Urey – Miller Experiment യൂറേ - മില്ലർ പരീക്ഷണം

Urey and Miller conducted their
experiment by artificially recreating
the atmosphere of primitive earth that
contained
methane,
ammonia,
hydrogen and water vapour.
മീറേ ൻ, അറേമോണിയ, ഹൈ ഡ്രജൻ, നീരോവി
എന്നിവ
അടങ്ങിയ
ആദിമ
ഭൂമിയുടെട
ഭൗമോന്തരീക്ഷം.
പരീക്ഷണശോലയിൽ
കൃത്രിമമോയി പുനഃസൃഷ്ടിച്ചോണ് യുറേ യും മില്ലറും
തങ്ങളുടെട പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
In the place of natural energy sources like thunder and lightning in the
atmosphere of primitive earth, high voltage electricity was passed through
the gaseous mixture in the glass flask. Then, this gaseous mixture was
cooled with the help of a condenser. The sediment substances were
separated and when observed, organic molecules such as amino acids,
were found. Later many scientists designed similar experiments and more
organic compounds were synthesized. This finally gave more acceptance to
the Oparin – Haldane Hypothesis.
ആദിമ ഭൂമിയുടെട അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇടിയും മിന്നലും റേപോടെലയുള്ള പ്രകൃതിദത്ത ഊർജ
റേ9ോതസ്സുകളുടെട സ്ഥോനത്ത് ഗ്ലോസ് ഫ്ലോസ്കിടെല വോതക മിശ്രിതത്തിലൂടെട ഉയർന്ന
റേവോൾറേEജ് ഹൈവദ്യുതി കടത്തിവിട്ടു. പിന്നിട് ഈ വോതക മിശ്രിതം ഒരു കണ്ടൻസ ിടെL
സ ോയറേത്തോടെട തണുപ്പിച്ചു. അവശിഷ്ട പദോർത്ഥങ്ങൾ റേവർതിരിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചറേപ്പോൾ
അമിറേനോ ആസിഡുകൾ റേപോലുള്ള ഹൈജവ തന്മോത്രകൾ കടെണ്ടത്തി. പിന്നീട് പല
ശോസ്ത്രജ്ഞരും സമോനമോയ പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ടെVയ്യുകയും കൂടുതൽ ഹൈജവ
സംയുക്തങ്ങൾ കടെണ്ടത്തുകയും ടെVയ്തു. ഇത് ഒടുവിൽ ഒപോരിൻ ോൽടെ]യ്ൻ
സിദ്ധോന്തത്തിന് കൂടുതൽ സ്വീകോര്യത നൽകി.
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In the oceans of primitive earth, organic compounds were formed due to
chemical evolution that continued for millions of years.
ആദിമ ഭൂമിയിടെല സമുദ്രങ്ങളിൽ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോയി നീണ്ടു നിന്ന രോസ
പരിണോമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഹൈജവ സംയുക്തങ്ങൾ രൂപടെപ്പട്ടുത്.

Life emerged as a result of the accidental combining of inorganic
molecules.
അഹൈജവിക തന്മോത്രകൾ ആകസ്മിക കൂടിറേVർന്നതിടെL ഫലമോണ് ജീവടെL ആവിർഭോവം.
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Evolution - through theories
ജീവപരിണോമം - സിദ്ധോന്തങ്ങളിലൂടെട

Many scientists have attempted to explain the history of evolution from
primitive cells to the biodiversity that exists today. The first attempt
among them was by Jean Baptist Lamarck, a French biologist.
ആദിമ
റേകോശങ്ങൾ
മുതൽ
ഇന്ന്
നിലനിൽക്കുന്ന
ഹൈജവഹൈവവിധ്യം വടെരയുള്ള ജീവപരിണോമത്തിടെL Vരിത്രം
വിശദീകരിക്കോൻ പല ശോസ്ത്രജ്ഞരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം
ശ്രമങ്ങളിൽ
ആദ്യറേത്തത്
ഒരു
ഫ്രഞ്ചുകോരനോയ
ജീവശോസ്ത്രജ്ഞൻ,ജീൻ ബോപ്റ്റിസ്റ്റ് ലോമോർക്കിടെLതോയിരുന്നു.
The characters developed during the life time of organisms are called
acquired characters. Lamarck explained that these characters accumulate
through generations and lead to the formation of new species.
ജീവികൾ ജീവിതകോലത്ത് ആർജിക്കുന്ന സ്വഭോവങ്ങളോണ് സ്വയോർജിതസ്വഭോവങ്ങൾ.
സ്വഭോവങ്ങൾ തലമു കളിലൂടെട കൂടിറേVർന്ന് പുതിയ ജീവികൾ രൂപീകരിക്കടെപ്പടുന്നു.
According to Lamarck giraffes had short necks in the beginning. When
they faced food scarcity, they stretched their necks to reach out to tall
trees. Thus giraffes with long necks emerged through generations.
ലോമോർക്കിടെL അഭിപ്രോയത്തിൽ ആദ്യകോലങ്ങളിൽ ജി ോഫുകൾക്ക് കഴുത്തിന് നീളം
കു വോയിരുന്നു. എറേപ്പോൾ ഭക്ഷ്യക്ഷോമം റേനരിEറേതോടെട, അവ ക്രറേമണ കഴുത്ത് നീEി
ഉയരമുള്ള മരങ്ങളിൽ എത്തോൻ ശ്രമിച്ചു. അതിടെL ഫലമോയി നീണ്ട കഴുത്തുള്ള ജി ോഫുകൾ
തലമു കളിലൂടെട രൂപടെപ്പട്ടു.

But this argument was not accepted by the scientific world as these
acquired characters are not inheritable.
എന്നോൽ സ്വയോർജിതസ്വഭോവങ്ങൾ പോരമ്പര്യമോയി ഹൈകമോറ്റം ടെVയ്യടെപ്പടുന്നില്ല
എന്നതിനോൽ ശോസ്തറേലോകം ഈ വിശദികരണടെത്ത അംഗീകരിച്ചില്ല.
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Darwinism ]ോർവിനിസം

A logical scientific theory on evolution was first put forward by Charles
Robert Darwin, an English naturalist. Darwin adopted a scientific method
for formulating inferences through observation and data analysis. This
scientific credibility paved way for the larger acceptance of Darwin’s
theory of evolution.
പരിണോമടെത്തക്കു ിച്ചുള്ള ഒരു യുക്തിസ മോയ ശോസ്ത്രീയ സിദ്ധോന്തം ആദ്യമോയി
മുറേന്നോട്ടുവച്ചത്
ഒരു
ഇംഗ്ലീഷ്
പ്രകൃതിശോസ്ത്രജ്ഞനോയ
Vോൾസ്
റേ ോബർE്
]ോർവിനോണ്.നിരീക്ഷണത്തിലൂടെടയും അനുമോനങ്ങൾ രൂപടെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ശോസ്ത്രീയ
രീതിയോയി ]ോറ്റ വിശകലനം ഉപറേയോഗിക്കുക വഴിയും ]ോർവിടെL പരിണോമ
സിദ്ധോന്തത്തിന് ശോസ്തുറേലോകത്ത് വലിയ സ്വീകോര്യത ലഭിച്ചു.

Darwin’s voyage to the Galapagos Islands in the ship HMS Beagle was a
turning point both in his life and in the history of the theory of evolution.
Charles Darwin formulated his theory of evolution on the basis of the
studies conducted on organisms in Galapagos Islands.
എച്ച്എംഎസ് ബീഗിൾ എന്ന കപ്പലിൽ ]ോർവിടെL ഗോലപ്പറേഗോസ് ദ്വീപുകളിറേലക്കുള്ള യോത്ര
അറേ} ത്തിടെL ജീവിതത്തിലും പരിണോമ സിദ്ധോന്തത്തിടെL Vരിത്രത്തിലും ഒരു
വഴിത്തിരിവോയിരുന്നു. Vോൾസ് ]ോർവിൻ തടെL പരിണോമ സിദ്ധോന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്
ഗോലപ്പറേഗോസിൽ
ദ്വീപുകളിടെല
ജീവജോലങ്ങളിൽ
നടത്തിയ
പഠനങ്ങളുടെട
അടിസ്ഥോനത്തിലോണ്.
Finches were one among the organisms observed and closely studied by
Darwin in the Galapagos Islands. The differences in the beaks of these
finches attracted Darwin.
ഗോലപ്പറേഗോസ് ദ്വീപുകളിൽ ]ോർവിൻ നിരീക്ഷിക്കുകയും സൂക്ഷ്മമോയി പഠിക്കുകയും ടെVയ്ത
ജീവികളിൽ ഒന്നോണ് കുരുവികൾ (ഫിഞ്ചുകൾ). ഈ കുരുവികളുടെട ടെകോക്കുകളിടെല
വ്യത്യോസങ്ങൾ ]ോർവിടെന ആകർഷിച്ചു.
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