
ആഗ ോളതോപനം വീട്ടുമുറ്റത്ത 

Roxy Mathew Koll (റ ോക്സി മോത്യു റ ോള്)
Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune

കെ. എം . ചോണ്ടി ക ൌഗണ്ടഷന് കെമിനോ്



ഗ ോപ്പോല് വോതെ ദുരന്തം

 ോരണം: അശ്രദ്ധ, അലംഭോവം



ഹരിത ൃഹ വോതെ ദുരന്തം

Fossil Fuels 
(ജൈവ ഇന്ധനം)

CO2
42% വ്ധിച്ചു

Silent Killer



വോയു-മലിനീെരണ ദുരന്തം

വോയുമലിനീെരണം െോരണം:

> 10 ലക്ഷംഇന്തയില് 
ഒരു വ്ഷകത്
മരണങ്ങള്

3% GDP നഷ്ടം

Slow Poison



പിഎം 2.5 (PM 2.5, particulate matter)

െല്കരി

 തോ തം

െൃഷിയിടം, മോലിനയം
െത്ികുന്നത്

വയവെോയ 
മോലിനയങ്ങള്

കപോടി 
– കെട്ടിട നി്മോണം

തലമുടിയുകട 1/20
വലിപ്പഗമ ഉള്ളു

ശ്വോെഗെോശ്ത്ിലും
രക്തത്ിലും െയറുന്നു

എങ്ങനെ വരുന്നു?



ഏറ്റവുംചൂടുെൂടിയവ്ഷങ്ങള്

 ൂമിയ്ക്കത ചൂടുപിടികുന്നു

2016
ഏറ്റവും ചൂടു െൂടിയ 

വ്ഷം

2007  2012  1998  2009  2005  2013  2010  2014  2015  2016



ഏറ്റവുംചൂടുെൂടിയവ്ഷങ്ങള്

 ൂമിയ്ക്കത ചൂടുപിടികുന്നു

2016
ഏറ്റവും ചൂടു െൂടിയ 

വ്ഷം

2007  2012  1998  2009  2005  2013  2010  2014  2015  2016

ചൂടുെോറ്റത
- ഹീറ്റത സ്ഗ്ടോകത
- നി്ൈലീെരണം
- ഹൃദയെംബന്ധമോയഅെുഖങ്ങള്
ഗപമോരി, ചുഴലികോറ്റത
- ൈലമലിനീെരണം
- ൈലൈനയ ഗരോ ങ്ങള്

മഴ/തോപമോറ്റങ്ങള്
- കെോതുക് - മഗലറിയ, െിക, ജവറെുെള്

അന്തരീക്ഷ മലിനീെരണം
- അല്ൈി
- ശ്വോെഗെോശ്ഗരോ ങ്ങള്
- ഹൃദയെംബന്ധമോയഅെുഖങ്ങള്



എങ്ങകന ഈ അവസ്ഥയികലത്ി?



െോലോവസ്ഥ വയതിയോനം, മണ്െൂണ്

 ു ച്ച് ചരിശ്ത്ം



80ദശ്ലക്ഷം വ്ഷങ്ങള്കത മുമ്പത

…ഇന്തയ എവികടയോണ്? …ഇന്തയന് മഹോെമു്ദം എവികടയോണ്?



4000 വ്ഷങ്ങള്കത മുമ്പത

െോലോവസ്ഥ വയതിയോനവും െിന്ധുനദീതട െംസ്െോരത്ികെ തെ്ച്ചയും 



മണ്െൂണ് ഇന്നത 

നത്ക്ക് പടിഞ്ഞോ ൻ  ോലവര്ഷം (90% മഴ),  June - September



“എല് നിഗനയോ”യും െോലവ്ഷത്ികെ ശ്ക്തിയും

1877-79നല വലിയ ക്ഷോമം 
എല് െിറെയോ  ോരണം

എന്തോണ് എല് െിറെയോ ?

എല് െിറെയോ ളുനട എണ്ണവും 

വീരയവും വര്ദ്ധിക്കുന്നു!



ആഗ ോള തോപനം –െോ്ബണ് ഡഗയോക്ജെഡ്

Fossil Fuels 
(ജൈവ ഇന്ധനം)

CO2
42% വ്ധിച്ചു

Silent Killer

CO2  ോരണം അന്തരീക്ഷം  ൂടുത്ല് ചൂട് ആഗിരണം നചയ്യുന്നു

CO2 അന്തരീക്ഷത്തില് വളനരക്കോലം െിലെില്ക്കുന്നു

100 വ്ഷം - 80% െുറയോന്

800വ്ഷങ്ങള് -പൂ്ണമോയും നീകം കചയ്യോന്



ആഗ ോള തോപനം –ചൂട് എവികട ഗപോെുന്നു?

93%
7%

െമു്ദത്ില്

അന്തരീക്ഷം + നിലം 
+ ഐസ്

ആഗ ോളതോപം കെോണ്ടുള്ള അധിെ ചൂട് 
ഒരു കെകന്ഡില് 2.5 x 1014 Joules ആണ്

= 4 ഹിഗരോഷിമ അണുഗബോമ്പുെള്കത തുലയം!
അഗപ്പോള് 1998നു ഗശ്ഷം, 200 ഗെോടി അണുഗബോമ്പുെള്



എന്തുകെോണ്ടത െോലവ്ഷം ഗശ്ോഷികുന്നു?

 ോരണം 1: ഇന്തയന് മഹോെമു്ദത്ികല തോപനില വ്ധിച്ചു 1.2 C
എന്തു കചയ്യോം? Global crisis has to be addressed at a global scale!

 ോരണം 2: വന്പഗദശ്ം െുറഞ്ഞു 30-40%
എന്തു കചയ്യോം? Garden back the biosphere!



െോറ്റത ഊ്ജം െൌഗരോ്ജം

ഊ്ജ െോരയക്ഷമത

എങ്ങകന ്പതിഗരോധികോം?



ഗലോെരോ്ഷ്ടങ്ങകളങ്ങകന ്പതിെരികുന്നു?

െോ്ബണ് ഉദവമനം 4-8%െുറച്ച നോലു രോ്ഷ്ടങ്ങള്

െോ്ബണ് ഉദവമനംെൂട്ടിയ നോലു രോ്ഷ്ടങ്ങള്



ഇന്തയ എങ്ങകന ്പതിെരികുന്നു?

ജഹഗ്ഡോ
ബഗയോ
മോസ്സത

െോറ്റത ഗെോളോ്

ലക്ഷയം 2022

ജചന ഇന്തയ ്ബെീല് റഷയ ദ. ആ് ിക

ഇഗപ്പോഴകത് സ്ഥിതി

ഇന്തയയുകടപ്ലോന് 2027

– 60% ജവദയുതി
പോരമ്പഗരയതരഊ്ജ
ഗ്െോതസ്സുെളില്
(non-fossil fuels) നിന്നത

പഗക്ഷ നിഗക്ഷപം ഗപോരോ



കതഗക ഇന്തയയികല വരള്ച്ച
2015കല െോലവ്ഷത്ില് 26%
 ു വ് ഗരഖകപ്പടുത്ികയങ്കില് 
2016ല് അത് 34% ആയിരുന്നു. 

െോലവ്ഷം െമിയോയതിനു പിന്നോകല 
തുലോവ്ഷവും ജെ മല്ത്ി. 
2016നല ത്ുലോമഴയില് 61%
 ു വ്. 

ഗെരളത്ില് മോ്തമലല, തമിഴ്നോട്, 
െ്ണോടെ, ആ്ന്ധ െംസ്ഥോനങ്ങളികലലലോം 
60-70% വകരയോണ് െുറവ്. 

ൈലെം രണിെളുകട സ്ഥിതി



തീ്വ െോലോവസ്ഥ - വരള്ച്ച, അനോവൃഷ്ടി, അധിവൃഷ്ടി

ഗെരളം - തീ്വ െോലോവസ്ഥ

Trend in Mean Rainfall (1950-2015) Trend in Extreme Rainfall Events (1950-2015)

വരള്ച്ച അധിവൃഷ്ടി

പോലോപോലോ



മഴയും റബ് ഉത്പോദനവും

മഴകുറവുള്ളഗപ്പോള് റബ് ഉത്പോദനവും െുറയുന്നു. 

മഴ

റബ് ഉത്പോദനം

അവലംബം : ഗ ോപെുമോര്, 2011



െൃ്തിമ മഴ (Cloud Seeding) ഒരു പരിഹോരമലല



കതഗക ഇന്തയ – ഗെരളം, പശ്ചിമഘട്ടം

െവച്ഛ  ോരത്

പോരിസ് െമിറ്റത

 ോഡ് ില് റിഗപ്പോ്ട്ടത



കതഗക ഇന്തയ – ഗെരളം, പശ്ചിമഘട്ടം

െവച്ഛ  ോരത്

പോരിസ് െമിറ്റത

 ോഡ് ില് റിഗപ്പോ്ട്ടത

NO!!



ഗെരളം – അഗനെം നദിെള്

പഗക്ഷ:
മഴകുറവ്
മോലിനയം
മണല്വോരല്...

വീകണ്ടടുകുെ!

ധോരോളം ൈലെമ്പത്ത



മഴകവള്ള െം രണം/ റീച്ചോ്ൈിങ്ങത
 ൂ ്  ൈലനിലവോരം ഉയ്ത്ോനുള്ള 
ഏറ്റവും വിശ്വെനീയമോയ പരിഹോരമോണ് 
മഴകവള്ള െം രണം.

ശ്രോശ്രി 1000 mm മഴയ്ക്ക്ക് 
ഒഗരക് സ്ഥലത്ത െം രികോവുന്നത്

40 ലക്ഷം ലിറ്റര് നവള്ളം

ഉപരിതലൈലം വന്ഗതോതില് മണില് തോഴ്ന്നിറങ്ങോനും  ൂ ് ൈലം 
പരിഗപോഷിപ്പികോനും, അതുവഴി ഈ്പ്പവും കവള്ളവും 
മനുഷയ്കും െെയങ്ങള്കും ൈീവോണുകള്കും പരിസ്ഥിതി 
ല യമോകുന്ന രീതിയോണ് െുസ്ഥിരമോയത്.

അതയോവശ്യം:
1. ൈലനിരപ്പത അതിഗവ ം െുറയുന്നു
2. ൈലഗ്െോതസ്സുെളുകട സ്ഥലത്ത ഗെോണ്്െീറ്റും മോലിനയകൂമ്പുെളും
3. െമു്ദ ൈലനിരപ്പത െൂടുന്നു



െിണ്/ ൂ ് ൈല –റീച്ചോ്്

മഴകപ്പോലിമ
Thrissur District Administration 
(Government of Kerala)

₹40 Lakh for 2300 units in Kodungalloor block

ഒരു  ീച്ചോര്ജ ിെു ₹1800 മോശ്ത്ം

വീനെടുക്കോവുന്ന 45-60 ലക്ഷം  ിണ ു ള്
െംസ്ഥോനത്ുണ്ടത. ഇവ ഗവനല് െോലത്ത വരളുന്നു. 
3000 mm മഴ െിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത മഴ കവള്ളം നലല 
ഗപോകല പരന്നു തോഴ്ന്നിറങ്ങിയോല് റീച്ചോ്് കചയ്യകപ്പടും.



െിണ്/ ൂ ് ൈല –റീച്ചോ്്

ഗെോട്ടയം ൈിലലയില് എവികടയോണ് റീച്ചോ്് ആവശ്യം?
പോലോ?! ഗവനല് െോലത്ത ൈലനിരപ്പത െൃമോതീതമോയി െുറയുന്നു

മഴയ്ക്കത ഗശ്ഷം (നവംബ്) ഗവനല് (ഏ്പില്)



മണല് ഖനനം

മിഡ്-ലോന്ഡില് 
(ഗെോട്ടയം/പോലോ ഉള്പ്പകട) 

ഖനനം രൂക്ഷം

അവലംബം: ്ശ്ീ  എസ്, 2008

മീനച്ചിലോറ്റില് ഏറ്റവും െൂടുതല് പോലോ-പുന്നത്റ 
്പഗദശ്ത്ത. 

ഒരു വ്ഷം ഒരു െിഗലോമീറ്ററില് 3000 ton മണല് 
ഖനനത്ിലൂകട നഷ്ടതടകപ്പടുന്നു.c



മണല് ഖനനം

അവലംബം: ്ശ്ീ  എസ്, 2008



ഇന്ഷുറന്സ്, ഗലോണ്

അവലംബം: CSE

ഇന്തയയില്

65% െൃഷി
23% GDP

10% ഇന്ഷുറന്സ്

ഉദോ: Coconut Palm Insurance Scheme

വോയ്ക്പ:



അഗ് ോ-െ്വീെസ്



അഗ് ോ-െ്വീെസ് (NICRA)

്ഡം െീടിംഗ് 
–െുറച്ചു വിത്ത, െൂടുതല് വിളവ്

(1/3 വിത്ത)

്പതിഗരോധഗശ്ഷിയുള്ള വിളെള്
System of Rice Intensification (SRI)

40% കവള്ളം ഗെവികോം

20% ഉത്പോദനം െൂട്ടോം

15 ദിവെം മുഗമ്പ വിളവ്

ൈലഗെചനവും, വിള ഗശ്ഷിപ്പു 
െത്ികലും െുറഞ്ഞഗപ്പോള്

- മുട്ടോ് (ആലപ്പുഴ) െോ്ബണ് 
െിങ്കത ആയി!

വടവോതൂര്

മുട്ടോര്



അഗ് ോ-െ്വീെസ് (NICRA)



പരമ്പരോ ത ൈല െമ്പത്ത 
തിരിച്ചു കെോണ്ടു വരുെ,
വോട്ട് ഹോ്കവസ്റ്ിംഗ്

Invest in Water!

ൈല ഗെചനം,

കചറുെിടെൃഷി

അനുബന്ധ െൃഷി/വരുമോനം

–െന്നുെോലി, മത്സ്യെൃഷി

വലിയ ഗതോതിലുള്ള െൃഷി,

ഗഹോ്ട്ടിെള്ച്ച്

മഹോരോ്ഷ്ടയികല െഥ

അവലംബം: CSE Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREGA)



ഗെരളത്ികല െഥ: 2017

മഹോത്മോ ോന്ധി ഗദശ്ീയ ് ോമീണ നത്ോഴിലു പ്പ്:

700 ഗപര്

70 ദിവെം

Before



ഗെരളത്ികല െഥ

After



ഗെരളത്ികല െഥ

“2016-2017െോമ്പത്ിെവ്ഷം
വിവിധ പധതിെള്കോയി
അനുവദിച്ചതുെയില്
25% ഗപോലും കചലവോകോത്
പഞ്ചോയത്ുെള് ഒഗട്ടകറ”


