PREPARED BY

K.MANJULA, SA, (BIO), HINDUPUR, ANANTAPUR (DT)

ప్ాజెక్ుట ని
తరగతి: 9 ఴ తరగతి
విషయము: జీఴశహష్ ంర
యూనిట్ ేరు: జీఴ-రశూహయతుక ఴలయాలు
ప్ాజెక్ుట ేరు: గ్లోబల్ వహమ్భంగ్
వ్యూహం: షమూసం
గూ
ూ ు లీడర్:
గూ
ూ ుసభ్ుూలట:

తు విభజన
కరష విదయమమ్ి ేరు

తు

గెైడ్ టీచర్: కె. మంజుల, SA, Bio
కేటాయంచిన సమయం: 5 మలజులు
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ఉద్దే శ్ూం: మలజోమలజోకు ెరుగుతేనన భూమి ఈశుణో గరతలు, కహరణయలు, దయతు రఫాఴం మమ్యు
తువహరణ చరమల గుమ్ంచి ఄఴగ్హసన కయౌంచడం.
లక్ష్యూలట:
 భూమిెై మలజుమలజుకు ెరుగుతేనన ఈశుణో గరతల గుమ్ంచి షమాచయమహతున సేకమ్ంచడం.
 గ్లోబల్ వహమ్భంగ్ కు కల కహరణయలను మా ఈతృహధయమయుమహయౌ నుండి సేకమ్ంచడం. ఆందుకు
ముందషు్గ్హ తయారు చేషుకునన రశహనఴళితు ఈయోగ్్ంచడం.
 గ్లోబల్ వహమ్భంగ్ కల కహరణయలు మమ్యు మహమఴరణం ెై దయతు రఫావహతుకి షంబంధంచిన
షమాచయమహతున ఆంటమెనట్ దయామహ సేకమ్ంచడం.
 ెై సేకమ్ంచిన షమాచయమహతున విశలోషంచడం.
 తువహరణయ చరమలను షూచించడం.
ఎంచుక్టనన సధనాలట: రశహనఴళి మమ్యు ఈశుణో గరతలను షూచించే గ్హరఫ్.
విధానం: రకృతి, మహమఴరణం, జీవహఴరణం లాంటి ఄంశహలతో చచగ్హ కళకళలాడయయౌసన
భూవహతయవహరణం మలజుమలజుక కహలుశము కోరలలో చికిి, మతుష మనుగడే రశహనరికమభయమ
మ్సతేలలల
ి
కొటటు మిటాుడెతేననద. ఆలాంటి మ్సతేలలలనే
ి
మలజుమలజుక ెరుగుతేనన
ఈశుణో గరతలు, గ్రన్
ర సౌస్ రఫాఴం లాంటి కొత్ షమషమలు ఄనేక మహమఴరణ షదషుసలలల
ముఖ్మబైన చరచతూయాంవంగ్హ మామ్ంద. ఇ షదరబంగ్హ బేము ‘భూమి వేడెకిడం’ ఄనే
ఄంశహతున మా తృహరజెకుు ఄంవంగ్హ ఎంచుకునయనము. ముదటగ్హ గత కొది షంఴతసమహలుగ్హ షమహషమ్
ఈశుణో గరతలతో కడిన గ్హరఫ్ ను సేకమ్ంచయము. ఇ గ్హరఫ్ 1880 ఴ షంఴతసరం నుండి ెరుగుతేనన
ఈశుణో గరతలను షూచిషు్ంద. NASA విశలోషంచిన ఇ గ్హరఫ్ రకహరం 2015 ఴ షంఴతసరం ఄతమధక
ఈశుణో గరతలను నమోదు చేషుకుంద. రతి షంఴతసరం షమహషమ్గ్హ 0.850 సెంటిగ్డ్
ర ఈశుణో గరత
ెరుగుతేననటట
ో తెలుషు్ంద.
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భూమివహతయఴరణం ెై జరుగుతేనన ఇ తీఴరబైన మ్ణయమాతుకి కహరణయలను తెలుషుకోఴడయతుకి
మా టీచర్ గ్హమ్తు ఆంటరౄాూ చేయడం జమ్గ్్నద. ఆందుకు ముందషు్గ్హ తయారు చేషుకునన
రశహనఴళితు ఈయోగ్్ంచితితు.
ాశ్నవ్ళి
1. గ్లోబల్ వహమ్భంగ్ ఄనగ్హనేమి?
 భూమి వహతయఴరణంలల కరమకరమంగ్హ ఈశుణో గరతలు ెరగడయతున గ్లోబల్ వహమ్భంగ్ లాదయ భూమి
వేడెకిడం ఄంటారు.
2. గ్లోబల్ వహమ్భంగ్ కు కల కహరణయలు ఏవి?
 ముఖ్మంగ్హ వహతయఴరణ కహలుశమం. వహతయఴరణంలల CO2 శహతం ఎకుిఴ ఄఴాడం దయామహ
భూమి వహతయఴరణం ెరుగుతోంద. గ్రన్
ర సౌస్ రఫాఴం కడయ ఆందుకు కహరణం.
3. గ్లోబల్ వహమ్భంగ్ మహమఴరణం ెై ఎటటఴంటి రఫావహతున షూచిషు్ంద?
 భూమి వేడెకిడం ఴలన ఄధకబైన వేడి, కరుఴు మ్సతేలు,
ి
దురవహలలలతు మంచు కరగడం,
తదయామహ షముదర మటు ం ెరగడం లాంటి మ్ణయమాలు షంభవిషు్నయనభ.
4. గ్లోబల్ వహమ్భంగ్ తువహరణకు చేటు ఴలసన చరమలావి?
 చెటోను ెంచడం, గ్హయౌ కహలుశుహమతున తువహమ్ంచడం లాంటి ముదల ైన చరమల దయామహ మన భూ
గరశృతున కహతృహడెకోఴచుచ.
గ్లోబల్ వహమ్భంగ్ కు షంబంధంచిన మమ్ంత షమాచయమహతున తృహఠ్మ ుష్ కం మమ్యు ఆంటమెనట్
దయామహ సేకమ్ంచి, కోరడీకమ్ంచయము.
ఉప్ో ద్ాాతము:
భూగ్లళం యొకి వేడిమి ఄంటే భూమికి దగగ రగ్హ ఴునన ఈమ్తలము, దగగ మ్లలనునన
షముదయరలు , దయతు చుటృ
ు ఴునన గ్హయౌ 20ఴ వతయబి ు తొయౌ నయలో నుండి వేడెకిడం ముదల ైంద.
ఄద ఆక ముందు కడయ కొనశూహగుతేందతు ఄంచనయ. భూ తయతృహతుకి ఄతి ముఖ్మబైన కహరణం
CO2 మమ్యు గ్రన్
ర సౌస్ వహయుఴులు వహతయఴరణంలల ఎకుిఴ శహతం తృణ గఴాడం. ఄంతేకహక
ఄనేక మానఴ కహరమకలాతృహలు కుడయ ఫోతయతృహతుకి కహరమఴుణతేనయనభ. ఓజోన్ తృణ ర విచిచననం
కహఴడం కహరణంగ్హ ఄతితూలలలహిత కిరణయలు భూ వహతయఴరణంలలతుకి రవేశిషు్నయనభ. భూ
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వహతయఴరణంలల తృణ గ్ెైన విశవహయుఴులు ( కహరఫన్ డెై అకెైసడ్, మీథేన్, నైటస్
ర అకెైసడ్, షలపర్ డెై
అకెైసడ్, కహరఫన్ మోనయకెైసడ్ ఴంటివి) భూమి చుటృ
ు కొంత ఎతే
్ లల ఒక తృొ రగ్హ ఏరడి
ఄతితూలలలహిత కిరణయలను భూమిెైనే తులుుతేనయనభ. ఄంతే కహక ెై ేమకినన వహయుఴులు
వేడితు గరహించి భూ తయతృహతుకి దయమ్తీషు్నయనభ.
గలోబల్ వర్మంగ్ క్ట క్ల కరణాలట:
అడవ్ుల నిరమమలన / చెటోను విచక్షణా రహితంగ నర్కివేయడం:
ఇ భూమి మీద రధయన ఈతతి్ దయరులు ముకిలు. కిరణజనమ షంయోగ కిరయలల ఫాగంగ్హ
అకుచచతు ముకిలు వహతయఴరణంలలతు కహరఫన్ డెై అకెైసడ్ ను గరహించి అకిసజన్ ను విడెదల
చేశూ్ హభ. తదయామహ వహతయఴరణంలల కహరఫన్ డెై అకెైసడ్ ను తొలగ్్ంచి తృహరణవహయుఴును
ఄందశూహ్భ. కహతు రష్ ుత మ్సతేలలల
ి
జరుగుతేనన ఄడఴుల తురౄభలన, విచక్షణయ రహితంగ్హ
ముకిలను నరకడం, టు ణీకరణ, ముదల ైన ఄంశహల కహరణంగ్హ కహరఫన్ డెై అకెైసడ్
వహతయఴరణంలల ఎకుిఴ శహతం తృణ గఴుతోంద. ఆద భూ తయతృహతుకి కహరణమఴుతోండి.

ప్ర్శ్ూమికీక్రణ: మారుతేనన మానఴ ఄఴషమహలకు ఄనుగుణంగ్హ మ్వమ
ర లు విష్ మ్ష్ ునయనభ.
వహటినుండి వలుఴడే విశ వహయుఴుల ైన CO2, SO2, CO ఴంటి వహయుఴులు కడయ
భూతయతృహతుకి కహరణమఴుతేనయనభ.
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రవణా వ్ూవ్సథ : మోటారు వహసనయల నుండి వలుఴడే విశ వహయుఴులలల ఄతిముఖ్మబైనద
CO. ఆద కడయ CO2 లాగ్ర భూతయతృహతుకి కహరణమఴుతేంద. చెటో తురౄభలన కహరణంగ్హ ఇ
కహరఫన్ డెై అకెైసడ్ వహతయఴరణంలల తృణ గఴుతేంద.

వ్ంట చెరక్ట వినియోగం: ఆంటి ఄఴషమహలకొరకు, దసన కహమహమలకు ఈయోగ్్ంచే ఴంట చెరకును
మండించినుడె, విడెదల ఄభయమ కహరఫన్ డెై అకెైసడ్ వహతయఴరణంలల చేమహడం, దీతుతో తృహటట ఴన
తురౄభలన ముదల ైన ఄంశహలు భూ తయతృహతుకి కహరణమఴుతేనయనభ.

రసయన ఎరువ్ుల వినియోగం: వీటి వితుయోగం ఴలన వహతయఴరణంలలతుకి నైటరస్ అకెైసడ్
విడెదల ఄఴుతేంద. వేడితు గరహించడంలల కహరఫన్ డెై అకెైసడ్, మీథేన్ తరువహత నైటరస్ అకెైసడ్
రముఖ్ తృహతర ఴహిష్ ుంద. తదయామహ భూతయతృహతుకి దయమ్ తీషు్ంద.
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గలోబల్ వర్మంగ్ – రూవ్రణం ై ద్ాని ాతిక్ూల భావ్ం: శూహధయరణం కంటే ఄశూహధయరణంగ్హ ెమ్గ్ర
ఇ ఈశుణో గరతలు ఄనేక విమరత మ్ణయమాలకు దయమ్తీషు్నయనభ. భూ ఈశుణో గరతలు ెరగడం, ధృఴ
తృహరంతయలలలతు మంచు కొండలు కమ్గ్్ తృణ ఴడం, షముదర మటు ం ెరగడం, దీఴులు ముతుగ్్
తృణ ఴడం, కరుఴు మ్సతేలు
ి
నలకొనడం ముదల ైన మ్ణయమాలు షంభవిశూహ్భ.

విశ్లోషణ: భూతయం మమ్యు మహమఴరణం లలతు మారు మహమఴరణ మమ్యు మానఴ
జీవితయలతో షంబంధం కయౌగ్్ ఴుంద. ఄధక ఈశుణో గరతల నమోదు, ెరుగుతేనన షముదర మటాులు
మమ్యు ఈత్ మహరధ గ్లళంలల తగ్్గన మంచు తృొ రలు ఄతూన వహతయఴరణం లల కతుంచే మారులకు
తుదరశనయలు. ముందు ముందు

ఇ మారులు మమ్ంత తీఴరతరమఴుతేందతు ఄంచనయ.

వహతయఴరణంలలతు ఇ మారులు అఴరణ ఴమఴషి లకు శృతుకరంగ్హ మామ్నవి. ఆవి కహకుండయ,
భూమీభద కొతున తృహరంతయలలల ఎకుిఴ ఴరషతృహతం నమోదు కహఴడం, కొతున తృహరంతయలలల తూటి ఎది డి,
రాతయల దగగ రునన మంచు మ్మాణంలల మారులు, ఎకుిఴ ఈశుణో గరతలలల మానఴులకు
షంభవించే చెడె రఫావహలు, ఴంటి షమషమలు కడయ ఎదురఴుతయభ.
నిరారణ: భూమీభద ఈశుణో గరతలు ెరుగుతయయతు శీతోశో సి తి శహష్ వ
ర ేత్లందరౄ ముక్ కంఠ్ంతో
ఘోషంచడంతో ఄనేక దేశహలు, మహశుహుాలు, తృహమ్శహరమిక షంషి లు, ఴమకు్లు దయతుకి షందషూ
్ కొతున
చరమలు తీషుకోఴడం తృహరరంభంచయరు. రంచ షదషుసలలల కుడయ ఇ ఄంవబై ఄతున దేశహలు
ఏకతయటిెై తులుషు్నయనభ. భూ తయతృహతున తువహమ్ంచే దవలల ఫాగంగ్హ ఄనే కహరమకరమాలు
తురాహిష్ ునయనభ.
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K.MANJULA, SA, (BIO), HINDUPUR, ANANTAPUR (DT)

నివరణా చరూలట:
 ముకిలను ెంచడం
 రశూహయతుక ఎరుఴుల వితుయోగ్హతున తగ్్గంచి జీఴ ఎరుఴులను ఈయోగ్్ంచడం.
 మోటారు వహసనయల వహడకహతున తగ్్గంచి బ్లోక్ రవహణయ ఴమఴషి ను వితుయోగ్్ంచుకోఴడం.
 గ్ెరన్ సౌస్ రఫావహతున కయౌగ్్ంచే మెపెరజిమరటరుో, రౄపూమ్ లు ఴంటి వితుయోగ్హతున తఃగ్్గంచి,
షసజంగ్హ లభంచే షుగంధ దరవహమలు, జనతయ పరజ్ లు ఴంటి వహటితు ఈయోగ్్ంచడం.

మా అనుభ్వలట: రకృతి రక్షణే మానఴ మనుగడకు అమోదయోగమబైన మారగ ం. ఇ తృహరజెకుు
దయామహ మనము ఇ మహమఴరణయతుకి ఎంతటి నశుహుతున కయౌగ్్ంచయమో తెలుషుకునయనము. కనుక
బేము కడయ మహమఴరణ రక్షణకు కటటుబడి ఈంటామతు రతిజఞ చేశూహము.
సృజనాతమక్ ాతిసపందన:
 మ్వమ
ర ల నుండి విశ వహయుఴులు విడెదల కహకుండయ / వుదధ చేస విడెదల
చేయడయతుకి ఎటటఴంటి చరమలు తీషుకోవహయౌ?
 మహమఴరణ రక్షణకు రభుతాం ఇ కహరమకరమాలను తురాహించింద?
ధనూవదములట: ఇ తృహరజెకుును తురాహించడయతుకి షసకమ్ంచిన మంజుల బేడం గ్హమ్కి మా
ధనమవహదములు.
వ్నరులట: టీచరు, తృహఠ్మ ుష్ కం మమ్యు ఆంటమెనట్
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