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आम्लवर्षा 
• आम्ल पाऊस हा पर्जन्यवृष्टीचा एक प्रकार आहे र्ो धुके ककिं वा कहमवर्ाजव असू शकतो ज्यामधे्य सल्फ्यूररक ककिं वा 

नायकरि क ऍकसडसारखे र्ास्त प्रमाणात ऍकसड असते. 

• 5.5 पेक्षा कमी पीएच असलेल्या पावसाच्या पाण्याला आम्ल पाऊस म्हणतात. 

• हे वनस्पती, र्लचर प्राणी आकण मानवािंसाठी हाकनकारक असू शकते. 

• आम्ल पाऊस पाडण्यासाठी मुख्यते्व कारणीभूत असलेले दोन वायू आहेत - ऑक्साइड ऑफ सल्फर (SO2) आकण 

ऑक्साइड ऑफ नायरि ोर्न (NO2). 

• रे्व्हा वातावरणात SO2 आकण NO2 प्रवेशाच्या प्रमाणात असतात तेव्हा पावसाच्या पाण्यामधे्य कमसळतात ककिं वा 

प्रकतकिया देतात तेव्हा ते अनुिमे सल्फ्यूररक ऍकसड आकण नायकरि क ऍकसड तयार करतात. ही आम्ल पावसाचे PH 

मूल्य 5.5 पेक्षा कमी करून ते आम्लयुक्त बनवतात. 

आम्ल पषवसषची कषरणे 

आम्ल पावसाची आवश्यक कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:- 

• र्ीवाश्म इिंधन र्ाळणे 

• ऑरोमोबाईल्समधून बाहेर पडणे 

• ज्वालामुखी उदे्रक 

आम्ल पषवसषचे स्रोत 

(a) सल्फर 

नैसकगजक स्रोत: 

• समुद्र आकण महासागर, 

• ज्वालामुखीचा उदे्रक, 

• र्कमनीतील रै्कवक प्रकिया 

मानवकनकमजत स्रोत: 

• कोळसा र्ाळणे 

• पेरि ोकलयम उत्पादने 

• मेरल सल्फाइडच्या धातूिंचे से्मल्टिंग 

• सल्फ्यूररक आम्लाचे औद्योकगक उत्पादन 

ब) नषयट्र ोजन 

नैसकगजक स्रोत: 

• लाइरकनिंग, 

• ज्वालामुखीचा उदे्रक आकण 

• रै्कवक कियाकलाप 

मानवविंशीय स्रोत: 

• वणवा 

• तेल, कोळसा आकण वायूचे ज्वलन 

(c) फॉर्माक ऍर्सड 

(d) इतर आम्ल 

अॅर्सड रेनचे पररणषम 

• वनस्पती िंवर होणारे पररणाम – आम्लयुक्त पावसामुळे वनस्पती िंच्या मेणाच्या लेपामुळे वनस्पती िंचे नुकसान होते. 

• मातीवर होणारे पररणाम – आम्लयुक्त पावसामुळे र्मीन अम्लीय व विंध्यत्व येते. 
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• र्लचर प्राण्यािंवर होणारे पररणाम - आम्लयुक्त पावसामुळे 5.5 च्या खाली असलेल्या र्लस्रोतािंची पीएच पातळी कमी 

होते आकण ते आम्लीय बनतात. पररणामी सागरी प्राण्यािंचा मृतू्य होतो. 

• स्मारके आकण इमारती िंवर होणारे पररणाम - आम्लयुक्त पाऊस बाह्य कभिंतीवरील सिंगमरवर आकण इतर घरकािंशी 

अकभकिया करतो आकण त्यािंना कनसे्तर् आकण कपवळसर बनवतो (उदा. तार्महाल). 

• भूपृष्ठ आकण भूगभाजतील पाण्यावरही पररणाम होतो. 

ऍर्सड रेन सषठी उपषय 

• र्ीवाश्म इिंधनािंचे ज्वलन कमी करणे. 

• ऑरोमोबाईल उद्योगात इको-फ्रें डली उपायािंचा वापर. 

• वृक्षारोपण. 

• कवकवध माध्यमातून र्नर्ागृती करणे. 
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