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వాయు కాలుష్యం 

మానవ మనుగడకు గాలి, నీరు, నేల అత్యంత్ ప్ర ధానమైనవి. శాస్్తర సంకేతిక అభివృది్ధతో మనకు అనేక సౌకర్యయలు 

అందుబాటులోకి వస్్తన్నాయి. కానీ మానవ కార్యకలాపాల వలల  గాలి, నీరు, నేల వాటి స్తహజత్వాన్నా 

కోలోోతున్నాయి. ఈ స్తహజ వనరులపై మనకంత్ అధికార్ం ఉందో, వాటిన్న భావిత్ర్యలకు అంద్ధంచాలిిన బాధ్యత్ 

కూడా అంతే ఉంద్ధ. 

గాలి - వాతావరణం  

భూఉప్రిత్లం నుంచి స్తమారు 1000 కి.మీ. ఎత్ు వర్కు వాయపంచి ఉనా వాయు మండలాన్నా వాత్వవర్ణం 

అంటారు. గాలి వివిధ్ వాయువుల మిశ్రమం. ఇందులో ప్ర ధాన అనుఘటకం నైటో్రజన్. త్ర్యాతి సానంలో ఆకిిజన్, 

కార్బన్ డై ఆకైిడ్, నీటి ఆవిరి ఉన్నాయి. వీటితోపాటు ఆరా్యన్, హీలియం, న్నయాన్ అనే జడవాయువులు ఉన్నాయి. 

గాలి సంఘటనం 

గాలిలోని వాయువు సంఘటనం 

నైటో్రజన్ 78% 

ఆకిిజన్ 21% 

ఆరా్యన్ 0.9% 

నీటిఆవిరి 0.04% 

కార్బన్ డై ఆకైిడ్ 0.03% 

గాలిలోన్న ఈ వాయువులు వాటి స్తహజ ధ్ర్యాన్నా కోలోోకుండా ఉంటాయి. అయితే ఈ స్తంఘటనం అన్నా వేళలా, 

అన్నా ప్ర దేశాలోల  సా్థర్ంగా ఉండకపోవచ్చు. పారిశార మిక వాడలోల  శిలాజ ఇంధ్న్నలైన బొగా్గ, పటో్రలియం త్ద్ధత్ర్ 

ప్దారా్యలను ఎకుువగా మండిస్రు. అందువలల  కార్బన్ డై ఆకైిడ్ ప్రిమాణం పరుగ్గతుంద్ధ. శాాస్తకిరయలో భాగంగా 

మానవులు, ఇత్ర్ జంతుజాలం ఆకిిజన్ను గర హంచి కార్బన్ డై ఆకైిడ్ను విడుదల చేస్యి. వంటిేషష్న్ స్తరిగా ేషన్న 

త్ర్గతి గద్ధలో శాాస్థంచేందుకు స్తరిప్డా ఆకిిజన్ లభించదు. దంతో ఆవలింత్లు వస్యి. మొకులు కిర్ణజనయ 

స్తంయోగకిరయ దాార్య పండి ప్దారా్యలను త్యారు చేస్తకుంటాయి. ఈ ప్ర కిరయలో భాగంగా వాత్వవర్ణంలోన్న కార్బన్ 

డై ఆకైిడ్ను విన్నయోగంచ్చకున్న ఆకిిజన్ను విడుదల చేస్యి. అందుకే వృక్షస్తంప్ద అధికంగా ఉనా పార ంత్వలోల న్న 

గాలిలో కార్బన్ డై ఆకైిడ్ స్తమతులయంగా ఉంటుంద్ధ. ‘లగ్గయమినేస్థ’ మొకులు ఉనా పార ంత్వలోల న్న గాలిలో నైటో్రజన్ 
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ప్రిమాణం సధార్ణం కంటే త్కుువగా ఉంటుంద్ధ. ఈ మొకుల వేర్ల  బుడిపలోల  బాయకీ్టరియా ఉంటుంద్ధ. ఇద్ధ గాలిలోన్న 

నైటో్రజన్ను గర హంచి మొకులకు ఉప్యోగకర్మైన నైటోేట్ ఎరువుల రూప్ంలోకి మారుస్్తంద్ధ.  

జంతు, వృక్ష స్తంబంధ్ ప్దారా్యలు బాయకీ్టరియా వలల  కుళ్లల పోయి, వాటి ప్రర టీన్ స్తంబంధిత్ స్తంయోగ ప్దారా్యలు వియోగం 

చంద్ధ నైటో్రజన్ విడుదలవుతుంద్ధ. ఇలా విడుదలైన నైటో్రజన్ గాలిలోకి చేరుతుంద్ధ. 

గాలిలోన్న నీటిఆవిరి కూడా అన్నా ప్ర దేశాలోల  ఒకేలా ఉండదు. ఉషో్ణగర త్ పరిగనప్పోడు, స్తముదర  తీర్ పార ంత్వలోల  గాలిలో 

నీటిఆవిరి ఎకుువగా ఉంటుంద్ధ. పీఠభూమి పార ంత్వలోల  తేమ(నీటిఆవిరి) త్కుువగా ఉంటుంద్ధ. శీత్వకాలంలో ఉదయం, 

సయంతో్ం వేళలోల  నీటిఆవిరి అధికంగా ఉండటం వలల  నీటిమంచ్చ, ప్రగమంచ్చ ఏర్ోడత్వయి. 

మనం పీేషు గాలి స్తహజ స్తంఘటనంలో ఉండటం ేషదు. వాహన్నలు, ప్రిశ్రమలు, థర్ాల్ విదుయత్ కేందార లు విష్ 

వాయువులను వలువరిస్్తన్నాయి. బొగా్గను మండించటం, వంటచర్కు కాలుడం త్ద్ధత్ర్ చర్యల వల్ల కూడా అనేక 

విష్ వాయువులు గాలిలో చేరుతున్నాయి. ఇలా వాత్వవర్ణంలో చేరే వాటిలో కార్బన్ మోన్నకైిడ్, కార్బన్ డై ఆకైిడ్, 

స్తలఫర్ డై ఆకైిడ్, నైటోస్ ఆకైిడ్, నైటోిక్ ఆకైిడ్, నైటో్రజన్ డై ఆకైిడ్, ఫ్రర యాన్, ఓజోన్, మీథేన్ లాంటి వాయువులు; 

ఫై్లయాష్, మరుుయరీ, జంక్, కోర మియం, కాడిాయం త్ద్ధత్ర్ లోహాలు ముఖ్యమైనవి. 

 

వాతావరణ కాలుష్యం - పదాల వివరణ 

కాలుష్యం: మానవ ేషదా ప్ర కృతి కార్యకలాపాల వలల  విడుదలై, ప్రిస్తర్యల మీద దుష్ర ోభావం చూపే ప్దారా్యన్నా 

కాలుష్యం అంటారు. 

ఉదాహరణ: స్తలఫర్ డై ఆకైిడ్, కార్బన్ మోన్నకైిడ్, కార్బన్ డై ఆకైిడ్ లాంటి వాయువులు. లడ్, మరుుయరీ త్ద్ధత్ర్ 

లోహాలు. ప్పప్రోడి రేణువులు, దుముా, ధూళ్ల, రేడియోధారిాక ప్దారా్యలు, ప్పరుగ్గ మందులు మొదలైనవి. 

మలినం: ప్ర కృతిలో స్తహజంగా లభించన్న, మానవ ేషదా ప్ర కృతి కార్యకలాపాల దాార్య ప్రిస్తర్యలోల కి విడుదలైన 

ప్దారా్యనేా మలినం అంటారు. 

ఉదాహరణ: భోపాల్ దుర్ఘ టనకు కార్ణమైన మిథైల్ ఐసోస్తయనేట్. ఢిల్లల  దుర్ఘ టనకు కార్ణమైన పైరో స్తల్ఫ్ఫయరిక్ 

ఆమల ం. హరిత్ గృహ ప్ర భావాన్నకి, ఓజోన్ ప్రర్ కీ్టణత్కు కార్ణమైన కోల రోఫ్లల రో కార్బనుల  (ఫ్రర యాన్లు). ఈ వాయువులు 

ప్ర కృతిలో స్తహజస్థదింగా లభించవు. మానవ కార్యకలాపాల దాార్య గాలిలో చేర్యయి. 

గాాహకం: కాలుష్య ప్ర భావాన్నకి గ్గర్య్యయ మాధ్యమాన్నా గార హకం అంటారు. ఉదా: ఆట్రమొబైల్ గాయరేజలో, రోడల పై 
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వాహన్నల నుంచి వలువడే ప్రగ దాార్య మన కళ్లల  ఎర్ర బారి మండుత్వయి. ఈ స్తందర్భంలో కళల ను గార హకాలు 

అనవచ్చు. 

సంక్: కాలుష్యయలతో చర్య జరిపే మాధ్యమాన్నా స్థంక్ అంటారు. ఉదాహర్ణకు అడవులు, స్తముదార లు కార్బన్ డై 

ఆకైిడ్ను పీలుుకున్న స్థంక్లుగా ప్న్నచేస్యి. 

 

వాతావరణ విభాగాలు 

భూమిపై స్తమారు 500 కి.మీ. వర్కు వాయప్ చంద్ధ ఉనా వాత్వవర్ణాన్నా న్నలుగ్గ భాగాలుగా విభజజంచవచ్చు. 

భూమి ఉప్రిత్లం నుంచి పైకి పోయ్య కొదీ గాలి సందర త్, పీడనం, ఉషో్ణగర త్ త్గా్గత్వయి. అందుకే ఎత్్యిన కొండ 

పార ంత్వలోల  త్ార్గా వంట చేయేషం. ప్ర్ాత్వరోహకులకు ఆకిిజన్ స్తరిగా అందదు. 

టో్రపో ఆవర్ణం (0-11 కి.మీ), సీరట్ర ఆవర్ణం (11-50 కి.మీ.), మీసో ఆవర్ణం (50-85 కి.మీ.), థరోా ఆవర్ణం 

(85-500 కి.మీ.) అనేవి వాత్వవర్ణంలోన్న ప్రర్లు. 

సీరట్రస్థోయర్లో ఓజోన్ ప్రర్ ఉంటుంద్ధ. ఇద్ధ సూర్యర్శిాలోన్న చర్ా కాయనిర్ను కలిగంచే అతినీలలోహత్ కిర్ణాలను 

భూమికి చేర్కుండా అడుు కుంటుంద్ధ. కానీ ఫ్రర యానుల  ఓజోన్ ప్రర్ కీ్టణత్కు కార్ణమవుతున్నాయి. సీరట్ర స్థోయర్లోనే 

విమాన్నలు ప్ర యాణిస్యి. అంత్రిక్షం నుంచి భూమివైప్ప వేగంగా దూస్తకొచేు ఉలులు మీసో ఆవర్ణంలో 

మండిపోత్వయి. భూమి నుంచి ఉదాార్మైన రేడియో త్ర్ంగాలు థరోాస్థోయర్ దాార్య తిరిగ భూమికి ప్ర్యవర్త నం 

చందుత్వయి. 

  

పర ధాన వాయు కాలుష్యయలు 

కారబన్ మోనాక్స ైడ్ (CO): ఇద్ధ విష్పూరిత్మైంద్ధ. పటో్రల్ లాంటి శిలాజ ఇంధ్న్నలు త్కుువ గాలి(ఆకిిజన్) 

స్తమక్షంలో అస్తంపూరిత గా మండటం వలల  ఇద్ధ వాత్వవర్ణంలోకి విడుదలవుతుంద్ధ. వాహన్నలు, ఐర్న్, సీ్టల్ ప్రిశ్రమలు, 

ఘన వయరా్యల నుంచి కూడా ఇద్ధ విడుదలవుతుంద్ధ. కార్బన్ మోన్నకైిడ్ను పీలుడం ప్ర మాదకర్ం. ఇద్ధ హమోగ్లల బిన్తో 

కార్యబక్టి హీమోగ్లల బిన్ను ఏర్ోరిు ర్కత ంలో ఆకిిజన్ స్తర్ఫర్య కాకుండా చేస్్తంద్ధ. హమోగ్లల బిన్తో ఆకిిజన్ ఏర్ోరిచే 

బంధ్ం కంటే CO బలమైన బంధాన్నా ఏర్ోరుస్్తంద్ధ. వాత్వవర్ణంలో ఆమోద్ధంప్దగన CO సాయి 7 పీపీఎం. దన్న 

ప్రిమాణం ఎకుువైతే దృషీ్ట కోలోోవడం (10 పీపీఎం), త్లనొపో (100 పీపీఎం), స్తోృహ కోలోోవడం (250 పీపీఎం), 
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కోమాలోకి వళల డం (750 పీపీఎం), త్క్షణ మర్ణం (1000 పీపీఎం) లాంటి దుష్ర ోభావాలు త్లత్ుత్వయి. కార్బన్ 

మోన్నకైిడ్కు నేల ప్ర ధానమైన స్థంక్. నేలలోన్న కొన్నా ర్కాల సూక్షాజీవులు వాత్వవర్ణంలోన్న COను తొలగస్యి.  

కారబన్ డస  ఆక్స ైడ్ (CO2): ఇద్ధ విష్పూరిత్ం కాన్న కాలుష్యకార్కం. శాాస్తకిరయ, శిలాజ ఇంధ్న్నల దహనం, స్థమంట్ 

ప్రిశ్రమలు (స్తనాప్పర్యయిన్న కాలుడం దాార్య), మొకులు కుళ్లల పోవడం, అగాప్ర్ాత్వల విసోఫటనం త్ద్ధత్ర్ 

కార్ణాల వలల  CO2 వాత్వవర్ణంలో కలుస్్తంద్ధ. అడవులను ప్ర ధాన కార్బన్ డై ఆకైిడ్ స్థంక్లుగా పేర్కునవచ్చు. 

స్తముదార లు కూడా కార్బన్ డై ఆకైిడ్ను కరిగంచ్చకొన్న కార్కబనేటుల , బైకార్కబనేటల ను ఏర్ోరుస్ూ మరో ప్ర ధాన స్థంక్లుగా 

ప్న్నచేస్యి. సూర్యర్శిా స్తమక్షంలో కోల రోఫ్రల్ ఉనా మొకులు కార్బన్ డై ఆకైిడ్ను గర హంచి పండిప్దారా్యలను 

త్యారుచేస్తకుంటాయి. ఇవి CO2సాయిన్న త్గాస్యి. హరిత్ గృహ ప్ర భావం (భూగ్లళ త్వప్ం) కలిగంచే 

వాయువులోల  కార్బన్ డై ఆకైిడ్ ప్ర ధానమైంద్ధ. 

ఇతరవాయువులు: నీటి ఆవిరి, ఫ్రర యానుల , ఓజోన్, మీథేన్, నైటోస్ ఆకైిడ్. 

సలఫర్ డస  ఆక్స ైడ్: ఇద్ధ ఘాటైన వాస్తన ఉనా, ర్ంగ్గ ేషన్న వాయువు. నేలబొగా్గను మండించటం (ఉదా: థర్ాల్ ప్వర్ 

పాల ంటుల ), పటో్రలియం రిఫై్లనరీలు, అగాప్ర్ాత్వలు, పైరైటిస్ ఖ్న్నజాల (ఐర్న్, కాప్ర్, జంక్ స్తలైఫడ్లు) భజర్జ నం, కుళ్లల న 

ప్దారా్యల నుంచి విడుదలైన హైడ్రర జన్ స్తలైఫడ్ ఆక్టికర్ణం త్ద్ధత్ర్ కార్ణాల వలల  ఇద్ధ వాత్వవర్ణంలోకి చేరుతుంద్ధ. 

ఇద్ధ నైటో్రజన్ ఆకైిడ్తో కలిస్థ ఆమల  వరీ్యన్నకి కార్ణమవుతుంద్ధ. ఆమ్ల వరీ్యల వలల  నేల pH త్గా్గతుంద్ధ. ఫలిత్ంగా 

నేల న్నసిర్మవుతుంద్ధ. పాలర్యయి ేషదా చలువర్యయి/స్తనాప్పర్యయితో న్నరిాంచిన కటీడాలకు స్తలఫర్ డై ఆకైిడ్ 

వలల  నషీ్ం వాటిలుల తుంద్ధ. పాలర్యతి కటీడమైన త్వజ్మహల్ ప్స్తప్ప ర్ంగ్గలోకి మార్డాన్నకి మదుర్లోన్న చమురు శుది్ధ 

కర్యాగార్ం విడుదల చేసే స్తలఫర్ డై ఆకైిడే కార్ణం. ఈ వాయువు ఊపరితిత్ుల వాయధిన్న కలిగస్్తంద్ధ. మొకుల 

పరుగ్గదలను కీ్టణింప్జేస్్తంద్ధ. 

నస టో్రజన్ ఆక్స ైడ్లు: నైటోస్ ఆకైిడ్, నైటోిక్ ఆకైిడ్, నైటో్రజన్ డై ఆకైిడ్లు కాలుష్యయన్నా కలిగంచే ప్ర ధాన నైటో్రజన్ 

ఆకైిడ్లు. ఇవి గ్రర న్హౌస్ వాయువులు. నైటో్రజన్ ఆకైిడ్ సీరట్రస్థోయర్లో కాంతి ర్సయన చర్యలోల  పాలా్గన్న ఓజోన్ ప్రర్ 

కీ్టణత్కు కార్ణమవుతుంద్ధ. ఇద్ధ నేలలోన్న సూక్షాజీవుల వలల  కూడా ఉత్ోత్ి అవుతుంద్ధ. సధార్ణంగా గాలిలోన్న 

నైటో్రజన్, ఆకిిజన్ ఒకదాన్నతో మర్కకటి చర్య జర్ప్వు. కానీ మరుప్పలు ఏర్ోడినప్పోడు అధిక ఉషో్ణగర త్ల (1483 K 

కంటే అధికం) వదీ ఈ రండు వాయువులు చర్య జర్ప్పత్వయి. ఫలిత్ంగా నైటో్రజన్ ఆకైిడ్లు వాత్వవర్ణంలోకి 

విడుదలవుత్వయి. నైటో్రజన్ డై ఆకైిడ్ సూర్యర్శిా స్తమక్షంలో విఘటనం చంద్ధ చర్యయశీలత్ ఉనా ఆకిిజన్ 
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ప్ర్మాణువును ఏర్ోరుస్్తంద్ధ. ఇద్ధ బాష్ోశీల హైడ్రర కార్బనుల , పర్యక్టి ఎస్థటైల్ నైటోేట్ లాంటి స్తమ్మాళన్నలతో కలిస్థ 

‘కాంతి ర్సయన సాగ్’కు కార్ణమవుతుంద్ధ. 

 

కో్లరిన్ (Cl2): వాత్వవర్ణాన్నా కలుష్టత్ం చేస్్తనా వాయువులోల  కోల రిన్ ఒకటి. ఇద్ధ అతి త్కుువ ప్రిమాణంలో పాల సీ్థక్ 

ప్రిశ్రమలు, నీటిన్న శుది్ధ చేసే పాల ంటల  నుంచి వాత్వవర్ణంలోకి విడుదలవుతోంద్ధ. కాగత్ం త్యారీ ప్రిశ్రమలోల  కలప్ 

గ్గజ్జజ ను విర్ంజనం చేయడంలో కోల రిన్ను ఉప్యోగస్రు. ఈ ప్ర కిరయ దాార్య కూడా కోల రిన్ వాయువు వాత్వవర్ణంలోకి 

చేరుతోంద్ధ. కోల రిన్ విష్పూరిత్, హాన్నకర్ వాయువు. ఇద్ధ వాత్వవర్ణంలోన్న నీటి బిందువులతో కలిస్థ హైడ్రర కోల రికామల ం, 

హైపోకోల ర్స్ ఆమల ంగా మారుతుంద్ధ.  

 

ఫ్రర యాన్లు: వివిధ్ కోల రో ఫ్లల రో కార్బనల ను సధార్ణంగా ఫ్రర యానుల  అంటారు. వీటి ఆవిష్ుర్ణతో శీత్ల్లకర్ణ (రిఫ్రర జరేష్న్) 

ప్రిశ్రమ కొత్్ ప్పంత్లు తొకిుంద్ధ. ర్ంగ్గేషన్న, విష్పూరిత్ం కాన్న, మండే స్తాభావం ేషన్న ఈ ఫ్రర యాన్లను ఎయిర్ 

కండిష్న్నంగ్లో శీత్ల్లకర్ణులుగానే కాకుండా ఏరోసోల్ చోదకాలు (ప్రర ఫ్లలల ంటి్), డైరక్టల న్నంగ్లో దార వణిలు (సలాంటి్), 

నురుగ్గ ఏర్ోరిచే కార్కాలు (ఫ్లమింగ్ ఏజంటి్), మంటలన్నరేో ప్దారా్యలు, ఫాసీ్త్ఫుడ్ పాయకింగ్ ప్దారా్యలుగా 

విన్నయోగంచారు. స్తరిజ కల్ ప్రికర్యలను కిర మి ర్హత్ం (సీ్టరిలైజేష్న్) చేయడాన్నకి ఉప్యోగంచడం వలల  వీటిన్న 

ప్రిశ్రమలకు వర్యలుగా భావించారు. కానీ ఇవి హరిత్ గృహ ప్ర భావాన్నకి, ఓజోన్ ప్రర్ కీ్టణత్కు కార్ణమవడం వలల  వీటిన్న 

ప్ర్యయవర్ణాన్నకి ‘శాప్ం’గా ప్రిగణిస్ూ న్నషేధించారు. ఇవి ఇత్ర్ కాలుష్యయల మాద్ధరిగా కాకుండా చాలా సా్థర్మైనవి. ఇవి 

టో్రపోవర్ణంలో దాదాప్ప ఒక శ్త్వబీాన్నకిపైగా సా్థర్ంగా ఉంటాయి. 

 

కణ సవభావ పదారా్థలు (Particulate matter): సధార్ణంగా 0.001 నుంచి 10 మి.మీ. ప్రిమాణం ఉనా 

దుముా, ధూళ్ల కణాలు మాతో్మ్మ గాలిలో తేలియాడుతూ కంటికి కన్నపస్యి. ఇంత్కంటే త్కుువ ప్రిమాణం ఉనావి 

కంటికి కన్నపంచవు. ఇవి గాలిలో తెర్లు తెర్లుగా ఉంటాయి. వీటిలో ప్ర ధానమైనవి మస్థ (కార్బన్ కణాలు), లోహాలు, 

లోహ లవణాలు, స్థమంట్, ఫై్ల యాష్, ఖ్న్నజాలు, హైడ్రర కార్బన్లు మొదలైనవి. లోహాలోల  ముఖ్యమైనవి లడ్, 

మరూుయరీ, కోర మియం, ఆరిన్నక్, జంక్, కాడిాయం, న్నకల్, ఐర్న్. కణ స్తాభావ ప్దారా్యలు శాాస్తకోశ్ వాయధులు, గ్గండ 

జబుబలు, ప్క్షవాత్వన్నకి కార్ణమవుతున్నాయి. 
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వాహన్నల ఇంధ్నం పటో్రల్కు శ్బీం చేయకుండా స్తన్నాత్ంగా మండటాన్నకి ‘టటోా ఇథైల్ లడ్’(టీఈఎల్) అనే స్టస్తం 

(లడ్) స్తమ్మాళన్నాన్నా కలిపేవారు. ప్ర స్్తత్ం దన్నా న్నషేధించారు. దన్నవలల  వాత్వవర్ణంలోకి లడ్ విడుదలై అనేక 

మానస్థక రుగాత్లను కలిగస్్తందన్న గ్గరిత ంచారు. ప్టీణాలోల  కాలుష్యం ఎకుువగా ఉండటం వలల  ఇద్ధ ఎకుువగా 

ఉండేద్ధ. 

 

ఫై్ల యాష్: నేల బొగా్గను మండించినప్పోడు చివర్గా మిగేష బూడిదనే ‘ఫై్ల యాష్’ అంటారు. ఇద్ధ ప్ర ధానంగా థర్ాల్ 

విదుయత్ కేందార ల నుంచి విడుదలవుతోంద్ధ. కొంత్వర్కు దన్నా ఇటుకల త్యారీ, స్థమంట్ ప్రిశ్రమలోల  

వాడుతునాప్ోటిక్ట.. మిగలింద్ధ ప్ర్యయవర్ణాన్నకి గ్గద్ధబండగా మారుతోంద్ధ. ఫై్ల యాష్లో ప్ర ధానంగా స్థలికాన్ డై ఆకైిడ్, 

అల్ఫ్యమిన్నయం ఆకైిడ్, కాలీియం ఆకైిడ్లు ఉంటాయి. వీటితో పాటు కొదీ్ధ ప్రిమాణంలో ఆరిన్నక్, బరీలియం, 

బోర్యన్, కోర మియం, కాడిాయం, మరూుయరీ, లడ్, స్టల్లన్నయం లాంటి కొన్నా లోహాలుంటాయి. వీటిలో కొన్నా 

హాన్నకర్మైనవి. 

 

పాలీ ఎరోమాటిక్ హస డ్రర కారబన్లు: కోల్, పటో్రలియం ప్దారా్యలను మండించడం (ఆక్టికరించడం) వలల  కర్బన 

ర్సయన కణ స్తాభావ ప్దారా్యలు వాత్వవర్ణంలోకి చేరుతున్నాయి. బంజీన్, ట్రల్లన్తోపాటు అధిక వలయ 

ఎరోమాటిక్ స్తమ్మాళన్నలైన న్నఫ్ల్లన్, ఆంథర స్టన్ లాంటివి గాలిలో చేరి ‘కేనిర్’ లాంటి దర్ఘ కాలిక వాయధులకు 

కార్ణమవుతున్నాయి. 

 

స్మాగ్ (Smog) 

moke + Fog → Smog 

పార థమికంగా ప్రగ, దుముా-ధూళ్లతో కూడిన మంచ్చనే ‘సాగ్’గా వయవహరిస్రు. సాగ్ రండు ర్కాలు. అవి.. 

1. స్మంపర దాయిక స్మాగ్: దుముా, స్తలఫర్ డై ఆకైిడ్తో కూడిన మంచ్చ.. ప్రగతో కలిస్థనప్పోడు సంప్ర దాయిక సాగ్ 

ఏర్ోడుతుంద్ధ. నైటో్రజన్, స్తలఫర్ ఆకైిడ్లు అధికంగా ఉనా చలల న్న తేమతో కూడిన పారిశార మిక పార ంత్వలోల  ఇద్ధ 

ఎకుువగా కన్నపస్్తంద్ధ. దనేా ‘ర్సయన సాగ్’, ‘క్షయకర్ణ సాగ్’గా వయవహరిస్రు. 1962లో మటీమొదట లండన్

లో కన్నపంచిన ఈ సాగ్ దాదాప్ప ఐదు రోజ్జలపాటు ఉండి అనేక మంద్ధ మర్ణాన్నకి కార్ణమైంద్ధ. 
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2. కాంతి రస్మయన స్మాగ్: ఈ ర్కమైన సాగ్ ప్ర ధానంగా వచున్న, ప్రడి వాత్వవర్ణంతోపాటు ధార్యళంగా సూర్యర్శిా 

ఉనాప్పోడు ఏర్ోడుతుంద్ధ. ప్రగ, దుముా, ధూళ్లతోపాటు, కాంతి ర్సయన ఆక్టికర్ణులు అధికంగా ఉనా 

వాత్వవర్ణంలో ఇద్ధ ఏర్ోడుతుంద్ధ. 

ఈ కాంతి ర్సయన సాగ్ ప్ర ధానంగా ఓజోన్, నైటోిక్ ఆకైిడ్ (NO), హైడ్రర కార్బనుల , ఫార్యాలిు హైడ్, ఎకైరల్ ఆలిు హైడ్ 

(ఎకోర లిన్), పర్యక్టి ఎస్థటైల్ నైటోేట్ (పీఏఎన్) లాంటి సూర్యర్శిా ేషదా అతినీలలోహత్ (UV) కాంతి స్తమక్షంలో 

సేాచాా పార తిప్ద్ధకలు (ఫ్రర  ర్యయడికలి్) ఉత్ోత్ి చేసే స్తమ్మాళన్నల చ్చటీ్ట కేందర కృత్మై ఉంటుంద్ధ. 

 

కాంతి రస్మయన స్మాగ్ దుష్ర పభావాలు 

 ఇందులో ఉండే ‘ఓజోన్’ శాాస్త స్తంబంధ్ వాయధులను కలిగస్్తంద్ధ, ర్బబర్ను పలుస్తగా, త్ార్గా పాడయ్యయటుల  

చేస్్తంద్ధ. ప్ంటలకు నషీ్ం కలుగజేస్్తంద్ధ. భూగ్లళ త్వపాన్నకి కార్ణమవుతుంద్ధ. 

 ఆలిు హైడుల , హైడ్రర కార్బనుల  కళల లో మంటను కలిగస్యి. 

 పీఏఎన్ ఊపరితిత్ులతోపాటు గ్గండ, కళల కు హాన్న కలిగస్్తంద్ధ. మొకుల ఆకులు పాలిపోయ్యలా చేస్్తంద్ధ. 

 సాగ్తో దారులు మస్తకగా ఉండటం వలల  రోడుు  ప్ర మాదాలు జరుగ్గత్వయి. 

 

ఆమో వరష ం (యాసడ్ రెయిన్) 

నేలబొగా్గ, పటో్రలియం లాంటి శిలాజ ఇంధ్న్నలోల  కార్బన్తోపాటు స్తలఫర్, నైటో్రజన్ స్తమ్మాళన్నలుంటాయి. వీటిన్న 

మండించినప్పోడు ప్ర ధానంగా కార్బన్ డై ఆకైిడ్ (CO2) విడుదలవుతుంద్ధ. ఇద్ధ నీటిలో కరిగ బలహీన ఆమల మైన 

కారోబన్నకామాల న్నా ఇస్్తంద్ధ. అందుకే స్తాచామైన నీటి pH (ఆమల త్వాన్నా కొలిచే ప్దితి) విలువ ఏడు అయినప్ోటిక్ట 

వరీ్ప్పనీటి pH 5 నుంచి 6 మధ్య ఉంటుంద్ధ (బలహీన ఆమల  అవధి). వరీ్ం pH విలువ ఇంత్కంటే త్గాతే దాన్నా ‘ఆమల  

వరీ్ం’ అంటారు. సధార్ణంగా శిలాజ ఇంధ్న్నలను మండించినప్పోడు వలువడే స్తలఫర్ ఆకైిడ్లు, నైటో్రజన్ ఆకైిడ్లు 

సూర్యర్శిా స్తమక్షంలో వివిధ్ చర్యలకు లోనై వరీ్ప్ప నీటితో కలిస్థ స్తల్ఫ్ఫయరికామల ం (H2SO4), నైటోిక్ ఆమల ం 

(HNO3)గా ఆమల వరీ్ రూప్ంలో భూమిన్న చేర్త్వయి. 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

 

ఆమో వరష ం దుష్ర పభావాలు 

 చలువర్యయి (మారుబల్), స్తనాప్పర్యయి, సేల ట్ లాంటి ప్దారా్యలతో న్నరిాంచిన కటీడాలు దెబబతింటాయి. 

త్వజ్మహల్ ప్స్తప్ప ర్ంగ్గలోకి మార్డాన్నకి చమురుశుది్ధ కర్యాగార్యలు విడుదల చేసే స్తలఫర్, నైటో్రజన్ల డై 

ఆకైిడ్ేష ప్ర ధాన కార్ణం. 

 ఆమల  వరీ్ం స్తర్స్తిల నీటిలోన్న జీవ జాలాన్నకి నషీ్ం కలిగస్్తంద్ధ. 

 లోహ న్నర్యాణాలు త్ార్గా క్షయం కావడాన్నకి కార్ణమవుతుంద్ధ. 

 ఆమల  వరీ్ం నేలలు, శిలలోల న్న స్టస్తం (లడ్), పాదర్స్తం (మరూుయరీ), ర్యగ (కాప్ర్), అల్ఫ్యమిన్నయం లాంటి లోహ 

అయాన్లను జలాశ్యాలోల కి చేరిు వాటిన్న విష్పూరిత్ం చేస్్తంద్ధ. 

 ఆమల  వరీ్ం వలల  నేలల సర్ం త్గా్గతుంద్ధ. 
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