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« هواکره ظرفی برای دور ریختن مواد زاید »

از گذشته های بسيار دور ،انسان ها گازهای حاصل از سوختن و دود سمی و كشنده حاصل آن را به هواكره وارد می كردند ،طبيعت نيز بزه كمز
باران مقدار زیادی از این گازهای خطرناک را می شست و پس از فروریختن آن ها روی زمين ،توسط باكتری ها آن ها را به فرآورده های بیخطری
تج یه می كرد .بخشی ني توسط گياهان جذب و به فرآورده های سودمندی تبدیل می شد .به ایزن ترتيزت تزوازنی ميزان فعاهيزت هزای انسزانی و
طبيعت برقرار می ماند و گازهای خطرناک م احمتی برای زندگی انسان و محيط زیست به وجود نمی آورد.
با گسترش صنایع و استفاده روزاف ون از زغال سنگ و نفت و فرآورده های نفتی ،اف ون بر ورود مقادیر زیزادی گازهزای حاصزل از سزوختن آن هزا،
گازهای خطرناک تر دیگری ني وارد هوا كره شدند .رشد سرسام آور جمعيت ،اف ایش شمار صنایع آهوده كننده و ورود فناوری هزای تزازه در سزده
بيستم این توازن یا برابری طبيعی را بر هم زده و محيط زیست را با خسارت های جبران ناپذیری روبهرو كرده است.

« هواکره چه نقشی ایفا می کند؟ »

در كره زمين هواكره هم چون پوشش محافظی از ورود بيش از اندازه پرتوهای خورشيدی جلوگيری می كند و شرایط مناست برای ادامه زندگی در
زمين را فراهم می آورد .اما در كره ماه كه هواكره ندارد ،روزها بسيار داغ و سوزان و شت ها بسيار سرد می باشد.
خورشيد بر سطح زمين می تابد و آن را گرم می كند .سطح گرم شده زمين ني هوای روی خود را گرم می كند ،از آنجا كه چگاهی هوای گرم كزم
تر است ،به سمت باال حركت می كند .هوای سردتر كه چگاهی بيش تر دارد به پایين می آید .اینجا به جایی هوای سرد و گرم جریان هزای هزوایی
پيوسته ای را به وجود می آورد كه عامل تغيير وضعيت آب و هوا در جهان است .ميانگين دما در سطح كره زمين  22است .این دمای مناست از
برابری ميان جریان ورودی انرژی از خورشيد و جریان برگشتی انرژی به فضا ایجاد شده است.
 %22به فضای بيرونی بازگردانده شود.
سرنوشت انرژی خورشیدی
به هنگام تابش بر کره زمین:

 %28/6توسط زمين جذب و به انرژی گرمایی تبدیل می شود.
 %72صرف تأمين انرژی الزم برای چرخه آب می شود.
 %2/7صرف تأمين انرژی الزم برای توهيد باد و فرآیند فوتوسنت می شود.

 نكته :حدود  %22از انرژی رسيده به سطح زمين به وسيله اقيانوس ها جذب می شود.

« اثر گلخانه ای »

نور ی موج اهكترومغناطيسی است و نور خورشيد مجموعه موج هایی با طول موج های مختلف می باشد.
طول موج :به فاصله دو برآمدگی و یا دو فرورفتگی متواهی موج ،طول موج گفته می شود .طول مزوج را بزا النزدا ()λ
نمایش می دهند و با یكای طول اندازه گرفته می شود.
هر  2nmبرابر  22 2است.
نور خورشيد به هنگام گذشتن از هواكره با موهكول ها و ذره های دیگر موجود در آن برخورد می كنزد .برخزی از ایزن
پرتوها آن چنان پرانرژی هستند كه هنگام رویارویی با موهكول ها ،آن ها را در هم می شكنند .برخی ني انرژی كم تری دارند و تنها انرژی جنبشزی
موهكول ها را اف ایش می دهند و سبت باال رفتن دمای گازهای هواكره می شوند .هنگامی كه نور خورشيد بر زمين مزی تابزد مقزداری از پرتوهزای
پرانرژی خورشيد جذب زمين می شود و آن را گرم می كند .زمين گرم شده مانند اتو یا هر جسم داغ دیگری از خود انرژی می تابانزد .ایزن انزرژی
كه به صورت پرتوهای اهكترومغناطيس تابانده می شود ،انرژی كم تری (طول موج بلندتری) نسبت به پرتوهای خورشيدی جذب شزده دارنزد .ایزن
پرتوهای بازتابيده از زمين ،آسان تر از پرتوهای خورشيدی به وسيله موهكول های هوا جذب می شوند .این پدیده است كه سبت گرم شدن هزواكره
می شود.
كربن دی اكسيد (  ،) 7بخار آب (  ) 7و متان (  ) 2موهكول های جذب كننده بسيار خوبی هستند .ابرها (قطره های فشرده شده آب با یز))
ني این پرتوها را به خوبی جذب می كنند .انرژی جذب شده به وسيله این موهكول ها ،دوباره به صورت پرتوهایی با انرژ كم تزر بزه زمزين بازتابانزده
می شود .به هنگام روز این انرژی بين زمين و موهكول های هواكره بارها دست به دست می شود .و انرژی به دام افتاده كره ما را گرم نگه مزی دارد.
اما شت هنگام بخشی از این انرژی جذب شده به بيرون از هوا كره بازتابانده می شود و دما كاهش می یابد.
اثر گلخانه ای :به پدیده به دام انداختن و برگرداندن انرژی تابشی خورشيد توسط برخی گازهای موجود در هواكره اثر گلخانه ای می گویند.
گازهای گلخانه ای :گازهایی مانند كربن دی اكسيد ،بخار آب و متان كه از طریق اثر گلخانه ای باعث گرم شدن زمين می شوند.
 نكته :اگر مقدار گازهای گلخانه ای زیاد شود ،گرمای كم تری از زمين خارج شده و زمين گرم تر می شود.
در صورت نبودن گازهای گلخانه ای ميانگين دمای زمين از  22به  72می رسيد .دمایی كه بسيار ن دی به دمای كره بهرام (مری)) است.
در گلخانه ها ،نور خورشيد از شيشه وارد گلخانه می شود .گياهان و خاک این انرژی را جذب می كننزد و پرتوهزای كزم انزرژی فروسزر را بزازمی
تابانن د .این پرتوهای كم انرژی ،نمی توانند از شيشه بگذرند .بنابراین ،در گلخانه به دام می افتند و درون آن را گرم می كنند.

فعاهيت های انسانی سبت شده است كه نس بت به سده گذشته مي ان كربن دی اكسيد در هوا كره حدود  %22اف ایش یابد .از بين بردن جنگل ها و
پوشش های گياهی ،سوزاندن زباهه ها و از همه مهم تر سوراندن نفت ،گاز طبيعی و زغالسنگ از جمله فعاهيزت هزایی هسزتند كزه باعزث افز ایش
مقدار  7در هوا شده اند.
یكی از توهيد كنندگان عمده گاز متان موریانه ها هستند .هنگامی كه موریانه ها چوب را می خورند متان ،كربن دی اكسيد و تركيت های شيميایی
دیگری توهيد می كنند .بنابراین بعيد نيست كه با ایجاد شرایطی مناست ،جمعيت آن ها اف ایش یابد و به این ترتيت مقدار بسيار بيش تزری متزان
به هواكره وارد شود.

« در پناه اوزون »

اگرچه برای سالمتی به مقدار كمی تابش فرابنفش نيازمندیم .اما مقدار زیاد آن بسيار خطرناک خواهد بود.
انرژ تابشی فرابنفش به اندازه ای است كه می تواند پيوندهای كوواالنسی را بشكند و موهكول ها را تخریت كند.
تغيير شيميایی ایجاد شده بر اثر تابش فرابنفش سبت آفتاب سوختگی و سرطان در انسان ها می شود و بسياری از فرآینزدهای زیسزتی را متوقزف
می كند.
زمين در برابر تابش خطرناک فرابنفش از ی پوشش محافظ به نام الیه اوزون برخوردار است.
الیه اوزون :پوششی در اطراف زمين كه از گاز اوزون تشكيل شده و زمين را در برابر تابش پرانرژی و خطرناک فرابنفش محافظت می كند.
اوزون (  :) 2اوزون موهكول سه اتمی است كه از اتصال سه اتم اكسيژن تشكيل شده است و از آهوتروپ ها یا دگر شكل های اكسيژن می باشد.
اوزون (  ) 2و اكسيژن (  ) 7كه آهوتروپ های اكسيژن می باشند یا اهماس ،گرافيت و دوده كه آهوتروپ كربن هستند.
بيش از  %22از اوزون موجود در هواكره در فاصله  22تا  22كيلومتری سطح زمين یعنی در الیه استراتوسفر وجود دارد .در الیه استراتوسفر غلظت
موهكول های اوزون بين  2ppmتا  2ppmاست.
حدود  %22از تابش فرابنفش خورشيد كه به استراتوسفر می رسد توسط الیه اوزون جذب می شود.

« نحوه عملکرد اوزون »
هر موهكول اوزون موجود در استراتوسفر بر اثر رویارویی با تابش فرابنفش می شكند و به ی
می شود.
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ذره های به وجود آمده از شكسته شدن هر موهكول اوزون ،می توانند به هم متصل شوند و دوباره موهكول اوزون را به وجود آورند.
تابش فروسر
این فرآیند دو مرحله ای بارها تكرار می شود و به این ترتيت تابش فرابنفش خورشيدی را پيوسته جذب می كند.
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با اجرای فرآیند چرخه اوزون در استراتوسفر غلظت اوزون در استراتوسفر تقریباً ثابت می ماند.
هم انگونه كه در شكل مشاهده می شود هر موهكول اوزون با جذب پرتوهای پرانرژی فرابنفش می شزكند و بزا تشزكيل دوبزاره اوزون پرتوهزای كزم
انرژی تر فروسر را گسيل می كند.

« نابودی الیه اوزون »
برخی فعاهيت های انسانی باعث اختالل در چرخه اوزون و از بين رفتن موهكول های اوزون می شود.
نابودی اوزون به صورت نازک شدن و در نهایت سورا شدن الیه اوزون بروز می كند.
كلر و فلوئور كربن ها یا CFCها كه به عنوان پيشر ان در افشانه ها یا گاز سرمازا در یخچال ها و كوهرهای گازی اسزتفاده مزی شزوند باعزث نزابودی
اوزون شده اند.
و
CFCها تركيت هایی هستند كه م وهكول های آن ها از اتصال اتم كلر ( .)Clفلوئور ( )Fو كربن ( )Cساخته شزده انزد .فرمزول شزيميایی 22
و  7 7است.
كه از جمله معروف ترین CFCها هستند و با نام تجاری فریون به فروش می رسند به ترتيت 2
27
هر اتم كلر ایجاد شده می تواند بيش از  222/222موهكول اوزون را از بين ببرد.
چرخه نابودی اوزون به وسيله اتم كلر حاصل از شكسته شدن موهكول های  CFCبه صورت زیر است.

