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अस्माकं पथृिवी परितः वाय ः सघनेन आच्छादकेन आवतृा वततते, यत ् वायुमण्डलं 

कथ्यते । पथृिवयां सव ेजीवाः जीथवतुं वायमुण्डले आथिताः सथतत । एतत ्अस्मान ्श्वासं 

इथत स्वीकतुुं वायुं प्रददाथत एव ंच सयूतस्य थकिणानां हाथनकािकात ्प्रभावात ्अस्माकं 

िक्षण ंकि थत । यथद सिुक्षायाः एतत ्आच्छादकं न भवेत ्तथहत वयं थदने सयूतस्य उष्णतया 

तप्ाः भतू्वा ज्वथलतुं शक्नुमः एव ंच िात्रौ शतै्येन सघथनताः भथवतुं शक्नुमः । अतः एषः 

स वायिुाथशः भवथत येन पथृिवयाः तापमानं वासय ग्यं जातम ्अथस्त ।  

वायुमण्डलस्य सङ्घटनम ्

थकं भवततः जानथतत यत ्यस्य वाय ः उपय ग ं वयं श्वासं स्वीकतुुं  कुमतः, वस्तुतः सः 

अनेकेषां वायनूां थमिण ं भवथत ? नत्रजनं (नाइट्र जन) तिा च ओषजनं वायदु्वयम ्

एतादृशौ स्तः, याभयां वायुमण्डलस्य बहृत्तमः भागः थनथमततः अथस्त । काबतन-

डायाक्सायड-हीथलयम-प्रजािकम(्ओज न)-आगातन-आद्रजनं(हायड्र जन) च अल्प-

मात्रायां प्राप्यते । एतान ्अथनलान ्अथतरिच्य धलूकणाः अथप वायौ भवथतत । 4.1 – 

थचते्र वतृ्तािेखः प्रदत्तः वततते । यथस्मन ्वाय ः 

थवथभतनानां सङ्घटकानां प्रथतशताथन 

प्रदथशतताथन सथतत ।  

नत्रजनं वायौ सवातथधकः 

प्राप्यमाणः अथनलः वततत े । यदा वयं श्वासं 

स्वीकुमतः तदा फुप्फुसेष ु नत्रजनम ् अथप 

नयामः । तिा च पनुः तत ् बथहः 

थनष्कासयामः । पितत ु पादपानां कृते 

स्वजीवनाय नत्रजनस्य आवश्यकता  

भवथत । ते प्रत्यक्षरूपेन वाय ः नत्रजनं 

स्वीकतुुं न शक्नुवथतत । मदृायां तिा च 

पादपानां मलेूष ु थनवस्यमानाः जीवाणवः 

वाय ः नत्रजनं स्वीकृत्य एतस्य स्वरूपं 

परिवततयथतत, येन पादपाः एतस्य प्रय ग ंकतुुं 

शक्नयुःु।  

     

 

 

वाय ुः
4 वायुुः 

 

काबतन-डायाक्सायडः वायमुण्डले प्रसतृ्य 

पथृिवयाः थवकथसताम ् ऊष्मां पथृिवयाम ्

अवि ध्य ग्रीन-हाऊस-प्रभावं जनयथत । 

एतदितम ् एतद ् ग्रीन-हाउस-वायुुः अथप 

कथ्यते । तिा च एतस्य अभावे पथृिवी 

एतावती शीतला भवथत यत् अस्यां वासः 

असम्भवः भवथत । थकतत ु यदा 

यतत्रागािाणां काियानस्य च धमूने 

वायमुण्डले अस्य स्तिः वधतते, तदा 

ऊष्मणा पथृिवयाः तापमानः वधतते । एतत ्

भमूण्डलीय-तापनं (ग्ल बल-वाथमतङ्ग) 

कथ्यते । तापमाने अस्याः वदृध््ये कािणने 

पथृिवयाः शीतलतम ेप्रदशे ेसघथनतं थहमम ं

द्रथवतं भवथत। यस्य परिणामने समदु्रस्य 

जलस्तिे वथृधः भवथत । यस्मात ्

तटीयक्षते्रेष ु जलौघः भवथत । दीघातवधौ 

अस्य कािणने जलवायौ अत्यथधकं 

परिवततन ं भथवतुं शक्न थत । यस्य 

परिणामतः केचन पादपाः एवं च पशवः 

लुप्ाः भथवतुं शक्नवुथतत ।  

किं जानन्ति भवतिुः? 

थचत्रम ्– 4.1 वाय ः सङ्घटकाः 
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ओषजनं वायौ पयातप्तया प्राप्यमाणः थद्वतीयः वायःु अथस्त । मनषु्यः तिा च पशःु 

श्वासे वाय ः ओषजनं प्राप्नवुथतत । हरितपादपाः प्रकाशसंशे्लषणने ऑथक्सजनम ्उत्पादयथतत । 

एवम्प्रकािेण वायौ ओषजनस्य मात्रा समाना थनथमतता थतष्ठथत । यथद वयं वकृ्षान ्कततयामः तथहत 

एतत ्सततलुनं थवकृतं भवथत । 

‘काबतन-डायाक्सायड’ इथत कश्चन अतयः महत्त्वपणूतः वायुः अथस्त । हरितपादपाः 

स्वस्य भ जन थनमातणाय काबतन-डायाक्सायड-प्रय ग ं कुवतथतत, तिा च ओषजनं त्यजथतत । 

मनषु्यः तिा च पशःु काबतन-डायाक्सायड-वायुं बथहः थनष्कासयथतत । मनषु्यैः तिा च पशथुभः 

बथहः थनस्सायतमाणस्य काबतन-डायाक्सायड-वाय ः मात्रा पादपैः प्रयजु्यमानस्य वाय ः समान ं

भवथत ।  येन एतत ्सततलुनं थनथमततं भवथत । पितत ुएतत ्सततलुनं प्रस्तिक थकलस्य तिा च 

खथनजतैलादीनां च ईतधनानां ज्वालनेन थवकृतं भवथत । ते वायमुण्डले प्रथतवषुं क थटटन-

काबतन-डायाक्सायडवाय ः वधतनं कुवतथतत । परिणामतः काबतन-डायाक्सायडवाय ः वथधततम ्

आयतनं पथृिवयां ऋतुं तिा च वायमुण्डलं प्रभावयथत ।  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यदा वायःु उष्णः भवथत तदा 

थवस्तीणतः भवथत, तिा च 

अल्पभािीयाः भतू्वा उपरि 

उथत्तष्ठथत । शीतलवायःु सघनः 

तिा च भाियकु्तः भवथत । 

एतदितम ् अथस्मन ् अधः स्िातुं 

प्रवथृत्तः भवथत । उष्णवाय ः उपरि 

उत्िानेन समीस्िेभयः क्षेत्रभेयः 

शीतलः वायःु रिक्तस्िानं पिूथयतुं 

तत्र आगच्छथत । एवं प्रकािेण 

वायचुकं्र चलत् भवथत ।   

किं जानन्ति भवतिुः? 
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वायुमण्डलस्य संरचना 

अस्माकं वायमुण्डलं पञ्चस्तिेष ु थवभक्तम ् अथस्त । ते पथृिवयाः तलात ् आिभतते । एते सथतत- क्ष भमण्डलं, समतापमण्डलं, 

मध्यमण्डलं, बाह्य-वायमुण्डलम ्एव ंच बथहमतण्डलम ्(थचत्रम ्4.2) । 

क्षोभमण्डलम ् – एषः स्तिः वायमुण्डलस्य सवातथधकं महत्त्वपणूतः स्तिः 

अथस्त । एतस्य सामातयतःऔतनत्यं 13 थकल मीटि-परिथमतं भवथत । वयम ्

एतथस्मन ्मण्डले थवद्यमाने वायौ श्वासं स्वीकुमतः । ऋत ः प्रायेण सवातः घटनाः 

यिा – वथृटः, तुषािः, ओलावषतण ंच अस्य एव तलस्य अततः भवथतत ।  

समतापमण्डलम ्– क्ष भमण्डलस्य उपरितनभागः समतापमण्डलं कथ्यते । 

अयं प्रायेण 50 थकल मीटि-परिथमतस्य औतनत्यं यावत ् थवस्तीणतः भवथत ।  

एषः स्तिः मेघःै एव ं च ऋतसुम्बध-घटनाभयः प्रायेण मकु्तः भवथत । अस्य 

परिणामतः अत्रत्याः परिथस्ितयः वाययुानस्य उड्डायने आदशातः भवथतत ।  

समतापमण्डलस्य एका महत्त्वपणूात स्िलाकृथतः एषा अथप अथस्त  एतथस्मन् 

प्रजािकवाय ः स्तिः भवथत । एषः भागः सयूातत ् आगम्यमानेभयः 

हाथनकािकवायभुयः अस्मान ्िक्षथत ।  

मध्यमण्डलम ् – इद ं वायमुण्डलस्य ततृीयः स्तिः अथस्त  । एतत ्

समतापमण्डलस्य साक्षात ् उपरि भवथत । इद ं प्रायेण 80 थकल मीटि-

परिथमतस्य औतनत्यं यावत ् प्रसतृः अथस्त । अततरिक्षात ् प्रवशे ं कुवतथतत 

उल्काथपण्डाथन एतं स्तिम ् आगत्य ज्वथलताथन भवथतत ।  

बाह्य-वायुमण्डलम ्- बाह्ये वायमुण्डले वधतमानेन औतनत्येन सह तापमानः 

अत्यथधकया तीव्रतया वधतते । आयनमण्डलम ् अस्य तलस्य एकः भागः 

अथस्त । एषःभागः 80 तः 400 थकल मीटि-परिथमतं यावत ् थवस्तीणतः  

अथस्त । आकाशवाण्याः सञ्चािाय एतस्य तलस्य उपय गः थक्रयते । वस्ततुः 

पथृिवयाः प्रसारिताः आकाशवाणीतिङ्गाः एतेन स्तिेण पनुः पथृिवया ं

पिावथततताः थक्रयतते । 

बहहममण्डलम ् 

वायमुण्डलस्य उपरितनं स्तिः बथहमतण्डलस्य नाम्ना ज्ञायते । एषः वाय ः 

कृशः स्तिः तलं भवथत । अल्पभािअथनलाः यिा – हीथलयमवायःु तिा च 

आद्रतजनवायुः इतः एव अततिीके्ष तिन ्भवथत ।  

 

 

हचत्रम ्– 4.2  :  वायमुण्डलस्य स्तिाः 
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वातावरणम ्एवं च वायुमण्डलम् 

“थकम ्अद्य वथृटः भथवष्यथत ?” “थकम ्अद्य थदनं स्वच्छं भथवष्यथत तिा च 

आतपः थनगतथमष्यथत ?” कथतवािम ् अस्माथभः थक्रकेटप्रेथमणां मखुात ्

एकथदवसीय-स्पधातयाः भथवष्यथवषये अनुमानं ितंु स्यात् ? यथद वय ं

कल्पनां कुमतः यत ्अस्माकं शिीिं  काथचद ्आकाशवाणी अथस्त । तिा च 

मथस्तष्कं तस्य ध्वथनवधतकं, तथहत वाताविण ंतद ्वततते यत ्अस्य थनयतत्रण-

थपञ्जभेयः थनिततिं पीडनं कुवतत ्भवथत । वाताविण ंवायुमण्डलस्य प्रत्येकं 

घण्टात्मकी तिा च दनैथतदनी थस्िथतः भवथत । आद्रतता एवञ्च 

उष्णवाताविण ं कमथप ि षयतुं कतुुं शक्न थत । उत्तमं वायपु्रवथहतं 

वाताविणम ् अस्मान् आनतदयथत तिा च वयं भ्रमणय जनाम ् अथप कतुुं 

शक्नमुः । वाताविणं नाटकीयरूपेण प्रथतथदनं परिवथतततं भवथत । पितत ुदीघ े

काले कस्यथचत ् स्िानस्य सामातयं वाताविण ं तस्य स्िानस्य जलवायुं 

ब धयथत । थकम ्अधनुा भवततः अवगतवततः यत ्वयं वाताविणस्य दथैनकं 

पवूातनमुानं थकमिुं कुमतः ? 

तापमानम ्

भवततः प्रथतथदनं यस्य तापमानस्य अनभुव ं कुवतथतत, तत् 

वायमुण्डलस्य तापमानं भवथत । वायौ थवद्यमानं तापं तिा 

च शीतलतायाः परिणाम ंतापमानं कथ्यते ।  

 वायमुण्डलस्य तापमान ंकेवलं थदने अिवा िात्रौ 

एव न परिवथतततः भवथत अथपत ुऋतनूाम ्अनसुािम ्अथप 

परिवथतततः भवथत । शीतततः अपेक्षया ग्रीष्मतुतः अथधकः 

उष्णः भवथत ।  

 आतपनं कथञ्चन महत्त्वपूणुं कािकं वततते । यत ्

तापमानस्य थवतिण ं प्रभावयथत । सयूातत ् आगम्यमाना 

ऊजातयां पथृिवी अवि धयथत, तत ्आतपनं कथ्यते ।  

 आतपनस्य मात्रा भमूध्यिेखायाः ध्रवु ं प्रथत 

अवि हथत । अतः तापमानं समानताया तयनूीभवथत ।  

 

 

 

एतत ्ज्ञात्वा भवततः आश्चयतम ्अनभुथवष्यथतत यत ्

पथृिवी सयूतस्य ऊजातयाः 2,000,000,000 

(अबुतदद्वयस्य) भागस्य केवलम ् एकं भागम ् एव 

प्राप्न थत । 

जानन्ति किं भवतिुः? 

हचत्रम ्– 4.3 वाताविणस्य ज्ञानाय 

यन्त्त्रम ्

स्िानीयवातातपथत्रकया दतं्त दशथदनानां 

वाताविणवतृ्ताततं थलखतत ु तिा च वाताविण 

परिवततनस्य अवल कन ंकुवततत ु।  

आगच्छतत ुकृत्वा जानीमः 
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थकम ्अधनुा भवततः अवगतवततः स्यःु यत ्ध्रवुाः थहमने थकमितम ्आवतृाः 

भवथतत ? यथद पथृिवयाः तापमानः अत्यथधकः वधतते । तथहत एषा एतावती उष्णा 

भथवष्यथत यत ्अत्र काथनचन सस्याथन उत्पतनाथन न भथवष्यथतत । ग्रामाणाम ्अपेक्षया 

नगिाणां तापमानः अत्यथधकः भवथत । थदनस्य काले ऐसाफेल्टेन थनथमतताः मागातः एवं 

च धातनुा पाषाणःै थनथमतताथन भवनाथन शीघ्रमवे उष्णाथन भवथतत । िाथत्रकाले एषः 

ऊष्मा मकु्तः भवथत । नगिस्य सम्मदतयकु्ताथन उतनतभवनाथन वायमु ् अवि धयथतत ।  

येन नगिाणां तापमानं वधतते ।  

 

वायोुः अहतभारुः 

एतत ्ज्ञात्वा चथकताः भथवष्यथतत यत ्वायःु अस्माकं शिीिे उच्चेन अथतभािेण सह 

बलं य जयथत । थकतत ुवयम ्अस्य अनभुव ंन कुमतः ।  एतत ्एतदिुं भवथत ।  यत थह 

वाय ः अथतभािः अस्माकम ्उपरि सवभेयः थदग्भयः लगथत। तिा च अस्माकं शिीिं 

थवपिीतं बलं य जयथत ।  

 पथृिवयाः पषृ्ठे वाय ः भािेण य थजतः अथतभािः वाय ः अथतभािःइथत  

कथ्यते । वायुमण्डले उपरिभाग ंप्रथत गमनेन अथतभािः शीघ्रमवे पतथत । समदु्र-स्तिे 

वाय ः अथतभािः सवातथधकः भवथत, तिा च उतनतथस्ितौ यदा प्राप्न थत तदा तयनूता 

आगच्छथत । वाय ः अथतभािस्य क्षैथतज-थवतिण ं कथस्मथंश्चत ् स्िाने उपथस्ितस्य 

वाय ः तापमान प्रभाथवतं भवथत । अथधके तापमानयकेु्तष ु के्षते्रष ुवायःु उष्णः भतू्वा 

उपरिभाग ंप्रथत उथत्तष्ठथत । एतत ्थनम्न-अथतभािके्षतं्र थनथमततं भवथत । थनम्न-अथतभािः  

तिा च मघेयकु्तः आकाशः एवं च नमवाताविणने सह यकु्तः भवथत ।  

 अल्प-तापमान-यकु्तानां के्षत्राणां वायःु शीतलः भवथत । एतस्य परिणामतः 

अयं भाियकंु्त भवथत । भाियुकं्त वायःु थनमथज्जतः भतू्वा उच्च-अथतभािस्य के्षतं्र 

थनमातथत । उच्च-अथतभािस्य कािणने स्पटः एव ंच स्वच्छः आकाशः भवथत ।  

 वायःु सवतदा उच्च-अथतभाि-के्षत्रात ्थनम्न-अथतभािं प्रथत गमनं कि थत ।   

  

     पवनुः  

उच्च-अथतभािके्षत्रात ् थनम्न-अथतभािके्षतं्र प्रथत वाय ः गथतः पवनः इथत कथ्यते । 

भवततः पवनं कायुं कुवतततं द्रटट ं शक्नवुथतत । यदा एषः माग े  पथतताथन पत्राथण 

उड्डायथत तदा झञ्झावातस्य समये वकृ्षान ् उत्पाटयथत । यदाकदाथचत ् पवनः 

मतदतया प्रवहथत, तदा भवततः महीन-धथूलं धमू ंवा उड्डाययन ् द्रटट ंशक्नवुथतत । 

यदाकदाथचत ् पवनः एतावत ् वगेपणूतः भवथत । यत ् एतस्य थवपिीतथदशायां गमनं 

कथिनं भवथत । भवथभः अवश्यम ् अनुभतंू स्यात ् यत ् अथधकवगे-पवने छतं्र 

स्वीकृत्य न गमनं सिलं नाथस्त । त्रीथण अतयाथन उदाहिणाथन थवचाियतत ु । यदा 

अथधक-वगे-पवन-कािणात ्भवतां कृते समस्या जाता स्यात् । पवनस्य थवभाजनं 

मखु्यतया थत्रधा कृतं अथस्त ।  

 

 

 

तापमानस्य मापनस्य मानकम ् एककम ् इथत 

‘थडग्री-सेथल्सयसः’ भवथत । एतस्य 

आथवष्कािः ऐण्डसत-सेथल्सयसः अकि त् । 

सेथल्सयस-मानके जलं 00 सेथल्सयस-उपरि 

घनीभतंू भवथत । एवं च 1000 सेथल्सयस-

मानके क्वथितं भवथत  ।    

किं भवतिुः जानन्ति? 

किं भवतिुः जानन्ति यि् चतरस्य उपरि 

वाय ुः नान्स्ि । अिुः एव ित्र वाय ुः 

अन्िभािुः अन्प न वितिे । अतिरिक्ष-

यात्री यदा चतर परि गच्छन्ि, िर्हि ि े

न्वशेषिया स िन्क्षिने वाय ना पूरििम् 

अतिरिक्ष-वेशं धिन्ति । यदद ि े

अतिरिक्ष-वेशं न धिेय ुः िर्हि 

अतिरिक्षयात्रीणां शिीिेण लग्यमानस्य 

न्वपिीिस्य बलस्य िंािणेन िेषा ं

िक्तन्शिाुः नष्ाुः भन्वि ं शक्न वन्ति। येन 

अतिरिक्ष-यान्त्रणुः िक्तस्रान्विाुः भन्वि  ं

शक्न वन्ति ।     

किं भवतिुः जानन्ति? 

पवनस्य नाम िस्य आगमनस्य ददशाद्वािा 

न्नधातरििुः भवन्ि । उदाििणार्थं 

पन्िमददशािुः आगम्यमानुः पवनुः 

पन्िम-पवनुः इन्ि िंथ्यिे । 

किं भवतिुः जानन्ति? 
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1. स्थाहयपवनुः : वयापारिकाः पथश्चमपवनाः तिा च पवूतपवनाः स्िाथयनः 

सथतत । एते आवषुं थनिततिं थनथश्चतथदशायां चलततः भवथतत।  

2. वातावरणीय-पवनुः : एते पवनाः थवथभतनेष ु ऋतषु ु स्वीयां थदशा ं

परिवततयथतत । उदाहिणािुं भािते ‘मानसनू-पवनाः’ इथत। 

3. स्थानीयुः पवनुः  : एते पवनाः कथस्मथंश्चत ् लघकेु्षते्र वषतस्य अिवा 

कथस्मथंश्चत ् थवशषेसमये प्रचलथतत । उदाहिणािुं स्िलम ्एव ंच समदु्र-

समीिः च । थकं भवतां भाितस्य उत्तिके्षत्रस्य उष्णः एव ं च शषु्क-

स्िानीयाः पवनाः स्मिण ेसथतत ? एते ‘लू’ इथत कथ्यतत े।  

 

चक्रवातः – प्राकृथतक-आवेशः 

भाितस्य पवूीसमदु्रीतटे थस्ितायाम ्ओथडशायां बङ्गालस्य उपत्यकायाः उत्िीयमानानां चक्रवातानां भयं जायमानं भवथत । 

17-18 अक्टूबि-1999 तमे वषे िाज्यस्य पञ्चस ुथजलास ुचक्रवातः आगतः । 29 अक्टूबि-1999-तमे वष ेकश्चन अपिः 

महाचक्रवातः आगतः । यने कािणने िाज्यस्य एकथस्मन ्बहृत्तमे भभूागे क्षथतः अभवत।् मखु्यतः पवनस्य वेगः, वषात तिा 

ज्वािीय-प्र त्कषातत ् हाथनः अभवत।् 260 थकल मीटि-प्रथतघण्टात्मकस्य वेगस्य पवनः 36 – घण्टातः अथप अथधकसमयं 

यावत ्प्रचल्यमानः अथतष्ठत।्  तीव्रवेगयकेु्तन अनेन पवनेन वकृ्षाः उत्पाथटताः तिा च पङ्कथनथमतताथन गहृाथण नाथशताथन। 

अनेकेषाम ् औद्य थगकानां भवनानां तिा च अतयेषां गहृाणां छदयः अथप उड्डथयताः । थवद्यतु-्आपथूततः एवं च 

दिूभाषसञ्चािः पणूततया अवरुधः। चक्रवातस्य परिणामतः थनिततिं त्रीथण थदनाथन यावत ्महती वथृटः जायमाना अथतष्ठत ् । 

अस्याः वटृःे कािणने ओथडशायाः प्रमखुास ु नदीष ु आप्लवः आयातः । चक्रवथततनां पवनानां कािणने उथत्िते ज्वािीय े

तिङ्गस्िले 20 थकल मीटि-परिथमतं यावत ् आगताः, अनेन तटीयक्षेत्रेष ु भयङ्किा क्षथतः अभवत ् ।  सहसा 7 तः 10 

मीटिपरिथमताः उतनताः ज्वािीयाः तिङ्गाः आगताः । यस्य कािणने  थस्ितं धातयसस्यं पणूततया नट ंजातम ्।  

    

                                        थचत्रम ्– चक्रवातेन थवनाशः 

25 अक्टूबि 1999 तमे वष ेपवूी-प टत-ब्लेयिस्य थनकटं िाईलैण्डस्य उपत्यकायाम ्‘अवदाब’ इत्यस्य कािणने सः चक्रवातः 

उत्पतनः अभवत ्तिा च मतद ंमतदम ्उत्ति-पथश्चमथदशायां वथधततः। गहनं भतू्वा अयं महाचक्रवातस्य रूपम ्अधाियत ्। तिा 

च अक्टूबिमासे 29 तमे थदने प्रातः 10.30  वादने ओथडशायाः इिेसामायाः एवं च बालीकुडायाः मध्ये थस्िताथन क्षेत्राथण 

प्रभाथवतम ्अकि त ्।  

 महाचक्रवातः भवुनेश्विेण कटकेन तिा च 28 तटीयनगिाथण सथहतम ्ओथडशायाः पणूुं तटं नाथशतवान ् । अनेन 

प्रायेण 130 लक्षजनाः प्रभाथवताः अभवन ् ।  महत्यां सङ्ख्यायां पशनूां मतृ्यःु अभवत ् । धातयस्य शाकानां फलानां च 

थस्ितसस्यानां महती हाथनः जाता । ज्वािीय-प्र त्कषातत ् उत्पतनायाः लवणतायाः कािणने कृथषय ग्याथन थवशालभ-ूक्षेत्राथण 

अनवुतिापणूातथन अभवन ् । साल-सागवान-वंशादीनां च उद्यानक्षेत्राथण नटाथन अभवन।् पािादीपस्य एवं च क णाकत स्य मध्ये 

थस्ित-मैङ्ग्र वस्य अिण्याथन अथप लपु्ाथन अभवन ्। 

हचत्रम ्– 4.4 प्रमुख-भारपट्टिकाुः पवनव्यवस्था च 
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आर्द्मता 

यदा जलं पथृिवयाः एव ंच थवथवधजलाशयेभयः वाथष्पतं भवथत । तथहत एतत ्जलवाष्पं 

थनमातथत । वायौ कथस्मंथश्चत ्अथप समयस्य जलवाष्पस्य मात्राय आद्रात इथत कथ्यते । यदा 

वायौ जलवाष्पस्य मात्रा अत्यथधका भवथत, तथहत तत ्वयम ्आद्रतथदनम ्इथत कियामः । 

यिा यिा वायःु उष्णः भवथत, अस्य जलवाष्पधािणस्य क्षमता वधतते । तिा च एव ं

प्रकािेण अथधका आद्रात भवथत । आद्रतथदने वस्त्राथण शषु्काथण भथवतुम ्अथधकः समयः 

अपेथक्षतः भवथत । एव ंच अस्माकं शिीिात ्स्वदेः सिलतया शषु्कः न भवथत । वयम ्

असहजताम ्अनभुवामः। 

 यदा जलवाष्पः उपरिभाग ं प्रथत उथत्तष्ठथत, तदा एतत ् शीतलताम ् आिभते । 

जलबाष्पः संघथनत  भतू्वा शीतलाः च भतू्वा जलस्य थबतदु ं थनमातथतत । मघेाः एतेषाम ्

एव जलथबतदनूां समहूः भवथत ।  यदा जलस्य एते थबतदवः एतावततः भािीयाः भवथतत, 

यत ्वायौ ततुुं न शक्नुवथतत तदा एते वषतणरूपेण धिायाम ्अधः आगच्छथतत ।  

 आकाश े उड्डयनसमये जेट-वाययुानाथन स्वपटृतः श्वेत-पि-थचह्नाथन 

त्यजथतत  । एतेषां यतते्रभयः थनगतथमता आद्रतता संघथनता भवथत । वाय ः गथतमानस्य 

अभाव ेइयं संघथनता आद्रतता थकथञ्चत ्कालं यावत ्पिरूपेण दृश्यते । 

 पथृिवयां जलरूपेण यत् वषतणं भवथत तत ् वषात इथत कथ्यते । अथधकतया 

भौमजलं, वषाततः एव प्राप्ं भवथत । पादपाः जलसंिक्षण ेसाहाय्यं कुवतथतत । यदा पवतत-

पाश्वेभयः वकृ्षाः कत्यततते, वषातजलम ् अनावतेृभय- पवततेभयः अधः प्रवहथत एव ं च 

अधके्षते्रष ुआप्लवकािण ंभवथत । गथतथवधेः आधािेण वषातयाः त्रयः प्रकािाः भवथतत 

: संवहनी-वषात, पवततीय-वषात एव ंच चक्रवाती-वषात (थचत्रम ्– 4.5) ।  

 पादपानां तिा च जीवन-जततनूां जीवनाय वषात अतीव महत्त्वपणूात वततते । 

एतस्याः जीवजततनूां कृते सद्यजलं प्राप्यते । यथद वषात तयनूा भवते,् तथहत जलस्य 

तयनूता तिा च शषु्कता भवथत । अस्य थवपिीतं यथद वषात अथधका भवथत, तथहत 

जलौघः आगच्छथत ।  

 

 

 

वषातयाुः अतयान्न रूपान्ण न्िमुः सन्िमुः 

वृन्ष्ुः ओलावृन्ष्ुः च सन्ति । 

किं भवतिुः जानन्ति? 

हचत्रम ्– 4.5 वथृट-प्रकािाः 
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1. थनम्नथलथखताना ंप्रश्नानाम ्उत्तिाथण यच्छततु - 

(क) वायमुण्डलं थकं भवथत ? 

(ख) वायमुण्डलस्य अथधकतिः भागः काभयां द्वाभयां  अथनलाभयां थनथमततः अथस्त ?  

(ग) वायमुण्डले कः वायुः हरित-गहृ-प्रभावम ्उत्पादयथत ? 

(घ) वाताविण ंनाम थकम ्? 

(ङ) वषातयाः त्रीन ्प्रकािान ्थलखतत ु? 

(च) वाय-ुअथतभािः कः  ? 

2. समथुचतम ्()  उत्तिं थचथह्नतं कुवततत ु-  

(क) थनम्नथलथखतेष ुकः वायुः अस्मान ्सयूतस्य हाथनकािकथकिणभेयः िक्षथत ? 

(i) काबतन-डायाक्सायड-वायःु 

(ii) नत्रजनवायुः  

(iii) प्रजािवायःु 

(ख) वायमुण्डलस्य महत्त्वपणूुं स्तिः अथस्त - 

(i) क्ष भमण्डलम ्

(ii) बाह्य-वायमुण्डलम ्

(iii) मध्यमण्डलम ्

(ग) वायमुण्डलस्य स्तिेष ुथकं मेघथवथहनं अथस्त ? 

(i) क्ष भमण्डलम ्

(ii) समतापमण्डलम ्

(iii) मध्यमण्डलम ्

(घ) वायमुण्डलस्य तलेष ुयदा वयम ् उपरि गच्छामः तदा वाय ः अथतभािः 

(i) वधतत े

(ii) तयनूः भवथत 

(iii) समानः थतष्ठथत 

(ङ) यदा वथृटः तिलरूपेण पथृिवयाम ्आगच्छथत तदा वयं कियामः- 

(i) मघेाः 

(ii) वषात 

(iii) थहमम ्

3. थनम्नथलथखतान ्स्तम्भान ्य जथयत्वा समथुचतं युग्लं थनमातततु- 

(क) वयापारिक-पवनाः  (i)  सयूातत ्आगच्छतती उजात 

(ख) लःू  (ii)  मौसमी-पवनः 

(ग) मानसनूः  (iii) वाय ःक्षैथतज-गथतः 

(घ) पवनः  (iv)  प्रजािअथनलस्य स्तिः 

  (v)  स्िाथयपवनः 

  (vi)  स्िानीय-पवनः 

अभ्यासाुः 
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4. कािण ंसचूयतत-ु 

(क) आद्रतथदने आद्रत-वस्त्राथण शषु्कीभथवतुम ्अथधकः समयः भवथत । 

(ख) भमूध्यिेखातः ध्रवु ंप्रथत गमनेन आतपनस्य मात्रा तयनूा भवथत । 

5. आगच्छतत ुक्रीडामः 

(क) प्रदत्तने चाटतपत्रमाध्यमने वगतप्रहथेलकायाः समस्यां दिूीकुवततत ु।  

थटप्पणी- वगतप्रहथेलकायाः उत्तिाथण आङ्ग्लशब्दषे ुसथतत । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उपट्टरष्टात ्अधुः 

1 . जलवाष्पस्य वायौ मात्रा 

2. वायमुण्डले धलूकणान ्परितः जलवाष्पस्य 

संघननम।् 

3. उत्तिभािते ग्रीष्मतौ प्रवहमानस्य 

स्िानीयपवनस्य एकम ्उदाहिणम ्

4. वायमुण्डले लघ-ुअततिालस्य कृते परिवततनम ्

5.  वषतणस्य तिलरूपम ्

7. पथृिवीं परितः वाय ः आच्छादकम ्

9  वाय-ुअथतभाि-मापकयतत्रम ् 

10. सयूातत् आगम्यमाना उजात 

13.  शीते दृश्यतां तयनू ंकि थत । 

17.  यदा सयूतः अस्माकं थशिसः उपरि भवथत । सः 

समयः । 

वामतुः दहक्षणम ्

6. एकः भाितीयः वकृ्षः यः चतुथवुंशथत-घण्टाः यावत ्   

ओषजनं प्रदातमु ्असाधािण ंगणु ंधाियथत । 

8.  वायमुण्डले थवद्यमानः वायःु यः केवलं 0.03 

प्रथतशतमध्ये प्राप्यते । 

11.  वायमुण्डलस्य सवातथधकं  बाह्यस्तिः 

12.  बहूनां अथनलानां थमिणम ्। 

14.  जीवनदातािः अथनलाः 

15.  गथतशीलः वायःु 

16.  एकः भाितीयः वकृ्षः यस्य औषधीयानां गणुानां 

कृते महत्त्वम ्अथस्त । 

18. हाथनकािकेभयः सयूतथकिणभेयः अस्माकं िक्षां कतुतः 

अथनलः । 

19.  थनम्न-अथतभाि-क्षेत्रम ्
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(ख) एकसप्ाहात्मकं वाताविणथदनदथशतकां थनमाततत ु । थवथभतनप्रकािस्य वाताविण ं प्रदशतथयतुं थचत्राणाम ् अिवा 

सङ्केतानाम ् उपय ग ं कुवततत ु । यथद वाताविण े परिवततनम ् भवथत, तथहत भवततः एकथस्मन ् थदने एकाथधकाना ं

सङ्केतानां प्रय ग ंकतुुं शक्नुवथतत । उदाहिणािुं – वषात यदा स्िथगता भवथत, तदा सयूतः बथहः थनगतच्छथत । एकम ्

उदाहिण ंथनम्नभाग ेप्रदत्त ंवततते     :  

 

हदनम ् वातावरणम ्

1.  

प्रखितापः 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

  


