതിൈളിലൂറട ഇത ്റചയ്യാൻ ൈഴിയുും - 

അന്തരീക്ഷ് രികഹ്സഷൻ- മിന്നൽ, ൈവലനും, അഗ്നിപർവ്വത പ്പവർത്തനും 

എന്നിവയിലൂറടയാണ് ഇത് റചയ്യുന്നത്. 

വയാവസാ ിക രിക്ഹസഷൻ- ഉയർന്ന താപനിലയിലുും ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുും ജനപ്ടൈൻ 

തന്മാപ്തൈൾ ആരറ്റാമിൈ് ജനപ്ടൈനായി വിഘടിക്കുൈയുും ജഹപ്ഡൈനുമായി സുംരയാൈിച്ച് 

അരമാണിയ രൂപറെടുൈയുും റചയ്യുന്ന വയവസായങ്ങളിലാണ് ഇത ്റചയ്യുന്നത്. ഇത ്

രഹബെിന്റെ പ്പപ്ൈിയ എന്നുും അെിയറെടുന്നു. 

ബാക്റ്റീരി ല്പ രിക്ഹസഷൻ- സഹൈീവിൈളുും സവതപ്ന്തമായി ൈീവിക്കുന്നതുമായ 

ബാക്ടീരിയൈൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിരലാ അലിഞ്ഞുരപായ ജനപ്ടൈരനാ സുംരയാൈിെിച്ച് 

അരമാണിയ രൂപീൈരിക്കാൻ ൈഴിയുും. പയെുവർഗ്ഗ സസയത്തിനറ്െ രവരുൈളിറല 

ജെരസാബിയും ഒരു സഹൈീവി ബാക്ടീരിയയുും രനാസ്റ്റാക്കുും ആണ,് അറസരറ്റാബാൈ്ടർ 

സവതപ്ന്തമായി ൈീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുറട ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. 
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പ്രദ്ധിക്കുൈ: രണ്്ട ൈീവിൈളുും പരസ്പരും പ്പരയാൈനും റചയ്യുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് സഹൈീവി 

ബന്ധങ്ങൾ. ആൽഗൈളുും  ുംഗസുൈളുും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധും ൈാണിക്കുന്ന 

ജലക്കൺ ഒരു സഹൈീവി ബന്ധത്തിനറ്െ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ.് 

 

പ്നപ്ടിരിഹക്കഷൻ 

യഥാപ്ൈമും ജനരപ്ടാരസാരമാണസുും ജനരപ്ടാരൈാക്കസ് ബാക്ടീരിയയുും അരമാണിയറയ 

ജനരപ്ടറ്റുൈളുും ജനജപ്ടറ്റുൈളുും ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്പപ്ൈിയ. ജനരപ്ടാബാൈ് ടെിന് 

ജനരപ്ടറ്റിറന ജനജപ്ടറ്റുൈളാക്കി മാറ്റാൻ ൈഴിയുും. 

സവാുംശീകരണും 

സസയങ്ങൾ ഉെെിക്കുന്ന ജനപ്ടൈൻ ഡി.എൻ.എ, ആർ.എൻ.എ തുടങ്ങിയ ജൈവ 

തന്മാപ്തൈളായി പരിവർത്തനും റചയ്യറെടുന്നു, ഇത് സസയങ്ങളുറടയുും മൃഗങ്ങളുറടയുും 

രൈാരങ്ങളായി മാെുന്നു. 

അഹമാണി ീകരണും 

 ൈീവൈാലങ്ങൾ ഉൽൊദിെിക്കുന്ന യൂെിയ, യൂെിൈ് ആസിഡ് തുടങ്ങിയ ജനപ്ടൈൻ 

മാലിനയങ്ങൾ, മാലിനയങ്ങൾ, ൈീവിൈളുറട ചത്ത അവരിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ 

ബാക്ടീരിയയാൽ വീണ്ടുും അജൈവ അരമാണിയയാക്കി മാറ്റുന്നു. 

 രലാസ്പ്ടിഡിയും, സയൂരഡാരമാണസ,് സറ്പ്ടപ്രറ്റാജമസസ് തുടങ്ങിയ 

അരമാണിയജ യിുംഗ് ബാക്ടീരിയൈൾ ഈ പ്പപ്ൈിയറയ സഹായിക്കുന്നു. 

ഡിപ്നപ്ടിരിഹക്കഷൻ 

 ജനരപ്ടറ്റുൈറള വീണ്ടുും വാതൈ ജനപ്ടൈനാക്കി മാറ്റുന്നതിറന 

ഡിജനപ്ടി ിരക്കഷ്ൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പ്പപ്ൈിയ ജനപ്ടൈൻ 

 ിൈ്രസഷ്നറ്െ വിപരീതമാണ്. 
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 റചടിൈളുറട വളർച്ചയ്ക്ക് ആവരയമായ ജനപ്ടൈൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് നീക്കും 

റചയ്യറെടുൈയുും അന്തരീക്ഷത്തിരലക്ക് നഷ്ടറെടുൈയുും റചയ്യുന്നതിനാൽ ഇത ്

മണ്ണിനറ്െ  ലഭൂയിഷ്ഠത ൈുെയ്ക്കുും. 

ഹരാസ്ഫറസ് പ്സക്കിൾ 

ര ാസ്ഫെസ് ജസക്കിൾ ഒരു റസഡറമനെ്െി ജസക്കിളാണ്. ലിരത്താസ്ഫിയർ, 

ജഹരപ്ഡാസ്ഫിയർ, ബരയാസ്ഫിയർ എന്നിവയിലൂറട ര ാസ്ഫെസിനറ്െ ഗതാഗതവുും 

രാസമാറ്റവുും ര ാസ്ഫെസ് ജസക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 

ര ാസ്ഫെസിനറ്െ ചലനത്തിൽ അന്തരീക്ഷും ൈാരയമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നില്, ൈാരണും 

ര ാസ്ഫെസ് അറല്ങ്കിൽ ര ാസ്ഫെസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സുംയുക്തങ്ങൾ ഭൂമിയുറട 

താപനിലയുറടയുും മർദ്ദത്തിനറ്െയുും സാധാരണ രപ്രണിൈളിൽ ലഭയമായ 

ഖരപദാർത്ഥങ്ങളാണ്. ര ാസ്ഫെസിനറ്െ ഭൂരിഭാഗവുും പാെൈൾ, അവരിഷ്ടങ്ങൾ, മണൽ, 

സമുപ്ദത്തിനറ്െ അടിത്തട്ട് എന്നിവയിൽ ൈീവനുള്ള ജൈവവസ്തുക്കളിൽ ഒരു ഭാഗും 

അവരരഷ്ിക്കുന്നു. സസയവളർച്ച, സസയഭുക്കുൈൾ, മാുംസരഭാൈിൈൾ എന്നിവയാൽ 

ര ാസ്ഫെസ് ആവാസവയവസ്ഥയിൽ രപ്ടാ ിൈ് തലങ്ങളിൽ നീങ്ങുന്നു. 

 

പ്രദ്ധിക്കുൈ- ര ാസര് റ്റുൈൾ  ലപ്പദമായ വളമാണ,് പരക്ഷ അവ തടാൈങ്ങളിലുും 

അരുവിൈളിലുും മലിനീൈരണും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് അമിതമായി സപുഷ്ടമാക്കുന്നത് 

ആൽഗൈൾ പൂക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുും. ഈ അധിൈ ആൽഗൈൾ ബാക്ടീരിയൈളുറട 

ഉപരഭാഗും വർദ്ധിെിക്കുന്നതിന് ൈാരണമാൈുന്നു, ഇത ്ഉയർന്ന ബാക്ടീരിയൽ 

സാപ്രതയിരലക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ പ്പപ്ൈിയയിൽ, ബാക്ടീരിയൈൾ റസല്ുലാർ 

രവസനത്തിനായി റവള്ളത്തിൽ വളറര അലിഞ്ഞുരചർന്ന ഓക്സിൈൻ ഉപരയാഗിക്കുൈയുും 

ഓക്സിൈനറ്െ അഭാവും മൂലും മത്സ്യങ്ങളുറട മരണത്തിന് ൈാരണമാവുൈയുും റചയ്യുന്നു. 

സൾരർ പ്സക്കിൾ 

അവരിഷ്ടങ്ങറള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു തരും റസഡറമന്െെി ജസക്കിളാണ് സൾ ർ 

ജസക്കിൾ. വാതൈ ചപ്ൈങ്ങളുറട ൈാരയത്തിറലന്നരപാറല അന്തരീക്ഷത്തിലൂറടയുള്ള 

ചുംപ്ൈമണും (വാതൈങ്ങളുറട രൂപത്തിൽ) ഇതിൽ ഉൾറെടുന്നില്. പാെൈളിൽ നിന്ന് 

ൈീവനുള്ള സുംവിധാനങ്ങളിരലക്കുും തിരിച്ചുും സൾ ർ ജൈമാറ്റും റചയ്യറെടുന്ന അത്തരും 

എല്ാ പ്പപ്ൈിയൈളുും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
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രപ്പാട്ടീനുൈളുറടയുും വിറ്റാമിനുൈളുറടയുും ഉതപ്ാദന പ്പപ്ൈിയയിൽ സൾ ർ 

ഉപരയാഗിക്കുന്നു. രപ്പാട്ടീനുൈളിൽ തരയാ ീൻ രപാലുള്ള സൾ ർ ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയ 

അമിരനാ ആസിഡുൈൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സൾ ർ റവള്ളത്തിൽ ലയിക്കുരപാൾ 

സസയങ്ങൾ അവറയ ആഗിരണും റചയ്യുന്നു. മൃഗങ്ങൾ ഈ റചടിൈൾ ൈഴിക്കുന്നതിനാൽ 

അവയുറട ആരരാഗയും നിലനിർത്താൻ ആവരയമായ സൾ ർ എടുക്കുന്നു. 

 ഭൂമിയിറല സൾ െിനറ്െ ഭൂരിഭാഗവുും പാെൈളിലുും ലവണങ്ങളിലുും 

റൈട്ടിക്കിടക്കുന്നു അറല്ങ്കിൽ സമുപ്ദത്തിറല അവരിഷ്ടങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ 

മൂടറെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൾ െുും ൈാണാും. പ്പൈൃതിദത്തവുും മാനുഷ്ിൈവുമായ 

രപ്സാതസ്സുൈളിലൂറട ഇത ്അന്തരീക്ഷത്തിരലക്ക് പ്പരവരിക്കുന്നു. 

 പ്പൈൃതി രപ്സാതസ്സുൈൾ അഗ്നിപർവ്വത സ്ര ാടനങ്ങൾ, ബാക്ടീരിയ പ്പപ്ൈിയൈൾ, 

ൈലത്തിൽ നിരന്നാ ൈീർണ്ണിച്ചുറൈാണ്ടിരിക്കുന്ന ൈീവിൈളിൽ നിരന്നാ ഉള്ള 

ബാഷ്പീൈരണും എന്നിവ ആൈാും. 

 സൾ ർ ഡരയാൈ്ജസഡ്, ജഹപ്ഡൈൻ സൾജ ഡ് വാതൈങ്ങൾ വയാപൈമായ 

രതാതിൽ പുെന്തള്ളറെടുന്ന വയാവസായിൈ ആവരയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്പധാനമായുും 

മനുഷ്യനറ്െ പ്പവർത്തനങ്ങൾ. 

 സൾ ർ ഡരയാൈ്ജസഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്പരവരിക്കുരപാൾ, അത് സൾ ർ 

പ്ടരയാൈ്ജസഡ ്ഉതപ്ാദിെിക്കാൻ ഓക്സിൈനുമായി പ്പതിപ്പവർത്തിച്ച് സൾ ർ 

ലവണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സൾ ർ ഡരയാൈ്ജസഡ് റവള്ളവുമായി 

പ്പതിപ്പവർത്തിച്ച് സൾ യൂെിൈ് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ൈണിൈൈറളല്ാും 

മഴയുമായി പ്പതിപ്പവർത്തിക്കുൈയുും ആസിഡ് നിരക്ഷപമായി ഭൂമിയിരലക്ക് 

മടങ്ങുൈയുും റചയ്യുന്നു. 

 ൈണിൈൈൾ വീണ്ടുും സസയങ്ങൾ ആഗിരണും റചയ്യുൈയുും അന്തരീക്ഷത്തിരലക്ക് 

തിരിറൈ വിടുൈയുും തുടർന്ന് സൾ ർ ജസക്കിൾ വീണ്ടുും ആരുംഭിക്കുൈയുും 

റചയ്യുും. 
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ഭൂമിയുറട മുഴുവൻ ജൈവമണ്ഡലവുും ഒരു അടഞ്ഞ സുംവിധാനമാണ,് അതിനാൽ 

ജൈവമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രപാഷ്ൈങ്ങൾ റൈാടുക്കുൈരയാ വാങ്ങുൈരയാ റചയ്യില്. 

ബരയാൈിരയാറൈമിക്കൽ ജസക്കിളിറന പ്പൈൃതിയുറട ചപ്ൈും എന്നുും വിളിക്കുന്നു, 

ൈാരണും അവ എല്ാ ൈീവൈാലങ്ങറളയുും അബരയാട്ടിൈ് ഘടൈങ്ങറളയുും പരസ്പരും 

ബന്ധിെിക്കുന്നു. 

രാരിസ്ഥിതിക രിന്ത ടർച്ച 

ൈാലാവസ്ഥാ,  ിസിരയാപ്ഗാ ിൈ് ഘടൈങ്ങളിറല വയതിയാനവുും ൈമ്മയൂണിറ്റിൈളുറട 

ൈീവിവർഗങ്ങളുറട പ്പവർത്തനവുും ൈാരണും വയതയസ്ത സമൂഹങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത 

പ്ൈമത്തിൽ ഒരര പ്പരദരറത്ത രൈാളനിവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സവാഭാവിൈ പ്പപ്ൈിയ. 

പാരിസ്ഥിതിൈ പിന്തുടർച്ച ഇനിെെയുന്ന തരത്തിലാണ്: 

(1) പ്പാഥമിൈ പിന്തുടർച്ച: ഇത ്ആരുംഭിക്കുന്നത് ഒരു പ്പാൈൃത ഉപവിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ,് 

അവിറട മുപ് ഏറതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള ൈീവൈാലങ്ങൾ ഇല്ായിരുന്നു. 

(2) ദവിതീയ പിന്തുടർച്ച: ഇത ്ഇതിനൈും തറന്ന ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളുള്ള മുപ് നിർമ്മിച്ച 

ഒരു ഉപ സ് പ്ടാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ആരുംഭിക്കുന്നത്. ൈാലാവസ്ഥാ ഘടൈങ്ങൾ, ബരയാട്ടിൈ് 

ഇടറപടൽ, തീ മുതലായവ ൈാരണും നിലവിലുള്ള സമൂഹും അപ്പതയക്ഷമായതിന് രരഷ്ും 

ഇത് ൈൂടുതൽ രവഗരമെിയതുും സ്ഥിരവുമാണ്. 

(3) ഓരട്ടാറൈനിൈ് പിന്തുടർച്ച: ഒരു ൈമ്മയൂണിറ്റി തറന്ന അതിനറ്െ പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള 

പ്പതിൈരണത്തിന്റെ  ലമായി മററ്റാരു ൈമ്മയൂണിറ്റിക്ക് പൈരമാൈുരപാൾ. 

(4) അരലാറൈനിൈ് പിന്തുടർച്ച: തീ, അഗ്നിപർവ്വത സ്ര ാടനും മുതലായ ഏറതങ്കിലുും 

ബാഹയഘടൈത്തിനറ്െ സവാധീനും മൂലും നിലവിലുള്ള സമൂഹറത്ത മാറ്ററെടൽ. 
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