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పర్యావరణం 

భూమిపై ఉన్న ఘన్, ద్ర వ, వాయు, జీవ సమ్మేళనాన్నన పర్యావరణం అంటారు. జీవుల మనుగడకు అవసరమైన్ గాలి, 

నీరు, ఆహారం పూరి్తగా కలుషితమవుతునానయి. సహజ వన్రులు తర్తగిపోతుండటంతో డిమండ్ పరుగుతోంది. 

ఫలితంగా వాటి దుర్తిన్నయోగం కూడా అధికమై పర్యావరణాన్నకి న్ష్ట ం వాటిలుు తోంది. 

పేద్, అభివృదిి చందుతున్న దేశాల్లు న్న గాామీణ ప్ర ంతాల ఆరి్తక సి్థతిగతులపై పర్యావరణ న్ష్ట  పర భావం తీవర ంగా ఉంది. 

వంట చరకు లభ్ాత, పశుగాాసం, భూగరభ, ఉపర్తతల వన్రులు తగిి గాామీణ ఆరి్తక వావసి చినానభిన్నం అవుతోంది. 

ఒక ప్ర ంత సుసి్థర్యభివృదిి పర్యావరణ పర్తరక్షణపై ఆధారపడి ఉంటంది. 

 

పర్యావరణవిభాగాలు 

పర్యావరణాన్నన నాలుగు భాగాలుగా విభ్జంచవచ్చు. అవి.. 

1.వాతావరణం(అటాేస్థియర్) 

2.శిలావరణం(లిథోస్థియర్) 

3.జలావరణం(హైడ్రర స్థియర్) 

4.జీవావరణం(బయోస్థియర్) 

 

వాతావరణం(అట్మాస్పియర్)  

భూమి ఉపర్తతలంపై ఉన్న వాయు పొరల న్నర్యేణమ్మ వాతావరణం లేదా అటాేస్థియర్. గురుతాికరష ణ శకిి వలు  ఇది 

భూమిపై ఉంటంది. ఇందుల్ల టో్రపోస్థియర్, స్ట్ట ాట్రస్థియర్, మీసోస్థియర్, థర్మేస్థియర్ అనే నాలుగు 

విభాగాలునానయి. రండు పొరల మధ్ా హదుు గా ఉండే ప్ర ంతాన్నన ‘ప్జ్’ అంటారు. ఉదాహరణకు.. స్ట్ట ాట్రస్థియర్, 

మీసోస్థియర్ మధ్ానున్న ప్ర ంతాన్నన స్ట్ట ాట్రప్జ్ అంటారు. 

 

టో్రపోస్పియర్  

ఇది భూమి ఉపర్తతలాన్నకి ద్గిరగా ఉన్న వాతావరణ పొర. ఈ పొర ధ్రర వాల వద్ు  6-8 కి.మీ. ఎతుు  వరకు, భూమధ్ారేఖ 
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వద్ు  18 కి.మీ. ఎతుు  వరకు విసు ర్తంచి ఉంటంది. పైకి వెళ్లు కొద్దు  పర తి కిల్లమీటరుకు ఉషో్ణగ్రత ఆరు డిగా్రల చొప్పిన్ 

తగిుతుంది. సుమరు 12 కి.మీ. ఎతుు  వద్ు  టో్రపోప్స్ అనే పర్తవరిన్ ప్ర ంతం మొద్లవుతుంది. ఈ ప్ర ంతంల్ల ఉషో్ణగాతలు 

భారీగా తగిుతాయి. 

 

స్ట్ర ాట్రస్పియర్ 

వాతావరణంల్లన్న రండ్ర పొర అయిన్ స్ట్ట ాట్రస్థియర్, టో్రపోప్జ్ నుంచి మొద్లై 50 కిల్లమీటరు  ఎతుు  వరకు విసు ర్తంచి 

ఉంటంది. ఇకకడ ఉషో్ణగాత మైన్స్ 60 డిగా్రలుగా ఉంటంది. ఈ ప్ర ంతంల్ల గంటకు 320 కి.మీ. వేగంతో గాలులు 

వీస్ట్ు యి. స్ట్ట ాట్రస్థియర్ల్ల ఓజోన్ అధిక మోతాదుల్ల ఉండటం వలు  ద్దన్నన ఓజోనోస్థియర్ అన్న కూడా అంటారు. 

హాన్నకర అతినీలల్లహిత కిరణాలు నేరుగా భూమిన్న చేరకుండా ఈ పొర అడుు కుంటంది. 

 

మీసోస్పియర్ 

స్ట్ట ాట్రప్జ్ నుంచి దాదాప్ప 80 కి.మీ. ఎతుు  వరకు ఈ ప్ర ంతం విసు ర్తంచి ఉంటంది. ఉషో్ణగాతలు తీవర ంగా పడిపోతాయి. 

మీసోస్థియర్ పైనున్న ప్ర ంతం వాతావరణంల్లన్న అన్నన భాగాల కంటే అతాంత శీతలంగా ఉంటంది. ఉలాకప్తం 

భూమిన్న చేరకపోవడాన్నకి మీసోస్థియరే కారణం. 

 

థర్మాస్పియర్ 

ఇది మీసోప్జ్ నుంచి మొద్లవుతుంది. థర్మేస్థియర్ను ఐనోస్థియర్, ఎక్సోస్థియర్లుగా విభ్జస్ట్ు రు. కింది 

భాగమైన్ ఐనోస్థియర్ భూవాతావరణంల్ల 100-120 కి.మీ. ఎతుు  నుంచి 550 కి.మీ. ఎతుు  వరకు విసు ర్తంచి 

ఉంటంది. ఐనోస్థియర్ల్ల న్తోజన్న, ఆకిోజన్ లాంటి మూలకాల పరమణువులు సౌర వికిరణాన్నన గాహించి 

అయానీకరణం చందుతాయి. భూ ఉపర్తతలం నుంచి వచేు రేడియో తరంగాలను పర్యవరిన్ం చేస్థ సమచార పర స్ట్ర్యన్నకి 

ఐనోస్థియర్ తోడిడుతోంది. బలమైన్ సౌరగాలులు వీచిన్ప్పిడు ఐనోస్థియర్ సంఘటన్ం మరే పర మద్ం ఉంది. 

ఫలితంగా సమచార వావసిలు దెబబతింటాయి. 

 

శిలావరణం 
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భూమిపై ఉన్న ఖండాలన్ననంటినీ కలిపి శిలావరణం అంటారు. భూమి ఉపర్తతలం మొతు ం కొన్నన పర త్యాక ఫలకాలపై 

అమర్త ఉంటంది. ఈ ఫలకాల న్నర్యేణం, వాటి కద్లికలను పేు ట్ టెకాట న్నకో్ స్థదిాంతం వివర్తసుు ంది. 200 మిలియన్ 

సంవతోర్యల కింద్ట భూభాగం మొతు ం ఒకే చోట కలిస్థ ఉండేది. ద్దన్నన ప్ంజయా అన్న పిలుస్ట్ు రు. 50 మిలియన్ ఏళు  

కాితం ఇది రండు భాగాలుగా చీలింది. ఉతు రంగా ఉన్న భాగాన్నన లారన్నషయా అన్న, ద్కిష ణ దిశగా విడిపోయిన్ ప్ర ంతాన్నన 

గండాినా అన్న పిలుస్ట్ు రు. ఇవి మర్తంత దూరం కదిలి పర సుు త ఖండాలు ఏరిడాు యి. ఖండ చలన్ స్థదిాంతం.. ఖండాల 

న్నర్యేణం, వాటి కద్లికలను వివర్తసుు ంది. భూమి ఉపర్తతలం నుంచి ల్లపలి వైెప్ప మూడు భాగాలుంటాయి. 

భూపటలం(కాసట ్), భూప్ర వారం (మంటెల్), భూకేంద్ర ం(క్సర్). భూపటలం ఉపర్తతలం నుంచి సుమరు 100 కి.మీ. 

ల్లతు వరకు ఉంటంది. భూపటల ఉపర్తతలంపై వదులుగా ఉండే పొరలను మృతిు క లేదా నేల అంటారు. 100 కి.మీ. 

ల్లతు నుంచి 2900 కి.మీ. ల్లతు వరకు భూప్ర వారం(మంటెల్) అనే పొర ఉంటంది. ద్దన్న తర్యిత మధ్ాభాగం 

భూకేంద్ర ం(క్సర్). ద్దన్నల్ల బాహాకేంద్ర ం, అంతర కేంద్ర ం అనే రండు భాగాలు ఉంటాయి. బాహాకేంద్ర ం 2900 కి.మీ. నుంచి 

5100 కి.మీ. వరకు ఉంటంది. అంతర కేంద్ర ం 5100 కి.మీ. నుంచి సుమరు 6378 కి.మీ. వరకు ఉంటంది. 

 

జలావరణం 

భూమిపై వివిధ్ రూప్ల్లు  ఉన్న మొతు ం నీటిన్న జలావరణం లేదా హైడ్రర స్థియర్ అంటారు. పూరిం సముద్ర  జలమంతా 

పూరి్తగా స్ట్దుజలంగా ఉండేది. కొన్నన మిలియన్ సంవతోర్యల నుంచి నేల కామక్షయం జర్తగి ఖన్నజాలు సముద్ర ంల్లకి 

చేరడంతో లవణీయత పర్తగింది. భూమి ఉపర్తతలం 75 శాతం నీటితో న్నండి ఉంది. భూమిపై ఉన్న మొతు ం నీటిల్ల 

97.5 శాతం సముదార ల్లు నే ఉంది. మిగతా 2.5 శాతం నీరు స్ట్దుజలం లేదా మంచి నీరు. మంచి నీటిల్ల 0.3 శాతం 

న్దులు, సరసుోల్లు  ఉంది. భూగరభ జలంగా 30.8 శాతం, హిమనీన్దాల రూపంల్ల 68.9 శాతం ఉంది. 

భూమిపై నీటి విసు రణను జల వలయం న్నరి్యర్తసుు ంది. నీరు ఆవిరై మ్మఘాల రూపంల్లకి స్ట్ంద్దర కరణం చంది ఆ తర్యిత 

మంచ్చ, వరష ం రూపంల్ల భూమిన్న చేరుతుంది. ఇలా చేర్తన్ నీటిల్ల కొదిు  మొతు ం భూగరభంల్లకి ఇంకుతుంది. మిగతాది 

న్దులు, సముదార ల్లు కి చేరుతుంది. ధ్రర వ ప్ర ంతాల్లు  శీతాకాలంల్ల ఈ నీరు గడు కటిట  వేసవిల్ల కరుగుతుంది. ఈ రకమైన్ 

న్నరంతర నీటి ఆవిర్త కద్లికలను జలవలయం అంటారు. 

 

జీవావరణం 
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భూమిపై ఉన్న జీవులు, జీవం విసు ర్తంచిన్ ప్ర ంతాలన్ననంటినీ కలిపి బయోస్థియర్ అంటారు. భూమిపై సుమరు 3.5 

బిలియన్ సంవతోర్యల కాితం జీవం ఆవిరభవించింది. అనేక స్థదిాంతాలు భూమిపై జీవం ఆవిరభవించే విధానాన్నన 

వివర్తసుు నానయి. వీటిల్ల ముఖామైన్వి... 

1. పర త్యాక సృషిట  స్థదిాంతం: ద్దన్న పర కారం భూమిపై జీవులను దేవుడు సృషిట ంచాడు. ఈ స్థదిాంతాన్నకి తగిన్ న్నద్రశనాలు 

లేన్న కారణంగా ద్దన్నన న్మేకంగానే భావిస్ట్ు రు. 

2. ప్న్స్పిర్తశయ స్థదిాంతం: ద్దన్న పర కారం భూమిపై జీవులు ఆవిరభవించలేదు. భూమి ఆవల నుంచి గాహశకలాలు 

లేదా గాహాంతర వాసుల దాిర్య భూమిపైకి చేర్త ఆ తర్యిత పర్తణామ కామంల్ల మరుి చందాయి. 

3. జీవ ఆవిర్యభవ స్థదిాంతం: అలగాజ ండర్ ఇవనోవిచ్ ఒప్ర్తన్, జె.బి.ఎస్. హాలు న్ అనే శాసు ావేతు లు ఈ స్థదిాంతాన్నన 

పర తిప్దించారు. ద్దన్న పర కారం భూమిపై జీవ ఆవిర్యభవాన్నకి ముందు జీవ రస్ట్యనాలు ఆవిరభవించాయి. ఈ జీవ 

రస్ట్యనాల చరాల దాిర్య భూమిపై పూరి జీవకణాలు ఏరిడాు యి. తర్యిత వాటి నుంచి సంపూరో జీవకణాలు 

ఆవిరభవించాయి. భూమిపై ఆవిరభవించిన్ తొలి తరం జీవులనీన అవాయు జీవులు. ఇలాంటి కొన్నన అవాయు 

జీవులు నీటి అణువులను విచిిన్నం చేయడంతో గాల్లు కి కామంగా ఆకిోజన్ విడుద్లైంది. తొలుత కేంద్ర క పూరి 

జీవులు ఏరిడి ఆ తర్యిత న్నజ కేంద్ర క జీవులు ఆవిరభవించాయి. 
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