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పర్యావరణ కాలుష్ాం 

Pollution అనే పదం లాటిన్ భాష్లోని pollutonium అనే పదం నంచి వచిచంది. లాటిన్ భాష్లో pollutonium 

అంటే అపరిశుభ్ర త అని అరథ ం. 

మానవుడి కారాకలాపాల వలల  పర్యావరణంలో కొనిి పదార్యథ ల గాఢతలు సాధారణ సాథ యిని మంచిపోయి 

పర్యావరణంపైదుష్ర పభావం చూపుతాయి. ఫలితంగా మానవుడితో సహా ఇతర జీవర్యశులపై చెడు పర భావం ఉంటంది. 

దీనేి పర్యావరణ కాలుష్ాం అంటారు. దీనికి కారణమయ్యా పదార్యథ లన కాలుష్ాకాలు అంటారు. 

ఉదా: లెడ్, పాదరసం, కారబన్మోనాకై్ైడ్, సలఫర్ డయాకై్ైడ్ మొదలైెనవి. 

  

పర కృతిలో సహజ పర కిియ వలల  జరిగే కాలుష్యానిి సహజ కాలుష్ాం అని, మానవుడి చరాల వలల  జరిగే కాలుష్యానిి 

కృతిిమ కాలుష్ాం అని అంటారు.  

  

కాలుష్యకాల వరీ్గకరణ 

కాలుష్ాకాలు పర్యావరణంలోకి పర వేశంచే, కలుషితం చేసే దశలోల ని స్థథ తిని బటిి రండు రకాలుగా వరీ్గకరిసాారు. అవి.. 

ఎ) పా్రథమిక కాలుష్యకాలు (Primary Pollutants: ఈ కాలుష్ాకాలు పర్యావరణంలోకి ఏ స్థథ తిలో పర వేశసాాయో 

అదే స్థథ తిలో పర్యావరణానిి కలుషితం చేసాాయి. 

ఉదా: డీడీటీ, పాదరసం, సలఫర్డయాకై్ైడ్ మొదలైెనవి. 

బి) ద్వితీయ కాలుష్యకాలు (Secondary Pollutants: పార థమక కాలుష్ాకాల మధ్ా జరిగే చరాల వలల  ఇవి 

ఏరపడతాయి. ఉదా: పర ధాన కాలుష్ాకాలైెన నైటి్రజన్ ఆకై్ైడ్లు, హైడ్రర కారబన్లు కాంతి సమక్షంలో చరా జరిపి 

దిితీయ కాలుష్ాకాలైెన పర్యక్సై ఎసైల్ నైటిేట్ (PAN) లన ఏరపరుసాాయి. 

  

పరిమాణాత్మక కాలుష్యకాలు (Quantitative Pollutants): పర్యావరణంలో కొనిి పదార్యథ ల గాఢతలు ఆరంభ్ 

అవధి విలువన దాటినపుపడు మాతిమే అవి కాలుష్ాకాలుగా మారతాయి. వీటినే పర కృతిపరమైన కాలుష్ాకాలు అని 

కూడా అంటారు. 
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ఉదా: CO2, CO,  నైటి్రజన్ ఆకై్ైడ్లు, సలఫర్ ఆకై్ైడ్లు మొదలైెనవి. 

  

గుణాత్మక కాలుష్యకాలు (Qualitative Pollutants): మానవుడి చరాల వలల  ఇవి పర్యావరణంలోకి పర వేశసాాయి. 

ఉదా: కిిమ, క్సటక సంహారుణులు 

  

సహజ క్షయ సిభావానిి బటిి కాలుష్ాకాలన రండు రకాలుగా వరీ్గకరిసాారు. అవి.. 

ఎ) జీవక్షయం పందే కాలుష్యకాలు (Biodegradable Pollutants): సూక్షమజీవులతో క్షయం పందే వారథ  

పదార్యథ లు ఈ రకానికి చెందినవి. వీటివలల  పర్యావరణ సాథ యికి మంచిన కాలుష్ాం సంభ్విసా్ంది.  

ఉదా: వావసాయ, పశు, మానవ సంబంధ్మైన వరథ ా పదార్యథ లు. 

  

బి) జీవక్షయం పందని కాలుష్యకాలు (Non-Biodegradable Pollutants): ఇవి సాధారణంగా క్షయం 

పందవు. వారథ  పదార్యథ లైెన ఫినోల్లు, పాల సి్థక్లు, లోహ పాతిలు, కిిమసంహారకాలు మొదలైెనవి. 

మలినం (Contaminant): మానవుడి కారాకలాపాల వలల  ఉతపనిమై పర్యావరణానికి హాని కలిగంచే పదార్యథ నిి 

మలినంగా పేర్కంటారు. పర్యావరణంపై నిరిిషి్ పర భావానిి చూపే మలినానిి కాలుష్ాకారిి అంటారు. 

ఉదా: డీడీటీ, మథైల్ ఐసోసైనైడ్. 

  

గా్రహకం (Receptor): కాలుష్ా పర భావానికి లోనయ్యా మధ్ాసాథ నిి గిాహకమంటారు. కాంతి రసాయన పగ మంచు 

వలల  మనిషి కళ్లల  ఎరిబడి దురదలు, శ్విసకిియా సమసాలు వసాాయి. అందువలల  మనిషిని గిాహకం అంటారు. 

  

శోష్క నెలవు (Sink): పర్యావరణంలో దీరఘ కాలికంగా ఉండే కాలుష్యాలన గిహంచి వాటితో సంయోగం చెందే 

యానకానిి శోష్క నలవు అంటారు. వాతావరణంలోని కారబన్డయాకై్ైడ్.. సముదార లు పీలుచకునే శోష్క నలవు. 

  

కాలుష్య రకాలు 
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దైనందిన జీవితంలో వివిధ్ ఆవరణలోల ని కాలుష్యాలన అనేక రకాలుగా వరీ్గకరించొచుచ. అవి.. 

 1. వాయు కాలుష్ాం 

2. నీటి కాలుష్ాం 

3. నేల కాలుష్ాం 

4. దిని కాలుష్ాం 

5. సముదర  కాలుష్ాం 

6. ఉష్ణ  కాలుష్ాం 

7. వారథ  ఘనపదార్యథ ల కాలుష్ాం 

8.రేడియోధారిమకకాలుష్ాం. 

  

సాధారణంగా మన చుటి్ట ఉని గాలిలో నైటి్రజన్ 78.32%, ఆకిైజన్ 20.16%, తేమ 1.4%, కారబన్ డయాకై్ైడ్ 

0.38%, జడవాయువులు (హీలియం, నియాన్, ఆరీ్యన్ తదితర్యలు) 0.08% ఉంటాయి. అయితే అనేక కారణాల 

వలల  ఇతర పదార్యథ లు గాలిలో చేరి దానిి కాలుష్ాం చేసా్నాియి. 

‘గాలిలో ఉండే కొనిి పదార్యథ ల గాఢతలు.. మానవుడికి, పరిసర్యలకు హాని చేసే సాథ యిని మంచి ఉండటమే వాయు 

కాలుష్ాం’ అని పర పంచ ఆరోగా సంసథ  నిరిచించింది.  

  

వాయు కాలుష్యయనిి కారణాలు 

రవాణా రంగంలో ఉపయోగంచే వివిధ్ రకాల శలాజ ఇంధ్నాలు (బొగీ్గ, పటి్రల్, డీజిల్, కిరోస్థన్ మొదలైెనవి) 

వినియోగం. 

పరిశిమల నంచి విడుదలయ్యా హానికారక భ్సమం, ఇతర వారథ  పదార్యథ లు వాతావరణంలోకి పర వేశంచడం. ఆట్రమొబైల్ 

రంగంలో  వాహనాలపై పూసే హానికర పయింటై్ వలల  కాలుష్ాం ఏరపడుతోంది.  

థరమల్ విద్యయత్ కందాాలు: విదుాదుతపతాి కోసం థరమల్ విదుాత్ కందార లోల  బొగీ్గ, డీజిల్, సహజవాయువు 

మొదలైెనవాటిని ఉపయోగసాారు. వీటి నంచి వెలువడే హానికర పదార్యథ లు వాతావరణంలోకి పర వేశంచి తీవర  కాలుష్యానిి 

కలుగజేసా్నాియి.  
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అడవుల నరిివేత్: పర పంచంలో జనాభా పరిగేకొదిీ మానవ అవసర్యల కోసం అడవులన విచక్షణారహతంగా 

నరికివేయడం వలల  పర్యావరణ సమతులాం తీవర ంగా దబబతింట్రంది. మానవ మనగడకు అవసరమైన ఆకిైజన్ శ్వతం 

తగీ కారబన్డయాకై్ైడ్ శ్వతం పరుగ్గతోంది. 

అణు విద్యయత్ కందాాలు: అణు రియాకిర్లో ఉపయోగంచే అణు పదార్యథ ల నంచి అతాంత పర మాదకర రేడియోధారిమక 

కిరణాలు వెలువడి పర్యావరణంతోపాట జీవావరణానికి చాలా నషి్ం కలుగజేసా్నాియి. 

పాకృతిపరమైన విపత్తు లు: ముఖ్ాంగా అడవులు అంటకునిపపడు (కారిచచుచలు), అగిపరితాలు 

బదిలైెనపుపడు పగ, వారథ  పదార్యథ లు వాతావరణంలోకి చేరి తీవర  నషి్యనిి కలిగసా్నాియి. 

  

ముఖ్యమైన వాయు కాలుష్య కారకాలు 

వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతుని ముఖ్ా కాలుష్ా కారకాలన కింది విధ్ంగా పేర్కనొచుచ.  

కారబన్ మోనాకై్ైడ్ (CO): మోటారు వాహనాల నంచి వెలువడే పగలో కారబన్మోనాకై్ైడ్ అధిక శ్వతంలో ఉంటంది. 

కారబన్ ఇంధ్నాలు అంటే బొగీ్గ, పటి్రలియం ఉతపతాుల అసంపూరణ  దహనం వలల  కారబన్మోనాకై్ైడ్ 

ఉతపనిమవుతుంది. పరిశిమల నంచి వెలువడే వాయువులోల , ఇళ్ల లో కటి్టల పయిా నంచి వెలువడే పగ, స్థగరట్ 

పగలో కూడా కారబన్ మోనాకై్ైడ్ ఉంటంది.  

కారబన్ మోనాకై్ైడ్ చాలా పర మాదకర విష్ వాయువు. ఇది రకత ంలోని హమోగ్లల బిన్తో సంయోగం చెంది 

కార్యబకిైహమోగ్లల బిన్గా మారుతుంది. అందువలల  రకత ం ఆకిైజన్ వాహకంగా తన ధ్ర్యమనిి కోలోపతుంది. ఫలితంగా 

కణాలకు అవసరమైన ఆకిైజన్ లభ్ాం కాదు. ఇది మరణానికి దారితీసా్ంది. కొనిి సందర్యాలోల  లోతైన బావులు, 

గనలు, సపిిక్ టాాంకులు, లోయలోల కి దిగన వాకుత ల మరణానికి ఈ వాయువు కారణమవుతోంది. మనదేశంలో ఎకుకవ 

రదిీ గల ఢిల్లల , ముంబై, కోల్కతా, హైదర్యబాద్, చెనైి, బంగళూరు మొదలైెన నగర్యలోల  ఈ వాయువు ఎకుకవగా 

విడుదలవుతోంది. 

  

కారబన్ డయాకై్ైడ్ (CO2): సాధారణంగా వాతావరణంలో కారబన్డయాకై్ైడ్ 0.03% మాతిమే ఉండాలి. కానీ అనేక 

కారణాల వలల  ముఖ్ాంగా జీవుల శ్విసకిియ, శలాజ ఇంధ్నాలైెన బొగీ్గ, పటి్రలియం ఉపయోగం వలల  ఈ వాయువు 

ఎకుకవగా ఉతపతాి అవుతోంది. పరిశిమలు, విమానాల నంచి కూడా ఈ వాయువు వెలువడుతోంది. కారబన్
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డయాకై్ైడ్ శ్వతం పరగడం వలల  భూమ ఉష్ణణ గిత పరుగ్గతోంది. దీనిి గ్లల బల్ వారిమంగ్ అంటారు. దీనివలల  ధ్ృవ 

పార ంతాలోల ని మంచు కరిగ సముదర  మటిాలు పరిగ దీవులు, లోతటి పార ంతాలు మునిగపోతాయి. ఈ వాయువు శ్వతం 

పరగడం వలల  హరితగృహ పర భావం (గి్రన్హౌస్ ఎఫెకి్) ఏరపడుతోంది. 

  

సలఫర్ డయాకై్ైడ్ (SO2): ఇది వరణ  రహతంగా, ఘాటై్టన వాసన కలిగ ఉంటంది. బొగీ్గ, పటి్రల్, ఇతర శలాజ 

ఇంధ్నాలన వాహనాలు, థరమల్ విదుాత్ కందార లోల  మండించడం వలల  వెలువడుతుంది. అగిపరితాల పేలుడు వలల , 

ఖ్నిజాలు, ఎరువుల పరిశిమలు, నూనశుదిి కర్యమగార్యల నంచి కూడా వసాోంది. వాతావరణంలో ఈ వాయువు సగట 

జీవిత కాలం 2 నంచి 4 ఏళ్లల . 

 

సలఫర్ డయాకై్ైడ్ వలల  కలిగే ద్యష్ఫలితాలు  

దీని కారణంగా చలువ ర్యతితో నిరిమతమైన అదుాత కటిడాలు (తాజ్మహల్ వంటివి), విగిహాలు 

దబబతింటనాియి. 

సలఫర్డయాకై్ైడ్ వలల  ఇనము, ఉకుక, జింక్, ర్యగ వంటి లోహాల క్షయం వేగం పరుగ్గతుంది. 

వరష ం పడుతునిపుపడు వాతావరణంలోని సలఫర్డయాకై్ైడ్ వాయువు వరష ం నీటిలో కరిగ సల్ఫ్ఫారిక్ ఆమల ంగా మారి 

ఆమల  వర్యష నికి కారణమవుతుంది. ఆమల  వర్యష ల వలల  పంటలు, జలవనరులు, జీవులు తీవర ంగా పర భావితమవుతాయి. 

సలఫర్డయాకై్ైడ్ వలల  మానవుడి కళ్లల , శ్విసకోశం మండటమే కాకుండా ఊపిరితితాులు దబబతింటాయి. ముకుక 

రంధార లు వాచి శ్విసకిియకు ఇబబంది కలుగ్గతుంది. 
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