
www.postersession.com 

Design: Sujith 

1. എന്താണ് പരിണാമം? 
ദിലീപ് മമ്പള്ളില് 

• പരിണാമം എന്നാല് കാലക്രമമണ സംഭവിക്കുന്ന അനുമയാജ്യമായ മാറ്റങ്ങള്. 

• നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള് കൂടുമമ്പാള് നിലവിലുള്ള കമ്പൂട്ടറിന് അതിജ്ീവിക്കാന് 
സാധിക്കാടത വരുന്നു. 

• സാമേതികമായി പുമരാഗമിച്ച കമ്പൂട്ടറുകള് ഉണ്ടാക്കടെടുന്നു. 

• ഇതിങ്ങടന തുെര്ന്ന്ന് കൂടുതല് ശ്ക്തമായ,ഉപമയാഗിക്കാന് എളുെമായ 
കമ്പൂട്ടറുകള് നിലവില് വരുന്നു. 

• ഇവിടെ പരിണമിച്ചത്  ഏടതേിലും ഒരു പ്രമതയക കമ്പൂട്ടറല്ല,മറിച്ച് കമ്പൂട്ടര്ന് 
എന്ന “വര്ന്ഗമാണ്”. 

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പരിണാമം 

ന്റെഡി ന്റെയറിന്റെ പരിണാമം 

ജീവികളുന്റെ പരിണാമം 

• 1902-ല് ആണ് ടറ്റഡി ടെയര്ന് എന്ന പാവകള് ഉണ്ടാക്കടെടുന്നത്. 

• ആദയം ഉണ്ടായ ടറ്റഡി അത്ര സുന്ദരന് അല്ലായിരുന്നു (ചിത്രം കാണുക). 

• ചില കമ്പനികള് ടചറിയ മാറ്റങ്ങള് (വയതിയാനങ്ങള്)വരുത്തി ടറ്റഡിടയ ഉണ്ടാക്കി.
ആളുകള് അവയില് ടസൌന്ദരയം കൂടുതലുള്ളത് വാങ്ങിത്തുെങ്ങി. 

• ഓമരാ കാലഘട്ടത്തിലും ഏറ്റവം ഓമനത്തം മതാന്നുന്ന ടറ്റഡിടയ ആളുകള് വാങ്ങിവന്നു.
അവയുടെ എണ്ണം മാര്ന്ക്കറ്റില് കൂെിവന്നു (അര്ഹതയുള്ളവയുന്റെ അതിജീവനം). 

• അങ്ങടന ഇന്നുള്ള ടറ്റഡി ഓമനത്തം ഉള്ളവയായി പരിണമിച്ചു. 

വയതിയാനങ്ങള്:ഒരു വര്ന്ഗത്തിടല തടന്ന 
ജ്ീവികള് തമ്മില് വയതയാസങ്ങള് ഉണ്ട്.ഈ 
വയതിയാനങ്ങള് സവഭാവത്തില്,
ആമരാഗയത്തില്,ശ്ക്തിയില്,അടല്ലേില് 
പുറമമ കാഴചയില്,അങ്ങടന എന്തുമാകാം.
ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വണ്ടുകളുടെ നിറത്തിലുള്ള 
വയതയാസം മപാടല. ജീനുകളില് വരുന്ന 
മൂട്ടട്ടഷനാണ് വയതിയാനങ്ങള്ക് കാരണം. 

• R. A. Hinde et al., Evolution of Teddy Bear, Animal Behavior (1985). 
• P. Morris, et al., The survival of the cutest: who's responsible for the evolution 

of the teddy bear? Animal Behaviour (1995).  
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ആവാസവയവസ്ഥ:വയതിയാനങ്ങള് 
ഉള്ളത് കാരണം ഒരു വര്ന്ഗത്തിടല എല്ലാ 
ജ്ീവികള്ക്കും ഒരു മപാടല 
അതിജ്ീവിക്കാന് കഴിയില്ല.ഇവിടെ 
പക്ഷികള് കറുത്ത നിറമുള്ള വണ്ടുകടെ 
കൂടുതലായി ഭക്ഷിക്കുന്നു. 

അര്ഹതയുള്ളവരുന്റെ അതിജീവനം:കൂടുതല് 
കുഞ്ഞുങ്ങടെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് 

അര്ന്ഹതയുള്ളവര്ന് (Fittest).ഇവിടെ അതിന് 
കഴിയുന്നത്  ടവള്ള വണ്ടുകള്ക്കാണ്.
അതിനാല് തലമുറകള് ടചല്ലംമതാറും 

അവയുടെ എണ്ണം കൂെിവരുന്നു.ടവള്ള നിറം 
നല്കുന്ന ജ്ീനുകളുള്ള വണ്ടുകള് ആ 

ആവാസവയവസ്ഥയില് 
തിടരടെടുക്കടെടുന്നു എന്നുപറയാം. 

പരിണാമം:വണ്ടുകള് ടവള്ള 
നിറമുള്ളവയായി പരിണമിച്ചു.ഇവിടെ 

മനസിലാമക്കണ്ടത് ഏടതേിലും ഒരു കറുെ് 
വണ്ടിടെ നിറം ടവള്ളയായി മാറി എന്നല്ല.
കറുത്ത-വണ്ട്  കറുൊയി ജ്ീവിച്ച്,മരിക്കുന്നു.

പടക്ഷ അവ കുറച്ചു എണ്ണം കറുെ്-
വണ്ടുകുഞ്ഞുങ്ങടെ മാത്രമമ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. 

Micro-evolution 
• Natural selection 
• Genetic drift 
• Gene flow 

Macro-evolution 

ഒരു ജീവിവര്ഗം 
മന്റൊന്നാകുന്നു 

ആയിരം/ലക്ഷം/
ട്ടകാെി  

വര്ഷങ്ങള് 

• https://evolution.berkeley.edu/ 
• Veer Bala Rastogi, Organic Evolution, Medtech Publications. 
• B. K. Hall and B. Hallgrimsson, Strickberger’s Evolution, Jones & Bartlett 

Publication. 

ഒരു ജ്ീവിവര്ന്ഗത്തില് ഏടതേിലും സവഭാവ-സവിമശ്ഷതയുടെ ജ്ീന് പെരുന്നതാണ് 
പരിണാമം.ഈ സവിട്ടേഷതകള് പുറട്ടമ നമുക് കണ്ണുന്റകാണ്ട് കാണുവാന് 
കഴിയണന്റമന്നില്ല:ഉദാഹരണത്തിന് പാമ്പിടെ വിഷത്തിടെ ശ്ക്തി പരിണമിച്ച് 
വര്ന്ധിക്കുന്നത്.ഇത്തരം ടചറിയ മാറ്റങ്ങള് പരിണമിച്ചു വരുന്നതിടന മമമക്രാ-
ഇവലൂഷന് എന്നുവിെിക്കുന്നു. 

ഒരു വര്ന്ഗത്തിടല തടന്ന മവര്ന്പിരിഞ്ഞു ജ്ീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം 
ജ്ീവികെില് അമനകം മമമക്രാ-ഇവലൂഷന്  അെിഞ്ഞുകൂടുമമ്പാള് 

അവ സവന്തം വര്ന്ഗവമായി അകന്നുമപാകുന്നു.അമനകായിരം,
അടല്ലേില് ലക്ഷം വര്ന്ഷങ്ങള് ഇത് തുെരുമമ്പാള് അവിടെ പുതിയ 

ജ്ീവിവര്ന്ഗങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നു.ഇതാണ് മാമക്രാ-ഇവലൂഷന്. 
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2. ജജവപരിണാമം നെക്കുന്നത് എങ്ങന്റനയാണ്? 
ദിലീപ് മമ്പള്ളില് 

dmampallil.com 

• ജ്ീവികളുടെ പ്രധാന ഘെകങ്ങള് മകാശ്ങ്ങൊണമല്ലാ.
മകാശ്ങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മപ്രാട്ടീനുകള്,ടകാഴുപ്പുകള് 
തുെങ്ങിയ തന്മാത്രകള്ടകാണ്ടാണ്.മകാശ്ാവയവങ്ങളും,
എന്മസമുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ മപ്രാട്ടീന് 
തന്മാത്രകള് ടകാണ്ടാണ്.ഒരു ജ്ീവിടയ ടമാത്തമായി 
എടുത്താല്,ചര്ന്മ്മം,മുെി,എന്നിവതുെങ്ങി,ശ്രീരത്തിടെ 
വലിടയാരു ഖരഭാഗവം മപ്രാട്ടീനുകൊണ്. 

• അമീമനാ ആസിഡുകള് എന്ന ടചറുതന്മാത്രകളുടെ ഒരു 
മാലയാണ് മപ്രാട്ടീന്.ഈ ‘മാല’ഒരു പ്രമതയക ആകൃതിയില് 
ചുരുണ്ടുകൂടും.ഇതാണ് മപ്രാട്ടീന് 

• ടവറും ഇരുപത് തരം അമീമനാ ആസിഡ് തന്മാത്രകടെ 
ജ്ീവികളുടെ മപ്രാട്ടീനുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. 

• അമീമനാ ആസിഡുകള് വിവിധ എണ്ണത്തിലും,ക്രമത്തിലും 
‘മകാര്ന്ടത്തടുത്താല്’പല തരത്തിലുള്ള മപ്രാട്ടീനുകള് ഉണ്ടാക്കാം.
ഈ മകാര്ന്ക്കല് നെക്കുന്നത് മകാശ്ങ്ങള്ക്കുള്ളിലാണ്. 

1. ട്ടരാട്ടീനും ജീവികളും 

3. മൂട്ടട്ടഷനുകള്  
 DNA-യിടല നൂക്ലിമയാമെഡുകള് 

മാറിമൊകാം 

 കുറച്ച് നൂക്ലിമയാമെഡുകള് 
കൂട്ടിമച്ചര്ന്ക്കടെൊം. 

 കുറച്ച് DNA മുറിഞ്ഞുമപാകാം 

 DNA-യുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങള് 
ആവര്ന്ത്തിച്ചു വരാം. 

4. മൂട്ടട്ടഷന് സംഭവിച്ചാല് 
 ജ്ീനുകള് മകാഡ് ടചയ്യുന്ന അമീമനാ 

ആസിഡുകള് മാറിമൊകും 

 ടതറ്റായ അമീമനാ ആസിഡ് മചര്ന്ത്ത് 
ഉണ്ടാക്കുന്ന മപ്രാട്ടീന് വയതയസ്ഥമാകും 

 ഇത് ജ്ീവിക്ക് വയതയസ്ത ഗണങ്ങള് 
നല്കാം. 

 ജ്ീവിക്ക് മദാഷകരമമാ ഗുണകരമമാ 
ആകാം. 

1)  https://evolution.berkeley.edu/     2) B. K. Hall and B. Hallgrimsson, Strickberger’s Evolution, Jones & Bartlett Publication. 
 

ജീവികള് 

ട്ടകാേങ്ങള് 

ട്ടരാട്ടീനുകള് 

• ഏടതല്ലാം അമീമനാ ആസിഡുകള്  ഏടതല്ലാം ക്രമത്തില് 
മകാര്ന്ക്കണടമന്നത്  നിര്ന്ണ്ണയിക്കുന്നത് ജ്ീനുകൊണ്. 

• മകാശ്ത്തിനുള്ളിടല നൂക്ലിയസിടല,ഡിഎന്എ-യിലാണ് 
ജ്ീനുകള് (Genes) ഉള്ളത്. 

• ഡിഎന്എ നാലുതരം നൂക്ലിമയാമെഡുകള് (Nucleotides)
ടകാണ്ടുള്ള മടറ്റാരു മാലയാണ്.നാം മക്രാമമാമസാം എന്ന് 
വിെിക്കുന്നതും ചുരുണ്ടുകൂെിയ ഈ ഡിഎന്എ-ടയ 
തടന്നയാണ്. 

• നൂക്ലിമയാമെഡുകളുടെ ക്രമത്തിലാണ് മപ്രാട്ടീനുകള് 
ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മകാഡുകള് ഉള്ളത്. 

• ഈ മകാഡുകള് അനുസരിച്ച് അമീമനാ ആസിഡുകള് 
അടുക്കിവച്ച് മറമൊമസാം എന്ന മകാശ്ാവയവങ്ങള് 
മപ്രാട്ടീനുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

• ഒരു പാചകബുക്കിടല ടറസിെി അനുസരിച്ച് പാചകം 
ടചയ്യുന്നത് മപാടലയാണ് മപ്രാട്ടീനുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 

2. ഡിഎന്എ (DNA) 

ചിറകിടെ നിറം നിര്ന്ണ്ണയിക്കുന്ന മപ്രാട്ടീന് ഉണ്ടാമക്കണ്ട ജ്ീനില് വന്ന മൂമട്ടഷന് 
നിശ്ാശ്ലഭത്തിടെ നിറം മാറ്റി.കറുത്ത നിറമാമണാ അടല്ലേില് ടവളുത്ത നിറമാമണാ 
ഗുണപ്രദം എന്നത് നിര്ന്ണ്ണയിക്കുക ആ ശ്ലഭത്തിടെ ആവാസവയവസ്ഥയാണ്.അവ 
അധികവം കറുത്ത പ്രതലത്തിലാണ് ജ്ീവിക്കുന്നടതേില് കറുത്ത നിറം നല്ലതാണ്.
പക്ഷികള് അവടയ ടപട്ടന്ന് കണ്ടുപിെിക്കില്ല.മനടര മറിച്ച് ടവളുത്ത ശ്ലഭങ്ങടെ 
പക്ഷികള് ടപട്ടന്ന് കണ്ടുപിെിക്കും.അങ്ങടന കാലക്രമമണ അവിടെ കറുത്ത ശ്ലഭങ്ങള് 
മാത്രമാകും അവമശ്ഷിക്കുക.അങ്ങടന ആ ശ്ലഭങ്ങള് എല്ലാം കറുത്തവയായി 
പരിണമിക്കുന്നു. 
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ആവാസവയവസ്ഥ 1 

ആവാസവയവസ്ഥ 2 

70  ലക്ഷം വര്ഷങ്ങള് 

ന്റപാതുപൂര്വികര്  

ചിമ്പ്യാന്സീ 

മനുഷയന് 

ഒരു ജന്തുട്ടകാേം 

നൂക്ലിയസ് ജറട്ടൊട്ടസാം 

ജ്ീനിടെ മകാഡുകള് മകാെി ടചയ്ത്  
നൂക്െിയസിനു പുറത്തുള്ള മറമൊമസാമില് 

എത്തിക്കുന്നത് RNA ആണ്. 

ഒരു ജ്ീവി വര്ന്ഗം രണ്ടായി മവര്ന്പിരിെ് വയതയസ്ത ആവാസവയവസ്ഥയില് 
ജ്ീവിക്കുമമ്പാള് അവ രണ്ട് വയതയസ്ത വര്ന്ഗങ്ങൊയി മവര്ന്പിരിയാം.ഇതിനു 
കാരണം വയതയസ്തമായ ആവാസവയവസ്ഥയില് അതിജ്ീവിക്കുന്ന 
ജ്ീനുകള് വയതയസ്തമായിരിക്കും എന്നതാണ്.ഇങ്ങടന മൂമട്ടഷനുകള് 
അെിഞ്ഞുകൂെി അമനകം വര്ന്ഷങ്ങള്ടകാണ്ട്  ഇരു വിഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം 
ഇണമചരാന് സാധിക്കാത്തവിധം അകന്നുമപാകാം.ഇങ്ങടനയാണ് 
പുതിയ വര്ന്ഗങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത്. 

ചിത്രത്തില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടപാതുപൂര്ന്വികനില് നിന്നും 
മനുഷയനും ചിമ്പാന്സിയും ഉണ്ടായതാണ്.ഈ മവര്ന്പിരിയല് ഏകമദശ്ം 
70 ലക്ഷം വര്ന്ഷങ്ങള് മുന്പ് സംഭവിച്ചതാണ്.ടപാതുപൂര്ന്വികരില് ഒരു 
വിഭാഗം ആഫ്രിക്കയിടല വരണ്ട പ്രമദശ്ങ്ങെില് ജ്ീവിച്ചിരുന്നു.അവരില് 
വന്ന മാറ്റങ്ങൊണ് മനുഷയടെ പാതയിമലക്ക് നയിച്ചത്. 


